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 چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای جذب سرراایه هرای ب رش صصوصری جیرا ایوراد رونر         

شیرداری اشید اسا. برای این انظور ابتدا علل و عواال اشرارکا و عردم اشرارکا     21اقتصادی در انطقه 

ر ارورد بررسری قررا     SWOTسراایه گذاران در پروژه های شیری این انطقه با استفاده از توزیره و تللیرل   

گرفا سپس اولویا حوزه های سراایه گذاری از دیدگاه سراایه گذاران و تعیین پرروژه هرای اررتبا برا هرر      

حوزه با توجه به طرح تفصیلی انطقه و تمایل سراایه گذاران با استفاده از روش تللیل سلسرله اراتبری فرازی    

FAHP   .ناط  ا تلف و سراایه گرذاران  جااعه آااری اورد اطالعه کارشناسان ا تلف شیرداری اتعیین شد

ااتیاز نیایی  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن اسا که  فعال در حوزه شیرسازی شیرستان اشید بوده اند. 

 21انطقره  ، SWOTبروده  و لرذا برر اسرات اراتریس       5/1هر دو ااتریس عواال داصلی و صارجی  باالتر از 

شیرداری اشید در اوقعیا تیاجمی قرار دارد که نشان دهنده این اسا که با اسرتفاده از نقراق قروا داصلری     

و بیره گیرری   فرصا های صارجی بیره برداری کند. همچنین با توجه به نظر سراایه گذارانصود ای تواند از 

لویا ورود سراایه های ب ش صصوصی بره  اولین او /.5385با ااتیاز نیایی  ، حوزه اسکونیFAHPاز روش 

با ااتیراز نیرایی    و زیرساصا  1588/0با ااتیاز نیایی  این انطقه بوده و بعد از آن به ترتیب حوزه های تواری 

 قرار گرفته اسا.   2215/0

 

 (، جذب سراایهFAHP، تللیل سلسله اراتبی فازی )SWOTاشید، تللیل  21انطقه  واژه های کلیدی:



 
 

 
 

 مقدمه  -2

با توجه به لزوم تسریع روند توسعه یافتگی و نقش ایم سراایه گذاری در توسعه اقتصادی یک کشور، 

 یکی از اسائل عمده که اورد توجه کشورهای در حال توسرعه از جملره ایرران قررار گرفتره اسرا، اسر له        

ری در کشورهای در سراایه گذاری و ایواد تسییالا و ااکاناا الزم به انظور پیشبرد آن اسا. سراایه گذا

حال توسعه بر پایه سه شرق اسا: ن سا، سراایه گذاری باید به نلوی انوام شود کره نسربا تولیرد بره     

سراایه را به نلو السوسی افزایش دهد. یعنی در ازای سراایه گذاری ا تصر ایرزان تولیرد افرزیش یابرد.     

سرراایه را افرزایش دهرد، یعنری بررای      دوم، طرح هایی برای سراایه گذاری انت اب شود که نسبا کار بره  

تری سراایه نیاز باشد. در نیایا، طرح هایی انت اب شود تری کارگر و اقدار کماجرای آن ها به تعداد بیش

که فشار بر اوازنه پرداصا ها را به حداقل کاهش دهد یا به عبارا دیگر نسبا بین ارزش کاالی صرادراتی  

قانون اساسی، دولا اوظرف   53هد. در راستای تلق  این اهداف اصل و اقدار سراایه گذاری را افزایش د

اسا اطاب  با استعداد های اناط  ا تلف کشور در هر انطقه سراایه گذاری کند. که این اار با اسرتفاده از  

  (.2832صواجه حسنی،. )توان شیرداری ها و شوراهای شیرها ااکان پذیر اسا

شود که السوب ای «توسعه شیری»  و انطقه ای، ای توسعه الیهیکی از ایمترین حوزهبراین اسات 

شود. به هر حال ب ش دولتی )در تماای کشرورهای  از طری  ادیریا یکپارچه و اشارکتی شیری الق  ای

یابی به اهداف اطلروب و ایوراد   های ا تلفی اواجه اسا که ادیران دولتی را از دساجیان( با الدودیا

گذاران و ادیران ارشرد شریری بایرد بکوشرند برا      دارد. به همین جیا سیاساباز اییافته شیرهایی توسعه

های اوجود های امکن و آزادسازی پتانسیلبه جذب و جلب تماای اشارکا ،گرانگرانه و توسعهنگاهی کل

یکی از در این راستا،  .(2832قاسمی، ) های جدید )در راستای توسعه فضای شیری( بپردازندو صل  توانایی

جذب سرراایه گرذاری، ایوراد اانیرا      توسعه اناط  اقتصادی، فاکتورهای ایم رشد و رون  اقتصاد شیری،

اسا. عالوه بر این، در شرایا فعلی انابع تأاین درآارد شریرداری هرا در     سراایه گذاری و تااین اشوق ها

هی ورزشری، توسرعه حمرل و    راستای انوام صدااا عموای از جمله توسعه فضای سبز، ایواد ااکاناا رفا

نقل عموای، نظارا بر ساصا و سازها، ادیریا و جمع آوری پسماندو ... کافی نبوده و به نظر اری رسرد   

که این نیاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتباراا و توسعه صدااا را اورد استفاده قررار دهرد کره    

ری اعم از داصلی و صارجی در اارور صردااتی و   ترین شیوه ها، جذب و حمایا از سراایه گذایکی از ایم

شریرداری هرای   برر همرین اسرات،     اسا. و زیرساصا های شیری جیا توسعه و رشد اقتصادیعمرانی 

ا تلف، چه در صارج و چه در داصل کشور اقدام به تااین سراایه از طری  اشارکا برا ب رش صصوصری    

ات اذ کرده اسا یرداری تبریز جیا جذب سراایه گذار از ایمترین راه کارهایی که شبرای اثال  نموده اند.

سییل شرایا برای سراایه گذاران و تدوین ن ستین آیین نااره جرذب سرراایه گرذاری و نیرز      ای توان به ت



 
 

 
 

تعیین و اعرفی پروژه ها و ، بر پایی همایش فرصا های سراایه گذاری، تشکیل هیأا عالی سراایه گذاری

، اشرارکا اردنی   BOTااننرد   استفاده از روش های ا تلف سراایه گذاری و فرصا های سراایه گذاری 

تودید بنای بافا های فرسوده، ایوراد پارکینره هرای     ه های ا تلف شیری اثل ژپرو برای اجرای   و.... 

طبقاتی، ساصا برج های اسکونی، ایواد پارک های اوضوعی، ساصا هایپر اارکرا هرا و کلینیرک هرای     

زاینه ها و فرصا های سراایه گذاری در حوزه هرای ا تلرف   ر تیران نیز اانند تبریز پزشکی بوده اسا. د

تعریف شده اسا. این فرصا ها که اغلب در اواردی اثل پارکینه ها و اراکز صرید و اوتمع ها صالصره  

ری . توربه اوف  شریردا ایگردد، نشاندهنده نیاز این کالن شیر به سراایه گذاری در حوزه های اذکور اسا

اشید در حوزه های بافا های فرسوده اطراف حرم اطیر، اجرای پروژه های تواری و اسکونی اثل اود، 

 سارا، آلتون، پایت ا، صورشید، بیستون، سلمان و همچنین شیر بازی پارک هرای وحردا و الرا و ... برا     

ربره شریرهای   بیره گیری از سراایه های ب ش صصوصی قابل توجه اسا. عالوه برر شریرهای داصلری تو   

(، توربره آاریکرا در زاینره    Clark & et al, 2010هاابورگ و بارسلونا در صصوص ایواد شیر دانش الرور) 

ایواد اوموعه تفریلی دره ارگ، توربه االزی در صصوص ایواد پارک هرای برین المللری، توربره کشرور      

 & Clarkای ب ش صصوصی )بیره گیری از سراایه هآلمان در صصوص ایواد اترو و سایر زیرساصا ها با 

et al, 2011ای تواند اورد توجه باشد ،).  

