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 چکیده 

 توزیع در توازن عدم بختیاری، و چهارمحال  استان جمله از ایران در گردشگری مشکالت و مسائل از یکی

 بندیسطح.  است گردشگری نواحی میان تعاملی رابطه بر مبتنی مراتب سلسله وجود فقدان و اییفض

 با که نواحی بین نابرابری تعدیل و نیاز مورد های زیرساخت تعیین برای است معیاری گردشگری نواحی

 خدمات ارائه و گردشگر توزیع برای را موثرتری چارچوب گردشگری نواحی از مراتبی سلسله تشکیل

 با که توصیفی -تحلیلی روشهای از است ترکیبی حاضر پژوهش. نمایدمی فراهم  مطلوب کارکرد و مناسب

 سامان و چغاخور بازفت، گردشگری نمونه مناطق اینجا در که) گردشگری نمونه مناطق بندی سطح هدف

 استان در اریگذ سرمایه جهت گردشگر جذب در موثر عوامل از برخی اساس بر و( است شده گزینش

 مطالعه این نتایج .است گردیده تهیه Expert choice افزار نرم از گیری بهره با بختیاری و چهارمحال

 توسعه در را سهم بیشترین طبیعی هایارزش شاخص بررسی، مورد هایشاخص میان از که دهدمی نشان

 اولویت در سامان گردشگری نهنمو منطقه مراتبی سلسله نظر از چنینهم. است داشته گردشگری مناطق

 قرار سوم اولویت در بازفت گردشگری نمونه منطقه و دوم اولویت در چغاخور گردشگری نمونه منطقه اول،

 .است گرفته

 

 معیار ،Expert Choice مراتبی، سلسه تحلیل گردشگری، نمونه منطقهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
  بیان مسئله

 که است تسهیالتی رضایت گردشگران جلب در مهم عوامل از ( و یکیkuban,8091)است بیستم قرن مهم پدیده گردشگری

 ببینند.  خواهند می را آنچه آزادانه بتوانند تا گردشگران آیدمی فراهم کشور نقاط همه در تفریح و بازدید گردش، جهت در

 و دوسویه های حرکت توسعه رفاه، گسترش و هتوسع اشتغال، ارز، تبدیل ها، پرداخت موازنه تقاضا، و عرضه مسایل به توجه

 آید می شمار به کشورها اقتصاد در مهم عنصر یک گردشگری نظر این از. است مورد تأکید گردشگری در اقتصادی عوامل سایر

.(Stabler,8009) 

 تشکیل زاییاز اج سیستم هر اینکه و خصیصه این تبع به. است سیستم یک دیگر، بعدی چند موضوع هر مانند گردشگری

 به سیستم هر درست می آورند. درك وجود به را کلیت یک یکدیگر، ترکیب با که دارد اجزایی و عناصر نیز گردشگری میشود،

 متقابل کنش و فرهنگ انسان، سرمایه، از جریانی برگیرنده در کلیت یک در است. گردشگری نیازمند سیستم اجزای شناخت

 از بسیاری حاضر حال در .(Briedenhann, 4992) مینهد جای بر مختلفی آثار یاییجغراف فضای که در است آنها میان

 توسعه زیرساختهای برای را گردشگری درآمدهای و کنند می دریافت گردشگری از را خود اجتماعی و اقتصادی کشورها منافع

 – فرهنگی های جاذبه و فراوان اریخیت آثار و کهن تمدن از ایران کشور.( Eccles and Costa,8001)  میبرند کار به خود

 بیگی)دارد قرار  جهان برتر کشور ده ردیف در گردشگری های جاذبه بودن دارا نظر از و  بوده برخوردار متنوع طبیعی

 و منابع به کشور وابستگی دلیل به متاسفانه ایران کشور در که کرد اشاره باید  پایدار گردشگری زمینه در(.  8909فیروزی،

 توسط کمتری مالی منابع اوال که است شده باعث پایدار گردشگری و درتوسعه مناسب سیاستگزاری عدم و نفتی مدهایدرآ

 رشد ثانیا و شود هدایت گردشگری صنعت به ساختها زیر و گردشگری های سایت و امکانات توسعه در دولتی و خصوصی بخش

