حبندي مناطق نمونه گردشگري با بهره گيري از روش AHP
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مطالعه موردي:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران ،زرين شهر و تاالب گاوخوني استان اصفهان

اسفنديار حيدري پور
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دانشجوي دكتري شهرسازي اسالمي ،دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ دریافت مقاله9312/01/19 :

تاریخ پذیرش مقاله1392 /03/ 12 :

چكيده

با توجه به رشد بسیار سریع صنعت گردشگری در دنیا ،برنامهریزی برای توسعه آن و همگام شدن با جریانهای جهانی ضروری
است .استان اصفهان به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری بین المللی و داخلی کشور از اولویت ویژهای برخوردار است و در

این بین پرداختن به مناطق نمونه گردشگری برای تامین انواع تقاضای گردشگران جایگاه قابل مالحظهای دارد .سه منطقه نمونه

گردشگری باغ بهادران ،زرین شهر و تاالب گاوخونی در محور زاینده رود از جمله  39منطقه نمونه گردشگری استان اصفهان
هستند که دارای ویژگیهای منحصر بفردی میباشند .از اینرو هدف پژوهش حاضر سطح بندی این سه منطقه بر اساس شاخصهای

یباشد .نتایج این مطالعه که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHPو نرمافزار Expert
گردشگری در مناطق نمونه م 

 Choiceصورت گرفته نشان میدهد منطقه نمونه گردشگری تاالب گاوخونی اولویت اول ،منطقه نمونه باغ بهادران در اولویت
دوم و منطقه نمونه گردشگری زرینشهر (رحمت آباد) در اولویت سوم قرار گرفته است.

واژگان كليدي:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران ،زرین شهر ،تاالب گاوخونی ،تحلیل سلسه مراتبی ،استان اصفهان

