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 مقدمه

 عنوان به آن از امروزه و است شده تبدیل جهان تجاری اقتصاد اصلی ارکان از یکی به ،جدید عصر در گردشگری صنعت

 یگردشگر های فعالیت ،گذشته قرن مین یط (.2 :1392 ،دیگران و تقوایی) شود می یاد شدن جهانی روند در نامرئی صنعت

 مطابق .شود می افزوده نند،کیم سفر مختلف های انگیزه با هک یمسافران تعداد بر سال هر و است یافته ای گسترده ابعاد

 700 حدود 2000 سال در و نفر میلیون 25 باًیتقر 1950 سال در ایدن گردشگران لک ،یگردشگر یجهان سازمان برآورد

 یدرصد 7 رشد گرنشان ،ارقام نیا .رسید خواهد نفر میلیارد 6/1 حدود به 2020 سال در رقم نیا هک است بوده نفر ونیلیم

 صنعت گفت توان می شده ارائه های گزارش و آمار به استناد با ،نیبنابرا ؛است 2000 تا 1950 سالة 50 ۀدور یک در

 دیتول از درصد 11 که طوری به ؛است یجهان ابعاد در صنعت نیپردرآمدتر و ترین بزرگ به شدن تبدیل حالدر یگردشگر

 است داده اختصاص خود به را یجهان گذاری سرمایه از درصد 5 و صادرات از درصد 5 اشتغال، از درصد 10 ناخالص،

 عنوان به صنعت این ،2020 سال در که کنند می بینی پیش کارشناسان راستا این در (.2 :1393 ،دیگران و قنبری)

 ترین امیدبخش از یکی گردشگری امروزه ،بنابراین ؛(2 :1392 ،دیگران و حیدری) دبو خواهد جهان صنعت سودآورترین

 امکانات، به توجه با (.2 :1392 ،دیگران و ضرابی) کنند می یاد توسعه گذرگاه عنوان به آن از که است هایی فعالیت

 از مناسب ۀاستفاد برای ریزی برنامه و تأمین دارد ضرورت ،گردشگران نیاز مورد شهری های ظرفیت و خدمات ،تأسیسات

 ظرفیت و گردشگران تعداد نایم هماهنگی به باید ،بنابراین ؛کرد جذب را بیشتری گردشگران بتوان تا گیرد صورت ها آن

 ،یگردشگر ینواح بندی سطح (.2 :1390 ،پور ساسان و وند موسی) دشو توجه ها زیرساخت ویژه به گردشگری فضاهای

 با امروزه .است ینواح نیب ینابرابر لیتعد و ازین مورد های زیرساخت نییتع نیهمچن و تیزکمر نییتع یبرا یاریمع

 ،گوناگون های زمینه در مختلف های شاخص از استفاده ،ییایجغراف مطالعات در ای رایانه و یآمار های روش شرفتیپ

 از جهان اول کشور ده جزء ایران (.2 :1390 وند، موسی و شماعی) است یگردشگر ینواح بندی سطح اریمع نیتر متداول

 صنایع تنوع نظر از جهان اول کشور سه جزء و گردشگری تنوع لحاظ از جهان کشور پنج جزء ،گردشگری ةجاذب لحاظ

 و ها جاذبه این شناخت ضرورت .شود مطرح گردشگری مهم مقاصد از یکی عنوان به که دارد را آن قابلیت و است دستی

 از بخشی عنوان به نیز زنجان استان .است گردشگری موتور اندازی راه ارکان ترین مهم از یکی ،جهانیان به ها آن معرفی

 های جاذبه از برخورداری با ،استان این .شود تبدیل گردشگری مهم ةمنطق به که دارد را آن ظرفیت ،ایران ةپرجاذب ۀپیکر

 وجود .آید  می شمار  به کشور غرب شمال در گردشگری ۀعمد محور ،جغرافیایی خاص موقعیت و طبیعی فرهنگی، تاریخی،

 غار مانند طبیعی های جاذبه همچنین ، ...و ها مقبره ،خانه رختشوی بنای سلطانیه، گنبد عظیم بنای مانند تاریخی آثار

 وجود لحاظ  به زنجان استان تا است شده موجب کوهستانی معتدل وهوای آب با همراه سهرین دشت و خور  کتله زیبای

