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 هچکید
 طبیعي، های پتانسیل داشتن علت به که است کشورهايي جمله از ايران

 دنیا مختلف نقاط گردشگران توجه مورد همواره فرهنگي، و تاريخي

بندی  از تحقیق حاضر ارزيابي و اولويتهدف  است. داشته قرار

گذاری و انتخاب يکي از  بشارهای استان لرستان در جهت سرمايهآ

عنوان منطقه  گانه استان لرستان در جهت معرفي به آبشارهای هفت

نظر هفت آبشار مطرح ی آماری مورد جامعه نمونه گردشگری است.

باشد. روش  ميکارشناسان گردشگری استان  استان و جامعه خبرگان و

گردآوری  ابزار و بوده کاربردی هدف نظر از و تحلیلي ـ تحقیق توصیفي

 باشد. نامه مي پرسش و میداني ی مشاهده ای، کتابخانه اسنادی، اطالعات

 بندی اولويت برای سازمان سوی از مشخصي شاخص که آنجا از

از  ستفادها با لذا نگرديده، ارائه منظور انتخاب مناطق نمونه ها به جاذبه

 انتخاب و زيرمعیارهايي معیارها استان گردشگری کارشناسان نظر

آبشار زيبای بیشه در شهرستان  داد که: نشان تحقیق نتايج گرديد؛

گذاری  سرمايه منظور به شرايط بهترين دارای 194/0 امتیاز کسب با درود

عنوان يک منطقه نمونه  را جهت معرفي بهبوده و پتانسیل کافي 

ری را داراست. بعد از اين آبشار، آبشار نوژيان با ارتفاع بیش گردشگ

گذاری  سرمايه برای مناسبي شرايط از 147/0 اکتسابي امتیاز و متر 90 از

 گیرند. های بعدی قرار مي در رده ساير آبشارها برخوردار بوده و
 

 مراتبي سلسله آبشار، تکنیک بندی، اولويت ارزيابي، :کلیدي واژگان

(AHP) ،لرستان استان ،مناطق نمونه گردشگری. 
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Abstract 
Iran is one of the countries which has always been 

of interest to tourists from different parts of the 

world. The aim of this study is to assess and 

prioritize the waterfalls of Lorestan province in 

order to select and invest in one of them as a perfect 

area for tourism. The statistical society was 

composed of seven main waterfalls as well as the 

community of tourism experts of Lorestan province. 

The method applied in this study was an analytical, 

descriptive and practical one and the data were 

collected by the use of documented information, 

libraries, observation and questionnaires. Since, the 

specified indexes had not been offered by the 

organization to prioritize tourist attractions in order 

to select perfect areas, therefore, a number of 

criteria and subcriteria were selected on the advice 

of tourism experts of the province. The results 

showed that Bisheh waterfall in the city of Dorood 

and with the score of 0.194 had the best situation 

for investment and also sufficient potentials to be 

introduced as a perfect area of tourism. This was 

followed by the Nojian waterfall with the height of 

more than 90 meters and aquired socre of 0.147, 

which had a proper situation to be invested in. 
 

Key words: Assessment, Prioritization, Waterfall, 

Analytic Hierarchy Process (AHP), perfect areas of 

tourism, Lorestan Province. 

 

_____________________________________ 
1. Associate Professor of Ferdowsi University. 
(shokouhim@um.ac.ir). 
2. Associate Professor, Azad Univeersity, Branch of Shirvan 
(ezzatolah_mafi@yahoo.com). 
3.Graduate student in Geography and Tourism 
Planning. (Mranjbar4@yahoo.com). 
4. PhD student of Geography and urban planning of 
Ferdowsi University & Shariar of Youth Consult group 
of Mashhad Municipality (Correponding Author). 
(M.ghanbari233@yahoo.com). 



 

 

 منظور توسعه اکوتوريسم بندي آبشارهاي طبیعي به ارزيابي و اولويت
 

30 

 مقدمه
 ن مسالهبیا

شود  توريسم يکي از پوياترين صنايع جهان محسوب مي

(Goeldner & Ritche, 2003: 21). ترين  يکي از مهم

تبادالت  در مؤثر حال از عوامل عین در و درآمد منابع

     ترين عنوان گسترده فرهنگي بین کشورهاست و به

 ای است جايگاه ويژهصنعت خدماتي جهان حايز 

(Abdollahzade  & et al )ی هو نقش مهمي در توسع 

. (Kauppila & et al, 2009: 15)کند  ای ايفا مي منطقه

 ی هاکنون بسیاری از کشورهای پیشرفت که، هم طوری هب

را بهترين راه اعتالی فرهنگ،  جهان، صنعت توريسم

و دستیابي به درآمدهای سرشار  المللي ايجاد تفاهم بین

 (.Dakhili Kahnamoui, 2004: 4) دانند اقتصادی مي

جرياني از  ی گیرندهدر يک کلیت، امروزه توريسم دربر

 سرمايه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان آنها است

(Briedenhan and Eugenia, 2004: 7 .)ی هاما نکت 

قابل توجه اينکه، توريسم در برابر تغییر و تحوالت 

 (Takano, 2009: 8)است  پذير آسیب و شکننده مختلف،

صنعت توريسم را  ی هو اين غلط است که توسع

اقتصاد  ی هتوسععنوان عنصری از سیاست  سادگي، به به

 های صنعتي يا اداری ببینیم محلي، مشابه با ديگر توسعه

(Taghvaei & Akbari, 2008: 139)  زيرا صنعت

گیرد و خدمات و  مي های وسیعي را دربر توريسم بخش

 متفاوت و مختلف است ها، بسیار های اين بخش ويژگي

(Wang & Ritchie, 2012: 1057 .) امروزه گردشگری

های اقتصادی و اجتماعي  ترين پديده يکي از نهادينه

(Mousavi & Bagheri Kashkouli, 2013: 12) 

