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 قطانم یعامتجا و یطیحم تسیز عبانم یرادیاپ رد مسیروتوکا شقن لیلحت
 (راسناوخ ناتسرهش یدروم هعلاطم) رادیاپ هعسوت یاتسار رد ییاتسور

 یرایرهش هرهز
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد یوجشناد

 1یهانپ تعیرش یلو دیجم
 ،یررهش (هر) ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یناسنا مولع هدکشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج رایشناد

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد

 دار یجرف اضرلادبع
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یسایس یایفارغج رایشناد

36/30/396 :هلاقم شریذپ خیرات 07/60/6396 :هلاقم تفایرد خیرات 6 

 هدیکچ
 مسیروتوکا و تسا رادروارب صاا یگیمها زا عبانم تظافح ،ییاگسور رادیاژ ه سوت هب یبایگسد یارب یرورض یاهزاین  یژ نایمرد
 ه اقم نیا  ده .دروآمهارف ار یگنهرف و ی یبط عبانم  یرخت زا یریگولج و ه سوت یاههمانرب یارجا یارب مزال یاههنیمز دناوتیم

 قیقحت شور ،تسا رادیاژ ه سوت رما رد مسیروتوکا  قن و راسناوا ناگسرهش یاهاگسور عبانم یرادیاژ یارب رثؤم لماوع ییاسانش
 یروآدرگ یشیامیژ و یاهناخباگک شور اب تاعالطا و دشابیم SWOT-ANP یبیکرت لدم زا هدافگسا اب و یلیلحت و یفییوت

 رادیاژ یرگشدرگ هنیمز رد ناوارف یاه سوت یاهگیفرظ و اهگیلباق مغریلع راسناوا ییاگسور قطانم ،دهدیم ناشن جیاگن .دناهدش
 زا یرگشدرگ ه سوت هب هجوت اب یگنهرف و ی یبط ینغ عبانم دوجو اب و دنروآ تسدب ار دوا ی قاو هاگیاج ،هگسناوگن نونکات
 تسیز یاهدیدهت زا یا هعومجم ات هدش ثعاب هگفاینامزاسو دمآراک درکیور کی نادقف و تسا هدش رود یرادیاژ یاهرای م
 .دریگرارق قطانم نیا یورارف یگنهرف و یعامگجا ،یهیحم

 
 راسناوخ ناتسرهش ،یعامتجا و یطیحم تسیز عبانم ،اتسور ،رادیاپ هعسوت ،مسیروتوکا :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
    تدعیا  زا هدک یتاریثادت و  ددنراذگ ی دم تعیا  رب هک یمیقتسم تارثا و تعیا  هب یکیدزن هطساو هب ییاتسور ق انم
     راددیاپ هعدسوت رد نادسنا یگددنز رد نآ زا تظافح ساسا نیا رب و دنتسه رادروخرب ییازس هب تیمها زا ،دنریذپ یم
   تدسیز و هدنایارگ  نادسنا یتاظحالم یاراد هعسوت دنیآرف هعلاطم نیا رد .دهد یم ناشن رتشیب ار دوخ هاگیاج ییاتسور
 زا یریگ هرهب .دندرگ عافتنا ،حاص یا هعسوت لاکشا لیاق نیا رد عفنیذ یاههورگ یمامت هک دراد رواب و هدوب یطیحم
  یادهدراهار نی ردت مهم زا یکی دناوت یم هعسوت یلک دنیارف رد ییاتسور ق انم رد مسیروتوکا یاه تصرف و اه تیفرظ
     زا یدکی مدسیروتوکا عبادنم و ادهییاناوت ندوب اراد تهج هب راسناوخ یاهاتسور .دوش بوسحم ییاتسور رادیاپ هعسوت
   رادسناوخ هزودح مسیروتوکا یاه هبذاج ،لاغ هک اجنآ زا .دوش یم بوسحم ناریا رد مسیروتوکا هعسوت دعتسم ق انم
  ندیا ربانب .دنوش یم رولاتم اه هصرع نیا رد مه تخاس ناسنا یاه هبذاج و هتفرگ لکش ییاتسور یعیا  یاه هصرع رد
     هعدسوت یاردب ار نادکم تدیبولطم و بوسحم رگشدرگ بذج رد مهم یاه صخاش زا ناکم  ی رد ود نیا زا یایکرت
 ی اده تیلاعف هنیمز رد ،سانم یاه تخاسریز داجیا و یزیر همانرب مدع لیلدب .دزاس یم ،سانم مسیروتوکا یاه تیلاعف
   هدجوت ادب مسیروتوکا تالوصحم هضرع دوجوم عضو رد و ،دودحم یرگشدرگ تالوصحم هعسوت ناکما ،مسیروتوکا
     نیدمه هدب .تدسین ،دندشاب هدش لیدات لعفلاب هب هک هوقلاب یاهناوت روخ رد و ،سانتم هجوچیه هب عبانم و اهلیسناتپ هب
       تیعدضو هددنهد نادشن دودجوم عدضو و ،هددنام ناهنپ یتاعلاطم هدودحمرد مسیروتوکا تالوصحم یارب اضاقت لیلد
      مودجه دودجو ادب یرگدشدرگ تداثم یداصتقا راثآ هک هدش ،جوم لمع نیا موادت ورنیا زا .دشاب یمن یعقاو یاضاقت
 هب مسیروتوکا یاهتیلباق زا یرادرب هرهب یور بیپ یاه بلاچ .دنشاان هجوت لباق نادنچ ییاتسور ق انم هب نارگشدرگ
     رد ار مدسیروتوکا یادهتیفرظ لدیلحت هدک  قدیقحت  ندیا رد اذل  تسیچ هعلاطم دروم هزوح رد ییاتسور هعسوت روظنم
      ار مدسیروتوکا یادهتیلباق زا یردیگ هردهب یاهدشلاچ هک هدش یعس ،دراد رب رد ار راسناوخ ناتسرهش ییاتسور هعسوت
     تالودصحم هدضرع نادکما یرگدشدرگ ی اده  تدیلاعف  رد لدمع لباق یاهراکهار داهنشیپ اب و هداد رارق شاکنک دروم
 .ددرگ مهارف ییاتسور هعسوت یارب هزوح نیا رد مسیروتوکا
 یرظن ینابم
     ،دتکم هدب هرادشا هدک یدنوسپ مسیا و تحایس یانعم هب روت ،تسا هتفای ،یکرت بخب ود زا مسیروت هژاو :6مسیروت
  متدسیس .(Kazemi, 2006:14 ) تدسا   یرگدشدرگ و تحایدس نآ یرکف هیاپ هک یاتکم ینعی مسیروت ،نیارب انب .دراد
  ردیغ ی اده  نامزادس ،یا هفرح ینف زکارم ،اه هاگشناد ،یرگشدرگ تامدخ ،نابزیم عماوج و یاهتلود یرگشدرگ ناعفنیذ
     نیدب تلدصخ تدلع هدب یرگشدرگ (Weaver & Lawton،6007:96) .دشاب یم نارگشدرگ و ءادام یاه تلود ،یتلود
 نآ زا یرای  دسب یاده یددنب    هدقا  و فیرادعت هدئارا ،اس رما نیا و تساراد ار توافتم یاهشرگن تیلباق دوخ یا هتشر
 (Papoli Yazdi and Saghaei, 2006: 13-14) .تسا هدیدرگ
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 یرگشدرگ ییاضف یاهوگلا (1) هرامش لکش

(Saghaei and Massoudi, 2014: 19) 

       یدطیحم تدسیز ددیدزاب و رفدس  دی مدسیروتوکا"  یدعیا  عبادنم و تعیا  زا تظافح یناهج هیداحتا :6مسیروتوکا
   طاتردم یدگنهرف یاهیگژیو و نآ ،هاوم کرد و تعیا  زا ندرب تذل روظنم هب هک تسارکب یعیا  ق انمزا هنالوئسم
   طیدحم ردب ناگدننک دیدزاب ،ناج زا یمک رایسب یفنم تارثا ،ددرگ تظافح جیورت ثعاب هک یروطب ؛دوش ماجنا نآ اب
 ,Ehsani) ".     ددنک مهاردف یدلحم مدردم یعادمتجا و یداصتقا یدنم هرهب و لاغتشا یارب ار یطیارش و دراذگ یاج هب

