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  ی هعسوت رترب یاه یژتارتسا یدنب تیولواو نییعت
 زاره زیخبآ رد مسیروتوکا

 حیسم اسهم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مويي دحاو ،تسیز طیحم تیریدم یرتکد یوجشناد

 1یزوج یلع دیس
  ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لامش نارهت دحاو ،تسیز طیحم یسدنهم هدکشناد داتسا

 نایناجیهال کولملا مرکا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مويي دحاو ،تسیز طیحم و یعیبط عبانم هدکشناد رایشناد

 راک هناد نیشفا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یعیبط عبانم و تسیز طیحم هدکشناد داتسا

 داژن یئافو اضریلع
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،تسیز طیحم و اآ ،نارمي یسدنهم ی هدکشناد رایداتسا

 34/74/3397:شریذپ رودص خیرات 04/34/2397:هلاقم تفایرد خیرات

   هدیکچ
   هسب نآ فدسه هک تسا رادياپ يرگشدرگ زا يعصن زين مسيرصتصکا .دشاب يم ناهج رسارس رد عيانص نيرتگرزب زا يكي يرگشدرگ هزورما
  دسشر لاح رد ي هعصمجم ريز نيرت عيرس ناصنعب نصنکا هک تسا يگنهرف-يعامتجا و يعيبط تسيز طيحم رب يفنم تارثا ندناسر لقادح
    رد .تسسا يرورسض هسنيمز نيا رد کي تارتسا ياه همانرب يريگراكب هب زاين ،تارييغت نيا  اسارب .دصشيم حرطم ناهج تعنص نيرت گرزب
     مسسيرصتصکا يارسب هزصسح نسيا درفب رصحنم يعيبط ياه هصخشم رما نيا تلع .تسا هتفرگ رارق يسررب درصم زاره زيخبآ ،رضاح ي هعلاطم
 مسيرصتصکا ي هعسصت يارب يتيريدم ياه ي تارتسا نيمات هعلاطم نيا فده .تسا هتخاس ناريا مسيرصتصکا ياه بطق زا يكي ارنآ هک ،تسا
    رارسق هدافتسسا درصسم AWOT  زيلاسنآ ،SWOT و AHP   ياهدستم بسيکرت ييآر اسک هب رظن ،فده نيا ياتسار رد .تسا زاره زيخبآ رد
       ي هعسسصت لسيلد هسب يسعيبط عباسنم بسيرخت ،      نيسنچمه اهرگسشدرگ اسب بسسانم لسماعت و هداسس يلحم  صسر هک دنهد يم ناشن جياتن .تفرگ
    نيرست مسهم يسلحم ي اسه   تنسس رسيي  غت و دسيدج يلغسش ياه تصرف ي هئارا .دنشاب يم فعض و تصق طاقن نيرت مهم بيترت هب اه تخاسريز
 نيناصق تيريدم و زاين درصم ديدج نيناصق ميظنت ،يجراخ و يلخاد تاغيلبت دادعت شيازفا” ،نيا رب هوالع .دصب هنيمز نيا رد ديدهت و تصرف
 ه يو تازايتما و تاناكما ي هئارا ،يجراخ و يلخاد ناراذگ هيامرس زا تصعد ،يرگشدرگ ييصگخساپ گنهرف ي هعسصت ،دصجصم ييارجا
 هعلاطم رد اه ي تارتسا نيرترثصم ناصنعب دراصم نيا “تسيز طيحم زا تظافح رصظنم هب نارگشدرگ يهاگآ وطس شيازفا و ،يراذگ هيامرس
 .دنا هدش تفاي رضاح
 زاره زیخبآ ،هعسوت یاهیژتارتسا ،یلیلحت بتارم هلسلس دنیآرف ،SPACE و AWOT ،مسیروتوکا :یدیلک تاملک
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 همدقم
   لوک دوصرد 3 ،  لاوس رد یرالد دراویيیم 449    زا شیوب  یقتوسم یاوه  یراذوگ     هیامروس اوب یرگوشدرگ تعنوص هزورما
       ناویم نویا رد .توسا هدروک لوغوشم دووخ هب  یقتسم روط هب ار ناهج راک یورین دصرد 2 و ناهج یاه یراذگ هیامرس
 زا یکی ناونعب  سیروتوکا ناهج رسارس رد تسیز طیحم تخانش و یعیبط مويي هب تبسن نوزفازور یهاگآ اب ماگمه
