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چکیده
توسعۀ گردشگری مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و محیطي بسیاری
برای جامعۀ میزبان به همراه داشته و از عوامل مؤثر در شکل دهي الگوی توسعه است .یکي از مراحل
مهم در فرایند برنامه ریزی ،مرحلۀ ارزیابي و انتخاب مناسب ترین گزینه از بین گزینههای مختلف
است که براساس این شاخصها مي توان به انتخاب گزینۀ مناسب از بین گزینه های موجود پرداخت.
شاخص های مورد بررسي عبارتاند از :جاذبه های طبیعي ،تاریخي -فرهنگي و مذهبي ،انسانساخت
و وجود زیرساختهای مناسب و ...با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و وجود پتانسیلهای
گردشگری در استان کردستان ،اولویت بندی مناطق مختلف این استان بهمنظور برنامهریزی های
مناسب و کارا در سطوح مناطق مختلف ضروری است .این پژوهش به ارزیابي و اولویتبندی
شهرستانهای استان کردستان با استفاده از مدل  TOPSISبراساس شاخص های توسعۀ گردشگری در
چهار سطح :فرابرخوردار ،برخوردار ،نیمه برخوردار و فروبرخوردار پرداخته است .روش پژوهش
توصیفي -تحلیلي بوده و روش گردآوری اطالعات کتابخانهای -اسنادی است .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان مي دهد که شهرستان سنندج با ضریب اولویت  12/0در سطح فرابرخوردار و
شهرستان های مریوان ،سقز و بانه به ترتیب با ضریب اولویت های  0/915 ،0/912و  0/97در سطح

واژههای کلیدی:
گردشگری،شاخصهایتوسعۀگردشگری،
روش  ،TOPSISاستان کردستان

برخوردار و شهرستان های بیجار ،کامیاران و قروه به ترتیب با ضریب اولویت های  0/28 ،0/29و 0/20
در سطح نیمهبرخوردار (متوسط) و شهرستان های دهگالن ،سروآباد و دیواندره با ضریب اولویت
 0/036 ،0/82و  0/051در سطح فروبرخوردار (محروم) قرار دارند.

مقدمه
گردشگری در بستتر غررایاتایی متلتاز از م تا
طباعی و یرهنگتی -اغتمتایی وتورم متیگاترد هت
متلتتاز از یتتوامسی استتت هت بت نتتویی بتتر أث تت ار
می گذارند و همچنان دارای ا رام قابزتوغ اقتصادی،
یرهنگی ،اغتمایی و زیست م اطی بوده ه بر مقصتد
برغتتای متتیگتتذارد .تجربتتۀ بستتااری از هلتتورهای
توسع یایت نلاث می دهد ه توسعۀ گردشتگری یت
نااز اساسی برای توسعۀ مستی استت و بایتد بتا درغتۀ
باالیی از اولویت أث را در نظر گریت ایزایش روزایتزوث

و گسترش گردشگری در مناطق مختست دناتا ستب
شتتده گردشتتگری ب ت منزل ت بزرگتتترین وتتنعت دناتتا
معریی شود و توغ برنام ریزاث را ب خود غست هنتد
( .)Liu et al, 2012: 413ایتتن وتتنعت بت یاتتی از
یعالات های اقتصادی ه پتانساز بتاالیی دارد تبتدیز
شده ه با ناتروی قدرتمنتد ختود ستب ترااترام در
اقتصاد هلورهای توسع یایتت و همتتر توستع یایتت
شتتده استتت (.)Garcia melon et al, 2012: 41
گردشگری بان المسسی بترای دو دهت بت ستریت رشتد
هرده است و امروزه یای از بزرگتترین و ستری تترین
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رشد ونای را در غهاث دارد .با رونتق غهتانی وتنعت
گردشگری ،تعداد یزاینتدهای از منتاطق در هلتورهای
در حال توسع اهمات گردشگری را بت ینتواث یامتز
مهتتد در توستتع اقتصتتاد منطقتت ای درک هتتردهانتتد
(.)Yang & fik, 2014: 144
گردشگری بر غوام مازباث بر س بخش اقتصادی،
اغتمایی -یرهنگی و زیستم اطی تت ار متیگتذارد.
گردشگراث با ورود ب یت منطقت و پرداختت هزینت
برای بازدید از أ ار تتاریخی یتا م تا طباعتی أث ،از
طریق درأمد ایجادشده مناب الزم ب منظتور نگهتداری
أث م ا و مااث تاریخی را یراهد می أورند؛ بنتابراین
متتیتتتواث نتاج ت گریتتت گردشتتگری نتتویی یتتدالت
اغتمایی را در اقتصاد غهانی ایجاد میهنتد و موغت
توزی اماانام و ریاه در مناطق حاشا ای ناز میشتود
(پاپسییزدی و هماتاراث .)15 :5831 ،تعتداد گردشتگراث
بانالمسسی در غهاث تا سال  0202بت بتاش از 5120
ماساوث نفر میرسد .همچنان درأمدهای حاوتز از أث
ناز ب باش از  022ماساارد دالر خواهد رساد .شتورای
سفر و گردشگری غهاث ) (WTTCانتظار دارد ه سفر
و گردشگری همچناث یای از بزرگ ترین ونای غهاث
باشد .در سال  ،0251ونعت گردشگری  9/3درود از
تولاد ناخالص داخسی غهانی را ب خود اختصتا داده
و  079ماساوث یروت شرسی ایجاد هردهاست .در طول
ده ستال أینتده ( )0201پتاشبانتی متیشتود ستهد
گردشگری از تولاد ناختالص داخستی غهتاث بت 52/1
رساده و  811ماساوث یروت شترسی ناتز ایجتاد هنتد
( .)WTTC, 2016همچنان ورود گردشگراث ،یستیرغتد
درأمدهای ارزی ناشی از أث ،تراز تجتاری و همچنتان
سرمای گذاریهای غدید را بهبود میدهد و ب وتورم
غارمستقاد و از طریق ضری تاا ری بر درأمد مستی
ت ار میگذارد .ب اینترتات  ،ایتراد یت غامعت هتد
میتوانند از منای این سرمای گذاری در بختشهتایی
نظار :خدمام امناتی ،بهداشتی ،أموزشی ،ارتبتاطی و
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حمزونقز بهرهمند شوند .گسترش تبادالم یرهنگتی،
بهبود یدالت مااث زناث و مرداث از غهت دستاابی بت
یروتهای شرسی ،شناخت متردم از یرهنتو و تمتدث
غوام دیگر ،احااء هویتت یرهنگتی و احستار غترور
مسی ،ایجاد ت ول و نوسازی و معریتی یرهنتو م ستی
ازغمس دیگتر پاامتدهای حاوتز از گردشتگری استت
(امانبادختی و شریفی.)32 :5895 ،
یای از مراحز مهد در یرایند برنام ریتزی ،مرحستۀ
ارزیابی و انتخاب مناس ترین گزین از بان گزین هتای
مختس است .در این مرحس  ،م اسن و معای طرحهتا
نسبتبت هتد ستنجاده شتده و بهتترین أث هتا ازنظتر
اقتصادی و اغتمایی برای اغرا انتخاب می شود .معاتار
در برنام ریزی ،ضابطۀ یمز یا قضاوم است .اوسی هت
برمبنای أث چازی اندازهگاری میشود .مستسما بتدوث
داشتن معاار اوولی و معان ،ارزیابی طرحها و مقایستۀ
أث ها بتا یاتدیگر مماتن ناستت (شتاخی و هماتاراث،
 .)72 :5891از شاخص های الزم برای ارزیتابی ستطوح
توسعۀ گردشگری ،می تواث ب شتاخص هتای مختسفتی
ازغمس ت غاذبتت هتتای طباعتتی ،تتتاریخی -یرهنگتتی و
مذهبی ،انساثساخت وغود زیرساخت هتای مناست و
دیگر یوامز اشاره هرد هت براستار ایتن شتاخصهتا
میتواث ب انتخاب گزینۀ مناست از بتان گزینت هتای
موغود پرداخت .با این وغتود ،توغت بت همتۀ یوامتز
ت ارگذار بر گردشگری و درنظرگریتن همزمتاث أثهتا
بر اولویتبندی گزینت هتای موغتود هتاری پاچاتده و
دشوار ب نظر میرسد؛ ازاین رو در این مطالع  ،م قتق
ب منظور سهولت در تصتماد گاتری و أنتالاز دادههتا و
درنهایت رسادث ب پاسخی نزدی ب واقعات ،از یاتی
از مدل هتای تصتماد گاتری چندشاخصت ()5MCDM
ب نام روش  TOPSISبهره گریت استت .ایتن روش در
یان سادگی ،دارای پلتوانۀ ریاضتی م اتد و یاتی از
روشهای تصمادگاری قوی است.
1-Multi criteria decision making
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مقایسۀ أمار غمعات روستایی در مقایس با غمعات
شتهری در طتی  52ستال اخاتتر نلتاث متیدهتد هت
مهاغرم از روستاها ب شهر ب شدم ایزایش یایت  ،بت
ن وی ه در هز هلتور نستبت غمعاتت روستتایی و
شهری ب هز غمعات در ستال  03/7 ،5831و 75/0
درود بوده ه ایتن نستبت در ستال  5891بت 01/9
درود روستایی هتاهش و  71دروتد شتهری ایتزایش
یایت است .این نسبت در استاث هردستتاث طتی دورۀ
مورد اشاره ،بت مراتت در وضتعات بتدتری قترار دارد،
ب گون ای ه در سال  5831نسبت غمعات روستتایی
و شهری ب هز غمعات ب ترتا  81/1و  18/1درود
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بتتوده ه ت در ستتال  5891ب ت  09/0دروتتد غمعاتتت
روستایی هاهش و بت  72/7دروتد غمعاتت شتهری
ایزایش یایت است؛ بنابراین بدوث توغت بت غمعاتت
روستایی و یتدم سترمای گتذاری در روستتاها ،اماتاث
رسادث ب توسعۀ پایدار یراهد نخواهد شد .همچنان با
توغ ب نرخ باالی باااری در هلور و بت ویتهه استتاث
هردستاث ،مهتاغرم خاتز یظامتی از روستتایااث بت
شهرها غدای از تبعتام اقتصتادی بت ناهنجتاریهتای
اغتمایی و سااسی در شهرها دامتن متیزنتد .غتدول
شمارۀ  5وضعات غمعات روستتایی و شتهری را طتی
52سال اخار در هلور و استاث هردستاث نلاث میدهد.

