
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 3، پیاپی 1392تْار ،  1، ؽوارُ دٍمعال ، فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی

 71-91 ففحات

 

 ،رٍعتایی تحلیل هخاعزات سیغت هحیغی ٍ راّثزدّای هذیزیت پغواًذ در ًَاحی

 هغالؼِ هَردی: دّغتاى اجارٍد هزکشی، ؽْزعتاى گزهی

 
 اعتادیار داًؾکذُ ػلَم جغزافیایی، داًؾگاُ خَارسهی، 1اهیز ففاری

 

 21/01/1392 پذیزػ ًْایی:  2/11/1391 :دریافت

 

 

 چکیذُ

اهزٍسُ خغزات سیغت هحیغی ًاؽی اس عَء هذیزیت پغواًذ تِ ػٌَاى یکی اس هؾکالت اعاعی کؾَر هغزح اعت ٍ ایي 

ّایی کِ ایي هٌاعق تِ لحاػ ؽیَُ  ّای رٍعتایی، تا ٍجَد تفاٍت هؾکل در رٍعتاّا تیؾتز اس ؽْزّا ًوَد دارد. در هحیظ

َُ سًذگی هزدم، هذیزیت پغواًذ تِ ػٌَاى اهرزی هْرن هغرزح    ّای ؽْزی دارًذ، تِ دلیل تغییز در ؽی سًذگی تا هحیظ

ّای سیغت هحیغی ٍ در ًتیجِ تِ خغز افتادى تْذاؽت ٍ عالهت رٍعتائیاى ًیاسهٌذ الگرَی هٌاعرة    تاؽذ. آلَدگی هی

کارتزدی ترا ّرذا ارائرِ راّثزدّرای      -هذیزیت پغواًذ تز اعاط ؽزایظ هَجَد اعت. ایي پضٍّؼ تِ فَرت پیوایؾی

هذیزیت پغواًذ در دّغتاى اجارٍد هزکشی ؽْزعتاى گزهی اعتاى اردتیل اًجام ؽذُ اعت. پرظ اس تزرعری ٍ   هٌاعة 

هٌذی اس دیذگاُ رٍعتائیاى، تِ رٍػ کرَکزاى اس   عاختِ ؽذ. تزای تْزُ IFE  ٍEFEؽٌاعایی ػَاهل هحیغی، هاتزیظ 

خاب ؽذُ ٍ تا تَسیغ پزعؾٌاهِ، ٍسى ّز یر  اس  ًفز تِ ػٌَاى ًوًَِ تحقیق اًت 214جاهؼِ آهاری دّغتاى هَرد هغالؼِ 

تذعت آهذ کِ ًؾاًگز ػولکزد  2.69ٍ ًوزُ ًْایی ػَاهل خارجی  2.45ػَاهل هؾخـ گزدیذ. ًوزُ ًْایی ػَاهل داخلی 

ّای ًْایی، هاتزیظ هَقؼیت کٌرًَی   تاؽذ. تا تَجِ تِ ًوزُ ضؼیف در خقَؿ هذیزیت پغواًذ هحذٍدُ هَرد هغالؼِ هی

کاراًِ تِ ػٌَاى راّثزد تؼییي ؽرذُ ترزای    ، راّثزدّای هحافظSWOTِتؾکیل ٍ اس تیي راّثزدّای هذل  IEعاسهاى 

اعرتفادُ اس هرَاد آلری هَجرَد در     "اًتخاب ؽذُ اعت. در ًْایت تا تَجِ تِ ًوزات جذاتیت، راّثزد  QSPMهاتزیظ 

ترزیي   ترِ ػٌرَاى هْرن    "َعؼِ پایذار رٍعتاییّا تزای تَلیذ کَد کؾاٍرسی ٍ در ًتیجِ ایجاد اؽتغال ٍ درآهذ ٍ ت ستالِ

 راّثزد پیؼ رٍی ٍ تا تاالتزیي اهتیاس  هؼزفی گزدیذ. 

 

 گاى کلیذی:راّثزد، هذیزیت پغواًذ، تَعؼِ پایذار، هحیظ سیغت، اجارٍد هزکشی ٍاصُ
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 هقذهِ (1

امشوصه حفؼ محيظ صيؼت يكي اص اسكاب  ممار سفبيات ح اشر ثـاش اػاتو ثاك عاشس  كاك          

حفبؽت اص محيظ صيؼت يكي اص وؽبيف اكلي حبل و آينذه اػتو صيشا محيظ صيؼات  نگمذاس  و 

ثبياذو   ا  نبمحذود نك ف ظ ثشا  نؼل امشوص ثلكك ثشا  ادامك حياب  آيناذنب  ماي     ثك فنشا  پذيذه

هب  تكنشلاشط    افضايؾ ػشيـ رمقيتو تشػقك كنبيـو پيـشفت (.12 :1386 )فجذليو حفؼ ؿشد

دس نتيزك تشليذ صثبلك ثيـتشو اص رملك مؼبيلي اػت كك اخياشا  دس   ايي ونش و تشويذ فشهنگ ملشف

و  (10:1377 )فمشانايو  هب  فؾير اقتلبد  و ارتمبفي سا ثاك وراشد آوسده   رشامـ ثـش  ثحشا 

)آلاشدني هاشاو آةو خابو( و دس نتيزاك ثاك خغاش افتابد          هب  صيؼت محيغاي  مشرت آلشدني

امشوصه رمقيات   فجبستي ديگشوك (. ث18: 1386 )فجذليو ثمذاؿت و ػالمت افشاد ربمقك ؿذه اػت

كشه صمين ثبال سفتك و اين مؼبلك ثشا  ػيبسه صمين ثخلشف كـاشسهب  رماب  ػاشش مـاكالتي     

همچش  پؼمبنذ ثك ثبس آوسده و ثك دليل ف ذا  مذيشيت كحيح پؼمبنذو مؼابلل صيؼات محيغاي    

ثاش اػابع يا     (. Bishnu Parasd Tmilshna, 2001: 45) ػابصتش ؿاذه اػات    سوص ثك سوص مؼبلك

تشاناذ   آوس  و دفـ كحيح صثبلاك ماي   ػبصمب  ثمذاؿت رمبنيو فذش تشرك ثك رمـ اص ػش مغبلقك 

تشدياذ   . ثينيؼت پزيش آنمب ثك ػمشلت امكب  محيغي سا فشاهر نمبيذكك م بثلك ثب مـكل صيؼت 32

ثاش محايظ صيؼات دس هاش     سيض  دس رمت دفـ كحيح صثبلك و تشرك ثاك احاشا  صيبنجابس آ      ثشنبمك

كـشس  يكي اص اكشل ممر و ضشوس  دس ساػاتب  تابمين منابفـ ثلنذماذ  و حشكات دس مؼايش       

هب ثشده كك اين  هب  تشػقك پبيذاسو مذيشيت پؼمبنذ ثبؿذ. يكي اص مممتشين مشلفك تشػقك پبيذاس مي

ثاك   (.1: 1388 و )لچينابني و همكابسا   ثبؿذ هب  الصش مي هب و ثشنبمك مذيشيت مؼتلضش ايزبد صمينك

هش حبل مؼبلك افضايؾ تشليذ پؼمبنذ ثؼيبس رذ  ثشده و ثك همين دليال ثبياذ ماذيشيت كاحيح     

پؼمبنذ ثك خبعش اهميت آ  دس اولشيت قشاس نيشد و ايان مشضاشؿ تشػاظ ثؼايبس  اص دولات هاب       

. ماذيشيت كاحيح پؼامبنذ و اػاتفبده اص     (Chris Zurbragg, 2003: 104) تلاذي  ؿاذه اػات   

هب  مذيشيت پؼمبنذ مبننذ ثبصيبفت ثك فنشا  يكاي اص ساهكبسهاب  ممار كابهؾ      هب و سوؽ ثشنبمك

مقضال  صيؼت محيغي و وسود آالينذه ثاك محايظ صيؼاتو ناك تنماب دس كـاشس اياشا  ثلكاك دس         

ثنابثش يا    (. 2003)ثبن  رمبنيو  ؿذه اػت ثؼيبس  كـشسهب  دس حبل تشػقك مشسد تشرك واقـ

هاب و   ؿمشداس  و ؿشد هضاس تن صثبلك خبنگي دس كـشس تشليذ مي 50تب  45 سوصانك ثينآمبس مؼتنذو 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 73   1دٍم، ؽوارُ فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی، عال 

)پبيگبه اعالؿ سػابني   هب و سوػتبهب هؼتنذ هب متشلي مذيشيت پؼمبنذهب  خبنگي دس ؿمش دهيبس 

نيبصمناذ   هاب  سوػاتبيي ثاشده و    كك ثخؾ مممي اص اين پؼمبنذهب مشثشط ثاك محايظ   ؛(1ثبصيبفت

 مممتاشين  سوػاتبيي  ماشاد صالاذ   يبثي ثك تشػقك پبيذاس اػت. ماذيشيت مذيشيتي منبػت ثشا  دػت

 كاك منابع    اػات. راشا   صيؼات  محيظ ثك هب  مشثشط آػيت و خغشا  اص رلشنيش  ثشا  اقذاش

 داده و اختلابف  خاشد  ثاك  سا كـاشس  عجيقاي  هاب   فشكك و رمقيت اص ا  فمذه ثخؾ سوػتبيي

 و ربيگابه  اهميت ثك تشرك داسنذ. ثب كـشس ارتمبفي و اقتلبد  حيب  دس اػبػي ن ؾ آ  ربمقك

آ   ثاب  خاشد  تشػاقك  فشاينذ دس ربمقك اين كك يهبي ربلؾ و مـكال  و كـشس دس سوػتبيي ربمقك

 ثاك  پاشداختن  و كـشس دس سوػتبيي تشػقك سيض  ثشنبمك هب  ويظني تحليل و ؿنبخت اػتو مشارك

 خشد حبل ثك سا سوػتب صيؼت محيظ اص حفبؽت تشا  نمي نبثشاين. ثداسد تبش ضشوس  اثقبد آ  كليك

 ثـاشد  هاب  ثك پؼامبنذهب و ماذيشيت آ    ا  ويظه تشرك ملي هب  ثشنبمك دس . ثلكك الصش اػتنمشد سهب

پؼاامبنذ ثااك مااشاد صايااذ  كااك دس احااش  (.1-15: 1385ارتماابفيو  و انؼاابني فلااشش )پظوهـااكذه

ثبؿاذو اعاالر    قبثل ملاشف نماي  ؿشد و اص نؾش تشليذ كننذه  هب  مختلف انؼبني تشليذ مي فقبليت

 كـابوسص و  صالاذ  ماشاد  و نـاذه  هاب  خبناك  ربمذ تلفيك صالذ مشاد ؿبمل مقمشال مشاد نشدد. اين مي

)فضياض و   نياشد  ماي  ثاش  دس سا غازايي  و خابنگي  كنقتيو خغشنبوو تخشيجيو ػبختمبنيو تزبس و

ـ  رخيشهو تشليذو كنتشل ػيؼتمبتي  م شسا  مزمشفك (. همچنينو2: 1391  و حمال  آوس و   رما

 مبليو اداس و مشاسد تمبش مذيشيت نحشه اين ؿشد. مي نبميذه مذيشيت پؼمبنذ دفـو و پشداصؽ ن لو

 صيجبؿنبػايو  فماشميو  ثمذاؿات  اكشل تشين ثمينك و ؿشد مي ؿبمل سا ممنذػي و عشاحي قبنشنيو

 اماين  و )مناشس   دهاذ  ماي  قشاس نؾش مشسد سا محيغي صيؼت مالحؾب  و منبثـ حفبؽت اقتلبدو

