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Abstract

Knowing natural and human potentials of each area makes it possible for the development planning to 
be done based on the current situation and its potential. Typical tourism areas of the country are one of 
the key issues in policy making and tourism development, where attracting private sector investment, 
will provide sustainable regional development. The aim of this study is choosing a touristic area between 
the three regions Khranq, Saryazd and Narin Castle in Yazd province. The data was collected using doc-
umentaries and field research and data collection tool is a questionnaire with simple random sampling. 
In this study, to select and prioritize the tourism area, ANP (Analytic Network Process) of multi-criteria 
decision making techniques were used. Results obtained from AHP analysis showed that, taking into 
account the environmental criteria, tourism potential, economic potential and the role and impact of 
weight management, Mehriz Saryazd area is more adequate than the other two regions for investments 
in Yazd province. Narin Castle is second by a small margin. Also according to the technique used in the 
prioritization and the results, the pattern can be used for planning for the areas of other provinces. 
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چكیده: شناخت توان  طبیعی و انسانی هر ناحیه، امكانی فراهم می سازد تا برنامه ريزی توسعه براساس وضع موجود و 
توان آن ناحیه صورت گیرد. مناطق نمونۀ گردشگری در کشور، يكی از محورهای مهم و اساسی در حوزۀ سیاست گذاری 
و توسعۀ گردشگری است تا با جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی، زمینه های توسعه يافتگی پايدار منطقه ای فراهم آيد. 
هدف از انجام اين پژوهش، انتخاب يک منطقۀ نمونۀ گردشگری بین سه منطقۀ خرانق، سريزد و نارين قلعه با اولويت 
هرکدام از اين مناطق در استان يزد است. روش بررسی در اين تحقیق از نوع اسنادی و میدانی بوده و ابزار گردآوری 
اطالعات نیز پرسش نامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده است. در اين تحقیق برای انتخاب و اولويت بندی منطقۀ نمونۀ 
گردشگری از روش ANP (Analytic Network Process) استفاده شد که يكی از تكنیک های تصمیم گیری چندمعیاره 
با در نظر گرفتن معیارهای شرايط محیطی، پتانسیل های  نتايج تحلیل ANP نشان داد منطقۀ سريزد مهريز  است. 
گردشگری، توانمندی های بالقوۀ  اقتصادی و نقش و تأثیر مديريت، وزن باالتری نسبت به دو منطقۀ ديگر دارد و با شرايط 
مناسب تر نسبت به دو منطقۀ ديگر، اولويت اول سرمايه گذاری در استان يزد است. نارين قلعه نیز با اختالف کمی در ردۀ 
دوم قرار دارد. همچنین با توجه به شیوۀ به کاررفته در اولويت بندی و نتايج به دست آمده، مشخص شد اين شیوه، الگوی 

مناسبی برای برنامه ريزی در مناطق نمونۀ استان های ديگر نیز هست.

واژه های كلیدی: منطقۀ نمونۀ گردشگری، توسعۀ گردشگری، تحلیل شبكه، استان يزد
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مقدمه
گردشگری، يكی از پوياترين فعالیت های اقتصادی عصر حاضر 
است که در توسعۀ پايدار محلی نقش مهمی دارد. اين صنعت، 
از طريق ترکیب و به کارگیری هم زمان منابع داخلی و خارجی، 
زيادی  فرهنگی  و  زيست محیطی  اقتصادی،  اجتماعی،  منافع 
128-107؛   :1388 آقاسی زاده،  و  )ابراهیم زاده  دارد  به همراه 
و  ابعاد  که  هنگامی  و حسن نژاده، 1391: 19-33(.  رسول زاده 
به طور  شود،  شناخته  به خوبی  گردشگری  با  مرتبط  زمینه های 
گام های  جغرافیايی،  مناطق  واقعی  توسعۀ  راستای  در  يقین 
علمی و اجرايی مطلوب تری برداشته خواهد شد. اين وضعیت، 
پیدا خواهد کرد که منطقه ای  بیشتر و عینی تری  نمود  زمانی 
باشد  داشته  منحصربه فرد  و  متنوع  گردشگری  پتانسیل های 
منطقه  محرومیت زدايی  در  بتواند  وضعیت  اين  طرفی،  از  و 
توسعه   .)73-94  :1389 همكاران،  و  )توکلی  شود  واقع  مؤثر 
به کارگیری  و  ترکیب  سبب  کشور،  در  صنعت  اين  بالندگی  و 
اقتصادی،  اجتماعی،  منابع  خارجی،  و  داخلی  منابع  هم زمان 
اثرات زيست محیطی و فرهنگی می شود و با فراهم آوردن فرصتی 
راهبردی، به اقتصاد محلی تنوع می بخشد و موجب اشتغال زايی، 
ايجاد درآمد و افزايش ارزش منابع واردشونده به محیط محلی 
می شود )صفاخواه، 1389: 120؛ نوری و همكاران، 1391: 34-