 رد (3 :7397 ، یدوسا ، راوولا یوجنیرز(تسا هتفای یا هژیو هاگیاج عماوج نایم رد یرگشدرگ یاه هخاش نیرت هبذاج رپ
   رد تفروشیپ نیرتالاوب زا ،دشر دصرد تسیب زا شیب اب  سیروت فيتخم یاه هخاش نایم رد  سیروتوکا ریخا یاه لاس
      زا جیردوت هوب زوین نارویا رد یتوسیروتوکا یاهتیلاعف (Donohoe, 2006: 9& Needham).تسا رادروخرب تعنص نیا
  نارویا رد هدرتسگ یعیبط عبانم و ناشخرد گنهرف (Sayyed et al, 2013: 23) .تسا هدش حرطم نونکات 5447 سرام
 اب ناریا (Khodadadi, 2017: 12) .تسا هدرک لیدبت عبانم زا ینغ هعسوت لاح رد داصتقا کی زا شیب هب ار روشک نیا
    زوین و اوبیز و یوعیبط ی اوه  هوچایرد ،ناوارف یاهراشبآ ،یهایگ یاه هنوگ عونت ،زیخيصاح کاخ ،یمیيقا عونت هب هجوت
   تویعقوم  غرویيي .(5 :3397 ، ناویروای)  دراد لووصف مامت رد رگشدرگ اذج رد یدایز ناوت ناریا هلاس 4407 ندمت
      رد هون و اویند رد هون دووخ یوقیقح یرگشدرگ هاگیاج هب زونه روشک نیا ،7یرگشدرگ تعنص یارب ناریا ی هتسجرب
 یاه همانرب یدنب تیولا تيعب هدميروطب تیعضو نیا (Sheikhani Nejad et al, 2017: 11) .تسا هدیسرن هنایمرواخ
 هلومرف هب زاین ،ور نیا زا .دوش هتفرگ هدیدان تعنص نیا ات دنوش یم ثياب هک ،تسا عبانم ریاس و تفن دوجو و رگید
    نتوشاد قوفوم  وسیروتوکا هب ندیسر یارب هکیلاح رد (3 :7397 ،یدسا)تسا هدشن ساسحا زگره اه یژتارتسا ندرک
 ی اوه  حروط ،    دوبای یوم هعوسوت  وسیروتوکا ی اوه تصرف هک نامزره ناوتب ات تسا تیولوا رد کیژتارتسا یزیر همانرب
 (Ozturk, 2015:8  ) .دروک لوصاح نانیمطا هطوبرم ی هقطنم رثوم تاافح زا و دومن ارجا و داجیا ار بسانم یتیریدم
  یالاوب تیبويطم هب هجوت اب و یتسیز طیحم کیژتارتسا یاه یزیر همانرب رد زیخبآ یاه هضوح تیمها هب رظن ور نیا زا
    و اآ شووخ یاهاتوسور و تاوقالیی ،یلاچخی و عفترم ليق ندوب اراد ببس هب  سیروتوکا هعسوت رد ناردنزام ناتسا
      زا یوکی ناووني هوب زاروه زویخبآ (Hadizadeh zargar et al, 2014:42)  ... و ددوعتم ی اوه   هوناخدور و هوچایرد ،اوه
    لویلد هوب قطاونم یخرب رد نآ  سیروتوکا ناوت هنافساتم هک تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ناتسا نیا عیسو یاهزیخبآ
   بویترت نیدوب .تسا هدنام هتخانشان و رکب قطانم یخرب رد هکنآ لاح تسا لالحمضا هب ور دح زا شیب یرادرب هرهب
   و توسیچ هوضوح نیا رد  سیروتوکا فعض و توق طاقن هک تسا حرطم شسرپ نیا شهوژپ نیا فده یاتسار رد
 یا ه  باوشم تاوعلاطم هطبار نیا رد ؟دنشاب یم یدراوم هچ و هتسد مادک زا هضوح نیا رد هعسوت یاه یژتارتسا نیرتهب
   رادویاپ هعوسوت یاه یژتارتسا و SWOT زیلانآ ناوني تحت یقیقحت رد (2747) 7لادنوم .دنتفرگ رارق یسررب دروم زین
      یاروب و توسین رادویاپ شدالگنوب رد دووجوم یرگشدرگ یاه تیلاعف هک دیسر هجیتن نیا هب شدالگنب رد یرگشدرگ
 ینمیا شیازفا ریظن ییاه تسایس .داد داهنشیپ ار WT یاه تسایس رگشدرگ اذج یارب  سیروت تعنص رادیاپ هعسوت
  یرادویاپ یارب یتسیز طیحم تاررقم یدج یارجا ،رادیاپ یداصتقا عفانم یارب رثؤم یزیر همانرب ،نارگشدرگ تینما و

