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 ي هاي گردشگري استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونهبندي قطب اولویت
  ي تاپسیس گیري چند معیاره تصمیم روشگردشگري با استفاده از 

  بلوچستان سیستان و ریزي محیطی، دانشگاه جغرافیا و برنامه ي استادیار دانشکده ـغالمرضا نوري 
  بلوچستان سیستان و ریزي محیطی، دانشگاه جغرافیا و برنامه ي استادیار دانشکده ـ صمد فتوحی

  بلوچستان ریزي توریسم، دانشگاه سیستان و برنامه  دانشجوي کارشناس ارشد، جغرافیا و ـزاده  زهرا تقی

  08/04/1391 نهایی: تأیید           29/01/1391 مقاله: پذیرش

  چکیده
ترین مباحث مهم  یکی از مهمو هاي گردشگري قطب ي مجموعهزیر ،گردشگري ي مناطق نمونه

ي  توسـعه  ،گردشـگري  ي منـاطق نمونـه   ي توسعهرح شده در صنعت گردشگري هستند. مط
 شـوند. رونق گردشگري یک قطب گردشگري می سببدنبال دارد و  هاي گردشگري را به قطب

بنـدي   کـه بـا هـدف رتبـه     استاي توسعه هاي کاربردي ـ   پژوهشدسته از پیش رو،پژوهش 
تحلیلی و  ـپذیرفته است. روش پژوهش توصیفی  انجام هاي گردشگري استان کرمانشاه  قطب

شاخص براي مناطق  10 روش دلفی،که با استفاده از  استنامه  پرسش ،پیمایشی و ابزار پژوهش
هـاي  قطب ،روش تاپسیسنامه در  هاي حاصل از پرسشنمونه ارزیابی و سپس با پیمایش داده

گردشگري تحت پوشش قطـب   ي مناطق نمونه ،اند. بر این اساسبندي شده گردشگري اولویت
 ي نسبت به دیگر مناطق در سطح بسیار خوب، مناطق نمونه 푺푳퐢=0 /9448کرمانشاه با میزان 

دوم و در سطح متوسط و سایر مناطق در سـطوح   ي در رتبه 42981/0 قطب اورامانات با امتیاز
دارد هاي مدیریتی گیري اند. نتایج پژوهش از یک سو سهم مهمی در تصمیمبعدي ارزیابی شده

گردشـگران در انتخـاب مقاصـد    بـه  گذاري و  سرمایهبراي گذاران  به سرمایه ،و از سوي دیگر
  کرد.گردشگري کمک خواهد 

  
  
  
  
  

معیـاره، اسـتان   گیـري چنـد    ي گردشگري، روش تصـمیم  ي، مناطق نمونهقطب گردشگر ها: واژه کلید
  .کرمانشاه
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  مقدمه
سـومین صـنعت    ،هاي قرن حاضر است که بعد از صنعت نفـت و خودروسـازي  یکی از پدیدهگردشگري صنعت 

 درآمد باالیی را ایجاد کرده اسـت  ،زایی گستري و اشتغال زدایی، عدالتبر فقر عالوه وشود میشمرده مهم جهان 
 در اساسـی  نیـاز  را مانیل، گردشـگري  يبیانیه در گردشگري که سازمان اي گونه به ،)1389 (یاوري و همکاران،

 تعـداد  2020 در سـال  شـود کـه  می بینی ) و پیش1390(تقوایی و صفرآبادي،است  کرده معرفی سوم ي هزاره

نیازمند وجود مـدیریت تخصصـی بـراي    این امر  ).(Shaw & Williams, 2004 میلیارد برسد5/1گردشگران به 
 ايسهم عمـده  ،اخیر ي دهه چند در فعالیت این اي گفته به). Weaver, 2006( هاي آن استدرك همه ظرفیت

از ایـن   که ). اغلب کشورهایی1390وند، (شماعی و موسی داشته است کشورها ايناحیه و ايمنطقه ي هتوسع در
ي ملـی   توسـعه  هـاي  برنامـه  در را آن برخوردارند، فرهنگی و طبیعی هايداشته و مکانی موقعیت لحاظ بهمزیت 

(ضـرغام و حـاجی محمـد     بخشـند  تکامـل  را خود ملی ي توسعه فرآیند بتوانند این طریق از تا اندگنجانده خود
تنـوع بخشـیدن بـه منـابع رشـد اقتصـادي و درآمـدهاي ارزي و ایجـاد          بـراي ). بر ایـن اسـاس   1390امینی، 
چـرا کـه ایـران از نظـر      شـایانی دارد؛ صنعت گردشگري در کشـور اهمیـت    ي هاي شغلی جدید، توسعه فرصت
پنج کشـور تمـدنی جهـان قـرار      ي در دسته ،ده کشور برتر جهان و از حیث تمدنی جزء ،هاي گردشگريجاذبه

 کشور اسـت  فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی و طبیعیِ  به هاي متنوع و منحصرجاذبه ي دهنده دارد. این امر نشان
آخرین آماري که سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري ایـران در سـال      اساس بر  .)1386(طیبی و همکاران، 

در بـین  گردشـگر وارد کشـور شـده اسـت و      281هزار و  121میلیون و  3تعداد ، تنها است اعالم کرده 1389
). 1390، 1(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري  است دست آورده هرا ب 133 ي رتبه ،کشور 185

درصد و درآمـد   5/1باید  گردشگر در ایرانجذب  ،1404انداز در افق  سند چشم براساساین در حالی است که 
زاده،  (قلـی  میلیـارد دالر باشـد   25حـدود  میلیون گردشگر بـا درآمـدي    20درصد رشد داشته و پذیراي  2، آن

 همزمان کارگیري هب و ترکیب سبب ،صنعت در کشور بالندگی این و که توسعه بنابراین باید توجه کرد). 1389

 آوردن فـراهم  شـود و بـا  می فرهنگی و محیطی زیست اقتصادي، اثرات اجتماعی، خارجی، منابع و داخلی منابع

وارد  منـابع  ارزش و افـزایش  درآمد زایی، ایجاداشتغال موجب بخشیده، تنوع محلی به اقتصاد ،راهبردي فرصتی
 ریـزي  برنامه در اساسیو  مهم مباحث از ). با این دیدگاه یکی1389خواه، شود (صفا می محلی محیط به شونده

