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 چکیذُ

ثٝ عٛض ٔقَٕٛ زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ، ضقس قٟطي اظ ؽطفيت زِٚت ٞب ٚ قٟطزاضي ٞب ثطاي اضائٝ ذسٔبت ٚ ظيط ؾبذت ٞبي ٔٙبؾت ثطاي  

ي ايٗ وكٛضٞب ذٛاٞس قس. ٞسف اظ  پػٚٞف حبضط رٕقيت، ثيكتط اؾت. ايٗ ٔمِٛٝ ثبفج تكسيس فمط قٟطي زض قٟطٞب ٚ ثٝ ٚيػٜ قٟطٞبي ثعض

قٟطزاضي تٟطاٖ ٔي ثبقس. ايٗ پػٚٞف اظ ٘ؾط ٞسف، وبضثطزي ٚ اظ ٘ؾط ضٚـ رعء پػٚٞف  19تٛإ٘ٙسؾبظي فمط زض ؾغح ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز، ٔٙغمٝ 

اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ قبذم ٞبي ٔي ثبقس.  تٟطاٖ يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز،  حبضط پػٚٞف آٔبضي ربٔقٝ .ٞبي تٛنيفي تحّيّي اؾت

قٟطزاضي تٟطاٖ قٙبؾبيي قس٘س.  19فطٍٞٙي ٚ وبِجسي، ٌؿتطٜ ٞبي ٔٛارٟٝ ثب فمط قٟطي زض ؾغح ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز، ٔٙغمٝ  -التهبزي، ارتٕبفي

 قبذم ٞب اظ ٔسَ وٕي ؾغح ثٙسيٚظٖ زٞي قبذم ٞبي پػٚٞف ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ نٛضت ٌطفتٝ اؾت، ؾپؽ ثطاي ضتجٝ ثٙسي 

اؾتفبزٜ  ARC GISاظ ٘طْ افعاض  19اؾتفبزٜ ٌطزيس. ثطاي ٕ٘بيف ٚ تحّيُ فضبيي فمط قٟطي زض ؾغح ٔحّٝ ي اؾٕبفيُ آثبز، ٔٙغمٝ  (Vikor) ٚيىٛض

بظٔبٖ ٞبي ٔطزْ ٟ٘بز ثٝ ضاٞجطز ٞبي زضٚ٘ي ٚ ثطٚ٘ي قٙبؾبيي قس٘س وٝ تكىُ ٞبي ٔطزٔي ٚ ؾ QSPMقسٜ اؾت. ٞٓ چٙيٗ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ 

اظ  فٙٛاٖ ٟٔٓ تطيٗ فبُٔ ٔحطن زض تٛإ٘ٙس ؾبظي فمط زض ؾغح ٔحّٝ ي ٔٛضز ٔغبِقٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس٘س ٚ  پؽ اظ قٙبؾبيي ٔحّٝ ٞسف ثب اؾتفبزٜ

ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ فمط ( ثٝ ٔٙؾٛض اضتمبي ايٗ ٔحّٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔكىالت ٚ ٔحسٚزيت ٞب ثط٘بٔٝ ضيعي نٛضت ٌطفت. ٘تبيذ حبنّٝ SWOTتىٙيه )

تمٛيت تكىُ ٞبي ذٛز رٛـ ٔحّي زض ، ٞسفٔحّٝ  ٗيضفـ ٔكىالت ؾبوٙ يثطاقٟطي ثط ٔحّٝ ٞبي تٕطوع يبفتٝ ا٘س وٝ زض حبقيٝ قٟط لطاض زاض٘س. 

ٕ٘ٙس ؾبظي ثطاي ايزبز ٕٞجؿتٍي ٚ حفؼ ٞٛيت ٔحّٝ اي، قٙبذت پتب٘ؿيُ ٞبي تٛؾقٝ، آٔٛظـ ؾبوٙيٗ ٚ اضتمبي آٌبٞي آ٘بٖ، ارطاي عطح ٞبي تٛا

 وٙتطَ ٔحّٝ. 

  ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز، SWOT تٛإ٘ٙسؾبظي، فمط قٟطي،  ٔحالت فميط ٘كيٗ، تىٙيه :ٍاشگاى کلیذی
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 هقذهِ

چبِف ٞب تٕطوع فمط زض آٖ ٞب اؾت.  ٗيا ٗياظ ٟٔٓ تط يىيوٝ  ٔٛارٝ ٞؿتٙس، يثعضٌ يثب چبِف ٞب ىٓيٚ  ؿتيلطٖ ث يقٟطٞب
 ئطزْ ثٝ فطنت ٞب يٚ زؾتطؾ يزض ؾىٛ٘ت، ثطذٛضزاض يفطاٚا٘ يياؾت ٚ قٟطٞب اظ تٛا٘ب يتط اظ فمط قٟط كيفٕ ييٞطچٙس فمط ضٚؾتب

 ,UNFPA) حبَ ٌؿتطـ اؾت زض يزض حبَ تٛؾقٝ، ثب ؾطفت ٚ حزٓ ثبالتط يزضوكٛضٞب ػٜيثٝ ٚ يثطذٛضزاض٘س، فمط قٟط ثٟتط يظ٘سٌ

وٓ زضآٔس زض لبِت ارتٕبفبت  يثعضي، ٌطٜٚ ٞب يزض قٟطٞب يبتتط قسٖ قىبف عجم كيٚ فٕ يقٟط فمطضقس  ُيثٝ زِ. (2007:15
ٞب ضا٘سٜ  ٝيتٛؾقٝ ثطوٙبض ٔب٘سٜ ٚ ثٝ انغالح ثٝ حبق يٌطٜٚ ٞب اظ ضٚ٘س وّ ٗيقىُ ٌطفتٝ ا٘س، وٝ ا يذبن ييبيرغطاف يٚ زض فضبٞب ئحّ

ثٝ  ٗيي، تٛؾقٝ ضا اظ پبيزِٚت طيغ يٖ ٔطزْ ٚ ؾبظٔبٖ ٞبثب ٔحٛض لطاض زاز يؾبظ ٛإ٘ٙست ىطزيضٚ ،ضٚ ٗي(. اظ ا 4: 1389 طا٘سٚؾت،يقسٜ ا٘س )ا
 يتٛؾقٝ ٔطزٔ يٞب طئتغ ٗياظ رّٕٝ ٟٔٓ تط يٚ ٔطزْ ٔحّ يزِٚت طيغ ي، ؾبظٔبٖ ٞبييٌطا يثطز. ٔحّ ئ فيثبال، ٚ اظ زضٖٚ ربٔقٝ ثٝ پ

 ٚ ٔحالت فميط ٘كيٗ طيرٛأـ فم ي٘سٌظ ظيقطا يثط ثٟجٛز يتٛإ٘ٙسؾبظ جطزرٟت ضاٞ ٗي(. اظ ا199: 1396ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٚحٛليٞؿتٙس )
: 1386ثٟجٛز ثركٙس )لطذّٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،  كبٖيٞب بظيذٛز ضا ثب تٛرٝ ثٝ ٘ يزٞس وٝ ٔحُ ظ٘سٌ يفطنت ضا ٔ ٗيزاضز ٚ ثٝ ٔطزْ ا سيتبو

زض زؾتٛض  ٓيٛض ٔؿتمضا ثٝ ع يي اظ ٔحالت فميط ٘كيٗظاز وٝ ٔٛضٛؿ فمط يٚ ثط٘بٔٝ ٞب بؾتيؾ طاٖ،يزض ا ا٘مالة(. زض زٚضاٖ لجُ اظ 117
حبِت زض  ٗيؾبذت ٞب ٚ زض ثٟتط طيظ زبزيزض رٟت ا كتطيٚ اٞساف، ث بؾتيؾ ٗيوٝ ا يقٛز. زض حبِ يوبض ذٛز لطاض زازٜ ثبقٙس، ٔكبٞسٜ ٕ٘

 ضفبٜ ربٔقٝ ثٛزٜ اؾت.  فيافعا يضاؾتب
 ٗيقٟط لطاض ٌطفتٝ اؾت ا يٙٛة غطثر يقٟط تٟطاٖ اؾت وٝ زض حٛظٜ زضٚاظٜ ٚضٚز يٚ رٙٛث يا ٝيحبق بعكاظ رّٕٝ ٔٙ 19ٔٙغمٝ 

 19ٔٙغمٝ  ٗي)ربزٜ ؾبٜٚ( ٔطظ ٔكتطن ث يسياهلل ؾق تيظٔعْ آ ئحٛضٞب تيٕٞزٛاض اؾت وٝ ثٝ تطت 18ٚ  17ٔٙغمٝ اظ قٕبَ ثب ٔٙبعك 
ٚارس  1363ٔهٛة ؾبَ  يّئحّٝ اؾت، وٝ عجك عطح تفه 13ٚ  ٝي٘بح 5قبُٔ  19ضا قىُ زازٜ ا٘س. ٔٙغمٝ  يثب ٔٙبعك ٕٞزٛاض قٕبِ

ٚضٚز ٟٔبرطاٖ،  فياظ رّٕٝ افعا يبزيظ يٞب ييثب ٔكىالت ٚ ٘بضؾب ايٗ ٔٙغمٝ(. 1386 طاٚـ،يٞىتبض اؾت )٘مف پ 1160 عاٖيثٝ ٔ يٚؾقت
ثٛزٖ ؾغح ضفبٜ ٚ  ٗييؾبوٗ زض ٔحالت، پب تيٚ تقساز رٕق يؿىٌٛ٘ؿتطـ ثبفت ٔ عاٖيثٝ ٘ؿجت ٔ يفٕٛٔ التيتؿٟ زبزيفسْ تٛرٝ ثٝ ا

 يٞب ٔحؿٛة ٔ يي٘بضؾب ٗياظ ا ئسٖٚ ٚ ربٔـ، ثرك يٚ ٘جٛز ثط٘بٔٝ ٞب يغئح ؿتيظ ،يالتهبز ،يارتٕبف ،يسٚرٛز ٔكىالت وبِج
اؾت، أب  يعٛال٘ جبيثٝ فمط تمط طٔٙغمٝ قسٜ اؾت. ؾبثمٝ ٔغبِقبت ٔطثٛ ٗياظ ٔحالت ا هيقٛ٘س وٝ ثبفج ثٛرٛز آٔسٖ فمط زض ؾغح ٞط 

 ٗياظ ٔغبِقبت ا٘زبْ قسٜ زض ا يلؿٕت اظ پػٚٞف ثٝ ٔطٚض ثطذ ٗي. زض اؿتي٘ يٕيلسچٙساٖ  ٝيلض ٗيثٝ ا ئسٖٚ ٚ زا٘كٍبٞ ىطزيضٚ
 .پطزاذت ٓيذٛاٞ ٙٝيظٔ

ا٘ساظٜ »تحت فٙٛاٖ  ي( وٝ ثٝ پػٚٞك2020) 1ٚ ٕٞىبضاٖ ٛاٖي كيتحم ٙٝ،يظٔ ٗيا٘زبْ قسٜ زض ا يٚ زاذّ ياظ رّٕٝ ٔغبِقبت ذبضر     
 ٗي، زض ا ٗيپطزاذتٙس. ثٙبثطا« : ٌٛاٍ٘ػٚئغبِقٝ ٔٛضز ،يرٍُٙ تهبزف تٓيٙجـ ٚ اٍِٛضچٙس ٔ يثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ٞب يفمط قٟط يطيٌ

 ي٘كبٖ زاز وٝ ؾبظٌبض ذي٘تباؾتفبزٜ وطز٘س. ثعضي چٙس ٔٙؾٛضٜ  ياظ زازٜ ٞب يفمط قٟط يطيا٘ساظٜ ٌ يثطا سيسضٚـ ر هيپػٚٞف، آٖ ٞب 
فمط زض  تئخجت ضا زض ٚضق ييفضب ي، آٖ ٞب ذٛز ٕٞجؿتٍ MDPI ذي٘تب ُيٚ تحّ ٝيٚرٛز زاضز. ثب تزع MDPI ٚ GDI ٗيث ييثبال

 .ؾغح ربٔقٝ زض ٌٛاٍ٘ػٚ ثٝ زؾت آٚض٘س

٘طخ فمط  ئزبٚضت يٚ ٕٞجؿتٍ ييبيقٟط حطٚتٕٙس: تٙٛؿ رغطاف هيتزٕـ فمط زض »تحت فٙٛاٖ  ي( پػٚٞك2018)2 ٚ ٕٞىبضاٖ ٛيٌ     
 يقٟطٞب بٖيآٖ ضا زض قٟط ًٞٙ وًٙ وٝ زض ٔ يٞب يٚ ٕٞجؿتٍ يفمط ٔزبٚضت ييفضب يا٘زبْ زاز٘س. آٖ ٞب اٍِٛ« زض ًٞٙ وًٙ

 ييبيرغطاف يٚظ٘ ٖٛي( ٚ ضٌطؾOLSؾبزٜ حسالُ ٔطثـ ) ٖٛيزاضز، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطؾ ضا ي٘بذبِم زاذّ سيتِٛ عاٖئ ٗئٙغمٝ ثبالتط
ذٛقٝ  ٗيٚ چٙس بفتٙسيوٛچه  ٝيغح ٘بحفمط زض ؾ عاٖيضا زض ٔ يلبثُ تٛرٟ ييبيرغطاف طاتييوطز٘س. آٖ ٞب تغ ي( ثطضؾGWR) ئحّ

