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 چکیده

 های توانمندی و ها قابلیت شناسایی و این صنعت توسعه راستای در ، اهتمامجهانبا توجه به رشد سریع صنعت گردشگری در 

 جهتبرنامه ریزی عملی همراه با دقیق و ی نگاه نیازمند هاگردشگری و الویت دهی به آن مختلف های سایت و مقاصد ،مناطق

 گیریبهره امكان آن نظیر و زمانی مالی، فنی، از اعم مختلف های به محدودیت توجه با باشد.های جهانی میتوسعه همگام با جریان

-اولیت مناسب های روشاز  استفاده ،لذا .میسر نیست كوتاه زمان مدت در گردشگری موجوددرهمه مناطق هاظرفیت توسعه تمام و

 و چهارمحال استان شود. می ضروری ،مناسب ها شاخص و از معیارهااستفاده  با ،بندی مناطق موجود و تعیین بهترین مكان

گردشگری از  از دیدگاه صنعتگردشگری  توسعه زمینه گردشگری و قابلیت های الزم در مستعد منابع از برخورداری با بختیاری

برای تامین انواع تقاضای گردشگران در این استان مناطق نمونه گردشگری  برخی پرداختن به لذاباشد ای برخوردار میاولویت ویژه

 منطقه ( سهمعیارهای مناسب تعریف از پس (روش تحلیل سلسله مراتبی از استفاده با نوشتار، این درای دارد. جایگاه قابل مالحظه

 معیارهای اینكه به باتوجه ؛و مورد بررسی قرار گرفته اند شده گزینش (سامان ،بازفت، چغاخور) گردشگری نمونه منطقه عنوان به

 در كه به عنوان بهتریت روش مورد بررسی قرار گرفت مراتبی، سلسله تحلیل ،برخوردارند؛ لذا متفاوتی اعتبار و ارزش از نظر مورد

نتایج این مطالعه كه با استفاده گیرد.  می قرار نظر مد  ،است كیفی و كمی معیارهای از تركیبی كهمعیارها  از كدام هر اهمیت آن

اولویت در  سامان  منطقه نمونه گردشگری دادنشان  صورت گرفت Expert Choiceافزارو نرم AHPاز روش تحلیل سلسله مراتبی

 . دارددر اولویت سوم قرار بازفت  در اولویت دوم وچغاخور  اول،

 
 ، وزن دهی، تحلیل سلسه مراتبی، معیار ازفتب ، چغاخور،ساماننمونه، مناطق گردشگری واژگان كلیدي: 
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 مقدمه          

ترین اصلیبسیاری از كشورها مطرح شده و در برخی از آنها به عنوان  در عصر حاضر گردشگری به عنوان یک صنعت در

 نقش اساسی در توسعه و شكوفایی اقتصادی شود كهدر آن محسوب می منبع در آمد و اشتغال زایی ترینصنعت كشور و مهم

با طراحی مناسب پهنه مورد یاد شود كه  و نوپا دارد. همین امر باعث شده تا از آن به عنوان یک زمینه اقتصادی مهم آن كشور

د و در عین حال شرایطی رن منطقه از لحاظ اقتصادی سود باتا بومی خواهد شدمطالعه و مدیریت صحیح آن این امكان فراهم 

 انحصار از ضرورت زندگی یک عنوان به مسافرت كه 0491 های سال اوایل از حفاظت و توسعه منطقه فراهم سازند.جهت 

 خود مجذوب را ریزان برنامه از بسیاری نظر ای ماندگار، ثمره دارای تجارت یک عنوان به شد، خارج جامعه از خاصی اقشار

 نو، هایهتل احداث به تشویق از متشكل ای ساده هایفرایند از بود عبارت ریزی جهانگردی برنامه دوران، این در . ساخت

بود  كننده بازدید جذب برای تبلیغاتی اقدامات رشته یک سازماندهی و سیاحتی مناطق به دسترسی تامین امكانات

(Inskeep,9000).  

