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 هدیکچ
 یللملا نیب و یلم و یگنهرف -یهافر ،یعامتجا - یداصتقا هعسوت رد یدایز رایسب شقن ،نردم یناهج هدیدپ کی ناونع هب یرهش یرگشدرگ
 رارق یسررب دروم نارهت 22 هقطنم یرهش یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار ،SWOT لیلحت زا هدافتسا اب ،قیقحت نیا رد .دنکیم افیا عماوج
 و یرگشدرگ اب طبترم روما و یرادرهش نیلوئسم و هربخ ناسانشراک ،نارهت رهش 22 هقطنم نادنورهش لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تفرگ
 نارگشدرگ زا رفن 081 ،22 هقطنم نادنورهش زا رفن 081 ،رظن دروم هنومن مجح ،نارکوک لومرف ساسا رب .دوب هعلاطم دروم هقطنم رد نارگشدرگ
 رظن زا هدافتسا اب ییاور دییات و ترکیل فیط بلاق رد همانشسرپ تالاؤس یحارط زا سپ .دش هتفرگ رظن رد ناریدم و ناسانشراک زا رفن 07 و
 ییایاپ زا ناشن هک دمآ تسد هب 14/1 ربارب هک دش هدافتسا خابنورک یافلا بیرض زا ییایاپ حطس نییعت یارب ،هطوبرم نیصصختم و ناسانشراک
 و اههداد لیلحت روظنم هب .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم و دش یروآدرگ و عیزوت همانشسرپ 038 ،لک رد نیاربانب .تشاد همانشسرپ بسانم
 ناریا یلم یسانشهایگ غاب دننام یقطانم دوجو ،جیاتن قباطم .دش هدافتسا SWOT لدم زا اهتصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن نیرتمهم نییعت
 یاراد یاه ناکم توراجم رد یربراک بسانمان رییغت و ینوکسم یاه جرب هیور یب تخاس ،باذج یعیبط زادنا مشچ اب رگتیچ یلگنج کراپ و
 رد یفاک تاغیلبت نادقف و یناسر عالطا فعض و یرگشدرگ تهج تمیق نازرا یلخاد یاهرفس ماجنا زا یلام تیامح و لیهست ،یعیبط هبذاج
 .دندوب هعلاطم دروم هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن نیرت مهم بیترت هب یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم هنیمز
 هزیگنا شیازفا ساسا رب هک تسا هدمآ تسد هب هناراکهظفاحم یژتارتسا ،تاوس لیلحت ساسا رب هعلاطم دروم هقطنم یرگشدرگ هعسوت یژتارتسا

 و یتالیکشت راتخاس دوبهب و نارگشدرگ و مدرم یهاگآ شیازفا ،یرگشدرگ بسانتم یاهیربراک ،یصوصخ شخب و مدرم یراذگهیامرس
  .تسا هدش یزیرهمانرب یموب ناریدم زا هدافتسا

 .نارهت ،SWOT ،11 هقطنم ،یرهش یرگشدرگ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 و اهتیفرظ یمامت و دنکیم هاگن ترورض کی ناونع هب یرهش یرگشدرگ هب هتفرشیپ یاهروشک رد یرهش تیریدم
 .(0191:001 ،ناراکمه و ییایض) دریگیم راک هب روآدوس و ازدمآرد شخب نیا ندرک لاعف یارب ار دوخ تاناکما
 رد و تسا یمالسا یاهروشک ییانبریز تاسیسات دوبهب و ییاز لاغتشا و یلحم داصتقا قنور لماوع زا یرگشدرگ
 شیازفا و ننس و بادآ و اهشزرا لماکت و لوحت ،یملع تاطابترا ،یمالسا فلتخم یاهروشک یگنهرف لدابت
 نرق یادتبا رد یرگشدرگ تعنص .(941 :3191 ،یعامش) تسا راذگریثات یعامتجا-یداصتقا یرو هرهب و تادیلوت
 یاهدمآرد و لاغتشا داجیا رد مهم عیانص زا یکی ناونع هب و تسا هدش رادروخرب یا هژیو تیمها و هاگیاج زا 10
 فلتخم داعبا هک تسا یا هدیچیپ ماظن یرگشدرگ ؛دراد رارق ناهج یاهروشک رثکا هجوت دروم یتفنریغ یزرا
 و 1الیوا) دهد یم رارق ریثأت تحت ار اه ناسنا یگدنز یدبلاک و یطیحم تسیز ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا
  .(112 ؛0140 ،ناراکمه
 یداصتقا نارحب نامز زا شیازفا نیرتشیب هک تسا هتشاد دشر %3 دودح 3140 لاس رد یللملا نیب نارگشدرگ دادعت

 ات 4140 هرود یارب لاس رد ٪1.9 زا UNWTO تدمدنلب یاه ینیب شیپ زا رتًالاب بتارم هب و 1440 لاس یناهج
 یرگشدرگ رفاسم نویلیم 109 و درایلیم1 ،ایند فلتخم طاقن رد نارگشدرگ یدرورو دادعت عومجم رد .تسا 4040
 رد .(UNWTO Tourism Highlights, 2018 تسا 1140 لاس زا رتشیب رفن نویلیم 11 هک تسا هدوب یللملا نیب
 رد ،ییوردوخ تًالوصحم زا لبق و تخوس و ییایمیش تًالوصحم زا سپ یرگشدرگ ،یناهج تراجت یدنب میسقت
 UNWTO دوشیم هتخانش رترب دمآرد عبنم و تراجت ناونع هب اهروشک زا یرایسب رد یتح و دراد رارق موس هبتر

Tourism Highlights, 2018).  
 رد هک دناهدش ناریا دراو رگشدرگ رازه 191 و نویلیم 0 ،یدالیم 4140 لاس رد ،هدش رشتنم رامآ و شرازگ ساسا رب

 و درایلیم 0 زا اهنآ دورو زا لصاح دمآرد نازیم نینجمه و دیسر رفن رازه 311 و نویلیم 0 هب دادعت نیا 1140 لاس
40 لاس رد رًالد نویلیم 190  UNWTO Tourism) تفای شیازفا 1140 لاس رد رًالد نویلیم 913 و درایلیم 9 هب 41

Highlights, 2018).  

 و دمآرد ،یلیصحت ،یگنهرف و یلم تیوه ییاسانش رد مهم یاهرازبا زا یکی ناونع هب یرگشدرگ تیلاعف هزورما
 شقن دناوتیم یرگشدرگ هعسوت نینچمه .(90 :2191 ،ناراکمه و یریشم) دوشیم هدرمش داصتقا ییایوپ و دشر
 .(Del Mar Alonso, 2013 :201) دنک افیا یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا شخب هس رادیاپ هعسوت رد یمهم
 یرگشدرگ و دنوش یم بوسحم یمهم یرگشدرگ دصاقم ًاابلاغ ،یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج تلع هب یرهش یحاون

 دوشیم هتخانش نآ نینکاس و یرهش یحاون یعامتجا -یداصتقا هعسوت رد راذگریثات لماوع زا یکی ناونع هب یرهش
(Ashworth & Page , 2011: 3). ناغمرا هب ار تابثاب یداصتقا دشر و ایازم زا یدنمهرهب یرهش یلوصا یرگشدرگ 
 یرهش تسیز طیحم هب ار یریذپان ناربج تامدص تسا نکمم زین نوزومان یرگشدرگ ،اتسار نیمه رد اما دروآیم
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 ،یتالحم) دراد یدایز تیمها رادیاپ یرهش یرگشدرگ هعسوت یارب یدربهار یحارط ،تهج نیمه هب و دنک لیمحت
1191: 110). 
 تحت هک نارهت 00 هقطنم رد یرگشدرگ زاستسد و یعیبط باذج یاهاضف تیمک و تیفیک یاقترا و ظفح هب هجوت
 رد هک دشابیم نارهت رد یرهش یرگشدرگ هعسوت ترورض و مهم دراوم زا ،دوشیم هتخانش نارهت یسفنت هیر ناونع
 ار هقطنم نیا رد دوجوم یرگشدرگ یاه لیسناتپ .تسا هتفرگ رارق طبریذ یاهنامزاس هجوت دروم زین زیخا یاهلاس
 کراپ ،لام ناریا یراجت یحیرفت هعومجم ،سراف جیلخ هچایرد ،رگتیچ یلگنج کراپ دوجو تروص هب ناوتیم

 راشبآ کراپ ،هرد شوگرخ یلگنج کراپ ،یسانش هایگ یلم غاب هعومجم ،نکلامتل یلگنج کراپ ،ناریا نادرمناوج
 دوخ تیعقوم و یعیبط صاخ یاه یگژیو لیلد هب هقطنم نیا .درب مان یتسه زار غاب و یدازآ یشزرو هعومجم ،نارهت
 راوتسا ساسا نیا رب نآ هدنیآ زادنا مشچ و هدش هتخانش یرگشدرگ بطق دعتسم یا هقطنم ناونع هب ،تختیاپ هنهپ رد
 هب ییاهراکهار هئارا و یژتارتسا ییاسانش و نارهت 00 هقطنم یرگشدرگ یاه تیلباق ییاسانش نیاربانب .تسا هدش
 و اهوگلا لیلحت و یسررب روظنم هب شهوژپ نیا نیاربانب .دشابیم یرورض هقطنم نیا رد یرگشدرگ هعسوت روظنم
 .دش ماجنا نارهت رهش 00 هقطنم رد یرهش یرگشدرگ تعنص هعسوت یاهراکهار
 یرظن ینابم

