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 چکیده

زیست محیطی و مدیریتی ، اجتماعی، جمعیت و همجواری با سایر شهرها به کانوان مشکالت اقتصادی حریم تهران به دلیل افزایش

 منطقه مدیریت آن کنار در و دولت است. زیرا عرصه این در رو پیش چالشهای مهمترین از تبدیل شده است. مدیریت آن

 ساکنان برای را زیست قابل محیطی و پایدار ای توسعه، جهانی تازه فضای مطلوب در نقش ایفای ضمن، بتوانند باید تهران شهری

آوری اطالعات از  تحلیلی بوده و در جمع-سازند. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی فراهم پهنه این میلیون نفری 51

( بهره SWOT-AHPاز مدل ترکیبی) ها های استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافت مطالعات میدانی و کتابخانه

بیشترین  230.0نهادی با کسب امتیاز  -دهد که در بین عوامل مورد بررسی موضوع مدیریتیها نشان میگرفته شده است. یافته

درجایگاه دوم واقع شده است و  23050شد که با کسب امتیاز با  میاقتصادی  اهمیت و اثرگذاری را دارد. دومین موضوع عامل

ن آو این مقدار منعکس کننده میزان اهمیت و اثرگذاری  235.0شد که امتیاز ان برابر با  میسومین بخش اثرگذار موضوع کالبدی 

ستراتژی تدافعی نیز دارای د که استراتژی تهاجمی دارای بیشترین حساسیت و اده میاست. همچنین نمودار تحلیل حساسیت نشان 
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 همدقم
 شرتسگ ،ینوگرگد نیا یلصا للع زا یکی .تسا هدرک نوگرگد ار نیمز هرهچ تدش هب رشب هتشذگ لاس 60 لوط رد
 ,Pickett)تسا ناهج یاه نیمزرس لکش رییغت رد مهم یا هفلؤم ینیشنرهش .(Alberti, 2008)تسا هدوب ینیشنرهش

 اهرهش هکلب ،دوش یمن گرزب یاهرهش ندش رادیدپ بجوم طقف تیعمج دتمم شیازفا و هدز باتش ینیشنرهش .(2011
 ،یریگ لکش بجوم ،یعیبط طیحم تیاهنرد و ،یغاب و یزرواشک یضارا ،دوجوم یتسیز یاهاضف یوس هب یورشیپ اب
 نینچ .(Kirk, 2004,: 1) دندرگ یم یمسرریغ لاکشا رد و نوگانوگ یاه هزادنا رد اهرهش یورشیپ ای و ینوگرگد
 ناوت مدع و هدش یمسرریغ ناکسا و یراکیب ،نکسم ریظن ینوگانوگ داعبا رد تالکشم زورب بجوم یدنور
 نوزومان دشر ضرعم رد ًاامئاد اهرهش میرح ات دوش یم بجوم ،هدش داجیا لئاسم هب یرهش یاه طیحم ییوگخساپ

 ،نیشنرهش تیعمج ناباتش دشر نیا ،نیاربانب .(8398 ،شواک و حرط) دنریگ رارق یرهش یاه یربراک موجه و اهرهش
 یرهش تامدخ هئارا زین و نیشنرهش تیعمج یاهزاین هب ییوگخساپ موزل و گرزب یاهرهش هب رجاهم تیعمج موجه
 زا نآ هجیتن هک هدش رهش هدودحم و میرح دیدهت و نآ نوماریپ تمس هب رهش شرتسگ هب رجنم ،گرزب یاهرهش رد
 .(60 :1398 ،یگیب)تسا اهرهش فارطا یعیبط متسیسوکا و یزرواشک یاه نیمز نتفر نیب
 یرهش تیعمج شیازفا لیلد هب یلامش یاکیرمآ هژیو هب و یبرغ یاپورا هتفای هعسوت یاهروشک یاهرهش 6038 ههد زا
 شرتسگ دوخ نوماریپ زا یرتشیب یاضف هب ،رگید فرط زا ینیشنالیو و ینیشن هموح گنهرف شرتسگ و فرط کیزا
 عیرس دشر هب زین گناج و تناوتراتسا .تسا هداد رییغت ار یضارا یربراک یتنس یوگلا هلئسم نیا و ؛دنا هدرک ادیپ

 و یقرب یاهاومارت دوجو و لقنو لمح یاه هنیزه شهاک لیلد هب نتگنشاو رد لاثم ناونع هب و اکیرمآ رد اه هموح
 .(Sturtevant and Jung, 2011: 48)دننک یم هراشا لقنو لمح یاه هنیزه شهاک و یصخش لیبموتا هب یسرتسد شیازفا
 رتمک هژیو هب و هتفای هعسوت یاهروشک رد یرهش نالک قطانم شیادیپ و اهرهش نالک شرتسگ اب ،اتسار نیمه رد

 شرتسگ اب ساسا نیمه رب .دنا هتشاد رارق ینوگرگد و تالوحت نازیم نیرتشیب ضرعم رد یرهشاریپ یحاون ،هتفای هعسوت
 .تشاد ار نآ ی همانرب یب شرتسگ زا یشان یفنم یاهدمایپ راظتنا دیاب ؛نارهت نوچ ییاهرهش نالک ی هلاه رد یرهشاریپ

 و نیمز شورفودیرخ) نیمز هدشن لرتنک یرگادوس طیارش تحت نآ یرهشاریپ طیحم رد نارهت یورشیپ رگید نایب هب
 رد هکلب دوش یم یطیحم تسیز طاطحنا بجوم اهنت هن ؛نآ دنم ماظن تیاده یاهراکوزاس و وگلا نادقف و (یرگ هطساو
 لک هعسوت یتینما و یداصتقا ،یعامتجا یاه هفلؤم و داعبا مامت ریگ نابیرگ ،مزال یاه یشیدنارود و یرگن شیپ بایغ
 رد اهرهش تیریدم ،نیاربانب .(309 :٩398 ،نارگید و نایمظاک)دش دهاوخ نارهت یرهش نالک هقطنم و رهش نالک

 و لرتنک تحت اه نآ نوماریپ رد یمیرح تسا مزال اهرهش روما هرادا یارب .دریذپ یمن نایاپ اه نآ یراداو ینوناق یاهزرم
 زین نآ تالوحت و عیاقو زا ،دراذگ یم ریثأت دوخ نوماریپ میرح رب هک نانچمه رهش اریز ؛دریگ رارق نازیر همانرب تراظن
 اب هجاوم رد داهن نیرت یلصا هک هنوگ نامه ،نآ میرح و رهش نایم یا هطبار نینچ عبت هب اه یرادرهش .دریذپ یم ریثأت
 شخب نونکا اما ؛دننک افیا ار یلصا شقن زین اهرهش میرح تریدم رد دیاب دنوش یم بوسحم اهرهش لخاد لئاسم
 هن یتیعمج و یدبلاک تالوحت رذگهر رد نارهت رهش نالک میرح تیریدم ناونع هب اه یرادرهش تالکشم زا یا هدمع
 و ینوناقریغ یاهزاسو تخاس ،یمسرریغ یاه هاگتنوکس دشر .دراد رهش میرح رد هشیر هک یلخاد هدودحم رد
 یتالکشم زا یشخب اهنت هدنکارپ یفنص و یتعنص یاهدحاو رارقتسا ،نآ کیکفت و یضارا یربراک رییغت ،هطباض یب



 738 ... تیریدم یداهن یاهدربهار و اهشلاچ

 دنور ،ریخا ههد دنچ رد دش هراشا هک روط نامه .دنتسه ریگرد نآ اب رهش میرح رد اه یرادرهش بلغا هک تسا
 یزادنا تسد راچد تختیاپ میرح هرتسگ هک تسا هدوب یا هنوگ هب نارهت رهش نوماریپ یاه هاگتنوکس دشر و شرتسگ
 و تسا هدش بیرخت یدایز رادقم هب نآ یزرواشک نیمز و اه غاب ،یعیبط ششوپ اب یضارا و هدش هدرتسگ یدوبان و
 .(199 :٩398 ،یرون)دشاب یم یتآ یا هلاس رد یتیریدم و یطیحم تسیز تالضعم یبای تعسو رگناشن هلئسم نیا

 ره ،یتیریدم نینچ نادقف هب هجوت اب و رضاح لاح رد هکارچ .دراد زاین یرهش ی هچراپکی تیریدم کی هب نارهت میرح
 ،یفاضا یاه هنیزه ،یراک یزاوم» ثعاب عوضوم نیا .درب یم شیپ ار دوخ راک عجرم نامزاس اب یگنهامه نودب ینامزاس
 یراذگ هیامرس تهج نماان یطیحم ،یرهش یاه حرط و اه هژورپ یریذپ ققحت مدع ،یرهش طیحم و اهاضف نییاپ تیفیک
 و اه یرادرهش هاگیاج ندوبن صخشم رد هشیر تالکشم نیا .تسا هدیدرگ نادنورهش یتیاضران و یصوصخ شخب
 .(0198 ،یدنوخآ)«دراد یمدرم داهن کی ناونع هب رهش یاروش و نارادرهش یارب یفاک تارایتخا مدع
 اب دراد یعس شهوژپ نیا .دشاب یم تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم ققحت یاهدربهار و شلاچ هلاقم نیا زا فده
 یورشیپ یاهشلاچ تالکشم زا یخرب دوجوم تیعضو لیلحت اب و (SOWT-AHP) یپ چا یا و تاوس یبیکرت لدم
 دروم رهش نالک میرح دناوت یم یملع و قیقد یزیر همانرب اب رما نیا ،دهاکب ار رهش نالک میرح هچراپکی تیریدم
  .داد قوس هچراپکی و رادیاپ هعسوت تهج رد ار هعلاطم

 قیقحت هنیشیپ
 نآ تیریدم و یزیر همانرب یناهج تایبرجت و میرح یسانش هنوگ ناونع تحت یشهوژپ رد ،(6398)نارگید و روپ كرب
 رد هچ و زبس یاهدنبرمک بلاق رد هچ یرهش یاه میرح یارب بسانم درکراک نیمضت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب
 و هناروآون یاهشور شرتسگ ؛یداهن و ینوناق ینابیتشپ ندومن مهارف مزلتسم زاس و تخاس لرتنک یحاون بلاق
 و اهمیرح درکراک و تیمها هنیمز رد یناسر عالطا شورپ و شزومآ ،میرح تیریدم رد یمسرریغ و هنابلطواد
 .تسا میرح یاقترا و تظافح ایرب یلحم و یا هقطنم ،یلم هدارا زا یدامتعا لباق حطس یریگ لکش
 هعسوت و تنایص تیریدم و یزیر همانرب رد Meta-SWot تسبراک» ناونع اب یا هلاقم رد (0398) نارگید و یربکا
 تبسن یلخاد یاهیاناوت و عبانم نزو هک تسا نیا رگناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنا هتخادرپ «نارهت رهشنالک میرح رادیاپ
 دنبرمک ،میرح هچراپکی تیریدم یاه لماع هک یروط هب ،تسین ناسکی یبونج هنهپ میرح یاهیاناوت و عبانم نازوا هب

