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 مقدمه. 1
 . طرح مسأله1 .1

ترین صنهت ترین و متنوعگردشگری به عنوان یکی از بزرگ

درآمییدزا در دنیییا مطییرو اسییت و رشیید سییریع آن، تغییییرا  

 اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشیته اسیت

 پینج از بییش (. در158، ص. 1388پور سلیمانی، )تقوی و قلی

 و داده ادامه خود مستمر تنوع و توسهه به توریسم گبشته، دهة

سراسیر  در قیدیمی مقاصید کنیار در زیادی بسیار جدیدِ مقاصد

 در دنییا هیایتوریست اند؛ به طوری که تهدادکرده ظهور جهان

 این تهیداد رودمی انتظار که بوده نفر میلیون 940، 2010سال

زنیدگی، کیاهش  اسیتانداردهای افیزایش بیا 2020 سیال در

 6/1نقی  بیه وحم  شیدنترآسان و مسیافر  هیایمحیدودیت

در ایین  (.57، ص. 1391برسید )دلبیری و داودی، میلیارد نفیر 

ردشگری یک پدیدة فرهنگیی اجتمیاعی و اقتصیادی بیا میان، گ

باشید محیطی مییالبیدی و زیسیتک -عواقب گسیتردة فضیایی

به تهبییر سیازمان جهیانی  (.1234، ص. 2008، 1)تایمور و گتز

گردشگری، توسهة گردشگری عام  مؤثری در مقابلیه بیا فقیر و 

 ترهای مناسب به منظور افزایش درآمد اقشار میتلی ،ایجاد بس

کاهش بیمیاری، رونیق اقتصیادی و در نتیجیه، بهبیود کیفییت 

ویژه در کشیییورهای زنیییدگی و رفیییاه اجتمیییاعی میییرد  بیییه

(. از 14-16، صییص. 1382یافته اسییت )وای گییی، توسییههکمتر

های اخیر به توسیهة ها در دهههمین رو است که سیاست دولت

جیاد های مبارزه با بیکاری و ایه عنوان یکی از شیوهگردشگری ب

 (.29، ص. 2003، 2کنند )النزا و میریا درآمد تأکید می

 درآمید کاهش روستایی، هایمهاجر  روزافزون گسترش با

 فهیالیتی بیه نییاز بییش کشیاورزی، افول روستایی، خانوارهای

 در پییش از بییش کشیاورزی، جایگزین حال، عین و در مکم 

شیود )شیهیدی، اردسیتانی و میی احسیاس روسیتایی حینیوا

(. به این منظور و بیا توجیه بیه وجیود 99، ص. 1388گودرزی، 

ویژه در نابرابری، محرومیت و فقر گسیترده بیین روسیتاییان بیه

 منبع تواندمی روستایی جوامع درحالِ توسهه، رونق گردشگری

 طقمنیا افیراد در زاییی و افیزایش درآمیداشیتغال بیرای مهمی

 گردشگری (. همچنین،143، ص.1387باشد )قنبری،  روستایی

هیای ریسیک کیاهش و هافهالیت تنوع موجب تواندمی روستایی

 را روستایی جانبةهمه توسهة هایفرصت و شود بیش کشاورزی

رو، گردشییگری (. ازاییین24، ص. 1380آورد )شییارپلی،  فییراهم

بیه توسیهة  روستایی که آن را یک رهیافت جایگزین برای نیی 

دانند، با توجیه بیه رونید روزافیزون تیرییب پایدار روستایی می

روستاها و افول کشاورزی، سهی در ارایة راهبردهای جدید برای 

هیای مکمی  ییا احیای نواحی روستایی از طریق ایجیاد فهالییت

کردن این نواحی با توجه به منابع طبیهی و انسیانی دارد متحول

(. در این میان ارزیابی و 4 ، ص.2003، 3)هوالند، بوریان، دکسی