15(. با اين ديدگاه، يكی از مباحث مهم و اساسی در برنامه ريزی 
در  صنعت  اين  موجود  وضعیت  و  جايگاه  تعیین  گردشگری، 
ارزيابی  با  امر  اين   .(Jamrozy, 2007: 117-.130) منطقه است
مناطق نمونۀ گردشگری و شناسايی مناطق مستعد امكان پذير 
است؛ چراکه اين مرحله می تواند خط مشی توسعه و برنامه های 
 .(Nelson et al, 2002 :41-.61) آيندۀ گردشگری را ترسیم کند
امكان  اين  ناحیه،  انسانی هر  و  توانمندی های طبیعی  شناخت 
ناحیه،  آن  توان  و  موجود  وضع  براساس  تا  می سازد  فراهم  را 
برنامه ريزی برای توسعه را انجام داد )کريمی و همكاران، 1391: 
يک  برای  مساعد  و  مناسب  مكان  انتخاب  اساس  اين  بر   .)18
فعالیت، نیازمند تحقیق پیرامون آن محل از ديدگاه های مختلف 
مسائل  به  توجه  با  ازاين رو   .)17  :1392 )قیاسی نوعی،  است 
ايجادشده  طرح های  از  يكی  گردشگری،  زمینۀ  در  مطرح شده 
و  گردشگری  مستعد  مناطق  شناسايی  برای  تالش  کشور،  در 
برنامه ريزی و ايجاد مناطق نمونۀ گردشگری بوده است. مناطق 
نمونۀ گردشگری به محدودۀ جغرافیايی اطالق می شود که در 

آن، يک يا چند يا مجموعه ای از جاذبه های تاريخی، طبیعی و 
اقامت  و  برای سفر  انگیزه ای  آنها،  بودن  و  دارد  فرهنگی وجود 
گردشگران خواهد بود. به عبارت ديگر مناطق نمونۀ گردشگری، 
مناطقی هستند که در جوار جاذبه های تاريخی، فرهنگی، مذهبی 
و طبیعی  قرار دارند که به منظور ارائۀ خدمات به گردشگران از 
سوی بخش غیردولتی تأسیس و اداره می شوند )رنجبردستنايی، 

.)14 :1390

بحث مناطق نمونۀ گردشگری و رتبه بندی و سرمايه گذاری 
اين  در  است.  گردشگری  در  جالب  مباحث  از  مناطق  اين  در 
صورت گرفته  مهم  پژوهش های  بررسی  به  پژوهش  از  قسمت 
در اين زمینه و ابعاد متفاوت آن پرداخته شده است. حسینی 
در  را  قومی  گردشگری  توسعۀ  اثرگذاری   )1389( همكاران  و 
می کنند  بررسی  کرمانشاه  استان  گردشگری  هدف  روستاهای 
سمنان  استان  گردشگری  نمونۀ  مناطق   )1389( صفاخواه  و 
و  توکلی  است.  کرده  اولويت بندی  سرمايه گذار  جذب  برای  را 
همكاران )1389( در مطالعه ای تأثیر مناطق نمونۀ گردشگری 
را بر محرومیت زدايی منطقۀ اورامانات بررسی کرده اند. عاشری و 
همكاران )1389( در تحقیق خود به اولويت های سرمايه گذاری 
ارومیه پرداخته اند و ضیايی  اکوتوريستی شهرستان  در مناطق 
را  گردشگری  مناطق  سطح بندی  مفهوم   )1389( شجاعی  و 
به عنوان مفهومی نو بررسی کرده اند. افتخاری و همكاران )1390( 
در زمینۀ اولويت بندی ظرفیت های گردشگری در مناطق نمونۀ 
رنجبردستنايی  داده اند.  انجام  نیر تحقیقی  روستايی شهرستان 
نمونۀ  مناطق   )1391( رنجبردستنايی  و  رحیمی  و   )1390(
گردشگری و مناطق اکوتوريسمی روستاهای هدف گردشگری 

استان چهارمحال وبختیاری را رتبه بندی کرده اند.

 يكی از رويكردهای اصلی دولت در راستای رفع محرومیت 
و ايجاد محرک های توسعه، بهره گیری از توانمندی های مناطق 
محروم در زمینۀ گردشگری است. هدف مطالعه اين است که 
با توجه  از تعیین مناطق نمونۀ گردشگری در استان يزد  پس 
به مجموعه ای از معیارها و شاخص های اصلی و مؤثر، با استفاده 
از فرايند تحلیل شبكه ای (ANP) گام مثبتی در راستای توسعۀ 

صنعت گردشگری در اين استان برداشته شود.
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روش  بررسی
استان يزد در قلمرو سلسله جبال مرکزی ايران، بین عرض های 
جغرافیايی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقۀ شمالی 
و طول جغرافیايی 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و 30 دقیقۀ 
شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. استان يزد از شمال 
و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقی به استان خراسان، از 
جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان 
محدود می شود. استان يزد حدود 72156 کیلومتر مربع وسعت 
دارد و تقريبا 4/37درصد از مساحت کل ايران را در بر می گیرد. 
در اين پژوهش، سه منطقۀ مهم گردشگری خرانق، سريزد مهريز 

و منطقۀ نارين قلعۀ میبد، بررسی شدند.

