
 1- 27، نفحبت 1398 ظٔؿتبٖ، 70، قٕبضٜ 23ضيعي، ؾبَ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ -ػّٕي ٘كطيٝ

 
 21/09/1397 تبضيد پصيطـ ٟ٘بيي: 13/05/1396تبضيد زضيبفت:

 SWOTاستفاده از مدل  با یمواد زائد جامد شهر تیریمد

 شهرستان ماهشهر( یمیپتروش یاقتصاد ژهی: منطقه وی)مطالعه مورد
 

 

 1لطف اهلل تَارد

 2 الًلَیا نیهز

 چکیذُ

 ثٝ تٛا٘س ٔي پؿٕب٘س ٔسيطيت ؾيؿتٓ ضٚؾتبئي، ٚ قٟطي رٛأغ زض پؿٕب٘س تِٛيس افعايف ثب أطٚظٜ

 اظ حبنُ ٚ ثٟساقتي التهبزي يٞبظيبٖ آيس. حؿبة ثٝ ٔسيطيت ربٔغ يٞبؾيؿتٓ ثركي اظ ػٙٛاٖ
 ِعْٚ ٔبٞكٟط، پتطٚقيٕي قٟطؾتبٖ لتهبزيا ٚيػٜ ٔٙغمٝ ربٔس زض ظايس ٔٛاز انِٛي غيط وٙتطَ

ايٗ پػٚٞف ثب ٞسف  .ؾبظز ٔي ضٚقٗ ربٔس ظايس وٙتطَ ٔٛاز ظٔيٙٝ زض ضا اؾبؾي يٞبٌبْ ثطزاقتٗ
 التهبزي پتطٚقيٕي ٚيػٜ پبيساض زضٔٙغمٝ تٛؾؼٝ زض آٖ ٚ ٘مف قٟطي ٔٛاز ظائس ربٔس ٔسيطيت

قسٜ  آٚضي رٕغ ٔيسا٘ي ضٚـ عطيك اظ ػٕستبً تحميك يٞبٔبٞكٟط ا٘زبْ قسٜ اؾت. زازٜ قٟطؾتبٖ
ؾي لطاض ضثط ٔٛضز ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطيآٔسٜ ٚضؼيت ٔس . ثب تٛرٝ ثٝ اعالػبت ثٝ زؾتاؾت

 اؾتفبزٜ قس. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔحيظ SWOT اظ ٔسَ ٞبؾپؽ رٟت تزعيٝ ٚ تحّيُ يبفتٝ ٌطفت.
ٙغمٝ ي ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفت ٚ تٟسيسٞب( ٔ ٞبزاذّي )٘مبط لٛت ٚ ضؼف( ٚ ٔحيظ ذبضري )فطنت

ٔٙغمٝ قٟطٚ٘ساٖ ٚ وبضوٙبٖ پطؾكٙبٔٝ اظ  اعالػبت ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ٚؾيّٝ ي ثطاي تىٕيُ ٚ ؾپؽ
٘ظط ثٝ  قٟطؾتبٖ ٔبٞكٟط، ٘ظطذٛاٞي قس وٝ ثب ٚظٖ زٞي ثٝ ٔٛاضز ٔٛضز يٕيپتطٚق يالتهبز ػٜيٚ

رٕغ  ي ٔٙبؾت ٔسيطيت نحيحبٞضاٞجطزٞب ٚ اؾتطاتػي اضايٝ زض ٟ٘بيت ثٝ SWOTتىٕيُ ٔبتطيؽ 
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ٝ70ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 يثٙس تياِٚٛ  QSPM ؽيضاٞجطزٞب ثطاؾبؼ ٔبتط بٖيزض پب قسٜ اؾت. آٚضي ٚ زفغ ٔٛاز ظائس پطزاذتٝ
 زض قٟطي ربٔس ظائس ٔٛاز ٘كبٖ زاز وٝ ٚضؼيت ٔسيطيت ٞبثطضؾي پطؾكٙبٔٝ اؾت. سٜيٌطز كٟٙبزيٚ پ

أتطٞب ٔٙبؾت ٔي ثبقس.  ٕٞچٙيٗ ٔبٞكٟط زض ثيكتط پبض قٟطؾتبٖ پتطٚقيٕي التهبزي ٚيػٜ ٔٙغمٝ
٘ظط  اظ پتطٚقيٕي التهبزي ٚيػٜ ٔٙغمٝ ؾبظٔبٖ پؿٕب٘سٞبي ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي نحيح ثبظيبفت

 .اؾت پصيط تٛريٝ التهبزي

 التهبزي ٚيػٜ ، ٔٙغمQSPM  ،SWOTٝقٟطي،  ربٔس ظائس ٔسيطيت، ٔٛاز: ٍاصگاى کلیذی

 ٔبٞكٟط قٟطؾتبٖ پتطٚقيٕي

 هقذهِ

 ؾطاؾط زض قٟطي ٘ٛاحي ػٕسٜ، چبِف يه نٛضت ثٝ ربٔس ظائس ٔٛاز يتٔسيط أطٚظٜ
.  اؾت ٌطفتٝ ثط زض ضا تٛؾؼٝ حبَ زض وكٛضٞبي ؾطيغ ضقس ثب قٟطٞبي ذهٛل ثٝ رٟبٖ،
 قٟطٞب، ٌؿتطـ ثب ٕٞطاٜ رٕؼيت ؾطيغ ضقس پؿٕب٘س، ٔسيطيت زض چبِف ايٗ انّي زِيُ

 قيٜٛ زض تغييط ٚ ا٘ؿبٖ يٞبفؼبِيت ثبقس. ٔي قٟطي ضيعي ثط٘بٔٝ ضؼف ٚ ٔبِي ٔٙبثغ وبٞف
)قيري ٚ ٕٞىبضاٖ،  اؾت قسٜ ظائس ٔٛاز تِٛيس ٘طخ افعايف ثٝ ٔٙزط ٔهطف، اٍِٛٞبي ٚ ظ٘سٌي
 ٔسيطيت ؾيؿتٓ ضٚؾتبيي، ٚ قٟطي رٛأغ زض پؿٕب٘س تِٛيس افعايف ثب (. أطٚظ2ٜ، ل 1391
 ؾيؿتٓ ايٗ. آيس بةحؿ ثٝ ٔسيطيت ربٔغ يٞبؾيؿتٓ اظ ثركي ػٙٛاٖ ثٝ تٛا٘س ٔي پؿٕب٘س
 ٚ فطآيٙسٞب ٚ ٞبضٚـ تؼيٗ ،ٞبٔؿئِٛيت تؼطيف ضيعي، عطح يٞبفؼبِيت ؾبظٔب٘ي، ؾبذتبض قبُٔ

 ٔحيغي ظيؿت ٔكي ذظ حفظ ٚ ثبظٍ٘طي ارطا، تٟيٝ، ثطاي الظْ ٔٙبثغ اذتيبضٌطي زض ٕٞچٙيٗ
 ثٟجٛز ثٝ ٚ قسٜ تؼطيف ويفيت ؾغح حفظ ٔٙظٛض ثٝ ويفيت ٔسيطيت يٞبؾيؿتٓ. اؾت ؾبظٔبٖ
 عطح ٕ٘ٛزٖ تٛإ٘ٙس. پطزاظز ٔي ؾبظٔبٖ ٚ پطٚؾٝ ٞط زض فطآيٙسٞب انالح عطيك اظ ويفيت

 ايزبز انالحي، السأبت تؼييٗ ٚ ػُّ يبثي ضيكٝ ٔؼضالت، يبفتٗ عطيك اظ پؿٕب٘س ٔسيطيت
 حفظ ٚ آٖ ثرف احط ارطاي اظ اعٕيٙبٖ حهَٛ عطح، ارطاي چٍٍٛ٘ي ٕٔيعي ثطاي ٔىب٘يعٔي

 (. 1392٘هيطي، ) ثبقس ٔي ٞسافا اٞٓ اظ ؾيؿتٓ

 ٚيػٜ ٔٙغمٝ زض ربٔس ظايس ٔٛاز انِٛي غيط وٙتطَ اظ حبنُ ثٟساقتي ٚ التهبزي يٞبظيبٖ
-ٞعيٙٝ نطف ٚ قٟط زض ظثبِٝ تِٛيس افعٖٚ ضٚظ افعايف ٔبٞكٟط، قٟطؾتبٖ پتطٚقيٕي التهبزي



 

 

 

 

 SWOT......  3ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس

 

 وٙتطَ ظٔيٙٝ زض ضا اؾبؾي يٞبٌبْ ثطزاقتٗ ِعْٚ ،ٞبآٖ زفغ ٚ آٚضي رٕغ ٔٙظٛض ثٝ ٌعاف يٞب
 تب ضا ظثبِٝ تِٛيس ارتٕبػي، ضفبٜ افعايف ٚ ٔهطف اٍِٛي تغييط. ؾبظز ٔي ضٚقٗ ربٔس ظايس ٔٛاز

 ثب آٖ زفغ ثٝ ٔطثٛط يٞبظيطؾبذت ٚ ؾبظي فطًٞٙ ٔتأؾفب٘ٝ ِيىٗ زازٜ، افعايف ظيبزي حسٚز
 ربٔس ايسظ ٔٛاز يٞبقبذم اظ ثؿيبضي ثٙبثطايٗ. اؾت ٘ساقتٝ ثٟجٛز ٚ ضقس ؾطػت ٕٞبٖ

 ظثبِٝ، تِٛيس ٔتٛؾظ ٔيعاٖ ٘ظيط ٔبٞكٟط قٟطؾتبٖ پتطٚقيٕي التهبزي ٚيػٜ ٔٙغمٝ زض قٟطي
 ثبضي تأؾف ٚضؼيت زض ظثبِٝ زفغ ٌٖٛ ٌٛ٘ب يٞبضٚـ قٟطي، يٞبظثبِٝ آٚضي رٕغ يٞبقيٜٛ
 ٚ تساثيط ٚ ٌيطز لطاض قٟطي ٔسيطاٖ ٚ ضيعاٖ ثط٘بٔٝ رسي تٛرٝ ٔٛضز ثبيس وٝ زاضز لطاض

 .ٌطزز اتربش ٚ ا٘تربة آٖ ثب ٔتٙبؾت ػّٕي ٚ ػّٕي ٞبيضاٞىبض

 ٚ پؿٕب٘سٞب ي ظٔيٙٝ زض ٔٛرٛز يٞبچبِف ٚ ٔؼضالت ثٝ اقبضٜ ضٕٗ حبضط پػٚٞف زض
 آٚضي، رٕغ ظٔيٙٝ زض ثيٙي پيف لبثُ يٞبثط٘بٔٝ ٚ ضاٞىبضٞب اضائٝ ثٝ ٔٛرٛز، ٔكىالت
 ٘تبيذ ٔبٞكٟط، قٟطؾتبٖ ٕيپتطٚقي التهبزي ٚيػٜ ٔٙغمٝ ؾغح زض پؿٕب٘سٞب زفغ ٚ اؾتحهبَ

 .ٌطزز ٔي اضائٝ حبنّٝ

 پیؾیٌِ تحقیق

 الف. هحققاى خارجی

 وبؾٛا ٚزض ايٗ ظٔيٙٝ تحميمبت ٔرتّفي زض ؾغح رٟبٖ ٚ ايطاٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت. 
 21 وٝ زاز٘س ٘كبٖ تب٘عا٘يب زض زاضاِؿالْ ظايس قٟطي ٔٛاز فيعيىي آ٘بِيع ثب( 2003) ٕٞىبضاٖ

 آِي ٔٛاز ضا آٖ زضنس 78 ٚ يبفت غيطآِي ثبظ لبثُ ٔٛاز ضا اضاِؿالْز قٟطي ظايس زضنس ٔٛاز
 ػٙٛاٖ ثب تحميمي (، زض2006) ٕٞىبضاٖ ٚ ٚيسا٘بضاچي اؾت. زازٜ تكىيُ (وٕپٛؾت لبثّيت)

 ايٗ ثٝ ٞبچبِف ٚ ٔٛضٛػبت ٔؿبئُ، :ؾبضيال٘ىب رٙٛة زض قٟطي ربٔس پؿٕب٘سٞبي ٔسيطيت
 ٚ زاض٘س پؿٕب٘س زؾتطؾي آٚضي رٕغ ذسٔبت ثٝ ٞب٘ٛازٜذبا اظ زضنس 42 تٟٙب وٝ ضؾيس٘س ٘تيزٝ

زض تحميمي ثب  2010زض ؾبَ  وب٘يت. .اؾت زضنس زٚ اظ وٕتط ضٚؾتبيي ٔٙبعك زض ٔمساض ايٗ
ٔٛاز ظائس ربٔس اظ ي س ربٔس قٟطي زض اؾتب٘جَٛ ثب ثطضؾـي ثبظيـبثئٔٛاز ظا ػٙٛاٖ ٔسيطيت