 -1اسفندیار حیدری پور(نویسنده مسئول) e.heidaripour@yahoo.com

601

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره سوم ،تابستان 2931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 -1مقدمه
صنعت گردشگري به عنوان یکی از بزرگترين و متنوعترين صنايع و منابع اشتغالزايي ،كسب درآمد ،توسعه
زيرساختها و توانمندسازي بخش خصوصي و جوامع محلي مورد توجه كشورهاي جهان قرار گرفته است .از اینرو
كشورهايي كه داراي جاذبههاي متنوع گردشگري بوده ،توسعه گردشگري را يك راه سالم جهت شكوفايي اقتصادي
یدانند.
م
پيش بيني وضعيت گردشگري در سال  2020حاكي از آن است كه تعداد گردشگران به  1/6ميليارد نفر افزايش
خواهد يافت و اين يعني  2/5برابر آنچه در پايان دهه  0991شاهد آن بوده ايم .نرخ رشد اين صنعت ساليانه
یشود ودليلي جدي براي محدود شدن اين
درحدود  4درصد است و اين يعني هر  81سال كي بار اندازه آن دو برابر م 
پيش بيني وجود ندارد .مجموع درآمد حاصل از گردشگري نيز كه در  5991در حدود  004ميليارد بوده تا سال
یباشد به اين ترتيب و بر اساس
 2020به رقم  0002ميليارد دالر خواهد رسيد .اين رقم البته شامل حمل و نقل نم 
يها در سال  2020ميالدي گردشگران خارجي هر روز  5ميليارد دالر در مقاصد مختلف پول خرج خواهد
پيش بين 
كرد .مقايسه نرخ رشد صنعت گردشگري بامتوسط نرخ رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته دراين دوره كه حدود 2/5
یگيرد.
یدهد كه توزيع جديدي از درآمد در جهان شكل م 
درصد از سوي بانك جهاني پيش بيني شده نشان م 
بنابراین آن گروههايي از جمعيت جهان که از درآمدي باالتر برخوردارند به سمت تقاضاي بازار در صنعت
گردشگري وارد خواهند شد(رنجبران -زاهدي .) 219:1390
استان اصفهان با پيشينه تاريخي ،آثار و ارزشهاي معماري و تنوع عرصههاي فرهنگي و جاذبههاي جغرافيايي،
جايگاه وااليي را به خود در توسعه گردشگری کشور ایران اختصاص داده و در اين چارچوب شهرستان اصفهان و
حاشيه رودخانه زاينده رود موقعيتي قابل عرضه دارد (زيرك باش ) 388 1 65:
یباشند که تحلیل و بررسی شرایط آنها برای برنامه ریزی بسیار
یکی از منابع گردشگری مناطق نمونه گردشگری م 
مهم است .مناطق نمونه گردشگري استان اصفهان كه تعداد آن  93منطقه و به تصويب هيات محترم وزيران رسيده
هر كدام داراي جاذبههاي منحصر به فرد خود است .در اين مطالعه سه منطقه نمونه گردشگري استان اصفهان بر
اساس شاخصهاي تخصصي و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPسطح بندي شده است.
-2بيان مساله
گردشگري پايدار حاصل تالش در دستيابي به توسعه پايدار در تمامي زمينههاست .اجالس زمين در سال  2991در
ريودو ژانيرو دولتها را به سمت توسعهاي سوق داد كه حداقل زيان و لطمه را به محيط زيست وارد سازد.
گردشگري پايدار نيز جزء توافقات حاصل در دستور كار اجالس ( 21برنامههاي قرن بيست و كي م) قرارگرفت.
حهاي عملي بودكه نقش هر كشور را در رسيدن به توسعه پايدار بيان
دستور اجالس در واقع شامل مجموعهاي از طر 
نالمللي گردشگري در سطح جهان «دستور اجالس  21براي گردشگري » رامنتشر
ینمود .از اين رو سازمانهاي بي 
م
یكرد و ضرورت
كردند .اين تصميمات به رسميت شناختن نقش گردشگري رادر فرآيند توسعه مناسب گوشزد م 
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یكشد
طرح عملي براي سازمانهاي گردشگري رادر راستاي به فعاليت درآوردن اصول گردشگري پايدار پيش م 
(پاپلي یزدی -مهدي سقايي .) 390:108 1
باید اشاره کرد در کشور ایران وابستگي كشور به منابع و درآمدهاي نفتي و عدم سياستگزاري مناسب درتوسعه و
گردشگري پايدار باعث شده است كه اوال منابع مالي كمتري توسط بخش خصوصي و دولتي در توسعه امكانات و
سايتهاي گردشگري و زير ساختها به صنعت گردشگري هدايت شده و ثانیا رشد بسيار اندك ورود گردشگر
یطلبد كه با یک برنامه ریزی منسجم و پویا نسبت به
خارجي به كشور وكاهش توان اقتصادي گردشگران داخلي م 
تهای اجرایی در مناطق نمونه گردشگری صورت پذيرد .مناطق نمونه گردشگري هر منطقه بايد اولويت
تعیین اولوی 
بندي و سطح بندي شوند تا بتوان منطقههايي كه داراي شرايط بهتري است را به بخش خصوصي واگذار كرد و
دولت نيز منابع مالي جهت توسعه زير ساخت را تامين نمايد و در غير اين صورت كليه مناطق نمونه گردشگري
بدون در نظر گرفتن بازار گردشگري و ميزان عرضه و تقا ضا وكمبود منابع مالي فعاليت خود را شروع خواهند كرد
و هچكدام به سرانجام نخواهد رسيد.
 -3اهميت و ضرورت
گها،نژادها ،اقوام،
صنعت گردشگري از دو جهت حائز اهميت است ،نخست موجبات آشنايي با ملل ديگر ،فرهن 
ینمايد .دوم اينكه از نظر اقتصادي به عنوان يك منبع تامين درآمد محسوب میشود.
نها و گويش را فراهم م 
سرزمي 
كشورهاي مختلف جهان در سايه برخورداري از امكانان گوناگون و حتي باايجاد جاذبههاي متنوع در پي جذب و
جلب جهانگردان به سوي خويش هستند .از اینرو ضروری است با برنامه ریزی مناسب نسب به شناخت
اولویتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری اقدام شود .در این پژوهش با استناد به این ضرورت سطح بندی سه
منطقه نمونه گردشگری در استان اصفهان مد نظر قرار گرفته است.
 -4پيشينه پژوهش
در زمينه سطح بندي جاذبهها ،زير ساختها و تاسيسات گردشگري تحقيقاتي صورت گرفته است كه دراين
خصوص به چند مطالعه اشاره خواهيم كرد.
مطالعه سطح بندي شهرستانهاي استان اصفهان از لحاظ زير ساختهاي گردشگري با استفاده از مدلTOPSIS

يوند در سال  1390نگاشته شده است .هدف اين مقاله سطح بندي
وAHPکه توسط علي شماعي و جعفر موس 
براساس برخي از عوامل موثر در جذب گردشگر شهري با بهره گيري از دو مدل TOPSISوAHPاست و نتايج

یدهد كه با توجه به معيارهاي در نظر گرفته شده براي سطح بندي شهرستانها ،شهرستانهاي
اوليه تحقيق نشان م 
اصفهان ،شاهين شهر و كاشان از طريق مدل به ترتيب در سطح يك تا سه از نظر دارا بودن زيرساختهاي
گردشگري قرار دارند و با تركيب دو مدل فوق الذكر شهرستان اصفهان و كاشان به ترتيب به عنوان نواحي اول و
دوم گردشگري بيشترين امتياز را به خود اختصاص داده اند.

