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 چکیده

اجتماعی، بهبود کیییتت زنتدگی و حیتظ منتابع      -هایی نظیر رشد اقتصادی، توسعه فرهنگیتواند فرصتتوسعه گردشگری روستایی می

ریزی برای توسعه در این راستا، شناسایی روستاهای مستعد و برنامه. آوردبه ارمغان زیست را برای جوامع روستایی طبیعی، فرهنگی و محی 

در این پژوهش روستاهای دارای جاذبه گردشگری شهرستان الهیجان در استان گتیالن شناستایی   . گردشگری در این مناطق ضروری است

ریزی استان گتیالن  آوری شده از سازمان مدیریت و برنامهعات جمعزیرمعیار و اطال 03بندی این روستاها برمبنای هشت معیار و شد و رتبه

نیتر از کارشناستان و خبرگتان حتوزه گردشتگری بتا        3 های مورد استیاده، نظر منظور تعیین وزن شاخص به. صورت گرفت 037 در سال 

روستتای   3 پتس از شناستایی   . و تحلیتل شتد   های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، تجزیهاستیاده از الگوهای رهیافت

های ارزیابی نسبت تجمعی، ارزیابی مجموع حاصل بندی این روستاها از روش شاخص گردشگری در سطح شهرستان الهیجان، برای اولویت

های طبیعی روستا و  ینتایج حاصل از تعیین وزن معیارها نشان داد که معیارهای ویژگ. حل سازش ترکیبی استیاده شدو راه ضرب کلی وزنی

بنتدی، روستتای شتیخانور بتا     براسان نتایج حاصل از سه رهیافت اولویتت . باشندترین اهمیت می اقتصادی به ترتیب دارای باالترین و پایین

توستعه  . ی شی  زاهد گیالنی و غار شیخانور، رتبه اول را در میان روستاهای مورد بررسی به ختود اختصتا  داد   های گردشگری بقعه جاذبه

-ها و زیربناهای گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان الهیجان براسان اولویت ارا ه شده در پژوهش حاضتر متی  زیرساخت

 .  تواند مساعدت بخش گردشگری به اقتصاد شهرستان را بهبود دارد
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 مقدمه

 زهنو ،شتده  حاصتل  یِبشر عظیم یها شرفتیباوجود پ وزهمرا

 چترا  ،ستوبررو دیمتعد یهتا  و چالش مسا ل با ستاییرو توسعه

 زیتتآم تیتتموفق ستاییرو مین  توسعهدر ز گذشته یکتته راهبردهتتا

 ،شتابهد ل،شتغاا ،فقر نهمچو مسا لی ستا نستهانتوو  دهنبو

التتدین رکتتن)کند  فعرا ر ستتتیز  یمحتت اریپایدو  ییاغذ منیتا

 مناطقو  ستاهارو تقویت ایبر .(058 افتختتتاری و مهتتتدوی ،  

هیچیتتک از  ماا ،ستپیشنهادشتتده ا گوناگونی یهارهکارا وممحر

و دورمانتده از   وممحر حیانو ضعیتو دبهبو بهانتد   ها نتوانسته آن

 هاییدهبراز را یکی. دکنن کمک توسعه تتحوالو  اتتغییر ندرو

شده   مطرح توسعه قابلیتو دارای  وممحر حیانو تقویت ایبر که

 با یشگردگر صنعت. ستا یشگردگر شگسترو  توسعه ،ستا

 یا گونته  بته  توانتد  یمت  دخو دیقتصاا اتتمریرو  ها یژگیو به تکاا

 دیقتصاا مختلف یهتتا بختتش پویاییو  کتحرمتتثرر در  کامالز

 توسعه به تیتتتدرنها که کند ییاا یا عمتتتده نقش محلی معاجو

چیانته،  حیتدری )منجتر خواهتد شتد     رشتد   و کم ستاییروحی انو

ی آغازین زنجیتره ستکونتگاهی در    حلقه عنوان بهروستا (. 057 

ارتباط مستقیم با طبیعت قرار دارد و به این لحتاظ دارای قابلیتت   

وستایی شتکلی  و گردشگری ر استگردشگری باالیی در طبیعت 

از فعالیت اقتصادی است که پیرامون شهرها و نقاط دارای شکل 

ی آرار مثبت و منیی  دربردارندهو  ردیگ یم  انجامو بافت روستایی 

قهرمتانی،  ) استت روستتا، انستان و طبیعتت     زیستت  محی برای 

 03  .) 

 زمان در که شتتتود یمتتتاطالق  فعالیتی به گردشگری ی واژه

ی  دربرگیرنتتده هژوا این. ونتتددیپ یمتت وقوع بهگردشتتگرها  سیر

 ،متوردنظر  مکان به مسافرت ،سیر یزیت ر برنامته  قبیل از مواردی

 بازگشت از بعد ،سیر خاطرات یادآوری و بازگشت ،آنجا در اقامت

عنتوان   بته  مسافر که است ییها تیفعال شامل ،همچنین. باشدمی

 وشتتده   انجتتام خریدهای نظیر دهتتد، یمتت انجام ،سیر از بخشی

 خالصه. دیتتتآ یمتتت وجود به مهمان و میزبان میان که تعامالتی

 طول در که است تمریراتی و هتتا تیتتفعال تمامی گردشگری ،آنکه

،  نومیتل و موریست  ) ونتدد یپ یم وقوع به ،بازدیدکننده برای سیر

ی جتذابیت و   ارا ته  ی روستایی بتا گردشگردر این میان، (. 332 

هتای محتی  روستتایی     ایجاد تمایل در استیاده از فضا و ویژگتی 

برای گردشگران و همچنتین کتارکردی جهتت بهبتود و ارتقتاء      

محیطتی   های اقتصتادی، اجتمتاعی، فرهنگتی و زیستت     شاخص

، برنامه رو ازاین. است شده  واقعمنطقه میزبان موردتوجه بسیاری 

متانع مهتاجرت بته    ) هتا  تیت مزاسایی ریزان تالش دارند تا با شن

 و( زایتی  ی مناسب بترای کستب درآمتد و اشتتغال     شهرها، گزینه

های فرهنگی، عتدم امکانتات    رن  شدن جاذبه کم)ها  محدودیت

زیربنتتایی و رفتتاهی، نبتتود درک صتتحیح متتردم از گردشتتگری   

، هتم  (روستایی، تغییرات اقلیمی و عدم اطالعتات دقیتق آمتاری   

ری روستایی را در پاسخگویی به نیازهای موجبات توفیق گردشگ

گردشگران فراهم آورده هم موجبات اصالح مناطق روستتایی را  

 (.052 یزدی، پاپلی)فراهم سازند 

توانتد   در این زمینه، یکی از منابع مهم طبیعی کشور که متی 

کمک زیادی به توسعه اقتصتادی و اجتمتاعی در ستطح محلتی،     

هتای موجتود    و حتی جهانی داشته باشتد، منتابع و پتانستیل   ملی 

که در ایران به نحو مطلوبی  استگردشگری در نواحی روستایی 

زیرا وابستگی شدید درآمد ارزی به صادرات ؛ اند برداری نشده بهره

توجهی به ایتن فعالیتت شتده     های نیت و گاز، موجب کم فرآورده

 منظتتور بتته، رو  ایتتن از(. 053 کتتتولی و مصتتدق،  میر)استتت 

ی مناستتب جهتتت توستتعه گردشتتگری روستتتایی و  زیتتر برنامتته

تخصیص اعتبارات محدود الزم است اولویت توستعه روستتاهای   

ی گردشگری در منتاطق مختلتف تعیتین شتود و     ها جاذبهدارای 

                                                                                           
1-Mill and Morrison 
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 .ی مناسب بر این اسان شکل گیردزیر برنامه

