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أطٚظ ٜنٙقت رٟبٍ٘طزی زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی ٕ٘ٛزی اظ ٛٞیت فطٍٙٞی یه وكٛض  ٚیىی اظ ٔٙبثـ ٔ ٟٓوؿت اضظ اؾت.
تٛؾق ٝنٙقت تٛضیؿٓ ثطای وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝو ٝثب ٔقضالتی چ٘ ٖٛطخ ثیىبضی ثبالٔ ،حسٚزیت ٔٙبثـ اضظی  ٚالتهبز
ته ٔحهِٛی ٔٛارٞ ٝؿتٙس اظ إٞی ت فطاٚا٘ی ثطذٛضزاض اؾت .اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔؿبئّی و ٝعی زٞ ٝٞبی اذیط ثبفج تٛؾقٚ ٝ
پیكطفت قٟطٞبی وٛچه  ٚثعضي ٌكت ،ٝضقس  ٚتٛؾق ٝقٟط٘كیٙی ٔی ثبقس .قٟطٞب ثب أىب٘بت  ٚذسٔبتی و ٝاضائٔ ٝی زٙٞس،
ٕٛٞاض ٜپصیطای افطازی ثٛز ٜا٘س و ٝثساٖ ٞب ٚاضز ٔی ق٘ٛس .قٟط ثب اضئ ٝذسٔبت ٔغ ّٛة  ٚزض ذٛض ،ثؿتط ٔٙبؾجی ثطای فقبِیت
ٞبی التهبزی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ا٘ؿبٖ ٞب فطأ ٓٞی آٚضز .قٟط ٕٞچٙیٗ ثب اضائ ٝفقبِیت ٞبی ذسٔبتی ٔب٘ٙس أىب٘بت پصیطایی
 ٚفطاغتی ظٔی ٝٙپیكطفت  ٚتٛؾقٌ ٝطزقٍطی ضا فطأ ٓٞی وٙس .قٟطٞب ٌ ٚطزقٍطی زاضای ضٚاثظ ٔىّٕی ٞؿتٙس چطا وٕٝٞ ٝ
ا٘ٛاؿ ٌطزقٍطی ثٛ٘ ٝفی ث ٝوب٘ٞ ٖٛب  ٚذسٔبت قٟطی ٘یبظٔٙس ٔی ثبقٙس .ثٙبثطایٗ زض ٞط ٌ ٝ٘ٛثط٘بٔ ٝضیعی تٛؾق ٚ ٝتطلی
ٌطزقٍطی ثبیس ث ٝتٛإ٘ٙسی وب٘ٞ ٖٛبی قٟطی زض اضائ ٝذسٔبت (ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ) ٘یع تٛر ٝقٛز..ثب تٛر ٝث ٝتزطث ٝی
ٔٛفك ثؿیبضی اظ قٟطٞب زض ظٔی ٝٙض قس نٙقت ٌطزقٍطی  ٚإٞیت آٖ زض ضقس  ٚتٛؾق ٝی التهبزی ،ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی
ٔغبِق ٝؽطفیت قٙبؾی ٘مبط لٛت  ٚضقف زاذّی  ٚفطنت ٞب  ٚتٟسیس ٞبی ذبضری تٛؾقٌ ٝطزقٍطی زض قٟط ظاثُ ثب اؾتفبزٜ
اظ ٔسَ ٔ ،swotی پطزاظز .قٟط ظاثُ ث ٝزِیُ قطایظ تبضیری  ٚاوِٛٛغیىی زاضای اؾتقسازٞبی فطاٚاٖ زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی ٔی
ثبقس و ٝزض نٛضت ایزبز قطایظ الظْ زض آٖ ٔمٌ ،ِٝٛطزقٍطی ٔی تٛا٘س ٔٛرت تح َٛزض وبضوطز ٞبی التهبزی -ارتٕبفی قٟط
ٌطززِ .صا ٞط الساْ تٛؾق ٝای زض قٟط ظاثُ ٔؿتّعْ ا٘زبْ تحمیمبت ٞسفٕٙس  ٚاضظیبثی ٞبی ٔؿتٕط ظیؿت ٔحیغی ٔی ثبقس .اظ
ایٗ ضٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛؾیبؾت ٌصاضی رٟت تٛؾقٌ ٝطزقٍطی ٔؿتّعْ ا٘زبْ أىبٖ ؾٙزی  ٚؽطفیت قٙبؾی ٔقغٛف ث ٝاثتىبضات
ٔحّی زض لبِت ٘ؾطی ٝثٙبیی تٛؾق ٝپبیساض ٔی ثبقس.
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ٍاطگبى كلیذیٌ :طزقٍطی قٟطی ،ؽطفیت قٙبؾیٔ ،سَswot