ایـن امـر بـا     .)Jamrozy, 2007(اسـت   منطقـه  یـک  در این صنعت موجود وضعیت و جایگاه تعیین گردشگري،
مشـی   توانـد خـط  پذیر است؛ چرا که این مرحله مـی  ارزیابی مناطق گردشگري و شناسایی مناطق مستعد امکان

از ایـن رو بـا توجـه بـه مسـائل       ).Nelson et al., 2002( گردشگري را ترسیم کنـد  ي هاي آیندهو برنامه  توسعه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.ichto.ir 
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شناسایی مناطق مستعد براي تالش  ،ه در کشورایجاد شد يهایکی از طرح ،گردشگري ي مطرح شده در زمینه

 انجـام هـاي  سـنجی  که بر اسـاس امکـان   گردشگري بوده است ي ریزي و ایجاد مناطق نمونهگردشگري و برنامه
 50گردشگري شناسایی شده است که سهم استان کرمانشـاه   ي نمونه ي منطقه 1000بیش از  ،گرفته در کشور

گردشـگري در اسـتان    ي تـوان شـاهد توسـعه   می ،این مناطق ي با توسعه که استگردشگري  ي نمونه ي منطقه
 توجـه گردشگري در استان بـا   ي نمونه ي منطقه 50 بر اساس توانِ تابر آن است حاضر  بنابراین پژوهش .باشیم

بنـدي   اولویت آن راهاي گردشگري قطب تاپسیسگیري چند معیاره  روش تصمیمهاي تعیین شده و به شاخص
از یک سو بـه گردشـگران بـراي انتخـاب     تواند  میبندي  این رتبه کند.ها را ارزیابی گردشگري این قطب و توان

هـاي مـرتبط در ایـن زمینــه و    ریــزان گردشـگري و مـدیریت   بـه برنامـه   ،مقاصـد گردشـگري و از سـوي دیگـر    
  کند.کمک شایانی  گذاران گردشگري سرمایه

  پژوهش  ي پیشینه
گردشـگري و   ي دهـد بحـث منـاطق نمونـه    نشان می ،گردشگري ي در زمینه انجام شدههاي نگاهی به پژوهش

است. در ادامه به برخی از مطالعـات خـارجی در ایـن زمینـه اشـاره      گردشگري  ي این مناطق از ابعاد تازهتأثیر 
  شود: می

ـ  ظرفیـت  ،جغرافیـایی  ي منطقـه  هر براي پژوهشی در )1999( بوکلی و بـه   کـرده  تعریـف  گردشـگري  ردب
  ). Papageorgiou & Brotherton, 1999( پردازدبندي مناطق بر اساس ظرفیت برد می رتبه

 ترکیـه،  مقاصـد گردشـگري کوبـاي    در هـاي گردشـگري  ویژگـی  تعیـین  براي )2000( همکاران و سنچز

 و اجتمـاعی  عـدالت  بنیـادي  خصـوص مسـائل   و در کار گرفتـه  را به اجتماعی و ترکیبی اقتصادي هايشاخص
(تـوکلی و  انـد   اشـاره کـرده   تعیین راهبردها در هادولت اهداف به ،گردشگري يها موضوعدر  اجتماعی ي توسعه

  .  )1389همکاران، 
-به جاذبه بیشتر توجه مرمت، نگهداري، حفظ، که یافت دست نتایج این به پژوهشی ) در2002( 1مور گیل

 توانـد  می ،هاي مناسبزیرساخت ایجاد و گردشگري اماکن ساخت در سنتی معماري بر کیدأت گردشگري، هاي

  .شود گردشگري مناطق ي توسعه و گردشگران ورود افزایش به منجر
 ي در منـاطق ویـژه   گردشـگري  ي توسـعه  راهبردهـاي  ي ارائـه  پژوهشی بـه  ) در2009( 2سال و کاستالنی

    اند. گردشگري پرداخته
طـور خالصـه در    داخلی نیز انجـام گرفتـه کـه بـه     مطالعات گردشگري در کشور ي مناطق نمونهدر زمینه 

  ارائه شده است. 1ي  جدول شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gilmore 
2. Kastlani & Sal 
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  گردشگري در کشور ي هاي ارائه شده در خصوص مناطق نمونه. پژوهش1جدول 

  نویسنده  عنوان  ردیف
موردي: استان کهگیلویه  ي نمونه( AHPگردشگري با استفاده از روش ي انتخاب مناطق نمونه  1

  )و بویراحمد
 بدري و یاري حصاري

)1388(  
  )1389(و شجاعی  ضیایی  گردشگري فضایی ریزي در برنامه نو مفهومی واکاوي گردشگري: مقصدهاي بندي سطح  2
  )1389( ییعنار  گردشگري دیمه ي نمونه ي گردشگري منطقه ي ریزي راهبردي توسعه برنامه  3
  )1389(صفاه خواه   ،گذاري در استان سمنان سرمایه منظور گردشگري به ي بندي مناطق نمونهبررسی و اولویت  4
 ي (مطالعـه  اجتماعـات محلـی   دیدگاه از زدایی محرومیت در گردشگري ي نمونه مناطق تأثیر  5

  )1389توکلی و همکاران (  کردستان) تخت اورامان منطقه: موردي

  )1390همکاران(افتخاري و   هاي گردشگري مناطق روستایی شهرستان نیر ظرفیت بندي اولویت  6
  )1390( دستنانی رنجبر  AHPبختیاري با استفاده از تکنیک و گردشگري استان چهارمحال ي مناطق نمونه بندي رتبه  7

مـورد مطالعـه:   (هـا براسـاس روش پرالونـگ    هاي ژئومورفوتوریسمی لندفرمارزیابی توانمندي  8
  )1391فتوحی و همکاران(  )گردشگري بیستون ي نمونه ي منطقه

 و محال چهار استان گردشگري هدف اکوتوریسم روستاهاي هاي جاذبه بندي اولویت و ارزیابی  9
  بختیاري

 رحیمی و رنجبردستنانی
)1391(  

  
هاي گردشـگري اسـتان کرمانشـاه بـا     هاي صورت گرفته ارزیابی قطبوجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