 یرگشدرگ
 فلتخم داعبا رد و تسا اهنآ نایم لباقتم شنک و گنهرف و ناسنا ،هیامرس زا ینایرج هدنریگرب رد یرگشدرگ
 تسا راثآ نیا زا یکی یلحم نانکاس یارب لاغتشا و دمآرد داجیا هک دراذگیم یاج رب دوخ زا یعونتم راثآ ییایفارغج
(Briedenhann & Wickens, 2004: 7). هدیدپ نیا اریز ؛تسا راوشد هداس یاه هژاو اب یرگشدرگ ای مسیروت فیرعت 
 لداعم یرگشدرگ .تسا هدش هتخیمآ تلود و اه ناسنا یگدنز اب یطیحم و یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا رظن زا
 "روت" هشیر زا هک یوسنارف تسا یا هژاو مسیروت .تسا ناملآ و هسنارف ،یسیلگنا یاه نایز رد مسیروت هژاو یسراف
 ریس ،نوماریپ ندرک یط ،ندومیپ لمع ،(شخرچ) ینارود تکرح :تسا هدمآ ریز یناعم هب هک تسا هدش هتفرگ
 دراد هریغ و یبدا ،یسایس ،یبهذم ،یفسلف هشیدنا ای بتکم هب هراشا هک یدنوسپ "مسیا" و ندومن شدرگ ،ندرک
 نیتسخن مسیروت هملک .(0191 ،یمظاک) تسا یرگشدرگ و تحایس نآ یرکف هیاپ هک یبتکم ینعی مسیروت نیاربانب
 روظنم هب ترفاسم یانعم هب تغل نیا نامز نآ رد دش هتفرگ راکب گنیتروپسا یشزرو هلجم طسوت 1111 لاس رد راب
 .(0 ؛4191 ،یتالحم) تفر یم راک هب تذل بسک یارب یعیبط رظانم زا دیدزاب و یخیرات راثآ یاشامت

 یرهش یرگشدرگ
 یصاخ ییاضف درکلمع و راتخاس اهنآ زا مادک ره هک دهدیم هئارا ار یتوافتم یاهوگلا ییاضف شزادرپ رد یرگشدرگ
 ،یریاشع یرگشدرگ ،ییاتسور یرگشدرگ ،یرهش یرگشدزگ هدنریگرب رد یرگشدرگ یاهوگلا .دراد یپ رد ار
 دبلط یم یرگشدرگ هنیمز رد ار یا هژیو درکلمع و راتخاس کی ره هک تسا یدرگ تعیبط ای یعیبط یرگشدرگ
 .(10 :1191 ،نایئاسک)
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 ،یزابرهش و زبس یاضف و اهکراپ ،اههزوم نوچمه یعونتم و گرزب یرگشدرگ یاههبذاج یاراد ًالومعم اهرهش
 هب طوبرم یاه لحم و یخیرات یاه ناکم ،یشزرو یاه ناکم ،رتائت یاهنلاس ،دیرخ زکارم و یراجت یاه عمتجم

 :Timothy & Wall, 1995) دنکیم بذج ار یرایسب نارگشدرگ هک دنتسه ریهاشم یاهانب و مهم ثداوح

 و یطیحم یاه یگژیو نتسویپ مه هب زا هک تسا فلتخم یاه تیلاعف زا یا هدیچیپ بیکرت یرهش یرگشدرگ.(63
 زا تسا ترابع یرهش یرگشدرگ .تسا تامدخ هئارا و ناگدننکدیدزاب بذج رد رهش ششک و یدنمناوت نازیم
 داجیا صخش رد هک یرهش تالیهست و تاناکما ،نوگانوگ یاه هبذاج هیاپ رب فلتخم یاه هزیگنااب رهش هب ترفاسم

  .(09 ؛1191 ،دحوم) دیامن یم هزیگنا و تیباذج
 و ینابرق) دریگیم رب رد هدمع فده و لصا ود ناونع هب ار یگنهرف فادها و یراجت فادها یرهش یرگشدرگ
 ،یگنهرف ،یسایس فلتخم یاههصرع رد یلوصا تیریدم و بسانم یاه تخاسریز دوجو .(99 :0191 ناراکمه
 شیامآ ،اهتسایس تیقفوم نیمضت سپس و تسا یرهش یرگشدرگ هعسوت رد تیقفوم طرش نیلوا هریغ و یعامتجا

-یم یرورض تیقفوم نیا نیمضت تهج یسرتسد و تالیهست و تاناکما یروآ مهارف و اههبذاج بسح رب نیمزرس
  .(21 :0191 ،یرانید) دشاب

  رادیاپ هعسوت و یرهش یرگشدرگ
 یزیر همانرب .تسا یدبلاک یگنهرف و یداصتقا -یعامتجا ،یطیحم لماع هس لماعت هدنریگرب رد یرهش رادیاپ موهفم
 کی ره .تسا یلحم تاعامتجا و یرهش دشر ،رازاب حطس هس هدنریگرب رد زین رادیاپ یرهش یرگشدرگ اب هطبار رد
 دنوش یزیر همانرب یا هنوگ هب یتسیاب رگشدرگ یرادیاپ بوچراهچ رد ،رظندم تیفرظ نتفرگ رظن رد اب حوطس نیا زا
 یارب هک یفیرعت نیرتهب .(00 :1191 ،نایئاسک) دنروآ مهارف ار یرگشدرگ یاضاقت و هضرع متسیس هنیهب درکراک هک
 هدش حرطم 3111 لاس رد " ام کرتشم هدنیآ " ناونع اب 1دنلتارب شرازگ رد هک دشاب یفیرعت تسا هدش رادیاپ هعسوت
 یاه ییاناوت زا هکنآ نودب ،دزاس یم هدروآرب ار لاح نامز یاهزاین هک یا هعسوت :تسا نینچ فیرعت نیا .تسا
 دوبهب طقف هن هک تسا یا هعسوت رادیاپ هعسوت ،بیترت نیا هب .دنراذگب هیام ناشیاهزاین یاضرا یارب هدنیآ یاه لسن
 .(1 و 2 ؛1191 ،یدهاز) دشاب هتشاد رظن رد زین ار هدنیآ یاه لسن هکلب ،رضاح لسن یگدنز

 یزیچ موهفم نیا هجیتن رد تسا نامز لوط رد تابث ینعم هب ًااساسا یرادیاپ ،یرشب هعماج دننام ایوپ متسیس کی رد
 نادلوم) تباث هطقن کی هن ،تسا تباث ریغ تیفیک کی هک ارچ ،دیجنس و تفرگ هزادنا یتحار هب ارنآ ناوتب هک تسین
 دش زاغآ یرگشدرگ رادیاپ هعسوت درکیور یوس هب هوبنا یرگشدرگ زا تکرح ،4111 ههد زا .(01 ؛1191 ،زراهلیب و
 رادیاپ هعسوت .(01 :1191 ،ییاجزوریف هدازیلقیلع و یمدق) دش یرگشدرگ تایبدا دراو رادیاپ هعسوت موهفم و
 یمیلقا ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا یاه طیحم ار نآ فلتخم هوجو هک تسا هجولاریثک یروشنم نوچمه یرگشدرگ
 هب ؛(121 ؛1191 ،یموصعم) دنهد یم لیکشت هقطنم مدرم و نارگشدرگ تاراظتنا و اهزاین و هعماج ییایفارغج و
 اب ار یرگشدرگ عاونا .دنک لیهست ار رادیاپ هعسوت هک تسا یرگشدرگ زا عون نآ ،رادیاپ یرگشدرگ رگید ترابع