خرانق،  منطقۀ  محیطی  و  طبیعی  ويژگی های  به  توجه  با 
را  70درصد  و  دشت  را  مطالعاتی  حوزۀ  از  30درصد  حدود 
ارتفاعات تشكیل می دهد. شیب زمین در نقاط مختلف آن باعث 
رودخانه های  و  مسیل ها  مثل  ديگری  طبیعی  عوامل  پیدايش 
فصلی در اثر هدايت جريان آب های سطحی منطقه شده است. 
درمجموع خرانق زمستان های سرد و تابستان های خشكی دارد 
که بیشتر بارندگی در فصل سرد سال صورت می گیرد. پوشش 
گیاهی منطقه، تابع شرايط اقلیمی خشک و کويری است. پوشش 
گیاهی منطقه را گونه های گیاهی و درختچه ای مثل قیچ، تاغ، 
بادام کوهی، انجیرکوهی، پسته کوهی، هندوانه ابوجهلی، اسفند، 
خارشتر، گون، گز، آويشن، اشنون و مهم تر از همه، زيرۀ سیاه 
تشكیل می دهند. از جاذبه های طبیعی و محیطی آن می توان 
به غار بجنه اشاره کرد و جاذبه های فرهنگی شاخص آن شامل 
منارجنبان، حسینیۀ خرانق، مسجد سرچشمه،  و  مسجدجامع 
آرامگاه بابا خادم، گورستان قديم، خانقاه خرانق، سنگ قبرهايی 
از قرن پنجم و هشتم هجری، غسال خانۀ قلعه، کاروان سرا و قلعۀ 
خرانق، آسیاب های آبی، حمام و آب انبار کهنۀ خرانق، بوکن ها و 
خرابه های گبرها است )صفاخواه، 1389: 120؛ نوری و همكاران، 

.)15-34 :1391

در دره ها و دامنۀ کوهپايه های سريزد در شهرستان مهريز، 
پوشش گیاهی با تراکم کم تا متوسط وجود دارد. پوشش های 
مرتعی منطقه را بوته های مختلف و گیاهان علفی تشكیل می دهد. 
پوشش گیاهی نسبتا مناسب، به طور عمده در مسیر آبراهه ها و 
نقاط گود مراتع متمرکز است و کمابیش ساير عرصه ها به دلیل 
دريافت نكردن آب کافی، عاری از پوشش است. پوشش گیاهی 

منطقه محدود به گونه های درختچه ای و گیاهی گز، گون، قیچ، 
علف شور، تاغ، خارشتر، اسفند و جاشیر به طور پراکنده و مختصر 
است. شهرستان مهريز با قرارگیری در بخش پايكوهی ارتفاعات 
شیرکوه از الگوهای معماری کويری و کوهپايه ای برخوردار است. 
سكونتگاه های روستايی اين منطقه را می توان به دو گروه عمدۀ 
روستاهای دشتی و کويری و روستاهای کوهپايه ای تقسیم کرد. 
قابلیت های طبیعی تاريخی منطقه شامل مسجدجامع سريزد، 
)برج  فرافر  دروازۀ شهر  بنای  بقايای  کهنۀ سريزد،  کاروانسرای 
آرامگاهی(، چاپارخانۀ سريزد، کاروان سرای شاه عباسی، مجموعۀ 
سلطنت آباد )قصر صنم(، مجموعه های تاريخی پانخل و پای برج 
است )صفاخواه، 1389: 120؛  روستای سريزد  تاريخی  قلعۀ  و 

نوری و همكاران، 1391: 15-34(.

شامل  بیشتر  گیاهی  پوشش  میبد،  قلعۀ  نارين  منطقۀ  در 
گیاهان کويری، مانند گز و گون است. همچنین گیاهان ديگری 
مثل گاوزبان و خشخاش در منطقه ديده می شود. در کوهپايه های 
اطراف، بادام کوهی، شاتره و مامیران وجود دارد. ارتفاعات غربی 
در گذشته مراتع وسیعی داشت که امروزه بر اثر کاهش بارندگی 
و چرای بی رويه کمتر شده است )صفاخواه، 1389: 120؛ نوری و 
همكاران، 1391: 34-15(. گیاهان يک ساله نیز در محدوده های 
بیابانی وجود دارند که با شرايط محیطی مثل خشكی و گرمای 
سخت تابستان سازش يافته اند. گیاهان منطقه عبارت اند از: تاغ، 
زرشک،  سبد  اسكمبیل،  اشنان،  چرخان،  ريپس،  گز،  مارپیج، 
جغجغه،  رمس،  شورپاسرخ،  رندوک،  ابوجهل،  هندوانه  چوبک، 
قیچ،  انجیر کوهی، شیرين کوهی، شیرين گز، شاه گز،  کتیرا، 
. مناطق شاخص آن شامل کهندژ،   ... و  اسپس کوهی، مورت 
دروازۀ کثنوا، برج عبدالوهاب، بازارچۀ قديمی در بافت تاريخی، 
مسجدجامع میبد، حسینیهـ  میدان، کاروان سرا )رباط(، آب انبار، 
چاپارخانه، يخچال، موزۀ مردم شناسی، موزۀ پست، موزۀ سفال و 
موزۀ زيلو است )صفاخواه، 1389: 120؛ نوری و همكاران، 1391: 

