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اسممتفاده شممده اسممت کممه نتممای  نشممان داد  Expert Choice افممزار نممرم( و AHP)  مراتبممفرآینممد سلسممله 
گمروه معیارهممای اصمل  شممامل    4عامممل کمه در   28مل بمر  مشممت حموض  هفمت راهاارهمای اقتصمادی منطقممه   

ی معیارهمای  بنمد  رتبمه  جمه یدرنتاقتصادی، بازاریاب  است خواهد بمود.  -ی، اجتماع گذار هیسرمازیرساخت ، 
بهسازی مسمیر ورودی و ارتقما    ی کلیه زیر معیارها،بند رتبه در اولویت اول و در این اصل ، معیار زیرساخت 

اخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیمزا  زیربنمای  و تهیمه اماانما  بهداشمت  عمموم  در       عموم  از د ونقل حمل
 .رندیگ  ماولویت اول تا سوم قرار 

 

 مراتب . سلسله تقلیل ،حوض هفتاقتصاد گردشگری، توسعه گردشگری،  ها:دواژهیکل

 JEL  : C6,L83 یبند طبقه

 

 مقدمه 

ی هما  اسمت یسی شمامل  ا منطقهی مل  و ها  ژگیورون  گردشگری در هر منطقه، تابع شرایط و  
ی طبیعم ، تماری، ، کمیمت و    هما  جاذبمه دولت، عوامل اجتمماع ، فرهنگم ، و سیاسم  همر منطقمه،      

آممدن اماانما     وجمود بمه  بمه بما توجمه    جمه یدرنتکیفیت خدما  ارائه شده به گردشگران است، تما  
بهبمود وضمعیت    جهیدرنتادی و ی  اقتصدرآمدزاگردشگران زمینه افزایش اشتغال،  ازیموردنم،تلف 

 صمنعت  تمرین  متنموع  و تمرین  بمزر   از یام   عنموان  بمه  صنعت گردشگری کل منطقه فراهم آید.

 از بسمیاری  موردتوجمه  توسمعه پایمدار،   فرآیند در حصول قابل هدف  عنوان به سودآور و زا اشتغال

یمک   همم  سمعه، تو درحمال  جواممع  بمرای  ویمژه  بمه  صمنعت،  این همچنین گرفته است. قرار کشورها

 و اقتصمادی  اجتمماع ،  پیشمرفت  برای نیرومندی مقرك طرف  از تهدید؛ یک هم و است فرصت
 نمابودی  در مهمم   نقمش  توانمد  م  دیگر طرف از است، م،تلف جوامع  فرهنگ سودمند تعامال 

در این ارتباط شهرستان  .باشد داشته و تاری،  بوم  های فرهنگ و مقل  بوم زیست طبیع ، مقیط
. ایمن  اسمت ی متنوع تاری، ، فرهنگ  و طبیع  مناسب  برای جذب گردشمگر  ها جاذبهد دارای مشه

اما رون  صنعت گردشگری به کمیمت و   اند؛ گردشگرانپتانسیل بالقوه جهت ورود  اگرچه ها جاذبه
ی صنعت گردشگری و اماانا  و خدما  ارائه شده نیز بسمتگ  زیمادی دارد   ها رساختیزکیفیت 

حموض ایمن شمهر    های بالقوه متعددی دارد منطقه هفتناط  در شهر مشهد که استعدادیا  از این م

 .است
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 صنعت گردشگری
 برای درآمد ایجاد ،ها رساختیز در یگذار هیسرما ترغیب در مهم  نقش گردشگری صنعت 

 گردشمگران  جمذب  اممروزه  اسمت.  داشته دنیا سراسر در غیرمستقیم مستقیم و ی زا اشتغال و دولت

 این زیرا ؛است شده تبدیل صنعت گردشگری در درگیر نهادهای بین در فزاینده رقابت  به  خارج

 و اسمت پماکیزه   صمنعت   بلاه دارد، نقش ارزی درآمدهای و مل  اقتصاد پیشبرد در تنها نه صنعت،
 دارای کشمورهای  جدیمد گردشمگری بمرای    مشماغل  ایجادکننمده  حال نیدرع و آلودگ  از عاری

 شمود.  تبمدیل  ارزی درآممد  کسمب  منبمع  نیتمر  مهمم  بمه  توانمد   م ایران گردی نظیرجهان یها جاذبه

 شمود.  اجمرا  و تنظمیم  آن برای ینگر ندهیآبا  توأم جانبه همه و صقیح یزیر برنامه ایناه بر مشروط

گمردد   نفتم   درآممد  یعنم    ،مقصمول  تمک  اقتصماد  جمایگزین  توانمد   مم  همچنمین  صمنعت  ایمن 
(pourmohammadi,2011). 

تنهما   89آخرین آمار که سازمان میراث فرهنگ  و گردشگری ایران اعالم نموده، در سال طب   

را به  133 رتبۀکشور  185وارد کشور شده است و در بین  گردشگر نفرهزار  128میلیون و  3تعداد 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Cultural) (2011, است آوردهدست 

Iran چهمارم، رقمم جمذب     برناممۀ ساله در پایان  20 انداز چشمسند  بر اساس  است که در حال. این

، جمذب گردشمگر بمه    93سمال  پمنجم،   برنامۀ، همچنین در دیرس  منفر  ونیلیم 6/2گردشگر باید به 
، جمذب  98سال ششم توسعه،  برنامۀمیلیارد دالر و در  8و درآمد آن از این مقل به  نفر ونیلیم 5/6

 انمداز  چشمم میلیارد دالر برسد. طب  سند  16  درآمد آن به نیب شیپمیلیون نفر که  13ی به گردشگر
درصمد رشمد داشمته     2درصمد و درآممد آن    5/1ی( جذب توریست باید الدیم 2025)1404در اف  

میلیارد دالر باشد. آنچه  25با درآمدی حدود  نفر گردشگرمیلیون  20باشد و کشور بایست  پذیرای 

چهارم مقق  نشده است، بلامه بمه نظمر     برنامۀاین ب،ش از  تنها نهست با توجه با آمار موجود مسلم ا
کشور ایران با توجه به شمرایط گردشمگری در ایمن     سالۀ 20 انداز چشماهداف موردنظر در  رسد  م

ی کماران گردشمگری   ها برنامهکه تدوین  اگرچه (.(Gholizadeh, 2010کشور بلند پروازانه است 
ی م،تلمف کشمور کمه    شمهرها کشور اهمیت خاص  داشته و دارد ول  نباید از مناط  اسمتان و   برای
 شمهر  مثمال  عنموان  بهفراموش نمود.  باشند  می بالقوه متعددی در زمینه گردشگری استعدادهادارای 

