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با استفاده از فرايند تحليل   در منطقه گاوخونيين اولويت هاي گردشگرييتع
 )AHP(سلسله مراتبي 

  
  ۳ و سيد محسن حسيني۲، حسين بشري۲، سيد حميد متين خواه۱*هدا عبداللهي

  کارشناسي ارشد مديريت محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان، ايران ۱
  ار دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران استادي۲

  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس نور مازندران، ايران ۳
  )۱۰/۱۱/۱۳۹۰:  ، تاريخ تصويب۴/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

 و استعدادهاي طبيعي منطقه به يهاي گردشگر تعيين ارزش. مي باشد يهاي گردشگر از راهبردهاي توسعه پايدار، توسعه فعاليت
اي  منطقه گاوخوني از مناطق پرجاذبه.  گردديگردشگرريزي صحيح مي تواند منجر به توسعه درآمدهاي اقتصادي از طريق  برنامههمراه 

 مختلفي را براي گردشگران فراهم مي يهاي گردشگر هاي گردشگري، امکان انتخاب فرصت  وسيعي از پتانسيلدامنهاست که با داشتن 
بندي   و همچنين اولويتييند تحليل سلسله مراتبي به مقايسه معيارهاي گردشگرآده از روش فر با استفاپژوهشدر اين  .نمايد
 گردشگر از ديدگاه يگردشگرترين معيارهاي تأثيرگذار بر  بدين ترتيب که مهم. شد پرداخته موجود در منطقه يهاي گردشگر مکان

 در منطقه يسپس چهار گزينه گردشگر. دشگران قرار گرفتندانتخاب شدند و در قالب يک پرسشنامه مورد مقايسه زوجي توسط گر
در بخش ديگري از . ها نسبت به تک تک معيارها در قالب يک پرسشنامه توسط کارشناسان تعيين شد انتخاب شد و امتياز اين گزينه

نتايج نشان داد وجود  . مورد مقايسه قرار گرفتيهاي مختلف گردشگر  گردشگران درخصوص انجام فعاليتهاي  نيز تمايلپژوهش
ترين عامل براي گردشگران مطرح است و با توجه به وضعيت فعلي منطقه، تپه هاي شني به عنوان  مناظر زيباي طبيعي به عنوان مهم

 رتبه بندي شدند و گردشگران نيز براساس عاليق يهاي گردشگر همچنين فعاليت.  در منطقه تعيين شدياولين اولويت گردشگر
  .ي براي بهبود وضعيت گردشگري در منطقه ارائه گرديدهايپيشنهاد

  
  يند تحليل سلسله مراتبي، تاالب گاوخونيآ، فري گردشگري، فعاليت گردشگر:واژه هاي کليدي
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  مقدمه
هاي   فعاليتاي از  مجموعهتوسعه گردشگري به عنوان

هاي اقتصادي  اقتصادي، تأثير بسزايي در تقويت بنيان
نقش گردشگري به عنوان منبع جديدي . جوامع دارد

براي ايجاد اشتغال، کسب درآمد، جذب ارز و تقويت 
 Lankford)  استشناخته شدههاي اجتماعي،  زيرساخت

& Howard, 1994) اي به طوري که امروزه توسعه و ارتق
گردشگري به طور وسيعي به خصوص در کشورهاي در 

ها قرار  حال توسعه پذيرفته شده و در دستور کار دولت
 گردشگر طبيعت (Ko & Stewarat, 2002). گرفته است

 منفي تأثيرات مي تواند تعامل با محيط ميزبان دليل به
 .)Bounifis, 2007(د باش داشته به دنبال مطلوبي را يا

ي راه حلي براي کاهش اثرات منفي اگرچه گردشگر
اقتصادي ‐زيست محيطي و بستري براي توسعه اجتماعي

شود، نبايد محيط را تنها به عنوان ابزاري  محسوب مي
اين راستا  براي توسعه اقتصادي تلقي کرد بلکه بايستي در 

  عوامل فيزيکي و فرهنگي توجه کرد به تمامي

(Bukenya, 2008; Ratz, 2006). اري از مناطق در بسي
کشش به سمت توسعه و پيشرفت بر اساس استانداردهاي 

، رفته رفته به امراين . جديد و عوامل محيطي وجود دارد
شود تا براساس  ضرورتي در توسعه گردشگري تبديل مي

روشي صحيح از تباه شدن ميراث فرهنگي و طبيعي 
 ,Bahreini & Jahani( کشورها جلوگيري به عمل آيد

 متعددي انجام شده هاي پژوهشر اين راستا  د).2004
ارزيابي منابع طبيعي را در ساحل  Priskin)۲۰۰۱(.است

استرالياي غربي با استفاده از روش چک ليست و ماتريس 
 ارزيابي را با چهار معيار تنوع  اينوي. انجام داد
ها، دسترسي، تسهيالت و موارد تخريب زيست  جذابيت

 نتري  مناسب Garanflo)۱۹۸۷( .محيطي انجام داد
 مختلف را در درياچه يهاي گردشگر ها براي فعاليت محل

 هشت اين پژوهشدر . ناکونيک تگزاس مشخص کرد
  ، توپوگرافي، پوشش دامنهمعيار خاک، دسترسي، جهت

 .ها ارزيابي شدند  منطقه، کاربري اراضي و زيباييياهيگ
ارزيابي مناطق حفاظت شده استان  (2008) يايرج
هان را با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي انجام اصف

وي فاکتورهاي تسهيالت، دسترسي، منابع، . داد
هاي پيراموني و فاکتورهاي منفي را مورد بررسي  جذابيت
 ده جزء گردشگري هاي نظر جاذبه از ايران .قرار داد
 براي گردشگري بااليي پتانسيل از وبوده  جهان اول کشور

   ).Tayebi et al., 2007(است  برخوردار

 طيف  است كهها پتانسيلاين  گاوخوني از جمله منطقه
 را در خود يهاي گردشگر ها و پتانسيل وسيعي از جذابيت
 بدليل عدم اعمال يک كه متأسفانهجاي داده است 

 بخشي از ،مديريت صحيح و يکپارچه در منطقه
و  هاي منطقه از بين رفته هاي بارز و زيبايي ويژگي

عنوان يک جاذبه گردشگري  هتواند ب اي که مي نطقهم
 ,Amini (مطرح باشد در حال تخريب و نابودي است

ها و  لذا مطالعه در زمينه شناسايي ارزش. )2008
اين منطقه، ضروري به نظر   يهاي گردشگر پتانسيل

 و يهاي گردشگر نمودن ارزش  با کمي. رسد مي
توان   ميگردشگر  از ديدگاهيگردشگرفاکتورهاي موثر بر 

  .  منطقه را تعيين کرديهاي گردشگر قابليت
 و استعدادهاي طبيعي يهاي گردشگر تعيين ارزش

هاي گردشگري با  ريزي فعاليت منطقه به همراه برنامه
جر به توسعه تواند من  منطقه ميهاي  قابليتتوجه به

