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  چکیده
هاي گردشگري و باشد. تعیین ارزشهاي گردشگري میتوسعه فعالیت از راهبردهاي توسعه پایدار،

هاي اقتصادي تواند منجر به توسعه درآمدریزي صحیح میه برنامهه به همراقاستعدادهاي طبیعی منط

هاي گردشگري یکی از نقاط پر بختیاري با دارا بودن دامنه وسیعی از پتانسیلوگردد. استان چهارمحال

بندي سه منطقه نمونه گردشگري بازفت، سامان و چغاخور . هدف از این مطالعه الویتستاجاذبه کشور 

 جذب در موثر عوامل از برخی اساس بر ،توصیفی -تحلیلی روشهاي از ترکیبی حاضر پژوهش باشد.می

تحلیل سلسله  است. بدین منظور از روش ارتقا و توسعه سطح مناطق گردشگري جهت يگردشگر

 که دهدمی نشان مطالعه این نتایج شده است. استفاده Expert choice افزار نرم ازتفاده مراتبی با اس

 مناطق توسعه در را سهم بیشترین طبیعی هايارزش شاخص بررسی، مورد هايشاخص میان از

 نمونه منطقه اول، اولویت در سامان گردشگري نمونه منطقه چنینهم. است داشته گردشگري
 .است گرفته قرار سوم اولویت در بازفت گردشگري نمونه منطقه و دوم اولویت در چغاخور گردشگري

 

 بختیاريو، استان چهارمحالاری، معیسلسه مراتب لیتحل ،يمنطقه نمونه گردشگر کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

 بیان مسئله  -1-1

گردشگران  تیاز عوامل مهم در جلب رضا یکی( و kuban,1091) است ستمیمهم قرن ب دهیگردشگري پد

تا گردشگران بتوانند  دآییدر همه نقاط کشور فراهم م حیو تفر دیاست که در جهت گردش، بازد یالتیتسه

توسعه  ارز، اشتغال، لیها، تبدعرضه و تقاضا، موازنه پرداخت لی. توجه به مسانندیخواهند بب یآزادانه آنچه را م

نظر  نیاست. از ا دیل اقتصادي در گردشگري مورد تأکعوام ریو سا هیسو هاي دوو گسترش رفاه، توسعه حرکت

 (.Stabler. 1009) دیآ یعنصر مهم در اقتصاد کشورها به شمار م کیگردشگري 
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از  ستمیهر س نکهیو ا صهیخص نیاست. به تبع ا ستمیس کی گر،یمانند هر موضوع چند بعدي د گردشگري

-یرا به وجود م تیکل کی گر،یکدی بیرد که با ترکدا ییعناصر و اجزا زیگردشگري ن شود،یم لیتشک ییاجزا

در  تیکل کیدر  گرياست. گردش ازمندیآن ن تیو کل ستمیبه شناخت اجزاي س ستمیآورند. درك درست هر س

 یآثار مختلف ییایآنها است که در فضاي جغراف انیانسان، فرهنگ و کنش متقابل م ه،یاز سرما یانیجر رندهیبرگ

خود را  یاز کشورها منافع اقتصادي و اجتماع اريی(. در حال حاضر بسBriedenhann, 2992) نهدیبر جاي م

 برندیخود به کار م رساختهايیکنند و درآمدهاي گردشگري را براي توسعه ز یم افتیاز گردشگري در

(Eccles and Costa,1001.) یطبیع –هاي فرهنگی هن و آثار تاریخی فراوان و جاذبهکشور ایران از تمدن ک 

 یگی)ب به هاي گردشگري در ردیف ده کشور برتر جهان  قرار داردجاذ بودن دارا نظر از و  بوده برخوردار متنوع

وابستگی کشور  لیمتاسفانه به دل رانیاشاره کرد که در کشور ا دیبا گردشگري پایدار نهی(. در زم1309،يروزیف

سعه و گردشگري پایدار باعث شده است که اوال تو اري مناسب درذبع و درآمدهاي نفتی و عدم سیاستگبه منا

هاي گردشگري و زیر ساختها به منابع مالی کمتري توسط بخش خصوصی و دولتی در توسعه امکانات و سایت

کاهش توان اقتصادي  رشد بسیار اندك ورود گردشگر خارجی به کشور و ایصنعت گردشگري هدایت شود و ثان

