
 

 
 

 ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری طبیعی براساس تکنیک ماتریسی

 )مطالعه موردی :جاذبه های طبیعی استان لرستان(

 زند لشنی مهران

 لرستان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز پژوهشی استادیار

 *زینب حاجری

  آب و هواشناسی ارشد کارشناس

 

 چکیده

ویژگی های جذاب یک کشور یا یک منطقه، اساس توسعه جهانگردی را فراهم می کند. جاذبه ها ضروری ترین عنصر 

را تشکیل می دهند. ایران با داشتن موقعیت جغرافیایی خاص در منطقه و برخورداری از ویژگی های محصول جهانگردی 

طبیعی از موقعیت ممتازی در زمینه جهانگردی برخوردار است. استان لرستان درغرب ایران از جمله مناطقی است که از جاذبه 

 درواولویت بندی جاذبه های گردشگری استان لرستان این پژوهش ارزیابی  های طبیعی فراوانی برخوردار است. هدف از

تجزیه  Excelو     SPSSهایمی باشد. دراین پژوهش با استفاده از فرآیند ارزیابی ماتریسی و ازطریق نرم افزاربخش طبیعی 

که آبشار بیشه  یافته های تحقیق نشان داد در حالیو تحلیل اولویت بندی جاذبه های طبیعی استان لرستان انجام گرفته است. 

از جاذبه های غالب و عمده مورد نظر تعداد تکثیری از گردشگران برخودار است، ولی نسبت به آبشارهای نوژیان، وارک و 

آب سفید از دید گردشگران حائز رتبه پائین تری شده است. به طور کلی می توان گفت که سایر جاذبه های نامبرده در این 

        .اولویت بندی  از میزان رتبه دهی متوسطی برخوردار هستند تحقیق، به لحاظ ارزیابی و

 لرستاناولویت بندی، جاذبه گردشگری، گردشگری طبیعی، ، ارزیابی، کلمات کلیدی: 

                                                           
 



 

 
 

 

 مقدمه

ارتباطات و حمل و نقل در جهان امروزی که تکنولوژی مدرن دگرگونی های همه جانبه ایی را پدید آورده و حمل و نقل و 

بسیار پیشرفته شده است، زندگی انسان را به ویژه در جوامع شهری با مشکالت زیادی ازجمله، تقسیم کار، تولیدانبوه، 

خستگی شدید وطاقت فرسا مواجه ساخته است، لذا مسافرت و تغییر مکان برای رفع خستگی ها و تجدید قوای جسمی و 

طبیعت گردی یا گردشگری بر مبنای محیط طبیعی از شاخه های بسیار  ( 4731سد)رضوانی،روحی امری ضروری به نظر می ر

گونه گردشگری هدف گردشگر می تواند شامل  این گسترده و نیز به سرعت در حال گسترش گردشگری به شمار می رود. در

درمان باشد)رنجبریان و زاهدی،  لذت جویی از طبیعت بکر، ماجراجویی، آموزش، گذراندن اوقات فراغت، تفریح و یا حتی

 تصمیم در که را فاکتورهایی تمام گردشگری طبیعی، باید های جاذبه ریزی برنامه در مناسب گیری تصمیم منظور (. به4711

 ها، جاذبه براساس ریزی برنامه در مهم نکته کنیم. اکنون انتخاب را گزینه آنها بهترین بین از داده، دخالت هستند، مؤثر گیری

 در مناسب یگیر تصمیم منظور به. (4731، آن هاست )قالیباف و شعبانی فرد توسعه وچگونگی توسعه در بندی اولویت نحوه

 بهترین آنها بین از داده، دخالت هستند، مؤثر یگیر تصمیم در که را یفاکتورها تمام باید های گردشگری جاذبه یریز برنامه

 تفرج های مکان ترین مناسب معیاره چند آنالیز از استفاده با (،6112همکاران ) و گیول (.4334)اینسکیپ، کنیم انتخاب را گزینه

آب،  منابع به نزدیکی شیب، شامل آنالیز در رفته کار به تفرجی معیارهای .کردند مشخص ترکیه ملی گولکیوک پارک در را

 محلی توسط کارشناسان، بودند پارک خصوصیات با مرتبط کننده محدود فاکتورهای و ... و دسترسی قابلیت گیاهی، پوشش

 41 سرانجام .یافتند انتقال GIS محیط به و شدند ارزیابی آمده بدست های قضاوت، گرفت صورت معیارها دهی وزن

 مناسب مکان انتخاب منظور به (،6111وهمکاران ) گردیدند. زوکا تعیین تفرج های مکان ترین مناسب عنوان به منطقه درصد

