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چكيذٌ  

زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٌطزقٍطي ضٚيىطزٞبي پبيساضي ثٝ ذبعط افعايف ٍ٘طا٘يٟبي ثيٗ إِّّي ثطاي ٔؿبئُ 

اوِٛٛغيىي ضقس يبفتٝ اؾت وٝ ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي ضٚيىطزٞبي پبيساضي، اٍِٛي وبّٔي 

.  ثطاي ٍٟ٘ساضي ربشثٝ ٞب چٝ عجيقي ٚ چٝ فطٍٞٙي ثبقس

ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت نٙقت تٛضيؿٓ زض فهط حبضط ٚ زضآٔسظايي آٖ ثطاي وكٛض، ا٘زبْ ٔغبِقبت 

ضاٞجطزي ٚ قٙبؾبيي ظٔيٙٝ ٞب ٚ چبِف ٞبي تٛؾقٝ ايٗ نٙقت ٚ ثرهٛل تٛؾقٝ پبيساض آٖ زض پٟٙٝ 

 .ٞبي پطربشثٝ اي ٔب٘ٙس ٔٙبعك ذكه ٚ وٛيطي أطي ضطٚضي ٔي ٕ٘بيس

ثط ايٗ اؾبؼ زض ايٗ ٔمبِٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛز ربشثٝ ٞبي عجيقي ٚ فطٍٞٙي ٚ تبضيري ظيبز قٟط يعز، 

اثتسا ثٝ تجييٗ فٛأُ زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي تأحيطٌصاض ثط ايٗ نٙقت ثب تٛرٝ ثٝ اثقبز پبيساضي پطزاذتٝ قسٜ ٚ 

 زضرٝ إٞيت ٘مبط لٛت ٚ Expert Choice ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ ٘طْ افعاض AHPؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيىٟبي 

ضقف ٚ ٕٞچٙيٗ فطنتٟب ٚ تٟسيسٞبي آٖ ٔحبؾجٝ ، ضتجٝ ثٙسي ٚ اضظيبثي قسٜ ٚ زضٟ٘بيت ثب تٛرٝ ثٝ 

 . ،٘ٛؿ ضاٞجطز تقييٗ قسٜ اؾت SWOTأتيبظٞبي وؿت قسٜ، ثب اؾتفبزٜ اظٕ٘ٛزاض 

ٌطزقٍطي پبيساض قٟط يعز اٍِٛي احطثرف ٘ؾبْ ٘تبيذ تحميك حبوي اظ آٖ اؾت وٝ اٍِٛي تٟبرٕي، 

ثٛزٜ وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ آٖ ٔي تٛاٖ ثٝ ا٘تربة ضاٞجطزٞبيي پطزاذت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ لٛت ٞبي ٔٛرٛز ٔٙغمٝ 

ٚ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ فطنتٟبي قٙبذتٝ قسٜ زض ايٗ ٘ؾبْ ٔي تٛا٘س اٞساف پبيساضي تٛضيؿٓ زض ايٗ ذغٝ ضا 

. تضٕيٗ وٙس

 

قٟط يعز ، تٛضيؿتي، تٛؾقٝ پبيساض، ٘ؾبْ SWOTثط٘بٔٝ ضيعي ضاٞجطزي، ٔسَ  :ياشٌ َاي كليذي
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Abstract  
In Sustainable tourism planning, sustainability approaches have grown for increasing of 

international concerns about ecological issues that seems planning for sustainability approach is a 

perfect model for maintaining of natural and cultural attractions.                     .                        

with attention to importance of tourism industry in present age and its income for the country, the 

strategic studies and recognition of grounds and challenges of development of this industry are 

essential affairs about sustainable development, especially in charismatic areas of arid and desert.               

Accordingly, in this paper according to the existence of great natural and cultural and historical 

attractions of Yazd city, the first, the internal and external factors of affecting this industry are 

explained according to stability aspects and then by using of AHP techniques and using of Expert 

Choice software , the degree of importance of strengths and weaknesses and also the opportunities 

and threats are calculated, evaluated and ranked and finally by  using SWOT chart, the strategy 

type is determined.                                           .    

The results indicate that the aggressive pattern is effective model of sustainable tourism system of 

Yazd city that with using of this pattern can guarantee targets of sustainable tourism in this 

Territory.                     .      

 

Key words: strategic planning, SWOT, sustainable development, tourism system, Yazd 

 

مقذمٍ - 1 

تيان مسألٍ - 1-1

زض ؾبِٟبي اذيط نٙقت تٛضيؿٓ ٚ ثبظتبثٟبي التهبزي ٔطثٛط ثٝ آٖ زض قطايظ ٌؿتطزٜ تطي اظ رٟب٘ي 

 زض ٚالـ أطٚظٜ نٙقت رٟبٍ٘طزي .(sugiyarto&orther,2003:3)ؾبظي ز٘يبي التهبزي ضخ زازٜ اؾت 

ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ اثعاضٞبي ٟٔٓ زض قٙبؾب٘سٖ ٞٛيت ّٔي ٚ فطٍٞٙي، تحهيّي، زضآٔس ٚ ضقس ٚ پٛيبيي 

  (.25: 1385ٔكيطي ٚ ٘ؾطيبٖ، )التهبز قٕطزٜ ٔي قٛز 

تٛضيؿٓ پبيساض، حبِت تٛؾقٝ يبفتٝ تٛضيؿٓ اؾت وٝ اظ ظيبٖ ضؾب٘سٖ ثٝ ٔحيظ، التهبز ٚ فطٍٟٞٙبي  

ٞسف ايٗ ٘ٛؿ اظ تٛضيؿٓ، تضٕيٗ تٛؾقٝ . ٔىبٟ٘بيي وٝ ٌطزقٍطي زض آٟ٘ب اتفبق ٔي افتس، ارتٙبة ٔي وٙس

اي اؾت وٝ تزطثٝ ٔخجتي ضا ثطاي افطاز ٔحّي، قطوتٟبي تٛضيؿتي ٚ ذٛز تٛضيؿتٟب زض ثطزاضز     

(Forsyth, 2009: 1 .)وٝ اظ ٘ؾط اوِٛٛغيىي ٚ ثْٛ قٙبذتي ٘ٛفي اظ تٛضيؿٓ اؾت زض ٚالـ تٛضيؿٓ پبيساض 

         ذغط ثٛزٜ ٚ اظ ٘ؾط التهبزي لبثُ ارطا ٚ ٕٔىٗ ٚ اظ ٘ؾط ارتٕبفي لبثُ پصيطـ ثبقس ثي

(Megan, 2002: 2 .)

ٌطزقٍطي فمظ ثركي اظ تٛؾقٝ . ٌطزقٍطي پبيساض ضا ٕ٘ي تٛاٖ رسا اظ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ پبيساض زا٘ؿت

اؾت وٝ ثط ضطٚضت اؾتفبزٜ ٚ تٛؾقٝ ٔٙبثـ ٌطزقٍطي زض يه ضاٜ ؾبِٓ تأويس ٔي وٙس ٚ ٕٞعٔبٖ 

(.  63: 1387تمٛايي ٚ ٕٞىبض،  )تٕٟيساتي فطاٞٓ ٔي وٙس وٝ ٔٙبثـ ثطاي اؾتفبزٜ ٘ؿُ ٞبي آيٙسٜ ثبلي ثٕب٘س 

أطٚظٜ ٞط ٘ٛؿ تٛؾقٝ اي ثب ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٔسيطيت يىپبضچٝ ٕٔىٗ اؾت وٝ ايٗ أط ثٛيػٜ زض ٔٛضز 

زض ٚالـ ثط٘بٔٝ ضيعي، فقبِيتي چٙس ثقسي ٚ يىپبضچٝ اؾت . تٛضيؿٓ پبيساض ضطٚضت ثيكتطي پيسا ٔي وٙس
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وٝ زض ثطٌيط٘سٜ فٛأُ ارتٕبفي، التهبزي، ؾيبؾي، ضٚاٖ قٙبذتي ٚ تىِٙٛٛغيىي ٔي ثبقس   

(Alipour,1996:367)  .

ٞسف ايٗ ٘ٛؿ ثط٘بٔٝ ضيعي، ثطلطاضي تٛاظٖ ثيٗ فٛأُ وٙتطَ ٘بپصيط ذبضري ٚ فٛأُ لبثُ وٙتطَ 

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ . (Helmy,2004: 479)زاذّي ثٝ ذبعط اؾتفبزٜ اظ فطنتٟب ٚ زٚضي اظ ٔربعطات اؾت 

اؾبؼ . (289: 1382ٌي، )ثط٘بٔٝ ضيعي تٛرٝ ثٝ ٘يبظٞبي رٛأـ ٔيعثبٖ اظ إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت 

تٛؾقٝ پبيساض ٌطزقٍطي، ثطلطاضي ضاثغٝ ثيٗ ؾٝ رعء ٌطزقٍطاٖ، ٔمهس ٚ ربٔقٝ ٔيعثبٖ ٔي ثبقس ثٝ 

ٌٛ٘ٝ اي وٝ ايٗ ضاثغٝ زض زضاظٔست ثب حفؼ ٔٙبثـ عجيقي ثتٛا٘س، افتساَ ذٛز ضا حفؼ وٙس ٚ ضٕٗ تأٔيٗ 

(.  65: 1387تمٛايي ٚ ٕٞىبض، )٘يبظٞبي ربضي ٌطزقٍطاٖ ٔٛرت حفؼ ٚ تمٛيت فطنتٟبي آتي قٛز 

 تهٕيٓ زض ارطاي ٚ ٌيطي تهٕيٓ ثٙسي، نٛضت ٞٙط ٚ فّٓ فٙٛاٖ ثٝ (اؾتطاتػيه) ضاٞجطزي ضيعي ثط٘بٔٝ

يب  ٚؽيفٝ آٖ، ٚؾيّة ثٝ ٔسيطاٖ وٝ اؾت فطايٙسي زض ٚالـ ،(en. Wikipedia.org)٘ؾط  ٔٛضز اٞساف تحمك ضاؾتبي

ؾبظ٘س  ٔي فطاٞٓ اؾت، الظْ ٔأٔٛضيت ايٗ ثٝ ضؾيسٖ ثطاي وٝ ضا اثعاضي ٚ وٙٙس ٔي تطؾيٓ ضا ؾبظٔبٖ انّي ٔأٔٛضيت

 ضيعاٖ ثط٘بٔٝ ٚ ضاٞجطزي ضيعاٖ ثط٘بٔٝ فٙٛاٖ ثٝ ضا ٌيط٘سٌبٖ تٛاٖ تهٕيٓ ٔي ضٚ ايٗ اظ. (10: 1384 ٔؿيحي، ٔطازي)

 وطز تهٛض ٚ لّٕساز ٞب ؾبظٔبٖ ٔرتّف ٚؽبيف ٚ زض ؾغٛح ٌيطي تهٕيٓ وٙٙسٌبٖ تؿٟيُ ثٝ فٙٛاٖ ضا ضاٞجطزي

(. 67: 1388 پيطؼ ٚ ثطايؿٖٛ،)

 ثط٘بٔٝ ضٚ٘س اظ ثركي ٔخبثٝ ثٝ ٕٞة فٛأُ ٟ٘بيي، ضاٞجطزي تسٚيٗ ثطاي اؾت الظْ ضاٞجطزي ضيعي ثط٘بٔٝ زض

اظ ايٗ . (Bernroider, 2002: 546) زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛ٘س SWOTتحّيُ  ٚ تزعيٝ ضٚـ چبضچٛة زض ضيعي ضاٞجطزي

 تحّيُ زض ٔكتطن ٞبي اؾتفبزٜ ٚ ٌيطي تهٕيٓ ثطاي حٕبيتي ٟٔٓ ٞبي ضاٜ اظ يىي ضاٞجطزي ضيعي ضٚ ثط٘بٔٝ

 تٟسيس ٚ ٞب فطنت ضقف، لٛت، ٘مبط تقطيف ثب وٝ آيس ٔي قٕبض ثٝ ٔحيظ ذبضري ٚ زاذّي ؾيؿتٕبتيه فٛأُ

 ثب ٔمبثّٝ ٚ ٞب ضقف ثطزٖ ثيٗ اظ فطنتٟب، اظ اؾتفبزٜ آٖ ٔجٙبي وٝ ثؿبظز تٛا٘س ضاٞجطزٞبيي ٔي ؾبظٔبٖ ٞبي

  (Yuksel & Dagdeviren, 2007: 3365)تٟسيسٞبؾت 

ايطاٖ اظ رٙجٝ ربشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي، زاضاي ا٘ٛاؿ الّيٓ ٞب، فضبٞب ٚ فهُ ٞبؾت ٚ اظ رٙجٝ ٞبي آحبض 

حتي ٚالـ قسٖ ايٗ وكٛض زض ٔٙغمٝ ذكه، . عجيقي ٚ فطٍٞٙي ثب وكٛضٞبي پيكطفتٝ ثطاثطي ٔي وٙس

ظيجبئيٟبي ٘بزضي ضا ثطاي آٖ ثٛرٛز آٚضزٜ وٝ ثطضؾي لبثّيتٟب ٚ ضقفٟبي آٖ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ضاٞجطزي زض 

.  ايٗ ؾىٛ٘تٍبٟٞبي ٚاحٝ اي ٔي تٛا٘س زضآٔسٞبي ظيبزي ضا ثطاي وكٛض زض ثطزاقتٝ ثبقس

اَميت ي ضريرت - 1-2

چطا وٝ . فهط وٙٛ٘ي ضا اٌط فهط ٌطزقٍطي ٚ نٙبيـ ٚاثؿتٝ ٘بٍٔصاضي وٙيٓ، چٙساٖ ٌعافٝ ٍ٘فتٝ ايٓ

نٙقت تٛضيؿٓ ثٝ فٙٛاٖ ؾٛٔيٗ نٙقت حبَ حبضط ز٘يب پؽ اظ ٘فت ٚ ذٛزضٚ، ثٝ ٔطٚض ٔي ضٚز تب زض 

ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ايطاٖ ٘يع . ؾبَ ٞبيي ٘ٝ چٙساٖ زٚض ثٝ فٙٛاٖ أپطاتٛض نٙقت زض نسض نٙبيـ رٟبٖ لطاض ٌيطز

 ؾبِٝ ٌطزقٍطي ثطاي 20 ٔيّيبضز زالضي ايٗ نٙقت، چكٓ ا٘ساظ 1000ثطاي زٚض ٕ٘ب٘سٖ اظ ٌطزـ ٔبِي