 وطز٘س. ييلّٕطٚ قٙبؾب ٗيضا زض ا يطيفم

                                                      
1 Yuan et al 
2 Guo et al  



  153 .....يفمط قٟط ئحالت زاضا يتٛإ٘ٙسؾبظ

 

 طيفم ئحّٝ ٞب يؾبذت ٞب طيظ طاتييتغ يبثياضظ يثطا ييفضب ُيٚ تحّ ٝيزض تزع Gisوبضثطز »ثب فٙٛاٖ  ي( ٔغبِقٝ ا2017)1ٚيسيبتي
 ييبيٚ اعالفبت رغطاف يرٛز زض قٟط، اعالفبت ذسٔبت اؾبؾٔٛ يؾبذت ٞب طيظ ىپبضرٝي تيطيٚ ٔس يبثيٚ ثب ٞسف اضظ «يزض پبپٛآ، ا٘سٚ٘ع

 يزض ضاؾتب سيؾبذت ٞب ثب طيٚ ظ يوٝ ثٟجٛز ذسٔبت اؾبؾ ايٗ تحميك ٘كبٖ زازحبنُ اظ  ذي٘تب ٘س.ا٘زبْ زاز يا٘سٚ٘ع ٛآ،يپب بپٛضا،يزض قٟط ر
 .ثبقس بپٛضايزض قٟط ر يا ػٜئٙغمٝ ٚ ياؾبؾ يبظٞبي٘ ٗيتبٔ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔغبِقٝ: قٟط  س،يرس يزض قٟطٞب 2يفمط قٟط يپٟٙٝ ٞب يؾٙزف ٔىب٘»تحت فٙٛاٖ  ي( ثٝ پػٚٞك1396ثعضٌٛاض ٚ ٕٞىبضاٖ )
 فيٚ افعا يتٛإ٘ٙسؾبظ ،يثٟتط ثٝ ٔٙؾٛض ؾبٔب٘سٞ يعيثط٘بٔٝ ض يٞكتٍطز ثطا سيزض قٟط رس يفمط قٟط يبثيضا ثب ٞسف اضظ« ٞكتٍطز سيرس
3زض ٘طْ افعاض  1390قٟط ٞكتٍطز زض ؾبَ  يآٔبض يتفبزٜ اظ ثّٛن ٞبزاز٘س. آٖ ٞب ثب اؾ بْآٖ ا٘ز يٚ ٔىب٘ يظ٘سٌ تيفيو

Gis  ٝث ٚ
 طيفم بضئتقّك ثٝ عجمٝ ثؿ يقٟط يزضنس اظ ثّٛن ٞب 85/9ٞكتٍطز  سيوٝ زض قٟط رس س٘سيضؾ زٝي٘ت ٗيثٝ ا يفبّٔ ُئسَ تحّ يطيوبضٌ

فمط ٚ  ٗيث ٗيلطاض زاضز. ٕٞچٙ سؾتيٚ تٟ طيكط فمٞكتٍطز زض ظٔطٜ ل سيسقٟط ر تيرٕق كتطيث ارتٕبفي – يالتهبز ٍبٜياؾت ٚ پب
 ٚرٛز زاضز. يٕئؿىٗ لكطوٓ زضآٔس ضاثغٝ ٔؿتم ئحسٚزٜ ٞب

( زض پػٚٞكي ثٝ ثط٘بٔٝ ضيعي ضاٞجطزي، ثٝ ٔٙؾٛض تٛإ٘ٙس ؾبظي ٔحالت حبقيٝ ٘كيٗ زض ٔحالت احٕس آثبز 1394فتح ظازٜ ٚ ظاٞسا٘ي )
چٛة ثط٘بٔٝ ضيعي اؾتطاتػيه فٛأُ لٛت، ضقف ٚ تٟسيسات ٔحالت قٙبؾبيي اظ تىٙيه ٚ يب٘ٛق زضٜ ؾي تجطيع پطزاذتٙس. آٖ زض چبض

SOWT  َثطاي ٔٙبؾت تطيٗ اؾتطاتػي تٛإ٘ٙس ؾبظي ٔحالت اظ ٔس ٚQSPM  اؾتفبزٜ وطز٘س. ٘تبيذ حبنُ اظ پػٚٞف ٘كبٖ زاز

 فطٍٞٙي ٟٔٓ تطيٗ فبُٔ زض تٛإ٘ٙس ؾبظي ٔحالت ٔي ثبقس.  –قبذم ٞبي ارتٕبفي 
ضاٞجطز تقسيُ فمط زض ٔحّٝ ٞبي قٟطي ثب ضٚيىطز التهبز ٔمبٚٔتي زض »( زض ٔمبِٝ اي تحت فٙٛاٖ 1395اٞيٓ ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )اثط

، اظ تٕطوع ٌطايي آٖ ٞب 1390تب  1375ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيسٜ ا٘سوٝ ؾبظٔب٘ي يبثي فمطاي قٟطي زض قٟط تٟطاٖ اظ ؾبَ « والٖ قٟط تٟطاٖ
حىبيت زاضز. ثٝ فجبضت زيٍط، زض قٟط تٟطاٖ ثيٗ اؾتمطاض فمطا ثب ثبفت فطؾٛزٜ ضاثغٝ ٔقٙبزاض فضبيي ٚرٛز زاضز زض ثبفت فطؾٛزٜ زضٖٚ قٟط 

 وٝ ضطٚضت اتربش ؾيبؾت ٞبي التهبز ٔمبٚٔتي ضا زض ثبفت ٞبي فطؾٛزٜ ٕ٘بيبٖ تط ٔي وٙس.

: ئغبِقٝ ٔٛضز ،يثٝ ذسٔبت قٟط يؾتطؾٚ اضتجبط آٖ ثب ز يؾٙزف فمطقٟط»تحت فٙٛاٖ  ي( ثٝ پػٚٞك1395ظثطزؾت ٚ ٕٞىبضاٖ )
 ذيلطاض زاز٘س. ٘تب يضا ٔٛضز ثطضؾ يزضآٔس تئؿىٗ ٚ ٔحطٚٔ تئحطٚٔ ،يارتٕبف تيپطزاذتٙس. آٖ ٞب ؾٝ قبذم ٔحطٚٔ «ٗيقٟط لعٚ

فمط  ٗيث يزاض يٙقٔ يضاثغٝ ٘ؿج ٗيقٟط اؾت. ٕٞچٙ يرٙٛة ٚ رٙٛة غطث يثرف ٞب زض ياظ تٕطوع فمط قٟط يپػٚٞف حبو ٗيا
 ٔحسٚزٜ ٚرٛز زاضز. ٗيزض ا يثٝ ذسٔبت قٟط يٚ زؾتطؾ يٟطق

( زض ٔمبِٝ اي تحت فٙٛاٖ ثطضؾي تحّيُ فضبيي ٌؿتطـ فمط قٟطي زض قٟط تجطيع عي ؾبَ ٞبي 1395ضٚؾتبيي ٚ ٕٞىبضاٖ )
قٟطي ضا ٘كبٖ  ثٝ تٛظيـ فمط قٟطي زض فضبٞبي قٟط تجطيع ٚ اذتالف ٚ قىبف عجمبتي زض ثطذٛضزاضي اظ قبذم ٞبي فمط 1385 -1375

زاز٘س.زض ايٗ ٔمبِٝ اظ قبذم ٞبي وبِجسي، ارتٕبفي ٚ التهبزي اؾتفبزٜ قسٜ اؼ. ٕٞچٙيٗ ثطاي تحّيُ اٍِٛٞبي پطاوٙف فمط قٟطي اظ 
  آٔبضٜ ٔٛضاٖ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. 

زض  يظ٘سٌ يبثٝ ٔٙؾٛض اضتم SOWT هيثب اؾتفبزٜ اظ تىٙ يفمط قٟط ئحالت زاضا يپػٚٞف حبضط، تٛإ٘ٙسؾبظ يٞسف انّ 
 يزض چبضچٛة اضظـ ٞب يظ٘سٌ ئٙبؾت ثطا يغئغّٛة اؾت تب ٔح يوبِجس ييثٝ ؾبظٔبٖ فضب يبثيٞسف ثب ٞسف زؾت ئحّٝ ٞب

 يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ  يفمط قٟط يزاضا ئٟٓ ثب قٙبذت ٔحّٝ ٞب ٗيربٔقٝ ؾبوٗ زض ٔحّٝ ٞسف فطاٞٓ قٛز وٝ ا يٚ ارتٕبف يفطٍٞٙ
 يثبقس: چٍٛ٘ٝ ٔ ئ يؾٛاَ انّ ٗيثٝ ا ييپبؾرٍٛ يپػٚٞف زض پ ٗيا ٗ،يكىالت ٕٔىٗ اؾت. ثٙبثطأ ٗيا يبثي كٝيتٟطاٖ ٚ ؾپؽ ض

 بفت؟يتٟطاٖ زؾت  يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ ٔحّٝ ي اؾٕبفيُ آثبز، زض  يثٝ وبٞف فمط قٟط ي،ارتٕبفبت ٔحّ تٛإ٘ٙس ؾبظي كيتٛاٖ اظ عط
 

                                                      
1 Iis Widiati 
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 یًظر یهثاً

یتَاًوٌذظاز  

وٙتطَ ٚ افتٕبز ثٝ ٘فؽ وؿت  ،يؾبظز وٝ ذٛزٔرتبض يافطاز ضا لبزض ٔ ٙسيفطا ٗيقٛز. ا يٛة ٔٔحؿ ٙسيفطا هي يانٛال تٛإ٘ٙسؾبظ
(. 77: 1392ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثٙسض) ٙسيٌطا الساْ ٕ٘ب ضئؿّظ ٚ تجق يارتٕبف ظيتفٛق ثط قطا يثطا يٚ رٕق يوٙٙس ٚ ثب احؿبؼ لسضت فطز

 1(. ٚتٗ ٚ وٕط40ٖٚ: 1388 ،يثٝ ثبال ٚ تٛؾقٝ زضٚ٘عاؾت )ظاٞس ٗييپب يا تٛؾقٝ ىطزيضٚ يٌفتٕبٖ تٛؾقٝ، ثبظٌٛ زض ئفْٟٛ تٛإ٘ٙسؾبظ
ٚ  يزاض ئقٙ ،ئٛحط ،يذٛز ٔرتبض ،ياحؿبؼ ذٛز احط ثرك يػٌيپٙذ ٚ سيثب يتٛإ٘ٙسؾبظ زبزيا ئقتمس٘س ثطا كطايثطاؾبؼ پػٚٞف ٔ
ضا ثٝ  ياقبضٜ وطز وٝ تٛإ٘ٙسؾبظ ي٘ٛاؿ ٔرتّف، ثٝ ٔسِثٝ ا يتٛإ٘ٙسؾبظ ٓيزضذهٛل تمؿ ٚ سيآزض افطاز فطاٞٓ  ٍطاٖياحؿبؼ افتٕبز ثٝ ز

 .(41: 1390ٚ ٕٞىبضاٖ،  بٖيٙيوٙس )حؿ ئ ٓيتمؿ «يفبِ»ٚ  «يفطز»زٚ ؾغح 

یفقر ؼْر   

اقتغبَ،  يثٝ فطنت ٞب يٞب؛ اظ رّٕٝ فسْ زؾتطؾ تياظ ٔحطٚٔ يبضيثٝ ذبعط ثؿ ٙبٖياؾت ٚ قٟط٘ك يچٙس ثقس سٜيپس يقٟط فمط
 يا٘س. فمط قٟط مٝيزض ض٘ذ ٚ ٔض يفطز تيثٝ ثٟساقت، آٔٛظـ ٚ أٙ يٚ زؾتطؾ يارتٕبف ٗئٙبؾت، ٘جٛز تبٔ يؾبذت ٞب طئؿىٗ ٚ ظ

زاضز. فمط  عيٞب ضا ٘ تيزض ٔمبثُ آؾ يٚ ٘بتٛا٘ يطيپص تئٙزط ثٝ آؾ ساضي٘بپب ظيٚ اقبضٜ ثٝ قطا جٛزٜ٘بٔجطزٜ ٘ يٞب يػٌيتٟٙب ٔحسٚز ثٝ ٚ
ٟٔبرطاٖ وٓ زضآٔس  يثطا يكتطيث يالتهبز يٚ قٟطٞب فطنت ٞب ؿتي٘ يالتهبز يٞب تيفقبِ ا٘زبْ ي٘بتٛا٘ يضطٚضتب ثٝ ٔقٙب يقٟط

تٛؾقٝ  ياظ ذسٔبت ٚ فطنت ٞب يثطذٛضزاض يثطا ،يازاضٜ قٟط يضا زض ٔكبضوت ثطا ئحسٚز يزض ٔمبثُ فطنت ٞب يآٚض٘س ِٚ يفطاٞٓ ٔ
 (.91: 1391پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  يؾبظز )رٛاٞط ئ بئٟ عي٘