 به ابتدا در نمودند آنها استفاده مکانی معیاره چند ارزیابی تکنیک ایتالیا از برگاموی ایاالت در ملی پارک یک تاسیس برای

 از برخی تاثیر با سپس گرفنتد، نظر در را معیارها از مجموعه های پارک، برای تاسیس اولیه توان با مناطقی تعیین منظور

 تحقیقی طی (،6146همکاران ) و دادند. ثمری قرار بررسی مورد را اراضی این تناسب اجتماعی درجه و اقتصادی پارامترهای

 سیستم تحقیق این نتایج پرداختند. زاگرس جنگل های در AHP فرایند از استفاده با جنگلداری مناسب مدلی تعیین به

 شود می توصیه و بوده ترکیبی جنگل توسعه مدل یک این باشد، می زاگرس جنگلهای برای مناسب روش تعاونی فرمت

 با جنگلی پارک احداث برای مناسب مکان انتخاب بررسی به (،6147همکاران) و گردد. پیران اجرا ایران زاگرس مناطق برای

 در مهم نکته اکنون .پرداختند ایالم بدره شهرستان در جغرافیایی اطالعات سیستم و مراتبی تحلیل سلسله فرآیند از استفاده

 یبند ولویتال و سنجش برای .هاست آن توسعه یچگونگ و توسعه در یبند اولویت نحوه ها، جاذبه براساس یریز برنامه

 جغرافیاییو  محیطی – زیست زیرساختی، فرهنگی، – اجتماعی اقتصادی،  :قبیل از ؛یمختلف ی معیارها معموالً ها جاذبه

 (.4711)پاپلی یزدی، نمود یگیر تصمیم گوناگون های جاذبه به نسبت بتوان آنها براساس تا گیرد می قرار توجه مورد

 با  متغیره چند گیری های تصمیم ل مد اساس بر شهری گردشگری توسعه برای جاذبه های گردشگری اولویت بندی و ارزیابی



 

 
 

 

ئه مراتبی ارا سلسله فرایند ساختار با ها گزینه و زیرمعیارها معیارها و نمودن مشخص تعیین و با هدف AHPاستفاده از تکنیک 

امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسمی اردبیل با هدف ارزیابی توان های  (.4731شده است)قالیباف و شعبانی فرد، 

ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تاالب (. 4731)وارثی و دیگران، SWOTاکوتوریسمی استان اردبیل با استفاده از مدل 

منطقه مورد مطالعه که برخوردار از اقلیم متنوع، چشم انداز های  (.4736)روستایی و بهرامی، های پلدختر به روش پرالونگ 

بکر و زیبا و ویژگی های منحصر به فرد می باشد که از آن جمله می توان به آبشار بیشه، آبشار نوژیان، آبشار آب سفید، آبشار 

دارای پتانسیل های زیادی در جهت جذب گردشگران می چکان، آبشاروارک، دریاچه گهر و سراب کهمان اشاره کرد که 

  باشند. بنابراین  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی استان لرستان می باشد.

 مواد و روش

دقیقه تا  14درجه و 12غرب کشور ایران در محدوده میانی کوه های زاگرس، بین  در واقع پژوهش در مطالعه مورد محدوده

 قرار گرفته است. دقیقه شمالی 66درجه و  71دقیقه تا  73درجه و  76از نصف النهار گرینویچ و دقیقه شرقی 71درجه و  11

فرآیند شناسایی،  فرآیند 4در نمودار  درصد کل کشور( را دارا می باشد. 13/1کیلومتر مربع) 61631این منطقه مساحتی معادل

 نشان داده شده است. های طبیعیپیمایش و ارزیابی جاذبه 

 

 

 



 

 
 

 . موقعیت جغرافیایی استان لرستان4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های طبیعیفرآیند شناسایی، پیمایش و ارزیابی جاذبه   -4نمودار

 (4713اخذ: برنامه ریزی توسعه جهانگردی، )م 

 

 آب و هوا

 پوشش گیاهی

 چشم انداز

 سایر موارد

- 

 

 جاذبه های طبیعی

 شناسایی و پیمایش

:موارد شناسایی  

. تحقیقات کتابخانه ایی4  

وع. گفتگو با آگاهان به موض6  

. پیمایش میدانی7  

 های. تنظیم مشخصات جاذبه 1

 طبیعی

یت . تهیه داده برای تعیین ظرف1

 تحمل جاذبه

ی. توصیف جاذبه های طبیع2  

ه ..حوزه نفوذ )جهانی،ملی،منطق3

 ایی، محلی(

. موقعیت نسبی1  

. دسترسی3  

 

تفاده تجزیه و تحلیل) با اس

 از شیوه های مناسب(

جمع بندی 

 )تهیه گزارش(

اردمنطقه، قابلیت توسعه گردشگری د  

. جاذبه های اصلی منطقه4  

. جاذبه های تکمیلی منطقه6  

 منطقه نیاز به جاذبه مکمل دارد

 )مانند: پارک موضوعی،سرگرمی و ...(

 منطقه فاقد قابلیت الزم برای

 توسعه گردشگری است.



