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 چکیده
 استان جمله از ایران نواحی بیشتر در گردشگری هایزیرساخت نابرابر و نامناسب توزیع

 در محیطیزیست هایآسیب موجب که است گردشگری مدیریت هایچالش از یکی هرمزگان،

 بندیسطح .است هشد گردشگری مزایای از نواحی دیگر ماندنمحروم و پرجاذبه نقاط

 تعدیل و هازیرساخت متعادل توزیع و استان یک هایشهرستان در گردشگری هایزیرساخت

 .دارد بسیاری اهمیت گردشگری ایمنطقه و فضایی ریزیبرنامه از بخشی عنوانبه ،نابرابری

 و ارزیابی منظوربه تحلیلی-توصیفی روش به و کاربردی ماهیت با حاضر پژوهش ،اساسبراین

 گردشگری توسعة هایزیرساخت از مندیبهره در هرمزگان استان هایشهرستان بندیرتبه

 شانون آنتروپی از استفاده با متغیر 22 بندیاولویت و ارزیابی منظوربه .است گرفته انجام

 از هاشهرستان برخورداری میزان تعیین برای درنهایت و گرفت صورت دهیوزن

 نشان پژوهش نتایج .شد استفاده ویکور و HAW هایمدل از گردشگری هایزیرساخت

 برخوردار، هایشهرستان ءجز میناب و بندرلنگه ،بندرعباس هایشهرستان دهدمی

 هایشهرستان و برخوردارنیمه هایشهرستان جزء قشم و رودان ،بشاگرد هایشهرستان

 محروم هایشهرستان جزء ابوموسی و سیریک ،خمیر ،پارسیان ،جاسک ،آبادحاجی ،بستک

 از برخورداری در عمیق شکاف و توزیع در انطباق عدم حاضر، پژوهش هاییافته .هستند

 کهطوریبه ؛دهدمی نشان را هرمزگان استان هایشهرستان در گردشگری هایزیرساخت

 با (بندرعباس) شهرستان برخوردارترین اختالف کاندرست تلفیقی مدل نتایج براساس

 استان گردشگری مدیریت درنتیجه، .است 24 استان (ابوموسی) شهرستان ترینمحروم

 .کند توجه گردشگری هایزیرساخت از محروم هایشهرستان به باید هرمزگان
 

 .کاندرست زیرساخت، گردشگری، توسعة هرمزگان، استان :کلیدی هایهواژ

  

                                                                                                                                                                          
 مسئول نویسندة:  nazmfar@uma.ac.ir Email: 
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 مقدمه

 رکن را آن ریزانبرنامه از بسیاری و است جهان تجاری اقتصاد اصلی ارکان از یکی به شدنتبدیل حالدر گردشگری ،امروزه

 و است بشری وکارهایکسب ترینپیچیده از یکی جهان، کشورهای از بسیاری در گردشگری ،درواقع .دانندمی توسعه اصلی

 درآمد، کسب ،زاییاشتغال به توانمی هاآن جملة از که دارد یگوناگون مثبت آثار و کارکردها چندوجهی فعالیتی عنوانبه

 کل ،گردشگری جهانی سازمان برآورد مطابق (.520 :5932 ،دیگران و قادری) کرد اشاره ...و هازیرساخت تقویت و ارز جذب

 سال در رقم این که اندبوده نفر میلیون 022 حدود 0222 سال در و نفر میلیون 01 تقریباً 5312 سال در دنیا گردشگران

 (0222-5312) سالهپنجاه دورة یک در درصدی 0 رشد دهندةنشان ارقام این .رسید خواهد نفر میلیارد 1/5 حدود به 0202

 این ساالنة رشد بودنصعودی دهندةنشان نیز آمدهدستبه آمارهای مورددر هگرفتانجام مطالعات .(1 :5931 ،کاظمی) است

 برای 0255 سال به نسبت افزایش درصد 0 با 0250 سال در گردشگران تعداد جهانی سطح در ،هاآمار براساس .است صنعت

 سال در صنعت این که رفتمی انتظار و رسید نفر میلیون وپنجسی و میلیارد یک به و گذشت نفر میلیارد یک مرز از باراولین

 تعداد کهطوریبه ؛دادند نشان را میزان این از شبی رشدی آمارها اما ،باشد داشته میزان همان به نزدیک رشدی نیز 0259

 .رسید نفر میلیون هشتادوهفت و میلیارد یک به افزایش درصد 1 با 0250 سال به نسبت 0259 سال در گردشگران

 با درنتیجه، .((UNWTO, 4102 باشد داشته درصد 1/0-0 رشد صنعت این فترمی انتظار 0250 سال برای ،همچنین

 ابعاد در صنعت پردرآمدترین و ترینبزرگ به شدنتبدیل حالدر گردشگری صنعت ،شدهارائه هایگزارش و آمار به استناد

 ،دیگران و اسماعیلی) اشتغال از درصد 52 ،(Kabassi, 0252: 10) ناخالص تولید از درصد 55 کهطوریبه ؛است جهانی

 در .(WTTC, 0259) است داده اختصاص خود به را جهانی گذاریسرمایه از درصد 1 و صادرات از درصد 1 ،(00 :5932

 اتومبیل و غذایی مواد تولیدات نفت، صادرات از بیشتر حتی یا برابر گردشگری تجارت میزان نیز جهان نواحی از بسیاری

 هایبخش از بسیاری در اشتغال و اقتصادی رشد به توسعهدرحال و صنعتی کشورهای در ویژهبه جهانی گسترش این .تاس

 پراکندگی ةنحو .(Buhalis and Darcy, 0255: 0) است شده منجر مخابرات و کشاورزی تا وسازساخت از رتبطم

 و جامعه ساختار از متأثر انسانی کارکردهای و است انسانی هایگیریتصمیم محصول شهر، در گردشگری هایزیرساخت

 شهری جامعة فرهنگ کردنمشخص ضمن شهر در گردشگری عناصر فضایی توزیع شناسایی ،رواین از .هاستآن نیازهای

 این گیریشکل در مؤثر خصوصی و دولتی هایسازمان و فرهنگی سیاسی،-اقتصادی هایمؤلفه نقش ،مطالعه مورد دورة در

 این شاید .آیدمی شماربه مهم موضوعات از یکی شهر در هاپدیده پراکنش نحوة بررسی درنتیجه، .دهدمی نشان را الگوها

 کند تأکید معین حوزة در پدیدارها فضایی آرایش بر که شودمی محسوب علم زمانی جغرافیا» که (003 :5319) 5شافر گفتة

 برای مبنایی شرایط .(30 :5935 میشانی، صالحی و روشتی احدنژاد) باشد ادعا این بر محکمی دلیل «پدیدارها خود بر نه

 هایزیرساخت ،تاریخی هایسرمایه مانند درونی مشخصات به .5 :شودمی تقسیم دسته دو هب هریش گریگردش توسعة

 طرف از ادراک و ذهنی تصویر مانند بیرونی هایویژگی به .0 ؛دارد بستگی امکانات به آسان دسترسی و شهری مناسب

 معتقدند هاآن ؛دارند زمینه این در متفاوت نظری ایرانی محققان البته . (Muñoz, 0220: 032)دارد بستگی بیرون دنیای

 و هعاقالن مدیریت و شهری مناسب هایزیرساخت وجود ،شهری گردشگری توسعة در شهر هر موفقیت شرط نخستین

 ایجاد و شهر هایجاذبه آمایش و تنسیق شرط، دومین و است ...و اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی هایعرصه در همدبران

 هایمحیط (.95 :5935 ،دیگران و تقوایی) سازد آسان پیش از بیش را هاجاذبه به دسترسی که است امکاناتی و تسهیالت

 رفاهی، امکانات با دیگر طرف از و گردشگران سفر مبدأ عنوانبه ازدحام جمعیت، تمرکز دلیلبه طرفیک از شهری

 ضرورت اساساینبر که آیدمی شماربه گردشگران مقصد معماری تاریخی، طبیعی، هایجاذبه داشتن و ارتباطی بهداشتی،

 عنوانبه آن نفتی ذخایر که توسعهدرحال کشورهای از یکی عنوانبه ایران .دشومی توجیه فعالیت این توسعة و ریزیبرنامه

                                                                                                                                                                          
0. Schaefer 
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 همچنین و پایدار و جانبههمه توسعة یک ایجاد برای ،رسدمی پایان به دور چنداننه ایآینده در درآمد کسب اصلی منبع

