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  Topsis و AHPگيري چند معياره با استفاده از تكنيك تصميم 
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  .دانشگاه بيرجند ،ت علمياياستاديار گروه جغرافيا و عضوه-1

  دانشگاه بيرجند ،ريزي روستاييكارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه- 2 

  ريزي روستايي، دانشگاه گلستان.كارشناسي ارشد جغرافياوبرنامه-3

  08/09/1397تاريخ پذيرش:                                                                28/08/1397تاريخ دريافت:

  

  چكيده

گردشگري روستايي يكي از اشكال گردشگري است كه توانسته است گردشگران بسيار زيادي را از طريق     

ميت زيادي در بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يد و اهفرهنگي جذب نما و تاريخي ،طبيعي يهاجاذبه

اذعان نمود كه همه روستاهاي كشور قابليت توسعه صنعت گردشگري را ندارند  يدبا باشد.نواحي روستايي دارا مي

گروهي از روستاها را كه داراي قابليت  دستييعگردشگري و صنا_همين علت سازمان ميراث فرهنگيبه

هاي كه اين دسته از روستاها داراي پتانسيل عنوان روستاهاي هدف گردشگري انتخاب نموده استبه انديگردشگر

در پژوهش حاضر از  .باشندگذاري مناسب ميطبيعي، تاريخي و فرهنگي براي جذب گردشگر و همچنين سرمايه

، اصلي (جاذبه طبيعيا كه پس از تعريف معيارهدر اين پژوهش شده است  تحليلي استفاده _روش تحقيق توصيفي 

ها با دهي به آنوزن و همچنين مشخص نمودن زير معيارها )، زيرساخت و خدمات و زميندسترسي جاذبه انساني،

) AHPاستفاده از نظرات كارشناسان و متخصصان وزن هركدام از معيارها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (

تاي هدف گردشگري استان خراسان جنوبي با استفاده از روش روس شش بندييتمشخص و سپس به اولو

. بر اين اساس نتايج تحقيق نشان داد كه روستاي چنشت در اولويت ه شدپرداخت TOPSIS يارهچند مع گيرييمتصم

علت گيرد و بهيطبيعي و تاريخي فراوان قرار م يهاعلت دارا بودن جاذبهاول روستاهاي هدف گردشگري استان به

گذاري در حوزه هاي طبيعي و تاريخي در حوزه گردشگري نيازمند توجه بيشتر به امر سرمايهرا بودن پتانسيلدا

روستاي افين در اولويت آخر (ششم) قرار بندي صورت گرفته شده اولويتن همچنين در ايو  باشدها ميزيرساخت

  است. شده ارائه راهكار هدف، ياروستاه در گردشگري خدمات يسازفعال منظوربهيت نها در و گرفت.

  

 و AHP معيارهچند گيرييمتصميك تكنروستاهاي هدف گردشگري، ، ي روستاييگردشگر واژگان كليدي:

TOPSIS ، خراسان جنوبي.استان  
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 مسئلهمقدمه و طرح 

سود  اقتصادي، عهتوس براي ابزاري عنوانبه و است جهان شكوفايي حال در و مهم هايبخش از يكي گردشگري    

 ).304: 1395پور،است (خسروجردي و نوري كرده ايجاد شغلي هايفرصت و خارجي ارز از توجهي قابل

- سنت و روابط ها،فرهنگ ميزبان يجامعه كه كندمي حاصل پيشرفت و موفقيت روستاهايي در روستايي گردشگري

 در باشد، باقي قوت خود به كيفيت و كميت حاظل به همچنان كشاورزي اراضي كاربري و نمايد حفظ را هاي خود

 اقتصادي منافع به فوق مسائل به توجه بدون اغلب افتاده اتفاق كه ايجامعه هر در گردشگري كه بينيممي حال عين

طور به توانيگردشگري روستايي را م .)414: 2014، 1است (فالك و همكاران پرداخته رضايت گردشگران جلب و

شامل  توانديدر نواحي روستايي و مناطق پيرامون شهرها تعريف كرد ولي اين تعريف نم ساده، گردشگري

فعال در كشورهاي مختلف در ارتباط با  يافتهو اشكال متنوع مديريتي و نهادهاي توسعه هايتاز فعال يامجموعه

را شامل انواع  كنفرانس جهاني گردشگري روستايي، گردشگري روستايي روينا صنعت گردشگري باشد. از

از منابع  يمندكه امكان بهره دانديگردشگري با برخورداري از تسهيالت و خدمات رفاهي در نواحي روستايي م

 آورديطبيعت را همراه با شركت در زندگي روستايي كار در مزرعه و كشاورزي فراهم م يهاطبيعي و جاذبه

به بعد گسترش يافت. در ابتدا يعني در  1950از دهه طور مشخص گردشگري روستايي به ).27:1387 (رضواني،

آن  از گردشگري روستايي از جنبه اقتصادي براي جوامع محلي موردتوجه قرار گرفت. بعد 1970و  1960 يهادهه

