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مسـیر گردشـگری، اولویت  بنـدی، 
طول مسـیر، روش کمتریـن فاصله 

از بهتریـن تصمیـم، شـهر دامغان

چکیده
رونــق گردشــگری و جــذب گردشــگر نیازمنــد برنامه ریــزی و هدایــت درســت 
مخاطــب بــرای بهره منــدی از حداکثــر امکانــات و خدمــات اســت. به همین منظــور، 
ــی  ــئلة طراح ــگران، مس ــدگاري گردش ــب مان ــش ضری ــرای افزای ــان ب ــروزه در جه ام
ــی  ــهرهای تاریخ ــه ش ــان ازجمل ــت. دامغ ــده اس ــرح ش ــگري مط ــیرهاي گردش مس
پتانســیل های تاریخــی و گردشــگری شــهری و  ایــران اســت کــه ارزش هــا و 
روســتاهایی بســیاری دارد. هــدف از ایــن پژوهــش، تعییــن مســیرهای گردشــگری بــا 
ــتاها و  ــود در روس ــای موج ــاخص ها و ارزش ه ــی ش ــدی از تمام ــایی و بهره من شناس
شــهر دامغــان و درنظرگرفتــن طــول مســیر گردشــگری به منظــور ارزیابــی، امتیازدهــی 
ــن  ــا در ای ــدی آن ه ــن اولویت بن ــگری و همچنی ــیرهای گردش ــن مس ــن بهتری و تعیی
ــش  ــن پژوه ــق در ای ــت. روش تحقی ــد اس ــل جدی ــری روش ح ــا به کارگی ــه، ب منطق
ــه روش  ــده ب ــه  ش ــر گرفت ــاخص های در نظ ــت. ش ــی اس ــی ـ تحلیل ــی و توصیف کّم
پیمایــش محیطــی، مطالعــات میدانــی و کتابخانــه ای گــردآوری شــده اند کــه 
شــامل شــاخص های فرهنگــی ـ تاریخــی، طبیعــی، مذهبــی، کشــاورزی، مناســبتی 
ـ فصلــی، رویدادهــای تاریخــی و خدمــات زیرســاختی و طــول مســیر اســت. 
ــری  ــی و تصمیم گی ــل، ارزیاب ــه تحلی ــن شــاخص طــول مســیر مســئله را ب درنظرگرفت
چندمعیاره ـ چندهدفــه )بــا هــدف بازدیــد از بیشــترین جاذبــة گردشــگری بــا 
کمتریــن طــول مســیر گردشــگری( تبدیــل می کنــد؛ بنابرایــن در کّمی ســازی داده هــا 
از روش حــل جدیــد )همسان ســازی و کمتریــن فاصلــه از بهتریــن تصمیــم( اســتفاده 
ــیرهای  ــدی مس ــه در الویت بن ــت ک ــی از آن اس ــددی حاک ــج ع ــت. نتای ــده اس ش
ــازه ی  ــم در ب ــن تصمی ــه از بهتری ــن فاصل ــب کمتری ــنهادی، ضری ــگری پیش گردش
0/1۴68 تــا 0/7688 قــرار دارد، کــه مســیر شــاهرود ـ دامغــان در رتبــة اول و مســیر 

ــرار گرفــت. ــة دوازدهــم ق اصفهــان ـ دامغــان در رتب

مقدمه
ضریــب  افزایــش  و  گردشــگری  توســعه  به منظــور 
راهبــردی  برنامه ریــزی  بــه  بازدیدکننــدگان  مانــدگاری 
ــی  ــی، 139۴: 259(. طراح ــری و افالک ــت )صاب ــاز اس نی
مســیرهای گردشــگری یکــی از اقداماتــی اســت کــه بــه 
ــا یکدیگــر  شــناخت و ســنجش پتانســیل ها و ارتبــاط آن هــا ب
ــدی  ــرای پیمــودن مســیر و بهره من می انجامــد و گردشــگر را ب
می کنــد.  ترغیــب  مســیر  در  موجــود  جاذبه هــای  از 
همچنیــن شــناخت و آشــنایی گردشــگران بــا مســیرها و 

ــه وی  ــودن راه ب ــرای پیم ــش رو، ب ــای پی ــی از رخداده گاه آ
ــه لحــاظ روان شــناختی، یکــی از  ــزه  می دهــد؛ چراکــه ب انگی
ــدن  ــرس از گم ش ــد ت ــای جدی ــان در محیط ه ــای انس ترس ه
و  بروجنــی  ضرغــام  ـ36؛   35  :1390 )میســون،  اســت 

.)1۴5  :1390 دلشــاد، 
جریان هــای توریســتی ازطریــق مســیرهای حمل ونقــل 
ــن می شــود.  ــك مقصــد توریســتی مشــاهده و تبیی پیرامــون ی
هرقــدر حجــم گردشــگرهای عبــوری از ایــن مســیرها بیشــتر 
ــد  ــتر مقص ــه بیش ــتر و جاذب ــان بیش ــان دهنده جری ــد، نش باش
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ــان توریســتی و به نوعــی بیانگــر  ــدگاه متقاضی توریســتی از دی
رفتــار حرکتــی توریســت ها در مناطــق اســت )فــرج زاده، 
ــی  ــل اصل ــیرهای حمل ونق ــاس، مس 1387: 109(. براین اس
ــت و  ــت اس ــز اهمی ــردد حائ ــی ت ــاخه های اصل ــم ش درحک
مســیرهای گردشــگردی پیشنهادشــده می توانــد برمبنــای 
ــن مســیرهای گردشــگری  ــن شــاخه های مهــم باشــد. تعیی ای
یکــی از اقداماتــی اســت کــه ســبب ارتبــاط بیــن ارزش هــا و 
همسان ســازی بیــن آن هــا می شــود. یکــی از نظریه هایــی 
می شــود،  مطــرح  گردشــگری  مســیرهای  به ســبب  کــه 
بدین مفهــوم  شاخص هاســت؛  به واســطه  شاخص ســازی 
به واســطه ی  مانده انــد  کم رنــگ  کــه  ارزش هایــی  کــه 
ــان قــرار دارنــد،  ارزش هایــی کــه مــورد توجــه بیشــتر مخاطب
ــع  ــت و حفاظــت شــود. درواق ــان صیان مطــرح شــوند و از آن
باشــد  دســتاویزی  می توانــد  شناخته شــده  شــاخص های 
بــرای دیگــر ارزش هایــی کــه یکــی از عوامــل اصلــی نابــودی 
ــیرهای  ــرح مس ــت. ط ــود اس ــال خ ــه ح ــدن ب ــا، رهاش آن ه
بــرای  جامــع  و  هدفمنــد  برنامــه ای  نه فقــط  گردشــگری 
ــظ و  ــای حف ــی از راه ه ــود یک ــه خ ــت، بلک ــگران اس گردش
ــد. ــمار می آی ــا به ش ــن ارزش ه ــگری در ای ــعه ی گردش توس
ــر  ــایی بهت ــه شناس ــد ب ــگری می توانن ــیرهای گردش مس
و حفاظــت از ارزش هــای تاریخــی بینجامنــد. نــگاه بــه 
شناســایی و شــناخت شــاخص ها و همچنیــن به کارگیــری 
آن هــا بایــد بــه معرفــی بیشــتر و بهتــر آن هــا به منظــور 
اســتفاده در جامعــه کنونــی و به ویــژه اســتفاده مــداوم در آینــده 
ــاخصه ها  ــا و ش ــناخت ارزش ه ــایی و ش ــود. شناس ــر ش منج
دســتاویزی اســت بــرای معرفــی و بهر منــدی از عناصــر 
ــری  ــا بهر ه گی ــوان ب ــد. می ت ــور مانده ان ــه مهج ــی ک باارزش
ــرد  ــه ک ــناخته توج ــای ناش ــر ارزش ه ــه دیگ ــاخص ها، ب از ش

