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 مقدمه

 Farley)« بتوانيد به آنجاا برسايد  خواهيد بروید، بعيد است اگر ندانيد كجا می»گوید می  یوگی برا

and Costanza, 2002, p.245.) منظاور برخاورد یا يا باا آینادف و ر ا         ریزی راهبردی باه  برنامه

(. Obeng and Ugboro, 2008, p.420)شاود   كارگر تاه مای   هاای  علای، باه    مشاالت  و یيیيادگی  

دهای باه    شاالا جاام  باه دلياا نااتوانی در     ریازی   برنامه از كه 5797 دهة ازریزی راهبردی  برنامه

. و ارتباا  عاعيآ آب باا اجارا انتشااد شاد، جاای زین آب شادف اسات           ضایی در شهرها تغييرا 

ریزی راهبردی، به طاور خاا ،  رایناد بااز و مشااركتیی ختتای اسات كاه اساا  یيوناد             برنامه

كند، بار موعاوتا     زمانی مشخص برترار مینفعابی شهر را برای دورة  های مرتبط  همة ذی  عاليت

یاییری در   آورد، انعطاا   اساسی تمركز دارد، راهبردی یالپارچه را برای واتعيت شهر به وجود مای 

گرا است، و بار اساا   رهناد جدیادی از مادیریت شاهری        دهد، تما گيری را شالا می تصميم

بهبود تملالرد شهر و اطميناب به هد  كلی طرح،  .(Steinberg, 2005, p.70)گیاری شدف است  یایه

 ,Khalil, 2012)باشاد   اهبردی میبهبود تملالرد شهر از طریق اتخاذ طرحی توسعه رتوسعه در آیندف 

p.77 .) 

، حدود 5377سرشماری سال  تسمت شمالی استاب مركزی ترار دارد كه بر اسا  آمار ساوف در

هاای مختلاآ    دساتی نادارد و گاروف     ساوف تركيب اجتماتی یک. نفر جمعيت داشته است 079703

هاای اخيار،    مهاجریییری شدید شهر سااوف در ساال  . شوند توميتی در این شهر ینعتی مشاهدف می

شهر . ردف استتركيب اجتماتی و تومی شهر را به هم زدف و با گیشت زماب سرتت بيشتری یيدا ك

آثاار گونااگونی را از جهاا     ( های یانعتی در خاورمياناه   ترین شهرک یالی از بزرگ)ینعتی كاوف 

اجتماتی و  رهن ی، اتتصادی، كالبدی بر شهر ساوف برجاای گیاشاته و باتاد شادف اسات سايا       

گزینای   جادایی . ها به این شهر ا زایش یابد و تعداد زیادی جای  بخاش یانعت شاوند     مهاجر 

نشاين در اطارا     منطشاة زاهاه   9كه بيش از  طوری ، مشخصة بارز اجتماتی در ساوف است، بهتومی

                                                           
1. Yogi Berra 
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هاا و جاز آب،    ها، ا اهناه، م لاة شامالی    م تتی مانند م لة كردها، همدانی. شهر ایجاد شدف است

های شهری است كه یيامد آب تدم حس همجواری و عاعآ مشااركت در    مشخصة این نابسامانی

مجموتة ت وال  یادشادف تغييارا    . شناختی است ائا خا  اجتماتی و روابمسائا شهری و مس

مهاجر  زیاد، تملالارد خادماتی   . شدید را در ساختار اتتصادی و اجتماتی شهر باتد شدف است

دهی به ساكناب شاهر تایثير    شهرداری ساوف را با چالش مواجه كردف و در نهایت، بر كيفيت خدما 

ریازی راهباردی از    ، با توجه به مسائا و مشالت  ایجاد شادف، برناماه  بنابراین. منفی گیاشته است

ریزی از بطن شهر و باا مشااركت    های تملياتی این نوع برنامه های ساوف است، زیرا برنامه عرور 

 .شود نفعاب تهيه می همة ذی

ریازی شاهری راهباردی     با توجه به مبانی نظری رویالرد راهبردی، سه ویژگای اساسای برناماه   

 ,Farley and Costanza)ا نفعااب و اجار   اند از ت ليا م يط داخلی و خارجی، مشاركت ذی ر تبا

2002, p.247 .)طور كاما، توجه شادف اسات، اماا باا توجاه باه        در این مطالعه به دو ویژگی اول به

گياراب   سازی مشاوراب و ا راد آكادميک، اجرای این برنامه بر تهدة مادیراب و تصاميم   جای اف تصميم

روند مطالعه از كتب به خرد است؛ یعنی بعد از بررسی و ت ليا وع  موجاود  . شهری خواهد بود

اناداز   در اداماه، باا توجاه باه چشام     . انداز شهر تدوین و به اجماع گیاشته شدف اسات  ساوف، چشم

تدوینی، مسائا و مشالت  كليدی شهر با مشاركت مدیراب، شهرونداب و نخب اب شهری شناساایی  

شادب جای ااف شاهر در مااتریس تواماا داخلای و خاارجی،         ز تجزیه و ت ليا و مشخصو یس ا

 . راهبردهای توسعة آتی شهر تدوین شدف است

 چارچوب نظري تحقیق

 ریزي راهبردي شهر برنامه

در  (Watson, 2009, p.155)كاه باه تعبيار واتساوب     ، ریازی جاام    برنامهیس از جند جهانی دوم، 

تاراكم و شاد    نشااب دادب   باا های  يزیالای   رشد شهری از طریق برنامه دادب به تتش برای شالا

از ، 5797 دهاة  از. ریزی  ضایی در بسياری از كشورها شد بود، شالا هالب برنامه زمين كارگيری به

در  خصاو   باه ) ضاایی در شاهرها    دهی به تغييارا   شالاجام ، به دليا ناتوانی در ریزی  برنامه
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نایییری، ارتبا  ععيآ با اجرا، كمبود ابعاد مشااركت در آب و   عطا ان ،(كشورهای در حال توسعه

یاییری طارح انتشااد شاد      شالست آب در جلب همالاری ادارا  و نهادهای مور دنياز برای ت شاق 

(Devas, 1993, p.158.) ریزی جام  هناوز در بساياری از    برخت  این انتشادها، سبک تدیمی برنامه

ریازی   كاردب برناماه   وجوی جاای زین  اما بسياری از شهرها در جست .شود كار گر ته می كشورها به

ها و نهادهای مختلاآ   اند كه انعطا  بيشتری دارد، بخش ریزی جام  جای برنامه  ضایی راهبردی به

ای از مشااركت را   نفعاب و سطا گساتردف  آورد، دامنة متغيری از ذی ریزی گرد هم می را برای برنامه

بنادی مناساب اسات     و ارتبا  آب باا اجارا، از طریاق بودجاه     (UN-Habitat, 2009)گيرد  در بر می

(Todes, 2012, p.159) .رانسيسالو، لس آنجلاس و ریاو دونانيارو    بارسلونا، ليسبوب، ماالگا، ساب  ،

و نتاای   گر تاه اسات   با مو شيت انجاام   راهبردیریزی  كه در آب برنامهاند  هاییشهر تعداد كمی از

هاای اخيار    بساياری از شاهرها، در ساال    .اناد  به ارمغاب آوردف و اتتصاد خود ملمو  برای ساكناب

راهباردی  هاای   برناماه نتاای   شروع به اجارای   ها و برخی از آب راهبردی را انجام دادفریزی  برنامه

ساانتياگو و   ،آیار  در آرنانتاين    وكوردوباا، روزاریاو و بوینا   شااما  التين،  در آمریالای. اند كردف

تروجيلو، ناواحی مختلاآ    ،در بوليوی  و سانتاكروز د ال سيرا  كوچابامبا الیاز،، ر شيلید  رانالاگوا

 كوباا  در و هاواناا  ،در كلمبياا   ناا گكارتا ، مادلين و ، بوگوتاا در یارو   ن ریتو  و  تارایاتو ،در ليما

 . (Steinberg, 2005, p.70)شود  می

« ساختار»طور رسمی در كنار ایطتح  به 5391نخستين بار در سال « راهبرد»در ایراب ایطتح 

هاای شاهری    این مفهوم كه در تالب مبانی و چارچو  بازن ری شارح خادما  طارح   . مطرح شد

توسط وزار  مسالن و شهرسازیی سابق تنواب شد، نشطة تطفی در تغيير ن رش سانتی و اتتارا    

هاای توساعة    طارح  به ناكارآمدی روش مبتنی بر طرح جام  از طر  دست اف اجرایی متاولی تهياة  
                                                           

1. Rancagua 

2. Cochabamba 

3. Santa Cruz de la Sierra 

4. Tarapoto 

5. Negritos 

6. Cartagena 
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هاای   بدین ترتيب، ال ویی جدید باا تناواب طارح    (.007،  5317تر  و همالاراب، )شهری شد 

آب از كشور ان لساتاب باا تناواب    « ساختاری»راهبردی جای زین ال وی تدیم شد كه وانة  -ساختاری

