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 بندي مسیرهاي اصلی گردشگري استان چهارمحال و بختیارياولویت

   اي.اچ.پی و تاپسیسهاي  با استفاده از مدل

  

  چکیده

باعث ارتقاي کیفیت ، ضمن درآمدزایی تواند میجذب توریسم در یک منطقه  به منظورتوجه به مسیرهاي گردشگري 

توسعه  براي ؛ها و منابع متعدد گردشگري رغم داشتن جاذبه زندگی جامعه میزبان شود. یک مسیر گردشگري علی

دارد. استان چهارمحال و بختیاري با نیاز ریزي راهبردي هبه برنام کنندگانبازدید افزایش ضریب ماندگاري و گردشگري

بندي  اولویت . شناسایی واستکشور  مقاصد گردشگريیکی از  ،و تاریخی فراوانی هاي طبیع جاذبهمنابع و دارا بودن 

. استوهش ژتوسعه گردشگري از اهداف این پ ریزي راهبردي به منظور ارائه برنامه این استانمسیرهاي گردشگري 

 استفاده از مدلبندي شد. سپس با  شاخص فرعی گردآوري و دسته چهل قالب شش معیار اصلی و اطالعات مورد نیاز در

حاصل از نتایج  .دشاستفاده  ها دهی به شاخص راي وزنب پی .اچ .ايمدل  از وبندي مسیرها  تاپسیس براي اولویت

نابرابري وجود دارد و مسیر  گردشگري هاي توسعۀ شاخصاز نظر  دهد که بین مسیرها نشان میبندي مسیرها  اولویت

داراي رتبه آخر  شیخ عالی) (با محوریت آبشار 4داراي رتبه اول و مسیر شماره  ب چغاخور)( با محوریت تاال1شماره 

داراي امتیاز باالتر از  (با محوریت پیست اسکی چلگرد) 5 و1دهد که مسیرهاي شماره  ها نشان می میانگین امتیاز .است

حول میانگین و (با محوریت آبشار دره عشق) داراي امتیاز 3و سد زاینده رود) (با محوریت 6مسیرهاي شماره ، میانگین

 ۀبه ارائ ،در نهایت تر از میانگین هستند. پایینداراي امتیاز  4شماره مسیر و(با محوریت آبشار آتشگاه) 2مسیرهاي 

  .الزم پرداخته شده است هايراهکارهاي الزم به منظور رفع عدم تعادل در مسیرهاي گردشگري و ارائه پیشنهاد

  ريمحال وبختیاچهار، پی .اچ .اي وتاپسیس  مدل، مسیر گردشگري، اولویت بندي :کلیدي هاي واژه

 

  مقدمه

به منظور افزایش در آمد ، هاي اقتصادي با رشدي شتابنده در بخش، بخش جهان گردشگري یکی از بزرگترین صنایع امید

یند جذب و اهایی است که در فر مجموعه تعامل .گردشگري)1: 2011، و دیگران 1( کرینااستو اشتغال مردم محلی 

، شود(رضوانی لت میزبان و مردم محلی برقرار میدو، هاي مبدأ دولت، هاي مسافرتی سازمان، ها بین توریست، میهمانداري

امروزه در جهان مسأله طراحی مسیرهاي گردشگري مطرح ، به منظور افزایش ضریب ماندگاري گردشگران ).4:1385

                                                
1-Cerina 
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نفع دو چندان ، رو بوده و از پیامدهاي جذب گردشگري ها و خدمات روبه ا گردشگران با تنوعی از جاذبهشده است ت

شود.  و مکان خاصی است و این باعث هدررفتن بسیاري از منابع ملی می ببرند. گردشگري داخلی تنها معطوف به زمان

ر هزار مسیر گردشگري در ایران را مطرح کرده شعا1387سازمان میراث فرهنگی در سال، بستی براي خروج از چنین بن

قانونی و عدم ، این در حالی است که شعار هزار مسیر گردشگري هنوز عملیاتی نشده و با مشکالت ساختاري 1است.

صنایع دستی ، سازمان میراث فرهنگی 1380اي در سال  ذکر است که دولت در مصوبه شایان گذاري مواجه است. سرمایه

دولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه هاي غیر ملزم نموده که در مناطق مستعد گردشگري به متقاضیان بخش و گردشگري را

). تقویت چند منطقه نمونه گردشگري به صورت 2: 1388، گردشگري را بدهند(مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز

حاصل از آن را به صورت تکاثري افزایش گیري یک مسیر گردشگري شود و نتایج مفید  لباعث شک تواند میپیوند  هم

یابنده در سیستم اقتصاد ملی به شمار هاي رشد پاکیزه و نیز یکی از بخش، متنوع، بزرگ، پویا یدهد.گردشگري فعالیت

، مذهبی، هاي بسیار غنی طبیعی از جاذبه، بختیاري که جزئی از پیکره ایران اسالمی است استان چهارمحال و رود. می

که به دالیل متنوع ، شود هاي مهم توریسم در ایران محسوب می و یکی از قطب استفرهنگی برخوردار  تاریخی و

صنایع ، هاي اخیر سازمان میراث فرهنگی اي در جلب توریسم داشته باشد. در سال تاکنون نتوانسته است مقام شایسته

مسیر گردشگري  پنج به شناسایی و معرفی متأثر از محورهاي پیشنهادي طرح جامع گردشگري اقدام، دستی وگردشگري

هاي طبیعی و  ساز بازدید بیشتر از جاذبه زمینه، دهی به رفتار فضایی گردشگران که ضمن جهت 2در استان نموده است

ي گردشگري پیشنهادي از لحاظ هاه به اینکه همه مسیرگردشگري داخلی فراهم شود. با توج تاریخی با هدف توسعۀ

هاي  توان از مدل براي شناسایی این مسیرها می ،بنابراین ؛ردشگري داراي اهمیت یکسانی نیستندهاي توسعه گ شاخص

هاي مختلف  معیاره استفاده نمود. در این پژوهش سعی بر آن شده است با استفاده از مدلگیري چند مختلف تصمیم

نحوه توزیع فضایی آن در بین هاي گردشگري و  ها و زیرساخت معیاره به بررسی وضعیت جاذبهگیري چند تصمیم

  مسیرهاي اصلی پرداخته شود.

