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ی با استفاده از گذار هیسرمای گردشگری مستعد ها کانونارزیابی 

 فازی ARASمدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش 
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 چکیده
ی ها جاذبهمعیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین  تواند یمی گردشگری ها قطبی بند تیاولو

گردشگری و تعدیل نابرابری بین نواحی باشد و گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری باشد. هدف از 
س مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی ی گردشگری بر اساها کانونی بند تیاولوانجام این تحقیق، ارزیابی و 

ی ها کانونبر توسعه  مؤثری ها شاخص. برای این منظور، ابتدا است( فازی آراسو روش نسبت جمعی )
اجتماعی با استفاده از -و اقتصادی خدماتی-کالبدی-ی، مکانیکیاکولوژ -یعیطبگردشگری در سه حوزه 

به فرم اعدا فازی مثلثی، از  ها داده. پس از گردآوری شوند یمادبیات موضوع و نظرات خبرگان شناسایی 
ی گردشگری شناسایی ها کانونروش آنتروپی شانون فازی اهمیت و وزن هر یک از معیارها در توسعه 

ی گردشگری پرداخته ها کانونی بند تیاولوفازی به ارزیابی و آراس . سپس با استفاده از روش شود یم
 .شوند یمی دارند، مشخص گذار هیسرماسیل بیشتری برای هایی که پتان و کانون شود یم

آراس ی گردشگری، توسعه گردشگری، وزن معیار، آنتروپی شانون فازی، ها کانونواژگان کلیدی: 

 فازی.
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 مقدمه

گردشگری، سبب  یها جاذبهرشد و گسترش شهرنشينی و نياز جوامع شهرنشين به بازدید از 

 ها آناست که در  شده ییها مکانسرازیر شدن خيل عظيمی از جمعيت شهرنشين به نواحی و 

(. این وضعيت زمانی نمود بيشتر و 3088، 8گردشگری وجود دارد )تقوی و همکاران یها جاذبه

داشته  یفرد منحصربهگردشگری متنوع و  یها ليپتانسپيدا خواهد کرد که منطقه،  یتر ینيع

گردشگری تالش جهت  یها یزیر برنامه(. بر این اساس، در 3080، 3باشد )توکلی و همکاران

شناخت نواحی گردشگری، معرفی نواحی گردشگری مستعد، ارزیابی نوع جاذبه مناطق، 

، تالش جهت توسعه پایدار نواحی گردشگری و تمرکز بر یگذار هیسرماارزیابی مناطق مستعد 

 سو کیاین رویکرد، از  بر اساس. لذا رديگ یمقرار  مدنظرخاص در این مناطق  یها تيفعال

توسعه توریسم راهبردها و  یزیر برنامهمناطق مستعد باید شناسایی شوند و از سوی دیگر در 

مقرراتی تنظيم و به کار گرفته شود که جوابگوی نياز گردشگران و متناسب با توسعه پایدار 

(. امروزه تجربيات نظری و اجرایی 3088، 9؛ نسترن و همکاران8934ان، باشد )رضایی و همکار

و مدیریت مناطق  یزیر برنامهمتعددی بر همين اساس در سطح دنيا برای مطالعه، بررسی، 

فناوری روندی صعودی دارند )تسای و  یها شرفتيپگردشگری وجود دارد که همگام با 

صحيح توریسم و برنامه  یزیر برنامهحيح توریسم و ص یزیر برنامه منظور به(. 3080، 4همکاران

گردشگری هر ناحيه امری ضروری است  یها قطبتوسعه یکپارچه در کشور، شناخت 

(. در همين راستا برای تدوین برنامه استراتژی و توسعه 8938و همکاران،  زاده ميابراه)

معياری برای  تواند یمگردشگری  یها قطب یبند تیاولوگردشگری در مناطق مختلف کشور 

گردشگری و تعدیل نابرابری بين نواحی باشد و  یها جاذبهتعيين مرکزیت و همچنين تعيين 

گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری در این نواحی باشد )حاجی نژاد و همکاران، 

ای (. لذا با توجه به تفکر توسعه گردشگری در تمام مناطق کشور و اینکه یکی از راهکاره8933

استراتژیک جهت  یها برنامهگردشگری و تدوین  یها قطب یبند تیاولورشد صنعت مذکور 
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گردشگری نقش  یها تیاولوگردشگری در سطح کشور است. شناخت  یها قطبتوسعه 

مدیریتی و انتخاب مقاصد گردشگری دارد )توکلی و همکاران،  یها یزیر برنامهمهمی در 

علمی صورت پذیرد توسعه  یها شاخصناطق با استفاده از م یبند تیاولو(. لذا چنانچه 3080

در سطح نواحی گردشگری شکل  یرسان خدماتگردشگری، عدالت اجتماعی، اقتصادی و 

 یالملل نيباز گردشگران ملی و  توان یمو از سوی دیگر با تدوین الگویی راهبردی  رديگ یم

گردشگری را فراهم نمود  یها قطببهره برد و زمينه توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در 

(. در این تحقيق سعی بر این است با توجه به توزیع فضایی 8930)شماعی و موسی وند، 

 یها قطب یبند سطحو  یبند تیاولوگردشگری در منطقه مورد مطالعه نسبت به  یها جاذبه

 گردشگری با توجه به چهار شاخص )طبيعی، تاریخی، تفریحی، تجاری( اقدام شود.

بر توسعه گردشگری در شهرستان  مؤثر یها شاخصهدف از انجام این تحقيق ابتدا شناسایی 

گردشگری  یها قطب یبند تیاولو. یکی دیگر از اهداف این تحقيق ارزیابی و استکوهرنگ 

بر اساس مدل یکپارچه آنتروپی فازی  شده ییشناسا یها شاخصشهرستان کوهرنگ با توجه به 

 .استفازی  آراسو روش 

 و پیشینه تحقیق مباني نظری

 مقاالت متعددی در کشورهای مختلف در زمينه تأثيرات اقتصادی گردشگری ارائه شده است.

 ه مطالعهتوان بدر زمينه ارتباط بين گردشگری و توسعه اقتصادی می شده انجاماز کارهای 

 افزایش ميان که یافتند نتيجه دست این به خود ( اشاره کرد که در مقاله8988) ترکی و غفاری

 دارمعنی رابطن اقتصادی،- اجتماعی هایشاخص بهبود و گردشگری رونق گردشگران، شمار

به بررسی نقش توسعه گردشگری  ( در مقاله خودشان8930) وجود دارد. غفوریان و صداقتی

خاص به نقش پارک آبی در جذب گردشگر برای شهر  طور بهدر اقتصاد شهرها پرداختند و 

توان می بيشتر این مجموعه پرداختند. یور بهرهقدس مشهد و در انتها به ارائه راهکار جهت م

در جذب  یمؤثرتوانند نقش های گردشگری هستند که میهای آبی یکی از جاذبهگفت پارک

 زایی در شهرها و کشورها داشته باشند.توریست و اشتغال
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توسعه  یسنج امکاندر ادبيات موضوع به ارزیابی و  شده انجامدر برخی دیگر از مطالعات 

مختلف پرداخته شده است. در ادامه به بررسی این مقاالت  یها حوزهگردشگری در 

جامع  یابیارز در پژوهشی به(، 8933) و همکاران شناس فهيوظ، مثال عنوان به. میپرداز یم

 یدیبريه از مدلاستفاده  با هررانشيشهرستان پ سمیتوسعه اکوتور یسنج امکانو  ها یتوانمند

 سهیبا استفاده از مقا( در مقاله خود 8933پرداختند. فتحی و همکاران ) یا شبکه ليسوات و تحل

 یخیتار یبناهااز  یگردشگری برخ یها تيقابل، رایپرالونگ و پر یستیدو روش ژئومورفوتور

و در  ژئومورفولوژیکی و مدیریتی. در روش پریرا عيار دادندقرار  یابیمورد ارز را زیشهر تبر

آرا و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفته است.  یور بهرهو  یگردشگر اريعروش پرالونگ 

واقع در استان چهارمحال و  پله چهلسرآب، سيد عيسی و  ارزیابی توانمندی سه غار ( به8939)

 (کوچين)شده پرالونگ  پرالونگ و اصالح یها روشاستفاده از  بختياری از نظر ژئوتوریستی با

دو روش نشان داد که بر اساس روش کوچين غار سرآب دارای  . نتایج حاصل از اینپرداختند

دو و  تیاولوسيد عيسی در  و پله چهلو غار  استگردشگری  یها ليپتانساولویت اول به لحاظ 

