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چکیده
توسعه گردشگري به عنوان يکي از مهمترين راهبردهاي برنامهريزي توسعه پايدار است كه امروزه از آن بهه عنهوان يکهي از
پيشروترين فعاليتهاي اقتصادي و صنعت در حال رشد و ابزاري تأثيرگذار براي افزايش درآمد در سطوح مختلف كشهورها
ياد ميشود .در همين راستا ،در كشور ما در يک دهه اخير توجه به منهاق و جاذبههههاي گردشهگري در سهطا اسهتانهها بها
هدف توسعه منطقهاي مورد توجه قرار گرفته اسهت .ههدف از ايهن مطالعهه اولويهتبنهدي منهاق و جاذبههههاي گردشهگري
مصوب در سطا استان زنجان با توجه به معيارهاي اعالم شده از قرف سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دسهتي و گردشهگري
است تا بتواند راهکار مناسبي براي توسعه گردشگري و برنامهريزي بهتهر بهراي ايجهاد تأسيسها و ايفهاي نقهش مناسهر در
توسعه منطقهاي ارائه كند .روش مورد استفاده در اين تحقي از نوع تحليلي -توصيفي و با استفاده از مطالعا كتابخانههاي و
ميداني است ،لذا بعد از مطالعه مباني تئوريکي دادههاي مورد نياز با استفاده از روشهاي ميهداني گهردآوري و در نهايهت از
تکنيک  VIKORاقدام به رتبه بندي و تعيين اولويت مناق نمونه گردشگري استفاده شده است .نتايج تحليل نشان ميدههد

 .1استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه زنجان einalia@gmail.com
 . 2دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي روستايي -دانشگاه زنجان
 .3دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي -اقتصادي و اجتماعي -آكادمي علوم جمهوري آذربايجان
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كه مناق نمونه گردشگري گنبد سلطانيه ،غاركتلهخور ،سد كينهورس ،پنجهعلي و سد تهم به ترتير داراي باالترين سطوح
برخورداري از معيارهاي مورد نظر بودهاند.
واژگان کلیدي :گردشگري -توسعه منطقهاي -رتبهبندي  -استان زنجان.

مقدمه

در شرايطي دهه اوليه قهرن بيسهت و يکهم بهه پايهان رسهيده اسهت ،كهه هنهوز توسهعه
منطقه اي در كشورهاي در حال توسعه با چالشههاي متعهددي مواجهه اسهت .چهرا كهه،
راهبردهاي گذشته در زمينه توسعه منطقهاي موفقيت آميهز نبهوده و نتوانسهتهانهد مسهائلي
همچون فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنيت غذايي و پايداري محيط زيست را تأمين كنند .اين
راهبردها در توزيع منافع حاصل از رشد و توسعه نيز موف نبوده و سبر ايجاد مشهکال
متعددي در اين كشورها شده است ،اين مسئله باعث شده است كهه در سهالههاي اخيهر
توسعه گردشگري به عنوان يکي از راهبردهاي توسعه منطقهاي مورد توجه قرار گرفته و
نظريه پردازان ،برنامه ريزان و مجريهان دولتهي در صهدد برآينهد تها بها ارائهه راهکارهها و
روشهاي جديد ،از معضال و مسائلي كه اين نواحي گريبان گيهر آن هسهتند ،بکاهنهد
(ميهاليهک .)81-84 : 20021يکهي از ايهن راهبردههايي كهه اخيهراً در اغلهر كشهورهاي
جهان مورد توجه قرار گرفته و حتي در برخي از اين كشورها بهه اجهرا درآمهده و نتهايج
مثبتي به همراه داشته ،توسعه و گسترش گردشگري اسهت كهه داراي پتانسهيلههاي الزم
براي توسعه پايدار منطقهاي مي باشهد .بنهابراين ،صهنعت جههانگردي بهه عنهوان يکهي از
مهمترين فعاليتهاي اقتصادي جهان به قور متوسط  10درصد از توليد ناخالص داخلهي
و  10درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است و براي برخي از كشهورهاي
به عنوان مهمترين فعاليت اقتصادي ارزآوري محسوب ميشود (قهادري )1: 1388 ،ايهن
صههنعت امههروزه بههه قههدري در توسههعه اقتصههادي ،اجتمههاعي ،كشههورها اهميههت دارد كههه
اقتصاددانان از آن تحت عنوان «صادرا نامرئي» ياد ميكنند (رضواني.)64 :1382 ،
1. Mihalič
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ايران به واسطه موقعيهت جغرافيهايي -ژئهوپلتيکي ،دارا بهودن جاذبههههاي تهاريخي و
قبيعي متعدد 1،اقليم چهار فصل در مقيهاسههاي محلهي و منطقههاي ،داشهتن جاذبههههاي
قبيعت گردي متنوع در فواصل نزديک به هم ،تنوع قومي و شيوههاي زنهدگي و ...و از
قرفي همجواري با بهازار مصهرف ثروتمنهد در حاشهيه خلهيج فهارس و  ...قابليهت بسهيار
زيادي براي تبديل شدن به قطهر صهنعت توريسهم منطقهه را دارد (عينهالي و همکهاران،
 )1384و مي تواند به عنوان راهي براي رهايي از درآمهدهاي تهک محصهولي در كشهور
(كه وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد) مطرح باشد (قيبي .)2: 1386 ،بنهابراين،
توسعه گردشگري بهه عنهوان يهک راهبهرد جديهد در زمينهه توسهعه منطقههاي در ايهران
ميتواند نقش به سزائي در تنوع بخشي اقتصادي و كهاهش نهابرابريههاي منطقههاي ايفها
نمايد كه ميتواند در ارتباط تنگاتنگ بها سهاير بخهشههاي اقتصهادي و بها برنامههريهزي
اصولي تحولي عظيم در اقتصاد مناق مختلف كشور به همراه داشته باشد.
 -1مبانی نظري