A

هقذهِ:
اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔؿبئّی و ٝعی زٞ ٝٞبی اذیط ثبفج تٛؾق ٚ ٝپی كطفت قٟطٞبی وٛچه  ٚثعضي ٌكت ،ٝضقس  ٚتٛؾقٝ
قٟط٘كیٙی ٔی ثبقس .قٟطٞب ثب أىب٘بت  ٚذسٔبتی و ٝاضائٔ ٝی زٙٞسٕٛٞ ،اض ٜپصیطای افطازی ثٛز ٜا٘س و ٝثساٖ ٞب ٚاضزٔی ق٘ٛس.
قٟط ثب اضئ ٝذسٔبت ٔغّٛة  ٚزضذٛض ،ثؿتط ٔٙبؾجی ثطای فقبِیت ٞبی التهبزی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ا٘ؿبٖ ٞب فطأ ٓٞی آٚضز
قٟط ٕٞچٙیٗ ثب اضائ ٝفقبِیت ٞبی ذسٔبتی ٔب٘ٙس أىب٘بت پصیطایی  ٚفطاغتی ظٔی ٝٙپیكطفت  ٚتٛؾقٌ ٝطزقٍطی ضا فطأ ٓٞی
وٙس(TimothyT,2005 (.أطٚظ ٜنٙقت ٌطزقٍطی ث ٝا٘ساظ ٜای زض تٛؾق ٝالتهبزی_ارتٕبفی وكٛضٞب إٞیت زاضز وٝ
التهبززا٘بٖ آٖ ضا نبزضات ٘بٔطئی ٘بْ ٟ٘بز ٜا٘س(ٔحؿٙی ) 150:1388،ایٗ نٙقت ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔٙبثـ زضآٔس  ٚایزبز اقتغبَ
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زض ؾغح ّٔی ٙٔ ٚغم ٝای ٔی تٛا٘س ضیٟبفتی ثطای تٛؾق ٝالتهبزی زض لّٕطّٔ ٚی ثبقسٌ ،طزقٍطی ث ٝذهٛل زض ظٔب٘ی وٝ
ؾٛز فقبِیت ٞبی زیٍط ثرف ٞبی التهبزی زض حبَ وبٞف ٔی ثبقس،ربیٍعیٗ ٔٙبؾجی ثطای آٟ٘ب  ٚضاٞجطزی ثطای تٛؾقٝ
اؾت(.پبپّی یعزی  ٚؾمبیی )) 82:1386،أطٚظ ٜإٞیت ٌطزقٍطی اظ ٘ؾط التهبزی  ٚاقتغبَ ظایی ث ٝحسی اؾت ؤ ٝی تٛاٖ
آٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ ٘یطٚی ٔحطو ٝالتهبزی ٞط وكٛض ٔحؿٛة ٔی وطزٌ .طزقٍطی ٔعیت ٞبی فطاٚا٘ی زاضز ٔ ٚی تٛا٘س ٔٙجـ ٕٟٔی
ثطای اقتغبَ ثبقس ،چطا و ٝاقتغبَ زض ایٗ نٙقت ثٟٔ ٝبضت  ٚوبضآٔٛظی ثبالیی ٘یبظ ٘ساض٘س ٔ ٚطزْ ٔحّی ثب وٕی ٟٔبضت ٔی
تٛا٘س زض ٔكبغُ ذسٔبتی ٔكغ َٛث ٝوبض ق٘ٛس(.)brown,2003زض یه ٔمیبؼ وّی ٌطزقٍطی تمطیجب  6زضنس اظ تزبضت رٟبٖ
ضا تكىیُ ٔی زٞس  ٚؾبال٘ ٝثیف اظ ٔ 700یّی ٖٛؾفط ا٘زبْ ٔی ٌیطز(ِی )2،1378،ثط ؾبؼ اضظیبثی ا٘زبْ قس ٜتب ؾبَ 2011
ثیف اظ ٔ 55یّیٌ ٖٛطزقٍط ؾبال٘ ٝث ٝذبٚضٔیب٘ ٝؾفط ذٛاٙٞس وطز ثٕٞ ٝیٗ اؾبؼ تب چٟبض ؾبَ قٕبض ٌطزقٍطاٖ ذبٚضٔیب٘ ٝزٚ
ثطاثط ذٛاٞس قس  ٚثب ضقسی حسٚز  67زضنس ٔیعاٖ زضآٔس ٞبی نٙقت ٌطزقٍطی ثٔ 51 ٝیّیبضز زالض ٔی ضؾس(ؾبظٔبٖ
رٟبٍ٘طزی ) 1379،ثط ٕٞیٗ اؾبؼ یىی اظ ضاٞجطز ٞبیی و ٝاذیطا زض اغّت وكٛضٞبی رٟبٖ ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ،ٝتٛؾقٚ ٝ
ٌؿتطـ تٛضیؿٓ زض ٘ٛاحی ٔحط ٚ ْٚزاضای پتب٘ؿیُ ٞبی الظْ ثطای ٌؿتطـ ٌطزقٍطی ٔیجبقس(لبزضی )36،1383،أطٚظٜ
قٟطٞب یىی اظ پطثجٙس ٜتطیٗ ٔمبنس ٌطزقٍ طی چٟبٖ ث ٝقٕبض ٔی آیٙس وٞ ٝط ؾبِ ٝپصیطای ٔیّیٞ ٖٛب ٘فط ٌطزقٍط٘س.
رٟبٍ٘طزی قٟطی او ٖٛٙث ٝفقبِیتی ٔ ٟٓثسَ ٌكت ٝاؾت و ٝرطیبٖ وبضٞب ،الساْ ٞبی ارتٕبفی  ٚتغییطات فضبیی فطاٚا٘ی ضا
ثٛیػ ٜزض وكٛضٞبیبضٚپبیی قىُ ٔی زٞس( وبظؼ )10،1382،زض رطیبٖ ٌطزقٍطی ،قٟطٞبی ٔٛضز تٛرٌ ٝطزقٍطاٖ لطاض ٔی
ٌیط٘س و ٝچٙس ربشث ٝیب اللُ یىی اظ آٟ٘ب ضا ٕٞچٚ ٖٛرٛز ظیبضتٍب ،ٜآحبض فّٕی ،فطٍٙٞی  ٚتبضیری ،عجیقت ظیجب ٔ ٚتٛٙؿ،
أىب٘بت تفطیحی  ٚالبٔتی ،تؿٟیالت اضتجبعی ٚ ٚرٛز ثبظاضٞبی ٔتٛٙؿ ذطیس  ٚفطٚـ زاضا ثبقٙس .ثب ایٗ ٚرٛز ٌطزقٍطی ضا ٕ٘ی
تٛاٖ تٟٙب زض ٚرٛز ربشثٞ ٝب ذالنٕٛ٘ ٝز ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝث ٝفٛٙاٖ یه ٔحه َٛحبنُ زض  ٓٞتٙیسٌی فٛأُ ٔرتّفی ٔی
ثبقس وٞ ٝط یه زض رطیبٖ ٌطزقٍطی تبحیطات ثؿعایی زاض٘س .فال ٜٚثط آٖ قٙبذت ٌطزقٍطی ٘یع زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی قٟطی
زاضای إٞیت اؾت .قٙبذت ٌطزقٍطی زض ضاثغ ٝثب ٔبٞیت  ٚاٍِٛی فضب ٔٙسی اٖ وٕه ٔی وٙس تب زض تغجیك پصیطی ،رطیبٖ
ٌطزقٍطی ثب ٔىبٖ ٔٙسی ٔحّی ض٘ٚس ض ٚث ٝتٛؾق ٝپبیساض ضا ثپیٕبیس (.ؾمبییٕٟٔ )23،1385،بٖ پصیطی ایطا٘یبٖ وكٛض ایطاٖ ثٝ
ِحبػ زاقتٗ رصاثیت ٞبی ٔتقسز ٌطزقٍطی ثٚ ٝیػ ٜربشثٞ ٝبی تبضیری ،یىی اظ  10وكٛض ا َٚز٘یبؾت ٚ ،ثِ ٝحبػ ایٙى ٝزض
ضزیف اِٚیٗ وكٛضٞبی ز٘یب لطاض زاضز( ثیه ٔحٕسی .) 67،1387،ایٗ وكٛض ٔیٕٟبٖ پصیطی حسٚز ثیؿت ٔیّی ٖٛرٟبٍ٘طز ضا زض
پبیبٖ ثط٘بٔ ٝپٙزٓ تٛؾق ٝذٛز پیف ثیٙی ٕ٘ٛز ٜاؾت .وكٛض ایطاٖ ث ٝذبعط ٚؾقت  ٚتٛٙؿ ٔحیظ رغطافیبیی  ٚربشثٞ ٝبی
ٔتقسز ٌطزقٍطی زاضای لغت ٞب ٔ ٚحٛضٞبی ثعضي ٌطزقٍطی اؾت و ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ آٟ٘ب اؾتبٖ ؾیؿتبٖ ثّٛچؿتبٖ اؾت..
اؾتبٖ ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ ث ٝضغٓ ثطذٛضزاضی اظ غٙبی فط ٚ ًٙٞتٕسٖٚ ،ؾقت  ٚتٛٙؿ ٔحیظ چغطافیبیی ،ظیؿتٍبٟٞبی ٌیبٞی
 ٚرب٘ٛضی  ٚثطذی اظ ربشثٞ ٝبی اوٛتٛضیؿتی ٔٙحهط ث ٝفطز ثِ ٝحبػ ٔٛلقیت ٚی ػ ٜرغطافیبیی  ٚزٚض ثٛزٖ اظ ٔطوع ایطاٖ،