 ٔيّيبضز زالض ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔجٙب ٞسفٍصاضي 2۵رصة يه ٚ ٘يٓ زضنس اظ ٌطزقٍطاٖ رٟب٘ي ٚ زؾتيبثي ثٝ 
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ثب ايٗ ٍ٘بٜ ٚ زض ؾبيٝ ثطٚظ ٚ ؽٟٛض قطايظ ضلبثتي ٌطزقٍطي زض ؾجس رٟب٘ي تجّيغبت ٚ . وطزٜ ا٘س

 قطايغي ضا ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ وٝ ثطاؾبؼ آٖ "فهط رسيس تٛضيؿٓ"ثبظاضٞبي ٔٛرٛز، پبضازايٓ رسيس 

ٔحهٛالت رٟبٍ٘طزي ثبيس زض ثبظاضٞبيي ثب ضلبثت ثؿيبض فكطزٜ فطضٝ قٛ٘س ٚ تمبضبٞبي پيچيسٜ ٚ ٔتٙٛؿ 

زض حميمت ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ذٛاؾتٝ يب ٘بذٛاؾتٝ . ضا ثب ليٕت ٞبي ٔٙبؾت ٚ اؾتب٘ساضز پبؾد ٌٛيٙس

ثبظاضي ثب ضلبثت وبُٔ زض ايٗ نٙقت قىُ ٌطفتٝ وٝ زِٚت ٞب ٚ ؾبظٔبٖ ٞبيي ٔي تٛا٘ٙس زض ايٗ ٔيساٖ ثٝ 

حيبت ذٛز ازأٝ زٞٙس وٝ اٚال لبثّيت ٞب ٚ ؽطفيت ٞبي افعايف يبثٙسٜ زاقتٝ ثبقٙس ٚ حب٘يب ثتٛا٘ٙس ثب زضن 

   ثب اتربش ٔٙبؾت تطيٗ ؾيبؾت ٞب ضاٜ ضقس ٚ تطلي ضا ٕٞٛاض ؾبظ٘س،فٕيك ٔفبٞيٓ ويفيت ٚ ضلبثت

(www.mardomsalari.com) 

ثطلطاضي تٛاظٖ ٚ تقبزَ زض . ضقس نٙقت ٌطزقٍطي تبحيطات چٙس رب٘جٝ اي زض وكٛضٞب ثٝ ز٘جبَ زاضز

ٚضقيت پطزاذت ٞب، تٙٛؿ التهبزي، افعايف زضآٔسٞب ٚ ايزبز فطنت ٞبي قغّي اظ پيبٔسٞبي ايٗ 

 زؾتيبثي ثٝ ضقس التهبزي پبيساض اظ قبذم ٞبي انّي پيكطفت ثطاي  ٚنٙقت ثٝ قٕبض ٔي آيس

 ثطاي ثيكتط وكٛضٞبي زض حبَ (.Hall & Sullivan,1996:13)ٔي ضٚز وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ ثٝ قٕبض 

.  ؾتٖٛ انّي تٛؾقٝ التهبزي ثٝ قٕبض ٔي آيس،تٛؾقٝ ثٝ ٚيػٜ وكٛضٞبي حسالُ تٛؾقٝ يبفتٝ، ٌطزقٍطي

ٌطزقٍطي ٔي تٛا٘س ثب ٔكبضوت زض ؾٝ ٞسف . اِجتٝ ايٗ أط زض ٕٞٝ وكٛضٞب ثٝ يه ٔيعاٖ ٚرٛز ٘ساضز

انّي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ وٝ تِٛيس زضآٔس، اقتغبَ ظايي ٚ زضآٔس ٘بقي اظ ٚضٚز اضظ ذبضري اؾت، 

ٌطزقٍطي فطنت ٞبي قغّي ذٛثي ضا . ٘مف ٟٕٔي زض لبِت ٘يطٚي ٔحطن تٛؾقٝ التهبزي ايفب وٙس

ثطاي ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف ارتٕبفي ثٝ ٚرٛز ٔي آٚضز ٚ زض ٘تيزٝ ٔي تٛا٘س ٘مف ٟٕٔي زض ضيكٝ وٗ وطزٖ 

 زِٚت ٞط ،فالٜٚ ثط ايٗ ٌطزقٍطي (.Bar,1996: 15 )فمط زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ زاقتٝ ثبقس

وكٛض ضا ثٝ تٛؾقٝ ظيطؾبذتٟبي ذٛز تكٛيك ٔي وٙس، ٕٞچٙيٗ زض تٛاظٖ پطزاذت ٞبي وكٛضي  ٘يع ٘مف 

اظ . ثٝ فجبضتي ٌطزقٍطي ٔٛتٛض لسضتٕٙس پيكطفت زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ ثٝ قٕبض ٔي آيس. زاضز

. وٝ ثٝ عٛض ٔزعا ٕ٘ي تٛا٘س ضقس وٙس عطفي ٌطزقٍطي ٔحٛض تٛؾقٝ پبيساض وكٛضٞب ثٝ قٕبض ٔي آيس

 تٛؾقٝ ايٗ نٙقت زض ٌطٚ ضقس ٚ تٛؾقٝ ثركٟب ٚ ظيطؾبذت ٞبي ٔرتّف ارتٕبفي اؾت

زض ٘تيزٝ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ تٛؾقٝ پبيساض زض فطنٝ ٌطزقٍطي تٕبْ لبثّيت ٞبي . (1: 1385نبزليٖٛ،)

تٛرٝ ثٝ نٙقت ٌطزقٍطي ثيبٍ٘ط ايٗ ٚالقيت اؾت وٝ ايٗ أط ثٝ يه . ربٔقٝ ثبيس ثىبض ٌطفتٝ قٛز

ؾّؿّٝ تأحيطات ٚ تغييطات التهبزي، فطٍٞٙي ٚ ارتٕبفي ٚ حتي ٔحيغي زض ٞط وكٛضي ٔي ا٘زبٔس 

(Pears, 1989:11 ) .ٓٞ ٖ٘بْ ثطز ظيطا ثطذالف اغّت نٙبيـ "نٙقت ؾفيس"چٙيٗ اظ آٖ ٔي تٛاٖ ثب فٙٛا 

تِٛيسي، ثسٖٚ آِٛزٜ ؾبظي ٔحيظ ظيؿت ا٘ؿب٘ي، ظٔيٙٝ ؾبظ زٚؾتي ٚ تفبٞٓ ثيٗ ّٔت ٞبؾت ٚ نّح ٚ 

( 82: 1386پبپّي يعزي ٚ ؾمبيي، )نفب ضا ثطاي ٔطزْ ثٝ اضٔغبٖ ٔي آٚضز 
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اَذاف - 1-3

اضائٝ قٕبي وّي ربشثٝ ٞبي تٛضيؿتي زض ٔٙبعك ذكه ٚ اضظيبثي فٛأُ ٔؤحط ثط پبيساضي ٚ ٘بپبيساضي 

تٛضيؿٓ قٟطي ٚ عجيقي زض ايٗ ٔٙبعك ٚثٛيػٜ زض يعز ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي رٟت تضٕيٗ تٛضيؿٓ پبيساض 

زض ايٗ ٔٙبعك 

پيطيىٍ تحقيق - 1-4

ا٘ؿبٟ٘ب زض زٚضاٖ ٞبي ٔرتّف ظ٘سٌي ذٛز ثطاي زيسٖ رصاثيت ٞبي عجيقي، وكف فطنت ٞبي 

آٌبٞي اظ تٙٛؿ ٞبي لٛٔي ٚ فطٍٞٙي ثبض ؾفط ثؿتٝ  التهبزي، ثٟطٜ ٔٙسي اظ أىب٘بت ظيؿتي ٔٙبؾت تط،

              ي تبضيد زاضزا٘س، ثٙبثطيٗ تٛضيؿٓ لسٔتي ثٝ ثّٙساا٘س ٚ ٔكىالت ضاٜ ضا ٘يع تحُٕ وطزٜ 

(. 65: 1385ظاٞسي،  )

ٌطزقٍطي يىي اظ پطزضآٔستطيٗ ثركٟبي التهبزي اؾت وٝ ثٝ تزبضت ٞعاضٜ ؾْٛ ٔٛؾْٛ اؾت ٚ 

رطيبٟ٘بي ٌطزقٍطي ثيٗ إِّّي پٛيبتطيٗ ٔجبزالت التهبزي ضا وٝ ٕٔىٗ اؾت ثيٗ وكٛضٞب اتفبق ثيفتس 

(. 96: 1384ٚال فطا٘ؿٛا ٚ ثيچطيُ، )ثٝ ٚرٛز ٔي آٚضز 

التهبزي ٔٛضز تٛرٝ نبحجٙؾطاٖ ٚالـ   ثٝ ثقس زض ازثيبت1980ثب آ٘ىٝ ٔفبٞيٓ تٛؾقٝ پبيساض اظ زٞٝ 

رٟبٍ٘طزي ثط التهبز، ٔحيظ ظيؿت ٚ فطًٞٙ ٘مبط  قسٜ اؾت، أب ثب تٛرٝ ثٝ احطات فقبِيت ٞبي

 ثب قٙبؾبيي احطات ثبِمٜٛ تٛضيؿٓ ا٘جٜٛ آغبظ قس ٚ 1960زٞٝ  ؾيبحتي، تٛؾقٝ تبضيري تٛضيؿٓ پبيساض اظ

ٔفْٟٛ تٛضيؿٓ ؾجع وٝ ثط اؾبؼ آٖ اضظـ ؾطٔبيٝ ٞبي عجيقي ٚ ٔيعاٖ ذؿبضت ٞب   ثب تِٛس1970زض زٞٝ 

 ٔٙبثـ عجيقي ٚ فطٍٞٙي ٚ ؾبيط تٚاضزٜ ثط ٔحيظ ظيؿت ثطآٚضز ٔي قٛز، تٛرٝ ثٝ حفبػ ٚ آؾيت ٞبي

 1992 ؾپؽ زض ؾبَ. رٟبٍ٘طزي ثطاي اؾتفبزٜ زايٓ ٘ؿُ فقّي ٚ ٘ؿُ ٞبي آيٙسٜ ثيكتط ٔقغٛف قس ٔٙبثـ

تٛضيؿٓ پبيساض   آٖ، ثطاي تحمك تٛؾق21ٝزض وٙفطا٘ؽ ٔزٕـ ظٔيٗ زض ضيٛ ٚ ثٝ ذهٛل زض لغقٙبٔٝ 

ؾطيـ تقساز رٟبٍ٘طزاٖ ٚ  ثٝ ز٘جبَ افعايف. ثٝ فُٕ آٔسWTO ٚ WTTC تٛنيٝ ٞبي ٔفيسي تٛؾظ

، زض وٙفطا٘ؽ زٚؾتساضاٖ ثيٗ 1990ٌؿتطـ فطآيٙس نٙقت تٛضيؿٓ زض ٘مبط ٔرتّف رٟبٖ زض عَٛ زٞٝ

ٞبي ثيٗ إِّّي ٘يع وبضقٙبؾبٖ ٚ نبحجٙؾطاٖ   ٚ ثؿيبضي زيٍط اظ ٕٞبيف1999إِّّي عجيقت زض ؾبَ 

پبيساضي ثرف رٟبٍ٘طزي ضا يبزآٚض قسٜ ٚ ٘ؿجت ثٝ ضفـ يب  وكٛضٞبي ٔرتّف إٞيت تٛرٝ ثٝ فٛأُ

.  (1: 1385فبثسي، ) ثرف ٞكساض زازٜ ا٘س تقسيُ فٛأُ ٘بپبيساضي ايٗ

ثٝ عٛض وّي ٔي تٛاٖ ٌفت زض عي ؾبِٟبي اذيط وٝ ٔمِٛٝ ٌطزقٍطي ٚ تحميمبت ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ زض 

ٔزبٔـ ثيٗ إِّّي اظ إٞيت ٚيػٜ اي ثطذٛضزاض قسٜ اؾت زض ايطاٖ تحميمبت ربٔقي زض ظٔيٙٝ تٛضيؿٓ 

. پبيساض زض ٔٙبعك ذبل، ثرهٛل زض ٔحسٚزٜ ٔٙبعك ذكه نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت

سًاالت تحقيق - 1-5

ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت نٙقت تٛضيؿٓ زض زٚضٜ ٞبي اذيط ٚ زاضاثٛزٖ ربشثٝ ٞبي ذبل عجيقي ٚ فطٍٞٙي 

ٚيػٜ زض قٟطٞبي ٔٙبعك ذكه ٚ تبويس ثط پبيساضي زض ايٗ ظٔيٙٝ، ؾقي قسٜ زض ايٗ ٔمبِٝ ثب ثطضؾي 
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پتب٘ؿيُ ٞب ٚ ٔحسٚزيت ٞبي تٛؾقٝ پبيساض ٌطزقٍطي زض ٔٙبعك ذكه، ضاٞجطزٞب ٚ ضاٞىبضٞبيي اضائٝ 

 ثٝ  ٚ عجيقي يعز ضاچٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ آحبض تبضيري ٚ ٔيطاث فطٍٞٙي تب ثٝ ايٗ ؾٛاَ پبؾد زٞس وٝ  ٌطزز

 ايفبي ٘مف ٔيطاث ثتٛا٘ٙس ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجقي تٛؾقٝ آٚض، ظ٘سٜ ٚ ٞٛيت ضةفالٜٚ  وٝ ٌٛ٘ٝ اي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز

زٜ ٚ ثطاي آيٙسٌبٖ ٘يع ايٗ ٔيطاث ضا ثهٛضت وبُٔ ٞسيٝ ثرف ثب ظ٘سٌي ٚالقي ٚ ربضي ٔطزْ فزيٗ ـ

 ؟ ٕ٘بيٙس

ريش تحقيق - 1-6

ثطاي رٕـ آٚضي اعالفبت ٚ زازٜ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ . تحّيّي اؾت- ضٚيىطز حبوٓ ثط ايٗ تحميك تٛنيفي

اظ ثطضؾي ٞبي اؾٙبزي ٚ وتبثرب٘ٝ اي ٚ ٔغبِقبت ٔيسا٘ي اؾتفبزٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ 

ٝ ٞب اظ ٔسَ   SWOTثطضؾي ٚضقيت وّي ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ پطزاذتٝ، ؾپؽ ثطاي تزعيٝ ٚ تحّيُ يبفت

ـ ٞبي اظ وٝ يىي ٔي ثبقس اؾتفبزٜ قسٜ  اؾتطاتػيه ثط٘بٔٝ ضيعي فطآيٙس زض السأبت تحّيُ زض ٔٙبؾت ضٚ