تیرین بییش از فهالییت گردشیگری را سنجش گردشگری مهم

تواند خی  مشیی توسیهة شود؛ چرا که این مرحله میشام  می

ویژه اگیر در های آیندة گردشگری را ترسیم کند، بهآتی و برنامه

، 4مدنظر باشد )نلسون و بیوترلی« گردشگری پایدار»این مرحله 

 (.9، ص. 2002

شهرستان ممسنی از توابع استان فارس بیا توجیه بیه عبیور 

ی از این منطقة جغرافیای« شوش به استیر و انزان»جاده شاهی 

( از نظیر تیارییی، مییرار فرهنگیی و طبیهیی 1359)اقتداری، 

 ترین مناطق دارای پتانسی  و توسهة گردشیگری دریکی از مهم

هیای نقیوش برجسیته، ت یهایران است که تهدد بسیار زیاد آثار 

دهندة ایین هیا در کنیار محیور اصیلی، نشیانتارییی و آتشکده

بودن منیاطق ممتیاز موضوع است. این شهرستان با توجه به دارا

هیای گردی، تاریخ کهن و میرار فرهنگی بومی، قابلییتطبیهت

توانید بیر زیادی برای جب  گردشگر دارد؛ که در مجمیوع، میی

سیتان در اجتمیاعی شهر -یی و اقتصیادیاقتصاد و ساختار فضیا

اشد. های آن تأثیر قاب  توجهی داشته بگاهجهت توسهة سکونت

های گردشگری روسیتایی هدف از این پژوهش، شناسایی جاذبه

های بندی مزیتمنطقة ممسنی به تفکیک هر دهستان و اولویت

گیباری در ایین توسهة صینهت گردشیگری بیه منظیور سیرمایه

لحاظ شش شاخص )وجود آثیار تیارییی، منیاظر ها به دهستان

هیای میبهبی، دسترسیی و های فرهنگی، جاذبیهطبیهی، جاذبه

گییری تاپسییس تسهیال  مناسب( با استفاده از تکنیک تصمیم

 است. 

 . پیشینۀ نظری تحقیق 2. 1
ویژه گردشیگری طی یک دهة اخیر در زمینیة گردشیگری و بیه

گاهی، تحقیقیا  ی سکونتروستایی و جایگاه آن در توسهة نواح

چه که در این پژوهش بیشیتر مید فراوانی نوشته شده است. آن

های گردشگری مندیبندی تواننظر است، مبحث ارزیابی و رتبه

در یک منطقه است که در زیر به برخی از این تحقیقیا  اشیاره 

( در تحقیقی که به بررسیی 1388شود. بدری و یاری حصار، می

شییگری اسییتان کهگیلویییه و بویراحمیید بییا منییاطق نمونییة گرد

مراتبی کنند که تحلی  سلسلهاند، بیان میپرداخته  AHPروش

بهترین مدل برای انتییا  مهیارهیای تحقییق اسیت و منیاطق 
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نمونة گردشگری برای تهیة طرو جامع گردشگری در اسیتان را 

الیدین افتیییاری، پورطییاهری و مهییدویان رکیینمهرفیی کردنیید. 

هیای بنیدی ظرفییتاولوییت»ای بیا عنیوان الهه( در مط1389)

نشیان دادنید کیه از « گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر

هیای میان روستای مورد مطالهه، روسیتاهایی کیه دارای جاذبیه

محیطی بیشتری هستند؛ از ارجحیت بیشیتری بیرای گسیترش 

 (1390رغا  و حاجی محمید امینیی )ضگردشگری برخوردارند. 

سنجی خوشه گردشگری در شهرسیتان که به امکان ایدر مقاله

اند، گردشگری را بیش اقتصاد پاییه در بنیدر بندرانزلی پرداخته

های مرتب  با توسهة گردشیگری در انزلی مهرفی کرده و خوشه

 منطقه را شناسایی کردند. 