 دیلقت ،ندوب شزرا اب هدنهد ناشن نیا هک دنراد ار نازوا نیرتشیب بیترت هب یصوصخ شخب یراذگ هیامرس و ،زبس
 نیا هب دیاب ور نیا زا .تسا یبونج هنهپ میرح رادیاپ هعسوت رد لماوع ریاس هب تبسن ینامزاس بسانت و یریذپ ان
 ماظن و زبس دنبرمک ،میرح هچراپکی تیریدم یاهرایعم ییارجا تامادقا ظاحل زا نینچمه ،درک یا هژیو هجوت لماوع
 هک یطیحم یجراخ لماوع یسررب جیاتن نینچمه.دریگ رارق ردص رد دیاب میرح روما هرادا رد ،یلام عبانم تیریدم
 ریغ یاهزاسو تخاس و یراوخ نیمز ،میرح هنیمز رد ینوناق تاضراعت و قرفتم تیریدم یاه هفلوم دهد یم ناشن
 عونت شهاک و یهایگ ششوپ و تاغاب یدوبان ،ددعتم نایرجم طسوت اهنآ لامعا و نیناوق یعوضوم عونت ،زاجم
 یطیحم لماوع یبایزرا رد یطیحم نالک لماوع نیب ردار نازوا نیرتشیب یطیحم تسیز و یعیبط تارطاخم ،یتسیز
 رب رثوم (ینوناق و یتخانش موب ،یکیژولونکت ،یعامتجا یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا)نامزاس لرتنک زا جراخ رثوم
 .دنراد میرح یبونج هنهپ یاضف
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 تختیاپ یبونج میرح هنهپ رد یدرکراک – ییاضف تالوحت یدربهار لیلحت» یشهوژپ رد (0398) نارگید و ییاریحب
 هعسوت بجوم اهنت هن نارهت رهش نالک یکیزیف شرتسگ هک دندیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ «نارهت رهشنالک
 بیرخت بجوم یقرش بونج و یبرغ بونج و بونج یاه هیشاح رد اصوصخ هکلب تسا هدشن فارطا یاهاتسور
 و اهاتسور دبلاک و تفاب ینوگرگد زین و یزرواشک یضارا بیرخن و یدوبان و یعیبط یاه هیامرس و اه تورث
 هک دنور نیا.تسا هدش قطانم نیا رد ییانب ور و ییانب ریز تامدخ هب یسرتسد رد یدیدش یناماسب ان و تیمورحم
 هب ور یدنور تروص هب ،هدش ثداح ینیشن رهش عیرس هعسوت هجیتن رد نارهت رهش نالک یتیعمج تارییغت لیلد هب
 هجاوم یدج یتارطاخم اب هدنیآ رد رهش نیا دوشن ییوج هراچ دنور نیا فقوت هرابرد رگا و هتشاد همادا سرتسگ
 .دش دهاوخ
 تالکشم شهاک رد یلوصا یاهراکهار و اهرهش میرح یضارا تیریدم» ناونع اب یشهوژپ رد(3398)زازب هدازیداه
 هب هجوت نودب و رهش یدبلاک هدودحم رد اهنت رهش هنیهب تیریدم هک دسر یم هجیتن نیا هب و هتخادرپ «دهشم یرهش
 نیا تالکشم ،رهش میرح یضارارب تراظن و تیریدم یارب صاخ یدربهار دوجو نودب و دبایمن ققحت شنوماریپ
 تیریدم تحت یعیبط یاه هیامرس ناونع هب رهش نوماریپ یضارا ناشیا رظن زا .دوش یم رت ینارحب زور ره قطانم
 .دنریگ رارق قیقد تراظن و دحاو
 هب« نارهت رهش میرح رادیاپ نیمز تیریدم رد ازفا نایم هعسوت ترورض» ناونع تحت یشهوژپ رد (1398)یگیبدسا
 نییعت اب هعسوت زا تعنامم شقن زا نارهت یرهش هعسوت تیریدم هک داد ناشن قیقحت جیاتن .تسا هتخادرپ یسررب
 اما تسا هتسج هرهب نامزمه تروص هب میرحو هدودحم نییعت اب هعسوت تیاده و لرتنک شقن نینچمه و زبس دنبرمک
 ازفا نایم هعسوت درکیور زا هدافتسا نیاربانب ،دنک افیا یبوخ هب نوزوم هعسوت هب یبایتسد یارب ار دوخ شقن هتسناوتن
 راکهار دناوت یم نآ یتآ شرتسگ زا تعنامم و میرح رادیاپ تیریدم تهج رد(رهش ینورد یاه تیفرظ زا هدافتسا)
 .دشاب هنیهب

 اهنآ جیاتن و دنا هتخادرپ نیچ رد یرواشک یضارا یربراک هوحن رب ار اهرهش شرتسگ ریثات (9863)نارگید و 8گنیاج
 راشف نیا و دهد یم رارق راشف تحت تدش هب ار رهش هموح و فارطا یعیبط عبانم ،یرهش شرتسگ هک دهد یم ناشن
 .تشاد دهاوخ ماودت زین هدنیآ رد
 یرظن ینابم
 یرهش هچراپکی تیریدم
 ,Stren)دنکیم قیدصت یاهدرتسگ میهافم رب هک ،(88 ،3٩98 ،امیچریباش) تسا ریگارف موهفم کی یرهش تیریدم

1993; Mattingley, 1994).و مهم رایسب شقن رهش یاههاگتنوکس دوبهب و رهش هعسوت و دنور رد یرهش تیریدم 
 نایم طباور دراد یعس ،رهش روما بولطم هرادا فده اب یرهش تیریدم ماظن .(٩9 ،3198 ،هعیش) دراد هدننک نییعت
 مدرم عفانم و اهرهش ظفاح دیاب یرهش تیریدم هک ارچ ،(0٩ ،6198 ،روپ شاداد) دزاس گنهامه ار یرهش رصانع
 رد ،رهش روما مامت هک دوش یحارط یوحن هب دیاب یرهش تیریدم ینامزاس بوچراچ .(39 ،3198 ،هعیش) دشاب رهش

                                                                                                                                                               
1 jiang 
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 ،ینامزاس نیب طباور و اه یگنهامه ،یطیارش نینچ رد .دهد رارق ششوپ تحت ار یدرکلمع و ییایفارغج ۀنیمز ود ره
 دیاب ،رهش روما لوئسم و رثؤم تارادا و اه نامزاس مامت هک یا هنوگ هب ،دنتسه رادروخرب یا هژیو هاگیاج و تیمها زا
 .(80 ،9٩98 نایمظاک) دنزادرپب دوخ تیلوئسم یافیا هب و هدرک لمع گنهامه و دنمفده ۀناماس کی بلاق رد
 تحت (ىمومع و ىتلود زا معا) طبر یذ ىاهداهن و ىرادرهش ،تیزکرم هب گنهامه و هچراپکی ىرهش تیریدم 
 نیا نودب .تسا اه یرادرهش فیاظو نیودت رد رظندروم ىمومع ىوگلا ،رهش ىاروش ىلحم یراذگ تسایس و تراظن
 و رهش روما هرادا ىارب هدش فرص عبانم و تامادقا هعومجم ىشخبرثا و ییآ راک ،ىنامزاس نیب ىگنهامه و تدحو
 و ىرادرهش ىدرکلمع و ىیاضف تیعماج ،بوچراچ نیمه رد .تسا کیکشت و لاؤس دروم تدش هب نآ هعسوت
 و نایمظاک) تسا ىلوصا ىترورض ىرهش تایح داعبا همه و رهش ىاضف مامت لرتنک و تیاده رد ىرهش تیریدم
 حوطس رد رگیدکی اب طبترم رصانع زا یدایز دادعت ۀدنریگربرد یرهش تایلمع هک اجنآ زا.(08 ،9198 ىناوضر ىدیعس
 حوطس رد اه شالت نایم یگنهامه داجیا یارب یرهش تیریدم رد یا هناماس درکیور ،تسا یریگ میمصت فلتخم

 .(Chakrabarty, 2001: 333)تسا ریذپانراکنا ترورض کی ،فلتخم
 رادیاپ هعسوت
 یتنس یاه لکش هکنیا هب داقتنا اب رادیاپ هعسوت.تسا یا هقطنم هعسوت رد اهدرکیور نیرترخوم زا یکی رادیاپ هعسوت
 هعسوت یاپمه زین ار یعامتجا و یطیحم تسیز لئاسم ،دنا هدوب روحم داصتقا دح زا شیب یا هقطنم و یلحم هعسوت
 موهفم زاغآ زا ههد هس لوط رد ،لاح نیا اب .(31 :8398 ،نایمظاک ،دار یجرف)تسا هداد رارق راک هحولرس یداصتقا
 و رادیاپ هعسوت یلمع موهفم و اوتحم هیارا یارب اهروشک زا یرایسب رد یدایز یاه شالت ،٩138 لاس رد یرادیاپ
 لماش هک دراد دوجو رادیاپ هعسوت یلصا داعبا هنیمز رد عامجا عون کی دروم نیا رد هتبلا ؛تسا هدش ماجنا نآ جیاتن
 .(Figueroa and Rotarou, 2016: 1)تسا یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یداهن -یرادیاپ یلصا تامازلا
 راب نیلوا یارب ،موهفم نیا.دراد ریخا نرق یطیحم تسیز یاه شبنج تارکفت رد هشیر ،رادیاپ هعسوت یزورما موهفم
 ،رخاموش ،6٩38 ههد زا لبق .(01 :0٩98 ،وراب)تسا هدش هداد تبسن «دراوارابراب» مناخ هب 6٩38 ههد طساوا رد
 :6398 ،رخاموش)درب راک هب تامدخ و تادیلوت و هدنوش دیدجت عبانم و یداصتقا یاهراتخاس موهفم رد ار یرادیاپ
 زا.دشاب یتسیز بولطم تیفیک هدننک نیمضت هک یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاضف داجیا ینعی رادیاپ هعسوت.(61
 رد ،هدنیآ یاهلسن ییاناوت دیدهت نودب ار ینونک لسن یاهزاین هک تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت ،یموهفم هاگدید
 ،یرهش رادیاپ هعسوت دنیآرف رد .(٩0 :1398 ،روپ حلاص ،هداز لیعامسا)دنک نیمضت نیمات ناشیاهزاین ندرک هدروآرب
 رگنعماج درکیور یرهش تیریدم هب نتخادرپ .دشابیم یمازلا یرهش هعسوت رد تیریدم شقن و هاگیاج هب نتخادرپ
 ،8198 ،نایوضر) دبلطیم ار یعامتجا و یونعم یاهشزرا و یدام عبانم ،اهتیعقوم زا یتسرد تخانش نتشاد و
 هجوت اب دیاب یروشک ره و درادن دوجو اهروشک یارب یدحاو لومرف یا هقطنم رادیاپ هعسوت یارب تقیقح رد .(308
 رادیاپ هعسوت صاخ یاهرایعم لابند هب ،دوخ یکیژولوکا طیارش و یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا طیارش هب
 هرازه رد یگدنز طیارش دوبهب یارب رشب یلصا شلاچ دیاب ار رادیاپ هعسوت نیاربانب .(39 :3٩98 ،هداز دهتجم)دشاب

