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 همدقم
 کی ناونع هب رهش هب هاگن ،یتباقر هصرع رد یراگدنام و ندش حرطم یارب اهرهش زاین زورما یتباقر ناهج هب هجوت اب
 و زیامتم ،رثؤم دنرب فیرعت یتباقر رازاب رد ندش حرطم یاه هار زا یکی و دنک یم ریذپان بانتجا یرما ار لوصحم
 فیرعت هزوح هبدورو روظنم هب .دشاب نابطاخم بذج هب رداق ،رهش هرهچ یفرعم نمض هک تسا رهش یارب رادیاپ
 ،یدسا)دبای یهاگآدوخ یاهفعض و اهتصرف هب تبسن و دزادرپب یسانشدوخ هب رهش ادتبا تسا زاین ،یرهش دنرب

 هـب ،رهش کی یتباقر تیزم داجیا تهج یدربهاررازـبا کـی هـباثم هـب یرهـش دـنرب داـجیا نیاربانب .(7395 ،یداوج
 ودوش غیلبت گنهرــف و یــگدنز هوـیش ،لحم تیفـیک ،خیراـت قیرط نیا زا ات تسا هدش لیدبت موسرم شنک کـی
 ناریا یاهرهش زا یرایسب(Zhang & Zhao, 2009: 245) دبای شیازـفا یتباقر طیحم رد رهش ذوفن ای تردق ،تصرف
 اب یاه تفاب و اه هطوحم ،یگنهرف ،یخیرات و یرگشدرگ یاه هبذاج ،عونتم یمیلقا طیارش زا یدنم هرهب لیلد هب
 هتفاین هلوقم نیا رد ار دوخ بسانم هاگیاجزونه هک دنراد یرهش یرگشدرگ بذج رد ار ییالاب یورین یعیبط شزرا
 هدش دیکأت یرهش براجتو نانکاس رب نآ هوقلاب ریثأت و یرهش دنرب زا هدافتسا یارب یرهش تیریدم دیدج نتم رددنا
 مشچ دناوت یم ییانبریز تامدخ و تاناکما ندروآ مهارف اب یرهش تیریدم .(075: 3395،ناراکمهو ینابر)تسا
 .دروآ مهارف نارگشدرگ و یرهش یاه هعومجم نینکاس یارب ار یرهش رظنم و طیحم زا ریذپلد و ابیز زادنا

2018:45)8  Khalil Abadi).و یفنم ،باذج و تبثمدناوت یم رهش کی ریوصت هک دنرواب نیا رب ناراکمه و رلتاک 
 یاربرهش ریوصت هک ینامز) ضقانتم ای و (تسا تبثم و یفنم رصانع یاراد ریوصت هک ینامز) یبیکرت ،فیعض
  (Avraham,2004, 472) .                                          دشاب(تبثم رگید یهورگ یارب و یفنم یهورگ

 تیریدم یارب بسانم راکهار نیودت نینچمه و دوخ رهشزا یمومع کرد  فشک دنمزاین یرهش ناریدم نیاربانب
 یارب و دیشاب باذج و دنمتردق هک تسا یرابتعا و هزاوآ داجیا یارب شالت ،ترهش تیریدم و دنتسه ترهش
 یدمحم).دهد ناشن ار مدرم تلاصا و هرهوج دناوتب و دیشاب دیفم یعامتجا و یسایس ،یداصتقا فادها
 دوبهب رب رثؤم لماوع زا یکی هکنیا دوجواب هک تسا نآ هدوب هجاوم نآ اب شهوژپ نیا هک یا هلئسم.(19،1395،رف
 اما ،تساهناکم ریاس و اهرهش یارب یوق یاهدنربداجیا ،هریغ و یراذگ هیامرس ،رگشدرگ بذج ؛یگدنز تیفیک
 تصرف ةنیزه داجیا رب هوالع ،مهم نیا .دنرادن یصخشمو تباث دنرب تیوه ناریا یاهرهش رثکا ،رضاح لاحرد
 یاه هزوح ناراذگ تسایس و یرهش ناریدم هکدوش یم ثعاب ،یرهشدنرب هب یهجوت یب زا یشان ةتفر تسدزا
 یخرب رد و دننک لمع یصاخراکوزاس و همانرب نودب بلغا ،هریغ و یرگشدرگ ،یراذگ هیامرس ،یعامتجا  فلتخم
 نشور ،فافش یریوصت هئارا یاج هب ،هجیتنرد ؛دنشاب هتشاد مهاب ریاغم و داضتم یتحو لقتسم یتامادقا دراوم
 رد یا هژیو دنرب دنا هتسناوت هک ییاهرهش .دنا هداد هئارادوخرهشزا هتفشآو ضقانتم ،گنهامهان یریواصت مجسنمو
 هقطنماذلدنوش یم هتخانش ناهج یمومع راکفا دزن یرتشیب تلوهس و تعرس اب ،دننک بسک یناهج تاطابترا ةصرع
 هاگیاج نآ هبزونه(......و ،ندوب ییایردرهش ،یتحایس یاهناکم)هلمجزادایز یاه لیسناتپ نتشادابزیندنورادازآ
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 یرهشدنربربراذگرثا لماوع یدنب حطسو ییاسانش هبات تسا نآ لابند هبرضاح شهوژپ هدشن لیدبتزیامتم یرهشدنرب
  .دزادرپب فده هعماج ناونع هب نارگشدرگ هاگدیدزادنورادازآ هقطنم
  یرظن ینابم
 رگشدرگ ،هیامرس بذج یارب اهرهش و هتفرگ رارق تیولوا رد اهنآ یبایرازاب و رهش نیب تباقر ندش یناهج هرود رد
 مه(Zenker & Martin, 2011, Gold & Ward, 1994 Moradi etal, 2018: 177)دننک یم تباقر مه اب نینکاس و
 موس ود6160  لاس رد ددرگ یم ینیب شیپ و دننک یم یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج زا یمین زا شیب نونکا