 این در .است خود هایقابلیت و امکانات تمامی از استفاده نیازمند نفتی منابع جایبه درآمد کسب جدید منابع جایگزینی

 .کرد اشاره زیر موارد به توانمی نمونه برای که است گرفته انجام کشور خارج و داخل در مطالعاتی و هاپژوهش ،زمینه

 هایزیرساخت لحاظ از اصفهان استان هایشهرستان بندیسطح» عنوان با پژوهشی در (5932) وندموسی و شماعی

 ها،شهرستان بندیسطح در دادند نشان پیمایشی-توصیفی روش و AHP و TOPSIS مدل از استفاده با «گردشگری

 پژوهش، این در .دارند را امتیاز بیشترین گردشگری دوم و اول نواحی عنوانبه ترتیببه کاشان و اصفهان شهرستان

 و خضری .است بوده درصد 33 از بیش همبستگی ضریب و مثبت گردشگران تعداد و هازیرساخت متغیر بین همبستگی

 انجام «گردشگری هایشاخص اساس بر فارس استان هایشهرستان بندیسطح» عنوان با پژوهشی (5930) دیگران

 هایشهرستان میان در گردشگری هایزیرساخت و امکانات هماهنگ توزیع عدم ةدهندنشان هاآن پژوهش نتایج .دادند

 و کازرون شیراز، هایشهرستان فارس، استان در بررسی مورد شهرستان 03 مجموع از کهطوریبه ؛است فارس استان

 سطح آخرین در مهر شهرستان و دارند قرار گردشگری هایجاذبه شتندا نظر از سه تا یک سطح در ترتیببه سپیدان

 زیرساخت بندیاولویت و توزیع بر تحلیلی» عنوان با پژوهشی در (5939) مودت و ملکی .دارد قرار گردشگری هایجاذبه

 با یزد شهرستان که یافتند دست نتایج این به «ایمنطقه ریزیبرنامه هایتکنیک از استفاده با یزد استان گردشگری

 و میانه توسعة سطح رد بافق و تفت طبس، اردکان، هایشهرستان توسعه، اول ردیف در درصد TOPSIS، 305/2 میزان

 .دارند قرار سطح ترینپایین در درصد TOPSIS، 210/2 میانگین با خاتم و ابرکوه صدوق، مهریز، میبد، هایشهرستان

 و ارتباطی زیرساخت و گردشگری هایجاذبه بندیسطح و فضایی تحلیل» عنوان با پژوهشی (5939) ملک و کالنتری

 با که رسیدند نتیجه این به و دادند انجام «(بیابانک و خور شهرستان :موردی مطالعه) ایران کویری مناطق در راه ةشبک

 و قنبری .شودمی کاسته گردشگری هایجاذبه میزان از ارتباطی هایزیرساخت بندیرتبه هایپهنه مساحت کاهش

 هایزیرساخت اساس بر شرقی آذربایجان استان هایشهرستان بندیرتبه» عنوان با پژوهشی در (5939) دیگران

 و مراغه ،تبریز هایشهرستان که یافتنددست نتایج این به «معیاره چند گیریتصمیم هایروش با شهری گردشگری

 هایشهرستان بندیرتبه در آخر شهرستان سه خداآفرین و چاراویماق ورزقان، هایشهرستان و اول شهرستان سه شبستر،

 (5939) دیگران و هینصرال .هستند شهری گردشگری هایزیرساخت از برخورداری براساس شرقی آذربایجان استان

 دادند انجام تاپسیس تکنیک از استفاده با «گردشگری هایجاذبه برحسب کشور هایاستان بندیرده» عنوان با پژوهشی

 باالترین ،گردشگری هایجاذبه شتندا نظر از رضوی خراسان و تهران فارس، هایاستان که رسیدند نتیجه این به و

 گردشگری نمونه مناطق بندیاولویت» عنوان با پژوهشی در (5939) زادهتقی و نوری .اندداده اختصاص خود به را هارتبه

 این نتایج اساسبر .کردند مطالعه را شیرین قصر گردشگری قطب موردی صورتبه «گذاریسرمایه جهت کرمانشاه استان

 هستند شیرین قصر گردشگری قطب برتر ةنمون مناطق چهارقاپی و گلی سراب پیران، آبشار گردشگری مناطق پژوهش

 موسوی .دارند قرار بعدی هایاولویت در مناطق سایر و است شده ارزیابی منطقی گذارسرمایه به مناطق این واگذاری که

 .دادند انجام کردستان استان هایشهرستان در معیارهچند گیریتصمیم هایروش از استفاده با پژوهشی (5930) دیگران و

 برخوردارفرو سطح در دیواندره و دهگالن هایشهرستان و برخوردارفرا سطح در سنندج شهرستان ،نتایج به توجه با

 عنوان با پژوهشی (5931) دیگران و نصیری .اندگرفته قرار گردشگری زیرساختی هایشاخص لحاظبه (محروم)

 و عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با «غربی آذربایجان استان هایشهرستان در گردشگری یهازیرساخت بندیسطح»

SPSS است؛ زیرساختی امکانات از هاشهرستان برخورداری در ناهمگنی دهندةنشان هاآن پژوهش نتایج .دادند انجام 

 و شوط هایشهرستان و اول رتبة در گردشگری یهازیرساخت از برخورداری لحاظبه ارومیه شهرستان کهطوریبه

 .دارند قرار هفدهم و شانزدهم هایرتبه در پلدشت
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 جذب برای رقابت بهبود هدف با تسه یانگ رود دلتای در را شهرستان 51 پژوهشی در (0255) دیگران و 5زهانگ

 در .شد دهیوزن آنتروپی روش با و شناسایی شاخص 91 اول ةمرحل در ،پژوهش این در .کردند بندیرتبه گردشگران

 آنتروپی و TOPSIS مدل از دهدمی نشان نتایج .است شده استفاده بندیرتبه برای  TOPSIS روش از دوم ةمرحل

 پینگ و هیانگ .کرد استفاده گردشگری مقصد جذب برای بندیرتبه و ارزیابی در مؤثر روش یک ةمنزلبه توانمی
 ارزیابی آسیا شرق جنوب کشور 3 در گردشگری صنایع در را رقابت TOPSIS و فازی مدل با خود تحقیق در (0250)0

 بازار امنیت، مناسب، قیمت مناسب، ونقلحمل ها،جاذبه بودندسترسدر) اصلی معیار 1 از هاآن ،پژوهش این در .کردند

 3 بین از بندیرتبه در داد نشان یادشده پژوهش نتایج .کردند استفاده معیارزیر 51 و (طبیعی مناظر محصوالت، ةعرض

 بهترین فیلیپین و کره تایوان، سنگاپور، تایلند، مالزی، کنگ،هنگ ژاپن، چین، ترتیببه یادشده، معیارهای اساسبر کشور،

 مقصد بندیاولویت تحلیل و بررسی به پژوهشی در (0250) 9جمیل موحد و محمد .اندداده اختصاص خود به را عملکرد

 نشان تحقیق این نتایج .پرداختند فازی و TOPSIS مدل از استفاده با مالزی در گردشگران ةانگیز اساسبر گردشگری

 مقاصد میان در .است مقصد انتخاب در تأثیرگذار عامل دو استراحت و اعصاب تمدد و بستگان و دوستان بازدید دهدمی

 دیگران و 0دومنیگز .دارند قرار 1بوجانگ و 1آلور ةمنطق ،0لنکاوی ترتیببه بندیاولویت اساسبر نیز مالزی گردشگری

 پژوهش نتایج .پرداختند استرالیا و اسپانیا کشور دو ةمقایس و گردشگران مقاصد پذیریرقابت به خود پژوهش در (0250)

 جذب برای زیادی اهمیت مناسب هایزیرساخت و تجاری برندهای خدمات، کیفیت استرالیا در دهدمی نشان هاآن

 و 3ترواینن .هستند اسپانیا در گردشگر جذب در موضوع ترینمهم توریستی محلی ساختارهای و وهواآب و دارد گردشگر

 اقامت محل و زیستمحیط ترجیحات هدف با را فنالند الپلند شمال در گردشگران مقاصد پژوهشی در (0250) دیگران

 با اقامت محل ارتباط موارد بر دهندگانپاسخ خارجی، و داخلی گردشگر 5210 از نظرسنجی در .کردند بررسی گردشگران

 خود مقصد انتخاب در زیستمحیط کیفیت و خود اقامت محل سایت به آسان دسترسی سبز، هایزیرساخت طبیعت،