برداري معقول از منابع  گشته و با بهرهدرآمدهاي اقتصادي 
  له مهميأ مس. از فشار روز افزون بر طبيعت بکاهدطبيعي، 
  وسليقهخورد تلفيق   به چشم ميپژوهشاين   که در

ي  معيارهابندي ولويت در مورد اگردشگران حترجي 
  در مورد تعيين قابليتها  و نظرات کارشناسيگردشگر

اين   هاي منطقه در خصوص چگونگي دارا بودن
اين مقايسه   ن است کهاي  اين طرح  معيارهاست و ويژگي

هاي  بخشدهد و پتانسيل  انجام مي  را بصورت کمي
. نمايد  تعيين مييگردشگرمنطقه را براي مختلف 
 يگردشگر ارائه راهبردهاي مديريت ، مهم ديگري مساله

مطابق با ويژگيهاي منطقه است که ضمن لحاظ کردن 
سوي توسعه  بهتواند راهي  مسائل زيست محيطي مي

 در منطقه باشد و منطقه را از ياي گردشگره فعاليت
 منابع و .تخريب و نابودي هر چه بيشتر نجات دهد

 و يريز هاي برنامه بخش  در تمامي يهاي گردشگر جاذبه



  ۱۱۰ تا ۹۵، از صفحه ۱۳۹۱، بهار ۱، شماره ۶۵ريه محيط زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره نش

 

۹۷

 صنعت از اهميت بااليي برخوردار استن يامديريتي 

)Dondo et al., 2009( .ها در  هاي منابع و جاذبه ويژگي
سعه گردشگري را مهيا يک کشور يا منطقه اساس تو

بنابراين براي فراهم کردن بستر . )Efenel, 2006( سازد مي
اين  مناسب جهت توسعه امر گردشگري، شناسايي 

ريزي براي توسعه آنها در  ها در مرحله اول و برنامه جاذبه
  . رسد مراحل بعدي امري ضروري به نظر مي

  

 ها مواد و روش
  هويژگي هاي عمومي منطقه مورد مطالع

 کيلومتري جنوب شرقي ۱۴۰تاالب گاوخوني در فاصله 
 ,Najari ( کيلومتري شهر ورزنه قرار دارد۳۰اصفهان و 

 اند واقع شدهدر سمت غرب آن تپه هاي شني  .)2003
)Moenian, 2008(.  اين محدوده از نقاط گرم و کويري

ترين  نزديك.  آب و هواي خشک استكه داراي بودهايران 
 در اين شهر  امکانات است كهشهر ورزنه شهر به تاالب، 

  .)Najari, 2003( تفريحي قابل ذکري وجود ندارد
  

 (AHP)١ تحليل سلسله مراتبي فرآيندمعرفي 
 شامل )MCDM(٢گيري چند معياره  هاي تصميم روش

 است که به افراد کمک مي داراي ساختارهاي  کليه روش
يک هاي خود و بر اساس بيش از  کند، براساس تمايل

 Linkov et al., 2006) Kuo et گيري کنند معيار، تصميم

al., 2006; ( . آناليزهاي چندمعياره معموال به عبارت ديگر
شرايطي را فراهم مي کند که تصميم گيران براي تعيين 

ين معيار و همچن عملکرد هر گزينه با توجه به هر
 با توجه به هدف امشخص کردن اهميت نسبي معياره

روش  (Deng, 1999).هاي کيفي بپردازند ارزيابي به ،اصلي
گيري  هاي تصميم كه از روشفرايند تحليل سلسله مراتبي 

امکان کمي سازي  ،(Yu, 2002) چندمعياره است
فاکتورهاي غيرعيني را براي تصميم گيران فراهم مي 

  (Taleai et al., 2009).  آورد

  

                                                 
1 Analytical Hirarchy Process  
2 Multi Criteria Decision Making  

  مراتبي سلسله تحليل فرايند مراحل روش
  ساز هاي تصميم  گروه تشكيل‐
   تشكيل ساختار سلسله مراتبي ‐

هدف،  اصلي سطح سه داراي مراتبي سلسله ساختار
 هدف، باالترين. (Hansen, 2005)ست ها گزينه و معيارها
 سطح باالترين و است مراتبي سلسله درخت سطح
 معيارها (Holgen et al., 2000).باشد مي گيري تصميم
 زير به تقسيم ند كه قابلهست هدف از پس سطح دومين
وسيله  در واقع معيار. باشند در سطوح مختلف مي معيارها

، ها گزينه. (Beynon, 2005) باشد مي هدف گيري ازهاند 
 پاسخ باشند و مي مراتبي سلسله ساختار سطح آخرين
  .آيد مي دست به شده سيمتر  هاي گزينه ميان از هدف

ز ايجاد ساختار در اين روش پس ا: انجام مقايسات زوجي
ها و  هدف، معيار(گيري  سلسله مراتبي از عناصر تصميم

ي دو به دوي هر سطح از عناصر صورت  ، مقايسه)ها گزينه
 شود گيرد و وزن هر عنصر در هر سطح تعيين مي مي

(Kiker et al., 2005).   
ترتيب كه در هر سطح ساختار سلسله مراتبي،  بدين

شود كه در اين  يماتريس مقايسات زوجي تشكيل م
ماتريس عناصر هر سطح نسبت به عناصر سطح باالتر 
خود در ساختار سلسله مراتبي مورد مقايسه زوجي قرار 

 براي مقايسه اهميت .(Figueira et al., 2005) گيرند مي
شود   استفاده مي۱ـ۹نسبي معيارها از مقادير مطلق 

هاي  و جهت حصول اطمينان از ثبات وزن) ۱جدول(
ها  ي نرخ سازگاري آن شده، اقدام به محاسبه ن تعيي
. (Fuller & Carlsson 2006) (Chulmin, 2007)گردد مي

توان   يا کمتر باشد، ميC.R (۱/۰(٣ اگر نرخ سازگاري
بايد اين صورت    در غير،ها را قابل اعتماد دانست وزن

انجام شوند تا ناسازگاري  هاي زوجي دگرباره مقايسه
  .دايسات رفع گردمق

 و نرخ سازگاري به رفع ۹ تا ۱هاي زوجي، مقياس  مقايسه
  کمک AHPدر روش  کاهش پيچيدگيوابهام 
شوندگان  بعد از اينكه پرسش (Beynon, 2005).کنند مي

                                                 
3 Consistency Ratio  
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  .رسد ها مي به عمليات محاسبه دادهرسانيدند، نوبت هاي زوجي را در قالب پرسشنامه به پايان  مقايسه
  

 AHPيسه در روش  تعريف اعداد مقا‐۱جدول

  مقدار عددي  )قضاوت شفاهي(ها  ترجيح

  ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يکسان
  تر مطلوب تر يا کمي  مهم مرجح يا کمي کمي

  ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوي
  ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي

  تر تر يا کامالً مطلوب کامالً مرجح يا کامالً مهم
  ترجيحات بين فواصل فوق

۱  
۳  
۵  
۷  
۹  

۲ ،۴ ،۶ ،۸  

  
  محاسبه ميانگين هندسي

هاي مقايسه زوجي، بمنظور  بعد از تكميل ماتريس
ها از روش ميانگين هندسي استفاده  سازي پاسخ يكپارچه

اي  هاي مقايسه عمليات تركيب جدول. شود مي
  : شود  محاسبه مي۱شوندگان با استفاده از فرمول  پرسش

  

n                  :۱فرمول
nyyyy ...321 =yGM  

y :عدد مربوط به مقايسه زوجي دو معيار  
n :تعداد پاسخها  
  

  نرمال سازي

هاي مقايسه زوجي، اعداد داخل  بعد از تكميل ماتريس
  :شوند  نرماليزه مي۲ها با استفاده از فرمول  ماتريس

  

:                                  ۲ ولفرم
∑
=

m

i 1
aij

aij  rij=  

:rij معيار نرمال شده  
:aنام معيار  
:ijشوند اي كه با يكديگر مقايسه مي  دو گزينه  
  

  استخراج ميانگين وزني

سازي اعداد هر يك از معيارها، ميانگين وزني  بعد از نرمال
 اين ترتيب كه به. گردد اعداد نرمال شده محاسبه مي

ها محاسبه و  اعداد نرمال شده هر سطر از معيارها و گزينه

در اين مرحله . در نهايت ميانگين آن استخراج خواهد شد
ها نسبت به هر يك از معيارها و وزن  ارجحيت گزينه

  .(Mendoza & Martins, 2009) آيد معيارها بدست مي
  

⎥=W                               :۳فرمول 
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑
=

N

j
ijr

N 1

1 

W :ميانگين وزني  
N :هاي مورد مقايسه تعداد گزينه  
rij :مقادير نرمال شده هر خانه از يك سطر  
  

  ها تعيين وزن نهايي گزينه

بعد از تعيين ميانگين موزون هر سطح ساختار سلسله 
مراتبي نسبت به سطح باالتر، مرحله تعيين وزن نهايي فرا 

در اين مرحله وزن هر گزينه نسبت به معيارها . رسد مي
ها،  هاي نهايي گزينه شود كه با مقايسه وزن محاسبه مي

در اين مرحله ميانگين موزون . شود گزينه برتر تعيين مي
هر گزينه با ميانگين موزون تمامي معيارها محاسبه 

براي اين منظور مقدار عددي ميانگين موزون هر . شود مي
ها در ميانگين وزني هر معيار ضرب شده و  از گزينهرديف 

نتيجه مجموع اين عمليات، محاسبه وزن هر گزينه در 
  .(Loken, 2007)تمامي معيارهاي موجود خواهد شد 
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W=ci                      : ۴فرمول

N

i
ai WW∑

=1  

  

W : سلسله ساختارسطر اول (ها  گزينهوزن نهايي 
  )مراتبي

Wai :ها  ميانگين وزني گزينه  
Wci :ميانگين وزني معيارها  
:Nساختار سلسله سطر اول (ها  وع معيارها و گزينه مجم

  )مراتبي
براي اطمينان از ثبات اوزان تعيين شده، عمليات مربوط 

  .باشد بدين ترتيب مي ناسازگاري به محاسبه نرخ
  

  سازگاري شاخص محاسبه

                      :  ۵فرمول 
1

.. max

−
−

=
n

nTC λ 

λmax : زوجي مقايسه ماتريس ويژه مقدار بزرگترين 
:nزوجي مقايسه ماتريس ويژه مقادير  مجموع.  
  

 تصادفي شاخص محاسبه
 شاخص آن در كه اند كرده تهيه جدولي ساعتي و كرها 

است  شده داده نشان رقيب يها براساس گزينه تصادفي
.(Beynon, 2005)١٠ تا تصادفي شاخص ۲ جدول  در 

  .است شده گزينه آورده
  

 سازگاري نرخ محاسبه
 خواهد فراهم سازگاري نرخ محاسبه امكان مرحله اين در
 محاسبه آنرا ذيل از دستور استفاده با بنابراين .آمد
  :نماييم مي

  

  C.R= C.I / R.I                : ۶فرمول 

: C.Iناسازگاري  شاخص 
: R.Iيتصادف ماتريس ناسازگاري ص شاخ  

  
هاي   و مكانيبندي معيارهاي گردشگر اولويت

  ي در منطقه گاوخونيپيشنهادي براي گردشگر

اين پژوهش به شناسايي معيارهاي تأثيرگذار  گام اول در 
گردشگران  از ديدگاه يبر انتخاب يک مکان گردشگر

ها عالوه بر  براي تعيين معيارها و گزينه(اختصاص يافت 
هاي مختلف  ها و بازديدهاي ميداني از عرصه ررسيب

 اين امر نيز مصاحبه به  منطقه با کارشناسان متخصص در
ارزش : معيارها بدين ترتيب تعيين شدند). عمل آمد

زيبايي شناسي، ارزش تاريخي و باستاني، آب و هوا، 
گزينه هاي . تسهيالت و دسترسي مناسب براي گردشگري

، تاالب گاوخوني: تيب تعيين شدندمورد نظر نيز بدين تر
با تعيين  . بند شاخ کنار،آثار تاريخي منطقه، هاي شني تپه

 طراحيهدف، معيارها و گزينه ها ساختار سلسله مراتبي 
  ).۱شكل  (شد

  

  
   بند شاخ کنار‐۴   آثار تاريخي ‐ ۳ تپه هاي شني    ‐ ۲ تاالب گاوخوني   ‐ ۱

  منطقه گاوخونيدر  يهاي گردشگر بندي معيارها و مكان  ساختار سلسله مراتبي اولويت‐۱شكل 
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۱۰۰

  
 تصادفي شاخص‐۲جدول 

N ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  

RI  ۰  ۰  ۵۸/۰  ۹/۰  ۱۲/۱  ۲۴/۱  ۳۲/۱  ۴۱/۱  ۴۵/۱  ۴۹/۱  
  

  ها طراحي و تجزيه و تحليل پرسشنامه
بعد از تشکيل ساختار سلسله مراتبي، مرحله طراحي 

 که معيار هاي مورد بدين ترتيب. پرسشنامه ها آغاز شد
نظر در قالب يک جدول مورد مقايسه زوجي توسط 

  در اين جدول همه معيارها دو به.  قرار گرفتندگردشگران
براي مثال از گردشگران . دو با يكديگر مقايسه شدند

و هوا  ، اهميت معيار آبيگردشگرسوال شد كه براي 
بيشتر است يا دسترسي و از آنها خواسته شد كه اين 

قايسه را بصورت كمي انجام دهند و ارجحيت يك معيار م
اين مقايسه براي .  تعيين كنند۱‐۹بر ديگري را با اعداد 