برنامه  کیمواجه کند لذا می طلبد که  با  يباالتر سکیصنعت را با ر نیا در گذاريهیگردشگران داخلی سرما

صورت  ياقدامات موثرتر ينمونه گردشگر مناطقدر  ییاجرا يتهایاولو نیینسبت به تع ایمنسجم و پو يزیر

است مناطق نمونه گردشگري در هر استان الزم است اولویت بندي و سطح بندي شوند تا بتوان  یهیپذیرد. بد

آنها به بخش خصوص و  ينموده و در خصوص واگذار ییاست را شناسا يبهتر طیشرا يهایی را که دارامنطقه

-پژوهش به سطح نیدر ا نی.  بنابراردیاقدام الزم صورت گ هارساختیز عهجهت توس یمنابع مال صیتخص ای

 نییبه منظور تع ياریبختبازفت، چغاخور و سامان در استان چهارمحال و  يمنطقه نمونه گردشگر 3 بندي

 .میپرداخت يتوسعه گردشگر يکمتر در راستا سکیبا ر يگذار هیمناطق در استان جهت سرما نیا تیالو

مورد  هايرساختیز نییتع نیو همچن تیمرکز نییبراي تع اريیگردشگري مع نواحی بنديواقع سطح در

 ییایدر مطالعات جغراف ايانهیهاي آماري و راشرو شرفتیاست. امروزه با پ ینواح نینابرابري ب لیو تعد ازین

گردشگري است.  یبندي نواح طحس اریمع نیترهاي گوناگون متداول نهیهاي مختلف در زماستفاده از شاخص

 عیگردشگري که بتواند چارچوب مؤثري براي توز یاز نواح یسلسله مراتب لیو تشک نییراستا تع نیدر هم

 ییفضا لیتحل ریسالهاي اخ یو کارکرد مطلوب داشته باشد ضروري است. ط گردشگر و ارائه خدمات مناسب

 یخدمات در نواح عتوزی و گردشگري هايمکان فولوژيمور یگردشگري با هدف بررس هايرساختیها و زجاذبه

و خدمات  هارساختینامتناسب ز عیشود. فقدان رتبه بندي، سطح بندي و به دنبال آن توز یشهري انجام م

از مطالعات و طرح هاي توسعه صنعت  اريیو مشهودي است که در بس اديیبن هايیگري از جمله کاستگردش

 (.1309)غفاري و همکاران،  استگردشگري در کشور ما ملموس 

 

 و ضرورت تیاهم -1-2

 ها،موجود و پی بردن به نابرابري هاي زیرساخت از بهینه برداريبهر ه کیتوسعه گردشگري در  جهت

 توانمی نواحی سطح در آنها بنديرتبه و هازیرساخت شناخت با. است ضروري گردشگري واحین بندي سطح

ي گردشگري فضاها تظرفی و گردشگران تعداد بین هماهنگی بنابراین،. داشت گردشگران بر بهتري مدیریت

ست، اما ها بسیار ضروري است. اگر چه صنعت گردشگري داراي مزایاي بسیاري اموجود به خصوص زیرساخت

موجود، مشکالتی مانند نابسامانی  لیها و پتانسطقه یا ناحیه بدون توجه به ظرفیتورود گردشگر به یک من



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

92-33 December 9035, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

نامناسب اجتماعی، آسیب رساندن به محیط  هاياجتماعی و اقتصادي، شلوغی، تغییر هویت اجتماعی، برخورد

گیري از تاثیرات منفی گردشگري باید نسبت زیست و... را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، براي کاهش و پیش

به تعیین توزیع فضایی مناسب و ساماندهی فضاهاي توریستی برنامه ریزي کرد. تعیین قطب ها و مراکز برتر و 

عدالت اجتماعی و اقتصادي در  نیگردشگري به منظور خدمات رسانی بهتر و همچن وسعهرتبه بندي آنها در ت

-صنعت گردشگري موجبات آشنایی با ملل دیگر، فرهنگ ی(. از طرف1311د، سطح نواحی ضروري است ) موح

می  هنگی،فر -صنعت از نظر اجتماعی  نی. در واقع ادنمایمی فراهم را گویش و هاسرزمین اقوام، نژادها، ها،

 یوهش و بومی هايهاي خاص و ترویج آنها، موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به سنتتواند با شناسایی فرهنگ

