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 چكیذُ
دٍ هحیي داخلی ٍ خبسخی، تشویت لَهی ٍ هٌبًك هشصی ثِ دلیل ٍیظگی ّبی خبكی چَى هدبٍست ثب 

هزّجی خبف، ٍخَد هجبدالت ٍ پیًَذّبی فوبیی دٍ ػَی هشص، كذٍس ثحشاى اص وـَسّبی هدبٍس ٍ...دس هؼشم 

آػیت ّب ٍ تْذیذات هختلفی اػت ٍ اص ایٌشٍ تبهیي اهٌیت آًْب اص دغذغِ ّبی هْن هؼئَالى ثِ ؿوبس هی سٍد. 

دس تبهیي اهٌیت هشص ّب، ػىًَتگبّْبی ؿْشی ٍ ثِ ٍیظُ سٍػتبیی  حبؿیِ هشص  یىی اص هْوتشیي هَلفِ ّبی هَثش

اػت. ثش ایي اػبع، ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل ثشسػی ٍ ؿٌبخت ًمؾ ٍ خبیگبُ سٍػتبّبی هشصی دس تبهیي اهٌیت 

 ثْشُ هملَد ثب ثذیي حلَل ثشای هی ثبؿذ.  SWOTهٌبًك هشصی اػتبى خشاػبى سهَی ثب اػتفبدُ اص هذل

 )ػَاهل تْذیذّب ٍ ّب فشكت ٍ داخلی( )ػَاهل هؼف ٍ ؿٌبخت ًمبى لَت ثِ ایي تىٌیه الذام اص یگیش

 ثٌذی ٍ ستجِ ػٌدی اٍلَیت ثِ لیىشت ًیف ًیض سٍؽ تخلیق ًمٌِ ای ٍ  اص اػتفبدُ گشدیذ ٍ ثب خبسخی(

 ّبی بفتِی. الذام ؿذ  (SO,WO,ST,WT)اػتشاتظی  ثْتشیي اتخبر خْت خبسخی ٍ داخلی ػَاهل هدوَػِ

ساّجشدّبیی هبًٌذ تَػؼِ تؼبًٍی ّبی تدبسی دس ساػتبی تلفیك ػشهبیِ ّبی وَچه  دّذ، هی ًـبى پظٍّؾ

مِ ٍاختلبف غشفِ ّبیی دس هشصًـیٌبى، فؼبل ػبصی ثبصاسچِ ّبی هشصی ،تَػؼِ كٌبیغ تجذیلی وـبٍسصی دس هٌٌ

 ثبؿذ.تبّبی هشصی اػتبى خشاػبى سهَی هیٍ ثشلشاسی اهٌیت سٍػ تَػؼِ دس شصی، ٍ... ًمؾ هْویّبی هثبصاسچِ

  

 swotّبی هشصی، اهٌیت هشصی، هذل خشاػبى سهَی، ػىًَت گبُ ّای کلیذی: ٍاژُ

                                                           
 ًـگبُ فشدٍػی هـْذ، داًـیبس خغشافیبی ػیبػی. دا- 1

 داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ خغشافیبی ػیبػی. داًـگبُ فشدٍػی هـْذ -2
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 هقذهِ -1

هٌبًك هشصی ثِ دلیل توبع ثب هحیي ّبی گًَبگَى داخلی ٍ خبسخی اص ٍیظگی ّبی خبكی ثشخَسداسًذ. 

َسّبی هدبٍس آػیت پزیشی ّب ٍتْذیذات هختلف، ٍخَد هجبدالت ٍ پیًَذّبی فوبیی دٍ ػَی هشص ٍ ثیي وـ

(. تبهیي اهٌیت هٌبًك 26:1387هشصّب سا ثِ وبًَى ّبی حؼبػی هجذل ػبختِ اػت)لبلیجبف ٍ ّوىبساى،

هشصی ّوَاسُ اص اٍلَیت ّب ٍ دغذغِ ّبی حىَهت ّب اػت، ثِ ایي دلیل وِ اهٌیت هٌبًك هشصی ًمؾ هْوی 

ًب اهٌی دس هٌبًك هشصی هی تَاًذ ثِ ػشػت ثِ داخل وـَس هٌتمل  دس اهٌیت داخل وـَس داسد ٍ ّش گًَِ

(. اص ًشفی تَػؼِ یبفتگی هٌبًك هشصی ٍ 1:1384ؿَد ٍ اهٌیت هلی وـَس سا ثب تْذیذ هَاخِ ًوبیذ)ػٌذلیت،

فؼبلیت التلبدی ٍ اختوبػی دس ایي هٌبًك اهٌیت هشصی سا ثِ اسهغبى هی آٍسد. ثِ ػجبست دلیك تش، تَػؼِ 

هٌیت داسای استجبًبت هتمبثل هی ثبؿٌذ اص یه ػَ تَػؼِ ٍ حشوت ثِ ػوت آى ثِ تمَیت هجبًی هلی ٍ ا

لذست هلی ٍ دس ًتیدِ اهٌیت دس وـَس هی اًدبهذ ٍ اص ػَی دیگش فشاّن آهذى اهٌیت هلی یىی اص ثؼتش ّبی 

 (.29:1386هٌبػت خْت تَػؼِ هلی سا فشاّن هی آٍسد)احوذی پَس،

ٌبًك هشصی تَػؼِ ًیبفتِ تشیي ٍ هحشٍم تشیي هٌبًك هی ثبؿٌذ)هحوذی دس اوثش هٌبًك دًیب، ه

(. دٍسافتبدُ ثَدى، حبؿیِ ثَدى ٍ حغ ًبپبیذاسی دس هٌبًك هشصی اغلت ثِ ػٌَاى ػَاهل 92:1391یگبًِ

(. ثشای سّبیی اص ایي 66:1390هَلؼیتی ثِ هشس تَػؼِ ایي هٌبًك ػول هی وٌٌذ)خوؼِ پَس ٍ ًبلجی،

ى ًشح ّب ٍ ػیبػت ّبی هختلفی سا پیـٌْبد هی وٌٌذ. ثِ ػٌَاى ًوًَِ خًَض ٍ ٍالیذ ثشای ٍهؼیت، وبسؿٌبػب

ّب، تَػؼِ هٌبًك هشصی ٍ خشٍج ایي هٌبًك اص اًضٍا، ایي ًشح ّب سا پیـٌْبد وشدُ اًذ: ایدبد صیشػبخت

 (. 65:1388ض. )ػٌذلیت ٍ ّوىبساى،گؼتشؽ استجبًبت ثب داخل ٍ خبسج، پیَػتگی هشص ٍ هشو

ثجبتی هشصّبی وـَس هؤثش ثبؿذ، ػىًَتگبُ ّبی ىی اص هحذٍدُ ّبیی وِ هی تَاًذ ثش اهٌیت پبیذاس یب ثیی

سٍػتبیی هشصی اػت. ایشاى داسای ّوؼبیگبى هتؼذد ٍ هشصّبی هـتشن ًَالًی ثب وـَسّبی ّوؼبیِ هی 

وِ اص گزؿتِ ّبی دٍس اص ثبؿذ. دس ًَل هشصّبی هَخَد افشاد ثَهی دس ؿْشّب ٍ ػوذتب سٍػتبّب ػىًَت داسًذ 