در نهايت .  دو  انجام شد تمامي معيارها بصورت دو به
 تکميل گرديد و گردشگران پرسشنامه توسط ۴۰تعداد 

بعد از محاسبه ميانگين هندسي، اعداد حاصل از 
 نمايش داده ۹ تا ۳هاي  در جدولهاي زوجي  مقايسه
آوري شد سپس   پرسشنامه جمع۶۵در ابتدا تعداد . (شدند

درستي تكميل نشده و يا تفاوت  هايي كه به پرسشنامه
ها داشتند حذف شدند كه از  داري با ساير پرسشنامه معني

 عدد غيرقابل قبول ۲۵ عدد قابل قبول و ۴۰اين تعداد 
هاي ساختار سلسله   گزينهدر مرحله بعد ). شناخته شدند

 نسبت به هر کدام از يمراتبي يا  مکان هاي گردشگر
 . مقايسه و وزن دهي شدندها معيارها توسط کارشناس
اي طراحي شد که  ها پرسشنامه براي مقايسه زوجي گزينه

 نفر از کارشناسان که آشنايي کامل با وضعيت ۲۵توسط 
رديد هاي منطقه گاوخوني داشتند تکميل گ و ارزش

هاي حفاظت محيط زيست، ميراث  هاي سازمان كارشناس(
فرهنگي و گردشگري، منابع طبيعي و شهرداري اصفهان 

ها خواسته شد  ها از كارشناس در اين پرسشنامه). و ورزنه
هاي پيشنهادي با توجه به معيارهاي  تا به مقايسه مكان
ب براي مثال از آنها خواسته شد تا تاال. موردنظر بپردازند

هاي شني را از لحاظ ارزش تاريخي،  گاوخوني و تپه
براي اين مقايسه از . بصورت كمي با يكديگر مقايسه كنند

ها   استفاده شد و اين مقايسه براي همه گزينه۱‐۹مقياس 
. بصورت دو به دو نسبت به تمامي معيارها صورت گرفت

آوري گرديد كه از اين   پرسشنامه جمع۳۵در ابتدا تعداد (
 عدد غيرقابل قبول ۱۰ عدد قابل قبول و ۲۵اد تعد

   .)شناخته شدند
  

هاي بدست آمده از  محاسبه ميانگين هندسي داده
  ها پرسشنامه

آمده از  سازي اطالعات بدست منظور يكپارچهه ب
کارشناسان (هاي هر دو نوع پرسشنامه  پاسخها،  پرسشنامه

 شد و ميانگين Excelوارد نرم افزار ) گردشگرانو 
بدين ترتيب ها محاسبه شد،  دسي براي تمام پاسخهن

قطر ماتريس . (هاي مقايسه زوجي تشكيل شدند ماتريس
 است زيرا در مقايسه ماتريسي، ۱طور طبيعي عدد  به

از سوي ديگر . مقايسه دو گزينه مشابه يكسان خواهد بود
معكوس مقايسه دو گزينه با يكديگر به صورت كسري 

 بيانگر اين است كه از ۳، جدول براي مثال). شود ثبت مي
، اهميت مناظر زيباي طبيعي در گردشگراننظر 

 از معيار ارزش تاريخي بيشتر است و اين درجه يگردشگر
 است بنابراين درجه اهميت ارزش تاريخي ۲اهميت برابر 

 ۵/۰ يا ۱|۲در مقايسه با مناظر زيباي طبيعي برابر 
 يهاي گردشگر  نيز مكان۸ تا ۴هاي  در جدول. باشد مي

  .اند بر اساس معيارها مورد مقايسه زوجي قرار گرفته
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۱۰۱

  
   از ديدگاه گردشگراني ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي گردشگر‐۳جدول

  دسترسي  تسهيالت  آب و هواي مناسب ارزش تاريخي   مناظر زيباي طبيعي  

  ۲/۱  ۵/۱  ۱  ۲  ۱  مناظر زيباي طبيعي
  ۵/۰  ۸۳/۰  ۵/۰  ۱  ۵/۰  ارزش تاريخي 

  ۱  ۵/۱  ۱  ۲  ۱  آب و هواي مناسب
  ۱  ۱  ۶۶/۰  ۲/۲  ۶۶/۰  تسهيالت
  ۱  ۱  ۱  ۲  ۸۳/۰  دسترسي

  
 

   براساس معيار مناظر زيباي طبيعييهاي گردشگر  ماتريس مقايسه زوجي مكان‐۴جدول

  بند شاخ کنار آثار تاريخي   تپه هاي شني  تاالب گاوخوني  مناظر زيباي طبيعي

  ۳  ۱|۳  ۱|۳  ۱  تاالب گاوخوني
  ۵  ۳  ۱  ۳  ه هاي شنيتپ

  ۴  ۱  ۱|۳  ۳  آثار تاريخي
  ۱  ۱|۴  ۱|۵  ۱|۳  بند شاخ کنار

  
  

   براساس معيار ارزش تاريخييهاي گردشگر  ماتريس مقايسه زوجي مكان‐۵جدول

  بند شاخ کنار  آثار تاريخي   تپه هاي شني  تاالب گاوخوني  ارزش تاريخي
  ۱  ۳  ۲  ۱  تاالب گاوخوني
  ۱|۲  ۲  ۱  ۱|۲  تپه هاي شني

  ۱  ۱  ۱|۲  ۱|۳  ر تاريخي آثا
  ۱  ۱  ۲  ۱  بند شاخ کنار

  
  

   براساس معيار آب و هوايهاي گردشگر  ماتريس مقايسه زوجي مكان‐۶جدول

  بند شاخ کنار  آثار تاريخي   تپه هاي شني  تاالب گاوخوني  آب و هواي مناسب
  ۱|۲  ۱  ۱|۲  ۱  تاالب گاوخوني
  ۱|۲  ۱  ۱  ۲  تپه هاي شني
  ۱|۲  ۱  ۱  ۱  آثار تاريخي 

  ۱  ۲  ۲  ۲  ند شاخ کنارب
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   براساس معيار تسهيالتيهاي گردشگر  ماتريس مقايسه زوجي مكان‐۷جدول

  بند شاخ کنار  آثار تاريخي   تپه هاي شني  تاالب گاوخوني  تسهيالت

  ۲  ۱|۴  ۱|۲  ۱  تاالب گاوخوني
  ۲  ۱|۲  ۱  ۲  تپه هاي شني
  ۴  ۱  ۲  ۴  آثار تاريخي 
  ۱  ۱|۴  ۱|۲  ۱|۲  بند شاخ کنار

  
  

   براساس معيار دسترسييهاي گردشگر  ماتريس مقايسه زوجي مكان‐۸ولجد

  بند شاخ کنار آثار تاريخي   شني هاي تپه  تاالب گاوخوني  دسترسي
  ۳  ۱|۵  ۱|۵  ۱  تاالب گاوخوني
  ۶  ۱  ۱  ۵  تپه هاي شني
  ۶  ۱  ۱  ۵  آثار تاريخي
  ۱  ۱|۶  ۱|۶  ۱|۳  بند شاخ کنار