 س قسٜ اظ ٔـٛاز ظايـس ٘كـبٖ زاز٘ـس وـٝٔمساض ثطق تِٛي ٔحـّٟـبي زفـٗ ظثبِـٝ ٚ ٕٞچٙـيٗ
ٔسيطيت ٔـٛاز ظايـس ا٘زـبْ زازٜ ٚ  حىٛٔـت تطويـٝ ثط٘بٔـٝ ضيـعي ٔفيـسي ثـطاي ثٟجـٛز



 

 

 

 

ٝ70ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 ٚ اؾت. تيٗ زض ظٔيٙٝ ٔٛاز ظايس افعايف يبفتـٝ ٞبٔسيطيت قٟطزاضي حٕبيـت زِٚـت اظ
 زاز٘س ٘كبٖ چيٗ زض بييپؿٕب٘س ضٚؾت زفغ ٔحيغي ظيؿت تأحيطات ثطضؾي (، زض2012ٕٞىبضاٖ )

 يبً٘ قيٗ يٖٛ ثرف ٘ٛاحي ضٚؾتبيي زض رٕؼيت ضقس ٚ ٔطزْ التهبزي ضٚظافعٖٚ تٛؾؼة وٝ
 ػٙٛاٖ ثب (، تحميمي2014) ٕٞىبضاٖ ٚ تبٔبضتب ؾبٖ .اؾت قسٜ ربٔس يٞبظثبِٝ ثيكتط تِٛيس ثبػج

 ٔسيطيت وٙٙس ٔي ثيبٖ ٞبآٖ )اؾبپب٘يب( ا٘زبْ زاز٘س، لٙبضي رعايبض زض آٖ، ٔسيطيت ٚ ظثبِٝ ٔكىُ
 ٚ رسا قسٜ ٞبايٗ ؾطظٔيٗ چطاوٝ اؾت پيچيسٜ ذيّي اي رعيطٜ يٞبؾطظٔيٗ زض ظائس ٔٛاز

 .ٞؿتٙس ٔحسٚز

زٚ  زض ٌطٌبٖ قٟط ظايس ٔٛاز ٚويفيت وٕيت ػٙٛاٖ ذٛز ثب ثطضؾي زض ،(1382)٘ػاز  ٟٔسي
 يٞبظثبِٝ ٚويفيت وٕيت ذهٛل زض ٚضغ ٔٛرٛز ثطضؾي ٞسف ثب ،76 ؾبَ پبييع ثٟبضٚ فهُ

 ارعاي ٔيعاٖ ثبالتطيٗ فؿبز ٔٛاز لبثُ وٝ زازٜ ٘كبٖ ٔمغؼي، -تٛنيفي ضٚـ ثٝ قٟط ٌطٌبٖ
 ثسؾت آِي اظ وٛز اؾتفبزٜ ٚ ٌّؿتبٖ اؾتبٖ زض وٕپٛؾت نٙبيغ ٚ ايزبز زازٜ تكىيُ ضا ظثبِٝ
 ازظيؿت ٔٛ ٔحيظ اظ آِٛزٌي ٚ زازٜ وبٞف ضا وٛز قيٕيبيي ثٝ ٘يبظ تٛا٘س ٔي زضوكبٚضظي آٔسٜ

 ثب ضا (، پػٚٞكي1387) تٟطا٘ي ٚ ٘ػاز ٔحطْ .وٙس رٌّٛيطي فؿبزپصيط يٞبظثبِٝ ٚ قيٕيبيي
 اظ ثب اؾتفبزٜ وكٛض قٟطٞبي والٖ زض پؿٕب٘س ٔسيطيت ثيطٚ٘ي ٚ زضٚ٘ي ثطضؾي ػٛأُ»ػٙٛاٖ 
 ٚ ظازٜ ػبثسيٗ.زاز٘س ا٘زبْ 1387 ؾبَ زض« QSPMٔبتطيؽ  تكىيُ SWOTٚ ضٚـ 

 تحّيُ ضٚيىطز اظ ثب اؾتفبزٜ پؿٕب٘سٞب ٔسيطيت ثطضؾي ػٙٛاٖ ثب ميميتح زض ،(1388)ٕٞىبضاٖ 
 وطز٘س ٔكرم ضقت قٟط زض QSPMٔبتطيؽ  تكىيُ ٚ SWOTٔسَ  زض تأحيطٌصاض ػٛأُ

 يٞبضؼف ٚ تٟسيسٞب، لٛتٟب ،ٞبفطنت اظ اػٓ اؾتطاتػيه ػٛأُ اظ يه ٞط رصاثيت ٔيعاٖ وٝ
 -ضؼف فطنت، -لٛت ضٚيىطزٞبي ثب اؾتطاتػي تسٚيٗ رٟت پؿٕب٘س ٔسيطيت زض ٔٛرٛز
 تٛاٖ ٔي وٝ ٌٛ٘ٝ اي ثٝ. زاقت ذٛاٞس وبضثطز تٟسيس-ضؼف ٚ تٟسيس -لٛت ٕٞچٙيٗ ٚ فطنت

 ثٝ ضا ٞبضؼف ٚ ٞبفطنت ثٝ ضا ٞبتٟسيس قٟطي پؿٕب٘سٞبي ٔسيطيت زض لٛت ٘مبط اظ اؾتفبزٜ ثب
 ػٛأُ ضاٞجطزي ضيعي ٝثط٘بٔ ػٙٛاٖ ثب ٔمبِٝ اي (،1390قيري ٚ ٕٞىبضاٖ ) .ٕ٘ٛز تجسيُ لٛت

 قٟط: ٔٛضزي )ٔغبِؼٝ SWOTاظ تحّيُ  اؾتفبزٜ ثب قٟطي ربٔس ظائس ٔٛاز ٔسيطيت ثط احطٌصاض
 ظائس ٔٛاز ٔسيطيت انّي ػٛأُ ثطضؾي حبضط، تحميك اظ ٞسف ضا ثطضؾي ٕ٘ٛزٜ ا٘س. (ثٛوبٖ
(، 1392حيسضي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٔي ثبقس.SWOT ٔسَ  اظ اؾتفبزٜ ثب ثٛوبٖ قٟط زض قٟطي ربٔس



 

 

 

 

 SWOT......  5ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس

 

 ضاؾتبي زض قٟطي پؿٕب٘سٞبي ٚ ربٔس ظائس ٔٛاز ٔسيطيت ٚضؼيت ضؾيثط ػٙٛاٖ ثب ٔمبِٝ اي
 ٔسيطيت ٘مف وٝ زٞس ٔي زاضاة ضا ثطضؾي ٕ٘ٛزٜ ا٘س. ٘كبٖ قٟط ٔٛضزي ٕ٘ٛ٘ٝ: پبيساض تٛؾؼٝ
 تٛؾؼٝ ضاؾتبي زض ٚ ضؼيف قٟطي پؿٕب٘سٞبي ٚ ربٔس ظائس ٔٛاز آٚضي رٕغ ثب ضاثغٝ زض قٟطي
 قٛز ٔي تالـ قسٜ ا٘زبْ ٔغبِؼبت اؾبؼ ثط ٟ٘بيت زض. ٘يؿت ثبيس وٝ ٖ چٙبٖآ پبيساض

 ٔىبٖ اضظقيبثي ثطضؾي (، زض1395ٕٞىبضاٖ ) ٚ زٚأي .ٌطزز اضائٝ ظٔيٙٝ ايٗ زض ضاٞىبضٞبيي
 ٔحُ وٝ ٔي زٞس ٘كبٖ ٘تبيذ قبزٌبٖ قٟط تبالثي يٞبٔحيظ زض قٟطي پؿٕب٘سٞبي زفٗ
 ضٛاثظ ثب آٖ ٕٞرٛا٘ي أب ٘ساضز ٕٞرٛا٘ي ّٔي ٔؼيبضٞبي ٚ ضٛاثظ ثب قبزٌبٖ پؿٕب٘سٞبي زفٗ

پبيبٖ ٘بٔٝ ذٛز ضا تحت  1395رب٘جبظ ٘يؿتب٘ي زض ؾبَ . اؾت ثيكتط إِّّي ثيٗ ٔؼيبضٞبي ٚ
ثٝ  تٟطاٖ( 7ٔٙغمٝ  ياضتمبء آٖ )ٔغبِؼٝ ٔٛضز يٚ ضاٞىبضٞب يپؿٕب٘س قٟط تيطئسػٙٛاٖ 

ٓ ٔسيطيت پؿٕب٘س ٔٙغمٝ ٞفت زض ذهٛل ؾيؿتٍ٘بضـ زض آٚضز. ٘تبيذ اٚ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ 
ػٛأّي ٔب٘ٙس ٚرٛز ؾبظٔبٖ ٔكرم ثطاي ؾيؿتٓ ٔسيطيت پؿٕب٘س، ٚرٛز ؾبظٚوبض ٔكرم زض 

ٞب، ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي زض ذهٛل ضاٞجطي  ذهٛل رصة پيٕب٘ىبضاٖ، ٚرٛز لٛا٘يٗ ٚ زؾتٛضاِؼُٕ
٘س ٔٙغمٝ ٞفت، اٞساف ٔسيطيتي ٚ ٘ظبضت ثط ارطاي لٛا٘يٗ، تهٛيت عطح ربٔغ ٔسيطيت پؿٕب

ٔسيطيت پؿٕب٘س اظ وبضثطاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ  يٞب ٙٝيٞع يآٚض اضازٜ ٚ ؾبظٚوبض ؾبظٔب٘ي رٟت رٕغ
 ٚ اضائٝ آٔٛظـ ثٝ وبضثطاٖ زض قطايظ ٔٙبؾجي لطاض زاضز.  يالسأبتي زض ذهٛل ٘ظطؾٙز

 هثاًی ًظزی: 

 ؽْزی جاهذ سائذ هَاد

 ٔي تِٛيس ؾجه نٙبيغ ٚ ؾؿبتٔؤ تزبضي، ٔؿىٛ٘ي، ٔٙبعك زض وٝ غيطذغط٘بوي ظائس ٔٛاز
 فبضالة ِزٗ ٚ ٔؼسٖ وكبٚضظي، يٞبظثبِٝ نٙؼتي، فطآيٙسٞبي ظثبِٝ قبُٔ ٞبظثبِٝ ايٗ. قٛ٘س

 (.1372 ػجسِي،) قٛز ٕ٘ي قٟطي ذسٔبت يٞبظثبِٝ ٚ

 اًَاع هَاد سائذ جاهذ ؽْزی

عجد ٚ يب  سات غصائي: ثٝ لؿٕت فؿبزپصيط ظثبِٝ وٝ ٔؼٕٛالً اظ ظائسات ٌيبٞي، تٟيٝ ٚئ. ظا1
اعالق ٔي قٛز. وّٕيت پؿٕب٘سٞبي غصايي زض عَٛ  س،يا٘جبض وطزٖ ٔٛاز غصايي ثسؾت ٔي آ

ي تبثؿتبٖ، وٝ ٔهطف ٔيٜٛ ٚ ؾجعي ثيكتط اؾت، ثٝ حساوخط ٔي ٞبؾبَ ٔتغيط ثٛزٜ ٚ زض ٔبٜ



 

 

 

 

ٝ70ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

غصايي ٟٕٔتطيٗ لؿٕت ظثبِٝ اؾت، چطا وٝ اظ يه ؾٛ ثٝ زِيُ ترٕيط ٚ فؿبز  يضؾس. پؿٕب٘سٞب
ثٛٞبي ٘بٔغجٛع تِٛيس وطزٜ ٚ ٔحُ ٔٙبؾجي ثطاي ضقس ٚ تىخيط ٍٔؽ ٚ ؾبيطحكطات ٚ  ؾطيغ،

رٛ٘سٌبٖ اؾت ٚ اظ ؾٛي زيٍط ثٝ زِيُ لبثّيت تٟيٝ وٛز اظ آٖ )وٕپٛؾت( حبئع إٞيت اؾت. 
زضنس  76تب  35ي قٟطي ايطاٖ ثيٗ ٞبفؿبزپصيط زض ظثبِٝ سٞبيلبثُ شوط اؾت وٝ ٔيعاٖ پؿٕب٘

 (.1372 ،يٌِعاضـ قسٜ اؾت )ػجس

. آقغبَ: ثٝ لؿٕت فؿبز ٘بپصيط ظثبِٝ ثٝ رع ذبوؿتط ٌفتٝ ٔي قٛز. آقغبَ زض ظثبِٝ ٔؼٕٛالً 2
قبُٔ وبغص، پالؾتيه، لغؼبت فّعي، قيكٝ، چٛة ٚ ٔٛازي اظ ايٗ لجيُ ٔي قٛز. آقغبَ ضا 

 ٔي تٛاٖ ثٝ زٚ ثرف لبثُ اقتؼبَ ٚ غيطلبثُ اقتؼبَ تمؿيٓ وطز.

نُ اظ ؾٛظا٘سٖ ظغبَ، چٛة ٚ زيٍط ٔٛاز ؾٛذتٙي وٝ ثطاي ٔمبنس . ذبوؿتط: ثبليٕب٘سٜ حب3
 نٙؼتي، پرت ٚ پع ٚ يب ٌطْ وطزٖ ٔٙبظَ ثٝ وبض ٔي ضٚز ٌفتٝ ٔي قٛز.

