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بررسی و تعیین رتبه سواحل چابهار در مقایسه با سواحل کیش و قشم به منظور گردشگري ساحلی با 
AHPاستفاده از روش 

3قاسم بخشنده،2، حسین عسکري پور1فیروز آباديدکتر علی خاتمی 

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی1
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار2

)نویسنده مسئول(ازاریابی دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش ب3

چکیده
هاي توسعه شهرنشینی و پیشرفت صنعت منجر به دور شدن انسان از بستر طبیعت شده ، بدین سبب تقاضا براي تعامل با محیطهاي طبیعی بخصوص محیط 

زیبایی و جذابیت عمومی طبیعت ، جایگاه محیط هاي دریایی و تجربیاتی بر پایه اینها که انعکاس آن در محیط هاي طبیعی غیر . دریایی افزایش یافته است
ایران نیز پتانسیلهاي زیادي در زمینه هاي گردشگري . اغتشاش یافته ساحلی دیده می شود ، تقاضا و ارزش این محیط ها را براي توریسم افزایش داده است

.سواحل چابهار به دلیل برخی از ویژگیهاي خاص و منحصر به فرد داراي توان ویژه اي براي جذب گردشگر می باشد. گردشگري ساحلی داردبخصوص
عنی قشم و قیب خود یدر این مقاله سعی بر مقایسه و تعیین رتبه سواحل چابهار از نظر جذابیتها و امکانات موجود در گردشگري ساحلی در مقایسه با دو منطقه ر

بدین منظور ابتدا زیر معیارهاي . تحلیلی می باشد-این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري اطالعات پیمایشی و از نظر روش توصیفی. کیش می باشد
گردشگري ساحلی می باشند گنجانده شد احینوکه همان ) آبهاي ساحلی ، ساحل ، پهنه کرانه اي و پس کرانه(مقایسه ، تعیین و سپس در قالب چهار معیار اصلی 

رتبه بندي این مکانها از نظر جذابیت و (AHP)و در نهایت با مقایسه زوجی زیر معیارها و معیارهاي اصلی هر سه شهر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
.پتانسیل آنها در جذب گردشگر صورت گرفت

سوم ابهار از نظر جذابیت و پتانسیل گردشگري ساحلی در هر یک نواحی چهارگانه ساحلی مشخص شد و در مجموع نیز رتبه پس از انجام محاسبات رتبه سواحل چ
منطقه راه در پایان نیز براي ارتقا و بهبود رتبه سواحل چابهار در هر یک از نواحی ساحلی و در نتیجه براي افزایش جذب توریست هاي ساحلی در این . را کسب کرد

.ایی را پیشنهاد دادیمحله
(AHP)گردشگري ، گردشگري ساحلی ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی :واژگان کلیدي

مقدمه- 1
سیطرةتحتزندگیِدراساسی،نیازهايازیکیعنوانبهفراغتاوقاتبهتوجهمعاصر،جوامعدرپذیرفتهصورتاجتماعیتحوالتمهمتریناز

محیطبرتوجهیقابلتأثیروبودهمطرحفراغتاوقاتگذرانهايشیوهازیکیعنوانبهنیزگردشگريتحولی،چنینراستايدر.استفناوري
طبیعیمحیطبهباستانیهايمکانمحصورمیدانازگردشگري،دامنهکهاستهاسال.نهدمیبرجايجوامعمعیشتواقتصادانسانی،زیست
و آماراساسبرطوریکهبه. استیافتهروزافزوناهمیتیگردشگري،مقاصدمهمترینازیکیعنوانبهسواحلمیان نقشایندروکشاندهرخت
يتوسعهامروزه(Nornha:2002,42).استساحلیگردشگريبخشبهمربوطجهانمسافرانبیشترین،گردشگريجهانیسازمانارقام

خصوصیهايشرکتودولتیریزانبرنامهتوجهموردالمللیبینسطحدرچهومنطقه ايوملیسطحدرچههاعرصهتمامیدرگردشگري
خرجبهعملابتکاربایدخودوضعیت اقتصاديبهبودبرايکهاندبردهپیحقیقتاینبهايفزایندهطرزبههاکشورازبسیاري.استگرفتهقرار