 (.1: 1388ؿشفيو 

ثب تشرك ثك اينكك فشاينذ مذيشيت پؼمبنذ ي  م شلك رنذ ورمي اػت و ثاك فاشاملي همچاش     

ا  قبثال قجاشل دس    تشليذو رمـ آوس و حمل و ن ل و ثبصيبفت ثؼتگي داسدو رمت سػيذ  ثك ن غك

ر مذيشيت پؼامبنذ افار   اين فشككو اثتذا ثبيذ فشامل داخلي و خبسري تأحيشنزاس ثش فملكشد ػيؼت

هب سا مشسد ثشسػاي   دهنذه و فشكت هب  ؿتبة هب و فشامل كنذكننذه و همچنين پتبنؼيل اص ربلؾ

(. 3: 1386)ماذني ؿابهشود  و نلايش و     قشاس داد و ػپغ ثك تذوين اػتشاتظ  ثمينك اقذاش كشد
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ثمذاؿات و  ثنبثشاين تشرك ثك فشامل فشرو ثشسػي مذيشيت پؼامبنذهب ثاك منؾاشس حفاؼ ايمنايو      

سياض    و مابتشيغ كماي ثشنبماك    SWOTنمبيذ. مذل  محيظ صيؼت سوػتبييب  ارتنبة نبپزيش مي

قبدس ثك ثشسػي ساهكبسهب  اسالك ؿذه و عج ك ثنذ  آنماب ثاشده و همچناين ثاك      QSPMساهجشد  

هب و تغييش ن بط ضقف ثك ن ابط قاش  ثاب     فنشا  اثضاس  ثشا  تجذيل تمذيذهب  احتمبلي ثك فشكت

ؿاشد. دس ايان تح يا  ثاشا  تاذوين       كت رشامـ دس عاش  ماذيشيت پؼامبنذ اػاتفبده ماي     مـبس

ساهجشدهب  منبػت ثشا  مذيشيت پؼمبنذ دهؼتب  اربسود مشكض  اص اين سوؽ اػاتفبده ؿاذه و   

سيااض  كمااي   ػااپغ راازاثيت ساهجشدهااب  تقيااين ؿااذه ثااب اػااتفبده اص ماابتشيغ ثشنبمااك     

 نذ.ثنذ  نشديذ ( مـخق و اولشيتQSPMساهجشد )

 تحقیق هثاًی ًظزی ٍ پیؾیٌِ (2

تو و ياب  ثبصيبفا و آوس و حملش ن لو پاشداصؽ  مذيشيت پؼمبنذ و يب مذيشيت صثبلكو مذيشيت رمـ

هاب  ثميناك ػيؼاتر     فمشاني و همكبسا  تذوين اػتشاتظ  )مشاد صالذ( اػت. هب دفـ و انمذاش صثبلك

ثاشا  ؿامش ػابس  ماشسد      QSPMو  SWOTمذيشيت پؼمبنذهب  ؿمش  سا ثب اػتفبده اص سوؽ 

 مغبلقك قشاس دادنذ و پبنضده اػتشاتظ  سا رمت مذيشيت ثمينك پؼمبنذ ايان ؿامش مقشفاي نمشدناذ    

يبثي ثمينك دفن ثمذاؿتي پؼامبنذهب    (. دس مغبلقك ديگش  مكب 58: 1389)فمشاني و همكبسا و 

هاب  طلشمشسفشلاشطيكي منغ اك كاشس       ربمذ ؿمش  كشمبنـبه ثك سوؽ تزشثي و ثش اػبع ويظني

هاب  طلشمشسفشلاشطيكي و مقيبسهاب  مختلاف ثاب اػاتفبده اص سوؽ        نشفتك و ثب ؿنبػابيي لناذفشش  

)فالياي   هاب تقياين ؿاذ    يبثي منبػت ثشا  دفن ثمذاؿتي صثبلك مكب   GISيظ همپشؿبني دس مح

( AHP) (. پنبهنذه و همكبسا  نيض ثب اػتفبده اص سوؽ تحليل ػلؼالك مشاتجاي  31 :1389عبل بنيو 

هاب    يبثي ربيگبه دفن پؼمبنذ دس ؿمش ػامنب  ثاك مغبلقاك پشداختناذ و پمناك      دس خلشف مكب 

(. دس تح يا   280: 1388)پنبهناذه و همكابسا و    بػابيي نمشدناذ  منبػت ثشا  اين منؾشس سا ؿن

هاب  منبػات ثاشا      ثنذ  پمناك  نيش  رنذمقيبسهو اولشيت هب  تلمير ديگش  ثب اػتفبده اص سوؽ

نياش  ؿاذ كاك محال      دفن پؼمبنذهب  ؿمش  دس ؿمش ػجضواس مشسد مغبلقك قشاس نشفت و نتيزك

مـمذ و قشاسنشفتن دس مؼيش ثابد غبلاتو فبقاذ     -تزمـ پؼمبنذهب دس حبؿيك محشس استجبعي تمشا 

يابثي ثميناك دفان     (. مكاب  103 :1390)قناشاتي و همكابسا و    ؿشايظ الصش ثشا  اين منؾشس اػت

كشس  نشفت و مـاخق ؿاذ كاك     Arc GISافضاس  پؼمبنذهب  ؿمش  ؿيشاص نيض ثب اػتفبده اص نشش

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 75   1دٍم، ؽوارُ فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی، عال 

فاضايؾ رمقيات ثبيؼاتي ثاشا      هب  ؿمش  منبػت نجشده و ثب تشراك ثاك ا   محل فقلي دفن صثبلك

)ثيا  محماذ  و    تش  ثشا  ايان منؾاشس دس نؾاش نشفتاك ؿاشد      هب  منبػت هب  آتي مكب  ػبل

 (.76: 1389همكبسا و 

 ؽٌاعی تحقیق رٍػ (3

دهؼتب  ؿمشػتب  نشمي واقـ دس اػتب  اسدثيل اػت. اين  9دهؼتب  اربسود مشكض  يكي اص 

خابنشاس اػات و    479نفاش رمقيات ثاب     2246داسا  سوػتب سا دس خشد راب  داده و   11دهؼتب  

 ثبؿاذ  سوػتب  حمضه خبنلش مشكض اين دهؼتب  ثشده و تنماب سوػاتب  صنگياش داسا  دهيابس  ماي     

 (.1)ؿكل ؿمبسه 

 
 یت جغزافیایی هحذٍدُ هَرد هغالؼًِقؾِ هَقؼ: ( 1)ؽوارُ ؽکل 

 

اين پظوهؾ ثب هذف تذوين ساهجشدهاب  منبػات ثاشا  ماذيشيت پؼامبنذ دهؼاتب  ارابسود        

تحليلي و اص ناشؿ پيمبيـاي    -مشكض  عي دو مشحلك انزبش ؿذه اػت. دس مشحلك اول كك تشكيفي

هابو   اػتو اثتذا ثب مغبلقك فشامل داخلي و خبسري دهؼتب  اربسود مشكض و ن بط قاش  و فشكات  

شيت پؼمبنذ سوػتبيي تشػظ مح  ين ؿنبػبيي نشديذ. ػپغ دس قبلت هب و تمذيذهب  مذي ضقف

هاب اص   ا و دس ماشسد اهميات هاش يكاي اص ايان فشامال و مشلفاك        نضينك 5پشػـنبمك عيفي ليكش  

سوػتبليب  و مؼئشلين محلي نؾشػنزي كشس  نشفت. دس مشحلك دوش آ  دػتك اص فشاملي كاك اص  
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نذ امتيبصا  منبػجي دسيبفات كنناذ اص تح يا  كنابس     نب  دس تح ي  نتشانؼت نؾش مـبسكت كننذه

 (IEF&EFE) هب  اسصيابثي فشامال داخلاي و خابسري     نزاؿتك ؿذ و ثشا  مبث ي فشامل مبتشيغ

مشسد تزضيك و تحليال قاشاس نشفات و ساهجشدهاب  رمبسنبناك      SWOTتميك و ثب اػتفبده اص تكني 

و ػاپغ ثاب تـاكيل مابتشيغ      تشػقك مذيشيت پؼمبنذ دس محذوده ماشسد مغبلقاك اسالاك نشدياذ    

و ساهجاشد منتخات اص دياذنبه ربمقاك آمابس  تح يا        IEمشققيت كنشني فشامل داخلي و خبسري

تشػاير نـات و ثاب     (QSPM) مـخق ؿذ و دس پبيب و مبتشيغ ثشنبماك سياض  كم ي ساهجاشد      

 محبػجك نمشه رزاثيتو ساهجشد منبػت انتخبة و ثك تشتيت اولشيت ساهجشدهب  ثقذ  اسالك نشديذ.

اناذ. ثاب اػاتفبده اص     ربمقك آمبس  اين تح ي  سا ػبكنب  دهؼتب  اربسود مشكض  تـكيل داده

تقياين   نفاش  214(و تقذاد نمشنك آمابس  آ   05.0و ػغح خغب  p=0.5 & q=0.5فشمشل كشكشا )

ؿذ و ثش اػبع ػمر دسكذ  هش سوػتب اص رمقيت دهؼتب و ثك كشس  تلبدفي ػبده پشػـانبمك  

هب  مشسد نيبص تح ي  اص عشي  انزبش محبكاجك هذفمناذ ثاب     تكميل نشديذ. ثخؾ ديگش  اص داده

)دهيبس و ؿشاس  اػاالمي سوػاتبو مؼائشلين خبناك ثمذاؿات و ثخـاذاس (        نفش اص مؼئشال  12

 (.1ذول ؿمبسه )ر ثذػت آمذ

 

 ّا عْن درفذی رٍعتاّا اس تَسیغ پزعؾٌاهِ : (1)ؽوارُ  جذٍل

 ًوًَِ آهاری عْن درفذی اس ّز رٍعتا خاًَار جوؼیت رٍعتا

 8 3.7/0 18 71 اطدسلش

 22 10.4/0 50 219 امشاهلش

 25 11.8/0 54 248 حغ كنذ 

 12 5.6/0 27 132 حمضه خبنلش

 18 8.4/0 39 181 خبنجالغي

 19 8.8/0 43 182 قمشامبنلش

 18 8.4/0 41 179 اوربر آالصاس

 12 5.6/0 25 103 ال نبة

 23 10.7/0 51 254 اليخچي ػفلي

 8 3.7/0 17 72 اليخچي فليب

 49 22.9/0 113 605 صنگيش

 214 %100 479 2246 هجوَع

 1مأخز: خبنك ثمذاؿت سوػتبهب  مشسد مغبلقك

                                                             
آوس  ؿذه  رمـ 1391. الصش ثزكش اػت آمبس مشثشط ثك سوػتبهب اص ثخـذاس و دهيبس  و خبنك ثمذاؿت سوػتبهب  مشثشعك دس ػبل 1

 اػت.
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 77   1دٍم، ؽوارُ فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی، عال 

 ّای تحقیق (یافت4ِ

 هخاعزات سیغت هحیغی ٍ هذیزیت پغواًذؽٌاعایی ػَاهل هؤثز  الف(

)ن ابط   دس اين مغبلقك اثتذا ثك ثشسػي و ؿنبػبيي فشامل محيغي ؿبمل فشامل محيظ داخلي

ؿاشد. ثاك ايان منؾاشس      هب و تمذيذهب( پشداختك مي )فشكت قش  و ضقف( و فشامل محيظ خبسري

و خبسري ماذيشيت پؼامبنذ ؿنبػابيي ؿاشنذ.     هب  داخلي  اثتذا ثبيذ متغيشهب  مشرشد دس محيظ

اسالاك ؿاذه    3و  2فشامل ؿنبػبيي ؿذه دس دهؼتب  اربسود مشكض  ثك تشتيت دس رذاول ؿامبسه  

 اػت.