عنتوان یتک راهبترد     ری بته بر این اسان، گسترش گردشتگ 

ستتاز ایجتتاد  توانتتد زمینتته جدیتتد درزمینتته توستتعه روستتتایی، متتی

ایجتاد درآمتد،   : های جدیدی در نواحی روستتایی ازجملته   فرصت

هتای   افزایش اشتغال و رشد پایدار، تممین هزینه، ایجاد زیرساخت

های اقتصاد  اقتصادی و اجتماعی، تحرک بخشیدن به سایر بخش

آسایش ساکنان محلی و حیاظت از منابع طبیعتی  روستا، امنیت و 

یتا موجتب افتزایش    ( 2332،  کوستتان )و میراو فرهنگی باشد 

هتا، تغییترات    ، تغییرات کاربری اراضی، افتزایش قیمتت  

فرهنگی و اجتمتاعی و فراتتر رفتتن از ظرفیتت تحمتل محتی ،       

یت زندگی ساکنان روستتایی  موجب کاهش یا افزایش سطح کیی

هتای کتالن    های عینتی و ذهنتی ویژگتی    در بسیاری از شاخص

 (.2 23، 2کیم)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی شود 

 یگردشتگر  هتای  جاذبته  یهر منطقته دارا  نکهیبا توجه به ا

فرصتت   کیت عنتوان   تواند بته  ها می جاذبه نیاست و ا یشمار بی

لتذا بتا مشتخص نمتودن     . محسوب گردد هیوسعه آن ناحجهت ت

 یکتدام منتاطق دارا   نکته یو ا ی روستتایی گردشگر ژهیمناطق و

 هیگتذاری هستتند از اتتالف سترما     باالتر جهتت سترمایه   تیاولو

منتتاطق مستتتعد  دیتتابتتتدا با ،نی؛ بنتتابراشتتد خواهتتد یریجلتتوگ

 یالزم جهتت واگتذار   التیو تسه ییشناساروستایی  یگردشگر

منتتاطق نمونتته . گتتذاران فتتراهم شتتود نتتاطق بتته ستترمایهم نیتتا

 یاز ریسک کمتتر  بوده و بهتر  یشرا یدارا ی روستاییگردشگر

بته   یادیز ککم تیوضع نیگذاری برخوردارند که ا سرمایه یبرا

گتتذاران را جهتتت  ستترمایه زهیتتنمایتتد و انگ گتتذاران متتی ستترمایه

ری در گتذا  سترمایه  ،استان  نیت بتر ا . بترد  گذاری باال می سرمایه

کمتتتر باعتتث  ستتکیبتتا ر ی روستتتاییمنتتاطق نمونتته گردشتتگر

کتته  طتتوری شتتود بتته گتتذاری متتی از اتتتالف ستترمایه یریجلتتوگ

. استت  یاقتصاد-مالی هیتوج یدارا  یشرا نیگذاری در ا سرمایه

                                                                                           
1- Kostas 
2- Kim 

جانبته منتاطق     گتذاری باعتث توستعه همته     سرمایه کردیرو نیا

ه تترین ارتر آن توستع    خواهد شتد کته مهتم    ی روستاییگردشگر

 یا ، مطالعته (8 23) 0و همکاران یبال .است ای و منطقه یاقتصاد

 یبترا  ییفضتا  یریت گ میتصتم  یبانیپشتت  ستمیس کی ینهیدرزم

انجتام   ی هیرکانی ختزر مخروط یها در جنگل سمیتوسعه اکوتور

 یمهتم بترا   یهتا  تیو محتدود  ارهتا یمنظور، مع نیا یبرا. دادند

اهمیتت  . مشخص شد یبا استیاده از روش دلی سمیتوسعه اکوتور

متورد   (AHP) 1تحلیل سلسله مراتبی با استیاده از روش ارهایمع

نشان داد که فاصله از منابع آب  تحقیق جینتا. گرفت رارق یابیارز

پتژوهش دومنیگتز و    .در توسعه گردشگری است اریمع نیتر مهم

ردشتگر  در خصو  عوامل اررگذار بر جذب گ( 1 23) 8همکاران

در دو کشور اسپانیا و استرالیا نشان داد که کیییت خدمات، برند و 

زیرساخت گردشگری در استرالیا و آب و هوا و ساختارهای محلی 

برای جذب گردشگر در اسپانیا از جمله مهمترین عوامل در جذب 

در مطالعته حیتدری سورشتجانی و همکتاران     . باشندگردشگر می

اهای هتدف گردشتگری شهرستتان    بندی روستت ، اولویت(037 )

های تاپستیس، ویکتور، آنتروپتی، ستاو و     کرز با استیاده از روش

زیرمعیار بترای   27معیار و  2 پس از تعیین . الکتر صورت گرفت

روستتای هتدف گردشتگری ایتن شهرستتان،       1 بنتدی  اولویت

هتای  رود بته عنتوان اولویتت   روستاهای گچسر، آتشگاه و والیت

میرزا تی و همکتاران   . ی انتختاب شتدند  نخست توسعه گردشگر

، الگوی بهینه توستعه گردشتگری در روستتاهای هتدف     (037 )

نتایج حاصتل از الگتوی   . گردشگری استان گیالن را ارا ه کردند

بیتتانگر اررگتتذاری ابعتتاد  tتجزیتته و تحلیتتل ورایتتانس و آزمتتون 

محیطتی و  زیست-فرهنگی، کالبدی-نهادی، اجتماعی-اقتصادی

گوی بهینه توسعه گردشتگری در روستتاهای هتدف    امنیتی بر ال

، (038 )هی و همکتاران  الل نعمت. گردشگری استان گیالن است

بنتدی روستتاهای هتدف گردشتگری در      ای به اولویت در مطالعه

                                                                                           
3-Bali et al 

-Analytical Hierarchy process 
5-Dominguez et al  
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نتایج تحقیتق  . پرداختند AHPاستان مازندران با استیاده از روش 

هتا   ، معیار مربتوط بته زیرستاخت   نشان داد که از نظر گردشگران

همچنتتین بتتر مبنتتای نظتتر . بیشتتترین اولویتتت را داشتتته استتت

هتتای تعیتتین شتتده توستت   کارشناستتان و بتتا توجتته بتته اولویتتت

حتا ز   02/3گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران بتا وزن  

بنتابراین تجهیتز   ؛ بیشترین اولویت جهت گردشگری بوده استت 

وحی از خدمات بهداشتی و درمتانی  های گردشگری به سط جاذبه

و ارا ه تسهیالت و امکانات متالی و تخصصتی جهتت تجهیتز و     

رحیمتی و  . گتردد  هتای موجتود پیشتنهاد متی     ساماندهی اقامتگاه

ای تحتتت عنتتوان ارزیتتابی و  ، در مطالعتته( 03 )رنجبردستتتانی 

گردشتگری  روستتای هتدف   )های اکوتوریسم  بندی جاذبه اولویت

پتس از   AHPبتا استتیاده از روش   ( استان چهارمحال و بختیاری

روستای مصوب هدف  2 تعریف معیارها و زیرمعیارهایی از میان 

عنتوان   گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری سه روستا بته 

. گذاری متورد گتزینش قترار گرفتت     های نخست سرمایه اولویت

ده چشمه، هوره و آتشتگاه  نتایج تحقیق نشان داد که روستاهای 

گتذاری برختوردار    منظتور سترمایه   به ترتیب از شرای  بهتری بته 

هستند و به ترتیب اولویت اول تا سوم را به خود اختصتا  داده  

 .است

هتای  بندی مرور منتابع نشتان داد کته بیشتتر پتژوهش     جمع

ای صورت گرفته در این حتوزه بتر مبنتای رویکردهتای مقایسته     

توستعه  . صورت گرفتته استت   FAHPو  AHP بندی نظیراولویت

-های اخیر قابل توجته متی  گیری طی سالهای تصمیمالگوریتم

ها در مطالعات مرتب  با توسعه روستایی کاربرد این رهیافت. باشد

پژوهش حاضر با استیاده . و گردشگری در ایران رواز نیافته است

رای گیری ضتمن ایجتاد مبنتایی بت    های جدید تصمیماز الگوریتم

بنتدی، ستعی در   مقایسه خروجی آنها در مسا ل مرتب  با اولویت

هتا بترای توستعه گردشتگری روستتایی در      معرفی بهترین گزینه

 .  سطح شهرستان الهیجان دارد

های گردشگری ازلحتاظ پتانستیل جتذب     بندی جاذبه اولویت

ریتزی   گردشگر در یک استان یا شهرستان، زمینه را برای برنامته 

کنتد،   هتای گردشتگری آمتاده متی     یجتاد زیرستاخت  اصتولی در ا 

بنتدی جایگتاه    هایی کته در اولویتت   ای نقاط ضعف مکان گونه به

شده و در جهت رفع این نقاط ضعف، گام  ضعییی دارند، مشخص 

های مناسب برای  شود مکان چنین باعث می هم. شود برداشته می

و گذراندن اوقات فراغت به گردشگران معرفی و شناستایی شتود   

های گردشگری پیدا  گردشگران یک آشنایی اولیه نسبت به مکان

 (. 033 رنجبردستانی، )کنند 

شهرستان الهیجان از مناطق دیدنی و زیبای استان گیالن و 

این شهرستان بته دلیتل داشتتن    . معروف به عرون گیالن است

هتم گردشتگری   همزمان کوه، جنگل، رودخانه و دریا از مناطق م

ی چتای و  ها باغطبیعت سرسبز، . شوداستان گیالن محسوب می

هتای  تترین جاذبته  مرکبات و بام سبز با مناظر زیبا از جمله مهتم 

روستاهای شهرستتان الهیجتان   . گردشگری این شهرستان است

هتای بستیار دیتدنی طبیعتی، فرهنگتی،       نیز دارای مناظر و جاذبه

، الزم استت کته روستتاهای    رو نازای. باشندمذهبی و تاریخی می

ی ایتن  بنتد  تیاولوگردشگری شناسایی شود و   جاذبهدارای انواع 

با توجه بته  . ی گردشگری صورت گیرد توسعهروستاها به منظور 

های گردشتگری بستیاری   اینکه شهرستان الهیجان دارای جاذبه

منظور جلوگیری از اتالف سترمایه و   در مناطق روستایی است؛ به

شتتدن بترای بهبتتود وضتعیت روستتتاهای دارای جاذبتته   متمرکتز  

بندی روستاهای هدف گردشگری گردشگری، شناسایی و اولویت

اهداف اختصاصی پتژوهش حاضتر   . این شهرستان ضروری است

 :باشدبه قرار زیر می

هتتای گردشتتگری روستتتایی در   شناستتایی انتتواع جاذبتته  - 

 .شهرستان الهیجان

گری در شهرستتان  شناسایی روستاهای دارای جاذبه گردش -2

 .الهیجان
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هتای گردشتگری    بررسی پراکنش جغرافیایی انتواع جاذبته   -0

