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 مقدمه

 یها بخش یگرد با یسهمقا در و گذاشته سر پشت را ای یندهفزا رشد یگردشگر دوم، یجهان جنگ از بعد یها دهه در

 ی،گردشگر صنعت .(61 :6030 بیات، و رضوانی) است آورده دستبه یجهان اقتصاد قلمرو در یعیسر رشد یاقتصاد

 و اجتماعی اقتصادی، ۀتوسع یتنهادر و شود یم ملی و محلی ۀگستر در کارآفرینی ایجاد موجب که است درآمدزا یصنعت

 برای صنعت این .(Katja et al, 2014: 378) شود یم ملی بخش در رشد ایجاد موجب و دارد پی در را یگفرهن

 ,Kachniewska) شود یم تلقی مؤثر ییدارو نوش عنوان به کشور فرهنگ و اشتغال معیشت، وضیعت به یبخش رونق

 امروز، یایدن در تواند یم ،تاس ارزآور و زا اشتغال ینه،هزکم سودمند، یصنعت گردشگری کهینا به توجه با .(501 :2015

 .(36 :6036 ،خیرخواه و شکیبایی لطفی،) دکن حل ...و اشتغال یجادا بودجه، کمبود مانند را کشورها مشکالت از یاریبس

 ،شود می محسوب جهان نخست کشور ده از یکی گردشگری های جاذبه و طبیعی منابع نظر از ایران اینکه رغم علی

 به اندجهانگر ورود کند بسیار روند از حکایت ،گذشته های سال طول تمام در 6جهانگردی جهانی سازمان آمار متأسفانه

 گسترش یراهکارها از یکی .(603 :6030 کارگر،) دارد را ملی ناخالص درآمد در مذکور صنعت ناچیز سهم بالطبع و کشور

 ینهمچن و دارند را یعتطب یگردشگر استعداد که است یمختلف مناطق تریشب هرچه ییشناسا ،یعتطب یگردشگر صنعت

 یربناییز امکانات و ختلفم یها گردشگاه گردشگر، جذب قدرت لحاظبه مناطق ینا یسنج امکان یبرا یقدق یزیر برنامه

 .(66 :6001 ،رضوانی) کندمی یجادا ها آن یبرا

 یها جاذبه از یا مجموعه یا چند یا یک آن در که شود یم اطالق یاییجغراف یا محدوده به یگردشگر ۀنمون ۀمنطق

 و احمدیان محمودی،) بود خواهد گردشگران اقامت و سفر یبرا ای یزهانگ که دارد وجود یفرهنگ و یعیطب یخی،تار

 انجام یگوناگون یها روش یقطر از تواند یم ،است یطراح یازن به راهبردی یپاسخ که یابی مکان .(111 :6031 ،ستان حق

 یگردشگر ۀمحوط منظور به نقطه آن تا باشد داشته هایی یژگیو یدبا نظر مورد مکان .(3 :6036 ،دیگران و انصاری) یردگ

 شود. انتخاب نمونه

 مورد روش که یدرحال ؛اند بوده کمی مقیاس بر معطوف هعمدطوربه ،چندمعیاره گیری یمتصم ۀحوز در پیشین یها روش

 .گیرد یم کاربه دارند، کافی آشنایی رو یشپ ۀمسئل با که را خبرگانی و کارشناسان ارزیابی ۀیدچک ،پژوهش این در استفاده

 با راستا این در .یستن بر زمان و یچیدهپ یها فرمول یازمندن و است یعسر و آسان وشر ینا یریکارگ به و استفاده عالوه به

 ،گردشگری ۀنمون مناطق انتخاب و موجود مناطق میان از سنجیده و درست یابی مکان برای دولت های یاستس به توجه

 .آید حساب به کاربردی و آسان ،مؤثر روشی تواند یم شد، عنوان تر یشپ که هایی یتمز به توجه با چندگانه ییدتأ روش

 و رشد برای الزم های یتقابل گردشگری، معنوی و طبیعی ،تاریخی یها جاذبه از کارگیریبه ضمن سمنان استان

 برای سمنان استان ،پتانسیل این به توجه با رو ینا از .(06 :6030 ،باقری و معماری لطفی،) دارد را توریسم گسترش

 .است شده انتخاب پژوهش موردی ۀمطالع

 

 نظری مبانی

 آورد یم فراهم را صنعت این ۀتوسع ۀینزم ،دارد گردشگران ذهن در که یمثبت یا منفی ثیرتأ دلیل به یگردشگر مکان

(Gursoy and Rutherford, 2004: 497; Lee, 2013: 39)در یگردشگر نقاط با یگردشگر صنعت یگرد  عبارت به ؛ 

 نعتص یارتقا در منطقه ساکنان گرفتننظردر و مناسب مکان یافتن به معطوف های یدگاهد به توجه و هستند ارتباط

 .(Andereck and Vogt, 2000: 28) دارد یا عمده نقش یگردشگر

                                                                                                                                                                              
1. WTO ) world tourism organization( 



  36 …چندگانه تأیید روش براساس گردشگری نمونۀ مناطق استراتژیک ارزیابی

 و یفرهنگ یراثم یدارپا ۀتوسع ۀینزم کردنفراهم منظور به» یگردشگر و یفرهنگ یراثم قانون 3 ۀماد به توجه با

 یجادا در یخارج گذاری یهسرما یتحما و یقتشو قانون یترعا با یخارج و یداخل گذاری یهسرما جلب ی،گردشگر

 خدمات ۀارائ و یجهانگرد و یرانگردیا یساتسأت یخی،تار یساز محوطه و بناها بهتر یمعرف جهت یییربناز یساتتأس

 یافته توسعه کمتر مناطق بر یدکأت با یگردشگر یها قطب و کشور تعدمس مناطق در تواند یم دولت ،جهانگردان به مناسب

 مرکز یها پژوهش مرکز یت)سا «دبده را یگردشگر ۀنمون مناطق یسسأت ۀاجاز یردولتیغ یها بخش یانقاضمت به

 مناطقی دبای ،اندکرده توجه آن به گردشگران که مناطقی میان از ،راستا این در هک (6اسالمی شورای مرکز یها پژوهش