جدول  :8جمعیت شهری و روستایي کل کشور و استان کردستان

هز هلور

استاث هردستاث

هزار نفر

5831

درود

5891

درود

غمعات هز

72191

522

79 01

522

شهری

12011

75/0

19517

71

روستایی

02010

03/7

02779

01/9

غمعات هز

5112

522

5128

5 2

شهری

951

18/1

5581

72/7

101

81/1

119

09/0

روستایی
م خذ :مرهز أمار ایراث5891 ،

بنابراین باتوغ بت توضتا اتی هت داده شتد ،بتی
غهت ناست ه درأمد سرانۀ استاث هردستتاث حتدود
نص درأمد سرانۀ ماانگان هلوری است .این موضتو
برای باااری ه ب ی ملاز مزمن در سطح استتاث
تبدیز شده ناز وادق است؛ چرا هت بتا نترخ بااتاری
 58/8درودی هردستاث رتبۀ  01را از نظر بااتاری در
بان  85استاث هلتور دارد .بتا درنظرگتریتن بااتاری
پنهاث و همچنان أمار مهاغرم از استاث ب سایر نقاط
هلور ،تصویر ب مرات بررنجتری در ایتن خصتو بت
چلد میخورد؛ بنابراین با توغ ب مسائز و ملتاتم
باااری ،پتایانبتودث درأمتد ستران و هتاهش شتدید
غمعات روستتایی استتاث هردستتاث از یت طتر و
وغود توانمندیهای اهوتوریستی یراواث در روستتاهای

استاث لزوم توغ ب ونعت گردشگری و سرمای گذاری
درغهت توسعۀ هرچ بالتر أث را نمایاث میسازد.
هلور ایراث سرزمان پهناوری استت هت بت ستب
وسعت خاک ،موقعات غررایاایی ،راههتای ارتبتاطی و
غاذب ت هتتای گردشتتگری ،بتترای گردشتتگراث ختتارغی
اهمات ویههای دارد .طباعت غتذاب ،تنتو أبوهتوا و
یرهنو و تمدث درخلتاث چندهزارستالۀ ایتراث ،ایتن
هلتور باستتانی را سرشتار از غاذبت هتای گونتاگوث
هردهاست .استاث هردستتاث حتدودا دارای  5081ا تر
باستانی شناساییشده است هت  122ا تر از أث هتا در
یهرست أ ار مسی ب بت رسادهاستت .ایتن استتاث بتا
برخورداری از پالانۀ دیرین تمدث و یرهنو ،طباعت
و شترای اقسامتی گونتاگوث و زیارتگتاههتای متعتدد،
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توانایی قرارگاری در غایگتاه مناست نقتاط پرغاذبتۀ
گردشتگری در ستطح مستی و بتانالمسستی را داشتت و
میتواند ب ینواث یای از قطت هتای مهتد گردشتگری
تبدیز شتود؛ بنتابراین بتا توغت بت نقتش و اهماتت
گردشگری در توسعۀ اقتصادی ،ستعی شتده استت بتا
استفاده از روشتی مناست بت اولویتت بنتدی منتاطق
مختس استاث هردستاث براسار شاخصهتای توستعۀ
گردشگری (غاذب های طباعی ،غاذبت هتای تتاریخی-
یرهنگی و مذهبی ،غاذب های انساثساخت ،غاذب های
تجاری ،روستاهای گردشگری ،هتز ها ،مهماث پتذیرها،
دیاتر ختدمام گردشتگری ،شترهت هتای مستایربری،
راهدارخان های یعال ،پساس راه ،یوریتت هتای پزشتای
بانراهی ،اسااث مسایراث بانراهتی و نقتاط پرحاد تۀ
بان راهی) پرداخت تا مورد استفادۀ برنامت ریتزاث قترار
گارد؛ بنابراین اهمات ونعت گردشگری ازی طر و
وغتتود پتانستتازهتتای گردشتتگری استتتاث هردستتتاث
(أب وهوای مناس  ،خاک حاوسخاز و مناب أبی یظاد
در بخش هلتاورزی ،وغتود معتادث یتراواث و متنتو ،
داشتن مرز ملترک با اقساد هردستاث یتراق) از طتر
دیگر ،استفاده از ی رویۀ مناس را برای اولویتبنتدی
مناطق مختس این استاث ،درغهت برنامت ریتزیهتای
مناست و هتارا و اولویتتبنتدی سترمای گتذاریهتای
مختس در ایتن منتاطق ضتروری متینمایتد .بتاوغود
پتانساز های ذهرشده ،وغود ملاتم اقتصادی و نبود
زیرستتاختهتتای الزم ب ت خصتتو در زمان تۀ راههتتا و
حمز ونقز ،بایث از دست ریتتن یروتتهتای طتیتی
بتترای شتتاویایی گردشتتگری ایتتن استتتاث شتتدهاستتت.
ازاین رو هد از انجتام ایتن پتهوهش یبتارماستت از:
بررسی و شتناخت غاذبت هتای گردشتگری ،بررستی و
شناخت تسهاتم و اماانام گردشگری ،تعاان ماتزاث
برختتورداری شهرستتتاثهتتای استتتاث بتتا توغتت بتت
شاخصهای موردبررسی در توسعۀ گردشتگری و ارائتۀ
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پالتتنهادهتتا بتترای استتتفادۀ بهان ت از پتانستتازهتتای
گردشگری است.
مباني نظری
مطالعام اخار نلتاث دادهاستت هت گردشتگری
موغ توسعۀ هس وهار و منب مهمی برای اشترال و
ایزایش درأمد ارزی میشود .همچنان موغت توزیت
دوبارۀ رومهای متمرهز از نواحی ونعتی و پالریت
ب نواحی توسع ناایت و بتاالریتن ستطح ریتاه غامعت
میشود .ازنظر اغتمایی و یرهنگی ،گردشگری موغ
تعامز یرهنوهای مختس شده و پویایی الزم را برای
رشد و ترقی هر ی از غوام مهاا میهند .در غامعتۀ
مازباث ناز ،گردشگری سطح ریاه را ایزایش متیدهتد
( .)Lee,2008:185گسترش ونعت گردشگری ب منزلۀ
وتتنعتی ه ت بتتا حتتوزههتتای مختسفتتی نظاتتر اقتصتتاد،
هلاورزی ،یرهنو ،م ا زیست و ختدمام در تعامتز
بوده اهمات یراوانی دارد ه توسعۀ أث در هتر منطقت
بایث رشد و پالریت اقتصادی و اغتمایی أث منطقت
خواهد شد (زنگیأبادی و همااراث.)11 :5895 ،
اقتصادداناث ایزایش درأمدهای ارزی ،ایجاد اشترال
و ایزایش درأمدهای مالااتی را ازغمس دالیز ت ارگذار
گردشتتگری بتتر توستتعۀ اقتصتتادی قسمتتداد متتیهنن تد
).(Holzar, 2010: 926

گردشگری وغوه مختس یعالاتهتای اقتصتادی و
اغتمایی را دربر میگارد و حتتی در پتارهای متوارد،
برای توسعۀ مناطق همترتوسع یایت و هتاهش یقتر و
باااری در أثهتا ،أخترین گزینت بت شتمار متیرود.
گردشگری ،ونعتی هتاربر استت هت زمانتۀ اشتترال
ایرادی با مهارمهای گوناگوث و در سنان مختست را
یراهد میأورد و ازایتنرو ،یاتی از راههتای غسبت بتر
باااری است .توسعۀ گردشگری روستایی در مااثهای
مختس زمان های اشترال دائد ،یصسی و نام وقتت را
برای ناروی انسانی با تخصص و أموزش متوس یراهد
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متیستازد و از نترخ بااتاری متیهاهتد .در توستعۀ
گردشگری ،گذشت از ایجاد اشترال مستتقاد ،زمانتۀ
سایر یعالاتهای مرتب ماننتد هارهتای ستاختمانی،
تعمارام ،هرایۀ خودرو و دستفروشی ناز بترای ایتراد
بتومی یتراهد متیشتود .گردشتگری روستتایی توغت
دولتها ،سازماثهای غاردولتی و یعاالث اقتصتادی را
ب خود معطو هترده استت ،زیترا نقتش مهمتی در
غهتدهی ب یعالاتهای اقتصادی و هم ب اشتترال
و ایزایش درأمد غوام م سی ایفا میهند
(.)Chin et al, 2014: 36

