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انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک ANP
دکتر اکبر نجفی * ،یونس گراوند  ،علی قومی اویلی  ،ابوطالب قاسمی وسمهجانی

چکیده
گردشگری یکي از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که در توسعۀ پایدار محلي نقش مهمي دارد و اولویت توسعۀ
آن نیازمند شناخت عوامل تأثیرگذار و محدودکنندۀ طبیعي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است .درعینحال ،مناطق
نمونۀ گردشگری بهدلیل دارا بودن مجموعهای از جاذبه های طبیعي و تاریخي از اهمیت خاصي در نزد گردشگران برخوردار هستند .بر
این اساس هدف از انجام این پژوهش انتخاب و اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری بین سه منطقۀ «بنددرۀ بیرجند»« ،باغستان آبگرم
فردوس» و «منطقۀ نمونۀ قائن» در استان خراسان جنوبي با استفاده از روش  ANPاست؛ بههمینمنظور برای بهدستآوردن نتایج
مناسب در زمینۀ اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبي از ساختار سطح باالی  ANPشامل زیرشبکههای
( )BOCRسود ،فرصت ،هزینه و خطر استفادهشد .نتایج بهدستآمده از تحلیل  ANPنشان داد که مناطق باغستان -آبگرم فردوس،
بنددرۀ بیرجند و منطقۀ نمونۀ قائن ،بهترتیب با وزنهای  2/01 ،2/53و  2/80در اولویت اول تا سوم قرار دارند .از بین زیرشبکهها،
زیرشبکۀ سود با وزني معادل  2/99از اهمیت بیشتری نسبتبه سایر زیرشبکهها برخوردار است .همچنین معیار استراتژیک
پتانسیلهای گردشگری با وزني معادل  2/58از اولویت باالتری نسبتبه سایر معیارها برخوردار است.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری چندمعیاره ،خراسان جنوبي ،سیستم پشتیبان تصمیم ،صنعت گردشگری ،منطقۀ نمونۀ گردشگری.

 -8دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران

*

 -0دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 -9دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،رئیس گروه مناطق نمونۀ گردشگری سازمان میراث فرهنگي کشور .تهران ،ایران
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طبیعی جزو ده کشور اول توریستی جهان محسوب

مقدمه
صنعت گردشگری یکی از مهمترین فعالیتهای

میشود که میتوان از این فرصت بهمنظور پایداری در

اقتصادی در سراسر جهان بهشمار میآید (نیکنژاد و

اقتصاد استفاده کرد؛ ولی متأسفانه فقط  1/11درآمد

همکاران )911 -911 :9314 ،که در صورت مهیابودن

توریستی دنیا نصیب کشور ما شدهاست که این امر

زیرساختها ،تغییرات اجتماعی ،محیطی و اقتصادی

نیازمند برنامهریزی بهمنظور توسعۀ صنعت گردشگری

فراوانی را به دنبال داشتهاست و نقش مهمی در

است (جاللی و خادمالحسینی .)970 :9314 ،یکی از

ترغیب سرمایهگذاری در زیرساختها ،ایجاد درآمد

مباحث مهم و اساسی در برنامهریزی گردشگری،

برای دولت و اشتغالزایی بههمراه دارد (کماییزاده و

تعیین جایگاه و وضعیت موجود این صنعت در یک

رضایی.)01 :9314،توسعه و بالندگی صنعت گردشگری

منطقه است ( .)Jamrozy, 2007:3این امر با ارزیابی

در کشور ،سبب ترکیب و بهکارگیری همزمان منابع

مناطق نمونۀ گردشگری و شناسایی مناطق مستعد

داخلی و خارجی خواهدشد و با فراهمآوردن فرصتی

امکانپذیر است؛ چراکه این مرحله میتواند خطمشی

راهبردی ،به اقتصاد محلی تنوع بخشیده ،موجب

توسعه و برنامههای آیندۀ گردشگری را ترسیم کند

اشتغالزایی ،ایجاد درآمد و افزایش ارزش منابع

( .)Butler, 1980: 5-12شناخت توانهای طبیعی و

واردشونده به محیط محلی میشود (نوری و همکاران،

انسانی هر ناحیه این امکان را فراهم میسازد تا

 .)11 :9319این صنعت با بیشاز  701میلیون

براساس وضع موجود و توان آن ناحیه ،برنامهریزی

گردشگر و حدود  497میلیارد دالر درآمد در سال

بهمنظور توسعه انجام داد (کریمیو همکاران.)0 :9319 ،

 9117و بیش از  9/93میلیارد گردشگر و حدود

بر این اساس انتخاب مکان مناسب و مساعد برای یک

 9/047میلیارد دالر درآمد در سال  ،0194حدود 1

فعالیت نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاههای مختلف

درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص

است (قیاسی نوعی)0 :9310 ،؛ ازاینرو با توجه به

دادهاست .براساس پیشبینی سازمان جهانی توریسم،

مسائل مطرحشده در زمینۀ گردشگری ،یکی از

تا سال  0131میالدی ،جمعیت توریسم در جهان به

طرحهای ایجادشده در کشور ،تالش برای شناسایی

 9/8میلیارد نفر و درآمد بهدستآمده به  9/7تریلیون

مناطق مستعد گردشگری و برنامهریزی و ایجاد

دالر بالغ خواهدشد ( .)W.T.O9, 2015: 2صنعت

مناطق نمونۀ گردشگری بودهاست .در همین راستا،

گردشگری برای کشورهای درحالتوسعه که با

وجود جاذبههای طبیعی و تاریخی بیشمار در استان

معضالتی ازجمله بیکاری باال ،محدودیت منابع انرژی

خراسان جنوبی از یکسو و ساماندهی مناسب این

و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند ،از اهمیت

جاذبهها از سوی دیگر میتواند نقش مهمی در

فراوانی برخوردار است (جهانیان و همکاران.)09 :9388 ،

رونقگرفتن صنعتگردشگری در ایناستان داشتهباشد.

ایران ازجمله کشورهایی است که ذخایر نفتی آن

بر همین اساس و با توجه به اهمیت مناطق نمونۀ

بهعنوان منبع اصلی درآمد شناختهمیشود .از سوی

گردشگری در رونقگرفتن صنعت گردشگری در استان

دیگر ،کشور ایران ازلحاظ غنیبودن آثار تاریخی و

خراسان جنوبی ،هدف از این پژوهش را میتوان در
موارد زیر جستجو کرد:

1-World Tourism Organization
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 -9تعیین معیارها و شاخصهای موردنیاز در مناطق

خارج از محیط عادی خود انجام میدهد .این مسافرت

نمونۀ گردشگری؛

بیش از یک سال طول نمیکشد و هدف تفریح،
بهمنظور

تجارت یا فعالیتهای دیگر است (رنجبریان و زاهدی،

 -0استفاده از ساختار سطح باالی

اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری در استان

 .)99-90 :9319این صنعت مجموعهای از عناصر را

خراسان جنوبی؛

شامل میشود که بدون حتی یکی از آنها تحقق

 -3ارائۀ برنامههای مدیریتی مناسب درجهت بهبود

اهداف توسعۀ گردشگری دشوار و بهنوعی ناممکن

نواقص موجود در مناطق نمونۀ گردشگری.

