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  چىیذٜ

التلبدی ٚ  –بػی ٘یبص ٞبی ارتٕ آٚسدٜ ػبختٗدس ثش آٖ تبویذ اػالْ ثش فشْ ٚ عشاحی ؿٟش،ٔٙزش ثٝ وبسایی ٚ پبػخٍٛیی ثیـتش

اص یه  ٔتأحش اص فشًٞٙ ٚ آٔٛصٜ ٞبی دیٙی ٚاسصؽ ٞبی اػالٔیاص ا٘زبیی وٝ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشٞبی اػالٔی  فشٍٞٙی ربٔؼٝ ٔی ؿٛد.

وٛاالالٔپٛس،اص ٔٙظش ٟش اػالٔی ؿ ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ثشسػی ای  إٞیت صیبدی اػت؛ دسساد ػٛ ٚ وؼت دسآٔذ پبیذاس حبكُ اص ٌشدؿٍشی 

ٔٛسدی ٚ تحّیّی ثٛدٜ ٚدادٜ ٞبی ٔٛسد ٘یبص  -٘ٛع تٛكیفیاص تحمیك سٚؽ  پشداختٝ ؿذٜ اػت. دس رزة تٛسیؼت ػٕٛٔیفضبی ػجض 

د تزضیٝ ٚ تحّیُ سSWOTٛٔ دادٜ ٞب تٛػظ ٔذَ تٝ اػت.دس ٟ٘بیت كٛست ٌشف ٚٔلبحجٝ ثب ٔتخللبٖ سٚؽ اػٙبدیاص ثب اػتفبدٜ 

فضبٞبی ػجض ػٕٛٔی ؿٟش اػالٔی وٛاالالٔپٛس اصِحبػ تٛػؼٝ پبیذاس ٚ سضبیت  دٞذ؛٘تبیذ حبكُ اص ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ ٔی  لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.

ی اػالٔی اص ٔٙظش اػتفبدٜ اص ی ػبیش وـٛسٞباشاس ثٛدٜ اػت ٚ ٔی تٛا٘ذ اٍِٛیی ثٌشدؿٍشاٖ، اص  ٚضؼیت ثؼیبس ٔٙبػجی ثشخٛسد

 اص رّٕٝ فضبی ػجض دس رزة ٌشدؿٍش ثبؿذ .فضبٞبی عجیؼی 

  SWOTمدل  کواالالمپوز، شهس، شهس اسالمی،ای سبز، گسدشگسی: فض واژه های کلیدی

 

 مقدمه:  -1

أشٚصٜ كٙؼت ٌشدؿٍشی ثٝ ػٙٛاٖ كٙؼتی پٛیب ٚ داسای ٚیظٌی ٞبی ثبسص ٚ ٔٙحلش ثٝ فشد، ثخؾ ٟٕٔی اص فؼبِیت ٞبی 

ٕٞچٙیٗ ٘یبص  UNWTO.2007:11). التلبدی ٚ تِٛیذی وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ ٚ دس حبَ تٛػؼٝ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت)

ؿذیذ ا٘ؼبٖ ػبوٗ دس ؿٟشٞبی وٛچه ٚ ثضسي ثٝ تفشیح ٚ اػتفبدٜ كحیح اص سٚصٞبی فشاغت ٚتؼغیّی ثٝ ٚیظٜ ثب تمّیُ سٚصٞبی وبس 

شٚصٜ ثب ٌؼتشؽ ٚپیـشفت . أ)11: 1311سٚص دس ٞفتٝ إٞیت ثش٘بٔٝ سیضی ٌشدؿٍشی دس خٛس تٛرٝ لشاس ٔی ٌیشد)لشٜ ٘ظاد ،  5ثٝ 
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ثٝ خق ٔی ٌشدد.ٚ كٙؼتی ؿذٖ ٘یبص ثٝ ارشای عشح ٞبی صیؼت ٔحیغی،ٌؼتشؽ فضبی ػجض،ثیؾ اص پیؾ ٔـص٘ذٌی ؿٟشی 

ٚ تؼٟذات ارتٕبػی ٚ ٘یض ثبػج  فضبٞبی ػجضؿٟشی،ٔٛرت سفغ خؼتٍی ٘بؿی اص وبسؼیبسی اص كبحت ٘ظشاٖ ارتٕبػی،ػمیذٜ ث

سٔبٍ٘شایب٘ٝ ٚ ثبالخشٜ ٔٛرت فضبی سؿذ ٚ پیـشفت ٚ ،آ٘چٙبٖ وٝ دس خٛس ػشصٔیٗ ٞبی اػالٔی اػت ثب ثیٙـی آػشٌشٔی ٚ تفشیح

 7.6 ث0212ٝ( سؿذ ػبِیب٘ٝ كٙؼت رٟبٍ٘شدی سا تب ػبَ WTOػبصٔبٖ رٟب٘ی رٟبٍ٘شدی) ؿىفتٍی ؿخلیت ا٘ؼبٖ ٔی ؿٛد.