 
افزار  تفاده از نرمهاي نهايي پارامترها با اس محاسبه وزن

Expert Choice  
هاي هندسي   تمام اعداد حاصل از ميانگيندر مرحله بعد

.  انتقال يافتندExpert Choice براي هر سؤال به نرم افزار
جهت تحليل مسائل تصميم  Expert Choiceنرم افزار 

گيري چندمعياره با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل 
اين نرم افزار امکان . ستسلسله مراتبي طراحي شده ا

   سلسله مراتبي تصميم گيري، تعيينشکلطراحي 
ها و محاسبه وزن نهايي را به كاربر  ها و اولويت ترجيح
توان معيارهاي ارزيابي را وارد اين نرم افزار  مي. دهد مي

هاي زوجي و  کرده و از توانايي آن جهت انجام مقايسه
 ,Aqayi & Maziyar)محاسبه نرخ سازگاري استفاده کرد 

هاي مقايسه زوجي كه در  بدين ترتيب ماتريس. (2007
بعد از . افزار شدند قسمت قبل ارائه شدند وارد اين نرم

افزار، وزن نسبي هر معيار  ها توسط نرم پردازش داده
نحوه محاسبه . نسبت به ديگري استخراج گرديد

ها به اين صورت است كه در ابتدا اعداد هريك از  ماتريس
جمع اعداد همان ستون  هاي ماتريس بر حاصل خانه

ها  هاي ماتريس اين ترتيب داده شوند، به تقسيم مي
جمع اعداد نرماليزه شده  سپس حاصل. شوند نرماليزه مي

هاي هر سطر  هر سطر ماتريس تقسيم بر تعداد خانه
درنهايت . آيد شود و ميانگين وزني ماتريس بدست مي مي

تر، ميانگين وزني هر گزينه نسبت براي انتخاب گزينه بر
به هر معيار در ميانگين وزني همان معيار نسبت به هدف 
ضرب شده و حاصل جمع آن براي تمام معيارها محاسبه 

هاي رياضي  تمام اين مراحل با استفاده از فرمول(گردد  مي
به اين ترتيب ). اند هاي قبلي مقاله تعريف شده در بخش

آيد كه با  هايي بدست ميبراي هر گزينه يك وزن ن
ها، گزينه برتر  هاي نهايي گزينه مقايسه مقدار عددي وزن

ها  هاي نهايي گزينه در اين بررسي، وزن. شود انتخاب مي
گر بتواند   نمايش داده شدند كه تحليلشکلدر قالب 

الزم به ذكر است كه در . براحتي به مقايسه آنها بپردازد
 به ،Expert Choice رم افزارها با  ن عمليات پردازش داده 

ها  شد که در تمام مقايسه ضريب ناسازگاري نيز توجه مي
ها از سازگاري   کمتر بوده و مقايسه۱/۰اين ضريب از  

 نتايج اين مرحله ، در نهايت.مناسبي برخوردار بودند
اولويت معيارهاي گردشگران براي انتخاب يک مکان 

 در يشگرگرد و مناسب ترين مکان براي يگردشگر
  .منطقه گاوخوني را تعيين کردند
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 با توجه به تمايل يهاي گردشگر بندي فعاليت اولويت
  گردشگران

 با توجه يهاي مختلف گردشگر بندي فعاليت براي اولويت
هاي مربوط به  به تمايل گرشگران، در پرسشنامه

گردشگران كه در بخش قبل توضيح داده شد، سؤاالتي در 
 مطرح يهاي گردشگر دي آنها به فعاليتمن ارتباط با عالقه

 يدر اين پرسشنامه ها ابتدا دوازده فعاليت گردشگر. شد
کمپينگ و پيک نيک کنار آب، : تعريف شد که عبارتند از

تماشاي پرندگان آبزي و کنار آبزي، شنا، ماهيگيري، قايق 
راني، رصد ستارگان در شب هاي کوير، پرواز با گاليدر، 

ري، دوچرخه سواري، پياده روي، شتر عکاسي و فيلمبردا
سپس توضيح مختصري در . سواري و اسب سواري

خصوص ويژگي هاي منطقه و پتانسيل هاي آن داده شد 

 خواسته شد که در يک منطقه بکر با گردشگرانو از 
مندي،  هاي کويري و آبي، براساس عالقه پتانسيل
 براي .بندي کنند  فوق را رتبهيهاي گردشگر فعاليت

 شنا و يثال، از آنها خواسته شد كه دو فعاليت گردشگرم
پرواز با گاليدر را با يكديگر مقايسه كنند و اين مقايسه 

 بصورت دو به دو صورت يهاي گردشگر براي همه فعاليت
ها همانطور كه  و بعد از پردازش داده) ۹جدول (گرفت 

 وزن نسبي هر فعاليت نسبت به قبالً توضيح داده شد،
اولويت بندي فعاليت هاي (ر مبناي هدف ديگري ب
استخراج ) گردشگران با توجه به عالقه مندي يگردشگر
  . گرديد

  
   براساس تمايالت گردشگرانيهاي گردشگر  ماتريس مقايسه زوجي فعاليت‐۹جدول

  کمپينگ  
تماشاي 
  پرندگان

  شنا
 ماهي
  گيري

 قايق
  راني

رصد 
  ستارگان

پرواز 
  باگاليدر

عکاسي و 
  فيلمبرداري

دوچرخه 
  سواري

پياده 
  روي

شتر 
  سواري

اسب 
  سواري

  ۵  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۲  ۳  ۳  ۲  ۱  ۱  کمپينگ
تماشاي 
  پرندگان

۱  ۱  ۱  ۴  ۲  ۱  ۲  ۲|۱  ۳  ۳  ۲  ۴  

  ۵  ۳  ۴  ۴  ۵/۲  ۳  ۴  ۳  ۳  ۱  ۱  ۱|۲  شنا
  ۱  ۱|۳  ۱|۲  ۱|۴  ۱|۳  ۱|۴  ۱|۵  ۱|۳  ۱  ۱|۳  ۱|۴  ۱|۳  ماهيگيري
  ۴  ۲  ۳  ۲  ۲  ۱|۲  ۱|۳  ۱  ۳  ۱|۳  ۱|۲  ۱|۳  قايق راني

رصد 
  ارگانست

۲|۱  ۱  ۴|۱  ۵  ۳  ۱  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۵  

پرواز با 
  گاليدر

۴|۱  ۲|۱  ۳|۱  ۳  ۲|۱  ۳|۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳|۱  ۵  

عکاسي 
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  نتايج
 در گردشگرانهاي  نتايج حاصل از آناليز پرسشنامه

  يگردشگراولويت بندي معيارهاي مؤثر بر 

هاي مقايسه زوجي توسط  بعد از تجزيه و تحليل ماتريس
.  نهايي پارامترها بدست آمد، وزنExpert Choice افزار نرم