 روی گردشگران بیشتر جذب برای ریتیشب گذاری یهسرما و شود توجه هاآن به هستند دارا را ها یژگیو از تعدادی که

 .گیرد صورت ها آن

 عامل ینچند گرفتننظردر با است الزم و شود ینم انجام یارهمعتک صورت به یگردشگر ۀنمون ۀمنطق و مکان انتخاب

 دانشمندان که دهد یم نشان یشینپ مطالعات .پرداخت گیری یمتصم به ،هستند  هم متضاد یزن یبرخ و راستا هم یبرخ که

 ها شاخص از یتعداد به توجه با ...وAHP، TOPSIS  مانند یارهچندمع یها روش از یگردشگر ۀنمون مکان ییشناسا در

 از استفاده با یگردشگر یبرا یعیطب یها جاذبه یابیارز در (2002)10باور و کینگ ،دنگ مثال رایب ؛اند دهکر استفاده

 که یدندرس یجهنت ینا به و کردند یبند طبقه سطح چهار به یگردشگر توان نظر از را مناطق AHP یمراتبسلسله یکتکن

 روش از استفاده با (2014)05تریدا و پولدیکوا کند. کمک ها آن به قطهن ینبهتر انتخاب در تواند یم AHP یلتحل

TOPSIS و AHP یها روش از (2001)10یفارسر .پردازدمی گردشگری نقاط بهترین انتخاب برای مناطق یبند رتبه به 

GIS است کرده استفاده یاندونز در لومباک ۀیرجز در یگردشگر ۀتوسع یبرا مناسب مناطق یابی مکان یبرا. 

 و هساب ،چوآ .اند گرفته بهره GIS بریمبتن یارهمعچند یروش از یابی مکان منظور به نیز (2015) ندیگرا و53التینوپولوس

 این ترکیب با نیز ردیگ دانشمندان از بسیاری .اند کرده استفاده یفاز منطق یبرمبنا یارهچندمع یها مدل زا (2008)066چن

 .اند داشته یابی مکان در سعی دیگر یها روش و ها روش

 اصول اساسبر را یابی مکان که کرد اشاره (6036) اندیگر و انصاری پژوهش به توان یم یزن یداخل مطالعات جمله از

 ۀنمون مناطق (6031) حصاریاری و بدری است. داده انجام AHP و FGD یبیترک روش یریکارگبه و منظر یمعمار

 یدلف روش یریکارگ به با (6031) ستان حق و احمدیان محمودی، ینهمچن .اند کرده یبررس AHP روش با را یگردشگر

 .اند داشته یگردشگر توسعه یندفرآ در یسع ،مؤثر یارهایمع ینشگز و

 ،است خبرگان قضاوت بریمبتن و یفیک و یکم یارهایمع از یتابع یگردشگر منطق انتخاب و یابیارز بحث آنجاکه از

  است. شده استفاده أییدت یا یموافقت روش از پژوهش ینا رد

0هاوج و فراستر توسط شده مطرح یتئور یمبنابر شده اصالح یروش ،چندگانه ییدأت روش
 یتمز یناول .است (1998)60

 گیری یمتصم در یگروه که است یموارد در آن یریکارگ به امکان ،آن ۀیاول ۀینظر با یاسق در شدهاصالح یتئور ینا

 یابیارز منظور به مقاله ینا در شوند. یمعرف شاخص ینچند راهکار هر یبرا که است یازن روش ینا در دارند. شرکت

 أییدت یکتکن اساسبر سپس و ییشناسا ،آمده نامحقق یرسا مطالعات در که یمهم یارهایمع ابتدا ،یگردشگر مناطق

 .شود یم پرداخته یگردشگر ۀنمون مناطق ییشناسا به ،چندگانه

                                                                                                                                                                              
1. www.majlis.ir 

2  . Deng ,King and Bauer 

3. Polednikov and Třída 
4. Farsari 

5. Latinopoulos 

6. Choua ,Hsub and Chen 

7. Hauge 
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 یگردشگر ۀنمون نقاط ییشناسا یارهایمع

 انتخاب یبرا .گیرد یم قرار یابی مکان های ینهگز یابیارز یمبنا که است یاطالعات و یممفاه بندی یکرهپ یارها،مع یینتع

 بر حاکم یطشرا یرسا و یماقل یت،سا یرنظ یمسائل به کار یابتدا در است الزم یگردشگر یها مکان یبرا یحیصح طرح

 داده انجام یکل یبند طبقه یک (1978) 6گالنی یشپ ها سال ،یابی مکان یبرا الزم یارهایمع ۀدربار داشت. توجه منطقه

 در ها آن ییراتتغ که هستند یارهاییمع ایستا یارهایمع ؛شوند یم بندی یمتقس یستاا و یاپو ۀدست دو به یارهامع که است

 مقابل در .کنندنمی تغییر سرعت به و شوند یم محسوب منطقه ذات ءجز یعبارت به یا است یزناچ و کند یاربس زمان

 یفاا ها آن در یادیز نقش بشر ،هعمدطوربه و کنند یم ییرتغ زمان یط که دهستن یارهاییمع که دارند قرار یاپو یارهایمع

 :شود یم آورده ،دارند یشتریب یتاهم که یارهامع از یبرخ ادامه در .کند یم

 

 (یذات) یستاا یارهایمع (الف

 Nepal and) دارد یگردشگر صنعت در یمهم نقش یاهیگ تنوع :یجانور یها گونه و یاهیگ پوشش .6

Nepal, 2012: 26). عوامل و یکاکولوژ یطشرا از یندیبرآ عنوان به یشگاهرو هر در یاهیگ وششپ 

 منطقه آن یشرو یروین و یکاکولوژ های یژگیو ینما تمام ۀیینآ ۀمثاب به و بوده آن بر حاکم محیطی یستز

 .(51 :6036 ،ندیگرا و آقایی) شود یم محسوب

 ؛است وحش حیات مبنایبر دشگریگر اقتصادی اهمیت و رشد بر گواه بسیاری تحقیقات :جانوری یها گونه .3