% ٌشدؿٍشاٖ ٔتؼّك ثٝ ثخؾ عجیؼت ٌشدی TES (  ،52) دسكذ پیؾ ثیٙی وشدٜ اػت ، ثٝ عٛسی وٝ عجك ثشآٚسدٞبی اوٛتٛسیؼٓ

ٞبی عجیؼی ثٝ ٔٙظٛس  ٔی ثشدٜ ٚدیذاس اص ربرثٝثـش ٕٞٛاسٜ اص ٔـبٞذٜ عجیؼت ِزت (. 52:  1311اٞذ ثٛد)ٔزّٝ ربدٜ ٞبی ػجض،خٛ

ثشای ٔفْٟٛ  اسضبی ٘یبصٞبی سٚحی ٚ سٚا٘ی ٔٛضٛع ٟٕٔی ثٛدٜ اػت.اكغالح فضبی ػجض ثٝ ٚػیّٝ ی ثشخی اص دػت ا٘ذسوبساٖ

اكغالح ٔٙغمٝ ػجض سا ثشای ثیبٖ پٛؿؾ ػجض ؿٟشٞب ثٝ G.MOLL)1991،بسی َٔٛ)پٛؿؾ ٌیبٞی ؿٟش ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.ٌ

وبس ٔی ٌیشد.ػؼیذی آؿتیب٘ی فضبی ػجض سا ثٝ ٔٙغمٝ ای پٛؿیذٜ اصٌیبٞبٖ دس داخُ ٚ اعشاف ؿٟشٞب ٔی دا٘ذ وٝ داسای دٚ وبسوشد 

ػجض اص دیشثبص ثٝ ِحبػ ٚاثؼتٍی خبكی وٝ ثب ثذٖٚ تشدیذ ایزبد فضبی . ذ.ثشای ؿٟشٞب ٔی ثبؿٟٔٓ تؼذیُ دٔب ٚ صیجبیی آفشیٙی 

عجیؼت داؿتٝ ٔٛسد ػاللٝ ا٘ؼبٖ ثٛدٜ اػت.ػّی سغٓ آؿفتٍی ٞبیی وٝ ا٘ؼبٖ ثب پبی ٌزاؿتٗ دس دٚساٖ ا٘مالة وـبٚسصی اص عشیك 

،ٕٞٛاسٜ تالؽ ،٘ذاؿتٝ ٚیبؿبیذ ٞٓ آٌبٞب٘ٝ دس عجیؼت ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػتػٛصا٘ذٖ رٍُٙ ٞب ٚتجذیُ ٔشاتغ ثٝ صٔیٗ ٞبی وـبٚسصی 

  (.66 :1379، ٔشٞٓ ٌزاسد)ثیظٖ صادٜ،وٝ ثش پیىشعجیؼت ٚاسد ؿذٜ اػت ٕ٘ٛدٜ وٝ ثب احذاث ثبؽ ٞب ٚوبؿت دسختبٖ صخٓ ٘بسٚایی سا

 اهمیت و ضسوزت تحقیق:-1-2

ت ثشای ٌزسا ٘ذٖ اٚلبفضبی ػجض ؿٟشی ٚ پبسن ٞبی ٔٛرٛد دس یه ؿٟش ٘ٝ تٟٙب اسصؽ تفشیحی داؿتٝ ٚ ٔىبٖ ؿبیؼتٝ ای 

فشاغت ٔشدْ ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ،یّىٝ دس اغّت ٔٛاسد ایٗ فضبٞب اص تٛػؼٝ ی ٘ؼٙزیذٜ ی ؿٟشٞب رٌّٛیشی ٔی وٙٙذ..ٚرٛد ایٗ فضبٞب 

تٗ اوؼیظٖ ایزبد ٔی  02تب  10ٔٙزش ثٝ تِٛیذ اوؼیظٖ ؿذٜ وٝ ثب ػُٕ فتٛػٙتض ثٝ ٚػیّٝ وّشٚفیُ دس ٞش ٞىتبس فضبی ػجض 

ٟٕٔتشیٗ احشات فضبی (.01: 1350جض سا سیٝ ؿٟشٞب ٘بٔیذٜ ا ٘ذ.)ٔزّٝ ػّٕی ٚفٙی رٚة آٞٗ،ٌشدد.اص ایٗ رٟت رٍّٟٙب ٚ فضبی ػ

ػجض دس ؿٟشٞب وبسوشدٞبی صیؼت ٔحیغی آٖ ٞب ػت وٝ ؿٟشٞب ساثٝ ػٙٛاٖ ٔحیظ صیؼت ربٔؼٝ ا٘ؼب٘ی ٔؼٙی داس ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ ثب 

ٚ ثبال ثشدٖ ػغح صیجبیی ؿٟش اص ػٛیی دیٍش،ػجت ٔمبثّٝ ثب احشات ػٛء ٌؼتشؽ كٙؼت ٚ وبسثشی ٘بدسػت تىِٙٛٛطی اص یه ػٛ 