روستایی در شهرستان الهیجان و تهیه نقشته گردشتگری   

 .روستایی

بندی انواع روستتاهای دارای جاذبته گردشتگری در     اولویت -1

 .شهرستان الهیجان

هتای  بنتدی در پتژوهش  های قدیمی و سنتی اولویترهیافت

هتای  ر مورد استیاده قرار گرفته است امتا رهیافتت  داخلی به تکرا

-های داخلی به خصتو  بررستی  بندی در پژوهشنوین اولویت

های مرتب  با حوزه کشاورزی و توسعه روستایی فراوانی کمتری 

پتژوهش حاضتتر در پتی استتیاده از ستته رهیافتت جدیتتد     . دارنتد 

 بندی روستاهای دارای جاذبه گردشتگری بندی برای رتبهاولویت

 و AHPدر این راستا، از دو رهیافت . در شهرستان الهیجان است

منظتور تعیتین اهمیتت     بته  (FAHP)  مراتبی فازی تحلیل سلسله

همچنتین،  . بندی استتیاده شتد   های مورد استیاده در رتبه شاخص

 2های ارزیابی نسبت تجمعتی ها، روش پس از تعیین وزن شاخص

(ARAS)0وزن داده شتده مجموع ضربی تجمیتع شتده    ، ارزیابی 

(WASPAS )1و راه حتتل ستتازش ترکیبتتی (COCOSO)،  بتترای

هتای مختلتف   بندی روستاها از منظر برخورداری از شتاخص رتبه

 .گردشگری، به کار گرفته شد

 

 موردمطالعه منطقه

شهرستان سرسبز الهیجتان، عترون شتهرهای گتیالن در     

 18درجته و   13ی سییدرود و گیالن و حتداقل در   شرق رودخانه

و ( شرقی)دقیقه طول جغرافیایی  0 درجه و  83دقیقه و حداکثر 

دقیقه  20درجه  07دقیقه و حداکثر در  13درجه و  07حداقل در 

عرض شمالی واقع شده و از شمال به دریای خزر، از جنتوب بته   

ی اشترفیه و از   شهرستان سیاهکل، از غرب به شهرستان آستتانه 

                                                                                           
1- Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
2- Additive Ratio Assessment 
3-Weighted Aggregated Sum Product Assessment 
4-Combined Compromise Solution 

ایتن شهرستتان حتدود     .شمال به شهرستان لنگرود محدود است

کیلتومتری شترق    18کیلومتر مربع وستعت دارد و در   813/123

الهیجتان دارای  . شهر رشت مرکز استان گیالن واقع شده استت 

هتتای  دهستتتان بتته نتتام 7دو بختتش رودبنتته و مرکتتزی و دارای 

شیرجوپشت، رودبنه، لیالستان، بازکیاگوراب، لیل، آهندان، لیجتان  

چنتین دارای   ای الهیجان و رودبنه و همه و دارای دو شهر به نام

اداره کل میراو فرهنگی، ) روستا و آبادی دارای سکنه است 55 

هتای  بررستی (. 037 دستی استتان گتیالن،    گردشگری و صنایع

مهمتترین  میدانی در سطح شهرستان الهیجان نشان داد کته از  

واقع  این شهرستان تاییهای گردشگری که در مناطق روس جاذبه

با انواع گیاهان  ی امیرکالیهالملل نیبتوان به تاالب شده است، می

خودرو و پرنتدگان زیبتا در روستتای امیرکالیته، تتاالب زیبتای       

سوستان با درختتان جنگلتی اطتراف آن در روستتای سوستتان،      

در  آبتاد  یحاجسواحل امیرآباد در روستای امیرآباد، استخر طبیعی 

آباد، غار شیخانور و بقعته شتی  زاهتد گیالنتی در      حاجیروستای 

ستون، بقعته   در روستای چهل ستون چهلروستای شیخانور، بقعه 

کیتا   رضا دیسآقا سید موسی موسوی در روستای بارکوسرا، بقعه 

های طبیعی روستای بکتر و زیبتای    در روستای ناصرکیاده، جاذبه

 .یزبن اشاره کرددر روستای د نبزیدی  قلعهکوتی و نیچیچی

 

 ها مواد و روش

این تحقیتق ازلحتاظ هتدف کتاربردی و از حیتث ماهیتت و       

آوری  تحلیلتی و ازلحتاظ جمتع   -روش، از نوع تحقیقات توصتییی 

جهت تعیتین وزن  . میدانی است-ی اسنادی اطالعات یک مطالعه

ی کارشناستان   ی ویژه نامه ی پرسش های تحقیق با تهیه شاخص

استتیاده شتد و بتا     037 ناسان در ستال  از کارش نیر 3 نظرات 

شتتاخص  03وزن نهتتایی  FAHPو  AHPاستتتیاده از الگوهتتای 

، ARASهتای محاستبه شتده در الگتوی     محاسبه گردیتد و وزن 

COCOSO  وWASPAS بنتدی روستتاهای دارای    جهت اولویت

 .جاذبه گردشگری شهرستان الهیجان استیاده شد
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 الهیجان شهرستان در گردشگری بهجاذ دارای روستاهای پراکنش. 1 شکل

 

هتای متورد استتیاده در تحقیتق      معیارها، زیرمعیارها و گزینه

. نشان داده شده است  صورت درخت تصمیم در نمودار  حاضر به

معیار اصتلی استت کته شتامل      5دارای سطح اول درخت تصمیم

، ویژگتی طبیعتی   (B)، تمسیستات زیربنتایی   (A)معیار اقتصتادی  

، خدمات بهداشتی و (D)های گردشگری روستا  اذبه، ج(C)روستا 

، وضعیت مراکز (F)، تجهیزات و خدمات روستا (E)درمانی روستا 

( H)و وضتعیت مراکتز پتذیرایی در روستتا     ( G)اقامتی در روستا 

هتا دارای زیرمعیارهتایی هستتند کته در      است که هر یتک از آن 

ارای سطح دوم درخت تصمیم د. سطح دوم نشان داده شده است

- 1B، زیرمعیتار دوم  0A - Aزیرمعیار است که زیرمعیار اول  03

 B 1، زیرمعیار سومC- C   1، زیرمعیتار چهتارمD - D  زیرمعیتار ،

، 0G - G، زیرمعیار هیتتم  8F - F، زیرمعیار ششم 0E - Eپنجم 

معیارهتا و زیرمعیارهتای استتیاده    . است 1H- Hزیرمعیار هشتم 

-محمتدی و میرتقیتان  ی طالعهگیری از مشده در درخت تصمیم

قنبتتتری و ، (038 )کاظمیتتته و همکتتتاران ، (032 )رودستتتری 

استتتخراز  ( 03 )رحیمتتی و رنجبردستتانی  و  ( 03 )همکتاران  

 .شد

شتاخص متورد استتیاده در     03هتای  به منظتور تعیتین وزن  

  ستتاعتیبتتر استتان رویکتترد  AHPی حاضتتر از روش  مطالعتته

استتیاده   (3 23) 2سانبر اسان رویکرد  FAHPو روش  (353 )

روستا از سه رهیافتت استتیاده شتد     3 گردید و برای رتبه بندی 

 .شودده میکه در ادامه به اختصار توضیح دا

 

 ( ARAS)رهیافت ارزیابی نسبت تجمعی 

زاواداستتکان و ) ارا ته شتد   3 23در ستال   ARASرهیافتت  

تتوان در شتش گتام زیتر     این رهیافت را می(. 3 23، 0ترسکیس

 .خالصه کرد

 (DMM) 1گیتری  این گام تشکیل ماتریس تصتمیم : گام اول

هتتای  و جتتایگزین( ستتطرها) Mبتترای  DMMمستتئله . استتت

در پتژوهش  . دستنجیده شتون  ( هتا  ستتون ) nپذیر مقیتان   امکان

هتتای شتتاخص) jو   i=  ،...،3 برابتتر بتتا ( روستتتاها) iحاضتتر، 

 .است j=  ، ...،03برابر با ( برخورداری

                                                                                           
1-Saaty 
2-Sun 
3-Zavadskas and Turskis 

4-Decision Making Matrix 
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 :نامعلوم باشد، آنگاه jاگر مقدار بهینه معیار :  گام دوم

( ) 
03،... ، =j    

 3،...،   =i 

if  is 

preferable        ،

 = xoj 

is preferable  if 

 ،xoj=  

و مقیان وزنتی  ( jبرای روستای  iمقدار شاخص ) Xijمقادیر 

Wj عنوان ورودی  بهDMM شود در نظر گرفته می . 

