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چکیده
اولویتبندی قطبهای گردشگری میتواند معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین جاذبههای
گردشگری و تعدیل نابرابری بین نواحی باشد و گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری باشد .هدف از
انجام این تحقیق ،ارزیابی و اولویتبندی کانونهای گردشگری بر اساس مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی
و روش نسبت جمعی (آراس) فازی است .برای این منظور ،ابتدا شاخصهای مؤثر بر توسعه کانونهای
گردشگری در سه حوزه طبیعی -اکولوژیکی ،مکانی-کالبدی-خدماتی و اقتصادی-اجتماعی با استفاده از
ادبیات موضوع و نظرات خبرگان شناسایی میشوند .پس از گردآوری دادهها به فرم اعدا فازی مثلثی ،از
روش آنتروپی شانون فازی اهمیت و وزن هر یک از معیارها در توسعه کانونهای گردشگری شناسایی
میشود .سپس با استفاده از روش آراس فازی به ارزیابی و اولویتبندی کانونهای گردشگری پرداخته
میشود و کانونهایی که پتانسیل بیشتری برای سرمایهگذاری دارند ،مشخص میشوند.
واژگان کلیدی :کانونهای گردشگری ،توسعه گردشگری ،وزن معیار ،آنتروپی شانون فازی ،آراس

فازی.

 .1عضو هیئت علمی ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد(.نویسنده مسئول)؛
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 .2کارشناسی ارشد ،مدرس دانشگاه پیام نور شهرکرد ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه پیام نور،
شهرکرد.
 .3کارشناسی ارشد ،مدرس دانشگاه آزاد شهرکرد ،گروه معماری ،دانشکده معماری ،شهرکرد.
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مقدمه
رشد و گسترش شهرنشينی و نياز جوامع شهرنشين به بازدید از جاذبههای گردشگری ،سبب
سرازیر شدن خيل عظيمی از جمعيت شهرنشين به نواحی و مکانهایی شده است که در آنها
جاذبههای گردشگری وجود دارد (تقوی و همکاران .)3088 ،8این وضعيت زمانی نمود بيشتر و
عينیتری پيدا خواهد کرد که منطقه ،پتانسيلهای گردشگری متنوع و منحصربهفردی داشته
باشد (توکلی و همکاران .)3080 ،3بر این اساس ،در برنامهریزیهای گردشگری تالش جهت
شناخت نواحی گردشگری ،معرفی نواحی گردشگری مستعد ،ارزیابی نوع جاذبه مناطق،
ارزیابی مناطق مستعد سرمایهگذاری ،تالش جهت توسعه پایدار نواحی گردشگری و تمرکز بر
فعاليتهای خاص در این مناطق مدنظر قرار میگيرد .لذا بر اساس این رویکرد ،از یکسو
مناطق مستعد باید شناسایی شوند و از سوی دیگر در برنامهریزی توسعه توریسم راهبردها و
مقرراتی تنظيم و به کار گرفته شود که جوابگوی نياز گردشگران و متناسب با توسعه پایدار
باشد (رضایی و همکاران8934 ،؛ نسترن و همکاران .)3088 ،9امروزه تجربيات نظری و اجرایی
متعددی بر همين اساس در سطح دنيا برای مطالعه ،بررسی ،برنامهریزی و مدیریت مناطق
گردشگری وجود دارد که همگام با پيشرفتهای فناوری روندی صعودی دارند (تسای و
همکاران .)3080 ،4بهمنظور برنامهریزی صحيح توریسم و برنامهریزی صحيح توریسم و برنامه
توسعه یکپارچه در کشور ،شناخت قطبهای گردشگری هر ناحيه امری ضروری است
(ابراهيمزاده و همکاران .) 8938 ،در همين راستا برای تدوین برنامه استراتژی و توسعه
گردشگری در مناطق مختلف کشور اولویتبندی قطبهای گردشگری میتواند معياری برای
تعيين مرکزیت و همچنين تعيين جاذبههای گردشگری و تعدیل نابرابری بين نواحی باشد و
گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری در این نواحی باشد (حاجی نژاد و همکاران،
 .)8933لذا با توجه به تفکر توسعه گردشگری در تمام مناطق کشور و اینکه یکی از راهکارهای
رشد صنعت مذکور اولویتبندی قطبهای گردشگری و تدوین برنامههای استراتژیک جهت
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توسعه قطبهای گردشگری در سطح کشور است .شناخت اولویتهای گردشگری نقش
مهمی در برنامهریزیهای مدیریتی و انتخاب مقاصد گردشگری دارد (توکلی و همکاران،
 .)3080لذا چنانچه اولویتبندی مناطق با استفاده از شاخصهای علمی صورت پذیرد توسعه
گردشگری ،عدالت اجتماعی ،اقتصادی و خدماترسانی در سطح نواحی گردشگری شکل
میگيرد و از سوی دیگر با تدوین الگویی راهبردی میتوان از گردشگران ملی و بينالمللی
بهره برد و زمينه توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در قطبهای گردشگری را فراهم نمود
(شماعی و موسی وند .)8930 ،در این تحقيق سعی بر این است با توجه به توزیع فضایی
جاذبههای گردشگری در منطقه مورد مطالعه نسبت به اولویتبندی و سطحبندی قطبهای
گردشگری با توجه به چهار شاخص (طبيعی ،تاریخی ،تفریحی ،تجاری) اقدام شود.
هدف از انجام این تحقيق ابتدا شناسایی شاخصهای مؤثر بر توسعه گردشگری در شهرستان
کوهرنگ است .یکی دیگر از اهداف این تحقيق ارزیابی و اولویتبندی قطبهای گردشگری
شهرستان کوهرنگ با توجه به شاخصهای شناساییشده بر اساس مدل یکپارچه آنتروپی فازی
و روش آراس فازی است.