ونعت گردشگری مجموی ای از یعالاتها ،خدمام و
ونای مختسفی را شامز میشتود هت در برنامت ریتزی
برای سفر ،غاب غتایی ماتاث مبتد و مقصتد ،اقامتت و
پذیرایی و یعالات گردشگر در مقصتد ،متورد استتفاده
قرار میگارند .ب طورهسی میتواث گفت ه چهار گتروه
اوسی در ایتن وتنعت بت نقتشأیرینتی متیپردازنتد.
نخستان گروه گردشگرانی هستند ه در پی تت مان و
ارضای انگازه ها و خواست های ختود هستتند .دومتان
گروه ،یعاالث اقتصادی ازغمس هتتز هتا ،رستتوراثهتا،
شرهتهتای حمتزونقتز ،دیتاتر ختدمام مستایرتی و
غهانگردی و یرض هنندگاث سوغام و هتدایا را شتامز
میشوند تا زمانۀ یرضتۀ ایتن هاالهتا و ختدمام را در
مقصد گردشگری یراهد سازند .سومان گروه ذینف را
باید مدیریت هتث هلور مقصتد دانستت .از دیتد ایتن
گروه ،ونعت گردشگری یامز ایجتاد تروم و ارتقتای
سطح زندگی اقتصادی -اغتمتایی شتهرونداث غامعتۀ
مقصد تسقی می شود .گردشگری از ایتن منظتر یتامسی
برای هس درأمتد ارزی و درأمتدهای مالاتاتی بتاالتر
برای مدیریت اقتصادی هلور مقصد م ستوب خواهتد
شد .سرانجام چهارمان گتروه ذینفت را بایتد غامعتۀ
م ستتی در مقصتتد گردشتتگری دانستتت .از دیتتد متتردم
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م سی ،گردشگری ابزاری برای تعامز یرهنگی و یامسی
اشترال زا و همچنتان یاتی از راه هتای هست درأمتد
شناخت میشود (رنجبریاث و زاهدی.)52 :5839 ،
أنچتت امتتروزه بالتتتر متتورد توغتت م ققتتاث و
برنام ریزاث گردشگری بوده ،توغت بت توستعۀ پایتدار
گردشگری است .توسعۀ پایدار از نظر م تا زیستتی
غارمخرب ،ازنظر ینی متناس  ،از نظر اقتصادی پویا و
از نظتتر اغتمتتایی متتورد پتتذیریش متتردم استتت
(ضرغامبروغنی و نا بان.)515 :5895 ،
ترهاتت گردشتتگری و پایتتداری در برگارنتتدۀ
مجموی ای از مبانی ،سااست ها و روش های متدیریتی
است ه منل أث را باید در هلتورهای توستع یایتت
غستتوغتو هتترد ) .(Hunter,1997:850نخستتانبتتار
مفهوم پایداری در حوزههای مربوط بت گردشتگری را
باتسر درسال 5991مطرحهرد)(Hardy et al, 2002:478
وی معتقد بود ه باید گامهایی ویتهه برداشتت وگرنت
ب طور اغتنتابناپتذیری از نتواحی مقصتد گردشتگری
و منتاب استتفادۀ مفترط متیشتود و دیگتر غتذاب
نخواهند بود و سترانجام بت ایتت هتاربری متیرستند
) .(Telfer & Sharply, 2008: 241توستتعۀ پایتتدار
گردشگری یرایندی است هت ناازهتای گردشتگراث و
غامعۀ مازباث را ت مان و در یان حال از یروتتهتای
أینده حمایتت متیهنتد و متدیریت تمتامی منتاب را
ب منظور ت مان انتوا ناازهتای اقتصتادی و اغتمتایی
ب همراه دارد ).(Risteskia et al, 2012: 377
ب نظر موریی ،توسعۀ پایدار در گردشتگری نقتش
مهمی دارد ،چراه گردشگری درواقت وتنعت منبت
است ه ب موهبت طباعت و ماراث غامعت وابستت
است و این مناب را ب ینواث بخلی از م صتول ارائت
میهند ،اما در این منتاب بتا ستایر هتاربراث ازغمست
ساهناث م سی سهاد است ).(Jr, 2003: 23
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باتسر بااث میهند توسعۀ پایدار گردشگری اووال ب
توسعۀ گردشگری با ت هاد بر غامعۀ مازباث میپتردازد
) .(Weaver & Lawton, 2002: 348توستعۀ پایتدار
گردشگری باید در همۀ انوا توسع هتای گردشتگری
مورد توغ قرار گارد یا دستهد با مبانی اوسی توسع
در هر زماث و هر ماانی بتا توانتایی نستزهتای أینتده
برای ت مان ناازها و أمالشتاث تنتاقض نداشتت باشتد
) .(Tosun, 1998: 596هتد اولاتۀ توستعۀ پایتدار
گردشگری ب حداهثر رساندث منفعتها و دریتانحتال
ب حداقز رستاندث تت ارام نتامطسوب استت .در قترث
باست و یاد ،گردشگری ت تت ار مااث های غررایاایی
و یضاهای غدید بتود ( )Azizi et al, 2011: 27و وغتود
زیرساخت هتای مناست و توزیت مناست ختدمام در
غذب گردشگراث ب طر مااث های مستعد گردشتگری
بساار تعاانهننده است .مقصود از اماانام یا غاذب هتا،
تلااتم یتا ماتاثهتایی استت هت بت منظتور تت مان
خواست های گردشگراث ب وغتود متی أیتد غاذبت هتای
طباعی ،یرهنگی ،تتاریخی و زیرستاختهتای مناست
حمزونقز ،ازغمست یتوامسی هستتند هت گردشتگراث
بتت منزلتتۀ مقصتتد گردشتتگری انتختتاب متتیهننتتد و
برنامتت ریتتزی بتترای شناستتایی ویهگتتیهتتای مقصتتد
گردشگری بایتث تنتو منطقت و رشتد گردشتگری و
یامتز م ترکهتای حاتاتی در هتر منطقت متیشتود
(.)Liu et al, 2012: 413

ارزیتتابی شهرستتتاثهتتا بتت ل تتا برختتورداری از
شاخص های گردشگری ب برنام ریزی توسعۀ اغتمایی
و اقتصتتادی مخصتتو هتتر ی ت از منتتاطق ناتتاز دارد
( .)Baležentis et al, 2012: 3اهنتوث ناتتۀ مهتد در
برنام ریزی براسار غاذب ها ،ن توۀ اولویتت بنتدی در
توسع و چگونگی توسعۀ أث هاستت .بترای ستنجش و
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اولویتتتبنتتدی غاذبت هتتا معمتتوال معاارهتتای مختسفتتی،
ازغمس  :اقتصادی ،اغتمتایی -یرهنگتی و زیرستاختی،
زیستم اطی ،نهادی ،قانونی و غررایاایی مورد توغ
قتترار متتیگاتترد تتتا براستتار أثهتتا بتتتواث نستتبتب ت
غاذب های گوناگوث تصمادگاری هرد .در شرایطی هت
معاارهای گوناگوث همسو ناستند ،تصمادگاتری بایتد
در یت یضتتای چندبعتتدی وتتورم پتتذیرد .در چنتتان
شرایطی ،روش های ارزیابی چند معااری ،با توغت بت
اینا در أث ها یرض بر این است ه هر ی از معاارها
م ور یا بعد غداگان ای دارند  ،می تواند استتفاده شتود
(قالابا و شعبانییرد .)515 :5892 ،گردشگراث ،متردم
منطق و ویهگی های مقصد ،س یامز اوسی در توستعۀ
گردشگری هستند.
در شاز  5یوامز اوسی وتنعت گردشتگری ملتخص
شدهاند .منظور از قسمروی گردشتگراث ،همتۀ هستانی
هستند ه ب مثاب ماهماث و غهانگرد ب مقصدی وارد
میشوند.
این حوزه دربرگارندۀ انتظارام و ناازهتا ،یرهنتو،
ارزشها ،خصوواام شخصاتی و توانمندیهای مالی و
اقتصادی گردشگراث استت .منظتور از منطقتۀ مازبتاث
همۀ ایرادی هستند ه در مقصد زنتدگی متیهننتد و
گردشگراث ب أث منطق وارد میشوند .این حتوزه ناتز
دربردارندۀ انتظارام و ناازهای مردم منطق  ،یرهنو،
ارزشها ،خصوواام شخصاتی و اغتمایی و وضتعات
مالی و اقتصادی مردم منطق است .منظور از قسمتروی
مقصتتد ،ویهگتتیهتتای تتتاریخی ،یرهنگتتی ،متتذهبی،
تفری ی ،ورزشی ،ت صاسی و سایر خصووتااتی استت
ه ی منطقت را از ستایر منتاطق متمتایز متیستازد
(الوانی و پاروزبخت.)52 :5831 ،
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مردم منطقۀ
مازباث

گردشگر

ویهگیهای

مقصد یا غاذب ها

و ماهماث
یوامز اوسی
در ونعت
گردشگری

نمودار  .8عوامل اصلي اثرگذار بر صنعت گردشگری

منب  :الوانی و پاروزبخت550:5831 ،

پیشینۀ پژوهش
بررسی قابساتها و پتانسازهای گردشتگری یاتی از
موضویام مورد مطالعۀ م ققاث گردشتگری استت .در
این زمان موحد و ههزادی ( )5839در مقال ای ت تت
ینواث ت ساز یوامز مؤ ر بر توسعۀ گردشگری استتاث
هردستاث با استفاده از مدل  ،SWOTنلتاث متیدهتد
ه ب رغد پتانسازهای گستتردۀ استتاث هردستتاث در
زمانۀ گردشگری ،همبود زیرساختهای هتایی ،ضتع
یعالاتهتای بازاریتابی ،ضتع متدیریت گردشتگری،
مهدترین موان اساسی بر سر راه توستعۀ گردشتگری
استاث هردستاث ب حساب میأیند.
تقوی و قسیپور ( )5833ب یوامتز متؤ ر بتر رشتد
ونعت گردشگری پرداخت و در پاسخ ب ایتن پرستش
ه «چ یتوامسی در ایتزایش درأمتدهای گردشتگری
خارغی ایراث متؤ ر هستتند » ،براستار أزمتوثهتای
وتورم گریتت بت ایتتن نتاجت رستادند هت ضتترای
مترارهای مربوط ب تعداد اتاق هتز ،درأمتدهای ارزی
دوره های گذشتت  ،قامتت اتتاق هتتز ،نترخ أزاد ارز و
أژانس هتای گردشتگری بتر توستعۀ گردشتگری متؤ ر

هستند .ت ساز یضایی شاخصهای توستعۀ گردشتگری
بااستفاده از مدل  TOPSISدر ارزشاابی و اولویتبندی
مورد استفاده قرار گریت است.
موسوی و همااراث ( )5891در مقال ای بتا ینتواث
«بررسی و اولویتبندی تواثها و زیرساختهای توسعۀ
گردشگری با روش های تصمادگاری چندمعااره ،مورد
مطالع  :شهرستاث های استاث هردستاث» با استتفاده از
مدل  TOPSISو  VIKORب اولویتبندی شهرستاثهای
استاث هردستاث در چهار سطح یرابرخوردار ،برخوردار،
نام برخوردار و یروبرخوردار پرداخت اند .بتا توغت بت
نتایج ب دست أمده ،شهرستتاثهتای ستنند در ستطح
یرابرخوردار و شهرستتاثهتای دهگتتث و دیوانتدره در
سطح یروبرخوردار ب ل ا شتاخص هتای زیرستاختی
گردشگری قرارگریت اند و همچنان طبتق نتتایج روش
ضری پراهندگی ناز معاارهتای تعتداد یروشتگاههتای
وتتنای دستتتی ،تعتتداد دیتتاتر ختتدمام مستتایرتی و
گردشگری ،شرهتهای حمزونقز و مسایرتی بت طتور
نابرابری در مااث شهرستاث های این استاث توزی شتده
است.