میشود .این عناصر که هرکدام رکنی از این صنعت را

ANP

تشکیل میدهند ،امروزه بهصورت رشتههای علمی و
مباني نظری

تخصصی درآمدهاند؛ ازاینرو توسعۀ این صنعت

گردشگر :گردشگر به کسی گفتهمیشود که به مکانی

ازطریق برنامهریزیهای دقیق علمی و مستحکمکردن

غیر از محل سکونت سفر کرده و هدفش مقاصد کاری

ارکان این صنعت امکانپذیر است (فرجیراد و آقاجانی،

یا استفاده از اوقات فراغت باشد و مخارج او در مقصد،

.)10 :9388

از درآمدی که در محل سکونت بهدستآورده

گردشگری نیازمند دو نوع برنامهریزی است؛ یکی

پرداختشود (نوری و همکاران .)18 :9319 ،به

برنامهریزی فیزیکی که شامل ابعاد اقتصادی و

تعبیری دیگر ،گردشگر کسی است که بهمنظور تفریح،

زیستمحیطی است و دوم برنامهریزی غیرفیزیکی که

بازدید از نقاط دیدنی ،معالجه ،تجارت ،ورزش یا

شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی است .این دو نوع

زیارت ،به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد

برنامهریزی باید بهصورت توأمان و بهموازات هم انجام

سفر میکند؛ مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از

گیرند .بنابر نظر پک و لپی ،طبیعت گردشگری هر

 04ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد (صیدایی و

جامعهای ،متأثر از عوامل پیچیده و درهمبافتۀ سیاسی

هدایتیمقدم)11 :9381 ،

و اقتصادی و همچنین ویژگیهای جغرافیایی است که

گردشگری :گردشگری به فعالیتی اطالق میشود که

دیگران را مجذوب خود میکند (افشاریآزاد و همکاران،

دربرگیرندۀ همهچیز ازقبیل سفر ،مسافرت به مکان

 .)903 :9313عالوهبر این ،صنعت گردشگری قابلیت

موردنظر ،اقامت در آنجا ،بازگشت و یادآوری خاطرات

طبقهبندی براساس زمان ،مکان ،انگیزۀ سفر و وسایل

سفر ،مسافرت به مکان موردنظر ،اقامت در آنجا،

سفر را داراست .در طبقهبندی براساس زمان ،مدت

بازگشت و یادآوری خاطرات سفر ،بعد از بازگشت

اقامت (کوتاهمدت و بلندمدت) و فصل سال (زمستانی

است .عالوهبر آن ،فعالیتهایی که مسافر بهعنوان

و تابستانی) مدنظر قرار میگیرد .در طبقهبندی

بخشی از سفر انجام میدهد نظیر خریدهای انجامشده

براساس مکان ،ابتدا گردشگری به دو بخش داخلی و

و تعامالتی را که میان میزبان و مهمان بهوجود میآید

خارجی تقسیم میشود؛ سپس ازیکطرف مکان

نیز شامل میشود (نصراللهی و همکاران.)91 :9313 ،

مسافرت (شهری یا روستایی) و از طرف دیگر محل

همچنین براساس تعریفی که سازمان جهانی

اقامت (هتل ،ویالی شخصی ،کمپین ،خانههای

گردشگری ارائه کردهاست ،گردشگری مجموعه

اجارهای) تعیین میشود .گردشگری براساس سفر به

فعالیتهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی

گردشگری تفریحی ،درمانی ،فرهنگی ،اجتماعی،
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ورزشی ،مذهبی ،تجاری ،سیاسی ،اکوتوریسم و



جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،طبیعی قرار

ماجراجویانه تقسیم میشود و درنهایت گردشگری

دارند که بهمنظور ارائۀ خدمات به گردشگران توسط

براساس وسیلۀ سفر به گردشگری هوایی ،زمینی

بخش غیردولتی تأسیس و اداره میشوند (نوری و

(جادهای و ریلی) و دریایی تقسیم میشود (فرجیراد و

تقیزاده.)88 :9313 ،

آقاجانی.)10 :9388 ،

مناطق نمونه به چهار سطح زیر تقسیم میشوند:

جاذبههایگردشگری:جاذبهها در سیستم گردشگری

 -مناطق نمونۀ گردشگری بینالمللی :منطقهای است

از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردارند ،بهگونهای که

که با هدف جذب گردشگران خارجی طراحی و تجهیز

میتوان از جاذبههای گردشگری بهعنوان یکی از

میشود و حداقل مساحت  311هکتار خواهدبود.

عناصر مهم بخش عرضۀ توریسم نامبرد .جاذبههای

 -مناطق نمونۀ گردشگری ملی :منطقهای است که با

گردشگری از مهمترین دالیل مسافرت مردم به یک

هدف جذب گردشگران ایرانی از سراسر کشور طراحی

مقصد خاص هستند .جاذبهها و مقاصد در سیستم

و تجهیز میشود و حداقل مساحت آن  911هکتار

توریسم از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردارند؛

خواهد بود.

بهگونهای که «گان» یکی از صاحبنظران توریسم ،از

 -مناطق نمونۀ گردشگری استانی :منطقهای است که

جاذبههای گردشگری بهعنوان یکی از عناصر مهم

با هدف جذب گردشگران استانی طراحی و تجهیز

بخش عرضه توریسم نام میبرد (قاسمی و همکاران،

میشود و حداقل مساحت آن  71هکتار خواهد بود.

 .)914 :9311از سوی دیگر ،توجه به ترکیبیبودن

 -مناطق نمونۀ گردشگری محلی :منطقهای که با

محصول توریسم و اینکه در بین چهار جزء

هدف جذب گردشگران یک یا چند شهرستان طراحی

تشکیلدهندۀ این محصول (محصول اصلی ،تسهیالتی،

و تجهیز میشود و حداقل مساحت آن  31هکتار

حمایتی و اضافهشده) جاذبههای گردشگری بهعنوان

خواهد بود (نوری و تقیزاده .)18-11 :9313 ،بر این

محصول اصلی و مهمترین هدف توریستها از بازدید

اساس ،مناطق نمونۀ گردشگری بهعنوان یک فرصت

یک مقصد گردشگری بهشمار میآیند ،این نکته را به

سرمایهگذاری قابلعرضه برای سرمایهگذاران داخلی و

ذهن متبادر میسازد که کارکرد مؤثر ،موفقیت و

خارجی تلقی میشوند .در این مناطق با حفظ قوانین

حیات مقاصد توریستی درگرو برنامهریزی و مدیریت

و مقررات محیطزیست و مناطق طبیعی و سازگار با

مناسب است (.)Kotler, 2006

محیط میتوان انواع موضوعات و تأسیسات گردشگری

مناطق نمونۀ گردشگری :مناطق نمونۀ گردشگری

و خدمات وابسته ایجاد کرد که دامنۀ سرمایهگذاری

به محدودۀ جغرافیایی اطالق میشود که در آن ،یک

آن از جذب سرمایههای کوچک محلی تا سرمایههای

یا چند یا مجموعهای از جاذبههای تاریخی ،طبیعی و

بزرگ ملی و بینالمللی متغیر است؛ بنابراین مهمترین

فرهنگی وجود دارد و وجود آنها ،انگیزهای برای سفر

ویژگی آن هدایت و مدیریت سرمایهها و سرمایهگذاری

و اقامت گردشگران خواهد بود (جاللی و خادمالحسینی،

در یک فضای جغرافیایی با ظرفیتهای الزم است

 .)974 :9314به گفتهای دیگر ،مناطق نمونۀ

(رکنالدین افتخاری و همکاران.)0 :9311 ،

گردشگری ،منطقه یا مناطقی هستند که در جوار
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پیشینۀ پژوهش :مطالعات اندکی در زمینۀ انتخاب

جاذبههای طبیعی فراوان دارای اولویت بیشتری

مناطق نمونۀ گردشگری در سراسر جهان صورت

نسبتبه سایر گزینههاست.