قابلومناسببسیارارزيدرآمديمنبعگردشگريکهاینازجوامعآگاهی) 1384،35:لطفی.(برآیندايتازههايراهیافتندرصددودهند
واجتماعیاقتصادي،مختلفابعاددرگستردهبسیارمفهومیگردشگريکهاستشدهدهد، باعثمیقرارکشوریکاقتصاداختیاردرايمالحظه
منبععنوانبهراپویاصنعتاینکشورهاازبسیاري) 1384،14: مجیديوپاشاطهماسبی.(شودصنعت تلقییکعنوانبهوکندپیدافرهنگی

گردشگرياست امامتفاوتشرایطمختلفمناطقدرچهاگر.دانندمیبناییزیرساختاريتوسعهوخصوصیرشد بخشاشتغال،آمددراصلی
)1386،82: خسرویانوابراهیمی. (آیدمیحساببهاقتصادييتوسعهبرايعامل مهمیهمواره

بیان مساله-2
در قرن بیست و یکم به دلیل فراهم آمدن زیرساختهاي تکنولوژیکی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي پدیده گردشگري به عنوان واقعیت

موسسه ) 1389،6: حیدري.(شگري را گذرنامه توسعه نامیده استاجتناب ناپذیر تلقی می شود به طوري که یکی از صاحب نظران به نام دوکت گرد
. نفر یک نفر در بخش جهانگردي شاغل است16آینده نگري و برآورد اقتصادي وارتون برآورد کرده است که در بین شاغلین سراسر جهان از هر 

گردشگري به عنوان یکی از منابع )1387،309: وبیکر.(گزارش موسسه تاکید می کند که گردشگري از نظر اشتغال بزرگترین صنعت جهان است
گردشگري به خصوص وقتی که سود فعالیتهاي دیگر . درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی براي توسعه اقتصادي در طرح ملی باشد

ل اصلی توسعه گردشگري غلبه بر پایین بودن سطح بر این مبنا دلی. در حال کاهش باشد جایگزین مناسبی براي آنها و راهبردي براي توسعه است
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درآمد و ارایه فرصتهاي جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه است و می تواند امیدهایی را براي کاهش فقر بخصوص در نواحی که به نحوي 
عنوانگردي بهطبیعتهايبخشزیرمهمترینازساحلیگردشگريواقعدر)1386،2: پاپلی و سقایی.(دچار رکود اقتصادي شده اند فراهم آورد

نتایج برخی از مطالعات و )1387،75: سرابی.(استقرارگرفتهتوجهموردساحلیشهرهايبرايویژهدرآمدوافزودهارزشجهتمنبعیک
و خارجی و علی رغم اینکه به عنوان بررسیهاي انجام شده نشان میدهد که چابهار با وجود توانمندیهاي بالقوه فراوان در جذب گردشگران داخلی 

یکی از قطبهاي مهم گردشگري استان سیستان و بلوچستان شناخته شده است اما توفیق چندانی حتی در جذب گردشگران استانی به دست نیاورده 
از طرف دیگر داراي توانمندیهاي بنابراین از آنجا که از طرفی چابهار منطقه اي محروم و کمتر توسعه یافته می باشد و)1387،81: کاظمی.(است

تدا بالقوه زیادي در زمینه گردشگري بخصوص گردشگري ساحلی می باشد الزم است که براي شناخت این توانمندیها و سرمایه گذاري بر روي آنها اب
د در زمینه گردشگري ساحلی بررسی درباره امکانات موجود در زمینه گردشگري و جذابیتهاي گردشگري ساحلی در مقایسه با سواحل رقیب خو

.صورت پذیرد) مانند کیش و قشم(
پیشینه تحقیق- 3

1998تا1985يدورهاقتصادي در کشورهاي آمریکاي التین طیرشدوگردشگرييرابطهبررسیبه(2004)مارتین و همکاران -اجنیو

اقتصاديرشدبینروابطازو برآوردياندکردهاستفادهپویاپانلهايبرايبوند-روش داده هاي تابلویی و تخمین زننده آرالنوازآنها.اندپرداخته
با درآمدکشورهاياقتصاديرشدبرايگردشگريصنعتکهدهدمینشانهاآنمطالعهنتایج.اندآوردهدستبهراگردشگريسرانهرشدو