ًشیك تجبدل وبال ثب اؿخبف آى ػَی هشص ًیبصهٌذی ّبی خَد سا ثشًشف هی ًوَدًذ. اص ػَی دیگش هـبّذات 

ٍ هؼتٌذات ًـبى هی دّذ وِ دس اوثش هٌبًك هشصی وـَس افشاد ػبوي فبلذ اهىبًبت سفبّی ٍ تَػؼِ ای 

ٌبًك ٍ ّوچٌیي سٍاج لبچبق ٍ ًباهٌی ؿذُ هٌبػت ثَدُ اًذ ٍ ایي ثبػث افضایؾ هْبخشت هشدم ایي ه

(. ػوَهب  ػیبػت غبلجی وِ دٍلت دس خْت هبًذگبسی خوؼیت دس هشصّب 2:1387اػت)احوذی پَس ٍ ّوىبساى،

ٍ ثِ تجغ آى سٍػتبّبی هشصی اخشا وشدُ، كشفب دادى اهىبًبت صیشثٌبیی اص خولِ آة ٍ ثشق ٍ گبص ٍ اص ایي لجیل 

ووتش ثِ فىش التلبد ٍ هؼیـت ایي سٍػتبّب ثَدُ اًذ. اص ایٌشٍ دس وـَس هب  ثَدُ ٍ دس وٌبس ایي اهىبًبت

سٍػتبّبی هشصی ثب هـىالتی اص لجیل هؼف خذهبت سػبًی دس صهیٌِ هختلف فشٌّگی، اخٌوبػی ٍ التلبدی اص 

ت یه ػَ ٍ تجلیغبت اهَاج ثیگبًِ ثِ هٌظَس ثضسگٌوبیی هـىالت الَام ػبوي دس ًَاحی هشصی وِ ثب ّذف آػی

سػبًذى ثِ یىپبسچگی ٍ اًؼدبم هلی كَست هی گیشد ، دسگیشًذ. وِ ایي هـىالت لضٍم تَخِ ثِ سٍػتبّبی 

 (. 9:1392هشصی سا آؿىبس هی ػبصد) وٌِْ پَؿی ،

دس ػبل ّبی گزؿتِ ٍ ثب ٍخَد ًمؾ هثجت ػىًَت گبّْبی اًؼبًی ٍ ؿْشی دس هٌبًك هشصی ثشای 

 5بی هحذٍد ػبصی ّوچَى تخلیِ سٍػتبّبی ٍالغ دس فبكلِ تبهیي اهٌیت هٌبًك هشصی ػوذتب ػیبػت ّ
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ویلَهتشی ًَاس هشص، دس پیؾ گشفتِ ؿذُ اػت؛ حبل آًىِ تخلیِ  20ویلَهتشی ٍ دس ثشخی هَاسد تب فبكلِ 

خوؼیتی دس هٌبًك هشصی ٍ ایدبد حفشُ ّبی اهٌیتی خَد تْذیذ صا اػت. ثش ایي اػبع، ثِ ًظش هی سػذ 

ػتبیی ثِ ػٌَاى فشكتی ثشای تبهیي اهٌیت ًگشیؼت ًِ تْذیذ. ًتبیح تحمیمبت ًـبى ثبیؼتی ثِ هشصًـیٌبى سٍ

 وبّؾ ػبص صهیٌِ تَاًذ هی هٌبًك، ایي دس ًؼجی سفبُ ٍ هشصی هٌبًك التلبدی یبفتگی هی دّذ تَػؼِ

ثبؿذ)احوذی پَس ٍ  ؿشاست، ًباهٌی، ٍ... هخذس، هَاد وبال، لبچبق هبًٌذ هشصی هـىالت اص ثؼیبسی

(. ثب ػٌبثت ثِ ًمؾ ػىًَت گبّْبی سٍػتبیی دس تبهیي اهٌیت هشص، ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل 9:1387اى،ّوىبس

ثشسػی ٍ ؿٌبخت ًمؾ ٍ خبیگبُ سٍػتبّبی هشصی دس تبهیي اهٌیت هٌبًك هشصی اػتبى خشاػبى سهَی ثب 

 هی ثبؿذ.  SWOTاػتفبدُ اص هذل

 

 هثاًی ًظزی:  -2
 تعزیف هزس:  -1-2

وبیی اًالق هی ؿَد وِ هٌؼىغ وٌٌذُ للوشٍ حبوویت ػیبػی یه دٍلت ثَدُ ٍ هٌبثك هشص ثِ پذیذُ ای ف

 (.125: 1392دبد هی وٌذ)هیشحیذس، لَاػذی خبف دس همبثل حشوت اًؼبى، اًتمبل وبال، ًـش افىبس ٍ ... هبًغ ای

 کارکزد هزس: -2-2
هشص ٍ ّوچٌیي ؿٌبخت ػَاهل یىی اص هجبحث هْن دس هَسد هشصّبی ثیي الوللی ًمؾ ٍ وبسوشدّبی هختلف  

هَثش ثش آًْب اػت. كبحجٌظشاى ٍ وبسؿٌبػبى ًمـْب ٍ وبسوشدّبی هتفبٍتی سا ثشای هشصّب ثشؿوشدُ اًذ وِ اص 

 (،  35، 1386خولِ هی تَاى ثِ هَاسدی هبًٌذ خذاوٌٌذگی، یىپبسچِ ػبصی، وـوىؾ ٍ استجبى)حبفظ ًیب، 

هت، ؿىل دّی ثِ هٌبػجبت التلبدی ٍ ػیبػی ثیي تحذیذ حذٍد هٌٌمِ اػوبل حبوویت  ٍ لذست حىَ

 (.147:1386حىَهتْب هبًغ دفبػی ٍ التلبدی ٍ ... اؿبسُ وشد)صسلبًی،

 اهٌیت هزسی: -3-2

اهٌیت هشصی ثِ هؼٌبی خلَگیشی اص ّشگًَِ اػوبل خالف لبًَى دس ًَل هشصّبی یه وـَس ٍ لبًًَی وشدى  

ي لبًًَی ٍ اص ًشیك دسٍاصُ ّبی هدبص هشصی تشدد اؿخبف ٍ حول ٍ ًمل وبال ثب سػبیت هَاث

 (.110:1390اػت)لٌفی،

 ِ تا تَسعِ ٍ اهٌیت هٌاطق هزسی:ًگزش ّای حاکن در راتط -4-2

الف( ًگشؽ لبیل ثِ تمذم اهٌیت ثش تَػؼِ: ایي ًگشؽ لبثل ثِ اًدبم تَػؼِ دس ثؼتش اهٌیت دس هٌبًك 

گیشد ٍ تب صهبًی وِ اهٌیت ؿىل ًگیشد اهىبى هشصی اػت ٍ هؼتمذ اػت تَػؼِ دس ثؼتش اهٌیت ؿىل هی 

تَػؼِ ّوِ خبًجِ ٍخَد ًذاسد. ًوًَِ ثبسصی اص چٌیي تفىشی ػشاق هی ثبؿذ. ایي وـَس ثب داؿتي تشاون 

خوؼیتی ٍ توشوض هٌبثغ ًفتی ٍ ػَاثك تبسیخی ػتیض توذًْب دس حَل ٍ حَؽ هشص ؿشلی خَد اٍلَیت ًخؼت 

 سا ثِ اهٌیت هٌبًك هشصی هی دّذ.