 (.15: 1361افضایؾ ویفیت صیؼت ؿٟشٞب ٔی ٌشد٘ذ)ٔزٙٛ٘یبٖ،

 اهداف تحقیق : -1-3

 ثشسػی تزٟیضات ٚ أىب٘بت فضبی ػجض ػٕٛٔی دس ؿٟش وٛاالالٔپٛس-

 وٛا الالٔپٛسؿٟش وبسثشی ٞبی اٚلبت فشاغت دستأحیش فضبی ػجض ٚ -

 swotثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٔزوٛس  ؿٟش ٌشدؿٍشیبٞبی ٔٛحش دس ثشسػی تٛاٖ ٞب ٚ تٍٙٙ-

 

 زوش تحقیق : -1-4

تحّیّی ٔی ثبؿذ.ٕٞچٙیٗ رٕغ -ٔٛسدی-، وبسثشدی ثٛدٜ ٚ اص ِحبػ ٔبٞیت ٚ ٔحتٛا،اص ٘ٛع تٛكیفیثش اػبع ٞذف ایٗ تحمیك

 شفتٝ اػت. كٛست ٌ ٔلبحجٝ اص ٔتخللبٖاص عشیك سٚؽ ٞبی اػٙبدی ٚ آٚسی دادٜ ٞب 
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 :( SWOTدل تحلیل استساتژیک )م-2

(  ٔذَ تحّیّی ٔختلش ٚ ٔفیذی اػت وٝ ثٝ ؿىُ ٘ظبْ یبفتٝ ٞشیه اص ػٛأُ لٛت، ضؼف ، SWOTسٚؽ تزضیٝ تحّیُ )

فشكت ٚ تٟذیذ سا ؿٙبػبیی وشدٜ ٚ اػتشاتظی ٞبی ٔتٙبػت ثٝ ٔٛلؼیت وٙٛ٘ی ٔٙغمٝ ٔٛسد ثشسػی سا ٔٙؼىغ ٔی ػبصد)ػّی 

( یه اثضاس ثش٘بٔٝ سیضی ثشای تـخیق ػٛأُ اكّی ٚ ٔٛحش سلبثت پزیشی ٚ ادأٝ حیبت SWOTیمت )(. دس حم017: 1310احٕذی، 

( اثضاس ثش٘بٔٝ سیضی تحّیّی ٚ اػتشاتظیىی اػت وٝ اغّت دس سٚیىشد ثش٘بٔٝ سیضی SWOT(. )157: 1317اػت )وشثبػی ٚ دیٍشاٖ، 

( الصْ اػت وٝ ؿٙبخت خٛثی دس ٔٛسد ٚضؼیت SWOTٚؽ )ٔـبسوتی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. ثشای ٔٛفمیت دس ا٘زبْ س

 داسای دٚ ٔؤِفٝ ای اكّی ثٝ ؿشح صیش اػت:  (SWOTٔٛرٛد ٚ سٚ٘ذ ٞبی حبوٓ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. تحّیُ )

: ؿشایظ دسٚ٘ی تٛػظ ٘مبط لٛت ٚ ضؼف دس ٚضؼیت ٔٛرٛد تٛكیف ٔی ؿٛ٘ذ.ایٗ ؿشایظ ٔی تٛا٘ذ  IFAS)1اِف( ؿشایظ دسٚ٘ی)

 ، ٔذیشیت ، التلبد ٚ ٔٙبثغ ا٘ؼبٖ ػبخت ٚ عجیؼی ثبؿذ ؿبُٔ ٔشدْ ،

 ایٗ ؿبخق ٞب اص عشیك تٟذیذات ٚ فشكت ٞبی ٘بؿٙبختٝ آیٙذٜ  تٛكیف ٔی ؿٛ٘ذ. EFAS )0ة( ؿبخق ٞبی ثیشٚ٘ی )

( ) تؼییٗ ٘مبط ضؼف ٚ لٛت ، فشكتٟب ٚ تٟذیذات( یه سٚؽ ٔٛفك دس ثش٘بٔٝ SWOTثؼیبسی ثش ایٗ اػتمبد ٞؼتٙذ وٝ سٚؽ )

، ضؼفٟب ، فشكتٟب ٚ تٟذیذٞب پبیٝ ٚ اػبع ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه سا یضی اػتشاتظیه ٔی ثبؿذ ٚ دس حمیمت ؿٙبخت دلیك لبثّیتٟبس

 تـىیُ ٔی دٞذ.

 ( ٘ىبت صیش ٔذ ٘ظش ٔی ثبؿذ :SWOTدس ٔذَ )

 تحّیُ خبسری وٝ تٟذیذات ػٕذٜ ٚ فشكتٟبی اسائٝ ؿذٜ اص ٔحیظ ثیشٚ٘ی سا ٔـخق ٔی وٙذ. -

 ّیُ داخّی وٝ تٟیٝ فٟشػتی اص ٘مبط لٛت ٚ ضؼف سا دس استجبط ثب ٞش یه اص ٔٛضٛػبت اػتشاتظیه سا ٔـخق ٔی وٙذ.تح -

چبسچٛة فٛق اص آ٘زب داسای إٞیت اػت وٝ ٔتغیشٞبی داخّی ٚ خبسری ثش تٛا٘بیی یه ؿٟش ٚ ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙظٛس تحمك اٞذاف  

 اػتشاتظیه ٔٛحش ٔی ثبؿذ.