در حال نابودي  ه تجدید حیات هنرها و صنایع دستیرایج در جامعه میزبان شده، ب زندگی و معیشت هاي

 (.1311،یگردد )معصوم

شود محسوب می زبانیجامعه م يبه عنوان یک منبع تامین درآمد برا يبعد اقتصادي، صنعت گردشگر از

 ايمنطقه و محلی توسعه به دستیابی راستاي در گردشگري، بخش در هاکه حداکثر بازدهی سرمایه گذاري

الزم و موجود، میزان  هايتظرفی میزان بازار، محیط، امکانات سنجش)سنجی امکان دقیق مطالعات انجام بدون

 ( در راستاي تعیین مناطق داراي توان امکانپذیر نیست.1313توسعه تسهیالت و مانند آن( )قادري،

 پژوهش پیشینه -1-3

جاذبه ها، زیر ساختها و تاسیسات گردشگري تحقیقاتی صورت گرفته است که دراین  زمینه سطح بندي در

ي ها، به مطالعه سطح بندي شهرستان1309وند . شماعی و موسیمکنییخصوص به چند مطالعه اشاره م

این مقاله  فپرداختند. هد  TOPSISهاي گردشگري با استفاده از مدلاستان اصفهان از لحاظ زیر ساخت

  AHPو TOPSISگیري از دو مدلموثر در جذب گردشگر شهري با بهرهبندي براساس برخی از عوامل سطح

 ، هابندي شهرستانبود و نتایج اولیه تحقیق نشان داد که با توجه به معیارهاي در نظر گرفته شده براي سطح

ا سه  از نظر دارا بودن در سطح یک ت ترتیب به مدل طریق از کاشان و شهر شاهین ، اصفهان هايشهرستان

هاي مناسب گردشگري قرار دارند و با ترکیب دو مدل فوق الذکر شهرستان اصفهان و کاشان به زیرساخت

اند . بدري و یاري حصار ترتیب به عنوان نواحی اول و دوم گردشگري بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده

استفاده از روش  ونه گردشگري کهگیلویه و بویر احمد باانتخاب مناطق نم یبه بررس اي، در مطالعه1302

AHP هاي مناسب براي تعیین بهترین مکان از میان تعداد زیادي پرداختند. هدف این مطالعه استفاده از روش

مکان، با تعدادي از معیارها و شاخص ها بود. نتایج تحقیق نشان داد که تحلیل سلسله مراتبی، بهترین روشی 

آن اهمیت هر کدام از معیارها که ترکیبی از معیارهاي کمی و کیفی است مشخص شده مناطق است که در 

گردشگري چشمه بلقیس، کوهگل و منطقه دریاچه سد کوثر به عنوان مناسبترین گزینه براي انتخاب به عنوان 

، در 1301 یدستنان رنجبرو  یمیمنطقه نمونه گردشگري و تهیه طرح جامع گردشگري انتخاب شوند. رح

و  محال)روستاهاي هدف گردشگري استان چهار  مطالعه خود به  ارزیابی و اولویت بندي جاذبه هاي اکوتوریسم

بختیاري( پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که روستاهاي ده چشمه، هوره و آتشگاه به ترتیب از شرا یط بهتري 

 روستاها سایر و اند¬را به خود اختصاص داده 3تا  1ت بجهت سرمایه گذاري برخوردار هستند و به ترتیب اولوی

، به سطح بندي مناطق نمونه گردشگري با بهره گیري از 1301پور  يدری. حرندگییم قرار بعدي هاياولویت در

باغ بهادران، زرین شهر و تاالب گاوخونی استان اصفهان(  يمناطق نمونه گردشگر مطالعه موردي AHP روش

نمونه باغ  هاول، منطق تیاولو یتاالب گاوخون يمطالعه نشان داد منطقه نمونه گردشگر نیا جیپرداخت. نتا

سوم قرار گرفته است.  تی)رحمت آباد( در اولو شهرنیزر يدوم و منطقه نمونه گردشگر تیبهادران در اولو
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منطقـه سـاحلی به ترتیـب بـه مطالعـه در  2991، بندر 2992، هونــگ 2991، دینــت 2991پیریســکین  

یی چان در شمال شرقی چـین، مقاصـد گردشـگري  نگلیغرب اسـترالیا، پـارکهـاي ملـی اسـترالیا، منطقه ج

( به منظور اولویـت بنـدي مناطق AHPویرجینیـاي غربـی امریکـا بـا اسـتفاده از تکنیک سلسله مراتبی )

 گردشگري انتخاب شده، پرداختند.

