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 مقدمه

استو شده نهاده بنا جابجاییانسان حرکتو پایه بر ایکهناستکه گردشگریپدیده

نزدیکیفرهنگهاموجبافزایشآگاهیجوامعازشیوه نتیجه در یهایزندگییکدیگرو

گردد)کیانیوبسمیمللمختلف 7432حاق، (گردشگریروستایییکیازاجزایمهم99:

گذاریگردشگریروستایی،بهمنظوربازدیدازآید.اندیشهپایهشمارمیصنعتگردشگریبه

شددرابتدادراثرصنعتیشدنوشهرنشینیسریعمناطقروستاییکهشاملاهدافتفریحیمی

افزایشدرآمدواوقاتدرکنارعواملیچونتوس73جوامعغربیطیقرن عهحملونقل،

فراغتپدیدآمدواینامکانراایجادکردکهتعدادافرادبیشتریازروستاهادیدنکنند.اساسا

عاملاصلیتوسعه شهریبود، عمدتاً سبکیکه شکلروستاییبه از تحولتدریجیجامعه

هایگوناگونیازگردشگریو(.امروزهالگ7431:3گردشگریروستاییبودهاست)شارپلی،

(،کشاورزی،7439:729مانند:اکوتوریسم،گردشگریمبتنیبرطبیعتسبز)آخوندنژادوداز،

غذاییوخانه فرهنگیومیراثتاریخی، ورزشی، نواحیروستاییماجراجویی، هایدومدر

)حاجی است شده پدیدار همکاران، و 7434نژاد سیاس(.773: و ریزان ازبرنامه تگزاران

کنندوگردشگریروستاییرایگردشگریبهعنوانرکناصلیتوسعهپایداریادمیهافعالیت

می وضعیتمعیشتیمردم بهبود و نهایترفاه در و افزایشدرآمد اشتغال، دانندسببایجاد

)مطیعی همکاران، 7435لنگرودیو اقتصادی5: توسعه و محورهایرشد یکیاز آنرا و )

فراهم.دانندمی با روستاها در متنوع و مولد اشتغال افزایشدرآمدهایارزی، بر افزون زیرا

هایشغلیمانعازمهاجرتجمعیتروستاییوهمچنینسببحفظتوانتولیدیکردنفرصت

شاخه تمامی در گسترشکشاورزی و میروستا آن )بورقانیهای همکاران،شود و فراهانی

ازراهبردهاییکهبرایتقویتنواحیمحرومودارایقابلیتتوسعهمطرحیکی(.7435:35

مناطقدارایپتانسیل گسترشگردشگریدر و توسعه است، هایگردشگریاستکهشده

تواندبهعنوانابزاریکارآمددرجهترشدوتوسعههامیگسترشصنعتگردشگریدرآن

(زیرافارغازکمو7431:33د)تقواییوهمکاران،همهجانبهجوامعمیزبانبهکارگرفتهشو

داشته و بهکیفمنابع محدودیتهایمناطقگردشگری، به توجه با منابع یهاکارگیریآن

پذیر امکان حال همه در و همیشه سرمایه، یا نیرویانسانیو طبیعت، زمان، از مختلفاعم
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ثقابلیتجذبگردشگرباهمتفاوتنخواهدبود.ازسویدیگرمقصدهایگردشگریازحی

المللیبرخوردارندودارند.برخیازاینمقصدهاازقابلیتجذبگردشگردرسطحملیوبین

نمی اینرو از مندهستند. محلیبهره برد قابلیتو از برنامهبرخیهم فرآیند در ریزیتوان

نمو تدوین مناطق این همه برای را مشابهی برنامه بهگردشگری، توجه با بنابراین د.

هایمالیوزمانیازیکسووتفاوتدرمقاصدگردشگریازسویدیگر،شرایطمحدودیت

ترکندکهدریکمنطقه،برخیازمقصدهایگردشگرینسبتبهبرخیدیگرسریعمیایجاب

هاریبهآنایبیشتیسرمایههاتوسعهیابند،خدماتوتسهیالتبیشتریدریافتنمایندونهاده

اختصاصیابد)خادم بنابرایناولویت7433:543الحسینیوهمکاران، بندیبهمعنایبرتری،(.

یابد.اولویتمعیارومالکیاستکهباآنمیرجحان،تفوق،افضلیت،سبقتوتقدمضرورت

خطهدف برنامهمشیها، اجرای پروژهها، و میها سنجیده هریها تاخر و تقدم و کازشود

میمقوله بیان مشابه موارد نسبتبه را شده هاییاد همکاران، )نوریو 7437کند در (.31:

قابلیتبرنامه متناسببا برخوردیمتفاوتو استکه هایمقصدهایریزیگردشگریالزم

گردشگری مقصدهای دارد ضرورت امر این تعیین برای و پذیرد صورت گردشگری

تصاولویت تا شوند نظاممیمبندی علمی، توسعهگیری توان با ارتباط در منطقی و مند

گردشگریهریکانجامپذیردوتعیینگرددکههرمنطقهدرفرایندتوسعهدرچهجایگاهی

:7433قرارداردومتناسبباآنجایگاهچهامکاناتوتسهیالتینیازدارد)ضیاییوهمکاران،

ریزیوتوسعهگردشگری،شناساییجایگاهمناطقازنظرمهیکیازشروطالزمبرایبرنا (.51

مندیازتوانمندی براساسمعیارهایمختلفبراییگردشگریواولویتهابهره بندیآنها

7435ست)خوشنظروهمکاران،هاسرمایهگذاریوتوسعهآن :41 اولویت(. بندیچنانچه

شاخص از استفاده با عدالتاجتماعی،هایعلمیصورتمناطق گردشگری، توسعه پذیرد،

می گردشگریشکل نواحی سطح در خدماترسانی و بااقتصادی دیگر سویی از و گیرد

می راهبردی الگویی بینتدوین و ملی گردشگری از توسعهتوان زمینه و برد بهره المللی

:7،5177سیوندهایگردشگریرافراهمنمود)شماعیومواقتصادیوتوسعهپایداردرقطب

59.)  
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جاذبه وجود دلیل به ایران پتانسیلهادر بههاو خاصی توجه روستایی محیط در فراوان ی

 اقتصادی اوضاع بهبود جهت یکعامل عنوان به شده–گردشگری روستاییان اجتماعی

 وهمکاران، 7435است)ازکیا کههمهروستاهایکشورقابلیتتوسعهدر،(713: ازآنجا اما

زمینهگردشگریراندارندویاقابلیتآنهابسیارضعیفاست،معاونتسرمایهگذاریسازمان

میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاقدامبهانتخابروستاهایباقابلیتباالتردرزمینه

ا بهروستاهایگردشگرینسبتبهروستاهایدیگرنموده درسطحکشور اینروستاها ست.

شهرستانکرجبهمرکزیتشهر(.7431:747هدفگردشگریمعروفند)رحیمیوهمکاران،

کیلومتریغربتهرانودردامنهجنوبیرشتهکوهالبرزقرارگرفتهاست.دراین42کرجدر

تاریخی،طبیعیوگر751شهرستانبیشاز شناساییشدهکه دشگریاثرباارزشفرهنگی،

اینجاذبه21تعداد به توجه با است. سازمانهااثردرفهرستآثارملیایرانبهثبترسیده

روستایهدفدراین73میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستاناقدامبهشناسایی

شگریوشهرستاننمودهاست.برایتوسعهگردشگریشهرستانکرج،رتبهبندینواحیگرد

ریزان،استفادهها،توجهبیشتربرنامههایبیننواحیجهتتقویتزیرساختپیبردنبهنابرابری

مدیریتبهترجاذبهبهینه زمانیگردشگرانو نظرمیهاتر ضروریبه بهیگردشگری، رسد.

شده اولویتبندیروستاهایهدفگردشگریالبرز به اقدام پژوهشحاضر همیندلیلدر

تحقیقعبارتنداز:یهاسوال.است

اولویت- در را تاثیر بیشترین شده انتخاب معیارهای از هدفکدامیک روستاهای بندی

 گردشگریدارد؟

کدامیکازروستاهایهدفگردشگریشهرستانکرجازپتانسیلباالتریبهمنظورتوسعه-

گردشگریروستاییبرخورداراست؟

 

 پیشینه پژوهش

وریومنابعمحدوددربندیمناطقمختلفگردشگریبهمنظورافزایشبهرهاولویتبحثاز

آن از برخی به ادامه در است. بوده توجه مورد مختلفجهان مناطق اشارهدسترسدر ها

گردد.می
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پذیریمقاصدگردشگریومقایسهدو(درپژوهشخودبهرقابت5173دومنیگزوهمکاران)

اس و اسپانیا پرداختهکشور مقاصدترالیا از گردشگران تجربه براساس پژوهش این اند.

گردشگریدوکشورانجامگرفتهاست.نتایجحاصلنشانازاینواقعیتاستکهدراسترالیا

زیرساخت و تجاری برندهای خدمات، جذبکیفیت برای زیادی اهمیت از مناسب های

ساختارهای و هوا آبو استو برخوردار مهمگردشگر توریستی درمحلی موضوع ترین

(دربررسیمقاصدگردشگراندر5173جذبگردشگردراسپانیاهستند.تروایننوهمکاران)

هدفاولویت با فنالند الپلند بندیمحیطشمال از اقامتگردشگران، محل 7123زیستو

خارجینظرسنجیبه داخلیو گردشگر موارد بر پاسخدهندگان ارتباطمحلعملآوردند.

هایسبز،دسترسیآسانبهسایتمحلاقامتخودوکیفیتشانباطبیعت،زیرساختاقامت

پینگ)محیط هیانگو کردند. تاکید خود انتخابمقصد رتبه5175زیستدر در و( بندی

شرقیآسیاازمدلتاپسیسوفازیکشورجنوب3ارزیابیرقابتدرصنایعگردشگریدربین

 استفاده از استفاده پژوهشبا این جاذبه9نمودند. دسترسبودن )در نقلمعیار و حمل ها،

مناظر و محصوالت عرضه بازار امنیت، قیمتمناسب،  مناسب، و شاخص72طبیعی( زیر

بخشدهیشدهوزن سویکارشناساندر دراز داد، نتایجنشان پذیرفت. هایمختلفانجام

کنگ،کشوربراساسمعیارهاییادشده،بهترتیبچین،هنگ3رتبهبندیانجامشده،ازبین

در (5175محمدوهمکاران)مالزی،تایلند،کرهوفیلیپینبهترینعملکردراازخودنشاندادهاند.

