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چکیذٌ
سؿذ ؿٟش ٘ـیٙی دس رٟاٖ  ٚایشاٖ ت ٝحذی سػیذ ٜو ٝ٘ضدیه ت ٝ ۶0دس كذ اص ٔشدْ دس ؿٟشٞا ص٘ذٌی ٔیىٙٙذ  ٚدسوٙاس ٔؼائُ  ٚٔٛضٛفات
ٌ٘ٛاٌٖٛؿٟشٞای ایشاٖ ،خغشات ٔحیظ صیؼت ٘اؿی اصػ ٛٔذیشیت پؼٕا٘ذٞات ٝفٛٙاٖ یىی اصٔـىالت اػاػی ٔذیشیتؿٟشی وـٛس ٔغشح
ٔیتاؿذٚایٗأشٔذیشاٖؿٟشیساتشآٖٔیذاسدوٝتاتش٘أٝسیضیٚدٚسا٘ذیـیٔؼائُؿٟشیساتشسػیوٙٙذ،٘ىتٝراِةتٛرٝایٗاػتوٝ
پؼٕا٘ذوٝتٝؽاٞشصتاِٝٚآؿغأَحؼٛبٔیؿٛدٔٙثقیتشایوؼةدسآٔذٚتِٛیذٔٛادرذیذتٝحؼابٔیآیٙذٚاصػٛیدیٍشفذْتٛرٝ
ت ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٔٛرة آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت  ٚؿیٛؿ ا٘ٛاؿ تیٕاسیٟا خٛاٞذ ؿذ ،ؿٟش تشاصراٖ تا ٚػقت تاالی ٞ1251ىتاس  ٚتا رٕقیت حذٚد
ٞ111ضاس٘فشیتٝفٛٙاٖدٔٚیٗؿٟشپشرٕقیتاػتاٖتٛؿٟشٚتاػیؼتٓػٙتیٔذیشیتپؼٕا٘ذٚتِٛیذتاالیصتاِ،ٝ1/2ویٌّٛشْتٝاصایٞش
٘فش و ٝتمشیثا  5تشاتش ٔیضاٖ ػشا٘ ٝٞش ٘فش دس وـٛس اػت دػت  ٚپٙز ٝ٘شْ ٔی وٙذ  ٚداسای ٔـىالت صیادی دس ایٗ حٛص ٜٔی تاؿذ ،یىی اص
ٔٙاػة تشیٗ سٚؽ ٞای تش٘أ ٝسیضی ٔذَ تحّیّی  SOWT(تحّیُ ٘ماط لٛت،ضقف،فشكت  ٚتٟذیذ)اػت و ٝأشٚص ٜت ٝفٛٙاٖ اتضاسی ٘ٛیٗ
تشایتحّیُفّٕىشدٞأٛسداػتفادٜلشاسٔیٌیشد،تٝایٗٔٙؾٛساتتذا٘ؼثتتٝؿٙاػاییفٛأُدس٘ٚی ٚتیش٘ٚیتاحیشٌزاستشٔذیشیتپؼٕا٘ذ
ؿٟشتشاصراٖالذاْوشدیٓٚػپغدسٔشحّٝیتقذتٝتزضیٝٚتحّیُٚتذٚیٗساٞثشدٞایٔٛسد٘ؾشتااػتفادٜاصٔاتشیغ QSPMپشداختیٓ
تاساٞىاسٞایٔٙاػثیسادسرٟتپیـشفتٔذیشیتپؼٕا٘ذؿٟشتذػتآٚسیٓ .

ياصٌَای کلیذی:پؼٕا٘ذ،ٔذیشیت،تشاصراٖ،ساٞثشد،SOWT،.GSPM 







مقذمٍ
 أشٚصٜافضایؾرٕقیتؿٟشٞاخٛدتٝفأّیدسرٟتافضایؾٔیضاٖتِٛیذصتاِٝٞایخاٍ٘یتثذیُؿذٜاػت،تـشتاتحشاٖ
ؿذیذ صتاِ ٝٞای ؿٟشی  ٚخاٍ٘ی ٔٛار ٝاػت  ٚٚرٛد ٌ ٝ٘ٛٞای ٔختّف صتاِ ٝافٓ اص صتاِ ٝٞای ؿٟشی ،كٙقتی ،خغش٘ان ٚ
تیٕاسػتا٘یتیؾاصپیؾٍ٘شا٘یآدٔیساتشایادأٝحیاتتیـتشٕ٘ٛدٜاػتوٝاِثتٝٞشوذاْاصایٗصتاِٝٞاسٚؽدفـخافخٛد
ساداسدوٝتشایتشٖٚسفتاصایٗتحشاٖوٌٝشیثاٖ ٌیشتٕاْؿٟشٞاؿذٜاػت،ؿٟشداسیٞأیتایؼتتٕٟیذاتیرذیسادس
ساػتایپیـثشدٚضـٔٛرٛدا٘زاْدٙٞذ،وٝٔٙؾٛساصایٗتٕٟیذاتدفـدسػتٚٔٙاػةصتاِٝاػتوٝتِٝحاػتٟذاؿتی،كحیح
ٚٔغاتكتااػتا٘ذاسدٞاٚتِٝحاػالتلادیتٝكشفٝٚتِٝحاػصیؼتٔحیغیػاصٌاستأحیظصیؼتتاؿذ(داٚسی٘ظادٔمذْٚ
ٕٞىاساٖ،)5911:1،ٔذیشیتپؼٕا٘ذؿٟشیتٝٔقٙایأشٚصیآٖدسدٝٞ1:11دسوـٛسٞایكٙقتیپذیذآٔذ،تادٝٞ1:91تٝ
پؼٕا٘ذتٝفٛٙاٖ" دٚسسیض" ٍ٘أٜیؿذٚدسایٗؿیٜٛٞأقایةٔتقذدتٟذاؿتی،ٔحیظصیؼتی،التلادیٚصیثاییؿٙاختی
ٚرٛد داؿت  ،و ٝدس ػای ٝتحٛالت تىِٛٛٙطی  ٚافضایؾ آٌاٞی ٞای فٕٔٛی ػیؼتٓ ٞای رذیذ ٔذیشیت پؼٕا٘ذ دس وـٛسٞای
كٙقتی  ٚػایش وـٛسٞای د٘یا ت ٝتذسیذ تٛػق ٝیافت  .دس ایٗ دٌشٌ٘ٛی ٞا تٛر ٝت ٝٔؼائُ صیؼت ٔحیغی  ٚؿشایظ ػیاػی ٚ
التلادیآٖ،ٔؼائّی٘ؾیشكشفٝرٛییدسٔلشفٔٛادٚا٘شطیٚتاصیافتپؼٕا٘ذرایٍاٜوّیذیتشیدسٔذیشیتپؼٕا٘ذپیذا
وشد(٘ٛسپٛس ٕٚٞىاساٖ.):911:5،ؿشٚؿ ٔذیشیت پؼٕا٘ذ دس ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ ٔلادف تا تاػیغ اِٚیٗ ؿٟشداسی دس وـٛس دس ػاَ
 15:1دا٘ؼت،تذیٟی اػت و ٝدس آٖ صٔاٖ دس ایشاٖ ٘یض ٕٞا٘ٙذ ػایش ٘ماط د٘یا ،پؼٕا٘ذ ٔاد ٜای" صائذ"تّمی ٔیؿذ و ٝتٟٙا الصْ
تٛد اص ٔحیظ ص٘ذٌی ا٘ؼاٖٞا دٚس ؿٛد ،تٙاتشایٗدس ٘ماط پشرٕقیت ایشأٖـىالتی ٔـات ٝآ٘ﭽ ٝروش ؿذ ت ٝٚضٛح ٔـاٞذٜٔی ؿذ
(٘ٛسپٛس ٕٚٞىاساٖ ):911:5،ٚخغشات ٔحیظ صیؼت ٘اؿی اص ػ ٛٔذیشیت پؼٕا٘ذٞا ت ٝفٛٙاٖ یىی اص ٔـىالت اػاػی ٔذیشیت
ؿٟشیوـٛسٔغشحؿذٚایٗأشٔذیشاٖؿٟشیساتشآٖداؿتوٝتاتش٘أٝسیضیٚدٚسا٘ذیـیٔؼائُؿٟشیساتشسػیوٙٙذ .