گر تاه شادف   های راهبردی  آب از كشور آمریالا، با تنواب طرح« راهبرد»های ساختاری، و وانة  طرح

راهباردی در كشاور، ایان     -با وجود گیشت بيش از یک دهاه از طارح ال اوی سااختاری    . است

هاای مختلفای در كشاور     ها با تنواب امروزف این طرح. رویالرد هنوز جای اف مناسبی در كشور ندارد

هباردی  سااله را   برناماة یان   ، (5311براتی، )شود، مانند برنامة توسعة راهبردی شهر تزوین  تهيه می

ر يعياب و گلپای انی، )ریزی استراتژیک كرماب  ، برنامه(5317تر  و همالاراب، )شهرداری م ت  

سااله   ، برناماة راهباردی یان    (5375رهنما و همالااراب،  )ریزی استراتژیک شهر بانه  برنامه، (5317

هاایی   ه طارح البته در اینجا بيشاتر با  . ، و جز آب(5377مؤسسة راهبرد دانش یویا، )شهرداری ساوف 

های تلمای   ها در نشریا  و كتا  اشارف شدف است كه توسط نهادهای اجرایی تهيه شدف و نتای  آب

هاا، از شاهرهای بازرگ     های اخير، تعداد زیادی از این طرح در سال. و دانش اهی چاپ شدف است

هاا منتشار    آب ور در استاب مركزی، تهيه شدف ولی نتای  مانند ایفهاب تا شهرهای كوچالی مانند نيم

باه  . اند و آب هم ایناله عامانت اجرایای ندارناد    ها در یک نالته مشترک همة این طرح. نشدف است

ریزی در كشور كه عمانت اجرایی داشاته باشاد، همااب     تبار  دی ر، هنوز هم ال وی جام  برنامه

 .های جام  است طرح

  1انداز شهر چشم

ریازی    رایناد برناماه  « كاویر »برای مثال، . شود ت ول میریزی راهبردی به مرور زماب م  رایند برنامه

او  رایناد جدیاد را   (. 0و  5هاای   شالا)كند  ریزی سنتی جدا می راهبردیی جدید را از  رایند برنامه

اسات   3كند، كه منظور از تاپ،  ناوری مشااركت  گیاری می نام 0«ریزی راهبردی تاپ  رایند برنامه»

(Cooper, 1998, pp.3-10 .) ترین مراحا در تدوین برنامة راهباردی شاهر،    هر دو  رایند، از مهمدر

                                                           
1. City Vision 

2. ToP Strategic Planning Process 

3. Technology of Participation (ToP) 
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اناداز   ، تهية چشم(مشاركتی)ریزی راهبردی  اما در  رایند نوین برنامه. سازی است انداز مرحلة چشم

كار گر ته شادف   ریزی راهبردی به در این یژوهش رویالرد نوین برنامه. نشطة شروع این  رایند است

 . است

 یحم شیا 

رات اس هب ش کاو ورش

 ا و وم با تنا

 هینایب/زادنا مشچ هیهت
اه  زرا

 یلحت  ا نا

 ،ن ک  ادها نیی ت
اه ي تارتسا و در 

 ر  هیهت

 راظن و  رت ک

 هینایب نیی ت
 یروم م

 ت س يدربهار يزیر همانرب د یآر 

 
 (18، ص1811اشرفي، )ريزي راهبردي سنتي  فرايند برنامه. 1شكل 

 

 ورش

 و  ل اد   کشم  یاسا ش
  را 

  ه   یاسا ش
يدربهار

 ياه دربهار  یاسا ش
 تایلم 

هژور  يرا ا يد ب نامز زادنا مشچ هیهت

 ی تارتسا  اده ت نیی ت

 ياه همانرب نیودت
 تایلم 

هناری ی   اماد ا

) تکراشم(  ات يدربهار يزیر همانرب د یار 

 
 (Cooper, 1998, pp.3-13)( مشاركتي)ريزي راهبردي تاپ  فرايند برنامه. 2شكل 

 

دف و انداز ادراک ذهنی از نوع م يط  رد یا سازماب است، آرزویای در ا اق زماانی گساتر     چشم

؛ آب سافری ذهنای از   (El-Namaki 1992, p.25)ایجاد شرایط اساسی برای ت شق این ادراک اسات  

هاست، ایجاد تصویری از آینادف بار اساا  حشاایق موجاود، ر،یاهاا، اميادها،         ها به ندانسته دانسته

خصویياتی اسات كاه یاک     انداز در وات ، چشم(. Von Einsidel, 2001, p.11)  خطرا  و  ریت

اناد از   ایان خصویايا  تباار    . های مختلآ، یتانسيا تبدیا شدب به آب را داردطشه در مشيا من
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جهانی،  های ساكنين منطشه، ارتبا  منطشه با اتتصادها و تابليت مزایای نسبی و رتابتی منطشه، ارزش

تيب، بدین تر. كشور، تاریخ منطشه و خصویيا   يزیالی و كالبدی منطشه است ملی و مناطق دی ر

انداز در برنامة توسعة راهبردی تصویر موععی است كه ترار اسات شاهر در آینادف در آنجاا      چشم

 (.09،  5310گلالار، )باشد 

 انداز  اصو  اصل  چشم

 SMARTانداز برای هر شهری، باید به ایول تخصصای و تلمای آب كاه باه ایاول       در تهيه چشم

 : اند از این ایول تبار . ند، توجه شودا معرو ( انداز برگر ته از حرو  اول ایول چشم)

اناداز   تاواب چشام   تبار  دی ر، نمی به . انداز هر شهر باید ویژة آب شهر باشد چشم:  بودن ویژه

 .كار گر ت یک شهر را برای شهر دی ری به

 . گيری داشته باشد انداز تدوینی باید تابليت اندازف چشم : گيري قابل اندازه

. داز تدوینی باید طوری باشد كه امالاب رسيدب به آب وجود داشته باشدان چشم : قابل دسترسي

 .انداز نباید هيرواتعی و آرمانی باشد تبار  دی ر، چشم به 

انداز باید مناساب و مارتبط باا مالااب جغرا ياایی و       تنایر تدوینی در چشم : مناسب و مرتبط

 .های م يطی شهر باشد ویژگی

اندازها اهلب برای  چشم. انداز باید مشخص باشد مانی چشمم دودة ز : داراي محدودة زماني

 .مد  هم باشد تواند كوتاف انداز می اما چشم. شوند های زمانی بلندمد  طراحی می بازف

 رو  تحقیق

تلمارو  . ت ليلی اسات  -، تویيفیو ماهيت نوعی یژوهش براسا  هد ، كاربردی و براسا  روش

                                                           
1. Specific 

2. Measurable 

3. Accessibility 

4. Related 

5. Time Trend 
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باه تباار  دی ار، ا اق     . اسات  5057تاا   5375از سال  مالانی یژوهش ساوف و م دودة زمانی آب

هاای   البته با توجه به ماهيت طارح . خواهد بود 5057انداز تدوینی برای ساوف سال  رسيدب به چشم

. ساله تادوین خواهاد شاد    انداز در ا ق بيست ساله برای رسيدب به چشم راهبردی، چهار برنامة ین 

اسات، در طای انجاام ایان یارونف تادوین شادف و         5375 سالة اول كه شروع آب از سال برنامة ین 

اند كه در مشاله برای جلوگيری از زیادشدب حجم مشاله بيااب نشادف    مشاما  شهری آب را تییيد كردف

انداز و راهبردهای توسعة شاهر خواهاد    ساله در راستای رسيدب به چشم هر چهار برنامة ین . است

سالة دوم آهاز شود، كه در این برناماه،   باید تدوین برنامة ین  سالة اول، ین در سال آخر برنامه . بود

 .سالة تبلی نيز بالطب  انجام خواهد گر ت ین ارزیابی و ميزاب مو شيت برنامة 
 

 ورش    رم -1

 دورو    رم -2

   اد  ما    بایزرا  یرتام  را   ما    بایزرا  یرتام

 سیا م ای  ی  ت    رم -3

  (SWOT)  تآ س  بایزرا  یرتام
 و    اد  ما    بایزرا  یرتام

  (IE)    را 

 ری  میم ت    رم -4

 (QSPM)  م   ی تارتسا   یر  ما رب  یرتام

زا  ا مش  نیو ت 

 
 

 چارچوب و مراحل تدوين برنامة راهبردي ساوه. 8شكل

اهبردی، ماتریس ارزیابی تواماا داخلای و   كار گر ته شدف در چارچو   رایند ت ليا ر مدل به

نفاوذ   جامعة آماری در این یژوهش، مسئوالب شهری، نخب اب، مشاما  ذی. (3شالا )خارجی است 

ها به روش هد مند و از طریاق   نفر است كه انتخا  آب 33حجم نمونه . اندنف ، و مردم بودف و ذی

 .یشی در مالاب این سازماب انجام گر ته استاند های هم ها به كارگاف شهرداری ساوف و با دتو  آب