 ریسک با را صنعت این در گذاریسرمایه داخلی گردشگران قتصادیا توان وکاهش کشور به خارجی گردشگر ورود اندك بسیار

 نمونه مناطق در اجرایی اولویتهای تعیین به نسبت پویا و منسجم ریزی برنامه یک با که طلبد می لذا کند مواجه باالتری

 سطح و بندی ولویتا است الزم استان هر در گردشگری نمونه مناطق است بدیهی. پذیرد صورت موثرتری اقدامات گردشگری

 بخش به آنها واگذاری خصوص در و نموده شناسایی را است بهتری شرایط دارای که را هاییمنطقه بتوان تا شوند بندی

 9 بندیسطح به پژوهش این در بنابراین.  گیرد صورت الزم اقدام هازیرساخت توسعه جهت مالی منابع تخصیص یا و خصوص

 استان در مناطق این الویت تعیین منظور به بختیاری و چهارمحال استان در سامان و چغاخور بازفت، گردشگری نمونه منطقه

 .پرداختیم گردشگری توسعه راستای در کمتر ریسک با گذاری سرمایه جهت

 نابرابری تعدیل و نیاز مورد هایزیرساخت تعیین همچنین و مرکزیت تعیین برای معیاری گردشگری نواحی بندیسطح واقع در

 در مختلف های شاخص از استفاده جغرافیایی مطالعات در ایرایانه و آماری های روش پیشرفت با امروزه. است نواحی بین

 مراتبی سلسله تشکیل و تعیین راستا همین در.  است گردشگری نواحی بندی سطح معیار ین تر متداول گوناگون های زمینه

 باشد داشته مطلوب کارکرد و مناسب خدمات ارائه و گردشگر توزیع برای مؤثری چارچوب بتواند که گردشگری نواحی از

 هایمکان مورفولوژی بررسی هدف با گردشگری زیرساختهای و هاجاذبه فضایی تحلیل اخیر سالهای طی. است ضروری

 نامتناسب زیعتو آن دنبال به و بندی سطح بندی، رتبه فقدان. شود می انجام شهری نواحی در خدمات توزیع و گردشگری

 توسعه های طرح و مطالعات از بسیاری در که است مشهودی و بنیادی هایکاستی جمله از گردشگری خدمات و هازیرساخت

 (.8909 همکاران، و غفاری) است ملموس ما کشور در گردشگری صنعت
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 اهمیت و ضرورت

 نواحی بندی سطح ها،نابرابری به بردن پی و ودموج های زیرساخت از بهینه برداریه بهر یک در گردشگری توسعه جهت

 گردشگران بر بهتری مدیریت توانمی نواحی سطح در آنها بندی رتبه و هازیرساخت شناخت با. است ضروری گردشگری

 ضروری بسیار ها زیرساخت خصوص به موجود گردشگری فضاهای ظرفیت و گردشگران تعداد بین هماهنگی بنابراین، .داشت

 ها ظرفیت به توجه بدون ناحیه یا منطقه یک به گردشگر ورود اما است، بسیاری مزایای دارای گردشگری صنعت چه راگ. است

 نامناسب برخوردهای اجتماعی، هویت تغییر شلوغی، اقتصادی، و اجتماعی نابسامانی مانند مشکالتی موجود، پتانسیل و

 منفی تاثیرات از پیشگیری و کاهش برای بنابراین،. داشت خواهد لدنبا به را... و زیست محیط به رساندن آسیب اجتماعی،

 مراکز و ها قطب تعیین. کرد ریزی برنامه توریستی فضاهای ساماندهی و مناسب فضایی توزیع تعیین به نسبت باید گردشگری

 سطح در اقتصادی و یاجتماع عدالت همچنین و بهتر رسانی ت خدما منظور به گردشگری توسعه در آنها بندی رتبه و برتر

 اقوام، نژادها، ها،فرهنگ دیگر، ملل با آشنایی موجبات گردشگری صنعت طرفی از (.8918 موحد،) است ضروری نواحی

 خاص های فرهنگ شناسایی با تواند می فرهنگی، - اجتماعی نظر از صنعت این واقع در. نمایدمی فراهم را گویش و هاسرزمین