ريش تحقیق
دسایٗٔغاِقٝاتتذااصعشیكرذَٚتحّیّیSWOTتٝتشسػیٚؿٙاػاییفٛأُٔحیغی(ؿأُفٛأُٔحیظداخّی(ضقفٚ
لذست)ٚفٛأُٔحیظخاسری(فشكتٚتٟذیذ)پشداختٝٔیؿٛدٚػپغتا تشسػیٕٝٞیایٗفٛأُتٝساٞثشدٞاییٔیسػیٓ
وٝاصدَآٖتیشٖٚآٔذٜاػتٚػپغاصعشیكٔاتشیغاسصیاتیGSPMرزاتیت٘ؼثیساٞثشدٞأـخقٔیؿٛدٚتاایٗسٚؽ
ٔیتٛاٖتٝكٛستفیٙیساٞثشدٞایٌ٘ٛاٌ٘ٛیوٝدسصٔشٜیتٟتشیٗساٞثشدٞاٞؼتٙذساا٘تخابوٙیٓ .


تعاریف ي اصطالحات
تعزیف پسماوذ
صتاِ ٝیاپؼٕا٘ذت ٝٔزٕٛفٝٔٛاد٘اؿیاصفقاِیتٟایا٘ؼاٖ ٚحیٛاٖوٝاصعشفٔلشف وٙٙذ ٜصائذتّمیٔیؿٛدٚتٝكٛست
٘اخٛاػتٝٚیاغیشلاتُاػتفادٜدٚسسیختٝٔیؿ٘ٛذاعالقٔیٍشدد.ایٗتقشیفتٝكٛستوّیدستشٌیش٘ذٜٕٝٞٔٙاتـ،ا٘ٛاؿعثمٝ
تٙذیٟا ،تشویة  ٚخلٛكیات ٔٛادصایذ تٛد ٜ ٚتٝپٙذ دػت ٝوّی صتاِٝٞای ؿٟشی ،صتاِٝٞای كٙقتی  ٚصتاِٝٞای خغش٘ان  ٚصتاِٝ
ٞایتیٕاسػتا٘یتمؼیٓٔیٌشد٘ذ(ػاصٔاٖپؼٕا٘ذؿٟشداسیاكفٟاٖ) .

مذیزیت پسماوذ
عثكتقشیفٔذیشیتپؼٕا٘ذ(ٔٛادصائذرأذ) ،فثاستاػتاصیهٔزٕٛفٝٔمشساتٔٙؼزٓٚػیؼتٕاتیهسارـتٝوٙتشَ
تِٛیذ ،رخیشٜػاصی ،رٕـآٚسی ،حُٕ  ٚ٘مُ ،پشداصؽ  ٚدفـ ٔٛاد صائذ رأذ ،ٔٙغثك تش تٟتشیٗ اك َٛتٟذاؿت فٕٔٛی ،التتلاد،
حفؼٔٙاتـ،صیثاؿٙاختیٚػایشّٔضٔٚاتصیؼتٔحیغیٚآ٘ﭽٝٔٛسدتٛرٝفْٕٛاػتوٝؿأُسٚاتظپیﭽیذٜٔیاٖتخـیتیٗ
سؿتٝٞایی ٔا٘ٙذ فّ ْٛػیاػی ،تش٘أٝسیضی ؿٟشی  ٚٔحّی ،التلاد ،رغشافیا ،رأق ٝؿٙاػی ،استثاعات ،آٔاس  ٚتٟذاؿت ،ٔحیظ
صیؼتٟٚٔٙذػیٔیتاؿذٚتٙاتشایٗؿأُؿؾفٙلشٔٛؽفتِٛیذ،راتزائی،پشداصؽٚرخیشٜػاصیرٕـآٚسیٚحُٕٚ٘مُ،
پشداصؽٚتاصیافتٚدفـٔیتاؿذ(ػاصٔاٖپؼٕا٘ذؿٟشداسیاكفٟاٖ) .
اوًاع پسماوذ
 -1پسماوذَای عادی
ت ٝوّی ٝپؼٕا٘ذٞایی ٌفت ٝٔی ؿٛد و ٝت ٝكٛست ٔقٕ َٛاص فقاِیت ٞای سٚصٔش ٜا٘ؼاٖ ٞا دس ؿٟشٞا ،سٚػتاٞا  ٚخاسد اص آٟ٘ا
تِٛیذٔیؿٛد،اصلثیُصتاِٝٞایخاٍ٘یٚ٘خاِٝٞایػاختٕا٘ی .

 -2پسماوذ تز
پؼٕا٘ذ تش و ٝت ٝآٖ پؼٕا٘ذ آِی ،اسٌا٘یه یا فؼاد پزیش ٘یض ٔی ٌٛیٙذ ؿأُ پؼٕا٘ذ ٞای ٔٛاد غزایی ٔخُ پغ ٔا٘ذ ٜٞای
سٚغٗٞایخٛساویػٛختٝٚفاػذؿذ،ٜتفاِٝچایٕٚٞﭽٙیٗپؼٕا٘ذٞایتاغثا٘یٚفضایػثضٔی
غزا،پٛػتٔیٜٛٚػثضیزات، 
تاؿذ.تخؾ تضسٌی اص صتاِ ٝٞای خاٍ٘ی سا پغ ٔا٘ذ ٜٞای ٌیاٞی  ٚحیٛا٘ی تـىیُ ٔی دٙٞذ و ٝوٕیت ایٗ پؼٕا٘ذ ٞا دس عَٛ
ٔیسػذ.پؼٕا٘ذ ٞای غزایی ٕٟٔتشیٗ
ػاَ ٔتغیش تٛد ٜ ٚدس ٔا ٜٞای تاتؼتاٖ ،و ٝٔلشف ٔی ٜٛ ٚػثضی تیـتش اػت ،ت ٝحذاوخش  
لؼٕتصتاِٝاػت،چشاوٝاصیهػٛتٝدِیُتخٕیشٚفؼادػشیـ،تٞٛای٘أغثٛؿتِٛیذوشدٜٚٔحُٔٙاػثیتشایسؿذٚتىخیش
ٍٔغ  ٚػایش حـشات  ٚر٘ٛذٌاٖ اػت  ٚاص ػٛی دیٍش ت ٝدِیُ لاتّیت تٟی ٝوٛد اص آٖ (وٕپٛػت)اص إٞیت ت ٝػضایی تشخٛسداس
ٔیتاؿذ.رٕـآٚسیپؼٕا٘ذتشتغٛسیهؿةدسٔیاٖاصدسبٔٙاصَكٛستٔیٌیشد .