كار گر ته شدف اسات كاه    ای به انداز ساوف  رایندی دو مرحله در مرحلة اول، برای تدوین چشم
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مرحلاة دوم مطالعاا  از   . اندیشی هماراف باودف اسات    هر یک از مراحا با برگزاری یک كارگاف هم

باا تلفياق مطالعاا  مرحلاة اول،      بادین یاور  كاه   . شاود  تلفيق مطالعا  مرحلة اول شروع مای 

اندیشای دوم   اناداز اولياه، كارگااف هام     بعد از تدوین چشم. انداز اولية شهر تدوین شدف است چشم

اناداز ماورد نظار     انداز، چشم سپس، با ارائة  رم بررسی چشم. انداز اولية بررسی شد برگزار و چشم

 .نداز نهایی شهر تدوین شدف استا ها، چشم وت ليا  رم ارزیابی شدف، در نهایت، با تجزیه
 

                     

                          

               
         

                  
     

                
     

                  
            

                                 
                             

        

                          

                      
        

               
             

                
         

                      
                       

             

                              

 
 انداز نهايي ساوه مدل مفهومي مراحل مطالعاتي تدوين چشم .4شكل 

در . طی شادف اسات   0یور  شالا  انداز نهایی ساوف، مراحا مطالعاتی به برای رسيدب به چشم
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هاای شاهرونداب، نخب ااب شاهری،      مرحلة دوم، با تنواب مرحلة ورودی، با توجه به بررسی دیدگاف

اندیشای   مدیراب و كارشناساب شهرداری ساوف در تالب یرسشنامه و از طریق برگازاری كارگااف هام   

اول، همینين، بررسی وع  موجود و اسناد  رادست، تواما داخلی شاما نشا  تاو  و عاعآ و   

ب اهميات و  هاا و تهدیادها شناساایی شاد و بادوب توجاه باه ميازا         تواما خارجی شاما  ریت

شایاب ذكر است برای شناسایی تواما مایكور وعا  موجاود    . ها ليست شدف است بندی آب اولویت

طور تمياق بررسای شاد كاه بارای جلاوگيری از بااال ر اتن حجام مشالاه،  شاط تواماا              ساوف به

بندی و تعيين مسائا و مشاالت    در مرحلة سوم، برای اولویت. شدة نهایی بياب شدف است شناسایی

كردب جای ااف سااوف در مااتریس تواماا داخلای و خاارجی، كارگااف         دی ساوف، و نيز مشخصكلي

بارای ایان   . اندیشی دوم برگزار شد و از شهرونداب و مسئوالب نهادهای شهری نظرخواهی شاد  هم

 .است  كار گر ته شدف به (IFE & EFE)كار مدل ت ليا تواما داخلی و خارجی 

  هم ر   ا مال  محدودة مورد مطال

. همداب تارار دارد  -سلفی اب  -راهی تهراب ساوف ساخت اف تمدنی درخشاب و كهن است كه در سه

های یانعتی مهام    این شهر در شمال استاب مركزی ترار گر ته و ارتبا  دوسویه و متشابلی با تطب

 ساوف دومين شهر بازرگ اساتاب مركازی از   (. 9و 7شالا )كشور مانند تهراب، ایفهاب و اراک دارد 

براسا  سرشماری تمومی كشور، جمعيات  (. 1شالا )شود  نظر جمعيتی بعد از اراک م سو  می

 (. 5جدول )رسيدف است  5377نفر در سال  079703به  5331نفر در سال  50193از  شهر ساوف
 

 هاي سرشماري رسمي كشور جمعيت و نرخ رشد آن در شهر ساوه طي دوره. 1جدول 

 نرخ رشد جمعيت سال

5331 50139 - 

5301 59171 7/5 

5311 01915 7/3 

5371 70715 1/7 

5391 555001 9/1 

5311 597777 7/0 

5377 079703 75/3 

 5331-77های  استخراج از آمار سرشماری تمومی نفو  و مسالن ساوف طی سال: منب               
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 موقعيت ساوه در استان مركزي. 5شكل 

طور كه مشخص اسات،   هماب .درید است 9 درید و عریب بيالاری 73عریب اشتغال در ساوف 

شهرک ینعتی كاوف، رونق كشاورزی، خدما  مرباو  باه   . نرخ بيالاری در ساوف بسيار یایين است

آوردف اسات  های شغلی بسياری را برای ساكناب شهر ساوف به وجود  ونشا و مانند آب،  ریت حما

 (.، جلد دوم5311مهندسين مشاور یویا نشش شهر و بنا، )
 

 
 

 هاي مهم جمعيتي، اقتصادي و صنعتي كشور موقعيت راهبردي ساوه در بين قطب. 6شكل 
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دانسات، زیارا در ایان ساال      5310در وات ، نشطة تطآ تاریخی برای شهر ساوف را باید ساال  

هاای   تناواب یالای از سياسات    كيلومتری تهراب باه  507تصویب ممنوتيت احداث ینای  در شعاع 

به اطارا  تهاراب، از   ( ها به همراف جمعيت وابسته به آب)جایی این ینای   ای، به جابه توسعة منطشه

گیاراب بخش یانعتی   جمله به ساوف منجر شد و با توجه به نزدیالی آب به تهراب، متولياب و سرمایه

ن اهی بر نرخ جمعيت ساوف هم گویای این امر اسات، نارخ   . طور ویژف توجه كردند به این شهر به

 .درید بودف است كه بسيار چشم ير است 1/7، 5371تا  5311های  سرشماری رشد این شهر بين

 

 
 

 هاي مهم شهري كشور موقعيت ارتباطي ساوه در بين قطب. 7شكل 

به تلت استشرار شهرک ینعتی كاوف در ساوف، این شهر از جمله شهرهای مهاجریییر م سو  

 .اناد  های دی ر كشاور باه دنياا آمادف     یدرید جمعيت آب در شهرها و آباد 07كه طوری شود، بهمی

هاای شاهری نباودف     ریازی  ها به ساوف، متناسب با برناماه متیسفانه آهند تغييرا  و شتا  مهاجر 

وساازهای   بازی زماين و مساالن و سااخت    نشينی، بور  گيری حاشيه است و این موعوع به شالا

و تمرانای منجار شادف اسات     زدف از طر  مردم م روم با كمترین نظاار   نای    برنامه و شتا  بی

 (.1شالا )
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 ساختار كالبدي ساوه. 1شكل 

 هاي تحقیق یا ته

 انداز شهر ساوه چشم

كار گر ته  ای به انداز شهر  رایندی دو مرحله در روش ت شيق توعيا دادف شد كه برای تدوین چشم

ساپس،  . تدوین شد گر ته انداز اولية ساوف براسا  مطالعا  انجام به تبار  دی ر، ابتدا چشم. است

جزئياا  ایان چرخاه را نشااب      7شاالا  . اندیشی به اجماع گیاشته شدف اسات  از طریق كارگاف هم

 . دهد می

از وععيت موجود شهر و شناخت نشا  تاو   (  7مطابق شالا)براسا  مطالعا  انجام گر ته 

هاای  مهوت ليا یرسشانا  های  رادست و همینين تجزیه و ععآ شهر ساوف و جای اف شهر در طرح

اناداز سااوف    های مسائولين شاهری، بيانياة اولياة چشام      آوری شدف حایا از نظرها و دیدگافجم 

 :یور  زیر تدوین شدف است به

 -شاهری  رهن ای   ،سال آیندف، شهری خواهد بود یانعتی باا اتتصاادی كارآماد     07ساوف در »

بنادی م صاوال     بساته توانمناد در تولياد و   ، شهری سالم و یایدار ،تاریخی و تطب تلمی منطشه

شهری بانشا  و  ،آوری اطتتا  یيشرو در  ن ،شهری ترانزیتی و جیا  برای مسا راب ،كشاورزی

 .«المللی های ورزشی و  رهن ی در سطا ملی و بين ها و جشنوارف مفرح برای  عاليت
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 انداز ساوه مطالعات مربوط به مرحلة اول تدوين چشم. 8شكل 

بدین یور  كاه باا تلفياق    . شود تلفيق مطالعا  مرحلة اول شروع میمرحلة دوم مطالعا  از 

انداز اوليه، كارگاف  بعد از تدوین چشم. انداز اولية شهر تدوین شدف است مطالعا  مرحلة اول، چشم

سپس، با ترعة  رم مربو  به بررسای  . انداز اوليه بررسی شدف است اندیشی دوم برگزار و چشم هم

اناداز نهاایی    ها، چشام  وت ليا  رم در نهایت، با تجزیه. مورد نظر ارزیابی شد انداز انداز، چشم چشم

 . دهد  انداز اولية ساوف را نشاب می ،  رم مربو  به بررسی چشم0جدول . شهر تدوین شدف است

 انداز شهر ساوه  ارزیاب  چشم

ب د انجاام گر تاه    های اندیشی و به یور  گروف های هم انداز ساوف از طریق كارگاف ارزیابی چشم

اندیشای توعايا دادف شاد و از حاعاراب در      تک معيارها در كارگاف هم بدین یور  كه تک. است