 .سوم قرار دارند

در زمينه توسعه  (8935و همکاران ) یآباد فیشرمروتی توسط  شده انجام پژوهشدر 

 نیا بر توسعهعوامل مؤثر  ییبه شناسا ،یتوسعه صنعت گردشگر تيبا توجه به اهم گردشگری،

 کيعوامل، با استفاده از تکن نیا ییپرداخته است. پس از شناسا زدیصنعت در استان 

عوامل پرداخته شده و رتبه  نیا یبند تیاولوو  یابیبه ارز یفاز یدر فضا ی ویکورريگ ميتصم

( در تحقيقی به 8935ریاحی و همکاران ) ر عوامل مشخص شده است.یهر عامل، در مقابل سا

شهرستان  یهدف گردشگر یدر روستاها یگردشگر یداریپا یها شاخص یابیسنجش و ارز

 ارهيچند مع یريگ ميتصم ليتحل یها روشبا استفاده از  در این تحقيق. پرداخته استطالقان 

روستا  88در  یگردشگر یداریپا یها شاخص ليپرسشنامه به تحل نیو تدو فازی سيتاپس

 در بخش یگردشگر یها ليپتانس یبررس( به 8935بستانی و همکاران ) خته شده است.اپرد

 یمراتبسلسله  ليرستاق واقع در شهرستان داراب )جنوب استان فارس( با استفاده از روش تحل

(AHP) ( از روش دیمتل خاکستری برای 8936پرداختند. دلشاد )عوامل و عناصر  ییشناسا
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استفاده کرده  ها آن نيارتباط ب یو بررس یگردشگر یبر توسعه و تکامل مقصدها رگذاريتأث

 .است

 88با استفاده از  ستيل چک جداول قیاز طر یمنظره ساحل یابیارز( به 3084) 8انفسو و همکاران

بهبود وضعيت گردشگری  منظور بهی پرداختند. در این تحقيق، پارامتر انسان 8و  یعيپارامتر طب

( با 3085) 3سایت مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقيقی دیگر، ژو و همکاران 49در کوبا، 

استفاده از فرایند تحليل سلسله مراتبی به ارزیابی منابع گردشگری در ویرجينيا در مقایسه با 

صد او مق یمنابع گردشگر ليپتانس یابیرز( به ا3086) 9ه پرداختند. ناسا و حسنهمسای یها التیا

معيار با  45سایت گردشگری بر اساس  98پرداختند. در این مقاله  لندیتادر  یبالقوه گردشگر

 یبرا( 3086) 4استفاده از روش وزین ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند. گنزالزراميرو و همکاران

اطالعات  یها ستميس از مدل ترکيبی ،ییروستا یگردشگر ليپتانس ییفضا عیتوز یابیارز

در مدل پيشنهادی  .استفاده کردند( AHP) یليتحل یسلسله مراتب ندی( و فراGIS) ییايجغراف

غذا،  شنهاديپ ،یعيدر مناطق طب تيفعال ،یاقامت گردشگر شنهاديپشش عامل اصلی یعنی  مؤلفان

شناسایی شدند. چن  فعال یگردشگر یها تيو فعال یعيطب طيارائه حمام در مح ،یفرهنگ یها تيفعال

ی کيفيت برای شناسایی و تعيين زیر برنامهی مبتنی بر ابیخودارز( یک سيستم 3089) 5و همکاران

از  یا مجموعهبر جذب گردشگران در تایوان ارائه دادند. برای این منظور،  مؤثراهميت عوامل 

محاسبه شده  ها آنبر جذب توریست در تایوان شناسایی و اهميت و وزن  ؤثرم یديکل یها شاخص

بر  یگردشگر یوکارها کسب یبرا تيفيک تیریمد یابیخودارز سميمکاناست. عالوه بر این، 

 روش دلفی ارائه شده است. و یسلسله مراتب اساس روش فرایند تحليل

قابليت و توسعه گردشگری در بخش گردشگری  ( یک مدل ارزیابی3088و همکاران ) 6مسيح

و  7با استفاده از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی ارائه کردند. در تحقيقی دیگر، مارتين هراز
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در  یریپذ رقابتبرای ارزیابی کارایی  ها داده( با استفاده از مدل تحليل پوششی 3089همکاران )

ی ها روش( با استفاده از تلفيق 3089) 1صنعت گردشگری استفاده کردند. پنگ و تزنگ

به بررسی بهبود عملکرد ميراث گردشگری  ی و روش ویکورا شبکهی چندمعياره تحليل ريگ ميتصم

ی ها روش( از تلفيق 3088و همکاران ) 2ی به توسعه پایدار پرداختند. هانگابی دست منظور به

( برای PCAی اصلی )ها مؤلفهی اطالعات جغرافيایی، فرایند تحليل سلسله مراتبی و تحليل ها ستميس

مرکز  33ی گردشگری در ارتفاعات ویتنام استفاده کردند. در این تحقيق، ها ليپتانسارزیابی 

مرکز فرهنگی گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تحقيقی دیگر، از تلفيق  45اکوتوریسم و 

ی چندمعياره برای ارزیابی نه ريگ ميتصمی ها روشی اطالعات جغرافيایی و ها ستميسی اه روش

 (.3088و همکاران،  3مرکز گردشگری در اطراف دریای سياه در ترکيه استفاده شد )ستين کایا

 یها کانوندر حوزه ارزیابی مراکز و  شده انجاماز تحقيقات  یا خالصهدر جدول زیر 

 یها کانونارزیابی  یها مدلو  ها روش. در ستون سوم این جدول، دهد یمگردشگری را نشان 

. ستون آخر باشند یمچندمعياره  یريگ ميتصم یها روشکه اغلب  دهد یمرا نشان  یگردشگر

و نظرات  ها دادهکه آیا در روش ارزیابی عدم قطعيت موجود در  دهد یماین جدول نشان 

که این جدول نشان  طور همانبانی شده است یا خير. خبرگان با استفاده از مفاهيم فازی پشتي

از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی برای ارزیابی  شده انجامدر بيشتر مطالعات  دهد یم

 شده شناختهگردشگری استفاده شده است. فرایند تحليل سلسله مراتبی یک روش  یها کانون

. در این است یريگ ميتصم یها نهیگز یبند تیاولوبرای تعيين اهميت معيارهای ارزیابی و 

. یکی از شود یمروش از نظرات کيفی خبرگان در قالب مقایسات زوجی معيارها استفاده 

که مبتنی بر نظرات کيفی خبرگان است و در صورت افزایش  است نیامعایب این روش 

مقایسات زوجی معيارها، امکان باال بودن نرخ ناسازگاری و کاهش دقت در نتایج وجود دارد. 

برای دوری از این مشکل، در این تحقيق از روش آنتروپی شانون فازی برای تعيين اهميت و 

کمی است که بدون نياز به نظرات کيفی  مالًکاوزن معيارها استفاده شده است که یک روش 

، قابليت استخراج وزن و اهميت معيارها را دارد. از طرفی دیگر، ها دادهخبرگان و با استفاده از 

                                                                                                                                                                                 

1. Peng and Tzeng 

2. Hoang 
3. Cetinkaya 
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عدم قطعيت موجود  شده انجاماز تحقيقات  کدام چيهکه در  دهد یم( نشان 8ستون آخر جدول )

 یريگ ميتصم یها نهیگزن در مورد معيارها و یا عدم قطعيت موجود در نظرات خبرگا ها دادهدر 

و نظرات  ها دادهموجود در  یها تيقطعاما در این تحقيق، عدم ؛ در نظر گرفته نشده است

خبرگان با استفاده از مفاهيم و تئوری فازی در فرایند ارزیابی لحاظ شده است. برای این منظور 

 تفاده شده است.اس ARASآنتروپی شانون و روش  یها روشاز فرم فازی 
5جدول  ی گردشگریها کانوندر زمینه ارزیابی  شده انجامی از تحقیقات ا خالصه .  

 روش/مدل ارزیابی منبع ردیف
پشتیبانی مدل ارزیابی 

 توسط تئوری فازی

  VIKOR  (13۴0ی و همکاران )آباد فیشرمروتی  1

  AHP (13۴0بستانی و همکاران ) 2

  AHP (2۱10) 1و همکارانژو  3

  (SAW) روش وزین ساده (2۱1۶) 2ناسا و حسن ۰

  GIS-AHP (2۱1۶) 3گنزالزرامیرو و همکاران 0

  و روش دلفی AHP (2۱1۳) ۰چن و همکاران ۶

  ها دادهتحلیل پوششی  (2۱1۳و همکاران ) 0مارتین ۳

  ی و روش ویکورا شبکهتحلیل  (2۱1۳) ۶پنگ و تزنگ ۳

  GIS-AHP-PCA (2۱1۳و همکاران ) ۳هانگ ۴

  AHP (2۱1۳و همکاران ) ۳مسیح 1۱

  PROMETHEE-AHP (2۱1۳و همکاران ) ۴ستین کایا 11

 این تحقیق 12
تلفیق آنتروپی شانون فازی و 

ARAS فازی 
  

                                                                                                                                                                                 

1. Zhou et al. 

2. Nasa and Hassan 
3. González-Ramiro et al. 

4. Chen et al. 

5. Martín 

6. Peng and Tzeng 

7. Hoang 
8. Masih 
9. Cetinkaya 

https://www.emeraldinsight.com/keyword/PROMETHEE
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 متغیرهای تحقیق

و گردشگری استان  یدست عیصنااطالعات گرفته شده از سازمان ميراث فرهنگی،  بر اساس

کانون گردشگری در سطح استان به ثبت رسيده است.  89چهارمحال و بختياری در حال حاضر 

فرهنگی، همچون: چشمه،  -اندازها و عناصر زیبا و جاذب طبيعیدر اغلب موارد وجود چشم

 یها کانونمذهبی و... مبنای انتخاب  -لی، آثار و ابنيه تاریخیهای جنگرودخانه، آبشار، عرصه

درصد( در قلمرو  3/89کانون ) 85گردشگری استان  یها کانوناز بين  مذکور بوده است.

