
 

 

 مشتری در بازار سنتی و مجازی

اص ٍی  تیي الولل اص داًـگااُ هْگشاى اػگت     تاصاسیاتیداسای هذسن دوتشای هذیشیت تاصسگاًی گشایؾ « هحوذ سحین اػفیذاًی»دوتش 

تاصاسّگا  هاوٌَى هماالت ٍ وتاب ّای هتؼذد دس صهیٌِ هجاست الىتشًٍیىی، هٌتـش ؿذُ اػت  چاًَای سفتاس هلشف وٌٌذُ دس ایي ًَع 

تؼیاس پیچیذُ هش تِ ًظش هی سػذ  اگشچِ ایي ًَع تاصاسّا دس وـَسّای هَػؼِ یافتِ تخؾ ػوذُ ای اص خشیذّای هلشف وٌٌگذگاى سا  

حال هَػؼِ ٌَّص ایي ًَع تاصاسّا گؼتشؽ چٌذاًی پیذا ًىگشدُ اًگذ  گؼگتشؽ ایگي ًگَع       تِ خَد اختلاف دادُ، اها دس وـَسّای دس

َػؼِ هحؼَب ؿذُ اػت ٍ لغؼاً دس ػال ّای آهی تخؾ صیادی اص تاصاسّا سا دس وـَسّای دسحال هَػؼِ تگِ  تاصاسّا اص ؿاخق ّای ه

خَد اختلاف خَاّذ داد  تٌاتشایي تشای ؿفاف ؿذى ایي تحث تِ گفت ٍ گَ تا دوتش اػفیذاًی ًـؼتین  حاكل ایگي گفگت ٍ گگَ اص    

 ًظشهاى هی گزسد:

 ی چیؼت؟ٍیظگی ّای تاسص دٍ تاصاس ػٌتی ٍ هجاص ▪

گ تِ عَس ولی دٍ هشحلِ اػاػی ٍ اكلی دس ساُ سػیذى تِ سؿذ التلادی ٍجَد داسد وِ یىی اص ایي هشاحل، هَػؼِ هثتٌی تش ػشهایِ 

هَػؼِ هثتٌی تش ػشهایِ گزاسی ػَاهل هَلیذ، هحت ػٌَاى  گزاسی ػَاهل هَلیذ ٍ هشحلِ دیاش هَػؼِ هثتٌی تش ًَآٍسی ٍ داًؾ اػت 

شی واسوشدّا ٍ ٍیظگی تشسػی لشاس هی گیشد وِ ایي التلاد داسای تاصاسّای ػٌتی اػت  ایي التلاد داسای یه ػ التلاد ػٌتی هَسد

ػت ٍ هلشف وٌٌذُ دس ایي ًَع تاصاسّا ٍ التلادّا واسوشدّای سفتاسی خاف خَد سا اص خَد تشٍص هی دّذ وِ واهالً تا واسوشدّگای  ّا

 ی ٍ هثتٌی تش داًؾ هتفاٍت اػت  سفتاس هلشف وٌٌذُ دس تاصاسّای الىتشًٍیى

ٍیظگی ّای التلاد ػٌتی ایي اػت وِ اسصؽ افضٍدُ دس ایي ًَع التلاد هثتٌی تش هَلیذ دس همیاع التلگادی یگا هثتٌگی تگش وگاّؾ      

تگا  ّضیٌِ ّا اػت  دس ایي ًَع التلاد تٌااُ ّا دسكذد ایي ّؼتٌذ وِ تا واّؾ ّضیٌِ ّا ٍ تِ حذالل سػاًذى ّضیٌگِ ّگای هَلیگذ ٍ    

هَلیذ اًثَُ تِ ًیاص تاصاس پاػخ دٌّذ  ٍلی ٍلتی وِ فٌاٍسی اعالػات ٍاسد فضای التلاد هی ؿَد، صیشػاخت ّای ایگي ًگَع التلگاد سا    

هتحَل هی وٌذ ٍ تاصاسّای ًَیٌی تا ػٌَاى تاصاسّای هجاصی دس ایي ًَع التلاد هؼشیف هی ؿَد، تٌاتشایي ػَاهگل ایجگاد هضیگت ّگای     

اسّایی هتفاٍت خَاّذ تَد  دس چٌیي تاصاسّایی آى ػاهلی وِ تاػث هوگایض تٌاگاُ ّگا هگی ؿگَد، تحگث ًگَآٍسی ٍ        سلاتتی دس چٌیي تاص

اتتىاساهی اػت وِ یه ػاصهاى دس وؼة ٍ واس خَد ایجاد هی وٌذ وِ اص ایي عشیك جایااُ ّای هتفاٍهی تشای خَد دس تگاصاس هؼشیگف   

 هی وٌذ 

 تل هَضیح اػت؟ّا تا چِ الاَیی لا سفتاس هلشف وٌٌذُ ▪

سا هی هَاى تا اتؼاد هختلفی هاًٌذ ٍیظگی ّای خشیذ ٍ ًیاصّای هلشف وٌٌذُ دس دٍ تاصاس ػگٌتی   سفتاس هلشف وٌٌذُ گ تِ كَست ولی