سیضی اػتشاتظیه اكَٛ عشاحی اػتشاتظی ثش دٚ ثؼذ اػبػی، تزضیٝ ٚ تحّیُ ٔحیظ داخّی ٚ خبسری  دس اوخش ٔذَ ٞبی ثش٘بٔٝ

 (.ایٗ اػتشاتظی ٞب ػجبستٙذ اص: 121: 1361اػتٛاس اػت)فشٚص٘ذٜ دٞىشدی،

 SO اػتشاتظی ٞبی تٟبرٕی -اِف

وبس ٝ حذاوخش اػتفبدٜ اص فشكت ٞبی ٔحیغی ثب ث وٙذ. ایٗ اػتشاتظی ثش افضایی دس ػبصٔبٖ ایزبدتٛا٘ذ یه حبِت ٞٓایٗ اػتشاتظی ٔی

: 1311ٕ٘ٛداس(.ٞذف ثیـتش ػبصٔبٖ ٞب سػیذٖ ثٝ ایٗ ٔشحّٝ اػت) سحٕبٖ ػشؿت، 1ٌیشی ٘مبط  لٛت ػبصٔبٖ تبویذ  داسد ) ٘بحیٝ 

026.) 

  ا٘غجبلی -تٙٛع ساٞجشد ST اػتشاتظی ٞبی -ة

ٞبی ٔٛرٛد ٚ وبٞؾ تٟذیذات اػت اػت ٚ ٞذف آٖ افضایؾ تٛإ٘ٙذیذٜایٗ اػتشاتظی ثشاػبع تٛإ٘ٙذی دس ٔمبثُ تٟذیذات ثٙب ؿ 

 ٕ٘ٛداس(. 0) ٘بحیٝ 

                                                           
1- Internal Factors Analysis Summary  

2- External Factors Analysis Summary   
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 WO اػتشاتظی ٞبی -د

ٞبی اػبػی، أىبٖ اػتفبدٜ ٞب ثٝ دِیُ ثشخٛسداسی اص ضؼفؿشوت ٞبػت.ٌبٜٞذف ایٗ اػتشاتظی،وبٞؾ ٘مبط ضؼف ٚ افضایؾ فشكت

اص  سا دس اػتفبدٜ تٛا٘ذ ؿشوتٞبی آٔٛصؿی ثٝ ٔٙظٛس تمٛیت ٘مبط ضؼف ٔیدٚسٜآٔذٜ سا ٘ذاس٘ذ، ِزا عشاحی  ٞبی ثٝ دػتاص فشكت

 .ٕ٘ٛداس(3وٙذ )٘بحیٝ تٛإ٘ٙذ ٞبفشكت

  WT ٞبی تذافؼیاػتشاتظی -د

 تٛا٘ذ ثبضؼف ٚ تٟذیذات تب حذ أىبٖ اػت. ؿشوتی وٝ دس ٔؼشم ٚسؿىؼتٍی لشاس داسد ٔی ٞذف ایٗ اػتشاتظی ، وبٞؾ ٘مبط 

 1ادغبْ ٚ تالؽ ثشای ثمب اػتفبدٜ وٙذ ) ٘بحیٝ  ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔذیشیت ساٞجشدی ٚ ... اص ساٞجشدٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔب٘ٙذ ا٘حالَ،ٚسٜثشٌضاسی د

 ٕ٘ٛداس(.

 

 

 

  SWOT گانه بس اساس تحلیل 4استساتژی های :  1شکل 

 

 

 



 

5 
 

 فضای سبزشهسی :  -3

یب اغّت ٔلٙٛػی آٖ صیش پٛؿؾ دسختبٖ،دسختچٝ  فضبی ػجض ؿٟشی ثخـی اص فضبی ثبص ؿٟشی اػت وٝ ػشكٝ ٞبی عجیؼی

ٞب،ثٛتٝ ٞب،ٌُ ٞب،چٕٗ ٞب ٚ ػبیش ٌیبٞب٘ی اػت وٝ ثش اػبع ٘ظبست ٚ ٔذیشیت ا٘ؼبٖ،ثب دس٘ظشٌشفتٗ ضٛاثظ،لٛا٘یٗ ٚ تخلق ٞبی 

 (.6: 1392 ٔی ؿٛد) خبٖ ػفیذ،حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی یب احذاث ٔشتجظ ثب آٖ ثشای ثٟجٛد ؿشایظ صیؼتی،صیؼتٍبٞی ٚ سفبٞی ؿٟشٚ٘ذاٖ 

ؿٟش دس آیٙذٜ تمؼیٓ ایٗ فضبٞب ثٝ ػٙٛاٖ ثخؾ رب٘ذاس ػبخت وبِجذ ؿٟش،ثٝ دٚ ٘ٛع ثبِفؼُ ٚ ثبِمٜٛ رٟت تٛػؼٝ فضبٞبی 

