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 هدیکچ
   .تهسا یهطیحم تسیز یرادیاپ درکیور اب نارهت کی هقطنم رد ابس یاضف ،یناکم -ییاضف عیزوت یسررب ، هوهپ نیا یلصا فده 
  یاهه  نامزاهس و یا    ههناخباتک تاهعلاطم قهیرط زا .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت شور ظاحل هب و یدربراک ،فده ظاحل هب قیقحت شور
   بیرهض ،نوهسمایلیو کینکت :دننام یرامن و یضایر یاه شور ،GIS طیحم زا یریگ هرهب اب و هدمن تسد هب هیلوا تاعالطا هطوبرم
 ابس یاضف یربراک ییاضف لداعت و اکرمت ناایم عیزوت بیرض و یناکم بیرض ،انرول ینحنم ،اکرمت  طس  جنس شور ،یپورتنن
      ههب ههجوت اهب ههک دههد   یهم ناهشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هتفرگ هرهب SWOT لدم زا یطیحم تسیز یبایزرا یارب و یسررب هقطنم
 15 و 7 هیحان .تسا لداعتمان هناگ 15 یحاون رد نن عیزوت و تسا عبرم رتم 53/9 نن ابس یاضف هنارس ،هقطنم یرفن 774394 تیعمج
  و طیارهش نیرتهب رد ناتسوب و کراپ 79 و 69 نتشاد و عبرم رتم 6/3 و 66/12 هنارس اب ،یپورتنن و یرباربان صراش ناایم نیرت اب اب
   طیارهش نیرتدهب رد ناتسوب و کراپ 3 و 7 نتشاد و 25/2 و 1/5 هنارس اب ،یپورتنن و یرباربان صراش ناایم نیرت نییاپ اب 6 و 5 هیحان
 و 17 یاه ههد رد .تسا رادروررب یلداعتمان ییاضف عیزوت زا هقطنم ابس یاضف هدش هدافتسا یرامن یاه شور ساسا رب و دنراد رارق
    هدهش دوباهن  اهه لاس نیا هلصاف رد هقطنم تاغاب زا دصرد 14 دودح و تسا هدوب رتشیب یلامش یحاون رد زاس و تراس هب لیامت 17
  لهماوع یب اهیزرا رد  ههقطنم   زاهیتما ،دههد   یهم ناهشن SWOT زا لصاح جیاتن .تسا هداتفا قافتا 2 هیحان رد بیرخت نیرتشیب و تسا
      نتهفر نیهب زا و کهی ههقطنم هعهسوت رد  بولطماهن  طیارهش  رگناهشن   ههک تهسا 5/2  یجراهر  لهماوع سیرتام رد و 9/2 ربارب یلراد
   ههمادا و تهسا  اهه  تهصرف و توق طاقن زا رتشیب دوجوم یاهدیدهت و فعض طاقن هک ینعم نیا هب .دراد یطیحم تسیز یاه لیسناتپ
 .دش دهاور هقطنم یطیحم تسیز طیارش نتفر نیب زا ثعاب دنور نیا