 .)Molina Ruiz et al., 2014(
می تــوان  را  گردشــگری  شــاخص های  و  ارزش هــا 
گردشــگری  و  پایــدار  شــهری  گردشــگری  بخــش  دو  در 
روســتایی پایــدار ـ کــه بــا حفــظ و تقویــت منابــع محیطــی، 
ــر  ــت ـ در نظ ــراه اس ــی هم ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
ــته  ــج دس ــه پن ــوان ب ــتایی را می ت ــگری روس ــت. گردش گرف
ــه اکولوژیکــی(؛  تقســیم کــرد: 1. گردشــگری طبیعــی )جاذب
2. گردشــگری فرهنگــی )جاذبه  هــای فرهنگــی و تاریخــی(؛ 
طبیعــی  بــا جاذبــه  تعامــل  )عالوه بــر  طبیعت گــردی   .3
ــاط  ــی ارتب ــردم محل ــی م ــای اجتماع ــی و هنجاره ــا زندگ ب
مشــارکت  )بــه  دهکــده ای  گردشــگری   .۴ می یابنــد(؛ 
ــتا  ــی روس ــادی و اجتماع ــای اقتص ــگران در فعالیت ه گردش
می پــردازد(؛  دهکــده  خانوارهــای  کنــار  در  اقامــت  و 
و  )افتخــاری  کشــاورزی(  )گردشــگری  گروتوریســم  آ  .5

 .);1389Campbell, 1999; Higham, 2007 ،همــکاران
ــده  ــرح ش ــوع مط ــن موض ــی ای ــه اروپای ــیون جامع در کمیس
اســت کــه گردشــگری روســتایی فقــط گردشــگری کشــاورزی 
ــق  ــگری را در مناط ــای گردش ــه فعالیت ه ــه هم ــت، بلک نیس
روســتایی دربــر می گیــرد. )شــارپلی، 1380( از دیــدگاه 
برخــی محققــان نیــز گردشــگری در نواحــی روســتایی شــامل 
گردشــگری کشــاورزی، گردشــگری مزرعــه، گردشــگری 
.)Higham, 2007( طبیعــی و گردشــگری فرهنگــی اســت
 )1399( همــکاران  و  اکبرپــور  پژوهــش  یافته هــای 
ــی و  ــی، فرهنگ ــی و طبیع ــل محیط ــه عوام ــد ک ــان می ده نش
ــش  ــده بخ ــتاهای مطالعه ش ــادی در روس ــی، و اقتص اجتماع
دینــور، شهرســتان صحنــه، می تواننــد گردشــگری کشــاورزی 
ارزش هــای  براین اســاس،  بدهــد.  توســعه  منطقــه  در  را 
ــر رشــد و توســعه دیگــر  ــد ب ــه می توان ــک منطق موجــود در ی
ارزش هــای آن منطقــه اثرگــذار باشــد. همچنیــن در پژوهــش 
ــم از  ــای مه ــن معیاره ــکاران )1397( در تعیی ــی و هم بروغن
ــی از  ــیر یک ــول مس ــه ط ــد ک ــخص ش ــگران، مش ــد گردش دی

ــت.  ــدگان اس ــرای بازدیدکنن ــت ب ــای پراهمی معیاره
ســمنان  اســتان  شهرســتان های  از  یکــی  دامغــان 
اســت کــه در بخــش شــرقی ایــن اســتان واقــع شــده اســت. 
ــه  ــوده و ب ــور ب ــت کش ــکانیان پایتخ ــان اش ــهر در زم ــن ش ای
صــددروازه شــهرت داشــته اســت. قدمــت تاریخــی دامغــان 
و جاذبه هــای ارزشــمند آن، به ویــژه قلعه هــای روســتایی ـ 
تاریخــی ایــن شــهر، ازجملــه میراثــی اســت کــه شناســایی و 
حفاظــت از آن هــا بــه معنــی حفــظ بخشــی از تاریــخ کشــور 
ایــن جاذبه هــا در شــهر دامغــان و  اســت. پراکنده بــودن 
ــگران  ــدی گردش ــو و بهره من ــون آن از یک س ــتاهای پیرام روس
ــگر از  ــاذب گردش ــیل ج ــترین پتانس ــدگان از بیش و بازدیدکنن
ســوی دیگــر، ایــده طراحــی مســیرهای گردشــگری را یــادآور 
شــده اســت؛ زیــرا به ســبب طراحــی مســیرهای گردشــگری، 
ــالع تاریخــی  ــرای ســایر ارزش هــا همچــون ق ــن امــکان ب ای
ــا  ــه ب ــی ک ــر بناهای ــوم و دیگ ــگ و آداب و رس ــوع، فرهن متن
داشــتن ارزش هــای فــراوان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته انــد 
و روزبــه روز بــه تخریــب و نابــودی نزدیک تــر می شــوند، 
ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــه و حفاظ ــورد توج ــا م ــود ت ــاد می ش ایج
ــگری، راه  ــیرهای گردش ــی مس ــه در طراح ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــهر  ــت، در ش ــی اس ــاخصه های الزام ــی از ش ــی یک دسترس
دامغــان نیــز ـ کــه در گذشــته در مســیر شــاهراه مهــم تجــاری 
ــز  ــر و حائ ــاخصه را باارزش ت ــن ش ــته ـ ای ــرار داش ــم ق ابریش
به ســبب  نخســت،  گام  در  می دهــد.  نشــان  اهمیت تــر 
بررســی راه هــای دسترســی مهــم، چهــار راه اصلــی دسترســی به 
شــهر دامغــان مطالعــه و معیارهــای مدنظــر در آن بررســی شــد. 
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جاذبه هــای  نظیــر  متعــددی  و  متنــوع  جاذبه هــای 
تاریخــی ـ فرهنگــی، بناهــا و بافت هــای تاریخــی و مذهبــی، 
تنــوع در جاذبه هــای طبیعــی از مناطــق سرســبز و کوهســتانی 
بخــش شــمال تــا مناطــق کویــری بخــش جنــوب، برنامه هــای 
مناســبتی ـ فصلــی و محــل رخدادهــا و رویدادهــای تاریخــی 
ــی از  ــاورزی یک ــتاهای آن، کش ــژه در روس ــت؛ به وی ــوده اس ب
ــوالت  ــی از محص ــته یک ــد و پس ــب درآم ــی کس ــع اصل مناب

شــاخص ایــن شــهر اســت. 
در پژوهــش حاضــر، پــس از شــناخت پتانســیل ها، 
ــی ـ  ــاخص های فرهنگ ــامل ش ــه ش ــاخص ها ک ــا و ش معیاره
تاریخــی، طبیعــی، مذهبــی، کشــاورزی، مناســبتی ـ فصلــی، 
رویدادهــای تاریخی و خدمات زیرســاختی اســت، با اســتفاده 
از مســیرهای اصلــی بــه ارائــه مســیرهای گردشــگری پرداختــه 
ــه  ــد ک ــان می رس ــه دامغ ــی ب ــیر اصل ــار مس ــت. چه ــده اس ش
ــدران ـ  شــامل راه ســمنان ـ دامغــان، شــاهرود ـ دامغــان، مازن

ــگری  ــیرهای گردش ــت. مس ــان اس ــان ـ دامغ ــان و اصفه دامغ
پیشنهادشــده براســاس ایــن چهــار راه اصلــی تعییــن شــده اند. 
ــی  ــی ـ تحلیل ــی و توصیف ــش کّم ــن پژوه ــق در ای روش تحقی
اســت. به منظــور اولویت بنــدی و ارزش گــذاری مســیرها، 
از روش کمتریــن فاصلــه از بهتریــن تصمیــم اســتفاده شــد تــا 
تعییــن مســیرهای گردشــگری بــا رویکــرد تحلیــل، ارزیابــی و 