های میكور را دارد یا ناه    انداز تدوینی برای شهر ویژگی كارگاف خواسته شد دربارة ایناله آیا چشم

ها،  گر ته در این كارگاف  جامهای ان ها و ب د آوری این دیدگاف با جم . های خود را بياب كنند دیدگاف

 . انداز نهایی ساوف تدوین و مورد اجماع ترار گر ته است چشم

 اسناد فرادست و پایین دست

 چشم انداز بیست ساله

 برنامة پنج سالة پنجم

 طرح آمایش سرزمین

 طرح کالبدی منطقه ای

 سند توسعة استان مرکزی

 سند توسعة شهرستان ساوه

 طرح جامع ساوه

طرح های دیگر موضعی و  
 موردی

 بررس  و تح ی  وضع م   د

  بررسی های اقتصادی

 بررسی های اجتماعی 

 بررسی های فرهنگی

 بررسی های کالبدی

بررسی های جمعتی و  
 ترافیکی

 تجربیات  ها   و دا   

مبانی نظری  
 چشم اندازسازی

 تجربیات  ملبورن

 تجربیات سیدنی

 تجربیات شارلوت

 تجربیات العین

 تجربیات محالت

 تجربیات اصفهان

 تجربیات مشهد

 تجربیات مراغه

 ظرسنج  از مسئ الن شهر  و  
 مردم 

پرسشنامة مسئولین  
 شهری

 پرسشنامة نخبگان شهر

 پرسشنامة مردم
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 انداز ساوه ارزيابي چشم. 2جدول 

 انداز هاي چشم ویژگي دارد ندارد  توضيحات

 –سال آیندف شهری است  رهن ی 07انداز شهر ساوف به این یور  تدوین شدف است كه ساوف در  م ور دوم چشم

های ساوف در زمينه  رهند و تاریخ و  این م ور با توجه به تابليت. تنواب تطب تلمی منطشه ریخی، دانش اهی و بهتا

تنواب تطب تلمی منطشه  این م ور شهر ساوف را به. المللی تهيه شدف است های شهر با گر تن مجوز دانش اف بين  ریت

 .دهد ر میدر رتابت تن اتند با مركز استاب یعنی شهر اراک ترا

 * 

های  انداز مزیت چشم

ای شهر  رتابتی و مشایسه

 دهد  را نشاب می

انداز  شهری برای ساوف چشم تدة زیادی از مسئولين. كار گر ته شدف است انداز شهر، ابزار یرسشنامه به برای تهية چشم

را م يطی  از مشالت  زیست دور سالم و به و اتتصادی، دانش اهی،  رهن ی و اجتماتی، كشاورزی، شهریینعتی 

اند و معتشد بودند شهر ساوف در آیندف در ا ق زمانی این برنامه با شاخص تملالرد دانش اهی، ینعتی و تعيين كردف

دهد مسئوالب و مدیراب  همینين، نتای  نظرسنجی نشاب می. اتتصادی، گردش ری، كشاورزی و  رهن ی شناخته شود

تاریخی در -بنابراین، گنجاندف شدب م ور  رهن ی. دهند ن شهر اهميت بسيار زیادی میشهر ساوف به تاریخ و  رهند ای

 .های ساكناب شهر است ها و اولویت دهندة ارزش انداز شهر نشاب چشم

 * 

های  ها و اولویت ارزش

شهر و ساكناب آب را 

 دهد  نشاب می

های شهر  این م ور با توجه به تابليت. تیكيد داردانداز شهر ساوف بر تاما  رهند، تاریخ و دانش اف  م ور دوم چشم

ها به  مهری اگر چه امروزف با بی. ساوف در زمينة تاریخ و  رهند كه ریشة دیرینه در این شهر دارد، تدوین شدف است

ریزی  تواند با رویالردی جدید و برنامه با ت تاریخی، تا حدودی این تابليت دچار مشالا شدف است، شهر ساوف می

 .ها حياتی نو ببخشد سب به این تابليتمنا

 * 

دهندة تاریخ،  نشاب

 رهند و هویت شهر 

 است 

 

. انداز ساوف بيشتر به ب د یایداری و كشاورزی شهر ساوف اشارف دارد م ورهای راهبردی سوم و چهارم چشم

در این ویژگی . شود میهای آ  و هوایی شهر  هایی كه بيشتر مربو  به مالاب ترارگيری شهر ساوف و تابليت ویژگی

انداز نهایی این  در چشم. كار گر ته شود به«  رآوری»، كلمة «بندی توليد و بسته»جای تبار   یيشنهاد شدف بود كه به

بندی  كردب تبار  ینای  یاک و تالميلی ب د توليد و بسته م ور در تالب م ور ینعتی گنجاندف شدف و با اعا ه

 .ف استم صوال  كشاورزی یوشش دادف شد

 * 

های  يزیالی  ویژگی

وهوا،  مانند مالاب، آ 

زمين و هيرف را یوشش 

 دهد  می

اگر مطابق وععيت  علی حركت كنيم در  .انداز تصویری از آیندف داشتن است یالی از اجزای عروری تشاليا چشم

. ماب حال را شناختتواب آیندف را دید كه بتواب زگوید زمانی می جمله معرو ی می آیندف چه چيزی خواهيم بود 

های مختلآ تهيه شدف است های شهر در زمينهانداز شهر ساوف با توجه به نشا  تو  و ععآ و تابليت بنابراین، چشم

 .كند و مسيرها و راهبردهایی را برای رسيدب به آب تهيه می

 * 
ساز و مسيرساز  آیندف

 است 

های راهبردی شهر تاليه كردف  ذهن ماندگار شود كه بر ویژگیتواند مورد توجه ترار گيرد و در انداز زمانی می چشم

های ورزشی و  رهن ی  ها و جشنوارف انداز شهر ساوف، ساوف شهری بانشا  و مفرح برای  عاليت م ور ششم چشم. باشد

 های  رهن ی وتواند نشطة ععآ شهر ساوف را كه تفاو  این م ور می. المللی تعریآ شدف است در سطا ملی و بين

تركيب اجتماتی نامتجانس به تلت مهاجر  ذكر شدف بهبود بخشيدف و از مهاجرین كه از سراسر كشور و حتی از 

 .كار گيرند های  رهن ی خود به تنواب  ریتی در جشنوارف آیند به های متفاو  به این شهر می كشورهای دی ر با  رهند

 * 

جلب توجه كنندف و 

 ماندگار در ذهن است 
 

انداز شهر  چشم. انداز هر شهر باید ویژة آب شهر باشد یعنی چشم. بودب آب است انداز، ویژف ول ایلی چشمیالی از ای

كه این . بودب شهر است ترین ویژگی آب ینعتی و اتتصادی ساوف هم براسا  نشا  تو  و ععآ ساوف تهيه شدف و مهم

 .ویژگی متمایز از شهرهای استاب و كشور است

 * 

از  متمایزكنندة شهر

 شهرهای دی ر است 
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 انداز ساوه ارزيابي چشم. 2جدول 

 انداز هاي چشم ویژگي دارد ندارد  توضيحات

دست دربارة مطالعة اسناد موجود  رادست و یایين)انداز ساوف سعی شدف همة مناب  و اطتتا  موجود  برای تهية چشم

برای ( كشور و نظرسنجی از مردم، مسئولين و نخب ابتوسعة شهر ساوف، مطالعة تجربيا  جهانی و برخی شهرهای

های شهر  ها و تابليت انداز تدوینی متمركز بر ویژگی چشم. كار گر ته شود ی شهر بهها ها و تابليتشناخت توانمندی

های شهر كه در نظرسنجی به آب اشارف شدف است، توانایی شهر در زمينة ینای  دستی  است؛ اما یالی دی ر از تابليت

های  زیرا یالی از توانمندی. تردیابی اس  رهن ی تابا  -های ورزشی  این تابليت در م ور شهر ممتاز جشنوارف. است

 .ها، داشتن ینای  دستی م لی است هر شهری برای برگزاری جشنوارف

 * 

ها،  متمركز بر ویژگی

ها و  توانمندی

های ایلی شهر  تابليت

 است 

 

 انداز و رتایت ایا كار گر ته شود تا عمن بياب چشم هایی به انداز ساوف سعی شدف است كلما  و وانف در تدوین چشم

شهر و باشد و همه به اهميت آب در هدایت به كاركناب و مردم تابا انتشال . اختصار، برای همه شفا  و تابا درک باشد

 .انداز تدوینی، این ارزیابی انجام گر ته است با توجه به چشم. سازماب یی بردف باشند

 * 

شفا ، روشن و  شردف 

حداكثر در یک )است  

 77تا  17یاراگرا  و 

 (كلمه

شود كه اشتراک  انداز مشترک موجب می چشم. بخش و تعهدآور باشد كه اشتراكی باشد تواند انرنی انداز زمانی می چشم

ها را در  آور روزانه بيروب آورد و آبتواند كاركناب را از یالنواختی كار كسالت ای كه می یعنی یدیدف. منا   به وجود آید