 نیا و ( Popescu,2017:1  ) دنمان یم اهرهش رصع ،ار رضاح رصع تلع نیمه هب دنشاب نیشنرهش ناهج تیعمج
 ،یموب یاه هبذاج زا هدافتساو اهرهــش رد یرگــشدرگ و رفــس شــقن شیازــفا ثــعاب اهرهش رد تیعمج دشر
  ههد زا ،یرهش یرگشدرگ (Judd & Feinstein, 2014).)دوش یم یرهش یاهدامنو یرامعم ،یخیرات ،یگنهرف
 نیا مغریلع هتبلا هک دش لیدبت مـسیروت یلـصا یاه هنوگ زا یکی و یرگشدرگ تایبدا رد مهم یعوضوم هب6135
 صخشمان نآ راتخاس و مهبم بـلغا نآ فیراـعت و هدیسرن یملع تایبدا رد دوخ یعقاو هاگیاج هب زونه ،تیمها
 یم لیکشت ار یناهج نارگـشدرگ مجح زا دصرد79  دودح رد یرهش یرگشدرگ نوـنکا مـه دوجو نیا اب ،تسا
 دصاقم ناونع هب اهرهش(Wang et al. 2010).دبای ینوزف دنور نیا رمتسمروـط هـب هـک دور یـم راـظتنا و دهد
 ءادبم و تماقا زکارم ،روشک هـب یدورو هزاورد ناوـنع هـب اـهنآ .دنشاب یم هروظنمدنچدرـکلمع یاراد ،یرگشدرگ
 ،یخیراـت یاهانب ،یحیرفتزـکارم ،اـه هزوـم دـننام یـفلتخم رـصانع .دنتـسه دوـخرواـجم قطاـنم ریاس هب رفس
 زـکارم ،یرهـش زبس یاـضف و اـه کراـپ ،یکـشزپ و ینامرد تاسیسأت ،یعمج هرطاـخ رـصانع ،اـه هاگـشیامن
 دنهد یم لکش ار یرهش یاه هبذاج ،مه رانک رد یرهش یاه هناشنو اـهدامن و شورـف و دـیرخ گرزـب
 هک تسناد یرابتعا و هزاوآ داجیا یارب شالت ار اهرهش ترهش تیریدم.(05،1395،ناراکمه و یدنرزروپدمحم)
 ار مدرم ،تلاصا و هرهوج دناوتب و دشاب دیفم یعامتجا و یسایس ،یداصتقا فادها یارب و دشاب باذج و دنمتردق
 لماوع ناونع هب یداصتقا و یسایس ،یخیرات ،یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یگنهرف لماوع هورگ شش .دیامن سکعنم
 رد رلتوک پیلیف هلیسو هب یناکم یزاسدنرب موهفم(Masoudnia,2014) دنتسه یرهش یزاسدنرب راذگریثأت یدیلک
 و درک یرهش نوتم تایبدا دراو ار رهش یزاسدنرب و داد رییغت ار یرهش یاهدرکیور موهفم نیا ،دش هئارا6335  ههد
 ).تسارهـش تیوه نییعت ،یزاسدنرب یارب یساسا هشیدنا . دش لدب جیار یحالطصا هب6660  لاس زا

Yazdanp,2019:22 ) رد یزاسزیامتم هب هک تسا سح کی هدـننک هـئارا هک تسا یعماج موهفم ،یرهش تیوه 
 عورـش ،داـمن کـی تیفورعم و یراجت مان (Van Riel & Balmer, 1997 دنک یم کمک اهرهش یتباـقر طیحم نورد
 تـیوه و ریوـصت ،نآ طـسوت هک تسا یبسانم بوچراچ ،نینچمه و دشاب یم یرهش دامن یبایرازاب یارب یبـسانم
 ،هافر تیلماع ،ناشدوجو تاذ رد هک دنتسه انعم یاراد و اـیوپ یتیدوـجوم ،یرهـش یاهدامن .دنک یم نایب ار یرهـش
 تاـطابترا زا ینغ عبنم کی ناونع هب ،یرهش یزاسدنرب و دنراد هارمه هب اهرهش یارب ار تیوه و تورث ،شیاسآ
 یراـجت ناـشن و مان کی ای رهش کی ،ناکم کـی زا یندنامدای هب تایبرجت هب رجنم هک تسا شخبرثا و یـساسحا
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 ،یرگشدرگ دصقم ای راکو بسک ،تماقا یارـب یـلحم ناونع هب رهش هاگیاج ،رهش یارب دنرب داجیا اـب .دوـش یـم
 کی یزاسدنرب ناونع تحت یا هلاقم رد(1560) ناراکمهو نامین.((Braun & Zenker, 2010) دوـش یـم تـیوقت

