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 0چکٚدٓ

َْاشب َی ةاطد تٗشؿٔ ه دشتٚاةی ةٔ ؾداًت اجتُاؾی در راشتای تؿادل ٕای َْعؤ ای َصتٌزم هجٗد زٙرشاخت ٕای 
ةػٔ  ، ه رطد کظٗر َعػرح ةػٗدٓ   تٗشؿٔ  یٕاةٔ ؾْٗان ٙکی از َُٖترِٙ َدٗر، تٗشؿٔ خُي هّوي ٕٗاٙی در دٕٔ اخٚر . 

تواضا رهزالزهن ةرای گصترش خُي هّوي ٕػٗاٙی ه   رطد لؿاًٚتٖای اهتػادی ه جاةجاٙی شرٙؽ َردم ه کاال ،کٔ گّٗٔ ای 
َکان ٙاةی لرهدگآ ٙکػی از َُٖتػرِٙ ؾٗاَػي در     .اٙجاد لرهدگآ ٕای جدٙد را ٙک ضرهرت اجتْاب پذةر شاختٔ اشت

خراشػان  اشػتان  در ةرای کإض شعح ؾوب َاّدگی در اِٙ راشتا ، .  رطد هتٗشؿٔ َْاظن اشت هشرهٙس دٕی ةْٖٚٔ 
اةتدا از ةػِٚ طػٖر ٕػای َٗجػٗد اشػتان       ،اِٙ َعاًؿٔ درًذا  ٙک لرهدگآ َدصٗس اشت؛َکان ٙاةی  ضرهرت، طُاًی

ٚصػتٍ اظعؾػات   ةػٔ کُػى ش   شپس ،اّتخاب طد َکان ٙاة٘طٖر َْاشب ةرای  Topsisخراشان طُاًی ةٔ کُک رهش 
َْاظن َُْٗع ه خػرٍٙ ٕػا در طػؿاع َػٗرد     ه  ه ده رهش ةًِٗٚ ه رهش ُٕپٗطاّ٘ هزّ٘ اّجام گردٙد(Gis)جقرالٚاٙ٘ 

دررهش ُٕپٗطاّ٘ هزّ٘ ّٚز اةتػدا لاکتٗرٕػام َػٗبر ةػا رهش تدٌٚػي      . ةررش٘ ةا اشتمادٓ از رهش ةًِٗٚ خذؼ گردٙد 
تػرِٙ َکػان ّتػاٙو رهش     درّٖاٙت جٖت تؿِٚٚ َْاشب .م گردٙدشٌصٌٔ َراتت٘ اهًٗٙت ةْدم ه شپس ُٕپٗطاّ٘ اّجا

ةدِٙ ترتٚب گزْٙٔ ةرتر ةرای َکان ٙاةی ةْٖٚٔ لرهدگػآ ، اظػراؼ طػٖر    .ةًِٗٚ ه ُٕپٗطاّ٘ هزّ٘ درٍٕ ادفام گردٙدّد
 .طٚرهان اّتخاب طد
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 َودَٔ
اهٌُٚی ه جقرالٚاٙی کظٗر اِٙ اَکان را ةٔ غْؿت خُي هّوي ٕٗاٙی َی دٕد کٔ ةتٗاّد ةٔ ؾْػٗان هعػب اغػٌی    طراٙط 

را ّوػض خٚػاتی   ، درهازٓ ٕای ٕٗاٙی ٙک طٖر لرهدگآ ٕا ةؿْٗان . خُي هّوي َْعؤ ای ةٔ اٙمای ّوض تراّزٙتی ةپردازد
َتػادالت اهتػػادی را َوػرهن ةػٔ     ٙاةی ةْٖٚٔ لرهدگآ ، َکان. ةرؾٖدٓ دارّد در تٗشؿٔ اهتػادی ه َؿادالت َْعؤ ای 

ٙػک   ،َٗضػٗع  ةا تٗجٔ ةٔ إُٚػت   .ه ابرات اجتُاؾی ه ابرات زٙصت َدٚعی آن را ّٚز در ّؼر َی گٚردغرلٔ َی کْد 
ر ةا ةرّأَ رٙزی اّؿعاؼ پػذٙ ًذا  خٗإد داطت؛را در پی لراهاّی جاّی ه َاًی َکان ٙاةی ّاَْاشب چاًظٖا ه آشٚب ٕای 

 یإػ راٚؿَ باخػ تّا .َی گٚػرد  غٗرتلرهدگآ َکان ٙاةی  ةرپاٙٔ طاخع ٕای اشتاّدارد ،هّٚز طْاخت َددهدٙت ٕا  ه
 ِٙا ، یاٚلارقچ یاضل راتخاش یٕدّاَاش ؼدٕ اة ، َِٚزرش یإ ْٖٔپ رد إ تًٚاؿل عاّٗا ْٖٔٚة یةاٙ ناکَ یارة بشاَْ
ةػا تٗجػٔ ةػٔ     (20ص ،1383 ،رهرش).درٚگ ترٗغ إ ْٔٙزگ ِٚة یدٚدغ باختّا ه ٔصٙاوَ ٔکد زاش یَ ٍٕارل ار ناکَا

ةاٙد زَْٚٔ ٕای رطػد ه تٗشػؿٔ  را    تازٓ تاشٚس ةٗدن اشتان خراشان طُاًی ه پاِٙٚ ةٗدن طاخع ٕای تٗشؿٔ در آن ،
ؿت خُي هّوي ٕٗاٙی اشت کٔ ةا َکػان ٙػاةی ةْٖٚػٔ    ٙکی از زَٚتٔ ٕای َٗبر ةر تٗشؿٔ گصترش غْ. در آن لرإٍ ُّٗد