محدودیت منابع انرژي و ، بیکاري باال :معضالتی چون صنعت توریسم براي کشورهاي در حال توسعه که با توسعۀ

از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد ایران نیز اتکاي شدیدي به درآمدهاي ، محصولی مواجه هستند اقتصاد تک

روي از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار  متغیرهاي کالن اقتصادي با دنبالهل از صادرات نفت خام داشته و حاص

مشاغل متعددي  تواند میهاي گردشگري  توسعه فعالیت.)58:1379، شوند (صباغ کرمانی و امیریان شدیدي می هاي نوسان

  ها شود. اي از فعالیت غیرمستقیم موجب تولید زنجیرهضه کند و با اشتغال مستقیم و را در بازار کار عر

تأسیسات ورزشی همچون قایقرانی و... ، هاي حمل و نقل شرکت، هاي مسافرتی آژانس، ها رستوران، ها اشتغال در هتل

ل شکلی از اشکا اشتغال کلیه کسانی که به ،به طور مستقیم و تقویت بازار صنایع دستی و تولیدات محلی و به طور کلی

آنکه به موازات بهبود فضاي اشتغال و  ضمن ؛دهد زایی را نشان می جملگی توان اشتغال، گردد گردشگري منتهی می

تواند در صورت هدایت مناسب  گردشگري می.کند ناختی مهمی را در منطقه ایجاد میش هاي اجتماعی و رواناثر، درآمد

توزیع ثروت ، هاي شغلی باشد و سهم بسزایی درایجاد فرصتو ارزآورترین صنعت درآمدزاترین ، ریزي درست برنامه و

                                                
1- http://vazeh.com 
2- http://www.stsi.ir 
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: 1384، زاهدي، تعامالت مثبت فرهنگی داشته باشد(رنجبریان کاهش فقر و بهبود سطح زندگی مردم و، در سطح جهان

همزیستی مسالمت ، المللی بلکه باید موجب گسترش روابط بین ؛).گسترش گردشگري نه تنها موجب رونق اقتصادي13

گردشگري در سطح باالي اقتصادي و اجتماعی آن  ،به عالوه صلح و امنیت جهانی دانست. ها و استحکام دوستی، آمیز

). از طرفی 6- 5: 1389، شود(پاپلی یزدي وسقایی ها می داد و ارتقاي آموزش در همه زمینهاستع باعث شکوفا شدن ذوق و

گردشگري در جهان بزرگترین "گردشگري در حال حاضربه عقیده سازمان جهانی گردشگري و انجمن جهانگردي و 

  ). 3: 12002(کواترون"صنعت محسوب می شود

 ،هایی ها و تاالب طبیعی ملی دشت الله اثر، استان چهارمحال و بختیاري با در اختیار داشتن پارك ملی تنگ صیاد

هاي  داراي قابلیت چشمه و...، ود آبشاروج، گیاهی، هاي جانوري گندمان و...عالوه بر این تنوع گونه، چغاخور :مانند

ولی تاکنون موفق به استفاده از این قابلیت ها نشده است(محمدي  ؛فراوانی در جذب گردشگران داخلی و خارجی است

  ).1:1387، ده چشمه

مشخصی در عرصه جهان و ایران انجام نشده است. تنها در  پژوهشبندي مسیرهاي گردشگري تاکنون  زمینه رتبه در

به ویژه در قاره آفریقا مطالعاتی انجام گرفته است. در ایران  ؛عرصه جهانی به ارزیابی میزان موفقیت مسیرهاي گردشگري

  ست. هاي گردشگري موجود در مقیاس شهرستان پرداخته شده ا ها یا زیرساخت بندي شهرستان بیشتر به رتبه، نیز

هاي گردشگري انجام  بندي شاخص در زمینه مسیرهاي گردشگري و رتبهبه چند نمونه از مطالعاتی که ، )1(در جدول 

  د.شو اشاره می، شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Quattrone  
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  هاي انجام شده در زمینه مسیرهاي گردشگري مطالعات و پژوهش )1جدول