 

 
 

 

 

پیمایشی است. روش گردآوری اطالعات و داده های  -پژوهش حاضر از نوع پژوهش بنیادی وروش انجام مطالعات توصیفی

اول شناسایی و ای( و میدانی )پرسشنامه( می باشد. در این پژوهش، در مرحله  مورد نیاز از روش اسنادی )مطالعات کتابخانه

زیابی ازتکنیک ار استفاده با استان لرستان جاذبه های طبیعی بعدی توصیف جاذبه های طبیعی پرداخته شده و درمرحله

و از روش پرسشنامه و تکمیل پرسشنامه توسط گردشگران ورودی به  Excel و   SPSS  ماتریسی واز طریق نرم افزارهای

عدد از آن ها در شهرستان  411عدد بوده است،  611شده ) که تعداد کل پرسشنامه ها ارزیابی 4731استان لرستان درنوروز 

 های جاذبه عدد دیگر در شهرستان الشتر توزیع و تکمیل شده اند( و در نهایت 11عدد در شهرستان دورود و  11خرم آباد، 

 ولویت بندی شده است. ال طبیعی استان لرستان

 نحصربه فرد منابع طبیعی آبشار بیشه، آبشار نوژیان، آبشار آب سفید، آبشار چکان، آبشاربا توجه به ویژگی های بارز و م

 ها جاذبه بندی ولویتالو دریاچه گهر و سراب کهمان شناسایی و به عنوان جاذبه های طبیعی انتخاب شدند. سنجش وارک،

 -اجتماعی برای تفریح  صرف می شود(،اقتصادی)میزان درآمد، درآمدی که  : قبیل از ،مختلفی ی معیارها معموالً

زیرساختی)دسترسی  رهنگی)گردش فردی، گردش دسته جمعی، گردش سازمان یافته، برخورد جامعه میزبان با گردشگران(،ف

ی)شناسایی منطقه ویژه زیست محیط -زیست برق، گاز، تلفن، اینترنت(، جاده ایی، دسترسی راه، دسترسی به آب آشامیدنی،

وجغرافیایی)نام جاذبه، موقعیت نسبی و  آالینده های موجود، سیستم مدیریت فاضالب، سیستم مدیریت زباله( ، بررسیمحیطی

ویژگی آب و هوایی، پوشش گیاهی، چشم انداز، بکر بودن، تناسب و همخوانی، تناسب و حفظ حریم و زیبایی و همخوانی( 

ارزیابی و اولویت  6نمودار نمود. گیری گوناگون تصمیم های ذبهجا به نسبت بتوان ها آن براساس تا گیرد قرارمی توجه مورد

 را نشان می دهد. بندی جاذبه های طبیعی

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 اولویت بندی جاذبه های طبیعیارزیابی و   -6مودارن

 (4713)ماخذ: برنامه ریزی توسعه جهانگردی، 

 

انجام داد. به طوری که اندازه بیشتر نشان دهنده مثبت بودن  1تا  4مقیاس  ازامتیاز دهی به عامل ها را می توان

 عامل است. به عامل های مهم تر وزن بیشتری داده می شود.

 امتیاز دهی به عامل ها  -4جدول 

امتیاز )شدت 

 اهمیت(

 توضیح تعریف
 اهمیت جاذبه ازسطح بسیار مناسبی برخوردار است بسیار خوب {11/1 –411/1}1
 اهمیت جاذبه ازسطح قابل قبولی برخوردار است خوب {21/1 – 11/1} 1
 اهمیت جاذبه ازسطح رضایت بخشی برخوردار است تا حدی خوب {11/1 – 21/1} 7
 اهمیت جاذبه ازسطح رضایت بخشی برخوردارنیست بد .{61/1 – 11/1} 6
برخوردارنیست اهمیت جاذبه ازسطح قابل قبولی  بسیار بد {1 – 61/1} 4

 )تاثیر منفی دارد(
 (4731منبع: )نویسندگان، 

 

 یافته های تحقیق

 7در جدول  پرداخته شده است. یافته های تحقیقمعرفی شده اند، سپس  6ابتدا جاذبه ها در جدول شماره 