در زیرساصا هرا و   اطالعاا و پژوهش های ا تلفی در داصل و صارج به اهمیا نقش سراایه گذاری

(، به بررسری رابطره سرراایه گرذاری در     1002داورگرور)رداصته اند برای اثال پ ب ش های ا تلف شیری

شریر چرین  طری     15زیرساصتیا و رشد اقتصادی پرداصته اسا و اش ص شده که با استفاده از اطالعراا  

سراایه گذاری در زیرساصتیا نقش ایمی در تفاوتیای رشد اقتصادی شیرها داشرته اسرا.    2835-83دوره 

اوثری بر تفاوا رشد اقتصادی بین شیرداری ها ای باشد. در نترایج   بعالوه تسییالا حمل و نقل نیز عاال

این تلقی  به اهمیا سراایه گذاری در زیرساصا ها جیا توسعه سراایه گذاری شیری تاکید شده اسا. 

(  در پژوهش صود، اثر اناط  ویژه اقتصادی در اقتصاد شریری را  برین شریرداری هرای چرین       1021وانه)

قایسه تغییراا بین شیرداری های دارای انطقه ویژه به این نتیوه رسیده اسا که وجرود  بررسی کرده و با ا

این اناط  باعث جذب سراایه گذاری صارجی و رون  اقتصادی انطقه شده اسا. همچنین به صاطر حورم  

طقه وسیع سراایه گذاری در این شیرداری ها، دستمزدها افزایش یافته و بعالوه شیرداری های دارای چندان

( در اطالعره ای  1021ویژه اقتصادی، بیبود سراابه گذاری و رون  بیشتری را توربره کررده انرد. رودریگرز)    

آیا سیاستیای توسعه اقتصاد اللی تاثیری بر اقتصاد دارد به بررسی هفا روش توسعه اقتصاد  "تلا عنوان 

ی اثرر طررح توسرعه، ایوراد     رسر براللی و اثرگذاری آن پرداصته اسا. از جمله این روش ها ای تروان بره   

هایی که طی دو دهره   سراایه، اکانیزم های اشارکتی و ... اشاره نمود. نتایج تلقی  نشان ای دهد شیرداری



 
 

 
 

های توسعه انطقه ای نموده اند باعث بیبود شاصص کیفیا زندگی گردیده  اصیر اقدام به بکارگیری سیاسا

ائل فدرال و ایالتی اثر اثبتی بر بیبود شاصص زندگی در سرط   اند. بعالوه استقالل بیشتر شیرداری ها از اس

بررسی اطالعاا داصلی نیز نشان ای دهرد کره پژوهشری علمری و اردون در صصروص        اللی داشته اسا.

جذب سراایه گذاری در اناط  شیری ایران دیده نمی شود. با این وجود به برصی از اطالعاا که به نروعی  

( در پژوهشی برا عنروان   2880اشاره ای شود.  شریعتی و همکاران )پیدا کرده با بلث جذب سراایه ارتباق 

 بری  نقش بازاریابی شیری در جذب سراایه برای ادیریا یکپارچه شیری به این نتیج رسیدند کره  حورم  

 بره  کره  داشا صواهد پی شیرها در برای هایی فرصا جدید فنآورییای و نوآوری باالی ظرفیا دانش، نظیر

 ادا بلند ورشد بیشتر جذابیا با اکانیایی به را شیرها و کرد صواهد کمک شیرها رقابتی صیااصصو بیبود

هرای   هرا و فرصرا   ( به بررسی و شناسرایی زاینره  2880) جویباری ایرکتولی و ادانلو کرد.  صواهد تبدیل

بره شناسرایی    SWOT گرگان پرداصته اند. در این اقاله با استفاده از الگوی تللیلری  گذاری در شیر سراایه

ها و تیدیدها جیا تدوین راهبردهایی اجرایی برای فرصتیای سراایه گرذاری   نقاق قوا و ضعف، فرصا

پرداصته شده اسا در نیایا ایمتررین عواارل بازدارنرده سرراایه گرذاری در گرگران         هدر شیر اورد اطالع

بین دستگاهیای اجرایی در اار  وضعیا نااناسب زیرساصا های شیری و زیباسازی گرگان، عدم هماهنگی

سراایه گذاری، وجود اسائل سیاسی و حاشیه ایی، ناشناصته ااندن اسرتعداد هرای برالقوه شریر گرگران در      

 کشور، گرانی زاین و کشاورزی بودن انطقه شناسایی شده اند.

 با توجه به توارب اوفقی که شیرهای ا تلف در جذب سراایه های صصوصی در پروژه های شریری  

و همچنین تاثیر سراایه گذاری در حوزه های ا تلرف شریری در رشرد اقتصراد شریری و رشرد        داشته اند

اشید که یک انطقه تازه رشرد یافتره اسرا     21شیرداری اشید و به ویژه شیرداری انطقه  اقتصادی کشور،

در . های صصوصی جیرا توسرعه و رونر  ایرن انطقره برآارده اسرا        درصدد استفاده حداکثری از سراایه

راستای رسیدن به این هدف ایمترین چالش ادیران شیرداری چگونگی جذب سراایه گرذاران و شناسرایی   

حاضر با پی گیری دو هدف بررسی نقاق قوا  اطالعهبدین انظور  اسا. های سراایه گذاری انطقهپتانسیل

بره  یه گرذاری،  و ضعف انطقه از نقطه نظر جذب سراایه های صصوصی و اولویا بندی حوزه های سرراا 

 21برای حل این چالش و ارائه راهکار های اناسب و عملی جیا رون  اقتصادی انطقه ارائه راه حل هایی 

 اسا.با استفاده از سراایه های صصوصی پرداصته 

 

 روش پژوهش -1

 21به انظور دستیابی به هدف پژوهش و ارائه راهکار های اناسرب جیرا جرذب سرراایه بره انطقره       

 بیان ای شود.  FAHPو  SWOTشیرداری اشید،در ادااه  وضعیا کلی از انطقه و روش شناسی روش 



 
 

 
 

 21وضع موجود و تاریخچه منطقه  -1-2

ارائه صدااا شیری به اردم انطقه جیا ساااندهی و تسییل  2838شیرداری اشید در سال  21انطقه 

هکتار نیز در سرال   8000هکتار بوده که انطقه توت با وسعا  1255برابر با  21تاسیس شده وسعا انطقه 

درصرد از   55/8جمعیرا داشرته کره    2881نفرر در سرال    82000به آن افزوده شده اسا. این انطقره   2881

  جغرافیایی انطقه نشان داده شده اسا. در نقشه زیر الدوه جمعیا کل اشید را شاال ای شود.

 شهرستان مشهد 21محدوده جغرافیایی منطقه  -2شکل 

دو سال اصیر تمایل سراایه گذاران جیرا سرراایه    با توجه به جدید و روبه رشد بودن این انظقه، طی

ایم ترین عواال آن در کنار تلروالا اقتصرادی در   از گذاری در این انطقه به شدا افزایش یافته اسا که 

برا ایرن حرال،     اشاره نمرود.  بازار اسکن در کل کشور ای توان به بیبود زیرساصا ها و صدااا در انطقه 

حروزه   ااکاناا اورد نیاز شیروندان در نواحی انطقه فاقددر بسیاری از  همچنان شیرداری اشید 21انطقه 

  (.2اسا ) جدول  ، فضای سبز و ...، فرهنگی، ورزشیونی، دراانیهای آاوزشی، اسک
 21وضعیت کاربری های مختلف در نواحی چهارگانه منطقه  -2جدول 

 کاربری ورزشی کاربری دراانی کاربری آاوزشی نواحی
کاربری فرهنگی و 

 اذهبی

پارک و فضای 

 سبز

تاسیساا 

 شیری

 - هکتار 1 فاقد این کاربری فاقد این کاربری فاقد این کاربری هکتار 54 2ناحیه 

 هکتار 8/3 هکتار 2 اتراربع 5000 اتراربع 5400 هکتار 5/8 - 1ناحیه 

 - فاقد این کاربری فاقد این کاربری فاقد این کاربری فاقد این کاربری اتراربع 5000 8ناحیه 

 - کاربریفاقد این  فاقد این کاربری هکتار 3 فاقد این کاربری فاقد این کاربری 5ناحیه 

 ااصذ: طرح تقصیلی حوزه شمال غرب اشید



 
 

 
 

 

و برر اسرات اکانیرابی هرای      21با توجه به نبود برصی از کاربری ها در نواحی ا تلف انطقه بنابراین 

بایستی با بیان فرصا های اناسرب برر اسرات نیراز      21ا تلف بیان شده در طرح توسعه، شیرداری انطقه 

نواحی ا تلف و همچنین انطب  با طرح توسعه، اقدام به جذب سراایه های ب ش صصوصی و هردایا آن  

ها به اکان ها و پروژه های اورد نیاز نماید. از طرفی، بیان پروژه هایی که سراایه گرذار تمایرل بره سرراایه     

گذاری در آن را داشته باشد ضروری اسا چرا که تعریف فرصا هایی که برای سرراایه گرذار اقررون بره     

 عواالیبتدا الزم اسا بدین انظور اصرف نباشد عمال در جذب سراایه ب ش صصوصی ناکام صواهد ااند. 