ٕٞچٙیٗ ثبضاٖ  ٚذكىی ٛٞا زض ع َٛتبضید ٔٛضز وٓ تٛرٟی حىٔٛتٟب لطاض ٌطفت ٚ ٝپیٛؾت ٝیىی اظ ٔٙبعك ٔحط ْٚایطاٖ ثٛزٜ
اؾت .ایٗ اؾتبٖ رٟت ضفـ تقسازی اظ چبِف ٞب ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ارتٕبفی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی  ٚافعایف تقبُٔ فطٍٙٞی ثب
ز یٍط ٘مبط ایطاٖ ،افعایف أىب٘بت ضفبٞی  ٚذسٔبتی ،تٛؾق ٝفقبِیت ٞبی التهبزی  ٚفطنت ٞبی قغّی  ٚضفـ ٔحطٔٚیت اظ ٘مبط
زٚض افتبز ٜذٛز ثیف اظ ٞط ٘بحی ٝزیٍط ایطاٖ٘ ،یبظٔٙس تٛرٔ ٝؿئِٛیٗ ،ثط٘بٔ ٝضیعاٖ  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ اؾت ٚ ،زض ایٗ اضتجبط
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ضٚحیٕٟٔ ٝبٖ ٘ٛاظی ؾبوٙیٗ ،غٙبی فطٍٙٞی  ٚتٕسٖ زضذكبٖ ،تٛٙؿ ٔحیظ رغطافیبیی  ٚرصاثیت ٞبی فطاٚاٖ ٌطزقٍطی
ٔٙغم ٝظٔی ٝٙؾبظ  ٚثؿتط ٔٙبؾت اؾتبٖ رٟت ٞط ٌ ٝ٘ٛثط٘بٔ ٝضیعی ثطای تٛؾق ٝنٙقت ٌطزقٍطی اؾت ٞسف ایٗ پػٞٚف
ٔقطفی رصاثیت ٞبی  ٚؽطفیت ٞب ٔ ٚحسٚزیت ٞبی قٟطؾتبٖ ظاثُ ٚ ،اضائ ٝضاٞىبضٞبیی رٟت اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ آٖ ٞبؾت.
هجبًی ًظشی
هفَْم گشدضگشی:
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ثط اؾبؼ چٟبض ز ٝٞتحمیمبت ثب٘ه رٟبٌٖ،طزقٍطی ث ٝفٛٙاٖ اٞطٔی لسضتٕٙس زض اٍِٚ ٛاغ ٜتٛؾقٛٔ ٝضز تبییس لطاض ٌطفت ٝاؾت،
ث ٝعٛضی ؤ ٝطٚضی ثط ٔجب٘ی ٘ؾطی نٙقت ٌطزقٍطی٘ ،مف ایٗ نٙقت ضا ث ٝفٛٙاٖ فبّٔی تبحیط ٌصاض ثط تٛؾق٘ ٝكبٖ ٔی
زٞس(ٌ )Hawkins,2006,350طزقٍطی ٔزٕٛؿ پسیسٞ ٜب  ٚاضتجبعبت ٘بقی اظ وٙف ٔتمبثُ ٔیبٖ ٌطزقٍطاٖ ،ؾطٔبی،ٝ
زِٚتٟب  ٚرٛأـ ٔیعثبٖ ،زا٘كٍبٟٞب  ٚؾبظٔبٟ٘بی غیطزِٚتی،زض فطایٙس رصة،حُٕ ٘ٚمُ ،پصیطایی  ٚوٙتطَ ٌطزقٍطاٖ  ٚزیٍط
ثبظزیس وٙٙسٌبٖ اؾت( )warver,2000,3زض تقطیف فٙی زیٍط ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ٌطزقٍطی(ٌ )wToطزقٍطی ضا اظ اثقبز
ٔرتّف ،ثط اؾبؼ تٕبیع زض ضٚیىطز ثٔ ٝىبٖ ثبظزیس ،ث ٝنٛضت ظیط تمؿیٓ وطز ٜاؾت(.)wTo,1993,1-10تٛضیؿٓ ٚاغ ٜای
فطا٘ؿٛی اظ وٌّٕ TouR ٝطفت ٝقس ٜاؾت و ٝزض ظثبٖ فبضؾی ثٔ ٝقٙبی پیٕٛزٖ ،ؾیط وطزٖ ٌ ٚطزـ ٕ٘ٛزٖ ث ٝوبض ٌطفت ٝقسٜ
اؾتٔ(.حالتی ) 28:1380،اظ ظٔبٖ ٘ٛقت ٝقسٖ اِٚیٗ وتبة زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی،تحت فٛٙاٖ وتبة ضإٙٞبی ٌطزقٍطی زض ؾبَ
 1778ثٚ ٝؾیّ ٝتٔٛبؼ ٌ٘ ٛفت ثیكتط اظ  200ؾبَ ٔی ٌصضز(پبضؾبیی )5:1384،زض ٚالـ نٙقت ٌطزقٍطی ضا ثبیس پسیس ٜای
تمطیجب ٘ ٛزا٘ؿت و ٝآحبض آٖ ث ٝاٚایُ لطٖ ٘ٛظزٔ ٓٞیالزی ثط ٔی ٌطزز(پبپّی یعزی  ٚؾمبیی)135:1384،ؾبظٔبٖ رٟب٘ی
رٟبٍ٘طزی ثب فقبِیت ٞبی افطاز ضا و ٝثب ٘یت ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ،تفطیح ،ذطیس ...ٚزض وٕتط اظ یه ؾبَ زض ذبضد اظ ٔحیظ
فبزی ظ٘سٌی فطز نٛضت ٔی ٌیطز ،تٛضیؿٓ ٔی ٘بٔٙس(.أیسی ٘زف آثبزی )33:1385،و ٝأطٚظ ٜایٗ نٙقت اظ ٔ ٟٓتطیٗ
فقبِیت ٞبی اذتهبل زٞسٔ(.ؿتٛفی إِٕبِه) 140:1380،ثٕٞ ٝیٗ اؾبؼ ٔی تٛاٖ ٌفت ٌطزقٍطی ثٙٔ ٝعِ ٝیه فبُٔ ٟٔٓ
زض ایزبز اقتغبَ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی  ٚتٛؾق ٝی ٔٙغم ٝای  ٚیه فبُٔ ایزبز اٍ٘یعـ زض التهبز فٕٔٛی تّمی ٔی
قٛز(اِیٛتٌ )55:1379،طزقٍطی فجبضت اؾت اظ فُٕ ربث ٝربئی ث ٝذبضد اظربٔق ٝثطای تفطیح اتزبضت ٖٛثطای ا٘زبْ وبض
ضٚظٔط ٜأب زضتقطیف رٟبٍ٘طزی آٔس ٜاؾت  :رٟبٍ٘طزوؿی اؾت و ٝحسالُ وبض ضٚظٔط ٜأب زضتقطیف رٟبٍ٘طزی آٔس  ٜاؾت :
رٟبٍ٘طزوؿی اؾت و ٝحسالُ یه قت زض یه البٔتٍب ٜفٕٔٛی یب ذهٛنی زضٔحُ ٔٛضز ثبظزیس ث ٝؾط ٔیجطز أب ٌطزقٍط یه
ضٚظ ٜوؿی اؾت و ٝزض یه البٔتٍب ٜفٕٔٛی یب ذهٛنی زض ٔحُ ٔٛضز ثبظزیس ث ٝؾطٕ٘ی ثطز(.چبي ٚای ٌی ,افطاثی
,پبضؾبئیبٖ .) 1382 ,یىی اظ ا٘ٛاؿ پطعطفساض ٌطزقٍطیٌ ،طزقٍطی قٟطی اؾت .ث٘ ٝؾط وبضقٙبؾبٖ أٛض ٌطزقٍطی زض تٕبْ
ز٘یبٌ ،طزقٍطی اث تسا ثب تٛضیؿٓ قٟطی قطٚؿ قس ٚ ٜتٛؾق ٝپیسا وطز ٜاؾت ،چطا و ٝثبالتطیٗ ٔطحّ ٝثّٛك یه فط ًٙٞزض قٟط ٚ
ثقجبضتی زض فضبٞبی قٟطی ثٚ ٝلٛؿ ٔی پی٘ٛسز٘ .مف وبضوطزی فضبٞبی قٟطی ث ٝفٛٙاٖ ٔحُ فقبِیت ٞبی فٕٔٛی  ٚزض وّی
تطیٗ تقجیط ث ٝفٛٙاٖ ثبظتبة وبِجسی فطن ٝفٕٔٛی زض قٟطٞبی و٘ٛٙی آٟ٘ب ضا ثطای ایزبز ٔٙبؾجبت چٟط ٜث ٝچٟط ،ٜتزطثٝ
ٔكتطن فضب ،ضاثغ ٝا٘ؿب٘ی ثب وبِجس قٟطی  ٚثطٌعاضی فقبِیت ٞبی رٕقی  ٚفٕٔٛی  ٚاِجت ٝوصضاٖ اٚلبت فطاغت  ٚتفطیح
ٔٙبؾت  ٚوبضآٔس ٔی ؾبظز (.ا٘ٛضی آضیب ٘ ٚؿبد غبظا٘ی. )298،1386،
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پیطیٌِ تحقیق