یابی مناطق توریستی )مطالعه مـوردي اسـتانهـاي جنـوب غربـی چین( با ، در ارز2999 و هنگ جیا

عامل تولید، بازار، صنعت و مشارکت مردمی در بخش  2به بررسی  PCAو  AHPاستفاده از تکنیک 

شـرایط،  نهاي سیچوان و یونیان داراي بهتـریگردشگري پرداختند و به این نتیجـه رسـیدند کـه استان

گ کـین و گوانـگ ژي از وضـعیت متوسط  و استانهاي گویی ژو و تبت از وضـعیت  ضعیفی استانهـاي چونـ

 برخورداراند. يجهت توسعه گردشگر

 و فرضیه پژوهش اهداف -1-4

 يبند تیو الو بنديسطح قیتحق نیصورت گرفته، هدف از ا هايیتوجه به اطالعات موجود و کارشناس با

 باشد. یم ياریسامان در استان چهارمحال و بختبازفت، چغاخور و  يمناطق نمونه گردشگر

 قیروش تحق -2

تحلیلی جهت انجام پژوهش استفاده شده است  -این مقاله با تاکید بر نگرش سیستمی از روش توصیفی در

و مؤثر در انتخاب و توسعه مربوط به معیارهاي اصلی  ازیکه  ابتدا آمار و اطالعات مورد ن بیترت نیو به ا

اطالعات و تعیین مناطق  يرسپس به منظور تجزیه و تحلیل آما شگري جمع آوري شده است.هاي گردفعالیت

گیري شده بهره Expert choiseبا استفاده از نرم افزار  AHPیلیتحل یسلسه مراتب ندینمونه گردشگري، از فرآ

را  یبیلف، ضرامخت يها یابیعوامل و ارز ياستفاده کرده و سپس برا یزوج ساتیاز مقا ندیفرآ نیاست. ا

 يریگمیتصم يندهایفرآ عیساده نمودن و تسر لهیسازد تا بوس یما را قادر م ندیفرآ نیکند. ایمحاسبه م

 هیتجز يبرا ياوهیش AHP. اصوالً مییاتخاذ نما دهیچیرا در مورد موضوعات پ يموثر ماتیخود، تصم یعیطب

 یم یبر اساس نظم سلسه مراتب رهاییمتغ ایبخش ها  نیا دنیآن و چ یبیترک هايبه بخش دهیچیپ تیوضع

و در  رییهر متغ ینسب تیدر مورد اهم ینیع يقضاوت ها يبرا يعدد ياختصاص ارزش ها نیباشد و همچن

 تیالو ندیفرآ یستیتقدم بوده و با نیباالتر يکه دارا ییرهاییمشخص کردن متغ يبراقضاوت ها  لیتحل تینها

است تا سه منطقه نمونه  دهیاساس در پژوهش حاضر تالش گرد نیا . برردیبر اساس آنها صورت گ يبند

انتخاب شده که  اصلی شاخص 1بر اساس ياریبختبازفت، چغاخور و سامان در استان چهارمحال و  يگردشگر

 راتیو تاث یطیمح ستیاثرات ز ،يگردشگر ساتیتأس ،یعیطب يارزش ها ،ییایجغراف تیموقع رساخت،یشامل ز

 شود . يدسطح بن ياقتصاد

 مورد مطالعه هایمحدوده شناخت -2-1

استان،  يزیو برنامه ر تیریکیلومتر مربع )سازمان مد 11133چهارمحال و بختیاري با وسعت  استان

دقیقه شرقی  21درجه و  11دقیقه تا  21درجه و  20(. در جنوب غربی کشور و بین طول جغرافیایی 1313

دقیقه شمالی واقع شده است و از شمال و مشرق به  21رجه و د 32دقیقه تا  0درجه و 31 ییایوعرض جغراف

به استان  یاحمد و از سمت شمال غرب ریو بو هیلویاستان اصفهان، غرب به خوزستان، جنوب به استان کهگ
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 هايمناطق حفاظت شده و شکار ممنوع، تاالب ،یملّ هاياستان از وجود پارك نی. اشودیلرستان محدود م