.)15-34

فرایند تحلیل شبكه ای
با  که  هستند  رهیافت هايی  چندمعیاره،  تصمیم گیری های 
رتبه بندی و گزينش يک يا چند تأمین کننده از میان مجموعه ای 
از تأمین کنندگان سروکار دارند. تصمیم گیری های چندمعیاره، 
چهارچوب مؤثری را برای مقايسۀ تأمین کنندگان براساس ارزيابی 
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باقرزاده آذر،  معیارهای متفاوت به دست می دهند )عالم تبريز و 
1389: 86-57(. يكی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره که 
برای اولويت بندی استفاده می شود مدل ANP است. ساعتی در 
سال 1996 روشی برای تصمیم گیری چندمعیاره پیشنهاد کرده 
است که اين روش فرايند تحلیل شبكه ای (ANP) نامیده می شود 
و هدف از ارائۀ آن، ساختن مدلی است که از طريق آن بتوان 
مسائل پیچیدۀ تصمیم گیری چندمعیاره را به اجزای کوچک تر 
تجزيه کرد و به واسطۀ مقداردهی معقوالنه به اجزای ساده تر و 
 Saaty,) سپس ادغام اين مقادير، تصمیم گیری نهايی را انجام داد
 AHP شكل توسعه يافته ای از روش ANP 63 -48 :1999). روش

است که می تواند همبستگی ها و بازخوردهای بین عناصر مؤثر 
در يک تصمیم گیری را مدل سازی کرده و تمامی تأثیرات درونی 
اجزای مؤثر در تصمیم گیری را منظور و وارِد محاسبات کند. روش 
ANP دو بخش اصلی دارد که اين دو قسمت را در يک فرايند 

ادغام می کند. قسمت اول شامل دسته هايی مرکب از مالک های 
کنترلی و زيرمالک ها و نیز دستۀ جايگزين های داوطلب است و 
قسمت دوم، شبكه ای از بردارها و کمان ها است که وابستگی ها، 
نشان  را  تصمیم گیری  سیستم  بازخورهای  نیز  و  همبستگی ها 

می دهد.

تصمیم گیری  تكنیک های  از  يكی  شبكه ای،  تحلیل  فرايند 
با معیارهای چندگانه است )قدسی پور، 1385: 224(. اين مدل 
يا  شبكه  و  طراحی شده  سلسله مراتبی  تحلیل  فرايند  برمبنای 
سیستم غیرخطی يا سیستم بازخور را جايگزين سلسله مراتب کرده 
است )Ertay et al, 2006 : 237- 262(. فرايند تحلیل شبكه ای را 

در چهار مرحله می توان خالصه کرد )زبردست، 1389: 79-90(.

وضعیت مقایسۀ i نسبت ارزش عددی
j توضیحبه

دو فعالیت به يک اندازه در تحقق هدف مهم هستند.اهمیت برابر1

اهمیت i نسبت به j اندکی بیشتر است.نسبتا مهم تر3

اهمیت i بیشتر از j است.مهم تر5

اهمیت i خیلی بیشتر از j است.بسیار مهم تر7

اهمیت خیلی بیشتر i نسبت به j به طور قطع اثبات شده است.بی نهايت مهم تر9

هنگامی که حالت های میانه 2، 4، 6،8
هنگامی که انتخاب بین فواصل مذکور تعیین می شود.وجود دارد.

1. ساخت مدل و تبدیل مسئله به یک ساختار شبكه ای
تبديل  به يک ساختار شبكه ای  مدنظر  مرحله، مسئلۀ  اين  در 
می شود که در آن گره ها به عنوان خوشه ها مطرح هستند. عناصر 
درون يک خوشه ممكن است با يک يا تمام عناصر خوشه های 
ديگر ارتباط داشته باشند. همچنین ممكن است عناصر درون يک 
خوشه بین خودشان ارتباط متقابل داشته باشند. در اين تحقیق 
نیز پس از مشخص کردن معیارها و زيرمعیارها، ساختار شبكه ای 

تعیین، و روابط بین معیارها و زير معیارها تعیین می شود.

2. تشكیل ماتریس دودویی و تعیین بردارهای اولویت

 همانند مقايسه های زوجی که در AHP انجام می شود، عناصر 
آنها  اهمیت  میزان  براساس  خوشه ها  از  هريک  در  تصمیم 
خود  می شوند.  قیاس  دوبه دو  کنترلی  معیارهای  با  ارتباط  در 
به هدف،  آنها در دستیابی  تأثیر  و  براساس نقش  نیز  خوشه ها 
دوبه دو مقايسه می شوند. تصمیم گیران نیز دربارۀ مقايسه دودويی 
عناصر و يا خود خوشه ها، دوبه دو بايد تصمیم گیری کنند. عالوه 
بر اين، وابستگی های متقابل بین عناصر يک خوشه نیز بايد دو 
به  دو قیاس شوند. اهمیت نسبی عناصر براساس مقیاس 9عددی 
ناسازگاری  میزان  .سپس  ساعتی سنجیده می شود )جدول 1( 
قضاوت ها، از طريق ضريبی که ضريب ناسازگاری (I.R) نام دارد، 
سنجش می شود. اگر اين ضريب کوچک تر از 0/1 باشد، قضاوت 
بايد در قضاوت ها تجديدنظر  سازگار است؛ در غیر اين صورت 
تعیین  به  نوبت  گرفت،  صورت  قضاوت ها  اينكه  از  پس  شود. 
ضرايب اهمیت معیارها می رسد و چون در اين تحقیق از نرم افزار 
Super Decision به منظور تعیین ضرايب معیارها کمک گرفته 