را در برابر های جالبی ها و چالش ها و موتعيت ها  ریت دهد و آب ای روشن می دنيای جدید ترار دهد كه نوید از آیندف

ها تیكيد نالردف یعنی  شط بر تابليت. های شهر است ها و چالشانداز ساوف مبتنی بر  ریت چشم. خود مشاهدف كنند

ر مردم و مسئولين باشد و اندازی كه مورد نظ بنابراین، چشم. شودها را هم شاما میاست، بلاله نشا  ععآ و تهدید

 .بخش و تعهدآور باشد تواند انرنی ای بهتر از وع  موجود را نشاب دهد، میتصویری از آیندف

 * 

بخش، تعهدآور و  انرنی

 دهندف است  الهام

 

رک طور متشابا د انداز باید به معنی آب این است كه چشم. باشد اندازی مشاركتی انداز آیندف یک شهر، باید چشم چشم

اندیشی  انداز شهر ساوف چندین كارگاف هم برای تدوین چشم. نفعاب مختلآ شهری حمایت شود وسيلة ذی شدف و به

كار گر ته تا هم مسئولين  همینين، ابزار یرسشنامه به. شدف نشد و بررسی شود انداز تدوین تشاليا شدف است تا چشم

 .ند و در تبال آب احسا  مسئوليت كنندانداز مشاركت داشته باش شهری و هم مردم در تدوین چشم

 * 

مشترک و از آبی همه 

 باشد  می

 

سال آیندة شهر  07یا  51شود و اندازی كه برای شهر تهيه می بنابراین، چشم. اندازسازی  رایندی بلندمد  است چشم

یک طرح بلندمد   طرح جام  شهری كه. های ویژة نهادهای مختلآ شهری استكشد نيازمند حمایترا به تصویر می

انداز شهر ساوف سعی شدف م ورهای  در تهية چشم. سال آیندف است 07های شهری در است دربرگيرندة همة برنامه

بنابراین، . های شهری مندرج در طرح جام  باشد تا همدی ر را یوشش دهند انداز هم ام و همراف با برنامه چشم

 .های ساوف را در بلندمد  نشاب دهدصد تمام برنامهتواند مششدف برای ساوف می انداز تدوین چشم

 * 

مشصد نهایی تمام 

های شهر را نشاب  برنامه

 دهد  می

 

انداز تدوینی وجود داشته  یعنی باید امالاب رسيدب چشم. انداز تابليت دسترسی به آب است یالی از ایول ایلی چشم

انداز شهر ساوف ابزار  در تدوین چشم. ، واتعی هم باشدبودب انداز باید در تين آرمانی به تبار  دی ر، چشم. باشد

انداز  تواند چشمبودب اطتتا  است كه می ترین ویژگی آب، واتعی و ملمو  كار گر ته شد كه مهم یرسشنامه به

 .شدف برای شهر ساوف را واتعی جلوف دهد تدوین

 * 

گرایانه و  آرماب

 گرایانه است  وات 
 

از شهر ساوف، تیكيد آب بر ینعت و اتتصاد است ابعادی كه به تلت وجود شهر ینعتی كاوف، اند های چشم یالی از جنبه

انداز شهر  جنبة دی ری كه برای چشم. ها سازگار با شهر ساوف استخا  خود شهر ساوف است و از نظر زیرساخت

باید سالم بودف و به ایول  بودب بنابراین، ساوف در تين ینعتی. ساوف تدوین شدف است سالم و یایداربودب آب است

آیا شهر سالم و یایدار . انداز گنجاندف شدف است توسعة یایدار نزدیک باشد و این هماب ب د چالشی است كه در چشم

 زا در شهر ساوف تابا دستر  است  با وجود ینای  متعدد و آلودف

 * 

انداز شهر باید  چشم

خا ، از نظر درونی 

سازگار و واتعی و در 

بران يز  چالش تين حال

 است 

در تدوین . تواند بر مردم، مسئولين، و خود شهر تیثيرگیار باشد كه ل ن مثبت داشته باشد انداز زمانی می چشم

كار گر ته شود كه مثبت  ها و كلماتی به های شهر، بيشتر وانفانداز شهر ساوف سعی شدف است با توجه به تابليت چشم

 .نشاب دهددر آیندف  راشهر ی گيرراهنمای حركت و جهتباشد و 

 * 

انداز تدوینی ل ن  چشم

 مثبتی دارد 
 

 ادامة



   88                                                                                        شهر ساوهانداز  مو تدوین چشریزي راهبردي   برنامه       

 

 

 

یاور  زیار ماورد     انداز نهایی شهر ساوف به در نهایت، براسا  مراحا مطالعاتی یادشدف، چشم

 : اجماع ترار گر ته و تدوین شدف است

ری شاه  تالميلای،  و یااک  یانای   بار  تالياه ساال آینادف باا     07در  كشورشهر ینعتی  برترین»

آوری اطتتاا  و شاهر ممتااز     یيشرو در  ان  ،یایدار شهری ،تطب تلمی منطشه ،تاریخی- رهن ی

  .«المللی های ورزشی و  رهن ی در سطا ملی و بين جشنوارف

انداز مایكور، در   انداز تدوینی، م ورهای راهبردی ساوف برای رسيدب به چشم با توجه به چشم

 :نشاب دادف شدف است 57شش م ور ایلی تشریا شدف كه در شالا 
 

                  
                  

                  
               

           -        

                  
                    

          

                   
                        

              
                       

 
 

 انداز ساوه محورهاي راهبردي چشم. 11كل ش

 

 تحلی   وام  دا ل  و  ار   مؤثر بر ساوه

دهای تواماا باا ساه      وزب. دهی شود بعد از شناسایی تواما داخلی و خارجی، باید این تواما وزب

 :گيرد انجام می زیر هد  تمدف

 ای داخلی و خارجی؛ ی اف شهر ساوف در ماتریس چهارخانهكردب جا مشخص .5

 ترین مسائا و مشالت  كليدی شهر ساوف؛ شناسایی مهم .0

 .تدوین راهبردهای توسعة شهر ساوف .3
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 رایند كاار  . كار گر ته شدف است به 5دهی تواما مدل ت ليا تواما داخلی و خارجی برای وزب

 : در مدل به این یور  بودف است

نفعااب كليادی،    های  رادست و وع  موجاود شاهر سااوف و مشااركت ذی     با بررسی طرح .5

 هرست تواما داخلی و خارجی تهيه شدف است؛ در این مرحله، شناساایی تواماا اولياه اسات و     

هيچ اولویتی نسبت به همدی ر ندارند، عمن ایناله در مراحا بعدی كار ممالان اسات از  هرسات    

تناواب   تبار  دی ر، ممالن است تاملی كه در ابتادا باه   به. شاب توض شود ف خارج شوند، یا جای ا

سعی شدف ایان تواماا كاامت     . وت ليا نهایی، ععآ م سو  شود تو  شناسایی شدف، در تجزیه

 متالی بر واتعيا  و دتيق باشند؛

اندیشای و تنظايم یرسشانامه، از حاعارین در كارگااف       در مرحلة بعد با برگزاری كارگاف هم .0

 دهی كنند؛ از نظر تو  و ععآ، یا  ریت یا تهدید بودب شناسایی و وزب خواسته شد تواما را

در نهایت، خروجی حایا از نظرا  كارشناساب حاعر در كارگاف با تيم كارشناسای یارونف    .3

 . وت ليا شد تجزیه EXCELو  SPSSا زارهای  تلفيق و در نرم

 0ماتریس داخلی و خاارجی  زماب تواما داخلی و خارجی ابزاری به نام وت ليا هم برای تجزیه

كاار گر تاه    این ماتریس برای تعيين موتعيت ساازماب، شاهر، شاركت و هيارف باه     . كار گر ته شد به

های ارزیابی تواماا داخلای و    های حایا از ماتریس برای تشاليا این ماتریس، باید نمرف. شود می

تریس ترار داد تا جای اف در ابعاد ا شی و تمودی این ما( جم  تواما داخلی و خارجی)خارجی را 

های این ماتریس مشاخص شاود و بتاواب براساا  آب راهبارد یاا راهبردهاای         شهر ساوف در خانه

این ماتریس در جاهای مختلآ، بسته به موتعيات شاركت، شاهر و    . مناسبی را برای آب اتخاذ كرد

در مااتریس   .ای ای و مااتریس چهارخاناه   خاناه  مااتریس ناه  . شاود  سازماب به دو شالا طراحی می

و ( 0الای   0.1)ای نمرا  ارزیابی تواما داخلی و خارجی در یک طيآ دوبخشی تاوی   چهارخانه

                                                           
1. External & Internal Factors Evaluation 
2. Internal & External (IE) Matrix 
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چه موتعيت شهر از نظر نمارا    ای، چناب در ماتریس چهارخانه. شود تعيين می( 1/0الی  5)ععيآ 

، اگار  (حمایات دورنای   -ن هداری)كارانه  باشد، راهبرد م ا ظه Iتواما خارجی و داخلی در خانه 