پژوهشیتحتعنوانتحلیلاولویتبندیانگیزشیانتخابمقصدگردشگریدرکداهمالزیبا

تیجهدستیافتندکههدفبیشترگردشگراندرکداهدیداردوستانواستفادهازتاپسیسبهاینن

پنج اینایالتمربوطبه برایانتخابمقصدگردشگریدر حداقلانگیزه استو بستگانبوده

 مقصدلنکاوی،الورستار،رودخانهبوجانگ،درهسدیموبوکیتکایوهیتامبودهاست.

همکاران) و 7432اکبرپور واکاوی در هدف( روستاهای در گردشگری توسعه موانع

داده تحلیل و تجزیه از پس شمالی خراسان استان نرمگردشگری وسیله به افزارها

بهایننکتهخاطرنشانکردندکهبینموانعآموزشیوفرهنگیومشکالت7اس.پی.اس.اس

قویوجوددارد کهمطابقباآنمربوطبهتوسعهگردشگریهمبستگیمثبتومعنادارنسبتاً
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دنبالدارد.موانعوافزایشموانعآموزشیوفرهنگیافزایشمشکالتتوسعهگردشگریرابه

لحاظاهمیتدرجایگاهبعدیقرارمحیطیدرجایگاهدوموموانعزیربناییبهمشکالتزیست

صفهانازگانهشهرا72بندیمناطق(درسطح7433آبادیوهمکاران)ملکگیرد.مختاریمی

یورزشیبااستفادهازمدلتاپسیسنشاندادندکهمناطقچهارده،سیزدهوهالحاظزیرساخت

هایپانزدهدرسهسطحاولومناطقنه،چهاروششدرسهسطحآخرازلحاظزیرساخت

تواندریافتهایپژوهشمیگردشگریورزشیقراردارند.براساسنتایجبدستآمدهازیافته

زیرساختک لحاظ از اصفهان شهر ه هستند. محروم سطح در ورزشی وهای بوذرجمهری

تطبیقی7433همکاران) هدفارزیابی با و گلستان روستاهایهدفاستان پژوهشیدر در )

-یطبیعی،تاریخیهاهایمختلفگردشگریدرآنبهایننتیجهرسیدندبینسطحتوانتوان

خوانیموثریوجودهمهایزیرساختیآنهامنطقهباسطحتوانفرهنگیروستاهایهدفاین

روستایهدفگردشگریاستانگلستانروستایزیارتدر74نداردومشخصکردازبین

شهرستانگرگانوپاقلعهازشهرستانرامیانوافراتختهدرشهرستانعلیآباددارایبیشترین

(درتحقیقیبامضمونبررسیواولویت7433) توانگردشگریهستند.موسویوهمکاران

هایتصمیمگیریچندمعیارهویکورهایتوسعهگردشگریباروشوزیرساختهابندیتوان

یاستانکردستانبراساسهاهایاستانکردستاناعالمکردندشهرستانوتاپسیسدرشهرستان

یمهبرخورداروبرخوردار(تقسیمشده)فرابرخوردار،برخوردار،ن معیاراصلیبهچهارسطح75

شهرستانسنندجدرسطحفرابرخوردار،دهگالنودیواندرهدرسطحفروبرخورداربه.است

شوندوهمچنینطبقنتایجضریبپراکندگیبندیمیهایگردشگریطبقهلحاظزیرساخت

تعدادفروشگاه دفاترخدماتمهایصنایعنیزمعیارهاییمانند: سافرتیوگردشگریودستی،

اند.هایایناستانتوزیعشدههایحملونقلومسافرتیبهطورنابرابردربینشهرستانشرکت

همکاران)خادم و سطح7433الحسینی در با( خوزستان استان گردشگری نمونه مناطق بندی

خدماتی مراکز عامل عاملی، تکنیکتحلیل از -استفاده ویژه مقدار با دارای34/3درمانی

دارایکمترینارزشدرسطحبندی41/5تفریحیبامقدارویژه-بیشترینامتیازوعاملانرژی

درباالترینرتبهو9/1اند.همچنینمنطقهنمونهگردشگریفتحالمبینباشاخصترکیبیبوده

یقراردرپایینترینرتبهحاصلازسطحبند-53/1منطقهگردشگریانشانباشاخصترکیبی
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( همکاران و المدرسی است. سطح7434گرفته در با( مهریز شهر گردشگری منابع بندی

اولویت به پایدار، توسعه جهتبرنامهرویکرد موثرتربندیگردشگریاینشهر و ریزیبهتر

نتایج طبق پرداختند. مذهبی و طبیعی معماری، تاریخی، حوزه چهار در گردشگری توسعه

هایتوسعه،پتانسیل دراولویتاول5/31هایطبیعیباضریبهاوپتانسیلبدستآمدهمکان

ضریب با مکان3/55مذهبی و توسعه اولویتدوم ترتیببادر به تاریخی و معماری های

هایبعدیتوسعهقرارداشتند.باتوجهبهاینکهتحقیقاتنسبتادراولویت9/73و3/73ضرایب

خاصسن زمینه در صورتجشتوانمحدودی ایران در هدف روستاهای گردشگری های

بندیروستاهایهدفگردشگریگرفتهوتاحالپژوهشیمدونوعلمیدرارتباطبااولویت

شهرستانکرجانجامنپذیرفته،تحقیقحاضربهاینمهمپرداختهاست.

 

 روش تحقیق

تحلیلی - آنتوصیفیایوروشپژوهشدرتوسعه -تحقیقحاضربهلحاظهدفکاربردی

راستایاولویت در تعریف73بندیروستاهایاست. بررسیمبانینظریو با شهرستان گانه

فعالیت توسعه و انتخاب بر موثر اصلی معیارهای از گردشگری همراه75های به معیار

تعیین گردید. استفاده مهمترینهاشاخص و معیارها متغیرها، زیرمعیارهایمربوطه  در گام ،

بیان در و ایناحیه توسعة مطالعات است)قنبریو ناحیه در موجود یهاپدیده آماری واقع،

هایمیدانی،ایوبررسیآوریاطالعاتازمطالعاتکتابخانه(.برایجمع7434:34همکاران،

جامعهآماریپژوهششامل نفراز72مانندپرسشنامه،مصاحبهومشاهدهاستفادهشدهاست.

صاحبکا برنامهرشناسان، ادارهنظران، کارشناسان و گردشگری فرهنگی،ریزان میراث ی

هایبهکارگرفتهشدهدرپژوهششاملباشد.شاخصدستیوگردشگریاستانالبرزمیصنایع

هایگردشگریروستا،وضعیتمراکزاقامتیروستا،هایطبیعیروستا،جاذبهنماگرویژگی75

تاثیراتاقتصادیتاسیساتزیربنای درمانی، مراکز خدماتی، مراکز قابلیتتاریخی، روستا، ی

روستا، به دسترسی جاده نوع فرست، گردشگر مراکز تا فاصله مساحتکافی، گردشگری،

است.صنایع بوده ) دستیروستا در7درجدولشماره استفاده زیرمعیارهایمورد و معیارها )

تجزی برای است. شده یافتهپژوهشارائه تحلیل و روشه پژوهشاز تصمیمهای گیریهای
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الکتر5ویکور7چندمعیارهمانندتاپسیس ازتکنیکبردابندینهاییآنوبرایجمع4،ساو، 3ها

روش است. شده تصمیماستفاده میهای تقسیم کلی طبقه دو به چندمعیاره گردند.گیری

مدلبه بهطوریکه هدفیغالبا مدلهایچند طراحیو بهمنظور منظورهایچندصفتیغالبا

(وشاملدوگروه7433:3گیرند.)توکلی،هامورداستفادهقرارمیبندیگزینهارزیابیورتبه

هامجازاست(هامجازنیست(وجبرانی)مبادلهدربینشاخصی)مبادلهدربینشاخصغیرجبران

مدلمی نمرهباشند. زیرگروه هماهنگهایجبرانیشاملسه سازشیو امتیازدهی، گذاریو

(.7433:53باشند.)پورطاهری،می
 

 هامنظور اولویت بندی روستا معیارها و زیرمعیارهای انتخاب شده به . 1جدول 
معیارشاخصردیف

1x هایقابلبازدیدوضعیتاقلیمیروستا،وضعیتبصری،تعدادماههایطبیعیروستاویژگی
2x هایگردشگریجاذبه

روستا
ارتفاعاتوهایگرموسرد،آبشار،رودخانه،سدوجاذبهچشمه هایاطرافآن،

داروییهایزیبا،باغات،جنگل،اسکیرویآب،گیاهانقلل،دره
3x وضعیتمراکزاقامتی

روستا
مهمان هتل، تا اجارهفاصله ویالهای و منازل واحدپذیر، روستا، در واقع ای

خانهسنتی،کبابیپذیرایی،آالچیق،کمپینگ،رستوران،سفره
4x برق،گاز،مخابرات،آب،سرویسبهداشتی،آسفالتتاسیساتزیربنایی
5x زادهنبشته،بقعه،دژ،گورهایباستانی،امامسرا،سنگباستانی،کاروانغاروتپهقابلیتتاریخی
6x نانوایی،مراکزخدماتی بقالی، مکانورزشی، پست، نیرویانتظامی، پمپبنزین، مدارس، بانک،

فروشگاهتعاونی
7x بهداشت،مطب،داروخانه،دندانپزشک،ماما،دامپزشک،پزشک،بهیارخانهمراکزدرمانی
8x میزاندرآمدزایی،اشتغالمستقیموغیرمستقیمازگردشگریتاثیراتاقتصادی
9x گذاریوتوسعهمناطقزمینکافیبرایسرمایهمساحتکافی
11x فاصلهتامراکزگردشگر

فرست
نزدیکرین تا فاصله مرکزشهرستان، استان، مرکز استانهمجوار، نزدیکترینمرکز

شهر
11x دسترسیبهنوعجاده

روستا
آسفالته،شوسه،خاکی

12x صنایعدستیصنایع محلی، ورزشسوغات خاص، آیین و مراسم بومیدستی، محلی،-های
غذاهایمحلی

(7431(،افتخاریوهمکاران)7437رنجبردستنانی)(،رحیمی7434مأخذ:نوریوهمکاران)


                                                                                                                                                                                 
1. Topsis 

2. Vicor 

3. Electre 

4. Borda 
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 معرفی محدوده مورد مطالعه

دقیقهو41درجهو27دقیقهو72درجهو21شهرکرج،درمحدودهاستانالبرزبامرکزیت

31درجهو42ثانیهطولشرقیو31 دقیقهعرضشمالیواقعشده51درجهو49دقیقهتا

ایناستانحدود نفرگزارش5375271کیلومترمربعوسعتداردوجمعیتآن2752است.

نتایجسرش ایران، آمار است)مرکز گردیده مسکن، دارای7431ماریعمومینفوسو و .)

می فردیس و اشتهارد نظرآباد، ساوجبالغ، طالقان، کرج، شهرستان زیباییشش هایباشد.