برا  بنرابراین   .بررسی شوداوثر اسا 21به انطقه در جذب و یا عدم جذب سراایه های ب ش صصوصی  که

از نظر جذب  21، نقاق قوا و ضعف ، فرصا ها و تیدیدهای اوجود در انطقه  SWOTاستفاده از روش 

فازی، اولویا ورود سرراایه گرذاران در پرروژه     AHPسراایه گذاران بررسی شده سپس با استفاده از روش 

 های ا تلف اش ص ای شود.
 
 ( SWOTمدل برنامه ریزی راهبردی) -1-1

، الزم اسا که شناصا نسربی   21به انظور بررسی دالیل تمایل یا عدم تمایل سراایه گذاران به انطقه 

) فرصرا هرا و تیدیردهای    از عواال داصلی ) نقاق قوا و ضعف اوجود در انطقره( و عرواالی صرارجی    

( ااکران  SWOTسراایه گذاری در انطقه( حاصل شود که این اار با استفاده از ادل برنااه ریزی راهبردی )

 پذیر اسا.

فعالیا های قابل کنترل سازاان که سازاان آن ها را به شریوه ای ضرعیف    نقاق ضعف :  عواال داصلی:

فعالیا های قابل کنترل سازاان که سازاان آن ها را بره شریوه ای بسریار عرالی      نقاق قوا : .انوام ای دهد

 با شناصا این عواال سازاان بایستی نقاق قوا را تقویا و نقاق ضعف را بیبود ب شد انوام ای دهد.

: که ای توانند اثراا بالقوه اثبتی بر روند حرکا سازاان یرا انطقره داشرته    فرصا ها  عواال صارجی:

برا شرناصا ایرن عواارل،      : که امکن اسا اانع دستیابی سازاان یا انطقه به اهدافش شروند. تیدیدها باشند

 سازاان باید با استفاده از فرصا ها، تیدید ها را کاهش دهد.

پس از شناسایی عواال داصلی، ایمترین عواال فیرسا ای شوند. این عواال باید دربرگیرنده ایمترین 

 باشند. سپس ااتریس عواارل داصلری کره شراال اراحرل زیرر اسرا، تشرکیل        نقاق قوا و ضعف سازاان 

 (2834کرباسی و همکاران، ای شود) 

 نقاق قوا و سپس نقاق ضعف نوشته ای شوند؛ .2



 
 

 
 

) بسیار ایم(. این ضرریب بیرانگر اهمیرا     2این عواال ضریب داده ای شوند. از صفر) بی اهمیا( تا  .1

 شود؛ 2ضرایب باید برابر نسبی آن در اوفقیا اسا؛ و اوموع این 

 8ضعف کم، رتبره   1بیانگر ضعف اساسی، رتبه  2داده ای شود. رتبه  5تا  2به هریک از این عواالرتبه  .8

 نشان دهنده قوا بسیار باالی عاال اورد بلث اسا؛ 5بیانگر نقطه قوا عادی و رتبه 

 د؛برای تعیین نمره نیایی هر عاال، ضریب هر عاال در رتبه آن ضرب ای شو .5

 اوموع نمره های نیایی هر عاال الاسبه و نمره نیایی سازاان اش ص ای شود. .5

( بیشتر باشد نشان دهنده این اسا 5و  2) ایانگین  5/1در ااتریس ارزیابی عواال داصلی، اگر نمره نیایی از 

باشد،  کمتر 5/1که در این سازاان نقاق قوا از نقاق ضعف بیشتر اسا و اگر اوموع نمره نیایی  از  

 نقاق قوا از نقاق ضعف کمتر اسا.

همچنین پس از شناسایی عواال صارجی، ایمترین عواال فیرسا ای شوند. این عواارل در برگیرنرده   

ایمترین عواالی ای باشد که اوجب فرصا ای گردند یا سرازاان را ارورد تیدیرد قررار اری دهند.سرپس        

 :)2834کرباسی و همکاران، )  یل ای شود، تشکشاال اراحل زیر اساعواال صارجی که  ااتریس 

عواالی که اوجب فرصا و اوقعیا ای شوند و سپس عواالی که سازاان را تیدید ای کنند، اش ص  .2

 ای شوند؛

 ) بسریار ایرم(   2به این عواال وزن یا ضریب داده ای شود. ایرن ضررایب از صرفر) بری اهمیرا( ترا        .1

 شود؛ 2باشد. اوموع این ضرایب باید برابر ای باشند و بیانگر اهمیا نسبی یک عاال ای 

داده ای شود. این رتبه بیانگر ایزان اثر ب شی اسرتراتژی کنرونی در    5تا  2به هریک از این عواال رتبه  .8

واکنش اتوسا از حد  8بیانگر واکنش بسیار عالی، رتبه  5نشان دادن واکنش به عاال ازبور اسا. رتبه 

 نشان دهنده واکنش ضعیف ای باشد؛ 2ر حد اتوسا و رتبه بیانگر واکنش د 1باالتر، رتبه 

 برای تعیین نمره نیایی هر عاال، ضریب هر عاال در رتبه آن ضرب ای شود؛ .5

 اوموع نمره های نیایی هر عاال الاسبه و نمره نیایی سازاان اش ص ای شود. .5

نزدیکری فرصرا هرا بره     هدف از تشکیل این ااتریس، ارزیابی عواال صارجی جیا اش ص شدن ایرزان  

( بیشتر باشد نشان 5و  2) ایانگین  5/1تیدید هاسا. در ااتریس ارزیابی عواال صارجی، اگر نمره نیایی از 

کمترر   5/1دهنده این اسا که در این سازاان فرصا ها از تیدیدها بیشتر اسا و اگر اوموع نمره نیایی از 

بره صرورا زیرر      SWOTاز این دو اراتریس، اراتریس    با استفاده باشد، فرصا ها از تیدیدها کمتر اسا.

 .تشکیل ای شود

 

 



 
 

 
 

 SWOTماتریس  -1جدول 

SWOT ( نقاط قوتS) ( نقاط ضعفW) 

 (Oفرصت ها )
 SOاستراتژی های 

 بیره برداری از فرصا ها با استفاده از نقاق قوا

 WOاستراتژی های 

 از بین بردن نقاق ضعف با استفاده از فرصا ها

 (Tتهدیدها )

 STاستراتژی های 

جلوگیری از بروز تیدیداا با استفاده از نقاق 

 قوا

 WTاستراتژی های 

 کاهش نقاق ضعف با پرهیز از تیدیدها

 

 با توجه به این که اوقعیا استراتژیک سرازاان برر اسرات نمرودار زیرر  در چره اروقعیتی قررار دارد،         

 استراتژی هایی اناسب ات اذ ای شود. 