ها و متغيرهایی های گردشگری شاخصکانون ارزیابی منظور به. استشهرستان کوهرنگ مستقر 

شناسایی  اقتصادی -خدماتی و اجتماعی-کالبدی -اکولوژیکی، مکانی-در ابعاد مختلف طبيعی

 ( استفاده شده است.8988. برای این منظور از منبع غفاری )شوند یم
 

 اکولوژيکي -ها و متغیرهای طبیعيشاخص -الف

اکولوژیکی دارای نقشی بنيـادی در بسـياری از انـواع     -های طبيعیمتغيرها و شاخص یطورکل به

-از چشـم  مندیچراکه بهره باشند.ازجمله توسعه صنعت توریسم میای، منطقه های توسعهبرنامه

حاکم بـر قلمـرو سـکونت انسـان      ميمناسب و گاه متفاوت از اقل مياقل ایو  یعيطب یبایز اندازهای

بـر   اسـت.  یگردشـگر  یدر قالـب تورهـا   یانسـان  هایآغاز حرکت یزهيانگ نترینخست و مهم

کـه در   یکیاکولـوژ  -یعـ يمنتخـب طب  یرهـا و متغيهـا  شـاخص  نتـری مهم( 8988اساس غفاری )

 :از اند عبارتاند، مدل لحاظ شده یاجرا ندیفرا
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 محل تیجذاب زانیم

و ... در هر کانون  یخیتار ،یمعمار ،یفرهنگ ،یعيطب هایشامل جاذبه بيپارامتر که به ترت نیا

استقبال گردشگران از هر کانون به  زانيو با توجه به م یطبق نظر کارشناس گردد،یم یستیتور

ی ها تيجذاب. امتياز فازی متناظر مدل قرار گرفته است یاجرا ندیو در فرا یازدهيامت ریشرح ز

 (.8988ارائه شده است )غفاری،  (3مختلف در ستون آخر جدول )
 یستیتور یها کانون تیجذاب زانیم دهی وزن .6جدول 

 فازی امتیاز جذابیتمیزان  ردیف

 (3، ۰، ۰) عالی 1

 (2، 3، ۰) خوب 2

 (1، 2، 3) نسبتاً خوب 3

 (1، 1، 2) ضعیف ۰

 

 توپوگرافي

، در واقع معرف وضعيت مقر یا نشست گاه یک کاربست انسانی یوبلند یتوپوگرافی یا پست

در جوامع نشان ها یا تنگناهای فرارو را با توجه به سطح فناوری حاکم است، شاخصی که توان

 -خاص از اشکال ژئومورفولوژیکی  گونه هر یبر این مبنا و با توجه به ميزان بسترساز دهد.می

های توریستی، های توسعه و تأمين و تجهيزات سایتساختزیر یساز توپوگرافيکی در فراهم

( ارائه 9در جدول ) ی کمی بودن پارامتر مذکور و لحاظ آن در فرایند اجرای مدلنوع و نحوه

 :(8988)غفاری،  است شده
 موجود یستیتور یها کانون یتوپوگراف تیبه وضع دهی وزن .7جدول 

 فازی امتیاز قابلیت توپوگرافی ردیف

 (0/2، ۰، ۰) باال دشت 1

 (1، 0/2، ۰) متوسط ایکوهپایه 2

 (1، 1، 0/2) ضعیف کوهستانی 3
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 شیب متوسط زمین

گيرد و خود شيب در ارتباط تنگاتنگی با وضعيت ریخت و توپوگرافی زمين قرار می پارامتر

توریستی  -های عمرانیها و پروژهیکی از تأثيرگذارترین متغيرهای محيطی در اجرای طرح

 .(8988)غفاری،  گرددمحسوب می
 

 یستیتور یها کانون یعموم بیش تیبه وضع دهی وزن .8جدول 

 فازی امتیاز قابلیت درصد شیب ردیف

 (0/2، ۰، ۰) خوب درصد ۱-0 1

 (1، 0/2، ۰) متوسط درصد 0-10 2

 (1، 1، 0/2) ضعیف درصد 10باالی  3

 

 پايیز و زمستان  ماهه میانگین دمای سهو  بهار و تابستان ماهه میانگین دمای سه

 گراد()سانتي

 تعریف قابليت هر کانون توریستی در بسط و گردش گردشگری تابستانه منظور به ها شاخصاین 

و ایجاد تأسيسات مرتبط در آن به کار رفته است. با عنایت به توان اکولوژیکی  و زمستانه

دهی و ، امتيازو پایيز و زمستان سرزمين در توسعه گردشگری متمرکز در فصول بهار و تابستان

 .(8988)غفاری،  مذکور به شرح زیر صورت گرفته است یها شاخصبارگذاری بر 

 

 ماهه بهار و تابستان سه یدما نیانگیم تیبه وضع دهی وزن .9جدول 

 فازی امتیاز قابلیت دما ردیف

 (0/2، ۰، ۰) خوب گراددرجه سانتی 20تا  21 1

 (1، 0/2، ۰) متوسط گراددرجه سانتی 3۱تا  20 2

 (1، 1، 0/2) نامناسب گراددرجه سانتی 3۱باالی  3
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 و زمستان زییماهه پا سه یدما نیانگیم تیبه وضع دهی وزن .10جدول 

 فازی امتیاز قابلیت دما ردیف

 (0/2، ۰، ۰) خوب گراددرجه سانتی 10تا  0 1

 (1، 0/2، ۰) متوسط گراددرجه سانتی 0تا  ۱ 2

 (1، 1، 0/2) نامناسب گراددرجه سانتی ۱از  کمتر 3

 

 کالبدی و خدماتي -ها و متغیرهای مکانيشاخص -ب

های تحقيق، برخی از انواع خدمات زیربنایی، فواصل مکانی و این گروه از متغيرها و شاخص

 گيرد:امکانات امنيتی و ... را با دالیل کاربردی و جزئيات مذکور به شرح ذیل در بر می

 دسترسي نوع

های کليدی در ترین شاخصهای ارتباطی به لحاظ کميت و کيفيت یکی از مهمی راهشبکه

های مختلف اقتصادی، از جمله گذاری در بخشی سرمایهاقتصادی و انگيزه -توسعه اجتماعی

های گردد. مجموعه راهعام و صنعت توریسم به شکلی خاص محسوب می طور بهبخش صنایع 

و در فرایند اجرای  یبند دستهدره آسفالته، شوسه و خاکی به شرح و امتياز زیر موجود در سه 

 .(8988)غفاری،  اندمدل لحاظ شده

 یگردشگر یها به کانون یبه نوع راه دسترس  دهی وزن .11جدول 

 فازی امتیاز قابلیت جاده ردیف

 (0/2، ۰، ۰) خوب آسفالته 1

 (1، 0/2، ۰) متوسط شوسه 2

 (1، 1، 0/2) نامناسب خاکی و مالرو 3

 

 )هکتار( سطوح قابل توسعه

های گردشگری ازجمله گذاری و اجرای پروژهاراضی و سطوح قابل توسعه جهت سرمایه

اجرای طرح و ایجاد هرگونه تأسيساتی را  عمالًپارامترهای مهمی است که نادیده انگاشتن آن 

 .(8988)غفاری، نماید. با ناکامی مواجه می
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 گردشگری منطقه نمونه

ی حائز شرایط در شش منطقه ،و گردشگری یدست عیصناطبق مصوبات سازمان ميراث فرهنگی، 

اند که بالطبع از ی نمونه گردشگری شناخته شدهمنطقه عنوان بهاستان چهارمحال و بختياری 

اهند شد. مناطق مذکور در قلمرو تحقيق ای نيز برخوردار خوخدمات، اعتبارات و امتيازات ویژه

 سرد اهيساز:  اند عبارتامتياز برخوردار خواهد شد  8که در فرایند اجرای مدل از حداقل 

در بخش سامان، شهرستان  رود ندهیزای بروجن، تاالب چغاخور در شهرستان بروجن، حوزه

)غفاری،  ستان فارسانچلگرد، باغ شهر شيدا در شهرستان شهرکرد، پيرغار در شهر -کوهرنگ

8988). 