انغالحي اؾت وٝ ثطاي قٙبؾبيي ٚ ٔمبيؿٝ ٘مبط لٛت ٚ ضقف زاذّي ٚ  (SWOT)ؾٛآت  .اؾت

فطنت ٞب ٚ تٟسيسات ذبضري وٝ يه ؾبظٔبٖ، ٔزٕٛفٝ ٚ يب لّٕطٚ رغطافيبيي ثب آٖ ضٚثطٚؾت ثٝ وبضثطزٜ 

. ٔي قٛز

ٞسف اظ ايٗ ٔمبيؿٝ قٙبؾبيي يىي اظ چٟبض اٍِٛي ذبل ثطاي ؾبظٌبضي ٔٛلقيت ٞبي زاذّي ٚ 

 . ايٗ اٍِٛ تٛؾظ چٟبضذب٘ٝ ٔٙسضد زض قىُ ٔطثٛعٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. ذبضري يه ٔزٕٛفٝ اؾت

 ثمب ٘يع اٍِٛي  ، وٝ ٔي تٛاٖ آٖ ضاحسالُ -حسالُ  يبتسافقي اٍِٛي ٞسف وّي :فقيازت ؛1اٍِٛي 

 .تٟسيس ٞبؾت ٘بٔيس، وبٞف ضقف ٞبي ؾيؿتٓ ثطاي وبؾتٗ ٚ ذٙخي ؾبظي

تالـ زاضز ثب وبؾتٗ اظ ضقف ٞب حساوخط ايٗ اٍِٛ  (: حساوخط-حسالُ)؛ ٔحبفؾٝ وبضا٘ٝ 2اٍِٛي 

 ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت زض ٔحيظ ذبضري ذٛز ٔتٛرٝ ٚرٛز  يه.اؾتفبزٜ ضا اظ فطنت ٞبي ٔٛرٛز ثجطز

 زض چٙيٗ .ذٛز لبزض ثٝ ثٟطٜ ثطزاضي اظ آٖ ٘جبقس فطنت ٞبيي قٛز، ِٚي ثٝ ٚاؾغٝ ضقف ٞبي ؾبظٔب٘ي

 .فطاٞٓ آٚضز  ا٘غجبلي ٔي تٛا٘س أىبٖ اؾتفبزٜ اظ فطنت ضااٍِٛياتربش  قطايغي،

ثب   ثطپبيٝ ثٟطٜ ٌطفتٗ اظ لٛتٟبي ؾيؿتٓ ثطاي ٔمبثّٝ اٍِٛيٗا: (حسالُ -حساوخط)؛ ضلبثتي 3اٍِٛي 

 .ضؾب٘سٖ ٘مبط لٛت ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ تٟسيسات اؾت تٟسيسات تسٚيٗ ٔي قٛز ٚ ٞسف آٖ ثٝ حساوخط

وٝ وبضثطز ٘بثزبي لسضت ٔي تٛا٘س ٘تبيذ  ثب ٚرٛز ايٗ، اظ آ٘زب وٝ تزبضة ٌصقتٝ ٘كبٖ زازٜ اؾت

ثطاي ضفـ تٟسيسات اؾتفبزٜ  آٚضز، ٞيچ ؾبظٔب٘ي ٘جبيس ثٝ عٛض ٘ؿٙزيسٜ اظ لسضت ذٛز ٘بٔغّٛثي ثٝ ثبض

 .وٙس

ٓ ٞب ذٛاٞبٖ ٚضقيتي ٞؿتٙس وٝ لبزض ثبقٙس   تٕبْ:(حساوخط- حساوخط )تٟبرٕي؛ 4اٍِٛي  ؾيؿت

  زفبفي وٝ يه ضاٜ حُ ٚاوٙكي اٍِٛي ثط ذالف.لٛت ٚ فطنتٟبي ذٛز ضا ثٝ حساوخط ثطؾب٘ٙس ٕٞعٔبٖ
                                                 

2-Mini-Mini Strategy 

3-Mini-Maxi Strategy 

4-Maxi-Mini Strategy
 

 

5-Maxi-Maxi Strategy
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ؾبظٔبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘مبط لٛت   اؾت، زض چٙيٗ ٚضقيتيتٟبرٕي يه ضاٜ حُ وٙكٍطاٍِٛي اؾت 

 (.53: 1384 ٌّىبض، )ثبظاض تِٛيسات ٚ ذسٔبت ذٛز ٌبْ ثط ٔي زاضز ذٛيف ثطاي ٌؿتطـ

ثٝ ٔٙؾٛض تزعيٝ ٚ تحّيُ ٘ؾبْ تٛضيؿتي قٟط يعز اثتسا لٛت ٞب، ضقف ٞب، فطنت ٞب ٚ تٟسيسٞبي 

٘ؾبْ ٔصوٛض قٙبؾبيي، ؾپؽ ضطيت إٞيت ٞط يه اظ آٟ٘ب ثط ٔجٙبي ضٚـ زِفي ٚ عجك ٘ؾط ٔترههبٖ ثب 

 ٔحبؾجٝ Expert Choiceتٛؾظ ٘طْ افعاض  (ثٝ ٔٙؾٛض ٔمبيؿبت ظٚري)اؾتفبزٜ اظ ٔبتطيؿٟبي لغطي 

. ٌطزيس

 

 

  SWOTاثقبز چٟبضٌب٘ٝ تزعيٝ ٚ تحّيُ - 1قىُ 

 www.blogfa.com :ٔأذص

تطريح يىؿبٖ تب وبٔالً )ٔجٙبي ٔمبيؿبت ظٚري ثطاؾبؼ رسَٚ ٔيعاٖ إٞيت تٛٔبؼ اَ ؾبفتي 

ٝ ٞبي رفتي زض يه ٔبتطيؽ . (1رسَٚ )ٔي ثبقس     (ٔطرح . حجت ٔي قٛز (6×6ثغٛض ٔخبَ ) K×Kٔمبيؿ

الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٔبتطيؽ ٔمبيؿٝ اي، .  ٘كبٖ ٔي زٞيA=aijٓٔبتطيؽ زاٚضي ٔمبيؿٝ اي رفتي ضا ثب 

 اؾت، پؽ تطريح ؾٙزٝ زٚ ثٝ يه 5 اؾت؛ يقٙي اٌط تطريح ؾٙزٝ يه ثٝ زٚ، يه ٔبتطيؽ ٔقىٛؼ

ٝ ٞب ثٝ يىي اظ زٚ نٛضت ظيط تقييٗ ٔي قٛز5/1  : اؾت ٚ ثٝ فجبضت زيٍط افساز ٞط يه اظ ٔمبيؿ

 .ثٝ نٛضت ٔقىٛؼ افساز ٔصوٛض (زْٚ                      ؛  9 تب 1ثٝ نٛضت افساز  (اَٚ

٘كبٖ زٞٙسٜ زاٚضي ثط٘بٔٝ ضيع زض ٔٛضز  (j ؾتٖٛ iؾغط ) aijزض ٞطيه اظ حبِت ٞبي يبز قسٜ ٔمساض 

 تب 1افساز )ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ اِٚٛيت ٞب ثٝ زٚ نٛضت .  اؾت(j) ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ؾٙزٝ (i)إٞيت ٘ؿجي 

 اْ لطاض i ثعضٌتط اظ يه ثبقس، ؾٙزٝ اي وٝ زض ؾغط aij٘كبٖ زازٜ ٔي قٛ٘س، اٌط ٔمساض  ( ٚ ٔقىٛؼ آٟ٘ب9

 اْ لطاض زاضز ٚ ثطفىؽ، ٔمبزيط jزاضز زاضاي إٞيت ٘ؿجي ثيكتطي ٘ؿجت ثٝ ؾٙزٝ اي اؾت وٝ زض ؾتٖٛ 

.  اْ زاضزj اْ إٞيت ٘ؿجي وٕتطي ٘ؿجت ثٝ ؾٙزٝ iوٕتط اظ يه ٘كبٖ زٞٙسٜ آٖ اؾت وٝ ؾٙزٝ 

                                                                                                                                                         
6-Reactive

 
 

7- Proactive 

8- Reciprocal Matrix 
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ٝ ٞبي ظٚري- 1رسَٚ قٕبضٜ   ٔمبزيط تطريح ٞب ثطاي ٔمبيؿ

 8 ي 6 ي 4 ي2 9 7 5 3 1 مقذار امتياز

 تطريحبت ثيٗ فٛانُ فٛق وبٔالً ٔطرح تطريح ثؿيبض لٛي لٛيَبً ٔطرح ٘ؿجتبً ٔطرح تطريح يىؿبٖ درجٍ اَميت در مقايسٍ دي تٍ دي

 

پؽ اظ تقييٗ ضطيت إٞيت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظي ضطايت فٛأُ زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي اظ عطيك تمؿيٓ ثط ٔيبٍ٘يٗ 

ثٝ ٔٙؾٛض تقييٗ ٚظٖ ٟ٘بيي ثٝ ٞطيه  (ٔزٕٛؿ ضطايت اؾتب٘ساضز ثطاي فٛأُ زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي ثطاثط ثب يه ٔي ثبقس)

 ثطاؾبؼ زضرٝ إٞيت زازٜ قسٜ ٚ ؾپؽ أتيبظ فٛأُ زضٚ٘ي 4 تب 1اظ ٘مبط لٛت، فطنت، ضقف ٚ تٟسيس ضتجٝ 

 ٔحبؾجٝ ٚ زض آذط ايٗ أتيبظ زض ٕ٘ٛزاض تقييٗ 1اظ عطيك فطَٔٛ  (فطنت ٚ تٟسيس)ٚ فٛأُ ثيطٚ٘ي  (لٛت ٚ ضقف)

 .  افٕبَ، اٍِٛي احطثرف تقييٗ ٚ ضاٞجطزٞب اضائٝ ٌطزيسٜ اؾتSWOTاثقبز 

 

                              .1فطَٔٛ 

VSW: أتيبظ فٛأُ زضٚ٘ي                      WS :ٚظٖ ٟ٘بيي لٛت                                     WW: ٚظٖ ٟ٘بيي ضقف 

VOt :أتيبظ فٛأُ ثيطٚ٘ي             WO :ٚظٖ ٟ٘بيي فطنت                              Wt :ٚظٖ ٟ٘بيي تٟسيس 

 محذيدٌ ي قلمري پصيَص- 1-7

ثب  ايٗ قٟط .قٟط يعز قٟطي ثبؾتب٘ي زض ٔطوع فالت ايطاٖ ٚ ٕٞزٛاض ثب وٛيط ٔطوعي ايطاٖ اؾت

ثٝ  قٟطؾتبٖ ايٗ. تبضيري رٟبٖ اؾت  ويّٛٔتط ٔطثـ اِٚيٗ قٟط ذكت ذبْ ٚ زٚٔيٗ قٟط2397ٚؾقت 

   ثٝ قٕبض   يعززِيُ ٚرٛز ربشثٝ ٞبي قغّي، ضفبٞي ٚ تٕطوع ازاضي، پطرٕقيت تطيٗ قٟطؾتبٖ اؾتبٖ

رٕقيت ايٗ اؾتبٖ ضا تكىيُ  ٔي ضٚز ٚ ثب رٕقيتي حسٚز چٟبضنس ٚ پٙزبٜ ٞعاض ٘فط، تمطيجبً ٘يٕي اظ وُ

 .(ٚثؿبيت ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي، نٙبيـ زؾتي ٚ ٌطزقٍطي اؾتبٖ يعز) ٔي زٞس

 
 (فطًٞٙ رغطافيبيي آثبزيٟبي اؾتبٖ يعز: ٔأذص)ٔحسٚزٜ اؾتبٖ يعز - 2قىُ
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پطوكف اؾت   اغّت ثطاي رٟبٍ٘طزاٖ ٚ ٔطزْ غيطثٛٔي ربِت ٚايٗ اؾتبٖعجيقت زض  ٚيػٌيٟبي ٔتٙٛؿ

شثٝ تطيٗ زيس٘يٟبي ايٗ قٟط ثٝ ااظ پطد ، يىيايٗ پٟٙٝثٝ عٛضي وٝ عجيقت چٙس ٌٛ٘ٝ ٚ وبٔال ٔتفبٚت 

ٚ ثٝ فبنّٝ ٘عزيه  ٞبي ضيً ضٚاٖ ٚ اظ زيٍط ؾٛ اظ يه ؾٛ پٟٙٝ ٞبي ثيبثبٖ ٚ تپٝ. قٕبض ٔي ضٚز

ؾطؾجع، زضٜ ٞب ٚ زأٙٝ ٞبي آٖ ٚ ٌٛ٘بوٛ٘ي آة ٚ ٞٛا اظ رّٜٛ ٞبي  اضتفبفبت ظيجبي قيطوٜٛ ٚ يياللبت

 زض ايٗ قٟط ثٙبٞب ٚ فضبٞبي تبضيري، ثبظاضٞب ٚ ؾبيط .ثٟطٜ ٔٙسي اظ عجيقت اؾت رصاة ثطاي تفطيح ٚ

 .ضٚز تفطيحي ٚ تٛضيؿتي ثٝ قٕبض ٔي ٞبي وٝ زض ثبفت لسيٓ قٟط لطاض زاض٘س ذٛز اظ ربشثٝ أبوٙي

زض ذٛز  فطًٞٙ ٚ تٕسٖ ايطا٘ي ضا ثٙبٞبي ذكتي ٚ ثي ٘ؾيط زض ز٘يب اؾت وٝ ٌٙزيٙٝ اي اظ ٞٙط، يعز اظ

 ذب٘ٝ ٞبي تبضيري، آة ا٘جبضٞب، ثبغٟبي تبضيري، ثبزٌيطٞب ،زاضز وٝ اظ آٖ رّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ثٙبٞبي ٔصٞجي

ايٗ قٟط ثٝ قٟط ثبزٌيطٞب ٚ قٟط زٚچطذٝ ٞب ٘يع قٟطت   وٝ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ،ثبظاضچٝ ٞب اقبضٜ وطز ٚ

. زاضز

٘بْ يعز ٔقٕٛالً يبزآٚض . حىبيت اظ حطوت ٚ ظ٘سٜ ثٛزٖ ٔحيظ ارتٕبفي زاضز ٕٞٝ چيع قٟط زض ايٗ

ٚ  تِٛيسات نٙبيـ زؾتي يعز تب لجُ اظ زٚضٜ ٔبقيٙي قسٖ نٙبيـ، ثٝ زِيُ ويفيت. انيُ اؾت آحبض ٞٙطي ٚ