ای در زمینه مباحث اقتصادی و توسعه پایدار شناسایی، اولویت بندی و استفاده از برنامه ریزی های منطقهامروزه با توجه به 

 توسعه گردشگری بسیار حائز اهمیت است

بر اساس شاخصهای تخصصی و با استفاده از روش  چهارمحال بختیاریدر این مطالعه سه منطقه نمونه گردشگری استان 

 ( سطح بندی شده است. AHPتحلیل سلسله مراتبی )

  هبیان مسئل

 ،یكم و بیست قرن ماشینی در زندگی نوظهور، ای پدیده عنوان به گردشگری، و سیاحت و سیر ی مقوله به جدی توجه لزوم 

 شدن ماشینی و فناوری تزاید به رو روند با زیرا یابد، می دنیا افزایش در روز به روز آن اهمیت و باشدمحسوس می بسیار

كند،  می وابسته تحول( محورهای عنوان )به شهرها به را انسان كه جدید اكتشافات و گسترش اختراعات و جوامع در زندگی

 .( (Butler,2112اند شده مواجه بیشماری مشكالت با مناطق شهری

 به متنوع موجود طبیعی – فرهنگی های جاذبه و فراوان تاریخی آثار و كهن تمدن از برخورداری به توجه با ایران كشور

)بیگی فیروزی،  دارد قرار ده كشور برتر جهان ردیف در گردشگری های جاذبه بودن دارا نظر از یونسكو سازمان تصدیق

مدهای آوابستگی كشور به منابع و در متاسفانه به دلیل در زمینه گردشگری پایدار  باید اشاره كرد كه در كشور ایران  (.0941

نفتی و عدم سیاستگزاری مناسب درتوسعه و گردشگری پایدار باعث شده است كه اوال منابع مالی كمتری توسط بخش 

و ثانیا رشد  ساختها به صنعت گردشگری هدایت شودخصوصی و دولتی در توسعه امكانات و سایت های گردشگری و زیر 

سرمایه گذاری در این صنعت را با قتصادی گردشگران داخلی بسیار اندك ورود گردشگر خارجی به كشور وكاهش توان ا

می طلبد كه  با یک برنامه ریزی منسجم و پویا نسبت به تعیین اولویتهای اجرایی در مناطق ریسک باالتری مواجه كند لذا 

اولویت بندی و  در حد استان الزم استمناطق نمونه گردشگری بدیهی است صورت پذیرد.  اقدامات موثرتری نمونه گردشگری

را كه دارای شرایط بهتری است را شناسایی نموده و در خصوص واگذاری آنها به بخش هایی سطح بندی شوند تا بتوان منطقه

 ها اقدام الزم صورت گیرد.خصوصی و یا تخصص منابع مالی جهت توسعه زیرساخت

 بین نابرابری و تعدیل نیاز مورد های زیرساخت تعیین همچنین و تعیین مركزیت برای معیاری گردشگری نواحی بندی سطح

 یافته گردشگری انتشار نواحی بندی مورد سطح در اندكی مطالب 0441 دهه تا های گردشگری پژوهش در . است نواحی

ای پرداخته  ناحیه و المللیبین و ملی ای، منطقه مقیاس گردشگری در بندی سطح به محققان اخیر دهه چند اما طی . است

 .((Christofher, 2111 اند
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 گوناگون های زمینه مختلف در هایشاخص از استفاده جغرافیایی مطالعات ای در رایانه و آماری های روش پیشرفت با امروزه

 گردشگری نواحی از مراتبی سلسله و تشكیل تعیین ، راستا همین در . است گردشگری بندی نواحی سطح معیار لترین متداو

 باشد.می ضروری باشد داشته مطلوب كاركرد و خدمات مناسب ارایه و گردشگر توزیع برای موثری بتواند چارچوب كه

 اهمیت و ضرورت 

 ، دوم و گردشگری های فعالیت توسعه نخست، ضرورت داد. قرار توجه مورد بعد دو از توانتحقیق را می این ضرورت و اهمیت

 توجه زیر درخور موارد خصوص این در كه آنهاست ریزی برنامه و گردشگری نمونه منطقه و انتخاب مكانیابی بررسی ضرورت

 :است

نماید. را فراهم می هاصنعت گردشگری موجبات آشنایی با ملل دیگر ، فرهنگ ها ،نژادها ، اقوام ، سرزمین ها و گویش  -

 افزایش موجب آنها، ترویج و خاص های فرهنگ شناسایی با تواند می فرهنگی، - اجتماعی نظر ازدر واقع این صنعت 

 حیات تجدید به شده، میزبان جامعه در رایج زندگی  و معیشت های شیوه و بومی های سنت به نسبت گردشگر آگاهی

 .(0931)معصومی، گردد منجر حال نابودی در دستیِ صنایع و هنرها

برای جامعه میزبان محسوب می و تولید اشتغال از نظر اقتصادی، صنعت گردشگری به عنوان یک منبع تامین درآمد   -

 شود.

