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مقدمه

 یشهر یها بافتبر  یقابل توجه یراتتاث یکی،تکنولوژ های یشرفتپو  یصنعت انقالب یجهدر نت ینیشهرنش یعسر توسعه

 ی،با مشکالت اجتماع ینیرشد شهرنش گونه یناتداوم که  ی(؛ بگونه ا911:911: یی،و رضا ایزدفراست )گذاشته  یبر جا

به (. 911:919:ران،ساسان پور و همکا) استشهرها  یداریبر ناپا یو هشدار ینآفر بحران محیطی، یستو ز یاقتصاد

 یجوامع مطرح بوده و بخش یهدر کل یموضوع مهم علم یکعنوان  به یراخ یها در سال یدارپا یمقوله توسعه شهر عبارتی

مقوله،  این میان( و در 931:919:فر و همکاران، ربیعیاست )را به خود اختصاص داده  یتوسعه شهر یاتاز ادب یعیوس

 یینتب ،ها آن یو مطالعه چگونگ یاییجغراف های یدهپد ییفضا - یمکان یالگوها یللو تح یشهر به بررس فضایی تحلیل

 .پردازد یم یاییجغراف های یدگاهو تحول الگوها در چارچوب د ییرو تغ یریگ عوامل مؤثر در شکل

است.  ها یپراکندگ ییچرا یینو تب ها یپراکندگ یشامل دو مرحله مطالعه شناخت و چگونگ ییفضا تحلیلو شناخت 

 یی،فضا یالگوها ییشناسا یی،فضا ییراتتغ یبررس یی،فضا های یپراکندگ ییشامل شناسا ییفضا یلتحل یاصل یها مؤلفه

 یها عنوان کانون شهرها به رو ین(. ازا531:918ی،پورمحمد یو فخر ی)شماع هاست یپراکندگ ینب ییروابط فضا ییشناسا

 ینتر به مهم یمسائل شهر و شهروند رو ینازا (.varol et al,2010:1روند ) یبه شمار م ییو فضا یاقتصاد ی،توسعه اجتماع

داشته، اما در  یتشهر در مفهوم عام آن اهم یزدوره ن ازاین یشاست. پ شده یلانسان تبد یزندگ یفیو ک یمسائل مؤثر بر ابعاد کم

پرداختن به  لذاشده است.  خصصان ادراکاز مت یفراتر یفط یزاز مردم و ن تری یعوس یفتوسط ط یتاهم یندوران معاصر ا

شهروندان در شهرها،  یزندگ یو کم یفیک یتبهبود وضع ی،باهدف حل مشکالت شهر یکشهر که هر  یدجد های یتئور

است مهم  ازپیش یشب، اند شده مطرح غیرهتر شدن و  مطلوب یسو شهر به یشبردشهر، پ یریتشهر، مد یطمح یفیتارتقاء ک

در قرن گذشته  ینکره زم ینشهرنش جمعیتکه  یدهباعث گرد یفیو ک یتوسعه کم ین( و ا951:912ران،پور و همکا ساسان)

 بینی یشپاست. مطابق  یدهرس 9998در سال  یلیاردم 9/9به حدود  9999نفر در سال  یلیاردم 5/9و از  گرددبرابر  9:از  یشب

در شهرها  9999در سال  ها آندرصد  39از  یشو ب 9999تا  9999 یها سال ینب یادن یتجمع یشافزا یسازمان ملل؛ تمام

 یروند در کشورها یناتفاق خواهد افتاد و ا توسعه درحال یدر کشورها یتجمع یشافزا یندرصد ا 19     یبا تقرخواهند کرد؛  یزندگ

از  یادیا مشکالت زدر شهرها ب یزندگ ،بین یندرا(. 291:912:و همکاران، علوی) گیرد یمبه خود  ینمود بارزتر توسعه درحال

 یطیمح های یآلودگ ید( همراه است. تشدیرهو غ یو روان یروح های یماریبو  یهنقل یطوسا یکهوا، تراکم، تراف آلودگی) یلقب

 بیانی،به (. 991:919:و همکاران، زیاریاست )شده  یاراض گونه ینا یکاربر رییو تغ یشهر درون یرفتن فضاها ینسبب از ب

 توسعه یها شاخصبزرگ، باال بردن  یشهرها یژهو بهاستاندارد شهرها  ازحد یشب یشدن و آلودگ یعتاز صن یمشکالت ناش

، حفظ ها گفتمانو  ها فرهنگ، تعامل ییزا اشتغال ی،انسان یروین یو کارآمد یور بهره یشافزا یی،روستا یها مهاجرت ی،انسان

 هان امروز با آن روبرو است.است که ج ییها دغدغهاز  یدارپا توسعه درمجموعو  زیست یطمح

است که  یگردشگر یوهاسنار یناز ا یکی. یدندجد یها روشو  ها راهخلق  یا سناریوها یاز کشورها در جستجو یکهر 

خود  یتوسعه مل یها برنامهبرخوردارند، آن را در  یتمز یناز ا یمکان یتکه به لحاظ موقع ییکشورها یژهو بهاغلب کشورها 

برسند  یزن یمهم یمهم به دستاوردها ینا یهخود را سرعت بخشند و بر پا یتوسعه مل یندبتوانند فرآ یقطر یناز اتا  اند گنجانده

(Walpole and Goodwin,2000:34.) به لحاظ جهان یخدمات صنعت ترین بزرگ یگردشگر ، صنعتیگرد عبارت به 
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 ی(. گردشگر109 919:و همکاران، ی)راسخ دارد ه دنبالب را یادیز یاقتصاد و یاجتماع راتییتغ آن که رشد است ییدرآمدزا

 ین( و ا19 919:د )گلسر،یآ یم حساب به یین منابع درآمدزایتر از مهم یکیما، جزو  روزمره یاز زندگ یعنوان بخش عاد به

اند  نهاده نام "ینامرئ صادرات" را آن اقتصاددانان هک دارد تیشورها اهمک یاجتماع -اقتصادی توسعه در یا اندازه به صنعت

و  یجهت توسعه اقتصاد یراه عنوان به گردشگری(، 99:9) :یگردشگر یجهان سازمان یآمارها اساس بر(. 192 913:،موحد)

مفهوم  یریگ شکلبا توجه به  لذا ؛است قرارگرفته توسعه درحال یاکثر کشورها بخصوص کشورها موردتوجهجوامع،  یاجتماع

 Lai and) است یداریپا یسو بهجهت گام برداشتن  ییبه دنبال الگو یعصنا یرهمانند سا یزن یصنعت گردشگر یدار،توسعه پا

Napal, 2006: 54.) داشته و  یا ژهیو یاقتصاد ریدر مطالعات تأث یگردشگر یبرا یاجتماع-یاقتصاد یداریپا ان،یم نیدر ا

(؛ Kronenberg and fuchs, 2021: 2دارد ) یاساس تیاهم یگردشگر ی، تمرکز بر رویرشد اقتصاد یها میپاراداارتقا  یبرا

انجام نشود،  ینهزم یندر ا یحیصح یزیر برنامهقائل شد، اگر  یصنعت گردشگر یبرا توان یمکه  یفراوان یایمزا باوجوداما 

 انعنو بهصورت نه  ینرا به وجود خواهد آورد و در ا یو اقتصاد یاجتماع ی،فرهنگ ،محیطی یستز تبعات یتوسعه گردشگر

 یراستا در حال حاضر روش اساس ینو نامطلوب مطرح خواهد شد. در ا آور یانز یتفعال عنوان بهبلکه  ،و منفعت پرسود یتیفعال

 یعموم یکردرو یک یگردشگر یدارتوسعه پا یاستاست، س یدارنائل شدن به توسعه پا رود یمبه کار  یکه در توسعه گردشگر

 ییفضا یلمنظور تحل ینبد (.Altinay and Kashif, 2005: 274) است رارگرفتهق موردتوجه ها دولت یقاست که از طر

است که موجب اجتناب از  یگردشگر یداراز الزامات مهم توسعه پا یکیمختلف،  یها استاندر مناطق و  یتوسعه گردشگر

 یندبخش از فرا ینتر مهم ی،گردشگر یها جاذبهمقاصد و  یابیو ارز یبند سطح. لذا گردد یم ییفضا های ینابرابرو توسعه  یجادا

 یاییپو تواند یمو  گیرد یمشکل  شده یینتع یشاهداف از پ یکه بر مبنا شود یمرا شامل  یتوسعه گردشگر یاستراتژ یینتب

 یریتمد توانند یم یزانبرنامه ر یبند سطح یندگسترش فرا با(. 9:1:910:و همکاران، مشکینیکند ) ینرا تضم یگردشگر

 یفضاها های یتظرفتعداد گردشگران و  ینب یاساس هماهنگ ینگردشگران داشته باشند و بر هم یقاضابر ت یبهتر