 . لرهدگآ ٕا َی تٗان ةٔ اِٙ ٍَٖ دشت ٙالت

 ظرح َصأً
شرَاٙٔ جذب ّوض َُٖ٘ در َٚزان در ؾرغٔ جٖاّی طدن ه رهاةت ةِٚ َْعؤ ای از ّؼر اهتػادم لرهدگآ تؿِٚٚ َدي 

ةخظػد، ةٌکػٔ    ه خدَات را ةٖتٗد َ٘ةار ، َصالر دش ةْٖٚٔ ّٔ تْٖا گرٙاةی  َکان .ٕا ه رطده تٗشؿٔ اشتان داردگذارم 
در اِٙ ؾرغٔ رهاةتی ه در زَْٚٔ خُي هّوي  .َْعؤ ةازی کْد تٗاّد ابر ةزرگ٘ ةر تٗاّاٙ٘ کصب ه خمغ َزٙت رهاةت٘  َ٘

( طػدن ةا تٗجٔ ةٔ َرکز اشػتان  )ٕٗاٙی، شٍٖ اشتان خراشان طُاًی ّا چٚز ةٔ ّؼر َی رشد  زٙرا ، اهال لرهدگآ ةجْٗرد 
کٗچػک  ارتماؾات اظراؼ لرهدگآ ه ةرای ٕٗاپُٚإای شتک َثي لٗکر ظراخی طدٓ اشت ه ٕٗاپُٚإای ةزرگتر ةٔ ؾٌت 

در اشػتان خراشػان طػُاًی    باّٚا هجٗد ٙک لرهدگآ . ةٗدن ةاّد پرهاز هاةٌٚت ّظت هةرخاشت در اِٙ لرهدگآ را ّدارّد
؛ ًذا هجٗد لرهدگػآ دهم ةػرای تٗشػؿٔ َْاشػتات     را ّداردِ اشتان جٗاةگٗی خجٍ ةاالی َتادالت ه جاةٔ جاٙی ٕا در اٙ

 .ضرهری ةٔ ّؼر َی رشد
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 0ضرهرت تدوٚن

ّظاّگر آن اشت کٔ لرهدگآ  ةجْٗرد  َجُٗؾٔ ةررشی ٕا ه تجزٙٔ ه تدٌٚي ٕای اّجام طدٓ در َٗرد ّدٗٓ ؾٌُکرد
اِٙ َظکع ت ه ّارشاٙی ٕا را . هجٗد داردآن َددهدٙت ٕا ه ّارشاٙی ٕای ؾُدٓ ای در َکان گزْٙی ه ؾٌُکرد َعٌٗب 

 0َی تٗان ةٔ طرح زٙر ظتؤ ةْدی کرد
 طدنةا تٗجٔ ةٔ اْٙکٔ َرکز اشتان  ػرلٚت شرهٙس دٕی لرهدگآؾدم تْاشب  -
 َظکعت آًٗدگی غٗتی ه زٙصت َدٚعی ه اٙجاد  ةالت طٖری هرارگٚری لرهدگآ در -
 َاّؽ لرهد ٕٗاپُٚإای ةزرگ  (کاشٔ ای ةٗدن طٖر ةجْٗرد)اخاظٔ کردٓهجٗد تٗپٗگرالی ه کٗٓ ٕای ةٌْد کٔ طٖر را  -

ةا تٗجٔ ةٔ إُٚت اِٙ َٗضٗع هَظکعت َٗجٗد، در اِٙ تدوٚن شؿی طدٓ ةػا اشػتمادٓ از َتػدٕای جدٙػد ه در ّؼػر      
 .گرلتِ َؿٚارٕای کارةردی ازَٚزان اِٙ َظکعت کاشتٔ طٗد

 

 رهش تدوٚن
رهش ةررشػی در اٙػِ   . اشت  "تدٌٌٚ٘ -تٗغٚم٘  "تدوٚن رهش ه "کارةردم -ایتٗشؿٔ "،  تدوٚن ّٗع پژهٕضدر اِٙ 

گزْٙٔ ٕا ی َکان  AHPه  TOPSISه ةا اشتمادٓ از رهش اشت ( َواالت کتاةٖا ه)َعاًؿات کتاةخأّ ای ةرتدوٚن َتتْی 
هاًػب َدػٚط   ٙاةی در ّٖاٙت َکان ه در گزْٙٔ ةرتر اّتخاب َی طٗد َْاشب لرهدگآ َٗرد تجزٙٔ ه تدٌٚي هرارگرلتٔ ه

 .اّجام َی طٗد( طٚرهان)ةرترگزْٙٔ  در اظراؼGIS ّرم الزاری 
 

 َؿرلی َْعؤ َٗرد َعاًؿٔ
درغػد   7/1کٌٚػَٗتر َرةػؽ،   28432اشتان خراشان طُاًی در طُال طرؽ کظٗر اٙران هرار گرلتٔ ه ةا هشؿتی ةاًـ ةر 

دهٚؤ ؾرض طُاً٘ 17درجٔ ه 38دهٚؤ تا 37رجٔ ه د36ةِٚ َدار جقرالٚاٙ٘ . َصاخت کي کظٗر را تظکٚي دادٓ اشت
دارام  .دهٚؤ ظٗل طره٘ از ّػك اًْٖار گرْٙٗٙچ هرار گرلتٔ اشت20درجٔ ه 58دهٚؤ تا  53درجٔ ه 55از خط اشتٗا ه 