جدول 1. مقیاس مقايسۀ زوجی از نظر ساعتی )نیک نژاد و همكاران، 1394(
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بردار  تعیین  برای  ويژه  بردار  روش  به  موسوم  روشی  از  شده، 
اولويت ماتريس استفاده شد.

AW= λmax ×W                                           )1( رابطۀ 

 λmax بردار ويژه و W ،ماتريس مقايسۀ دودويی A که در آن
بیشترين مقدار عددی ويژه است.

3. تشكیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد
با  سیستم های  در  مؤلفه ها  نهايی  اولويت های  محاسبۀ  برای 
از  به دست آمده  اولويت های  بردار  تمام  وابسته،  متغیرهای 
وارد  دودويی  ماتريس  درون  به  دودويی،  مقايسۀ  ماتريس های 
درنتیجه   .(Yuksel & Dag deviren, 2007: 177) می شوند 
سوپرماتريسی به دست می آيد که هر بخش از آن ارتباط بین 
دو خوشه را در يک سیستم نشان می دهد. با اجتماع بردارهای 
وزن نسبی به دست آمده از مقايسه های عناصر در هر ماتريس در 
مرحلۀ قبل، ماتريس ويژۀ ناموزون به دست می آيد که در آن هر 
ستون متشكل از گزينه های مربوط به هر خوشه است. در مرحلۀ 
بعد، سوپرماتريس موزون از طريق ضرب مقادير سوپر ماتريس 
ناموزون در ماتريس خوشه ای محاسبه می شود. سپس از طريق 
نرمالیزه کردن سوپرماتريس موزون، سوپرماتريس از نظر ستونی 
(Saaty, 1999: 48- 63). در  به حالت تصادفی تبديل می شود 
مرحلۀ نهايی، سوپرماتريس حد با به توان رسیدن تمام عناصر 
سوپرماتريس موزون تا زمانی محاسبه می شود که واگرايی حاصل 
شود يا به عبارتی تمام عناصر سوپر ماتريس همانند يكديگر شوند. 
در اين مطالعه نیز پس از انجام مقايسات زوجی که با بهره گیری از 
نظر کارشناسان انجام گرفت، سوپرماتريس های ناموزون، موزون و 
حدی با کمک نرم افزار Super Decision تشكیل، و وزن نهايی 

گزينه ها در هر پرسش نامه تعیین شد.

4. انتخاب گزینۀ برتر
شبكه  کل  سوم،  مرحلۀ  در  تشكیل شده  سوپرماتريس  اگر 
سوپرماتريس  در  نیز  گزينه ها  يعنی  باشد،  گرفته  نظر  در  را 
مربوط  ستون  از  گزينه ها  کلی  اولويت  باشند،  شده  لحاظ 
قابل دستیابی  نرمالیزه شده  حد  سوپرماتريس  در  گزينه ها  به 
است. اگر سوپرماتريس، فقط بخشی از شبكه را که وابستگی 
در  سوپرماتريس  در  گزينه ها  و  شود  شامل  دارند،  متقابل 
نظر گرفته شوند، الزم است محاسبات بعدی صورت گیرد تا 

اولويت کلی گزينه ها به دست آيد.

پژوهش حاضر برحسب نوع روش، توصیفی ـ تحلیلی و از لحاظ 
نوع هدف، کاربردی است. اين تحقیق به منظور تعیین مناطق 
انجام  شبكه ای  تحلیل  فرايند  از  استفاده  با  گردشگری  نمونۀ 
گرفت. اين پژوهش شامل 2 مرحله است: در مرحلۀ اول، ابتدا 
از طريق روش کتابخانه ای به شناسايی عوامل مؤثر در تعیین 
مناطق نمونۀ گردشگری پرداخته شد. سپس از طريق مصاحبه 
و  شده  شناسايی  الزم  زيرمعیارهای  و  معیارها  کارشناسان،  با 
کارشناسان  اختیار  در  و  تهیه شد  پرسش نامه هايی  آن  از  بعد 
قرار گرفت. پس از تكمیل پرسش نامه ها از سوی کارشناسان، 
در مرحلۀ دوم شبكۀ مورد بررسی با استفاده از فرايند تحلیل 
به  بر آن  شبكه ای، تشكیل و وزن خوشه ها و معیارهای مؤثر 

ترتیب اهمیت مشخص شد.