 .کردند تأکید

 قطب به شدنتبدیل توان شماربی گردشگری نقاط و جزایر داشتن و راهبردی موقعیت دلیلبه نیز هرمزگان استان

 هایتوان از بهینه ةاستفاد و صحیح ریزیبرنامه منظوربه مؤثری و دقیق اقدامات کهدرصورتی .دارد را کشور گردشگری

 برای جدید فرصت و راهبرد یک عنوانبه آن از توانمی گیرد، صورت استان گردشگری گسترش زمینة در گردشگری

 جزبه نیست پذیرامکان این و کرد استفاده استان کل نهایتدر و هاشهرستان فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، توسعة تسهیل

 شرط نخستین اینکه به توجه با .گردشگری هایزیرساخت از استان هایشهرستان برخورداری میزان از کامل شناخت با

 در مدبرانه و عاقالنه مدیریت و شهری مناسب هایزیرساخت وجود شهری، گردشگری توسعة در شهر هر موفقیت

 هرمزگان استان هایشهرستان بندیسطح حاضر پژوهش اصلی هدف ،است اجتماعی و فرهنگی سیاسی، هایعرصه

 آورینو جنبة .است شهری گردشگری خدمات و امکانات توزیع نحوة و گردشگری هایزیرساخت از برخورداری لحاظبه

 تلفیقی مدل و ویکور ،HAW معیارهچند گیریتصمیم مدل سه از استفاده پیشین، هایپژوهش به نسبت تحقیق این

 از یا کردند استفاده مدل یک از فقط هاشاخص تحلیل منظوربه موارد بیشتر در پیشین هایپژوهش .است کاندرست

 حاضر پژوهش در اما ،اندیافته دست مختلفی نتایج به خود ةاستفاد مورد مدل هر در و کردند استفاده مختلف هایمدل

                                                                                                                                                                          
0. Zhang 

4. Huang and Peng 

3. Mohd Jamil 

2. Langkawi 

5. Alor 

6. Bujang 

7. Domínguez 

8. Tyrväinen 
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 برای گردشگری، هایزیرساخت از برخورداری لحاظ از هاشهرستان بندیرتبه برای مختلف هایمدل از استفاده برعالوه

 مدل از ویکور، و HAW یهامدل از هریک از هاشهرستان گوناگون هایبندیرتبه بین آمدهدستبه هایتعارض رفع

 .است هآمد دستبه تریجامع نتایج و شده استفاده کاندرست ادغام

 

 نظری مبانی

 و درآمد ایجاد برای جدید هایروش و هاراه به و شدند مواجه کاهش با خود اقتصادی فعالیت در شهرها ،5302 دهة از

 گردشگری توسعة منظوربه هاییسیاست و هامشیخط ،گسترده طوربه 5332 دهة طی ،اساسینابر .شدند نیازمند شغل

 برعالوه گردشگری توسعة (.593 :5930 ،اکبری و تقوایی) شد گرفته کاربه غربی اروپای و شمالی آمریکای در شهرها در

 موجب که است فقر با مقابله در مؤثر یعامل نیز یافتهتوسعه کمتر کشورهای در ،یافتهتوسعه کشورهای اقتصادی رونق

 رفاه افزایش و مردم زندگی کیفیت بهبود درنتیجه و اقتصادی رونق و بیکاری کاهش مختلف، قشرهای درآمد افزایش

 ،گردشگری ةتوسع ةزمین در پیشرفت، به رو کشورهای بیشتر ،سبب همین به (.1 :5931 کاظمی،) شودمی اجتماعی

 هایویژگی لحاظبه گردشگری ریزیبرنامه (.5932 ،دیگران و زادهاسماعیل) اندکرده آغاز را مختلفی هایریزیبرنامه

 هایلشک منطقه، هر مختلف هایویژگی به توجه با آن فرایند بلکه ،ندارد روشن و واضح فرایند یک منطقه، هر خاص

 ةتوسع از ناشی مشکالت و مسائل نباشد، برخوردار آگاهی و شناخت از ریزیبرنامه اگر .گیردمی خود به متفاوتی

 بهتر و مؤثر ریزیبرنامه برای. (Leberman and Mason, 4114) دوشمی نمایان بیشتر منطقه یک در گردشگری

 مقصد تعریف در ،طورکلیبه .شود روشن گردشگری مقصد و مفهوم باید نخست ةوهل در ،گردشگری مقاصد بازاریابی

 را شرایطی یکدیگر با تعامل و ترکیب در که هستند عناصری شامل گردشگری مقاصد یا مقصد گفت توانمی گردشگری

 (.539 :5930 ،حیدری) کنندمی فراهم گردشگران اقامت و جذب برای

 و رنجبریان) است سکونتی مراکز و جغرافیای هایقطب در مناسب شرایط آمدنفراهم گرو در گردشگری رونق

 از که (9 :5930 سبحانی،) است ویژه امکانات و شرایط نیازمند جهان، از نقطه هر در صنعت این گسترش (.5933 زاهدی،

 ،معدنیآب منابع دریا، کنار پالژهای ،هاموزه تاریخی، بناهای باستانی آثار اقلیمی، هایجاذبه به توانمی هاآن ترینمهم

 کرد اشاره ...و زمستانی ورزشی هایمکان ،هنری هایهمایش ،هازیارتگاه ،کنندهسرگرم هایبازی و تفریحی هایمکان

 ،شودمی گردشگران برای هاییفعالیت و مشاهده برای هاییپدیده ،هاجاذبه شامل ناحیه هر (.03 :5930 چیانه، حیدری)

 خودجوش ةتوسع سبب که دارند طبیعی هایجاذبه نواحی برخی هرچند .ندارند برابر هایجاذبه نواحی همة ولی

 .هستند سازیهنگامب و اجرا منظم، تحلیل نیازمند خود، هایجاذبه به بسته نواحی این از بسیاری ،شودمی گردشگری

 شامل کار این .است مهم گردشگری ةتوسع برای مقصد، یک جذابیت بر تأثیرگذار معیارهای نسبی ارزیابی درنتیجه،

 با موجود هایقضاوت و ظرفیتی فضایی، هایویژگی مانند ،نهادی و سازمانی هایویژگی مکان، یک ذاتی هایویژگی

 (.510 :5930 رضوانی،) است مقصد به مربوط هایداده تحلیل و گردشگران ادراکات ةمطالع در ادراکی بررسی از استفاده

 گردشگران به شایسته خدمات ةارائ در هاآن کارایی و کیفیت بودن،مناسب نظر از باید گردشگری خدمات و امکانات

 تعیین برای معیاری گردشگری نواحی بندیدرجه ،بین این در (.91-90 :5931 ،زاهدی و رنجبریان) ندشو ارزیابی

 هایروش پیشرفت با ،امروزه .است نواحی بین نابرابری تعدیل و نیاز مورد هایزیرساخت تعیین همچنین و مرکزیت

 معیار ترینمتداول گوناگون هایزمینه در مختلف هایشاخص از استفاده جغرافیایی، مطالعات در ایرایانه و آماری

 مؤثری چارچوب که گردشگری نواحی از مراتبیسلسله تشکیل و تعیین راستا، ینا در .است گردشگری نواحی بندیسطح

 (.5932 ،دیگران و شماعی) است ضروری باشد، داشته مطلوب کارکرد و مناسب خدمات ةارائ و گردشگر توزیع برای
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 برای را زمینه شهرستان، یا استان یک در گردشگر جذب پتانسیل لحاظ از گردشگری هایجاذبه بندیاولویت درنتیجه،

 در که هاییمکان یهاضعف کهایگونهبه ؛کندمی آماده گردشگری هایزیرساخت ایجاد در اصولی ریزیبرنامه

 موجب ،همچنین .شودمی برداشته گام هاضعف این رفع راستای در و دوشمی مشخص دارند، ضعیفی جایگاه بندیاولویت

 اولیه آشنایی یک گردشگران و شودمی گردشگران به فراغت اوقات گذراندن برای مناسب هایمکان شناسایی و معرفی

 دیبا گوناگون ینواح بهتر یزیربرنامه یبرا ،جهیدرنت (.01 :5932 رنجبر،) کنندمی پیدا گردشگری هایمکان به نسبت

 ود.ش یزیربرنامه هاآن یورداربرخ عدم ای یبرخوردار زانیم نةیزم در ات شوند یبندطبقه «یبرخوردار» نظر از ینواح

