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)مطالعه  AHPانتخاب مناطق نمونه گردشگري با استفاده از مدل 

 موردي: شرق استان هرمزگان( 
 motahareharami@gmail.com، 1مطهره آرامی

 

 چکیده

گردشگری و توسعۀ  فضایی استوار است؛ -گیری از تنوع مکانی و بهره الگوهای نوین توسعه بر پایۀ توسعۀ محلی

آید، همچنین به شکوفایی مناطق شهری و روستایی کمک ریزی توسعه به شمار میآن ابزاری ضروری برای برنامه

انون جغرافیایی در ک های مختلف در سطوح خرد فضاهایها و توانمندیکند. بنابراین، شناسایی ظرفیتزیادی می

و  گیریهای مالی، فنی و زمانی امکان بهرهریزان توسعه قرار دارد. از سوی دیگر به دلیل محدودیتتوجه برنامه

ها و های مناسب در شناخت پتانسیلهای محلی وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از روشتوسعه در تمام بخش

شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ضروری می ها،های بهتر با استفاده از تعدادی معیارها و شاخصمکان

نامه از متخصصان صنعت های مشاهده و تکمیل پرسشتحلیلی است و برای گردآوری اطالعات از شیوه –

هفت  تعریف معیارهایی، تعداد شش معیار برای گردشگری در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. پس از

)تحلیل سلسله مراتبی( مشخص شده  AHPشرق استان هرمزگان، با استفاده از روش  در گردشگری منطقه

یابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردارند؛ بنابراین، تحلیل که معیارهای مورد نظر برای مکاناست. با توجه به این

 کیفی و کمی معیارهای از کدام از معیارها که ترکیبی هر اهمیت آن در که سلسله مراتبی، بهترین روشی است

 515/19گردشگری ساحل دریا با  مناطق که دهدمی تحقیق نشان این گیرد. نتایج حاصل ازاست، مد نظر قرار می

با  هایی بعدی آبشار پشتگرترین منطقه از لحاظ گردشگری در منطقه مورد مطالعه است و گزینهامتیاز با اهمیت

هایی در رده 344/7امتیاز و خور آذینی  272/7های مرجانی با ، صخره426/14، پارک ساحلی با امتیاز 426/14

 اند.بعدی قرار گرفته

 

 ، شرق استان هرمزگان.AHPهای کلیدی: گردشگری، مدل واژه

                                           
 646مقاله ثبت شده در همایش:گردشگری دانشگاه هرمزگان. کد دانشجوی کارشناسی ارشد بوم -1

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:motahareharami@gmail.com
http://www.sid.ir


 

222 

 دارند. و ... سروکار نبارها

 عوامل از ایمجموعه در نظرگرفتن مستلزم ها،این فعالیت از هریک استقرار محل یابیمکان برای پایه رهیافت 

 (.9:1423سبکبار،  )فرجی و ... است مناسب هایبازارها، زمین ها،راه منابع، به دسترسی مانند محدود کننده

 های کوچکتفریحگاه ایجاد یا اقامتی تأسیسات توسعۀ برای انبوه، جهانگردی پیش از چنین رویکردی در دوران

از  برخی در یافت، توسعه به سرعت جهانگردی که دوم، جهانی جنگ از بعد دوره طی همه، این با بود. موافق

 هایخسارت موجب گردشگران، ریزیبرنامه و بدون انبوه حضور یافته، توسعه ترکم مناطق به ویژه مناطق،

 شد. زیادی محیطی و اجتماعی

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -5

 گردشگری بندی نواحیسطح ها ونابرابری به بردن پی ها،از زیرساخت بهینه برداریبهره گردشگری توسعۀ برای

 گردشگران بر بهتری توان مدیریتمی نواحی، سطح در هاآن بندیرتبه و هاشناخت زیرساخت است. با ضروری

 بسیار هازیرساخت خصوص فضاهای گردشگری، به ظرفیت و گردشگران تعداد بین داشت. بنابراین، هماهنگی

  .ضروری است

 به توجه ناحیه بدون یا منطقه یک به گردشگر ورود اما است، مزایای بسیاری دارای گردشگری صنعت چه اگر

 اجتماعی، تغییر هویت شلوغی، اقتصادی، و اجتماعی نابسامانی مشکالتی مانند موجود، کشش و هاظرفیت

 برای داشت. بنابراین، دنبال خواهد به را ... و زیست محیط به رساندن اجتماعی، آسیب نامناسب برخوردهای

فضاهای  ساماندهی و توزیع فضایی تعیین به منظور باید گردشگری، منفی از تأثیرات پیشگیری و کاهش

 به گردشگری در توسعۀ هاآن بندیرتبه و برتر مراکز و هاقطب همچنین تعیین .ریزی کردبرنامه گردشگری