                                                           
1 Brundtland 
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 اب یرتشیب یگنهامه ،یرگشدرگ عاونا زا یخرب .درک میسقت رادیاپان و رادیاپ هب ناوت یم نارگشدرگ درکلمع هب هجوت
 ؛1191 ،یدهاز) دنور یم شیپ رادیاپ هعسوت تهج فالخ رد ًاالماک یضعب و دنراد رادیاپ هعسوت یاه تسایس
 نامه هب و ناگدننکدیدزاب یاضاقت  نیمأت ،نانابزیم یگدنز تیفیک اب هک تسا یدنیآرف ،یرگشدرگرادیاپ هعسوت.(011
 .(13 :1191 ،هدازیلقیلع و یمدق) تسا طابترا رد یناسنا و یعیبط طیحم عبانم تظافح اب تبسن
 قیقحت هنیشیپ
 ،جیاتن قبط .درک یسررب نارهت رهش 00 ریذپرگشدرگ هقطنم رد ار رادیاپ تسیز طیحم یا هعلاطم رد (0191) یدومحم
 مدع یلو ؛دراد یبوخ تیعضو دیدج یاه هبذاج داجیا و تسیز طیحم زا تظافح دننام ییاه هزوح رد 00 هقطنم
 زا هدافتسا ،حرطم یاهداهنشیپ زا .تسا هقطنم نیا یارب فعض هطقن کی دوجوم یاه هبذاج زا یراجت یرادرب هرهب
 هعلاطم رد (9191) ینیهاش .دوب یمدرم تکراشم هب هجوت و اه هبذاج یزاس یراجت ،یرگشدرگ یا هفرح ناسانشراک
 رد یجراخ و یلخاد یاه سیرتام ییاهن تازایتما هک داد ناشن ناگرگ یرهش یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانرب
 یژتارتسا ،هدودحم نیا رد اهدربهار نیرت مهم هک دریگ یم رارق هناراک هظفاحم هدودحم ای WO هدودحم رد تاوس لدم
 رد (9191) ناراکمه و اینیلکوت .دوب تسیروتوکا ای روشک یعیبط یرگشدرگ بطق زکرم ناونع هب ناگرگ رهش لیدبت
 رد هک دش صخشم و دنداد رارق یسررب دروم ار نارهت رهش 40 و 1 هقطنم یرگشدرگ یاه تیلاعف عاونا یشهوژپ
 و یخیرات تمدق لیلد هب نارهت رهش 40 هقطنم رد و تسا روحم- تعیبط عون زا یرگشدرگ نارهت رهش 1 هقطنم
 هعسوت یارب ار کیژتارتسا درکیور Kişi (1140).دنک یم تیعبت یخیرات - یبهذم یرگشدرگ زا یرگشدرگ یبهذم
 ناراکمه و Suprina .درک هدافتسا AHP-SWOT یبیکرت شور زا هدافتسا اب هیکرت Zonguldak مسیروت رادیاپ
 .دندرک یسررب SWOT لدم زا هدافتسا اب Kampung Sumbawan رد ار یرهش یرگشدرگ تیریدم هوحن (1140)
 دوبهب هژیو هب دوبهب یژتارتسا ،ناوابموس گناپموک رهش هعسوت بسانم یژتارتسا هک داد ناشن هعلاطم نیا جیاتن
 تعنص ،یا هعلاطم رد Williams (1140) .دوب اه شخب رگید اب کرتشم یراذگ هیامرس و نآ رد تامدخ و تادیلوت
 یا هعلاطم رد Rahim (0140) و Bin Jailani .درک لیلحت SWOT شور زا هدافتسا اب ار نائلرواوین رد یرگشدرگ
 طاقن زا ندوب یگنهرف دنچ و یگنهرف عونت هک داد ناشن جیاتن و دنداد رارق یسررب دروم ار اکًالام رد مسیروت تعنص
 .دشاب یم اکًالام توق

 نارهت 22 هقطنم یفرعم و تیعقوم
 29ْ 532 11ًا ات 29ْ 509 11ًا یلامش یاهضرع و 12ْ 540 40ًا ات 1ْ2 52 41ًا یقرش یاهلوط نیب نارهت یرادرهش 22 هقطنم
 رد هقطنم نیا .تسا هدش عقاو جیدرو و نک هناخدور زیربآ هضوح تسد نییاپ رد و نارهت رهش یبرغ لامش تمسق رد
 اب برغ رد و جرک -نارهت هار دازآ اب بونج رد ،نک هناخدور میرح اب قرش رد ،یزکرم زربلا ناتسهوک اب لامش
 زا .تسا راوجمه نارهت یرادرهش 21 و 5 قطانم اب و ددرگیم دودحم دروآدرو تشاک تسد یاهلگنج هدودحم

 ناریا یراجت-یحیرفت زکرم ،رگتیچ هچایرد ،رگتیچ یلگنج کراپ هب ناوتیم نارهت 00 هقطنم یرگشدرگ یاههبذاج
 کراپ ،نارهت راشبآ کراپ ،ناریا نادرمناوج کراپ ،هرد شوگرخ یلگنج کراپ ،ناریا یلم یسانش هایگ غاب ،لام
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 زار غاب و یدازآ یشزرو هعومجم ،(ارجا لاح رد) رهش کی و رازه یحیرفت یراجت هعومجم ،نک لامتل یلگنج
 .درک هراشا یتسه

 
 نارهت ناتسا و ناریا رد هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم هشقن :1 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 قیقحت شور
-عمج ظاحل هب و یدربراک ،تسا یرگشدرگ فلتخم داعبا هعسوت رب نآ زکرمت هک ،فده ظاحل هب قیقحت نیا شور
 رهش 00 هقطنم نادنورهش لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا یفاشتکا (یمک و یفیک)هتخیمآ عون زا ،اههداد یروآ
 .دوب هعلاطم دروم هقطنم رد نارگشدرگ و یرگشدرگ اب طبترم روما و یرادرهش نیلوئسم و هربخ ناسانشراک ،نارهت
 زا رفن 919 ،دصرد 2 یاطخ لامتحا و دصرد 21 نانیمطا حطس اب رظن دروم هنومن مجح ،نارکوک لومرف ساسا رب

 هک دش هتفرگ رظن رد هنومن 219 ،صقان ای هدش فذح یاههداد ششوپ روظنم هب هک دش هبساحم 00 هقطنم نادنورهش
 و ناسانشراک و نارگشدرگ دروم رد یرامآ هعماج هکنیا هب هجوت اب .دندش باختنا هداس یفداصت یریگ هنومن شور هب
 یریگهنومن شور و ناسانشراک یارب یفداصتریغ و سرتسد رد یریگهنومن شور زا نیاربانب تسین صخشم نیلوئسم
 قیقحت رد سانشراک رفن 20 و رگشدرگ رفن 219 دادعت و دش هدافتسا نارگشدرگ یارب یفداصت و سرتسد رد
 یلیخ ات (1 زایتما اب) مک یلیخ رادقم زا یا هنیزگ جنپ و ترکیل فیط بلاق رد همانشسرپ تًالاؤس .دنتشاد تکراشم
 و دیتاسا زا یدادعت هلیسو هب یتامدقم همانشسرپ ادتبا ،(ییاور) رابتعا شجنس یارب و یحارط (2 زایتما) دایز
 ،اه هیوگ زا یدادعت حالصا و فذح اب همانشسرپ یروص رابتعا ًااتیاهن و تفرگ رارق یسررب دروم هطوبرم نیصصختم
 هک دمآ تسد هب 93/4 ربارب هک دش هدافتسا خابنورک یافلا بیرض زا ییایاپ حطس نییعت یارب سپس و ،دمآ تسد هب
 رارق لیلحت و هیزجت دروم و دش یروآدرگ همانشسرپ 211 ،لک رد نیاربانب .تشاد همانشسرپ بسانم ییایاپ زا ناشن
 .تفرگ
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 یوق و مهم یاهرازبا زا یکی SWOT لدم .دش هدافتسا SWOT لدم زا زاین دروم تاعالطا و هداد یروآ عمج یارب 
 طیارش اب بسانتم یاهژتارتسا قلخ و ینورد و یطیحم یاهلیلحت و هیزجت دنیآرف رد هک تسا کیژتارتسا تیریدم
 ره رد لماوع نیرتمهم هک تسا مزًال SWOT لیلحت یارب .(131 :1191 ،ضیف) دوشیم هدربراک هب ینورد و یطیحم
 رظن دم طبترم یدیلک لماوع زا یتسرهف و دنوش ییاسانش ،(تصرف ،دیدهت ،فعض ،توق) روکذم یهتسد راهچ زا کی
 هرهب و هدافتسا اهتصرف و اهتوق زا هک یروط هب ،دوشیم ییاسانش بسانم یاهیژتارتسا دعب هلحرم رد .دریگ رارق
 یاهیژتارتسا یسررب اب تیاهن رد .ددرگیم بانتجا اه نآ زا و هدرک هبلغ تادیدهت و اهفعض هب و دوشیم یرادرب
 .(100-420 :1191 ،زرتاو) دوشیم باختنا هنیزگ نیرتهب ،یداهنشیپ
 هب ار اهدیدهت و اهفعض و هدرک تیوقت ار اهتصرف و توق طاقن ،دمآراک و بسانم یژتارتسا کی ،لدم نیا هاگدید زا

 یاههنیزگ و ددرگیم یسررب WT و SO، WO، ST یلک تلاح راهچ رد لماوع نیا روظنم نیا هب ،دناسریم لقادح
 ،اهتصرف ،تادیدهت سیرتام زا یاهنومن .(941 :4191 ،هداز زاس هناش ،یرواد) دوشیم باختنا اهنآ نیب زا یژتارتسا
 و دنوش هسیاقم مه اب لماع ود هک تسا مزًال هلحرم ره رد .تسا هدش هداد ناشن 1 لودج رد فعض طاقن و توق طاقن
 .دندرگ صخشم اهیژتارتسا