معرفی معیارها
در اين پژوهش برای تعیین منطقۀ نمونۀ گردشگری در استان 
خراسان جنوبی، سه گزينۀ بند دره بیرجند، باغستان ـ آب گرم 
فردوس و منطقۀ نمونۀ قائن در نظر گرفته شد و برای هرکدام 
از اين مناطق، معیارها و زيرمعیارهايی براساس نظر کارشناسان 
تعیین شد. جدول 2 نشان دهندۀ گزينه ها، معیارها و زيرمعیارهای 
خراسان  استان  در  گردشگری  نمونۀ  منطقۀ  تعیین  برای  الزم 

جنوبی است.

یافته ها
در اين پژوهش با توجه به نظر کارشناسان، سه گزينۀ منطقۀ 
خرانق، منطقۀ سريزد مهريز و منطقۀ نارين قلعۀ میبد براساس 
تعیین  از  پس  شد.  بررسی  زيرمعیارها  و  معیارها  از  يک سری 
روابط و ايجاد شبكه، پرسش نامه هايی بین کارشناسان توزيع شد 
و مقايسۀ بین گزينه ها، معیارها و زيرمعیارها از سوی آنها انجام 
گرفت و سپس سوپرماتريس های ناموزون، وزنی و حدی مربوط 
به اين پژوهش به دست آمد. جدول 3 نشان دهندۀ حدی است.

نشان  به ترتیب  را  معیارها  از  هريک  نهايی  وزن   4 جدول 
می دهد. در اين مطالعه معیار پتانسیل گردشگری بیشترين تأثیر 
را بر تعیین اولويت بندی مناطق دارد و کمترين تأثیر به معیار 
پتانسیل های اقتصادی منطقه مربوط است. در مورد زيرمعیارها، 
زيرمعیار سود با وزن نهايی 0/51 بیشترين تأثیر و زيرمعیار خطر 
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جدول 2. معرفی معیارها و زیرمعیارها برای تعیین منطقۀ نمونۀ گردشگری

هدف: انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری

زیرمعیارهامعیارهاگزینه

منطقۀ خرانق

بسترهای محیطی، قوانین منع توسعۀ گردشگری و امنیتشرايط محیطی

جاذبۀ تاريخی، جاذبه های طبیعی و تعداد گردشگرپتانسیل های گردشگری

جايگاه منافع اقتصادی جوامع محلی، وجود امكانات و تسهیالت پتانسیل اقتصادی منطقه
زيرساختی و بسترهای مناسب سرمايه گذاری

مشارکت مردمی، مديريت محلی و ايجاد اشتغالنقش و تأثیر مديريت

منطقۀ سریزد 
مهریز

بسترهای محیطی، قوانین منع توسعۀ گردشگری و امنیتشرايط محیطی

جاذبۀ تاريخی، جاذبه های طبیعی و تعداد گردشگرپتانسیل های گردشگری

جايگاه منافع اقتصادی جوامع محلی، وجود امكانات و تسهیالت پتانسیل اقتصادی منطقه
زيرساختی و بسترهای مناسب سرمايه گذاری

مشارکت مردمی، مديريت محلی و ايجاد اشتغالنقش و تأثیر مديريت

منطقۀ نارین 
قلعه

بسترهای محیطی، قوانین منع توسعۀ گردشگری و امنیتشرايط محیطی

جاذبۀ تاريخی، جاذبه های طبیعی و تعداد گردشگرپتانسیل های گردشگری

جايگاه منافع اقتصادی جوامع محلی، وجود امكانات و تسهیالت پتانسیل اقتصادی منطقه
زيرساختی و بسترهای مناسب سرمايه گذاری

مشارکت مردمی، مديريت محلی و ايجاد اشتغالنقش و تأثیر مديريت

کمترين تأثیر را در انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری دارند.

جدول 5 نشان دهندۀ وزن نهايی گزينه ها به منظور اولويت  بندی 
مناطق نمونۀ گردشگری است. با توجه به نتايج، منطقۀ نمونۀ 
نمونۀ  منطقۀ  اول،  اولويت   0/49 نهايی  وزن  با  مهريز  سريزد 
نمونه  منطقۀ  و  دوم  اولويت  در  نهايی 0/39  وزن  با  نارين قلعه 

خرانق با وزن نهايی 0/5 در اولويت سوم قرار دارد. جدول 5 وزن 
خام، نرمال و ايدئال را برای سه گزينۀ بررسی شده نشان می دهد.