 (.981:919وند، موسیو  شماعیگردد ) یم یجادا یگردشگر

 یررا در طول دو دهه اخ یو توجه مجامع جهان یافتهنمود  یمهم و ضرور یا مسئله عنوان به یداریپا یمپارادا بنابراین،

در دهه  یدارو توسعه پا یدر مورد ارتباط گردشگر ییها بحث ی،جهان یها چالش ینب کرده است. به دنبال ابه خود جل

و  یزگردهام ،ها کارگاه(، :11:) یور اجالسبعد از  و (van der,2005:165است ) یافته گسترشو  شده مطرحگذشته 

در  یبه توسعه گردشگر جانبه همه یارتباط مفهوم ینیتب یبرا ییها تالشبرگزار شد و  ینهزم یندر ا یمتعدد یها اجالس

و  یسامان اکبریاست )معطوف شده  یو مقاصد گردشگر یدر نواح یفرهنگ یا یعیطب یطمحافظت از مح ینع

تا بتوان حرکت  یدبه اجرا درآ یمشخص و مدون یو خط و مش یاستباس یدبا یدارپا گردشگری(. 991:919همکاران،

نامتعادل امکانات و  یعتوز باری،( و 811:951:،پوراشلیکی یعلو  یعه)شکند  ینتضم جانبه همه توسعهرا در  یدبخشیام

 ییفضا یچه ینبنابرا .خواهد داشت یگردشگر های یتفعالشهروندان به  یشو گرا یالتبر تما ینامطلوب یرتأثخدمات 

است امکان  قرارگرفتهدر آن  یتاسب فعالکه بستر من ییکامل برآورده سازد. فضاها طور بهرا  یازهاتمام ن تواند ینم

هر نوع  یمقدمه حتم توان یمرا  ییفضا یعو توز یلتحل ین. بنابراکند یمرا فراهم  یالتو تما یازهابه ن یابیدست

                                                                                                                                                                   
1. World Tourism Organization (WTO) 
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 یمو تصم یزانبرنامه ر موردتوجهخرد  یزیر برنامه ازآنجاکهراستا  یندر ا و( 521:913فوالدی،داشت ) یطیمح یزیر برنامه

 یدارو رتبه پا یزانم شناختو  یدارپا یگردشگر ییفضا توزیع و یبند سطح تحلیلو  ارزیابیلذا  ؛گیرد یمقرار  یرانگ

از  یکیکه به عنوان  یلشهر اردب یمقوله برا ینو ا یابد یمبس دوچندان  یتیاهم یلاردب یاز مناطق شهر هرکدام

 یلاردب یاز مناطق شهر یکه برخ یوده است؛ بگونه اب ای یژهوجلوه  یکشور دارا یرشناخته شده گردشگر پذ یشهرها

 یاجتماع – یاقتصاد ینابرابر ینو هم چن یافتگیامر باعث توسعه  ینبوده و ا یدر گردشگر یشتریتوسعه ب یدارا

 .طلبد یمرا  ییو فضا یعدالت اجتماع یشده است که لزوم توجه در راستا یلاردب یدر مناطق شهر ای یژهو

از مناطق  هرکدامتناسب در  یزانم ازنظرآن  بندی یتاولو یگردشگر ییفضا یبند سطحهت پژوهش در ج ینا 

مهم بتوان  ینتا با ا است موردبررسی یها شاخصبا توجه به  یدارپا یگردشگر ییفضا یعو شناخت توز یلاردب یشهر

 .بدست آورد یشترب یاز نابرابر یریجلوگ یبرا ای یژهو یو راهبرد ییاجرا یشنهاداتپ



پژوهشينظرمبانی

فضا  چیدمان .کند یمفضا و از رابطه فرم و عملکرد بحث  یندمانچ ازبزرگ است که  یاسبا مق ییفضا ،جغرافیایی فضای

روش  ین. لذا در اکند یم یفتوص یکرا نسبت به فواصل متر ییفضا یپند یکرهپ یکروابط توپولوژ یاست برا یروش

بان و همکاران،  دیده) .شود یم یلگراف تحل یکآن به  یلتبد یقآنها از طر نیفضاها و نحوه ارتباط ب یبترک یالگو

 است. فضایی بندیو سطح  فضاییشناخت ساختار  برای بستری این( 919:

دن به یت بخشینیدر ع تواند یماست و  ییشتر واجد ارزش اجرایه بکاست  یمفهوم یگردشگر یسطحبنـد

 یابیو ارز یسطح بند(. 98-951123:و شجاع،  ییایضباشد )ارگشا ک یگردشگر یها پهنهـزان در یبرنامه ر های یشهاند

که  است یشهر یتوسعه گردشگر یاستراتژ یینتب یندبخش از فرا ینتر مهم، یشهر یگردشگر یها جاذبهمقاصد و 

، نوابخش ی( قاسمکند ینرا تضم یشهر یگردشگر یاییپو تواند یمو  گیرد یمشده شکل  یینتع یشاهداف از پ یبرمبنا

گردشگران داشته باشند. بر  یبر تقاضا یبهتر یریتمد توانند یم یزانبرنامه ر یندفرا ین( با گسترش ا913: ی،و کردوان

الزمه توسعه مقاصد  یرساختهابه خصوص ز یگردشگر یفضاها یتتعداد گردشگران و ظرف ینب یاساس هماهنگ ینهم

و خدمات موجود  یگردشگر یرساختهایبر اساس ز یسطحبند (919129:، یوندو موس یاست )شماع یشهر یگردشگر

 همچنیناست.  یضرور ین آنها امریب یل نابرابریاز و تعدین خدمات مورد نییشناخت تفـاوتهـا، تع ی، برایدر نواح

است که موجب  شهری یگردشگر یداراز الزامات مهم توسعه پا یکی شهریدر مناطق  یتوسعه گردشگر ییفضا یلتحل

 .گردد یمتوسعه  یبرا یشهر یاز همه فضا ینهبه یریسبب بهره گ و ییفضا یهایو توسعه نابرابر یجادب از ااجتنا

 ی، گردشگریپساصنعت یشرفتهشده است. در جوامع پ یتوسعه گردشگر یهبه فرض ی، توجه قابل توجهیراخ یدر سالها

استفاده از  یایحال توسعه قصد دارند از مزا در یکه کشورها ی، در حالشود یم یاز رشد تلق یدیبه عنوان منبع جد

 یعامل عنوان به یجهان معاصر، گردشگر در(. لذا Mikulic, et al,2021:2) یرندبگشدن بهره  یارتباطات در عصر جهان

موجب تنوع درآمدها و  یتوسعه صنعت گردشگر ی،صنعت ی. در کشورهاگردد یم یجوامع تلق یزندگ یفیتجهت بهبود ک

نرخ  که یطور به، کند یم یجادصادرات ا یبرا یفرصت توسعه درحال یو در کشورها شود یمدر اقتصاد  یهنگکاهش ناهما
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رشد و توسعه صنعت  یراخ یها دهه(. در 391:919:نژاد، یو پازوک صالحیاست ) یشترصادرات ب یآن از اشکال سنت رشد

و  توسعه درحالو  یافته توسعه یاز طرف کشورها یعمده اقتصاد های یتفعالاز  یکی عنوان بهو اتخاذ آن  یگردشگر

حاصله  یدرآمدها یشافزا یرا بر آن داشته تا برا یزاندر جهت جذب گردشگران، برنامه ر یرقابت مقاصد عمده گردشگر

و تالش  یتجربه گردشگر یفیتلذت و ک یگردشگران و ارتقا یترضا یشبه دو مقوله مهم افزا یگردشگر های یتفعالاز 

امروزه همه کشورها، اعم  ینچن هم(. 251:919:نژاد، یو شعبان قالیباف) یندنماتوجه  یزبانحفظ منافع جوامع م یادر راست

در  خصوص بهموضوع  یناست. ا یرپذ امکان یزیر برنامهتنها با  یا توسعهکه هر  اند یرفتهپذ توسعه درحالو  یافته توسعهاز 

 یتاهم یلبه دل ی،گردشگر یدارحرکت به سمت توسعه پا ارتباط یندرا. ابدی یم یشتریب یتاهم یدارارتباط با توسعه پا

داشته  تواند یمکه  محیطی زیستو  یاسیس ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یبالقوه مثبت و منف تأثیراتو  یخاص گردشگر

 ینچن هم .(591:919:موحد و همکاران،بود )خواهد  یافتیو دست ن یرپذ امکانو مناسب  یقدق یزیر برنامهباشد، بدون 

 بعددر سه  یسهم مهم تواند یم یاظهار داشته که توسعه گردشگر ی،جهان یالزم به ذکر است که سازمان گردشگر

 (.Reihanian, et al,2012:223) یدنما یفا( امحیطی یستو ز یاجتماع اقتصادی،) یدارتوسعه پا

 

 
يگردشگرتوسعهيکردهایرويریگ:جهت0شمارهشکل

009:0991زاده،لیاسماع:منبع

 