 شناخت موجب تنهانه مناطق، ییفضا ستمیس در هاسکونتگاه یبندسطح منظوربه یکم یهاروش و اارهیمع یریکارگبه

 نیب ینابرابر لیدتع و ازین مورد خدمات انواع نییتع یبرا یاریمع یبندسطح نیا هبلک ،دشویم هاسکونتگاه انیم اوتتف

 دارد. وجود یکم یهاکیتکن و هاروش از متنوع یواعان ،یافتگیتوسعه سطح نییتع و سنجش ةنیزم در ت.اسهسکونتگاه

 .شد گرفته بهره کاندرست تلفیقی مدل از ویکور و HAW هایروش از حاضر وهشپژ در

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرمزگان استان هایشهرستان بندیسطح در مؤثر هایشاخص و مفهومی مدل. 6 شکل

 تحقیق هاییافته :منبع

شانون آنتروپی مدل با معیارها وزن تعیین  

VICOR HAW 

 یارهمعچند یریگیمتصم یهامدل طریق از مراغه شهری نواحی برخورداری سطح سنجش

 KANDRST مدل با ارهیمعچند یریگمیتصم یهامدل جینتا ادغام

 گردشگر هایزیرساخت از مندیبهره در هرمزگان استان هایشهرستان بندیسطح
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 مطالعه مورد محدودة

 51 و درجه 13 تا دقیقه 05 درجه 10 شرقی طول جغرافیایی محدودة در کیلومترمربع 13000 مساحت با هرمزگان استان

 و شرق سمت از استان این .است شده واقع شمالی دقیقة 10 درجه 03 تا دقیقه 90 و درجه 01 جغرافیایی عرض و دقیقه

 از و فارس و کرمان هایاستان با شرق شمال و غرب شمال شمال، سمت از بلوچستان، و سیستان استان با شرق جنوب

 تقریبی طول به نواری در عمان دریای و فارسخلیج گرم هایآب را آن جنوب .است همسایه بوشهر استان با غرب سمت

 و کوچک جزیرة 50 نشتدا و هرمز راهبردی ةتنگ بر بودنمشرف دلیلبه استان این .است برگرفتهدر کیلومتر 5522

 ،سیاسی تقسیمات آخرین اساسبر .ددار ویژه یاهمیت ...و الوان هرمز، ،کیش قشم، ،کوچک و بزرگ تنب ،ابوموسی بزرگ

 ،پارسیان بندرلنگه، بندرعباس، بشاگرد، ،بستک ،ابوموسی :از اندعبارت که است شهرستان 59 از متشکل استان این

 دلیلبه و است استان اداری و سیاسی مرکز بندرعباس .میناب و قشم سیریک، رودان، ،خمیر آباد،حاجی ،جاسک

 نظامی و اقتصادی ،سیاسی لحاظ از هرمز، راهبردی و مهم تنگة با نزدیکی و فارسخلیج کنارة و دهانه در گرفتنقرار

 تاناس .است بوده نفر 5103539 ،5932 سال در استان جمعیت (.510 :5930 سیستانی، افشار) دارد ویژه یاهمیت

 هایجنگل چون فردیمنحصربه هایجاذبه از که است ایران هایاستان ترینراهبردی و ترینمهم از یکی هرمزگان

 (.0 شکل) است برخوردار طبیعی و تاریخی اثر هاده و جهان مروارید ترینمرغوب و حرا همتایبی

 

 
  هرمزگان استان مطالعه مورد محدودة جغرافیایی موقعیت نقشة. 2 شکل

 تحقیق هاییافته :منبع

 

 پژوهش روش

 از هریک مندیبهره تعیین منظوربه .است گرفته صورت تحلیلی-توصیفی روش به و کاربردی هدف با حاضر پژوهش

 استان 5935 آماری سالنامة و ایران آمار مرکز توسط منتشرشده اطالعات آخرین از هرمزگان استان هایشهرستان

 59 شامل مطالعه مورد محدودة .است شده استفاده هرمزگان استان فرهنگی میراث سازمان اطالعات و هرمزگان

 از یبرخوردار لحاظبه هرمزگان استان هایشهرستان بندیسطح منظوربه .شودمی هرمزگان استان شهرستان

 مدل دو از استفاده با استان هایشهرستان سطح در گردشگری زیرساخت به مربوط متغیر 00 گردشگری هایزیرساخت

HAW استفاده هاشهرستان بندیرتبه برای مختلفی هایمدل از اینکه به توجه با پژوهش این در .شد ارزیابی ویکور و 

 و نهایی نتیجة یک به رسیدن برای ،اندکرده کسب متفاوتی رتبة مختلف هایمدل در هاشهرستان از هریک و است شده
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 گرفته بهره کاندرست تلفیقی مدل از ویکور و HAW هایمدل در نتایج از استفاده با هاشهرستان بندیرتبه برای واحد

 هامدل نتایج گویاسازی برای .است شده استفاده شانون آنتروپی از هاشاخص از هریک اهمیت ضریب تعیین منظوربه .شد

 سه در گردشگری هایزیرساخت از هاشهرستان از هریک مندیبهره میزان ،درنهایت .است شده استفاده GIS افزارنرم از

 .دهدمی نشان را پژوهش در استفاده مورد هایشاخص 5 جدول .شد تقسیم محروم و برخوردارنیمه برخوردار، شامل گروه

 
 پژوهش مورد یهاشاخص ةشمار .6 جدول

 وزن شاخص کد وزن شاخص کد وزن شاخص کد
X5 210/2 عمومی پارک تعداد X3 209/2 پستی نمایندگی تعداد X50 203/2 ینزبن پمپ تعداد 
X0 203/2 عمومی پارک وسعت X52 00/2. شهری پست دفتر تعداد X53 201/2 (فروند) لنچ تعداد 
X9 201/2 متبرکه اماکن تعداد X55 پست دفتر تعداد 

 روستایی
203/2 X53 202/2 موزه تعداد 

X0 215/2 مسجد تعداد X50 تعاونی شرکت 
 ونقلحمل

200/2 X02 291/2 هتل تعداد 

X1 201/2 حسینیه و تکیه تعداد X59 202/2 مسافربری پایانة تعداد X05 200/2 تاریخی اماکن تعداد 
X1 210/2 نمایشگاه تعداد X50 روستایی راه طول 

 آسفالته
219/2 X00 نمونة مناطق 

 گردشگری
210/2 

X0 210/2 نمایش سالن تعداد X51 شهری راه طول 
 (کیلومتر)

219/2 
 

X3 290/2 شهری آژانس تعداد X51 201/2 عمومی اقامتگاه تعداد 
 (46 :6932) دیگران و خضری ،(36 :6939) دیگران و قنبری ،(62 :6939) مودت و ملکی ،(26 :6934) دیگران و موسوی :منبع

 

 .دشومی بیان خالصه صورتبه پژوهش در کاررفتهبه هایمدل دادنانجام مراحل ادامه،در

 

 مراتبیسلسله وزنی مجموع روش

 در و ایرده صورتبه را خود هایگیریتصمیم در مؤثر هایعاملزیر و عوامل خود گیریتصمیم فرایند در گیرانتصمیم

 هدف آن، سطح اولین در که دارد سطح سه روش این در نهایی گیریتصمیم .کنندمی بیان مراتبیسلسله سطوح

 که شودمی گیریتصمیم هدف بر تأثیرگذار هایشاخص شامل ایرده گیریتصمیم سطح دومین .دارد قرار گیریتصمیم

 گیریتصمیم فرایند در و شده متأثر هاشاخص از که هاییگزینه سطح، سومین .است (0W) یا ارجحیت بردار شامل

 (9W) هاگزینه ارجحیت ماتریس سوم سطر در .اندگرفته قرار اند،شده بندیرتبه هاشاخص از تأثیرپذیری شدت برحسب

 سطح ینترپایین برای ارجحیت بردار گاهآن شود، محاسبه باید دوم سطح در موجود هایشاخص از هریک ازایبه

 .است متناسب 5 رابطة با گیریتصمیم سیستم کل به نسبت (هاگزینه)

(5)      W  W .W . 3 2 1  

 (ضربحاصل) ترکیب شامل مسئله حل ادامة گاهآن شود، تکرار باید هارده طول در هاگزینه ارزیابی فرایند

 و اثر که دیآمی دستبه ایکلی ارجحیت از بردار یک کهطوریبه است؛ یکدیگر با شدهحاصل (اوزان) هایارجحیت