( ًگشؽ لبیل ثِ تمذم تَػؼِ ثش اهٌیت: ایي ًگشؽ لبیل ثِ ایي اػت وِ ّش گًَِ ایدبد اهٌیت دس ة

هٌبًك هشصی هٌَى ثِ ثْجَد ؿشایي تَػؼِ ٍ تَػؼِ یبفتگی هٌبًك اػت. ایي دیذگبُ ثش ایي ػمیذُ اػتَاس 
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هشصّب اثتذا ثبیذ ثش سٍی اػت وِ تَػؼِ ًیبفتگی ػبهل اكلی ًب اهٌی اػت . ثشایي اػبع ثشای تحمك اهٌیت دس 

 .تَػؼِ ایي هٌبًك توشوض ًوَد

ج(ًگشؽ لبئل ثِ دسن هتمبثل تَػؼِ ٍ اهٌیت: دس ایي ًگشؽ ػمیذُ غبلت ثش استجبى ّوؼٌگ تَػؼِ ٍ 

اهٌیت اػت ٍ ّیچىذام ثش دیگشی سخحبى ًذاسًذ. ایي ًگشؽ ٍیظُ دٍ وـَسی اػت وِ داسای دسن هتمبثل ٍ 

. اص ٍیظگی ّبی چٌیي وـَسّبیی هْوَال وَچه ثَدى هٌٌمِ ػشصهیٌی استجبى ًضدیه ثِ یىذیگش هی ثبؿٌذ

ثؼیبس فؼبل هشصی ثب وـَسّبی ّوؼبیِ ٍ ٍاثؼتگی هتمبثل حیبت دٍ ًشف هشص ثِ یىذیگش هی ثبؿذ. اص حولِ 

 (.87:1390چٌیي وـَسّبیی دٍل ػوَ اتحبدیِ اسٍپب هی ثبؿٌذ) ًبهی ٍ هحوذپَس،

ٍ اهٌیت دس ػشكِ ػول: دس ایي ًگشؽ دسن هتمبثل اص اهٌیت ٍ تَػؼِ  ًگشؽ لبیل ثِ تفىیه تَػؼِ

ٍخَد ًذاسد ٍ هؼئَلیي ٍ ثشًبهِ سیضاى ّش یه اص دٍ حَصُ اهٌیت ٍ تَػؼِ ثِ وبس خَد هـغَلٌذ. اص هْوتشیي 

ٍیظگی ّبی وـَسّبیی ثب چٌیي ًگشؿی ػجبستٌذ اص: گؼتشدگی پٌِْ ػشصهیي ٍ هؼف پیًَذّبیی فوبیی ثیي 

وـَس ٍ ّویٌٌَس ٍخَد ّویي هؼف ثب وـَس ّوؼبیِ ثِ دلیل گؼتشدگی ػشصهیي ػذم ٍاثؼتگی  هٌبًك

وـَس ثِ هٌبثغ ٍالغ دس هشص ػذم تَاًبیی دٍلت هشوضی ٍ دػتگبُ ّبی تبثغ هلی ٍ هحلی دس اػتفبدُ هٌبًك 

 .(191:1380هشصی)ػٌذلیت ،

 اص دفبع ثب وِ پبیذاسًذ هٌبًمی ثگَیین ینهیتَاً وٌین، خالكِ سا چٌذػَیِ استجبًبت ایي ثخَاّین چٌبًچِ

 خٌَى تشػین فشایٌذ دس .پبیذاسًذ تَػؼة داسای وِ وٌٌذ دفبع خَد اص هیتَاًٌذ هٌبًمی ٍ پبیذاسهیوبًٌذ، خَد

 هی تَػؼِ اثؼبد دس سا دفبع ٍ هیىٌین، هؼٌی دفبػی سا تَػؼِ ػَ یه اص هشصی هٌبًك چبسچَة آهبیؾ ٍ ولی

 اص هشصی هٌبًك دس دفبػی الذاهبت دس ٍ هیىٌین، اػتفبدُ تَػؼِ اثضاس اص دفبع، ثشای دیگش، ػجبست ثِ .ثیٌین

 آؿتی گبم ًخؼتیي اهي، ٍ پبیذاس تَػؼِ ساُ دس حشوت ثشای .هی ثشین ثْشُ پبیذاس تَػؼة ثب ّوبٌّگ ؿیَّْبی

  ًیض ٍ « اهي تَػؼة » ٍ « دفبع لبثل تَػؼة »اص  هـتشوی تؼشیف اسایِ آى الصهِ وِ ثبؿذ دفبع ٍ اهٌیت ثب تَػؼِ

تَػؼِ ثشای هشدم اػت ٍ تَػي هشدم ًیض ثبیذ تحمك .اػت « تَػؼِ ای اهٌیت » ٍ « تَػؼِ ای دفبع »

 یبثذ، وِ تبویذ ثش ؿبخق ّبی اًؼبًی ٍ اػتفبدُ اص ػشهبیِ اًؼبًی اّویت صیبدی داسد.

 

 رٍش تحقیق -3

دادُ ّبی هَسد ًیبص ثِ كَست ثشسػی ّبی تحلیلی اػت.  -ًظش هبّیت ٍ سٍؽ تَكیفی اص ایي تحمیك

وتبثخبًِ ای ٍ ّوچٌیي ثشسػی ّبی هیذاًی اص لجیل هلبحجِ ٍ پشػـٌبهِ خوغ آٍسی ؿذ؛ خبهؼِ هَسد 

پشػؾ دس ایي تحمیك كبحت ًظشاى ػلوی، اخشایی ٍ اًتظبهی ثَدًذ ٍ ثشای ثبال ثشدى دلت دس ٍصى دّی اص 

هشحلِ ثؼذ ثِ ثشسػی فشكت ٍ چبلؾ ّبی پیؾ سٍی هٌبًك سٍؽ تخلیق ًمٌِ ای اػتفبدُ ؿذُ اػت. دس 

هشصی اػتبى خشاػبى سهَی الذام ؿذ ٍ ثِ تدضیِ ٍ تحلیل اًالػبت ٍ اسائِ ساّجشد ثب اػتفبدُ اص هبتشیغ 

SWOT ّب اػتشاتظی ووّی، اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ ّبی هبتشیغ ػَاهل، تٌظین ثب ًْبیت پشداختِ ؿذ. دس ٍ 

 تحلیل ٍ تدضیِ ایي اص حبكل ّبی سّیبفت ٍ ؿذًذ ی دس وبسوشد سٍػتبّبی هشصی هـخقساّجشد ّبی اٍلَیت

 .گشدیذًذ اسائِ ساّگـب ّبی اػتشاتظی ػٌَاى ثِ ّب
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 ػٌَاى ثِ تلوین گیشی فشآیٌذ ٍ اسصیبثی دس هَثش خبسخی ٍ داخلی ػَاهل، SWOT هذل تحلیل ٍ تدضیِدس 

گشٍُ  تْذیذ، ٍ ّب، فشكت هؼف، لَت، ًمبى ًبم ثِ ثخؾ چْبس ِث ػَاهل ؿَد. ایي هی ًبهیذُ اػتشاتظیه ػَاهل

 هـخق اػتشاتظیه، ّبی گیشی دس تلوین هذل ایي ًْبیی ّذف . (Gorener،197:2012ؿًَذ ) هی ثٌذی