ن غاك   15ن غاك قاش  و    7هب  ميذانيو تقذاد  دهذ كك عي ثشسػي نـب  مي 2رذول ؿمبسه 

 بيي ؿذه اػت.ضقف ثشا  مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي دس دهؼتب  اربسود مشكض  ؿنبػ

 

)ًقاط قَت ٍ ضؼف( ؽٌاعایی ؽذُ هزتَط تِ هذیزیت پغواًذ رٍعتایی در  هاتزیظ ػَاهل درًٍی( : 2ؽوارُ ) جذٍل

 دّغتاى اجارٍد هزکشی

ي
سون
 د
ل
شام
ف

 

 ن بط قش 

(S) 
Strengths 

S1)كيفيت و تنشؿ تشكيجب  مشرشد دس ثبفت پؼمبنذهب  سوػتبيي)همچش  فضشال  حيشاني ; 

S2 مـبسكت و همكبس  فمشمي ثين سوػتبليب  دس امشس سوػتبيي; ورشد 

S3 هبد  سوػتبيي ثشا  اكخش سوػتبهب ; انزبش مغبلقب  مكبنيبثي محل دفن صثبلك دس عش 

S4ػغح نؼجتب ثبال  ػشاد و فشهنگ فمشمي مشدش سوػتبهب ; 

S5ورشد نيشو  كبس فشاوا  و رشا  دس ػغح سوػتبهب ; 

S6نبو همچش  صثبلك پضؿكي دس ػغح سوػتبهبهب  خغش ; كر ثشد  صثبلك 

S7نجشد تشافي  و مـكال  مشثشط ثك حمل مشاد صايذ ; 

 ن بط ضقف
(W) 

Weaknesses 

W1فذش ورشد افشاد متخلق و آؿنب ثك مذيشيت پؼمبنذ دس ػغح سوػتبهب ; 

W2ػغح پبيين ػشاد و آنبهي دهيبسا  نؼجت مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي ; 

W3 هب نبمنبػت و غيش اكشلي محل دفن صثبلكيبثي  ; مكب 

W4هبو ػغح مقبثش و كبنبل آثمب  ػاغحي(   هبو كنبس ربده هب تشػظ سوػتبليب  دس نضديكتش  محل)دس مؼيش سودخبنك ; دفـ صثبلك

 و تلنجبس ؿذ  آ 

W5هب و اسصؽ اقتلبد  آنمب ; فذش آنبهي سوػتبليب  دس خلشف رگشنگي تفكي  صثبلك 

W6  ثمشقـ و نذاؿتن رذول صمبنجذ  ثشا  رمـ آوس  و حمل پؼمبنذهب; فذش رمـ آوس 

W7كمجشد ؿذيذ ػغل صثبلك دس ػغح سوػتبهب و تشصيـ نبمنبػت آنمب ; 

W8فذش آنبهي و مـبسكت ثخؾ خلشكي دس خلشف مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي ; 

W9هب ; فذش ثبصيبفت صثبلك 

W10 دس خلشف مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي; فذش ورشد افتجبسا  كبفي و ػشمبيك نزاس  منبػت 

W11)فذش ورشد امكبنب  و تزميضا  مشثشط ثك مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي)رمـ آوس و حمل و دفـ ; 

W12رمـ آوس  و حمل نبه ثك نبه آنمر ثك كشس  ػنتي و غيش اكشلي ; 

W13هب  آمشصؽ فمشمي ثشا  افضايؾ آنبهي و فشهنگ ػبص  ; ف ذا  ثشنبمك 

W14  هب دس ػاغحي نؼاتشده و    هب  رمـ آوس  ؿذه و حمل ؿذه ثك محل دفن دس نتيزك پخؾ ؿذ  صثبلك صثبلك; سهب نمشد

 هب نمبيتب ايزبد منبؽش نبصيجب و نؼتشؽ آلشدني

W15ػگو نشثك و مشك( و سيخت و پبؽ صثبلك تشػظ آنمب مخل) ; ورشد رشنذنب  و حيشانب  دس ػغح سوػتبهب 

 .1391مبخز: مغبلقب  ميذاني نگبسنذهو 
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ّا ٍ تْذیذّا( ؽٌاعایی ؽذُ هزتَط تِ هذیزیت پغواًذ رٍعتایی در  )فزفت هاتزیظ ػَاهل تیزًٍی : (3)ؽوارُ  جذٍل

 دّغتاى اجارٍد هزکشی

ي
شون
 ثي
ل
شام
ف

 

 هب فشكت

(O) 
Opportunities 

O1 ورشد ػبصمب ; (هب  غيش دولتيNGO ) هب  صيؼت محيغي 

O2 امش مذيشيت پؼمبنذ; افت بد مؼئشلين ثك آمشصؽ مشدش دس 

O3قبثليت تجذيل پؼمبنذهب ثك كشد كـبوسص  ثك دليل دسكذ ثبال  مشاد آلي دس پؼمبنذ سوػتبيي ; 

O4ايزبد فشكتمب  ؿغلي و ثبال سفتن ػغح اؿتغبل صايي ; 

O5 آمشصؽ پزيش  سوػتبليب ; 

O6تمبيل ثخؾ خلشكي ثك مـبسكت و ػشمبيك نزاس  دس امش پؼمبنذ سوػتبيي ; 

O7 ;امكب  اػتفبده اص مشاد قبثل ثبصيبفت 

O8ورشد قشانين و م شسا  صيؼت محيغي ; 

O9تجليغب  سػبنك ا  ثشا  تفكي  و كبهؾ صوايذ و حتي ثشنبمك صمب  ثنذ  خشود صوايذ ; 

O10ثمجشد تكنشلشط  رمـ آوس و حمل و دفن مشاد صايذ ; 

O11 سوػتبيي)فضشال  دامي ثشا  تميك كشد كـبوسص (; امكب  دسآمذصايي ثب تشرك ثك ورشد مشاد آلي دس پؼمبنذ 

O12 هب  منبػت ثشا  مذيشيت پؼمبنذ سوػتبهب ثب تشرك ثك  ; امكب  مكبنيبثي منبػت ثشا  محل دفن صثبلك و امكب  اسايك اػتشاتظ

 تميك و ارشا  عش  هبد  سوػتبيي

 تمذيذهب

(T) 
Threats 

T1 دس مشسد مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي; كمجشد نيشو  انؼبني متخلق و كبسثلذ ثخلشف 

T2افضايؾ ملشف نشايي و تغيش الگش  ملشف و دس نمبيت افضايؾ پؼمبنذ ; 

T3كر كبس  ػبصمبنمب و اسنبنمب  مشثشعك دس امشس مشثشط ثك پؼمبنذ سوػتبيي ; 

T4هب و كبهؾ حزر آ  ; فذش فشهنگ ػبص  و آمشصؽ دس خلشف تفكي  صثبلك 

T5 مشدش دس خلشف مؼبيل صيؼت محيغي; پبيين ثشد  ػغح آنبهي 

T6هب( آلشدني آة و خبو ثخلشف دس محل دفن صثبلك مخل) ; امكب  ثشوص انشاؿ ثيمبسيمب و ايزبد مؼبيل امنيتي و ثمذاؿتي 

 .1391خز: مغبلقب  ميذاني نگبسنذهو مب

 

فبمل ثك فناشا    12هب  ميذاني  حبكي اص اين مغلت هؼت كك عي ثشسػي (3)رذول ؿمبسه 

فبمل ثك فنشا  تمذيذ ثشا  مذيشيت پؼمبنذ سوػاتبيي دس دهؼاتب  ارابسود مشكاض       6فشكت و 

 ؿنبػبيي ؿذه اػت.

IEF )ّای ارسیاتی ػَاهل داخلی ٍ خارجی ب( تؾکیل هاتزیظ
1ٍ2EFE) 

سا  3اص ديذ ربمقك نمشنك تح ي  ميبنگيني كمتاش اص   دس اين مشحلك اثتذا آ  دػتك اص فشامل كك

ا  كؼت نمشدنذو اص ليؼت خبسد ؿذه اػت)يقني فشاملي كك نتشانؼاتنذ   نضينك 5اص عيف ليكش  

 EFEوIEFهاب   امتيبص  ثبالتش اص متشػظ نؾشا  سا كؼت نمبينذ( و ثشا  ث ياك فشامال مابتشيغ   

فبمال   18فبمال و اص ثاين    13فبمل داخلي تقاذاد  22تـكيل ؿذه اػت. دس همين ساػتب اص ثين 

فبمل مشسد قجشل ربمقك مشسد مغبلقك تح ي  قشاس نشفتك اػت. اص اينشو دس اثتاذا   11خبسري تقذاد

فشامل ساهجشد  مشسد اسصيبثي قشاس نشفت و فشامل ممر و كر اهميت تـخيق داده ؿذه و تقيين 

                                                             
1- Internal Factors Evaluation 
2- External Factors Evaluation 
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 79   1دٍم، ؽوارُ فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی، عال 

و  IFEهاب    ثنذ  نشديذنذ. ثشا  اسصيبثي فشامل ساهجشد  داخلي و خابسري اص مابتشيغ   شيتو اول

EFE ؿشد. اػتفبده مي 

( اثضاس  ثشا  ثشسػي فشامل داخلي اػت. دس واقاـ ن ابط   IFE) مبتشيغ اسصيبثي فشامل دسوني

( EFE) كناذ و مابتشيغ اسصيابثي فشامال ثيشوناي      قش  و ضقف واحذهب  ػبصمب  سا اسصيبثي ماي 

هب و تمذيذهب  خبسد ػبصمب  اػت. پاغ   اثضاس  ثشا  تزضيك و تحليل نحشه پبػخگشيي ثك فشكت

هب و تمذيذهب  مذيشيت پؼمبنذهب سا  ؿنبػبيي فشامل داخلي و خبسري ن بط قش و ضقفو فشكت

هب  فشامل دسوني و خبسري ثشا  هش يا  اص ايان فشامال امتيابص       مـخق كشده و دس مبتشيغ

كك هش ي  اص اين فشامل دس مذيشيت پؼمبنذهب  منغ ك مشسد مغبلقك داسنذو دس  ثشحؼت اهميتي

 214)دس اين تح ي  ثاشا  وص  دهاي و داد  امتيابص ثاك فشامال اص نؾاشا         ؿشد نؾش نشفتك مي

ػشپشػت خبنشاس سوػتبيي دس دهؼتب  اربسود مشكض  اص ؿمشػتب  نشمي اػاتفبده ؿاذه اػات(.    