در  یداریپا یدایشضمن شناخت ابعاد مؤثر در پ ی،در صنعت گردشگر یداریدر نگرش پا ی،به اعتقاد بانک جهان ینچن هم

ابعاد را بهتر  دیگرو رشد  پایداری برای ساز ینهابعاد زم یادر آن ابعاد، عامل و معلول  یداریپا یزیر برنامه یبرا یستآن، با

 یگردشگر یتاز وضع یقیدق یعلم یابیو ارز شده ییشناسا یدارپا یگردشگر یها ها و معرف شاخص یستیبا لذا، رد.ک شناسایی

 یردموردسنجش قرار گ یدار،پا یگردشگر یارهایبا توجه به اصول و مع یگردشگر یقطر ینتا از ا یدآن به عمل آ یامدهایو پ

از  یکی ییفضا یلاست. تحل یاییجغراف های یطمحدر  ییفضا یلتحل زمندیان مقوله ینا که( 051:918و همکاران، یاءآبادی)ض

خاص و منحصر به فرد  های یژگیومجموعه  یکاز  یوهش ین. اآید یمبه شمار  یادر جغراف یمطالعه مکان های یوهش ینمعتبرتر

است و در  یکاربرد یا مطالعه      ساسا ا ییفضا یل. تحلکند یممتفاوت  یادر جغراف یمطالعات مکان یدگربرخوردار است که آن را از 

مقدمه  توان یمرا  ییفضا یل. لذا تحلباشد یم یو انتقاد یابجستجو گر، ارز یهمواره نگاه یطیو عوامل مح یطآن، نگاه به مح

 (.21:951و همکاران، نوریدانست ) یطیمح یزیهر نوع برنامه ر یحتم
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 های یرساختز یینتع ینو هم چن یتمرکز یینتع یبرا یاریمع یو مناطق گردشگر ینواح یسطح بند ین،ب ینا در

استفاده از  یاییدر مطالعات جغراف ای یانهراو  یامار یها روشاست. امروزه با  ینواح ینب ینابرابر یلو تعد یازمورد ن

 ینیراستا تع یناست. در هم یگردشگر ینواح یسطح بند یارمع ینتر متداولگوناگون  های ینهزممختلف در  یها شاخص

گردشگر و ارائه خدمات مناسب و  یعتوز یبرا یکه بتواند چارچوب موثر یگردشگر یاز نواح یسلسله مراتب یلو تشک

و  ها جاذبه ییفضا یلتحل یراخ یها سال ی(. لذا ط151:919و همکاران، غفاریاست ) یکارکرد مطلوب داشته باشد ضرور

انجام  یشهر یخدمات در نواح یعو توز یگردشگر یها مکان یمورفولوژ یبا هدف بررس یگردشگر های یرساختز

از جمله  یو خدمات گردشگر ها یرساختزنامتناسب  یعو به دنبال آن توز یسطح بند ی،. فقدات رتبه بندشود یم

است در کشور ما ملموس  یتوسعه صنعت گردشگر یها طرحاز مطالعات و  یاریکه در بس یو مشهود یادیبن های یکاست

 یگام مهم تواند یم یدر سطح مناطق شهر یگردشگر ییفضا یبند و سطح یللذا تحل (.821:919لک،و م کالنتری)

 باشد. یدارپا یبه گردشگر یابیدست یبرا یگردشگر های یتظرف یشناخت و چگونگ
 

پژوهشروش

اطالعات در  یر. گردآواست تحلیلی-توصیفیو از نظر روش  کاربردی تحقیقاتپژوهش با توجه به نوع هدف، از نوع  این

صورت  خام به یها داده یاست. الزم به ذکر است که گردآور یا ( و پرسشنامهیا )کتابخانه یآن به دو صورت اسناد

 یروش اقناع به یلشهر اردب یشهر یزیر و برنامه ینفر از متخصصان شهرساز 28 یانپرسشنامه محقق ساخته و در م

مختصر هرکدام  یاربس یفبه توص یلصورت گرفته است. در جدول ذ یق شهربر هرکدام از مناط یژهو یدو با تأکانتخاب 

 .شود یشده پرداخته م بکار گرفته یها از مدل

 اینشده است که در  استفاده بندی اولویتو  ارزیابیسنجش،  تحلیل، برای متفاوتی های مدلها و  تاکنون از روش

 های روشرساند.  یاریمسائل  پیچیدگیرا در تعامل با  گیر تصمیم تواند می معیارهچند  گیری تصمیم های مدل میان

است که بسته به اهداف مطالعه،  ریاضی های تکنیکاز  وسیعی طیف( شامل MCDM) معیارهچند  گیری تصمیم

خانواده  اعضایاز  یکیعنوان  به SAWو  ویکور، هالکتر های تکنیک. گیرد میمختلف آن مورداستفاده قرار  های روش

MCDM  توان میآن را  دلیل ترین مهماست که  یافته ای ویژه جایگاهمختلف در علوم گوناگون  مفاهیم بندی رتبهدر 

 اینکه(. با توجه به 1:9 955: و همکاران، پورطاهریدانست )آن  اجراییعدم مشکالت  نیزو شفاف و  ریاضیمنطق 

 گیران تصمیم برای متفاوتی اهمیتار دارند که از قر یارهاییمع                   نوعا  در ارتباط با  معیارهچند  گیری تصمیم های روش

 (.18: 9551: )اصغرپور، وجود داشته باشد اطالعاتی معیارها نسبی اهمیتبرخوردارند، لذا الزم است که در رابطه با 

9، 9ه، الکتر:ویکور چندمعیاره گیری تصمیم های مدلاز  یریگ پژوهش با بهره یندر ا ینبنابرا
SAW لند کپ یو مدل ادغام

 و اطالعات انجام شده است. ها داده یلتحل

 

                                                                                                                                                                   
1: VIKOR(Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje) 

2: ELECTRE(Elimination et Choice in Translating to Reality) 

3: SAW 



 0090 ...یابیدستيبرايدرسطحمناطقشهرییفضايبندوسطحیلتحلوهمکاران:موحد

 

هاوشرحمختصرآنیقمورداستفادهدرتحقهايیکتکن:0جدول

هامراحلکاروفرمولآنتشریحناممدلو

ها  شاخص تیاهم زانیم ایوزن  نییتع یمعمول برا یها از روش یکی 1شانون یآنتروپ
 شتریشاخص ب کی ریدر مقاد یهر چه پراکندگروش آن است که  نیا یاصل دهیاست. ا

 .استبرخوردار  یشتریب تیباشد، آن شاخص از اهم

 (𝐸𝑗شاخص )هر  یآنتروپ ین 𝑝𝑖𝑗  9- 9 تعیین -:

 ((𝑑𝑖درجه انحراف هر شاخص یا اطمینانعدم  تعیین -9

 (𝑤𝑗شاخص )وزن هر  ینتع -2
را  j مثلمشخص  یوزن ذهن قبلاز  گیرنده تصمیماگر  -8

برابر است  شده تعدیلدرنظرگرفته باشد، وزن  شاخص برای

𝑊𝑗با1 =
𝜆𝑗 𝑊𝑗

∑ 𝜆: 𝑊𝑗

𝑛
𝑗=1

 

 یریگ میمسئله تصم کیحل  یبرا ارهیچندمع یریگ میروش تصم کیعنوان  به 1کوریو
جود مختلف( و متعارض توسعه به و یریگ اندازه ینامتناسب )واحدها یارهایگسسته با مع

 .استآمده 

 سینرمال کردن ماتر -9 یریگ میتصم سیماتر لیتشک -:
 نییتع -2نرمال  سیدار کردن ماتر وزن -9 یریگ میتصم
 -8 یوزن نرمال سیماتر ارزش نیتر نییو پا نیباالتر ریمقاد
 (R) یتی( و شاخص نارضاs) تیشاخص مطلوب نییتع
 .یینها یبند و رتبه Qمقدار محاسبه  -3

 نیا. باشد یم ارهیمع چند یریگ میتصم یها روش از یکی(SAW 1) ساده یوزن ده روش
 روش نام با که روش نیا در. است شده ارائه ونی هوانگ و توسط :15: سال در روش
 با م،یتصم سیماتر کردن اسیمق یب از پس شود، یم شناخته زین دار وزن یخط بیترک

 با و آمده دست به دار وزن شده اسیمق یب میتصم سیماتر ارها،یمع یوزن بیضرا از استفاده
 .شود یم محاسبه نهیگز هر ازیامت س،یماتر نیا به توجه

 میتصم سیماتر لیتشک -:
 میتصم سیماتر کردن اسیمق یب -9

 ارهایمع بردار وزن نییتع -9
 برتر. ةنیگز انتخاب -2

 ها نهیگز یبه رتبه بند       لزوما  یعنیاست؛  یا ررتبهیمفهوم روابط غ نیا اساس 1هالکتر مدل
مفهوم تسلط  از الکترهرا حذف کند. در مدل  ییها نهیگزبلکه ممکن است  شود ینم یمنته