510

زنگتتیأبتتادی و هماتتاراث ( )5895ب ت ارزشتتاابی و
اولویتبندی شهرستاثهتای استتاث اوتفهاث براستار
شتتاخصهتتای توستتعۀ گردشتتگری ،در چهتتار ستتطح
ورابرخوردار ،یرابرخوردار ،مااثبرختوردار (متوست ) و
یروبرخوردار (م روم) پرداخت اند .نتایج این پتهوهش
نلاث میدهتد هت در بتان شهرستتاثهتای استتاث،
شهرستاث اوفهاث با ضتری اولویتت 2/37,در ستطح
یرابرخوردار و شهرستاثهای خمانیشتهر ،خوانستار،
دهاقاث ،تاراث و هروث ،یتورغاث ،گسپایگاث ،چادگاث و
نطنتز بتا ضتری اولویتت  2/5تتا  2/2227در ستطح
یروبرخوردار یا م روم قرار گریت اند.
امارحتتاغسو و هماتتاراث ( )5890بتت ارزیتتابی و
اولویتبندی ا رام گردشگری در سطح مسی با استفاده
از تانا  topsisپرداختند و بااث هردهاند ه توسعۀ
گردشتتگری در ستتطح هتتتث و ختترد بایتتث ترااتتر در
اقتصاد ،اغتما و نگرش سااستی غوامت شتدهاستت.
نتایج ت قاق باانگر أث است هت در بتان پاامتد هتای
گردشگری بالترین أ ار مثبت مربوط ب بعد اقتصادی
و یمدهترین پاامد منفی مربوط ب بعد زیستم اطتی
استتت .استتتفاده از شتتاخصهتتای ترهابتتی در مطالعتتام
گردشگری متیتوانتد مقاوتد گردشتگری را براستار
رقابتیبودث أثها مورد ارزیابی قرار دهد .در این زمان
ماندوال و ولو ( )0257ب اندازهگاری و هتاربردیهتردث
شاخص های ترهابی در مطالعام گردشتگری بت ایتن
نتاج رسدند ه در بالتر شاخص های ارزیتابیشتده،
پاچادگی گردشگری ب نویی در پلت ایتن یترض بنتا
شدهاست ه مقصد های گردشگری را میتواث ب ینواث
ونای رقابتی در بازار درنظر گریت ،درحالیه هارایی
در بالتر أثها مرفتول مانتدهاستت .همچنتان نتتایج
ت قاتتق حتتاوی متحظتتام و نگرانتتیهتتای زیتتر استتت:
 -5توانتتایی و ناتتاز بتت متتدل رقابتتتپتتذیری مقاوتتد
گردشگری ( -0 ،)TDCانتخاب متتدولوژی در ستاختن
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شاخص ها -8 ،مسائز مدیریتی در استفاده از شاخص ها
( .)Mendolla & Volo, 2017انتخاب بهتترین مقاوتد
گردشگری براسار یعالاتت هتای گردشتگری ازغمست
موضویاتی است ه مورد توغ پهوهلگراث قرار گریت
است.
یسباث و همااراث ( )0257در مطالعت ای بتا ینتواث
«بهتتترین مقصتتدهای گردشتتگری غهتتاث براستتار
یعالا تتهتتای گردشتتگری در  51هلتتور برتتتر مقصتتد
گردشگری غهاث» طی سالهتای  0229تتا  0251بتا
استفاده از  TOSISپرداختنتد .در ایتن مطالعت چهتار
یامز هزین های گردشگری ،درأمتد هتای گردشتگری،
تعتتداد توریستتتهتتای ورودی و تعتتداد توریستتتهتتای
خروغی متورد استتفاده قترار گریتت استت .براستار
درأمتتدهای گردشتتگری ،پتتنج هلتتور اول بتت ترتاتت
یبارم اند از :أمریاا ،استپاناا ،یرانست  ،ألمتاث و چتان.
همچنان نتایج نلاث داد برحست تعتداد گردشتگراث
ورودی ،پنج هلور برتر ب ترتا یبارم اند از :یرانست ،
أمریاا و اسپاناا ،چان و ایتالاا (.)Ilban et al, 2017
زو و همااراث ( )0251بت ارزیتابی رقتابتی مقصتد
گردشتتگری بتتا استتتفاده از ت ساتتز سسستتس مراتبتتی در
ویرغاناای غربی پرداختنتد .ده متدیر اغرایتی و 395
گردشگری در این مطالع شرهت داشت انتد .یایتت هتا
نلاث دادند ه غترب ویرغاناتا در زمانت هتایی ماننتد
دسترستتی بتت یعالاتتتهتتای مبتنتتیبتتر طباعتتت و
متتتاغراغویی و در زمانتتت هتتتای مهمتتتاثنتتتوازی و
خوشبرخوردی ستاهناث ،ستتمتی و امناتت و خریتد
دارای مزیت رقابتی است (.)Zho, et al, 2015
هاستتتتاتنی و ستتتاال ( )0251در مطالعت ت ای بتتتا
دادههای موغود ،دو منطقۀ حفاظتتشتدۀ ایتالاتا و بتا
استفاده از شاخصهای گردشگری پایدار ،بااث هردهاند
ه توستعۀ گردشتگری پایتدار روشتی مناست بترای
تلتویق هست و هارهتای غدیتد استت و استتفاده از
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مفهوم گردشگری پایدار در مناطق حفاظتشده ،یت
روش برای توسعۀ م ستی گردشتگری ،هتاهش ا ترام
منفی زیستتم اطتی و تترویج ارزشهتای ستنتی و
م سی است (.)Castellani & Sala, 2014
پهوهلگراث زیادی با استفاده از مدل  TOPSISIب
ارزیابی و اولویتبندی مناطق گردشگری در اقصینقاط
غهاث پرداخت اند .در این زمان متیتتواث بت مطالعتۀ
یسدرید و اوزمار ( ،)0258زانو و زانو ( )0252اشاره
هرد .یسدرید و اوزمار ( )0258بت ارزیتابی  58مقصتد
گردشتتگری هلتتور ترهاتت بتتا استتتفاده از ت ساتتز
سسسس مراتبی و  TOPSISبرمبنای شاخص های همتی
و هافتتی پرداختنتتد .طبتتق نتتتایج حاوتتز از مطالع ت ،
ارزیابی و رتب بندی مناطق ،ب ترتا بهتترین رتبت تتا
بدترین رتب یبارماند از :أالناا ،بدروم و...
(.)Yildirim & Ozdemir, 2013

هاانو و پانو ( )0250در ت قاق ختود بتا متدل
یازی و  TOPSISب ارزیابی رقابت در ونای گردشگری
در  9هلور غنوب شرق أساا پرداختنتد .ایتن مطالعت
در سال  0229با استفاده از  1معاار (دردسترربتودث
غاذب ها ،حمز ونقز مناس  ،قامتت مناست  ،امناتت،
بتتتازار یرضت تۀ م صتتتوالم ،منتتتاظر طباعتتتی) و 51
زیرشاخص ه ازسوی هارشناساث در بخشهای مختس
وزثبندی شدهاند و درنهایت ارزیابی انجام گریت است.
نتایج نلاث میدهد ه در رتب بندی از بتان  9هلتور،
براسار معاارهتای یادشتده ،بت ترتات چتان ،ژاپتن،
هنو هنو ،متالزی ،تایسنتد ،ستنگاپور ،تتایواث ،هتره و
یاساپان بهترین یمسارد را ب خود اختصتا داده انتد
)(Peng & Huang, 2012

زانتتو و زانتتو ( )0252در مقالتت ای بتتا ینتتواث
«ارزیابی رقابتپذیری مقصدهای گردشتگری در ماتاث
 51شهر چان» ،نلاث دادند ه ارزیابی و اولویت بندی
رقابت پذیری این شهرها براسار مدل  TOPSISبهتتر

518

از سایر شاخصها است .سوژو وهانو ژو بهترین مقصد
و تاتاژو و نتانگتوث بتتدترین مقصتد ارزیتتابی شتدهانتتد.
بتتا توغت ب ت نقتتش و اهماتتت گردشتتگری در توستتعۀ
اقتصادی سعی شدهاست با استفاده از روشتی مناست
ب ت اولویتتتبنتتدی شهرستتتاثهتتای استتتاث هردستتتاث
براسار شاخص های تعریت شتده پرداختت تتا متورد
استفادۀ برنام ریزاث قرار گارد؛ بنابراین اهمات ونعت
گردشتتگری از یتت طتتر و وغتتود پتانستتازهتتای
گردشگری استاث هردستاث از طر دیگتر ،استتفاده از
ی رویتۀ مناست را بترای اولویتتبنتدی ،بت منظتور
برنام ریزیهای مناس و هارا را ضروری میداند .برای
این منظور الزم است شاخص هایی تعریت و براستار
این شاخص ها ب اولویتتبنتدی و همچنتان از طریتق
ارتقای این شاخص ها ب توسعۀ گردشگری هم هرد.
پتس از بررستی مطالعتتام قبستی هتتد ایتن پتتهوهش
ارزیابی و اولویتبندی مناطق مختس استاث هردستاث
براسار قابسات ها و پتانساز هتای توستعۀ گردشتگری
است .وغ تمتایز ایتن مطالعت بتا مطالعتام قبستی در
شاخص های مورد استفاده است ه در مطالعام قبستی
شاخص های همتری مورد استفاده قترار گریتت استت.
شاخصهای مورد استفاده در این مطالع یبارمانتد از:
تعداد غاذب های طباعی ،غاذبت هتای انستاثستاخت،
غاذب ت هتتای تتتاریخی یرهنگتتی ،غاذب ت هتتای تجتتاری،
روستاهای گردشگری ،هتزهتا ،مهمتاثپتذیرها ،دیتاتر
ختدمام مستایربری ،شتترهتهتای مستایربری ،تعتتداد
راهدارخان ها ،پساسراه ها ،یوریت های پزشتای ،تعتداد
مااث های اسااث مستایراث بتان راهتی و تعتداد نقتاط
شناساییشدۀ پرحاد ۀ غتادهای .همچنتان دورۀ متورد
بررسی از ل ا زمانی ب روزتتر استت .بررستی توزیت
زیرساخت های گردشگری در منتاطق مختست استتاث
هردستاث را ناز میتواث ازغمس وغ تمایر این مطالع
اشاره هرد.
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ارزیابی قرار میگارد .این تانا

