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 دهیچك
 رساندن خدمات رساانی پااره  اا اهااا ای سابز  ر      ثبات به برای تالش

.  ار  کارآمادی  را بار ی  ریازی  برنامه به احتیاج مانند بندرعباس یشهر ای

 سابز را بر ی کالبدی پااره  اا اهااا ای     توسعه  دف با پژا ش حاضر

  ر را Meta-SWOT را بار ی  مادل  باار  نخستین شهربندرعباس برای

 اجارای ایان   بارای . اسا   کار ه  معرهای  ای منطقه ا پژا ش  ای شهری

 آاری جما   راش ا اس  شده استفا ه تحلیلی  -توصیفی  راش از پژا ش

 بارای . اس  میدانی ا اسنا ی صورت به مور نیاز اطالعات تحلیل ا  ا ه  ا

کاالن   عوامال  ا  ا توانایی ا مناب  ا داف، تشریح ا توسعه را بر ی تداین

 اسااس  بر. اس  شده استفا ه Meta-SWOT تحلیلی تکنیک از محیطی

عامل خشکسالی به عنوان بزرگترین مان  کالن محیطای بار سار راه     نتایج،

توسعه ا مدیری  پاره  ا اهاا ای سبز محسوب می شو .  ر بین عوامال  

پااره  اا اهااا ای سابز ر شاهر       یجه  مدیری  ا توساعه کالباد   مؤثر

بندرعباس، مشارک  ا  مکاری مار م ، اجاو  زیرسااخ   اای مناسا  ا      

اجو  نیرای انسانی متخصص ا  رصدر  مه مجااارت باا خلایج هاارس از     

باالترین تناس  را بر ی برخور ار اس . از این را باید به این عوامل توجاه  

مراکزی مانند باغ گلها ا مچناین، اجاو     اجو  کتابخانه ا ایژه ای کر ، اما

هنای باه    استا ان باتجرباه ا باه ناوعی آماوزش  اای تخصصای ا       اهرا  ا

نیرا ای مور  نیاز برای حل محدا ی   ای نیرای انسانی بایستی  ر صادر  

  اقدامات اجرایی قرار گیر .  
 

کالبادی،   گساترش هاایی،  _برنامه ریزی را بر ی : هاي کلیديواژه

  تکنیک متاسوات. هاا ای سبز، پاره  ا ا
 

 

Abstract 
Stabilizing some services such as parks and green spaces 

in small towns like Bandar Abbas requires an efficient 

strategic planning. The purpose of this study was 

presenting a physical strategy for development of parks 

and green spaces in Bandar Abbas using Meta-SWOT 

strategic model. Such a model is applied in urban and 

regional research for the first time by the present study. 

Adopting a descriptive-analytical base, a combination of 

documentary and field methods were applied for data 

collection and analysis. The Meta-SWOT analytical 

technique has been used to formulate a strategy for 

developing and describing goals, resources and 

capabilities and macro-environmental factors. Based on 

results, drought is considered as the biggest 

environmental obstacle for development and 

management of parks and green spaces. Among the 

effective factors for managing and physical development 

of parks and green spaces in Bandar Abbas, the highest 

strategic suitability relates to some factors including: 

people's participation and cooperation, the existence of 

appropriate infrastructure, the presence of expert human 

resources and at the top of all proximity to the Persian 

Gulf. Therefore, the particular attention should be paid 

to the mentioned factors. Also, the existence of a library 

and attracting centers such as flower garden as well as 

experienced people like professors who can train and 

teach required specialized and technical people should 

be at the top of the executive to solve human resource 

constraints. 
 
Keywords: Strategic – Space Planning, Physical 

Development, Parks and Green Spaces, Meta-SWOT 

Technique. 
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 مقدمه

 ت پاره  ا اهاا ای سبزخدما به لانه عا سترسی  معد
  ر که س ا ای هعمد مسائل از ،نهاآ ازننامتو  یزتو ا یشهر

 ندگیز  یفیک ،مساله نیا ا س ا  موجو رکشو یشهر یهاا ا
  ا ه ارقر ریتاث تح  را پایدار توسعه نحوی به ا یشهر نیساکن

 رمنظو به یشهر ارپاید توسعه به ستیابی  ااق   ر. س ا
 ازنمتو ا  لمتعا بطهرا  یجاا ا مناب  از مناس   اریبرهبهر
 ا انیزربرنامه نهایی ف د ،طبیع  ا عجتماا ن،نساا نمیا

ی حال  ر این بین خدمات پاره  ا .اس  یشهرانمدیر
شهری بخشی از هاا ای سبز  مگانی اند که  ر  اخل 
محدا ه شهر طراحی ا ساخته شده اند ا موج  تداام ارتباط 
بین ساکنان ا طبیع  می شوند ا عنصر اصلی ساختار شهر 

 ,Ghorbani & Pormohammadi) محسوب می شوند 

پاره  ا  مچنین یکی از مهم ترین کاربری  ای (.  3 :2011
( که زیرساخ   ای سبز پایه Ruth, 2003 :3شهری اند )

ای  ر نواحی شهری  ر نظر گرهته می شوند ا به عنوان یکی 
از مهم ترین مراکز خدمات رها ی ا تفریحی، نقش اجتماعی، 
اقتصا ی ا اکولوژیک مهمی  ر شهر ا  ارند ا محیط، مطلوبی 
برای پرارش کو کان، حفظ آسایش ا نیز شاخصی برای ارتقای 

 شوندهاای زندگی ا توسعه جامعه محسوب می کیفی 

((Balarm & Dragicevic, 2005: 149.  
 ر بیان نظری هاا ای سبز شهری می توان  ،از  مین سو

هاای سبز شاهری از  یادگاه شهرساازی بخشای از     گف  که 
 ای گیا ی تشکیل شده  سیمای شهر اس  که از انواع پوشش
جان حیاتی  ر کنار کالبد بیاس  ا به عنوان یک عامل زنده ا 

کننده ساخ  مرهولوژیک شهر اسا . ایان ناوع از     نیشهر، تعی
ساخ ،  ام    ای گیا ی انسان کاربری زمین شهری با پوشش

« بااز  ی اکولاوژیکی  »ا  م ااجاد  « باز  ی اجتماعی«ااجد 
 مچنین بخشی از گسترة هیزیکی شهر  (. 5341سعیدنیا، )اس  

  . ای معینی  اشته باشدتواند عملکر  اس  که می
)زیباسااازی   زیباسازیهاای سبز  ر برخای مواقا  نقاش 

سایمای شااهری( ا گااا ی نقااش تفریحاای )تفرجگااا ی( 
را بااه خااو  پذیرهتاه اسا . الاای باا توسااعه رازاهااازان   

پیشی گرهتن شهرنشینی " ای اخیر ا  منااطق شاهری  ر   ه
معاالت عدیاده ای مانناد اهازایش بای که باا  "بر شهرسازی

رایاه جمعیا ، توساعه غیر دهمند کالبدی شاهر ا ا اهازایش 
محیطی  مراه باو ه، هاااا ای ساابز     آلاو گی  اای زیسا 

نقش مهمی  ر حفظ ا تعا ل محایط زیسا  شااهری ا   شاهر
ایان  (. 51: 5381اناد )محمادی،   تعادیل آلو گی  وا پیدا کار ه 

 مانناد به عملکر  اکولوژیکی موسوم اس  موار ی عملکار  که 
محایط، تولیاد اکساایژن،   یخنک سازجاذب انرژی گرمایی ا 