     ،ییاـیفارغج تاـعالطا متـسیس ،یـطیحم   تـسیز یرادـیاپ ،ییاضف عیزوت ،یرهش زبس یاضف :یدیلک یاه هژاو 
 .نارهت ،یرامآ یاه شور
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 همدقم
   رد ز اس یااه    تخااسریز ناوانع هاب هک ا(Ruth, 2003: 3) دشاب یم یرهش یاه یربراک نیرت مهم زا یکی ز س یاضف 
    ،یعاامتجا شاقن ،یاحیرزت و یهافر تامدخ زکارم نیرت مهم زا یکی ناونع هب و دوش یم هتفرگ رظن رد یرهش یحاون
    یاصخاش زاین و شیااسآ ظزح ،ناکدوک شرورپ یارب یبولیم طیحم و دنراد اهرهش رد یمهم کیژولوکا و یداصتبا
  ااما ا(Balarm & Dragicevic, 2005: 149)  دواش ی ام   بواسحم هاعماج هعسوت و یگدنز یاضف تیزیک یاقترا یارب
       تایمها هاب هاکلب ،یدااصتبا ،یاحیرزت یااه       شزرا لایلد هاب طاقف هان ،زوراما یاایند رد ز اس یاضف یتایح تیمها
   دااجیا ااب هک تسا نآ یییحم تسیز درکراک ،اهرهش رد ز س یاضف ریثأت نیرتمهم یترا ع هب اتسا نآ یییحم تسیز
      یتاسیز تایزیک شیازافا ب اس ،راگید یوس زا ییا یز حیس ندرب الاب و وس کی زا رهش مسیلوباتم رد یشخب لداعت
  یرادایاپ و تایح رد یرهش ز س یاضف شقن و تیمها زا ناوت یمن نیاربانب (Barbosa et al, 2007) .دنوش یم اهرهش
    نآ یعاامتجا و یدااصتبا ،یکیژوالوکا فلتخم یاه یهدزاب و یرهش متسیس رد نآ یعی ط و یکیزیف تاریثأت و اه نآ
 زا یا     هتاسجرب ریدااقم ااب یانوریب یاه ناکم ناونع هب ناوت یم ار یرهش ز س یاضف درکیور نیا اب ادومن یشوپ مشچ
    یااضف هعاسوت ز اس یاضف ا(066 :4391 ،یر نب) دومن فیرعت یعی ط ه ش قطانم زا یا هدمع دوجو و یهایگ تایح
   رهاش یااه   تایلباب و تااناکما زاین   و رهاش یعاامتجا و یییحم تسیز یاهزاین هب حیحص شرگن ساسا رب دیاب ز س
   هعاسوت یااه  یراذاگ   تاسایس هاحول رس عبانم یروهرهب یاقترا و رادیاپ هعسوت هلوقم ود هنیمز نیا رد ادریگ تروص
  داشاب ی ام     طیاحم یازیک تیعاضو و یکیژوالوکا راتخاس تخانش اجنیا رد مهم رایسب یهتکن ،دوب دهاوخ ز س یاضف
 ا(416 :0091 ،ینایلس مارهب)
      هاشیمه یاراب ار نآ شرتاسگ و ز اس یااضف تیدوجوم ،اهنآ یییحم تسیز تالضعم و یرهش هعسوت یاهدمایپ 
  نیماضت ار دوخ یرادیاپ دنناوتب هکنیا یارب ،یگدنز و تیلاعف ،زکرمت نوناک ماقم رد اهرهش اتسا هدرک ریذپان بانتجا
 شخب ناونع هب یرهش ز س یاهاضف ادنرادن یعی ط یاهمتسیس زا رثأتم یدرکراک و راتخاس شریذپ زج یا هراچ ،دننک
  یاییحم    تاسیز یرادایاپ رد نیدااینب شقن اهرهش کیژولوکا ناوت یلصا لماع و کیژولوفروم راتخاس یتایح و هدنز
       و شرتاسگ عا ت هاب و یرهاش تایعمج شیازافا دنور ریخا یاههدس رد ا(1 :1391 ،یروکش و ی ی ج) دنراد اهرهش
       رد اتاسا هدراک دااجیا گرزاب یاهرهاش هژایو هب یرهش یاهنوناک یارب ار یاهدیدع تالکشم ،رهش ید لاک هعسوت
  یااهتخاسریز و یرهش یاضف نآ اب بسانتم هک تسا هتفرگ ماجنا یاهنوگ هب ریخا یاهههد رد ناباتش دشر ام روشک
  مااظن ییاسران و یزیر مهرد ،هتشاد یپ رد یرهش ناباتش دشر هک یرثا نیرتهدمع اتسا هدشن زیهجت اهرهش زاین دروم
  یااه دامایپ ا(6 :9191 ،هاوخ یدیعس) دروخ یم مشچ هب ناریا یاهرهش مامت رد یلک روط هب هک تسا تامدخ عیزوت
      دواجو ،هدوامن رایگرد ار یرهاش عاماوج زا یرایسب هک یزورما یییحم تسیز تالضعم یگدینیپ و یرهش هعسوت
 ا(291 :319  ،یرا کا   یالع و یمظااک یسوم) تسا هتخاس یرورض رگید نامز ره زا شیب ار نآ شرتسگ و ز س یاضف
       شاقن دایاب و تاسا هداش بواسحم یرهاش هرکیپ کزنیال ءزج ،ز س یاضف هک تسا ییاج ،ام یگدنز طیحم هزورما
      هاعماج ،گانهرف ءااقترا یاراب یبوچرااچ و دنک یزاب یییحم تسیز یرادیاپ و یرهش مسیلوباتم رد ار دوخ یساسا
      هاب ،اهرهاش رد تایعمج شیازافا و تعناص دشر رگید یفرط زا ا(Derider, 2004: 47) دشاب دارفا تیوه و یرهش
  یااهزاین هب ییوگخساپ یارب ،یرهش دیدج یاه یربراک داجیا ترورض و هدیدرگ رجنم هنارگادوس یاهزاس و تخاس
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   یگدوالآ باج  وم هاجیتن رد و یرهاش یاهغاب و ز س یاضف مهس شهاک ثعاب جیردت هب تیعمج ناکسا و نوزفازور
    یانوزف زاین یاعی ط عبانم هب ناسنا هجوت ،تعی ط مادهنا دنور شیازفا اب هک تسا رکذ نایاش اتسا هدش تسیز طیحم
      یااضف دواجو یالک رواط هاب ا(16 :0191 ،یناه هب) تسا هدیدرگ تعی ط هب مارتحا نیزگیاج نآ زا یروهرهب و هتفای
        داننامب یبااب رادایاپ اهرهاش تاسین ناکمم نآ نوداب هک یروط هب تسا ریذپان بانتجا اهرهش رد اه نآ ریثأت و ز س
    بذاج و اواه تافایل ،ی سن تبوطر شیازفا ،امد لیدعت اهرهش رد ز س یاضف ریثأت نیرتمهم ا(19 :3091 ،ایندیعس)
    زا یاشخب زاین و اهرهاش تفاب زا ییزج ناونع هب ز س یاضف رگا ،نیاربانب ا(19 :1191 ،دمحا روپ) تسا را غ و درگ
  راظن زا دیاب ز س یاضف ور نیا زا ادشاب یرهش هعماج یاهزاین زا ادج دناوت یمن ،دشاب هتفای ترورض یرهش تامدخ
      یز اس یااضف ناوانع هاب داناوتب ات دوش هتخاس نآ یتآ شرتسگ دنور و رهش یکیزیف مجح اب بسانتم یزیک و یمک
 ا(10 و 00 :0091 ،ناینونجم) دشاب هتشاد یرمثم یییحم تسیز هدزاب ،لاعف
   بیراض ،یعاامتجا ی ااه تیلاعف ،ناور و نت تمالس رد ییازسب ریثأت ،اهرهش رد ز س یاضف بسانم شنکارپ و داجیا 
  ،یاتمکح)  داهد ی ام  مدرام یگدنز رب یشخب تیاضر و دیدج لکش و هتشاد تیلاعف و راک ناوت شیازفا و الاب یشوه
      ،راصاعم یاهرهاش زا یرایاسب رد یرهاش زادانا مشچ ،میشاب یم زین نآ دهاش هننانچ رضاح لاح رد اما ا(41 :2191
 ،نهآ ،نامیس هو نا زا زیرگ رد دناوت یم رتمک ناسنا و تسا هدو ن هدیشک کلف هب رس یاهجرب و اهنامتخاس زج یزیچ
  ز اس یاضف هب بسانم یسرتسد ،دش نایب هننانچ نایم نیا رد ادر ب تذل اهرهش رد یگدنز زا و هتفای شمارآ تلازسآ
       ناور و حور شامارآ ،یعاامتجا و یدراف تمالاس ی اسن هداننک نیمضت رد ییازسب شقن هک تسا یلیاسم زا یرهش
   و ز اس یااضف دیدرت یب اSonasi & (Chiarrella, 2006: 1205) دراد تسیز طیحم تیزیک حیس ءاقترا و نادنورهش
     راماش هاب زوراما ینیاشن رهاش یناسنا و یییحم تسیز یرادیاپ لماوع نیرتیساسا هرمز رد دیاب ار یرهش یاهكراپ
   تاریثأات حور و ماسج  یزااس    ملااس رد دنواش یزایرهمانرب یحیحص تروص هب رگا هک ا(11 :1191 ،یلیعمسا) دروآ
   یاکی ناوانع هب ،دهد یم لیکشت ار رهش یامیس زا یشخب هک ز س یاضف ا(69 :1191 ،یریش) تشاد دنهاوخ یبولیم
 ز س یاضف تیمها ادوب دهاوخ و هدوب سامت رد نآ اب هراومه ناسنا هک تسا یلیاسم نیتسخن زا ،یعباو یاههدیدپ زا
 روپ نمهب) تسا حریم عماوج یگتفای هعسوت یاه صخاش زا یکی ناونع هب هک تسا دح نآ ات ،یرهش یاهطیحم رد
  ینااکم و ییا   اضف عایزوت و شنکاراپ عوضوم ،دسر یم رظن هب تیمها اب هننآ نایم نیا رد ا(061 :1191 ،داژن مرحم و
      زا یاییحم تاسیز و یعاامتجا و یراصب یااهیراجنهان ،نآ ندوب بسانمان تروص رد هک تسا یرهش ز س یاضف
    ،رهاش یامیاس یگتزاشآ ،یتغارف بسانم یاهاضف دوجو مدع ،یهایگ بسانمان نامدیچ ،یرامعم بسانمان حرط هلمج
  راانک رد ا(Jim & Wendy. 2008: 8)  دانک یم داجیا بسانم یعامتجا لماعت مدع و تغارف تابوا زا بسانمان هدازتسا
   هاک یناامز هزورما اتسا یرهش ز س یاضف دو مک ،ناریا فلتخم یاهرهش یساسا تالکشم زا رگید یکی ،هلأسم نیا
     ااب اهرهاش زا یرایاسب هاک  دواش ی ام  صخاشم ،دریگ یم تروص ز س یاضف یزاسرهش یاهدرادناتسا نایم یاهسیاقم
   هانیمز رد ار یتالکاشم زین نآ هنالداع عزوت مدع و بسانمان یگدنکارپ نینچ مه و دنشاب یم هجاوم یساسا یاهدو مک
  هاب ییوگخساپ رد یرهش ناریدم ،اذل ا(1 :3191 ،ناراکمه و یشاداد) تسا هدروآ دوجو هب نادب دارفا ناسآ یسرتسد
    نیانچ تایمها ،نیارباانب ادنت       اسه رتاشیب شالات و دایدج یالیلحت یااهرازبا یریگرااک هب دنمزاین اهلداعت مدع نیا
     نایا رد ینااسنا عاماوج هاک ارچ اتسا قطانم ریاس زا رتشیب نارهت نونمه یاهژیو یاهرهش و قطانم رد یتاعوضوم
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  یاییحم یاهشنت ار دراوم نیا رگا هک ادنتسه یییحم تسیز یاهیگدولآ و ینیشنرهش تاع ت ،رعم رد ًاامئاد اهرهش
   زا هانوگ نایا رد ز س یاضف تیمها هب تروص نیا رد مییامن هفاضا اوه یکشخ و را غ و درگ ،دیدش یامرگ لی ب زا
 ا(321 :2191 ،ناراکمه و یزیراپ داژن ناریا) درب میهاوخ یپ اهرهش
 رد ا دانک ی ام حریم شیپ زا شیب ار ز س یاضف هب زاین رتشیب تامدخ و تاناکما نتشاد و نارهت رهش هیور یب هعسوت 
    راه بایرخت ثاعاب و هدرب نیب زا ار یییحم تسیز تیزیک اهنامتخاس دح زا شیب مکارت و تیعمج شیازفا رهش نیا
     نایا فالتخم قطاانم رد ز اس یاضف گنهامهان عیزوت نارهت رهش لئاسم زا یکی اتسا هدیدرگ اهاضف نیا رتشیب هچ
  رد نایا ؛دشاب یم دنورهش ره یارب عبرم رتم 46-16 دودح رد یزیچ ،ز س یاضف یناهج یاهدرادناتسا ادشاب یم رهش
   ،نهاوات) تاسا هدش داهنشیپ عبرم رتم 1-3 دودح ام روشک رد ز س یاضف هنارس یمسر ریغ رامآ ق ط هک تسا یلاح
   یااضف هناراس ،نآ کی هقینم رد ًااصخشم و رزن ره یارب عبرم رتم 6/3 هنارس نیا نارهت رهش رد دوجو نیا اب ا(9191
 ناسکی نارهت رهش فلتخم قطانم رد مبر نیا هت لا ادشاب یم رزن ره یارب عبرم رتم 13/9 دودح دوجوم طیارش رد ز س
   نایا و تاسا رتشیب رگید یخرب یارب و رتمک یرهش درادناتسا دح زا ز س یاضف هنارس قطانم زا یدادعت یارب تسین
   راداقم نیامه  لااح نیع رد ادراد دوجو زین قطانم دوخ لخاد رد هکلب قطانم لک حیس رد اهنت هن ناسکی عیزوت مدع
 یناکم و ییاضف عیزوت یگنوگچ زا یهاگآ و یسررب ور نیا زا تسا هدش عیزوت بسانمان یناکم و ییاضف رظن زا مه
  دواجوم یاهانگنت و اهدو مک تخانشزاب فده اب و یییحم تسیز یرادیاپ رب دیکأت اب نارهت کی هقینم رد ز س یاضف
 ادسر یم رظن هب یرورض ییاضف تلادع لصا تیاعر نینچ مه و
 اه شور و داوم
 19    و یبراش لواط هاقیبد 09 و هجرد 11 ات هقیبد 1 و هجرد 11 نیب عبرم رتمولیک 490 دودح یتعسو اب نارهت رهش 
  و هاقینم 66    هاب یرادا تامیاسقت راظن زا و تسا هدش عباو یلامش ،رع هقیبد 41 و هجرد 19 ات هقیبد 09 و هجرد
  یااه ناتاسمز و کشخ و مرگ یاهناتسبات نارهت رهش ا(16 :3291،یدومحم) دوش یم میسقت هلحم 629 و هیحان 311
   و لااس دراس هرود رد هژیو هب نآ یامد ادریگ یم رارب یر یس نولکیس یتنآ ریثأت اب اهتبو رتشیب ادراد بوطرم و درس
  یگدوالآ یارب رهش تیلباب رب رتم 441 ات 1 عازترا رد هژیو هب ییامد یگنوراو یناوارف ادبای یم شیازفا اهبش لوط رد
  ،ینااجیلع)  دایازفا یم یگدنز ملاس طیارش داجیا یارب نازیرهمانرب ینارگن رب مه نکاس یاوه شیازفا هوالعب دیازفا یم
  رتموالیک 02    دوداح یتعاسو ااب و نارهت رهش لامش رد هک تسا نارهت یرهش قطانم زا یکی ،کی هقینم ا(19 :0191
    رد تخااس هامین و هداامآ یاهنامتخاس هو نا ادراد رارب 43 لاس یرامشرس ساسا رب تیعمج رزن 020390 اب و عبرم
  لااس یرامشرس ساسا رب هقینم نیا تیعمج ادناسر دهاوخ رزن رازه 441 زرم هب ار هقینم تیعمج ،کیدزن یاهدنیآ
  لاماش ف    راط زا هاقینم نایا اداشاب  یام نز 210966 و درم 114216 لماش و راوناخ 260101 و رزن 020390 4391
        یاضارا هاب براغ زا و نارامچ هاراگرزب هاب بوانج زا ،زر لا یاههوک یبونج هنماد یرتم 4411 تاعازترا هب دودحم
  یتفااب یاراد یرهش یحارط ظاحل هب هقینم نیا ادوش یم دودحم شترا هارگرزب یاهتنا هب زین قرش زا و هکرد هناخدور
 ادیمان رهشغاب ار نآ ناوت یم و تسا ییاتسور ه ش
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 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم .1 لکش