 در وحش حیات و جانوری های گونه دلیلبه ساالنه که را هایی هزینه ،برآوردی یط( 1998)10ویکرمن ،مثال برای

 ساالنه که را افرادی تعداد گزارشی طی( 6336)05کیلی و راکل یا است زده تخمین ،شود می هزینه توریسم صنعت

 زا وحش حیات و جانوری های گونه ترتیب بدین .است کرده برآورد ،پردازند می جهانگردی به علت  این  به جهان در

 .(Orams, 2002: 282) تاس گردشگری صنعت بر مؤثر عوامل

 ,Jacqueline, David) است وابسته یعیطب منابع و یماقل به یا گسترده طور به یگردشگر صنعت :یماقلخرده .3

and Richar, 2005: 245). کنند یم یباز یگردشگر در یمتفاوت یها نقش ،ها یماقلخرده (Day, Chin, 

Sydnor, and Cherkauer, 2013: 51). جذب در یدیکل ینقش یابیبازار در مهم یعامل عنوان به ها یماقل ینا 

 تنوعات و ها تفاوت یمی،اقل های یژگیو ۀمطالع امروزه .(Mill and Morrison, 2009: 39) دارند گردشگران

 یزیر برنامه چارچوب در را ییها روش یانسان های یتفعال با ها آن ۀرابط و ها آن بر حاکم یمکان و یزمان

 .(66 :6035 ،صفایی) دهد یم ارائه یگردشگر

 با ها آن مناسبات و یواناتح نباتات، ۀوزح در یا مطالعه :یاکولوژ یا یشناس بوم ،یشناخت بوم اصول .4

 ینب ارتباط .پردازد یم زیست یطمح و انسان روابط به یفرهنگ یشناس بوم است. اطرافشان یطمح و یکدیگر

 اصول ۀشالود اطرافشان یطمح با خصوص به و گذاران یاستس و دهندگان توسعه ،یرانمد جوامع، گردشگران،

 موجب مورد ینا یتاهم ،(Farrell and Runyan, 1991: 26) است یگردشگر صنعت در یشناس بوم

 یعیطب نسبتاً مناطق به یهدفمند یها مسافرت که یسمتور از دسته آن به .است شده یسماکوتور ۀواژ یریگ شکل

 ینا در موجود ۀگذشت یا معاصر یفرهنگ ۀجنب نوع هر و جانوران و یاهانگ مناظر از یمعنو ۀاستفاد و مطالعه یبرا

 صنعت و یشناس بوم ارتباط مورد در پژوهش ینچند حال به تا .(5 :6000 مجنونیان،) شود یم ارائه دارند، مناطق

                                                                                                                                                                              
1. Golany 

2  . Vickermann 

3. Rockel and Kealy 
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 ینب ارتباط واضح طور به که (Tyler and Dangerfield, 1999; Grgona, 2005) است شده انجام یگردشگر

 خود یطمح و یعتطب با یممستق طور به یگردشگر یها شکل ۀهم .کنند یم ینمع را یاکولوژ و یگردشگر صنعت

 .(Dávid, 2011: 211) دارند ارتباط

 در ییفضا یالگو به یدنرس یبرا یکوشش ی،گردشگر گسترش راهبرد با ینسرزم یشآما :توسعهقابل یفضا .5

 ,Lea) دارد نظردر یمل ۀتوسع از یکل یستمس یک به توجه با را خاص یاهداف که است یا منطقه ۀتوسع جهت

 یاقامت مراکز شامل گردشگران یازن مورد یزاتتجه و یساتسأت هرگونه استقرار که داشت توجه دیبا .(23 :2002

 یاری و بدری) است توسعهقابل یکاف یفضا وجود ممستلز ، ...و یخدمات مراکز یرایی،پذ مراکز دائم(، یا موقت)

 .(03 :6031 ،حصار

 

 (یساختار امکانات و یالتتسه شامل طورعمدهبه) یاپو عوامل (ب

 در .(Toth and David, 2010: 4) دارند گردشگران مقاصد انتخاب در یمهم نقش ها یدسترس :ها یدسترس .6

 گردشگری مقاصد و مناطق به یابیدست موجب که هستند یتجمع مراکز از یتابع ها یدسترس ی،گرگردش صنعت

 شود یم یدهسنج آن ۀینهز یا یدسترس یبرا شدهصرف زمان و شدهیمودهپ فواصل یابیارز از استفاده با .شوند یم

(Medlik, 2003: 4). و شود یم آسان یسترسد از استفاده با مسافر ییجابجا و حمل ملهج از ها یرساختز ۀتوسع 

 .(Sharpley, 2002: 235) دهند یم یشافزا مختلف یها مکان از یددباز یبرا را گردشگران ۀیزانگ

 را یاقتصاد یها صرفه یدبا ،یگردشگر ۀنمون ۀمنطق عنوان به منطقه یک انتخاب یبرا :یاقتصاد یها صرفه .3

 و (یالتیتسه ی،رفاه ی،خدمات) ها یرساختز وجود شامل (60 :6036) اندیگر و انصاری هایپژوهش مطابق

 شماربه یبند رتبه در مهم یارهایمع از یکی را یارمع ینا دبای و داد قرار نظردر (یبوم) یمحل یاقتصاد یور بهره

 .آورد

 ۀآستان وجود ،درواقع است. برتر مناطق انتخاب و توسعه در مهم عوامل جمله از تقاضا حجم :تقاضا حجم .3

 گذاری یهسرما ،باشد تریشب تقاضا هرچه است. یضرور و الزم یگردشگر یفضاها ۀتوسع یبرا تقاضا از یمشخص

 بر ای کننده یینتع نقش باال، یقاضات حجم یراز ؛است ریتیشب توجه مستلزم یزن و بوده پذیرتر یهتوج فضا ۀتوسع و

 دارد. درآمد یشافزا

 :Kôvári and Zimányi, 2011) است بوده یگردشگر ۀیندرزم مهم مسائل و ها دغدغه از یکی همواره :یتامن .4

 انتخاب و گردشگران مسافرت بر یتیامن حوادث یرثأت یبررس به خود، اتمطالع در (2006) 6یزامپ و یلدمنسف .(59