تثبیا  خاه ا اهزایش نفوذپاذیری ا نیاز کاا ش آلااو گی را  
 . ا می  این نقش تا آنجا اس  که هاای سابز  شو شاامل می

اناد )بخشای،    شاده  اای تنفسای شاهر معاراف      شهر باه ریه
محیط زیس  انسانی، مفهوم جاامعی اسا  از مجماوع     (.5381

تعاا ل   ساب   تأثیرات عوامل بیرانی ا راابط متقابال آنهاا کاه   
 ا با محیط، شوند. بنابراین چگونگی راابط انسان بیولوژیک می

 ا  ر  نحوة برقراری ارتباط ا تأثیرپذیری خصوصیات اکوسیستم
ابال انکااری   کیفی  احساسی ا راانی انسانها تأثیر مهم ا غیرق

 ای اجتمااعی، اقتصاا ی،     ار . شهر ا بستر مهمترین هعالی 
شاوند. مطالعاه راناد رشاد      سیاسی ا هر نگای محساوب مای   

  نده این موضوع اسا  کاه رشاد جمعیا       شهرنشینی نشان
شهری به سرع   ر حال اهزایش بو ه ا شهر ا با نار  بااالی   

کالت ناشی رشد جمعی  مواجه ا تاکنون نیز قا ر به کنترل مش
اند. با اجو  رشد جمعی  شهر ا به خصاو    از این رشد نبو ه

 ر کشور ای  ر حال توسعه، این شهر ا ضارارتا  توساعه پیادا    
نکر ه، بلکه هشار ای زیا ی را بر محایط زنادگی شاهری اار     

با این اجو ، شهرنشینی علا    (. 15: 5381اند )اشرهی،  نمو ه
نظام اجتمااعی ا اقتصاا ی   اصلی مشکالت شهری نبو ه، بلکه 

 ؛ کاه  شاو  زا بو ه ا شهرنشینی معلول آن محسوب می مشکل
کمبو  ظرهیتهاای اجرایای ا سیاسای ا نباو  مادیری  کارآماد       

بار ایان اسااس، باا       . توان از نتاایج آن برشامر   شهری را می
تاوان باه توزیا  بهیناه      استفا ه از را بر  توساعه شاهری مای   

دمات شاهری پر اخا  ا    اا ا تخصایص منااب  ا خا     کاربری
 ا از ایجاا  ناابرابری   طی امن را برای شهراندان خلق کر محی

 ای هاایی، نابسامانی  ر نحوه اساکان ا اساتقرار جمعیا  ا    
هعالی ، کمبو  شدید خدمات شهری ا توزی  ناعا النه هاا ای 

تفکار  . سبز  ر سطح محالت ا مناطق شهری جلاوگیری نماو   
مفهوم توسعة پایدار، به ایژه  ر عرصة مندی که امرازه  ر  نظام

 کالن شهر ا پدید آمده اس  بر نقش هااای سابز باا ایژگای    
 ای آن  ر مجموعاة تفرجگاا ی باه  ماراه  ره صاحیح از      
ااقعیتهای اجتماعی ، اقتصا ی ا هر نگی آن  ر مناطق تأکیاد  
 ار .  ر این زمیناه کاا ش آلاو گی، ایجاا  جامعاة جنگلای ا       

ای شاهری   اصلی توسعة پایدار شهری ا ناحیه رختان از مبانی 
 اای   اس . توانایی هاا ای سبز عماومی باه عناوان مساکن    

طبیعی  ر مناطق شهری )هشار ا اساترس باه عناوان یکای از     
  ااای عمااومی ا مهاام  ر آنجاساا (، بساایار مفیااد ماای جنبااه
. به طوری کاه اجاو    (5381)محمدی، جمال ا  مکاران:باشند
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 هاا ای عمومی بیران از خانه اابستگی رختان ا علفزار ا  ر 
 اای اجتمااعی کاه  ر شاهر ای امارازی راز باه راز از  ام        

بخشد ا برای کا ش پرخاشگری  شوند را قوت می گسسته می
نااد ا عاااملی باارای مؤثرا رساایدن بااه آرامااش راحاای بساایار 

توان از این مکانها به عناوان   شوند.  مچنین می صمیمی  می
 ی باارای شااهراندان بهااره جساا   مناااب  ا مناااه  اقتصااا  

(Chiesura,2003  .) 

جایگاااه هاااا ای ساابز  رنظرگاارهتن ضاارارت بررساای بااا
  ا، شایان ذکر اس  که آرایاش طبیعا  ا بااغ   عمومی ا پاره

سااازی  ر بااین جواماا  بااا آ اب ا هر ناات مختلاا  ا تااداعی 
تصااویری از بهشاا  موعااو  ا ایاادة بازگشاا  بااه طبیعاا   ر  

 ایی باغشهر، تالش پاره ا –باغشهر ا ا نظریاتی مانند شهر 
 ای طبیعی از  س  رهته  آل ازیبایی ایده برای بازسازی  نیای

ر ا بو ه اس  که  مزمان با رشد صنع  ا اهزایش جمعی  شاه 
 ای قرن نوز  م توسعه  نیمه ا ساخ  ا ساز ای سو اگرانه از

یاهتند. سرانجام  ر ر یاه  گریز از این معاالت که به صورت 
ا  سااخته عوامل عمده  ر نابو ی طبیع  به  س  انسان نماو   

ایادة   . شاو می ا را سب  آلو گی محیط زیس  ا شیوع بیماری
ا ا تأکید بار هااا ای   آرمان شهری ناگزیر به احداث باغشهر 

. توجه به هاا ای سبز شهری  ر کشور ما نیاز  شدسبز عمومی 
 جری شمسی باا احاداث )بااغ ملای(  ر تهاران ا       31از   ة 

ا (  5343سپس تبدیل آن به )پاره شهر( آغاز شاد )بهبهاانی،   
  ای اخیر نیاز باه برناماه   بدین ترتی  گسترش شهر ا  ر   ه

را ضرارت بخشید.  دف از انجام  ریزی برای احداث این هاا ا
کالبدی هاا ای سبزشهر بندرعباس  بررسی توسعه قیتحقاین 

 ر جه  رسیدن به استاندار  ا ا  متاسوات کیبا استفا ه از تکن
امرازه پایاداری شاهری از منظار     زیرا، . اس اضعی  مطلوب 

 شو . بار پایاه یاهتاه    پارکها ا هاا ای سبز عمومی ارزیابی می
منطقای را  ر رابطاه باا     توان تصمیم معقول ا می  ای حاصل

ریازی   موضوع، اتخاذ کر  ا  ر نهای  با توجه به نتاایج برناماه  
ریازی    ای مناس  به یاک برناماه   را بر ی ا ارائه استراتژی

   . س  یاه  بندرعباسمناس   ر زمینه هاا ای سبز شهر 
 ر بخش پیشینه تحقیق نیز می توان به ماورا  زیار اشااره    

 ر پژا شای تحا  عناوان    ( 2152)زیاری ا  مکااران   اش : 
مطالعاتی پیرامون بحران توزی  محلی هاای سبز شاهر تهاران   

 اای مناسا  مادیریتی    اند که عدم راش به این نتیجه رسیده
منجر به هقدان هاای سبز کاهی برای شهراندان شاهر تهاران   

وزی  شده اس  ا شهر تهران  م از کمبو  هاای سبز ا  م از ت
 ر مطالعاه  یگاری نیماا ا    . بار   رنج می امکاناتنابرابر از این 