 ارزیابی شده اند.  6جاذبه های طبیعی هر کدام از نظر معیار مورد سنجش طبق نمودار 

 . معرفی جاذبه ها طبیعی6جدول شماره 

 موقعیت نسبی موقعیت جغرافیایی نام جاذبه
 جنوب شهرستان دورود عرض شمالی 77 43 13طول شرقی و  11 16 11 آبشار بیشه

 جنوب شرقی خرم آباد عرض شمالی 77 47 17طول شرقی و  11 17 71 آبشار نوژیان

 شهرستان الیگودرزشرق  عرض شمالی 76 13 11شرقی و  طول 13 71 11 آب  سسفید آبشار

 جنوب غربی الیگودرز عرض شمالی 77 46 62طول شرقی و  13 42 13 آبشار چکان

 جنوب شرقی خرم آباد عرض شمالی 77 74 17 طول شرقی و 11 71 11 آبشار وارک

 جنوب شرقی دورود عرض شمالی 77 41 63طول شرقی و  13 42 13 دریاچه گهر

 شمال شرقی الشتر عرض شمالی 77 13 14طول  شرقی و  11 64 16 ب کهماناسر
( 4731منبع: )نویسندگان، 



 

 
 

 

 . ارزیابی معیارهای مورد سنجش7جدول

(4731منبع: )نویسندگان، 

 جاذبه های 

 طبیعی

 

 معیارهای مورد سنجش                                                                                   
 پوشش  آب و هوا -----

 گیاهی

 شم اندازچ

 

 نحوه 

 برخورد

 دسترسی 

 جاده ایی

 دسترسی به

 آشامیدنی آب  

 آشامیدنی

 

 خطوط

 انتقال نیرو

 شبکه

 ارتباطات

 محل اقامت

 جاذبه

 سرویس 

 بهداشتی

 دسترسی

 به بازار

 نظافت و 

 تمیزی

 تناسب و  بکر بودن

 همخوانی

 تناسب و 

 حفظ حریم

 زیبایی و 

 همخوانی

 31/1   31/1   21/1   11/1    22/1  3/36  1/13   7/27    4/33  4/31  2/31     3/22 1/31 3/34     3/33   1/37    آبشار بیشه 

 1/11   3/34   6/33   1/13   1/31  2/31  3/27   1/37    3/21  3/37  3/37     4/34 7/31 1/31     3/31   1/31    آبشار نوژیان

 7/16   31/1   1/32   7/11   2/31  1/31  1/11   1/31    1/32  1/31  1/32     2/31 32 411     7/16   4/37   آبشار آب سفید

 3/11   2/22   2/31   411   7/21  4/31  6/21   3/11    1/34  6/21  3/11     1/31 3/11 411     3/11   1/36   آبشار چکان

 411   21    3/11   411   4/24   11/1   23/ 6   2/11   3/11  3/32  2/11     2/24 6/36 411     2/11   7/36   آبشار وارک

 3/13   1/32   3/34   6/34   6/12   1/34   3/13  6/33   3/22  1/34  6/33     3/23 1/34 3/36     3/36   7/13   دریاچه گهر

 3/23   1/31   4/27   3/34   1/21   2/31   7/11  3/33   2/37  1/33  3/31     1/13 1/37 3/11     7/31   1/31   سراب کهمان



 

 
 

 

 وزن معیار ها برای اولویت بندی جاذبه های طبیعی استان لرستان.  1جدول

 (4731منبع : )نویسندگان، 

که بر اساس نظر گردشگران ورودی  411/1جاذبه های طبیعی مذکور از نظر معیار ها وزن دهی از صفر تا  1در جدول شماره 

امتیاز دهی شده اند. در نهایت جمع  4بر طبق جدول  1تا  4نیز برای هر کدام از معیار ها از عدد  1شده اند و در جدول 

 اولویت بندی می شوند.امتیاز دهی جاذبه ها رابه ترتیب امتیاز 

 

 

 

 

 جاذبه های

 طبیعی

 معیارها

یجغرافیای  -اجتماعی  اقتصادی زیر ساخت ها 

 فرهنگی

 جمع درصد ها زیست محیطی

 11/34 31/13 1/31 4/21 46/37 73/17 آبشار بیشه

46/11 آبشارنوژیان  

 

31/34 1/11  

 

7/31 71/23 31/32 
21/11 آب سفید آبشار  

 

1/37 21/12  

 

32 3/21 13/33 

11/13 آبشار چکان  

 

31/31 3/33  

 

3/11 61/21 14/37 

 61/33 1/21 6/36 7/16 31/32 73/13 آبشار وارک

 دریاچه گهر

 