 گریکدیبا  یبه صورت زوج ها نهیگزروش،  نی. در اشود یماستفاده  یبه طور ضمن
 یها نهیگزو سپس  ییغالب و مغلوب( شناسا ای) فیضعمسلط و  یها نهیگز سه،یمقا
 mو  اریمع n اره،یچند مع یریگ میتصم کی. اگر در شوند یمو مغلوب حذف  فیضع
شود  یم استفاده الکترهاز روش  نهیگز نیوجود داشته باشد، به منظور انتخاب بهتر نهیگز
 (.991:919همکاران، و یشماع)

 مقیاس بی ماتریس یکبه  گیری تصمیم ماتریس تبدیل -:
با مفروض بردار در  وزین مقیاس بی ماتریس ایجاد -9

 ریتمالگو
 هماهنگ و ناهماهنگ های یسماتر تشکیل -9

 یا آستانهبا حد  مؤثرهماهنگ  یسماتر محاسبه
 .یا آستانهبا حد  مؤثرناهماهنگ  یسماتر محاسبه -2

19:0994مصطفایی،منبع:



(POSET)ادغامیهايتکنیکروشو

آن موقع  یاید،ب دستمسئله واحد به  یک برای متفاوتی های یبند که در باال ذکر شد، رتبه یمختلف های یکتوجه به تکن با

ها، روش بردا و روش  رتبه یانگیناند از روش م ادغام که عبارت یها گوناگون از روش های یبند اجماع در رتبه یبرا یستیبا

مختلف  یها به دست آمده از روش یها رتبه یانگینرا براساس م ها ینهها، گز رتبه یانگیناستفاده نمود. روش م غیرهکپلند و 

MADM، یسهدو به دو مقا ها ینهاستوار است. با روش بردا، گز یتو روش بردا براساس قاعده اکثر کند یم بندی یتاولو 

وجود نداشت و  یتاکثر یو اگر رأ کنیم یم یکدگذار Mوجود داشت آن را با  یتاکثر یرأ یزوج یسهمقا ین. اگر در اشود یم

. تعداد گیرد یقرار م یبه صورت جداگانه موردبررس یزوج یسه. هر مقاکنیم یم یدگذارک Xبود آن را با  یآراء مساو یا

( M) گزینه بردهایروش، آن است که در چند دفعه،  ایندر  اولویت معیاراست  ها ینه، تعداد گزmبرابر با است که  مقایسات

است  یتاکثر ی( در سطر داراM) گزینه بردهایروش آن است که در چند دفعه،  این معیاراست.  اکثریت دارایدر سطر 

 .(891:918:و همکاران، بدلی)
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(Caplandروشکپلند)

 حاجیده چشمه و  محمدیکند ) یمحاسبه م ینههر گز یروش نه فقط تعداد بردها، بلکه تعداد باختها را هم برا این

 .(01:299پور،


یابیارزوتحلیليهامؤلفه

و  یمراکز گردشگر ینتر از مهم یکیعنوان  به یشهخود هم یو فرهنگ یاییجغراف یخی،ارخاص ت یتموقع یلبه دل یلاردب شهر

 یل. لذا شناخت و تحلباشد یم یو خارج یاز گردشگران داخل یتعداد فراوان یزبانمطرح بوده و همه ساله م یرانا یستیتور

. با نماید یم یجابشهر را ا یندر ا یدارپا یگردشگر یابیضرورت ارز ینروو از ا باشد یشهر مهم م یندر ا یدارپا یگردشگر

ها قرار  ها در مدل شاخص شده، تبدیلبه شاخص  متغیرهااست که  ضروریها،  مکان برخورداریسطح  تعیینقبل از  وجود این

پژوهش جهت  این(. پس در 9131:919زیاری،پرداخته شود ) برخورداریسطوح  تعیینداده شوند و براساس ساختار مدل، به 

موجود شاخص  های نسبتاست و با توجه به  شده تبدیل نسبی مقیاسو به  شده شناسایی متغیرهادر مرحله اول  بیشتر، رآییکا

. باشد یمهم م یگردشگر یداریگذار بر پا یرتأث یها ها و مؤلفه امر شناخت شاخص یدر ابتدا ینصورت گرفته است. بنابرا سازی

1 شاخص X1 یها با اسام عنوان شده است که مؤلفه یلاثر گذار بر آن در جدول ذ یها شاخص ینتر مهم یطبق مطالعات اسناد

 برایکه  هایی شاخص. باشند یم ی،1 شاخص کالبدX4 محیطی؛ یست1 شاخص زX3 ی؛1 شاخص اقتصادX2 ی؛اجتماع-یفرهنگ

 یرز 2:و  یمؤلفه کل یرز 83با  یچهار شاخص اصل شاملاند،  پژوهش مورداستفاده قرار گرفته ایندر  پایدار گردشگری ارزیابی

آن در  کلیات( که میدانی پرسشگریخام حاصل از  یها داده یاز گردآور پسشده ) تحلیلها  هر کدام از شاخص یمؤلفه برا

 آورده شده است. ذیلجدول 



یدارپايگردشگریهادربررسهرکدامازشاخصيهایرمولفهوزیاصليها:شاخص1جدول

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14شاخص
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ياوکتابخانهي:مطالعاتاسنادمنبع
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نقشه  یمترس یبرا Arc GISافزار  از نرم گیریبا بهره  ای یسهو مقا یلیتحل - یفیپژوهش توصروش  ابراینبن

ها و  داده گردآوری( است. روش SAWو  TOPSIS ،VIKOR یها روش یب)ترکCapland  یلیو مدل تحل ها یتاولو

مدل در  ینچند یقپژوهش از تلف ینکه ا آنجایی. باشد می میدانیو  یا روش کتابخانه پژوهش به دو ایناطالعات در 

 .گردد یپژوهش مشخص م یهر کدام از مدلها استفاده نموده است؛ لذا نوآور یآزمان یراست یراستا



محدودهموردمطالعه

گزارش سال  ینقرار گرفته است و بر اساس آخر یامتر از سطح در 299:با ارتفاع متوسط  یراندر شمال غرب ا یلاردب شهر

(. محدوده مورد مطالعه )شهر :نفر داشته است )شکل شماره  891902برابر با  یتیجمع 918:درسال  یل،اردب یردارشه 918:

و روند  یزانم یهکتار داشته است. بررس :390برابر  یمساحت و است یافتهشکل  یکواترنر یدشت رسوب یک ی( در رویلاردب

تا  988: یها سال یشهر ط ینا یتکه جمع دهد یسازمان آمار نشان م یتیجمع یبا توجه به آمارها یلاردب یشهر یترشد جمع

نرخ،  ینمدت به لحاظ ا ینکل کشور در ا یشهر یتبا هشت برابر شدن جمع یسهشش برابر شده است که در مقا     یبا تقر 958:

 یدارا یجامع شهرشهر در طرح  ین(. ا919:راود، یانپارس آر مشاور مهندسیناست ) یکمتر از متوسط کشور یطور نسب به

است که عالوه بر  یدر حال این (.918:اردبیل،استان  آماریران، سالنامه یز آمار اکاست )مر یمنطقه شهر 8محله و  98از  یشب

نمونه به  عنوان بهکه  ی. به طوریستبرخوردار ن یدر آن از همگن یزن یمسائل انسان یتوضع یل،حاکم بر شهر اردب یعیمسائل طب

 -53: یتشهر با متوسط جمع غرب شمالدر  یشترب یتجمع یباال یاردر سطح شهر، تراکم بس یتتراکم جمع یجهت پراکندگ

 ینا یها سازهاست که مصالح به کار رفته در  یدرحال ین. اشود یممناطق شهر محسوب  ینتر متراکمنفر در هکتار، جزو  998

 یت. وضعباشد یم تخریبی از نوع بیشتر، ها سازه یهابن یفیتمحدوده از شهر، جزو مصالح کم دوام و از نوع خشت و چوب و ک

لرزه  یندر برابر زم یلادعا باشد که همواره شهر اردب ینبر ا یگواه تواند یمحاکم بر شهر،  یو انسان یعیمجموعه مسائل طب

 (.12 :91:لطفی،باشد ) پذیر یبآس تواند یم



:نقشهمحدودهموردمطالعه0شکل
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 یها حمام ی،باستان یها تپه ی،خیاست. مساجد تار یادیار زیبس یعیطب یها جاذبهو  یخیآثار تار یل دارایدبشهر ار

شهر  های یدنیداز  یعیطب یها مکان، یخیمقدس و تار یها بقعهو  یرمشاه یها بزرگ، گورستان یعمارت ها ی،میقد

خ یبقعه ش یل،اردب یمجموعه بازار سنت یل،شوراب یاچهربه طور خالصه وار شامل د ها جاذبه ینل هستند که معروفتریاردب

 جمعه مسجد، خانه رضا زاده، یمیخانه ابراه ،یحمام آقانق، سن(کداش ا )ین یپل جج، م آبادیپل ابراه، یلین اردبیالد یصف