هایآبشیرینمانندرودخانهکرج،شاهرود،انگیز،وجودرودخانهناشناختهباطبیعتیحیرت

هایبلندوسربهفلکمرتفع،کوهسارهایبسیارزیبا،غارهایطبیعی،آبشارهایکردانوچشمه

پوشش درختانکهنسال، استوار، و چشمهکشیده هایآبمعدنیباگیاهیوجانوریمتنوع،

بهلحاظوجودپدیده ایناستانرا هایهایطبیعیبهیکیاززیباتریناستانخواصدرمانی،

 است)مقیموهمکاران، تبدیلکرده 7437گردشگریکشور دورانپیشازکرجا(.73: ز

استعدادهایطبیعیو تاریخوباستاننیزسرزمینیپرجاذبهومرکزآبوآبادانیبودهاست.

هایالبرزودشتمنتهیبهمنابعآبیفراوانسلسلهجبالالبرز،همچنینخاکحاصلخیزدامنه

کهگوشهآنبرایاجتماعاتبشریمناسببودهاستودلیلآنآثارباستانیارزشمندیاست

:7431هایارتباطیکهنقابلمشاهدهاست)قدردان،وکناراینجلگهوسیعودرحاشیهراه

به53 گردشگری صنعت گسترش که آنجایی از حوزه(. با که صنعتی مختلفعنوان های

زیستوخدماتدرتعاملاستوتجربیاتسایرکشورهااقتصادی،کشاورزی،فرهنگ،محیط

 داده نشان اقتصادینیز پیشرفت و رشد باعث منطقه هر در گردشگری توسعه که -است

می ناحیه آن اجتماعی دهه اواسط از رو این از فرهنگی،7411شود، میراث سازمان ،

دستیوگردشگریکشوراقدامبهشناساییروستاهایدارایجاذبهوتوانگردشگریصنایع

دفگردشگریشهرستانکرجبانامروستایروستایه73نمودهاستوازجملهآنشناسایی

والیت گچسر، واریان، آتشگاه، ارنگه، خور، حسنکشهرستانک، کندر، کلها،رود، در،

تکیه گوراب، سیاهسیجان، و است.سپهساالر بوده ) کالن شماره جدول مشخصات5در )

روستاهایهدفگردشگریشهرستانکرجآوردهشدهاست.
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 مختصات جغرافیایی و ویژگیهای جمعیتی روستاهای هدف گردشگری .2جدول شماره

جمعیتدهستانبخشنامروستاردیف

1391)نفر(

طول

جغرافیایی

عرض

جغرافیایی

ارتفاعازسطح

دریا

1S 111421آساراآساراشهرستانک
 

51و
 

58
 

35و
 

2189

2S 2689آدرانآساراخور
 

51و
 

54
 

35و
 

2347

3S 3124آدرانآساراارنگه
 

51و
 

55
 

35و
 

1838

4S 23159آبادکمالمرکزیآتشگاه
 

51و
 

54
 

35و
 

2146

5S 2196آدرانآساراواریان
 

51و
 

57
 

35و
 

1819

6S 8118نساءآساراگچسر
 

51و
 

6
 

36و
 

2317

7S 146422نساءآساررودوالیت
 

51و
 

4
 

36و
 

2441

8S 14616آدرانآساراکندر
 

51و
 

51
 

35و
 

1916

9S 31444نساءآسارادرحسنک
 

51و
 

9
 

36و
 

1881

11S 818آدرانآساراکلها
 

51و
 

4
 

36و
 

2216

11S 7689آدرانآساراسیجان
 

51و
 

55
 

35و
 

2133

12S 2935آدرانآساراگوراب
 

51و
 

55
 

35و
 

1877

13S 28912آساراآساراسپهساالرتکیه
 

51و
 

3
 

36و
 

2121

14S 56652آبادکمالمرکزیکالنسیاه
 

51و
 

57
 

35و
 

14991

یپژوهشهامأخذ:یافته



هایگردشگریروستاهایهدفگردشگریشهرستانکرج،درجدولبرایآشناییباپتانسیل

یگردشگریبهتفکیکروستامعرفیگردیدهاند.ها(جاذبه4شماره)
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 های گردشگری روستاهای هدف گردشگری شهرستان جاذبه .3جدول شماره
روستایردیف

هدف
گردشگری

هایگردشگریجاذبه

1S گلهشهرستانک تپهچشمه دزدبند، قلعه ناصری، کاخ کوهی، سرو یا ارس کهنسال درخت گیله،
شنستون

2S خور بقعه روستا، مرکز در قدیمی قبرستان خور، اسکی پیست شاهزادهآبشارخور، امامزاده
عسگری

3S دژآبشارودرههفتچشمه،قبرستانتاریخیارنگه،محلهشاهارنگه
4S نشانهآتشگاه آرامگاهوجود سمگاد، درخت مهدیخان، تپه قدیمی، گورستان و آتشکده های

پیرپیران
5S برفرازکوهیدرراهدسترسیبهروستاازطریقسدکرجوباقایق،بقایایقلعهقدیمیواریان

جوارروستا
6S هایآهکمراد،چشمهوله،باغگلهایالله،هتلتاریخیگچسر،برجمیدانک،کورهغاریخگچسر

پزیاطرافروستا)دورهقاجاریه(وگچ
7S هایکهنسالرود،پیستاسکیدیزین،قدمگاهآقاسیدعالءالدوله،درخترودخانهوالیترودوالیت

آقادار
8S دهچشمهکندر آبشار و...، منقارشاه کهریز، حفرههایخسرو، سر، به اشکف،هایتاریخی نام

هایقدیمیروستاباخشتوگل،قبرستانگبریها،امامزادگانعبداهللوطاهرخانه
9S چشمهازجمله،چشمهدرندک،چشمهچاخانو....دهکدهتاریخیویا،15درحدوددرحسنک

حسنامامزاده
11S الدینآبشارکلها،امامزادهسیدرضیکلها
11S ثبتملیگردیدهاست.6577رودخانهوآبشارسیجان،امامزادهمحمدولدباشمارهثبتسیجان
12S امامزادهحسینجزءآثارتاریخیدورهصفویه،درختچنارقدیمیدرحیاطامامزادهگوراب
13S چکان،امامزادهابراهیمدربند،رودخانهسپهساالر،صخرهآبآبشارقلهکیاسپهساالرتکیه
14S هایفراوانازجمله،بالینچنار،کهریزوکرجین،مزارعمختلفیچشمهبهرامبک،قناتکالنسیاه

گشاو...هایوحشی،دلدره)محلرویشاللهنظیر،گل
یپژوهشهامأخذ:یافته
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هدفگردشگریشهرستاننشاندادهشدهاست.(پراکنشروستاهای7درشکلشماره)

  
 موقعیت جغرافیایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج. 1شکل شماره 

 

مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

در که کنشپذیریسیستمیشکلگرفته بنیانیاز یکنگرشساختاریبر گردشگریدر

بهفرایندمبادلهمحصولگردشگریوگردشگر فضایاقتصادنئولیبرالیزهشدهپستمدرنیته،

می الگومنتهی دارای چارچوب این در گردشگری سهشود. فضایی عناوینگانههای با ای

باشد.برایدرنظرگرفتنرطبیعتوگردشگریروستاییمیگردشگریشهری،گردشگرید

به میگردشگری یکمحصول درعنوان را گردشگری که نمود تابعیت گان مدل از توان

دهد.دراینمدل،گردشگریچارچوبیکسیستمبینعرضهوتقاضاموردبررسیقرارمی

تاسیساتتی،جاذبهایهمانندمراکزاقامهایمتعددوپیچیدهمشتملبربخش ها،حملونقل،

بین و داخلی بازارهای سازمانی، عناصر بنایی، میزیر باالمللی متقابل ارتباط در که باشد

به را خود عملکرد و کارایی هتلدستمیهمدیگر از تنها گردشگری واقع در وآورد، ها

بهخطوطهواییودیگربخش ها بلکه است. تشکیلنشده کلیتوسیستمیازصورتمجزا

مختلفعهده اجزای تقاضا دار و عرضه گردشگری پیشرفتگردشگری حرکتو اصلی
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دروناینشاخه همبرنامهاست. عناصریاستکه مدیرانبایدهایکلیجزئیاتو ریزانو

(7437:25هاتالشکنند.)سقاییوهمکاران،برایکسبموفقیتآن

واژه:توریسم توریسم، است زبانای در تور است. شده گرفته تور ریشه از که فرانسوی

فرانسویبهمعنایحرکتدورانی،عملپیمودن،طیکردن،سیرکردنوگردشنمودناست

ایتحتعنوانمجلهورزشیبه(.اینواژهنخستینباردرمجله7439:51)مهدویوهمکاران،

فعالیت مفهومگردشگریبهمجموعه شد. برده اقداماتیگفتهمیهکار و بهشکلیا شودکه

فردگردشگرصورتمی بههمراهکلیهفعالیتمرتبطبا هاییکهگردشگراندرهنگامگیرد،

مکان سکونتمسافرتبه محل از میهاییخارج انجام بهشان اول درجه در بنابراین دهند.

اماتکوتاهمدتیاستکهشودکهدورازخانهیامحلکاراستودوم،اقدسفریگفتهمی

گردشگریشامل7گاهیبدونتوقفشبانهاست.براساستعریفسازمانجهانیگردشگری

درآنجا هایاشخاصیاستکهبهخارجازمحیطسکونتومعمولخودمسافرتوفعالیت

اکنند،مشروطبراینکهایناقامتکمترازیکروزوبیشترازیکسالنباشدوباقامتمی

 .(7433:51اهدافیهمانندتفرجوغیرهدرارتباطباشد)اعظمیوهمکاران،

ایجاد گردشگری روستایی: زمینه در جمله از جنگجهانیدوم از تحوالتاجتماعیبعد

یشهریونیزافزایشاوقاتفراغتهاشهرهایبزرگوگسترششهرنشینی،آلودگیمحیط

(وبه7434:531ساربانوهمکاران،است)حیدریموجبگسترشگردشگریروستاییشده

فعالیت کلیه به وخدماتیکه دولتها و مردم کشاورزان، استراحتووسیله برایتفریح، ها

می انجام توریست میجذب اطالق )شمسپذیرد گردد 7433الدینی، شامل31: همچنین .)