روش تحقیق

بتر ایتن مفهتوم بنتا

در سالهای اخاتر توغت پهوهلتگراث معطتو بت

شدهاست ه هر یامز انتخابی باید همتترین یاوتس را

مدلهای چندمعااره برای تصمادگاریهتای پاچاتده

با یامز ایدهأل مثبت (مهدترین) و بالترین یاوتس را

شدهاست .در این تصمادگاریها ب غتای استتفاده از

با یامز ایدهأل منفی (هد اهمات تترین یامتز) داشتت

ی

معاار سنجش بهانگی ،مماتن استت از چنتدین

معاار سنجش استفاده شود .این مدلهای تصمادگاری
ب دو مدل چندهدی ( )MODM5ب منظتور طراحتی و
مدل های چندشاخص ( )MADM0بت منظتور انتختاب
گزینۀ برتر استفاده می شتوند (اوتررپور .)5833 ،متدل
 ،TOPSISیای از مدلهای چندشاخص استت هت در
سال  5935توس هوانو و یوث 8بترای انتختاب یت
گزینت از گزینت هتای موغتود در تصتمادگاتریهتای
چنتتدمعااره مطتترح شتتد TOPSIS .تانااتتی بتترای
مرت هردث ترغا تام بتا ینایتت بت شباهتلتاث بت
راهحتتز ایتتدهأل استتت .تاپستتاس بتت ینتتواث یاتتی از
روشهتتای غبرانتتی هتستتا

در تصتتمادگاتتریهتتای

چندمعااره برای حتز مستائز اولویتتبنتدی براستار

باشد.
مراحل روش TOPSIS

مرحلۀ اول :تعاان ماتریس مقایسۀ معاارها ،در ایتن
مرحس ماتریسی رسد خواهتد شتد هت در ستتوث أث
معاارها و در سطر أث گزین ها أورده میشود ه نقطۀ
تتقی سطر و ستتوث ماتزاث اهماتت معاتار را نلتاث
میدهد.
مرحل ۀ دوم :بتیمقاتارهتردث متاتریس معاارهتا،
ب منظور قابز مقایست شتدث معاارهتا بتا مقاتار هتای
مختس  ،ماتریس معاارهتا را بت متاتریس بتیمقاتار
تبدیز میهند.
=

=

شباهت با راهحز ایدهأل مثبت توست هوانتو و یتوث
توسع داده شد .مفهوم این مدل انتختاب هوتتاهتترین
یاوس از راهحتز ایتدهأل مثبتت و بالتترین یاوتس از
راهحز ایدهأل منفی ب منظور حز مسائسی استت هت بتا
گزینت هتتای تصتتمادگاتتری بستتااری روب ت رو هستتتند
(زنگیأبادی و همااراث.)97 :5892 ،
در ایراث از سال  5872استفاده از مدل تاپساس ب
شاز م دودی در زمان های اولویتتبنتدی و ارزیتابی

مرحله سوم :ایجاد ماتریس (بیمقاار) وزین با
مفروض بودث بردار  wب ینواث ورودی ب الگوریتد
(اورر پور)015:5833 ،

یمساتترد أغتتاز شتتد (ایتختتاری .)01 :5892 ،,گتتوریتد
 ،TOPSISی

روش تصمادستازی بستاار تانااتی و

قوی برای اولویت بندی گزین ها از طریق شتبا هتردث
ب غواب ایدهأل است .در این روش  mیامز یا گزین ،
ب وساسۀ یرد یا گروهی از ایتراد تصتمادگارنتده متورد
1-Multiple Objective Decision Making
2-Multiple Attribute Decision Making
3-Hwang and Yoon

=
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ارزیابي اوزان ( )wiبرای هر یک از معیارها

گزین ایده أل مثبت

با ب هارگاری تانا أنتروپی ،اهماتت شتاخص هتا
نسبتب یادیگر ملخص میشود ،ب طوری ه شاخص
بااهمات وزث بالتری را نسبتب شاخص هتداهماتت
دارد.

،
،

،

،

،

، ،

مرحلۀ پنجم :تعاان معاار یاوس ای برای گزینۀ
ایدهأل ( )si+و گزینۀ حداقز (:)si-

تکنیک آنتروپي( :نسترث و همااراث)5839 ،

تلااز ماتریس تصمادگاری
همیهردث ماتریس تصمادگاری
بیمقاارهردث درای های ماتریس تصمادگاری را ب
هم


مرحلۀ ششم :م اسبۀ ضریبی ه نزدیای نسبی si
را ب راهحز ایدهأل نلاث میدهد:

=

رابطۀ



CLi
م اسبۀ أنتروپی هر ی
رابطۀ زیر حاوز میشود:

+

+

= I=1,2,…,M

≤1

از شاخصها با استفاده از
مرحلۀ هف تم :در مرحستۀ أختر رتبت بنتدی گزینت
=-K
=K

درغۀ ان را اطتیام موغود هر ی از شاخصهتا
از مقدار أنتروپی أث شاخص ب وورم زیر است:
di=1-Ej
و درنهایت برای ب دست أوردث وزث هری
شاخصها از یرمول زیر استفاده میشود:

از

مرحلۀ چهارم :ملخصهردث راهحز ایدهأل مثبت و
راهحز ایدهأل منفی برای گزینۀ
) .(A-وایدهأل منفی (A*) ،ایدهأل مثبت

براسار مازاث ( )Ci+وورم میگارد .این ضری بتان
وفر و ی قرار دارد و  Ci+=1نلتاثدهنتدۀ بتاالترین
رتبتت و  Ci+=0نلتتاثدهنتتدۀ همتتترین رتبتت استتت
(اوررپور. )015-010 :5833 ،
معرفي متغیرها و شاخصها
شتناخت بهتتر و دقاتقتتر از وضتعات ماتاثهتای
غررایاایی در زمان هتای مختست در ستطوح متفتاوم،
منوط ب دردستررداشتن اطتیام هامز و پردازششده
از مااثهای موردنظر است .برای ناتز بت ایتن مهتد ،از
ی سری شاخصها استفاده میشتود .ایتن شتاخصهتا،
نلانگرهایی هستند ه یرایند غم أوری ،طبق بنتدی و
تجزی وت ساز اطتیام و نتاج گاری را منطقی میهنند.
این اطتیتام در برختی ستطوح تصتمادگاتری بستاار
مؤ رند؛ بنابراین قابز بت هتارگاری بترای برنامت ریتزی،
پایش و ارزشاابی هستند (داغستانی.)582 :5895 ،
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دقت در غهتگاری ازی طر سو بایث یدم اتتت
منتاب متیشتود و از ستوی دیگتر ت قتق اهتدا و
سااستهای متوردنظر را مماتن متیستازد مهتدتترین
بخش از یعالات گردشگری ،ارزیتابی گردشتگری استت.
چوث این مرحس متیتوانتد برنامت هتای أینتدۀ توستعۀ
گردشگری را ترساد هند .در این پهوهش متیتتواث از
هلت شاخص برای ارزشاابی سطح توسعۀ گردشگری
مناطق مختس استاث هردستتاث ،استتفاده هترد .ایتن
شتتاخصهتتا ابزارهتتای ضتتروری بتترای بتتازنگری ا تترام
م اطتتی ،اقتصتتادی-اغتمتتایی ،توستتعۀ گردشتتگری،
ارزیابی سطح مویقات حصول ب اهدا توستع استت.
شتتاخصهتتای متتورد مطالعتت یبتتارمانتتد از :تعتتداد
غاذب های طباعی ،غاذب های انساث ساخت ،غاذب های
تتتاریخی-یرهنگتتی ،غاذب ت هتتای تجتتاری ،روستتتاهای
گردشگری ،هتتزهتا ،مهمتاثپتذیرها ،دیتاتر ختدمام
مسایربری ،شرهت های مسایربری ،تعداد راهدارخان ها،
پساسراهها ،یوریتت هتای پزشتای ،تعتداد ماتاثهتای
اسااث مسایراث بانراهی و تعداد نقاط شناستاییشتدۀ
پرحاد ۀ غادهای.
محدوده و قلمروی پژوهش
استتاث هردستتاث بتا مستاحتی در حتدود 09587
هاسومترمرب در غرب ایراث در مجاورم ختاک یتراق
بان  81درغ و  11دقاق تا  81درغت و  03دقاقتۀ
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یرض شمالی و  11درغ و  81دقاق تتا  13درغت و
 51دقاقۀ طول شرقی از نص النهار گرینویچ قرار دارد
و م دود است از شمال ب استتاث أذربایجتاث غربتی و
قسمتی از استاث زنجاث از غنوب ب استتاث هرمانلتاه
از شرق ب استاث همداث و قستمت دیگتری از استتاث
زنجاث و از غترب بت هلتور یتراق .استتاث هردستتاث
براستتتار أختتترین تقستتتامام هلتتتوری دارای 52
شهرستتتاث 09 ،شتتهر 85 ،بختتش و  31دهستتتاث و
 5270أبادی دارای ستان استت .بانت  ،باجتار ،ستقز،
سنند  ،دیواندره ،هامااراث ،قروه ،مریتواث ،ستروأباد و
دهگتث از مهدترین شهرهای استتاث هستتند .استتاث
هردستاث با  5/3درود مستاحت هتز هلتور در بتان
استاث های هلور در رتبۀ هجدهد قرار دارد .أب وهوای
متنو  ،تنو گون های گااهی و غانوری ،طباعت بار و
ب دور از مراهتز وتنعتی بت همتراه دیگتر غاذبت هتای
تاریخی ،یرهنگی ،مذهبی ،غاذب هتای بستااری بترای
گردشگراث و یتق منداث ب طباعتت گتردی را یتراهد
أورده است ،ب طوری ه این استاث را ب یای از مناطق
مستعد بترای غست و غتذب گردشتگرهای داخستی و
خارغی تبدیز هرده ه در وورم برنام ریزی درستت
میتواند ب ینواث یای از م ورهای رسادث بت رشتد و
توسعۀ اقتصادی استاث تبتدیز شتود (ادارههتز ماتراث
یرهنگی ،گردشگری و ونای دستی استاث هردستاث).
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تصویر  :8نقشۀ محدودۀ مورد مطالعه