خود پمذیرای همزاران    تواند  می م،تلف و متعدد گردشگری که دارد ها جاذبهمشهد که با توجه به 
 .استمشهد  حوض هفتمنطقه گردشگری  ها جاذبهگری خارج  و داخل  باشد. یا  از این گردش
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دسمته   چنمد  بمه  مقمدس  مشمهد گردشمگری موجمود و بمالقوه     های های جاذبه اماانا  و فرصت 
انگیمز   های طبیع  بما منما ر دل   . یا  از معدود جاذبه ، طبیع  استفرهنگ –تاری، زیارت ،  اصل 

همای   حوض است که در جنوب شرق  مشهد مقدس و در دل کموه  طبیع  هفت نواز، بوستان و چشم
هما در دل   های طبیع  است که در طم  سمال   گذاری آن به علت وجود حوضچه خل  واقع است. نام

های این منطقه ایجاد شده است. این منطقه از دیرباز موردتوجمه گردشمگران، کوهنموردان و     ص،ره

گذاران و سایر نهادهای مدیریت ، بمه عنموان یام  از منماط       ه سرمایهمندان به طبیعت و به ویژ عالقه
شمهر مشمهد مقمدس بمه ایمن       رو، نیاز کالن گردشگری طبیع  اطراف مشهد مقدس بوده است. ازاین

های گردشگری به ویژه نزدیا  آن به شهر مشهد و بار بودن و زیبای  طبیعمت آن یمک    نوع ماان
ای  حوض در منطقمه  و زائرین را فراهم کرده است. منطقه هفتفرصت خوب و استثنای  برای مردم 

کامالً کوهستان  قرار گرفته است و این منطقمه درواقع از جریان طبیع  هزاران سماله آب بمه شمال    

های منطقممه، ریمزش آب    خاطر این جریان آب و نوع سنگ امروزی درآمده است؛ به طوری که به
 همای  را بمه   های طوالن ، حوضمچه  آرام  در ط  این سال به های دیگر دره از یک ارتفاع به قسمت

 وجود آورده است.
دو راه بمه سممت    ،از طمرف مشمهد  اسمت.  لمومتر  کی 7فاصله این منطقه از مشهد مقمدس حمدود   

ی و دیگمری از کمو   از طرف سد غیب  بمه سممت سمد طمر      ها آنا  از ی :وجود دارد حوض هفت
مسماحت ایمن   و  اسمت  بمه صمور  آسمفالت    ر دو مسمیر ی به سمت صنایع متالوژی است کمه هدسی

 (Farnahad,2012 ).استهاتار(  200)حدود مترمربع 1997768مقدوده حدود 

 

 پیشینه تحقیق

امروز افزایش جمعیت جهان باعث گردیده که بقث بیااری و اشمتغال یام     که نیابا توجه به  
ین هستند که بتوانند اماانا  ایجماد  به فار ا کشورهاکشورها مطرح گردد، و همین  عمدةاز مسائل 

اماانما  اممروزه صمنعت گردشمگری اسمت اممروزه در اکثمر         اشتغال را فراهم آورند و یا  از این
 قمبالً آیمد   وجمود  بمه بما ایمن صمنعت     میرمسمتق یغشغل مسمتقیم و   هزارانباعث گردیده که  کشورها

نموان یمک صمنعت از آن یماد     ول  امروزه به ع آوردند  م حساب بهگردشگری را در زمره خدما  
ی را در ایمن ارتبماط آغماز نمودنمد تما      ا گسمترده و با توجه به اهمیت آن کشورها تققیقما    شود  م

کمه در   چنمان  آننماینمد   نیتمدو ی را برای ارتقاء ایمن صمنعت   سودمندتری مفیدتر و ها روشبتوانند 



 5  ...اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگریراهکارهای 

نیمز تققیقما  متنبهم  بمه ایمن منظمور        ی  مثل ایتالیا و اسپانیا، استرالیا، فنالند، و حت  ترکیهکشورها
 که: چنان آناست  رفتهیپذانجام 

Castellani and Sala)کاستیالن  و ساال 
,
 2010

ی موجمود دو منطقمه حفا مت شمده     ها دادهبا  (
کمه توسمعه گردشمگری پایمدار      انمد  کمرده ی گردشگری پایدار، بیان ها شاخصایتالیا و با استفاده از 

ی جدید است و استفاده از مفهموم گردشمگری پایمدار در    ها وکار بکسروش  مناسب برای تشوی  

  و طم یمق ستیزمناط  حفا ت شده، یک روش برای توسعه مقل  گردشگری، کاهش آثار منف  
 .استی سنت  و مقل  ها ارزشتروی  

ی گردشمگری بمه   هما  شماخص با استفاده از سیستم  (Blancas et al, 2011)و همااران بالنااس
از شماخص ترکیبم     ها آن. اند پرداختهری پایدار مقاصد گردشگری روستای  اسپانیا بررس  گردشگ

سممطح پایممداری  تمماًینهاو  انممد نمممودهبممرای سممنجش پایممداری هممر بعممد از ابعمماد گردشممگری اسممتفاده 

 . اند کردهرا تعیین  موردنظرروستاهای گردشگری 
ی ریم گ میتصمی ها دادهرزیاب  با استفاده از روش ا (Ketut and Dewi, 2014)کتو  و دوی   

 سمو  کی حاصل از پرسشنامه و مصماحبه بما پمن  خبمره گردشمگری نشمان دادنمد کمه از یم         ها دادهو 
مقلمم  و کمماهش کیفیممت  -ی سممنت همما ارزشباعممث کمماهش  تواننممد  مممی گردشممگری همما تیممفعال

  طم یقم سمت یزفرهنگم  و   -ی اقتصمادی، اجتمماع   هما  جنبمه بنابراین باید بین ؛ گردند ستیز طیمق
 تعادل و توازن برقرار باشد.