 گونه 583 زنجان استان در درمجموع ،ها بررسی مطابق .باشد داشته کشور در خاص موقعیتی گردشگری، های توانمندی

 و فرهنگی های  جاذبه زمرۀ در (درصد 3/26) جاذبه گونه 153 میان، این از که دارد وجود شده ثبت گردشگری ةجاذب

 از یکی (.3 -2 :1392 ،دیگران و حیدری) دارند قرار طبیعی های جاذبه شمار در( درصد 7/73) هجاذب گونه 430 و تاریخی

 ،ریزی برنامه برای گردشگری های زیرساخت میزان از آگاهینا دارد، وجود زنجان استان گردشگری بخش در که مسائلی

 مطالعه، مورد موضوع و تحقیق هدف به توجه با .است بخش این در هدف ةجامع های محدودیت و امکانات یاحصا

 گردشگری های زیرساخت نظر از زنجان استان های شهرستان وضعیت آیا که دهند  می پاسخ پرسش این به محققان

 .است یکسان
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 نظری مبانی

 به زندگی محل از عبور یا اقامت با افراد که است هایی فعالیت جمله از گردشگری ،1گردشگری جهانی سازمان نظر از

 دهند می انجام سال یک یط اهداف سایر یا تجارت فراغت، اوقات گذران برای خود روزمرۀ های محیط از خارج های محل

 ترکیب «ایسم» و سیاحت مسافرت، گشت، سفر، معنای  به «تور» بخش دو از توریسم واژۀ (.6 :1391 ،دیگران و یوسفی)

 یعنی توریسم و دارد اشاره ...و ادبی سیاسی، مذهبی، فلسفی، های یشهاند یا مکتب به که است پسوندی ایسم .است یافته

 و مرتبط ای شبکه (گردشگری) توریسم (.18 :1393 زاده، یعقوب) است گردشگری و سیاحت آن فکری پایة که مکتبی

 .شود می استفاده آن از و فراهم سفر تسهیل برای که خدماتی ؛است آن به مربوط خدمات و گردشگرها از متشکل

 به شب، یک برای حداقل خوش، اوقاتی داشتن برای» که است کسی گردشگر جهانگردی، سازمان مصوبات براساس

 افزوده آن اهمیت بر روز روزبه که است گسترشی حالدر ۀپدید گردشگری (.4 :1389 ،دیگران و راودراد،) «برود مسافرت

 صنعت این به جهان مختلف نقاط در مردم تمایل میزان ،شدن جهانی روند و جوامع های دگرگونی به توجه با و شود می

 گردشگری صنعت، این اهمیت به توجه با (.3 :1392 ،دیگران و میمند محمودی) است یافته افزایش روزافزون طور به

 و درآمد افزایش گردشگران، ورود افزایش موجب سو یک از زیرا ؛آید می شمار  به نیز اقتصادی ةتوسع برای محرک نیروی

 از صیانت به و دارد محیطی و فرهنگی اجتماعی، مزایای دیگر سوی از د،وش  می دولت درآمدهای افزایش و اشتغال

 .است مردم میان متقابل درک و صلح تقویت و ترویج ،گردشگری ةوظیف ترین مهم ،بنابراین ؛کند می کمک ها فرهنگ

 گردشگری همچنین (.123 :1392 ،دیگران و بیات) است صنعت یک از بیش گردشگری گفت توان می ،ترتیب این به

 ویژه به اقتصادی ةتوسع برای ابزاری و دشو  می میزبان ةجامع اقتصادی و محیطی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد در تغییر موجب

 و ضیایی) دهد افزایش را محلی و ملی ةتوسع که دارد را آن قابلیت گردشگری ةتوسع ،رو این از .است محلی جوامع در

  (.60 :1392 ،دیگران

 شهرها .شوند می محسوب مهمی گردشگری مقصد اغلب فرهنگی، و تاریخی های جاذبه نشتدا علت  به ،شهری مراکز

 با مناطق خرید، مراکز ،شهربازی ها، پارک ،ها  گاهورزش تئاتر، های سالن یادبود، بناهای ها، موزه شامل متنوع های جاذبه با

 حجم بنابراین، ؛هستند بسیاری گردشگران جاذب مشهور، افراد یا مهم حوادث به مربوط هایی مکان و تاریخی معماری