 (.911: اردبیل، استانداری)پرتال  است یرهو غ

 

پژوهشهايیافته

استفاده کرده و هر کدام از  یدارپا یدر سنجش گردشگر مؤثر لفهمؤ یرز 83با  یاصل شاخص 2پژوهش حاضر که از 

چند  یریگ یمتصم یها مدل یقشده از طر یابیارز اردبیلگانه شهر پنج پرسشنامه از مناطق  یعتوز یقاز طر ها شاخص

کپلند  یادغام یکبا استفاده از تکن یتشده است و در نها یسنج یبو ضر یبند سطح( SAWو  ویکور، هالکتر) یارهمع

 است. گردیدهانجام  پایدار گردشگریوسعه ت یمکان - ییفضا توزیع یینها بندیسطح 



اردبیلگانهپنجمناطق(درگیريیمتصمیس)ماترهادادهخامیس:ماتر9جدول

X1X2 X3X4ومناطقمعیارها
 8/9: 53/9 2/:9 51/9 یکمنطقه 

 55/9 99/9 55/9 99/2 منطقه دو

 3/2: 82/2 99/2 22/9 همنطقه س

 0/2: 92/9 91/9 21/9 منطقه چهار
 98/9 9/:3 99/9 89/9 منطقه پنج

0999یق،تحقهايیافتهمنبع:

 

مشخص شده است که  یلپرسشنامه در هر کدام از مناطق شهر اردب یعخام بدست آمده از توز یها جدول فوق داده در

از  یارهامع یاکه عوامل  ینبدست آمده است. با توجه به ا یارهان وزن معبوده و بدون لحاظ کرد یدر آن کل ها یانگینم

در هر کدام از مناطق براساس  ها شاخصهر کدام از  یوزن نسب یینلذا به تع .باشند ینمبرخوردار  یکسانی یتاهم

 .شود یمشده پرداخته  ینمع یها مدل

 یریگ یمتصم یها مدلاز  یکدر هر  مؤثر یها صشاخهر کدام از  یرتأث یبکه ضر دهد یمنشان  ها یافته تحلیل

در  ،یکو رتبه  یتدر اولو یلاردب سهمنطقه  یفرهنگ – یدر شاخص اجتماع ویکورکه در مدل  یمتفاوت بوده به طور

 یو در شاخص کالبد دوم یتدر اولو دومنطقه  محیطی زیستاول، در شاخص  اولویتدر  یک منطقه ی،شاخص اقتصاد

 – یاجتماع یها شاخصدر الکتره در مدل  ین. همچنباشند یممناطق را دارا  یرنسبت به سا یباالتر یتاز اولو سهمنطقه 

 یت. در نهاباشد یم پنجو  چهار یک، ،سهمناطق  یبرا یباول به ترت یتاولو یو کالبد محیطی زیست ی،اقتصاد ی،فرهنگ

نخست و در  یتو اهم یتبا اولو دوقه منط یکالبد ی،اقتصاد ی،فرهنگ – یاجتماع یها شاخصدر  SAWدر مدل 

 یریگ یمتصم یها مدلکه  دهد یمنشان  ها یافتهاول را جذب کرده است.  یتمنطقه چهار اولو محیطی زیستشاخص 

 ینباشند. در ا تر یکنزدبه هم  یجنتا ینممکن است ا یرا نشان دهد هر چند که گاه یمتفاوت یجنتا تواند یم یارهچند مع
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را به  یمتفاوت     یبا تقر یجهنت SAWمدل  یول باشند یم تر یکنزد یگربه همد یکورو والکتره  یها مدل یجنتا یزن تحقیق

 .دهد یمدر مناطق نشان  ها شاخصلحاظ پراکنش 



اردبیلمناطقدريگردشگرییفضايهاشاخصیرتأثیبضري:رتبهبند4جدول

اثرات

گردشگري

پایدار

مناطق

شهر

اردبیل

ELECTRE VIKOR SAW 

ضریب

یرتأث

رتبه

منطقه

رتبه

نهایی

ضریب

یرتأث  

رتبه

 منطقه

رتبه

 نهایی

ضریب

یرتأث  

رتبه

منطقه

رتبه

نهایی

 – اجتماعی
 یفرهنگ

 (یا مؤلفه 2:)

35/9: 9 9 9 یک منطقه  9 3 998/9  9 :9 

 1 : 0/2:1 2 : 89:/0 9 9 9 دو منطقه

 :: 9 :0/99 9: 9 0/992 : : 2 سه منطقه

 8: 8 35:/0 :: 8 0/999 2 2 9 چهار منطقه

 9: 2 18:/0 99 2 0/829 8 8 : منطقه پنج

 یاقتصاد
 (یا مؤلفه 2:)

9/::: : : 2 یک منطقه  : : 995/9  9 9 

 : : 0/999 9 9 :2:/0 9 9 2 دو منطقه

 9 9 0/932 5: 9 0/293 9 9 9 سه منطقه

 3 2 0/991 9: 2 0/999 2 2 : چهار منطقه

 0: 8 2::/0 1: 8 0/283 8 8 9 منطقه پنج

 محیطی زیست
 (یا مؤلفه 2:)

938/9 2 2 9 یک منطقه  2 :8 995/9  9 0 

 1: 8 95:/0 3: 9 0/909 9 9 9 دو منطقه

 3: 2 8::/0 0: 8 0/959 9 9 9 سه منطقه

 2 : 0/925 2: 9 :0/92 : : 2 چهار منطقه

 8 9 0/241 1 : 0/999 8 8 : منطقه پنج

 یکالبد
 (یا مؤلفه 2:)

89/9: 9 9 : یک منطقه  9 8 :59/9  9 :9 

 5: 2 9::/0 5 2 0/999 : : 9 دو منطقه

 5 : 0/999 9 : :9:/0 9 9 : سه منطقه

 2: 9 03:/0 0 9 02:/0 2 2 -: چهار منطقه

 99 8 95:/0 9: 8 0/999 8 8 -9 منطقه پنج

0999،یقتحقهايیافتهمنبع:

 

 نیتناسب ا بیکه ترت دهد یم نشان الکترهبا استفاده از مدل  داریپا یگردشگر یبند سطحموثربر  یها صشاخ لیتحل

 مناسب، اریبس مناسب، طیشرا یدارا بیبه ترت لیشهر اردب و پنج چهار ،سه دو، ک،ی گانه پنجدر مناطق  ها شاخص

مناطق به  نیا یاز نظر شاخص اقتصاد ،یعاجتما یاز لحاظ شاخص فرهنگ مناسب اریو بس نامناسب مناسب، یتاحدود

از منظر  نی. همنچناند گرفتهقرار  مناسب اریو بس مناسب، نامناسب یمناسب، مناسب، تا حدود اریبس تیدر وضع بیترت

 تا مناسب،نا تیدر موقع بیشهر به ترت نیمناطق ا لیدر شهر اردب یگردشگر یداریبر پا مؤثر یطیمح ستیزشاخص 

 اریبس مناسب، یتاحدود اریبس طیدر شرا یو از نظر شاخص کالبد نامناسب اریو بس مناسباریبس ،اسبمن مناسب، یحدود

 داریپا یگردشگر یمکان – ییفضا لیتحلو  یبند سطحلذا نحوه  قرار دارند. نامناسب اریو بس نامناسب مناسب، مناسب،

 شده است. یبه صورت فوق رتبه و تناسب سنج لیاردب یدر مناطق شهر
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 (ELECTRE)مدلبالیدرمناطقاردبيگردشگريهاشاخصییفضالیتحلويسطحبندنقشه:9شکل

 

 نیتناسب ا بیکه ترت دهد یمنشان  کوریو کیبا استفاده از تکن داریپا یموثربر گردشگر یها شاخص سنجش

 مناسب، یتاحدود مناسب،اریبسمناسب،  طیشرا یدارا بیترت بهپنج  وچهار  سه، دو، ک،ی گانه پنجدر مناطق  ها شاخص

 اریبس تیدر وضع بیبه ترت یو از نظر شاخص اقتصاد یاجتماع یاز لحاظ شاخص فرهنگ نامناسبنامناسب و  اریبس

 یطیمح ستیزاز منظر شاخص  نی. عالوه بر ااند گرفتهقرار  نامناسب اریو بس نامناسب مناسب،مناسب،  یحدود تامناسب، 

 مناسب، یتاحدود مناسب،نا تیدر موقع بیشهر به ترت نیا طقمنا لیدر شهر اردب یردشگرگ یداریبر پا مؤثر

 مناسب یتاحدود مناسب،اریبس مناسب،نا مناسب، طیدر شرا یاز نظر شاخص کالبد مناسب اریبس ومناسب  مناسب،اریبس

 .باشد یمنامناسب  اریبس و
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 (VIKOR)مدلبالیدرمناطقاردبيگردشگريهاشاخصییفضالیتحلويبندسطحنقشه:4شکل

