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 گردشگری یهای توسعهبندی زیرساختی مدلی تلفیقی جهت اولویتارائه

 بختیاری های استان چهارمحال وموردی: شهرستان یمطالعه

 دانشگاه یزد -ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ،محمدرضا رضايي

 دانشگاه شهید چمران اهواز - ریزی روستاییکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ،صادق مختاری

 دانشگاه یزد - ریزی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ،*ليال کشتکار

 چکيده

ی در اقتصاد کشورهای جهان ایفا نموده است. خود نقش مهمّ یمدارانههای توسعهامروزه گردشگری با ویژگی

ی ساختاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماع یکه ارتقا و گسترش گردشگری مستلزم ایجاد شرایط ویژهبه این توجّهبا 

ی، اهای منطقههای متناسب با شرایط و امکانات مناطق گردشگری با هدف کاهش نابرابریاست، تنظیم برنامه
های موجود میان مناطق و نواحی مختلف امری ضروری است. در این راستا هدف این و درک تفاوت شناخت

ریزی و محال و بختیاری به منظور برنامهچهارهای استان های گردشگری شهرستانبررسی زیرساخت ،پژوهش

و روش انجام آن کاربردی -ایق توسعهت تحقیّماهیّها برای توسعه گردشگری است. بندی شهرستاناولویت
بندی به اولویت ELECTERو  VIKOR ،TOPSISدر این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل  ی است.تحلیل-توصیفی

که نتایج حاصل از اجرای توجّه به اینشاخص پرداخته شده است. در ادامه با  85های استان بر اساس شهرستان

ره لند بهکپ برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک خوانی نداشت،های فوق در مواردی با یکدیگر همروش

 ،گردشگری در استان است یای توسعههتوزیع نامتعادل زیرساختحاکی از گرفته شده است. نتایج پژوهش 
لند به ترتیب شهرستان سامان، شهرکرد و بن در سطح برخوردار، که بر اساس خروجی مدل کپطوریبه

های بروجن، کوهرنگ و و لردگان در بخش نیمه برخوردار و در نهایت شهرستانهای فارسان، کیار شهرستان

های هدفمند برای ها و طرحها، لزوم تهیه و اجرای برنامهاند. وجود این تفاوتلردگان در سطح محروم قرار گرفته
 کند.های استان در زمینه گردشگری را ایجاب میتوسعه یکپارچه و متوازن شهرستان

 لند.اولویت بندی، زیرساخت گردشگری، استان چهار محال و بختیاری، کپ کليدی:واژگان 

  

                                                                 

 * Email: leilakeshtkar7@gmail.com                                                                      ی مسئول:نویسنده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-917-fa.html


 0                                            ...یگردشگر یتوسعه هایيرساختز بندیيتجهت اولو يقيتلف يمدل یارائه

 مقدمه -4

های گوناگون با افزایش مقصدهای تازه و رو به رشد مواجه امروزه صنعت گردشگری ضمن گسترش یافتن در زمینه
ت اقتصادی تبدیل ساخته اس -بوده است. این گونه پویایی، گردشگری را به یک عامل کلیدی برای پیشرفت اجتماعی

(Harms, 2007: 111)رین صنعت در ابعاد جهانی ترین و پردرآمدت. صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگ

: 1931درصد از اشتغال )اسماعیلی و همکاران،  11، (Kabassi, 2012: 52)درصد از تولید ناخالص  11که طوریاست، به
 توجّه. با WTTC)1(2013 ,گذاری جهانی را به خود اختصاص داده است درصد از سرمایه 8صد از صادرات و در 8(، 74

رشد  ،اقتصاد باشد و در مقابل یتواند به عنوان موتور محرکهصنعت گردشگری بر رشد اقتصادی، این صنعت می تأثیربه 

(. بسیاری از مزایای اقتصادی 191: 1931، باشد )فیروزجائیان و همکاران مؤثّرتواند بر توسعه گردشگری اقتصادی نیز می

های پارامتر یهای اشتغال، درآمد، افزایش درک از محل، به منزلهت زندگی ساکنان مختلف را در زمینهگردشگری، کیفیّ
 .(Kava et al, 2014: 45)دهد مهم در توسعه افزایش می

ت. اعی اسساختاری، سیاسی، فرهنگی و اجتم یخود مستلزم ایجاد شرایط ویژه ،امروزه ارتقا و گسترش گردشگری

یت ها برای موفقبهای تاریخی و فرهنگی، اماکن مذهبی و سرگرمی فراوان و نظایر اینگرانی کهن، میراث تنها پیشینه
های مناسب و مدیریت عاقالنه و مدبرانه بلکه نیازمند وجود زیرساختباشد، گردشگری کافی نمی یهر منطقه در توسعه

ی گردشگری (. برای توسعه31: 1931ست )وارثی و همکاران، ا هاهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و مانند اینرصهدر ع

بندی نواحی گردشگری ضروروی است. با شناخت ها سطحها و پی بردن به نابرابریبرداری بهینه از زیرساختبهره
: 1931وند، بر گردشگران داشت )شماعی و موسی مدیریت بهتریتوان ها در سطح نواحی میبندی آنها و رتبهزیرساخت

18.) 

سازمان جهانی گردشگری و انجمن جهانگردی و گردشگری جهانی، گردشگری نقش حیاتی را در اقتصاد  یبه عقیده

 یمدارانهههای توسع. گردشگری با ویژگی(sugiyarto, 2003: 3)شود ترین صنعت محسوب میجهانی دارد و بزرگ
گردشگری در چند  فعّالیّت. (Monavari et al, 2008: 28)نماید ی در اقتصاد کشورهای جهان ایفا مینقش مهمّ ،خود

ی است. یکی از مشکالت مهم در توسعهای کشورها داشته ای و ناحیهی منطقهای در توسعهی اخیر سهم عمدهدهه

ملی میان اتع یضعف در سلسله مراتب نواحی گردشگری مبتنی بر رابطه ،ای گردشگریی ناحیهفضایی به ویژه توسعه
ا هموجود در نواحی برای شناخت تفاوتهای گردشگری و خدمات بندی بر اساس زیرساختنواحی گردشگری است. سطح

یق با شناخت دق ها وابستهبرداری مناسب از زیرساختها است. بهرهو تعیین خدمات مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین آن

 های موجود در هر منطقه و ناحیه دارد.تأسیسات، خدمات و ظرفیتبندی امکانات، طحو س

 های کشور است که دریکی از زیباترین استانمتنوع گردشگری  هایجاذبهدارا بودن استان چهارمحال و بختیاری با 
در این استان، تعداد  توجّههای گردشگری در خور با وجود جاذبه جنوب غربی کشور بر بلندای زاگرس واقع شده است.