 برای (.511 :5939 طاهری،پور) دهدمی نشان آن رأس در را موجود (هدف) عنصر بر عناصر ترینپایین اهمیت

 .شودمی استفاده 9 رابطة از مثبت گیریجهت با هاییشاخص برای و 0 رابطة از منفی گیریجهت با هاییشاخص

منفی گیریجهت     (0)



1

1
ij

j

ij

r

r

C   
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مثبت گیریجهت     (9)


ij
j

ij

r

r
C  

 ویکور مدل

 ماتریس این (کردنمقیاسبی) سازینرمال سپس .بود نیاز گیریتصمیم ماتریس تشکیل به ابتدا ویکور مدل تحلیل برای

 ضرب مربوطه شاخص وزن در مؤلفه هر ةشدنرمال مقادیر شانون، آنتروپی طریق از هامؤلفه وزن تعیین با .گرفت صورت

 سپس و شد محاسبه مثبت آلایده حلراه از گزینه هر فاصلة سپس .آمد دستبه شدهنرمال داروزن تصمیم ماتریس و شد

 .شد محاسبه 1 و 0 هایرابطه اساسبر آن تجمیع

(0)    
n

p * *
j i i ji i ij

i

S L W f f / f f
 



    
  


1

1

 

(1)     p * *
i i ji i ijR L max W f f / f f i , ,...,n

     1 2 

فاصلة باال، رابطة در
jS گزینة از i فاصلة و (بهترین ترکیب) آلایده حلراه به نسبت

jR گزینه i آلایده حلراه از 

اساسبر عالی بندیرتبه .است (بدترین ترکیب) منفی
jS مقادیر اساسبر بد بندیرتبه و

jR ارزیابی .دوشمی انجام 

محاسبة و هاگزینه نهایی
jQ گیردمی صورت 1 رابطة اساسبر. 

(1)
         * * * *

j j jQ v S S / S S v R R / R R       1
 

1J,..., ،1 رابطه در j، * min j jS S، max  j jS S،* min j jR R وmax  j jR R و 

V، شودمی گرفته نظردر 1/2 معموالً که است گروهی مطلوبیت حداکثر وزن. 

 

 کاندرست تلفیقی مدل

 گزینة مقابل در گزینه یک اگر و شود گرفته نظردر B و A گزینة دو اگر آن در که است تلفیقی مدل یک کاندرست روش

< ،< s B A شودمی نوشته صورتآن در ،شود پیروز دیگر 𝑠  .کاندرست تلفیقی اولویتی رابطة متقارن ضد اینجا در 

 دیگر نام. A1 = kA داشت خواهیم ،کنند کسب مساوی آرای kAو A1 گزینة دو اگر ،کاندرست روش در. است

 بندیرتبه برای مختلفی هایروش از اینکه به توجه با پژوهش این در .است ساده رأی حداکثریت روش کاندرست روش

 هایمدل در نتایج از استفاده با نواحی بندیرتبه برای واحد و نهایی نتیجة یک به رسیدن برای است، شده استفاده نواحی

HAW است شده استفاده کاندرست تلفیقی مدل از ویکور و. 

 

 هایافته و حثب

 هایمدل گردشگری هایزیرساخت از مندیبهره در هرمزگان استان هایشهرستان بندیرتبه برای ،حاضر پژوهش در

HAW شده استفاده کاندرست تلفیقی مدل از مختلف هایمدل تلفیق منظوربه ،درنهایت .است شده گرفته کاربه ویکور و 

 بندیرتبه و مشخص گردشگری هایزیرساخت از هرمزگان استان هایشهرستان از یکهر برخورداری میزان تا است

 .دشو

 

 مراتبیسلسله وزنی مجموع روش از استفاده با بندیرتبه

 مفروض گیریتصمیم ماتریس کهآنجا از ،ماتریس این در .شودمی شروع گیریتصمیم ماتریس تشکیل با مدل این
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 هاگزینه اوزان محاسبة برای توانمی ،منظور بدین .نیست نیازی یکدیگر با هاشاخص زوجی مقایسة به است، شده دانسته

 .کرد استفاده ویژه بردار به حصول برای ستون هر هایداده کردناستاندارد از مستقیم طوربه شاخص هر ازایبه
 

 گیریتصمیم ماتریس. 2 جدول

 شهرستان
ی شاخص

س
مو

بو
ا

 

ک
ست

ب
رد 

اگ
ش

ب
گه 

رلن
ند

ب
س 

عبا
در

بن
 

ن
سیا

ار
پ

 

ک
س

جا
 

ی
اج

ح
اد

آب
 

یر
خم

ن 
ودا

ر
ک 

ری
سی

 

شم
ق

ب 
ینا

م
 

X5 1 55 0 51 05 55 9 50 1 55 0 3 52 
X0 01222 30912 00222 900121 5013122 111222 91222 059932 000122 509222 02222 090222 13325 
X9 2 12 020 1 50 05 93 91 2 01 2 50 31 
X0 0 005 139 01 100 500 031 599 2 030 2 030 105 
X1 2 0 023 13 10 53 553 03 2 03 2 55 093 
X1 9 0 5 9 59 0 9 1 9 3 5 2 3 
X0 5 5 5 0 9 5 5 5 2 5 2 2 0 
X3 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 5 
X3 2 2 2 5 59 2 2 1 2 0 0 2 51 
X52 2 5 5 5 52 5 2 2 2 2 5 5 2 
X55 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

X50 2 2 2 12 521 1 52 2 09 3 2 10 92 
X59 2 2 2 5 5 2 2 2 2 5 2 2 2 
X50 2 009/0  3/19 9/902 109 9/501 0/000 0/009 9/591 0/900 511 0/030 003 
X51 2 5/019  3/5005 3/135 9/0210 1/000 5/335 0/5130 5/102 3/150 0/029 1/100 1/5509 
X51 52 01 2 001 003 2 05 03 2 50 2 555 39 
X50 9 55 5 90 590 0 95 59 1 50 0 99 90 
X53 01 2 2 029 01 91 530 2 2 2 00 503 30 
X53 2 0 2 5 1 2 2 2 2 2 2 5 2 
X02 2 5 2 5 53 2 2 2 2 5 2 2 0 
X05 2 1 2 0 50 2 2 5 2 2 2 0 5 
X00 9 02 50 09 92 53 55 09 55 00 52 01 52 

 (6936) آماری سالنامة :منبع

 

 HAW مدل اساسبر هرمزگان استان هایشهرستان بندیرتبه .9 جدول

 رتبه امتیاز شهرستان
 یینها ةرتب

 یبرخوردار تیوضع
 شهرستان رتبه

255/2 ابوموسی  برخوردار بندرعباس 5 59 
213/2 بستک  بندرلنگه 0 0 
211/2 بشاگرد  میناب 9 1 
551/2 بندرلنگه برخوردارنیمه قشم 0 0   

999/2 بندرعباس  بشاگرد 1 5 
293/2 پارسیان  رودان 1 52 
200/2 جاسک  محروم بستک 0 3 

آبادحاجی  210/2 آبادحاجی 3 3   

209/2 خمیر  جاسک 3 55 

212/2 رودان  پارسیان 52 1 
253/2 سیریک  خمیر 55 50 

211/2 قشم  سیریک 50 0 

550/2 میناب  ابوموسی 59 9 
 تحقیق هاییافته :منبع

 

ها را توان اوزان شاخصمی PNA های محاسباتی چون آنتروپی وهمچنین، برای بردار با استفاده از یکی از روش

 (.5جدول ) شده است دلیل زیادبودن متغیرها و دقت در محاسبه از روش آنتروپی استفادهمحاسبه کرد. در این پژوهش، به
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ترتیب، شده است. بدین استفاده 5ها متناسب با اوزان متغیرها از رابطة بندی گزینهدرنتیجه، برای تعیین ارجحیت یا اولویت

های مندی شهرستانگیری در رابطه با هدف تحلیل و ارزیابی بهرههای تصمیمها از طریق تکنیک ردهگزینه اهمیت

 شود.می نشان داده 9های توسعة گردشگری در جدول استان هرمزگان از زیرساخت
 

 
 WAH مدل براساس گردشگری هایزیرساخت از هرمزگان استان هایشهرستان یبرخوردار یزانم. 9 شکل

 

 از میناب و بندرلنگه بندرعباس، هایشهرستان دهدمی نشان WAH مدل از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه نتایج