عنوان ابزاري براي توسعه جوامع روستايي مطرح گرديد. امروزه ابعاد مختلف توسعه گردشگري روستايي به

- توجه است (افتخاري و قادري گردشگري روستايي مطرح و مورد محيطييست، فرهنگي و زاقتصادي، اجتماعي

از منابع و امكانات موجود  يورمنظور بهرهروستاهاي هدف گردشگري به بندييتدر رابطه با اولو ).30:1381،

ز اين تحقيقات تحقيقات فراواني در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است كه در ادامه به معرفي برخي ا

  :شوديپرداخته م

 در ويكتوريا ملي پارك مورديگردشگري (نمونه براي طبيعي يهاجاذبه ارزيابي )، در2002( 2كينگ و دانگ     

ي هاتوان نظر از سطحچهار به  پارك يبندطبقه ) ضمنAHPسلسله مراتبي ( تكنيك از استفاده با استراليا)

 در و گردشگران مناسب به محل انتخاب در توانديم مراتبي سلسله تحليل كه رسيدند نتيجه اين به گردشگري

در مناطق  ي)، گردشگر2006( 3يورساند. ل ياري مديران به زيستيطمح از و حفاظت گذارييهسرما بندييتاولو

كه  صورت مطالعه موردي در منطقه كداه مالزي موردبحث و بررسي قرار داده است و نشان دادروستايي را به

اين صنعت  حالينگردشگري براي بسياري از تشكيالت مرتبط با اين صنعت ايجاد درآمد تجاري نموده ولي باا

عمليات  ارزيابي و توصيف ، به)2007( 4روستا پديد آورده است. هريسون زيستيطرا براي مح هايييتمحدود

 با اين عمليات طي .است پرداخته شمالي بينكار در رودخانه گراند نزديكي در يادهكده در شده انجام توريستي

 جذب به بعد به 2004 سال از شدهانجام يوسازهاساخت و طبيعي رودخانه حيات و منابع از حفاظت بر تأكيد

)، در پژوهشي تحت 1393زاده (و تقي ينور .است شده منجر منطقه اقتصادي بردن توان باال و فراوان توريست

                                                           

1  .  Falak et al. 

2  .  Deng    & King 

3  .  Liu 

4  .  Harrison 
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به  Topsisچند معياره  گيرييماستان كرمانشاه با استفاده از تكنيك تصم ينمونه گردشگر مناطق بندييتعنوان اولو

 ي، چهار قاپ6995/0، سراب گلين با امتياز 8265/0گردشگري آبشار پيران با امتياز  نمونه اين نتيجه رسيدند كه منطقه

 بررسي به ،)1388( همكاران و بمانيان. باشنديشيرين ممناطق نمونه برتر قطب گردشگري قصر 6489/0با امتياز 

پرداختند.  روستايي توسعه گردشگري هادي يهاطرح در الكترونيك گردشگري سازييادهپ براي پيشنهادي مدل

هاي گردشگري بخش رستاق با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ) به ارزيابي پتانسيل1395بستاني و جواني (

ها براي ترين گزينهمناطق گردشگري روستاهاي رستاق و اليزنگان، مناسباند كه رسيده اند و به اين نتيجهپرداخته

الهي و همكاران نعمت. باشندگذاري بيشتر جهت توسعه ميعنوان مناطق نمونه گردشگري و سرمايهانتخاب به

اده از روش تحليل با استف مازندران استان در گردشگري هدف روستاهاي بندي)، در پژوهشي به اولويت1395(

 هازيرساخت به مربوط معيار، گردشگران نظر از كهپرداختند و نتايج حاكي از آن بود  )AHPسلسله مراتبي (

)، در پژوهشي به شناسايي روستاهاي هدف گردشگري در 1397شايان و بذرافشان (. است داشته را اولويت بيشترين

هاي گردشگري در معيار جاذبهد و نتايج حاكي از آن بود كه پرداختن FAHPشهرستان زرين دشت با استفاده از 

خدمات روستاي دره شور،  و گردشگري روستاي حاجي طاهره، در معيار تسهيالت ، در معيار اقليمروستاي مزايجان

محيطي روستاي بن دشت بيشترين وزن را به خود ها روستاي حاجي طاهره، در معيار زيستدر معيار زيرساخت

ها، روستاي حاجي طاهره بيشترين وزن و ها نشان داد كه از مجموع تمام معياراند. همچنين يافتهداده اختصاص

  اند.روستاي شاه علمدار كمترين وزن را به خود اختصاص داده

كه در ايران به لحاظ  باشديمجذب گردشگر  منظوربه يفردبه منحصر هاييلپتانسو  هايژگيوهر منطقه داراي     

در هر  فردبه منحصر هاييژگيومتفاوت در هر منطقه روستاهايي با  هاييماقلوقعيت جغرافيايي كشور و داشتن م

توسعه هر چه بيشتر اين نواحي  منظوربه گذارييهسرماكه نيازمند  باشديمجذب گردشگران را دارا  منظوربهمنطقه 

مختلف گردشگري دارد به  در ابعاد يمؤثرنقش  جهت توسعه مناطق مستعد گردشگري گذارييهسرما .باشديم