ا٘ؿبٖ ٞب زض زٚضاٖ ٞب ی ٔرتّف ظ٘سٌی ذٛز ثطای زیسٖ رصاثیت ٞبی عجیقی ،وكففطنت ٞبی التهبزی ،ثٟطٙٔ ٜسی اظ
أىب٘بت ظیؿتی ٔٙبؾت تط ،آٌبٞی اظ تٛٙؿ ٞبی لٔٛی  ٚفطٍٙٞی ثبض ؾفط ثؿت ٝا٘س ٔ ٚكىالت ضا ٜضا ٘یع تحُٕ وطز ٜا٘س،
ثٙبثطایٗ تٛضیؿٓ ث ٝثّٙسی تبضید زاضز(ظاٞسی)1385،زض اضتجبط ثب ازثیبت ٌ طزقٍطی قٟطی ز ٚضٞیبفت اؾبؾی لبثُ شوط اؾت:
اِٚیٗ ضٚیىطز زض ضاؾتبی زضن ٌطزقٍطی ٔٛٙط ث ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ رغطافیبیی اؾتٛ٘ .احی قٟطی ثب تٕطوع ثبالیی اظ أىب٘بت
ٚربشثٞ ٝب ٘یبظٔٙسی ٞبی ثبظزیس وٙٙسٌبٖ  ٚؾبوٙبٖ ذٛز ضا فطأ ٓٞی ؾبظ٘س .ؾ ٌٝ٘ٛ ٝثطزاقت زض ٔغبِقبت ٌطزقٍطی قٟطی
ضایذ اؾت :ا َٚایٙى ٝتٛٙؿ ٔىبٖ ٞبی قٟطی ثساٖ ٔقٙبؾت و ٝا٘ساظ ،ٜفّٕىطز  ٚتبضید زض ثی ٘ؾیط ثٛزٖ آٟ٘ب ٔٛحط اؾت .زْٚ
قٟطٞب ،وٛچه  ٚثعضي ٘ٛاحی چٙس ٘مكی ثٛز ٜو ٝث ٝعٛض ذٛزثرٛزی وبضوطزٞبی ٔتٛٙفی ضا ثطای وبضثطاٖ ٔرتّف فطأ ٓٞی
ؾبظ٘س  ٚؾطا٘زبْ ایٙى ٝوبضوطزٞبی ٌ طزقٍطی قٟطٞب تٟٙب تٛؾظ ٌطزقٍطاٖ تِٛیس یب ٔهطف ٕ٘ی ٌطزز( (Shaw
&Williams, 1994ثیه ٔحٕسی  ٚحبتٕی زض ؾبَ  2010زض تحّیّی ثط ؽطفیت ٞب  ٚاضظـ ٞبی اوٛتٛضیؿتی ؾیؿتبٖ ٚ
ثّٛچؿتبٖ ثٔ ٝقطفی ؽطفیت ٞبی اوٛتٛضیؿتی ٔٙغم ٚ ٝتكطیح إٞیت تٛرٔ ٝؿئِٛیٗ ،ثط٘بٔ ٝضیعاٖ  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ث ٝایٗ
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ثرف  ٚزض ٘تیز ٝآٔبز ٜؾبظی ظیط ؾبذت ٞبی ٌطزقٍطی  ٚرّت ؾطٔبیٞ ٝبی ذبضری  ٚزاذّی ،فال ٜٚثط تقبُٔ فطٍٙٞیٔ ،ی
تٛاٖ ث ٝتِٛیس اضظ ،افعایف حطٚت  ٚث ٝرطیبٖ زضآٚضزٖ پ َٛزض ثرف ٞبی ٔحط ْٚایٗ اؾتبٖ  ٚضفـ پبض ٜای اظ ٔحسٚزیت ٞب ٚ
ایزبز اقتغبَ زض ٔٙغم ٝوٕه وٙس.
سٍش تحقیق:
زض ایٗ تحمیك ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی تٛنیفی -تحّیّی ث ٝرٕـ آٚضی اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ اظ عطیك ٔغبِق ٝوتبة ٞبٔ ،مبالت،
ٔزالت ٔرتّف ٔ ٚطتجظ ثبٌطزقٍطی قٟطؾتبٖ ظاثُ پطزاذت ٝقس ،ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔكبٞسات ٔیسا٘ی اظ ٔٙغم ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ
ٔسَ  sowtث ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ یبفتٞ ٝبی تحمیك پطزاذت ٝقس .ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٔٙؾٛض ،اثتسا ثب تٛر ٝث ٝثطضؾی ٞبی
نٛضت ٌطفت ٝضٚی ٔحیظ زاذّی( ٘مبط لٛت  ٚضقف) ٔ ٚحیظ ذبضری(فطنت ٞب  ٚتٟسیسٞب)ٔٙغمٔ ٝغبِقٌ ٝطزیس  ٚؾپؽ
فٟطؾتی اظ ٘مبط لٛت ،ضقف ،فطنت ٞب  ٚتٟسیسٞب ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض ٌطفت .ؾپؽ تحّیُ اعالفبت ثب اؾتفبز ٜاظ ٔبتطیؽ
فٛأُ زض٘ٚی ٔ ٚبتطیؽ اضظیبثی فٛأُ ثیط٘ٚی ا٘زبْ ٌطفتٔ .بتطیؽ ٞبی یبز قس ٜثط اؾبؼ ٘ؾط٘ 50فط اظٌطزقٍطاٖ ٘ 9 ٚفط
اظ وبضقٙبؾبٖ ٔٙغمٚ ٚ ٝظٖ زٞی ثٞ ٝط وساْ اظ ٌٛیٞ ٝب ٔكرم ٌطزیس ،زضٟ٘بیت رٟت ثطعطف وطزٖ یب تمّیُ ٘مبط ضقف ٚ
ت ٟسیسٞب  ٚتمٛیت  ٚثٟجٛز ٘مبط لٛت  ٚفطنت ٞبی ٔٛرٛز زض اضتجبط ثب تحٌ َٛطزقٍطی زض قٟطؾتبٖ ظاثُ ،اؾتطاتػی ٞب ٚ
ضاٞجطزٞبی ٔٙبؾت اضائٌ ٝطزیس.
ٔطاحُ تٟیٔ ٝبتطیؽ ( )IFEفجبضتؿت اظ:
 .1تقییٗ ٘مبط ضقف  ٚلٛت ٔٛرٛز زض قٟطؾتبٖ ظاثُ
 .2اذتهبل ضطیت ٚظ٘ی نفط( ثی إٞیت) تب یه ( ثؿیبض ٔ )ٟٓثٞ ٝطفبُٔ ،و ٝزض ایٗ ضٚـ رٕـ ضطایت ٚظ٘ی اذتهبل زازٜ
قس ٜاظ عطیك ٘طٔبِیعٕٛ٘ ٜزٖ ضطایت ثبیس ٔؿبٚی یه ٌطزز.
 .3تقییٗ ٚضـ ٔٛرٛز ٞط فبُٔ ثب أتیبظثٙسی ثیٗ  1تب  5ثطاؾبؼ ٔقیبض ظیط:
ضقیف 1 -
ثبالتط اظ ٔتٛؾظ ٔ 4 -تٛؾظ  3 -پبییٗ تط اظ ٔتٛؾظ 2 -
ثؿیبض ذٛة 5 -
ٔ -4حبؾج ٝأتجبظ ٚظٖ زاض اظ عطیك ضطة أتیبظ ٞط ضزیف اظ فٛأُ زض ٚظٖ ٘طٔبِیع ٚ ٜزضد آٖ زض ؾت ٖٛرسیس.
ٔ -5حبؾج ٝرٕـ أتیبظات ٚظٖ زاض و ٝحسالُ آٖ  ٚ 1حساوخط آٖ  3ذٛاٞس ثٛز .اٌط ٕ٘طٟ٘ ٜبیی ٔبتطیؽ وٕتط اظ  3ثبقس ،یقٙی
ٔٙغمٛٔ ٝضز ٘ؾط اظ ٘ؾط فٛأُ زاذّی ضٚی  ٓٞضفت ٝزچبض ضقف ٔی ثبقس  ٚاٌط ٕ٘طٟ٘ ٜبیی  IFEثیكتط اظ  3ثبقس یقٙی أبوٗ
ٌطزقٍطی اظ ٘ؾط فٛأُ زض٘ٚی ٔزٕٛفب زاضای لٛت اؾت ٔطاحُ ا٘زبْ قس ٜزض ٔبتطیؽ ٕٞ EFEب٘ٙس ٔطاحُ ا٘زبْ قس ٜزض
ٔبتطیؽ IFEاؾت ،فمظ زض ایٗ ٔبتطیؽ ث ٝربی ٘مبط ضقف  ٚلٛت (فٛأُ زض٘ٚی) فٛأُ ثیط٘ٚی یقٙی تٟسیسٞب  ٚفطنت ٞبی
٘بقی اظ تٛؾق ٝتٛضیؿٓ زض ٔٙغمِ ٝیؿت ٔی قٛز.
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فشضیِ تحقیق:
ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس و،ٝثب ٚرٛز أىب٘بت تبضیری  ٚفطٍٙٞی غٙی قٟطؾتبٖ ظاثُ ،ث٘ ٝح ٜٛثٟی ٚ ٝٙاحؿٗ اظ ٔٙغم ،ٝرٟت رصة
ٌطزقٍط اؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت.
هعشفی هحذٍدُ هَسد هطبلعِ:
ٔٙغم ٝؾیؿتبٖ قٟطؾتبٖ ظاثُ زض ٔٙتٟی اِی ٝقطلی وكٛض ایطاٖ  ٚزض قٕبِی تطیٗ لؿٕت اؾتبٖ ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ ٚالـ
قس ٜاؾت .ایٗ ٔٙغم ٝثیٗ  30زضر 7 ٚ ٝزلیم ٝاِی  31زضر 29 ٚ ٝزلیم ٝفطو قٕبِی  59 ٚزضر 58 ٚ ٝزلیم ٝع َٛقطلی
لطاض زاضزٚ .ؾقت ایٗ ٔٙغم ٝحسٚز  15197ویّٔٛتط ٔطثـ ٔی ثبقس  ٚحسٚز  1/8زضنس اظ ٔؿبحت اؾتبٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل
زاز ٜاؾت.
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قىُ قٕبض٘ -1 ٜمكٛٔ ٝلقیت رغطافیبیی قٟطؾتبٖ ظاثُ