 ساّجشدی یه اػتشاتظی اتخبر ٍ آًْب ثیي هتٌبػت سٍاثي تؼییي ، خبسخی ٍ داخلی هَثش ػَاهل اًتخبة ٍ وشدى

 ؿذُ اًتخبة اػتشاتظی ایي، ثش ػالٍُ(.Yiiksel& Degdiviren،359:2007) هی ثبؿذ َدهَخ هؼئلِ حل ثشای

 ٍ داخلی هحیي تحلیل ٍ تدضیِ ثشای اػتفبدُ هَسد هؼوَل اثضاس هَسد یه آیٌذُ ٍ فؼلی اّذاف ساػتبی دس ثبیذ

 تلوین هی ثشای حوبیت هٌظَس ثِ هبتشیغ ّوضهبى. ثبؿذ گیشًذُ گبى تلوین ًظش SWOT كَست ثِ خبسخی

 (.5:1392)صسآثبدی ٍ ّوىبساى،هی ثبؿذ گًَبگَى هؼبئل حل دس ثْیٌِ اػتشتظی اتخبر ٍ گیشی

 

  هحیط ضٌاسی پژٍّص-4

دسكذ اص خبن وـَس سا ثِ خَد  8اػتبى خشاػبى سهَی دس ؿوبل ؿشق ایشاى لشاس داؿتِ ٍ ًضدیه ثِ  

هبى، ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ٍ یضد ؿٌبختِ اختلبف دادُ ٍ ثِ ػٌَاى چْبسهیي اػتبى پٌْبٍس وـَس پغ اص وش

ویلَهتش هشص هـتشن ثب وـَس افغبًؼتبى دس اهتذاد ػِ ؿْشػتبى تشثت خبم،  302هی ؿَد. ایي اػتبى داسای 

 تبیجبد ٍ خَاف هی ثبؿذ.

 

 
 : ضْزستاى ّای هزسی استاى خزاساى رضَی 1ًقطِ 

 

 1391ى رضَی تزاساس ًتایج: هطخصات ضْزستاى ّای ّن هزس تا افغاًستاى درخزاسا 1جذٍل

آثبدی ّبی  دّؼتبى ثخؾ هشص هـتشن هؼبحت خوؼیت ؿْشػتبى

 لبثل ػىًَت

سٍػتبّبی 

 هشصی

 74km 2 4 38 18ثخؾ هشوضی 07/2929 108424 تبیجبد

تشثت 

 خبم

 30kmثخؾ ثَطگبى  82/8167 262712

 35kmخبمثخؾ پبییي 

 40kmثخؾ كبلح آثبد 

5 13 251 121 

 123km 4 8 96 7ثخؾ ػٌگبى ثب  73/9796 121859 خَاف

 (72:1391،رسَلی پَر،1391هٌثع)سالٌاهِ استاى خزاساى رضَی،



 گذاریّای سزهایِّوایص هلی هزسًطیٌی، تَسعِ پایذار ٍ فزصت
 

 

 . رٍستاّای قاتل سكًَت دّستاًْای هزسی، ضْزستاى تزتت جام3جذٍل

 1385،1391هٌثع:ضٌاسٌاهِ آتادی ّا 

 

ّوبًٌَس وِ دس خذٍل فَق هـبّذُ هی ؿَد ثیـتشیي سٍػتبّب دس ؿْشػتبى تشثت خبم لشاس داسًذ وِ دس 

 دّؼتبى هشصی ایي ؿْشػتبى لشاس داسًذ.4

 
 سكًَت دّستاًْای هزسی ، ضْزستاى خَاف: رٍستاّای قاتل 2جذٍل 

ستجِ  سٍػتب دّؼتبى

فبكلِ 

 تب هشص

 90خوؼیت

 

خوؼیت 

85 

ًشخ 

سؿذ 

 خوؼیت

 

پبییي 

 خَاف

 6/3 151 181 2 گشیبة

 1/3 3501 4097 4 ثشاثبد

 8/18 40 95 1 دسدٍی

 

 

 

 ثؼتبى

 2/2 896 1003 5 چبُ صٍل

 2/4 953 1176 8 حؼیي آثبد

 8/0 636 667662 99 وبسیَى

 - 1/2 854 2192 3 ًیبصآثبد

 3/3 1857 194 10 هظى آثبد

 - 3/0 197 94 7 ًَْس

 - 2/3 111 2148 11 هحوذآثبد

 4/3 1813  6 ثْذایي

 .1385،1391هٌثع:ضٌاسٌاهِ آتادی ّا 

 

ستجِ  سٍػتب دّؼتبى

فبكلِ تب 

 هشص

خوؼیت

90 

 

خوؼیت 

85 

ًشخ 

سؿذ 

 خوؼیت

 

 3/1 7149 7660 2 17 كبلح آثبد

 -1 10130 9610 1 26 خٌت آثبد

 4/2 8705 9837 4 13 صام

 3/3 4430 5232 3 12 ّشیشٍد
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 . رٍستاّای قاتل سكًَت دّستاًْای هزسی، ضْزستاى تایثاد4جذٍل
دّؼتبى

 

سٍػتب
 

س
هشصتجِ فبكلِ تب 

 

ت
خوؼ

 

90
 

ت 
خوؼی

85
 

ًشخ سؿذ 

ت
خوؼی

 

 

دّؼتبى
 

سٍػتب
 

ستجِ فبكلِ تب 

هشص
 

ت
خوؼ

 

90
 

ت 
خوؼی

85
 

ًشخ سؿذ 

ت
خوؼی

 

ت
ي ٍالی

پبیی
 

 3/1 979 1048 2 حبخی آثبد

ت
وشا

 

 4/2 1280 1447 3 فشصًِ

فشهبى  3/6 80 109 1 دٍلبسٍى

 آثبد

14 2490 2071 7/3 

 5/1 1797 1940 7 سٌِّ -25 138 31 10 ؿوغ آثبد

 -9/0 950 907 8 وشات 2/3 199 234 5 فین آثبد

 5/2 852 964 17 وَُ آثبد 8/8 104 159 6 لَهی

 4/8 2029 3046 18 اثمِ 3/5 1162 848 11 اسصًچِ ػفلی

 3 167 194 20 ایلِ 661 11 اسصػلیب

 1/1 2548 2693 21 پـتِ 3/25 87 269 4 هیشآلبثیه

للؼِ ًَ  2/15 296 603 13 ػشداة

 اثمِ

19 868 666 4/5 

 8/2 2057 2373 9 اػذآثبد 1/0 576 581 16 وـلگ

  3 861 1000 12 هحؼي آثبد

 9/6 205 283 15 چبُ هحوذآثبد

 

 .1385،1391هٌثع:ضٌاسٌاهِ آتادی ّا 

 

ّبی هشصی ّؼتین ٍلی ثب همبػیِ ؿبّذ سؿذ خوؼیت دس دّؼتبى  85ٍ  90ثب همبیؼِ خوؼیت ػبل

فبكلِ سٍػتب ٍ خوؼیت ؿبّذ وبّؾ خوؼیت دس ثیـتش سٍػتبّبی هشصی ّؼتین وِ ثش گشفتِ اص دٍ ػبهل ػذم 

 تَػؼِ ٍ اهٌیت دس ایي هٌبًك اػت.