ــرد.  ــورت گی ــره ص ــری چندمتغی تصمیم گی

مبانی نظری پژوهش 
در پژوهش هــای متعــددی بــه گردشــگری و ارائــه ی 
راهــکار و برنامه هــای راهبــردی بــرای گردشــگری و همچنیــن 
ــه  ــف پرداخت ــق مختل ــگری در مناط ــیرهای گردش ــه ی مس ارائ
ــن  ــعه ای ــگری و توس ــت گردش ــک ارزش و اهمی ــده و هری ش
از  برخــی  بیــان کرده انــد. در جــدول 1، چکیــده  را  امــر 

ــت. ــده  اس ــه ش ــه ارائ ــن زمین ــات در ای مطالع

جدول 1: پیشینه پژوهش

نتیجه پژوهش اهداف عنوان پژوهش نویسنده/ نویسندگان

اولویت بندی مسیر گردشگری با استفاده از 
مدل های تاپسیس و ای.اچ.پی

شناسایی و بررسی مسیرهای 
شاخص گردشگری استان 

چهارمحال بختیاری با تبدیل 
داده های کیفی به کّمی

اولویت بندی مسیرهای اصلی 
گردشگری استان چهارمحال و 
بختیاری با استفاده از مدل های 

تاپسیس و ای.اچ.پی

صابری و افالکی )1394(

تعیین اصول، چگونگی انتخاب مسیر، مبانی 
طراحی مسیر و معیارهای طراحی فضاها و 

بناهای جدید در مسیر پیاده

تبیین ارزش و تأثیر مسیرهای پیاده 
گردشگری در بافت شهری

مسیر پیاده گردشگری حبیبی )1378(

تعداد 8٠ شاخص برای ارزیابی پایداری 
گردشگری روستایی به دست آمده که 

از این تعداد 22 شاخص برای ارزیابی 
پایداری اجتماعی، 24 شاخص برای 

ارزیابی پایداری اقتصادی و 34 شاخص 
برای ارزیابی پایداری محیطی گردشگری 

روستایی بوده که با ساختار روستاهای ایران 
و سازگار با محیط روستاها مناسب است.

شرح و بسط روش شناسی مناسبی 
برای تبیین و طراحی شاخص های 

بومی

فرایند بومی سازی شاخص های 
توسعه پایدار گردشگری روستایی

افتخاری و همکاران 
)1389(

تعیین راهبرد نهایی هم راستاکردن برنامه های 
طبیعت گردی

تدوین راهبرد یا راهبرد مناسب 
برای توسعه طبیعت گردی 

روستاهای نواحی بیابانی به 
شیوه swot و امتیازدهی با روش 

QSPM

برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی 
در روستاهای نواحی بیابانی )مطالعه 
موردی: روستای خورانق ـ شهرستان 

لردگان، استان یزد(
کمپبل )1999(

تعیین نقاط قوت و ضعف روستا در زمینه 
توسعه مناطق روستایی

بررسی نقش طبیعت گردی در 
توسعه مناطق روستایی

بررسی نقش طبیعت گردی و آثار آن 
در توسعه مناطق روستایی با استفاده 

swot از مدل تحلیلی
)مطالعه موردی: روستای اورامان 

تخت(

دانش مهر و همکاران 
)1391(
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نتیجه پژوهش اهداف عنوان پژوهش نویسنده/ نویسندگان

تعیین سه مسیر نهایی گردشگری برای شهر 
مشهد

ارائه سه مسیر نهایی برای سایر 
جاذبه های شهر مشهد

ارائه مسیرهای بهینه گردشگری شهر 
مشهد ازطریق شناسایی و سنجش 

عناصر دارای پتانسیل گردشگری

فاضلی و همکاران 
)1394(

شناسایی عوامل مؤثر در شکوفایی و توسعه 
گردشگری روستا

ارزیابی پتانسیل های گردشگری 
به منظور برطرف کردن مسائل 

و مشکالت اقتصادی روستا با 
اولویت بندی نوع گردشگری 

)طبیعی، کشاورزی و فرهنگی(

سنجش پتانسیل های گردشگری 
روستایی با رویکرد رفع چالش  های 
اقتصادی. مطالعه موردی: دهستان 

قلعه قافه ـ شهرستان مینودشت

خانی و همکاران )1393(

تعیین عناصر متأثر در موفقیت بازاریابی 
گردشگری از دیدگاه مسئوالن محلی )ترویج 

و برنامه ریزی(

شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی 
گردشگری روستایی در شهرستان 

بابل با رویکرد آینده پژوهی با روش 
بررسی جامعه آماری و برآورد آن با 

روش نرم افزار میک مک

شناسایی و طراحی مدل عناصر 
آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه 

گردشگری روستایی با رویکرد 
آینده پژوهی )مورد مطالعه: شهرستان 

بابل(

مطیعی لنگرودی و 
همکاران )1397(

تعیین و تشخیص روستاهای دارای پتانسیل 
گردشگری کشاورزی )روستاهای ناحیه 
کوهپایه و جلگه ای( در روستای ماسال 

به منظور داشتن مؤلفه های موردنیاز همچون 
اقامتگاه، مراکز عرضه غذا، خدمات درمانی 
و حمل ونقل، امنیت و رفاه، دسترسی و ... 
پذیرای گردشگران کشاورزی نیز هستند و 
همچنین داشتن چشم انداز و جاذبه طبیعی 
ظرفیت گردشگرپذیر، امکانات اقامتی و 

تفریحی، امکانات و خدمات زیرساخت، 
چشم انداز و جاذبه انسان ساخت و آثار 

تاریخی ـ فرهنگی

بررسی ظرفیت و پتانسیل 
روستاهای شهرستان ماسال برای 

توسعه گردشگری کشاورزی

سنجش ظرفیت محیط روستاهای 
شهرستان ماسال برای توسعه 

گردشگری کشاورزی

محمودی چناری و 
همکاران )1398(

تعیین الگوی مناسب مسیرهای گردشگری 
براساس: 1( نگرشی سیستماتیک درباره 
عناصر موجود؛ 2( درنظرداشتن میزان 

جذابیت مقاصد گردشگری؛ 3( رعایت 
اولویت بندی گردشگران در انتخاب سفرهای 
درون شهری؛ 4( رعایت اصول شهرسازی؛ 

5( حداکثر تراکم گردشگران در حالت 
موجود و بهینه را شامل می شود.

تعیین مسیرهای ویژه گردشگری، 
مدیریت اجتماعی ـ مکانی 

فضاهای ویژه گردشگری و تلفیق 
الگوی خطی، نقطه ای و فرایند 

حرکتی گردشگران با هدف تعیین 
مسیر گردشگری شیراز با استفاده از 

سیستم اطالعات جغرافیایی

ارائه الگویی فضایی جهت تعیین 
مسیرهای ویژه گردشگری شهری 

)شهر شیراز(

سرایی و همکاران 
)1393(

تعیین راهکارهای توسعه خدمات و امکانات 
مسیر پنج گانه گردشگری استان

بررسی مسیر پنجگانه گردشگری 
شمال شرق استان چهارمحال 
و بختیاری و بررسی پراکندگی 

امکانات و خدمات مسیرها

تحلیلی بر پراکنش امکانات و 
خدمات مسیر گردشگری شمال 

شرق استان چهارمحال و بختیاری

تقوایی و رنجبردستنایی 
)1389(

شناسایی و سنجش اولویت عناصر و ارائه 
مسیرهای پیشنهادی با استفاده از ابزار 

سوات1

سامان دهی عناصر گردشگری 
ازطریق تعریف مسیرهای 

گردشگری مطلوب در شهر مشهد 

ارائه مسیرهای بهینه گردشگری شهر 
مشهد ازطریق شناسایی و سنجش 

عناصر دارای پتانسیل گردشگری

فاضلی و همکاران 
)1394(
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نتیجه پژوهش اهداف عنوان پژوهش نویسنده/ نویسندگان

تجزیه وتحلیل و اولویت بندی جاذبه های 
گردشگری شهر سنندج با استفاده از نرم افزار 

اکسپرت چویس2 

جاذبه های گردشگری شهر 
سنندج در بخش های مختلف 

فرهنگی ـ تاریخی، انسان ساخت و 
طبیعی با استفاده از فرایند تحلیل 

سلسله مراتبی با هدف اولویت بندی 
و توسعه گردشگری مطلوب شهر 

سنندج

ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های 
گردشگری برای توسعه گردشگری 

شهری براساس مدل های 
تصمیم گیری چندمتغیره )مطالعه 

موردی: شهر سنندج(

قالیباف و شعبانی فرد 
)139٠(

تسهیالت و زیرساخت های گردشگری 
»تأثیرپذیرترین معیار« و »عوامل طبیعی« 
تأثیرگذارترین معیار در توسعه گردشگری 

است.