 -3پسماوذ خشک
پؼٕا٘ذٞایخـهتٝٚیظٜواغز،ٔمٛا ، پالػتیه،فّضاتٚؿیـٝاصاسصؽالتلادیٚصیؼتٔحیغیتشخٛسداستٛدٜٚدس
كٛستتفىیه،دسٚاحذٞاٚواسخا٘زاتتاصیافتتٝٔحلٛالتیتاواستشدٞایٔـاتٝٚیارذیذتثذیُٔیؿ٘ٛذ .

 -4پسماوذ َای پششکی(تیمارستاوی)
تٝوّیٝپؼٕا٘ذٞایفف٘ٛی ٚصیاٖآٚس٘اؿیاصتیٕاسػتاٖٞا،ٔشاوضتٟذاؿتیدسٔا٘ی،آصٔایـٍاٜٞایتـخیقعثیٚػایش
ٔشاوضٔـاتٌٝفتٝٔیؿٛد.رٕـآٚسیایٗ٘ٛؿاصپؼٕا٘ذتٝفٟذٜٚصساتتٟذاؿتٚدسٔأٖیتاؿذ .

 -5پسماوذَای کشايرسی
تٝپؼٕا٘ذٞای٘اؿیاصفقاِیتٞایتِٛیذیدستخؾوـاٚسصیٌفتٝٔیؿٛد.ایٗپؼٕا٘ذٞاؿأُفضٛالت،الؿٝحیٛا٘ات
(داْ،عیٛسٚآتضیاٖ)،ٔحلٛالتوـاٚسصیفاػذیاغیشلاتُٔلشفٔیتاؿٙذ.رٕـآٚسیپؼٕا٘ذٞایوـاٚسصیدسكٛستیتٝفٟذٜ
ایٗػاصٔاٖاػتوٝتٝپؼٕا٘ذفادیتثذیُؿٛد .

 -6پسماوذ َای صىعتی
ت ٝوّی ٝپؼٕا٘ذ ٞای ٘اؿی اص فقاِیت ٞای كٙقتی  ٚٔقذ٘ی  ٚپؼٕا٘ذ ٞای پاالیـٍاٞی كٙایـ ٌاص ،٘فت  ٚپتشٚؿیٕی ٚ
٘یشٌٚاٞیٚأخاَآٌٖفتٝٔیؿٛدوٝؿأُتشادٜٞا،ػشسیضٞا،ِزٟٙایكٙقتیٚ...ٔیٌشدد(ػاصٔاٖپؼٕا٘ذؿٟشداسیاكفٟاٖ) .


تزرسی محذيدٌ مًرد مطالعٍ
ؿٟش تشاصراٖ ٔشوض ؿٟشػتاٖ دؿتؼتاٖ ٚالـ دس اػتاٖ تٛؿٟش اػت  ٚتش اػاع ػشؿٕاسی سػٕی ػاَ  1۹۸0ایٗ ؿٟش تا
رٕقیت  ۸۴۵۵۸٘فش ،دٔٚیٗ ؿٟش پشرٕقیت اػتاٖ تٛؿٟش اػت ،تشاصراٖ دس  ۵۴ویّٔٛتشی ؿٕاَ ؿشق تٙذس تٛؿٟش دس ٘ضدیىی
وٞٛؼتاٖ ٌیؼىاٖ  ٚتش ػش سا ٜاستثاعی  ٚتاصسٌا٘ی ؿیشاص ت ٝتٛؿٟش  ٚدس استفاؿ ۷0ٔتشی اص ػغح دسیا ٚالـ ؿذ ٜاػت .ٔٛضٛؿ
پؼٕا٘ذیىیاصتضسٌتشیٗٔقضالتؿٟشیتشاصراٖعیػاِٟایٌزؿتٝٔیتاؿذ،ؿٟشتشاصراٖ1251ٞىتاسٚػقتداسدٚدستحج
ٌؼتشٜؿٟشػاصیٚرٕـآٚسیصتاِٝٞایؿٟشی دسٚرٛدوٕثٛدٔاؿیٗآالتخلٛكا ٔاؿیٗآالت پیـشفتٝٚ٘ٛؿػیؼتٓرٕـ
آٚسیٚدفٗتأـىُٔٛارٝتٛدٜاػت.ایٗؿٟشتمشیثاداسای11ویّٔٛتشخیاتاٖاكّی21ویّٔٛتشخیاتاٖفشفیداسد،دسٔٛضٛؿ
پاوؼاصی ٔقاتش اكّی  ٚفشفی ؿٟش و ٝتاتٛر ٝت ٝفشم حذالُ 5ٔتش  ٚع َٛخیاتاٖ ٞای افالْ ؿذ ٜٔ101111تش ٔشتـ صتاِٝ
خیاتا٘یرٕـآٚسیٔیٌشددوٝتاتٛرٝت01ٝواسٌشخذٔاتیتٛػظؿٟشداسیٚتخؾخلٛكیٞشواسٌش5111ٔتشٔشتـدسسٚص
رٕـ آٚسی صتاِ ٝسا دس  0ػافت  ٚت ٝكٛست ٔذا ْٚتٕیض ٕ٘ایذ ،ٕٞﭽٙیٗ ت ٝدِیُ ٚرٛد دس ٜٞای فلّی  ٚٔتاػفا٘ ٝفذْ فشًٙٞ
ػاصیٔٙاػةٕٚٞﭽٙیٗفذْخذٔاتدٞیؿٟشداسیتٝكٛستسٚصا٘ٝدستخؾپؼٕا٘ذٚتخلٛفرٕـآٚسیصتاِٝٞایؿٟشی
ایٗ أش ت ٝٔقضّی تضسي تثذیُ ؿذ ٜاػت  ٚٔشدْ ٔٙاعك پاییٗ دػتی تشاصراٖ اوخشا تا سیختٗ پؼٕا٘ذ ت ٝدس ٜٞای فلّی ٔـىُ
خٛد سا حُ ٔی ٕ٘ایٙذ و ٝایٗ ٔٛضٛؿ تافج آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٔی ؿٛد.سٚصا٘ ٝتا تشداؿت صتاِ ٝ٘یٕی اص ؿٟش 01اِی111تٗ
صتاِٝدفـٔیٍشددوٝتشایؿٟشیتارٕقیتحذٚد111ٞضاس٘فشیتٝعٛسٔیاٍ٘یٗٞش٘فشیهٚ٘یٓویّٛصتاِٝتِٛیذٔیوٙذوٝ
تا تٛر ٝت ٝٔیاٍ٘یٗ وـٛسی ٔیضاٖ ػشا٘ ٝصتاِ ٝٞش ٘فش  911ٌشْ ٔی تاؿذ و ٝٔتاػفا٘ ٝدس ؿٟش ٔا ٞش ٘فش تیؾ اص د ٚتشاتش ػشا٘ٝ
وـٛسی صتاِ ٝتِٛیذ ٔی وٙذ .تا ایٗ تٛضیحاتی و ٝداد ٜؿذ حاَ دس ایٗ پظٞٚؾ تلٕیٓ تش ایٗ ٌشفت ٝایٓ تا تا اػتفاد ٜاص
رذSWOTَٚفٛأُدس٘ٚی(ضقفٚلذست)ٚفٛأُتیش٘ٚی(فشكتٚتٟذیذ)تاحیشٌزاستشپؼٕا٘ذؿٟشتشاصراٖساتشسػیوٙیٓٚ
اصتحّیُآٟ٘اتٝاسائٝساٞثشدٞاییتشػیٓٚدسٟ٘ایتاصعشیكٔاتشیغاسصیاتیGSPMساٞثشدٞایتشتشساا٘تخابوٙیٓ .