فرد، بخش مهمي  های منحصربه عنوان صنعتي پويا و با ويژگي به

د اختصاص های اقتصادی و تولیدی کشورها را به خو از فعالیت

 (.Amin Bidokhti & Sharifi, 2012: 123) داده است

المللي گويای آن است که  طوری که، حجم مبادالت بین به

درصد مبادالت با جريان گردشگری آغاز  10بیش از 

و گردشگری  (Shabiri & et al, 2012: 130) گردد مي

های اقتصادی  ديگر بخشی  توسعهر، برای وعنوان يک کاتالیز به

 (Mousavi & Abdollahzadeh, 2012: 101) نیز عمل کند

 های آتي نظران، آن را صنعت مسلط سال و بسیاری از صاحب

 (.Lotfi & Babakhanzadeh, 2014: 132) کنند مي معرفي

گردشگری پايدار، امروزه يک رويکرد  ی هتوسعسیاست 

مورد توجه قرار گرفته  ها دولتعمومي است که از طريق 

مدت  شناسي، در طوالني ردشگری از لحاظ بوماست تا گ

 های ديدگاهقابل قبول و از لحاظ مالي، خودکفا و از نظر 

وامع محلي مفید و نويدبخش اجتماعي و اخالقي، برای ج

 اين صنعت ی هتوسع .(Altinay, 2005: 274) باشد

 المللي و بین ی هتوسعای است که عوامل  فرايند پیچیده

و ريزی  ر با سیاست دولت، برنامهدرگی های گروهملي و 

 .(Tefler, 2008: 80) گیرد ميبر گذاری را در قانون

و  ها زمانتنیده و پنهان در  ای که با مکانیسمي درهم پديده

و به  گیرد ميمختلف اشکال گوناگوني به خود  های مکان

ر جوامع انساني متفاوتي را ب ثیرات کامالًأهمین خاطر ت

روست که شناخت دقیق و تحلیل  ناز اي ،نهد ميجای بر

مطمئني برای  های چارچوب تواند ميعلمي اين پديده 

امروزه سفر نه  .ريزی صنعت توريسم فراهم آورد برنامه

به ابزار شناخت و آگاهي  تدريج بهاسباب تفريح و سرگرمي، که 

زندگي مردمان، تفاهم با ديگران و فراتر از آن به شناخت جهان 

آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم پیرامون، حقايق 

 (.Noori, 2005: 4) است تبديل شده شان زندگي

نظیری  از طرفي ايران در زمینه اکوتوريسم از قابلیت بي

برخوردار است. وسعت فراوان سرزمیني در کنار تنوع 

شده که اين سرزمین درصد قابل  نظیر باعث اقلیمي کم

شده را  و جانوری شناخته گیاهي های گونهتوجهي از تمام 

وجود  توان ميدر خود جای داده باشد. در کنار آن 

نخورده طبیعي و  بکر و دست های ديدنيو  ها سرزمین

معیشتي  های شیوه حتي و توجه فرهنگي، با تنوع بسیار قابل

 های تجربهعنوان  بسیار گسترده را نام برد که همگي به

ز اهمیت دست اول برای مسافرين اکوتوريسم حائ

 .باشند مي
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در زمره مناطق مهم هدف  توان مياستان لرستان را 

شمار  هبندی و ب ستي کشور گروهگردشگری و اکوتوري

کشور است که انواع  های استاندود عاز م لرستان .آورد

تاريخي و  های جاذبهطبیعي بارز، انواع  های جاذبه

 های جاذبهمانند و پراهمیت و نیز انواع  شناسي بي باستان

نشیني با سنن و آداب  زندگي عشايری و کوچفرهنگي )

استان اين . از طرفي هرچند باشد ميويژه و...( را دارا 

 و منابع نظر از عنوان پهنه مهم هدف گردشگری به

و اکوتوريستي در ابعاد کمي و کیفي  گردشگری های جاذبه

خود موجب جذب  غني است، اما اين منابع خودبه

بخش گردشگری نخواهند شد. بنابراين  گردشگر و توسعه

گردشگری و اکوتوريستي  های جاذبهبرای تبديل منابع و 

 های ريزی برنامه با است الزم گردشگری، محصوالت به استان

منظور تأمین نیازهای گردشگران  منسجم، اين منابع به

گويي به تقاضای بازارهای مختلف  مختلف و پاسخ

هکارهايي جهت به فعلیت گردشگری مجهز و با ارائه را

اکوتوريستي استان، زمینه را برای  های تواندرآوردن 

عنوان قطب  توسعه اکوتوريسم فراهم نمود و استان را به

نجا که استان آاز  معرفي نمود. اکوتوريستي منطقه و کشور

 چیتاکنون ه امااست بشارها معروف آن یلرستان به سرزم

ان منطقه نمونه عنو بهن استان يا یبشارهاآک از ي

در  لذا ده استیئت دولت نرسیب هيبه تصو یگردشگر

آبشار استان براساس  7ن یشده است تا از ب ين مقاله سعيا

يک  یگردشگر های جاذبهمطرح در انتخاب  یارهایمع

ن یبه مسئول یعنوان منطقه نمونه گردشگر به آبشار را

 شنهاد شود.یپ

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

ای است که  دشگری فرايند پیچیدهصنعت گر ی توسعه

درگیر با  های گروهالمللي و ملي و  بین ی توسعهعوامل 

گذاری را دربر  ريزی و قانون سیاست دولت، برنامه

. در حال (Tefler and sharply, 2008: 80. )گیرد مي

حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعي خود 

درآمدهای گردشگری و  کنند ميرا از گردشگری دريافت 

. اين برند ميکار  خود به های زيرساخت ی توسعهرا برای 

در دنیای ارتباطي امروز يک حرکت جديد و يکي  صنعت

تلقي  ها تمدنثیرگذار ارتباطي بین أاز عناصر مهم و ت

 از يکي تنها نه گردشگری صنعت رو . از اينشود مي

جهت  درآمدزای جهان و عاملي در های فعالیت ترين مهم

اقتصادی است، بلکه موجب شناخت  ی توسعهتسريع 

 هاست آناز هم و تقويت فرهنگ بومي  ها ملت

(Salarvandian & Mehrabadi, 2008: 11 .) با اين

 ترين بزرگشده، توريسم  اساس برآوردهای انجاموجود بر

طوری که تولید  ، بهباشد ميفعالیت اقتصادی جهان 

تريلیون  2/3 برابر 1992ناخالص ملي گردشگری در سال 

درصد تولید ناخالص ملي جهان( و  6)در حدود  دالر

میلیون نفر بوده  127ين صنعت تعداد نیروی شاغل در ا

از سويي صنعت گردشگری و (. Farzin, 2008: 1است )

میلیون شغل در سراسر دنیا ايجاد  200 مسافرت حدوداً

ل شغل يک شغ 4/12طور متوسط از هر  هکرده است و ب

که در سال  شود ميمتعلق به اين صنعت است. تخمین زده 

شغل  11میلیون يعني از هر  250اين افزايش به  2010

 (.Dram & Mor, 2009: 9) برسد

پرسابقه و تاريخي ايران است. حیات  های استانلرستان از 

تاريخي  های جاذبهشده تا   ديرين در استان لرستان موجب

تاريخي  های دورهع بوده و در اين استان بسیار متنو

بسیاری را فراگیرد. از طرف ديگر موقعیت استقرار و تنوع 

نظیر  بي های جلوهگیری  اقلیمي استان نیز موجب شکل

ارزش تلقي است که از نظر جذابیت بسیار با هطبیعي شد

( کوهستاني %80. پهنه وسیعي از استان )حدود شوند مي

بزرگ و کوچک  ایه دشتو  ها بلندیاست. مجموعه اين 

تنگ، رودهای  های درهانداز زيبا،  با چشم ها آنمابین 

در مسیرهای طوالني  ها رودخانهزيبای  های کرانهفراوان، 

طبیعي و مصنوعي پشت  های درياچه ،سارها خود، چشمه

، جملگي انبوه و گاه تنک بلوط های جنگل، سدها و بندها

رستان را گردشگری طبیعي استان ل های جاذبهمنابع و 
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آب و خشک و  که در عرصه فالت کم دهند ميتشکیل 

با . متمايز و جذاب است گرمي چون ايران فضايي کامالً

بودن جايگاه استان لرستان در اقتصاد ملي و  توجه به پايین

اين استان و نیز  های محرومیتوجود تنگناها، مشکالت و 

ترکیب جمعیتي جوان و متقاضي کار و عمق مشکالت 

تاری اين منطقه، الزم است تا با استفاده از تمامي ساخ

، ايجاد ها محرومیتدر جهت رفع  ها قابلیتامکانات و 

های مختلف اقدام گردد. در  اشتغال و کسب درآمد از راه

 های توانبرداری از  اين راستا با توجه به اينکه بهره

ای پويا و فعال  زمینه تواند مياکوتوريستي در هر منطقه 

 استان توسعه آن درپي داشته باشد و آبشارهای برای

اکوتوريستي منطقه و کشور  های جاذبه ترين مهم از لرستان

آبشارهای هفتگانه بیشه،  ن منظوریبه هم، آيند ميشمار  هب

گريت، آب سفید، نوژيان، وارک، چکان و افرينه مورد 

. با توجه به موارد گفته شده، ضرورت اين گیرد ميارزيابي 

 .گردد ميش بیش ار پیش مشخص پژوه
 

 اهداف پژوهش

عنوان منطقه  استان لرستان به یبشارهاآ يکيانتخاب  ـ

 .ینمونه گردشگر

منظور  به لرستان استان یبشارهاآ یبند تياولو ـ

 ها. رساختينمودن ز در جهت فراهم یگذار هيسرما

 

 االت پژوهشؤس

در  یرل باالتیاستان لرستان پتانس یبشارهاک از آي کدام ـ

 دارد؟ یک منطقه نمونه گردشگريشدن به  ليجهت تبد

در ر را یثتأ ترين بیش ،های اقلیمي ويژگي اریمعآيا  ـ

 دارد؟آبشارها  یبند تياولو
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گذاری و حفاظت از محیط زيست به مديران ياری  سرمايه

 رساند.