در قي نيم قرن اخير صنعت جهانگردي روند رشهد شهتابان و پايهداري را پشهت سهر
گذاشههته و بهها ارايههه خههدما و فعاليههتهههاي گونههاگون بههه يکههي از بههزر تههرين و
سريعالرشدترين بخشهاي اقتصادي جهان مبدل شده است .در حال حاضر ايهن فعاليهت
مهم اقتصادي يکي از بخشهاي مهم بازرگاني جهان محسوب ميشود و درآمد ناشي از
آن رتبه چهارم بعد از درآمهد فهرآورده ههاي نفتهي ،پتروشهيمي و خودروسهازي را دارد
(قادري .)1: 1388 ،با توجه به اهميت گردشگري در توسعه پايدار در سهطوح مختلهف،
سعي شده تا به قور اختصار به بيهان نقهش آن در توسهعه پايهدار اجتمهاعي -اقتصهادي و
توسعه منطقهاي پرداخته شود.
 -2-1گردشگري و توسعه پایدار اقتصادي -اجتماعی

 . 1قب اعالم سازمان جهاني جهانگري ( )WTOايران از نظر جاذبه هاي تاريخي و قبيعي جزء ده كشور برتر جهان به شمار ميآيد.
ولي از نظر ميزان ورودي گردشگر بين المللي سهم ايران حدود  0/24درصد است كه رتبه هشتادم دنيا را دارد (قادري.)1388 ،
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پايداري يک مفهوم يکپارچه است كه دربرگيرنده ابعاد متعددي از قبيهل اجتمهاعي،
اقتصادي ،سياسي و محيطي است كه با بهره گيري انسان از محيط جغرافيهايي و تجهارب
مديريت منابع و حداقل سازي آشفتگي اكوسيستم هها و اجتنهاب از بهي نظمي(پيگهرام و
وهر )2004 1،و كيفيت توسهعه و توزيهع متعهادل اثهرا آن (ميهوآل ،)4 ،1999 2،تهأمين
امنيت نسلهاي فعلي و آتي ،دسترسي برابر به منهابع ،آمهوزش و آگهاهسهازي ،توجهه بهه
برنامهريزي خانواده ،سازمان اجتماعي و نهادهاي محلهي ،حقهو دارايهيهها ،حکمرانهي
خوب و ( ...پراساد )756 ،20033،تعريف ميشود .بنابراين توجهه بهه گردشهگري پايهدار
ريشه در مفاهيم توسعه پايدار دارد (پيگرام و وهر ).2004 ،از ديهدگاه شهارپلي و تلفهر