ثٙذی ؿذٜ اػت ٚ وبسثشی صٔیٗ ثب پٛؿؾ ٌیبٞی ثٝ دٚ ٘ٛع ػغٛح ػجض ٚ فضبٞبی ػجض ثب صیش ٔزٕٛػٝ ٞبی ٔتفبٚتی ثٝ ؿشح ؿىُ 

( آٚسدٜ ؿذٜ اػت، ا٘ٛاع فضبٞبی ػجض ؿٟشی اص رّٕٝ 0-1( تمؼیٓ ثٙذی ؿذٜ اػت.دس تمؼیٓ ثٙذی دیٍشی وٝ دس ؿىُ )1-1)

 پبسن ٞب دس ٔمیبع ٞبی ٔختّف ؿٟشی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ.

 

 

 : تقسیم بندی کازبسی سبز شهسی2شکل

 1369ٔٙجغ: ػؼیذ٘یب، 
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 : تقسیم بندی فضاهای سبز شهسی3شکل

 1361ٛ٘یبٖ،ٔٙجغ: ٔزٙ

 : (پازکفضای سبز عمومی )-3-1

(.دس فشًٞٙ 113: 0222پبسن ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی ٔٙبػت ثشای داؿتٗ فشكت ٞبی تفشیحی دس ٞٛای آصاد اػت)فُٙ ،

اكٛال عجیؼت پبسن ٞبی آوؼفٛسد،پبسن لغؼٝ صٔیٙی آسایؾ یبفتٝ، ثشای اػتفبدٜ ػٕٛٔی ٚتفشرٍبٞی اختلبف دادٜ ٔی ؿٛد.

ٔٙظٛسٌشدؿٍبٜ ٚٔحُ   ی اػت وٝ تٕبْ عجمبت ٔشدْ ٔی تٛا٘ٙذ اص آٖ اػتفبدٜ وٙٙذ.ثٝ ػجبست دیٍش ایٗ پبسن ٞب ثٝػٕٛٔی ثٝ ٌٛ٘ٝ ا

ثٝ ٔٙظٛس دس خلٛف تـىیالت تضییٙبتی پبسن ٞب ٔی تٛاٖ ٌفت،  .( 315-312: 1361ْٕٛ ٔشدْ ٔی ثبؿٙذ)حىٕتی،اػتشاحت ػ

آًٞٙ ٚ  ص٘ذٜ،صیجب،ٞٓ عجیؼتییٝ أىب٘بت ٔٛرٛد دس عجیؼت اِٟبْ ٌشفتٝ ٚایزبد تٙٛع ٚؿبداثی دس حیبت پبسن ٞب الصْ اػت اص وّ

 .ب دسیبچٝ ٞبی ٔلٙٛػی اؿبسٜ ٕ٘ٛد)ٕٞبٖ( ب،ٌُ وبسی ٚ چٕٗ، ثشوٝ  ٚ ییذ آٚسد.اصرّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ آثٕٙبٞٔتحشن پذ

 تشکیالت زفاهی وتفسیحی پازک ها : -3-2

ٕٞچٙیٗ ثٝ تٛا٘ذ وّیٝ ٘یبصٞبی ػٕٛٔی سا تأٔیٗ ٕ٘بیذ،احذاث ٔی ؿٛد.سػتٛساٖ ٞب ٚوبفٝ ٞبیی وٝ ث ثشای سفبٜ ثیـتش افشاد

ٔٙظٛس ػشٌشٔی ٚ تفشیح،ٔحُ ٞبیی ػشثبص یب ػشپٛؿیذٜ ثشای ارشای ٔٛصیه ٚ وٙؼشت دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد.اص دیٍش ٔٛاسد ٔی 

سصؿی ٚ صٔیٗ ثبصی وٛدوبٖ تٛاٖ ثٝ ٚرٛد ػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی،ٔجّٕبٖ پبسن)٘یٕىت،صثبِٝ داٖ ٚ...(،ثبؽ ٚحؾ،صٔیٗ ٞبی ٚ

 (.302: 1361ٕ٘ٛد)حىٕتی،ٚ...اؿبسٜ 

 معسفی شهس کواالالمپوز:-4

دس لّت ایبِت ػالٍ٘ٛس ٚالغ  تشیٗ ؿٟش ایٗ وـٛس اػت وٝ  ٚ ثضسي وـٛس ٔبِضیسػٕی  پبیتخت "وٛاالالٔپٛس "ؿٟش اػالٔی 

ؿٟشی ثبآة ٚ ٞٛای ػشم رغشافیبیی ٔی ثبؿذ. N˝2´1°3عَٛ رغشافیبیی ٚ  E˝2´10°121اص ِحبػ رغشافیبیی، داسای ؿذٜ اػت.

اعشاف  بی وٛٞؼتب٘ی لشاس ٌشفتٝ ٚ وٜٛ ایٗ ؿٟش دس دأٙٝ ٞ ٔغجٛع اػتٛایی ٚ ّٕٔٛء اص فضبٞبی ػشػجض ٚ رٍُٙ ٞبی ثبسا٘ی اػت.