 نتیجه روش هدف عنوان پژوهش نام

ارزیابی موفقیت توسعه  مسیرهاي   )2007(1لورنز

  گردشگري در آفریقاي جنوبی

بررسی عوامل اصلی موفقیت 

مسیرهاي گردشگري در  توسعۀ

 سطح محلی 

- توصیفی

  موردي

، تأکید بر اهمیت برنامه ریزي

  ارتقا و توسعه سازمانی

ویل 

  )2007(2جوئن

هاي پایداري به  شاخص بررسی

مسیرهاي گردشگري  منظور توسعۀ

  در آفریقا

اي از  مجموعهشناسایی 

پایدار براي  هاي توسعۀ شاخص

  ارتقاي مسیرهاي گردشگري

- توصیفی

موردي و 

  تحلیلی

هاي ارزیابی  ارائه نقشه

  پایداري براي هر مسیر

و 3دانگ 

  )2002دیگران (

ارزیابی جاذبه هاي طبیعی (نمونه 

موردي: پارك ملی ویکتوریا در 

استرالیا)با فرآیند تحلیل سلسله 

  )AHPمراتبی( 

- توصیفی  هاي طبیعی جاذبه بندي اولویت

موردي و 

  میدانی

تصمیم براي  بهترین ارائه

انتخاب محل مناسب به 

گردشگران و حفاظت از 

 محیط زیست 

  تقوایی و رنجبر 

  )1389دستنایی(

تحلیلی بر پراکنش امکانات و 

خدمات مسیر گردشگري شمال شرق 

 استان چهارمحال و بختیاري

بررسی مسیر گردشگري شمال 

 شرقی استان 

 - توصیفی

   تحلیلی

و استفاده از 

تکنیک 

 اسکالوگرام 

در وضعیت  3و2محورهاي

 4و1محورهاي، ضعیف

 5وضعیت متوسط و محور

ه داراي وضعیت مطلوب بود

 است. 

شماعی و موسی 

  )1390وند (

هاي استان  بندي شهرستان سطح

اصفهان از لحاظ زیرساخت هاي 

 گردشگري 

بندي بر اساس برخی از  سطح

ثر در جذب گردشگري ؤعوامل م

  شهري

 - توصیفی 

تحلیلی و 

  پیمایشی

شهرستان اصفهان و کاشان به 

ترتیب در نواحی اول و دوم 

 گردشگري جاي داشته است.

  

و  هاي یک شهرستان داراي جاذبه گردشگري نیستند جایی که تمام بخش  از آن، شده با توجه به مطالعات انجام

مبنا قرار دادن نگرش فضایی در  بهتر است با، کنند شهرستان عمل می مسیرهاي گردشکري فراتر از تقسیمات سیاسی یک

د. در این شو پرداخته، کنند از آن عبور می گردشگران بیشتريبندي مسیرهایی که  به اولویت، مطالعات این مسیرها

هاي طول مسیر بدون  و منابع و جاذبه بندي مسیرهاي گردشگري استان چهار محال و بختیاري نیز براي اولویت پژوهش

  توجه به تقسیمات سیاسی مالك عمل بوده است.

  

 پژوهشکار رفته در  هتعریف مفاهیم ب -

آورد  را تحت یک موضوع واحد گرد هم می ها ها و جاذبه : مسیرهاي گردشگري انواع فعالیت مسیرهاي گردشگري

در اصل مفهوم مسیر  .کند محصوالت و خدمات جانبی فراهم می هاي کارآفرینی را از طریق توسعه و در نتیجه، فرصت

براي آن دسته از گردشگرانی به خصوص  ؛گردشگري به عنوان یک روش بسیار مؤثر به منظور توسعه گردشگري است

  ).7: 2007د( لورنز کننسفر می   سواري) در یک منطقه جغرافیایی روي و دوچرخه پیاده، که از طریق جاده (رانندگی

                                                
1-Lourens  
2-Viljoen  
3-Deng  
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ها  .آناستهاي گردشگري یکی از مهمترین دالیل مسافرت مردم به یک مقصد خاص  : جاذبههاي گردشگري جاذبه

توانند گردشگران را از نقاط و  می، هایی که دارند هاي خاص و جذابیت یژگیعنوان عامل کشش با توجه به وبه 

هاي  جاذبه اثري است که عالوه بر ارزش).33: 2066، 1هاي دور به سمت خود جذب کنند(جنینگس و نیکرسون سرزمین

، (علی اکبرياستگیرد و داراي حداقلی از تقاضاي گردشگري میدر وضع موجود مورد توجه گردشگر قرار ، مطلق

جذابیت ایجاد کرده و به مسافرت مردم ، که در یک ناحیه مقصد را هر پدیده یا عامل انگیزشی، کلی طور به ).30: 1391

  ).65: 1391، گویند(ابراهیم زاده و دیگران جاذبه می، شود می منجر از نقاط مختلف به مقصد گردشگري

شود که  وساز اطالق می هایی از ساخت ریزي به شکل برنامه: واژه زیرساخت در هاي گردشگري زیرساخت

نماید.  صنعت و گردشگري فراهم می، هاي شهري ر پهنهنظی، هاي توسعه اي براي کارکرد اثربخش نظام چوب اولیهچار

ویژه براي کشورها و مناطق کمتر  هاي مناسب ضروري است و به رساختوجود زی، براي توسعه موفق گردشگري

، رود (اینسکیپ عاملی حیاتی به شمار می، وجود و گسترش آن، هاي محدودي دارند ساخت فته که اغلب زیریا توسعه

1991 :119.(  

  

 پژوهشمبانی نظري 

اشاره  ها ریزي گردشگري وجود دارند که در ذیل به چند نمونه از آن بسیاري در مورد مدیریت و برنامه هاي مهم نظریه

  شده است:

اد. نقش پالگ در ارائه ایده شناسی گردشگران ارائه د نظراتی را در مورد روان، یک محقق آمریکایی نظریه پالگ:

ها هستند که به  شناختی از انسان هایی روان گونه ،به گفته وي کار مهم بود. هاي گردشگران ماجراجو و محافظه گونه

بال مقاصد آشنا هستند و نیز نتخاب مقصد گردشگري به دندر نتیجه هنگام ا و هاي ناآشنا عالقه ندارند ها یا فرهنگ محیط

مراتب ناآشناتري  مقصدهاي گردشگري به هاي دیگري در جامعه وجود دارند که آمادگی خطر کردن در انتخاب گروه

بال مقاصد آشنا هستند و ترجیح اکثر گردشگران در ارتباط با مقصد گردشگري منتخبشان به دن ،از نظر پالگ را دارند.