 ضروری است.  نواحی سطح در اقتصادی و اجتماعی بهتر و عدالت رسانیخدمات منظور

-شبکه ها،و اقامتگاه هاهتل مانند شهری خدمات و امکانات گردشگری، بررسی نواحی بندیرتبه هایراه از یکی

 گردشگری عرضۀ خدمات و هنری و فرهنگی هایجذابیت جمعی، امکانات ارتباط نقل، و حمل و دسترسی های

 از منطقه ای و ملی بر گردشگران عالوه گردشگری، نواحی از الگوهایی با تدوین است. امروزه هازمینه تمام در

 هایزمینه مطلوب، و مناسب توسعۀ فضاهای و ساخت طریق از برند.می بهره نیز المللی و بین ملی گردشگران

 گردد.می فراهم و درآمدزایی اشتغال توسعۀ

ترین ها یکی از مهماز قدرت جذب و کشش جاذبههای مختلف، درک سلسله مراتبی شناخت رابطه بین انواع جاذبه

ها (، بنابراین مطالعه و بررسی جاذبه6:1429ها و مقاصد گردشگری است )بدری و یاری حصار،مراحل توسعۀ کانون

گذاریهای جذب و توانایی عرضه، در جهت سرمایهها از لحاظ قابلیتبندی آناز لحاظ وضع موجود، اولویت و رتبه

 رسد. های بعدی توسعه و گسترش این صنعت ضروری به نظر میایی و بالطبع گامهای زیربن

های گستردۀ میدانی، با توجه به های مزبور و بررسیدر این بررسی، هدف این است که پس از شناسایی منطقه

هرمزگان، های اصلی و مؤثر در فرایند توسعۀ آتی مناطق گردشگری شرق استان ای از معیارها و شاخصمجموعه

گردشگری  توسعۀ ریزیبرنامه برای منطقۀ اصلی نهایت در  (AHP) مراتبی  سلسله روش تحلیل با استفاده از از

 شود. شناسایی

 

 پیشینه تحقیق -4

2007 ,thabet) )های شخصی و هم درک اثرات مثبت و منفی گردشگری در تحقیقی نشان داد که هم ویژگی

گذارد و درک ساکنان از منافع شخصی گردشگری ارتباط مثبت ری تأثیر میبر نگرش ساکنان نسبت به گردشگ

 مستقیم با نگرش آنان نسبت به گردشگری دارد. 
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(liu,et,al (2005, ای در سه کشور آمریکا، ترکیه و ولز به این نتیجه رسیدند که آگاهی مردم محلی در مطالعه

-الیتیافتگی فعداری با میزان توسعهدارای رابطۀ معنی پیرامون اثرات مثبت و منفی گردشگری بر جوامع محلی

 های گردشگری در منطقه است.

 (Dang and King:2002) ملّی ویکتوریا پارک موردی )نمونۀ گردشگری برای طبیعی هایجاذبه ارزیابی در 

 بندیطبقه سطح چهاربه  گردشگری توان نظر از را پارک ،AHP سلسله مراتبی تکنیک از استفاده با استرالیا(، در

 هب خدمات ارائۀ مناسب انتخاب محل در تواندمی سلسله مراتبی تحلیل که رسیدند نتیجه این به و کردند

 رساند. یاری مدیران به زیست از محیط حفاظت و گذاریسرمایه بندیاولوّیت در همچنین و گردشگران

(Tamrafri:1998) ودخانهر کنارۀ تفریحی و گردشگری ظرفیت و قابلیت بررسی به آمریکا نیوجرسی ایالت از 

 استفاده با (Boknia:2002). پرداختند وحش حیات و پذیرآسیب و حساس مناطق از فاصله به توجه با موریس،

   .است پرداخته گردشگری توسعه جهت اوگاندا ملی هایپارک بندیپهنه به جغرافیایی اطالعات سیستم از

های گردشگری های استان اصفهان از لحاظ زیرساختبندی شهرستانای با عنوان سطحمقاله( در 1490شماعی )

بندی برخی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر در شهر اصفهان پرداخته به بررسی سطح  AHPبا استفاده از مدل 

هت ها جزیرساخت ترینشهر و کاشان دارای بیشهای اصفهان، شاهینو به این نتیجه رسیده است که شهرستان

 جذب گردشگر هستند. 

در  AHPترین نواحی گردشگری با استفاده از روش ( در پژوهشی به بررسی مهم1429بدری و یاری حصار )

استان کهگیلویه و بویراحمد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در این استان از بین هشت منطقۀ مهم 

رای ها بترین گزینهوهگل و منطقۀ دریاچۀ سد کوثر مناسبگردشگری، مناطق گردشگری چشمه بلقیس، ک

 انتخاب به عنوان مناطق نمونۀ گردشگری و تهیه طرح جامع گردشگری هستند. 