 نمايش داده شد تا شکلها بصورت  در اين بخش، اين وزن
گر بشكل عيني قابل مقايسه  اولويت پارامترها براي تحليل

ريزي براي بهبود وضعيت  ها به برنامه مقايسه اولويت. باشد
در اين قسمت توضيح . كند گردشگري منطقه كمك مي

شود و در قسمت  ه مياجمالي درخصوص پارامترها داد
ريزي با استفاده از  گيري، به چگونگي برنامه بحث و نتيجه
) هاي منطقه گاوخوني با توجه به ويژگي(اين معيارها 
 نشان گردشگرانهاي  نتايج پرسشنامه. شود پرداخته مي

 مهم ۲۴۸/۰ با وزن نسبي ي طبيعيداد وجود مناظر زيبا
از ديدگاه  يترين عامل در انتخاب يک مکان گردشگر

سپس وجود آب و هواي مناسب با . باشد  ميگردشگران
كه اين ناچيزي در رتبه دوم جاي گرفت  اختالف بسيار

دهد هر دو پارامتر از اهميت فراوان و تقريباً  نشان مي
وجود منابع زيستي مثل پوشش . يكساني برخوردارند

گياهي مطلوب و منابع فيزيكي نظير وجود اشكال 
هاي ژئومورفولوژيكي از  مختلف و جذابيتهيدرولوژيكي 

اندازهاي طبيعي  عوامل تأثيرگذار بر زيبايي چشم
توان به زيبايي   باشند كه با حفظ آنها مي مي

توجه به ميانگين دماي . اندازهاي طبيعي كمك كرد چشم
هوا، وضعيت جوي و تعداد روزهاي آفتابي در مناطق 

 يك مكان  از موارد بسيار مهم در انتخابيگردشگر
 از سوي گردشگران است كه با انتخاب فصل و يگردشگر

توان حداكثر رضايت را از يك تجربه  زمان مناسب مي
بعد از پارامترهاي مناظر زيبا و آب  .توريستي حاصل كرد

 دو معيار دسترسي و تسهيالت با اختالف ناچيزي و هوا،
در )  ۰۲/۰(از دو معيار اول و اختالف جزئي از يکديگر 

اين دو پارامتر دو . رتبه هاي سوم و چهارم قرار گرفتند
ركن اساسي براي گردشگران هستند و از اهميت قابل 

هاي دسترسي، وضعيت  كيفيت جاده. توجهي برخوردارند

تابلوهاي راهنماي مسير، وجود وسايل نقليه عمومي و 
برق، آنتن تلفن همراه (تسهيالتي نظير امكانات زيربنايي 

هتل، مسافرخانه، رستوران، (انات اقامتي و رفاهي ، امك...)و
تأثير بسزايي در ...) پاركينگ، مراكز درماني و اورژانس و

 و انتخاب يرضايت گردشگران از يك مكان گردشگر
ارزش تاريخي طبق نتايج،  درنهايت .مجدد آن منطقه دارد

   .)۱ شکل ( در آخرين جايگاه قرار گرفتگردشگراناز ديد 
  

رتبه بندي در کارشناسان  هاي ليز پرسشنامهنتايج آنا
 ي بر اساس معيارهاي گردشگرپيشنهاديمکان هاي 

 نشان ها هاي کارشناس نتايج حاصل از آناليز پرسشنامه
داد که با توجه به ارزش کمي معيارهاي مؤثر بر 

هاي   و امتياز کسب شده توسط مکانيگردشگر
وزن نسبي پيشنهادي از اين معيارها، تپه هاي شني با 

 پيشنهادي در ي به عنوان اولين مکان گردشگر۳۳۲/۰
منطقه شناخته شدند و بعد از آن بازديد از آثار تاريخي 

 به عنوان اولويت دوم ۳۰۹/۰منطقه با کسب امتياز 
 با ۱۸۷/۰سپس بند شاخ کنار با وزن نسبي . شناخته شد

 اختالف از دو گزينه اول در رتبه سوم قرار گرفت و در
 با اختالف ۱۷۲/۰ت تاالب گاوخوني با وزن نسبي نهاي

 جزئي از بند شاخ کنار در آخرين جايگاه قرار گرفت
دهد كه در حال حاضر پتانسيل   نتايج نشان مي.)۲ شکل(

هاي شني اختصاص دارد و  توريستي منطقه به تپه
ريزي براي توريسم بياباني در منطقه بعنوان يك  برنامه
تواند به وضعيت   و زودبازده ميريزي كوتاه مدت برنامه

تالش جهت احياي تاالب . گردشگري منطقه كمك كند
هاي زيربنايي است  كنار نيز از برنامه گاوخوني و بند شاخ

كه درصورت انجام، وضعيت گردشگري منطقه را بكلي 
  .دهد تغيير مي
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  گردشگران از ديدگاه يگردشگروزن نسبي معيارهاي مؤثر بر  ‐۲شكل 

  
  

  
  ي پيشنهادي براساس معيارهاي گردشگري وزن نسبي مکان هاي گردشگر‐۳شكل 

  
 در رتبه گردشگراننتايج آناليز پرسشنامه هاي 

 :ي مند براساس عالقهيبندي فعاليت هاي گردشگر
 نشان داد که گردشگرانهاي  نتايج آناليز پرسشنامه

نار آب، باالترين رتبه را  پيک نيک کيفعاليت گردشگر
بعد از آن به ترتيب با کمي اختالف، . کسب کرد

 شنا در رتبه دوم، رصد ستارگان يهاي گردشگر فعاليت
هاي کوير در رتبه سوم و تماشاي پرندگان آبزي و  در شب

هاي  سپس فعاليت. کنار آبزي در رتبه چهارم قرار گرفتند
عکاسي فيلمبرداري قايقراني، شترسواري، پرواز با گاليدر، 

با اختالف ناچيزي از يکديگر رتبه هاي پنجم تا هشتم را 

دوچرخه سواري و پياده روي نيز . به خود اختصاص دادند
با تفاوت جزئي از هم در رتبه هاي نهم و دهم جاي 
گرفتند و بعد از آن ماهيگيري و اسب سواري نيز در رتبه 

هاي   فعاليتطبق نتايج،. )۴شكل  (هاي آخر قرار گرفتند
.  مرتبط با آب از اولويت باالتري برخوردارنديگردشگر

بندي نسبي است و  البته الزم به ذكر است كه اين اولويت
 يهاي گردشگر صرفاً از اين جهت انجام شده كه فعاليت

ريزي براي  طور نسبي تعيين شوند و برنامه پرطرفدار به
از اين طريق ها در منطقه انجام شود تا  اجراي اين فعاليت

  .وضعيت توريسم منطقه تقويت گردد
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 گردشگران بر اساس تمايالت ي اولويت بندي فعاليت هاي گردشگر‐۴شكل 

 
  بحث و نتيجه گيري

ها بر   تدوين اولويتAHPالزم به يادآوري است كه روش 
شوندگان است كه حاصل آن،  اساس نظر پرسش