مطالعه انتخاب مناطق نمونه گردشگري كهگيلويه و بوير احمد بااستفاده از روش  AHPکه توسط سيد علي بدري و
شهاي مناسب براي تع يي ن بهترين مكان از ميان
ارسطو ياري حصار نوشته شده است .هدف اين مطالعه استفاده از رو 
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یدهد تحليل سلسله مراتبي ،بهترين
تعداد زيادي مكان ،با تعدادي از معيارها و شاخصها است .نتايج تحقيق نشان م 
روشي است كه در آن اهميت هر كدام از معيارها كه تركيبي از معيارهاي كمي و كيفي است و مناطق گردشگري
چشمه بلقيس ،كوهگل و منطقه درياچه سد كوثر مناسبترين گزينههاي براي انتخاب به عنوان منطقه نمونه گردشگري
و تهيه طرح جامع گردشگري هستند.
مطالعه سطح بندی مقصدهای گردشگری :واکاوی مفهومی نو در برنامه ریزی فضایی گردشگری توسط محمود
ضیایی و مسلم شجایی نوشته شده است که در این مقاله سعی گردیده ابتدا جایگاه سطح بندی مقصدها در برنامه
ریزی گردشگری نشان داده شده است و سپس به شرح و توصیف برخی از مفاهیم با مفهوم سطح بندی پرداخته
است و در نهایت ضرورت واهمیت سطح بندی مقصدهای گردشگری در برنامه ریزی فضایی گردشگری مورد
بررسی قرار گرفته است
مطالعه تحلیل نقاط قوت.ضعف .فرصت وتهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند
تحلیل سلسله مراتبی فازی توسط بهرام رنجبران و جواد خزایی پول نوشته شده است که نتایج این تحقیق نشان
یدهد که نقاط قوت .فرصت .تهدید وضعف به ترتیب از بیشترین اهمیت در برنامه ریزی راهبردی برخوردار
م
تها و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان به ترتیب
هستند و همچنین در مجموعه نقاط قوت .ضعف.فرص 

شهرت واوازهی بین المللی .کیفیت و امنیت سیستم حمل ونقل – افزایش تدریجی رشد صنعت گردشگری جهانی و
تحریمها و تبلیغات منفی باالترین اولویت و رتبه را به خود اختصاص داده اند
 -5اهداف و فرضيه پژوهش
با توجه به اطالعات موجود ،خرد کارشناسی و مشاهدات صورت گرفته هدف این پژوهش سطح بندی مناطق نمونه
یباشد .فرضیه تحقیق پیش بینی میکند که سطح بندی مناطق
گردشگری باغ بهادران ،زرین شهر و تاالب گاوخونی م 
نمونه گردشگری در استان اصفهان به ترتیب ،منطقه نمونه گردشگری باغ بهادران ،منطقه نمونه گردشگری زرین
شهر و منطقه نمونه گردشگری تاالب گاوخونی باشد .در این پژوهش تالش خواهد شد فرضیه HOبا استفاده از

تکنیک  AHPثابت شود.
 -6روش پژوهش

یکی از مهمترین فرآیندها ،فرآیند سلسه مراتبی تحلیلی AHPاست .این فرآیند از مقایسات زوجی استفاده کرده و

یکند .در این رابطه تکنیکی توسط توماس ال .ساعتی
یهای مختلف ،ضرایبی را محاسبه م 
سپس برای عوامل و ارزیاب 
یسازد تا بوسیله ساده
استاد دانشگاه پترزبورگ برای نخستین بار در سال  1980مطرح گردید .این فرآیند ما را قادر م 
نمودن و تسریع کردن فرآیندهای تصمیمگیری طبیعی خود ،تصمیمات موثری را در مورد موضوعات پیچیده اتخاذ

نماییم .اصوًالًال  AHPشیوه ای برای تجزیه وضعیت پیچیده به بخشهای ترکیبی آن و چیدن این بخشها یا متغیرها

شهای عددی برای قضاوتهای عینی در مورد اهمیت
بر اساس نظم سلسه مراتبی میباشد و همچنین اختصاص ارز 
تها برای مشخص کردن متغیرهایی که دارای باالترین تقدم بوده و بایستی
نسبی هر متغییر و در نهایت تحلیل قضاو 
برای تأثیر بر نتیجه وضعیت براساس آنها اقدام شود .بر این اساس در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا سه
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منطقه نمونه گردشگری باغ بهادران ،زرین شهر ،تاالب گاوخونی در استان اصفهان را بر اساس  5شاخص اصلی

سطح بندی شود .در این پژوهش با استفاده از روش  TOPSISو وزن دهی شاخصها با تکنیک AHPمقایسههای
زوجی بین زیرشاخصها صورت گرفت و نتایج استخراج شد .نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای تحلیل
و ترسیم نقشه ،نمودار و جداول از نرمافزارهای  ،SPSS ،Excelو  ArcGISاستفاده شده است .تکنیک گردآوری