D
I

سیستبى:
ؾیؿتبٖ زض وتبة اٚؾتب یبظزٕٞیٗ ؾطظٔیٙی اؾت و ٝاٛٞضأعزا آفطیسٕٞ ،ٜچٙیٗ ؾیؿتبٖ ،ظازٌب ٜضؾتٓ زؾتبٖ ،لٟطٔبٖ
حٕبؾی قبٙٞبٔ ٝف طزٚؾی اؾت٘ .بْ ؾیؿتبٖ اظ الٛاْ آضیبیی ؾىبٞب ٌطفت ٝقس ٚ ٜذٛز ٘كب٘ی اظ آضیبیی ثٛزٖ الٛاْ ایٗ ؾطظٔیٗ
اؾت .زقت ؾیؿتبٖ ث ٝفّت لطاض ٌیطی زض زِتبی ضٚزذب٘ٞ ٝیطٔٙس  ٚثطذٛضزاضی اظ ذبوی حبنّیریع زض ع َٛتبضید ظازٌبٜ
تٕسٖ ٚیىی اظ وب٘ٛاٖ ٞبی فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی ایطاٖ ثٛز ٜا ؾت .ایٗ ؾطظٔیٗ زض ٌصقت ٝزٚض ٌبٛٞاض ٜیىی اظ لسیٕتطیٗ ٔس٘یت
ٞبی آؾیبی رٛٙة غطثی یقٙی قٟط ؾٛذت ٝثٛز ٚ ٜزض ثقس اؾالْ ٘یع ٔطوع فطٔب٘طٚایی ؾّؿّٞ ٝبیی چ ٖٛنفبضیبٖ ،ؾبٔب٘یبٖ،
غع٘ٛیبٖ  ٚؾّزٛلیبٖ ضا تكىیُ ٔی زاز ٜاؾت ٚ .ثی رٟت ٘یؿت و ٝضیچبضز فطای ؾیؿتبٖ ضا ثٟكت ثبؾتب٘كبؾبٖ ٘بْ ٟ٘بزٜ
اؾت( افكبض ؾیؿتب٘ی ) 129،1363،تٕبْ رٟبٍ٘طزاٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ و ٝزض پی زیساض اظ ٌبٛٞاضٞ ٜبی تٕسٖ ثبؾتب٘ی  ٚوب٘ٞ ٖٛبی
فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ثكطی ٞؿتٙسٔ ،.ی ثبیؿت زیساض اظ ٔٙغم ٝرٛٙة قطلی ایطاٖ  ٚثٚ ٝیػ ٜؾیؿتبٖ ضا ؾطِٛح ٝثط٘بٔٞ ٝبی ذٛز
لطاض زٙٞسٔ ،ی ثبیؿت زیساض اظ ٔٙغم ٝرٛٙة قطلی ایطاٖ  ٚثٚ ٝیػ ٜقٟطؾتبٖ ظاثُ ضا ؾطِٛح ٝثط٘بٔٞ ٝبی ذٛز لطاض زٙٞس.
تبضیرچٚ ٚ ٝر ٝتؿٕی٘ ٝبٍٔصاضی ،أبوٗ  ٚآحبض تبضیری ،آزاة  ٚضؾٔ، ْٛكبٞیط  ٚقرهیت ٞبی تبضیری قٟطؾتبٖ ظاثُ زض
لسیٓ ؾیؿتبٖ ٘ ٚیٕطٚظ ذٛا٘سٔ ٜی قسٔ .حّی و ٝأطٚظ ظاثُ ٘بٔیسٔ ٜی قٛز ثیف اظ آٖ ظٔیٟٙبیی ثب تپٞ ٝبیی اظٔبؾٞ ٝبی
ضٚاٖ  ٚضؾٛثبت زضیبیی ثٛز و ٝلؿٕتی اظآٖ زضٔؿیطضٚزذب٘ ٝلطاضزاقت ثبوٓ قسٖ آة ضٚزذب٘ ٝثطٚؾقت ذكىی ٞبی اعطاف آٖ
افعٚز ٜقس  ٚثب اتهبَ ایٗ ٔٙغم ٝث ٝضٚؾتبی حؿیٗ آثبز ،آثبزی ثعضٌی تكىیُ ٌطزیس ثقسٞبتبؾیؽ پبزٌبٖ ٘ؾبٔی ثطإٞیت
آٖ افعٚز .زض ؾبَ 1314قٕؿی ثط عجك تهٛیت ٘بٔٞ ٝیبت ٚظیطاٖ  ،آٖ آثبزی ضا ظاثُ ٘بٔیس٘س ٚزض ؾبَ  1316قٕؿی ثٝ
ٔطوعؾیؿتبٖ تجسیُ قس .اظ اضتفبفبت ٔ ٟٓایٗ قٟطؾتبٖ و ٜٛذٛارٚ ٝلّق ٝضؾتٓ اؾت و ٝزضغطة ظاثُ لطاضزاضز .زض ثطاثط ایٗ
و ٜٛتهٛیطی اظضؾتٓ پّٟٛاٖ وٌ ٝطظی زٚؾطزضزؾت زاضز٘ ،مف ثؿت ٝاؾت  .زض زأٞ ٝٙبی رٛٙثی آٖ ٘یع ٚیطا٘ٞ ٝبی ثٙبٞبی
ٔٙؿٛة ث ٝزٚض ٜاقىب٘یبٖ ثط رب ٔب٘س ٜو ٝزض ظٔبٖ ذٛز ثؿیبض ثب قى ٜٛثٛز ٜاؾت  .ظاثُ أطٚظی قٟطی ٘ؿجتب تٛؾق ٝیبفتٚ ٝ
ٔزٟع ث ٝا٘ٛاؿ ذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ربٔق ٝقٟطی اؾت .اظ ٔیطاث فطٍٙٞی ایٗ قٟطؾتبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝآحبض ظیط اقبض ٜوطز:
قٟطؾٛذت – ٝلّق ٝضؾتٓ –لّق ٝضٔطٚز-و ٜٛذٛار– ٝزٞب٘ ٝغالٔبٖ –لّق ٝؾبْ – آتكىس ٜوطوٛن –لّق ٝذبٖ ّٔه –تپٝ
وٙیع -ترت قب – ٜثی ثی زٚؾت –آتكىس ٜوٟه –ٔیُ لبؾٓ آثبزٔ -یُ ٘بزض-ظاٞساٖ و– ٟٝٙثطد افغبٖ –چب٘ ٜیٕ– ٝؾسظٞه
–ؾسوٟه –ؾس ؾیؿتبٖ –تبالة ٞبٔ– ٖٛآؾیبثٟبی ثبزی -لّق ٝوٙسض () www.sistaniha.info/showthread
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A

ظشفیت ّبی گشدضگشی ضْشستبى صاثل:
ضْش سَختِآحبض قٟط ؾٛذت ٝزض غطة ؾیؿتبٖ  ٚزض  56ویّٔٛتطی ربز ٜظاثُ ث ٝظاٞساٖ ٚالـ قس ٚ ٜثیف اظ  5000ؾبَ
لسٔت زاضز( (www.shahr-i-sokhta.ir
آحبض ثبؾتبٖ قٙبؾی ایٗ ٔطوع ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝظ٘سٌی زض قٟط ؾٛذت ٝثب زٚضاٖ آغبظ قٟط٘كیٙی زض فالت ٔطوعی ایطاٖ  ٚثیٗ
اِٟٙطیٗ ٕٞعٔبٖ ثٛز ٜاؾت (www.wikimwoia.org (.قٟط ؾٛذت،ٝیىی اظ وٟٙتطیٗ تٕسٖ ٞبی ثكطی اؾت .وكف چطخ
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وبضی زض ایٗ قٟط ٘كب٘ی اظ ٔس٘یت پیكطفت ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ آالت  ٚازٚات پیكطفت ٝزاضزٕٞ .چٙیٗ ٚرٛز وبضٌبٟٞب  ٚوٛضٞ ٜبی
تٟی ٝؾطأیه  ٚؾفبَ ،وبضوطزٞبی التهبزی  ٚفطٍٙٞی آٖ ضا تبییس ٔی وٙسِ .صا ٔی تٛاٖ ٌفت ایٗ قٟط یىی اظ ٔطاوع ثعضي
التهبزی  ٚفطٍٙٞی ٔكطق ظٔیٗ ث ٝحؿبة ٔی آٔس ٜاؾت(ویب٘ی)69،1365،

D
I

قىُ قٕبض -2 ٜقٟط ؾٛذتٝ

S
f

ثْطت سیستبى(هجتوع فشٌّگی -پظٍّطی چبُ ًیوِ)
زض ٔٙغم ٝؾیؿتبٖ یىی اظ ثعضٌتطیٗ ٕٟٔ ٚتطیٗ ربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی ٔزتٕـ پػٞٚكی -فطٍٙٞی چب٘ ٜیٕ ٝثبٚؾقتی حسٚز
ٞ 5000ىتبض اؾت ،ایٗ ٔزتٕـ ثب زاضا ثٛزٖ ؾٛاحُ ظیجب ،فضبی ٔكزطٟ٘ ،بِؿتبٟ٘بٔ ،عاضؿ  ٚثبغبت ظیت ٚ ٖٛپؿت٘ ،ٝرّؿتبٖ،
ٔٛظ ٜتبضیری عجیقی،پطٚضـ قتط ٔطك  ٌُ ٚذب٘ٞ ٝبی ٌُ ٌ ٚیبٞبٖ ظیٙتی ،یىی اظ ثعضٌتطیٗ اضزٌٚبٟٞبی فطٍٙٞی وكٛض ٚ
یىی اظ ربشثٞ ٝبی ٌٔ ٟٓطزقٍطی زض ٔٙغم ٝؾیؿتبٖ اؾت.

o
e

v
i
h

قىُ قٕبض -4 ٜچب٘ ٜیٕٝ

c
r

قلعِ هچی:
لّقٔ ٝچیٔ ،مط  ٚوبخ ذب٘ساٖ ضئیؿی ،فطٔب٘طٚایبٖ رٛٙثی ؾیؿتبٖ ٔی ثبقس و ٝاظ ذكت  ٌُ ٚؾبذت ٝقس ٜاؾت 70 ٚ .ایٗ
لّق ٚ ٝثٙب ٞبی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ زض ؾ ٝویّٔٛتطی قطق حٛضساض ؾیؿتبٖ 6 ٚویّٔٛتطی قٟط ؾٛذت 70 ٚ ٝویّٔٛتطی رٛٙة غطثی
لطاض زاضز .ایٗ ثٙبی اضظقٕٙس زٚض ٜاؾالٔی ث ٝفٛٙاٖ ثطٌی اظ تبضید ٔٙغم ٝؾیؿتبٖ  ٚزض تبضید  9/7708ثب قٕبض 2135 ٜزض
ِیؿت آحبض ّٔی وكٛض ث ٝحجت ضؾیس.