های بندی شهرستان( به سطح1390وند )شماعی و موسی       

 های گردشکری با اسیتفاده ازیرساختاستان اصفهان از لحاظ ز

مدل تاپسییس پرداختنید، نتیایج نشیان داد کیه: بیا توجیه بیه 

های اصفهان، شیاهین شیهر و مهیارهای مورد بررسی شهرستان

بییودن کاشییان بییه ترتیییب در سییطح یییک تییا سییه از نظییر دارا

های گردشیگری قیرار دارنید. سیجادیان و سیجادیان زیرساخت

پیمایی گردشیگری سنجی کوهامکان ( در تحقیقی که به1390)

هم و اند، مناطق روستایی مروستایی در استان مازندران پرداخته

دارای این جاذبه را مشییص کردنید. فرجیی سیبکبار، مطیهیی 

 ای( در مطالهیه1391زاده دلی لنگرودی، یدالهی فارسی و کریم

بنییدی توسییهة گردشییگری در نییواحی روسییتایی کییه بییه رتبییه

ی ان با استفاده از مدل تاپسیس پرداختند، نیواحشهرستان ورزق

-های ارسباران را بهترین منطقه بیرای سیرمایهروستایی جنگ 

گباری گردشگری مهرفی کردند. غالمرضا نوری، فتوحی و تقیی 

های گردشیگری بندی قطب( در پژوهشی به اولویت1391زاده )

ق نیاطاستان کرمانشاه با استفاده از مدل تاپسیس پرداختند و م

گیباری گردشیگری در ایین اسیتان را مشییص جاذ  سیرمایه

( بیه 1391ساختند. رحیمی و رنجبیر دسیتنایی نییز در سیال )

های اکوتوریسم روستاهای هدف گردشیگری بندی جاذبهاولویت

 در استان چهارمحال و بیتیاری پرداختند. 

( در تحقیقیی کیه بیه 1392سجادیان، برقیی و قهرمیانی )      

انید، ی گردشگری روستایی در شهرستان آم  پرداختیهبندرتبه

هیا، های کمّیی در بررسیی و ارزییابی دادهضمن استفاده از مدل

ای را بهترین مدل برای توسیهة گردشیگری اکوتوریسم رودخانه

الیدین در منطقه مهرفیی کردنید. رحمیانی، پورطیاهری و رکین

هیای توسیهة گردشیگری ( بیه بررسیی زمینیه1392افتیاری )

وستایی در منطقة اورامیان تییت کردسیتان پرداختیه و بییان ر

کردند که توسهة گردشگری مبهبی با تأکید بر راهبیرد رقیابتی 

بهترین سیاستگباری در جهیت توسیهة جامهیة گردشیگری در 

روسییتاهای مییورد مطالهییه اسییت. سییلمانی، بییدری، قصییابی و 

ی هاگاهبندی سکونت( در تحقیقی که به درجه1392عشورنژاد )

روستایی برای توسهة گردشگری در منطقیة خیور و بیابانیک بیا 

انید، روسیتاهایی کیه دارای پرداخته Electereاستفاده از روش 

لی  توجه بیشتر گاهی بیشیتری هسیتند را بیه دقدمت سکونت

تباطی ی ارمسیرهاو ها ة راهتوسه، محلّیان مدیرن و والؤمس

 دانند. بهترین نقاط جهت توسهة گردشگری می

( در پژوهشییی بییه 1392دهقییان ور، رضییایی و محمییودی )     

بندی مراکیز و واحیدهای نمونیة گردشیگری شیهر ابرکیوه رتبه

کیوه منطقة نمونة گردشیگری ابر 12اند که از پرداخته و دریافته

ترین اثیر گردشیگری ترین و پربینندهمنطقه سرو به عنوان کهن

ترش و اجیرای منظور بس ، گس ترین گزینه بهدر شهر، مناسب

آبیادی و اسیدیان مروتیی شیری طرو جامع گردشگری اسیت. 

( در تحقیقییی کییه بییه بررسییی مییدل توسییهة 1393اردکییانی )

هیای تلفیقیی گردشگری سالمت در استان یزد با رویکیرد میدل

کنند که گسترش گردشگری سالمت در این پرداختند، بیان می

کردن روزگییباری در تجهیییز و بییهاسییتان از طریییق سییرمایه

ود. بها و توسهة مهار  کادر بیمارستان مقدور خواهد بیمارستان

ای کیه بیه تحلیی  و ( در مقاله1394جاللی و خاد  الحسینی )