هافعالیت روستایی نواحی در گردشگران استکه متنوعی ومیانجامی )پوررمضان دهند

هایمختلفگردشگریدرهاوگونه(.بهسخندیگرعبارتستازفعالیت7433:51همکاران،

آنمحیط پیرامون و ارزشهایمختلفروستایی بردارنده در که برایها متفاوتی آثار و ها

می انسانی( و )طبیعی روستا زیست زمینهمحیط برگیرنده در و فعالیباشد مختلف تهای

هاوتفریحاتگوناگوناستکهها،ورزشها،جشنوارهها،رویدادگردشگریچونسکونتگاه

(.درکشورایرانبرایرفع7435:34وندوهمکاران،گیرد)موسیدرمحیطروستاشکلمی

                                                                                                                                                                                 

1 -WTO 
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ازچالش استفاده زندگی، مطلوب شرایط از روستاییان برخورداری و روستایی توسعه های

هایکشاورزیروستاهایهدفگردشگریموردیدرنقشمکملفعالیتگردشگریروستای

(.گردشگریروستاییدرجوامع7431:441آبادیوهمکاران،توجهقرارگرفتهاست)خاتون

می است، متنوع و فراوان روستایی مراکز دارای که ایران نظیر اقتصادسنتی پشتوانه تواند

ایباشد.منطقه

(ودرفرهنگعمید7417:733ویبهمعنیتبیینارزشچیزیاست)معین،ازنظرلغ ارزیابی:

واژهارزیابیبهمعنیبرآوردارزشوبهاییکشیتعریفشدهاست.ارزیابیعبارتازتعیین

به افتاده، اتفاق برنامهتغییرات نتایج تغییراتعنوان مقایسه طریق از که شده طراحی های

تغییرات با حاصلعملی)نتایج( برنامه اثر بر تغییراتیکه تعیینمیزان و انتظار)اهداف( مورد

(.7413:3گیرد)قربانی،آمدهاست،انجاممی

تفوقوافضلیت، بندی: اولویت ازنظرلغویبهمعنایبرتریورجحان، درلغتنامهدهخدا

ها،اجراییمشها،خطسبقتوتقدماست.اولویت،معیارومالکیاستکهتوسطآنهدف

پروژه و میبرنامه را مواردها نسبتبه را شده مقوالتیاد هریکاز تاخر و تقدم و سنجند

(.7433:73کند)زیاری،مشابهبیانمی

روستاهاییاطالق روستای هدف گردشگری: از دسته آن به روستاهایهدفگردشگری

،فرهنگی،تاریخیومذهبیدرگرددکهداراییکیاچندجاذبهگردشگریاعمازطبیعیمی

منطقه توانسطحمحلی، نظر از باشند. ملی یا سرزمینیایو ایران هایمحیطیگردشگری،

هایمتنوعومنحصرهزارروستاباجاذبه92فصلوباتمدنیچندهزارسالهوبابیشازچهار

(.7433:735فردتاریخی،مذهبی،فرهنگیوطبیعیاست)آرایشوهمکاران،به

مفهومتوسعهبیتوسعه گردشگری میانتعریف: از است. هایفراوانتوسعه،نهایتگسترده

می راهبردیکهتمامداراییاینتعریفرا ومنابعطبیعیوتوانتعریفجامعیتلقیکرد: ها

کند.دربحثمربوطبهتوسعهگردشگری،انسانیرابهخوبیبرایافزایشثروتمدیریتمی

دوعاملبرایجامعهگردشگرپذیردارایاهمیتاست:نخستشرایطزندگیمردمبهبودپیدا

درخواسته تغییر همراه افزایشثروتکه دوم و گردشگریدرهاکند توسعه شود. پدیدار ، 

زمینهمکان مختلف انسانیهای نیروی برای را وقت نیمه و فصلی دائم، اشتغال ایجاد های
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ان نیروی میمتخصصو فراهم باال تا پایین آموزش دارای بیکاریسانی درصد از و کند

هایدیگرکهدرارتباطباهایمستقیمدرگردشگری،زمینهفعالیتکاهد.عالوهبراشتغالمی

(.برای7433:753پوروهمکاران،شود)احمدیگردشگریاست،برایافرادبومیفراهممی

عضالتیهمچونبیکاریباال،محدودیتمنابعارزیواقتصادکشورهایدرحالتوسعهکهبام

فرهنگیبسیاری اجتماعیو مزایایاقتصادی، اهمیتفراوانو هستند، تکمحصولیمواجه

7دارد)طیبیوهمکاران ،5111 راهبرد33: مبنایتوسعهومدیریت(. هایتوسعهگردشگری،

پوروشود)اسماعیلمیایمحسوبومنطقهریزیملیاینصنعتوعنصریاساسیدربرنامه

(.7431:713همکاران،
 

 ها بحث و یافته

جاذبه طبیعیو عرصههامنابع در برایهایروستاییگنجینهیگردشگریایران ایاستکه

گردشگرانداخلیوخارجیبهآنگسترشیابدوروش ازآنبایدتوجه بهینه هایاستفاده

(.بهرهبرداری7431:7سبکباروهمکاران،مناسباتخاذشود)فرجیمدیریتمؤثروکارآمد

هایموجوددرزمینهگردشگریروستایی،مانندهرفعالیتدیگرمستلزمانجامبهینهازفرصت

برنامه طرح راستامطالعاتاصولیو این در مدیریتعلمیاست. تحقیقاتو بر هایمبتنی

پتانسیلهااساستوانبندیمقاصدگردشگریبراولویت الزاماتو هایگردشگرییکیاز

درادامه لذا روستایهدفگردشگریشهرستانکرجبراساس73توسعهگردشگریاست.

برایانتخاباولویت75 معیاره فنونتصمیمگیریچند از استفاده با تدوینشده یهامعیار

گردیدهاستبهاینمنظوردرابتداریزیتوسعهروستاهایهدفگردشگریسطحبندیبرنامه

روش برایانتخابهااز آن پساز و شده استفاده الکتر ساو، آنتروپی، ویکور، یتاپسیس،

بهترینگزینهنتایجبااستفادهازتکنیکبرداجمعبندیگردیدهاست.

 

  

                                                                                                                                                                                 

1 - Tayebi et al 
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 بندی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت

مدل نواحی بندیاولویت هایروش جمله از از استفاده با  گیری تصمیم هایگردشگری

 تکنیکتاپسیساست. دراینتکنیکمفیدترینروشتصمیمچندشاخصه، گیریچندمعیاره

:7،5113بررسیمسایلجهانواقعیاستکهابتداتوسطهوآنگویونمطرحشد)چنوتاسو

شده7371 بنا اینمفهوم بر و راه( با را کمترینفاصله انتخابی، گزینه  آلحلایدهاستکه

)بدترینحالتممکن( حلمنفی)بهترینحالتممکن(ودرعینحالدورترینفاصلهراازراه

(کاربرداصلیاینروشهنگامیاستکهمحققبهطور.(7435:73داشتهباشد)امیرحاجیلو،

نماید)اراساالنوتانسن،ضیقضاوتخودرااعمالمیگونهمحاسباتریامستقیموبدونهیچ

 گردد.(.مراحلاجرایروشتاپسیسدرادامهارائهمی5177:335

اول: متغیرهای اینکه برایمرحله  به گیری،ماتریستصمیم هایستون در رفته کار به کلیة

 از کرد هممقایسه با را هاآن بتوان راحتی به طوریکه به یکسانباشند، هاییشاخص صورت

(استفادهگردیدهاست.7سازیبراساسرابطهشماره)مقیاسبی



    

[
 
 
 
 
          
          

    
    

          ]
 
 
 
 

    
   

√∑    
  

   

 (7رابطهشماره)



(بیانشدهاست3هایپژوهشدرجدولشماره)مقیاسسازیدادهنتایجحاصلازبی.

  

                                                                                                                                                                                 

1 - Chen & taso 
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 ها و تشکیل ماتریس استاندارد استاندارد نمودن داده.4جدول شماره 

 شاخص

روستا

1x 2x3x4x5x6x7x8x9x11x11x12x

312/1299/1289/1329/1246/1273/1261/1415/1273/1254/1313/1315/1 شهرستانک

261/1273/1274/1313/1265/1223/1228/1262/1269/1211/1291/1311/1 خور

319/1296/1277/279/1231/1278/1237/1278/1269/1199/1271/1273/1 ارنگه

274/1311/1317/1323/1342/1329/1379/1291/1344/1291/1252/1236/1 آتشگاه

216/1173/1245/1241/1284/1167/1155/1177/1162/1174/1325/1315/1 واریان

281/1293/1283/1321/1351/1356/1412/1334/1384/1459/1311/1312/1 گچسر

267/1312/1265/1282/1322/1345/1371/1258/1356/1446/1313/1311/1 رودوالیت

226/1255/1263/1256/1233/1245/1214/1221/1225/1215/1223/1233/1 کندر

226/1261/1239/1244/1233/1234/1214/1189/1211/1218/1221/1223/1 درحسنک

254/1223/1231/1229/1217/1223/1187/1169/1198/1182/1247/1253/1 کلها

312/1264/1261/1232/1239/1267/1237/1225/1214/1232/1241/1233/1 سیجان

319/1271/1254/1229/1249/1239/1251/1286/1249/1241/1239/1253/1 گوراب

247/1223/1245/1211/1255/1239/1251/1318/1249/1249/1282/1271/1 سپهساالرتکیه

247/1255/1281/1214/1231/1251/1214/1193/1233/1187/1188/1194/1 کالنسیاه

اینماتریس ها.وایجادماتریسبیمقیاسموزون،شاخصمرحلهدوم:تعیینوزنهریکاز

گردد.می(تهیه5بااستفادهازرابطهشماره)

             [

           

     
     

           

                                          (5رابطهشماره)[
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 موزونمقیاس  ماتریس بی. 5جدول شماره 
 شاخص

 روستا
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 11x 11x 12x 

 126/1 125/1 119/1 122/1 133/1 121/1 122/1 121/1 127/1 124/1 125/1 125/1 شهرستانک

 126/1 124/1 115/1 122/1 121/1 183/1 118/1 122/1 125/1 123/1 123/1 122/1 خور

 123/1 123/1 114/1 122/1 122/1 119/1 123/1 119/1 123/1 123/1 125/1 126/1 ارنگه

 121/1 121/1 122/1 128/1 123/1 131/1 127/1 128/1 127/1 127/1 126/1 123/1 آتشگاه

 126/1 127/1 113/1 113/1 114/1 124/1 114/1 124/1 121/1 121/1 114/1 117/1 واریان

 125/1 126/1 135/1 131/1 127/1 132/1 129/1 129/1 127/1 124/1 125/1 124/1 گچسر

 125/1 125/1 134/1 129/1 121/1 129/1 128/1 127/1 123/1 122/1 125/1 122/1 رود والیت