 یفقر در هٌاطق ؼْر ییفضا عیتَز

تٛاٖ زض لبِت  يفمط ضا ٔ ييزض قٟطٞب اؾت. تجّٛض فضب 2فمط ييتجّٛض فضب بثس،ي ئ تيإٞ يزض ٔمِٛٝ فمط زض حٛظٜ ٔغبِقبت قٟط آ٘چٝ
ثب ٔكىالت حبز  يٙي٘ك ٝيٚ حبق يضؾٕ طي٘بوبضآٔس، اؾىبٖ غ يفطؾٛزٜ، ثبفتٝ ٞب يفمط، ثبفت ٞب يٚ ثؿظ ٌؿتطٜ ٞب يطيقىُ ٌ
ٚ ٕٞىبضاٖ،  ييتٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز )ضضب يزؾت ضا ٔ ٗياظ ا يٚ ٔٛاضز يوبشة، ثبضتىفُ ثبال، ذكٛ٘ت ٚ ٘بأٙ َاقتغب ،يىبضيث ط،يفم ٟٔبرطاٖ

ثطاؾبؼ قبذم  ياظ ٘ٛؿ پطاوٙف فمط قٟط ئٛضٛؿ نبزق اؾت. زض ٚالـ آٌبٞ ٗيا عي٘ يفمط قٟط ييفضب ي(. زض ٔٛضز ثطضؾ678: 1393
 ئ يوٝ ٔٛرت وبٞف فمط قٟط ييٞب بؾتيضا زض اتربش ؾ يقٟط طاٖيٚ ٔس ٔساضاٖ بؾتيسٜ آٖ اؾت، ؾثبظٌٛ وٙٙ يوٝ ثٝ ٘حٛ ييٞب

ٕ٘ٛز )پبتطا ٚ  ئقطف يقٟط يفمط زض پٟٙٝ ٞب ئىب٘ ييتٛاٖ ثبظٕ٘ٛز فضب يپطاوٙف فمط ضا ٔ ٍطيز بٖيضؾب٘س. ثٝ ث ئ يبضيقٛز ضا 
 .(16: 1384ٕٞىبضاٖ، 

 یؼْرفقر  يییتث یّا ذگاُیّا ٍ د ِیًظر

 ٙسٜياؾت. ثٝ فّت تٕطوع فعا ٔساضاٖ بؾتيؾسٜ اؾت وٝ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ثحج ربٔقٝ قٙبؾبٖ، التهبززا٘بٖ ٚ ؾ هياظ  فيث ،يفمط قٟط
ٔٛضز فاللٝ ثٛزٜ  بضيثؿ ط،ياذ ئجبضظٜ ثب آٖ ثٝ ذهٛل زض زٞٝ ٞب يضاٜ حُ ٞب عيٚ تبؾف ثبض فمط زض قٟطٞب، ثحج ثط ؾط فُّ، فٛاة ٚ ٘

زاض٘س.وتبة  ئكتطو تيآٖ، شٞٙ ذيتٛافك ٘ساض٘س أب زضثبضٜ ٘تب ،يتٕطوع فمطقٟط ُيزال ؾط ٌصاضاٖ ثط بؾتيؾ ٕٚٙساٖ اؾت. اٌط چٝ زا٘ك
 ٗي. زض ٕٞسيٌطز يفمط قٟط ٙٝيظٔ ٞب زض تيٚ فقبِ مبتيثبفج ضٚ٘ك تحم س،يثٝ چبح ضؾ 1987وٝ زض ؾبَ  ّؿٖٛياحط ٚ «يميحم تئقب»

 آٖ ٞب اقبضٜ قسٜ اؾت. ٗيٚرٛز زاض٘س وٝ زض ازأٝ ثٝ ٟٔٓ تط يزض ٔٛضز فمط قٟط ئرتّف يٞب سٌبٜيٞب ٚ ز ٝيضاؾتب، ٘ؾط
یثرالیل ذگاُید  

تٛاٖ ثٝ  يٞب ضا ٔ جطاَيوطزٜ اؾت. ِ يبضيثؿ طاتييتغ دياؾت وٝ زض عَٛ تبض هيسئِٛٛغيا فيع هي ،يزاض ٝيٚ تفىط ؾطٔب ؿٓيجطاِيِ
ثبقس.  ئ 3ٚ ربٖ الن تيآزاْ اؾٕ بتيثٝ ٘ؾط يٞب ٞؿتٙس، ٔتى هيثٝ والؾٕ٘ٛز. ٘ؿُ اَٚ وٝ ٔقطٚف  ٓيتمؿثٝ چٟبض ٘ؿُ  يعٛض وّ
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 يوٕ بضيثؿ يثٟب يثبظاض آظاز، ضلبثت ٚ زذبِت ٘ىطزٖ زِٚت زض أٛض التهبز ،يؾٛز فطز ،ي٘ؿُ ثب تٛرٝ ثٝ انَٛ التهبز ٗيا بتيزض ٘ؾط
آٖ ثٛز. ٘ؿُ زْٚ  ذياظ ٘تب يپؽ اظ ا٘مالة نٙقت يپبزض اضٚ يعجمبت كيٚ قىبف فٕ مطثٝ ٔٛضٛؿ فمط ٚ فساِت زازٜ قسٜ اؾت ٚ ضقس ف

ؾٛز  1ُئ بتيثٝ فمطا ٚ اؾبؾب فساِت تٛرٝ قسٜ اؾت. زض ٘ؾط ُئ بتيثٛزٜ ا٘س. زض ٘ؾط ُيربٖ اؾتٛاضت ٔ طيتحت تبح كتطيٞب، ث جطاَيِ
ثبقس وٝ ثٝ نطاحت ثٝ زذبِت  ئ 2ٙعيو ٙبضزي٘ؿُ ؾْٛ ٔطثٛط ثٝ ربٖ ٔ ٝي. ٘ؾطسئغبثمت ٕ٘ب يثب ؾٛز ارتٕبف سيٕٞٛاضٜ ثب يقره

 وٙٙس ئ عي٘ؿرٝ افتساَ ثرف زِٚت ضا تزٛ ت،يافتساَ ثرف اؾٕ يزؾت ٘بٔطئ يافتمبز زاض٘س ٚ زض ٚالـ ثٝ رب يٕٞبٍٞٙ يزِٚت ثطا
 (.23: 1389)ظٍ٘ٙٝ، 

 یکالیراد ذگاُید

 بياؾت وٝ ثٝ ٌطٜٚ ٞب، افطاز  ينفت ىبَيضاز ،يانغالح ياؾت أب زض ٔقٙب ييبزٌطايثٙ بي ييٌطا كٝيض يزض ِغت ثٝ ٔقٙ ؿٓيىبِيضاز
 يقٙينطفب ثٝ فطْ ٚ لبِت،  ،يبؾيزض انغالح ؾ ؿٓيىبِيٌطزز. ضاز ياعالق ٔ ،ٞؿتٙس يا كٝيٚ ض يئجٙب طاتييوٝ ذٛاٞبٖ تغ ييٞب بٖيرط
 ٗيٞب ٘ساضز. ثط ا يٛ٘زٌطٌ فطٍٞٙي – يريتبض يثٝ ٔحتٛا يوٙس ٚ تٛرٟ يزاقتٗ، تٛرٝ ٔ ٗيبزيٚ ثٙ يا كٝيض يٞب يثٝ زٌطٌٛ٘ ُئ

 يٞب يذٛاٞبٖ زٌطٌٛ٘ ٙىٝيثٝ نطف ا س،يىبَ ٘بٔيتٛاٖ ضاز ئرتّف ضا ٔ هيٚ تئٛض يفىط يثب ٔحتٛا ٞب يياؾبؼ افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب
 ذٛز اظ قٟط ُيٕٞٛاضٜ زض تحّ ىبَيضاز يبيٞؿتٙس. رغطاف يٚ التهبز يارتٕبف ،يبؾئٛرٛز ؾ يزض ؾبذتبضٞب ٚ ضٚ٘سٞب ييطثٙبيٚ ظ يئجٙب

 (. 184: 1382 ،ييوٙس )قىٛ ئ سيتبو« ٚ ٔفْٟٛ ٔبظاز سيتِٛ ٜٛيق ،يٚ ارتٕبف يالتهبز ؿتٓيؾ» ٓئفبٞ يثط ضٚ

 قیتحق یهذل هفَْه

 ٙٝيظٔ ٗيوٝ زض ا ي. ٔغبِقبتبفتيوٙٙسٜ آٖ اعالؿ  ٗييوطز ٚ اظ فٛأُ تق ٗييٌؿتطٜ فمط ضا تق سي٘رؿت ثب يوبٞف فمط قٟط يثطا
 ياؾت وٝ ٔ تيرٟت حبئع إٞ ٗيقبذم ٞب اظ ا ٗيياقبضٜ وطزٜ ا٘س.  تق يفمط قٟط  يبثياضظ يثطا ييٞبنٛضت ٌطفتٝ اؾت ثٝ قبذم 

 يذبل ثطا يضا وٝ ثٝ قىّ يٞب ٚ ٔساذالت بؾتيثط٘بٔٝ ٞب، ؾ ييفُٕ وٙٙس وٝ وبضا ٝياِٚ ظياظ قطا يتٛا٘ٙس ثٝ فٙٛاٖ ٔزٕٛفٝ ا
تب ثب اؾتفبزٜ اظ  سٜيپػٚٞف، تالـ ٌطز ٗيا يقس زض ٔسَ ٔفٟٛٔ بٖيبؼ آ٘چٝ ثوٙٙس. ثطاؾ يطيقسٜ ا٘س ا٘ساظٜ ٌ يفمط قٟط يتٛإ٘ٙسؾبظ
رٟت وبٞف فمط  يثٝ اضائٝ ثط٘بٔٝ ضاٞجطز يٚ وبِجس يالتهبز ،يارتٕبف ٌب٘ٝزض لبِت اثقبز ؾٝ  ئغّٛة ؾٙزف فمط قٟط يقبذم ٞب

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.1)تٟطاٖ پطزاذتٝ قٛز وٝ زض قىُ  يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ  ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز، زض يقٟط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. هذل هفَْهی تحقیق9ؼکل )
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 (. هذل هفَْهی تحقیق9ؼکل)

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ،
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 هحذٍدُ هَرد هطالعِ یهعرف

ٚالـ زض رٙٛة قٟط تٟطاٖ  19ٔٙغمٝ قٟطزاضي اؾت وٝ ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ زض ٔٙغمٝ  22قٟط تٟطاٖ زض حبَ حبضط زاضاي       

ؾبَ ٌصقتٝ فطآيٙس تىٛيٗ ٚ  40-30وال٘كٟط تٟطاٖ اؾت وٝ عي قٟطزاضي تٟطاٖ يىي اظ ٔٙبعك حبقيٝ اي  19لطاض زاضز. ٔٙغمٝ 

ٕٞزٛاض اؾت.  18ٚ اظ غطة ثب ٔٙغمٝ  16، اظ قطق ثب ٔٙغمٝ 17تكىيُ ذٛز ضا عي ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٔٙغمٝ ٔصوٛض اظ قٕبَ ثٝ ٔٙغمٝ 

ُ ٔي زٞس. اظ ؾٕت قطق ثب ٔٙبعك ٕٞزٛاض قٕبِي ٚ غطثي ضا تكىي 19ٔحٛضٞبي ظٔعْ ٚ آيت اهلل ؾقيسي ٔطظ ٔكتطن ثيٗ ٔٙغمٝ 

اظ ؾٕت رٙٛة ثٝ ثعضٌطاٜ  19اؾت ٚ ٔٙغمٝ  16ٚٔٙغمٝ  19ذيبثبٖ ثٟٕٙيبض ٚ ثرف قٕبِي ثعضٌطاٜ تٙسٌٛيبٖ حسفبنُ ثيٗ ٔٙغمٝ 

ٚ اظ ذيبثبٖ ثٟٕٙيبض  -آظازٌبٖ ٔحسٚز ٔي ٌطزز. ايٗ ٔٙغمٝ اظ قٕبَ ثٝ اتٛثبٖ رٛا٘ٝ، اظ رٙٛة ثٝ اتٛثبٖ آظازٌبٖ، اظ قطق ثٝ اتٛثبٖ ٘ٛاة

ٔحّٝ ٔي  13ٕٞزٛاض اؾت. ايٗ ٔٙغمٝ زاضاي  20ٚ  18، 17، 16غطة ثٝ اتٛثبٖ آيت اهلل ؾقيسي ٔحسٚز قسٜ اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ ثب ٔٙبعك  

قٟطزاضي تٟطاٖ ثب 19ثبقس؛ وٝ ذب٘ي آثبز٘ٛ، ٘قٕت آثبز، قىٛفٝ، فجسَ آثبز ٚ زِٚترٛاٜ اظ ٔحالت ٔكٟٛض ايٗ ٔٙغمٝ ٔي ثبقٙس. ٔٙغمٝ 

ظٜ ٚضٚزي رٙٛة غطة تٟطاٖ، ربيٍبٜ ٚيػٜ اي زاقتٝ ٚ ثطذي اظ فٙبنط ؾبذتبضي قٟط ضا زض ذٛز ربي زازٜ اؾت. ِصا ٔٙغمٝ اؾتمطاض زض حٛ