 SWOT لیلحت و هیزجت سیرتام -1لودج

 S -توق طاقن 
 دوشیم تسرهف توق طاقن

 W -فعض طاقن
 دوشیم تسرهف فعض طاقن

 O -اهتصرف
 دنوشیم تسرهف اهتصرف

 SO یاهیژتارتسا

 دییآرب اهتصرف زا یرادرب هرهب ددص رد توق طاقن زا یریگهرهب و هدافتسا اب
 WO یاهیژتارتسا
 دیربب نیب زا ار فعض طاقن اهتصرف زا یریگهرهب و هدافتسا اب

 T -تادیدهت

 دنوشیم تسرهف
 ST یاهیژتارتسا
 دینک هدافتسا توق طاقن زا تادیدهت زا یرود و بانتجا یارب

 WT یاهیژتارتسا
 دینک زیهرپ تادیدهت زا و دیهد شهاک ار فعض طاقن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ یاههتفای
 درم ،(%0/32) رفن 110 دادعت اب شهوژپ نیا رد هدننکتکراشم دارفا تیرثکا ،قیقحت نیا زا لصاح جیاتن بسح رب
 زین (%9/31) رفن 101 .دنتشاد ملپید اهنآ دصرد 1/11 و سناسیل و ملپیدقوف تالیصحت یاراد دصرد 1/02 .دندوب
 تروص هب اهنآ دصرد 2/40 رد هداوناخ دارفا دادعت و دندوب لهاتم (%1/32) اهنآ رفن 130 .دندوب سناسیل قوف یاراد
 %2/11 و دندوب دنمراک (%1/19) دارفا تیرثکا .دوب هرفن 0 راوناخ دارفا دادعت دراوم %1/09 رد و تسا هدوب هرفن 9
 .دوب 99/41 رایعم فارحنا اب لاس 1/19 ،قیقحت نیا رد دارفا نس نیگنایم .دندوب دازآ لغش یاراد %2/91 و وجشناد
 زادنامشچ و امن اب رگتیچ یلگنج کراپ و ناریا یلم یسانشهایگ غاب رارقتسا» ،هعلاطم دروم دارفا لک تارظن ساسا رب

 نآ یعیبط تیباذج شیازفا و هقطنم نیا یزبسرس ثعاب هک یعترم و یلگنج بسانم ششوپ دوجو» ،«باذج یعیبط
 اب بیترت هب «اههقطنم ریاس اب هسیاقم رد رتمک یتوص یگدولآ و شخبشمارآ یطیحم طیارش دوجو» و «تسا هدش
 دوخ هب هعلاطم دروم دارفا مامت هاگدید زا ار توق طاقن لک موس ات لوا تیولوا 31/03 و 00/23 ،11/33 یاهنزو
 توق طاقن و دنراد رارق یدبلاک-ییاضف رایعم نطب رد تیولوا 9 نیا هک تسا هجوت لباق هتکن نیا .دناهداد صاصتخا
 .(0 لودج) دنراد رارق رایعم نیا رد مهم
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 هعلاطم دروم دارفا هاگدید زا نارهت 22 هقطنم یرگشدرگ هعسوت توق طاقن لیلحت و هیزجت جیاتن -2 لودج
 هقبط ره رد هبتر یبسن نزو نیگنایم اهتوق  فیدر

1 

 یداصتقا

 2 01/01 21/9 یتسد عیانص دیلوت یاههاگراک رارقسا و سیسات تهج هقطنم رد یتعنص یحاون دوجو

 9 10/31 19/9 یدامتم نایلاس رد هقطنم یرگشدرگ یاههبذاج زا نارهت مدرم لابقتسا و ینیشنرهش گنهرف شرتسگو هعسوت 0

 0 13/11 00/9 یدرگتعیبط و تعیبط یرگشدرگ تخاسریز داجیا یاهتیلباق 9

 0 22/11 99/9 بسانم یاوه و بآ دوجو لیلد هب یشزرو و یحیرفت ،یشزومآ یاههاگودرا رارقتسا لیسناتپ 0

 1 91/13 14/9 تختیاپ هب یکیدزن لیلد هب یرگشدرگ شخب تامدخ و هیامرس بذج تیلباق 2

 1 11/10 42/0 نیرفاسم ناکسا روظنم هب یدبلاک و یطیحم یاهتخاسریز ندوب بسانم 1

 یگنهرف -یعامتجا 3

 1 99/03 03/9 نارگشدرگ و مدرم نیب رد یرگشدرگ بسانم تالماعت و اهراتفر ماجنا رد بسانم و حیحص گنهرف

 9 21/11 09/9 رگتیچ هچایرد و یلگنج کراپ دننام هقطنم یرگشدرگ یاه هبذاج ترهش 1

 0 03/43 02/9 نارگشدرگ یریذپ نامهم رد هقطنم مدرم یعامتجا یگتسبمه و ماجسنا دوجو 1

 2 11/12 12/0 یرنه -یگنهرف و یملع تاقباسم و یملع ،ییوجشناد یاههراونشج ییاپرب تهج یتاقیقحت و یشزومآ زکارم دوجو 41

 0 14/12 41/0 یتشادهب سیورس و هناخوضو دننام یتشادهب تامدخ و تالیهست بسانم هئارا و نیمات 11

01 

 یدبلاک -ییاضف

 0 32/93 11/9 نارهت یحاون و قطانم ریاس هب تبسن بولطم یمیلقا طیارش

 تحارتسا و ناور و حور شمارآ و دوبهب یارب اههقطنم ریاس اب هسیاقم رد رتمک یتوص یگدولآ و شخبشمارآ یطیحم طیارش دوجو 91
 9 31/03 93/9 نانیشنرهش

 0 00/23 33/9 تسا هدش نآ یعیبط تیباذج شیازفا و هقطنم نیا یزبسرس ثعاب هک یعترم و یلگنج بسانم ششوپ دوجو 01

 1 41/11 10/9 نارگشدرگ تغارف تاقوا ندنارذگ تهج یرهش بسانم زبس یاهاضف و کراپ دوجو 21

 2 31/11 10/9 عونتم یعیبط یابیز یاهزادنا مشچ و اه هبذاج دوجو 11

 3 91/11 00/9 تعیبط رد یورهدایپ تهج بسانم یاهناکم و لاس لوصف رد ... و یدرونهوک یاهفرح یاه شزرو تهج بسانم یرادربهرهب تیلباق 31

 1 11/33 41/9 باذج یعیبط زادنا مشچ و امن اب رگتیچ یلگنج کراپ و ناریا یلم یسانشهایگ غاب رارقتسا 11

 1 12/91 11/9 یعرف و یلصا یاهروحم رد یرهش یرگشدرگ یاههبذاج هب یهتنم یاهروحم رد بسانم یسرتسد 11

 1 11/02 13/0 یرگشدرگ یاهناکم نوماریپ یاهاضف بسانم یزاسهب و یهدناماس 40

 ینامزاس 10

 0 92/22 13/0 ... و داهن مدرم یاه لکشت و یگنهرف ثاریم ،یرادرهش نوچمه یرگشدرگ اب طبترم یاهداهن و اهنامزاس رارقتسا و سیسات

 1 03/32 11/0 نیلوئسم هاگدید زا مسیروت تعنص قنور قیرط زا رهش رادیاپ هعسوت شرتسگ و ییازلاغتشا تیعضو دوبهب هب رواب 00

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد یربراک بسانمان رییغت و ینوکسم یاهجرب هیوریب تخاس» ،قیقحت نیا رد هعلاطم دروم فعض طاقن یمامت نایم رد
 و تالیهست ندوب بسانمان» ،«اهنآ تیباذج شهاک و یسانشهایگ یلم غاب نوچمه یعیبط هبذاج یاراد یاهناکم توراجم
 «نارگشدرگ زا ییاریذپ یارب ییاریذپ یاهدحاو و یتماقا تاسیسات دوبمک» و «تیمک و تیفیک رظن زا یهافر و یتماقا تازیهجت
 دناهداد صاصتخا دوخ هب دارفا لک هاگدید زا ار فعض طاقن موس ات لوا تیولوا 31/13 و 34/41 ،23/11 یاهنزو اب بیترت هب
 یاهاضف و اهناکم دروم رد بسانم یاهیاپ تاعالطا و رامآ دوجو مدع» .دنشابیم نزو و تیمها نیرتشیب یاراد ثیح نیا زا و
 دراد رارق هعلاطم دروم دارفا لک دید زا فعض طاقن مراهچ تیولوا رد «یرگشدرگ لیهست تهج یسرتسد یاههار و یرگشدرگ
 .(9 لودج)

 هعلاطم دروم دارفا هاگدید زا نارهت 22 هقطنم یرگشدرگ هعسوت فعض طاقن لیلحت و هیزجت جیاتن -3 لودج
 هبتر یبسن نزو نیگنایم اهفعض  فیدر