 ر پژا شی متوجه شدند که محال پااره ا    (2153) مکاران 
تواند حتی با ا غام آن باا پوشاش زماین ا باا      هاا ای باز می

 رای بهیناه  استفا ه از مثل  ریاچه، را خاناه، مسایر ای پیاا ه   
 مکااران نشاان  ا  کاه    سازی شو . نتاایج پاژا ش ژانات ا    

 انداز خیابان محیط خانه را بهبو  می اهزیش نسب  کاش  چشم
 ر بررسای اثارات اقتصاا ی ایجاا      ( 5385علای زا ه ) . بخشد

کاری ا توساعه پوشاش گیاا ی  ر منااطق     هاای سبز, جنگل
شهری ا اطراف آنها, به ا می  استقرار  رختاان  ر شاهر ا از   

پار از    ر نگی ا راانشناختی میجنبه ره  نیاز ای اجتماعی, ه
 ار که هاای سبز شهری باعا  باراز آثاار مثبا       ا بیان می

 , رهتاری چون ماندن اهرا   ر اضعی  هیزیکی ا راحی مناس 

اجتماعی شدن اهرا   ر نتیجه برقراری رابطه  استی، کسا  ا  
هار    صالحی. شو   ای اجتماعی می شناخ  برخی از شاخص

 اا ا تنگنا اای مادیری      حلیل چاالش  ر بررسی ا ت( 5385)
هاای سبز  ر کالنشهر ای کشور )مطالعه مور ی شهر مشهد( 

کند که یکای از مهمتارین سااز ا کار اای موهقیا        تاکید می
اری اجتماعی هااا ای   مدیری  هاای سبز شهری ارتقا بهره

 ناژا  پااریزی ا  مکااران  ر آسای      ایاران . سبز شهری اسا  
 اای     ند که آسی  ز  نشان میشناسی هاای سبز شهری ی

شوند.  سته  هاا ای سبز شهری  ر سه  سته تقسیم بندی می
  ای ناشی از عوامل بیولاوژیکی،  ساته  ام آسای     اال آسی 

 اای    ای ناشی از عوامل هیزیکی ا انسانی ا  سته سوم تنش
 ا   ای ناشی از آنها ا سپس به تشریح آسی  محیطی ا آسی 

 ر پژا شی تح  عنوان به سوی یک  ( 2152)نیما .پر از  می
ریزی شهری پایدار بر این نکته تایید کار ه اسا  کاه     -برنامه

تواناد   گیا ان سبز، عامل اصلی شهرسازی سبز  ستند که مای 
محیطی مانند کا ش مصارف   تعدا ی از مزایای اساسی زیس 

ای، اثارات آب ا   انرژی، آلو گی، زباله، انتشار گاز اای گلخاناه  
 .طبیعی به ارمغان بیاار  مخاطراتاقوع  وا ا 

 

  کار روش و هاداده
 1/1323شهر بندرعباس، مرکز استان  رمزگان با اسعتی حدا  

اساتان  رمزگاان( ا  ر     کتار  ر شامال تنگاه  رمز)آمارناماه   
 قیقاه   51 رجاه ا   24شهرساتان  ر موقعیا    قسم  جناوبی  
شاده    قیقه عرض شامالی ااقا    31 رجه ا  17طول شرقی ا 

(. شهرستان بندرعباس، مرکز استان  رمزگان باا  5 شکلاس )
قارار  کیلومتر مربا   ر جناوب کشاور ایاران      5/53211اسع  
متار ا   51اس . متوسط ارتفاع این شاهر از ساطح  ریاا     گرهته
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 رجاه   7ا  77بیشینه ا کمیناه  ماا  ر ایاام ساال باه ترتیا        
از نوع  حاضرتحقیق (. 5313سانتیگرا  اس  )خواجه ا  مکاران:

 –کاااربر ی ا راش تحقیااق نیااز مااور ی اسااتوار ا توصاایفی 
جامعه آمااری تحقیاق تماام پااره  اای شاهر        تحلیلی اس .

راش گر آاری اطالعات  ر ایان تحقیاق  ر   بندرعباس بو ه ا 

بخش اال به صورت میدانی ا قسمتی  یگار  ام باه صاورت     
 ر ارتبااط   کتابخانه ای ا اسنا ی بو ه ا از مناب  مختل  موجو 

با موضوع تحقیق مانند سالنامه  ای آماری سال  ای مختلا   
سرشماری عماومی نفاوس ا مساکن بنادرعباس ا اطالعاات      

 .سازمان پاره  ای شهربندرعباس استفا ه شده اس 
 

 
 

 ر تحقیق حاضر به جه  بررسی اضعی  مادیری  پااره   
 ا ا هاا ای سبزشهربندرعباس به عنوان منطقه مور  مطالعاه  

استفا ه شد. از  الیل بکاارگیری   META-SWOTاز راش 
ه نو بو ن مدل  ر بح  سنجش اضاعی   شدا یمدل پژا شی 
 ا ا هاای سبز ا  مچنین هرا م آار ن بستری گسترش پاره

 ا ا ایسه توانایی  ا ا ابعا  رقابتی  ر گسترش پارهبه جه  مق
هاا ای سبز شهر بندرعباس با شهر ای  ارای پتانسیل مشابه 

منطقه مور  مطالعه، بو ه که موجبات ترغی  اساتفا ه از مادل   
  حاضر را  ر راستای موضوع تحقیق هرا م آار .

 META-SWOT برای انجام تحقیق با استفا  از مدل

ا داف سازمان پاره  ا ا هاا ای سبز  ر ارتباط با پاره ابتدا 
 ا ا هاا ای سبزشهر بندرعباس استخراج ا سپس  ر کدام از 
ا داف توسط کارشناسان ا ل هن به سه االوی  بااال، االویا    

ط ا االویا  پاایین ساطح بنادی شادند.  رمرحلاه بعاد        امتوس

 استان  رمزگان ایران ا شهر بندرعباس  ر مکان استقرار .1شکل
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باشاد را   مؤثر ایی کاه  ر موهقیا  ساازمان می تواند شاخص
کر ه ا سپس از راش  لفی ازن   ی شدند.  ر ا امه  استخراج
 ایی که موجبات شکل گیری رقاب  را ایجا  می کناد  شاخص 

را مشخص کر ه ا ایان شااخص  اا را باا پانج شاهر مجااار        
بندرعباس یعنی یز ، کرمان، شیراز، بوشهر ا زا دان باه جها    

با شهر ای  ره میزان گسترش هاای سبز شهر مور  مطالعه 
مجاار مقایسه کر ه که برای سانجش میازان توساعه از  فا      
طی  بسیار پایین تر، پایین تر، تقریبا مساای، مسااای، بااالتر،   
هراتر ا بسیارهراتر استفا ه شد.  ر این مرحلاه نقشاه را بار ی    
گسترش پاره  ا ا هاا ای سبز شهر بندرعباس حاصل شاد.  