ٍ الىتشًٍیىی یا اص جْت الاَی هلوین گیشی ٍ اسصؽ ّای فشدی، همایؼِ ٍ هجضیِ ٍ هحلیل وشد  اگش تِ كَست ولی ٍ اص تؼذ ًیاص تِ 

 ا هی هَاى تِ ػِ دػتِ همؼین وشد:لشف وٌٌذُ ّا ًااُ وٌین، ًیاص هلشف وٌٌذُ سسفتاس ه

یؼٌی هلشف وٌٌذُ اًتظاس داسد هحلَل هَسد ًیاص خَد سا تا حذالل ّضیٌِ تِ دػت تیاٍسد  دس ٍالغ هلشف وٌٌذُ  ًیاص هثادلِ ای -۱ 

 هحاػثِ هی وٌذ وِ ایي واال یا خذهت دس اصای ٍجِ پشداختی تشای اٍ كشف هی وٌذ یا ًِ؟

ًیاصؽ اتؼاد ًَآٍساًِ ٍ اتتىاسی داؿتِ تاؿگذ  اػت  هلشف وٌٌذُ دٍػت داسد هحلَل هَسد  ًیاص اعالػاهیًیاص دیاش هلشف وٌٌذُ، -۲

ٍ تِ ًیاصّای خاللاًِ هلشف وٌٌذُ پاػخ دّذ تِ عَس هثال ٍلتی هلشف وٌٌذُ ای یه دػتااُ گَؿی هلفي ّوگشاُ خشیگذاسی هگی    



 

 

ُ تگِ دًثگال   وٌذ، كشفاً هـتشی تِ دًثال ایي ًیؼت وِ اص ایي دػتااُ تِ ػٌَاى یه ٍػیلِ اسهثاعی اػتفادُ وٌذ، تلىِ هلشف وٌٌگذ 

 ایي اػت وِ جٌثِ ّای جذیذ ایي گَؿی هلفي ّوشاُ سا ّن هجشتِ وٌذ 

اػت  هٌظَس اص ًیاص اسهثاعی ایي اػت وِ هلشف وٌٌذُ تا خشیذ واال ٍ خذهات، ػالٍُ تش جٌثِ ّگای   ًیاص اسهثاعیًَع دیاش ًیاص،  -۳

ى هحلگَل ًیگض هَجگِ داسدی ایٌىگِ ایگي هحلگَل سا چمگذس        لیوتی ٍ ویفیتی تِ هجشتِ ّای ًَ ٍ اتؼاد صیثایی ؿٌاختی ٍ احؼاػی آ

دٍػت داسد ٍ چمذس اص ایٌىِ ایي هحلَل دس هوله اٍػت لزت هی تشد ٍ ّوچٌیي اص ایٌىِ چمذس تا ووه ایي هحلگَل هگی هَاًگذ    

یي عثمِ اجتوگاػی  پایااُ ٍ هَلؼیت اجتواػی خَد سا دس جاهؼِ هثثیت وٌذ ٍ هی هَاًذ تاَیذ وِ هي چَى ایي هحلَل سا داسم، دس ا

دس حَصُ ًیاص اسهثاعی لاتل هحلیل اػت  دس ٍالغ خشیذاس هوایالت ٍ اسهثاط خَدؽ سا تا دیاشاى تِ ووه خشیذ آى هحلَل ٍ  ،ّؼتن

 هلشف آى هؼشیف هی وٌذ   

    َ د، هگشع، اتؼگاد   تٌاتشایي هلشف وٌٌذگاى ػِ ًیاص هثادلِ ای، اسهثاعی ٍ اعالػاهی داسًذ وِ تِ لحاػ اسصؽ ّا، حگغ احتگشام تگِ خگ

 صیثایی ؿٌاختی ٍ سٍاتظ اجتواػی تا دیاشاى هفاٍت داسًذ 

 سفتاس هلشف وٌٌذُ دس تاصاسّای هجاصی ٍ ػٌتی چاًَِ اػت؟ ▪

دس تاصاسّای ػٌتی ٍ هجاصی دس جَاهغ هختلف هتفاٍت اػت  دس وـَس ها تشسػی ّای هختلف ًـگاى دادُ وگِ    سفتاس هلشف وٌٌذُگ 

هَجِ تِ ایٌىِ تاصاسّای ًَپایی ّؼتٌذ، هلشف وٌٌذگاى صیادی ًذاسًذ ٍ تیـتش هلشف وٌٌذگاى دس تاصاسّگای  تاصاسّای الىتشًٍیىی تا 

ػٌتی هـغَل خشیذ ّؼتٌذ  تٌاتشایي تا هَجِ تِ ایي ًىتِ اگش همایؼِ ای هغثیمی تیي ٍیظگی ّگای هلگشف وٌٌگذگاى دس تاصاسّگای     

ؿَین وِ ػوذُ هلشف وٌٌذگاًی وِ الذام تِ خشیگذ ایٌتشًتگی ٍ دس تاصاسّگای     الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی داؿتِ تاؿین، هتَجِ هی