(Domínguez, 2014)همااران و دومنیگز
 دو و مقایسمۀ  گردشمگران  مقاصمد  یریپذ رقابت به  

خمدما ،   کیفیمت  اسمترالیا  در کمه  دهمد   مم  نشمان  حاصمل  نتمای   پرداختند. استرالیا و اسپانیا کشور
 است برخوردار دشگرگر جذب برای زیادی اهمیت از مناسب یها رساختیز و تجاری، برندهای

 هستند. اسپانیا در گردشگر جذب در موضوع نیتر مهم توریست  مقل  ساختارهای و هوا وآب  و
 را فنالنمد  الپلنمد  در شممال  گردشمگران  مقاصمد  (Tyrväinen, 2014) هماماران  و تمرواینن   
 1054 از نظرسمنج   در کردند. بررس  گردشگران اقامت مقل و ستیز طیمق ترجیقا  باهدف

 یها رساختیزطبیعت،  با اقامت مقل ارتباط موارد بر دهندگان پاسخ خارج ، و داخل  گردشگر
 مقصمد خمود   انت،ماب  در سمت یز طیمق کیفیت و خود، اقامت مقل سایت به آسان دسترس  سبز،

 .کردند تأکید
به اهمیت گردشگری سبز در ارتبماط بما گردشمگری پایمدار،      (Vetsi, 2014)و همااران  وتس 



 19ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  6

منماط    GIS ها با استفاده از روش تقلیل مقتوا و اطالعما  جغرافیمای    اند. آن ونان اشاره کردهدر ی
اند که حمایت از گردشمگری سمبز    سایت اطالعا  و داده در یونان، بیان نموده 419گردشگری از 

 .خواهد شد ستیز طیهمراه با منافع اقتصادی، باعث حفا ت و بهبود میراث فرهنگ  و مق
بمه ممرور مطالعما  انجمام شمده در زمینمه         (Josip, M., & Ivan, K, 2015)ایموان  جوسمی  و 

 یها ده  شاخص وزن یها ها مربوط به بررس  روش اهمیت کار آن .اند گردشگری پایدار پرداخته

اطالعا  در مطالعا  اخیر است. نتای  ایمن مطالعمه حماک  از آن اسمت کمه       یآور پایداری و جمع
هما   داده یآور بمرای جممع   هما و پرسشمنامه   دهم  شماخص   برای وزن AHP  و دلف یها عموماً روش

اخیمر   یهما  که در سمال  شود  با توجه به مطالعا  انجام شده، مش،ص م .اند مورداستفاده قرار گرفته
   .گردشگری و مباحث مربوط به آن موردتوجه بسیاری از مقققین قرار گرفته است

ی متعمدد گردشمگری برخموردار    هما  جاذبمه ستیم کمه از  ما نیز یا  از معدود کشورهای جهان ه

نیمز تققیقما  متعمددی در زمینمه ارتقماء       کشمور مما  ی بمالقوه، در  اسمتعدادها بوده لذا با توجه به این 
 :که آن ازجملهگردشگری انجام پذیرفته است 

 شمهری  پیراممون  تفرجگماه  یمک  عنموان  به اخلمد منطقه مقاله این در (Kadivar,2006)کدیور

 یها داده اساس بر اخلمد دره در گردشگری سامانده  با بررس  عوامل و گرفت   قرارررسموردب

 و هموای   و آب شمرایط  طبیعم  و  یها جاذبه رهگذر از اخلمد دره که گفت توان  م آمده دست به
 اصمل   همدف  دارد و یریپمذ  گردشمگر بمرای   بماالی   پتانسیل و قابلیت خود خا  میاروکلیمای

 رفمع  و کمبودهما  ایمن  شناسمای   بمه  معطوف آت  یها برنامهدر  را منطقه این در گردشگری توسعه

 .کند  م موجود یها چالش
-بررس  عواممل جمذب سمرمایه   »با  (Karimi kia& Moghaddam,2012)کریم  کیا و مقدم 

 ممثثر استیودنت به بررس  و شناسای  عوامل  tبا روش دلف  و آزمون « گذاری در منطقه آزاد اروند
 اماانما   وجمود  کمه عمدم   اسمت  ناتمه  ایمن  مبمین  تققی  نتای گذاری پرداخته است. رمایهجذب س
 عممده  موانمع  از مقررا  و قوانین نارسای  دولت ، هایدستگاه مناسب گذاریسرمایه عدم زیربنای ،

 .روندم  شمار به اروند آزاد منطقه در گذاریسرمایه جذب
لیل  بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاه  تق«با  (Taghavi& Zanganeh,2013)تقوای  

ریزی با تأکید بر اهمیت ارتباط توسعه گردشمگری   پژوهش  جغرافیا و برنامه -نشریه علم  »شاندیز
 بر توسعه اقتصادی منطقه با بررس  این دو متغیر به رابطه معناداری رسیده است.
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 صمنعت  توسمعه  در ممثثر  واممل ع ارزیاب  با (Zarabadi& Abdolah,2014)عبداهلل و زرآبادی

 نتیجمه  ایمن  ، بمه (ANP)یا شباهتقلیل  فرایند روش از یریگ بهره با چابهار آزاد منطقه گردشگری

 اقتصمادی  و تموان  گردشمگری  یهما  رسماخت یز  ،موردبررسم  یهما  شماخص میمان   از کمه  رسمیدند 

  .کنند  م ایفا منطقه توسعه در را سهم نیتر شیب
 گردشمگری  خمدما   کیفیمت  ارزیماب  «، بما  (Soltani& ets,2015)و همااران  سلطان  عل  

که بما وجمود قابلیمت و اسمتعداد      به این نتیجه رسید »گردشگران دیدگاه مشهد از شهر کالن مذهب 
 ،شمهر مشمهد بمرای جمذب گردشمگر، شمهر مشمهد بما کمبودهمای  در تأسیسما            بسیار عظیم کمالن 

لمذا توجمه ویمژه بمه        نیمز مواجمه اسمت   پمایین بمودن سمطح کیفیمت خمدما      و ساختارهای زیربنای 
اساس  برای ارتقاء سطح کیف  خدما  ارائه شده از سوی نقاط جاذب گردشمگر،   یها یزیر برنامه

 افزایش رضایت گردشگران و افزایش مد  ماندگاری آنان در شهر نیاز است. 

 نقاط  شناسای و سبزوار گردشگری شهرستان ساختار ، به بررس (Nemroozi,2016)نیمروزی 

 تمک  تمک  شموندگان  مصاحبه یها دگاهید به توجه باتوسعه  یدهایتهد و ها فرصت ضعف، قو ،

بمه   SWOT ماتریس خارج ، و داخل  عوامل تنظیم با درنهایت و گرفته صور  تأثیرگذار عوامل
 آن بمالقوه  اسمتعدادهای  و ها تیقابلبا  سبزوار شهرستان گردشگری کنون  وضعیت کهنتیجه رسید 

 استادان دیدگاه از سبزوار شهرستان گردشگری توسعه بهبود یها فرصت نیتر مهمندارد  و  ب تناس

 فرودگماه  وجود تهران، -مشهد وآمد رفت پردر مسیر  قرارگیری و شهرستان جایگاه کارشناسان و

  .است شده خصوص  شناخته ب،ش یگذار هیسرما برای بوم  داران هیسرما وجود  ،الملل نیب

شمهری،   توسمعه  اسمتراتژی  در ممدیریت  ممثثر  نقش با  بررس   (Pourahmad,2017)پوراحمد
 تققیم   و روش  هرممز  جزیمره  اجتمماع   و اقتصمادی  رونم   و گردشگری توسعه به دستیاب  برای