 انجام بدون ای منطقه و توسعه محلی به دستیابی راستای در گردشگری، بخش در ها گذاری سرمایه بازدهی حداكثر -

 و تسهیالت توسعه میزان موجود، و الزم هایظرفیت بازار، میزان ، محیط امكانات سنجیسنجش امكان دقیق مطالعات

 .نیست امكانپذیر بالقوه باالتر توان دارای نمونه گردشگری مناطق تعیین راستای در، (9230939 )قادری، آن نظیر

 است )سازمان اساسی آن امری موفق مدیریت و توسعه به دستیابی برای سطوح كلیة در توریسم ریزی برنامه اصوالً -

 برای اهداف مهمترین از توریستی، فعالیتهای توسعه مناسب برای نواحی شناسایی و (0930934 ی، گردشگر جهانی

 (.9230939 اصل، زاده )فرج باشدمی  توریسم ریزی برنامه

 پیشینه پژوهش 

به  قسمتصورت گرفته است كه دراین  اختها و تاسیسات گردشگری تحقیقات فراوانیدر زمینه سطح بندی جاذبه ها، زیر س

 كنیم.اشاره می هامورد از آن چند

، به مطالعه سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری با (0941)وند شماعی و موسی

سطح بندی براساس برخی از عوامل موثر در جذب گردشگر شهری با بهره  آنهاپرداختند. هدف  TOPSISاستفاده از مدل

كه با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح  دادان و نتایج اولیه تحقیق نش بود AHPو  TOPSISگیری از دو مدل

به ترتیب در سطح یک تا  ها بكار برده شده با توجه به مدلبندی شهرستان ها ، شهرستانهای اصفهان ، شاهین شهر و كاشان 

ستان اصفهان و كاشان گردشگری قرار دارند و با تركیب دو مدل فوق الذكر شهر مناسب سه  از نظر دارا بودن زیرساخت های

 .  امتیاز را به خود اختصاص دادندبه ترتیب به عنوان نواحی اول و دوم گردشگری بیشترین 

ای به بررسی انتخاب مناطق نمونه گردشگری كهگیلویه و بویر احمد بااستفاده از روش ، در مطالعه(0942)بدری و یاری حصار 

AHP از روشهای مناسب برای تعیین بهترین مكان از میان تعداد زیادی مكاناین مطالعه استفاده  از پرداختند.  هدف 

تحلیل سلسله  ی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دادمعیارها و شاخص هااستفاده از ، با گردشگری مورد بررسی

مورد  های كمی و كیفی استكه در آن اهمیت هر كدام از معیارها كه تركیبی از معیار باشدمكانیابی میمراتبی، بهترین 

مناسبترین گزینه برای انتخاب به به عنوان و مناطق گردشگری چشمه بلقیس، كوهگل دریاچه سد كوثر  بررسی قرار گرفته

 .پیشنهاد شدندعنوان منطقه نمونه گردشگری و تهیه طرح جامع گردشگری 
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 هدف اكوتوریسم)روستاهای های جاذبه بندی اولویت و ارزیابی، در مطالعه خود به  (0940)رحیمی و رنجبر دستنانی 

 ترتیب به آتشگاه و هوره چشمه، ده روستاهای كه داد نشان نتایج تحقیق بختیاری( پرداختند. و محال چهار استان گردشگری

 سایر و داده اختصاص خود به را 9 تا 0 اولویت ترتیب به و هستند گذاری برخوردار سرمایه منظور به بهتری یط شرا از

 قرار دارند. بعدی هایاولویت در روستاها

مناطق نمونه :)مطالعه موردی  AHPسطح بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روش، به (0940)حیدری پور 

منطقه نمونه  دادگردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تاالب گاوخونی استان اصفهان( پرداختند. نتایج این مطالعه نشان 