وتابلوییهايدادهروشازاستفادهباايمقالهدر(2005)کمپوز وسکیورا. استمناسبالتینآمریکايکشورهايچونهممتوسطوپایین
کشورهايبهنسبتمحورگردشگرهايکشورطور متوسطبهکهیافتنددستنتیجهاینبه،1999تا1980بینسالهپنجزمانیچهار دوره

.دهدتوضیحرااین کشورهاباالتررشدهاينرختواندنمیتنهاییبهگردشگري،کهکنندمیاشارهچنینآنان هم.دارندبیشتريرشددیگر
يمقایسهبه،آنگسترشهايراهوایراناقتصادييتوسعهدرگردشگريصنعتنقشعنوانباايمطالعهدر) 1379(پوردر ایران نیز یوسفی

آنازحاکیامراینودرصد استیکتنهادرآمدهااینازایرانسهمکهمی دهدنشانوپرداختهجهانوگردشگري ایراندرآمدهايبینآماري
ایران نشاندرگردشگريدرآمديترازاین،برعالوه.استشدهکمیبسیارتوجهبه گردشگريکشوريتوسعهوعمرانیهايبرنامهدرکهاست
ابراهیم زاده و آقاسی زاده .دهدنمیپوششراآنهايهزینهازنیمیحتیگردشگريدرآمدهايواستبرخوردارزیاديکسريازکهدهدمی

تحلیل هاي حاصل از این . به تحلیل عوامل موثر بر گردشگري در ناحیه ساحلی چابهار می پردازندSOWTدر مقاله اي با استفاده از مدل ) 1388(
منطقه نمونه گردشگري، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، مدل نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداري از ظرفیت تبدیل شدن به یک 

با این حال وجود زمینه اشتغال زایی، . کمبود زیر ساختها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد
تفریحی و برخورداري از سواحل شنی و -خی، جاذبه هاي ورزشیدرآمد ارزي و سرمایه گذاري زیر بنایی مهمترین فرصت ها و وجود آثار تاری

طقه جذابیتهاي طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار توسعه و اصالح نهادهاي مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکري بین مسئوالن من
از .یافتها به منظور توسعه گردشگري این منطقه تلقی گردیده اندآزاد و سازمانهاي مرتبط با گردشگري و مردم و توسعه اکو توریسم از مهمترین ره

می پردازد و تحقیقات )  کیش ، قشم و چابهار(آنجا که تحقیق حاضر به رتبه بندي مناطق گردشگري ساحلی در سه ساحل مهم جنوب کشور
.گردشگري تفاوت داردمشابهی در این زمینه صورت نگرفته است، با تحقیقات مذکور و سابر تحقیقات در زمینه 

تعریف گردشگري ساحلی و مولفه هاي آن- 4
نمیطولسالیکازگردشگر بیشمسافرتوگیردمیانجامگردشگرعاديمحیطازخارجمکانیدرکهاستمنظورهچندفعالیتیگردشگري

مددریاییمحیطوساحلینواحیفعالیتیچنینانجامچنانچه براي .(W.T.O: 1997).استدیگرهايفعالیتیاوتفریح ، تجارتهدفوکشد
هايمحیطبرتمرکزواقامتمحلیکازمسافرتمستلزمساحلیگردشگري)1378،79: سرابی. (نامندمیساحلیتوریسمراآنگیردقرارنظر

آبوساحلینواحیدرکهراتفریحیهايفعالیتوفراغتگردشگري،ازکاملیطیفساحلیگردشگريمفهوم) Ormas:1999,72.(تاسدریایی
)1388،51: خانی وهمکاران(.گیردمیبردرمی دهد،رويساحلنزدیکهاي

:که به نواحی گردشگري ساحلی مشهورندرا در بر می گیردساحلباموازيمنطقهچهارسواحلدرتفرجوگردشگري
غنیمنطقهاین.داردادامهساحلتاوشودمیشروعقارهفالتازساحل،نزدیکاکولوژیکیدریاییمنطقهاین: منطقه آبهاي ساحل-١