. از طرف دیگر در اکثر مواقع نیز است گیر نبودهشوند، چشمها وارد استان میانی که برای بازدید از این جاذبهگردشگر

های نو برخی از شهرستا نقاط خاصّی از استان بازدید کرده ع نقاط گردشگری در استان تنها ازگردشگران با وجود تنوّ
ت، بود امکاناشک به کم، بیذار این روند را بررسی کنیمگتأثیراستان تعداد گردشگران وارد شده بسیار کم است. اگر دالیل 

ع به بررسی توزی سعی بر آن است که این پژوهشدر های گردشگری خواهیم رسید. تسهیالت و به طور کلی زیرساخت

از این طریق های استان چهار محال و بختیاری پرداخته شود. شهرستانساخت های گردشگری در سطح فضایی زیر

تطبیقی و جذب گردشگر و کارآیی فضاهای گردشگری پی برد و از طرف دیگر الگوی فضایی زیرساخت  یتوان مقایسهمی
 متوازن ارائه داد. یهای گردشگری را برای توسعه

های مورد نیاز و تعدیل نین تعیین زیرساختچیت و همی معیاری برای تعیین مرکزبندی نواحی گردشگرسطح

نواحی گردشگری  بندیسطح ی، مطالب اندکی درباره1331 یهای گردشگری تا دههنابرابری نواحی است. در پژوهش
                                                                 

1- World Travel & Tourism Council 
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و  ای، ملی و بین المللیبندی گردشگری در مقیاس منطقهی اخیر، محققان به سطحا طی چند دههامّ انتشار یافته است،

 ها اشاره گردیده است:در زیر به تعدادی از این پژوهش .(Law Christopher, 2000)اند ای پرداختهناحیه

ا با هاند. آنجریان گردشگری دو منطقه در ایتالیا پرداخته یکننده( به بررسی عوامل تعیین1111) 1ماسیدا و ایتزو

اقدام به تخمین تابع  1114-1335 هایدورههای و با استفاده از داده (GMM)استفاده از رویکرد پویایی پانل دیتا 
ت بر مثب تأثیرهای فرهنگی فعّالیّتهای محلی از ها نشان داد حمایت دولتتقاضای گردشگری کردند. نتایج پژوهش آن

 وهای حمل ختگردشگران داشته است. ضرایب آماری عناصر عرضه گردشگری از جمله فرهنگ، امنیت عمومی و زیرسا

زیرساخت در جذب گردشگر  یهالفهکند مؤدار بودند و این امر ثابت میی ضرایب معنینقل هر چند پایین بوده، ولی همه
 بوده است. مؤثّر

 یبررسی کردند و نتایج مطالعه ککنهای گردشگر را در شهر هنگفعّالیّتها در (، نقش هتل1111و همکاران )9شووال

آن را در مجاورت هتل صرف  یترین زمان سفر و هزینهکه گردشگر بیشبه این توجّهها با داد که مکان هتلها نشان آن

 ان دارد.گردشگرعمیقی در رفتار  تأثیرکند، می
ی ی در توسعهکنندهی حمل و نقل به عنوان عامل تعیینهازیرساخت اهمّیّت( به بررسی 1114) 7کادارو و ستانا

-1345ها از مدل پویایی پانل طی سال های آن اند. به منظور انجام این پژوهشموریس پرداخته یگردشگری جزیره

ای حمل ها، اروپا و آسیا نسبت به زیرساختگردشگران آمریک های پژوهش حاکی از آن بود کهاند. یافتهبهره گرفته 1119
 اند.و نقل جزیره حساس بوده

در  گردشگری تأسیساتگذاری در جهت مکان یابی بندی سرمایهبه اولویت ،( در طرحی پژوهشی1955غفاری )

ی نشان داده است که های توریستی استان چهار محال و بختیاری پرداخته است. نتایج به دست آمده از پژوهش وکانون
ویی الگ ن راستادر اینامتعادل تقسیم شده است.  های استان به صورتهای گردشگری در سطح شهرستانگذاریسرمایه

 . ارائه کرده است های زیرساخت گردشگری در استانگردشگری به منظور رفع نابرابری تأسیساتبهینه برای 

-ی اورامانات پرداختهها و تسهیالت گردشگری در منطقه(، در پژوهشی به به بررسی جاذبه1931ضرابی و همکاران )

پرسشنامه در بین  959به حجم نمونه تعداد  توجّهکه با ه بوده است در این پژوهش پرسشناماند. ابزار مورد استفاده 
ا دارای ههای گردشگری مورد بازدید، در بیشتر زمینهگردشگران منطقه پر شده است. بر اساس نتایج به دست آمده مکان

اقامت  اند و برای یک روزکه بیشتر گردشگران داخل استانی بودهبه این توجّهامکانات الزم برای گردشگران بوده است. با 

با  از امکانات مرکز استان ی نداشته است. گردشگران خارج استانی نیز ترجیحاًاهمّیّتاند، امکانات اصلی و اقامتی داشته
 اند.به نزدیکی به منطقه استفاده کرده توجّه

های استان یزد هرستانهای گردشگری در شبندی توسعه زیرساخت(، به ارزیابی و اولویت1939ت )ملکی و مودّ

های بهره گرفته شده است. نتایج خروجی مدل HDIو  TOPSISهای شاخص و مدل 91اند. در این پژوهش از پرداخته

 به کار رفته در پژوهش نشانگر عدم توازن و تعادل در توزیع زیرساخت گردشگری در استان یزد می باشد.
های استان کردستان بندی شهرستانبه اولویت TOPSISو  VIKOR(، با استفاده از مدل 1937موسوی و همکاران )

اند. نتایج پژوهش معیار در پژوهش خود بهرده گرفته 11ها از اند. آنهای توسعه گردشگری پرداختهاز نظر زیرساخت

طح فرو های دهگالن و دیواندره در سها حاکی از آن است که، شهرستان سنندج در سطح فرابرخوردار و شهرستانآن
-های صنایع دستی، دفاتر خدمات مسافرتی شرکتچنین معیارهای تعداد فروشگاهاند. همبرخوردار )محروم( قرارا گرفته

 اند. های این استان توزیع شدههای حمل و نقل به طور نابرابری در میان شهرستان

 بندی اینگردشگری، به اولویتهای زیرساخت ضمن شناسایی شاخص قیق حاضر سعی بر آن داشته است کهتح

 ها را در این قسمتهای استان چهار محال و بختیاری پرداخته تا دوگانگی بین شهرستانها در سطح شهرستانزیرساخت

                                                                 

2- Massidda & Etzo 

3- shoval 

4- Khadaroo & Saayman  
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مدلی مناسب، با آشکار ساختن نقاط ضعف، قوت و دوگانگی  یرو ماحصل این پژوهش، پس از ارائه مشخص کند. از این

دهی به مناطق ی خدماتنحوه یپیشنهادها در زمینه یهای گردشگری، به ارائهزیرساخت ها در بخشبین شهرستان

اولویت بندی انجام شده در این  کند این است کهچه این مقاله را از تحقیقات پیشین مجزا میا آنامّ پرداخته است،

رفته و در نهایت نتایج حاصل مورد بررسی قرار گ ELECTREو  TOPSIS ،VIKORهای با استفاده از مدل ،پژوهش
  از سه روش مذکور را با استفاده از روش کپلند به یک نتیجه گیری واحد دست یافته است.

 مباني نظری -0

های ای که جاذبهگونهباشند. بهصنعت گردشگری، نظام منسجمی است که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگر می
جایی ها و شرایط برای جابکنند، بلکه امکانات، زیرساختصنعت را فراهم نمیگردشگری به تنهایی موجبات سفر یا رونق 

هماهنگی بین تعداد گردشگران و  ( بنابراین97، 1931نیز باید فراهم باشد )ابراهیم زاده و همکاران،  و اقامت گردشگران

 دارای مزایای بسیار ها بسیار ضروری است. اگر چه صنعت گردشگریظرفیت فضاهای گردشگری به خصوص زیرساخت

ها و کشش موجود، مشکالتی مانند نابسامانی به ظرفیت توجّها ورود گردشگر به یک منطقه یا ناحیه بدون است، امّ
و  ستاجتماعی و اقتصادی، شلوغی، تغییر هویت اجتماعی، برخوردهای نامناسب اجتماعی، آسیب رساندن به محیط زی

 (. پیرامون گردشگری دو دیدگاه غالب مطرح است:18: 1931و موسی وند، )شماعی ... را به دنبال خواهد داشت

جارب فرهنگی و اجتماعی است. دیدگاه کسب تجربه فرهنگی: مطابق این دیدگاه هدف گردشگری به دست آوردن ت
 ای قایل هستند.ویژه اهمّیّتاجتماعی برای زیرساخت های موجود -اساس، بیشتر گردشگران فرهنگی بر این