هاي  در نتيجه، يافته. هاست هاي آن ضاوتبندي ق جمع
بدست آمده با اين روش نسبي است و بستگي به نظر 

 ارزيابي  كهايرجيبراي مثال، . شوندگان دارد پرسش
فاکتورهاي با مناطق حفاظت شده استان اصفهان را 

هاي پيراموني و  تسهيالت، دسترسي، منابع، جذابيت
،  انجام دادAHP با استفاده از روش ،فاکتورهاي منفي

ترين عوامل از ديدگاه گردشگران  نتيجه گرفت كه مهم
طبق نتايج وي . فاكتورهاي تسهيالت و دسترسي هستند

هاي بعد  هاي پيراموني در رتبه فاكتورهاي منابع و جذابيت
اي افراد،  هاي سليقه گذشته از تفاوت. قرار گرفتند

درخصوص نيازهاي اساسي گردشگران يك نزديكي نسبي 
 با توجه به نتايج .شود هاي مختلف ديده مي در پژوهش

 بر اساس يحاصل از رتبه بندي فاکتورهاي گردشگر
ريزي درمورد مهمترين معيار  برنامه، گردشگران  تمايل
 .رسد ضروري به نظر مي ي طبيعيوجود مناظر زيبايعني 

رود و نرسيدن آن به  چرا كه در نتيجه خشكي آب زاينده
هاي منطقه دستخوش تهديد شده   زيباييتاالب، بخشي از

از فاكتورهاي مهم در زيبايي مناطق، حضور اشكال . است
تواند باعث جذب  هيدرولوژيك و وجود آب است كه مي

بنابراين تالش در .  گردديگردشگران به مناطق گردشگر
جهت حفاظت از تاالب گاوخوني و احياي آن از طريق 

طقه اثر دارد و هم ، هم در جذابيت مناختصاص حق آبه
  . كند كمك ميحفظ حيات وحش و پرندگان مهاجربه 

انداز منطقه،  از ديگر راهكارهاي مديريتي براي بهبود چشم
هاي گياهي  تقويت پوشش گياهي از طريق كاشت گونه
 از .است... بومي و مقاوم به خشكي مانند گز، تاغ، گون و

اكيزگي اندازهاي طبيعي، پ عوامل مؤثر بر زيبايي چشم
هاي طبيعي  منطقه و عدم وجود مواد آالينده در محيط

از آنجايي كه در بعضي نقاط مثل شاخه منشعب از . است
رود در پارك شهر ورزنه، آثاري از انواع  رودخانه زاينده

ها از  آوري زباله شود، جمع زباله و لجن بستر رود ديده مي
هاد  به عنوان يك اقدام مديريتي پيشنياماكن گردشگر

چرا كه به علت وجود پل قديم شهر ورزنه بر . گردد مي
رود و نزديكي آن به  روي اين شاخه از رودخانه زاينده
ترين اماكن توريستي  تاالب، اين مكان بعنوان يكي از مهم

رود و وجود آلودگي به زيبايي آن لطمه  شمار مي به
 آب و هواي مناسب با اختالف طبق نتايج، نياز به. زند مي



  ۱۱۰ تا ۹۵، از صفحه ۱۳۹۱، بهار ۱، شماره ۶۵ريه محيط زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره نش

 

۱۰۷

 كه در واقع از لحاظ اهميت ناچيز در رتبه بعد قرار گرفت
از . شود با معيار قبلي تقريباً يكسان درنظر گرفته مي

آنجايي كه آب و هواي منطقه گرم وكويري است، برقراري 
تواند در  رود تا تاالب گاوخوني مي جريان رودخانه زاينده

درختكاري نيز تا حدودي . تلطيف هوا نقش داشته باشد
با توجه به وضعيت هواي منطقه . بر تلطيف هوا مؤثر است

يك اقدام مديريتي، تدارك تورهاي تفريحي در ايامي 
است كه منطقه بهترين شرايط آب و هوايي را دارد، يعني 
فصول پاييز، اوايل زمستان و اوايل بهار كه ميانگين دما 

 است كه براي گردشگري ۲۶ تا ۲۰در آن فصول بين 
 در فصول گرم سال .)Najari, 2003( ب استبسيار مناس
توان با تدارك تورهاي شبانگاهي و اقامت  نيز مي

يكي . هاي منطقه استفاده كرد چندساعته از ساير جذابيت
ها رصد ستارگان در آسمان كوير است كه  از اين جذابيت

قابل دستيابي ) تلسكوپ و دوربين(با تدارك امكانات الزم 
وجه به نتايج اين تحقيق، اين است، ضمن اينكه با ت

 گردشگران با استقبال زيادي از سوي يفعاليت گردشگر
 دو فاکتور دسترسي و تسهيالت با طبق نتايج،. روبرو شد

. اختالف جزئي از يکديگر رتبه هاي بعدي را کسب کردند
از نيازهاي اساسي در وجود دسترسي و تسهيالت مناسب 

اي از لحاظ امكانات  هطوري كه اگر منطق به. توريسم است
زيربنايي يا راههاي دسترسي، وضعيت ضعيفي داشته 
باشد و پاسخگوي نيازهاي گردشگران نباشد، با عدم 

در منطقه گاوخوني در بعضي . شود استقبال آنها مواجه مي
مسيرها نياز به عمليات راهسازي و نصب تابلوهاي 

 ها، جاده شود كه از جمله آن راهنماي مسير ديده مي
اكنون در دست  ورزنه تا تاالب گاوخوني است كه هم

توان گفت اين منطقه از لحاظ تسهيالت  مي. تعمير است
گونه امكانات رفاهي و اقامتي براي  فقير است چرا كه هيچ
ارائه خدماتي براي اقامت و . گردشگران وجود ندارد

عنوان يك اقدام مديريتي در  پذيرايي از گردشگران به 
با توجه به بافت . آنها نقش مؤثري داردجلب رضايت 

هاي  گردد از اقامتگاه روستايي منطقه پيشنهاد مي
هاي كوچك براي اقامت گردشگران  روستايي يا مسافرخانه

هايي براي  همچنين اختصاص محوطه. استفاده شود

و ايجاد ) هاي شني اطراف تپه(پاركينگ در برخي نقاط 
اي اساسي در منطقه  و فروشگاه نيز از نيازه رستوران
درنهايت، نتايج نشان دادند كه ارزش تاريخي در . است

تواند ناشي از  آخرين جايگاه قرار گرفت كه اين امر مي
اطالعي افراد از ارزش تاريخي مناطق مختلف كشور  بي

از آنجايي كه منطقه گاوخوني از لحاظ ارزش . باشد
ينه تاريخي و فرهنگي بسيار غني است، تبليغات در زم

عنوان يك ابزار مديريتي  تواند به  ها مي معرفي اين ارزش
مؤثر، نقش مهمي در تفهيم ارزش تاريخي منطقه و به 
تبع آن جذب گردشگران و ترويج توريسم فرهنگي داشته 