( ٔٛلقيت ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ ضا زض ؾغح اؾتبٖ تٟطاٖ 1زض عح تفهيّي ثٝ فٙٛاٖ زضٚاظٜ ثيٗ إِّّي پبيترت ٘بْ ٌصاضي قس. قىُ) 19

ويّٛٔتط ٔطثـ وٝ  203( 3، 1، 2ويّٛٔتط ٔطثـ ٚ ٔؿبحت زاذُ ٔحسٚزٜ )٘ٛاحي  1024٘بحيٝ(  5)19ٕ٘بيف ٔي زٞس. ٔؿبحت وُ ٔٙغمٝ 

ٔتط اؾت )ٔزتجي ٚ  1100ويّٛٔتط ٔطثـ ٔي ثبقس. اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب حسٚز  821، ثطاثط 5ٚ  4ثب ايٗ حؿبة ٔؿبحت حطيٓ يب ٘ٛاحي 

  (.  361: 1392ٕٞىبضاٖ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 تْراى یؼْردار 99هٌطقِ  ییایجغراف تیهَقع لؼک(. 2ؼکل )

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 



  157 .....يفمط قٟط ئحالت زاضا يتٛإ٘ٙسؾبظ

 

 دادُ ٍ رٍغ ّا

 يٚ وبضثطز يقٙبذت ياؾت ٚ زض ٌطٜٚ پػٚٞف ٞب يّتحّي – يفيتٛن تيٚ اظ ٘ؾط ٔبٞ يپػٚٞف حبضط ثٝ ِحبػ ٞسف اظ ٘ٛؿ وبضثطز

 يثّٛن ٞب ،ي)وتت ٚ ٔٙبثـ ٘ٛقتبض اؾٙبزي – يثـ وتبثرب٘ٝ أؿئّٝ ٚ ٞسف آٖ، قبُٔ ٔٙب تيپػٚٞف ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞ يلطاض زاضز. زازٜ ٞب

 فيث تيتٟطاٖ ثب رٕق يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز،  حبضط پػٚٞف آٔبضي . ربٔقٝٔي ثبقس...(  ٚ، ٘مكٝ ٞب 1395ؾبَ  يآٔبض

زض ؾغح  ئٛارٟٝ ثب فمط قٟط يطٜ ٞبٌؿت يٚ وبِجس يفطٍٞٙ -يارتٕبف ،يالتهبز ي٘فط اؾت. اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ قبذم ٞب 9000اظ 

قبٖ٘ٛ ٚ ٘طْ افعاض  يثٝ قبذم ٞب اظ ضٚـ آ٘تطٚپ يٚظٖ زٞ يطاقس. ؾپؽ ث ييتٟطاٖ قٙبؾب يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ  ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز، 

 ىٛضيٚ يؾغح ثٙس ياظ ٔسَ وٕ زض ايٗ پػٚٞف ٔٛضز اؾتفبزٜ يقبذم ٞب يضتجٝ ثٙس ي( اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثطاExcelاوؿُ )

(Vikorا ) ٜ٘طْ افعاض اوؿُ حجت ٚ ثب  ظيزض ٔح ي(ٚ وبِجس فطٍٞٙي -ي ارتٕبف ،يثقس التهبزي )فمط قٟط يقبذم ٞب ٌطزيس.ؾتفبز

ٞط وساْ اظ  يفمط ثطا يميقبذم تّف هيقسٜ ٚ  يطيٌ اثقبز ٔرتّف فمط ا٘ساظٜ يقس٘س. ؾپؽ قبذم ٞب يؾبظ بؼئم يث يضٚـ فبظ

 ييفضبپطاوٙف  ٘مكٝ .حبنُ قس يثقس ٙسفمط چ ،يميؾٝ قبذم تّف تطويت. ثب ثٝ زؾت آٔس يوبِجس ٚ يفطٍٞٙ -يارتٕبف ،ياثقبز التهبز

)ٔحّٝ  ٔحّٝ ٞسف يي. پؽ اظ قٙبؾبثٝ زؾت آٔس ArcGIS ي٘طْ افعاض ظيزضٔح ي تٟطاٖقٟطزاض 19زض ؾغح ٔٙغمٝ  يفمط قٟط

ٞب ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي نٛضت  تئكىالت ٚ ٔحسٚزٚرٛز  ِيُثٝ زٔحّٝ  ٗيا ياضتمب ي( ثطاSOWT) هيثب اؾتفبزٜ اظ تىٙ اؾٕبفيُ آثبز(

 اؾت. ( اضائٝ قسٜ 1ٔٛضز اؾتفبزٜ زض پػٚٞف حبضط زض رسَٚ ) يقبذم ٞب. ٌطفت
 یفقر ؼْر ی(. اتعاد ٍ ؼاخص ّا9جذٍل )

 ؼاخص ّا اتعاد

 -الٖ ثرف آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ قبغ -قبغالٖ ثرف ذسٔبت  -قبغالٖ ثرف ؾبذتٕبٖ  -وُ قبغالٖ ثرف نٙقت  ي،ىبضيزضنس ث اقتصادی
 زضآٔس ثسٖٚ وبض يزاضا تيرٕق -ذٛزضٚ  يزاضا يذب٘ٛاضٞب -قبغالٖ ثرف حُٕ ٚ ٘مُ  -قبغالٖ  ٔترهم 

تقساز  - تئقِّٛ يذب٘ٛاض زاضا -فٛت ٕٞؿط  -ظ٘بٖ ٔغّمٝ  - يزضنس ثبؾٛاز -تقساز ٟٔبرطاٖ ٚاضز قسٜ  -ثقس ذب٘ٛاض  - تيتطاوٓ رٕق فرٌّگی -اجتواعی 
 تقساز ٔساضؼ -س ٔؿبر

ؾطا٘ٝ  - يؾطا٘ٝ ازاض يآٔٛظق يؾطا٘ٝ ٞب - يٚضظق يؾطا٘ٝ ٞب - يؾطا٘ٝ ثٟساقت - يقٟط عاتيٚ تزٟ ؿبتيؾطا٘ٝ تبؾ - يؾطا٘ٝ تزبض کالثذی
 ٔتط 75وٕتط اظ  ئؿىٛ٘ يٚاحسٞب -ؾجع   يؾطا٘ٝ فضب - ئؿىٛ٘

 (1394ٚ ٕٞىبضاٖ) يي(؛ ضٚؾتب1395س ٚ ٕٞىبضاٖ)(؛ ٔٛح1396(؛ ثعضٌٛاض ٚ ٕٞىبضاٖ)1393ٚ ٕٞىبضاٖ) يئٙبثـ: ضضب
 

وٝ ٕٔىٗ اؾت زض  اؾت. ثب آٖ بفتٝي يكتطيث تئحّٝ ٞب إٞ ٗيزض ا يذسٔبت قٟط ـيقست ٚ ٘حٜٛ تٛظ طياذ يزض ؾبَ ٞب      

 يثرك تيضب٘جٛز تٛاظٖ زض اؾتمطاض آٖ ٞب ٘ؾٓ ض ُيثٝ ٘ؾط ثطؾس، ثٝ زِ يوبف ياظ ٔحّٝ ٞب، ٔزٕٛؿ ؾغٛح ذسٔبت ٔحّٝ ا لؿٕتي

ٚضـ ٘بثؿبٔبٖ ٔقبثط ٚ  ٗيٚ تزبضت، ٕٞچٙ سئطاوع ذط ،يحيؾجع، تفط ،يٚضظق يزض فضبٞب ػٜيقٛز. وٕجٛز ذسٔبت ثٝ ٚ ئكبٞسٜ ٕ٘

 يبظٞبيٚ... اظ رّٕٝ ٔكىالت ٚ ٘ ئٙبظَ ٍٞٙبْ ثبض٘سٌ يزض ٔحّٝ ٞب، آة ٌطفتٍ ئطثٛط ثٝ ثٟساقت فٕٛٔ يٞب ييتمبعـ، ٘بضؾب

 اؾت.   اؾٕبفيُ آثبز ٔحّٝ يفٕطا٘ -يذسٔبت

 ّا افتِیتحث ٍ 

 ؼْرداری تْراى 99ظطح تٌذی گعترُ ّای فضایی فقر ؼْری  هٌطقِ 

تٟطاٖ اؾتفبزٜ  يقٟطزاض 19ٔحالت ٔٙغمٝ  يضتجٝ ثٙس يقبٖ٘ٛ ثطا يآ٘تطٚپ يٚ ضٚـ ٚظٖ زVikorٞ ثرف اظ ٔسَ  ٗيزض ا     

ٔسَ آٔسٜ اؾت. ٚظٖ  ٗيا ييٟ٘ب زٝي٘ت ٟٙبوطز ت بٖيَ اؾتفبزٜ قسٜ ضا ثتٛاٖ تٕبْ ٔطاحُ ٔس يٕ٘ وٝ ٗيا ُيثٝ زِ ٗيقسٜ اؾت. ٕٞچٙ

ثٝ قبغالٖ  ت،يٚظٖ ٞب ثٝ تطت ٗيكتطي. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔكرم اؾت ثاضائٝ قسٜ ا٘س( 2ٞط قبذم زض رسَٚ) ئحبؾجٝ قسٜ ثطا يٞب

 عاتيزٟٚ ت ؿبتيؾطا٘ٝ تبؾ يقبذم ٞب ثٝ عيٚظٖ ٘ ٗئتط ٔطثـ ٚ وٓ تط 75وٓ تط اظ  ئؿىٛ٘ يٚ ٚاحسٞب تيثرف نٙقت، تطاوٓ رٕق

  ي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س.ؾٟٓ ثبالتط يٚ ارتٕبف يالتهبز يطٞبيتٛاٖ ٌفت وٝ ٔتغ يتقّك زاضز، زض ٚالـ ٔ يازاض يٚ فضب يقٟط
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 ؼاًَى یهذل آًترٍپ قیهحاظثِ ؼذُ از طر یٍزى ؼاخص ّا(. 2جذٍل)

 

 

 ؼاخص

 

ؼاغالى 

تخػ حول 

 ٍ ًقل

 

ؼاغالى 

تخػ 

 ٌعتص

 

ؼاغالى 

تخػ 

 خذهات

 

ؼاغالى تخػ 

 آهَزغ

 

ؼاغالى 

 آهَزغ

 

ؼاغالى 

تخػ 

 ظاختواى

 

درصذ 

تیکاری 

 کل

 

خاًَارّای 

 دارای خَدرٍ

جوعیت 

دارای 

درآهذ 

 تذٍى کار

 0/0 54 0/0 22 018/0 0/0 38 0/0 56 0/0 45 0/0 52 0/0 70 0/0 62 ٍزى

 

 ؼاخص

تراکن 

 جوعیت

ّوعر فَت 

 ؼذُ

درصذ 

تاظَادی 

 کل

 

 تعذاد هعاجذ

تعذاد 

 هذارض

 

 تعذ خاًَار

درصذ 

زًاى 

 هطلقِ

خاًَارّای 

دارای 

 هعلَلیت

درصذ 

هْاجراى 

 ٍارد ؼذُ

 048/0 032/0 023/0 057/0 018/0 020/0 021/0 043/0 064/0 ٍزى
 

 ؼاخص

 

ظراًِ فضای 

 ظثس

 

ظراًِ فضای 

 تجاری

 

ظراًِ 

فضای 

 آهَزؼی

 

ظراًِ تاظیعات ٍ 

 تجْیسات ؼْری

 

ظراًِ 

ای فض

 تْذاؼتی

 

ظراًِ 

فضای 

 ٍرزؼی

 

ظراًِ 

 فضای

 اداری

ظراًِ 

 هعکًَی

 

ٍاحذ 

هعکًَی 

 75کوتر از 

 هتر هرتع

 063/0 055/0 010/0 015/0 018/0 010/0 022/0 014/0 053/0 ٍزى

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

ٚ  تيقبذم ٔغّٛث ٗييتق ٙٝي٘طٔبَ، ظٔ ؽيطاضظـ ٔبت ٗيتط ٗييٚ پب ٗيثبالتط طيٚظٖ زاض ٔمبز ؽيثب ٔحبؾجٝ ٔبتط يزض ٔطحّٝ ثقس     

 ٗيثٝ ا طزيثٛزٖ قبذم ٞب ٔس ٘ؾط لطاض ٌ ئخجت ٚ ٔٙف سئطحّٝ ثب ٗياؾت وٝ زض ا يٟيفطاٞٓ قسٜ اؾت. ثس  تيقبذم فسْ ٔغّٛث

ٔحبؾجٝ قبذم  يحسالُ ٔمساض زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز ٚ ثطا سيثب تئحبؾجٝ قبذم ٔغّٛث يثبقس، ثطا يٙفٔب اظ ٘ٛؿ ٔ بضيوٝ اٌط ٔق ئقٙ

اؾت ٚ ثب  يفبُٔ ٔٙف هيوٝ  وطز اقبضٜ يىبضيث قبذم تٛاٖ ثٝ يٕ٘ٛ٘ٝ، ٔ ي. ثطاطزيٌ يحساوخط ٔمساض ٔس ٘ؾط لطاض ٔ تيفسْ ٔغّٛث