 رارق یتباقر تیعقوم کی رد ار دوخ هکنیا یارب اهرهش هزورما :هک دننک یم هراشا یرهشراشبآ ای امنبآ طسوت رهش
 هدافتسا رهش نآ دنرب ناونع هب (یرهش یاه ناملِتا)هلکسا ای رهش کی یامنبآزا ناوت یم .دنتسهدنرب کی دنمزاین دنهد
 یرهش یزاسدنرب یژتارتسا ناونع هب یرهش تاناکما و اهتخاسریز رب (1560) یو ناپ(Niemann,2018,32)  دوش
 نتخاس و یعیبط یایالب ربارب رد هلباقم یارب یرهش یاهمتسیس ندش زهجم و یاف یاو هب یسرتسد ،تسا هدرک دیکأت
 یـم سیراـپ رهـش یخیراـت ثارـیم ار دــیرخ ،دوــخ هــعلاطم رد (1560) یــسویبار.تسا هتخادرپ ور هدایپ ریسم
 هـنوگ هـب عـضو سیراـپ رداــما دراد دوـجو تـغارف تاــقوا رد دـیرخ اهرهـش هـیقبرد هـچرگا هـک دـناد
 نـیا دـنرب و دـنناد یـم دـیرخ زـکرم کـی ار سیراـپ ،اـپورا و ناـهج ماـمت هـک یا هـنوگ هـب ؛تـسا یرـگید
 دوـخ هـلاقم رد (1560) ناـتیم و زدنانرف. تسا یرایسب نارگشدرگ یاریذپ ،قیرط نـیا زا هـک تـسا دـیرخ ،رهـش
 هـب ،"ایناپـسا اـگالام و ناتسلگنا تومیلپ هعلاطمدروـم ؛یرهـش هعـسوت و یرهـش گنیدـنرب نیب طابترا"ناوـنع اـب
 اـب توـمیلپ رهـش هـک دـنا هدرـک یریگ هجیتن نیــنچ ناــیاپ رد و هــتخادرپ رهــش ود نــیا یــقیبطت یـسررب
 هتـسناوت ،ییاـیرد رهـش کی ناونع هب تسد نیا زا ییاهشور و یروطارپما نارود و گنج دننام ؛یرصانع هـب عاـجرا
 ؛دنک مادقا ،تسیروت بذج هب و دنک ینیرفآدنربدوـخ یارـب اـه هدـیا و اـه گنهرف شریذپ و یدازآ نامرآزا تـسا
 وساکیپ یشاقن رب یکتم یرهش هب ،لدتعم یاوـه و بآ اـب گـنراگنر یرهـش زا ار دوـخ دنرب ،اگالامرهـش اما

 هتسناد دراگناوآ رنه و تیقالخ ،اهشزرا ،اـه گـنهرف زا لابقتـسا ،طاـبترا تیوقت دامن ار یشاقن و هدرک نیزگیاج
 یرگشدرگ هعسوت درکیور اب یرهش یزاسدنرب یوگلا هئارا و نیودت هب یشهوژپرد (6615)ناراکمهو یربنق  .تسا
 یلع طیارش رد هک یروط هب دشاب یم هدش ییاسانش یاه هلوقم همه دییات زا یکاح جیاتن دنزادرپ یم زاریش رهش رد
 یا هنیمز طیارش رد6/ 161 ،بیرضاب تلود شقن ریغتم رگ هلخادم طیارش رد771/6،بیرض اب یریذپ تباقر ریغتم
 011 بیرض اب یزاسدنرب مزیناکم نیودت ریغتم اهدربهاراب هطبار رد 6/ 099 ،بیرض اب یرگشدرگ یاه هبذاج ریغتم
 رهش یزاسدنرب لدم نییبت ردار شقن نیرتشیب6/ 060 بیرض اب یعامتجا یاهدرواتسد معا اهدمایپ اب هطبار رد و6/
  .دنا هتشاد زاریش
 .دنزادرپ یم یرگشدرگ تعنص رد یرهش یزاسدنرب یدربهار یوگلا نییبت هب یشهوژپرد ،(3395)ناراکمهو ینابر
 و اه هراونشج یرازگرب ،یلخاد یبایرازاب ،یرهش یزاسوگلا ،یرهش هعسوت نردم یاهدربهار داجیا تیاهنرد
 یزاسدنرب دربهار نییبت رب یرهش یاه هبذاج یفرعم و ییاسانش ،یرگشدرگ یاه صخاش نیودت ،یملع یاهدادیور
 عونت تیقالخ ،عماج طباور ،دربهار رد تیفیک زا یدیدج حطس یرهش بسانتم یزاسدنرب .تسا رثؤم یرهش
 .دننک یم نایب یدربهار لماوعار یریذپ فاطعناو
 یاه هتفای دزادرپ یم زاریش یرهش دنرب داجیا رد رثؤم یدیلک لماوع یسررب هب یشهوژپرد(0395) ناراکمهوراکدنفاب
 ثاریم :تسا اهریغتم نیا لماش تیولوا و هبتر بیترت هب زاریش رهش دنرب داجیا لدم هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا
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 ،تامدخ ی هنماد ،تاطابترا و لقنو لمح یاه تخاسریز ،یرگشدرگ یاه هبذاج ،یبهذم و یخیرات ،یگنهرف
 یاه تصرف رخآ تیولوا و یعامتجا لئاسم ،یرهش گنهرف ،یللملا نیب هاگیاج ،ربتعم یشزومآ زکارم ،تسیز طیحم
                                                                                                              .تسا راک و  بسک
 ترهش رب رثوم لماوع یدنب تیولوا و ییاسانش رضاح شهوژپ یلصا فده یشهوژپرد(1395) ناراکمهوراتسود
 لماوع – 0 ،یطیحم لماوع – 5 ،یلک لماع راهچ هتفریذپ تروص تاعلاطم یط هجیتن رد دنزادرپ یم اهرهش دنرب
 داجیا هنیمز رد یدبلاک لماوع – 1 ،ییانب ریز یمومع تامدخ ،یداصتقا لماوع – 9 ،یخیرات ،یعامتجا ،یگنهرف