باشاد، راهبارد تادا عی     IIIچاه در خاناه    ، چنااب (رشد و توسعه)باشد، راهبرد تهاجمی  IIدر خانه 

 -ن هاداری )باشد، راهبرد رتابتی  IV، در نهایت، اگر در خانه (برداشت، واگیاری، كاهش، ان تل)

 .شود تویيه می( حمایت بيرونی

ای مانناد شاهر    هاای اجتمااتی یيیيادف    اماما با توجه به یيیيدگی ذاتی شهرها و اینالاه در نظا  

. كار گر ته شدف است ای به خانه تواب با تطعيت ی بت كرد، در این یرونف ماتریس نه وتت نمی هيچ

های  چه موتعيت شهر از نظر نمرا  تواما داخلی و خارجی در یالی از خانه در این ماتریس چناب

II ،III  یاVI های  اگر در یالی از خانه. ای آب تویيه شدف استباشد، اتخاذ راهبرد رشد و توسعه بر

I ،V  یاX در نهایات، اگار در یالای از    . شاود  ترار گيرد، راهبرد حفظ، ن هداری یا ثبا  تویيه می

 .شود باشد، راهبرد كاهش، برداشت، واگیاری یا ان تل تویيه می IIXیا  IV ،VIIهای  خانه

شطة تتتی جم  نمارا  تواماا خاارجی و    شود، ن هم مشاهدف می 55طوری كه در شالا  هماب

شادف بارای ایان خاناه از      راهبردهای تویيه. ترار گر ته است Vداخلی مؤثر بر شهر ساوف در خانة 

های شاهرها، بارای    اما با توجه به هماب یيیيدگی. نوع راهبردهای حفظ، ن هداری و یا ثبا  است

هایی كه خاط   یعنی خانه. كار گر ت را به IIو  V ،VIخانة  3تواب  تعریآ راهبردهای شهر ساوف می

بنابراین، برای ساوف باید راهبردهای رشاد  . اند به هم رسيدف Vها گیشته است و در خانة  سبز از آب

یعنی در بعضی جاها باید به دنباال  . كار گر ت و توسعه، و راهبردهای حفظ، ن هداری و ثبا  را به

 .  الر حفظ ثبا  وع  موجودرشد و توسعه بود و در جاهای دی ر هم به 

IIX

II

IV V VI

III
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 ارزيابي عوامل داخلي و خارجي براي ساوه  اي خانه ماتريس نه. 11شكل 
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 ترین نقاط  و  ساوه مهم

 ها بندي نقاط قوت ساوه به همراه كد عامل آن رتبه. 8جدول 

 نقاط قوت ساوه

رتبة نهایي 

 عامل
 شرح عامل

کد 

 عامل

ن ميانگين وز

 عامل نسبي

 S5 7105/7 ترین شهر ینعتی كشور در ساوف وجود بزرگ 5

S0 7001/7 های متنوع تالی و دانش اهی با رشته وجود مراكز آموزش 0

S3 7039/7 های جدید داخلی و خارجی گیاری تابليت جی  سرمایه 3

S0 7057/7 درآمد باالی شهر 0

1 
انار، یسته، زیتوب، ) صوال  كشاورزی دارای ارزش یادراتی وجود اتليم و شرایط مناسب برای توليد م

 (ینبه، گياهاب دارویی و ماهياب زینتی
S1 7053/7

S7 7055/7 نرخ یایين بيالاری 7

S9 7071/7 های كشاورزی و مناب  طبيعی وجود اراعی و خاک مستعد برای توسعة  عاليت 9

S1 7371/7 رهای دی ر استابرونق و رشد كشاورزی شهر ساوف در مشایسه با شه 1

S7 7373/7 توجه توليدا  ینعتی تنوع و تعداد تابا  7

S57 7311/7 (مسجد جام  و چهارسوق)های تاریخی متعدد در شهر ساوف  وجود جاذبه 57

S55 731/7 های شغلی مناسب در شهر وجود  ریت 55

S50 7373/7 (انار و یسته و جز آب)وجود مراكز ت شيشاتی در شهر ساوف  50

S53 7370/7 رانی و تيراندازی در ساوف وجود یاركی با دریاچة مصنوتی و مراكز تفری ی، تایق 53

S50 7375/7 ها و مفاخر ادبی،  رهن ی، سياسی و تاریخی وجود شخصيت 50

S51 7309/7 ای استشرار گمرک در شهرستاب با كاركرد منطشه 51

S57 7307/7 از شهرستاب ساوف( نفت، گاز و جز آب)ی تبور خطو  ایلی انتشال انرن 57

S59 7305/7 (گچ، آهک، شن و ماسه)وجود معادب هير لزی  59

S51 7337/7 تنواب معين برای شهر تهراب انتخا  ساوف به 51

S57 7307/7 نخستين تدر  جریاب كاالیی در استاب 57

S07 7303/7 ا كاالآهن برای حم اتصال شهر ینعتی كاوف به خطو  راف 07

تناواب نشاا  تاو  شاهر      تاماا باه   37براسا  نتای  ت ليا تواما داخلی و خارجی، برای ساوف 

طور كه اشارف شد، تعداد تواما مهم نيست، بلاله وزنای كاه    هماب. 5(3جدول )شناسایی شدف است 

                                                           

تااملی كاه باه ترتياب      07به دليا م دودیت در حجم مشاله، برای تواما داخلی و خارجی مؤثر بار شاهر سااوف، تنهاا      .5

 . بيشترین وزب نسبی را دارا هستند، در جدول آوردف شدف است
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در واتا ،  . هام اسات  هاا م  ها با توجه به ميان ين وزب نسابی آب  بندی آب اند و اولویت دست آوردف به

تعياين  . گویند ترین تواما داخلی و خارجی مؤثر بر شهر را تعيين نشا  استراتژیک می انتخا  مهم

نشا  استراتژیک حداكثر تایثير را  . های راهبردی است نشا  استراتژیک ویژگی اساسی تمامی برنامه

بتالارا  خيلای زیاادی تمركاز    تواند بر ا كارآمدی دارند، زیرا شهر در یک زماب نمی-از نظر هزینه 

تارین   شد، ترارگر تن بزرگترین شهر ینعتی كشاور در سااوف، مهام    بينی می طور كه یيش هماب. كند

 .تالی و دانش اهی در جای اف دوم ترار گر ته است وجود مراكز آموزش . نشطة تو  آب است

 ترین نقاط   ف شهر ساوه مهم

 ها اه كد عامل آنبندي نقاط ضعف ساوه به همر رتبه. 4جدول 

 نقاط ضعف ساوه

رتبه نهایي 

 عامل
 شرح عامل

کد 

 عامل

ميانگين وزن 

 عامل نسبي

W5 75033/7 ععآ یيوندهای اتتصادی و اجتماتی بين ساوف با مناطق ميانی و جنو  شرتی استاب 5

W0 75010/7 كمبود آ  برای مصار  ینعتی 0

W3 75313/7 نبود سينما در شهر ساوف 3

W0 75370/7 ها و سمينارها های چندمنظورف برای برگزاری گردهمایی بودب سالن   اكا ین 0

W1 75311/7 های ایلی شهر بودب خياباب ترض هير نی و كم 1

W7 75379/7 های الزم و مناسب شهری كمبود یاركيند 7

W9 75377/7 های شهری و  ضاهای تمومی كمبود تفرج اف 9

W1 75031/7 ناسب و مالانيزف برای م صوال   اسد شدنیهای م نبود انبار 1

W7 75009/7 نبود توجه كا ی به مسائا تفری ی جواناب و زناب 7

W57 75009/7 كمبود  ضاهای تخصصی ورزشی 57

W55 75001/7 (های شهر،  ضاهای تمومی نامناسب و جز آب ورودی)بودب منظر شهری  نامناسب 55

W50 75001/7 های شهری شبالة خياباب مراتب ععيآ سلسله 50

W53 7501/7 (نبود كمربندی)تردد خودروهای تبوری از شهر ساوف و مشالا ترا يک شهری  53

W50 75077/7 های  رهن ی، اجتماتی و آموزشی نبود طرحی منسجم برای برگزاری  عاليت 50

W51 75097/7 ی باستانیها رهم وجود آثار تاریخی و تپه شناسی تلی نبود موزة باستاب 51

W57 75070/7 وارد و بروز مشالت  اجتماتی،  رهن ی و بهداشتی  ویژف اتباع تازف حضور اتباع بي انه به 57
W59 75079/7 نشينی وسازهای هيرمجاز در حاشية شهر و گسترش حاشيه ساخت 59

W51 75173/7 های اجتماتی ناشی از مهاجر  ناهنجاری 51

W57 75173/7  ين راف سلفی اب در مسير گیر از ساوفترا يک سن 57

W07 75105/7 های نامتجانس اجتماتی یییری شهرستاب و بروز یدیدف های معارض ناشی از مهاجر  حضور خردف  رهند 07



998                                                 1131، بهار و تابستان 1، شمارة 6دورة ، آمایش سرزمین 