 دیر اولیه متاتریس تصتمیم نرمتال   ادر این گام مق: گام سوم

-معیارهای مثبت براسان رابطه زیتر نرمتال متی   (. )شوند می

 :شوند

(2)  j =   i 

=          =   

ستازی  ای زیتر نرمتال   معیارهای منیی نیز به روش دو مرحله

 .شوند می

         =؛     = (0)

این گام شامل تعریف متاتریس متوزون نرمتال    : گام چهارم

براستان نظتر کارشناستان و     Wj> 3  < ها وزن. است شده 

های  مجموع وزن. تعیین شد FAHPو  AHPبراسان دو رهیافت 

Wj شود صورت زیر محدود می به. 

(1)   =   

مقادیر وزنی نرمال شده تمامی معیارهتا از طریتق    :مگام پنج

 : گردد زیر محاسبه می

(8)  i=    ؛ =   

 : شودبراسان رابطه زیر تعیین می iمقدار بهینگی روستای 

(2)   i=؛  =   

 .تر مرجح استبزرگ Siروستا با 

تترین مقتدار    تبتع کتم   بیشترین مقدار بهترین و به :گام ششم

رابطته   Siاهمیتت دادن بته فراینتد بهینگتی     . بدترین خواهد بود

از معیارهتای در   Wjهتای   و وزن Xijمستقیم و نسبی بتا مقتادیر   

اولویتت  . ها بر نتیجته نهتایی دارد   نسبی آن تمریردست بررسی و 

میتزان  . تعیتین نمتود   Siتتوان مطتابق بتا مقتدار      یها را مت  گزینه

های بررسی شده با فرض  مطلوبیت روستاها توس  مقایسه شکل

رابطه به کار رفته برای محاسبه . شود تعیین می Soبهترین حالت 

 . در زیر نمایش داده شد  Kiدرجه مطلوبیت هر گزینه، 

(7                                           )  i=؛    

بندی روستتاها از نظتر   است و رتبه( 3و   )در بازه  Kiمقادیر 

 .دهدهای برخورداری را نشان میجمیع شاخص

 (WASPAS)روش ارزیابی مجموع حاصل ضرب کلی وزنی 

یکتی از  ( WASPAS)تجمعتی   وزنتی  تولیتد  ارزیتابی  الگوی

ری چند معیتاره استت کته در ستال     گیهای نوین تصمیمرهیافت

روش (. 038 پورطتتتاهری و همکتتتاران،  )ارا تتته شتتتد   2 23

WASPAS وهای مجموع وزنی ترکیبی از الگو 

زاواداستکان و  . رود به شمار متی  ضرب وزنیالگوی حاصل  

را بیشتتتر از  WASPASصتتحت و درستتتی  (2 23)  همکتتاران

 .دانندالگوهای مجموع وزنی و ضرب وزنی می

-ها و گزینته تشکیل ماتریس وضع موجود بر اسان شاخص

 (.038 پورطاهری و همکاران، )های مدنظر 

 =شتده  گیتری نرمتال  های ماتریس تصتمیم ی وزنمحاسبه

 V ها با استیاده از مقدار وزن(Wj )    براستان رابطته زیتر

 (:7 23، 2رادنیک)

(5)                                                          

هتا طبتق روش زیتر    های نسبی گزینهبندی کل اهمیتجمع

 (:7 23رادنیک، )

 

 

                                                                                           
1- Zavadskas et al. 
2- Rudnik 
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(3) 

 
بندی کل اهمیتت  ، جمع(WSM)تعیین الگوی مجموع وزنی 

 (:7 23رادنیک، )صورت زیر است  ها بهنسبی گزینه

( 3) 

 
بندی کتل اهمیتت   ، جمع(WPM)تعیین الگوی ضرب وزنی 

 (:7 23رادنیک، )ها به شرح زیر است نسبی گزینه

(  ) 

 
بتته روش زیتتر  ( Qi)هتتا ی اهمیتتت کتتل گزینتته محاستتبه

 (:2 23زاواداسکان و همکاران، )

( 2)   

( 0) =   

 

  (COCOSO)روش راه حل سازش ترکیبی 

-بر اسان وزن (COCOSO)ترکیبی  سازش حل راه رهیافت

 یشتده  داده وزن محصول گویال و یکپارچه و ساده جمعی دهی

رهیافتت  (. 3 23،  یزدانتی و همکتاران  )استت   شتده  بنتا  نهایی

COCOSO دارای پنج گام اصلی است. 

 .گیری اولیه تشکیل ماتریس تصمیم

 نرمال یمعادله براسان ها مثبتشاخص مقادیر کردن نرمال

 :سازش زیر یشده

( 1) 

 
  :شودهزینه نیز از رابطه زیر استیاده میبرای معیارهای 

                                                                                           
1-Yazdani et al. 

 ( 8) 

 
 قابل توان وزن یهمه و قیان قابل وزنی هایدنباله مجموع

 قیتان  قابتل  یدنبالته  مجمتوع  و گزینه هر برای هادنباله قیان

 گزینه هر برای قیان قابل هایدنباله توان وزن مقدار نیز و وزنی

Si و Pi است زیر صورت به ترتیب به: 

( 2) 

 
 است آمده دست به منطقی استخراز روش براسان Si مقدار

( 7) 

 
 آمتده  بدستت  WASPAS چندگانه نگرش براسان Pi ارزش

 .است

 زیتر  تجمعتی  هتای روش طریتق  از هاگزینه نسبی هایوزن

این روش سته راه بترای بته دستت آوردن      در. شوندمی محاسبه

-ین امتر از رابطته  ها وجود دارد که برای ا وزن نسبی سایر گزینه

 :شودهای زیر استیاده می

( 5) 

 
( 3)   + 

(23) 

 
 حستابی  میتانگین  5 شتود کته رابطته     چنین تیسیر متی  این

نمایتان   3  حالی که رابطه در WPM و WSM هایوزن مجموع

در مقایسه بتا بهتترین    WPMو  WSMکننده جمع مقادیر نسبی 

 از ایشتده  موازنته  ستازش  ینشاندهنده 23اوی تس. حالت است

= 8/3معمتوالز  )   23 در رابطه. است WPM و WSM هایوزن

شود اگرچه انعطاف پذیری  گیرندگان انتخاب می توس  تصمیم (

تواند وابسته به مقتادیر دیگتر نیتز     می COCOSOیا ربات روش 
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 .باشد

 ki مقادیر براسان روستاها نهایی بندیرتبه

(2 ) +  

آوری اطالعات مورد نیتاز و انجتام مقایستات    به منظور جمع

هتا از بررستی میتدانی و نظترات     زوجی در تعیتین وزن شتاخص  

ریتزی استتان گتیالن و    کارشناسان ستازمان متدیریت و برنامته   

و اطالعتتات موجتتود در  037 فرمانتتداری الهیجتتان در ستتال  

ریزی استان گیالن استیاده های سازمان مدیریت و برنامهگزارش

همچنین، به منظور الگوسازی و اجرای مراحل مختلف سته  . شد

 .افزارهای اکسل و متلب استیاده شدبندی از نرمرهیافت اولویت

 

 نتایج و بحث

بندی روستاهای دارای جاذبته   منظور اولویت در این مطالعه به

روستتتا از میتتان   3 هیجتتان تعتتداد  گردشتتگری شهرستتتان ال 

هتای مطترح بودنتد     روستاهای این شهرستان کته دارای جاذبته  

شتاخص اصتلی    03ی اول تحقیتق تعتداد    در مرحله. انتخاب شد

ها در روستاهای  مطرح گردید که برای تعیین اهمیت این شاخص

در . استتتیاده شتتد  FAHPو   AHPانتختتاب شتتده از دو روش 

هتتای  مقتتدار و اهمیتتت شتتاخص  ی دوم بتتا توجتته بتته  مرحلتته

بنتدی روستتاها بتر استان      ی اول به رتبته  آمده از مرحله دست به

 ، WASPAS،COCOSOها به روش  برخورداری از این شاخص

ARAS هتای  نرخ ستازگاری بدستت آمتده در روش   . پرداخته شد

AHP  وFAHP  باشدمی تمییدبوده است که مورد  38/3کمتر از .