همين منظور در به هر منطقه عمل نمايند. گذارييهسرمادقيق و منطقي در  صورتبهريزان بايستي همين دليل برنامه

 منظوربه هاآن دهييتاولوجنوبي و پژوهش حاضر به بررسي روستاهاي هدف گردشگري در استان خراسان

  .پردازيميم روستاهادر اين  ترمناسبو  ترمطلوب گذارييهسرما

  

  سؤاالت و فرضيات

  سؤاالت

از اولويت باالي گردشگري برخوردار  باشنديفرهنگي را دارا م –طبيعي و تاريخي  يهاروستاهايي كه جاذبه يا. آ1

  هستند؟

  فرضيه

ند از اولويت باالي گردشگري صورت تلفيقي دارطبيعي و فرهنگي به يهاروستاهايي كه جاذبه رسدينظر م. به1

 برخوردار هستند.
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  مباني نظري

  گردشگري

 ورفتبه معناي دور زدن،  Tournsكه ريشه در لغت التين  اخذشدهمعناي گشتن به 2از كلمه تور 1لغت توريسم    

 است يافتهراهبه انگليس  يتدرنهاو مقصد و چرخش دارد كه از يوناني به اسپانيا، فرانسه و  مبدأبين  برگشت

است.  كاررفتهبهفرهنگ لغات مختلف در برابر توريسم معناهايي با مضامين مختلف  در ).189: 1970، 3(آكسفورد

و سپس بازگشتي به  گرفتهانجامكه در فرهنگ و بستر، توريسم به سفري كه در آن مسافرتي به مقصدي  ياگونهبه

، 1993 سازمان جهاني گردشگري در سال ).1218: 4،1973ستر(وبگرددبر دارد، اطالق مي محل سكونت را در

و تفريح  قصدبهخود  و كارخارج از محل زندگي  ييهامكانافرادي كه به  هاييتفعالاز  يامجموعهگردشگري را 

، اطالق مانندينممتوالي و پياپي در آن مكان  سال يكبيش از  و كننديمانجام امور ديگر مسافرت  و استراحت

از: گذران اوقات فراغت، تفريح، سرگرمي، فراغت خاطر، ديدار با  اندعبارت؛ معموالً اهداف اين گردشگران كنديم

را  هاينا يرو نظمذهبي/ زيارت، فرهنگي  اييزهانگ، معالجه پزشكي، ياو حرفهشغلي  هاييتفعالآشنايان،  و دوستان

  دسته تقسيم كرده است: اين سازمان، گردشگري را به سه همچنين .شوديمشامل 

  .كننديمكه فقط داخل آن كشور مسافرت  : ساكنان يك كشور5گردشگري داخلي -

  .كننديم: افرادي كه ساكن يك كشور نيستند و به آن مسافرت  6گردشگري خارجي - 

  .كننديمخارج از كشور مسافرت  به : افراد ساكن يك كشور كه 7خروجيگردشگري  -

با توجه به داليل  شوديماطالق  8يداركنندهد، عنوان پردازنديماني كه به فعاليت گردشگري به همه مسافر      

 شوديمبه افرادي اطالق  الملليينب يداركنندگاند، كنيميمموضوع بحث را شروع  المللينب يداركنندگاندآماري، از 

ديدار از آن كشورها  هاآناصلي  هدفو ماه مسافرت نمايند  12 حداكثركه به خارج از كشور محل سكونت خود، 

  باشد.

                                                           

1 Tourism 
2 Tour 

3 Oxford 

4 Webster 
5 Domestic Tourism 
6 Inbound Tourism 
7 Outbound Tourism 
8 Visitor 
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  )1،1391(اينسكيپيگردشگرنظام  عناصر .1نمودار 

  

  روستايي توسعه گردشگري

با عبور از مراحل تكاملي و تحمل و  يافتگينتوسعهيندي است كه طي آن جوامع از شرايط اوليه و آتوسعه فر     

و رونق  ). توسعه185:1391صابر،و  يمؤمنشد (بديل خواهند ت يافتهتوسعهكمي و كيفي به جوامع  هاييدگرگون

هايي است كه براي آن منطقه و خط مشي يزيربرنامه، برآمده از يامنطقهگردشگري در هر  هاييتفعالبخشي 

مزاياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  مدون توسعه صنعت گردشگري داراي يزيربرنامهعبارتي . بهشوديمتدوين 

توسعه امكانات گردشگري بايد در هر يك از نقاط و  منظوربه). 84:1386طيبي و همكاران،است ( يشماريب

گردشگري محلي تشكيل شود. وجود اين سازمان كه  سازمان گردشگري وجود دارند، يهامجتمعكه  ييهامحل

مديران و برنامه ريزان كه  شوديماست، موجب  يامنطقهگردشگري در سطح ملي و  يهاسازمانتشكيالت  يربنايز

رستمي ( يندنمامنطقي و سازگار حل  هايگيرييمتصمبتوانند مسائل و مشكالت گردشگران را با افراد بومي محل با 