 ، شااخص  اای ماور  نظار     حال به جه  ارزیابی توانایی مناب
استخراج شده ا این شاخص  اا  رچهاارطی  ماواهقم، خیلای     
مواهقم، خنثی، مخالفم ا خیلای مخاالفم سانجش شاد. ساپس      

 خارج ازکنتارل  ر برناماه ریازی را بار ی    مؤثرعوامل محیطی 
س تعیین ا ایان عوامال نیاز بار     توسعه پاره  ای شهربندرعبا

 رجاه  حتماال اهازایش ا   اساس چهار محور ازن، میزان تاثیر، ا

آنها سطح بندی شد. نقشه را بر ی بار اسااس عوامال     اضطرار
محیطی ا مناب  ترسیم شد ا  ر نهای  قااات بر اساس نقشه 
 ای را بر ی توسعه  ر مرحله اال ا  ام به جه   ستیابی به 

 استراتژی  ا صورت پذیره .
تکنیاک  باه کاار بار ه شاده،       META-SWOTمدل 

به نوعی نمونه ای تکامل  مه ریزی را بر ی اجدیدی  ر برنا
 اس . می توان گف  که امرازه باا  ا  Swotیاهته از تکنیک 

ر یاه  برنامه ریزی را بر ی خارج به  اخل ا  اخل به خارج  
رابه را  ستیم. این تقسیم بندی به عامل به کار گارهتن یاا   
نگرهتن مناب  ا قابلی   ا ا  مچناین عوامال خار  اکاالن     

(. 2152 مکاااران: ا 5محیطای  ر آغااز بسااتگی  ار )اگاراال   
متخصصان برنامه ریزی را بر ی به این نتیجه رسیده اند که 

 اخل به خارج رقم  ی یاهتربا استفا ه از خالقی ،  سازمان  ا
بر این اساس ا اتکا ا توانایی  ای  رانای، خاو  را از    اند.ز ه

زار اایی را باه اجاو     با  یگران متمایزکر ند، به عبارت  یگر
(. 2112ا  یگاران:  2هاای رقابتی شکل  ا ه اند)میلر آار ه ا

مناب  بر این هارض اساتوار    بینش ا  یدگاه مبتنی بر اینبنابر
گاراه نخساتین    توانایی  ای  ر ساازمان ا  اس  که مناب  ا

 مزی  ا عامل متمایز کننده آنهاس  ا نوعی برتاری پایادار ا  
(. منظور 2111: 3به ارمغان می آار )آکیوبلندمدت را برای آنها 

                                                      
5. Agarwal  

2. Miller  

3. Akio 

از مناب  توانایی  ا،  ارایی  ا، ایژگی  ای مثب ،  انش ا  ر 
نوع مزی  نسبی که  ر اختیار یاک گاراه باشاد، ا  ر بهباو      

META-(. مادل  7:5115اسا )بارنی  مؤثرشرایط آینده آنها 

SWOT  بر اساس ر یاه   اخل به خارج ا به نوعی  یدگاه
مناب  اس .  مچناان چگاونگی تشاخیص منااب  ا     مبتنی بر 

به ایجا  مزی  رقاابتی پایدارباه عناوان یاک      قابلی   ا قا ر
( . برای حل این مسالله چهاار   5115چالش باقی اس . بارنی)

معیار را بیان می کند. برای اثر بخشی یک منب  یا قابلیا  از  
قابل ا غیر  نظر استراتژیک باید با ارزش ، نا ر ، تقلید نشدنی

جایگزینی  باشد. چهار معیار زیر می تواند توان بالقوه مناب  ا 
قابلی  برای خلق یک استراتژی موهق را تعیین کناد. از نظار   

 ،)باارنی  مرساوم  ساتند   VRIOمناب ، این چهارباه شارایط   
عوامل مرتبط با محایط   META-SWOT ر مدل . (5115

مای شاوند.   سازمان به طور مستقل از عوامل  اخلی شناسایی 
  )تحلیاال عواماال محیطاای( 1باارای ایاان اماار از راش پسااتل

چاارچوب بار عوامال سیاسای، اقتصاا ی،       شاو . استفا ه مای 
اجتماعی، تکنولوژیاک، زیسا  محیطای ا قاانونی اساتوار ا      

ا اتاپس  بیاانگر مین    عموما ااژگاانی مانناد پساتل، اسات     
(. ایاان تحلیاال بااه جهاا  2152تحلیاال اس )آیسااو  اارانن:

 ای پیش را ا  مچناین خطارات احتماالی    هرص شناسایی 
اس ،  ر نتیجه با کاری ساازمانی   مؤثرگسترش  ر مجموعه 

اقدام به کا ش خطرات محتمل از سوی ابعا  ناشناخته محیط 
(. عموماا ایان تحلیال باه جها       2152، 1)بلوامبرگ کندمی

ارزیابی محیط  ر ابعا  کالن ا  مچنین ارزیاابی زماان حاال    
(. لذا گفتنی اس  کاه تکنیاک   2153، 4جونز ا یل) پر از می

META-SWOT  رای  ف  مرحله به شرح ذیل اس  که ا
شاده   تفسایر  ر بخش بعد به طور مفصل  ر کدام از مراحال  

شناسایی ابعا   ،مرحله  ام؛ ارزیابی مناب  ارقبا ،مرحله اال اند.
ارزیاابی   ،مرحلاه ساوم  ؛ رقابتی ا تعیاین ااحاد انادازه گیاری    

 ،مرحله پنجمعوامل محیطی؛ تحلیل  ،مرحله چهارم؛  ایتوانای
ترساایم نقشااه  ،مرحلااه ششاام؛ ساانجش تناساا  را باار ی

شارح  قااات عوامل محیطی با مناب   ،مرحله  فتم؛ را بر ی
 نتایج.  تفسیر ا

 

                                                      
7. Barney 

1. Pestel 

1. Boloumberg 

4. Jones and Hill 
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VRIO

O)آیا برای  (: سازماند ی
ناب  پشتیبانی ا بهره بر اری از م

ا ا قابلی   ای ارزشمند، نایاب
س   ا پر زینه  ر برار تقلید، سیا

ته ا رایه  ای شرک  سازمان یاه
اند؟

I)ا  آیا شرک (: تقلید ناپذیر 
ر بدان این منب  ایا قابلی   

ا شرایط   ستیابی یا توسعه ی آن ب
؟نا مساعد  زینه مواجه می شوند

R)آیا این منب  ایا (: نایاب
عدا   قابلی  تح  کنترل تنها ت

نده  کمی از شرک   ای رقاب  کن
اس ؟

V)ی  آیا مناب  یا قابل(: باارزش
شرک  را قا ر به بهره بر ای از
یک هرص  محیطی می نماید
ایا تهدید محیطی را بی اثرمی

ساز ؟

 (5115)مأخذ: بارنی، (OIRV)معیار ای ایجا  یک استراتژی موهق از  یدگاه مبتنی برمناب . 3شکل
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کا ش اتعدیل آلو گی  ای زیس  محیطی

بهبو  مدیری  استفا ه ازمناب  آب

ارتقای سطح کیفی هاا ای سبز

گسترش مطالعات  رحوزه پاره  ا ا هاا ای
سبز

اهزایش مشارک   ای عمومی ا التی  ر امور  
مربوط به پاره  ا 

نت اهزایش سطح آموزش پرسنل ا توسعه هر 
شهراندی

 س  یابی به آمار ااطالعات به راز به عنوان  
بسترتوسعه پاره  ا 

 (5311)مأخذ: سازمان پاره  ا ا هاای سبز، پاره  ا اهاا ای سبز گسترشا داف تعیین شده  ر مدیری  ا . 2شکل
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اجو  کارشناسان با تجربه ا کارآزمو ه  ر شهر اری ا سازمان پارکها