ه  طٖرٕای ةا َرکزٙت ةجْٗرد  َأّ ه شٌُوان ،لارهج،جاجرمگرَٔ ،  ،اشمراِٙ ،طٚرهان ،ةجْٗرد ٕام طٖرشتان ةٔ ّام 7
 -رهجلػا  -آةػاد  غػمی  -طٚرهان -طٗهان -شْخٗاشت -راز -درؽ -خانگرَخػار  -هٌؿٔ پٚض -ةجْٗرد -أّآطخ -اشمراِٙ

رهشتام دارام شکْٔ اشت کٔ جُؿٚت تورٙت٘ آن تا شال  862دٕصتان ه  40ةخض ه  16 ،ًٗجٌی -گرَٔ جاجرم -هاضی
از ًداظ ظتٚؿی ّٚز ةِٚ ده رطتٔ کٗٓ کپٔ داغ در طُال ه آالداغ ه طػآ   . ّمر ةرآهرد طدٓ اشت 850.000ةاًـ ةر  1384

 .جٖان در جْٗب هرار دارد

 

http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#bojnord
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#bojnord
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#shirvan
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#shirvan
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#esfarayen
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#esfarayen
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#jajarm
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#faroj
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#mane
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=673#mane
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 یًاُط ناشارخ یاّٖاتشرٖط . 1 ٔظوّ

 

 

ا ةٗدن ه ؾدم هجٗد زٙر شاخت ٕای تٗشؿٔ ای ّؼٚر رآ إِٓ ه کُرّگ ةٗدن ّوػض خُػي هّوػي    اِٙ اشتان ةٔ ؾٌت ّٗ پ
در اِٙ پژهٕض ةٔ ّوض خُي ّوي ٕػٗاٙی  . اشتةرای تٗشؿٔ َْعؤ ای ٕٗاٙی در آن ّٚازَْد ٙک ةرّأَ رٙزی ةٌْد َدت 

لرهدگػآ  )ٙک لرهدگآ تْٖا هجٗد ه َکان ٙاةی لرهدگآ َْاشب در اِٙ اشتان پرداختٔ َی طٗد کٔ ةررشی ٕا خاکی از 
ّوظػٔ زٙػر پراکْػدگی    . در اِٙ اشتان دارد کٔ پاشخگٗی ػرلٚت ٕػا هپتاّصػٚي ٕػای اٙػِ اشػتان ّٚصػت      ( ةجْٗرد

 .لرهدگإٖای کظٗر را ّظان َی دٕد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رپراکْدگی لرهدگإٖای کظٗ -2طکي
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 پاراَترٕای تابٚر گذار ةر اّتخاب َدي لرهدگآ
تا ةر اشاس آّٖا اّتخاب َدي َْاشب ةػا اةؿػاد ه   .اهًِٚ گام تؿِٚٚ طاخع ٕای اغٌی اشت ةرای اّتخاب َدي لرهدگآ ،

ةی لرهدگآ ةاٙد ةٔ غٗرت َْصػجٍ ه ُٕإْػگ ةاطػد ه تُػام     الراْٙد َکان ٙ .َظخػات َٗرد ّؼر ، اَکان پذٙر طٗد
ر لرهدگػآ را َػی تػٗان ةػٔ     ؾٗاَي َٗبر در اّتخاب َدي اشتورا.ؾٗاَي َٗبر در تؿِٚٚ َدي َْاشب در ّؼر گرلتٔ طٗد

 (1384غمار زادٓ،) 0چٖار گرهٓ زٙر توصٍٚ کرد
 0ؾٗاَي لٚزٙکی،طاَي -1
 جٖت گصترش آْٙدٓ طٖر -
 دشترشی ةٔ شٚصتٍ خُي هّوي زَْٚی -
 هجٗد زَِٚ کالی ةرای تٗشؿٔ آتی لرهدگآ  -
 ّزدٙکی ةٔ َراکز ؾُدٓ تواضای خُي هّوي ٕٗاٙی -
 الزم در لرهدگآدشترشی ةٔ خدَات تاشٚصاتی  -
 جُؿٚت َْعؤ ی َٗرد ّؼر -
 کارةری زَِٚ َٗجٗد -
 َصاخت زَِٚ َٗجٗد -
 0ؾٗاَي ٕٗاّٗردی طاَي -2
 (،َتٗشط ةارّدگی در شال، جٖت هزش ةاد فاًبه آلتاةیتؿداد رهزٕای ٙختْدان ) طراٙط جٗی ه آب هٕٗاٙی -
 َٗهؿٚت لرهدگآ ٕای اظراؼ ه کرٙدهرٕای ارتتاظی ٕٗاٙی -
ه دشترشی ةٔ لضای ٕٗاٙی ه زَْٚی کالی ٕػٗاٙی ه زَػِٚ   (َثي تٗپٗگرالی)هؿٚت َٗاّؽ َٗجٗد در اظراؼ لرهدگآ َٗ -

 کالی
 0ؾٗاَي اهتػادی طاَي -3
 تدٌٚي اهتػادی شاخت -
 ٕزْٙٔ -ارزٙاةی ه تدٌٚي شٗد -
 تدٌٚي ٕزْٙٔ ٕای اداری ه ّگٖداری -
 تدٌٚي ٕزْٙٔ ٕای ٕٗاّٗردی  -
 0ی َاّْدؾٗاَي زٙصت َدٚع -4
 ( آًٗگی غٗتی ه ٕٗا) ابرات زٙصت َدٚعی ةر اّصان ،خٚٗان هَْاةؽ ظتٚؿی -
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 تقٚٚر کارةری زَِٚ -
 طٚب ، زٓ کظی ه خػٗغٚات خاک-

 .  تٗضٚح دادٓ طٗد GISه تدٌٚي در َدٚط  Topsisه AHPهتي از هرهد ةٔ لراْٙد َکان ٙاةی الزم اشت رهطٖای 
 (AHP0)لراْٙد تدٌٚي شٌصٌٔ َراتتی