در ارزيابي مناطق و جوامع  ،(2007) 2جیا و هنگ ـ

 جنوب غربي چین( های استانتوريستي )مطالعه موردی 

عامل  4به بررسي  PCAو  AHPبا استفاده از تکنیک 

تولید، بازار، صنعت و مشارکت مردمي در بخش 

پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که   ها آنگردشگری 

ن های استان نو  3سیچوا ين شرايط، دارای بهتر 4يونیا

وضعیت متوسط و  گوانژیو  5چون کین های استان

7تبتو  6ژو گوی ها استان
 وضعیت ضعیفي برخورداراند. از 

ای به اين نتیجه  در مقاله (،2014مبارکي و همکاران ) ـ

 شهرستان اکوتوريستي توان ی هنقش به توجه با که اند رسیده

، گوناگون اقلیمي های نقشه ترکیب حاصل که اصفهان،

های  شناسي، هیدرولوژيکي، توپولوژيکي و نقشه زمین

گردی  ي است، شهرستان از نظر توان طبیعتسدستر

 سطح نیست. همسان و هم

دره توتیا با  های جاذبهدر ارزيابي  (،1388نوروزی ) ـ

هدف تبديل آن به يک سايت گردشگری عواملي مانند 

سیسات گردشگری ناشي از عدم تأ های جاذبهانزوای 

گردشگری، عدم فعالیت  ربنايي، عدم استقالل متوالي امرزي

رساني و تورم موجود که  تبلیغاتي و اطالع های زمینهدر 

_____________________________________ 
1. Dang and King 
2. Jia and Hong 
3. Sichuan 
4. Yunnan 
5. Chongqin 
6. Guizhou 
7. Tibet 
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را از  نمايد ميرا دچار شکست  ها ريزی همه برنامه

 .شمارد ميمشکالت اصلي اين امر بر 

   بندی آمايشي پهنهدر  (،1389همکاران ) بهنیافر و ـ

ويکرد ارزيابي چند عامله و حوضه آبريز گلمکان با ر

             حدود، توسعه گردشگری منظور به AHP استفاده از مدل

 ی توسعهواجد قابلیت برای را درصد از حوضه  12

قابلیت توسعه را با  درصد از حوضه 46 ،گردشگری

 42صورت مشروط با رعايت جوانب اکولوژيکي و  به

ت هر توسعه گردشگری تحرا جهت درصد باقي حوضه 

 .دهد ميتشخیص شرايطي ممنوع 

ای با استفاده از روش  در مقاله (،1388ياری )بدری و  ـ

AHP  منطقه  8پس از تعريف معیارهايي، از میان تعداد

منطقه  3 احمد بوير و گردشگری در استان کهگیلويه

 گرفت، و نمونه گردشگری مورد گزينش قرار عنوان به

روشي است  هترين( بAHPاين روش ) اشاره کردند که

 از کدام از معیارهايي که ترکیبيکه در آن اهمیت هر

 .گیرد مي قرار مدنظر است وکیفي کمي معیارهای

نامه کارشناسي ارشد خود به  در پايان (،1390) حسنوند ـ

اکوتوريسم  توسعه منظور به لرستان استان آبشارهای بررسي

اين  به اين نتیجه رسید کهswot با استفاده از تکنیک 

منظور توسعه اکوتوريسم  آبشارها دارای پتانسیل بااليي به

و در پايان راهکارهايي برای  باشند ميدر استان لرستان 

 يابي به هدف فوق ارائه داده است. دست

 محدوده مورد مطالعه
    درجه و 32مربع، در کیلومتر 28064استان لرستان با 

ي از خط دقیقه عرض شمال 22درجه و  34دقیقه تا  37

دقیقه  03درجه و  50دقیقه تا  51درجه و  46استوا و 

است. اين  چ واقع شدهالنهار گرينوي طول شرقي از نصف

درصد از مساحت کشور، از  7/1داشتن  براستان با در

از شرق با استان  ،مرکزی و همدان های استانشمال با 

 و چهارمحال و خوزستاناصفهان، از جنوب با استان 

همجوار و کرمانشاه های ايالم  و از غرب با استانبختیاری 

کوهستاني در ـ  علت گستره وسیع قلمرو دره بهاست. 

، ها دامنهو  ها کوهدر  ها آبراههاستان لرستان، عبور 

است که از منابع و  وجود آورده آبشارهای زيادی را به

شمار  مهم گردشگری و اکوتوريستي استان به های جاذبه

طبیعي و  های توانمندیرهای استان از . آبشاآيند مي

شمار  هارزش استان لرستان و کشور باکوتوريستي بسیار با

آبشارهای آبشارهای استان شامل  ترين مهم. آيند مي

گانه بیشه، گريت، آب سفید، نوژيان، وارک، چکان و  هفت

 .(1)شکلگیرد ميافرينه  که در اين تحقیق مورد ارزيابي قرار 
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 ه گرديده است.ئبشارها اراآموقعیت مطلق و نسبي اين  ،1در جدول 
 

 بشارهای استان لرستانموقعیت آ. 1جدول 
 شخصاتم

 بشارآ        

 بشارآنام 

 طول

 جغرافیايي

عرض 

 جغرافیايي

ارتفاع از سطح 

 )متر( دريا

 بشارآارتفاع 

 )متر(

 عرض

 بشارآ

 )متر(

نام 

 شهرستان

ف تا 

 مرکز

 استان

km 

کز ف تا مر

 شهرستان

km 

 ف تا  شهر

km 

 ترين نزديک

 روستا

 

 تعداد

 گردشگر

 سالیانه

 35000 بیشه 30 30 73 درود 20 58 1178 33.19.50 48.52.54 بیشه 

 20000 آباد اسالم 15 50 50 بادآ خرم 17 15 2100 33.14 48.71 گريت

 20000 کیزاندره 90 90 180 الیگودرز 8 65 2500 32.59.36 49.34.44 آب سفید

 12000 نوژيان 38 51 51 بادآ خرم 5 95 990 33.16.05 48.47.33 نوژيان

 1500 دارخاتون 60 60 60 بادآ خرم 6 75 2250 33.13.33 48.40.48 وارک

 3000 بادآ حسین 30 90 140 الیگودرز 8 30 2309 33.09.42 49.18.13 چکان

 3000 رينهاف 10 38 60 پلدختر 17 15 900 33.20 47.53 افرينه  

 1390نقشه راهنمای گردشگری استان لرستان سازمان میراث فرهنگي سال  ماخذ:

 