 ی رسمید کمه توسمعه   ا جمه ینتبمه   SWOTتقلیمل   از و SPSS افزار نرم از استفاده با تقلیل _توصیف 

 خدمات  اماانا  نداشتن دلیل به و طبیع  تاری،  یها جاذبه جودو با هرمز جزیره در گردشگری

 پایمه  بر آن انداز چشمو  رود  م پیش کندی به صقیح، مدیریت و الزم یها رساختیز و رفاه  و

 و گردشمگری  توسمعه  همدف  بما  کارآمد مدیریت  نظام یک در آزاد، منطقه به هرمز جزیره تبدیل
 -اکوتوریسمم  و فرهنگم   تماری، ،  گردشمگری  حموزه  سمه  در منطقمه  اجتمماع   و رون  اقتصمادی 

    .دارد قرار ژئوتوریسم
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 روش تحقیق

ی راهاارهممای اقتصممادی ارتقمما جاذبممه گردشممگری منطقممه    بنممد تیمماولومقالممه حاضممر بممرای  

 بمر ی ا پرسشمنامه  حموض  هفمت   و مصاحبه از کارشناسان و مدیران منطقمه  نظرخواه، با حوض هفت
نفمر از خبرگمان توزیمع و تامیمل شمد و       15این پرسشنامه در بمین   گردید. هیته AHP روش  اساس

 مورد تجزیه و تقلیل قرار گرفت.  EXPERT CHOICE افزار نرمدر  ها پرسشنامه تاًینها

چنمدمنظوره اسمت    یریگ میفنون تصم نیتر از معروف  ای( AHPفرایند تقلیل سلسله مراتب  )

ارائه  1322( در دهه Saaty،L Thomasل. ساعت ) ا. که اولین بار توسط فردی عراق  به نام توماس
روبمرو   یریم گ میبا چند گزینه رقیب و معیمار تصمم   یریگ میعمل تصم که  شد. این روش در هنگام

چنممد   یریمم گ میتصممم یهمما  اسممتفاده گممردد و یامم  از پرکمماربردترین روش    توانممد  اسممت ممم 

  یا کیف  باشند. اساس ایمن  کمّ توانند  م AHP( است. معیارهای مطرح در روش MCDMمعیاره)
مراتمب، جفمت جفمت     سلسمله  حبر مقایسا  زوج  نهفته است. اجزا در هر سمط  یریگ میروش تصم

 and, 2004، تا ترجیح نسب  همر یمک در راسمتای آلترناتیوهما تعیمین گمردد )      شوند  باهم مقایسه م

Pohekar Ramachandranکمه فمارا از هرگونمه     دهمد   عال  این اماان را م رندهیگ می(؛ و به تصم
نفوذ و مزاحمت خارج  تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکمز کنمد. بعمالوه مقایسمه دو بمه      

و باعمث بهبمود عاممل     آورد  دوی، اطالعا  ارزشمندی را در مورد مسئله تقت بررسم  فمراهم مم   
  رایند سلسله مراتبف یریگ میمسئله تصم  (.,1983David) شود  م یریگ میمنطق  بودن فرایند تصم

AHP :بر چهار مرحله اساس  به شرح زیر استوار است 
مسممئله ممموردنظر: در ایممن مرحلممه هممدف کلمم  در رأس  یبنممد تعیممین سلسممله مراتبمم  طبقممه - 1 
و نهایتماً در آخمرین سمطح،     تمر  نییبر هدف کلم  در سمطوح پما    رگذاریمراتب و معیارهای تأث سلسله

. تعداد سطوح، بستگ  به پیچیدگ  مسمئله دارد.  رندیگ  قرار م یریگ میتصم یها و انت،اب ها نهیگز
-تم  کمه ح  کنمد   بر مقایسا  زوج  استوار است، سات  پیشمنهاد مم   AHPاصول مدل  که ی ازآنجا

 (.Satty, 1980عامل تجاوز ننماید ) 1المقدور تعداد عوامل در هر سطح از 
مراتب در جوابگوی   ر سطح از سلسلهمرحله دوم شامل مقایسا  زوج  عوامل مندرج در ه -2

 9احتیاجا  هدف یا عوامل سطق  بماالتر اسمت. مبنمای  قتماو  جمدول       نیبه تقق  هدف یا تأم
(( است که توسط ساعت  به منظور مقایسه شد  برتری هر دو معیار نسبت بمه همم   2کمیّت )جدول)
 ارائه شده است:  
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 ها نسبت به هم شاخص یگذار ارزش -1 جدول

 رجیحیارزش ت
 وضعیت مقايسه

i  نسبت بهj 
 توضیح

 ندارند. اهمیت برابر دارند و يا ارجحیتی نسبت به هم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  اهمیت برابر 1

 تر است. کمی مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  تر نسبتاً مهم 3

 تر است. مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  تر مهم 5

 است. jداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  iيا شاخص گزينه  تر خیلی مهم 7

 نیست. jبا  سهيمقا تر و قابل مهم jاز  i گزينه يا شاخص مطلقاً کامالً مهم 9

 دهد ترجیحی را نشان می يها میانی بین ارزش يها ارزش  8 و 6 و 4 و 2

 

وزن نسمب    بما اسمتفاده از مماتریس مقایسما  زوجم ،      AHPدر مرحله سوم از فرآیند میدل  -3
اگمر  . (,1980Zahedi (. متدلوژی این مقاسبه به شمرح زیمر اسمت    شود  عوامل هر سطح مقاسبه م

عاممل ممورد مقایسمه را بدانمد، د ر آن صمور  مماتریس        nواقعم    یهما  وزن توانست  م گر سهیمقا

 مقایسا  زوج  نسب  عوامل به شال زیر بود: 

 
 Aسمطر مماتریس    nاز همر کمدام از    دیم توان  م نسب  به صور  بدیه  یها وزن تیدر این وضع

  .تبوده و رابطه زیر برقرار بوده اس 1دارای رتبه  Aمقاسبه شود؛ به عبار  دیگر ماتریس 

  
تعمداد عواممل یما عناصمر      nواقع  و  یها بردار وزن w3……….wn،2 w،1=[w w]که در آن 

 1بردار آیگن سمت "و  "مقدار ویژه آیگن "رتیب ( به ت1در معادله ) nو  wاست. در جبر ماتریس 
کمه چمون قتماو  کننمده      شمود   اسمتدالل مم   AHP. در ممدل  شمود   نامیده م Aماتریس  "راست 