گرفتهاست؛ ازجمله :تانگ و روچانانند ( )9111در

نوری و تقیزاده ( )9313در مطالعۀ خود به

مطالعۀ خود اقدامبه اولویتبندی  30کشور ازنظر

اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری برای سرمایهگذاری

جذابیتهای توریستی کردند و به این نتیجه رسیدند

در قطب گردشگری قصر شیرین در استان کرمانشاه

که کشورهای آمریکا ،تایلند ،سوئیس ،استرالیا،

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مناطق نمونۀ

انگلستان و اتریش دارای بیشترین اولویت ازنظر

گردشگری آبشار پیران ،سراب گلین و چهار قاپی از

جذابیتهای توریستی هستند .سانچز و آدامز ()0118

اولویت بیشتری برای واگذاری به سرمایهگذار نسبتبه

مطالعهای را باعنوان تعیین ویژگیهای گردشگری در

سایر مناطق برخوردار هستند.

کوبای ترکیه را با استفاده از شاخصهای ترکیبی

جاللی و خادمالحسینی ( )9314در مطالعۀ خود

اقتصادی و اجتماعی انجام دادند و درخصوص مسائل

به سطحبندی مناطق نمونۀ گردشگری در استان

بنیادی عدالت اجتماعی و توسعۀ اجتماعی در

کرمان پرداختند و عنوان کردند که سه منطقۀ

موضوعهای گردشگری به اهداف دولتها در تعیین

قلعهدختر ،جوپار و طوبی در سطح یک تا سه ازنظر

راهبردها اشاره کردند.

زیرساختهای گردشگری قرار دارند و درنتیجه بهترین

کاستالی و ساال ( )0191مطالعهای راجع به ارائۀ

شرایط را برای سرمایهگذاری و عملیات عمرانی دارند.

راهبردهای توسعۀ گردشگری در مناطق نمونۀ

موضوعی که در اینجا مطرحشده این است که

گردشگری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که

چگونه و با چه روشی میتوان مناطق نمونۀ گردشگری

شاخصهای رفاهی در مناطق محلی باید مورد توجه

را انتخاب یا اولویت هرکدام از آنها را تعیین کرد .در

قرار گیرند .بدری و یاری حصار ( )9388در مطالعۀ

مطالعات انجامگرفته در همین زمینه از انواع روشهای

خود راجع به انتخاب مناطق نمونۀ گردشگری در

تصمیمگیری چندمعیاره برای انتخاب منطقۀ نمونۀ

استان کهگیلویه و بویراحمد دریافتند که مناطق

گردشگری استفاده شدهاست .در این روشها تعدادی

گردشگری چشمه بلقیس ،کوهگل و دریاچۀ سد کوثر

گزینه مشخص است و برای هرکدام از گزینهها

مناسبترین گزینهها برای انتخاب بهعنوان مناطق

معیارها و زیرمعیارهایی درنظر گرفتهمیشود و

نمونۀ گردشگری و تهیۀ طرح جامع گردشگری

درنهایت گزینهها با توجه به مجموعهای از معیارها و

هستند.

زیرمعیارها سنجیده میشود و اولویتبندی گزینهها

حاجینژاد و همکاران ( )9310در پژوهش خود به

مشخص میشود .در سالهای اخیر

9

ANP

بهعنوان

اولویتبندی قطبهای گردشگری براساس چهار

روش مشروح و مبسوطی در بحث تصمیمگیریهای

شاخص (طبیعی ،تاریخی ،تفریحی و تجاری) در

چندمنظوره و برای حل مسائل پیچیده تصمیمگیری

استان کرمانشاه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

مطرح بودهاست.

قطب گردشگری کنگاور بهدلیل برخورداربودن از

زبردست ( )9381در برنامهریزی شهری و منطقهای؛
رضوانی و همکاران ( )9310برای مکانیابی احداث
1-Analytic Network Process
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پیستهای اسکی؛ قجر و نجفی ( )0190برای ارزیابی



شبکۀ موردبررسی تشکیل و وزن خوشهها و معیارهای

روشهای برداشت بهمنظور مدیریت پایدار جنگل؛

مؤثر بر آن بهترتیب اهمیت مشخص شدند.

گارسیا ملون و همکاران ( )0190بهمنظور بررسی
گردشگری پایدار در ونزوئال؛ نیکنژاد و همکاران
( )9314برای تعیین مناطق مستعد توسعۀ اکو

فرایند تحلیل شبکهای ()ANP
فرایند تحلیل شبکهای یکی از تکنیکهای
9

توریسم در خرمآباد و عزیزی و محبی ( )0197برای

تصمیمگیری چندمعیاره ( )MADMاست که برای

انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانۀ مبلسازی،

حل مشکل وابستگی و بازخورد در میان معیارها و

استفاده کردند .هدف از این

گزینهها بهوجود آمدهاست (طاهری و همکاران:9313 ،

پژوهش نیز انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری در استان

 .)418این مدل بر مبنای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

خراسان جنوبی براساس مجموعهای از معیارها و

طراحی شده و شبکه یا سیستم غیرخطی یا سیستم

همگی از روش

ANP

را

جایگزین

سلسلهمراتب

کردهاست

شاخصهای تعیین انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری،

بازخور

با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای سطح باالست.

( .)Erdoğmuş et al., 2006: 270-271فرایند تحلیل
شبکهای را در چهار مرحله میتوان خالصه کرد:

مواد و روشها
روش تحقیق
تحقیق حاضر به روش توصیفی -تحلیلی و در دو
مرحله انجام گرفت :در مرحلۀ اول بهمنظور تعیین
معیارها و زیرمعیارهای الزم برای اولویتبندی مناطق
نمونۀ گردشگری از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کمک گرفتهشد.
در این مرحله بعد از تعیین معیارهای استراتژیک90 ،
زیرمعیار مطابق با معیارهای استراتژیک شناسایی
شدند (جدول  .)9در ادامه و پس از تعیین معیارها،
پرسشنامههایی مطابق با ساختار  ANPتهیه شد و در
اختیار  91عضو از کارشناسان ادارۀ کل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان خراسان
جنوبی قرار گرفت .از این تعداد  93پرسشنامه عودت
دادهشد و تجزیهوتحلیلها براساس آنها انجام گرفت.
در مرحلۀ دوم با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای،