ثطذٛضزاض  ثطذٛضزاضي اظ انبِت ٞٙطي زاضاي قٟطت رٟب٘ي ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ثٝ عٛض ٘ؿجي اظ ويفيت ذٛثي

ذٛز ثي ٘ؾيط ثٛزٜ ٚ اظ  ؽطافت ٞبي ثٝ وبض ضفتٝ زض ؾبذت آحبض ٞٙطي ٚ ٔقٕبضي ايٗ ٔٙغمٝ زض ٘ٛؿ. اؾت

 .                                                               .                                                                       زٕٞيٗ رٟت زاضاي اضظـ ٞٙطي فطاٚا٘ي ٔي ثبـ

زض ٞعاضٜ ؾْٛ ، ٕٞؿٛ ثب ٌؿتطـ قٟطؾبظي زض فيٗ حفؼ ؾٙت ٞبي ٔقٕبضي ثبؾتب٘ي ٚ  قٟط يعز ايٙه

پيكطفتٝ ٚ  اضزوبٖ ٚؾقت يبفتٝ اؾت ٚ ثٝ قٟطي ثب نٙبيـ ٔسضٖ،- لسيٓ ، ا٘سن ا٘سن زض زقت يعز ثبفت

 فيجط ٘ٛضي، ٘ؿبري، ، وبضذب٘ٝ فؾيٓ فٛالز.ٔقبزٖ ثعضي ٚ ٔٛحط زض تٛؾقٝ وكٛض تجسيُ قسٜ اؾت

ٔتقسز ٚ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔقتمس ٚ ٔترهم، ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقٙٛي ٚ ٔبزي يعز ٞؿتٙس  ثيٕبضؾتبٟ٘بي ٔزٟع ٚ

   ؾٙت ٌصقتٝ، قٟط يعز ضا زض زَ وٛيط، آثبز ٚ تٛإ٘ٙس، پٛيب ٚ زض ٌؿتطٜ تٛؾقٝ حفؼ  وٝ ضٕٗ حفؼ

 .(ٚة ؾبيت ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي اؾتبٖ يعز) وٙٙس ٔي

 مساجذ- 1-1-7

ٔي ذٛضز    اؾتبٖ ثٝ چكٓ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔصٞجي ٚ زاضاِقجبزٜ ثٛزٖ يعز ٔؿبرس ظيبزي زض ربي ربي ايٗ

ايٗ ثٙبي ذكت ٚ ٌّي . لطاض زاضز وٝ زض ايٗ ثيٗ لسيٕي تطيٗ ٔؿزس ايطاٖ يقٙي ٔؿزس ربٔـ فٟطد ٘يع

اظ زيٍط ٔؿبرس . ويّٛٔتطي قطق يعز لطاض زاضز30وٝ اظ نسض اؾالْ ثٝ ٕٞبٖ نٛضت اِٚيٝ ثبلي ٔب٘سٜ، زض

ٔؿزس ربٔـ وجيط يعز اقبضٜ وطز وٝ ثٝ ِحبػ ؾيط تحَٛ تبضيري،  ٚ قبذم اؾتبٖ يعز ٔي تٛاٖ ثٝ ٟٔٓ

ثٝ وبض ضفتٝ زض آٖ اظ إٞيت ثباليي ثطذٛضزاض اؾت، ضٕٙب ؾط زض ضفيـ ٚ  قيٜٛ ؾبذتٕب٘ي ٚ تعئيٙبت

 ٔمط٘ؽ ٞبي ٔقطق، زض ٘فيؽ چٛثي ٌطٜ ٚ ٔٙجت وبضي قسٜ، ايٛاٖ ٔعيٗ ثٝ اؾٕبء ٔجبضوٝ ٔٙحهط ثٝ فطز،

وٛفي ايٗ  اِٟي ثٝ نٛضت ذظ وٛفي ثٙبيي، ٌٙجس ضٚپٛـ، ٔٙبضٜ ٞب، ٔحطاة ٔقطق، وتيجٝ ٞبي حّج ٚ
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تبضيري ٚ ٟٔٓ ٔي تٛاٖ ثٝ  اظ زيٍط ٔؿبرس.  زازٜ اؾت ٔؿزس ضا زض فساز آحبض وٓ ٘ؾيط رٟبٖ اؾالْ لطاض

 .(yazdchto.ir )چٟبض ٔٙبض اقبضٜ وطز ٔؿزس ٔال اؾٕبفيُ، ٔؿزس ٔيط چمٕبق، ٔؿزس ضيً ٚ ٔؿزس

 

 

 

 

 

 

 
ٕ٘بيي اظ ثمقٝ ؾيس ضوٗ اِسيٗ يعز - 3قىُ 

 زيارتگاَُاي زرتطتيان- 2-1-7

  ظضتكتيبٖ زض ظيبضتٍبٜ پيط ٞطيكت، پبضؼ ثب٘ٛ ٚ پيط ٘بضوي ٚ ظيبضتٍبٜ پيط چه چىٛ اظ ظيبضتٍبٟٞبي

ظيبضت، چٙس ضٚظي زض رٕـ ٞٓ  ظضتكتيبٖ اظ ٘مبط ايطاٖ ٚ رٟبٖ ثطاي اؾت وٝ ٞط ؾبِٝ تقساز ظيبزي اظ

اظ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘بؾت  (پيط ٔطاز)چىٛ  ويكبٖ ثٝ پطؾتف ذساي يٍب٘ٝ ٔي ايؿتٙس وٝ ظيبضتٍبٜ پيط چه

ذيّٝ ٞبي آٖ وٝ زض  ٕٞچٙيٗ زذٕٝ ٚ. قٛز يىي اظ ربشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي اؾتبٖ يعز ٔحؿٛة ٔي ٚ

ٔقطٚف اؾت ٚالـ قسٜ ا٘س ٚ ثط « وٜٛ زذٕٝ»ثٝ  ويّٛٔتطي رٙٛة قطلي يعز ثط ثّٙساي وٛٞي و15ٝ

زذٕٝ ٔب٘ه، ري ِيٕزي »ؾبذتٝ قسٜ اؾت وٝ ثب ٘بٟٔبي « ثطد ٔسٚض»زٚ فٕبضت ؾٍٙي  ثّٙسي ايٗ وٜٛ،

 .(yazdchto.ir) اؾت ٔكٟٛض« ٞبتطيب ٚ زذٕٝ ٌّؿتبٖ

 خاوٍ َاي قذيمي- 3-1-7

يبزآٚض ظ٘سٌي ؾٙتي ٔطزْ ايٗ ٔٙغمٝ  ذب٘ٝ ٞبي لسيٕي يعز اظ رّٕٝ ثٙبٞبي اضظقٕٙسي ٞؿتٙس وٝ

تٟٙب زض ايٗ قٟط اؾت وٝ ٞٙٛظ ذب٘ٝ . فطاٚا٘ي زاض٘س  ايٗ ذب٘ٝ ٞب اظ ِحبػ ٔقٕبضي ٚ لسٔت إٞيت.اؾت

 ، اظ ٚيػٌيٟبي ٟٔٓ ايٗ ذب٘ٝ ٞب ٔي تٛاٖ ثٝ حيبط ٔطوعي آٖ.ٞؿتٙس ٞبي زٚضاٖ ايّرب٘ي لبثُ ؾىٛ٘ت

وطز وٝ زيٛاضٞبي ثّٙس ايٗ  اقبضٜ زضي، پٙذ زضي، وطيبؼ ٚ فضبٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ زيٍط تبالض، اتبلٟبي ؾٝ

  ٕ٘ب ؾبظي ظيجب ثطاي ايٗ ٚٚ ٘حٜٛ آضايف ٚ ؾبظٔب٘سٞي فضبٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ زٚض تب زٚض حيبط ذب٘ٝ ٞب

تٛا٘ب ٔتقّك ثٝ  لسيٕي تطيٗ ذب٘ٝ حجتي زض يعز ذب٘ٝ. ذب٘ٝ ٞب اظ ٚيػٌيٟبي ٟٔٓ ٚ ٔٙحهط ثٝ فطز آٟ٘بؾت

ٔحٕٛزي، ذب٘ٝ الضيٟب، ذب٘ٝ  اظ زيٍط ذب٘ٝ ٞبي لسيٕي يعز ٔي تٛاٖ ثٝ ذب٘ٝ. زٚضاٖ ايّرب٘ي ٔي ثبقس

 .(ٚة ؾبيت ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي اؾتبٖ يعز) ٔطتبو اقبضٜ وطز  ذب٘ٝٚفطة ظازٜ، ذب٘ٝ تمسيطي 

 تاغُاي تاريخي - 4-1-7

وٝ اظ ِحبػ عطاحي ٔقٕبضي ٚ ٔحٛعٝ ؾبظي ٚ ضزيف وبضي   ثبغٟبيي اؾتايٙزبٔطاز اظ ثبك زض 

ٜ فٙٛاٖ فضبي ؾجع ٚ ٔحُ اؾتطاحت ٚ تفطيح زض ةزاض٘س ٚ ثيكتط  زضذتبٖ ٔفبٞيٕي ٚيػٜ ضا زض ذٛز



 11 

اؾتبٖ يعز فّيطغٓ وٛيطي ثٛزٖ ٚ ٔكىُ وٓ آثي ثبغٟبيي يبفت ٔي قٛز وٝ  زض. ٌصقتٝ اؾتفبزٜ ٔي قس

ٔي تٛاٖ ثٝ ثبك زِٚت آثبز، ثبك زض قٟط يعز  اظ ٔيبٖ ايٗ ثبغٟب .ذالليت ٔقٕبضاٖ يعزي اؾت ٘كب٘ٝ شٚق ٚ

 ٔتط 33ثبزٌيط ايطاٖ ثٝ اضتفبؿ  ٔكيط اقبضٜ وطز وٝ زض ايٗ ٔيبٖ ثبك زِٚت آثبز ثب زاقتٗ ثّٙستطيٗ  ثبك ٚذبٖ

ذهٛنيبت ايٗ ثبك ٔي تٛاٖ ثٝ زاقتٗ فضبٞبيي  اظ زيٍط. اظ قبٞىبضٞبي ٟٔٙسؾي ٔقٕبضاٖ يعز اؾت

ٚ حٛضچٝ ٞبيي ثب ؾٍٟٙبي ٔطٔطيٗ اقبضٜ وطز وٝ ثٝ ربي  ٌي، تبالض آيٖٙٝ٘ؾيط فٕبضت ٞكتي، والٜ فط

 ؾبِٝ ٔٛضز ثبظزيس ٌطزقٍطاٖ ذبضري ٚ زاذّي لطاض ٔي ٌيطز ٔب٘سٜ اظ زٚضاٖ ظ٘سيٝ اؾت ٚ ٞط

(yazdchto.ir) .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ٕ٘بيي اظ ثبك زِٚت آثبز يعز - 4قىُ 

 آب اوثارَا- 5-1-7

      قبذم تطيٗ ٘كب٘ٝ ٞبيي وٝ ٔٙؾط فٕٛٔي قٟط يعز ضا اظ زيٍط قٟطٞبي وكٛض ٔتٕبيع  يىي اظ

 ٔي ثبقس وٝ اظ آٞه،« زيٕٝ»آة ا٘جبضٞبي آٖ اؾت وٝ اظ فٕسٜ تطيٗ ٔهبِح ؾبذت آٖ  ٔي ؾبظز

اظ ، قسٜ ا٘س  آة ا٘جبضٞب وٝ ٔقٕٛال زض ٔطوع ٔحّٝ ٞبي قٟط ٚالـ.ذبوؿتط ٚ ٔبؾٝ ثبزي تكىيُ قسٜ اؾت

آة ا٘جبضٞب ٔي تٛاٖ ثٝ آة  اظ رّٕٝ ايٗ. چٟبض فٙهط انّي ذعيٙٝ، ٌٙجس، پبقيط ٚ ثبزٌيط تكىيُ قسٜ ا٘س

ٚة ؾبيت )ٔٙحهط ثفطز ٔي ثبقس ثبزٌيطي   آة ا٘جبض ٞفت،قٟطايٗ ا٘جبض قف ثبزٌيطي اقبضٜ وطز وٝ زض 

. (ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي اؾتبٖ يعز

 تادگيرَا- 6-1-7

قٟط يعز ٕٞٛاضٜ زض ثيٗ ايطا٘يبٖ ثٝ قٟطثبزٌيطٞب ٔقطٚف اؾت وٝ زض ٚالـ ايٗ ثبزٌيطٞب ؾيؿتٓ تٙفؿي 

ثيكتط زض فضبٞبي ٔؿىٛ٘ي ٚ لسيٕي تقّك زاض٘س ٚ اظ چٟبض ثرف فٕسٜ  قٟط ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س وٝ

ٚ ؾمف ؾبذتٝ قسٜ ا٘س وٝ ثس٘ٝ آٟ٘ب ثٝ نٛضت ٔىقت ٔؿتغيُ يب ٔٙكٛض ٚ لبفسٜ  ثس٘ٝ، لفؿٝ، تيغٝ ٞب

ٚة ؾبيت ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ) ثٝ قىُ ٔطثـ، ٔؿتغيُ، ٔؿسؼ يب ٞكت ٚرٟي ٔي ثبقس آٟ٘ب اغّت

 .(اؾتبٖ يعز
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مفاَيم، ديذگاَُا ي مثاوي وظري - 2

رٟبٍ٘طزي فمظ ثركي اظ تٛؾقٝ  .تٛضيؿٓ پبيساض ضا ٕ٘ي تٛاٖ رسا اظ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ پبيساض ثحج وطز

لبِت ٕٞبٖ ٔفبٞيٓ تٛؾقٝ پبيساض التهبز والٖ  ثٙبثطايٗ ٔفبٞيٓ تٛؾقٝ پبيساض زض ثرف رٟبٍ٘طزي زض. اؾت

 اؾتفبزٜ ٚ تٛؾقٝ ٔٙبثـ ٌطزقٍطي زض يه ضاٜ ؾبِٓ تبويس  تٛضيؿٓ پبيساض ثط ضطٚضت .لبثُ تجييٗ اؾت

. ايزبز ٔي وٙس وٝ ٔٙبثـ ثطاي اؾتفبزٜ ٘ؿُ ٞبي آيٙسٜ ثبلي ثٕب٘س ٔي وٙس ٚ ٘يع ٕٞعٔبٖ تٕٟيساتي

ٔحيظ ٔبزي افٓ اظ عجيقي يب ؾبذتٝ ا٘ؿبٖ، ربشثٝ ٞبي . يىسيٍط ٚاثؿتٝ ا٘س رٟبٍ٘طزي ٚ ٔحيظ ثٝ