های مناسب گردشگری را در جزیرۀ هرمز با استفاده از ای گزینش مکان( در مقاله1491پرورش و عابدینی )

 اند.مورد بررسی قرار داده AHPلسله مراتبیارزیابی چند معیار مکانی و فرایند تحلیل س

 

 تحقیق روش -3

ترین مناطق گردشگری تعیین مهم راستای است که در  تحلیلی -توصیفی به صورت بررسی این در تحقیق روش

 و اصلی معیارهای تعریف تبیین مقدمه و ضرورت بیان مسأله و از انجام شده است. پس شرق استان هرمزگان

 آوریجمع های میدانیبررسی طریق از نیاز مورد اطالعات و آمار گردشگری، هایفعالیت توسعۀ و در انتخاب مؤثر

 است. شده

نفر از متخصصان  50نامه از مشاهده و تکمیل پرسش هایاز تکنیک تحقیق، این در اطالعات گردآوری منظور به 

 سواد کارشناسی و باالتر بودند، استفاده گردشگری که اکثریت آنها  دارای سطحهای گردشگری و بومدر زمینه

شناسایی  مختلف معیارهای از ایمجموعه ابتدا انتخاب، فرایند پیشبرد و ارزیابی که برایآن توضیح است. شده

 متخصصان  از با نظرسنجی نیز خارجی، و داخلی موفق تجارب بررسی شیوۀ دو از استفاده با نهایت در و شده

 مناطق تعیین و اطالعات و آمار تحلیل و منظور تجزیه به نهایت در و شدند مشخص 1تعداد شش معیار نهایی

 توصیفی هایروش نیز و  (AHP)مراتبی سلسله روش تحلیل نمونۀ گردشگری، از

 است. شده گیریبهره 

شامل سه شهرستان جاسک، بشاگرد و  گردشگری هفت منطقۀ شامل بررسی، این در مطالعه مورد محدودۀ 

 هرمزگان قرار دارند.  استان شرق در که استسیریک 

                                           
مراکز  وجود  محوطه، نفوذ حوزۀ در واقع جمعیت نزدیکی به مراکز خدمات پشتیبانی، تعداد :از بودند عبارت دیگر نظر مد هایشاخص جمله از -1

 آن. مانند و هدف منطقۀ در کافی خدماتی نیروی رستوران، وجود و اقامتی
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 بر پیشنهادی، ارزیابی مناطق نیز و نظر مورد دادهایبرون و محصوالت به یابیدست منظور به تحقیق، این در

چون هم هایی،ویژگی دارای که معیارها ای ازمجموعه گرایی،ذهنیت هر گونه از به دور و عینی هایواقعیت اساس

 با بودن مربوط ها،واقعیت با داشتن تناسب بودن، دارمناسب، معنی مفهومی بنیان داشتن بودن، درک قابل

 اند:شده تعریف یا و انتخاب زیر شرح هستند، به  علمی اعتبار از از سادگی و برخورداری برخوردار بودن موضوع،

 گردشگری مناطق ارزیابی معیارهای (:1جدول)

 اهمیت معیارها ردیف

 جذب گردشگر در مؤثر نیازهایپیش و هامحرک ترینمهم از یکی عنوان به بصری ارزش 1

 دارد. وجود مستقیم ارتباط تقاضا حجم و گردشگری هایجاذبه تعداد بین گردشگری هایجاذبه تعداد 5

 است. الزم نقاط گردشگری به و پیوند برقراری برای ارتباطی هایزیرساخت وجود آسان دسترسی 4

 با گردشگری مرتبط مختلف تأسیسات گسترش و ایجاد برای کافی فضای وجود توسعه قابل فضای 3

 شود.می محسوب مهم نیازهایپیش از یکی

 سازد.می فراهم را گردشگر جذب و تأمین هایزمینه معیار این های گردشگرفرستکانون به نزدیکی 2

 است. ضروری منطقهتوسعۀ  برای تقاضا از حداقلی وجود تقاضا حجم 6

 1494منبع: مطالعات نگارنده، 

 

 ارزیابی و یابیدست زیر برای اقدامات مجموعه باال، جدول در شده اشاره منتخب معیارهای مجموعه اساس بر

 .است ضروری باال معیارهای

 اجمالی؛ بسیار شکل به از مناطق کدام هر طبیعی توان و وضعیت شناخت  -

  ها؛منطقه از کدام هر تقاضای حجم برآورد و سو و سمت اولیۀ شناسایی - 

 های رقیب؛سیستم بر تأکید با از مناطق کدام هر گردشگری عرضۀ نظام شناسایی - 

 اجمالی؛ شکل به مناطق هایزیرساخت وضعیت شناسایی - 

 هایلکه درون پیشنهادی در هایمحوطه از کدام هر بصری ارزش و کشش قدرت جذابیت، توان بررسی - 

هرمزگان،  استان گردشگری و دستی فرهنگی، صنایع میراث )سازمان نهایی محوطۀ گیریتصمیم برای گانهسه

1426 :73 (. 