1 

 یداصتقا

 شیازفا و یسایس و یداصتقا یاهکسیر نوچمه فلتخم لیًالد هب یرگشدرگ شخب رد یراذگهیامرس تهج مدرم راشقا لیامت مدع
 0 39/03 01/9 اهشخب ریاس رد یداصتقا هدزاب

 3 01/32 11/0 یرهش مسیروت هعسوت اب طابترا رد نییاپ لاغتشا بیرض 0

 2 91/91 40/9 هقطنم رد یرگشدرگ بسانم یربراک و نیمز دوبمک 9

 1 22/01 91/9 یدیلوت زکارم رد زاس ناسنا یتنس یاهرنه و یتسد عیانص لیسناتپ هب هجوت مدع 0

 0 11/13 12/9 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس زا یلام تیامح مدع و یتلود یراذگ هیامرس و یزیرهمانرب رد فعض 2

 9 41/13 41/9 هیامرس ندوب هدزابرید تلع هی یراذگ هیامرس هب یصوصخ شخب لیامت مدع 1

 1 41/03 03/9 یرهش یرگشدرگ داصتقا هلوقم هب نیلوئسم یفاک هجوت مدع 3

 یگنهرف -یعامتجا 1

 1 10/43 12/9 یاهقطنم صاخ موسر و بادآ دوجو مدع و ندوب صخشمان

 1 34/41 0 تیمک و تیفیک رظن زا یهافر و یتماقا تازیهجت و تالیهست ندوب بسانمان 1

 3 11/11 42/9 یرنه و یگنهرف تاناکما زیهجت و تیوقت هب تبسن طبترم نیلوئسم یهجوت مک 41

 1 90/11 10/9 یرهش هعسوت یاه حرط رد یرگشدرگ هاگیاج هب یهجوت مک 11

 9 21/13 01/9 رگشدرگ یارب شدرگ و شریذپ ،ییامنهار یاهروت دوبن 01



 911 ...تعنص هعسوت یاهراکهار و اهوگلا لیلحت

 0 20/33 31/9 یرگشدرگ یاه لیسناتپ ندناسانش تهج یتاغیلبت نیون یاهرازبا زا هدافتسا مدع و یعمج یاه هناسر رد یتاغیلبت یاه همانرب دوبمک 91

 0 91/13 11/9 یرگشدرگ لیهست تهج یسرتسد یاههار و یرگشدرگ یاهاضف و اه ناکم دروم رد بسانم یا هیاپ تاعالطا و رامآ دوجو مدع 01

 2 11/03 10/9 یرگشدرگ هنیمز رد هدید شزومآ و صصختم یناسنا یورین دوبمک 21

 1 33/11 10/9 یرگشدرگ یاهاضف هب نارگشدرگ یبایتسد لیهست تهج امنهار یاهولبات تیافک مدع 11

31 

 یدبلاک -ییاضف

 2 11/31 19/9 لاس لوط مامت رد دوجوم یاه هبذاج زا هدافتسا ناکما رد تیدودحم

 9 04/13 41/9 اه نآ یزادرپرون دننام یرگشدرگ یاهاضف یزاسابیز و زیهجت هب یهجوت مک 11

 0 91/23 13/9 اهوردوخ مجح شیازفا لیلد هب یرهش کیفارت رد لالتخا و گنیکراپ یاضف دیدش دوبمک و یرهش یاهاضف و رباعم بسانمان هسدنه 11

 و یسانش هایگ یلم غاب نوچمه یعیبط هبذاج یاراد یاه ناکم توراجم رد یربراک بسانمان رییغت و ینوکسم یاه جرب هیور یب تخاس 40
 1 23/11 09/0 اهنآ تیباذج شهاک

 0 31/13 10/9 نارگشدرگ زا ییاریذپ یارب ییاریذپ یاهدحاو و یتماقا تاسیسات دوبمک 10

 1 11/12 11/0 هقطنم رد یطیحم تسیز تالکشم دوجو 00

90 

 ینامزاس

 9 90/43 12/9 یرگشدرگ رد رثوم یاهنامزاس یرادا و یتالیکشت راتخاس فعض

 0 42/11 30/9 نآ اب بسانم گنهرف هعسوت و یرگشدرگ یاه لیسناتپ یفرعم هنیمز رد یدربراک و بسانم تیامح مدع 00

 0 31/43 22/9 یصوصخ شخب هب یرگشدرگ تاسیسات و تاناکما یراذگاو دروم رد بسانم یزیرهمانرب دوجو مدع 20

 1 01/03 03/9 طبترم یاهناگرا و اههاگتسد یوس زا رگشدرگ هب تامدخ هئارا و بذج هنیمز رد یفاک شزومآ دوجو مدع 10

 2 11/41 24/9 رادیاپ لغش داجیا اشنم ناونع هب یرگشدرگ یاههبذاج زا تسارح و ظفح تهج رد هقطنم مدرم مک ییانشآ 30

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تسا هدش هئارا 0 لودج رد هعلاطم دروم دارفا یمامت هاگدید زا نارهت 00 هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاهتصرف لیلحت و هیزجت
 یریگراک هب» ،«مدرم فلتخم راشقا روضح و یرگشدرگ تهج تمیقنازرا یلخاد یاهرفس ماجنا زا یلام تیامح و لیهست» هک
 هب نارگشدرگ یسرتسد لیهست» و «یرگشدرگ روما اب طبترم یتیریدم فلتخم یاههدر رد هقطنم هب انشآ ناریدم و نیلوئسم
 ات لوا تیولوا 24/41 و 01/41 ،11/01 یاهنزو اب بیترت هب «هراوهام و تنرتنیا نوچمه تاعالطا یروانف زور هب تامدخ
 هب زاین هطساو هب یلغش یاهتصرف داجیا» .دناهداد صاصتخا دوخ هب هعلاطم دروم دارفا مامت هاگدید زا ار اهتصرف موس
  .(0 لودج) دراد رارق مراهچ تیولوا رد 10/13 نزو اب «تماقا و یکاروخ و ییاذغ داوم فرص ،لقنولمح ،امنهار

 هعلاطم دروم دارفا هاگدید زا نارهت 22 هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاهتصرف لیلحت و هیزجت جیاتن -4 لودج
 هبتر یبسن نزو نیگنایم اهتصرف  فیدر

1 
 یداصتقا

 0 32/93 11/9 تامدخ رد لیهست و عبانم فرص قیرط زا یرهش یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرسرد نیلوئسم و تلود تیامح

 0 10/23 33/9 یجراخ و یلخاد نارگشدرگ زا ییازدمآرد و هیامرس بذج تیلباق و ناکما 0

 9 01/93 11/9 یرهش یرگشدرگ هعسوت یاه حرط رد مدرم یداصتقا تکراشم ناکما 9

 1 10/13 11/9 تماقا و یکاروخ و ییاذغ داوم فرص ،لقن و لمح ،امنهار هب زاین هطساو هب یلغش یاه تصرف داجیا 0

 2 12/03 91/9 طبترم تاغیلبت و ندش هتخانش و یفرعم تهج تاسسوم هیامرس بذج روظنم هب بسانم هنیمز 2

 1 11/43 12/9 یرگشدرگ اب بسانتم یاه یربراک قیرط زا دمآرد و لاغتشا داجیا 1

3 

 یگنهرف -یعامتجا

 0 11/11 10/9 یرهش عونتم یاه هبذاج زا هدافتسا و حیرفت و ترفاسم تهج ریخا یاه لاس رد روشک مدرم هزیگنا شیازفا

 0 34/13 41/9 نارگشدرگ شریذپ تهج هقطنم هب روشک یتح و ناتسا طاقن یمامت ناسآ یسرتسد تیلباق و بسانم ییایفارغج تیعقوم 1

 1 00/11 00/9 نارگشدرگ حیحص ییامنهار و تیاده روظنم هب هدید شزومآ و صصختم دارفا یدنمناوت دوبهب 1

 2 20/11 30/9 یناکم و ییاضف لیسناتپ و یسرتسد بسانم تیعقوم لیلد هب یرگشدرگ اب طبترم یشزومآ یاههرود و اههراونشج یرازگرب ناکما 41

 9 03/93 11/9 یجراخ و یلخاد رگشدرگ بذج تهج رد یگنهرف یزیرهمانرب 11

 1 10/13 11/9 یرگشدرگ یاهاضف رد اهنشج و اهمسارم یرازگرب قیرط زا هقطنم تیباذج شیازفا و یفرعم 01

91 

 یدبلاک -ییاضف

 1 11/13 21/9 یراوس هخرچود و یدرون هرخص ،ردیالگاراپدننام تاحیرفت و اهشزرو یخرب زاین دروم تاناکما داجبا لیسناتپ

 0 01/13 12/9 یحیرفت زکارم و کراپ داجیا تهج بولطم شیاسآ میلقا و بولطم یاوه و بآ اب لوصف رد یعیبط تاناکما زا هدافتسا تیفرظ 01