 هک تسا هدش میسرت و نیودت اهروشک رثکا رد یددعتم یاهزادنا مشچ و اهوگلا نآ هب ندیسر یارب هک دیمان موس
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 زا یدنم هرهب رد یعامتجا تلادع -ج تسیز طیحم زا تظافح -ب یداصتقا بولطم هعسوت-فلا لماش
 (٩1 :3398 ،یرارق و هدازیلع ،روپناما)هعسوت یاه صخاش
 تختیاپ میرح یرهش هچراپکی تیریدم و رادیاپ هعسوت

 اهنآ ینیشنرهش خرن هک هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو هب ،اهروشک زا یرایسب هعسوت یاه همانرب رد رادیاپ یاهرهش
 ناونع هب رادیاپ هعسوت ندش حرطم .(Musakwaa and Adriaan Van, 2013: 143)دنراد یرایسب تیمها ،تسالاب

 راگزیهرپ ،تخب زوریف)تسا یگدنز فلتخم داعبا و هرک تسیز هرتسگ رب اهرهش راثآ زا یشان موس هرازه یلصا راعش
8398 ،رف یعیبر و :  یاه همانرب یساسا فدها زا داعبا یمامت رد هعسوت هب یبایتسد و یرهش قطانم طیارش دوبهب .(183
 و اه ناسنا یرادیاپان ببس زورما یرهش عماوج یاهیگژیو ،اذل .(Fitri Amir, 2015: 118)دشاب  یم رادیاپ هعسوت
 نیا .(08 :1198 ،مدقم یراختفا و یناریمش یدیفم)تسا هدش (عونصم طیحم و یعیبط طیحم)تسیز طیحم
 هب رجنم ،گرزب یاهرهش رد یرهش تامدخ هئارا زین ورهش هب رجاهم تیعمج موجه ،نیشنرهش تیعمج ناباتشدشر
 یزرواشک یاه نیمز نتفر نیب زا نآ هجیتن هک هدش رهش هدودحم و میرح دیدهت و نآ نوماریپ تمس هب رهش شرتسگ
  .( 11 :3198 ،یگنس و نایعیفر ،ییادتقمریم) تساهرهش فارطا یعیبط متسیسوکا و
 هچ ره هک یروط هب .دارذگ یم اتسور یحاون رب مه و یرهش میرح و یحاون رب مه ار یعونتم تارثا هعسوت نیا

 رد .(0 :3398 ،هدازیداه)دننک یم لقتنم دوخ رترود یحاون هب ار دوخ تاریثات ،دنبای یم یرتشیب هعسوت اهرهش
 هب یدج یاهبیسا و تاراسخ ثعاب ،نردم و روحم داصتقا شرگن هبلغ لیلد هب ،ناریا دننام یموس ناهج یاهروشک
 قطانم یزیر همانرب تیریدم هب هجوت مدع و یزکرم رهش تیروحم اب نوماریپ زکرم شرگن .تسا هدش میرح قطانم
 یاهرهش نوزوم ان هعسوت و یناماسبان لیالد نیرتمهم زا ،قطانم نیا یارب هدش ذاختا طلغ یاه تسایس و نوماریپ
 ،ییاریحب )دراد اهرهش میرح قطانم رد هشیر روشک یاهرهش تالکشم زا یا هدمع شخب نیاربانب.تسا هدوب ناریا

 .تسا هتخاس هجاوم یددعتم تالکشم اب ار ناهج یاهروشک رثکا ،اهرهش عیرس شرتسگ ینونک رصع رد.(3 :1398
 قطانم زا یرایسب یطیحم تسیز و یعامتجا– یداصتقا لئاسم هکلب یزاسرهش یاه تسایس اهنت هن هک یروط هب

 یاهنیمز نتفر نیب زا ثعاب هدیدپ نیا .( 108 :٩198فداشون و ینابرق)دنا هتفرگ رارق هدیدپ نیا ریثات تحت یرهش
 تسا هدرک لیدبت یرهش رظانم هب ار یزرواشک و یعیبط رظانم و هدش نایشنرهش یاه هتساوخ نیمات یارب یزرواشک
(Zhang and shen, 2011:141)و یدبلاک دشر موس ناهج یاهروشک رد صوصخ هب و تیمها زئاح هلاسم اذل 
 هصخشم هب و تسا هداتفا قافتا هدنکارپ تروص هب و نییاپ مکارتاب عقاوم رثکا رد هک تساهرهش رادیاپ هعسوت یوگلا

 .(UN- habitat , 2012: 29-30).تسا هدش لیدبت هعسوت لاح رد ناهج رد اهرهش زا یرایسب یرهاظ
 هک دنتسه ییایوپ و هدیچیپ رایسب یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا یدبلاک یاه متسیس ،یرهش قطانم و اهرهش
 ،یا هدش هتخانش یگژیو نینچ هب هجوت اب .تسا ور هب ور یرایسب یاه یراوشد اب اه نآ هدش یزیر همانرب تیاده و لرتنک
 ناشفادها قیقحت رد راظتنا دروم یشخب رثا و ییاراک هب یبایتسد یارب تیریدم و یزیر همانرب نارازگراک و نازادرپ هیرظن
 یارب اه یگدیچیپ نامه اب یرظانتم متسیس دنا هدرک شالت هقطنم و رهش ینعی ،دوخ عوضوم هدیچیپ متسیس یاپ هب اپ و
 لئاسم عفر زین و مجسنم و هچراپکی هعسوت تیاده یارب دنناوتب قیرط نیا زا ات دننک داجیا نآ تیریدم و یزیر همانرب
 نوچ ییاهدنوشیپ ای اهدنوسپ اب بلغا هک یمیهافم بیترت نیا هب .دنیامن یرترثوم مادقا ییایفارغج یاه هنهپ نیا جنرغب
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 :٩398 ،یرونا)دنتسه ییاه شالت نینچ ییایوگ دندرگ یم هارمه اهنیا لاثماو مجسنم ،یزاس هچراپکی ای ،هچراپکی
 رد ور شیپ یاهشلاچ نیرتمهم زا تختیاپ میرح صوصخلا یلع اهرهشنالک میرح تیریدم هوحن ،دوجو نیا اب .(819
 یاضف رد بولطم شقن یافیا نمض ،دنناوتب دیاب نارهت یرهش هقطنم تیریدم نآ رانک رد و تلود اریز تسا هصرع نیا
 و رورس)دنزاس مهارف هنهپ نیا یرفن نویلیم 08 نانکاس یارب ار تسیز لباق یطیحم و رادیاپ یا هعسوت ،یناهج هزات
 :دننام یلماوع لیلد هب تختیاپ میرح رد رادیاپ هعسوت و یرهش هچراپکی تیریدم نیب ،نیاربانب .(11 :0398 ،ینارفاب
 نارهت یرهشنالک هقطنم یارب زیامتم و لقتسم یتموکح و یتیریدم ماظن نادقف 
 دوجوم یمومع و یتلود یاهراتخاس رب یرهشنالک هقطنم روما هرادا یراج یاهشور و راتخاس یاکتا 
 یرهش ییاورمکح و یرهش تموکح یوگل ا ود ره اب دوجوم راتخاس تبارق مدع 
 یوگلا زا ثعبنم و قرفتم یاهنامزاس و اهداهن زا تیعبت هب یرهشنالک هقطنم و ییاضف راتخاس قرفت و تتشت 
 یرهش تموکح
 تردق هدننک تیوقت یداهن تارییغت اب یگنهامه تهج رد نارهت یرهشنالک هقطنم تیریدم قابطنا و اقترا ترورض 

 .تسا یدایز یاه ییاسران نیبم ،هریغ و یصوصخ و یمدرم ،یتلودریغ یاهشخب

 هعلاطم دروم هدودحم تخانش
 عماج حرط رد هک تفایرد ناوت یم یرهش هعسوت یاهحرط ساسا رب نارهت رهش میرح لوحت ریس ساسا رب
 مشف لماش هک عبرم رتمولیک 0٩13 هب نآ تعسو و دوش یم صخشم نارهت رهش نوماریپ هرتسگ نیتسخن (٩198)نارهت
 0183 هب (8٩98)نارهت یهدناماس حرطرد .دسر یم كزیرهک هب بونج زا و جرک هب برغ زا و قرش لامش زا ناسول و
 و دشر لاح رد رهشمالسا لک ات دش هدوزفا نآ تعسو رب یکدنا برغ بونج و بونج زا هک دسر یم عبرم رتمولیک
 هک دسر یم عبرم رتمولیک6618 هب 9198 لاس ات (0183) رادقم نیا و .دریگب رب رد ار نیرپآ یلیر لقن و لمح هنایاپ
 هب یا هصرع تختیاپ میرح زین (0198)نارهت عماج حرط رد .دشاب  یم هعلاطم دروم رهشنالک میرح شهاک زا ناشن
 .دوش یم لماش ار عبرم رتمولیک1830 تعسو
 8330 تحاسم اب یا هدودحم فیرعت مغر یلع .دهد یم لکش عبرمرتمولیک 6638 تحاسم اب ار نارهت یلعف میرح
 ریاس لقتسم یاه میرح وغل هک ،نارهترهش دیدج عماج حرط رد تختیاپ هچراپکی میرح ناونع هب عبرم رتمولیک
 هتفرگن ماجنا هنیمز نیا رد ینادنچ یئارجا و یلمع تامادقا (8398 لاس) نونکات ،دراد رظندم زین ار نآ یاه هاگتنوکس
 نوماریپ رد اهرهش داجیا و نوناق ماهبا رثا رب نارهت رهش میرح تعسو ،دوجوم دنور همادا تروص رد ور نیا زا ،تسا
 هتشذگ زا میرح تحاسم(8) هرامش هشقن و (8) هرامش رادومن ساسا رب هک یروطب .تفای دهاوخ شهاک مه زاب ،نآ
 لقادح هب ٩198 لاس رد عبرم رتمولیک0٩13 تحاسم رادقم زا هتشذگ یاهلاس یط و هتشاد رمتسم شهاک زورما هب ات
 .دشاب  یم روکذم یاهلاس یط رد میرح بسانمان تیعضو ییایوگ هک هدیسر 6398 لاس رد دوخ رادقم
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 0331 ات 74 لاس زا نارهت رهشنالک میرح(1) هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 نارهت میرح هدودحم و تیعقوم(1)هرامش هشقن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 قیقحت شور
 و اهریغتم نیب طباور فشک روظنم هب و تسا یلیلحت – یدانسا نآ شور و یدربراک تیهام ظاحل زا قیقحت نیا
 زا تاعالطا یروآ عمج یارب .تسا هدش هدافتسا کیژتارتسا درکیور زا حیحص یراذگ فده نینچمه و اه هدیدپ
 رد .تسا هدش هدافتسا (AHP-SOWT) لدم تسربراک زا یجراخ و یلخاد یلماوع یبایزرا یارب و یدانسا تاعلاطم