آمار و اطالعات ،با استفاده از روشهای کتابخانهای و مطالعات طرح جامع گردشگری هر یک از مناطق نمونه که
توسط مهندسین مشاور انجام و به تصویب اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان رسیده
یباشد.
است ،م 
 -7شناخت محدودههای مورد مطالعه
استان اصفهان ی یك از استانهایی است كه دارای چهار فصل مشخص بوده و از سردترین تا گرمترین محیطها را در

خود جای داده است و تقریب ًاًا بر سر راه تعداد قابل توجهی از استانهای كشور قرار دارد .این استان از وجود پارك-

های مّلّلی ،زونهای حفاظتی و شكار ممنوع ،تاالبهای بسیار زیبا و جذاب و چشمهسارها و رودخانههای ماندگار
یباشد.با توجه به قابلیتهای تاریخی -فرهنگی و طبیعی استان اصفهان 92مناطق نمونه
مانند زایندهرود بهرهمند م 
گردشگـری به مصوب دارد که با توجه به عرصه مورد نیاز برای احداث تأسیسات گردشگری اعم از اقامتی و
پذیرایی و زیرساختهای مورد نیاز در این محدوده جغرافیایی به حسب ظرفیت و مساحت عرصه در چهار سطح
محلی(با حداقل سی هكتار) ،استانی(حداقل پنجاه هكتار) ،ملی(حداقل یكصد هكتار) و بین المللی(حداقل سیصد
هكتار) سطح بندی گردیدهاند .برای تعیین محدوده جغرافیایی و تهیه نقشه منطقه با درنظرگرفتن مجموعهای از
عوامل كه برای انتخاب منطقه به عنوان نمونه گردشگری تأثیرگذار بوده است ،مطالعات پایه و تفصیلی مورد نیاز
است که توسط مهندسین مشاور انجام میگردد.
 -1-7موقعیت منطقه نمونه گردشگری تاالب بینالمللی گاوخونی
منطقه نمونه گردشگري تاالب بين المللي گاو خوني در بین عرض جغرافیایی  32درجه و  22دقیقه شمالی و 32
درجه و  15دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  52درجه و  45دقیقه شرقی و  52درجه  59دقیقه شرقی واقع گردیده
است و در فاصله  041كیلومتری جنوب شرقی اصفهان و  30كیلومتری شهر ورزنه (نزدیكترین شهر تاالب) قرار
دارد .ارتفاع آن از سطح دریا  70 41متر میباشد و به حالت مثلثی شكل دیده میشود ،حداكثر عرض آن در حدود
 50كیلومتر و حداكثر طول آن  35كیلومتر است .این تاالب در شمال شرقی بخش جرقویه علیا(به مركزیت حسن
آباد) و جنوب غربی شهرستان نائین و غرب منطقه ندوشن از استان یزد و شمال غربی كویر ابرقو و شرق شهر
ورزنه واقع گردیده است .منطقه نمونه گردشگری تاالب بینالمللی گاوخونی با کد منطقهای  ، 178 0 00 1یکی از
مصوبات سفر بیست و نهم ریاست محترم جمهوری اسالمی به استان اصفهان میباشد .این منطقه با وسعت 0005
هکتار برآورد گردیده است ،در فاصله 311کیلومتری از مرکز استان و  12کیلومتری تا مرکز شهرستان میباشد.
نزدیکترین مرکز جمعیتی به آن شهر حسنآباد و روستای خارا است.
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نقشه  :1تدقیق منطقه نمونه گردشگری تاالب بین المللی گاوخونی وحوزه نفوذآن

 -2-7موقعیت منطقه نمونه گردشگری زرین شهر(سراب)
منطقه نمونه زرین شهر در شهرستان لنجان ،زرین شهر ،بلوار جنت ،ابتدای جاده بداغ آباد به شماره ملکی
 856/ 5167و شماره ثبتی  7017استقرار یافته است .مساحت این سایت به وسعت  49هکتار میباشد .محدودهی
سایت با طول " 32 "-21و عرض " 51 "-26جغرافیایی شامل شهر زرین شهر است ،و حوزهی نفوذ کالن طرح،
فآباد و تيران و كرون ،از
شهرستان لنجان و استان اصفهان است .شهرستان لنجان از شمال به شهرستانهاي نج 
يگردد .اين
جنوب و غرب به استان چهار محال وبختياري و از شرق به شهرستانهاي مبارکه و فالورجان محدود م 
شهرستان در سال  1387داراي  2بخش 8 ،شهر 5 ،دهستان و  53آبادي داراي سكنه بوده و از  226756نفر جمعيت
برخوردار بوده است.