تجشیٍيتحلیل  SWOTمحذيدٌ مًردمطالعٍ ي استخزاج راَثزدَای مطلًب:
تٛا٘اییٞایدس٘ٚیػاصٔاٖاػت.پایٝٚاػاعایٗاتضاسواسآٔذ

تحّیُSWOTاتضاسیواسآٔذتشایؿٙاػاییؿشایظٔحیغیٚ
ؿىُٞای دیٍش
ٕٞیٗعٛس تاصاسیاتی ،ؿٙاخت ٔحیظ پیشأ٘ٛی ػاصٔاٖ اػت.حشٚف  SWOTو ٝآٖ سا ت ٝ 

دس ٔذیشیت اػتشاتظیه  ٚ
4
3
2
1
ٔقٙأیدٙٞذ(حثیثی،۹110: .)1

ٔی٘ٛیؼٙذ،وّٕاتلٛت ،ضقف ،فشكت ٚتٟذیذ 
ٔخُTOWSٓٞ 


1 - Strength
-2 Weakness
3 - Opportunity
-4 Threat

جذيل -1سًات تحلیلی
S

w

O

T

S1ا٘زاْتحمیماتٚٔغاِقاتدس
صٔیٝٙی تاصیافت ضایقات  ٚٔحُ
دفٗ صتاِ ٝٞای فف٘ٛی  ٚدیٍش
صتاِٝٞارذاٌا٘ٝاػت
 S2دس ػایت دفٗ صتاِ ٝتا احذاث
تشا٘ـ ٝ ٌٚٛد ،صتاِ ٝٞا دس ٌٖٚٛد
سیخت ٝٔی ؿٛد  ٚفّٕیات خان
سیضیتشسٚیآٖكٛستٔیٍیشد
 S3ارشای عشح پاویضٌی أاوٗ
اص رّٕ ٝٔحّ ٝٞا ،سٚدخا٘ ٝٞای
فلّیٚ...
 S4اٍ٘یض ٜی داخّی تشای تٟثٛد
ػیؼتٓ
 S5پتا٘ؼیُ تزشتی پشػ ُٙدس
رٕـآٚسیصتاِٝ

W1فذْتفىیهصتاِٝدسٔیذاٖؿٟشداسی
ٔW2تٛػظتِٛیذ1/5ویٌّٛشْصتاِٝتٝاصای
ٞش ٘فش (اػتا٘ذاسد ت ٝاصای ٞش ٘فش 1/2
ویٌّٛشْ)
W3فذْ تىِٛٛٙطی رٕـ آٚسی ،دفٗ ٚ
تاصیافتصتاِٝ
W4فذْ تفىیه صتاِ ٝٞای كٙقتی،
تیٕاسػتا٘ی،فف٘ٛیاصصتاِٝٞایخاٍ٘ی
W5فذْ ػأا٘ذٞی صتاِ ٝٞا  ٚ٘ح ٜٛی
تشداؿتصتاِٝٞا
ٔW6ـاسوتحذالّیتخؾخلٛكی
٘W7ثٛدػاختاسٔذیشیتپؼٕا٘ذٞایٚیظٜ
W8فذْتٛا٘اییفّٕی
W9فذْپایذاسیالتلادی
W10تغییش اٍِٛی ٔلشف  ٚافضایؾ حزٓ
ضایقات(ٔلشفٌشایی)
W11فذْ ػأا٘ذٞی افشاد  ٚٔشاوض فقاَ دس
تخؾتاصیافت
ٚW12رٛد حیٛا٘ات ٔٛری دس ػایت دفٗ
صتاِٝٞا
ٌW13شْتٛدٖٚػختیآبٚٛٞا 
W14فذْ ٕٞىاسی ػاصٔاٖٞای ٔشتٛع ٝدس
صٔیٝٙدفـاكِٛیٚرٕـصتاِٝٞایپضؿىی
W15رذاػاصی ٘أٙاػة  ٚغیش تٟذاؿتی
صتاِٝتٛػظواسٌشاٖرٕـآٚسی
W16فذْ سفایت صٔاٖ تٙذی رٟت خشٚد
صتاِٝاصٔٙاصَ
W17فذْ اػتفاد ٜاص ٔاؿیٗٞای اػتا٘ذاسد
ا٘تماَصتاِٝ
W18اػتفاد ٜاص ؽشٚف ٘أٙاػة ٍٟ٘ذاسی
صتاِٝدسٔٙاصَ
W19فذْ سفایت تش٘أ ٝصٔاٖ تٙذی رٕـ
آٚسیصتاِٝتٛػظٔأٛساٖؿٟشداسی
W20فذْ وفایت ٔاؿیٗ آالت رٕـ آٚسی
صتاِٝ
W21فذْ سفایت تفىیه صتاِ ٝدس ٍٙٞاْ
رٕـآٚسیضایقات

ٚO1رٛد لٛا٘یٗ  ٚٔمشاست صیؼت
ٔحیغی
O2اِضاْ لا٘٘ٛی  ٚتقٟذ دِٚت تٝ
تٟثٛدػیؼتٓاصعشفٚصاستوـٛس
O3پتا٘ؼیُ تاال ت ِٝحاػ رغشافیایی
تشایدفٗتٟذاؿتی
O4ؽشفیت ٕٞىاسی ػاصٔاٖ ٞای
ٔحّی  ٚٔٙغم ٝای تشای تٟثٛد
ػیؼتٓ
O5تثّیغات سػا٘ ٝای دس رٟت
تفىیه  ٚواٞؾ ضایقات  ٚسفایت
تش٘أٝصٔاٖتٙذیخشٚدضایقات
O6ا٘زاْ ٔغاِقات ٚپیٍیشی رٟت
تاػیغػاصٔاٖپؼٕا٘ذ
O7پتا٘ؼیُتاالیوٕپٛػت
O8اٍ٘یضٜیتاالیرذاػاصی
O9پتا٘ؼیُتاالیدفٗ
O10أىاٖ تأیٗ ٔٙاتـ ٔاِی الصْ
تشایتٟثٛدػیؼتٓاصعشفدِٚت 


T1فذْ ٔـاسوت فشٍٙٞی ٚ
ارتٕافی ؿٟش٘ٚذاٖ دس تٟثٛد
ػیؼتٓ
T2ویفیت پاییٗ رذاػاصی اِٚیٝ
پؼٕا٘ذٞایتٛػظؿٟش٘ٚذاٖ
ٛ٘T3ػا٘ات ؿذیذ تاصاس ٔٛاد
تاصیافتیٚػٛددٞی٘اوافی
T4پیـشفت تىِٛٛٙطی(تغییش
اٍِٛی ٔلشف  ٚافضایؾ حزٓ
ضایقات) 
ٚT5رٛد ر٘ٛذٌاٖ ٔٛری ٚ
حیٛا٘اتی اص لثیُ ٌشت ٝ ٚػً
ٞای ٍِٚشد دس ػغح ؿٟش  ٚپاسٜ
وشدٖ صتاِ ٝٞا  ٚسیخت ٚپاؽ
آٟ٘ا
T6ؿشایظ رٛی دس فلُ
تاتؼتاٖ(ٌشٔایؿذیذ)
T7اػتفاد ٜاص پشػ ُٙ٘اواسآٔذ اص
٘ؾش ؿشایغی ػٙی  ٚفیضیىی
تٛػظؿٟشداسی
ٚT8رٛد ٌشٟٞٚای رٕـ آٚسی
ضایقاتتٝٔٙؾٛسفشٚؽآٟ٘ا
ٚT9سٚد احـاْ  ٚافشاد دٚس ٌٜشد
ٍِٚٚشدٚاػتمشاسدسػایتدفٗ
صتاِٝ
T10فذْ حلاس وـی ػایت
دفٗصتاِٝ
T11فذْ اػتفاد ٜاصتىٙیهٞای
تشتشدسرٟتتاصیافتضایقات
T12فذْ فش ًٙٞػاصی اػتفادٜ
اصؽشٚفتاصیافتی
T13ؿیٛؿتیٕاسی
T14آؿفتٍی خیاتاٟ٘ا  ٚػیٕای
ؿٟش
T15اخز ٔاٞیا٘ ٝتٛػظ
ٔإٔٛساٖ ؿٟشداسی اص اٞاِی
ٔحُرٕـآٚسیضایقات