  یاسررب ،یا   هاناخباتک تااعلایم زا  هدازتاسا  ااب ادتبا ،قیقحت نیا رد اتسا هدوب یزیصوت -یلیلحت عون زا ،شهوژپ نیا
  نایا  لایلحت و  هایزجت   یاراب سپاس   تاسا هداش یروآ  عامج رظن دروم تاعالطا ینادیم تاعلایم و یرهش یاه حرط
  رد ااه   نآ عایزوت بیراض ،فلتخم یاه هیحان رد ز س یاهاضف ،ییاضف لداعت و زکرمت نازیم شجنس یارب و تاعالطا
   دواجوم یراامآ و یضایر یاه شور زا زین تخاونکی عیزوت اب یرهش ز س یاهاضف عیزوت توازت نازیم و یحاون نیب
  عایزوت بیرض و یناکم بیرض ،زنرول ینحنم ،زکرمت حیس شجنس شور ،یپورتنآ بیرض ،نوسمایلیو کینکت :دننام
 SWOT  کاینکت زا  هدازتاسا   ااب اتاسا هدش هدازتسا نآ دوجوم یاهرازبا و ییایفارغج تاعالطا متسیس زا نینچ مه و
 ،WT  یااه  یژتارتاسا ،SO یاه یژتارتسا نیودت اب تیاهن رد و هدومن جارختسا ار دیدهت و تصرف ،فعض ،توب طاقن
  رااهچ  یجرااخ و  یالخاد  سیرتاام رد   اتاسا هداش هتخادرپ راکهار هئارا هب ،ST یاه یژتارتسا و WO یاه یژتارتسا
  تواب نازیم رگنایب 0 ات 1/6 هرمن و یلخاد فعض هدنهد ناشن 1/6 ات 1 زا اه X روحم رب ییاهن یاه هرمن عمج ،یا هناخ
  یااه هرمن و دیدهت نازیم رگنایب 1/6 ات 1 زا یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام ییاهن یاه هرمن عمج هویش نیمه هب اتسا
  ناکمم  راگید زیر همانرب دنیب یم تصرف ناونع هب زیر همانرب کی هچ نآ دوش هجوت اتسا تصرف نازیم رگنایب 0 ات 1/6
 ادنک یقلت دیدهت ار نآ تسا
 ثحب و جياتن

 نارهت رهش 1 هقطنم زبس یاضف تیعضو
  هاک دشاب یم راتکه 2130 دودح رد هقینم نیا تحاسم نارهت رهش 1 هقینم یرادرهش زا هدمآ تسد هب رامآ ساسا رب 
  دوداح  داشاب ی ام  ااه   ناتاسوب و ااه    كرااپ لمااش رتاشیب هک هقینم نیا ز س یاضف ادنراد تنوکس نآ رد رزن 020390
 ا دایآ ی ام  تاسدب رزن ره یارب عبرم رتم 13/9 ز س یاضف هنارس ،هقینم تیعمج هب هجوت اب هک هدوب راتکه 3110/101
 ادراد دوجو ناتسوب و كراپ 131 دودح هقینم نیا رد عومجم رد

 نارهت 1 هقینم یرادرهش :ع نم  کي هقطنم زبس یاضف دوجوم عضو .1 لودج

 

 

 

 

 رادقم ناونع فيدر

 (راتکه) 2130 هقینم لک تحاسم 1

 (راتکه) 3110/101 هقینم ز س یاضف تحاسم 2

 020390 هقینم تیعمج 4

 13/9 هقینم ز س یاضف هنارس 3

 41 یحاون دادعت 5

 131 ناتسوب و كراپ دادعت 6
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 اناگدنراگن :میسرت   .نارهت کي هقطنم زبس یاضف دوجوم عضو .2 لکش

  و عابرمرتم 00/46  ز اس یاضف هنارس و راتکه 9360/10 تحاسم اب 2 هیحان کی هقینم ز س یاضف تحاسم نیرتشیب 
    یااضف تحااسم نیراتمک لباقم رد ادشاب یم عبرم رتم 1/3 ز س یاضف هنارس و راتکه 1601/99 تحاسم اب 41 هیحان
  ااب 1    هایحان و عابرم راتم 49/1     ز اس یااضف هناراس و رااتکه 6121/6 ز س یاضف تحاسم اب 1 هیحان هب طوبرم ز س
  نیراتمک عبرم رتم 66/1 ز س یاضف هنارس اب 9 هیحان هت لا ادشاب یم عبرم رتم 61/0 ز س یاضف هنارس و راتکه 1011/6
    نآ ز اس یااضف تحااسم هک ارچ دشاب یم هیحان نیا یالاب تیعمج نآ لیلد هک تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هنارس
 2   هایحان هاب بیترت هب ،کی هقینم هناگهد یحاون نیب رد اه ناتسوب و اهكراپ دادعت نیرتشیب ادشاب یم راتکه 0031/11
 ناتسوب و كراپ 0 اب 1 هیحان رد ناتسوب و كراپ نیرتمک و دنراد رارب لوا ه تر رد كراپ 09 اب 41 هیحان و كراپ 19 اب
  ناایم  باسانت  دااجیا ،نینکاس هافر نیمأت و یرهش بسانم طیحم داجیا یارب ادشاب یم ناتسوب و كراپ 11 اب 3 هیحان و
 اتسا یرورض دوجوم تامدخ و نکاس تیعمج

 1 هقطنم يحاون تحاسم و زبس یاضف ،تیعمج نازیم هسياقم .2 لودج

 

 

 

 

 

 

 
 نارهت 1 هقینم یرادرهش :ع نم 

 لاااک تحااااسم تیعمج یحاون
 (راتکه) هیحان

  ز اس یاضف تحاسم
 (راتکه)

 ز ااس یاااضف هنارااس
 (عبرمرتم)

 9/1 11/6 110 44466 1 هیحان
 66/6 11/91 040 21162 6 هیحان
 66/1 31/11 910 44413 9 هیحان
 22/0 61/61 019 16126 0 هیحان
 14/0 12/91 421 02199 1 هیحان
 00/46 60/10 019 01466 2 هیحان
 29/9 31/46 111 44442 0 هیحان
 61/0 11/6 319 44120 1 هیحان
 11/1 32/11 422 41991 3 هیحان
 1/3 01/99 616 19609 41 هیحان
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 (راتکه)1 هقطنم يحاون زبس یاضف هسياقم .4 لکش

 نوسمایليو صخاش
 ا داشاب ی ام    نواسمایلیو صخااش یرهاش ز س یاضف عیزوت رد لداعت تیعضو لیلحت یارب ،اهرایعم نیرت مهم زا یکی 
     قطاانم هاب ار یدامآرد یااه یرباربان ثحب هک تسا یسک نیلوا ،یا هقینم ثحا م هنیمز رد 1231 لاس رد نوسمایلیو
   راظن دروام صخاش هنارس Xn و i هقینم رد رظن دروم صخاش هنارس Xi ،قطانم دادعت n ،نآ رد هک تسا هداد میمعت
  سااسا رب ،شهوژپ نیا رد (Tadjoeddin,2003: 28) .تسا رهش لک تیعمج N و i هقینم تیعممج Pi ،رهش لک رد
    نیاعم ز اس یااضف  هائارا  رد ناراهت رهش کی هقینم یحاون ه تر ،یرهش ز س یاضف یارب نوسمایلیو صخاش لومرف
 :زا تسا ترا ع نوسمایلیو صخاش ادیدرگ هیهت نارهت کی هقینم هیحان 41 یارب صخاش نیا اتسا هدیدرگ