                                                           
 رد یرگشدرگ تعنص رد موس و هاجنپ و یعیبط یاه هبذاج رظن زا  جنپ ،یخیرات یاه هبذاج رد  هد ی هبتر ناریا هچرگا UNWTO ناليا ساسا رب 0
 .دراد ار ایند
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    دراووم نویا هويمج زا  اوه تخاسریز هعسوت و یرگشدرگ رادیاپ هعسوت تیمها یارب مدرم هب نداد یهاگآ ،یکیيولوکا
 لدم ساسا رب رهشوب یيحاس رهش یرگشدرگ یاه یدنمناوت یسررب رد .دندوب هدشن تیولوا نییعت هتبلا هک تسا هدوب

SWOT یوسررب و رهوشوب یيحاوس رهوش یرگشدرگ یاه لیسناتپ ییاسانش هب (0397) ناراکمه و یئاقس سیسپات و     
   و اوبیز لحاوس ،لوا تیولوا رد مدرم بسانم دروخرب نآ ساسا رب و دنتخادرپ یرهش یرگشدرگ هار رد دوجوم عناوم
   راذوگریثمت رهوش نیا هب رگشدرگ اذج رد و هتفرگرارق موس تیولوا رد یتنس -یبهذم  سارم و مود تیولوا رد ینش
   نیوب بوسانم و الاب یگتسبمه دوجو لیلد هب ،دهد یم ناشن زین یيماي لیيحت شور ساسا رب تایضرف لیيحت .دنتسه
  و دونراذگ یم ریثمت نآ یگنهرف و یيامتجا هعسوت رد رهشوب رهش رد یرگشدرگ یاه لیسناتپ یمامت ،اهریغتم و لماوي
  هعوسوت یاهدربهار یسررب رد .تسا هدش رهشوب رهش رد یرگشدرگ هعسوت عنام ،تامدخ و تاناکما دوبمک نینچمه
    هوک دونتفرگ هوجیتن (9397  ) ناراوکمه و دوحوم QSPM و SWOT یاه لدم زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا  سیروتوکا
   لوباقم رد اوه  توصرف تیوقت اب ناوت یم اذل تسا فعض یاراد ینورد لماوي رظن زا  سیروتوکا یاه تیلاعف تیریدم
        هعوسوت تموس هوب توکرح توهج دروبهار نیروتهب ST دربهار ،نیاربانب .داد ناشن یبسانم یدربهار شنکاو ،اهدیدهت
  رهوش  یرگوشدرگ رادیاپ هعسوت تهج ییاهراکهار هئارا هعلاطم رد .دوش یم اوسحم ناتسدرک رد  سیروتوکا اويطم
  یاوه  هوبذاج  دووجو  لویلد  هوب هک دندیسر هجیتن نیا هب (7397) یهاگمدق و توهبم SWOT لدم زا هدافتسا اب نارانچ
 و یيخاد نارگشدرگ زا یریثک عمج یاریذپ هنایلاس دناوت یم رهش نیا نارانچ رهش رد یگنهرف یاه شزرا و یرگشدرگ
 یاه هبذاج ریثمت تحت رادیاپ هعسوت ناکما هک دراد دوجو یدرف هب رصحنم راثآ رهش هدودحم رد یفرط زا .دشاب یجراخ
 و  لاغتوشا ناکما دیآ  هارف هبذاج نیا زا هدافتسا یارب مزال یاه تخاسریز هچنانچ ،یترابي هب .دراد ار رهش یرگشدرگ
   هوعلاطم) یرگوشدرگ ه  عوسوت یاوه تیيباق کیژتارتسا یبایزرا هعلاطم رد .دیآ یم  هارف رهش نینکاس یارب دمآرد بسک
 یاه تیيباق کیژتارتسا یبایزرا هب ،(SWOT) لدم زا هدافتسا اب (3397) ناراکمه و یمطاف (رانک نودیرف رهش :یدروم
       ساوسا نویا روب هوک دوندومن هوئارا ار روخرد یاه یژتارتسا همادا رد و دنتخادرپ رانک نودیرف هزوح یرگشدرگ هعسوت
  و اوه   تویزم یوسررب رد . درویگ رارق روکذم هزوح یرگشدرگ هعسوت یاه همانرب تیولوا رد دیاب یعفادت یاه یژتارتسا
 دنداد ناشن (0397) ناراکمه و  يق تسار ،SWOT لیيحت زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاه نوناک هعسوت یاه تیدودحم
   لماوش) اوه  توی زم نازویم هب تبسن یرتالاب حطس رد 35/20 زایتما اب (دیدهت و فعض طاقن لماش) اه تیدودحم نازیم
   .دشاب یم 79/00 زایتما اب (توق طاقن و اه تصرف
   یرظن ینابم
 ( Crispin, 2010: 3&Whickham)     توسا هدوش فویرعت یوفيتخم یاه لکش هب و تسا یزاف موهفم کی  سیروتوکا
  قاوفتا  سیروتوکا زا UNWTO و IUCN فیرعت رب یييملا نیب یشهوژپ-یميي عماوج و ،ناققحم ،ناگدنسیون بيغا
      تذول یاروب یوعیبط قطاونم هوب یتسیز طیحم هنالوئسم رفس ” ناونعب  سیروتوکا ،IUCN فیرعت ساسارب .دنراد رظن
    ناگدوننک دویدزاب ریثاوت ، دوهد یم جیورت ار تاافح هک (لاح و هتشذگ یگنهرف یاه یگژیو اب) تعیبط کرد و ندرب
 IUCN   ) دووش یوم فویرعت “  دراد لاوبند      هوب ار یمووب داروفا لاوعف یياومتجا -  یداوصتقا تکراوشم و ،دراد یرتمک

1996 UNCTAD 2013). UNWTO یوم اراد ار رویز تاوصخشم هک یرگشدرگ زا یيکش ناونعب ار  سیروتوکا زین    
         یيوصا ی هزویگنا نآ رد هوک دووش یوم لماوش ار توعیبط روب ینتبم یرگشدرگ لاکشا مامت .7 :دنک یم فیرعت دشاب
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    لاکوشا یماومت لماوش .7   .دوشاب یوم یعیبط قطانم رد بلاغ یتنس یاه گنهرف و تعیبط کرد و هدهاشم نارگشدرگ
 ،   اروصحنم هون اوما ، یويک روط هب .0 .تسا یریسفت و یشزومآ یاه یگژیو لماش .9.تسا تعیبط ی هیاپ رب یرگشدرگ
   دونيیام دوصقم رد تامدخ ناگدنهد هئارا .تسا هدش یهدنامزاس کچوک یاه هورگ یارب هژیو یاهروت نایرجم طسوت
     یوم لقادوح هوب ار یوگنهرف- یياومتجا و یعیبط یاه طیحم رد یفنم تارثا .0 .دنشاب یيحم کچوک لغاشم نابحاص
    نویا ماومت رد یيوصا موهفم .دنک یم تیامح دنا  سیروتوکا ی هبذاج ناونعب هک یعیبط قطانم یرادهگن زا .5 .دناسر
      یتوسیز عوونت زا و دوشاب یمووب داروفا   هاوفر یاروب دنمدوس رازبا کی دناوت یم  سیروتوکا .تسا ناسکی ابیرقت دراوم
      .دووشیمن دودوحم یيغوش یاهتوصرف داوجیا هب اهنت یرگشدرگ تیمها ،نیاربانب .(Richardson,1993: 9)دنک تاافح
        یقتوسمریغ و  یقتوسم یاویازم یاراد اوهنت هون هدوش ی زویر  هومانرب  لوبق زا ی هعسوت و اوخ یزیر همانرب کی نتشاد
 Irene et ) دونک یم افیا یيم ی هعسوت رد یساسا شقن کی هکيب تسا یتسیز طیحم و ،یگنهرف ،یيامتجا ،یداصتقا

al, 2001: 6).  
 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم
  زاروه زیربآ هزوح و لمآ ناتسرهش ءزج یسایس تامیسقت رظن زا و تسا هدش عقاو ناردنزام ناتسا اونج رد زاره زیخبآ
   لقادوح و رتموويیک 0/754537     اوب روبارب زاروه هزووح طیحم .دشاب یم راتکه 704447 زیخبآ هزوح نیا تعسو .دشاب یم

6551 نیب هعلاطم دروم هقطنم .دشاب یم رتم 4450 نآ عافترا رثکادح و رتم 447 هزوح عافترا ′ 6352 ات ′ یقروش لووط   

5435 و ′ تسا هدش عقاو یلامش ضري 59° 77ʹ ات. 