حبندي مناطق نمونه گردشگري111 ...
سط 

نقشه  :2وضعیت موجودسایت منطقه نمونه زرین شهروحوزه نفوذآن

 -3-7موقعیت منطقه نمونه گردشگری باغ بهادران(رحمت آباد)
منطقه نمونه گردشگري باغ بهادران (رحمت آباد) در شهرستان لنجان ،باغ بهادران ،روستای مورکان واقع شده است.
مساحت این دهکده به وسعت  32هکتار میباشد .محدودهی سایت با مختصات جغرافیایی  51درجه و  83دقيقه
طول شرقي و  32درجه و  23دقيقه عرض شمالی باشد ،و حوزهی نفوذ کالن طرح ،شهرستان لنجان و استان اصفهان
فآباد و تيران و كرون ،از جنوب و غرب به استان چهار محال و
است .شهرستان لنجان از شمال به شهرستانهاي نج 
بختياري و از شرق به شهرستانهاي مبارکه و فالورجان محدود ميگردد .اين شهرستان در سال  1387داراي 2
بخش 8 ،شهر 5 ،دهستان و  53آبادي داراي سكنه بوده و از  226756نفر جمعيت برخوردار بوده است.

نقشه شماره :3وضعیت موجود سایت منطقه نمونه رحمت آباد و حوزه نفوذ آن
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 .8یافتههای پژوهش
جهت دست یافتن به نتیجه الزم است بطور صحیح تکنیک مورد نظر مبتنی بر شاخصهای سطح بندی اجرا گردد .از
یشود.
اینرو مراحل به شرح زیر ارائه م 
الف:ساختن سلسله مراتب سنجش :این فرایند یک نمایش گرافیکی از مساله میباشد .هدف آن انتخاب منطقه نمونه
تها-موقعیت جغرافیایی-جاذبهها -تاسیسات گردشگری و انواع
گردشگری برتر-معیارهای ان شامل زیر ساخ 
گردشگری است.
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 قابل قبول و یا مردود بودن آن را قضاوت کرد.
انتخاب منطقه نمونه برتر

زیرساختها

موقعیت جغرافیایی

آب

فاصله تا استان

برق

فاصله تا شهرستان

گاز

فاصله تا اولین روستا

راه

فاصله تا اولین شهر

دسترسی

جاذبهها
نوع جاذبه
طبیعی
تاریخی -فرهنگی
انسان ساخت
برد جاذبه
استانی

نوع گردشگری

تأسیسات گردشگری
هتل

ماجراجویانه

مهمانپذیر

خانوادگی

رستوران
کمپ
پارکینگ

ملی
بینالمللی

منطقه نمونه باغ بهادران

منطقه نمونه زرین شهر

منطقه نمونه تاالب

نمودار شماره  :1طبقهبندی سلسلهمراتب گزینهها و شاخصها
منبع :ال.ساعتی321 : 1387 .

شاخصها از چهارشاخه اصلی منشعب میشوند؛ شاخههای زیرساخت ،موقعیت جغرافیایی ،جاذبهها ،تأسیسات

گردشگری ،نوع گردشگری شاخصهای اصلی را تشکیل میدهند که جهت دستیابی به امتیاز دقیقتر این شاخص-

های اصلی هر یک به زیرشاخصهای دیگر تقسیم میشوند و این شاخهبندی تا آنجا که مشخصترین و کمیترین
زیرشاخصهای ممکن حاصل شود ،ادامه پیدا میکند.
د .تعیین راهکارها یا گزینهها:راهکارهای مورد تحلیل در این پژوهش مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران(رحمت
آباد) -زرین شهر -تاالب گاوخونی(تپههای شنزار ورزنه)؛ سه منطقه گردشگری با جاذبههای طبیعی غالب و

حبندي مناطق نمونه گردشگري13 1 ...
سط 

شاخص از  92منطقه مصوب استان اصفهان میباشد که به علت واقع شدن درحاشیه و انتهای رودخانه زایندهرود
مورد بررسی قرار میگیرند.
ه .تعیین وضعیت راهکارها باتوجه به شاخصها یا معیارها :تعیین شاخصها ،مهمترین گام در برنامهریزی و انجام
پژوهشهایی با این ساختار میباشد ،بر همین اساس در این پژوهش بررسی و تحلیل مناطق نمونه مورد بررسی بر
پایه پنج شاخص در سطح سه منطقه نمونه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در جداول زیر وضعیت راهکارها با توجه به شاخصها و زیرشاخصها مشخص شده است .این دادهها کمی شده و
در مراحل بعد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
جدول :1دادههای خام شاخصهای مناطق نمونه گردشگری
زیرساخت
آب
شرب