 گذاریّای سزهایِّوایص هلی هزسًطیٌی، تَسعِ پایذار ٍ فزصت
 

 

 یافتِ ّای پژٍّص :-5
 تعییي ًقاط ضعف، قَت، فزصت ٍ تْذیذ هَجَد)هزحلِ ٍرٍدی( -اٍل هزحلِ

 ّب  فشكت ٍ تْذیذّب هؼف، لَت، ًمبى هَسد دس كبحت ًظشاى ٍ وبسؿٌبػبى ثشسػی ًظشات اص پغ 

 اسصیبثی هبتشیغ هشحلِ وِ دس ایي  ؿذُ اص ًشیك ٍصى دّی تخلیق ًمٌِ ای خوغ آٍسی آًْب ستجِ ٍ هشیت

 ؿذ. اػتخشاج (6 )خذٍل خبسخی ػَاهل ٍ (5)خذٍل داخلی ػَاهل

 
  (IFAS) داخلی عَاهل ارسیاتی هاتزیس :5جذٍل

 ػَاهل داخلی

S1ٍخَد تؼذاد صیبد سٍػتبّبی هشصی دس وـَس . 

S2ػبهلی ثشای همبثلِ ثب ًباهٌی  . پشاوٌذگی سٍػتبّب)ایي

 اػت(

S3خلَگیشی تَػؼِ ًب اهٌی دس هشصّب . 

S4ٍخَد ثبصاسچِ ّبی هشصی . 

S5حوَس دس هـبسوت ّبی ػیبػی . 

S6لشاس گشفتي دس هؼیش تشاًضیتی . 

.S7 شصًـیٌیٍخَد تؼبًٍی ّبی ه 

S8هـبسوت خبهؼِ هحلی. 

S9پزیشؽ هؼئَلیت ّبی اختوبػی. 

W1ًبپبیذاسی هؼیـت. 

W2ػذم تٌَع اؿتغبل. 

.W3تٌَع لَهی 

W4تٌَع هزّجی. 

W5هْبخشت لـش خَاى اص سٍػتبّب. 

W6هتغییش ثَدى لَاًیي هشصی. 

W7ًبپبیذاسی خوؼیت. 

W8ػذم تَػؼِ صیشػبختْب. 

W9شصی.حبوویت فمش ٍ هحشٍهیت دس هٌٌمِ ه 

W10پبییي ثَدى ػٌح ویفیت صًذگی. 

W11دٍس ثَدى اص هشوض اكلی خوؼیت. 

W12ػذم ػشهبیِ گزاسی ّبی خلَكی. 

W13ػبخت فشٌّگی حبون ثش خبًَادُ ّبی ػبوي هشص. 
 

 (EFAS) عَاهل خارجی ارسیاتی هاتزیس :6جذٍل

 ػَاهل خبسخی

O1خزة هشصثبًبى ثَهی. 

O2افٌذ غیش ػبهل(.ٍخَد خوؼیت)ثِ ػٌَاى یه ؿبخق دس پذ 

O3هـبسوت دس حفظ هٌبثغ ًجیؼی هشصّب. 

O4خزة ػشهبیِ گزاسی. 

O5تَػؼِ گشدؿگشی. 

O6)تَػؼِ سٍػتب) ثب حبوویت اهٌیت. 

T1حوَس هشصًـیٌبى دس لبچبق وبال. 

T2حوَس ًیشٍّبی فشاهٌٌمِ ای دس آى ػَی هشصّب. 

T3تشددّبی غیش هدبص. 

T4ػذم سهبیت هشصًـیٌبى اص حىَهت هشوضی. 

T5اصدٍاج ّبی آى ػَی هشصی. 

T6ٍسٍد اتجبع خبسخی. 

T7ػذم ػذالت فوبییی دس هٌبًك هشصی. 

T8ِهؼف دٍلت ّبی وـَس ّوؼبی. 

T9ایدبد ؿشاستْب. 

T10هزّجی ثب آى ػَی هشص-.اؿتشاوبت لَهی 
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 1393،هٌثع: ًگارًذگاى

 

فشكت 6ؼف داخلی ٍتؼذادًمٌِ ه 13لَت داخلی دس ثشاثش 9ثب تَخِ ثِ ثشسػی ّبی كَست گشفتِ، تؼذاد ًمٌِ

 ًمٌِ لَت ٍفشكت ثِ ػٌَاى هضیت ّب  15 دسهدوَع تؼذاد . تْذیذ ثیشًٍی تؼییي ؿذُ اػت10ثیشًٍی دسثشاثش

هؼف ٍتْذیذ ثِ ػٌَاى هحذٍدیت ّبی پیـشٍی سٍػتبّبی هشصی اػتبى خشاػبى سهَی ؿٌبػبیی 23ٍ تؼذاد

  .ؿذُ اػت
 

 تحلیل ًقاط قَت، ضعف، فزصت، تْذیذ:

ػپغ ثَػیلِ پشػـٌبهِ ٍ ًیف لیىشت ًمبى هؼف ٍلَت،فشكتْبٍتْذیذّب هَسد ػٌدؾ لشاسگشفت ٍ

ثِ ػٌَاى هیبًگیي ٍصًی ّش ػبهل دس ًظش گشفتِ ؿذ. دس  spssهیبًگیي  ٌّذػی ٍصى ػبهل ّب دس ًشم افضاس 

ًـبى دٌّذُ  7خذٍل .اداهِ ثش اػبع سٍؽ ٍصى دّی ًمٌِ ای الذام ثِ ٍصى دّی اػتبًذاسد ػبهل ّب گشدیذ

هدوَع ٍصًْبی دادُ ؿذُ ،هیبًگیي ٍصى ّب،ٍصى ًؼجی ٍستجِ ّش یه اص هَلفِ ّبی ًمبى لَت،هؼف،فشكت 