 شهرها در گردشگری خدمات سایر و ونقل حمل ارتباطات غذا، سرو سکونت، محل مانند گردشگری امکانات از زیادی

 نظام (.188: 1385 سقایی، و یزدی پاپلی) کنند می استفاده آن از شهر، خود و اطراف مناطق از بازدیدکنندگان که اند واقع

 تأسیسات ،ونقل حمل خدمات و تسهیالت اقامتی، مراکز ،گردشگری های فعالیت و ها جاذبه از است متشکل گردشگری

 (.4 :1390 پور، ساسان و وند موسی) شوند می خوانده گردشگری عناصر که گردشگری خدمات و تسهیالت زیربنایی،

 یا مسافران و گردشگران به خدمات ةتوسع انتفاع و خدمات ةارائ قصد به که هستند عواملی نیز گردشگری های زیرساخت

 .دنشو می ارائه ضوابط بقاطم همانانم

 اند عبارت که دارد وجود گردشگری صنعت ةتوسع ۀدربار غالب دیدگاه چند ،تحقیق هدف و موضوع اهمیت به توجه با

 :از

 تجارب آوردن دست  به گردشگری هدف ،دیدگاه این مطابق ؛فرهنگی ةتجرب کسب ،اول دیدگاه :موافقان دگاهید

 ای ویژه اهمیت موجود های زیرساخت برای ،اجتماعی -فرهنگی گردشگران بیشتر اساس،  اینبر .است اجتماعی و فرهنگی

 ماندگاری ،ارزآوری ،زایی اشتغال جمله از گردشگری اجتماعی و اقتصادی مثبت های جنبه به اشاره با ،فوق گروه .اند  قائل

 این گسترش ۀانگیز ،صلح حفظ و ها فرهنگ تعامل باستانی، بناهای نگهداری و تعمیر طبیعی، منابع حفاظت اقتصادی،

                                                                                                                                                                          
1. World Tourism Organization (WTO) 
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 گردشگر و جهانگرد جلب امکانات، و تأسیسات بیشتر هرچه ةتوسع به ،حمایتی دیدگاه این .بخشیدند قوت را صنعت

 امور در نباید دولت دیدگاه، این در .برساند حداقل به را جامعه اقتصادی مشکالت کوشد می طریق  بدین و دهد می اهمیت

 .است گردشگری ةتوسع از حمایت ،قوانین و ها سیاست اتخاذ و تصویب نقش بلکه ؛کند دخالت جهانگردی ةتوسع اجرایی

 این مطابق .است اقتصادی سود آوردن  دست  به دوم، دیدگاه .داشت بسیاری طرفداران غرب در 1960 ةده در دیدگاه این

 یک ،اقتصادی نظر از و است منافع پی در دیگر اقتصادی نظام هر مانند که است اقتصادی یسیستم ،گردشگری ،دیدگاه

 نشتدا بنابراین، ؛است اقتصادی سود کسب گردشگر هدف ترین مهم دیدگاه، این بقاطم .شود می تلقی پایه فعالیت

 (.6 :1390 وند، موسی و شماعی) دارد زیادی اهمیت ای ناحیه های زیرساخت

 آثار بر ای عده -دانند می مثبت امری را آن که -گردشگری ةتوسع موافقان های نظریه مقابل در :مخالفان دگاهید

 و مجر میزان افزایش فرهنگ، شدن کاالیی و زدایی فرهنگ بر گردشگری دیدگاه، این در .دارند تأکید گردشگری منفی

 های داشته ةهم ،گردشگری های برنامه و ها طرح که معتقدند دیدگاه این طرفداران .انجامد می ها ارزش تنزل و ناهنجاری

 :1394 ،دیگران و موسوی) آید می دست  به گزاف بهای به درآمد این و دهد می قرار ارزی درآمد و پول خدمت در را جامعه

6.) 

