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 چكیده

-هبی منحصش ثه فشد هش کشوس و منطقهاص سشمبیه هبی محیط طجیؼی و اکوتوسیستیهبی گشدشگشی، خصوصبً خبرثههب و قبثلیتخبرثه

خهرت توسرؼه گشدشرگشی و دس نهبیرت توسرؼه منطقره داسای        ،سیضی ثرشای ن  ثنذی و ثشنبمهذ که شنبسبیی، طجقهنسوای ثه شمبس می

ثره   SPSSو ثب کمک نرش  افرضاس    AHP, Swotهبی مذل دس این پژوهش ثب سوشهبی ػلمی و ثب استفبده اص. ثبشذاهمیت ثبالیی می

 نتیدره  اسرت.  پشداختره شرذه  سیضی توسؼه گشدشگشی شهشی دس خهت ثشنبمه شهش یبسوجهبی محیطی اولویت ثنذی توا شنبسبیی و 

 توانذ سبلیبنه پزیشای خمغ کثیشی اص گشدشگشا  داخلری و خربسخی ثبشرذ کره ایرن امرش      می شهش یبسوجدهذ پژوهش حبضش نشب  می

هبی صیجب وخود چشم انذاصشود. ثب توخه ثه نتبیح، مشد  و دس نهبیت ثبػث توسؼه گشدشگشی می دسنمذثبػث اشتغبل صایی و افضایش 

هب مبننذ پبسک خنگلی یبسروج،  سودخبنه کنبس و دساطشاف سوستبیی  هبی طجیؼی و خنگلی دس نواحیخمله پبسک و منحصش ثه فشد اص

، ستجره اول سا ثره خرود    شرهش یبسروج  سیرضی توسرؼه توسیسرم    ثه ػنوا  نقرب  قروج خهرت ثشنبمره    غیشه  ای وتنگ مهشیب ، تنگ گنده

ػبمل دس نظش گشفتره شرذ.    ینتش هذاشتی نیض ثه ػنوا  نقطه ضؼف، مهماختصبص داده است. نبمنبست ثود  و ػذ  کفبیت تسهیالج ث

سیرضی توسیسرم دس منطقره، ثره حسربة نوسدنرذ.       هم چنین کبسشنبسب ، تخشیت محیط صیست سا مهمتشین ػبمل تهذیذ خهرت ثشنبمره  

شرهش  سیرضی توسرؼه توسیسرم    نیض ثه ػنوا  فشصرت خهرت ثشنبمره    یبسوجگزاسی دس ثخش گشدشگشی افضایش توخه دولت ثه سشمبیه

فبصله اص مسیش استجبطی اولویت اول و مؼیربس  نشب  داد مؼیبس  AHP، ستجه اول سا ثه خود اختصبص داده است. نتبیح حبصل اص یبسوج

 .دهذ یسیضی توسیسم ثه خود اختصبص ماستفبع اولویت نخش سا دس ثشنبمه
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 همدقم
  لاهح رد و  هدهک بوسحم یداصتقا لمع کی ،تسا هتفهن نآ رد هک یفسلف و یملع نیماضم هم  اب یرگکدرگ هزورما
  تعنهص زا  نازهیر ههما   نرب و نارظنبحاهص زا یرایهسب و تهسا ناهج یراجت داصتقا یلصا ناکرا زا یکی هب ندک لیدبت
  عهبنم  نارگهکدرگ و   یرگهکدرگ تعنهص ،هتفای هعسوت یا روشک رد دننکیم دای هعسوت یلصا نکر ناونعب یرگکدرگ
  تهیم ا ن(6396:7    ،ییاقهس و یدزهی یلپاهپ) دنیآیم رامک هب ا روشک یداصتقا دمآرد یلصا دلوم و هدوب دمآرد یلصا

-  شخبدهیما زا یهکی و هدمآرد ناهج یتامدخ تعنص نیرتگرزب ناونع هب هک تسا هدیسر یدح هب یرگکدرگ تعنص
 اب ناهج رسارس رد تسیروت رفن اهنویلیم هنالاس ندننکیم دای هعسوت هاگرذگ ناونع هب نآ زا هک تسا ییا تیلاعف نیرت
 ندادرا  رهق اهب هعسوت لاحرد و هتفرشیپ یا روشک زا یرایسب ندنکابیم رفس و ییاج هباج لاح رد نوگانوگ یا هزیگنا
      و اهیوپ یناهسنا تهیلاعف نهیا یهسایس لئاسم و تاطابترا ،یگن رف ،یعامتجا ،یداصتقا هخرچ رد یرگکدرگ هاگیاج
   نآ تدهمدنلب و تدهمهاتوک عفانم زا و دناهداد رارق ناکروشک رد ورشیپ یا تیلاعف ةحولرس رد ار دود نودب تعنص
  یاه    نارهحب زورهب یهپ رد ینونک نارود رد ندنوکیم دنمهرهب ،ددرگ یم نایامن حیحص تیریدم و یزیرهمانرب وترپ رد
    ساهسا رهب اه    ههمانرب ههک دراد ترورهض ،رادیاپ هعسوت هب ندیسر هار رد عناوم داجیا و عبانم یدوبان ،یطیحم تسیز
-  شزرا اه  و دوهک ماجنا طیحم زا رمتسم و روخرد یرادربهرهب ا  ات دریگ تروص یطیحم ناوت یبایزرا و تخانک
  ،یعاهمتجا - یداهصتقا یا همانرب یارجا و هعسوت یا راک ار نیودت زا شیپ ورنیا زا ندنوک ظفح طیحم یعیبط یا 
  یاه   یربراهک یارهب نیمزرس یکیژولوکا ناوت نییعت سپس و نآ یطیحم یا ناوت تخانک و هقطنم ییایفارغج یسررب
  ،یروهن)  تهسا ریذپان بانتجا یترورض ،تسیز طیحم ظفح و  یرخت نیرتمک اب رمتسم یرادربهرهب فد  اب فلتخم
 ن(0196:76 ،یناگراوآ یزورون
      هلاج یا زادهنا اهشچ ،یهمیلقا عونتم یا یگژیو ،یعیبط هوقلاب یا ناوت و تاناکما ندوب راد لیلد هب جوسای رهک
 هب ناریا یرگکدرگ و یعیبط اهم  طانم زا یکی ناونع هب یتشیعم و یداصتقا ،یگن رف یا هبذاج عاونا و یکیژولوکا
   تهعیبط تهختیاپ ار  دهمحاریوبو هیولیگهک ناتسا زکرم جوسای هک یروط هب دیآیم باسح هب روشک بونج صوصخ
-    ههمانرب ههنوگر  یارهب مزال یاه تیفرظ هقطنم ات هدک  جوم رکذلا قوف یطیحم یا ناوت ندناهدرک یراذگمان ناریا
    یا زادهنا اهشچ ،یهعیبط یا لیسناتپ تخانک  یترت نیدب ندکاب هتکاد ار اسیروت فلتخم یا شخب رد هژیو یزیر
  یاه   ههبنج زا دهناوت یهم یطیحم شزرا اب راثآ ظفح و یعیبط ،یگن رف یا هبذاج ،روآدوس یطیحم عبانم ،یکیژولوکا
    ههب ههجوت اهب نددرگ هقطنم حطس رد دمآرد  سک و لاغتکا  جوم و دکاب هتکاد جوسای رهک رب یدایز ریثأت یداصتقا
   یهعیبط یاه   ههبذاج و اه     تهیلباق ییاهسانک) یهطیحم اه  ناوهت یبایزرا  یقحت نیا رد یلصا فد  هدک هتفگ  لاطم
    تهیم ا و ترورهض ندرهیگ یهم رارق ش وژپ دروم هک ،دکابیم یرگکدرگ هعسوت رب ریثأت و جوسای رهک (یرگکدرگ
-  ههبذاج و اه تیلباق صوصخ هب یطیحم یا ناوت نتکاد اغریلع جوسای رهک هک دوکیم یکان اج نآ زا  یقحت نیا
    ،یعاهمتجا ،یداهصتقا یاه   ههنیمز رد یرهتلاعف شقن ناوتیم هک یرگکدرگ هعسوت تهج درف هبرصحنم یعیبط یا 
    نهیا رد اهم اذهل نتسا هتفرگن رارق هدافتسا و هجوت دروم ا  هبذاج نیا نونکات هنافساتم یلو ،دیامن افیا هقطنم ،یگن رف
    ار یرگهکدرگ هعهسوت رهب اهنآ تارثا و جوسای رهک یطیحم یا ناوت و ا تیلباق ییاسانک و هئارا اب ات اینارب ش وژپ
 ناییامن رهک نیا رد یرگکدرگ هعسوت تهج یا راک ار هئارا و یزیرهمانرب هب مادقا و هدومن نییبت و هعلاطم دروم