اجو  مراکزی مانند باغ گلها برای ارتقای ا می  هاای سبز

اهزا ه شدن رشته مهندسی هاای سبز به  انشگاه  رمزگان

مشارک  ا  مکاری مناس  مر م شهر

اجو  اعتبارات مالی مناس  

مجاارت  با خلیج  میشه هارس

اجو  نیرای انسانی کار آمد

برنامه ریزی منسجم

اجو  زیرساخ   ای الزم

اجو  هراشگاه  ا ا پاساژ  ای مجهز

اجرای طرح  میارهاای سبز

خشکسالی

تغییرکاربری

خاه نامناس 

میزان نر  تورم

نوسان  ای جمعیتی بر اثرمهاجرت ازراستا به شهر

 (5311مأخذ: نگارندگان،) پاره  ای شهربندرعباس گسترش را بر یخارج ازکنترل  ر برنامه ریزی مؤثرمحیطی  شاخص  ای. 3شکل 

 (5311)مأخذ: نگارندگان، سبزشهری هاا ای پاره  ا ا گسترش ر مؤثر شاخص  ای .3 شکل
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 نتايج شرح و تفسیر

 ر نخستین مرحله باید به ارزیابی  ارزيابی منابع و رقبا:

مناب  ارقبا پر اخ .  اره زمانی برنامه ریزی برای این پژا ش 
پاره  مگام با اسنا  هرا س  ا منطبق با ا داف ایجا  سازمان 

.  ر این مرحله بایستی ا داف سازمانی اس  اهاا ای سبز  ا
 لوی  بندی این ا داف پر اخ . اسپس به ا را برشمر  ا

االوی  بندی  ر سه سطح االوی  باال، متوسط ا پایین 
استفا ه از  تواند بابندی میلوی اصورت می گیر . این نوع ا

  یر آمده اس  االویراش  لفی باشد.  مانطور که  ر جدال ز
 یپارکها ا هاا ا گسترش  ا یری ر جه  مد مؤثرعوامل 

 ی ا یل آلو گی س  آمد که کا ش ا تعدهب یسبز به شرح
 ی  استفا ه از مناب  آب ا ارتقایری، بهبو  مدیستیط زیمح

  ای مشارک  اهزایش  باال، یسبز با االو یهاا ا یفیسطح ک
، سبز ا هاا ای  ا پاره به مربوط امور  ر  التی ا عمومی
ا  شهراندی هر نت توسعه ا پرسنل آموزش سطح اهزایش
 گسترش بستر عنوان به راز به ااطالعات آمار به یابی  س 
 عامل ی نها ر  متوسط ا یاالو سبز هاا ای ا  ا پاره

  یاالو سبز هاا ای ا  ا پاره  رحوزه مطالعات گسترش
ا داف ا  رجه  5ن را به خو  اختصا   ا . جدال شماره ییپا

 االوی  را نشان می   د. پس از تداین این جدال ا تعیین
 رجه االوی   ر اطالعات اار  نرم اهزار می شو .  

 

 

 

مرحله ا  ر گام بعد عوامل کلیدی جه   این حال  ر

موهقی  سازمان شناسایی شده اند.  ر ااق  باید به شناسایی 

؛ راستای موهقی  مجموعه ضراری اس  ر  ا مناب  ا توانایی

، باید دارندا می  یکسانی ن مناب  ازن ا این توانایی  ا ازیرا 

ا مجموع اازان تخصیص  ا ه شده باید  آنها را ازن بندی کر 

از راش توان  باشد. جه  ازن بندی این عوامل می 511عد  

لیل شبکه مانند راش  لفی ، مدل تح  ا ا مدل  ای گوناگونی

این تحقیق ازراش  لفی )نظر استقا ه کر .  ر  ، آنتراپی شانون

 ا  مؤلفهبه گونه ای که مجموع اازان  استفا ه شدمتخصصان(

اجو  طور که  ر شکل زیر مشخص اس  شو .  مان 511

-کارشناسان با تجربه ا کارآزمو ه  ر شهر اری ا سازمان پاره

اجو  مراکزی مانند باغ گلها برای ارتقای ،  1با  رجه ا می   ا

اهزا ه شدن رشته ، 55با  رجه ا می   ا می  هاای سبز

، 52 رجه ا می   مهندسی هاای سبز به  انشگاه  رمزگان

اجو  ، 4 رجه ا می   مشارک  ا  مکاری مناس  مر م شهر

مجاارت  با خلیج ، 8 رجه ا می  اعتبارات مالی مناس  

 اجو  نیرای انسانی کار آمد، 57با  رجه ا می    میشه هارس

، 1با  رجه ا می   منسجم یزیبرنامه ر، 1با  رجه ا می  

 

 هدف لویتوا

 محیطی زیس   ای آلو گی اتعدیل کا ش لویت باالوا

 آب ازمناب  استفا ه مدیری  بهبو  لویت باالوا

 سبز هاا ای کیفی سطح ارتقای لویت باالوا

 سبز هاا ای ا  ا پاره  رحوزه مطالعات گسترش لویت پایينوا

 سبز اهاا ای  ا پاره به مربوط امور  ر ا التی عمومی  ای مشارک  اهزایش لویت متوسطوا

 شهراندی هر نت توسعه ا پرسنل آموزش سطح اهزایش لویت متوسطوا

 سبز اهاا ای  ا پاره بسترتوسعه عنوان به راز به ااطالعات آمار به  ستیابی لویت متوسطوا

 پاره  ا اهاا ای سبز ر سازمان پاره  ا گسترشا داف تعیین شده  ر جه  مدیری  ا  .1جدول

 5311مأخذ: سازمان پاره  ا ا هاای سبز، 
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-اجو  هراشگاه، 52با  رجه ا می   اجو  زیرساخ   ای الزم

اجرای طرح ا نهایتا  4با  رجه ا می    ا ا پاساژ ای مجهز

 را به خو  اختصا   ا ند. 8 ر جه ا می    میارهاای سبز

ه پارکها  ر توسعمؤثرعوامل  رجه ا می    نده نشان 4شکل  

-META ر محیط نرم اهزار  سبزشهربندرعباس اهاا ای

SWOT ی تحلیل سلسله مراتبی ازن اس . مطابق ازن  

   ی شده اس .

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر گام بعد  شناسايی ابعاد رقابتی و تعیین واحد اندازه گیري:

شناسایی ابعا  رقابتی پر اخ .  ر گام پیشین  ا بعدی  باید به

که سب  ایجا  تمایز ا تفاات مناب  ا توانایی  ای شناسایی 

کامل کر  که: شده می شوند، باید شناسایی کر  ا این جمله را 

پاره  ا ا هاا ای سبز ر شهر بندرعباس،  گسترش ر مسیر 

باید  ر گام نخس  تعدا  باز ید کننده از پاره، مزایا ا هوائد 

اجتماعی، گا ا اقتصا ی ا البته اکولوژیکی ازعوامل رقاب  

مقاصد گسترش پاره  ا ا هاا ای سبزشهری اس .  ر ا امه 

عیین کر .  ر این تحقیق تعدا  بایستی ااحد اندازه گیری را ت

باز یدکننده به عنوان ماله مور  نظر اس ،  مچنین باید 

را  گسترش پاره  ا ا هاا ای سبزاضعی  رقبا از نظر میزان 

الزم به ذکر اس  که نسب  به شهربندرعباس مشخص شو . 

یز ، کرمان ا شیراز شهر ای شهر بندرعباس از  ر این زمینه 

. سپس بایستی اس ا دان ا بو شهر باالتر تر الی از زنیپای

   ای محدا ه مور  مطالعه را با رقبا یتوانایی  ا ا ظره

 مقایسه کر . لذا به جه  انجام این قیاس از پنج سطح بسیار

استفا ه  هراتر ا برابر، هراتر ا بسیاراتر، تقریبناتر، پاییناپایی

با رقبای  نشانگر مقایسه شهربندرعباس 8شو . شکل شماره می

پاره  ا اهاا ای سبز  گسترش  ر مؤثرخو  از نظر عوامل 

 اس .