A

كَُ خَاجِ:
و ٜٛذٛار ٝتٟٙب فبضض ٝعجیقی زقت ؾیؿتبٖ ثب اضتفبؿ تمطیجی ٔ 609تط اظ ؾغح زضیب اؾت و ٝزض ٍٙٞبْ پط آثی رعیطٜ
وٛچىی ضا زض ٔیبٖ زضیبچ ٞ ٝبٔ ٖٛقىُ ٔی زٞس و ٜٛذٛار ٝثعضٌتطیٗ ٔقٕبضی ذكتی ثط ربی ٔب٘س ٜاظ زٚض ٜپبضتیبٖ زض
ٔٙغم ٝؾیؿتبٖ لطاض زاضز  ٚیىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ آحبض زٚضٞ ٜبی اقىب٘ی ،ؾبؾب٘ی اؾالٔی اؾت
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قىُ قٕبض -5 ٜو ٜٛذٛارٝ
دسیبچِ ّبهَى
زضیبچٞ ٝبٔ ٖٛؾٔٛیٗ زضیبچ ٝثعضي ایطاٖ پؽ اظ زضیبچ ٝذع ض  ٚزضیبچ ٝاضٔٚی ٝاؾت .ایٗ زضیبچ ٝاظ ؾ ٝزضیبچٌٛ ٝچه
تكىیُ قس ٜاؾت و ٝزض ظٔبٖ ٚفٛض آة ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔی ق٘ٛس  ٚزضیبچٞ ٝبٔ ٖٛضا و ٝتكىیُ ٔی زٙٞس  ٚثعضٌتطیٗ پ ٟٝٙآة
ٞبی قیطیٗ ؾیؿتبٖ٘ ،مف اؾبؾی زض ظ٘سٌی ٔطزْ ٔٙغم ٝزاقت ،ٝفال ٜٚثط احطات ٔخجت عجیقی ،التهبزی  ٚارتٕبفی آٖ ،زض
زیٗ ظضتكت ٘یع تمسؼ ذبنی زاضز .أب زض حبَ حبضط ث ٝزِیُ وٓ آثی  ٚذكىی زضیبچ ٝای و ٝتب وٕتط اظ ز ٚز ٝٞلجُ ٞط
ؾبِ ٝپصیطای ثیف اظ یه ٔیّی ٖٛپط٘سٟٔ ٜبرط ثٛز ٘بثٛز قس ٜاؾت .ثب ٘بثٛزی زضیبچٞ ٝبٔٞ 15 ٖٛعاض نیبز ثیىبض قس٘س  ٚظ٘ب٘ی
و ٝثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٘ی ٞبی زضیبچ ٝث ٝتِٛیس نٙبیـ زؾتی اقتغبَ زاقتٙس ٔٙجـ زضآٔس ذٛز ضا اظ زؾت زاز٘س.

D
I

S
f

o
e

تحلیل ًقبط قَت ٍ ضعف دسًٍی ٍ فشغت ّب ٍ تْذیذات ثیشًٍی گشدضگشی دس صاثل:
ثٙٔ ٝؾٛض اضائ ٝضاٞىبضٞب  ٚؾیبؾت ٞبی تٛؾق ٚ ٝتحٌ َٛطزقٍطی  ،قٙبذت لٛت ٞب  ٚضقف ٞبی زاذّی  ٚفطنت ٞب ٚ
تٟسیسات ذبض ری ،أطی ضطٚضی  ٟٓٔ ٚث ٝقٕبض ٔی ضٚز .ثط ایٗ اؾبؼ ،ضاٞجطز ٞب  ٚضاٞىبضٞبی تٛؾق ٚ ٝتحٌ َٛطزقٍطی
قٟطؾتبٖ ظاثُ ،رٟت ثطضؾی ؽطفیت ٞب  ٚتٛاٖ ٞبی ٔٙغم ٝرٟت  -1ضاٞجطز تٟبرٕی ٔجتٙی ثط ثٟطٌ ٜیطی اظ ثطتطی ٞبی
ٌطزقٍطی  -2ضاٞجطز ثبظٍ٘طی ،رٟت ثیبٖ ٔ ٟٓتطیٗ فطنت ٞبی پیف ض ٚرٟت ضفـ ٘مبط ضقف زاذّی  -3ضاٞجطز تٛٙؿ وٝ
تبویس ثط اؾتفبز ٜاظ لٛت ٞبی زض٘ ٖٚبحی ٝای رٟت ضفـ تٟسیسات ثط٘ ٖٚبحی ٝای زاضز  -4ضاٞجطز تسافقی ،ث ٝاضازئ ٝزیسٌبٟٞب
رٟت ثطعطف ٕ٘ٛزٖ آؾیت پصیطی ٘بحیٔ ٝی پطزاظز .زض ظیط اثتسا ث ٝثطضؾی ٔ ٚغبِقٔ ٝبتطیؽ  ٚ EFE ٚIFEؾپؽ ث ٝاضائٝ
ضاٞجطزٟٞب  ٚضاٞىبضٞب پطزاذتٔ ٝی قٛزٔ .بتطیؽ  IFEث ٝؾٙزف ٔحیظ زاذّی ٔحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝرٟت قٙبؾبیی ٘مبط
لٛت  ٚضقف ٔی پطزاظز .یقٙی فٛأُ ٛٔ ٚا٘ـ زاذّی  ،رصة  ٚتٛؾقٌ ٝطزقٍطی ضا ٔٛضز وٙىبـ لطاض ٔی زٞس .رس َٚقٕبضٜ
 ،1ث ٝثطضؾی ٔبتطیؽ ٔی پطزاظز.
رسٔ -1 َٚبتطیؽ IFE

v
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A

عَاهل دسًٍی

قَت
ضعف

ٍصى

اهتیبص

ٍجَد آثبس تبسیخی ٍ فشٌّگی غٌی

0/102

4

0/408

هستعذ ثَدى هٌطقِ جْت سشهبیِ گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی گشدضگشی

0/096

3

0/285

هطَْس ثَدى جبرثِ ّبی گشدضگشی ًضد گشدضگشاى داخلی ٍ خبسجی

0/099

2

0/198

هحیطی آسام ٍ ثِ دٍس اص ّیبَّی ضْشی

0/092

3

0/273

داسا ثَدى اهبكي تبسیخی جزاة

0/052

2

0/104

دستشسی ثِ فشٍدگبُ َّاپیوبیی

0/039

1

0/038

عذم تَجِ هسئَالى ٍ هشدم ثِ ایي جبرثِ ّبی گشدضگشی اص گزضتِ تب كٌَى

0/084

2

0/17

كوجَد اعتجبسات اختػبظ یبفتِ ثشای ثبصسبصی اهبكي گشدضگشی

0/082

3

0/246
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عذم تَجِ سبصهبى ّبی هسئَل دس حفظ ایي هٌطقِ گشدضگشی

0/065

1

0/065

ًجَد ًیشٍی اًسبًی كبفی جْت آگبّی دادى ٍ پبسخ ثِ سئَاالت گشدضگشاى

0/046

2

0/092

ًبهٌبست ثَدى خذهبت دسهبًی ٍ ثْذاضتی
ضعف هذیشیت جْت جزة ٍ ثبال ثشدى تَا گشدضگشی هٌطقِ

0/042

1

0/042

ًجَد اهکبًبت خذهبت سسبًی ٍ اقبهت ثشای گشدضگشاى

0/055

2

0/11

٘جٛز قطایظ آة ٛٞ ٚایی ٔؿبفس ٔ ٚتٛٙؿ زض فهٔ َٛرتّف

0/038

2

0/076

٘جٛز احؿبؼ أٙیت ٔیبٖ ٌطزقٍطاٖ

0/024

1

0/024

٘جٛز أىب٘بت ربزٙٔ ٜبؾت ثطای ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ث ٝقٟطؾتبٖ ظاثُ

0/037

2

0/074

٘جٛز تٛضٞبی ؾیبحتی ٌ ٚطزقٍطی

0/051

1

0/051

1

_

2/256

D
I

جوع

ٔبتطیؽ  EFEث ٝؾٙزف ٔحیظ ذبضریٔ ،حسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝرٟت قٙبؾبیی ٘مبط فطنت  ٚتٟسیس ٔی پطزاظز .یقٙی فٛأُ
ٛٔ ٚا٘ـ ذبضری ،رصة  ٚتٛؾقٌ ٝطزقٍطی ضا ٔٛضز ٔغبِق ٚ ٝثطضؾی لطاض ٔی زٞس .رس َٚقٕبضٔ 2 ٜبتطیؽ  EFEضا ٔٛضز
ٔغبِق ٝلطاض ٔی زٞس.
رسٔ -2 َٚبتطیؽ EFE

S
f

o
e

عَاهل خبسجی

فشغت

ٍصى

اهتیبص

ایجبد اضتغبل دس غَست ثْش ُ ثشداسی هٌبست اص ایي جبرثِ ّبی گشدضگشی

5/575

4

0/300

هحیطی ثکش ثشای سشهیِ كزاسی تَسیسن

5/592

2

0/184

5/597

3

0/291

5/578

1

0/078

5/556

1

0/056

5/549

2

0/098

5/542

4

0/168

5/152

2

0/204

5/115

3

0/330

5/558

1

0/058

5/553

1

0/053

هطخع ًجَدى دقیق سبصهبى ّب ٍ اسگبى ّبی هختلف دس صهیٌِ ثشًبهِ سیضی گشدضگشی

5/567

2

0/134

عذم ّوبٌّگی سبصهبى ّبی هشثَطِ

5/571

2

0/142

عذم استفبدُ اص هطبسكت ّبی هشدهی ثشای استقبء سطح گشدضگشی

5/539

1

0/039

1

_

2/135

v
i
h

هجبدلِ فشٌّگی ٍ آضٌبیی ثب فشٌّگ هلل هختلف
ٍجَد حس هْوبى ًَاصی دس هٌطقِ

ًضدیکی ضْشستبى صاثل ثب ضْشستبى صاّذاى ٍ استفبدُ اص خذهبت ایي ضْشستبى
افضایص تَاى هبلی هشدم هٌطقِ
ٍجَد اثٌیِ تبسیخی ٍ هزّجی

c
r

عذم توبیل هشدم هٌطقِ جْت سشهبیِ گزاسی دس صهیٌِ گشدضگشی ثع دلیل هسبئل اهیٌتی
سشهبیِ گزاسی اًذک ثشای جزة گشدضگشی
تْذیذ