 و بشاگرد قشم، هایشهرستان ،بعدی رتبة در. دارند قرار برخوردار طبقة در گردشگری هایزیرساخت از برخورداری لحاظ

 ،آبادحاجی ،بستک هایشهرستان نیز محروم طبقة یعنی آخر هایرتبه در .اندگرفته قرار برخوردارنیمه طبقة در رودان

 وضعیت در گردشگری هایزیرساخت از برخورداری لحاظ از که اندداشته قرار ابوموسی و سیریک خمیر، ،پارسیان ،جاسک

 هایزیرساخت از هرمزگان استان هایشهرستان برخورداری میزان 9 شکل (.9 جدول) دارند قرار نامطلوبی بسیار

 .دهدمی نشان WAH مدل نتایج براساس را گردشگری

 
 هاشاخص توابع همة برای مقدار بدترین و بهترین. 4 جدول

 X6 X2 X9 X4 X6 X1 X7 X6 X3 X67 X66 شاخص

f* 130/5  15230/111 50/093 50/223 50/039 2/051 2/231 2/005 2/013 2/052 2/211 

f- 220/2  51/900 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 

f* - f- 133/5  15230/111 50/093 50/223 50/039 2/051 2/231 2/005 2/013 2/052 2/211 

 X50 X59 X50 X51 X51 X50 X53 X53 X02 X05 X00 شاخص

f* 9/109 2/209 05/223 13/100 51/950 1/131 51/200 2/535 2/130 2/059 2/000 

f- 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/220 

f* - f- 9/109 2/209 05/223 13/100 51/950 1/131 51/200 2/535 2/130 2/059 2/002 

 یقتحق هاییافته :منبع

 

 ها با استفاده از مدل ویکوربندی شهرستانرتبه

بی مقیاس کردن( و تعیین وزن ) سازینرمالگیری تشکیل داده شد. سپس یمتصمبرای تحلیل مدل ویکور ابتدا ماتریس 
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آل مثبت محاسبه و سپس حل ایدهدر مرحلة بعد، فاصلة هر گزینه از راه 5از طریق آنتروپی شانون صورت گرفت. هامؤلفه

 محاسبه شد. 1 و 0های تجمیع آن براساس رابطه

محاسبة و هاگزینه نهایی ارزیابی
jQ است گرفته صورت 1 رابطة از استفاده با. 

   
 (یکور)و آلیدها حلراه به نسبت فاصله میزان اساسبر هاشهرستان برخورداری میزان و یبندرتبه .6 جدول

 رتبه S R Q شهرستان
 تیوضع یینها ةرتب

 شهرستان رتبه یبرخوردار

222/5 2/203 2/335 ابوموسی  برخوردار بندرعباس 5 59 
 نابیم 0 3 2/319 2/203 2/350 بستک

222/2 2/301 بشاگرد  بندرلنگه 9 0 2/051 

222/2 2/000 بندرلنگه برخوردارنیمه بشاگرد 0 9 2/900   

222/2 2/501 بندرعباس  222/2  رودان 1 5 

 قشم 1 52 2/301 2/203 2/303 پارسیان

 آبادیحاج 0 3 2/313 2/203 2/390 جاسک

آبادحاجی  2/331 253/2  محروم بستک 3 0 2/011 
 جاسک 3 55 2/332 2/203 2/300 خمیر

222/2 2/311 رودان  انیپارس 52 1 2/001 

 ریخم 55 50 2/330 2/203 2/331 سیریک

250/2 2/330 قشم  کیریس 50 1 2/133 

222/2 2/010 میناب  یابوموس 59 0 2/911 

 تحقیق هاییافته :منبع

 

 :شد آزمون زیر صورتبه شروط ،نتایج به توجه با حال

  :اول شرط

>DQ)5Q(A-)0Q(A 

و هستند دوم و اول هایگزینه ترتیببه (0A) و )5A( آن در که


1
1i

 DQ آلترناتیوهاست تعداد و. 

Q(A ) Q(A ) / 2 1 0 =239/2 و 083


1
13 1

DQ  مقدار اینکه به توجه با Q و 911/2 با برابر دوم گزینة برای 

 شرط درنتیجه، .است بیشتر DQ مقدار از که است بوده 911/2 با برابر دو این تفاضل ،است صفر با برابر اول گزینة برای

 .دشومی تأیید اول

 :دوم شرط

 Q نظر از را رتبه بهترین که بندرعباس شهرستان .باشد داشته را رتبه بهترین S یا R نظر از اول گزینة که است این

 را اول رتبة بندرعباس شهرستان و شودمی تأیید نیز دوم شرط درنتیجه، .ددار را رتبه بهترین R و S شاخص نظر از ،دارد

 .دهدمی اختصاص خود به

های بندرعباس، میناب و بندرلنگه با شهرستان دهدیمبا استفاده از مدل ویکور نشان  هادادهو تحلیل  نتایج تجزیه

های گردشگری از وضعیت لحاظ برخورداری از زیرساختکسب رتبة اول تا سوم در طبقة برخورداری قرار دارند که به

اند. شهرستان آباد قرار گرفتهرودان، قشم و حاجی، بشاگرد هایبرخوردار شهرستانمطلوبی برخوردارند. در طبقة نیمه

برخوردار صعود کرده رتبة بهتری کسب کرده و به طبقة نیمه WAHمدل بندی مدل ویکور نسبت به آباد در رتبهیحاج

                                                                                                                                                                          
 های این چهار مرحله در پژوهش بیان نشده است.بودن مدل، ماتریسشدهدلیل شناختهبه. 5
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 جاسک، پارسیان،، های بستکهای گردشگری را شهرستانهای آخر و نامطلوب از نظر برخورداری از زیرساختاست. رتبه

های استان هرمزگان میزان برخورداری شهرستان 0نقشة  (.1جدول )اند به خود اختصاص داده ابوموسی و خمیر، سیریک

 دهد.نشان می ویکورهای گردشگری را براساس نتایج مدل از زیرساخت

 

 
 ویکور مدل براساس گردشگری هایزیرساخت از هرمزگان استان هایشهرستان یبرخوردار یزانم. 4 شکل

 

 کاندرست مدل از استفاده با یینها یبندرتبه

 اندآورده دستبه را یمتفاوت یهارتبه هرمزگان استان یهاشهرستان کور،یو و WAH جینتا به توجه با پژوهش نیا در

 یبرا هامدل از کیهر از گوناگون یهایبندرتبه نیب آمدهدستبه یهاتعارض و هاتفاوت رفع یبرا صورتنیا در که

 شده استفاده کاندرست یقیتلف مدل از پژوهش نیا در که کرد استفاده ادغام یهاروش از توانیم مختلف یهاشهرستان

 ستون و سطر در هاشهرستان س،یماتر آن در که شودیم لیتشک سیماتر کی کاندرست روش دادنانجام یبرا .است

 تعداد براساس ساتیمقا نیا .شوندیم سهیمقا هم با یزوج صورتبه هاشهرستان س،یماتر لیتشک از بعد. شوندیم وارد

 اساسبر یدهنمره ،مدل نیا در .اندآورده دستبه مختلف یهامدل در هاشهرستان آن در که است ییهاباخت و بردها

 و WAH روش یینها جینتا یقیتلف حاصل که کاندرست کیتکن اساسبر جه،یدرنت .است باخت و یمساو برد، قانون

 :استآمده  دستبه 1 جدول طبق جینتا ،است کوریو

های زیرساخت از کند در این مدل از لحاظ برخورداریبندی مدل تلفیقی کاندرست بیان مینتایج نهایی رتبه

ها، در طبقة برخوردار قرار دارند. بعد از این شهرستان بندرعباس، بندرلنگه و میناب هایگردشگری، شهرستان

 آباد،، حاجیبستکهای برخوردار قرار دارند. در رتبة آخر شهرستانهای بشاگرد، رودان و قشم در طبقة نیمهشهرستان

های گردشگری در استان قرار دارند که از لحاظ برخورداری از زیرساخت ابوموسی و خمیر، سیریک جاسک، پارسیان،

(. 0جدول ند )های محروم هستند که در زمینة وضعیت برخورداری، شرایط بسیار نامطلوبی دارهرمزگان جزء شهرستان

دل تلفیقی های گردشگری را براساس نتایج مهای استان هرمزگان از زیرساختمیزان برخورداری شهرستان 1نقشة 

 دهد.کاندرست نشان می
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 کاندرست مدل در هرمزگان استان هایشهرستان یهاباخت و بردها ایمقایسه ماتریس. 1 جدول