 تلفن همراه يآنتن ده

مندی از شود بهرهمطرح می مدرن پستیکی از خدمات مهم و ضروری که در دوران 

نوعی امنيت خاطر برای  تنها نهاین مهم  .استتلفن همراه در مناطق مختلف  یده سیسرو

-اطق بکرتر را نيز فراهم میی سفر تا فواصل دورتر و مننماید، بلکه انگيزهگردشگر ایجاد می

های تحت پوشش خدمات تلفن همراه به نماید. بر این مبنا، در فرایند اجرای مدل برای کانون

 :(8988است )غفاری،  منظور شدهشرح زیر امتياز 

 استان یگردشگر یها تلفن همراه در کانون دهی آنتن تیفیبه ک دهی وزن .12جدول 

 فازی امتیاز یآنتن ده ردیف

 (0/2، ۰، ۰) خوب 1

 (1، 0/2، ۰) متوسط 2

 (1، 1، 0/2) یضعیف یا عدم آنتن ده 3

 

 های گردشگری شهرستانفاصله تا ديگر کانون

گردشگری، فاصله تا  یها کانون( سه نوع فاصله یعنی فاصله تا دیگر 8988بر اساس غفاری )

که از جداول زیر  شود یمبرای اجرای مدل استفاده  شهر و فاصله تا مرکز استان نیتر کینزد

 .شود یمبرای امتيازدهی فواصل استفاده 
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 شهرستان یگردشگر یها کانون گردی تابه مجموع فاصله  دهی وزن .13جدول 

 فازی امتیاز فاصله به کیلومتر ردیف

 (3، ۰، ۰) کیلومتر 1۱۱کمتر از  1

 (2، 3، ۰) کیلومتر 10۱تا  1۱۱ 2

 (1، 2، 3) کیلومتر 2۱۱تا  10۱ 3

 (1، 1، 2) کیلومتر 2۱۱باالتر از  ۰

 شهر نیتر کیبه فاصله کانون مورد مطالعه تا نزد دهی وزن .14جدول 

 فازی امتیاز فاصله به کیلومتر ردیف

 (3، ۰، ۰) کیلومتر 2۱کمتر از  1

 (2، 3، ۰) کیلومتر ۰۱تا  2۱از  2

 (1، 2، 3) کیلومتر ۶۱تا  ۰۱از  3

 (1، 1، 2) کیلومتر ۶۱باالتر از  ۰
 به فاصله کانون مورد مطالعه تا مرکز استان دهی وزن .15جدول 

 وزن/ امتیاز فاصله به کیلومتر ردیف

 (3، ۰، ۰) کیلومتر 0۱کمتر از  1

 (2، 3، ۰) کیلومتر 1۱۱تا  0۱از  2

 (1، 2، 3) کیلومتر 10۱تا  1۱۱از  3

 (1، 1، 2) کیلومتر 10۱باالتر از  ۰
 

 اقتصادی -ها و متغیرهای اجتماعيشاخص -ج

ها و شاخصجذب گردشگران دارند. تأثيرگذاری شگرفی در  اجتماعی-متغيرهای اقتصادی

جمعيت در دهستان مورد  9( شامل 8988بر اساس مرجع غفاری ) اقتصادی -متغيرهای اجتماعی

متوسط و  های گردشگری در محلاجتماعی اجرای پروژه -ميزان پذیرش عمومی، فرادست

 .است گذاری در کانون )ميليون ریال(سرمایه

در کانون، سطوح قابل توسعه و  یگذار هیمتوسط سرما، موردنظری ها شاخصدر بين 

. در نظر گرفتن تمامی مورد توجه هستند قاتيهستند که در اغلب تحق ییها شاخص یتوپوگراف

ی اقتصاد -یاجتماعی و و خدمات یکالبد -یمکانی، کیاکولوژ -یعيطبو متغيرهای  ها شاخص



   8934، زمستان 84شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم،  علمی فصلنامه 282

 

 

ی گردشگری داشته ها کانونتا ارزیابی جامعی نسبت به  کند یمکمک  رندگانيگ ميتصمبه 

در کانون، سطوح قابل توسعه و  یگذار هیط سرمامتوسیی مانند ها شاخصباشند و حذف 

، با توجه به کوهستانی بودن مثال عنوان بهنتایج غيرواقعی در بر داشته باشد.  تواند یمی توپوگراف

ی ها شاخصی گردشگری در شهرستان کوهرنگ، توپوگرافی یکی از ها کانونبرخی از 

ی در آن کانون را گذار هیسرماو  وساز ساختکه شرایط  است ها کانونکليدی برای ارزیابی این 

ی گردشگری استان چهارمحال و ها جاذبه، غار یخی چمایکی از مثال عنوان به. کند یم تر سختبسيار 

و با توجه به وضعيت توپوگرافی غار  استکه وضعيت توپوگرافی آن کوهستانی  استبختياری 

ی در این کانون بسيار گذار هیسرمال امکان یخی چما دسترسی به آن بسيار سخت است. به همين دلي

 ی در این کانون انجام نشده است.توجه قابلی گذار هیسرماکم است و تاکنون 
 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده، زیرا هدف تحقيقات کاربردی توسعه دانش 

سمت کاربرد علمی ، تحقيقات کاربردی به گرید عبارت به. استکاربردی در یک زمينه خاص 

تواند به اتخاذ تصميمات بهتر در جامعه شوند و نتایج این نوع تحقيقات می دانش هدایت می

معيارهای ارزیابی  ییشناسادر این پژوهش به دنبال  ازآنجاکهمورد پژوهش کمک نماید. 

و  و همچنين، به دنبال ارائه مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی ميهست ی گردشگریها کانون

ی گردشگری هستيم، این تحقيق از نوع کاربردی ها کانونفازی برای ارزیابی  ARASروش 

های آن قابليت کاربرد در جامعه مورد پژوهش را اتمام پژوهش، یافته محض به چراکه؛ است

. چون تحقيق استمطالعه موردی  -ها توصيفیدارند. پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده

های  توصيف کردن شرایط یا پدیده ها آنهایی است که هدف  ه روشتوصيفی شامل مجموع

 طور همان. اند شده  ارائهخالصه  طور به تحقيق انجام (، مراحل8. در شکل )استمورد بررسی 

( نشان داده شده، در این تحقيق، از مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش 8که در شکل )

ARAS  بنابراین، در ادامه به تشریح ؛ شود یمی گردشگری استفاده ها کانونفازی برای ارزیابی

 .شود یمفازی پرداخته  ARASجزیيات روش آنتروپی شانون فازی و روش 
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 مراحل انجام تحقیق 1شکل 

 آنتروپي شانون فازی

 یريگ ميتصمماتریس  یها دادهبرای استخراج وزن معيارها از  شده شناخته یها روشیکی از 

( روش آنتروپی شانون را 3080) 8. حسين زاده لطفی و فالح نژاداستروش آنتروپی شانون 

یا اعداد فازی باشند توسعه داده و  یا بازه صورت بهماتریس تصميم  یها دادهبرای زمانی که 

به  روش آنتروپی شانون فازی را معرفی کردند. در این مقاله برای استخراج وزن معيارها با توجه

. شود یم، از روش آنتروپی شانون فازی بهره برده باشند یمماتریس تصميم فازی  یها دادهاینکه 

 باشند یمزیر  صورت بهاستخراج وزن معيارها با استفاده از روش آنتروپی شانون فازی  یها گام

 (:3080)حسين زاده لطفی و فالح نژاد، 

 برش آلفا یها مجموعهبا استفاده از  یا بازه یها دادهفازی به  یها داده: تبدیل 8گام 

                                                                                                                                                                                 

1. Hosseinzadeh Lotfi and Fallahnejad 

 گام اول

-اکولوژیکی، مکانی -شناسایی معيارهای ارزیابی کانونهای گردشگری در سه حوزه طبيعی•
 اجتماعی-خدماتی، و اقتصادی-کالبدی

 گام دوم

گردآوری داده های مربوط به معيارهای ارزیابی برای هر یک از کانونهای گردشگری و  •
 تبدیل آنها به اعداد فازی مربوطه

 گام سوم

پياده سازی روش آنتروپی شانون فازی برای تعيين اهميت معيارهای ارزیابی کانونهای •
 گردشگری