 
 داخلی و خارجی و تعیین موقعیت سازمانماتریس  -1 شکل

 
 ( FAHP تحلیل سلسه مراتبی فازی) روش -1-3

فرایند تللیل سلسله اراتبی شاال پنج ارحله اسا که با شناسایی و اولویا بندی عناصر تصمیم گیری 

شروع ای شود. این عناصر شاال: هدف ها، اعیار ها یا اش صه ها و گزینه های احتمالی اری شرود کره در    

انور به ایواد یک ساصتار اولویا بندی بکار گرفته ای شوند. فرایند شناسایی عناصر و ارتباق بین آن ها که 

ناایده ای شود. سلسله اراتبی بودن سراصتار بره ایرن دلیرل     « ساصتن سلسله اراتب» سلسله اراتبی ای شود

اسا که عناصر تصمیم گیری ) گزینه ها و اعیار های تصمیم گیری( را ای توان در سطوح ا تلف صالصه 

یل سلسله اراتبی، ایواد یک ساصتار سلسرله اراتبری از   (. بنابراین اولین قدم در فرایند تلل2888کرد )بوون، 

اوضوع اورد بررسی اسا که در آن اهداف، اعیارها، گزینه ها و ارتباق بین آن ها نشان داده ای شود. چیار 



 
 

 
 

ارحله بعدی در فرایند تللیل سلسله اراتبی، الاسبه وزن ) ضریب اهمیا( اعیارها ) و زیرر اعیرار هرا در    

کمیتی ساعتی و ایواد ااتریس اقایسه دو دویی اعیار ها، الاسبه وزن  8تفاده از جدول صورا وجود( با اس

کمیتی ساعتی برای اقایسه دو دویری گزینره هرا، الاسربه      8) ضریب اهمیا( گزینه ها با استفاده از جدول 

سرازگاری   ااتیاز نیایی گزینه ها با استفاده از حاصلضرب ضرایب اهمیا اعیار ها در گزینره هرا و بررسری   

 انطقی قضاوا ها  با استفاده از شاصص سازگاری را شاال ای شود.

 در ارتباق با اوضوع اورد بررسی در ایرن پرژوهش کره جرذب سرراایه گرذار ب رش صصوصری بررای          

( 8شیرداری اشید اسا، ساصتار سلسله اراتبی به صورا شرکل )  21سراایه گذاری در پروژه های انطقه 

 ترسیم ای شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 21لسله مراتبی هدف رونق اقتصادی منطقه ساختار س  -3 شکل

 

بعد از ترسیم ساصتار سلسله اراتبی، ایواد ااتریس های اقایساا زوجی اعیار ها برا توجره بره هردف     

بیره گرفته ای شرود کره    اسا. در این ارحله جیا ارزش دهی نیایی به اعیار ها از روش تطبیقی دودوئی

سه و بر اسات ایزان اهمیا آنیا و با توجه به هدف اا از تللیل, ارزش های در آن دو اعیار با همدیگر اقای

اعمروال در   ااا از آنورا کره  ای باشد. کمیتی ساعتی 8جدول اتفاوا ای گیرند. ابنای اقایسة در این ارحله 

کمیتی برای وزن دهی اعیار هرای ریسرک و    5 جدوللذا از اطالعاا حالا بینابین در نظر گرفته نمی شود 

 برگشا سراایه استفاده شد.

 عمومی خدمات گردشگری تجاری مسکونی زیر ساخت سبز فضای

ایجاد و توسعه  -

 جاده ها

توسعه برق و آب و -

 پمپ بنزین

گسترش قطار -

 شهری

حمل و نقل ) -

مجتمع  -

مسکونی و برج 

 خانه باغ -  باغ

 طبقه 10تا 7-

 طبقه 4تا  3-

 هایپرمارکتها -

نمایندگی  -

فروشگاه های 

 زنجیره ای

مجتمع های  -

 پزشکی

مجتمع های  -

خانه فرهنگ، سینما و  -

 کانونها

 درمانگاه و بیمارستان -

مدارس، دانشگاه و  -

 سایت های تحقیقاتی

احداث کالنتری و  -

 پلیس

 باغ وحش، موزه و... -

ریا و هتل و کافه ت -

... 

مجتمع های  -

تجاری با غلبه 

 گردشگری

شهربازی های روباز  -

پارک های عمومی  -

 و موضوعی

پارک عمومی  -

 منطقه ای

 فضای سبز محلی-

 پارک جنگلی -

 ریسک سرمایه برگشت

 هدف جذب سرمایه گذار

 معیارها

 گزینه ها

 زیر گزینه ها



 
 

 
 

 کمیتی ساعتی5جدول  -3جدول 

 اهمیا اطل  اهمیا صیلی زیاد اهمیا زیاد کمی ایمتر اهمیا یکسان

2 8 5 2 8 

( استفاده از ایانگین هندسی را بیترین روش برای ترکیب اقایساا زوجی 2838زل و ساعتی )گا

را  از ااتریس اقایساا زوجی ایانگین هندسی بدسا آاده در هر سطربه این صورا که اند. اعرفی کرده

راال ستون جدید که حاوی وزن ن ای شود. به این ترتیببر اوموع عناصر ستون ایانگین هندسی تقسیم 

ا ااتریس همان ستون بردارویژه اس گویند. وزن نیائی هر Egienvalueیا بردار ویژه شده هر اعیار اسا را 

پس از تعیین وزن هر یک از اعیارها در گام بعد باید  که بر اسات آن، اولویا هر اعیار اش ص ای شود.

و به  اقایسه شوند تی ساعتی با همکمی 5و با استفاده از جدول  ها بصورا زوجی براسات هر اعیارگزینه

در نیایا به انظور  و اولویا ان ها الاسبه شود.اقادیر ویژه  نیز برای هر یک از گزینه ها طور اشابه،

ای توان بیترین گزینه ها را  به با استفاده از رابطه زیر ایانگین اوزون الاسبه ااتیاز هرگزینه با استفاده از

 .انت اب کرد

 اولویا آن اعیار × iاوموع حاصلضرب اولویا آن گزینه براسات اعیار  =ااتیاز هر گزینه  (2)

 

برازه از   ککمیتی ساعتی که به هر اعیار یک ارزش قطعی نسبا اری دهرد یر    8در جداول اگر چنانچه 

بره  ا. اعداد نسبا داده شود ) استفاده از اعداد فازی( ای توان به انت اب نزدیکترر بره واقعیرا دسرا یافر     

عبارا بیتر، استفاده از اوموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیلاا زبانی و بعضاً ابیم انسانی دارد 

و بنابراین بیتر اسا که با استفاده از اوموعه های فازی )بکارگیری اعداد فازی( به پیش بینی بلند اردا و  

لندی بره نرام هرای الرهرورن و پردریک      دو الق  ه 2838تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداصا. در سال 

روشی را برای فرآیند تللیل سلسله اراتبی فازی پیشنیاد نمودند کره برر اسرات روش حرداقل اورذوراا      

لگاریتمی بنا نیاده شده بود. پیچیدگی اراحل این روش باعث شده ایرن روش چنردان ارورد اسرتفاده قررار      

لیل توسعه ای توسا چانه ارایره گردیرد. اعرداد    روش دیگری تلا عنوان روش تل 2884نگیرد. در سال 

اقیات های فازی اورد استفاده در روش فرآیند تللیل اورد استفاده در این روش، اعداد اثلثی فازی هستند.

 ( نشان داده شده اند.5سلسله اراتبی فازی در شکل )



 
 

 
 

 
 مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت -4شکل 

تللیل سلسله اراتبی فازی بر اسات روش تللیل توسعه ای به صرورا زیرر   افاهیم و تعاریف فرآیند 

  ای باشد:

M1دو عدد فازی اثلثی   = (l1, m1, u1)  وM2 = (l2, m2, u2) ( رسم شده انرد را در  5که در شکل )

 نظر بگیرید.