 

بنادی   ن وة اولویت(. 0جدول )تنواب نشا  ععآ شناسایی شدف است  تاما به 10برای شهر ساوف 

یعنای تاواملی كاه    . يا تواما داخلی و خارجی برتالس نشا  تو  استنشا  ععآ در مدل ت ل

 .اند، بيشترین اهميت را خواهند داشت كمترین وزب نسبی را به دست آوردف

 هاي شهر ساوه ترین  رص  مهم

 ها هاي ساوه به همراه كد عامل آن بندي فرصت رتبه. 5جدول 

 هاي ساوه فرصت

رتبة نهایي 

 عامل
 شرح عامل

کد 

 عامل

 ميانگين

 وزن نسبي

O5 77701/7 های دز به منطشه انتشال آ  از سرشاخه 5

O0 77073/7 انتخا  شهرستاب به تنواب طرح یایلو  كاهش تلفا  انرنی 0

O3 77509/7 جنو  و هر  به شرق -شدب در مسير ارتباطی شمال وات  3

O0 77773/7 های حياتی ینعتی كشور ب یالی از تطبتنوا به ساوف به( آمایش كشور و استاب)های  رادست  توجه طرح 0

O1 77739/7 ها های دولت به طراحی و ایجاد كمربند سبز در اطرا  مراكز جمعيتی توسط شهرداری كمک 1

O7 71779/7 های ینعتی توسط دولت واحدهای مستشر در شهرک تیمين راف، آ ، برق، گاز و تلفن تا ورودی 7

O9 71711/7 المللی در شهرستاب  اف بيناخی مجوز ایجاد دانش 9

O1 71937/7 كشی دشت مركزی ساوف های مزلشاب و ترچای و وجود سد هدیر ساوف و شبالة آبياری و زف تبور رودخانه 1

O7 71717/7 سنندج در دست احداث از شهرستاب -آهن تهراب تبور خط راف 7

57 
های  رسودف  های با ت   و تسهيت  اتطایی به بخش ینعت در طرحدرید مناب ، اتتبارا 17الزام دولت برای تیمين 

 شهری
O57 71730/7

O55 7170/7 خمينی المللی امام نزدیالی به  رودگاف بين 55

O50 71775/7 های هربی كشور از طریق شهرستاب ساوف تبور م ور ترانزیتی یایتخت به استاب 50

O53 71117/7 های گردش ری تاریخی با توجه به نزدیالی به تهراب و ایفهاب تانسياكارگيری ی گیاری برای به امالاب سرمایه 53

O50 71097/7 های تاریخی  راواب در روستاها وجود جاذبه 50

O51 71033/7 گیاری با توجه به كارخانجا  موجود و مطرح در شهر ینعتی كاوف امالاب جی  مناب  مالی برای سرمایه 51

O57 71391/7 ی یاک و تجدیدیییر مانند بيوگاز بادی و خورشيدی در استاب مركزیوجود مناب  انرن 57

O59 71339/7 وجود بازار مناسب داخلی و خارجی انار 59

O51 71513/7 ی ینجم ممنوتيت د ن هرنوع یسماند در شهرهای باالی دویست هزار نفر از یایاب برنامه 51

O57 71597/7 شهرستاب رهن ی در سطا  -وجود آثار تاریخی 57

O07 71775/7 ای های سينمایی، تلویزیونی و رسانه حمایت مالی دولت از تیسيس شهرک 07

بادین ترتياب، انتشاال آ  از    (. 1جدول )تنواب  ریت شناسایی شدف است  تاما به 01برای ساوف 

رنی، وجاود  تنواب طرح یایلو  كااهش تلفاا  انا    های دز به منطشه، انتخا  شهرستاب به سرشاخه

Sat-31
Sticky Note
تورفتگی ابتدای سطر ایجاد نشده ؟
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آماایش كشاور و   )هاای  رادسات    ای، توجاه طارح   راهی ملی و منطشه های آزادراهی و بزرگ شباله

هاای شاهر    ترین  ریات های حياتی ینعتی كشور مهم تنواب یالی از تطب به شهر ساوف، به( استاب

 .شوند ساوف م سو  می

 ترین تهدیدهاي شهر ساوه مهم
 

 ها وه به همراه كد عامل آنهاي شهر سا بندي تهديد رتبه. 6جدول 

 تهدیدهاي شهر ساوه

 کد عامل تهدیدها رتبة نهایي عامل
ميانگين وزن 

 نسبي

T5 70573/7 زا در شهرستاب ساوف رشد استشرار ینای  آلودف 5

T0 70093/7 های متوالی و كمبود آ  بروز خشالسالی 0

T3 70097/7   شهر ساوفاز بين ر تن تدریجی بناهای تاریخی مهم در روستاهای اطرا 3

T0 7035/7 ای شدب بخش كشاورزی در ساختار اتتصادی كشور حاشيه 0

T1 70353/7 م يطی ناشی از  رآیندهای ذخيرف، توليد، انتشال و توزی  انرنی های زیست وجود آالیندف 1

T7 70339/7 كوچ روستایياب به شهر و اشتغال در بخش ینعتی و در نتيجه تضعيآ بخش كشاورزی 7

T9 7030/7 زائی وجود تواما نایایداری در مناب  طبيعی از جمله تهدید بياباب 9

T1 70309/7 های آ  شور زیرزمينی یيشروی جبهه 1

T7 70317/7 تدم وجود ساختار مناسب شهرسازی در كشور 7

T57 70373/7 تمركز مراكز مهم دانش اهی و  رهن ی در شهر اراک 57

T55 70151/7 ای از م صوال  كشاورزی و كاهش تيمت م صوال  داخلی ش تمدفواردا  بخ 55

T50 70107/7 یییری در بازارهای جهانی شدف كاالها و كاهش رتابت روند یعودی تيمت تمام 50

T53 70700/7 ا زایش روند تغيير كاربری و یراكندف شدب اراعی كشاورزی و مناب  طبيعی 53

T50 70991/7 (های آجریزی نظير كشتارگاف دام شهرداری و كورف)ف در جوار شهر ساوف وجود ینای  آالیند 50

T51 70910/7 وساز یییری مناسب توانين و مشررا  ساخت تدم انعطا  51

T57 70155/7 های ینعتی، خدماتی، خان ی و یسماندها های آ  زیرزمينی از طریق یسا  آلودگی روزا زوب سفرف 57

T59 70707/7 المللی های بين ری توليدا  ینعتی از ت ریمتیثيرییی 59

T51 73710/7 های تاریخی و تدیمی در كشور توجهی به بازسازی با ت بی 51

T57 73710/7 های سن ين و كاهش جیابيت شهر شلوهی شهر به دليا تبور ماشين 57

T07 73070/7 خا شهر ساوفهای یوتی و هوایی ناشی از تبور ترا يک بين شهری از دا آلودگی 07
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بندی تهدیادهای شاهر سااوف،     اولویت. تنواب تهدید شناسایی شدف است تاما به 07برای ساوف 

هایی كه كمترین وزب نسبی را به خاود اختصاا  دادف    یعنی تاما. های آب خواهد بود مانند ععآ

زا  تشرار ینای  آلودفترین تاما ععآ رشد اس ، مهم7براسا  جدول . باشند، اهميت بيشتری دارند

ر اتن   هاای متاوالی و كمباود آ  و ازباين     بروز خشالساالی . در شهرستاب ساوف شناخته شدف است

تارین تهدیادهای شاهر سااوف     تدریجی بناهای تاریخی مهم در روستاهای اطرا  شهر سااوف مهام  

 .شود م سو  می

 گیري  ب دي و نتی ه  مع

ساند   .سال آینادف باه آب برساد    07هد طی معموال  خوا انداز جای اهی است كه یک شهر، می چشم

اناداز،  رآیناد و نتاای      چشم ةرسمی است كه تتوف بر بياني یسندطور معمول،  بهانداز شهر،  چشم

یاور  ماتن كوتااهی متشاالا از      انداز در سطوح مختلآ، به چشم. دهد تدوین آب را نيز نشاب می

شود كه در اهلب موارد از یاک   ناميدف می «انداز چشم ةبياني»این متن كوتاف . شود چند جمله بياب می

اندازساازی در تعياين سرنوشات شاهرها و      اناداز و چشام   اهميت چشام . كند یاراگرا  تجاوز نمی

م ساو    «یریازی راهبارد  تلب  رایند برناماه » ةتواب آب را به مثابای است كه میم ت  به گونه

شهرها كه بر سر سهم بيشتری از بين دید رتابت شدب و تش ، یعنی تصر جهانیتصر حاعردر . دكر

 ی كاه در هار شاهری نهفتاه اسات،     اساتعدادهای درخشاان   و المللی بين ةتوجه جامعجلب  ،ثرو 

بلالاه باه یاک     ،«انتخاا  »ناه یاک    ،اناداز بارای شاهرها    ، تدوین و اجرای چشمیییردمی یور 

 . بدل شدف است« عرور »