 گام چهارم

فازی برای ارزیابی و اولویت بندی کانونهای گردشگری که  ARASپياده سازی روش •
 .پتانسيل باالیی برای سرمایه گذاری دارند

 گام پنجم
 تجزیه و تحليل داده ها و نتایج•
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شامل مجموعه عناصری است که متعلق به متغير  ~ijxیک مجموعه سطح آلفا از متغير فازی 

یا مساوی باشد.  تر بزرگدرجه عضویت این عناصر از آلفا  که یطور به باشند یم ~ijxفازی 

 داریم: گرید عبارت به

})(|{)~( ~   ijxijij xRxx
ij

 (8)  

 زیر بيان کرد: صورت به یا بازهبه فرم  توان یممجموعه سطح آلفا را 

}])(|{max,})(|{[min])~(,)~[(],[ ~~~~   ijxijxijxijx

U

ij

L

ij

u

ij

l

ij xRxxRxxxxx
ijijijij

 (2)  

10 که یطور به    است. با قرار دادن مقادیر مختلف برای سطح اطمينان یعنی1 ،

 .شوند یممربوطه تبدیل  یها بازه( به 3فازی بر اساس رابطه ) یها داده

l: مقادیر نرمال شده 3گام 
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 (9)  

 محاسبه است.: کران پایين و کران باالی بازه آنتروپی با استفاده از روابط زیر قابل 9گام 
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 (4)  

1در عبارت فوق 

0 )(  mLnh0. اگر استl

ijp  0یاu

ijp باشد، آنگاهl

ij

l

ij pLnp یا.
u

ij

u

ij pLnp  .شوند یمبرابر صفر در نظر گرفته  .

 .شوند یمزیر محاسبه  صورت به 8درجه تنوع: کران پایين و کران باالی 4گام 

                                                                                                                                                                                 

1. Degree of diversification 
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 .شوند یمام از طریق روابط زیر محاسبه  i: کران باال و کران پایين برای وزن معيار 5گام 
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 (6)  

 فازی آراسروش 
 یريگ ميتصمجدید در حوزه  نسبتاً یها کيتکنیکی از  آراسیا  8روش ارزیابی نسبت جمعی

است.  اخير در کانون توجه محققان قرار گرفته های ساله در ک است( MADMچند شاخصه )

روش،  در ایـن( معرفی شده است. 3080) 3زاواداسکاس و تورسکيساین تکنيک توسط 

 شرایط یک دهنده نشانکه  نهیهر گزمعيارها برای  شده شده و نرمال دار وزنمجموع مقادیر 

 . ایـنشود یمبهتـرین گزینـه، تقسـيم  شده شده و نرمال دار وزنگزینه است، بر مجموع مقادیر 

 یبند رتبه ها نهیگز ،بـودن بهينـه درجه بر اساس. شود یمبودن ناميده  بهينه درجهنسبت، 

 (،3080)زاواداسکاس و تورسکيس . کاربردهای مختلف این روش در مقاالت شوند یم

و  5نيکرسول .شود یم( مشاهده 3080) 4و همکاران توپنایت( و 3080) 9و همکاران زاواداسکاس

 ها دادهرا در شرایطی که  آراس( روش 3085و همکاران )زاواداسکاس ( و 3088) سيتورسک

فازی را معرفی کردند. در این  آراسغيرقطعی و به فرم اعداد فازی هستند، توسعه داده و 

 یها گام. شود یمفازی استفاده  آراسدر شرایط فازی از روش  ها هنیگزتحقيق، برای ارزیابی 

 :استزیر  صورت به( 3085و همکاران )زاواداسکاس فازی بر اساس  آراسروش  یساز ادهيپ

                                                                                                                                                                                 

1. Additive Ratio Assessment (ARAS) 

2. Zavadskas and Turskis 

3. Zavadskas et al. 

4. Tupenaite et al. 

5. Kersuliene 
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nm . ابعاد این ماتریسرديگ یمشکل  8فازیر گام نخست، ماتریس تصميم ( د8گام  است  

 .دهد یمرا نشان  (ها ستون)تعداد معيارها  nو  (سطرها) ها نهیگز تعداد mکه 
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 (9)  

ijx~ نهیگزعملکرد  دهنده نشانکه  استفازی  یعدد i  ام در معيارj  ام وjx0
مقدار بهينه برای  ~

زیر مقداری برای آن تعيين  صورت بهباشد،  مشخصام  j معيار نهيبه مقدار ام اسـت. اگـر jمعيار 

 .ميکن یم

preferableis,~Minif~Min~

preferableis,~Maxif~Max~
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 (8)  

و  ترند ارجحبيشتر باشد،  ها آنمعيارهایی از جنس سود معيارهایی هستند که هرچه مقدار 

 .ترند ارجحمعيارهایی از جنس هزینه معيارهایی هستند که هر چه مقدارشان کمتر باشد، 

ijxشـده و بـه شـکل  یساز نرمالقادیر ورودی اوليه برای تمام معيارهـا ( در گام دوم م3گام 
~ 

Xماتریس  یها هیدراکه  ندیآ یم در
~

 .شود یم فیتعر ریز رابطه صورت به. این ماتریس هستند
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1. Fuzzy Decision Making Matrix 
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 .شوند یم، با استفاده از رابطه زیر نرمال باشند یممعيارهایی که از جنس سود 
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 .شوند یم، با استفاده از رابطه زیر نرمال باشند یمهمچنين، معيارهایی که از جنس هزینه 
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 8( محاسبه ماتریس نرمال موزون9گام 

1 ام باشد و jوزن معيار  jwاگر 
1




n

j

jw  باشد، آنگاه ماتریس نرمال موزون را با نمادX
~
ˆ 

 .شوند یم( محاسبه 89آن از طریق رابطه ) یها هیدراو  ميده یمنشان 
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 (02)  

mixwx ijjij ...,,1,0,
~~

ˆ   (03)  

 از نهیگز نيام i ینگيمقدار تابع به: نهیهر گز تيو درجه مطلوب ینگيمقدار تابع به نييتع( 4گام 

 :دیآ یمدست  به لیرابطه ذ

mixS
n

j

iji ...,,1,0,
~
ˆ

~

1




 (04)  

iSهر چه مقدار 
iSبيشتر باشد، آن گزینه بهتر است و هر چه مقدار iبرای گزینه  ~

 iبرای گزینه  ~

iSینگيتابع به کمتر باشد، آن گزینه بدتر است. مقدار
 ریمتناسب با مقاد مستقيم و رابطه کی ~

)( یابیارز یارهايو وزن مع ~ijx یريگ ميتصم سیماتر jw دارد و مقدار باالیiS
 iبرای گزینه  ~

iSبا توجه به مقدار  ها نهیگز تیاولوبنابراین ؛ باالی آن گزینه است یرگذاريتأث دهنده نشانام 
~

                                                                                                                                                                                 

1. Normalized-Weighted Matrix 
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مقدار  بر اساس ها نهیگز یبند تیاولو. برای (3085 س،يو تورسک س)زاوادسکا شود یم نييتع

iSتابع بهينگی
 .ميکن یمفازی یزیر د، ابتدا آن را با استفاده از رابطه ~

miSSSS iiii ...,,1,0,)(
3

1
   (85)  

مقدار و  نیتر محتملمقدار،  نیتر نانهيبدب دهنده نشانبه ترتيب  iSو iS،iSدر رابطه باال 

iSعدد فازی مثلثی  مقدار نیتر نانهيب خوش
 .باشند یم ~

و با استفاده  0Sگزینه یعنی  نیتر مطلوبدرجه مطلوبيت هر گزینه از طریق مقایسه آن گزینه با 

 .شود یماز رابطه زیر محاسبه 

mi
S

S
K i

i ...,,1,0,
0

  (86)  

 یا نهیگزبرای  iK. هرچه مقدار دهد یمام را نشان  iدرجه مطلوبيت گزینه  iKدر رابطه فوق،

 بيشتر باشد، آن گزینه اولویت و رتبه بهتری را کسب خواهد کرد.