 S6داؿتٗ رٛا٘اٖ تحلیُ وشد ٜتا
تخلقٔشتٛطتٝؿٟشٚپؼٕا٘ذ
 S7تٛاٖ  ٚلاتّیت ؿشٚؿ آٔٛصؽ ٚ
فش ًٙٞػاصی دس تیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ
دسصٔیٝٙیتاصیافت
 S8تٛاٖ  ٚلاتّیت ٔـاسوت ٚ
ٕٞىاسی ٔشدٔی دس صٔی ٝٙی تفىیه
ٚتاصیافتٔٛاد



W22فذْ تزٟیض خیاتاٖ ٞا  ٚٔقاتش ػغح
ؿٟشتٝتقذادوافیٔخاصٖصتاِٝ
W23فاكّ ٝصیاد ػایت دفٗ صتاِ ٝ ٚخاوی
تٛدٖٔؼیشٚاػتٟالنٔاؿیٗآالت
W24فذْسفایتاكَٛایٕٙیتٛػظپشػُٙ
ؿٟشداسیتٍٝٙٞاْرٕـآٚسیصتاِٝ
W25رٕـ آٚسی صتاِ ٝدس ػافات ٔختّف
ؿثا٘ٝسٚص
W26وٕثٛدٔاؿیٗآالترٕـآٚسی
W27فذْ ٕٞىاسی ٔشدْ دس تحٛیُ ت ٝٔٛلـ
صتاِٝ
ٔW28حذٚدیتفشمٔقاتشؿٟشی
W29اػتا٘ذاسد ٘ثٛدٖ ٔاؿیٗ آالت رٕـ
آٚسیصتاِٝ
٘W30ثٛد ػاختاس ٔٙاػة تشای رزب
كحیحافتثاسات
W31فذْ ا٘زاْ ٔغاِقات  ٚتحمیك دس
خلٛفؿشایظٔحّٟایدفٗصتاِٝ
W32فذْدفٗتٟذاؿتی
W33فذْ اعالؿ سػا٘ی وافی دس رٟت
تاصیافتصتاِٝ
W34فذْ تأیٗ ٔٙاتـ ٔاِی دس رٟت أىاٖ
تاصیافتصتاِٝ
W35فذْٚرٛدتثّیغاتوافیٌٚؼتشدٜدس
خلٛفتِٛیذصتاِٝدسخا٘ٛاسٞا
ٌW36شایؾ تیؾ اص حذ ؿٟش٘ٚذاٖ تٝ
اػتفادٜاصؽشٚفیىثاسٔلشف 

مأخذ :وگاروذٌ














راَثزدَای خزيجی اس تکىیک SWOT
 تاتٛرٝتٝرذَٚػٛاتٔحذٚدٜٔٛسدٔغاِقٝتٝیىؼشیساٞثشدٞایخشٚریاصآٖٔیسػیٓوٝتٝؿشحریُٔیتاؿذٚدس
رذَٚ5لاتُٔـاٞذٜٔیتاؿذ .
جذيل -2راَثزدَای خزيجی اس تکىیک SWOT
SO

WO

 -1تثّیغات ٔذاسع  ٚسػا٘ ٝای  ٚآٌاٞی رأق ٝدس ٔٛسد آِٛدٌی ٘اؿی اص
پؼٕا٘ذٞاٚارشایٞشچٝتٟتشٔذیشیتپؼٕا٘ذٞا 
 -5افضایؾ آٌاٞی  ٚتغییش ٍ٘شؽ ؿٟش٘ٚذاٖ ٘ؼـثت تـ ٝ٘حـ ٛكحیح ٔذیشیت
پؼـٕا٘ذ ٔخـُ وـاٞؾ تِٛیـذ ،تفىیـه ٔـٛاد لاتـُ تاصیافت دس ٔٙضَ  ٚتیاٖ
ٔحاػٗتاصیافت 
 -1تٛػق ٝتش٘أ ٝٞای تثّیغاتی ٔتٙاػة تا فش ًٙٞرأق ٝدس ساػتای رذاػاصی
ٚواٞؾحزٓصٚایذتِٛیذی 
-4تﺄٔیٗصیشػاختٞایارشایٔذیشیتپؼٕا٘ذٞاتِٝحاػٔاِیٚفٙی 
 -2تﺄٔیٗ ٔٙاتـ ٔاِی  ٚافتثاسات ٔٛسد ٘یاص تشای تٟی ٝ ٚارـشای  تش٘أ ٝٞای
ٔذیشیت پؼٕا٘ذ  ٚتالؽ ت ٝٔٙؾٛس وـاٞؾ ٞضیٙـ ٝ  ٞـای  تٟش ٜتشداسی ٚ
ٍٟ٘ذاسیاصعشحٞایتاصیافت 
 -0رّة سضایت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚتاصٌـت ٔٙافـ تاصیافت ت ٝكٛست ٔؼتمیٓ تٝ
ؿٟش٘ٚذاٖػشِٛحٝیواسؿٟشداسیلشاسٌیشد 
-9اػتمشاسػیؼتٓٞایتلفیٝپؼٕا٘ذؿأُ,MRFصتاِٝػٛصیٚوٕپٛػت 
-0ایزادٔٛلقیتتشایرزبٚٔـاسوتتخؾخلٛكیدسٔذیشیتپؼٕا٘ذٞا 
واسٌاٜٞای آٔٛصؿی ٚ

 -:فش ًٙٞػاصی ( آٔٛصؽ چٟش ٜت ٝچٟش ،ٜتشٌضاسی 
تؼتٞٝای
سیختٙیٞا ،٘لة تٙش آٔٛصؿی دس ػغح ؿٟش ،تٛصیـ  

تٟتشیٗ اص دٚس 
آٔٛصؿی -تـٛیمی ؿأُ ِٛاصْ اِتحشیش ،تشٚؿٛس اعالؿ سػا٘ی  ٚآٔٛصؽ ،وتاب
دیٞایآٔٛصؽدستیٗؿٟش٘ٚذاٖ) 
ػی 
ٞاییتأفْٟٛٔذیشیتپؼٕا٘ذ، 
 -11ػاصٔا٘ذٞی  ngoٞا تشای اعالؿ سػا٘ی  ٚٔـاسوت ٔشدٔی رٟت تاصیافت
صتاِ ٝ
-11تمٛیتػیؼتٓٞایتفىیهصتاِٝٞا 
 -15فشكت اسائ ٝخذٔات ت ٝتخؾ خلٛكی تشای تىاسٌیشی اص تىٙیه ٞای تشتش
تاصیافتصتاِٝٞا 
ST

 -1تـــٛیك تخــؾ خلٛكــی تــ ٝػــشٔای ٌٝــزاسی دس أــٛس رٕـ آٚسی،
حُٕٚ٘مُٚتاصیافتدسؿٟشاصعشیكافغایتؼٟیالت 
 -5تٟی ٜتشٚؿٛسٞای تثّیغاتی دس ٔـٛسد آِـٛدٌیٞـای ٘اؿـی اص صتاِ ٝ ٚرّة
ٔــاسوتٞـای صیؼـتٔحیغـی دس پیــثشد اٞـذاف  ٚتش٘أ ٝٞای ٔذیشیت
پؼٕا٘ذ 
ؿٟشنٞاٚٔزتٕـٞایٔؼى٘ٛیٚ