 .  باشدمی مندبهره یکوهستان سارهايو جذاب و چشمه بایز اریبس

 

 

 

 در کشور یاریاستان چهار محال بخت تیموقع -1-2شکل 

 

 بازفت یمنطقه نمونه گردشگر تیموقع -2-2

چم قلعه قرار گرفته  ينمونه مورد مطالعه در شهرستان کوهرنگ ، بخش بازفت و در جوار روستا منطقه

درجه طول  20دقیقه و  11درجه طول شرقی و حداکثر  21دقیقه و  21 است. شهرستان کوهرنگ  در حداقل

و روستاي  الیدرجه عرض شم 32دقیقه و  19درجه عرض شمالی و حداکثر  31دقیقه و  21شرقی و حداقل 

دقیقه قرار دارد) سازمان  12درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی  2درجه و  19چم قلعه در طول جغرافیایی 

 199و تا مرکز استان  لومتریک 131(. فاصله روستا تا شهرستان کوهرنگ 1319 ها،ياریو ده هايشهردار

 باشد. یم لومتریک
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 منطقه نمونه گردشگری بازفت تیموقع -2-2شکل 

 

 

 چغاخور یمنطقه نمونه گردشگر تیموقع -2-3

ور واقع در غرب تاالب چغاخ یجنوب هیدر حاش ییایجغراف تیچغاخور از نظر موقع يمنطقه نمونه گردشگر

قرار دارد و در  ياریاز  استان چهارمحال و بخت یدهستان امامزاده حمزه عل ،یشهرستان بروجن، بخش بلداج

از  یکیچغاخور در  بباشد. تاال یم بکیو س یدستگرد، خدر آباد، متوئ يتعامل تنگاتنگ با روستاها

 یجاده اصل ریاز مرکز استان در مس يلومتریک 19و در فاصله  ياریاستان چهارمحال و بخت يدشتگونها

درجه و  31 ییایتاالب در مختصات جغراف نیکالر واقع شده است. ا يدر شمال کوهها ذهای –ناغان  -شهرکرد

 یطول شرق قهیدق 11درجه و  19تا  قهیدق 12درجه و  19و  یشمال عرض قهیدق 19درجه و  31تا  قهیدق 12

جنوب  يلومتریک 19 یبیتاالب در فاصله تقر نیآزاد قرار دارد. ا ياهایاز سطح در يمتر 2291در ارتفاع 

 یدر محدوده غرب یاسیس ماتیغرب بروجن واقع است و از نظر تقس يلومتریک 29 یبیشهرکرد و فاصله تقر

 بروجن جاي دارد.   شهرستان
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 گردشگری چغاخورمنطقه نمونه  تیموقع -3-2شکل 

 امانس یمنطقه نمونه گردشگر تیموقع -2-4

نمونه گردشگري سامان در شهرستان شهرکرد از توابع استان چهارمحال و بختیاري و در  منطقه

 نیقرار گرفته است . ا یسخت آباد طباطبائ يو در جنوب روستا ریشوراب کب يشمال روستا يلومتریک2

فراوان از  هايانسیلپت يمنطقه دارا نیا نینفر است همچن 31101روستا با جمعیتی برابر با  23منطقه داراي 

نظر محیطی و طبیعی مانند کوهستان منحصربه فرد، هواي سالم، رودخانة زیباي زاینده رود و چشم اندازهاي 

اطراف آن و نیز جاذبه هاي گردشگري همچون پل زمانخان، دهکدة سیاحتی زاگرس و آثار تاریخی و مذهبی، 

در سمت شمال شرق رودخانه  ریشوراب کب یرقمال شهکتاردر ش 211مورد مطالعه با مساحت  تی. ساباشدیم

 رود قرار گرفته است. ندهیزا
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 منطقه نمونه گردشگری چغاخور تیموقع -4-2شکل 

 

 پژوهش  یهاافتهی -3

 يسطح بند يبر شاخصها یمورد نظر مبتن کیتکن حیمطلوب است بطور صح جهیبه نت افتنیدست  جهت

 شود.  یارائه م ریه شرح زمراحل ب نرویاجرا گردد. از ا

. هدف آن انتخاب باشدیاز مساله م یکیگراف شینما کی ندیفرا نی: ساختن سلسله مراتب سنجش: االف