 هاييژگيو ). همچنين عوامل مهم در توسعه صنعت گردشگري شامل گردشگران، مردم منطقه و1390و زارعي،

 هم بافته، توسعه در آنكه  آورديمرا به وجود  يامنطقهين سه عامل، كه ميزان انطباق و همپوشي ا باشديممقصد 

 اقتصادي، هاييتفعال مجموعه عنوانبه گردشگري توسعه درواقع ).49:1390كاظمي و همكاران،( كنديمتحقق پيدا 

 كسب اشتغال، دايجا براي جديدي منبع عنوانبه گردشگري و دارد جوامع اقتصادي هاييانبن تقويت در بسزايي تأثير

 ساير توسعه و موجب رشد كه اجتماعي هاييرساختز تقويت و ارز جذب بيشتر، مالياتي هاييافتدر درآمد،

 گردشگري مختلف هايگونه و هافعاليت از روستايي گردشگري ).1:1387كاظمي،( شوديم مطرح ،گردديم صنايع

 است طبيعي و انساني زيستمحيط براي منفي يا مثبت ارآث دربردارندة آنها كه پيرامون و روستايي هايمحيط در

)(Papoly and Saghaei, 2007: 301. بهبود و محلي جامعه اقتصادي موجب توسعه روستايي گردشگري 

عنوان ابزاري براي تحريك از گردشگري به ).Djekic, 2007: 129گردد (مي بر روستايي مناطق در زندگي كيفيت

                                                           

1 . Inskeep 
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 ,Geffreyشود (اي از طريق ايجاد مشاغل و درآمد استفاده ميهاي توسعهتقويت فعاليتاقتصادهاي بحراني و 

Abby, 2006: 160.(  

  

  محدوده و قلمرو پژوهش

 13درجه و  59باشد كه در و مركز آن شهر بيرجند مي يلومترمربعك 151٬193جنوبي  خراسانوسعت استان      

قرارگرفته متري از سطح دريا  1470ارتفاع  و درقه عرض جغرافيايي دقي 53درجه و  32دقيقه طول جغرافيايي و 

اين  يوهواآب .هاي عميق و حاصلخيزي وجود داردو دره هاكوه. بيرجند، شهرستاني كوهستاني است و در آن است

 يهاجاذبهطبيعي و تاريخي فراواني است جود  يهاجاذبهشهرستان بياباني و نيمه بياباني است. اين شهرستان داراي 

بوذرجمهر قايني و ابوالمفاخر، مسجد جامع افين، قلعه  آرامگاه تاريخي، فرهنگي و طبيعي از قبيل: مسجد جامع قاين،

، مزارع زرشك و زعفران آبادهمت، آب و مشاهير، منطقه كويرنوردي يشناسمردم يهاموزهكوه، آفريز، قلعه

روستاي هدف گردشگري است  6اين منطقه داراي  .است دادهيجاگردشگري را در خود  يهاجاذبهاز  يامجموعه

  و باغستان عليا. يموكر ،فورگ ،يكماخون ،چنشت ،يناف از: اندعبارتكه 

  

  
  موقعيت جغرافيايي روستاهاي هدف گردشگري استان خراسان جنوبي: 1نقشه 

  )1397(منبع: نگارندگان،
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  ن جنوبي:معرفي روستاهاي هدف گردشگري استان خراسا

  است 1مشخصات روستاهاي هدف گردشگري خراسان جنوبي به شرح جدول 

  

  گردشگري هدف روستاهاي اجتماعي و محيطي هاييژگيو: 1جدول 

  وهواآب  ارتفاع  موقعيت ارتفاعي  نام روستا  رديف
فاصله از شهر 

  بيرجند

  اجتماعي هاييژگيو

  تعداد جمعيت  تعداد خانوار

  739  164  142  و خشكگرم   1583  يپايكوه  ماخونيك  1

  1200  355  60  معتدل كوهستاني  2150  كوهستاني  چنشت  2

  2467  739  195  معتدل كوهستاني  1500  كوهستاني  باغستان عليا  3

  742  289  192  خشكيمهنمعتدل و   2000  يادره  كريمو  4

  698  213  110  سرد كوهستاني  1800  كوهستاني  فورگ  5

  1315  418  115  سرد و خشك  1410    افين  6

  

  گردشگري هدف روستاهاي هاييرساختز: 2جدول 

  پذيرايي يساتتأس  مراكز اقامتي  تلفن  گاز  برق  آبمنابع   راه آسفالته  روستا  رديف
بازارچه 

  محلي

  _  _  _  �  _  �  يكشلوله  �  ماخونيك  1

  -  -  _  �  _  �  دارد  �  چنشت  2

  �  � �  �    �  قنات  �  باغستان عليا  3

  �  �  �  �  �  �  قنات چشمه و  �  كريمو  4

  _  _  _  �  -  �  قنات، چاه  �  فورگ  5

  _  _  _  �  -  �  رودخانه  �  افين  6

   