 

 بیکه ترت دهد یمنشان  SAWبا استفاده از مدل  لیاردب یدر مناطق شهر داریپا یگردشگر یها شاخص یابیارز

 یحدود تا مناسب، اریبس مناسب، بیدو، سه و چهار به ترت ک،یدر مناطق  یاجتماع یو تناسب شاخص فرهنگ تیاهم

 در بیترت به لیاردب مناطق در داریپا یگردشگر یاقتصاد شاخص نظر از. باشد یم نامناسب و نامناسب اریبس ،مناسب

 پنجمناطق  یطیمح ستیزو از لحاظ شاخص  ارنامناسبیو بس نامناسب مناسب، یحدود تا مناسب، مناسب، رایبس تیوضع

 تیقرار داشته و در نها و مناسب مناسبرایبس مناسب،نا مناسب،ارنایبس مناسب، یتاحدود طیدر شرا بیبه ترت لیاردب گانه

 مناسب،نا مناسب، داریپا یدر گردشگر لیاردب گانه پنجو تناسب مناطق  تیاهم بیترت یاز منظر شاخص کالبد

 .است نامناسب اریبسو  مناسب یتاحدود ،مناسباریبس
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 (SAW)مدلبالیدرمناطقاردبيگردشگريهاشاخصییفضالیتحلويسطحبندنقشه:1شکل

 

کپلند بهره گرفته شده  یادغام یکاز تکن یقتحق ینقابل قبول، در ا یجبه نتا یابیو دست  یبررسجهت  یتنها در

کردن هر سطر،  و با جمع کند یمشخص م یارهر مع ی( را براXها ) ( و تعداد باختMبردها )کپلند، تعداد  یکاست. تکن

که کپلند به  یازیت امتیگردد. در نها یمشخص م یارهر مع ی( برا∑(Rها  باختهر ستون تعداد  یزن و (∑(Cبردها تعداد 

 یادغام یک. استفاده از تکنشود یم محاسبه (∑(C( از تعداد بردها ∑(Rها  دهد با کم کردن تعداد باخت یم ینههر گز

 یها شاخصدو به لحاظ  و یککه مناطق  دهد یمنشان  اردبیل یدارپا یدر گردشگر مؤثر یها شاخص یرتأث یبکپلند ضر

 باشند یمبرخوردار  یمناطق چهار و سه از تناسب کمتر ومناطق  یرنسبت به سا یباالتر یرتأث یبضر یدارا موردبررسی

حاصله در  یجنتا یشده است و پس از ورود و خالصه ساز یدق 8تعداد بردها و باخت ها در جدول شماره  یقدق یستکه ل

 ذکر شده است. 3جدول 
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کپلندیکباتوجهبهتکنهاشاخصهرکدامازيوتعدادبردوباختهایزوجیسهمقایج:نتا1ولجد

شاخص
مناطق

∑کالبديمحیطیزیستاقتصاديیفرهنگ–اجتماعی 𝑪 

 یفرهنگ – اجتماعی

01941019410194101941 
 X X M M M M M M M M X X M M M M M M M :8 - یک منطقه
 X - M M M M M M M M M M M M M M M M M M :5 دو منطقه

 X X - X M M X M M M M M M X M M M M M M :9 سه منطقه
 X X X - M X X X X M M M M X M M X M M X 1 چهار منطقه

 X X X X - X X X M X M X M X M M M X M M 3 پنج منطقه

 اقتصادی

 M M M M M - M M M M M M M M M M M M M M :1 یک منطقه
 X X M M M X - M X M M M M M M M M M M M :8 دو منطقه

 X M X M M X X - M M M X X M X M X M X M :9 سه منطقه

 X X X X M X X M - M M M X M M M M X M X :9 چهار منطقه
 X X X M X X M X M - X X X M M X M X M X 0 پنج منطقه

 محیطی یستز

 X X X M M M M M M M - X X X X X X X X X 0 یک منطقه
 M X M M M X X M M M M - X M X M X X M M :9 دو منطقه
 :: X M M M M X X M X X M M - X X M M X M M سه منطقه

 M X X X M X X X X M M X X - X M X X X M 3 چهار منطقه

 X X X M M X X X X M X X X X - X M X M X 8 پنج منطقه

 کالبدی

 M X X M M M M M M M X X X X X - M M M M :9 یک منطقه
 M X M M M X X X M M M M X X X M - X X X :9 دو منطقه

 M M M M M X X M X M M M X M M M X - M M :9 سه منطقه
 X M X X M X M M M M M M X X M X M M - M :9 چهار منطقه

 X X X M X X M X X M M M M X X X X M M - 5 جپن منطقه

∑ 𝑅 :9 :2 :9 8 9 :9 :: 0 0 9 9 5 :9 :9 5 8 0 1 2 3  

0999،یقتحقهايیافتهمنبع:



کپلندتکنیکبراساساردبیليگردشگريهاشاخصیرتأثیبضریینهابندياولویت:1جدول

∑مناطقشاخص 𝑪 ∑ 𝑹 ∑ 𝑪 −  ∑ 𝑹 یتاهمبندياولویتیرتأثرتبهمنطقهاهمیت

عی
ما
جت
ا

 
– 

نگ
ره
ف

 ی

 :: 9 9 9: 8: یک منطقه

ت
لوی
او

 
وم
س

 

 2 : 2 2: 5: دو منطقه

 9: 9 : 9: 9: سه منطقه

 0: 2 -2 8 1 چهار منطقه
 5: 8 -2 9 3 پنج منطقه

ی
صاد

اقت
 

 9 : 3 9: 1: یک منطقه

ت
لوی
او

 
ول
ا

 

 8 9 2 :: 8: دو منطقه
 5 9 9 0 9: سه منطقه

 1 2 9 0 9: چهار منطقه

 99 8 -8 9 0 پنج منطقه

ت
یس
ز

 
ی
یط
مح

 

 3 2 2 9 0 یک منطقه

ت
لوی
او

 
رم
ها
چ

 

 1: 9 -2 5 9: دو منطقه

 2: 9 -: 9: :: سه منطقه
 3: : -2 9: 3 چهار منطقه

 8: 8 -9 5 8 پنج منطقه
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∑مناطقشاخص 𝑪 ∑ 𝑹 ∑ 𝑪 −  ∑ 𝑹 یتاهمبندياولویتیرتأثرتبهمنطقهاهمیت

ی
بد
کال

 

 9 9 0 8 9: یک منطقه

اولوی
 ت

دوم
 

 9: : 9 0 9: دو منطقه

 0 9 2 1 9: سه منطقه

 : 8 5 2 9: چهار منطقه
 9: 2 9 3 5 پنج منطقه

0999ق،یتحقيهاافتهی:منبع

 

 نی. بر ادهد یمنشان  لیاردبرا در شهر  داریپا یبر گردشگر مؤثر یها شاخصهرکدام از  یرگذاریفوق تاث جدول

که  ها شاخصبر اساس اوزان هر کدام از  لیاردبدر شهر  یگردشگر یداریبر پا مؤثر گانه پنج یها شاخص انیاساس از م

را  یرگذاریتاث زانیم نیشتریب یاقتصادشاخص  ،باشد یم ارهیبکارگرفته شده چندمع یها مدل لیمنتج از پرسشنامه و تحل

و  یفرهنگ-یاجتماع ،یکالبد یاه شاخصرا به خود اختصاص داده و پس از آن  لیاردبشهر  یگردشگر یداریدر پا

در  مؤثر اریرمعیز 2: صیتلخ ها شاخصقرار دارند. الزم به ذکر است که هرکدام از  یبعد یها تیاولو در یطیمح ستیز

را در  لیاردبشهر  گانه پنجتناسب به دست آمده مناطق  بیضر لیجدول ذ نی. همچنباشد یم یاصل یها شاخص

از  لیاردبکه منطقه دو  دهد یمکپلند را نشان  یبه کار رفته در مدل ادغام یو مدلها اوزان قیبا تلف داریپا یگردشگر

 در بیترت بهپنج  و چهارمناسب و مناطق سه،  طیدر شرا کی قهمناسب، منط اریبس طیدر شرا یداریپا یلحاظ گردشگر

 .اند گرفتهقرار  و نامناسب نامناسب اریبس مناسب، یحدود ات تیوضع



کپلندکیتکنطیمحدرمناطقازکدامهریسنجهیبهنشناختوگریدهمبامناطققیتلف:1جدول

داریپايگردشگریمکان-ییفضاعیتوزتناسبمنطقهنام

 مناسب کی منطقه

 مناسب اریبس دو منطقه

 مناسب یتاحدود سه منطقه

 نامناسب اریبس چهار منطقه

 نامناسب پنج منطقه

0999،قیحقتيهاافتهی:منبع

 

، مناطق نماید یم یقتلف یگررا با همد VIKORو  SAW ،ELECTRE یکپلند که مدلها یادغام یکاساس تکن بر