: ثٝ ظائسات حبنُ اظ ترطيت ؾبذتٕبٖ، تؼٕيط أبوٗ ٔؿىٛ٘ي، يؾبذتٕب٘ يٞب. ٘رب4ِٝ
 ي ؾبذتٕبٖ ؾبظي اعالق ٔي قٛز.ٞبتزبضي، نٙؼتي ٚ يب ؾبيط فؼبِيت

ٚ ٔؼبثط،  ٞبقبُٔ ٔٛاز حبنُ اظ ربضٚة وطزٖ ذيبثبٖ ٞب. ظائسات ٚيػٜ: ايٗ لؿٕت اظ ظثب5ِٝ
 .ثطي زضذتبٖ، ارؿبز حيٛا٘بت ٔطزٜ ٚ ٔٛازي وٝ اظ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ثٝ ربي ٔب٘سٜ اؾت ٔي قٛز

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 SWOT......  7ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس

 

 
 (4: 1396تٌذی هَاد سائذ جاهذ)هٌثغ: پَرّاؽوی، : تقغین  )2(ؽکل 

ٔٛاز ظائس ربٔس يب ٔبيؼي ٞؿتٙس وٝ ثٝ ػّت وّٕيت، غّظت ٚ يب  :ٔٛاز ظائس ذغط٘بن.6
ويفيت فيعيىي، قيٕيبيي ٚ يب ثيِٛٛغيىي ٔي تٛا٘ٙس ثبػج افعايف ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط ٚ يب 

ي ٞبي ثؿيبض رسي قٛ٘س. ثط اؾبؼ تؼطيف آغا٘ؽ حفبظت ٔحيظ ظيؿت  ظثبِٝٞبثيٕبضي
مٜٛ ذغط٘بن ثٛزٜ ٚ يب ايٗ وٝ پؽ اظ عي ذغط٘بن ثٝ ٔٛاز ظائس ربٔسي اعالق ٔي قٛز وٝ ثبِ

ي ذغط٘بن ٔؼٕٛالً ٞبٔست ظٔب٘ي ٔٛرجبت ذغط ضا ثطاي ٔحيظ ظيؿت، فطاٞٓ ٔي وٙٙس. ظثبِٝ
يىي اظ ٔكرهبت لبثّيت ا٘فزبض، احتطاق، ذٛضزٌي، ٚاوٙف پصيطي ٚ ؾٕي ضا زاضا ثٛزٜ ٚ اغّت 

ت لبثُ اقتؼبَ، ظايسات ثيِٛٛغيىي تحت ػٙٛاٖ ٔٛاز ظائس ضازيٛاوتيٛ، پؿٕب٘سٞبي قيٕيبيي، ظايسا
، ٞبٚ ٔٛاز ٔٙفزطٜ زؾتٝ ثٙسي ٔي قٛ٘س. اظ ٔٙبثغ ػٕسٜ ظائسات ثيِٛٛغيىي، ثيٕبضؾتبٖ

 . (96: 1389 ،يٚ ٔطاوع تحميمبت پعقىي ٞؿتٙس )ػٕطا٘ ٞبآظٔبيكٍبٜ
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 افشایؼ پغواًذّای جاهذ ؽْزی ایٍ  جادیػلل ٍ ػَاهل هؤثز در ا

 تهسعٛض ٔتٛؾـظ ٞك ٟطي زض وكٛض ثطاي ٞط قـٟطٚ٘س ثٝايزبز پؿٕب٘س ربٔس ق ؾطا٘ٝ
ٚٞٛا ٚ قطايظ ظيؿتي زض ٘ٛاحي ٔرتّف وكٛض ٟٔبرطت  ٌـطْ زض ضٚظ ثطآٚضز ٌطزيسٜ اؾت. آة

افعايف رٕؼيت قٟطي ػسْ ضػبيت اٍِٛي نحيح ٔهطف فطًٞٙ ٚ قيٜٛ  زٝياقـتغبَ ٚ زض٘ت
يف پؿٕب٘سٞبي ربٔس قٟطي ٔؤحط زض ايزبز يب افعا ٛأُظ٘سٌي زض قٟطٞب زِيّـي ثـط ػ

 .(48: 1395)رب٘جبظ٘يؿتب٘ي، ثبقس ئ

 1390 عال کؾَر ؽْزی سائذ هَاد دٌّذُ تؾکیل : اجشاء(1 )جذٍل 

 ٔٛاز آِي چٛة پبضچٝ پالؾتيه وبغص قيكٝ آٞٗ

24/2 25/2 9/8 5/4 94/2 52/2 63/72 

 (49: 1395)هٌثغ: جاًثاس ًیغتاًی، 

 جاهذ پغواًذ ٍ هَاد سائذ تیزیتؼزیف هذ

ٔسيطيت  زض وٙبض ٚاغٜ پؿٕب٘س ٔي تٛا٘س تساػي وٙٙسٜ ػّٕيبت ذبني اظ رّٕٝ: ا٘تربة  ٚاغٜ
ي ٚيػٜ، رٕغ آٚضي پؿٕب٘س، ا٘تمبَ پؿٕب٘س ٚ ثٟجٛز ٚ زفٗ ٞبتىِٙٛٛغي ذبل، عطاحي زؾتٍبٜ

 ييتب زفٗ ٟ٘ب سيٞط ٔبزٜ، اظ ٔطحّٝ تِٛ ،ئٛاز ظائس نٙؼت تيطئس ٗي٘ٛ ؿتٓيپؿٕب٘س ثبقس. زض ؾ
ٔٛاز  ت،يطئس ٗي٘ٛ ؿتٓيؾ ٗيزض ا ٍطيثٝ ػجبضت ز طزيٌ يلطاض ٔ كيزل يٚ ثطضؾ يبثئٛضز اضظ

 ئٛاز ظائس نٙؼت ٗي٘ٛ تيطيظائس اظ ثسٚ تِٛس تب ٔطي ٔٛضز تٛرٝ ٞؿتٙس. ٔطاحُ ٔرتّف ٔس
 بفت،يٚ ثبظ يبثيثبظ ؼبت،يضب يٚ حسالُ ؾبظ يآِٛزٌ سياظ تِٛ يطيرٌّٛ ،يٚ ٍٟ٘ساض سيقبُٔ: تِٛ

 تيطي(. ٔس3: 1389 ،يٚ تٛوّ يٕب٘يطؾّيثبقس )أ ئ ييٚ زفٗ ٟ٘ب ٝيٚ ا٘تمبَ، تهف يغ آٚضرٕ
 فيثبقس. افعا ئغطح ٔ يرٛأغ ثكط يٞبزغسغٝ ٗياظ ٟٕٔتط يىيپؿٕب٘س ثٝ ػٙٛاٖ 

قطايظ  يسٌيچيثط پ ٍطيز ياظ ؾٛ ٞبؾٛ ٚ تٙٛع ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ هياظ  ٞبضٚظافعٖٚ حزٓ پؿٕب٘س
-ٙٝيٚ ػّْٛ زض ظٔ يي ٌؿتطزٜ  فٗ آٚضٞبافعائس. پيكطفت ئ ٞبزفغ آٖ ٚ يٚ ٘حٜٛ رٕغ آٚض

زض زاذُ  يذغط٘بن حت يٚ... ثبػج ٚضٚز ا٘ٛاع پؿٕب٘سٞب يپعقى ه،يعيف ،يٕئرتّف ق يٞب
 يٚ زفغ ؾٙت يرٕغ آٚض يٞبؿتٓيؾ ٍطيقسٜ اؾت. أطٚظٜ ز يپؿٕب٘سٞبي ػبزي ذبٍ٘
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 ياظ ا٘ٛاع پؿٕب٘سٞب ي٘بق يغئح ؿتيظ يٞبيٛزٌتٛا٘س اظ آِ يرٛاثٍٛ ٘جٛزٜ ٚ ٕ٘ ٞبپؿٕب٘س
 .(4: 1389)ا٘هبضي، وٙس يطيٚ... رٌّٛ ٛيٛاوتيضاز ،يىطثئ ،ييٕبيق

 SWOTهذل 

 ٚ زاذّي ضؼف ٚ لٛت ٘مبط قٙبؾبيي ثطاي وٝ اؾت انغالحي SWOT تحّيُ ٚ تزعيٝ
 ثب قٛز ٔي ثطزٜ وبض ثٝ ضٚثٝ ضٚؾت آٖ ثب ؾيؿتٓ وٝ يه ذبضري تٟسيسٞبي ٚ ٞبفطنت
 ثٝ ٘بحيٝ ضؼف ٚ ٘مبط زاذّي ٔحيظ ؾٙزف ٚ تحّيُ ٚ عطيك تزعيٝ اظ ٔسَ ايٗ اظ اؾتفبزٜ

 تأحيطٌصاض ٔحيظ ػٛأُ زض رؿتزٛ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب قسٜ قٙبؾبيي زضٚ٘ي لٛت ٚ ضؼف ٘مبط
 .(30: 1388 ؾمبيي -قٛ٘س )ٔبفي ٔي ثطضؾي تٟسيسٞبيي ٚ ٞبفطنت ذبضري

 
 (1389 ػوزاًی،) پغواًذّا ذیزیته اصلی اعتزاتضی : ًوَدار(2 ) ؽکل
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 ّاٍ رٍػ هَاد

 ؽْزعتاى تٌذرهاّؾْزهَقؼیت جغزافیایی 

 يٞىتبض ، زض ضّغ قٕبَ غطث 270ثٝ ٔؿبحت حسٚز  يٙيثٙسضأبْ ، زض ظٔ يٕئزتٕغ پتطٚق
 يّٛٔتطيو 84اٞٛاظ ٚ  يرٙٛة قطل يّٛٔتطيو 105فبضؼ زض اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ ثٝ فبنّٝ  ذيذّ

 ٝيثٝ ذٛضان ، ؾٛذت ٚ ٔٛاز اِٚ يطؾتبٖ ٔبٞكٟط لطاض زاضز. ؾِٟٛت زؾتطؾقطق آثبزاٖ زض قٟ
 ي، ٚرٛز فطٚزٌبٜ ، زؾتطؾ ييبي، قجىٝ ضاٜ آٞٗ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ زض يربزٜ ا ٘بت، اؾتفبزٜ اظ أىب

اظ زٚ  يىيوٕه ثٝ تٛؾؼٝ ٚ ػٕطاٖ اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ  ٗيٚ ٕٞچٙ بظيثٝ آة ٔٛضز ٘
اظ ؾٛذتٗ  يطياضظـ افعٚزٜ ٚ رٌّٛ زبزيض ، ٚ ٟٕٔتط اظ ٕٞٝ ازض وكٛ يٕيلغت نٙؼت پتطٚق

ٔزتٕغ .سيٕ٘ب ئ ٝئىبٖ ضا تٛر ٗياؾت وٝ ا٘تربة ا ييٞب يػٌيٕٞطاٜ ٘فت ، ٚ يٞب ٌبظ
پتطٚقيٕي ثٙسض أبْ ذٕيٙي، ثعضٌتطيٗ ٔزتٕغ پتطٚقيٕي ايطاٖ ثٝ حؿبة ٔي آيس وٝ زض ٔٙغمٝ 

. ايٗ ٔزتٕغ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ لسيٕي تطيٗ ٔطاوع ٚيػٜ التهبزي ثٙسضٔبٞكٟط ٚالغ ٌطزيسٜ اؾت
ٔزتٕؼي ثؿيبض ثعضي وٝ ت. تِٛيس تطويجبت پتطٚقيٕي زض ايطاٖ، اظ ربيٍبٜ ٚيػٜ اي ثطذٛضزاض اؾ

ٔمساض ٔٛاز رٕغ آٚضي  .ٕٞچٖٛ قجٝ رعيطٜ اي زض ٔيبٖ ذٛضٞبي ذّيذ فبضؼ فطٚ ضفتٝ اؾت
ي  رٕغ ٞبط اظ ايؿتٍبٜقٟطؾتبٖ ٔبٞكٟ يٕيپتطٚق يالتهبز ػٜئٙغمٝ ٚ قسٜ لبثُ ثبظيبفت زض

ثيكتطيٗ . اؾتويّٛ  13378ويّٛ ٚ ؾىٛي ترّيٝ پؿٕب٘سٞب  3950آٚضي ؾغح ؾبيت ازاضي 
ويّٛ اظ  531 اؾت ثب يوٕتطيٗ ٔطثٛط ثٝ ٌٛ٘ ويّٛ ٚ 5908ٔطثٛط ثٝ وبضتٗ  ٔمساض ارعاي ظثبِٝ

تٗ زض  20 عٛض ٔتٛؾظٝ هس ثتٙبغ وُ ظثبِٝ ضٚظا٘ٝ پؿٕب٘س تطزض ٔمي. وُ ٔٛاز ظائس ربٔس قٟط
تٙبغ  .ثبقس ئ ٌّٛطْيو 26303 ضٚظ( 22ٔجٙبي  )ثط پؿٕب٘س تط زض ٔبٜ هيتٙبغ تفىضٚظ ٔي ثبقس. 