 شده، میزبان جامعه در رایج  زندگی و معیشت های شیوه و بومی هایسنت به نسبت مردم آگاهی ایشافز موجب آنها، ترویج و

 (.8911معصومی،) گردد نابودی حال در دستیِ صنایع و هنرها حیات تجدید به

 ازدهیب حداکثر که شود می محسوب میزبان جامعه برای درآمد تامین منبع یک عنوان به گردشگری صنعت اقتصادی، بعد از

 امکان دقیق مطالعات انجام بدون ای منطقه و محلی توسعه به دستیابی راستای در گردشگری، بخش در هاگذاری سرمایه

 در( 8919قادری،( )آن مانند و تسهیالت توسعه میزان موجود، و الزم هایظرفیت میزان بازار، محیط، امکانات سنجش)سنجی

 .نیست پذیرامکان توان دارای مناطق تعیین راستای

 پژوهش پیشینه

 چند به خصوص دراین که است گرفته صورت تحقیقاتی گردشگری تاسیسات و ساختها زیر ها، جاذبه بندی سطح زمینه در

 ساخت زیر لحاظ از اصفهان استان های شهرستان بندی سطح مطالعه به ،8909 وندموسی و شماعی کنیم.می اشاره مطالعه

 جذب در موثر عوامل از برخی براساس بندی سطح مقاله این هدف. پرداختند TOPSISمدل زا استفاده با گردشگری های

 در معیارهای به توجه با که داد نشان تحقیق اولیه نتایج و بود  AHPو  TOPSISمدل دو از گیری بهره با شهری گردشگر

 سطح در ترتیب به مدل طریق از کاشان و شهر شاهین ، اصفهان هایشهرستان ، هاشهرستان بندی سطح برای شده گرفته نظر

 و اصفهان شهرستان الذکر فوق مدل دو ترکیب با و دارند قرار گردشگری مناسب های زیرساخت بودن دارا نظر از  سه تا یک

 حصار یاری و بدری . اند داده اختصاص خود به را امتیاز بیشترین گردشگری دوم و اول نواحی عنوان به ترتیب به کاشان

. پرداختند  AHP روش از بااستفاده احمد بویر و کهگیلویه گردشگری نمونه مناطق انتخاب بررسی به ایمطالعه در ،8904

 و معیارها از تعدادی با مکان، زیادی تعداد میان از مکان بهترین تعیین برای مناسب روشهای از استفاده مطالعه این هدف

 که معیارها از کدام هر اهمیت آن در که است روشی بهترین مراتبی، سلسله لیلتح که داد نشان تحقیق نتایج. بود ها شاخص

 به کوثر سد دریاچه منطقه و کوهگل بلقیس، چشمه گردشگری مناطق شده مشخص است کیفی و کمی معیارهای از ترکیبی
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 عنوان گزینه مناسبترین

 برای عنوان به انتخاب

  به خود مطالعه در ،8908 دستنانی رنجبر و رحیمی .شوند انتخاب ریگردشگ جامع طرح تهیه و گردشگری نمونه منطقه

  چهار استان گردشگری هدف روستاهای)اکوتوریسم های جاذبه بندی اولویت و ارزیابی

 

 

 بجهت بهتری یط شرا از ترتیب به آتشگاه و هوره چشمه، ده روستاهای که داد نشان تحقیق نتایج. پرداختند( بختیاری و محال

  بعدی هایاولویت در روستاها سایر و اند¬داده اختصاص خود به را 9 تا 8 اولویت ترتیب به و هستند برخوردار گذاری هسرمای

 مناطق:موردی مطالعهAHP  روش از گیری بهره با گردشگری نمونه مناطق بندی سطح به ،8908 پور حیدری .گیرندمی قرار

 نمونه منطقه داد نشان مطالعه این نتایج. پرداخت( اصفهان استان گاوخونی بتاال و شهر زرین بهادران، باغ گردشگری نمونه

 رحمت) شهرزرین گردشگری نمونه منطقه و دوم اولویت در بهادران باغ نمونه منطقه اول، اولویت گاوخونی تاالب گردشگری

 بـه ترتیـب به  4991  بندر  ، 4994   هونــگ ،4991  دینــت ، 4998  پیریســکین .است گرفته قرار سوم اولویت در( آباد