 تلفیق با که است شدهیاد گروه دو ۀمناظر ةنتیج ،گروه این ۀاید :یگردشگر یقیتطب ةتوسع های دیدگاه

 و مصنوعی منابع و مردم اقتصادی های ارزش به گوییپاسخ مبنایبر گردشگری ةتوسع نوعی ،مخالف و موافق های بیانیه

 پیشنهادی های گزینه ...و فرهنگی ،محیطی زیست ،پذیر کنترل و همساز روستایی، و شهری گردشگری .دادند ارائه طبیعی

 گرفتننظردر و میزبان و مهمان تعامل تخریبی، نقش ندانستن مدیریت، سهولت محلی، منابع از استفاده بر و هاست آن

 مناسب های سیاست اتخاذ با کوشیدند ها دولت و شد مطرح 1980 ةده در ،دیدگاه این .دارند تأکید گروه دوهر منافع

 کردنمحدود جای به و کنند اتخاذ گردشگری ةتوسع و جمعی مصالح میان سازگاری نوعی ،خود کشور برای گردشگری

 (.6 :1394 ،دیگران و موسوی) کنند هماهنگ ملی منافع با را توسعه آن،

 اشاره زیر در ها آن از برخی به که شده انجام خارجی و داخلی متعدد های  پژوهش ،شهری گردشگری حوزۀ در

 :شود می

 با گردشگری های شاخص لحاظ از خوزستان استان های شهرستان بندی رتبه» ةمقال در (1392) دیگران و امانپور

 و مذهبی فرهنگی، طبیعی، تاریخی، ةجاذب صدها داشتن با خوزستان که رسیدند نتیجه این به «تاپسیس مدل از استفاده

 برتری گرنشان ،ها شهرستان بندی رتبه و دارد را صنعت این در کالن گذاری سرمایه و توسعه قابلیت جنگی، مناطق وجود

 عنوان به شوشتر و دزفول اهواز، شهرهای میان که  طوری  به ؛است استان های شهرستان سایر به نسبت شهرستان چند

 .شود  می دیده عمیقی شکاف ها شهرستان سایر و یافته توسعه یا اول گروه

 های جاذبه و امکانات لحاظ از گیالن استان های شهرستان بندی سطح» ةمقال در ،(1392) دیگران و تقوایی

 ،استان در گردشگری های قطب شدن مشخص که رسیدند نتیجه این به ،«گردشگری های قطب تعیین جهت گردشگری

 پایداری و موجود امکانات از هدفمندانه ۀاستفاد گردشگری، مناطق ةتوسع در مالی اعتبارات مطلوب تخصیص موجب

 .شد خواهد استان این در گردشگری های فعالیت بیشتر

 استفاده با ارومیه بند اکوتوریستی ،مقصد در گردشگری های زیرساخت بر تحلیلی» ةمقال در ،(1392) دیگران و ضرابی

 پیدا افزایش نیز ورودی گردشگر میزان ،یابد افزایش تبلیغات میزان هرچه که رسیدند نتیجه این به ،«سوات روش از

 نیز گردشگران رضایت میزان ،باشد بیشتر گردشگری های مکان تسهیالت و خدمات و امکانات میزان چههر و کند می

 پایین به متوسط که بوده درصد 36 خدمات و امکانات از گردشگران رضایت نایم ةرابط ،ارومیه بند در .یابد می افزایش

 .است



   35 کوپراس تکنیک از استفاده با شهری گردشگری های زیرساخت بندی رتبه

 های زیرساخت اساسبر شرقی آذربایجان استان های شهرستان بندی رتبه» ةمقال در ،(1393) دیگران و قنبری

 های زیرساخت از برخورداری نظر از که رسیدند نتیجه این به ،«معیارهچند گیری تصمیم های روش با شهری گردشگری

 و چاراویماق ورزقان، های شهرستان و اول شهرستان سه شبستر، و مراغه تبریز، های شهرستان شهری، گردشگری

 .ندهست شرقی آذربایجان استان های شهرستان بندی رتبه در آخر شهرستان سه خداآفرین،

 با گردشگری های زیرساخت لحاظ از اصفهان استان های شهرستان بندی سطح» ةمقال در ،(1390) دیگران و شماعی

 ،کاشان و شهر شاهین اصفهان، های شهرستان که رسیدند نتیجه این به «مراتبی  سلسله تحلیل و تاپسیس مدل از استفاده

 ترکیب با .دارند قرار سه تا یک ةناحی سطح در ترتیب  به ،تاپسیس مدل طریق از گردشگری های زیرساخت داشتن نظر از

 خود به را امتیاز بیشترین گردشگری دوم و اول نواحی عنوان به ترتیب  به کاشان و اصفهان شهرستان شده،  استفاده مدل دو