گردشگری یک سیستم اقتصادی است که مانند هر نظام  ،گاه به دست آوردن سود اقتصادی: مطابق این دیدگاهدید

ن هدف تریدیدگاه، مهمطبق این پایه تلقی می شود.  فعّالیّتاقتصادی یک نظر اقتصادی دیگر در پی منافع است و از 

 (.17: 1959زیادی دارد )دهستانی:  اهمّیّتای ناحیههای دارا بودن زیرساختو  گردشگر، کسب سود اقتصادی مهم است
شود که هم روی زمین و هم زیرآن قرار دارند و چهارچوبی ی گفته میتأسیساتریزی به زیرساخت در برنامه یواژه

 یکند. برای توسعهای، نظیر نواحی شهری، صنعتی و جهانگردی فراهم میهای توسعهنظام مؤثّراساسی را برای کارکرد 

های مناسب، الزم و ضروری است و در مناطق و کشورهای توسعه نیافته که اغلب آمیز جهانگردی، زیرساختموفقیت
 .(Hearty ,1989)تواند به عنوان یک عامل بحرانی قلمداد شودمی ،کمبود زیرساختی دارند

اقامتی، پذیرایی و حمل ونقل و ارتباطات  تأسیسات یتوان به سه گروه عمدهتوریستی را در مجموع می تأسیسات

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میکه در زیر به اختصار هر یک از آن بندی نمودطبقه

های ساحلی و ها، کلبهسراها، کمپها، کاروانسراها، متلها، مهمانشامل هتل تأسیساتاقامتی: این  تأسیسات
 باشد.های مدارس به هنگام تعطیالت میئرسراها و ساختمانها، پالژهای توریستی، زاکوهستانی، پانسیون

باشد و شامل دو ها میها و نظایر آنها، چایخانهخانهها، قهوهپذیرایی شامل رستوران تأسیساتپذیرایی:  تأسیسات

 (.171-171، 1951پذیرایی بین راهی است )رضوانی،  تأسیساتپذیرایی درون شهری و  تأسیساتدسته 
یی اهای شخصی، وسایل نقلیه جادهروی و دوچرخه سواری، ماشینو تجهیزات حمل ونقل و ارتباطات: پیاده تأسیسات

واحد  (.13: 1954شوند )کاظمی،همگانی، ترددهای ریلی، دریایی و هوایی از اشکال گوناگون حمل و نقل محسوب می

هستند به دو  مؤثّرکه در توسعه صنعت گردشگری را های گردشگری (، در پژوهش خود زیرساخت1931پور و جعفری )

 ها اشاره شده است.که در جدول زیر به آن دسته تقسیم کرده
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 های گردشگری: زیرساخت1جدول 

 های سختزیر ساخت های نرمزیر ساخت

 المللیسانی و تبلیغات در سطح ملی و بیناطالع ر -1

 های مختلف صنعت گردشگریمدیریت مناسب در بخش -1

 ایجاد امنیت برای مردم و گردشگران -9

 آموزش و فرهنگ سازی به مردم جامعه -7

 بهداشت در صنعت گردشگری -8

 گردشگری الکترونیک -1

 ها و حمل و نقلگسترش راه -1

سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در جهت  -1

 هاها و جاذبهها، رستورانها، هتلی فرودگاهتوسعه

اریخی، مراکز فرهنگی، فراغتی، بهبود اماکن ت -9

 ورزشی و...

 (53 :1931واحد پور و جعفری، )منبع: 

 های به کار رفته در پژوهشتکنيک -9

 2تکنيک ويکور -9-4

باشد. در مسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار که چند معیاره می یهای حل مسئلهروش ویکور یکی از روش

ا ها مطابق بو تمام گزینه لی نزدیک به راه حل ایده آل داردراه ح ،بهترین گزینه دارد تصمیم گیرنده نیاز به انتخاب

یک  هایده قادر به شناسایی و بیان برتریچنین در شرایطی که فرد تصمیم گیرنمعیارها مورد ارزیابی قرار گیرد، هم
، گیری مطرح شود )عطاییی برای تصمیممؤثّرتواند به عنوان ابزار له در زمان شروع و طراحی آن نیست، این روش میمسئ

1953 :54.) 

 6تکنيک تاپسيس -9-0

لین با توسط هوانگ و . که اوّ(Chakraborty, 2011)است  MADMهای ترین زیر مجموعهاین روش از کاربردی
ستقیم و م . کاربرد اصلی این روش هنگامی است که محقق به طور(chen & taso, 2008: 1410)ارائه گردید  4یون

. اساس این (Erasalan & Tansel, 2011: 892)نماید گونه محاسبات ریاضی قبلی قضاوت خود را اعمال میبدون هیچ

یب ت ترکآل منفی بنا شده است. این روش قابلیّآل مثبت و دوری از راه حل ایدهنزدیکی به راه حل ایده یروش بر پایه
  .(Sun, 2010)را داراست  MCDMهای با روش

 8تکنيک الکتر -9-9

قرار گرفت )لطفی و  توجّه، مورد MADMمطرح شد و به عنوان یکی از فنون  1351تکنیک الکتر در اواخر دهه 

 :Kabli, 2009)ترین روش در اروپا به ویژه در میان جامعه فرانسوی زبان است (. این روش محبوب11: 1931شعبانی، 

ها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شود که گزینهرت ضمنی استفاده می. در این روش از مفهوم تسلط به صو(45

وند. شهای ضعیف و مغلوب حذف میهای مسلط و ضعیف )غالب و مغلوب( شناسایی شده و سپس گزینهشوند و گزینهمی

ت بلکه ممکن اسشود، ها منتهی نمیبندی گزینهیعنی لزوما به رتبهبندی برتر است، اساس این مفهوم، روابط رتبه

 (.88: 1931هایی را حذف کند )میرفخرالدینی، گزینه

 بردا تکنيک -9-1

تشکیل  m*mسازی این روش باید ماتریسی به ابعاد این روش بر اساس قاعده اکثریت استوار است. به منظور پیاده

 a یگردند، اگر گزینه مقایسه میهای مورد استفاده به صورت زوجی با یکدیگر ها است. گزینهتعداد گزینه mشود که 

                                                                 

5- Vikor 

6- Topsis 

7- Hwang & Yoon 

8- ELECTRE 
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ی ، در خانهاولویت پیدا کرده باشد bبندی، تعداد باالتری نسبت به گزینه های به کار رفته شده برای اولویتتوسط روش

 ،ها در این روشبندی نهایی گزینهگردد. اولویتدرج می xو در غیر این صورت حرف  mها در ماتریس حرف مربوط به آن

 (.1954پذیرد )طواری و میرنژاد، شود، صورت می نشان داده می cدر هر سطر که با حرف  (m)تعداد بردها بر اساس 

 3لندتکنيک کپ -9-2

ها را نیز برای هر گردد. این روش نه تنها فقط تعداد بردها، بلکه تعداد باختاین روش با پایان روش بردا آغاز می

ت ها از تعداد بردها به دسدهد بر اساس کم کردن تعداد باختلند به هر گزینه میای که کپگیرد. رتبهگزینه در نظر می

 (.41: 1931دهند )سلطان حسینی و همکاران، نشان می dآید که با حرف می

 محدوده مورد مطالعه -1

میانی  یکیلومتر مربع در جنوب غربی ایران و در محدوده 11899با وسعتی حدود  استان چهار محال و بختیاری