  :مشخصات روستاهاي هدف گردشگري استان خراسان جنوبي3جدول 

  جاذبه انساني  جاذبه طبيعي  روستا  رديف

  محلي، لباس بافت مسكوني، غذاي محلي،  _  ماخونيك  1

  چنشت  2
 ،هواوآب چنشت، غار غار چهل چاه،

  رودخانه

 بافت محلي، لباس مركبات، باغات زينب خاتون، بييب بقعه بقعه سيد حامد علوي،

  هاخانهتاريخي روستا، آداب رسوم، عروسي، تزئينات داخلي 

3  
باغستان 

  عليا

 ارتفاعات فصلي چهل، رودخانه ،وهواآب

  گرم معدني آب بلده، قنات كالت،
  انار، قنات بلده اغاتب مسكوني، بافت آسياب آبي حاجي خان،

  ،مزرعه ،وهواآبچشمه،   كريمو  4
محصوالت روستا،  عرضه ،دستييعصنا ،امامزاده بافت مسكوني، محصوالت زراعي،

  غذاي محلي

تاريخي، حمام و حوض  يهاخانهزرشك،  باغات محصوالت روستا، عرضه قلعه،  وهواآب  فورگ  5
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  تاريخي بافت ميرزا،

  ، مزارع وسيع زرشك،هرودخان ،وهواآب  افين  6
زرشك، عرضه  باغات كوه، قلعه ،يابآس افين، قلعه ،مزارچهارگنبد ،مسجد جامع

  محصوالت روستا

  

  

  تحقيق روش

 از هدف روستاهاي موجود وضع ابتدا كه است شده استفاده تحليلي  -توصيفي تحقيق روش از مقاله اين در    

 اطالعات اساس بر و تحقيق اهداف به توجه با و سپس شدهيانب گردشگري موضوع به مرتبط و مختلف يهاجنبه

 با و روستايي گردشگري كانون يك يبرا مناسب شرايط چون عواملي گرفتن نظر در با موقعيت روستاها ،شده كسب

 يسازفعال منظوربه يتنها در و قرارگرفته تحليل مورد گردشگران و مسئولين ديدگاه متخصصان، گرفتن نظر در

  است. شده ارائه راهكار ،هدف يروستاها در گردشگري ماتخد
  

  (AHP) تحليل سلسله مراتبي يندكار فرآروش  -

موضوعات  يبراكند كه به كمك آن تصميمات مناسب فرآيند تحليل سلسله مراتبي چارچوبي را ايجاد مي    

هاي روش يك وضعيت پيچيده به بخش شود. در ايناتخاذ مي گيرييمتصمپيچيده، با ساده نمودن و هدايت مراحل 

اين  ).2009و ديگران، 1(دامباتاگيرد، سپس اين اجزا در يك ساختار سلسله مراتبي قرار ميشدهيهتجزتر آن كوچك

هاي اجرايي يك ابزار در تحليل عنوانبهها و معيارهاي مختلف بسيار مناسب و فرآيند جهت مقايسه گزينه

شود. نسبت داده مي 9تا  1، يك عدد از ييدودوبه هر مقايسه  كهاست  ترتيب ينا هباست. روش كار  شدهشناخته

  است. شدهمشخص معني هر عدد در جدول

  

 معيارها ييدودوكميتي ساعتي براي مقايسة  9مقايسة  :4جدول 

  توضيح  تعريف  امتياز (شدت اهميت)

  در تحقيق، هدف دو معيار اهميت مساوي دارند.  اهميت مساوي  1

  است. j بيشتر از iكه براي تحقق اهميت  دهديمتجربه نشان   اهميت اندكي بيشتر  2

  است. j خيلي بيشتر از i كه اهميت دهديمتجربه نشان   اهميت بيشتر  5

  است. j خيلي بيشتر از iكه اهميت دهديمتجربه نشان   اهميت خيلي بيشتر  7

  قطعي به اثبات رسيده است. طوربه jنسبت به  iاهميت خيلي بيشتر   اهميت مطلق  9

  ميانه وجود دارد. يهاحالت كهيهنگام  -  8و6و4و2

 )3،2006و براگليا 2(برتولونيمنبع

 

                                                           

1 Dambatta 
2 Bertolini 
3 Braglia 
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در  اختياري مقاديري و شوند تعيين شده كارشناسي صورتبه بايد كامالًمي دودوبه مقايسه به مربوط مقادير البته    

 تحليل آراي به روش اين وابستگي و بوده و ناجور متناقض مختلف، افراد قسالي و هايتاولو اما ؛نشوند گرفته نظر

 به منحصر عددي اندكس يكساعتي دليل،  همين به .بشود محاسبات در انحراف و آشفتگي است باعث ممكن گران

. شد تعريف CR (Consistency Ratio) نسبت و كرد مهيا دودوبه مقايسه ماتريس بررسي استحكام براي يفرد

 ديگريعبارتبه است تصميم با نسبت توافق سازگاري كنترل مراتبي، سلسله تحليل فرآيند مزاياي از در حقيقت يكي

 برآمد آن رفع درصدد و كرد مشخص را بودن مردود يا و قبولقابل يا و بودن بد و دهي، خوبوزن در توانيم