مباني نظری و پیشینه تحقیق
مقاالت متعددی در کشورهای مختلف در زمينه تأثيرات اقتصادی گردشگری ارائه شده است.
از کارهای انجامشده در زمينه ارتباط بين گردشگری و توسعه اقتصادی میتوان به مطالعه
غفاری و ترکی ( )8988اشاره کرد که در مقاله خود به این نتيجه دست یافتند که ميان افزایش
شمار گردشگران ،رونق گردشگری و بهبود شاخصهای اجتماعی -اقتصادی ،رابطن معنیدار
وجود دارد .غفوریان و صداقتی ( )8930در مقاله خودشان به بررسی نقش توسعه گردشگری
در اقتصاد شهرها پرداختند و بهطور خاص به نقش پارک آبی در جذب گردشگر برای شهر
مقدس مشهد و در انتها به ارائه راهکار جهت بهرهوری بيشتر این مجموعه پرداختند .میتوان
گفت پارکهای آبی یکی از جاذبههای گردشگری هستند که میتوانند نقش مؤثری در جذب
توریست و اشتغالزایی در شهرها و کشورها داشته باشند.
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در برخی دیگر از مطالعات انجامشده در ادبيات موضوع به ارزیابی و امکانسنجی توسعه
گردشگری در حوزههای مختلف پرداخته شده است .در ادامه به بررسی این مقاالت
میپردازیم .بهعنوانمثال ،وظيفهشناس و همکاران ( ،)8933در پژوهشی به ارزیابی جامع
توانمندیها و امکانسنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان پيرانشهر با استفاده از مدل هيبریدی
سوات و تحليل شبکهای پرداختند .فتحی و همکاران ( )8933در مقاله خود با استفاده از مقایسه
دو روش ژئومورفوتوریستی پرالونگ و پریرا ،قابليتهای گردشگری برخی از بناهای تاریخی
شهر تبریز را مورد ارزیابی قرار دادند .در روش پریرا عيار ژئومورفولوژیکی و مدیریتی و در
روش پرالونگ عيار گردشگری و بهرهوری مورد ارزیابی قرار گرفته است .آرا و همکاران
( )8939به ارزیابی توانمندی سه غار سرآب ،سيد عيسی و چهلپله واقع در استان چهارمحال و
بختياری از نظر ژئوتوریستی با استفاده از روشهای پرالونگ و اصالح شده پرالونگ (کوچين)
پرداختند .نتایج حاصل از این دو روش نشان داد که بر اساس روش کوچين غار سرآب دارای
اولویت اول به لحاظ پتانسيلهای گردشگری است و غار چهلپله و سيد عيسی در اولویت دو و
سوم قرار دارند.
در پژوهش انجامشده توسط مروتی شریفآبادی و همکاران ( )8935در زمينه توسعه
گردشگری ،با توجه به اهميت توسعه صنعت گردشگری ،به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه این
صنعت در استان یزد پرداخته است .پس از شناسایی این عوامل ،با استفاده از تکنيک
تصميمگيری ویکور در فضای فازی به ارزیابی و اولویتبندی این عوامل پرداخته شده و رتبه
هر عامل ،در مقابل سایر عوامل مشخص شده است .ریاحی و همکاران ( )8935در تحقيقی به
سنجش و ارزیابی شاخصهای پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان
طالقان پرداخته است .در این تحقيق با استفاده از روشهای تحليل تصميمگيری چند معياره
تاپسيس فازی و تدوین پرسشنامه به تحليل شاخصهای پایداری گردشگری در  88روستا
پرداخته شده است .بستانی و همکاران ( )8935به بررسی پتانسيلهای گردشگری در بخش
رستاق واقع در شهرستان داراب (جنوب استان فارس) با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی
( )AHPپرداختند .دلشاد ( )8936از روش دیمتل خاکستری برای شناسایی عوامل و عناصر
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تأثيرگذار بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری و بررسی ارتباط بين آنها استفاده کرده
است.
انفسو و همکاران )3084( 8به ارزیابی منظره ساحلی از طریق جداول چکليست با استفاده از 88
پارامتر طبيعی و  8پارامتر انسانی پرداختند .در این تحقيق ،بهمنظور بهبود وضعيت گردشگری
در کوبا 49 ،سایت مورد ارزیابی قرار گرفت .در تحقيقی دیگر ،ژو و همکاران )3085( 3با
استفاده از فرایند تحليل سلسله مراتبی به ارزیابی منابع گردشگری در ویرجينيا در مقایسه با
ایالتهای همسایه پرداختند .ناسا و حسن )3086( 9به ارزیابی پتانسيل منابع گردشگری و مقاصد
بالقوه گردشگری در تایلند پرداختند .در این مقاله  98سایت گردشگری بر اساس  45معيار با
استفاده از روش وزین ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند .گنزالزراميرو و همکاران )3086( 4برای
ارزیابی توزیع فضایی پتانسيل گردشگری روستایی ،از مدل ترکيبی سيستمهای اطالعات
جغرافيایی ( )GISو فرایند سلسله مراتبی تحليلی ( )AHPاستفاده کردند .در مدل پيشنهادی
مؤلفان شش عامل اصلی یعنی پيشنهاد اقامت گردشگری ،فعاليت در مناطق طبيعی ،پيشنهاد غذا،
فعاليتهای فرهنگی ،ارائه حمام در محيط طبيعی و فعاليتهای گردشگری فعال شناسایی شدند .چن
و همکاران )3089( 5یک سيستم خودارزیابی مبتنی بر برنامهریزی کيفيت برای شناسایی و تعيين
اهميت عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در تایوان ارائه دادند .برای این منظور ،مجموعهای از
شاخصهای کليدی مؤثر بر جذب توریست در تایوان شناسایی و اهميت و وزن آنها محاسبه شده
است .عالوه بر این ،مکانيسم خودارزیابی مدیریت کيفيت برای کسبوکارهای گردشگری بر
اساس روش فرایند تحليل سلسله مراتبی و روش دلفی ارائه شده است.
مسيح ٦و همکاران ( )3088یک مدل ارزیابی قابليت و توسعه گردشگری در بخش گردشگری
هراز با استفاده از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی ارائه کردند .در تحقيقی دیگر ،مارتين ۷و
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همکاران ( )3089با استفاده از مدل تحليل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی رقابتپذیری در
صنعت گردشگری استفاده کردند .پنگ و تزنگ )3089( ۱با استفاده از تلفيق روشهای
تصميمگيری چندمعياره تحليل شبکهای و روش ویکور به بررسی بهبود عملکرد ميراث گردشگری
بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار پرداختند .هانگ ۲و همکاران ( )3088از تلفيق روشهای
سيستمهای اطالعات جغرافيایی ،فرایند تحليل سلسله مراتبی و تحليل مؤلفههای اصلی ( )PCAبرای
ارزیابی پتانسيلهای گردشگری در ارتفاعات ویتنام استفاده کردند .در این تحقيق 33 ،مرکز
اکوتوریسم و  45مرکز فرهنگی گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفتند .در تحقيقی دیگر ،از تلفيق
روشهای سيستمهای اطالعات جغرافيایی و روشهای تصميمگيری چندمعياره برای ارزیابی نه
مرکز گردشگری در اطراف دریای سياه در ترکيه استفاده شد (ستين کایا ۳و همکاران.)3088 ،
در جدول زیر خالصهای از تحقيقات انجامشده در حوزه ارزیابی مراکز و کانونهای
گردشگری را نشان میدهد .در ستون سوم این جدول ،روشها و مدلهای ارزیابی کانونهای
گردشگری را نشان میدهد که اغلب روشهای تصميمگيری چندمعياره میباشند .ستون آخر
این جدول نشان میدهد که آیا در روش ارزیابی عدم قطعيت موجود در دادهها و نظرات
خبرگان با استفاده از مفاهيم فازی پشتيبانی شده است یا خير .همانطور که این جدول نشان
میدهد در بيشتر مطالعات انجامشده از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی برای ارزیابی
کانونهای گردشگری استفاده شده است .فرایند تحليل سلسله مراتبی یک روش شناختهشده
برای تعيين اهميت معيارهای ارزیابی و اولویتبندی گزینههای تصميمگيری است .در این
روش از نظرات کيفی خبرگان در قالب مقایسات زوجی معيارها استفاده میشود .یکی از
معایب این روش این است که مبتنی بر نظرات کيفی خبرگان است و در صورت افزایش
مقایسات زوجی معيارها ،امکان باال بودن نرخ ناسازگاری و کاهش دقت در نتایج وجود دارد.
برای دوری از این مشکل ،در این تحقيق از روش آنتروپی شانون فازی برای تعيين اهميت و
وزن معيارها استفاده شده است که یک روش کامالً کمی است که بدون نياز به نظرات کيفی
خبرگان و با استفاده از دادهها  ،قابليت استخراج وزن و اهميت معيارها را دارد .از طرفی دیگر،
1. Peng and Tzeng
2. Hoang
3. Cetinkaya
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ستون آخر جدول ( )8نشان میدهد که در هيچکدام از تحقيقات انجامشده عدم قطعيت موجود
در دادهها یا عدم قطعيت موجود در نظرات خبرگان در مورد معيارها و گزینههای تصميمگيری
در نظر گرفته نشده است؛ اما در این تحقيق ،عدم قطعيتهای موجود در دادهها و نظرات
خبرگان با استفاده از مفاهيم و تئوری فازی در فرایند ارزیابی لحاظ شده است .برای این منظور
از فرم فازی روشهای آنتروپی شانون و روش  ARASاستفاده شده است.
 .خالصهای از تحقیقات انجامشده در زمینه ارزیابی کانونهای گردشگری5جدول