هجاصی فؼالیت هی وٌٌذ، هلشف وٌٌذگاًی ّؼتٌذ وِ تِ لحاػ ػِ ًیاص یاد ؿذُ )هثادلِ ای، اعالػاهی ٍ اسهثاعی( دس ػغح تاالهشی 

 هی ٍ اسهثگگگاعی ًؼگگگثت تگگگِ دیاگگگش هلگگگشف وٌٌگگگذگاى لگگگشاس داسًگگگذ، هخلَكگگگاً تگگگا هاویگگگذ تگگگش ًیاصّگگگای اعالػگگگا          

هؼوَالً هلشف وٌٌذگاًی وِ ًیاص هثادلِ ای آًْا دس ػغح تاالهشی ًؼثت تِ ػایش ّضیٌِ ّا لشاس داسد، دس آًْا سغثت ووتشی تِ خشیگذ  

 ایٌتشًتی ٍجَد داسد 

اًی ّؼتٌذ وِ تش اػاع ّویي ًیاصّا هی هَاًین هـتشیاى سا تِ دٍ تخؾ پیـشفتِ ٍ هؼوَلی همؼین وٌین  هـتشیاى پیـشفتِ، هـتشی

ًیاصّای اعالػاهی ٍ اسهثاعی دس آًْا ًؼثت تِ ػایش هلشف وٌٌذگاى دس ػغح تاالهشی لشاس داسد ٍ دس ٍالگغ اًتظگاسات تگاالیی اص وگاال     

تگش اػگاع ٍیظگگی ّگای      داسًذ ٍ سفتاس خشیذ آًْا تؼیاس پیچیذُ هش اص دیاش هلشف وٌٌذگاى دس تاصاسّای ػٌتی اػت ٍ اگش تخگَاّین 

ػی آًْا سا تشسػی وٌین، ػوذهاً افشادی جَاى هش ٍ ّوچٌیي داسای هحلیالت تاالهشی ًؼثت تِ دیاش هلگشف وٌٌگذگاى   جوؼیت ؿٌا

ِ ّؼتٌذ ٍ اًتظاسات واهالً هتفاٍهی اص تٌااُ ّا داسًذ  ػالٍُ تش ایي ػوذهاً تِ لحاػ هیپ سفتاسی افشادی تِ ایي تاصاس وـیذُ ؿذًذ وِ تگ 

یشی خیلی تِ دًثال هثؼیت اص دیاشاى ًیؼتٌذ ٍ تیـتش خَد تِ ػٌَاى سّثشاى ایذُ دس خشیگذ هغگش    لحاػ الاَی سفتاسی ٍ هلوین گ

هٌظَس ایي اػت وِ هلشف وٌٌذگاى ػوذهاً تِ لحاػ هثؼیت یا ػذم هثؼیت اص سّثشاى ایذُ تِ دٍ دػگتِ همؼگین هگی ؿگًَذی      ّؼتٌذ 

ٌذ ٍ اص گشٍُ ّای هشجغ هملیگذ هگی وٌٌگذ تگِ ػٌگَاى هثگال یگه        گشٍّی خَد سّثش ایذُ ّؼتٌذ ٍ گشٍُ دیاش هاتغ ایي سّثشاى ّؼت

هلشف وٌٌذُ صهاًی وِ هی خَاّذ یه دػتااُ گَؿی هلفي ّوشاُ خشیذاسی وٌذ، آًْایی وِ هاتغ ّؼتٌذ تِ اعشافیاى یا افشاد عثمگِ  

َل ّضیٌِ پشداخگت هگی وٌٌگذ ٍ    خَد ًااُ هی وٌٌذ وِ آًْا اص چِ ًَع واالّا ٍ هحلَالهی اػتفادُ هی وٌٌذ ٍ چمذس تاتت ایي هحل

 خَدؿاى تش ّواى هثٌا هلوین هی گیشًذ اها آًْایی وِ سّثش ایذُ ّؼتٌذ خیلی هحت هأثیش دیاگشاى ًیؼگتٌذ  تگِ اكگغال  هلگوین     

 هی گیشًذ چِ هحلَلی سا خشیذاسی وٌٌذ ٍ چِ هحلَلی سا خشیگذاسی ًىٌٌگذ  تٌگاتشایي هلگوین خشیگذ افگشاد اص دسٍى آًْگا ًـگأت         



 

 

حاكل اًایضؽ ّا، ًاشؽ ّا ٍ وـؾ ّای دسًٍی افشاد اػت  ایٌْا هفاٍت ّایی اػت وِ تِ لحاػ سفتاس هلشف وٌٌذُ دس  هی گیشد ٍ

 تاصاسّای الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی ٍجَد داسد 

دس ایشاى  ًتیخشیذ ایٌتشًـاى ًوی دٌّذ؟ تِ ػثاست دیاش هَاًغ  خشیذ ایٌتشًتیچشا هلشف وٌٌذگاى دس وـَس ها هوایل چٌذاًی تِ  ▪

 چِ ّؼتٌذ؟

گ ػذم هوایل هلشف وٌٌذگاى تِ خشیذ اص تاصاسّای هجاصی سیـِ دس هؼائل ٍ ػَاهل صیگادی داسد  یىگی اص دالیگل دس ًگَ تگَدى ایگي       