(. از شمال و مشرق به استان اصفهان و از جنوب 991، 1931)خاتون آبادی و راست قلم، داردهای زاگرس قرار کوهستان
به استان کهکیلویه و بویر احمد، از غرب به استان خوزستان و از شمال غرب به استان لرستان محدود است. مرکز این 

ترین شهر در بین مراکز استانی است و به همین طح دریا قرار دارد که مرتفعاز سمتری  1111استان ، شهرکرد در ارتفاع 

ها و ها و تپههدرصد آن را کو 41 ای است کوهستانی که تقریباً منطقهشهرت یافته است. این استان،  "بام ایران"به  علّت
ر مسیر بادهای مرطوب سیستم قرار گرفتن د علّتدهند. به های آبرفتی تشکیل میها و فالتدرصد آن را دشت 17

ختیاری کوه منطقه، زرد کوه بترین رشتهبار این سامانه، استان دارای بارش نسبتا مناسبی است. مهم یای و تخلیهمدیترانه

،  رودخانه دائمی 11وجود دهد. از طرف دیگر رود را به کشور هدیه میهای بزرگ کارون و زایندهاست که رودخانه

، استان 1939(. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی تا پایان سال 184: 1931)تقوایی و همکاران،  استبخش استان زینت
د )گزارش اقتصادی، اجتماعی استان باشآبادی مسکونی می 411دهستان و  77 بخش، 11شهر ،  91شهرستان،  3دارای 

 دهد.مورد مطالعه را نشان می یدودهجغرافیایی مح موقعیّت 1(. شکل 4، 1939چهار محال و بختیاری، 

 

 
 جغرافیایی محدوده مورد مطالعه موقعیّت: 1شکل 

                                                                 

9- Copland 
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 روش شناسي پژوهش -2

وع به موض توجّهبا  .باشدمی یلیتحل -یفیو روش انجام آن توص یکاربرد-یاحاکم بر پژوهش حاضر توسعه یکردرو
ای و میدانی استفاده شده است. های کتابخانهها از روشآوری دادهبه منظور جمع تحقیق و در راستای اهداف تعریف شده

ی چنین به منظور کسب بخشجهت تدوین مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش بهره گرفته شد. هم ،ایاز روش کتابخانه

و در بعضی های مختلف استفاده شد های دورههای گوناگون و نتایج سرشماریمورد نیاز از آمارنامه اطاّلعاتاز آمار و 
آماری این پژوهش استان چهار محال  یهای مربوطه مراجعه شده است. جامعهموارد به طور مستقیم به ادارات و سازمان

زیر شاخص  85معیار در قالب  8بندی از بوده است. جهت اولویت 1937در سال  های آنستانو بختیاری به تفکیک شهر

بهره گرفته  ELECTREو  TOPSIS ،VIKORهای ها از تکنیکاست. به منظور تجزیه تحلیل داده بهره گرفته شده

لند استفاده شده از روش کپ واحد، یدن به یک نتیجهشد. پس از حصول نتایج نهایی سه روش یاد شده، برای رسی
مکانی  اطاّلعاتی جمع آوری شده به الیه اطاّلعاتها اشاره شده است. در نهایت است. در ادامه به ساختار هر یک از مدل

 های مربوط فراهم شود.ای و تهیه نقشهمتصل شده تا امکان تحلیل منطقه Gisافزار های استان در نرمدر سطح شهرستان

یری گقیق و مناسبی برای قضاوت و تصمیمهای دشود که شاخصانجام می مؤثّرهر ارزشیابی و نظارتی وقتی به شکل 
های مناسب و کاربردی به عنوان قدم اصلی در راه ارزشیابی و سنجش عملکرد تلقی ار داشته باشد. وجود شاخصدر اختی

 85شود، تری منجر میتر و مطلوبها به سنجش دقیقکه افزایش تعداد شاخصبه این توجّهبا  ،شود. در این پژوهشمی

ها از حالت خام خارج شده و به صورت است برخی از شاخص اند. الزم به ذکراصلی تقسیم شده مولفه 8شاخص در قالب 
 ا نسبت آنها استفاده گردیده است.ضریب ی

 يافته های پژوهش -6

تعاملی میان نواحی گردشگری یکی از مسائل و  یعدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه

 ردشگری در نواحیهای گبندی زیرساختل و بختیاری است. اولویتمشکالت گردشگری در ایران از جمله استان چهارمحا
 یتلف، یکی از اقدامات اساسی توسعهها و تعدیل نابرابری در نواحی مختوزیع متعادل زیرساخت مختلف یک استان،

ظور به منبندی نواحی ضروری است. در این پژوهش، رتبه ،های آمایش سرزمینریزیگردشگری است. بنابراین در برنامه

 تأسیساتکلی )شاخص  های استان چهار محال و بختیاری از پنج شاخصگردشگری شهرستان وضعیّتسنجش و ارزیابی 

-شاخص جاذبه اقامتی و تأسیساتخدماتی، شاخص -مکانی-اکولوژی، شاخص کالبدی -شاخص طبیعی و خدمات موجود،

شوند. در تر تقسیم میهای جزییود به زیر مجموعهخ ،هاهای گردشگری( استفاده شده است، که هر کدام از شاخص

( امتیازدهی تأسیسات( و یک )وجود تأسیساتبه صورت صفر)عدم  هاو خدمات موجود، زیر مجموعه تأسیساتشاخص 

به نظر کارشناسان  توجّهخدماتی، با -مکانی-کالبدی اکولوژی و شاخص -های طبیعیچنین در شاخصشده است، هم
های به زیر مجموعه توجّههای گردشگری با اقامتی و جاذبه تأسیساتدر دو شاخص، و نیز  امتیازدهی صورت گرفته

 ها بیان شده است.هرکدام تعداد آن

 85های استان چهار محال و بختیاری، ابتدا ماتریس تصمیم که مشتمل بر بندی شهرستانبرای رتبه ،در این تحقیق

های نسبی معیارها و شاخص اهمّیّتسطر )تعداد شهرستان( است، تشکیل شد. برای بیان  3ون )تعداد متغیرها( و ست
معیار انتخابی با استفاده از روش  85دهی به برای وزن ،ها را تعیین کرد. در این پژوهشمورد استفاده باید وزن نسبی آن

ای نبوده که از نظر متخصصان مختلف برای وزن دهی از روش پرسشنامه که تحقیق حاضربه این توجّهآنتروپی شانون )با 

سازمان میراث فرهنگی و سالنامه آماری استفاده شده، بنابراین در این پژوهش از  اطاّلعاتاستفاده شود، بلکه از آمار و 
ها محاسبه شده هر کدام از معیار اهمّیّت(، وزن و ایمبردهدهی است، بهره های وزنروش آنتروپی شانون که یکی از روش

 (.1است )جدول 
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 شانون آنتروپی از استفاده با مختلف معیارهای : وزن1جدول 
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 1171/1 91 + توپوگرافی 1131/1
 تأسیساتامکانات قایق سواری و دیگر 