ِٙ لراْٙد گزْٙٔ ٕای َختٌك را در تػٍُٚ گٚری دخاًت دادٓ ه اَکان تدٌٚي خصاشٚت رهی َؿٚارٕا ه زٙرَؿٚارٕػا را  ا
ُٕچْػِٚ َٚػزان   . ؾعهٓ ةر اِٙ ةرَتْای َواٙصٔ زهجی ةْا ّٖادٓ طدٓ کٔ هضاهت ه َداشتات را تصٖٚي َی کْػد . دارد

 .ای َُتاز اِٙ تکْٚک در تػٍُٚ گٚری چْدَؿٚارٓ َی ةاطدشازگاری ه ّاشازگاری تػٍُٚ را ّظان َی دٕد کٔ از َزاٙ
 Topsis َدل
ةٔ َؿْ٘ رهطػٖام   Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution َخمك TOPSIS هاژٓ

ِ . پٚظْٖاد طػد  1891اِٙ َدل تٗشط ٕٗاّگ ه ٙٗن در شال . آل اشت ترجٚح ةراشاس َظاةٖت ةٔ رآ خي اٙدٓ  در اٙػ
آل َْم٘  خي اٙدٓ ه رآ( َثتت)آل  خي اٙدٓ َْعن اغًٗ٘ اِٙ َدل رآ. طٗد طاخع ارزٙاة٘ َ٘ n گزْٙٔ ةٗشٌٚٔ m رهش

٘   ( َثتت)رآ خي اٙدٓ آل . کْد را تؿرٙك َ٘ . دٕػد  رآ خٌ٘ اشت کٔ َؿٚار شٗد را الزاٙض ه َؿٚار ٕزْٙػٔ را کػإض َػ
ٓ     آ خي اٙدٓگزْٙٔ ةْٖٚٔ، گزْٙٔ ام اشت کٔ کُترِٙ لاغٌٔ از ر آل  آل ه در ؾِٚ خال دهرتػرِٙ لاغػٌٔ از رآ خػي اٙػد

ٓ  TOPSIS ٕا ةٔ رهش ةْدم گزْٙٔ ةٔ ؾتارت٘ در رتتٔ. َْم٘ دارد خػي اٙػدٓ آل    گزْٙٔ ٕاٙ٘ کٔ ةٚظترِٙ تظاةٔ را ةػا را
 .کْْد داطتٔ ةاطْد، رتتٔ ةاالترم کصب َ٘

 0 دٕ٘  هزن  رهطٖام 
 Data)ػ َتْا    ، دادٓ((Driven Knowledge  کارطْاش٘  از داّض  تٗاّد ةا اشتمادٓ َ٘ لاکتٗرٕا  دٕ٘  هزن  کٌ٘  در خاًت

Driven )َ٘تخػػع   کارطْاشػان   ه داّض  ، از تجرةٔ کارطْاش٘  داّض در رهش. گٚرد از آّٖا غٗرت  ٙا ترکٚت   ٔ   در زَْٚػ
ٓ    ةٔ  دٕ٘  هزن  کارةرد َٗرد ّؼرجٖت ٘   لاکتٗرٕػا اشػتماد ٘ . طػٗد  َػ ٘   رهطػٖام  از  ةرخػ ٔ   هزّػدٕ ٘    کػ در   ةعػٗر کٌػ

 0گٚرد، ؾتارتْد از َ٘  غٗرت  کارطْاش٘  از داّض  ه ةا اشتمادٓ  چْدَؿٚارٓ  ٕام گٚرم تػٍُٚ
ٍ  کRatingٔ  ةاطد، َتد َ٘  گٚرّدٓ  ّؼرتػٍُٚ  َؿٚارٕا ةراشاس  دادن ةٔ کٔ درآن هزنRankingَتد  ٓ   تػػُٚ   هزن  گٚرّػد

٘   َی زّد ه رهش  ، تخُِٚ طدٓ  تؿِٚٚ از پٚض  ٚاسَو  ٙى  َؿٚارٕا را ةر اشاس ( pair Wise Comparisonَواٙصٔ زهجػ
  ه إُٚػت   طدٓ  ده ةا ٙکدٙگر َواٙصٔ  ، َؿٚارٕا ده ةٔ زهج٘  َواٙصٔ  دٕ٘ هزن  در رهش.  اشت AHP از رهش  ، کٔ ةخظ٘)

ِ   هزّٖػام  ُٕػان   آن  هرهدم  د کٔطٗ اٙجاد َ٘  َاترٙس  ٙى  شپس. گردد َ٘  ٙکدٙگر تؿِٚٚ  ةٔ  آّٖا ّصتت ٓ   تؿٚػٚ ه   طػد
ٔ   اشت  اشاش٘  گام  شٔ  دارام  هزّدٕ٘ رهش  اِٙ.  َؿٚارٕاشت  ةٔ  َرةٗط  ّصت٘  هزّٖام  آن  خرهج٘ اٙجػاد  0 ؾتارتْػد از   کػ
  شازگارم  َؿٚارٕا ه ةرآهرد ّصتت  هزن ، َداشتٔ زهج٘  َواٙصٔ  َاترٙس

 GIS 0 در َدٚط ٕا ّوظٔ  َٗجٗد تٌمٚن  ٕام َدل 
 0َدل ٕام َٗجٗد تٌمٚن ّوظٔ ةٔ طرح زٙر َ٘ ةاطد 