ٌٛیٙذ. اص عشفی  دسٜ ٔیثٝ وٛاالالٔپٛس ٚ ٔٙبعك ٔزبٚس آٖ والً٘ ثٝ ٔؼٙی  سا فشاٌشفتٝ اػت ثٝ ٕٞیٗ دِیُآٖ ثٝ رض لؼٕت ؿشلی 

وٛاالالٔپٛس دس ػشتبػش .والً٘ ٚ ٌٕجبن ثٝ آٖ پبیتخت ٌُ آِٛد ٘یض ٔی ٌٛیٙذ شاس ایٗ ؿٟش دس ٔحُ تاللی سٚدخب٘ٝ ٞبیمثٝ ػّت اػ

ایٗ ؿٟش ثب ػبَ ؿبٞذرـٗ ٞبی ػٙتی ٚ سخذاد ٞبی ٔٛلتی اػت وٝ رزاثیت خبكی سا ثشای تٛسیؼت ٞب ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت.
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 یؼتٓ  اػتؼٕبسی ثشیتب٘یب ٚ طاپٗ ، ٔزذدا تٛا٘ؼت اػتمالَ یبفتٝ ٚ ربیٍبٜ ؿبیؼتٝ ای سا دس كٙؼت ٌشدؿٍشیٚرٛد ٘بآسأی ٞب ٚػ

ٕچٙیٗ ٕٞشدیف ؿبٍٟ٘بی ٚ آتال٘تب اػت، ٞ وؼت ٕ٘بیذ. ثشعجك ٔحبػجبت  ٔشوض آٔبس رٟب٘ی ، وٛاالالٔپٛس اص ِحبػ رٟب٘ی ؿذٖ

ٚآوٛاسیْٛ آٖ، ثبؽ پش٘ذٌبٖ، ثبؽ  KLCCٔی تٛاٖ ثٝ پبسنایٗ ؿٟش ٗ ربرثٝ ٞبی عجیؼیاص ثشرؼتٝ تشیثبالتش اص ٚیٙب ٚ ٚ٘ىٛٚس لشاس داسد.

 ;102-103اؿبسٜ ٕ٘ٛد) "سیٕجب ایّٕٛ "ٚ رٍُٙ ٞبی ثبسا٘ی  "ویت ٘ب٘بعثٛ "پبسن رٍّٙی  اسویذٜ، پبسن ٌٛصٖ ٞب، پبسن پشٚا٘ٝ ٞب، 

Dorai,2007.) 

 (IFASمی کواالالمپوز دز جرب گسدشگس): ماتسیس عوامل داخلی)قوت و ضعف( فضای سبز عمو4 شکل

 أتیبص

دسرٝ 

 لٛت ٞب  ٚصٖ ٚصٖ ٘ؼجی إٞیت

 ٔذسٖ ثٛدٖ ٚ ٔزٟض ثٛدٖ پبسن ٞب ثٝ أىب٘بت ٔٙبػت تفشیحی 72 2.277 1.5 2.32

 آٌبٞی ٚ تؼٟذ ٔذیشاٖ ٔشثٛعٝ ثٝ حفؼ اسصؽ ٞبی صیؼت ٔحیغی 12 2.211 3.5 2.31

 ٔتٙٛع دس رٍُٙ ٞبی ثبسا٘ی سیٕجب ایّٕٛ ٚرٛد ٌُ ٞب ٚ ٌیبٞبٖ 52 2.255 3 2.17

 ٚرٛد أٙیت دس پبسن ٞبی وٛاالالٔپٛس 12 2.211 1.05 2.36

 ٚرٛد ثؼتش ٔٙبػت رٟت ایزبد فشكت ٞبی ؿغّی دس أٛس ٌشدؿٍشی 62 2.266 5 2.31

 تٕبیُ ثخؾ خلٛكی ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دسثخؾ اوٛتٛسیؼٓ  95 2.121 1.5 2.16

  ثٛدٖ ػغح ػٛاد ٔشدْ دس وٛاالالٔپٛس ٚ تأحیش اٖ دس رز ة ٌشدؿٍشثبال 65 2.210 3.7 2.32

 عشاحی ثؼیبس صیجبی فضبی پبسن ٞب 72 2.277 3 2.02

 
    

 

 

 ضعف ها

 

 ٚرٛد فٛاكُ صیبد ثیٗ پبسن ٞب 12 2.211 0 2.29

2.10 0.0 2.255 52 

٘بدیذٜ ٌشفتٗ رمٛق حیٛا٘بتی چٖٛ،ٔبس ٚلٛسثبغٝ ثٝ دِیُ ٍٟ٘ذاسی دس 

 ٞبی ثؼیبس وٛچهفضب

 ٚرٛد فبكّٝ ی صیبد ثیٗ خیبثبٖ ٞب ٚ پیبدٜ سٚٞب 32 2.233 0.9 2.12

 ٞضیٙٝ  ثبالی ٍٟ٘ذاسی اص خغٛط ٔٛ٘ٛسیُ دس حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی 62 2.266 3 2.03

