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  01/03/1391تأیید نهایی:            25/10/1390پذیرش مقاله: 

  چکیده
هاي گردشگري متنوع طبیعی ـ انسـانی، یکـی از مقاصـد     شهرستان روانسر با داشتن جاذبه

گردشـگران زیـادي را    ۀباشد که سـالیان  اصلی گردشگران غرب کشور و استان کرمانشاه می
بنـدي و  هـا، اولویـت   گردشگري و تنـوع جاذبـه   هاي باالي کند. با توجه به پتانسیل جذب می

جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت و جهت  ،مستعد گردشگري در این منطقهشناسایی مناطق 
رسد. این مقاله بـا توجـه بـه     امري مهم و اجتناب ناپذیر به نظر می ،گردشگري منطقه ۀتوسع

ـ  ۀنظر روش تحقیق یک مطالع  هدف از نوع کاربردي و از ایشی اسـت  تحلیلی و پیم توصیفی 
هـا،   ارتفاع قرارگیري از سطح دریا، وضعیت زیرساخت« رپارامت که جهت انجام آن محققان نُه

تعداد گردشگر، تسهیالت و خدمات، دسترسی، پتانسیل اطراف جاذبه، قابلیت جذب گردشگر 
را در مورد هفت مکان گردشگري  »در فصول مختلف، اثرات اقتصادي و عدم مخاطرات طبیعی

هاي جاذب  بندي مکانبه اولویت ستاپسی روشمهم شهرستان روانسر انتخاب و با استفاده از 
نفـر از   30ها نظـرات   گردشگري این شهرستان پرداخته شده است. جهت تعیین وزن شاخص

محاسـبه گردیـد. نتـایج حاصـل از مـدل       اي.اچ.پـی. کارشناسان مربوطه با استفاده از روش 
هاي گردشگري شهرستان روانسر جهت بازدید گردشـگران بـه ترتیـب زیـر      مکان ،تاپسیس

) 716/0یک، سراب روانسر با امتیاز ( ۀ) رتب766/0(ز بندي نمود: غار قوري قلعه با امتیااولویت
ـ   اویسسوم، زیارتگاه  ۀ) رتب589/0دوم، غار کاوات با امتیاز ( ۀرتب  ۀقرنی، سراب جـاوري، تپ

هاي  ) در اولویت224/0) و (249/0)، (465/0)، (469/0موسایی و تاق فرهاد به ترتیب با امتیاز (
راهکارهایی جهت ارتقاء نقاط قـوت و رفـع موانـع و مشـکالت      ،بعدي واقع شدند. در نهایت

  جاذب گردشگري شهرستان روانسر ارائه گردیده است. ۀگان هاي هفت مکان

  شهرستان روانسر.، تاپسیسبندي، ، اولویتگردشگريهاي گردشگري، جاذبه ۀتوسع ها: واژه کلید
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مهمقد  

تـأثیرات زیـادي بـر وضـعیت      ،فـرد خـود  ه بـ  و جهانی گردشگري با خصوصـیات منحصـر  امروزه صنعت عظیم 
اقتصادي و ایجاد اشـتغال در   ۀمهم توسع عواملعنوان یکی از  اجتماعی و فرهنگی جوامع داشته و به اقتصادي،

  ).  1: 1390رود (مرادي،شمار می بهرو به پیشرفت و  پیشرفتهکشورهاي 
ترین صنعت در  اقتصادي و ایجاد اشتغال باعث شده که این صنعت به بزرگ ۀتأثیرات گردشگري در توسع

نـرخ رشـد    ،سال 10طی  2004که در سال  يگیري داشته باشد. به طورجهان تبدیل شود و رشد بسیار چشم
تعداد گردشـگران   2020کند که تا سال  بینی میدرصد بوده و سازمان جهانی گردشگري پیش 25این صنعت 

  . Black & Crabtree, 2007: 1)(میلیارد نفر برسد  6/1جهان به 
 طـور مسـتقیم و غیـر    به 2006طبق گزارش شوراي جهانی سفر و گردشگري صنعت گردشگري در سال 

درصد کل اشتغال را به خود اختصاص  7/8میلیون شغل و  3/234درصد تولید ناخالص داخلی،  3/10مستقیم 
درصد  2/4، این صنعت ساالنه 2016تا  2007هاي  بینی کرده که بین سالچنین پیشداده است. این شورا هم

  . Holden,2008: 5)رشد خواهد کرد (
هاي گردشـگري یکـی از ده کشـور اول جهـان و از لحـاظ آثـار باسـتانی یکـی از پـنج          ایران از نظر جاذبه
 جـانوري اسـت (تـاج علـی،    هـاي گیـاهی و   هاي اکوتوریسم و تنوع گونهبه جهت جاذبه ،سرزمین نخست جهان

(زنگـی   باشـد  ) و جزو سه کشور اول جهان پس از چین و هندوستان از نظر تنوع صـنایع دسـتی مـی   4: 1385
گردشگري به عنوان جهـانی   ۀهاي طبیعی و انسانی در زمین ) و با داشتن پتانسیل13: 1385 آبادي و همکاران،

کافی براي  ةاي انگیزتنوع است که تقریباً براي هر سلیقههاي آن به قدري مشود و جاذبه در یک مرز نامیده می
تواند به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران در جهـان قـرار گیـرد     آورد و می کشور را به وجود می سفر بدین

  ).  53: 1390 (مرادي،
 ياریبسـ  تیاهم که در جهان است روین يها شکل نیتر از مهم یکیبدون شک  ي،لحاظ اقتصاد از سمیتور

 نیتـر  شناخته شده و مهـم  ،در جهان سودآورصادرات  ترین بزرگدر حال رشد دارد و به عنوان  يکشورها يبرا
 يگردشـگر  ،یکلـ  اسیمق کی در ).Higgins, 2006: 1193( آید خارجی و اشتغال به شمار می ارز ةکنند نیمأت
بـر اسـاس    .گیـرد  مـی سـفر انجـام    ونیـ لیم 700از  شیاست و ساالنه ب داده لیرا تشک یدرصد تجارت جهان 6

 ایـن بـر   انـد. کردهسفر  انهیساالنه به خاورم ،گردشگر ونیلیم 55از  شیب 2011انجام شده تا سال  هاي ارزیابی
 زانیـ م ،درصد 67حدود  يدو برابر خواهد شد و با رشد ،انهیشمار گردشگران خاورم ،ندهیاساس تا چهار سال آ

صـنعت توریسـم بـه     ).146: 1389 ت،یهـدا  و ای(فاضل ن رسد یدالر م اردیلیم 51به  يصنعت گردشگر رآمدد
  ). Elliott, 1997: 4(است  دهاي خاص خو پویاي جهانی و اجتماعی داراي پیچیدگی ةپدید ۀمثاب

 و ریـزي برنامـه  بررسـی،  مطالعـه،  بـراي  دنیـا  سـطح  در متعددي اجرایی و نظري حال حاضر تجربیات در
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 ,Tsai & et al( دارنـد  صـعودي  رونـد  ،اي پیشرفتهفناوري  با همگام کهدارد  وجود گردشگري مدیریت مناطق

 ،مختلـف  هاي شاخص از استفاده ،جغرافیایی مطالعات اي دررایانه و آماري هاي روش پیشرفت ) و با358: 2010
و بـه رفـاه    یابیـ دستچنین هم .است گردشگري بندي نواحیسطح معیارن تری متداول ،گوناگون هايزمینه در

 يبـا همکـار   مـداران اسـت یاز س ياریبسـ  و جهـان اسـت   هـاي  دولـت اکثـر   ۀدغدغـ  ،سعادت شهروندان نیمأت
 یعمـوم  شیگـرا  و بـوده  شـتر یکسب درآمـد و رفـاه ب   يبرا يتردیجد هاي روشهمواره به دنبال  ،اقتصاددانان

 مراتبی سلسله و تشکیل تعیین، راستا همین . درتفکر است نیگرفته از هم تأنش ،يگردشگر يبه سو ها دولت
 مطلـوب  کـارکرد  و خدمات مناسـب  ۀرائا و گردشگر توزیع براي ثريؤم بتواند چارچوب که گردشگري نواحی از