 )ثط ٔجساء زض ٔبٜ زض هيتٙبغ تفى. ثبقس ئ ٌّٛطْيو 1200 پؿٕب٘س تط ٔتٛؾظ زض ضٚظ هيتفى
 ئ  ٌّٛطْيو 40 ض ضٚظزض ٔجساء ٔتٛؾظ ز هيتٙبغ تفى. ثبقس ئ ٌّٛطْيو 880 ضٚظ( 22ٔجٙبي 

  س)ٔٙجغ:  ٌعاضـ ؾبِيب٘ٝ پتطٚقيٕي ثٙسض أبْ ذٕيٙي)ضٜ((.ثبق
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 ًقؾِ هَقؼیت هٌطقِ هَرد هطالؼِ)تزعین : ًگارًذُ( (:3)ؽکل 

 رٍػ  تحقیق

 ثٛزٜ اي ٚ ٔهبحجٝ اؾٙبزي ضٚـ زٚ ٔجٙبي ثط اعالػبت ٌطزآٚضي ضٚـ تحميك، ايٗ زض
 پيٕبيف( رٕغ ٚ پطؾكٍطي ٚ )ٔهبحجٝ ٔيسا٘ي ضٚـ عطيك ػٕستبً اظ تحميك يٞبزازٜ. اؾت
 . قسٜ اؾت آٚضي

ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛض پطؾف ٘بٔٝ اي تٟيٝ ٌطزيس. ؾٛاالت ايٗ پطؾف ٘بٔٝ زض چٟبض قبذم 
ي تٟيٝ ٌطزيس. ربٔؼٝ آٔبضي تيطئس ٚ ٟ٘بزيي، غئح ٚ وبِجسي، التهبزيي، فطٍٞٙٚ يارتٕبػ

)ضٜ(  ٔي ثبقس.  ِصا ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ تؼساز ايٗ تحميك وبضوٙبٖ پتطٚقيٕي ثٙسض أبْ ذٕيٙي
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پطؾكٙبٔٝ ثب  154ز تؼساوبضوٙبٖ زض ايٗ ٔٙغمٝ ؾٝ ٞعاض ٚ ؾيهس ٚ ٞكتبز ٚ پٙذ ٘فط ٔي ثبقٙس 
 زضنس نٛضت ثٝ ضٚـ وٛوطاٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. 5 يؾغح ذغب

 اؾتفبزٜ آٟ٘ب تحّيُ ثطاي Spssافعاض  ٘طْ اظ اظ عطيك پطؾف ٘بٔٝ ، ٞبزازٜ ٌطزآٚضي اظ ثؼس
 ٔٛضز ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطيآٔسٜ ٚضؼيت ٔس ثب تٛرٝ ثٝ اعالػبت ثٝ زؾت .اؾت قسٜ

اؾتفبزٜ قس. ثطاي ايٗ  SWOT اظ ٔسَ ٞبؾي لطاض ٌطفت. ؾپؽ رٟت تزعيٝ ٚ تحّيُ يبفتٝضثط
ٚ تٟسيسٞب( ٔٙغمٝ ي ٔٛضز  ٞبزاذّي )٘مبط لٛت ٚ ضؼف( ٚ ٔحيظ ذبضري )فطنت ٔٙظٛض ٔحيظ

پطؾكٙبٔٝ اظ  ثطاي تىٕيُ اعالػبت ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ٚؾيّٝ ي طاض ٌطفت ٚ ؾپؽٔغبِؼٝ ل
قٟطؾتبٖ ٔبٞكٟط، ٘ظطذٛاٞي قس وٝ ثب  يٕيپتطٚق يالتهبز ػٜئٙغمٝ ٚقٟطٚ٘ساٖ ٚ وبضوٙبٖ 

جطزٞب ٚ  زض ٟ٘بيت ثٝ اضايٝ SWOT ٘ظط ثٝ تىٕيُ ٔبتطيؽ ٚظٖ زٞي ثٝ ٔٛاضز ٔٛضز ضٞا
 قسٜ اؾت. رٕغ آٚضي ٚ زفغ ٔٛاز ظائس پطزاذتٝ ي ٔٙبؾت ٔسيطيت نحيحٞباؾتطاتػي

 ا٘زبْ ٔطاتجي ؾّؿّٝ نٛضت ثٝ ٔطحّٝ چٟبض زض ٔصوٛض ٔسَ تحّيُ ٚ تزعيٝ ضٚـ ٚالغ زض
 . اؾت ٌطفتٝ

 زض ثيطٚ٘ي – زضٚ٘ي ػٛأُ : وّيٝتیزًٍی ٍ درًٍی اعتزاتضیک ػَاهل ارسیاتی .1
 ٚ قسٜ قٙبؾبيي إٞيت ثب ٚ ٟٔٓ ُٔػٛا ٚ ٌطفتٝ لطاض اضظيبثي ٔٛضز  ظائس ٔٛاز ٔسيطيت  رٟت
 ٚ  IFE يٞبٔبتطيؽ اظ  ٚثيطٚ٘ي زضٚ٘ي اؾتطاتػيه ػٛأُ اضظيبثي ثطاي. ا٘س قسٜ اِٚٛيت تؼييٗ
EFE ٜاؾت قسٜ اؾتفبز . 

 ثطضؾي رٟت اثعاضي ٔبتطيؽ ايٗ (.IFE)داخلی یا درًٍی ػَاهل ارسیاتی هاتزیظ. الف

 ٔسيطيت ٔٛاز ظائس   رٟت زض ضؼف ٚ لٛت ٘مبط وٝ تطتيت ثسيٗ. ثبقس ٔي زاذّي ػٛأُ
 ٘مبط ٚ زاذّي ػٛأُ قٙبؾبيي اظ پؽ. ا٘س قسٜ زازٜ لطاض ٔطثٛعٝ يٞبؾتٖٛ زض ٚ قٙبؾبيي

( ٟٔٓ ثؿيبض) يه تب( إٞيت ثي)نفط ثيٗ ٚظ٘ي ضطة يه ػٛأُ اظ وساْ ٞط ثٝ ضؼف
 رٕغ نٛضت ايٗ زض وٝ قسٜ، اؾتفبزٜ زٞي ٚظٖ ثطاي وطزٖ ٘طٔبِيعٜ اظ ٚ قسٜ زازٜ اذتهبل

 ٚ ػٛأُ اظ يه ٞط ٚظٖ تؼييٗ ثطاي. ثبقس يه ٔؿبٚي ثبيس قسٜ زازٜ اذتهبل ٚظ٘ي ضطايت
 وبضقٙبؾبٖ ٚ نبحجٙظطاٖ ٘ظطات اظ پبييٗ يب ثبال إٞيت ثب ػٛأُ پيطأٖٛ ٌيطي تهٕيٓ
 ٘طٔبِيعٜ ثطاي ٕٞيٙغٛض ٚ. اؾت قسٜ ٘طٔبِيعٜ يه تب نفط ثيٗ ضا ػٛأُ ٚظٖ ؾپؽ ٚ اؾتفبزٜ
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 تب 1 ثيٗ أتيبظي ثب ضا ػبُٔ ٞط ٔٛرٛز ٚضغ وٝ ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ ٘يع ٘طٔبَ تبثغ اظ تٛاٖ ٔي ٛزٖٕ٘
 . قٛز ٔي ٌفتٝ «ٔٛرٛز ٚضغ أتيبظ»  آٖ ثٝ وٝ ٕ٘ٛزٜ تؼييٗ ظيط ٔؼيبضٞبي ثٝ تٛرٝ ثب 5

 .1;  ضؼيف ٚ 2; ٔتٛؾظ اظ تط پبييٗ ،3; ٔتٛؾظ ،4;  ٔتٛؾظ اظ ثبالتط ، 5;  ذٛة ثؿيبض

 ثطاؾبؼ أتيبظات وٝ ثبقس ٔي إٞيت حبئع ثؿيبض IFE ٔبتطيؽ تٟيٝ زض ٘ىتٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ 
 ٞطيه إٞيت زضرٝ اؾبؼ ثط ٞبٚظٖ ٚ قسٜ تؼييٗ آٖ ثط حبوٓ ٔحيظ ٚ ٞبفؼبِيت ٔٛرٛز ٚضغ

 ٔحبؾجٝ ضا ػبُٔ ٞط زاض ٚظٖ أتيبظ ؾپؽ. ا٘س قسٜ تؼييٗ ٚ ٌطفتٝ لطاض ثطضؾي ٔٛضز ػٛأُ اظ
 ضطة آٖ قسٜ ٘طٔبِيعٜ ٚظٖ زض ضا زضٚ٘ي ػٛأُ اظ ضزيف ٞط أتيبظ ظٛضٔٙ ايٗ ثطاي وطزٜ،
 وٝ قسٜ ٔحبؾجٝ زاض ٚظٖ أتيبظات رٕغ ٟ٘بيت زض ٚ ا٘س قسٜ زضد رسيس ؾتٖٛ يه زض ٚ ٕ٘ٛزٜ

 ٔبتطيؽ ٟ٘بيي ٕ٘طٜ اٌط. ثٛز ذٛاٞس 3 آٖ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ثبقس ٔي 5 آٖ حساوخط ٚ 1 آٖ حسالُ
IFE زضٚ٘ي ػٛأُ ٘ظط اظ ٘ظط ٔٛضز ضاٞجطز يؼٙي ;ثبقس 3 اظ وٕتط ٘ظبضتي ضاٞجطزٞبي زض 

 زاضز ٚرٛز تٛضيحبت ٘بْ ثٝ ؾتٛ٘ي ٕٞچٙيٗ ٔبتطيؽ ايٗ زض. اؾت لٛت زاضاي ضاٞجطز ٔزٕٛػب
 وٝ قٛز ٔي تكطيح اي ٌٛ٘ٝ ثٝ آٖ ٚضؼيت ٚ قسٜ زازٜ تٛضيح ػبُٔ ا٘تربة ػّت آٖ زض وٝ

 .ٕ٘بيس تٛريٝ ضا ٚظٖ ٚ أتيبظ

 ٔبتطيؽ تٟيٝ ٔطاحُ (: EFE)ٍخارجی تیزًٍی ػَاهل ارسیاتی هاتزیظ. ب

EFE ٔبتطيؽ ٕٞب٘ٙس ٘يع IFE ٜػجبضت زاذّي اؾتطاتػيه ػٛأُ ربي ثٝ وٝ تفبٚت ايٗ ثب ثٛز 
 .اؾت قسٜ لجُ ٔبتطيؽ ٔب٘ٙس ػيٙب وبض ٔطاحُ ٚ قسٜ آٚضزٜ تطتيت ثٝ ربي ثٝ ٚ ذبضري

 ٔٛرٛز ٚضغ أتيبظ اؾبؼ طث: هختصات هحَر رٍی تز ّااعتزاتضی ًَع تؼییي ًحَُ. 2
 ٚ ضؼف ٘مبط ثطاي ٕٞيٙغٛض ٚ( 5) ػسز ثٟتطيٗ ٚ( 1) ػسز ثستطيٗ فطنت ٚ لٛت ٘مبط ثطاي

 ثط وٝ ٚظ٘ي ضطيت ثط ؾپؽ ٚ اؾت قسٜ زازٜ( -1)ػسز ثٟتطيٗ ٚ( -5)ػسز ثستطيٗ تٟسيس
-فطنت ٚ ضؼف لٛت، ٘مبط تٕبْ آذط زض. اؾت قسٜ ضطة قٛز ٔي زازٜ إٞيت ٔيعاٖ اؾبؼ

 ٕ٘طٜ قبُٔ وٝ ٞبX ٔحٛض ضٚي يٞبٕ٘طٜ ثؼس ٚ اؾت قسٜ رٕغ رساٌب٘ٝ نٛضت ثٝ تٟسيسٞب ،ٞب
 ٞبY ٔحٛض ضٚي يٞبٕ٘طٜ ؾپؽ ٚ اؾت قسٜ رٕغ ٞٓ ثب قٛ٘س ٔي ضؼف لٛت، ٘مبط ٟ٘بيي

 ,Ghorbani et al) )اؾت قسٜ رٕغ ٞٓ ثب قٛ٘س ٔي تٟسيسٞب ،ٞبفطنت ٟ٘بيي ٕ٘طٜ قبُٔ وٝ
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 ٚ تٟسيس ضؼف، ٘مبط ٔمبيؿٝ : اظ SWOT چْارگاًِ اعتزاتضیکی اّثزدّایر تذٍیي. 3
 اضائٝ SWOT چٟبضٌب٘ٝ ضاٞجطزٞبي يي،ٞبتحّيُ ٚ تزعيٝ ا٘زبْ ٚ SWOT رسَٚ زض فطنت
 ثسؾت WO,SO,ST,WT اؾتطاتػيىي ضاٞجطز ٘ٛع چٟبض اضظيبثي، ايٗ عطيك اظ ٚ اؾت ٌطزيسٜ