 شهرستان
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ک
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متی

ا
 

ی
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ن
 

-5 - ابوموسی  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  2 50-  

-5 - 5 بستک  5-  5-  5 5 2 5 5-  5 5-  5-  1 2 
-5 - 5 5 بشاگرد  5-  5 5 5 5 2 5 2 5 3 1 

-5 - 5 5 5 بندرلنگه  5 5 5 5 5 5 5 2 52 3 

 50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 بندرعباس

-5 5 پارسیان  5-  5-  5-  - 5-  5-  5 5-  5 5-  5-  9 1-  

-5 5 جاسک  5-  5-  5-  5 - 5-  5 5-  5 5-  5-  0 0-  

-5 2 5 آبادحاجی  5-  5-  5 5 - 5 5-  5 5-  5-  1 5-  

-5 5 خمیر  5-  5-  5-  5-  5-  5-  - 5-  5 5-  5-  0 3-  

-5 5 5 رودان  5-  5-  5 5 5 5 - 5 2 5-  0 0 

-5 5 سیریک  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  5-  - 5-  5-  5 52-  
-5 2 5 5 قشم  5-  5 5 5 5 2 5 - 5-  1 9 

-5 2 5 5 5 میناب  5 5 5 5 5 5 5 - 52 3 

  - 0 9 55 9 52 1 3 3 2 5 9 1 50 برد

 یقتحق هاییافته :منبع

 

 کاندرست مدل در نهایی رتبة و امتیازات. 7 جدول

 رتبه کاندرست امتیاز شهرستان
 یینها ةرتب

 برخورداری وضعیت
 شهرستان رتبه

 برخوردار بندرعباس 5 59 -50 ابوموسی

 بندرلنگه 0 0 2 بستک

 میناب 9 0 1 بشاگرد

 برخوردارنیمه بشاگرد 0 0 3 بندرلنگه
 رودان 1 5 50 بندرعباس

 قشم 1 52 -1 پارسیان

 محروم بستک 0 3 -0 جاسک
 آبادحاجی 3 3 -5 آبادحاجی

 جاسک 3 55 -3 خمیر

 پارسیان 52 1 0 رودان

 خمیر 55 50 -52 سیریک

 سیریک 50 1 9 قشم

 ابوموسی 59 9 3 میناب

  تحقیق هاییافته: منبع

 

های استان بندی شهرستانسطح»( با عنوان 5932های این پژوهش نتایج مطالعات شماعی و موسی وند )یافته

بین  بر نابرابری و شکاف درمبنی« AHP و TOPSISهای گردشگری با استفاده از مدل اصفهان از لحاظ زیرساخت

بر های پژوهش حاضر مبنیکند. یافتههای گردشگری را تأیید میهای استان از نظر برخورداری از زیرساختشهرستان

هرمزگان با  های استاندر شهرستان های گردشگریو شکاف عمیق در برخورداری از زیرساخت یعتوزدر عدم انطباق 

بندی بر رتبه( مبنی5935های پژوهش امانپور و دیگران )یافتهشود. همچنین، توجه به اسناد باالدست نیز تأیید می

های تحقیق ، یافتهTOPSIS های گردشگری با استفاده از مدلهای استان خوزستان از لحاظ شاخصشهرستان

بر ارزیابی سطح برخورداری توسعة خدمات و امکانات رفاهی گردشگری در مراکز ( مبنی5930نژاد و دیگران )حاجی

بندی فضایی محورهای بر سطح( مبنی5939فرجی سبکبار و دیگران )های استان فارس، نتایج پژوهش تانشهرس
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( 5930های تحقیق جاللی و خادم الحسینی )گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیالت گردشگری و یافته

های برابری در برخورداری از زیرساختبندی مناطق نمونة گردشگری در استان کرمان، وجود شکاف و نابر سطحمبنی

 کنند.های استان را تأیید میگردشگری در سطح شهرستان
 

 
  کاندرست تلفیقی مدل با برخورداری میزان لحاظ از هاشهرستان بندیرتبه .6 شکل

 تحقیق هاییافته: منبع

 

 گیرینتیجه

 کشورهای برای سرشار ارزی درآمدهای کسب و اشتغال افزایش صادرات، توسعة منظوربه مناسب راهکاری گردشگری

 گردشگری صنعت زیرساخت توسعة و هدایت ،ریزیبرنامه ،رواین از .است فقر کردنکنریشه راستای در توسعهدرحال

 چشمگیری محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، تأثیرات که اشتغال ایجاد و درآمد کسب مهم بسیار منابع از یکی عنوانبه

 منطقه هر در موجود تنگناهای و هاقابلیت علمی شناخت با فقط فرایند این هدایت اما ،شودمی محسوب نیاز یک دارد، نیز

 گردشگری مقصدهای هایقابلیت با متناسب و متفاوت برخوردی باید گردشگری، ریزیبرنامه در .شودمی میسر کشور از

 کمی هایتکنیک از استفاده با منطقه یک گردشگری مقصدهای است الزم امر این تعیین برای و گیرد صورت

 استان هایشهرستان در گردشگری هایزیرساخت از برخورداری میزان حاضر پژوهش در ،اساسبراین .شوند بندیسطح

 این از یکهر برخورداری میزان و شد تحلیل و تجزیه و بررسی ویکور و HAW مدل دو از استفاده با هرمزگان

 از گوناگون یهایبندرتبه نیب آمدهدستبه یهاتعارض رفع برای نیز پایان در .شد بندیرتبه مدل دو این در هاشهرستان

 هب تلفیقی مدل یک از ،ویکور و HAW هایمدل بندیرتبه از حاصل یکسان نتیجة یک به دستیابی و هامدل از کیهر

 یادشده هایمدل نتایج به توجه با واحد بندیرتبه و واحد نتیجة یک تلفیقی مدل این طریق از و شد استفاده کاندرست نام

 از برخورداری میزان لحاظ از HAW مدل از استفاده با نواحی بندیرتبه در دهدمی نشان پژوهش نتایج .آمد دستبه

 هایشهرستان برخوردار، هایشهرستان جزء میناب و بندرلنگه بندرعباس، هایشهرستان گردشگری، هایزیرساخت

 خمیر، ،پارسیان ،جاسک ،آبادحاجی ،بستک هایشهرستان و برخوردارنیمه هایشهرستان جزء رودان و بشاگرد قشم،

 ویکور، گیریتصمیم مدل از استفاده با نهایی بندیرتبه در .هستند محروم هایشهرستان جزء ابوموسی و سیریک

 و قشم رودان، ،بشاگرد هایشهرستان ،برخوردار هایشهرستان جزء بندرلنگه و میناب بندرعباس، هایشهرستان

 جزء یابوموس و کیریس ر،یخم ان،یپارس جاسک، ،بستک یهاشهرستان و برخوردارنیمه هایشهرستان جزء آبادیحاج
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 دامنة در دهدمی نشان ویکور و HAW مدل دو نتایج مقایسة .هستند گردشگری هایزیرساخت از محروم هایشهرستان

 در .دارند قرار سوم و دوم رتبة در ترتیببه میناب و بندرلنگه هایشهرستان HAW مدل در برخوردار، هایشهرستان

 و دوم رتبة در میناب شهرستان کهطوریبه ؛است کرده تغییر شهرستان دو این جایگاه ویکور مدل بندیرتبه نتایج

 هایشهرستان HAW مدل در برخوردار،نیمه هایشهرستان دامنة در .اندگرفته قرار سوم رتبة در بندرلنگه شهرستان

 تغییر هم باز هاشهرستان این جایگاه ،ویکور مدل در .اندکرده کسب را 1 و 1 ،0 یهارتبه ترتیببه رودان و بشاگرد قشم،

 در که ایعمده تفاوتی .اندگرفته قرار 1 و 1 ،0 هایرتبه در ترتیببه قشم و رودان بشاگرد، هایشهرستان و است یافته

 .است آبادحاجی شهرستان رتبة بودنمتفاوت دارد، وجود ویکور و HAW مدل دو بین هاشهرستان بندیرتبه در دامنه این

 مدل بندیرتبه در کهدرحالی ،است برخوردارنیمه هایشهرستان جزء آبادحاجی شهرستان ،ویکور مدل نتایج براساس

HAW مدل در محروم، هایشهرستان دامنة در .است محروم هایشهرستان جزء شهرستان این HAW شهرستان 