 .دادند اختصاص

 و خدمات مبنایبر فارس استان گردشگری محورهای فضایی بندی سطح» ةمقال در ،(1393) دیگران و سبکبار فرجی

 به گردشگران ورود نیشتریب درگاه کهنیا به توجه با ،یجنوب و یشمال یمحورها هک دادند نشان «گردشگری تسهیالت

 .رندیگ قرار یگردشگر یها رساختیز و خدمات توسعة تیاولو در دیبا و دارند یمترک یده  خدمات هستند، استان نیا
1
Pitchipoo که رسید نتیجه این به «سنگین ناوگان به بخشی  مطلوبیت در کوپراس مطلوب مدل» بررسی در 

 .هستند ونقل حمل های سیستم ارزیابی برای مطلوب روشی ،کوپراس ۀمتغیرچند گیری تصمیم های سیستم

Burinskienėa و Pipirienė
 مقایسه جغرافیایی موقعیت نظر از را تجارت ،«کوپراس مدل با تجاری ةمقایس» رد 2

 .ددا ارائه گیران  تصمیم و خصوصی بخش برای را مفید یچارچوب ،تحقیق این نتایج .ندکرد
 

 زنجان استان سیاسی تقسیمات .1 جدول

 زنجان استان

 شهر تأسیس تاریخ شهر نام بخش نام شهرستان

 ابهر
 1307 ابهر مرکزی
 1362 قلعه  صائین مرکزی

 ایجرود
 1379 حلب حلب

 1376 آباد زرین مرکزی

 خدابنده

 1378 رود  زرین رود  بزینه
 1377 سجاس رود سجاس

 1386 سهرورد مرکزی
 1342 قیدار مرکزی

 1316 خرمدره مرکزی خرمدره

 زنجان
 1302 زنجان مرکزی

 1387 ارمخانخانه پشتلو  قره

 طارم
 1375 بر  آب مرکزی
 1379 چورزق چورزق

 1375 دندی انگوران نشان ماه
 1340 سلطانیه مرکزی سلطانیه

 1394 کشور، وزارت تارنمای :منبع

 

 

                                                                                                                                                                          
 چند گیریتصمیم هایسیستم که رسیدند نتیجه این به «سنگین ناوگان به بخشی مطلوبیت در کوپراس مطلوب مدل » عنوان با ایمقاله در پیتچیپو،. 1

 هستند نقل و حمل هایسیستم ارزیابی برای مطلوب روشی کوپراس متغیره
 درغالب تحقیق این نتایج. اند کرده مقایسه جغرافیایی موقعیت نظر از را تجارت ،«کوپراس مدل  با تجاری مقایسه» ایمقاله در رینا، پپه و کینا بروینس. 2

 .اند کرده پیشنهاد گیران تصمیم و  خصوصی بخش برای مفید چارچوب یک
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 مطالعه مورد منطقة

 استان. دارد قرار کشور غرب شمال منطقة در کیلومترمربع، 22،164 وسعت با و زنجان شهر مرکزیت با زنجان، استان

 به جنوب از گیالن، و قزوین های استان به شرق از گیالن، و اردبیل شرقی، آذربایجان های استان به شمال از زنجان،

 براساس استان، این. است شده محدود کردستان و غربی آذربایجان های استان به غرب از و قزوین و همدان های استان

 آخرین براساس. است شهر 19 و دهستان 46 بخش، 16 ،1شهرستان 7 دارای ،1391 سال در کشوری، تقسیمات

 (.1390 ایران، آمار مرکز) است بوده نفر 1015،734 استان جمعیت ،1390 آبان مسکن، و نفوس عمومی سرشماری

 

 
  مطالعه مورد محدودة. 1 شکل

 1394 ،نگارندگان :منبع
 

 پژوهش روش

 تحلیل واحد زنجان، استان شهرستان تحلیل سطح .است اسنادی ۀشیو مبنایبر و تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش

 (زنجان و نشان ماه طارم، خرمدره، خدابنده، ایجرود، ابهر،) آن های شهرستان تفکیک  به زنجان استان منتخب های شاخص

 های زیرساخت نظر از استان های شهرستان copra's تکنیک و جغرافیایی اطالعات سیستم ابزار از استفاده با و است

 .شوند می بندی رتبه گردشگری

 