 ( Boolean Logic Model0)  ةًِٗٚ  َْعن  َدل
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ه َوػدار غػمر     ةػٗدن   َْاشب  ّظان دْٕدٓ  َودار ٙک. هرهدم اٙجاد َ٘ گردد  ّوظٔ  ازاء ٕر لاکتٗر، ٙى  ةٔ  َدل  در اِٙ
ٓ    هرهدم  ٕػام  ّوظٔ  شپس. ةاطد َ٘  پٚکصي  آن  َکاّ٘  َٗهؿٚت  ةٗدن  ّاَْاشب  دْٕدٓ  ّظان   از ؾٌُگرٕػام   ةػا اشػتماد
ٔ   اگر تٌمٚػن . آهرّد هجٗد َ٘  ةٔ  ةاْٙرم  خرهج٘  ّوظٔ  طّٗد ه ٙى َ٘ ةا ٙکدٙگر تٌمٚن ORٙا   AND  ةًِٗٚ ٕػا ةػا    ّوظػ

ٔ  َ٘  راّظان  ، َکاّٖاٙ٘٘ خرهج  در ّوظٔ 1  ارزش  خاهم  ةاطد، پٚکصٌٖام  گرلتٔ  اّجام ANDازؾٌُگر   اشتمادٓ   دٕد کػ
 ORاز ؾٌُگػر    ةا اشتمادٓ  هرهدم  ٕام ّوظٔ  ُّاْٙد ه درغٗرتٚکٔ َ٘  کارةرد َٗرد ّؼر را تأَِٚ  ةٔ  َرةٗط  َؿٚارٕام  کٌٚٔ

ٙا چْػد َؿٚػار در آّٖػا      ٙى  کْد کٔ َ٘  را َظخع  ، َکاّٖاٙ٘ خرهج٘  در ّوظٔ 1  ارزش خاهم  طّٗد، پٚکصٌٖام  ترکٚب
 .کْد َ٘ غدؽ

 ( Index Overlay Model0)  طاخع  ُٕپٗطاّ٘  َدل 
  َػثبر، ةػر اشػاس     تٗرٕاملاک تُاَی  اةتدا ةٔ  در ٕر ده رهش.  پذٙر اشت اَکان  ده رهش  ةٔ  ُٕپٗطاّ٘ طاخع  َدل  اّجام

ٙػا    َثتػت   اؾداد غػدٚح   هزّٖا ةػٗرت  اِٙ. َ٘ طٗد  دادٓ اختػاص  ، هزّ٘ کارطْاش٘  ّؼرات  ةٔ  ه ةا تٗجٔ  ّصت٘  إُٚت
ةػٗرت   ةًِٗٚ  لاکتٗرٕا، ُٕاّْد رهش  هرهدم  ٕام ّوظٔ  اهل  در رهش. طّٗد َ٘  ،تؿِٚٚ َظخع  ةازٓ  در ٙى  اؾداد خوٚو٘

  در ؾاَي  دٙگر، لوط  ٕام ةاّوظٔ  ترکٚب  َْمرد دارد ه ةرام  هزّ٘  ؾاَي  لاکتٗر ٙى  ٕر ّوظٔ  رهش  در اِٙ. ٕصتْد  ةاْٙرم 
ٔ   ٙکصان  اهل  لاکتٗر، در رهش  ّوظٔ  َٗجٗد در ٙى َختٌك   کعشٖام  إُٚت. . طٗد َ٘  ضرب  خٗدش  هزّ٘   در ّؼر گرلتػ

  ٕام از ّوظٔ  ٕر ٙى  ةٔ ةر اْٙکٔ   ؾعهٓ  رهش  در اِٙ. دارد  اهل  رهش  ةٔ  ّصتت  ٚظترمة  پذٙرم  اّؿعاؼ  دهم  رهش. َ٘ طٗد
  إُٚت  لاکتٗر ّٚز ، ةر اشاس  َٗجٗد در ٕر ّوظٔ  َکاّ٘ از کعشٖا ه هاخدٕام  ٕر ٙى  ٙاةد ، ةٔ َ٘  اختػاص  هزّ٘  هرهدم
هزّٖػام    هاخػد ، دارام   ّوظٔ  َٗجٗد ةر ٙى  َختٌك  کعشٖام  ةؿتارت٘. طٗد َ٘  َْتصب هزّ٘  کارطْاش٘  ه ّؼرات  ّصت٘

 . ٕصتْد  َتماهت 
 اّتخاب طاخع ٕا هاٙدٓ آل ٕا

ةرای َکان ٙاةی لرهدگآ در اشتان خراشان طُاًی، ةراشاس طاخع ٕای در ّؼر گرلتٔ طدٓ ،طػٖر  TOPSIS رهشدر 
ِ  هػرار  ٕر طػٖر،  اظراؼ ارتماؾات تٚهضؿطاخع ٕای جُؿٚت ، . َْاشب ةرای َکان ٙاةی اّتخاب َی طٗد  در ّگػرلت

طٖر اشتان خراشان طُاًی در ّؼر گرلتػٔ   11ی ةرای ارتتاظ یرإٖا تٚمٚک ،لرهدگآ ِٙکترّٙزد از لاغٌٔ ،گصي ٍٙخر
 . الزم ةٔ ذکر اشت ةٔ ؾٌت کُتٗد اظعؾات جٗی در ةؿضی از طٖرٕای اشتان از اِٙ طاخع غرؼ ّؼر طدٓ اشت. طد

خع ٕا از ٙک ّٗع ه ٙک جْس ّتٗدٓ ، ةاٙد آّٖا را ةی َوٚاس کرد تا ةتٗان ةػِٚ آّٖػا َواٙصػٔ اّجػام     از آّجاٙی کٔ طا
ةػٔ ازای  )ام  jاز َاترٙس تػٍُٚ گٚری ةر ّػرم َٗجػٗد از شػتٗن      (rij)ٕر ؾْػر ( ةی َوٚاس کردن) در اِٙ رهش.طٗد