 ٞضیٙٝ ثبالی ٍٟ٘ذاسی اص پبسن ٞبی  ؿٟشی 62 2.266 0.5 2.19

 ؼیفـبس صیبد تٛسیؼٓ ثش ٔٙبثغ عجی 12 2.211 0.5 2.00

 رٕغ 912 1.22   3.11
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 (EFASماتسیس عوامل خازجی)فسصت و تهدید( فضای سبز عمومی کواالالمپوز دز جرب گسدشگس) 5: شکل

 أتیبص

دسرٝ 

 فشكت ٞب ٚصٖ ٚصٖ ٘ؼجی إٞیت

2.53 5 2.127 12 

ػبخت پبسن ٞبی چٙذ ٔٙظٛسٜ ٚایزبد فشكت ٞبی ؿغّی ثٝ ٔٙظٛس استمبء كٙؼت 

 ٌشدؿٍشی

 ٔیّیٖٛ اكّٝ دسخت دس ٔٙبعك ػبحّی ثٝ ٔٙظٛس ٔمبثّٝ ثب ػٛ٘بٔی 5وبؿت ثیؾ اص  12 2.253 3.5 2.19

 صیجبیی ٚ رزاثیت اػتفبدٜ اص ٔٛ٘ٛسیُ ثشای تٛسیؼت ٞب 52 2.277 3.65 2.05

2.51 1.5 2.119 92 

ثٝ وبسٌیشی سٚؽ ٔذیشیت پبیذاس دس احذاث ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص صیشػبخت ٞب،تؼٟیالت 

 شیٚ خذٔبت ٌشدؿٍ

 تٙٛع ثخـیذٖ ثٝ ٔحلٛالت ٌشدؿٍشی رٟت رّت ٌشدؿٍشاٖ دس تٕبْ عَٛ ػبَ 15 2.113 5 2.57

 افضایؾ اػتفبدٜ اص ٘یشٚٞبی ٔزشة دسثخؾ اوٛتٛسیؼٓ دس ٘ٛاحی ٌشدؿٍشی 12 2.127 1 2.10

 ػاللٝ فضایٙذٜ ٌشدؿٍشاٖ خبسری ثٝ اػتفبدٜ اص پبسن ٞب ٚ فضبٞبی ػجض 62 2.293 3.65 2.35

   
 ٟذیذ ٞبت  

 افضایؾ آِٛدٌی ٞبی كٛتی ٚ آة دس حبؿیٝ پبسن ٞب ٚ فضبٞبی ػجض 72 2.269 3 2.01

 خبِی ٔب٘ذٖ ثشخی ٘ٛاحی عجیؼی ثٝ دِیُ وٛتبٞی دٚسٜ تؼغیالت ثشخی ٌشدؿٍشاٖ 32 2.212 0.05 2.29

2.01 3 2.269 72 

تزٕغ ثٝ خغش افتبدٖ ػالٔت اوٛػیؼتٓ پبسن ٞبی رٍّٙی ثٝ دالیّی ٘ظیش ؿىبس ٚ 

 رٕؼیت

 ٚسٚد فبضالة ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ ثٝ آة ٞبی ٔحُ ص٘ذٌی ٔشربٖ ٞب 12 2.253 0 2.11

 صٚاَ ربرثٝ ٞبی اوٛتٛسیؼتی دس احش ثی تٛرٟی ثٝ ٔٙبثغ ٚ ثٟشٜ ثشداسی ٘بٔؼمَٛ 62 2.293 0.5 2.03

 رٕغ 655 1.22   3.61
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 کازها :زاه نتیجه گیسی و ازائه -5

ٔذٜ دس اسصیبثی ػٛأُ داخّی ٚ خبسری، ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی اػتشاتظی تٟبرٕی دس صٔیٙٝ  تٛػؼٝ ی ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثٝ دػت آ

فضبی ػجض ثٝ ٔٙظٛس رزة ثیـتش ٌشدؿٍشاٖ دس ؿٟش وٛاالالٔپٛس ٔی ثبؿذ.اص آٖ ربیی وٝ أتیبص ثٝ دػت آٔذٜ دس اسصیبثی ػٛأُ 

، ؿٟش وٛاالالٔپٛس ضٕٗ  ثٛدٜ دس ٘تیزٝ ٔی تٛاٖ ٌفت  3.61سریبثی ػٛأُ خبٔی ثبؿذ ٚ أتیبص ثٝ دػت آٔذٜ دس اسصی 3.11داخّی 

ثب تٛرٝ ثٝ ٘مبط لٛت ٚ ضؼف ٚ فشكت ٞب ٚ تٟذیذ ٞب،دس ٚضؼیت ثؼیبس ٔٙبػجی دس  ثشخٛسداسی اص پتب٘ؼیُ ٞبی عجیؼی فشاٚاٖ ،

 صٔیٙٝ رزة ٌشدؿٍش لشاس داسد .