 ها یافته و ها بحث

 ها شاخص سازماندهی

 متغیر نه ،اساس  اینبر .است هاریمعچند های گیری تصمیم در رگذاریتأث یپارامترها ترین مهم از پژوهش یرهایمتغ و ها شاخص

                                                                                                                                                                          
 .شد محاسبه زنجان شهرستان با آن آمار تفکیکی، اطالعات نبودعلت   به که یافت ارتقا شهرستان به 1392 سال در سلطانیه بخش .1



   37 کوپراس تکنیک از استفاده با شهری گردشگری های زیرساخت بندی رتبه

 .1: است شده انتخاب گردشگری های زیرساخت به دستیابی نظر از زنجان استان های شهرستان بندی رتبه برای زیر شرح به

 خدماتی دفاتر .4 ،...(و نمایشگاه سینما، موزه،) تفریحی اماکن .3 ،راهی بین پذیرایی واحدهای .2 ،هتل و اقامتی واحدهای

 های سرویس .8 و گردشگری ةنمون مناطق .7 ،مسافربری های تعاونی و ها شرکت .6 ،عمومی های پارک .5 ،مسافرتی

 .بهداشتی
 

 وپراسک یبند رتبه روش

 و رود یم ارک  به گوناگون یها نهیگز یبند رتبه ای یبند تیاولو یبرا و است یریگ میتصم یها روش از یکی ،وپراسک روش

 توسعه اه هنیگز ودنبمؤثر ةدرج و تیاولو نییتع یبرا را روش نیا بار نیاول .دکن یم تفادهاس ارهایمع وزن از ارک نیا یبرا

 یرو نهیشیب و نهیمک یارهایمع ریتأث و رود یم ارک  به نهیشیب و نهیمک اریمع دوهر ارزش یابیارز یبرا ،روش نیا .دادند

 قدرتمند و یاربردک اریبس یسادگ نیع در ،روش نیا نیهمچن .شود یم گرفته نظردر جداگانه صورت به ،جینتا یابیارز

 (.1393 سبکبار، یفرج) ستین یاضیر دۀیچیپ اتیعمل به یازین آن محاسبة یبرا و است

 :است ریز بیترت  به وپراسک روش یاجرا مراحل

 ؛... و فولر ،یمراتب  سلسله ندیفرا ،یآنتروپ مانند معمول یها روش از یکی با ارهایمع وزن نییتع .1

 ؛یریگ میتصم سیماتر لیکتش .2

 :شود یم میتقس ریمقاد مجموع بر و ضرب ها آن وزن در نهیگز هر ریمقاد ،1 رابطة مانند هک دار وزن سیماتر لیکتش .3

(1) 𝑑
𝑖𝑗= 

𝑞𝑖

∑ =1𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗

 𝑥𝑖𝑗
 

𝑑
𝑖𝑗= 

𝑞𝑖
∑ =1𝑥𝑖𝑗𝑛

𝑗
 𝑥𝑖𝑗

 

  
 ؛است اریمع هر یازا  به نهیگز هر مقدار:  𝑥𝑖 و اریمع هر وزن:  𝑞𝑖 آن در هک

 با هک تاس یاریمع سازگار، ای مثبت اریمع از منظور .شوند یم کیکتف و مشخص ،یمنف و مثبت یارهایمع سپس .4

 ؛دابی یم شیافزا زین آن تیمطلوب زانیم آن، مقدار شیافزا

 نیا .ردک مشخص را یمنف و مثبت یارهایمع یینها ارزش دیبا ،یمنف و مثبت یارهایمع کردن مشخص از پس .5

 :ردیگ  یم انجام 2 رابطة قیاز طر محاسبه

 (2)  𝑠𝑗
+ = ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑧𝑖=+ 

 

𝑠𝑗
− = ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑧𝑖=−

 

   
 ؛شود یم محاسبه کیکتف  به یمنف و مثبت یها ارزش یجبر جمع ،2 رابطة براساس

6.
 