 

 پیشنهادی مناطق محدودۀ کلی معرفی -2

در این قسمت به معرفی منطقۀ مورد مطالعه )شرق استان هرمزگان(، که شامل سه شهرستان جاسک، بشاگرد و 

پردازیم. این محدوده از جهت شرق و شمال شرق با استان سیستان و بلوچستان، از جانب سیریک است، می 

 شود. شمال به استان کرمان، از سمت غرب به شهرستان میناب و از سمت جنوب به دریای عمان محدود می
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 منطقه مورد مطالعه جغرافیایی موقعیت(: 1شکل )

 

 

 مطالعه معرفی مناطق مهم گردشگری محدودۀ مورد -6

 های جاسکفشانگل -6-1

و  درسیم نیوار به سطح زمبه شکل چشمه نیزم ریاز ز یال و آن گل یاست که ط یعیطب یادهیفِشان پدگِل

د چن ای کیاست که از  یشناسنیو زم یاز عوارض ژئومورفولوژ یکی فشانگل .ردیگیخود مه ب یشکل ماهور

انباشته شدن  آن به خارج پرتاب و روان شده و با از یمداوم گل سردطور ه شده و ب لیتشک یآتشفشان ۀدهان

 . دهدیم لیتشک را یکوچک و بزرگ یهاکم مخروطکم هم،ی رو

 دهیپد نیاست، اما اغلب دانشمندان معتقدند ا یفشانآتش یهاتیمرتبط با فعال یادهیفشان پدمعتقدند گل یبرخ

  دارد. یآتشفشان ریخاستگاه غ

در  عمان و یایدر یانوسیعمان، فشار حاصله حرکت صفحه اق یایدر یها در سواحل شمالفشانگل لیتشک أمنش

 یختشناختیر ۀدیپد نیا وجود .است رانیا یاقاره ۀرصفحیمربوط به ز زیگلستان ناستان  ،رانیمنطقه شمال ا

 یو گسل خوردگ فیخف ۀزلزلاحتمال  نیاست. بنابرا آن منطقه بوده یساختنیزم تیفعال ۀدر هر منطقه نشان

  ها لحاظ شود.ثابت و سکونتگاه یهادر احداث سازه دیامر با نیوجود داشته که ا

 ریاز لحاظ وجود منابع آب و نفت و سا نیزم یدرون تیوضع ۀمشخص کنند یها تا حدفشانگل یبعض باتیترک

و  انستیعمان در جنوب استان س یایدر یساحل ۀدر جلگاً اکثر رانیا یهافشانگل .است یدروکربنیمشتقات ه

از  یاند. تعدادقال واقع شدهدر شمال استان گلستان در شهرستان آق ییهابلوچستان و استان هرمزگان و نمونه
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فشان گل کی یگاه کهی طوره ب ؛همراه است یراتییمختلف سال با تغ هایفصل ها درآن تیها فعال بوده و فعالآن

  شود و بالعکس. رفعالیفعال، ممکن است غ

شهرستان واقع  نیشمال شرق ا یلومتریک 2حدود  ۀفاصل در فشان در شهرستان جاسک استان هرمزگانگل کی

 یهافشان. گلستیدر دست ن یقین اطالع دقآ تیوجود دارد که از فعال یگریفشان دمجموعه گل شده است.

فشان در شهرستان نمایی از یک گل  1س شمارهدر عک اند.گزارش شده نابیدر منطقه م زین یحوض مانند

 (.www.bashagardnews.irشود )جاسک دیده می

 فشان واقع در شهرستان جاسکترین دهانۀ گل(: بزرگ1عکس )

 
 www.bashagardnews.irمنبع: 

 آبشار پشتگر بشاگرد -6-5

از شهر  یلومتریک 12شهرستان بشاگرد و در  یپشتگر در بخش مرکز یاست که در روستا یآبشار پشتگر آبشار

از  یکشود، این آبشار یمشاهده می 5در عکس شماره آبشار همان طور که نمایی از  سردشت واقع شده است.