   .تفرگ رارق یسررب دروم و دش ییاسانش اه نآ یاه هعومجمریز اب اهرهش دنرب ترهش

 زا ،نارهت دالیم جرب دنرب داعبا یدنب تیولوا نییعت و ییاسانش هب ،یشهوژپ رد (1395)ناراکمهو یدنرزروپدمحم
 ،هدش هتفرگ رظن رد دعب شش نایم زا هک دندوب نآ زا یکاح لصاح جیاتن .دنزادرپ یم یللملا نیب نارگشدرگ هاگدید
 زا ،دیدزاب دروم ناـکم باـختنا رد تـیولوا نیرت مهم ناونع هب1/13،یاهبتر نیگنایم اب ،دنرب مان تیفورعم دعب
 .تفرگ رارق ییاسانش دروم ،نارگشدرگ هاگدید

  یسانش شور
 هب  یلدم  هئارا  لابند  هب  و  تسا  یدربراک  ،فده  رظن زا  شهوژپ  نیا(9660) 5زردناس  تاقیقحت  رد  زایپ  لدم  هب  هجوت اب
 اب دنورا دازآ هقطنم نارگشدرگ هاگدید زا یرهش دنرب راذگرثا لماوع یدنب حطسو ییاسانش حطس و ییاسانش ر وظنم
 هداد یروآدرگ یارب شهوژپ نیارد.تسا یشیامیپ یفیصوت ،شورو تیهامرظنزا شهوژپ نیا .تساISM  درکیور
 ،بتک لماش یتنرتنیاو یا هناخباتک عبانم زا هیلوا یاه صخاش و لماوع جارختسا و یرظن ینابم هب طوبرم یاه
 .دش هدافتسا هتخاس ققحم یا همانشسرپ اه هداد یروآدرگ تهج نینچمه .دش هدافتسا یدروم تاعلاطم و تالاقم

 عابشا دحرس ات و دنمفده یریگ هنومن شور ساسا رب هک دنتسه دنورادازآ هقطنم نارگشدرگ شهوژپ یرامآ هعماج
 اوتحم ییاور زا همانشسرپ نیا ییاور نومزآ یارب .دنتفرگ رارق یسررب دروم یرظن تیافک و زاین دروم تاعالطا
 همانشسرپ نیا ییایاپ شجنس یارب هوالع هب  ،دوب مزال ییاور زئاح همانشسرپ نیا دیتاسا تارظن قبط هک دش هدافتسا
 .تسا هدش هدافتسا نومزآزاب شور زا
 ismیریسفت یراتخاس یزاس لدم

 نایم لماعت هک تسا یاهرازبازا یکی و رصانع رگیداب رصنع کی ریثأت لیلحت یارب  بسانم نف ،یریسفت یراتخاس یزاس لدم
 یسرربار متسیس کیرصانع نایم هدیچیپ طباور تهجو بیترت ،یسانش شور نیادهد یم ناشنار فلتخم یاهریغتم
 نداد ناشنو ییاسانشروظنم هب شور نیادنک هبلغاهریغتم نیا یگدیچیپربدناوت یم ققحمرازبا نیا هلیسو هبدنک یم
 ،اکناش ،ناراچ)دور یمراک هبدنشاب هتشاد یا هدیچیپ طباور تسا نکمم هک فلتخم یازجا نیب طباور
                                                                                                       :زا دنترابع هک تسا ریز لحارم یاراد یریسفت یراتخاس یزاسلدم شور یلک روط هب(1660،ا0سیبو
  اهریغتم ییاسانش-5

                                                           
1 sandres 
2 Charan, Shanka & Baisy 
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 یراتخاس یلماعت دوخ سیرتام لیکشت-0

 هیلوا یبایتسد سیرتام لیکشت-9

 اه یجورخواه یدورو هعومجمو ییاهن یریذپ سرتسدرد سیرتام هبساحم-1

 اهریغتم یدنب تیولوا و حطس نییعت-1

  لدم میسرت-0

 .(1735 ،دلیفراو) MICMAC لیلحت و هیزجت -7
 ISM یریسفت یراتخاس لدمزا هدافتسااب شهوژپ یاه هداد یدنبتروص

  اهریغتم ییاسانش : لوا ماگ
 هلحرم نیارددندش ییاسانش دنتسهراذگریثات  یرهشدنربرب  هک ییاهریغتم ،یفلد کینکت زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد
 یرهش یاهتخاسریز.1یملعدادیورو هراونشج یرازگرب.9 عونت.یگنهرف و یعامتجا یاضف.0 یرهش تاناکما.5:ریغتم7
  یدبلاکراتخاس.7 مدرم تارطاخو اهناتساد.0 یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلا.1 دازآ هقطنم
 (SSIM) یراتخاس یلماعتدوخ سیرتام : مود ماگ 

 یاهدامن زا هدافتسا اب هدنهد خساپ و دنوش یم یسررب مه اب یجوز ود هب ود تروص هب هلئسم یاهریغتم هلحرم نیا رد
 یم یسررب مه اب یجوز ود هب ود تروص هب هلئسم یاهریغتم هلحرم نیا رد.دزادرپ یم اهریغتم نیب طباور نیبعت هب ریز
 .(0395،ییاشاپ و هدوپ یناقهد)دزادرپ یم اهریغتم نیب طباور نیبعت هب ریز یاهدامن زا هدافتسا اب هدنهد خساپ و دنوش
V: رطس لماع (i) نوتس لماع رب دناوت یم (j) دشاب راذگ ریثأت. 
A: نوتس لماع (j) رطس لماع رب دناوت یم (i) دشاب راذگ ریثأت. 
X: رطس ود ره (i) نوتس و(j) دنراذگ یم ریثأت رگیدگی رب. 
O  : نوتس رصنع و رطس رصنع نیب (i,j) درادن دوجو یطابترا. 