 .ّبٍتْذیذ ّب هی ثبؿذ

 : هاتزیس عَاهل داخلی 7جذٍل 
 اهتیبص ًْبیی ستجِ ٍصى ػَاهل داخلی ػیؼتن

ت
ى لَ

ًمب
 

1S.0.046113 2.25 0.0205 ٍخَد تؼذاد صیبد سٍػتبّبی هشصی دس وـَس 

2S)0.059423 2.5 0.0238 پشاوٌذگی سٍػتبّب)ایي ػبهلی ثشای همبثلِ ثب ًباهٌی اػت 

 S3 0.0121 2 0.024254 خلَگیشی تَػؼِ ًب اهٌی دس هشصّب

 S4 0.0415 3.6 0.149418 ٍخَد ثبصاسچِ ّبی هشصی

 S5 0.0393 3.3 0.129663 حوَس دس هـبسوت ّبی ػیبػی

ش تشاًضیتیلشاس گشفتي دس هؼی  S6 0.0273 2.8 0.076401 

S70.031695 2.16 0.0147 ٍخَد تؼبًٍی ّبی هشصًـیٌی 

 S8 0.0350 3 0.105142 هـبسوت خبهؼِ هحلی

 S9 0.0461 4 0.184453 پزیشؽ هؼئَلیت ّبی اختوبػی

 0.806562 هدوَع اهتیبص ًْبیی لَت ّب

ف
ى هؼ

ًمب
 

1W0.087558 2 0.0438 ًبپبیذاسی هؼیـت 

 W2 0.0310 1.56 0.04431 ػذم تٌَع اؿتغبل

 W3 0.0255 1.28 0.032636 تٌَع لَهی

 W4 0.0291 1.47 0.042829 تٌَع هزّجی

 W5 0.0205 1.11 0.022749 هْبخشت لـش خَاى اص سٍػتبّب

 W6 0.0078 1 0.007761 هتغییش ثَدى لَاًیي هشصی

7W0.061333 1.75 0.0350 ًبپبیذاسی خوؼیت 

8W0.027572 1.16 0.0238 ػذم تَػؼِ صیشػبختْب 



 گذاریّای سزهایِّوایص هلی هزسًطیٌی، تَسعِ پایذار ٍ فزصت
 

9W0.08052 1.94 0.0415 حبوویت فمش ٍ هحشٍهیت دس هٌٌمِ هشصی 

 W10 0.0371 1.81 0.067222 پبییي ثَدى ػٌح ویفیت صًذگی

 W11 0.0147 1.08 0.015848 دٍس ثَدى اص هشوض اكلی خوؼیت

12W0.037109 1.36 0.0273 ػذم ػشهبیِ گزاسی ّبی خلَكی 

13W0.014039 1.05 0.0134 ػبخت فشٌّگی حبون ثش خبًَادُ ّبی ػبوي هشص 

 0.54606 هدوَع اهتیبص ًْبیی هؼف ّب

 1.352168 هدوَع هبتشیغ داخلی

 1393تزرسیْاٍهحاسثات ًگارًذگاى، :هٌثع
 

 :  هاتزیس عَاهل خارجی8جذٍل 
 اهتیبص ًْبیی ستجِ ٍصى ػَاهل داخلی ػیؼتن

ى ف
ًمب

ت
شك

 

 O1 0.0088 2 0.017524 خزة هشصثبًبى ثَهی

2O)0.16602 4 0.0415 ٍخَد خوؼیت)ثِ ػٌَاى یه ؿبخق دس پذافٌذ غیش ػبهل 

3O0.133701 3.6 0.0371 هـبسوت دس حفظ هٌبثغ ًجیؼی هشصّب 

4O0.105142 3 0.0350 خزة ػشهبیِ گزاسی 

5O0.040165 2.3 0.0175 تَػؼِ گشدؿگشی 

6O0.073672 2.7 0.0273 ٍػتب) ثب حبوویت اهٌیت(تَػؼِ س 

 0.536224 هدوَع اهتیبص ًْبیی فشكت ّب

ى  تْذیذ
 ًمب

 T1 0.0273 1.86 0.050752 حوَس هشصًـیٌبى دس لبچبق وبال

 T2 0.0273 1.85 0.050479 حوَس ًیشٍّبی فشاهٌٌمِ ای دس آى ػَی هشصّب

 T3 0.0109 1.09 0.01193 تشددّبی غیش هدبص

 T4 0.0330 2 0.066032 ػذم سهبیت هشصًـیٌبى اص حىَهت هشوضی

 T5 0.0160 1.3 0.02085 اصدٍاج ّبی آى ػَی هشصی

 T6 0.0098 1 0.009823 ٍسٍد اتجبع خبسخی 

 T70.043855 1.72 0.0255 ػذم ػذالت فوبییی دس هٌبًك هشصی 

 T8 0.0221 1.55 0.034258 هؼف دٍلت ّبی وـَس ّوؼبیِ 

دبد ؿشاستْبای   T9 0.0310 1.9 0.058986 

هزّجی ثب آى ػَی هشص-اؿتشاوبت لَهی   T10 0.0189 1.4 0.026528 

 0.373492 هدوَع اهتیبص ًْبیی تْذیذات 

 0.909716 هدوَع هبتشیغ خبسخی 

 1393ّاٍهحاسثات ًگارًذگاى، تزرسی :هٌثع

 

ثِ ػٌَاى 184/0ثب اهتیبص ًْبیی اختوبػی  پزیشؽ هؼئَلیت ّبی. S9ًـبى هی دّذ وِ هَلفِ  Swotتحلیل 

هْن تشیي ًمٌِ لَت دس صهیٌِ وبسوشد اهٌیتی سٍػتبّبی هشصی اػتبى هٌشح هی ثبؿذ. دس هیبى ػَاهل هَسد 
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هْن تشیي ًمٌِ هؼف هبتشیغ  087/0ثب اهتیبص ًْبییًبپبیذاسی هؼیـت W1ثشسػی دس ًمبى هؼف هَلفِ 

ثب ٍخَد خوؼیت)ثِ ػٌَاى یه ؿبخق دس پذافٌذ غیش ػبهل( O2  ِداخلی اػت. ًجك ًظشات ٍ هحبػجبت هَلف

ػذم سهبیت هشصًـیٌبى اص حىَهت T4هْن تشیي فشكت ٍ دس هیبى تْذیذات هَلفِ 0/ 166اهتیبص ًْبیی 

 یه تْذیذ هْن دس ثشًبهِ ّب هحؼَة هی ؿَد.066/0ثب اهتیبص ًْبیی هشوضی
 اًتخاب استزاتژی هٌاسة 

 

تشیغ اسصیبثی هَلؼیت ٍ الذام اػتشاتظیه  اهتیبص ًْبیی ّش یه اص ًمبى سا ثشای تؼییي ساّجشد دس هب

 536/0،فشكتْب  545/0،ًمبى هؼف 806/0هحبػجِ ًوَدُ وِ ثذیي ؿشح هی ثبؿذ: ًمبى لَت

 373/0،تْذیذّب 

 

 
 هاتزیس ارسیاتی هَقعیت ٍ اقذام استزاژیک -1ضكل 

 1393ّاٍهحاسثات ًگارًذگاى، تزرسی :هٌثع

 

ثذػت آهذُ ًـبى گش تؼلي اػتشاتظی تْبخوی ثش تَػؼِ وبسوشد اهٌیتی سٍػتبّبی هشصی اػتبى هی  ًتبیح

ثبؿذٍ هؼئَلیي ثبیذ ػؼی وٌٌذ اص ًمبى لَت ٍ فشكت ًْبیت اػتفبدُ سا ثشدُ ٍ ثِ ػوت ایي ساّجشدّب گبم 

 ثشداسًذ.

ِ دٍم  ِ هقایسِ( –هزحل ثزد )هزحل ٍیي رّا  تذ

ب، هشحلِ اسصیبثی دسثشگیشًذُ اثضاسّبیی اػت هتىی ثِ اًالػبت ثِ دػت دس چبسچَة تذٍیي اػتشاتظی ّ

 . آهذُ اص هشحلِ اسصیبثی هحیي خبسخی ٍ داخلی ٍ خالكة تدضیِ ٍ تحلیل ػَاهل اػتشاتظیه



 گذاریّای سزهایِّوایص هلی هزسًطیٌی، تَسعِ پایذار ٍ فزصت
 

 WT - ST - WO – SOتذٍیي استزاتژیْای 

بًك ٍداخلی ٍ دس ایي گبم ًمبى لَت داخل ٍفشكتْبی خبسخی، ًمبى هؼف داخلی ٍفشكتْبی خبسخی، ًم

ثِ تشتیت  تْذیذّبی خبسخی ٍ ًمبى هؼف داخلی ٍ تْذیذّبی خبسخی ثب یىذیگش همبیؼِ ؿذًذ ًٍتیدةآًْب

 - ٍ هؼف (ST) تْذیذ -، لَت (WO)فشكت -، هؼف(SO)فشكت -دسخبًِ ّبی هشثَى ثِ گشٍُ اػتشاتظی لَت

 (1390،130دس خذٍل صیش دسج گشدیذ.)اثشاّین صادُ ٍ ّوىبساى (WT)تْذیذ 

 SWOT.  تحلیل 8جذٍل 
 فشكتْب: SWOTتحلیل 

O1خزة هشصثبًبى ثَهی. 