 META-SWOT  مدلپاره  ا اهاا ای سبز شهر بندرعباس  ر  برنامه ریزی ا گسترش ر مؤثرعوامل  .3 شکل
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 زاهدان کرمان یزد بوشهر شيراز
درتوسعه پارک  مؤثرعوامل 

 ها و فضاهای سبزشهری

 بسیار هراتر پایین تر پایین تر هراتر پایین تر

 و تجربه با کارشناسان

 و شهرداری در کارآزموده

 هاپارک سازمان

 هراتر پایین تر تقریبا برابر هراتر بسیار پایین تر

-گل باغ مانند مراکزی وجود

 اهميت ارتقای برای ها

 سبز فضای

 مساای باالتر پایین تر بسیارهراتر هراتر
 فضای رشته شدن افزوده

 هرمزگان دانشگاه به سبز

 هراتر بسیار ترپایین  پایین تر هراتر مساای
 مناسب همکاری و مشارکت

 شهر مردم

 هراتر بسیار پایین تر پایین تر تقریبا مساای پایین تر
 مناسب مالی اعتبارات وجود

 هراتر بسیار هراتر هراتر تقریبا مساای هراتر
 هميشه خليج با مجاورت 

 فارس

 تقریبا برابر پایین تر پایین تر هراتر ترپایین
 آمد کار انسانی نيروی وجود

 هراتر پایین تر پایین تر تقریبا مساای ترپایین
 الزم هایزیرساخت وجود

 ریزی منسجمبرنامه هراتر پایین تر پایین تر تقریبا مساای تقریبا مساای

 هراتر پایین تر پایین تر هراتر ترپایین
 و ها فروشگاه وجود

 مجهز پاساژهای

 هراتر بسیار ترپایین  پایین تر هراتر ترپایین
 هميارفضای طرح اجرای

 سبز

 هاا ای سبز پاره  ا ا گسترشمیزان  بندرعباس با رقبای خو  از نظر مقایسه شهر. 3جدول
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 ر ا امه باید میزان ارتباط  ار یاک از ابعاا  رقاابتی باا      
 ا را تعیاین کار  ا  رپایاان ایان مرحلاه      توانایی  ا ا پتانسیل 

نقشه رقابتی سااخته خوا اد شاد.  ر ااقا  ایان نقشاه بیاانگر        
الزم  دف مور  مطالعه اسا .   اضعی  رقبا نسب  به سازمان ا
 ایی کاه  ر جادال هاو      مؤلفهبه ذکر اس  که  لیل انتخاب 

محتوای برناماه ریازی    آمده اس  این اس  که موضوع تحقیق

لذا سعی شده که جنباه  اای مختلفای کاه برناماه       گونه  ار .
ریزی، اضعی  کالبدی ا هاا ای سبز را به صورت کااملی  ر  

 شاامل  ا مؤلفه ر نظر گرهته شو  که  ر کدام از این  ،بر بگیر 

هر نگی کاه  ر   -کالبدی ا اقتصا ی –یکی از موار  اجتماعی 
 .  شو ، میجدال زیر آمده اس 

 

 

 

نقاط مثب  رقباس .  مان طور که  موقعی  ا شکل هو  بیانگر

دی کالب –از لحاظ عوامل اجتماعی اس مشا ده می شو  بندرعب

ی یز ، کرمان ا شیراز نسب  به شهر ا ر اضعی  پایین تری 

 ی بوشهر ا زا دان  م اضعی  بهتریا از شهر ا قرار  ار 

اثرات اقتصا ی ا هر نگی از شهر ای کرمان ا  نظر  ار . از

زا دان باالتر  شیراز ا یز  پایین تر ا هقط از شهر ای بوشهر ا

مزی  رقابتی  ریک را به تفکیک  3شماره اس . لذا جدال 

 ر  رقابتی ا به صورت مجموع ا امتیاز نشان می   د.ابعا  

 مسیراشاره کر  که  ر  باید رقابتیابعا   ييشناسانتیجه 

 ر  بایدسبز  ر شهر بندرعباس،  يپاره  ا ا هاا ا گسترش

کالبدی ا عوامل  –ل اجتماعی ار عواماس راب س اام نخاگ

 ر .اهر نگی رقاب  ک –اقتصا ی 

 هاا ای سبز شهربندرعباس ا پاره  ا گسترش را بر یه رقابتی نقش .3 شکل
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  5311نگارندگان،خذ: أم        

 ر این مرحله به این چالش  ها:ظرفیتارزيابی توانايی و

چگونگی تشخیص ایجا  مزی  رقابتی پایدار  ار یاک از   »که 
ا ه ااب  استفا امنا  رادگاه مبتنی با ااز  ی « امناب  ا قابلی  این
ارزش بو ن،  قابلی   ا را از نظر با شو . بر این اساس ناب  امی

ا  ر  و نان با ال جایگزیا ایار قابا  غ نا ر بو ن، تقلید نشدنی ا
 مخالفم ا بسیارمخالفم پناج طیا  بسیارمواهقم، مواهقم، خنثی،

منااب  ا   1مور  ارزیاابی قارار  ا . از  ماین را شاکل شاماره      
 ر محاایط  باار اساااس  یاادگاه مبتناای باار مناااب  را  اااتوانااایی

META-SWOT اضعی   7شماره کند  ر جدال ارزیابی می
نشدنی بو ن ا غیر قابل ثیرگذار از نظر نا ربو ن، تقلید أعوامل ت

 جایگزین بو ن آمده اس . 
 

 
 

 

کالبدی -اجتماعی   
 -ثيرات اقتصادی أت

 فرهنگی
 امتياز مجموع

نرمال  مطلق

 شده

نرمال  مطلق

 شده

نرمال  مطلق

 شده

نرمال  مطلق

 شده

111/5 زاهدان  118/1  814/5  181/1  113/3  238/5  5 5 

353/3 کرمان  554/5  387/3  253/5  111/1  331/2  3 3 

371/5 7 یزد  512/3  552/5  512/4  715/2  1 1 

143/2 بوشهر  818/1  814/5  181/1  745/7  178/5  2 2 

248/3 شيراز  511/5  111/3  357/5  171/1  721/2  7 7 

 پاره  اا هاا ای سبز گسترشمزی  رقابتی  ریک از رقبای اصلی شهر بندرعباس  ر مدیری  ا .2جدول

   META-SWOT  ر محیط اساس  یدگاه مبتنی برمناب   ا برتوانایی ارزیابی مناب  ا. 3 شکل
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به  عوامل محیطی ر ااق  تحلیل  تحلیل عوامل محیطی:

این  لیل انجام می شو  که بایستی عوامال غیار قابال کنتارل     
مستقیم سازمان ا محدا ه مور  مطالعاه، الای ضاراری بارای     
برای موهقی  مجموعه را تعیین کر . ازن ایان عوامال  ماان    

آمده اس   ر پنج گراه مقیااس   1اره ادال شماه  ر جاور کاط
 اسمی بسیار مهم، مهم، متوسط، کم ا می  ا بسیار کم ا می 

 

ثیر أمیازان تا   دبایا  ثیر نیزأتعیین می شو .  ر ستون مربوط به ت
این عوامل  ر موهقی  سازمان را تعیین کر  ا  ر ستون احتمال 
اهزایش باید  رجه احتمال اهازایش ایان عوامال  ر طاول  اره     