هـاي گردشـگري اسـتان کرمانشـاه     قطـب  ،کـه بـر ایـن اسـاس     اسـت گردشگري  ي توجه به توان مناطق نمونه
  ده است.ش بندي هاي گردشگري سطحو توان گردشگري هر کدام از قطب بندي اولویت

  مفاهیم و مبانی نظري
  :که به مکانی غیـر از محـل سـکونت سـفر کـرده و       شود یم گفتهگردشگر به کسی گردشگر و گردشگري

یا استفاده از اوقات فراغـت باشـد و مخـارج او در مقصـد، از درآمـدي کـه در محـل         مقاصد کاري هدفش
انـواع   ي اسـت کـه شـامل همـه     یجـامع کمابیش دست آورده پرداخت شود. تعریف فوق تعریف  هسکونت ب

ارائـه   1تعریفی که سازمان جهانی گردشـگري  براساسهمچنین  .)16 :1390 (موسایی، شود یمگردشگري 
هایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محـیط عـادي    مجموعه فعالیت شگرياست، گرد کرده

هـاي   کشد و هدف تفریح، تجارت یـا فعالیـت   دهد. این مسافرت بیش از یک سال طول نمی خود انجام می
  ).12-11 :1388(رنجبریان و زاهدي،  دیگر است

 گردشگران به یـک منطقـه بـا اسـتفاده از     عبارتست از گسترش این صنعت و جذب : گردشگري ي توسعه
هـاي بـالقوه توسـعه     وجود آید و مزیت عناصر گردشگري به افزایی کامل میان که هم طوري هب ،منابع موجود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Tourism Organization 
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 :1385(الـوانی و پیـروز بخـت،    یابد هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحقق  گردشگري از جنبه

توسـعه را شـکل    هـا ري نقش دارند و ارتباط و تعامـل بـین آن  گردشگ ي شماري در توسعه ). عوامل بی116
گردشگري عبارتند از: گردشگران، مردم منطقـه و ویژگـی    ي دهد. اما سه عامل عمده و اصلی در توسعه می

بافتـه   آورد کـه در آن، توسـعه هـم    وجود می اي را به مقصد. میزان انطباق و همپوشی این سه عامل، منطقه
  ).1390بیگی فیروزي،( یابد  میتحقق 

 آن،شود کـه در  ي جغرافیایی اطالق می گردشگري به محدوده ي مناطق نمونهگردشگري:  ي مناطق نمونه 
اي بـراي  انگیزه ،وجود آنها وهاي تاریخی، طبیعی و فرهنگی وجود دارد اي از جاذبهیک یا چند یا مجموعه

کـه   هسـتند گردشگري منطقه یا منـاطقی   ي نمونهمناطق  اي، گفته به. سفر و اقامت گردشگران خواهد بود
خـدمات   ي منظور ارائه د که بهنهاي تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگري قرار داردر جوار جاذبه

). بـر  367 :1388(محمودي نژاد و بمانیان،  شوندو اداره می تأسیسبه گردشگران توسط بخش غیردولتی 
بـراي   اي گـذاري قابـل عرضـه    فرصـت سـرمایه   ي گردشـگري،  اساس نتایج مطالعات پایـه، منـاطق نمونـه   

گردشـگري بـا حفـظ قـوانین و مقـررات       ي د بود. در منـاطق نمونـه  نگذاران داخلی و خارجی خواه سرمایه
گردشـگري و  انـواع موضـوعات و تأسیسـات     تـوان  یمـ  ،محیط زیست و مناطق طبیعی و سازگار با محـیط 

). 1390اسـتان گـیالن،    (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريرا ایجاد کرد خدمات وابسته 
 ارائه شده است. 1ي  در شکل شمارهگردشگري  ي هاي مناطق نمونهبرخی از ویژگی ،بر موارد مذکور عالوه

  

 
  گردشگري ي . ویژگی مناطق نمونه1شکل

  ) 1391(تقی زاده، 

 گردشـگري در   ي اساس نتایج مطالعـات پایـه، منـاطق نمونـه    ر بگردشگري:  ي بندي مناطق نمونه تقسیم
  د:شون یمچهار سطح زیر تقسیم 
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اي است که با هدف جذب گردشگران خارجی طراحـی و  ی: منطقهالملل نیبگردشگري  ي مناطق نمونه )الف

    است.هکتار  300 آن حداقل مساحت و شودتجهیز می
ي است که با هدف جذب گردشـگران ایرانـی از سراسـر کشـور     ا منطقهگردشگري ملی:  ي نمونهمناطق ) ب

  است.هکتار  100و حداقل مساحت آن  شود یم زیو تجهطراحی 
اي است کـه بـا هـدف جـذب گردشـگران اسـتانی طراحـی و        گردشگري استانی: منطقه ي ج) مناطق نمونه

    ت.اسهکتار  50شود و حداقل مساحت آن تجهیز می
که با هدف جذب گردشگران یک یـا چنـد شهرسـتان     است ايگردشگري محلی: منطقه ي د) مناطق نمونه

  ).1390 (افتخاري و همکاران،است هکتار  30شود و حداقل مساحت آن طراحی و تجهیز می
 داراي يفرآینـد اسـت کـه    دلفـی  روشاستفاده،  مورد گروهی دانش کسب هايروش از یکیدلفی:  روش 

 درنهایـت،  و آوري اطالعـات جمع پیمایشی، مراحل طی گیريتصمیم به کمک بینی و پیش براي يساختار

معرفـی   1964در سـال   1داکلـی و هلمـر  را  روش). ایـن  1387(احمـدي و همکـاران،    است گروهی اجماع
شوند. رئـیس  صورت گروهی در یک جلسه و دور یک میز جمع نمی گاه به افراد هیچ در روش دلفی،کردند. 