 رد تفرگ رارق یسررب دروم یتیریدم و یطیحم تسیز ،یدبلاک ،تاررقم و طباوض ،یداصتقا لماوع عاونا ریز لودج
 .دیدرگ عقاو ییاسانش دروم هک دشاب  یم یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یاراد لماوع نیا ،اتسار نیمه
 نازیر همانرب ،یرهش ناریدم ،هبرجت اب نیصصختم و ناسانشراک ،شهوژپ یاهدربهار تیولوا نییعت رد یراما هنومن

 ناسانشراک یهاوخرظن هلیسو هب سپس .دندش باختنا هنومن ناونع هب رفن 61دادعت هب سرتسد رد نازاسرهش و یرهش
 یلخاد کیژتارتسا لماوع میظنت اب و تفرگ تروص یجراخ و یلخاد لماوع زا مادک ره هب یهد نزو ،ناصصختم و
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 طیحم رد لماوع یبتارم هلسلس راتخاس میظنت و هیهت هب تبسن ،دشاب  یم یژتارتسا نیودت رد هیاپ و انبم هک یجراخ و
AHP دش مادقا اه یژتارتسا نیرتهب ذاختا و یدنب تیولوا ،نییعت فده اب. 

 شهوژپ یاه هتفای
 میرح تیریدم رب (EFE)یجراخ راذگریثات لماوع و (IFE)یلخاد لماوع یسررب و ییاسانش روظنم هب تاوس لیلحت
 تیریدم یارب اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن زا یتسرهف اتسار نیا رد .دریگ یم رارق هدافتسا دروم نارهت

 هرامش لودج)دش هیهت یتریدم و یدبلاک ،یطیحم تسیز ،تاررقم و طباوض ،یداصتقا فلتخم داعبا زا نارهت میرح
 هلیسو هب یجراخ و یلخاد لماوع زا کی ره یهد نزو هب مادقا ،یجراخ و یلخاد لماوع ییاسانش زا سپ .(8
 .(3 هرامش لودج)تسا هدش هداد ناشن 3 هرامش لودج رد نآ جیاتن هک دیدرگ سیوچ ترپسکا

 تختیاپ میرح رادیاپ هعسوت و یتیریدم یداهن و اه شلاچ یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا :1 لودج
 لماوع توق فعض تصرف دیدهت
 زکرمت هک اهداهن بسانمان یزیرهمانرب 
 میرح رد یتعنص یاه یراذگ  هیامرس دیدش
 هارمه هب ار هتشذگ یاهلاس هب تبسن نارهت
 .تسا هتشاد

 تیریدم یاهنامزاس و اهداهن یهجوتیب 
 و یضارا یاه یربراک تارییغت هب میرح هدننک
 یداصتقا شرگن اب یزرواشک

 نارهت میرح رد الاب یراکیب خرن  

 رد روحم دمآرد درکیور داجیا 
 میرح ناونع هب هدش نییعت رادیاپان یاهورملق

 

 و یربراک رییغت ندوب عونمم 
  یداصتقا شرگن اب اهزاس و تخاس

 یلغش یاه تصرف دوجو 
 مک تراهم اب دارفا یارب

  یاه شخب و اهداهن هجوت 
 و یراذگ هیامرس تهج یصوصخ
 هقطنم یاه لیسناتپ زا هدافتسا

 نیرتشیب نارهت ناتسرهش 
 اب هسیاقم اب ار هنارس هدوزفا شزرا
 دراد ناتسا

 هب اهداهن طسوت یزیر همانرب دوبن 
 رد یتعنص یاهدحاو دح زا شیب زکرمت
 میرح رد اهنآ رتشیب زکرمت و نارهت
 بسانم یزیر همانرب مدع و یهجوتیب 

 زا ییاتسور تشیعم راتخاس رییغت هب اهداهن
 یزرواشکریغ یاهتیلاعف هب یزرواشک

 ناکسا شیازفا و یلام فعض 
 میرح هدودحم رد یمسرریغ

 هطساو مهم شقن هب اهداهن یهجوت یب 
 رد یداصتقا شخب نیرتمهم ناونع هب یرگ
 نآ میرح و نارهت

 داصتقا شخب هب اهداهن یهجوت یب 
 رد رثوم و راذگریثات شخب ناونع هب دلوم
 نآ میرح و نارهت ناتسا داصتقا

 یضارا رد نیمز یرگادوس شرتسگ 
 یگنهامهان لیلد هب نارهت رهش هدودحم
 ریگمیمصت یاهنامزاس و اهداهن

 یورین یارب اهداهن یزیرهمانرب 
  میرح هدودحم رد نازرا و ناوارف راک

 رد عونتم داصتقا هب اهداهن هجوت 
 تختیاپ میرح رد عقاو یاه ناتسرهش

 شهاک تهج اهداهن یزیرهمانرب 
 تمیق ندوب بسانم و یرگادوس بت
 دمآرد مک راشقا یارب نکسم و یضارا
 تعاضب یبو

 میرح هب اهداهن بسانم تراظن 
 و یراذگ هیامرس تهج تختیاپ
 هدافتسا یارب یرگشدرگ یزیر همانرب
 دعاسم دوجو اب هیحان یاه لیسناتپ زا
 هقطنم ندوب

 یداصتقا

 میرح یقوقح یانعم ندوب صخشمان 
 اهداهن و اهنامزاس رد رهش

 میرح یداهنشیپ هدودحم قیبطت مدع 
 .دوجوم نیناوق اب تختیاپ

 یربراک رارقتسا ضراعتم طباوض دوجو-
 اه

 هدننک گنهامه و مجسنم نیناوق نادقف 
 نیب میرح لرتنک و تیریدم ،یزیر همانرب
 اهنامزاس و اهداهن

 تراظن و لرتنک ،رایتخا ندش دودحم 
 طسوت میرح رب یرادرهش ناریدم و اهداهن
 ددعتم یعوضوم نیناوق

 و اهداهن تراظن مدع زا یشان دیدهت 
 اهرهش میرح یضارا رب اهنآ بسانمان تیریدم
 و ارآ عونت و ینامزاس دحاو کی تحت
 اب ضقانتم هاگ و هدنکارپ تامادقا و تارظن
 زا یبولطم ریوصت هک هدودحم رد رگیدکی
 .دهد یمن تسد هب هدودحم هدنیآ

 ینوکسم زاسو تخاس نوناق 
 ات ار نارهت رهش میرح رد دیدج
 هدومن مالعا عونمم 6618 لاس
 تسا

 زوجم رودص عنم نوناق دوجو 
 رد تاثدحتسم داجیا یارب
 یربراک یاراد هک یاه نیمز
 .دنتسه یزرواشک

 یارب صاخ نوناق عضو ناکما 
 یاهداهن طسوت تختیاپ میرح
 ناراذگ تسایس و ناریگ میمصت

 یرهش

 اهداهن بسانم تیریدم و یزیر همانرب 
 هب یماظن زکارم و اه ناگداپ لاقتنا یارب

  میرح زا جراخ هب هن و اهرهش زا جراخ

 میرح رد یداهن-یتیریدم قرفت داجیا 
 یارب مزال یصصخت و ینف ناوت نادقف و
 اهاتسور هرادا

 رد بوصم نیناوق ندش ییارجا مدع 
 میرح تیاعر دننام درخ یاه شخب
 .هدودحم رصانع ریاس و اه هناخدور

 رد میرح یاهدرکراک قیقدت مدع 
 یروشک نیناوق

 نیب مزال یاهراکوزاس و نیناوق نادقف 
 تروص تافلخت اب دروخرب یارب اهداهن
 تختیاپ میرح رد هتفرگ

 زا تظافح هک نیناوق دوجو 
 یطیحم تسیز هناگراهچ یاه هدودحم
 تسیز طیحم زا تظافح نامزاس هب ار
 دیامن یم راذگاو

 رد بوصم نیناوق دوجو 
 اب طابترا رد درخ و نالک یاه هزوح
 رهش میرح

 تسدارف بوصم یاه حرط دوجو 
 و یزاسرهش یلاع یاروش هبوصم و
 یاهدربهار صوصخ رد یرامعم

 میرح یعضوم حرط

 و طباوض
 تاررقم
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 اهاتسور هاگتنوکس یاهاضف ندش دوبان 
 میرح هنهپ رد عقاو
 میرح رد اه هاگتنوکس ماظن ندوب هدنکارپ 

 تختیاپ
 و زاسو تخاس هیور یب شیازفا 
 رد زور هبزور نآ دیدهت هنماد هک ینوناقریغ
 تسا شرتسگ لاح

 نوزفازور تارییغت هب اهداهن یهجوت یب 
 یاهاضف عیرس تالوحت و میرح رد تیعمج
 یدبلاک

 و ییاتسور یاه هاگتنوکس دوجو 
 ناتسرهش بونج رد هدنکارپ یاه كرهش
 طبترم و کچوک یاهرهش یریگ لکش ،نارهت
 .دش دنهاوخ رجنم ار نارهت اب