مرحلۀ اول :ساخت مدل و تبدیل مسأله به یک
ساختار سلسلهمراتبي
در این پژوهش برای اولویتبندی مناطق نمونۀ
گردشگری از ساختار سطح باال )BOCR( 0استفاده
شد .ساختار سطح باال از چهار زیرشبکۀ سود ،فرصت،
هزینه و خطر تشکیل میشود که هرکدام از آنها
شامل مجموعهای از خوشهها و عناصر مرتبط با
همدیگر هستند .هدف مدل ،انتخاب منطقۀ نمونۀ
گردشگری در استان خراسان جنوبی است .معیارهای
استراتژیک از چهار معیار جاذبه و محدودیتهای
محیطی ،پتانسیلهای گردشگری ،زیرساختها و
پتانسیل اقتصادی منطقه و مسائل اجتماعی و نقش و
تأثیر مدیریت تشکیل شدهاند که مجموعا دوازده
زیرمعیار استراتژیک را شامل میشوند (شکل .)9

1-Multiple Criteria Decision Making
2-Benefit, Opportunity, Cost, Risk
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شکل  : 8ساختار سطح باالی مدل  ANPبرای انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،

هر یک از زیرشبکههای  BOCRاز خوشهها و گرههایی
تشکیل شدهاند (شکلهای  .)7-0زیرمعیارهای
«مسائل اجتماعی و نقش و تأثیر مدیریت» عبارتاند
از :مشارکت مردمی ،مدیریت محلی و ایجاد اشتغال.
زیرمعیارهای «پتانسیلهای گردشگری» عبارتاند از:
جاذبههایتاریخی ،جاذبههای طبیعی و تعداد گردشگر.
زیرمعیارهای «زیرساختها و پتانسیل اقتصادی
منطقه» عبارتاند از :جایگاه منافع اقتصادی جوامع
محلی ،وجود امکانات و تسهیالت زیرساختی و

بسترهای مناسب سرمایهگذاری .زیرمعیارهای «جاذبه
و محدودیتهای محیطی» عبارتاند از :بسترهای
محیطی ،قوانین منع توسعۀ گردشگری و امنیت.
در هر زیرشبکه بین گرههای موجود در خوشهها،
ارتباطهایی بهصورت یکطرفه و دوطرفه وجود دارند.
اگر وابستگی یکطرفه بین دو خوشه وجود
داشتهباشد ،با یک فلش هدایتشده نشان دادهمیشود
و اگر وابستگی دوطرفه باشد ،توسط دو فلش نشان
دادهمیشود.
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معیارهایسود
مشارکتمردمی
مدیریتمحلی
اشتغالزایی


گزینهها

ۀبیرجند
بنددر
باغستانآبگرمفردوس
منطقۀنمونۀقائن
شکل  :0زیرشبکه سود

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،

گزینهها
ۀبیرجند
بنددر
باغستانآبگرمفردوس
منطقۀنمونۀقائن

معیارهایفرصت
جاذبههایتاریخی

جاذبههایطبیعی
تعددگردشگر
شکل  :9زیرشبکه فرصت

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،

گزینهها
ۀبیرجند
بنددر

باغستانآبگرمفردوس
منطقۀنمونۀقائن

معیارهایهزینه
بسترهایمناسبسرمایهگذاری
وجودامکاناتوتسهیالتزیرساختی
جایگاهمنافعاقتصادیجوامعمحلی

شکل  :زیرشبکه هزینه

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،

معیارهایخطر
امنیت
قوانینمنعتوسعۀگردشگری
بسترهایمحیطی

گزینهها
ۀبیرجند
بنددر
باغستانآبگرمفردوس
منطقۀنمونۀقائن
شکل  :5زیرشبکۀ خطر

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،
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جدول  :8معرفي زیرمعیارهای الزم برای اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبي

زیرمعیار

منبع

مشارکت مردمی

لی و همکاران0111 ،؛ جیا و هنگ0111 ،؛ حسینی9313 ،

مدیریت محلی

توکلی و همکاران9381 ،؛ کاظمی9310 ،؛ حسینی9313 ،

ایجاد اشتغال

او0117 ،؛ رکنالدین افتخاری و همکاران9313 ،؛ نصراللهی و
همکاران9313 ،

جاذبههای تاریخی

حسینی9313 ،؛ نصراللهی و همکاران9313 ،؛ نوری و
همکاران9319 ،

جاذبههای طبیعی

دانگ و همکاران0110 ،؛ نصراللهی و همکاران9313 ،؛ نوری و
همکاران9319 ،

تعداد گردشگر

بروجنی و همکاران9311 ،؛ نصراللهی و همکاران9313 ،؛
رحیمی و رنجبردستنانی9319 ،

بسترهای محیطی

بروجنی و همکاران9311 ،؛ عقیلی و همکاران9310 ،؛ نکویی
و همکاران9319 ،

قوانین منع توسعه

دفتر مناطق نمونه گردشگری9381 ،؛ قاسمی و همکاران،
9311؛ عقیلی و همکاران9310 ،

امنیت

متقی و همکاران9317 ،؛ صیدایی و هدایتی مقدم9381 ،؛
هزارجریبی9311 ،

بسترهای مناسب سرمایهگذاری

دفتر مناطق نمونۀ گردشگری9381 ،؛ قاسمی و همکاران،
9311؛ خاکسازی و عباسی9310 ،

وجود امکانات و تسهیالت زیرساختی

دفتر مناطق نمونۀ گردشگری9381 ،؛ بدری و یاری حصار،
9388؛ کیانیسلمی و بسحاق9311 ،

جایگاه منافع اقتصادی جوامع محلی

دفتر مناطق نمونۀ گردشگری9381 ،؛ ایمانیخوشخو و
همکاران9314 ،؛ فرجیدرخانه9314 ،

مأخذ :نگارندگان9311 ،

مرحلۀ دوم :تشکیل ماتریس دودویي و تعیین
بردارهای اولویت
بعد از ساخت مدل ،نوبت به مقایسۀ دودویی معیارها
توسط کارشناسان باتجربه است .برای هریک از
شبکههای  BOCRزیرشبکههایی تشکیل شد و پس از
اتصال گرهها و خوشهها ،مقایسۀ دوگانهای بین
خوشهها و عناصر هر خوشه در داخل هر BOCR
انجام گرفت .عناصر تصمیم در هر یک از خوشهها
براساس میزان اهمیت آنها در ارتباط با معیارهای
کنترلی دوبهدو مقایسه میشوند .خود خوشهها نیز

براساس نقش و تأثیر آنها در دستیابی به هدف،
دوبهدو مورد مقایسه قرار میگیرند .عالوهبر این،
وابستگیهای متقابل بین عناصر یک خوشه نیز مورد
مقایسه قرار میگیرند .سپس میزان ناسازگاری
قضاوتها توسط ضریبی که بهنام «نرخ ناسازگاری»9
( )I.Rشناخته میشود ،موردسنجش قرار میگیرد.
درصورتی که این ضریب کوچکتر از  1/9باشد،
قضاوت سازگار است؛ در غیر این صورت باید در
قضاوتها تجدیدنظر شود .پس از اینکه قضاوتها
1-Incompatibility Rate
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صورت گرفت ،نوبت به تعیین ضرایب اهمیت معیارها
میرسد و چون در این تحقیق از نرمافزار Super
 Decisionبهمنظور تعیین ضرایب معیارها کمک
گرفتهشد ،از روشی موسومبه روش بردار ویژه برای
تعیین بردار اولویت ماتریس استفادهشد.
AW= λmax ×W
رابطۀ :9
که در آن  Aماتریس مقایسۀ دودویی W ،بردار ویژه و
 λmaxبیشترین مقدار عددی ویژه است.
مرحلۀ سوم :رتبهبندی BOCR