 رٟبٍ٘طزاٖ فطاٞٓ ٔي وٙس ٚ زض ٔمبثُ تٛؾقٝ رٟبٍ٘طزي ٞٓ ٔي تٛا٘س احطات ٔخجت يب ٔٙفي فطاٚا٘ي ثطاي

ثبقس ٚ  تٛؾقٝ ٚ ٔسيطيت رٟبٍ٘طزي ثٝ عٛضي وٝ ثب ٔحيظ ظيؿت ؾبظٌبض. ثط ٔحيظ ظيؿت ٚاضز ؾبظز

 .(1: 1385فبثسي، ) اؾت ثٝ آٖ آؾيت ٘ع٘س فبّٔي ٟٔٓ زض ثٝ زؾت آٚضزٖ تٛؾقٝ پبيساض زض ايٗ ثرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٕ٘بيي اظ حٕبْ ذبٖ يعز - 5قىُ

٘ؾبْ رٟبٍ٘طزي افٓ اظ فٛأُ فطضٝ ٚ  ٞسف تٛؾقٝ تٛضيؿٓ پبيساض، تٛؾقٝ وّي ٕٞٝ ثرف ٞبي

ٞبي ٟٔٓ زيٍط تٛؾقٝ پبيساض زض ثرف رٟبٍ٘طزي  اظ رٙجٝ. تمبضب ٚ فٙبنط ؾبظٔب٘ي ٚ ٔبزي ٔطثٛط اؾت

ايٗ ضٚيىطز فٙٛ٘ي ضا ثٝ وبض ٔي ثطز تب . ٔحّي ايزبز ٔي وٙس تبويس ثط فٛايسي اؾت وٝ ثطاي ارتٕبفبت

 .تٛؾقٝ رٟبٍ٘طزي ثٝ ؾبوٙبٖ ٔحّي ٚ ٘ٝ غيط ؾىٙٝ تقّك ٌيطز تضٕيٗ وٙس وٝ ثيكتط ٔٙبثـ

: زيسٌبٟٞبي غبِت زض ظٔيٙٝ تٛضيؿٓ پبيساض فجبضتٙس اظ

ثط پبيٝ ايٗ زيسٌبٜ، تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اٌط ٕٞطاٜ ثب ٘ؾبضت ٞبي زِٚت ٘جبقس، ثب : زيسٌبٜ ٘ؾبضتي- 

زض . ٔجب٘ي تٛؾقٝ پبيساض ٚ حفؼ ٔٙبثـ عجيقي، تبضيري، فطٍٞٙي ٚ ا٘ؿب٘ي وكٛضٞب ٔغبيطت ذٛاٞس زاقت

ثطذي اظ وكٛضٞب، تٛؾقٝ ٘بپبيساض ٌطزقٍطي ثٝ ٔٙؾٛض ٔمبنس التهبزي ظٚزثبظزٜ ٔٙزط ثٝ ترطيت ٔٙبثـ 

ايٗ ٔكىالت ايزبة ٔي وطز وٝ زِٚتٟب ثطاي حفؼ ٔٙبفـ .  ٘عَٚ اضظقٟبي اضبفي قسٜ ثٛز ٚعجيقي

زضاظٔست وكٛضٞبيكبٖ ٚ پبؾساضي اظ ٔٙبفـ آٟ٘ب ثطاي ٘ؿُ ٞبي آتي ٚ رٌّٛيطي اظ ؾمٛط اذالليبت زض 

(. 80: 1385اِٛا٘ي ٚ پيطٚظثرت، )ربٔقٝ ثط نٙقت ٌطزقٍطي ٘ؾبضت وٙٙس 
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ثطاؾبؼ ايٗ ٘ؾطيٝ، زِٚتٟب ٔي وٛقيس٘س تب ثب .  ٔغطح قس80ايٗ زيسٌبٜ زض زٞٝ : زيسٌبٜ ؾبظٌبضي- 

اتربش ؾيبؾت ٞبي ٔٙبؾت ٌطزقٍطي ثطاي وكٛض ذٛز، ٘ٛفي ؾبظٌبضي ٚ تغجيك ٔيبٖ ٔهبِح رٕقي ٚ 

تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اتربش وٙٙس ٚ ثٝ ربي ٔحسٚز ؾبذتٗ ٌطزقٍطي، تٛؾقٝ آٖ ضا ثب ٔهبِح ٚ ٔٙبفـ وكٛض 

. ايٗ زيسٌبٜ ثطتٛؾقٝ پبيساضي ٌطزقٍطي تأويس ٔي ٚضظيس. ٕٞبًٞٙ ؾبظ٘س

ضٚيىطزٞبي فّٕي ثط ٌطزقٍطي، .  ثٝ ثقس ٔغطح قس80ايٗ زيسٌبٜ ٘يع اظ زٞٝ : زيسٌبٜ زا٘ف ٔساض- 

زض ايٗ زيسٌبٜ، تهٕيٓ ٞبي ؾيبؾي زضثبضٜ ي تٛؾقٝ . ربيٍعيٗ زيسٌبٟٞبي نطفب ؾيبؾي ٚ التهبزي قس

ٌطزقٍطي، ثط ٔجٙبي تحميمبت ٚ پػٚٞكٟبي فّٕي اتربش ٚ ذظ ٔكي ٞبي ٔٙغمي، ثب تٛرٝ ثٝ اضظيبثي 

فّٕي ٘تبيذ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي، عطاحي قس٘س وٝ زض ايٗ زيسٌبٜ ٘يع ثط ثرف پبيساضي تٛضيؿٓ تأويس    

(.   156: 1388ٔحؿٙي، )ٔي قٛز 

 تحث- 3 

پطزاظـ ٌطزقٍطي پيطأٖٛ ٞط فضبي رغطافيبيي زض ضٚ٘سي اظ تغجيك پصيطي ربشثٝ ٞب، ؾىٛ٘تٍبٟٞب 

ايٗ ذٛز قىُ زٞٙسٜ ضٚ٘سي اظ پصيطـ ٌطزقٍط ٔي ثبقس وٝ زض  .ٚ تؿٟيالت ٔٛضز ٘يبظ، ا٘زبْ ٔي ٌيطز

زض ايٗ ٍ٘طـ ، ذٛا٘ف  .يه ضٚيىطز ثٝ زضٖٚ ثطذٛاؾتٝ اظ ٍ٘طـ ٔتٙي ثٝ فضبٞبي رغطافيبيي ٔي ثبقس

فضب ٕٞچٖٛ ٔتٗ، ٚاثؿتٝ ثٝ رطيب٘ي زٚؾٛيٝ اؾت وٝ زض يه ؾٛي آٖ قٙبذت ٌطزقٍطي ٚ تمبضبٞبي 

اظ ايٗ . زض ؾٛي زيٍط زضن ٚ ؾٙزكي غضفبٍ٘ط پيطأٖٛ فضبي ٔطثٛعٝ، لطاض زاضز ٔٛرٛز زض ثبظاض آٖ ٚ

     ٚاثؿتٝ ثٝ پطزاظـ يه اٍِٛي فضبيي ٌطزقٍطي ذكهضٚ ثطضؾي لبثّيتٟبي ٌطزقٍطي زض ٔٙبعك 

 زض زٚ ثقس ثٝ ٞٓ پيٛؾتٝ ذكهثطايٗ ٔجٙب ٔي تٛاٖ ٌطزقٍطي ضا زض ٔٙبعك (. 1: 1388ؾمبيي، ) ٔي ثبقس

 زض ضٚ٘سي اظ اٍ٘يعٜ ٞبي ،ٌطزقٍط ٚ فضبٔٙسي آٖ.  پطزاظـ ٕ٘ٛز عجيقي ٚ چكٓ ا٘ساظ قٟطياظ پٟٙٝ 

 قىُ زض وٛيط ٔتفبٚت ضا پيطأٖٛ قيٜٛ ظ٘سٌي  ٚ ثبؾتب٘يتمبضب ثطاي چكٓ ا٘ساظٞبي فطٍٞٙي فطٍٞٙي، 

  ٕٞبٖ عٛض وٝ اظ تقطيف تٛؾقٝ پبيساض تٛضيؿٓ ثطٔي آيس ضٕٗ حفبؽت اظ ٔحيظ، ثبيس ثيٗ. زٞسٔي

                                                                                                                                                       :ٔي تٛاٖ ٌفت ِصا. تٛضيؿتي ٚ اضظقٟبي ارتٕبفي ٚ التهبزي ا٘غجبق الظْ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس فقبِيتٟبي

قبُٔ ٔحيظ  فيعيىي- ثطاي تٛؾقٝ پبيساض تٛضيؿٓ ٚ اوٛتٛضيؿٓ ثبيس يىپبضچٍي ثيٗ زٚ ِٔٛفٝ ظيؿتي

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ  .((Megan,2002:45ثطلطاضثبقس التهبزي -ظيؿت ٚ ظيطؾبذتٟب ٚ ِٔٛفٝ قطايظ ارتٕبفي

٘بحيٝ ٕٔىٗ اؾت ٔب٘ـ اظ ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تؾبضات ؾيبحبٖ قٛز ٚ  فسْ تٛرٝ ثٝ ٔحسٚزيتٟبي ظيؿتي يه

ارتٕبفي زض ٔٙغمٝ - ترطيت لبثّيتٟبي ٔحيغي ٚ يب حتي ظيبٟ٘بي فطٍٞٙي يب ايٗ فسْ ٕٞبٍٞٙي ثبفج

 ٔٙبثـ آثي، ايزبز تقبضو ٚ ٘بؾبظٌبضي فطٍٞٙي، اظ زؾت ضفتٗ ظٔيٟٙبي ّٔىي ٚ تٛظيـ ٔخُ وبٞف. قٛز

 .٘بفبزال٘ٝ ٔٙبفـ حبنُ اظ تٛؾقٝ

                                                 
8- Biophysical  

9-  Socio- economical 
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 .(Page&Thorn,2000:35: )زاضز ٚرٛز تٛضيؿٓ ضيعي ثط٘بٔٝ ثطاي ضايذ ضٚـ چٟبض ٌتع٘ؾط ثٝ

  فضب ٚ ضٚـ–التهبز، ضٚـ ٔجتٙي ثط فيعيه  - ، ضٚـ ٔجتٙي ثط نٙقت اضتمبزٞٙسٜ تٛضيؿٓضٚـ

 ٚ تٟٙب ضٚـ ربٔـ، ثط٘بٔٝ ضيعي پبيساض وٝ ٞيچ وساْ اظ ايٟٙب ٔب٘ـ اِزٕـ ٘يؿتٙس (ارتٕبؿ)ٔجتٙي ثط ا٘زٕٗ

 . تٛضيؿٓ ٔي ثبقس

 : فجبضتٙس اظٔٙبفـ تٛضيؿٓ پبيساض 

   ضٚي ٔحيظ عجيقي، فطٍٞٙي ٚ ا٘ؿب٘ي ثٝ ٚرٛز  تٛضيؿٓ پبيساض، زضن فٕيمي اظ احطات تٛضيؿٓ -

 .ٔي آٚضز

 .اظٔٙبفـ ٚ ٞعيٙٝ ٞب اعٕيٙبٖ ٔي ثركس تٛضيؿٓ پبيساض، ثٝ تٛظيـ فبزال٘ٝ -

 ،تٕبٔي ثرف ٞبي ربٔقٝ قبُٔ رٕقيت ٔحّي تٛضيؿٓ پبيساض، ثٝ ز٘جبَ ضٚـ ٞبيي اؾت وٝ زض -

 .ٕٞعيؿتي ٚ ٕٞىبضي وٙٙس اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ ٔٙبثـ زيٍط ٚ تٛضيؿٓ ايزبز

ٚ ٔسيطيت ٔي وٙس ٚ ضٚـ ٞبي  تٛضيؿٓ پبيساض احطات فقبِيت ٞبي تٛضيؿٓ ضا ثٝ ذٛثي اضظيبثي -

. ٔٙفي رٟبٍ٘طزي اتربش ٚ ٌؿتطـ ٔي زٞس لبثُ افتٕبزي اظ ٔحبؾجبت ٔحيغي ثطاي ثطذٛضز ثب احطات

تٛرٝ وطز وٝ ثٝ فّت ٔبٞيت ثيٗ ثركي فقبِيت  ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾي اثقبز اؾتطاتػي پبيساضي ثبيؿتي

اؾتطاتػي تٛؾقٝ پبيساض ضا ٕ٘ي تٛاٖ فمظ ثٝ ايٗ ثرف ٔحسٚز ، ٞبي تٛضيؿتي ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه ٘ؾبْ ٔطتجظ

ضٚـ ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؿزٕي اؾت وٝ وٙف ٚ ٚاوٙف تٕبٔي فقبِيت ٞبي  ضٚيىطز تٛؾقٝ پبيساض. وطز

ٔرتّف التهبز ربٔقٝ ٔٛضز تٛرٝ ٚ ثطضؾي لطاض ٔي زٞس، ثٙبثطايٗ اثقبز تٛضيؿٓ  ا٘ؿب٘ي ضا زض قبذٝ ٞبي

 :(1: 1385فبثسي، ) ضا ٔي تٛاٖ زض ثرف ٞبي شيُ ٔٛضز وٙىبـ لطاض زاز پبيساض

عجيقي ٔٙبعك ؾيبحتي اظ پيف قطط ٞبي تٛضيؿٓ  حفبؽت اظ ٔحيظ: (ظيؿت ٔحيغي) ثقس اوِٛٛغيه- 1

اؾتطاتػي ٞبي ٔطثٛط ثٝ نيب٘ت اظ ٔٙبثـ، وبٞف ا٘تكبض  پبيساض اؾت، ثٙبثطايٗ زض ايٗ ذهٛل ثبيؿتي

 .اوٛؾيؿتٓ ٔحّي ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيطز آِٛزٌي ٞبي ٔرتّف ٚ حفؼ

 .ايزبز حساوخط اضظـ افعٚزٜ ٘بحيٝ اي ٔٙزط قٛز فقبِيت ٞبي تٛضيؿتي ثبيؿتي ثٝ: ثقس التهبزي -2

ثبيؿتي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ زض زض ايٗ ثقس، ضيعي رٟبٍ٘طزي  ثط٘بٔٝ فطآيٙس: فطٍٞٙي- ثقس ارتٕبفي -3

 ٔٙبعك. فطٍٞٙي پٛيبيي فطًٞٙ ٔٙبعك ؾيبحتي نيب٘ت قسٜ ٚ ضضبيتٕٙسي ارتٕبفي حبنُ قٛز ٔجبزالت