قبذم اؾت. ثب ٔحبؾجٝ قبذم  ٗيثطفىؽ ا يزضنس ثبؾٛاز  بثط فمط زاضز أ ياحط ٔٙف يقٙيضٚز؛  يآٖ ٔمساض فمط ثبال ٔ فيافعا

 4اؾت،  اضائٝ قسٜ( 3قس٘س. زض رسَٚ ) يقبذم فٛق، عجمٝ ثٙس 27ٔحالت ثطاؾبؼ  ىٛض،ئمساض ٚ تيٚ زض ٟ٘ب تيٛثفسْ ٔغّ ت،ئغّٛث

 يفٛق ٔ يثب اؾتفبزٜ اظ  قبذم ٞب ٗيٚ ٕٞچٙ ٘سٔطفٝ لطاض زاض تئحّٝ زض ٚضق 5ٔتٛؾظ ٚ  تئحّٝ زض ٚضق 4ط،يفم تئحّٝ زض ٚضق

 اظ فمط لطاض زاض٘س. يزض چٝ ؾغح اٖقٟطزاضي تٟط 19ثطز وٝ ٔحالت ٔٙغمٝ  يتٛاٖ پ
 

 ؼْرداری تْراى 99هحالت هٌطقِ  یٍ رتثِ تٌذ کَریهذل ٍ ت،یعذم هطلَت ت،یؼاخص هطلَت ریهقاد(. 3جذٍل)

 ٍضعیت رتثِ (Qهقذار ٍیکَر) (Rؼاخص عذم هطلَتیت) (Sؼاخص هطلَتیت) هحلِ

 ٔطفٝ 1 2656/0 8883/0 6489/0 اظفٌذیاری 

 ٔطفٝ 2 0291/0 6183/0 8236/0 ؼکَفِ

 ٔطفٝ 4 0274/0 6083/0 7861/0 عثذل آتاد

 ٔطفٝ 3 3077/0 7317/0 2019/0 خاًی آتاد ؼوالی 

 ٔطفٝ 5 7747/0 1165/0 8167/0 ؼریعتی ؼوالی

 ٔتٛؾظ 8 4436/0 8817/0 1981/0 تْوٌیار

 ٔتٛؾظ 7 4918/0 8417/0 6038/0 ؼریعتی جٌَتی

 ٔتٛؾظ 9 5464/0 8818/0 0613/0 خاًی آتاد جٌَتی

 ٔتٛؾظ 6 325/0 1163/0 9866/0 دٍلتخَاُ

 فميط  10 8882/0 0383/0 7408/0 ًعوت آتاد

 فميط  12 8867/0 0451/0 6773/0 تَظتاى ٍالیت

 فميط 11 8934/0 0423/0 7339/0  ؼْیذ کاظوی

 فميط 13 0583/0 0195/0 9736/0 اظواعیل آتاد

1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ،   



  159 .....يفمط قٟط ئحالت زاضا يتٛإ٘ٙسؾبظ

 

 ييفضب ـيلطاض ٌطفتٙس. زض ازأٝ، تٛظ GISزازٜ ٞب زض  ٗيا ،اوؿُ ظيزض ٔح يؾبظ بؼئم يٚ ضٚـ ث ىٛضئسَ ٚ يطاپؽ اظ ار     

 (.6ٚ  5، 4، 3اظ ٘ؾط اثقبز ٔرتّف زض قىُ ) يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ  يفمط قٟط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. پٌِْ تٌذی فقر از ًظر ؼاخص ّای اجتواعی4ؼکل)

 

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 (. پٌِْ تٌذی فقر از ًظر ؼاخص ّای اقتصادی3ؼکل)

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 
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 (. پٌِْ تٌذی فقر از ًظر ؼاخص ّای کالثذی5ؼکل)

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 زض ازأٝ ثب تّفيك ٘مكٝ ٞبي چٙسٌب٘ٝ، پٟٙٝ ثٙسي ٟ٘بيي تٟيٝ قس.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼْرداری تْراى 99(. پٌِْ تٌذی  فقردرظطح هحلِ ّای هٌطقِ 6ؼکل)  

 

 

 (. هذل هفَْهی تحقیق9ؼکل)

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 



  161 .....يفمط قٟط ئحالت زاضا يتٛإ٘ٙسؾبظ

 

فطٍٞٙي ٚ وبِجسي اؾت، پٙذ ٔحّٝ ثٛؾتبٖ ٚاليت، ذب٘ي آثبز رٙٛثي،  -، ارتٕبفيوٝ تّفيك اثقبز التهبزي 6تٛرٝ ثٝ قىُ ثب     

٘قٕت آثبز، قٟيس وبؽٕي ٚ اؾٕبفيُ آثبز ثٝ فٙٛاٖ ٔحّٝ ٞبي ٞسف قٙبذتٝ قس٘س. يىي اظ ٔؿبئُ فٕسٜ زض ٔيبٖ ٔحّٝ ٞب ٚ ثبفت ٞبي 

 ( اضائٝ قسٜ اؾت.4وبِجسي اؾت. زض رسَٚ ) قٟطي تفبٚت زض ثطذٛضزاضي اظ ظيط ؾبذت ٞب ٚ أىب٘بت التهبزي، ارتٕبفي ٚ

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 هحلِ ّذف )هحلِ اظواعیل آتاد( ترًاهِ ریسی ترای تَاًوٌذظازی 

اؾتفبزٜ قسٜ   (SOWTزض ايٗ پػٚٞف، ٔحّٝ ي ٞسف ثطاي ثط٘بٔٝ ضيعي ا٘تربة قس. ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف اظ تىٙيه )     

 اؾت. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SWOT) تحلیل ظَات

اظ  يضاٞجطز بثبٖيأطٚظٜ عطاحبٖ ٚ اضظاؾت وٝ  SWOT ؽئبتط ،يضاٞجطز ُيٚ تحّ ٝيٚ تزع يعيفٖٙٛ ثط٘بٔٝ ض ٗياظ ٔٙبؾت تط يىي
حطف  SWOTوّٕٝ (. 40: 1388 ،يطيٚ وج قٝيوٙٙس)ق يقىبف اؾتفبزٜ ٔ تيفّٕىطزٞب ٚ ٚضق ُيتحّ يثطا ٗي٘ٛ يآٖ ثٝ فٙٛاٖ اثعاض

 Threatsفطنت ٚ  يثٝ ٔقٙ  Opportunityضقف،  يثٝ ٔقٙ Weaknessلٛت،  ئقبزَ فبضؾ بث Strength يؿياَٚ ٚاغٌبٖ اٍّ٘
ٔكرم قٛز. ٘مبط لٛت ٚ  سٞبي٘مبط لٛت، ضقف، فطنت ٞب ٚ تٟس سيثب ؽئبتط ٓيثطاي تطؾ(. 2: 1389 ،ياؾت)ؾجحب٘ سيتٟس ئقٙب ثٝ

چٟبض ٔؤِفٝ زٚ ثٝ زٚ زض ٔمبثُ  ٗيٞؿتٙس. زض ٔطحّٝ ثقس ا ؿتٓيؾ يطٚ٘يفٛأُ ث بٍ٘طيث سٞبيٚ فطنت ٞب ٚ تٟس ،يفقّ تيٚضق بٍ٘طيضقف ث
ٔسَ ثٝ ز٘جبَ  ٗيزض ٚالـ ثب اؾتفبزٜ اظ ا(. 4: 1392ذٛاٜ،  يٙي)حؿٙسيآ يثٝ زؾت ٔ ،ضاٞجطز تئمبثّٝ ٚ تطو ٗيٞٓ لطاض ٌطفتٝ، وٝ اظ ا

ٞب ثٝ ز٘جبَ فٛأُ تٛؾقٝ زض ؾغح ٔحّٝ  بؾتيٚؾ ،ضاٞجطزٞب ي آثبز ٚ ثب اضائٝ ُئحّٝ اؾٕبف يٞب ٚ ضقف ٞب ييزضؾت اظ تٛا٘ب يّيتحّ

  .اؾت
 

 ظَات   طیهاتر لیتؽک

 .اضائٝ قسٜ اؾت (5) ؾٛات ضا ٔكرم ٕ٘ٛز. وٝ زض رسَٚ ؽيتٛاٖ ٔبتط يتٛرٝ ثٝ قٙبذت ثسؾت آٔسٜ ٔ ثب     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هعاحت)هترهرتع( جوعیت ًام هحلِ

 3000000 154 تَظتاى ٍالیت

 820000 17865 خاًی آتاد جٌَتی

 1545000 36941 ًعوت آتاد

 2440000 11005 ؼْیذ کاظوی

 1720000 3887 اظواعیل آتاد

 (. ٍیصگی هحلِ ّای ّذف4جذٍل)
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W S  
 
 
 
 

SWOT 

 

 

W1 ٖثٝ ٔحّٝ  . ٚضٚز حزٓ ثباليي اظ ٟٔبرطا  

W2 ٘جٛز ؾيؿتٓ فبضالة قٟطي . 

W3  فطؾٛزٌي وبِجسي ٚ فقبِيتي زض ثبفت . 

W4اي تٛؾقٝ ٚ ٘ٛؾبظي . وٕجٛز ٔٙبثـ ٔبِي وبفي ثط 

W5ٟپطوطزٖ ت. ٘جٛز فضبٞبيي ارتٕتبفي/فطٍٞٙي ر 
 فطاغت ٔطزْ ٔحّٝ   تلباٚ

W6زضٔحّٝ  وبفي  . ٘جٛز پبضويًٙ ٚ ٔطاوع تزبضي 

W7 ضقف زض فٟٓ ٔكتطن ٔيبٖ افطاز ٔحّٝ اظ أط .
  تٛإ٘ٙسؾبظي 

W8.  . ٗزض أٛض ٔحّياؾٕبفيُ آثبز فسْ ٔكبضوت ؾبوٙي 

S1٘ؿجت ثٝ ٔحالت  ٗيظٔ ٕتيثٛزٖ ل ٗيي. پب
  ٍطيز

S2 .آثبز ُيزض اؾٕبف يبضيٚرٛز قٛضا 

S3. ٌبظ ٚ  ،ثطق ،آة ؿبتئحّٝ اظ تبؾ يثطذٛضزاض
  تّفٗ

 S4 .طٜيشذ يزض ضاؾتب يٚ ذبِ طيثب يٚرٛز فضبٞب 
  ٞب يوبضثط

 S5 .قٟطٚ٘ساٖ  ٗيزض ث ئكبضوت ٝيزاقتٗ ضٚح
  آثبز ُياؾٕبف

 S6  . َيٚ زاٚعّت ثطاٚرٛز رٛا٘بٖ ٔؿتقس ٚ فقب 
 وبض زض ٔحّٝ   

W4O4  .زض  يٚ زِٚت يثرف ذهٛنت يٌصاض ٝيؾطٔب
  ٔحّٝ ٞسف يتٛإ٘ٙسؾبظ

W3.O3. بياح يثٝ قٟطٚ٘ساٖ زض ضاؾتب التيتؿٟ يافغب 
 يوبِجس

 5W7O6. ئطاوع تزبض ،ي/ٞٙطئطاوع فطٍٞٙ زبزيا  ٚ
  يثبظ زضٖٚ ٔحّٝ ا يثب اؾتفبزٜ اظ فضبٞب يذسٔبت

8W1O10. ؾبوٙبٖ ثب  يي/ ارطايارتٕبف يتٛإ٘ٙسؾبظ
   ئكبضوت ُياضتمبء پتب٘ؿ

W25O9 .تٛؾظ  يظ٘سٌ فيٚ ٔمطضات آؾب ٗيلٛا٘ زبزيا
 ٔطزْ ٟ٘بز يؾبظٔبٖ ٞب

S5 O1 . ٝايزبز لٛا٘يٗ رٌّٛيطي اظ ٚضٚز ثي ضٚي
    ٟٔبرطاٖ

S6O7S1O4.  ايزبز وبضثطيٟبي ٔٛضز  ٘يبظ زض
  ٔحّٝ ي ٞسف

 S2O.5S5O.2S106.. ؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿيُ ا
 قٛضايبضي ٞب ٚ افعايف ٘مف ٔكبضوتي ٔطزْ

S6O3.  احساث قجىٝ تبؾيؿتبت ٚ تزٟيعات
  قٟطي الظْ زض ٔحّٝ

 S5O2.ّٝاضتمب أٙيت زض ؾغح ٔح 

O1. يحؽ ذٛزثبٚض زبزيأىبٖ ا  ٚ
 اظ آٖ يافتٕبز ثٝ ٔطزْ ٔحّٝ ٚ ٘ؾطؾٙز

  ٞب زض أٛض ٔحّٝ

O2. زض  يطزِٚتيغ يٟ٘بزٞب زبزيأىبٖ ا
ٔحّٝ ثٝ ٔٙؾٛض وٙتطَ ٔحّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ 

  رٛاٖ يطٚي٘
 O3 .يٌصاض     ٝيؾطٔب فيأىبٖ افعا 

 يٌصاضاٖ ثرف ذهٛن ٝياظ عطف ؾطٔب
 يؾبظٞب ؾبذت ٚ يثطا يزِٚت ٚ

  زض زضٖٚ ٔحّٝ عاتيٚ تزٟ ؿبتيتبؾ
 O4.ٖفبزال٘ٝ أىب٘بت ٚ  تمؿيٓ أىب

ٔحالت قٟط ثٝ  ٗيث يذسٔبت قٟط
 ثبزآ ُيذهٛل اؾٕبف

 O5ثبظ رٟت ضفـ  ي. اؾتفبزٜ اظ فضبٞب
 ٞب يوٕجٛزوبضثط

 
 