  باشد. 1/0اين مقدار بايد كمتر از  )1،1980تيع(سا

  روستاها بندييتاولو منظوربه شدهانتخاب: معيارها و زير معيارهاي 5جدول 

  زير معيار  معيار اصلي

  يرجندشهر ب و اصلي راه از فاصله راه، كيفيت و نوع  دسترسي

  بهداشتي خدمات و راه) و همراه و ثابت (تلفن ارتباطات گاز، برق، آب،  خدمات و هايرساختز

  وهواآب آبشار، گرم، آب چشمه چشمه، كوه، ل،جنگ رودخانه،  طبيعي يهاجاذبه

  چاي و مركبات باغ محلي، لباس سنتي، خانهقهوه فرهنگي، ،دستييعصنا مذهبي، معماري،  انساني يهاجاذبه

  گردشگري كاربري براي مناسب مساحت و شيب با زمين وجود  زمين

  

  )TOPSISآل (ايده حلراهفن انتخاب برترين پيشنهاد از 

مي يدئالا جواب به نمودن شبيه طريق از هاگزينه بندييتاولو براي گيرييمتصم روش يك، TOPSIS نيكتك    

 حلراه از را فاصله دورترين و آل ايده حلراهاز  را فاصله ترينكوتاه بايستي شدهانتخاب گزينه روش، اين در باشد.

 چند گيرييمتصم تكنيك يك عنوانبه TOPSISش رو .)3،2009و ميرجليلي 2(فتحعلي عكس ايده آل داشته باشد

 تكنيك كه به است آل ايده جواب به نمودن شبيه طريق از هاگزينه بندييتاولو براي قوي، بسيار جبراني شاخصه

 انتخاب ينهگز اين روش، در كند.نمي عميقي تغيير آن، از حاصل هايداشته، پاسخ كمي بسيار حساسيت دهي، وزن

و  4(نسترنباشد داشته ناكارآمدترين جواب از را فاصله دورترين و آل ايده از جواب را فاصله ينتراهكوت بايد شده

  )2010همكاران،

  به شرح زير است: TOPSISمراحل انجام روش 

 .گزينه mو  شاخص nاساس  بر هاداده ماتريس تشكيل -١

 .استاندارد ماتريس تشكيل و هاداده نمودن استاندارد -٢

 .هاشاخص از كهري وزن تعيين -٣

 شاخص). هر عملكرد آل (باالترين ايده گزينه از گزينه امين iفاصله  تعيين -٤

 .شاخص) عملكرد هر ترينيينپاحداقل ( امين آلترناتيو iفاصله  تعيين  -٥

 ).Si-) و گزينه حداقل (Si*آل ( ايده گزينه براي يافاصله معيار تعيين -٦

                                                           

1 Saaty 

2. Fathali 
3. Mirjalali 
4. Nastaran 
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 فاصله گزينه ) وSi-حداقل ( فاصله مجموع بريمتقس) Si-اقل (حد گزينه بافاصله است برابر كه ضريبي تعيين -٧

 دهند.) نشان ميCi+با ( را آن ) كهSi*آل ( ايده

 دهندهنشان 1 با ) برابرCi+( .است نوسان در يك و بين صفر ): اين ميزانCi+( ميزان بر اساس گزينه يبندرتبه -٨

  ).1،2007(طاهرخانياست مترين رتبهك دهندهنشان نيز صفر برابر با) Ci+و ( رتبه باالترين

روستاها وزن  بندييتاولودر  مؤثر يهاشاخصو نظر كارشناسي به  AHPدر اين پژوهش با استفاده از روش 

  روستاها شد. بندييتاولواقدام به  TOPSISروش  يريكارگبهاختصاص داده شد و با 

  
  

  

  

 هاي تحقيقيافته

روستاها وزن  بندييتاولودر  مؤثر يهاشاخصو نظر كارشناسي به  AHPدر اين پژوهش با استفاده از روش     

با استفاده از پنج  يجنتا روستاها شد. بندييتاولواقدام به  TOPSISروش  يريكارگبهاختصاص داده شد و با 

دشگري، گر يساتتأسبراي  استفادهقابلانساني و زمين  يهاجاذبهطبيعي،  يهاجاذبه، هايرساختزشاخص دسترسي، 

  وزن دهي شدند. AHPروستاهاي هدف با مدل 

  

  
  

پس از مقايسه  است. قبولقابلآمد كه  به دست 0,01در اين پژوهش مطابق شكل باال  Consistencyضريب     

  است: شدهيانب 2كه در جدول  كنديمبه هر شاخص را محاسبه  يافتهاختصاص يهاوزن، افزارنرم، ييدودوبه

 

  و نسبت سازگاري هاشاخص: وزن 6جدول 

  نسبت سازگاري  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي يهاجاذبه  شاخص

                                                           

1 .Taherkhani 
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  01/0  65/0  /107  151/0  0,244/0  433/0  وزن شاخص

  1397،ماخذ:نگارندگان

 