تها و ترساد :نگارندگاث5897 ،

استاث هردستاث با باش از  951گون غاذبۀ طباعی،

شده اند .در این مااث شهر سنند بتا  010ا تر (03/1

یرهنگی هنری ،تاریخی ،مذهبی و انساثساخت ،یاتی

درود) در مااث اول و مریواث و باجار هرهدام بتا 523

از استتتاثهتتای دارای پتانستتاز بتتاالی گردشتتگری در

ا ر ( 55/3درود) ملترک در مااث دوم و قروه بتا 90

هلتتور م ستتوب متتیشتتود .از مجمتتو  951غاذبتتۀ

ا ر ( 52/5درود) در مااث سوم قرار دارد.

گردشگری در سطح استتاث 811 ،ا تر طباعتی (83/7

غدول شمارۀ  5توزی انوا غاذب های گردشگری را
در سطح شهرستاثهای استاث هردستاث نلاث میدهد
(ادارههز ماراث یرهنگی ،گردشتگری و وتنای دستتی
استاث هردستاث).

درود) 92 ،ا ر یرهنگی و هنتری ( 9/3دروتد)077 ،
ا ر تتاریخی ( 82/8دروتد) 509 ،ا تر متذهبی (51/5
دروتتد) و  11ا تتر انستتاثستتاخت ( 7/5دروتتد) بتتت
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جدول  :8توزیع جاذبههای گردشگری استان کردستان بهتفکیک نوع جاذبه و شهرستان

طباعی

هز

یرهنگی و هنری

مذهبی

تاریخی

انساثساخت

تعداد

درود

تعداد

درود

تعداد

درود

تعداد

درود

تعداد

درود

تعداد

درود

هز

951

522

811

83/7

92

9/3

077

82/8

509

51/5

11

7/5

سنند

010

03/1

81

58/7

09

55/5

553

11/2

11

01/0

58

1/2

سقز

79

3/1

81

11/8

1

1/8

53

03/3

9

55/1

50

51/0

مریواث

523

55/3

12

11/1

1

1/1

07

01/2

9

3/8

1

1/1

باجار

523

55/3

07

01/2

1

1/1

17

10/3

51

58/2

1

1/1

بان

77

3/1

11

19/7

7

9/5

55

51/8

7

9/5

1

7/3

هامااراث

13

1/8

01

15/1

9

51/1

59

80/3

1

3/1

5

5/7

قروه

90

52/5

13

10/0

55

50/2

00

08/9

1

1/1

1

1/1

دیواندره

89

1/8

01

11/5

3

02/1

8

7/7

5

0/1

0

1/5

50/0

52

58/1

1

1/1

5

5/1

9
17/1
12
3/5
71
سروأباد
م خذ :ادارههز ماراث یرهنگی ،گردشگری و ونای دستی استاث هردستاث

یافتههای تحقیق
با توغ ب دادههای ب دست أمده از تجزی وت ساتز
معاارهتتای متتورد مطالع ت در شهرستتتاثهتتای استتتاث
هردستتتاث بتتا روش  TOPSISازل تتا شتتاخصهتتای
موردنظر ،حاهی از أث است ه سطح یرابرختوداری بتا
ماانگان ضری اولویت  2/30شامز شهرستاث سنند
است .سطح برختورداری بتا ماتانگان ضتری اولویتت
 2/87شامز شهرستاث های مریواث ،سقز و بانت استت.
سطح نامت برختوردار (متوست ) بتا ماتانگان ضتری
اولویت  2/05شامز شهرستاثهای باجتار ،هاماتاراث و
قتتروه استتت و ستتطح أختتر ه ت منتتاطق یروبرختتوردار
(م تتروم) را دربرمتتیگاتترد ،شتتامز شهرستتتاثهتتای
دهگتث ،سروأباد و دیوانتدره استت .غتدول شتمارۀ 0
رتب بندی شهرستاث های استاث هردستتاث را براستار

شاخص های گردشتگری نلتاث متی دهتد .نتتایج ایتن
ت قاق همسو با مطالعۀ موستوی و هماتاراث ()5891
است .نتایج حاوز از تجزی وت ساتز متدل در غتدول
شمارۀ  0أورده شدهاست.
شاز شمارۀ  0ماتزاث برختوردای شهرستتاثهتای
استاث هردستاث را از ل ا توستعۀ گردشتگری نلتاث
میدهد .براسار این شاز ،نتواحی مختست براستار
ماتتزاث برختتوردای توستتعۀ گردشتتگری بتتا رنتتوهتتای
مختستت نلتتاث داده شتتدهاستتت .بتتر همتتان استتار
شهرستتتاث ستتنند  ،مریتتواث ،ستتقز و بانتت وضتتعات
متعادلتری نسبتب دیگر شهرستاثهای استاث دارنتد
و شهرستاثهای دهگتث و دیواندره وضتعات مطستوبی
ندارند .این یایت همسو با نتتایج مطالعتام موستوی و
همااراث ( )5891و موحد و ههزادی ( )5839است.
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جدول  :2رتبهبندی سطوح برخورداری شهرستانهای استان کردستان

ردی
5
0
8
1
1
1
7
3
9
52

شهرستاثها
سنند
مریواث
سقز
بان
باجار
هامااراث
قروه
دهگتث
سروأباد
دیواندره

ضری اولویت (رتب )
2/30
2/830
2/873
2/81
2/08
2/05
2/0
2/50
2/5
2/23

ماانگان ضری اولویت
2/30

مازاث برخورداری
یرابرخوردار

2/87

برخوردار

2/05

نام برخوردار
(متوس )

2/5

یروبرخوردار
(م روم)

شکل  :2میزان برخورداری شهرستانهای استان کردستان از شاخصهای توسعۀ گردشگری

تها و ترساد  :نگارندگاث5897 ،

نتیجه
ونعت گردشگری بزرگ ترین ونعت خدماتی در
غهاث است ه درأمد أث باش از  722ماساارد دالر در
سال بترأورد متیشتود .ایتزایش درأمتد ارزی و ایجتاد
اشترال یای از مهدترین ا رام گردشگری تسقی شده و

با توغ ب غمعات غواث استاث ،نترخ بتاالی بااتاری،
لزوم ایزایش درأمتد ارزی و سترمای گتذاری ختارغی،
توغ باشازپاش ب این بخش میتواند زمانۀ رسادث
ب توسعۀ متتوازث و پایتدار را بترای استتاث بت همتراه
داشت باشد .در این ماتاث ،توغت بت زیرستاختهتای