 یها آشوب و میسترور یری،درگ و جنگ جرم، مانند یتیامن حوادث ها آن ۀیدعق به ،اند پرداخته یگردشگر مقصد

 مکان آن به گردشگران سفر نبود و یگردشگر مقصد یتجذاب نبود بر یا عمده یرتأث تواند یم حوادث ینا ی،شهر

 باشد. داشته

 مشترک یقعال از دلپسند و یباز یاندازها چشم یتماشا و است یباییز دوستدار یشههم انسان :یبصر ارزش .5

 ،حصار یاری و بدری) دارد یدند ارزش او دیدگاه از ،دارد یبصر ارزش که یمکان هر رو ینا از .هاست انسان ۀهم

 یطورکل به .کند یم گردشگران جذب به یانیشا کمک یبصر ارزش یجادا یبرا یطیشرا وجود .(00 :6031

 ۀتجرب در ...و ها جنگل ،ها یاچهدر مانند مناظر یباییز مورد در مکرر یها کردنبازگو از ،ظرامن یباییز یتاهم

 .(Othman, 2011: 248) شود یم مشخص یعتطب یدکنندگانبازد سخنان در ،یشخو

                                                                                                                                                                              
1. Mansfield and Pizam 
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 پژوهش روش

 یشیمایپ نوع از یفیتوص یهاپژوهش ءجز ،اجرا روش نظر از و یکاربرد یهاپژوهش نوع از ،هدف نظر از حاضر پژوهش

 توسط ابتدا که است شده استفاده یریگ یرأ ستمیس بریمبتن چندگانه دییتأ روش از پژوهش، نیا انجام یبرا .شود یم محسوب

 برنده سپس .ددهن یم یازیامت ،دارند تموافق آن با که دایکاند هر به دهندگان یرأ آن در و شد ارائه زدهمیس قرن رد 6انیونت

 حذف ،یریگ یرأ از بعد که است آن روش نیا ۀدیفا باشد. آورده دستبه را (تیاولو از نظر صرف) یرأ نیشتریب که است یکس

 نامزد، چند انتخاب با دهنده یرأ شرو نیا در نیهمچن ندارد. یاثر گرانید یها یرأ کل تعداد در نامزد کی کردن(اضافه ای)

 و ،ابدی یم کاهش یمنف یانتخابات زاتمبار وقوع احتمال یطرف از .دهد یم شیافزا یینها ۀجینت در را خود یأر ریتأث احتمال

 .(Brams and Fishburn, 1983: 9) رسد یم نظربه دادنیرأ گرید یها روش از تر ساده روش نیا یاجرا

 توسط ابتدا روش ینا است. شده استفاده ییدتأ یا یموافقت گیری یرأ یمبنابر شده اصالح یروش از ،پژوهش ینا در

 و05الکیسویک ،(2009)10برامز جمله از یادیز محققان توسط فصلم صورت به سپس و 6333 سال در هاوج و فراستر

 یمبنابر شده اصالح یروش شد، اشاره تر یشپ که طور همان چندگانه ییدتأ روش .است شده یبررس (2014) اندیگر

 ،آن ۀیاول ۀینظر با یاسق در شده اصالح یتئور ینا یتمز یناول است. (1998)10هاوج و فراستر توسط شده مطرح یتئور

 دارند. شرکت گیری یمتصم در یگروه که است یموارد در آن یریکارگ به امکان

 به توجه .ستها آن ییدتأ و یکدیگر با یسهمقا برای ییراهکارها یفتعر بریمبتن چندگانه، ییدتأ روش در ییدتأ یوهش

 یانگینم مقدار را مرز ینا (1998) هاوج و فراستر .شود یم یینتع یارمع هر به توجه با نکردنییدتأ  و ییدتأ ینب مرز یفتعر

 شود یم ییدتأ یصورتدر j یارمع به توجه با i راهکار هر یگرد  عبارت به ؛اند کرده محاسبه نظر مورد یارمع در اراهکاره تمامی

 کرده یجادا نظر مورد یارمع در راهکار هر که یارزش با .شود یم رد صورتینا یرغ در و باشد باالتر یانگینم مقدار از که

 صورت به نییتع مرز ((  )  ) تاس
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  د.شویم فیتعر اریمع j و راهکار m یبرا 

 «یریگ یرأ ستمیس به توجه با دییتأ» ۀینظر به توجه با چراکه ؛شود یم گرفته نظردر مرز عنوان به نیانگیم مقدار

 ترشیب که است آن دهد یم یرأ راهکارها ۀهم به که یا دهنده یرأ یبرا راهبرد و راهکار نیتر نهیبه که کرد اثبات توان یم

 از آمده دست به تیمطلوب مانند یگرید یها روش به را مرز نیا .(Kim and Roush, 1980: 53) باشد نیانگیم مقدار از

 Fraser and) باشد تیمطلوب مقدار ارها،یمع دارمق نیانگیم یجا به دیبا نهیبه مرز ،کرد نییتع توان یم زین یرخطیغ یتابع

Hauge, 1998: 265). باشد. ارهایمع ممینیم و ممیماکز ریمقاد از ینسبت تواند یم نیهمچن مرز نیا 

 توانند یم «فیضع و قبول قابل متوسط، خوب، ،یعال» عبارات با یکالم یها اسیمق فیط از اطالعات یبند رتبه در

 قضاوت راهکار هر یبرا تواند یم رندهیگ میتصم هر ،یگروه یها یریگ میتصم در .کنند استفاده نکردندییتأ ای دییتأ یبرا

 نییتع ها قضاوت نیا بیترک با راهکار نکردندییتأ  ای دییتأ مورد در یانیپا قضاوت اساس نیا بر باشد. داشته را خود خاص

 کیهر به که کنند یم اعطا را X, U, O, I, E, A ینمادها ،راهکار هر به خبرگان و کارشناسان قسمت نیا در .شود یم

 آغاز «دوگانه یها تیاولو» فیتعر با یریگ یرأ یینها ۀجینت نییتع .هستند 1 و 1 ،0 ،3 ،66 ،61 اعداد انگریب بیترت به