 اهزاسو تخاس لرتنک و تیاده 
 نوناق دانتسا هب میرح رد
 ریگ میمصت یاهداهن و اه یرادرهش
 و میرح یدبلاک دودح نییعت 

 بلاق رد نآ یدرکلمع یاه هنهپ
 میرح عماج حرط
 رد هیور تدحو داجیا 

 زاجمری یاهزاسو تخاس ابدروخرب
 میرح یاراد قطانم رد

 هنوگره ندوب عونمم 
 یربراک درکیور اب زاسو تخاس
 یراجت

 هب "ًااتدمع و اه یربراک دیدش تارییغت 
 یهاگراک و یتامدخ ،ینوکسم تمس

 یرامعم یوگلا رد هیور یب تالوحت 
 یاهاتسور و اهرهش تفاب و هینبا و نکاسم
 میرح رد عقاو

 یاهداهن یناسنا یورین و ینف فعض 
 لرتنک رد اه یرایهد و ریگمیمصت

 زاسو تخاس

 رد درخ یاه هاگتنوکس هیور یب دشر 
 میرح هدودحم و نارهت رهش فارطا

 668 هدام نویسیمک عطاق دروخرب 
 هنهپ رد زاسو تخاس نیفلختم اب

 تختیاپ میرح
 شیازفا یارب یرادرهش تراظن 

 یارب یدبلاک یاه هزاس تاماکحتسا
 ثداوح ربارب رد یزاس مواقم
 هبقرتمریغ

 یامیس و اه نامتخاس امن هب هجوت 
 نآ یرصب

 هدودحم رد اه هاگتنوکس عونت 
 یاه هاگتنوکس دوجو ظاحل هب میرح
 ییاتسور یاه هاگتنوکس و یرهش

 دیدج یاهزاسو تخاس تیاعر 
 قبط نارهت رهش نوماریپ و اتسور رد

 رهش عماج حرط تاررقم و طباوض
 نارهت

 یدبلاک

 یریگ لکش شیازفا هب اهداهن یهجوت یب 
 و اه هناخدور میرح رتسب رد اه هاگتنوکس
 عوقو ماگنه رد اه نآ بیرخت زا یشان دیدهت

 لیس دننام هبقرتمریغ ثداوح
 تهج اهداهن نیب دماراک تیریدم مدع 
 نیمز یاه نتفر نیب زا و بآ دوبمک لح
 یزرواشک

 هب اهنامزاس و اهداهن ندوب هجوت یب 
 و هدنیالآ تالیهست ییامناج و رارقتسا
 میرح رد یتعنص یاه هاگراک

 هدش تظافح قطانم دوجو 
 ظاحل هب یلم یاه كراپ و دورجاج
 میرح بولطم زادنا مشچ و رظنم

 زبس دنبرمک درکیور شریذپ 
 یرادرهش و اهداهن طسوت میرح رد
 ریاس اب هسیاقم رد نارهت
 اهرهش نالک
 

 بسانم تراظن متسیس فعض 
 یلوتم یاهداهن نیب رد یطیحم تسیز
 سفنت یدوبان هب اهداهن هجوت مدع 
 زاسو تخاس هب هجوت اب یرهش یاه هاگ
  میرح رد زاجمریغ

 هب اهنامزاس و اهداهن ندوب هجوت یب 
 اهرهش هموح ینیمزریز بآ عبانم یگدولآ
 تختیاپ میرح هدودحم رد

 

 اه لگنج تیریدم و یزیر همانرب، 
 رد عقاو زبس یاهاضف و عتارم
 اهداهن طسوت میرح هدودحم
 زا هقطنم ندوب رادروخرب 

 هقطنم رد بسانم و عونتم یژولوفروم
 یبوسر روانهپ یاه تشد دوجو 
 میرح یبونج و ینایم ضرع رد
 یزرواشک یالاب تیلباقاب

 اهنامزاس و اهداهن هفقو یب تراظن 
 یارب دیدج یاهزاسو تخاس رد
 تسیز طیحم هب ندناسر بیسآ شهاک

  تسیز
 یطیحم

 یرهش تیریدم نیناوق عونت و ددعت 

 زاس میمصت و ىلوتم یاه هاگتسد ددعت 

 دمآراکان تاررقم و نیناوق 
 و اهرهش یمالسا یاهاروش تمواقم 
 كرتشم میرح لیکشت اب یاه یرادرهش

 ذوفن یذ رصانع و ناعفنیذ ددعت شیازفا 
 و یراذگ تسایس دنیارف رد تردق بحاص
 یرهش یریگ میمصت

 زرم اب میرح ینونک هدودحم قیبطت مدع 
 یروشک تامیسقت

 تامیسقت ورملق یرادیاپان دیدشت 
 ورملق تیریدم ینامز تیدودحم و یروشک
 یشخب یاهتیریدم طسوت

 مدع هطساو  هب عیرس یدبلاک تالوحت 
 نارهت رهش نالک میرح رد تیعمج تیریدم

 لاقتنا یارب نیلوئسم لابقتسا 
 نارهت میرح هب هدنیالآ عیانص

 تامیسقت دنور یبسن شهاک 
 یروشک

 و ینوناق تارییغت شهاک 
 و تارادا تمواقم حطس شهاک
 تیریدم رد عفن یذ یاه نامزاس
 تختیاپ میرح هچراپکی

 میرح زا تنایص و تشادهگن 
 هیلک تکراشم اب تختیاپ
 لخدم یذ یاه هاگتسد

 یارب یداه حرط هیهت 
 رد عقاو حرط دقاف یاهاتسور
 تختیاپ میرح

 یراذگ تسایس یارب یزاسداهن 
 هنیمز رد ارجا و لامعا و
 میرح دمآراک تیریدم یریگ لکش

 رواجم رد زاسو تخاس شیازفا 
 دوبن لیلد هب نارهت رهش نالک میرح
 و یتراظن بسانم یاهراتخاس
 یتیریدم

 تهج صاخ یتیریدم ماظن فعض 
 کلمت طیارش ریبدت

 رب لرتنک و تراظن ییاراک شهاک 
 میرح تیریدم

 و تراظن رب ینوناق تارایتخا شهاک 
 دوجوم عضو لرتنک

 تراظن و لرتنک رد هقیلس لامعا 

 یاهورملق زا یدایز دادعت دوجو 
 کی نورد رد لقتسم یتیریدم و یتموکح
 یدرکلمع یرهش نالک هقطنم

  تیریدم رب یشخب هاگن تیمکاح 
 تیلاعف و تیعمج

 رد یرهش تیریدم عونت و دادعت 
 نیناوق نایم یگنهامهان و میرح یاتسار
 طبر یذ یاه نامزاس رد هدش عضو

 و یتلود تیریدم راتخاس ود دوجو 
 تختیاپ میرح رد یمومع شخب

 یاه نامزاس و اهداهن دوجو 
 نارهت رد یتلودریغ و یتلود فلتخم

 و تالیهست هئارا و تیامح تهج
 اهرهش و اهاتسور هب فلتخم تامدخ
 میرح رد عقاو اه كرهش و

 نالوئسم تیامح و هجوت شیازفا 
 اب میرح ییاتسور نارمع زا روشک
 دمآرد بسک و ییاز لاغتشا درکیور

 ینبم اه نامزاس و نیلوئسم دیکأت 
 یاضف تمس هب رهش میرح تکرح رب

 هاگجرفت و زبس

 یتیریدم
 و یداهن–
 یسایس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 لماوع دروم رد نارهت رهشنالک میرح ناصصختم و ناسانشراک تارظن یبایزرا و تاعلاطم و اه یسررب زا سپ
 ره نازوا نازیم ،نارهت رهشنالک میرح رد (اهدیدهت و اه تصرف طاقن) یجراخ لماوع و (فعض و توق طاقن)یلخاد
 یاهدربهار و هبساحم یجراخ و یلخاد لماوع ره هک یروط هب .دیدرگ صخشم یجراخ و یلخاد لماوع زا کی
 مرن زا هدافتسا اب ییاهن زایتما عومجم ،دعب هلحرم رد .دش نیعت و جارختسا هقطنم یاه لیسناتپ و اهیدنمناوت هب طوبرم
 .دش هبساحم اهرایعم دروم رد Expert Choice رازفا

 سیوچ ترپسکا رازفا مرن رد لماوع هعومجم یجوز هسیاقم :2 لودج
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3 
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O2 (L:.554) 
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 و تیمها نیرتشیب 39306 زایتما بسک اب یداهن -یتیریدم دراوم یسررب دروم لماوع نیب رد هک دهد یم ناشن اههتفای
 تیریدم و یگنهامهان لیلد هب شخب نیا و تسا هدش هتخانش تختیاپ میرح یور شیپ اه شلاچ رد یراذگرثا
 لماوع عوضوم نیمود .تسا هدش نارهت رهشنالک میرح یارب یدایز یتیریدم یتالکشم و شلاچ ثعاب یشخب
 یراذگرثا و تیمها نازیم هدنهد ناشن و تسا هدش عقاو مود هاگیاجرد 18306 زایتما بسک اب هک دشاب  یم یداصتقا
 یدبلاک تاعوضوم راذگرثا شخب نیموس .دشاب  یم نارهت رهشنالک میرح یور شیپ یاه شلاچ شخب رد هفلوم نیا
 .تسا نا یراذگرثا و تیمها نازیم هدننک سکنعم رادقم نیا و 33806 ربارب نا زایتما هک دشاب  یم
 دنراد ار یراذگرثا نیرتشیب فعض زین یداصتقا شخب رد هک تفای رد ناوت یم قوف لودج ساسا رب لماوع یسررب اب
 فعض هک تسا نا رگنایب رادقم نیا و دنا هدش عقاو تسخن هاگیاج رد 10306 زاتیما بسک اب اه فعض هک یروط هب
 زایتما اب زین اه توق .دشاب  یم تختیاپ میرح یساسا یاه شلاچ زا لماوع ریاس هب تبسن تختیاپ میرح یور شیپ اه
 رد 99306 زایتما بسک اب تادیدهت تیاهن رد و موس هاگیاج رد 90306 زایتما اب اه تصرف ،مود هاگیاج رد ٩0306
 اب اه فعض ،لوا هاگیاج رد 61906 زایتما بسک اب اه توق ،طباوض و تاررقم شخب رد .دناهدش عقاو مراهچ هاگیاج
 زایتما بسک اب اه تصرف تیاهن رد و موس هاگیاج رد 33306 زایتما اب اهدیدهت ،مود هاگیاج رد 01306 زاتیما بسک
 اه تفعض و ،اهدیدهت ،اه توق زین یدبلاک شخب رد .دشاب  یم نآ تیمها نازیم هدنهد ناشن و رخآ هاگیاج رد 90806
 عقاو رخا ات لوا یاه هاگیاج رد (83806) و (69306) ،(36906) ،(61906) زایتما بسک اب بیترت هب اه تصرف و
 زایتما رتشیب اب اهدیدهت یتیریدم شخب رد .دشاب  یم زایتما ساسا رب اهنآ زا کی ره تیمها نازیم رگنایب و دنا هدش
 شلاچ هک دشاب  یم تختیاپ میرح یور شیپ اهدیدهت درکلمع و شقن رگنایب و دنا هدش عقاو لوا هاگیاج رد (88906)
 ،مود هاگیاج رد 10306 زایتما بسک اب زین اه توق .تسا هدروا دوجو هب تختیاپ میرح یور شیپ ار یدایز یاه
 رخا هاگیاج رد ٩6306 زایتما بسک اب اه فعض تیاهن رد و موس هاگیاج رد 13306 زایتما بسک اب زین اه تصرف
 زایتما بسک اب اهفعض ،لوا هاگیاج رد 01906 زایتما بسک اب اه توق زین یطیحم تسیز شخب رد .تسا هدش عقاو
 هدیدرگ عقاو رخا هاگیاج رد 90806 زایتما بسک اب اه تصرف تیاهن رد و 16306 زایتما بسک اب اهدیدهت ،01306
 .تسا
 و اه تصرف ،اه فعض ،توق طاقن زا یاهرایعم ریز هب اهنآ میسقت و اه هفلوم زا کی ره یسررب اب اتسار نیمه رد
 طاقن نیا زا کی ره ساسا نیا رب .ددرگ یم ییاهرایعمریز هب میسقت طاقن نیا زا کی ره نینچمه و اهدیدهت
 ناشن توق طاقن رایعمریز یداصتقا شخب رد هک دهد یم ناشن جیاتن .دیدرگ اهنآ ییاهن یدنب هبتر هب مادقا اهرایعمریز
 رد 30306 زایتما بسک اب میرح هدودحم رد نازرا و ناوارف راک یورین یارب اهداهن یزیرهمانرب (S1) هک دهد یم