 
 M2و  M1اعداد مثلثی  -5شکل            

 ای شود:( تعریف 5( و )8(، )1عملگرهای ریاضی آن به صورا روابا )

 (1) M1 + M2 = (l1 + l2, m1 + m2, u1 + u2)    

(8) M1 × M2 = (l1 × l2, m1 × m2, u1 × u2)  

(5) M1
−1 = [

1

u1
,

1

m1
,

1

l1
]   , M2

−1 = [
1

u2
,

1

m2
,

1

l2
] 

باید توجه داشا که حاصل ضرب دو عدد فازی اثلثی، یا اعکوت یک عدد فازی اثلثری، دیگرر یرک    

دو عدد فازی اثلثی و اعکوت یک  عدد فازی اثلثی نیسا. این روابا، فقا تقریبی از حاصل ضرب واقعی

عدد فازی اثلثی را بیان ای کنند. در روش تللیل توسعه ای، برای هر یک از سطرهای اراتریس اقایسراا   

 ( الاسبه ای شود:5زوجی، اقدار، که صود یک عدد اثلثی اسا، به صورا رابطه )

(5) Sk = ∑ Mkj × [∑ ∑ Mij

n

j=1

m

i=1

]

−1n

j=1
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 تیررب نشرران دهنررده گزینرره هررا و شرراصص هررا هسررتند.   برره تر iو  jبیررانگر شررماره سررطر و   Kکرره

در روش تللیل توسعه ای، پس از الاسبه ها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبا به هم بره دسرا آورد. بره    

V(M1، که با  M2بر  M1دو عدد فازی اثلثی باشند، درجه بزرگی  M2و M1طور کلی اگر  ≥ M2)    نشان

 تعریف ای شود:( 4داده ای شود، به صورا رابطه )

(4)  {
V(M1 ≥ M2) = 1                               if m1 ≥ m2    

V(M1 ≥ M2) = hgt(M1 ∩ M2)             otherwise
 

 هم چنین داریم:

(2) hgt(M1 ∩ M2) =
l1 − u2

(m2 − u2) + (m1 − l1)
 

 ( به دسا ای آید:3ایزان بزرگی یک عدد فازی اثلثی از عدد فازی اثلثی دیگر نیز از رابطه )

(3)  V(M1 ≥ M1, … , Mk) = V(M1 ≥ M2), … , V(M1 ≥ Mk) 

 ( عمل ای شود:8برای الاسبه وزن شاصص ها در ااتریس اقایسه زوجی به صورا رابطه )

(8)  W′(xi) = Min{V(Si ≥ Sk)},    k = 1,2, … , n   k ≠ 

( صواهد بود: که همان بردار ضرایب غیرنرارال فراینرد   20بنابراین، بردار وزن شاصص ها به صورا رابطه )

 فازی اسا.تللیل سلسله اراتبی 

(20)  W′(xi) = [W′(C1), W′(C2), … , W′(Cn)] 

 ( نراال ای شود. 20( نتایج غیر نراال به دسا آاده از رابطه )22در نیایا به کمک رابطه )

(22)  Wi =
W1

′

∑ Wi
′ 

وردن بردارهای ویژه ضرایب بر هر یک از ااتریس های اقایساا زوجی، با اسرتفاده  آدر نیایا با به دسا  

نیایی هر یک از گزینه بدسا ای آید که گزینه دارای باالتری ااتیاز نیایی دارای براالترین  ، ااتیاز 2از رابطه 

 اولویا ای باشد.

 
 جامعه آماری و روش نمونه گیری -1-4

در این پژوهش برای تعیین حوم نمونه از روش نمونه گیری هدفمنرد اسرتفاده شرده اسرا. در نمونره      

گیری هدفمند، الق  به دنبال نمونه هایی اسا که قادر به ارائه اطالعاا اورد نیاز تلقی  ای باشند. لذا به 

با توجه به اینکه روش هرای   (.Sandrez& at al, 1997)دنبال افراد آگاه، اطلع و صبره در آن حوزه ای رود 

SWoT  وFAHP       روش هررایی ذهنرری هسررتند و نیرراز برره حوررم برراالی نمونرره برررای برررآورد ندارنررد 

(Chin & et al,2008 , Valmohammadi, 2010 بنابراین در این اطالعه کارشناسان صبره شیرداری انطقه ،)



 
 

 
 

صص به ااور سراایه گذاری  به عنوان ، سراایه گذاران برجسته سط  شیر اشید و سایر کارشناسان ات 21

جااعه آااری پژوهش در نظر گرفته شدند و پرسشنااه اربوطه بین آن هرا بره صرورا اصراحبه حضروری      

تکمیل شد. علا انت اب این کارشناسان، تسلا کاال آن ها بر وضعیا این انطقه و همچنین پوشرش کرل   

  جااعه آااری بوده اسا.

 

 و بحثنتایج  -3

عواال اوثر برر اشرارکا و عردم اشرارکا سرراایه      سی نتایج حاصل از این پژوهش در دو ب ش برر

 گذاران و اولویا بندی حوزه ها و زیر حوزه های سراایه گذاری به شرح زیر بیان ای شود.
  21در منطقه  عوامل موثر بر مشارکت و یا عدم مشارکت سرمایه گذار -3-2

عاارل   24و همچنین سراایه گرذاران سرط  شریر اشرید      21بر اسات دیدگاه کارشناسان صبره انطقه 

 شناسایی شدند کره   21عاال بیرونی )فرصا ها و تیدید ها ( در انطقه  24درونی )نقاق قوا و ضعف( و  

 عبارتند از: عواال داصلی 

 قاط قوتن

S1جدید بودن و رو به رشد بودن انطقه :  

2S بودن انطقه و دارای اراضی وسیع و صالی جیا سراایه گذاری: بکر  

3Sساصا و سازهای ابتنی بر اصول شیرسازی ادرن :  

4Sنظر اساعد ادیر انطقه در اورد سراایه گذاری و اشارکا :  

5Sوجود طرح های تفصیلی نوین با در نظر گرفتن فضاهای صدااتی اتناسب و زیاد :  

6Sک انطقه: شش دانه بودن اکثر ااال  

7Sوجود سیستم اداری اناسب، جوان و ات صص در شیرداری :  

8Sوجود پتانسیل جیا گسترش کاربری های ا تلف جیا ساصا و سازهای جدید :  

9Sبیبود زیرساصا های اناسب صدااا رسانی اثل آب، برق و گاز :  

10S قیما کم زاین نسبا به ارکز شیر : 

 نقاط ضعف

1W قدت و اداره اوقاف در انطقه: وجود اراضی آستان  

2W)دوری از ارکز شیر و حرم ااام رضا )ع :  

3Wتکمیل نبودن شبکه آسفالا شیری :  

4Wعدم وجود ااکاناا زیربنایی کافی ) صدااا عموای و عمران شیری( در انطقه :  



 
 

 
 

5Wطوالنی بودن ادا قرارداد بستن با شیرداری :  

6W گرفتن پروانه و هزینه های نااش ص: بروکراسی اداری و طول کشیدن  

بر اسات این عواال داصلی و بعد از تشکیل ااتریس عواالی داصلی و الاسبه جمع ااتیراز نیرایی ایرن    

از نظرر عواارل    21اد( ای توان چنین نتیوه گیری کررد کره شریرداری انطقره     آبدسا  85/1ااتریس ) که 

ر اسات نمره نیایی هر یک از عواال، جدید ورو به درونی در جذب سراایه گذار دارای نقاق قوا اسا. ب

رشد بودن انطقه، نظر اساعد ادیر انطقه در اورد سراایه گذای و اشارکا و بکرر برودن و دارای اراضری    

وسیع جیا سراایه گذاری جز ایمترین نقاق قوا انطقه در جذب سراایه گذار بوده اسا. در ایان نقراق  

و اداره اوقاف و عدم وجود ااکاناا زیربنایی کافی ) صدااا عمروای  ضعف نیز وجود اراضی استان قدت 

 و عمران شیری( در انطقه به عنوان ایمترین نقاق ضعف تعیین شدند.