 . اؾت آٔسٜ

 ٔبتطيؽ تكىيُ ٔطاحُ QSPM :هاتزیظ اس اعتفادُ تا راّثزدّا تٌذی اٍلَیت. 4
QSPM ٔبتطيؽ اَٚ ؾتٖٛ زض: اؾت قطح ثسيٗ( وٕي اؾتطاتػيه ضيعي ثط٘بٔٝ )ٔبتطيؽ 
 زضٖٚ اؾتطاتػيه ػٛأُ ٚ ٞبفطنت ٚ تٟسيسٞب وّيٝ قبُٔ ثيطٚ٘ي اؾتطاتػيه ػٛأُ فٟطؾت

 IFE  ٚ EFE يٞبيؽٔبتط اظ ػيٙب ػٛأُ ايٗ. اؾت قسٜ آٚضزٜ لٛت ٚ ٞبضؼف وّيٝ قبُٔ
 رسَٚ اظ ػيٙب اؾتطاتػيه ػبُٔ ٞط ٔٛظٖ يب زاض ٚظٖ أتيبظ زْٚ ؾتٖٛ زض. اؾت قسٜ آٚضزٜ

 اظ وٝ ييٞباؾتطاتػي ا٘ٛاع ثؼسي يٞبؾتٖٛ زض ٚ ٌطزيسٜ زضد ٚ اؾترطاد ػٛأُ وّي اِٚٛيت
 ثبقس، ٔي WO,SO,ST,WT چٟبضٌب٘ٝ يٞباؾتطاتػي قبُٔ ٚ آٔسٜ ثسؾتSWOT ٔبتطيؽ

 ٔي تمؿيٓ ؾتٖٛ ظيط زٚ ثٝ ٞباؾتطاتػي ا٘ٛاع ثٝ ٔطثٛط يٞبؾتٖٛ اظ يه ٞط ٚ قسٜ زٜآٚض
 ٔي زازٜ رصاثيت أتيبظ AS ؾتٖٛ زض TASٚ ؾتٖٛ ظيط زيٍطي ٚ  AS ؾتٖٛ ظيط يىي. قٛز
 قسٜ زازٜ أتيبظ آٖ ثٝ ٚ قسٜ ؾٙزيسٜ ٘ظط ٔٛضز اؾتطاتػي ثب ضا ػبُٔ ٞط وٝ تطتيت ايٗ ثٝ. قٛز
 ا٘تربة زض ػبُٔ ايٗ آيب وٝ قٛز زازٜ پبؾد ؾئٛاَ ايٗ ثٝ ثبيس رصاثيت أتيبظ تؼييٗ زض. اؾت

 رصاثيت أتيبظ ثبقس ٔخجت ؾئٛاَ ايٗ ثٝ پبؾد وٝ نٛضتي زض ٌصاضز؟ ٔي احط ٔصوٛض اؾتطاتػي
. قٛز زازٜ زيٍط اؾتطاتػي ثٝ اؾتطاتػي ٞط ٘ؿجي رصاثيت ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ذبل نٛضت ثٝ ثبيس

 : اؾت ظيط نٛضت ٝث رصاثيت يٞبأتيبظ

 .اؾت رصاة لجَٛ لبثُ حس زض; 3 أتيبظ.                          ثبقس ٕ٘ي رصاة; 1أتيبظ

 زاضز ثباليي رصاثيت; 4 أتيبظ.               ثبقس ٔي رصاة حسٚزي تب; 2أتيبظ

 اؾتطاتػيه ػبُٔ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ثبقس ٔٙفي اِصوط فٛق ؾئٛاَ ثٝ پبؾد وٝ نٛضتي زض 
 ػبُٔ ضزيف زض اؾتطاتػي آٖ ثطاي رصاثيت أتيبظ ِصا ٘ساضز اؾتطاتػي ٌعيٙٝ ثط حيطيتأ

 ٚ ٕ٘ٛزٜ ضطة رصاثيت أتيبظ زض ضا زْٚ ؾتٖٛ أتيبظات. ثٛز ذٛاٞس يه ٔؿبٚي اؾتطاتػيه
 ػٛأُ اظ يه ٞط ٘ؿجي رصاثيت زٞٙسٜ ٘كبٖ ٚ  قسٜ زضد TAS ؾتٖٛ زض رصاثيت وُ أتيبظ
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 ٌطزيسٜ ٔحبؾجٝ رسَٚ پبييٗ ضزيف زض TAS أتيبظات رٕغ. ثبقس ٔي ٘ظط ٔٛضز اؾتطاتػي ثط
 (.93: 1391 فط، ضثيؼي ٚ ثرت فيطٚظ)ثبقس ٔي اؾتطاتػي  اِٚٛيت أتيبظ ٕٞبٖ ػسز ايٗ وٝ

 ًتایج ٍ تحث

 ٚ فطٍٞٙي، ارتٕبػي قبذم عٛض وٝ پيكتط شوط قس زض چٟبض قبذم چٟبض ٕٞبٖ
 ٔٙغمٝ ايٗ زض ؾٛاالت عطاحي قسٜ اؾت. ٔسيطيتي ٚ ٟ٘بزي ٔحيغي، ٚ وبِجسي التهبزي،

 ثطاثط زض ذبضري فطنت 14 تؼساز ٚ زاذّي ضؼف ٘مغٝ 14زض ثطاثط  زاذّي لٛت ٘مغة 15 تؼساز
 .قسٜ اؾت ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي ذبضري، تٟسيس 14

 تؼساز ٚ ٞبٔعيت ٚ أىب٘بت ػٙٛاٖ ثٝ فطنت ٚ لٛت ٘مغٝ 29تؼساز  ٔزٕٛع تطتيت، ثٝ ايٗ
 اضظيبثي رٟت ٔٙغمٝ ايٗ ضٚي پيف تٍٙٙبٞبي ٚ ٞبٔحسٚزيت ػٙٛاٖ ٟسيس ثٝت ضؼف ٚ 28
 ٚؾيّٝ ثٝ تب قس، ؾؼي لؿٕت ايٗ زض. اؾت لبثُ قٙبؾبيي ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس

 ثٙبثط. قٛز اضظيبثي ثٙسي اِٚٛيت ٔٙغمٝ، رٟت ػٕسٜ يٞبٔحسٚزيت ٚ ٞبٔعيت پطؾكٙبٔٝ
 ايٗ. اؾت آٔسٜ 5تب 2ي ٞبزض رسَٚ ٞبثٙسي اِٚٛيت ،قسٜ ا٘زبْ ٔحبؾجبت ٚ قسٜ اضائٝ ٘ظطات
 يه ٞط ثطاي أتيبظ ٚظٖ زاضٚ زض ٟ٘بيت  ٔٛرٛز ضتجٝ أتيبظ ٚضغ، ٚظٖ ٘طٔبَ قسٜثيبٍ٘ط  رساَٚ

 ثبقس. ٔي  تٟسيس ٚ فطنت ضؼف، لٛت، ٘مبط اظ

 هَاد سائذ جاهذ تیزیهذتز  زگذاری( تاثّا)قَتی ػَاهل درًٍ : هاتزیظ2جذٍل 

 (S) ّاقَت ؽاخص
ٍسى 

 اعتاًذارد

 اسیاهت

 یٍسً

 یاجتواػ

ٍ 

 یفزٌّگ

S1 :ّ790/0 158/0 بفتيثبظ ي ٙٝيقٟطٚ٘ساٖ زض ظٔ ٗيآٔٛظـ ٚ فطًٞٙ ؾبظي زض ث تيتٛاٖ ٚ لبث 

S2 :117/0 039/0 بفتيثبظ ي ٙٝيزض ظٔ عييتحت پٛقف ذسٔبت قٟطي ٚ ِعْٚ ثط٘بٔٝ ض تيرٕؼ فيافعا 

S3 :ٖ392/0 098/0 ٔٛاز بفتيثبظ ي ٙٝيزض ظٔ يبضوت ٔطزٕٔٞىبضي ٚ ٔك تيٚ لبثّ تٛا 

S4 :001/0 001/0 ٔٛاز بفتيثبظ ي ٙٝيزض ظٔ يي ٔحّٞبٚ ضؾب٘ٝ يٕيپتطٚقٔسيطيت ؾبظٔبٖ  ٘مف 

 اقتصادی

S5 :ّ264/0 066/0 ثطاي رٕغ آٚضي ظثبِٝ عٜيرٕغ آٚضي ٔىب٘ تيتٛاٖ ٚ لبث 

S6 :ٖ087/0 029/0 ثطاي رٕغ آٚضي ٔٛاز ظائس عٜيىب٘آالت ٔ ٗيٚ ٔبق عاتيتزٟ ٝيتٟ تيٚ لبثّ تٛا 

S7 :324/0 081/0 ٔٛاز ظائس تيطيثطاي ثرف ٔس ساضئٙبثغ زضآٔسي پب زبزيا 

S8 :ٕٞ04/0 02/0 ظثبِٝ بفتيزازٖ ٔطزْ ثٝ ٔٙبفغ التهبزي حبنُ اظ ثبظ تيا 

 026/0 011/0 ظثبِٝ يثٟساقت هيرساؾبظي ٚ تفى تيتٛاٖ ٚ لبثّ: S9 کالثذی ٍ



 

 

 

 

ٝ70ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 سئٔٛاز ظا تيطئس ٙٝيٚاحس ٚ ٔتٕطوع زض ظٔ تيطئس تيٛاٖ ٚ لبثّت 2ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ 
تٛاٖ ٚ  ،ي٘مغٝ لٛت زاذّ ٗيثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتط 905/0 ٚ أتيبظ ٚظٖ زاض S12ربٔس قٟطي ثب وس 

ٚظٖ  بظيٚ أت S1ثب وس  بفتيي ثبظ ٙٝيقٟطٚ٘ساٖ زض ظٔ ٗيآٔٛظـ ٚ فطًٞٙ ؾبظي زض ث تيلبثّ
ٔٛاز ظائس ربٔس  تيطئس ٙٝيزض ظٔ ٗيرصة ٔترهه تيلبثّ زض ضتجٝ زْٚ ٚ تٛاٖ ٚ 790/0زاض 

 ئٛاضز ثب زضنسٞب ٝيثبقس. ٚ ثم ئ زض ضتجٝ ؾْٛ 680/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت S15قٟطي ثب وس 
 ثطذٛضزاض٘س. يوٕتط تيٞؿتٙس ٚ اظ إٞ يوٕتط يٞبتيوٕتط زض اِٚٛ

 ائذ جاهذ هَاد س تیزیهذتز  زگذاری( تاثّاضؼف)ی ػَاهل درًٍ : هاتزیظ3جذٍل 

 154/0 051/0 زفٗ ظثبِٝ سيرس كٟٙبزييثطاي ٔحُ پ يغئح ؿتئغبِؼبت ظ ا٘زبْ: S10 یطیهح

S11 :014/0 007/0 ٞبؿتٍبٜيقسٖ ٔىبٖ زفٗ ظثبِٝ اظ ظ زٚض 

 ًْادی ٍ

 یتیزیهذ

S12 :ّ905/0 181/0 ٔٛاز ظائس ربٔس قٟطي تيطئس ٙٝيٚاحس ٚ ٔتٕطوع زض ظٔ تيطئس تيتٛاٖ ٚ لبث 

S13 :ٖ58/0 116/0 ٔٛاز ظائس تيطئس ييي ارطاٞبثط٘بٔٝ ٝيتٟ تيلبثّٚ  تٛا 

S14 :ٖ003/0 003/0 ٔٛاز ظائس تيطئس جبٖيٚ پكت يٚ ثٟجٛز ػٛأُ انّ زبزيا تيٚ لبثّ تٛا 

S15 :ٖ680/0 136/0 ٔٛاز ظائس ربٔس قٟطي تيطئس ٙٝيزض ظٔ ٗيرصة ٔترهه تيٚ لبثّ تٛا 

 37/4 1 جوغ

 (W) ّاضؼف ؽاخص
ٍسى 

 اعتاًذارد

 اسیاهت

 یٍسً

 یاجتواػ

ٍ 

 یفزٌّگ

W1 : 27/0 066/0 ثطذٛضز ثب ٔٛاز ظائس ربٔس ٙٝيزض ظٔ يي آٔٛظقٞبثط٘بٔٝوٕجٛز 

W2 :22/0 054/0 بفتيثبظ ٙٝيزض ظٔ ئكبضوت ػٕٛٔ وٕجٛز 

W3 :ْ75/0 150/0 قٟطٚ٘ساٖ اظ ػّٕىطز قٟطزاضي تيضضب ػس 

 دیاقتصا

W4 :13/0 427/0 وبٞف اظ ٔجسأ ظثبِٝ ٙٝيزض ظٔ عييثط٘بٔٝ ض وٕجٛز 

W5 :66/0 131/0 ٔٛاز ظائس ربٔس تيطيثطاي ثرف ٔس ساضئٙبثغ پب وٕجٛز 

W6 :099/0 032/0 رٕغ آٚضي ٔٛاز ظائس ٙٝيرٕغ آٚضي ٔٛاز ظائس ثٝ ػّت ٘جٛز ثط٘بٔٝ زض ظٔ ٙٝيٞع فيافعا 