شهر اولویت اول، منطقه نمونه باغ بهادران در اولویت دوم و منطقه نمونه گردشگری زرین دارای گردشگری تاالب گاوخونی

 .دارندقرار  از نظر توان گردشگری )رحمت آباد( در اولویت سوم

منطقـه  1ترتیـب بـه مطالعـه در به   (2113) 9بندر ،  (2112)  9هونــگ ،(2112) 2، دینــت (2110) 0پیریســكین

سـاحلی  مركزی غرب اسـترالیا، پـاركهـای ملـی اسـترالیا، منطقه جنگلی یی چان در شمال شرقی چـین، مقاصـد 

بنـدی مناطق  به منظور اولویـت  (AHP)گردشـگری ویرجینیـای غربـی امریكـا بـا اسـتفاده از تكنیک سلسله مراتبی

 ند.گردشگری پرداخت

توریستی )مطالعه مـوردی اسـتانهـای جنـوب غربـی چین( با استفاده از  در ارزیابی مناطق و جوامـع (،2113)  1هنگ و جیا

عامل تولید، بازار، صنعت و مشاركت مردمی در بخش گردشگری پرداختند و به این نتیجـه  9به بررسی  PCA و AHP تكنیک

 وضـعیتدارای رسـیدند كـه  استانهای سیچوان و یونیان دارای بهتـرین شـرایط،  استانهـای چونـگ كـین و گوانـگ ژی 

 .برخورداراند نهدر این زمی و استانهای گویی ژو و تبت از وضـعیت  ضعیفی  متوسط

 اهداف و فرضیه پژوهش

كارشناسی و مشاهدات صورت گرفته هدف این پژوهش سطح بندی، ارزیابی و الویت های بررسیبا توجه به اطالعات موجود، 

با توجه به اطالعات می باشد. فرضیه تحقیق پیش بینی می كند كه  بازفت، چغاخور و نمونه گردشگری سامانبندی مناطق 

، سامان سطح بندی مناطق نمونه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب، منطقه نمونه گردشگری موجود 

 . در این پژوهش تالش خواهد شد فرضیه باشدبازفت منطقه نمونه گردشگری  در نهایت وچغاخور منطقه نمونه گردشگری 

H1 با استفاده از تكنیک ذكر شدهAHP  ثابت شودرد یا. 

 روش پژوهش           

            تبیین از پس برتر، گردشگری مناطق نمونه تعیین راستای در . است توصیفی - تحلیلی بصورت بررسی این در تحقیق روش      

 آوری جمع نیاز مورد اطالعات و آمار گردشگری، های فعالیت توسعه و در انتخاب مؤثر و اصلی معیارهای تعریف و نظری مبانی

جامع گردشگری هر یک از  هایای و مطالعات طرحهای كتابخانهتكنیک گردآوری آمار و اطالعات، با استفاده از روش است. شده

مناطق نمونه كه توسط مهندسین مشاور انجام و به تصویب اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و 

 از گردشگری، نمونه مناطق بندیاولویت و اطالعات و آمار تحلیل و منظور تجزیه به نهایت در بختیاری رسیده است، می باشد.

. این فرآیند از مقایسات زوجی استفاده كرده و سپس برای عوامل و است شده گیری بهره (AHP)فرآیند سلسه مراتبی تحلیلی

                                                             
1 priskin 
2 Dent 
3 Huang 
4 Bender 
5 Jia & Hong 
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. این فرآیند ما را قادر می سازد تا بوسیله ساده نمودن و تسریع كردن فرآیندهای مختلف، ضرایبی را محاسبه می كند ارزیابی های

 یک شیوه ای برای تجزیه AHPگیری طبیعی خود، تصمیمات موثری را در مورد موضوعات پیچیده اتخاذ نماییم. اصوالً تصمیم

همچنین  نظم سلسه مراتبی می باشد. بر اساسهای تركیبی آن و چیدن این بخش ها یا متغییرها وضعیت پیچیده به بخش

اختصاص ارزش های عددی برای قضاوت های عینی در مورد اهمیت نسبی هر متغییر و در نهایت تحلیل قضاوت ها برای مشخص 

بر این  گیری باید وزن بیشتری به آنها داده شود.باشند و در فرایند تصمیمبندی باالتری میالویتكردن متغییرهایی كه دارای 