 تاصاسّگگگا دس وـگگگَس هاػگگگت ٍ ایٌىگگگِ ًگگگَ تگگگَدى چگگگِ هگگگاثیشی سٍی هوگگگایالت هلگگگشف وٌٌگگگذگاى هگگگی گگگگزاسد             

یي عثیؼتاً ٌَّص دس وـَس ها تِ عَس ػوذُ هلشف وٌٌذگاًی سا ًگذاسین وگِ هجشتگِ خشیگذ     یه تحث هاصُ اػت ٍ تٌاتشا خشیذ ایٌتشًتی

الىتشًٍیىی سا داؿتِ تاؿٌذ  هشدم وـَس ها اسهثاعات گؼتشدُ ای تا ّن داسًذ ٍ ایي اسهثاعات اجتواػی هأثیش صیادی سٍی خشیگذ آًْگا   

خاًَادگی تحث ّایی دس هَسد خشیذّای سٍصهشُ اًجام هی دّگین  هی گزاسد  هثالً دس ّوٌـیٌی ّا، كحثت ّای دٍػتاًِ ٍ اسهثاعات 

دس هؼگاهالت اجتوگاػی    خشیگذ ایٌتشًتگی  ًظشّایی دس هَسد ایٌىِ چِ تخشین، چاًَِ تخشین ٍ اص وجا تخشین اًجام هی دّگین،   ٍ اظْاس

ُ ها هأثیشی سٍی خشیگذ ّگای هگا    ٌَّص ٍاسد ایي اسهثاعات ًـذ خشیذّای ایٌتشًتیسٍی خشیذّای ها تؼیاس هأثیشگزاس اػت ٍلی تحث 

تازاسد ٍ افشاد اص هجشتِ ّای دیاشاى اػتفادُ وٌٌذ  ػوذهاً سّثشاى ایذُ دس هشاحل اٍلیِ خشیگذ ایٌتشًتگی سا اًجگام هگی دٌّگذ ٍ آًْگا       

ٍجگَد  ّؼتٌذ وِ تمیِ سا دًثال خَد هی وـاًٌذ ٍ هجشتِ ّای خَد سا تِ دیاشاى اًتمال هی دٌّذ ٍ ایي خَد یه هگاًؼی اػگت وگِ    

 داسد 

هـىل دیاش، پاییي تَدى ػَاد فٌاٍسی اعالػات دس تیي هلشف وٌٌذگاى اػت  دس وـَس ها تا ٍجَد ایٌىِ چٌگذیي ػگال اػگت سٍی    

فٌاٍسی اعالػات تحث ٍ واس هی ؿَد  دس ػغح ولی جاهؼِ، ػَاد ایٌتشًتی افشاد دس آى حذی ًیؼت ها یاد تایشًذ هی هَاًٌگذ خشیگذ   

ٍ ایي گًَِ خشیذّا چِ هضایایی سا هی هَاًذ داؿتِ تاؿذ  الثتِ هشدم تا یه ػشی اص هثاحث هثالً تا وگاست ّگای   ایٌتشًتی اًجام دٌّذ 

 اػتثاسی آؿٌا ؿذُ اًذ ٍ ایي خَد همذهِ ای اػت ها هشدم تخؾ وَچىی اص خشیذّای ؿاى سا تِ كگَست الىتشًٍیىگی اًجگام دٌّگذ     

ػت وِ هلشف وٌٌذگاى خیلی اعویٌاى تِ خشیذ دس هحیظ ّای الىتشًٍیىی ًذاسًذ  ایي ا خشیذ الىتشًٍیىی یىی اص هَاًغ هْن هشٍیج

ایي اهشحتی دستاسُ آًْایی وِ ػَاد الىتشًٍیىی داسًذ كادق اػت  چَى ٍلتی هلشف وٌٌذُ ٍاسد هحیظ ّای الىتشًٍیىی هگی ؿگَد   

ٍب ػایت اعویٌاى وٌذ ٍ دس ٍالغ اعالػگات   خیلی ًوی هَاًذ َّیت ٍالؼی آى ٍب ػایت سا هـخیق دّذ ٍ خیلی ًوی هَاًذ تِ ایي

خَد سا دس اختیاس آًْا لشاسدّذ ٍ حتی پَل پشداخت وٌذ ٍ اعالع ًذاؿتِ تاؿذ وِ هحلگَل تگِ دػگت اٍ خَاّگذ سػگیذ یگا ًخَاّگذ        

 سػیذ؟

س ها ػوذهاً ٍلتگی  یىی اص هَاًغ دیاش، تحث ّای فشٌّای اػت  ها تایذ ایي ًىتِ سا هذ ًظش داؿتِ تاؿین وِ هلشف وٌٌذگاى دس وـَ

هی خَاٌّذ خشیذی اًجام دٌّذ تِ لحاػ فشٌّای آدم ّایی ّؼتٌذ وِ دس خشیذّای ػوذُ واالّا تا لیوت تاال تِ دًثگال اعالػگات ٍ   

چاًِ صًی دستاسُ آى هی سًٍذ  تاصاسّای ػٌتی ایي اهىاى سا دس اختیاس خشیذاس هی گزاسًذ اها دس فضای هجاصی هؼوَالً اعالػات واهلی 