 تعیـین  چنـین  تـوهم  تعیـین مرکـزي   براي معیاري ،گردشگري نواحی بنديو سطح است ضروري ،باشد داشته
 ). بنـابراین بـراي  24: 1390ونـد، است (شماعی و موسـی  نواحی بین نابرابري و تعدیل نیاز مورد هاي زیرساخت

جهـت   ،نواحی هاي بین نابرابري به بردن پی گردشگري و نواحی بنديرتبه ،گردشگري شهرستان روانسر توسعۀ
هـاي  جاذبـه  بهتـر  تر زمانی گردشـگران و مـدیریت  بهینه استفادة ریزان،ها، توجه بیشتر برنامه تقویت زیرساخت

 ۀمنطقـ  بـه  گردشگر ورود ،رغم مزایاي بسیار زیاد گردشگريهمچنین علی رسد. ضروري به نظر می ،گردشگري
 تغییـر هویـت  ، اقتصـادي  و اجتمـاعی  نابسـامانی  مشـکالتی ماننـد  ، موجـود  کشـش  و ها ظرفیت به توجه بدون

داشـت کـه    دنبـال خواهـد   به را... و زیست محیط به رساندن آسیب ،اجتماعی نامناسب برخوردهاي، اجتماعی
 سـاماندهی  و توزیـع فضـایی   تعیـین  بـه  نسـبت  بایـد  گردشـگري  منفـی  از تأثیرات گیريپیش و کاهش جهت

 بـه  گردشـگري  ۀدر توسـع  هـا  آن بنـدي رتبه و برتر مراکز و ها قطب ریزي کرد و تعیینبرنامه توریستی فضاهاي
  اقدام کرد. نواحی سطح در اقتصادي و اجتماعی عدالت ،بهتر رسانی خدماتر منظو

  توان به موارد زیر اشاره کرد: ترین اهداف این پژوهش می از مهم
 گردشگران. دشگري شهرستان روانسر جهت استفادةگر ۀترین جاذب شناسایی و معرفی مهم  
 تاپسـیس هاي گردشگري شهرستان بر اساس نتایج ترکیبی دو مـدل  ترین جاذبه فهرستی از مهم ۀتهی 

  گردشگران از سفر به شهرستان روانسر. ۀبهین ةجهت استفاد 1اي.اچ.پی.و 
 ع موجـود  ـق و وضـ ـایج تحقیـبر اساس نت ،راهکارهایی جهت تقویت اماکن گردشگري شهرستان ۀارائ

  هاي گردشگري شهرستان روانسر.  جاذبه
پژوهشـگران راجـع بـه ایـن      ،کنـد  ایفا می يجوامع امروز ۀبا توجه به اهمیتی که صنعت توریسم در توسع
تـرین تحقیقـاتی کـه در     اند. از مهم هاي مختلف انجام داده مهم، مطالعات و تحقیقات فراوانی با استفاده از مدل

 بنـدي پهنـه «اي بـا عنـوان   ) در مقاله1387( نیاحداديتوان به موارد زیر اشاره کرد:  این زمینه انجام گرفته می
 پهنـۀ چهـار  ، »)قـم  اسـتان  ،خـاتم  شهرستان( زیست محیطی معیارهاي بر مبتنی طبیعت به متکی گردشگري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. AHP 
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 تاپسـیس روش ها با استفاده از  بندي پهنهمناسب گردشگري طبیعی در منطقه را شناسایی کردند و در اولویت

اولویت را بـه   ینکمتردر غرب هرات  يا پهنهباالترین اولویت و  ،واقع در خوانسار ۀبه این نتیجه رسیدند که پهن
نقـش گردشـگري جنـگ در    «اي تحـت عنـوان   )، در مقالـه 1390و همکاران ( بار سبکاند.  خود اختصاص داده

بـه ایـن    »ستاپسـی ارتقاي کیفیت زندگی ساکنان شهري مناطق جنگی استان خوزستان بـا اسـتفاده از مـدل    
کیفیت زنـدگی در سـطح پـایینی از    هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان از نظر  نتیجه رسیدند که شهرستان

  ملک قرار دارند. غ هرمز و بام هاي بهبهان، را نسبت به شهرستان ،توسعه
اسـتان اصـفهان از لحـاظ     هاي شهرستان سطح بندي« اي با عنواندر مقاله ،)1390( وندشماعی و موسی

رسـیدند کـه شهرسـتان    بـه ایـن نتیجـه     »اي.اچ.پـی. و  تاپسـیس گردشگري با استفاده از مدل  هاي زیرساخت
 هـاي  زیرسـاخت اصفهان و کاشان به ترتیـب بـه عنـوان نـواحی اول و دوم گردشـگري بیشـترین امتیـاز را بـه         

ر د(Adabowa Aidoo, 2009)  .انـد  دادهاستان اصـفهان بـه خـود اختصـاص      هاي شهرستانگردشگري در بین 
کشور غنا مورد مطالعه قرار داد و تأثیرات زیست  ۀدکتري خود نقش توریسم را به عنوان استراتژي توسع ۀرسال

محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي گردشگري را در این کشور مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسـید  
هاي شغلی براي زنان،  ش فرصتکه گردشگري در کشور غنا تأثیرات مثبت زیادي بر جاي گذاشته و باعث افزای

هشی بـا  ) در پژوAsadi,2011ها و حفظ منابع اکولوژیکی گردیده است. ( توسعه زیرساخت منابع انسانی، توسعۀ
صـنعت توریسـم    ۀبراي توسع تاپسیسبا بکارگیري مدل  توریسم فرهنگی در ایران هاي توسعۀ عنوان استراتژي

نقـاط قـوت بسـیار     چنین با توجـه بـه  ها اختصاص داد و هم در ایران، اولین اولویت را به اداره و حفظ استراتژي
 هاي تهـاجمی پیشـنهاد کـرد.    بازار و تولیدات را در میان استراتژي ۀزیاد این صنعت در ایران، گسترش و توسع

 Asadiهاي توریسم فرهنگی در ایران از دیگر نتایج علمـی ایـن مقالـه اسـت. (     بندي استراتژياولویت تعیین و

and Daryaei, 2011در آن  توریسم درمانی در ایران کـه  ۀهایی براي توسع ژي) در پژوهشی تحت عنوان استرات
هاي تهـاجمی   به این صورت که استراتژي ،اسدي رسیدند استفاده شده است به نتایجی مشابه تاپسیساز مدل 

هـاي   میان استراتژي را در اولویت قرار دادند و با توجه به نقاط قوت فراوان صنعت توریسم درمانی در ایران، در
هاي توریسم درمـانی   استراتژي تاپسیسدهند و با استفاده از مدل  بازار و تولید را پیشنهاد می توسعۀتهاجمی، 

  کنند. بندي میرا در ایران اولویت

  ها و صنعت گردشگريجهانگردي، جاذبه
بـا   ر فرهنگی در برخورده تعامل فرهنگی است.و جهانگردي در دنیاي امروز یکی از بهترین ابزارها براي تبادل 

آدمـی را بـا   ، ترین ابزار براي رسیدن بـه ایـن نتیجـه سـیاحت     اصلی سنجد و هاي خود را می توانائی، ها فرهنگ
برخـورد بـا سـایر     جامعـه در  هویـت انسـان و   کند. دیگر آشنا می يها و فرهنگهاي دیگر  انسان ةهاي تاز اقلیم
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ـ   این دستاورد بزرگ فقـط و  شود و ها آشکار می جامعه ها و انسان  ،سـیاحت  قـدر  گـران  ةالي پدیـد هفقـط در الب

میلیـون نفـر و    698بـه   2000المللـی در سـال   . تعداد جهـانگردان بـین  )19: 1371، (دیبایی گیرد هستی می
 بینی کرد کـه پیش توان یمدالر رسید. از این رو  یلیاردم 47619به  المللی ینبدرآمدهاي حاصل از جهانگردي 

 بیـگ اقتصـادي جهـان آینـده خواهـد بـود (      ۀپشـتوان  ،زا و اصـلی صنعت درآمـد ترین عمده ،صنعت گردشگري
  ). 52: 1386محمدي، 