 عواال صارجی شناسایی شده توسا کارشناسان به صورا زیر اسا:

 فرصت ها

1Oقرار گرفتن در اسیر ییالقاا و نقاق تفریلی طرقبه و شاندیز :  

2O شاندیز -توت –گرفتن در اثلث استراتژیک حرم : قرار  

3Oتوجه صاص شیرداری اشید به انطقه به عنوان دروازه ورودی شیر اشید :  

4O درصد بودجره شریرداری انراط  از طریر  جرذب سرراایه هرای ب رش          40: تصویب قانون تااین

  صصوص توسا شورای اسالای شیر اشید

5O جذب سراایه های ب ش صصوصی: رویکرد و تمایل شیرداری اشید به  

6Oافزایش حوم اعتباراا عمرانی در انطقه :  

7Oااتیازاا فروش طبقه و واحد های پیشروی : 

8Oشریان های ارتباطی اوثر شاال بزرگراه ایثاق، بولوار وکیل اباد و جاده سنتو :  

9O ،زندان هارونیه: وجود نمایشگاه بین المللی و اااکن توریستی اانند آرااگاه فردوسی  

 تهدید ها

1T :تغییر شیردار و ادیریا شیرداری در طول دوره اشارکا  

2Tاستنباق عدم هماهنگی بین شورای اسالای شیر و شیرداری :  

3Tضوابا ابیم و غیر شفاف اشارکا ها :  

4Tتغییر کاربری های غیر اواز :  

5T اواورا با بیابان ها و حاشیه شیر بودن :  

6T تمایل حضور افراد با سط  فرهنه باال در انطقه: عدم  



 
 

 
 

7Tحاکمیا روابا بوای ضوابا :  

به دسا آارد، اری تروان چنرین      28/1با توجه به جمع ااتیاز نیایی ااتریس ارزیابی عواال صارجی که 

شیرداری اشید از نظرر عواارل بیرونری دارای فرصرا اسرا. بره        21نتیوه گیری کرد که شیرداری انطقه 

یگر شیرداری در برابر عواالی که اوجب تیدید و فرصا ای شوند به صروبی واکرنش نشران اری     عبارا د

 دهررد و در اسررتراتژی هررای صررود برره شرریوه ای اوفقیررا آایررز از فرصررا هررای اوجررود اسررتفاده        

ای نماید و اثر عواالی را که اوجب تیدید ای شوند، کاهش ای دهد. همچنین در بین فرصا های اوجود  

بر اسات نمره نیایی، قرار گرفتن در اسیر ییالقاا و نقاق تفریلی طرقبه و شاندیز، قرار گرفتن برای انطقه 

شاندیز و وجود شریان های ارتباطی اوثر شاال بزرگراه ایثراق، بولروار    -توت –در اثلث استراتژیک حرم 

وکیل آباد و جاده سنتو به عنوان ایمترین فرصا هایی انطقه بیان شدند. ایمترین عواال تیدید زای سراایه 

اربری گذاری نیز ضوابا ابیم و غیر شفاف اشارکا ها، اواورا با بیابان ها و حاشیه شیر بودن و تغییر ک

 های غیر اواز ای باشد.

اسرا   5/1و صرارجی بیشرتر از   نیایی هرر دو اراتریس عواارل داصلری      با توجه به اینکه اوموع ااتیاز

و تیاجمی قرار دارد و لذا بایستی اسرتراتژی هرایی    2در ناحیه  SWOTبر اسات ااتریس  21بنابراین انطقه 

د از فرصا های صارجی بیره برداری کند. بر این اسات، را ات اذ کند که با استفاده از نقاق قوا داصلی صو

در جذب سراایه گذاران و  ایواد تمایل در ان هرا ات راذ    21در ادااه استراتژی هایی را که ای تواند انطقه 

 کنند، بیان ای شود.

 تعریف و اوافقا با طرح پروژه های گردشگری و صدااتی فرا انطقه ای و فرا شیری  

 آاوزشی، شیرسرازی و ... ( در قالرب روش هرای     -ای سراایه گذاری ) فرهنگیواگذاری پروژه ه

  ا تلف اشارکا با ب ش صصوصی

 تعریف پروژه هایی شاصص به عنوان برند و نماد در سط  انطقه و شیر اشید  

 ایواد انطقه ای شیری ادرن و استاندارد از طری  اشارکا  

 ه توجه به بناهای تاری ی انطقهجذب گردشگران و زائران داصلی و بین المللی ب  

     تسریع در تکمیل و بیبود جاده ها، حمل و نقل و ااکاناا زیربنایی انطقه به انظرور جرذب بیشرتر

  سراایه گذاران و اردم

 تسییل در روند بستن قراردادها  

 بیره گیری از نیروهای ات صص در ااورقراردادها و احترام کاال به سراایه گذاران  

 ها و فرصا های سراایه گذاری انطب  با طرح های نوین شیرسازی تعریف پروژه  

 تدوین قراردادهای کااال شفاف و اش ص جیا ارتباق بیتر و جذب بیشتر سراایه گذار 



 
 

 
 

 معرفی و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری  -3-1  

شیرداری اشید، انطقه ای بکر و ترازه   21همان طور که در ب ش وضع اوجود انطقه بیان شد، انطقه 

ساصتی اسا که در همه حوزه های شیری نیاز به سراایه گذاری برای توسرعه و رونر  اقتصرادی دارد. برر     

ه ااکانراا،  اسات طرح تفصیلی انطقه و هم چنین الگوی توسعه و با توجه به نیازهای ا تلف یک شریر بر  

شش حوزه اسکونی، تواری و اداری، زیر ساصا، صدااا عموای، گردشرگری و فضرای سربز بره عنروان      

حوزه های ورود سراایه گذار ب ش صصوصی در نظر گرفته شد. همچنین در هرر یرک از ایرن حروزه هرا،      

تصرادی  پروژه ها و فرصا هایی جیا سراایه گذاری تعریف شد که برا توجره بره هردف ایوراد رونر  اق      

 اولویا بندی شده اند. 

با توجه به اینکه هدف ایواد رون  اقتصادی از طری  جذب سراایه های ب ش صصوصری اسرا، لرذا    

توجه به صواسا سراایه گذار و اعیارهایی که وی جیا سراایه گذاری در نظر ای گیرد ضروری اسا. دو 

اولویا بندی حوزه های شش گانه و  اعیار برگشا سراایه و ریسک دو شاصص ایمی هستند که به انظور

همچنین پروژه های اعرفی شده در هر حوزه اورد توجه قرار گرفته اسرا. در ادااره نترایج اولویرا بنردی      

ه ای شود. الزم به ذکر صورا گرفته اسا، ارائ  FAHPحوزه ها و همچنین پروژه ها که با استفاده از روش 

 انت اب شده اند. 21اسات طرح های تفصیلی و توسعه انطقه اسا پروژه های اعرفی شده در هر حوزه بر 

 اولویت بندی حوزه های شش گانه 

اش ص   جیا ورود سراایه صودگانه از دید سراایه گذاران  اولویا حوزه های شش (5)در جدول 

 شده اسا. 
 اولویت و امتیاز نهایی حوزه های شش گانه -4جدول

 ااتیاز نیایی حوزه اولویا

 0,5351 اسکونی و ساصتمان سازی حوزه اول

 0,1588 اداری -حوزه تواری دوم

 0,2218 حوزه زیرساصا سوم

 چیارم
 حوزه های صدااا عموای، گردشگری و فضای سبز

 به طور اشترک
0 

 

با توجه به جدول اشاهده ای شود که ایمترین حوزه برای سراایه گذاری از نظرر سرراایه گرذاران در    

شیرداری اشید، سراایه گذاری در حوزه اسکونی و ساصتمان سازی اسا. دوارین حروزه ایرم     21انطقه 



 
 

 
 

ااا اداری و سواین حوزه نیز زیرساصا بوده اسا. حوزه های صرد  -جیا سراایه گذاری، حوزه تواری

عموای، گردشگری و فضای سبز از نظر سراایه گذار دارای اولویا یکسران و بره عنروان چیراراین حروزه      

 ورود انت اب شده اسا. 