 
 زاره زیخبآ هزوح تیعقوم -1 هشقن

 قیقحت یسانش شور
 هيحرم 7 لماش و یا هسیاقم -یيیيحت -یفیصوت نآ قیقحت شور و تسا یا هعسوت -یدربراک فده ظاحل زا قیقحت نیا
    هوسیاقم  وه اوب جیاتن و صخشم رترب یاه یژتارتسا SPACE و AWOT شور ود زا هدافتسا اب ادتبا :تسا یيصا ی
  طاوقن  ییاوسانش  توهج ادتبا .دش ماجنا رترب یاه یژتارتسا یدنب تیولوا QSPM سیرتام زا هدافتسا اب سپس ،دیدرگ
  اوب (SWOT   لویيحت یاوهرتماراپ) ناردنزام ناتسا یرگشدرگ تعنص یور شیپ یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق
   زوین و (روفن 2    )یوعیبط عباونم و اوهيگنج نامزاوس ،(رفن 0)یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس زا ناگربخ زا یدادعت
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  (فعوض و توق طاقن) یيخاد لماوي لیمکت و یدنب تسرهف و تفرگ تروص هبحاصم (رفن 3)تسیز طیحم نامزاس
  هوب یجوز هسیاقم یاه سیرتام FAHP کینکت زا هدافتسا اب سپس .دش ماجنا (اهدیدهت و اه تصرف) یجراخ لماوي و
 دنار ود رد و  یظنت لماي ره اب طبترم یاهروتکاف و (EFE)یجراخ و (IFE)یيخاد لماوي یبایزرا و یهد نزو روظنم
  هدوش  لویمکت  همانوشسرپ 3 اب تیاهن رد .دش ماجنا ترکیل سایقم ساسا رب یهد نزو و دش عیزوت یرامآ هعماج نیب
     رووظنم هوب سپوس .دوش ماجنا 74/4 یراگزاسان صخاش اب و FAHP Solver 2015 رازفا مرن طیحم رد یهد نزو راک
   ییاومناج سیرتاوم رد اه نآ یقالت هطقن و هبساحم یجراخ و یيخاد لماوي ییاهن نازوا عومجم رترب یژتارتسا نییعت
 .دش صخشم هعلاطم دروم هدودحم رد رترب یژتارتسا عون بیترت نیدب و دش یبای تیعقوم
    زا .توسا یومک کیژتارتوسا ی زویر همانرب اب جیاتن بیکرت و SPACE و AWOT یا هسیاقم لدم قیقحت یدربراک لدم
      کیژتارتوسا مادوقا و تویعقوم یباویزرا سیرتاوم ،     یژتارتوسا ی هونیزگ نیروتهب ااوختنا یاروب هيحرم نیا رد ور نیا
(SPACE) شور اب یا هسیاقم و رت قیقد شور کی ناونعب زین AWOT تفرگ رارق هدافتسا دروم.  
   دوعب ود و یونورد دعب ود) دعب راهچ ساسارب هيومجم کی زیلانآ یارب هک تسا یتیریدم رازبا کی SPACE سیرتام
  طبتروم یاهروتکاف ور نیا زا (Gurbuz, 2013 :7) .دوش یم هدافتسا بسانم یژتارتسا کی فیرعت روظنم هب (یجراخ
 (ی تباوقر تیزم و ،یتسیز طیحم تابث ،یتعنص تردق ،یلام تردق لماش) لماش SPACE سیرتام (دعب)هصخشم 0 اب
 ی تعنوص تردق و (FS) یلام ناوت هصخشم یاهروتکاف هب ناگربخ طسوت و دیدرگ صخشم یفلد کینکت زا هدافتسا اب
(IS) ی تباوقر  تویزم هصخشم یاهروتکاف هب و ،(نیرتهب) +5 ات (نیرتدب) +7 زا (CA)، یوطیحم تاوبث و (  ES) 7 زا- 
 و x   رووحم یور روب IS و CA ی اوه   هوصخشم تازاویتما نیگنایم .تفرگ قيعت یتازایتما زین (نیرتهب) -5 ات (نیرتدب)
     یژتارتوسا تاوصتخم ود نویا یوقالت هطقن و دش ییامناج y روحم یور رب ES و FS یاه هصخشم تازایتما نیگنایم
 .(korkmaz et al, 2008:6) .دومن صخشم ار شور نیا اب رترب
 QSPM  سیرتاوم زا هدافتسا اب سپس و دیدرگ صخشم ناگربخ طسوت نآ دراوم رترب یاه یژتارتسا عون نییعت زا سپ
     رد ار بوسانم یژتارتوسا نیروتهب سیرتاوم نیا.دندش یدنب تیولوا و یبایزرا (کیژتارتسا یزیر همانرب یمک سیرتام)
 زایتما ساسا رب ار هدش ااختنا یاه یژتارتسا عقاورد و (Fabac et al, 2011:8)دنک یم نییعت یریگ  یمصت ی هيحرم
    هوطوبرم یژتارتوسا هوب یبایتسد رد (اهدیدهت و اه تصرف) یجراخ ای و (اه فعض و اه توق)یيخاد لماي ره تیباذج
    نزو لوماي روه نزو زوین و ، دوشاب یم (تیباذج لماي نیرتشیب) 0 ات (تیباذج لماي نیرتمک) 7 زا نآ ی هدودحم هک
   ماومت اوب لوا نوتس .دراد یفيتخم یاهنوتس QSPM سیرتام .(Ahmadi et al, 2004: 9)دنک یم یدنب تیولوا و یهد
  ناوگربخ طسوت البق هک تسا لماي ره ینزو زایتما لماش سیرتام مود نوتس .دوش یم رپ یجراخ و یيخاد یاه لماي
      و تیباذوج زاویتما هوب طووبرم یوکی هک دراد دوجو هدش ااختنا یژتارتسا ره یارب زین نوتسریز ود .دوب هدش دروآرب
  زاویتما ، تویاهن رد و (kandakoglu et al, 2007:11) تسا اه نآ تیباذج زایتما رد لماوي نزو ارض لصاح یرگید
 .ددرگ یم هبساحم اه یژتارتسا تیولوا نییعت روظنم هب هک تسا یژتارتسا ره یارب یيک
                                                                                                                        اه هتفای و جیاتن
       دوتم زا هدافتوسا اوب هدوش نیویعت روترب ی اوه  یژتارتوسا -7 : درک هصالخ شخب 9 رد ناوت یم ار قیقحت نیا یاه هتفای
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AWOT (7 رادومن)، دوتم زا هدافتوسا اب هدش نییعت رترب یاه یژتارتسا -7   SPACE (7  رادوومن)، یدونب تویولوا -9   
 (0 لودج) QSPM سیرتام زا هدافتسا اب هدش ااختنا یاه یژتارتسا