خواهـد کـه نسـبت بـه     کنـد و از آنهـا مـی   تک اعضا ارسال مـی  هاي پیشنهادي را براي تکگروه تمام ایده
. ایـن عمـل   بیفزایندبه آن  رسدبه نظرشان می يي جدیدو اگر ایده کنند هاي پیشنهادي دیگران فکر ایده

). بنا بر نظـر برکهـوف   1390ش علیایی،(خدابخ دست آید شود تا درنهایت اتفاق آرا بهچندین بار تکرار می
(سـرور و   تواننـد عملکـرد مناسـبی داشـته باشـند     هاي چهـار نفـره هـم مـی    حتی گروه ،در شرایط آرمانی

تسـهیل   کارشناسان بـراي و نظرات از حضار و  آوري اطالعات دلفی، جمع روش). هدف از 1389همکاران، 
 روشترین اجزا و عناصر اصـلی ایـن    ر این اساس مهمب است.ریزي و برنامه گیري تصمیم مشکلفرایند حل 
  ).  333 -325 :1390(حکمت نیا و موسوي،  کارشناسان و نامه پرسش هاي ؤالنامه، س پرسش :عبارتند از

 تفـوق ، رجحان، برتري معناي  به بندي اولویت: ي تاپسیس چند معیاره گیري تصمیم روشو  بندي اولویت، 
اجـراي   هـا، مشـی  خـط  هـا،  هدف آن که با و مالکی است معیار ،اولویت .است آمده تقدم و سبقت، افضلیت

مشـابه   مـوارد  بـه  نسبت را شده یاد هاي مقوله از هر یک خرتأ و تقدم و شود سنجیده می ها پروژه و هابرنامه
 روش ،بنـدي  اولویـت  بـراي مـدیریتی   هـاي  . یکی از روش)1391(رحیمی و رنجبر دستنانی،  کندبیان می

 نیازمنـد  روش تاپسیس .شود شمرده می MADM در جبرانی هاي روش جمله از تاپسیس است. این روش

به  را آن ،مناسب هايمقیاس از استفاده با باید نیز کیفی هايشاخص براي و است یهاي کمداده از استفاده
 1981در سـال   2یون این روش توسط هوانگ و ).1388نیري،  (مهرگان و دهقانتبدیل کنیم  یکم مقادیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dalkey & Helmer  
2. Hoyang & Yon 
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 فاصله ترین کوتاه انتخاب ،بندي مدل با توجه به تعریف اولویت مفهوم این به سخن دیگر،مطرح شده است. 

 ضـوابط  بـا  کـه  مسـائلی اسـت   حـل  براي منفی آل ایدهحل  راه از فاصله دورترین مثبت و آلایده حل راه از

(بهترین حالـت) و   هاي مثبتآل) که ایده1390همکاران:(زنگی آبادي و  روست هروب متعددي گیري تصمیم
و  نیـا  (حکمـت  کنـد هـا محاسـبه مـی   یـک از شـاخص   هـاي منفـی (بـدترین حالـت) را بـراي هـر      آل ایـده 

  ).  362 :1390موسوي،

  مورد مطالعه ي معرفی منطقه
اسـاس   قـرار دارد. بـر   کشـور  غربـی  ضلع ي میانه در ،مربع لومتریک 24434 حدود در وسعتی با کرمانشاه استان
 اسـت  دهسـتان  85 و بخـش  29 شـهر،  28 شهرستان، 14 داراي استان کرمانشاه ،کشوري بندي تقسیم آخرین

ر قـرا  دلیـل  به و رود یم شمار به ایران فرهنگی و تاریخی هاياز استان کرمانشاه ). امروزه1390زاده،  (نوري و تقی
 راه سر بر شدن واقع و عراق کشور با يهمجوار نیز و غرب به و شرق جنوب به شمال محور دو تقاطع در گرفتن

  ).  2ي  شماره (شکل است برخوردار اهمیت بسیاري از ،بغداد و کربال زیارتی شهرهاي
  

  
  . موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه در کشور 2شکل 

  (ترسیم نگارندگان)

قطـب   پـنج هاي صورت گرفته در طـرح جـامع گردشـگري، اسـتان کرمانشـاه بـه       بندي با توجه به تقسیم
کنگاور تقسیم شده اسـت کـه هـر کـدام از ایـن       و آباد غرب گردشگري کرمانشاه، اورامانات، قصرشیرین، اسالم

بـر ایـن اسـاس     .گردشگري را به خود اختصاص داده است ي ها و مناطق نمونهشهرستان ،هاي گردشگريقطب
نمونـه و قطـب گردشـگري     ي بیشـترین منطقـه   ،گردشگري ي نمونه ي منطقه 15گري اورامانات با قطب گردش
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  ).2 ي شماره (جدول را داردکمترین تعداد مناطق نمونه در استان  ،نمونه ي منطقه 5آباد غرب با  اسالم

  گردشگري گردشگري استان کرمانشاه ي کلی مناطق نمونه هاي . مشخصه2جدول 
  تحت پوشش ي مناطق نمونه  هاي تحت پوشششهرستان  نام قطب

نوژیوران، طاقبستان، بیستون، تاالب هشیالن، سراب نیلوفر، سراب هرسین،   هرسین کرمانشاه، بیستون،  کرمانشاه
  سهراب ي گاماسیاب، سراب قنبر، چشمه ي سو، رودخانهقره ي رودخانه

  گیالنغرب، قصرشیرین،  قصرشیرین
  سرپل ذهاب

تنگ حمام، سدگیالنغرب، سراب گرم،  امام حسن، سراب گلین، چارقاپی، پیران، چم
  هاي قصرشیرین، بازي دراز، سراب مورت، منطقه دیرهنخلستان

  سراب کرند، آتشکده شیان، پارك جنگلی مرصاد، سراب شرف آباد، ریجاب  کرند غرب، داالهو اسالم آبادغرب،  اسالم آبادغرب

آبشارگروس، معبد اناهیتا، گزنهله، سراب ماران،  -فشعلیا، سرابدربندصحنه، چرمله  کنگاور صحنه، سنقر،  کنگاور
  سیرجان، بدر و پریشان

  جوانرود، پاوه، روانسر،  اورامانات
  ثالث باباجانی

داالنی، قوري قلعه، نودشه، سراب روانسر، شروینه، هجیج، شمشیر، چشمه ریزه، 
  برگ، بید میري، نوسود، بوزین مرخیلازگله بمو، ویس القرن، مامیشان، سفید 

  1391استان کرمانشاه،  يو گردشگر یدست عی، صنایفرهنگ راثیسازمان ممنبع: 
  

طبیعـت   ،زمین گردشگري انواع گردشگري همچون  گردشگري استان داراي قابلیت ي نمونه ي منطقه 50
 تجاري، تفریحـی، ورزشـی و انـواع    ـ،  تاریخی، مذهبی، جنگ، فولکولور، بازرگانی  گردي، گردشگري کشاورزي