اساس در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا سه منطقه نمونه گردشگری بازفت، چغاخور و سامان در استان چهارمحال و بختیاری 

مقایسه های  AHPها با تكنیکاصلی سطح بندی شود. در این پژوهش با استفاده از روش وزن دهی شاخص شاخص 2بر اساس

برای تحلیل و ترسیم همچنین استخراج شد.  Expert choiceستفاده از نرم افزار با ا زوجی بین زیرشاخصها صورت گرفت و نتایج

 استفاده شده است.  ArcGIS، و Excel ،SPSSافزارهای نقشه، نمودار و جداول از نرم

 
 هاي مورد مطالعه شناخت محدوده

 

در جنوب غربی  (0939)سازمان مدیریت برنامه ریزی استان،  كیلومتر مربع 02199استان چهارمحال و بختیاری با وسعت 

دقیقه تا  4درجه و 90 عرض جغرافیایی دقیقه شرقی و 21درجه و  10دقیقه تا  23درجه و  94كشور و بین طول جغرافیایی 

وب به استان جنغرب به خوزستان،  از شمال و مشرق به استان اصفهان،  دقیقه عرض شمالی واقع شده است و 93درجه و  92

كیلومتر  02199. وسعت این استان در حدود شودمیمحدود كهگیلویه و بویر احمد و از سمت شمال غربی به استان لرستان 

های بسیار زیبا و جذاب و و شكار ممنوع، تاالب مناطق حفاظت شدههای ملّی، این استان از وجود پارك. مربع می باشد

 باشدمیمند بهره ی كوهستانیسارهاچشمه
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 سه منطقه نمونه گردشگري در استان چهار محال بختیاري موقعیت : 1شکل

 

 

 

 

 

 

 تاالب چغاخور

 سامان

 بازفت



 

7 
 

 

 

 هاي پژوهش یافته

است بطور صحیح تکنیک مورد نظر مبتنی بر شاخصهای سطح بندی اجرا گردد. از اینرو  مطلوبجهت دست یافتن به نتیجه 

 مراحل به شرح زیر ارائه می شود. 

ساختن سلسله مراتب سنجش: این فرایند یک نمایش گرافیکی از مساله میباشد. هدف آن انتخاب منطقه نمونه گردشگری  الف:

اثرات زیست دشگری، تاسیسات گر، ارزش های طبیعی ،موقعیت جغرافیایی، هان شامل زیر ساخت آمعیارهای  باشد.می برتر

 است. محیطی و تاثیرات اقتصادی

ب: محاسبه وزن: در این مرحله هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آن 

 محاسبه میشود

ج:سازگاری سیستم: یکی از مزایای این فرایند کنترل سازگاری سیستم است به عبارت دیگر میتوان سازگاری تصمیم را محاسبه و 

 و یا مردود بودن آن را قضاوت کردقابل قبول 

 

 
 

 هاها و شاخصمراتب گزینهبندي سلسله: طبقه2شکل 

 هدف

 ها شاخص

 هاگزینه
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سه منطقه )؛ زفت و جغاخورسامان، بامورد تحلیل در این پژوهش مناطق نمونه گردشگری  هایها: گزینهکارها یا گزینه. تعیین راهد

 باشد.می (چهارمحال بختیاریاستان های طبیعی غالب و شاخص  در اذبهگردشگری با ج

-ریزی و انجام پژوهشها، مهمترین گام در برنامهشاخص مناسب ها یا معیارها3 تعیینكارها باتوجه به شاخصه. تعیین وضعیت راه

 اصلی هشاخ ششباشد، بر همین اساس در این پژوهش بررسی و تحلیل مناطق نمونه مورد بررسی بر پایه هایی با این ساختار می

 .در سطح سه منطقه نمونه گردشگری صورت گرفت
های زیرساخت، موقعیت جغرافیایی، ارزش های از؛ شاخهشوند كه عبارتند شاخه اصلی منشعب میشش ها از در واقع شاخص

تر آنها هر یک به طبیعی، تأسیسات گردشگری، اثرات زیست محیطی و تاثیرات اقتصادی كه جهت دستیابی به امتیاز دقیق