 روش پژوهش

، روشي است منعطف، (AHP)مراتبي  فرايند تحلیل سلسله

گیری در شرايطي که  قوی و ساده که برای تصمیم

را با  ها گزينهگیری متضاد، انتخاب بین  معیارهای تصمیم

 گیرد ميمورد استفاده قرار  ،سازد ميمشکل مواجه 

(Bertolini,2006:424) .که  يمراتب سلسله یلتحل يندفرآ

پیشنهاد  1970( در دهه Saaty) يتوسط توماس ساعت

  ساعتي معتقد (.Fazelnia & et al: 2010: 5است ) شده

تا يکي از  کند ميريز کمک  به برنامه AHPاست که 

 نمايد نتخابا مشکالت رفع برای ها گزينه ترين مناسب

(Saaty,2008:108) .کاربرد فضايي اين بار  برای اولین

( در Oswald Marinoniمدل توسط اوسوالد مارينیوی )

. (Marinoni,2007:3)کار گرفته شد  هب Arc Gis افزار نرم

 ،(AHP) روشمراتبي با استفاده از  در فرايند تحلیل سلسله

، معیارها، مراتبي، شامل هدف بعد از تعیین سطوح سلسله

برای  ها مجموعه، مقايسه زوجي بین ها گزينهزيرمعیارها و 

، ها مجموعهدهي به  . در عین وزنشود ميدهي انجام  وزن

، که گیرد ميصورت  ها قضاوتتجزيه و تحلیل سازگاری 

دهي تمام معیارها،  باشد. پس از وزن 1/0بايد کمتر از 

  نسبت به  اه گزينه، مقايسه کلي ها گزينهمعیارها و زير

 شود ميصورت نمودار ظاهر  هدف انجام و نتیجه مقايسه به

 
(Khorshid Dust & Aali, 2009: 1 .) آبشارهای مورد

هايي چون قابل  مطالعه براساس معیارها که دارای ويژگي

دار بودن،  معني اسب،مفهومي من بودن، داشتن بنیان درک

وضوع، بودن با م  ، مرتبطها واقعیتبا  داشتن تناسب

 برخوردار بودن از سادگي، برخوردار بودن از اعتبار علمي

(Office of rural development planning, 2007: 220) 

 براساس نظر کارشناسان گردشگری استان انتخاب شدند.

مورد بررسي و ماهیت موضوع،  های مؤلفهبا توجه به 

. باشد مي «تحلیلي ـ توصیفي»اين پژوهش  ويکرد حاکم برر

اين تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در بخش ادبیات 

آوری اطالعات از روش اسنادی و  تحقیق، برای جمع

است. در راستای   ای و میداني استفاده شده کتابخانه

گانه استان لرستان پس از  بشارهای هفتآبندی  اولويت

ثر در ؤتعیین مباني نظری و تعريف معیارهای اصلي م

و اطالعات  آمار گردشگری، های لیتفعا ی توسعه و انتخاب

آوری شده است  های میداني جمع موردنیاز از طريق بررسي

های  وری اطالعات در اين تحقیق از تکنیکو جهت گردآ

استفاده شده است. در  برداری فیشمصاحبه، مشاهده و 

ای از معیارها  ضمن برای انتخاب معیارها ابتدا مجموعه

داخلي و از مطالعات ستفاده شناسايي شد و در نهايت با ا

خارجي و نیز مصاحبه با کارشناسان گردشگری استان 
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معیار نهايي انتخاب شد، در ضمن برای تجزيه و  9تعداد 

 Expert Choiceافزارهای  و نرمAHP  از مدل ها دادهتحلیل 

معیارهای زير معیارها و ،2جدول  استفاده شده است. در 

بشارهای استان لرستان ارائه آبندی   مورد نظر برای اولويت

 ده است.گردي

 

 بشار در استان لرستانآبندی و انتخاب بهترين  معیارها وزير معیارهای مورد بررسي جهت اولويت. 2جدول 

 زيرمعیار معیار

 پوشش گیاهي محدوده.6 مسیر موجود در های جاذبه. 5 بشارآوضعیت بصری . 4ب آدبي . 3 بشارآعرض .2 بشارآارتفاع . 1 بشارآگردشگري  هاي ويژگي

 قابلیت بازديد در طول سال .3بشار آبودن  معروفیت و شناخته. 2 تعداد بازديدکنندگان در طول سال. 1 وضع موجود از نظر گردشگري

 وستار ترين نزديک. 4 شهر ترين نزديک. 3 مرکز شهرستان. 2 مرکز استان ترين نزديکفاصله تا . 1 نزديکي به کانون گردشگرفرست

 بشار جهت توسعهقابلیت اراضي محدوده آ فضا و. 3 جهت شیب غالب اراضي. 2 میزان شیب اراضي. 1 تووپوگرافي

 tciشاخص  اسايش اقلیمي بر اساس .7فتاب . ساعات آ6 سرعت وزش باد. 5 تعداد روزهای يخبندان. 4 میزان بارش. 3 رطوبت نسبي .2 میانگین دمای هوای سالیانه. 1 اقلیمي هاي ويژگي

 )پمپ بنزين و گاز( رساني سوخت. 8 ونقل وسايل حمل .7 مخابرات. 6 آب آشامیدني بهداشتي. 5 رساني برق. 4 گازرساني. 3کیفیت جاده . 2 دسترسي های راه. 1 سیسات زيربناييأت

 ميامنیتي و انتظا. 4 خدمات بهداشتي و درماني. 3 اقامتي .2 خدمات پذيرايي. 1 تجهیزات و خدمات

 داب و رسوم خاص موجود در منطقه. آ3وازی ن مهمان .2 میزان مشارکت مردم محلي در زمینه توسعه گردشگری. 1 اجتماعي و فرهنگي هاي ويژگي

 نشست زمین .4 لرزه خیزی .3رانش زمین  .2خیزی  سیل. 1 بشارمخاطرات طبیعي محدوده آ

 

 ينظر يمبان
بار در  نخستین )اکوتوريسم( اصطالح گردشگری طبیعي

کار برده  توسط هکتور سبالوس السکوريان به 1988سال 

شد. در حقیقت گردشگری طبیعي عبارت است از 

گردشگری با هدف مشاهده و مطالعه طبیعت بکر، حیات 

مختلف و نیز رسیدن به آرامش در  های فرهنگوحش و 

« صنعت»راً واژه یاخ(. Zahedi, 2006: 90) محیط طبیعي

ا ي« یگردشگر» ی کنار واژه ده درين پديعرف اعنوان م به

رواج « سميصنعت تور»ب یگرفته و ترک قرار« سميتور»

از کشورها  ين اصطالح هنوز در برخيافته است. البته اي

عمالً  یت گردشگریبه خود نگرفته و فعال يرسم ی جنبه

ن درحالي ياست. ا« خدمات»بخش  یها تیجزو فعال

ت یاهم ياز نظر قانون« عتصن»رش اصطالح يست که پذ ا

« صنعت»ک يعنوان  به یرا اگر گردشگريدارد. ز یاديز

مند گردد.  بهره يتواند از اعتبارات صنعت يشود، م يتلق

ده يک صنعت، به مثابه پدين صنعت فراتر از يامروزه ا

خاص  های پیچیدگياست که  يو اجتماع يجهان یايپو

 (.Polshir consult engineers, 2009: 12) دارد را خود

 