-1تٛصیـٔخاصٖٔخلٛفپؼٕا٘ذخـهدس
تزاسی 
 -4افضایؾ ٔخاصٖ صتاِ ٝٞای ؿٟشی دس ػغح ؿٟش تا اؿىاَ رذیذ  ٚصیثا  ٚتا
داؿتٗدسبٔٙاػةرٟترٌّٛیشیاصٚسٚدحیٛا٘اتٔٛصیٍِٚٚشد 
-2پیـشفتٝوشدٖٔاؿیٗآالتحُٕٚ٘مُصتاِ ٝ
-0تٟثٛدػیؼتٓپایؾ 

WT

-1پاوؼاصی خیاتاٖ ٞا  ٚػیٕای ؿٟشی اص عشیك رٕـ آٚسی صتاِ ٝٞای ؿٟشی ٚ  -1اسائ ٝتؼتش ٔٙاػة تشای تىاسٌیشی ٘یشٞٚای تا پتا٘ؼیُ تاالی ؿٟشداسی رٟت
اعالؿسػا٘یتاصیافتصتاِٝٞا 
رٌّٛیشیاصآِٛدٌیٞایصیؼتٔحیغی 
 -5سا ٜا٘ذاصی ٔشاوض تحمیمات ٔغاِقاتی  ٚاػتفاد ٜاص تىٙیه ٞای تشتش تشای -5تخلیقتٛدرٝٔٙاػةرٟتتثّیغاتٌؼتشدٜٕٚٞﭽٙیٗتاصیافتصتاِٝٞا 
 -1تىاسٌیشی افشاد آٌا ٜتشای تفىیه صتاِ ٝٞا اص ٕٞذیٍش  ٚدفٗ ٔٙاػة آٖ ٞا
تاصیافتضایقات 
رٟترٌّٛیشیاصآِٛدٌیٞایصیؼتٔحیغی 
-1فشًٙٞػاصیتشایاػتفادٜاصؽشٚفلاتُتاصیافت 
-4تٟثٛدػیؼتٓرٕـآٚسیصتاِ ٝ
-4تٟثٛدػغحٔـاسوتؿٟش٘ٚذاٖتاافضایؾاٍ٘یضٜٞا 
 -2اسائ ٝتؼتش ٔٙاػة رٟت اػتفاد ٜاص رٛا٘اٖ تحلیُ وشد ٜتشای تٟثٛد ػیؼتٓ
-2تمٛیتتش٘أٝٞایتاصیافتتاٞضیٝٙپاییٗ 
ٔذیشیتپؼٕا٘ذ 

-0رذاػاصیپؼٕا٘ذٞایؿٟشیدسچٙذدػتٝ


تحلیل مطالعات ماتزیس تعذ دريوی ي تیزيوی تٍ ريش تکىیک QSPM
تاؿذ.ٔقیاسٚٔالنػٙزؾٕ٘شاتٓٞتشسػیعشحٞایفشادػتٚ

ٕ٘شٜاختلافدادٜؿذٜتٝضشیةإٞیتاص1تا 4ٔی

ٕٞﭽٙیٗ٘ؾشخٛاٞیاصٔشدْ،فالٜٚتشآٖٔلاحثٝتاواسؿٙاػأٖتخلقأشتش٘أٝسیضؿٟشتشاصراٖتٛدٜاػتٚتاتٛرٝتٝایٗ
ٔٛاسدٕ٘شاتدسرذ4ٚ1َٚآٔذٜاػت. 
جذيل -3ارسیاتی عًامل دريوی
پارامتز

ماتزیس ارسیاتی عًامل

ومزٌ وزمالیشٌ

ضزیة اَمیت

ومزٌ وُایی

دريوی:





S

S1ا٘زاْتحمیماتٚٔغاِقاتدسصٔیٝٙیتاصیافتضایقات
ٚٔحُدفٗصتاِٝٞایفف٘ٛیٚدیٍشصتاِٝٞارذاٌا٘ٝاػت 

02028

3

02084

S2دسػایتدفٗصتاِٝتااحذاثتشا٘ـٌٝٚٛد،صتاِٝٞادسٌٖٚٛدسیختٝٔی
ؿٛدٚفّٕیاتخانسیضیتشسٚیآٖكٛستٔیٍیشد 

0.20.

3

02084

S3ارشایعشحپاویضٌیأاوٗاصرّٕٝٔحّٝٞا،سٚدخا٘ٝٞایفلّیٚ ...

02028

3

02084

S4اٍ٘یضٜیداخّیتشایتٟثٛدػیؼتٓ 

02028

3

02084

S5پتا٘ؼیُتزشتیپشػُٙدسرٕـآٚسیصتاِ ٝ

02028

3

02084

02038
02038

4
4

02152
02152

S8تٛاٖٚلاتّیتٔـاسوتٕٚٞىاسیٔشدٔیدسصٔیٝٙیتفىیهٚتاصیافت
ٔٛاد 

02038

4

02152

W1فذْتفىیهصتاِٝدسٔیذاٖؿٟشداسی 

02019

2

02038

ٔW2تٛػظتِٛیذ1/2ویٌّٛشْصتاِٝتٝاصایٞش٘فش(اػتا٘ذاسدتٝاصایٞش
٘فش0/5ویٌّٛشْ) 

02019

2

02038

S6داؿتٗرٛا٘اٖتحلیُوشدٜتاتخلقٔشتٛطتٝؿٟشٚپؼٕا٘ذ 
S7تٛاٖٚلاتّیتؿشٚؿآٔٛصؽٚفشًٙٞػاصیدستیٗؿٟش٘ٚذاٖدسصٔیٝٙی
تاصیافت 








W

W3فذْتىِٛٛٙطیرٕـآٚسی،دفٗٚتاصیافتصتاِ ٝ

02028

3

02084

W4فذْتفىیهصتاِٝٞایكٙقتی،تیٕاسػتا٘ی،فف٘ٛیاصصتاِٝٞایخاٍ٘ی 

02028
02019
02019

3
2
2

02084
02038
02038

٘W7ثٛدػاختاسٔذیشیتپؼٕا٘ذٞایٚیظ ٜ

02019
02019

2
2

02038
02038

02019
02019
02028

2
2
3

02038
02038
02084

ٚW12رٛدحیٛا٘اتٔٛریدسػایتدفٗصتاِٝٞا 


02019

2

02038

ٌW13شْتٛدٖٚػختیآبٚٛٞا 

02019
02028

2
3

02038
02084

W5فذْػأا٘ذٞیصتاِٝٞاٚ٘حٜٛیتشداؿتصتاِٝٞا 
ٔW6ـاسوتحذالّیتخؾخلٛكی 
W8فذْتٛا٘اییفّٕی 
W9فذْپایذاسیالتلادی
W10تغییشاٍِٛیٔلشفٚافضایؾحزٓضایقات(ٔلشفٌشایی) 
W11فذْػأا٘ذٞیافشادٚٔشاوضفقاَدستخؾتاصیافت 