 اهریغتم ینورد طباور یراتخاس سیرتام .1 لودج
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 هیلوا یریذپ سرتسدردای یبایتسد سیرتام :موس ماگ
 ریز دعاوق بسح رب کی و رفص دادعا هب SSIM سیرتام رد دوجوم یاهدامن نتخاس نیزگیاج اب 5یبایتسد سیرتام

 :دنک یم لمع
                                                           
1- Reachability matrix 

 7 0 1 1 9 0 5 اهریغتم

 A V X V V X  یرهش تاناکما 5

 A O X X V   یگنهرفو یعامتجا یاضف 0

 X A A V    یملعدادیورو هراونشج یرازگرب 9

 A X A     دازآ هقطنم یرهش تخاسریز 1

 A X      یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلا 1

 A       مدرم تارطاخو اهناتساد 0

        یدبلاکراتخاس 7
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 .دشاب یم رفص هنیرق هناخ شزرا و 5لداعم هناخ نآ شزرا هاگنآ ؛دشاب V لداعم (i,j) هناخ دامن رگا •

 .دشاب یم 5 هنیرق هناخ شزرا و رفص لداعم هناخ نآ شزرا هاگنآ ؛دشاب A لداعم (i,j) هناخ دامن رگا •

  .دوب دهاوخ 5 هنیرق هناخ شزرا و هناخ نآ شزرا هاگنآ ؛دشاب X لداعم (i,j) هناخ دامن رگا •

 دوب دهاوخ رفص هنیرق هناخ شزرا و هناخ نآ شزرا هاگنآ ؛دشاب O لداعم (i,j) هناخ دامن رگا •
 یرهشدنربراذگرثا یاهریغتم هیلوا یبایتسد سیرتام .2 لودج
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 اه یجورخواه یدورو هعومجمو ییاهن یریذپ سرتسدرد سیرتام هبساحم :مراهچ ماگ
 هب رجنم A لماع رگا ینعی .دوش رارقرب زین نآ ینورد یراگزاس دیاب ؛دمآ تسدب هیلوا یبایتسد سیرتام هکنآ زا سپ   

 سیرتام رد رگا و .دوش C لماع هب رجنم دیاب A لماع هجتن رد ،دوش C لماع هب رجنم مه B لماع و دوش B لماع
 هب ،ور نیا زا .دنوش نیزگیاج هداتفا ملق زا هک یطبور و هدش حالصا سیرتام دیاب دشابن رارقرب تلاح نیا یبایتسد
 ندروآ تسد هب ات دنیآرف نیا رارکت و ناگربخ تارظن ددجم یروآ عمج هب ناوت یم سیرتام ندرک راگزاس روظنم
 و یدورو یاه هعومجم ،اهریغتم تیولوا و حطس نییعت یارب .دومن تردابم یضایر نیناوق یریگراکب ای و ؛یراگزاس
 و دیسر اهنآ هب ناوت یم هک دوش یم ییاهریغتم لماش یجورخ هعومجم .دوش یم صخشم ریغتم ره یارب یجورخ
 نییعت زا سپ هلحرم نیا رد .دیسر ریغتم نیا هب ناوت یم نآ قیرط زا هک دوش یم ییاهریغتم لماش یدورو هعومجم
 ،یدنب تیولوا روظنم هب سپس .ددرگ یم نییعت زین ریغتم ره یارب کرتشم هعومجم ؛یجورخ و یدورو هعومجم
 رارق ISM لدم بتارم هلسلس زا حطس نیرتالاب رد ،دشاب هباشم ٌالالماک اهنآ کرتشم و یجورخ هعومجم هک ییاهریغتم
 هیقب اب و فذح لودج زا هدش یدنب حطس ریغتم ،متسیس یدعب حطس یازجا ندرک صخشم یارب .دنریگ یم
 . میهد یم همادا اهریغتم همه حطس نییعت ات ار لمع نیا و میهد یم لکش ار یدعب لودج هدنامیقاب یاهریغتم

 یرهشدنربراذگرثا یاهریغتم ییاهن سرتسدرد سیرتام .9لودج
 حطس کرتشم هعومجم یجورخ هعومجم یدورو هعومجم اهریغتم

 -- 7-1-0-5 7-1-0-5 0-1-1-9-0-5 یرهش تاناکما 5

 -- 1-1-0-5 7-1-1-0-5 1-1-9-0-5 یگنهرفو یعامتجا یاضف 0

 لوا حطس 7-9 7-0-1-9-0-5 7-1-9 یملعدادیورو هراونشج یرازگرب 9

 لوا حطس 0-1-0 0-1-1-9-0-5 0-1-0 دازآ هقطنم یرهش تخاسریز 1

 -- 0-0-5 7-0-0-5 0-1-9-0-5 یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلا 1

 -- 0-1-1 7-0-1-1-5 0-1-1-9 مدرم تارطاخو اهناتساد 0

 -- 7-9 7-9 7-0-1-1-9-0-5 یدبلاکراتخاس 7
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 تردق 7 0 1 1 9 0 5 اهریغتم
 ذوفن