    یدعیا  و یمودب یاده       لیدسناتپ زا یردیگ هردهب و یمودب ناگددننادرگ تکرادشم ادب مسیروتوکا یلک روطب (23 :2016
    رد هدک ددشاب یطیاردش دجاو دیاب مسیروتوکا هزوح رد یراذگتسایس و یزیرهمانرب هنوگره .دوشیم رسیم یرگشدرگ
    نانکادس یگددنز و نارگدشدرگ هدافتسا دروم عبانم نایم داضت رگید و دشاب عماوج یداصتقا هعسوت ،جوم لوا هلحو
 تسیز ،یعامتجا یاهیگژیو اب یضراعت دیاان بخب نیا رد یرگشدرگ هعسوت یگنوگچ و دناسرب لقادح هب ار یموب
 .دشاب هتشاد یلحم عماوج یگنهرف و یطیحم
     یگددنز تدیوقت هدب نارگدشدرگ روضح هک دور یم راظتنا اریز ،تسا رادیاپ یرگشدرگ زا یعون :ییاتسور یرگشدرگ
     گدنهرف و طیدحم ظدفح و نآ یدادصتقا عاضوا دواهب و اتسور نامدرم یلام ناوت بیازفا ،نآ حطس یاقترا ،ییاتسور
   هدب زدین ار مدرم هب نآ لاقتنا و اتسور نهک یاهشزرا و اهتنس ظفح دناوت یم یرگشدرگ عون نیا .دناسر یرای ییاتسور
        ندیا هدب نادشیا هدجوت و نارگدشدرگ رودضح هدب هتسباو ناهج رد ییاتسور ق انم یخرب یاقب هاگ .دشاب هتشاد لااند
 (Ranjbaran and Zahedi,2007: 72) .دوش یم یقلت یحاون
    ییاتدسور ق ادنم یگددنام ،قع ،ناهج رد یروانف و تعنص باتشرپ دشر اب و ریخا هدس دنچ زا :اتسور رادیاپ هعسوت
       دادجیا ،ناییاتدسور یگددنز تدیفیک و حطدس یادقترا ،ییاتسور ق انم دیدش رقف عفر یارب .تسا هدیدرگ نایع رتشیب
    دوداهب رد یلمادع ناودت  یدم ار ییاتسور هعسوت .دیدرگ دلوتم ییاتسور هعسوت دیهمت ،نانآ یرو هرهب بیازفا و لاغتشا
   .تدسناد رودش ک نالدک هعسوت دنور رد نانآ یزاسافکدوخ و اتسور نکاس دمآرد مک رشق هب قلعتم دارفا یگدنز طیارش
  مودسر و تاداع یتح و تسا هاناج همه هعسوت دنمزاین و تسا فلتخم یعامتجا داعبا یاراد هک تسا یا هعماج اتسور
 ،روشک فلتخم ق انم ناوارف یاهتیلباق دوجو مغر هب (Papoli Yazdi, 2008: 32) .دریگ یمرب رد زین ار مدرم دیاقع و
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 ی اده  صخادش   حطدس ادت ی اده  صخادش نیا یاقترا و درادن رارق یبولطم حطس رد ناریا یا هقطنم هعسوت یاهصخاش
 ییاتسور ندیناسر فده ییاتسور رادیاپ  هعسوت .دننک یم ،ل  ار یناوارف یاه یراذگ هیامرس و تامادقا ،یلم نیگنایم
  ،تدس ا یدطیحم تسیز و یسایس ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا یاراد و تسا تیناسنا یالاو ماقم و تیعقوم هب
        یراددیاپ ،راددیاپ هعدسوت فدلتخم دادعبا سادسا ردب .دراد هجوت ناسنا یگدنز فلتخم داعبا و اه یدنمزاین همه هب هک
  و ددردگن فیعضت هدنیآ لسن یارب یعیا  و یکیژولوکا یاه تیفرظ هک یرو  هب هیاپ عبانم ظفح ینعم هب یکیژولوکا
 یارب یعیا  ،هاوم و ناوت زا یرادرب هرهب و یرادروخرب ناکما متسیسوکا فاطعنا و تیفیک ،تیفرظ ءاقترا ای ظفح اب
 مجح بهاک ،اهنآ زا هنیهب یرادرب هرهب و یژرنا عبانم فرصم بهاک قیر  زا یرادیاپ زا دعب نیا .ددرگ ظفح ناگدنیآ
 یرا یدسب (Kalantari, 2012: 9-19)  دودش یم تیوقت ،سانم یاه یروآ نف نتفای و اهنآ تفایزاب و یگدولآ ،تاعیاض
      گدنهرف اردیز هدرودخ تدسکش ییاتدسور عماوج رد تالکشم هب یگدیسر یارب ،هدش داهنشیپ یملع یاه لح هار زا
     رد یدلحم مدردم هدک یمادگنه . ددنا  هدروادین     بادسح هدب ار بدناد و ترادهم ،صوصخ هب هعماج یاهتیولوا و یلحم
  و تدسا رتشیب هعسوت رد تیقفوم دراد ندروآ تسد هب لامتحا و دنشاب ریگرد هعسوت یاه هژورپ یارجا و یزیر همانرب
    مدردم تکرادشم هدنیمز   ادت دندشاب یموب بناد هب انشآ نیلوئسم و نازیر همانرب تسا رتهب ییاتسور هعسوت رد نینچمه
  تدحت تاثم تهج رد ار ام همه یگدنز هک تسا یتارییغت هعسوت (Warren and Cashman:3) .دننک مهارف ار یلحم
   ،یعادمتجا ،یدادصتقا ی اده  هدانج    هدمه رد مدردم هدمه یگدنز تیفیک دواهب ،هعسوت بولطم فده .دهد یم رارق ریثأت
  ردیز زا  یدکی   ناودنع هدب  ددناوت ی دم  راددیاپ ی رگدشدرگ ((Assayesh: 9  ددشاب یم ییاضف و یدالاک ،یطیحم ،یگنهرف
   تددم ددنلب و تد  دم هادتوک تارثا اب تسا رداق رادیاپ یرگشدرگ هعسوت ،دیآ باسح هب «رادیاپ هعسوت» یاه هعومجم
 George And 367)  دردیگ ی دم  ترودص  یدطیحم  تدسیز طی     اردش نتفردگ ردظن رد ادب رادک  ندی  ا و دودش گدنهامه

others,2012:) 
  یاده  متدسیسوکا  یاراد ناردیا  :اهاتدسور رد  یدگنهرف  یعادمتجا و  یدطیحم تسیز یرادیاپ رد تظافح تیمها
    و رودشک فدلتخم طادقن رب یتوافتم یاوه و بآ ،ییایفارغج صاخ تیعقوم هب هجوت اب و تسا یا هدننکش و ساسح
    رد نآ هدافتدسا لدباق تمدسق زا   دوددحم یکادخ و بآ عبانم هب هجوت اب یلک رو  هب .تسامرف مکح ییاتسور ق انم
 رد (Yakhkeshi, 2008: 7-9) . دودش ی دمن   مادجنا یلودصا یرادرب هرهب رادیاپ هعسوت لصا یانام رب زین ییاتسور ق انم
     رد و ددنک دراو رادشف یدلحم متدسیسوکا رب لوا هلحرم رد یدرگناهج تیلاعف هک تسا نکمم یرگشدرگ دصقم  ی
 :Cooper and others, 2001)      ددهد راردق یددج ددیدهت درودم ار داصتقا ای گنهرف ،یعامتجا راتخاس ،یدعب لحارم

   ریدسفت و حیدضوت یا ردب و دراد یدج و هنیرید یا هقباس ،تعیا  ریس رد ناسنا فرصت و لخد هکنیا هب هجوتاب  (166
     ار تدعیا  ردب راذدگ ریثأدت یناسنا و یعیا  لماوع تسا مزال ،اهاتسور رد تسیز طیحم یاه لیدات و رییغت زا  یره
 و  یرادردب    هردهب تیریددم ادب  ددناوت یم تظافح ،عبانم تخانش زا دعب (Godi, 2005: 19) .مینک یدنب عمج و ییاسانش
     دروآردب یاردب نآ تدیفرظ و ناودت ،زورما لسن رادیاپ عفانم رثکادح نیمأت نمض هکیروطب هرکتسیز زا یناسنا هدافتسا
 ,Ardakani)  .تدسا یرو هرهب موادت نیمضت تظافح فده و ددرگ ظفح زین هدنیآ یاه لسن یونعم و یدام یاهزاین

     ،یزروادشک ردیظن ییاهدشخب درودم رد . ددنک ی دم   لدمع یدشخب نایم تروصب هک تسا یدنیارف تظافح (13 :2012
       زا هدانج نآ تدظافح ،دنتدسه لوئدسم هددنز عبادنم تیریدم ربارب رد ًاامیقتسم هک بحو تایح و تالیش ،یرادلگنج
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      هدک ار یدکیتنژ عودنت و یکیژودلوکا یاهددنیارف زا هتسدنآ و هدرک نیمضت ار اهنآ زا رادیاپ یرادرب هرهب هک ار تیریدم
     ،یژردنا ،تدشادهب ردیظن اده بخب ریاس دروم رد .دهد یم لیکشت ،دیامن یم نیمأت تسا یرورض عبانم یرادهگن یارب
  و هدردک نیمضت ار هدنز عبانم زا لصاح رادیاپ رثکادح عبانم هک ار تیریدم زا هانج نآ تظافح ،تعنص و یرگشدرگ
       راردق هدجوت درودم دودش نیمدضت عبادنم ءاقب و تیدوجوم هک یرو  هب ار اهنآ تیاده و اه تیلاعف رارقتسا یگنوگچ
 .(Majnonian,2008: 17-16) دهد یم
 ییاتسور رادیاپ هعسوت یاتسار رد یگنهرف و یعیبط عبانم زا تظافح و مسیروتوکا