جزایربهبراي سفرقسمتاین.باشدمیتوجهجالبسنگیستونهايوهاصخرهشاملغالباًواستماهیگیريبرايمنطقهترین
.گیردمیقراراستفادهموردنیزنزدیک

ازباشد، بسیاريشنیوگستردهاگربخصوص.گیردمیبردرراخشکیازايمحدودههمودریاازايمحدودههم: منطقه ساحل-٢
.کندمیحمایتراگروهیآبیورزشهايوهابازي
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مانند.کندمیحمایترادریاییتفریحاتازبسیاريوشودمیاطالقساحلمنطقهپشتناحیهبهمنطقهاین: منطقه پهنه کرانه اي-٣
اینانداز مهمچشم.گیردمیبردررامشاغلبرخیوهاهتلمنطقهاینمکانها،برخیدر.شهربیرونگردشونیکپیکچادر زدن،

.دریاستمنظرهمنطقه
منظره.گیردمیبردرتفریحیفعالیتهايبرايراخدماتیکهاستمناطقیشاملعموماًساحلیمناطقپشتاراضی: منطقه پس کرانه-۴

)4-3: پروازي(.استگرفتهشکلگیاهیپوششوهابلنديوهاپستیتوسطساحلی
چابهار و گردشگري-5

هايجاذبهمحیطی،هايویژگیبهتوجهباوداردقرارکشورشلوغوپرجمعیتشهرهايهیاهويازدوروبکرمحیطیکدرچابهارشهرستان
جاذبهمورد110وتاریخی-فرهنگیجاذبهمورد44طبیعی،جاذبه77: شاملگردشگريجاذبه228باچابهارشهرستان(آنانسانیفرهنگی و

صنعتی،-تجاريآزادمنطقهازبرخوداريطورهمینوو پاکستانافغانستانهند،فارس،خلیححوزهکشورهايبهنزدیکیو)استساختانسان
کشورگردشگريمهممحورهايازیکیوگرددتبدیلمنطقهسطحدرمهمیقطب توریستیبهعلمیبرنامه ریزيومدیریتبامی تواند

)1388،107: ابراهیم زاده و آقاسی زاده(.باشد
آمار بلوچستان،وسیستاناستانگردشگريطرح جامعدر.نیستدستدریکسانیاطالعاتکهگفتچابهار بایدگردشگريآمارمورددر

روابطازشدهاخذاساس اطالعاتبر) 1386،78: دیگرانوزادهابراهیم. (اندنفر دانسته18132حدود،1385سالدرراچابهارگردشگري
سال درکهحالیدراند،کردهدیدنچابهارآزادمنطقهگردشگر ازهزار230جمعا1386ًماهتیرتا1385ماهاز تیرچابهارآزادمنطقهعمومی
گردیدهذکرنفر7000چابهارمنطقه آزادبهخارجیگردشگرانتعدادهمچنین.استاعالم شدهنفرهزار410آنتعدادماه،خرداد15تا1387

وبنگالدشافغانستان، هند،پاکستان،کشورهايازخارجیو گردشگرانمسافراناکثر.استداشتهافزایشنفرهزاردوسال گذشتهبهنسبتکه
)1387،چابهارآزادسازمان منطقهعمومیآمار و گزارشات روابط(اندبودهچین

روش تحقیق- 6
جامعه آماري این تحقیق شامل شهروندان تهرانی است که به هر سه شهر کیش ، قشم و چابهار سفر کرده و از سواحل این مناطق دیدن

.نموده اند که در سه گروه لیدر تورها ، گردشگران و مسافران تجاري جاي می گیرند
نمونه گیري- 1- 6
ه آنجا که در این تحقیق از روش مقایسه زوجی براي سنجش ارزش معیارها و زیر معیارها و گزینه ها استفاده شده و بیشتر افرادي که در جامعاز

د برآماري قرار داشتند با این روش آشنایی نداشتند و همچنین از آنجا که پر کردن این پرسشنامه وقت زیادتري نسبت به پرسشنامه هاي حاضر می
اما پس از پرسشنامه دریافت نماید30پرسشنامه توزیع نماید و 45نفر که به هر سه منطقه سفر کرده اند تنها 70ان بنابراین محقق توانست از می