4

( ،)112 :2002مطالعا گردشگري و توسعه پايدار همپوشهاني زيهادي داشهته و در ايهن
فرآيند گردشگري به عنوان يک مشاركت كننده بالقوه در توسعه اجتمهاعي -اقتصهادي
جامعه ميزبان مطرح است .با توجه به اين كه هر نهوع فعاليهت توسهعهاي الزامهاً بها ايجهاد
تغييرا و دگرگوني هايي در جامعه به همراه خواهد بود ،گردشگري نيز به عنوان يکهي
از مهمترين فعاليتهاي توسعهاي ،سرچشهمه دگرگهوني و تغييهرا متعهددي در اركهان
جامعه ميباشهد كهه داراي تهأثيرا مسهتقيم و غيهر مسهتقيم ،مثبهت و منفهي ،ملمهوس و
ناملموس ،بلند مد و كوتاه مد  ،و كمي و كيفي خواهد بود .با توجه به اثرا جنبهي
گردشگري در اقتصاد ،مسأله اشتغال زايي داراي اهميت فراواني است كه ميتواند عالوه
بر ايجاد درآمد و رون اقتصادي از اثرا زيانبار فرهنگي -اجتماعي بيکاري جلوگيري
نمايد (الواني .)197 :1373،به نظر ميهاليچ ،گردشگري ميتواند به قور بالقوه در توسهعه
اقتصههادي جامعههه ميزبههان مشههاركت كههرده و بههه حههذف شههکاف در حههال گسههترش بههين
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كمک كند .بهه نظهر وي توسهعه گردشهگري و
فعاليت هاي مرتبط با آن در كشورهاي در حال توسهعه بهه كهاهش نهابرابري بهين منهاق
1. Pigram & wahab
2. Meale
1. Prasad
2.Sharpley & Telfer
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داخلي كشورها از قري تسهيل فرآيند توسعه اقتصهادي و اجتمهاعي منجهر خواههد شهد
( ميهاليچ .)2002،81 ،به قوري كه ،اين امر از قري ايجاد تغيير و پيشرفت در زمينههاي
اقتصادي -اجتماعي صور ميگيرد كه با شاخصهايي از قبيل درآمهد سهرانه ،كهاهش
سطا فقر ،عدالت اجتماعي بيشتر ،نوسازي متناسر با تغييرا اجتمهاعي ،سهطوح بهاالتر
اشتغال و آموزش ،بهبود و دستيابي به خدما بهداشتي -سالمت ،و  ...بيان ميشهود و
در نهايت به يک زندگي بهتر با فرصتههاي بيشهتر بهراي توانمندسهازي افهراد و جوامهع
محلي ميانجامد ( ميهاليچ.)83،2002 ،
از ديدگاه توسعه پايدار ،صنعت گردشگري ،به عنوان بزر تهرين و متنهوع صهنعت
دنيا ،نقش عمدهاي در فرآيند توانمندسازي و توسعه ظرفيتهاي محلهي از قريه تنهوع
بخشي به رشد اقتصادي و فعاليتهاي مرتبط ،انتقال تکنولوژي و تفکرا جديد ،تهأمين
بازار براي توليدا محلي ،بهبود زيرساختها (بيهک محمهدي21: 1377،؛ شهريفزاده،
52: 1387؛ پاپلي يزدي41: 1385،؛ الواني123: 1385،؛ چا  ،)1385 ،حركت سرمايه و
انتقال پول و ارز (تواليي ،)15: 1385 ،ايجاد ارتبهاط سهازنده بهين بخهشههاي اقتصهادي
(گزارش گردهمايي ،)1377 ،ايجاد اشتغال مولد و تنوع بخشي بهه آن (لطفهي و يوسهفي
باصهههري1390،؛ اژدري1383،؛ گهههزارش گردهمهههايي1377 ،؛ چههها ؛ 1385؛والس و
بچري ،)218 ،19961گسهترش يکپهارچگي و همگرايهي اجتمهاعي -فرهنگهي در سهطا
منطقهاي و تقويت وحد و وفا ملي (پاپلييزدي 1385:38 ،و توكلي ،)1379 ،ارتقاي
سطا فرهنگ ،نوگرايي و پا گرفتن اقشار جديد و حفظ ميراث فرهنگي و آداب و سنن
بومي (رضواني1384 ،؛ كاظمي 1382:45؛ فرخي )1387 ،و  ...ايفا ميكند.
 -2-2گردشگري و توسعه پایدار منطقهاي

اگر منطقه به عنوان محدوده جغرافيايي و اجتماعي -اقتصهادي كهه بهه عنهوان واحهد
سياسي -اداري يا تركيبي از آنها با هويت مشخص تعريف شود (كالنتهري.)27 :1380،
1. Vellas, Becheri
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آرمان برنامهريزي منطقهاي پيشبرد توسعه از «براي مردم» به سوي «با مردم» و در نهايهت
«توسط مردم» خواهد بود (صرافي )177 :1376 ،كه در اين راستا گردشگري ميتواند بها
توجه به سريع الرشد بودن خود نقش سازندهاي را ايفا كند .توجه بهه نقهش گردشهگري
در فرآيند توسعه منطقهاي بحث جديدي در مجامع علمي نيست .به قوري كهه ،بررسهي
ادبيا توسعه نشان ميدهد كه گردشگري ميتوانهد بهه قهور بهالقوه در توسهعه و رشهد
منطقهاي تأثيرگذار باشد ،اما گاهي اوقا به افزايش نابرابريهايي نيز در سطا منهاق و
يهها بههين منههاق مختلههف يههک كشههور منجههر مههيشههود (شههارپلي و تلفههر.)120 ،2002 ،
گردشگري امروزه در چهارچوب قرحهاي آمايشي در سطوح مختلف ملي ،منطقهاي و
محلي به عنوان يکي از ابزارها و مؤلفههاي مههم توسهعه و كهاهش محروميهت بهه شهمار
ميرود .از اين منظر گردشگري به عنوان يکهي از مههمتهرين عوامهل توسهعه منطقههاي،
فعاليتي ارزآور و متعادل كننده مطرح ميشود كه موجهر توسهعه اقتصهادي و اجتمهاعي
شده و توزيع عادالنه درآمد و فرصتهاي اشتغال را به دنبهال دارد (شهکوئي12 :1354،؛
تهواليي .)61 :1385 ،مههمتههرين ههدف توسهعه گردشههگري داخلهي و خهارجي ،توسههعه
اقتصادي -اجتماعي نواحي مقصد است (شارپلي و ريچهارد )40 ،1997 1،بهه قهوري كهه
گردشگري ،پول و جمعيت را از مراكز تمركز و ثقل صنعتي به سوي نهواحي پيرامهوني،
روستاها و جاذبههاي قبيعي ميكشاند (ديبايي .)44 :1371،
از ديدگاه كريستالر ( )1963گردشگري ميتواند به عنوان ابزاري براي نيل به توسهعه
اقتصادي در مناق پيراموني از قري مسافر گردشگران ثروتمند از مراكهز شههري بهه
پيراموني ،مبادله ارز خارجي و ايجاد شغل باشد .به نظر پروتر ( )1998ايجهاد يهک قبقهه
گردشگر ميتواند در فرايند توسعه اقتصادي به يک قدر مثبت در بهبود زيرسهاختي و
فعاليت اقتصادي پراكنده در مناق دورافتاده منجر شود .بنابراين گردشگري ميتواند بهه
عنوان يک استراتژي موف در بهبود و ارتقاي توسعه منطقهاي هم در مناق شهري و هم