   تاریثأدت ندیا ،تسا لوحت و رییغت لاح رد مادم هک ایوپ تسا یاهلأسم ییاتسور طیحم رد ناسنا یاه تیلاعف تاریثأت
    یدنعی تدسیز طیدحم دوخ عضو رگید فر  ،تسا هیضق فر   ی لئاسم نیا .تسا یفنم و تاثم یاه هانج یاراد
   .ددشاب هتدشادن یفنم تاریثأت اهناسنا یعامتجا یناور ،یمسج یتمالس هب هک دشاب یرو  دیاب طیحم تشادهب هب هجوت
    یکیژودلوکا و یعادمتجا لدماوع -  هددنز ریغ و هدنز عبانم اب هطبار رد دیاب ،ددرگ ریذپ ناکما رادیاپ هعسوت هکنآ یارب
 و  اده شور ی اده نا دیز    و ددیاوف نیدنچمه و ادهنآ تدم هاتوک و تدم دنلب عفانم هب هجوت اب یداصتقا لماوع اب زارتمه
  عدماوج ،اه ناسنا هلیسوب هدنز عبانم زا هیوریب یرادرب هرهب و اه هاگتسیز رتشیب ،یرخت .دنریگ رارق هجوت دروم تامادقا
   ریادس و نادیزبآ ،اه لگنج ،کاخ ،بآ زا هیوریب یرادرب هرهب زج یا هراچ هک تسا اهنآ یاسن رقف رب لاد هعسوت لاح رد
  یاردب .دروآ ی دم  دودجوب عبانم تیفرظ زا رتارف یئاضاقت تیعمج راشف یاهشخب زا یرایسب رد .دنرادن دوخ هدنز عبانم
 یاراد دیاب روشک ره تسیز طیحم و تیعمج رامش نیب یلداعت هب یبایتسد یارب و یطیارش نینچ شرتسگ زا بانتجا
 دودحم عبانم هب تاسن ار دوخ یاهاضاقت نادرمتلود هک تسا مزال نآ اب نامزمه .دشاب هتشاد ینشور یتیعمج تسایس
            لاوز هدنیمز ردقف هدک یمودش هردیاد اردیز ددهد صادصتخا اردقف هدب تدعادسم یارب ار دوخ تورث زا یشخب و هدرک
   یددنویپمه .دودش هتسکش رادیاپ هعسوت هلیسوب دناوت یم طقف دوش یم رقف دیدشت ثعاب ًاااقاعتم و مهارف ار یکیژولوکا
  تدسیز طیحم اریز ،داد ناشن رتهب ریقف نایئاتسور راوشد عضو قیر  زا ناوت یمرگیدکی اب ار تظافح و رادیاپ هعسوت
      هطدساوالب و میقتدسم هددنز عبادنم هدب ییاتسور عماوج یگتسباو و تسا اهاتسور ریذپ ،یسآ و ساسح داعبا زا یکی
       ،دودش هتدسیرگن  یتامتدسیس یهاگددید زا ،ییاتدسور هعدسوت هب هک یتروص رد (Majnonian, 2008: 22-15) .تسا
        ثدعاب تدسیز طیدحم تیعدضو دوداهب هدک یرود  هب .دوب دهاوخ نآ داد نورب مه و داد نورد مه تعیا  و طیحم
  هدجیتن ر   د و هدعماج یاذدغ نیمأدت دواهب ،یتشادهب یاه هنیزه بهاک ،عتارم ،تالیش ،یزرواشک رد یرو هرهب بیازفا
    ددیدجت عبادنم زا یلودصا  یرادردب هرهب طقف ،ییاتسور رادیاپ هعسوت .(Azkia, 2008: 59) دوش یم یگدنز حطس دواهب
   تادیح ،دهاوم زا رتشیب یرادروخرب ،هافر یوس هب تفرشیپ و اه ناسنا یرکف یلاعت رادیاپ هعسوت هکلب ،تسین ریذپان
  ینادسنا رکفت رظن زا اقترا صوصخ هب رقف نتفر نیب زا و تشادهب ،داوس و شزومآ حطس نوچ ییاهصخاش یاقترا و
       رد مدردم یدسایس و یدگنهرف ،یهادفر ،یعادمتجا ،یدادصتقا ،یطیحم تسیز لئاسم نایم ،رادیاپ هعسوت موهفم .تسا
   هدب یدادم لئاسم رب والع دیاب تیاهن رد و دنک یم رارقرب دنویپ هعماج و هداوناخ ،عیانص و یتلود یریگ میمصت زکارم
  تدسا ترااع اتسور تسیز طیحم تظافح یاهراکهار (Yakhkeshi, 2008: 18) .تشاد هجوت مه نآ یونعم لئاسم
   تکرادشم و یدگنهرف  یزدیر همانرب ،تسیز طیحم اب راگزاس یروآ نف زا هدافتسا ،یتسیز عونت یرادهگن و تظافح زا
 (Eftekhari, 2011: 48-44) .یلحم و یلم
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     زا ییاتدسور ق ادنم رد زدین یرگدشدرگ تیلاعف هعسوت و دوش یم وا تسیز طیحم رییغت ثعاب یدنمتسیز ره تیلاعف
      ،ینادسنا عبادنم دربرادک و هرکتدسیز رد هنارگحالدصا یتارییغت داجیا اجنیا رد هعسوت زا روظنم .تسین ینثتسم رما نیا
 هدمع بخب رییغت ساسا نیا رب .تسا یگدنز تیفیک دواهب و یناسنا یاهزاین نیمأت یارب هدنز ریغ و هدنز عبانم ،یلام
  فاددها هب یبایتسد هچرگا و دیماجنا دهاوخ یفرژ یاهینوگرگد هب زین رتشیب و تسا ریذپان بانتجا مدرم طسوت اتسور
   هدکنیا ردگم دشاب ملسم و یمتحرما  ی دناوت یمن تارییغت و اهینوگرگد نیا قیر  زا زین هعسوت یعامتجا و یداصتقا
 یقالخا و یگنهرف تادیهمت و یعامتجا تامازلا ،یطیحم تسیز تادیهمت ریاس هارمه و تازاومب یکیژولوکا طباوض
     ق ادنمزا هنالوئدسم یدطیحم تدسیز دیدزاب و رفس  ی مسیروتوکا (Kalantari, 2012: 10) دوش هتفرگ رظن رد ًااماوت
   ؛دودش مادجنا نآ اب طاترم یگنهرف یاهیگژیو و نآ ،هاوم کرد و تعیا  زا ندرب تذل روظنم هب هک تسارکب یعیا 
   و دراذدگ یادج هب طیحم رب ناگدننک دیدزاب ،ناج زا یمک رایسب یفنم تارثا ،ددرگ تظافح جیورت ثعاب هک یروطب
  فدلتخم ی اده  هدنیزگ      نادیم رد ددنک مهاردف یدلحم مدردم یعامتجا و یداصتقا یدنم هرهب و لاغتشا یارب ار یطیارش
        هدلمج زا یدگنهرف یادهیگژیو هدب ماردتحا و عدماوج هعدسوت ه  دب مازدتلا ،تسیز طیحم ظفح اب یدرگموب ،یرگشدرگ
  هادفر نی مأدت       رد تکرادشم ،یتدسیز عودنت ظدفح و دراد ار یراددیاپ مودهفم اب یراگزاس نیرتشیب هک تسا یاه هنیزگ
    تاردثا زا یدطیحم تدسیز گنهرف جیورت و یلحم داصتقا هب  مک نینچمه ،دشاب یم مسیروتوکا فادها زا یعامتجا
  یزدیر      هدمانرب ،یهدنامزادس ادب هکددشاب ردظن دم یتسیاب نآ یرادیاپ مسیروتوکا ظفح یارب .دشاب یم مسیروتوکا تاثم
  بیادمن (7 ) هرامدش   لکدش رد مدسیروتوکا هنیهب هخرچ .دیسر نآ هب ناوت یم شزومآ و یلحم مدرم تکراشم ،تسرد
 .تسا هدش هداد

 
 مسیروتوکا هنیهب هخرچ (2) هرامش لکش

Source: Weaver,2008: 27 

  ،یدادصتقا ی اده تیلاعف یزاس عونتم ،دمآرد حطدس بیازدفا ،لاغتدشا دادجیا اب مسیروتوکا تفگ ناوت یم یلک رو  هب
  ثاردیم زا تظافح هب نامهیم و نابزیم هدعماج نیب هدرتسگ یعامتجا طباور داجیا و یعامتجا یاهیهاگآ حطس بیازفا
 نیمز زا یردارب هرهب یزاس هنیهب و هدیور یدب ترجاهم زا یریگولج اب و هدرک  مک یعیا  تسیز طیحم و یگنهرف
 رد هک ؛یداصتقا یرادیاپ :زا دنترااع اتدسار ندیا رد یراددیاپ فدلتخم دادعبا .دوش یم ییاتسور رادیاپ هعسوت هب رجنم
      یاهتدصرف هدب راددیاپ ییاتدسور یرگدشدرگ . ددنک ی دم تکرح یللملا نیب هخرچ تمس هب یلحم هخرچ زا هعسوت نآ
   تدکرح نآ شور هدک تسا یکیژودلوکا یراددیاپ ددعب نیدمود .دوش یم رجنم یلحم تاعامتجا یارب یبوخ یدمآرد
   هدب و یدعیا  و یگنهرف عبادنم فردصم ندردک دوددحم یادنعم هدب راددیاپ هعسوت .تسا تظافح یوس هب ،یرخت زا
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     و تدسیز طیدحم دودداهب تدهج  رد هعدسوت زا لصاح دوس فرصم موزل تروص رد و اهنآ هب ،یسآ ندناسر لقادح
     عدضو ردییغت اددی و ظددفح هدب هدک دوش یم طوبرم یعامتجا و یگنهرف یاهشزرا هب موس دعب .دشاب یم هدوسرف عبانم
 .(Aronsson,2004: 77) دوش یم رجنم دوجوم
 یسانش شور