       لوماوي نازوا هوعلاطم درووم هوقطنم  وسیروتوکا هعوسوت یاه دیدهت و اه تصرف و فعض و توق طاقن نییعت زا سپ
   اروض لوصاح زا زین ییاهن نزو و دمآ تسد هب FAHP کینکت زا هدافتسا اب کی ره یاهروتکاف و یجراخ و یيخاد
 (7 لودج) .دمآ تسد هب اهروتکاف نزو رد اههورگ نزو

 (EFE و IFE) یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام -1 لودج
 ییاهن نزو اهروتکاف (نزو)تیولوا یاهروتکاف SWOT اه هورگ (نزو)تیولوا swot یاه هورگ

 توق
(S) 
 

97714 

 95779414 70714 دمآرد شیازفا
 40379414 40714 دمآرد شیازفا زا نابزیم هعماج تیاضر
 02347414 33414 اه تخاسریز یخرب هعسوت
 37937414 99714 یرگشدرگ تیمها زا یيحم نانکاس یهاگآ حطس شیازفا
 49200414 47714 ییایفارغج تیعقوم
 07730414 32714 نارگشدرگ اب هتسیاش دروخرب و یموب هداس گنهرف

 فعض
(W) 

73014 

 57070414 33414 یعیبط یاهزادنا  شچ بیرخت
 09370414 23414 اآ عبانم شهاک
 72750414 53414 اه تخاسریز هعسوت رثا رد یعیبط عبانم بیرخت
 03337414 75414 شحو تایح بیرخت
 70439414 73414 هدشن لرتنک و هیور یب یاهزاس و تخاس
 70070414 53414 هلابز  جح شیازفا
 53029414 32414 اآ یگدولآ

 53709414 92414 فيتخم لوصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت
 74037414 75414 تدم زارد یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب دوجو مدي
 02027414 20414 یتامدخ و یتشادهب تالیهست تیافک مدي و ندوب بسانمان
 44707414 40414 یرگشدرگ یاه لیسناتپ  وصخ رد تاغیيبت فعض
 07729414 22414  ه اب یرگشدرگ اب طبترم یاه نامزاس یگنهامهان
 33957414 09414 یتیعمج و یرگشدرگ یاه نوناک رد هنابش تایح نادقف
 07007414 79414 یسرتسد یاه هکبش یخرب ندوب بسانمان
 57937414 39414 امنهار یاهويبات و  ئالي دوبن

 تصرف
(O) 

97714 

47414 یرگشدرگ یهافر تامدخ هنیمز رد یراذگ هیامرس شیازفا 7 97277414 
 97277414 747414 یشزومآ تامدخ رد یراذگ هیامرس
 27977414 34714 یسرتسد یاه هکبش زا تیاضر شیازفا
 92759414 77914 دیدج یيغش یاه تصرف داجیا
 03337414 35714 یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس هب یصوصخ شخب لیامت دوجو

 دیدهت
(T) 

73714 

4714 یموب گنهرف رییغت 7 73039414 
 40497414 7714 اوه یگدولآ شیازفا
 37054414 09414 کاخ یگدولآ شیازفا
 72577414 55414  ئارج شیازفا
 57439414 53714 نیمز تمیق شیازفا
 52237414 94714 اه  یرحت و ناریا هیيي یفنم تاغیيبت
414 47714 ناریا یرگشدرگ تعنص رد فافش نیناوق دوجو مدي 47777 
 50497414 35414 بیقر قطانم رد تاناکما و تامدخ شیازفا
 44737414 44714 رگشدرگ دورو شهاک

 (شهوژپ یاه هتفای :عبنم)
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   لوماوي نازوا عومج و Y   رووحم یور روب -57/4    لداوعم (فعوض و تووق طاقن) یيخاد لماوي ییاهن نازوا عومجم
  یوقالت هطقن تیعقوم ساسا رب بیترت نیدب .دش ییامناج X روحم یور رب -324/4 لداعم (دیدهت و تصرف)یجراخ
     هدونهد ناوشن هوک دونتفرگ رارق تاصتخم هاگتسد مراهچ عبر رد دوجوم یاه یژتارتسا یجراخ و یيخاد لماوي نازوا
  یاهدویدهت یويج و درک فرطرب ار فعض طاقن دیاب هک انعم نیدب (7 رادومن)دشاب یم یعفادت یاه یژتارتسا تیولوا
 .تفرگ ار یطیحم

 
 (شهوژپ یاه هتفای :عبنم)یجراخ و یلخاد لماوع ییاهن نازوا رادومن -1  رادومن

     روظن ساوسا روب هوعلاطم دروم هقطنم یارب کیره تارمن و اهروتکاف و SPACE سیرتام یاه هصخشم دعب هيحرم رد
 (7لودج).دمآ تسد هب زین هصخشم ره تارمن نیگنایم و دش صخشم ناگربخ