در  FAHPو  AHPای معیارهتا در روش  آمده بر دست های به وزن

هتای طبیعتی    نتایج نشان داد که معیار ویژگی. ارا ه شد  جدول 

 7 /1و بتا وزن   AHPدرصتد در روش   7 /7بتا وزن  ( C)روستا 

دارای باالترین اهمیت و معیار اقتصتادی   FAHPدرصد در روش 

(A ) درصتد در روش   7/2با وزنAHP   درصتد در   5/2و بتا وزن

 .ترین اهمیت است دارای پایین FAHPروش 

رحیمتی  ی حاضر با نتایج تحقیق  آمده از مطالعه دست نتایج به

هتتای  جاذبتته)معیتتار  3کتته از میتتان   ( 03 )و رنجبردستتتانی 

های طبیعی روستا، تمسیسات زیربنتایی   گردشگری روستا، ویژگی

زات روستتا، ختدمات   روستا، مراکز پذیرایی، مراکز اقامتی، تجهیت 

های دسترسی  های گردشگر فرست، جاده درمانی، فاصله تا کانون

های گردشگری روستا با وزن  بررسی شده، معیار جاذبه( به روستا

ی اول بتوده استت و بتا نتتایج تحقیتق       درصد دارای رتبته  1/01

د گردشگران، تعدا)معیار  3که از میان  ( 03 )قنبری و همکاران 

قابلیت جتذب گردشتگر در فصتول مختلتف، دسترستی، ارترات       

ها و تمسیسات، تسهیالت و خدمات رفتاهی،   اقتصادی، زیرساخت

عدم مخاطرات طبیعی، ارتیاع قرارگیری از سطح دریتا، پتانستیل   

 3 /2بررسی شده، معیار تعداد گردشگران بتا وزن  ( اطراف جاذبه

آمده از تحقیق  دست با نتایج به درصد دارای رتبه اول بوده است و

دسترسی، حجم )معیار  7که از میان  (055 )حصار بدری و یاری

تقاضا، ارزش بصری، تعداد جاذبه، فضای قابل توسعه، نزدیکی به 

کتتانون گردشتتگر فرستتت، نزدیکتتی بتته مراکتتز ختتدمات رستتانی 

درصتد دارای   1/5بررسی شده، معیار دسترسی بتا وزن  ( پشتیبان

کته از   (032 )زاده نوری و تقتی رتبه اول بوده است و با تحقیق 

هتای جتاذب    واقع شدن در یک ویژگی یا ویژگی)معیار  3 میان 

گردشگری یا مجاور آن، دارا بودن شترای  آب و هتوایی ختا     

ای، وضتتعیت بصتتری منتتاطق، مستتاحت کتتافی، وضتتعیت  ناحیتته

و تسهیالت و خدمات، در دسترن بودن یا عملی بودن دسترسی 

های مناطق، تجانس جاذبته منطقته بتا محتی       توسعه زیرساخت

ات اقتصتتادی، کیییتتت تتتمریرمحیطتتی،  اطتتراف، ارتترات زیستتت

بررستی شتده، معیتار واقتع شتدن در یتک       ( های امنیتی شاخص

 7 های جاذب گردشگری یا مجاور آن بتا وزن   ویژگی یا ویژگی

آمده از تحقیق  دست ای رتبه اول بوده است و با نتایج بهدرصد دار

اقتصتتادی، )معیتتار  5کتته از میتتان  (038 )همکتتاران کاظمیتته و 

هتای   فرهنگی، محصول اساسی جاذبه -محیطی، اجتماعی زیست
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هتا، بتازار و    روستا، تسهیالت و ختدمات گردشتگری، زیرستاخت   

بررسی شده، معیار اقتصادی با وزن ( نسانیعوامل رقابتی، منابع ا

 .درصد دارای رتبه اول بوده است، مطابقت ندارد 8/03

آمتده از تحقیتق حاضتر بتا نتتایج       دستت  همچنین نتتایج بته  

کته از   ( 03 )عبتداللهی و همکتاران   ی  آمده از مطالعته  دست به

و هتتوا، دسترستتی، منتتاظر زیبتتای طبیعتتی، آب )معیتتار  8میتتان 

متورد بررستی، معیتار منتاظر زیبتای      ( تسهیالت، ارزش تتاریخی 

ی اول بتوده استت،    دارای رتبته   /215طبیعی که با وزن نسبی 

 . مطابقت دارد

 

 (درصد) اول سطح اصلی معیارهایمربوط به  هایوزن. 1 جدول

 FAHP وزن AHP وزن نماد معیارها اولویت

 C 5/ 5 1/ 5 روستا طبیعی های ویژگی  
 D 5/ 2 7/ 2 روستا گردشگری های جاذبه 2
 E 5/ 1 5/ 1 روستا درمانی و بهداشتی خدمات 0
 F 3/ 0  1 روستا خدمات و تجهیزات 1
 H  3  / 3 روستا در پذیرایی مراکز وضعیت 8
 B 5/3  3 روستا زیربنایی تمسیسات 2

 G 2/3 2/3 روستا در اقامتی مراکز وضعیت 7
 A 7/2 5/2 اقتصادی 5

 

زیرمعیتار متورد مقیاسته گرفتت نتتایج       0در معیار اقتصادی، 

بتا اهمیتت   ( 0A)زایتی   نشان داد که زیرمعیار اشتغال AHPروش 

ی اول،  در رتبته ( درصتد  82اهمیتت نستبی   )درصتد   2/0مطلق 

بتا اهمیتت   ( 2A)زیرمعیار دسترسی به خدمات متالی و اعتبتاری   

ی دوم و  در رتبته ( رصتد د 21/ اهمیت نسبی )درصد   /2مطلق 

دستتی و   زیرمعیار دسترسی به بتازار محصتوالت ستنتی، صتنایع    

 3/20اهمیت نسبی )درصد   /2با اهمیت مطلق ( A )کشاورزی 

 .ی سوم قرار دارد در رتبه( درصد

نشتتان داد کتته زیرمعیتتار    FAHPهمچنتتین، نتتتایج روش  

اهمیتت نستبی   )درصتد   8/0با اهمیت مطلتق   (A 0)زایی  اشتغال

  /7با اهمیت مطلق  A 2ی اول و زیرمعیار  در رتبه( درصد  5/8

بتا   A  ی دوم و زیرمعیار  رتبه( درصد 2/28اهمیت نسبی)درصد 

ی  در رتبته ( درصتد  20اهمیت نستبی  )درصد   /2اهمیت مطلق 

 .سوم است

نشتان  ( 038 )نتایج حاصل از پژوهش کاظمیه و همکتاران  

درصد، جایگاه  3 /8ت نسبی زایی با اهمیداد که زیرمعیار اشتغال

همچنتین، در  . سوم را در بین زیرمعیارهای اقتصتادی دارا استت  

، معیار اقتصادی جایگاه چهارم ( 03 )مطالعه قنبری و همکاران 

  .درصد به خود اختصا  داد 2 /2را با اهمیت نسبی 

زیرمعیار متورد مقایسته قترار     1در معیار تمسیسات زیربنایی، 

زیرمعیتتار برختتورداری از شتتبکه بتترق    AHPدر روش . گرفتتت

 0/12اهمیت نستبی  )درصد  1/ با اهمیت مطلق ( 2B)سراسری 

اهمیتت  )درصتد   2/1با اهمیت مطلق  FAHPو در روش ( درصد

هتای دوم،   ی اول قرار گرفت؛ و رتبته  در رتبه( درصد  3/1نسبی 

بتا اهمیتت مطلتق     AHPدر روش  B 0سوم و چهارم به ترتیتب   

بتا   FAHPو در روش ( درصتد   8/0ت نستبی  اهمیت )درصد  0/ 

در  B1، (درصتد   2/0اهمیتت نستبی   )درصتد   2/0اهمیت مطلق 

 1 /1اهمیتت نستبی   )درصتد    /1با اهمیت مطلتق   AHPروش 

اهمیتت  )درصتد    /8با اهمیت مطلق  FAHPو در روش ( درصد

  / با اهمیتت مطلتق    AHPدر روش  1Bو (  درصد 1 /2نسبی 

با اهمیتت   FAHPو در روش ( درصد   /7اهمیت نسبی )درصد 

 .است( درصد 2 اهمیت نسبی )درصد   /2مطلق 
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آمتده از   دستت  آمده از تحقیق حاضر با نتایج بته  دست نتایج به