انـد   قطب گردشگري استان پراکنـده  5ر گردشگري د ي نمونه ي منطقه 50که این  هستندگردشگري روستایی 
  ).3ي  (شکل شماره

  

 
  گردشگري استان کرمانشاه ي . موقعیت مناطق نمونه3شکل 

 هکتـار تـا   15وسعت این منـاطق متفـاوت و از    ،همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه 
 ،گردشـگري  ي سیس مناطق نمونـه أتدستور کار در  انجام شده بندي با توجه به تقسیم. استهکتار متغیر  150
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در پـژوهش حاضـر بـا     بنابرایناند. شده بندي دسته(ملی، استانی، محلی)  در سه سطحمناطق بر اساس وسعت 

ستان کرمانشاه پرداختـه شـده   گردشگري ا ي نمونه ي منطقه 50رد ابی وضعیت بارزی به ،توجه به وسعت مناطق
 ي منطقـه  4 و اسـتانی  ي نمونه ي منطقه 8محلی،  ي نمونه ي منطقه 38 کرمانشاه بر این اساس در استان است.
در اسـتان کرمانشـاه    اي گفته . بهالمللی وجود ندارد بین ي نمونه ي منطقه این استانوجود دارد. در ملی  ي نمونه

درصـد در سـطح محلـی     76درصد در سطح اسـتانی و   16گردشگري در سطح ملی،  ي درصد مناطق نمونه 8
تـوان بـا بـاال بـردن     مـی  )؛ امـا 4ي  (شکل شـماره  المللی وجود نداردگردشگري بین ي نمونه ي هستند و منطقه

 المللـی در اسـتان بـود   د گردشـگران بـین  المللـی شـاه  استان در سطح بین ي کیفیت خدمات در مناطق نمونه
  .)1391زاده،  (تقی

  

  
  گردشگري استان کرمانشاه ي رد مناطق نمونه. درصد ظرفیت ب4شکل

  1391هاي پژوهش، یافتهمنبع: 
  

  هامواد و روش
بـراي   اسـت. توصـیفی تحلیلـی    ،آن پـژوهش در اي و روش توسـعه ـ به لحاظ هدف، کاربردي   پیش روپژوهش 

نامـه، مصـاحبه و مشـاهده     پرسـش  ماننـد  ،هـاي میـدانی  بررسـی  و اياطالعات از مطالعات کتابخانهآوري  جمع
ریـزان گردشـگري و کارشناسـان     نظران، برنامـه  آماري پژوهش کارشناسان، صاحب ي جامعه .استفاده شده است

 کار گرفته شـده در  به هايشاخص. هستندمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان کرمانشاه  ي اداره

نفـر از افـراد    11نظـرات    بـاز ارزیـابی شـده کـه از     ي نامـه  طریق پرسـش  از و دلفیروش  از استفاده باپژوهش 
 ي شاخص اصـلی بـراي ادامـه    10در نهایت  و )3 ي شماره (جدول نظر در این زمینه استفاده شده است صاحب

   تدوین شدند. ها شاخصهاي بعدي نیز بر اساس این نامه پژوهش انتخاب و پرسش
  

76%

16%

8% 0%

محلی  استانی ملی بین الملی
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  دلفی گویان در روش پاسخ هاي ویژگی. 3جدول

  دیپلم  کارشناس (گردشگري)  گردشگرریزي  کارشناس ارشد برنامه  نظر) صاحبدکترا (

5  5  1  0  
 1391هاي پژوهش، یافتهمنبع: 

  
 تاپسـیس  ي چند معیـاره  گیري تصمیم روشهاي پژوهش از نامه هاي حاصل از پرسشبعد از پیمایش داده

  شد که فرآیند آن در ادامه شرح داده شده است.براي تجزیه و تحلیل عناصر موضوع استفاده 

   پژوهشهاي  یافته
  دلفی روشها با استفاده از ارزیابی شاخص

ارزیـابی   ،ثیر بیشـتري دارنـد  أگردشگري تـ  ي شاخص مهم که در ایجاد مناطق نمونه 10 ،دلفی روشاساس  بر
هاي حاصـل   ها در ایجاد مناطق نمونه در استان کرمانشاه با کمک دادهسپس میزان اثرگذاري این شاخص .شد

  ).4ي  شماره (جدول شده است بندي نامه بعدي امتیاز از پرسش
  

  گردشگري ي هاي ارزیابی شده براي انتخاب مناطق نمونه. شاخص4جدول

  نام شاخص  ردیف
 آن هاي جاذب گردشگري یا مجاور ویژگی یا ویژگی یک در شدن واقع 1

  مناسب) اي (اقلیم گردشگريناحیه خاص وهوایی آب شرایط بودن دارا  2
  وضعیت بصري مناطق  3
  مساحت کافی  4
  وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات  5
  هاي مناطقزیرساخت ي توسعه بودن عملی یا بودن دسترس در  6
  منطقه با محیط اطراف ي جاذبه تجانس  7
  اثرات زیست محیطی  8
  اقتصادي تأثیرات  9
   هاي امنیتی کیفیت شاخص  10

  1391هاي پژوهش، منبع: یافته
 

  
هاي جـاذب   ویژگی یا ویژگی یک در شدن شاخص واقع ،گردشگري ي بر این اساس در ایجاد مناطق نمونه

اول، شاخص وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات با امتیاز  ي در رتبه 17/0 آن با امتیاز گردشگري یا مجاور
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 دارا بـودن  ،ترتیـب  سوم و سپس به ي در رتبه 12/0هاي امنیتی با امتیاز دوم، کیفیت شاخص ي در رتبه 13/0

 عملـی  یـا  بـودن  دسترس ، در1/0مناسب ) با امتیاز وزنی  (اقلیم گردشگري ايناحیه خاص وهوایی آب شرایط

، اثرات اقتصـادي  091/0 با امتیاز ، وضعیت بصري مناطق097/0هاي مناطق با امتیاز زیرساخت ي توسعه بودن
منطقـه بـا محـیط اطـراف بـا امتیـاز        ي ، تجانس جاذبه077/0، اثرات زیست محیطی با امتیاز 084/0با امتیاز 