ردیف

منبع

روش/مدل ارزیابی

1

مروتی شریفآبادی و همکاران ()13۴0

VIKOR

2

بستانی و همکاران ()13۴0
1

3

ژو و همکاران ()2۱10

۰

ناسا و حسن)2۱1۶( 2

0

گنزالزرامیرو و همکاران ()2۱1۶

پشتیبانی مدل ارزیابی
توسط تئوری فازی



AHP
AHP
روش وزین ساده ()SAW

3

۰

GIS-AHP

۶

چن و همکاران ()2۱1۳

 AHPو روش دلفی

۳

مارتین 0و همکاران ()2۱1۳

تحلیل پوششی دادهها

۳

پنگ و تزنگ)2۱1۳( ۶

۴

۳

1۱

۳

مسیح و همکاران ()2۱1۳

11

ستین کایا ۴و همکاران ()2۱1۳

12

این تحقیق

هانگ و همکاران ()2۱1۳

تحلیل شبکهای و روش ویکور
GIS-AHP-PCA
AHP
PROMETHEE-AHP
تلفیق آنتروپی شانون فازی و
 ARASفازی



1. Zhou et al.
2. Nasa and Hassan
3. González-Ramiro et al.
4. Chen et al.
5. Martín
6. Peng and Tzeng
7. Hoang
8. Masih
9. Cetinkaya
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متغیرهای تحقیق
بر اساس اطالعات گرفته شده از سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
چهارمحال و بختياری در حال حاضر  89کانون گردشگری در سطح استان به ثبت رسيده است.
در اغلب موارد وجود چشماندازها و عناصر زیبا و جاذب طبيعی -فرهنگی ،همچون :چشمه،
رودخانه ،آبشار ،عرصههای جنگلی ،آثار و ابنيه تاریخی -مذهبی و ...مبنای انتخاب کانونهای
مذکور بوده است .از بين کانونهای گردشگری استان  85کانون ( 89/3درصد) در قلمرو
شهرستان کوهرنگ مستقر است .بهمنظور ارزیابی کانونهای گردشگری شاخصها و متغيرهایی
در ابعاد مختلف طبيعی-اکولوژیکی ،مکانی -کالبدی-خدماتی و اجتماعی -اقتصادی شناسایی
میشوند .برای این منظور از منبع غفاری ( )8988استفاده شده است.

الف -شاخصها و متغیرهای طبیعي -اکولوژيکي
بهطورکلی متغيرها و شاخصهای طبيعی -اکولوژیکی دارای نقشی بنيـادی در بسـياری از انـواع

برنامههای توسعه منطقهای ،ازجمله توسعه صنعت توریسم میباشند .چراکه بهرهمندی از چشـم-

اندازهای زیبای طبيعی و یا اقليم مناسب و گاه متفاوت از اقليم حاکم بـر قلمـرو سـکونت انسـان
نخست و مهمترین انگيزهی آغاز حرکتهای انسـانی در قالـب تورهـای گردشـگری اسـت .بـر
اساس غفاری ( )8988مهمتـرین شـاخصهـا و متغيرهـای منتخـب طبيعـی -اکولـوژیکی کـه در
فرایند اجرای مدل لحاظ شدهاند ،عبارتاند از:
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میزان جذابیت محل
این پارامتر که به ترتيب شامل جاذبههای طبيعی ،فرهنگی ،معماری ،تاریخی و  ...در هر کانون
توریستی میگردد ،طبق نظر کارشناسی و با توجه به ميزان استقبال گردشگران از هر کانون به
شرح زیر امتيازدهی و در فرایند اجرای مدل قرار گرفته است .امتياز فازی متناظر جذابيتهای
مختلف در ستون آخر جدول ( )3ارائه شده است (غفاری.)8988 ،
جدول  .6وزن دهی میزان جذابیت کانونهای توریستی
ردیف

میزان جذابیت

امتیاز فازی

1

عالی

()3 ،۰ ،۰

2

خوب

()2 ،3 ،۰

3

نسبتاً خوب

()1 ،2 ،3

۰

ضعیف

()1 ،1 ،2

توپوگرافي
توپوگرافی یا پستیوبلندی ،در واقع معرف وضعيت مقر یا نشست گاه یک کاربست انسانی
است ،شاخصی که توانها یا تنگناهای فرارو را با توجه به سطح فناوری حاکم در جوامع نشان
میدهد .بر این مبنا و با توجه به ميزان بسترسازی هر گونه خاص از اشکال ژئومورفولوژیکی-
توپوگرافيکی در فراهمسازی زیرساختهای توسعه و تأمين و تجهيزات سایتهای توریستی،
نوع و نحوه ی کمی بودن پارامتر مذکور و لحاظ آن در فرایند اجرای مدل در جدول ( )9ارائه
شده است (غفاری:)8988 ،
جدول  .7وزن دهی به وضعیت توپوگرافی کانونهای توریستی موجود
ردیف

توپوگرافی

قابلیت

امتیاز فازی

1

دشت

باال

()2/0 ،۰ ،۰

2

کوهپایهای

متوسط

()1 ،2/0 ،۰

3

کوهستانی

ضعیف

()1 ،1 ،2/0
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شیب متوسط زمین
پارامتر شيب در ارتباط تنگاتنگی با وضعيت ریخت و توپوگرافی زمين قرار میگيرد و خود
یکی از تأثيرگذارترین متغيرهای محيطی در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی -توریستی
محسوب میگردد (غفاری.)8988 ،
جدول  .8وزن دهی به وضعیت شیب عمومی کانونهای توریستی
ردیف

درصد شیب

قابلیت

امتیاز فازی

1

 0-۱درصد

خوب

()2/0 ،۰ ،۰

2

 10-0درصد

متوسط

()1 ،2/0 ،۰

3

باالی  10درصد

ضعیف

()1 ،1 ،2/0

میانگین دمای سهماهه بهار و تابستان و میانگین دمای سهماهه پايیز و زمستان
(سانتيگراد)
این شاخصها بهمنظور تعریف قابليت هر کانون توریستی در بسط و گردش گردشگری تابستانه
و زمستانه و ایجاد تأسيسات مرتبط در آن به کار رفته است .با عنایت به توان اکولوژیکی
سرزمين در توسعه گردشگری متمرکز در فصول بهار و تابستان و پایيز و زمستان ،امتيازدهی و
بارگذاری بر شاخصهای مذکور به شرح زیر صورت گرفته است (غفاری.)8988 ،
جدول  .9وزن دهی به وضعیت میانگین دمای سهماهه بهار و تابستان
ردیف

دما

قابلیت

امتیاز فازی

1

 21تا  20درجه سانتیگراد

خوب

()2/0 ،۰ ،۰

2

 20تا  3۱درجه سانتیگراد

متوسط

()1 ،2/0 ،۰

3

باالی  3۱درجه سانتیگراد

نامناسب

()1 ،1 ،2/0
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جدول  .10وزن دهی به وضعیت میانگین دمای سهماهه پاییز و زمستان
ردیف

دما

قابلیت

امتیاز فازی

1

 0تا  10درجه سانتیگراد

خوب

()2/0 ،۰ ،۰

2

 ۱تا  0درجه سانتیگراد

متوسط

()1 ،2/0 ،۰

3

کمتر از  ۱درجه سانتیگراد

نامناسب

()1 ،1 ،2/0

ب -شاخصها و متغیرهای مکاني -کالبدی و خدماتي
این گروه از متغيرها و شاخصهای تحقيق ،برخی از انواع خدمات زیربنایی ،فواصل مکانی و
امکانات امنيتی و  ...را با دالیل کاربردی و جزئيات مذکور به شرح ذیل در بر میگيرد:

نوع دسترسي
شبکهی راههای ارتباطی به لحاظ کميت و کيفيت یکی از مهمترین شاخصهای کليدی در
توسعه اجتماعی -اقتصادی و انگيزهی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ،از جمله
بخش صنایع بهطور عام و صنعت توریسم به شکلی خاص محسوب میگردد .مجموعه راههای
موجود در سه دره آسفالته ،شوسه و خاکی به شرح و امتياز زیر دستهبندی و در فرایند اجرای
مدل لحاظ شدهاند (غفاری.)8988 ،
جدول  .11وزن دهی به نوع راه دسترسی به کانونهای گردشگری
جاده