  SPACE سیرتام لماوع تازایتما -2 لودج
 هرمن هصخشم

 7> FS>5 (FS) یلام ناوت

 نارگشدرگ دورو قیرط زا لاغتشا داجیا -7
 یرگشدرگ یاهروت اذج قیرط زا هیامرس اذج و لاغتشا -7
 صصختم یورین اذج یارب هجدوب دوبمک -9
 نارگشدرگ دورو هب تبسن یموب یلاها یبسن یتوافت یب -0

9+ 
0+ 
9+ 
7+ 

 +9 نیگنایم

 7> IS>5 (IS) تعنص ناوت

 هقطنم یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم یارب هناسر تاغیيبت زا یریگ هرهب ناکما -7
 نیون تامدخ دربراک هنیمز رد ندوب فیعض -7
 یناسر تامدخ یارب دمآراک یيمي یورین نتشادن رایتخا رد -9
 شحو تایح و یهایگ ششوپ یور رب ریثمت و اآ عبانم و اوه ،یتوص یاه یگدولآ یتاقیقحت تاعلاطم ناکما -0

0+ 
0+ 
9+ 
9+ 

 +019 نیگنایم

 -7-> ES>5 (ES) طیحم تابث

 هقطنم رب یطیحم تسیز یاه یگدولآ تدم دنيب ریثمت -7
 عماج یزیر همانرب مدي لیلد هب یطیحم نانکاس یاه تیلاعف یرادیاپان -7
 دشاب یم فعض یاراد هقطنم یناسر عالطا یاه همانرب یلو هدرک تفرشیپ تيرس هب یناسر عالطا و یتاغیيبت یاه یروانف -9
 تعیبط نارگشدرگ دورو یارب هقطنم یطیحم تسیز ناوت نتشاد -0

0- 
0- 
9- 
9- 

 -0219 نیگنایم

 -7-> CA>5 (CA) یتباقر تیزم

 یهد تامدخ تیریدم هنیمز رد صصختم یورین زا هدافتسا -7
 یرگشدرگ یاه تیلاعف عاونا یارب یطیحم تسیز یاه یبایزرا مدي -7

 دوش هدافتسا ناتسا زا جراخ یاه یراذگ هیامرس زا ،هقطنم نارگشدرگ اذج ناوت زا یزاس هاگآ یاه همانرب و یتاغیيبت تالکشم دوجو تيي هب -9
 هعلاطم دروم هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت یارب یناسنا یورین عیزوت یارب بسانم یزیر همانرب مدي -0

9- 
0- 
0- 
 
0- 

 -0 نیگنایم

                                                                                                                                                                                                                                                                                       (شهوژپ یاه هتفای :عبنم)



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

 -02/4 لداعم ES و FS یاه هصخشم تازایتما عومجم و -0/4 لداعم IS و CA یاه هصخشم تازایتما عومجم سپس
  هاگتوسد مراهچ عبر رد زین رادقم ود نیا یقالت هطقن بیترت نیدب .دش  سر y و x روحم یور رب بیترت هب و هبساحم
 Error! Reference source not)  دوشاب  یوم  یعفادوت  یاوه  یژتارتوسا   تویولوا رگناوشن هک دریگ یم رارق تاصتخم

found.). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (شهوژپ یاه هتفای : عبنم) SPACE سیرتام - 2رادومن

  یرگوشدرگ ی هعسوت یارب ااختنا نیرتهب (یعفادت) WT یاه یژتارتسا ،هک تسا نآ زا یکاح شور ود نیا یاه هتفای هسیاقم
   لویمکت یاروب و QSPM      سیرتاوم ساوسا روب هوک یعفادوت یاه یژتارتسا یدنب تیولوا .(9 لودج) دنشاب یم زاره زیخبآ رد
 دادعت شیازفا” یاه یژتارتسا هک تسا نآ زا یکاح تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم SPACE و AWOT یاه کینکت یاه هتفای
   گونهرف ی هعوسوت ،       موزول ترووص رد دویدج نیناووق عوضو و دووجوم یرگوشدرگ نیناوق یارجا ،یجراخ و یيخاد تاغیيبت
 و ،      اوهنآ هوب یراذوگ هیامروس هژویو تازاویتما و تاناکما ی هئارا و یجراخ و یيخاد ناراذگ هیامرس زا تويد ،یریذپرگشدرگ
      .دونا هداد  اوصتخا دووخ هوب ار تازاویتما نیرتشیب بیترت هب “تسیز طیحم زا تاافح یارب نارگشدرگ یهاگآ حطس شیازفا
 (0 لودج)

 SWOTیعفادت یاه یژتارتسا و سیرتام -3 لودج
 یجراخ لماوي /یيخاد لماوي اه توق اه فعض

 یعیبط راانم یناریو -
 اآ عبانم شهاک -
 تخاسریز ی هعسوت تيعب یعیبط عبانم یناریو -
 شحو تایح یدوبان -
 لرتنک زا جراخ و دایز زاس و تخاس -

 هلابز  جح شیازفا -
 یبآ عبانم یگدولآ -

 فيتخم یاهيصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت -
 یرگشدرگ ی هعسوت تدمدنيب یاه همانرب دوجو مدي -
 یهافر و یکشزپ تازیهجت ندوب یفاکان و بسانمان -
 یرگشدرگ لیسناتپ ی هنیمز رد فیعض تاغیيبت -
 یرگشدرگ هب طوبرم یاهنامزاس نایم گنهامهان طابترا -
  یرگشدرگ یاه هنیمز رد هنابش تایح دوبن -
 اه یسرتسد زا یخرب ندوب بسانمان -
 امنهار یاه هناشن دوجو مدي -

 دمآرد شیازفا -
 (دمآرد شیازفا زا) نابزیم ی هعماج تیاضر -
 هعسوت یاه تخاسریز زا یخرب -
 توویمها زا یوويحم نینکاووس یهاووگآ (شیازووفا) -
   یرگشدرگ
 ییایفارغج تیعقوم -
   اووب بووسانم لووماعت و هداووس یوويحم گوونهرف -
 نارگشدرگ
 