  ).5 ي شماره (شکل اند گرفتههاي بعدي  در رتبه 065/0و شاخص مساحت کافی با امتیاز  066/0
  

  
 )1391هاي پژوهش، گردشگري( یافته ي ثر در انتخاب مناطق نمونهؤهاي م. نمودار شاخص5شکل 

گردشـگري بـا    ي اسـاس تـوان منـاطق نمونـه     هاي گردشگري استان کرمانشاه برقطب بندي رتبه
  تاپسیسچند معیاره  گیري تصمیم روشاستفاده از 

هـا   کـه هـر کـدام از ایـن قطـب      استقطب اصلی  5هاي گردشگري استان شامل طور که گفته شد قطب همان
بـراي ارزیـابی وضـعیت     بنـابراین  .شـود  را شامل مـی گردشگري و چندین شهرستان  ي نمونه ي چندین منطقه

ي تحـت پوشـش در هـر قطـب اسـتفاده شـده اسـت بنـابراین         از ظرفیـت منـاطق نمونـه    ،هاگردشگري قطب
تا با توجه بـه ایـن    انجام شدهگردشگري استان  ي نمونه ي منطقه 50ظرفیت گردشگرياساس  بر بندي اولویت
هاي گردشگري اسـتان حاصـل شـود. بنـابراین     جانبه نسبت به وضعیت گردشگري در قطب همه يدید ،ارزیابی

آن،  پـس از گردشگري پرداخته شده و  ي نمونه ي منطقه 50نامه در  هاي حاصل از پرسشابتدا به پیمایش داده
 هـاي امتیاز بندي نمونه و دسته ي هر شاخص در هر منطقه ي شده کسب هايبه ارزیابی میانگین مجموعه امتیاز

اسـتفاده شـده   روش تاپسـیس  هـا از  تجزیه و تحلیل داده برايهر قطب گردشگري پرداخته شده است. سپس 
  بر این اساس مراحل ذیل صورت پذیرفته است. .است

    شاخص. mو گزینه   nها بر اساس ماتریس دادهتشکیل  اول: ي مرحله
بـا توجـه    است که در اینجا همان امتیاز هر شاخص گردشگري براي هر قطب گردشگري ،ماتریس پایه در واقع

0
0.02
0.04
0.06
0.08

0.1
0.12
0.14
0.16
0.18

1شاخص 2شاخص  3شاخص 4شاخص 5شاخص 6شاخص 7شاخص 8شاخص 9شاخص 10شاخص



  1391 پاییز، 4 شماره سال دوم، ،جغرافیا و پایداري محیط  86

 
عنوان شاخص خـام قلمـداد شـده      دست آمده و به بهبه میانگین امتیاز کسب شده توسط مناطق تحت پوشش 

  ).5ي  (جدول شماره است
  هاي گردشگري استان هاي گردشگري قطبشاخص ي ماتریس اولیه. 5جدول

X10  X9  X8  X7  X6  X5  X4  X3 X2  X1 
 شاخص

 نام قطب
9/0  66/0  65/0  77./0  75/0  65/0  82/0  82/0  86/0  87/0  کرمانشاه 

83/0  59/0  61/0  7/0  66/0  48/0  75/0  75/0  81/0  83/0  کنگاور 

85/0  64/0  64/0  78/0  64/0  48/0  76/0  76/0  8/0  87/0  اورامانات 

86/0  59/0  64/0  75/0  61/0  49/0  74/0  78/0  8/0  82/0 آباد غرباسالم   

84/0  58/0  58/0  75/0  62/0  46/0  76/0  79/0  8/0  84/0  قصرشیرین 

  
  .1ي  شماره ي ه(بی مقیاس) از طریق رابط ها و تشکیل ماتریس استاندارد داده کردناستاندارد  دوم: ي همرحل

آن در جـدول  تـایج  انـد کـه ن   دسـت شـده   و یک استاندارد 5ي  شماره هاي خام جدول دادهدر این مرحله، 
  آمده است. 6ي  شماره

  )1ي  رابطه
 


m
i ij

ij
ij

a

a
R

1
2

 

  هاي گردشگري استان کرمانشاههاي خام قطب. استاندارد کردن داده6جدول 

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
 شاخص

نام قطب    
47/0  48/0  52/0  42./0  51/0  43/0  47/0  47/0  47/0  46/0  کرمانشاه 

44/0  43/0  49/0  42/0  45/0  32/0  43/0  43/0  44/0  44/0  کنگاور 

45/0  47/0  52/0  46/0  43/0  32/0  44/0  44/0  44/0  46/0  اورامانات 

45/0  43/0  52/0  45/0  41/0  33/0  44/0  45/0  44/0  43/0 آباد غرباسالم   

44/0  42/0  47/0  45/0  42/0  31/0  47/0  45/0  44/0  44/0  قصرشیرین 
  1391 هاي پژوهش،یافته منبع:

  
  )Vمقیاس وزین (و ایجاد ماتریس بی ها شاخصتعیین وزن هر یک از  سوم: ي همرحل

 طور همان ند،هاي گردشگري یکسان نیستها در قطباز آنجایی که اهمیت شاخص: هاالف) تعیین وزن شاخص
 (جـدول  هـاي پـژوهش وزن داده شـده اسـت    شـاخص  به نامه هاي حاصل از پرسشاساس دادهر که گفته شد ب

  ).7 ي شماره
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  ارزیابی شده ها شاخص. اوزان 7جدول 

X10  X9  X8  X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1 شاخص  
  17/0  1/0  091/0  065/0  13/0  097/0  066/0  077/0  084/0  12/0  امتیاز

  1391پژوهش، هاي یافتهمنبع:  
  

 .)8ي  (جدول شماره آمده استدست  بهنتایج استاندارد موزون ، 6ي  شمارهب) با اعمال این اوزان در جدول 

 گردشگري قطب کرمانشاه ي . جدول استاندارد موزون مناطق نمونه8جدول

X10  X9  X8  X7  X6  X5  X4  X3 X2  X1 
  شاخص

 ها قطب 

  کرمانشاه  0782/0  047/0  0427/0  0305/0  0559/0  0494/0  0/.0303  04/0  0403/0  0564/0

  کنگاور  0748/0  044/0  0391/0  0279/0  0416/0  0436/0  0277/0  0377/0  0361/0  0528/0