را بما   Aنسب  دو به دوی  ماتریس  یها ندارد بنابراین قادر نیست که وزن Wشناخت  نسبت به بردار 
صل قتاو  ش،ص  اوست منطقاً ناسمازگار  که حا Aدقت صد درصد تعیین کند؛ بنابراین ماتریس 

 :گردد  از رابطه زیر مقاسبه م شود  نشان داده م ώکه با  Wاست. ت،مین یا برآورد بردار 

Â. Ŵ= Ŵ 
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دهنده( ارائه   )پاسخ رندهیگ میدوی  عوامل که از سوی تصم عبار  از مقایسه دو به Âکه در آن 
بردار آیگن سممت    "Ŵو  Âماتریس  "مقدار ویژه آیگن" نیتر بزر  عبار  از .  شود  م

 تموان   را مم   است عالوه بر این مقدار wو ت،مین  از مقدار واقع  بردار  Âماتریس  "راست
 . در نظر گرفت. پرفسور سات  نشان داده است که پیوسته :  nت،مین  از 
بیشمتر اسمت    Aباشد در آن صور  درجه سمازگاری مماتریس    تر کینزد nبه  هرچقدر

نسمبت  "یما   CRو  "مقیاس یا درجه سمازگار  "یا  CIکه بر اساس این خاصیت، مقیاس  تقت عنوان 
 :گردد  به شرح زیر مقاسبه م "سازگاری  0

   

  
(. به عنوان saaty,1980متوسط درجه سازگاری متغیرهای تصادف  است ) CR ،ACIکه رابطه 

) قتاو  Aر آن صور  ماتریس دد باش یک قانون تجرب  چنانچه 

رباره ترجیح عوامل مورد مقایسه( قابل قبول است و در غیر این صور ، مندرجا  هه رندیگ میتصم

A اعتماد گردد. در این حالت الزم است که  ی  قابلبیش از ناسازگار آن است که منجر به نتا

% ( از سوی 10تر و یا مساوی  مقایسا  زوج  تا دستیاب  به نسبت سازگاری قابل قبول )کم

ابطه مقاسبا  ر از ، W((Ŵکه برآورد بردار  دهد  ارار گردد. سات  نشان مت رندهیگ میتصم

و یا  Choice Expertبه نام  یافزار نرم اکنون در تاراری قابل حصول است که این الگوریتم هم

شابه موجود است و به وسیله آن درجه سازگاری ماتریس مقایسا  زوج  را نیز مقاسبه   افزار نرم

  (.saaty,1980) کرد

 یهمما نممهیشممامل تعیممین اهمیممت نسممب  هممر کممدام از گز AHPآخممرین مرحلممه فرآینممد مممدل  -4
 یهما    مسئله مورد منظور است برای ایمن منظمور، وزن  در رابطه با معیارها و هدف کل یریگ میتصم

 (گردد  ام در رابطه با سطح اول )هدف کل مسئله( از رابطه زیر مقاسبه م Kنسب  عوامل در سطح 

1980Zahedi,:) 

 
ام در رابطه با عوامل سمطح   kنسب  عوامل در سطح  یها بردار ترکیب  وزن C ( k،1که در آن )

. دهنمد   را نشان مم  است که سطرهای آن تشایل بردارهای  ماتریس یک اول و 
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( را دارد و 1در معادلممه ) nواقممع همممان وضممعیت  دربمموده و  بیممانگر تعممداد عوامممل در سممطح  
 است.   به منظور نشان دادن سطح  گذاشتن زیرنویس 

 

 ی علمی مقالهها افتهی

 از یمک  همر  در اوزان بمردار  و مقاسمبه  زوجم   مقایسا  ماتریس باید یبند رتبه منظور به ابتدا

 بمه  زیرمعیارهما  معیارهما و  از یمک  همر  نسب  وزن مرحله، این در شود. به طوری که تشایل سطوح

کنتمرل   معیارهمای  بمه  نسمبت  گروهم   زوج  مقایسا  ماتریس از استفاده با و خبرگان نظر کمک
 ،هما  پرسمش  بمه  شموندگان  پرسش یها پاسخ ثبت از پس .شود  م تعیین  باالسری( یها تمیآ(خود 

 شمد،  خواهمد  شمروع  یامدیگر  با شوندگان پرسش از هر یک یا سهیمقا ها جدولترکیب  عملیا 

 تارجقیم  از ابتمدا  بنمابراین  ؛اسمت  بمرده  بهمره  هندسم   میمانگین  منظمور از  ایمن  بمرای  AHP روش
ی اقتصادی ارتقا راهاارهااصل   معیارهای از یک هر به دهندگان پاسختوسط  شده داده اختصا 

 افزار نرم وارد سپس است، شده گرفته میانگین هندس  مشهد حوض هفتجاذبه گردشگری منطقه 

 کلیمه  ناسمازگاری  نمر   ابتمدا  کمه  ،شمود   مم  عمل صور  این به ها پرسشنامه کلیه تقلیل شده. در

 آورده معیارها زیر و معیارها زوج  مقایسه ماتریس و در ادامه ،گردد  م زوج  مقاسبه  مقایسا

EC افزار نرم وارد اصل  یارهایمع از یک هر میانگین هندس  . سپسشود  م

 هما  وزن و شمود   مم  

 مقاسبه زیر صور  به مشهد( حوض هفتراهاارهای اقتصادی ارتقا منطقه (اصل   هدف به نسبت

 .شود  م
 بمر  مشمتمل  مشهد حوض هفتاقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه  راهاارهای این اساس بر
 :ی شدبند دسته ذیل گروه در چهار پیشین مطالعا  اساس بر که است عامل 28

 نیتمر  شیب 464/0 نسب  وزن با زیرساخت شاخص شود  م دیده نیز زیر جدول در که همچنان
 یهما  شماخص  ،باشمد   م دارا را تأثیر نیتر شیب دیگر شاخص رچها بین در نیبنابرادارد؛  را اهمیت

 در 134/0 و 162/0 ،240/0 نسب  وزن با ترتیب به اقتصادی و بازاریاب  -اجتماع  ی،گذار هیسرما

 کمه  باشمد   مم  01/0 اصمل   معیارهمای  مقایسا  زوج  ناسازگاری نر  دارند، قرار بعدی اولویت

________________________________________________________________ 

 EXPERT CHOICE 
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 است. قابل قبول مدل جواب و اشدب  م سازگار پس است کمتر 0/1 از چون
 

 مشهد حوض هفتراهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه  6-5جدول 

 زيرمعیار ابعاد)متغیرها( رديف

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ي زيرساختیها شاخص
 

 ساخت  امکانات پذيرايی بیشتر و بهتر 

 عمومی از داخل شهر به منطقه   ونقل حملي و بهسازي مسیرهاي ورودي به منطقه و ارتقا ساز منيا