ثّىٝ ٔحُ  ؾيبحتي زض ٔطحّٝ اَٚ ثطاي اضايٝ ذسٔبت ثٝ رٟبٍ٘طزي ٚ ٌطزقٍطاٖ ثٝ ٚرٛز ٘يبٔسٜ اؾت،

وٝ زض ٘تيزٝ ٌؿتطـ  ثٙبثطايٗ افطاز ٔحّي ثٝ حك ا٘تؾبض زاض٘س. ظ٘سٌي ٚ ؾىٛ٘ت ٔطزْ ٔحّي ٞؿتٙس

ثٟتط قسٜ ٚ زض ضٕٗ انَٛ  فقبِيت ٞبي تٛضيؿتي زض ٔٙغمٝ آٟ٘ب ٚضـ اقتغبَ ٚ ؾغح ظ٘سٌي آٟ٘ب

 .اذاللي فميستي ٚ فطٍٞٙي آ٘بٖ ذسقٝ زاض ٘كٛز

زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٚؾيبؾت ٞبي تٛضيؿتي ثبيؿتي تٕبٔي افطاز، ٟ٘بزٞب ٚؾبظٔبٖ :  ٚ فطزيثقس ؾبظٔب٘ي- 4

ضيعي اظ  ضٚيىطز ثط٘بٔٝ. ٞبيي وٝ ثٝ ٘حٛي ثب فقبِيت ٞبي رٟبٍ٘طزي ؾطٚوبض زاض٘س زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛ٘س

                                                 
10- Getz 

11- Boosterism 
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ي  ثٝ فطًٞٙ ؾفط ٚ ثبفت تمبضبي رٟبٍ٘طزاٖ إٞيت ذبل ٚپبييٗ ثٝ ثبال ثبيؿتي ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيطز

 .زازٜ قٛز

يافتٍ َا ي وتايج - 4

 تثييه ػًامل دريوي ي تيريوي مًثر تر تًريسم پايذار در ضُر يسد- 1-4

ٚ قٙبذت فطنتٟب، تٟسيسٞب،  (SWOT)زض ضاؾتبي ضٚـ قٙبؾي ضٚيىطز تحّيُ فٛأُ اؾتطاتػيه 

٘مبط لٛت ٚ ٘مبط ضقف ٘بقي اظ فٛأُ ثيطٚ٘ي ٚ زضٚ٘ي تأحيطٌصاض ثط اٞساف تٛضيؿٓ، ضاٞجطزٞبي 

ٔٛرٛز، فّٕىطزٞب ٚ ٔٙبثـ ٚ ؽطفيت ٞبي ٔٛرٛز ايٗ قٟط ٔٛضز تٛرٝ ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفت وٝ زض رسَٚ 

ٔٙغمٝ اظ ثطضؾي ٚضـ ٔٛرٛز  (٘مبط لٛت ٚ ضقف)الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ فٛأُ زضٚ٘ي . آٔسٜ اؾت 2

فطنتٟب )ٌطزقٍطي اؾتبٖ وٝ زض ثرف ٔقطفي ٔٙغمٝ آٚضزٜ قسٜ اؾت اؾترطاد ٌطزيسٜ ٚ فٛأُ ثيطٚ٘ي 

  .٘يع ثب ثطضؾي اؾٙبز ٔٛرٛز زض ايٗ ظٔيٙٝ زض ؾغح وكٛض ٚ اؾتبٖ اؾترطاد ٌطزيسٜ اؾت (ٚ تٟسيسٞب

 اثقبز تٛضيؿٓ پبيساض زض يعز (٘مبط لٛت ٚ ضقف)تجييٗ فٛأُ زضٚ٘ي - 2رسَٚ قٕبضٜ

( weakness)وقاط ضؼف  (strengths)وقاط قًت 

 

 (طثيؼي   ي زيست محيطي)
S1 -وٜٛ، زضٜ، ثبغبت ٚ ٔعاضؿ، پٛقف : ٚرٛز چكٓ ا٘ساظٞبي ٔتٙٛؿ ٚ ظيجب ٘ؾيط

 ٌيبٞي ٔٙغمٝ ٚ ؾيٕبي قٟطلسيٕي

S2 -ٞبي عجيقي آٖ افٓ اظ ٚضظـ ٚ تفطد زض ٘عزيىي ثٝ قيطوٜٛ ٚ اؾتفبزٜ اظ لبثّيت 

 .يياللبت ٚ وٜٛ ٞبي اعطاف

S3 - ٖتٙٛؿ الّيٓ زض اؾتبٖ ٚ ٚرٛز اوٛؾيؿتٓ ٞبي ٔتفبٚت زقتي، ٔطتقي ٚ وٛٞؿتب

 .زض ٔحسٚزٜ

S4 -آضأف رٛي ٚ ٚرٛز ؾبفبت آفتبثي ظيبز. 

S5 - لطاض ٌيطي ٔحسٚزٜ زض ٔحُ تاللي زٚ اوٛؾيؿتٓ انّي ثيبثب٘ي ٚ وٛٞؿتب٘ي 

S6 -٘ؿجت پبئيٗ آاليٙسٜ ٞبي ظيؿت ٔحيغي 

S7 - لطاضٌيطي زض ذغٝ وٛيطي ٚ اؾتفبزٜ اظ ربشثٝ ٞبي ثيبثبٖ ٚ تٛضٞبي ثيبثبٖ ٌطزي

 (اجتماػي ي فرَىگي)
S8 - ٚرٛز پتب٘ؿيُ ٞبي لٛي فطٍٞٙي اظ رّٕٝ تٙٛؿ آييٗ ٞب، ؾٙٗ ٚ ضؾْٛ ٔحّي ٚ ثٛٔي 

S9 - ٝفطًٞٙ ٔيٟٕبٖ ٘ٛاظي ؾبوٙيٗ ايٗ ذغ

S10 -ثبال ثٛزٖ ٘طخ ثبؾٛازي زض ؾغح اؾتبٖ ٚ قٟط يعز 

S11 - ٜثبال ثٛزٖ أٙيت ارتٕبفي زض ٔحسٚز

 (اقتصادي)
S12 - ٖثطرؿتٍي پتب٘ؿيُ ثبالي التهبزي اؾتب 

S13 -ؽطفيت ٞبي ثبالي اؾتبٖ زض رصة ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ثرف ذهٛني. 

S14 -  تٙٛؿ ٔحهٛالت ٚ نٙبيـ زؾتي ٚ ذبٍ٘ي

S15 -ثبال ثٛزٖ ٘طخ فقبِيت ٚ أىبٖ ثٟطٜ ٌيطي آٟ٘ب زض نٙقت ٌطزقٍطي .

 (سازماوي ي فردي)
S16 - ٕٞطاؾتب ثٛزٖ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اؾتبٖ ثب قٟطٞب ٚ اؾتبٟ٘بي ٕٞزٛاض

S17 -   حضٛض ٔؿئِٛيٗ ثٛٔي زض ضزٜ ٞبي ٔرتّف ٔسيطيتي

S18-  ٖافعايف تٛرٝ زِٚت ثط تٛؾقٝ ايٗ نٙقت ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض آ

S19-لطاض ٌطفتٗ زض ؾط ضاٟٞبي اضتجبعي انّي وكٛض 

 (طثيؼي   ي زيست محيطي)
W1 -  ضقف پٛقف ٌيبٞي زضذتي

W2 - فمساٖ ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ ظيط ظٔيٙي 

W3 -ٚالـ ثٛزٖ زض ٔٙغمٝ آة ٚ ٞٛايي ؾطز ٚ ذكه. 

W4 - ًپبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ ثبضـ ؾبال٘ٝ ٚ پبييٗ ثٛزٖ ضعٛثت ٘ؿجي زض فهَٛ ٌطْ ؾبَ ٚ ٌطٔبي ٘ؿجتب

 .ظيبز زض عَٛ ضٚظ زض فهُ تبثؿتبٖ

W5 -ذكىؿبِي ٞبي اذيط ٚ وبٞف تطاوٓ پٛقف ٌيبٞي ٚ افعايف فطؾبيف ذبن. 

W6 -زض ثطذي اظ ٘مبط ٚرٛز ٔحسٚزيت ٞبي فيعيىي ثطاي ٌؿتطـ فضبي ؾجع ٚ ؾبذت ٚ ؾبظ. 

 (اجتماػي ي فرَىگي)
W7 -  ٔحسٚزيت آٌبٞي افطاز زض ظٔيٙٝ ٌطزقٍطي

W8 - وٕجٛز ٔطاوع البٔتي رٟت اضائٝ ذسٔبت 

W9 - تفطيحي ٚ ٚضظقي –وٕجٛز ٔطاوع فطٍٞٙي 

 (اقتصادي)
W10 -ٜٟٔبرطت رٛا٘بٖ ثرهٛل الكبض تحهيّىطز. 

W11 -ٝؾغح ٘بظَ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي والٖ ثرف ذهٛني زض ؾغح ٔٙغم. 

W12  - ٖٚرٛز ثيىبضي ثٛيػٜ زض ؾغح رٛا٘ب 

W13 -پبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ قبغّيٗ زض ثرف ٌطزقٍطي .

 (سازماوي ي فردي)
W14 - ٖوٕجٛز ٔطاوع البٔتي زض ؾغح اؾتب

W15  -ٞبي ثب ويفيت ٔٙبؾت زض اوخط ٘مبط ٖ ٖ ٞب ٚ فمساٖ ضؾتٛضاض  وٕجٛز ٚ تٛظيـ ٘بٔٙبؾت ضؾتٛضا
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  اثقبز تٛضيؿٓ پبيساض زض يعز (فطنتٟب ٚ تٟسيسٞبي)تجييٗ فٛأُ ثيطٚ٘ي - 3رسَٚ قٕبضٜ  

 ثطضؾي ٞبي ٍ٘بض٘سٌبٖ: ٔأذص

ي تًريسم پايذار  تؼييه الگًي اثرتخص راَثرد- 2-4

 ٔحسٚزٜ تٛضيؿتين اظ ٘مبط لٛت، ضقف، فطنت ٚ تٟسيس ٘ؾبْ يثٝ ٔٙؾٛض تقييٗ ضطيت إٞيت ٞط 

ٔٛضز ٔغبِقٝ، ثط ٔجٙبي ضٚـ زِفي ٚ عجك ٘ؾط ٔترههبٖ، اظ ٔبتطيؿٟبي لغطي ثٝ ٔٙؾٛض ٔمبيؿبت ظٚري 

ثب ) . تقييٗ ٌطزيسExpert Choiceن اظ ٘مبط ٔغطح قسٜ تٛؾظ ٘طْ افعاض ياؾتفبزٜ ٚ ضطيت إٞيت ٞط 

تٛرٝ ثٝ اثقبز پبيساضي، ايٗ ٔمبيؿٝ ٞب ثهٛضت زٚ ثٝ زٚ زض ٞطيه اظ اثقبز ا٘زبْ قسٜ اؾت وٝ ثٝ زِيُ 

  .(حزٓ ظيبز ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔمبيؿٝ زض ثقس ظيؿت ٔحيغي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت
 ثقس ظيؿت ٔحيغي ٘ؾبْ تٛضيؿتي قٟط يعز ٔبتطيؽ زضرٝ إٞيت ٘مبط لٛت -4 قٕبضٜ زَٚد

 ضرية اَميت S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 قًت

S1  4 4/1 2/1 6/1 6/1 7/1 0.045 

S2 4/1  4/1 1 5/1 5/1 7/1 0.033 

S3 4 4  4 4/1 1 5/1 0.117 

S4 2 1 4/1  6/1 1 4/1 0.058 

( Threats)تُذيذَا (Opportunities)فرصت َا

 (طثيؼي   ي زيست محيطي)
O1 - اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿيُ ثبالي ثبغبت ٚ ٔعاضؿ 

O2 -ٖٚرٛز وٕپيًٙ ٞبي ٌطزقٍطي ٘ؾيطچكٕٝ تبٟٔط، ٘عزيىي ثٝ وٛٞؿتبٖ قيطوٜٛ ٚ يياللٟبي اؾتب 

O3 -أىبٖ ذّك ٔٙبؽط ظيجبي ٔقٕبضي ٚ عجيقي ثٝ ٚاؾغٝ تٛپٌٛطافي ذبل ٘ؾيط وٛٞؿتبٖ ٚ وٛيط 

O4 - أىبٖ تٙؾيٓ ٚ تٛؾقٝ ؾيؿتٓ ٞبي ٔٙبؾت شذيطٜ ؾبظي ٚ تٛظيـ آة 

O5 -  ايزبز ؾيؿتٓ ٞبي ٔٙبؾت رٕـ آٚضي ٚ تهفيٝ آثٟبي ؾغحي ٚ فبضالة تِٛيسي زض ثؿيبضي اظ ٔٙبعك

O6 - تٛؾقٝ فقبِيت ٞبي فطٍٞٙي ٔطتجظ ثب حفؼ ٔحيظ ظيؿت زض ؾغح ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙؾٛض ؾبٔب٘سٞي رٛأـ ا٘ؿب٘ي

 .زض تقبُٔ ثب ٔحيظ ظيؿت عجيقي

O7 - ثٟطٜ ٌيطي اظ تٛاٖ ٞبي فىطي ٚ ارطايي تكىُ ٞبي غيط زِٚتي

 (اجتماػي ي فرَىگي)
O8 - ْٕٛثطذٛضزاضي اؾتبٖ يعز اظ ٞٛيت ٌطزقٍطي ٚ ٔيطاحي قبذم زض ؾغح وكٛض ٚ حتي رٟبٖ ٚ آقٙبيي ف

 ٌطزقٍطاٖ ثب ٚيػٌي ٞبي آٖ

O9 - أىبٖ احيب ٚ ثبظ ظ٘سٜ ؾبظي ركٗ ٞب 

O10 - ٖؾبثمٝ زضذكبٖ اضائٝ ذسٔبت ٔرهٛنب ذسٔبت پعقىي زض ؾغح اؾتب

O11 - أىبٖ ٕٞپيٛ٘سي ثب ثط٘بٔٝ ٞبي ٌطزقٍطي ؾبيط قٟطٞب ٚ اؾتبٖ ٞبي زيٍط وكٛض

 (اقتصادي) 

O12 - اضتمبي قبذم ٞبي التهبزي ٔٙغمٝ ٚ ؾبوٙبٖ ثٛٔي ، اظ عطيك ايزبز ذسٔبت ٚاثؿتٝ ثٝ ثرف ٌطزقٍطي زض

 .(...ٕٞچٖٛ ضؾتٛضاٖ ٞب، ثٛفٝ ٞب، ٞتُ ٞب، ٔتُ ٞب ٚ )زاذُ ٔزٕٛفٝ 

O13 -ايزبز تٛؾقٝ التهبزي زض ؾغح ٔٙغمٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تٛاٖ ٞبي ٔبِي ثرف ذهٛني. 