هـا و  باشد. این جاذبـه ترین عناصر مورد بررسی محققان میهاي گردشگري یکی از مهمتالیها و فعجاذبه
فعو گردشـگري   ۀـجاذبـ  د.نـ نمایب مـی ـا منطقـه ترغیـ  ـها هستند که گردشگران را به بازدید از کشور یـ تالی
فعپـذیري توجـه بـه در دسـترس بـودن توسـعه      و بـا  شـود بندي میطبقه ،برحسب نوع ،هاي مرتبط با آنتالی 

شامل مـواردي اسـت کـه گردشـگران      ،هاي بازارگیرند. روندمورد ارزیابی قرار می ،هاي بازار و دیگر عواملروند
. شـوند ی یـا فرعـی بـودن تفکیـک مـی     ـاساس اصلـ  بر ها آنچنین مایل به دیدار از آن یا انجام آن هستند. هم

و هـاي اصـلی بـوده    امـا مکمـل جاذبـه    ؛اهمیت کمتري دارند نفسه یفهاي اصلی، آن مواردي هستند که جاذبه
امکانـات و خـدمات گردشـگري بایـد از      دهنـد. هاي گردشگري و طول اقامت گردشگري را افزایش مـی گرایش

خدمات شایسته به گردشگران مـورد ارزیـابی قـرار گیرنـد.      ۀدر ارائ ها آنو کارایی  جهت مناسب بودن، کیفیت
بـازار   مبـدأ بازار، اغلب از طریق دیدار به منظور مصاحبه با مـدیران دفـاتر گردشـگري در جاهـایی کـه       ۀمطالع

هـاي   عوامـل متعـددي در جاذبـه   ). 35 -34: 1385گیرد. (رنجبریـان و زاهـدي،   صورت می ،شوندمحسوب می
آثـار باسـتانی بناهـاي    ، هـاي اقلیمـی   توان بـه جاذبـه   می ها آنترین باشند که از مهم گردشگري مورد توجه می

، هـا  زیارتگاه، کنندهسرگرم هاي يو بازهاي تفریحی  مکان، منابع آب معدنی، پالژهاي کنار دریا، ها موزه، تاریخی
  .)48: 1387چیانه،  حیدري( اشاره نمودغیره  هاي ورزشی زمستانی و مکان، هاي هنري همایش

  عناصر و صنعت گردشگري
ي متنـوعی  شامل دو گروه فرهنگی و طبیعی بوده که ساختارها و الگوهـا  ،هاي گردشگريمحیط ةسازندعناصر 

زیـرا   ؛داراي اهمیت بیشتري اسـت  ها آننمایند. روابط درونی این عناصر نسبت به هر یک از در منظر ایجاد می
شـوند، در واقـع، ارتبـاط     اند و پایداري سیستم را موجـب مـی  در محیطی مرتبط و پیوسته با یکدیگر واقع شده

بقـاي سـاختار   و اند، پایداري روي آن شکل گرفتهر متناسب، پویا و پیوسته میان دو گروه عناصر و بستري که ب
  ).54:  1386نمایند (صبري، گردشگري را تعیین می

  :دانند یمل اصلی گردشگري را یک صنعت به سه دلی
- این نوع فعتالی، باعث رونق بخشیدن به سایر فعشود.در سطح جامعه میا هتالی  
توانیم هفت واحـد  می ،گذاريیعنی با یک واحد سرمایه است؛ 7به  1ثر در این نوع فعالیت ضریب تکا -

 .)329: 1382(جواهري، برداشت کنیم 
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  .)384: 1382(محمود زاده، شود فرصت شغلی ایجاد می 8با ورود هر توریست  -

  مفاهیم و فواید گردشگري  
 یحرکتبه معناي  ”Tour“ ۀلمک باشد.گرفته شده که به معناي دایره می  ”Tornusالتین ةاز واژ ”Tour“ ۀکلم

خـود   لیـۀ ز طـی مسـافتی دوبـاره بـه مکـان او     کند و بعد ااست که در آن فرد از یک نقطه حرکت می وار یرهدا
» فرهنـگ لغـت انگلیسـی آکسـفورد    «مـیالدي در   1800براي نخستین بار در سال  Tourist ۀکلم .گردد برمی

چاپ گردید و به معناي کسی بود که براي تفریح یا آموختن و یـا بـراي رسـیدن بـه اهـداف شخصـی خـود از        
گردشـگري را   1980 ۀدر اوایـل دهـ   1. ماتیسـون و وال )Tribe, 2009: 31- 44(د کنـ چندین مکان دیدن مـی 

د)، نشـو گردشگران (مردمی که از مکان معمولی خود خـارج مـی   ۀگردشگري علم مطالع«چنین تعریف کردند: 
 ۀبـر روي جامعـ   هـا  آنمحیطـی   و نیز تأثیرات اقتصادي، اجتماعی و زیست ها آنپاسخگوي نیازهاي  ،تشکیالت

  ).Holden, 2008: 4(» میزبان است
 داراي بـراي افـراد   کـه  تسـ زا اشـتغال  و کـاربر  ،صـنعتی  گردشـگري  ،نظـران  صاحب از بسیاري ةعقید به
 اسـت (میرزایـی،   بیکـاري  مشـکل  بر هغلب براي مؤثر هايراه از یکی و کند می ایجاد شغل گوناگون، هاي مهارت
کشـاورزي،  هاي مختلفـی نظیـر اقتصـاد،    ). گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتی که با حوزه60 :1388

فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، داراي اهمیت فراوان اسـت و تجربیـات سـایر منـاطق جهـان      
باعـث رشـد و پیشـرفت اقتصـادي و اجتمـاعی آن ناحیـه شـده اسـت          ،آن در هر منطقه ۀنشان داده که توسع
مـه  واره بـه رشـد خـود ادا   هم ،قرون وسطی جز دورةه ). گردشگري و مسافرت ب43: 1389، (تقوایی و همکاران

.  (Theobald, 2005: 5)هـا داشـته اسـت   تمـدن  ۀبشر، نقش مهمی در توسـع  داده و در سراسر تاریخ ثبت شدة
ثري در مقابلـه بـا فقـر اسـت و موجـب      ؤیافتـه، عامـل مـ    ویژه در کشورهاي کمتر توسعه این صنعت به ۀتوسع

بهبـود کیفیـت زنـدگی مـردم و      ۀادي و در نتیجـ افزایش درآمد قشرهاي مختلف، کاهش بیکاري و رونق اقتص
  ).  6: 1386شود (کاظمی،  میافزایش رفاه اجتماعی 

 آثـار  هـوا،  و آب قبیـل  ازاي ویـژه  امکانـات  و شـرایط  نیازمنـد  ،جهان از نقطه هر در صنعت این گسترش
 ثیرأتـ  امـروزه،  .اسـت  تجهیـزات  و امکانـات  ،هـا  یرساختز سنن، و آداب طبیعی، هايجاذبه ،فرهنگی و تاریخی
 و شـده  روشـن  خـوبی  بـه  پـذیر، توریسـت  ياز کشورها بسیاري در گردشگري صنعت ۀتوسع در طبیعی عوامل
 نمـودن  فـراهم  به شروع مهم، این درك با کشورها این و است شده شناخته گردشگري براي آن ثیراتأت حدود

مالکـی   معیار و ،اولویت .)3: 1387 ،(سبحانی اندنموده گردشگري جذب منظور به مناسب تجهیزات و امکانات
خر هـر یـک از   أسـنجند و تقـدم و تـ   ها را میها و پروژهاجراي برنامه ها،ها، خط مشیهدف ،است که توسط آن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Matison & wal 
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  ).14: 1388(زیاري،  بندي گوینداولویت ،مقوالت یاد شده را نسبت به موارد مشابه

زمینـه را   ،جذب گردشگر در یک استان یا شهرستان یلپتانسهاي گردشگري از لحاظ بندي جاذبهاولویت
ـ ـبـ  ،دـکنـ اده مـی ـهاي گردشگري آمساختاصولی در ایجاد زیر ریزيبراي برنامه ف ـــ اط ضعـایـی نقـ  هـه گون

گـام   ،رفـع ایـن نقـاط ضـعف     مشـخص شـده و در جهـت    ،ه ضعیفی دارندبندي جایگاهایی که در اولویتمکان
و  ن اوقات فراغت به گردشگران معرفیهاي مناسب براي گذراندشود مکانن باعث میچنیهمشود. برداشته می