 کالثذی ٍ

 یطیهح

W7 :56/0 112/0 ظيآِٛزٜ وطزٖ ٔح ي قٟطي ٚٞبظثبِٝ حينح طيزفغ غ 

W8 :ٌ072/0 024/0 ظثبِٝ زض فضبي ثبظ يانِٛ طياظ ؾٛظا٘سٖ غ يي ٘بقٞبيآِٛز 

W9 :48/0 096/0 ٚ پبـ ظثبِٝ زض ؾغح قٟط رتيض 

 ًْادی ٍ

 یتیزیهذ

W10 :86/0 171/0 ٔٛاز ظائس ربٔس تيطئس ٙٝيٚاحس ٚ ٔٙؿزٓ زض ظٔ يتيطئس ؿتٓيػسْ ٚرٛز ؾ 

W11 :ْ033/0 016/0 يضؾٕ طيغ بفتيثبظ ٙٝيزض ظٔ يضؾٕ طيػٛأُ زٚضٜ ٌطز ٚ غ يؾبٔب٘سٞ ػس 

W12 :ْ32/0 080/0 قٟطي يٞب٘ظبضت ٔؿتٕط ٚ ٌؿتطزٜ زض ضٚ٘س رٕغ آٚضي ظثبِٝ ػس 

W13 :ْ003/0 002/0 ٔٛاز ظائس تيطئس ٙٝيزض ظٔ يمبتيٚ پطٚغٞبي تحم ٞباؾتمجبَ اظ عطح ػس 



 

 

 

 

 SWOT......  17ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس

 

ٔٛاز  تيطئس ٙٝيٚاحس ٚ ٔٙؿزٓ زض ظٔ يتيطئس ؿتٓيػسْ ٚرٛز ؾ، 3تٛرٝ ثٝ رسَٚ  ثب
قٟطٚ٘ساٖ  تي٘مغٝ ضؼف ٚ ػسْ ضضب ٗئٟٕتط 86/0ٚظٖ زاض  بظيٚ أت W10ظائس ربٔس ثب وس 

ثطاي  ساضيزض ضتجٝ زْٚ ٚ وٕجٛز ٔٙبثغ پب 75/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت W3طزاضي ثب وس اظ ػّٕىطز قٟ
 ٗيكتطيث يزض ضتجٝ ؾْٛ زاضا 66/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت W5ٔٛاز ظائس ربٔس ثب وس  تيطيثرف ٔس

 يٕيپتطٚق يالتهبز ػٜئٙغمٝ ٚ ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطيزضنسٞب ٞؿتٙس ٚ زض ثحج ٔس
 .زاض٘س تيقٟطؾتبٖ ٔبٞكٟط اِٚٛ

 965/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت O8ثب وس  بفتيي ثبظٞبوطزٖ ثط٘بٔٝ يي، ارطا4ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ 
ثبقس. اؾتمجبَ ٔطزْ اظ  ئٙغمٝ ٔ ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطيفطنت زض ثحج ٔس ٗئٟٕتط
ضتجٝ زْٚ؛  زض 832/0 زاض ٚظٖ بظيٚ أت O4ي رساؾبظي ظثبِٝ زض ٔجسأ ثب وس ٞبٚ ثط٘بٔٝ ٞبعطح

زض  709/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت O1زازٖ ثٝ ٔكىالت ٔٛاز ظائس اظ عطف قٟطٚ٘ساٖ ثب وس  تيٕٞا
 .ضتجٝ ؾْٛ لطاض زاض٘س

 ی هَاد سائذ جاهذ ؽْز تیزیهذتز  زگذاری( تاثّافزصت)خارجی ػَاهل  : هاتزیظ4جذٍل 

W14 :ْ012/0 006/0 ٔٛاز ظائس ربٔس تيطئطثٛط ثٝ ٔس ٗيٕٞىبضي ٚ رصة ٔترهه ػس 

 47/4 1 جوغ

 (O) ّافزصت ؽاخص
ٍسى 

 اعتاًذارد

 اسیاهت

 یٍسً

 ٍ یاجتواػ

 یفزٌّگ

O1 :ٕٞ709/0 141/0 ثٝ ٔكىالت ٔٛاز ظائس اظ عطف قٟطٚ٘ساٖزازٖ  تيا 

O2 :047/0 015/0 زض قٟط يغئح ؿتيي ظٞبؾبظٔبٖ ٚرٛز 

O3 :073/0 024/0 ٔٛاز ظائس تيطيي ٔسٞبتط اظ ثط٘بٔٝ فيث طييٚ ثٟطٜ ٌ يضفبٜ ارتٕبػ فيافعا 

O4 :َ832/0 166/0 ي رساؾبظي ظثبِٝ زض ٔجسأٞبٚ ثط٘بٔٝ ٞبٔطزْ اظ عطح اؾتمجب 

 اقتصادی

O5 :106/0 035/0 بفتيٌصاضي ثبظ ٝيثرف ذهٛل زض ؾطٔب ُيتٕب 

O6 :193/0 048/0 بفتيي ثبظٞبثب قطٚع ثط٘بٔٝ يي قغّٞبفطنت زبزيا 

O7 :ٖ002/0 001/0 بفتياؾتفبزٜ اظ ٔٛاز لبثُ ثبظ أىب 

O8 :965/0 193/0 بفتيي ثبظٞبوطزٖ ثط٘بٔٝ ييارطا 

 کالثذی ٍ

 یطیهح

O9 :252/0 063/0 وٙٙسٜ سيثطاي حصف ٔٙبثغ آِٜٛ وٙٙسٜ ٚ تٟس عييثط٘بٔٝ ض 

O10 :ٜ017/0 008/0 ٔٛاز ظائس تيطياظ فضبي ٔٙبؾت قٟطي ثطاي اضائٝ ذسٔبت ٔطثٛط ثٝ ٔس اؾتفبز 

O11 :008/0 004/0 ظت اظ ٔحيظ ظيؿتحفب ٙٝيزض ظٔ يغئح ؿتيي ظٞبثٝ ؾبظٔبٖ وٕه 

 596/0 119/0 بفتيثبظ ٙٝيزض ظٔ ييي ارطاٞبزؾتٛض اِؼُٕ ٝيتٟ: O12 ًْادی ٍ



 

 

 

 

ٝ70ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

ٚاحس ٔٛاز  تيطئس ٙٝيٚ ٔٙغمٝ اي زض ظٔ يحّٔ ٗئؿؤِ ي، وٓ تٛر5ٟتٛرٝ ثٝ رسَٚ  ثب
 تيطيٚ ٔساٚٔت ثط ٔس سيتٟس ٗيثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتط 970/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت T11ظائس ثب وس 

وطزٖ  ييٚ ارطا طييٌ يزض ضتجٝ زْٚ؛ پ 730/0 ٚظٖ زاض بظيٚ أت T12ثب وس  ئتٕطوع ٚ ؾٙت
ٚ  T14ثب وس  يتيطيت ضؼف ٔسأٛضات ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ٚ ثٝ ٚرٛز آٔسٖ ٔكىالت فطاٚاٖ ثٝ ػّ

 ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئٟٓ زض ٔس يسٞبيزض ضتجٝ ؾْٛ؛ اظ رّٕٝ تٟس 709/0ٚظٖ زاض  بظيأت
 ضٚ٘س. ئٙغمٝ ثٝ قٕبض ٔ

 ی هَاد سائذ جاهذ ؽْز تیزیهذتز  زگذاری( تاثتْذیذّا)خارجی ػَاهل  هاتزیظ 5جذٍل 

 319/0 079/0 ٔٛاز ظائس ربٔس قٟطي تيطئس ٙٝيظٔ ٞبارطاي عطح تيٚ لبثّ تٛاٖ: O13 یتیزیهذ

O14 :492/0 098/0 ٔٛاز ظائس تيطئس ٙٝيٚازاضات زض ظٔ ٞبثب ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي 

 61/4 1 جوغ

 (T)تْذیذّا  ؽاخص
ٍسى 

 اعتاًذارد

 اسیاهت

 یٍسً

 یجتواػا

ٍ 

 یفزٌّگ

T1 :320/0 079/0 بفتيثبظ ٙٝيزض ظٔ يٚ ارتٕبػ يي ػٕٛٔٞبيثٛزٖ ؾغح آٌبٞ ٗييپب 

T2 :144/0 048/0 ٔطزْ قٟط ٗيٚ التهبزي زض ث يي فطٍٞٙٞبتفبٚت ٚرٛز 

T3 :394/0 098/0 ٔٛاز ظائس ربٔس ٙٝئطزْ اظ ػّٕىطز قٟطزاضي زض ظٔ يارتٕبػ يتي٘بضضب 

 اقتصادی

T4 :106/0 035/0 زض اٍِٛي ٔهطف ٔطزْ طييتغ 

T5 :ْ596/0 119/0 ٞبؾبذتطيٚ ظ ؿبتيٌصاضي زض تأؾ ٝيؾطٔب ػس 

T6 :ْ018/0 008/0 بفتياؾتفبزٜ اظ وبالي ثبزٚاْ ٚ لبثُ ثبظ ػس 

T7 :ْ004/0 003/0 يبفتيثطاي فطٚـ ٔٛاز ثبظ يٚرٛز ثبظاض ضؾٕ ػس 

 کالثذی ٍ

 یطیهح

T8 :001/0 001/0 تطاوٓ ٘مبط قٟطي 

T9 :ٌ032/0 015/0 ٔٛاز ظائس ربٔس قٟطي حينح تيطيػسْ ٔس ُئٙغمٝ ثٝ زِ ؿتيظ ظئح يآِٛز 

T10 :074/0 024/0 زض ٔحُ زفٗ ٔٛاز ظائس جبئٙبظط ٘بظ زبزيا 

 ًْادی ٍ

 یتیزیهذ

T11 :ٟ970/0 193/0 ٚاحس ٔٛاز ظائس تيطئس ٙٝيٚ ٔٙغمٝ اي زض ظٔ ئحّ ٗئؿؤِ يوٓ تٛر 

T12 :730/0 166/0 ئتٕطوع ٚ ؾٙت تيطيثط ٔس اٚٔتٔس 

T13 :ْ250/0 063/0 بفتيثبظ ٙٝيي ٔرتّف زض ظٔٞبٚ زؾتٍبٜ ٞبثرف ٗيث يٕٞبٍٞٙ ػس 

T14 :ٚرٛز آٔسٖ ٔكىالت فطاٚاٖ ٝ وطزٖ أٛضات ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ٚ ث ييٚ ارطا طييٌ يپ

 يتيطئس ضؼف ثٝ ػّت
141/0 709/0 

 45/4 1 جوغ



 

 

 

 

 SWOT......  19ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس

 

، ٞبلطاض ٌطفت تب لٛت ػٛأُ زاذّي ٚ ذبضري ٔٛضز ثطضؾي، SWOT زض تزعيٝ ٚ تحّيُ
، ٞبقٙبؾبيي قسٜ ٚ ثطاي ضٚيبضٚيي ثٟتط ثب آٖ ٚ تٟسيسٞبي عطح زض آيٙسٜ ٞب، فطنتٞبضؼف

  تسٚيٗ قٛز. ضاٞجطزٞبي ٔٙبؾجي

 ا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت: طيضاٞجطزٞبي لبثُ لجَٛ زض زٚ ٌبْ ظ ا٘تربة ٙسيفطآ

  ییی اجزاّاتیّثزدّا ٍ اٍلَرا ظیهاتز لیالف. تؾک

 (SO)ی / تْاجویرقاتت یّایاعتزاتض. 1

جطز وٝ ثط ٘مبط لٛت زضٚ٘ ٗيزض ا ىبضٞبي ظ يطٚ٘يي ثٞبٚ فطنت يضٞا  طياؾتٛاض اؾت، ضٞا
 قٛز: ئ كٟٙبزيپ ئٛاز ظائس ربٔس قٟط تيطئس ثٟجٛز ثطاي

 ٔٛاز تيطئس حي٘ؿجت ثٝ ٘حٜٛ نح وبضوٙبٖ ٔٙغمٝ ٍ٘طـ  طييٚ تغ يآٌبٞ اضتمبي 
 ربٔس قٟطي. سيظا

 وبضوٙبٖ  ثٝ  ٓيثٝ نٛضت ٔؿتم بفتيٚ ثبظٌكت ٔٙبفغ ثبظوبضوٙبٖ   تيضضب رّت 
 ٍٛي ٔهطف  طييتغ ٔٛضز  ٗيلٛا٘ تيآٔٛظـ ٚ فطًٞٙ ؾبظي ٚ تهٛ كياظ عط وبضوٙبِٖا

 اؾتفبزٜ ٚ بفتيثٝ ا٘ساظٜ ٔهطف، ثبظ يئٛاز غصا ٝياؾتفبزٜ اظ ارٙبؼ ثب زٚاْ، تٟ ٚ سيذط :قبُٔ بظي٘
ِٛ  .سئزسز زض ٔجساء ت