اکثر گردشگران ورودي در  ،براساس نظریه پالگ ).36-35: 1390، هاي طوالنی را طی نکنند(میسون دهندکه مسافت می

و گردشگران  رو دشگران نزدیک به ماجراجو و میانهگر، به ترتیب گردشگران ماجراجو ،توسعه مراحل مختلف

  .)145: 1390، دهند(ضرغام بروجنی و دلشاد کار را تشکیل می محافظه

به  نظریات وي بر پایه مفهوم چرخه عمر محصول قرار دارند. ارائه نمود.1980: نظریه خود را در سال نظریه باتلر 

ها در طول زمان توسعه یافته و  این است که تفریحگاه دهنده نشان ،کارگیري این مدل در مورد مقصدهاي گردشگري

صنعت ، طی این مراحل ثبات. و توسعه مشارکت؛ اکتشاف؛ دارد:یند مراحل مختلفی وجود اکنند و در این فر تغییر می

). 40: 1390، شوند(میسون افزونی از گردشگران را دارا میکند و مقاصد گردشگري شمار روز گردشگري توسعه پیدا می

  :هستندمراحل توسعه گردشگري در مدل باتلر به شرح زیر 

                                                
1 - Jennings & Nickerson  
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  باتلر مدل چرخه عمر) 1شکل

، تر و داشتن چرخه عمر هر جاذبه گردشگرينی بر انتخاب مقاصد گردشگري آشناارائه شده مببا توجه به نظریات 

ساز  زمینه تواند میشناسایی مسیرهاي گردشگري براي کلیه گردشگران و تقویت چرخه عمر مفید مسیرهاي گردشگري 

  .توسعه پایدار گردشگري در مسیرهاي گردشگري شود

  

  محدوده و قلمرو پژوهش -

کیلومتر مربع در ناحیه جنوب غربی ایران واقع شده است. از لحاظ موقعیت 16403چهارمحال و بختیاري با مساحتاستان 

دقیقه طول شرقی 52درجه و 51دقیقه تا 28درجه و 49دقیقه عرض شمالی و48درجه و32دقیقه تا 9درجه و 31ریاضی در 

استان چهارمحال و بختیاري  ،سیمات سیاسی کشور). براساس آخرین تق1: 1384، قرار دارد(مهندسان مشاور برکلی

دهستان  44بخش و 21، شهر31لردگان وکیار) و، کوهرنگ، فارسان، شهرکرد، بروجن، شهرستان(اردل7داراي 

  ).16: 1389، (سالنامه آماري استان چهارمحال و بختیارياست

  

  1390) موقعیت نسبی استان چهارمحال و بختیاري2شکل

 گردشگري استانمسیرهاي  -  

به هدف خود  ،از مسیري عبور کرده دبای، یابی به مقاصد خود دست ،همچنین براي سفر و، با توجه به این که گردشگران

هاي موجود در مسیرها پرداخته شده  صلی گردشگري استان و بررسی جاذبهدر این قسمت به بیان مسیرهاي ا، برسند



      
  

 265/بندي مسیرهاي اصلی گردشگري استان چهارمحال و بختیاري...  اولویت

 

افزایش ، نقاط ضعف مسیرها موجب رفع کمبودها و، والن مربوطهؤمس ریزي که در صورت رسیدگی و برنامه، است

منجر استان چهارمحال و بختیاري  ها شده و نیز به افزایش سفر به سطح آگاهی و شناخت گردشگران از مسیرها و جاذبه

 چهارگردد. با توجه به تأکید سند ملی توسعه گردشگري استان و پیشنهاد طرح جامع گردشگري مبنی بر طراحی  می

که ، توسط نگارندگان شناسایی و سعی شده است مسیر گردشگري شش، حاضر پژوهشمحور عمده گردشگري در 

ضمن آنکه هدف از انتخاب این ؛ هدمرکزي و...) را پوشش د، جنوبی، هاي مختلف استان(نواحی شمالی بخش، مسیرها

برگیرد. در جدول  ها را در طول مسیر در معرفی مسیرهایی بود که بیشترین جاذبه، مسیرها به عنوان مسیرهاي گردشگري

  .ده استشها ارائه  هاي واقع درآن زیر اطالعاتی در مورد مسیرهاي گردشگري و جاذبه

  

  بختیاري) مسیرهاي گردشگري استان چهارمحال و 2جدول

نام 

 مسیر

  طول

 مسیر

 هاي محورها مسیرهاي گردشگري و جاذبه

  شماره

A1 
 

سورك (قلعه  -امیز مخفم ) امامزاده دستگرد  دزك (قلعه -فرخشهر (گردشگاه بابا زکی) -گردشگاه سیاه سرد)، شهرکرد (مسجد حاج شیخ علی 146

 -بلداجی (امامزاده حمزه علی) باغ آورگان-امامزاده قیس - تاالب چغاخور -گهروسرچشمه  - شلمزار (دریاچه شلمزار) پل خراجی - سورك) نصیرخان

 عصار خانه صالحی) -منطقه حفاظت شده تنگ صیاد- بروجن

  شماره

A2  
 

 دره- سه راه کوشکی -(آبشار آتشگاه)-سردشت -لردگان(چشمه برم)-تنگ کلوره-آلونی-گردبیشه (گردشگاه گردبیشه) -تاالب گندمان- گندمان 122