ثبصگطت سَد سشهبیِ گزاسی ثخص گشدضگشی دس دساصهذت
عذم آضٌبیی گشدضگشاى ثِ فشٌّگ هشدم هٌطقِ

جوع
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تحلیل
SWOT

D
I

فطنت ٞب(:)O
ایزبز اقتغبَ زض نٛضت ثٟط  ٜثطزاضی ٔٙبؾت اظ ایٗ
ربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی
ٔحیغی ثىط ثطای ؾطٔی ٝوصاضی تٛضیؿٓ
ٔجبزِ ٝفطٍٙٞی  ٚآقٙبیی ثب فطٔ ُّٔ ًٙٞرتّف
ٚرٛز حؽ ٕٟٔبٖ ٘ٛاظی زض ٔٙغمٝ
ٚرٛز اثٙی ٝتبضیری ٔ ٚصٞجی
افعایف تٛاٖ ٔبِی ٔطزْ ٔٙغمٝ
٘عزیىی قٟطؾتبٖ ظاثُ ثب قٟطؾتبٖ ظاٞساٖ  ٚاؾتفبزٜ
اظ ذسٔبت ایٗ قٟطؾتبٖ

تٟسیسٞب(:)T
فسْ تٕبیُ ٔطزْ ٔٙغم ٝرٟت ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض
ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی ث ٝزِیُ ٔؿبئُ أیٙتی
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ا٘سن ثطای رصة ٌطزقٍطی
ثبظٌكت ؾٛز ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثرف ٌطزقٍطی زض
زضاظٔست
فسْ اؾتفبز ٜاظ ٔكبضوت ٞبی ٔطزٔی ثطای اضتمبءء
ؾغح ٌطزقٍطی
ٔكرم ٘جٛزٖ زلیك ؾبظٔبٖ ٞب  ٚاضٌبٖ ٞبی ٔرتّف
زض ظٔی ٝٙثط٘بٔ ٝضیعی ٌطزقٍطی
فسْ ٕٞبٍٙٞی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطثٛعٝ
فسْ آقٙبیی ٌطزقٍطاٖ ث ٝفطٔ ًٙٞطزْ ٔٙغمٝ
٘جٛز أىب٘بت ربزٙٔ ٜبؾت ثطای ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ثٝ
قٟطؾتبٖ ظاثُ
٘جٛز تٛضٞبی ؾیبحتی ٌ ٚطزقٍطی

ضاٞجطزٞبی ضلبثتی/تٟبرٕی)(SO
تٛؾقٌ ٝطزقٍطی ثب تبویس ثط اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت
قٟطؾتبٖ ظاٞساٖ
تٛؾقٙٔ ٝبثـ  ٚربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی  ٚتبضیری
ظٔی ٝٙؾبظ  ٚثٟط ٜثطزاضی ٔٙبؾت اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض
ثرف ٌطزقٍطی ثب تبویس ثط ایزبز اقتغبَ پبیساض
اؾتفبز ٜحساوخط اظ لبثّیت ٞبی ٔٙغم (ٝفطٚزٌبٜ
ٛٞاپیٕبیی)

ضاٞجطزٞبی تٛٙؿ((ST
تٛؾق ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی(ذهٛنی  ٚزِٚتی) ثب تٛر ٝثٝ
لبثّیت ٞبی قٟط وٟٗ
وبٞف  ٚتطٔیٓ ذؿبضات ٚاضز ٜزض رٟت رصة
ٌطزقٍط
اضائ ٝتؿٟیالت ،ظٔیٗ ٚ ٚضـ لٛا٘یٗ ثطای تكٛیك
ؾطٔبی ٝوصاضاٖ
ٕٞبٍٙٞی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطثٛع ،ٝرٟت ٔقطفی ٚ
قٙبؾبیی تٕبٔی چبشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی

S
f

لٛت ٞب(:)S
ٚرٛز آحبض تبضیری  ٚفطٍٙٞی غٙی
ٔؿتقس ثٛزٖ ٔٙغم ٝرٟت ؾطٔبیٌ ٝصاضی  ٚثط٘بٔٝ
ضیعی ٌطزقٍطی
ٔكٟٛض ثٛزٖ ربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی ٘عز ٌطزقٍطاٖ
زاذّی  ٚذبضری
زاضا ثٛزٖ أبوٗ تبضیری رصاة
ٔحیغی آضاْ  ٚث ٝزٚض اظ ٞیبٛٞی قٟطی
ضقف ٞب(W

فسْ تٛرٔ ٝؿئٛالٖ ٔ ٚطزْ ث ٝایٗ ربشثٞ ٝبی
ٌطزقٍطی اظ ٌصقت ٝتب وٖٛٙ
وٕجٛز افتجبضات اذتهبل یبفت ٝثطای ثبظؾبظی أبوٗ
ٌطزقٍطی
فسْ تٛر ٝؾبظٔبٖ ٞبی ٔؿئ َٛزض حفؼ ایٗ ٔٙغمٝ
ٌطزقٍطی
٘جٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وبفی رٟت آٌبٞی زازٖ  ٚپبؾد
ث ٝؾئٛاالت ٌطزقٍطاٖ
ضقف ٔسیطیت رٟت رصة  ٚثبال ثطزٖ تٛا ٌطزقٍطی
ٔٙغمٝ

o
e

v
i
h

ضاٞجطزٞبی ثبظٍ٘طی)(WO

c
r

زض نٛضت تٛرٔ ٝؿئٛالٖ ،ؾبظٔب٘ٞ ٝب ٔ ٚطزْ ٔیتٛاٖ ظٔیٞ ٝٙبی ایزبز اقتغبَ پبیساض ٔ ٚجبزِٝ
فطٍٙٞی ٔخجت زض قٟط ظاثُ ضا ؾجت قس.
تبحیط ٔؿتمیٓ افعایف افتجبضات زض ایزبز اقتغبَ پبیساض
 ٚاعالؿ ضؾب٘ی ٔٙبؾت
زؾتطؾی ث ٝحُٕ ٘ ٚمُ( ٛٞایی) زض وٙبض ؾبذت
أىب٘بت البٔتی تبحیط ٕٟٔی زض رصة ٌطزقٍط زاضز.

ضاٞجطزٞبی تسافقی)(WT

فسْ تٛرٔ ٝؿئٛالٖ ٔ ٚطزْ ث ٝایٗ ٔٙغم ٝتبحیط
ٔؿتمیٓ زض وبٞف رصة ٌطزقٍط زاضز.
وٕجٛز افتجبضات ثطای ثبظؾبظی ٔٙغمٕٞ ٚ ٝچٙیٗ فسْ
تٛر ٝؾبظٔبٖ ٞب ٛٔ ٚؾؿبت ثبفج افعایف ذؿبضت
ٚاضز ٜث ٝآحبض قٟط ٔی قٛز
ثب اؾتفبز ٜاظ ٔكبضوت ٞبی ٔطزٔی ٔی تٛاٖ تب
حسٚزی ضقف ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وبفی ٔترهم ضا
رجطاٖ ٕ٘ٛز.
ثب افعایف ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ایٗ ثرف ٔی تٛاٖ ز
تٛضٞبی ؾیبحتی ضا ث ٝایٗ ٔٙغم ٝافعایف زاز .

A

ٔبتطیؽ SWOTأىبٖ تسٚیٗ چٟبض ا٘تربة یب ضاٞجطز ٔتفبٚت ضا فطأ ٓٞی آٚضز .اِجت ٝزض رطیبٖ فُٕ ثطذی اظ ضاٞجطزٞب ثب
یىسیٍط  ٓٞپٛقب٘ی زاقت ،ٝیب ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ ٕٞ ٚب ًٙٞثب یىسیٍط ث ٝارطا زض ٔی آیٙس .زض ٚالـ ثط حؿت ٚضقیت ؾیؿتٓ،
چٟبض زؾت ٝضاٞجطز ضا و ٝاظ ٘ؾط زضر ٝوٙكٍطی ٔتفبٚت ٞؿتٙس ،ضا ٔی تٛاٖ زضایٗ چٟب ضاٞجطز تسٚیٗ وطز (ٌّىبض)49،1384،
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ًتیجِ گیشی:
یىی اظ فٛأُ انّی زض تح ٚ َٛزٌطٌ٘ٛی زض ثرف ٌطزقٍطی وكٛضٔ ،غبِق ٕٝٞ ٝرب٘ج ٝآحبض  ٚتجقبت ٔخجت ٙٔ ٚفی ٍ٘ ٚبٜ
ٔٙغم ٝای ث ٝتٛؾق ٝآٖ ٔی ثبقس .یقٙی ایٙى ٝزض لبِت ف طایٙس ؾیؿتٕی رٟت تٛؾق ٚ ٝض٘ٚك زٞی ث ٝآٖ ثبیس ثط٘بٔ ٝضیعی وطز.
٘مف ٌطزقٍطی زض ٔٙغم ٝؾیؿتبٖ ٔٛرت ذٛزوفبیی  ٚتمٛیت التهبز ٔٙغمٔ ٝی قٛز .أب ٔتبؾفب٘ٛٔ ٝضز وٓ تٛرٟی
ٔؿئِٛیٗ لطاض ٌطفت ٝاؾت ث ٝعٛضی و ٝثؿیبضی اظ تٛاٖ ٞبی ٔٙغم ٝث ٝعٛض قبیؿت ٝزض ذٛض ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٍ٘طفت ٝاؾتٚ ،
ٌطزقٍطی زض ایٗ ٔٙغم ٝزض ؾغح پبییٗ تطی اظ ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تؾبض لطاض ٌطفت ٝاؾت .زالیُ ایٗ أط ضا ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضزی
چ ،ٖٛاؾتفبز٘ ٜبٔغّٛة اظ ٔٛلقیت رغطافیبیی ،فمساٖ ثط٘بٔ ٝضیعی وبضآٔس ،فمساٖ تزٟیعات الظْ ٔ ٚحسٚزیت ذهٛنی ؾبظی،
فسْ تجّیغبت ٘مبط ٌطزق ٍطی ٔٙغم ٚ ٝثحج أٙیتی ضا ٔی تٛاٖ زض ٔٛضز ٌطزقٍطی اقبض ٜوطز .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتٛؾقٝ
ٌطزقٍطی زض ایٗ قٟطؾتبٖ ٘یبظٔٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی ثّٙس ٔست ٍ٘ ٚطـ ٚالـ ثیٙب٘ ٝتٕبْ زؾتٍبٟٞبی ٔطتجظ ثب نٙقت
ٌطزقٍطی ٔی ثبقس ٚ .ث ٝثط٘بٔ ٝضیعی اؾبؾی ثطای اؾتفبزٔ ٜغّٛة اظ تٛاٖ  ٞب ٔی ثبقس.تٛؾقٌ ٝطزقٍطی ٔؿتّعْ قٙبؾبیی
لبثّیت ٞب  ٚضقف ٞبی زاذّی  ٚذبضری ٔٙغم ٝاؾت.