 
      نایا رد هدامآ تاسد هاب مابر هچ ره اتسا کی و رزص نیب ام صخاش نیا رد هدمآ تسد هب رادقم تسا رکذ نایاش 
 ا(126 :1191 ،این تمکح) تسا یا هقینم یاه یرباربان شهاک هدنهد ناشن ،دبای شیارگ رزص فرط هب صخاش

 نارهت کي هقطنم يحاون یارب نوسمایليو صخاش رادقم .4 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 
 قیقحت یاه هتفای :ع نم

    هاب هاجوت ااب ا داهد یم ناشن نارهت کی هقینم هناگ 41 یحاون حیس رد ار رظن دروم یاه یربراک تعسو صخاش نیا
  یربارباان صخاش نازیم نیرتمک ،نارهت کی هقینم حیس رد یرهش ز س یاضف رد صخاش نیا زا هدمآ تسد هب جیاتن
 ادشاب یم 2 هقینم هب طوبرم یرباربان صخاش نازیم نیرتشیب و 1 هقینم هب طوبرم

 زبس یاضف تحاسم تیعمج هیحان

 (راتکه)

  هایحان رد هنارس (دصرد) مهس

 (عبرم رتم)

 صخااااش راداااقم

 نوسمایليو

 بااسح رااب هاایحان  هابتر

 نوسمایليو صخاش

1 44466 11/6 0/6 9/1 461/4 3 

2 21162 11/91 6/0 66/6 11/4 1 

4 44413 31/11 96/6 66/1 124/4 1 

3 16126 61/61 02/1 22/0 224/4 0 

5 02199 12/91 1/0 14/0 014/4 2 

6 01466 60/10 2/19 00/46 66/4 1 

7 44442 31/46 6/2 29/9 21/4 9 

8 44120 11/6 0/1 61/0 164/4 41 

9 41991 32/11 10/9 11/1 11/4 0 

11 19609 01/99 96/11 1/3 11/4 6 
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 يپورتنآ بيرض
     کای قطاانم رد تایعمج عایزوت ریظن ؛رظن دروم یاهرییغتم ندوب تخاونکی شجنس یارب زین یپورتنآ لدم قیرط زا 
      لایم کای دداع فراط هاب یپورتنآ یتبو ،لدم کیروئت لصا اب قبایم ادومن هدازتسا ناوت یم یمومع تامدخ ای رهش
   سااسا راب هک دهد یم ناشن ار تلاح نیا سکع ددع زا رتمک و رییغتم کی ییاضف نزاوت و لداعت دوجو هناشن ،دیامن
 ا(33 :2191 ،ناراکمه و یثراو) دوش یم ه ساحم ریز هیبار

 

 
  نازایم G   و تااق ط داداعت k  ،یاناوارف یراپن متی رااگل ln pi ،یناوارف یرپن متیراگل یناوارف عومجم H ،هیبار نیا رد 
 اتسا یپورتنآ

 نارهت کي هقطنم هناگهد يحاون یارب يپورتنآ بيرض هبساحم .3 لودج

 

 

 

 
 قیقحت یاه هتفای :ع نم

     تماس هاب بیراض رداب هچ ره و دهد یم ناشن اه هیحان حیس رد ار ز س یاضف عیزوت ،یگدنکارپ ساسا رب لدم نیا 
  مداع  هدانهد ناشن ،دنک یم ادیپ شیارگ رزص تمس هب هچ ره و تامدخ رتشیب نزاوت هدنهد ناشن ،دنک یم ادیپ لیم کی
       ؛یاپورتنآ صخااش لایلحت زا هدامآ تاسد هاب جیاتن ساسا رب ادشاب یم اه هیحان حیس رد ز س یاضف عیزوت رد نزاوت
 1   هاقینم ،هاک  داشاب ی ام     بایترت نایا هاب ناراهت کی هقینم هناگ 41 یحاون نیب رد ز س یاضف یربراک ییاضف عیزوت
 اتساراد ار عیزوت نیرتلداعتم 2 هقینم لباقم رد و تسا هقینم نیرتلداعتمان
 زکرمت حطس شجنس کینکت
    نیمزراس هانهپ رد اای هقینم کی فلتخم طاقن رد ناسکی تروص هب دح هچ ات تیلاعف کی دهد یم ناشن کینکت نیا 
  تاحت قطانم ای یحاون تیعبوم زا یا هسیاقم یریوصت نیاربانب ادراد زکرمت هب شیارگ دح هچ ات ای ،تسا هدش عیزوت
   مااجنا رایز هلداعم قیرط زا درکراک ای تیلاعف کی ییاضف عیزوت نازیم شجنس ادهد یم هئارا رگیدمه هب ت سن هعلایم
 :دریگ یم

 
  مهاس y     و هاقینم رایز اای هاقینم ره تحاسم یدصرد مهس x ،درکراک ای تیلاعف کی زکرمت نازیم C لومرف نیا رد 
    رد داص و رزاص نیاب هراومه کینکت نیا رد c نازیم اتسا هقینم ریز ای هقینم ره رد درکراک ای تیلاعف کی یدصرد
     اای تایلاعف نآ دیداش زاکرمت ای بسانمان عیزوت هدنهد ناشن ،دشاب رتالاب هدش ه ساحم c نازیم ردقچ ره اتسا ناسون
 ا(241 :4391 ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس) تسا یصاخ طاقن رد درکراک

 11 9 8 7 6 5 3 4 2 1 هیحان

 440199 443211 44116 443146 446010 441291 446161 443111 441191 44116 زبس یاضف

pi 214/4 14/4 024/4 604/4 304/4 26/4 11/4 614/4 314/4 31/4 

ln pi 34/0 11/6 32/6 12/6 91/6 69/1 01/6 39/0 39/6 92/1 

H 024/4 646/4 11/4 31/4 6/4 19/4 16/4 14/4 16/4 19/4 

G 11/4 20/4 10/4 90/4 20/4 1/4 01/4 61/4 1/4 90/4 
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 زکرمت حطس شور زا هدافتسا اب نارهت کي هقطنم یرهش زبس یاهاضف زکرمت حطس .5 لودج

 

 
 قیقحت یاه هتفای :ع نم

  یاراب اتسا نارهت کی هقینم هناگ 41 یحاون رد یرهش ز س یاهاضف نییاپ زکرمت هدنهد ناشن هدمآ تسد هب c نازیم 
   شور نایا ،تاسا رتشیب کی هقینم هیحان مادک رد زکرمت هک نیا نتسناد و ز س یاهاضف زکرمت لیلحت ندش رت نشور
   داد نااشن یحاوان ز ا کای ره یارب هدمآ تسد هب c نازیم امیدرک ه ساحم اه هیحان زا کی ره یارب هناگادج روط هب ار
  هاب ااااو 1 ،1 ،3 یاه هیحان و دنشاب یم زکرمت نیرتشیب یاراد دصرد 6/41 و 1/61 زکرمت نازیم اب 6 و 9 یاه هیحان هک
 ا(1 لودج) دنشاب یم 6 و 9 هیحان هب ت سن یرتمک بتارم هب زکرمت یاراد بیترت
 زنرول ينحنم
     کای یانحنم نایا اداهد یم ناشن ار اهریغتم عیزوت یگنوگچ و تسا ییاضف عیزوت یاه کینکت هلمج زا کینکت نیا 
   ،تاسا یرابارب  هدانهد   نااشن هاک تخاونکی عیزوت اب رظن دروم ریغتم عیزوت هسیاقم هب و تسا یعمجت یناوارف ینحنم
 x    رواحم راب قطاانم تیعمج یعمجت ت سن و اه y روحم رب رظن دروم ریغتم یعمجت ت سن ینحنم نیا رد ادزادرپ یم
  درادناتاسا عیزوت طخ اب ینحنم هچ ره ،ینحنم نیا اب قبایم ا(Rahman & Salauddin, 2009: 125) دریگ یم رارب اه
   ،یدوالوم و رواپ شاداد) دوب دهاوخ رت لداعتمان هنهپ کی رد رظن دروم ریغتم عیزوت ت سن نامه هب ،دشاب هتشاد هلصاف
 ا(111 :4391

 
 زنرول ينحنم :3 لکش

 (Rahman & Salauddin, 2009: 125) :ع نم

    یرهاش ز اس یااضف ،ییاضف عیزوت توازت نازیم زنرول ینحنم ،دوش یم هدهاشم هک روط نامه ،(1) لکش هب هجوت اب 
  عایزوت هک تسا تقیقح نیا یایوگ و دهد یم ناشن تخاونکی عیزوت هب ت سن ار نارهت کی هقینم هناگ 41 یاه هیحان
  عایزوت زا رتالاب اه هیحان یخرب رد و تسا توازتم تخاونکی عیزوت هب ت سن هناگ 41 یحاون رد یرهش ز س یاهاضف
     ااب هاتفر ماه یور یالو دشاب یم یحاون نیب رد لداعتمان عیزوت هدنهد ناشن هک دشاب یم رت نییاپ یخرب رد و تخاونکی
 ادرادن یدایز نادنچ توازت لامرن عیزوت