ردیف

امتیاز فازی

قابلیت

1

آسفالته

خوب

()2/0 ،۰ ،۰

2

شوسه

متوسط

()1 ،2/0 ،۰

3

خاکی و مالرو

نامناسب

()1 ،1 ،2/0

سطوح قابل توسعه (هکتار)
اراضی و سطوح قابل توسعه جهت سرمایهگذاری و اجرای پروژههای گردشگری ازجمله
پارامترهای مهمی است که نادیده انگاشتن آن عمالً اجرای طرح و ایجاد هرگونه تأسيساتی را
با ناکامی مواجه مینماید( .غفاری.)8988 ،
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منطقه نمونه گردشگری
طبق مصوبات سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،شش منطقهی حائز شرایط در
استان چهارمحال و بختياری بهعنوان منطقهی نمونه گردشگری شناخته شدهاند که بالطبع از
خدمات ،اعتبارات و امتيازات ویژهای نيز برخوردار خواهند شد .مناطق مذکور در قلمرو تحقيق
که در فرایند اجرای مدل از حداقل  8امتياز برخوردار خواهد شد عبارتاند از :سياه سرد
بروجن ،تاالب چغاخور در شهرستان بروجن ،حوزهی زایندهرود در بخش سامان ،شهرستان
کوهرنگ -چلگرد ،باغ شهر شيدا در شهرستان شهرکرد ،پيرغار در شهرستان فارسان (غفاری،
.)8988

آنتن دهي تلفن همراه
یکی از خدمات مهم و ضروری که در دوران پستمدرن مطرح میشود بهرهمندی از
سرویسدهی تلفن همراه در مناطق مختلف است .این مهم نهتنها نوعی امنيت خاطر برای

گردشگر ایجاد مینماید ،بلکه انگيزهی سفر تا فواصل دورتر و مناطق بکرتر را نيز فراهم می-
نماید .بر این مبنا ،در فرایند اجرای مدل برای کانونهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه به

شرح زیر امتياز منظور شده است (غفاری:)8988 ،
جدول  .12وزن دهی به کیفیت آنتن دهی تلفن همراه در کانونهای گردشگری استان
ردیف

امتیاز فازی

آنتن دهی

1

خوب

()2/0 ،۰ ،۰

2

متوسط

()1 ،2/0 ،۰

3

ضعیف یا عدم آنتن دهی

()1 ،1 ،2/0

فاصله تا ديگر کانونهای گردشگری شهرستان
بر اساس غفاری ( )8988سه نوع فاصله یعنی فاصله تا دیگر کانونهای گردشگری ،فاصله تا
نزدیکترین شهر و فاصله تا مرکز استان برای اجرای مدل استفاده میشود که از جداول زیر
برای امتيازدهی فواصل استفاده میشود.
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جدول  .13وزن دهی به مجموع فاصله تا دیگر کانونهای گردشگری شهرستان
فاصله به کیلومتر

ردیف

امتیاز فازی

1

کمتر از  1۱۱کیلومتر

()3 ،۰ ،۰

2

 1۱۱تا  10۱کیلومتر

()2 ،3 ،۰

3

 10۱تا  2۱۱کیلومتر

()1 ،2 ،3

۰

باالتر از  2۱۱کیلومتر

()1 ،1 ،2

جدول  .14وزن دهی به فاصله کانون مورد مطالعه تا نزدیکترین شهر
فاصله به کیلومتر

ردیف

امتیاز فازی

1

کمتر از  2۱کیلومتر

()3 ،۰ ،۰

2

از  2۱تا  ۰۱کیلومتر

()2 ،3 ،۰

3

از  ۰۱تا  ۶۱کیلومتر

()1 ،2 ،3

۰

باالتر از  ۶۱کیلومتر

()1 ،1 ،2

جدول  .15وزن دهی به فاصله کانون مورد مطالعه تا مرکز استان
فاصله به کیلومتر

ردیف

وزن /امتیاز

1

کمتر از  0۱کیلومتر

()3 ،۰ ،۰

2

از  0۱تا  1۱۱کیلومتر

()2 ،3 ،۰

3

از  1۱۱تا  10۱کیلومتر

()1 ،2 ،3

۰

باالتر از  10۱کیلومتر

()1 ،1 ،2

ج -شاخصها و متغیرهای اجتماعي -اقتصادی
متغيرهای اقتصادی-اجتماعی تأثيرگذاری شگرفی در جذب گردشگران دارند .شاخصها و
متغيرهای اجتماعی -اقتصادی بر اساس مرجع غفاری ( )8988شامل  9مورد جمعيت در دهستان
فرادست ،ميزان پذیرش عمومی -اجتماعی اجرای پروژههای گردشگری در محل و متوسط
سرمایهگذاری در کانون (ميليون ریال) است.
در بين شاخصهای موردنظر ،متوسط سرمایهگذاری در کانون ،سطوح قابل توسعه و
توپوگرافی شاخصهایی هستند که در اغلب تحقيقات مورد توجه هستند .در نظر گرفتن تمامی
شاخصها و متغيرهای طبيعی -اکولوژیکی ،مکانی -کالبدی و خدماتی و اجتماعی -اقتصادی
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به تصميمگيرندگان کمک میکند تا ارزیابی جامعی نسبت به کانونهای گردشگری داشته
باشند و حذف شاخصهایی مانند متوسط سرمایهگذاری در کانون ،سطوح قابل توسعه و
توپوگرافی میتواند نتایج غيرواقعی در بر داشته باشد .بهعنوانمثال ،با توجه به کوهستانی بودن
برخی از کانونهای گردشگری در شهرستان کوهرنگ ،توپوگرافی یکی از شاخصهای
کليدی برای ارزیابی این کانونها است که شرایط ساختوساز و سرمایهگذاری در آن کانون را
بسيار سختتر میکند .بهعنوانمثال ،غار یخی چمایکی از جاذبههای گردشگری استان چهارمحال و
بختياری است که وضعيت توپوگرافی آن کوهستانی است و با توجه به وضعيت توپوگرافی غار
یخی چما دسترسی به آن بسيار سخت است .به همين دليل امکان سرمایهگذاری در این کانون بسيار
کم است و تاکنون سرمایهگذاری قابلتوجهی در این کانون انجام نشده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده ،زیرا هدف تحقيقات کاربردی توسعه دانش
کاربردی در یک زمينه خاص است .بهعبارتدیگر ،تحقيقات کاربردی به سمت کاربرد علمی
دانش هدایت میشوند و نتایج این نوع تحقيقات میتواند به اتخاذ تصميمات بهتر در جامعه
مورد پژوهش کمک نماید .ازآنجاکه در این پژوهش به دنبال شناسایی معيارهای ارزیابی
کانونهای گردشگری هستيم و همچنين ،به دنبال ارائه مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و
روش  ARASفازی برای ارزیابی کانونهای گردشگری هستيم ،این تحقيق از نوع کاربردی
است؛ چراکه بهمحض اتمام پژوهش ،یافتههای آن قابليت کاربرد در جامعه مورد پژوهش را
دارند .پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری دادهها توصيفی -مطالعه موردی است .چون تحقيق
توصيفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصيف کردن شرایط یا پدیدههای
مورد بررسی است .در شکل ( ،)8مراحل انجام تحقيق بهطور خالصه ارائه شدهاند .همانطور
که در شکل ( ) 8نشان داده شده ،در این تحقيق ،از مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش
 ARASفازی برای ارزیابی کانونهای گردشگری استفاده میشود؛ بنابراین ،در ادامه به تشریح
جزیيات روش آنتروپی شانون فازی و روش  ARASفازی پرداخته میشود.

ارزیابی کانونهای گردشگری مستعد سرمایهگذاری با استفاده از مدل یکپارچه ...