اولویت بندی و ارائه راهکارهایی 
برای بهبود جذب گردشگر و توسعه 

گردشگری با کمک روش ترکیبی 
FDANP

اولویت بندی مؤلفه های توسعه 
گردشگری در ایران با رویکرد 

تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی 
فازی مطالعه موردی: سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ایران

طالبی و همکاران 
)1396(

طراحی مسیرهای گردشگری بهینه با 
بهره گیری از الگوریتم شبیه سازی 

استفاده از الگوریتم شبیه سازی 
برای بهینه سازی مسیرهای 

گردشگری با هدف کوتاه ترین 
مسیر و کمترین هزینه

طراحی و بهینه سازی مسیر 
گردشگری براساس الگوریتم 

ابتکاری
 )2٠16( Meiـ Guo

طراحی  سه مسیر گردشگری در پوئر
بهینه سازی مسیرهای گردشگری با 

سیستم انتخاب هوشمند

طراحی سیستم انتخاب هوشمند 
برای مسیر گردشگری ـ فرهنگی 

چای
)2٠18( Lin

شناسایی هشت عامل طبیعی، فرهنگی، 
توریستی، زیرساخت، ابنیه، دسترسی، 

سرمایه انسانی و امنیت و پیشنهاد دو مسیر 
گردشگری براساس عامل های شناسایی شده

شناسایی معیارهای مشترک میان 
سایت های ارزیابی شده در منطقه 

کلمبیا به روش خوشه بندی

پیشنهاد روش شناختی برای شناسایی 
مسیرهای گردشگری در یک 

منطقه ی خاص ازطریق تکنیک های 
خوشه بندی

 Duarte et alـ Duarte
)2٠21(

1( شناسایی و طبقه بندی منابع؛ 2( ارزیابی 
کیفی منابع؛ 3( استفاده از شاخص ارزیابی 

مسیر برای تعیین مناسب بودن
نتایج نشان می دهد که روش شناسی امکان 
ارزیابی پیکربندی های مختلف و شناسایی 
مسیر گردشگری با بیشترین پتانسیل را با 

توجه به ویژگی های آن فراهم می کند.

ارائه رویکرد روش شناختی برای 
پیکربندی و ارزیابی مسیرهای 

گردشگری در مکزیک

مسیرهای گردشگری برای 
تنوع بخشیدن به معیشت روستایی: با 

رویکردی روش شناختی

 .Velazquez et al
)2٠2٠(

بــا توجــه بــه پژوهش  هــای بررسی شــده )جــدول 1( 
ــاخص های  ــترین ش ــگری، بیش ــیرهای گردش ــوص مس درخص
شــاخص  شــامل  پژوهش هــا  در  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
فرهنگی ـ تاریخــی، طبیعــی و خدمــات زیرســاختی بــوده کــه 
بــه روش هــای ای.اچ.پــی1، امتیازدهــی کیو.اس.پــی.ام2، 
مــدل تاپســیس، نرم افــزار میک مــک3 و ســوات پیشــنهاد 

1. AHP
2. QSPM
3. MicMac

شــده اســت. همچنیــن در پژوهــش گــو ـ مــی )2016( و لیــن 
)2018( طراحــی و تعییــن مســیرهای گردشــگری بــا رویکــرد 
بهینه ســازی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در ایــن پژوهــش، 
رویکــرد تحلیــل، ارزیابــی و تصمیم گیــری اســت و در تحقیــق 
ــی  ــه بندی معیارهای ــه روش خوش ــه )2019( ب ــه ـ دوآرت دوآرت
را  گردشــگری  مســیرهای  براین اســاس،  و  شناســایی  را 

ــد. ــنهاد کردن پیش
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ــا  ــی ارزش ه ــدی از تمام ــر بهره من ــش، ب ــن پژوه در ای
ــد شــده )معیارهــای  کی ــه تأ و شــاخص های موجــود در منطق
گردشــگری کشــاورزی، جاذبه  هــای فصلــی ـ  مناســبتی، 
رخدادهــای مهــم تاریخــی و طــول مســیر( کــه بــا روش حــل 
جدیــد )کمتریــن فاصلــه از بهتریــن تصمیــم( ارزیابــی شــده 
ــودن  ــد از: 1( بی نیازب ــن روش عبارت ان ــازات ای ــت. امتی اس
بــه وزن دهــی شــاخص ها؛ 2( توانایــی حــل مســئله ارزیابــی 
ــه در  ــی ک ــه؛ درصورت ــاره ـ چندهدف ــری چندمعی و تصمیم گی
روش بهینه ســازی، بــا پیچیده بــودن تابــع هــدف )درصورتــی 
ــعه نیافتن  ــد(، توس ــه باش ــاخص ها مواج ــش ش ــا افزای ــه ب ک
ــئله ی  ــل مس ــرای ح ــت وجو ب ــای جس ــب الگوریتم ه مناس
ــی مســئله  ــودن حــل ریاضیات بهینه ســازی گسســته و زمان برب

مواجــه اســت.

روش شناسی پژوهش
شــیوه گــردآوری اطالعــات بــه روش پیمایــش محیطی، 
مطالعــات میدانــی و مطالعــات کتابخانــه ای اســت. نخســت 
تمامــی شــاخص ها شناســایی و ســپس محــل قرارگیــری 
ــات  ــاس مختص ــاخت  ها، براس ــا و زیرس ــک از جاذبه ه هری
ــوگل ارث1 و  ــی گ ــه های جغرافیای ــر روی نقش ــی، ب جغرافیای
یو.اس.جــی.اس3  لندست2ســایت  ماهــواره ی  نقشــه های 
ــی  ــی و فرع ــیرهای اصل ــن مس ــدند و همچنی ــذاری ش لکه گ
دسترســی از مســیریاب نقشــه های گــوگل مــپ و گــوگل ارث 
شناســایی و پیاده ســازی شــدند و ســپس براســاس مســیرهای 

و  راه  )براســاس  گردشــگری  مســیرهای  شناسایی شــده، 
موقعیــت قرارگیــری شــاخص ها و معیارهــای در مســیر راه هــا 
ــی  ــیرهای اصل ــه مس ــاه ب ــی کوت ــای فرع ــق راه ه ــه از طری ک
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــد و ب ــنهاد ش ــدند( پیش ــل می ش متص
متلب۴کّمی ســازی داده هــا صــورت گرفــت و نمودارهــای 
خروجــی بــا روش حــل کمتریــن فاصلــه از بهتریــن تصمیــم 
ــه شــد و براین اســاس، مســیرهای گردشــگری پیشــنهادی  تهی

اولویت بنــدی شــدند.