ریزی تعیین کر  ا  ر ستون  رجاه ضارارت نیاز میازان     هبرنام
 .توان بررسی کر اضطرای بو ن ره  این مور  را می

 
 

  رگسترش پاره  ا ا هاا ای سبزشهری مؤثرعوامل  نا ربو ن تقلید نشدنی بو ن غیرقابل جایگزین بو ن

  اپاره سازمان ا شهر اری  ر کارآزمو ه ا تجربه با کارشناسان مواهق مواهق مخال 

 سبز هاای ا می  ارتقای برای  اگل باغ مانند مراکزی اجو  مواهق خنثی مخال 

  رمزگان  انشگاه به سبز هاای رشته شدن اهزا ه مواهق مخال  مخال 

 شهر مر م مناس   مکاری ا مشارک  مواهق مواهق مخال 

 مناس  مالی اعتبارات اجو  خنثی مواهق مواهق

 هارس  میشه خلیج با مجاارت  بسیارمواهق مواهق خنثی

 آمد کار انسانی نیرای اجو  مخال  مواهق خنثی

 الزم  ای زیرساخ  اجو  مواهق مواهق مخال 

 برنامه ریزی منسجم مواهق مواهق خنثی

 مجهز  ای پاساژ ا  ا هراشگاه اجو  خنثی خنثی مواهق

 سبز  میارهاای طرح اجرای خنثی مخال  خنثی

ثيرأت وزن عامل  درجه اضطرار احتمال افزایش 

 زا  باال متوسط مهم ميزان نرخ تورم

ویبسیار ق بسیارمهم خشکسالی  بسیار هوری بسیارباال 

 زا  متوسط متوسط متوسط خاک نامناسب

 زا  بسیارباال متوسط متوسط نوسان های جمعيتی بر اثر مهاجرت از روستا به شهر

یبسیارقو بسیارمهم تغييرکاربری  زا  باال 

 بندرعباس شهر هاا ای سبز ا ا ثر  ر گسترش پارهؤعوامل مارزیابی  .3جدول

 5311خذ: نگارندگان،أم

  بندرعباس  ای شهرپاره گسترش ریزی را بر یکنترل  ر برنامه خارج ازمؤثرعوامل محیطی  .3 جدول
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به  نبال  ازآنجا که مدل حاضر :سنجش تناسب راهبردي

سعی برای ترکی  آن با یک  ا SWOTتوسعه اگسترش مدل 
ابزار پشتیبان تصمیم گیری اس . معیار تناس  را بر ی عاملی 
برای  ستیابی به این امر اس . آنچه که باید از نظار  ار شاو    

انعطاف پذیر عوامل خارجی به هرص   ا  خشک ا تقسیم بندی
ضع  اس .  ر گاام   ت اتهدیدات ا عوامل  اخلی به نقاط قو ا

بعد به ارزیاابی میازان تااثیر پشاتیبانی ا تااثیر پاذیری منااب         
تناسا  را بار ی    اتوانایی  اا  ر عوامال محیطای یاا  ماان     

توانایی  اا را   سپس باید میزان اثر گذاری مناب  ا ،پر اخته شو 
  برا داف را تعیین کر .

 یا ا همقایس با نظر به تصمیمات ا :ترسیم نقشه راهبردي

 پیشین  ر مرحله قبل، اقدام به ترسیم نقشه را بر ی می شاو . 

مناب  اتوانایی  ا با رنت هیرازه ای ا عوامل کالن محیطی باا  
رنت نارنجی نشان  ا ه شده اس . آنهایی که به سم  راسا   

نسبتا با ارزش، نا ر، تقلید نشدنی ا غیر قایل جایگزین متمایل، 
 ستند ا از تناس  را بر ی برخور ارند ا آن  ساته از عاواملی   
که به سم  باال متمایل  ستند،  ارای  رجه بااالیی از تناسا    
را بر ی  ستند. اندازه حباب  ا بیانگر  رجاه تناسا  آنهاا باا     

بیانگر  رجه اضطرار  اندازه حباب عوامل کالن محیطی ا ا داف
 ساته از حبااب  اا کاه      آنها اس . به طور کال بارای  ار  ا   

بیانگرمناب  اتوانایی  ا ا  مچنین عوامل کالن محیطی اس ، 
قرارگیری  ر موقعی  باال ا سم  راس  بیانگر باالترین میزان 

 نمره اس . امتیاز ا

 

 

 

 

 

 

 هاا ای سبز رشهربندرعباس پاره  ا اگسترش نقشه را بر ی   .3 شکل
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انادازه  )با ، خشکساالی 1شاماره  ااق  بر اساس شاکل    ر
به عناوان بزرگتارین    (5ا عرضی  1ا مختصات طولی  1حباب 

پااره  اا   برنامه ریازی ا گساترش   مان  کالن محیطی جه  
اهاا ای سبز محسوب می شو  ا با توجه به اندازه حبااب آن  
نیازمند توجه اس . عوامل کالن محیطی مانناد تغییار کااربری    

، خااه  (2ی ا عرض 1ا مختصات طولی  3)با اندازه حباب زمین
، (3ا عرضای   3,2ا مختصات طولی  3)با اندازه حباب نامناس 

ا  5,4ا مختصاات طاولی   3)باا انادازه حبااب   اهزایش نر  تورم
ا مختصاات   3)با اندازه حبااب  ، نوسان  ای جمعیتی(2عرضی 
اقادام    ر رتبه بعدی از لحااظ ضارارت ا   (5ا عرضی  3طولی 

  .قرار  ار 
 

  منابعقضاوت عوامل محیطی با 

برای تداین را کار ای پایانی باید به قااات  ر مور  میزان ا 
امکان ترکی  عوامل مهم محیطی با مناب  اتوانایی  ا پر اخ . 
به عبارت  یگر باید تعیین کر  که آیا ترکیا  ایان عوامال باا     

لویتی باید اا  رچه ا  ر تداین استراتژی را گشا  ستند یکدیگر
ا  توسعه پاره  اا  توان را بر  ای می قرارگیرند. براین اساس

 لوی ، قرار  ار . ابندرعباس را به ترتی  ا شهر هاا ای سبز
از مهم ترین اقدامات  ر این راستا می توان به ماوار  زیار   

ابتادا باا آماوزش تخصصای نیرا اای مور نیااز        که اشاره کر 
 رهاای سبز ا ارتقاء سطح آگاا ی کارشناساان ساازمان مای     

)طراحای   رت صحیحی باا خشکساالی مقابلاه کار     توان به صو
کاش ، ا انتخاب اصاولی گیا اان مناسا  ا ساازگار باا آب ا      

نکته بعدی انساجام برناماه ریازی  ر     . وای خا  بندرعباس(
هااا ای سابز یکای از ضاراریات توساعه       سازمان پاره  ا ا
مشکالت  زیرا  ،شو ی سبزمحسوب میاهاا  پایدار پاره  ا ا

ند خشکسالی، از بین رهتن باغ  اا، بحاران آب ا   عدیده ای مان
شدت گرهتن مهاجرت نیازمند انسجام  ر برناماه ریازی اسا .    
 مچنین با  اشتن برنامه ریزی منسجم ا مشارک  ا  مکااری  

  مر م می توان نر  تورم را کنترل کر .
 