 0یْتوصٍٚ َی طٗد،ٙؿ( xiطاخع 
                                             1لرَٗل طُارٓ
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تػا  ضرب َػی کْػٍٚ   (Wn×n)ه در ؾْاغر َاترٙس ةی َوٚاس  را  َداشتٔ َی کٍْٚ (N)در َرخٌٔ ةؿد اهزان طاخع ٕا 
َػی   AHPةٔ دشت آٙد،َداشتٔ اهزان طاخع ٕا ةٗشٌٚٔ تکْٚک آّترهپػی طػاّٗن ٙػا    (V)َاترٙس ةی َوٚاس َٗزهن 

 .اشتمادٓ طدٓ اشتAHP در اِٙ َوأً از تکْٚک .ةاطد

 V=N×Wn×n        2لرَٗل طُارٓ

ةرای طاخػی ةا جْتٔ ی َثتت ، اٙدٓ آل َثتت .شپس ةاٙد اٙدٓ آل ٕای َثتت ه َْمی را ةرای ٕر طاخع ةٔ دشت آهرد
 .اشت Vَودار َاترٙس  اشت ه ةرؾکس ةرای طاخػی ةا جْتٔ َْمی اٙدٓ آل َثتت ،کٗچکترVِٙ ةزرگترِٙ َودار
 .ٕرچٔ َودار طاخع الزاٙض ٙاةد،َٚزان َعٌٗةٚت طٖر جٖت اخداث لرهدگآ الزاٙض خٗإد ٙالت)+(0اٙدٓ آل َثتت 
 .ٕرچٔ َودار طاخع الزاٙض ٙاةد،َٚزان َعٌٗةٚت طٖر جٖت اخداث لرهدگآ کإض خٗإد ٙالت(0-)اٙدٓ آل َْمی

 0ٙدٓ آل َثتت ه َْمی را از لرَٗل ٕای زٙر ةٔ دشت َی آهرٍٙدر َرخٌٔ ةؿد َٚزان لاغٌٔ ٕر گزْٙٔ از ا

   0          لاغٌٔ از اٙدٓ آل َثتت-3هرَٗل طُارٓ 
           

  
  

   ,    

   0         لاغٌٔ از اٙدٓ آل َْمی  -4لرَٗل طُارٓ 
           

  
  

   ,   
ةرای اِٙ کار از لرَٗل زٙر . در َرخٌٔ  آخر ،َٚزان ّزدٙکی ّصتی ٕر گزْٙٔ ةٔ رآ خي اٙدٓ آل ، خصاب َی طٗد

 0اشتمادٓ َی طٗد

                                       5لرَٗل طُارٓ  
  

  
 

  
    

  
 

 
ِ َودار ةٔ ٙک ّزدٙک تر ةاطد، رإکار ةٔ جػٗاب اٙػدٓ آل ّزدٙکتػر اشػت ه     ٕرچٔ اٙ. ، ةِٚ غمر ه ٙک اشتCLَودار 

ه   1را از ةٚظترِٙ ةٔ کُترِٙ َرتب َی کْػٍٚ ه ةٚظػترِٙ َوػدار رتتػٔ      CL در ّٖاٙت َوادٙر. رإکار ةٖتری َی ةاطد
 .کُترِٙ َودار ، رتتٔ آخر را ةٔ خٗد اختػاص َی دٕد

 َاترٙس تػٍُٚ گٚری -1جدهل 

 جُؿٚت طٖر

ضؿٚت ه
ارتماؾات اظراؼ 

 طٖر

هرار ّگرلتِ در خرٍٙ 
 گصي

لاغٌٔ از 
ّزدٙکترِٙ 

 لرهدگآ

کٚمٚت رإٖای 
 ارتتاظی

 1 120 2 0 5227 راز

 2 45 0 1 18784 آطخأّ

 3 60 2 2 84185 طٚرهان
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 3 90 1 2 10668 لارهج

 2 160 1 2 14730 جاجرم

 1 63 2 0 53132 اشمراِٙ

 3 15 0 1 798 خػار گرَخان

 2 62 2 2 2592 هاضی

 1 90 0 0 1056 ًٗجٌی

 2 64 0 0 2354 طٗهان

 2 100 2 2 2114 شْخٗاشت

 1 150 0 0 3240 غمی آةاد

 1 46 0 0 1783 پٚض هٌؿٔ

 1 170 2 2 4594 درؽ

 2 175 1 2 10475 گرَٔ

 

  

 

103846.284 5.477225 5.1961524 410 7.549834 

 

 

 ی َوٚاسَاترٙس ة -2جدهل 

 جُؿٚت طٖر

هضؿٚت 
ارتماؾات اظراؼ 

 طٖر

هرار ّگرلتِ 
در خرٍٙ 

 گصي

لاغٌٔ از 
ّزدٙکترِٙ 

 لرهدگآ

کٚمٚت رإٖای 
 ارتتاظی

 0.132453236 0.29268292 0.3849001 0 0.05033401 راز

 0.264906471 0.10975609 0 0.18257418 0.18088273 آطخأّ

 0.397359707 0.14634146 0.3849001 0.36514837 0.81066935 طٚرهان

 0.397359707 0.21951219 0.1924500 0.36514837 0.10272876 لارهج

 0.264906471 0.39024390 0.1924500 0.36514837 0.14184426 جاجرم

 0.132453236 0.15365853 0.3849001 0 0.51164083 اشمراِٙ

 0.397359707 0.03658536 0 0.18257418 0.00768443 خػار گرَخان
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 0.264906471 0.15121951 0.3849001 0.36514837 0.02495996 هاضی