 11 9 8 7 6 5 3 4 2 1 هیحان

 شجناااس شور

 زکرمت حطس

19/1% 21/41% 60/61% 30/9% 99/0% 03/2% 19/1% 61/1% 00/1% 12/0% 
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 زنرول ينحنم .5 لکش
 قیقحت یاه هتفای :ع نم

 L.Q يناکم بيرض شور
    عایزوت نازایم هاب ناوت یم یناسآ هب شور نیا هلیسو هب اتسا دنمدوس رایسب L.Q شور ییاضف زکرمت ه ساحم یارب 
    کای ی اسن زاکرمت نازیم ندرک نیعم یارب هدش یحارط یرایعم L.Q شور ادرب یپ یرهش قطانم رد رظن دروم ریغتم
 هب ت سن هژیو هقینم کی ی سن مهس یریگ هزادنا یارب یشور ینعی اتسا قطانم رگید هب ت سن هقینم کی رد تیلاعف
 :زا تسا ترا ع L.Q شور اتسا قطانم لک

 
   لاک تایعمج n و رهش لک رد ریغتم دادعت x ،هقینم تیعمج ،رظن دروم هقینم رد i ریغتم دادعت  ،لومرف نیا رد 
  زا راتمک هقینم کی رد رظن دروم ریغتم زکرمت هک تسا انعم نیا هب کی زا رت کچوک L.Q هجیتن هب هجوت اب اتسا رهش
      و تاسا قطاانم راگید هاب ت اسن رظن تحت هقینم یگدنسب دوخ یانعم هب کی هب کیدزن ای یواسم اتسا هقینم لک
 ,Haiwei & Jiangang)    تاسا قطاانم لاک هب ت سن هقینم کی رد رظن دروم ریغتم زکرمت هدنهد ناشن کی زا رتگرزب

 ا(252 :2009
   هدواب کای زا رتالاب 1 و 0 ،41 یاه هیحان رد هدش ه ساحم L.Q ،مینک یم هدهاشم ،(2) هرامش لودج رد هک روط نامه 
  نایا 0  هایحان رد  اداشاب  یام رگید یاه هیحان هب ت سن اه هیحان نیا رد یرهش ز س یاهاضف یالاب زکرمت هدنهد ناشن و
  راتمک رادقم نیا 3 و 1 ،2 ،9 ،6 ،1 یاه هیحان رد و تسا هیحان نیا رد لداعت یایوگ هک هدوب کی اب ربارب ًاا یرقت رادقم
 اتسا رگید یاه هیحان هب ت سن هیحان نیا رد یربراک نیا زکرمت مدع رگنایب و هدوب کی زا
 D.Q عيزوت بيرض کینکت

 ادرک هدازتسا ریز لومرف زا ناوت یم صاخ یدرکراک ای یتامدخ ،یدیلوت یاهدحاو عیزوت بیرض شجنس یارب 

 
    هایحان راه تحااسم یدصرد مهس X و هیحان ره یدیلوت دحاو یدصرد مهس Y ،عیزوت بیرض DQ هلداعم نیا رد 
    بیراض نازایم هاک دراد دوجو یحاون رد تیلاعف ای رظندم یاهدحاو مکارت ،عیزوت بیرض تا ساحم ساسا رب اتسا
 ا(041 :4391 ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس) تسا کی زا رتشیب اه نآ



 316 ...یاضف یربراک یناکم –ییاضف عیزوت یسررب

      ااب ناراهت کای هاقینم هاناگ 41  یااه هیحان یرهش ز س یاهاضف یارب عیزوت بیرض شور ،L.Q شور اب هسیاقم رد
 ،2 ،0  یااه  هایحان رد ز س یاهاضف عیزوت بیرض ،مینیب یم (2) لودج رد روط نامه و هدیدرگ ه ساحم روکذم لومرف
 اتسا اه هیحان نیا رد ز س یاهاضف مکارت هدنهد ناشن و هدمآ تسد هب کی زا رتالاب 41 و 0

 عيزوت بيرض و يناکم بيرض زا لصاح جياتن .6 لودج
 11 9 8 7 6 5 3 4 2 1 هیحان

 01/91 32/11 11/6 31/46 60/10 12/91 61/61 31/11 13.88 11/6 (راتکه) زبس یاضف

 196/09 19/91 1/20 60 014/66 021/99 161/26 95 211/62 22 (رازه) تیعمج
L.Q 229/4 162/4 109/4 669/1 101/1 611/1 913/4 061/4 991/4 100/6 
D.Q 11/4 321/4 060/4 64/1 140/4 646/0 14/1 31/4 212/4 101/9 

 قیقحت یاه هتفای :ع نم

 SWOT لیلحت
    رد اتاسا هداش هدازتاسا SWOT سی رتاام    زا هاقینم ز اس یااضف تیعضو و یییحم تسیز یبایزرا و لیلحت یارب 
  نایا زا یکی اتسا هدش هتفرگ راک هب یرهش هعسوت دانسا رد یبایزرا و لیلحت تهج یعونتم یاه شور ریخا یاه ههد
  اتاسا (SWOT)   سیرتاام شور دراد یرهاش طیحم یاه تیدودحم و تاناکما لیلحت رد یناوارف دربراک هک اه شور
  و ااه    دایدهت نیانچ ماه و        هایحان راه فعاض و تواب طااقن لایلحت و ییااسانش یارب لودج کی لماش شور نیا
 اتسا هقینم نآ ع ت هب و هیحان حیس رد هدمآ دوجو هب یاه تصرف
 :دشاب یم ریز حرش هب یصخشم بوچراچ یاراد لودج نیا
 ؛هیحان تیعضو شجنس زا هدازتسا اب هیحان رد دوجوم تاناکما و اه توب ییاسانش :توب طاقن -
 ؛هیحان تیعضو شجنس زا هدازتسا اب هیحان رد دوجوم یاه تیدودحم و اه فعض ییاسانش :فعض طاقن -
     هعاسوت یاراب ار ینوگاانوگ یااه  تاصرف  ناوات یم هیحان فعض و توب طاقن زا یریگ هرهب و تخانش اب :اه تصرف -
 ؛دومن ییاسانش هیحان رب ار ینوریب یاهدادخر ریثأت و درک ییاسانش یحاون بسانم
    عناام هاک ار یتادایدهت ناوت یم هیحان ره نوماریپ یاهدیدهت و فعض طاقن دایدزا دنور ینیب شیپ و ییاسانش اب :دیدهت
 ادومن مادبا اه نآ عفر تهج رد و دوش یم هعسوت یریگولج زا

 SWOT سيرتام زا هدافتسا اب هقطنم زبس یاضف تیعضو و يطیحم تسيز يبايزرا و لیلحت .5 لودج
 هقینم یلصا لئاسم ینوریب طیارش ینورد طیارش
 دیدهت تصرف فعض طاقن توب طاقن
 عیسو ز س یاضف و تاغاب دوجو -
 نآ فارطا و هقینم حیس رد
  ااب  ط ترام  یااه  یربرااک  دواجو -
 تغارف تابوا نارذگ و یرگشدرگ
 هقینم حیس رد
  زااب یاهاضف و ریاب یضارا دوجو -
 یبرش و یبرغ یاه تمسب رد عیسو
 و ز ااس یاااضف داااجیا یارااب هااقینم
 یمومع تامدخ
  یامیلبا و یییحم تسیز تیعبوم -
 نییعت رد هژیو یتیزم ناونع هب هقینم
 و هقینم موب تسیز دو هب و طیارش
 نارهت

 و  كرااپ لی ب زا زاب یاهاضف دو مک -
 یاه تفاب رد هدرتسگ ز س یاضف
 هقینم یزکرم هدرشف
  مداع و یرهش یاه ه ل ندشن فیرعت -
 شرتسگ و اه هرادج و اه هندب یگتسویپ
 ینوماریپ یاهاضف هب رهش
  هاینبا و  رااثآ زا  یرایاسب ندشن ت ث -
 و  یاگنهرف و یخیرات ،یعی ط صخاش
  راییغت و  ااه نآ  میراح  ندوا ن صخشم
 ینوکسم یاه جرب هب یربراک
 رد  فالتخم  یاییحم  یااه ی گدوالآ -
 رد اه بالضاف ندرک اهر هلمج زا هقینم
 تاونب و اه هناخدور

 و یماظن یضارا لید ت ناکما -
  یااه ی ربرااک هااب  ااه  نااگداپ

  یاهاااضف و یمواامع تامدااخ
 هقینم زاین دروم ز س
 و  زرا لا  ناتاسهوک  دواجو -
  ناوانع  هاب یهوکیاپ تاعازترا
 شزرا و نارهت رهش یلصا رظنم
 اه نآ یییحم تسیز
 رد  یراذاگ هیامرس هب لیامت -
  نایا   تیاداه نااکما و  هاقینم
 یاااه شااخب هااب اااه هیامرااس
 و یگنهرف ،یحیرزت ،یرگشدرگ
 اه یگژیو هب هجوت اب ز س یاضف