 719 ...رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت

  ینادهیم - یدانهسا یاهکور  یفلت زا ا هداد یروآ عمج یارب و تسا یلیلحت -یفیصوت هعلاطم عون زا رضاح ش وژپ
   زهکرم یاه   یرامهکرس تاهعالطا و رامآ زا هدافتسا اب دوجوم تاعالطا ادتبا ،هعلاطم نیا ماجنا رد نتسا هدک هدافتسا
    عباهنم نتهسا هدهیدرگ یروآ عمج هریغ و یفارگوپوت یا هشقن ،هدک ماجنا یا ش وژپ ،تالجم ،ا باتک ،ناریا رامآ
  اهب هبحاصم و عوضوم اب طبترم یاهنامزاس هب ایقتسم هعجارم  یرط زا زین زاین دروم یعامتجا -یداصتقا و یکیژولوکا
- نامزاهس ناسانکراک ار ش وژپ نیا یرامآ هعماج نتسا هدک هیهت هقطنم هد اشم نینچم  و اهنامزاس نیا ناسانکراک
 هنومن اجح ناونع هب جوسای رهک رد یرگکدرگ سانکراک 69 عومجم رد هک دن دیم لیکشت یرگکدرگ طبترم یا 
 نتسا هدک هدافتسا شجنس رازبا ناونع هب همانشسرپ زا ،ش وژپ نیا رد ندندک باختنا
  یا دهیدهت و ا تصرف ،توق ،فعض یاقن دیاب رهک یرگکدرگ هعسوت یطیحم یا ناوت یبایزرا و یسررب روظنم هب
  یزهیر ههمانرب نونف نیرتهب زا یکی هک تسا هدک هدافتسا swot لیلحت شور زا ،روظنم نیا هب ندومن ییاسانک ار هقطنم
  اه  هیضرف نومزآ و یّصمک یا  هداد لیلحت و هیزجت یارب ش وژپ نیا رد ن(1196:66 ،ینامیلس) تسا لیلحت و هیزجت و
    نیهب یگتهسبم  نازهیم فیصوت یارب) یگتسبم   یرض ،یناوارف عیزوت دننام یطابنتسا و یفیصوت رامآ یا  شور زا
  ،یهئزج =66/6 -36/6    یگتهسبم   یارهض وهگلا نیا ساسا رب نتسا هدک هدافتسا (3136) سیوید یوگلا زا ا ریغتم
 ،( دنوهک یم فیصوت ،لماک =6 و الاب یلیخ =2/6 -33/6 ،الاب =7/6 -30/6 ،طسوتم =9/6 -37/6 ،نییاپ =6/6 -37/6
  ههب  swot    رازهبا زا  هیقحت فده  و تالاؤس یاتسار رد ندک هدافتسا ،یاتن یسررب یارب spss رازفا مرن و نویسرگر زا
      زا هدافتهسا اهب زهین تاهعالطا لهیلحت نتسا هدک هدافتسا ینوریب و ینورد طیحم لماوع یدنب هقبط و ییاسانک روظنم
-  تهیلباق نیهیعت روظنم هب نتسا هتفرگ ماجنا efe ینوریب لماوع یبایزرا سیرتام و ife ینورد لماوع یبایزرا سیرتام
-   ایمهصت رهصانع یدهنب تهیولوا و ییاسانک اب شور نیا ندک هدافتسا یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف زا یرگکدرگ یا 
 ن(7196:67:،ید از) دوک یم عورک یریگ
   هنیشیپ

     یجراهخ تاهعلاطم رد نتهسا هدهک ماجنا ناهج و ناریا رد اسیروتوکا و اسیروت هنیمز رد یددعتم تاقیقحت نونکات
7) گنیک و گناد تاعلاطم هب ناوتیم     یارهب یهعیبط یاه   ههبذاج یباهیزرا ناونع تحت یحرط رد هک درک هراکا (766
  رد دهناوت یهم یبتارم هلسلس لیلحت هک دندیسر هجیتن نیا هب ،ایلارتسا رد ایروتکیو یلم کراپ یدروم هنومن یرگکدرگ
  یراهی نار    یدهم ههب تهسیز طیهحم زا تظافح و یراذگهیامرس یدنبتیولوا رد و نارگکدرگ هب  سانم لحم باختنا
       اتهسیس زا هدافتهسا اهب هوقلاهب اهسیروتوکا یاه    تیاهس ییاهسانک ههب یاهلاقم رد (7667) ناراکم  و یجرناب ندناسر
  ههب هقطنم یبرغ شخب هک هدرک ناونع و هتخادرپ دن  لاگنب برغ رد روپاندیم یا لگنج رد GIS ییایفارغج تاعالطا
 (3667  ) وناهکات نتهسا  سانم اسیروتوکا هعسوت یارب ینغ یگن رف ثاریم و شحو تایح ،زبسرس یا لگنج تلع
      رد نتهسا هدوهمن هدافتهسا اکنالیرهس اهسیروت یبایرازاب کیژتارتسا یزیرهمانرب تهج AHP-SWTO یبیکرت لدم زا
  اهب « سراهف ناتسا یلگنج هزوح ریز شک نیمزرس شیامآ» ناونع اب یش وژپ رد (0296) مودخم زین یلخاد تاعلاطم
  نتهسا هدرک یبایزرا ار هقطنم اسیروتوکا و یرادلگنج ،یرادعترم ،یزرواشک یا یربراک ،کیژولوکا لدم زا هدافتسا
   و دنواکهکا یاتهسور :ناهفصا ناتسا اسیروتوکا هعسوت ناوت یبایزرا ناونع اب یش وژپ رد (6396) ناراکم  و ما رپ
    شهخب رد و اهسیروتوکا یربراهک زا لصاح تدمدنلب یدنمدوس هب یوبرم راثآ نیرتشیب هک دنداد ناشن فارطا  طانم
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    ناوهنع اهب یهش وژپ رد (6396  ) ناراهکم  و یروهصنم نتسا هدومن زورب یلحم سایقم رد راثآ هنماد بولطمان تارثا
  تالهک -    دههشم روهحم رد هرهیغتم دهنچ شور و یرکلمع یدنبهنهپ یوگلا ساسا رب یرگکدرگ هعسوت ناوت یبایزرا
           یلهصا ههیال ناوهنع ههب نیهمز یربراهک و یهعیبط تارطاهخم یهسانک نیهمز ،یفارگوپوت ،ایلقا هیال 1 هک دنداد ناشن
 ندندوب یطیحم ناوت یاراد هعلاطم دروم هدودحم دصرد 27 هک دندیدرگ هیهت یرگکدرگ
 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
  راههنلا  فهصن زا یقرهک لوط هقیقد 09 و هجرد 67 و یلامک ضرع هقیقد 17 و هجرد 69 ییایفارغج عقوم رد جوسای
     تامیهسقت رهظن زا جوهسای رههک ن(69 :6396 ،دهمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرامآ همانلاس) تسا هتفرگ رارق  یونیرگ
  اهب 9796     لاهس رد جوهسای رههک نتهسا دمحاریوب ناتسرهک زکرم و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا زکرم روشک یسایس
       نیهسدنهم) دهک باهختنا لهک یرادهنامرف تهیزکرم ناو هنع هب 7796 لاس رد و دک یزیرهیاپ یرادا و یسایس فاد ا
    نآ تهیعمج نتهسا هدرهک لاغکا ار راتک  6616 رب غلاب 7396 لاس رد رهک نیا تحاسم ن(609 :7296،وسم  رواشم
 نتسا هدک لیکشت هلحم 97 و هیحان 7 زا رهک نیا نینچم  و هدوب رفن 797796