 

 اه تصرف  
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 هناراک هظفاحم یاه یژتارتسا

 
 
 
 
    جاهم یاه یژتارتسا

    یهاووفر تامدووخ ی هوونیمز رد یراذووگ هیامرووس شیازووفا -
 یرگشدرگ
 یشزومآ تامدخ ی هنیمز رد یراذگ هیامرس شیازفا -
 یسرتسد یاه هکبش زا یدنم تیاضر شیازفا -
 دیدج یيغش یاه تصرف ی هئارا -
     ی هونیمز رد یراذوگ هیامروس یاروب یصوصخ شخب لیامت -
 یرگشدرگ

 یعفادت یاه یژتارتسا

WT1 و یرگوشدرگ شوخب رد زاوین درووم دویدج نیناووق  یوظنت        
   دوجوم نیناوق یارجا تیریدم

WT2زا توواافح یارووب نارگووشدرگ یهاووگآ حطووس شیازووفا      
         تسیزطیحم

WT3 یریذپرگشدرگ گنهرف ی هعسوت    
WT4 یجراخ و یيخاد تاغيبت شیازفا     
WT5 ی هوئارا و یجراوخ و یويخاد ناراذوگ هیامروس زا توويد       

      یراذگ هیامرس هژیو تازایتما و تاناکما
 

 
 
 
 
 
 
 یتباقر یاه یژتارتسا

 اهدیدهت

 یيحم گنهرف تارییغت -
 اوه یگدولآ -
 کاخ یگدولآ -
  ئارج خرن شیازفا -
 نیمز تمیق خرن شیازفا -
 ناریا هیيي  یرحت و یفنم تاغیيبت -
 نئمطم نیناوق دوجو مدي الامتحا و نوناق یارجا رد لکشم -
 دراوم یخرب رد
 هباشم یحاون رد تامدخ و تازیهجت نازیم شیازفا -
 رگشدرگ دورو شهاک -

 (شهوؤپ یاه هتفای : عبنم)

 QSPM ییاهن سیرتام -4 لودج

 WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 ییاهن نزو یجراخ ای یيخاد لماي

 هرمن هبتر هرمن هبتر هرمن هبتر هرمن هبتر هرمن هبتر

S1 95779414 7 95779414 7 95779414 7 95779414 0 70537714 0 70537714 

S2 40379414 7 40379414 7 40379414 0 44327714 9 40303414 0 44327714 

S3 02347414 9 77575414 7 414 30270 9 77575414 7 30270414 0 53093414 

S4 37937414 7 30550414 0 57997714 0 57997714 7 30550414 9 23303414 

S5 49200414 7 49200414 7 49200414 7 45033414 7 49200414 7 45033414 

S6 07730414 7 07730414 0 50359714 0 50359714 9 70522714 9 70522714 

3714   عومجم 2992  95244014  27775514  43700014  29473514 

W1 57070414 0 05535714 7 79303414 9 30727714 9 30727714 7 57070414 

W2 09370414 0 59225714 7 35393414 7 09370414 9 74307714 7 09370414 

W3 72750414 0 33403714 7 00073414 9 57339714 9 57339714 7 72750414 

W4 414 03337 0 59037714 7 35230414 9 70533414 9 70533414 7 03337414 

W5 70439414 0 35750714 7 03432414 9 57727714 9 57727714 7 70439414 

W6 70070414 0 34305714 7 04373414 9 50907714 9 50907714 7 70070414 

W7 53029414 0 03940714 7 73702414 9 33277714 9 33277714 7 53029414 

W8 53709414 7 72942414 7 53709414 7 53709414 0 00240714 7 72942414 

W9 74037414 0 34527714 7 74037414 7 04330414 7 04330414 7 04330414 

W10 02027414 7 30300414 7 02027414 7 30300414 9 77073414 9 77073414 

W11 44707414 7 44707414 0 053414 9 972414 0 053414 7 730414 

W12 07729414 0 50030714 7 07729414 9 70977714 7 37702414 7 07729414 

W13 33957414 7 33957414 7 33957414 7 33957414 9 05730414 7 52279414 

W14 07007414 7 30349414 7 07007414 0 53575414 9 72750414 9 72750414 

W15 57937414 0 05792414 0 414 05792 0 05792414 9 30300414 9 30300414 

 04034214  2239017  30309717  00323314  35940517   عومجم

O1 97277414 7 97277414 7 97277414 7 57000414 9 39735414 0 70343414 

O2 97277414 7 57000414 0 70343414 0 70343414 7 97277414 7 97277414 

O3 27977414 7 27977414 7 27977414 7 09507414 7 27977414 7 27977414 

O4 92759414 7 50072414 7 50072414 7 50072414 7 50072414 7 50072414 

O5 03337414 7 35329414 7 35329414 7 35329414 9 70350414 0 59302414 

 05902714  25579714  57072714  53959714  42343717   عومجم

T1 73039414 7 414 73039 7 03722414 7 03722414 9 52207714 0 35900714 

T2 40497414 9 7735414 0 5773414 7 40497414 7 40497414 7 40497414 

T3 37054414 9 03037414 0 77757414 7 37054414 7 37054414 7 37054414 

T4 72577414 9 57439414 7 72577414 9 57439414 7 72577414 7 72577414 



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

T5 57439414 9 30407714 7 79452414 7 79452414 7 79452414 0 05470714 

T6 52237414 9 37930414 7 52237414 9 37930414 0 04732414 0 04732414 

T7 47777414 0 3003414 7 0770414 7 0770414 7 47777414 7 47777414 

T8 50497414 7 50497414 7 50497414 7 77757414 7 77757414 7 77757414 

T9 44737414 0 352414 7 44737414 0 352414 0 352414 9 520414 

 34579014  03729014  4307014  79032914  07497014   عومجم

 97034717  74390517  72203017  09094417  33570517   ییاهن عمج

   یریگ هجیتن و ثحب
      تويعب .توسا هونیمز نویا رد رادویاپ ی هعسوت زا یا هنومن  سیروتوکا و تسا هعسوت لاحرد تعنص کی یرگشدرگ
 ,Mahbubul et al    ) دووش توسیز طیوحم زا تواافح هب یرتشیب هجوت تسیاب یم ،رگشدرگ تیعمج عیرس شیازفا