 .شود یم استفاده 3 رابطة از ،Q نةیگز هر یینها ارزش محاسبة یبرا ،یانیپا ةمرحل در

(3) 

 
 هعر  یبعرا  یمنفع  یاارهع یمع یجبعر  جمعع  مقدار jS و نهیگز هر یبرا مثبت یارهایمع یجبر جمع مقدار با برابر Sj ،آن در هک

 دسععت  بععه  گزینععه  هعر  بعرای  Q مقعدار  ،3 رابطة براساس سپس و شودمی تقسیم jS بر 1 ابتدا بخش این در . است نهیگز
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 تیع اهم و ارزش زانیع م دهنعدۀ  نشعان  Q مقعدار  .دیع آ یمع  تدس  هب هنیگز هر یراب Q مقدار ،3 رابطة براساس سپس و .آیعد معی

 .بود خواهد ها نهیگز شتریب تیمطلوب و تیاهم گراننش ،ارزش یباال مقدارو  ارهاستیمع برحسب ها نهیگز از کیهر

 

 گیری تصمیم ماتریس .2 جدول

 شرح
 و یاقامت واحد

 هتل

 ییرایپذ

 یراه نیب

 اماکن

 یحیتفر

 و یخدمات دفاتر

 یمسافربر

 پارک

 یعموم

 یها شرکت

 یتعاون

 نمونة مناطق

 یگردشگر
 یبهداشت یها سیسرو

 5 3 11 7 5 4 12 1 ابهر
 0 2 1 0 1 1 0 0 جرودیا

 0 3 6 0 1 2 0 0 خدابنده
 2 1 5 12 2 3 2 1 خرمدره
 21 3 14 62 25 7 19 20 زنجان
 0 2 0 0 0 2 3 0 طارم

 0 3 0 0 0 1 1 0 نشان ماه

 28 17 37 84 34 20 37 22 مجموع

 1392 زنجان، استان کشور، آماری سالنامة :منبع

 
 معیارها وزن ماتریس .3 جدول

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

364/0 969/0 713/0 423/0 450/0 889/0 598/0 187/0 EJ 

636/0 031/0 287/0 577/0 55/0 111/0 402/0 813/0 DJ 

186/0 090/0 084/0 169/0 161/0 032/0 117/0 238/0 WJ 

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 (نرمالیزم) دار وزن ماتریس .4 جدول

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
033/0 015/0 024/0 014/0 023/0 064/0 037/0 010/0 A1 

0 010/0 022/0 0 046/0 016/0 0 0 A2 

0 015/0 013/0 0 046/0 032/0 0 0 A3 

013/0 052/0 011/0 024/0 093/0 048/0 063/0 010/0 A4 

139/0 015/0 031/0 124/0 0118/0 011/0 060/0 216/0 A5 

0 010/0 0 0 0 032/0 094/0 0 A6 

0 015/0 0 059/0 0 016/0 031/0 0 A7 

 نگارندگان   :منبع

 

 منفی و مثبت مقادیر تفکیک

 اما ،ندسازگار و مثبت پژوهش نیا در مدنظر شاخص هشت تمامی شد مشخص ،یمنف و مثبت یارهایمع ییشناسا از پس

 ،آورد می وجود  به گردشگری های زیرساخت نظر از مشکالتی ها شهرستان در ها شاخص این از یکهر کمبود کهآنجا از

 های زیرساخت هرچه رایز ؛آیند می حساب به منفی دارند، معیارها سایر با مقایسه در کمتری مقدار که ها  آن از دامهرک

 گرید های شاخص در اما د،ش دخواه ایجاد نامناسبی شرایط ،میزبان های شهرستان از یکهر یبرا د،باش مترک گردشگری

 در هتل و اقامتی واحدهای معیار مثال، یبرا ؛داشت خواهد همراه  به یشتریب تیمطلوب ،ها  شاخص تعداد شیافزا پژوهش،

 یگردشگر یمحورها یبرا باشد، شتریب آن تعداد هرچه رایز ؛رود می شمار  به مثبت یاریمع ،یگردشگر یمحورها

 .ودش  می منفی مطلوبیت ،باشد کمتر آن تعداد اگر و دارد یشتریب تیمطلوب



   39 کوپراس تکنیک از استفاده با شهری گردشگری های زیرساخت بندی رتبه

SJ مقادیر محاسبة .5 جدول
+، SJ

sj-1 و -
 ها ینهگز از هریک -

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  
13/0 245/0 589/0 454/0 197/0 176/0 494/0 SJ

+ 

347/1 186/0 417/0 830/0 402/1 375/0 050/1 SJ
- 

750/0 850/0 400/2 204/1 715/0 730/0 955/0 1-sj
-

 