 0.132453236 0.21951219 0 0 0.01016887 ًٗجٌی

 0.264906471 0.15609756 0 0 0.02266812 طٗهان

 0.264906471 0.24390243 0.3849001 0.36514837 0.02035701 شْخٗاشت

 0.132453236 0.36585365 0 0 0.03119996 غمی آةاد

 0.132453236 0.11219512 0 0 0.01716960 پٚض هٌؿٔ

 0.132453236 0.41463414 0.3849001 0.36514837 0.04423846 درؽ

 0.264906471 0.42682926 0.1924500 0.36514837 0.10087024 گرَٔ

 0اشتمادٓ َی کٍْٚ Expert choiceزار ه  ّرم ال AHPاز رهش ، در اِٙ َرخٌٔ ةرای ةٔ دشت آهردن اهزان طاخع ٕا 

 AHP از آَدٓ ةدشت اهزان َاترٙس -3طکي 
 

 AHP از آَدٓ ةدشت اهزان َاترٙس -3جدهل 
ت 

ٚمٚ
ک

ی 
ٕٖا

را
ظی

تتا
ار

 از  
غٌٔ

لا
 ِ

ترٙ
دٙک

ّز
گآ

هد
لر

رار  
ه

در 
 ِ

رلت
ّگ

 ٍٙ
خر

ٚي
َص

ت  
ضؿٚ

ه
ت 

اؾا
رتم

ا
ؼ 

ظرا
ا

ٖر
ط

ت 
ُؿٚ

ج
 

 

 جُؿٚت 031/0 0 0 0 0
 طٖر اظراؼ ارتماؾات تٚهضؿ 0 412/0 0 0 0
 هرار ّگرلتِ در خرٍٙ َصٚي 0 0 387/0 0 0
 لرهدگآ ِٙکترّٙزد از لاغٌٔ 0 0 0 103/0 0
 یارتتاظ یرإٖا تٚمٚک 0 0 0 0 067/0
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 َٗزهن طدٓ َوٚاس ة٘ َاترٙس-4جدهل 

 جُؿٚت طٖر

هضؿٚت ارتماؾات 
 اظراؼ طٖر

هرار ّگرلتِ در 
 خرٍٙ گصي

لاغٌٔ از 
ّزدٙکترِٙ 

 گآلرهد

کٚمٚت رإٖای 
 ارتتاظی

 0.030146341 0.148956369 0 0.001560354 راز
0.00887436

7 

 0.011304878 0 0.075220565 0.005607365 آطخأّ
0.01774873

4 

 0.0266231 0.015073171 0.148956369 0.150441129 0.02513075 طٚرهان

 0.0266231 0.022609756 0.074478185 0.150441129 0.003184592 لارهج

 0.040195122 0.074478185 0.150441129 0.004397172 جاجرم
0.01774873

4 

 0.015826829 0.148956369 0 0.015860866 اشمراِٙ
0.00887436

7 

 0.0266231 0.003768293 0 0.075220565 0.000238217 خػار گرَخان

 0.01557561 0.148956369 0.150441129 0.000773759 هاضی
0.01774873

4 

 0.022609756 0 0 0.000315235 ًٗجٌی
0.00887436

7 

 0.016078049 0 0 0.000702712 طٗهان
0.01774873

4 

 0.025121951 0.148956369 0.150441129 0.000631067 شْخٗاشت
0.01774873

4 

 0.037682927 0 0 0.000967199 غمی آةاد
0.00887436

7 

 0.011556098 0 0 0.000532258 پٚض هٌؿٔ
0.00887436

7 

 0.042707317 0.148956369 0.150441129 0.001371392 درؽ
0.00887436

7 

 0.043963415 0.074478185 0.150441129 0.003126978 گرَٔ
0.01774873

4 
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 َاترٙس اٙدٓ آل- 5جدهل
 0.0266231 0.043963415 0.148956369 0.150441129 0.02513075 اٙدٓ آل َثتت

 0.0088743 0.003768293 0 0 0.000238217 اٙدٓ آل َْم٘

 رتتٔ ةْدی طٖرٕای اشتان خراشان طُاًی -6جدهل 

  طٖر
 

 

 رتتٔ ٕا

 8 0.495660451 0.151279706 0.153928639 راز

 11 0.308068362 0.07630541 0.171384452 آطخأّ

 1 0.881155783 0.21420315 0.028890244 طٚرهان

 7 0.678411579 0.169877111 0.080527092 لارهج

 6 0.688317167 0.172053766 0.07790915 جاجرم

 9 0.493276785 0.15025803 0.154353973 اشمراِٙ

 10 0.308249344 0.077286162 0.173439959 خػار گرَخان

 4 0.846636211 0.212223908 0.038443268 هاضی

 13 0.080588438 0.018841621 0.214958925 ًٗجٌی

 14 0.065925086 0.015182234 0.215113018 ٗهانط

 3 0.868818514 0.212968122 0.032155708 شْخٗاشت

 12 0.136874822 0.033922468 0.213913236 غمی آةاد

 15 0.034775406 0.007793354 0.216311976 پٚض هٌؿٔ

 2 0.878816757 0.215262781 0.029683369 درؽ

 5 0.688620087 0.17286492 0.07816598 گرَٔ

در اٙػِ  .طٖر اشتان خراشان طُاًی ةرای َکان ٙاةی لرهدگػآ اّتخػاب َػی طػٗد     11در ّٖاٙت طٖر طٚرهان از َٚان  
ه ةا َؿٚارٕای جْس خاک، تٗپٗگرالی ،رهدخأّ،گصي ، دشترشی ةٔ رإٖای ارتتاظی  GISَرخٌٔ ةا اشتمادٓ از ّرم الزار