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

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

گام دوم

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

گام سوم

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

•تجزیه و تحليل داده ها و نتایج

گام چهارم

گام پنجم

شکل  1مراحل انجام تحقیق

آنتروپي شانون فازی
یکی از روشهای شناختهشده برای استخراج وزن معيارها از دادههای ماتریس تصميمگيری
روش آنتروپی شانون است .حسين زاده لطفی و فالح نژاد )3080( 8روش آنتروپی شانون را
برای زمانی که دادههای ماتریس تصميم بهصورت بازهای یا اعداد فازی باشند توسعه داده و
روش آنتروپی شانون فازی را معرفی کردند .در این مقاله برای استخراج وزن معيارها با توجه به
اینکه دادههای ماتریس تصميم فازی میباشند ،از روش آنتروپی شانون فازی بهره برده میشود.
گامهای استخراج وزن معيارها با استفاده از روش آنتروپی شانون فازی بهصورت زیر میباشند
(حسين زاده لطفی و فالح نژاد:)3080 ،
گام  :8تبدیل دادههای فازی به دادههای بازهای با استفاده از مجموعههای برش آلفا
1. Hosseinzadeh Lotfi and Fallahnejad

284

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

یک مجموعه سطح آلفا از متغير فازی  ~xijشامل مجموعه عناصری است که متعلق به متغير
فازی  ~xijمیباشند بهطوریکه درجه عضویت این عناصر از آلفا بزرگتر یا مساوی باشد.
بهعبارتدیگر داریم:
} ( ~xij )α = {xij ∈ R | µ ~xij ( xij ) ≥ α

()8

مجموعه سطح آلفا را میتوان به فرم بازهای بهصورت زیر بيان کرد:
() 2

~ ( [ x ijl , x iju ] = [( ~x ij ) αL ,
]} x ij ) Uα ] = [min ~xij {x ij ∈ R | µ ~xij ( x ij ) ≥ α } , max ~xij {x ij ∈ R | µ ~xij ( x ij ) ≥ α

بهطوریکه  0 < α ≤ 1است .با قرار دادن مقادیر مختلف برای سطح اطمينان یعنی ، 1 − α
دادههای فازی بر اساس رابطه ( )3به بازههای مربوطه تبدیل میشوند.
گام  :3مقادیر نرمال شده  pijlو  pijuبهصورت زیر محاسبه میشود:
()9

j = 1,..., m, i = 1,..., n

xiju
m

∑x

u
ij

= , p
u
ij

xijl
m

∑x

u
ij

j =1

= p
l
ij

j =1

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

m

j =1

j =1

m

m

j =1

j =1

hil = min{−h0 ∑ p ijl . Ln p ijl , − h0 ∑ p iju . Ln p iju }, i = 1,..., n

()4

hiu = max{−h0 ∑ p ijl . Ln p ijl , − h0 ∑ p iju ij . Ln p iju }, i = 1,..., n

در عبارت فوق  h0 = ( Ln m) −1است .اگر  pijl = 0یا  piju = 0باشد ،آنگاه  pijl .Ln pijlیا
 piju .Ln p ijuبرابر صفر در نظر گرفته میشوند.
گام  :4کران پایين و کران باالی درجه تنوع 8بهصورت زیر محاسبه میشوند.

1. Degree of diversification
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()5

d il = 1 − hiu , d iu = 1 − hil , i = 1,..., n

گام  :5کران باال و کران پایين برای وزن معيار  iام از طریق روابط زیر محاسبه میشوند.
()6

d iu

, i = 1,..., n

n

l
s

∑d
s =1

d il

= , wiu

n

u
s

∑d

= wil

s =1

روش آراس فازی
روش ارزیابی نسبت جمعی 8یا آراس یکی از تکنيکهای نسبتاً جدید در حوزه تصميمگيری
چند شاخصه ( )MADMاست که در سالهای اخير در کانون توجه محققان قرار گرفته است.
این تکنيک توسط زاواداسکاس و تورسکيس )3080( 3معرفی شده است .در ایـن روش،
مجموع مقادیر وزندار شده و نرمال شده معيارها برای هر گزینه که نشاندهنده شرایط یک
گزینه است ،بر مجموع مقادیر وزندار شده و نرمال شده بهتـرین گزینـه ،تقسـيم میشود .ایـن
نسبت ،درجه بهينه بودن ناميده میشود .بر اساس درجه بهينـه بـودن ،گزینهها رتبهبندی
میشوند .کاربردهای مختلف این روش در مقاالت زاواداسکاس و تورسکيس (،)3080
زاواداسکاس و همکاران )3080( 9و توپنایت و همکاران )3080( 4مشاهده میشود .کرسولين 5و
تورسکيس ( )3088و زاواداسکاس و همکاران ( )3085روش آراس را در شرایطی که دادهها
غيرقطعی و به فرم اعداد فازی هستند ،توسعه داده و آراس فازی را معرفی کردند .در این
تحقيق ،برای ارزیابی گزینهها در شرایط فازی از روش آراس فازی استفاده میشود .گامهای
پيادهسازی روش آراس فازی بر اساس زاواداسکاس و همکاران ( )3085بهصورت زیر است:

)1. Additive Ratio Assessment (ARAS
2. Zavadskas and Turskis
3. Zavadskas et al.
4. Tupenaite et al.
5. Kersuliene
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گام  )8در گام نخست ،ماتریس تصميم فازی 8شکل میگيرد .ابعاد این ماتریس

m ×n

است

که  mتعداد گزینهها (سطرها) و  nتعداد معيارها (ستونها) را نشان میدهد.

()9

~
x ij

i = 0, 1, ..., m, j = 1, 2, ..., n

~ 
x0n 
  
~ 
x in ,

  
x mn 
~ 

~ 
x0 j

~
x ij






~
 x mj

عددی فازی است که نشاندهنده عملکرد گزینه  iام در معيار  jام و

~
x0 j

x 01
~
 
~ 
x i1
~X = 

 
~
 x m1

مقدار بهينه برای

معيار  jام اسـت .اگـر مقدار بهينه معيار  jام مشخص باشد ،بهصورت زیر مقداری برای آن تعيين
میکنيم.
~
~ x 0 j = Max
~ xij if Max
xij , is preferable
i
i
~
~ x0 j = Min
~ xij if Min
xij , is preferable

()8

i

i

معيارهایی از جنس سود معيارهایی هستند که هرچه مقدار آنها بيشتر باشد ،ارجحترند و
معيارهایی از جنس هزینه معيارهایی هستند که هر چه مقدارشان کمتر باشد ،ارجحترند.
گام  )3در گام دوم مقادیر ورودی اوليه برای تمام معيارهـا نرمالسازی شـده و بـه شـکل

~
x ij

~

در میآیند که درایههای ماتریس  Xهستند .این ماتریس بهصورت رابطه زیر تعریف میشود.

()3

i = 0, 1, , ..., m, j = 1, 2, ..., n

~
 x 0n 

  
~
 x in ,

  
~
 x mn 

~
 x0 j

~
x ij






~
 x mj

~
 x 01


~~ 
X =  x i1

 
~
 x m1

1. Fuzzy Decision Making Matrix
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معيارهایی که از جنس سود میباشند ،با استفاده از رابطه زیر نرمال میشوند.