 مقاصـد چـین، شرقی شمال در چان یی جنگلی منطقه اسـترالیا، ملـی پـارکهـای اسـترالیا، غرب سـاحلی منطقـه در مطالعـه

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

 .پرداختند شده، انتخاب ریگردشگ

 تکنیک از استفاده با( چین غربـی جنـوب اسـتانهـای مـوردی مطالعه) توریستی مناطق ارزیابی در ،4999   هنگ و جیا

AHP و PCA نتیجـه این به و پرداختند گردشگری بخش در مردمی مشارکت و صنعت بازار، تولید، عامل 2 بررسی به 

  متوسط وضـعیت از ژی گوانـگ و کـین چونـگ استانهـای  شـرایط، بهتـرین دارای یونیان و وانسیچ استانهای  کـه رسـیدند

 .برخورداراند گردشگری توسعه جهت ضعیفی  وضـعیت از تبت و ژو گویی استانهای و

 پژوهش فرضیه و اهداف

 نمونه مناطق بندی الویت و بندیسطح تحقیق این از هدف گرفته، صورت هایکارشناسی و موجود اطالعات به توجه با

 .باشد می بختیاری و چهارمحال استان در سامان و چغاخور بازفت، گردشگری
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 روش تحقیق

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

 شده آوری جمع گردشگری های فعالیت توسعه و انتخاب در مؤثر و اصلی عیارهایم به مربوط نیاز مورد اطالعات و آمار ابتدا

 AHPتحلیلی مراتبی سلسه فرآیند از گردشگری، نمونه مناطق تعیین و اطالعات آماری تحلیل و تجزیه منظور به سپس.است

 برای سپس و کرده استفاده زوجی مقایسات از فرآیند این. است شده گیری بهره Expert choice افزار نرم  از استفاده با

 تسریع و نمودن ساده بوسیله تا سازد می قادر را ما فرآیند این. کند می محاسبه را ضرایبی مختلف، های ارزیابی و عوامل

 ای شیوه AHP اصوالً. نماییم اتخاذ پیچیده موضوعات مورد در را موثری تصمیمات خود، طبیعی گیریتصمیم فرآیندهای

 باشد می مراتبی سلسه نظم اساس بر متغییرها یا ها بخش این چیدن و آن ترکیبی هایبخش به پیچیده وضعیت تجزیه برای

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

 این بر. گیرد صورت آنها اساس بر بندی الویت فرآیند بایستی و بوده تقدم باالترین دارای که متغییرهایی کردن مشخص برای

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

 ساتتأسی طبیعی، های ارزش جغرافیایی، موقعیت زیرساخت،  شامل که شده انتخاب اصلی شاخص 1اساس بر بختیاری

 . شود بندی سطح اقتصادی تاثیرات و محیطی زیست اثرات گردشگری،

 

 
 مطالعه مورد هایمحدوده شناخت

 غربی جنوب در(. 8919 استان، ریزی برنامه و مدیریت سازمان) مربع کیلومتر 81199 وسعت با بختیاری و چهارمحال استان

 تا دقیقه 0و درجه 98 جغرافیایی وعرض شرقی دقیقه 41 و درجه 18 تا دقیقه 41 و درجه 20 جغرافیایی طول بین و کشور

 استان به جنوب خوزستان، به غرب اصفهان، استان به مشرق و شمال از و است شده واقع شمالی دقیقه 21 و درجه 94

 مناطق ملّی، هایپارك وجود از استان این.  شودمی د محدو لرستان استان به غربی شمال سمت از و احمد بویر و کهگیلویه

   .باشدمی مندبهره کوهستانی سارهایچشمه و جذاب و زیبا بسیار هایتاالب ممنوع، شکار و شده حفاظت
 

 موقعیت استان چهار محال بختیاری در کشور



    

6 

 

 
 

 موقعیت منطقه نمونه گردشگری بازفت

منطقه نمونه مورد مطالعه در شهرستان کوهرنگ ، بخش بازفت و در جوار روستای چم قلعه قرار گرفته است. شهرستان 

 98دقیقه و  41درجه طول شرقی و حداقل  20دقیقه و  11درجه طول شرقی و حداکثر  21دقیقه و  41در حداقل   کوهرنگ