بحث و نتیجه گیری
نظام مند  رويكردی  اتخاذ  مستلزم  برتر،  منطقۀ  انتخاب  فرايند 
میزان  و  معیارها  از جمله  ابعاد  که همۀ  است  و همه جانبه نگر 
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ANP جدول 3. سوپرماتریس حدی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به روش

 عنوان گرهمعیارهدفمدل
 خوشه

فوايدفرصت ها هزينه هاخطرات
انتخاب 

منطقۀ نمونۀ 
گردشگری

معیار 
شرایط 
محیطی

معیار 
پتانسیل های 

گردشگری

معیار 
پتانسیل های 

اقتصادی 
منطقه

معیار پتانسیل های 00000/04115000
اقتصادی منطقه

معیار معیار پتانسیل های 00000/236768000
گردشگری

معیار شرايط 00000/130666000
محیطی

انتخاب منطقۀ 00000000
هدفنمونۀ گردشگری

فوايد00000/2599680/5564560/4947630/490462

مدل
فرصت ها00000/1489710/2808390/3102420/267741

هزينه ها00000/0622630/1085130/1335940/17889

خطرات00000/0287970/0541920/0614010/062908

ANP جدول 4. وزن نهایی معیارها و زیرمعیارهای حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به روش

حد نرمال شده با خوشه بندی نام

0/91416 0/18283 معیار نقش و تأثیر مدیریت

0/4115 0/823 معیار پتانسیل های اقتصادی منطقه

0/236768 معیار پتانسیل های گردشگری 0/47354 

0/130666 0/26133 معیار شرایط محیطی

0/259968 فوايد 0/51994

0/148971 0/29794 فرصت ها

0/62263 0/12453 هزينه ها

0/28797 0/05759 خطرات

عنوان گره 
خوشه
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ANP جدول 5 . وزن نهایی گزینه های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به روش

ضرايب اهمیت آنها در نظر گرفته شده باشد. در اين مرحله با 
پیروی از اين رويكرد، انتخاب منطقۀ برتر با استفاده از مجموع 
امتیازهای هر منطقه انجام می گیرد؛ ضمن اينكه ضرايب مختلف 
اهمیت معیارهای منتخب نیز بايد اعمال و در نظر گرفته شود. 
نتايج اين پژوهش نشان داد منطقۀ سريزد مهريز نسبت به دو 
منطقۀ ديگر وزن باالتری داشته و شرايط ايدئالی برای انتخاب 
منطقۀ نمونۀ گردشگری دارد. در آنالیز کلی تحلیل حساسیت، 
 )BOCR )مدل  شبكه  در  سنتز  آنالیز  و  حد  سوپرماتريس 
منطقۀ سريزد مهريز گزينۀ اول پیشنهاد شد. منطقۀ سريزد با 
در نظر گرفتن معیارهای شرايط محیطی، توانمندی های بالقوۀ  
گردشگری، پتانسیل های اقتصادی و نقش و تأثیر مديريت، وزن 
باالتری نسبت به دو منطقۀ خرانق و نارين قلعه دارد. گزينۀ دوم 
منطقۀ نارين قلعه نیز با اختالف کمتری نسبت به سريزد مهريز 
پیشنهاد می شود. با توجه به نتايج اين تحقیق و استفاده از روش 
تحلیل شبكه ای از بین سه منطقۀ مطالعه شده، منطقۀ سريزد 
باالترين وزن را دارد و درنهايت به عنوان منطقۀ نمونۀ گردشگری 

انتخاب شد که اين امر توانايی اين روش را در زمینۀ مسائل 
مربوط به انتخاب مناطق نمونه نشان می دهد. در مطالعۀ بدری 
و ياری حصار )1388( نیز از بین چند منطقه و با روش AHP در 
استان کهگیلويه  و بويراحمد، سه منطقۀ چشمه بلقیس، کوهگل 
گردشگری  نمونۀ  مناطق  به عنوان  کوثر  درياچۀ سد  منطقۀ  و 
از  استفاده  با  نیز  انتخاب شدند. نیک نژاد و همكاران )1393( 
تحلیل شبكه ای، مناطق مستعد برای اکوتوريسم را در شهرستان 
خرم آباد بررسی کردند و اشاره داشتند که روش تحلیل شبكه ای 
کارايی بااليی در تعیین مناطق مستعد گردشگری دارد. به طور 
بین  اثرات متقابل  به دلیل داشتن  کلی روش تحلیل شبكه ای 
معیارها نسبت به ساير روش ها از جمله AHP کارايی باالتری 
 Saaty, 1986: 48- 63; Yuksel) دارد  مختلف  زمینه های  در 
از  يكی  اخیر،  سال های  در   .(& Dag deviren, 2007: 177

محروم،  مناطق  اقتصادی  توسعۀ  زمینۀ  در  دولت  برنامه های 
توسعۀ گردشگری اين مناطق بوده است که می تواند به عنوان 
يک محرک به پیشرفت اين مناطق کمک کند. انتخاب مناطق 
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نمونۀ گردشگری و تمرکز اين صنعت نه تنها از نظر اقتصادی بلكه 
از نظر زيست محیطی نیز می تواند برای کشور حائز اهمیت باشد. 
به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال های 
اخیر توجه ويژه ای به اين امر کرده است که نتايج اين مطالعه و 
ساير پژوهش های انجام شده قابلیت تعمیم برای ساير استان های 
کشور را دارد و می تواند به توسعۀ صنعت گردشگری کشور کمک 

شايانی کند.