 هب اهداهن هجوت نینچمه .دراد یداصتقا یاهرایعمریز نیب رد یرتشیب تیمها دهدیم ناشن و دراد رارق تسخن هاگیاج
 بسانم و یرگادوس بت شهاک تهج اهداهن یزیرهمانرب و تختیاپ میرح رد عقاو یاه ناتسرهش رد عونتم داصتقا
 لماوع نیب رد .دنراد رارق موس ات مود یاههاگیاج رد تعاضب یبو دمآرد مک راشقا یارب نکسم و یضارا تمیق ندوب
 رد الاب یراکیب خرن ،میرح ناونع هب هدش نییعت رادیاپان یاهورملق رد روحم دمآرد درکیور داجیا هب ناوت یم دیدهت

 هب تبسن نارهت میرح رد یتعنص یاه یراذگ  هیامرس دیدش زکرمت هک اهداهن بسانمان یزیرهمانرب و نارهت میرح
 رد (60306) و (10306) ،(30306) یاهزایتما بسک اب بیترت هب هک درک هراشا ،تسا هتشاد هارمه هب ار هتشذگ یاهلاس
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 زج و دهد یم ناشن ار روکذم لماوع نیا زا کی ره تیمها نازیم هدنهد ناشن و دنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج
 مهم شقن هب اهداهن یهجوت یب هب ناوت یم فعض طاقن نیب رد .دشاب  یم تختیاپ میرح یور شیپ تادیدهت نیرتمهم
 هک دشاب  یم 83806 نآ زایتما نازیم .درک هراشا نآ میرح و نارهت رد یداصتقا شخب نیرتمهم ناونع هب یرگ هطساو
 یزیر همانرب دوبن .دشاب  یم تختیاپ میرح یور شیپ یداهن یاه شلاچ و میرح یزیر همانرب فعض طاقن نیرتمهم زج
 رد 31806 زایتما بسک اب میرح رد اهنآ رتشیب زکرمت و نارهت رد یتعنص یاهدحاو دح زا شیب زکرمت هب اهداهن طسوت

 رد یمسرریغ ناکسا شیازفا و یلام فعض .دشاب  یم تختیاپ میرح فعض طاقن نیرتمهم زج و دراد رارق مود هاگیاج
 زج روکذم فعض طاقن هس نیا نیاربانب و تسا هدیدرگ عقاو 60806 زایتما اب موس هاگیاج رد میرح هدودحم
 اهداهن هجوت هب ناوتیم اه تصرف طاقن نیب رد .دنا هدش هتخانش تختیاپ میرح یزیر همانرب نیرتراذگرثا و نیرتگرزب
 هدوزفا شزرا نیرتشیب نارهت ناتسرهش هقطنم یاه لیسناتپ زا هدافتسا و یراذگ هیامرس تهج یصوصخ یاه شخب و
 رییغت ندوب عونمم و یداصتقا شرگن اب اهزاس و تخاس و یربراک رییغت ندوب عونمم ،دراد ناتسا اب هسیاقم اب ار هنارس
 تختیاپ میرح یور شیپ تصرف طاقن نیرتمهم زج هک درک هراشا یداصتقا شرگن اب اهزاس و تخاس و یربراک
 .دشاب  یم
 ساسا رب اهنآ ییاهن یدنبهبتر هب مادقا و دیدرگ ییاسانش یجراخ و یلخاد یاه هفلوم زین تاررقم و طباوض شخب رد
 نیناوق دوجو ،توق طاقن نیب رد دهدیم ناشن قوف لودج زا لصاح جیاتن و دیدرگ سیوچ ترپسکا رازفا مرن
 هناگراهچ یاه هدودحم زا تظافح هک نیناوق دوجو ،رهش میرح اب طابترا رد درخ و نالک یاه هزوح رد بوصم
 هبوصم و تسدارف بوصم یاه حرط دوجو و دیامن یم راذگاو تسیز طیحم زا تظافح نامزاس هب ار یطیحم تسیز
 رد بیترت هب هک درک هراشا میرح یعضوم حرط یاهدربهار صوصخ رد یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش
 میرح رد اه هفلوم نیا زا کی ره یراذگرثا و تیمها نازیم هدنهد ناشن و دنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج
 دوجو ،اهداهن و اهنامزاس رد رهش میرح یقوقح یانعم ندوب صخشمان هب ناوت یم اهدیدهت نیب رد .دشابیم تختیاپ

 هب هدرک هراشا دوجوم نیناوق اب تختیاپ میرح یداهنشیپ هدودحم قیبطت مدع و اهیربراک رارقتسا ضراعتم طباوض
6) و (93806) ،(9٩306) یاهزایتما بسک اب بیترت  و تیمها زا ناشن و دنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج رد (6380
 اهداهن بسانم تیریدم و یزیر همانرب هب ناوت یم فعض طاقن نیب زا .دشاب  یم هعلاطم دروم هدودحم رد نآ یراذگرثا
 میرح رد یداهن-یتیریدم قرفت داجیا ،میرح زا جراخ هب هن و اهرهش زا جراخ هب یماظن زکارم و اه ناگداپ لاقتنا یارب
 دننام درخ یاه شخب رد بوصم نیناوق ندش ییارجا مدع و اهاتسور هرادا یارب مزال یصصخت و ینف ناوت نادقف و
 تیریدم یارب یزیر همانرب یور شیپ فعض نیرتشیب هک درک هراشا هدودحم رصانع ریاس و اه هناخدور میرح تیاعر
 میرح رد دیدج ینوکسم زاسو تخاس نوناق هب ناوت یم تصرف طاقن نیب تیاهن رد .تسا هدش دادملق تختیاپ میرح
 رد تاثدحتسم داجیا یارب زوجم رودص عنم نوناق دوجو ،تسا هدومن مالعا عونمم 6618 لاس ات ار نارهت رهش
 میمصت یاهداهن طسوت تختیاپ میرح یارب صاخ نوناق عضو ناکما و دنتسه یزرواشک یربراک یاراد هک یاه نیمز
 راذگرثا یاه هفلوم نیرتمهم زا و دنراد رارق موس ات لوا یاه هاگیاج رد هک درک هراشا یرهش ناراذگ تسایس و ناریگ
 .دنشاب  یم میرح تیریدم رد
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 رارق یبایزرا دروم هعلاطم دروم هدودحم یور شیپ یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن زین یدبلاک شخب رد
 نیفلختم اب 668 هدام نویسیمک عطاق دروخرب یاه هفلوم هک دهد یم ناشن توق طاقن زا لصاح جیاتن .تسا هدش هتفرگ
 یزاس مواقم یارب یدبلاک یاهزاس تاماکحتسا شیازفا یارب یرادرهش تراظن ،تختیاپ میرح هنهپ رد زاسو تخاس
 هدودحم یاه توق نیرتشیب هک درب مان نآ یرصب یامیس و اه نامتخاس امن هب هجوت و هبقرتمریغ ثداوح ربارب رد
 تمس هب "ًااتدمع و اه یربراک دیدش تارییغت هب ناوت یم ار ور شیپ یاه هفلوم ،فعض شخب رد .دشاب  یم هعلاطم دروم
 عقاو یاهاتسور و اهرهش تفاب و هینبا و نکاسم یرامعم یوگلا رد هیور یب تالوحت ،یهاگراک و یتامدخ ،ینوکسم
 نیا و درک هراشا زاسو تخاس لرتنک رد اه یرایهد و ریگمیمصت یاهداهن یناسنا یورین و ینف فعض و میرح رد
 دننام ییاه هفلوم اه تصرف شخب رد .دشاب  یم تختیاپ میرح تیریدم یور شیپ یاه فعض نیرتمهم زج یاه هفلوم
 هیور تدحو داجیا ،08906 زایتما اب میرح عماج حرط بلاق رد نآ یدرکلمع یاه هنهپ و میرح یدبلاک دودح نییعت
 لرتنک و تیاده تیاهن رد و 83306 زایتما بسک اب میرح یاراد قطانم رد زاجمریغ یاهزاسو تخاس اب دروخرب رد
 موس هاگیاج رد ٩6306 زایتما بسک اب ریگ میمصت یاهداهن و اه یرادرهش نوناق دانتسا هب میرح رد اهزاسو تخاس
 نیب زا تیاهن رد .دشاب  یم نارهت رهشنالک میرح تیریدم یور رب اهنآ یراذگرثا و تیمها زا ناشن و دنا هدش عقاو
 دوبان ،تختیاپ میرح رد اه هاگتنوکس ماظن ندوب هدنکارپ هب ناوت یم تختیاپ میرح یور شیپ یاهدیدهت نیرتمهم
 نآ دیدهت هنماد هک ینوناقریغ و زاسو تخاس هیور یب شیازفا و میرح هنهپ رد عقاو اهاتسور هاگتنوکس یاهاضف ندش
 ظاحل زا نارهت رهشنالک میرح یور شیپ یاهدیدهت نیرتمهم زج هک درک هراشا تسا شرتسگ لاح رد زور هبزور
 .دشاب  یم یدبلاک