دقیقه  4درجه و  19درجه عرض شمالی و روستای چم قلعه در طول جغرافیایی  94دقیقه و  89درجه عرض شمالی و حداکثر 

(. فاصله روستا تا شهرستان 8919ها، ها و دهیاریشهرداریدقیقه قرار دارد) سازمان  84درجه و  94و عرض جغرافیایی 

 کیلومتر می باشد. 899کیلومتر و تا مرکز استان  891کوهرنگ 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه نمونه گردشگری بازفت

 موقعیت منطقه نمونه گردشگری چغاخور

تاالب چغاخور واقع در غرب شهرستان بروجن، منطقه نمونه گردشگری چغاخور از نظر موقعیت جغرافیایی در حاشیه جنوبی 

بخش بلداجی، دهستان امامزاده حمزه علی از  استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و در تعامل تنگاتنگ با روستاهای 

دستگرد، خدر آباد، متوئی و سیبک می باشد. تاالب چغاخور در یکی از دشتگونهای استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله 

ایذه در شمال کوههای کالر واقع شده است. این تاالب در  –ناغان  -کیلومتری از مرکز استان در مسیر جاده اصلی شهرکرد 19

 11درجه و  19دقیقه تا  14درجه و  19دقیقه عرض شمالی و  19درجه و  98دقیقه تا  12درجه و  98مختصات جغرافیایی 

کیلومتری جنوب  19طح دریاهای آزاد قرار دارد. این تاالب در فاصله تقریبی متری از س 4491دقیقه طول شرقی در ارتفاع 

کیلومتری غرب بروجن واقع است و از نظر تقسیمات سیاسی در محدوده غربی شهرستان بروجن  29شهرکرد و فاصله تقریبی 

 جای دارد.
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 منطقه نمونه گردشگری چغاخورموقعیت جغرافیایی 

 ی سامانموقعیت منطقه نمونه گردشگر

 روستای شمال کیلومتری4 بختیاری و در و استان چهارمحال توابع از شهرکرد منطقه نمونه گردشگری سامان در شهرستان

 با برابر جمعیتی با روستا 49 کبیر و در جنوب روستای سخت آباد طباطبائی قرار گرفته است . این منطقه دارای شوراب

 هوای فرد، منحصربه کوهستان مانند و طبیعی محیطی نظر از فراوان پتانسیلهای است همچنین این منطقه دارای نفر 91101

 سیاحتی زمانخان، دهکدة پل همچون گردشگری های جاذبه نیز آن و اطراف اندازهای چشم و رود زاینده زیبای سالم، رودخانة

ر شمال شرقی شوراب کبیر در سمت هکتارد 411باشد. سایت مورد مطالعه با مساحت می مذهبی، و تاریخی آثار و زاگرس

 شمال شرق رودخانه زاینده رود قرار گرفته است.
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 سامانمنطقه نمونه گردشگری موقعیت جغرافیایی 

 

 های پژوهش یافته

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

 رح زیر ارائه می شود. اینرو مراحل به ش

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

باشد. معیارهای آن شامل زیر ساخت ها، موقعیت جغرافیایی، ارزش های طبیعی، تاسیسات گردشگری برتر می

 ادی است.گردشگری، اثرات زیست محیطی و تاثیرات اقتص

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 

 .مردود بودن آن را قضاوت کرد محاسبه و قابل قبول و یا
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هاها و شاخصمراتب گزینهبندی سلسله: طبقه4شکل   

های مورد تحلیل در این پژوهش مناطق نمونه گردشگری سامان، بازفت و چغاخور؛ )سه ها: گزینهکارها یا گزینهد. تعیین راه

 باشد.ارمحال بختیاری( میهای طبیعی غالب و شاخص  در استان چهمنطقه گردشگری با جاذبه

ریزی و انجام ها، مهمترین گام در برنامهها یا معیارها: تعیین مناسب شاخصکارها باتوجه به شاخصه. تعیین وضعیت راه

باشد، بر همین اساس در این پژوهش بررسی و تحلیل مناطق نمونه مورد بررسی بر پایه شش هایی با این ساختار میپژوهش