  ).46: 139رنجبر، ( هاي گردشگري پیدا کنندشناسایی شود و گردشگران یک آشنایی اولیه نسبت به مکان

  ها روشمواد و 
اسـت، از ایـن رو بـه    هاي گردشگري شهرستان روانسر انجـام گرفتـه   بندي جاذبهاین پژوهش به منظور اولویت

لحاظ هدف، از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات کیفـی و از لحـاظ جمـع آوري اطالعـات     
 ةویـژ  ۀپرسشـنام  ۀهاي تحقیـق بـا تهیـ    میدانی است. محققان جهت تعیین وزن شاخص ـاسنادي   ۀیک مطالع

 هرستان را جویـا شـده و بـا اسـتفاده از مـدل     نفر از کارشناسان مرتبط با گردشگري ش 30کارشناسان، نظرات 

جهـت   ،تاپسـیس  دلـده در مـ ـه شـ ـد و اوزان محاسبـ ـه گردیـپارامتر تحقیق محاسب 9وزن نهایی  .پی .اچ.اي
  کار گرفته شد. ه ب ،هاي گردشگري شهرستانبندي جاذبهاولویت

و   Expert Choice 2011افزارهـاي ها به ترتیب از نـرم   ها و تجزیه و تحلیل داده جهت تعیین وزن شاخص
Excel   گردشـگري   گانـۀ  هـاي هفـت   یـک از مکـان  ر استفاده شده است و به منظور تفسیر و تبیین وضـعیت هـ

بندي شده اسـت بـه ایـن صـورت     شهرستان روانسر، امتیازهاي هفت شاخص مورد بررسی در سه دسته تقسیم
  6) بیانگر وضعیت متوسط و امتیازهاي (5و  4و  3هاي () بیانگر وضعیت نامطلوب، امتیاز2و  1که: امتیازهاي (

 ،باشند. الزم به ذکر است محققـان در ایـن پـژوهش    هاي مورد بررسی می ) بیانگر وضعیت مطلوب در شاخص7
هـاي تحقیـق بـه    را فقـط در قسـمت یافتـه    تاپسـیس مدل  ۀگانمطالب، مراحل هشت الۀجهت جلوگیري از اط

  اند.ه توضیح دادهصورت کامل و مرحله به مرحل

  ها معرفی شاخص
(طبیعـی،   تمام زوایا و جوانب مکان مورد نظـر  فراغتشانجهت گذران اوقات  ،با توجه به اینکه اغلب گردشگران

بندي مراکز جـاذب گردشـگري   در این تحقیق به منظور اولویت ،گیرند انسانی) را در نظر میـ   انسانی و طبیعی
هـاي   ) شاخص1( ةشده است. در جدول شمارگردشگري استفاده  ۀثر در زمینؤشاخص م 9شهرستان روانسر از 

ها شرح داده شده است. الزم به ذکـر اسـت در محاسـبات آتـی بـه       آنة محاسبۀ مورد بررسی در تحقیق و نحو
ارتفـاع   ةنماینـد  x1به این صورت که کـد   ،استفاده گردیده است x9تا  x1گانه از کدهاي  9هاي  جاي شاخص
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  .استشاخص دسترسی  ةمایندن x5و ري از سطح دریا قرارگی

  هاي مورد استفاده در تحقیق و توضیحات مربوطه شاخص. 1جدول 

  ها معرفی شاخص  شاخص

ارتفاع قرارگیري از -1
 X 1  سطح دریا

اذبـه از  جهر چـه ارتفـاع محـل قرارگیـري      ،طقهندر این شاخص با توجه به کوهستانی بودن م
امتیـاز   ،کمتر باشـد  ،امتیاز کمتر و هر چه ارتفاع محل قرارگیري جاذبه ،سطح دریا بیشتر باشد

  یابد. بیشتر تخصیص می

  X 2  تعداد گردشگران -2

تواند دلیلی بر اهمیـت   زیادتر باشد، می ،گردشگري ۀهر اندازه آمار بازدید کنندگان از یک جاذب
 ،انـد  بیشترین بازدیدکننده را داشتههایی که  این پژوهش به جاذبه لذا در؛ بیشتر آن جاذبه باشد

اختصـاص داده شـده    1امتیـاز   ،اند هایی که کمترین بازدید کننده را داشته و به جاذبه 7امتیاز 
  است.

ــاخت -3 ــا و  زیرس ه
 X 3  تأسیسات

(بـرق، آب   یمورد نظر به لحاظ امکانات و تأسیسـات زیرسـاخت   ۀدر این پژوهش هر اندازه جاذب
امتیـاز بیشـتري کسـب کـرده و      ،پارکینگ و...) وضعیت بهتري داشـته باشـد  آشامیدنی، تلفن، 

  بلعکس.

تســــــهیالت و  -4
 X 4  خدمات رفاهی

میزان دسترسی بـه تسـهیالت و خـدمات رفـاهی در      ،یکی از پارامترهاي مهم براي گردشگران
هاي قبلی هر اندازه جاذبـه بـه    همانند شاخص ،در این پژوهش .باشد گردشگري می ۀمحل جاذب

هـا و...)   سرا، فروشـگاه  درمانی، هتل، مهمان -لحاظ تسهیالت و خدمات رفاهی (مراکز بهداشتی
 ،امتیاز بیشتر و هر چه دسترسی به تسـهیالت و خـدمات رفـاهی کمتـر باشـد      ،تر باشد مطلوب

  گیرد. امتیاز کمتري تعلق می

 X 5  دسترسی -5

هاي گردشگري نیز یکی دیگر از پارامترهاي مـورد نظـر گردشـگران     سهولت دسترسی به مکان
(به لحاظ معیارهاي کیفیت جاده، فاصـله از   یهر اندازه میزان دسترس، که در این پژوهش است

مکان مورد نظر امتیاز بیشتر  ،ها و...) بهتر باشد جاذبهر مرکز شهرستان و موقعیت نسبت به دیگ
  گرفته شده است.ر کمتري براي جاذبه در نظز امتیا ،رترسی دشوارتو با دس

پتانســیل اطــراف  -6
 X 6  جاذبه

-مورد نظر (اعم از پوشش گیاهی و کوهسـتانی بـودن و...) و چشـم    هاي اطراف جاذبۀ پتانسیل
باشـد کـه هماننـد     هاي مورد استفاده می اندازي که در اطراف جاذبه واقع شده از دیگر شاخص

امتیاز  ،امتیاز بیشتر و مکان داراي پتانسیل کمتر ،هاي قبل، مکان داراي پتانسیل بیشتر شاخص
  دهد. کمتري به خود اختصاص می

قابلیــت جــذب   -7
ــگ ــول ر گردش در فص

  مختلف
X 7 

مکان جاذب گردشگر قابلیت جذب گردشگران را در ایام بیشـتري از   ،اندازه هر ،در این پژوهش
اهمیت بیشتر مکان و فصلی نبودن مزایـاي   ةسال (طی فصول مختلف) داشته باشد نشان دهند

  .برعکسکند و  باشد و امتیاز بیشتري کسب می گردشگري مکان مورد نظر می

 X 8  اثرات اقتصادي -8

در این شاخص نیز با افزایش اثرات اقتصادي (اعم از اشـتغال مسـتقیم و غیرمسـتقیم، فـروش     
بیشـتر و بـا کـاهش اثـرات      ،بـومی و...) امتیـاز مکـان مـورد نظـر      يها فرآوردهصنایع دستی و 

  یابد. گردشگري اختصاص می ي به جاذبۀامتیاز کمتر، مکان گردشگري ،اقتصادي

ــاطرات  -9 ــدم مخ ع
 X 9  طبیعی

(سیل، زلزله، رانـش زمـین و ...) یـک مکـان جـاذب       یهر اندازه مخاطرات طبیع طور طبیعی به
امتیاز مکـان جـاذب    ،امتیاز بیشتر و با افزایش میزان مخاطرات طبیعی ،کمتر باشد ،گردشگري
  یابد. کاهش می ،گردشگري

.1391اي نگارندگان، مأخذ: مطالعات کتابخانه  
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  مطالعه مورد ۀنطقم
 تـا  دقیقـه  32 و درجـه  34 و شرقی طول دقیقۀ 53 و درجه 46 تا دقیقه 20 و درجه 46 در روانسر شهرستان 