D
I

S
f

پیطٌْبدات
ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی ثبیس ث٘ ٝحٛی نٛضت ٌیطز و ٝرٕقیت ثٔٛی ضٕٗ ٔبِه قسٖ آٖ أىب٘بت ،اظ ٚضقیت
رٕقیتی ٔٙبؾت  ٚثٟجٛز ٘ؿجی التهبزی ثطذٛضزاض ثبقس.
ثطای ضؾیسٖ ثٌ ٝطزقٍطی پبیساض الظْ اؾت و ٝتٕبْ ظٔیٞ ٝٙب ٚ ٚیػٌی ٞبی ذبل زاذّی  ٚذبضری ٔٙغم ٝقٙبؾبیی قس ٚ ٜثط
اؾبؼ آٖ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚضاٞجطزٞب ث ٝارطا زض آیٙس
آٔٛظـ  ٚاضتمبء ؾغح آٌبٞی ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ٔٙغمٝ
زازٖ ثطٚقٛضٞبی تجّیغبتی  ٚآٔٛظقی رٟت آقٙبیی ثیكتط ٌطزقٍطاٖ ثب قٟط ظاثُ
تالـ زض رٟت حفؼ أبوٗ تبضیری  ٚظیبضتی

o
e

v
i
h

c
r

تطکش ٍ قذسداًی
ضٕٗ تكىط اظ تٕبٔی زؾت ا٘سضوبضاٖ ٕٞبیف ّٔی قٟطٞبی ٔطظی  ٚأٙیت ،چبِف ٞب  ٚضٞیبفت ٞب  ٚتٕبٔی وؿب٘ی ؤ ٝب ضا
زض ا٘زبْ ایٗ پػٞٚف یبضی زازٜا٘س.

A

هٌبثع:

أیسی ٘زف آثبزیٔ ،طیٓ( .)1385تٛإ٘ٙسی ٞبی اوٛت ٛضیؿٓ  ٚتٛؾق ٝپبیساض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ایطأٖ،بٙٞبٔ ٝزٞبتی،ؾبَ چٟبضْ،قٕبض20ٜ ا٘ٛضی آضیبٔ ،یٙب ٔ ٚیٙب ٘ؿبد غبظا٘ی( ) 1386ثطضؾی  ٚتجییٗ نٙقت ٌطزقٍطی زض تٛؾق ٝفضبٞبی قٟطی ٕٞبیف ٔٙغم ٝای رغطافیب،ٌطزقٍطی  ٚتٛؾق ٝپبیساض ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی
 ثیه ٔحٕسی ،حؿٗ.حبتٕیٔ ،زتجی .تحّیُ ثط ؽطفیت ٞب  ٚاضظـ ٞب اوٛتٛضیؿتی ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖٔ ،زٕٛفٔ ٝمبالت چٟبضٔیٗوٍٙط ٜثیٗ أّّی رغطافیسا٘بٖ رٟبٖ اؾالْ2010،
 ثیه ٔحٕسی ،حؿٗ .) 1387(،إٞیت ٌطزقٍطی زض رٟبٖ  ٚربیٍب ٜایطاٖ زض ایٗ نٙقت ٔزٕٛفٔ ٝمبالت ؾٔٛیٗ ٕٞبیف ضاٞىبضٞبیتٛؾق ٝپبیساض قٟطؾتبٖ ایص ٜثب ٔحٛضیت تٛؾقٌ ٝطزقٍطی
 پبپّی یعزی ٔ ،حٕس حؿیٗ ٟٔ ٚسی ؾمبیی(ٌ ،)1386طزقٍطیٔ،بٞیت ٔ ٚفبٞیٓ،تٟطاٖ،ؾٕت -پبضؾبیی،اؾٕبفیُ( .) 1384أىبٖ ؾٙزی ٘ٛاحی ٔؿتقس تٛؾق ٝاوٛتٛضیؿٓ ،پبیبٖ ٘بٔ،ٝزا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ
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 چبي ٚایٌ ،ی(،)1382رٟبٍ٘طزی اظ چكٓ ا٘ساظ ربٔـ،ت طرٕقٔ ٝحٕس فّی پبضؾبئیبٖ  ٚؾیس ٔحٕس افطاثی،تٟطاٖ،زفتط پػٞٚف ٞبیفطٍٙٞی،چبح زْٚ
 ؾبظٔبٖ رٟب٘ی( :) 1379ثط٘بٔ ٝضیعی تٛضیؿٓ زض ؾغح ّٔی ٙٔ ٚغم ٝایٔ،تطرٕیٗ:زوتط ثٟطاْ ض٘زجطیبٖ ٔ ٚحٕس ظاٞسی ،ا٘تكبضات رٟبززا٘كٍبٞی ٚاحس انفٟبٖ
 ؾمبییٟٔ ،سی( .)1385تفىیه فضبیی ٌطزقٍطی زض وال٘كٟط ٞبٔ :كٟس ،وٍٙط ٜرغطافیسا٘بٖ رٟبٖ اؾالْ ،انفٟبٖ ؾیؿتب٘ی ،افكبضٍ٘ )1363(،بٞی ث ٝؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ ا٘تكبضات أیٗ ذضطائی ،تٟطاٖ. قطیف ظازٞف اثِٛمبؾٓ ٔ ٚطازی ٘ػازٕٞ ،بی ) 1381(ٖٛتٛؾق ٝپبیساض ٌطزقٍطی ضٚؾتبییٔ ،بٙٞبٔ ٝارتٕبفی -التهبزی رٟبز ؾبظ٘سٌی.تٟطاٖ.
 لبزضی،اؾٕبفیُ(.)1383آقٙبیی ثب نٙقت رٟبٍ٘طزیٔ،بٙٞبٔ ٝوزب .قٕبضٜ ویب٘یٔ ،حٕس یٛؾف٘ ) 1365(،ؾطی ارٕبِی ث ٝقٟط٘كیٙی  ٚقٟطؾبظی زض اضیبٖ ا٘تكبضات اضقبز ،تٟطاٖ ٌّىبض ،وٛضـٙٔ ، 1384،بؾت ؾبظی تىٙیه تحّیّی ؾٛآت ثطای وبضثطز زضعطاحی قٟطیٔ ،زّ ٝنف ،ٝقٕبض ،41ٜؾبَ یبظز ،ٓٞپبئیع ٚظٔؿتبٖ
 ٔحؿٙی،ضضب فّی(ٌ) 1388طزقٍطی پبیساض زض ایطاٖ ،وبضوطزٞب،چبِف ٞب  ٚضاٞىبضٞب،لٔ،150.زّ ٝفضبی رغطافیبیی،ؾبَ ٘ ٟٓقٕبض ٔٛؾٛیٔ ،یط٘زف ، 1385،وبضثطزٔسَ زض رغطافیب ثب تبویس ثط ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ٘ ٚبحی ٝای٘ ،بقط فِّٓی،ربٖ(ٌ .)1378ط زقٍطی  ٚتٛؾق ٝرٟبٖ ؾٔ،ْٛتطرٕیٗ:ضوٗ اِسیٗ افتربضی،فجساِطضب،نبِحی أیٗ ٔ ٚقه ٝٔٛؾبزات .قطوت چبح ٚ
٘كط ثبظضٌب٘ی ٚاثؿت ٝثٛٔ ٝؾؿٔ ٝغبِقبت  ٚپػٞٚف ثبظضٌب٘ی
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