چندمعياره  گيرييمتصمتعيين اولويت روستاهاي هدف گردشگري استان خراسان جنوبي با استفاده از تكنيك 

topsis  
  شاخص. mآلترناتيو و  nبر اساس  هادادهمرحله اول: تشكيل ماتريس 

 3) در جدول 1-7ليكرت ( طيف مقياس در جذب گردشگر يهامكانرا به تفكيك  هاشاخصاهميت هر يك از 

  است: مشاهدهقابل

  

  

  

  

  

  گردشگر جذب يهامكان تفكيك به هاشاخص از يك هر اهميت -7جدول 

 شاخص

  مكان
  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي ياهجاذبه

  4  1  3  7  2  ماخونيك

  1  6  6  2  6  چنشت

  5  3  1  2  7  باغستان عليا

  2  5  2  2  5  كريمو

  3  2  5  6  3  فورگ

  6  4  4  2  4  افين

  1397،نگارندگان ماخذ:

 ترينيينپا دهندهنشان 1 باالترين امتياز و عدد دهندهنشان 7در اين بررسي در مورد هر شاخص در روستا، عدد     

منطقه است كه همان  هر براي گردشگري شاخص هر امتياز همان اينجا در ما پايه ماتريس ،درواقع امتياز است.

  .باشديم 3جدول 

 :شوديمكه از طريق رابطه زير حاصل  استاندارد ماتريس تشكيل و هاداده نمودن استاندارد :دوم مرحلة

 

  هاشاخص از يك هر وزن تعيين م:سو مرحلة

 هاشاخص از يك هر وزن تعيين -8جدول 

 شاخص

  مكان
  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي يهاجاذبه

  41/0  10/0  31/0  69/0  16/0  ماخونيك
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مقادير استاندارد هر  ضربحاصلاين ماتريس  درواقع، شوديم Vماتريس  تشكيل به اقدام مرحله، اين در    

  .باشديم خود به مربوط وزن در شاخص

  

  حالت هر شاخص) ترينيينپا و باالترين( منفي آل ايده و مثبت آل ايده يهاحالت نمودن مشخص: پنجم و چهارم مرحله

 :شوديمزير حاصل  يهارابطهمنفي توسط  آل ايده و مثبت آل ايده يهاحالت

 

 

 

  10/0  62/0  62/0  19/0  50/0  چنشت

  52/0  31/0  10/0  19/0  59/0  باغستان عليا

  20/0  52/0  20/0  19/0  42/0  كريمو

  31/0  20/0  52/0  59/0  25/0  فورگ

  62/0  41/0  41/0  19/0  33/0  افين

  وزن  0,065  0,107  0,151  0,244  0,433  

 شاخص

  مكان
  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي يهاجاذبه

  02665/0  0107/0  04681/0  16836/0  06928/0  ماخونيك

  0065/0  0/ 06634  09362/0  04636/0  2165/0  چنشت

  0338/0  03317/0  0151/0  04636/0  25547/0  باغستان عليا

  013/0  0,05564  0302/0  04636/0  18186/0  كريمو

  02015/0  0214/0  07852/0  14396/0  10825/0  فورگ

  0403/0  04387/0  0,06191  04636/0  14289/0  افين
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                                            )0.25547, 0.16836, 0.09362, 0.06634, 0.0403=(+A  
                                                 )0.06928, 0.04636, 0.0151, 0.0107, 0.0065=(-A 

 

  

  

  

  

  

  

  )-Siآلترناتيو حداقل ( ) و+Siايده آل ( آلترناتيو براي يافاصله معيار تعيين : ششم مرحله

  :شوديماز روابط زير حاصل  يافاصلهتعيين معيار 

 

 

 

 

 شاخص

  كانم
  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي يهاجاذبه

  02665/0  0107/0  04681/0  16836/0  06928/0  ماخونيك

  0065/0  06634/0  09362/0  04636/0  2165/0  چنشت

  0338/0  03317/0  0151/0  04636/0  25547/0  باغستان عليا

  013/0  05564/0  0302/0  04636/0  18186/0  كريمو

  02015/0  0214/0  07852/0  14396/0  10825/0  فورگ

  0403/0  04387/0  06191/0  04636/0  14289/0  افين

 شاخص

  مكان
 Si+  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي يهاجاذبه

  2/0  000186/0  00309/0  0021/0  0  03466/0  ماخونيك

  132/0  00114/0  0  0  0148/0  00151/0  چنشت

  148/0  000042/0  0011/0  0061/0  0148/0  0  باغستان عليا
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  ايده آل حلراهفاصله از 

  
 شاخص

  مكان
 Si-  زمين  جاذبه انساني  دسترسي  هايرساختز  طبيعي يهاجاذبه

  1275/0  0004/0  0  001/0  01488/0  0  ماخونيك

  1754/0  0  00309/0  0061/0  0  0216/0  چنشت

  1893/0  00074/0  0005/0  0  0  0346/0  باغستان عليا

  1219/0  000042/0  002/0  00022/0  0  0126/0  كريمو

  1237/0  000186/0  00011/0  004/0  0095/0  00151/0  فورگ

  0987/0  00114/0  0011/0  0021/0  0  00541/0  افين

  