  راب  یرادرهاش  ترااظن  مداع -
  یاضارا نورد یاهزاس و تخاس
 هقینم یاه هشاح و یماظن
 یهایگ ششوپ و تاغاب یدوبان -
  شرتاسگ  لایلد   هاب هاقینم  یانغ
 اهزاس و تخاس
 بسانم نیناوب و طباوض نادقف -
  تاهج  باسانم   تناماض دوا ن و
 نیناوب نیا یارجا
  دراب تیفرظ ناوت هب هجوت مدع -
 شنیزگ رد عبانم و طیحم ،یضارا
 یرهش یاه یربراک یبایناکم و عون
 یربراک رییغت و اهزاس و تخاس -

  عباانم و  ااه  غااب  یدوباان -
 تخاس هعسوت رثا رد یعی ط
  هاب هقینم هعسوت و اهزاس و
 نوماریپ

  میراح رد  زااس و تخاس -
 و هااقینم یاااه هرد- دور
  تاسیز یاه لیسناتپ یدوبان
 هقینم یییحم
  زرام  ندواب  صخاشمان -

  تارااییغت و هااقینم یلامااش
 نیا رد یربراک رییغت هدرتسگ
 هدودحم
 رامااش عیرااس  شیازافا -
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  رظاانم و  ااه هرد و  ااه  هاپت دوجو -
 هقینم رد ز س یاضف یاراد یعی ط
 عیسو یاه هنهپ و اه هطوحم دوجو -
   هاقینم حیاس رد اه خاک و اه کشوک
  هاب    دابآدعاس و ناروااین خااک دننام
 شخب تیوه رصنع و هسانش ناونع
 هقینم
 

 ی ااه  نااکم رد  یزااس   ها ترم دانلب -
 یسرتسد ،یفارگوپوت تهج زا بسانمان
 یییحم تسیز و
 تخاس و هیباض نودب یربراک رییغت -
 هقینم میرح رد زاس و
   نیاب ز اس یاضف لداعتم عیزوت مدع -
 هقینم یحاون

 هقینم رد دوجوم یاهدادعتسا و
 یاهداهن ینا یتشپ و تیامح -
 زا تااظازح هداایا زا یاامدرم
  تااغاب و  هاناخدور ،ناتسهوک
 هقینم
 زا تظازح رب دیکات و هجوت -
  هاقینم یعی ط و ز س یاهاضف
 تسدالاب یاه حرط رد

   ،ااهداهن یواس زا  زواجم  نوداب
  یااه نی امز رد فلتخم یاه ناگرا
 هقینم لامش
   نتاشاد راراب دیدهت ،رعم رد -
  و یاگنهرف و   یخیراات یاهااضف
  هاجیتن رد  ز اس یاهاضف و تاغاب
 اه نآ زا تظازح مدع

 و ثادحالادیدج یاه كرهش
  ینوااعت یاهزاس و تخاس
 یزاس هو نا و یتلود یاهداینب

 قیقحت یاه هتفای :ع نم

 ينوریب و ينورد طیحم يبايزرا -

  یاهدایدهت و  تاصرف  طااقن و  یالخاد  فعاض و توب طاقن یهد هرمن و نداد شزرا اب و ناسانشراک رظن هب دانتسا اب 
 .میتخادرپ بسانم یاه یژتارتسا نیودت هب ،یجراخ
 ينورد طیحم يبايزرا -

  راراب هعلایم دروم هقینم فعض و توب طاقن نآ رد هک تسا ینورد لماوع هدمع لماش ینورد لماوع یبایزرا سیرتام 
 .دریگ یم

 ينورد لماوع يبايزرا سيرتام .5 لودج

وق طاقن
 ت

 

 يياهن هرمن هرمن بيرض فعض و توق طاقن فيدر

 06/4 6 34/4 نآ فارطا و هقینم حیس رد عیسو ز س یاضف و تاغاب دوجو 1
 61/4 9 04/4 هقینم حیس رد تغارف تابوا نارذگ و یرگشدرگ اب ط ترم یاه یربراک دوجو 6
  تامداخ و ز س یاضف داجیا یارب هقینم یبرش و یبرغ یاه تمسب رد عیسو زاب یاهاضف و ریاب یضارا دوجو 9

 یمومع
14/4 6 21/4 

 61/4 6 24/4 نارهت و هقینم موب تسیز دو هب و طیارش نییعت رد هژیو یتیزم ناونع هب هقینم یمیلبا و یییحم تسیز تیعبوم 0
 61/4 0 94/4 هقینم رد ز س یاضف یاراد یعی ط رظانم و اه هرد و اه هپت دوجو 1
  ناوانع  هاب  دابآدعاس و نارواین خاک دننام هقینم حیس رد اه خاک و اه کشوک عیسو یاه هنهپ و اه هطوحم دوجو 2

 هقینم شخب تیوه رصنع و هسانش
14/4 1 14/4 

عض طاقن
 ف

 یاه تفاب رد هدرتسگ ز س یاضف و كراپ لی ب زا زاب یاهاضف دو مک 0
 هقینم یزکرم هدرشف

04/4 0 16/4 

 11/4 9 34/4 هقینم یییحم تسیز یاه لیسناتپ یدوبان و هقینم یاه هرد و اهدور میرح رد زاس و تخاس - 1
 21/4 9 34/4 هدودحم نیا رد یربراک رییغت هدرتسگ تارییغت و هقینم یلامش زرم ندوب صخشمان - 3
   راییغت و ااه نآ  میراح ندو ن صخشم و یگنهرف و یخیرات ،یعی ط صخاش هینبا و راثآ زا یرایسب ندشن ت ث 41

 ینوکسم یاه جرب هب یربراک
24/4 6 61/4 

 61/4 9 04/4 تاونب و اه هناخدور رد اه بالضاف ندرک اهر هلمج زا هقینم رد فلتخم یییحم یاه یگدولآ 11
 61/4 9 24/4 یییحم تسیز و یسرتسد ،یفارگوپوت تهج زا بسانمان یاه ناکم رد یزاس ه ترم دنلب 61
 29/4 0 34/4 هقینم میرح و لخاد رد هیباض نودب یربراک رییغت 91
 06/4 9 14/4 هقینم یحاون نیب ز س یاضف لداعتم عیزوت مدع 01
 رد یزاس هو نا و یتلود یاهداینب ینواعت یاهزاس و تخاس و ثادحالادیدج یاه كرهش رامش عیرس شیازفا - 11

 هقینم
04/4 1 04/4 

 9/6 99 1   عمج

 قیقحت یاه هتفای :ع نم

 1/6 ددع دش دای یروئت رد هننآ ربانب هک هدوب 9/6 ربارب یلخاد لماوع یبایزرا رد هقینم زایتما دوش یم هظحالم هننانچ 
 .تسا متسیس توب رگنایب 0 ات
 



 616 ...یاضف یربراک یناکم –ییاضف عیزوت یسررب

 ينوریب طیحم يبايزرا -

  راراب   هاعلایم دروام  اهدایدهت و  ااه  تاصرف نآ رد هک تسا ینوریب لماوع هدمع لماش ینوریب لماوع یبایزرا سیرتام 
 .دریگ یم

 ينوریب لماوع يبايزرا سيرتام .6 لودج

صرف
 اه ت

 يياهن هرمن هرمن بيرض ديدهت و تصرف فيدر 

 06/4 9 34/4 هقینم زاین دروم ز س یاهاضف و یمومع تامدخ یاه یربراک هب اه ناگداپ و یماظن یضارا لید ت ناکما 1
 21/4 6 14/4 اه نآ یییحم تسیز شزرا و نارهت رهش یلصا رظنم ناونع هب یهوکیاپ تاعازترا و زر لا ناتسهوک دوجو 6
  ،یاحیرزت  ،یرگاشدرگ ی ااه  شاخب  هاب  ااه هیامرس نیا تیاده ناکما و هقینم رد یراذگ هیامرس هب لیامت 9

 هقینم رد دوجوم یاهدادعتسا و اه یگژیو هب هجوت اب ز س یاضف و یگنهرف
04/4 1 04/4 

 11/4 9 24/4 هقینم تاغاب و هناخدور ،ناتسهوک زا تظازح هدیا زا یمدرم یاهداهن ینا یتشپ و تیامح 0
 34/4 1 34/4 تسدالاب یاه حرط رد هقینم یعی ط و ز س یاهاضف زا تظازح رب دیکات و هجوت 1

 اهديدهت

 06/4 9 34/4 هقینم یاه هشاح و یماظن یضارا نورد یاهزاس و تخاس رب یرادرهش تراظن مدع 2
 06/4 9 34/4 اهزاس و تخاس شرتسگ لیلد هب هقینم ینغ یهایگ ششوپ و تاغاب یدوبان 0
 11/4 6 34/4 نیناوب نیا یارجا تهج بسانم تنامض دو ن و بسانم نیناوب و طباوض نادقف 1
 14/4 1 14/4 یرهش یاه یربراک یبایناکم و عون شنیزگ رد عبانم و طیحم ،یضارا درب تیفرظ ناوت هب هجوت مدع 3
 06/4 9 34/4 هقینم لامش یاه نیمز رد فلتخم یاه ناگرا ،اهداهن یوس زا زوجم نودب یربراک رییغت و اهزاس و تخاس 41
 تظازح مدع هجیتن رد ز س یاهاضف و تاغاب و یگنهرف و یخیرات یاهاضف نتشاد رارب دیدهت ،رعم رد 11