 
 
 

 
O 

6-W3-2T5 . ٍٙٞزبزيٚ ا ي/ٞٙطياحساث ٔطاوع فط 
  زض ؾغح ٔحّٝ ًٙيپبضو

1-W1- 6T2. وبضآ زض ثٟجٛز  يتيطئس ؿتٓيؾ هي زبزيا
 ٞب يزض وبضثط يثٝ ٘بوبضآٔس طاٖئحّٝ ٚ تٛرٝ ٔس تيٚضق

3-W2T4. ٟزض  يميتكٛ يٞب ضٚـٚ  يثب٘ى التياضائٝ تؿ
  يؾطا٘ٝ ٔؿىٛ٘ يضاؾتب
W3T5 .في٘ب أٗ ٚ افعا يثطزٖ فضبٞب ٗيضطٚضت اظ ث 

زض  يٚ ؾطا٘ٝ ثٟساقت يقٟط عاتيٚ تزٟ ؿبتيؾطا٘ٝ تبؾ
  ٔحّٝ

W1T2. كتطيث ٚ تٛرٝ ياحساث قجىٝ فبضالة قٟط 
 ٔٛرٛز زض ثبفت يٞب يثٝ ٘بوبضآٔس طاٖئس

W4T7 .زبزيثبز ٚ اآ ُياضتمب ؾغح فطًٞٙ ٔحّٝ اؾٕبف 
 ٟٔبرطاٖ ٝيضٚ ئٙـ ٚضٚز ث ٗيلٛا٘

S3T4 .زض  بظقٟطٚ٘ساٖئٛضز ٘ يٞب ياحساث وبضثط
 يجيٚ ترط يذبِ يفضبٞب

S1T4 ثٝ فٙٛاٖ فضٛ فقبَ  ٗي. اؾتفبزٜ اظ ٟٔبرط
رٟت  يآٔٛظق يٞب والؼ بيٞب  يبضيزض قٛضا

 زض ٔحّٝ يفطًٞٙ ؾبظ
 S4T2ثٝ فٙٛاٖ فضٛ فقبَ  ٗي. اؾتفبزٜ اظ ٟٔبرط

رٟت  يآٔٛظق يٞب والؼ بيٞب  يبضيقٛضا زض
 زض ٔحّٝ يفطًٞٙ ؾبظ

 S6S6. . ٘ زاٚعّت ٚ ٔؿتقس  يطٚٞبيرصة
 يزِٚت يٚ ٔكبضوت ثب ٟ٘بزٞب يٕٞىبض يزضضاؾتب

 

T1. ٔطوع اؾتبٖ ثٝ  يفسْ تٛرٝ وبف
 آثبز ُئحّٝ اؾٕبف

T2 .ضٞب قسٜ  يجيترط يٚرٛز فضبٞب ٚ
فضبٞب ثٝ  ٗيقسٖ ا ُيٚ وٟٗ ٚ تجس

 پبتٛق
T3. ثٛزٖ ثبفت ٚ ٘جٛز  طئٟبرط پص

 قٟطٚ٘ساٖ ٗيزض ث ىپبضچٝيفطًٞٙ 
T4 .ثب تٛرٝ  يارتٕبف يٞب تيآؾ سيتكس

 آثبز ُيثٝ ذغطات ٔٛرٛز زض اؾٕبف
T5ىطزيثب ضٚ يتيطي. ٘جٛز ٘ؾبْ ربٔـ ٔس 

 ٔكتبضوت فقبَ

 
 
T 
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 آتاد لیٍ فرصت هحلِ اظواع ذیًقاط قَت، ضعف، تْذ طیهاتر(.5جذٍل )
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 تعییي راّثرد

اظ تساذُ ٘مبط لٛت ٚ  يتٟبرٕ ي. ضاٞجطزٞبٓيبثي يٜ ثٝ چٟبض زؾتٝ اظ ضاٞجطزٞب زؾت ٔؾٛات اضائٝ قس هيثب اؾتفبزٜ اظ تىٙ     

قٛز وٝ وٝ ثٝ  يحبنُ ٔ يا٘غجبل يقٛز. اظ ثطذٛضز ٘مغٝ ضقف ثب فطنت اؾتطاتػ ي٘كبٖ زازٜ ٔ SOوٝ ثب  سيآ يفطنت ثٝ زؾت ٔ

اظ ٔساذّٝ ٘مبط  تيٚ زض ٟ٘ب طزيٌ يقىُ ٔ سيط لٛت ثب تٟساظ تساذُ ٘مب ST بي ييالتضب يجطزٞبقٛز. ضاٞ ي٘كبٖ زازٜ ٔ WOاذتهبض ثب 

ؾٛات ٔطثٛط ثٝ ٔحّٝ  هياؾترطاد قسٜ اظ تىٙ يضاٞجطزٞب( 6)قٛز. زض رسَٚ يحبنُ ٔ WT بي يضفبف يٞب ياؾتطاتػ س،يضقف ٚ تٟس

  آثبز آٚضزٜ قسٜ اؾت. ُياؾٕبف

 SWOT یخرٍج یراّثردّا(. 6جذٍل )

SO  یتْاجو یراّثردّا  WO یاًطثاق یّاراّثرد    
 . ايزبز لٛا٘يٗ رٌّٛيطي اظ ٚضٚز ٟٔبرطا1ٖ
 . ايزبز وبضثطي ٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ٔحّٝ ٞسف 2
 . اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿيُ قٛضايبضي ٞب ٚ افعايف ٘مف ٔكبضوتي ٔطزْ 3
 . احساث قجىٝ ي تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات قٟطي الظْ زض ٔحّٝ 4

بت ٚ تزٟيعات ٔحّٝ ي . ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثرف ذهٛني ٚ زِٚتي زض ثرف تبؾيؿ1

 ٞسف
 . افغبي تؿٟيالت ثٝ قٟطٚ٘ساٖ زض ضاؾتبي احيب وبِجسي 2
. ايزبز ٔطاوع فطٍٞٙي/ ٞٙطي، ٔطاوع تزبضي ٚ ذسٔبتي ثب اؾتفبزٜ فضبٞبي ثبظ زضٖٚ 3
 ٔحّٝ

 . تٛإ٘ٙسؾبظي ارتٕبفي/ ارطايي ؾبوٙبٖ ثب اضتمب پتب٘ؿيُ ٔكبضوتي4
 ٌي تٛؾظ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔطزْ ٟ٘بز. ايزبز لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات آؾبيف ظ٘س 5

ST  ییاقتضا یراّثردّا  WT  یدفاع یاّثردّاض  
. احساث وبضثطي ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي قٟطٚ٘ساٖ زض فضبٞبي ذبِي 1

 ٚ ترطيجي
. ثط٘بٔٝ ضيعي ٔسيطاٖ زض رٟت ٔىب٘يبثي نحيح وبضثطي ٞب ٚ ضفـ 2

 وٕجٛز وبضثطي ٞب
زض قٛضايبضي ٞب يب . اؾتفبزٜ اظ ٟٔبرطيٗ ثٝ فٙٛاٖ فضٛ فقبَ 3

 والؼ ٞبي آٔٛظقي رٟت فطًٞٙ ؾبظي زض ٔحّٝ 
. رصة ٘يطٚٞبي زاٚعّت ٚ ٔؿتقس زض ضاؾتبي ٕٞىبضي ٚ 4

 ٔكبضوت ثب ٟ٘بزٞبي زِٚتي 

 . احساث ٔطاوع فطٍٞٙي/ ٞٙطي ٚ ايزبز پبضويًٙ زض ؾغح ٔح1ّٝ

٘بوبضآٔسي . ايزبز يه ؾيؿتٓ ٔسيطيتي وبضآ زض ثٟجٛز ٚضقيت ٔحّٝ ٚ تٛرٝ ٔسيطاٖ ثٝ 2
 زض وبضثطي ٞب 

. ضطٚضت اظ ثيٗ ثطزٖ فضبٞبي ٘بأٗ ٚ افعايف ؾطا٘ٝ فضبي تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات 4
 قٟطي ٚ ثٟساقتي زض ٔحّٝ 

 . احساث قجىٝ فبضالة قٟطي ٚ تٛرٝ ثيكتط ٔسيطاٖ ثٝ ٘بوبضآٔسي ٞب زض ثبفت  5
 برطاٖ . اضتمب ؾغح فطًٞٙ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز ٚ ايزبز لٛا٘يٗ ٔٙـ ٚضٚز ٟٔ 6

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 

 تعییي عَاهل درًٍی ٍ تیرًٍی

ضٚـ ٕ٘طٜ اذتهبل زازٜ قسٜ  ٗياؾتفبزٜ قسٜ اؾت زض ا QSPMآثبز اظ ضٚـ  ُيزض ٔحّٝ اؾٕبف يطٚ٘يٚ ث يزضٚ٘ يضاٞجطزٞب     

ضا ثٝ ذٛز اذتهبل  4ٚ  3نت فسز ٚ ٘مبط لٛت ٚ فط طزيٌ ئ 2ٚ  1فسز  سيوٝ ٘مبط ضقف ٚ تٟس يثبقس ثٝ ٘حٛ ئ 4تب  1ثٝ ضتجٝ اظ 

ضتجٝ زض  تيٚ ٘ؾط وبضقٙبؾبٖ ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. وٝ زضٟ٘ب يآٔبض ياؾٙبز، ثّٛن ٞب كياظ عط تيإٞ تيٚ ٔالن ضط بضيزازٜ اؾت ٔق

ض وٝ ز سيٕ٘ب يضا ٔكرم ٔ يطٚ٘يٚ ث يثقس زضٚ٘ بظيأت ،يي. ٔزٕٛؿ ٕ٘طات ٟ٘بسيآ يثسؾت ٔ ييضطة قسٜ ٚ ٕ٘طٜ ٟ٘ب تيإٞ تيضط

 .اضائٝ قسٜ اؾت (8 - 7)رسَٚ 
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 (. عَاهل درًٍی هحلِ اظواعیل آتاد7جذٍل)

ضریة  پاراهترّا

 اّویت

ًورُ  رتثِ

 ًْایی
 
 
 

 قَت

 
S 

S1 165/0 3 055/0 . پبييٗ ثٛزٖ ليٕت ظٔيٗ زض ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز ٘ؿجت ثٝ زيٍط ٔحالت 

S232/0 4 080/0 . ٚرٛز قٛضايبضي زض ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز 

S3 ٗ18/0 3 060/0 . ثطذٛضزاضي ٔحّٝ اظ تبؾيؿبت آة، ثطق،ٌبظ ٚ تّف 

S4 28/0 4 070/0 . ٚرٛز فضبٞبي ثبيط ٚ ذبِي زض ضاؾتبي شذيطٜ ي وبضثطي ٞب 

S5 165/0 3 055/0 . زاقتٗ ضٚحيٝ ي ٔكبضوتي زض ثيٗ قٟطٚ٘ساٖ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز 

S6 165/0 3 055/0 ّت ثطاي وبض زض ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز. ٚرٛز رٛا٘بٖ ٔؿتقس ٚ فقبَ ٚ زاٚع 

S7 ٝ28/0 4 070/0 ثٝ ٔحّٝ ي ٞسف  19. ٚرٛز ٔحٛض انّي اضتجبعي ٔحالت ٔٙغم 

W113/0 3 065/0 . ٚضٚز ٟٔبرطاٖ ثٝ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز  
 
 

 ضعف

 
W 

W2 12/0 2 060/0 . ٘جٛز ؾيؿتٓ فبضالة قٟطي 

W3ّ114/0 2 057/0 ٝ اؾٕبفيُ آثبز. فطؾٛزٌي وبِجسي زض ثبفت ٔح 

W4 ّٝ05/0 1 050/0 . وٕجٛز ٔٙبثـ ٔبِي وبفي ثطاي تٛؾقٝ ٔح 

W 5 ّٝ12/0 2 060/0 . ٘جٛز فضبٞبي ارتٕبفي/ فطٍٞٙي رٟت پطوطزٖ اٚلبت فطاغت ٔطزْ ٔح 

W 6 ّٝ051/0 1 051/0 . ٘جٛز پبضويًٙ ٚ ٔطاوع تزبضي وبفي زض ٔح 

W711/0 2 055/0 بٖ افطاز ٔحّٝ اظ أط تٛإ٘ٙسؾبظي . ضقف زض فٟٓ ٔكتطن ٔي 

W8  12/0 2 060/0 . فسْ ٔكبضوت ؾبوٙيٗ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز زض أٛض ٔحّي 

W9 ٝ049/0 1 049/0 ثٝ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز 18. فسْ تٛرٝ وبفي تكىُ ٞبي زِٚتي ٚ غيط زِٚتي زض ٔٙغم 

W10 048/0 1 048/0 ٞبي ٔحّي . فسْ ٘ؾط ذٛاٞي اظ ؾبوٙيٗ رٟت ارطاي عطح 

 467/2 - 1 ٔزٕٛؿ

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 

 آتاد لیهحلِ اظواع تیرًٍی(. عَاهل 8جذٍل)