 پارك جنگلی پروز - چشمه سندگان -مال خلیفه-نامداري

  شماره

A3  
 

منطقه حفاظت  -هاي دوپالن) دوپالن (پل -باجگیران-چشمه مغان دهنو (چهل چشمه) -چهار طاق -ناغان -تاالب ناغان -آباد تاالب علی-تاالب سولگان 156

 اري)یو منج(بهشت بخت 4(پارك جنگلی شیاسی) سد کارون -سرخون (چشمه سرخون) -گندمکار-(آبشار دره عشق) -شده سبزکوه

  شماره

A4  
 

آلیکوه  -آباد (چشمه سرداب ) رستم -بهشت آباد-چشمه بکان) -چشمه سراب-چشمه صالح -چشمه بلبل، جونقان (قلعه سردار اسعد - چلیچه - پردنچان 203

 آبشار شیخ عالی -چمن گلی -(چشمه دزداران) مورز (چشمه مورز) گردنه چري  -دوآب صمصامی -دشتک -امامزاده حلیمه خاتون - (چشمه موال)

  شماره

A5  
 

چلگرد (پیست  -باباحیدر -غار سید یحیی)، غار سراب، امامزاده سید میرمحمد، امامزاده حیدر بن مالک، فارسان (گردشگاه پیرغار -سورشجان - شهرکرد 260

، تونل دوم گوهرنگ، ارتفاعات زردکوه بختیاري، چشمه گوهرنگ، روستاي آقا سید، چماآبشار شیخ علیخان (غار  - آبشار تونل گوهرنگ)، اسکی

 شهرکرد -اسدآباد -مرغملک -سودجان-هاي واژگون) روستاي بنواستکی (دشت الله، چشمه دیمه، چشمه ماربره، چشمه مروارید

  شماره

A6  
 

پیست  -امامزاده حارث ابن علی-منطقه حفاظت شده شیدا - رود دریاچه و سد زاینده -یان چشمه–بن(آبگیر بن) -نافچ -چالشتر (قلعه چالشتر) - شهرکرد 250

 شهرکرد –خان)  سامان (پل زمان -) هوره (پل هوره)  -شبان (امامزاده سید بهاءالدین) و بارده (امامزاده سید محمد) شیخ -اسکس بارده
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  و بختیاريگانه گردشگري استان چهارمحال  ششمسیرهاي  )3شکل 

  

  ها و روش پژوهش داده

به غیر از معیار اصلی کیفیت اند که  بندي شده چهل زیر شاخص دستهو  اصلی شش معیارمتغیرهاي پژوهش در قالب 

طیف ی از هاي کم هاي کیفی به داده براي تبدیل داده، به همین منظور ی بوده است.ها از نوع کم سایر شاخص، مسیر

رفته ارائه کار هاي به در جدول زیر متغیرها و شاخص استفاده شده است.خواهی از متخصصان محلی لیکرت در قالب نظر

تحلیل ، اي با استفاده از مطالعات کتابخانه که است 1391تا  1390هاي مورد استفاده مربوط به بازه زمانی  داده شده است.

  دست آمده است. بهاي و پرسشنامه  نقشه
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  هاي پژوهش و شاخص معرفی متغیرها )3جدول

  ها زیر شاخص  هاي اصلی معیار 

  هاي طبیعی و ورزشی جاذبه

  مورد) 11( 

 -طول رودخانه -آبشار- تاالب - چشمه - سبزینگی  - پارك جنگلی - گردشگاه-تعداد(غار

  هاي واژگون) دشت الله - پیست اسکی- ق حفاظت شدهوسعت مناط- دریاچه و سد

  تاریخی –هاي فرهنگی  جاذبه

  مورد) 7(

  کاروانسرا) -امامزاده -مسجد - پل - موزه - قلعه - تعداد(مجموعه تاریخی

- خدمات امدادي و بهداشتی

  مورد) 5درمانی(

 -درمانگاه - راهنماي مسافران نوروزي - پلیس راه  - تعداد(پایگاه امداد و نجات جاده اي 

  بیمارستان )

  خدمات زیرساختی و دسترسی

  مورد) 7(

دسترسی به  -به حمل و نقل  دسترسی -ایمنی راه  -ها راه طول - تعداد(پمپ گاز و بنزین

  دسترسی به پارکینگ) -هاي بهداشتی سرویس

  اقامتی و پذیرایی خدمات

  مورد)4(

  هتل و هتل آپارتمان) -مهمانپذیر و مهمانسرا - مجتمع بین راهی  - تعداد(رستوران بین راهی 

  وسعت مسیر -امکان توسعه مسیر -احساس امنیت مسیر  -تنوع مسیر -جذابیت مسیر   مورد) 5کیفیت مسیر(

  

ی و کیفی تحلیلی و از نوع کم_توصیفی ، کاربردي بوده و به لحاظ ماهیت و محتوا، بر اساس هدف پژوهشروش  

بندي  براي اولویت 1معیاره تاپسیسي چندگیر هاي تصمیم در این پژوهش با استفاده از مدل ها تجزیه و تحلیل داده .است

  استفاده شده است. ها دهی به شاخص به منظور وزن 2مراتبی ایند تحلیل سلسلهاز فر ،و همچنین مسیرها

  

  پی .اچ .تاپسیس و اي ترکیبی تشریح مدل -

اند. به دلیل محدودیت هر کدام از  شدهبندي استفاده  اي براي رتبه اپسیس و اي اچ پی به شکل گستردههاي ت روش

در سال  3مدل تاپسیس توسط هوانگ و یون معایب یکدیگر را جبران نماید. تواند میها استفاده از رویکرد ترکیبی  روش