 .سطح سه منطقه نمونه گردشگری صورت گرفت شاخه اصلی در

های زیرساخت، موقعیت جغرافیایی، ارزش های شوند که عبارتند از؛ شاخهشاخه اصلی منشعب میشش ها از در واقع شاخص

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

 شوند.های دیگری تقسیم میخصزیرشا

 
 Choice Expertافزارو با استفاده از نرم AHPها با تکنیک دهی شاخصوزن

 

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

 شود.که برای این منظور عملیات به صورت زیر انجام می

های خام مربوط به متغییرهای شاخص، در این مرحله داده nگزینه و  mها بر اساس مرحله اول: تشکیل ماتریس داده

شوند و ها، تأسیسات، نوع گردشگری و موقعیت جغرافیایی، که بعنوان شاخص اولیه یا سرگروه شناخته میها، جاذبهزیرساخت

 .گیرندباشند، در یک ماتریس داده قرار میهر یک از آن دارای یک یا چند زیرگروه هم می

 

 هدف

ها شاخص  

هاگزینه  
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 ( بر اساس رابطه زیر:Wiها )مرحله دوم: تعیین وزن هر یک از شاخص

 
 

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

که در آن همیشه قطر ماتریس مساوی با یک خواهد بود، زیرا ارزش و اهمیت هر شاخص این تکنیک براساس جدول زیر بوده 

 باشد.نسبت به خود برابر با یک می

 هاکمیتی آل ساعتی برای مقایسه دو دویی گزینه 0: مقیاس 8جدول

 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

 

حاالت و  باشدکه با توجه بهکمیتی ال ساعتی می 0ها، مقیاس کارها در ارتباط با گزینهسازی مقایسه راهیکی از روشهای کمی

به  8شرایط مختلف راه کارها نسبت به یکدیگر، با توجه به شاخص مورد بررسی، امتیازات ذکرشده در ستون سمت چپ جدول 

یابد. درصورتی که دو گزینه در ارتباط با یکدیگر در حالتی میانی بین دو حالت هر گزینه در مقایسه با گزینه دیگر اختصاص می

های زوجی نسبت یابد. بر اساس این سبک مقایسه، ارزش شاخصبه مقیاس این دو راهکار اختصاص میقرار بگیرد، اعداد میانی 

گیرد. به عنوان ها مورد خوانش قرار میتعیین گردید. این جدول یک طرفه است و تنها از طریق ردیف 4به هم مطابق جدول 

 دهد.یگر را نمایش میهای دمثال، ردیف اول ارزش شاخص زیرساخت نسبت به هریک از شاخص
 

 های گردشگریهای زوجی نسبت به هم در ارتباط با شاخص: ارزش شاخص4جدول

 زیرساخت متغییرها
-موقعیت

 جغرافیایی
 ارزش های طبیعی 

تأسیسات 

 گردشگری

اثرات زیست 

 محیطی 

 تاثیرات اقتصادی 

 9 1 9 4 1 8 زیرساخت

 9 8 2 4 8 9189 موقعیت جغرافیایی
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یعیارزش های طب  911 911 8 1 9 1 

 1 9 8 9189 9141 9182 تأسیسات گردشگری

 1 8 9182 9182 8 9189 اثرات زیست محیطی 

 8 914 91841 91841 919 9182 تاثیرات اقتصادی 

 

هر  شود و به این ترتیب در جدول بعد برایها تعیین میوزن هر شاخص اصلی در مقایسه با سایر شاخص 4با توجه به جدول 

:آیدخص وزن مشخصی به دست میشا  

 هرشاخصی برا شده نییتع اوزان: 9جدول

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

 8 91904 91849 91909 91991 91818 91498 وزن

 

به دست آمده است. باتوجه به وزن  918( برابربا Inconsistency Ratio)نرخ سازگاری Expert Choiceاز طریق نرم افزار 

باشد. بنابراین  918تر یا مساوی با درصورتی این نرخ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که میزان آن کوچک AHPدهی در 

 باشدمورد قبول می 9191ها با نرخ ناسازگاری دهی در پژوهش حاضر به شاخصوزن

به دست آمده است. باتوجه به وزن  918( برابربا Inconsistency Ratioنرخ سازگاری )Expert Choiceفزار از طریق نرم ا