َؿٚارٕای جْس خاک هتٗپٗگرالی ةا َْعػن ةػًِٗٚ ه   .شتان طٚرهان اهدام گردٙدّصتت ةٔ َکان ٙاةی لرهدگآ در طٖر
ةٔ ظٗر کٌی لراْٙد َعاًؿات َکان ٙاةی اراضی َْاشب جٖت َکان ٙاةی لرهدگآ  .طدOverlay درّٖاٙت ةا شاٙر الٙٔ ٕا

ه رهش کار ٕر َرخٌٔ  دهم اشتان خراشان طُاًی را َی تٗان ةٔ غٗرت ٙک ُّٗدار طُاتٚک ةٚان ُّٗد کٔ در آن َراخي
 .ةٔ غٗرت کٌی ةٚان طدٓ اشت
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 َعاًؿات اّجام طدٓ در لراْٙد َکان ٙاةی اراضی َْاشب جٖت َکان ٙاةی لرهدگآ دهم اشتان خراشان طُاًی-4طکي
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نقشه های -5شکل 

 مکان یابی
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ٔ  Expert choiceه ّرم الزار AHPهزن الٙٔ ٕای خرٍٙ رهدخأّ ه خرٍٙ رإٖای دشترشی ه خرٍٙ رهدخأّ ةا تکْٚک  ةػ
 .دشت َی آٙد

 هزن گزْٙٔ ٕای اّتخاةی -6طکي
َی طّٗد ه الٙٔ زٙر ةٔ دشػت   Overlayٕای خذلی ه ارزطی ةا ٍٕ گزْٙٔ در ّٖاٙت الٙٔ ٕا آّاًٚز ّٖاٙی َی طٗد ه الٙٔ 

ةٔ ؾٌت هشػؿت َْاشػب ه ّزدٙکػی ةػٔ رإٖػای       1گزْٙٔ . را َظخع َی کْدگزْٙٔ ةرای َکان لرهدگآ  3َی آٙد کٔ
کان تٗشؿٔ آتی لرهدگآ ارتتاظی ه اَ

، ةرای اّتخاب لرهدگآ َْاشػب َػی   
 . ةاطد

 

 

 

 

 

 

 

ّوظٔ َکاّٖای َْتخب ةػرای  -7طکي
َکان ٙػاةی لرهدگػآ در طٖرشػتان    
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 طٚرهان

 0ّتٚجٔ گٚری
لرهدگػآ ةػٔ ؾْػٗان    ًزهم گصػترش   ، ن در تٗشؿٔ َْعؤ ایآةا تٗجٔ ةٔ گصترش رهز الزهن خُي هّوي ٕٗاٙی ه ّوض 

رطد شػرٙؽ خجػٍ ترالٚػک ه تواضػای شػمرٕٗاٙی      .َدصٗس اشتِ ةخض از شٚصتٍ خُي هّوي ٕٗاٙی زٙرةْاٙی ترٙ
اشتان خراشان طُاًی ةٔ ؾٌت َْاشػب ّتػٗدن زٙرشػاخت ٕػا      ّوض.ُّٗدٓ اشت َضاؾكضرهرت تٗجٔ ةٔ لرهدگآ را 

َػی  ن جتػرا   درؾرغٔ رهاةت اهتػادی هتٗشؿٔ کُرّگ ةٗدٓ اشت ه ةاگصترش خُي هّوي ٕٗاٙی اِٙ کاشتی تا خػدی 
طػٚرهان ةػرای اخػداث     ،TOPSIS رهشاز ةا اشػتمادٓ  ًذا ةرای َکان ٙاةی لرهدگآ دهم اشتان خراشان طُاًی ؛  طٗد

گزْٙٔ َْاشب ةرای اٙجاد لرهدگآ َظخع گردٙد کػٔ   3در اظراؼ طٖر طٚرهان ، GISلرهدگآ َْاشب طْاختٔ طد ه ةا 
 .َْاشب تر طْاختٔ طد 1ةا تٗجٔ ةٔ طراٙط ،گزْٙٔ 

  َْاةؽ ه َاخذ
تدٌٌٚی ةر َکان ٙاةی لرهدگآ ةِٚ اًٌٌُی طٖٚد ةٖظتی اغمٖان ةا اشتمادٓ (1388)اةرإٍٚ زادٓ ،ؾٚصی،اًٖام اٙزدلر -1

 طُارٓ شٚزدٍٕ ، ، َجٌٔ جقرالٚا ه تٗشؿٔ ّاخٚٔ ای SWOTاز اًگٗی رإتردی 
دل َکػان ٙػاةی لرهدگػآ ةػٔ رهش جاٙگظػت،      َػ  ،(1384)غمار زادٓ ،َدُٗد،ٕٚٗا ژهًٚدٓ ، اَِٚ َٚرزا ةرهجردٙان -2

 3ْأَ خُي هّوي ،شال دهم ،طُارٓ پژهٕظ
،َکان ٙاةی لرهدگآ اشتان شُْان ةا اشتمادٓ از رهطٖای تاپصٚس (1388)لتدؿٌی ،جؿمر،لرطتٔ اًصادات َٚرجعًی -3

 4ْأَ خُي هّوي ،شال طظٍ ،طُارٓ ه َکان ٙاةی َرکز، پژهٕظ
 ٔؿشػ ٗت تٖج یةاٙ ناکَ یدرَٗ ٔؿًاعَ ) یاٚلارقج یةاٙ ناکَ رد یپ.چا.یا شهر زا ٓدامتشا ، (1383) ٍٚخر ،رهرش -4
 19_38 تادمغ ،49 ٓراُط ، یٙاٚلارقج یإ ضٕهژپ ، (باهدّاَٚ رٖط یتآ
 