 یکاف وتهیه امکانات بهداشتی عمومی مناسب 

 سکونتی اماکن ريسا و سرا مهمان ،متل جاديا

 ي گردشگرانا مهیبپوشش 

 ي معلق، تل سیج(ها پل، وحش باغ ،آهوايجاد امکانات تفريحی و تفرجی)مانند باغ پرندگان، پرورش 

 وحش اتیح ازبازديد  جهت مجزايحی حفاظت شده ايجاد منطقه تفر

 ي مناسب و...(نورپرداز، گاز ی،رسان آب ارتقا تجهیزات زيربنايی)پارکینگ،

ي، نورد صخرهي، کوهنوردي، رو ادهیپي ها ورزشي منطقه در زمینه ها لیپتانس ازاستفاده 

 ي، اسکی، کايتسوار دوچرخه

و ارائه خدمات و کاالي سنتی  ها رساختيزر جهت توسعه تشويق افراد روستايی به مشارکت د

 محلی

 

 

 

2 

 

 

ي ها شاخص

 يگذار هيسرما

 ي بخش خصوصیها يگذار هيسرماايجاد مشوق در جهت 

 ي موزه تخصصی و مرکز حفظ آثار و فرهنگ سنتیانداز راهحمايت مالی 

 يگذار هيسرمامشارکت دولت در 

 اص طبیعت گردي و گردشگريارائه تسهیالت دفاتر خدمات خ

 ي کااليیها شگاهينماي ثابت و هفتگی يا بازارهاايجاد 

 جهت ارتقا گردشگري منطقه گذاران هيسرمااعطاي وام به 

 زنان روستايی جهت تولید کاال و خدمات محلی خصوصاًاعطاي تسهیالت و وام با سود کم به زنان 

 

 

 

 

3 
 

 

 ي ها شاخص

 ادياقتص-اجتماعی

 ايجاد بستر مناسب جهت جذب نیروي متخصص

 ايجاد امکانات و خدمات انتظامی

 ی و شناساندن منطقه به افکار عمومی آگاه

  ها طرحجمعی مردم در  مشارکت وی آموزشي ها برنامهگسترش 

 ارتقا، تکمیل و بازسازي بناهاي تاريخی منطقه 

 گیاهان صنعتی، دارويی  آوردنعمل  ي اقتصادي مانند بهها تیفعالنمايش 

 ی، برگزاري مراسم فرهنگی، موسیقی محلی، غذاي سنتیدست عيصناي موقتی ها شگاهينماايجاد 

 

4 
 

 

 ي بازاريابیها شاخص

 ی در زمینه جاذبه گردشگريرسان اطالعارائه خدمات تفسیري و 

 صه اطالعاتتبلیغات، تهیه بروشور، تابلوهاي خال جهت دري گذار هيسرما

 ي منطقه و پخش آن بین مديران تورهاها جاذبهتهیه فیلم مستند از 

 گسترش تبلیغات از طريق رسانه

 ي تحقیقها افتهمنبع: ي

 

 معیارهای اصلی یبند رتبه :2جدول 
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 رتبه وزن معیارها رديف

 1 464/0 ها رساختيز  1

 2 240/0 يگذار هيسرما 2

 3 162/0 اقتصادي-اجتماعی    3

 4 134/0 بازاريابی  4

 01/0نرخ ناسازگاري:

 EXPERT CHOICEافزار  منبع: خروجی نرم

 

حوض  اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت  زیرمعیارهای كلیه یبند تیاولو

 مشهد

اقتصمادی ارتقما جاذبمه گردشمگری منطقمه       راهاارهمای  معیمار  زیمر  28 یبنمد  رتبمه  زیمر   جدول
و بهسمازی مسمیرهای ورودی و ارتقما     یسماز  ممن یا معیمار  زیمر . دهمد   م شانن را حوض مشهد هفت

 دارد را اهمیمت  نیتمر  شیبم  در معیمار اصمل  زیرسماخت    ونقل عموم  از داخل شهر به منطقه حمل

 بمه  نسمبت  ممدل  کل زوج  مقایسا  ناسازگاری نر  .باشد  م کل مدل در اولویت اولین بنابراین

 .باشد  م سازگار مدل کل پس ،باشد  م 1/0 کمتر از که ی آنجا از و ،باشد  م 01/0هدف 
 

 گیری و پیشنهادها یجهنت

یمک   همم  توسمعه،  درحمال  جواممع  یبمرا  ویمژه  بمه  طور که گفته شد، صنعت گردشگری، همان 
 اقتصمادی  اجتمماع ،  پیشمرفت  بمرای  نیرومنمدی  مقمرك  طرف  از تهدید یک هم و است فرصت

بمر   درازممد   در صنعت گردشمگری  این نامتوازن و غیرمنطق  ،برنامه  ب توسعه رو ینو...است. ازا

 درو بازمانمدن از فراینمد توسمعه خواهمد شمد،       مقیط  یستز عمل نموده و موجب ت،ریب عاس

 ایمن  سمامانده   و و بهسمازی  مقیطم   اقتصمادی،  اجتماع ، نیازهای کردن برآورده با صورت  که

 مما  نممود. بررسم    یبردار بهره مناط  این بالقوة یها لیپتانس و نهفته یها هیسرما از توان  م مناط ،

 ، مشماال  هما  رسماخت یبه ز مربوط شامل، مشاال  به مشاال  اساس  توجه با که دهد  نشان م

 اهمداف  بازاریماب ،  بمه  مربوط مشاال  اقتصادی و -مدیریت، اجتماع  ،یگذار هیسرما به مربوط

 نیتر شهر مشهد به عنوان بزر  کالن که نیبه ا شد. توجه ن،واهد ایران مقق  طبیعت گردی برنامه
 یهما  یگمذار  اسمت یس بما  میلیون زائر را پذیراست لمذا  15تا  10طور متغیر  زیارتگاه کشور ساالنه به

 شمهر مشمهد   اقتصمادی  توسمعه  زمینمه  در تموان   م یمثثر گام گردشگری صنعت زمینه در مناسب
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همای اقتصممادی جاذبمه گردشمگری منطقممه    راهاار یبنممد تیم اولو و شناسماندن  رو نیم برداشمت ازا 
 در مربوطمه  و برنامه ریمزان  مسئوالن به کمک به منظور اناارناپذیری اهمیت حوض مشهد از هفت

 پرداخته شده است. باشد  م برخوردار ارتقا این منطقه جهت
 

 حوض مشهد اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت یارهایكلیه زیر مع یبند رتبه: 3جدول 