O2 ٍخَد خوؼیت)ثِ ػٌَاى یه.

 ؿبخق دس پذافٌذ غیش ػبهل(

O3 هـبسوت دس حفظ هٌبثغ ًجیؼی.

 هشصّب

O4خزة ػشهبیِ گزاسی. 

O5تَػؼِ گشدؿگشی. 

O6)تَػؼِ سٍػتب) ثب حبوویت اهٌیت. 

 تْذیذّب:

T1بق وبال.حوَس هشصًـیٌبى دس لبچ 

T2 حوَس ًیشٍّبی فشاهٌٌمِ ای دس آى ػَی.

 هشصّب

T3تشددّبی غیش هدبص. 

T4ػذم سهبیت هشصًـیٌبى اص حىَهت هشوضی. 

T5اصدٍاج ّبی آى ػَی هشصی. 

T6ٍسٍد اتجبع خبسخی. 

T7ػذم ػذالت فوبییی دس هٌبًك هشصی. 

T8ِهؼف دٍلت ّبی وـَس ّوؼبی. 

T9ایدبد ؿشاستْب. 

T10جی ثب آى ػَی هشصهزّ-.اؿتشاوبت لَهی 

 ًمبى لَت:

S1 ٍخَد تؼذاد صیبد سٍػتبّبی .

 هشصی دس وـَس

S2 پشاوٌذگی سٍػتبّب)ایي ػبهلی .

 ثشای همبثلِ ثب ًباهٌی اػت(

S3 خلَگیشی تَػؼِ ًب اهٌی . 

S4ٍخَد ثبصاسچِ ّبی هشصی . 

S5 حوَس دس هـبسوت ّبی .

 ػیبػی

S6لشاس گشفتي دس هؼیش تشاًضیتی . 

.S7 ًٍی ّبی هشصًـیٌیٍخَد تؼب 

S8هـبسوت خبهؼِ هحلی. 

S9 پزیشؽ هؼئَلیت ّبی.

 اختوبػی

 :(SO) تْبخوی -ساّجشدّبی سلبثتی

SO1 تَػؼِ ًشح افضایؾ خوؼیت دس:

 هشصّب

SO2 : ػبصی ػبصهبى ّبی هشدهی فؼبل 

SO3 تمَیت َّیت هلی دس ثشاثش َّیت:

لَهی دس خزة ًیشٍّبی ثَهی ثشای 

 هؼئَلیت ّب.

SO4ّ ِبیی اص تؼبًٍی ّبی :ایدبد غشف

 هشصًـیي دس ثبصاسچِ ّبی هشصی

SO5 تَػؼِ كٌبیغ تجذیلی وـبٍسصی:

دس هٌٌمِ ٍ اختلبف غشفِ ّبیی دس 

 ثبصاسچِ ّبی هشصی ثِ ایي هحلَالت

 

 

 :(ST)ساّجشدّبی تٌَع

St1 فؼبل ػبصی ثبصاسچِ ّبی هشصی ٍ خزة:

 ًیشٍّبی ثَهی دس آى

St2افضایؾ ػْن ثبصسگبًی فشاهلی : 

 

St3ولی وشدى آهبیؾ هٌبًك هشصی :ػ 

St4 فؼبل ػبصی ؿَسای ؿْش ٍ سٍػتب دس :

 هٌبًك هشصی

St5 ّن پب ؿذى تَػؼِ ٍ اهٌیت ٍ ٍسٍد :

 ّوضهبى ثِ هٌٌمِ.

St6 تبویذ ثش اكَل پذافٌذ غیش ػبهل دس:

 صیشػبختْب

St7 ِاخشای ًشح خشیذ هشصًـیٌبى اص ثبصاسچ :

 ّب ٍ اص هیبى ثشداؿتي چتشثبصاى.
 

 :ًمبى هؼف

W1ًبپبیذاسی هؼیـت. 

W2ػذم تٌَع اؿتغبل. 

 :(WO)ساّجشدّبی ثبصًگشی

WO1 ٍ هذیشیت ثْیٌِ هٌبثغ صیشثٌبیی:

 التلبدی

 :(WT)ساّجشدّبی تذافؼی

WT1 ایدبد داًـگبُ ٍ هشاوض فشٌّگی دس هشاوض:

 خوؼیتی هشصی

 بریونی

 درونی
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.W3تٌَع لَهی 

W4تٌَع هزّجی. 

W5هْبخشت لـش خَاى اص سٍػتبّب. 

W6هتغییش ثَدى لَاًیي هشصی. 
 

WO2 ثشًبهِ سیضی هٌبػت ٍ لبثل اخشا:

 ثشای گؼتشؽ تَسیؼن دس هٌبًك هشصی.

WO3  ثشًبهِ سیضی ّبی هحلی ثب تبویذ:

ثش تَػؼِ دسٍى صا ٍ ساّجشد هؼیـت 

 پبیذاس

 

WT2:  فؼبل ػبصی ًشح فشٍؽ ػَخت 

WT3 ِتبویذ ثش تَػؼِ ّودبًج : 

: WT4 :ی ّبی تدبسی دس ساػتبی بًٍتَػؼِ تؼ

 ػشهبیِ ّبی وَچه هشصًـیٌبى تلفیك

WT5ؿٌبػبیی هؼبیل ٍ هـىالت هشصًـیٌبى : 

WT6 ثبصًگشی دس همشسات كبدسات ٍ ٍاسدات :

 وبال ٍ ػیبػتْبی اهٌیتی هشص

WT7 تبویذ ثش تمؼین وبس ػلؼلِ هشاتجی ثیي:

 دٍلت هشوضی ٍ هٌبًك هشصی دس اهش تَػؼِ

 

 1393ّاٍهحاسثات ًگارًذگاى، تزرسی :هٌثع

 

ِ س ّای کوی ) –َم هزحل ثزد ِ هاتزیس رّا ِ تصوینQSPMارائ  گیزی( ( )هزحل

دػت آهذُ دس هشحلِ لجل، اص ًشیك لوبٍت  ثٌذی ساّجشدّبی لبثل لجَل ثِ دس ایي هشحلِ اثتذا ثب اٍلَیت

بص اهتی (QSPM)سیضی ساّجشدی ووی  ؿَْدی ساّجشدّبی ًْبیی سا اًتخبة وشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص هبتشیغ ثشًبهِ

ثٌذی ساّجشدّبی لبثل  ثب اٍلَیتپغ اص هـخق ًوَدى هیضاى خزاثیت  ؿَد. ّش ساّجشد هـخق هیًْبیی 

اهتیبص ًْبیی ّش هؼیبس  (QSPM)سیضی ساّجشدی ووی  دػت آهذُ ٍ ثب اػتفبدُ اص هبتشیغ ثشًبهِ لجَل ثِ

 ؿَد. هـخق هی

 

یتی رٍستاّای هزسی .  اٍلَیت تٌذی راّثزدّای ارایِ ضذُ در عزصِ تَسعِ کارکزد اه11ٌجذٍل 

 استاى خزاساى رضَی

ستجِ
ًوشُ  

 ًْبیی

 ساّجشد

1 244/1 Wt4هشصًـیٌبى.ی تلفیك ػشهبیِ ّبی وَچه .تَػؼِ تؼبًٍی ّبی تدبسی دس ساػتب 

2 148/1 St1.فؼبل ػبصی ثبصاسچِ ّبی هشصی ٍ خزة ًیشٍّبی ثَهی دس آى ّب. 