 توق طاقن یلخاد لماوع نیب رد تفرگ رارق یبایزرا دروم یجراخ و یلخاد لماوع هیلک زین یطیحم تسیز شخب رد
 یاهاضف و عتارم ،اه لگنج تیریدم و یزیر همانرب لماش نآ یاه هفلوم توق طاقن نیب رد .دیدرگ صخشم فعض و
 و عونتم یژولوفروم زا ندوب رادروخرب یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب ،اهداهن طسوت میرح هدودحم رد عقاو زبس
 هراشا یزرواشک یالاب تیلباقاب میرح یبونج و ینایم ضرع رد یبوسر روانهپ یاه تشد دوجو و هقطنم رد بسانم
 هجوت یب هب ناوت یم فعض طاقن نیب رد .دنشاب  یم تختیاپ میرح یطیحم تسیز توق طاقن نیرتمهم زج هک درک
 متسیس فعض ،تختیاپ میرح هدودحم رد اهرهش هموح ینیمزریز بآ عبانم یگدولآ هب اهنامزاس و اهداهن ندوب
 هب هجوت اب یرهش یاه هاگ سفنت یدوبان هب اهداهن هجوت مدع و یلوتم یاهداهن نیب رد یطیحم تسیز بسانم تراظن

 تسیز طیحم یور شیپ یاه فعض طاقن نیرتمهم زا اه هفلوم نیا و درک هراشا میرح رد زاجمریغ زاسو تخاس
 لصاح جیاتن .دیدرگ یبایزرا اهدیدهت و اه تصرف طاقن یاه هفلوم زین یجراخ لماوع نیب زا .دشاب  یم تختیاپ میرح
 اب هسیاقم رد نارهت یرادرهش و اهداهن طسوت میرح رد زبس دنبرمک درکیور شریذپ هک تسا نا رگنایب اه تصرف زا

 میرح بولطم زادنا مشچ و رظنم ظاحل هب یلم یاه كراپ و دورجاج هدش تظافح قطانم دوجو و اهرهش نالک ریاس
 نیب زا تیاهن رد .دشاب  یم هعلاطم دروم هقطنم تسیز طیحم یور شیپ یاه تصرف نیرتمهم زج هک درک هراشا
 ،یزرواشک نیمز یاه نتفر نیب زا و بآ دوبمک لح تهج اهداهن نیب دماراک تیریدم مدع ناوت یم اهدیدهت لماوع
 رد اه نآ بیرخت زا یشان دیدهت و اه هناخدور میرح رتسب رد اه هاگتنوکس یریگ لکش شیازفا هب اهداهن یهجوت یب
 هدنیالآ تالیهست ییامناج و رارقتسا هب اهنامزاس و اهداهن ندوب هجوت یب و لیس دننام هبقرتمریغ ثداوح عوقو ماگنه
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 شیپ تادیدهت نیرتمهم رگنایب و دنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج رد بیترت هب هک میرح رد یتعنص یاه هاگراک و
 .دشاب  یم هقطنم یطیحم تسیز یور

 دروم زین نا یاهدیدهت و تصرف ،فعض ،توق لماوع .دشاب  یم یداهن – یتیریدم عوضوم شخب نیرخا تیاهن رد
 نارهت رد یتلودریغ و یتلود فلتخم یاه نامزاس و اهداهن دوجو هب ناوت یم توق طاقن نیب رد .تفرگ رارق شجنس
 و هجوت شیازفا ،میرح رد عقاو اه كرهش و اهرهش و اهاتسور هب فلتخم تامدخ و تالیهست هئارا و تیامح تهج
 اه نامزاس و نیلوئسم دیکأت و دمآرد بسک و ییاز لاغتشا درکیور اب میرح ییاتسور نارمع زا روشک نالوئسم تیامح
 هب (80306) و (00906) ،(11906) یاهزایتما بسک اب هاگجرفت و زبس یاضف تمس هب رهش میرح تکرح رب ینبم
 نیب رد .دنا هتشاد تختیاپ میرح تیریدم شخب رد ار تیمها نیرتشیبو دنراد رارق موس ات لوا یاه هاگیاج رد بیترت

 تیریدم رب لرتنک و تراظن ییاراک شهاک ،کلمت طیارش ریبدت تهج صاخ یتیریدم ماظن فعض هب ناوت یم اه فعض
 تیمها نازیم رگنایب ودنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج رد هک درک هراشا تراظن و لرتنک رد هقیلس لامعا و میرح
 لاقتنا یارب نیلوئسم لابقتسا ناوت یم زین اه تصرف نیب رد .دشاب  یم تختیاپ میرح یتیریدم فعض رد اهنآ زا کی ره
 حطس شهاک و ینوناق تارییغت شهاک و یروشک تامیسقت دنور یبسن شهاک ،نارهت میرح هب هدنیالآ عیانص
 یاه تصرف نیرتمهم زج هک دومن هراشا تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم رد عفن یذ یاه نامزاس و تارادا تمواقم
 عونت و ددعت هب ناوت یم دیدهت یاه هفلوم نیرتمهم نیب رد ،تیاهن رد .دشاب  یم تختیاپ میرح تیریدم یور شیپ
 زج هک درک هراشا دمآراکان تاررقم و نیناوق و زاس میمصت و ىلوتم یاه هاگتسد ددعت ،یرهش تیریدم نیناوق
 .دشاب  یم تختیاپ میرح تیریدم یور شیپ تادیدهت نیرتمهم
 هلسلس راتخاس لک رد اهرایعمریز و اههنیزگ زا کی ره تاریثأت نازیم ندومن نییعت تهج ،قوف طیارش هب هجوت اب
 یاهدربهار اب ییاتسارمه نازیم هب هجوت اب اهرایعم ریز کت کت یراذگریثأت شجنس تهج نینچمه و شهوژپ یبتارم
 ریثات و لماوع کت کت لودج نیا رد .(9 هرامش لودج)تسا هدیدرگ هدافتسا سیوچ ترپسکا زا هدش ذاختا ییارجا
 هتفرگ رارق یبایزرا دروم یدنب تیولوا هب طوبرم تابساحم رد یمتسیس شرگن هجیتن رد و رترب دربهار ذاختا رد اهنآ
 .تسا هدش

 هناگراهچ یاهدربهار ذاختا رد راذگریثأت یاهرایعم نزو هسیاقمو هبساحم :3 لودج

 Regulations عومجم
(L:.181) 

Physical 
(L:.192) 

managment 
(L:.232) 

environmental 
(L:.181) 

Economic 
(L:.214) 

 یژتارتسا عون

0.297 0.055 0.058 0.071 0.048 0.065 
 یمجاهت یژتارتسا
(SO) 

 (ST) عونت یژترتسا 0.06 0.055 0.06 0.05 0.048 0.273

0.23 0.029 0.042 0.051 0.054 0.054 
 تهج رییغت یژتارتسا
(WO) 

 (WT) یعفادت یژتارتسا 0.054 0.051 0.043 0.026 0.022 0.196

 عومجم 0.233 0.208 0.225 0.176 0.154 8

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رب تاررقم و طباوض و یدبلاک ،یتیریدم ،یطیحم تسیز ،داصتقا یاه هفلوم هک دهد یم ناشن9 لودج زا لصاح جیاتن
 ،0606 ،00606 ،0606 عونت یژتارتسا رب ؛ 00606 و 10606 ،8٩606 ،11606 ،00606 یاهزایتما اب  یمجاهت یژتارتسا

 یعفادت یژتارتسا رب تیاهن رد و 33606 ،31606 ،80606 ،10606 ،10606 تهج رییغت یژتارتسا رب ؛11606 ،0606
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 بسک اب یمجاهت دربهار هک دهد یم ناشن لودج نیا یاه هتفای .دنراد هبلغ 33606 ،03606 ،91606 ،80606 ،10606
 هعلاطم دروم هدودحم رب بلاغ دربهار و هتشاد یجراخ و یلخاد لماوع زا ریثات نیرتشیب (٩3306) ییاهن زایتما
 .تسا هدش هداد ناشن (8) هرامش رادومن بلاق رد قوف بلاغ یاه یژتارتسا نیاربانب .دشاب  یم

 
 یژتارتسا نیرتهب ذاختا تهج swot-AHP لماوع :1رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 زایتما بسک اب یمجاهت دربهار هب طوبرم هدما تسدب شزرا نیرتشیب هک ددرگ یم هدهاشم قوف رادومن زا هچنانچ
 داهن ره هک تسا ینعم نیدب و تسا نامزاس ره یارب تلاح نیرت بسانم و نیرت بولطم ،تلاح نیا .دشاب  یم ٩3306
 یا هنیمز و یلماعت طیحم رد ،تسا رادروخرب ییاکتا لباق و روخ رد توق طاقن و اه ییاناوت زا هکنآ نمض نامزاس و
 یریگراک هب یگنوگچ اهدرـبهار زا هتسد نیا ،نیا رـبانب .تسا هجاوم ییاـهبنارگ و بسانم یاـه تصرف اب زـین دوخ
 .دراد یم نایب ار یطیحم منتغم یاهتصرف زا یرثکادح یرادرب هرهب تهج رد نامزاس دوجوم ناوت
 دروم تابساحم یجورخ و جیاتن ندوب هنایارگ عقاو نازیم ،سیوچ ترپسکا رازفا مرن رد قوف دروم ماجنا زا دعب
 نازیم نییعت یارب دنم ماظن شور کی ناوت یم ار تیساسح لیلحت و هیزجت ،اتسار نیمه رد .دریگ یم رارق یبایزرا
 .دهد یم ناشن ار اهیژتارتسا تیساسح نازیم (3) هرامش رادومن رد هک تسناد یشهوژپ یاهرایعمریز و اهرایعم تیمها

 
   هناگ راهچ یاهیژتارتسا یدعبود تیساسح لیلحت رادومن :2 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یعفادت دربهار و تیساسح نیرتشیب یاراد یمجاهت یاهدربهار هک دهد یم ناشن قوف رادومن زا لصاح جیاتن نیاربانب
 .دشاب  یم تیساسح نیرتمک یاراد زین
 یریگ هجیتن