 ورزشی
+ 1 

1131/1 
میزان جذابیت محل)طبق نظر 

 کارشناسی(
 1 + مراکز راهنمایی و هدایت گردشگر 1178/1 91 +

 1187/1 91 + سه ستاره هتل تعداد 1177/1
مدیریت جمع آوری و انتقال زباله از 

 محل
+ 9 

 7 + پمپ بنزین 1193/1 99 + تعداد اتاق هتل سه ستاره 1171/1

 8 + انتظامات 1133/1 97 + تعداد تخت هتل سه ستاره 1179/1

 1 + درمانی-تسهیالت بهداشتی 1117/1 98 + دو ستاره هتل تعداد 111/1

 4 + چای خانه سنتی 1114/1 91 + تعداد اتاق هتل دو ستاره 111/1

 5 + اغذیه فروشی 1198/1 94 + تعداد تخت هتل دو ستاره 111/1

 3 + کانکس -کمپینگ 1118/1 95 + یک ستاره هتل تعداد 1151/1

 11 + اجرای عملیات محوطه سازی 1181/1 93 + اتاق هتل یک ستارهتعداد  1183/1

 11 + آالچیق یا سکوی نشستن 1111/1 71 + تعداد تخت هتل یک ستاره 1197/1

 11 + پارکینگ 1111/1 71 + تعداد هتل آپارتمان 1158/1

 19 + سرویس بهداشتی 1184/1 71 + تعداد تخت هتل آپارتمان 1145/1

 17 + آب آشامیدنی 1141/1 79 + مهمانپذیر تعداد 1111/1

 18 + روشنایی شبکه –برق  1184/1 77 + تعداد اتاق مهمانپذیر 1111/1

 11 + توریستی -برخورداری از طرح تفصیلی  1119/1 78 + تعداد تخت مهمانپذیر 1113/1

 1147/1 71 + های استیجاریتعداد خانه 1111/1
های مجموع فاصله تا دیگر کانون 

 )کیلومتر( شهرستان
- 14 

 1131/1 74 + های استیجاریتعداد اتاق خانه 1113/1
فاصله تا نزدیکترین پاسگاه نیروی 

 )کیلومتر( انتظامی
- 15 

 1131/1 75 + های استیجاریتعداد تخت خانه 1191/1
فاصله تا نزدیکترین کانون توریستی 

 )کیلومتر( همجوار
- 13 

 11 - فاصله تا مرکز استان )کیلومتر( 1151/1 73 + ساندویجی بین راهیکبابی و  1117/1

 11 - فاصله تا مرکز شهرستان )کیلومتر( 1131/1 81 + واحدهای پذیرایی 1177/1

1115/1 
تعداد بناها و محوطه های 

 ارزشمند ثبت شده
 11 - فاصله تا مرکز بخش )کیلومتر( 1131/1 81 +

 19 - فاصله تا مرکز دهستان )کیلومتر( 1131/1 81 + های تاریخیجاذبه 1119/1

 17 - فاصله تا نزدیکترین شهر)کیلومتر( 1139/1 89 + های طبیعیجاذبه 1147/1

 18 + نتن دهی تلفن همراه 1155/1 87 + های انسان ساختجاذبه 1114/1

 11 + نوع راه دسترسی 1137/1 88 + تعداد دفاتر فعال مسافرتی 1151/1

 1158/1 81 + تعداد پارک های عمومی 1115/1
میانگین دمای سه ماهه زمستان )سانتی 

 گراد(
+ 14 

 15 - میانگین دمای سه ماهه تابستان 1131/1 84 + های مسافربریتعداد پایانه 1115/1

1115/1 
تعداد شرکتهای تعاونی حمل و 

 نقل فعال
 13 - شیب متوسط زمین )درصد( 1131/1 85 +
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 1 = هاوزنمجموع 

 محاسبات نگارندگان منبع:

 

 های گردشگری با استفاده از مدل ويکورهای استان از نظر زيرساختبندی شهرستانرتبه -6-4

سئله مها، تمرکز و جواب سازشی برای یک بندی و انتخاب بهترین گزینه از میان گروهی از گزینهاین روش روی رتبه
 رساند )امیری وگیرنده را به تصمیم نهایی میکه تصمیمنحوی  کند. بهمیرا به کمک یک معیار متناقض مشخص 

تر مرتب تر به بزرگها در سه گروه از کوچکگزینه Q,S, Rمقادیربه  توجّه(. در این روش با 14:1931دارستانی فراهانی، 

 ی برتر شناخته شود. عنوان گزینههب Qشود که در گروه برتر انتخاب می یعنوان گزینهای بهشوند. در نهایت گزینهمی

های استان چهار محال و بختیاری با بندی شهرستانبا استفاده از روش ویکور، اقدام به سطح ،در پژوهش حاضر
 آمده است. دست ( به9به جدول ) توجّههای استان با شهرستان وضعیّتشاخص منتخب شده است.  85استفاده از 

 
 ی و کیفی پایداری توسعه از دیدگاه پرسکات آلن )ویکور(ارزیابی سطح کمّ: مقادیر سنجش و 9جدول 

 1-51/1 51/1-11/1 11/1-71/1 71/1-11/1 11/1-1 ارزش ویکور

 عدم برخورداری برخورداری کم نیمه برخوردار برخوردار کامالً برخوردار برخورداری وضعیّت

 1931منبع: پادروندی،

 

اند های استان در سطوح مختلف برخورداری قرارگرفته(، شهرستان7ویکور در جدول )بر اساس نتایج حاصل از روش 

برخوردار، ی نیمهشهرستان شهرکرد در طبقه برخوردار، کامالً یشهرستان ، شهرستان سامان در طبقه 3در بین که 

عدم  یکوهرنگ و اردل در طبقههای بروجن، ی برخورداری کم و شهرستانهای بن، کیار و لردگان در طبقهشهرستان
از  لحاظ برخورداریبه های استان چهارمحال و بختیاری نامناسب شهرستان وضعیّتکه بیانگر  ندقرار گرفته  ورداریبرخ

های بروجن، و شهرستان وضعیّتهای استان، شهرستان سامان بهترین گردشگری است. از بین شهرستان هایشاخص

  های گردشگری دارا هستند.را از لحاظ شاخص عیّتوضکوهرنگ و اردل بدترین 
 

 های گردشگری با استفاده از مدل ویکور های استان بر اساس شاخصبندی نهایی شهرستان: رتبه7جدول 

 اردل کوهرنگ بروجن لردگان کیار بن فارسان شهرکرد سامان شهرستان

 351/1 311/1 517/1 454/1 481/1 153/1 173/1 838/1 111/1 ضریب توسعه

 3 5 4 1 8 7 9 1 1 رتبه

 عدم برخورداری برخورداری کم برخوردارنیمه برخوردارکامالً توسعه وضعیّت

 محاسبات نگارندگان منبع:
 

  مدل تاپسيسهای گردشگری با استفاده از های استان از نظر زيرساختبندی شهرستانرتبه -6-0

( 1آل منفی )ترین فاصله از ایده( و بیش1آل مثبت )فاصله از جواب ایدهترین ها بر اساس کمدر این روش، گزینه

 بر اساس جدول ذیل محاسبه شده است.شهرستان  یشوند. بر اساس این روش، میزان توسعهبندی میرتبه
 بر اساس مدل تاپسیس استان هایزیرساخت های گردشگری شهرستان یسطح توسعه سنجش مقادیر: 8جدول 

 1 – 11/1 11/1 – 71/1  71/1 – 11/1  11/1 – 51/1 51/1 – 1 تاپسیسارزش 

 محروم از توسعه محروم نسبتاً در حال توسعه نسبتا توسعه یافته توسعه یافته توسعه وضعیّت

 113: 1939منبع: نظم فر و علی بخشی، 
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بندی طبقهمحروم از توسعه،  نسبتاً شهرستان استان بر اساس دو طیف در حال توسعه و 3( 1بر اساس جدول )

 یهای سامان، شهرکرد، بن، فارسان و کیار در طبقهبندی حاصل از مدل تاپسیس شهرستانبنابراین طبق طبقه اند،شده

 نسبتاً محروم قرار گرفته اند.  یهای لردگان، بروجن، کوهرنگ و اردل در طبقهاند و شهرستاندر حال توسعه قرار گرفته

 
 های گردشگری با استفاده از مدل تاپسیسهای استان بر اساس شاخصبندی نهایی شهرستانرتبه 1جدول 