  اورامانات  0782/0  044/0  04/0  0286/0  0416/0  0417/0  0303/0  04/0  0394/0  054/0

  آباد غرباسالم  0731/0  044/0  0409/0  0286/0  429/0  0397/0  0297/0  04/0  0361/0  054/0

  قصرشیرین  748/0  044/0  0409/0  0305/0  0403/0  0407/0  0297/0  0297/0  0352/0  0528/0
  1391هاي پژوهش، منبع: یافته

  
حالـت   نیتر نییپا(باالترین و  آل منفی آل مثبت و ایده ي ایدهها حالت کردن مشخص چهارم و پنجم: ي همرحل

  هر شاخص)

  )2ي  رابطه        njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1min,max 21  

  )3ي  رابطه        njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1max,min 21  
  

  هاي گردشگري استان کرمانشاهشاخص در قطبر آل مثبت و منفی ه هاي ایدهجدول حالت .9جدول

X10  X9  X8  X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1  شاخص  

0564/0  0403/0  04/0  0303/0  0494/0  0559/0  0305/0  0427/0  047/0  0782/0  A 

0528/0  0352/0  0297/0  0277./0  0397/0  0403/0  0279/0  0391/0  044/0  0731/0  A 
  1391هاي پژوهش، منبع: یافته

  
  ):푆( حداقل گزینه) و푆( آل ایده گزینه ي براي ا فاصلهتعیین معیار  ششم: ي همرحل

푆  )4ي  رابطه = 푉 − 푉 		 ; 											푖 = 1, 2, … ,푚 
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푆  )5ي  رابطه = 푉 − 푉 		 ; 											푖 = 1, 2, … ,푚 

  
  آل مثبت و منفی هاي ایدههر قطب گردشگري از حالت ي فاصله . 10جدول

푺풊  푺풊   قطب گردشگري ي مناطق نمونه 
 کرمانشاه  00143/0  0257029/0

 کنگاور  01863/0  009197/0
 اورامانات  01703/0  012842/0
 اسالم آباد غرب  01813/0  01108/0
 قصرشیرین  02209/0  00422/0

  1391هاي پژوهش، منبع: یافته
  

  ).11(جدول آل ) به وضعیت ایده푖 )A ي نزدیکی نسبی گزینه ي همحاسب هفتم: ي همرحل

푆퐿  )6ي  رابطه =
푆

푆 + 푆
; 				0 ≤ 푆퐿 ≤ 1; 				푖 = 1, 2, … … . .푚 

 (امتیاز نهایی) آل نزدیکی نسبی هر قطب گردشگري به وضعیت ایده .11جدول 

푺풊  سطح   قطب گردشگري ي مناطق نمونه  رتبه 
 کرمانشاه  1  9448/0  بسیارخوب

 کنگاور  4  33044/0  ضعیف
 اورامانات  2  42981/0  متوسط
 اسالم آباد غرب  3  37936/0  ضعیف

 قصرشیرین  5  16064/0  بسیار ضعیف
 1391هاي پژوهش، منبع: یافته

  
 ،، انجام شده است و بر اساس طیف لیکـرت  푆퐿بر اساس میزان هاگزینه بندي هشتم اولویت ي در مرحله

 4/0، متوسـط  4/0 تـا  2/0، ضعیف 2/0تا صفر (بسیار ضعیف  ي طبقه پنجآل در  نزدیکی نسبی به وضعیت ایده
ي  دست آمـده در جـدول شـماره    اند. نتایج به دهش) سطح بندي 1تا  8/0، بسیار خوب 8/0تا  6/0خوب  ،6/0تا 
گردشگري تحـت پوشـش    ي نمونه ي منطقه 10 است، که مشخص شده طور همانآمده است. بر این اساس  11

و در  هسـتند  داراي ظرفیـت بیشـتري   هـا  نسبت به دیگر قطـب ،  푆퐿= 9448/0کرمانشاه با  قطب گردشگري
گردشگري تحت پوشش قطب گردشگري اورامانـات بـا    ي نمونه ي منطقه 15اند و سطح بسیار خوب قرار گرفته

 آبـاد  قطـب گردشـگري اسـالم    ي . مناطق نمونـه اند دوم و سطح متوسط ارزیابی شده ي در رتبه42981/0امتیاز 



  89  هاي گردشگري استان کرمانشاه براساس.....بندي قطب اولویت

 
شـیرین  رگردشگري قطب گردشـگري قص  ي نمونهضعیف ارزیابی شده است و مناطق   푆퐿= 37936/0غرب با 

است و در سطح بسـیار   16064/0 برابر رقم گرفتهصورت  با توجه به ارزیابی استنمونه  ي منطقه 11که شامل 
  ).7و  6ي  هاي شماره ( شکل ضعیف قرار دارند

  
   هاي گردشگري استان کرمانشاهنهایی قطب بندي . رتبه6شکل

  1391هاي پژوهش، یافتهمنبع: 

تنهـایی مـالك تـوان     توانـد بـه  گردشگري در یـک قطـب نمـی    ي تعداد باالي مناطق نمونه ،بر این اساس
کیفیـت خـدمات و تسـهیالت و     ،گردشگري همچون يهابلکه وجود دیگر شاخص ،گردشگري آن منطقه باشد

گردشگري یـک   همگی در وضعیت و مانند آن،ها، وضعیت امنیت، اقلیم گردشگري مناسب زیرساخت ي توسعه
  منطقه سهیم هستند. 