هاي  در روش .)24: 1387، منیؤگیري چند شاخصه است(م مدل یکی از بهترین مدل هاي تصمیمپیشنهاد شد. این 1981

اساس این  ).93: 1387، گزینه برتر است(کهنسال و رفیعیبندي و انتخاب  رتبه، هدف، از جمله تاپسیس ؛شاخصهچند

مثبت و بیشترین فاصله را با  آل حل ایده باید کمترین فاصله را با راه، تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی

یکنواخت  طوره آل منفی(بدترین حالت ممکن ) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص ب حل ایده راه

 ،هر چه شاخص تاپسیس به یک نزدیکتر باشد .یک است یابد. نمرات تاپسیس بین صفر و افزایش یا کاهش می

  .)29-24: 1387، منیؤ(م استآن آل بودن رتبه  ایدهنده ده نشان

 : به شرح زیر است پژوهش ساختار کلی مدل

  تشکیل شده است.مسیر گردشگري  mشاخص و  nگیري: این ماتریس از  تشکیل ماتریس تصمیم -1

ا ب» بی مقیاس شده« گیري موجود را به یک ماتریس  شده: در این مرحله ماتریس تصمیم مقیاس تشکیل ماتریس بی -2

   :نماییم استفاده از فرمول زیر تبدیل می

                                                
1- Technique  for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
2- analytic hierarchy process  
3- Hwang and Yoon  
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تشکیل ماتریس مقایسه زوجی بر اساس اصول مدل تحلیل  ها از طریق دهی به شاخص وزنها:  دهی به شاخص وزن -3

ی یتکم)9(تا براساس جدول  در این مرحله از متخصصان خواسته شده .صورت گرفته استسلسله مراتبی اي اچ پی 

  هاي فرعی پرداخته شود. هاي اصلی و شاخص ساعتی به مقایسه دو به دو شاخص

  

  ها ی ساعتی براي مقایسه دودویی شاخصیتکم9) مقیاس 4جدول 

  8- 6-4- 2  9  7  5  3  1  امتیاز

  ترجیحات بینا بینی  کامال مرجع  ترجیح خیلی بیشتر  ترجیح بیشتر  کمی مرجع  ترجیح یکسان  تعریف

  

با  ،د و در نهایتش 1افزار اکسپرت چویس شناسان از مقایسات زوجی وارد نرمسپس میانگین حسابی نظریات کار

  محاسبه گردید. 0,05ها با ضریب ناسازگاري  وزن نهایی همه شاخص، سنتز معیارهاي اصلی و فرعی

مقایسه  شده در ماتریس مقیاس ریس از طریق ضرب ماتریس بیشده موزون: این مات مقیاس ماتریس بیتشکیل  -4

  د.شو حاصل می، زوجی

رین آل مثبت و کمت رین مقدار هر شاخص به عنوان ایدهبزرگتهاي مثبت و منفی: در این مرحله  آل یافتن ایده -5

  گردد. تعیین می آل منفی مقدار هر شاخص به عنوان ایده

آل  هاي ایده ها از جواب محاسبه اندازه جدایی: این مرحله به کمک مرحله پنجم فاصله اقلیدسی هر یک از گزینه -6

      : رددگ سبه میمحا، لهأمثبت و منفی مربوط به هر شاخص مس

 2(i=1 ,2 ,…..m                                      


 2
1 Jij

n
ji VVD  

3(    i=1,2,………….m              


 2
1 VVD ij

n
ji  

 گردد: می آل: این نزدیکی نسبی به صورت زیر تعریف به راه حل ایده ها شاخصمحاسبه نزدیکی نسبی  -7
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  iCL) بر اساس مسیرها  ها ( بندي هر یک از گزینه رتبه -8

  

                                                
1- Expert Choice   
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  هاي پژوهش یافته

تحلیل –هاي پیمایشی  بندي مسیرهاي گردشگري ابتدا با استفاده از روش براي اولویت، هاي به عمل آمده در بررسی

خدمات ، فرهنگی، هاي تاریخی جاذبه، هاي طبیعی هاي مورد نیاز در قالب شش معیار اصلی جاذبه اي و مشاهده داده نقشه

گردآوري و  اقامتی و پذیرایی و کیفیت مسیر خدمات، خدمات زیرساختی و دسترسی، درمانی-امدادي و بهداشتی

 بندي شد.  دسته

شاخص  5، هاي تاریخی فرهنگی شاخص در زمینه جاذبه 7، شاخص طبیعی 11ها از تعداد دادهبراي تشکیل ماتریس 

 5و  اقامتی و پذیرایی شاخص خدمات4، شاخص خدمات زیرساختی و دسترسی7، درمانی-خدمات امدادي و بهداشتی

  .دششاخص در زمینه کیفیت مسیر گردشگري استفاده 

متخصصان وزن هر کدام از زیر آوري شده با استفاده از روش نرم بهنجار شد و سپس با استفاده از نظر هاي گرد داده

دهی  تلفیق نهایی وزن نتایج حاصل از سنتز ،در نهایت .دشمراتبی محاسبه  ایند تحلیل سلسلهها با استفاده از مدل فر شاخص

تراکم راه و ضریب نفوذ به  097/0جذابیت مسیر با، 102/0وزنی میانگین ایمنی راه  : استبه شرح زیر  به زیر شاخص ها

ه ب اول تا چهارم را اولویت 068/0میانگین وزنی ها  منحصر به فرد الله و دشت 92/0میانگین وزنی نواحی اکوتوریستی با 