O14 -افعايف ؾغح زضآٔسي ؾبوٙبٖ ثٛٔي ٔٙغمٝ اظ عطيك ايزبز فّٕىطزٞبي ذطز ٚاثؿتٝ ثٝ ثرف ٌطزقٍطي. 

O15 - ٝايزبز فطنت ٞبي قغّي رسيس ثطاي افطاز تحهيُ وطزٜ ٚ وبضٌطاٖ ٔبٞط ٚ غيطٔبٞط ٔٙغم 

O16 - تؿٟيُ زض فطايٙس رصة ؾطٔبيٝ ٞبي ثرف ذهٛني ٚ تعضيك ٘مسيٍٙي ثٝ التهبز ٌطزقٍطي

 (سازماوي ي فردي) 

O17 - ٝفاللٕٙسي ٌطزقٍطاٖ ثٝ ثبظزيس اظ آحبضايٗ ٔٙغم

O18 -ٔهٛثبت ٞيئت زِٚت ثطاي ايزبز ٔطاوع البٔتي زض ؾغٛح ٔرتّف 

O19 -ٖأىبٖ احيبي ثطذي اظ فٖٙٛ التهبزي لسيٕي ٚ ؾٙتي، اظ لجيُ نٙبيـ زؾتي ٚ ذبٍ٘ي اؾتب 

 (طثيؼي   ي زيست محيطي)

T1 -فسْ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٚ چيسٔبٖ فضبيي ٘بٔٙبؾت وبضثطي ٞبي ٔرتّف. 

T2 -ٟٓٔ ٚ تٛؾقٝ ثي ضٚيٝ ٚ وبٞف ويفيت ثهطي ثطذي اظ چكٓ ا٘ساظٞبي ظيجب. 

T3 -ٌطايف ؾبوٙيٗ ٔحّي ٚ ثٛٔي ثٝ تغييط وبضثطي ٚ فطٚـ اضاضي وكبٚضظي. 

T4 - زض نٛضت ازأٝ ذكىؿبِي ٚ وبٞف ٔٙبثـ آة؛ وبٞف ؾغح ٔعاضؿ ٚ ثبغبت ٚ زض

 ٘تيزٝ ثٝ تحّيُ ضفتٗ چكٓ ا٘ساظ ظيجبي ٔحسٚزٜ

T5 -زض نٛضت ثطٚظ ٚ ازأٝ ذكىؿبِي ٞب وبٞف آثسٞي لٙٛات ، چكٕٟٟب ٚ چبٟٞب .

 (اجتماػي ي فرَىگي)

T6 -ٖتٟسيس فطًٞٙ ثٛٔي ٔٙغمٝ ثط احط ٚضٚز فطًٞٙ ٞبي ٔيٟٕب. 

T7 - ٗثطٚظ ٘بٞٙزبضي ٞبي ارتٕبفي ٚ فطٍٞٙي زض تقبُٔ ٌطزقٍطاٖ ثطٖٚ اؾتب٘ي ثب ؾبوٙي

 .ثٛٔي

T8 - تغييط تطويت رٕقيت زض ؾغح قٟطؾتبٖ ٚ اؾتبٖ ٚ ٟٔبرطتٟبي نٛضت ٌطفتٝ ٚ ذبِي

قسٖ ثؿيبضي اظ ضٚؾتبٞبي تٛضيؿتي  

T9 - ثٝ فٙٛاٖ ضليجي ثطاي رصة  (ثؿبظ ثفطٚقي)ٌؿتطـ زأٙٝ ي فقبِيت ٞبي ؾبذتٕب٘ي

ؾطٔبيٝ زض نٙقت ٌطزقٍطي 

T10 - ٖفسْ پٛقف وبُٔ ٔطاوعذسٔبتي زض ؾغح قٟطؾتب

T11 -فسْ تٛرٝ قبيؿتٝ ثٝ ٔيطاث فطٍٞٙي 

 (اقتصادي)

T12 -وٕطً٘ قسٖ وبضثطز ٚ تِٛيس نٙبيـ زؾتي. 

T13 - ٚ ذبِي ٔب٘سٖ فطنٝ ٞبي زاذّي ٔزٛفٝ اظ فقبِيت ٞبي التهبزي زض احط وٓ تٛرٟي

 .ثي تٛرٟي ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ٚ ٘يع فسْ ا٘زبْ تجّيغبت ٔٙبؾت

T14 - ٚ فسْ ثٟطٜ ثطزاضي وبضا اظ ربشثٝ ٞبي تٛضيؿتي ثٝ زِيُ وٕجٛز ذسٔبت ضفبٞي

 .ظيطثٙبيي زض آٖ

T15 - فسْ ضغجت ؾطٔبيٝ ٌصضاٖ ثرف ذهٛني زض ايٗ أط ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛ ثٛزٖ ٔجبحج

تٛضيؿٓ ٚ اوٛتٛضيؿٓ ثيبثبٖ زض اؾتبٖ 

 (سازماوي ي فردي)

T16 -ٞبي ٌطزقٍطي ثهٛضت ٔتٕطوع ٝ  ٚرٛز ربشث

T17 - فسْ ٕٞىبضي ثطذي اظ ؾبظٔبٟ٘بي ٔتِٛي ثطاي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي

T18 - ٖفسْ تٛرٝ قبيؿتٝ ثٝ ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ السأبت آ

T19 -ٖفسْ آقٙبيي ظيبز ٔطزْ ايٗ ذغٝ ثٝ ٌطزقٍطي ٚ ايزبز ضاثغٝ ثب ٌطزقٍطا 



 17 

S5 6 5 4 6  6 2/1 0.308 

S6 6 5 1 1 6/1  2/1 0.119 

S7 7 7 5 4 2 2  0.321 

 0.11= ضطيت ٘بؾبظٌبضي

 

 ٘ؾبْ تٛضيؿتي قٟط يعز  ثقس ظيؿت ٔحيغي ٔبتطيؽ زضرٝ إٞيت ٘مبط ضقف-5قٕبضٜ رسَٚ 
 ضرية اَميت W1 W2 W3 W4 W5 W6 ضؼف

W1  5/1 3/1 1 3 3/1 0.091 

W2 5  4 3 7 6 0.449 

W3 3 4/1  1 3 2 0.161 

W4 1 3/1 1  3 2 0.139 

W5 3/1 7/1 3/1 3/1  2 0.067 

W6 3 6/1 2/1 2/1 2/1  0.094 

 0.09= ضطيت ٘بؾبظٌبضي

 

تٛضيؿتي قٟط يعز ٘ؾبْ ثقس ظيؿت ٔحيغي  ٔبتطيؽ زضرٝ إٞيت ٘مبط فطنت -6قٕبضٜرسَٚ 
 ضرية اَميت O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 فرصت

O1  4 6/1 3 2 4 3/1 0.189 

O2 4/1  5/1 2 1 3/1 1 0.072 

O3 6 5  4 2 3 1 0.305 

O4 3/1 2/1 4/1  1 3/1 2/1 0.052 

O5 2/1 1 2/1 1  4/1 3/1 0.067 

O6 4/1 3 3/1 3 4  3 0.14 

O7 3 1 1 2 3 3/1  0.174 

 0.1= ضطيت ٘بؾبظٌبضي

 

 تٛضيؿتي قٟط يعز٘ؾبْ تؼذ زيست محيطي ٔبتطيؽ زضرٝ إٞيت ٘مبط تٟسيس - 7قٕبضٜ رسَٚ 

 ضرية اَميت T1 T2 T3 T4 T5 تُذيذ

T1  4/1 1 3/1 1 0.121 

T2 4  1 1 3/1 0.214 

T3 1 1  2/1 1 0.157 

T4 3 1 2  1 0.251 

T5 1 3 1 1  0.257 

 0.11= ضطيت ٘بؾبظٌبضي

 

زض ازأٝ پؽ اظ اؾتب٘ساضز ؾبظي ٚ افٕبَ ضتجٝ ثٝ ٞطيه اظ ٘مبط لٛت، ضقف، فطنت ٚ تٟسيس رٟت 

قسٜ ٚ ٘تبيذ ٟ٘بيي زؾتيبثي ثٝ أتيبظ فٛأُ زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي، ضطيت إٞيت اؾتب٘ساضز زض ضتجٝ آٖ ضطة 

 .اضائٝ قسٜ اؾت
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 تٛضيؿتي قٟط يعز ٚظٖ ٟ٘بيي ٚ أتيبظ فٛأُ زضٚ٘ي ٘ؾبْ -8قٕبضٜ رسَٚ       
 يزن وُايي رتثٍ ضرية استاوذارد ضرية اَميت ػًامل دريوي

S1 0.045 0.0056 4 0.0225 

S2 0.033 0.0041 4 0.0165 

S3 0.117 0.0146 3 0.0439 

S4 0.058 0.0073 2 0.0145 

S5 0.308 0.0385 4 0.1540 

S6 0.119 0.0149 3 0.0446 

S7 0.321 0.0401 2 0.0803 

S8 0.638 0.0798 2 0.1595 

S9 0.207 0.0259 4 0.1035 

S10 0.12 0.015 2 0.03 

S11 0.035 0.0044 3 0.0131 

S12 0.174 0.0218 2 0.0435 

S13 0.572 0.0715 3 0.2145 

S14 0.2 0.025 2 0.05 

S15 0.054 0.0068 4 0.027 

S16 0.198 0.0248 3 0.0743 

S17 0.125 0.0156 3 0.0469 

S18 0.408 0.051 2 0.102 

S19 0.269 0.0336 3 0.1009 

W1 0.091 0.0114 3 0.0341 

W2 0.449 0.0561 2 0.1123 

W3 0.161 0.0201 4 0.0805 

W4 0.139 0.0174 3 0.0521 

W5 0.067 0.0084 2 0.0168 

W6 0.094 0.0118 2 0.0235 

W7 0.571 0.0714 4 0.2855 

W8 0.374 0.0468 2 0.0935 

W9 0.054 0.0068 3 0.0203 

W10 0.056 0.007 2 0.014 

W11 0.438 0.0548 3 0.1643 

W12 0.187 0.0234 2 0.0468 

W13 0.319 0.0399 4 0.1595 

W14 0.2 0.025 3 0.075 

W15 0.8 0.1 3 0.3 

 2.82  1  امتياز ػًامل دريوي جمغ

 محاسبات نگارندگان:           مأخذ

 ٘ؾبْ تٛضيؿتي قٟط يعز ٚظٖ ٟ٘بيي ٚ أتيبظ فٛأُ ثيطٚ٘ي- 9رسَٚ قٕبضٜ 

 يزن وُايي رتثٍ ضرية استاوذارد ضرية اَميت يويتيرػًامل 

O1 0.189 .0.236 2 0.0473 

O2 0.072 0.009 1 0.009 

O3 0.305 0.0381 4 0.1525 

O4 0.052 0.0065 1 0.0065 
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O5 0.067 0.0084 4 0.0335 

O6 0.14 0.0175 3 0.0525 

O7 0.174 0.0218 2 0.0435 

O8 0.477 0.0596 1 0.0596 

O9 0.28 0.035 1 0.035 

O10 0.05 0.0063 4 0.025 

O11 0.192 0.024 4 0.096 

O12 0.109 0.0136 3 0.0409 

O13 0.09 0.0113 3 0.0338 

O14 0.16 0.02 2 0.04 

O15 0.367 0.0459 1 0.0459 

O16 0.275 0.0344 4 0.1375 

O17 0.537 0.0671 1 0.0671 

O18 0.364 0.0455 4 0.182 

O19 0.099 0.0124 3 0.0371 

T1 0.121 0.0151 4 0.0605 

T2 0.214 0.0268 1 0.0268 

T3 0.157 0.0196 1 0.0196 

T4 0.251 0.0314 4 0.1255 

T5 0.257 0.0321 4 0.1285 

T6 0.183 0.0229 3 0.0686 

T7 0.076 0.0095 3 0.0285 

T8 0.051 0.0064 2 0.0128 

T9 0.17 0.0213 2 0.0425 

T10 0.033 0.0041 1 0.0041 

T11 0.487 0.0609 4 0.2435 

T12 0.107 0.0134 1 0.0134 

T13 0.062 0.0078 4 0.031 

T14 0.282 0.0353 3 0.1058 

T15 0.55 0.0688 4 0.275 

T16 0.171 0.0214 1 0.0214 

T17 0.142 0.0178 1 0.0178 

T18 0.274 0.0343 4 0.137 

T19 0.414 0.0518 4 0.207 

 2.71  1  جمغ امتياز ػًامل تيريوي

 محاسبات نگارندگان: مأخذ

 ٔحبؾجٝ ٚ ثب ٕ٘ٛزاض تقييٗ ٘ٛؿ 1اظ عطيك فطَٔٛ (2.71)ٚ ثيطٚ٘ي  (2.82)زض ٟ٘بيت أتيبظ فٛأُ زضٚ٘ي 

 ٔالحؾٝ ٔي قٛز حٛظٜ احطثرف ثطاي ٘ؾبْ ٌطزقٍطي قٟط 5ٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ .  تغجيك زازٜ قسSWOTضاٞجطز 

. يعز، حٛظٜ تٟبرٕي تقييٗ قسٜ اؾت
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 تزعيٝ ٚ تحّيُ حٛظٜ احطثرف ضاٞجطز ٘ؾبْ ظيؿت ٔحيغي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ- 6قىُ 

 وتيجٍ گيري- 3-4

 حبوي اظ آٖ SWOT٘تبيذ حبنُ اظ تزعيٝ ٚ تحّيُ ٘ؾبْ تٛضيؿتي ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 

اؾت وٝ اٍِٛي تٟبرٕي ثٟتطيٗ اٍِٛ ثٝ ٔٙؾٛض ؾبظٌبضي ٔٛلقيت ٞبي زاذّي ٚ ذبضري ٔٙغمٝ ٔي ثبقس 

ٚ ٔفْٟٛ ايٗ اٍِٛ ا٘تربة ضاٞجطزٞبيي اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ لٛت ٞبي ٔٛرٛز ٔٙغمٝ رٟت ثٟطٜ ٌيطي اظ 

ثٙبثطايٗ . زؾت يبظز (تٛؾقٝ پبيساض زض ظٔيٙٝ تٛضيؿٓ)فطنتٟبي قٙبذتٝ قسٜ زض ايٗ ٘ؾبْ ثٝ ٞسف انّي 