 گرفتـه  قـرار  دریا سطح از متر 1380 متوسط ارتفاع در شهرستان این. است شده واقع ،شمالی عرض ۀدرج 35
 شهرسـتان  توابعز ا 1383 سال تا شهرستان ایناست.  شده واقع کرمانشاه شهر غرب کیلومتري 60 ۀفاصل در و

 از شهرسـتان  ایـن . شـد  جـدا  جوانرود شهرستانز ا 1383 سال در کشوري جدید تقسیمات در و بوده جوانرود
ب غـر  از، شـاهو  ارتفاعات به شمال از، کامیاران شهرستان به شرقی شمال از، کرمانشاه به شرقی جنوب و شرق

 در روانسـر  شهرسـتان . گـردد  مـی  محـدود  داالهـو  ستانابه  بهشهر جنوب از و جوانرود و پاوه هاي شهرستان به
 شـش و ) شاهو و روانسر( شهر دو)، شاهو و مرکزي( بخش دو داراي و گرفته قرار دشتیو  ايکوهپایه ايمنطقه

 در 1385 سرشـماري  طبـق  و باشـد  مـی  )منصورآقایی و قلعهقوري، زالوآب، آباددولت، آبادحسن، بدر( دهستان
  ).1388، کرمانشاه استان آماري ۀسالنام( دارد وسعت مربع کیلومتر 1202 و جمعیت نفر 45324 مجموع

  
  هاي گردشگري شهرستان روانسرجاذبه .2جدول 

  فرهنگی يها جاذبه  تاریخی يها جاذبه  طبیعی يها جاذبه
  روانسر سراب

  ترین غار آبی آسیا) قلعه (بزرگ غارقوري
  جهان) آبی غارهاي ترین غار کاوات (از بزرگ

  سراب جاوري
  غار مرکولیان
  غار مرداالن

  کوه مرتفع شاهو

  روانسر ۀفرهاد یا دخم تاق
  تپه موسایی
  تپه پیروزه

    قلعه فرج اهللا بیگ
  

  زیارتگاه اویس قرن
  آداب و رسوم مردم منطقه

  1391اي نگارندگان، مأخذ: مطالعات کتابخانه
  

(جـدول   باشدهاي گردشگري طبیعی، تاریخی و فرهنگی را دارا میاي از جاذبهمجموعه ،شهرستان روانسر
ا هـ فقط تعدادي از این جاذبـه  ،نگارندگان ةولی با توجه به نظر کارشناسان محلی و همچنین مشاهد؛ )2شماره 

  ها پرداخته شده است.باشند که در ادامه به معرفی این جاذبهرا دارا می براي جذب گردشگر یپتانسیل مناسب

  هاي گردشگري شهرستان روانسر  ترین جاذبه رفی مهممع
  روانسر سراب

 بـه  را اينـده بین رهـ  چشـم  ،فراوان آب حجم با روانسر اورامانات)، سراب ۀمنطق ة(درواز با ورود به شهر روانسر
 آب از مهمـی  و عمـده  بخـش  و زده بیـرون  ،شاهو کوه شرقی ضلع الیه منتهی از سراب این .کندمی جلب، خود

 مهمـی  بخـش  و شهر روانسر ساکنین قابل شُرب آب ).19: 1388، ولدبیگی( دهد می تشکیل را سو قره ۀرودخان
 از یکـی  به را  آن ،)مرکزشهر( آنل مح و زیبا نماي. گردد می تأمین ،سراب این از روانسر دشت ورزيشاک آب از
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 اصـلی بهسـازي   چشـمۀ  ایـن  اطـراف  اخیـراً  .اسـت  نموده تبدیل گردشگران توجه قابل اکوتوریستی هايجاذبه

 ۀمنشأ رودخان ،این سراب .است شده احداث گردشگران و مسافران حال رفاه براي مناسبی تأسیسات و گردیده
 ،افشارسیسـتانی (دهـد   مـی  اسـت، تشـکیل   جاري کرمانشاه خاك استان در کیلومتر 90 حدود در که را سو قره

فراهم آورده اسـت و  چنین پتانسیل آبی سراب روانسر، امکان قایق سواري را براي گردشگران هم ).140: 1371
  را دو چندان کرده است.آن کوه مجاور سراب، زیبایی  ۀگردشگري روي دامن احداث جادة

  ترین غار آبی آسیا) (بزرگه قلع قوري غار
 دیـدن  مورد توجه کسانی است کـه بـه   ،غار نورديروند.  ترین منابع ژئوتوریسمی به شمار می غارها یکی از مهم

کسـب  و شناسـی  از منـاظر زمـین   آن و حفاظـت  غارها و محیط طبیعـی اطـراف   طبیعی از جمله يمناظر زیبا
الهـام   منبـع  ،هـا غارکننـد، عالقمنـد هسـتند.    و مردمی که بر روي آن زندگی می زمین ةاطالعات جدید دربار

ها  باشند که هر کدام طیف وسیعی از ارزش میو فرهنگی  تفرج باشناسی،علمی، زی گردشگران در ابعاد مختلف
متري  1640ملی غار قوري قلعه در ارتفاع  ـ  اثر طبیعی .)Kim & etl, 2008: 301(د ها را در خود دار و زیبایی

   گردیده است. کوه شاهو واقع ۀبر دامن
خود جلب نموده اسـت. وجـود    طبیعت را بهداران که دوست استاین غار یکی از زیباترین غارهاي کشور 

تـرین غـار آبـی     بـزرگ  همچنـین . زیبـاییش را دو چنـدان کـرده اسـت     ،آنها در و استاالکتیت هااستاالگمیت
پـاوه  ـ   و در کنار محور ارتبـاطی روانسـر   روانسر ستانکیلومتري غرب شهر 25در که آید ه حساب میخاورمیان

 ،در تمام فصـول سـال  است که  درجه 11تا  7 آنشده است. دماي درون واقع  »قوري قلعه«در شمال روستاي 
شهرسـتان   هـاي دیـدنی   از زیبـاترین جاذبـه  و انـد   گیري کرده اندازه ،درصد 89 رطوبت نسبی آن را .ثابت است

سال بـه   ملی ایران است که هر -طبیعیر هفتمین اث ،آور قوري قلعه . غار زیبا و اعجابآیدر به حساب میروانس
تـاالر   ،آن. در یک هزار متري کندجذب میشماري را از سراسر جهان به خود  گردشگران بی ،ویژه در ایام نوروز

 ،العاده زیبا وجود دارد. تا حال کسی انتهاي غار را کشف نکـرده اسـت   اي فوق بلور و در داخل تاالر نیز حوضچه
 ةشـمار  ۀطـی مصـوب   ،ملی قـوري قلعـه   -ثر طبیعیاند. ا کیلومتر تخمین زده 13را  آنطول تقریبی  ،غارنوردان

 (کهریـزي،  مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوسـت  عالی محیط زیست به يشورا 25/7/80مورخ  202
1388 :31-35.(  

  جهان) آبی غارهاي ترین (از بزرگ غار کاوات
سلسـله   هکـه در دامنـ  باشـد   رسـتان روانسـر مـی   غار کاوات از غارهاي دیدنی و معروف اسـتان کرمانشـاه و شه  

غـار در   ار قوري قلعه واقع شـده اسـت. دهانـۀ   کیلومتري غ 2هاي شاهو در نزدیکی روستاي شبانکاره و در  کوه
باشـد   جوانرود می ستانبخش مهمی از آب شهر ةفعالً تأمین کنندو متري از سطح دریا قرار دارد  1550ارتفاع 
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ود در حال حاضر دیدن فضاي داخلی غار براي گردشـگران  و به دلیل جلوگیري از آلودگی آب شرب شهر جوانر

براي گردشگران خالی از لطف نیست. در اطراف غار نیـز   ،اما دیدن مدخل غار و حوالی آن باشد؛پذیر نمیامکان
خروشان هستند که تفرجگاه بسیار جـالبی   ،هاي گواراییها و چشمه اند و سراب باغات مثمر ثمري قد علم کرده

  ).80: 1389باشد (باباخانزاده،  گران میبراي گردش

  سراب جاوري 
قرار دارد. این سـراب بـا دبـی     شهر روانسرشرقی ورودي کیلومتري  3در  کوه ماه زرد و ۀدر دامنسراب جاوري 