.1 Sharpley and Richard
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در مناق روستايي مورد استفاده قرار گيرد ( شهارپلي و شهارپلي .)19971،ويليهام و شهاو
( )1991نقش بالقوه گردشگري و فعاليتهاي مرتبط با آن براي نيل به توسهعه منطقههاي
اتوماتيک وار در كشورهاي اروپايي را تشريا كردند( .پپيلهين بهوش و تيمهپلمن)1973 2،
در بيان اهميت گردشهگري در توسهعه منطقههاي بهه نقهش آن در تهأمين نيازمنهديههاي
زيرساختي براي گردشگري به عنوان ابزار توسعه منطقهاي توجه كردهاند .به قوري كهه
از ديدگاه صاحر نظران ،توسعه فعاليتهاي گردشهگري بهه عنهوان «قطهرههاي رشهد»
مههيتوانههد بههه توسههعه منطقهههاي يکنواخههت كمههک كنههد(كمپر .)19793،بههه عنههوان مثههال،
برنامه ريزان دولتي مکزيک ،از تئوري قطرهاي رشد براي توسعه مراكز گردشگري ،به
ويژه در مناققي مانند لوريتو ،لسكابس ،هاتولکو و كانکون نهايت اسهتفاده را بهردهانهد
( ويور و اپرمن.)2000 4،
به نظر شارپلي و تلفهر ( )2002در انتخهاب گردشهگري بهه عنهوان قطهرههاي رشهد،
دولتها ،معموالً سايتها و مکانههايي را شناسهايي مهيكننهد كهه در منهاق حاشهيهاي
اقتصادي قرار دارند و برنامهريزان آنها را براي توسعه پايدار اقتصادي از قريه توسهعه
گردشهههگري بهههه عنهههوان گزينههههههههاي مناسهههر پيشهههنهاد دادهانهههد .در ايهههن نگهههرش
سرمايهگذاري هاي اوليه دولت در شکل تسههيال بودجههاي و تهأمين زيرسهاختههاي
توسعه در مناق نمونه انتخابي به همراه معافيت ماليهاتي و ارايهه مشهو ههاي مختلهف از
قرف دولت ،زمينه را براي جذب سرمايه بخشهاي خصوصي و عمومي هموار ميكند
شارپلي و تلفر ( )121 ،2002و در نهايت ميتواند به توسعه درونزا و مستقل گردشگري
در سالهاي بعد كمک كند و با توسعه منطقهه نمونهه اثهرا آن بهه صهور تهراوش بهه
بيرون به توسعه منطقهاي منجر شود .كالدرز معتقد است كه برنامهريزي توسعه منطقههاي
بايستي بر روي ايجاد جذابيت بهراي اسهتقرار صهنايع خهار از منطقهه فعاليهت كنهد كهه

2. Sharpley & Sharpley
3. Peppelenbosch & Tempelman
1. Kemper
2. Weaver & Oppermann
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توانمندي ايجاد قطرهاي رشد و به خدمت گرفتن عوامل پيش برنده براي فعاليهتههاي
اقتصادي ديگر را دارند( كالدرز)187 ،2000 1،
عالوه بر اين اهميت همگرايي اقتصادي در گردشگري در سهطوح افقهي و عمهودي
2

بين توليد كنندگان محلي به عنوان شيوهاي از رقابت مطهرح اسهت (سهينکالير و اسهتبلر،

 .)1997به نظر مالکي ،گردشگري ميتواند در ايجاد جاذبههاي سرمايهگذاري در سهطا
محلي بهه عنهوان ابهزاري بهراي توسهعه منطقههاي باشهد( ملکهي )1997 3،در ايهن ديهدگاه
گردشگري يک نگرش جديد به سياست ههاي توسهعه اقتصهادي در منهاققي كهه ايجهاد
اشتغال از قري سرمايهگذاري مشکل است ،ميباشد كه در قي اين فرآيند كهارآفريني
از قريه بکهارگيري ابزارههاي كههاربر تسههيل مهيشهود .ايههن سياسهت در منهاق نمونههه
گردشگري كه داراي جاذبههاي تهاريخي ،قبيعهي و فرهنگهي جهاذب گردشهگر اسهت؛
اهميت پيدا ميكند و گردشگري از قري سرمايهگذاري در زيرسهاختهها ،خهدما و
توليد نقش مهمي در كارآفريني در سطا منطقهه ايفها مهيكنهد شهارپلي و تلفهر (،2002
 . )122در بيان رابطه گردشگري و توسهعه ( ويليهامز )195 4،سهه جنبهه از گردشهگري را
بيان ميكنند -1 :گردشگري به عنوان يک محصول كه بايستي در نقطهه توليهد مصهرف
شود -2 .موقتي بودن بيشتر شکلهاي گردشگري  -3گردشگري به عنوان يهک صهنعت
در حال باز ساخت.
مناق نمونه گردشگري ،از قرحهاي استراتژيک پيشنهادي سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري است كه به منظور اجرايي شدن مفاد برنامه پنج سهاله چههارم
توسعه كشور از قرف دولت در قطهرههاي تهاريخي ،فرهنگهي و قبيعهي كشهور ايجهاد
ميشود و بر اساس پتانسيل بالقوه و بالفعهل در زمينههههاي تهاريخي ،قبيعهي و فرهنگهي،
ميزان اسهتقبال گردشهگران ،راهههاي دسترسهي بهه آن منهاق و همچنهين زيرسهاختهها
3. Caalders4. Sinclair & Stabler
1. Malecki
2. Williams & Shaw
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انتخاب ميشوند .هدف از ايجاد اين مناق  ،توسعه گردشگري عمومي با تکيه بر ايجهاد
واحدهاي اقامتي ارزان قيمت براي استفاده اقشار مختلف جامعه است .انجام مطالعها و
كمک به ايجاد زيرساختها براي راه اندازي اين منهاق بها اسهتفاده از اعتبهارا دولتهي
بوده و بهرهبرداري ،مديريت و نگهداري بر عهده بخش خصوصي ميباشد.