W14فذْٕٞىاسیػاصٔاٟ٘ایٔشتٛعٝدسصٔیٝٙدفـاكِٛیٚرٕـصتاِٝ
ٞایپضؿىی

W15رذاػاصی٘أٙاػةٚغیشتٟذاؿتیصتاِٝتٛػظواسٌشاٖرٕـآٚسی

02019

2

02038

W16فذْسفایتصٔاٖتٙذیرٟتخشٚدصتاِٝاصٔٙاصَ

02028
02019
02019
02019

3
2
2
2

02084
02038
02038
02038

W20فذْوفایتٔاؿیٗآالترٕـآٚسیصتاِٝ

02028

3

02084

W21فذْسفایتتفىیهصتاِٝدسٍٙٞاْرٕـآٚسیضایقات

02019
02019

2
2

02038
02038

W23فاكّٝصیادػایتدفٗصتاِٝٚخاویتٛدٖٔؼیشٚاػتٟالنٔاؿیٗ
آالت

02019

2

02038

W24فذْسفایتاكَٛایٕٙیتٛػظپشػُٙؿٟشداسیتٍٝٙٞاْرٕـآٚسی
صتاِٝ

02028

3

02084

W25رٕـآٚسیصتاِٝدسػافاتٔختّفؿثا٘ٝسٚص

02019
02019
02019
02028
02019
02028
02019

2
2
2
3
2
3
2

02038
02038
02038
02084
02038
02084
02038

W35فذْٚرٛدتثّیغاتوافیٌٚؼتشدٜدسخلٛفتِٛیذصتاِٝدسخا٘ٛاسٞا

02028
02019
02019
02028

3
2
2
3

02084
02038
02038
02084

ٌW36شایؾتیؾاصحذؿٟش٘ٚذاٖتٝاػتفادٜاصؽشٚفیىثاسٔلشف 

02028

3

02084

1

------

22796

W17فذْاػتفادٜاصٔاؿیٗٞایاػتا٘ذاسدا٘تماَصتاِٝ
W18اػتفادٜاصؽشٚف٘أٙاػةٍٟ٘ذاسیصتاِٝدسٔٙاصَ
W19فذْسفایتتش٘أٝصٔاٖتٙذیرٕـآٚسیصتاِٝتٛػظ ٔأٛساٖ
ؿٟشداسی

W22فذْتزٟیضخیاتاٖٞاٚٔقاتشػغحؿٟشتٝتقذادوافیٔخاصٖصتاِٝ



W26وٕثٛدٔاؿیٗآالترٕـآٚسی
W27فذْٕٞىاسیٔشدْدستحٛیُتٝٔٛلـصتاِٝ
ٔW28حذٚدیتفشمٔقاتشؿٟشی
W29اػتا٘ذاسد٘ثٛدٖٔاؿیٗآالترٕـآٚسیصتاِٝ
٘W30ثٛدػاختاسٔٙاػةتشایرزبكحیحافتثاسات
W31فذْا٘زأْغاِقاتٚتحمیكدسخلٛفؿشایظٔحّٟایدفٗصتاِٝ
W32فذْدفٗتٟذاؿتی
W33فذْاعالؿسػا٘یوافیدسرٟتتاصیافتصتاِٝ
W34فذْتأیٗٔٙاتـٔاِیدسرٟتأىاٖتاصیافتصتاِٝ

جمع



مأخذ :وگاروذٌ



جذيل -4ارسیاتی عًامل تیزيوی
ومزٌ وزمالیشٌ

ضزیة اَمیت

ومزٌ وُایی

پارامتز

ماتزیس ارسیاتی عًامل

O2اِضاْلا٘٘ٛیٚتقٟذدِٚتتٝتٟثٛدػیؼتٓاصعشفٚصاستوـٛس 

02057
02043

4
3

02228
02129

O3پتا٘ؼیُتاالتِٝحاػرغشافیاییتشایدفٗتٟذاؿتی 

02057

4

02228

O4ؽشفیتٕٞىاسیػاصٔاٟ٘ایٔحّیٚٔٙغمٝایتشایتٟثٛدػیؼتٓ 

02043

3

02129

O5تثّیغات سػا٘ ٝای دس رٟت تفىیه  ٚواٞؾ ضایقات  ٚسفایت
تش٘أٝصٔاٖتٙذیخشٚدضایقات 

02043

3

02129

O6ا٘زأْغاِقاتٚپیٍیشیرٟتتاػیغػاصٔاٖپؼٕا٘ذ

02043
02057

3
4

02129
02228

O8اٍ٘یضٜیتاالیرذاػاصی 

02043

3

02129

O9پتا٘ؼیُتاالیدفٗ

02057

4

02228

O10أىاٖتأیٗٔٙاتـٔاِیالصْتشایتٟثٛدػیؼتٓاصعشفدِٚت

02057

4

02228

T1فذْٔـاسوتفشٍٙٞیٚارتٕافیؿٟش٘ٚذاٖدستٟثٛدػیؼتٓ

02028

2

02056

T2ویفیتپاییٗرذاػاصیاِٚیٝپؼٕا٘ذٞاتٛػظؿٟش٘ٚذاٖ 

02028

2

02056

ٛ٘T3ػا٘اتؿذیذتاصاسٔٛادتاصیافتیٚػٛددٞی٘اوافی 

02043

3

02129

T4پیـشفتتىِٛٛٙطی(تغییشاٍِٛیٔلشفٚافضایؾحزٓضایقات) 

02028

2

02056

ٚT5رٛد ر٘ٛذٌاٖ ٔٛری  ٚحیٛا٘اتی اص لثیُ ٌشت ٝ ٚػٍٟای ٍِٚشد دس
ػغحؿٟشٚپاسٜوشدٖصتاِٝٞاٚسیختٚپاؽآٟ٘ا

02028

2

02056

T6ؿشایظرٛیدسفلُتاتؼتاٖ(ٌشٔایؿذیذ) 

02028

2

02056

T7اػتفاد ٜاص پشػ ُٙ٘اواسآٔذ اص ٘ؾش ؿشایغی ػٙی  ٚفیضیىی تٛػظ
ؿٟشداسی 

02028

2

02056

تیزيوی:
ٚO1رٛدلٛا٘یٗٚٔمشاستصیؼتٔحیغی 






O

O7پتا٘ؼیُتاالیوٕپٛػت 










T

ٚT8رٛدٌشٜٚٞایرٕـآٚسیضایقاتتٝٔٙؾٛسفشٚؽآٟ٘ا 

02028

2

02056

ٚT9سٚداحـاْٚافشاددٚسٌٜشدٍِٚٚشدٚاػتمشاسدسػایتدفٗصتاِ ٝ

02028
02043
02028
02043
02043
02028
02028

2
3
2
3
3
2
2

02056
02129
02056
02129
02129
02056
02056

1

------

22911

T10فذْحلاسوـیػایتدفٗصتاِ ٝ
T11فذْاػتفادٜاصتىٙیهٞایتشتشدسرٟتتاصیافتضایقات
T12فذْفشًٙٞػاصیاػتفادٜاصؽشٚفتاصیافتی 
T13ؿیٛؿتیٕاسی
T14آؿفتٍیخیاتاٟ٘اٚػیٕایؿٟش



T15اخز ٔاٞیا٘ ٝتٛػظ ٔإٔٛساٖ ؿٟشداسی اص اٞاِی ٔحُ رٕـ آٚسی
ضایقات

جمع



مأخذ :وگاروذٌ

ومًدار تجشیٍيتحلیل SWOT
تزضی ٝ ٚتحّیُ

دػتآٔذٜاصرذاَٚاسصیاتیتقذدس٘ٚیٚتیش٘ٚی،ایٗافذادساتشسٚیٕ٘ٛداس 
ٞایٟ٘اییت ٝ


تاتٛرٝتٕٝ٘شٜ

تٝفٛٙاٖ ساٞثشدٞای تشتش ا٘تخاب
 SWOTرای ٌزاسی ٔیوٙیٓ  ٚدس ٟ٘ایت ت ٝایٗ ٘تیز ٝٔیسػیٓ و ٝاػتشاتظیٞای تٟارٕی  
ٔیؿٛد.