، نقـش مهمــی را در کشـاورزي روســتاهاي مجــاورش دارد و از نقـاط مهــم هـدف گردشــگران در ســطح     358
، داشـتن پتانسـیل   آنانگیـز  انـداز شـگفت  ). چشـم 605: 1384،تـدبیر شـهر   شهرستان است (مهندسین مشاور

 مجـاورت محـور  در ماهیگیري، ایفاي نقش زیستگاه پرندگان مهاجر بـه ویـژه در فصـل زمسـتان، واقـع شـدن       
کرمانشاه و تأسیس چند سالن پذیرایی در مجاورت آن از دالیل اصلی استقبال گردشـگران از   ـ روانسر ارتباطی 
  نماید. سزایی را ایفا میه نقش ب ،به است و در اکوسیستم منطقهاین جاذ

  )اي گورصخره( روانسر ۀفرهاد یا دخم تاق
شـرق شـهر    لکیلـومتري شـما   2باشد کـه در حـدود    تاق فرهاد می ،مهم شهرستان روانسر يها جاذبهاز دیگر 

متـري از سـطح    35ارتفـاع  روانسر واقع شده است. این گور دخمه در جوار گورستان محل، بـه طـرف شـرق و    
آن به سمت شرق و مشـرف بـه    شامل یک اتاقک کوچک که ورودي کنده شده است و ،کوه ئقبرستان در سین

اي هیـزم   باشوکی است. نقش اهورامزدا، یک شخص روحـانی و تـوده   هاي دشترود) و (خشک رووشکه ۀرودخان
انـد   نسـبت داده  هخامنشی ةدور به این اثر راشناسان  باستان شود. در سمت راست ورودي این دخمه دیده می

  ).27: 1388 (ولدبیگی،

  زیارتگاه اویس قرن
منی ؤ(مـ  هاي گذشته و در حال حاضر در سراسر جهان است ترین گردشگريگردشگري مذهبی یکی از قدیمی

و هنـر و  هاي اماکن مذهبی ایران که گره خوردگی تعـالیم مـذهبی بـا اندیشـه     جاذبه ).14: 1378 و همکاران،
هاي گردشگران خارجی براي سفر به ایـران اسـت.    گذارد، هنوز جزو اولین اولویت زندگی ایرانی را به نمایش می

 ۀاثـر در زمینـ   4319مکان مذهبی مقدس وجود دارد که از این تعداد، دست کـم   8919در کشورمان بیش از 
فرهنگـی   هاي جاذبهداراي  ،زیارتی ۀآثار ثبت شده و در فهرست میراث ملی قرار دارند که عالوه بر داشتن جاذب

  ).  41: 1389 (تقوایی و همکاران، و تاریخی هم هستند
(ص) است و بسیار مورد احترام پیـامبر اکـرم (ص)    ربزرگ پیامب ۀصحابآرامگاه حضرت اویس قرنی که از 
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اسـت و هـر سـال    شـده  واقع  شرق شهر روانسرکیلومتري  35 ۀفاصلروانسر در  ـ  کرمانشاه ةجادبوده در مسیر 

ویس به ذکر و مراسـم  اکه در بارگاه  نماید مینزدیک به سوي خویش جذب  از شهرهاي دور و زائران بسیاري را
کوهی به نام (بیشـه  سلجوقی و بر ارتفاعات  ة. بارگاه ویس به شکل بناهاي دورپردازند میعبادي خاص خویش 

گویا عمر بناي آرامگـاه   .اطالع دقیقی در دست نیست ،ویس ةکوه) قرار گرفته است. در مورد احداث بناي مقبر
ــ   هاي زیـارتی دین صدساله از جاذبهـت چنـدمـ) و با ق135: 1380(طاهري،  از آغاز حکومت سلجوقیان است

 ،شهرسـازان آذرانـدیش   (مهندسین مشاور ملی قرار داردفرهنگی شهرستان روانسر است که در فهرست میراث 
1387 :143.(  

  تپه موسایی
 سـال  رهـزا  7 حـدود ( سـنگ  و مـس  دورة ایـل و ا از کـه  است موسایی تپه ،شهرستان روانسر دیگر مهم آثار زا

 شـهر روانسـر   کیلومتري مرکز 1باستانی در  ۀها بوده است. این تپ انسان سکونت محل ،اخیر هاي زمان تا) پیش
مـالکین   (عمـارت)  تمانمحـل سـاخ   ،این تپه ،اهالی ۀواقع شده است و به گفتساحل شرقی سراب روانسر  در و

 عالوه بر داشتن جاذبـۀ  إلموسایی تپۀ .روانسر بوده استشهرستان همچنین محل دفن اموات یهودیان  و قدیمی
گردشگران زیادي  که يطوربه  .سر بخشیده استانگیزي به شهر روانانداز شگفتشناسی، چشمزمین ـ  باستانی

  ).138: 1380(طاهري، کنند یماز این تپه دیدن 

  هاي پژوهش  یافته
بنـدي  در این تحقیق جهت چگونگی کاربرد مدل و به منظور نمایش چگونگی مراحل انجـام ارزیـابی و اولویـت   

مراکز جاذب گردشگري مورد اسـتفاده  بندي شاخص مؤثر در اولویت 9هاي گردشگري شهرستان روانسر، جاذبه
نفـر از   30کارشناسان، نظـرات   ةویژ ۀپرسشنام ۀها، محققان با تهی قرار گرفته است و جهت تعیین وزن شاخص

پـارامتر   9وزن نهـایی   اي.اچ.پـی.  گردشگري شهرستان را جویا شده و با استفاده از مـدل  کارشناسان مرتبط با
گردشـگري   هـاي بنـدي جاذبـه  جهت اولویـت  تاپسیس اسبه شده در مدلمحاسبه گردید و اوزان محو تحقیق 

جـذب   هـاي  هـا را بـه تفکیـک مکـان     ) اهمیت هر یک از شاخص2( ةکار گرفته شد. جدول شماره شهرستان ب
) و 4( ةها نیز در جـدول شـمار   دهد و وزن هر یک از شاخص ) نشان می7-1( در مقیاس طیف لیکرت گردشگر

  باشد. ) قابل مشاهده می1( ةشکل شمار
ارائـه شـده اسـت. تفسـیر ایـن       ،مورد بررسـی  گانۀ 9هاي  هاي گردشگري و شاخص اندر جدول فوق، مک

هاي گردشگري نسبت به سطح دریا نیز ذکر شـده اسـت و    یک از مکان جدول بدین صورت است که ارتفاع هر
  ولین مربوطه استفاده شده است.ها از مشاهدات میدانی و پرسشگري از مسئ در مورد دیگر شاخص
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  هاي جذب گردشگر ها به تفکیک مکان اهمیت هر یک از شاخص. 3جدول 

X	9 X	8 X	7 X	6 X	5 X	4 X	3 X	2 X	1  
  شاخص 

  مکان 
  موسایی ۀتپ 7  1 2 1 5 2 1 2 4
  قرن اویسزیارتگاه  1  3 4 5 1 5 5 5 5
  غار قوري قلعه 2  7 6 6 3 7 7 7 7
  غار کاوات 3  5 5 3 2 6 6 4 6
  سراب روانسر 6  6 7 7 7 4 4 6 3
  سراب جاوري 5  4 3 4 6 3 3 3 1
  تاق فرهاد 4  2 1 2 4 1 2 1 2

  1391پژوهش،  هاي یافتهمأخذ: 
  

بر اسـاس امتیـاز تعلـق گرفتـه      ها آنهاي  هاي گردشگري و شاخص یک از مکانر )، ه3( ةدر جدول شمار
) و 7( بیشترین امتیاز ،اند. به عنوان نمونه در شاخص تسهیالت و خدمات سراب روانسر )، نشان داده شده7-1(
  .اند ) را به خود اختصاص داده1(ز موسایی کمترین امتیا ۀتپ

  
  ی.اي.اچ.پهاي تحقیق با استفاده از مدل  یک از شاخصر وزن نهایی ه. 4 ةجدول شمار

  1	2 X	3 X	4 X	5 X	6 X	7 X	8 X	9 X	X  شاخص
  038/0  196/0  097/0  091/0  141/0  07/0  194/0  122/0  051/0  وزن