باشد. بنابراین  918تر یا مساوی با درصورتی این نرخ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که میزان آن کوچک AHPدهی در 

 .باشدورد قبول میم 9191ها با نرخ ناسازگاری دهی در پژوهش حاضر به شاخصوزن

 

 Expert choiceهای تعیین شده برای هر شاخص با استفاده از نرم افزار : وزن8نمودار

 AHPها با استفاده از تکنیک بندی نهایی گزینهرتبه

ری را به توان گردشگر بیشتای که میی نمونهبندی( نهایی این پژوهش براساس انتخاب منطقهبندی)رتبهدر نمودار زیر اولویت

ارائه  AHPاند، با استفاده از تکنیک های تعیین شده گرفتهخود جذب کند همراه با امتیازی که نسبت به هم براساس شاخص

  است. گردیده

  زیر ساخت

 موقیعیت جغرافیایی 

 ارزش های طبیعی

 تاسیسات گردشگری

 ثرات زیست محیطی ا

 تاثیرات اقتصادی

 سامان 

 بازفت

 چغاخور
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 هر یک از گزینه ها: رتبه 4نمودار

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

اخص عمده شامل: زیرساخت، موقعیت شش شاساس  نتایج بربررسی تحلیل داده ها و  براصلی  تاکیددر این پژوهش 

جغرافیایی، ارزش های طبیعی، تاسیسات گردشگری، اثرات زیست محیطی و تاثیرات اقتصادی بوده است. هر یک از گزینه ها 

در جایگاه خاصی قرار  های فوق الذکرشاخصدر ارتباط با  (شامل سه منطقه نمونه گردشگری شامل سامان، بازفت و چغاخور)

. از دید زیرساخت ها،  منطقه نمونه گردشگری چغاخور به دلیل دارای بودن امکانات آب )شرب و غیر (9)نمودار می گیرند

شرب(، گاز و برق همچنین قرار گرفته در مجاورت جاده اصلی در موقعیت مناسب تری قرار دارد، و منطقه گردشگری سامان و 

ر مورد شاخص موقعیت جغرافیایی منطقه گردشگری سامان باالترین بازفت به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. د

فاصله  نبست به دو منطقه دیگر کمترین فاصله را تا اولین روستا، شهر و مرکز استان دارد و پس از آن به  زیراامتیاز را دارا بود 

منطقه سامان در رتبه اول و  ترتیب منطقه گردشگری چغاخور و بازفت قرار رفته است. در شاخص تاسیسات گردشگری نیز

چغاخور و بازفت به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . این نتیجه حاصل جمع بندی زیرشاخص های مختلف مرتبط با 

بوده است.  در شاخص ارزش های طبیعی با توجه به موقعیت و برد  AHPشاخص تاسیسات گردشگری از طریق تکنیک 

 در مجاورت منطقه گردشگری سامان است، این منطقه با فاصله ای زیاد دارای امتیاز برتر نسبت به جاذبه رودخانه زاینده که

 

یموقعیت جغرافیای زیر ساخت ریتاسیسات گردشگ ارزش طبیعی  ادیتاثیرات اقتص اثرات زیست محیطی   

: مقایسه گزینه در هر یک از معیارها9نمودار  
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بعد از سامان باالترین امتیاز  از آن بازفت بود، همچنین منطقه گردشگری چغاخور به دلیل وجود تاالب و چشم انداز بی نظیر 

یطی منطقه سامان به دلیل تاسیسات انسان ساخت بیشتر نسبت به از نظر شاخص اثرات زیست مح. به خود اختصاص دادهرا 

منطقه سامان  ،شاخص اثرات اقتصادی در نهایت با توجه به ت محیطی بیشتر بود و سدو منطقه مورد مطالعه دارای اثرات زی

د در منطقه می باشد و که به دلیل وسعت و تعداد کاربری های موجودیگر است به مراتب باالتر از دو منطقه  یدارای امتیاز

لذا سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در منطقه مناطق گردشگری چغاخور و بازفت در جایگاههای بعدی قرار می گیرند. 

 سامان با توجه به نتایج این تحقیق الویت داشته و از نظر اقتصادی دارای توجه بهتری است.
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