 رد  ییاتدسور  قطادنم  یعادمتجا و  یدطیحم  تدسیز  عبادنم یرادیاپ رد مسیروتوکا شقن لیلحت رضاح قیقحت

 یشیامیپ عون زا و هدش هیهت یلیلحت -یفیصوت شور زا هدافتسا اب .دشاب یم راسناوخ ناتسرهش رادیاپ هعسوت یاتسار
  ردب یرامآ هعماج ساسا نیا رب .تسا ییاتسور رادیاپ ۀعسوت یژتارتسا هاگدید یریگراک هب رب ینتام ،یدربراک فده اب
96 لاس رد راسناوخ ناتسرهش ییاتسور تیعمج ساسا  نایم زا یفداصت تروص هب یریگ هنومن شور اب هک ،تسا 03
 فادها هب یبایتسد تهج .دندش باختنا نارکوک شور ساسا رب هیحان یلحم نانکاس و نارگشدرگ ،طاترم ناسانشراک
   و یرگدشدرگ و تادناکما ،اه هبذاج یسررب هب تاعال ا و رامآ هب هجوت اب و راسناوخ ناتسرهش یسررب اب ادتبا قیقحت
       هددش هدتخادرپ ییاتدسور راددیاپ هعدسوت ردب نآ بقن و راسناوخ ناتسرهش رد مسیروتوکا یاه هبذاج تیعضو لک رد
  یبادیزرا یارب دنشاب یم هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور ءزج هک ANP و SWOT قیفلت اب رضاح قیقحت رد .تسا
 GIS   رازدفا مردن زا  اده  هدشقن   میدسرت و هدیهت رد نینچمه .دیدرگ هدافتسا راسناوخ ناتسرهش یمسیروتوکا یاه تیلباق
 .تسا هدش هدافتسا

 ییایفارغج طیحم تخانش
 یا  هدقطنم ردٔ  ناردیا یزدکرم ریوکٔزا رود نادنچ هن یا هیحان رد عبرم رتمولیک 773 دودح یتعسو اب راسناوخ ناتسرهش
  یرتمودلیک 660       دوددح هلدصاف ردو ادیرد حطدس زا عادفترا ردتم 0077 یاراد  و (سردگاز هوک هتشر هنماد) یناتسهوک
   ،نادگیاپلگ هدب لامش تمس زا .درادرارق یقرش لو  هجرد 00 و یلامش ضرع هجرد 99 رد ،ناهفصارهشٔبرغ لامش
  یاراد ناتدسرهش نیا .تسا دودحم ندیرف ناتسرهش هب برغ و بونج و دابآ فجن و نورکو ناریت ناتسرهش هب  رش
 .دددشاب  یدم  اتدسور 26 یاراد    و راددسلگ و رادسهوک ،رادس همدشچ یادده  مادن      هدب ناتدسهد هددس و یزدکرم بدخب  دی
(www.amar.org.ir) ددشاب ی دم   دشخ  هدمین یاوه و بآ عون زا راسناوخ یاوه و بآ ،نترامود ،یرض ساسا رب . 
 (ناهفصا ناتسا یسانشاوه نامزاس :ذخام)
  ردفن 97579   رادسناوخ ناتدسرهش ،0396     لادس رد ناردیا رادمآ زدکرم نکسم و سوفن یمومع یرامشرس نیرخآ قا 
   ناتدسرهش ندیا تیعمج زا رفن 0006 ًااایرقت دوجوم رامآ دانتسا هب .دنرادرارق راوناخ 30706 ،لاق رد هک هدوب تیعمج
 لوغشم تعنص بخب رد رفن 006 و تامدخ بخب رد رفن 0075 دودح و یرورپماد و یرادماد و یزرواشک بخبرد
  زا یدکی ًااایرقت یرادماد و یزرواشک تالوصحم نیمأت رد راسناوخ ناتسرهش (www.khansar.gov.ir) .دنشاب یم راکب
     هدلمج زا یرگلافدس و یرادک تدانم ،یشارت قشاق ،بوچ عیانص ،ینز ملق .تسا هدوبروشک یافک دوخ یاه ناتسرهش
 زگ و تسا روشک رد یعیا  لسع دیلوت زکارم نیرتمهم زا یکی راسناوخ نینچمه و تسا ناتسرهش نیا یتسد عیانص
     .دنتدسه رادسناوخ تاغودس ردگید زا زین ولآدرز هگرب و ولآ ،ماداب ،ودرگ هلمج زا یلحم تالقنت و رااکشخ ،راسناوخ
 .((www.ordup.com دنیآ یم باسح هب ناتسرهش نیا تاغوس زا لصف ،سانت هب زین ار یلصف یغاب تالوصحم
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 یروشک تامیسقت رد راسناوخ ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم (1) هرامش هشقن

Source: author 
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 راسناوخ ناتسرهش یاهناتسهد و اهاتسور تیعقوم (2) هرامش هشقن

Source: author 

   لددتعم ناتدسبات ،ناتخرد ندز هفوکش اب راسناوخ راهب ..تسا یقالیی ،سانم طیارش یاراد ناتسرهش نیا :یعیا  عبانم
 نیشنلد نآ دایز ًااتاسن یامرس ناتسمز رد و دنراد ار دوخ صاخ ییاایز تعیا  ندش گنر تفه اب زین زییاپ و  نخ و
      نازدیم طدسوتم رودطب و داردگ یتنادس  هدجرد 7/96 راسناوخ یامد هنالاس نیگنایم .تسا فرب هوانا شزیر اب هارمه و
  مده هب تاعافترا دوجو ناتسرهش یعیا  ضراوع زا ((www.esfahanmet.ir دشاب یمرتم یلیم 509 لاسرد یگدنراب
  یرگدشدرگ یاهتیلاعف یارب ،سانم هنیمز و داجیا هقطنم رد لاس فلتخم لوصف رد ار یهیدب رظانم هک دشاب یم هتسویپ
    یدبرغ و یقردش هوردگ ود  هدب راسناوخ تاعافترا .تسا هدومن مهارف اهنآ رد یدرونهوک ،یور هدایپ ،ییامیپهوک دننام
   نیدب یعادفترا یراد نیب من ،یجرب ، رس ،رگشلا ،لیمس ناسنش ،هجنپ جنپ زا دنترااع یبرغ تاعافترا .دنوش یم میسقت
   ادب ،دیترتب ریت و یزگ لهچ ،یرکرک ،باجنس مد ،باغورد ،بارگ ،زارد همشچ ،یقرش تاعافترا ،رتم 0209- 0797
       هرد رادغ ،هدلاق هودک یدکهآ رادغ ،ددنجیال تفاکشا هقطنم فورعم یاهراغ زا .دشاب یم رتم 6297 ات 0679 نیب عافترا
 نوگژاو یاه هلال بیور لحم هوکناتسلگ هوک (Mirmohammadi, 1993: 30-36) .دنشاب یم لکیه هوک هرد و نودراخ
  ،مادادب ،   چرادق ،ندشیوآ ،شودجنزرم ،رگنک ،ساویر ،یفلع زگ ،نیاگنا زگ یهایگ بشوپ زا هقطنم نینچمه و دشاب یم
          نادبز ،دجندس ،یدشحو ردیجنا ،یهودک مادادب ،بّلادنع ، دشم ددیب ،ون هو ،ربونص ،رانچ ،ریسوم ،نوگ ،یهوک زایپ ،هرت
 و یا   هدفولع نادهایگ و ودرگ و ماداب ،ولآدرز ،یبالگ ،،یس ،رادیپس ،جاک ،توت ،نوران ،یشحو ریجنا ،طولب ، شجنگ
     ،رومدس ،یدشت ،لاغدش ، ردگ ،سرخ) نارادناتسپ هب ناوت یم ناتسرهش یروناج یاه هنوگ زا .تسا رادروخرب ییوراد
       ،نیهادش ،یدیال  بادقع ،یدقرق ،هدپگ رادس) ناگدنرپ ،(شوگرخو راتفک ،بیمو چوق ،نزاپ ،یشحو کوخ ،باجنس
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  عاودنا)  ناگددنزخ و (راسو درز  ناانج مد ،وتسرپ ،کواکچ ،دهده ،ااق زاس ،یهاچ رتواک ،هتخاف ،وهیت ، اک ،هجیلد
   ددس هدچایرد و  اده تانق ،اههمشچ ،راسناوخ هناخدور لماش هقطنم یاهبآ عبانم .دومن هراشا (اماگآ و اهرام ،تشپ کال
 ,(Mirmohammadi1999: 30-61) .تسا لکغاب ینزخم
    یاتدسور یناتدساب یاده   هدپت هدب  ناودت یم هقطنم یخیرات مهم عبانم زا هقطنم یخیرات تمدق هب هجوت اب :یگنهرف عبانم
         یاتدسور یخیرادت هد وحم ،تدسیو یاتدسور یخیرادت هد وحم ،تدسیو  اده هراگن گنس ،اه هناخ رتواک ،دابآ تمحر
     ،دودمحم هدازمادما ،عمادج دجدسم) ی اهذدم نکاما و یرهبا هناخ ،تسیو یسانش مدرم هزوم ،دابآ رهم هعلق ،طارخشود
 ((www.isfahancht.ir .درک هراشا هیذعت مسارم و (ریپاباب هراقم و دمحم دیس نبدمحا هدازماما
  و یرددپ          اردسنامهم ،سردگاز هراتدس هدس لدته لمادش رادسناوخ ناتدسرهش یتمادقا تاسیسأت :یرگشدرگ تاسیسأت
 تخاس لاح رد مه هوکناتسلگ هدکهد هعومجم .دشاب یم ناجدوق ارس رئاز و راسناوخ رهش رد یدرگناهج ریذپ نامهم
 (www.tourismiran.ir) .دشاب یم یتماقا و ییاریذپ یاه هعومجم لماش هک دشاب یم لکغاب دس لحاس یوربور رد
 اه هتفای لیلحت
   ییاتدسور راددیاپ ۀعسوت یزیرهمانرب دنیآرف هب ار ناکما نیا هقطنم مسیروتوکا یاهتیفرظ دوجوم عضو لیلحت و هیزجت
  هدقط نم یاهددیدهت و اه تصرف ،فعض ،تّدوق طاقن ،دوجوم عضو رب مکاح و یراج یاهتیعقاو یانام رب ات ،داد دهاوخ
    ندیا رد .ددردگ میدسرت عبانم زا تظافح تهج تعنص نیا هعسوت رد یدربراک یاههمانرب یلصا طوطخو ییاسانش ار
     یادهتیعقاو یمادمت میدسرت رد تدسدارف یاهحر  رامآ دوان ای دوامک و وس  ی زا یّدمک یاههداد تیمها لیلد هب حر 
   تودق طادقن  یژتارتسا لیلحت یارب .ددرگ هدافتسا SWOT ANP-یایکرت لدم زا ات تسا هدش شالت ،هقطنم رب مکاح
  ،درداهار نیودت هکنیا هب هجوت اب و تسا هدش هتخادرپ دوجوم عضو یسررب هب ادتبا رد اهدیدهت و اهتصرف و فعض و
  یزادف قطنم زا ،تاوس  ینکت زا لصاح یاهدراهار تیبولطم یارب ،تسا  یژتارتسا یاه حر  یلصا لحارم زا یکی
     داردق یدسررب درودم یادسن یاهزاب تروص هب ار یجراخ و یلخاد لماوع ،شور ود نیا قیفلت اب و تسا هدش هدافتسا
    رد یجرادخ و یدلخاد لدماوع سیرتام 7 و 6 هرامش لوادج .دومن مهارف ار دراهار نیرتهب نیودت هنیمز ناوتب ات هداد
 .دهد یم ناشن ار راسناوخ ناتسرهش یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت

 راسناوخ ناتسرهش یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت رد (IPE) یلخاد لماوع سیرتام (1) هرامش لودج
  مئالع طاقن

 یلخاد لماوع
 و نزو
 تیمها
0-6 

 عضوزایتما
 دوجوم
6- 5 

 زایتما
 نزو
 راد

وق
) ت

Strengths
) 

S1 55.0 5 66.0 (فرب شراب) درس ًااتاسن ناتسمز و لدتعم ناتسبات یقالیی اوه و بآ 
S2 25.0 5 76.0 (..و اه تشد ،اه همشچ ،اه تانق ،اهراغ ،هناخدور ،تاعافترا) راسناوخ مسیروتوکا یاه هبذاج 
S3 30.0 9 0.03 هقطنم رد روگنا و ولآ ،ماداب ،ودرگ ًااصوصخ (اهارحص) عرازم و تاغاب دوجو 

S4 نارگشدرگ هب یلحم یاهاذغو یماد ،یعارز ،یغاب تالوصحم هئارا رد یموب نینکاس لیامت  0.02 9 60.0 
S5 79.0 5 0.08 هیزعت و مرحم مسارم ییاپرب و (اه هداز ماما و دجاسم) یاهذم نکاما و یخیرات یاه هبذاج دوجو 
S6 و (تشهایدرا 07) راسناوخ زور یرازگرب یموب مدرم یزاون نامهم و یرگشدرگ یاهتیلاعف رد یمدرم تکراشم یارب هزیگنا دوجو 

 یتسد عیانص و یلحم یاذغ ،فرب ،لسع هراونشج

0.05 9 06.0 

S7 (نوگژاو هلال) یهایگ و یروناج یروناج عماوج رد یتسیز عونت  0.07 5 27.0 
S8 یرگدشدرگ تادسیسات دودجو و یرگدشدرگ تیادس دادجیا یارب (نیمز و نفلت ، رب ،بآ) ییانبریز تامدخ هب ناسآ یسرتسد       

 راسناوخ ناتسرهش
0.08 9 57.0 

S9 76.0 9 0.04 راکشو یدرون هوک ،یشزرو ،یخیرات ،یعیا  رادیاپ یرگشدرگ یاهرازاب رد هعسوت ناکما 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 556 ...تسیز عبانم یرادیاپ رد مسیروتوکا شقن لیلحت

 

S10 یتلودریغ یاه نامزاس ندوب لاعف (NGO) تمالدس ،تدسیز طیدحم رد یرادیهد و یمالدسا یارودش ، نکدسمداانب  ،یرادرهدش       
 یرگشدرگو

0.03 9 30.0 

S ∑    2.27 

عض
) ف

W
eakness)

 

W1 70.0 7 0.01 لیسمرد یریگرارق لیلد هب شراب لوصف رد ناتسرهش ندوب زیخ لیس 
W2 50.0 7 0.02 ایرد حطس زا عافترا ندوب الاب لیلدب سردوز یامرس لامتحا 
W3 7.0 5 0.05 یهایگ بشوپ و بآ عبانم رب یلاسکشخ بولطمان رثا 
W4 70.0 7 0.01 لاعفریغ لوصف رد هیامرس ندنام راکیب و یرگشدرگ یاهتیلاعف ندوب یلصف 
W5 07.0 5 0.05 (تسیز طیحم و یخیرات راثآ ،یرخت) یموب مدرم  شزومآ دوامک و مسیروتوکا تخانش مدع 
W6 یاردب نارگدشدرگ  یاردب  لدقن و لمح یمومع لیاسو دوجو مدع و ییاتسور ق انم رد ،سانم ییاریذپ و یتماقا تاسیسأت دوان   

 هقطنم یاه هبذاج دیدزاب

0.04 5 66.0 

W7 66.0 5 50.0 راسناوخ ناتسرهش رد یبایرازاب هعسوت تیفافش و یصصخت یبایرازاب دوجو مدع 
W8 76.0 5 90.0 مسیروتوکا یاهتیلاعف دیاوف رد نازیر همانرب و نالوئسم ندوب انشآان و تیلاعف ندوب اپون 
W9 79.0 5 20.0 یلحم نیلوئسم نیب رد مسیروتوکا یاه تیلاعف ندش لاعف و یزادنا هار رد اه یگنهامهان 

W10 07.0 5 00.0 مسیروتوکا هعسوت تاررقم و نیناوق یارجاو شریذپ هنیمزرد طاترم تارادا یلام نیکمت مدع 
W ∑    1.44 

Source: Research finding 
 

 راسناوخ ناتسرهش یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت رد (EFE) یجراخ لماوع سیرتام (2) هرامش لودج
  مئالع طاقن

 یجراخ لماوع
 و نزو
 تیمها
0-6 

 زادددددیتما
 عدددددضو
 دوجوم
6- 5 

 زاددیتما
 نزو
 راد

رف
ص

اه ت
 (

O
pportunities

) 

O1 06.0 9 0.0 ناهفصا ناتسا زکرم هب یسرتسد و ناتسرهش ،سانم تیعقوم 
O2 66.0 5 50.0 هتوم بدحو تایح هاگهانپ و رهش نودیرف یکسا تسیپ ،ناگیاپلگ دس هب یکیدزن 

O 3 7.0 5 00.0 یا هقطنم و یلم حطس رد ییاتسور و (مسیروتوکا) یعیا  یرگشدرگ هعسوت 
O4 یعیا  یاه هبذاج زا ق انم نیا نارگشدرگ ترفاسم هب لیم و ناهفصا ناتسا رد یناتساب و یخیرات یاه هبذاج زا یخرب رارقتسا 

 راسناوخ ناتسرهش
00.0 5 7.0 

O5 حطس رد یموب کاشوپ ویلحمیقیسوم ،یگنهرف یاهوگلا زا تظافح و موسر و بادآ و اه نشج ،یتنس یاهرنه تایح دیدجت 
 یا هقطنم و یلم