572

گردشگری از مسزومام حرهت ب سوی توسعۀ منطق ای
است .هلور ایراث سرزمان پهناوری است ه ب ستب
وسعت خاک ،موقعات غررایاایی ،راههای ارتبتاطی و
غاذب های گردشگری ،تنو أب و هوایی و گونتاگونی
غاذب های طباعی و انسانی ،برای گردشگراث داخسی و
خارغی اهمات ویتههای دارد .طباعتت غتذاب ،تنتو
أبوهوا و یرهنتو و تمتدث درخلتاث چندهزارستالۀ
ایراث ،این هلتور باستتانی را سرشتار از غاذبت هتای
گوناگوث هرده است ،اما تاب حال نتوانستت از مواهت
این ونعت ب شاز شایست ای استفاده هند.
موقعات غررایاتایی استتاث هردستتاث ،أبوهتوای
مطبتتو و طباعتتی ،وغتتود تفرغگتتاههتتای غنگستتی،
أبلتتارهای یصتتسی ،وتتنای دستتتی و ستتوغام م ستتی،
مجتتاورم در متترز یتتراق و وغتتود اغنتتار و هاالهتتای
ختتارغی ارزاثقامتتت ،ایتتن استتتاث را بتت یاتتی از
غتتذابتتترین مقاوتتد گردشتتگری در هلتتور تبتتدیز
هردهاست ،اما ب ل ا شاخصهای توسعۀ گردشتگری
تفاوم زیادی بان شهرستاثهای این استاث بت چلتد
می خورد .توستعۀ وتنعت گردشتگری ناازمنتد وغتود
حداقز هایی از زیرساخت ها است؛ ازاینرو با توغت بت
نقش و اهمات گردشگری در توسعۀ اقتصتادی ،هتد
این مقال ارزیابی و اولویت بندی مناطق مختس استاث
هردستاث براستار شتاخص هتای توستعۀ گردشتگری
(تعداد غاذب های طباعی ،غاذبت هتای انستاثستاخت،
غاذبت هتتای تتتاریخی-یرهنگتتی ،غاذبت هتتای تجتتاری،
روستاهای گردشگری ،هتزهتا ،مهمتاثپتذیرها ،دیتاتر
ختدمام مستایربری ،شتترهتهتای مستایربری ،تعتتداد
راهدارخان ها ،پساسراه ها ،یوریت های پزشتای ،تعتداد
مااث های اسااث مستایراث بتان راهتی و تعتداد نقتاط
شناساییشدۀ پرحاد تۀ غتادهای) بتا استتفاده از متدل
 TOPSISاست .مطابق تجزی وت ساز های ب دست أمتده
از مدل  ،TOPSISشهرستاثهای استاث هردستاث ازنظر
اولویت بندی سطوح برخورداری از شاخص های توستعۀ
گردشگری ب چهار گروه زیر تقساد میشوند:
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ال  -شهرستاث های ورابرخوردار :شهرستاث سنند بتا
ضری اولویت  2/30بتاالترین ستطح برختورداری را از
ل ا شاخصهای موردبررسی دارد.
ب -شهرستاث های برخوردار :شهرستاث هتای مریتواث،
سقز و بان ب ترتات بتا ضتری اولویتتهتای ،2/830
 2/873و  2/81در سطح برخوردار قرار دارند.
 شهرستتتتاثهتتتای نامتتت برختتتوردار (متوستتت ):شهرستاثهای باجتار ،هاماتاراث و قتروه بت ترتات بتا
ضتتری اولویتتتهتتای  2/05 ،2/08و  2/02در ستتطح
متوس ت برختتورداری ازل تتا ش تاخصهتتای توستتعۀ
گردشگری هستند.
د -شهرستتاثهتتای یروبرختوردار (م تتروم) :دهگتتتث،
سروأباد و دیواندره با ضری اولویتهتای  2/5 ،2/50و
 2/23در ستتتطح یروبرختتتوردار و م تتتروم ازل تتتا
شاخصهای گردشگری قرار دارند.
یتتدم مطالعتت و برنامتت ریتتزی دقاتتق و یسمتتی
شتتاخصهتتای توستتعۀ گردشتتگری در ستتطح استتتاث
ازی طر و سرمای گذاریهای اندک ولی نامتعادل در
سطح استاث از طر دیگر ،بایث تفتاوم و نتاهمگونی
شهرستاثهتای استتاث بت ل تا توستعۀ گردشتگری
شدهاست .همتان امتر منجربت ایجتاد تمرهتز بالتتر
اماانام و خدمام گردشگری در چند شهرستاث شده و
بقاۀ شهرستاثها با م رومات مواغ اند ه میتواث بتا
برنام ریزی دقاق زمانۀ رشتد ،توستع و تعتالی دیگتر
شهرستتتتاثهتتتای استتتتاث را یتتتراهد هتتترد .وغتتتود
زیرساختهای مناس ب ینواث یای از یوامز اوسی در
رشد و توسعۀ اقتصتادی هتر غامعت موردتوغت قترار
می گارد؛ بنابراین اگر استاث هردستاث بخواهد شتاا
موغود بان استاثهای برخوردار با خود را هاهش دهد،
ناازمند یزم غدی مسئوالث برای ری این مان اوتسی
بر سر راه توسعۀ استاث است.
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منابع

پیشنهادها
 ترساد خ ملیها و راهاارهتای راهبتردی توستعۀگردشتگری استتاث و طراحتی سااستت و روشهتای
دستاابی ب أثها.

 الوانی ،سادمهدی؛ معصوم پاروزبخت ( .)5831یرایندمدیریت غهانگردی ،دیتر پهوهشهای یرهنگی.
 -اوترر پتور ،م متدغواد ( .)5833تصتمادگاتریهتای

 بررسی و ارزشاابی غاذب های گردشگری درراستتایتوسعۀ مقاود گردشگری در سطح استاث هردستاث.

چندمعااره ،انتلارام دانلگاه تهراث.
 -ایتختتتاری ،یبدالرضتتتا؛ مهتتتدی پورطتتتاهری (.)5892

 -حرهت درغهت توسعۀ پایدار گردشگری ،ب منظتور

اولویتبندی ظریاتهای گردشتگری منتاطق روستتایی

توسعۀ هم غانب و هاهش نابرابریها در برخورداری از

شهرستاث نار ،غررایاا و توسع .شمارۀ.وف ام .08-83

اماانام و تسهاتم گردشگری در بان شهرستاثهای

 -امانبادختی ،یسی اهبر؛ نوید شتریفی ( .)5895بررستی

مختس استاث.

رابطتۀ بتتان رونتتق گردشتتگری و ستترمایۀ اغتمتتایی در

 -شناخت ،احاا و مرمت أ ار ارزشمند طباعی ،تاریخی

مناطق ساحسی دریای خزر ،یصسنامۀ مطالعتام متدیریت

و توسعۀ زیرساختهای موردنااز.

گردشگری .سال هفتد .شمارۀ .57

-یراهد أوردث زمان های الزم برای توسعۀ زیرساختهای

 -امارحتتاغسو ،الهتتام؛ ستتامان تتتوالیی؛ احمتتد زنگانتت ؛

اقامتی و پذیرایی ،توسعۀ راههای دسترسی.

ابوالفضز زنگان ( .)5890ارزیابی و اولویتبنتدی ا ترام

 -تبسارام و اطت رسانی و اح از غاذب های گردشگری

گردشگری در سطح مسی با استفاده از تانا

استاث هردستاث.

یصسنامۀ برنام ریزی منطقت ای.ستال ستوم.شتمارۀ .52

 -بررسی و شناسایی یروتتهتای سترمای گتذاری در

وف ام .51-01

زمان های گردشگری و غس

سرمای گذاراث داخسی و

خارغی با ریایت تلویق و حمایت سرمای گتذاری ،در

،TOPSIS

 پتتاپسییتتزدی ،م مدحستتان؛ مهتتدی ستتقایی (.)5831گردشگری ،هاهات و مفاهاد ،انتلارام سمت .تهراث.
 -تقوایی ،مسعود؛ م مود رنجبردستنایی ( .)5839ت ساستی

سطح استاث.
 -ارائۀ م صوالم گردشگری استاث متناس با انگازههای

بر پراهنش اماانام و ختدمام مستار گردشتگری شتمال

شناخت شدۀ گردشگراث.

شترق استتتاث چهارم تتال و بختاتتاری ،مجستۀ پتتهوهش و

 -یراهدأوردث بستر مناس

برای توسعۀ اهوتوریسد و

خسق یضاهای موردنااز اینگون از گردشگری.
 استتتفاده از درأمتتدهای شهرستتتاثهتتای پردرأمتتد،درغهت توستعۀ تستهاتم و اماانتام گردشتگری در
مناطق م روم استاث.
 توغ ب ونای دستی و یراهدأوردث امااث بازدید وخرید اینگون م صوالم برای گردشگراث.
 ملارهت بخش غاردولتی در توسعۀ زیرساخت هتایمرتب با گردشگری زمان های رشد و توستع ناتز در
شهرستاثهای م روم یراهد شود.

برنام ریزی شهری .شمارۀ  .5وف ام .05-13
 قالابا  ،م مدباقر؛ م مد شعبانییرد ( .)5892ارزیتابیو اولویتتتبنتتدی غاذبت هتتای گردشتتگری بتترای توستتعۀ
گردشگری شتهری براستار متدلهتای تصتمادگاتری
چندمتراره (مطالعۀ متوردی :شتهر ستنند ) ،یصتسنامۀ
ت قاقام غررایاایی .شمارۀ  .0وف ام .517-570
 تقوی ،مهدی؛ یسی قسیپتور ستسامانی ( .)5833یوامتزمؤ ر بتر رشتد وتنعت گردشتگری ایتراث ،پهوهلتنامۀ
اقتصادی .سال نهد .شمارۀ  .8وف ام .517-570
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 -حاغیأبتادی ،ستعاد؛ ستاد م متود یستگریاث؛ مجاتد

 -موستتوی ،مارنجت ؛ م متتد ویستتااث؛ ستتما م متتدی

شاهریهرم؛ ابوالفضز دهست ای ( .)5898بررستی رشتد

حمادی؛ مهناز اهبری ( .)5891بررسی و اولویتتبنتدی

ونعت گردشگری با استفاده از مدل تاپستاس (مطالعتۀ

تواث ها و زیرساختهای توسعۀ گردشگری با روشهتای

موردی :شهر همداث) ،مطالعتام م اطتی هفتتحصتار.

تصمادگاری چندمعااره (مورد مطالع  :شهرستتاثهتای

شمارۀ  .3وف ام .15-11

استتتاث هردستتتاث) ،گردشتتگری شتتهری .شتتمارۀ .5

 داغستانی ،سعاد؛ راحست قنبتری ( .)5895غاذبت هتایگردشتگری :مفتتاهاد ،متتدیریت و برنامت ریتتزی ،تهتتراث.
انتلارام مهاام .
 دهدشتی ،شاهرخ؛ مرتضتی یااضتی ( .)5892متدیریتبازاریابی در ونعت گردشگری ،تهراث .انتلارام مهاام .
 رنجبریتتاث ،بهتترام؛ م متتد زاهتتدی ( .)5839بازاریتتابیگردشگری ،چاپ هلتد .اوفهاث .انتلارام چهارباغ.
 زنگتتیأبتتادی ،یستتی؛ اللتت پوریاتتدیونتتد؛ استتفندیارحادریپور ( .)5895ت ساز یضایی شاخصهای توستعۀ
گردشگری با استفاده از مدل  ،TOPSISمجسۀ غررایاا و
توسعۀ شهری .شمارۀ  .5وف ام .15-78
 زنگتتیأبتتادی ،یستتی؛ غتتابر یساتتزاده؛ مهتتدی احمتتدیاث( .)5892ت ساسی بر درغۀ توسع یایتگی شهرستاثهتای
استاث أذربایجاث شرقی بتا استتفاده از یتن  TOPSISو
 ،AHPیصسنامۀ نگرشهای در غررایاای انسانی .شتمارۀ
 .82وف ام .19-39
 سازماث حمزونقز و پایان های استاث هردستاث.5891 ، سازماث ماتراث یرهنگتی ،گردشتگری و وتنای دستتیاستاث هردستاث.5891 ،
 ضرغامبروغنی ،حماد؛ مهنا نا بان ( .)5895ستنجشپایتتداری توستتعۀ گردشتتگری در غزیتتره هتتاش.0 ،
.587-513
 شتتاخی ،حجتتت؛ مرضتتا غریبتتی؛ مصتتطفی معنتتوی( .)5891مااثیابی اراضی مساونی بتا استتفاده از روش
ارزیابی چندمعااره  TOPSISموردشناسی :شهر بهبهاث،
غررایاتتا و أمتتایش شتتهری -منطقتت ای .شتتمارۀ .53
وف ام .19-31