~
xij

()80

m

∑ ~x

ij

~
= xij

i =0

همچنين ،معيارهایی که از جنس هزینه میباشند ،با استفاده از رابطه زیر نرمال میشوند.
~
xij
~
xij = m
∑ ~xij

()88

1
~
xij = ~ * ,
xij

i =0

گام  )9محاسبه ماتریس نرمال موزون
اگر

wj

وزن معيار  jام باشد و = 1

8
n

j

∑w
j =1

باشد ،آنگاه ماتریس نرمال موزون را با نماد

نشان میدهيم و درایههای آن از طریق رابطه ( )89محاسبه میشوند.

i = 0, 1, , ..., m, j = 1, 2, ..., n

()02

~
 xˆ 0 n 

  
~
 xˆ in ,

  
~
 xˆ mn 

~
xˆ 0 j

~
xˆ ij

~
xˆ mj

i = 0, 1, ..., m

()03

~
ˆX

~
 xˆ 01 

 
~~ 
ˆ

X = xˆ i1 

  
~
 xˆ m1 
~
~
xˆ ij = w j xij ,

گام  )4تعيين مقدار تابع بهينگی و درجه مطلوبيت هر گزینه :مقدار تابع بهينگی  iامين گزینه از
رابطه ذیل به دست میآید:
n
~
~
S i = ∑ xˆ ij , i = 0, 1, ..., m

()04
هر چه مقدار

j =1

~
Si

برای گزینه  iبيشتر باشد ،آن گزینه بهتر است و هر چه

کمتر باشد ،آن گزینه بدتر است .مقدار تابع
ماتریس تصميمگيری

~
x ij

~
بهينگی S i

و وزن معيارهای ارزیابی

~
مقدار S i

برای گزینه i

یک رابطه مستقيم و متناسب با مقادیر

) (w j

دارد و مقدار

~
باالی S i

برای گزینه i

ام نشاندهنده تأثيرگذاری باالی آن گزینه است؛ بنابراین اولویت گزینهها با توجه به مقدار

~
Si

1. Normalized-Weighted Matrix
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تعيين میشود (زاوادسکاس و تورسکيس .)3085 ،برای اولویتبندی گزینهها بر اساس مقدار
تابع بهينگی  ، S~iابتدا آن را با استفاده از رابطه زیر دیفازی میکنيم.
1
S i = ( S iα + S iβ + S iγ ) , i = 0, 1, ..., m
3

()85
در رابطه باال

S iβ ، S i α

و

S iγ

به ترتيب نشاندهنده بدبينانهترین مقدار ،محتملترین مقدار و

خوشبينانهترین مقدار عدد فازی مثلثی

~
Si

میباشند.

درجه مطلوبيت هر گزینه از طریق مقایسه آن گزینه با مطلوبترین گزینه یعنی

S0

و با استفاده

از رابطه زیر محاسبه میشود.
Si
, i = 0, 1, ..., m
S0

()86
در رابطه

فوقK i ،

درجه مطلوبيت گزینه  iام را نشان میدهد .هرچه مقدار

Ki

= Ki

برای گزینهای

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

دادهها و نتايج
در این بخش بر اساس بررسیهای انجامشده ،کليه شاخصهای طبيعی -اکولوژیکی ،مکانی-

کالبدی– خدماتی و اجتماعی– اقتصادی حوزه مورد مطالعه یعنی کانونهای گردشگری شهرستان
کوهرنگ را در جدول ( )83گردآوری نموده و نظر به وضعيت هر شاخص عدد فازی مثلثی مناسب
به آن اختصاص داده شده است .الزم به ذکر است که طبق گزارشی که توسط غفاری ( )8988برای
سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان چهارمحال و بختياری انجام شده است،
فهرست جامعی از معيارهای ارزیابی کانونهای گردشگری شناسایی و تعریف شدهاند که در این
تحقيق از این معيارها برای ارزیابی کانونهای گردشگری استفاده شده است .در این تحقيق ،کليه
دادههای مربوط به معيارهای ارزیابی کانونهای گردشگری از سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان چهارمحال و بختياری گردآوری شده است .در این سازمان اطالعات خام
مربوط به معيارهای ارزیابی کانونهای گردشگری برای تمامی کانونهای گردشگری استان موجود
است .پس از گردآوری دادههای خام با استفاده از جداول ( )3تا ( )88آنها به اعداد فازی مثلثی
تبدیل شده و در جداول ( )83گزارش شدهاند.
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جدول  .16دادههای مربوط به معیارهای ارزیابی کانونهای گردشگری
شيب متوسط زمين

ميانگين دمای سه ماه

ميانگين دمای سه ماه

ميزان جذابيت محل

()C3

تابستان ()C2

زمستان ()C1

][3, 9, 4

][8, 8, 3/5

][8, 8,3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

سد کوهرنگ ()A1

][8, 8, 3

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه مروارید ()A2

][8, 8, 3

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه ماربره ()A3

][3, 9, 4

][8, 3/5, 4

][3/5, 4, 4

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه دیمه ()A4

][3, 9, 4

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3/5, 45

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3/5, 45

][8, 3/5, 4

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

دشت الله ()A7

][8, 8, 3

][8, 3/5, 45

][8, 3/5, 4

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه غالمآباد ()A8

][3, 9, 4

][8, 3/5, 45

][8, 3/5, 4

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه کوهرنگ ()A10

][3, 9, 4

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه مورز ()A11

][3, 9, 4

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

][8, 3, 9

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

غار یخی چما ()A13

][3, 9, 4

][8, 8, 3/5

][8, 8, 3/5

][3/5, 4, 4

][8, 8, 3/5

چشمه دزداران ()A14

()C5

توپوگرافی ()C4

کانون گردشگری

پيست اسکی کوهرنگ
()A5
آبشار تونل اول کوهرنگ
()A6

آبشار شيخ علیخان
()A9

چال ميشان زرد کوه
()A12
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ادامه جدول 12
سطوح قابل توسعه آنتن

(هکتار) ()C10

دهی

تلفن فاصله تا نزدیکترین فاصله تا مرکز استان مجموع فاصله تا دیگر

همراه ()C9

کانونهای شهرستان ()C6

شهر ()C8

()C7

کانون گردشگری

][800, 800, 800

][8, 8, 3/5

][9, 4, 4

][3, 9, 4

] [9, 4, 4سد کوهرنگ ()A1

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3, 9

] [9, 4, 4چشمه مروارید ()A2

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3, 9

] [3, 9, 4چشمه ماربره ()A3

][800, 800, 800

][3/5, 4, 4

][9, 4, 4

][3, 9, 4

] [9, 4, 4چشمه دیمه ()A4

][50, 50, 50

][8, 3/5, 45

][9, 4, 4

][3, 9, 4

][9, 4, 4

][35, 35, 35

][8, 3/5, 45

][9, 4, 4

][3, 9, 4

][9, 4, 4

][30, 30, 30

][8, 3/5, 45

][3, 9, 4

][3, 9, 4

] [9, 4, 4دشت الله ()A7

][5, 5, 5

][8, 3/5, 45

][3, 9, 4

][3, 9, 4

] [9, 4, 4چشمه غالم آباد ()A8

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][9, 4, 4

][8, 3, 9

][9, 4, 4

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][9, 4, 4

][8, 3, 9

][9, 4, 4

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][8, 3, 9

][8, 3, 9

] [3, 9, 4چشمه مورز ()A11

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3, 9

][3, 9, 4

][3, 3, 3

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3, 9

] [3, 9, 4غار یخی چما ()A13

][8, 8, 8

][8, 8, 3/5

][3, 9, 4

][8, 3, 9

] [3, 9, 4چشمه دزداران ()A14

پيست اسکی کوهرنگ
()A5
آبشار

تونل

اول

کوهرنگ ()A6

آبشار شيخ علی خان
()A9
چشمه

کوهرنگ

()A10

چال ميشان زردکوه
()A12
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ادامه جدول 12
ميزان پذیرش عمومی-
جمعيت در دهستان

اجتماعی اجرای پروژههای

فرادست ()C14

گردشگری در محل

()C13
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394
[9394, 9394,
]9394

متوسط سرمایهگذاری
در کانون (ميليون ریال)