کته در معیتار تمسیستات     ( 03 )رحیمی و رنجبردستانی تحقیق 

ب زیرمعیتتار آ( آب آشتتامیدنی، بتترق، گتتاز، مختتابرات)زیربنتتایی 

ی اول بوده است مطابقت  دارای رتبه درصد 17آشامیدنی با وزن 

 .ندارد

کشتی بهداشتتی    های دسترسی به آب لولته های شاخصوزن

( B) برخورداری از شبکه برق سراسری ،(2B) برخورداری از گاز ،

(0B) برخورداری از شبکه ارتباطات ،(1B  )  گتزارش   2در جتدول

 .شد

 

 
 های مربوط به زیرمعیارهای شاخص اقتصادی وزن. 2نمودار 

 

 (درصد) یربناییز یساتتأس یرمعیارهایمربوط به ز های وزن. 2 جدول

 FAHP مطلق اهمیت FAHP نسبی اهمیت AHPمطلق  اهمیت AHP  ینسب اهمیت نماد

2 B 0/12  /1 3/1  2/1 

0 B 8/0   /0 2/0  2/0 

  B 1/ 1 1/  2/ 1 8/  

1 B 7/    /   2 2/  

 

زیرمعیار مورد مقایسته   1های طبیعی روستا،  در معیار ویژگی

بتا  ( 0C)زیرمعیار بهداشتت محیطتی    AHPدر روش . قرار گرفت

و در روش ( درصتد   5/0اهمیت نستبی  ) درصد 2 اهمیت مطلق

FAHP  ( درصتد  5/23اهمیت نسبی ) درصد 3/8با اهمیت مطلق

در روش ( 1C)یار فضای سبز روستایی دارای اولویت اول و زیرمع

AHP  و ( درصتد  8 /2اهمیت نسبی )درصد  3/2با اهمیت مطلق

 ینستب اهمیتت  )درصتد   3/2با اهمیتت مطلتق    FAHPدر روش 

 .دارای اولویت چهارم است( درصد   /2

آمتده از   دستت  آمده از تحقیق حاضر با نتایج بته  دست نتایج به

کته در معیتار ویژگتی     ( 03 )رحیمی و رنجبردستانی ی  مطالعه

( هتای قابتل بازدیتد    انتداز، تعتداد متاه    اقلیم، چشم)طبیعی روستا 

درصد دارای رتبته اول بتوده استت،     8/01زیرمعیار اقلیم با وزن 

 .مطابقت ندارد

 زیستتی  اختالق محتی   های برختورداری از  های شاخصوزن

( C) ،   زیستت  حساسیت ساکنان به مستئله محتی (2C)،   کیییتت

در ( 1C) فضتای ستبز روستتایی   ، کیییتت  (0C) بهداشت محیطی

 .گزارش شد 0جدول 
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 (درصد)روستا  یعیطب های ویژگی یرمعیارهایمربوط به ز های وزن. 3 جدول

 FAHP  مطلق اهمیت FAHP نسبی اهمیت AHP مطلق اهمیت AHP  ینسب اهمیت نماد

0 C 5/0  2 5/23 3/8 

2 C 7/23 8/2  5 1/8 

  C 3/22 1/0 7/ 8 0/1 

1 C 2/ 8 2/3 2/   3/2 

 

زیرمعیتار متورد    1هتای گردشتگری روستتا،     در معیار جاذبته 

هتای طبیعتی    زیرمعیار جاذبه AHPروش  در .مقایسه قرار گرفت

( D ) و در ( درصتد  02اهمیتت نستبی   )درصد  2با اهمیت مطلق

  2/0ی اهمیتت نستب  )درصتد   2با اهمیت مطلتق   FAHPروش 

وحتش و   دارای اولویت اول و زیرمعیار نزدیکی بته حیتات  ( درصد

 2/2بتا اهمیتت مطلتق     AHPدر روش ( 0D)احتمال تماشای آن 

با اهمیتت   FAHPو در روش ( درصد 8 /0اهمیت نسبی )درصد 

دارای اولویتت  ( درصتد  1 /0اهمیتت نستبی   )درصد  3/2مطلق 

 . چهارم است

آمتده از   دستت  ر با نتایج بته آمده از تحقیق حاض دست نتایج به

هتای   که در معیار جاذبته  ( 03 )رحیمی و رنجبردستانی تحقیق 

دستی، مراسم و آ ین  های طبیعی، صنایع جاذبه)گردشگری روستا 

ویژه، محصوالت کشاورزی، ورزش بومی و محلی، غذای محلی، 

درصتد   2/23وزن های طبیعی بتا   زیرمعیار جاذبه( سوغات محلی

 .دارای رتبه اول بوده است، مطابقت دارد

، (D )هتتای طبیعتتی  جاذبتتههتتای وجتتود هتتای شتتاخصوزن

محتی    ،(2D) های بتومی و محلتی   های ورزش برگزاری جشنواره

وحتش و احتمتال    نزدیکی بته حیتات  ، (0D) آرام و بدون سروصدا

 .گزارش شد 1در جدول (  1D) تماشای آن

زیرمعیتار متورد    0شتی و درمانی روستا، در معیار خدمات بهدا

زیرمعیار فاصله تا بیمارستتان   AHPدر روش . مقایسه قرار گرفت

( E ) و ( درصتد  3/12اهمیت نستبی  )درصد  3/2با اهمیت مطلق

اهمیتت نستبی   )درصتد   3/2با اهمیتت مطلتق    FAHPدر روش 

ی دوم و سوم به ترتیتب   در رتبه. در رتبه اول است( درصد 8/12

درصتد   1با اهمیت مطلق  AHPدر روش ( 2E) درمانگاه ارزیرمعی

با اهمیت مطلتق   FAHPو در روش ( درصد 2/27اهمیت نسبی )

 خانته بهداشتت   و زیر معیار( درصد 5/22اهمیت نسبی )درصد  1

(0E ) در روشAHP  اهمیتت نستبی   )درصد  5/0با اهمیت مطلق

اهمیتت  )درصد  1با اهمیت مطلق  FAHPو در روش ( درصد 22

 .است( درصد 7/22نسبی 

آمتده از   دستت  آمده از پژوهش حاضر با نتایج به دست نتایج به

کته در معیتار ختدمات     ( 03 )رحیمی و رنجبردستانی ی  مطالعه

( بیمارستان، درمانگاه، خانته بهداشتت  )بهداشتی و درمانی روستا 

ی اول بتوده   رتبته  درصد دارای 0/83زیرمعیار بیمارستان با وزن 

 .است، مطابقت دارد

 

 

 (درصد)روستا  یگردشگر های جاذبه یرمعیارهایمربوط به ز های وزن. 4جدول 

  FAHP مطلق اهمیت   FAHPنسبی اهمیت  AHP مطلق اهمیت AHP  ینسب اهمیت نماد

  D 02 2 2/0  2 

0 D 2/22 1/1 3/23  /1 

2 D 8/22 0/5 7/ 3 3/0 

1 D 0/ 8 2/2 0/ 1 3/2 
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 های مربوط به زیرمعیارهای خدمات بهداشتی و درمانی وزن. 3نمودار 

 