 
 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم هشقن -1 هرامش )کش

 جیاتن

 swot لدم زا هدافتسا اب جوسای رهش یاهیژتارتسا
  هدافتهسا اب ا هتفای هعومجم ،ینادیم یا یسررب و فلتخم عبانم زا هدک یروآ عمج تاعالطا و ا هداد یسررب زا سپ
 ات (تیم ا یب) رفص نیب ینزو ا هداد زا کی ر  هب efe و ife یا سیرتام زا هدافتسا اب ندک یدنب هقبط  swot رازبا زا
      یرگهکدرگ هعهسوت تههج ناهیاپ رد نددرهگ یهم هبساحم تازایتما عمج سپس ،هدک هداد صاصتخا (اهم رایسب) کی
  و اه  تهصرف ،فعض ،توق یاقن لیلحت ندک نیودت  سانم یا یژتارتسا ،تادیدهت و فعض یاقن هب هجوت اب هقطنم
 نتسا هدک هدروآ 7 ات 6 لوادج رد ا دیدهت



 319 ...رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت

 (ife) یلخاد )ماوع یسررب سیرتام -1 هرامش لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم
 (efe) یجراخ )ماوع یسررب سیرتام -2 هرامش لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 

 

 راد نزو زایتما دوجوم عضوزایتما نزو (strength) توق یاقن فیدر

 77/6 7 36/6 نننو یورسخ لت :دننام یندمت یا  هبذاج دوجو 6

 76/6 9 76/6 یورسخ لت زا هدک فشک راثآ زا ا انب یرامعم شزرا و یخیرات یا انب تمدق 7

 67/6 9 26/6 تسا فورعم دمحاریوب و هیولیگهکی هلوسام هب هک کیرک هلمج زا یمیدق یا اتسور و ا  هناخ دوجو 9

 16/6 7 76/6 نننو راتخم و اساق هدازماما ل م ییا  هاگترایز دوجو 7

 96/6 6 96/6 یلحم یقیسوم ،یزاب بوچ :هلمج زا یگن رف یا هبذاج دوجو 7

 76/6 6 76/6 یتنس و یلحم گن رف و موسر و بادآ دوجو 0

 06/6 7 96/6 ییالیز درزروم هچایرد و اساق هاک دس دوجو تیزم 2

 79/6 7 16/6 نننو یاهجنگ هگنت ،یدارمات گنت راشبآ ،جوسای راشبآ :هلمج زا یعیبط رظانم دوجو 1

 16/6 7 76/6 ایجاج ،هبگ ،ایلیگ ،یلاق :لیبق زا یتسد عیانص دوجو 3

 36/6 9 96/6 نننو روگنا ، یس :هلمج زا یریسدرس یا هویم دوجو 66

 66/6 7 76/6 ننن و نامیس دیلوت یارب زاین دروم داوم هلمج زا یندعم هدام دوجو 66

 36/6 9 96/6 فلتخم یب ذم یا تیلقا دوجو مدع 76

 رادنزو زایتما دوجوم عضو زایتما نزو (weaknesses) فعض یاقن

 36/6 9 96/6 یرگکدرگ شزرا اب راثآ  یرخت زا یریگولج تهج نابهگن و ظفاحم دوبن 96

 06/6 7 96/6 راثآ عضو هب یگدیسر رد یلحم تکراشم دوبن ای دوبمک 76

 76/6 7 76/6 یرگکدرگ نکاما رد امن ار دوبن 76

 76/6 6 76/6 اهنآ لخاد یزادرپ رون نادقف و راثآ هطوحم لخاد رد امن ار یا ولبات دوبن 06

 66/6 7 76/6 یحیرفت و ی اگتماقا تاناکما دوبمک 26

 76/6 6 76/6 یتامدخ و یتکادهب تالیهست ندوب  سانمان 16

 76/6 6 76/6 رهک یرگکدرگ نکاما عاونا دوجو زا  یقد و عماج یناسر عالطا مدع 36

 76/6 7 06/6 فلتخم لیالدب یرگکدرگ شخب رد یراذگ هیامرس تهج هقطنم نینکاس لیامت مدع 67

 16/6 7 76/6 یرگکدرگ شزرا اب راثآ نیب یگن رف و یعامتجا ،یکیزیف تاطابترا دوبن 67

 76/6 9 76/6 هقطنم رد یتلود یراذگهیامرس و یزیرهمانرب دوجو مدع 77

 16/6 7 76/6 ریخا یاهلاس رد یبآ اک لکشم 97

 77/7 - 6 :تازایتما عومجم ∑

 (opportunities) ا  تصرف فیدر
 

 رادنزو زایتما دوجوم عضو زایتما لامرن نزو

 06/6 7 16/6 یصوصخ و یتلود شخب طسوت رهک یرگکدرگ هعسوت هب تبسن شیارگ دوجو 6

 67/6 7 06/6 روشک بونج -ناهفصا هداج زا روبع ماگن  رد یناتسبات و یزورون نارفاسم بذج ناکما 7

 16/6 7 76/6 یتلود یا داهن طسوت یناسر عالطا ناکما 9

 76/6 7 06/6 هموح مدرم و یرهک مدرم نایم رد حیرفت و ترفاسم یارب رتشیب هزیگنا شیازفا 7

 06/6 6 06/6 هقطنم نیا رد یراذگ هیامرس هب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا 7

 76/6 6 76/6 (ناهفصا ،زاریک) هقطنم نیا ترواجم رد هبرجت اب و  صختم یا ورین دوجو 0

 16/6 7 76/6 یدرگ تعیبط هب نادنمقالع یارب یعیبط رکب رظانم دوجو 2

 96/6 6 96/6 تامدخ و تالیهست هئارا و تیامح تهج رهک رد یتلودریغ و یتلود فلتخم یاهنامزاس و ا داهن دوجو 1

 26/6 6 26/6 دمآ رد  سک و ییازلاغتکا درکیوراب یرگکدرگ رادیاپ هعسوت زا روشک نالوئسم هجوت و تیامح شیازفا 3

 راد نزو زایتما دوجوم عضو زایتما لامرن نزو (thaeats) ا دیدهت

 66/6 7 76/6 نارگکدرگ شیازفا اب (نننو یرامعم ،یلحم موسر ،نابز نوچم ) یلحم و یتنس گن رف ندک گنرمک 66

 06/6 6 06/6 جوسای یرگکدرگ تاسیسات و تازیهجت ،تامدخ هعسوت و شرتسگ تهج تالیهست و زوجم هئارا مدع 66

 76/6 7 06/6 یرگکدرگ هعسوت و دکر تهج اهنآ تیاد  و یلحم نینکاس هب ندناسر ی اگآ تهج یفاک شزومآ دوبن 76