 -2روش شناسی

مدلهاي بهينه سازي از دوران نهضت صنعتي در جهان و به خصوص از زمان جنهگ
جهاني دوم همواره مورد توجه برنامهريزان قهرار گرفتهه اسهت .تاكيهد اصهلي مهدلههاي
كالسيک بهينهسازي بر وجود يک معيار سنجش (يا يهک تهابع ههدف) بهوده اسهت .در
دهههاي اخير محققين توسعه و برنامهريزي به مدلهاي تصميمگيري چنهد معيهاره بهراي
تصميمگيري روي آوردند (قاهرخاني .)1386 ،ادبيا گستردهاي درباره مسائل انتخاب
پروژه و اولويتبندي آنها وجود دارد كهه دربرگيرنهده رويکردههاي متعهددي در ايهن
زمينه است ،كه جنبه هاي گوناگون مسئله يا مشکل در نظهر گرفتهه مهيشهود( مرديهت و
مانتل )2000 1،تصميمگيري چندمعياره به قور گسترده در رتبهبندي يها انتخهاب يهک يها
چند گزينه از بين مجموعهاي از گزينههاي موجود با رعايت معيارهاي متعدد كه معموالً
با هم مغاير هستند ،بکار ميرود و با توجه به اهميهت ايهن تحليهلهها ،روشههاي زيهادي
براي حل مسائل چند معياره توسعه يافتهاند( وانيگ و يون1981 2،؛ اولسون.)1996 3،
در اين راستا تکنيک ويکور به عنوان يک روش تصميمگيري چند شاخصه ،روشهي
ساده ولي كارآمد در اولويتبندي قلمداد ميشود كهه توسهط آپريکهوويچ و زنهگ بهر
مبناي روش ال پي متريک4توسعه يافتهه اسهت( وي لهين .)2008 5،دنهگ و همکهاران در
1. Meredith and Mantle
2. Meredith and Mantle
3. Olson
4.4- LP-metric
5. Wei, Lin
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بيان قابليت هاي اين تکنيک به عنوان يک رويکرد حل و گزينش چند معياره موارد زيهر
را مورد توجه قرار دادهاند ( دنگ1و همکاران)2000 ،


داشتن مفهوم منطقي و قابل درک،



ساده بودن محاسبا ،



توانايي باال در نشاندادن مراحل انجام كار براي اجراي بهتر كاركردهاي

مجموعه براي هر يک از معيارهاي ارزيابي در يک رابطه ساده رياضي.


وارد كردن وزنهاي انتخابي به صور

مقايسهاي براي هر يک از پديدهها يا

اهداف در فرآيند مقايسه.

نقشه  :1محدوده مورد مطالعه و موقعيت مناق نمونه گردشگري پيشنهادي

منطقه مورد مطالعه دربرگيرنده محدوده سياسي استان زنجان در منطقه شمال غرب
كشور است كه از´ 47°1تا ´ 49°52قول شرقي و´ 35°25تا´ 37°15عرض جغرافيايي
شمالي گسترده شده و از شمال شر به استان گيالن ،از شمال به استان اردبيل ،از شمال
غرب استان آذربايجان شرقي ،از شر به استان قزوين ،از جنوب به استان همدان و از

6. Deng
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غرب به استان آذربايجان غرب و از جنوب غرب به استان كردستان محدود ميشود
(نقشه.)1
همانقور كه اشاره شد تکنيک ويکور به عنوان يکي از روشهاي تصميمگيري
چند شاخصه توافقي است كه بر مبناي روش ال پي متريک توسعه يافته است .لذا با
ت وجه به اهميت موضوع ،سعي شده است تا مراحل كاربرد اين تکنيک به اختصار مورد
بررسي قرار گيرد.
p

(رابطه )1

1









 n
L pi   wi f j*  f ij / f *  f j
 j 1
1  p   ; i  1,2,... I .

 



اين روش ميتواند يک مقدار بيشينه مطلوبيت گروهي براي اكثريت و يک كمينه
تأثر انفرادي براي مخالفت را فراهم نمايد .مراحل اين روش شامل گامهاي ذيل است
(واي و لين:)2008 ،
 -1اولين مرحله در اين مدل ارائه شاخصهاي بکار رفته در تحقي مورد نظر
ميباشد .جدول شماره  1نشانگر شاخصهاي بکار رفته و تعداد آنها در زنجان ميباشد.
 -2محاسبه مقادير نرمال شده
فرض ميكنيم  mگزينه و  nمعيار داريم .گزينههاي مختلف  iبه عنوان xi

مشخص شدهاند .براي گزينه  x jرتبه جنبه jام به عنوان  xijمشخص شده است و براي
ساير گزينهها نيز همينقور xij .ارزش و مقدار معيار jام است .براي فرايند نرمال سازي
مقادير ،جايي كه  xijارزش اصلي گزينه iام و بعد jام است:
xij

(رابطه )2

j  1,2,..., n

;, i  1,2,..., m

n

x

2
ij

f ij 

j 1

 -3تعيين بهترين و بدترين مقدار

بهترين و بدترين هر يک از مقادير در هر معيار را شناسايي ميكنيم و به ترتير f j

و  f jرا محاسبه ميكنيم.