 

 و نتايج ها داده

 -ی، مکانیکیاکولوژ -یعيهای طبشاخص کليه ،شده های انجامبر اساس بررسی بخشدر این  

ی گردشگری شهرستان ها کانونیعنی  مطالعه حوزه مورد اقتصادی –یاجتماعو  خدماتی –یکالبد

مناسب  عدد فازی مثلثیگردآوری نموده و نظر به وضعيت هر شاخص  (83)را در جدول  کوهرنگ

برای  (8988) یغفار . الزم به ذکر است که طبق گزارشی که توسطبه آن اختصاص داده شده است

حال و بختياری انجام شده است، ی و گردشگری استان چهارمدست عیصناسازمان ميراث فرهنگی، 

که در این  اند شده  فیتعری گردشگری شناسایی و ها کانونفهرست جامعی از معيارهای ارزیابی 

ی گردشگری استفاده شده است. در این تحقيق، کليه ها کانونتحقيق از این معيارها برای ارزیابی 

ی دست عیصناميراث فرهنگی،  ز سازمانی گردشگری اها کانونی مربوط به معيارهای ارزیابی ها داده

است. در این سازمان اطالعات خام  شده ی گردآورو گردشگری استان چهارمحال و بختياری 

ی گردشگری استان موجود ها کانونی گردشگری برای تمامی ها کانونمربوط به معيارهای ارزیابی 

به اعداد فازی مثلثی  ها آن( 88( تا )3ی خام با استفاده از جداول )ها داده. پس از گردآوری است

  .اند شده( گزارش 83تبدیل شده و در جداول )
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 ی گردشگریها کانونی مربوط به معیارهای ارزیابی ها داده .16جدول 

 کانون گردشگری
ميانگين دمای سه ماه 

 (C1) زمستان

 ميانگين دمای سه ماه

 (C2) تابستان

 شيب متوسط زمين

(C3) 
 (C4) توپوگرافی

 ميزان جذابيت محل

(C5) 

8, 8, 5/3] (A1) سد کوهرنگ ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [3, 9, 4] 

8, 8, 5/3] (A2) چشمه مروارید ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 3] 

8, 8, 5/3] (A3) چشمه ماربره ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 3] 

8, 8, 5/3] (A4) چشمه دیمه ] [ 5/3 , 4, 4] [ 5/3 , 4, 4] [8, 5/3 , 4] [3, 9, 4] 

 پيست اسکی کوهرنگ

(A5) 
[8, 8, 5/3 ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [3, 9, 4] 

 آبشار تونل اول کوهرنگ

(A6) 
[8, 8, 5/3 ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 5/3 , 45] [3, 9, 4] 

8, 8, 5/3] (A7) دشت الله ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 5/3 , 4] [8, 5/3 , 45] [3, 9, 4] 

8, 8, 5/3] (A8) آباد غالمچشمه  ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 5/3 , 4] [8, 5/3 , 45] [8, 8, 3] 

 خان یعلآبشار شيخ 

(A9) 
[8, 8, 5/3 ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 5/3 , 4] [8, 5/3 , 45] [3, 9, 4] 

8, 8, 5/3] (A10) چشمه کوهرنگ ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [3, 9, 4] 

8, 8, 5/3] (A11) چشمه مورز ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [3, 9, 4] 

 زرد کوهچال ميشان 

(A12) 
[8, 8, 5/3 ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [3, 9, 4] 

8, 8, 5/3] (A13) غار یخی چما ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [8, 3, 9] 

8, 8, 5/3] (A14) چشمه دزداران ] [ 5/3 , 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 5/3 ] [3, 9, 4] 
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 12ادامه جدول 

 کانون گردشگری
 گریتا دمجموع فاصله 

 (C6) شهرستان یها کانون

 فاصله تا مرکز استان

(C7) 

 نیتر کینزدفاصله تا 

 (C8) شهر

تلفن  یآنتن ده

 (C9) همراه

 سطوح قابل توسعه

 (C10) )هکتار(

8, 8, 5/3] [9, 4, 4] [3, 9, 4] [9, 4, 4] (A1) سد کوهرنگ ] [800, 800, 800] 

8, 8, 5/3] [3, 9, 4] [8, 3, 9] [9, 4, 4] (A2) چشمه مروارید ] [8, 8, 8] 

8, 8, 5/3] [3, 9, 4] [8, 3, 9] [3, 9, 4] (A3) چشمه ماربره ] [8, 8, 8] 

] [9, 4, 4] [3, 9, 4] [9, 4, 4] (A4) چشمه دیمه 5/3 , 4, 4] [800, 800, 800] 

 پيست اسکی کوهرنگ

(A5) 
[9, 4, 4] [3, 9, 4] [9, 4, 4] [8, 5/3 , 45] [50, 50, 50] 

آبشار تونل اول 

 (A6) کوهرنگ
[9, 4, 4] [3, 9, 4] [9, 4, 4] [8, 5/3 , 45] [35, 35, 35] 

8, 5/3] [3, 9, 4] [3, 9, 4] [9, 4, 4] (A7) دشت الله , 45] [30, 30, 30] 

8, 5/3] [3, 9, 4] [3, 9, 4] [9, 4, 4] (A8)چشمه غالم آباد  , 45] [5, 5, 5] 

آبشار شيخ علی خان 

(A9) 
[9, 4, 4] [8, 3, 9] [9, 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 8] 

 چشمه کوهرنگ

(A10) 
[9, 4, 4] [8, 3, 9] [9, 4, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 8] 

8, 8, 5/3] [8, 3, 9] [8, 3, 9] [3, 9, 4] (A11) چشمه مورز ] [8, 8, 8] 

چال ميشان زردکوه 

(A12) 
[3, 9, 4] [8, 3, 9] [3, 9, 4] [8, 8, 5/3 ] [8, 8, 8] 

8, 8, 5/3] [3, 9, 4] [8, 3, 9] [3, 9, 4] (A13) غار یخی چما ] [3, 3, 3] 

8, 8, 5/3] [3, 9, 4] [8, 3, 9] [3, 9, 4] (A14) چشمه دزداران ] [8, 8, 8] 
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 12ادامه جدول 

 (C11) ینوع دسترس کانون گردشگری

 یگذار هیسرمامتوسط 

 (الیر ونيلي)م در کانون

(C12) 

-یعموم رشیپذ زانيم

 یها پروژه یاجرا یاجتماع

 در محل یگردشگر

(C13) 

در دهستان  تيجمع

 (C14) فرادست

] (A1) سد کوهرنگ 5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A2) چشمه مروارید 5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A3) چشمه ماربره 5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A4) چشمه دیمه 5/3 , 4, 4] 
[8500, 8500, 

8500] 
[9, 4, 4] 

[9394, 9394, 

9394] 

] (A5) پيست اسکی کوهرنگ 5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A6) آبشار تونل اول کوهرنگ 5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A7) دشت الله 5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A8)چشمه غالم آباد  5/3 , 4, 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

] (A9)آبشار شيخ علی خان  5/3 , 4, 4] [900, 900, 900] [3, 9, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

8, 5/3] (A10) چشمه کوهرنگ , 4] [0, 0, 0] [3, 9, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

8, 5/3] (A11) چشمه مورز , 4] [0, 0, 0] [8, 3, 9] 
[9394, 9394, 

9394] 

8, 8, 5/3] (A12)چال ميشان زردکوه  ] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 

8, 8, 5/3] (A13) غار یخی چما ] [0, 0, 0] [8, 3, 9] 
[9394, 9394, 

9394] 

8, 5/3] (A14) چشمه دزداران , 4] [0, 0, 0] [9, 4, 4] 
[9394, 9394, 

9394] 
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 باشند یم( به فرم اعداد فازی مثلثی 83الزم به ذکر است که تمامی معيارها ارائه شده در جدول )

و جمعيت دهستان فرادست.  در کانون یگذار هیسرمامتوسط معيارهای سطح قابل توسعه،  جز به

. برای این منظور اند شدهبرای همين این معيارها را نيز به فرم اعداد فازی مثلثی تبدیل 

مقدار برای این معيارها یکسان در نظر  نیتر نانهيب خوشمقدار و  نیتر محتملمقدار،  نیتر نانهيبدب

، جمعيت در دهستان فرادست کانون گردشگری سد کوهرنگ مثال عنوان به. شوند یمگرفته 

( 9394، 9394، 9394عدد فازی مثلثی ) صورت بهکه این عدد به فرم فازی است نفر  9394برابر 

 .شود یمنوشته 

( و 8برای محاسبه اوزان معيارها، ابتدا اعداد فازی مثلثی مربوط به هر معيار با استفاده از روابط )

در جدول  شده گزارشبنابراین در وهله اول اعداد فازی ؛ شوند یممربوطه تبدیل  یها بازه( به 3)

در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده  5.0. برای این منظور شوند یم( به بازه تبدیل 3)

l( مقادیر نرمال شده9از رابطه )

ijp و u

ijp ( مقادیر نرمال شده 89. جدول )شوند یمحاسبه م

، کران پایين و کران باالی بازه ها دادهپس از نرمال کردن  .دهد یمرا برای معيارها نشان  یا بازه

],[که با نماد  شود یم( محاسبه 4آنتروپی با استفاده از رابطه ) u

i

l

i hh ( نشان داده 83در جدول )

( و کران پایين و باالی وزن هر معيار با 5. درجه تنوع برای هر معيار با استفاده از رابطه )اند شده

],[شده است. کران پایين و باالی درجه تنوع با نماد ( محاسبه 6استفاده از رابطه ) u

i

l

i dd  و

],[کران پایين و باالی وزن هر معيار با نماد  u

i

l

i ww ( گزارش 89در جدول )برای اند شده .