 16/6 7 76/6 اهنآ ندوبن فرص هب نورقم و یرگکدرگ تالیهست و تازیهجت داجیا تهج یلام راب شیازفا  عبطلاب و یزاب سروب و نیمز تمیق شیازفا 96

 76/6 6 76/6 لبق هب تبسن هقطنم نیا رد نارگکدرگ دورو اب یعامتجا تافلخت دایدزا 76

 16/6 7 76/6  یقر و کیدزن یگن رف  طانم ریاس هب ترفاسم هب نارگکدرگ هزیگنا و لیامت شیازفا 76

 26/6 6 26/6 اهنآ فارطا طیحم و یخیرات یا انب ی دناماس تهج مزال هجدوب  یصخت مدع 06

 06/6 7 96/6 نارگکدرگ طسوت یطیحم تسیز یا یگدولآ داجیا 26

 66/6 7 76/6 یخیرات یا انب هب ندناسر  یسآ رد نارگکدرگ یهجوت یب 16

 16/6 7 76/6 نیلوئسم طسوت یخیرات یا انب یزاسزاب و تمرم هب هجوت مدع 36

 76/6 6 67/6 رهک داصتقا هب یفاک هجوت مدع 67

 06/6 7 96/6  یقر  یحیرفت  طانم رد تامدخ و تاناکما شیازفا 67

 7/77 - 6 :تازایتما عومجم ∑
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 از نورد )ماوع )یلحت و هیزجت

 :توق طاقن
 یناتساب و یخیرات یا  هبذاج -6
 یتسیروتوکا و یعیبط یا  هبذاج -7
 ی اگترایز و یب ذم یا  هبذاج -9

 نتسا رادروخرب یبولطم و الاب رایسب یا  لیسناتپ و ا  تیفرظ زا یتسیروتوکا و یعیبط یا  هبذاج
 :فعض طاقن
  عماهج همانرب کی ندشن ارجا و یزیرهمانرب مدع و تخوس ندک نارگ و هنارای فذح یرگکدرگ یا فعض هلمج زا
  یزهیرهمانرب دوبن ،رتمهم هم  زا و ییاز لاغتکا یاتسار رد فلتخم یا ناوت زا هدافتسا مدع و هقطنم هعسوت روظنم هب
 ندکابیم نکور یتسیروت یا تیلاعف هعسوت و دکر روظنم هب
 :از نورب )ماوع )یلحت و هیزجت

 :اه تصرف

  یاه   تخاهسریز و اه درکراک زا یا ههعومجم لاح نیع رد و دریگ رارق نارگکدرگ زا یرایسب دصقم دناوتیم جوسای
 ،یرامعم یا کبس و راثآ ،ا هدکرن  ،هزوم ییاپرب و داجیا ،یطابترا یا هار شرتسگ و طسب و داجیا زا اعا زاین دروم
    شهخب طهسوت رههک یرگکدرگ هعسوت هب تبسن شیارگ دوجو نددرگ داجیا هقطنم نیا رد ا یزاب رهک ،یتسد عیانص
 نتسا هدک هتفرگ رظن رد تصرف نیرتمهم ناونع هب یصوصخ و یتلود
 :تادیدهت
    و یخیراهت راهثآ ههب ندناسر  یسآ و ندرب نیب زا دکابیم وربور نآ اب جوسای رهک یرگکدرگ هک یتادیدهت هلمج زا
   رهضاح ش وژهپ ه هجیتن   ندهک ده اوخ دیدشت ا هطوحم نیا رد نابهگن نتکادن اب رما نیا هک دکابیم تعیبط  یرخت
     و یب ذهم ،یکیژوهلوکا ،یخیراهت یاه  شزرا و یرگهکدرگ یعیبط ناوارف یا هبذاج دوجو لیلد هب هک د دیم ناشن
  تابهساحم  بط یفرط زا ندکاب یجراخ و یلخاد نارگکدرگ زا یری ک عمج یاریذپ هنایلاس دناوتیم جوسای ،یگن رف
     رد یرگهکدرگ تیریدهم ههک تهسا  خشم ًاالماک ندکابیم هدک نییعت درادناتسا دحریز ife سیرتام اقر هتفای ماجنا
   ههک ده د یهم ناشن ife سیرتام زا لصاح اقر نینچم  نتسا هدومن لمع فعض یاقن شیازفا تهج رد جوسای رهک
      اهنبم نهیا رهب نتهسا هدرهکن لمع یبوخ هب زین تادیدهت اب هلباقم و ا تصرف زا هدافتسا صوصخ رد هقطنم تیریدم
   یمجاههت یاه  یژتارتهسا حرط روظنم هب ا تصرف و توق یاقن نیرتمهم ندومن تسرهف اب هقطنم نیا هعسوت راک ار
  یاه  یژتارتهسا هئارا  یرط زا ،یاهیحان نورد فعض یاقن عفر روظنم هب ور شیپ یا تصرف نیرتمهم نییبت رب ینتبم
 ،یاهیحان نورب یا دیدهت روظنم هب یاهیحان نورد یا  توق نیرتمهم حرط ،عبانم ددجم  یصخت روظنم هب یرگنزاب
    ههب یعفادهت یاه یژتارتسا حرط زین و جوسای رهک یا یدنمزاین عفر تهج رد یشخب عونت یا یژتارتسا رب دیکات اب
-  یهم ههتخادرپ تسرهف نیا هئارا هب تمسق نیا رد هک دوک یم هتکاذگ ارجا هلحرم هب هقطنم یریذپ  یسآ عفر روظنم
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  نیودهت لیذ حرک هب یرگکدرگ هعسوت و تفرشیپ تهج ییا  یژتارتسا رادیاپ یرگکدرگ هب یبایتسد روظنم هب ندوک
 :تسا هدیدرگ
 یلصا یاهدربهار

 (so) یمجاهت -یتباقر یاهیژتارتسا  
   روهظنم ههب یتسیروت یا  هدروآرف و ا هبذاج شیازفا نینچم  نیشنرهک هقبط رد ًااصوصخم ترفاسم هزیگنا شیازفا •
 ننینکاس یارب دمآرد و لاغتکا داجیا

     و تاهبکرم تاهغاب دوهجو ههلمج زا  جوهسای یرگکدرگ یبسن یا تیزم رگید و ا هبذاج زا یریگهرهب و ییاسانک •
 نناتسا یرگکدرگ  طانم ریاس اب تباقر تهج ناراس همشچ و ا راشبآ

 نهقطنم رد رادیاپ یرگکدرگ یزاس هچراپکی تهج یتلود و یصوصخ تاداهن و تارادا نیب رد یگن ام  داجیا •
 نیرگکدرگ شخب رد یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب  یوشت و تیامح •
 :(st) عونت یاهیژتارتسا
 نتیاضر  سک تهج نارگکدرگ یارب تامدخ و تاناکما رد یشخب عونت •
 نیرگکدرگ یا هبذاج و هقطنم یفرعم یارب یتاغیلبت یا همانرب رد یشخب عونت •
 نیتسد عیانص هضرع و هقطنم رد یلحم یا رازاب داجیا و یشخب عونت •
 نننو یلم یا هکبک و ناتسا یامیس و ادص  یرط زا ییا همانرب یشخب عونت •
 :(wo) یرگنزاب یاه یژتارتسا 
 نیصوصخ شخب و تلود یا  یزیر همانرب هوحن رد یرگنزاب •
 نیرگکدرگ فلتخم تالیهست و ا تخاس ریز زیهجت و هعسوت تهج تلود یزیرهمانرب هوحن رد یرگنزاب •
 ننارگکدرگ بذج یارب هقطنم رد تاناکما و تامدخ عیزوت هوحن رد یرگنزاب •
 نیناسر عالطا هوحن رد یرگنزاب •
 :(wt) یعفادت یاه یژتارتسا 
 یرگکدرگ رد یراذگهیامرس هعسوت یارب ا رانیمس و سلاجم ،ا تسشن یرازگرب •
 نیرگکدرگ هنیمز رد ناراذگ هیامرس هب صاخ زایتما نداد •
 ننارگکدرگ هافر تهج یرگکدرگ یا ریسم زیهجت •
 نیرگکدرگ یا ریسم رد ائالع  صن •
 ننارگکدرگ نیب رد امن ار هچباتک و هچرتفد عیزوت •
 ندمآرد  سک یارب یرگکدرگ رد یراذگ هیامرس و یرگکدرگ تعنص هعسوت رما رد تکراشم هب مدرم  یوشت •
 spss رازفا مرن رد جوسای رهش یرگشرگ  هعسوت یزیرهمانرب دروم رد ناسانشراک رظن یسررب