)ثؼيبس ممر( اختلابف   )ثي اهميت( تب ي  ضشيت وصني ثين كفش دس مشحلك ثقذ ثك هش فبمل ي 

دهي اػتفبده ؿذه اػت. ضشيت داده ؿاذه ثاك    كك دس اينزب اص نشمبليضه كشد  ثشا  وص  داده ؿشد

هش فبمل ثيبنگش اهميت نؼجي آ  دس مشف يت اػتو كشف نؾش اص اين كك آيب فبمل مشسد نؾاش ثاك   

مب  ثك حؼبة آيذو ثبيذ ثك فابملي كاك داسا  ثيـاتشين    فنشا  ي  ن غك قش  و ضقف داخلي ػبص

احش دس فملكشد ػبصمب  اػت ثبالتشين ضشيت سا داد. ػپغ وضـ مشرشد هش فبمال سا ثاب امتيابص     

; ثؼيبس خشة( تقيين كاشده كاك ثاك    4; ثبالتش اص متشػظ و 3; متشػظو 2; ضقيفو 1)1تب  4ثين 

داس هاش فبمال سا محبػاجك     ن امتيبص مشصو  يب وص ؿشد. ثنبثشاي نفتك مي "امتيبص وضـ مشرشد "آ  

كشده كك ثذين منؾشس هش سديف اص فشامل دسوني و ثيشوني ػبصمب  سا دس وص  نشمبليضه ؿذه ضاشة  

داس  (. دس اين مشحلك رمـ امتيبصهاب  وص  5و  4)رذاول ؿمبسه  ؿشد دس ي  ػتش  رذيذ دسد مي

ثبؿذ اين ثذا  مقنبػات كاك    5/2نذ كمتش اص مذيشيت پؼمب IFEييؿشد. انش نمشه نمب محبػجك مي

مذيشيت پؼمبنذ اص نؾش فشامل دسوني ثش سو  هر داسا  ضقف اػت. همچناين اناش نماشه نمابيي     

EFE  ثبؿذو اين مشيذ آ  اػت كاك ماذيشيت پؼامبنذ دس خلاشف      5/2مذيشيت پؼمبنذ كمتش اص

: 1390ثذين صاده و همكبسا و فب) كنذ خشثي فمل نميك هب و م بثلك ثب تمذيذهب ث اػتفبده اص فشكت

94.) 
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 ( هذیزیت پغواًذ دّغتاى اجارٍد هزکشیIFEهاتزیظ ارسیاتی ػَاهل داخلی) ( :4ؽوارُ ) جذٍل

 امتيبص وص  داس امتيبص وضـ مشرشد وص  نشمبل ؿذه وص  فشامل داخلي

 ًقاط قَت
   691 065/0 3 195/0 

   813 075/0 2 15/0 

   741 068/0 2 136/0 

   821 076/0 3 228/0 

 ًقاط ضؼف

   823 077/0 2 154/0 

   722 067/0 3 201/0 

   928 087/0 3 261/0 

   903 084/0 2 168/0 

   936 087/0 3 261/0 

   828 076/0 2 152/0 

    794 074/0 2 148/0 

    831 077/0 3 231/0 

    923 086/0 2 172/0 

 IFE 10754 1 - 2.457جوغ کل 
 

تشا  نفت كك  (و مي2.457ثبؿذ) مي 5/2ثب تشرك ثك اينكك نمشه نمبيي دس اين مبتشيغ كمتش اص 

مذيشيت پؼمبنذ دس دهؼتب  اربسود مشكض  اص نؾش فشامل داخلي داسا  ضاقف اػات و دس واقاـ    

 مذيشيت پؼمبنذ اص نؾش فشامل دسوني ثش سو  هر داسا  ضقف اػت.

تاشا    (و ماي 692/2ثبؿاذ )  ماي  5/2اينكك نمشه نمبيي دس اين مبتشيغ نيض ثابالتش اص  ثب تشرك ثك 

نفت كك مذيشيت پؼمبنذ دهؼتب  اربسود مشكض  دس خلاشف اػاتفبده اص فشكاتمب و م بثلاك ثاب      

 تمذيذهب فملكشد قبثل قجشلي داسد.

 جارٍد هزکشی( هذیزیت پغواًذ دّغتاى اEFEهاتزیظ ارسیاتی ػَاهل خارجی) ( :5ؽوارُ ) جذٍل
 امتيبص وص  داس امتيبص وضـ مشرشد وص  نشمبل ؿذه وص  فشامل خبسري

 هب فشكت
   836 094/0 3 282/0 

   906 101/0 3 303/0 

   924 104/0 1 104/0 

   768 086/0 3 258/0 

   697 079/0 2 158/0 

    719 082/0 3 246/0 

    840 094/0 3 282/0 

 تمذيذهب
   706 080/0 3 240/0 

   968 108/0 2 216/0 

   823 093/0 2 186/0 

   697 079/0 4 316/0 

 EFE 8884 1  2.692جوغ کل 
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 (1SWOT) ج( تؾکیل هاتزیظ راّثزدّا ٍ راّکارّای هذیزیت پغواًذ

SWOT  هاب  ماذيشيتي    هب دس ثؼيبس  اص رنجك هب و فقبليت يكي اص اثضاسهب  تقيين اػتشاتظ

هاب  مشراشد سا ؿنبػابيي و مقشفاي ماي       ثبؿذ و تمبمي ن بط قش و ضقفو تمذيذهب و فشكت مي

 نيش  مذيشا  و كبسؿنبػاب  و تقياين اهاذاف ناشدد     تشانذ مجنبيي ثشا  تلمير كنذو ثنبثشاين مي

(Nahman & Godfrey, 2010: 524.)        منغ  سويكشد مزكشس ايان اػات كاك اناش دسػات ثكابس

 نشفتك ؿشد نتبيذ ثؼيبس خشثي ثشا  انتخبة و عشاحاي يا  ساهجاشد احاش ثخاؾ خشاهاذ داؿات       

دس اين مبتشيغو فشامل داخلاي و خابسري ماشسد ثشسػاي قاشاس       (.23: 1382كبسو و و  هشيؼش )

تمذياذهب  عاش  دس آيناذه ؿنبػابيي ؿاذه و ثاشا        هاب و   هبو فشكات  هبو ضقف نيشنذ تب قش  مي

فجبس  ديگاشو ايان مابتشيغ يكاي اص     ك سويبسويي ثمتش ثب آنمبو ساهجشدهب  منبػجي تذوين ؿشنذ. ث

اثضاسهب  مممي اػت كك مذيشا  ثذا  وػيلك اعالفاب  مشثاشط ثاك فشامال داخلاي و خابسري سا       

راك ثاك مابتشيغ ساهجشدهاب  اكاليو اناشاؿ       تشاننذ ثب اػتفبده اص آ  و ثب تش كننذ و مي م بيؼك مي

و  STو  WOو  SOهاب    تاشا  دسدػاتك  ساهجشدهب  ممكن سا اسالك كننذ. ساهجشدهب  ممكن سا مي

WT ثنبثشاين ن بط قش  و ضقف و تمذياذهب و فشكاتمبو دس رمابس     (.61 :1387)افشاثيو  ثش ؿمشد

)ساهجشدهاب    ST اناك(و )ساهجشدهاب  محبفؾاك كبس   WO تمابرمي(و  )ساهجشدهاب   SOحبلت كلي 

هاب  اػاتشاتظي  اص ثاين آنماب      ؿشنذ و نضيناك  )ساهجشدهب  تذافقي(و پيشنذ داده مي WT سقبثتي(و

دس ت ؼايمب  مشثاشط ثاك انتخابة ساهجاشد  ماشسد        SWOTؿشنذ. تزضيك و تحليال   انتخبة مي

هاذايت  تشين كبسثشد آ  فشاهر كشد  ي  رمبس راشة منغ اي ثاشا      نيشد. سايذ اػتفبده قشاس مي

 هب  ػيؼتمي ساهجشدهب  مختلف و دس نمبيت انتخبة ساهجشد اػت. نؾبمنذ ثحج

دهاذ   مذيشيت پؼمبنذ دهؼتب  اربسود مشكض  سا نـب  مي SWOTو مبتشيغ 6رذول ؿمبسه 

فبمال   11) تمذياذ  4فشكات و   7فبمال داخلاي( و    13) ن غك ضقف 9ن غك قش  و  4كك تقذاد 

ساهجشد سقابثتي و   3ساهجشد محبفؾك كبسانكو  5ساهجشد تمبرميو  2خبسري( ؿنبػبيي ؿذه و تقذاد 

ساهجشد تذافقي دس قبلت ساهجشدهب  مذيشيت پؼمبنذ دهؼتب  اربسود مشكض  دػتك ثنذ  ؿذه  4

 اػت.

 

 

                                                             
1- SWOT Matrix 
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ي
شون
ثي

 

 هاتزیظ راّثزدّای هذیزیت پغواًذ در دّغتاى اجارٍد هزکشی( : 6ؽوارُ ) جذٍل

 
 

 

 

 

 SWOTتحلیل     

 (Sًقاط قَت)

S1 كيفيت و تنشؿ تشكيجب  مشرشد دس ثبفت ;

 پؼمبنذهب  سوػتبيي)همچش  فضشال  حيشاني(

S2 ورشد مـبسكت و همكبس  فمشمي ثين ;

 سوػتبليب  دس امشس سوػتبيي

S4 ػغح نؼجتب ثبال  ػشاد و فشهنگ فمشمي ;

 مشدش سوػتبهب

 S5 ورشد نيشو  كبس فشاوا  و رشا  دس ػغح ;

 سوػتبهب

 

 (Wًقاط ضؼف)

W2 ػغح پبيين ػشاد و آنبهي دهيبسا  نؼجت مذيشيت ;

 پؼمبنذ سوػتبيي

W4هب تشػظ سوػتبليب  دس نضديكتش  محل)دس  ; دفـ صثبلك

هبو ػغح مقبثش و كبنبل آثمب   هبو كنبس ربده مؼيش سودخبنك

 ػغحي( و تلنجبس ؿذ  آ 

W6  فذش رمـ آوس  ثمشقـ و نذاؿتن رذول صمبنجذ  ثشا ;

 آوس  و حمل پؼمبنذهبرمـ 

W7 كمجشد ؿذيذ ػغل صثبلك دس ػغح سوػتبهب و تشصيـ ;

 نبمنبػت آنمب

W8 فذش آنبهي و مـبسكت ثخؾ خلشكي دس خلشف ;

 مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي

W9هب ; فذش ثبصيبفت صثبلك 

W10 فذش ورشد افتجبسا  كبفي و ػشمبيك نزاس  منبػت ;

 دس خلشف مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي

W11ورشد امكبنب  و تزميضا  مشثشط ثك مذيشيت  ; فذش

 (..آوس و حمل و  . رمـ)پؼمبنذ سوػتبيي

W15 ورشد رشنذنب  و حيشانب )همچش  ػگو نشثك و ;

 مشك( و سيخت و پبؽ صثبلك تشػظ آنمب

 (Oفزفتْا)

O3 قبثليت تجذيل پؼمبنذهب ثك كشد ;

كـبوسص  ثك دليل دسكذ ثبال  مشاد آلي دس 

 پؼمبنذ سوػتبيي

O4 ايزبد فشكتمب  ؿغلي و ثبال سفتن ;

 ػغح اؿتغبل صايي

O5 آمشصؽ پزيش  سوػتبليب ; 

O7امكب  اػتفبده اص مشاد قبثل ثبصيبفت ; 

O8ورشد قشانين و م شسا  صيؼت محيغي ; 

O10 ثمجشد تكنشلشط  رمـ آوس و حمل و ;

 دفن مشاد صايذ

O11 امكب  دسآمذصايي ثب تشرك ثك ورشد ;

سوػتبيي)فضشال  دامي مشاد آلي دس پؼمبنذ 

 ثشا  تميك كشد(

 (SOّای تْاجوی) اعتزاتضی

اػتفبده اص مشاد آلي و قبثل ثبصيبفت مشرشد دس  -

پؼمبنذ سوػتبيي و ايزبد دسآمذ و اؿتغبل صايي و 

 SO1)تقبلي تشػقك پبيذاس سوػتبيي)

هب  سوص مذيشيت پؼمبنذ و  اػتفبده اص فن آوس  -

ثمتش پؼمبنذ  قشانين صيؼت محيغي ثشا  مذيشيت

 SO2)سوػتبيي)

 

 (WOّای هحافظِ کاراًِ) اعتزاتضی

آمشصؽ سوػتبليب  و دهيبسا  ثب تشرك ثك آمشصؽ پزيش  آنمب  -

هب و آنبه  ثشا  رلشنيش  اص ايزبد منبؽش نبصيجب و آلشدني

 (WO1نمشد  آنمب نؼجت ثك اسصؽ اقتلبد  پؼمبنذهب)