  1391پژوهش،  هاي یافتهمأخذ: 
  

  
  
  

  

  

  
  
  

  

  اي.اچ.پی. با استفاده از مدل پژوهشهاي  وزن نهایی شاخص .1شکل 

0.038

0.196

0.097

0.091

0.141

0.07

0.194

0.122

0.051

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

ارتفاع
تعدادگردشگر

زیرساخت
خدمات

دسترسی
پتانسیل

قابلیت  جذب گردشگردرفصول مختلف
اثرات اقتصادي
عدم مخاطرات
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محاسـبه   ،اي.اچ.پـی.  با استفاده از مـدل هاي تحقیق  یک از شاخصر در جدول و شکل فوق، وزن نهایی ه

) و شـاخص ارتفـاع   196/0( گردید. طبـق جـدول و نمـودار فـوق، شـاخص تعـداد گردشـگران بیشـترین وزن        
گانه مـدل   هاي فوق در مراحل هشتبر دادها باشند. بن کمترین وزن را دارا می )038/0از سطح دریا (ي قرارگیر

  خواهیم داشت: تاپسیس
هـا   باید ماتریس داده ،تاپسیسدر این مرحله جهت استفاده از تکنیک ـ  )Aijاول: تشکیل ماتریس ( ۀمرحل

  شاخص تشکیل دهیم: kآلترناتیو و  n) را بر اساس 2 ةجدول شمار يها داده(
 

4  2  1  2  5  1  2  1  7    

5  5  5  5  1  5  4  3  1    

7  7  7  7  3  6  6  7  2    

6  4  6  6  2  3  5  5  3  Aij=  
3  6  4  4  7  7  7  6  6    

1  3  3  3  6  4  3  4  5    

2  1  2  1  4  2  1  2  4    

  
) 3( در این مرحله، جـدول شـمارة  ـ  و تشکیل ماتریس استاندارد ها دادهدوم: استاندارد نمودن  ۀمرحل

) را تشـکیل  Rاستاندارد شده و ماتریس ( 1شماره  )، از طریق رابطهAij( 7×9پس از تکمیل به صورت ماتریس 
  ).  است rij) از طریق فرمول Aij(، استاندارد شده ماتریس  Rدهد (به عبارتی ماتریس  یم

  )1رابطه 

푟푖푗 =
푎푖푗

∑ 푎푘푗2푚
푘=1

 

푅1= 7
√72+12+22+32+62+52+42 = 0.592 

 
 
 

푅푖푗 = 
 

 
0/592 0/085 0/169 0/085 0/423 0/169 0/085 0/169 0/338 
0/085 0/254 0/338 0/423 0/085 0/423 0/423 0/423 0/423 
0/169 0/592 0/507 0/507 0/254 0/592 0/592 0/592 0/592 

0/254 0/423 0/423 0/254 0/169 0/507 0/507 0/338 0/507 
0/507 0/507 0/592 0/592 0/592 0/338 0/338 0/507 0/254 
0/423 0/338 0/254 0/338 0/507 0/254 0/254 0/254 0/085 
0/338 0/169 0/085 0/169 0/338 0/085 0/169 0/085 0/169 
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   2رابطه  ) بر اساسwi( يها سوم: تعیین وزن هر یک از شاخص ۀمرحل

wi  )2رابطه  = 1 

) حاصل ضرب مقادیر اسـتاندارد هـر   Vشود. در واقع ماتریس ( ) میV(س اقدام به تشکیل ماتری ،در این مرحله
) (وزن 1( ة) یا شـکل شـمار  3( ةضربدر جدول شمار Rباشد (یعنی ماتریس  شاخص در وزن مربوط به خود می

  هاي داراي اهمیت بیشتر از وزن باالتري نیز برخوردارند. ها) در این راستا شاخص هر کدام از شاخص
  

푀푖푛 = 0/022 0/017 0/016 0/008 0/060 0/012 0/016 0/021 0/017 

푉 = 

0/003 0/050 0/033 0/038 0/012 0/030 0/052 0/052 0/022 
0/006 0/116 0/049 0/046 0/036 0/041 0/115 0/072 0/030 
0/010 0/083 0/041 0/023 0/024 0/035 0/098 0/041 0/026 
0/019 0/099 0/057 0/054 0/083 0/024 0/066 0/062 0/013 
0/016 0/066 0/025 0/031 0/072 0/018 0/049 0/031 0/004 
0/013 0/033 0/008 0/015 0/048 0/006 0/033 0/010 0/009 
0/003 0/017 0/008 0/008 0/012 0/006 0/016 0/010 0/004 

푀푖푛	 = 0/022 0/116 0/057 0/054 0/083 0/041 0/115 0/072 0/030 
  

آل (بـاالترین عملکـرد هـر شـاخص) کـه در      مین آلترنـاتیو از آلترنـاتیو ایـده    iتعیین فاصله ـ   چهارم ۀمرحل
) نشـان داده  *Aانـد و همچنـین در فرمـول (    مشخص شـده  MAXماتریس فوق در هر ستون با در برابر گزینه 

  شده است.

∗A  )3رابطه  = {(max v |j ∈ j )،(min v |j ∈ J 

A∗ = 0/022, 0/116 , 0/054 , 0/083 , 0/041 , 0/115 , 0/072 , 0/030  

  
در  Vترین عملکرد هر شاخص) که هم در ماتریس  یینپامین آلترناتیو حداقل ( iتعیین فاصله  ـ  پنجم ۀمرحل

  نشان داده شده است.  )-A(و هم در فرمول  MIN ۀبرابر گزین

퐴  )4رابطه  = min푉 	|j ∈ j 	 , max푉 |j ∈ J  
A = 0/003, 0/017 , 0/008 , 0/008 , 0/012 , 0/006 , 0/016 , 0/010, 0/004  

  
*Sبراي آلترناتیو ایده آل ( يا فاصلهتعیین معیار  ششم: ۀمرحل

i) و آلترناتیو حداقل (S-
i.(  

) 푆آلترنـاتیو حـداقل (  ) و ∗푆اي براي آلترناتیو ایده آل (رو معیار فاصلهدر این مرحله از طریق روابط روبه
  ) نشان داده شده است.5( ةسازیم. حاصل این روابط در جدول شمار یم
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  )5رابطه 

푆∗ = 푣 − 푣∗  

푆 = 푣 − 푣  

 
SIآلترناتیو ایده آل (. 5جدول 

SI) و آلترناتیو حداقل (*
  ها ) به تفکیک جاذبه-

156/0 S*
7=  107/0 S*

6=  059/0 S*
5= 085/0 S*

4=  052/0 S*
3=  111/0 S*

2=  166/0 S*
1=  

045/0 S-
7=  093/0 S-

6=  149/0 S-
5=  122/0 S-

4=  170/0 S-
3=  098/0 S-

2=  055/0 S-
1=  

  .1391مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

= ۀدر ایـن مرحلـه از طریـق رابطـ     هفـتم:  ۀمرحل
	 ∗
푐∗  ) ضـریبc∗  هـاي  کـدام از جاذبـه   ) را بـراي هـر

  باشد. یم) مشهود 5گردشگري محاسبه کنیم که نتایج آن در جدول شماره (
*Cها بر اساس میزان بندي آلترناتیورتبه هشتم: مرحلۀ

i  .جـدول   در نوسان اسـت  ،این میزان بین صفر و یک)
*C=1. در این راستا )6

i 0و باالترین رتبه  نشان دهندة =C*
i کمترین رتبه است. ةدهندنیز نشان  

  
  گردشگري شهرستان روانسر يها جاذبهنهایی  ۀامتیاز و رتب. 6جدول 

*Cامتیاز (  نام جاذبه گردشگري
i(  رتبه  

 6 249/0  تپه موسایی

 4 469/0  قرن اویسزیارتگاه 

 1 766/0  غار قوري قلعه

 3 589/0  غار کاوات

 2 716/0  سراب روانسر

 5 465/0  سراب جاوري
 7 224/0  تاق فرهاد

 1391محاسبات نگارندگان، مأخذ: 

  
قلعه با توجه  غار قوري ،که در جدول فوق نمایش داده شده است تاپسیسبا توجه به نتایج نهایی تکنیک 