 يارزش ها ،ییایجغراف تیساخت ها، موقع ریآن شامل ز يارهای. معباشدیبرتر م يمنطقه نمونه گردشگر

 است. يقتصادا راتیو تاث یطیمح ستیاثرات ز ،يگردشگر ساتیتاس ،یعیطب

 یمرحله هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوج نی: محاسبه وزن: در اب

 شودیشده و وزن آن محاسبه م سهیمقا

 توانیم گریاست به عبارت د ستمیس يکنترل سازگار ندیفرا نیا يایاز مزا یکی: ستمیس يسازگار :ج

 .مردود بودن آن را قضاوت کرد ای را محاسبه و قابل قبول و میتصم يسازگار

سامان،  يپژوهش مناطق نمونه گردشگر نیدر ا لیمورد تحل هاينهی: گزهانهیگز ای کارهاراه نیید. تع

( ياریغالب و شاخص  در استان چهارمحال بخت یعیطب هاي¬با جاذبه يبازفت و چغاخور؛ )سه منطقه گردشگر

 .باشدیم
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گام در  نمهمتری ها،مناسب شاخص نیی: تعارهایمع ای هاشاخص به جهباتو کارهاراه تیوضع نیی. تعه

 لیو تحل یپژوهش بررس نیاساس در ا نیبر هم باشد،یساختار م نیبا ا هاییو انجام پژوهش يزریبرنامه

 صورت گرفت. يردر سطح سه منطقه نمونه گردشگ یشش شاخه اصل هیبر پا یمناطق نمونه مورد بررس

 تیموقع رساخت،یز هايکه عبارتند از؛ شاخصه شوندیمنشعب م اصلی شاخه شش از هاواقع شاخص در

که جهت  ياقتصاد راتیو تاث یطیمح ستیاثرات ز ،يگردشگر ساتیتأس ،یعیطب هايارزش ،ییایجغراف

 .شوندیم میتقس يگرید هايرشاخصیبه ز کیآنها هر  ترقیدق ازیبه امت یابیدست

 

 

 

 

 هاو شاخص هانهگزی مراتب لسلهس بندی: طبقه1-3 شکل
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 Choice Expertافزار و با استفاده از نرم AHP کتکنی با هاشاخص دهیوزن -3-1

 يرا به سمت و سو شتریجذب گردشگر ب تیکه قابل ايشد منطقه نمونه یمرحله از پژوهش سع نیا در

 .شودیم مانجا ریبه صورت ز اتیمنظور عمل نیا يخود دارد شناخته شود که برا

خام مربوط به  هايمرحله داده نیشاخص، در ا nو  نهیگز m اساس بر هاداده سیماتر لیاول: تشک مرحله

 ای هیکه بعنوان شاخص اول ،ییایجغراف تیو موقع ينوع گردشگر سات،تأسی ها،جاذبه ها،رساختیز يرهاییمتغ

داده قرار  سیماتر کیدر  باشند،یهم م روهرگیچند ز ای کی ياز آن دارا کیو هر  شوندیسرگروه شناخته م

 .رندگییم

 

 
 :ری( بر اساس رابطه زWi) هااز شاخص کیوزن هر  نییدوم: تع مرحله

 

 
استفاده شده  Expert Choice افزاربا استفاده از نرم AHPکتکنی از هااز شاخص کیوزن هر  نییتع يبرا

خواهد  کیبا  يمساو سیقطر ماتر شهیبوده که در آن هم ریبراساس جدول ز کیتکن نیدر ا یاست. وزن ده

 .باشدیم کیهر شاخص نسبت به خود برابر با  تیارزش و اهم رایبود، ز

 هانهیگز ییدو دو سهیمقا یبرا یآل ساعت یتیکم 9 اسی: مق1-3جدول
 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

 8، 6، 4، 2 هنگامی که حاالت میانه وجود دارد ترجیحات بین فواصل

 

 که باشدیم یال ساعت یتیکم 0 اسیمق ها،نهگزی با ارتباط در کارهاراه سهیمقا سازيیکم ياز روشها یکی

 ازاتیامت ،یبا توجه به شاخص مورد بررس گر،یکدیمختلف راه کارها نسبت به  طیبا توجه به حاالت و شرا