 صورت بهمحاسبه وزن نهایی هر معيار از ميانگين حسابی 
2

u

j

l

j

j

ww
w


 ميکن یماستفاده 

( گزارش 83(. وزن نهایی هر معيار در سطر آخر جدول )3080)حسين زاده لطفی و فالح نژاد، 

 در کانون یگذارهیمتوسط سرماشده است. با توجه به نتایج ارائه شده در این سطر، معيارهای 

(C12،) سطوح قابل توسعه (C10( و توپوگرافی )C4 به ترتيب با )و  839/0، 438/0 یها وزن

 یها کانونمعيارها جهت توسعه  نیتر مهمو  اند دادهبيشترین مقدار را به خود اختصاص  838/0

 .اند شده شناختهگردشگری 
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نرمال شده، بازه آنتروپی، بازه درجه تنوع معیارها، بازه وزن معیارها و وزن نهایی  یها داده .17جدول 

 معیارها

Alternatives 

C1 C2 C13 C4 C5 C6 C7 

],[ u
ij

l
ij pp  ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp 

A1 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 068/0 , 085/0 ] 

A2 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 034/0 , 096/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A3 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 034/0 , 096/0 ] [ 049/0 , 065/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A4 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 804/0 , 838/0 ] [ 055/0 , 803/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 068/0 , 085/0 ] 

A5 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 068/0 , 085/0 ] 

A6 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 055/0 , 803/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 068/0 , 085/0 ] 

A7 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 056/0 , 804/0 ] [ 055/0 , 803/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 068/0 , 085/0 ] 

A8 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 056/0 , 804/0 ] [ 055/0 , 803/0 ] [ 034/0 , 096/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 068/0 , 085/0 ] 

A9 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 056/0 , 804/0 ] [ 055/0 , 803/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A10 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 065/0 , 095/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A11 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 049/0 , 065/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A12 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 049/0 , 065/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A13 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 096/0 , 060/0 ] [ 049/0 , 065/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

A14 [ 048/0 , 098/0 ] [ 058/0 , 098/0 ] [ 093/0 , 056/0 ] [ 098/0 , 055/0 ] [ 060/0 , 089/0 ] [ 049/0 , 065/0 ] [ 099/0 , 068/0 ] 

],[ u
i

l
i hh  [ 639/0 , 000/8 ] [ 896/0 , 000/8 ] [ 360/0 , 393/0 ] [ 690/0 , 383/0 ] [ 989/0 , 384/0 ] [ 880/0 , 333/0 ] [ 955/0 , 335/0 ] 

],[ u
i

l
i dd  [ 000/0 , 909/0 ] [ 000/0 , 834/0 ] [ 038/0 , 980/0 ] [ 088/0 , 990/0 ] [ 086/0 , 389/0 ] [ 008/0 , 830/0 ] [ 005/0 , 345/0 ] 

],[ u
i

l
i ww  [ 000/0 , 394/0 ] [ 000/0 , 034/0 ] [ 00/06 , 396/0 ] [ 005/0 , 358/0 ] [ 004/0 , 866/0 ] [ 000/0 , 033/0 ] [ 008/0 , 889/0 ] 

jw  889/0  049/0  838/0  838/0  085/0  046/0  034/0  
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13ادامه جدول   

Alternatives 

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

],[ u
ij

l
ij pp  ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp ],[ u

ij
l
ij pp 

A1 [ 063/0 , 098/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 934/0 , 934/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A2 [ 043/0 , 063/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A3 [ 043/0 , 063/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 096/0 , 069/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A4 [ 063/0 , 098/0 ] [ 033/0 , 833/0 ] [ 934/0 , 934/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 899/0 , 899/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 063/0 , 063/0 ] 

A5 [ 063/0 , 098/0 ] [ 059/0 , 033/0 ] [ 863/0 , 863/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A6 [ 063/0 , 098/0 ] [ 059/0 , 033/0 ] [ 088/0 , 088/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A7 [ 043/0 , 063/0 ] [ 059/0 , 033/0 ] [ 065/0 , 065/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 063/0 , 063/0 ] 

A8 [ 043/0 , 063/0 ] [ 059/0 , 033/0 ] [ 086/0 , 086/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 063/0 , 063/0 ] 

A9 [ 063/0 , 098/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 069/0 , 083/0 ] [ 869/0 , 869/0 ] [ 048/0 , 069/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A10 [ 063/0 , 098/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 096/0 , 069/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 048/0 , 069/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A11 [ 033/0 , 043/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 096/0 , 069/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 033/0 , 048/0 ] [ 059/0 , 059/0 ] 

A12 [ 043/0 , 063/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 038/0 , 096/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A13 [ 043/0 , 063/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 006/0 , 006/0 ] [ 038/0 , 096/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 033/0 , 048/0 ] [ 098/0 , 098/0 ] 

A14 [ 043/0 , 063/0 ] [ 098/0 , 059/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] [ 096/0 , 069/0 ] [ 000/0 , 000/0 ] [ 069/0 , 099/0 ] [ 059/0 , 059/0 ] 

],[ u
i

l
i hh  [ 843/0 , 338/0 ] [ 689/0 , 393/0 ] [ 683/0 , 683/0 ] [ 938/0 , 383/0 ] [ 898/0 , 898/0 ] [ 896/0 , 336/0 ] [ 339/0 , 339/0 ] 

],[ u
i

l
i dd  [ 003/0 , 858/0 ] [ 038/0 , 989/0 ] [ 988/0 , 988/0 ] [ 088/0 , 303/0 ] [ 833/0 , 833/0 ] [ 004/0 , 834/0 ] [ 009/0 , 009/0 ] 

],[ u
i

l
i ww  [ 008/0 , 885/0 ] [ 006/0 , 398/0 ] [ 804/0 , 330/0 ] [ 009/0 , 853/0 ] [ 336/0 , 693/0 ] [ 008/0 , 034/0 ] [ 008/0 , 003/0 ] 

jw  058/0  833/0  839/0  088/0  433/0  048/0  003/0  
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 .فازی تهيه شودماتریس تصميم  ستیبا یمفازی در گام اول  آراسروش  یساز ادهيپبرای 

مقدار بهينه هر  ستیبا یم( ارائه شده است با این تفاوت 88در جدول ) ماتریس تصميم فازی

و در سطر اول ماتریس تصميم فازی نوشته شوند.  ( محاسبه شود8( و )9معيار با توجه به روابط )

روش  یساز ادهيپ. در گام دوم شود یم( استفاده 8برای محاسبه مقدار بهينه هر معيار از رابطه )

 اند شده  فیتعری معيارها طور که ییازآنجا. شود یمفازی، ماتریس نرمال شده تشکيل  آراس

تر است، لذا تمامی معيارها از جنس سود که هرچه مقدار معيار بيشتر باشد، آن معيار ارجح

Xبنابراین برای تشکيل ماتریس تصميم نرمال؛ باشند یم
~

. بعد از شود یم( استفاده 80، از رابطه )

Xموزونتشکيل ماتریس نرمال، در گام سوم، ماتریس نرمال 
~
( 89( و )83با استفاده از روابط ) ˆ

با استفاده از روش آنتروپی  قبالً. برای تشکيل ماتریس موزون از وزن معيارها که شود یمتشکيل 

. در گام چهارم، مقدار شود یم، استفاده اند شده( گزارش 89و در جدول )اند  شدهفازی محاسبه 

iSتابع بهينگی
، با استفاده از رابطه باشند یمگردشگری  یها کانونکه  ها نهیگزبرای هر یک از  ~

. سپس مقدار تابع بهينگی با اند شده( گزارش 84. این مقادیر در جدول )شوند یم( محاسبه 84)

( 84فازی شده مقدار تابع بهينگی در جدول )ی. مقادیر دشود یمفازی ی( د85استفاده از رابطه )

( محاسبه شده و 86. در انتها، درجه مطلوبيت هر گزینه نيز با استفاده از رابطه )اند شدهگزارش 

 یا نهیگزاشاره شد، هر چه مقدار مطلوبيت  قبالًکه  طور همان. اند شده( ارائه 84در جدول )

 یها کانون. بر این اساس کند یمتری کسب و رتبه بهاست تر بيشتر باشد، آن گزینه ارجح

گردشگری در ستون آخر جدول  یها کانون. اولویت و رتبه شوند یم یبند تیاولوگردشگری 

(، A4) مهیچشمه دگردشگری  یها کانون، آمده دست به. بر اساس نتایج اند شده( گزارش 84)

اول تا سوم را کسب  یها رتبه( به ترتيب A9) خان یعل خيآبشار شو  (A1سد کوهرنگ )