 يم گردشگریف و مفاهيتعار

 1گردشگر .الف

کلمه گردشگر يا جهانگرد از قرن نوزدهم معمول شد 

(Parsaei, 2004: 16 .)گردشگر به 2در فرهنگ وبستر ،

شود که برای سرگرمي و تفريح يا به قصد  کسي اطالق مي

گردشگر (. Kazemi, 2006: 21) کند مي سفر فرهنگي امور

توريست در زبان فارسي است و آن کسي  ی همعادل واژ

 مقصدهای به مبدأ يک از گردشگری، های انگیزه با که است

فراغت خود برای  زمان از بتواند کند، تا مي سفر گردشگری

 های ها و ديگر فعالیت تفريح، استراحت، بازديد از ديدني

 (.Rahnamaeei, 2013: 22) گیرد بهره بخش لذت

 ی کلمهاز  tourismگری يا لغت گردش :گردشگري .ب

tour است؛ اين کلمه که ريشه  شده  معنای گشتن گرفته به

معنای دورزدن، رفت و برگشت  به turnsدر لغت التین 

و مقصد و چرخش دارد، از زبان يوناني به  أبین مبد

اسپانیايي و فرانسه و در نهايت به زبان انگلیسي راه يافته 

 رهنگ وبستردر ف(. Heydari, 2008: 9) است

(Webster) شود که برای  گردشگر به کسي اطالق مي

_____________________________________ 
1. Tourist 
2. Webster's dictionary 
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در  کند. سرگرمي و تفريح يا به قصد امور فرهنگي سفر مي

معنای  ی گردشگری به کلمه (Longman) فرهنگ النگمن

است. اين لغت  مسافرت و تفريح برای سرگرمي معنا شده

معنای مسافرت برای تفريح  در فرهنگ الروس به

مفهوم « WTO»سازمان جهاني توريسم است.  آمده

که مکاني را به  برد ميکار  گردشگری را برای افرادی به

سال به قصد  ساعت و کمتر از يک 24مدت بیش از 

که هنگام  هايي آن، به جز کنند ميبازديد و تفريح ترک 

 .(Canzales,1991:53) آورند ميدست  بازديد پولي را به

عبارات در وصف  لغت فارسي، اين های فرهنگدر 

گردنده، آنکه در اقطار عالم  گردشگر آمده است: جهان

بسیار سفر کند و سیاح کسي که در شهرها و کشورهای 

 (.Kazemi, 2006: 21)ديگر سیاحت کند 

منطقه نمونه گردشگری  :1مناطق نمونه گردشگري .ج

قانون تشکیل سازمان  8فضايي است که به استناد ماده 

نحوه تشکیل  اجرايي نامه آيین و ردشگریگ و فرهنگي میراث

در  6/5/1386 و اداره مناطق نمونه گردشگری مصوب

منظور  طبیعي به و مذهبي فرهنگي، تاريخي، های جاذبه جوار

ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتي 

. مناطق نمونه گردشگری برحسب شود ميتاسیس و اداره 

المللي، ملي،  بین به چهار سطح )مساحت مصوب( ظرفیت

استاني و محلي برای ارائه خدمات به گردشگران داخلي و 

 (.Ahmadi, 2009: 27) گردند ميخارجي ايجاد 

معني  در فرهنگ عمید واژه ارزيابي به 2ف ارزيابييتعر .د

 تعريف شده است برآورد ارزش و بهای يک شئ

(Hekmatnia: 2006: 298 .)يند تجزيه و تحلیل افر

ها با توجه به  حل ها يا راه ها يا پروژه برنامهشماری از 

امتیازات و معايب نسبي آنها به طريق منطقي و با توجه به 

 ,Ziari) باشد ها و معیارهای برنامه مي اهداف و آرمان

است که برای  ارزيابي عبارت از فرايندی(. 118 :2009

 (.Hall: 2003: 86) شود ميبندها اجرا   تعیین اولويت

_____________________________________ 
1. Tourism sample regions 
2. Assessment 

نامه دهخدا اولويت از  در لغت :3بندي ف اولويتيتعر .ه

برتری و رجحان و تفوق و افضلیت و معنای  نظر لغوی به

است. در فرهنگ لغت معین اولويت  سبقت و تقدم

مالکي  معنای برتری داشتن آمده است. اولويت معیار و به

و  ها برنامهاجرای  ،ها مشي ، خطها هدفاست که توسط آن 

يک از مقوالت ياد و تقدم و تاخر هر سنجند ميرا  ها پروژه

 بندی گويند شده را نسبت به موارد مشابه را اولويت

(Ziari, 2009: 14.) 

فرود يا ريزش ناگهاني جريان آب يک رود : 4آبشار .ي

پرشیب در مسیر جريان آب، به بر اثر وجود بريدگي 

طور معمول چنین  ه. بانجامد ميآمدن آبشار پديد

که يک  پیوندد مي وقوع بهرشیبي در محلي پ های بريدگي

قشر سنگي سخت در مسیر رود، به يک قشر سست 

سست را  های سنگراحتي  ، در نتیجه آب بهشود ميمرتبط 

. آورد ميوجود  هحفر کرده و سپس بريدگي شیب را ب

برخي از آبشارها همچنین هنگام فرود آب از روی کوه 

، حجم جريان آب، حسب ارتفاع. آبشارها برآيند ميپديد 

شده در محل ريزش آب و امکان  گستره آبگیر تشکیل

دسترسي، از ارزش تفرجگاهي متفاوتي برخوردارند. اما 

از منابع تفرجگاهي بالقوه در مناطق کوهستاني  ها آنبیشتر 

 های آبان که از رژيم جري شوند ميکشور محسوب 

 (.Rezvani, 2008: 51-50) سطحي مطلوب برخوردارند
 

 تحقیقج يو نتا ها افتهي
 ها گزينهارها و یرمعيارها زیمحاسبه وزن مع

با کمک  ،يانتخاب معیارهایوزن معیارها و زيردر ابتدا 

و  کارشناسان درگیر با مقوله گردشگری متخصصین و

 جينتاانجام شد که  Expert Choiceافزار  توسط نرم

مده است. آ ،3ارها در جدول یمع يسه زوجيحاصل از مقا

ارها یرمعيز يسه زوجيارها به مقایمع يوجزسه يعد از مقاب

 يسه زوجيمقاج حاصل از ينتا ،4در جدول  د،ياقدام گرد

_____________________________________ 
3. Priority 
4. Waterfall 
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 بشار را وآ یگردشگر یها يژگيار وی، معیاریرمعيز

را مالحظه  معیارهارين زيک از ايهر يوزن نسب تاًينها

 ارهایمع ريز يتمام يوزن نسب ،5در جدول  .نمايید مي

 ده است.يارائه گرد
 

 

 يارها و محاسبه وزن نسبیمع يسه زوجيمقا. 3جدول 

 هاي ويژگي ارهایمع
 يگردشگر

 بشارآ

 هاي ويژگي
 يمیاقل

وضع موجود 
از نظر 
 يگردشگر

سات یتاس
 ييربنايز

به  يکينزد
کانون 

 گردشگرفرست

زات یتجه
 و خدمات

 مخاطرات
 يعیطب

 محدوده
 بشارآ

 هاي ويژگي يتووپوگراف
و  ياجتماع
 يفرهنگ

 يوزن نسب
 اریمع

 /.280 8 7 2 6 3 4 5 1.5 1 بشارآ يگردشگر هاي ويژگي
 211/0 7 6 1.5 5 2 3 4 1 - يمیاقل هاي ويژگي

 157/0 3 2 3 1.5 2 1.5 1 - - يوضع موجود از نظر گردشگر
 105/0 4 3 2 2 1.5 1 - - - ييربنايسات زیتاس
 091/0 5 4 1.5 3 1 - - - - به کانون گردشگرفرست يکينزد
 058/0 2 1.5 4 1 - - - - - زات و خدماتیتجه