بعد از شناسایی گزینههای ایدهآل ،نوبت به رتبهبندی
 BOCRمیرسد .برای رتبهبندی درست  BOCRآنها
باید مستقل از همدیگر باشند؛ بدینصورت که وجود
یا نبود گزینهها تأثیری بر دیگری نداشتهباشد .به این
نوع رتبهبندی که با توجه به گزینههای برتر صورت
میگیرد ،اندازهگیری یا رتبهبندی مطلق گفتهمیشود
( .)Ghajar & najafi, 2012: 85بهمنظور ارزیابی
 BOCRبا توجه به موضوع ،سطوح شدت شامل (بسیار
باال ،باال ،متوسط ،کم و بسیارکم) ایجاد میشود؛
سپس برای تعیین اولویتها ،آنها با یکدیگر مقایسه
میشوند .سطوح شدت انتخابشده برای هر گزینه
باید بهترین آن را در هر زیرمجموعه توصیف کند.
تعیین سطوح شدت برای هر یک از ساختارهای
 BOCRبهطور جداگانه انجام میگیرد؛ سپس برای هر
یک از ساختارهای  BOCRنمرۀ اولویت با ضربکردن
سطوح شدت در اولویت معیار برای همۀ زیرمجموعهها
محاسبه میشود.
اولویتهای  BOCRبه استانداردسازی نمرۀ کل
ستون و تقسیمکردن آن به مجموع مقادیر بهدست
میآید.درنهایت مقادیر استانداردشده برای اولویتبندی
BOCR

میشود.

بهمنظور سنتز در ساختار شبکه استفاده



مرحلۀ چهارم :تعیین مقادیر اهمیت نسبي گزینهها

مقادیر اهمیت نسبی گزینه ازطریق دو فرمول افزایشی
و چندگانه بهدست میآید .فرمولهای افزایشی و
چندگانه به شکل زیر ارائه میشوند:

رابطۀ :0

bB+oO-cC-rR

رابطۀ {BbOo[(1/C)Normalized]c[(1/R)Normalized]r} :3

که در این روابط  C ،O ،Bو  Rنشاندهندۀ نتایج
سنتزشده و  c ،o ،bو  rنشاندهندۀ نرخ BOCR
هستند .در این پژوهش هرکدام از زیرشبکهها از چند
خوشه و هر خوشه از چند گره تشکیل شدهاست .برای
بهدستآوردن اولویت هرکدام از گرهها و همچنین
تأثیرات یک گره بر دیگری ،مقایسۀ جفتی در شبکهها
و زیرشبکههای  BOCRانجام میگیرد .در این مطالعه
بیشتر اجزای تشکیلدهندۀ شبکه از یک چرخۀ
دوجزئی که به یکدیگر متصل هستند ،شکل گرفتهاست.
اتصاالت نیز متفاوت هستند ،برخی از اجزاء در یک
خوشه دارای حلقههایی هستند که آنها را به
خودشان متصل میکند (وابستگی داخلی) و برخی با
گرههای موجود ،در دیگر خوشهها متصل هستند
(وابستگی بیرونی).
منطقۀ موردمطالعه
استان خراسان جنوبی ،شرقیترین استان ایران،
دارای  80814کیلومترمربع مساحت است که بین 71
درجه و  41دقیقه تا  11درجه و  71دقیقه طول
شرقی و  31درجه و  37دقیقه تا  34درجه و 94
دقیقه عرض شمالی قرارگرفته و  %7/41از مساحت
کشور را به خود اختصاص دادهاست
(حاجیپور و همکاران.)91 :9313 ،

انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبی ...

این استان در شرق کشور واقعشده و از شمال با
استان خراسان رضوی ،از غرب با استان یزد ،سمنان و
اصفهان ،از جنوب با استانهای سیستان و بلوچستان
و کرمان و از شرق به طول حدود  339کیلومتر دارای
مرز مشترك با کشور افغانستان (والیت فراه) است؛ اما
در این تحقیق بهمنظور انتخاب منطقۀ نمونۀ
گردشگری 3 ،منطقه مورد بررسی قرار گرفت که در
مورد هر  3منطقه مختصری توضیح دادهمیشود.
بنددرۀ بیرجند
منطقۀ نمونۀ گردشگری بنددره از دیرباز بهعنوان
یکی از قطبهای گردشگری بیرجند موردتوجه
بودهاست .این منطقه در مقیاس منطقهای در مرکز
توجه گردشگران قرار دارد؛ از سوی دیگر ،بهعلت
وجود درختان در اطراف عرصۀ موردنظر ،درحال حاضر
مهمترین مقصد تفرجی مردم شهر بیرجند است.
وسعت منطقه  901هکتار و در ارتفاع  9101تا 0191
متر از سطح دریا واقع شدهاست .شیب عمدۀ آن
درجهت شمال تا شمالشرقی است .منطقۀ
موردمطالعه ازنظر زمینشناسی در محل تالقی دو
ایالت ساختاری سیستان و لوت قرارگرفته است؛
بنابراین از ویژگیهای زمینشناسی این دو ایالت
ساختاری با پیچیدگیهای خاص سرزمینهای
برخوردی تبعیت میکند .ازلحاظ پوشش گیاهی در
منطقۀ موردمطالعه بهجز تعدادی درخت دست کاشت
پوشش گیاهی خاصی وجود ندارد (شرکتمهندسین
مشاور نقش بوستانگستر.)9-73 :9388 ،