 0 41/13 41/9 تسیز طیحم و اوه ،بآ یاههدنیًالآ حطس ندوب نییاپ 21

 2 21/11 10/9 هقطنم رد یسرتسد یاههار و تاطابترا هدرتسگ هکبش دوجو 11

 9 11/13 12/9 تعیبط نارگشدرگ بذج یارب راون مشچ یعیبط یاه هبذاج لیلد هب عونتم یعیبط یاهزادنامشچ زا هدافتسا ناکما 31

11 

 ینامزاس

 9 24/41 0 هراوهام و تنرتنیا نوچمه تاعالطا یروانف زور هب تامدخ هب نارگشدرگ یسرتسد لیهست

 2 10/11 10/9 یرگشدرگ شخب رد یراذگهیامرس و یزیرهمانرب هب تلود هجوت 11

 0 01/41 94/0 یرگشدرگ روما اب طبترم یتیریدم فلتخم یاه هدر رد هقطنم هب انشآ ناریدم و نیلوئسم یریگراک هب 40

 1 11/01 11/0 مدرم فلتخم راشقا روضح و یرگشدرگ تهج تمیق نازرا یلخاد یاهرفس ماجنا زا یلام تیامح و لیهست 10

 0 30/03 11/9 زاین دروم تامدخ و یرگشدرگ تاسیسات یزاس درادناتسا 00

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111 339 

 نادقف و یناسرعالطا فعض» ،هعلاطم دروم دارفا لک هاگدید زا 11 هقطنم یرگشدرگ هعسوت دیدهت نیرتمهم ،اههتفای ساسا رب
 یاهیربراک رارقتسا» .دوب 43/13 نزو اب «رگشدرگ بذج و یرهش یرگشدرگ یاههبذاج یفرعم هنیمز رد یفاک تاغیلبت
 شودخم و یجراخ یاهینکشراک لیلد هب یجراخ نارگشدرگ دورو شهاک» و «یتحایس و یتماقا زکارم ترواجم رد راگزاسان
 .(2 لودج) دنتشاد رارق هقطنم یرگشدرگ هعسوت مهم یاهدیدهت موس و مود تیولوا رد «یللملانیب هصرع رد ناریا هرهچ ندرک

 هعلاطم دروم دارفا لک هاگدید زا نارهت 22 هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاهدیدهت لیلحت و هیزجت جیاتن -5 لودج

یدر
 ف

 هبتر یبسن نزو نیگنایم اهدیدهت 

 یداصتقا 1

 1 13/01 00/9 هقطنم رد نکسم و نیمز تمیق شیازفا لیلد هب یرگشدرگ رد هیامرس یداصتقا هفرص شهاک

 9 10/01 11/9 یرگشدرگ یاههبذاج زا یلصف تروص هب مدرم رتشیب لابقتسا هب هجوت اب تامدخ یخرب هئارا یداصتقا نییاپ هیجوت 0

 0 00/01 00/9 ناریا یارب هتفرگ تروص یاه میرحت دوجو لیلد هب یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس تینما ندوب نییاپ 9

0 

 یگنهرف -یعامتجا

 3 00/13 12/9 یرهش یگدنز لومعم یادصو رس و یرهش یاهزاس و تخاس نودب قطانم هب ترفاسم هب نارگشدرگ لیامت شیازفا

 01 01/12 91/0 نارگشدرگ دورو شیازفا لیلد هب لبق هب تبسن یعامتجا تافلخت شیازفا 2

 11 01 40/9 دیدزابرپ لوصف رد صوصخ هب عیسو یاهزاس و تخاس و کیفارت ،تیعمج مکارت شیازفا ریثات تحت یعامتجا تالکشم زورب 1

 41 39/11 00/9 نارگشدرگ دورو ریثات تحت یگنهرف طالتخا 3

 9 11/03 13/9 یللملا نیب هصرع رد ناریا هرهچ ندرک شودخم و یجراخ یاه ینکشراک لیلد هب یجراخ نارگشدرگ دورو شهاک 1

 1 43/13 91/9 رگشدرگ بذج و یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم هنیمز رد یفاک تاغیلبت نادقف و یناسر عالطا فعض 1

 1 11/43 12/9 صاخ یبهذم و یگنهرف یاه شیارگ اب نارگشدرگ یارب یبهذم و یگنهرف یاهاضف نادقف 41

 0 11/03 13/9 بولطم تامدخ هئارا تهج یموب دارفا شزومآ رد فعض 11

 0 94/33 21/9 یتحایس و یتماقا زکارم ترواجم رد راگزاسان یاهیربراک رارقتسا 01

 2 11/03 13/9 یرگشدرگ یاهامنهار رد فعض لیلد هب هقطنم یرگشدرگ یاههبذاج اب نارگشدرگ لماک ییانشآ مدع 91

 1 13/11 10/9 اههبذاج یمامت دیدزاب و تقو زا هنیهب هدافتسا تهج نارگشدرگ یارب یزیر همانرب گنهرف فعض 01

 1 91/13 41/9 یرهش یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد یرهش یرگشدرگ یناهج براجت زا هدافتسا و هجوت مدع 21

 یدبلاک -ییاضف 11

 9 11/02 13/0 هقطنم رد یرهش یرگشدرگ هعسوت زا یشان کاخ و بآ عبانم یگدولآ و یطیحم تسیز تالکشم

 0 20/11 10/9 هقطنم نینکاس تیمج شیازفا هب هجوت اب یرگشدرگ بسانم یاه تخاسریز دوبمک 31

 1 40/93 11/9 یرهش یرگشدرگ هعسوت تهج هیامرس بذج لباقم رد زاس و تخاس تعنص شرتسگ 11

11 

 ینامزاس

 2 12/41 94/9 زایندروم تالیهست و زوجم رودص هبنج زا یرگشدرگ هعسوت رد تلود تامدخ فعض تالکشم

 1 11/11 20/9 یرگشدرگ هعسوت تهج هقطنم رد عبانم تیفرظ و نیمزرس شیامآ هب هجوت اب عماج همانرب نادقف 40

 9 11/01 90/9 طبترم تامدخ و یتماقا زکارم ندوبن درادناتسا و اه تخاسریز رد فعض لیلد هب یتماقا نارگشدرگ شهاک 10

 0 91/11 14/9 یرهش یرگشدرگ تیریدم رد ییارجا توافتم یاه هقیلس لخادت 00

 0 11/11 90/9 یرگشدرگ یلوصا تیریدم و یزیر همانرب یارب یرهش تیریدم شخب و یرگشدرگ نیلوئسم نیب یگنهامه مدع 90

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تسا هدوب هناراکهظفاحم یژتارتسا ،هعلاطم دروم دارفا لک رد تاوس لیلحت ساسا رب رظندروم یژتارتسا ،جیاتن هب هجوت اب
 تیمها قیرط زا اهفعض فذح اب یژتارتسا نیا ذاختا رد عقاو رد و تسا اهفعض و اهتصرف شقن رب دیکات اب هک (0 لکش)
  .ددرگیم ذاختا هناراکهظفاحم یاهدربهار ،اهتصرف شقن ندرک هتسجرب و نداد

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   هعلاطم دروم دارفا لک رد تاوس لیلحت ساسا رب یژتارتسا نییعت رادومن :2 لکش



 311 ...تعنص هعسوت یاهراکهار و اهوگلا لیلحت

 ،نآ رد هک تسا هدش هئارا 1 لودج رد نارهت 00 هقطنم یرگشدرگ هعسوت روظنم هب کیژتارتسا یاهدربهار
 ،قیقحت جیاتن هب هجوت اب اما تسا هدش حیرشت یعفادت و یزاس عونتم ،هناراکهظفاحم ،یمجاهت یژتارتسا یاهدربهار
  .تسا دیکات دروم و دراد تیولوا قیقحت نیا رد هناراکهظفاحم یژتارتسا یاهدربهار

 نارهت 22 هقطنم یرگشدرگ هعسوت روظنم هب کیژتارتسا یاهدربهار -6 لودج
 (W) فعض طاقن (S) توق طاقن 
 تصرف
(O) 

 یمجاهت یژتارتسا

 تامدخ و هعسوت رد مدرم یداصتقا تکراشم و یراذگهیامرس .1
  نیلوئسم و تلود تیامح اب یرگشدرگ

 قیرط زا نارگشدرگ و مدرم نیب لماعت و راتفر رد یزاس گنهرف .0
 .دارفا شزومآ
 یاهمسارم و اههراونشج یرازگرب قیرط زا هقطنم یاههبذاج یفرعم .9
 .یرگشدرگ اب طبترم
-هایگ غاب دننام هقطنم یابیز یاهزادنامشچ و یعیبط رظانم زا تظافح .0
 .رگتیچ یلگنج کراپ و یلم یسانش
 یتاحیرفت و اهشزرو یارب دعاسم طیارش داجیا و تاناکما یمهارف .2
 .یدرونهرخص و ردیالگاراپ ،یراوس هخرچود دننام