 0 5 5 5 5 5 5 5 یرهش تاناکما 5

 1 6 6 5 5 5 5 5 یگنهرفو یعامتجا یاضف 0

 9 5 6 6 5 5 6 6 یملعدادیورو هراونشج یرازگرب 9

 9 6 5 6 5 6 5 6 دازآ هقطنم یرهش تخاسریز 1

 0 5 6 5 5 5 5 5 یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلا 1

 6 5 5 5 5 6 6 مدرم تارطاخو اهناتساد 0
 0 5 5 5 5 5 5 5 یدبلاکراتخاس 7

  0 1 1 7 0 1 1 یگتسباو نازیم 
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 ،لوا حطس9لودج رددازآ هقطنم یرهش یاهتخاسریزو یملعدادیورو هراونشج یرازگرب یاهریغتم نتفرگرارقزا سپ
 دنوش یمن هداد شیامن یدعب لودجرداهریغتم نیااما ،دوش یم ماجنا یدنب هبتر هرابود

 یرهشدنربراذگرثا یاهریغتم ییاهن سرتسدرد سیرتام .4 لودج
 حطس کرتشم هعومجم یجورخ هعومجم یدورو هعومجم اهریغتم

 -- 1-0-5 7-1-0-5 0-1-0-5 یرهش تاناکما 5
 -- 7-1-0-5 7-1-0-5 1-0-5 یگنهرفو یعامتجا یاضف 0
 -- 0-0-5 7-0-0-5 0-0-5 یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلا 1
 0حطس 0-1 7-0-1-5 0-1 مدرم تارطاخو اهناتساد 0
 -- 7 7 7-0-1-0-5 یدبلاکراتخاس 7
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 نیااما ،دوش یم ماجنا یدنب هبتر هرابود ،مود حطس رد مدرم تارطاخ و اهناتساد ریغتم نتفرگ رارق زا سپ
 .دوش یمن هداد شیامن یدعب لودجرداهریغتم

 یرهشدنربراذگرثا یاهریغتم ییاهن سرتسدرد سیرتام .5 لودج
 حطس کرتشم هعومجم یجورخ هعومجم یدورو هعومجم اهریغتم

 -- 1-0-5 7-1-0-5 1-0-5 یرهش تاناکما 5
 -- 7-1-0-5 7-1-0-5 1-0-5 یگنهرفو یعامتجا یاضف 0
 9حطس 0-5 7-0-5 0-5 یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلا 1
 -- 7 7 7-1-0-5  یدبلاکراتخاس 7
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 ،دوش یم ماجنا و هماداار یدنب هبتر هرابود ،موس حطسرد یرگشدرگ تیروحماب یزاسوگلاریغتم نتفرگرارقزا سپ
 .دنوش یمن هداد شیامن یدعب لودجرداهریغتم نیااما

 یرهشدنربراذگرثا یاهریغتم ییاهن سرتسدرد سیرتام . 1 لودج
 حطس کرتشم هعومجم یجورخ هعومجم یدورو هعومجم اهریغتم

 1حطس 0-5 7-0-5 0-5 یرهش تاناکما 5
 1حطس 0-5 7-0-5 0-5 یگنهرف یعامتجا یاضف 0
 -- 7 7 7-0-5 یدبلاکراتخاس 7
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 ماجنا یدنب هبتر هرابود،مراهچ حطسرد یگنهرفو یعامتجا یاضفو یرهش تاناکما یاهریغتم نتفرگرارقزا سپ
 دنوش یمن هداد شیامن یدعب لودجرداهریغتم نیااما ،دوش یم 

 مجنپ حطس ییاهن سرتسدرد سیرتام .7لودج
 حطس کرتشم هعومجم یجورخ هعومجم یدورو هعومجم اهریغتم

 1 7 7 7 یدبلاکراتخاس 7
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 دریگ یم رارق 1 حطسرد یدبلاک راتخاس ریغتم تیاهن رد و
 اه هتفای
 راگزاس یبایتسد سیرتام هب هجوت اب ار نآ ییاهن لدم ناوت یم اهریغتم حطس و طباور ندرک صخشم و نییعت زا سپ

 لماوع شهوژپ نیارد.دنوش یم بترم نییاپ هب الاب زا اهنآ حطس بسح رب اهریغتم روظنم نیمه هب دومن میسرت هدش
 حوطس یاهریغتم تسا نیا رگنایب لدم نیا ،دنوش یم یدنب هتسد حطس  جنپرد نارگشدرگ هاگدیدزا یرهش دنرب رب رثوم
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 راتخاس ریغتم هدش هداد ناشن(5)لکشرد هکروط نامه.دنراداهریغتمریاسرب یرتشیب یریذپریثات بتارم هلسلس نییاپ
 .دراذگ یمریثاترگید یاهریغتم هیلکربو هدوب لدم یانبم ناونع هب یدبلاک