يكی از داليل انتخاب منطقۀ سريزد مهريز، وجود نقاط قوت 
مجموعه های  و  بناها  وجود  از:  عبارت اند  که  است  منطقه  اين 
معماری با پیشینۀ تاريخی کهن و با الگوهای متفاوت در منطقه 
که اصالت معماری و هويت تاريخی آنها تاکنون به خوبی حفظ 
شده است. امكان دسترسی آسان به امكانات خدماتی و رفاهی 
موجود و کاربری های اصلی از طريق محور ارتباطی اصلی روستا 
که از ابتدا تا انتهای آن عبور می کند و همچنین سرانۀ نسبتا 
مطلوب کاربری خدماتی در حد امكانات روستايی، نكتۀ مثبت 
ديگری است. از نقاط قوت اين منطقه، وجود فضای میدان مانند 
در انتهای محور اصلی با قابلیت ديد مطلوب در راستای طراحی 
وجود  و  گردشگری  با  مرتبط  خدمات  و  امكانات  استقرار  و 
زيرساخت های اساسی همچون آب، گاز، برق و مخابرات و توان 
توسعۀ آنها متناسب با بخش گردشگری است. به غیر از موارد 
گردشگری،  پشتیبانی کنندۀ  کاربری های  وجود  به  می توان  باال 

همچون مرکز بهداشت، شبكۀ بانكی و پست اشاره کرد.

بنابراين در افق چشم انداز طرح پیش بینی می شود سريزد به 
لحاظ گردشگری، به ترتیب با سه محوريت حفاظت و ساماندهی 
مناسب منابع میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری، معرفی و 
بازاريابی شايسته در سطح ملی و بین المللی و تأمین و تجهیز 
زيرساخت ها و امكانات متناسب گردشگری در منطقۀ نمونه و 
بهبود تسهیالت رضايت بخش و رونق نسبی در زمینۀ گردشگری، 
بهره مند کرده و رضايت کامل  اين موهبت  از  را  جامعۀ محلی 
آنها را جلب کند. از سوی ديگر افزايش توريست در منطقه با 
افزايش توجه به حفاظت و بهره برداری از منابع میراث طبیعی و 
تاريخی منطقه همراه است و بدين ترتیب مقدمات و بستر الزم 
برای اقدامات بعدی در زمینۀ توسعۀ پايدار صنعت گردشگری و 
جايگاه آن در توسعۀ فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی در منطقه 
فراهم خواهد شد. بر اين اساس ارائۀ راهبردهای گردشگری و 
اشتغال،  وضعیت  ارتقای  راستای  در  پیشنهادی  سیاست های 

امنیت منطقۀ توسعۀ پايدار اقتصادی در منطقۀ نمونۀ گردشگری 
نتايج  به  توجه  با  پايان،  در  می شود.  موجب  را  مهريز  سريزد 
به دست آمده، پیشنهاد می شود به منظور توسعۀ سرمايه گذاری در 
مناطق گردشگری، تسهیالت تشويقی مثل وام و تسهیالت ويژه 
در اختیار سرمايه گذاران قرار داده شود. همچنین توصیه می شود 
پیش از انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری، مطالعات جامعی روی 
هريک از مناطق انجام گرفته و منطقه ای به عنوان نمونه معرفی 
به  با توجه  باشد.  شود که شاخص های مهم گردشگری داشته 
نمونه  ابتدای منطقۀ  تا  زيرساخت ها  ايجاد  اينكه دولت وظیفۀ 
از معرفی  اين هدف  تا زمان تحقق  برعهده دارد، می بايست  را 
و افزايش مناطق جديد خودداری کند. ايجاد کمپینگ هايی با 
تجهیزات کافی برای رفاه گردشگرانی که قصد اقامت در مناطق 
نمونۀ گردشگری را دارند، می تواند در جذب گردشگران مفید 
از  گردشگری  نمونۀ  مناطق  ارزيابی  در  می شود  توصیه  باشد. 
شود.  استفاده  تصمیم گیری ها  در  کّمی  روش های  و  داده ها 
مناطق  توسعۀ  در  مؤثر  اهرم  دو  به عنوان  بازاريابی  و  تبلیغات 
نمونۀ گردشگری بايد در نظر گرفته شوند. شناسايی و معرفی 
آداب ورسوم محلی در هر منطقۀ نمونۀ گردشگری می تواند در 
جذب گردشگران ويژه به اين مناطق و ترويج فرهنگ بومی و 

تالش برای حفظ اين مناطق سودمند باشد. 

عوامل  مجموع  و  به دست آمده  نتايج  به  توجه  با  شک،  بدون 
بررسی شدۀ مؤثر در انتخـاب منطقه های برتر، هرگونه برنامه ريزی 
و سرمايه گذاری در آنها، بازدهی بیشتر و مناسب تری نسبت به 
ساير مكان ها خواهد داشت. همچنین، نتايج اين بررسی نشان 
می دهد استفاده از روش های مكان يابی چنـدمعیاری، مثل روش 
کاهش  را  فرساينده  فرايندهای  برنامه ريزی ها،  امـر  در   ،ANP

جمله  از  روش ها،  ايـن  ويژگی های  مجموعۀ  به  توجه  با  داده، 
به کارگیری معیارهای کمی و کیفی، ارزش گذاری معیارها و ساير 
ويژگی ها، امكان انتخاب مناطق مدنظر را براساس واقعیت های 

مكانیـ  فـضايی فـراهم می کند. 
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