گذاشته شدند و بودند بنابراین کنار ) 1.(پرسشنامه داراي نرخ سازگاري بزرگتر از حد نرمال 5محاسبه نرخ سازگاري هر یک از این پرسشنامه ها ، 
:مشخصه اعضاي نمونه به صورت درصد در زیر آمده استدو .پرسشنامه مقایسه زوجی سالم باقی ماند25تنها 

زنان% 32مردان و % 68: جنسیت
گردشگران% 36مسافران تجاري و % 44لیدر تورها ، % 20: گروه

ابزار گردآوري داده ها- 2- 6
البته از کتب ، مقاالت و منابع . جدول مقایسه زوجی بود، می باشد21شنامه مقایسه زوجی که داراي ابزار اصلی در این تحقیق شامل یک پرس

.اینترنتی نیز براي ادبیات تحقیق استفاده شد و براي تعیین و تکمیل زیر معیارها نیز مصاحبه هایی با افراد جامعه صورت گرفت
از نظر توان بالقوه براي جذب گردشگرفرایند تحلیل سلسله مراتبی و انتخاب بهترین شهر- 7

همزمان با افزایش تقاضاي گردشگري و رشد این .  بررسی ادبیات گردشگري نشان میدهد که انتخاب مقصد یکی از مسایل مهم گردشگري بوده است
محصوالت و خدمات مختلفی براي جذب هر مقصد ) Jiang&others: 2000,964.(صنعت مطالعه راجع به فرآیند انتخاب مقصد افزایش یافته است

با افزایش اطالعات ) Crompton: 1992,430.(گردشگران به آنها عرضه می کند و هر گردشگر فرصت انتخاب از میان یک مجموعه مقاصد را دارد
ب منحصر به فرد به دست گردشگران در مورد مقاصد گردشگري انتخابهاي جدیدي براي آنان میسر می شود و فرصتهاي تازه اي براي کسب تجار

بنابراین دالیل ترجیحات سفر و انتخاب مقاصد مختلف مسئله مهمی است که باید در فرایند حل مساله در نظر ) Mohsin: 2005,72.(می آورند
. ل سلسله مراتبی استبدین منظور یکی از راههایی که می توان به آن طریق به حل این گونه مسائل پرداخت استفاده از فرایند تحلی. گرفته شود

این عناصر شامل هدفها ، معیارها یا مشخصه ها و . فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندي عناصر تصمیم گیري شروع می شود
د ساختن سلسله مراتب فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی می شو. گزینه هاي احتمالی می شود

بنابراین اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی )(Bowen: 1993,333. نامیده می شود
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گزینه ها ، محاسبه ) ب اهمیتضری(معیارها و زیر معیارها ، محاسبه وزن) ضریب اهمیت(محاسبه وزن: چهار گام بعدي در این فرایند عبارتند از. است
گروهی استفاده کرده ایم AHPاز آنجا که ما در این پژوهش از روش . امتیاز نهایی گزینه ها و بررسی سازگاري منطقی قضاوتها را شامل می شود
باشد داده هاي گردآوري شده صحت ) 1.(بیشتر از مقدار معینی )IR(بنابراین چهارمین مرحله را در ابتدا انجام داده ایم زیرا اگر نرخ ناسازگاري 

.اما سایر مراحل را به ترتیب مذکور پیش می رویم. دقیقی ندارند و ادامه محاسبات بر پایه آنان امري اشتباه است

فلوچارت حل مساله: 1شکل 
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ساختن سلسله مراتبی: مرحله اول-1- 7
.مطابق نمودار ساختار سلسله مراتبی ما داراي چهار سطح هدفها ، معیارها، زیر معیارها  و گزینه ها می باشد

مراتب تصمیم براي انتخاب بهترین ساحلسلسله : 1نمودار 

Z- انتخاب بهترین ساحل: هدف

C=چابهار/B=قشم/A=کیش: گزینه ها

G=پس کرانه/F=پهنه کرانه اي/E=ساحل/D=آبهاي ساحلی: معیارها

پارك /O=ورزشهاي ساحلی/N=پاکیزگی/M=کیفیت شنها/L=ماهیگیريK-زاللی آب/J=اسکیت سواري/I=شنا/H=قایق سواري: زیر معیارها
U=تپه ها/T=پوشش گیاهی/S=هتل/R=رستوران/Q=پالژ ساحلی/P=ساحلی

تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها: مرحله دوم- 2- 7
به عنوان مثال براي هدف این مساله که مکان یابی . ا را با هم مقایسه می کنیممعیارها وزیر معیارها دو به دوي آنه) وزن(براي تعیین ضریب اهمیت 

کمیتی ساعتی است که بر 9؟ مبناي قضاوت در این امر مقایسه اي جدول "ساحل"داراي اهمیت بیشتري است یا معیار "آبهاي ساحلی"است معیار 
نفر 25از آنجا که در اینجا . می باشد تعیین می گرددaکه همان jنسبت به معیار iاساس آن و با توجه به هدف بررسی شدت برتري معیار 

از گروهی استفاده کرد و براي تعیین ضریب اهمیت هر عنصر AHPبراي تعیین ضریب اهمیت هر عنصر جداگانه نظر داده اند بنابراین باید از 
.کنیممیانگین هندسی نظرات پاسخ دهندگان استفاده 
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⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ 1 1.667 1.194 . 828
. 756 1 1.901 1.047
. 843 . 783 1 1.495
1.012 . 625 . 541 1 ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤
=

از فرمولجدول می باشد که 25هر یک از عناصر این جدول و سایر جدولهاي موجود حاصل میانگین هندسی عناصر متناظر در 
)1(x, = (∏ )

(i,j)، 25تعداد تصمیم گیرندگان : kشماره تصمیم گیرنده ، : lمیانگین هندسی عنصر مورد نظر ، : ,xدر این فرمول . به دست آمده است

.شاخص ها یا گزینه هاي مورد مقایسه می باشند
براي محاسبه ضریب اهمیت معیارها چندین روش وجود دارد و ما از میان آنها روش میانگین هندسی که یک روش تقریبی است را که هم محاسبات 

میت در این روش براي محاسبه ضریب اه. ساده تري دارد و هم از دقت باالتري نسبت به سایر روشهاي تقریبی برخوردار می باشد استفاده می کنیم
:می کنیم) تقسیم هر عدد به سر جمع مجموع آنها(را به دست آورده و آنها را نرمالیزه Zمعیارها ابتدا میانگین هندسی ردیفهاي ماتریس 

و براي به دست آوردن ضرایب اهمیت زیر معیارها همان مراحلی که در باال براي به دست آورن ضریب اهمیت معیارها طی شده را انجام می دهیم
.نمودار دو مشاهده کردسطح زیرمعیارها درنتیجه محاسبه را می توان در.زیر معیار را تعیین می کنیم13وزن هر 

تعیین ضریب اهمیت گزینه ها: مرحله سوم-3- 7
در این مرحله ارجحیت هر یک از گزینه ها در ارتباط . بعد از تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیر معیارها ، ضریب اهمیت گزینه ها را باید تعیین کرد

مقایسه هر کمیتی ساعتی است با این تفاوت که در 9مبناي این قضاوت همان مقیاس . با هریک از زیر معیارها مورد قضاوت و داوري قرار می گیرد
داراي جدابیت و امکانات گردشگري بلکه کدام گزینه . یک از گزینه ها در ارتباط با هر یک از زیر معیارها بحث کدام گزینه مهمتر است؟ مطرح نیست

ین ضریب فرایند به دست آوردن ضریب اهمیت گزینه ها نسبت به هر یک از زیر معیارها شبیه تعی. است؟ و چقدر؟ مطرح استساحلی بیشتري 
.استآمده دونمودار درسطح گزینه ها نتیجه محاسبات . اهمیت معیارها نسبت به هدف است

ماتریس مقایسه معیارها:1ماتریس 

GED

E
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WZE= .277

WZF= .249

WZG= .191



1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
1202:کدمقالهAHPبررسی و تعیین رتبه سواحل چابهار در مقایسه با سواحل کیش و قشم به منظور گردشگري ساحلی با استفاده از روش 