گاز

غیرشرب

برق

تاالب

راه
اتوبان

آسفالته

شوسه

جیب رو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

رحمت آباد

✓

✓

زرین شهر

✓

✓

✓

دسترسی

جاذبهها
برد جاذبه
مل ی

استانی

نوع جاذبه
بین المللی

طبیعی

تاریخی فرهنگی

✓

✓

✓

تاالب
رحمت آباد

✓

✓

زرین شهر

✓

✓

انسان ساخت

تأسیسات
مهمانپذیر

هتل

کمپینگ

ستاره

ستاره

ستاره

درجه

درجه

درجه

3

4

5

1

2

3

تاالب

✓

رحمت آباد

✓

زرین شهر

✓

✓

رستوران
سنتی

ورزشی

گردشگری

امدادرسانی

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غیرسنتی

پارکینگ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

نوع گردشگری
تاالب

ماجراجویانه

خانوادگی

✓

✓

رحمت آباد

✓

زرین شهر

✓

 .8.1وزندهی شاخصها با تکنیک  AHPو با استفاده از نرمافزار:Choice Expert
در این مرحله از پژوهش سعی خواهد شد منطقه نمونهای که قابلیت جذب گردشگر بیشتر را به سمت و سوی خود
دارد شناخته شود که در آن مراحل کار بدین صورت میباشد:
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مرحله اول :تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  mگزینه و  nشاخص ،در این مرحله از آنجا که دادههای خام مربوط
به متغیرهای زیرساختها ،جاذبهها ،تأسیسات ،نوع گردشگری و موقعیت جغرافیایی است که بعنوان شاخص اولیه یا
سرگروه شناخته میشوند که هر یک از این شاخصها یک یا چند زیرگروه هم دارند.

مرحله دوم :تعیین وزن هر یک از شاخصها ( )Wiبر اساس رابطه زیر:

برای تعیین وزن هر یک از شاخصها از تکنیک AHPبا استفاده از نرمافزار Expert Choiceاستفاده شده است.
وزن دهی در این تکنیک براساس جدول زیر بوده که در آن همیشه قطر ماتریس مساوی با یک خواهد بود ،زیرا
ارزش و اهمیت هر شاخص نسبت به خود برابر با یک میباشد.
جدول :1مقیاس  9کمیتی آل ساعتی برای مقایسه دو دویی گزینهها
Extremely preferred

9

ًال مرجح
کام ًال

Very Strongly preferred

7

ترجیح قوی

Strongly preferred

5

کمی مرجح

Moderately preferred

3

Equally preferred

1

ترجیح خیلی قوی

ترجیح یکسان
ترجیحات بین فواصل

هنگامی که حاالت میانه وجود دارد

8 ،6 ،4 ،2

یکی از روشهای کمیسازی مقایسه راهکارها در ارتباط با گزینهها ،مقیاس  9کمیتی ال ساعتی میباشدکه با توجه
به حاالت و شرایط مختلف راه کارها نسبت به یکدیگر ،با توجه به شاخص مورد بررسی ،امتیازات ذکرشده در
ستون سمت چپ به هر گزینه در ارتباط با گزینه دیگر اختصاص مییابد .درصورتی که دو گزینه در ارتباط با
یکدیگر در حالتی میانی بین دو حالت قرار بگیرد ،اعداد میانی به مقیاس این دو راهکار اختصاص مییابد .بر اساس
این سبک مقایسه ،جدول زیر تهیه شده است .این جدول یک طرفه است و تنها از طریق ردیفها مورد خوانش قرار
میگیرد .به عنوان مثال ،ردیف اول ارزش شاخص زیرساخت نسبت به هریک از شاخصهای دیگر را نمایش می-
دهد.
جدول :2ارزش شاخصهای زوجی نسبت به هم در ارتباط با شاخصهای گردشگری
متغیرها

زیرساخت

موقعیتجغرافیایی

جاذبهها

تأسیسات گردشگری

نوع گردشگری

زیرساخت

1

5

1

6

8

موقعیت جغرافیایی

0.2

1

4

2

4

جاذبهها

1

0.25

1

5

7

تأسیسات گردشگری

0.17

0.05

0.2

1

3

نوع گردشگری

0.12

0.25

0.14

0.33

1

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول پیشین وزن هر شاخص اصلی در مقایسه با سایر شاخصها تعیین میشود و به این ترتیب در
جدول بعد برای هر شاخص وزن مشخصی به دست میآید:

TASISAT
N OEGAR D E
J AZEBE
TASISAT
N OEGAR D E
TASISAT
N OEGAR D E
N OEGAR D E

متغیرها

9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7
7
7

زیرساخت

6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1 2 3
جدول :3اوزان تع یی ن شده برای هرشاخص