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 یینها ارزش محاسبة

 :شود می عمل زیر رابطة مطابق Q نةیگز هر بندی رتبه و یینها ارزش محاسبة یبرا ،مرحله این در

(4 )   

 
𝑠𝑗𝑠𝑗 ،آن در هک

𝑠−𝑗و نهیگز هر یبرا مثبت یارهایمع یجبر جمع مقدار با برابر +  𝑠𝑗
 یمنف یارهایمع یجبر جمع مقدار −

 همدآ 6 جدول در یگردشگر التیتسه و خدمات لحاظ از یگردشگر یمحورها بندی رتبه جینتا .است نهیگز هر یبرا

 .است
 کوپراس روش با ها گزینه بندی رتبه. 6 جدول

 رتبه کوپراس ةنمر یگردشگر نةیگز
 1 061/0 زنجان
 2 155/0 خرمدره

 3 235/0 ابهر
 4 245/0 طارم

 5 287/0 نشان ماه
 6 326/0 خدابنده

 7 417/0 جرودیا
 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 
  گردشگری های زیرساخت لحاظ از زنجان استان های شهرستان یافتگی توسعه بندی رتبه. 2 شکل

 1394 ،نگارندگان :منبع
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 گیری نتیجه

 در هشدمنتشر آمار اساسبر .است یجهان ابعاد در صنعت پردرآمدترین و ترین بزرگ به شدن تبدیل حالدر ،یگردشگر صنعت

 در ایران اقتصاد دیگر های بخش به نسبت گردشگری و سفر مستقیم سهم گردشگری، جهانی سازمان سوی از 2013 سال

 .دارد را 147 ةرتب جهان، کشور 193 نایم در ایران ،اساس  اینبر و است شده اعالم درصد 2 حدود داخلی، ناخالص تولید

 حدود اشتغال، در ایران اقتصاد دیگر های بخش سهم به نسبت یگردشگر غیرمستقیم و مستقیم سهم ،2012 سال در همچنین

 اختصاص خود به را 150 رتبة جهان کشور 193 نایم در ایران ،اساس  اینبر و است شده اعالم اشتغال مجموع از درصد 5/1

 ۀحوز در ایران سهم شد مشخص 2013 سال در ایران با سنگاپور و ترکیه ةساالن گردشگری درآمد مقایسة با .است داده

 و میلیارد 101 ،سال این در که است صورتیدر این .است بوده گردشگر میلیون چهار حضور تنها ،2013 سال در گردشگری

 این در .رسید خواهد نفر میلیارد 6/1 حدود به 2020 سال در رقم نیا هک است شده جا جابه جهان در گردشگر میلیون 150

 3/26) جاذبه گونه 153 میان، این از که دارد وجود شده ثبت گردشگری ةجاذب گونه 583 تعداد ،مجموعدر زنجان استان در ،راستا

 موضوع به توجه با .دارند قرار طبیعی های جاذبه شمار در( درصد 7/73) گونه 430 و تاریخی فرهنگی، ةجاذب ۀزمر در (درصد

 شهرهای از یک کدام بود؛ شده طرح گونهبدین که نیز تحقیق سوال .شد فتهپذیر پژوهش ةفرضی تحقیق، هدف و مطالعه مورد

 .شد داده پاسخ صورت این به باشند؟ می دارا گردشگران پذیرش جهت را تری مناسب گردشگری های زیرساخت زنجان، استان

 ؛دارند متفاوتی وضعیت استان های شهرستان نایم در ترتیب  به ،گردشگری موجود های زیرساخت نظر از ها شهرستان از برخی

 .نددار را گردشگری برای الزم های زیرساخت حداقل ،(326/0) خدابنده و (417/0) ایجرود شهرستان زنجان مثال، برای

 ها زیرساخت حداقل از توجه، درخور گردشگری های جاذبه وجود رغم  علی نیز (245/0) طارم و (287/0) نشان ماه های شهرستان

 گردشگری های زیرساخت نظر از (235/0) ابهر و (155/0) خرمدره ،(061/0) زنجان های شهرستان میان، این در .برخوردارند

 تا اول های رتبه نیز استان گردشگری های زیرساخت بندی رتبه در بنابراین، ؛دارند گردشگری برای مساعدی و مطلوب وضعیت

 .دارند بینابین حالت ها شهرستان ةبقی .دهند می اختصاص خود به را سوم
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