یافته های پژوهش
معیارهای تعیین کننده مسیرهای گردشگری
شــامل  دامغــان  گردشــگری  شــاخص  جاذبه هــای 
ــراث  ــت؛ می ــه و باف ــامل ابنی ــی ش ــی ـ تاریخ ــراث فرهنگ می
مقبره هــا،  مســجدها،  امامزاده هــا،  شــامل  مذهبــی 
زیارتگاه هــا و همچنیــن قلعه هــای تاریخــی؛ میــراث طبیعــی 
شــامل حیــات وحش هــا و مناظــر طبیعــی؛ کشــاورزی 
ــنواره ها  ــوالت؛ جش ــه محص ــد و عرض ــوزش، تولی ــامل آم ش
و رویدادهــای فصلــی ـ مناســبتی شهرســتان دامغــان شــامل 
ــوروز و مراســم محــرم  ــن ن ــام در، آئی ــان، ام جشــنواره گل غلت
و  محلــی  مســابقات  و  بــازی  جشــنواره  عزاداری هــا،  و 
تاریخــی  رویدادهــای  و  محلــی؛  غــذای  جشــنواره های 
همچــون رخدادهــای مهــم تاریخــی و جنگ هــا و طــول 

ــت. ــده اس ــی ش ــان بررس ــتان دامغ ــیر در شهرس مس

1. Google Earth
2. Landsat
3. USGS

4. Mathab
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ــک  ــداد هری ــا، تع ــن جاذبه ه ــازی ای ــور کّمی س به منظ
ــورت  ــیر( به ص ــول مس ــر از ط ــنهادی )غی ــای پیش از جاذبه ه
ــه در مجــاورت هــر مســیر شــمرده می شــود. بدیهــی  جداگان
اســت کــه هرچــه تعــداد ایــن جاذبه هــا در هــر مســیر بیشــتر 
باشــد، آن مســیر اولویــت بیشــتری در گردشــگری دارد. بــرای 
کّمی ســازی طــول مســیر، مســافت هــر مســیر برحســب 
کیلومتــر محاســبه می شــود. هرچــه طــول مســیر کمتــر 

ــتری دارد. ــت بیش ــیر اولوی ــد، آن مس باش
ــرای  ــری ب ــی و تصمیم گی یاب ــل، ارز ــرد تحلی رویک

ــگری ــیر گردش ــن مس تعیی
بعــد از شناســایی و کّمی ســازی انــواع جاذبه هــای 
ــه  ــترین جاذب ــه بیش ــیری ک ــیر، مس ــر مس ــگری در ه گردش
گردشــگری را داشــته باشــد، اولویــت اول مســیر گردشــگری 
ــار  ــداد معی ــه تع ــه چ ــه این ک ــه ب ــا توج ــود. ب ــن می ش تعیی
ــته  ــه دس ــرد در س ــن رویک ــوند، ای ــی می ش ــدف ارزیاب و ه

 : از  عبارت انــد  کــه  می شــود  تقســیم بندی 
تصمیم  گیــری  و  ارزیابــی  تحلیــل،  رویکــرد   )1

تک هدفــه ـ  تک معیــاره 
تصمیم گیــری  و  ارزیابــی  تحلیــل،  رویکــرد   )2

تک هدفــه ـ  چند معیــاره  
تصمیم گیــری  و  ارزیابــی  تحلیــل،  رویکــرد   )3

هدفــه چنــد  ـ  چندمعیــاره 

تصمیم گیــری  و  یابــی  ارز تحلیــل،  رویکــرد 
تک هدفــه ـ  تک معیــاره 

درصورتــی کــه بــرای تعییــن مســیر گردشــگری فقــط از 
ــه  ــاره ـ تک هدف ــرد تک معی ــود، رویک ــتفاده ش ــار اس ــک معی ی

نــام دارد. 
ــاره  ــری چندمعی ــی و تصمیم گی ــل، ارزیاب رویکــرد تحلی

ـ تک هدفــه
درصورتــی کــه بیــش از یــک نــوع جاذبــه ی گردشــگری 
ــک  ــا ی ــه معیاره ــود و هم ــه ش ــر گرفت ــیر در نظ ــن مس در تعیی
ــل،  ــرد تحلی ــور رویک ــئله مذک ــد، مس ــال کنن ــدف را دنب ه
رویکــرد  دارد.  نــام  چندمعیــاره  تصمیم گیــری  و  ارزیابــی 
پیچیده تــر  ارزیابــی و تصمیم گیــری چندمعیــاره  تحلیــل، 
ــه  ــیری جاذب ــت مس ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی ــاره اس از تک معی
گردشــگری طبیعــی زیــاد، امــا جاذبه هــای گردشــگری ـ 
فرهنگــی  کمــی داشــته باشــد. درحالــی که مســیر دیگــر، جاذبه 
ــه گردشــگری ـ فرهنگی  گردشــگری ـ طبیعــی کــم، امــا جاذب
ــن دو  ــن ای ــدی بی ــه اولویت بن ــد؛ درنتیج ــته باش ــادی داش زی

مســیر به ســختی انجــام می شــود.

تصمیم گیــری  و  یابــی  ارز تحلیــل،  رویکــرد 
چندهدفــه ـ  چندمعیــاره 

درصورتــی کــه بیــش از یــک نــوع جاذبــه گردشــگری در 
ــد  ــا چن ــه ی معیاره ــود و هم ــه ش ــر گرفت ــیر در نظ ــن مس تعیی
ــل،  ــرد تحلی ــور رویک ــئله مذک ــد، مس ــال کنن ــدف را دنب ه
ــام دارد.  ــه ن ــاره ـ چندهدف ــری چندمعی ــی و تصمیم گی ارزیاب
ایــن رویکــرد به مراتــب پیچیده تــر از دو رویکــرد قبــل اســت.
مســیر  تعییــن  بــرای  پیشــنهادی  حــل  روش   

ی شــگر د گر
دو  گردشــگری،  مســیرهای  الویت بنــدی  به منظــور 
ــای  ــترین جاذبه ه ــد از بیش ــت: 1( بازدی ــر اس ــدف مدنظ ه
گردشــگری؛ 2( پیمــودن کوتاه تریــن مســیر ممکــن. ایــن 
ــن  ــن رو درنظرگرفت ــد؛ ازای ــا یکدیگرن ــاد ب ــدف در تض دو ه
هم زمــان ایــن دو هــدف در تعییــن مســیر گردشــگری، باعــث 
می شــود کــه رویکــرد تحلیــل، ارزیابــی و تصمیم گیــری 
ارزیابــی  تحلیــل،  رویکــرد  بــه  تک هدفــه  ـ  چندمعیــاره 
شــود.  تبدیــل  چندهدفــه  ـ  چندمعیــاره  تصمیم گیــری  و 
ایــن رویکــرد بســیار پیچیده تــر از رویکــرد چندمعیــاره ـ 
تک هدفــه اســت. در ایــن پژوهــش، ابتــدا بــا اســتفاده از روش 
همسان ســازی اهــداف، دو هــدف مذکــور تبدیــل بــه اهدافــی 
روش  بــا  می تــوان  دراین صــورت  کــه  می شــوند  همســو 

ــرد.  ــل ک ــم آن را ح ــن تصمی ــه از بهتری ــن فاصل کمتری
روش همسان سازی اهداف

بــرای همسان ســازی اهــداف، الزم اســت ابتــدا اهــداف 
ــا یکدیگــر در تضادنــد موافــق شــوند؛  ناهمســان طــرح کــه ب
اســتفاده  اســتاندارد  نرمالیزه کــردن  دســته  دو  از  بنابرایــن 
می شــود تــا اهــداف متضــاد بــه اهــداف موافــق تبدیــل 
شــوند. در ایــن راســتا، از رابطــه )۴( بــرای نرمالیزه کــردن 

ــود.  ــتفاده می ش ــم اس ــا پنج ــای اول ت معیاره
رابطه )۴(

ــن  ــدادی بی ــده اع ــم، نرمالیزه ش ــا پنج ــای اول ت معیاره
ــدد 1  ــه ع ــه ب ــداد هرچ ــن اع ــود. ای ــد ب ــر( و 1 خواهن 0 )صف
نزدیک تــر شــوند بــه ایــن معنــی اســت کــه بیشــترین ارزش را 
ــا اســتفاده از رابطــه )5( نرمالیــزه  دارنــد؛ امــا معیــار ششــم ب

می شــود.
رابطه )5(

براســاس رابطــه )5(، هرچــه مقــدار معیــار ششــم 
ــم  ــار شش ــده معی ــار نرمالیزه ش ــدار معی ــد، مق ــر باش کوچک ت
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بــه عــدد 1 نزدیک تــر می شــود و ارزش بیشــتری خواهــد 
داشــت. درنتیجــه بــا اســتفاده از تکنیــک نرمالیزه کــردن، 
انجــام  چندمعیــاره  تصمیم گیــری  و  ارزیابــی،  تحلیــل، 

می شــود. 