هَسد هحلَالت ٍجَد ًذاسد یؼٌی ٍلتی تِ ٍب ػایت ؿشوتی هشاجؼِ هی وٌین اعالػات واهلی اص هـخلات فٌی هحلَل تگشای   دس

 خشیگذ ایٌتشًتگی  اغٌای هـتشی تشای خشیذ ٍجَد ًذاسد  ایي خَد هاًؼی اػت وِ تاػث هی ؿَد هلشف وٌٌذگاى هوایل چٌذاًی تگِ  

 ًـاى ًوی دٌّذ 

دس تاصاسّای ایٌتشًتی تا آى هَاجِ اًذ تحث ؿفاف ًثَدى لیوت اػت  هؼوَالً دس تاصاسّای ػٌتی ایگي   هاًغ دیاش وِ هلشف وٌٌذگاى

هجشتِ تشای هلشف وٌٌذُ ٍجَد داسد وِ فشٍؿٌذُ لیوت سا عَسی تیاى هی وٌذ وِ تتَاًذ تشای جلة هـتشیاى تِ اٍ هخفیگف تذّگذ    

ف وٌٌذُ ٍجَد ًذاسد ٍ هلشف وٌٌذُ ًوی هَاًذ هخفیف تایشد حتگی اگگش   دس تاصاسّای ایٌتشًتی چَى فشكت ایي چاًِ صًی تشای هلش

ایي هخفیف، هخفیف ًاچیضی تاؿذ هلشف وٌٌذُ تِ رات اص ایٌىِ ًوی هَاًذ هخفیف تایشد اص فشآیٌذ خشیذ خَد لزت ًوی تشد  خیلی 



 

 

ی وٌٌذ تٌاتشایي ؿگشوت ّگایی وگِ دس    اص هلشف وٌٌذگاى تخـی اص لزت خشیذ خَد سا دس هخفیف ٍ چاًِ صدى اص فشٍؿٌذُ دسیافت ه

 تاصاس هجاصی فؼالیت هی وٌٌذ تایذ فضایی ایجاد وٌٌذ وِ هلشف وٌٌذُ تا آًْا دستاسُ لیوت هزاوشُ وٌذ ٍ چاًِ تضًذ 

 حجن خشیذّای الىتشًٍیىی دس وـَس ها، وـَسّای هٌغمِ ٍ التلاد جْاًی چمذس اػت؟ ▪

دسكذ  ۴۴گ دس وـَس ها، خیلی آهاس دلیمی اص خشیذ ایٌتشًتی ٍجَد ًذاسد اها آهاسّا دس ػغح جْاًی ًـاى هی دّذ وِ چیضی حذٍد 

دس دًیگا   ۲۴۴۶اص داد ٍ ػتذ دس التلاد جْاًی تِ عشیك الىتشًٍیىی اًجام هی گیشد  پیؾ تیٌی تشآٍسد هجاست الىتشًٍیىگی دس ػگال   

همایؼگِ   ۲۴۴۵هیلیگاسد دالس دس ػگال    ۸۲۵۴ػت وِ حجن تؼیاس تضسگی اػت ٍ اگش ایي سلن سا تگا سلگن   هیلیاسد دالس تَدُ ا ۱۲۸۴۴

 تگگگگِ گؼگگگگتشؽ دس ایگگگگي ًگگگگَع هجگگگگاست هَاجگگگگِ ایگگگگن   وٌگگگگین هتَجگگگگِ هگگگگی ؿگگگگَین وگگگگِ تگگگگا یگگگگه سًٍگگگگذ سٍ 

ووتشیي حجن هجگاست   هٌاعك آفشیما ٍ خاٍسهیاًِ وِ اص هٌاعمی ّؼتٌذ وِ ۲۴۴۶دس تشآٍسد آًىتاد، حجن دادٍػتذ الىتشًٍیىی ػال 

دسكذ حجن هجاست الىتشًٍیىی دس ػگغح جْگاى تگَدُ اػگت  دس      ۶/۴هیلیاسد دالس تَد وِ  ۶۶الىتشًٍیىی دس ػغح جْاًی سا داسًذ 

وـَس ها هتاػفاًِ خیلی آهاس دلیك ٍ سػوی ای ٍجَد ًذاسد اها اگش تخَاّین اص سٍی هلذاق ّا )اص سٍی سًٍذ سٍ تگِ گؼگتشؽ وگاست    

ىی ٍ اػتثاسی ٍ ّوچٌیي فشٍؿااُ ّای هجْض تِ ایي ػیؼتن ّا( لضاٍت وٌین ّوِ حىایگت اص سًٍگذ سٍ تگِ گؼگتشؽ     ّای الىتشًٍی

 هجاست الىتشًٍیىی دس وـَس ها داسد ٍلی تِ لحاػ ػذد ٍ سلن ًوی هَاى آهاس دسػت ٍ دلیمی اسائِ داد 