 119/1 118/1 115/1 118/1 118/1 117/1 121/1 119/1 121/1 122/1 121/1 119/1 کندر

 119/1 118/1 116/1 117/1 115/1 117/1 196/1 119/1 121/1 121/1 122/1 119/1 در حسنک

 121/1 121/1 114/1 116/1 113/1 115/1 118/1 117/1 119/1 119/1 119/1 121/1 کلها

 119/1 121/1 117/1 117/1 118/1 119/1 122/1 121/1 119/1 122/1 122/1 125/1 سیجان

 121/1 121/1 118/1 121/1 123/1 121/1 121/1 121/1 119/1 121/1 123/1 126/1 گوراب

 123/1 124/1 119/1 121/1 125/1 121/1 121/1 121/1 117/1 121/1 119/1 121/1 سپهساالر تکیه

 116/1 116/1 114/1 119/1 115/1 117/1 121/1 119/1 118/1 124/1 121/1 121/1 کالن سیاه

شاخص اهمیت که آنجا گردشگریاز هدف روستاهای یکاز هر برای شده تعیین های

هایحاصلازپرسشنامهبااستفادهازآنتروپیبرابرنیست،بنابراینبراساسدادهشهرستانکرج

آن است.به شده وزناختصاصداده کاربردروشآنتروپینشانمی ها دهدنتایجحاصلاز

 میزان به معیار139/1باالترینوزن مربوطبه نیز کمترینوزن اقامتیاست. معیار مربوطبه

فاصلهتامراکزگردشگرفرستبودهاست.
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 های روستاهای هدف گردشگری شهرستان تعیین وزن شاخص .6 جدول شماره
1x 2x3x4x5x6x7x8x9x11x11x12xشاخص

185/1185/1186/1184/1184/1183/1181/1181/1181/1177/1184/1185/1وزن

حالت مشخصنمودن پنجم: و چهارم ایدهمرحله ایدههای و مثبت وآل منفی)باالترین آل

شمارهشود.ایدهآلمثبتازرابطهمینشانداده-Aو +Aترینحالتهرشاخص(کهباپایین

گردد.(محاسبهمی4)

   

{(      |   )            
           }={  

    
    

     
رابطه{ 

                       (4شماره)

(مقادیر1باشد.درجدولشماره)(می3آلمنفیبهشرحرابطهشماره)نحوهمحاسبهگزینهایده

آلمنفیارائهگردیدهاست.آلمثبتوایدهمحاسبهشدهبرایمیزانایده

   
{(      |   )            

           }={  
    

    
     

رابطه{ 

        (3شماره)

آل منفی هر شاخص در روستاهای هدف گردشگری  آل مثبت و ایده های ایده حالت. 7 جدول شماره

 شهرستان
1x 2x3x4x5x6x7x8x9x11x11x12xشاخص

   126/1126/1127/1127/1129/1129/1132/1133/1131/1135/1127/1126/1

   117/1114/1119/1117/1117/1113/1112/1113/1113/1113/1115/1116/1

تعیینمعیارفاصله ایدهمرحلهششم:   آل)ایبرایآلترناتیو
وآلترناتیوحداقل)  )  

این  . )

(9(ورابطهشماره)2آلمثبتومنفیبااستفادهازرابطهشماره)امازایدهiمعیاروفاصلهگزینه

(بیانشدهاست.3آید.نتایجحاصلدرجدولشماره)میبهدست

=  
  √∑ (      

 )
  

   i=1,2,…,m                              (2رابطهشماره)

   =  
  √∑ (      

 )
  

   i=1,2,…,m (                           9رابطهشماره)
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 آل مثبت و منفی( های ایده فاصله هر یک از روستاهای هدف گردشگری از حالت. 8 جدول شماره

 6S 7S 4S 1S 3S 2S 12S 13S 11S 8S 9S 14S 5S 14Sهاروستا

  
  158/1191/1188/1147/1135/1116/1137/1121/1128/1137/1118/1198/1111/1131/1

  
  118/1176/1179/1121/1132/1151/1131/1146/1139/1131/1159/1168/1166/1137/1

آل)زیاریوهمکاران،بهوضعیتایدهi(Ai)گزینهدرمرحلههفتم:محاسبهنزدیکینسبی

(نحوهمحاسبهشاخصمربوطهارائهشده1گیرد.رابطهشماره)می(صورت7433:52-54

است.

   
  

  
 

   
    

      
   (1رابطهشماره)             

                            

 آل نزدیکی نسبی هر یک از روستاهای هدف گردشگری شهرستان به وضعیت ایده .9جدول شماره 

 )امتیاز نهایی(

 6S 7S 4S 1S 3S 2S 12S 13S 11S 8S 9S 14S 5S 14Sهاروستا

1234567891111121314رتبه

  
  912/1774/1715/1648/1474/1458/1411/1395/1351/1279/1235/1223/1195/1183/1

بسیارسطح
مناسب

بسیارضعیفضعیفمتوسطمناسب



اولویت هشتم، مرحله در براساسمیزان شهرستان، هدفگردشگری روستاهای    بندی
 

گزینهمیصورت پنج طیف براساس و بهپذیرد بهای نسبی نزدیکی پژوهش، در رفته کار

تا3/1،متوسط:3/1تا5/1،نامناسب:5/1تاآلبهصورتبسیارنامناسب:صفروضعیتایده

اند.برایناساسروستای،سطحبندیشده7تا3/1وبسیارنامناسب3/1تا9/1،نامناسب:9/1

به گرفت،گچسر گردشگریقرار مناسببرایتوسعه سطحبسیار در و اول رتبه تنهاییدر

ناسب،ارنگه،خوروگورابدرسطحرود،آتشگاهوشهرستانکدرسطحمروستاهایوالیت

کالندرسطحنامناسبودروسیاهسپهساالر،سیجان،کندر،حسنکمتوسط،روستاهایتکیه

بندیشد.درآخرروستاهایواریانوکلهادرسطحبسیارضعیفاولویت
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 بندی روستاهای هدف گردشگری با استفاده از روش ویکور: اولویت

مهم برایبهینههایترینمدلاز استکه مدلویکور معیاره، هایپیچیدهسازیسیستمچند

بندیباروشویکوراولویت(.7435:33گیالندهوهمکاران،رود)غفاریکارمیچندمعیارهبه

پذیرد.میبهشرحذیلصورت

گیریتشکیلماتریستصمیم-7

(3گیری)جدولشمارهسازیماتریستصمیممقیاسبی-5

(9یینوزنمعیارها)جدولشمارهتع-4

بانتایج3تا7(بهدلیلمشابهتمراحل2مقیاسموزون)جدولشمارهتشکیلماتریسبی-3

 کاربردروشتاپسیسازبیانمجددآنهاخودداریگردید.

انجام-2 معیارها مقادیر بدترین و بهترین تعیین پنجم مرحله درمیدر نتایجحاصل گردد.

(ارائهگردیدهاست.71ه)جدولشمار
 تعیین بهترین و بدترین مقادیر معیارها .11جدول  شماره 

1x 2x3x4x5x6x7x8x9x11x11x12x شاخص

Max 3166/7333/7466/7333/7266/4866/5866/6466/6866/6166/8533/8

Min2933/3333/58/4333/42266/28/2733/26/2666/4266/5

 

(که3(و)3یشماره)هامحاسبهوضعیتمطلوبونامطلوب:دراینمرحلهبراساسرابطه-6

است،فاصلههرگزینهازمیزانحداکثرمطلوبیتگروهیو  و  هایدربردارندهفرمول

 شود.هامحاسبهمیحداقلعدممطلوبیتگزینهنسبتبهسایرگزینه

   ∑
  (  

     )

(  
    

 )

 
    )               (3رابطهشماره)
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 محاسبه مقدار سودمندی معیارها .11جدول شماره 
 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

313/1479/1467/1261/1746/1118/1246/1711/1755/1787/1616/1596/1615/1756/1

       

       [
  (  

     )

(  
    

 )
] (3رابطهشماره)  

 

 محاسبه مقدار تاسف معیارها .12 جدول شماره
 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

161/1169/1172/1155/1185/1134/1151/1169/1177/1186/1169/1172/1184/1185/1

مقدارشاخصویکور   محاسبهشاخصویکور)-7 براساسرابطهi=1,2,3,…,mبرای :

(به74شود.نتایجحاصلازمحاسبهشاخصویکوردرجدولشماره)(محاسبهمی71شماره)

تفکیکهریکازروستاهایموردمطالعهآوردهشدهاست.

   [
     

     
]       [

     

     
] (71رابطهشماره)  

 

 گردشگری شهرستان کرج با روش ویکوربندی نهایی روستاهای هدف  نتایج اولویت. 13 جدول شماره
 درحسنک سپهساالرتکیه کندر کلها گوراب سیجان خور آتشگاه شهرستانک کالنسیاه واریان ارنگه رودوالیت گچسرروستا

Si 11118 11247 11467 11747 11757 11313 11261 11481 11616 11569 11788 11712 11615 11756 

Ri11135 11152 11172 11186 11185 11162 11156 11171 11171 11172 11186 11169 11185 11178 

Qi11167 11434 11464 11469 11477 11481 11599 11635 11735 11823 11842 11852 11861 11976 

 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1رتبه

ضریب
اولویت

1-
41/1

41/1-51/151/1-
61/1

61/1-81/181/1-1

بسیارسطح
مناسب

ضعیفمتوسطمناسب



بسیارضعیف

 هایپژوهشیافته:ماخذ
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درکالن،واریان،حسنکروستاهایکلها،سیاهQiبااستفادهازروشویکوروبراساسمقدار

یبسیارمناسب،کندر،سیجان،گوراب،ارنگهو(درطبقه51/1-1سپهساالرباضریب)وتکیه

ی(درطبقه91/1-31/1یمناسب،شهرستانکباضریب)(درطبقه31/1-51/1خورباضریب)

ووالیت آتشگاه ضریب)مناسب، با طبق31/1-91/1رود در باه( روستایگچسر یضعیفو

برایتوسعهگردشگریقراردارند. یبسیارضعیف(درطبقه7-31/1ضریب)

 

 1بندی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج با استفاده از روش ساو اولویت

هایتاپسیسوباروش4تا7گرددکهبهدلیلشباهتمراحلمرحلهطیمی3برایمحاسبه

 نظرگردیدهاست.ویکورازآنصرف

گیریتشکیلماتریستصمیم-

(3مقیاسسازی)جدولشمارهبی-

(9ها)جدولشمارهتعیینوزنشاخص-

ساوبهاینصورتاستکهحاصل بندیوانتخاببهترینگزینهدرروشمرحلهپایانی:رتبه-

وزنیآنبیشازسایرگزینهجمعمقادیربی مقیاسشده باشد)مومنی، 7437ها مقادیر57: .)

)بهترین7(ضرب،کهنتایجحاصلهبین  ها)مقیاسشدهدرمقادیراوزانشاخصماتریسبی

(نتایجحاصلازاولویت73گزینه(وصفر)بدترینگزینه(درنوساناست.درجدولشماره)

بندیبااستفادهازروشساوبیانگردیدهاست.