  عكس ايده آل حلراهفاصله از 

  به وضعيت ايده آل هاينهگز نسبي نزديكي محاسبه: هفتم مرحله

  :دشويمبه وضعيت ايده آل از رابطه زير مشخص  هاينهگزمحاسبه نزديكي 

 
  

  

  

 

  

  

  

 

 

            

 

  آلترناتيوها يبندرتبه :هشتم مرحلة

باالترين  دهندهنشان SLi+=1راستا  اين است. در نوسان در يك، و صفر بين ميزان اين +SLiبر اساس ميزان،    

  كمترين رتبه است. دهندهنشاننيز  SLi+=0به و رت

  

  

  158/0  00074/0  00011/0  0040/0  0148/0  00541/0  كريمو

  157/0  00040/0  0020/0  00022/0  00059/0  02167/0  فورگ

  170/0  0  0005/0  001/0  0148/0  01267/0  افين

+  مكان
iSL 

  389/0  ماخونيك

  57/0  چنشت

  561/0  باغستان عليا

  435/0  كريمو

  44/0  فورگ

  367/0  افين



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                         

1030 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

                 

 

اولويت روستاهاي هدف  topsis يارهچند مع گيرييمتصمتكنيك  يهبر پامحاسبات صورت گرفته  بر اساس    

عليا، فورگ، كريمو، از: چنشت، باغستاناندعبارتتوسعه گردشگري روستايي  منظوربهوبي جنگردشگري خراسان

 توأمان صورتبه طبيعي، تاريخي و فرهنگي يهاجاذبهماخونيك و افين است كه روستاي چنشت به علت دارا بودن 

جود باغات و مزارع فراوان و ، ويحامد علوسيد  مزار چشمه، غار چهل ،غار چنشت چون: ييهاجاذبهبه  توانيمكه 

محلي) اين منطقه در اولويت اول به علت داشتن  يهالباسكوهستاني و فرهنگ محلي ( معتدل يوهواآبهمچنين 

مختلف  يهاحوزهدر  يامر گردشگرريزان توجه برنامه يازمندن پتانسيل باال براي توسعه گردشگري قرار بگيرد.

  .باشديمروستا و تقويت آن  حفظ شرايط موجود گردشگري منظوربه

  گيرييجهنت

 يسنجامكانگردشگري روستايي يكي از اركان مهم در توسعه روستايي است كه اگر با شناخت دقيق از مناطق و     

پايداري را در  هايينهزمبراي توسعه اين صنعت در نواحي روستايي صورت بگيرد  يزيربرنامهدرست و همچنين 

تمايل به  هاانسانناشي از زندگي شهرنشيني،  مسائل. امروزه به علت گسترش شهرها و آورديمفراهم محيط روستا 

زندگي ماشيني شهري دارند. استان  يهادغدغه دورازبهطبيعي بكر و زيبا و  هاييطمحگذاران اوقات فراغت خود به 

گردشگري طبيعي و تاريخي فراواني است  هايليپتانسو  هاجاذبهاست كه داراي  ييهااستانخراسان جنوبي يكي از 

 يازمندناست كه  قرارگرفتهو برنامه ريزان در امر گردشگري  مسئوالن توجهييبكه به علت موقعيت جغرافيايي مورد 

روستاي هدف  ششصورت گرفته در خصوص مطالعه  اساس است. بر ونقلحملارتباطي و  هاييرساختزتوسعه 

روستا طبيعي  يهاجاذبهقرار گرفت كه  يموردبررسمعيار  5توسعه گردشگري برمبناي  هاييتاولوگردشگري استان 

داشته است همچنين روستاي چنشت با دارا بودن  روستاها بندييتاولورا بر  يرتأث) بيشترين 0,433( يازامتبا كسب 

معتدل كوهستاني  يوهواآبو  فصلي يهارودخانهفراوان،  يهاچشمه: غارها، ازجملهطبيعي فراوان  هاييلپتانس

كه با  باشديمدارا  گذارييهسرماشگر و جذب گرد منظوربهبيشترين پتانسيل را در بين روستاهاي هدف گردشگري 

از تكنيك  آمدهدستبهطبيعي و تاريخي و فرهنگي موجود در روستا و همچنين نتايج  هاييلپتانستوجه به 

از اين موضوع است كه در توسعه و پيشرفت گردشگري يك منطقه  حاكي Topsisمعياره چند گيرييمتصم

زيادتري را به  نگردشگرا تواننديم توأمان صورتبهطبيعي و تاريخي و فرهنگي  يهاجاذبهگردشگري روستايي 

 يبندرتبه  مكان

  5  ماخونيك

  1  چنشت

  2  باغستان عليا

  4  كريمو

  3  فورگ

  6  افين
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 گذارييهسرماو  هايرساختززياد به يك منطقه نيازمند فراهم ساختن  نورود گردشگرامنطقه جذب نمايند كه البته 

 .باشديم ترمنسجمو  تريقدق
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