90.0 5 76.0 

O6 0.06 9 70.0 یّللم و یا هقطنم نارگشدرگ نایم یعامتجا تالداات و یگنهرف ءاقترا 

O7  رد تدسیز طیدحم تظافح نامزاس طسوت یروناج و یهایگردان یاه هنوگ زا تظافح ،ییاسانش اب طاترم یاه هژورپ و اه حر   
 یا هقطنمو یلم حطس

60.0 5 57.0 

O8 یرگدشدرگ رازاب رد ناتسا تکراشم ناکما و تالیهست هئارا و رادیاپ یرگشدرگ یاهتیلاعف هب یناتسا نالوئسم ،سانم درکیور  
 یلم و یا هقطنم

00.0 9 06.0 

O9 67.0 9 20.0 ناهفصا ناتسا یرگشدرگ رازاب قنور رد روکذم هعسوت زا یریگ هرهب ناکما و یلم حطس رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت 
O10 26.0 9 60.0 رادیاپ یدرگناهج هعسوت زا یللملا نیب یاهنامزاس و اهداهن یناهج تیامح 

O ∑    1.57 

هت
ید

اهد
 (

Threats
) 

T1 ناتسا یرگشدرگ هعسوت رد تسیز طیحم عبانم زا ،سانم یرادرب هرهب یارب شزومآ مدع  60.0 3 0.18 

T2 26.0 9 0.05 یلملا نیب و یلم ناراذگ هیامرس بذج مدع 
T3 06.0 9 0.06 یلم حطس رد نآ تیمها و یخیرات نکاما دروم رد یناسر عال ا و تاغیلات مدع 
T4 26.0 9 60.0 ناهفصا ناتسا حطسرد روت یرازگرب زکارم و اهسناژآ ،سانم تیلاعف مدع 
T5 76.0 9 50.0 ناهفصا ناتسا یهار نیب یاهناروتسر تامدخ هئارا لزان تیفیک و یفاکان بشوپ 
T6 30.0 9 90.0 ناهفصا ناتسا رد رادیاپ یرگشدرگ یبایرازاب نیعم همانرب دوان 
T7 06.0 9 00.0 راسناوخ هب رفس تاناکما و اه هبذاج هنیمز رد یناتسا هدرتسگ و ماگنهب یناسر عال ا مدع 
T8 66.0 5 50.0 یناتسا یاه همانرب یارجا و یریگ میمصت رد تااث دوان ای و دوامک 
T9 76.0 9 50.0 نانادرگروت طسوت روشک حطس رد رگشدرگ عیزوت یرباربان 

T10 06.0 9 00.0 رادیاپ یرگشدرگ یاهتیلاعف یزادنا هار و هعسوت رد گنهامهان تاررقم و نیناوق دوجو 
T ∑    1.42 

Source: Research finding 
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    ادب تودق طادقن نیب اهتیولوا ساسا رب یجوز هسیاقم ،ناسانشراک طسوت یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام هیهت زا سپ
     ادب فعدض طادقن نیدنچمه ،ST ی ژتارتدسا  نیدیعت تهج اهدیدهت اب توق طاقن و SO یژتارتسا نییعت تهج اهتصرف
   ییادهن سیرتادم و  مادجنا WT یژتارت  دسا نیدیعت یارب اهدیدهت اب فعض طاقن و WO یژتارتسا نییعت تهج اهتصرف

SWOT دوش یم جارختسا هسیاقم نیا زا. 
 SWOT لیافورپ (3) هرامش لودج

  Strength توق طاقن weakness فعض طاقن

 Opportunity اه تصرف SO یژتارتسا WO یژتارتسا
 Threats اهدیدهت ST یژتارتسا WT یژتارتسا

(Shojaian, 2015: 40) 

 :دنشاب یم ریز رارق هب سیرتام نیا زا لصاح یاه یژتارتسا
      یژتارتدسا ندیا زا هدافتدسا ادب .دننادسرب رثکادح هب ار اه تصرف ،توق طاقن زا یریگ هرهب اب :(یمجاهت) SO یژتارتسا
    ،تودق طادقن زا یردیگ   هردهب ادب و دنیامنب ار یرادرب هرهب رثکادح اهتصرف زا دنشوک یم توق طاقن قیر  زا نازیر همانرب
 :زا دنترااع اه یژتارتسا نیا یداهنشیپ یاهدراهار .دنناسرب رثکادح هب ار اه تصرف

SO1 - بذدج وراددیاپ یدردگ تدعیا  ی اده  تدیلاعف   هعدسوت یاردب یگنهرف و یعیا  عبانم ،ییاوه و بآ طیارش زا هدافتسا     
 .ناتسا نارگشدرگ

SO2 - هقطنم رد یاه هبذاج دوجو اب یرگشدرگ یاه تیلاعف رد یراذگ هیامرس و یراکمه تهج یصوصخ بخب تکراشم. 
SO3 - هقطنم یرگشدرگ رازاب رد ناتسا تکراشم ینیب بیپ رثا رد راسناوخ هقطنم رد یعیا  یرگشدرگ رازاب هعسوت. 
SO4 - اهاتسور رد رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یارب نکسم داینب و یاهاتسور یمالسا یاروش ،یرایهد تاناکما زا هدافتسا. 

     لدخاد طیدحم رد دودجوم یاده   تدصرف زا یرادردب   هردهب ادب هک تسا نیا یژتارتسا نیا فده :(هناراک هظفاحم) WO یژتارتسا
   هدب یاده  تدصرف زا دناوت یمن یلخاد فعض نتشاد لیلد هب هقطنم یلک تلاح رد نوچ ،دنشخب دواهب ار فعض طاقن ات دنشوکب
  ،دسانم هدافتسا اه تصرف زا فعض طاقن ندرب نیب زا اب هک دور راک هب ییاهدراهار تسا مزال اذل ،دیامن یرادرب هرهب هدمآ تسد
 :زا دنترااع اه یژتارتسا نیارد یداهنشیپ دراهار .ددرگ

WO1 - لاس درس و مرگ لوصف رد یرگشدرگ یاه تیلاعف هئارا. 
WO2 -یا هقطنم و یلم حطس رد تغارف تاقوا ناراذگ یارب هقطنم یاایز تعیا  زا هدافتسا یارب هنیمز داجیا. 
WO3 -یرگشدرگ بخب رد یراذگ هیامرس یارب هقطنم ،سانم یاهتخاسریز تیوقت. 

 WO4 -رادیاپ یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یارب طاترم یاه نامزاس یاه همانربزا ینایایتشپ. 
   ،تودق طادقن  زا هدافتدسا اب دنشوک یم دراهار و یژتارتسا نیا یارجا و نیودت اب نایرجم و نازیر همانرب :(یتباقر) ST یژتارتسا
 :زا دنترااع اه یژتارتسا نیا یداهنشیپ یاهدراهار .دنراب نیب زا ار اه نآ ای و هداد بهاک ار دوجوم تادیدهت زا یشان تارثا

ST 1 -لاس درس و مرگ لوصف رد یرگشدرگ یاه تیلاعف یزیر همانرب. 
ST 2 -یرگشدرگ یاه تیاس داجیا رد دوجوم ییانبریز تامدخ زا هدافتسا. 
ST 3 -ناتسا یگنهرف ثاریم لک هرادا طسوت ناهفصا ناتسا رد یرگشدرگ یبایرازاب یارب یزیر همانرب. 
ST 4 -اتسور یاروش و یرایهد قیر  زا اتسور رد یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یارب نیلوئسم رظن ،لج. 

  یژتارتدسا نیا زا فده و دنراد یعفادت تلاح هک دنریگ یم راک هب ار یژتارتسا نیا ینامز نازیر همانرب :(یعفادت) WT یژتارتسا
  دندشوک   یدم نازدیر  هدمانرب ،یتیعضو نینچ رد عقاو رد تسا یجراخ طیحم زا یشان تادیدهت زا زیهرپ و فعض طاقن ندرک مک
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   یراد دودخ یرگدشدرگ یاه تیلاعف اب نوگمهان هعسوت زا ماجنارس ای و دنهاکب یا هعسوت یاه تیلاعف زا هقطنم یاقب ظفح یارب
 :زا دنترااع اه یژتارتسا نیا یداهنشیپ یاهدراهار ،دنیامن

WT 1 -اه تخاسریز تیوقت اب هقطنم یرگشدرگ یاه تیلاعف رد یصوصخ بخب یراذگ هیامرس یارب هنیمز داجیا. 
WT 2 -اتسور رد یرگشدرگ نایلوتم شزومآ قیر  زا نارگشدرگ زا نابزیم هعماج شریذپ یارب یزاس گنهرف. 
WT 3 -راسناوخ هقطنم رد لیسو یلاسکشخ راثآ لیدعت یارب نارحب داتس تاناکما زا هدافتسا. 
WT 4 -یللملا نیب و یلم حطس رد یرگشدرگ یاهرازاب رد ناتسا ندش لاعف 

 S=2.27,∑W=1.44∑)           تاودس بدخب رده ییادهن ،یردض هلیدسوب هدقطنم یادهدراهار یدلک تیعدضو نییعت هب هجوت اب