 

 اولویت بندی پروژه های حوزه مسکونی

، چیار پروژه شاال ایواد اوتمع 21در حوزه اسکونی با توجه به طرح تفصیلی و الگوی توسعه انطقه 

طبقه و صانه باغ تعریرف   5تا  8طبقه، آپارتمان های  20تا  2اغ، بلندارتبه سازی های های اسکونی و برج ب

شد و با استفاده از پرسشنااه به همان شیوه ای که برای حوزه ها تنظیم شرد برر اسرات دو اعیرار برگشرا      

قررار   پرسشسراایه و ریسک، ترجیلاا سراایه گذاران برای سراایه گذاری در این چیار زیر حوزه اورد 

 ( ارائه شده اسا.5گرفا. نتایج در جدول )
 اولویت و امتیاز نهایی پروژه های حوزه مسکونی -5جدول 

 ااتیاز نیایی پروژه اولویا

 0,4854 20-2بلندارتبه سازی  اول

 0,8525 اوتمع های اسکونی و برج باغ ها دوم

 0,0212 صانه باغ سوم

 0 طبقه 5-8بلندارتبه سازی های  چیارم

 

( بره عنروان   4854/0طبقه دارای بیشترین ااتیراز نیرایی)    20-2(، بلندارتبه سازی 5با توجه به جدول )

اولویا اول سراایه گذاران جیا سراایه گذاری انت اب شده اسا. دواین گزینه سراایه گرذاری، اوتمرع   

ا. صانه باغ به عنوان اولویا بوده اس 8525/0های اسکونی و برج باغ ها بوده که دارای ااتیاز نیایی برابر با 

 طبقه به عنوان اولویا چیارم سراایه گذاری تعیین شده اند. 5-8سوم و بلندارتبه سازی های 

 

 اولویت بندی پروژه های حوزه تجاری

و همچنرین تورارب    21پروژه برای سراایه گذاری بر اسات طرح تفصیلی انطقه  5در حوزه تواری،  

شیرهای داصل و صارج کشور تعیین شد که شاال هایپراارکا ها، نماینردگی فروشرگاه هرای زنویرره ای،     

احداث اوتمع های بزرگ ت صصی ) اانند رایانره، طرال و جرواهراا، نشرریاا(، اوتمرع هرای ورزشری        



 
 

 
 

( ارائه شده 4ندانظوره، کلینیک و اوتمع های پزشکی اسا. نتایج اولویا بندی این پروژه ها در جدول ) چ

 اسا.

 
 اولویت و امتیاز نهایی پروژه های حوزه تجاری -6جدول 

 ااتیاز نیایی پروژه اولویا

 0,8212 ایواد هایپر اارکا اول

 0,8200 کلینیک ها و اوتمع های پزشکی دوم

 0,1215 فروشگاه های زنویره ای سوم

 0,0518 اوتمع های ورزشی چند انظوره چیارم

 پنوم
اوتمع های ت صصی )کااپیوتر، طال و جواهراا، نشریاا و 

 ... 
0,0511 

 

در حوزه تواری، ایواد هایپر اارکا ها از انظر سراایه گذاران دارای باالترین اولویا با ااتیراز نیرایی   

( 82/0بعد از هایپراارکا ها، کلینیک ها و اوتمع های پزشکی بیشترین ااتیراز نیرایی )  بوده اسا.  8212/0

را داشته و به عنوان اولویا دوم سراایه گذاری در حوزه تواری تعیین شده اسا. فروشگاه های زنویره ای 

اوتمع هرای  ، اولویا سوم سراایه گذاری و اوتمع های ورزشی چند انظوره و 1215/0نیز با ااتیاز نیایی 

ت صصی )کااپیوتر، طال و جواهراا، نشریاا و ... ( با اصتالف اندکی نسربا بره همردیگر از نظرر ااتیراز      

 نیایی، به عنوان اولویا های چیارم و پنوم سراایه گذاری از انظر سراایه گذاران انت اب شدند.

 اولویت بندی پروژه های حوزه زیر ساخت

پروژه در این حوزه اعرفی  5بررسی پروژه های انوام شده در کشور،  با توجه به اطالعاا انوام شده و

شد که شاال ایواد جاده ها، ایواد تاسیساا آب و برق و پمپ بنرزین و .. ، قطرار شریری و پرروژه هرایی      

اربوق به حمل ونقل با اتوبوت و تاکسی اسا. نتایج اولویا بندی این پروژه برا اسرتفاده از روش سلسرله    

 ( آ اده اسا:2ی در جدول )اراتبی فاز

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 اولویت و امتیاز نهایی پروژه های حوزه زیرساخت -7جدول 

 ااتیاز نیایی پروژه اولویا

 0,8588 تاسیساا آب و برق و پمپ بنزین اول

 0,8540 ایواد جاده دوم

 0,1252 حمل و نقل اتوبوت و تاکسی سوم

 0,0234 قطار شیری چیارم

 

اشاهده ای شود که پروژه های اربوق به تاسیساا آب و برق و پمپ بنزین از نظرر  با توجه به جدول 

سراایه گذاران دارای بیشترین اهمیا اسا و به عنوان اولویا اول سراایه گذاری در حوزه زیر ساصا برا  

کمری  ( انت اب شده اسا. دواین پروژه اولویا دار حوزه زیرساصا با اصتالف ااتیاز 8588/0ااتیاز نیایی )

نسبا به تاسیساا آب و برق، اربوق به ایواد جاده بوده اسا. بعد از آن پرروژه اربروق بره حمرل و نقرل      

به عنوان سواین پرروژه اولویرا دار جیرا سرراایه گرذاری و در      1252/0اتوبوت و تاکسی با ااتیاز نیایی 

 شده اسا.تعیین  0234/0نیایا هم سراایه گذاری در پروژه قطار شیری با ااتیاز نیایی 

 اولویت بندی پروژه های حوزه خدمات عمومی

پروژه سراایه گذاری تعریف شده اسا کره شراال     5در حوزه صدااا عموای اانند حوزه های قبلی، 

ایواد سینما، صانه فرهنه و کانون ها، ادارت، دانشگا ها و سایا های تلقیقاتی، دراانگاه و بیمارستان ها، 

رفاهی، احداث کالنتری و پلیس ای باشد اولویا هر یک از این پروزه هرا دیردگاه    –اوتمع های صدااتی 

 ( ارائه شده اسا.3در جدول ) نسراایه گذارا

 
 اولویت و امتیاز نهایی پروژه های حوزه خدمات عمومی -8جدول 

 ااتیاز نیایی پروژه اولویا

 0,4858 ایواد دراانگاه و بیمارستان اول

 0,08452 دانشگاه ها و سایا های تلقیقاتیایواد ادارت،  دوم

بدون 

 جذابیا

 0 ایواد سینما، صانه فرهنه و کانون ها

 0 احداث کالنتری و پلیس

 0 رفاهی –ایواد اوتمع های صدااتی 



 
 

 
 

  

بروده و   4858/0بر اسات جدول، بیشترین ااتیاز نیایی، اربوق به ایواد دراانگاه و بیمارستان با اقردار  

بعد از آن، ایواد ادارت، دانشگاه ها و سایا های تلقیقاتی باالترین ااتیاز نیایی را داشته اسا. سه پرروژه  

ی برای سراایه گذاری نداشته اند. بنابراین دیگر دارای ااتیاز نیایی صفر بوده و از نظر سراایه گذاری جذابیت

اگر بر اسات اولویا ورود سراایه گذار پروژه ها رتبه بندی شوند اول دراانگاه و بیمارستان، بعد ادارت و 

دانشگاه ها و سایا های تلقیقاتی قرار ای گیرند و سه پروژه ایوراد سرینما، صانره فرهنره و کرانون هرا،       

رفاهی با ااتیاز برابر در درجه سروم اهمیرا قررار     –واد اوتمع های صدااتی احداث کالنتری و پلیس و ای

 صواهند گرفا.

 اولویت بندی پروژه های حوزه گردشگری

، اناط  ا تلفی جیا گردشگری  وجود دارد اانند انطقه تروت  21با توجه به این که در سط  انطقه 

همچنین اراضی  شمال کال چیل بازه تا ابتردای  که آرااگاه فردوسی و زندان هارونیه در آن واقع شده اسا 

الور شاندیز و اراضی حاشیه نمایشگاه  بین المللی اشید تا حد کال صفی آباد که بر اسات طرح جرااع و  

الگوی توسعه به عنوان الدوه گردشگری درنظر گرفته شده اسا. لرذا  یکری دیگرر از حروزه هرای ارورد       

پروژه در این حروزه در نظرر گرفتره شرد کره شراال         5سا. تعداد بررسی در این اطالعه حوزه گردشگری ا

ایواد باغ وحش، اوزه و ...، ایواد هتل، کافه تریا و رستوران های سنتی، شیربازی های روباز و سرپوشریده  

( بیران شرده   8پرروژه در جردول )   5و اوتمع های تواری با غلبه گردشکری اسا. نتایج اولویا بندی این 

 اسا.