وف ام .57-85
 موحد ،یسی؛ ساالر ههزادی ( .)5839ت ساز یوامز مؤ ربر توسعۀ گردشگری استاث هردستاث با استفاده از مدل
 ،SWOTمجسۀ پهوهش و برنام ریزی شهری .شتمارۀ .0
.31-520
 نستتترث ،مهتتان؛ یرحنتتاز ابوال ستتنی؛ مسا تت ایتتزدی( .)5839هتتتاربرد تاناتتت

تاپستتتاس در ت ساتتتز و

اولویتبندی توسعۀ پایدار مناطق شهری ،مجسۀ غررایاا
و برنام ریزی م اطی .شمارۀ  .0وف ام .38-522
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انجام مدل ذهرشده است :در ابتدا براسار شاخصهای مورد
استفاده وضعات هر ی از شهرستاثهای استتاث هردستتاث
در غدول شمارۀ  5أورده شدهاست.

پیوست:
در اینجتتا بتترای نلتتاثدادث چگتتونگی انجتتام مراحتتز
اولویتبندی شاخصها با استفاده از متدل تاپستاس ،یراینتد

جدول :8شاخصهای مورد استفاده و وزن هر یک از آنها

2/28

2/28

2/29

2/55

2/20

2/21

2/57

2/23

2/23

2/58

2/21

2/21

2/21

2/28

تعداد یوریتهای
پزشای
تعداد اسااث مسایراث
بانراهی
تعداد نقاط
شناساییشدۀ پرحاد

تعداد پساسراه

تعداد راهدارخان های
یعال

شرهتهای مسایربری

دیاتر خدمام مسایری

مهماثپذیرها

هتزها

غاذب های تجاری

روستاهای گردشگری

غاذب هایتاریخی_
یرهنگی_مذهبی

غاذب های انساثساخت

غاذب های طباعی

21
39
29
36
28

0
1
2
1
1

0
1
0
0
0

0
1
0
0
1

1
2
2
1
1

4
8
2
1
2

1
2
0
0
0

1
1
1
0
0

2
0
0
1
1

1
0
0
0
0

2
5
4
10
0

30
35
16
22
0

6
2
3
2
0

45
18
20
39
0

معاارها

131
71
60
91
48

3
1
2
2
1

1
1
1
1
1

3
0
1
1
1

3
1
2
4
3

21
8
3
11
4

24
2
4
6
2

6
5
7
4
2

7
6
5
3
1

1
2
1
1
0

12
10
2
6
6

145
46
24
29
67

12
4
6
12
5

24
49
44
35
21

سنند
مریواث
بان
سقز
باجار
قروه
هامااراث
دیواندره
سروأباد
دهگتث
W
(وزث)

م خذ :سازماث ماراث یرهنگی ،گردشگری و ونای دستی ،سازماث حمزونقز و پایان ها و ادارههز راه و شهرسازی استاث هردستاث5891 ،
م اسبام نگارندگاث .

حال شاخصهای موردبررسی را ه ب وورم ماتریس  52×51هستند ،استاندارد هرده ه ب وورم غدول  0خواهد شد:
جدول :2جدول استانداردشدۀ شاخصها
تعداد نقاط
شناسایی شدۀ پرحاد

تعداد اسااث مسایراث
بانراهی

تعداد یوریتهای پزشای

تعداد پساسراه

تعداد راهدارخان های
یعال

شرهتهای مسایربری

دیاتر خدمام مسایری

مهماثپذیرها

هتزها

غاذب های تجاری

روستاهای گردشگری

غاذب هایتاریخی-
یرهنگی -مذهبی

غاذب های انساثساخت

غاذب های طباعی

معاارها

0.64
0.35
0.30

0.59
0.20
0.39

0.41
0.41
0.41

0.80
0.00
0.27

0.42
0.14
0.28

0.77
0.29
0.11

0.95
0.08
0.16

0.52
0.43
0.61

0.62
0.53
0.45

0.35
0.71
0.35

0.56
0.46
0.09

0.81
0.26
0.13

0.59
0.20
0.29

0.23
0.47
0.42

سنند
مریواث
بان

0.45

0.39

0.41

0.27

0.57

0.40

0.24

0.35

0.27

0.35

0.28

0.16

0.59

0.34

سقز

0.24
0.10
0.19
0.14
0.18
0.14

0.20
0.00
0.20
0.39
0.20
0.20

0.41
0.00
0.41
0.00
0.00
0.00

0.27
0.00
0.27
0.00
0.00
0.27

0.42
0.14
0.28
0.28
0.14
0.14

0.15
0.15
0.29
0.07
0.04
0.07

0.08
0.04
0.08
0.00
0.00
0.00

0.17
0.09
0.09
0.09
0.00
0.00

0.09
0.18
0.00
0.00
0.09
0.09

0.00
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00

0.28
0.09
0.23
0.19
0.46
0.00

0.38
0.17
0.20
0.09
0.12
0.00

0.24
0.29
0.10
0.15
0.10
0.00

0.20
0.43
0.17
0.19
0.37
0.00

باجار
قروه
هامااراث
دیواندره
سروأباد
دهگتث

م خذ :م اسبام نگارندگاث
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برای ایجاد ماتریس وزین تمام درای های ماتریس را در وزث شاخص مربوط ب أث درای ضرب میهناد ه نتایج أث در غدول 8
ملاهده میشود:
جدول :9جدول وزندهي شاخصها
تعداد نقاط شناساییشدۀ
پرحاد

تعداد اسااث مسایراث
بانراهی

تعداد یوریتهای پزشای

تعداد پساسراه

تعداد راهدارخان های یعال

شرهتهای مسایربری

دیاتر خدمام مسایری

مهماثپذیرها

هتزها

غاذب های تجاری

روستاهای گردشگری

غاذب های تاریخی-یرهنگی-
مذهبی

غاذب های انساثساخت

غاذب های طباعی

معاارها

0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00

0.09
0.00
0.03
0.03
0.03
0.00
0.03
0.00
0.00
0.03

0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00

0.05
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00

0.16
0.01
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00

0.04
0.03
0.05
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00

0.05
0.04
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01

0.05
0.09
0.05
0.05
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00

0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00

0.05
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00

0.03
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00

سنند
مریواث
بان
سقز
باجار
قروه
هامااراث
دیواندره
سروأباد
دهگتث

0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
م خذ :م اسبام نگارندگاث

اهنوث برای هر ی

از شاخصها گزینۀ ایدهأل مثبت و منفی را ملخص میهناد ه ب وورم غدول  1خواهد بود:
جدول :4گزینههای ایدهآل مثبت و منفي برای هر یک از شاخصها

تعداد نقاط شناساییشدۀ
پرحاد

تعداد اسااث مسایراث
بانراهی

تعداد یوریتهای پزشای

تعداد پساسراه

تعداد راهدارخان های یعال

شرهتهای مسایربری

دیاتر خدمام مسایری

مهماثپذیرها

هتزها

غاذب های تجاری

روستاهای گردشگری

غاذب های تاریخی-
یرهنگی-مذهبی

غاذب های انساثساخت

غاذب های طباعی

معاارها

0.019

0.018

0.003

0.000

0.000

0.002

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.037

0.088

0.011

0.046

0.161

0.049

0.050

0.092

0.022

0.049

0.029

0.014

MAX

MIN

م اسبام نگارندگاث.

حال میتواث با استفاده از رابطۀ زیر یاوسۀ گزینۀ iام را با ایدهأل مثبت و منفی ب دست أورد:
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جدول  :7جدول تعیین فاصلهها از بیشینه

S5+=0.198970

S4+=0.153666

S3+=0.166411

S2+=0.179932

S1+=0.047228

S10+=0.222516

S9+=0.228885

S8+=0.228985

S7+=203242

S6+=0.205342

م خذ :م اسبام نگارندگاث
جدول  :6جدول تعیین فاصله از کمینه

S5-=0.059540

S4-=0.093459

S3-=0.089827

S2-=0.111343

S1-=0.212868

S10-=0.030111

S9-=0.024349

S8-=0.019538

S7-=0.054994

S6-=0.052515

م خذ :م اسبام نگارندگاث

برای م اسبۀ ضریبی ه نزدیای نسبی  Siرا ب راهحز ایدهأل نلاث میدهد از رابطۀ زیر استفاده میهناد:
I=1,2,…,M

=CLi+

+

≤1

نزدیای نسبی هر  siب راهحز ایدهأل ب وورم غدول  7خواهد بود:
جدول  :5محاسبۀ نزدیکي نسبي به راهحل ایدهآل

باجار

سقز

بان

مریواث

سنند

CL5=0.23

CL4=0.378

CL3=0.35

CL2=0.382

CL1=0.82

دهگتث

سروأباد

دیواندره

هامااراث

قروه

CL10=0.119

CL9=0.096

CL8=0.078

CL7=0.21

CL6=0.20

م خذ :م اسبام نگارندگاث

در أخر رتب بندی گزین ها براسار نزدیای نسبی  ,CLiب وورم غدول  52خواهد شد.
جدول  :1جدول رتبهبندی گزینهها
باجار

بان

سقز

مریواث

سنند

CL5=0.23

CL3=0.35

CL4=0.378

CL2=0.382

CL1=0.82

دیواندره

سروأباد

دهگتث

قروه

هامااراث

CL8=0.078

CL9=0.096

CL10=0.119

CL6=0.20

CL7=0.21

م خذ :م اسبام نگارندگاث