ر به دست میزان اهمیت را از لحاظ جذب گردشگ کمترین 001/0شاخص پلیس راه با وزن  ،همچنین .ستا وردهدست آ

  .است آورده
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  مراتبی ایند تحلیل سلسلهفر معیارها با استفاده از) تلفیق نهایی وزن معیارها و زیر5جدول 

 

 وزن  معیارزیر معیار وزن  معیارزیر معیار

ی
زش

ور
و 

ی 
یع

طب
ي 

ها
ه 

ذب
جا

 

 005/0 غار

ی
شت

دا
 به

 و
ي

اد
مد

ت ا
ما

خد
 - 

ی
مان

در
 

 002/0 اي پایگاه امداد و نجات جاده

 001/0 پلیس راه 031/0 گردشگاه

 008/0 نوروزي راهنماي مسافران 006/0 پارك جنگلی و باغ

 004/0 درمانگاه 02/0 هاي جنگلی(سبزینگی) وسعت عرصه

 009/0 بیمارستان 009/0 چشمه

 046/0 تاالب

ی
رس

ست
 د

 و
ی

خت
سا

یر
 ز

ت
ما

خد
 

 023/0 پمپ گاز و بنزین

 092/0 ها راه طول 015/0 آبشار

 015/0 1طول راه اصلی درجه 029/0 دایمی و فصلی طول رودخانه

 102/0 ها ایمنی راه 019/0 دریاچه و سد

 049/0 دسترسی به حمل و نقل عمومی 01/0 وسعت مناطق حفاظت شده

 024/0 هاي بهداشتی دسترسی به سرویس 045/0 پیست اسکی

 04/0 دسترسی به پارکینگ مناسب 068/0 هاي واژگون دشت الله

ذبه
جا

 
ی 

گ
هن

فر
ي 

ها
- 

ی
خ

ری
تا

 

 002/0 مجموعه تاریخی

ت
ما

خد
 

ی
رای

ذی
و پ

ی 
مت

اقا
 

 03/0 رستوران یین راهی

 09/0 مجتمع بین راهی 008/0 قلعه

 018/0 مهمانسرا پذیر ومهمان 004/0 موزه

 025/0 هتل و هتل آپارتمان 015/0 پل

 004/0 مسجد

یر
س

ت م
فی

کی
 

 097/0 جذابیت

 04/0 تنوع مسیر 018/0 امامزاده

 048/0 احساس امنیت مسیر 002/0 کاروانسرا

 

 012/0 امکان توسعه مسیر

 023/0 وسعت مسیر

 

  

هاي مثبت و منفی شناسایی و براساس مدل تاپسیس مسیرهاي  آل ایده، از محاسبه ماتریس موزون پسدر مراحل  

  د:شبندي  زیر رتبهبه شرح جدول  گانه شش
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   بندي مسیرهاي گردشگري استان چهار محال بختیاري ) اولویت6جدول 

 شماره مسیرهاي گردشگري

فاصله از 

آل  ایده

 مثبت

فاصله از 

آل  ایده

 منفی

مجموع 

مثبت و 

 منفی

TOPSIS (رتبه)اولویت 

 1 574/0 177/0 102/0 076/0 1مسیر شماره 

 5 371/0 171/0 063/0 107/0 2مسیر شماره 

 4 431/0  172/0 074/0 098/0 3مسیر شماره 

 6 318/0 169/0 054/0 116/0 4مسیر شماره 

 2 456/0 166/0 076/0 090/0 5مسیر شماره 

 3 437/0 176/0 077/0 099/0 6مسیر شماره 

   586/2 032/1 446/0 586/0 مجموع

   431/0 172/0 074/0 098/0 میانگین

   765/0 304/0 132/0 173/0 انحراف معیار

   5/177 177  178 177 درصد ضریب نابرابري

 
  ( مقصد با محوریت تاالب چغاخور)، 1رتبه  574/0با امتیاز  1مسیر شماره  -

  پیست اسکی چلگرد و چشمه دیمه) ( مقصد با محوریت، 2رتبه شماره  456/0با رتبه  5مسیر شماره  -

  زاینده رود) سد ( مقصد با محوریت، 3رتبه شماره  437/0با امتیاز  6مسیر شماره  -

  )4( مقصد با آبشار دره عشق و سد کارون ، 4رتبه شماره 431/0با امتیاز  3مسیر شماره  -

  ( مقصد با محوریت آبشار آتشگاه)، 5رتبه شماره 371/0با امتیاز  2مسیر شماره  -

  شیخ عالی) مقصد با محوریت آبشار( ، 6رتبه شماره 318/0با امتیاز  4مسیر شماره  -

  بوده است. 431/0دست آمده در همه مسیرها  ، میانگین امتیاز بههمچنین

داراي امتیاز کمتر از میانگین هستند و  4و  2مسیر شماره  داراي امتیاز باالتر از میانگین و 6و 5و 1مسیرهاي شماره 

درصد 5/177برابر با  و ضریب نابرابري بین مسیرها 765/0معیار . انحراف استداراي امتیاز حول میانگین  3مسیر شماره 

  .مورد مطالعه در مسیرهاستهاي  بري بسیار باال در بین کلیه شاخصضریب نابرا دهندة انکه این امر نش، است

  

  هاارائه پیشنهاد گیري و نتیجه

یکی از عوامل بسیار مهم در زمینه جذب گردشگر به نواحی مقصد است. شناسایی  ،امروزه تقویت مسیرهاي گردشگري

از  ،توزیع فضایی بهینه خدمات پشتیبان گردشگري در طول مسیر ،هاي گردشگري و همچنین ها و زیرساخت جاذبه

در صورت  ،. بنابرایناستعوامل بسیار مهم در زمینه رونق گردشگري و افزایش رضایت گردشگران و مردم محلی 

سزایی در نقش ب تواند میاستان چهار محال بختیاري با داشتن شش مسیر منحصر به فرد گردشگري ، ریزي صحیح برنامه
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ریزي و توسعه   سیرها به یک میزان قابلیت برنامهدهد که همه م نتایج این بررسی نشان می رونق گردشگري داشته باشد.