 و «خوردهبست بن به» ،«(OD) برتر ۀرتب» ،«آرا تیاکثر با» ،«آرا اتفاق به» یاحتمال ۀدست پنج یطورکل به .شود یم

 .(Zhang, Xu, and Wang, 2015: 50) دارد وجود یریگ یرأ ۀجینت یبرا «نامشخص»

                                                                                                                                                                              
1. Venetians 

2  . Brams 

3  . Lakicevic 

4  . Fraser and Hauge 
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 راهکار چیه یبرا تیوضع نیا و شود دییتأ ارهایمع ۀهم به توجه با راهکار کی که است «آرا اتفاق به» یوقت جهینت

 ،شود دییتأ راهکارها تیاکثر به هجوت با راهکار کی که افتد یم اتفاق یوقت «آرا تیاکثر با» ۀجینت .دیاین شیپ یگرید

 است. «(OD) برتر ۀرتب» ۀجینت باشد برتر «دوگانه یها تیاولو» و متفاوت یارهایمع به توجه با راهکار کی اگر حال

 ند.هست «(OD) برتر ۀرتب» از یجزئ ها آن دو هر و است «تیاکثر» حالت از یا رمجموعهیز «خوردهبست بن به» حالت

 به» یریگ یرأ ،باشند داشته «(OD) برتر ۀرتب» ای «تیاکثر» ،«آرا اتفاق به» تیوضع که راهکار چند ای دو یوقت

 کی کدام نکهیا نییتع امکان و اند شده رد ای دییتأ کسانی صورت به ارهایمع به توجه با راهکارها نیا است. «خوردهبست بن

 یبرا یکاف اطالعات که است «نامشخص» جهینت یوقت .(Liu, Liao, and Yang, 2015: 859) ندارد وجود است برتر

 ندارد. وجود ها آن نیبهتر نییتع امکان که دارند وجود راهکار چند ای دو ،باشد نداشته وجود برتر راهکار نییتع

 :که شود یم دهینام OD یوقت k راهکار است. OD یراهکارها افتنی ،یریگ یرأ یها طبقه نییتع اول ۀمرحل
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(0) ۀرابط    

 ۀهم و   نممک مقدار هر یبرا اگر ؛شود یم محسوب k، OD راهکار که دندکر انیب گونه نیا (6333) هاوج و فراستر

 «نامشخص» k راهکار باشد، یمنف ها     از یکی اگر باشد. صفر از شتریب   (  )  مقدار ،    رگید یراهکارها

 یارهایمع اساسبر رد ای نکردندییتأ و تیبااهم یهارایمع گرفتننظردر با ،دییتأ ۀدیا اساسبر روند نیا شود.یم یگذار نام

 راهکار کی تنها اگر .شود یم یگذار نام نامشخص ای OD عنوان به راهکار هر ،هیرو نیا از پس .تاس شده بنا تیاهم یب

OD به ایآ که است مطلب نیا سنجش یبعد ۀمرحل ،باشد داشته وجود OD و «آرا اتفاق» ۀمجموع به اگر دارد. تعلق 

 .شود یم شناخته OD عنوان به ،ندارد تعلق «تیاکثر»

 از تن شش یرأ اساس بر ،گفته یشپ ملزومات به توجه با استفاده مورد گیری یرأ سیستم که است ذکر انیشا

 کارشناس نفر دو و جغرافیا ۀحوز در کارشناس نفر دو گردشگری، مدیریت حوزه در کارشناس نفر دو که کارشناسان

 .است دهش بنا ،اند شده انتخاب هدفمند یریگ نمونه براساس که روستایی و شهری یزیر برنامه

 

 مطالعه مورد ۀمحدود

 در رانیا در یستیتور یها توان نظر از که است سمنان شهر تیمرکز با رانیا کشور یها استان از یکی سمنان استان

 یمذهب مراکز ممتاز، ییایجغراف و یعیطب تیموقع از یبرخوردار با استان نیا ،(50 :6030 ،راجیم) دارد قرار یا ژهیو گاهیجا

 یگرد عتیطب یها جاذبه و ینینش کوچ یشتیمع یها وهیش یها یشگفت و یخیتار قدمت با یباستان یشهرها متبرکه بقاع و

 است. دهکر فراهم را یمناسب اریبس طیشرا کشور یگردشگر یها قطب از یکی عنوان به ،آن

 انتخاب به توجه با سمنان استان گردشگری نقاط سایر به نسبت شده  شناخته ۀمنطق یازده است قرار پژوهش این در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 در بررسی مورد مناطق .شوند انتخاب گردشگری ۀنمون نقاط عنوان به آنان بین از تعدادی و ارزیابی کارشناسان، یرأ و

 .اند شده عنوان 6 جدول
 ییایجغراف مختصات با یبررس مورد نقاط .6 جدول

 نقشه در جغرافیایی عرض و طول مناطق نام شماره

1p  01,00 شده حفاظت منطقه و گرمسار کویر ملی پارکN 51,10E 

2p 05,36 سمنان گرم آب ۀچشمN 50,11E 

3p 05,01 دربند غارN 50,05E 

4p 05,00 هرشدیمه و شهمیرزاد ییالقی ۀمنطقN 50,01E 

5p 05,00 پرور شده حفاظت ۀمنطقN 50,00E 

6p 00,10 دامغان یعل چشمه ییالقی ۀمنطقN 51,30E 

7p 00,10 داستان ۀتنگ آبشار و مجن روستایN 51,01E 

8p 00,05 ابر روستای و ابر جنگلN 55,03E 

9p 00,31 ییالق خوش شده حفاظت ۀمنطقN 55,05E 

10p 00,66 کالپوش آباد ینحس ییالقی ۀمنطقN 55,10E 

11p 00,00 خارتوران ۀشد حفاظت ۀمنطقN 55,00E 

 نگارندگان :عمنب

 

 ها یافته و بحث

 از استفاده با چندگانه دییأت روش به توجه با و سمنان استان یگردشگر مهم نقاط از نمونه مناطق انتخاب منظور به

 .است ریز صورت به ها افتهی و ها داده کشف مراحل مختلف، یها شاخص گرفتننظردر و یریگ یرأ