 است. یدنید اریبس یهاجاذبه یبشاگرد است که دارا یآبشارها نیباتریز

است  یمعروف اریار بابک هم نام برد که آبشار بساز آبش توانیشهرستان م نیا یدنیمعروف و د یآبشارها گرید از

 (.www.bashagardnews.ir) کنندیم دنیآبشار د نیاز ا یادیو روزانه گردشگران ز

 (: نمایی از آبشار پشتگر بشاگرد5عکس )

 
 www.bashagardnews.irمنبع: 

 خور آذینی -6-4
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ه مجموع ء( جزینی)خور آذ ینیهرمز واقع است. تاالب آذ ۀتنگ یدر استان هرمزگان و در جنوب شرق ینیتاالب آذ

رامسر ثبت شده است.  یهاتی( در فهرست سایویرود گز و حرا )ه یاست که به عنوان دلتا یتاالب یهاپهنه

 یجنوب غرب یلومتریک 42در  باًیو تقر نابیاز توابع شهرستان م ابانیب هستان( در جنوب دنی)آذ ینیتاالب آذ

 قرار دارد.  کیریشهر و بندر س

 یلومتریک 7تا  2عموماً در شعاع  ییروستا یتیدهستان مراکز جمع نیمنطقه در ا عیوس یبا توجه به پهنه تاالب

گاراندهو،   یروستا ،یداپت یبازگرد، روستا یروستا ،یارگن یاز آنها عبارتند از روستا یتاالب قرار دارند که برخ نیا

 1972ژوئن  54 خی( از تار یویرود گز و رود حرا ) ه یدلتا یالمللنی. تاالب بیمهرگ یوستاو ر ریگز پ یروستا

 هزار هکتار در فهرست رامسر قرار گرفته است. 12و مساحت  لومتریک 30به طول 

 ریبزرگ و کوچک و جزا یبا خورها یجزر و مد نیو ب یاماسه -یگل یمانداب ۀپهن کیمزبور  یتاالب مجموعه

شده است.  دهیپوش وهیگز و ه ۀحرا و چندل در حد فاصل دو رودخان یهاکوچک متفرقه است که توسط جنگل

ا دو مانگرو ب یهااست از جنگل یاکشور است و مجموعه یریگرمس یهاتاالب نیترزیانگاز شگفت ینیتاالب آذ

تاالب  نیچندل تنها در ا شگاهی. روRhizophora mucronataو چندل  Avicennia marinaبرتر حرا  ۀگون

 وجود دارد. رانیجنوب ا یدر کل منطقه ساحل

هکتار  200از  شیب یباال با وسعت اریبس یکیو ژنت یکیمنحصر به فرد به لحاظ تنوع اکولوژ یجنگل شگاهیرو نیا

 یکی نینتاالب همچ نیاست. ا ژهیو حفاظت و ینگهدار یبرا یارزشمند ستگاهیز ،خاص ییایجغراف تیو با موقع

 Pelecanus) یپا خاکستر کانیپلپرندگان در معرض خطر انقراض، همچون  یمهم زمستان گذران یاز نواح

crispus)، یخاکستر لیحواص (Ardea cinera( اکرت بزرگ ،)Egretta albaو اکرت ساحل )ی (Egretta 

gularisالنشاهی(، گ (Numinous auguataگ ،)است ... و ییحنا النشاهیو گ دیابرو سف النشاهی . 

ه علت توان نام برد. بیتاالب م یۀ، در حاشکوی، بلبل خرما و لجهی، دلهویت رینظ یزاز پرندگان خشک نای بر عالوه

 (.www.irandeserts.com) شوندیوارد تاالب م زیعمان ن یایدر انیاز ماه یاریبودن تاالب بس یجزر و مد

 

 

 (: نمایی از خور آذینی4عکس )

 
www.irandeserts.com :منبع 
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 ساحل دریای جاسک -6-3

 لومتریک570است  برخوردار یاالعادهفوق یعیطب تیدارد و از موقع مکران )عمان( قرار یایدر کنار جاسک در بندر

 20غرب از گوان واگوشک در ساحل از نیا شده است. دهیکش ییبایغرب به ز شرق و شهرستان در نیساحل ا

 . گرددیختم م ،یو کرت یآبکوه یبندر آغاز و در شرق به روستا نیای لومتریک

 شینماه را ب عتیطب زیانگداستان شگفت کیداده است که هر یخور را در خود جا 51از  شیب جاسکساحل 

 دهیآنها د که در فصول مختلف سال در هستندندگان مهاجر توقفگاه انواع پر گاه وستیخورها ز نیاند. اگذاشته

  .شوندیم

حساب ه نه بایخور خاورم نیتربزرگ که ضمناً استرابچ  ای یشرق جاسک خور کرت ضۀخور در حو نیترزرگب

از  یکی جاسک، شهر یلومتریک150در یاهیب عبد و یبایساحل ز ،نیرودخانه و دشت جگ یآن سو در .دیآیم

امه اد (جیخل وکچ )پناهگاه و یدانیراس م ۀدماغ تاساحل  نیا تیجذاب .استشهرستان  نیسواحل ا نیتریدنید