 
 1141 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 دریگ یمرب رد ار هریغ و اهتلم ،قطانم ،اهرهش یزاسدنرب هک تسا دیدج ًااتباسن یحالطصا ناکم یزاسدنرب
(1660،Kather & Avraham) زا (5560،نوارب) تسا رهش یارب ههجو ای دنرب داجیا ،یرهش یبایرازاب ییاهن فده 
 دنناوت یم نآ کمک هب هک تسا نالوئسم تسد رد دنمتردق یرازبا ،یرهش یزاسدنرب تفگ ناوت یم ور نیا
 دنروآ ناغمرا هب رهش یارب ار یداصتقا  قنور و دشر و دننک بذج ار ناراذگ هیامرس و نارگشدرگ ،ناگدننکدیدزاب
(Brown & Zenker, 2010: 131)رد نارادرهش هک تسا یدح هب هتفرشیپ یاهروشک رد یرهش یزاسدنرب تیمها 
 نالوئسم هک یروط دننک یم تباقر رگیدکی اب دوخ رهش یفرعمو یرگشدرگ دیدج یاه هبذاج و تخاسریز داجیا

 (Mousavi et al دننک کمک دوخ رهش هعسوت هب یرگشدرگ تعنص دشر اب دننک یم یعس ریذپرگشدرگ یاهرهش
 1986: 161) 

 اریز تسا هدش یفرعم یرهش یزاسدنرب ،یرهش یرگشدرگ تفرشیپ رد راذگرثا یاه هفلوم نیرتمهم زا یکی هک ارچ
 یم یرگشدرگ دصقم تیوه زا یشخب هک یرگشدرگ دصقم کی تامدخ و تالوصحم مامت هدننک سکعنم دنرب کی
 (Fernandez et al. 2014: 118)دشاب
 هاگدیدزادازآ هقطنم یرهشدنربربراذگرثا لماوع یدنب حطسو ییاسانش ،شهوژپ نیا فده ،دش ناونع هنوگ نامه
 یم مهارف هدیچیپ لئاسم لح یاربارراد تهج بوچراچو مظن یریسفت یراتخاس یزاس لدم دشاب یم نارگشدرگ
 لماش ismدنیارف.دهد یم ،دنتسه شریگرد هکار ییاهریغتمو ناشتیعقومزا یعقاوریوصت ناگدنریگ میمصت هبودنک
  تسااه هاگتسدزادنا مشچزا هدیچیپ لئاسم حیضوتو مظن یرارقرب ،ناش ینورد طابترا فیرعت ،اهریغتم ییاسانش



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 195

 ییافصو یربنق)دنک یم لیدبت فافشو هدش فیرعت بوخ یاه لدم هبار مهبمو فیعض ینهذ یاه لدم ismدنیارف
 .(0395،بیکش
 لدم یانبم ناونع هبدنورادازآ هقطنم یدبلاک راتخاس دش صخشم قیقحت ییاهن یجورخو هدمآ لمع هب یاه یسررب اب
 یوررب یرهش تاناکماو یگنهرف یعامتجا یاضف یاهریغتم نآزادعبو تساراذگریثاتاهریغتمریاسرب

 ،یلحاس راون و کراپ رظنم یحارط یاه کینکت هب هراشا هک یدبلاکراتخاس تیوقت روظنم  هب دنراذگرثااهریغتمریاس
 ناوت یم ،دراد هدش یحارط زیامتم هدودحم ای هنهپ ،نیدامن یاه نامتخاس ،صخاش یاه هژورپ ،یخیرات هینبا و تفاب
 زیامتم یاهیگژیو زا یخیرات هینبا و تفاب و (یلحاس راون و کراپ) رظنم یحارط نوچ ییاه صخاش هکدرک ناونع
 و صخاش یاه هژورپ و نیدامن هینبا نوچ ییاه صخاش اما تسا دنورادازآ هقطنم ینهذریوصت داجیا رد یدبلاک
 یاراد تسا یبآرهش ،رهش نوچدراد تیعضو دوبهب و تیوقت هب زاین نیدایم و اه نابایخ رظنم و یرهش یحارط
 یحاونو کراپ) رظنم یحارط هنیمزرد صوصخب  ندشدنربو تیوقتو یحارط یارب یهجوت لباق تیفرظو لیسناتپ

 .دراد( یلحاس
 نادابآ مدرم یزاون نامهم و یمرگنوخ  هب ناوت یمزین یرهش تاناکماو یگنهرفو یعامتجا یاضف یاهریغتمدرومرد
  ریاس هب تبسن هک ییاه مسارمریاسو یسورعو یرادازع صاخ مسارم و یقیسوم هلمج زا رنه و نیئآ دوجو هارمه هب
 هاگن رد اه دوف تسف و اه پاش یفاک رانکرد یتنس یاهاذغ و اه ناروتسر دوجودومن هراشادیامن یمزیامتمار هقطنم
 هک بسانم دیرخ زکارم داجیا رانک رد تاناکما نیا تیوقت دشاب یم رهش زیامتم تاناکما نارگشدرگ و نادنورهش
 بسانتم یاه حیرفت تیوقت و دوبهب و یتماقا تاناکماداجیا ،هدومن مهارفاراهنآ تخاسریزدازآ هقطنم یدایز یدودحات
 صوصخ هب یتاغیلبت یاهرازبا زا رتشیب هدافتسا نیا رب هوالع .تسا یرورض رهش یزاسدنرب یاتسار رد ،ایرد اب
 یرمادنورادازآ هقطنم یاه تیفرظ یفرعم رد  یعامتجا یاه هکبشو ،(یلحمریغو یلحم هکبش) نویزیولت ،تنرتنیا

 و یوق یدنربرهش تیوه اب طبترم و صاخ یاهدامن و اه ناملا داجیا رانک رد رما نیا تسا یتایح و یرورض
 .درک دهاوخ داجیا نیبطاخم نهذ رد زا راذگریثات
 عبانم
 یرهش تیریدم .(زاریش رهش :یهوژپ هنومن) یرهش یزاس دنرب رد رثؤم لماوع نییبت .(0395) .هللا لضف ،یمظاک ،ناوریشونا ،راکدنفاب