 گیريبحث و نتیجه
 رنتایج برنامه ریزی را بر ی هاایی پاره  ا اهااا ای سابز   
شهر بندرعباس با نظربه نقشه را بر ی رقبای شهر بنادرعباس  
 رتوسعه پاره  ا اهاا ای سبز موید این موضاوع اسا  کاه    

هاااا ای ساابز شااهر  پاااره  ااا ا برنامااه ریاازی ا گسااترش

از، بندرعباس طبق این نقشه به ترتی  پایین تر ازشهر ای شیر
باالتر بو ه،  زا دان کرمان، ا یز  بو ه الی از شهر ای بوشهر ا

 –کالبادی ا اقتصاا ی    -ا سپس با بررسی عوامال اجتمااعی  
 شد حاصل نتیجه این( محیطی عوامل)پستل تحلیل ا هر نگی

 ا میا    رجاه  نشانه به) 1 حباب اندازه با خشکسالی عامل که
 راه سار  بار  محیطای  کالن مان  بزرگترین عنوان به(باال اتوجه

 مای  محسوب سبز ا هاا ای  ا پاره برنامه ریزی ا گسترش
ا با توجه به اندازه حباب آن نیازمند توجاه اسا . عوامال     شو 

کالن محیطی  یگر مانند تغییر کاربری زمین، خاه نامناسا ،  
اهزایش نر  تورم ا نوسان  ای جمعیتی  ر رتبه بعدی از لحاظ 

جه  مادیری  ا   مؤثر.  ر بین عوامل اقدام قرار  ار  ضرارت ا
 ر شهر بندرعباس، مشاارک    پاره  ا اهاا ای سبز گسترش

اجو  زیرساخ   ای مناس  ا اجو  نیارای   ا  مکاری مر م،
انسانی متخصص ا  رصدر  مه مجااارت باا خلایج هاارس از     

 به نسب  ساایر  ،باالترین تناس  را بر ی برخور ار اس . یعنی
نا رتر، تقلیدنشدنی تر ا غیرقابال جاایگزین   عوامل با ارزش تر، 

تر اس . از این رای باید به این عوامل توجه ایژه ای کر ، اماا  
 مچنین، اجو  اهرا   ا مراکزی مانند باغ گلها اجو  کتابخانه ا

استا ان باتجربه )اهزا ه شدن رشته مهندسی هاای سابز باه    ا
هنی به   انشگاه  رمزگان( ا به نوعی آموزش  ای تخصصی ا

نیرا ای مور  نیاز برای حل محدا ی   ای نیرای انسانی )به 
 ،ن بزرگ بو ه الی  ر پایین قرار  ار (آ لیل اینکه اندازه حباب 

گفتنی اس  که  ار   بایستی  ر صدر اقدامات اجرایی قرار گیر .
چند تحقیقی که نتایجی  قیقا مانند تحقیق حاضر  اشته باشاند  

ن اجو  می توان، نتیجه این تحقیق را تاا  انجام نشده الی با ای
 انسا  کاه  ر    زیاری ا  مکااران حدا ی شبیه نتیجه تحقیق 

پژا شی تح  عنوان مطالعاتی پیراماون بحاران   ( 2152) سال
باه ایان    را انجام  ا ناد ا  توزی  محلی هاای سبز شهر تهران

مادیریتی منجار باه     اند که عدم راشهای مناس  نتیجه رسیده
سبز کاهی برای شهراندان شهر تهران شده اس   هقدان هاای

ا شهر تهران  م از کمبو  هاای سبز ا  م از توزی  نابرابر این 
. نتیجاه ایان تحقیق)عادم اجاو  راش     بار   امکانات رنج مای 

مدیریتی نامناس ( تا حدی شبیه نتیجه بخشی از تحقیق حاضر 
اس  که عدم برنامه ریازی منساجم  ر مادیری  پااره  اا ا      

 ای سبز  ر شهر بنادرعباس از مشاکالت مهام  ر حاوزه     هاا
  ر ساال  علای زا ه هاای سبز محسوب شد.  ر تحقیقی  یگار  

-جنگال  ، ر بررسی اثرات اقتصا ی ایجا  هاای سبز(  5385)

 ،کاری ا توسعه پوشش گیا ی  ر مناطق شهری ا اطراف آنهاا 
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به ا می  اساتقرار  رختاان  ر شاهر ا از جنباه رها  نیاز اای       
کاه  کند پر از  ا بیان می هر نگی ا راانشناختی می ،ماعیاجت

هاای سبز شهری باع  براز آثار مثب  رهتااری چاون مانادن    
اجتماعی شدن اهارا     ،اهرا   ر اضعی  هیزیکی ا راحی مناس

 ر نتیجه برقراری رابطاه  اساتی، کسا  ا شاناخ  برخای از      
بخش . نتیجه این تحقیق نیز با شو   ای اجتماعی می شاخص

راابط اجتمااعی ا مشاارک  مار م کاه از را بر  اای نهاایی       
 تحقیق حاضر اس ؛  مپوشانی  ار . 

نتیجه راشن تحقیق حاضر این اس  که با  اشتن انساجام  
 ا ا تکیه کر ن بار مشاارک  مار م مای تاوان      ریزی ر برنامه

راه  عامل خشکسالی را به عنوان مان  کاالن محیطای بار سار    
اا ای سابز  ر شاهر بنادرعباس،کنترل    گسترش پاره  ا ا ه

 گرهتاه  ر  اای صاورت  تماام تحلیال   بهتوجه  باپایان   رکر . 
  بهبو یستارا  ریر ز ی ا  برتااوان را ااای قباال ماایبخااش

 : شومی  پیشنهاهاا ای سبز شهربندرعباس   ا اپاره یطاشر
با نظر به اینکه بین طرح تفصیلی با استاندار   ای  -

 حطر ر  ینگرزبا املزهاای سبز عدم انطبا  اجو   ار ، لذا 
 ر  ساکن ا هرا ی ازنیا ه ر به  ی لوی ا اا شهر تفصیلی

باید مدنظرقرار گیر  ا چه بسا  اممحر  ایلهمحنواحی ا 

 ا  ا اهاا ای سبز  ر مراحل تداین، تصوی پارهسازمان 
  ا ااجرای طرح تفصیلی  ر مور  بخش  ای مربوط به پاره

 .هاا ای سبز پیشنها ات ا نظر خو  را ارائه   د

 یلگو اا ،هاایی یابی نمازسا مهم صلا بهبا نظر  -
 گونه به بایدهاا ای سبز   رحوزه پاره  ا ا اریگذ سرمایه

 ر مناطق سه  ساکن جمعی نیاز ای  یپاسخگو که باشدای 
 ی ازنیا به پاسخگویی مکه عد اچر ؛باشدبندرعباس  گانه شهر

 ل اعد صلا  ننکر ظلحاا  ر اربرخو کمترا  اممحر نساکنا
 مبتنی سالم شهر طبیعیا  نسانیا یکیژکولوا رساختا ،جتماعیا
  ز .  داخو  م بررا  ارپاید توسعه بر

منطقه سه از  ،مطالعه ر مو گانهمناطق سه  بیناز  -
. س ا هشد شناختهمنطقه  مترینامحر انعنو به تخدما نظر
 تخدما ضعی ا  بهبوا  تقوی  به ساسیا توجه املز ینابنابر

 تیآ ی اییزربرنامهمنطقه  ر  ینپاره  ا اهاا ای سبز  ر ا
 .  شو می  پیشنهابندرعباس  شهر

 مدیریتیا  طلاعاتیا نوین یسامانه ااز  یگیرهبهر -
تر بمطلو مدیری  رمنظو به هیاییاجغر تطلاعاامانند سامانه 

  ا. زنیا ا ا  کمبوانمیز ازگا ی آ اشهر 
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