  هعوسوت نیناوق فالخ زیخبآ یاه هزوح رد  وصخب قطانم یخرب رد رادیاپان یاه تیعقوم هب یهجوت یب .(11 :2010
 . توسا یرورض اه نآ اويطم تاافح اذل دننک یم نیمضت ار تایح یاقب یفيتخم یاههار اب اهزیخبآ .تسا رادیاپ ی
      لوماوي هوب طووبرم زاروه زویخبآ ی هزوح رد  سیروتوکا هعسوت فعض طاقن نیرت  هم هک دهد یم ناشن هعلاطم نیا
   ی هعوسوت توي   عب یوعیبط عباونم یدوباون ،   یوبآ عباونم شهاوک ، یوعیبط یاه هرظنم یناریو دننامه تسا یتسیز طیحم
    نیروت یدوج .توسا یصوصخ شخب هدشن لرتنک هدافتسا لیلد هب اتدمي هک ... و شحو تایح یدوبان ،اه تخاسریز
 شیازفا ،یتسیز طیحم یاه یگدولآ شیازفا هيمج زا تسا یيامتجا زین و یتسیز طیحم لئاسم هزوح رد زین تادیدهت
  ناومدرم ینغ گنهرف و ییایفارغج تیعقوم هب ناوتیم توق طاقن نیرت  هم زا نینچمه... و یموب گنهرف رییغت ، ئارج
  دووبهب ،    نینکاوس یتوشیعم تیعوضو دووبهب و یداصتقا یاه تصرف هب ناوت یم زین اه تصرف نیرت اويطم زا و هقطنم
     هوعلاطم درووم هوقطنم رد روترب ی اوه     یژتارتوسا ور نویا زا .دوومن هراوشا  اوه    یوسرتسد و تاوناکما و تامدوخ حطس
 نیناوق یارجا تیریدم و یرگشدرگ شخب رد زاین دروم دیدج نیناوق  یظنت هيمج زا دنشاب یم یعفادت یاه یژتارتسا
  شیازوفا ،  یریذپرگوشدرگ گونهرف ی هعسوت ،تسیزطیحم زا تاافح یارب نارگشدرگ یهاگآ حطس شیازفا ،دوجوم
    هیامروس هژویو تازاویتما  و تاوناکما ی هئارا و یجراخ و یيخاد ناراذگ هیامرس زا تويد ،یجراخ و یيخاد تاغيبت
 : تسا هدیدرگ هئارا هقطنم  سیروتوکا طیارش دوبهب اب هطبار رد یدربراک یتاداهنشیپ ،همادا رد .یراذگ
  و یهاویگ ی اوه    هونوگ زا تواافح و توسیز طیحم ،راانم ،تعیبط تاافح روظنم هب یتاغیيبت یاه تیلاعف شیازفا -7
    و یياومتجا تامادوقا ماوجنا -9   .اوهنآ یوهد نامزاس و ،زاس و تخاس رب تراظن -7 .هقطنم رد درفب رصحنم یروناج
    راروق تویامح درووم -0  . ... و تاوغیيبت نازیم شیازفا ،ناراذگ هیامرس دادعت شیازفا ،نیناوق تیریدم دننام یشزومآ
  .دوت فا قاوفتا هقطنم رد زین یداصتقا قنور تسیز طیحم زا تاافح رب هوالي ات تعیبط یرگشدرگ فيتخم عاونا نداد
  نیماوت ،  اوهنآ  یمروت و یرادهگن و یرگشدرگ یاه هبذاج ی هعسوت قیرط زا ناناوج یارب یيغش یاه تصرف داجیا -0
   تاوغیيبت و اومنهار نینچمه ،هعلاطم دروم ی هقطنم یاهاتسور رد بسانم یاههاگودرا و اهروت ،یرگشدرگ تاسیسات
  شیازوفا -2    .یتیریدوم تاومازلا هوب هجوت و تالحم رد یيامتجا زکارم تیوقت و یندم یاهداهن داجیا-5 .یرگشدرگ
  یرازوگرب -3  . یوييملا   نیوب نارگوشدرگ هیيي هژیو هب  ئارج دادعت شهاک تهج رد شالت -3 . ... و اه یسرتسد تینما
  یاوه   تویفرا زا یموومي یهاگآ شیازفا و ندناسانش تهج یييملا نیب حطس رد یصاصتخا یاه شیامه و اه هاگشیامن
  هویهت ، هوقطنم   یرگوشدرگ یاوه هبذاج زا اه سکي و اه گولاتاک ،تالاقم ،اه ااتک یمئاد راشتنا -47 .هقطنم یرگشدرگ
 . ... و نادرگناهج زاین دروم تايالطا یواح یاهروشورب و یتسیروت یاه هشقن



 933 ...رترب یاه یژتارتسا یدنب تیولواو نییعت

 عبانم
 ، تیریدوم یييملا نیب سنارفنک نیمود ،نارگشدرگ یرادافو و اذج رد رثوم لماوي یسررب ،7397 ،یدسا اریمس و الیهس ،راولا یوجنیرز

 یداصتقا هعسوت و ینیرفآراک
 .070-070 ،(9) 37 :ش ،ناهج یدربراک مويي هيجم ،ناریا  سیروتوکا یارب یژتارتسا .(7397) نیمار ،یدسا
 دازآ  هاگوشناد ، جووسای ، هعوسوت و   وسیروت یا ه وقطنم شیامه ،ناریا رد رادیاپ یرامعم و  سیروتوکا تعنص تارثا .(3397) انیت ،نایروای 
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