 042/0 6 5 1 - - - - - - بشارآمحدوده  يعیمخاطرات طب
 032/0 1.5 1 - - - - - - - يتووپوگراف

 024/0 1 - - - - - - - - يو فرهنگ ياجتماع هاي ويژگي
 

دست  ترين امتیاز را به ر متخصصان گردشگری بیشهای گردشگری آبشار از نظ کنید معیار ويژگي طور که مالحظه مي همان

 است.ورده آ
 

 ارهایرمعيز يبشار و محاسبه وزن نسبجاذبه آ یارهایرمعيز يسه زوجيمقا. 4جدول 

 اریمع یارهایرمعيز
 بشارآجاذبه  يگردشگر هاي ويژگي

ت یوضع
 بشارآ يبصر

 بشاررض آع بشارآارتفاع  بآ يدب
 ياهیپوشش گ
 بشارآمحدوده 

موجود در  ايه جاذبه
 بخش

 يوزن نسب
 اریرمعيز

 319/0 3.5 3 3 2 1.5 1 بشارآ يبصر تیوضع
 219/0 2.5 2 2 1.5 1 - اب يدب

 160/0 2 1.5 1.5 1 - - بشارآ ارتفاع

 111/0 1.5 1 1 - - - بشارآ عرض

 111/0 1.5 1 - - - - بشارآ محدوده ياهیگ پوشش
 081/0 1 - - - - - بخش ر ویمس در موجود هاي جاذبه

 

 ارهایر معيز يتمام يوزن نسب. 5جدول 
 158/0 ييرايپذ 191/0 ت راهیفیک يمیاقل هاي ويژگي 181/0 بشارآت یمعروف ابشار يگردشگر هاي ويژگي

 فرهنگي و ياجتماع هاي ويژگي 191/0 حمل ونقل وزن اریر معيز به کانون گردشگر فرست يکينزد وزن اریر معيز
 یبصر تیوضع

 بشارآ
 TCI 346/0 وزن اریر معيز 319/0

 يرسان سوخت
 ن و گاز(ي)بنز

 وزن اریر معيز 148/0

 455/0 يمشارکت مردم 089/0 يدنیشامآب آ 212/0 انهیسال ین دمایانگیم 487/0 91 219/0 بآ يدب

 077/0 يرسان برق 153/0 انهین بارش سالیانگیم 289/0 مرکز شهرستان 160/0 بشارآ ارتفاع
ص داب و رسوم خاآ

 يمحل
347/0 

 178/0 شهر 111/0 بشارآ عرض
 يفتابآن ساعات یانگیم

 انهیسال
 199/0 یمهمان نواز 059/0 يگازرسان 110/0

 ياهیگ پوشش
 ابشار محدوده

 047/0 روستا 111/0
خبندان ي یتعداد روزها
 انهیسال

 054/0 مخابرات 079/0
 يعیمخاطرات طب

 بشارآمحدوده 
 موجود های جاذبه

 خشو  ب ریمس در
 يتووپوگراف 081/0

ن سرعت باد در یانگیم
 طول سال

 وزن اریر معيز زات و خدماتیتجه 057/0

 وزن اریر معيز يوضع موجود از نظر گردشگر
 ين رطوبت نسبیانگیم

 انهیسال
 386/0 یزیخ لیس وزن اریر معيز 042/0

 277/0 یزیخ بهمن 361/0 يو انتظام يتیامن يير بنايسات زیستأ 637/0 قابل توسعه یفضا وزن اریر معيز

 196/0 یزیخ لرزه 274/0 يدرمان يبهداشت وزن اریر معيز 258/0 يب اراضیش 480/0 دکنندهيتعداد بازد

د در يت بازدیقابل
 طول سال

 141/0 نیرانش زم 207/0 ياقامت 191/0 يراه دسترس 105/0 بیجهت ش 340/0
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معیارها و تک  تک زوجي ی هدهي و مقايس پس از وزن

 یبشارهاآ) ها گزينهدر  ها آنمعیارها، به تعیین وزن زير

ارها یمع ينسبتعیین وزن  یبرا، خته شد( پردامورد مطالعه

 یاز براینمورد اطالعاتابتدا  ها گزينهارها در یمعريز و

لرستان(  استان یبشارهاآ) ها گزينهسه يسنجش و مقا

 های داده) حیداشتن اطالعات صح د.يگرد یورآ جمع

 ها گزينهک از ينان( در مورد هریو قابل اطمدرست 

منظور به  نين بديق بود بنابرایبخش تحق ترين مهم

راث یسازمان م های دادهاقدام و از  يدانیمشاهدات م

ز یاستان لرستان ن یو گردشگر يع دستيصنا يفرهنگ

 .(6)جدول دياستفاده گرد

 

 يمورد بررس یبشارهاارتفاع آ يسه زوجيمقا. 6جدول 
 يوزن نسب گريت افرينه وارک چکان بیشه آب سفید نوژيان بشارآنام 

 276/0 6 6 1.3 4 2 1.5 1 نوژيان

1.7/1 2 1.5 1 - آب سفید  4.8 4.8 177/0 

 143/0 4.8 4.8 2/1 1.5 1 - - بیشه

 102/0 4 4 3/1 1 - - - چکان

 227/0 4 4 1 - - - - وارک

 038/0 1 1 - - - - - افرينه

 038/0 1 - - - - - - گريت

 

ر يشدن بحت از ارائه سا ياز طوالن یریمنظور جلوگ به

 ارهایرمعينسبت به ز ها گزينه يسه زوجيجداول مقا

  ها گزينه يفقط وزن نسب ،7د و در جدول يگرد یخوددار

     یبرا مناًض گردد ميمربوطه ارائه  یارهایمعريدر ز

      تعیین وزن نسبي زيرمعیارها از و  يسه زوجيمقا

استفاده شده است. در ضمن  Expert Choice افزار نرم

يک از زير نیز وزن اصلي هر ،7آخر جدول  (wj)وزن 

باشد که از  معیارهای مورد مطالعه در پژوهش مي

ها  تک زيرمعیارهای آن ضرب وزن معیارها در تک حاصل

 .دست آمده است به

زم مکانی: بشار برترآمجموع امتیازات نهايي و انتخاب 

بشار برتر، مستلزم اتخاذ يک رويکرد سیستماتیک انتخاب آ

شامل معیارها و میزان  ـنگر است که تمام ابعاد  جانبه و همه

      ها درنظر گرفته شده باشد. در اين مرحله اهمیت آن

 ز مجمـوع امتیازات هر منطقه انجـامبشار برتر با استفاده اآ

 

 

   با تاسيهمـیت رايب مخـتلف اگیرد، ضمن اينکه ض مي

يد رويکرد، انتخاب معیارهای منتخب نیز بااين  از

   دهي نهايي به شرح زيرشده باشد فرايند امتیاز اعمال

 خواهد بود:

کدام از معیارها ابتدا امتیاز هر آبشار نسبت به هر .1

 .(7شود )جدول  صورت يک ماتريس لیست مي به

نظیر همان  wjر کدام از معیارها دامتیاز هر آبشار در هر .2

 .شود معیار ضرب مي

 .دست خواهد آمد امتیازات با هم جمع وامتیاز نهايي به .3

هرچه امتیاز آبشاری بیشتر باشد، از ضريب اهمیت 

بیشتری برخوردار بوده و در اولويت باالتری قرار خواهد 

اساس ه شده بروزن نهايي محاسب،  8گرفت و در جدول 

شارها ارائه گرديده است و در بمراحل قبل برای هريک از آ

توان  بشارها را ميآوضعبت اولويت هريک از  ،9جدول 

 مشاهده نمود.
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 معیارهای مربوطهبشارهای مورد بررسي( نسبت به زيرها )آ وزن نسبي گزينه. 7جدول 