ین تصمیم ین فاصله از بهتر روش حل کمتر
ــه  ــدی ک ــرای مقص ــداف، ب ــازی اه ــس از همسوس پ
دارای تعــداد 1NTP مســیر گردشــگری اســت، می تــوان 
ــه  ــرد ک ــه ک ــری تهی ــس تصمیم گی ــام ماتری ــا ن ــی ب ماتریس
تعــداد ســطرهایش برابــر تعــداد معیارهــای نرمالیزه شــده 
باشــد )در ایــن تحقیــق، تعــداد ســطر برابــر عــدد 6 اســت( و 
تعــداد ســتون های آن برابــر بــا تعــداد NTP، کــه همــان تعداد 
مســیر گردشــگری اســت. رابطــه )1( ماتریــس تصمیم گیــری 

را نشــان می دهــد.
رابطه )1(

 dmij ،ــت ــری اس ــس تصمیم گی ــه در آن DM ماتری ک
ــای  ــداد معیاره ــت، m تع ــتون jام اس ــطر iام و س ــه ی س درای
ــداد 6  ــق تع ــن تحقی ــد )در ای ــان می ده ــده را نش نرمالیزه ش
ــردار  اســت( و NTP تعــداد مســیرهای گردشــگری اســت. ب
ــا گزینــش بیشــترین مقــدار  ــردار بهتریــن تصمیــم ب ــام ب ــا ن ب
در هــر ســطر تشــکیل می شــود کــه و بــا رابطــه ی )2( نشــان 

می شــود. داده 
رابطه )2(

ــه  ــت ک ــم اس ــن تصمی ــرداِر بهتری ــه،  ب ــن رابط در ای
بــرداری اســت m ُبعــدی. همچنیــن بــرداِر بدتریــن تصمیــم 
ــا  ــرداری ب ــا ب ــت ب ــر اس ــود براب ــش داده می ش ــا  نمای ــه ب ک
ــت.  ــر اس ــر صف ــای آن براب ــام درایه ه ــه تم ــد ک ــداد m ُبع تع
ــای  ــک از معیاره ــگری در هری ــیر گردش ــر مس ــر ارزش ه اگ
نظــر  در  شــش بعدی  بــرداری  به صــورت  نرمالیزه شــده 
گرفتــه شــود، فاصلــه ی بــردار معیــار متناظــر بــا هــر مســیر از 
ــت  ــه )3( به دس ــتفاده از رابط ــا اس ــم، ب ــن تصمی ــردار بهتری ب

می آیــد.
رابطه )3(

Number of Tourism path.1 .: تعداد مسیر گردشگری

ــار فاصلــه ی بــردار تشکیل شــده از  در رابطــه )3(،  معی
ــت،   ــم اس ــن تصمی ــردار بهتری ــده از ب ــای نرمالیزه ش معیاره
بــردار m بعــدی )در ایــن تحقیــق برابــر عــدد 6 اســت( 
ــیر  ــر مس ــرای ه ــده ب ــای نرمالیزه ش ــده از معیاره ــکیل ش تش
گردشــگری اســت. رابطــه )2( فاصلــه ی هــر بــردار از بــردار 
ــردار  ــردار مطلــوب و ب ــه ب ــوب را به نســبت مقــدار فاصل مطل
ــه )2(،  ــاس رابط ــد. براس ــزه می کن ــم نرمالی ــن تصمی بدتری
بــه ازای هــر مســیر، یــک فاصلــه به انــدازه ی T محاســبه 
اســت.   1 و  )صفــر(   0 بیــن  عــددی  کــه  می شــود 
دراین صــورت، آن مســیری کــه کمتریــن مقــدار T را دارا 
ــن  ــت اول تعیی ــا اولوی ــگری ب ــیر گردش ــه مس ــد، به منزل باش
تصمیم گیــری  نحــوه  از  دوبعــدی  شــماتیک  می شــود. 
ــگری  ــیر گردش ــن مس ــور تعیی ــکان به منظ ــن م ــورد بهتری درم
بــا اســتفاده از رابطــه )2( در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت. 
ــن  ــت و بدتری ــه زوج )1/1( اس ــوط ب ــم مرب ــن تصمی بهتری
ــه در  ــور ک ــت. همان ط ــه زوج )0/0( اس ــوط ب ــم مرب تصمی
ــه  ــوط ب ــه مرب ــترین فاصل ــده، بیش ــان داده ش ــودار 1 نش نم
ــت؛  ــم اس ــن تصمی ــم و بهتری ــن تصمی ــن بدتری ــه بی فاصل
ــم،  ــن تصمی ــر از بهتری ــم دیگ ــر تصمی ــه ه ــن فاصل بنابرای
ــد  ــم خواه ــن تصمی ــن و بدتری ــن بهتری ــه بی ــر از فاصل کمت
بــود. درنتیجــه رابطــه )3( همــواره بیــن 0 تــا 1 خواهــد شــد. 
ــن  ــه از بهتری ــن فاصل ــه کمتری ــی ک ــر تصمیم ــن، ه بنابرای

تصمیم را داشته باشد مناسب تر است. 
مســیرهای  در  پیشــنهادی  روش  به کارگیــری 

دامغــان شهرســتان  گردشــگری 

یابی گردشگری با مقصد دامغان مسیر
تعــداد چهــار شــاهراه بــه مقصــد دامغــان وجــود دارد، 
امــا هریــک از شــاهراه ها مســیرهای فرعــی دیگــری نیــز دارد؛ 
ازایــن رو تمامــی مســیرهای بررسی شــده درحکــم مســیرهای 
ــت  ــا اولوی ــی شــده و مســیر گردشــگری ب گردشــگری ارزیاب
ــان  ــه دامغ ــی ب ــی منته ــاخه اصل ــار ش ــر چه ــت، در ه نخس

ــود. ــن می ش تعیی

منودار 1: نحوة تصمیم گیری درخصوص مسیر گردشگری
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در  پیشــنهادی  گردشــگری  مســیرهای  تعییــن 
دامغــان  شهرســتان 

بیــن شــهری در  از مــرز  مســیرهای مشخص شــده 
ــس از  ــه پ ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای اصل جاده ه
عبــور از جاده هــای فرعــی و دسترســی بــه پتانســیل ها و 
ــدا  ــه ابت ــی ک ــن معن ــه ای ــند. ب ــان می رس ــه دامغ ــا، ب جاذبه ه
گردشــگری روســتایی را گذرانــده و درنهایــت بــه گردشــگری 
شــهری خاتمــه یافتــه اســت. مســیرهای در نظــر گرفتــه شــده 

به گونــه ای بیــن گردشــگری شــهری و روســتایی ارتبــاط 
ــد  ــا مســیرهایی را انتخــاب کنن ــرار کــرده و ســعی شــده ت برق
ــد.  ــود دارن ــاورت خ ــول و مج ــه را در ط ــترین جاذب ــه بیش ک
بــا توجــه بــه این کــه دامغــان در مرکــز ایــن راه هــا قــرار دارد، 
ــته  ــورت پیوس ــوان به ص ــا بت ــی آورد ت ــم م ــکان را فراه ــن ام ای
از یــک شــاخه بــه شــاخه ی دیگــر رفــت و از تنــوع جاذبه هــا 

ــرد.  ــدن ک ــف دی ــیرهای مختل در مس

شکل 1: محدودة شهرستان دامغان و مسیرهای اصلی دسترسی

شکل 2: پیاده سازی مسیر های گردشگری پیشنهادی سمنان ـ دامغان بر روی نقشه گوگل ارث
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تصویر 3: پیاده سازی مسیر های گردشگری پیشنهادی اصفهان ـ دامغان بر روی نقشة گوگل ارث