 .ضاٞجطزٞبي تٛؾقٝ پبيساض ٘ؾبْ تٛضيؿتي قٟط يعز  ثطاؾبؼ ايٗ اٍِٛ زض ازأٝ اتربش ٌطزيسٜ اؾت
ضاٞجطزٞبي تٛؾقٝ تٛضيؿٓ پبيساض زض قٟط يعز - 10رسَٚ قٕبضٜ

ضرح استراتصي گريٌ راَثردَا 

استراتصي َاي رضذ 

( SO)داخلي 

حفؼ ٚ حطاؾت اظ  ثٙبٞبي تبضيري ٚ ٔصٞجي ثبؾتب٘ي - 

ثٟؿبظي ٚ ظيجبؾبظي ٔحيظ پيطأٖٛ ثٙبٞبي تبضيري ٚ ٔصٞجي - 

حفؼ عجيقت ظيجبي ربشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي ثب ثط٘بٔٝ ضيعي  ٚ تٛرٝ ثٝ انَٛ تٛؾقٝ پبيساض - 

ثٟؿبظي ربزٜ ٞب ٚ ٘هت فاليٓ ضإٞٙبيي ٚ ضا٘ٙسٌي -  

اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿيُ ٔٙغمٝ رٟت فمط ظزائي ٚ ضفـ ثيىبضي زض ٔٙغمٝ -  

ايزبز ثؿتط ٔٙبؾت رٟت ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثرف ذهٛني زض ٔٙغمٝ -  

افعايف اٍ٘يعٜ ٔؿبفطت زض ثيٗ عجمبت قٟط٘كيٗ - 

قٙبؾبيي ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ ربشثٝ ٞب، فطاٚضزٜ ٞب ٚ زيٍط ٔعيتٟبي ٘ؿجي ٌطزقٍطي ايٗ ٔٙغمٝ - 
اؾتفبزٜ اظ ٘يطٚٞبي ٔترهم ٚ ثب تزطثٝ ثٝ ٔٙؾٛض ايزبز تكىُ ٞبي تقبٚ٘ي ٔطزٔي ٚ ٕٞچٙيٗ تطٚيذ ٚ آٔٛظـ ٌطزقٍطي اظ عطيك ٘كؿتٟب ٚ رّؿبت ٔرتّف ثب ٔطزْ ٔٙغمٝ - 

ايزبز ٕٞبٍٞٙي ٔبثيٗ ٟ٘بزٞب ٚ ثركٟبي ٔرتّف ٔطتجظ ثب ٌطزقٍطي  - 

ثطٌعاضي ٕ٘بيكٍبٟٞب تٛؾظ زؾتٍبٟٞبي شيطثظ رٟت فطضٝ ٔحهٛالت فطٍٞٙي ٔٙغمٝ  - 

( ST)استراتصي َاي تىًع 

ايزبز ٔطاوع البٔتي ثيكتط زض ؾغح قٟطؾتبٖ -  

ايزبز ٚ تٛظيـ ٔٙبؾت ضؾتٛضاٟ٘ب ٚ اغصيٝ فطٚقي ٞب زض ؾغح قٟطؾتبٖ ٚ تٛرٝ ثٝ ويفيت آٟ٘ب -  

تكٛيك ٚ اضايٝ تؿٟيالت ثٝ ثرف ذهٛني رٟت ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض ثرف ٌطزقٍطي -  

تٛرٝ ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زِٚت زض ثرف ٌطزقٍطي -   

ايزبز تأؾيؿبت ٚ تزٟيعات تفطيحي ٚ ٚضظقي زض پيطأٖٛ ربشثٝ ٞبي تبضيري ٚ ٔصٞجي -   

فطًٞٙ ؾبظي تٛؾظ ؾبظٔبٟ٘بي ٔطثٛعٝ رٟت حفؼ ثٙبٞبي تبضيري - 

 ثٟطٜ ثطزاضي اظ تٛاٖ تكىيالتي، لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات زض رٟت وبٞف ٔربعطات ٚ فطؾٛزٌي ثٙبٞبي تبضيري ٚ ٔصٞجي- 



 21 

 تأٔيٗ أٙيت ٔٙبعك ٌطزقٍطي زض رٟت رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ترّفبت ارتٕبفي ٚ ؾبيط ترّفبت - 

تٙٛؿ ثركي ثٝ أىب٘بت، فقبِيتٟب ٚ ذسٔبت تٛضيؿتي ثٝ ٔٙؾٛض رّت ضضبيت ٌطزقٍطاٖ ٚ ثبِغجـ افعايف تقساز ٌطزقٍطاٖ - 

اضظـ ٚ ثٟب زازٖ ثٝ نٙبيـ زؾتي قٟطؾتبٖ - 

  زضٔب٘ي ثٝ ٘مبط ٌطزقٍطي –پٛقف ذسٔبت ثٟساقتي - 

استراتصي َاي رضذ 

 (WO)خارجي 

تجّيغبت رٟت ٔقطفي ربشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي ٔٙغمٝ  -  

حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي ٚ ايزبز ٔٙبعك ٌطزقٍطي  - 

اؾتفبزٜ اظ وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔطزْ ثٛٔي رٟت ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي ربشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي -  

ثبظٍ٘طي ثٝ ٘حٜٛ تٛظيـ أىب٘بت، ذسٔبت ٚ تؿٟيالت ٌطزقٍطي ٚ اِٚٛيت زٞي ٚ ترهيم ٔزسز ايٗ ٘ٛؿ أىب٘بت ثٝ ٔٙبعك ٌطزقٍطي ثب لبثّيت ثبال - 

 ٚ ٔتٛؾظ

ثبظٍ٘طي ثٝ ٘ٛؿ ٚ ٘حٜٛ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ حٕبيت زِٚتي اظ ٘ٛاحي ٌطزقٍطي، ثٟطٜ ٌيطي ٔٙغمي اظ ٟ٘بزٞب، لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات حٕبيتي زض رٟت تٛؾقٝ ٚ - 

 تزٟيع ظيطؾبذتٟب، تؿٟيالت ٚ تزٟيعات ٔرتّف ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ 

ثبظٍ٘طي ٚ تٛؾقٝ ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي ٔطتجظ زض ٔٙغمٝ ثطاي آٔٛظـ ٔطزْ ٚ ٌطزقٍطاٖ رٟت اؾتفبزٜ ٔغّٛة ٚ ثٟيٙٝ اظ ربشثٝ ٞب - 

 تٛرٝ ٚ حٕبيت زِٚت اظ ٔيطاث فطٍٞٙي- 

 زضٔب٘ي ثٝ ٔٙبعك ٌطزقٍطي –اضائٝ ذسٔبت ثٟساقتي - 

 تمٛيت فطًٞٙ ٚ ؾٙٗ ثٛٔي ٔٙغمٝ - 

تكٛيك ثرف ذهٛني ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض ٔٙبعك ٌطزقٍطي - 

استراتصي َاي 

 (WT)دفاػي

 ٍ٘بٜ زِٚت ثٝ ٌطزقٍطي قٟطؾتبٖ ثٝ ِحبػ تٛا٘بيي ٌطزقٍطي زض ايزبز زضآٔس -  

آٔٛظـ ٚ ثطعطف وطزٖ ٘يبظٞبي ٔطزْ ٔٙغمٝ  زض رٟت وبٞف اؾتفبزٜ اظ رٍّٟٙب ٚ ٔطاتـ  -  

رٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٔٙبثـ آة ٚ ذبن ٔٙغمٝ -  

 پٛقف ٔطاوع ثٟساقتي زض ؾغح قٟطؾتبٖ-   

 ٔتٙٛؿ وطزٖ ربشثٝ ٞبي ٔٙغمٝ رٟت رصة ٌطزقٍطاٖ ثيكتط-  

  آٔٛظـ ؾبوٙيٗ رٟت ثطذٛضز ٔٙبؾت ثب ٌطزقٍطاٖ -

ظٔيٙٝ ؾبظي ٚ تكٛيك ٔطزْ ثٝ ٔكبضوت زض رٟت تٛؾقٝ ظيطؾبذتٟب، تزٟيعات ٚ تؿٟيالت ٔرتّف ٌطزقٍطي ٚ وؿت زضآٔس اظ ايٗ عطيك ٚ ٕٞچٙيٗ - 

اؾتفبزٜ اظ ٔكبضوت ثرف ذهٛني زض ظٔيٙٝ ٞبيي وٝ ٔطزْ ٕ٘ي تٛا٘ٙس ٔكبضوت ٚ يب ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٕ٘بيٙس 

ثطٌعاضي ؾٕيٙبضٞب ٚ ٘كؿتٟبي ٔرتّف تٛؾظ زؾتٍبٟٞبي شيطثظ زض رٟت تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ  - 

تسٚيٗ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚيػٜ رٟت اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ربشثٝ ٞب ٚ فطاٚضزٜ ٞبي ٌطزقٍطي ٚ رٌّٛيطي اظ ترطيت ٚ آِٛزٌي ايٗ ٔٙبثـ - 

 پيطىُادات - 4

ايٗ ثط٘بٔٝ ضيعي . ثطاي پيكطفت ٚ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٘يبظ اؾبؾي ٚ فٛضي ثٝ ثط٘بٔٝ ضيعي زاضيٓ

ثبيؿتي ثطاؾبؼ وّيٝ قطايظ ذبل ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ عطاحي قسٜ ٚ ضٕٗ ٔغبثمت ثب اؾتب٘ساضزٞبي 

ثط٘بٔٝ ضيعي انِٛي ثب اٞساف . ؾبظٔبٖ رٟب٘ي رٟبٍ٘طزي اظ يه پكتٛا٘ٝ ٔحىٓ ارطايي ثطذٛضزاض ثبقس

نحيح ٚ ؾبظٔب٘سٞي فطاٌيط، تزٟيع أىب٘بت، ٔٙبثـ ٚ ٞسايت ٚ ضٞجطي انِٛي ٚ تٛإ٘ٙس ٔي تٛا٘س اظ آحبض 

ِصا ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس وٝ زض ظٔيٙٝ تٛؾقٝ ايٗ نٙقت ٚ . ثب اضظـ ايٗ قٟطؾتبٖ زضآٔس ظيبزي ضا فطاٞٓ آٚضز

:  پبيساضي آٖ زض قٟط يعز ثتٛاٖ السأبت ظيط ضا ا٘زبْ زاز

افعايف افتجبضات فٕطا٘ي ثرف ٌطزقٍطي، ٔكبضوت ٘ؾبْ ثب٘ىي زض ايزبز البٔتٍبٟٞبي ٔٙبؾت ٚ 

حُٕ ٚ ٘مُ، ترهيم ثٛزرٝ ٔٙبؾت ثطاي چبح وتبة ٚ ٔمبالت اضظ٘سٜ زض ذهٛل نٙقت ٌطزقٍطي 

تٛؾظ ؾبظٔبٟ٘بي ٔطثٛعٝ، حٕبيت اظ آغا٘ؿٟبي ٌطزقٍطي ٚ تٛرٝ ٚيػٜ ثٝ نٙبيـ زؾتي، رٕـ آٚضي 

اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ٘ؾطات ٌطزقٍطٞبيي وٝ ثٝ قٟطؾتبٖ ٔؿبفطت وطزٜ ا٘س، اؾترطاد ٘تبيذ ٔطثٛط ٚ 

اضائٝ آٖ ثٝ ٔطاوع ٔتِٛي أط ٌطزقٍطي، ايزبز تيٓ اعالفبت ٞٛقٕٙس ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ آذطيٗ اعالفبت ٚ 

ٔمبيؿٝ ٚضقيت لجّي ٚ ٔٛرٛز رٟت پيف ثيٙي آيٙسٜ، تٟيٝ فىؽ، ٘مكٝ ٞبي ٔبٞٛاضٜ اي ثٝ ٔٙؾٛض 

آقٙبيي ثيكتط ثب ٔٙغمٝ ٚ ظثبٟ٘بي ٔرتّف، تٟيٝ فيّٓ ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ضازيٛ تّٛيعيٛ٘ي، آٔٛظـ ٌطزقٍطٞب زض 
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ٔٛضز ؾٙتٟب، فبزات ٚ ذٛاؾتٝ ٞبي ٔطزْ اظ عطيك اعالفبت ٚ ٘ٛقتٝ ٞبي ٔٙتكطٜ، ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ؾٙتي، 

ركٟٙب ٚ ركٙٛاضٜ ٞب زض ؾغح قٟطؾتبٖ، چبح تمٛيٓ ٚ وبضتٟبي تجطيه ثب تهبٚيط ٔٙبعك زيس٘ي ٚ 

نٙبيـ زؾتي، تٙؾيٓ يه زؾتٛضاِقُٕ ربٔـ ٚ يىؿبٖ ثطاي ثبظزيس اظ ٔطاوع ٔصٞجي ٚ تبضيري، ايزبز 

زٞىسٜ ٞبي ٌطزقٍطي، ثبظؾبظي وبضٚا٘ؿطاٞبي لسيٕي، تٛرٝ ثيكتط ثٝ حفؼ ٚ ٔطٔت آحبض ثبؾتب٘ي ٚ 

تبضيري، حفؼ ٔٙبثـ ٔٛرٛز ٌطزقٍطي عجيقي ٚ ا٘ؿب٘ي، تغييط وبضثطي اثٙيٝ تبضيري ٚ تجسيُ آٟ٘ب ثٝ 

ٚ تسٚيٗ عطح ربٔـ ثطاي ٌطزقٍطاٖ قبُٔ ٞعيٙٝ ... أبوٙي ٘ؾيط ٔٛظٜ، لٟٜٛ ذب٘ٝ ٞبي ؾٙتي، وتبثرب٘ٝ ٚ

... . ٞبي ثيٕبضؾتبٖ، ثيٕٝ حٛازث، ثطلطاضي أٙيت زض ٔؿيطٞب، وٙتطَ ضفبيت ثٟساقت اضائٝ ٔٛاز غصايي ٚ 

اٌط ثرٛاٞيٓ وُ ضٞيبفت ٞب ٚ زؾتٛضاِقُٕ ٞبي تٛضيؿٓ پبيساض ضا زض يه رّٕٝ ذالنٝ زض ٟ٘بيت 

ضا ثٝ  ٔحيظ: ٚ آٖ رّٕٝ ضا ثط ؾطزض ٞط چكٓ ا٘ساظ تٛضيؿتي اِهبق وٙيٓ، لغقب آٖ رّٕٝ ايٗ اؾت وطزٜ
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