∑      }=A         (77رابطهشماره)       
 
   } 

 

 SAWبندی نهایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان با روش  اولویت .14جدول شماره 

 کلها کالنسیاه واریان درحسنک کندر سپهساالرتکیه گوراب سیجان خور ارنگه شهرستانک آتشگاه رودوالیت گچسرهاروستا

1234567891111121314رتبه

338/1317/1317/1296/1266/1264/1256/1253/1246/1234/1226/1224/1221/1218/1وزن

هایپژوهشماخذیافته

                                                                                                                                                                                 

1 - SAW 
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بندینهاییباروشساونشاندادکهروستایگچسردارایبیشترینامتیازبرایتوسعهاولویت

رودوگردشگریدرمیانروستاهایهدفگردشگریشهرستاندارااستوروستاهایوالیت

رتبه آوردهآتشگاه فراهم خود در را گردشگری برای قابلیتتوسعه سوم و دوم وهای اند

رتبه بعدی تکیههای گوراب، خور، ارنگه، شهرستانک، روستاهای ترتیب به سپهساالر،را

اند.کالن،واریانوکلهابهدستآوردهدر،سیاهسیجان،کندر،حسنک

 

 اولویت بندی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج با استفاده از روش الکتر:

چهارمینتکنیکمورداستفادهبرایاولویتبندیروستاهایهدفگردشگریشهرستانکرج

 دهه اواخر در تکنیکالکتر است. به7331روشالکتر و شد فنونمطرح از یکی عنوان

ترین(.اینروشمحبوب7435:51موردتوجهقرارگرفت)لطفیوهمکاران،7ام.ای.دی.اف،

(دراینروشاز5113:32درمیانجامعهفرانسویزباناست)کابلی،ویژهروشدراروپابه

صورتزوجیبایکدیگرمقایسههابهشودکهگزینهصورتضمنیاستفادهمیمفهومتسلطبه

گزینهمی و سپسگزینهشوند و شده شناسایی مغلوب( ضعیف)غالبو و مسلط هایهای

بندیبرتراست،یعنیلزومابهفهوم،روابطرتبهشوند.اساساینمضعیفومغلوبحذفمی

هاییراحذفکند)میرفخرالدینی،شود،بلکهممکناستگزینههامنتهینمیبندیگزینهرتبه

7431:22.)

گیرد.میمرحلهصورت77بندیباروشالکتردراولویت

گیریتشکیلماتریستصمیم-

(9ها)جدولشمارهدهیبهشاخصوزن-

(3ها)جدولشمارهمقیاسسازیماتریسدادهبی-

های(مراحلیکتاچهارروشالکترباروش2مقیاسشدهموزون)جدولشمارهماتریسبی-

تاپسیسوویکورمشابهتدارد.

از- زوج هر برای ناهماهنگی مجموعه و هماهنگی مجموعه نمودن مشخص

   k,1=1,2,3,…,m1هایگزینه

                                                                                                                                                                                 

1. M.A.D.F 
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وسیلهاوزانموجود(به   هماهنگی:ارزشممکنازمجموعههماهنگی)محاسبهماتریس-

اندازهازشاخص آنمجموعه دادهگیریمیهایهماهنگدر درجدولشود. شده هایارائه

.گردشگریرادربردارد(ماتریسهماهنگیروستاهایهدف72شماره)
 

 ف گردشگری با روش الکترمحاسبه ماتریس هماهنگی روستاهای هد. 15جدول شماره 

 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

831/1831/1421/1745/1422/1592/11111829/1915/11 شهرستانک

169/1498/117/1745/1185/1337/1839/1839/11751/1592/1678/1831/1 خور

169/1583/1426/1745/1171/1337/1838/1838/11838/1591/1592/1913/1 ارنگه

664/183/1744/183/1256/1587/111914/1914/1829/1834/11 آتشگاه

254/1254/1254/11117/117/1184/117/1339/1339/1425/1339/1 واریان

658/1914/1829/1743/183/1914/1111914/1914/111 گچسر

577/1662/1747/1412/183/1185/1111914/1914/1919/1913/1 رودوالیت

1183/111111837/1829/1338/1168/1339/1662/1 کندر

1177/111914/111412/1744/1111581/1 درحسنک

1183/111493/111185/1255/117/1254/1255/1341/1 کلها

185/1185/1181/1185/183/1185/1185/1747/1915/183/11425/1831/1 سیجان

171/1417/1418/1171/1831/1855/1166/1745/1915/1915/1661/1512/1831/1 گوراب

171/1417/1578/1336/1914/1185/1185/1745/1831/1915/1575/1743/1661/1 سپهساالرتکیه

185/1255/1256/1185/1831/1185/1171/1512/1498/1745/1253/1255/1425/1 کالنسیاه

 

- بهمجموعه ناهماهنگی)نظیر معیار ماتریسناهماهنگی:    محاسبه برعکسمعیار )   

نشان اینمعیار)می  دهندهشدتبرتربودنارزیابیدررابطهبا (بااستفادهاز    باشد.

گردد،)شماعیومحاسبهمی   )امتیازاتموزونشده(بهازایمجموعهناهماهنگvعناصر

 (.79(بهقرارجدولشماره)7435:31همکاران،
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 روستاهای هدف گردشگری با روش الکتر محاسبه ماتریس ناهماهنگی .جدول شماره 
 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

133/1152/1941/1168/1562/111111156/1181/11 شهرستانک

11535/1111287/11439/1574/1496/1322/11 خور

433/11831/1911/111146/11214/1934/1892/1438/11 ارنگه

579/1519/1276/11111179/1114/1216/1111/111 آتشگاه

1111111842/1714/1111611/1 واریان

113/1188/1169/1432/1465/1111111/1111/111544/1 گچسر

861/1139/1542/1452/111111177/1144/1115/11 رودوالیت

1111111321/1111248/11کندر

111179/111684/1321/111111 درحسنک

111736/1111111111 کلها

111181/111717/1318/1282/111388/1971/1 سیجان

436/111777/111559/1318/1213/1211/11141/11 گوراب

111285/111584/1477/1477/1335/1465/1756/11 سپهساالرتکیه

111715/11111784/11971/111 کالنسیاه



ازماتریسهماهنگیبایدنسبتبه   هایمشخصنمودنماتریسهماهنگموثر:ارزش-

بهترموردقضاوتواقعشود.  بر  یکارزشآستانهسنجیدهشوندتاشانسارجحیت

 .(آمدهاست71نتایجدرجدولشماره)
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 محاسبه ماتریس هماهنگ موثر روستاهای هدف گردشگری با روش الکتر .17جدول شماره 
 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

1111111111111 شهرستانک

1111111111111 خور

1111111111111 ارنگه

1111111111111 آتشگاه

1111111111111 واریان

1111111111111 گچسر

1111111111111 رودوالیت

1111111111111 کندر

1111111111111 درحسنک

111111111111 کلها

1111111111111 سیجان

1111111111111 گوراب

1111111111111 سپهساالرتکیه

1111111111111 کالنسیاه

هایپژوهشماخذیافته

- عناصر ماتریسناهماهنگموثر: همانند     مشخصنمودن ماتریسناهماهنگنیز از

مرحلههشتمبایدنسبتبهیکارزشاستانهسنجیدهشوند.نتایجمحاسباتماتریسناهماهنگ

(بیانشدهاست.73موثردرجدولشماره)
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 محاسبه ماتریس ناهماهنگ موثر روستاهای هدف گردشگری شهرستان با روش الکتر .18جدول شماره 
 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

1111111111111 شهرستانک

1111111111111 خور

1111111111111 ارنگه

1111111111111 آتشگاه

1111111111111 واریان

1111111111111 گچسر

1111111111111 رودوالیت

1111111111111 کندر

1111111111111 درحسنک

1111111111111 کلها

1111111111111 سیجان

1111111111111 گوراب

1111111111111 سپهساالرتکیه

1111111111111 کالنسیاه

 

gوF(بهگونهزیرازدوماتریس   مشخصنمودنماتریسکلیوموثر:عناصرمشترک)-

( یکماتریسکلی میHتشکیل گیری تصمیم برای را محاسبات( از حاصل نتایج دهند.

(بیانگردیدهاست.73شماره)ماتریسمذکوردرجدول
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 محاسبه ماتریس کلی و موثر روستاهای هدف گردشگری شهرستان با روش الکتر. 19جدول شماره 
 کالنسیاه سپهساالرتکیه گوراب سیجان کلها درحسنک کندر رودوالیت گچسر واریان آتشگاه ارنگه خور شهرستانکروستاها

11111111111111 شهرستانک

11111111111111 خور

11111111111111 ارنگه

11111111111111 آتشگاه

11111111111111 واریان

11111111111111 گچسر

11111111111111 رودوالیت

11111111111111 کندر

11111111111111 درحسنک

11111111111111 کلها

11111111111111 سیجان

11111111111111 گوراب

1111111111111 سپهساالرتکیه

1111111111111 کالنسیاه

دهندهترتیبنشانHگیرد.ماتریسکلیمیجاذبهصورتکمهایدرمرحلهیازدهمحذفگزینه-

  بر  دهدکهنشانمی     هااست،بدانمعنیکههاینسبیهریکازگزینهارجحیت

(اولویت51همازنظرمعیارهماهنگیوهمازنظرمعیارناهماهنگیارجحاست.درجدولشماره)

بندینهاییروستاهایموردمطالعهبااستفادهازروشالکترذکرشدهاست.
 

 بندی نهایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان با روش الکتر اولویت. 21جدول شماره 

 درحسنک کندر کلها سیجان گوراب کالنسیاه واریان سپهساالرتکیه شهرستانک خور رودوالیت ارنگه آتشگاه گچسرهاروستا

1234567891111121314رتبه

338/1317/1317/1296/1266/1264/1256/1253/1246/1234/1226/1224/1221/1218/1وزن

 هایپژوهشماخذ:یافته
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 اساس ارنگهاولویتبر و آتشگاه گچسر، روستاهای ترتیب به الکتر روش با نهایی بندی

اختصاصدادهاولویت خود به را گردشگری توسعه برای سوم تا اول ترتیبهای به و اند

تکیهروستاهایوالیت سیاهرود،خور،شهرستانک، واریان، سیجان،سپهساالر، کالن،گوراب،

حسنک و کندر ، کلها دستبهرتدر به گردشگری برایتوسعه را چهاردهم تا هایچهارم

آوردند.

 

 بندی روستاهای هدف گردشگری با استفاده از روش آنتروپیاولویت

ایدهاصلیاینروشآن7313اینروشدرسال  میالدیتوسطشانونوویورارائهگردید.

شاخصازاهمیتبیشتریاستکههرچهپراکندگیدرمقادیریکشاخصبیشترباشد،آن

 همکاران، است)تقواییو 7432برخوردار اطالعات،93: نظریه آنتروپیدر بیاندیگر، به .)