-بندی مناطق نمونة گردشگری در استان کرمان پرداختیهسطح

های در نظیر گرفتیه اند، به این نتیجه رسیدند که از میان عام 

 -اخت اقیامتیه، عامی  زیرسیبندی مناطق نمونشده برای سطح

میؤثرترین و عامی  تیأمین سیوخت بیا  17.47فرهنگی با مقدار 

 اند.       اثرترین بودهکم 1.41مقدار 

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

شهرستان ممسنی بیا مرکزییت شیهر نورآبیاد و بیا وسیهت      

فیارس را  درصد از ک  مساحت اسیتان 6/5کیلومترمربع  6876

به خود اختصاص داده است. این شهرستان در غر  فارس و در 

 58درجیه و  51دقیقیه تیا  36درجیه و  50محدودة جغرافیایی

 30دقیقیه تیا  37درجیه و  29دقیقه طول شرقی از ییک سیو، 

. دقیقه عرض شمالی از سوی دیگر قرار گرفته است 41درجه و 

، سی یدان و هیای رسیتماین شهرستان از شمال بیه شهرسیتان

استان کهگیلویه و بویراحمد، از جنو  به شهرسیتان کیازرون و 

هیای شییراز و سی یدان استان بوشهر و از شیر  بیه شهرسیتان

اسییاس تقسیییما  کشییوری (. بر1محییدود شییده اسییت. )شییک  
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 9اییین شهرسییتان دارای سییه شییهر، سییه بیییش،  1390سییال

-نفر جمهییت میی 172400روستای دائمی با  380دهستان و 

 (.1( )جدول 1390باشد )مرکز آمار ایران،

 

 
 قشۀ موقعیت فضایی شهرستان ممسنی در استان فارس و کشورن -1شکل 

 1390مأخب: استانداری فارس، 

 های شهرستان ممسنیتعداد جمعیت و خانوار دهستان – 1جدول 

 1390مأخب: مرکز آمار ایران، 

 تعداد خانوار تعداد جمعیت نام دهستان نام بخش

بخش ماهور 

 میالتی

 1246 4892 ماهور

 655 2419 میشان

 بخش مرکزی

 1435 5483 بکش دو

 2971 11484 بکش یک

 2288 8425 جاوید ماهوری

 1966 6830 جوزار

 1330 4920 فهلیان

بخش دشمن 

 زیاری

 1354 4840 دشمن زیاری

 1331 4623 مشایخ

ای بسییار ناحییهگاهی ممسنی )شولستان قدیم( منطقة سکونت

هیای تیارییی و طبیهیی در سیطح کهن و مملو از آثار و جاذبیه

استان فارس است. عبور جادة مشهور شاهی تیت جمشیید بیه 

اهیواز اسیت،  -شوش از این منطقه که همان راه کنیونی شییراز

باعث شده که آثار و ابنیة متهددی در دوران گونیاگون تیارییی 

ه جای بماند. عالوه بر وجیود در طول این مسیر ساخته شود و ب

هیای طبیهیی و دییدنی بیودن جاذبیهآثار تارییی، به دلیی  دارا

های فراوانی در زمینة توسیهة گردشیگری در نیواحی مندیتوان

( )شک  1384باشد )حبیبی فهلیانی، شهری و روستایی دارا می

2 .) 
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 تعدادی از آثار تاریخی و طبیعی در مجموعه  عکس -2شکل 

 های شهرستان ممسنروستا

  1393مأخب: نگارندگان و سایت فرمانداری ممسنی،  
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 . روش تحقیق2. 2
اده تحلیلیی اسیتف -با توجه به موضوع تحقیق از روش توصییفی     