طول ساحل جاسک  به بهشت گردشگران مبدل ساخت. در ی، آن راختصرم یهارساختیز جادیتوان با ایدارد و م

 (. http://rezaravaei.blogfa.comآیند )در ادامه میکه  وجود دارد یفراوان یدنید یهاجاذبه ی،غرب

 ای زیبای جاسک(: نمایی از ساحل صخره3عکس )

 
http://rezaravaei.blogfa.com :منبع 

 ی جاسکمرجان یهاصخره -6-2

 ایاز ساحل در متر 30تا10وجود دارد که به فاصله  یانجمر یهارشته صخره کیجاسک  ۀریشبه جز اطراف در

 ریمتغ متر، 4 تا 1 نیب هنگام جزر صخره در یعمق آب تا رو .اندشده دهیکش شرق جاسک، در یدانیم جیتا خل

 است. ییایدر ییها و جانوران تماشایآب محل تجمع انواع ماه ریز یایدن نیا. است

 ریگردشگران ز نیتعداد ا بر که هر روز استمنطقه  یغواصان بوم گذار جاسک محل گشت و یآبریز یهاصخره

 ،لی،گشرچارتیز گشر ،یگشرفشنگ اسکله، و،ییت، (gesherپستان و گشر)سههایی چون محل .شودیافزوده م آب

 یهااز جمله جاذبه سنت درف، یاساحل صخره بالخره گشرو کوه و اهیگشرس هوزوکت افتارگ، بلیگشرک

 یرهاگش و یمازندران ،یبهمد بو،یغر گشر مور،یگشر ت گهه، واریگشرگل ،هیگشربا .استغواصان  گردشگران و

سنگ  و ینه گاز و یسه گاز و یگاز 13سنگ، سنگ گدایی، ایسنگ در ی،سنگ پدر گنگان که عبارتند از:

جمله  از ودارند  ساحل قرار از یترشیب ۀکه با فاصل است ییایردریز یهاصخره دیگر کوه مبارک از ییایدر

 (.http://rezaravaei.blogfa.comهستند ) یجاسک یاحرفه ادانیمعروف ص یهااهگدیص

 

 حرا                                    یهاجنگل -6-6
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 یگردشگر یهاتیفعال نیتراز مهم .هستند یتفرج و گردشگر برای یمهم یهاارزش یحرا دارا یهاجنگل

 ،منطقه یگردشگر یهاتیاز فعال گرید یکی. است یقرانیقا یهاتیفعال قیتفرج از طر ،مانگرو جاسک یهاجنگل

ر د یآن عامل مهم یبایز عتیها و طبجنگل نیوجود ا .است عتیمندان به طبهعالق یبرا ینگرپرنده تیفعال

  .(www.doe.ir) بوده است عتیمندان به طبهجذب عالق

ه ب رانیا یجنوب ریجزا بنادر و از یحرا در بعض یهاجنگلشود، مشاهده می 2همان طور که در عکس شماره

 هایحرا ،لیتفاص نیا همه با کنند.میخود جلب ه را ب یاریگردشگران بس مناطق، نیا یعیطب یهاعنوان جاذبه

 ییایدر یهاجنگل نیترعیوس و نیتریدنیجمله د از شود،ی( خوانده مtemer )شرق هرمزگان که تمر ۀمنطق

ست که ا هاجنگل نیله امج از، هکتار 4از  شیب یوسعت با ی،نیآذی که حرا رودیم شماره ب کشور

 دارد. قرار زگیمنطقه بر در جاسک و یلومتریک150در

 های حراء دیدنی جاسک(: نمایی از جنگل2عکس )

 
www.doe.ir :منبع 

 

 (AHP)مراتبی سلسله تحلیل فرایند -7

 ر شامل شود. این عناصگیری شروع میبندی عناصر تصمیماولویتفرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و 

شوند. فرایند بندی به کار گرفته میهای احتمالی است که در اولویتها و گزینهها، معیارها، یا مشخصههدف

ی راتبشود، ساخت سلسله مها، که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی میشناسایی عناصر و ارتباط بین آن

-یمها و معیارهای تصمگیری )گزینهنام دارد. سلسله مراتبی بودن ساختار به این دلیل است که عناصر تصمیم

  . (Bowen,1993:23توان در سطوح مختلف خالصه کرد )گیری( را می

ررسی است ببنابراین اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد 

شود. مراحل بعدی در فرایند تحلیل سلسله ها و ارتباط بین آنها نشان داده میکه در آن اهداف، معیارها و گزینه

ها و محاسبۀ امتیاز مراتبی شامل محاسبۀ وزن )ضریب اهمیت( معیارها، محاسبۀ وزن )ضریب اهمیت( گزینه