, i  1,2,..., m


j

Max f ij

f 

Min f ij , j  1,2,..., n

f j 
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(رابطه )3


جايي كه  f jبهترين راه حل ايده آل مثبت براي معيار jام و  f jبدترين راه حل

ايده آل منفي براي معيار jام.

اگر تمامي  f jرا به هم پيوند بزنيم يک تركير بهينه خواهيم داشت كه بيشترين


امتياز را خواهد داد كه در مورد  f jنيز همينقور است.

 -4تعيين وزن معيارها
مهمترين مسئله در رابطه با كاربرد تکنيکهاي چند منظوره براي اولويتبندي
گزينههاي پيشنهادي ،توجه به ترجيا موضوعي است كه معموالً به وسيله تصميم
گيريهاي مبتني بر تجربيا

شخصي ،دانش و درک مسئله از قري تکنيک استنباط

ترجيحي مانند فرآيند تحليل سلسله مراتبي ) (AHPتعين ميشود ( ساتي )1995 ،1كه
تحت عنوان وزندهي معيارها از آن ياد ميشود .در اين مطالعه ،وزندهي به معيارها با
استفاده از نظرا

افراد صاحرنظر در گردشگري از قبيل اعضاي هيأ

علمي و

كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي با استفاده از تکنيک
 AHPصور گرفته است.
 -5محاسبه فاصله گزينهها از راه حل ايده آل
اين مرحله محاسبه فاصله هر گزينه از راه حل ايده آل و سپس حاصل جمع آنها
براي ارزش نهايي بر اساس روابط ذيل است:
n

) Si   wi ( f j  f ij ) /( f   f j
(رابطه )4

j 1


j

])  f



 f ij ) /( f


j

Ri  Max[ wi ( f

j

در اينجا  S iبيانگر نسبت فاصله گزينه iام از راه حل ايده آل مثبت (بهترين تركير)
و  Riبيانگر نسبت فاصله گزينه iام از راه حل ايده آل منفي (بدترين تركير) ميباشد.
1. Saaty

104

اندیشه جغرافیایی ،سال دوم ،شماره سوم ،بهار 1387

برترين رتبه بر اساس ارزش  S iو بدترين رتبه بر اساس ارزش  Riبدست ميآيد .به
عبار ديگر  S iو  Riبه ترتير همان  L1iو  Liدر روش ال پي متريک هستند.
 -6محاسبه عملي با استفاده از تکنيک ويکور Qi

اين مقدار براي هر يک از iها به صور زير تعريف ميشود:
 S  S 
 Ri  R 
Qi  v  i

(
1

v
)
 
 
 
S  S 
R  R 

(رابطه )5

در اينجا :




R   Max Ri ، S  Min Si ، S  Max Si

i

i

i

و  R  Min Riو  vوزن
i

استراتژي اكثريت مواف معيار يا حداكثر مطلوبيت گروهي است.
  Si  S  بيانگر نسبت فاصله از راه حل ايده آل منفي گزينه iام و به عبار


S  S 

ديگر

موافقت اكثريت براي نسبت iام است.
  Ri  R  بيانگر نسبت فاصله از راه حل ايده آل گزينه iام و به معني مخالفت با


R  R 

نسبت گزينه iام است .بنابراين هنگامي كه مقدار  vبزر
منجر به اكثريت مواف

تر از  0/5باشد شاخص Qi

ميشود .و هنگامي كه مقدار آن كمتر از  0/5ميشود

شاخص  Qiبيانگر نگرش منفي اكثريت است .به قور كلي وقتي مقدار  vبرابر 0/5
است بيانگر نگرش توافقي متخصصان ارزيابي است.
 -7رتبهبندي گزينهها بر اساس مقادير Qi

در اين مرحله بر اساس مقادير  Qiمحاسبه شده در گام قبل ،گزينهها را رتبهبندي
كرده و تصميمگيري مينماييم.
یافتههاي تحقیق