 هراوهام و تنرتنیا دننام یطابترا نیون یاهیروانف دوبهب و هعسوت .1
 هقطنم یارب

 هب انشآ و یموب نیلوئسم و ناریدم یاههدیا و براجت زا هدافتسا .3
 هقطنم رد یرگشدرگ اب طبترم یاهداهن و اهنامزاس رد هقطنم

 هناراک هظفاحم یژتارتسا
 اب یرگشدرگ رد یراذگهیامرس تهج یصوصخ شخب و مدرم راشقا هزیگنا و تبغر شیازفا .1
 .نیلوئسم و تلود تیامح
 یاهلیسناتپ زا هدافتسا و یفرعم هنیمز رد یزیرهمانرب و یراذگهیامرس هب تلود مامتها .0
 .هنیمز نیا رد یصوصخ شخب تیفرط زا هدافتسا و هقطنم یرگشدرگ
 و ناریدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ رد رثوم یاهنامزاس یرادا و یتالیکشت راتخاس دوبهب .9
 .هقطنم هب انشآ و یموب ،زوسلد نیلوئسم
 یاهیربراک و نیمز صاصتخا اب یرگشدرگ اب بسانتم یزاسرهش یوگلا یارجا و یحارط .0
 .بسانم
 رد نارگشدرگ و مدرم گنهرف و یهاگآ شیازفا و یطیحم تسیز یاهنمجنا ندرک لاعف .2
 .هقطنم یطیحم تسیز یرادیاپ و تظافح تهج

 دیدهت
(T) 

 یزاس عونتم یژتارتسا
 مدرم رتشیب لابقتسا روظنم هب یدبلاک و یطیحم یاهتخاسریز دوبهب .1
 .یرگشدرگ یاههبذاج زا

 هب یربراک رییغت تهج یقیوشت یاههتسب و تامدخ و تالیهست هئارا .0
 .رادیاپ یرگشدرگ یرادربهرهب تمس
 یاهتیلاعف هعسوت اب هقطنم رد لاغتسا و ییازدمآرد یاههنیمز داجیا .9
 .یرگشدرگ
 ،یتخاسریز طیارش دوبهب روظنم هب اهناگرا و اهنامزاس یگنهامه .0
 .یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد عبانم تیفرظ و ییاضف ،یگنهرف
 یجراخ یاهینکشراک یزاس یثنخ روظنم هب بسانم یساملپید داجیا .2
 .رگشدرگ بذج روظنم هب یللملانیب ههجو دوبهب و

 یعفادت یژتارتسا
 .نارگشدرگ رتشیب تماقا تهج درف هب رصحنم و باذج یتماقا یاهدحاو سیسات و داجیا .1
 عونت اب نآ ندوب یلصف یزاس یثنخ و فلتخم لوصف رد یرگشدرگ یاهتیلاعف هعسوت .0
 .هدش یهدنامزاس یاهروت و اهمسارم یحارط و فلتخم لوصف رد اهتیلاعف هب یشخب

 باذج لقن و لمح لیاسو زا هدافتسا اب یرگشدرگ هژیو لقن و لمح یزادناهار و یحارط .9
 .نارگشدرگ یارب عونتم و
 تاطابترا فلتخم یاههناسر تیفرظ زا هدافتسا اب یمدرم تکراشم بلج و یناسر عالطا .0
 .طبترم یاهناگرا و یعمج
 یورین زا هدافتسا اب یرگشدرگ شخب تامدخ هئارا و تیریدم تیفیک دوبهب و ءاقترا .2
 .هدید شزومآ و صصختم یناسنا

 زورب نوچمه نوزومان یرگشدرگ یفنم تارثا شهاک تهج بسانم یزاسگنهرف .1
 .یگنهرف طالتخا و یعامتجا تالکشم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگهجیتن و یدنبعمج
 هیحان و هقطنم کی یداصتقا قنور و دوبهب رد ییازسب ریثات ،یداصتقا تیلاعف زا مهم شخب کی ناونع هب یدرگناهج
 و تعنص نیا نوزفازور تیمها هب هجوت اب و دنکیم فوطعم شخب نیا هب ار یعیسو یاهیراذگهیامرس و دراد
 .(101 :0191 ،رگراک) دریگیم رارق یمومع هجوت و لابقا دروم رتشیب زور هب زور ،نآ ییازدمآرد
 یلگنج بسانم ششوپ دوجو و رگتیچ یلگنج کراپ و ناریا یلم یسانشهایگ غاب دننام یقطانم دوجو ،قیقحت نیا رد
 رظن زا هقطنم نیا نیاربانب .دندوب هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت توق طاقن نیرتمهم شخبشمارآ طیحم و یعترم و
مشچ و یعیبط یابیز طیارش و دراد ییًالاب یعیبط و یطیحم تسیر لیسناتپ نارگشدرگ و ناسانشراک و نادنورهش
 زا تیامح ،هعلاطم دروم دارفا رظن زا نینچمه .دنیآیم رامش هب نآ توق طاقن نیرتمهم نآ یلگنج و زبس یاهزادنا
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 هب نارگشدرگ یسرتسد لیهست و هقطنم یموب و انشآ ناریدم یریگراک هب و تمیق نازرا یلخاد یاهرفس ماجنا
 رب هعلاطم رد هدننک تکراشم دارفا دیکات .دنوریم رامش هب اهتصرف نیرت مهم تاعالطا یروانف زور هب تامدخ
 رب و تسا هدوب یتاعالطا یروانف زا هدافتسا و یموب ناریدم زا هدافتسا و یلخاد رفس زا تیامح یاه تصرف دوجو
 هجوت اب و درک هدافتسا هجو نیرتهب هب اه تصرف نیا زا دیاب یرگشدرگ هعسوت تهج هزورما هک تسین هدیشوپ یسک
 لخاد هب تمیق نازرا یلخاد یاهرفس زا تیامح ،گرزب نارهت نطب رد 00 هقطنم یرهش یرگشدرگ یًالاب لیسناتپ هب
 یاج رب دوخ زا یتبثم تارثا هچ ،هدش بوسحم ایند زور زاین هک یتاعالطا و یطابترا یروانف هعسوت و هقطنم نیا

 .تشاذگ دهاوخ
 ،یعیبط هبذاج یاراد یاهناکم توراجم رد ینوکسم یاهجرب هیوریب تخاس ،هعلاطم دروم هقطنم حطس رد 
 طاقن نیرتمهم ییاریذپ یاهدحاو و یتماقا تاسیسات دوبمک و یهافر و یتماقا تازیهجت و تالیهست ندوب بسانمان

 رد یفاک تاغیلبت نادقف و یناسرعالطا فعض .تسا هدوب هعلاطم جیاتن قباطم 00 هقطنم یرگشدرگ هعسوت فعض
 تخاس رضاح لاح رد هنافساتم .دنتسه هقطنم مهم یاهدیدهت زا راگزاسان یاه یربراک رارقتسا و یرگشدرگ هنیمز
 هعسوت دنور و هتفای شیازفا یرگشدرگ بذاج یاه ناکم ترواجم رد راگزاسان یاه یربراک و ینوکسم یاه جرب
 هب رجنم ،یرهش یرگشدرگ لوصا زا جراخ و هیوریب یاهزاس و تخاس نیا و تسا هدروآ دوجو هب ار ینوزومان
 شزومآ هنیمز دوبن و بسانم یزاس گنهرف مدع هک تسا هدش یطیحم تسیز بیرخت و ماحدزا و تیعمج شیازفا
 اهیربراک رییغت نیا هک نانچمه .تسا هدرک هتسجرب ربارب نیدنچ ار ینارحب طیارش نیا تماخو ،یرهش یرگشدرگ
 هقطنم حطس رد یمک یهافر و یتماقا تاسیسات لباقم یوس رد ،تسا هتفر شیپ یزاسجرب و ینوکسم تمس هب
 یاهناکم دوجو اب نآ بقاعتم یاهدمایپ و نارگشدرگ دورو دادعت شهاک هب تدمزارد رد ،عوضوم نیا و دراد دوجو
 رد Rahim (0140) و Bin Jailani قیقحت رد .دش دهاوخ رجنم هعلاطم دروم هقطنم رد زاستسد و یعیبط باذج
 هدش یفرعم هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاهرازبا ناونع هب ،یهافر تامدخ دوبهب و یلحم دارفا یهاگآ شیازفا زین اکًالام
 .تسا
 اهنآ ندرک ییارجا یارب و دراد تیولوا قیقحت نیا رد هناراکهظفاحم یژتارتسا یاهدربهار ،قیقحت جیاتن هب هجوت اب
 زاین دنراد شخب نیا رد یراذگهیامرس هب یمک لیامت یصوصخ شخب و مدرم هکنیا هب هجوت اب .درک شالت دیاب
 کسیر شهاک اب اعطق و هدرک مهارف ار مدرم دامتعا داجیا هنیمز دوخ یاهتیامح اب نیلوئسم و تلود هک تسه
 هدافتسا و یرگشدرگ هعسوت هنیمز و هدش رتشیب یراذگهیامرس هب یصوصخ شخب لیامت یراذگهیامرس و یداصتقا