صثبلك تشس  ثشا  هب   هب  سوص و ػغل اػتفبده اص تكنشلشط  -

هب دس ػغح سوػتب تشػظ  رلشنيش  اص سيخت و پبؽ صثبلك

 (WO2حيشانب  و  رشنذنب )

هب ثشا  تشليذ كشد  اػتفبده اص مشاد آلي مشرشد دس صثبلك -

كـبوسص  و دس نتيزك ايزبد اؿتغبل و آمذ و دس نمبيت تشػقك 

 (WO3پبيذاس سوػتبيي)

يت محيظ صيؼت و اختلبف افتجبسا  الصش ثب تشرك ثك اهم -

ورشد قشانين صيؼت محيغي دس ساػتب  ثمشه منذ  اص 

امكبنب  و تزميضا  پؼمبنذ سوػتبيي ثشا  دػتيبثي ثك تشػقك 

 (WO4پبيذاس سوػتبيي)

افضايؾ فشكتمب  ؿغلي نبؿي اص ػشمبيك نزاس  ثخؾ  -

 (WO5خلشف دس مذيشيت پؼمبنذ)

 (Tتْذیذّا)

T1ثلذ ; كمجشد نيشو  انؼبني متخلق و كبس

 ثخلشف دس مشسد مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي

T3 كر كبس  ػبصمبنمب و اسنبنمب  مشثشعك ;

 دس امشس مشثشط ثك پؼمبنذ سوػتبيي

T4 فذش فشهنگ ػبص  و آمشصؽ دس ;

 هب و كبهؾ حزر آ  خلشف تفكي  صثبلك

T6 امكب  ثشوص انشاؿ ثيمبسيمب و ايزبد مؼبيل ;

امنيتي و ثمذاؿتي)همچش  آلشدني آة و 

 هب( خبو ثخلشف دس محل دفن صثبلك

 (STّای رقاتتی) اعتزاتضی

همكبس  ػبصمبنمب و نمبدهب  مشتجبط ثب پؼمبنذ  -

سوػتبيي و مـبسكت رشانب  ثيكبس دس ساػتب  ثمشه 

منذ  اص مشاد آلي مشرشد دس ثبفت پؼمبنذ سوػتبيي 

 (ST1و تشليذ كشد يب مشاد حبنشيك)

خلشف  فشهنگ ػبص  و آمشصؽ سوػتبليب  دس -

هب و كبهؾ ملشف نشايي ثب  نحشه تفكي  صثبلك

تشرك ثك ػغح نؼجتب ثبال  مـبسكت و فشهنگ 

 (ST2مشدش منغ ك)

هب  الصش و تخللي ثك نيشو  كبس  اسالك آمشصؽ -

فشاوا  سوػتبهب اص عشف ػبصمبنمب  مشثشعك دس 

رمت تشػقك مذيشيت پؼمبنذ سوػتبيي و كبهؾ 

 (ST3يمب)هب و ثيمبس احتمبل ثشوص آلشدني

 (WTّای تذافؼی) اعتزاتضی

افضايؾ مـبسكت و آنبهي ثخؾ خلشكي و تـشي   آنمب ثك  -

ػشمبيك نزاس  و مذاخلك)مـبسكت و همكبس ( دس مذيشيت 

 (WT1هب  مشثشعك) پؼمبنذ سوػتبيي اص عشف ػبصمب 

هب   هب)اسايك كيؼك آمشصؽ سوػتبليب  ثشا  تفكي  صثبلك -

هب  مختلف( دس رمت  ا  صثبلكهب  مختلف ثش صثبلك ثب سنگ

 (WT2هب) ثبصيبفت صثبلك

آنبه نمشد  سوػتبليب  نؼجت ثك مقضال  صيؼت محيغي  -

پؼمبنذهب و رلت مـبسكت آنمب ثشا  مذيشيت پؼمبنذ 

 (WT3سوػتبيي)

هب  صثبلك ثب رزة افتجبسا  و تشصيـ منبػت  افضايؾ ػغل -

ػغح سوػتب و هب دس  آنمب ثشا  رلشنيش  اص سيخت و پبؽ صثبلك

رمـ آوس  و حمل ثك مشقـ آنمب دس ساػتب  كبهؾ احتمبل 

 (WT4هب) ثشوص آلشدني

 دسوني
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 83   1دٍم، ؽوارُ فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی، عال 

هب  اسصيبثي فشامل دسوني و ثيشوني و ثب ايزبد  دس مشحلك ثقذ ثب تحليل نتبيذ حبكل اص مبتشيغ

ساهجشدهب  مغشوحكو ثشا  ثشآوسد امتيبصا  هش ي  اص ساهجشدهب  منتخات اص مابتشيغ مشققيات    

و ؿاشد )محاشش ناظاد    اػاتفبده ماي   QSPM( و الشيت ثنذ  آنمابو اص مابتشيغ   IE) ػبصمب  كنشني

1385 :40-35.) 

 (1IE) )ػَاهل داخلی ٍ خارجی( عاسهاى د( تؾکیل هاتزیظ هَقؼیت کًٌَی

تحليل نحشه مذيشيت فقلي ثك حبكل ثشاينذه نمشه نمبيي فشامل خبسري و نمشه نمبيي فشامال  

 EFE)محاشس اف اي( و      Xمحاشس  IFEؿاشد. دس ايان مابتشيغو     منتمي مي IEداخلي ثك مبتشيغ 

ؿشد. و تالقي دو محشس مشققيت حابل حبضاش و ساهجشدهاب      محشس فمشد ( سا ؿبمل مي) Yمحشس

و  SWOTدهذ. دس اين مشحلك ساهجشدهب ثب اػتفبده اص اثضاس  همچش  مابتشيغ   هذف سا نـب  مي

ثب هر تغجي  داده ؿذ تاب ساهجشدهابيي ؿنبػابيي ؿاشنذ كاك دس       (IE) مبتشيغ داخلي و خبسري

 (.60-59: 1389)پبداؽ و همكبسا و  ساػتب  سػبلت ػبصمب  و متنبػت ثب آ  فشامل ثبؿنذ

فجبستي ديگشو ثشا  تزضيك تحليال همضماب  فشامال داخلاي و خابسري اص اثاضاس  ثاك نابش         ك ث

مبتشيغ داخلي و خبسري اػتفبده مي ؿشد. اين مبتشيغ ثشا  تقيين مشققيات ػابصمب  ثاك كابس     

هب  اسصيابثي فشامال داخلاي و     مي سود. ثشا  تـكيل اين مبتشيغ ثبيؼتي نمشا  حبكل مبتشيغ

هاب  ايان    ي و فمشد  اين مبتشيغ قشاس داد تب ربيگبه اين ػبصمب  دس خبنكخبسري سا دس اثقبد اف 

مبتشيغ مـخق نشدد و ثتشا  ساهجشد منبػجي سا ثاشا  آ  اتخابر نماشد. دس مابتشيغ داخلاي و      

هب  اسصيبثي فشامال داخلاي و خابسري دس يا  عياف دو       خبسري رمبس خبنك ا و نمشا  مبتشيغ

( تقياين ماي ؿاشنذ. ثاب تشراك ثاك اينكاك ثاش اػابع          5/2الي 1( و ضقيف)4الي 5/2ثخـي قش )

ؿاشد و   ثاشا  ػابصمب  مقاين ماي     (WT,WO , ST, SOرمبسدػتك ساهجاشد)  SWOTربسرشة 

ربيگبه ثذػت آمذه دس مبتشيغ داخلي و خبسريو نبحيك ماشسد تأكياذ ساهجشدهاب سا دس رابسرشة     

SWOT كنذ. مـخق مي 

ـاب  داده ؿاذه اػاتو ثاش اػابع نماشا        ن 2 ا  كك دس ؿكل ؿامبسه  دس مبتشيغ رمبس خبنك

ثبؿذو و ػابصمب    مي 69/2و  45/2حبكل اص اسصيبثي فشامل داخلي و فشامل خبسري كك ثك تشتيت 

نيشد. يقني تالقي اين دو محاشس دس   دس مشققيت محبفؾك كبسانك مبتشيغ داخلي و خبسري قشاس مي

                                                             
1- Internal and External (IE) matrix 
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ثذا  مقنبػت كك منغ ك داسا   ( قشاس نشفتك اػت. اينWO) مشققيت ساهجشدهب  محبفؾك كبسانك

ثبؿذ. و ثبيؼتي ثاشا  تشػاقك ماذيشيت پؼامبنذ محاذوده       هب  منبػجي مي ن بط ضقف و فشكت

نبنك آ و تزضيك  مشسد مغبلقك ساهجشدهب  محبفؾك كبسانك سا انتخبة نمشد و ثش سو  ساهجشدهب  پنذ

 و تحليل كمي انزبش داد.

 
 IEًوَدار هاتزیظ داخلی ٍ خارجی ( : 2ؽوارُ ) ؽکل

 (1QSPM)ریشی راّثزدّای کوی ُ( تؾکیل هاتزیظ تزًاهِ

مبتشيغ ساهجشد  كميو سوؿي تحليلي اػت كك ثاب آ  رازاثيت نؼاجي ساهجشدهاب مـاخق      

تشا  ثك كشس  فيني ساهجشدهب  نشنبنشني كك دس صمشه ثمتشين ساهجشدهب  ؿشد. ثب اين سوؽ مي مي

ا  تميك مبتشيغ ثشنبمك سيض  كمي اص نتيزاك مابتشيغ اسصيابثي فشامال     هؼتنذو مـخق كشد. ثش

: 1390)فبثاذين صاده و همكابسا و    ؿاشد  اػتفبده مي SWOTداخلي و خبسري و نتيزك مبتشيغ 

94.) 

هب و تمذيذهب  فمذه خبسريو ن بط قش  و ضقف داخلي دس ػاتش    دس اين سوؽ اثتذا فشكت

سيض  كمي نشؿتك ؿذهو ػپغ ثك هش ي  اص اين فشامال داخلاي و خابسري     ساػت مبتشيغ ثشنبمك

هاب دسػات    ؿاشد. ايان ضاشيت    كك دس مشف يت ػبصمب  ن ؾ فمذه داسنذو وص  يب ضشيت داده مي

اسصيبثي فشامل داخلي و خبسري هؼاتنذ. دس سدياف ثابال  مابتشيغ      هب  مبتشيغ همبننذ ضشيت

و مابتشيغ   IEهب  تقيين ؿذه اص مبتشيغ مشققيت كنشني ػابصمب    سيض  ساهجشد و ساهجشد ثشنبمك

                                                             
1- Quantitative Strategic Planning Matrix 
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SWOT ؿاشد. ثاشا  تقياين نماشه      هب  رزاثيت تقياين ماي   ؿشد. دس مشحلك ثقذ نمشه نشؿتك مي

مشف يت ػبصمب  ن ؾ فماذه داسناذو ثشسػاي كاشد و      رزاثيت ثبيذ فشامل داخلي و خبسري سا دس

ػپغ دس مشسد هش ي  اص آنمب اين پشػؾ سا مغش  كشد كك آيب اين فبمال دس ناضينؾ ساهجشدهاب    

ن ؾ فمذه داسد؟ انش پبػخ ثك اين پشػؾ آس  ثبؿذو آنگبه ثبيذ ثب تشرك ثاك ايان فبمال كلياذ      

ي ي  ساهجشد نؼجت ثك ػابيش ساهجشدهاب   ساهجشدهب سا ثب هر م بيؼك كشد ثك عشس  كك اهميت نؼج

; داسا  3; تب حذ  رازاةو  2; ثذو  رزاثيتو1مـخق ؿشد. نمشه رزاثيت ثك اين ؿكل اػت:)