 ٍ خشیذ الىتشًٍیىی چیؼت؟ خشیذ ایٌتشًتیهٌظَس اص  ▪

داسد وِ ػثاسهٌذ اص: هـخیق ًیاص، تشسػی هحلَل، هلوین گیشی، خشیذ، پشداخت ٍ هلشف  صهاًی وِ ّش وگذام  گ خشیذ چٌذ هشحلِ 

اص ایي هشاحل تِ عشیك الىتشًٍیىی اًجام ؿَد، هی گَیین خشیذ تِ عشیك الىتشًٍیىی یا تخـی اص فشآیٌذ خشیذ تِ عشیك الىتشًٍیىگی  

یك ایٌتشًتی، هحلَالت خَد سا تشسػی ٍ همایؼِ وٌذ ٍ هَلغ خشیگذ تگِ عگَس    اًجام ؿذُ اػت  یه هلشف وٌٌذُ هوىي اػت اص عش

تگِ ّگش حگال هگی هگَاى گفگت ایگي خشیگذ          …هؼتمین تِ فشٍؿااُ هشاجؼِ وٌذ ٍ پشداخت سا اص عشیك واست اػتثاسی اًجام دّذ ٍ 

ل خشیذ تایذ تِ عشیك الىتشًٍیىی اًجام الىتشًٍیىی یا ًیوِ الىتشًٍیىی تَدُ اػت  تِ عَس ولی ًااُ ایي ًیؼت وِ تاَیین ّوِ هشاح

 گیشد ها تتَاى گفت وِ خشیذ الىتشًٍیىی داؿتین 

 هَاًغ گؼتشؽ تاصاسّای الىتشًٍیىی دس وـَس ها چیؼت؟ ▪

گ تشای ایٌىِ تاصاسّای الىتشًٍیىی ٍ هجاصی تِ هؼٌای ٍالؼی ولوِ سؿذ وٌذ ٍ هلشف وٌٌذُ تِ خشیذ الىتشًٍیىی هجگاب ؿگَد تایگذ    

ٍ تؼتشّای سؿذ آى سا گؼتشؽ دّین ٍ هَاًغ سا تشعشف وٌین  تایذ آهَصؽ الصم تِ هلشف وٌٌذُ دادُ ؿَد ٍ صهیٌگِ ّگای    صهیٌِ ّا

اعویٌاى تشای هلشف وٌٌذُ ایجاد ؿَد ّوچٌیي تایذ ػاصهاى ّا، ؿشوت ّا ٍ فشٍؿااُ ّایی وِ الذام تِ فشٍؽ ایٌتشًتی هگی وٌٌگذ   

وِ هلشف وٌٌذُ تا اعویٌاى خاعش اص آًْا خشیذاسی وٌذ  ّوچٌیي تایذ ػیاػت هلگشف   تِ كَست ًظام هٌذ هذیشیت ؿًَذ تِ ًحَی

ًیض تِ كَست یه خظ هـی هٌظین ٍ هذٍیي وٌین ٍ تذاًین وِ ػیاػت ها ًؼثت تِ هلشف وٌٌذُ الىتشًٍیىگی   وٌٌذُ الىتشًٍیىی سا

شساهی اػت وِ تش اػاع ایگي لگَاًیي ٍ همگشسات،    چیؼت  هٌظَس اص ػیاػت ًؼثت تِ هلشف وٌٌذُ الىتشًٍیىی، هجوَػِ لَاػذ ٍ هم

 تایذ حمَق هلشف وٌٌذگاى دس تاصاسّای هجاصی سا هؼشیف وٌین 

دس ایي ػیاػت ّا سٍاتظ تیي هلشف وٌٌذگاى ٍ فشٍؿااُ ّای الىتشًٍیىی تِ ٍیظُ اص ًظش حمَلی تایذ هؼشیف ؿگَد  دس هگذٍیي ایگي    

ػیاػت، اكَل ؿفاف تَدى تاصاس، ًظاست تش هحتَا، سػایت حمَق هلشف وٌٌذگاى، ّوچٌیي سػایت هؼٍَلیت ّای ؿگثىِ ّگا هگَسد    



 

 

ل تٌااُ ّا، هؼٍَلیت ؿشوت ّای اسائِ وٌٌذُ هخللی دس لثال هلشف وٌٌذگاى ٍ دس لثگال  هالحظِ لشاسگیشد  هؼٍَلیت ّای هتمات

 ؿشوت ّا تایذ تِ هفىیه هـخق ؿَد ها هلشف وٌٌذُ تا اعویٌاى خاعش تِ ػوت تاصاسّای هجاصی حشوت وٌذ 

 هضایای تاصاسّای هجاصی یا الىتشًٍیىی ًؼثت تِ تاصاسّای ػٌتی چیؼت؟ ▪

تٌااُ ٍ هلشف وٌٌذُ لاتل تشسػی اػت  اص ًااُ ؿشوت، ؿشوت تا ٍاسدؿذى تِ ایي تاصاس، للوشٍ جغشافیایی خگَد سا   گ ایي هضایا اص ًااُ

هی ؿىٌذ یؼٌی ؿشوت هاصُ هاػیغ وِ دس هىاًی هاػیغ ؿذُ اػت تشای گؼتشؽ تاصاس خَد تایذ دس اػتاى ّا ٍ ؿگْشّای هختلگف   