∑O=1.57,∑T=1.42) (6) رامش رادومن .تسا هقطنم یدراهار عضو دهد یم ناشن ار حطس نیرتشیب هک یتمسق 

 
 کیره بیارض لامعا اب کیژتارتسا مادقا و تیعقوم یبایزرا سیرتام (1) هرامش رادومن

Source: Research finding 

  زا ددی   اب سادسا ندیا ردب و تسا رتکیدزن یمجاهت یاهدراهار هب راسناوخ ناتسرهش یاهدراهار ،لصاح هجیتن قا  رب
    یاردب لدیلحت رازدبا SWOT,   زیلادنآ .تدفر بیدپ دراهار نیا ریسم رد و هدرب ار هدافتسا نیرتشیب تصرف و توق طاقن
    ندیا سادسا ردب یریگ میمصت یاهویتانرتلآ ،سانت یبایزرا ییاناوت ًاامومع و دنک یمن مهارف لماوع یاسن تیمها نییعت
 SWOT  زیلادنآ رد 6ANPیا  هکادش     لدیلحت شور سادسا ردب ادهویتانرتلآ یبایزرا تهج ساسا نیا رب .درادن ار لماوع
  هدک (دنوش یم هدیمان رصانع) اه هنیزگ و اهرایعمریز ،اهرایعم ،فادها نیودت یلدم نینچ تخاس رد .تسا هدش هدافتسا
 (( Kalantari2013,228      .دردیگب راردق ردظن ددم ددیاب اهنآ نیب طااترا نییعت و دنا هدش عمج ییاه هشوخ رد رگیدکی اب
   و رادیعم ،فدده طااترا یلرتنک ،تارم هلسلس .تسا یا هکاش طااترا و یلرتنک ،تارم هلسلس زا لکشتم ANP نیاربانب
     ردب ردصانع ریثأدت .دودش  یدم لمادش ار اههشوخ و رصانع نایم یگتسباو یا هکاش طااترا و دوش یم لماش ار رایعم ریز
 (Shojaian, 2015: 96-97) .دوش یم هتفرگ رظن رد سیرتام رپوس  ی طسوت هکاش  ی رد رگید رصانع
    زا  دی رده ییادهن زایتما و نزو نییعت و لماوع ود هب ود هسیاقم هب یجراخ و یلخاد لماوع تسیل هب هجوت اب فده
  راتخادس Super Decision    رازدفا مردن طیدحم رد و میی ادمن یم رما ناسانشراک یهاوخرظن هلیسو هب تاوس یاهروتکاف
    هدهادشم لدباق لدیذ لکش رد نآ جیاتن هک .دش مادقا اهیژتارتسا نیرتهب ذاختا و یدنب تیولوا نییعت فده اب یا هکاش
 .دیدرگ نییعت رایعم ره ییاهن نازوا ،هژیو رادقم قیر  زا اهرایعم ریز زا  یره یاسن نزو .تسا

                                                 
1 Analytical network process 
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 (ANP-SWOT) یا هکبش راتخاس (4) هرامش لکش

Source: Research finding 
 

ANP-SWOT یبیکرت لدم یذاختا اهرایعم ریز و اهرایعم ییاهن زایتما (4) هرامش لودج 

رایعم  رایعمریز   Normalized 
BY Cluster 

Limiting رایعم رایعمریز   Normalized 
BY Cluster 

Limiting 

 T1 90676.0 730760.0 تادیدهت S1 99067.0 590650.0 توق طاقن
S2 57236.0 095090.0 T2 50766.0 6660.0 23 
S3 27256.0 500670.0 T3 09606.0 720060.0 
S4 02566.0 090070.0 T4 02706.0 977060.0 
S5 72520.0 956060.0 T5 67330.0 622300.0 
S6 92060.0 602060.0 T6 06530.0 969300.0 
S7 60650.0 569200.0 T7 03730.0 257300.0 
S8 92090.0 005600.0 T8 22030.0 00.0 6903 
S9 96270.0 352500.0 T9 29030.0 933200.0 

S10 29970.0 226500.0 T10 75320.0 232200.0 
 T  6.0 ییاهن شزرا S  26.0 ییاهن شزرا
 O1 25067.0 992270.0 اهتصرف W1 09230.0 603060.0 فعض طاقن

W2 56230.0 933060.0 O2 00536.0 065670.0 
W3 60330.0 630660.0 O3 59056.0 790660.0 
W4 20330.0 650660.0 O4 30766.0 569760.0 
W5 57706.0 039660.0 O5 7030.0 5 503300.0 
W6 92330.0 676660.0 O6 96660.0 037200.0 
W7 32330.0 996660.0 O7 59350.0 755000.0 
W8 62606.0 659660.0 O8 39990.0 926900.0 
W9 52006.0 277660.0 O9 53270.0 720900.0 
06W 70006.0 256660.0 O10 00070.0 667700.0 

 O  66.0 ییاهن شزرا W  66.0 ییاهن شزرا
Source: Research finding 

    و قدیقحت راتخادس حوطدس راهچ رد لماوع هیلک ییاهن نازوا نییعت و هلحرم نیا رد طوبرم تااساحم هیلک هب هجوت اب
 Super Decision  رازدفا مرن هلیسوب هناگ راهچ یاه یژتارتسا رد اهرایعم ریز و اهرایعم زا  یره یراذگریثأت نازیم زین
 .دشن هاساحم
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 اهیژتارتسا ییاهن زایتما (5) هرامش لودج

 
Source: Research finding 

 
 اهیژتارتسا جیاتن (2) هرامش رادومن

Source: Research finding 

  هدب 0.29  شزرا ادب so ی ژتارتدسا هک دیدرگ صخشم اه یژتارتسا زا  یره نازوا هب طوبرم تااساحم جیاتن یسررب اب
 0.02  شزرا ادب  یژتارتدسا و 0.06 شزرا اب WO یژتارتسا ،.096 شزرا اب ST یژتارتسا ،یترت هب و یژتارتسا ناونع

WT دنراد رارق یدعب یاه هاتر رد اه یژتارتسا نیا یارجا یریگ میمصت تهج و ینزو تیمها ظاحل هب. 
 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
  هدب  ددناوت یم ،دریگ یم ماجنا اتسور یگنهرف و یتعیا  یاه هبذاج زا ندش دنمهرهب و ندید فده اب یرگشدرگ هکینامز
 مدرم تکراشم و یزیر همانرب یور زا هکنیا طرش هب .دریگب رارق هدافتسا دروم ییاتسور هعسوت یارب یرازبا  ی ناونع
  یاردب یساسا یاهراکهار زا یکی .دشاب راک رگید ،ناوج نتفرگ رظن رد و نآ یفنم و تاثم تارثا نداد رارق رظندم و
  هعدسوت و هدومن جراخ تیروجهم و اوزنا ار ییاتسور یاه طیحم ات تسا مسیروتوکا هب هجوت ییاتسور ق انم هعسوت
  راددیاپ     هعدسوت یدساسا یادهماگ زا دودجوم  مدسیروتوکا    یادهتیفرظ و عبادنم زا هدنیهب هدافتسا .دروآ دوجوب ار نزاوتم
    یاددهتدسایس نیوددت و دودجوم یاهی ددنمناوت تخانش ،رادیاپ هعسوت هب لین تهج یلصا ترورض و تدسا ییاتسور
     یاهتخادسریز دودان لدیلد هدب .دشاب یم اه لیسناتپ و اهیدنمناوت ندومن لعفلاب تهج یلوصا یاهیزیر همانرب و حیحدص
  مدسیروتوکا   زا یردیگ هردهب    ،یحاودن ندیا تفردشیپ و دشر لماوع نیرتمهم زا یدکی ،ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ
  دودداهب رد  ددناوت یم مسیروتوکا ،سانم یاه هنهپ لیلحت و یتسیروتوکا یاه هبذاج یئاسانش اب ناوت یم نیاربانب .تدسا
  ینایادش     دمک ق ادنم ندیا  ییاتدسور  راددیاپ هعسوت تیاهن رد و دمآرد بیازفا و لاغتشا حطس ،یداصتقا تیعدضو
  و یبادختنا ی اده  لدماع   زا هدافتدسا ادب   اهیژتارتدسا یبادیزرا یارب SWOT-ANP یایکرت لددم زا روظنم نیددب .ددیامن
   رود  هدب دناوت یمن هک تسا تاوس لدم فعص ،ANP لدم زا هدافتسا لیلد .تسا هدش هدافتسا رترب یژتارتسا باختنا