تحليل فضايي گزينه هاي مناق نمونهه گردشهگري اسهتان زنجهان بها در نظهر گهرفتن
معيارهههاي مههورد نظههر بههه منظههور تعيههين ضههرير جايگههاه هههر يههک از  20منطقههه نمونههه
گردشگري استان زنجان كه بها اسهتفاده از تکنيهک ويکهور محاسهبه شهده اسهت ،نشهان
ميدهد كه تفاو معناداري ميان گزينههاي پيشنهادي وجود دارد .به قوري كهه منهاق
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نمونه گردشگري گنبد سلطانيه در شهرستان ابهر ،غاركتلهخور در شهرستان خدابنهده بها
توجه به منحصر به فرد بودن جاذبهها ،معروفيت بينالمللي و استقرار واحدهاي خدماتي،
پذيرايي -اقامتي ،خدما زيرساختي در خود سايت و  ...وضعيت بهتري در بهين منهاق
گردشگري استان دارند .عالوه بر مناق نمونه گردشگري فو  ،منطقه سد كينهورس در
شهرستان ابهر به دليل فاصله  3كيلومتري از مجموعهه شههري ابههر -خرمهدره بهه عنهوان
دومين قطر جمعيتي استان زنجان ،دسترسهي بهه خهدما شههري و تأسيسها اقهامتي-
پذيرايي ،امکان توسعه ورزشهاي آبي ،قرارگيري در محور ترانزيتهي و ارتبهاقي ابههر-
خدابنده و استانهاي غربي كشور و  ...و منطقه پنجهعلي بها توجهه بهه نزديکهي بهه شههر
قيدار ،قرارگيري در جوار مرقد مطهر حضر قيدار نبي (ع) ،دسترسهي بهه تسههيال و
تأسيسا اقامتي -پذيرايي و  ...داراي وضعيت مناسهبي بهراي سهرمايهگهذاري و توسهعه
گردشگري هستند.
منطقه گردشگري سد تهم در شهرستان زنجان به دليل فاصله  10كيلومتري از مركهز
استان ،قرارگيري در مسير ارتباقي جديد قارم و استان گيالن ،دسترسهي و برخهورداري
از امکانهها خههدماتي و تسهههيال اقههامتي شهههر زنجههان ،اسههتقرار در حههد فاصههل منههاق
كوهسههتاني -دشههتي و سههرمايهگههذاري در توسههعه تفريحهها و ورزشهههاي آبههي و ...
زمينههاي مناسبي را براي سرمايهگذاري در توسعه گردشگري ميتوانند داشته باشند .بها
توجه به موارد مطرح در فو  ،مناق نمونه گردشگري گنبد سلطانيه ،غاركتلهخور ،سهد
كينهورس ،پنجهعلي و سد تهم به ترتير داراي باالترين سطوح برخورداري از معيارهاي
مورد نظر بودهاند .از قرفي ديگر مناق نمونه گردشگري پيشهنهادي جزيمه و چايپهاره
پايين در شهرستان زنجان ،سرخآباد در شهرستان قارم و غني بيگلو در شهرستان زنجهان
نيز به ترتير كم برخوردارترين گزينهها در بين مناق نمونهه گردشهگري اسهتان زنجهان
بودهاند.
نتیجهگیري
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گردشگري به عنوان يک صنعت پيشرو مي تواند نقش مهمهي در توسهعه اجتمهاعي-
اقتصادي مناق نمونه گردشگري كه عمدتاً دورتر از مراكز شهري هستند ،ايفا كنهد .در
اين فرايند انتقال دانش ،اقالعا  ،پول و  ...در كنار سرمايه گذاريهاي دولت در قالهر
ارايه خدما زيرساختي و نيز سرمايهگذاريهاي بخش عمهومي و خصوصهي در شهکل
تسهيال اقامتي -پذيرايي ،خدما گردشگري و  ...منجر به شکوفايي اقتصادي منهاق
پيراموني شده و در نهايت منجر به بهبود شرايط اقتصهادي -اجتمهاعي آنهها مهيشهود و
زمينه را براي نيل به توسعه پايدار منطقهاي فراهم ميسازد .لذا به منظهور تعيهين اولويهت
سرمايه گذاري در مناق نمونه گردشگري در استان زنجان با توجه به معيارههايي كهه از
سوي سازمان متولي اين مناق اعالم شهده بهود ،مطالعهه حاضهر انجهام شهد و در نهايهت
مشخص گرديد كه مناق نمونه گردشگري گنبد سهلطانيه در شهرسهتان ابههر ،غاركتلهه
خور در شهرستان خدابنده و منطقه سد كينهورس در شهرستان ابهر و منطقه پنجهعلهي و
سد تهم به ترتير در شهرستانهاي خدابنده و زنجان داراي باالترين سهطا برخهورداري
از معيارهاي مورد نظر و مناق نمونه گردشگري جزيم  ،چايپاره پايين و سرخآبهاد نيهز
به عنوان كم برخوردارترين گزينهه هها در بهين منهاق نمونهه گردشهگري اسهتان زنجهان
بودهاند.
جدول  -1شاخصهاي بکار رفته در اولويتبندي مناق نمونه گردشگري استان زنجان