توان به ارگ  از جمله بناهاي تاريخي منطقه مي. باشد
تاريخي قورتان، قلعه خرگوشي، مسجد جامع ورزنه، پل 

عالوه بر آن فرهنگ سنتي . اشاره كرد...  ورزنه وتاريخي
كه (مردم ورزنه و پوشيدن چادر سفيد توسط زنان ورزنه 

هاي منحصر بفرد  از ويژگي) جزء آثار ملي به ثبت رسيده
  .روند شمار مي منطقه به

 گردشگري نشان مي دهد که در گردشگرانبررسي تمايل 
نند پيک  مرتبط با آب مايداخلي فعاليت هاي گردشگر

نيک کنار آب، شنا، تماشاي پرندگان آبزي و کنار آبزي، 
هاي  از اولويت باالتري نسبت به فعاليت... قايقراني و

 پيک يخشکي برخوردارند و به خصوص فعاليت گردشگر
، داراي اولويت باالتري گردشگراننيک کنار آب براي 
ولي اين بدين معني . باشد ها مي نسبت به ساير فعاليت

ها از ارزش کمتري برخوردارند،  ت که ساير فعاليتنيس
 نشان مي گردشگرانزيرا همانطور که نتايج بررسي تمايل 

هايي نظير رصد ستارگان در شب هاي کوير،  دهد، فعاليت
شترسواري در رمل ها و پرواز با گاليدر نيز امتياز بااليي 
کسب کردند و با توجه به اينکه منطقه گاوخوني از 

هاي کويري و بياباني ارزشمندي برخوردار است  پتانسيل
ها  ريزي براي انجام اين فعاليت مي توان درخصوص برنامه

اقدام نمود و نبايد اين تصور ايجاد شود که به دليل 
هاي  ريزي براي ساير فعاليت خشک بودن تاالب، برنامه

 مي باشد، بلکه ي خشکي فاقد ارزش گردشگريگردشگر
 فراهم نمودن امکانات جهت انجام با برنامه ريزي براي

 اعم از خشکي، آبي، يهاي مختلف گردشگر فعاليت
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بياباني و هوايي در کنار هم مي توان طيف وسيعي از 
 را در منطقه ايجاد کرده و به کمک يهاي گردشگر فرصت

اين تنوع، به ساليق و نيازهاي مختلف گردشگران پاسخ 
ند كه مطابق با هايي انتخاب شد ضمن اينكه فعاليت. داد

هاي منطقه باشند و خطر تخريب براي منطقه  پتانسيل
هاي بياباني نظير  براي مثال ورزش. نداشته باشند

گردد  ها نه تنها باعث تخريب نمي سواري در رمل ماشين
. تواند به تقويت توريسم منطقه نيز كمك كند بلكه مي

هاي طوريكه در كشورهاي با بيوم بياباني از جمله كشور به
ترين تفريحات  ها از جذاب حاشيه خليج، اين ورزش

شود نسبت به تجهيز  لذا پيشنهاد مي. روند شمار مي به
 با مشاركت يهاي گردشگر منطقه براي انجام فعاليت
تجهيز تپه هاي براي مثال . بخش خصوصي اقدام شود

فوتبال و (اي  شني از طريق ايجاد زمين هاي ورزش ماسه
 هاي  فراهم کردن امکان انجام فعاليتا ي)واليبال ساحلي

 موتورسواري و ماشين ،شترسواريبياباني نظير  يگردشگر
هايي براي چادرزني و   ايجاد مکانهمچنين. سواري

 نيزامکانات براي گشت تفريحي با کمترين تخريب و 
كه نه تنها اثر در مکان هاي مناسب ها  ايجاد تريل

 رساندن تخريب در به حداقلباعث  تخريبي ندارند بلكه
 .شوند  نيز ميمحل

 نشان داد که با يهاي گردشگر بندي مکان نتايج اولويت
 از ديدگاه يتوجه به اهميت نسبي معيارهاي گردشگر

بازديدکنندگان، در حال حاضر تپه هاي شني به عنوان 
بازديد .  در منطقه مطرح هستندياولين اولويت گردشگر

يازي نزديک با اولويت اول از آثار تاريخي نيز با کسب امت

در رتبه دوم جاي گرفت که اين امر ضرورت برنامه ريزي 
.  را ايجاب مي نمايديدر خصوص اين دو گزينه گردشگر

هاي  مثالً با فراهم آوري امکانات براي توسعه فعاليت
ورزشي بياباني و توريسم بياباني در تپه هاي شني 

گردشگري در توان اين جاذبه را به عنوان يک قطب  مي
منطقه تبديل کرد که اين امر مستلزم توجه به پذيرش 
گردشگر متناسب با ظرفيت برد منطقه در ايام پر تردد 

 همچنين نشان داد تاالب پژوهشنتايج . سال مي باشد
که در گذشته نه چندان دور به عنوان اولويت اصلي 
گردشگري در منطقه مطرح بوده و با داشتن جاذبه هاي 

انند کوه سياه و پرندگان مهاجر آبزي و همچنين طبيعي م
طبيعت و چشم انداز زيبا بيشترين گردشگران در منطقه 
را به خود جذب مي کرده در اثر اعمال مديريت غلط در 
منطقه و همچنين خشکسالي هاي اخير در آخرين جايگاه 

بند شاخ کنار نيز از وضعيت تقريباً مشابهي . قرار گرفت
 به دليل کم شدن آب و نامناسب بودن برخوردار است و

وضعيت از لحاظ وجود آلودگي و همچنين مشکالت 
دسترسي از وضعيت چندان مطلوبي براي گردشگري 

اين در حالي است که وجود آب و انجام . برخوردار نيست
هاي مرتبط با آب براي گردشگران از اهميت  فعاليت

مديرتي در فراواني برخوردار است، لذا بايد برنامه هاي 
با توجه . جهت تأمين آب زاينده رود در نظر گرفته شود

ريزي  توان درخصوص برنامه به وضعيت فعلي منطقه مي
هاي شني براي توريسم بياباني سرمايه  براي تجهيز تپه

  .گذاري نمود
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Abstract 
Developing the recreational activities and ecotourism is one of the approaches to reach sustainable 
development. Termination of the recreational values and potentials as well as planning in this case 
lead to increase economic income. Gavkhooni is an attractive place which has a high potential for 
ecotourism. In this study, the recreational factors and the priorities of recreational places in the 
region determined by the Analytic Hierarchy process method. The main factors that influence 
recreations were determined and then each pair of them were compared by local data via the 
questionnaires. Then, four places were selected in the region and the score of each place with 
respect to the factors were determined via questionnaires. Then the priorities of recreational 
activities were determined through comparison of the tourists' interests. The results showed that the 
beautiful landscapes are the most important factor for recreation and the Dunes are the first priority 
for recreation in the region. The recreational activities scored with respect to the tourist's interests. 
Finally, the managerial hints for improving the ecotourism were presented. 
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