 
 نظر مورد نقاط عنوان به شده مشخص نقاط و سمنان استان ۀنقش .6 شکل

 نگارندگان :عمنب

 

p11تا p1صورت  به کیهرو  شوند یروش انتخاب م نیمختلف در ا یعنوان راهکارها به یگردشگر ۀگان ازدهینقاط 

 ،یگردشگر تیریمدشش نفره از کارشناسان  یگروه قضاوت با ارهایاند. مع شده یگذار منطقه نام هر ۀندیعنوان نما به

 نیکه ا شوند ی( مرتب متیاهم نیبه کمتر تیاهم نیشتری)از ب تیاهم بیبه ترت ییروستا و یشهر یزیر و برنامه ایجغراف
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 یها صرفه ت،ی، امنها ی، دسترسیشناخت اصول بوم م،یاقل ۀخرد ،یجانور یها گونه ،یاهیپوشش گ»صورت  به بیترت

را     ۀنقط هر ارهایمع نی. سپس با توجه به اشود یم انیب «و حجم تقاضا یتوسعه، ارزش بصرقابل یفضا ،یاقتصاد

 A, E, I, O, U, X انیهر نقطه از م یصورت مجزا برا گروه به نیااست که  گونه نیا زیسنجش ن یۀو رو دیسنج توان یم

عنوان  ها به آن نیانگیو م شود یمنظور م ازهایاز امت کیهر یو سپس معادل عدد کنند یمنظور م ارهایمع یبرا یازیامت

 .شود یثبت م 1جدول  در است کرده کسب رامورد نظر  ۀمورد نظر از نقط اریکه مع یا نمره

 
 کارشناسان و خبرگان توسط شده  داده یازهایامت .3 جدول

 
 پوشش

 یاهیگ
 یها گونه

 یجانور
 میاقلخرده

 اصول
 یشناخت بوم

 یتامن یدسترس
 یها صرفه

 یاقتصاد
-قابل یفضا

 توسعه
 ارزش

 یبصر
 تقاضا حجم

1p  XXXXXX AAEAAE UUOUXU UUXUUX UOXXXX EAEEAA IEEIIE EEEIOE AAEAEE EEEIIE 

2p XXUXXX UUXOUX OOIOUU IIOEII XXUUXU IIEEAE IIIEIO EAEIAE OOIIEI EIEIEE 

3p UXXXXX XXXUXU UOXUUU UUXXUU XUXUUX IIIEIO OOIOEI UUOUXU IIOIEO EEIOEE 

4p AEEAEI UUXUOU AAEEAE AAEAEA IOIOOO EAAEAEE IIIIEO IEEOEE EEIAEI EEEAAI 

5p UUXUUX EIAEEE OOOIIE OUOIUU XXUUXX OOIIEA IIEEIO OUUIEO EEEAAA EEEIOE 

6p EEEIAE XUUXUO IIIEIO IOEOOI UUOUXU AAEEEE OEIOIO OUOEII OEEIEI EEIEAA 

7p UUOXOO UOOUOO EEEIIE EEAIEI UOOIOU EEEAAA OOUOIO OAOEII OOIOEU EAEAEI 

8p AAEAAA UOOUOU AAEAEA AEEEAE UUXXUX IOIEAO AAAEAA AAEEAA AAAAA AAEEAE 

9p UUXUUX IEEAEE UUOOIO IOEOOO UXXUXX IOOIEO EIOEII OOAIEI EIOIEE EEIEEI 

10p IIIEOO OUUUXU EEAIEI IIOEOO UUOIOO IIOEII OOOEII EEIOEE EAEEAA EEEIEO 

11p XXUXUU AAAEEE UUOUUI UXUXUU XXXUXX OOIEII EEIIEI AEEIEA EIEAEI EEAAEI 

 نگارندگان :منبع

 
 اعداد از یریگ نیانگیم و عدد به خبرگان و کارشناسان یازهایامت لیتبد .3 جدول

 پوشش 
 یاهیگ

 یها گونه
 یجانور

 میاقلخرده
 اصول

 یشناخت بوم
 یتامن ها یدسترس

 یها صرفه
 یاقتصاد

 قابل یفضا
 توسعه

 ارزش
 یبصر

 حجم
 تقاضا

1p  66/1 00/66 66/1 00/0 66/0 66/66 66/3 66/3 66/66 00/66 
2p 00/1 00/0 00/5 66/3 66/0 00/3 66/3 00/66 00/0 00/3 
3p 00/1 00/1 66/1 00/0 66/0 66/3 00/0 66/1 00/0 66/3 
4p 00/66 66/1 66/66 00/66 00/0 66/66 66/3 66/3 00/3 00/66 
5p 00/0 66/66 00/0 00/5 00/1 00/3 00/3 00/0 66/66 66/3 
6p 66/66 00/0 66/3 00/0 66/1 00/66 00/0 66/0 00/3 00/66 
7p 00/1 00/5 00/3 00/3 00/5 66/66 66/0 00/3 00/0 00/66 
8p 00/66 66/5 00/66 00/66 66/0 00/3 00/66 00/66 00/61 66/66 
9p 00/0 66/66 00/5 66/0 00/1 00/0 00/3 00/3 00/3 00/3 
10p 00/0 66/1 00/3 00/0 00/5 66/3 00/0 66/3 66/66 66/3 

11p 66/0 66/66 66/5 00/0 00/1 00/0 66/3 00/66 00/3 00/66 
 30/3 11/3 15/3 16/3 60/3 03/0 30/0 00/0 11/0 56/5 نیانگیم

 نگارندگان :منبع

 

 ۀرابط طبق
 




1

m
j j

j

i

c a
c

m
 و یارمع ۀنمر ینب نقطه، هر در و شود یم محاسبه یارمع هر یبرا یانگینم قدارم 

 .یردگیم صورت یسهمقا ،یارمع یانگینم ۀنمر

 از توانیم مثال، یبرا ؛دیسنج زین نیانگیم از ریغ یموارد اساسبر را ارهایمع توان یم شد گفته که طور همان البته