ذ واًال هَصیغ دلیك ٍ هٌؼجوی سا ایجاد وٌذ ٍ تِ اكغال  صهاى صیادی الصم اػگت  ؿؼثِ یا دفاهش ًوایٌذگی ایجاد وٌذ ٍ ّوچٌیي تای

ها خَد سا دس تاصاس ٍػیغ هشی لشاس دّذ اها دس تاصاسّای ایٌتشًتی ٍلتی واالیی دس تاصاس اسائِ هی ؿَد دس ول تگاصاس لاتگل ػشضگِ اػگت     

 ای هجاصی اػت تٌاتشایي تشداؿتي هحذٍدیت جغشافیایی یىی اص هضیت ّای هْن تاصاسّ

تٌااُ دس تاصاسّای ػٌتی دس ٍالغ دس اسائِ خذهات ًَ تِ هـتشی ٍ هلشف وٌٌذُ هحذٍدیت داسد ٍلی دس تاصاسّگای الىتشًٍیىگی چگَى    

دس   اتضاسّا ٍ هىٌیه ّای جذیذ دس اختیاس هلشف وٌٌذُ لشاس داسد تٌاتشایي لاتلیت ّای صیادی دس اختیاس هلشف وٌٌذُ لشاس هی گیشد

ش ػشػت هثادلِ اعالػات دس خذهات پغ اص فشٍؽ تاػث هی ؿَد ؿگشوت ّگا ػگشیغ هگش هـگىالهی سا وگِ تگشای هلگشف         حال حاض

   وٌٌذگاى ایجاد هی ؿَد سا تشسػی ٍ تشای سفغ آى الذام وٌٌذ 

هگش هگی هَاًٌگذ     ػاهل ٍ هضیت دیاش، ایجاد هضیت سلاتتی اػت وِ ًاؿی اص ًَآٍسی ٍ اتتىاس اػت دس تاصاس الىتشًٍیىی، تٌااُ ّگا ػگشیغ  

هغییشات دس تاصاس سا دسن وٌٌذ ٍ ػشیغ هش هی هَاًٌذ تِ ایي هغییشات پاػخ دٌّذ ٍ هـگاسوت هـگتشی سا دس ٍالگغ دس ػگاصهاى خگَد      

دس ٍالغ تؼیاسی اص ؿشوت ّا اص ایي هىٌَلَطی اػتفادُ هی وٌٌذ ها خَد هـگتشی هـگاسوت داؿگتِ تاؿگذ  دس فشآیٌگذ،       داؿتِ تاؿٌذ 

تِ ایي هؼٌی وِ هـتشی خَد واالی هَسد ًظش سا عشاحی هی وٌذ ٍ ایگي   …دس فشآیٌذ اسائِ خذهات پغ اص فشٍؽ ٍ عشاحی، هَلیذ ٍ

خَد هٌثغ ًَآٍسی ٍ داًؾ تشای ػاصهاى اػت  ػالٍُ تش ایٌىِ ؿشوت داًؾ ٍ هجاسب هـتشی سا هی گیشد، هی هَاًذ تِ ًیگاص اٍ پاػگخ   

 دّذ 

تٌااُ، هَاًایی اسهثاط تلٌذهذت تا هـتشیاى اػت ٍ هگی هَاًگذ سفتگاس هـگتشیاى سا دس تلٌذهگذت       اص دیاش هضایای تاصاس الىتشًٍیىی تشای

دًثال وٌذ ٍ ّویي هؼمیة سفتاس هـتشیاى دس تاصاسّای الىتشًٍیىی تؼیاس واسآهذهش ٍ ون ّضیٌِ هگش اص سٍؽ ّگای هگَسد اػگتفادُ دس     

هلشف وٌٌذُ، ؿفافیت اػگت  دس تاصاسّگای هجگاصی ٍ تگا گؼگتشؽ ایگي       اص هضایای هْن تاصاس الىتشًٍیىی تشای  تاصاسّای ػٌتی اػت 

تاصاسّا، لیوت ّا ؿفاف خَاّذ تَد  دس تاصاسّای ػٌتی لیوت واالّا اص تاصاسی ها تاصاس دیاش هتغیش اػگت  دس تاصاسّگای ایٌتشًتگی ایگي     

ل دسػگت هگش ٍ ٍالگغ تیٌاًگِ هگشی تشػگذ ٍ       هَاًغ ٍجَد ًذاسد ٍ هـتشی هی هَاًذ هحلَالت هختلف سا تا ّن همایؼِ وٌذ ٍ تِ هحلی

هلشف وٌٌذُ ساحت هش، دلیك هش، سٍؿي هش ٍ ػشیغ هش هی هَاًذ هلوین گیشی وٌذ ٍ اعالػات، ؿفاف هش ٍ ػشیغ هش دس تاصاس هجگاصی  

ل تگا تٌاگاُ   اص دیاش هضایا ایي اػت وِ هلشف وٌٌذگاى تاصاس الىتشًٍیىی هی هَاًٌذ یه اسهثاط دٍ عشفگِ ٍ هتماتگ   گؼتشؽ هی یاتٌذ 