مناسب و  یمناسب، تا حدود یارمناسب، بس یطشرا یدارا یببه ترت یدارپا یاز منظر گردشگر اردبیل یشهر گانهپنج 

به  یها مدلاوزان و  یقتلف یکتکن ینگفت که بر اساس ا توان یماساس  ینقرار دارند و بر ا و نامناسب نامناسببسیار

از لحاظ  یعنیقرار دارد  مناسب یاربس یتدر وضع اردبیلمنطقه دو شهر  یدارپا یکارگرفته شده، از منظر گردشگر

گرفته قرار  یدر رتبه بعد یکرا به خود اختصاص داده و منطقه  یتاهم یشترینب یگردشگر یداریبر پا مؤثر یها شاخص

از نظر  یعنیقرار دارند،  نامناسبو  بسیارنامناسب ،مناسب یتا حدود یطدر شرا و پنج چهار ،مناطق سه یناست. عالوه بر ا

 .اند داشتهرا  یتاهم ینکمتر یدارپا یبر گردشگر مؤثر یها شاخص
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 کپلندتکنیکمناطقبادرمؤثريهاشاخصیقباتلفیلشهراردبيگردشگرییفضابنديسطح:نقشه1شکل

0999،یقتحقهايیافتهمنبع:

 گیرينتیجه

حمل ونقل  یزاتتجه یرایی،پذ یساتتاس ی،اقامت یساتتاس یرنظ یصنعت یها بخشاز  ای یرهزنج یرندهدر برگ ی،گردشگر صنعت

در  پایداری بین این. در اند شدهمتشکل  یشهر گردشگران یبرا یخدمات یالتاست که به منظور فراهم آوردن تسه غیرهو 

 یتو در نها محیطی زیست ی،اقتصاد ی،فرهنگ ی،ابعاد اجتماع و معیارها، ها شاخص مستلزم توجه نظام مند به گردشگری

که به  بوده ینبر ا یمطالعه سع یندر ا بنابرایناست.  یندگانآ یمنابع برا ینا یامروز و حفظ و ماندگار یازمطابق با ن یکالبد

 یرز 2:شامل  کدامهر که  موردبررسی یها شاخصو با توجه به  ییدارپا یابیارز سنجش و یها شاخصزارها و از اب یریگ بهره

 یابیمورد سنجش و ارز یبه صورت کاربرد اردبیلشهر  گردشگری یاره،چندمع های یکتکنبا کمک  باشند یم یرمعیارو ز مؤلفه

بدست  یها وزن (یمدل مجموع ساده وزن و ویکور، هالکتر) یریگ یمصمت یها مدلبه دست آمده با استفاده از  یج. نتاگیردقرار 

 یتا برا اند یدهگرد یابیمورد سنجش و ارز ،یرتأث یبضر یزاناز م یقرار گرفته و بر اساس برخوردار یتقابل موردبررسیآمده 

 یلاطالعات موثق و قابل تحل یلاردب یدر هر کدام از مناطق شهر یدر گردشگر یداریپا یزانو پراکنش م یعشناخت نحوه توز

 یمتفاوت یجمختلف، نتا یها مدل یجنتا ،اردبیل یمناطق شهر یژگیهایو و ها مدل ینا یت. با توجه به ماهفراهم گردد یمیو ترس

ز که هر کدام از مناطق در هر کدام ا یا بگونهاست.  یدهگرد یانمورد استفاده ب یکتکن یها نقشهکه در هر کدام از  دادرا نشان 

قابل قبول  یجهبه نت یابیدست  برایرا نشان داده است که  یبوده و مناطق متعدد یمتفاوت ییفضا یعپراکنش و توز یمدلها دارا
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را با هم ادغام نموده و  (SAW) وزنیمجموع ساده و  یکورو ،هالکترسه مدل  یج( کپلند که نتاPOSET) یادغام یکاز تکن

 یک،تکن ینبراساس ا واست  یدههر کدام از مدلها در مباحث مربوط به آن اشاره گرد یجنتا هک یداستفاده گرد ،نماید یم یابیارز

 یارمناسب، بس یطشرا یدارا یببه ترت یدارپا یاز منظر گردشگر (و پنج چهار دو، سه، یک،) یلاردب یشهر گانهپنج مناطق 

 – فضایی یبند سطحنحوه  دهنده نشان یزن یامر به نوع ینو ا قرار دارندو نامناسب نامناسب  بسیارمناسب و  یمناسب، تا حدود

 یها مدلاوزان و  یقتلف یکتکن ینگفت که بر اساس ا توان یماساس  ینو بر ا آن در هر کدام از مناطق موصوف است یمکان

 یها شاخصلحاظ  از یعنیمناسب قرار دارد  یاربس یتدر وضع اردبیلمنطقه دو شهر  یدارپا یبه کارگرفته شده، از منظر گردشگر

 اینفته است. عالوه بر قرار گر یدر رتبه بعد یکرا به خود اختصاص داده و منطقه  یتاهم یشترینب یگردشگر یداریبر پا مؤثر

بر  مؤثر یها شاخصاز نظر  یعنیقرار دارند،  و نامناسب نامناسببسیارمناسب و  یتا حدود یطدر شرا و پنج چهار مناطق سه،

 یمکان – ییفضا یعنحوه توز یمبا توجه به اطالعات بدست آمده و به ترس بنابراین .اند داشتهرا  یتاهم ینترکم یدارپا یگردشگر

بدست  یجو با توجه به نتا یکردرو ینا بامورد است.  ینا دهنده نشان 3اقدام شد که شکل شماره  یلدر پهنه شهر اردب یگردشگر

 1گردد یمارائه  یلبه شرح ذ یشنهاداتیپ شده انجاممطالعات  ینآمده و هم چن

 به  یلشهر اردب یگردشگر یها پروژه ینو تدو یدر طراح یدارپا یگردشگر یها شاخصلحاظ قرار دادن بر  تاکید

 باال؛ یداریخصوص در مناطق با ناپا

 توجه به  یثو چهار از ح یکمناطق  های یژهوشهر به  یرگردشگر پذ یدر مناطق ورود یشترب یعمل اقدامات

 ی؛گردشگر یداریااصول پ

 در هر کدام از مناطق  ینواح یزبه صورت ر یدارپا یبر امور گردشگر یگیریپ یبلند مدت برا یها طرح تدوین

 یل؛شهر اردب

 و جذب  یبه خصوص در مناطق با توان گردشگر یدارپا یگردشگر یها شاخصبر مدنظر قراردادن  یشترب تاکید

 گردشگر باال.
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منابع

در بندر  گردشگری ةارزیابی پایداری گردشگری و تعیین راهبرد بهینه توسع»(. 918:) زاده اسماعیلیعقوب  و زاده، حسن اسماعیل

 .:9:-8:: ،92 ۀهای انسانی، شمار ریزی سکونتگاه ، مطالعات برنامه«انزلی

 .تهران دانشگاه تشاراتانتهران1  ششم، چاپ ،چندمعیاره گیری تصمیم. (955:) محمدجواد اصغرپور،

-موردشناسی1 بخش سامان)ارزیابی گردشگری پایدار روستایی »(. 919:) یسلماناکبری سامانی، ناهید، بدری، سیدعلی و محمد 

 .25-91، 1 ۀی، شمارا منطقه –جغرافیا و آمایش شهری  ة، مجل«(شهرستان شهرکرد

1 موردی لعةخارجی مطا گردشگری اقتصادی یها شاخص بر مؤثر ملعوا یبند طبقه»(. 919:ابونوری )عباسعلی اکبری، زهرا و 

 .83-99، 92 ۀجغرافیا و توسعه، شمار ة، فصلنام«منتخب کشورهای

پژوهی )مورد  یندهآبر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد  مؤثرشناسایی عوامل کلیدی »(. 911:) رضایی ه و محمدرضاایزدفر، نجم

 .99:-91:، 92 ۀی، شمارا منطقه-جغرافیا و آمایش شهری ةفصلنام ،«زد(شناسی1 بافت ناکارآمد شهر ی

های  یکتکنی شهری با استفاده از ها بوستانبررسی امنیت در » .(918:ی، مهدی، آقائی، واحد و اکبر نوروزی )مؤذنبدلی، احد، 

 .33:-91: ،2: ۀجغرافیای انتظامی، شمار ة، پژوهشنام«تصمیم گیری ویکور

  www.ostan-ar.ir (. بازیابی از 911:) اری اردبیلپرتال استاند

 مناطق در اجتماعی پایداری بندی اولویت و سنجش». (955:) صادقلو طاهره و... ا حمد قیداری، سجاسی ی،مهد پورطاهری،

 .:9-: ،: ۀشمار روستایی، یها پژوهش ،«فازی آل ایده حد به تشابه براساس بندی رتبه تکنیک از استفاده با روستایی،

 .تهران1 بازتاب ،چاپ چهارم ،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی(. 950:خاکی، غالمرضا )