  
  هاي گردشگري استان کرمانشاهنهایی قطب بندي . سطح7شکل

  1391هاي پژوهش، بر اساس یافته نگارندگان: ترسیم

اورامانات

کنگاور

کرمانشاه

اسالم آباد غرب

قصرشیرین

0.42981

0.33044

0.9448

0.37936

0.16064
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هاي گردشگري اسـتان  گردشگري قطب ي هاي گردشگري در مناطق نمونهارزیابی وضعیت شاخص

  کرمانشاه
هـاي  و در ارتبـاط بـا شـاخص    ي گردشگري در استان کرمانشاه نمونه ي منطقه 50 يهابا ارزیابی میانگین داده

هـاي جـاذب   ترتیب قرارگیـري در کنـار ویژگـی     به ،گردشگري استان ي مورد بررسی پژوهش، در مناطق نمونه
وهـوایی   در سـطح بسـیار خـوب، وجـود شـرایط آب      )85/0با امتیـاز  (هاي امنیتی گردشگري و کیفیت شاخص

در سـطح   )77/0(مناسـب، مسـاحت و وضـعیت بصـري منـاطق      ) 81/0دشـگري ( هاي گرفعالیت برايمناسب 
هـاي   از ویژگی ،محیطی و اقتصادي و تجانس با محیط زیست آثارهمچون  ،هاو دیگر شاخص قرار دارندمناسب 

داراي  51/0 اما کمبود تسهیالت و خدمات و وضعیت دسترسی به این مناطق با امتیاز هستند،بارز این مناطق 
هاي گردشگري و شـرایط امنیتـی و   وجود جاذبه  بنابراین با توجه به .امتیاز و ضعیف ارزیابی شده است کمترین

هـاي  بایـد کیفیـت خـدمات و تسـهیالت و توسـعه زیرسـاخت       ،وهواي مناسب و وضعیت بصري این مناطق آب
  ). 8ي  شماره (شکل اساسی در این مناطق را توسعه داد

  

 
  گردشگري استان کرمانشاه ي هاي گردشگري در مناطق نمونهارزیابی شاخص. 8شکل

  1391 ،هاي پژوهشیافتهمنبع: 
  
گردشـگري قطـب    ي هـاي گردشـگري اسـتان، منـاطق نمونـه     با توجه به ارزیابی صورت گرفته در قطـب  

گـذاري منـاطق   اسـت و وا  برخوردارتري  از وضعیت مناسب ،هاي دیگر گردشگري در سنجش با قطب ،کرمانشاه
 گـذاري  توجیـه اقتصـادي داشـته و باعـث اتـالف سـرمایه       ،گذاران قطب کرمانشاه به سرمایه گردشگري ي نمونه

آل رسانده و با ایجاد تسهیالت  ریزان گردشگري باید مناطق نمونه را به وضعیت ایده بنابراین برنامه .نخواهد بود
  استان فراهم آورند.  ي نمونه گذاري را در مناطق شرایط سرمایه ،و امکانات ویژه
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  گیري نتیجهبحث و 

س ظرفیـت  اسا این بر است. سیتاناو  کارو ر،مو گیل هاي پژوهش هايیافته راستاي درحاضر  پژوهش هايیافته
 کرمانشـاه  اسـتان  در گردشـگري  ي نمونـه  ي طقـه من 50براساس توان  ،هاي گردشگري استانگردشگري قطب

 جـذب  و گـذاري  سـرمایه  بـراي  برخوردارنـد،  آل ایـده  وضـعیت  به نسبی نزدیکیاز هایی که و قطب ارزیابی شد

ریزان گردشگري استان باید توجه داشـته باشـند    برنامه ،. براساس نتایج این پژوهشهستند اولویت در گردشگر
گردشگري محصول جـذاب و   ي باید در مناطق نمونه ،هاي گردشگري استانگردشگري در قطب ي توسعه براي

گردشـگري   ي هاي گردشگري در مناطق نمونهاین درحالی است که بر اساس ارزیابی شاخص کرد.تنوع ایجاد م
و ضـعیف ارزیـابی   ) 51/0(تسهیالت و خدمات و وضعیت دسترسی به این مناطق داراي کمترین امتیاز  ،استان

 (شـکل  محصول گردشگري در منـاطق نمونـه ایجـاد شـود     ، بایداین مناطق ي توسعه برايبنابراین  .شده است
  ). 8ي  شماره

آل ارزیـابی   نزدیکی نسبی هر قطب گردشگري بـه وضـعیت ایـده    ،همچنین براساس ارزیابی صورت گرفته
 ي منطقـه  10قطب گردشـگري کرمانشـاه بـا     ،هاي گردشگري استاندر بین قطب ،شد و بر اساس این ارزیابی

هـا از شـرایط گردشـگري بهتـري برخـوردار      نسبت به دیگر قطب 푆퐿 = 9448/0زان گردشگري با می ي نمونه
ي  داشتن تعـداد بـاالي منـاطق نمونـه     فقطکه  دهد و نشان می) 11ي  و جدول شماره 6ي  شماره ( شکل است

نیـز  هاي گردشگر بلکه وجود دیگر شاخص ،گردشگري یک منطقه باشد ي تواند نشان از توسعه گردشگري، نمی
 ي نمونـه  ي منطقـه  15به طوري که قطب گردشگري اورامانات با  ؛دناي دارها سهم عمدهاین قطب ي در توسعه

صـورت گرفتـه    بندي هاي بعدي قرار دارند. رتبههاي گردشگري در رتبهدوم و سایر قطب ي گردشگري در رتبه
در سـطح بسـیار    ،گـذاران  ي به سرمایهکرمانشاه براي واگذارگردشگري قطب  ي دهد که مناطق نمونهنشان می

پـذیري کمتـري    در این مناطق توجیه اقتصادي داشـته و از میـزان ریسـک    نگذارا و سرمایهشده خوب ارزیابی 
انـد و  قطب گردشگري اورامانات در سطح متوسط ارزیـابی شـده   ي برخوردارند. همچنین وضعیت مناطق نمونه

بر این اساس در حال حاضـر در اسـتان کرمانشـاه    ). 7 ي شماره کلش( ها در سطوح بعدي قرار دارندسایر قطب
ي باالتري  آل برخوردارند را تقویت و مناطقی که رتبه باید مناطقی که از نزدیکی نسبی کمتري به وضعیت ایده

و گـذار   ي پـایین بـه سـرمایه    کرد؛ چون واگذاري مناطق بـا رتبـه   گذاران آماده دارند را براي واگذاري به سرمایه
گذاران در داخل این مناطق، توجیه اقتصادي نداشته و باعث اتـالف منـابع و عـدم     گذاري توسط سرمایه سرمایه

هـاي کمـی، همچـون     کارگیري روش ریزان گردشگري استان با به تحقق اهداف خواهد شد. از سوي دیگر برنامه
گیـري را   قابلیت اطمینان تصمیم توانند هاي مدیریتی، می گیري گیري چندشاخصه در تصمیم هاي تصمیم روش

  افزایش دهند. 
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