 دامنه این در هاشهرستان بقیة رتبة در .دارد قرار 3 رتبة در ویکور مدل در شهرستان همین و دارد قرار 0 رتبة در بستک

 .ندارد وجود تفاوتی

 کاندرست تلفیقی مدل از ،ویکور و HAW معیارهچند گیریتصمیم مدل دو از واحد نتیجة یک به رسیدن برای

 جزء میناب و بندرلنگه ،بندرعباس هایشهرستان کاندرست، تلفیقی مدل وسیلةبه بندیرتبه در .است شده استفاده

 ،بستک هایشهرستان و برخوردارنیمه هایشهرستان جزء قشم و رودان بشاگرد، هایشهرستان برخوردار، هایشهرستان

 از برخورداری ازلحاظ که باشندمی محروم هایشهرستان جزء که یابوموس و کیریس ر،یخم ان،یپارس جاسک، ،آبادحاجی

 .   دارند قرار نامطلوبی بسیاری وضعیت در گردشگری هایزیرساخت

 که شودمی محسوب هرمزگان استان توسعة برای برتر راهبردهای از یکی گردشگری پژوهش، نتایج به توجه با

 شدنشکوفا و اجتماعی رفاه افزایش فرهنگی، ارتباط پایدار، ةتوسع اقتصادی، رونق موجب هدف این به دستیابی

 ارائه زیر شرح به هرمزگان استان در گردشگری ةتوسع منظوربه راهکارهایی ،راستا این در .دوشمی ایمنطقه استعدادهای

 :دشومی

 و سیرک جاسک، هایشهرستان جمله از محروم هایشهرستان در ویژهبه آبی هایورزش هایزیرساخت توسعة .5

 برخوردارند؛ آبی هایورزش توسعة منظوربه مناسبی ساحلی شرایط از که خمیر

 خطوط توسعة دریایی، و ایجاده ونقلحمل ناوگان نوسازی از اعم ونقلحمل هایزیرساخت تقویت و تجهیز .0

 برخوردار هایشهرستان در گردشگری هایزیرساخت کیفیت یارتقا راستای در ریلی خطوط احداث هوایی،

 میناب؛ و بندرلنگه ،بندرعباس همچون

 ؛موجود اماکن یفیتک بهبود و یاقامت ساتیتأس ینةزم در گذارییهسرما یبرا تالش .9

 ؛سواحل در مربوطه تجهیزات تمام با سبک هایاقامتگاه و هاینگکمپ ایجاد .0

 از نادرست ذهنیت رفع و گردشگری هاییتمز از عمومی آگاهی ارتقای راستای در تبلیغات افزایش و یزیربرنامه .1

 ؛استان کوچک هایشهرستان در ویژهبه گردشگری سوء آثار

 یلدلبه (پارسیان و سیریک جاسک،) استان محروم ساحلی یهاشهرستان در گردشگری هایزیرساخت تقویت .1

 .فارسخلیج حاشیة عربی کشورهای با همجواری و راهبردی موقعیت
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 منابع

 تعیین و گردشگری هایزیرساخت فضایی توزیع ارزیابی ،5935 میشانی، صالحی حیدر و محسن روشتی، احدنژاد .5

 شهر :موردی نمونه) آن گیریشکل در شهرها فیزیکی رشد و سیاسی-اقتصادی فرایندهای نقش

 .521-35 صص ،5 شمارة ،اول سال گردشگری، مطالعات فصلنامه ،(زنجان

 در گردشگری توسعه رویکردهای بر تحلیلی ،5932 نیا، توکلی جمیله و مظفر صرافی، ،حسن ،زادهاسماعیل .0

 .500-553 صص ،0 شمارة ،نهم سال ،محیطی علوم ،محلی اجتماعات

 لحاظ از خوزستان استان هایشهرستان بندیرتبه ،5930 ناصر، مریم و اصغر محمدی، ،سعید امانپور، .9

 ،پنجم سال ،انسانی جغرافیای در نو هاینگرش فصلنامه ،TOPSIS مدل از استفاده با گردشگری هایشاخص

 .005 -025 صص ،0 شمارة

 کتب تدوین و مطالعه سازمان ،جغرافیا در شاخصه چند گیریتصمیم هایروش اربردک ،5939 ،مهدی طاهری، پور .0

 .تهران ،هادانشگاه انسانی علوم

 پیام انتشارات ،شهری گردشگری مدیریت و ریزیبرنامه بر ایمقدمه ،5930 اکبری، محمود و مسعود تقوایی، .1

 .تهران ،علوی

 ،کرمانشاه شهری گردشگری توسعه در مؤثر عوامل ،5935 ،صفرآبادی اعظم و حمیدرضا ،وارثی ،مسعود ،تقوایی .1

 .99-0 صص ،03 شمارة ،دهم سال ،(جغرافیا) ایران ایجغرافی انجمن پژوهشی-علمی فصلنامه

 فصلنامه ،کرمان استان در گردشگری نمونه مناطق بندیسطح ،5930 الحسینی، خادم احمد و محبوبه جاللی، .0

 .510-515 صص ،50 شمارة ،پنجم سال ،ایمنطقه ریزیبرنامه

 امکانات و خدمات توسعه برخورداری سطح ارزیابی ،5930 علیزاده، محمدرضا و فاطمه فرد، اسالم ،علی نژاد،حاجی .3

 ،سوم سال ،شهری شناسیبوم هایپژوهش فصلنامه دو ،فارس استان هایشهرستان مراکز در گردشگری رفاهی

 .90-09 صص ،1 پیاپی ،5 شمارة

  .تهران سمت، انتشارات ،گردشگری صنعت ریزیبرنامه مبانی ،5930 ،رحیم حیدری، .3

 بر فارس استان هایشهرستان بندیسطح ،5930 رحمتی، قائد صفر و احمد الحسینی، خادم حسین؛ خضری، .52

 .10-00 صص ،1 شمارة ،دوم سال ،محیطی مطالعات و جغرافیا فصلنامه ،گردشگری هایشاخص اساس

 ،تهران دانشگاه انتشارات ،پایدار گردشگری رویکرد با روستایی گردشگری ةتوسع ،5930 ،محمدرضا رضوانی، .55

 .تهران

 و چهارمحال استان موردی ةمطالع) گردشگری ةنمون مناطق بندیاولویت و ارزیابی ،5932 ،دمحمو رنجبر، .50

 محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیایی علوم دانشکده رحیمی، داریوش :راهنما استاد ارشد، کارشناسی ةنامپایان ،(بختیاری

 .اصفهان دانشگاه

 .اصفهان چهارباغ، انتشارات ،دوم چاپ ،گردشگری شناخت ،5931 زاهدی، محمد و بهرام رنجبریان، .59

 .اصفهان ،چهارباغ انتشارات ،گردشگری بازاریابی ،5933 زاهدی، محمد و بهرام رنجبریان، .50

 .5930 ،هرمزگان استان گردشگری و دستیصنایع و فرهنگی میراث سازمان .51

 .5935 ،هرمزگان استان آماری سالنامة  .51

 طرح ،(اردبیل استان :موردی مطالعه) GIS محیط در اکوتوریسم نواحی سنجیامکان ،5930 ،بهروز سبحانی، .50

 .اردبیل ،یاردبیل محقق دانشگاه تحقیقاتی،

 هایزیرساخت لحاظ از اصفهان استان هایشهرستان بندیسطح ،5932 وند،موسی جعفر و علی شماعی، .53
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 ،55 شمارة ،سوم سال ،ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات ،AHP و TOPSIS مدل از استفاده با گردشگری

 .02-09 صص

 . شاهرود ،شاهرود صنعتی دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،معیاره چند گیریتصمیم ،5933 ،محمد ،عطایی .53

 محورهای فضایی بندیسطح ،5939 روستا، حسن و حسین ،مرشدی بهنام ،محمدرضا رضوانی، ،حسنعلی سبکبار، فرجی .02

 دورة ،انسانی جغرافیای هایپژوهش ،گردشگری تسهیالت و خدمات مبنای بر فارس استان گردشگری

 .131-115 صص ،9 شمارة وششم،چهل

 توسعه هایبرنامه و هاسیاست در گردشگری جایگاه ،5932 بروجی، سمیرا و عبدالرضا راد، فرجی ،اسماعیل قادری، .05

 .550-525 صص ،5 شمارة ،اول سال گردشگری، فضای جغرافیایی فصلنامه ،(قشم :موردی مطالعه) آزاد مناطق
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