 ٟاظ ٔجسأ ٔٛاز لبثُ  هيي ا٘زبْ رساؾبظي ٚ تفىٞبٚ عطح ٞبٚ ارطاي ثط٘بٔٝ ٝيت
 .بفتيثبظ

 ربٔس قٟطي زض  سيپبضچٝ ٔٛاز ظا هي تيطيثب ٍ٘طـ ٚ ٔس بفتئؤؾؿٝ ثبظ ؽيتأؾ
 قٟط. ؾغح
 ثٝ بفتيأٛض رٕغ آٚضي ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ثبظ يزيتهسي ٌطي ٚ ٚاٌصاضي تسض وبٞف 
 .يذهٛن ثرف
 ثٟطٜ  ٚ قٟطٞبي ٔزبٚض ٞٓ، رٟت احساث يٞبقٟطزاضي ٗيث يٚ ٕٞبٍٞٙ ٕٞىبضي

 ثٝ نٛضت ٔكتطن. يبفتيثبظ غيثطزاضي نٙب
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 (ST) ی تٌَعّااعتزاتضی. 2

 ٔمبثُ تٛاظٖ ٚ ٔٛاظ٘ٝ زض زبزيثٝ ٔٙظٛض ا يوٝ ثط ٘مبط لٛت زضٚ٘ يزض ضاٞجطزٞبي تٙٛع ثرك
. ثٙبثطايٗ ربٔس تٕطوع زاضز سئٛاز ظا تيزض رٟت ثٟجٛز ٚضؼ ٞبٚ ضفغ آٖ يطٚ٘يث سٞبييتٟس

ىبضٞبي ظ  قٛز: ئ كٟٙبزيربٔس پ سئٛاز ظا تيطيثطاي ثٟجٛز ٔس طيضٞا

 ُٞيتكى كياظ عط سئٛاز ظا بفتيرساؾبظي ٚ ثبظ يضؾٕطيي غٞبٌطٜٚ يؾبٔب٘س 
 ي.بفتيرٕغ آٚضي ٚ فطٚـ ٔٛاز ثبظ يتؼبٚ٘ يٞبقطوت
  ٍٛيعطاحي  يثٝ ػٙٛاٖ ثرك سيي زفغ ٔٛاز ظاٞبتيفؼبِ ،يٚ ٔبِ يؾبظٔب٘ ،يالتيتكى ِا

 قٟطي  سئٛاز ظا تيطئس ؿتٓياظ ؾ طي٘بپص هيتفى
 عاٖيثطاي وبٞف ٔ بظيي التهبزي ٔٛضز ٘ٞبٚ ارطاي ثط٘بٔٝ تيٚ ٞسا ٝيثٝ تٟ وٕه 

ِٛ  .سئٛاز ظا سيت
 زض ؾغح يػٕٛٔ يٚ آٌبٞ يزض أٛض آٔٛظق يثرك ٗيث يٕٞىبضي ٕٚٞبٍٞٙ ارطاي 

 ي.ٔحّ

 (WO) ی تاسًگزیّااعتزاتضی. 3

جطزٞبي ثبظٍ٘طي ضٕٗ تأو  فيي پٞبفطنت ٗئٟٓ تط ٗييٚ تج يثط ٘مبط لٛت زضٚ٘ سيضٞا
 طيتٛاٖ ضاٞىبضٞبي ظ ئغبِت ٔ ٗيثب تٛرٝ ثٝ ا ٓ،يزاض يي لجّٞبتيزض ثبظٍ٘طي زض فؼبِ يؾؼ ضٚ،
 وطز: كٟٙبزيپ ضا

 ٔرٕغ آٚضي ٚ  عٜئىب٘ ؿتٓيي ارطاي ؾثطا بظئٛضز ٘ عاتيآالت ٚ تزٟ ٗئبق ٗيتأ
 ي قٟطي.ٞبظثبِٝ زفغ

 ربٔس اظ ٘ظط التهبزي ٚ سئٛاز ظا بفتيثبظ يزض ثطضؾ يمبتيٚ تحم يػّٕ تٝيوٕ ُيتكى 
 .يغئح ؿتيظ

 يآٌبٞ اضتمبي ِٚ  يترههي ي آٔٛظقٞبثطٌعاضي زٚضٜ كياظ عط ٗيٚ اعالػبت ٔؿؤ
 رٕغ آٚضي ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ثطاي پطؾُٙ قٟطزاضي.
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 ٛكياظ عط بفتياظ ٔجسأ ٔٛاز لبثُ ثبظ هيثٝ رساؾبظي ٚ تفى وبضوٙبٖ ٚ ٔؿئِٛيٗ كيتك 
زض  يغئح ؿتيي ظٞبٚ رّت ٔكبضوت يآٌبٞ فيٚ افعا يميتكٛ NGO يٞبثط٘بٔٝ ارطاي

 .سئٛاز ظا تيطيي ٔسٞباٞساف ٚ ثط٘بٔٝ كجطزيپ
 (WT)ی ی تذافؼّااعتزاتضی. 4

جطز ضٕٗ تأو ٗيزض ا  ضاٞىبضٞبي ربٔس قٟطي، سئٛاز ظا تيطئس طييصپ تيثط ضفغ آؾ سيضٞا
 :اضائٝ قسٜ اؾت طيظ

 ٌربٔس  سئٛاز ظا يانِٛطيؾبظي رٕغ آٚضي غ طٜياظ شذ يي ٘بقٞبيوبٞف آِٛز
 .قٟطي
 ٝتط زضكياؾتب٘ساضزٞبي ث طييزفغ ظثبِٝ ٚ ِعْٚ ثٝ وبضٌ يتط ثٝ ٔىبٖ فؼّ فيث تٛر 

 ظثبِٝ. ؾٛظا٘سٖ
 ٖي زفٗ ظثبِٝ ٚ ارطاي وبُٔ ٞبٍٟ٘ساضي ٔحُ ٔٙبؾت ٚ آٔبزٜ ؾبظي ٚ يبثي ٔىب

 .ٞبٔىبٖ ٗيا زض يثٟساقت زفٗ فيتؼط
 ض٘ذ  عاتيآالت ٚ تزٟ ٗيربٔس قٟطي اظ وٕجٛز ٔبق سئٛاز ظا تيطئس يفؼّ ؿتٓيؾ

ضطٚضي  ؿتٓيؾ ٗيزض ا سيرس يعطاح ٗياؾت. ثٙبثطا بظٔٙسي٘ سيثٝ ٚضٚز فٙبٚضي رس ٚ ثطز ئ
 اؾت.
 ٜزض  يغئح ؿتيٚ ظ يي ثٟساقتٞبسٌبٜيٚ زاضاي ز ٔترهم طٚٞبيياظ ٘ اؾتفبز

 .سيظا ٔٛاز تيطئس

 

 ضؼف، ٘مبط اظ حبنُ أتيبظ ثطاؾبؼ يبزقسٜ ٔبتطيؽ ، ٔٙبؾت ضاٞجطز ا٘تربة ثطاي
  6قٕبضٜ  رسَٚ زض ٞطوساْ ثٝ ٔطثٛط أتيبظ وٝ اؾت قسٜ حبنُ تٟسيسٞب ٚ ٞبفطنت لٛت،
-تيضاٞجطزٞب ٚ اِٚٛ ؽيزض ٔبتطبٔس قٟطي سيطيت ٔٛاز ظائس رٔثطاي .اؾت قسٜ زازٜ ٘كبٖ

 اؾت. ٔسيطيتزض ثرف  (WO)، ثبظٍ٘طي ضاٞجطز لبثُ لجَٛ ثطاي وٙٙسٜ ٗييتؼ ،ييي ارطاٞب
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 :راّثزدّای قاتل قثَلب. اًتخاب 

( QSPMوٕي ) اؾتطاتػيه ضيعي ثط٘بٔٝ ثطاي تؼييٗ اِٚٛيت ضاٞجطزٞب اظ ٔبتطيؽ

 آٚضزٜ قسٜ اؾت.  7زض رسَٚ قٕبضٜ   ضاٞجطز تطويجي 10اؾتفبزٜ قس وٝ 

 

 اقتصادی ٍیضُ در جْت هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ؽْز هٌطقِ  تزکیثی راّثزدّای :7 ؽوارُ جذٍل

 هاّؾْز ؽْزعتاى پتزٍؽیوی

یت  اٍَل
اهتیاس 
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ثزد  رّا

1 711/10 
: WO4 ِٛيٗ ٚ وبضوٙبٖ تكٛيك  يٞبثط٘بٔٝ ارطاي عطيك اظ ثبظيبفت لبُث ٔٛاز ٔجسأ اظ تفىيه ٚ رساؾبظي ٝث ٔؿئ

NGO ي افعايف ٚ تكٛيمي ٞب ساف پيكجطز زض ٔحيغي ظيؿت يٞبٔكبضوت رّت ٚ ٌآ  ٔسيطيت يٞبثط٘بٔٝ ٚ ٞا
 .ظايس ٔٛاز

2 716/8 WT1زٌي : وبٞف ِٛي آٚضي رٕغ ؾبظي شذيطٜ اظ ٘بقي يٞبآِٛ ٛاز غيطان  قٟطي ربٔس ظايس ٔ

3 444/8 
WT2ٖساقتي زفٗ تؼطيف وبُٔ ارطاي ٚ ظثبِٝ زفٗ يٞبٔحُ ٍٟ٘ساضي ٚ ؾبظي آٔبزٜ ٚ ٔٙبؾت يبثي : ٔىب  ٟث

 .ٞبٔىبٖ ايٗ زض

4 311/8 
WT3ي : اضتمبي  ٚ حُٕ ٚ آٚضي رٕغ ترههي آٔٛظقي يٞبزٚضٜ ثطٌعاضي عطيك اظ ٔؿؤِٚيٗ اعالػبت ٚ آٌٞب

 .قٟطزاضي پطؾُٙ ثطاي ٘مُ

5 071/7 SO5ؾغح ٔٙغمٝ زض قٟطي ربٔس ظايس ٔٛاز پبضچٝ يه ٔسيطيت ٚ ٍ٘طـ ثب ثبظيبفت ٔؤؾؿٝ : تأؾيؽ 

6 491/6 SO6ف صاضي ٚ ٌطي تهسي : وٞب  .ذهٛني ثرف ثٝ ثبظيبفت ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ٚ آٚضي رٕغ أٛض تسضيزي ٌٚا

7 482/6 
ST2ٛي : ايزبز ي تكىيالتي، اٍِ  اظ ٘بپصيط تفىيه ثركي ػٖٙٛا ٝث ظايس ٔٛاز زفغ يٞبفؼبِيت ٔبِي، ٚ ؾبظٔ٘ب
 قٟطي ظايس ٔٛاز ٔسيطيت ؾيؿتٓ

8 529/5 ST3ِيس ٔيعٖا وبٞف ثطاي ٘يبظ ٔٛضز التهبزي يٞبثط٘بٔٝ ارطاي ٚ ٞسايت ٚ تٟيٝ ٝث : وٕه  .ظايس ٔٛاز ٛت

9 293/5 
WO1ٗيعٜ ؾيؿتٓ ارطاي ثطاي ٘يبظ ٔٛضز تزٟيعات ٚ آالت قيٗٔب : تأٔي ضي رٕغ ٔى٘ب  يٞبظثبِٝ زفغ ٚ ٚآ
 .قٟطي

10 128/5 WO2 :ُٛاز ثبظيبفت ثطضؾي زض تحميمبتي ٚ ػّٕي وٕيتٝ تكىي  .ٔحيغي ظيؿت ٚ التهبزي ٘ظط اظ ربٔس ظايس ٔ
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 لبثُ ٔٛاز سأٔج اظ تفىيه ٚ رساؾبظي ثٝ ٔؿئِٛيٗ ٚ وبضوٙبٖ ثسيٗ تطتيت ضاٞجطز تكٛيك
 يٞبٔكبضوت رّت ٚ آٌبٞي افعايف ٚ تكٛيمي NGO يٞبثط٘بٔٝ ارطاي عطيك اظ ثبظيبفت
زض اِٚٛيت  711/10ثب ٚظٖ  .ظايس ٔٛاز ٔسيطيت يٞبثط٘بٔٝ ٚ اٞساف پيكجطز زض ٔحيغي ظيؿت

 اَٚ ٔٙغمٝ لطاض ٌطفت.