نوع دسترسی ()C11

کانون گردشگری

()C12

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

سد کوهرنگ ()A1

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

چشمه مروارید ()A2

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

چشمه ماربره ()A3

][3/5, 4, 4

چشمه دیمه ()A4

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

پيست اسکی کوهرنگ ()A5

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

آبشار تونل اول کوهرنگ ()A6

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

دشت الله ()A7

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][3/5, 4, 4

چشمه غالم آباد ()A8

][3, 9, 4

][900, 900, 900

][3/5, 4, 4

آبشار شيخ علی خان ()A9

][3, 9, 4

][0, 0, 0

][8, 3/5, 4

چشمه کوهرنگ ()A10

][8, 3, 9

][0, 0, 0

][8, 3/5, 4

چشمه مورز ()A11

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][8, 8, 3/5

چال ميشان زردکوه ()A12

][8, 3, 9

][0, 0, 0

][8, 8, 3/5

غار یخی چما ()A13

][9, 4, 4

][0, 0, 0

][8, 3/5, 4

چشمه دزداران ()A14

][9, 4, 4

[8500, 8500,
]8500
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الزم به ذکر است که تمامی معيارها ارائه شده در جدول ( )83به فرم اعداد فازی مثلثی میباشند
بهجز معيارهای سطح قابل توسعه ،متوسط سرمایهگذاری در کانون و جمعيت دهستان فرادست.
برای همين این معيارها را نيز به فرم اعداد فازی مثلثی تبدیل شدهاند .برای این منظور
بدبينانهترین مقدار ،محتملترین مقدار و خوشبينانهترین مقدار برای این معيارها یکسان در نظر
گرفته میشوند .بهعنوانمثال ،جمعيت در دهستان فرادست کانون گردشگری سد کوهرنگ
برابر  9394نفر است که این عدد به فرم فازی بهصورت عدد فازی مثلثی ()9394 ،9394 ،9394
نوشته میشود.
برای محاسبه اوزان معيارها ،ابتدا اعداد فازی مثلثی مربوط به هر معيار با استفاده از روابط ( )8و
( )3به بازههای مربوطه تبدیل میشوند؛ بنابراین در وهله اول اعداد فازی گزارششده در جدول
( )3به بازه تبدیل میشوند .برای این منظور  α = 0.5در نظر گرفته شده است .سپس با استفاده
از رابطه ( )9مقادیر نرمال شده  pijlو  pijuمحاسبه میشوند .جدول ( )89مقادیر نرمال شده
بازهای را برای معيارها نشان میدهد .پس از نرمال کردن دادهها ،کران پایين و کران باالی بازه
آنتروپی با استفاده از رابطه ( )4محاسبه میشود که با نماد ]  [hil , hiuدر جدول ( )83نشان داده
شدهاند .درجه تنوع برای هر معيار با استفاده از رابطه ( )5و کران پایين و باالی وزن هر معيار با
استفاده از رابطه ( )6محاسبه شده است .کران پایين و باالی درجه تنوع با نماد ]  [d il , d iuو
کران پایين و باالی وزن هر معيار با نماد ]  [ wil , wiuدر جدول ( )89گزارش شدهاند .برای
محاسبه وزن نهایی هر معيار از ميانگين حسابی بهصورت

w lj + w uj
2

=  w jاستفاده میکنيم

(حسين زاده لطفی و فالح نژاد .)3080 ،وزن نهایی هر معيار در سطر آخر جدول ( )83گزارش
شده است .با توجه به نتایج ارائه شده در این سطر ،معيارهای متوسط سرمایهگذاری در کانون
( ،)C12سطوح قابل توسعه ( )C10و توپوگرافی ( )C4به ترتيب با وزنهای  0/839 ،0/438و
 0/838بيشترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند و مهمترین معيارها جهت توسعه کانونهای
گردشگری شناخته شدهاند.

139

ارزیابی کانونهای گردشگری مستعد سرمایهگذاری با استفاده از مدل یکپارچه ...

جدول  .17دادههای نرمال شده ،بازه آنتروپی ،بازه درجه تنوع معیارها ،بازه وزن معیارها و وزن نهایی
معیارها
C7

C6

C5

C4

C13

C2

] [ pijl , piju

] [ pijl , piju

] [ pijl , piju

] [ pijl , piju

] [ pijl , piju

] [ pijl , piju

C1

] [ pijl , piju

Alternatives

][0/068,0/085

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A1

][0/099,0/068

][0/065,0/095

][0/034,0/096

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A2

][0/099,0/068

][0/049,0/065

][0/034,0/096

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A3

][0/068,0/085

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/055,0/803

][0/804,0/838

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A4

][0/068,0/085

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A5

][0/068,0/085

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/055,0/803

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A6

][0/068,0/085

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/055,0/803

][0/056,0/804

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A7

][0/068,0/085

][0/065,0/095

][0/034,0/096

][0/055,0/803

][0/056,0/804

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A8

][0/099,0/068

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/055,0/803

][0/056,0/804

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A9

][0/099,0/068

][0/065,0/095

][0/060,0/089

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A10

][0/099,0/068

][0/049,0/065

][0/060,0/089

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A11

][0/099,0/068

][0/049,0/065

][0/060,0/089

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A12

][0/099,0/068

][0/049,0/065

][0/096,0/060

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A13

][0/099,0/068

][0/049,0/065

][0/060,0/089

][0/098,0/055

][0/093,0/056

][0/058,0/098

][0/048,0/098

A14

][0/955,0/335

][0/880,0/333

][0/989,0/384

][0/690,0/383

][0/360,0/393

][0/896,8/000

][0/639,8/000

] [ hil , hiu

][0/005,0/345

][0/008,0/830

][0/086,0/389

][0/088,0/990

][0/038,0/980

][0/000,0/834

][0/000,0/909

] [ d il , d iu

][0/008,0/889

][0/000,0/033

][0/004,0/866

][0/005,0/358

][06/00,0/396

][0/000,0/034

][0/000,0/394

] [ wil , wiu

0/034

0/046

0/085

0/838

0/838

0/049

0/889

wj
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13 ادامه جدول
C8
Alternatives

C9

C10

C11

C12

C13

C14

[ pijl , piju ]

[ pijl , piju ]

[ pijl , piju ]

[ pijl , piju ]

[ pijl , piju ]

[ pijl , piju ]

[ pijl , piju ]

A1

[0/063,0/098]

[0/098,0/059]

[0/934,0/934]

[0/069,0/083]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/098,0/098]

A2

[0/043,0/063]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/069,0/083]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/098,0/098]

A3

[0/043,0/063]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/096,0/069]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/098,0/098]

A4

[0/063,0/098]

[0/033,0/833]

[0/934,0/934]

[0/069,0/083]

[0/899,0/899]

[0/069,0/099]

[0/063,0/063]

A5

[0/063,0/098]

[0/059,0/033]

[0/863,0/863]

[0/069,0/083]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/098,0/098]

A6

[0/063,0/098]

[0/059,0/033]

[0/088,0/088]

[0/069,0/083]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/098,0/098]

A7

[0/043,0/063]

[0/059,0/033]

[0/065,0/065]

[0/069,0/083]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/063,0/063]

A8

[0/043,0/063]

[0/059,0/033]

[0/086,0/086]

[0/069,0/083]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/063,0/063]

A9

[0/063,0/098]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/069,0/083]

[0/869,0/869]

[0/048,0/069]

[0/098,0/098]

A10

[0/063,0/098]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/096,0/069]

[0/000,0/000]

[0/048,0/069]

[0/098,0/098]

A11

[0/033,0/043]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/096,0/069]

[0/000,0/000]

[0/033,0/048]

[0/059,0/059]

A12

[0/043,0/063]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/038,0/096]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/098,0/098]

A13

[0/043,0/063]

[0/098,0/059]

[0/006,0/006]

[0/038,0/096]

[0/000,0/000]

[0/033,0/048]

[0/098,0/098]

A14

[0/043,0/063]

[0/098,0/059]

[0/009,0/009]

[0/096,0/069]

[0/000,0/000]

[0/069,0/099]

[0/059,0/059]

[ hil , hiu ]