0.289492 

0.130454 

0.05553 

0.024523 

00.050.10.150.20.250.30.35

Limiting

WT WO ST SO
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     یژتارتدسا یدلیلحت لددم ادب یا  هکادش لیلحت لدم ،یکرت .دنک یبایزرا ار رترب  یژتارتسا یریگ میمصت دنیارف عماج
    و لوداق لدباق جیادتن  ددناوت یم تاوس سیرتام یجراخ و یلخاد لماوع هب دامتعا لباق و قیقد یهد تیولوا و تاوس
   و لدیلحت و یردیگ میمصت لماوع یلصا بوچراهچ ادتبا یایکرت درکیور نیا رد .دیامن هئرا طاترم لئاسم زا ار یعقاو
  جیادتن   سپدس هددش لیلحت و هیزجت ،تاوس لدم ،لاق رد یریگ میمصت رد رثؤم یجراخ و یلخاد یاهروتکاف یبایزرا
       نیدب لدباقتم طدباور یراردقرب و تاودس لددم زا لصاح جیاتن لیلحت هب ات ددرگ یم یا هکاش لیلحت لدم دراو لصاح
       هدافتدسا تدهج هلئدسم یادهویتنرتلآ و ادهرایعم ردیز و اهرایعم لماوع هیلک هب هجوت اب ار ییاهن یاه یژتارتسا ،رصانع
 .دیامن هئارا رما ناصصختم
   یبادیزرا هدب ANP     لددم زا هدافتدسا ادب و یژتارتدسا 5 و لماع ریز 05 زا لکشتم تاوس سیرتام هیهت اب ،یترت نیدب
    بادختنا یژتارتدسا ناودنع هب 0.29 ینزو زایتما اب SO یژتارتسا یبایزرا نیا جیاتن ساسا رب .دش هتخادرپ اه یژتارتسا
  بادختنا رترب یژتارتسا یارب لمکم و ویتانرتلآ یژتارتسا ناونع هب ..960 ینزو زایتما اب ST یژتارتسا هکنیا نمض .دش
    راددیاپ هعدسوت رد ددنناوت  یدمن ردگید یژتارتسا ود هک تسین ینعم نیا هب لمکم و رترب یژتارتسا باختنا .تسا هدش
 دیاب و هدوب رتشیب یژتارتسا ود نیا رد یلعف طیارش رد اهتیلباق هک تسا نیا نآ ینعم هکلب .دنشاب هتشاد ریثأت ییاتسور
  یرارد یژتارتدسا 5    رده رد رادسناوخ ناتدسرهش  هدک  ددهد ی دم     نادشن ادهلیلحت و اهیدسررب جیادتن .درک تیوقت ار اهنآ
    یدلک رود  هدب .تسا هدش عیزوت یبوخ تروص هب اهیژتارتسا نایم یاسن ینزو زایتما هک ارچ تسه یبوخ یاه تیلباق
     دودامک و یتمادقا زدکارم دودان ، لیدس   ردیظن ینادسنا و یعیا  فدلتخم یادهانگنت و تالکدشم مدغر هب تفگ ناوت یم
      یددسرتسد تازددیهجت و تاددناکما دودامک ،تیریددم رد یتااث یب و فعض ،مدسیروت بدخب رد ادهیراذدگ هیامردس
  دودجو  هدجوت اب نارگشدرگ اب یلحم عماوج یگنهرف قباطت مدع و ییاتسور ق انم یاه هبذاج زا یدضعب هدب بودلطم
        ،ی ادداترا ،ددسانم تددیعقوم ،مددسیروتوکا عودنتم لاکدشا ندودب اراد و مسیروتوکا ،سانم یاهلیسناتپ و ادهتدیلباق
 بشوپ هب هجوت اب یملع یرگشدرگ ،سانم یاههنیمز نتشاد ،یناتدسمز یتدسیروتوکا یادهتدیلاعف یارب ندوب ،سانم
   مدهم عبادنم زا دناوت یم و دراد ار مسیروتوکا هعسوت رد تیلباق و دادعتسا ،دردف هدب رصحنم و عونتم یروناج و یهایگ
  ییاتدسور یگنهرف و یعیا  عبانم ظفح اب ییاز دمآرد و یموب مدرم لاغتشا داجیا اب ناوتب ات دشاب روشک یمسیروتوکا
  ناتدسرهش رد   مددسیروتوکا هعددسوت فاددها رتعیرس هچ ره ققحت یاتسار رد .تشادرب رادیاپ هعسوت تهج رد یماگ
 :ددرگ یم هئارا یتاداهنشیپ راسناوخ
      یاردب مددسیروتوکا عماددج هددمانرب نیوددت و  ییاتدسور    ق ادنم رد یرگدشدرگ هدنیمز رد یلوصا یاهتیلاعف عورش د
 .ناتسرهش ییاتسور یتسیروتوکا یاه هبذاج یدناتیولوا و راسناوخ ناتسرهش
   ،یدرودن هودک  یادهروت یرازگرب و یبآ عبانم ،تاعافترا هلمج زا راسناوخ ناتسرهش یتسیروتوکا یاه هبذاج یفرعم د 
 .دیورفآ و ردیالگاراپ ،یدرون راغ
 .راسناوخ ناتسرهش ییاتسور یحاون رد یموب یرگشدرگ یاهتیاس و (اهژولوکا) پمکوکا سیسأت د
   یخیرادت ینالود  تمدق هب هجوت اب راسناوخ ناتسرهش یخیرات یاه هبذاج و یموب مدرم گنهرف و خیرات ندناسانش د 
 .طاقن ریاس رد نان ومه هدب هدقطنم نیا یگنهرف یانغ و
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   ندیا سادسارب ییاز لاغتشا و دمآرد ،سک یاه هار و مسیروتوکا اب راسناوخ ناتسرهش یاهاتسور مدرم ندومن انشآ د 
 .هقطنم یخیرات و یعیا  عبانم ظفح رد هزیگنا داجیا و تعنص

References 
Ardakani, Mohammad Reza. (2012). Ecology, [in Persian], University of Tehran Publications. 
Aronsson, Lars. ( ٢٠٠٤ ). Sustainable Tourism system, Example of Sustainable Rural Tourism in 

Sweden", In B. Bramwell and B. Lane (Eds.), Rural Tourism and Sustainable Rural Development, 
Clevedon, Channel, View Publications. 

Assayesh, Hossein.and Alireza Stelaji. Principles and methodologies for area (planning models 
methods and techniques), [in Persian], Namai danesh Publications. 

Azkia, Mostafa. (2008). Introduction to Rural Sociology, [in Persian],Tehran: Etelaat Publications. 
Cooper, Chris and others. (2001). Principles of Tourism. [in Persian] Translated by Akbar 

Ghamkhar.Faramad Publications. 
Eftekhari, Rukn aldin.and other. (2011).The Foundations of the Theory of Territorial Planning in 

Rural Areas, [in Persian], Tehran: Bonyadmaskan Publications. 
Ehsani Afsane. (2016). A Road to Sustainable Tourism, [in Persian], Tehran:Mahkameh Publications. 
George, E. Wanda. And others.2012.Rural Tourism Development (Localism and Cultural Change), [in 

Persian], Translators M. R. Rezvani.Tehran: Mahkame Publications. 
Gody ander. And Heather Wiles. (2008). Human and environmental changes, [in Persian], Tehran: 

Mehr Publications. 
Kazemi, Mahdi. (2008). Tourism Management, [in Persian], Tehran: Samt Publications. 
Kalantari, Khalil. (2012). Spatial Planning and Land Reconciliation, [in Persian], Tehran: Tarh and 

Manzar Consultant Engineers Publications. 
Kalantari, Khalil. (2013). Quantitative Models in Planning (Regional, Urban and Rural), [in Persian], 

Tehran: Tarh and Manzar Consultant Engineers Publications. 
Mirmohammadi, Hamid Reza. (1993). Geography of Khansar, Volume1, [in Persian], Astan Quds 

Razavi. Publications. 
Mirmohammadi, Hamid Reza. (1999). Geography of Khansar, Volume2, [in Persian], Secretary of 

Congress of Agha Hossein Khansari Publications. 
Majnounian, Henrik. (2000). Global Strategies and Treaties for the Conservation of Nature and Living 

Resources Vol I, [in Persian], Tehran: Department Environment Publications. 
Papoli Yazdi, Mohammad Hossein. and Mohammad Amir Ebrahimi. (2008). Rural Development 

Theories, [in Persian], Tehran,Shabak. 
Papoli Yazdi, Mohammad Hossein. Mehdi Saghayi. (2008). Movement of Nature and Concepts, [in 

Persian], Tehran: Samt Publications. 
Ranjbaran, Bahram and Mohammad Zahedi (2٠٠٤) . An introduction to tourism, [in Persian], Chahar 

bagh Publications. 
Saghaee, Mehdi. and Mohammad Bagher Masoodi. (2014). Natural ecosystems and ecotourism with 

emphasis on Iran, [in Persian], Tehran:Mahkameh Publications. 
Shojaian, Ali and others. (2015). Decision-Making models in Geographic Sciences, [in Persian], 

Tehran: National Geography Organization of Iran Publications. 
Yakhkeshi, Ali. (2008). Renewable Resources and Sustainable Development, [in Persian], Tehran: 

Department Environment Publications.. 
Weaver, David. (2008).Ecotourism. WILEY Publications. 
Weaver, David.& laura Lawton. (2006).Tourism Management. WILEY Publications. 
Warrwn, Michael.and Kristin Cashman.IndigenousS Knowledge For Sustainable Agriculture and 

Rural Development(iied). Gatekeeper Series No. 10. www.iied.org. 
https:// www.amar.org.ir 
https:// www.ensani.ir 
https:// www.esfahanmet.ir 
https:// www.cheshmehsar.ir 
https:// www.isfahancht.ir 
https:// www.ordup.com 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