 اه نآ زا
14/4 1 14/4 

 11/4 6 34/4 یربراک تارییغت زا یریگولج رد یتسدالاب تراظن دوجو مدع 

 ½  1   عمج

 قیقحت یاه هتفای :ع نم

  هاب اتسا شخب نیا رد بولیمان طیارش دوجو رگ ناشن هکدشاب یم 1/6 هقینم ییاهن زایتما ،یجراخ لماوع سیرتام رد 
  عاضو  نایا  راب  ها لغ یارب یلح هار ذاختا رکف هب دیاب نیاربانب اتسا اه تصرف زا رتشیب دوجوم یاهدیدهت هک ینعم نیا
 .دوب

 بکرم لماوع بيارض هعومجم .7 لودج

 

 

 
 

 قیقحت یاه هتفای :ع نم

 
 ناگدنراگن :ع نم   SWOT يجراخ و يلخاد لماوع يبايزرا .3 لکش

 یلخاد لماوع یجراخ لماوع
T O W S 
99/1 00/4 20/1 01/4 
 بکرم لماوع بیارض هعومجم

WO ST WT SO 
96/6 01/6 30/6 12/1 
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 ینعم نیا هب دراد یییحم تسیز یاه لیسناتپ نتفر نیب زا و 1 هقینم هعسوت رد بولیمان طیارش دوجو رگناشن رادومن
   طیاراش نتافر نیب زا ثعاب دنور نیا همادا اتسا اه تصرف و توب طاقن زا رتشیب دوجوم یاهدیدهت و فعض طاقن هک
 ادش دهاوخ هقینم یییحم تسیز
 ثحب
      یاراب تاواس و ییاایفارغج تااعالطا متاسیس ،یمک یاه لدم زا هدازتسا هب شهوژپ نیا فادها رد هکنیا هب هجوت اب 
      راب دایکأت ااب ناراهت کای هقینم رد ز س یاضف یناکم و ییاضف عیزوت یگنوگچ زا یهاگآ ندروآ تسد هب و یسررب
  و ییااضف تلادع لصا تیاعر نینچ مه و دوجوم یاهانگنت و اهدو مک تخانشزاب فده اب و یییحم تسیز یرادیاپ
 و اه شور ساسا رب ،تشذگ هک روط نامه تسا هدش هراشا ز س یاضف یربراک عیزوت ظاحل هب ینارحب طقن ییاسانش
  یانارحب تیعضو و ز س یاضف بسانمان و لداعتمان ییاضف عیزوت رگنایب هدمآ تسد هب جیاتن و هدازتسا دروم یاه لدم
 صخاش نازیم نیرتمک نوسمایلیو لدم ساسا رب هک یا هنوگ هب دشاب یم کی هقینم هناگ 41 یحاون رد یییحم تسیز
     بیراض لدام سااسا راب ا داشاب یم 2 هقینم هب طوبرم یرباربان صخاش نازیم نیرتشیب و 1 هقینم هب طوبرم یرباربان
     شجناس لدام جیااتن اتاساراد ار عیزوت نیرتلداعتم 2 هقینم لباقم رد و تسا هقینم نیرتلداعتمان 1 هقینم یپورتنآ
    زاکرمت نازایم ااب 6 و 9  یااه هیحان هک داد ناشن یحاون زا کی ره یارب هدمآ تسد هب c نازیم ساسا رب زکرمت حیس
      باتارم هاب زاکرمت یاراد بایترت هاب ااااو 1 ،1 ،3  یااه هیحان و دنشاب یم زکرمت نیرتشیب یاراد دصرد 6/41 و 1/61
    رد یرهاش ز اس یاهااضف عیزوت هک تسا تقیقح نیا یایوگ زنرول ینحنم و دنشاب یم 6 و 9 هیحان هب ت سن یرتمک
    یاخرب رد و تاخاونکی عایزوت زا رتالاب اه هیحان یخرب رد و تسا توازتم تخاونکی عیزوت هب ت سن هناگ 41 یحاون
       تواازت لاامرن عایزوت ااب هاتفر ماه یور یلو دشاب یم یحاون نیب رد لداعتمان عیزوت هدنهد ناشن هک دشاب یم رت نییاپ
   مکارات و زاکرمت   هاک تاسا تقیقح نیا هدنهد ناشن زین عیزوت بیرض و یناکم بیرض یاه لدم ادرادن یدایز نادنچ
        رگنااشن زاین تاواس جیااتن تاسا هدواب لدااعتمان و بسانمان نارهت کی هقینم فلتخم یحاون رد ز س یاضف یربراک
   و فعاض طااقن  هاک  یانعم نیا هب دراد یییحم تسیز یاه لیسناتپ نتفر نیب زا و 1 هقینم هعسوت رد بولیمان طیارش
  یاییحم   تاسیز طیاراش نتفر نیب زا ثعاب دنور نیا همادا و تسا اه تصرف و توب طاقن زا رتشیب دوجوم یاهدیدهت
  یااضف هب شیپ زا شیب زاین و نارهت رهش هیور یب هعسوت :لی ب زا یلئاسم هب هجوت اب طیارش نیا هک دش دهاوخ هقینم
  یربرااک رییغت و بیرخت و یییحم تسیز تیزیک نتفر نیب زاو اهنامتخاس دح زا شیب مکارت و تیعمج شیازفا ،ز س
  راتم 6/3   هناراس نایا رهش نیا رد هک یا هنوگ هب رهش نیا فلتخم قطانم رد ز س یاضف گنهامهان عیزوت ،ز س یاضف
    راه یاراب عابرم رتم 13/9 دودح دوجوم طیارش رد ز س یاضف هنارس ،نآ کی هقینم رد ًااصخشم و رزن ره یارب عبرم
     زا ز اس یااضف هناراس قطاانم زا یدادعت یارب تسین ناسکی نارهت رهش فلتخم قطانم رد مبر نیا هت لا ادشاب یم رزن
  هاکلب قطانم لک حیس رد اهنت هن ناسکی عیزوت مدع نیا و تسا رتشیب رگید یخرب یارب و رتمک یرهش درادناتسا دح
 ادراد دوجو زین قطانم دوخ لخاد رد
                                                                                                                   یریگ هجیتن
 ی    هاجیتن رد تافایهر نایا ا داشاب     یام یاییحم تاراییغت یاساسا تلع ،ینیشنرهش یاه مازلا نآ رانک رد و ینیشنرهش