در رونق سایر مسیرهاي اري نمود و سود حاصل ازآن را ذگ مسیرهاي با امتیاز باالتر سرمایهباید ابتدا در  ،ندارند. بنابراین

. در بررسی استخور در مسیرهاي گردشگري پایدار و در ریق کرد. ماحصل چنین تفکري توسعۀیافته تز کمتر توسعه

اي  دهی از طریق و وزن تاپسیسگانه گردشگري استان چهار محال و بختیاري با استفاده از مدل  ششوضعیت مسیرهاي 

داراي رتبه آخر  4داراي رتبه اول و مسیر شماره  1مشخص شد که بین مسیرها نابرابري وجود دارد و مسیر شماره اچ پی 

 3و  6داراي امتیاز باالتر از میانگین ؛ مسیرهاي شماره  5و 1دهد که مسیرهاي شماره  نشان می تاپسیس است. میانگین امتیاز

  پایین تر از میانگین قرار دارند. 4و2 نگین و مسیرهايحول میا

با ، 5مسیر شماره ، با محوریت تاالب چغاخور در رتبه اول، 1مسیرگردشگري شماره، نجام شدههاي ا در تحلیل

رتبه ، وجود آبشار دره عشق و سد کارون با، 3مسیر شماره ، پیست اسکی چلگرد و چشمه دیمه در رتبه دوم محوریت

با ، 2با محوریت سد زاینده رود در رتبه چهارم و مسیر شماره  6مسیرشماره ، به خود اختصاص داده استسوم را 

ششم  با محوریت آبشار شیخ عالی در جایگاه، 4مسیر شماره در رتبه شماره پنجم و در نهایت،  محوریت آبشار آتشگاه

در توزیع بهینه تعادل  از وجود نابرابري و عدمالن نشان در سطح راهبردي و ک پژوهشنتایج این  قرار داشته است.

درصد  176نابرابري به بیش از  به طوري که این است؛گانه ششهاي گردشگري در بین مسیرهاي  ساخت خدمات و زیر

  شود: می زیر توصیه هايو تقویت مسیرهاي گردشگري استان پیشنهاد براي کاهش نابرابري .رسد می

  ؛گردشگري استان تفصیلی مسیرهاي تهیه طرح -  

  ؛اي توسط منابع رسانه، هاي گردشگري به جاذبه گذاري براي شناسایی منابع و تبدیل آن سرمایه -

  ؛در مسیرهاي گردشگري و بهبود کیفیت تجهیزات موجود تقویت امکانات و تسهیالت -

  ؛ي مناسب در مسیرهاي گردشگري استانها ها و توقفگاه افزایش پارکینگ -

  ؛تابلوهاي راهنما در مسیرهاي اصلی گردشگرينصب  -

  ؛تقویت نورپردازي در مسیرهاي گردشگري -

   ؛هاي باستانی و تاریخی در مسیرهاي گردشگري استان نگهداري و مرمت بناها و محوطه، حفاظت -

  ؛توریسم زمستانی و تابستانی در مسیرهاي گردشگري استان يریزي در جهت ارتقا برنامه -

  ؛زیرسازي و آسفالت، هاي استان از نظر شیب و بهبود وضعیت جادهسازي  راه -

  ؛بهبود وضعیت نظافت در سطح در مسیرهاي گردشگري استان -

  ؛هاي عرضه سوخت(بنزین و گاز طبیعی فشرده) ایش و بهبود کیفیت جایگاهافز -

  ؛هاي بین راهی در مسیرهاي گردشگري استان افزایش مجتمع -

  ؛هاي استان در مسیرهاي گردشگري لی توسط کارکنان هتلاستفاده از لباس مح -

 ؛افزایش نقش صنایع دستی و هنرهاي محلی در مسیرهاي گردشگري -

  ؛گسترش تولید و فروش صنایع دستی محلی به گردشگران در مسیرهاي گردشگري -

 هاي موسیقی و رقص محلی در مسیرهاي گردشگري. استفاده از گروه -
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زیر قابل  راهبردها طبق سه ریزي و شناسایی مسیر آمده از لحاظ راهبردي، روند برنامهدست  به یا توجه به امتیازات

  :انجام است

 ساختدر این راهبرد کاهش ضعف زیر .هاي تدافعیراهبردبا  6و  2تقویت مسیرهاي گردشگري  و ریزي برنامه -

  .است تهدیدات مسیرها به منظور کاهش

خوب  هاي این راهبرد با توجه به توان در .هاي تهاجمیراهبردبا  5و  1تقویت مسیرهاي گردشگري  و ریزي برنامه -  

 .ستورود گردشگر به درون این مسیرها هاي از فرصت گیري هر چه بیشتر بهره، هاي گردشگري ساختزیر

هاي  ضعف ضمن کاهش ،در این رویکرد .انطباقی هايراهبردبا  4و  3تقویت مسیرهاي گردشگري  و ریزي برنامه -  

  .نظر است برداري از ورود گردشگران مد حداکثر بهره، موجود
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