مطالعا  مرحلاة اول شااما   . ای انجام گر ته است مرحلهانداز ساوف در  رایندی دو تدوین چشم

های  رادست، بررسی وع  موجود شهر، مروری بر تجربيا  شهرهای متعدد داخلای   بررسی طرح

اناداز   خروجی مطالعا  مرحلة اول، تادوین چشام  . اندیشی است و خارجی و برگزاری كارگاف هم

ياه، مطالعاا  مرحلاة دوم باا برگازاری كارگااف       انداز اول بعد از تدوین چشم. اولية ساوف بودف است

در این مرحله، با ترعة  رم مربو  به . انداز اوليه شروع شدف است اندیشی دوم و ارزیابی چشم هم

هاا،   وت لياا  ارم   انداز ماورد نظار ارزیاابی و در نهایات، باا تجزیاه       انداز اوليه، چشم بررسی چشم
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انداز تدوینی، م ورهاای راهباردی    ا توجه به چشمب. انداز نهایی شهر ساوف تدوین شدف است چشم

  .انداز میكور، در شش م ور ایلی تشریا شدف است شهر ساوف برای رسيدب به چشم

های  رادست، وع  موجود شاهر و نظرسانجی از مسائوالب، مادیراب      در ادامه، با بررسی طرح

، (از طریق یرسشانامه )ی و شهرونداب و نخب اب شهر( اندیشی اول طی برگزاری كارگاف هم)شهری 

سپس، باا برگازاری كارگااف    . ها و تهدیدهای شهر ساوف شناسایی شدند نشا  تو ، ععآ،  ریت

شدف، از طریق ب د و بررسی و ارائة یرسشنامه با حضور مادیراب   اندیشی دوم، تواما شناسایی هم

را ماد نظار    ایان ارزیاابی ساه هاد  ایالی     . نهادهای مختلآ شهر و شهرداری ساوف ارزیابی شد

 :داشت

تنواب نشطة تو  شناساایی شادف،    شدف؛ یعنی آیا تاملی كه بر  رض به اجماع بر تواما شناسایی -

از دیدگاف مدیراب و مسئوالب شهری واتعا  نشطة تو  است یا ممالن است نشطة ععآ بودف، یاا  

 . تنواب یک تاما مدنظر نباشد حتی به

 واما داخلی و خارجی؛كردب جای اف شهر ساوف در ماتریس ت مشخص -

 ترین مسائا و مشالت  كليدی شهر ساوف؛ شناسایی مهم -

تنواب نشطة  تاما به  10تنواب نشطة تو ،  تاما به  37دربارة هد  اول، در نهایت، برای ساوف 

در زميناة هاد  دوم،   . تنواب تهدید شناسایی شد تاما به  07و   تنواب  ریت تاما به  01ععآ، 

ای اف شهر ساوف در ماتریس تواما داخلای و خاارجی، نشطاة تتتای جما       كردب ج یعنی مشخص

راهبردهاای  . تارار گر تاه اسات    Vنمرا  تواما خارجی و داخلی مؤثر بر شاهر سااوف در خاناة    

اماا باا توجاه باه     . شدف برای این خانه از نوع راهبردهای حفظ، ن هاداری، یاا ثباا  اسات     تویيه

. كار گر ته شادف اسات   به IIو  V ،VIخانه  3بردهای ساوف، های شهرها، برای تعریآ راه یيیيدگی

بنابراین، برای شهر ساوف راهبردهای رشد و توساعه و هام راهبردهاای حفاظ، ن هاداری و ثباا        

یعنی در بعضی جاها باید به دنبال رشد و توسعه بود و در جاهای دی ر، به  الر . تدوین شدف است

  تصورا  تبلی، شهر ساوف موتعيت خيلی ممتازی هام  در نتيجه، برخت. حفظ ثبا  وع  موجود

به تبار  دی ر، درست است سااوف نشاا  تاو  بسايار مهمای دارد، در تاين حاال، نشاا          . ندارد

 . های شدیدی دارد و با تهدیدهای جدی نيز مواجه است ععآ
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از . طور كه گفته شد هد  سوم ارزیابی، شناسایی مسائا و مشاالت  سااوف باودف اسات     هماب

ترین شهر ینعتی كشور در شهر ساوف، وجاود مراكاز    تواب به وجود بزرگ نشا  تو  مهم ساوف می

های مهم كشور از شهر ساوف و سهولت دسترسای باه    های متنوع، تبور آزادراف تالی با رشته آموزش

شادب در   های جدید داخلای و خاارجی، واتا     گیاری های مهم شهری، تابليت جی  سرمایه تطب

 . جنو  و هر  به شرق كشور و نيز، درآمد باالی شهر اشارف كرد -اطی شمالمسير ارتب

اند از ععآ یيوندهای اتتصادی و اجتمااتی باين    ترین نشا  ععآ ساوف به ترتيب، تبار  مهم

ساوف با مناطق ميانی و جنو  شرتی استاب، كمبود آ  برای مصار  ینعتی، نبود ساينما در شاهر   

هاا و سامينارها، و هير نای و     های چندمنظورف بارای برگازاری گردهماایی    بودب سالن ساوف، ناكا ی

 .های ایلی شهر بودب خياباب ترض كم

های دز به منطشاه، انتخاا     اند از انتشال آ  از سرشاخه های شهر ساوف تبار  ترین  ریت مهم

راهای   هاای آزادراهای و بازرگ    تنواب طرح یایلو  كاهش تلفا  انرنی، وجود شباله شهرستاب به 

تناواب یالای از    به شهر ساوف به ( آمایش كشور و استاب)های  رادست  ای، توجه طرح ملی و منطشه

های دولت به طراحی و ایجاد كمربند سبز در اطرا  مراكاز   های حياتی ینعتی كشور، كمک تطب

واحادهای مساتشر در    ها، تیمين راف، آ ، بارق، گااز و تلفان تاا ورودی     جمعيتی توسط شهرداری

 .المللی در شهرستاب های ینعتی توسط دولت و اخی مجوز ایجاد دانش اف بين رکشه

اناد از رشاد اساتشرار یانای       ترین تواما تهدیدكنندة توسعة آتی ساوف به ترتياب، تباار    مهم

های متوالی و كمبود آ ، از بين ر تن تدریجی بناهاای   زا در شهرستاب ساوف، بروز خشالسالی آلودف

شدب بخش كشاورزی در ساختار اتتصاادی   ای وستاهای اطرا  شهر ساوف، حاشيهتاریخی مهم در ر

م يطی ناشی از  رآیندهای ذخيرف، توليد، انتشال و توزیا  انارنی،    های زیست كشور، وجود آالیندف

كوچ روستایياب به شهر و اشتغال در بخش ینعتی، و در نتيجه تضعيآ بخش كشااورزی، و نباود   

 .در كشور و تمركز مراكز مهم دانش اهی و  رهن ی در شهر اراک ساختار مناسب شهرسازی

تارین مساائا و    در نهایت، با توجه جای اف ساوف در ماتریس تواما داخلی و خارجی و نيز مهم

 : یور  زیر تدوین شدف است مشالت  كليدی آب، راهبردهای توسعة شهری ساوف به
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 SOراهبردهاي .  

 ر و تشویت تملالرد دانش اهی آب؛توسعة مراكز آموزش تالی در شه -

 تشویت تملالرد ینعتی شهر ساوف تا كسب جای اف برترین شهر ینعتی كشور؛  -

بنادی و یاادرا  م صاوال  كشااوزیی      ها و امالانا  الزم بارای بساته   تشویت زیرساخت -

 باارزش مانند انار و یسته؛

 ورزشی و هنری؛ -توسعه و گسترش مراكز تفری ی -

باودب شاهر و    مد  با توجاه باه ترانزیتای    جی  گردش ری كوتافبسترسازی مناسب برای  -

 های تاریخی و ورزشی آب؛ تابليت

های مختلآ ورزشی، تلمای   ای شهر ساوف برای برگزاری  ستيوال تشویت تملالرد جشنوارف -

 .و تفری ی

 WOراهبردهاي .  

 تفری ی شهر ساوف؛ -هنری و ورزشی -های  رهن ی بهبود زیرساخت -

 سازی منظر و مبلماب شهری؛ سبزیباسازی و منا -

 .شهری شهری و بروب های دروب ساماندهی خياباب -

 STراهبردهاي .  

 ی شهر ساوف؛ زا در م دودف جلوگيری از رشد و استشرار ینای  آلودف -

 .های شهر سالم ارتشای كيفيت م يطی شهر ساوف با توجه به شاخص -

 WTراهبردهاي .  

 .نشين های حاشيه گيری م له ری از شالاسازهای شهری و جلوگي نظار  بر ساخت -

 .سالة شاهر سااوف اسات    انداز بيست هایی برای رسيدب به چشم های یادشدف در وات ، گام راهبرد

های اجرایی برای شهر ساوف، براسا  راهبردهایی خواهاد باود كاه تادوین      بنابراین، تعریآ برنامه

 .شدف است
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