 .نشر نی 1هوشنگ نایبی، تهران ةترجم پیمایش در تحقیقات اجتماعی،(. 903:دواس، دی، ای )

بندی فضایی محیط مضنوع،  ختی و پیکرههای شنا یژگیوروابط بین . »(919:) یسمانچیربان محمد، شهرام پوردیهمی و امید  دیده

 .32-90، 2 ۀمعماری ایرانی، شمار ةدوفصلنام ،«تجربه در دزفول

 توسعه درحال کشورهای در گردشگری تراکم بر مؤثر عوامل»(. 919:) حسینی و سپیده کریمی پتانالر، سعید ،راسخی، سعید

 .53-31، 5 ۀگردشگری، شمار ةتوسع و ریزی برنامه ةمجل، «منتخب

محیطی  پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست ةارزیابی توسع»(. 919:اله و غالمرضا حقیقت نایینی ) اله، زیاری، کرامت فر، ولی ربیعی

 .99:-98:، 3: ۀی، شمارا منطقهی شهری و ها پژوهش، مطالعات و «SWOTتکنیک  ةبر پای

فضایی سبز شهر -محیطی و توزیع مکانی تحلیلی بر بحران زیست» (.919:)پرنون  زیبا و لیال ،واحدیان بیکی ،اله کرامتزیاری، 

 .2::-:9:، 2: ۀی، شمارا منطقهی شهری و ها پژوهش، مطالعات «تهران

 پایدار شهری ةپذیری شهرها در راستای توسع قابلیت زیست»(. 919:جعفری اسدآبادی )حمزه پور، فرزانه، توالیی، سیمین و  ساسان

 .80:-91:، 29 ۀجغرافیا، شمار ة، فصلنام«ر تهران(شه مورد مطالعه1 کالن)

پذیری شهری در مناطق بیست و  سنجش و ارزیابی زیست»(. 912:جعفری اسدآبادی، )حمزه پور، فرزانه، توالیی، سیمین و  ساسان

 .29-90، 5: ۀشماری، ا منطقهریزی  برنامه ة، فصلنام«تهران ةدوگان

 ةمطالع)گردشگری پایدار شهری  ةی توسعها شاخصارزیابی »(. 913:یرمحمدی )شاطریان، محسن، غالمی، یونس و محمد م

 .9:2-18: ،23 ۀتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمار ة، نشری«(موردی1 کاشان

1 یمورد ة)مطالع شهری ۀی فرسودها بافتتحلیل فضایی کیفیت محیطی »(. 918:شماعی، علی و افسانه فخری پورمحمدی )

 .99:-58، 3 ۀمطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر اردبیل، شمار ة، نشری«تهران( یدارشهر :: ةمنطق
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های گردشگری با استفاده از  یرساختزی استان اصفهان از لحاظ ها شهرستانبندی  سطح»(. 919:وند ) شماعی، علی و جعفر موسی

 .29-99 ،9: شمارۀ ی،ا منطقهی شهری و ها پژوهش، مطالعات و «AHPو  TOPSISمدل 

تحلیل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری »(. 951:)اشلیکی  پور یعل سجادشیعه، اسماعیل و 

 .30:-88:، 8 ۀشهر، شمار ، آرمان«(موردی1 سواحل شهر رامسر ةمطالع) پایدار

ریزی و  برنامه ة، مجل«پایدار در صنعت گردشگریشناختی سفرهای  تحلیل جامعه»(. 919:نژاد ) صالحی، صادق و زهرا پازوکی

 .:5:-39:، 9: ۀتوسعه گردشگری، شمار

سنجش گردشگری پایدار با استفاده از شاخص »(. 918:ضیاءآبادی، مریم، زارع مهرجردی، محمدرضا و سید عبدالمجید جالئی )

 .99:-00، 9 ۀشمارتصاد، های کاربردی اق یهنظر ة، فصلنام«ترکیبی پایداری و مدل برنامه ریزی ریاضی

یابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل  مکان»(. 912:)ابراهیمی  و محمد محدثه ،معززبرآبادی ،بهبود ،جعفری ،علوی، سید علی

ریزی شهری،  پژوهش و برنامه ة، مجل«هشت تهران( ةموردی1 منطق ةمطالع) یاییجغرافمنطق فازی در سیستم اطالعات 

 .83:-91:، 99 ۀشمار

ریزی فضاهای گردشگری روستایی بخش مرکزی  بندی و برنامه سطح»(. 919:بخت ) غفاری، رامین، مرادی، محمود و داوود نیک

 .5::-10، :: ۀی، شمارا منطقهی شهری و ها پژوهش، مطالعات و «شهرستان بویراحمد

 یگردشگر یمحورها ییفضا یبند سطح»( 919:روستا ) ینحس ی وحسن بهنام مرشد ی،محمدرضا رضوان ی،سبکبار حسنعل یفرج

 .831-:83 ،9 ۀشمار ،یانسان یایجغراف یها پژوهش، «یگردشگر یالتخدمات و تسه یاستان فارس بر مبنا

مطالعات فرهنگی و  ة، نشری«تحلیل فضایی تمایل ساکنین محالت شهر خورموج به گردشگری» (.913:) یعلفوالدی خورموجی، 

 .93:-59، :: ۀشمار سیاسی خلیج فارس،

گردشگری شهری  ةی گردشگری برای توسعها جاذبهبندی  ارزیابی و اولویت»(. 919:فرد ) قالیباف، محمدباقر و محمد شعبانی

 .09:-20:، :9: ۀتحقیقات جغرافیایی، شمار ة، فصلنام«موردی1 سنندج() گیری چندمتغیره ی تصمیمها مدلبراساس 

ی گردشگری و زیرساخت ارتباطی و شبکه راه در ها جاذبهحلیل فضایی و سطح بندی ت»(. 919:کالنتری، محسن و مرضیه ملک )

 .09-89، 0: ۀ، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شمار«مناطق کویری ایران

نشر  1، ترجمه ایمان حجت پناه و مرتضی اسحاقی، چاپ دوم، اصفهانمدیریت بحران در صنعت گردشگری(. 919:گلسر، دیرک )

 .شهید فهمیده

 .91-99، 99 ۀشمار اجتماعی، علوم ماه کتاب ،«جهان و ایران در یا منطقه یزیر برنامه به نگاهی یمن» .(955:غالمرضا ) فی،یلط

پایدار گردشگری شهر چناران با استفاده از مدل  ةجهت توسع یراهکارهای ةارائ»(. 919:) یقدمگاهمبهوت، محمدرضا و نرگس 

  ی و توسعه پایدار، مشهد.، همایش معماری و شهرساز«سوات

1 یمورد ة)مطالع تحلیل تطبیقی شکوفایی شهری در مدل ادغامی کپلند»(، 299:پور ) چشمه، مصطفی و نازنین حاجی محمدی ده

 .:9-9 ،22 ۀریزی شهری، شمار برنامهپژوهشی -علمی، فصلنامه «کرمانشاه( یمناطق شهر

ی ها کانونبندی فضایی  پهنه»(، 918:حسنعلی و محمدرضا رضوانی، ) مرشدی بهنام، حسن، احمدی، داریوش، فرجی سبکبار،

، :9  ۀی، شمارا منطقهریزی  برنامه ة، فصلنام«گردشگری به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس

:0-99. 

 . سرشماری عمومی نفوس و مسکن .(918:)مرکز آمار ایران 
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تحلیل و سطح بندی فضایی محورهای گردشگری روزانه »(. 910:حسن و مجتبی برغمدی ) مشکینی، ابوالفضل، بهنام مرشدی،

 .99:-18، 9 ۀریزی و آمایش فضا، شمار ، برنامه«استان تهران بر مبنای خدمات و تسهیالت گردشگری

ارشد، استاد  ارشناسیک ةمنا ، پایانویکور یابی فضای سبز شهری شهر پارساباد با استفاده از مدل مکان. (912:نرگس )مصطفایی، 

 راهنما1 عطاء غفاری، دانشگاه محقق اردبیلی.

ارزیابی تفرجگاههای گردشگری پیرامون کالنشهرها با استفاده از تلفیق مدل »(. :91:) موحد، علی، امانپور، سعید و رضا زارعی

SWOT  وAHP 8: ۀشمار ی،ا منطقهی شهری و ها پژوهش، مطالعات و «شگری مال آقاموردی1 تفرجگاه گرد ةمطالع؛ ،

89-02. 

راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل »(. 919:زاده ) موحد، علی، کهزادی، ساالر و فریماه عابدین

SWOT  وQSPM»992-:5:، 99 ۀتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمار ة، نشری. 

 (.919:) مهندسین مشاور پارس آریان راود

 ة، فصلنام«سنجی جذب اکوتوریسم در مناطق کویری ایران امکان»(. 951:ی، جعفر، زارعی، هادی و ابوالقاسم میرحسینی )نور

 .19-08، 99 ۀفضای جغرافیایی، شمار
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