که  ی. درصورتابدییم ختصاصا گرید نهیبا گز سهیدر مقا نهیبه هر گز 1ذکرشده در ستون سمت چپ جدول 

دو راهکار  نیا اسیبه مق یانیاعداد م رد،یدو حالت قرار بگ نیب یانیم یدر حالت گریکدیدر ارتباط با  نهیدو گز

 نییتع 2نسبت به هم مطابق جدول  یزوج هايارزش شاخص سه،یسبک مقا نی. بر اساس اابدییاختصاص م

 فی. به عنوان مثال، ردردگییمورد خوانش قرار م هافیرد قیطرطرفه است و تنها از  کیجدول  نی. ادیگرد

 .دهدیم شیرا نما گرید هاياز شاخص کینسبت به هر رساختیاول ارزش شاخص ز
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 یگردشگر هاینسبت به هم در ارتباط با شاخص یزوج های: ارزش شاخص2-3جدول

 زیرساخت متغییرها
-موقعیت

 جغرافیایی
 ارزش هاي طبیعی 

تأسیسات 

 گردشگري

اثرات زیست 

 محیطی 

 تاثیرات اقتصادي 

 9 1 9 2 1 1 زیرساخت

رافیاییموقعیت جغ  9119 1 2 2 1 3 

 1 9 1 1 911 911 ارزش هاي طبیعی

 1 9 1 9119 9121 9112 تأسیسات گردشگري

 1 1 9112 9112 1 9119 اثرات زیست محیطی 

 1 912 91121 91121 913 9112 تاثیرات اقتصادي 

 

 بیترت نیو به ا شودیم نتعیی هاشاخص ریبا سا سهیدر مقا یوزن هر شاخص اصل 2-3توجه به جدول  با

 :دآییبه دست م یهر شاخص وزن مشخص يدر جدول بعد برا

 

 هرشاخص یشده برا نیی: اوزان تع3-3ل جدو

ريگردشگتأسیسات ارزش هاي طبیعی موقعیت جغرافیایی زیرساخت متغییرها  مجموع تاثیرات اقتصادي اثرات زیست محیطی  

 1 91902 91129 91909 91391 91111 91231 وزن

 

به دست آمده  911( برابربا Inconsistency Ratio) ينرخ سازگارExpert Choice نرم افزار  قیطر از

 ترآن کوچک زانیقرار خواهد گرفت که م رشینرخ مورد پذ نیا یدرصورت AHPدر  یاست. باتوجه به وزن ده

مورد قبول  9191 يازگارسنا نرخ با هادر پژوهش حاضر به شاخص یدهوزن نیباشد. بنابرا 911با  يمساو ای

 باشد.می

 

 Expert choiceهای تعیین شده برای هر شاخص با استفاده از نرم افزار : وزن1-3نمودار

  ساخت ریز
  ییایجغراف تیعیموق

 یعیطب يها ارزش
 يگردشگر ساتیتاس

  یطیمح ستیز اثرات
 ياقتصاد راتیتاث
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: مقایسه گزینه در هر یک از معیارها3نمودار  

 

 

 

 AHP کیبا استفاده از تکن هانهیگز یینها بندیرتبه -3-2

 توانیکه م اينمونه يپژوهش براساس انتخاب منطقه نیا یی( نهابندي)رتبهبنديتیاولو رینمودار ز در

شده  نییتع هايکه نسبت به هم براساس شاخص يازیرا به خود جذب کند همراه با امت يشتریگردشگر ب

 .است دهیارائه گرد AHP کتکنی از استفاده با اند،گرفته

 Expert choiceافزار  های تعیین شده برای هر شاخص با استفاده از نرم: وزن2-3نمودار

 

 سامان 

 بازفت
 چغاخور

 

موقعیت  زیر ساخت

 جغرافیایی

هاي ارزش

 طبیعی

 تاسیسات

 گردشگري
اثرات زیست 

 محیطی
 اثرات اقتصادي
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 یریگ جهینت -4

بر اساس شش شاخص عمده شامل:  جینتا یداده ها و بررس لیبر تحل یاصل دیپژوهش تاک نیا در

 راتیو تاث یطیمح ستیاثرات ز ،يگردشگر ساتیتاس ،یعیطب يارزش ها ،ییایجغراف تیموقع رساخت،یز