- ییاهناوت رب دیکأت اب یرگکدرگ هعسوت یزیرهمانرب دروم رد یرگکدرگ ناسانکراک رظن یسررب تهج ش وژپ نیا رد
   تروهص ههب هک دیدرگ لصاح ریز ،یاتن Spss رازفا مرن طسوت لیلحت و هیزجت و همانشسرپ زا هدافتسا اب یطیحم یا 
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 م رهن رد 9    لودهج  باهطم اه زایتما یراذگ دک هعلاطم دروم یا  هیوگ یارب :تسا هدک هدروآ ریز رد لودج و رادومن
 ندندک دراو Spss رازفا

 اه هیوگ تازایتما و یدنب هبتر -3 هرامش لودج

 
 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 و  اهیاهدرک دراو ار کی دک نآ یارب رازفا مرن رد ،دنکاب هداد 66 زایتما لاؤس کی هب هک مادک ر  الاب لودج هب هجوت اب
 نایاهدرک رازفا مرن دراو ار 66 دک دکاب هداد 6 زایتما رگا
 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ توق طاقن یدنبهبتر

 ناساق هاک دس و جوسای راشبآ :هلمج زا جوسای رهک رد یعیبط یا راشبآ دوجو :لوا هیوگ
  راهنکرد و فارطا یحاون رد یلگنج و یعیبط یا کراپ هلمج زا درفب رصحنم و ابیز یا زادنا اشچ دوجو :مود هیوگ
 نتسا هدک هداد ناشن 7 لکک رد نآ یرامآ ،یاتن هک هریغ و خرس گنت ،یاهجنگ گنت ،نایرهم گنت دننام ا هناخدور

 

 ناسانشراک دید زا درف هب رصحنم و ابیز یاهزادنا مشچ تیمها یسررب -2 هرامش )کش

  ناهسانکراک زا دصرد 97ن9 دودح هک ناسانکراک زا رفن 06 ،درک تکادرب ناوتیم 7 لکک و 7 لودج زا هک هنوگنام 
 ندنا هداد ار 6 دک ای 66 زایتما شسرپ دروم توق یاقن هب یوبرم مود هیوگ هب دنوکیم لماک ار
     عباهنم زا هدافتهسا تههج رد اهسیروت یزیرهمانرب و یراذگهیامرس تهج هقطنم ندوب هدامآ و ندوب دعتسم :موس هیوگ
 نیرگکدرگ  طق ناونعب نآ یفرعم و یناسنا و یعیبط

   یاه رداچ هایهس د هن   نام ،یموهب یا راتخاهس نیهنچم  و یت نهس  و یهلحم گن رف ،موسر و بادآ دوجو :مراهچ هیوگ
 نیریاشع

 نروشک لامک و زکرم هب یبرغ بونج و بونج یا ناتسا یطابترا هار اک رد نتکاد رارق :اچنپ هیوگ

 66 3 1 2 0 7 7 9 7 6 هبتر

 6 7 9 7 7 0 2 1 3 66 زایتما
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      لهیبق زا ییاههکزرو ماهجنا تههج ،ناهکاک یکسا تسیپ دوجو نینچم  و عفترم للق و تاعافترا دوجو :اشک هیوگ
 نیعمج یا ودرا و ییامیپ ار ،یدرون وک و یکسا

 ننارگکدرگ یارب  سانم و ناسآ یسرتسد :اتف  هیوگ

  یاه راک و    زاهس نیرهتمهم زا یهکی  ناوهنع هب اسیروت شرتسگ هلیسو هب ییاز لاغتکا هب نالوئسم داقتعا :اتش  هیوگ
 نهعسوت تهج رد  سانم

 نیکزرو یا پمک ییاپرب و حیرفت و تحارتسا تهج  سانم و دعاسم یاو  و بآ :اهن هیوگ

 نهبگ و ایلگ ل م نارگکدرگ بذاج و عونتم یتسد عیانص دوجو :ا د هیوگ
 نتسا هدک هدروآ 7 لودج رد ناسانکراک هاگدید زا شسرپ دروم یا  هیوگ توق یاقن یدنب هبتر

 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ توق طاقن یدنب هبتر -4 هرامش لودج

 
 
 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 -6    ؛ هیترت ههب ،دهصرد 97ن9 و 97ن9   اهب ناهسانکراک ر کا قوف لودج  بط Spss یجورخ زا لصاح ،یاتن هب هجوتاب
  راهنک رد و  فارهطا     یحاوهن رد یهلگنج و یهعیبط یاه   کراهپ ههلمج زا درف هب رصحنم و ابیز یا  زادنا اشچ دوجو
 زا  جوهسای ره هک رد  یهعیبط یا راشبآ دوجو -7 و یاهجنگ گنت ،نایرهم گنت ،جوسای یلگنج کراپ دننام ا هناخدور
   یاهقن ناوهنع هب مود و لوا هبتر رد ار یحیرفت ناکم کی ناونعب اساق هاک دس دوجو نینچم  و جوسای راشبآ :هلمج
   و عوهنتم یتهسد عیانص دوجو دصرد 67 اب ناسانکراک ر کا ندنا هتسناد جوسای اسیروت هعسوت یزیرهمانرب تهج توق
 ندنا هتسناد اسیروت هعسوت یزیرهمانرب تهج توق هطقن ناونع هب رخآ هبتر رد ار هبگ و ایلگ ل م نارگکدرگ بذاج

 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ فعض طاقن یدنب هبتر
        شیازهفا ههلمج زا فهلتخم لهیالد ههب یرگهکدرگ شهخب رد یراذگهیامرس تهج هقطنم مدرم لیامت مدع :لوا هیوگ
 ننن و اسیروت تعنص هب ییانکآ مدع ،یضارا شورف و دیرخ و نیمز یرگادوس
 نهقطنم نیا رد یتلود یا یراذگهیامرس و یزیرهمانرب مدع :مود هیوگ

 هدک هداد ناشن 9 لکک رد نآ یرامآ ،یاتن هک یتامدخ و یتکادهب تالیهست تیافک مدع و ندوب  سانمان :موس هیوگ
 نتسا

 ناسانشراکدید زا یتامدخ و یتشادهب تالیهست تیافک مدع و ندوب بسانمان تیمها یسررب :3 هرامش )کش
   ناهسانکراک زا دهصرد 07ن2 دودح هک ناسانکراک زا رفن 1 درک تکادرب ناوتیم 9 لکک و 7 لودج زا هک هنوگ نام 
 ندنا هداد ار 6 دک ای 66 زایتما شسرپ دروم فعض یاقن هب یوبرم موس هیوگ هب دنوک یم لماک ار
 7      لکهک رد نآ یراهمآ ،یاهتن ههک ی اهفر و یتماقا تازیهجت و تالیهست ندوب یفاکان و ندوب  سانمان :مراهچ هیوگ
 نتسا هدک هداد ناشن