 اردل کوهرنگ بروجن لردگان کیار فارسان بن شهرکرد سامان شهرستان

 113/1 139/1 978/1 944/1 711/1 714/1 818/1 818/1 883/1 ضریب توسعه

 3 5 4 1 8 7 9 1 1 رتبه

 وضعیّت

 توسعه
 نسبتاً محروم توسعهدرحال 

 حاسبات نگارندگانم منبع:

 

 مدل الکترهای گردشگری با استفاده از های استان از نظر زيرساخترتبه بندی شهرستان -6-9

های های گردشگری و با استفاده از مدل الکتر در رتبهبه شاخص توجّهشهرستان استان با  3(، 4بر اساس جدول )

وهرنگ ک های سامان، شهرکرد، بن، فارسان، بروجن، لردگان،به این روش )الکتر( شهرستان توجّهاند. با مختلفی قرار گرفته

های شاخص وضعیّتبا این روش شهرستان سامان از نظر  توجّهاند. با ل تا نهم قرار گرفتههای اوّو اردل به ترتیب در رتبه
 قرار گرفته است. وضعیّتقرار دارد و شهرستان اردل در بدترین  وضعیّتگردشگری در بهترین 

 های گردشگری با استفاده از مدل الکترشاخصهای استان بر اساس بندی نهایی شهرستان: رتبه4جدول 

 اردل کوهرنگ لردگان کیار بروجن فارسان بن شهرکرد سامان شهرستان

 -5 -8 -9 1 1 1 9 8 4 ضریب توسعه

 3 5 4 1 8 7 9 1 1 رتبه

 محاسبات نگارندگان منبع:

 هاهای گردشگری با استفاده از روش ميانگين رتبههای استان از نظر زيرساختبندی شهرستانرتبه -6-1

 معیارهچند گیریتصمیم مختلف هایاز روش آمده دست به هایرتبه حسابی میانگین گزینه، هر برای روش این در

ها با استفاده از سه روش ویکور، رتبه شوند. در این روش، میانگیندی میبناولویت هاگزینه اساس، این بر و شودمی تعیین

مورد سنجش قرار داده شده  های گردشگری را در نه شهرستان استان چهارمحال و بختیاریتاپسیس و الکتر که شاخص
 آمده است.دستاست، در جدول های زیر به

های سامان، شهرکرد، بن، فارسان، کیار، لردگان و بروجن، ها شهرستانمیانگین رتبه( بر اساس 5طبق جدول )

 اند.ل تا هشتم قرار گرفتههای اوّکوهرنگ و اردل به ترتیب در رتبه
 اساس روش ویکور، تاپسیس و الکتر  ها بر: میانگین رتبه5جدول 

 اردل کوهرنگ بروجن لردگان کیار بن فارسان شهرکرد سامان شهرستان

 3 5 4 1 8 7 9 1 1 ویکور

 3 5 4 1 8 9 7 1 1 تاپسیس

 3 5 8 4 1 9 7 1 1 الکتر

 3 5 9/1 9/1 9/8 9/9 1/9 1 1 میانگین رتبه

 5 4 1 1 8 9 7 1 1 رتبه

 محاسبات نگارندگان منبع:
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 های گردشگری با استفاده از روش برداهای استان از نظر زيرساختبندی شهرستانرتبه -6-2

 بین زوجی یماتریس مقایسه گیری،تصمیم برای روش این در است. استوار اکثریت یقاعده اساس بر روش این

 دیگر گزینه بر ایگزینه ارجحیت گیری، تعداد تصمیم مختلف هایروش اساس بر کهصورتی در شود.می انجام هاگزینه

 همین در اگر و دهیممی نشان Mبا  زوجی، یمقایسه ماتریسدر  باشد، دیگری بر گزینه آن شدن مغلوب تعداد از بیش

 آن یمنزلهبه  M شودمی )باخت( کدگذاری X با بود، مساوی باهم آرا یا و نداشت اکثریت وجود رأی زوجی، یمقایسه

صورت بهوجی ز یمقایسه هر دارد. ارجحیت سطر بر ستون که است آن بیانگر X و دارد ارجحیت ستون بر که سطر است

𝑚(𝑚−1) شود. تعداد مقایسات برابر باجداگانه بررسی می

2
ها است. معیار اولویت در این روش آن تعداد گزینه Mاست که  

 دارای اکثریت است. Mاست که در چند دفعه، بردهای گزینه یعنی
( آمده است و 3آن در جدول ) کنیم که نتایجدو باهم مقایسه میها دو به هر یک از شهرستان به روش بردا توجّهبا  

های سامان، شهرکرد و بن در باالترین سطح برخورداری (، شهرستان11پردازیم. طبق جدول )ها میبندی آنسپس به رتبه

 اند.قرارگرفته
 

 لندبه تکنیک کپ توجّههای هر عامل با باخت و نتایج مقایسات زوجی و تعداد برد: 3جدول 

 𝐶∑ اردل کوهرنگ بروجن لردگان کیار بن فارسان شهرکرد سامان شهرستان

 M M M M M M M M 8  سامان

 X  M M M M M M M 7 شهرکرد

 X X  X M M M M M 5 فارسان

 X X M  M M M M M 6 بن

 X X X X  M M M M 4 کیار

 X X X X X  M M M 3 لردگان

 X X X X X X  M M 2 بروجن

 X X X X X X X  M 1 کوهرنگ

 X X X X X X X X  0 اردل

∑𝑅 0 1 3 2 4 5 6 7 8  

 محاسبات نگارندگان منبع:
 

 براساس روش بردا بندی شهرستان های استان چهار محال و بختیاری: رتبه11جدول 

 اردل کوهرنگ بروجن لردگان کیار بن فارسان شهرکرد سامان شهرستان

 1 1 1 9 7 1 8 4 5 بردا

 3 5 4 1 8 9 7 1 1 رتبه

 محاسبات نگارندگان منبع:

 لندای گردشگری با استفاده از مدل کپههای استان از نظر زيرساختبندی شهرستانرتبه -6-6

ها هم ی عالوه بر تعداد بردها، تعداد باختبندتیاولوی روش بردا است. با این تفاوت که در شدهاصالحاین روش،  

ها ( و تعداد باخت𝐶∑بر اساس تفاضل مقادیر تعداد بردها ) هانهیگز بدین منظور که؛ شودیمبرای هر گزینه محاسبه 

(∑𝑅 )های سامان، شهرکرد و بن در باالترین میزان لند شهرستانبر اساس تکنیک کپ تینها در. شوندیمی بندتیاولو
 .اندقرارگرفتهسطح برخورداری  نیترنییپابرخورداری و شهرستان های بروجن، کوهرنگ و اردل در 
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گردشگری استان چهارمحال  هایقطب ترینرود یکی از مهمبه دلیل قرار گرفتن در نزدیکی زایندهشهرستان سامان 

های اطرافش، مجموعه کاخ پیشین فرح دیبا که مجتمع فرهنگی تفریحی پل زمانخان و باغ. شودو بختیاری محسوب می

 های گردشگریرود از جمله جاذبهظر زیبای حاشیه زایندهاگرس و منا، مجتمع ویالیی زاست اکنون به هتل تبدیل شده

 نوانع به شهرستان این طبیعی، هایظرفیت وجود و گردشگری هایقابلیت به توجّه با ود.شمحسوب می ین شهرستانا
 مراکز یادز تعداد گیرد.می قرار گردشگران از زیادی تعداد استقبال مورد ساله هر و گردیده معرفی استان گردشگری نگین

 گریگردش هایزیرساخت نظر از که است گردیده موجب استان هایشهرستان دیگر به نسبت شهرستان این گردشگری