تصویر4: پیاده سازی مسیر های گردشگری پیشنهادی مازندران ـ دامغان بر روی نقشة گوگل ارث

 تحلیــل، محاســبات و ترســیم نمــودار  بــرای مســیرهای 
گردشــگری پیشنهادشــده در هــر چهــار شــاخه ی اصلــی 

انجام شد: 

تصویر 5: پیاده سازی مسیر های گردشگری پیشنهادی شاهرود ـ دامغان بر روی نقشة گوگل ارث



تعیین مسیرهای گردشگری با روش کمترین فاصله 
از بهترین تصمیم نمونة موردی: شهرستان تاریخی دامغان

217طالبی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
یز 

 پائ
م،

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

تصویر 5: پیاده سازی مسیر های گردشگری پیشنهادی شاهرود ـ دامغان بر روی نقشة گوگل ارث

 تحلیــل، محاســبات و ترســیم نمــودار  بــرای مســیرهای 
گردشــگری پیشنهادشــده در هــر چهــار شــاخه ی اصلــی 

انجام شد: 

مسیر گردشگری 1 )سمنان ـ دامغان(:
نمــودار 2 نشــان می دهــد مســیر نارنجــی )2( از ســایر 
مســیرها پتانســیل های بیشــتری دارد و پــس از آن، مســیر ســبز 
)3( و مســیر آبــی )1( به ترتیــب پتانســیل های کمتــری از 

مســیر نارنجــی دارنــد.

تصویر 5: پیاده سازی مسیر های گردشگری پیشنهادی شاهرود ـ دامغان بر روی نقشة گوگل ارث

نمودار ۲: مقدار فاصلة معیارهای نورمالیزه شده شش گانه هر مسیر 

ین تصمیم )سمنان ـ دامغان( از بهتر

نمودار 1: اهمیت هر مسیر )سمنان ـ دامغان( به لحاظ جاذبه 

گردشگری براساس معیارهای پیشنهادی
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جدول 2: تعداد جاذبه های گردشگری موجود در هر مسیر سمنان ـ  دامغان

یخیطبیعیمشخصات مسیرشماره طول مسیر)km(خدماتیفصلی ـ مناسبتیکشاورزیفرهنگی ـ تار

128.26114آبی1

21٠241353نارنجی2

11724899سبز3

جدول 3: مقادیر نرمالیزه شده معیارهای مربوط به جاذبه های گردشگری موجود در مسیر سمنان ـ دامغان

رابطه )9(رابطه )8(رابطه )7(رابطه )6(رابطه )5(رابطه 4)۴(شاهراهشماره

٠٠٠..1آبی1

٠/٠9٠9٠/22221111نارنجی2

٠٠11٠/2857٠/2459سبز3

جدول 4: اولویت بندی مسیرهای پیشنهادی سمنان ـ دامغان 

ین تصمیممسیر گردشگریشماره رتبهمقدار فاصله از بهتر

سوم٠/8333آبی1

اول٠/2811نارنجی2

دوم٠/4114سبز3

مسیر گردشگری ۲ )اصفهان ـ دامغان(
ــیل های  ــبز )1( از پتانس ــیر س ــی )2( و مس ــیر نارنج ــب مس ــی )3( و به ترتی ــیر آب ــه مس ــد ک ــان می ده ــودار ۴ نش نم

ــد. ــوردار بوده ان ــتری برخ بیش

نمودار ۴: مقدار فاصلة معیارهای نرمالیزه شدة شش گانة هر مسیر 

ین تصمیم )اصفهان ـ دامغان( از بهتر

نمودار ۳: اهمیت هر مسیر )اصفهان ـ دامغان( به لحاظ جاذبة 

گردشگری براساس معیارهای پیشنهادی



تعیین مسیرهای گردشگری با روش کمترین فاصله 
از بهترین تصمیم نمونة موردی: شهرستان تاریخی دامغان

219طالبی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
یز 

 پائ
م،

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

جدول 5: تعداد جاذبه های گردشگری موجود در هر مسیر اصفهان ـ دامغان 

طبیعیمشخصات مسیرشماره
فرهنگی ـ 

یخی تار
طول مسیر )km(خدماتیفصلی ـ مناسبتیکشاورزی

612.29215سبز1

5132512232نارنجی2

15172513328آبی3

جدول6: مقادیر نرمالیزه شده معیارهای مربوط به جاذبه های گردشگری موجود در مسیر اصفهان ـ دامغان

رابطه )9(رابطه )8(رابطه )7(رابطه )6(رابطه )5(رابطه )4(شاهراهشماره

٠/1٠٠٠٠1سبز1

٠٠/211٠/75٠/8496نارنجی2

11111٠آبی3

جدول 7: اولویت بندی مسیرهای پیشنهادی اصفهان ـ دامغان 

ین تصمیممسیر گردشگریشماره رتبهمقدار فاصله از بهتر

سوم٠/8167سبز1

دوم٠/3667نارنجی2

اول٠/1667آبی3

مسیر گردشگری ۳ )شاهرود ـ دامغان(
نمــوادر 6 نشــان می دهــد ابتــدا مســیر نارنجــی )2( ســپس به ترتیــب مســیر ســبز )1( و آبــی )3( از پتانســیل های بیشــتری 

برخوردارند.

نمودار ۶: مقدار فاصله معیارهای نورمالیزه شده شش گانه هر مسیر 

ین تصمیم )شاهرود ـ دامغان( از بهتر

نمودار ۵: اهمیت هر مسیر )شاهرود ـ دامغان( به لحاظ جاذبة 

گردشگری براساس معیارهای پیشنهادی
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جدول 8: تعداد جاذبه های گردشگری موجود در هر مسیر شاهرود ـ دامغان 

یخیطبیعیمشخصات مسیرشماره طول مسیر )km(خدماتیفصلی ـ مناسبتیکشاورزیفرهنگی ـ تار

3292924161سبز1

13342924231نارنجی2

1124٠526174آبی3

جدول 9: مقادیر نرمالیزه شده معیارهای مربوط به جاذبه های گردشگری موجود در مسیر شاهرود ـ دامغان

رابطه )9(رابطه )8(رابطه )7(رابطه )6(رابطه )5(رابطه )4(شاهراهشماره

٠٠/511٠1سبز1

1111٠٠نارنجی2

٠/8٠٠٠1٠/8143آبی3

جدول 10: اولویت بندی مسیرهای پیشنهادی شاهرود ـ دامغان 

ین تصمیممسیر گردشگریشماره رتبهمقدار فاصله از بهتر

دوم٠/4167سبز1

اول٠/3333نارنجی2

سوم٠/5643آبی3

مسیر گردشگری ۴ )مازندران ـ دامغان(
نمــودار 8 نشــان می دهــد ابتــدا مســیر ســبز )3( و پــس از آن مســیر نارنجــی )2( و آبــی )1( به ترتیــب از پتانســیل های 

بیشــتری برخوردارنــد.

نمودار ۸: مقدار فاصلة معیارهای نورمالیزهشدة شش گانة هر مسیر 

ین تصمیم )مازندران ـ دامغان( از بهتر

نمودار ۷: اهمیت هر مسیر )مازندران ـ دامغان( به لحاظ جاذبة 

گردشگری براساس معیارهای پیشنهادی



تعیین مسیرهای گردشگری با روش کمترین فاصله 
از بهترین تصمیم نمونة موردی: شهرستان تاریخی دامغان

221طالبی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
یز 

 پائ
م،

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

جدول 11: تعداد جاذبه های گردشگری موجود در هر مسیر مازندران ـ دامغان 

یخیطبیعیمشخصات مسیرشماره طول مسیر )km(خدماتیفصلی ـ مناسبتیکشاورزیفرهنگی ـ تار

1٠4.1465آبی1

212٠21269نارنجی2

219251٠1٠3سبز3

جدول 12: مقادیر نرمالیزه شده معیارهای مربوط به جاذبه های گردشگری موجود در مسیر مازندران ـ دامغان. 