بـاالترین رتبـه را کسـب نمـوده و اولویـت اول      ، 766/0مورد استفاده، بـا کسـب امتیـاز     گانۀ 9هاي  به شاخص
به خود اختصاص داده و سراب روانسر و غـار کـاوات بـه ترتیـب بـا امتیازهـاي        گردشگري شهرستان روانسر را

 ۀاند. زیارتگاه اویس قرنی، سراب جـاوري، تپـ   هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اولویت 589/0و  716/0
را بـه   هاي چهـارم تـا هفـتم   رتبه 224/0و  249/0، 465/0، 469/0موسایی و تاق فرهاد به ترتیب با امتیازهاي 
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با اسـتفاده از نتـایج نهـایی     هاي گردشگري شهرستان روانسراند. امتیازات هر یک از جاذبه خود اختصاص داده

تـرین سـتون، متعلـق بـه غـارقوري       ) مالحظه کرد که در آن بزرگ2( ةشکل شمار توان در را می تاپسیسمدل 
  تعلق گرفته است. )رترین ستون، به تاق فرهاد (اولویت آخ قلعه (اولویت اول) و کوچک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1391پژوهش،  هاي یافتهأخذ: ر (مگردشگري شهرستان روانس يها جاذبهامتیاز نهایی . 2ل شک

  گیري نتیجهبحث و 
هاي گردشگري این شهرسـتان از لحـاظ   هاي جغرافیایی و انسانی شهرستان روانسر سبب شده که جاذبه ویژگی

هاي دیگر در یـک سـطح نباشـند. محققـان در ایـن       محل قرارگیري، دسترسی، امکانات رفاهی و سایر شاخص
ی با اهمیت باالي گردشگري شهرستان روانسـر  یها بندي مکانبه اولویت تاپسیستحقیق با استفاده از الگوریتم 

هـایی  مکان، نگارندگان ةلی و همچنین مشاهدـاسان محـوجه به نظر کارشندر این راستا ابتدا با ت اقدام کردند.
انـد و سـپس بـا توجـه بـه      انتخاب شـده  ،پتانسیل الزم براي جذب گردشگر را داشته ،که در شهرستان روانسر

اقدام شـده اسـت کـه وزن هـر      ،هاي منتخببندي این مکانجهت اولویت ،یید کارشناسانأهاي مورد تشاخص
از کارشناسان شهرسـتان روانسـر تعیـین گردیـده     نفر  30توسط  اي.اچ.پی.ها در قالب مدل یک از این شاخص

  است.  
و  766/0غار قوري قلعه با کسـب امتیـاز   ، )2( ةشکل شمار) و همچنین 5( ةجدول شماردر نهایت مطابق 

بـه ترتیـب جایگـاه اول و دوم را    ، شهرستان روانسـر  ۀگان اي هفته در میان مکان 716/0با امتیاز ر سراب روانس
امتیـاز  ب فرهاد بـا کسـ   ۀدخمر و گو 249/0موسایی با کسب امتیاز  ۀهاي گردشگري تپمکانو  اند کردهکسب 

اگـر نقـاط ضـعف     ،با توجه به نتـایج ایـن پـژوهش   ؛ لذا اندبه تربیت در اولویت ششم و هفتم قرار گرفته 224/0
هـاي  هـاي مکـان  رفع شـود و همچنـین تقویـت پتانسـیل     ،بندي جایگاه ضعیفی دارندی که در اولویتهایمکان
منـدي  عـالوه بـر رضـایت    ،کننـد ردشگرانی که این شهرستان را براي سفر انتخاب میگ گانه صورت گیرد،هفت

0.766
0.716

0.589

0.469 0.465

0.249 0.224

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

غار قوري قلعه سراب روانسر غار کاوات زیارتگاه ویس  
قرنی

سراب جاوري تپه موسایی تاق فرهاد
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تـا از کـل    ،گیرنـد هاي شهرستان، مدت بیشتري را براي اقامت در این شهرسـتان در نظـر مـی   بیشتر از جاذبه

اقتصـادي منطقـه را بـه     ۀگردشگري و به دنبال آن توسـع  ۀکه این امر توسع هاي گردشگري دیدار کنندجاذبه
  دنبال دارد.

  پیشنهادها
هـا   هاي تحقیق و مشخص شدن اولویـت هـر یـک از جاذبـه    گردشگري شهرستان با توجه به یافته ۀجهت توسع

هـا توسـط    به صورت کلی و سپس به تفکیـک بـراي هـر یـک از جاذبـه      ابتدا ،براي گردشگران، پیشنهادات زیر
  گردد:محققان ارائه می

  هانهادهاي کلی براي تمامی جاذبهپیش
 ها نیاز مبرم به نوسازي و ارتقاي کیفیت از لحاظ نوع جاده، کیفیت از لحاظ وضعیت دسترسی، تمام جاذبه

  باشند.آسفالت، روشنایی و عرض جاده می
 کیفیـت و  باشند و یا در صـورت وجـود، بـی   ها از لحاظ کیفیت پارکینگ یا فاقد پارکینگ میتمامی جاذبه

  صورت نگرفته است. ،یابی اصولینناکافی بوده و مکا
 از لحـاظ زمـانی کمتـر از یـک      ،اي که با شهر روانسر دارندها حداکثر فاصلهبا توجه به اینکه تمامی جاذبه

هـایی جهـت اقامـت    هـا، مسـافرخانه  جـویی در هزینـه  ردد جهت صـرفه گلذا پیشنهاد می ؛باشدساعت می
  گردشگران در خود شهر روانسر احداث گردد.

  هاي منتخبپیشنهادهاي جزئی به تفکیک هر یک از جاذبه
  قوري قلعه

  توان بـا   می ،در معرض دید گردشگران قرار گرفته ،درصد آن 10د کیلومتري غار، حدو 13با توجه به طول
  غار را جهت بازدید گردشگران آماده ساخت. ۀبقی ،اقدامات کوتاه مدت و میان مدت

 ماننـد   ،انـدازي تورهـاي ورزشـی   جهـت راه  ،هاي توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی اطراف غار استفاده از ویژگی
  .نورديکوهنوردي و صخره

  موزه در مجاورت غاربرگرداندن آثار کشف شده در غار و احداث مکانی به عنوان.  

    سراب روانسر
 پارك سراب ۀتجهیز و توسع.  
 تجهت  ،هاي متنوع از پتانسیل آبی سراباستفادهالیو...هاي ورزشی، ماهیگیري، قایقرانی  فع  
 گرد اطراف سرابساماندهی و اسکان مناسب فروشندگان دوره.  
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 هاي لبنیو فراورده هاي محلی از جمله روغن حیوانی، غالتمحصوالت و فرآورده ۀعرض.  
 و سکوهاي مجاور سراب. ها ها و آالچیق نوسازي سنگفرش  

  غار کاوات
 بهسازي فضاي اطراف غار.  
 ماننـد   ،انـدازي تورهـاي ورزشـی   راه جهـت  ،توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی اطراف غار هاي از ویژگی استفاده

  .نورديکوهنوردي و صخره

  قرن اویسزیارتگاه 
 کوه ۀا توجه به وضعیت توپوگرافی بیشاحداث تله کابین ب.  
 بهسازي و نوسازي فضاي مجاور مقبره.  
  ها و مسافرخانه امکانات رفاهی از جمله مهمانسراهاو افزایش خدمات.  

  سراب جاوري
  و...افزایش امکانات رفاهی در مجاورت سراب از جمله احداث مسافرخانه، هتل  
  و...استفاده از پتانسیل آبی سراب از جمله قایقرانی، ماهیگیري  
 بهسازي و نوسازي بافت قدیمی اطراف سراب.  

  موسایی ۀتپ
 هاي مجاور تپه زهکشی آب.  
 بان و سکوهایی با استفاده از مصالح بومی در مجاورت تپهاحداث سایه.  
 تپه ۀتبلیغات بیشتر در جهت معرفی قدمت و پیشین.  

  فرهادگوردخمه 
 دخمه به گردشگران گور ۀتبلیغات بیشتر جهت شناساندن و معرفی قدمت و پیشین.  
 اي بـراي گردشـگران   دخمه و فضاي مجاور آن از هرگونه موردي که عامل دافعـه  نظافت و پاك کردن گور

  .است
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