 شوند.های دیگری تقسیم میزیرشاخص

 Expert Choice افزارو با استفاده از نرم AHPها با تکنیک دهی شاخصوزن

ای كه قابلیت جذب گردشگر بیشتر را به سمت و سوی خود دارد شناخته شود كه در این مرحله از پژوهش سعی شد منطقه نمونه

 شود.برای این منظور عملیات به صورت زیر انجام می

ها، متغییرهای زیرساختهای خام مربوط به شاخص، در این مرحله داده nگزینه و  mها بر اساس مرحله اول3 تشكیل ماتریس داده

 آن دارایهر یک از  وشوند كه بعنوان شاخص اولیه یا سرگروه شناخته مینوع گردشگری و موقعیت جغرافیایی،  ها، تأسیسات،جاذبه

 گیرند.باشند، در یک ماتریس داده قرار میمییک یا چند زیرگروه هم 

 
 رابطه زیر3( بر اساس Wiها )مرحله دوم3 تعیین وزن هر یک از شاخص

 
 

استفاده شده است. وزن دهی در این Expert Choice افزار با استفاده از نرم AHPها از تكنیکبرای تعیین وزن هر یک از شاخص

تكنیک براساس جدول زیر بوده كه در آن همیشه قطر ماتریس مساوی با یک خواهد بود، زیرا ارزش و اهمیت هر شاخص نسبت به 

 باشد.خود برابر با یک می

 هاكمیتی آل ساعتی براي مقایسه دو دویی گزینه 9مقیاس : 1جدول

 Extremely preferred 9 کامالً مرجح

 Very Strongly preferred 7 ترجیح خیلی قوی 

 Strongly preferred 5 ترجیح قوی

 Moderately preferred 3 کمی مرجح

 Equally preferred 1 ترجیح یکسان
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 8، 6، 4، 2 هنگامی که حاالت میانه وجود دارد فواصلترجیحات بین 

 

باشدكه با توجه به حاالت و كمیتی ال ساعتی می 4ها، مقیاس كارها در ارتباط با گزینهسازی مقایسه راهیكی از روشهای كمی

به هر  0جدول شرایط مختلف راه كارها نسبت به یكدیگر، با توجه به شاخص مورد بررسی، امتیازات ذكرشده در ستون سمت چپ 

یابد. درصورتی كه دو گزینه در ارتباط با یكدیگر در حالتی میانی بین دو حالت قرار با گزینه دیگر اختصاص می مقایسهگزینه در 

های زوجی نسبت به هم ارزش شاخصیابد. بر اساس این سبک مقایسه، یرد، اعداد میانی به مقیاس این دو راهكار اختصاص میبگ

گیرد. به عنوان مثال، ردیف ها مورد خوانش قرار می. این جدول یک طرفه است و تنها از طریق ردیفتعیین گردید 2مطابق جدول 

 دهد.های دیگر را نمایش میریک از شاخصاول ارزش شاخص زیرساخت نسبت به ه

 
 هاي گردشگريهاي زوجی نسبت به هم در ارتباط با شاخص: ارزش شاخص2جدول

 ارزش های طبیعی  جغرافیاییموقعیت زیرساخت متغییرها
تأسیسات 

 گردشگری

اثرات زیست 

 محیطی 

 تاثیرات اقتصادی 

 7 6 7 2 6 1 زیرساخت

 3 1 4 2 1 7117 موقعیت جغرافیایی

 8 7 6 1 715 715 ارزش های طبیعی

 8 7 1 7117 7125 7114 تأسیسات گردشگری

 5 1 7114 7114 1 7117 اثرات زیست محیطی 

 1 712 71125 71125 713 7114 تاثیرات اقتصادی 

 

 

جدول بعد برای هر شود و به این ترتیب در ها تعیین میوزن هر شاخص اصلی در مقایسه با سایر شاخص 2با توجه به جدول 

:آیدشاخص وزن مشخصی به دست می  

 هرشاخصي برا شده نییتع اوزان: 3جدول

 مجموع تاثیرات اقتصادی اثرات زیست محیطی  گردشگریتأسیسات ارزش های طبیعی موقعیت جغرافیایی زیرساخت متغییرها

 1 71792 71127 71797 71378 71151 71231 وزن

 