 هناراکهناظفاحم یاهیژتارتسا هلمج زا .دش دهاوخ مهارف هعلاطم دروم هقطنم یرگشدرگ یاهلیسناتپ زا یرثکادح
 نیلوئسم و ناریدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ رد رثوم یاهنامزاس یرادا و یتالیکشت راتخاس دوبهب هب ناوتیم رگید
 یرگشدرگ روما رد صصختم یموب یاهورین زا هدافتسا هب یژتارتسا نیا هک درک هراشا هقطنم هب انشآ و یموب ،زوسلد
 یرگشدرگ قنور و هقطنم یرگشدرگ هعسوت هب طبترم یاهنامزاس و اهناگرا رد اهنآ روضح هک دراد هراشا هقطنم
 شریذپ و یرگشدرگ دعتسم یرهش داجیا هنیمز ناوتیم بسانم یاهیربراک و نیمز صاصتخا اب .دش دهاوخ رجنم



 511 ...تعنص هعسوت یاهراکهار و اهوگلا لیلحت

 ییانشآ یموب صصختم یاهورین .تسا قیقحت نیا رد رظندم یژتارتسا داعبا زا یکی و درک مهارف ار نارگشدرگ
 رد ،عماج تخانش نیا هب هجوت اب و دنراد دوخ هقطنم یعامتجا-یداصتقا و یکیزیفویب طیارش زا یلوصا و حیحص
 هعسوت یاتسار رد ار یزیرهمانرب نیرتیقطنم و تامیمصت نیرتهب دوخ یسانشراک و یتیریدم یاهیریگمیمصت
 .دننکیم ذاختا هقطنم یرگشدرگ
 گنهرف هک تسه زاین هعلاطم دروم هقطنم یطیحمتسیز طیارش دروم رد اهینارگن و یزاسگنهرف فعض هب هجوت اب

 تسیز طیارش .دننیبب مزًال یاهشزومآ تسیز طیحم زا تظافح هنیمز رد و هتفای شیازفا نارگشدرگ و نادنورهش
 و نکلامتل و یلم یسانش هایگ غاب ،رگتیچ هچایرد و کراپ هلمج زا یرگشدرگ یاههبذاج هب هجوت اب هقطنم یطیحم
-نمجنا ندرک لاعف یژتارتسا اب طیارش نیا رد و تسا هدننکش و ساسح هقطنم تشاک تسد و یعیبط یاهششوپ
 .تشادرب یطیحمتسیز یایحا و تظافح رد یرثوم ماگ ناوتیم اهنآ یاهلیسناتپ زا هدافتسا و یطیحم تسیز یاه
 یریگهرهب اب یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم هصرع رد یمومع گنهرف حطس ندرب ًالاب زین یلم و نالک حطس رد نیاربانب
 دهاوخ نآ هعسوت و یرگشدرگ تیعضو دوبهب رد یهجوت لباق رثا روشک یاهناسر و یگنهرف ،یشزومآ یاهتیفرظ زا
 شیازفا هب زاین ،Khon Kaen رد مسیروت هعسوت هنیمز رد یقیقحت رد زین (9140) ناراکمه و Kantawateera .تشاد
 (1191) داژندحا ،یرتنالک ،یردیح .دندرک نایب ار مسیروت و یرگشدرگ یاه هبذاج هنیمز رد نادنورهش یهاگآ
 ،یرگشدرگ تاناکما و تاسیسأت ،اه تخاسریز زیهجت و هعسوت ار نادمه رد یرهش یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار
 .دندرک یفرعم یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم هنیمز رد تاغیلبت و یناسر عالطا
 رد .دهدیم شهاک ابقاعتم ار یفنم تارثا و هتشاد لابند هب ار یدایز یداصتقا عفانم یرهش یرگشدرگ رادیاپ تیریدم

 یاهیزیر همانرب و هدش هتفرگ رظن رد هعماج هعسوت یلصا هدولاش و کرحم ناونع هب یرگشدرگ ،هتفرشیپ عماوج
 .دنوشیم ییارجا تقد اب و یتسرد هب هدش ذاختا یاهدربهار و هدش هتفرگ رظن رد نآ هعسوت ارب یقیقد
 عبانم
 و ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نارهت رهش 40 و 1 هقطنم یرگشدرگ یاه تیلاعف عاونا یقیبطت هعلاطم (1191) میرم ،یردنکسا

 .یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد .یرهش یزیر همانرب

91) میرم ،یردنکسا ؛نژیب ،ینامحر ؛هلیمج ،اینیلکوت  همانلصف ،نارهت رهش 40و 1 قطانم یرگشدرگ یاهتیلاعف یقیبطت لیلحت (91
 .99-10 :(10)11 ،نیمزرس ییایفارغج

 .لوا پاچ ،هماکهم :نارهت ،ریما ،یوفطصم و دمحمدیس ،یبارعا همجرت ،تایلمع و دیلوت یژتارتسا (1191) زرتاو دلانود

 .دهشم هاگشناد تاراشتنا :دهشم ،ناهج و ناریا رد یرهش یرگشدرگ (0191) دمحا ،یرانید

 .هحفص 090 ،تمس تاراشتنا ،رادیاپ هعسوت (1191) تاداسلا سمش ،یدهاز

 پاچ ،ییابطابط همالع هاگشناد تاراشتنا ،(تسیز طیحم رب دیکات اب )رادیاپ مسیروتوکا و مسیروت ینابم (1191) تاداسلاسمش ،یدهاز
 .هحفص 090 ،لوا

 و ایفارغج دشرا یسانشراک هماننایاپ ،(ناگرگ رهش یدروم هعلاطم) یرهش یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیرهمانرب (9191) دوعسم ،ینیهاش
  .یناجرج میکح یلاع شزومآ هسسوم ،یرگشدرگ هدکشناد ،مسیروت یزیرهمانرب

 .91-141 :(1)1 ،یگنهرف شهوژپ همان ،یمالسا یاهروشک یگنهرف ۀعسوت و ییارگمه دنیارف رد یدرگناهج شقن (3191) یلع ،یعامش
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 یرگشدرگ تیریدم یوکلا داعبا نییعت و ییاسانش (0191) یدهم ،یبورک ؛اضرمالغ ،نایمظاک ؛دواد ،ناگجراک یسابع ؛دومحم ،ییایض
 .111-101 :(91)0 ،یرهش تیریدم و داصتقا ،نارهت رهش

 ) هعلاطم دروم هنومن یرادیاپ بوچراچ رد دصقم یرگشدرگ هعسوت یبایزرا (1191) رصان ،ییاجزوریف هدازیلقیلع ؛یفطصم ،یمدق
 .13-041 :(1)30 ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،(نباکنت ناتسرهش /لکشمت ناتسهد

 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا ،(راکهار ات موهفم زا) ناریا رد یرگشدرگ تعنص و ینیشنرهش هعسوت (1191) نمهب ،رگراک

 ،نارهت 00 هقطنم رد یرهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هب یبایتسد رد یرهش تیریدم شقن (2191) ماریاب ،یدابع ؛مثیم ،یدمحم رگهساک
 .نارهت .ناریا یرهش تیریدم یلم سنارفنک نیلوا

 .هحفص 010 ،متفه پاچ ،تمس تاراشتنا ،یرگشدرگ تیریدم (0191) ،یدهم ،یمظاک
 هتشر رد دشرا یسانشراک هماننایاپ ،یرهش رادیاپ هعسوت رب دیکات اب رهشیدهم رهش یرگشدرگ یاهتیلباق (1191) ،همیهف ،نایئاسک

 .راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،مسیروت یزیر همانرب شیارگ -ایفارغج
 نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یدرگناهج رب یدمآرد (4191) نیدلاحالص ،یتالحم

 .040-310 :211-111 ،یداصتقا یسایس تاعالطا همانهام ،رادیاپ یدرگناهج هعسوت و یعیبط تسیز طیحم (1191) نیدلاحالص ،یتالحم
 یاضف ییایفارغج همانلصف ،(نارهت رهش 00 هقطنم یدروم هعلاطم) ریذپرگشدرگ قطانم رد رادیاپ تسیز طیحم (0191) یفطصم ،یدومحم

 .30-00 :(21)0 ،یرگشدرگ

 .اریمس تاراشتنا ،یاهقطنم و یرهش ،یلحم یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب رد اهدرکیور رب یدمآرد (1191) دوعسم ،یموصعم

 .لوا پاچ ،نارمچ دیهش هاگشناد تاراشتنا :زاوها ،یرهش یرگشدرگ (1191) یلع ،دحوم

 نامزاس تاراشتنا ،رصان ،داژن مرحم ،طاشن ،ینارهت دادح همجرت ،رادیاپ هعسوت یاهصخاش (1191) نازوس ،زراهلیب ،جیردب ،نادلوم
 .تسیز طیحم تظافح
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