اػاتو نـاب  دهناذه ايان      "نك "; ثؼيبس رزاة(. انش پبػخ ثك پشػؾ ثبال 4رزاثيت و مق شلو و 

مشققيت ساهجاشد( ناذاسد    )اص نؾش اػت كك دس فشاينذ انتخبة ساهجشدهب اين فبمل هيچ ن ؾ مممي

 (.159: 1386)كشثبػي و همكبسا و  كك دس آ  كشس  نجبيذ ثك اين فبمل نمشه رزاثيت داده ؿشد

هاب    ؿشدو ثك اين كشس  كك ضشيت دس نماشه  دس مشحلك ثقذ  رمـ نمشه رزاثيت محبػجك مي

هجشدهاب  هب  رزاثيت نـب  دهنذه رزاثيت نؼجي هش ي  اص سا ؿشد. رمـ نمشه رزاثيت ضشة مي

آياذ. هاش قاذس رماـ      اػت كك تنمب ثب تشرك ثك احش فشامل داخلي و خبسري مشثشعك ثك دػات ماي  

هب  رزاثيت ثيـتش ثبؿذو ساهجشد مشسد ثحج داسا  رزاثيت ثيـتش  خشاهذ ثشد. دس نمبيات   نمشه

ؿشد. ثاب ايان سوؽ ثاك     محبػجك مي هب  مبتشيغ كمي هب  رزاثيت هش ي  اص ػتش  مزمشؿ نمشه

هاب    ؿاشنذ. نماشه   هب  مختلف مشسد ثشسػي قشاس نشفتك و الشيت ثنذ  مي همضمب  ساهجشدكشس  

 )همب  منجـ(. ثبال نـب  دهنذه رزاثيت ثيـتش ساهجشدهبػت

سيض  ساهجشد  كميو ساهجشدهب  مختلف مشسد ثشسػي قشاس نشفتاك و ثمتاشين    دس فشاينذ ثشنبمك

هب  ساهجشد و لضومب  مشسد تأييذ  ثمتشين تلمير كك  ؿشدو ركش اين نكتك ممر اػت آنمب انتخبة مي

هاب  ؿاذيذ     نياش  مخبلفات   نيشنذنب  نيؼت؛ حتي ممكن اػت ثب ايان تلامير   همك تلمير

كشس  پزيشد. امب ثك هش كشس  دس اػتفبده اص ربسرشة ربمـ تذوين ساهجشدو ثبياذ يكپابسرگي دس   

ثذين مقنب كك دس فين حبل كك  هب  منغ اي سا دس نؾش داؿت؛ قضبو  ؿمشد  و تزضيك و تحليل

ؿاشد ثبياذ اص    و كمي ثشا  ؿنبػبيي و انتخبة ساهجشدهب اػتفبده مي  هب  فلمي اص تزضيك و تحليل

نش و ؿنشد آسا  افشادو كك دس اين تح ي  مؼؤلين دهؼتب   و هب  ؿمشد و مجبحخك و نفت قضبو 

 هش ي  اص فشامل ساهجاشد  دس راذول   منذ ثشد. ثك منؾشس اسصيبثي ميضا  رزاثيت انذو نيض ثمشه ثشده
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 5( مبتشيغ كمي مذيشيت پؼمبنذ دهؼتب  اربسود مشكض و نمشا  رزاثيت مشثشط ثاك  6)ؿمبسه 

 (.7)رذول ؿمبسه  ساهجشد محبفؾك كبسانك اسالك ؿذه اػت

 ( هذیزیت پغواًذ دّغتاى اجارٍد هزکشیQSPMهاتزیظ راّثزدّای کوی)( : 7ؽوارُ ) جذٍل

فشامل داخلي و 

 بسريخ

نمشه 

اػتبنذاسد 

 ؿذه

    ساهجشد     ساهجشد     ساهجشد     ساهجشد     ساهجشد 

 ن بط قش 

ت
اثي
رز
شه 
نم

 

مـ
ر

 

ت
اثي
رز
شه 
نم

 

مـ
ر

 

ت
اثي
رز
شه 
نم

 

مـ
ر

 

ت
اثي
رز
شه 
نم

 

مـ
ر

 

ت
اثي
رز
شه 
نم

 

مـ
ر

 

   065/0 2 13/0   4 26/0 1 065/0 1 065/0 

   075/0 1 075/0 2 15/0   1 075/0 1 075/0 

   068/0 1 068/0 1 068/0 1 068/0 1 068/0   

   076/0 1 076/0   4 304/0   3 228/0 

  ن بط ضقف

   077/0 2 154/0 1 077/0 2 154/0 1 077/0   

   067/0 2 134/0 3 201/0 1 067/0 2 134/0   

   087/0 1 087/0 3 261/0   1 087/0 1 087/0 

   084/0 2 168/0 4 336/0   3 254/0   

   087/0   2 174/0 2 174/0     

   076/0 2 152/0 2 152/0 2 152/0 1 076/0 1 076/0 

    074/0 1 074/0 3 222/0 1 074/0 4 296/0 2 148/0 

    077/0 1 077/0 3 231/0 1 077/0 4 308/0   

    086/0 2 172/0 4 344/0   3 258/0   

 0.679 1.698 1.330 2.216 1.367 1 رمـ

  فشكتمب

   094/0 2 188/0   3 282/0 2 188/0 1 094/0 

   101/0   1 101/0 4 404/0 1 101/0 4 404/0 

   104/0 4 416/0 1 104/0 1 104/0     

   086/0 2 172/0 1 086/0 4 344/0 2 172/0   

   079/0 1 079/0 1 079/0 3 237/0 4 316/0   

    082/0 1 082/0 4 328/0 2 164/0 3 246/0 1 082/0 

    094/0 1 094/0 2 188/0 4 376/0 1 094/0 2 188/0 

  تمذيذهب

   080/0 3 24/0 1 080/0 2 16/0   1 080/0 

   108/0 1 108/0 2 216/0 1 108/0 2 216/0 2 216/0 

   093/0 1 093/0     1 093/0 1 093/0 

   079/0 3 237/0 2 158/0 1 079/0 2 158/0   

 1.157 1.584 2.258 1.340 1.615 1 رمـ

 .1391هب  نگبسنذهو مأخز: ثشسػي

 

اػاتفبده اص  "مـاخق ؿاذ كاك دس ثخاؾ فشامال داخلاي ساهجاشد         7مغبث  ثب رذول ؿمبسه 

هاب دس ػاغح    هب  صثبلك تشس  ثشا  رلشنيش  اص سيخات و پابؽ صثبلاك    هب  سوص و ػغل تكنشلشط 

 "و دس ثخؾ فشامل خابسري ساهجاشد    2.216ثب نمشه رزاثيت  "سوػتب تشػظ حيشانب  و رشنذنب 
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هب ثشا  تشليذ كشد كـبوسص  و دس نتيزك ايزبد اؿتغبل و آماذ   شد دس صثبلكاػتفبده اص مشاد آلي مشر

دس اولشيت اول قشاس داسنذ. دس نمبيات   2.258ثب نمشه رزاثيت  "و دس نمبيت تشػقك پبيذاس سوػتبيي

هاب   و ساهجاشد QSPMپغ اص مـخق نمشد  ميضا  رزاثيت ساهجشدهب ثب اػتفبده اص سوؽ تحليلي 

 (.8ذول ؿمبسه ثنذ  ؿذنذ )ر ولشيتا

 

 ّا اٍلَیت تٌذی راّثزد : (8)ؽوارُ  جذٍل

 (WOّای هحافظِ کاراًِ) راّثزد
نمشه رزاثيت 

 فشامل داخلي

نمشه رزاثيت 

 فشامل خبسري

مزمشؿ نمشه 

رزاثيت 

 ساهجشدهب

1 
هب ثشا  تشليذ كشد كـبوسص  و دس نتيزك ايزبد اؿتغبل و آمذ و  اػتفبده اص مشاد آلي مشرشد دس صثبلك

 نمبيت تشػقك پبيذاس سوػتبيي دس
1.330 2.258 3.588 

2 
هب دس  هب  صثبلك تشس  ثشا  رلشنيش  اص سيخت و پبؽ صثبلك هب  سوص و ػغل اػتفبده اص تكنشلشط 

 ػغح سوػتب تشػظ حيشانب  و  رشنذنب 
2.216 1.340 3.556 

3 
صيؼت محيغي دس ساػتب  اختلبف افتجبسا  الصش ثب تشرك ثك اهميت محيظ صيؼت و ورشد قشانين 

 ثمشه منذ  اص امكبنب  و تزميضا  پؼمبنذ سوػتبيي ثشا  دػتيبثي ثك تشػقك پبيذاس سوػتبيي
1.698 1.584 3.282 

4 
آمشصؽ سوػتبليب  و دهيبسا  ثب تشرك ثك آمشصؽ پزيش  آنمب ثشا  رلشنيش  اص ايزبد منبؽش نبصيجب و 

 اقتلبد  پؼمبنذهب هب و آنبه نمشد  آنمب نؼجت ثك اسصؽ آلشدني
1.367 1.615 2.982 

 1.836 1.157 0.679 افضايؾ فشكتمب  ؿغلي نبؿي اص ػشمبيك نزاس  ثخؾ خلشف دس مذيشيت پؼمبنذ 5

 .1391هب  نگبسنذهو مأخز: ثشسػي

 

ساهجشد محبفؾك كبسانك منتخاتو   5دهذ اص ثين  مي نـب  QSPMنتبيذ مبتشيغ ساهجشد  كمي

هاب ثاشا  تشلياذ كاشد      اػتفبده اص مشاد آلي مشراشد دس صثبلاك  »ثبالتشين رزاثيت مشثشط ثك ساهجشد 

و  588/3ثب نماشه   «كـبوسص  و دس نتيزك ايزبد اؿتغبل و آمذ و دس نمبيت تشػقك پبيذاس سوػتبيي

فشكاتمب  ؿاغلي نبؿاي اص ػاشمبيك نازاس  ثخاؾ       افضايؾ »پبيين تشين رزاثيت هر ثك ساهجشد 

 ثشده اػت. 1.836ثب نمشه  «خلشف دس مذيشيت پؼمبنذ

 گیزی ( ًتیج5ِ

هبيي كاك ايان منابع و ثاك لحابػ ؿايشه صناذني ثاب          هب  سوػتبييو ثب ورشد تفبو  دس محيظ

هب  ؿمش  داسنذو ثك دليل تغييش دس ؿيشه صنذني مشدش مذيشيت پؼمبنذو ثك فناشا  اماش     محيظ

هب  صيؼت محيغي و دس نتيزك ثك خغاش افتابد  ثمذاؿات و ػاالمت      ممر مغش  اػت. آلشدني

ثبؿاذ. دس هماين    ش  منبػت مذيشيت پؼمبنذ ثش اػبع ؿشايظ مشرشد ماي سوػتبليب  نيبصمنذ الگ

هاب  ماذيشيت رابمـ پؼامبنذو      خلشف ثمتشين ساهكبس ثشا  مذ نؾاش قاشاس داد  تمابمي رنجاك    

ثبؿذ. دس اين تح ي و ػيؼتر مذيشيت پؼمبنذ دهؼتب   ميSWOTهب ثك ويظه  اػتفبده اص مبتشيغ
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د ثشسػي قاشاس نشفات و پاغ اص ثشسػاي و ؿنبػابيي      اربسود مشكض  ثك فنشا  ربمقك آمبس  مشس

فشامل محيغي ؿبمل محيظ داخلي و خبسري مذيشيت پؼامبنذ و تمياك فمشػاتي اص مممتاشين     

 فبمل( و انتخبة مممتشين فشامل ثاك كاشس  مـابسكتي    40) ن بط قش و ضقفو فشكت و تمذيذ