 رتبه وزن زيرمعیار يفرد

 1 101/0 ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه و بهسازي مسیرهاي ورودي و ارتقا حمل يساز منيا 1

 2 100/0 یتهیه امکانات بهداشتی عمومی مناسب و کاف 2

 3 088/0 مناسب و...( ي، گاز، نورپردازیرسانبآارتقا تجهیزات زيربنايی)پارکینگ،  3

4 
، ينورد ، کوهنوردي، صخرهيرو ادهیپ يها منطقه در زمینه ورزش يها لیانساستفاده از پت

 ، اسکی، کايتيسوار دوچرخه
063/0 4 

 5 052/0 بخش خصوصی يها يگذار هيايجاد مشوق در جهت سرما 5

 6 050/0 معلق، تل سیج( يها وحش، پل ايجاد امکانات تفريحی و تفرجی)مانند باغ پرندگان، پرورش آهو، باغ 6

 7 047/0 سرا و ساير اماکن سکونتی ايجاد متل، مهمان 7

 8 041/0 ساخت  امکانات پذيرايی بیشتر و بهتر 8

 9 035/0 و شناساندن منطقه به افکار عمومی  یآگاه 9

 10 034/0 وحش اتیايجاد منطقه تفريحی حفاظت شده مجزا جهت بازديد از ح 10

 11 033/0 گردشگران يا مهیپوشش ب 11

 12 029/0 منطقه و پخش آن بین مديران تورها يها تهیه فیلم مستند از جاذبه 12

 13 028/0 و ارائه خدمات و کاالي سنتی محلی ها رساختيتشويق افراد روستايی به مشارکت در جهت توسعه ز 13

 14 027/0 جهت ارتقا گردشگري منطقه گذاران هياعطاي وام به سرما 14

 15 025/0 ريق رسانهگسترش تبلیغات از ط 15

 16 024/0 ايجاد بستر مناسب جهت جذب نیروي متخصص 16

 17 023/0 ايجاد امکانات و خدمات انتظامی 17

 18 023/0 ، برگزاري مراسم فرهنگی، موسیقی، غذاي سنتییدست عيموقتی صنا يها شگاهيايجاد نما 18

 19 023/0 دشگريدر زمینه جاذبه گر یرسان ارائه خدمات تفسیري و اطالع 19

 20 022/0 ها و مشارکت جمعی مردم در طرح یآموزش يها گسترش برنامه 20

 21 022/0 در جهت تبلیغات، تهیه بروشور، تابلوهاي خالصه اطالعات يگذار هيسرما 21

 22 019/0 يگذار هيمشارکت دولت در سرما 22

 23 018/0 ارائه تسهیالت دفاتر خدمات خاص طبیعت گردي و گردشگري 23

 24 018/0 کااليی يها شگاهيثابت و هفتگی يا نما يايجاد بازارها 24

 25 018/0 اقتصادي مانند به عمل آوردن گیاهان صنعتی، دارويی  يها تینمايش فعال 25

 26 014/0 اعطاي تسهیالت، وام با سود کم به زنان خصوصاً روستايیان جهت تولید کاال و خدمات  26

 27 012/0 موزه تخصصی و مرکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی   يانداز راه حمايت مالی 27

 28 012/0 ارتقا، تکمیل و بازسازي بناهاي تاريخی منطقه  28

 01/0نرخ سازگاري:

 تحقیق يها افتهيمنبع: 
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اولویمت راهاارهمای اقتصمادی جاذبمه گردشمگری منطقمه        و شناسمای   به بررسم ،  مقاله حاضر

 -، اجتماع یگذار هیشاخص زیرساخت، سرما 4برای این منظور  .ه استپرداخت حوض مشهد هفت

اقتصادی، بازاریاب  براساس مرور مطالعا  قبل  و نظرسنج  از کارشناسان و مدیران در نظر گرفتمه  
و  نیمی تع AHPفمو  بمه روش    یهما  شد. در گام بعدی، تعیین وزن و ارجقیت هر یمک از شماخص  

ممذکور انجمام    یهما  چند معیاره براسماس شماخص   یریگ میبه روش تصمزیرمعیارها  یبند رتبه تاًینها
براساس نظر کارشناسان و مدیران منطقه  دهد  ها نشان م در تعیین وزن شاخص AHPگرفت. نتای  

دارای اهمیمت و   بازاریماب  ، اقتصمادی –اجتمماع    ،یگمذار  هیسمرما  به ترتیب شماخص زیرسماخت،  
زیرمعیارهای اقتصمادی ارتقما جاذبمه     کلیه یبند رتبه . نتای دباشن  ها م شاخص یبند اولویت در رتبه

و بهسمازی مسمیرهای    یسماز  ممن یا زیرمعیارهمای  که داد حوض مشهد نشان گردشگری منطقه هفت

ونقل عموم  از داخل شهر به منطقه، تهیه اماانا  بهداشت  عموم  مناسمب و   ورودی و ارتقا حمل
 در ترتیمب  به مناسب و...( ی، گاز، نورپرداز رسان گ، آبارتقا تجهیزا  زیربنای )پارکین و  کاف

 اولویمت  درارتقا، تامیل و بازسازی بناهمای تماری،  منطقمه     و داشته قرار سوم تا اول یها تیاولو

 دارد. قرار آخر

 
 شنهادهایپ

 های كاربردی پیشنهاد

تصمادی ارتقما جاذبمه    اق اصمل   معیمار  میان چهمار  در که داد نشان مقاله نتای  ایناه به توجه . با1

 و مسمئوالن  حوض مشهد، معیار زیرساخت  در اولویمت اول قمرار دارد، بمه    گردشگری منطقه هفت
جهمت رفمع    الزم اقداما  شود م  پیشنهاد مشهد شهرداری اقتصاد منطقه به ویژه حوزه برنامه ریزان

 ونقمل  حممل رتقما  ی و بهسمازی مسمیرهای ورودی و ا  سماز  ممن یاموانع زیرساخت  و ارتقا آن هماننمد  

 عموم  از داخل شهر به منطقه را تمهید نمایند.