 .باشند یم یگذار هیسرماگردشگری برای توسعه و  یها کانونو به ترتيب بهترین اند  کرده

و گردشگری، نتایج  یدست عیصنابا توجه به نظرات خبرگان در اداره کل ميراث فرهنگی، 

، سد (A4) مهیچشمه د یگردشگر یها کانونزیرا ؛ باشند یمدر این تحقيق منطقی  آمده دست به

دشت الله  و (A5کوهرنگ ) یاسک ستيپ ،(A9خان ) یعل خيو آبشار ش (A1کوهرنگ )

(A7)  یها کانونو بهترین  اند کردهرا کسب  پنجماول تا  یها رتبه بيبه ترتبه ترتيب 

دیگر  یها کانونبه نسبت سایر  ها کانون. این باشند یم یگذار هیسرماگردشگری برای توسعه و 
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بسياری  ها کانونو با توجه به شرایط موجود در این  باشند یم تر شده شناختهدر بين عموم مردم 

 یتا حدودگردشگری مانند دسترسی به کانون و امکانات رفاهی و خدماتی  یها رساختیزاز 

 یها کانونکمتری در مقایسه با توسعه  یگذار هیسرمانياز به  ها کانونو توسعه این  استموجود 

دولتی و خصوصی نسبت به این پنج  یها سازمانتوجه  شیافزادیگر،  فدیگر دارد. از طر

آب  ،یدسترس راه جادیا ريگردشگران نظ ازيموردن یها رساختیز کانون گردشگری و وجود

سکوی  جادیفاضالب و زباله، توسعه فضای سبز، ا یدفع بهداشت ،یبهداشت سیسرو ،یدنيآشام

 ها کانوناین  شده کهباعث  قيو آالچ نگيپارک ،ییرایو پذ یاقامت واحدهای جادیا من،ينش

گردشگری در شهرستان  یها کانونپذیرای جمعيت بيشتری از گردشگران در مقایسه با سایر 

 .کند یم ديتائرا  آمده دست بهکوهرنگ باشد. مباحث مذکور اعتبار نتایج 

فازی  آراسنتروپی شانون فازی و روش آ یها روشتوسط  ها داده ليوتحل هیتجزدر این تحقيق، 

انجام شد. روش آنتروپی شانون فازی یک ابزار کمی قدرتمند برای تعيين اهميت و وزن 

برای محاسبه وزن معيارها،  شده شناخته. یکی از ابزارهای استو معيارهای ارزیابی  ها شاخص

کيفی خبرگان در قالب  یها قضاوتکه در این روش از  استروش فرایند تحليل سلسله مراتبی 

اما استفاده از فرایند تحليل سلسله ؛ شود یممقایسات زوجی برای تعيين اهميت معيارها استفاده 

مراتبی نياز به نظرات کيفی خبرگان دارد که ممکن است در صورت افزایش مقایسات زوجی، 

روش  که یرتدرصوو دقت نتایج حاصله کاهش پيدا کند.  کرده دايپنرخ ناسازگاری افزایش 

اهميت و وزن معيارها  ها دادهکمی قادر است با استفاده از  یروش عنوان بهآنتروپی شانون فازی 

فازی  آراسروش  را محاسبه کند و نياز به اطالعات کيفی خبرگان در مورد معيارها ندارد.

 یبند تیاولوجدید است که از آن برای ارزیابی و  نسبتاًچندمعياره  یريگ ميتصمیکی ابزار 

گردشگری با در نظر گرفتن نتایج آنتروپی شانون فازی استفاده شد. بسياری از  یها کانون

باشند. در  رگذاريتأثبر هم  توانند یمگردشگری  یها کانونو معيارهای ارزیابی  ها شاخص

تحقيقات انجام شده در این حوزه تاکنون ارتباطات و وابستگی بين معيارها در فرایند ارزیابی 

بر  تواند یم، وضعيت توپوگرافی مثال عنوان بهگردشگری در نظر گرفته نشده است.  یها کانون

باشد. در  رگذاريتأثدر کانون  یگذار هیسرمانوع دسترسی، وضعيت آنتن دهی و متوسط 

توپوگرافی کوهستانی ممکن است سهولت دسترسی کاهش یابد، وضعيت آنتن دهی تلفن 
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کاهش یابد. یکی از موضوعات جذاب که برای  یگذار هیرماسهمراه ضعيف شود و متوسط 

بين معيارهای ارزیابی با  یها یوابستگکه ارتباطات و  است نیا گردد یمتحقيقات آتی پيشنهاد 

شبکه بين معيارها  شده ییشناسافازی شناسایی گردد و بر اساس روابط  8استفاده از روش دیمتل

 یها کانون( فازی ANP) یا شبکهاده از تحليل طراحی گردد. سپس با استف ها نهیگزو 

 گردشگری مورد ارزیابی قرار گيرند.

 

 گردشگری( یها کانونفازی )مقدار تابع بهینگی، درجه مطلوبیت و اولویت  ARASنتایج  .18جدول 

],,[ گزینه
~

 iiii SSSS   
iS  iK  رتبه 

A0 [ 986/0 , 958/0 , 938/0 ] 959/0  000/8  - 

A1 [ 093/0805/0 , 894/0 ] 883/0  994/0  3 

A2 [ 039/0 , 043/0 , 886/0 ] 064/0  880/0  80 

A3 [ 035/0 , 046/0 , 886/0 ] 063/0  894/0  89 

A4 [ 383/0 , 995/0 , 938/0 ] 993/0  349/0  8 

A5 [ 055/0 , 088/0 , 853/0 ] 808/0  383/0  4 

A6 [ 049/0 , 089/0 , 858/0 ] 035/0  365/0  6 

A7 [ 040/0 , 089/0 , 865/0 ] 039/0  393/0  5 

A8 [ 098/0 , 095/0 , 858/0 ] 086/0  340/0  9 

A9 [ 068/0 , 809/0 , 888/0 ] 883/0  999/0  9 

A10 [ 039/0 , 058/0 , 833/0 ] 096/0  889/0  8 

A11 [ 039/0 , 049/0 , 883/0 ] 069/0  899/0  83 

A12 [ 036/0 , 048/0 , 888/0 ] 064/0  893/0  88 

A13 [ 039/0 , 044/0 , 884/0 ] 068/0  890/0  84 

A14 [ 036/0 , 050/0 , 833/0 ] 066/0  885/0  3 

                                                                                                                                                                                 

1. DEMATEL 
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 یریگ جهینت

ها و مختلف مورد توجه جدی دولت صنعتی پویا در کشورهای عنوان بهگردشگری امروزه 

اجتماعی، فرهنگی،  تاریخی،های پتانسيل بر هيتکگرفته است. این صنعت با  ریزان قراربرنامه

از  و گسترش یافته و بسياری از نواحی جهان به این صنعت طبيعی و تجاری مناطق مختلف رشد

بر جای  ریگردشگر پذمناطق اقتصاد  نظر اقتصادی وابسته هستند. تأثيراتی که گردشگری بر

شگری در با توجه به تفکر توسعه گرد اثرگذاری این صنعت است. گذارد گویای قدرتمی

 یها قطب یبند تیاولوتمام مناطق کشور و اینکه یکی از راهکارهای رشد صنعت مذکور 

گردشگری در سطح کشور  یها قطباستراتژیک جهت توسعه  یها برنامهگردشگری و تدوین 

مدیریتی و انتخاب  یها یزیر برنامهگردشگری نقش مهمی در  یها تیاولواست، شناخت 

 یگذار هیسرماگردشگری مستعد  یها کانوناین تحقيق به ارزیابی  مقاصد گردشگری دارد. در

فازی  آراسدر شهرستان کوهرنگ با استفاده از مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش 

کانون گردشگری در شهرستان کوهرنگ در نظر گرفته شد  84پرداخته شد. برای این منظور از 

معيار مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روش آنتروپی شانون فازی اهميت  84که با استفاده از 

توسط گردشگری محاسبه گردید. نتایج نشان داد که م یها کانونمعيارهای ارزیابی 

معيارها برای ارزیابی  نیتر مهمی در کانون، سطوح قابل توسعه و توپوگراف یگذار هیسرما

و وزن باالتری را نسبت به سایر معيارها به خود تخصيص  باشند یمگردشگری  یها کانون

فازی  آراسدر ماتریس تصميم، از روش  ها آنو اعمال  معيارها تياهم. پس از تعيين اند داده

این روش  یساز ادهيپگردشگری استفاده شد. نتایج  یها کانون یبند تیاولوبرای ارزیابی و 

 اند کردهامتياز باالتری را کسب  خان یعل خيآبشار شو  ، سد کوهرنگمهیچشمه دنشان داد که 

 دارند. یگذار هیسرماپتانسيل باالیی برای  یها کانونو این بدان معناست که این 
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