ل و اسصيبثي آنمب و تقياين  نؼجت ثك تزضيك و تحلي EFEو  IFEفبمل(و ثب اػتفبده اص مبتشيغ  24)

و و ثب تشرك ثك فشامل داخلاي و خابسري   SWOTنمشه اقذاش ؿذ و دس ادامكو ثب اػتفبده اص مبتشيغ 

منبػجتشين اػتشاتظيمب رمت مذيشيت ثمينك ػيؼتر پؼمبنذ محذوده مشسد مغبلقك مقشفي ؿاذ و  

هب  ماذل   بسري و اػتشاتظ دس مشحلك ثقذ ثب اػتفبده اص امتيبص مبتشيغ اسصيبثي فشامل داخلي و خ

SWOT  و تـكيل مبتشيغ وضقيت كنشني ػبصمب (IE و ساهجشد محبفؾك كبسانك ثك فنشا  ساهجشد)

هب  محبفؾك كبساناك دس مابتشيغ ثشنبماك سياض       هذف انتخبة ؿذ و رزاثيت هش ي  اص اػتشاتظ 

مياضا   ( مـخق نـت. نفتني اػت تشتيت اولشيت ساهجشدهب ثش اػابع  QSPM) ساهجشد  كمي

ثبؿذو كك ثش اػبع نمشه رازاثيت   وص  كلي آنمب دس اكال  و حشكت دس رمت تشػقك   پبيذاس مي

اػاتفبده اص ماشاد آلاي مشراشد دس     »هب ثك اين تشتيت ؿذ كك اولشيت اول مشثشط ثك ساهجشد  اولشيت

ياذاس  هب ثشا  تشليذ كشد كـبوسص  و دس نتيزك ايزابد اؿاتغبل و آماذ و دس نمبيات تشػاقك پب      صثبلك

هاب  سوص و   ساهجاشد اػاتفبده اص تكنشلاشط    »و اولشيات دوش ثاش اػابع نماشه رازاثيتو      «سوػتبيي

هب دس ػغح سوػتب تشػظ حيشاناب  و    هب  صثبلك تشس  ثشا  رلشنيش  اص سيخت و پبؽ صثبلك ػغل

اختلبف افتجبسا  الصش ثب تشرك ثاك اهميات محايظ صيؼات و وراشد      »و ساهجشد ػششو «رشنذنب 

ؼت محيغي دس ساػتب  ثمشه منذ  اص امكبناب  و تزمياضا  پؼامبنذ سوػاتبيي ثاشا       قشانين صي

آمشصؽ سوػتبليب  و دهيبسا  ثاب تشراك ثاك    »و ساهجشد رمبسشو «دػتيبثي ثك تشػقك پبيذاس سوػتبيي

هب و آنبه نمشد  آنمب نؼجت ثك  آمشصؽ پزيش  آنمب ثشا  رلشنيش  اص ايزبد منبؽش نبصيجب و آلشدني

و دس نمبيت آخشين ساهجشد محبفؾك كبسانك كك ثش اػبع نمشه رازاثيت   «د  پؼمبنذهباسصؽ اقتلب

افاضايؾ فشكاتمب  ؿاغلي نبؿاي اص ػاشمبيك      »اولشيت پنزر سا ثك خشد اختلابف دادهو ساهجاشد   

 ثشده اػت. «نزاس  ثخؾ خلشف دس مذيشيت پؼمبنذ

مشكااض   دس آخاش نياض ثااشا  هشراك ثمتااش ؿاذ  وضاـ مااذيشيت پؼامبنذ دهؼااتب  ارابسود       

 پيـنمبداتي كبسثشد  دس صيش اسالك ؿذه اػت.
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  اولين اقذاش دس ثمينك ػبص  مشاحل مختلف مذيشيت پؼمبنذهبو افضايؾ آنبهي و تغييش نگشؽ اولين اقذاش دس ثمينك ػبص  مشاحل مختلف مذيشيت پؼمبنذهبو افضايؾ آنبهي و تغييش نگشؽ

سوػتبييب  نؼجت ثك نحشه كحيح مذيشيت پؼمبنذ مخل كبهؾ تشليذ صثبلكو تفكي  مشاد قبثال  سوػتبييب  نؼجت ثك نحشه كحيح مذيشيت پؼمبنذ مخل كبهؾ تشليذ صثبلكو تفكي  مشاد قبثال  

تمياك و  تمياك و    -هاب  آمشصؿاي   هاب  آمشصؿاي     ثشناضاس  كاالع  ثشناضاس  كاالع    –ثبصيبفت دس منضلو و نحشه رمـ آوس  اص عشيا   ثبصيبفت دس منضلو و نحشه رمـ آوس  اص عشيا   

هب  آمشصؿي و پخؾ آ  دس تلشيضياش   هب  آمشصؿي و پخؾ آ  دس تلشيضياش     تميك فيلرتميك فيلر  -تشصيـ پشػتش تجليغبتي دس ػغح سوػتبهب  تشصيـ پشػتش تجليغبتي دس ػغح سوػتبهب  

 اػتبني و مؼبرذ و مذاسع سوػتبهب.اػتبني و مؼبرذ و مذاسع سوػتبهب.

         .ارشا  ثشنبمك تفكي  اص مجاذ  و مشف يات آ  مؼاتلضش مـابسكت و همكابس  فماشمي اػات.        ارشا  ثشنبمك تفكي  اص مجاذ  و مشف يات آ  مؼاتلضش مـابسكت و همكابس  فماشمي اػات

هب و ايزبد سواثظ فمشمي فقبل و هب و ايزبد سواثظ فمشمي فقبل و   مش دس سػبنكمش دس سػبنكفشهنگ ػبص  و آمشصؽ فمشمي و تخللي مؼتفشهنگ ػبص  و آمشصؽ فمشمي و تخللي مؼت

هاب  ارشاياي   هاب  ارشاياي     پشيب ثين مذيشيت سوػتبهب و مؼشلين ثاب ماشدش و همچناين همكابس  دػاتگبه     پشيب ثين مذيشيت سوػتبهب و مؼشلين ثاب ماشدش و همچناين همكابس  دػاتگبه     

هب اص ضشوس  تشين اثضاس ارشا  ثشنبماك   تفكيا  اص مجاذا  و مشف يات آ      هب اص ضشوس  تشين اثضاس ارشا  ثشنبماك   تفكيا  اص مجاذا  و مشف يات آ        مختلف ثب دهيبس مختلف ثب دهيبس 

 اػت.اػت.

   تاأمين تزمياضا    تاأمين تزمياضا      -اصعشيا   اصعشيا   احذاث كنبيـ ثبصيبفت ثشا  دفـ منبػت پؼمبنذهب  سوػاتبيي  احذاث كنبيـ ثبصيبفت ثشا  دفـ منبػت پؼمبنذهب  سوػاتبيي

مشسد نيبص ثشا  ارشا  ػيؼتر مكبنيضه رخيشه ػبص  دس سوػاتبهب و اراشا  ػيؼاتر مكابنيضه     مشسد نيبص ثشا  ارشا  ػيؼتر مكبنيضه رخيشه ػبص  دس سوػاتبهب و اراشا  ػيؼاتر مكابنيضه     

اػاتفبده اص سوؽ  اػاتفبده اص سوؽ  -رمـ آوس و حمل و ن ل اص عشي  خشيذ مبؿين آال  منبػت و اػاتبنذاسد  رمـ آوس و حمل و ن ل اص عشي  خشيذ مبؿين آال  منبػت و اػاتبنذاسد  

    هاب و تمياك صماب   هاب و تمياك صماب     )ثب فقبليت كـبوسص ( ثاب نؾابس  دهيابس    )ثب فقبليت كـبوسص ( ثاب نؾابس  دهيابس      ثيشكمپشػت خبنگي دس سوػتبهبثيشكمپشػت خبنگي دس سوػتبهب

 ثنذ  منبػت ثشا  ربثزبيي و انت بل ثك مشقـ پؼمبنذهب ثشا  رلشنيش  اص انجبؿت آنمب.ثنذ  منبػت ثشا  ربثزبيي و انت بل ثك مشقـ پؼمبنذهب ثشا  رلشنيش  اص انجبؿت آنمب.

  هب  صيؼت محيغي ثك ػاشمبيك نازاس  و   هب  صيؼت محيغي ثك ػاشمبيك نازاس  و     تـشي  و رلت مـبسكت ثخؾ خلشكي و ػبصمب تـشي  و رلت مـبسكت ثخؾ خلشكي و ػبصمب

هب  مابلي و اسالاك ديگاش    هب  مابلي و اسالاك ديگاش      مذاخلك دس امشس رمـ آوس  و حمل ون ل و ثبصيبفت اص عشي  حمبيتمذاخلك دس امشس رمـ آوس  و حمل ون ل و ثبصيبفت اص عشي  حمبيت

  تؼميال  ثك آنمب.تؼميال  ثك آنمب.
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 ...تحلیل هخاعزات سیغت هحیغی ٍ راّثزدّای هذیزیت پغواًذ در 90

 اتغ( ه6ٌ

دعرتٌاهِ تزًاهرِ ریرشی    دعرتٌاهِ تزًاهرِ ریرشی    (و (و 13871387هبؿار آقابصاده و هشؿانگ نؾابمي وناذ رگينايو )      هبؿار آقابصاده و هشؿانگ نؾابمي وناذ رگينايو )          افشاثيو ػيذمحمذوافشاثيو ػيذمحمذو -

 هب  فشهنگيو تمشا .هب  فشهنگيو تمشا .  پظوهؾپظوهؾ  و دفتشو دفتشاعتزاتضی اعتزاتضی 

 و انتـبسا  ثبن  رمبني.و انتـبسا  ثبن  رمبني.راٌّوای تزًاهِ ریشی راّثزدیراٌّوای تزًاهِ ریشی راّثزدی(و (و 20032003ثبن  رمبنيو )ثبن  رمبنيو ) -

پغواًذ در ؽْزّا ترا  پغواًذ در ؽْزّا ترا    دفيدفي  تْیٌِتْیٌِ  یاتییاتی  هکاىهکاى(و (و 13891389محمذ و حؼنو مشمنيو ممذ و صاسؿو افؾارو ) محمذ و حؼنو مشمنيو ممذ و صاسؿو افؾارو )   ثي ثي  -

و و 44فللنبمك رغشافياب و مغبلقاب  محيغايو ػابل دوشو ؿامبسه      فللنبمك رغشافياب و مغبلقاب  محيغايو ػابل دوشو ؿامبسه        وو، هغالؼِ هَردی: ؽیزاس، هغالؼِ هَردی: ؽیزاسGISاعتفادُ اس اعتفادُ اس 

 .  .  6565-8181كقو كقو 

تزًاهِ ریشی راّثزدی تَعؼِ حفاظت هحریظ سیغرت در هٌراعق    تزًاهِ ریشی راّثزدی تَعؼِ حفاظت هحریظ سیغرت در هٌراعق    (و (و 13891389پبداؽو امين و همكبسا و )پبداؽو امين و همكبسا و ) -

 ..  6666-5353و كقو كق11سه سه هب  محيظ صيؼتو ؿمبهب  محيظ صيؼتو ؿمب  و پظوهؾو پظوهؾحفاظت ؽذُحفاظت ؽذُ

اس عزی هتَى آهَسؽی ٍیرضُ دّیراراى،   اس عزی هتَى آهَسؽی ٍیرضُ دّیراراى،     (و(و13851385پظوهـكذه فلشش انؼبني و ارتمبفي رمبد دانـگبهيو )پظوهـكذه فلشش انؼبني و ارتمبفي رمبد دانـگبهيو ) -