 316 ...یاضف یربراک یناکم –ییاضف عیزوت یسررب

     و ز اس یاهااضف بایرخت و یرهاش   هتخیاسگ ماجل شرتسگ ثعاب و هتفرگ لکش ییایفارغج -یخیرات یاه یگدینیپ
     و تاعی ط ،رهاش یاخارف ،ییاا یز نتفر نیب زا تا جوم و تسا هدیدرگ یضارا یربراک تارییغت و یزرواشک یضارا
 ،یا     هاقینم تاراییغت تاا جوم ااهنت هن هک تسا هدش یکیژولوکا و یگنهرف ،یداصتبا -یعامتجا تالکشم ینیع دومن
   ز اس یاهااضف ن  تافر نیاب زا ا  تاسا هدایدرگ یکیژولوکا لداعت ندروخ مه هب و یییحم تسیز تارییغت ثعاب هکلب
      رایغ و هدوالآ طیاحم هاب ار یرهاش طیحم ،اهرهش رد زاس هدولآ عیانص شرتسگ و اهرهش یسزنت  هیر ناونع هب یرهش
 ز س یاضف عاونا هب نارهت کی هقینم لک تحاسم زا دصرد 66 دودح رضاح لاح رد اتسا هتخاس لد م تسیز لباب
    ز اس یااضف نآ داصرد 21  و یموامع همین ز س یاضف دصرد 9 ،یمومع ز س یاضف نآ دصرد 9 هک دراد صاصتخا
  هاب  لایامت  کای   هاقینم قراش و یبونج قطانم ندوب یلاخ دوجو اب 40 و 42 یاه ههد رد هک نآ لاح اتسا یصوصخ
   تااغاب زا داصرد 10  دوداح .  تاسا هدواب  رتاشیب 4411 ات 4421 یعازترا هدودحم رد یلامش یحاون رد زاس و تخاس
   رد هداش دااجیا یاه كراپ و دوش یم هدهاشم 6 هیحان رد بیرخت نیرتشیب و دنا هدش دوبان اه لاس نیا هلصاف رد هقینم
   ز اس یااضف هنارس ،هقینم یرزن 020390 تیعمج هب هجوت اب ادنتسین هسیاقم لباب کیژولوکا هدزاب ظاحل زا تدم نیا
     صخااش نازایم نیرتالااب ااب 14 و 2    هایحان اتاسا لدااعتمان هناگ 41 یحاون رد نآ عیزوت و تسا عبرم رتم 13/9 نآ
 و 1 هیحان و طیارش نیرتهب رد ناتسوب و كراپ 09 و 19 نتشاد و عبرم رتم 1/3 و 11/46 هنارس اب ،یپورتنآ و یرباربان
    نیرتداب رد ناتاسوب و كرااپ 3 و 0 نتشاد و 61/6 و 1/1 هنارس اب ،یپورتنآ و یرباربان صخاش نازیم نیرت نییاپ اب 1
       ز اس یاهااضف عایزوت هاک تافرگ هاجیتن  ناوات یم ،فلتخم یمک یاه شور یریگراکب هب هجوت اب .دنراد رارب طیارش
  هاب  دواش ی ام هدید قطانم نیب رد رظن نیا زا یمک توازت و تسا لداعتمان نارهت کی هقینم هناگ 41 یحاون رد یرهش
   تواازتم تاخاونکی عیزوت هب ت سن هناگ 41 یحاون رد یرهش ز س یاهاضف عیزوت زنرول ینحنم ساسا رب هک یا هنوگ
   رد لدااعتمان عایزوت  هدانهد  نااشن هک دشاب یم رت نییاپ یخرب رد و تخاونکی عیزوت زا رتالاب اه هیحان یخرب رد و تسا
  زا رتالااب 1 و 0 ،41  یااه   هایحان رد هداش ه ساحم L.Q ،یناکم بیرض لدم ساسا رب نیننمه و دشاب یم یحاون نیب
  هایحان رد ادشاب یم رگید یاه هیحان هب ت سن اه هیحان نیا رد یرهش ز س یاهاضف یالاب زکرمت هدنهد ناشن و هدوب کی
  راداقم نیا 3 و 1 ،2 ،9 ،6 ،1 یاه هیحان رد و تسا هیحان نیا رد لداعت یایوگ هک هدوب کی اب ربارب ًاا یرقت رادقم نیا 0
     کاینکت سااسا راب اتاسا رگید یاه هیحان هب ت سن هیحان نیا رد یربراک نیا زکرمت مدع رگنایب و هدوب کی زا رتمک
   هاقینم هاناگ 41  یحاوان رد یرهش ز س یاهاضف نییاپ زکرمت هدنهد ناشن هدمآ تسد هب c نازیم ،زکرمت حیس شجنس
    کای هاقینم هایحان مادک رد زکرمت هک نیا نتسناد و ز س یاهاضف زکرمت لیلحت ندش رت نشور یارب اتسا نارهت کی
     راه یاراب هدامآ تاسد هب c نازیم امیدرک ه ساحم اه هیحان زا کی ره یارب هناگادج روط هب ار شور نیا ،تسا رتشیب
 و  دناشاب ی ام  زاکرمت نیرتشیب یاراد دصرد 6/41 و 1/61 زکرمت نازیم اب 6 و 9 یاه هیحان هک داد ناشن یحاون زا کی
   شور سااسا راب ا دناشاب ی ام 6 و 9  هایحان هب ت سن یرتمک بتارم هب زکرمت یاراد بیترت هب ااااو 1 ،1 ،3 یاه هیحان
  هدانهد  نااشن و هدمآ تسد هب کی زا رتالاب 41 و 0 ،2 ،0 یاه هیحان رد ز س یاهاضف عیزوت بیرض ،زین عیزوت بیرض
  تاواس لیلحت هجیتن زا هک روینامه .دشاب یم کی زا رتمک اه هیحان هیقب رد و تسا اه هیحان نیا رد ز س یاهاضف مکارت
 هقینم ییاهن زایتما ،یجراخ لماوع سیرتام رد و هدوب 9/6 ربارب یلخاد لماوع یبایزرا رد هقینم زایتما ،هدمآ تسدب زین
 ینوریب و ینورد لماوع یبایزرا رادومن عومجم رد اتسا شخب نیا رد بولیمان طیارش دوجو رگناشن هکدشاب یم 1/6
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  نایا   هاب داشاب یم یییحم تسیز یاه لیسناتپ نتفر نیب زا و هقینم هعسوت رد بولیمان طیارش دوجو رگناشن 1 هقینم
  تعاضو هقینم ز س یاضف طیارش و ؛تسا اه تصرف و توب طاقن زا رتشیب دوجوم یاهدیدهت و فعض طاقن هک ینعم
 ادش دهاوخ هقینم یییحم تسیز طیارش نتفر نیب زا ثعاب دنور نیا همادا و درادن یبولیم
 عبانم
 ،2 و 1  هراماش ،زبس یاضف يملع همانلصف ،برغ رد زورما هب ات مهدزناپ نرب زا یرهش یاهكراپ موهزم رییغت ریس (0191) امه ،یناه هب

 انارهت
 ا06-19 صص ،یدابآ هلجم ،یرهش ز س یاضف هنارس ه ساحم شور داهنشیپ (0091) زی ماک ،ینایلس مارهب

  هالجم    ،یتیریدام یااهراکهار هائارا و نارهت رهش ز س یاضف رب یرهش هعسوت تارثا یسررب (1191) رصان ،داژن مرحم ؛نموه ،روپ نمهب

 اراهچ هرامش ،مهدزای هرود ،تسيز طیحم یژولونکت و مولع

  یااهشهوژپ ،نارهت یرادرهش 3 هقینم یرهش ز س یاضف تیریدم (1191) هنامس ،هدوتس ؛دمحم ،دورناکسارس روپر کا ؛دمحا ،دمحاروپ

 ا41-36 صص ،32 هرامش ،10 هرود ،يناسنا یایفارغج

 ا11-16 صص ،اهیرادرهش هلجم ،ریبدرس تشادای (9191) ،دمحا ،نهاوت

 یزير همانرب سنارفنک نیمود ،اهرهش یییحم تسیز یرادیاپ رد یتفایهر یرهش ز س اضف هعسوت (1391) هزئاف ،یروکش ؛هموصعم ،ی ی ج

 اتسیز طیحم هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،تسيز طیحم تيريدم و

 ارهپس تاراشتنا ،(اهاليو و اه راپ يحارط) زبس یاضف يسدنهم (2191) دیشمج ،یتمکح

    ياشهوژپ ياملع همانلاصف ،لیبدرا ناتسا رد یرهش ی تارم هلسلس راتخاس لیلحت و یسررب (4391) دیشمج ،یدولوم ؛مشاه ،روپ شاداد

 ا191-641 صص ،09 هرامش ،ييایفارغج یاضف
  تااعالطا هناماس یریگراکب اب یرهش ز س یاضف یناکم لیلحت (2191) دمحم ،یلیگ اضر ؛ناغمرا ،یدمحا ؛هدازآ ،یمظاک ؛هدیپس ،یشاداد

 ایرهش تيريدم و یزير همانرب سنارفنک تالاقم هعومجم ،GIS یناکم

  یزاير همانرب تاعلاطم ماجنا یامنهار ،(4391) هجدوب و همانرب یگنهامه و یداصتبا روما تنواعم ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس

 انیمزرس شیامآ یلم زکرم ،ناتسا شيامآ

 اهحزص 211 ،روشک ترازو یرادرهش نامزاس ،مهن دلج ،(زبس یاضف) یرادرهش زبس باتک (3091) دمحا ،ایندیعس

   يباایناکم و (ينااشن شتآ ،تارباخم ،تسپ) یرهش تازیهجت و تاسیسات يسررب (9191) دمصلاد ع ،هاوخ یدیعس ؛نسحم ،نایرطاش

      ،ناتاسچولب و ناتاسیس هاگاشناد ،یرهاش یزایر  هامانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک همانایاپ ،دهشم رهش ديدج و ميدق تفاب رد اه نآ
 انادهاز
      و اایفارغج هتاشر داشرا یاسانشراک هامانایاپ ،GIS    زا هدافتاسا ااب یرهاش زبس یاضف يبایناکم هنیهب یوگلا (1191) لیعامسا ،یریش

 اناجنز هاگشناد ،رهش یزیر همانرب
   یرهاش یزايرهمانرب هاگديد زا (یرهش نورد یاه  راپ) زبس یاضف یربراک لیلحت و يسررب (1191) ر کا ،یلیعمسا ؛یلع ،یرگسع

 اسردم تیبرت هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم ،رنه هدکشناد ،دشرا یسانشراک همانایاپ ،(زيربت یرادرهش 8 و 1 قطانم یدروم هنومن)

  زاکرم تاراشتنا ،نارهت رهش نالک يطیحم تسيز یاهدربهار و اهشلاچ شيامه تالاقم هعومجم ،نارهت میلبا (0191) لولهب ،یناجیلع
 انارهت رهش یزیرهمانرب و تاعلایم

 GIS     ییاایفارغج تااعالطا متاسیس زا هدازتاسا اب زیر ت یرهش یاه كراپ ییاضف عیزوت یبایزرا ،(4391) دمحم ،یر نب ؛لضزلاوبا ،یر نب
 ا096-966 صص ،6 هرامش ،06 لاس ،يطیحم یزير همانرب و ایفارغج همانلصف ،(گنیرفاب و هک ش لیلحت یقی یت شور)
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 پاچ ،نارهت رهش ز س یاضف و اهکراپ نامزاس تاراشتنا ،اه هاگجرفت و زبس یاضف و اه  راپ نوماریپ يثحابم (0091) کیرنه ،ناینونجم
 انارهت ،لوا
 ا26 هرامش ،نارهت ييایفارغج یاهشهوژپ هلجم ،نارهت یعی ط یامیس (3291) هلا جرف ،یدومحم
 ،ز س یاضف یربراک عیزوت رب دیکأت اب مالیا رهش یعامتجا تسیز یرادیاپ لیلحت ،(3191) هنیکس ،یر کا یلع ؛یدهم دیس ،یمظاک یسوم
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