(است،Piمعیاریبرایمیزانعدماطمینانموجودبیانشدهتوسطیکتوزیعاحتمالگسسته)

تکهتوزیعطوریکهاینعدماطمینان،درصورتپخشبودنتوزیع،بیشترازمواردیاسبه

 همکاران، باشد)سلطانیو 7437فراوانیتیزتر :71( درجدولشماره نتایجحاصلاز57(. )

کاربردتکنیکآنتروپیارائهشدهاست.
 بندی نهایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان با روش آنتروپی اولویت .21جدول شماره

هاروستا
 گوراب سیجان خور ارنگه شهرستانک آتشگاه رودوالیت گچسر

تکیه

 سپهساالر
 کلها کالنسیاه واریان درحسنک کندر

1234567891111121314رتبه

 هایپژوهشماخذ:یافته

برایتوسعهگردشگریرابراساساولویت سوم اولتا روشآنتروپیجایگاه بندینهاییبا

روستاهایهدفگردشگریشهرستانبهکالنرادرمیانسایرروستاهایکلها،واریانوسیاه

حسنک روستاهایکندر، و تکیهدستآوردند سیجان، ارنگه،در، خور، گوراب، سپهساالر،

هایبعدیقرارگرفتند.رودوگچسردررتبهشهرستانک،آتشگاه،والیت
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ی تصمیم گیری چند معیاره با استفاده ها بندی نتایج حاصل از کاربرد تکنیک جمع

 بردا و اولویت بندی نهایی: از روش

منظورپیادهسازیاینروشبایدماتریسیبهاینروشبراساسقاعدهاکثریتاستواراست.به

صورتزوجیهایمورداستفادهبههااست.گزینهتعدادگزینهmتشکیلشودکهm×mابعاد

می مقایسه یکدیگر گزینهبا اگر گردند، روشaی گرتوسط کار به برایهای شده فته

هادرماتریسآنیمربوطبهپیداکند،درخانهb بندی،تعدادباالترینسبتبهگزینهاولویت

اینmحرف غیر در اولویتدرجمیxصورتحرفو اینبندینهاییگزینهگردد. در ها

( بردها اساستعداد بر mروش، حرف با که سطر هر در )c داده صورتمینشان شود،

می همکاران، و )طواری شماره)7431پذیرد جدول تکنیک55(. از حاصل نتایج شامل )

.برداست
 هدف گردشگری شهرستان با روش بردابندی نهایی روستاهای  اولویت .22جدول شماره 

 کلها درحسنک کالنسیاه واریان کندر سپهساالرتکیه سیجان گوراب خور شهرستانک ارنگه آتشگاه رودوالیت گچسرهاروستا

1234567891111121314رتبه

هایپژوهشماخذ:یافته

 

والیتاولویت اینواقعیتاستکهروستاهایگچسر، بیانگر روشبردا وبندینهاییبا رود

هایبعدیبرایهایاولتاسومبرایتوسعهگردشگریبرخوردارندودررتبهآتشگاهازرتبه

 گردشگری سیجان،توسعه گوراب، خور، شهرستانک، ارنگه، روستاهای ترتیب به

دروکلهاقرارگرفتهاند.درنهایتدرجدولکالن،حسنکسپهساالر،کندر،واریان،سیاهتکیه

  .(برحسبمیزانامتیازکسبشده،روستاهایموردمطالعهرتبهبندیگردیدهاند54شماره)
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گیری ویکور، تاپسیس، الکتر،  های تصمیم رتبه روستاهای هدف گردشگری با روش .23جدول شماره 

SAWآنتروپی و بردا، 

 ها روستا

 روش

 کالنیاهسسپهساالریهتک گوراب یجانس کلها درحسنک کندر رودیتوال گچسر یانوار آتشگاه ارنگه خور شهرستانک

6837412121411911135ویکور

4653131211111497812تاپسیس

6532814131412111179الکتر

4653121211111478912 آنتروپی

SAW4653131211111497812

5643111211131487912بردا

هایپژوهشماخذ:یافته

یمورداستفادههاگردشگریدرتکنیک(رتبهنهاییهریکازروستاهایهدف5درشکل)

 نشاندادهشدهاست.


گیری ویکور، تاپسیس، الکتر،  های تصمیم رتبه نهایی روستاهای هدف گردشگری با روش .2شکل 

SAWآنتروپی و بردا، 

(تحلیلفضاییرتبهبندیهریکازروستاهایهدفگردشگریشهرستان4درشکلشماره)

شود،طبقایننقشهکهرتبهروستاهایبامقیاسدایرهبرجستهشدهاست،میکرجنمایشداده

روستاهاییباارتفاعزیادترنسبتبهروستاهایکمارتفاعتردراولویتباالقراردارند،برای

متریقرارداردوروستاهای5531مثالروستایگچسرکهبهترینرتبهرادارااست،درارتفاع
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ارتفاعسیاهکالنوحسن بنابرینعاملهامترکمترینرتبه7331و7333کدربا داشتهاند. را

کهخودبرروی ایبهطورغیرمستقیمدرایناولویتبندیدارد ارتفاعنقشتعیینکننده

بندیهاشاخص نکتهدیگریکهدرتحلیلفضاییاینرتبه است. داشته یاصلیارزبابیاثر

کزاستاناستکهروستاهاییکهدرفاصلهدورتریازمرکزاستانمشهوداست،دوریازمر

قرارگرفتهاندمانندگچسرووالیترودازرتبهباالتریدراولویتبندیبرخوردارند.نوعو

روستاهای مثال برای داده قرار خود بشدتتحتتأثیر را روستاها بندی رتبه کیفیتجاده

جادهاسفالتهدسترسینداشتهوسایرروستاهایبارتبهباالترواریان،حسنکدر،کلهاوکندر

جاده به دسترسی از اثرهاهمگی کرج سد و رودخانه وجود برخورداراند. یاصلیآسفالته

یروستاهانداردچراکهروستایواریاندرجوارسدکرجواقعشدهاست،درهامثبتیبررتبه

هایکندر،کلهاوحسنکدرنیزدرمجاورترودخانهراداراستوهمچنینروستاها77رتبه

قرارگرفتهاندکهدراینرتبهبندیدروضعیتضعیفقراردارند.

 
 اولویت بندی نهایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج .2شکل شماره 
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 گیری نتیجه

هایباایجادفعالیتشودکهمیگردشگریروستاییبهعنوانفرآیندیدرتوسعهروستاییقلمداد

زاییتواندتوسعهاقتصادیوزیستمحیطیرادرزمینهافزایشدرآمد،اشتغالمکملکشاورزی،می

ومعیشتپایدارفراهمکندویکیازراهبردهایکهاخیرادراغلبکشورهایجهانموردتوجه

نواحیروستاییاستکهدارایپت هایالزمبرایانسیلقرارگرفتهتوسعهوگسترشتوریسمدر

تشخیصاولویت توجهبهمحدودیتگسترشگردشگریاست. هایهایگردشگریروستاییبا

عنوانیکیازتریناقداماتدراینخصوصاست.گردشگریبهمنابعمالیواقتصادیازبنیادی

انتخابمحورهایتوسعهشهرستانکرجمتکیبرطبیعت 73گردیوگردشگریروستاییاست.

هایروستایهدفگردشگریشهرستانگامیبرایرسیدنبهاینمهمبودهاست.براساسبررسی

بندیروستاهایهدفگردشگریشهرستانمنظورگردیدکهمعیاربرایاولویت75صورتگرفته

برنامه ریزانوکارشناسانمیراثدرمیانمعیارهایانتخابیوبرمبناینظرکارشناسان،صاحبنظران،

(1395/1دستیاستانالبرزوضعیتمراکزاقامتیروستاباکسبامتیاز)فرهنگی،گردشگریوصنایع

(1322/1هایطبیعیروستا)وبهترتیبویژگی بندیروستاهاداشتهاستبیشترینتاثیررادراولویت

جاذبه1327/1دستی)صنایع روستا)( گردشگری روستا1321/1های به دسترسی جاده نوع )

(1342/1)(مراکزخدماتی1333/1(قابلیتتاریخی)1331/1)(تاسیساتزیربناییروستا1333/1)

کافی) درمانی)1373/1مساحت مراکز اقتصادی)1313/1( تاثیرات مراکز1315/1( تا فاصله و )

های(جایگاهبعدیرابهدستآوردندودرادامهروستایگچسرباجاذبه1117/1گردشگرفرست)

کیلومتری2/2مراددراندازهایکوهستانی،غارزیباییخگردیهمچونچشمگریوطبیعتگردش

پزیاطرافتاریخیآهکوگچ هایروستا،چشمهوله،برجمیدانک،هتلتاریخیگچسر،کوره

هایگردشگریبدستآورد..دررتبهدومآن،باغگلهایاللهبیشترینامتیازرابرایتوسعهفعالیت

جاذبهویتاول دارای گرفتکه قرار آتشگاه شهرستان، هدفگردشگری روستاهای هایبندی

نشانه وجود مانند، تاریخی درختگردشگری مهدیخان، تپه قدیمی، گورستان و آتشکده های

المللیرود،بادارابودنپیستبینسماگادوآرامگاهپیرپیراناستودررتبهسومروستایوالیت

الدولهودرختکهنسالآقاداربهخوداختصاصرود،قدمگاهآقاسیدعالءانهوالیتدیزین،رودخ

 دادند.
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 منابع
صادق) صبوری، محمدباقر، شناساییشاخصه7433آرایش، با( گردشگریروستایی هایتوسعه

 ایالم( استان حیدرآباد، روستای موردی: فرهنگی)مطالعه گردشگری به فضاینگاهی فصلنامه
.737-795،صص79سالچهارم،شماره،گردشگری

(رفتارمحیطدوستانهگردشگرانطبیعتمحور:تاالب7439آخوندنژاد،آرمان،داز،بیبیسارا)

.711-722،صص31بینالمللیآالگل،فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالدوازدهم،شماره

نجمه) کامور، مصصطفی، گردش7435ازکیا، پایدار توسعه چاشم( روستای در روستایی گری

.711-753،سالپنجم،شمارهسوم،صصمجلهمطالعاتتوسعهاجتماعیایرانشهرستانمهدیشهر،

تاثیرارتقایسطحسیاسیفضایی7433رضا)نیا،محمدپور،زهرا،رحمتی،منصور،حافظاحمدی )

.757-731صص(،)مدرسعلومانسانیبرنامهریزیوآمایشفضا برگسترشتوریسم:استاناردبیل،

شهرزاد)اسماعیل کاشانیتبار، حسن، نیافتگیصنعتتوریسم،7431پور، بررسیعواملتوسعه ،)