باغستان آبگرم فردوس
این منطقه دارای آب و هوایی مطلوب و مناظر
طبیعی زیباست که آن را به یکی از مناطق ییالقی و
گردشگری شهرستان فردوس تبدیل کرده ،بهگونهای
که این روستا بهعنوان منطقۀ نمونۀ گردشگری
تصویب شدهاست .در کنار روستای باغستان ،آبگرم
فردوس قرار دارد .این منطقه هرساله با تعداد و حجم
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زیاد گردشگر مواجه است و عالقهمندان فروانی برای
استفاده از خواص معدنی این آبگرم به منطقه مراجعه
میکنند .آبگرم فردوس از خواص زیادی برخوردار
است؛ بهطوری که براساس تحقیقات بهعملآمده،
حدود  77عنصر موجود در آن شناسایی شدهاست و
نتیجۀ این آزمایشها نشان داد که آبمعدنی از نوع
شیمیایی کلروره و بیکربناته بودهاست و مقداری آهن
نیز دارد .نمونۀ آب موجود ازنظر امالح شیمیایی در
حد آبهای فوقسنگین و غیرقابلشرب است و دارای
خاصیت درمانی است (شرکت مهندسین مشاور
سبزاندیش پایش.)9-41 :9388 ،
منطقۀ نمونۀ قائن
منطقۀ نمونۀ گردشگری قائن با  711هکتار
مساحت و برخوردار از جاذبههای طبیعی ،تاریخی و
فرهنگی ازجمله مناطق منحصربهفرد در شهرستان
قائنات است که میتواند اشتغال و سرمایۀ فراوانی را
برای شهروندان و جوانان قاینی فراهمآورد .در این
منطقه سهگونه جاذبۀ تاریخی و فرهنگی ،طبیعی و
انسانشناخت وجود دارد که آرامگاه ابوالمفاخر (از
رجال قرن ششم هجری) ،آرامگاه بوذرجمهر و قلعۀ
چهلدختر و قلعه کوه از جاذبههای تاریخی و فرهنگی
این منطقه محسوب میشوند .بر دامنۀ کوه ابوذر
مقبرههایی وجود دارد که متعلقبه یکی از عرفای
نامدار و شاعران قرن چهارم و پنجم هجری قمری
بهنام بوذرجمهر قاینی است .همچنین در کنار مقبرۀ
بوذرجمهر قاینی درخت کهنسال بنهای دیده میشود
که حداقل  111سال از عمر آن میگذرد .اراضی
کوهستانی همراه با دشت و چشماندازهای مناسب در
حومۀ شهر که به منطقۀ بوذرجمهر جلوۀ خاصی
بخشیده نیز از جاذبههای طبیعی این منطقه است.
میدان مشاهیر ،اراضی زراعی زعفران ،مزار شهدای
گمنام و پارك جنگلی از جاذبههای انسانشناخت آن
هستند (مهندسینمشاور سبزاندیشپایش.)9 -41 :9388،
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شکل  : 6نقشۀ مناطق موردمطالعه

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،

تجزیهوتحلیل دادهها
اولویتبندی گزینهها
باغستان آبگرم فردوس با وزنی معادل  1/71دارای
اولویت بیشتری نسبتبه سایر گزینههاست .همچنین

منطقۀ نمونۀ قائن با وزنی معادل  1/90دارای کمترین
اولویت است .شکل  1گزینهها و اولویت آنها را نشان
میدهد.
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شکل  :1اولویتبندی گزینهها با توجه به هدف

تهیه و ترسیم  :نگارندگان9311 ،

اولویتبندی معیارهای استراتژیک
از بین معیارهای استراتژیک ،معیار پتانسیلهای
گردشگری با وزنی معادل  1/79دارای اهمیت بیشتری

نسبتبه دیگر معیارها بود .جدول  0معیارهای
استراتژیک و اولویت آنها را نشان میدهد.

جدول  : 0رتبهبندی معیارهای استراتژیک براساس هدف

معیارهای استراتژیک
جاذبه و محدودیتهای
محیطی

پتانسیلهای
گردشگری

زیرساختها و پتانسیلهای
اقتصادی منطقه

مسائل اجتماعی و نقش
و تأثیر مدیریت

1/07

1/79

1/97

1/18

اولویتبندی
مأخذ :نگارندگان9311،

اولویت  BOCRبراساس سطوح شدت با توجه به
معیارهای استراتژیک
در نرمافزار  Super Decisionsاولویتبندی
براساس معیارهای استراتژیک انجام میگیرد؛
بههمیندلیل کارشناسان ازطریق استفاده از مقیاس
BOCR

پنجگانه (بسیار باال ،باال ،متوسط ،کم و بسیارکم) به
ارزیابی  BOCRبا استفاده از معیارهای استراتژیک
میپردازند .در ارزیابی صورتگرفته ،معیار سود با وزنی
معادل  1/33دارای اولویت بیشتری نسبتبه سایر
معیارهاست (جدول .)3

جدول  :9اولویتبندی زیرشبکههای BOCR

معیارهای BOCR

اولویت

جاذبه ومحدودیتهای
محیطی

پتانسیلهای
گردشگری

زیرساختها و پتانسیلهای
اقتصادی منطقه

مسائل اجتماعی و نقش و
تأثیر مدیریت

سود

1/33

باال

باال

متوسط

باال

فرصت

1/31

متوسط

باال

متوسط

متوسط

هزینه

1/91

کم

متوسط

باال

متوسط

1/11

متوسط

کم

کم

متوسط

خطر
مأخذ :نگارندگان9311 ،
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مدل سود

مدل هزینه

خوشهها و عناصر مربوط به مدل سود در شکل 3
نشان داده شدهاست .این خوشه بر خوشۀ گزینهها
تأثیر میگذارد و همچنین عناصر موجود در آن دارای
ارتباط درونی هستند .نتایج به دستآمده از سنتز کلی
مدل در زیرشبکۀ سود نشان میدهد که گزینۀ
باغستان آبگرم فردوس باالترین سود را شامل میشود
(جدول .)4

شکل  7خوشهها و عناصر مربوط به مدل هزینه را
نشان میدهد .در این مدل خوشۀ هزینه بر خوشۀ
گزینهها تأثیر میگذارد و همچنین عناصر موجود در
آن دارای ارتباط درونی هستند .نتایج سنتز زیرشبکۀ
هزینه نشان داد که گزینۀ بنددرۀ بیرجند بیشترین
هزینه را در انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری به خود
اختصاص میدهد و منطقۀ نمونۀ قائن کمترین تأثیر را
از هزینهها به خود اختصاص میدهد (جدول .)4

مدل فرصت
خوشهها و عناصر مربوط به مدل سود در شکل 4
نشان دادهشدهاست .این خوشه بر خوشۀ گزینهها تأثیر
میگذارد و همچنین عناصر موجود در آن دارای
ارتباط درونی هستند .نتایج دستآمده از سنتز
زیرشبکۀ فرصت نشان داد که گزینۀ باغستان آبگرم
فردوس فرصتهای مثبت بیشتری را نسبتبه بنددرۀ
بیرجند و منطقۀ نمونۀ قائن ایجاد میکند (جدول .)4
جدول

مدل خطر
شکل  1خوشهها و عناصر مربوط به مدل خطر را
نشان میدهد .در این مدل ارتباط بین خوشۀ خطر و
خوشۀ گزینهها دوطرفه است .همچنین عناصر موجود
در خوشۀ خطر دارای ارتباط درونی هستند .نتایج
سنتز زیرشبکۀ خطر نشان داد که گزینۀ بنددرۀ
بیرجند بیشترین خطرات و منطقۀ نمونۀ قائن کمترین
خطرات را به خود اختصاص دادند (جدول .)4

 :اولویتبندی زیرشبکههای  BOCRو نتایج نهایي سنتزشده از مدل ANP

گزینهها

سود

فرصت

هزینه

خطر

باغستان آبگرم فردوس

9/111

9/111

1/801

1/100

بنددرۀ بیرجند

1/191

1/131

9/111

9/111

منطقۀ نمونۀ قائن

1/043

1/010

1/300

1/781

مأخذ :نگارندگان9311 ،

تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت زیرشبکۀ سود

شکل  8نشان داده که حساسیت گزینهها برای هر یک
از معیارهای کنترلی شامل سود ،فرصت ،هزینه و خطر
مرتبط با هدف پژوهش یعنی انتخاب منطقۀ نمونۀ
گردشگری است .همزمان با تغییر رتبۀ اولویتها،
رتبهبندی گزینهها نیز تغییر میکند .اثرات این
تغییرات با انجام تحلیل حساسیت قابلبررسی است.