منطقه نمونه گردشگري

وضعیت دسترسی

کیفیت راه

قلعه به
هستان

موقعیت اقلی
می منطقه

وضعیت توپوگرافی منطقه

تنوع پوشش گیاهی منطقه

تنوع منابع تأمین آب و کیفیت آن

زیربناهاي اولیه منطقه

تأسیسات اقامتی -پذیرایی در نزدیکترین
شهر

تسهیالت اقامتی -پذیرایی در خود منطقه

تسهیالت خدماتی در نزدیکترین شهر

تجهیزات ورزشی -تفریحی در منطقه

مهمترین جاذبه گردشگري نزدیک منطقه

بازارهاي اصلی هدف

ماههاي گردشگري

تنوع جاذبهها

1

1

2

2

4

2

2

3

0

4

0

1

2

8

3
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گنبد
سلطانيه

3

3

3

3

4

4

5

4

1

5

3

6

5

12

7

غار
كتلهخ
ور

2

3

2

2

4

4

4

3

2

5

2

2

4

12

4

سد كينه
ورس

2

3

3

2

4

3

2

7

0

7

1

3

2

8

2
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سهرورد

2

2

2

2

2

3

4

3

0

4

1

2

2

10

5
منطقه نمونه گردشگري

موقعیت اقلیمی منطقه

وضعیت توپوگرافی منطقه

تنوع پوشش گیاهی منطقه

سد گالبر

پنجه علي

3

3

2

2

3

2

4

5

0

6

1

3

1

8

3

سد خليفه لو

1

1

3

1

3

2

1

7

0

6

0

2

1

7

1

حاشيه ابهررود

وضعیت دسترسی

کیفیت راه

1

1

3

2

3

2

1

5

0

6

1

2

1

8

1
تنوع منابع تأمین آب و کیفیت آن

تأسیسات اقامتی -پذیرایی در نزدیکترین
شهر
زیربناهاي اولیه منطقه

تسهیالت اقامتی -پذیرایی در خود منطقه

تسهیالت خدماتی در نزدیکترین شهر

تجهیزات ورزشی -تفریحی در منطقه

مهمترین جاذبه گردشگري نزدیک منطقه

بازارهاي اصلی هدف

ماههاي گردشگري

تنوع جاذبهها

1

2

3

2

4

3

2

3

0

4

1

2

2

8

2
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1

3

1

8

2

3

3

1

1

5

0

7

0

2

0

6

1

2

2

2

1

3

0

3

0

1

0

6

0

8
0
9
3
3
3
2
2

تهم

1

1

2

حاشيه زنجانرود

1

2

2

جزيم

2

2

ادامه جدول  -1شاخصهاي بکار رفته در اولويتبندي مناق نمونه گردشگري استان زنجان

منطقه نمونه گردشگري

گلچين

1

1

2

2

3

2

1

2

0

3

0

2

1

6

3

سرخ آباد

1

2

1

2

2

2

1

3

0

4

0

1

0

6

2

چايپاره پايين

1

1

2

2

2

2

1

2

0

3

0

1

0

6

2

ايجرود پايين

وضعیت دسترسی

کیفیت راه

موقعیت اقلیمی منطقه

وضعیت توپوگرافی منطقه

تنوع پوشش گیاهی منطقه

تنوع منابع تأمین آب و کیفیت آن

1

1

2

2

3

1

1

3

0

3

0

1

0

6

0
تأسیسات اقامتی -پذیرایی در نزدیکترین
شهر
زیربناهاي اولیه منطقه

تسهیالت اقامتی -پذیرایی در خود منطقه

تسهیالت خدماتی در نزدیکترین شهر

تجهیزات ورزشی -تفریحی در منطقه

مهمترین جاذبه گردشگري نزدیک منطقه

بازارهاي اصلی هدف

ماههاي گردشگري

تنوع جاذبهها

1

2

2

2

2

1

1

3

0

3

0

1

0

6

0

قلعه شيت
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1

2

2

2

3

2

1

2

0

4

0

1

1

6

1

1

1

2

2

2

2

1

1

0

3

0

1

1

6

1

درياچه پري

1

1

1

2

3

3

2

2

0

3

1

2

1

7

2

انگوران
غني بيگلو
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جدول -2ضرير وزن شاخصها

شاخصها

وضعیت دسترسی

کیفیت راه

وزن

0.09

0.08

موقعیت اقلینی منطقه

0.03

0.04

0.04

0.06

وضعیت توپوگرافی

تنوع پوشش گیاهی

تنوع منابع آب

زیربناهاي اولیه منطقه
0.1

تأسیسات اقامتی در نزدیکترین شهر
0.07

0.1

0.07

0.06

0.1

0.08

0.03

مهمترین جاذبه گردشگري نزدیک
منطقه
تجهیزات ورزشی -تفریحی در
منطقه
تسهیالت خدماتی در نزدیکترین
شهر
تسهیالت اقامتی در منطقه

بازارهاي اصلی هدف

ماههاي گردشگري

تنوع جاذبهها
0.05

جدول -3رتبههاي نهايي
منطقه نمونه گردشگري

شهرستان

قلعه به هستان

ماهنشان

گنبد سلطانيه

ابهر

غار كتله خور

خدابنده

سد كينه ورس

ابهر

سد گالبر

ايجرود

سد خليفه لو

ابهر

حاشيه ابهررود

ابهر

پنجه علي

خدابنده

سهرورد

خدابنده

تهم

زنجان

حاشيه زنجانرود

زنجان

جزيم

زنجان

گلچين

ماهنشان

سرخ آباد

قارم

چايپاره پايين

زنجان

ايجرود پايين

ايجرود

قلعه شيت

ماهنشان

درياچه پري

ماهنشان

انگوران

ماهنشان

غني بيگلو

زنجان

Qi
0. 89 4 03
0
0 . 134 8 3
0 . 72 14 1
0 . 8 3176
0. 8824 8
0 . 8 9 56 9
0 . 72 9 4 6
0 . 78 54
0 . 75534
0 . 9 0 2 14
1
0 . 9 8 30 9
0 . 9 9 577
0. 9 9 6 4 9
0 . 9 7572
0 . 9 58 9 8
0 . 9 4 34 3
0 . 9 4 14 1
0 . 9 9 38 8
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