 هرستانش این در خصوصی بخش ویژه به و دولتی بخش هایگذاری سرمایه سهم و بگیرد. قرار مسولین توجّه مورد بیشتر
ه شهرکرد است، ک-گیری در میان مسیر گردشگری اصفهانن شهرستان قراری ایویژه اهمّیّت دالیل جمله از باشد. باالتر

 گردشگری را در این منطقه فراهم کرده است. یتوسعه یزمینه
 

 لندو بختیاری براساس روش کپ بندی شهرستان های استان چهار محال: رتبه11جدول 

 اردل کوهرنگ بروجن لردگان کیار بن فارسان شهرکرد سامان شهرستان
∑𝐶 5 4 8 1 7 9 1 1 1 

∑𝑅 1 1 9 1 7 8 1 4 5 

−∑𝑅∑𝐶 5 1 1 7 1 1- 7- 1- 5- 

 3 5 4 1 8 9 7 1 1 رتبه

 محاسبات نگارندگان منبع:

 

 
 لندای گردشگری با استفاده از مدل کپه: سنجش سطح توسعه زیرساخت1شکل 

 نتيجه گيری و پيشنهادها -0

ای در اخیر سهم عمده یدر چند دهه فعّالیّتی چند منظوره، معرفی شده است. این فعّالیّتگردشگری به عنوان 

ای ناحیه یفضایی به ویژه توسعه یای کشورها داشته است. یکی از مشکالت مهم در توسعهای و ناحیهتوسعه منطقه
ندی بنواحی گردشگری است. سطح ملی میانتعا یگردشگری ضعف در سلسله مراتب نواحی گردشگری مبتنی بر رابطه

ها و تعیین خدمات مورد نیاز و تعدیل های گردشگری و خدمات موجود در نواحی برای شناخت تفاوتبر اساس زیرساخت
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، اتتأسیسبندی امکانات، ها وابسته به شناخت دقیق و سطحبرداری مناسب از زیرساخت. بهرهها استنابرابری بین آن

های خدماتی به زیرساخت توجّهموجود در هر منطقه و ناحیه دارد. بر این اساس، در این مقاله با های خدمات و ظرفیت

 های استان چهار محالبندی شهرستانسطح بندی وکه مورد استفاده گردشگران در جامعه میزبان است، نسبت به رتبه

 و بختیاری نسبت به گردشگری پرداخته شده است.
ای هبندی بر اساس مدلهای مرتبط با گردشگری به تفکیک هر شهرستان و اولویتیرساختدر ابتدا با شناسایی ز

TOPSIS ،VIKOR  وELECTER  یاد شده در  هایکه نتایج حاصل از اجرای روشبه این توجّهاقدام شد. در ادامه با

لند استفاده شده است. در مدل خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک کپمواردی با یکدیگر هم
VIKOR شهرستان سامان تنها شهرستان برخوردار دارای باالترین ضریب توسعه و طبق مدل ،TOPSIS شهرستانهای ،

اند، الزم به ذکر است بر اساس این مدل سامان، شهرکرد، فارسان و کیار به ترتیب در طیف در حال توسعه قرار گرفته

شهرستان سامان، شهرکرد  ELECTERاند. در نهایت در مدل یافته قرار نگرفتهر طیف توسعهها دهیچ کدام از شهرستان

ج مختلف به نتای توجّهبنابراین با  اند.ل تا سوم را به خود اختصاص دادهاوّ یو بن باالترین ضریب توسعه را داشته و رتبه
های متفاوتی به دست آمده است که برای رسیدن هرتبهای استان، های مذکور برای هر کدام از شهرستانحاصل از روش

ای هها از مدلشهرستان یکه در این مدل رتبه لند استفاده شده استها از تکنیک کپواحد در بین این مدل یبه رتبه

 ت آمده است. بر اساس نتایجها به دسی واحدی برای شهرستاناند و در نهایت رتبهمختلف به صورت زوجی مقایسه شده
، نیمه رهای استان چهار محال و بختیاری در سه سطح برخورداهای به دست آمده از تکنیک، شهرستانبندیو سطح

شهرستان سامان، شهرکرد و بن در سطح  ؛به ترتیب ی حاصل نشان داده است کهاند. نتیجهبرخوردار و محروم قرار گرفته

های بروجن، کوهرنگ و برخوردا، شهرستان های فارسان، کیار و لردگان در بخش نیمه برخوردار و در نهایت شهرستان
 اند.لردگان در سطح محروم قرار گرفته

ای هگروه شهرستانلند سه شهرستان در استان چهار محال و بختیاری در به نتایج حاصل از تکنیک کپ توجّهبا 

امکانات را در خود جای داده  و بیشتر که مرکز استان بودهرغم اینمحروم قرار گرفته است. شهرستان شهرکرد نیز علی

بندی به دست آمده در سطح دوم و بعد از شهرستان ل توسعه جای گیرد که در سطحاوّ یرود در ردهانتظار میاست، 
وجود  ،ل از نظر سطح بندیاوّ یعوامل اصلی قرار گرفتن شهرستان سامان در رده سامان قرار گرفته است. از جمله

 گردی به نسبت شهرستان این گردشگری مراکز زیاد تعداد است. طبیعی هایتظرفیّ وجود و گردشگری هایتقابلیّ

 یژهو به و دولتی بخش توجّه مورد بیشتر گردشگری هایزیرساخت نظر از که است گردیده موجب استان هایشهرستان
قرارگیری در میان  ،این شهرستان یویژه اهمّیّت دیگر دالیل جمله از بگیرد. قرار گذاریسرمایه جهت خصوصی بخش

عدم رعایت عدالت در توزیع  ،ای در این استانشهرکرد است. وجود عدم تعادل و توازن منطقه -مسیر گردشگری اصفهان

ستان ضرورت چاره رو به رشد مشکالت زیست محیطی و اجتماعی در مناطق گردشگری اها، ساختارها و روند زیرساخت

ت. روشن کرده اس ها و تقویت زیرساخت و حل مشکالت را بیش از پیشریزی در راستای رفع عدم تعادلاندیشی و برنامه
به  وجّهتلذا با  هد نمود،نی خواهای مدیریتی جدید و تغییراتی در ساختار آن به وضع موجود کمک فراواکارگیری شیوهبه

ریزی برای گردشگری را در اولویت به سازمان فضایی جدیدی که برنامهتوان های استان چهار محال و بختیاری، میویژگی

 کار قرار دهد، دست یافت.
 یشینهپیهای گردشگری با نتایج سایر محققین که در بخش بندی زیرساختاولویت ینتایج این پژوهش در زمینه

کنند که وجود ه را تایید میهای یاد شده این مسئلو تمامی پژوهشخوانی دارد ها اشاره گردید، همپژوهش به آن

بسیار باالیی دارد.  اهمّیّت ،های مناسب در هر مکان در جلب و کسب رضایت گردشگران برای تکرار سفرزیرساخت

بندی نواحی های سطحها و پی بردن به نابرابرینه از زیرساختبرداری بهیگردشگری بهره یچنین برای توسعههم
توان مدیریت بهتری بر گردشگران ها در سطح نواحی میبندی آنها و رتبهگردشگری ضروروی است. با شناخت زیرساخت

 داشت.
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 به نتایج یاد شده در این پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه گردیده است: توجّهبا 

بین  های گردشگریای جهت حذف نابرابریریزی منطقهشود در برنامهریزان و مدیران پیشنهاد میمهبه برنا

 ها طبق نتایج بدست آمده عمل نمایند.بندی بین آنها و اولویتگذاری در طرحهای استان به سرمایهشهرستان

 های مختلف استانفاصله میان شهرستانگردشگری جهت کاهش ی های توسعهبیشتر به فراهم نمودن زمینه توجّه
 بندی توسعه در سطح استان.ی زمانبرنامه یارائه و