 ةیضر پاراهترّا

 تیاّو

 ًورُ رتثِ

ییًْا  

 
 
 
 

 فرصت
O 

O1 ٝ228/0 4 072/0 . أىبٖ ايزبز حؽ ذٛزثبٚضي ٚ افتٕبز ثٝ ٔطزْ ٔحّٝ ٚ ٘ؾط ؾٙزي اظ آٖ ٞب زض أٛض ٔٙغم 

O2 ٖ322/0 4 083/0 . أىبٖ ايزبز ٟ٘بزٞبي غيط زِٚتي زض ٔحّٝ ثٝ ٔٙؾٛض وٙتطَ ٔحّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘يطٚي رٛا 

O3 356/0 4 089/0 . أىبٖ ثٟطٍٞيطي اظ تؿٟيالت ٚ افتجبضات ثبفت ٔؿىٛ٘ي زض احيب ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز 

O4 ذهٛني ٚ زِٚتي زض ؾبذت ٞبي زضٖٚ ٔحّٝ اؾٕبفيُ . أىبٖ افعايف ؾطٔبيٝ ٌصاضي اظ عطف ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ثرف
 آثبز

075/0 3 225/0 

O5  352/0 4 088/0 . أىبٖ اؾتفبزٜ اظ فٖٙٛ ٚ ٘ٛآٚضي ٞبي رسيس رٟت ضلـ ٔكىالت ٚ آؾيت ٞبي ارتٕبفي 

O6 21/0 3 070/0 . أىبٖ تمؿيٓ فبزال٘ٝ أىب٘بت ٚ ذسٔبت قٟطي ثيٗ ٔحالت ٔٙغمٝ ثٝ ذهٛل ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز 

O7 34/0 4 085/0 . أىبٖ اؾتفبزٜ اظ فضبٞبي ثبظ رٟت ضفـ وٕجٛز وبضثطي ٞب 

T10/0 63 1 063/0 . فسْ تٛرٝ وبفي ٔطوع اؾتبٖ ثٝ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز  
 

 تْذیذ
T 

T2 16/0 2 080/0 . ويفيت پبييٗ ؾطا٘ٝ ٔؿىٛ٘ي اظ ِحبػ ثهطي 

T315/0 2 075/0 سٖ ايٗ فضبٞب ثٝ ظٔيٗ ٞبي ثبيط . ٚرٛز فضبٞبي ترطيجي ٚ ضٞب قسٜ ٚ تجسيُ ق 

T4 14/0 2 070/0 . ٟٔبرط پصيط ثٛزٖ ثبفت ٚ ٘جٛز فطًٞٙ يىپبضچٝ زض ثيٗ قٟطٚ٘ساٖ ٔحّٝ اؾٕبفيُ آثبز 

T5 17/0 2 085/0 . تكسيس آؾيت ٞبي ارتٕبفي ثب تٛرٝ ثٝ ذغطات ٔٛرٛز زض ٔحّٝ ي اؾٕبفيُ آثبز 

T6 065/0 1 065/0 تي ثب ضٚيىطز ٔكبضوت فقبَ. ٘جٛز ٘ؾبْ ربٔـ ٔسيطي 

 851/0 - 1 ٔزٕٛؿ

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 
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، آثبز ُياؾٕبف يزض ذهٛل  ٔحّٝ  يطٚ٘يٚ ث يزضٚ٘ يثٝ ضاٞجطزٞب يبثيثٝ زؾت آٔسٜ اظ رساَٚ اضظ ييٟ٘ب يثبتٛرٝ ثٝ ٕ٘طٜ ٞب     

 يثٝ فٙٛاٖ ضاٞجطزٞب يتٟبرٕ يٞب يوٝ اؾتطاتػ ٘تبيذ ٘كبٖ زاز، .ٓيوٙ ئ يٍصاضيرب SWOT ُيٚ تحّ ٝيا ضا زض ٕ٘ٛزاض تزع ازافس ٗيا

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.7قس٘س وٝ زض قىُ )ا٘تربة  اؾٕبفيُ آثبز ثطتط زض ٔحّٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 

 آتاد لیاًتخاب راّثرد ترتر در هحلِ اظواع

لبثُ اضائٝ ٚ ثطتط   يثٝ فٙٛاٖ ضاٞجطزٞب يتٟبرٕ يضاٞجطزٞب، ٞب ثٝ آٖ يٚظٖ زٞ ٚ يطٚ٘يٚ ث يزضٚ٘ يٞب ؽئبتط يبثيپؽ اظ اظض     

 ت. اضائٝ قسٜ اؾ( 9َ )وٝ زض رسٚ ٘سآثبز ا٘تربة قس ُياؾٕبف ي زض ٔحّٝ
 

 (. راّثرد ّای ترتر در ظطح هحلِ اظواعیل آتاد9جذٍل )

 راّثرد ؼوارُ
 ٔطزْ   يوت٘مف ٔكبض فيٞب ٚ افعا يبضيقٛضا ُياؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿ 9

 اؾٕبفيُ آثبز الظْ زض ٔحّٝ يقٟط عاتيٚ تزٟ ؿبتيحساث قجىٝ تبؾٚ  اؾٕبفيُ آثبز يزض ٔحّٝ  بظئٛضز ٘ يٞب يوبضثط زبزيا 2

 اؾٕبفيُ آثبز اظ ٚضٚز  ٟٔبرطاٖ ثٝ ٔحّٝ يطيرٌّٛ ٗيلٛا٘ زبزيا 3

 1400ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، 
 

 

زض  يارطا يٞب بؾتيزٚ ضاٞجطز ثٝ اضائٝ ضاٞىبض ٚ ؾ ٗيضا آٚضزٜ اؾت ٚ ثطاؾبؼ ا بظيتأ ٗيكتطيث ٙىٝيا ُيٚ زٚ ثٝ زِ هيضاٞجطز      

 يالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ تكىُ ٞب يفمط قٟط يزاضا ٔحّٝ يآثبز پطزاذتٝ قسٜ اؾت ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ پػٚٞف تٛإ٘ٙسؾبظ ُئحّٝ اؾٕبف

ٔطزْ ٟ٘بز ٚ تكىُ  يقٛز. ِصا ؾبظٔبٖ ٞب ئحؿٛة ٔ يٕٙس ؾبظٔحطن زض أط تٛا٘  يٟ٘بز ثٝ فٙٛاٖ فبّٔ زْٔط يٚ ؾبظٔبٖ ٞب ئطزٔ

وطزٖ ٔطزْ زض أٛض  ُئطزْ ٚ زذ ي٘مف ٔكبضوت فيآثبز ٚ افعا ُياؾٕبف يزض ٔحّٝ  يبضيقٛضا ُياظ پتب٘ؿ يطيثب ثٟطٜ ٌ ئطزٔ يٞب

تٛا٘ٙس ٔحّٝ ضا ثٝ  ئ بظئٛضز ٘ يٞب ياحساث وبضثط يزض ضاؾتب يقٟط ٗيٚ ٔؿئِٛ طاٖيثب ٔس ٓئؿتم ئحّٝ ٞسف ٚ ٕٞىبض ئكبضوت

ٕٞچٙيٗ قٛضايبضي ٞب ثب ٔكبضوت ٔطزْ ٔحّٝ ٚ لٛا٘يٗ ظ لجيُ ٟٔبرطاٖ افطاز ثطاي  اظ ِحبػ فمط ٔٛرٛز ؾٛق زٞٙس. يؾٕت تٛإ٘ٙس ؾبظ

اظ پػٚٞف حبضط فطنت قغّي رٌّٛيطي وٙٙس ايٗ ضاٞجطز ذٛز ٔي تٛا٘س يىي اظ ٟٔٓ زض تٛإ٘ٙس ؾبظي ّٔحٝ ٔٛضز ٘ؾط قٛز.  ٘تبيذ حبنُ 

(، زض ٔحّٝ ٟٔسيٝ زض ٘بحيٝ غطة قٟط وطز ثٝ ٔكىالتي اظ لجيُ فطؾٛزٌي وبِجسي اثٙيٝ، 1396زض ٔمبيؿٝ ثب پػٚٞف ؾقيسٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )

 آتاد لی(. ظَات هحلِ اظواع7ؼکل )
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پطزاذتٙس. ٘تبيذ ٘كبٖ زاز ٘مف فٛأُ ذبضري زض فطؾٛزٌي ٔحّٝ  SWOTارتٕبفي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ تحّيّي  –ٔقؾالت فطٍٞٙي 

 اظ ٘مف فٛأُ زاذّي ثٛزٜ ٚ اؾتفبزٜ اض ضاٞجطز ٞبي تٟبرٕي پيكٟٙبز ٔي قٛز.ٟٔسيٝ ثيكتط 

 هحلِ یتَاًوٌذظاز یترا یّا / راّکارّا اظتیارائِ ظ

 يزضثبضٜ آٖ ٞب ضطٚضت زاضز. فطنٝ ٞب يطيٌ ٓئّٕٛؼ تط تٛؾقٝ ٞؿتٙس وٝ تهٕ يفطنٝ ٞب يٌصاض بؾتيؾ يفطنٝ ٞب     

اظ  يا طفتٝيزضرٝ پص بظٔٙسي٘ ٗيتسٚ  ٙسيفطا ٗيقٛ٘س. ا ياظ اٞساف حبنُ ٔ ٗيزٚضٜ ٞب ٔتقسز تسٚ زٝيٚ ضاٞجطزٞب زض ٘ت يٌصاض بؾتيؾ

ثٝ  يبثي٘مغٝ قطٚؿ زؾت يٌصاض بؾتيؾ ياؾت. فطنٝ ٞب يٌصاض بؾتيٚ فطنٝ ؾ زٞبضاٞجط بٖئ يهيتٛافك ٚ حبنُ ٔالحؾٝ تكر

 اؾت.    طٌصاضيتبح يزا٘تربة ضاٞجط يؾٝ ؾغح بفتياؾت وٝ ثط ضٞ ييارطا يعطح ٞب بيپطٚغٜ 

 

 

 

 

 

 

 آثبز ُيزض ٔحّٝ اؾٕبف يبضيثب قٟطٚ٘ساٖ ٔحّٝ زض ذهٛل احساث قٛضا 19ٔٙغمٝ  طاٖيٚ ٔس ٗئؿئِٛ يٕٞىبض -1

                       فيافعا يزض ضاؾتب ئطزٔ يثٝ تكىُ ٞب يزِٚت يٞب ؾبظٔبٖ ئبِ يٞب ٚ وٕه يميتكٛ يٞب بؾتيافٕبَ ؾ -2

 وبض زض ٔحّٝ ٞسف يثطا يزِٚت طيغ يٟ٘بزٞب  ُيتٕب

ي                               زِٚت ياظ عطف ٟ٘بزٞب ئطزٔ يٞب ٔىبٖ ٔكرم ثٝ فٙٛاٖ زفتط وبض ثٝ تكىُ ٞب ٚ ؾبظٔبٖ يٚاٌصاض -3

 ٞب ٟ٘بز قطٚؿ وبض  يزض ضاؾتب

 ٔحّٝ يؾغح فطٍٞٙ اضتمب يثٝ ٔٙعِٝ  يزِٚت طيغ يثب ٟ٘بزٞب يزِٚت يٞب ؾبظٔبٖ يفىط تئكبضوت ٚ حٕب -4

 ضثظ زض رٟت ضفـ ٔكىالت ٔحّٝ  يش ٗيرّؿبت ثب حضٛض ٔطزْ ٚ ٔؿئِٛ يثطٌعاض -5

 

 

 

 

 

 

 ٔحّٝ بؼيزض ٔم يثٟساقت يٚ فضب يقٟط عاتيٚ تزٟ ؿبتئطثٛط ثٝ تبؾ ياحساث فضبٞب -1

   يٚ تزبض يٚضظق ،يٞٙط ،ياحساث ٔطاوع فطٍٞٙ -2

 ي             ثٝ رٟت ؾطٌطٔ ئطزٔ يٞب تٛؾظ ؾبظٔبٖ يزض ٞط ضقتٝ ا ييظا َاقتغب ئٟبضت ،يآٔٛظق يٞب والؼ ييثطپب -3

 اظ ٔكبغُ وبشة    يرٛا٘بٖ ٚ زٚض

 ٔحّٝ     يٚ تٛإ٘ٙسؾبظ يٌط ُيزفبتط تؿٟ ؽيتبؾ -4

 آثبز ُيزض ٔحّٝ اؾٕبف تيانالح تطث يٞب وبٖ٘ٛ زبزيٚ ا ياٚضغا٘ؽ ارتٕبف ٍبٜياحساث پب -5

  

 