تحلیل زیرشبکۀ سود نشان داد که بیشترین سود از
گزینۀ بنددرۀ بیرجند بهدست میآید و گزینههای
منطقۀ نمونۀ قائن و باغستان آبگرم فردوس بهترتیب
در رتبههای بعدی قرار میگیرند (شکل .)8
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تحلیل حساسیت زیرشبکۀ فرصت
تحلیل حساسیت زیرشبکۀ فرصت نشانداد که
گزینۀ بنددرۀ بیرجند با  %37اهمیت فرصتهای
مثبت بیشتری را مرتبط با هدف پژوهش ایجاد
میکند و گزینههای منطقۀ نمونۀ قائن و باغستان
آبگرم فردوس بهترتیب در رتبههای بعدی قرار
میگیرند .درعینحال با اضافهشدن فرصتها ،گزینۀ
باغستان آبگرم فردوس روند صعودی پیدا میکند و
دیگر گزینهها روند نزولی به خود میگیرند (شکل .)8
تحلیل حساسیت زیرشبکۀ هزینه
تحلیل زیرشبکۀ هزینه نشانداد که باغستان آبگرم
فردوس با  %33اهمیت ،بیشترین هزینهها را شامل

میشود و گزینههای بنددرۀ بیرجند و منطقۀ نمونۀ
قائن بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
درعینحال با اضافهشدن هزینهها ،باغستان آبگرم
فردوس روند نزولی و بنددرۀ بیرجند روند صعودی
پیدا میکنند (شکل .)8
تحلیل حساسیت زیرشبکۀ خطر
تحلیل حساسیت زیرشبکۀ خطر نشان داد که گزینۀ
باغستان آبگرم فردوس خطرات بیشتری را مرتبط با
هدف پژوهش ایجاد میکند و گزینههای بنددرۀ
بیرجند و منطقۀ نمونۀ قائن بهترتیب در رتبههای
بعدی قرار دارند (شکل .)8

شکل  :1آنالیز حساسیت زیرشبکههای سود ،فرصت ،هزینه و خطر

تهیه و ترسیم :نگارندگان9311 ،
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بحث
همانطور که میدانیم و در مقدمه ذکر شد ،هدف
از این قبیل مطالعات از یکسو شناسایی وضعیت
موجود مناطق نمونۀ گردشگری ازنظر توسعۀ پایدار
محلی و از سوی دیگر ،اجرای دقیق و درست
برنامهریزی منطقهای در راستای نیل به عدالت
اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از این مناطق است.
با توجه به اینکه شاخصهای گردشگری در هر یک از
مناطق نمونۀ گردشگری متفاوت است ،خود این
موضوع میتواند باعث عدمپیشرفت یا توسعۀ برخی از
مناطق شود .برای رفع این مشکل نیز میتوان با
شناسایی مناطقی که توان و قوت باالیی دارند ،قوت
آنها را بیشتر کرد و همچنین مناطقی که ضعیف
هستند شناسایی و ازطریق برنامهریزی مناسب سعی
در برطرفکردن ضعف آنها کنیم (جاللی و
خادمالحسینی)911 :9314 ،؛ بنابراین با توجه به
اهمیتی که مناطق نمونۀ گردشگری در توسعۀ
اقتصادی مناطق محلی برعهده دارند ،پژوهش حاضر
سعی در اولویتبندی این مناطق بر پایۀ یکسری از
معیارها و زیرمعیارها دارد.
در این پژوهش  4زیرشبکۀ سود ،فرصت ،هزینه و
خطر برای اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری در
استان خراسان جنوبی درنظر گرفتهشد .براساس نتایج
بهدستآمده ،باغستان آبگرم فردوس تحتتأثیر معیار
استراتژیک «پتانسیلهای گردشگری» و همچنین
تأثیر مثبت زیرشبکههای سود و فرصت در رتبۀ اول
قرار گرفت و گزینههای بنددرۀ بیرجند و منطقۀ نمونۀ
قائن در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند .عالوهبر این،
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که
زیرشبکههای سود و فرصت با توجه به تأثیری که در
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی جوامع محلی برعهده
دارند ،بیشترین تأثیر را در اولویتبندی مناطق نمونۀ
گردشگری در این استان برعهده دارند.
خروج نرمافزار  Super Decisionsدربارۀ ساختار
سطح باال نشان داد که هرکدام از گزینهها تأثیر
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متفاوتی از زیرشبکهها میگیرند .گزینۀ آبگرم فردوس