 

 

 

 نسبت به زيرمعیارهای مربوطه )آبشارهای مورد بررسي( ها وزن نسبي گزينه .7ادامه جدول 

 

 

 ها )آبشارهای مورد بررسي( نسبت به زيرمعیارهای مربوطه وزن نسبي گزينه. 7دامه جدول ا

 معیار   

 نام

 بشارآ

برق
 

رساني
گازرساني 
 

ت
مخابرا

امنیتي و 
انتظامي 
بهداشتي 
و درماني 
 

اقامتي
پذيرايي 

ت 
مشارک

 

مردمي
 

آ
ب و 

دا
رسوم

 

ص
خا

 

مهمان
 

ي
نواز

 

 143/0 143/0 123/0 127/0 171/0 054/0 128/0 077/0 143/0 184/0 نوژيان

 254/0 143/0 307/0 129/0 062/0 131/0 057/0 182/0 143/0 088/0 آب سفید

 151/0 143/0 124/0 150/0 302/0 240/0 346/0 275/0 143/0 226/0 بیشه

 165/0 143/0 189/0 144/0 062/0 240/0 115/0 032/0 143/0 045/0 انچک

 107/0 143/0 094/0 144/0 171/0 054/0 137/0 084/0 143/0 184/0 وارک

 116/0 143/0 107/0 153/0 038/0 179/0 088/0 272/0 143/0 184/0 افرينه

 064/0 143/0 057/0 153/0 194/0 103/0 129/0 078/0 143/0 088/0 گريت

 01/0 00/0 01/0 01/0 01/0 02/0 01/0 04/0 00/0 00/0 گاريزناسا

WJ 0080/0 0061/0 0056/0 0209/0 0158/0 0120/0 0091/0 0109/0 0083/0 0047/0 

 

 معیار

 

 آبشار
ي

صر
ت ب

ضعی
و

 

دبي 
آ

 ب

ارتفاع آ
بشار

 

ض آ
عر

بشار
ش گیاهي 

پوش
 

جاذبه
 

ي موحود 
در بخها

ش و مسیر
تعداد بازديدکننده  

فعلي
ص 

شاخ
 

T
C

I
 

ت استفاده در 
قابلی

صول
ف

 

ت 
معروفی

آ
بشار

 

 141/0 133/0 149/0 141/0 116/0 119/0 053/0 276/0 180/0 154/0 نوژيان

 218/0 133/0 094/0 218/0 088/0 119/0 080/0 177/0 180/0 229/0 آب سفید

 333/0 133/0 218/0 333/0 307/0 229/0 278/0 143/0 130/0 250/0 بیشه

 035/0 133/0 096/0 035/0 110/0 229/0 080/0 102/0 099/0 054/0 چکان

 020/0 133/0 160/0 020/0 110/0 119/0 057/0 227/0 180/0 050/0 وارک

 038/0 200/0 130/0 038/0 227/0 065/0 226/0 038/0 180/0 086/0 افرينه

 214/0 133/0 153/0 214/0 040/0 119/0 226/0 038/0 052/0 177/0 گريت

 01/0 00/0 01/0 01/0 01/0 00/0 02/0 02/0 01/0 01/0 گاريزناسا

WJ 0893/ 0613/0 0448/ 0310/0 0310/0 0226/0 0748/0 0730/0 0530/0 0282/0 

 معیار   

 نام 

 بشارآ

میانگین دمايي
ش 

میانگین بار
 

ت 
ساعا

آ
فتابي

تعداد روزهاي  

يخبندان
 

ش باد
ت ور

سرع
ت  

میانگین رطوب

نسبي
 

نحوه  دسترسي به 

آ
بشار

 

ت جاده 
کیفی

دسترسي
 

حمل
 

ونقل
 

ت
سوخ

 
رساني

)بنزين و گاز( 
 

ب آ
آ

شامیدني
 

 143/0 198/0 081/0 122/0 252/0 109/0 166/0 034/0 118/0 158/0 116/0 نوژيان

 143/0 058/0 048/0 122/0 087/0 130/0 118/0 028/0 162/0 105/0 072/0 آب سفید

 143/0 090/0 145/0 168/0 327/0 162/0 128/0 173/0 152/0 158/0 200/0 بیشه

 143/0 058/0 212/0 072/0 046/0 162/0 118/0 173/0 162/0 158/0 200/0 چکان

 143/0 205/0 077/0 072/0 114/0 112/0 166/0 036/0 120/0 221/0 119/0 وارک

 143/0 244/0 329/0 281/0 87/0 162/0 138/0 //383 164/0 041/0 093/0 افرينه

 143/0 147/0 107/0 164/0 087/0 162/0 166/0 173/0 122/0 /158 /200 گريت

 00/0 02/0 02/0 01/0 087/0 00/0 00/0 02/0 00/0 00/0 00/0 گاريزناسا

WJ 0447/0 0322/0 0232/0 0166/0 0120/0 0088/0 0200/0 0200/0 0200/0 0155/0 0093/0 
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 ها )آبشارهای مورد بررسي( نسبت به زير معیارهای مربوطه وزن نسبي گزينه. 7ادامه جدول 

 معیار   

 نام

 بشارآ
ف تا

 

مرکز ا
ستان

ف تا مرکز 
 

شهرستان
ف تا نزد 
 

ک
ي

 
ترين شهر

 

ف تا روستا
 

ت
ضا جه

ف
 

توسعه
 

ب
شی

ب 
ت شی

جه
سیل خیزي 
ت زمین 

نشس
 

لرزه
 

خیزي
ش زمین 

ران
 

 037/0 270/0 143/0 105/0 145/0 149/0 142/0 102/0 107/0 145/0 210/0 نوژيان

 222/0 141/0 143/0 281/0 198/0 210/0 181/0 025/0 054/0 086/0 030/0 آب سفید

 222/0 070/0 143/0 197/0 064/0 038/0 082/0 193/0 149/0 211/0 156/0 بیشه

 222/0 070/0 143/0 077/0 095/0 088/0 108/0 193/0 149/0 085/0 047/0 چکان

 037/0 270/0 143/0 /098 155/0 149/0 150/0 193/0 098/0 133/0 174/0 وارک

 037/0 141/0 143/0 060/0 230/0 251/0 205/0 193/0 237/0 202/0 173/0 افرينه

 222/0 038/0 143/0 182/0 114/0 115/0 132/0 102/0 206/0 137/0 210/0 گريت

 00/0 00/0 00/0 02/0 01/0 01/0 01/0 00/0 02/0 02/0 00/0 گاريزناسا

WJ 0443/0 0263/0 0162/0 0042/0 0203/0 0082/0 0033/0 0162/0 0116/0 0082/0 0033/0 

 

 هفت گانه استان لرستان یبشارهاآ ييوزن نها. 8جدول 
 تيگر نهيافر وارک چگان شهیب دیب سفآ انينوژ بشارآنام 

 144/0 141/0 127/0 112/0 193/0 136/0 147/0 ازیامت

 

 های ابشارهای استان اولويت . 9جدول 

 چگان وارک ب سفیدآ افرينه گريت نوژيان بیشه بشارآنام 

 112/0 127/0 136/0 141/0 144/0 147/0 193/0 ازامتی

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول رتبه
 

 
 گانه استان لرستان های آبشارهای هفت اولويت. 2شکل 

 