جاذبهها

موقعیت جغرافیایی
Definition

9 8
9 8
9 8
9 8
9 8
حبندي
 8س9ط 
9 8
9 8

تأسیساتگردشگری

3 ZIR SAKH T
4 ZIR SAKH T
5 J OGH R AFI
6 J OGH R AFI
7 J OGH R AFI
AZEBEگJردش8گري1 ...
مناطق نمونه
9 J AZEBE
10 TASISAT

نوع گردشگری

15

مجموع

Abbr eviation

و زن
1
0.038
0.364 ÈÑ ÊÑ 0.089
0.408
Goal
Ç äÊÎÇ0.102
È ãäØÞå äãæäå
ZIR SAKH T
منبع :یافتههای پژوهش ÒíÑ ÓÇ ÎÊ åÇ
J OGH
Õáå ÌÛ Ñ Ç ÝíÇRatio
íí
ت آمده است.
R AFIبه دس
 )ÝÇبرابربا 0.05
Inconsistency
از طریق نرم افزار Expert Choiceنرخ سازگاری (
J AZEBE
ÌÇ Ð Èå
TASISATتر یا مساوی
ÊÇخ ناسازگاری کوچک
ÓíÓÇه نر
باتوجه به وزن دهی در  AHPدرصورتی مورد پذیرش قرار خواهد گÊرفت ک
N OEGAR D E
 äæÚ
Ñ ÏÔ
Ñí

با  1.0باشد .بنابراین وزندهی در پژوهش حاضر به شاخصها با نرخ ناسازگاری  0.05مورد قبول میباشد.
.408

زیرساختها

ZIR SAKH T

موقعیت جغرافیایی

J OGH R AFI .089
.364
.102

جاذبهها

J AZEBE

TASISATگری
تأسیسات گردش

 E .038نDوع گردشگر
OEGARیN
Inc ons is tenc y R atio =0.05

 .2 .8رتبهبندی گزینهها یا راهکارها با استفاده از تکنیکهای  AHPو TOPSIS
ÇäÊÎÇÈرد نظر امتیاز دهی شده و با استفاده از
ãäØÞåصهای مو
äãæäåه به شاخ
ÈÑÊÑها با توج
پس از مشخص شدن وزن هر شاخص ،راهکار
odes
تکنیک مورد نظر در هریک از شاخ H T
یشوند.
Synthesisها ،اولویتبندی م 
 ofشاخص
Leafمام
جاNمع ت
withس
 respectمقیا
ZIRمtoچنین در
صKهاSAو ه
Distributive Mode

.444

RAHMATد
رحمت آبا

.184

TALAB

ZARRIN
 .372زرین شهر

AHP
 .8.3رتبهبندی نهایی گزینهها با استفاده از تکنیک m
Defin ition

تاالب

Ab b reviatio n

در نمودار زیر اولویتبندی(رتبهبندی) نهایی این پژوهش براساس انتخاب منطقهی نمونهای که میتوان گردشگر

ÇäÊÎÇÈ ãäØÞå äãæäå ÈÑÊÑ

Synthesisی تعیین شده گرفتهاند ،با استفاده
س شاخصها
odesهNم براس
withت به
respectکه نسب
toا امتیازی
GOAه ب
بیشتری را به خود جذب کنLد همرا
Leafا of
از تکنیک  AHPارائه گردیده

Distributive Mode
استOVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0.05:

.407

تاالب
TALAB

.311

RAHMATد
رحمت آبا

.282

زرین شهر
ZARRIN

در نمودار زیر مقایسه دو گزینهای که رتبه اول را کسب نمودهاند با توجه به هر یک از شاخص و جمعبندی نهایی
قابل مشاهده میباشد.

Defin itio n

 .8.4رتبهبندی گزینهها یا راهکارها با استفاده از

ÂÈ
تکنیکTOPSIS
ÝÇ Õáå ÊÇ Ç æáíä Ñ æÓÊÇ
ÝÇ Õáå ÊÇ Ç æáíä ÔåÑ
Ñ Ç å ÂÓÝÇ áÊå
ÈÑ Þ
Èíä Ç áãááí
ÈÑ Ï ÌÇ Ð Èå
ÏÓÊÑ Óí
Ç äÓÇ ä ÓÇ ÎÊ
ÇÒ


Ab b reviatio n

GOAL
AB
AR OOSTA
ASH AH R
ASPH ALTE
BAR GH
BEIN OLME
BOR D EJ AZ
D ASTR ESI
EN SAN SAK
GAZ
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جهت به دست آوردن نتایج جامع و مقایسه دو تکنیک  TOPSISو  ،AHPگزینهها با استفاده از وزنهای

شاخصهای اصلی بدست آمده در تکنیک  ،AHPبا تکنیک  TOPSISنیز بایکدیگر مقایسه شدند .نتایج به دست
یباشد.
آمده مشابه با نتایج به دست آمده در تکنیک AHPم 