 اٍلراّثرد 

 ّذف یدر هحلِ  ازیهَرد ً یّا یکارتر جادیا

 ت دارایفقر ؼْری در هحلِ اظواعیل آتادتَاًوٌذظازی هحال

 راّثرد دٍم

 ّذف

یظ
ت

ظ
ا

 
ّا

 ی
ترتر ٍ راّکارّا

  ی

اجرا
ی

ی
 

 یًقػ هؽارکت ػیّا ٍ افسا یاریؼَرا لیاظتفادُ از پتاًع

 لیدر هحلِ اظواع یفقر ؼْر یدارا یهحلِ  یتَاًوٌذظاز

 آتاد

 راّثرد اٍل

 ّذف

یظ
ت

ظ
ا

 
ّا

 ی
ترتر ٍ راّکارّا

  ی

اجرا
ی

ی
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 ًتیجِ گیری 

زض پػٚٞف  يذبن ٍبٜئحّٝ ٔحٛض، رب يقٟط تيطيتحمك ٔس يٚ تالـ ثطا ئحّٝ ٔحٛض ىطزيثٝ ضٚ فيٌطا ط،ياذ يبَ ٞبزض ؾ     

قٟطٞب ثط٘بٔٝ  يآٖ ٞب ثطا يثٝ تٛإ٘ٙسؾبظ يتٛرٟ يثٝ ٔحالت ٚ ث ييافتٙب ياؾت. اٌط ثب ث بفتٝي ئطتجظ ثب أٛض قٟط يٞب بؾتيٞب ٚ ؾ

حطوت  يساضئحالت تٛرٝ ٘كٛز، قٟطٞب ثٝ ؾٕت پب ٗئحالت ثٛرٛز آٔسٜ ا٘س، تب ثٝ ا يبزياظ تقساز ظ طٞبقٟ ٙىٝيقٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ا يعيض

اظ  ياقبضٜ وطز. آٌبٞ يتٛاٖ ثٝ فمط قٟط يآٖ ٔ كيضٚز وٝ اظ ٔهبز يثكٕبض ٔ يقٟط يٞب سٜياظ پس يىي ييفضب ي٘رٛاٞٙس وطز. ٘بثطاثط

ثبقس.  ئ يقٟط ظياظ آٖ زض ٔح ي٘بق يبٔسٞبيٚ پ سٜيپس ٗئجبضظٜ ثب ا يثطا  يعيثط٘بٔٝ ض طيلسْ زض ٔؿ ٗيقٟط ٘رؿت هيفمط زض تيٚضق

 يثط٘بٔٝ ٞب يارطا ،يفّٕ يضٚـ ٞب ٙفياٞساف ٚ ٌع حيتٛاٖ ثٝ تهط يفمط ٚ اعالؿ اظ فٛأُ ٔٛحط ثٟتط ٔ يٌؿتطٜ  ٗييپؽ اظ تق

ٔحّٝ  يٚ تٛأٙسؾبظ ييٚ قٙبؾب يفمط قٟط يزاضا ٔحّٝ يزض پػٚٞف حبضط ثٝ تٛإ٘ٙسؾبظ أىب٘بت الساْ ٕ٘ٛز. ـيوبٞف فمط ٚ ثٟجٛز تٛظ

اؾترطاد  يٚ وبِجس يارتٕبف ،يقبذم التهبز 27ٔٙؾٛض اظ  ٗيتٟطاٖ پطزاذتٝ قس. ثٝ ٕٞ يقٟطزاض 19آثبز( زض ٔٙغمٝ  ُيٞسف )اؾٕبف

ثٝ  ئحالت ٚ ٚظٖ زٞ يسضتجٝ ثٙ يثطا ٌطزيس ٚ زض ازأٝ تفبزٜتٟطاٖ اؾ يقٟطزاض 19ٔٙغمٝ 1395ؾبَ  يآٔبض يقسٜ اظ ثّٛن ٞب

ا٘تربة آثبز(  ُئٛضز ٘ؾط ٔحّٝ ٞسف) اؾٕبف يقبذم ٞب كيقبٖ٘ٛ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٚ ثب تّف يٚ ضٚـ آ٘تطٚپ ىٛضيقبذم ٞب اظ ٔسَ ٚ

اظ  زٝي. ٚ زض ٘تسيٌطز ٝئحّٝ تٟ يؾٛات ثطا ؽيؾٛات، ٔبتط هيآثبز( ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙ ُيٚضـ ٔٛرٛز ٔحّٝ ٞسف)اؾٕبف ُيٚ ثب تحّقس 

اؾتفبزٜ قس وٝ حبنُ آٖ  قٙبؾب٘سٖ  QSPMاظ ضٚـ  يثٝ ضاٞجطز ٞب يٚظٖ زٞ يؾٛات، ضاٞجطزٞب ثسؾت آٔس٘س وٝ ثطا ؽيثغٗ ٔبتط

قبذم  ييفضب ُيتحّ ذي٘تب ثبقس. يآثبز ٔ ُئحّٝ اؾٕبف يتٛإ٘ٙسؾبظ يثطا ييارطا يثطتط ٚ ضاٞىبضٞب يٞب بؾتيثطتط ٚ ؾ يضاٞجطزٞب

آثبز،  ُيٚ اؾٕبف يوبؽٕ سيقٟ ت،يثٛؾتبٖ ٚال يتٟطاٖ ٘كبٖ زازوٝ ٔحّٝ  يقٟطزاض 19زض ٔٙغمٝ  يهبززض ثقس الت يفمط قٟط يٞب

ٔحّٝ، حساوخط تطاوٓ زض  بؼيفمط زض ٔم يثقس ارتٕبف ثبقس. ئ يٚ آٔٛظق ياظ ٘ؾط زاقتٗ ٔكبغُ ذسٔبت تيٚضق ٗي٘بٔغّٛة تط يزاضا

 سيآثبز ٚ قٟ ُياؾٕبف يٚ ٘قٕت آثبز ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت زض ٔمبثُ ٔحّٝ ٞب يبِقٕ يقتيقط ،يبضياؾفٙس ،يآثبز قٕبِ يذب٘ يؾغح ٔحّٝ ٞب

 19زٞس ٔٙغمٝ  يٞب ٘كبٖ ٔ بفتٝي ذي٘تب يزض ثقس وبِجس زٞس. يضا ٘كبٖ ٔ 19ٔحالت ٔٙغمٝ  ٗيزض ث تيحسالُ تطاوٓ رٕق يوبؽٕ

 ثطذٛضزاض اؾت. ئٙبؾج ظئتط ٔطثـ اظ قطا 75 وٕتط اظ ئؿىٛ٘ يؾجع ٚ ٚاحسٞب يؾطا٘ٝ فضب ،يتٟطاٖ ثٝ ِحبػ ؾطا٘ٝ ٔؿىٛ٘ يقٟطزاض

اظ ٔؿبئُ فٕسٜ زض  يىيآثبز ثٝ فٙٛاٖ ٔحّٝ ٞسف قٙبذتٝ قس.  ُئحّٝ اؾٕبف  ،يٚ وبِجس يفطٍٞٙ -يارتٕبف ،ياثقبز التهبز كيثب  تّفٚ 

ثب تٛرٝ ثٝ  اؾت. يٚ وبِجس يارتٕبف ،يؾبذت ٞب ٚ أىب٘بت التهبز طياظ ظ يتفبٚت زض ثطذٛضزاض ،يقٟط ئحّٝ ٞب ٚ ثبفت ٞب بٖئ

 يقبذم ٞب ٚ افَٛ اضظـ ٞب ٗيتٛاٖ ثط ٘بٔغّٛة ثٛزٖ ا يآثبز، ٔ ُيٚ..... ٔحّٝ اؾٕبف يوبِجس ،يالتهبز ،يارتٕبف يقبذم ٞب يثطضؾ

 ٕٝيؾجع ٚ ٔؿبوٗ ٘ يفضب ئطز(، حزٓ ثبال -ثطز. ثبال ثٛزٖ ٘طخ عالق ٚ فٛت ٕٞؿط )ظٖ يپ يؾىٛ٘ت زض ٔحسٚزٜ ٔغبِقبت يفيو

 ىطزيضٚ ٗيزض ا اظ ايٗ ضٚ زاضز. ئحّٝ ثٝ تٛإ٘ٙسؾبظ بظئحّٝ ٚ ٘ ٗيزالِت ثط ضوٛز ا ئٙؾٓ زض قجىٝ ٔقبثط، ٚ... ٍٕٞ يٛزٚاْ، ٘جٛز اٍِثب

ٔحّٝ  يقٛز. تٛإ٘ٙسؾبظ يٚ ... زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔ يٚ وبِجس يفطٍٞٙ ،يارتٕبف ،يقٛز. ثّىٝ تٕبْ اثقبز التهبز يتٟٙب ثٝ وبِجس تٛرٝ ٕ٘

ٔحالت  يفٛأُ زض تٛإ٘ٙسؾبظ ٗياظ ٟٔٓ تط يىي وٝٚ ارطا قٛز. ياثقبز زض وٙبض ٞٓ فّٕ ٗيا وٝقٛز  يحبنُ ٔ يآثبز ظٔب٘ ُياؾٕبف

ثبقس ٚ  يتٟطاٖ ٔ يقٟطزاض 19آثبز ٔٙغمٝ  ُيقٟطٚ٘ساٖ ؾبوٗ زض ٔحّٝ اؾٕبف يپػٚٞف، ٔكبضوت ٚ ٕٞىبض ٗيزض ا يط قٟطمف يزاضا

ؾبظٔبٖ  .سئغّٛة ٚ وبضآ ٘رٛاٞس ضؾ زٝيٞسف ثٝ ٘ت ئحّٝ  يظقٟطٚ٘ساٖ تٛإ٘ٙسؾب ٗيا يظٞببيثسٖٚ زض ٘ؾط ٌطفتٗ ذٛاؾتٝ ٞب ٚ ٘

ضا  يثٝ تٛإ٘ٙسؾبظ سٖئرتّف زض ؾغح ٔحّٝ زض رٟت ضؾ يارطا قسٖ عطح ٞب ييتٛا٘ب ييثٝ تٟٙب ئطزٔ ئطزْ ٟ٘بز ٚ تكىُ ٞب يٞب

ٚ انبِت ٔحّٝ ٚ  تيثط ٌصقتٝ ٔحّٝ ٚ ٞٛ ٝئحّٝ ثب تى بؼئموٛچه زض  يقسٖ عطح ٞب ييارطا ئٙؾٛض زض ضاؾتب ٗي٘ساض٘س ثٝ ٕٞ

 يتٛؾقٝ ٔحّٝ ٞسف ضا فطاٞٓ ٔ ئحسٚزٜ ٚ پبضأتطٞب ٗيزض ا يظ٘سٌ تيفئٛرٛز زض ؾغح ٔحّٝ، اضتمب و تٚ ٔكىال ُيپتب٘ؿ تٛرٝ ثٝ

ثٝ  بظيآثبز، ٘ ُئحّٝ اؾٕبف ٗيبوٙضفـ ٔكىالت ؾ يآ٘ىٝ ثطا زٝيضؾس. ٘ت يثٝ ٔطحّٝ ارطا ٔ يٚ ٔطزٔ يزِٚت يٞب تيٚ ثب حٕب سيٕ٘ب

 بظٔٙسيأط ٘ ٗيثبقس ٚ ا يزض ؾغح ذطز )ٔحّٝ( ٔ يٚ تٛإ٘ٙسؾبظ يفمط قٟط يٞباثقبز ٚ قبذم  ئغبِقبت ٕٞٝ رب٘جٝ ٍ٘ط زض تٕبٔ
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ٔحّٝ  يزض تٛإ٘ٙسؾبظ ئطزٔ ئجٙب زض ذهٛل تكىُ ٞب ٗياؾت ثط ٕٞ طياظ آٖ ٞب أىبٖ پص ئحّٝ ٚ ثب ٘ؾط ذٛاٞ ٗئكبضوت ؾبوٙ

ٔطثٛط ثٝ  سي٘مبط لٛت ٚ ضقف، فطنت ٚ تٟس بٖيٚ ... ثٝ ث يوبِجس ،يالتهبز ،يفطٍٞٙ -يآثبز ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ فٛأُ ارتٕبف ُياؾٕبف

 ٗيا يثبقس ٚ زض ضاؾتب ئ ياظ رٙؽ تٟبرٕ ياؾتطاتػ ٗياضائٝ قسٜ وٝ ا يئحّٝ ضاٞجطزٞب تئحّٝ پطزاذتٝ قسٜ اؾت ٚ رٟت ثٟجٛز ٚضق

پطزاذتٝ قسٜ اؾت وٝ ٟٔٓ  ييطاار يٞب ٚ ضاٞىبضٞب بؾتئغّٛة ٚ ٔٙبؾت ٔحّٝ ٞسف ثٝ اضائٝ ؾ تيثٝ ٚضق سٖيثب ٞسف ضؾضاٞجطزٞب ٚ 

وبضٌبٜ  ئحّٝ، ثطٌعاض بؼيزض ٔم يثٟساقت يٚ فضب يقٟط عاتيٚ تزٟ ؿبتئطثٛط ثٝ تبؾ ياحساث فضبٞب -ضاٞىبضٞب فجبضتٙساظ  ٗيتط

 . ٔحّٝ يٚ تٛإ٘ٙسؾبظ يٌط ُيزفبتط تؿٟ ؽيٚ تبؾ ؿبتياظ تبؾ يوٓ ثٟطٜ رٟت ؾبذت ثطذ يٚ ٚاْ ٞب التيتؿٟ يافغب ،يآٔٛظق يٞب



  169 .....يفمط قٟط ئحالت زاضا يتٛإ٘ٙسؾبظ
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