[0/843,0/338]

[0/689,0/393]

[0/683,0/683]

[0/938,0/383]

[0/898,0/898]

[0/896,0/336]

[0/339,0/339]

[ d il , d iu ]

[0/003,0/858]

[0/038,0/989]

[0/988,0/988]

[0/088,0/303]

[0/833,0/833]

[0/004,0/834]

[0/009,0/009]

[ wil , wiu ]

[0/008,0/885]

[0/006,0/398]

[0/804,0/330]

[0/009,0/853]

[0/336,0/693]

[0/008,0/034]

[0/008,0/003]

wj

0/058

0/833

0/839

0/088

0/433

0/048

0/003
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برای پيادهسازی روش آراس فازی در گام اول میبایست ماتریس تصميم فازی تهيه شود.
ماتریس تصميم فازی در جدول ( )88ارائه شده است با این تفاوت میبایست مقدار بهينه هر
معيار با توجه به روابط ( )9و ( )8محاسبه شود و در سطر اول ماتریس تصميم فازی نوشته شوند.
برای محاسبه مقدار بهينه هر معيار از رابطه ( )8استفاده میشود .در گام دوم پيادهسازی روش
آراس فازی ،ماتریس نرمال شده تشکيل میشود .ازآنجاییکه معيارها طوری تعریف شدهاند
که هرچه مقدار معيار بيشتر باشد ،آن معيار ارجحتر است ،لذا تمامی معيارها از جنس سود
~

میباشند؛ بنابراین برای تشکيل ماتریس تصميم نرمال  ، Xاز رابطه ( )80استفاده میشود .بعد از
تشکيل ماتریس نرمال ،در گام سوم ،ماتریس نرمال

~
موزون ˆX

با استفاده از روابط ( )83و ()89

تشکيل میشود .برای تشکيل ماتریس موزون از وزن معيارها که قبالً با استفاده از روش آنتروپی
فازی محاسبه شدهاند و در جدول ( )89گزارش شدهاند ،استفاده میشود .در گام چهارم ،مقدار
تابع

~
بهينگی S i

برای هر یک از گزینهها که کانونهای گردشگری میباشند ،با استفاده از رابطه

( )84محاسبه میشوند .این مقادیر در جدول ( )84گزارش شدهاند .سپس مقدار تابع بهينگی با
استفاده از رابطه ( )85دیفازی میشود .مقادیر دیفازی شده مقدار تابع بهينگی در جدول ()84
گزارش شدهاند  .در انتها ،درجه مطلوبيت هر گزینه نيز با استفاده از رابطه ( )86محاسبه شده و
در جدول ( )84ارائه شدهاند .همانطور که قبالً اشاره شد ،هر چه مقدار مطلوبيت گزینهای
بيشتر باشد ،آن گزینه ارجحتر است و رتبه بهتری کسب میکند .بر این اساس کانونهای
گردشگری اولویتبندی میشوند .اولویت و رتبه کانونهای گردشگری در ستون آخر جدول
( )84گزارش شدهاند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،کانونهای گردشگری چشمه دیمه (،)A4
سد کوهرنگ ( )A1و آبشار شيخ علی خان ( )A9به ترتيب رتبههای اول تا سوم را کسب
کردهاند و به ترتيب بهترین کانونهای گردشگری برای توسعه و سرمایهگذاری میباشند.
با توجه به نظرات خبرگان در اداره کل ميراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،نتایج
بهدستآمده در این تحقيق منطقی میباشند؛ زیرا کانونهای گردشگری چشمه دیمه ( ،)A4سد
کوهرنگ ( )A1و آبشار شيخ علی خان ( ،)A9پيست اسکی کوهرنگ ( )A5و دشت الله
( )A7به ترتيب به ترتيب رتبههای اول تا پنجم را کسب کردهاند و بهترین کانونهای
گردشگری برای توسعه و سرمایهگذاری میباشند .این کانونها به نسبت سایر کانونهای دیگر
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در بين عموم مردم شناختهشدهتر میباشند و با توجه به شرایط موجود در این کانونها بسياری
از زیرساختهای گردشگری مانند دسترسی به کانون و امکانات رفاهی و خدماتی تا حدودی
موجود است و توسعه این کانونها نياز به سرمایهگذاری کمتری در مقایسه با توسعه کانونهای
دیگر دارد .از طرف دیگر ،افزایش توجه سازمانهای دولتی و خصوصی نسبت به این پنج
کانون گردشگری و وجود زیرساختهای موردنياز گردشگران نظير ایجاد راه دسترسی ،آب
آشاميدنی ،سرویس بهداشتی ،دفع بهداشتی فاضالب و زباله ،توسعه فضای سبز ،ایجاد سکوی
نشيمن ،ایجاد واحدهای اقامتی و پذیرایی ،پارکينگ و آالچيق باعث شده که این کانونها
پذیرای جمعيت بيشتری از گردشگران در مقایسه با سایر کانونهای گردشگری در شهرستان
کوهرنگ باشد .مباحث مذکور اعتبار نتایج بهدستآمده را تائيد میکند.
در این تحقيق ،تجزیهوتحليل دادهها توسط روشهای آنتروپی شانون فازی و روش آراس فازی
انجام شد .روش آنتروپی شانون فازی یک ابزار کمی قدرتمند برای تعيين اهميت و وزن
شاخصها و معيارهای ارزیابی است .یکی از ابزارهای شناختهشده برای محاسبه وزن معيارها،
روش فرایند تحليل سلسله مراتبی است که در این روش از قضاوتهای کيفی خبرگان در قالب
مقایسات زوجی برای تعيين اهميت معيارها استفاده میشود؛ اما استفاده از فرایند تحليل سلسله
مراتبی نياز به نظرات کيفی خبرگان دارد که ممکن است در صورت افزایش مقایسات زوجی،
نرخ ناسازگاری افزایش پيدا کرده و دقت نتایج حاصله کاهش پيدا کند .درصورتیکه روش
آنتروپی شانون فازی بهعنوان روشی کمی قادر است با استفاده از دادهها اهميت و وزن معيارها
را محاسبه کند و نياز به اطالعات کيفی خبرگان در مورد معيارها ندارد .روش آراس فازی
یکی ابزار تصميمگيری چندمعياره نسبتاً جدید است که از آن برای ارزیابی و اولویتبندی
کانونهای گردشگری با در نظر گرفتن نتایج آنتروپی شانون فازی استفاده شد .بسياری از
شاخصها و معيارهای ارزیابی کانونهای گردشگری میتوانند بر هم تأثيرگذار باشند .در
تحقيقات انجام شده در این حوزه تاکنون ارتباطات و وابستگی بين معيارها در فرایند ارزیابی
کانونهای گردشگری در نظر گرفته نشده است .بهعنوانمثال ،وضعيت توپوگرافی میتواند بر
نوع دسترسی ،وضعيت آنتن دهی و متوسط سرمایهگذاری در کانون تأثيرگذار باشد .در
توپوگرافی کوهستانی ممکن است سهولت دسترسی کاهش یابد ،وضعيت آنتن دهی تلفن
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همراه ضعيف شود و متوسط سرمایهگذاری کاهش یابد .یکی از موضوعات جذاب که برای
تحقيقات آتی پيشنهاد میگردد این است که ارتباطات و وابستگیهای بين معيارهای ارزیابی با
استفاده از روش دیمتل 8فازی شناسایی گردد و بر اساس روابط شناساییشده شبکه بين معيارها
و گزینهها طراحی گردد .سپس با استفاده از تحليل شبکهای ( )ANPفازی کانونهای
گردشگری مورد ارزیابی قرار گيرند.

جدول  .18نتایج  ARASفازی (مقدار تابع بهینگی ،درجه مطلوبیت و اولویت کانونهای گردشگری)
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مقاصد گردشگری دارد .در این تحقيق به ارزیابی کانونهای گردشگری مستعد سرمایهگذاری
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