 ها است.نهایی گزینه

گردشگری در شرق استان هرمزگان، هفت منطقۀ معروف که عبارتند ن منطقۀ بومتریابتدا به منظور تعیین مهم

امه نفشان، از طریق پرسشاز خور آذینی، پارک ساحل، چشم اشک، آبشار پشتگر، صخره مرجانی، ساحل دریا و گل

تحلیل  لگردشگری با استفاده از مدترین منطقۀ بومگردشگری، مهمتوسط متخصصان در زمینۀ گردشگری و بوم

 تعیین شد. AHPسلسله مراتبی

 های گردشگری، دسترسیجاذبه بصری، تعداد های صورت گرفته، شش معیار اصلی شامل ارزشمطابق بررسی

تقاضا برای همۀ مناطق مورد مطالعه،  فرست و حجم گردشگر هایکانون به توسعه، نزدیکی قابل آسان، فضای
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ای از معیارهای قسمت از حوصلۀ این تحقیق خارج بود؛ لذا به ذکر خالصهبررسی شد؛ اما ارائه همۀ جداول در این 

 شود:  مذکور اکتفا می

ترین معیار در انتخاب منطقۀ گردشگری تعیین امتیاز، به عنوان مهم 35/4از بین معیارهای مذکور ارزش بصری با 

 ی بعدی قرار دارند.هاامتیاز در رده 39/5های گردشگری و دسترسی آسان با شد؛ تعداد جاذبه

  

 تعیین ضریب اهمیت معیارها -2

کنیم؛ برای مثال برای هدف این ها را با هم مقایسه میبرای تعیین ضریب اهمیت )وزن( معیارها، دو به دو آن

جم تری است یا معیار حهای گردشگری است، معیار دسترسی آسان دارای اهمیت بیشمسأله که بررسی پتانسیل

، jنسبت به  iقضاوت در این معیار که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی، شدت برتری معیار تقاضا؟ مبنای

aij شوند. شود. تمام معیارها دوبه دو با هم مقایسه میتعیین می 

 

 دودویی معیارها (: کمیت ساعتی برای مقایسه5جدول )

 توضیح تعریف امتیاز

 مساوی دارند.در تحقق هدف دو معیار  اهمیت مساوی 1

 است. jتر از بیش  iدهد که برای تحقق هدف اهمیتتجربه نشان می تراهمیت اندکی بیش 4

 است. jتر از بیش خیلی iدهد که اهمیت تجربه نشان می تراهمیت بیش 2

 است. jتر از بیش خیلی iدهد که اهمیت تجربه نشان می تراهمیت خیلی بیش 7

 به طور قطعی به اثبات رسیده است. jبه  iتر بیش خیلیاهمیت  اهمیت مطلق 9

 53: 1474منبع: توفیق، 

دویی معیارها شوند و این ماتریس، ماتریس مقایسۀ دوبهثبت می n×nدو در یک ماتریس های دوبهمقایسه

A=[aij] n×n شود. عناصر این ماتریس همگی مثبت بوده و با توجه به اصل شروط معکوس در نامیده می

برابر با  jنسبت به  iفرایند تحلیل سلسله مراتبی، اگر اهمیت 
1

𝑘
 aijدویی دو مقدار عددیباشد، در هر مقایسه دوبه  

1

aij
به نقل از  1990)ساعتی،  دویی هر یک از معیارها خواهد آمدرا خواهیم داشت. در ادامه مباحث مقایسه دوبه 

 (.35:1420زبردست،

 

 هاگزینه( اولویت)نهایی امتیاز تعیین

 با ارتباط در هاگزینه( امتیاز) اهمیت ضریب نیز و مطالعه هدف با ارتباط در معیارها اهمیت ضریب مرحله این تا

 هاینهگز از یک هر نهایی امتیاز مزبور، اهمیت ضرایب تلفیق از مرحله این است. در شده تعیین معیارها از یک هر

 . شد خواهد استفاده ساعتی مراتبی سلسله ترکیب اصل از کار این برای. شد خواهد تعیین

  آن: در که( اولویت) نهایی امتیاز

Wk معیار اهمیت ضریبk 

Wi زیرمعیار اهمیت ضریب i 

gij گزینه امتیاز j زیرمعیار با ارتباط در i 

 در گردشگری لحاظ از منطقه تریناهمیت با امتیاز 515/19 با دریا ساحل که شودمی مشاهده 4 جدول طبق

 426/14 امتیاز با ساحلی پارک امتیاز و 426/14 با پشتگر آبشار بعدی، هایگزینه و است مطالعه مورد منطقۀ

 .اندگرفته قرار بعدی هایرده در

 معیارها اهمیت ضریب احتساب با مناطق نهایی امتیازهای (: مجموع4جدول )
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 معیار           
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تی
 ام