.711-731،سالششم،شمارهپانزدهم،صصایمطالعاترسانه

محمد) اربابی، محمد، هدف7432اکبرپور، روستاهای در گردشگری توسعه موانع واکاوی )

 .94-39،دورهاول،شمارهاول،صصمیراثوگردشگریستانخراسانشمالی،گردشگریا

علی عادل، سلیمانی، مهدی، حشمتیجدید، امیر، حسین)اعظمی، امیر تبییناثرات7433بیگی، )

گردشگریبرتوسعهپایدارروستایی:)مطالعهموردیروستایریجابازتوابعشهرستانداالهواستان

.54-35،صصمهمیراثوگردشگریفصلناکرمانشاه(

بندی(ارزیابیواولویت7435امیرحاجیلو،الهام،توالیی،سیمین،زنگانه،احمد،زنگانه،ابوالفضل)

،سالسوم،ایریزیمنطقه،فصلنامهبرنامهاثراتگردشگریدرسطحملیبااستفادهازتکنیکتاپسیس

.72-59،صص71شماره

 فراهانی، علیبورقانی فرهنگی، سحر)سهیال، مشهدی، شاخص7435اکبر، تحلیل برها( موثر ی

،دورهپنج،شمارهمدیریتدولتیتوسعهصنعتگردشگریروستایی)پیمایشیپیرامونروستایگرمه(،

.37-93یک،صص

(گونهشناسیگردشگریروستایی)مطالعه7433پوررمضان،عیسی،قاسمیوسمهجانی،ابوطالب)

.52-31،سالچهارم،شمارههشتم،صصفصلنامهچشماندازجغرافیاییرستانلنگرود(موردی:شه
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رضا) نعمتی، مهدی، اولویت7437پورطاهری، دیدگاه( بر تاکید با روستایی توسعه بندیمسائل

بخشمرکزیشهرستانخرم موردی: روستاییان)مطالعه روستاییآباد( توسعه و فضا اقتصاد ،فصلنامه

.774-753شمارهدوم،صصسالیکم،

علی علیتوکلی، علیرضا، )احمدی، اولویت7432رضا و انتخاب مدل روش( انتقالبندی های

.34-23،صص79و72،شمارهمدیریتفرداتکنولوژی)مطالعهموردی:صنعتمیکروالکترونیک(

هایگردشگرییابیدهکده(مکان7431زاده،محمدمهدی،کیومرثی،حسین)تقوایی،مسعود،تقی

ساحلدریاچهکافتر(،هایاطالعاتجغرافیاییومدلاس.دبلیو.او.تی)نمونهموردی:بااستفادهازسیستم

.33-751،شمارهدوم،صص55،سالریزیمحیطیمجلهجغرافیاوبرنامه

شارپلی، منشیجولیا رحمتریچارد، فاطمه)زاده، نصیری، نصیری، 7431اهلل، گردشگری(
،نشرمنشیروستایی

ریزیشهریکاربردمدلدرجغرافیاباتاکیدبربرنامه(7432نیا،حسن،موسوی،میرنجف)حکمت
.7-451،انتشاراتعلمنوین،صصایوناحیه

ابوذر)حیدری ملکی، وکیل، ن7434ساربان، ارزیابی توانمندسازی( در قشگردشگریروستایی

روستایده مطالعه: اجتماعیروستایی)مورد فارس( استان بوانات، شهرستان روستاییزیارت، ،توسعه

.513-533دورهششم،شمارهدوم،صص

ناصر)حاجی عبدی، فاطمه، باقری، ابوذر، پایدار، علی، تدوینبرنامهراهبردیتوسعه7434نژاد، )

.777-749،صص3،شماره5،دورهیراهبردیوکالنهاسیاستتاییایران،گردشگریروس

احمد)خوش تقدیسی، راضیه، رحیمی، مامند، ارزیابیاولویت7437نظر، گذاریدرهایسرمایه(

 گردشگریشهرستانسمیرم، مطالعاتگردشگریمناطقنمونه فصلنامه سوم،دو شماره دوم، دوره ،

.53-32صص

استفاده7431قلم،مهدی)احمد،راستسیدآبادی،خاتون (سنجشارکانچهارگانهگردشگریبا

تکنیک و-از چهارمحال استان گردشگری هدف روستاهای موردی: )مطالعه تی او. دبلیو. اس.

.441-443،صص52،جلدنشریهاقتصادوتوسعهکشاورزی)علوموصنایعکشاورزی(بختیاری،
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قرخادم احمد، صفر)یبالحسینی، قائدرحمتی، سطح7433ممبنی، گردشگری( بندیمناطقنمونه

 بین-جغرافیا)فصلنامهعلمیاستانخوزستان، جدید،المللیانجمنجغرافیایایران(،پژوهشیو دوره

.547-525،صص31،شماره74سال

محمود) رنجبردستنانی، داریوش، اولویتبندیجاذبه7437رحیمی، ارزیابیو یاکوتوریسمها(

 بختیاری(، و محال روستاهایهدفاستانچهار موردی: پژوهش)مطالعه یشهریوهامطالعاتو
 .747-7231،صص73،سالچهارم،دورهمنطقهای

منصور)سلیمانی غنیان، مسعود، برادران، پور، خسروی خدیجه، ساکنان7433هارونی، نگرش )

پیامد مناطقگردشگریروستایینسبتبه مجلهتحقیقاتاقتصادوتوسعههایگردشگریروستایی،
.574-573،دورهدوم،شمارهدوم،صصکشاورزیایران

یفصلنامهسنجیمحصولگردشگریدرشهرستانپاوه،(امکان7435سقایی،مهدی،علیزاده،دانا)
 .7-51،صص37،شماره74،سالپژوهشیفضایجغرافیایی-علمی

علی)شمس روستایی)نمونه7433الدینی، توسعه برای سازنده راهکاری روستایی گردشگری )

.32-711،صص747،شمارهمسکنومحیطروستاموردی:روستایفهلیان(

میرنژاد،علی) بندیعواملموثر(شناساییواولویت7431طواری،مجتبی،سوخکیان،محمدعلی،

-33،شمارهیک،صص،مدیریتصنعتیی.دی.امورینیرویانسانیبااستفادهازتکنیکام.سبربهره

17.

هایشهروندیبندیمشارکت(سطح7435زاده،چیمن،آهنگری،نوید)گیالنده،عطا،موسیغفاری

،سال(فصلنامهاقتصادومدیریتشهریمداردرنظاممدیریتشهری)مطالعهموردی:شهربوکانمحله

.37-33هفتم،صص

.7-751ها،صص.،سرزمیناللهدرالبرز(سیری7431قدردان،حامد)

ریزیشهری،،وزارتکشور،مرکزمطالعاتبرنامهارزیابیطرحجامعارومیه(7413قربانی،رسول)

تهران.

شجاعی ابوالفضل، )قنبری، بهرام زینلی، بهمن، رتبه7434وند،  استان هایشهرستان بندی(

باش گردشگری هایزیرساخت اساس بر شرقیآذربایجان چندمعیاره، گیریتصمیم هایروش هری

.775-33،صص75،شمارهمنطقهای – شهری آمایش و جغرافیا
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مطیعیفرجی حسنعلی، کریمسبکبار، جهانگیر، فارسی، یداللهی حسن، سید دلیر،لنگرودی، زاده

رتبه7431حسن) روشتبندیزمینه( از استفاده نواحیروستاییبا گردشگریدر اپسیسهایتوسعه

 ورزقان(، شهرستان روستایی نواحی موردی: مطالعه ( روستاییپژوهشخاکستری سوم،های سال ،

.59-7شمارهیکم،صص

( محمدرضا بسحاق، صدیقه، سلمی، دیدگاه7432کیانی از گالبگیری جشنواره اثرات تبیین )

،سالیازدهم،شمارهساکنانمحلی)نمونهموردی:جشنوارهگالبگیری(،مطالعاتمدیریتگردشگری

.35-92،صص43

ای)مطالعهبندیتوسعهمنطقهیمدلیتلفیقیجهترتبه(ارائه7435لطفی،صدیقه،شعبانی،مرتضی)

،شماره74،سال،تحقیقاتکاربردیعلومجغرافیاییموردی:بخشبهداشتودرماناستانمازندران

.1-41،صص53

ایمان)ملکمختاری چقاجردی، رضا، 7433آبادی، مناطق سطحبندی از72( اصفهان شهر گانه

،سالفصلنامهفضایگردشگریهایگردشگریورزشیبااستفادهازمدلتاپسیس،لحاظزیرساخت

.52-31،صص71پنجم،شماره

لنگرودی،سید ماهره)مطیعی نصرتی،  7431حسن، گردشگری توسعه سنجی نواحی(امکان در

،مجلهجغرافیاوبرنامهریزیمحیطیروستاییازدیدگاهگردشگران)بخشکرگانرودشهرستانتالش(،

.93-33،شمارهیک،صص55سال

نامهمعین،انتشاراتامیرکبیر.(لغت7417معین،محمد)

طحاری داریوش، فرید، حیدر، محمدحسین)میرفخرالدینی، زارعی، (شناساییو7431مهرجردی،

گیریبندیعواملموثربربهبودکیفیتخدماتبهداشتیودرمانیبااستفادهازتکنیکتصمیماولویت

،صص73،سالمدیریتسالمتچندشاخصه)مطالعهموردی:مرکزبهداشتیودرمانیشهرستانیزد(

95-27.

(بررسیواولویت7433موسوی،میرنجف،ویسیان،محمد،محمدیحمیدی،سمیه،اکبری،مهناز)

زیرساخت و توانها تصمیمبندی روشهای با گردشگری توسعه مطالعه:های )مورد چندمعیاره گیری

.71-47،دورهدوم،شمارهیک،صص(،مجلهگردشگریشهریهایاستانکردستانشهرستان
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رامین)موسی چراغی، مهدی، سید محمودی، جعفر، گردشگریروستاییدر7435وند، توسعه )

 روستایسورینشهرستانبانه(، مطالعه: پایدار)نمونهمورد ،فصلنامهفضایگردشگریراستایتوسعه

.37-31سالدوم،شمارههشتم،صص

نسرین) قهرمانی، مجتبی، معصوم، قدیری مسعود، گرد7439مهدوی، اثرات توسعه( بر شگری

،شمارهدوم،77،سال،فصلنامهروستاوتوسعهروستاییبانظرسنجیازروستاییاندرهکنوسولقان

.43-91صص

( زهرا زاده، تقی غالمرضا، جهتسرمایه7435نوری، گردشگری نمونه مناطق بندی اولویت )

پژوهشیمطالعاتمدیریت-علمیفصلنامهگذاریوتوسعهمنطقهایدرشمالغربیاستانکرمانشاه،
 .14-711،صص55،سالهشتم،شمارهگردشگری
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