بیشترین تأثیر را از زیرشبکۀ فرصت میپذیرد.
زیرشبکۀ هزینه بیشترین تأثیر را بر روی گزینۀ بنددرۀ
بیرجند میگذارد .زیرشبکۀ هزینه بیشترین تأثیر را بر
روی منطقۀ نمونۀ قائن میگذارد و درنهایت زیرشبکۀ
خطر بیشترین تأثیر را بر روی گزینۀ بنددرۀ بیرجند
میگذارد .عالوهبر این ،رتبهبندی گزینهها تحتتأثیر
هر یک از زیرشبکهها نتایج متفاوتی بههمراه داشت.
در زیرشبکۀ سود ،گزینۀ بنددرۀ بیرجند با وزنی معادل
 1/40در رتبۀ اول قرار گرفت و گزینههای باغستان
آبگرم فردوس و منطقه نمونه قائن در رتبههای دوم و
سوم قرار گرفتند .در زیرشبکه فرصت گزینه باغستان
آبگرم فردوس با وزنی معادل  1/79در رتبۀ اول قرار
گرفت .گزینۀ بنددرۀ بیرجند با وزنی معادل 1/41
بیشترین تأثیر را از زیرشبکۀ هزینه پذیرفت و در رتبۀ
اول قرار گرفت .همچنین در زیرشبکۀ خطر ،گزینۀ
بنددرۀ بیرجند با وزنی معادل  1/31در رتبۀ اول قرار
گرفت و گزینههای باغستان آبگرم فردوس و منطقۀ
نمونۀ قائن در رتبهای دوم و سوم قرار گرفتند.
در این پژوهش بهمنظور استفاده از ساختار سطح
باالی تحلیل شبکهای 4 ،معیار استراتژیک نیز درنظر
گرفتهشد که هر یک تأثیر بسزایی در اولویتبندی این
مناطق برعهده داشتند .یکی از معیارهای استراتژیک
که بهمنظور اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری
درنظر گرفتهشد ،معیار پتانسیلهای گردشگری است.
این معیار با دارا بودن  3زیرمعیار جاذبههای طبیعی،
تاریخی و تعدد گردشگر نقش مهمی در اولویتبندی
مناطق نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبی
دارد .گان یکی از صاحبنظران توریسم از جاذبههای
گردشگری (تاریخی و طبیعی) بهعنوان یکی از عناصر
مهم در بخش توریسم نام میبرد (قاسمی و همکاران،
 .)914 :9311در همین رابطه قاسمی و همکاران
( )9311برای اولویتبندی مقاصد گردشگری در حوزۀ
شمال تهران ،معیارهای مختلفی ازجمله جاذبههای
طبیعی و تاریخی را مورد بررسی قراردادند .آنها در
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پژوهش خود اظهار کردند که جاذبههای طبیعی بیش
از جاذبههای تاریخی در رفتار گردشگران و تمایل به
سفر و گذران اوقات فراغت تأثیر دارند .در پژوهش
حاضر نیز پتانسیلهای گردشگری (جاذبههای طبیعی
و تاریخی) با وزنی معادل  1/79بیشترین تأثیر را در
اولویتبندی مناطق نمونۀ گردشگری برعهده دارند.
از دیگر معیارهای استراتژیک که برای این تحقیق
درنظر گرفته شدهاست؛ معیار مسائل اجتماعی و نقش
و تأثیر مدیریت است .از مهمترین زیرمعیارهای این
بخش ایجاد اشتغال (اشتغالزایی) برای جوامع محلی
است .در پژوهش حاضر ایجاد اشتغال بهعنوان یکی از
زیرمعیارهای مؤثر و تأثیرگذار در باالبودن وزن
زیرشبکه سود در گزینۀ باغستان آبگرم فردوس
نسبتبه سایر گزینههاست .طبق آمار سازمان جهانی
جهانگردی ،هر گردشگری که وارد منطقهای میشود
برای چهار نفر شغل ایجاد میکند (.)W.T.O, 2015
یکی از راههای جلوگیری از مهاجرت افراد بومی در هر
منطقه ،ایجاد اشتغال برای جوانان و بهتبع آن
درآمدزایی است .درواقع تنوعسازی اقتصاد و تعیین
راهبردهایی همانند ایجاد مناطق نمونۀ گردشگری در
کنار سایر فعالیتهای اقتصادی فرصتهای شغلی
متعددی را در سکونتگاههای بشری ایجاد میکند
(مرادیمسیحی و قاسمی.)917-904 :9313 ،
امروزه امنیت ،بهعنوان مهمترین و زیربناییترین
اصل در تدوین راهبرد توسعۀ گردشگری در جهان
بهشمار میرود .وجود ناامنی و بروز خشونت در سطوح
مختلف این صنعت ،زیانهای جبرانناپذیری را
بههمراه دارد (متقی و همکاران .)9317 ،در پژوهش
حاضر نیز امنیت بهعنوان یکی از زیرمعیارهای جاذبه و
محدودیت محیطی نقش مؤثری در جذب یا عدمجذب
گردشگر برعهده دارد .با توجه به نتایج ،نبود امنیت
بیشترین تأثیر را در پایینبودن وزن زیرشبکۀ خطر
برعهده دارد .در همین رابطه ،متقی و همکاران
( )9317در مطالعۀ خود وضعیت امنیت گردشگری از
دیدگاه گردشگران خارجی در ایران را بررسی کردند.
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آنها اظهار کردند که گردشگران پیش از ورود به
ایران ،شناخت درستی از وضعیت امنیت گردشگری
نداشتند و  77درصد از آنها وضعیت امنیتی ایران را
بد و بسیار بد میدانستند .همچنین آنها عنوان
کردند که عالوهبر نبود شناخت درست از امنیت
گردشگری ایران ،نقش رسانههای غربی در این بدبینی
تأثیرگذار بودهاست.
نتیجه
در سالهای اخیر یکی از برنامههای دولت در زمینۀ
توسعۀ اقتصادی مناطق محروم ،توسعۀ گردشگری این
مناطق بودهاست که بهعنوان یک محرك میتواند به
پیشرفت این مناطق کمک کند .انتخاب مناطق نمونۀ
گردشگری و تمرکز این صنعت نهتنها ازنظر اقتصادی،
بلکه ازنظر زیستمحیطی نیز میتواند برای کشور حائز
اهمیت باشد؛ بههمیندلیل سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری در سالهای اخیر توجه ویژهای به این امر
کردهاست که نتایج این مطالعه و سایر پژوهشهای
انجامشده قابلیت تعمیم به سایر استانهای کشور را
دارد و میتواند به توسعۀ صنعت گردشگری کشور
کمک شایانی کند؛ بنابراین برای برطرفکردن نقاط
ضعف در مناطق نمونۀ گردشگری در استان خراسان
جنوبی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 گسترش زیرساختها و امکانات حملونقل و ارائۀتسهیالت بیشتر به گردشگران؛
 رسیدگی به وضعیت بهداشت و تمیزی محیطزیستاطراف مناطق نمونۀ گردشگری؛
 انجام اقدامات پیشگیرانه درجهت جلوگیری ازهرگونه آسیب جدی به محیط طبیعی ،انسانی و
جاذبههای اکوتوریستی؛
 جلوگیری از ساختوسازهای بیرویه و غیرقانونی؛ مشارکت و سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصیدر زمینۀ توسعۀ فعالیتهای گردشگری؛
 باالبردن وضعیت امنیتی مناطق نمونۀ گردشگریازطریق بهکارگیری پلیس ویژۀ گردشگران.
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Introduction
Tourism is one of the most dynamic economic activities in the present era, which plays an important
role in the local sustainable development, and its development priority requires the recognition of
affecting and limiting factors of natural, economic, social and cultural each region. Moreover, these
areas areas reveal a special importance for tourists due to having a set of natural and historical
attractions. Accordingly, the main objective of the present study is the selection and prioritization of
tourism areas among the three areas "Banddareh-e-Birjand, Baghestan Abgarm Ferdows and Ghaen
tourism area" in South Khorasan province by using the ANP method.
Methods and Material
To obtain the appropriate results in the tourism areas, prioritization in South Khorasan province a
high level of ANP structure including subnet benefit, opportunity, cost and risk was used. In this
study, four strategic criteria of attraction and environmental constraints, tourism potentials,
infrastructure and economic potential of the region and social issues and the role and impact of
management were selected to determine the tourism area. Each of the strategic criteria includes a set
of sub-criteria that play an important role in weighting the subnet benefits, opportunity, cost and
danger
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Results and Discussion
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The results of the ANP analysis demonstrated that Baghestan Abgarm Ferdows, Banddareh-e-Birjand
and the Ghaen tourism area with having 0/59, 0/28, and 0/29 weights placed in the first to third
priority, respectively. Among the subnets, the benefit subnet with a weight of 0/33 possesses more
important as compared to the others. Furthermore, the strategic criterion of tourism potentials with an
equivalent weight of 0/51 manifests a higher priority in comparison with the other ones.
Conclusion
In recent years, the government has implemented a variety of programs for the economic
development of deprived areas, including the development of the tourism industry, which has played
an important role in promoting these areas. The selection of exemplary tourism areas and
consequently the focus of the tourism industry in these areas is important not only for tourism but
also for the environment. The present study, due to the inclusion of various historical and natural
criteria and sub-criteria, can pave the way for development of tourism industry and consequently the
economic dynamics of local communities in South Khorasan province.
Keywords: Decision Support System, Multiple Criteria Decision Making, South Khorasan, Tourism
industry, Tourism area.
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