 .15-5 8(15)1 ،نیون
 تعنص رد یرهش یزاس دنرب یدربهار یوگلا نییبت ،3395،نسح ،شنمرهم و یدهم دیس ،یلالج و انیمور ،ینابر

 https://civilica.com/doc/1213856،یرگشدرگ
 یللملا نیب سنارفنک نیموس ،نآ رب رثوم لماوع و یرهش دنرب ،1395،نسح ،یخمسخ یمیهاربا و نسحم ،یربکا و دمحم ،راتسود

 https://civilica.com/doc/597160،دهشم ،داصتقا و تیریدم
 درکیور اب یرهش یزاسدنرب یوگلا هئارا ،(6615 ) اضریلع ،یدبیم یبجر ،اضر دمحم ،ییاضر ،دیعس ،یناکدرا ادیعس ،همطاف ،یربنق

 155-565. صص ،تشدورم41،هرامش11،لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،(زاریش رهش :یدروم هعلاطم) یرگشدرگ هعسوت
 یللملا نیب نارگشدرگ هاگدید زا اهنآ یدنب تیولوا و یرهش دنرب رب رثوم لماوع .(1395) .ن ،ناینیما و .ع ،ینسح و .ح ،یدنرزروپدمحم

  .195-155 8(15)1 ،یرهش تیریدم و داصتقا .(نارهت دالیم جرب :یدروم هعلاطم)



 095 ...راذگرثا لماوع یدنب حطسو ییاسانش

Avraham, E. and E. Ketter, (2008): Media Strategies for Marketing Places in Crisis Improving the 
Image of Cities, Countries, an Tourist Destinations. Butterwort Heinemann 

Braun, E. Zenker, S. (2010). Towards an integrated approach for place brand management. In 50th 
European Regiona Science Association Congress 19-23 

Braun, E. (2012). Putting city brandin into practice. Journal of Brand Management.19(4), 257–267 
Fernandez,D.B. & Meethan, K. (2013) The relationship of city branding and tourist promotion in the 

cases of(UK) and Malaga(Spain). 10th Annual Plymout International Conference on Small and 
Medium Sized Enterprises:ManagementMarketing-Economic Aspects. Greece: 

Khalil Abadi, H. & Shahmorady Ghaheh, S. & Khanizadeh, M.A. (2018). Th effect of urban 
management function on the gradation of citizen's life quality (Case study: The New City of 
Baharestan), Human & Environment. 45. (In Persian 

Kotler, P. (2000): Marketing Management(Millenium Edition ed.. Prentice-Hal 
Kasapi, I. Cella, A. (2017): DESTINATION BRANDING: A REVIEW OF THE CIT Y BRANDING 

LITERATURE. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (4), pp: 129-142 
Gold, J.R. and Ward, S.V. (1994): PLACE PROMOTION: THE USE OF PUBLICITY AND 

MARKETING TO SELL TOWNS AND REGIONS (BOOK REVIEW). Town Planning Review, 
66, 3,pp 329–343 

Moradi, F. Zarabadi, S. and Majedi, H. (2018): AN EXPLANATION OF CITY BRANDING 
MODEL IN ORDER TO PROMOTE CITY COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH 
BY USING OF F'ANP MODEL. Urban Economics and Management 6(2(22)),pp177-199 

Masoudnia, A. (2014). Investigating and determining the most important factors 
affecting urban brand in Tehran and providing a suitable strategy, Payam Noor 
Center of Tehran, Faculty of Management. (In Persian) 

Niemann, B, F. (2018). Branding the urban waterfront: urbanity and 
images of cities. International Journal of the Image, 9(1), 31-41 

ECONOMY OF URBAN TOURISM. Urban Economics and Management, 6(1(21)),pp: 55-69 
Sanuders, M. N. K. Lewis, P. & Thornhill, A. (2003). Research Methods for Business Students (3rd 

Ed). Harlow: FT Prentice Hall. 
Pan, W. Lu, W. He, H. & Xue, Y, (2018). An environmental indicator: particulate 

characteristics on pedestrian pathway along integrated urban thoroughfare in 
Metropolis. Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, Vol. 32 Issue 9, 
p2527-2536, Sep2018. 

Popescu, G.V. (2017): FROM LOCAL TO GLOBAL WITH CITY BRANDING. Ecoforum, 1(10), pp 
1-16  

Villar, F. R. C. (2018): CITY BRANDING AND THE THEORY OF SOCIAL 
REPRESENTATION. Bitacora28 (1),pp 31-36 

Wang, Y. J. Wu, C. Yuan, J. (2010). Exploring visitors' experiences and intention to revisit a heritage 
destination: The case for Lukang, Taiwan. Journal of Quality Assurance in Hospitality Van Riel, 
C.B.M. Balmer. J.M.T. (1997) Corporate identiny: The concept, its measurement and management. 
European Journal of Marketing,31(5) 
Zenker, S. and Martin, N. (2011): MEASURING SUCCESS IN PLACE MARKETING 
AND BRANDING. Place Branding and Public Diplomacy, 7(1),pp 32-41. 

Zenker, S. and Braun, E. (2010): BRANDING A CITY: A CONCEPTUAL APPROACH FO R 
PLACE BRANDING AND PLACE BRAND MANAGEMENT. 39th EMAC Annual Conference 
2010, Frederiksberg, Denmark ourism, 11(3), 162-178 

 