زیرمعیار مورد مقایسته   8در معیار تجهیزات و خدمات روستا، 

با ( F )زیرمعیار فاصله تا پم  بنزین  AHPدر روش . قرار گرفت

و در روش  (درصتد 22/ اهمیت نسبی )درصد  0/ اهمیت مطلق 

FAHP  ( درصتد  7 /0اهمیت نسبی )درصد  5/2با اهمیت مطلق

با اهمیتت   AHPدر روش ( 0F)دارای رتبه اول و زیرمعیار مسجد 

با  FAHPدر روش ( درصد 8 /1اهمیت نسبی )درصد 2/ مطلق 

دارای ( درصتد   /2اهمیتت نستبی   )درصتد   2/2اهمیت مطلتق  

 .ی پنجم است رتبه

آمتده از   دست ی حاضر با نتایج به العهآمده از مط دست نتایج به

که در معیار تجهیتزات و   ( 03 )رحیمی و رنجبردستانی تحقیق 

پارکینت ، فاصتله تتا پمت  بنتزین، فاصتله تتا        )خدمات روستتا  

زیرمعیتتار ( کالنتتتری، تعمیرگتتاه، بانتتک، ستتوپرمارکت، مستتجد 

ول بوده است، مطابقت درصد دارای رتبه ا 1 /3پارکین  با وزن 

 .ندارد

، وجتود  (F ) فاصتله تتا پمت  بنتزین    های های شاخصوزن

دسترسی مناسب و مهیا بتودن  ، (0F) وجود مسجد ،(2F) تعمیرگاه

وجتود سترویس   ، (1F) حمل و نقل زمینی و نوع جتاده دسترستی  

 8در جتدول  ( 8F) عمومی حمل و نقل برای دسترسی بته روستتا  

 .گزارش شد

زیرمعیتار متورد    0ت مراکز اقامتی در روستتا،  در معیار وضعی

ای واقتع در   زیرمعیار منازل و ویالهای اجتاره . مقایسه قرار گرفت

اهمیتت  )درصتد   1با اهمیتت مطلتق    AHPدر روش ( 2G)روستا 

 3/0بتا اهمیتت مطلتق     FAHPو در روش ( درصتد  2/10نسبی 

در . ی اول استتت در رتبتته( درصتتد 3/12اهمیتتت نستتبی )درصتتد 

در ( G )ی حت یاردوگتاه تیر  دوم و سوم به ترتیب زیرمعیاری  رتبه

 0/00اهمیتت نستبی   )درصتد   0/ با اهمیت مطلتق   AHPروش 

اهمیتت  ) درصتد  0/ با اهمیت مطلق  FAHPو در روش ( درصد

در روش  (0G)فاصتله تتا هتتل     و زیرمعیتار ( درصتد  1/00نسبی 

AHP  و در ( درصد 8/20اهمیت نسبی )درصد  2با اهمیت مطلق

 7/20اهمیتت نستبی   )درصد  2/2با اهمیت مطلق  FAHPش رو

 .است( درصد

آمتده از   دستت  آمده در تحقیق حاضر با نتایج به دست نتایج به

کته در معیتار وضتعیت     ( 03 )رحیمی و رنجبردستتانی  تحقیق 

( ای پذیر، ویال و منازل اجاره هتل، مهمان)مراکز اقامتی در روستا 

ی اول بتوده استت،    درصد دارای رتبه 8/28رمعیار هتل با وزن زی

 .مطابقت ندارد

زیرمعیتار متورد    1در معیار وضعیت مراکز پذیرایی در روستا، 

بتا   AHPدر روش ( 1H)خانته   زیرمعیار قهتوه . مقایسه قرار گرفت

و در روش ( درصد 02/ اهمیت نسبی )درصد  2/0اهمیت مطلق 

FAHP  ( درصتد   5/0اهمیت نسبی )رصد د 2/0با اهمیت مطلق

ی دوم، سوم و چهتارم بته ترتیتب     در رتبه. ی اول را داراست رتبه

0H  در روشAHP  اهمیتت نستبی   )درصتد   3/2با اهمیت مطلق
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درصتد   3/2بتا اهمیتت مطلتق     FAHPو در روش ( درصد 2/23

با اهمیتت مطلتق    AHPدر روش  2H، (درصد 23اهمیت نسبی )

بتا   FAHPو در روش ( درصتد   3/2اهمیتت نستبی   )درصد  2/2

در  H  و( درصتد  22اهمیتت نستبی   )درصتد   2/2اهمیت مطلق 

 2 /5اهمیتت نستبی   )درصتد    /7با اهمیت مطلتق   AHPروش 

اهمیتت  )درصتد    /7با اهمیت مطلق  FAHPو در روش ( درصد

ی حاضر با  آمده از مطالعه دست نتایج به. است( درصد 7 /2نسبی 

کته   ( 03 )رحیمی و رنجبردستانی ق آمده از تحقی دست نتایج به

خانته،   رستوران، ستیره )در معیار وضعیت مراکز پذیرایی در روستا 

ی اول  درصتد دارای رتبته   8/83زیرمعیار رستوران با وزن ( کبابی

 وجود رستتوران های های شاخصوزن. بوده است، مطابقت ندارد

( H) ،خانته ستنتی   وجود سیره (2H)،   وجتود کبتابی (0H) ،  وجتود

 .گزارش شد 2در جدول ( 1H) خانه قهوه

 Q، (ARASخروجتی  ) Kهتای  ، مقادیر شتاخص 7در جدول 

منظتتتور  بتتته( COCOSOخروجتتتی ) k، (WASPASخروجتتتی )

 . روستا ارا ه شد 3 بندی  رتبه

بندی روستتاها   رتبه 7آمده در جدول  دست بر اسان مقادیر به

  .صورت گرفت 5در جدول 

 

 (درصد) خدمات و تجهیزات یرمعیارهایمربوط به ز های وزن. 5 جدول

 FAHP مطلق اهمیت FAHP نسبی اهمیت  AHPمطلق اهمیت AHP  ینسب اهمیت نماد

 F  /22 0/  0/ 7 5/2 

8F 2/22 0/  1/ 2 8/0 

2F 23 5/2 5/ 1 5/2 

1F 5/ 3 5/2 3/ 0 7/2 

0F 1/ 8 2/  2/   2/2 

 

 
 های مربوط به زیرمعیارهای وضعیت مراکز اقامتی وزن. 4نمودار 

 

 (درصد)در روستا  یراییمراکز پذ یتوضع یرمعیارهایمربوط به ز های وزن. 6 جدول

 FAHP مطلق اهمیت FAHP نسبی اهمیت  AHPمطلق  اهمیت AHP  ینسب اهمیت نماد

1H  /02 2/0 5/0  0/2 

0H 2/23 3/2 23 3/2 

2H 3/2  2/2 22 2/2 

 H 5/ 2 7/  2/ 7 7/  
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وزن  محاسبه مختلف هایحالت در( COCOSO یخروج) k، (WASPAS یخروج) Q، (ARAS یخروج) K  هایشاخص مقادیر. 7جدول 

 .یرمعیارهاز

 روستا نام
K Q k 

 FAHP وزن AHP وزن FAHP وزن AHP وزن FAHP وزن AHP وزن

 3/252 7/271 7/25 73/  8/83  2/2 امیرکالیه روستای

 7/032 1/253 0/23 2/23 0/81 0/88 سوستان روستای

 13 /3 15 /2 82 7/82 2/00 08 امیرآباد روستای

 1 0/  3/238 5/27 25/   0/8 1/82 آباد حاجی روستای

 7/023 0/231 0/52 8/53 2/51 5/52 شیخانبر روستای

  2 /1 82 /2  7/8 1/82 0/02 2/07 ستون چهل روستای

 22 /0 23 /3 80 5/80 2/01 02 بارکوسرا روستای

  0 /2  0 /7 5/83  2/8 5/02 2/01 ناصرکیاده روستای

 3/205  3/22 2/83 0/85  2/1  7/1 دیزبن روستای

  28 5/205 83/  7/83 12 0/10 کوتینیچیچی روستای

 

 .COCOSO و ARAS ،WASPAS یها روستاها بر اساس روش بندی رتبه. 6جدول 

 روستا نام
ARAS WASPAS COCOSO 

 FAHP  وزن AHP  وزن FAHP  وزن AHP  وزن FAHP  وزن AHP  وزن

 1 1 0 2 2 2 امیرکالیه روستای

 0 0 2 0 0 0 سوستان روستای

 3 3 5 5 3 3 امیرآباد روستای

 2   1 1 1 1 آباد حاجی روستای

   2         شیخانبر روستای

 5 5 3 3 7 7 نستو چهل روستای

 7 7 7 7 5 5 بارکوسرا روستای

 3  3  3  3  3  3  ناصرکیاده روستای

 2 2 8 2 2 2 دیزبن روستای

 8 8 2 8 8 8 کوتینیچیچی روستای

 

های حاصتل از روش  که در آن از وزن ARASنتایج رهیافت 

AHP   استتتیاده شتتد(AHP-ARAS )  نشتتان داد کتته روستتتای

را در بین گزینه های متورد بررستی دارا    شیخانور اولویت نخست

در رهیافتت   FAHPهتای حاصتل از روش   کاربرد وزن. می باشد

. نیز نتتایج مشتابهی را عایتد کترد    ( FAHP-ARAS)مورد اشاره 

نیتز مشتابه رهیافتت     WASPASنتایج بدست آمتده از رهیافتت   

ARAS است. 