 گرفت. کمک ارهایمع به شده  داده نسبت اعداد ۀنیکم و نهیشیب نیانگیم
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   max min


2
j j

j

c c
c  

 است. شده استفاده نیانگیم مقدار از مقاله نیا در که است ذکر انیشا

 رتشیب نیانگیم مقدار از اگر ؛شود یم دهیسنج اریمع همان نیانگیم مقدار به نسبت اریمع هر ازیامت ،آمده دست به اعداد

 ات 6 روابط از ها OD یریگ اندازه یبرا .شود یم استفاده - عالمت از باشد کمتر نیانگیم مقدار از اگر و + عالمت از باشد

 است: شده استفاده 0
 یارمع هر یبرا راهکار هر یتوضع یدنسنج .4 جدول

 
 پوشش

 یاهیگ
 یها گونه

 یجانور
 میاقل خرده

 اصول
 یشناخت بوم

 یتامن ها یدسترس
 یها صرفه

 یاقتصاد
 قابل یفضا

 توسعه
 ارزش

 یبصر
 حجم

 ضااتق

1p  - + - - - + + + + + 

2p - - - + - + - + - - 

3p - - - - - - - - - - 

4p + - + + + + - + + + 

5p - + - - - - + - + - 

6p + - + + + + - - - + 

7p - - + + + + - - - + 

8p + - + + - - + + + + 

9p - + - + - - + - - - 

10p + - + + + - - + + - 

11p - + - - - - + + + + 
 نگارندگان :منبع

 

 تعداد کسب علت به 9p و 5p، 2p نقاط و مثبت امتیاز نکردنکسب هب توجه با   ۀنقط بررسی مورد نقاط میان از

 ،1p ، 10p نقاط .شوند یم گذاشته کنار ها انتخاب از ،کارشناسان نظرات میانگین به نسبت معیار ده میان از مثبت سه

6p،7p 11 وp عنوان به ،اند کرده عمل مثبت معیارها از نیمی حدود کسب در ها(  )  ها آن در آنکه به توجه با 

 ۀمنطق 8p و 4p نقاط ،یتدرنها اند شده ظاهر گردشگری ۀنمون مناطق عنوان به گذاری یهسرما برای میانه مناطقی

 کسب در گیری یرأ برمبتنی چندگانه روش به توجه با آرا رینتیشب کسب با ابر روستای و جنگل و سمنان شهمیرزاد

 .اند کرده عمل موفق معیارها در مثبت مقادیر بیشترین

 اهمیت کشاورزی و گردشگری تاریخی، نظر از شهر این .دارد رارق سمنان استان در هرشیمهد شهرستان در شهمیرزاد

 شهرهای به نسبت همچنین .است تر خرم و سبز بسیار گیاهی پوشش لحاظ از و است معتدل آن هوای .دارد زیادی

 ...و عمومی اقبال امنیت، آسان، دسترسی جمله از بسیار های یتقابل به توجه با و است تر خنک معموالً اش همسایه

 .داراست گردشگری ۀزمین در را بیشتر گذاری یهسرما پتانسیل

 و است نادر جانوری و گیاهی های گونه با هیرکانی جنگلهای زیباترین و ترین قدیمی از قسمتی شاهرود ابر جنگل

 اغلب در اینکه دلیلبه کشور شمال سرسبز های جنگل ۀادام در جنگل این .است شاهرود شهرستان نقاط زیباترین از یکی

 ها درخت به قدر آن ابرها جنگل این در .است مشهور نام این به فراگرفته ابر از اقیانوسی را جنگل این فضای مواقع

 از بسیاری باور به و کرد وگذار گشت ابرها میان در توان می و است سوار ابرها روی بر جنگل رسد می نظر به که اند نزدیک

 این بودننادر به توجه و نکات این به توجه با .شود می محسوب ایران طبیعت اندازهای چشم زیباترین از یکی گردشگران

 برای یا تازه مقصد تواند یم امنیت و یساز فرهنگ آسان، دسترسی امکانات، یجادا به رتیشب توجه صورت در ،منطقه

 .شود محسوب خارجی و ایرانی گردشگران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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 یریگ جهینت

 یها جاذبه و فراوان یخیتار آثار و کهن تمدن از یبرخوردار با و دارد را گردشگر جذب تیقابل که تاس یکشور رانیا

 ورکش پنج جز یستمیاکوس یغنا و تنوع نظر از و دارد قرار جهان دهم فیرد در ونسکوی قیتصد به یمیاقل و یفرهنگ

 چند تمدن آثار کنار در یانحصار و متنوع وحش اتیح گرم، آب یها چشمه ر،یکو ا،یدر ،رانیا فصل چهار عتیطب .استیدن

 ،عبداللهی و مرادی ،جوزی) سازد برآورده ییایآس کشور نیا در را گردشگران یها خواسته تمام تواند یم ،یرانیا ۀهزارسال

 نیا ،است آشکار همگان بر یگردشگر صنعت در رگذاریتأث و مهم عوامل از ،محل و مکان تیاهم آنجاکه از .(01 :6033

 تا ندیبرگز یگردشگر ۀنمون مناطق انعنو با برتر نقاط عنوان به را یتعداد ،مشخص یطانق انیم از دارد قصد مقاله

 لیپتانس و امکان ،یگردشگر ۀنمون مناطق انتخاب با که صورت نیبد ؛دیآ کاربه یگردشگر یراهبرد ۀبرنام در ینوع به

 .گذاردیم ریتأث کشور یراهبرد برنامه بر صنعت، نیا از درآمد کسب هجینت در و گردشگران جذب

 انتخاب و یابیارز یبرا یریگ یرأ از استفاده با چندگانه دییتأ ۀاریچندمع روش از بار نینخست یبرا ،پژوهش نیا در

-خرده ،یجانور یها گونه ،یاهیگ پوشش» یارهایمع به توجه با روش نیا در .است شده استفاده یگردشگر ۀنمون مناطق

 ،«تقاضا حجم و یبصر ارزش توسعه،قابل یفضا ،یاقتصاد یها صرفه ت،یامن ،ها یدسترس ،یشناخت بوم اصول م،یاقل