کنارك-جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش 

ضریب اهمیت معیارها ، زیر معیارها و گزینه ها در فرایند سلسله مراتبی: 2نمودار 
) اولویت گزینه ها(تعیین امتیاز نهایی : مرحله چهارم-4- 7

امتیازات نهایی گزینه ها را با استفاده از فرمول. در این مرحله از تلفیق ضرایب اهمیت مزبور ، امتیاز نهایی هر یک از گزینه ها تعیین خواهد شد
)2(∑ ∑ W W ( )

محاسبه می کنیم البته از آنجا که قصد داریم امتیاز هر یک از گزینه ها 
را در هر یک از معیارها را نیز بدانیم به هین دلیل با استفاده از فرمول

)3(∑ ( )
، iضریب اهمیت زیر معیار : ،kضریب اهمیت معیار : در فرمول هاي فوق. امتیازات هر یک از گزینه ها را در هر معیار به دست می آوریم

.آمده استزیرحاصل این محاسبات در جدول . می باشدiدر ارتباط با زیر معیار jامتیاز گزینه : 

امتیازات نهایی گزینه هاتعیین : 1جدول 
بحث و نتیجه گیري-8

همان که در جدول فوق مشاهده می کنید امتیازات و در نتیجه رتبه هاي سواحل هر یک از مناطق کیش، قشم و چابهار در هر یک از نواحی 
طبق این جدول در ناحیه آبهاي ساحلی، کیش باالترین امتیاز و در نتیجه رتبه اول را به خود اختصاص داد و . گردشگري ساحلی مشخص شده است

اما در ناحیه پهنه کرانه اي . در ناحیه ساحل چابهار رتبه اول و کیش و قشم به ترتیب دوم و سوم شدند. قشم به ترتیب دوم و سوم شدندچابهار و 
طور کیش و قشم هر دو داراي باالترین امتیاز بودند و به طور مشترك اول شدند و چابهار رتبه دوم را در این ناحیه کسب کرد البته می شود به

قتر مشخص کرد که قشم یا کیش در این ناحیه صاحب رتبه اول شدند زیرا ما در این پژوهش براي سادگی و جلوگیري از پیچیده شدن دقی
می باشد که نمی تواند بر روي نتیجه کلی تحقیق تاثیر 005.محاسبات ، محاسبات را تا سه رقم اعشار ادامه دادیم و حداکثر خطاي محاسبات 
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در مجموع نیز . در ناحیه پس کرانه قشم صاحب رتبه اول و کیش و چابهار به رتبه دوم به ترتیب به رتبه دوم و سوم دست یافتندو. مشخصی بگذارد
.کیش اول، قشم دوم و چابهار سوم شدند

یم که سواحل چابهار به دلیل چابهار تنها در ناحیه ساحل رتبه اول را به دست آورد و اگر به زیر معیارهاي این ناحیه نگاه کنیم مالحظه می کن
تمیزي ساحل و همچنین کیفیت مطلوب و زیبایی شنهاي ساحلی که به عقیده پژوهشگران به سواحل میامی شباهت دارد، از سواحل کیش و قشم 

شد ولی با توجه به ضریب وضعیت مطلوبتري دارد البته کمبود یا نبود امکانات براي ورزشهاي ساحلی یکی از نقاط ضعف چابهار در این ناحیه می با
.اهمیت کمتري که دارد نتوانست بر دو زیر معیار دیگر غلبه کند و مانع از رتبه اول شدن چابهار در این ناحیه شود

ي اقیانوسی هاشاید نکته قابل توجه تحقیق در این باشد که با وجود اینکه چابهار یکی از زیباترین دریاي ایرا ن و منطقه را به دلیل متصل بودن به آب
ن ناحیه بر و سایر ویژگی هاي منحصر به فرد داراست اما در این ناحیه کیش داراي امتیاز بیشتري است و این می تواند به مساله امکانات موجود در ای

چابهار و وجود امکانات الزم گردد زیرا هر چند که شاید جذابیت آبهاي ساحلی چابهار باال باشد اما به دلیل کمبود یا نبود امکانات در آبهاي ساحلی
الزم است مسئولین براي ارتقاي گردشگري ساحلی در چابهار حتماً بر این ناحیه . در آبهاي ساحلی کیش، کیش را داراي امتیاز باالتري نموده است