 ره ،یتیریدم نینچ نادقف هب هجوت اب و رضاح لاح رد هکارچ .دراد زاین یرهش ی هچراپکی تیریدم کی هب نارهت میرح
 زا نارهت رهشنالک هک یلئاسم نیرتمهم هک یروط هب .درب یم شیپ ار دوخ راک عجرم نامزاس اب یگنهامه نودب ینامزاس
 نارهت رهش هعسوت .دشاب  یم دوخ فارطا رد رهش همانرب نودب و هبناج همه هعسوت ثحب تسا هدوب وربور نآ اب زابرید
 ،یرهش ضراوع و یتایلام روما هب طوبرم ثحابم هلمج زا یفلتخم لماوع ریثات تحت هتشذگ یاه هرود لوط رد
 ای و یزاس كرهش یاه تسایس نینچمه و تعاضب مک و رجاهم دارفا ،لقتسم یاه تکرش و اه شورفب زاسب تیلاعف
 یاهزاس و تخاس یزادنا تسد دهاش زور ره ورنیا زا .تسا هتفرگ رارق ...و یتلود یاه رهشون هب طوبرم یاه هژورپ
 رهش یلصا یاضف هب لصتم و مظنم تفاب دقاف اهنآ هدمع هک میا هدوب نارهت میرح و فارطا رد زاجم ریغ و زاجم
 یریذپ ققحت مدع ،یرهش طیحم و اهاضف نییاپ تیفیک ،یفاضا یاه هنیزه ،یراک یزاوم» ثعاب عوضوم نیا .دنتسه
 .تسا هدیدرگ نادنورهش یتیاضران و یصوصخ شخب یراذگ هیامرس تهج نماان یطیحم ،یرهش یاه حرط و اه هژورپ
 هتخادرپ نارهت میرح رادیاپ هعسوت و تیریدم یداهن یاهدربهار و اه شلاچ هب هنارگ لیلحت یهاگن اب رضاح قیقحت
 .تسا
 یهدناماس و یتیریدم تالکشم هب رتشیب هنیمز نیا رد هتفرگ تروص تاقیقحت هک داد ناشن نارگشهوژپ جیاتن هعلاطم

 ،(٩398)یرون هب ناوت یم تاعلاطم نیا هلمج زا و دراد شهوژپ دروم عوضوم اب یکیدزن تبارق و دنا هتخادرپ میرح
 فالخ رب شهوژپ نیا رد اذل .درک هراشا (0398)نارگید و ییاریحب و (0398)نارگید و یربکا ،(3398)زازب هدازیداه
 یتیریدم ،یداصتقا ،یدبلاک یاه هفلوم هیلک یجراخ و یلخاد لماوع زا هدافتسا اب تسا هدش یعس روکذم یاهشهوژپ
 یور شیپ یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یمامت و دریگب رارق یبایزرا هعلاطم دروم هدودحم رد ...و
 جیاتن و ددرگ اهنآ ییاهن یهد نزو هب مادقا swot ahp یبیکرت لدم زا هدافتسا هب و دریگب رارق ییاسانش دروم هقطنم
 و تیمها نیرتشیب 39306 زایتما بسک اب یداهن -یتیریدم یسررب دروم لماوع نیب رد هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا
 بسک اب هک دشاب  یم یداصتقا لماوع نیمود تسا هدش هتخانش تختیاپ میرح یور شیپ اه شلاچ رد یراذگرثا
 یاه شلاچ شخب رد هفلوم نیا یراذگرثا و تیمها نازیم هدنهد ناشن و تسا هدش عقاو مود هاگیاجرد 18306 زایتما
 رادقم نیا و 33806 ربارب نا زایتما هک دشاب  یم یدبلاک راذگرثا شخب نیموس .دشاب  یم نارهت رهشنالک میرح یور شیپ
 ،یطیحم تسیز ،یداصتقا یاه هفلوم هک دهد یم ناشن جیاتن .تسا نا یراذگرثا و تیمها نازیم هدننک سکنعم
 00606 و 10606 ،8٩606 ،11606 ،00606 یاهزایتما اب یمجاهت یژتارتسا رب تاررقم و طباوض و یدبلاک ،یتیریدم
 نیا .دشاب  یم ٩3306 زایتما بسک اب یمجاهت دربهار هب طوبرم هدما تسدب شزرا نیرتشیب ،اتسار نیمهرد .دنراد هبلغ
 نمض نامزاس و داهن ره هک تسا ینعم نیدب و تسا نامزاس ره یارب تلاح نیرت بسانم و نیرت بولطم ،تلاح
 اب زـین دوخ یا هنیمز و یلماعت طیحم رد ،تسا رادروخرب ییاکتا لباق و روخ رد توق طاقن و اه ییاناوت زا هکنآ
 دوجوم ناوت یریگراک هب یگنوگچ اهدرـبهار زا هتسد نیا ،نیا رـبانب .تسا هجاوم ییاـهبنارگ و بسانم یاـه تصرف

 .دراد یم نایب ار یطیحم منتغم یاهتصرف زا یرثکادح یرادرب هرهب تهج رد نامزاس
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 تاداهنشیپ
 رد اهنآ تکراشم حطس ءاقترا روظنم هب مزال راکو زاس یحارط و تختیاپ میرح روما هرادا ناعفن یذ ییاسانش •
 .هچراپکی تیریدم ققحت یاتسار

 ظفح یاروش اب رثؤم لماعت صخألاب میرح هصرع رد لخدم یذ یاه هاگتسد ریاس اب لماعت یارب بسانم رتسب داجیا •
 یاه ناگرا تافرصت و تافلخت زا یریگولج و نارهت ناتسا یعیبط عبانم و یضارا زا تظافح رد لاملا تیب قوقح
 .میرح رد یماظتنا و یماظن
 هقیلس لامعا زا زیهرپ و یریگ میمصت و یزاس میمصت رد هیور تدحو روظنم هب نارهت رهش میرح ینف هتیمک لیکشت •
 روظنم هب یرادرهش هب اهرهش میرح تلود رایتخا رد یضارا لیوحت حرط هنیمزرد تلود اب هیوسود لماعت یرارقرب •
 هدودحم طخ تازاوم هب رهش زبس دنبرمک یهدناماس و داجیا
 .نآ میرح و رهش هچراپکی تیریدم ققحت و ،نارهترهش دیدج عماج حرط و تختیاپ میرح عماج حرط یارجا •

 عبانم
 ،3٩ هرامش ،راگنرهش همانهام ود ،راگن رهش ،نارهت رهش میرح رادیاپ نیمز تیریدم رد ازفا نایم هعسوت ترورض ،(1398)دیمح ،یگیب دسا

 .90-60 صص

 تیریدم و یزیر همانرب رد Meta-SWOT لدم تسبراک ،(0398)رون یوسوم یلع دیس و یناحبس تخبون ،رورس میحر ،دیجم ،یربکا
 هرامش ،13 هرود ،دربهار و سلجم هلجم ،(نارهت رهش نالک یبونج هنهپ میرح :یدروم هعلاطم) اهرهش نالک میرح رادیاپ هعسوت و تنایص
 .00-668 صص ،83

 همانلصف ،لاغتشا و تیعمج ناکسا نایم لباقتم طباور هعلاطم بوچراچ رد نارهت رهشنالک میرح یهدناماس ،(٩398)هللا تمعن ،یرونا
 .609-819 صص ،مود هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج

 :نارهت ی هقطنم– رهش تیمکاح ،(0198)رازلگ ،یدنرز ؛هللا بیبح ،یناخرهاط ؛مثیم ،تریصب ؛جریا ،یدسا ؛رصان ،روپ كرب ؛سابع ،یدنوخآ

 .08-0 صص ،33 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،اهدنور و اه شلاچ

 یبونج میرح هنهپ رد یدرکراک -ییاضف تالوحت یدربهار لیلحت ،(0398)دار یجرف اضرلادبع ،رگراک نمهب ،رورس میحر ،دیمح ،ییاریحب
 .3٩-٩0 صص ،03 هرود ،رهپس هلجم ،(رهشمالسا و یر یاهناتسرهش ،یدروم هعلاطم)نارهت رهشنالک

 .638 هرامش ،ریبدت هلجم ،اهدربهار و فادها ؛یرهش تیریدم ،(6198)مشاه ،روپ شاداد

 .نارهت ،ون دنویپ تاراشتنا ،یرهش نارمع تیریدم .(8198) یقتدمحم ،نایوضر
 و دوجوم تیعضو زا یدربهار یلیلحت ؛نارهت رد اضف یسایس تیریدم ماظن رد هدوقفم هقلح ،میرح ،(0398)لامج ینارفاب و میحر ،رورس

 .13-9٩ ،لوا هرامش ،لوا لاس ،اضف یسایس شیامآ همانلصف ،تاداهنشیپ هئارا

 تکرش تاراشتنا ،یدهاز زیورپ همجرت ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد اهیروآون و اهیشم طخ ،رهش تیریدم ،(3٩98)یج ،امیچ ریباش
 .یرهش یزیرهمانرب و شزادرپ

-618 صص ،38 هرامش ،هعسوت و ایفارغج ،اهراکهار و لوصا یرهش هعسوت رد دنمشوه دشر دربهار ،(٩198)داشون هیمس و لوسر ،ینابرق
908. 

 هقطنم و یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک ۀمان نایاپ ،"ناریا یاهرهش بسانم یرهش تیریدم متسیس یحارط ،(9٩98) اضرمالغ ،نایمظاک
 .نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یا

 رد اه یرادرهش و یرهش تیریدم :اه یرادرهش هب دیدج فیاظو یراذگاو یجنس ناکما ،(9198)دیون ،یناوضر یدیعس و اضرمالغ ،نایمظاک
 .روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،موددلج ،"ناریا
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 دروم)نارهت رهشنالک یرهشاریپ قطانم تیریدم یارب یوگلا هئارا ،(٩398)یدارم نیسح و یریما دوصقم ،ییایض دومحم ،اضرمالغ ،نایمظاک
 .٩19-809 ،3 هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج همانلصف ،(33 هقطنم ،هعلاطم

 8398 ،شواک و حرط رواشم نیسدنهم

 هرامش ،رهش تفه ،دهشم رهش دروم یرهش تالکشم شهاک رد یلوصا یراکهار ؛اهرهش میرح یضارا تیریدم ،(3398)میرم ،زازب هدازیداه
 .08-0 صص ،91-11
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