 ًتیجِ گیزی

 ٔغطح ثكطي رٛأغ يٞبزغسغٝ ٟٕٔتطيٗ اظ يىي ػٙٛاٖ ثٝ أطٚظٜ ربٔس ظائس ٔٛاز ٔسيطيت
 پيچيسٌي ثط زيٍط ؾٛي اظ ٞبآٖ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٚ تٙٛع ٚ ؾٛ يه اظ ٞبظثبِٝ حزٓ افعايف. ثبقس ٔي

 ٔرتّف يٞبظٔيٙٝ زض آٚضي فٗ ٚ ػّْٛ ٌؿتطـ. افعايس ٔي ٞبآٖ زفغ ٚ آٚضي رٕغ ٘حٜٛ
 يٞبظثبِٝ زاذُ زض حتي ذغط٘بن يٞبظثبِٝ ا٘ٛاع ٚضٚز ٔٛرت... ٚ پعقىي فيعيه، قيٕي،
 ٚرٛز اٟ٘ساْ ٚ زفغ ثطاي ٔتفبٚتي يٞبضٚـ ربٔس، ظائس ٔٛاز اؾت. زض ٔسيطيت قسٜ ذبٍ٘ي

 ثبظيبفت. اؾت اض ثطذٛضز چكٍٕيطي إٞيت اظ ٔزسز اؾتفبزٜ ٚ ثبظيبفت أطٚظ ز٘يبي زض أب زاضز،
 ثؿيبض ربٔس ظايس ٔٛاز تِٛيسي ٔيعاٖ ٚ ٔٙبثغ اظ اؾتفبزٜ وبٞف ٘ظط اظ اي ربٔؼٝ  ٞط ثطاي ٔٛاز
 ٔٙبثغ حفظ ثطاي وٝ قٛز ٔي قٙبذتٝ فؼبِيتي ػٙٛاٖ ثٝ ٔؼٕٛالً ثبظيبفت ظيطا. اؾت إٞيت حبئع

 ي ٔؿأِٝ ترفيف ٚ تؿىيٗ ثطاي ٞبضٚـ ٟٕٔتطيٗ اظ يىي ٚ ٌطفتٝ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ا٘طغي
 ٛيير نطفٝ ثبػج ٔحيظ، ثيكتط آِٛزٌي اظ رٌّٛيطي ثط ػالٜٚ ضٚـ ايٗ. اؾت ربٔس ظائس ٔٛاز

 ثبظيبفت، يٞبثط٘بٔٝ ٌؿتطـ ثب زيٍط، ؾٛي اظ. قٛز ٔي ٘يع عجيؼي ٔٙبثغ ٚ ا٘طغي ٞعيٙٝ، زض
 ٌؿتطـ ثبظيبفت وٙٛ٘ي يٞبضٚـ ٚ ٌيط٘س لطاض حٕبيت ٔٛضز ٚ قٛ٘س ايزبز ثبيس ثبظيبفتي نٙبيغ
  زض ٝظثبِ تِٛيس افعٖٚ ضٚظ افعايف ٕ٘بيٙس. ٔتبؾفب٘ٝ پيكطفت ٘يع فٙي ٚ ثٟساقتي ٘ظط اظ يبفتٝ،

 يٞبٌبْ ثطزاقتٗ ِعْٚ ،ٞبآٖ زفغ ٚ آٚضي رٕغ ٔٙظٛض ثٝ ٌعاف يٞبٞعيٙٝ نطف ٚ ٔٙغمٝ
 ضفبٜ افعايف ٚ ٔهطف اٍِٛي تغييط. ؾبظز ٔي ضٚقٗ ربٔس ظائس ٔٛاز وٙتطَ ظٔيٙٝ زض ضا اؾبؾي

 ٚ ؾبظي فطًٞٙ ٔتأؾفب٘ٝ ِيىٗ زازٜ، افعايف ظيبزي حسٚز تب ضا ظثبِٝ تِٛيس ارتٕبػي،
 اظ ثؿيبضي ثٙبثطايٗ. اؾت ٘ساقتٝ ثٟجٛز ٚ ضقس ؾطػت ٕٞبٖ ثب آٖ زفغ ثٝ ٔطثٛط يبٞظيطؾبذت

 ٔتٛؾظ ٔيعاٖ ٘ظيط  پتطٚقيٕي التهبزي ٚيػٜ ٔٙغمٝ زض قٟطي ربٔس ظائس ٔٛاز يٞبقبذم
 ٚضؼيت زض ظثبِٝ زفغ ٌٖٛ ٌٛ٘ب يٞبضٚـ قٟطي، يٞبظثبِٝ آٚضي رٕغ يٞبقيٜٛ ظثبِٝ، تِٛيس

 تساثيط ٚ ٌيطز لطاض قٟطي ٔسيطاٖ ٚ ضيعاٖ ثط٘بٔٝ رسي تٛرٝ ٔٛضز ثبيس وٝ زاضز لطاض ثبضي تأؾف
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زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي تٛاٖ ثب   .ٌطزز اتربش ٚ ا٘تربة آٖ ثب ٔتٙبؾت ػّٕي ٚ ػّٕي ضاٞىبضٞبي ٚ
ي قٟطٞبي ٔزبٚض ٚ ايزبز يه ٔسيطيت يىپبضچٝ  ٔٙغمٝ اي ضا ثطاي ٞبٕٞبٍٞٙي ثب قٟطزاضي

 زض ضا ٔـطزْ حضٛض ظٔيٙٝ ثبيس ؾغح ٔٙغمٝ زضطي ايزبز ٕ٘ٛز. ثبظيبفت ٔٛاز ظائس ربٔس قٟ
 ثبظيبفت ٚ تفىيه ثٝ ٔطثٛط يٞبارـطاي عطح ٍٞٙـبْ زض تـب وـطز فـطاٞٓ ٞبٔـسيطيت ظثبِٝ

 ارطا ٔٙغمٝ  زض ثـٝ ؾبزٌي ضا ٔطثٛعـٝ يٞبعطح ثتٛاٖ ٚ ثبقس قسٜ فطاٞٓ اظ لجُ وبض ايٗ ظٔيٙٝ
 وطز.
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 هٌاتغ 

 زض ٌطزقٍطي ٌؿتطـ ثط ٔؤحط ػٛأُ ، تحّي1388ُػيؿي، آلبؾي ظازٜ ػجساهلل، اثطاٞيٓ ظازٜ  -
 یّاپضٍّؼ ٍ هجلِ هطالؼات، SWOTضاٞجطزي ٔسَ اظ اؾتفبزٜ چبثٟبض، ثب ؾبحّي ٘بحيٝ

 .107 -128، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ اَٚ، نم هٌطقِ ای ٍ ؽْزی

ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي) ٕ٘ٛ٘ٝ (، ضاٞىبضٞبي تٛؾؼٝ 1384افتربضي، ضوٗ اِسيٗ، ٟٔسٚي، ػجساِطضب) -
، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ هجلِ هذرط، SWOTٔٛضزي زٞؿتبٖ ِٛاؾبٖ وٛچٓ( ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ 

 .118-98. نم 45تطثيت ٔسضؼ، قٕبضٜ 

 اؾتبٖ زض ٚيػٜ پؿٕب٘سٞبي زفغ يٞبضٚـ ثطضؾي ،(1389) ثبثه، تٛوّي، حٙب، أيطؾّيٕب٘ي، -
 زا٘كٍبٜ ،ایزاى طثیؼی هٌاتغ تحقیقات هلی ّوایؼ اٍلیي هقاالت چکیذُ هجوَػِ ٌيالٖ،

 .15 -1. وطزؾتبٖ

 یّاپغاب ٍ پغواًذّا هلی ّوایؼ پؿٕب٘س، ٔسيطيت ٚ پؿٕب٘س ،(1389) ؾؼيس، ا٘هبضي، -

 12-1 نم. کؾاٍرسی

 ٔٛضزي ٔغبِؼٝ) آٖ اضتمبء ضاٞىبضٞبي ٚ قٟطي پؿٕب٘س ٔسيطيت ،(1395) اثطاٞيٓ، ٘يؿتب٘ي، رب٘جبظ -
 آظاز زا٘كٍبٜ ٔزيسي، زاٚٚز ؾيس ضإٞٙب، اؾتبز ،اضقس وبضقٙبؾي ٘بٔٝ پبيبٖ ،(تٟطاٖ 7 ٔٙغمٝ

 .ٔطوع تٟطاٖ ٚاحس اؾالٔي

، تحّيُ ٔسيطيت اؾتطتػيه زض 1391ضٕٞٙب ٔحٕس ضحيٓ، ذبوپٛض ثطاتؼّي، نبزلي ٔزتجي،  -
، نم 42، قٕبض16ٜ، ؾبَ ًؾزیِ جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی، SWOTوال٘كٟط ٔكٟس ثب ٔسَ 

198-173. 

اضظقيبثي ٔىبٖ (، 1395، )ٔحٕٛز، قطيؼت، ٔؿؼٛز ؾيس، ٔٙٛضي ،٘بنط، ٔحٕس٘ػاز ،أيطحؿيٗ، زٚأي -
صی تاالب ، ٔغبِؼٝ ٔٛضزي: قٟط قبزٌبٖ -ي تبالثيٞبزفٗ پؿٕب٘سٞبي قٟطي زض ٔحيظ اکَتیََل

 .57-71، نم19 قٕبضٜ، 6زٚضٜ  ،)تاالب(

 احطٌصاض ػٛأُ ضاٞجطزي ضيعي ، ثط٘ب1391ٝٔقيري، غفٛض. آٍٞٙطي، قٛضـ، ٔٛؾي ظازٜ، چيٕٗ،  -
) ٔغبِؼٝ ٔٛضزي : قٟط ثٛوبٖ(، SWOTاظ تحّيُ  اؾتفبزٜ ثب قٟطي ربٔس ظائس ٔٛاز ثطٔسيطيت

 .21-1:نم 20، قٕبضٜهجلِ آهایؼ هحیط



 

 

 

 

ٝ70ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

ػٛأُ  ُيتحّ ىطزيپؿٕب٘سٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚ تيطئس يثطضؾ (،1388، ).، ػبثسي، طفطيسٜظازٜ،  ٗيػبثس -
ّّٕ ٗيث ْٛيؾٕپٛظ ٗيزٚٔزض قٟط ضقت،  QSPM ؽئبتط ُيٚ تكى SWOT هياؾتطاتػ  يِا
 .تٟطاٖ ،ؿتيظ ظئح ئٟٙسؾ

 ا٘تكبضات ،آى کٌتزل یّارٍػ ٍ ؽْزی جاهذ سائذ هَاد هذیزیت عیغتن ،(1372) ٔحٕسػّي، ػجسِي، -
 .تٟطاٖ قٟطزاضي ٔٛاز تجسيُ ٚ ثبظيبفت ؾبظٔبٖ

 ٔسيطيت ٘ٛ يٞبفٙبٚضي ا٘غجبق تٛا٘بيي اضظيبثي ،(1392) ٟٔسي، ظازٜ، لبضي ٔحٕسػّي، ػجسِي، -
 66-38 نم تبثؿتبٖ، ،42 قٕبضٜ ،ؽٌاعی هحیط فصلٌاهِ وكٛض، زض پؿٕب٘سٞب

 زْٚ، چبح اؾالٔي، آظاز زا٘كٍبٜ ػّٕي ا٘تكبضات ٔطوع ،«جاهذ سائذ هَاد» ،(1389) لبؾٕؼّي، ػٕطا٘ي، -
 .96 نم

ٝ، ِٚي فط، ضثيؼي ػّي، ثرت، فيطٚظ -  تٛؾؼٝ ضٚيىطز ثب قٟط ٔسيطيتي -ٟ٘بزي ؾبذتبض ضاٞجطزٞبي ،1391 ِا
 114-91 نم. 29قٕبضٜ ،ؽْزی هذیزیت ًؾزیِ ،(قٟطوطد: ٔٛضزي ٔغبِؼٝ)قٟطي پبيساض

 ٌطزقٍطي ٔسيطيت تحّيُ زض MS-SWOT ٔسَ وبضثطز ،1388 ٟٔسي، ؾمبيي اهلل، ػعت ٔبفي -
 27-50 نم.تبثؿتبٖ. 14 قٕبضٜ ِ،تَعؼ ٍ جغزافیا هجلِ. ٔكٟس وال٘كٟط ٔٛضزي ٔغبِؼٝ

 ظايس قٟط ٌطٌبٖ زض زٚ فهُ ثٟبض ٚ پبييع ؾبَ (، وٕيت ٚويفيت ٔٛاز1382زي، )ٞبٟٔسي ٘ػاز، ٔحٕس -
  ، 9ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ ، هجلِ ػلوی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی گزگاى، 76

يت پؿٕب٘س زض والٖ (، ثطضؾي ػٛأُ زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي ٔسيط1387ٔحطْ ٘ػاز، ٘بنط، تٟطا٘ي، ٟٔٙبظ، ) -
 ،37زٚضٜ ، هحیط ؽٌاعی ،QSPMٚ تكىيُ ٔبتطيؽ  SWOTقٟطٞبي وكٛض ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 

 .57قٕبضٜ 

 پبيساض) ٔغبِؼة تٛؾؼٝ زض آٖ ٘مف قٟطي ٚ ربٔس ظائس ٔٛاز ، ٔسيطيت1392٘هيطي، اؾٕبػيُ،  -
 .88، قٕبضٜ 22، زٚضٜ ، ًؾزیِ عپْزتٟطاٖ 12 ٔٙغمٝ قٟطزاضي: ٔٛضزي
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