که در آن از وزن های حاصتل از   COCOSOنتایج رهیافت  

نشتتان داد کتته  ( AHP-COCOSO)استتتیاده شتتد   AHPروش 

روستای حاجی آباد اولویت نخست را در بین گزینته هتای متورد    

 FAHPکاربرد وزن هتای حاصتل از روش   . بررسی دارا می باشد

نشتتان داد کتته ( FAHP-COCOSO)در رهیافتتت متتورد اشتتاره 

 .روستای شیخانور دارای اولویت نخست می باشد

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

متعتددی بترای حتل      تاکنون رویکردهای انیرادی و ترکیبی

هر یک از ایتن  . بندی پیشنهاد شده استمسئله انتخاب و اولویت

های ختا   ها و همچنین، قابلیتالگوها دارای مزایا و محدودیت

این پژوهش بتا توجته   (. 2333 ،2براورز و زاواداسکان)خود است 

                                                                                           
1- Individual and integrated approaches 
2- Brauers and Zavadskas 
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بندی به منظتور شناستایی یتک مکتان     مسئله اولویتبه اهمیت 

های گردشتگری کته یتک موضتوع     مناسب برای توسعه فعالیت

ریزی گردشگری است،  سه رهیافت جدید را بسیار مهم در برنامه

با توجه بته نتتایج   . بندی روستاها مورد استیاده قرار دادبرای رتبه

ی  حاضر نتیجههای مورد استیاده در تحقیق  آمده از روش دست به

هتای   غالب بتدین گونته بتود کته روستتای شتیخانور بتا جاذبته        

ی شی  زاهد گیالنی و غار شیخانور دارای رتبته   گردشگری بقعه

هتای مختلتف گردشتگری    اول را به لحاظ برخورداری از شاخص

 .دارا است

روستتتای شتتیخانور فاصتتله ی کمتتی بتتا مرکتتز شهرستتتان  

تواند متورد توجته بیشتتر    ا میاز این رو، این روست. الهیجان دارد

گردشگران واقع گردد به همین جهت افتزایش امکانتات، بهبتود    

زیرساخت ها، ارتقا کیییت نتوع جتاده دسترستی در ایتن روستتا      

هتای  از آنجایی که روستای شیخانور دارای جاذبته . ضرورت دارد

باشد تمرکز برای بهبود گردشگری مذهبی و طبیعی و مذهبی می

روستا برای جذب بیشتر گردشگران دارای اولویت  طبیعت در این

به منظور جلتب بیشتتر گردشتگران بترای بازدیتد از غتار       . است

 :شودشیخانور پیشنهاداتی زیر ارا ه می

 .فراهم کردن شرایطی برای سهولت دسترسی به غار - 

 .های دسترسی به غارافزایش کیییت جاده -2

رایی از احداو مجتمع گردشگری در مجاورت غار برای پذی -0

 .گردشگران

 .فراهم کردن امکانات رفاهی برای گردشگران -1

شود بته منظتور رونتق گردشتگری روستتایی در      پیشنهاد می

هتای  سطح استان گیالن، تخصیص بودجه مناستب بته ستازمان   

های روستایی درسطح ها و آ ینها، مراسممتولی، معرفی جشنواره

ایی بته منظتور   جامعه و حمایت از نخبگان محلی در جوامع روست

ریتزان  گزاران و برنامههای گردشگری مدنظر سیاستایجاد طرح

نیز بر اهمیتت   (031 )آقاجانی و فراهانی فرد پژوهش . قرار گیرد

تیرجتی و   هتای زیرستاخت  تقویتت  و ایجاد .این موارد تمکید دارد

کتردن   ناآش طبیعی، های جاذبه و سبز فضای گردشگری، توسعه

 روش بتا  هتای ختانگی روستتایی   ها و اقامتگاهگردیبوم مدیران

 تقویتت  گردشتگری،  بازاریتابی  و تبلیغتات  امروزین و علمی های

ستوی   بته  ذهتاب  و ایتاب  هتای سترویس  افزایش و نقل و حمل

 هتای کیوستک  یتا  غرفته  ایجتاد  گردشتگری،  روستاهای هتدف 

 راهنمتای  یتابلوهتا  و عال تم  افزایش نیز و گردشگران راهنمای

روستتتایی از مهمتتترین  پرجاذبتته نقتتاط ستتوی بتته گردشتتگران

راهکارهای اجرایی در راستتای بهبتود گردشتگری روستتایی در     

 (033 )زاده و همکاران ابراهیممطالعه . سطح استان گیالن است

هتای  نیز بر لتزوم اتختاذ سیاستت    (032 )آخوندنژاد و ساراداز و 

تجهیتز  . اجرایی یادشده در سطح مناطق گردشگری تمکید دارنتد 

روستاهای مورد مطالعه و بهبود شرای  امکانات تیرجی براستان  

تواند در جذب بیشتتر  اولویت شناسایی شده در پژوهش حاضر می

گردشگر و رونق گردشتگری روستتایی در شهرستتان الهیجتان     

 . مثرر باشد

 

 منابع

 دوستتتانه محتتی  رفتتتار. 032 . ب ستتاراداز، و. آ آخونتتدنژاد،

 فصتلنامه . المللتی بتین  تاالب مورد: محور طبیعت گردشگران

 .88 -73 (: 13)2  گردشگری، مدیریت مطالعات

 و متتذهبی گردشتتگری. 031 . ن فتترد،فراهتتانی و. م اقاجتتانی،

-استسی فصلنامه(. ایران: موردیمطالعه ) آن بر مثرر عوامل

 .10-22(: 3)0 کالن، و راهبردی های

-برنامه. 033 . م رانی،یو اسکندر. ش ی،، کاظم.ع زاده،ابراهیم

 ریبتر گردشتگ   یدبا تمک گردشگری توسعه استراتژیک ریزی
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 جغرافیتای  هتای پتژوهش (. قم شهر: موردیمطالعه ) مذهبی

 .8  - 1 (: 1)3  ی،انسان

 استتان  ردشتگری گ و دستتی  صتنایع  فرهنگتی،  میتراو  کل اداره

 .گیالن استان گردشگری آمایش گزارش. 037 . گیالن

 نمونتته منطقتته انتختتاب. 055 . ا حصتتار،یتتاری و. ع.ن بتتدری،

 استتان : متوردی  نمونه AHP روش از استیاده با گردشگری

 .88-51(: 1)21 جغرافیایی، تحقیقات. بویراحمد و کهگیلویه

 انتشارات(. اهیممی و ماهیت) گردشگری. 052 . ح.م یزدی،پاپلی

 هتا  دانشتگاه  انستانی  علتوم  کتتب  تتدوین  و مطالعته  سازمان

 .تهران ،(سمت)

 یتین تب. 038 . ا ونتد، ینهو آد. ر نعمتی،، .ا فتاحی،، .م پورطاهری،

 گیتترییمتصتتم یبتتیاستتتیاده از متتدل ترک  یهتتا یتتتمز

WASPAS گردشتتگری هتتدف روستتتاهای یتتابیدر مکتتان 

-برنامته  مجلته ، (ستتان لر استان گردشگری: موردیمطالعه )

 .8  -13 (:2)23 فضا، آمایش ریزی

 گردشتگری،  صتنعت  ریتزی برنامه یمبان. 057 . ر چیانه،حیدری

 .  232تهران،  سمت، انتشارات

. 037 . ه باستتره، و.   ستتلمی،کیتتانی، .ر سورشتتجانی،حیتتدری

 استیاده با گردشگری هدف روستاهای بندیاولویت و ارزیابی

شهرستتان  : یمطالعه مورد یارهچند مع یگیرتصمیم فنون از

 .  3 -13 : (10)0  ی،گردشگر یریتکرز، فصلنامه مد

 ارکتتان ستتنجش. 033 . م قلتتم، راستتت و. ا.ن آبتتادی،ختتاتون

 تکنیتتک از استتتیاده بتتا روستتتایی گردشتتگری ی چهارگانتته

SWOT استان گردشگری هدف روستاهای: موردی مطالعه 
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    Abstract 

Rural tourism development can bring opportunities to rural communities such as economic 

growth, socio-cultural development, quality of life improvement and preservation of natural, 

cultural and environmental resources. So, identifying talented villages and planning for tourism 

development in these areas is essential. In this study, villages with tourism attractions in Lahijan 

County of Guilan province were studied and ranked based on 30 indices in eight general categories 

using information collected from management and planning organization of Guilan Province in 

2018. In order to determine the weights of the understudy indices, the views of 10 experts, were 

analyzed using analytic hierarchy process and fuzzy analytic hierarchy process. Then, in order to 

prioritize the 10 selected villages of Lahijan County, additive ratio assessment, weighted 

aggregated sum product assessment and combined compromise solution, were used. The results of 

the criteria weighting showed that the criteria of natural features of the village and the economic 

criteria had the highest and the lowest importance, respectively. The results of three ranking 

methods showed that Sheikhanvar village with the tourism attractions of Sheikh-Zahed Guilani 

tomb and Sheikhanvar cave ranked first among all other villages. Development of tourism 

infrastructures in tourism target villages of Lahijan County based on the priority presented in this 

study can improve the tourism sector's contribution to the economy of Lahijan County. 
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