دست آمده است. باتوجه به وزن دهی  به 711برابربا ( Inconsistency Ratioنرخ سازگاری )Expert Choiceاز طریق نرم افزار 

دهی در باشد. بنابراین وزن 711تر یا مساوی با کوچک این نرخ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که میزان آن درصورتی AHPدر 

 .باشدمورد قبول می 7175ها با نرخ ناسازگاری پژوهش حاضر به شاخص



 

11 
 

 

 Expert choiceهاي تعیین شده براي هر شاخص با استفاده از نرم افزار : وزن1نمودار

 AHPها با استفاده از تکنیک بندي نهایی گزینهرتبه

توان گردشگر بیشتری را به خود ای كه میی نمونهبندی( نهایی این پژوهش براساس انتخاب منطقهبندی)رتبهدر نمودار زیر اولویت

ارائه گردیده  AHPاند، با استفاده از تكنیک های تعیین شده گرفتهجذب كند همراه با امتیازی كه نسبت به هم براساس شاخص

 است3 

  هر یک از گزینه ها: رتبه 2نمودار

 

 زیر ساخت

 موقیعیت جغرافیایی 

 ارزش های طبیعی

 تاسیسات گردشگری

 ثرات زیست محیطی ا

 تاثیرات اقتصادی

 سامان 

 بازفت

 چغاخور
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 گیرينتیجه

شاخص عمده شامل3 زیرساخت، موقعیت جغرافیایی،  ششاساس  نتایج بربررسی تحلیل داده ها و  برصلی ا تاكیددر این پژوهش 

شامل سه منطقه )بوده است. هر یک از گزینه ها  اثرات زیست محیطی و تاثیرات اقتصادی ،، تاسیسات گردشگریارزش های طبیعی

. از (9)نمودار ددر جایگاه خاصی قرار می گیرن های فوق الذكرشاخصدر ارتباط با  (سامان، بازفت و چغاخورنمونه گردشگری شامل 

به دلیل دارای بودن امكانات آب )شرب و غیر شرب(، گاز و برق همچنین قرار  چغاخورگردشگری دید زیرساخت ها،  منطقه نمونه 

به ترتیب در رتبه های بعدی  و بازفتسامان منطقه گردشگری در موقعیت مناسب تری قرار دارد، و گرفته در مجاورت جاده اصلی 

زایر فاصله  نبست به دو  امان باالترین امتیاز را دارا بودس منطقه گردشگری در مورد شاخص موقعیت جغرافیایی. قرار می گیرند

چغاخور و بازفت قرار منطقه گردشگری و پس از آن به ترتیب  منطقه دیگر كمترین فاصله را تا اولین روستا، شهر و مركز استان دارد

به ترتیب در رتبه های بعدی قرار  چغاخور و بازفتدر رتبه اول و  ساماننیز منطقه تاسیسات گردشگری  در شاخص رفته است.

 AHP. این نتیجه حاصل جمع بندی زیرشاخص های مختلف مرتبط با شاخص تاسیسات گردشگری از طریق تكنیک  گرفته اند

شگری سامان كه در مجاورت منطقه گرد ه زایندهرودخانبا توجه به موقعیت و برد جاذبه  ارزش های طبیعیدر شاخص  بوده است. 

همچنین منطقه گردشگری چغاخور به دلیل وجود تاالب و نسبت به بازفت بود،  دارای امتیاز برتراین منطقه با فاصله ای زیاد  ،است

 . به خود اختصاص دادهسامان باالترین امتیاز را بعد از  از آن چشم انداز بی نظیر

دارای  نسبت به دو منطقه مورد مطالعه یل تاسیسات انسان ساخت بیشترمحیطی منطقه سامان به دلنظر شاخص اثرات زیست از 

به مراتب باالتر از دو  یدارای امتیاز سامانمنطقه  ،اثرات اقتصادیشاخص  در نهایت با توجه به  ت محیطی بیشتر بود وساثرات زی

در  چغاخور و بازفتو مناطق گردشگری وجود در منطقه می باشد كه به دلیل وسعت و تعداد كاربری های م منطقه دیگر است 

لذا سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در منطقه سامان با توجه به نتایج این تحقیق الویت داشته جایگاههای بعدی قرار می گیرند. 

 و از نظر اقتصادی دارای توجه بهتری است.
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