 
 اولویت و امتیاز نهایی پروژه های حوزه گردشگری -9جدول 

 ااتیاز نیایی پروژه اولویا

 0,8850 ایواد شیربازی های روباز و سرپوشیده اول

 0,8232 اوتمع های تواری با غلبه گردشگری دوم

 0,1508 هتل، رستوران و کافه تریا سوم

 0,0520 ایواد باغ وحش و اوزه چیارم

 

ااتیاز نیایی پروژه های حوزه گردشگری نشان ای دهد که ایواد شیربازی های روبراز و سرپوشریده از   

( و به عنوان اولویا اول سراایه گذاری بوده اسا. اولویا 8850/0نظر سراایه گذار دارای باالترین ااتیاز )



 
 

 
 

بروده اسرا. سرراایه     8232/0 دوم سراایه گذاری، اوتمع های تواری با غلبه گردشگری  و با ااتیاز نیایی

به عنوان اولویا سوم سراایه گذاران و  21گذاری در هتل، رستوران و کافه تریا در اناط  گردشگری انطقه 

بره عنروان آصررین گزینره سرراایه گرذاری        0520/0ایواد باغ وحش و اوزه با ااتیاز نیایی پایین و برابر با 

 انت اب شده اسا.

 زه فضای سبزاولویت بندی پروژه های حو

ایواد فضا های سبز و پارک های تفریلی و جنگلی یکی از ضروریاا و نیاز های اصلی شیری اسرا.  

، بر اسات طرح جااع و الگوی توسعه اکان های ا تلفی اانند حاشیه کال زرکش و کال صفی 21در انطقه 

اتم، اراضی شمال نمایشرگاه  آباد در ضلع غربی انطقه، اراضی پارک جنگلی بلرآباد، اراضی شمالی الور ص

و ب شی از باغ عاال زاده و همچنین حاشیه الور سوادیه و انتیی الیه شمالی ااتداد الور اااایه به انظور 

ایواد پینه های سبز و باز، پارک های عموای، جنگلی و  انطقه ای در نظر گرفته شده اسا. به همین انظور 

تعریف شد که شاال ایوراد پرارک هرای عمروای و اوضروعی      پروژه در این حوزه جیا سراایه گذاری  5

شیری، پارک انطقه ای، پارگ جنگلی و فضای سبز الله ای اسا. نتایج اولویا بندی ایرن پرروژه هرا در    

 اده اسا.آ( 20جدول )
 

 
 اولویت و امتیاز نهایی پروژه های حوزه  فضای سبز -21جدول 

 ااتیاز نیایی پروژه اولویا

 0,8103 های عموای و اوضوعی احداث پارک اول

 0,1284 ایواد فضای سبز الله ای دوم

 0,1488 پارک عموای انطقه ای سوم

 0,2518 پارک جنگلی چیارم

 

به عنوان اولین اولویا سرراایه   21با توجه به جدول، احداث پارک های عموای و اوضوعی در انطقه 

به عنوان اولویا  1288/0سبز الله ای با ااتیاز نیایی گذاری سراایه گذاران تعیین شده اسا. ایواد فضای 

دوم تعیین شده اسا. پارک عموای انطقه ای با اصتالف کمی نسبا به فضای سبز به عنوان اولویا سوم و 

 به عنوان اولویا آصر انت اب شده اسا. 2518/0پارک جنگلی با ااتیاز نیایی 

 



 
 

 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادها -4

اورد بررسی قررار گرفرا نشران اری      FAHPو  SWOTنتایج این پژوهش که با استفاده از روش های 

شیرداری اشید، سراایه  21دهد که که ایمترین حوزه برای سراایه گذاری از نظر سراایه گذاران در انطقه 

دوارین   اسرا.  طبقره  20-2و در زیر حوزه بلندارتبره سرازی    گذاری در حوزه اسکونی و ساصتمان سازی

سواین حوزه نیز  و زیر حوزه ایواد هایپراارکا ها، اداری -حوزه ایم جیا سراایه گذاری، حوزه تواری

اولویا اول در ایرن حروزه را    تاسیساا آب و برق و پمپ بنزینکه زیر حوزه ایواد  زیرساصا بوده اسا

ذار دارای اولویا یکسان حوزه های صدااا عموای، گردشگری و فضای سبز از نظر سراایه گداشته اسا. 

با توجه به نتایج بدسا آاده پیشرنیاد هرای زیرر اراده     و به عنوان چیاراین حوزه ورود انت اب شده اسا.

 شده اسا:

با توجه به این که حوزه اسکونی اولین حوزه ارورد نظرر سرراایه گرذاران بررای سرراایه        .2

ین حوزه به عنوان فرصرا هرای سرراایه    اسا پیشنیاد ای شود ابتدا پروژه های ا 21گذاری در انطقه 

طبقه و اوتمع  20-2گذاری اعرفی شوند ضمن اینکه در این حوزه نیز اولویا با بلندارتبه سازی های 

های اسکونی باشد. همچنین نوع قراردادهای اشرارکتی نیرز بیترر اسرا در قالرب اشرارکا اردنی و        

ونی، پروژه های ب رش توراری بایسرتی    اشارکا در ساصا تعریف شود. بعد از بیان پروژه های اسک

 اورد توجه قرار گیرند و در این حوزه نیز اولویا با هایپراارکا ها و اوتمع های پزشکی اسا.

با توجه به اینکه انطقه از نظر ااکاناا زیر بنایی دچار کمبود اسا پیشنیاد اری شرود کره     .1

م کند اگرچه برصی از پروژه های این صود در راستای بیبود ااکاناا زیرساصا اقدا 21شیرداری انطقه 

حوزه را نیز ای توان در قالب اشارکا با ب ش صصوصی انوام داد به طوری که در این حوزه، پرروژه  

هایی اانند تاسسیاا اب و برق و پمپ بنزین و ایواد جاده اورد استقبال سراایه گرذاران قررار گرفتره    

 باشد. BOTقالب روش های ساصا و انتقال و اسا. روش اشارکا در این حوزه هم ای تواند در 

با توجه به اوقعیا استراتژیک انطقه و فرصا هایی همچون قرار گرفتن در اسیر ییالقاا  .8

شاندیز و طرقبه، پیشنیاد ای شود پروژه های گردشگری ا تلرف البتره در سرط  فراشریری در انطقره      

تعریف شود و در پروژه هرایی ااننرد شریربازی هرای روبراز و سرپوشریده، اوتمرع توراری برا غلبره           

ایواد هتل و رستوران از اشارکا ب ش صصوصی از طریر  شریوه هرای اثرل اشرارکا      گردشگری و 

 بیره برد. BOTادنی و 

نظر به اینکه در چشم انداز انطقه حوزه شمال غرب اشید، ایواد پارک علوم و فرن آوری   .5

 انطقه ای بکر و دارای اراضری وسریع   21و دهکده دانایی تعریف شده اسا و با توجه به این که انطقه 

اسا پیشنیاد ای شود در فضاهای صدااتی و آاوزشی که بر اسات طرح جااع ) اثل حوالی نمایشرگاه  



 
 

 
 

بین الملل یا هنرستان کشاورزی( در نظر گرفته شده اسا، ایواد دهکده دانایی و یا انطقه دانش الرور  

 در اقیات کشوری یا حتی صاورایانه اورد توجه قرار گیرد.

 

 سپاسگزاری -5

با همین عنوان اسا که برا اسراعدا شریرداری     سا این اقاله بر گرفته از طرح پژوهشیالزم به ذکر ا

و پرسرنل   بردین وسریله از اردیریا   انوام شده اسرا. لرذا    2882-81شیر اشید در سال  21الترم انطقه 

 صمیمانه قدرانی ای نماییم. 21الترم شیرداری انطقه 
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