هاب   هاب     ػبصمب  ؿمشداسيمب و دهيبس ػبصمب  ؿمشداسيمب و دهيبس   ٍ . . .(،ٍ . . .(،  رٍعتارٍعتا  عثشعثش  فضایفضای  سائذ،سائذ،  هَادهَاد  هذیزیتهذیزیتهحیظ سیغت رٍعتا )هحیظ سیغت رٍعتا )

   تخللي ؿمش  و سوػتبيي.  تخللي ؿمش  و سوػتبيي.كـشسو پظوهـكذه فلشش انؼبني و ارتمبفيو مزش : مشكض مغبلقب  و خذمبكـشسو پظوهـكذه فلشش انؼبني و ارتمبفيو مزش : مشكض مغبلقب  و خذمب

کرارتزد رٍػ تحلیرل علغرلِ    کرارتزد رٍػ تحلیرل علغرلِ    (و (و 13881388پنبهنذهو محمذو اسػغشو ثمشوصو قشيذلو آسيبمنو قنجش و فبعمكو )پنبهنذهو محمذو اسػغشو ثمشوصو قشيذلو آسيبمنو قنجش و فبعمكو ) -

و و 44و مزلاك ػاالمت و محايظو ؿامبسه     و مزلاك ػاالمت و محايظو ؿامبسه     یاتی جایگاُ دفي پغواًذ ؽْز عوٌاىیاتی جایگاُ دفي پغواًذ ؽْز عوٌاى  ( در هکاى( در هکاىAHPهزاتثی)هزاتثی)

 ..276276-283283كقو كقو 

تزرعی ػَاهل راّثرزدی هرذیزیت   تزرعی ػَاهل راّثرزدی هرذیزیت   (و (و 13901390فبثذين صادهو نيلشفشو فشيمبهو فبثذين صاده و عشثيو فبثاذ و ) فبثذين صادهو نيلشفشو فشيمبهو فبثذين صاده و عشثيو فبثاذ و )  -

و محيظ ؿنبػايو ؿامبسه   و محيظ ؿنبػايو ؿامبسه   QSPMٍ تؾکیل هاتزیظ ٍ تؾکیل هاتزیظ   SWOTپغواًذ ؽْز رؽت تا اعتفادُ اس رٍػپغواًذ ؽْز رؽت تا اعتفادُ اس رٍػ

 ..104104-9393و كقو كق5757

صمب  صمب  و ػاب و ػاب هذیزیت هرَاد سایرذ جاهرذ رٍعرتایی در اعرتاى ّزهشگراى      هذیزیت هرَاد سایرذ جاهرذ رٍعرتایی در اعرتاى ّزهشگراى      (و (و 13861386محمذفليو )محمذفليو )    فجذليوفجذليو -

 هب  كـشسو وصاس  كـشس.هب  كـشسو وصاس  كـشس.  هب ودهيبس هب ودهيبس   ؿمشداس ؿمشداس 

 و انتـبسا  دانـگبه تمشا و تمشا .و انتـبسا  دانـگبه تمشا و تمشا .تاسیافت هَاد سایذ جاهذ ؽْزیتاسیافت هَاد سایذ جاهذ ؽْزی(و (و 13871387فجذليو محمذفليو )فجذليو محمذفليو ) -

  2020تحلیل هؾارکت ؽْزًٍذاى در هذیزیت پغواًذ، هغالؼِ هرَردی: هٌغرق  تحلیل هؾارکت ؽْزًٍذاى در هذیزیت پغواًذ، هغالؼِ هرَردی: هٌغرق  (و (و 13911391))فضيض و فليو فضيض و فليو  -

 افيبو دانـگبه تمشا .افيبو دانـگبه تمشا .و رمبسمين همبيؾ فلمي ػشاػش  دانـزشيي رغشو رمبسمين همبيؾ فلمي ػشاػش  دانـزشيي رغشتْزاىتْزاى

ِ   یاتییاتی  هکاىهکاى(و (و 13891389فاليي عبل بنيو محمشدو ػنزش و فشؿيذو رليليب و آرسو )فاليي عبل بنيو محمشدو ػنزش و فشؿيذو رليليب و آرسو ) - ِ تْیٌر   دفري دفري   ترزای ترزای   هحرل هحرل   تْیٌر

  صئَهَرفَلَصیصئَهَرفَلَصی  ّایّای  ٍیضگیٍیضگی  اعاطاعاط  تزتز  تجزتیتجزتی  رٍػرٍػ  تِتِ  کزهاًؾاُکزهاًؾاُ  تْذاؽتی پغواًذّای جاهذ ؽْزیتْذاؽتی پغواًذّای جاهذ ؽْزی

 ..1919-3434و كقو كق66ا و ؿمبسه ا و ؿمبسه   منغ كمنغ ك  وو  ؿمش ؿمش   هب هب   پظوهؾپظوهؾ  وو  مغبلقب مغبلقب   ووهٌغقِهٌغقِ

و رلاذ دوشو مشكاض انتـابسا  فلماي دانـاگبه آصاد اػاالمي       و رلاذ دوشو مشكاض انتـابسا  فلماي دانـاگبه آصاد اػاالمي       هَاد سایذ ٍ جاهذهَاد سایذ ٍ جاهذ(و (و 13731373فمشانيو قبػمقليو )فمشانيو قبػمقليو ) -

 تمشا .تمشا .
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 91   1دٍم، ؽوارُ فقلٌاهِ اقتقاد فضا ٍ تَعؼِ رٍعتایی، عال 

 و رلذ اولو انتـبسا  دانـگبه آصاد اػالميو تمشا .و رلذ اولو انتـبسا  دانـگبه آصاد اػالميو تمشا .هَاد سایذ جاهذهَاد سایذ جاهذ(و (و 13771377فمشانيو قبػمقليو )فمشانيو قبػمقليو ) -

تررذٍیي تررذٍیي (و (و 11389389اكااغشو )اكااغشو )  پااشسو فلاايپااشسو فلااي  فمشاناايو قبػاامقليو كشثبػاايو فجذالشضاابو اسرمنااذ و سضاابو حجياات فمشاناايو قبػاامقليو كشثبػاايو فجذالشضاابو اسرمنااذ و سضاابو حجياات  -

، ، SWOT  ٍٍ  QSPM  ّای تْیٌِ عیغتن هذیزیت پغواًذ ؽرْزی ترا اعرتفادُ اس رٍػ   ّای تْیٌِ عیغتن هذیزیت پغواًذ ؽرْزی ترا اعرتفادُ اس رٍػ     اعتزاتضیاعتزاتضی

 ..4141-6262و كقو و كقو 2626فللنبمك مذيشيت ؿمش و ؿمبسه فللنبمك مذيشيت ؿمش و ؿمبسه   ووعاریعاری  هغالؼِ هَردی: ؽْزهغالؼِ هَردی: ؽْز

  تقروین تقروین   ّرای ّرای   رٍػرٍػ  کرارتزد کرارتزد (و (و 13901390الكو ت ش  م ذشو اثشاهيرو مؼبحي خشساػكبنيو ممذ و )الكو ت ش  م ذشو اثشاهيرو مؼبحي خشساػكبنيو ممذ و )  قنشاتيو فض قنشاتيو فض  -

  ؽْزؽْز  هَردیهَردی  ًوًًَِوًَِ) ؽْزیؽْزی  پغواًذپغواًذ  دفيدفي  تزایتزای  هٌاعةهٌاعة  ّایّای  پٌِْپٌِْ  تٌذیتٌذی  اٍلَیتاٍلَیت  دردر  چٌذهؼیارُچٌذهؼیارُ  گیزیگیزی

 ..8989-108108و كقو و كقو 55ػبل دوشو ؿمبسه ػبل دوشو ؿمبسه و مغبلقب  رغشافيبيي منبع  خـ و و مغبلقب  رغشافيبيي منبع  خـ و ((عثشٍارعثشٍار

و و هذیزیت راّثزدی در هحریظ سیغرت  هذیزیت راّثزدی در هحریظ سیغرت  (و (و 13861386كشثبػيو فجذالشضبو مؼقشدو منشس  و سكؼبنبو مشناشييو ) كشثبػيو فجذالشضبو مؼقشدو منشس  و سكؼبنبو مشناشييو )  -

 مشػؼك انتـبساتي كبوؽ قلر.مشػؼك انتـبساتي كبوؽ قلر.

تجزتِ ای جذیذ در  هذیزیت پغواًذ رٍعتایی، هغالؼِ هرَردی:  تجزتِ ای جذیذ در  هذیزیت پغواًذ رٍعتایی، هغالؼِ هرَردی:  (و (و 13881388لچينبييو داود و همكبسا و )لچينبييو داود و همكبسا و ) -

و دواصدهمين همبيؾ ملي ثمذاؿت محيظ اياشا و دانـاگبه   و دواصدهمين همبيؾ ملي ثمذاؿت محيظ اياشا و دانـاگبه   رٍعتایی ؽْزعتاى فزیذًٍؾْز اففْاىرٍعتایی ؽْزعتاى فزیذًٍؾْز اففْاى  7272

 فلشش پضؿكي ؿميذ ثمـتي تمشا و دانـكذه ثمذاؿت.فلشش پضؿكي ؿميذ ثمـتي تمشا و دانـكذه ثمذاؿت.

 و انتـبسا  مشلف.و انتـبسا  مشلف.تزًاهِ ریشی هحیظ سیغتتزًاهِ ریشی هحیظ سیغتهذیزیت ٍ هذیزیت ٍ (و (و 13851385محشش نظادو نبكشو )محشش نظادو نبكشو ) -

و و هذیزیت ٍ عزاحی جورغ آٍری پغرواًذّای ؽرْزی   هذیزیت ٍ عزاحی جورغ آٍری پغرواًذّای ؽرْزی   (و (و 13881388منشس و منلشس و فشهبشو امين ؿشفيو )منشس و منلشس و فشهبشو امين ؿشفيو ) -

 انتـبسا  رمبد دانـگبهي واحذ كنقتي اميش كجيش.انتـبسا  رمبد دانـگبهي واحذ كنقتي اميش كجيش.

ّرای هرذیزیت   ّرای هرذیزیت     پیؾرٌْاد اعرتزاتضی ٍ عیغرتن   پیؾرٌْاد اعرتزاتضی ٍ عیغرتن   (و (و 13861386مذني ؿبهشود و همبيش  و رشادو نلايش و ) مذني ؿبهشود و همبيش  و رشادو نلايش و )  -

و مزمشفك م ابال  ػاشمين همابيؾ ملاي و ماذيشيت پؼامبنذو ػابصمب         و مزمشفك م ابال  ػاشمين همابيؾ ملاي و ماذيشيت پؼامبنذو ػابصمب         تزای ؽْز تْزاىتزای ؽْز تْزاىپغواًذ جاهذ پغواًذ جاهذ 

 ؿمشداسيمب و دهيبسيمب و ػبصمب  محيظ صيؼتو تمشا .ؿمشداسيمب و دهيبسيمب و ػبصمب  محيظ صيؼتو تمشا .

ص تابليو انتـابسا  دانـاگبه    ص تابليو انتـابسا  دانـاگبه    ثماشو ثماشو   ::تشرماك تشرماك   وو  ییهذیزیت اعتزاتضهذیزیت اعتزاتض(و (و 13821382))و و كبسو كبسو و و رب رب و و   هشيؼش ورفش هشيؼش ورفش  -

 تمشا .تمشا .

- Bishnu, P., (2001), Public and Private Factors Involvement in Municipal Solid 

Waste management, LONDON. 

- Chris, Z., (2003), Solid Waste Management in Developing Countries, EAEAG.  

- Nahman A., L. Godfrey, (2010), Economic instruments for Solid Waste 

Management in South Africa: Opportunities and Constraints, Resources, 
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