 کنندگان نهایی.های گردشگری به عنوان مصرفه نظر گردشگران در توسعه زیرساختبیشتر ب توجّه

ها در جهت رسانی مناسب به آنی در امر گردشگری و خدماتهای دولتی و خصوصی متولّتقویت نهادها و ارگان
 هر چه بهتر خدمات گردشگری. یارائه

 ال کردن توریسم زمستانیت فصلی بودن این صنعت و فعّتالش در جهت خارج کردن گردشگری استان از ماهیّ

ای اکوتوریسم هاستان و جاذبه تواند از طریق تجهیز و تبلیغ پیست اسکیویژه در شهرستان کوهرنگ( که این مسئله میه)ب

 د.صورت گیر
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 منابع -8

یابی بهینه تسهیالت و ریزی و مکانبرنامه (.1931ابراهیم زاده، عیسی، حافظ رضازاده، معصومه، دارایی، مرضیه ) .1

 .98ی موردشناسی: شهر سمنان، جغرافیا و توسعه، شماره GISزیرساخت های گردشگری شهری با استفاده از 

 گیری با معیارهای چندگانه، نشر دانشگاهی کیان، تهران.تصمیم (.1931امیری، مقصود، دارستانی فراهانی، احمد ) .1

ی امهنبندی وضعیّت پایداری توسعه در شهرستان های استان لرستان، پایانبررسی و سطح (.1931پادروندی، بهزاد ) .9
 کارشناسی ارشد، استاد راهنما عطا غفاری گیالنده، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی.

ی اکوتوریسم در ناحیه سامان چهار سنجی توسعهامکان (.1931ایی، مسعود، پیرمرادیان، زهرا، صفرآبادی، اعظم )تقو .7
 .181-113، صص 71ی محال و بختیاری، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره

با استفاده از تکنیک  سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی (.1931خاتون آبادی، احمد، راست قلم، مهدی ) .8
SWOT ی موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، اقتصاد و توسعه کشاورزی، مطالعه

 .9ی ، شماره18جلد 

ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما حسین نامهبرنامه ریزی کالبدی گردشگری، پایان (.1959دهستانی، بهبود ) .1
 شکویی، دانشگاه تربیت مدرس.

 جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، تهران. (.1951رضوانی، علی اصغر ) .4

المللی تعیین قطب گردشگری استان مازندران، اولین همایش بین (.1931ساسانپور، فرزانه، موسی وند، جعفر ) .5
 اقتصاد و مدیریت گردشگری تهران.

بندی اثرات اجتماعی و اولویت (.1931می، منصوره، لطفی، مجتبی )سلطان حسینی، محمد، سلیمی، مهدی، سلی .3

ای، های شهری و منطقهمطالعات و پژوهش (.اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری )مطالعه موردی: شهر یزد
 .18-55ی شانزدهم، صص سال چهارم، شماره

های گردشگری اصفهان از لحاظ زیرساختهای استان بندی شهرستانسطح (.1931شماعی، علی، موسی وند، جعفر ) .11
ی دهم.، صص ای، سال سوم، شمارههای شهری و منطقه، مطالعات و پژوهشAHPو  TOPSISبا استفاده از مدل 

71-19. 

تحلیلی بر زیرساخت های گردشگری در مقصد اکوتوریستی  (.1939ضرابی، اصغر، علیزاده، جبار، بهاری، عیسی ) .11
 .144-111، صص 75ی ، شماره15ریزی، سال ، جغرافیا و برنامهSWOTاز روش بند ارومیه با استفاده 

تحلیلی بر جاذبه ها و تسهیالت گردشگری منطقه  (.1931ضرابی، اصغر، محمدی، جمال، بابا خانزداده، ادریس ) .11
 .98-81. صص 9ی ، شماره79ی پیاپی ه، شمار11ریزی محیطی، سال اورامانات، جغرافیا و برنامه

وری بندی عومال مؤثّر بر بهرهشناسایی و اولویت (.1954اری، مجتبی، سوخکیان، محمد علی، میرنژاد، علی )طو .19
 .41-55، صص 1ی ، مدیریت صنعتی، شمارهMCDMنیروی انسانی با استفاده از تکنیک 

اقتصادی در ایران ی گردشگری و رشد ی توسعهبررسی رابطه (.1951طیبی، کمیل، بابکی، روح اله، جباری، امیر ) .17
، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 11ی ی اقتصاد، شمارههای علوم انسانی و اجتماعی ویژه، پژوهش1959-1995

 .59-111صص 

 گیری چندمعیاره، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اوّل.تصمیم (.1953عطایی، محمد ) .18

ان های توریستی استیابی تأسیسات گردشگری در کانونگذاری و مکانبندی سرمایهاولویت (.1955رامین ) غفاری، .11
 صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری. -چهار محال و بختیاری، سازمان میراث فرهنگی

کاربرد تکنیک  (.1931فیروزجائیان، علی اصغر، فیروزجائیان، مجتبی، هاشمی پطرودی، حمید، غالمرضازاده، فاطمه ) .14
ریزی و در مطالعات گردشگری )تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه(، برنامه (ISM)سازی ساختاری تفسیری مدل
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 .113-18، صص 1ی ی گردشگری، سال دوم، شمارهتوسعه

 مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، تهران. (.1954) کاظمی، مهدی .15

ای مطالعه موردی: بندی توسعه منطقهرتبه ی مدلی تلفیقی جهتارائه (.1931لطفی، صدیقه، شعبانی، مرتضی ) .13

-91، صص 15ی بخش بهداشت و درمان استان مازندران، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره

4. 

بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تحلیل بر توزیع و اولویت (.1937ملکی، سعید، مودت، الیاس ) .11

 .74-15، صص 97ی ریزی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهاردهم، شمارهههای برنامتکنیک

ها و بندی توانبررسی و اولویت (.1937موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی، سمیه، اکبری، مهناز ) .11

تان های اسگیری چندمعیاره )مورد مطالعه: شهرستانی گردشگری با روش های تصمیمهای توسعهزیرساخت
 .14-91. صص 1ی ، شماره1ی گردشگری شهری، دوره (.کردستان

بندی شناسایی و اولویت (.1931میرفخرالدینی، حیدر، فرید، داریوش، طحاری مهرجردی، زارعی، محمد حسین ) .11
ی العهشاخصه )مطگیری چندعوامل مؤثّر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکینک تصمیم

 .81-11(، صص 79) 17مدیریت سالمت، سال  (.موردی: مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد

ی موردی: ای )مطالعهسنجش نابرابری فضایی توسعه یافتگی ناحیه (.1939نظم فر، حسین، علی بخشی، آمنه ) .19
 .181-145(. صص 17ی سوم )پیاپی ریزی فضایی، سال چهارم، شمارهاستان خوزستان(، برنامه

های گردشگری ایران ی پایدار زیرساختراهبردهای مدیریت و توسعه (.1931واحدپور، غالمعباس، جعفری، مهتاب ) .17
 .59-34ای، سال اوّل، شماره اوّل، صص ریزی منطقه، فصلنامه برنامهSOWTبا تأکید بر مدل 

های گردشگری در شهر زیرساخت تحلیلی بر وضعیّت (.1931وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود، شاهیوندی، احمد ) .18
-111، صص 7ی ، شماره77ی پیاپی ، شماره11ریزی محیطی، سال ها(، جغرافیا و برنامهاصفهان )با تأکید بر هتل

31. 

26. Chakraborty. S (2011), Applications of the MOORA method for decision making in 
manufacturing environment, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 
Vol. 54, pp. 1155-1166. 
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