( در اخورشامل سامان، بازفت و چغ يونه گردشگرها )شامل سه منطقه نم نهیاز گز کیبوده است. هر  ياقتصاد

ها،  منطقه نمونه  رساختیز دی(. از د3)نمودار رندیگ یقرار م یخاص گاهیفوق الذکر در جا هايارتباط با شاخص

قرار گرفته در  نیشرب(، گاز و برق همچن ریبودن امکانات آب )شرب و غ يدارا لیچغاخور به دل يگردشگر

در رتبه  بیسامان و بازفت به ترت يگردشگر قهقرار دارد، و منط يمناسب تر تیموقع در یمجاورت جاده اصل

را دارا  ازیامت نیسامان باالتر يمنطقه گردشگر ییایجغراف تی. در مورد شاخص موقعرندیگ یقرار م يبعد يها

ستان دارد و پس از آن روستا، شهر و مرکز ا نیفاصله را تا اول نیکمتر گریفاصله  نبست به دو منطقه د رایبود ز

منطقه سامان  زین يگردشگر ساتیچغاخور و بازفت قرار رفته است. در شاخص تاس يگردشگر همنطق بیبه ترت

 يحاصل جمع بند جهینت نیا .قرار گرفته اند يبعد يدر رتبه ها بیدر رتبه اول و چغاخور و بازفت به ترت

 شاخصدر بوده است.  AHP کیتکن قیاز طر يگردشگر ساتیمختلف مرتبط با شاخص تاس يها رشاخصیز

سامان  يکه در مجاورت منطقه گردشگر ندهیو برد جاذبه رودخانه زا تیبا توجه به موقع یعیطب يهاارزش

چغاخور  يمنطقه گردشگر نیبرتر نسبت به بازفت بود، همچن ازیامت يدارا ادیز يمنطقه با فاصله ا نیاست، ا

اختصاص داده. از نظر  خودرا به  ازیامت نیتراز آن بعد از سامان باال رینظ یداز بوجود تاالب و چشم ان لیبه دل

نسبت به دو منطقه مورد  شتریانسان ساخت ب ساتیتاس لیمنطقه سامان به دل یطیمح ستیشاخص اثرات ز

مان منطقه سا ،يبا توجه به شاخص اثرات اقتصاد تیدر نهابود و  شتریب یطیمح ستیاثرات ز يمطالعه دارا

موجود در  يها يوسعت و تعداد کاربر لیکه به دل ستا گریبه مراتب باالتر از دو منطقه د يازیامت يدارا

و  يگذار هی. لذا سرمارندیگ یقرار م يبعد يگاههایچغاخور و بازفت در جا يباشد و مناطق گردشگر یمنطقه م

توجه  يدارا يداشته و از نظر اقتصاد تیالو قیتحق نیا جیدر منطقه سامان با توجه به نتا يتوسعه گردشگر

 است. يبهتر
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فضاهاي گردشگري  زيی، سطح بندي و برنام هر 1309بخت، داوود،  کیو مرادي، محمود و ن نیغفاري، رام [1]  
 ازدهم،ی شماره سوم، سال اي،د، مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه راحمیتان بوبخش مرکزي شهرس ییروستا

 .111 -09، صص  1309زمستان 

 

 کوثر کیتهران: انتشارات پ ،يگردشگر تی(. ماه1311مسعود. ) ،یمعصوم [1] 
 

 ها و دهیاري ها.(، اصول توسعة پایدار گردشگري روستایی، انتشارات سازمان شهرداری 1313قادري، زاهد، )  [9]

 

و  SWOT لیاستان لرستان براساس تحل يتوسعه صنعت گردشگر ياستراتژ نی(، تدو1309)اریاله  ،يروزیف یگیب [1]

 يدکتر مهد ییتحول، به راهنما تیریمد  یبازرگان تیریارشد رشته مد ینامه کارشناس انی، پا يشبکه ا لیتحل ندیفرآ

 111ص. و بلوچستان، ص ستانیدانشگاه س ،یکاظم
 

 .1319ها،ياریو ده هايسازمان شهردار [0]
 

 .1313استان،  يزیو برنامه ر تیریسازمان مد[19]

 

 یصنعت تیریسازمان مد ران؛یمد يبرا يساز می(، تصم1319اصغر، ) یعل قیتوماس، توف ساعتی. ال[11] 