 .9نتیجهگیری
در این پژوهش تکیه اصلی در تحلیل دادهها و نتایج بر پنج شاخص عمده شامل :زیرساخت ،موقعیت جغرافیایی،
جاذبهها ،تاسیسات گردشگری و نوع گردشگری بوده است .هر یک از گزینهها که شامل سه منطقه نمونه گردشگری
صها در جایگاه
شامل تاالب بین المللی گاوخونی ،زرین شهر و رحمت آباد بوده اند در ارتباط با هریک از این شاخ 
تها ،بر اساس دادههای به دست آمده در پژوهش ،منطقه نمونه رحمت آباد در
یگیرند .از دید زیرساخ 
خاصی قرار م 
یگیرند.
موقعیت مناسب تری قرار دارد ،و دهکده گردشگری زرین شهر و تاالب به ترتیب در رتبههای بعدی قرار م 
تها از طریق تکنیک  AHPبوده
این نتیجه حاصل جمع بندی زیرشاخصهای مختلف مرتبط با شاخص زیرساخ 
است .در مورد شاخص موقعیت جغرافیایی نیز ترتیب اولویت گزینهها به شکل مشابه شاخص زیرساخت رتبه بندی
یشود .در این شاخص نیز منطقه نمونه رحمت آباد در رتبه اول و زرین شهر و تاالب در رتبههای بعدی قرار
م
یگیرند .در شاخص جاذبهها با توجه به موقعیت و برد جاذبه منطقه تاالب ،این منطقه با فاصله ای زیاد از دو منطقه
م
یباشند .در شاخص تاسیسات گردشگری دو
یباشد و دو منطقه دیگر دارای شرایطی مشابه م 
دیگر دارای امتیاز برتر م 
یباشند و منطقه تاالب با فاصله زیادی از این دو منطقه در رتبه
منطقه زرین شهر و رحمت آباد دارای امتیاز مشابه م 
یگیرد و در نهایت در شاخص نوع گردشگری منطقه تاالب دارای امتیاز به مراتب باالتر از دو منطقه
آخر قرار م 
یگیرند.
دیگر است و مناطق گردشگری زرین شهر و رحمت آباد در جایگاههای بعدی قرار م 
پس از مشخص شدن موقعیت گزینهها در هریک از شاخصها ،باتوجه به وزن شاخصها ،سه گزینه مورد بررسی
در جمع بندی نهایی مورد رتبه بندی قرار گرفتند .اگرچه منطقه نمونه گردشگری بین المللی تاالب از لحاظ
شاخصهایی مانند زیرساختها ،موقعیت جغرافیایی و تاسیسات گردشگری امتیاز مناسبی کسب نکرده است اما با
توجه به وزن باالی شاخص جاذبههای گردشگری (برد و نوع جاذبه) و امتیاز بسیار باالی این منطقه از این شاخص

حبندي مناطق نمونه گردشگري17 1 ...
سط 

یگیرد.
و همچنین امتیاز باال در شاخص نوع گردشگری ،منطقه تاالب در جمع بندی نهایی در رتبه اول قرار م 
بدیهیست با توجه به قابل پیاده سازی بودن شاخصهایی مانند تاسیسات که این منطقه امتیاز پایینی از آنها کسب
یتواند تبدیل به یکی از مناطق
صها ،منطقه گردشگری تاالب م 
کرده است ،و تقویت این منطقه از لحاظ این شاخ 
نمونه بسیار برجسته در سطح کشور شود.
منطقه نمونه گردشگری رحمت آباد با توجه به امتیاز مناسب در شاخصهای زیرساخت و موقعیت در رتبه بعدی و
یگیرد.
دهکده گردشگری زرین شهر در رتبه سوم قرار م 
منابع
ال .ساعتی توماس ،توفیق علی اصغر ،)1 387 ( ،تصمیم سازی برای مدیران؛ سازمان مدیریت صنعتی
بهرام رنجبران و مهدی زاهدی (  ،) 1390شناخت گردشگری .اصفهان؛ انتشارات چهارباغ
سید حسن قدسی پور (  ،) 1390فرایند تحلیل مراتبی .تهران؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علی اکبر .مهدی قرخلو (  ) 1389اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری .تهران؛ انتشارات اییژ
فصلنامه نگرش نو در جغرافیای انسانی -سال چهارم شماره چهارم پاییز 1 39 1
فصلنامه نگرش نو در جغرافیای انسانی -سال چهارم شماره سوم تابستان 931
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) سال سوم شماره چهارم پاییز 1392
محمد حسین پاپلی یزدی .مهدی سقایی (  ) 1390گردشگری ماهیت و مفاهیم .تهران؛ انتشارات سمت
دیبا زیرک باش( ) 388 1اصفهان و بازارگردشگری .اصفهان؛ انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
حسن حکمت نیا .میر نجف موسوی (  ) 1390کاربرد مدل در جغرافیا .یزد؛ انتشارات علم نوین
مطالعات طرح جامع منطقه نمونه گردشگری تاالب (مهندسین مشاور کاغذ سفید ایده)
مطالعات طرح جامع دهکده گردشگری زرین شهر (مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا)
مطالعات طرح جامع دهکده گردشگری رحمت آباد (مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا)
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