 66 1 3 2 7 9 7 0 6 7 هیوگ
 66 3 1 2 0 7 7 9 7 6 هبتر
 6 7 9 7 7 0 2 1 3 66 زایتما
 67 07ن2 67 07ن2 06ن2 67 06ن2 07ن2 97ن9 97ن9 زایتما دصرد
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 ناسانشراکدید زا یتامدخ و یتشادهب تالیهست تیافک مدع و ندوب بسانمان تیمها یسررب :3 هرامش )کش

 

 
 ناسانشراک دیدزا یهافر و یتماقا تازیهجت و تالیهست ندوب یفاکان و ندوب بسانمان تیمها یسررب -4 )کش

 ننننو ا هداج دننام )یدبلاک و یطیحم یا تخاسریز ندوب  سانمان :اجنپ هیوگ

 نیکزرو و یحیرفت تازیهجت و تاسیسات ندوب  سانمان :اشک هیوگ

 ننارگکدرگ اب دروخرب هوحن رد اهنآ شزومآ مدع و ناییاتسور ییانکآ مدع :اتف  هیوگ

 نیرگکدرگ رد ینواعت و یتلودریغ شخب تکراشم و یراذگهیامرس دوبمک (اتش  هیوگ

 نیرگکدرگ یا هبذاج صوصخ رد یناسر عالطا فعض و  سانم تاغیلبت مدع :اهن هیوگ

 نیرگکدرگ   اوم زا مدرم ی اگآ حطس و یلم رواب ندوب نییاپ :ا د هیوگ
 نتسا هدک هدروآ 7 لودج رد ناسانکراک هاگدید زا شسرپ دروم یا هیوگ فعض یاقن یدنب هبتر
 



 119 ...رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت

 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ فعض طاقن یدنب هبتر -5 هرامش لودج

 
 
 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 -6    ؛ هیترت ههب ،دهصرد 07ن2 و 07ن2  اهب ناسانکراک ر کا قوف لودج  بط Spss یجورخ زا لصاح ،یاتن هب هجوت اب
 تازیهجت و تالیهست ندوب یفاکان و ندوب  سانمان -7 و یتامدخ و یتکادهب تالیهست تیافک مدع و ندوب  سانمان
  ندهناهتسناد جوسای رهک اسیروت هعسوت یزیرهمانرب تهج فعض یاقن ناونع هب مود و لوا هبتر رد ار ی افر و یتماقا
 ناونع هب رخآ هبتر رد ار یرگکدرگ   اوم زا مدرم ی اگآ حطس و یلم رواب ندوب نییاپ دصرد 67 اب ناسانکراک ر کا
 ندناهتسناد جوسای رهک اسیروت هعسوت یزیرهمانرب تهج فعض هطقن
 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ تصرف یدنب هبتر

 7     لکهک رد نآ یراهمآ ،یاهتن ههک جوسای رهک یرگکدرگ شخب رد یراذگهیامرس هب تلود هجوت شیازفا :لوا هیوگ
 :تسا هدک هداد ناشن

 
 ناسانشراک دید زا یرگشدرگ شخب رد یراذگهیامرس هب تلود هجوت شیازفا تیمها یسررب -5 هرامش )کش

  ار ناهسانکراک زا دصرد 69 دودح هک ناسانکراک زا رفن 3 درک تکادرب ناوتیم 7 لکک و 0 لودج زا هک هنوگ نام 
 ندنا هداد ار 6 دک ای 66 زایتما شسرپ دروم یا تصرف هب یوبرم لوا هیوگ هب دنوکیم لماک
 نیرگکدرگ یا هبذاج ترواجم رد تاناکما هئارا تیوقت :مود هیوگ

 نجوسای یرگکدرگ هتخانکان یا تیفرظ زا تلود هدافتسا موزل :موس هیوگ

  ناهشن 0    لکهک رد نآ یراهمآ ،یاهتن هک یصوصخ شخب یراذگهیامرس یارب تصرف داجیا یزاس هنیمز :مراهچ هیوگ
 :تسا هدک هداد

 66 7 3 8 6 2 1 5 4 3 هیوگ

 66 3 1 2 0 7 7 9 7 6 هبتر
 6 7 9 7 7 0 2 1 3 66 زایتما
 67 09ن2 99ن9 67 67 67 06ن2 97ن9 07ن2 07ن2 زایتما دصرد
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 ناسانشراک دید زا یصوصخ شخب یراذگهیامرس یارب تصرف داجیا یزاس هنیمز تیمها یسررب -6 هرامش )کش

  زا دهصرد 69     دودهح ههک ناهسانکراک زا رهفن 3  درهک ت  هکادرب ناوهت یهم 0 لکک و 0 هرامک لودج زا هک هنوگنام 
 ندنا هداد ار 7 دک ای 3 زایتما شسرپ دروم یا تصرف هب یوبرم مراهچ هیوگ هب دنوکیم لماک ار ناسانکراک
 نیجراخ نارگکدرگ یارب دیداور و ازیو رودص هنیمز رد تالیهست داجیا :اجنپ هیوگ

 نا گن رف ،یورت و لدابت :اشک هیوگ

 نننهریغ و یخیرات ،یتسیروتوکا عونتم یا هبذاج مامت زا هنیهب هدافتسا ناکما :اتف  هیوگ

 نیِّولم تیّصو  ناونع هب یخیرات و یناتساب راثآ ظفح تهج رد شالت :اتش  هیوگ

 نهبرجت اب  صختم یا ورین تارظن ییافوکک یارب  سانم تصرف دوجو :اهن هیوگ

 نهقطنم یمومع گن رف یاقترا :ا د هیوگ
 نتسا هدک هدروآ 0 لودج رد ناسانکراک هاگدید زا شسرپ دروم یا هیوگ تصرف یدنب هبتر

 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ تصرف یدنب هبتر -6 هرامش لودج

 
 
 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 شیازفا -6 ؛ یترت هب ،دصرد 69 و 69 اب ناسانکراک ر کا قوف لودج  بط Spss یجورخ زا لصاح ،یاتن هب هجوت اب
  شهخب یراذگهیامرس یارب تصرف داجیا یزاسهنیمز -7 و جوسای یرگکدرگ شخب رد یراذگهیامرس هب تلود هجوت
   ره کا ندهنا  هتهسناد   جوهسای رههک  اهسیروت هعسوت یزیر همانرب تهج تصرف ناونع هب مود و لوا هبتر رد ار یصوصخ
   هعهسوت یزهیر ههمانرب تهج تصرف ناونع هب رخآ هبتر رد ار هقطنم یمومع گن رف یاقترا دصرد 09ن2 اب ناسانکراک
 ندناهتسناد جوسای رهک اسیروت
 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ دیدهت یدنبهبتر
 نتسدالاب رد یرگکدرگ رما یلوتم یا نامزاس یدمآراکان و یناوتان :لوا هیوگ

 66 6 8 5 9 7 3 2 4 1 هیوگ

 66 3 1 2 0 7 7 9 7 6 هبتر
 6 7 9 7 7 0 2 1 3 66 زایتما
97 69 97ن9 69 69 زایتما دصرد  09ن2 67 69 97ن9 97ن9 9ن