متري از خط ساحل دریا 200صله تا فا) دریا کوچک(تامل و سرمایه گذاري کنند زیرا کمتر ساحلی پیدا می شود که در یک لحظه در یک نقطه آن
متر ارتفاع و دریاي طوفانی پیاپی 10موج هاي گاهاً باالي ) دریا بزرگ(کیلومتر آن 3یا 2آرام و به راحتی قابل شنا کردن باشد و در همان لحظه در 

.به صخره هاي ساحلی برخورد کند
و پارکهایی از قبیل لیپار، تیس و دریا بزرگ می باشد اما در مقایسه با کیش و قشم به در مورد ناحیه پهنه کرانه اي نیز هر چند چابهار داراي پالژها 

ه ندرت می این مکانها توجه زیادي از سوي مسئولین معطوف نمی گردد و بجز لیپار در مابقی این مکانها نه تنها رستوران یا هتلی وجود ندارد بلکه ب
.ا کردتوان مواد غذایی ساده اي را  براي خرید پید

ه هایی زیبا در ناحیه پس کرانه نیز چابهار در رده سوم قرار دارد و این موضوع کمی غیر منتظره به نظر می رسد زیرا با وجود اینکه چابهار داراي تپ
داراي پوشش در اطراف برخی از نقاط سواحل به ویژه در مسیر خروجی منطقه آزاد به سمت کنارك می باشد و در مقایسه با سواحل کیش و قشم
حظه می کنید گیاهی مناسب وزیبایی نیز می باشد اما از نظر اعضاي نمونه در این ناحیه چابهار امتیاز کمتري دارد البته همانطور که در نمودار دو مال

احل و دریا و مکانی این معیار داراي کمترین اهمیت می باشد و این به آن معنی است که هدف مردم از رفتن به گردش ساحلی لذت بردن از سو
.براي تفریح و استراحت می باشد و کمتر به این موضوع که تپه ها و پوشش گیاهی آن طرف ساحل چه باشد توجه می کنند

یرات الزم به توضیح است که به دلیل اینکه در این تحقیق تنها بر روي امکانات موجود در نواحی چهارگانه ساحلی تمرکز و تاکید شده است و تاث
فرهنگی رخی از عوامل دیگر مانند هزینه هاي استفاده از این امکانات ساحلی در هر سه ساحل مختلف مورد مقایسه قرار نگرفته اند و یا حتی عواملب

ینه وجود د و مهمانوازي مردم و مسئولین این مناطق در نظر گرفته نشده است بنابراین هنوز هم راه براي انجام تحقیقات بیشتر و کاملتر در این زم
احل با این حال با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ما در اینجا به طور خالصه راهکارهایی را براي اینکه سواحل چابهار بتوانند به برترین سو. دارد

:گردشگري در جنوب کشور تبدیل شوند ارائه می گردد
و مدیریت هماهنگ و یکپارچه آنهافراهم آوردن امکانات و ملزومات قایق سواري و به ویژه اسکیت سواري -1
ایجاد مکانهاي ویژه شنا در دریا کوچک و سواحل تیس و گماشتن افراد آشنا به فنون نجات غریق و کمک هاي اولیه-2
توجه به پاکیزگی سواحل و جمع آوري زباله ها از سواحل به طور دوره اي و منظم-3
نند فوتبال و والیبال و  فراهم کردن ملزومات آنهادر نظر گرفتن زمین مناسب براي انجام ورشهاي ساحلی ما-4
ایجا پارکهاي بازي کودکان در پارکها و پالژهاي ساحلی-5
رسیدگی به امور نظافت و بهداشتی پارکه و پالژها و ایجاد و نظافت سرویسهاي بهداشتی در این مکانها-6
درختکاري مسیرهایی که به سواحل منتهی می شوند-7
اغذیه فروشی در پارکها و پالژهاایجاد رستوران و -8
گماشتن افراد راهنما براي راهنمایی به گردشگران در زمینه هاي مختلف-9
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