 یازیامت نقطه هر یبرا ارهایمع از کیهر به و کنند یم مرتب تیاهم بیترت به را ها آن خبرگان و کارشناسان از یا عده

 ازاتیامت نیانگیم سپس .شود یم گرفته نظردر 61 و 66 ،3 ،0 ،1 ،1 عدد معادل کیهر که دهدیم A,E,I,U,X صورت به

 نقاط بودنموفق ۀباردر مختلف نقاط در اریمع هر ازیامت نیانگیم به توجه با تیدرنها و شود یم ثبت اریمع هر ۀنمر عنوان به

 .شود یم یریگ میتصم ارهایمع در

 از استفاده با تیدرنها و پردازدیم سمنان استان در یگردشگر ۀنقط 66 یبررس به یمورد ۀمطالع عنوان به ،حاضر پژوهش

 تیاهم به توجه با .شدند انتخاب (ابر جنگل و رزادیشهم ۀمنطق) 3 و 1 نقاط یریگ یرأ ستمیس از استفاده با چندگانه دییتأ روش

 اعمال تیقابل و هساد یروش با پژوهش نیا که رسد یم نظر به ،یگردشگر ۀنمون نقاط عنوان به مناسب یگردشگر نقاط انتخاب

 خرد یریکارگ به با تواند یم ساده یروش یریکارگ به با ،پژوهش نیا .شودیم گرفته کاربه یکاربرد صورت به ،تیواقع در آن

 و حیصح یریگ میتصم جهت در را یبلند گام ،چندگانه دییأت روش ندیفرآ در ارهایمع یامتم ریتأث گرفتننظردر و گروه در یجمع

 دولت یگذار هیسرما یبرا ترشیب لیپتانس یدارا نقاط کردنمشخص ،پژوهش یکل هدف کهنیا به توجه با .بردارد یاصول

 بهبود ،اند نکرده کسب منتخب نقاط در را یمناسب نمرات که ییارهایمع توان یم ،است یگردشگر تیوضع بهبود منظور به

 تیوضع ،یدسترس نظر از رزادیشهم ۀمنطق راستا نیا در .پرداخت یگردشگر نظر از مناطق نیا یارتقا به قیطر نیا از و دیبخش

 اگر ای کند روانه منطقه نیا یسو به را یرشتیب گردشگران تواند یم تیوضع نیا بهبود یبرا یالتیتسه جادیا و ندارد یمناسب

 ارها،یمع ریسا در منطقه نیا مناسب تیوضع به توجه با د،شو برطرف تیامن و یدسترس نظر از ابر جنگل در موجود مشکالت

 .کرد خواهند انتخاب مقصد عنوان به را منطقه نیا گذشته از شتریب گردشگران

 یفاز بریمبتن یمختلف یها روش از ارهایمع یبند رتبه یبرا توان یم یبعد یهاپژوهش در پژوهش، ۀتوسع منظور به

 و شوند اعمال متفاوت یها روش کار دقت بردنباال یبرا توان یم نیهمچن ،کرد استفاده ارهیچندمع یها روش ریسا ای

 .ردیگ صورت ها روش نیب یا سهیمقا

 

 منابع

 یشگاهرو :یمورد ۀمطالع) یطیمح عوامل با یاهیگ یکاکولوژ یها گروه ینب ۀابطر ،6036 ،دیگران و رقیه آقایی، .6

 .00 -50 صص ،1 ۀشمار ،6 ۀدور کاربردی، یشناس بوم ۀمجل ،(یاسوج شرق جنوب در وزگ
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 منظر یمعمار اصول اساسبر یعیطب یگردشگر یها محوطه یابی مکان ،6036 دیگران، و یمجتب ،یانصار .1

 شهری، مدیریت ۀنشری ،(AHP یمراتبسلسله لیتحل ندیفرآ و FGD زکمتمر ۀمباحث گروه یبیکتر اربردک)

 .11 -0 صص ،13 ۀشمار ،66 ۀدور

 ۀنمون AHP روش از استفاده با یگردشگر ۀنمون مناطق انتخاب ،6031 حصار، یاری ارسطو و سیدعلی بدری، .0

 صص (،35 یاپی)پ 1 ۀشمار ،11 سال ،یاییجغراف یقاتتحق ۀفصلنام ،راحمدیبو و هیلویهگک استان :یمورد

65333-60616. 

 دزفول بوالحسن ۀمنطق یکیولوژکا توان یابیارز ،6033 ،یعبداله یهد و نینسر مجد، یمراد ،یدعلیس ،یجوز .1

 ۀدور دریایی، فنون و علوم یها پژوهش ،ارهیمعچند گیری یمتصم روش به یگردشگر یاربرک استقرار منظور به

 .31 -06 صص ،1 ۀشمار ،1

 .تهران ،نور پیام دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،یسمتور صنعت و یاجغراف ،6001 ،اصغر یعل رضوانی، .5

 با) کشور ۀتوسع کالن یها برنامه در ییروستا یگردشگر یگاهجا تحلیل ،6030 بیات، ناصر و محمدرضا ،رضوانی .0

 .06-66 صص ،3 ۀشمار سوم، سال گردشگری، ۀتوسع و یزیر برنامه ۀمجل ،(یمل ۀتوسع ۀسال پنج یها برنامه بر یدتأک

 :یمورد ۀمطالع (یگردشگر ۀتوسع و یزیر برنامه در یماقل نقش بررسی) ،6035 ،محمدجواد صفایی، .0

 .61-6 صص ،5 ۀشمار ،1 ۀدور اجتماعی، علوم در پژوهشی رویکردهای ،یدریهح تربت شهرستان

 انتشارات اول، چاپ ،راهکار تا مفهوم از ایران؛ در گردشگری صنعت و شهرنشینی توسعه، ،6030 ،بهمن کارگر، .3

 .تهران ،مسلح یروهاین یاییجغراف سازمان

 از استفاده با یگردشگر ۀتوسع های یاستراتژ یبندیتلووا ،6036 خیرخواه، یخازل و اصغر شکیبایی، ،صدیقه لطفی، .3

 .30-00 صص ،0 ۀشمار ،6 سال ،MCDM  یکتکن
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