گمذاری   سمرمایه  راهاارهای زیرمعیار هفت میان در که داد نشان مقاله نتای  ایناه به توجه با .2

ی ب،مش  هما  یگمذار  هیسمرما حموض مشمهد، زیرمعیمار مشمو       ارتقا جاذبه گردشگری منطقمه هفمت  
 باشند، بمه  م  هت ارتقا گردشگری منطقه دارای اولویتگذاران ج خصوص ، اعطای وام به سرمایه

 هماماری  شمود بما   مم   پیشمنهاد  مشمهد  شمهرداری  بمه ویمژه   اقتصماد  حموزه  برنامه ریزان و مسئوالن
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 نمایند. تمهید الزم اقداما  های مربوطه دستگاه
 –  اجتمماع  راهاارهمای  زیرمعیمار  هفمت  میمان  در کمه  داد نشان مقاله نتای  ایناه به . با توجه3

  و شناسماندن منطقمه بمه افامار     آگماه حموض مشمهد،    اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت
در  ایجماد اماانما  و خمدما  انتظمام     ، ایجاد بستر مناسب جهت جذب نیروی مت،صص، عموم 
 پیشمنهاد  مشمهد  شمهرداری  بمه ویمژه   اقتصماد  حموزه  برناممه ریمزان   و مسئوالن دارند، به قرار اولویت

 .نمایند تمهید الزم اقداما  های مربوطه دستگاه همااری اشود ب م 
بازاریماب  ارتقما جاذبمه     زیرمعیمار  چهمار  میمان  در کمه  داد نشمان  مقالمه  نتمای   ایناه به . با توجه4

های منطقه و پ،ش آن بمین ممدیران    تهیه فیلم مستند از جاذبهحوض مشهد،  گردشگری منطقه هفت
در زمینمه جاذبمه     رسمان  اطمالع ارائمه خمدما  تفسمیری و    ، انهگسترش تبلیغا  از طری  رسم ، تورها

 شمهرداری  بمه ویمژه   اقتصماد  حموزه  برنامه ریزان و مسئوالن باشند، به م  دارای اولویت گردشگری

 .نمایند تمهید الزم اقداما  های مربوطه دستگاه همااری شود با م  پیشنهاد مشهد
 در راستای ارتقا منطقه گردشگری دارد: از دیگر  تققیقا  آت  که نیاز به بررس  بیشتر

 

 های مطالعاتی  پیشنهاد

رفمع موانمع    -1همای عملیمات :   پیشمنهاد  بررسم   منظمور  ای به مطالعه شود م  پیشنهاد مقققان به  
اقتصمادی و یما فرهنگم      -رفع موانع اجتماع  -3گذاری منطقه؛  موانع سرمایه -2زیرساخت  منطقه؛ 

 .دهند انجام ارتقا منطقه ریاب  منطقه، در راستایرفع موانع بازا -4منطقه؛ 
 

References 
[1] AhmadPour, A. Darban, A.& pourghorban,s. (2017). The role of City  

Development Strategy(CDS) in tourism development management (Case 
study: Hormoz Island), Scientific and research quarterly, No.19,Summer. 

(in Persian) 
[2] Blancas, F.J., Lozano-Oyola, M., Gonzalez, M., Guerrero, F. M.,& Caballero, 

R. (2011). How to use sustainability indicators for tourism planning: the case 
of rural tourism in Andalusia(Spain). Science of the Total Environment,pp412-
413, 28-45. 

[3]  Castellani, V., & Sala, S. (2010). Sustainable performance index for tourism 
policy development. Tourism Management, pp871-880. 

[4]  David, H. A. (1983). The method of paired comparisons. New York, NY: 
Hodder Arnold. 



 17  ...اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگریراهکارهای 

[5] Domínguez, T. & Darcy, S & Alén González, E. (2014). Competing for the 
disability tourism market – A comparative exploration of the factors of 
accessible tourism competitiveness in Spain and Australia, Tourism 
Management Volume 47, pp 261–272. 

[6] Farnahad Consultants. (2012). Feasibility studies for preparing a 
comprehensive plan for the Haft Houz tourist sample area of Mashhad, vol II . 
(in Persian) 

[7] Gholizadeh, M. (2010). Presenting an Integrated Model for Segmenting the 
Target Market of the Tourism Industry, SWOT (Case Study: Guilan Province) 
Master's thesis, Business Management, Azad Rasht University. (in Persian) 

[8] Josip, M., & Ivan, K. (2015).Weighting indicators of tourism sustainabiling :a 
critical ote.Ecological Indicators. 

 [9] Ketut, L  ,.& Dewi, Y. (2014). Modeling the relationships between tourism  

sustainable factors in the traditional village of Pancasari. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences 

[10] Karimi Kia, A.& Moghadam,M. (2011). Investigating the factors of attracting 
investment in Arvand Free Zone, Journal of  Economic, No. 6 and7. (in 
Persian) 

[11] Kadivar, A& Saghaei, M. (2005). Organizing Tourism in Suburban 
Promenades (Case Study: Akhlamd Valley), Journal of Geographical 
Research, No. 85. (in Persian) 

[12] Minestry of Cultural Heritage Tourism and Handicrafts of Iran. (2011).  
statistics of tourists entering Iran. (in Persian). 

 [13] Nowruzi,N, Karimi, M. (2015). Sabzevar Historical Cultural Tourism  
Development Planning, National Conference on the Status of Tourism 
Sciences in Regional Development.(in Persian) 

[14] Pourmohammadi. (2011). tourism industry in the service of economic 

development: www.lostring.ir. accesse January, 4, 2018 (in Persian) 

[15] Pohekar, S. D., & Ramachandran, M. (2004). Application of multi-
criteriadecision making to sustainable energy planning—A review. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 8(4), 365-381. 

[16] Soltani, A. Dashti, A. & Babaei. (2014). Evaluation of Mashhad Religious 
Tourism Services from thePerspective of Tourists, Journal of Architecture and 
urban planning of Armanshahr, No. 13. (in Persian) 

[17]  Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. New York, NY: McGraw-
Hill. 

[18] Tyrväinen, Liisa & Uusitalo, Marja & Silvennoinen, Harri & Hasu, Eija. 
(2014). Towards sustainable growth in nature-based tourism destinations: 
Clients’ views of land use options in Finnish Lapland, Landscape and Urban 
Planning, Volume122, February 2014, pp 1-15. 

[19] Taghvaei, M. Zanganeh,M. (2012). An Analysis of Tourism Development in  
Shandiz Resort Area of Mashhad, Journal of Geography and Planning 
(University of Geography), Volume 16, Number 42. (in Persian) 

http://www.lostring.ir/


 19ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  18

 [20] Votsi, N.E.P., Mazaris, a.D., Kallimanis, A.S., & Pantis. J.D. (2014). Natural 
quiet: an additional feature reflecting green tourism development in 
conservation areas of Greece. Tourism Management Perspectives. 

[21] Zarabadi, S & Abdollah, B. (2013). Evaluation the factors effecting the 
development of tourism industry in Chabahar Free Zone using analytic 
network process (ANP) method, Journal of Iranian Architecture and 
Urbanism, No. 6. (in Persian) 

 [22] Zahedi, F. (1986). The analytic hierarchy process: A survey of the method 
and its applications. Interfaces, 16(4), 96-108. (in Persian) 

 