ومًدار -1تجشیٍيتحلیلSWOT
مأخذ :وگاروذٌ

تعییه ايلًیتَا ي اوتخاب راَثزدَای تزتز تٍ ريش QSPM
تا تٛر ٝت ٝاسصیاتی ٔاتشیغ  ٞای تقذ دس٘ٚی  ٚتیش٘ٚی  ٚا٘تخاب اػتشاتظی ٞای تٟارٕی دس پظٞٚؾ ت ٝاسصیاتی ساٞثشدٞای
تٟارٕیتااػتفادٜاصتىٙیهQSPMپشداختٝؿذٟٚ٘ایتااصتیٗ15 ساٞثشدتٟارٕی،پٙذساٞثشدتاالتشیٗأتیاصساآٚسد٘ذوٝدس
رذ2َٚلاتُٔـاٞذٜٔیتاؿذ ۹
جذيل -5اوتخاب راَثزدَای تزتز
 5راَثزد تزتز تا تاالتزیه امتیاس
شمارٌ
1

راَثزد
ػاصٔا٘ذٞیngoٞاتشایاعالؿسػا٘یٚٔـاسوتٔشدٔیرٟتتفىیهٚتاصیافتصتاِ ٝ

2

سیختٙیٞا،

واسٌاٜٞایآٔٛصؿیٚتٟتشیٗاصدٚس

فشًٙٞػاصی(آٔٛصؽچٟشٜتٝچٟش،ٜتشٌضاسی
تؼتٞٝایآٔٛصؿی-تـٛیمیؿأُِٛاصْاِتحشیش،تشٚؿٛس
٘لةتٙشآٔٛصؿیدسػغحؿٟش،تٛصیـ 
دیٞایآٔٛصؽدستیٗ
ػی 
اعالؿسػا٘یٚآٔٛصؽ،وتابٞاییتأفْٟٛٔذیشیتپؼٕا٘ذ، 
ؿٟش٘ٚذاٖ) 

 28052

3

فشكتاسائٝخذٔاتتٝتخؾخلٛكیتشایتىاسٌیشیاصتىٙیهٞایتشتشتاصیافتصتاِٝٞا

 18932

4

تﺄٔیٗصیشػاختٞایارشایٔذیشیتپؼٕا٘ذٞاتِٝحاػٔاِیٚفٙی 

 18551

5

تﺄٔیٗٔٙاتـٔاِیٚافتثاساتٔٛسد٘یاصتشایتٟیٝٚارـشایتش٘أٝٞایٔذیشیتپؼٕا٘ذٚتالؽ
تٝٔٙؾٛسوـاٞؾٞضیٙـٝٞـایتٟشٜتشداسیٍٟٚ٘ذاسیاصعشحٞایتاصیافت 

 1852

مأخذ :وگاروذٌ


امتیاس
 28322

وتیجٍگیزی
آِٛدٌی ٚاصٌٓٞؼیختٍیػیٕایؿٟشی حاكُاصٔذیشیتضقیفپؼٕا٘ذٞادسؿٟش تشاصراٖپیأذٞایرثشاٖ٘اپزیشیاص
٘ؾشتٟذاؿتیٚصیثاؿٙاختی ت ٝرأق ٝتحٕیُٔیوٙذ  ، اصرّٕٝتثقات٘اؿیاصضقفدس ٔذیشیتپؼٕا٘ذٞااتتالی تٝا٘ٛاؿ
تیٕاسیٟا سا دس پی خٛاٞذ داؿتِ .زا ِض ْٚتذٚیٗ اػتشاتظی دس ایٗ تخؾ تٛر ٝٚیظ ٜای سا ٔی عّثذٕٞ .ا٘غٛس و ٝاص ٔاتشیغ
QSPMٔـخق ؿذ ٜاػت تؼیاسی اص ٌضیٞ ٝٙای ا٘تخاتی ت ٝفٛٙاٖ اػتشاتظی پایذاسی الصْ سا ٘ذاسد چشاو ٝرزاتیتی رٟت تذٚیٗ
اػتشاتظی آٖ ٚرٛد ٘ذاسد یا ٔیضاٖ رزاتیت پائیٗ ٔی تاؿذ .پغ اص آ٘اِیض ٞشیه اص فٛأُ اػتشاتظیه  ٚتشسػی ٔیضاٖ رزاتیت آٖ
رٟت تذٚیٗ آٖ اػتشاتظی الذاْ خٛاٞذ ؿذ.دسایٗپظٞٚؾاتتذاتٝتشسػیفٛأُداخّی(ضقفٚلذست)ٚفٛأُخاسری(فشكتٚ
تٟذیذ)پشداختیٓٚتٝساٞثشدٞاییسػیذیٓوٝاصدَآٖتیشٖٚآٔذٚػپغ پغاصتشسػیٚاسصیاتیتىٙیه QSPMتٝپٙذ
ساٞثشداكّی ت ٝتشتیة اِٛٚیتسػیذیٓو ٝفثاستٙذ اص ۹
 -1ػاصٔا٘ذٞیngoٞاتشایاعالؿسػا٘یٚٔـاسوتٔشدٔیرٟتتفىیهٚتاصیافتصتاِ.ٝ 
یٞا،٘لةتٙشآٔٛصؿیدسػغح
 -2فشًٙٞػاصی(آٔٛصؽچٟشٜتٝچٟش،ٜتشٌضاسیواسٌاٜٞایآٔٛصؿیٚتٟتشیٗاصدٚسسیخت ٙ
تؼتٞٝایآٔٛصؿی-تـٛیمیؿأُِٛاصْاِتحشیش،تشٚؿٛساعالؿسػا٘یٚآٔٛصؽ،وتابٞایی تأفْٟٛٔذیشیت
ؿٟش،تٛصیـ 
یٞایآٔٛصؽدستیٗؿٟش٘ٚذاٖ).
ید 
پؼٕا٘ذ،ػ 
 -3فشكتاسائٝخذٔاتتٝتخؾخلٛكیتشایتىاسٌیشیاصتىٙیهٞایتشتشتاصیافتصتاِٝٞا.
 -4تﺄٔیٗصیشػاختٞایارشایٔذیشیتپؼٕا٘ذٞاتِٝحاػٔاِیٚفٙی .
 -5تﺄٔیٗٔٙاتـٔاِیٚافتثاساتٔٛسد٘یاصتشایتٟیٝٚارـشایتش٘أٝٞایٔذیشیتپؼٕا٘ذٚتالؽتٝٔٙؾٛسوـاٞؾٞضیٙـٝ
ٞـای تٟش ٜتشداسی  ٍٟٚ٘ذاسی اص عشح ٞای تاصیافت  تاالتشیٗأتیاصساوؼةوشد٘ذ،وٝتاتش٘أٝٞایارشاییٔیتٛاٖتٝ
ٔٛفمیتدسارشایآٖٞاسػیذ .


مزاجع
[]1حثیثی ،آ.ٔاتشیغ تش٘أ ٝسیضی اػتشاتظیه وٕی یا ، QSPMپایٍا ٜفّٕی پظٞٚـی پاسعٔذیش -ٔشوضاستثاطػاصٔاٖٚٔذیشیت تا
دا٘ـٍا،ٜ .1331
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