 719 ...رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت

 نیرگکدرگ یلامراب شیازفا عبطلاب و یزاب سروب رطاخب نیمز تمیق شیازفا :مود هیوگ

 نجوسای رهک هب یهتنم یا هداج تافداصت رامآ شیازفا :موس هیوگ

 نرهک رد یراک زب و تیعمج دکر هیوریب شیازفا و ترجاهم شرتسگ :مراهچ هیوگ

 نجوسای رهک رد هلزلز عوقو رطخ یالاب ًاابیرقت  یرض :اجنپ هیوگ

 نرهک یرگکدرگ هلوقم هب یمالسا ًاافرص شرگن و هجوت :اشک هیوگ

 نیرگکدرگ هعسوت تهج تلود زوجم هئارا مدع و یرادا یسارکوروب دوجو :اتف  هیوگ

 نتسا هدک هداد ناشن 2 لکک رد نآ یرامآ ،یاتن هک یعیبط تسیز طیحم  یرخت :اتش  هیوگ
  ار ناهسانکراک زا دصرد 69 دودح هک ناسانکراک زا رفن 3 درک تکادرب ناوتیم 2 لکک و 2 لودج زا هک هنوگ نام 
 ندنا هداد ار 6 دک ای 66 زایتما شسرپ دروم یا دیدهت هب یوبرم اتش  هیوگ هب دنوکیم لماک

 
 ناسانشراک دید زا دیدهت ناونع هب یعیبط تسیز طیحم بیرخت تیمها یسررب -7 هرامش )کش

 نیرگیلالد و نیمز تمیق هیوریب شیازفا :اهن هیوگ

 نیرگکدرگ هلوقم شیازفا اب هقطنم رد کاخ و بآ عبانم یگدولآ :ا د هیوگ
 نتسا هدک هدروآ 2 لودج رد ناسانکراک هاگدید زا شسرپ دروم یا هیوگ دیدهت یدنبهبتر

 ناسانشراک هاگدید زا شسرپ دروم یاههیوگ دیدهت یدنب هبتر -7 هرامش لودج

 
 
 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

  یرخت -6 ؛ یترت هب ،دصرد 67 و 69 اب ناسانکراک ر کا قوف لودج  بط Spss یجورخ زا لصاح ،یاتن هب هجوت اب
   مود و لوا ههبتر رد ار ههقطنم رد یراک زب و تیعمج دکر هیور یب شیازفا و ترجاهم شرتسگ -7 و تسیز طیحم
09    اهب ناهسانکراک ره کا ندناهتسناد جوسای رهک اسیروت هعسوت یزیرهمانرب تهج دیدهت ناونع هب    و ههجوت دهصرد 2ن

 6  5 11 1 2 9 7 3 4 8 هیوگ

 66 3 1 2 0 7 7 9 7 6 هبتر
 6 7 9 7 7 0 2 1 3 66 زایتما
 09ن2 07ن2 97ن9 67 97ن9 97ن9 97ن9 97ن9 67 69 زایتما دصرد
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    اهسیروت هعهسوت یزهیر ههمانرب تهج دیدهت ناونع هب رخآ هبتر رد ار هقطنم یرگکدرگ هلوقم هب یمالسا أفرص شرگن
 ندنا هتسناد جوسای رهک
 جوسای رهش یطیحم یاه ناوت یبتارم هسلس )یلحت
 نتسا هدک هدروآ 76 ات 1 لوادج رد AHP راک لحارم

 اهرایعم یجوز هسیاقم سیرتام -8 هرامش لودج
 
 
 
 
 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم
 

 رایعم یبسن نزو هبساحم -9 هرامش لودج

 

 
 
 

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 اهرایعم زا کیره نزو هبساحم -11 هرامش لودج

 
 

 

 

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 

 ییاهن نزو هبساحم -11 هرامش لودج

 

 

 

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 :تسا هدک هدروآ جوسای رهک یبتارم هلسلس لیلحت رد یسررب دروم یا رایعم ییاهن هبتر 76 لودج رد
 

 

 اهرایعم عافترا یطابتراریسم زا هلصاف یهایگ ششوپ بیش تهج ینوکسم زکارم زا هلصاف

 عافترا 6 9 7 2 9

 یطابترا ریسم زا هلصاف 6ن9 6ن6 9ن6 7ن6 1.7

 یهایگ ششوپ 6ن7 6ن9 6ن6 9ن6 1.5

 بیش تهج 6ن6 6ن7 6ن9 6ن6 1.3

 ینوکسم زکارم زا هلصاف 6ن6 6ن6 6ن7 6ن9 1.1

 RMV ا رایعم
 9ن917093 عافترا

 7ن106096 یطابترا ریسم زا هلصاف

 6ن121617 ی ایگ شکوپ

 6ن970697  یک تهج

 2ن773710 ینوکسم زکارم زا هلصاف

W ا رایعم 
 عافترا 6ن267767
 یطابترا ریسم زا هلصاف 6ن773707
 ی ایگ شکوپ 6ن776696
  یک تهج 6ن727706
 ینوکسم زکارم زا هلصاف 6ن76696

 ا رایعم ییاهن زایتما
 عافترا 6067ن326
 یطابترا ریسم زا هلصاف 00377ن7
 ی ایگ شکوپ 36077ن96
  یک تهج 9627ن677
 ینوکسم زکارم زا هلصاف 7779ن673



 319 ...رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت

 اهرایعم ییاهن تیولوا -21 هرامش لودج

 

 

 

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 اهداهنشیپ و یریگهجیتن
  یجراهخ و یلخاد نارگکدرگ زا یری ک عمج یاریذپ هنایلاس دناوتیم جوسای رهک د دیم ناشن رضاح ش وژپ هجیتن
   ههب ههجوت اب ندوکیم یرگکدرگ هعسوت ثعاب تیاهن رد و مدرم دمآرد شیازفا و ییاز لاغتکا ثعاب رما نیا هک دکاب
 و  فارهطا ییاتسور یحاون رد یلگنج و یعیبط یا کراپ هلمج زا درف هب رصحنم و ابیز یا زادنا اشچ دوجو ،،یاتن
- ههمانرب تهج توق یاقن ناونع هب هریغ و یاهجنگ گنت ،نایرهم گنت ،جوسای یلگنج کراپ دننام ا هناخدور رانک رد
  تالیههست تیافک مدع و ندوب  سانمان نتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار لوا هبتر ،جوسای رهک اسیروت هعسوت یزیر
  ار تهسیز طیحم  یرخت ،ناسانکراک نینچ ا  ندک هتفرگ رظن رد لماع نیرت اهم ،فعض هطقن ناونع هب زین یتکادهب
  یراذهگهیامرس هب تلود هجوت شیازفا ندندروآ باسح هب ،هقطنم رد اسیروت یزیرهمانرب تهج دیدهت لماع نیرتمهم
  دوهخ هب ار لوا هبتر ،جوسای رهک اسیروت هعسوت یزیرهمانرب تهج تصرف ناونع هب زین جوسای یرگکدرگ شخب رد
  عاهف      ترا راهیعم و لوا تهیولوا یطاهبترا ریهسم زا هلهصاف راهیعم داد ناشن AHP زا لصاح ،یاتن نتسا هداد صاصتخا
     و تامادهقا ،هلهصاح ،یاهتن و اه  ههتفای هب هجوت اب ند د یم صاصتخا دوخ هب اسیروت یزیرهمانرب رد ار رخآ تیولوا
 :دوکیم هئارا ،یرگکدرگ هعسوت یزیرهمانرب و هنیهب تیریدم تهج ریز یداهنشیپ یا راک ار
     و یدهنب ههقطنم ،ییاهسانک روهظنم ه هب یا    ههقطنم ساهیقم رد یتهسیروت عماج یا  همانرب و ا  حرط یارجا و نیودت •
      و اهلیهسناتپ و نارگهکدرگ عوهن ههب ههجوت اب هقطنم ر  یارب تامدخ و تاکما داجیا و یتسیروت یحاون یدنبتیولوا
 نهقطنم نآ رد یتسیروت ییا ییاناوت
  هرههب و  هدهک یدنب تیولوا  طانم رد یتسیروت فلتخم یا  هدروآرف و یتسیروتوکا و یتسیروت یا هبذاج ییاسانک •
 نهقطنم مدرم دمآرد شیازفا و لاغتکا داجیا تهج رد اهنآ زا دنمفد  و هنیهب یریگ
   یه د تهیولوا و یا ههقطنم حطس رد یتسیروت تالیهست تامدخ ،تاناکما عیزوت و یرذگهیامرس هوحن هب یرگنزاب •
 نرگکدرگ بذج رد طسوتم و الاب تیلباق اب  طانم هب ،تاناکما عون نیا ددجم  یصخت
  هعهسوت  یزهیر    ههمانرب تههج یرگهکدرگ ی اه    ههبذاج تهصرف و توق یاقن یدنب تیولواو ی اوخرظن هب هجوت اب •
    تامدهخ تاهسسؤم و ناروتهسر ،لت  ،هاگتماقا  طانم نیا رد هک ددرگ یم داهنشیپ ،هعلاطم دروم هقطنم رد یرگکدرگ
 نددرگ ثادحا نارگکدرگ هب سیورس هئارا تهج
 نیا رد ،تاررقم و نیناوق ،ائالع  صن و داجیا و راوجم  یا  ناتسا و ا رهک اب یطابترا یا ریسم زیهجت و هعسوت •
 ننارگکدرگ یارب امن ار هچرتفد نیودت و ا  ناکم