 ساٞىبسٞبی الصْ دس تٛػؼٝ ی فضبی ػجض ثٝ ٔٙظٛس رزة ٌشدؿٍش:

 اص ربرثٝ ٞبی عجیؼی ایزبد ثؼتشی ٔٙبػت ثشای افضایؾ ٔذت البٔت ٌشدؿٍشاٖ -

 ؿٙبػبیی ربرثٝ ٞبی عجیؼی ٚ تجّیغبت ٚ ثبصاسیبثی  ٔٙبػت ثشای رزة ٌشدؿٍشاٖ -

 حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی  آحبس ٚچـٓ ا٘ذاصٞبی عجیؼی -

 افضایؾ ضشیت أٙیت، وٝ ٔیضاٖ تٕبیُ ٌشدؿٍشاٖ سا افضایؾ دٞذ. -

 .ػی دی ٚ .. ٍشاٖ،اص عشیك ثشٚؿٛس،وتبة سإٞٙب ،دس ساثغٝ ثب تٛاٖ ٞبی اوٛتٛسیؼتی وٛاالالٔپٛس ثٝ ٌشدؿ اعالع سػب٘ی -

 

 

 منابع :

 چبح دْٚ . ا٘تـبس دا٘ـٍبٜ ٔبص٘ذساٖ، ،رؼفش .اٚالدی لبدیىالیی  ٔتشرٓ(ٔمذٔٝ ای ثش عجیؼت ٌشدی،1311ای فُٙ؛دیٛیذ) -

 ض ؿٟش تٟشاٖ .ا٘تـبسات رٟبد دا٘ـٍبٞی،چبح اَٚ .(ثشسػی فضبی ػج1379ثیظٖ صادٜ،ٔحٕذ سضب) -

  ( سٚؽ ٞبی ػّٕی تحمیك ٕٞشاٜ ثب ٘ظشیٝ اسصؿیبثی، اكفٟبٖ، ٘ـش آتب.1379تبرذاسی، پشٚیض ) -

 ( عشاحی ثبؽ ٚ پبسن ،ا٘تـبسات فشًٞٙ ربٔغ،چبح ػْٛ .1361حىٕتی،رٕـیذ) -

 ـبسات ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٚ دٞیبسی وـٛس،چبح اَٚ .( اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی فضبی ػجض ؿٟشی،ا٘ت1392خبٖ ػفیذ،ٟٔذی) -

  .( ساٞجشدٞبی ٔذیشیت. تٟشاٖ. ا٘تـبسات ایذٜ پشداصاٖ فٗ ٚ ٞٙش، چبح ا1311َٚسحٕبٖ ػشؿت، حؼیٗ) -

 .سیضی ؿٟشی، تٟشاٖ ، ٔشوض ٔغبِؼبت ثش٘ب11ٝٔوتبة ػجضؿٟشداسی، ٔذیشیت ؿٟشی، رّذ (1369) ػؼیذ٘یب، احٕذ -

تِٛیذ دا٘ؾ،چبح  اػتشاتظیه.تٟشاٖ،ا٘تـبسات (ٍ٘شؽ ربٔغ ثشٔذیشیت1310)شد تبد اِذیٗ ،ٟٔذی فتح اهللػّی احٕذی،ػّیشضبٚای -

 اَٚ.

 .15ؿٕبسٜ  -( ٔشٚسی ثش ٔذِٟبی ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه.دا٘ؾ ٔذیشیت، ػبَ دٚاصد1361ٓٞفشٚص٘ذٜ دٞىشدی، ِغف اِٝ) -

 آٖ،ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ٘زف آثبد . ( كٙؼت ٌشدؿٍشی ٚ تحّیُ ٞبی التلبدی1311لشٜ ٘ظاد،حؼٗ) -

( ٔذیشیت اػتشاتظیه دس ٔحیظ صیؼت.تٟشاٖ، ا٘تـبسات وبٚؽ لّٓ، چبح 1317وشثبػی،ػجذاِشضب ،٘ٛسی؛ٔؼؼٛد ٚ سوؼب٘ب ٌٔٛٛیی) -

 . اَٚ

 ،ػبَ دْٚ .16(،ؿٕبسٜ  1311ٔزّٝ ربدٜ ٞبی ػجض) -

  ٞٛاؿٙبػی.(،اداسٜ آة ٚ 1350ٔزّٝ ػّٕی ٚ فٙی رٚة آٞٗ) -
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( ٔجبرخغ پیشأٖٛ پبسن ٞب ٚ فضبی ػجض ٚ تفشرٍبٜ ٞب،ػبصٔبٖ پبسن ٞب ٚ فضبی ػجض ؿٟش تٟشاٖ،چبح 1361ٔزٙٛ٘یبٖ،ٞٙشیه) - 

 اَٚ .

 ٘ی،چبح اَٚ. اػتشاتظیه،تشرٕٝ سؿیذ اكال٘ی.تٟشاٖ.٘ـش ٔذیشیت ٚ سیضی( سٚیىشد تفىش ػیؼتٕی ثٝ ثش٘ب1316ٝٔٞیٙضاػتیٖٛ) - 
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UNWTO(2007).Tourism Highlights.Available in “ www.unwto.com ”. -    

 