3 996/0 Wt7دٍلت هشوضی ٍ هٌبًك هشصی دس اهش تَػؼِ. . تبویذ ثش تمؼین وبس ػلؼلِ هشاتجی ثیي 

4 957/0 So5 تَػؼِ كٌبیغ تجذیلی وـبٍسصی دس هٌٌمِ ٍ اختلبف غشفِ ّبیی دس ثبصاسچِ ّبی .

 هشصی ثِ ایي هحلَالت.

5 791/0 So3.تمَیت َّیت هلی دس ثشاثش َّیت لَهی دس خزة ًیشٍّبی ثَهی ثشای هؼئَلیت . 

6 757/0 So2ّبی هشدهی هبًٌذ ثؼیح. . فؼبل ػبصی ػبصهبى 

7 536/0 Wo2.ثشًبهِ سیضی هٌبػت ٍ لبثل اخشا ثشای گؼتشؽ تَسیؼن دس هٌبًك هشصی. 

 1393تزرسیْاٍهحاسثات ًگارًذگاى، :هٌثع
 



 گذاریّای سزهایِّوایص هلی هزسًطیٌی، تَسعِ پایذار ٍ فزصت
 

 

 گیزی ًتیجِ -6
 

هٌبًك هشصی ایشاى ثِ دلیل ٍیظگی ّبی خبكی ّوچَى هَلؼیت خغشافیبیی ٍ طئَپلیتیىی، فمش ٍ تَػؼِ 

هٌبًمی حؼبع ٍ آػیت پزیش ثِ ؿوبس هی  ست ثب وبًَى ّبی ثحشاى دس وـَسّبی ّوؼبیِ ٍ....ًیبفتگی، هدبٍ

سًٍذ ٍ اص ایٌشٍ ثشای هذیشیت كحیح هؼبئل ایي هٌبًك ثبیؼتی هٌبلؼبت ٍ ثشسػی ّبی دلیمی پیشاهَى 

ِ هٌبًك هشصی ثبیؼتی ًَػی تؼبدل ّوفشكت ّب ٍ چبلؾ ّبی آى كَست گیشد. ثِ ًَس لٌغ، دس تَػؼِ 

خبًجِ هذ ًظش لشاس گیشد. ثِ گًَِ ای وِ هوي ثشلشاسی فوبیی ًؼجتب اهي، الذام ثِ تَػؼِ التلبدی ٍ فشٌّگی 

هٌبًك هشصی ًوَد. ٍ ایي تَػؼِ سا ثلَست پبیبپبی ٍ هتٌبػت اداهِ داد تب ّشوذام اص هَلفِ ّبی تَػؼِ ٍ 

 ٌذ. اهٌیت لبثلیت ّن افضایی داؿتِ ٍ ثِ كَست هىول یىذیگش ػول ًوبی

فشاّن وشدى صهیٌِ ّبی تؼْیالت سفبّی ٍ اهىبًبت صیؼتی،  تدْیض هٌبًك هشصی ثِدس ایي ساػتب، 

ػشهبیِ گزاسی دس ایي هٌبًك الجتِ ثِ ؿشى تبهیي اهٌیت، تَخِ ثِ ّذایت هشدم هحلی، تَػؼِ گبم ثِ گبم ثب 

ذگی ٍ سهبیت ًؼجی ػبوٌیي ، ثبال ثشدى حغ ػاللِ هٌذی ثِ هحل صً"تَػؼِ اص پبییي ثِ ثبال  "سٍیىشد 

تَػؼِ ػىًَتگبُ ّبی هشصی دس ّوِ اثؼبد آى ٍ هٌٌجك ثب هشصّب ٍ ... اص هْوتشیي هشٍسیبت خَاّذ ثَد. 

ًیبصّبی سٍص اختوبػبت ثبیذ اًگبؿتِ ؿَد. تلَس ایٌىِ ػلت ًبپبیذاسی ثؼیبسی اص ػىًَتگبُ ّبی هشصی دس 

ػتگزاسی هی ثبؿذ، چٌذاى كحیح ًیؼت، ثلىِ ایي ػَاهل ته ثؼذی ًظیش خذهبت، التلبد، هحیي ٍ ػیب

تَػؼِ ثبیذ ّوِ خبًجِ ًگشاًِ ٍ ثب دس ًظش گشفتي ًیبصّبی سٍ ثِ تضایذ ثبؿذ. ّوبًگًَِ وِ ًوی تَاى هْبخشت سا 

تٌْب دس گشٍ یه هتغیش ٍ تبثیشات آى تحلیل وشد، دسصهیٌِ تَػؼِ ػىًَتگبُ ّبی هشصی ًیض ثِ ّویي كَست 

 ػلل اختوبػی خشد تب ػلل ػیبػی والى سا دس ثش هی گیشد.  اػت ایي هؼبلِ اص

دس ّش هٌٌمِ ثبیذ ػلل ثِ كَست هحلی ٍ ثَهی ؿٌبػبیی ٍ دس خْت سفغ آًْب تالؽ ؿَد. دس ساثٌِ ثب 

تَػؼِ وبسوشد اهٌیتی سٍػتبّبی هشصی اػتبى خشاػبى  ّبی اػتشاتظی ثٌذی اٍلَیتاػتبى خشاػبى سهَی 

 ٍ تؼییي ووّی اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ هذل هؤثشٍ داخلی ٍ خبسخی ػَاهل لیلتح ٍ تدضیِ ًشیك اص سهَی

اػتشاتظی تْبخوی ثش تَػؼِ وبسوشد اهٌیتی سٍػتبّبی هشصی اػتبى   SWOT ثِ تَخِ ثب . گشدیذ هـخق

هؼلي هی ثبؿذٍ هؼئَلیي ثبیذ ػؼی وٌٌذ اص ًمبى لَت ٍ فشكت ًْبیت اػتفبدُ سا ثشدُ ٍ ثِ ػوت ایي 

ثب تَخِ ثِ اٍلَیت ساّجشد تْبخوی دس تَػؼِ گشدؿگشی ایي هٌٌمِ تؼذاد ساّجشد ّبی  گبم ثشداسًذ. ساّجشدّب

تَػؼِ تؼبًٍی ّبی  ساّجشد QSPMاسائِ ؿذُ ًؼجت ثِ دیگش ساّجشدّب ثیـتش هی ثبؿذ ٍ ثب تَخِ ثِ خذٍل 

دس اٍلَیت اٍل لشاس  244/1ثب اهتیبص ًْبیی خزاثیت تدبسی دس ساػتبی تلفیك ػشهبیِ ّبی وَچه هشصًـیٌبى 

 گشفتِ اػت.
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