رابطه )9(رابطه )8(رابطه )7(رابطه )6(رابطه )5(رابطه )4(شاهراهشماره

1٠٠٠٠1آبی1

٠٠/5333٠٠/251٠/8947نارنجی2

٠111٠/75٠سبز3

 جدول 13: اولویت بندی مسیرهای پیشنهادی مازندران ـ دامغان
ین تصمیممسیر گردشگریشماره رتبهمقدار فاصله از بهتر

سوم٠/6667آبی1

دوم٠/5537نارنجی2

اول٠/375٠سبز3

نتیجه گیری
جمع بندی اولویت بندی های مسیرهای گردشگری پیشنهادی

در جــدول 1۴، تمامــی مســیرهای پیشــنهادی گردشــگری جمع بنــدی شــده اســت. در ســتون رتبــه در کل، اولویت بنــدی 
تمامــی مســیرهای گردشــگری پیشــنهادی نشــان داده شــده اســت )نمــودار9 و10(

نمودار 1۰: مقدار فاصله معیارهای نورمالیزهشدة شش گانة هر 

ین تصمیم در تمامی مسیرهای پیشنهادی  مسیراز بهتر

نمودار ۹: اهمیت هر مسیر بهلحاظ جاذبة گردشگری براساس 

معیارهای پیشنهادی در تمامی مسیرهای پیشنهادشده 
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جدول 14: جمع بندی اولویت بندی های مسیرهای گردشگری پیشنهادی

شماره
مسیر 

گردشگری

مسیرهای گردشگری پیشنهادی در 
چهار جهت

بررسی تمامی مسیرهای گردشگری 
پیشنهادی

مقدار فاصله از بهترین 
تصمیم در گروه

رتبه در گروه
مقدار فاصله از بهترین 

تصمیم در کل
رتبه در کل

مسیر 1
سمنان ـ دامغان

٠/68119سوم٠/8333آبی1

٠/49٠76اول٠/2811نارنجی2

٠/52957دوم٠/4114سبز3

مسیر 2
اصفهان ـ دامغان

٠/768812سوم٠/8167سبز1

٠/53368دوم٠/3667نارنجی2

٠/44294اول٠/1667آبی3

مسیر 3
شاهرود ـ دامغان

٠/25122دوم٠/4167سبز1

٠/14681اول٠/3333نارنجی2

٠/42653سوم٠/5643آبی3

مسیر 4
مازندران ـ دامغان

٠/733511سوم٠/6667آبی1

٠/7٠521٠دوم٠/5537نارنجی2

٠/47295اول٠/375٠سبز3

ــه  ــه رتب ــت ک ــی از آن اس ــدول 1۴ حاک ــج ج ــل و نتای تحلی
اول تــا ســوم مســیر شــاهرود ـ دامغــان در رتبه بنــدی کل 
ــه ی اول  ــاص داده و رتب ــود اختص ــه خ ــه را ب ــن رتب ــز همی نی
مســیرهای دیگــر، در رتبه بنــدی کل دارای رتبه هــای ۴ و 5 
و 6 هســتند. مســیر نارنجــی شــاهرود ـ دامغــان، کــه رتبــه ی 
ــه این کــه  ــا توجــه ب ــه خــود اختصــاص داده، ب اول در کل را ب
ــا  ــای 2 و 3 دارد، ام ــبت رتبه ه ــتری به نس ــیر بیش ــول مس ط
ــوم  ــیر دوم و س ــت. مس ــاخص را داراس ــار و ش ــترین معی بیش
ــبت  ــاه  به نس ــیر کوت ــتن مس ــالف داش ــان برخ مازندران ـ دامغ

ــا  ــاخص ها و معیاره ــودن ش ــت کم ب ــه  عل ــیرها، ب ــایر مس س
ــوازن  ــود ت ــت. وج ــوردار نیس ــی برخ ــل قبول ــدی قاب از رتبه بن
ــرای  ــد؛ ب ــی دارن ــز ارزش باالی ــا نی ــاخص ها و معیاره در ش
مثــال در مســیر مازنــدران ـ دامغــان، پایین بــودن تعــداد 
هرچنــد  زیرســاختی،  خدمــات  شــاخص هایی همچــون 
ــرار  ــت ق ــل در اولوی ــی از دالی ــد، یک ــم باش ــیر ک ــول مس ط
نگرفتــن ایــن مســیر اســت. همچنیــن در مســیر آبــی مازنــدران 
ــی ۴،  ــی ـ تاریخ ــی 10، فرهنگ ــای طبیع ــان، معیاره ـ دامغ
کشــاورزی 0، فصلــی ـ مناســبتی 1، خدماتــی ۴ و طــول 
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ــود  ــه خ ــه 11 را ب ــه در کل رتب ــت ک ــر اس ــیر 65 کیلومت مس
ــاخص  ــک ش ــط ی ــار فق ــودن آم ــت. باالب ــاص داده اس اختص
ــای  ــد، در ارتق ــاه باش ــیر کوت ــه مس ــد ک ــار، هرچن ــک معی و ی
رتبــه تأثیــری نــدارد؛ بلکــه تمامــی شــاخص ها بایــد بــه یــک 
میــزان متناســب بــا طــول مســیر، آمــار باالیــی داشــته باشــند. 
مســیر ســبز اصفهــان بــه دامغــان، کــه رتبــه آخــر را بــه خــود 
اختصــاص داده، بــا این کــه در گــروه خــود طــول مســیر 
ــودن شــاخص ها و معیارهــا  ــه علــت کم ب ــا ب ــری دارد، ام کمت
ایــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. درصورتــی کــه 
مســیر آبــی اصفهــان ـ دامغــان، کــه بیشــترین طــول مســیر در 
ــداد  ــودن تع ــت باالب ــه عل ــت، ب ــر( را داراس کل )328 کیلومت
ــه خــود اختصــاص  ــارم را ب ــه چه ــاخص ها و معیارهــا، رتب ش
داده اســت. مســیر نارنجــی شــاهرود ـ دامغــان، کــه رتبــه اول 
را دارد و طــول مســیرش 231 کیلومتــر اســت، در مقایســه 
بــا مســیر نارنجــی اصفهان ـ دامغــان، کــه رتبــه 8 را بــه 
خــود اختصــاص داده و طــول مســیرش 232 کیلومتــر اســت، 
نشــان می دهــد شــاخص طــول مســیر در کنــار معیارهــا 
و  رتبه بنــدی  در  مســیر،  هــر  در  موجــود  شــاخص های  و 
ــت  ــی از آن اس ــل حاک ــن تحلی ــت. ای ــر اس ــدی مؤث الویت بن
کــه شــاخص طــول مســیر و تعــداد شــاخص های موجــود در 
ــت  ــت نخس ــیر در اولوی ــد، آن مس ــر باش ــه متعادل ت آن، هرچ
ــه وزن دهی کــردن  ــاز ب ــدون نی ــرد. در ایــن روش، ب قــرار می گی
ــود در  ــف موج ــوت و ضع ــاط ق ــه نق ــوان ب ــاخص ها، می ت ش
مســیرها پــی بــرد و نقــاط ضعــف شناسایی شــده در مســیرها را 
در طرح هــای فرادســت ارزیابــی و حــل کــرد. در الویت بنــدی 
مســیرهای گردشــگری پیشــنهادی ضریــب کمتریــن فاصلــه از 
ــرار دارد،  ــا 0/7688 ق ــازه ی 0/1۴68 ت ــم در ب ــن تصمی بهتری
ــه  ــه رتب ــان به منزل ــاهرود ـ دامغ ــی )2(( ش ــیر )نارنج ــه مس ک
ــه دوازدهــم  اول و مســیر )ســبز )1(( اصفهان ـ دامغــان در رتب
ــر و  ــول کمت ــه ط ــیرهایی ک ــن روش، مس ــت. در ای ــرار گرف ق
شــاخص بیشــتری داشــتند در اولویــت نخســت قــرار گرفتنــد. 
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