وع
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 344/7 32/5 640/0 916/0 152/1 499/0 977/0 خور آذینی

 426/14 997/0 220/1 416/4 333/5 640/0 074/1 پارک ساحلی

 402/2 306/0 564/0 302/0 270/1 220/1 479/0 چشمه اشک

 769/14 659/0 722/5 334/5 544/0 604/4 66/1 آبشار پشتگر

 272/7 66/1 940/0 272/0 600/0 463/0 571/5 های مرجانیصخره

 515/19 416/4 720/4 279/1 720/4 265/5 416/5 ساحل دریا

 314/5 539/0 427/0 563/0 00077/0 992/0 520/0 فشانگل

 1494منبع: نگارنده، 

 

 

 

 

 

 معیارها اهمیت ضریب احتساب با مناطق نهایی امتیازهای (: مجموع1نمودار )

 
 گیری نتیجه -9

 رینتدسترس در و گروهی و فردی انجام امکان و خاص تسهیالت و امکانات به نیاز عدم دلیل گردشگری بهبوم

 ایهپدیده وجود هرمزگان، استان شرق در. کندمی جلب خود به را گردشگر ترینبیش واقع در طبیعی، هایمکان

 الیتفع یک عنوان به گردشگری شده سبب...  و ساحلی پارک آبشار، دریا، ساحل چونهم ساختانسان و طبیعی

 . قرار گیرد بررسی مورد پژوهش این در مطالعه، مورد منطقۀ در فرد به منحصر و خاص
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 ایدب که است خاصی هایروش و ابزار کارگیریبه نیازمند آن، به مربوط موضوع هدف به توجه با علمی تحقیق هر

 طبیعی هایویژگی مورد در بررسی از پس. باشد هدف به رسیدن جهت مختلف مراحل طی مشخص ایبرنامه با

 شناسان،کار نظرات از استفاده و تحقیق اهداف به توجه با مردم توسط شده پر نامهپرسش و میدانی بازدید منطقه،

 هایجاذبه تعداد توسعه، قابل فضای ، کانون به نزدیکی تقاضا، حجم منطقه، به دسترسی بصری، ارزش معیار شش

 شکل هب و مشخص گردشگریبوم توسعۀ به منظور مکان ترینمناسب انتخاب در مؤثر عوامل عنوان به گردشگری

 . شد تهیه جدول و نمودار

 یپ اچ ای مدل از هرمزگان استان شرق گردشگریبوم هایپتانسیل سنجیتوان و ارزیابی برای پژوهش این در

-پهنه در( AHP)مراتبی سلسله تحلیل مدل در نهایی تحلیل منظور به هاشاخص که صورت بدین شد؛ استفاده

 رد گردشگریبوم برای مناسب هایمکان نمودار نهایت، در و گیرندمی قرار استفاده مورد گردشگریبوم بندی

 .شد ارائه هرمزگان استان شرق

 نشان معیارها از یک هر در اهمیت ضریب احتساب با را مناطق از کدام هر نهایی امتیازهای ،4شماره  جدول 

لحاظ ترین منطقه از امتیاز با اهمیت 515/19ساحل دریا با  جدول، این در مندرج اطالعات اساس بر. دهدمی

امتیاز، پارک ساحلی با امتیاز  426/14های بعدی آبشار پشتگر با گردشگری در منطقه مورد مطالعه است و گزینه

 اند.های بعدی قرار گرفتهامتیاز در رده 344/7امتیاز و خور آذینی با  272/7های مرجانی با ، صخره426/14

 منابع 

 AHP( انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش 1426بدری، سیدعلی و یاری حصار، ارسطو )

 .92نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه تحقیفات جغرافیایی، شماره  

 ارزیابی( گزینش مکانهای مناسب گردشگری در جزیره هرمز با استفاده از 1491پرورش حسین، مطهره، عابدینی )

چند معیار مکانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، دومین همایش ملی سالمت، محیط زیست و توسعه پایدار، 

 آذرماه.16-12دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، 

 .11ریزی کالبدی، نشر آبادی، شماره ( ارزشیابی چند معیاری در طرح1475توفیق، فیروز )

 تهران سمت، انتشارات ،(و مفاهیم ماهیت) گردشگری( 1422) مهدی ،سقایی ، حسین محمد ، پاپلی

( کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ماهنامه 1420زبردست، اسفندیار )

 10هنرهای زیبا، شماره 

 .1426هرمزگان، استان گردشگری و دستی فرهنگی، صنایع میراث سازمان

( سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ زیرساختهای گردشگری با استفاده از مدل 1490شماعی، علی)

AHP ای، سال سوم، شماره دهم. های شهری و منطقهمجله مطالعات و پژوهش 
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