 يریگ جهینتبحث و 
 8 دهاولین بار در ما یبرا یموضوع مناطق نمونة گردشگر

 یو گردشگر يقانون تشکیل سازمان میراث فرهنگ

       مناسب یايجاد يک فضا ی هو با انگیز 1382مصوب 

 ی هردن زمینـک راهمـمنظور ف ردشگران بهـگ یهز براـو مج

 
ايدار میراث فرهنگ ی هتوسع  و ي، صنايع دستيپ

با  يو خارج يگذاران داخل و جلب سرمايه یگردشگر

در  يگذاران خارج رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه

و  بهتر بناها يمنظور معرف  هب ييايجاد تأسیسات زيربنا
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و  یو جهانگرد ی، تأسیسات ايرانگرديتاريخ های محوطه

خدمات مناسب به جهانگردان مطرح گرديد  ی هارائ

(Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 

Organization of Kerman Province, 2010: 9 .) در

 يخيتارو  يعیطب های جاذبهوجود  واسطه استان لرستان به

 ييشناسا یمنطقه نمونه گردشگر 35کنون افراوان ت

ف يتعر ین مناطق برمبنايک از اي چیاما تاکنون هاست  شده

ت را به مناطق مستعد و کمتر ين مناطق که اولويا

 يمعرف یاست، منطقه نمونه گردشگر افته دادهي توسعه

 نیگر استان لرستان در بياز طرف د .ده استنکر

مرتفع معروف است  یبشارهاآبه استان کشور  های استان

عنوان منطقه نمونه  بشارها بهن آيک از اي چیاما تاکنون ه

گذار و  هياند تا با جذب سرما نشده يمعرف یگردشگر

بشارها در جهت آن يل ایح از پتانسیصح یزير برنامه

استان و  خصوص بهکشور و  یتوسعه صنعت گردشگر

برداشته  يمحکم های قدمافته استان ي مناطق کمتر توسعه

از تعیین و انتخاب معیارها و در اين پژوهش بعد . شود

بشار آهفت مناسب  ی هنمون ی همعیارهای انتخاب منطقزير

بررسي تعیین شد.  مورد های گزينهعنوان  به معروف استان

، Expert Choiceافزار  دهي در نرم طي مراحل وزن

معیارهای نظر، براساس معیارها و زيرمورد های گزينه

 یبايآبشار ز انتخابي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت

در بین  193/0با ضريب اولويت شه در شهرستان درود یب

 دست آورد. در شترين امتیاز را بهبیگانه  هفت یآبشارها

 يمعرفو  ها گذاری نتیجه بهترين شرايط را جهت سرمايه

استان  یبشارهاآن یدر ب یعنوان منطقه نمونه گردشگر به

ر يساکه ست ین معنا نين به ايالبته ا. باشد ميدارا  را

ست امعن نيبد ل را ندارند بلکهین پتانسياستان ا یآبشارها

 یبشارهاآر ينسبت به سا یط بهتريبشار شراآن يکه ا

برخوردار بوده و در صورت  یگذار هياستان جهت سرما

شاهد بازگشت  تری کوتاهزمان  در مدت یگذار هيسرما

 انيبشار مرتفع نوژآ شهیبشار بآم بود بعد از یه خواهيرماس

قرار گرفته است و  147/0 ياز وزنیبا امت متر( 90)ارتفاع 

 .اند گرفتهقرار  یبعد های اولويتبشارها در آر يسا

 

 هاراهکار
ماه تا يک سال را  6مدت که فاصله زماني  در سطح کوتاه

 گیرد. دربر مي

ح اولیه دسترسي سواره به ايجاد و يا تعمیر و اصال ـ

 پذير به آبشار محل امکان نيتر کينزد

سازی دسترسي پیاده  ايجاد و يا تعمیر و اصالح و ايمن ـ

 به آبشار

 انداز به آبشار ايجاد و يا افزايش نقاط مکث و چشم ـ

ها و  ترانشه ،ها سازی بدنه سازی و ايمن ايجاد مقاوم ـ

 های خطرناک لبه

ا امکان توقف خودروها در ايجاد پارکینگ و ي ـ

 های مشخص و مناسبي از آبشار فاصله

ايجاد سرويس بهداشتي به تعداد موردنیاز برای تعداد  ـ

 های اوج گردشگران موجود در زمان

 ضور راهنما و يا مراقبان گردشگریايجاد فضای ح ـ

 در گردشگران اقامت سکوهای و ها محوطه ايجاد ـ

 محدوده اطراف آبشار

های اطراف آبشار به  ی و ساماندهي محوطهفضاساز ـ

 ی بیشترور بهرهمنظور 

های متنوع تبلیغاتي در سطوح مختلف  تدوين برنامه ـ

 ف.برای معرفي آبشارها و جذب گردشگران مختل

ساخت و نصب بناها و مدت براساس امکان  سطح میان

نیاز و همچنین تعريف و تأمین بودجه تجهیزات مورد

 د.گرد  سال پیش بیني مي 3تا  2 مورد نیاز در حدود

 ،آالچیق ،کمپ ،ساخت فضاهای اقامتي از قبیل کلبه ـ

 .سرا مهمان ،متل

تکمیل فضاهای اداری و خدماتي برای ارائه خدمات  ـ

 امنیت و ايمني در مقیاس مورد نیاز ،گردشگری

 ساخت و تکمیل فضاهای سرويس بهداشتي ـ
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دسترسي سواره اصالح و نوسازی راه  ،تعريض ،تکمیل ـ

 به مجموعه

 های پیاده يي و تکمیل دسترسيآرا محوطه ،سازی محوطه ـ

های حجمي و بصری و  بهسازی و بازسازی ويژگي ـ

 های موجود از جمله آبشار جاذبه

 ـ رفاهي و غذاخوریايجاد فضای خدماتي  ـ

گذاری برای ايجاد  ايجاد امکانات مشارکت و يا سرمايه ـ

 شگریفضاهای تفريحي و گرد

 حاتيتفرها و  اندازی امکانات و تجهیزاتي برای بازی راه ـ

 آبي و سرگرمي گردشگران

 تکمیل و يا افزايش میزان ارتباطات مخابراتي. ،ايجاد ـ

 ،ظرفیتي ،سطح بلندمدت براساس امکان مديريتيـ 

های ساماندهي با تکیه بر  ي و اقتصادی طرحاجراي

 ف سطح امنیتي تدوين و تعري ـها و سرمايه  مشارکت

 ب.منطقه با ايجاد يک حوزه مناس

 ،رفاهي ـطراحي و اجرای يک مجموعه خدماتي  ـ

 فروشگاهي و غذاخوری و...

طراحي و اجرای يک مجموعه اقامتي متناسب با سطح  ـ

بخش  ـعمدتاً  ـهای  گذاری پذيری در منطقه جمعیت

 .گردد يمبیني  سال پیش 10تا  8خصوصي در حدود 

محیطي با تعريف يک  ای رعايت ضوابط زيستتالش بر ـ

 .زيرمجموعه فني و تخصصي

 يجاد يک مرکز تفريحي در اطراف آبشارها شاملا ـ

 های آبي و تجهیزاتي. بازی

 های آبشار با استفاده از ايجاد امکانات ديدن جاذبه ـ

 کابین و چرخ نقاله. تله ،آسانسورها

 ریايجاد يک مرکز خدمات گردشگری در بخش ادا ـ

 .ها برنامهبرای تدوين 
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