 اهرایعم هبتر

 عافترا 5

 یطابترا ریسم زا هلصاف 1

 ی ایگ شکوپ 2

  یک تهج 3

 ینوکسم زکارم زا هلصاف 4
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   ،(یوهلب یاه   لهگنج صوهصخب) اهلگنج زا  سانم یرادرب هرهب روظنم هب ،6یزرواشک اتسیروت شرتسگ و هعسوت •
 ندمآرد  سک تهجرد ،جوسای تاغاب و عرازم
    و یهعیبط یا زادهنا اهشچ نتفر نیب زا و تارطاخم ش اک تهج رد ،تاررقم و نیناوق ،یتالیکشت ناوت زا هدافتسا •
 نتسیز طیحم
 نیلحم عماوج تکراشم ندیناسر ر کادح هب یارب ،یموب یرگکدرگ  نور و داجیا •
  هاگهشیامن      یرازهگرب نیهنچم  و یموهب و ییاتهسور عیانهص تادیلوت ریاس و یتسد عیانص زا یلحم یا رازاب داجیا •
 نهقطنم هب نارگکدرگ دورو لصف رد یگن رف یا الاک
  ،یتهسیروت ی اه  هبذاج و رظانم ،یعیبط و یخیرات ،یگن رف ثاریم ظفح روظنم هب ،ینوناق تامادقا و طباوض نیودت •
 نرادیاپ اسیروت تعنص کی داجیا یارب
    شزوهمآ و ،یورهت نیهنچم  و یمدرم ینواعت یا  لکشت داجیا روظنم هب ،هبرجت اب و  صختم یا ورین زا هدافتسا •
 نهعلاطم دروم هقطنم مدرم اب فلتحم تاسلج و ا  تسشن  یرط زا ،اسیروت
     کیژتارتهسا تهیعقوم نیهنچم  و ههعلاطم دروم هقطنم درف هب رصحنم یتسیروتوکا یا  لیسناتپ و اهتیلباق هب هجوت اب •
  تههج  یزهیر همانرب هب مادقا نالک حطس رد یتلود نالوئسم اب یابترا و لماعت اب یناتسا نالوئسم تسا هتسیاک ،صاخ
 ندنیامن یجراخ اسیروت بذح یارب روشک رد اهم یرگکدرگ  طق
        ی اهگآ و عالهطا تههج ههقطنم یخیراهت و یهگن رف ،یهعیبط ی اه   ههبذاج یفرعم یارب ،یتاغیلبت یا  همانرب هعسوت •
 نیللملا نیب و یلم حطس رد نارگکدرگ
   توهعد و جوهسای رهک یاروک طسوت «اسیروت تعنص رد یراذگ هیامرس هعسوت» یا  تسشن و ا رانیمس یرازگرب •
     هژهیو تازاهیتما و تالیههست داهجیا و ،نانیرفآ راک و طبترم نالوئسمو ا  هاگتسد و یصوصخ شخب ناراذگ هیامرسزا
 نهقطنم رد یرگکدرگ یا  تخاس ریز هنیمز رد یراذگ هیامرس تهج

 عبانم
 ناجنپ پاچ ،تمس تاراشتنا :نارهت ،ای افم و تی ام یرگکدرگ ن(6396) یدهم ،ییاقس ؛نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ
   لاهس هعهسوت و تسیز طیحم نفارطا  طانم و دنواککا یاتسور ،ناهفصا ناتسا اسیروتوکا هعسوت ناوت یبایزرا ن(6396) نارگید و ما رپ

 ن7 هرامک نمود
 ننیون الع تاراشتنا :نارهت نایفارغج رد لدم دربراک ن(7196) م نیوسوم و نح ،اینتمکح

 ،  ییاهبطابط ههمالع هاگشناد تاراشتنا :نارهت نتسیز طیحم رب دیکات اب رادیاپ اسیروتوکا و اسیروت ینابم ن(7196) تاداسلا سمک ،ید از
 نلوا پاچ

 ن(6396) دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرامآ همانلاس

        ههمان ناهیاپ ،ناراد هکههشخ یدروههم هههعلاطم ناردههنزام ناتههسا هدهک تظافح  طانم رد اسیروتوکا یسررب ن(7196) همطاف ،یناث یناف
 .سردم تهیبرت هاگهشناد ،تهسیز طیهحم هورهگ ییایرد مولع و یعیبط عبانم هدکشناد ،دکرا یسانکراک

   ،یهگن رف یاههش وژ پ رهتفد :نارهت ،دمحم ،یبارعا و یلع ،ناییاسراپ همجرت ،عماج یزادنا اشچ رد یدرگناهج ن(7196) یاو نکاچ ،یگ
 نموس پاچ

                                                                                                                                                               
1 Agritourism 



 119 ...رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت

 ،نارهت هاگشناد ،97 لاس ،36 هرامهک ،یهسانک طیهحم هلجم ،سراف ناتسا یلگنج هزوح ریز شک نیمزرس شیامآ ن(0296) دیجم ،مودخم
 .نارهت

 –  دههشم روحم رد هریغتم دنچ شور و یرکلمع یدنب هنهپ یوگلا ساسا رب یرگکدرگ هعسوت ناوت یبایزرا ن(6396) نارگید و یروصنم
 ن7 هرامک ،رود زا شجنس دربراک هلجم نتالک

  نییاهضف  یزهیر  ههمانرب نهاشنامرک رد یبتارم هلسلس دنیارف لدم اب یبایدنرب ساسا رب یرهک یرگکدرگ یبایرازاب ن(6396) نارگید و دحوم
 ن9 هرامک نلوا لاس

 مولع یش وژپ هلجم نروخاغچ ناتس د رد اسیروت هعسوت یارب یطیحم ناوت یبایزرا ن(0196) رغصا ،یناگراوآ یزورون ،هِّوللا تیاد  ،یرون
 نناهفصا ،6 هرامک ،77 دلج ،ناهفصا هاگشناد یناسنا

   و یراهمعم سنارهف نک نیهلوا ،(نیعرس رهک :یدروم هنومن) یرهک رادیاپ هعسوت رد یرگکدرگ شقن ن(7396) نسح ،قوراب ؛الیل ،رایکو 
  رادیاپ یرهک یا اضف
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