4/12 16/31 7/31 1/34 11/31 37/34 
34/16 سراب کهمان  

 

16/31 41/32  

 

1/37 11/26 12/36 



 

 
 

 

 . ارزیابی ماتریسی1جدول 

 (4731منبع : )نویسندگان، 

 

 جمع عامل ارزیابی                                                 ن نوع جاذبه

 امتیازات

 توصیه ها

 اثر زیست محیطی  اقتصادی زیر ساخت ها ط طبیعی

 توسعه

  -اثر اجتماعی

 فرهنگی

 اهمیت بین المللی اهمیت ملی/ منطقه ای

 بازسازی مجدد سکوها بر اساس طرح ها و سبک های جدید 41      ----------- ملی            1        7          1       1        آ آبشار بیشه 

 هآ آبشار نوژیان

 نو

 رفاه گردشگران ووجود امکانات و خدمات رفاهی جهت  43      ----------- ملی           1        1          1     1       

 وجود نیروی انتظامی در این مکان طبق خواسته گردشگران
 آ آ آبشار آب سفید

     

 وجود امکانات و خدمات رفاهی جهت رفاه گردشگران     43      ----------- منطقه ای         1        1          1     1       

 آ   آبشار چکان

    

 وجود امکانات و خدمات رفاهی جهت رفاه گردشگران     41      ----------- منطقه ایی        7        1          1     1       

 آ   آبشار وارک

    

 وجود امکانات و خدمات رفاهی جهت رفاه گردشگران      43      ----------- منطقه ای        1        1          1     1       

 دریاچه گهر    

    

 در دسترس بودن وسایل نقلیه و تذکر به گردشگران      42      ----------- منطقه ای        1        1          1     1       

 جهت رعایت نظافت
 سراب کهمان    

     

 گردشگران جهت رعایت نظافتتذکر به            42      ----------- منطقه ای       1        1          1     1       



 

 
 

 

رتبه  SPSSدر نرم افزار   (crosstabs) بعدیاز طریق درصد گیری در جداول دو نتایج این تحقیق با توجه به رتبه دهی 

وارد شده و میانگین آن ها گرفته شده و بدین   Excelبندی صورت گرفته است، سپس درصد ها در محیط نرم افزار 

مشخص شده اند، ارزیابی با  6با استفاده از معیارهایی مورد سنجش که در نمودار . صورت رتبه دهی انجام شده است

نظر معیارهای مورد سنجش  جاذبه های طبیعی شناسایی شده از 7تکنیک ماتریسی صورت گرفته است، که در جدول شماره 

دریاچه نشان می دهد  1و نتایج ارزیابی در جدول شماره  4بر طبق امتیاز دهی در جدول نتایج حاصل محاسبه شده اند.  

شه و چکان نیز و آبشارهای بی 43، آبشارهای نوژیان، وارک و آب سفید درای امتیاز 42گهر و سراب کهمان دارای امتیاز 

 .می باشند 1از نظر معیارهای مذکور در جدول شماره  41دارای امتیاز 

 

 نتیجه گیری 

آبشارهای نوژیان، وارک و آب طبیعی نشان داد که  گردشگری های جاذبه بندی اولویت و هش حاضر در مورد ارزیابیپژو

این موضوع با نتایج  لحاظ زیست محیطی می باشند. سفید بیشتر مورد توجه گردشگران نسبت به سایر جاذبه های مذکور از

 تعیین و با هدف جاذبه های گردشگری اولویت بندی در رابطه با ارزیابی و و  (4731تحقیق قالیباف و شعبانی فرد )

( ارزیابی 4736معیارها همخوانی دارد. همچنین نسبت به  تحقیق روستایی و بهرامی ) زیر معیارها و نمودن مشخص

ندی ها دارای ضعف می باشد، زیرا در ارزیابی توانمندی ها به روش پرالونگ میعارها خود دارای اندازه مشخص توانم

هستند ولی در ارزیابی ماتریسی باید خود محقق برای معیارها رتبه تعیین کند. همچنین معیارهای مورد سنجش با کمک نرم 

آبشار بیشه )از جاذبه های غالب و عمده در حالی که مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص شد  Excelو  SPSSافزار های 

 از دید کمتری میزان رتبه دهی از ولی نسبت به آبشارهای نوژیان، وارک و آب سفیدمورد نظر کثیری از گردشگران است( 

رده در این تحقیق ازمتوسط میزان رتبه دهی از گردشگران می باشند و به طور کلی می توان گفت که سایر جاذبه های نامب

 لحاظ ارزیابی و اولویت بندی  برخوردار هستند.       
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