 داؿتِ تاؿٌذ تٌاتشایي تْتش هی هَاًٌذ هحلَل هتٌاػة خَد سا ػفاسؽ دٌّذ ٍ حتی تا لیوت پاییي هشی ایي واال سا دسیافت وٌٌذ 

 ساّىاسّای ایجاد ٍ گؼتشؽ تاصاسّای هجاصی دس وـَس ها تِ ًظش ؿوا چیؼت؟ ▪

ؽ تاصاسّای هجاصی ٍجَد داؿتِ تاؿذ اص ًظش هلشف وٌٌگذُ دس  وِ تایذ تشای ایجاد ٍ گؼتش …گ ػالٍُ تش صیشػاخت ّای اسهثاعی ٍ 

وـَس ها )تاهَجِ تِ ؿٌاختی وِ داسین ٍ هحمیماهی وِ دس ایي صهیٌِ ؿذُ،( هْن هشیي تحث آهَصؽ هلشف وٌٌذگاى اػت  آهگَصؽ  

 گؼتشدُ ٍ ّذفوٌذ دس ایي صهیٌِ تؼیاس هی هَاًذ هفیذ تاؿذ 



 

 

هغ هجاصی ًمؾ تؼیاس ولیذی ٍ هْن دس گؼتشؽ تاصاسّای الىتشًٍیىی ٍ هگاثیش صیگادی   ًىتِ دٍم، گؼتشؽ جَاهغ هجاصی اػت  جَا

سٍی تاصاسّای ایٌتشًتی داسًذ ّوچٌیي سٍی تاصاسّای ػٌتی ّن هاثیشگزاس ّؼتٌذ  جَاهغ هجاصی تؼتش ٍ پایِ ای ّؼتٌذ وِ ؿگشوت  

   ّا هی هَاًٌذ تاصاسیاتی واالّا ٍ خذهات خَد سا دس آًجا اًجام دٌّذ 

ًىتِ هْن دیاش هذٍیي ػیاػت حوایت اص هلشف وٌٌذُ ایٌتشًتی اػت ّواى عَس وِ لثالً گفتن اكَل ؿفاف تَدى، ًظگاست تگش    یه

 هحتَا، اكَل سػایت حمَق هلشف وٌٌذُ ٍ اكل هؼٍَلیت ّای ؿثىِ ای تایذ دس آى سػایت ؿَد 

ایذ هَػؼِ دّین وِ دس آًْا تِ ؿىل الىتشًٍیىگی هَكگیِ   ًىتِ چْاسم، ایجاد هشاوض هلشف وٌٌذُ الىتشًٍیىی اػت یؼٌی هشاوضی سا ت

الصم تِ هلشف وٌٌذگاى دس هَسد خشیذّای الىتشًٍیىی دادُ ؿَد ّوچٌیي تِ ؿىایت ّای هلگشف وٌٌگذگاى تگِ كگَست آى الیگي      

 پاػخ دادُ ؿَد 

یؼٌگی صهگاًی وگِ      ت غٌگی تاؿگذ  ًىتِ پٌجن، افضایؾ غٌای اعالػات خشیذ اػت  هلشف وٌٌذُ دس ٌّاام خشیذ تایذ تِ لحاػ اعالػا

   الػات هَجِ الصم سا داؿتِ تاؿٌذتٌاتشایي تٌااُ ّا تایذ تِ تحث غٌای اع  اعالػات وافی ٍ الصم سا ًذاؿتِ تاؿذ ًوی هَاًذ خشیذ وٌذ

اٍ واالّا وتِ تؼذی ایي اػت وِ هلشف وٌٌذُ اص دیاشاى هملیذ هی وٌذ ٍ دٍػت داسد هىاى ّایی ٍجَد داؿتِ تاؿذ وِ ساحت تشای 

سا همایؼِ هی وٌذ  )دس تؼیاسی اص وـَسّا، تؼیاسی اص ٍب ػایت ّا، هشاوض یا ٍاػغِ ّای اعالػاهی ٍجگَد داسًگذ وگِ ساحگت تگشای      

هلشف وٌٌذُ واالّا سا تا ّن همایؼِ هی وٌٌذ ( هـتشی دس هَسد تؼیاسی اص هحلَالت، اعالػگات فٌگی الصم سا ًگذاسد ٍ اًتظگاس داسد     

ایي هَهَسّای همایؼِ ای وِ دس ٍب ػگایت تؼگیاسی اص    ى هتخلق ٍ هـاٍس تِ اٍ تشای هلوین گیشی ووه وٌذ یه هشجغ تِ ػٌَا

ؿشوت ّا ٍجَد داسد ّویي واس سا اًجام هی دّذ  هَهَسّای همایؼگِ ای هحلگَالت سا تگِ لحگاػ ویفیگت، لیوگت، اسصیگاتی دیاگش         

اف دس اختیاس هـتشی لشاس هی دٌّذ ها ٍی ساحگت تتَاًگذ هلگوین    هـتشیاى ٍ هـخلات فٌی تا ّن همایؼِ هی وٌٌذ ٍ اعالػات ؿف

 گیشی وٌذ 

 ػیذ حؼیي اهاهی

 سٍصًاهِ ػشهایِ

 