 بیاط بیاشده است. برای این منظور، ابتدا اطالعا  مورد نییاز در ارت

های شهرستان بیه شییوة های گردشگری در سطح دهستانظرفیت

آوری شید. در ایین تحقییق از شیش ای و مییدانی جمیعخانهتا ک

نظیران تهییه ها توسی  صیاحبشاخص کلی استفاده شد و شاخص

هیایی در کیه چیه جاذبیهای مبنی بر ایننامهشده و در قالب پرسش

بیهی، طروستاهای منطقه وجود دارد؟ در ابهاد )آثار تارییی، مناظر 

دسترسی و تسهیال  مناسیب( های فرهنگی، اماکن مبهبی، جاذبه

کرده تکمیی  توس  شورای اسالمی، دهیاران و نییز افیراد تحصیی 

هیای تحقییق ت ایین شیاخصجا که درجیة اهمییشده است. از آن

از  باشید وها مییکسان نیست، نیاز به تهیین وزن هر یک از شاخص

، تکنیک آنتروپی شانون برای تهیین وزن استفاده شده است. س س

 حاص ی هادادهپیمایش هی متغیرها توسی  کارشناسیان و دبا وزن

مهیاره تاپسییس، گیری چنیداز طریق مدل تصمیمپرسشنامهها از 

 گانة ممسنی و تهیین ضیریب اهمییت 9های بندی دهستانبه رتبه

داختیه هر یک از مهیارهای گردشگری با توجه به نوع و تهدد آثار پر

 شود:یشده است. سؤال زیر در این جهت مطرو م

 گانیه شهرسیتان ممسینی داری  9هیای کدا  یک از دهسیتان

تیی، بیه منظیور هیای ظرفیاساس اولوییتامتیاز و رتبة بیشتری بر 

  ؟توسهة گردشگری است

 . مبانی نظری تحقیق3
های اخیر و به دنبال رشد پرشیتا  فنیاوری و تغیییرا  در دهه     

ی، نیابرابری در مانیدگتوسیهه، عقیبحالشیوة زندگی در جهیانِ در

گونیه کشیورها توزیع منیابع و فقیر گسیتردة منیاطق روسیتایی این

گاهی بیشتر آشکار شده اسیت )ضییا  نسبت به دیگر مراکز سکونت

(. در نتیجییة اییین مسییائ  و 46، ص. 1389الییدینی، توانییا و شییمس

یابی به های فراوانی را جهت دستها؛ اندیشمندان استراتژینابرابری

اند. یکی از ایین راهبردهیا، های روستایی ارایه دادهی توسهه در مح

گسترش فهالیت گردشگری روستایی بیه عنیوان جزییی از صینهت 

هیای گردشگری در آن دسته از روستاهایی است که دارای پتانسی 

-طبیهی و تارییی الز  برای گسترش ایین صینهت اسیت )شیمس

از دیربیاز بیه  (؛ به عبارتی، نواحی روستایی102، ص. 1389الدینی، 

با کارکرد اقتصیادی « مکان جغرافیایی»و در قالب « جا»عنوان یک 

اند. بیه (، نیازمند رشد و توسهه بوده12، ص. 1389مهین )سهیدی، 

این منظور، ایجیاد اشیتغال بیرای نییروی میازاد کیار در روسیتاها و 

هیای اقتصیادی را در افزایش درآمد روستائیان، توجه به دیگر بیش

، ص. 1387نواحی روسیتایی ضیروری سیاخت )اردسیتانی، توسهة 

بیشی به اقتصاد و افزایش درآمید (. به این دلی  و با توجیه تنوع39

روستاییان در راستای توسهة پایدار روستایی توجیه بیه گردشیگری 

-توانید راهرو، گردشگری مییاینروستایی اهمیت دوچندان یافت. از

  نیواحی روسیتایی و ییا ح  مؤثری بیرای اصیالو و تجدیید حییا

توجیهی برای بهبود ارایة خدما  زیربنایی و حتی روبنیایی در ایین 

، ص. 1392نواحی باشد )لطیفی، نادری مهیدیی و زلیییایی سییار، 

(. بنابراین، جهانگردی و گسترش توریسم به عنوان ییک پدییدة 79

دهندة تییرین نیروهییا و عوامیی  شییک چنییدوجهی یکییی از مهییم

فرهنگی جهان نیوین اسیت کیه  -صادی و اجتماعیساختارهای اقت

تنیدگی فضایی، مرزهیای زمیان و دامنة اثرگباری آن با نوعی درهم

مکییان را درنوردیییده و تحییوال  شییگرفی را در عرصییة تمییامی 

های انسانی؛ اعم از شهرها، روسیتاها و نیواحی دورافتیاده گاهسکونت

 به وجود آورده است. 

 ال مشیک روسیتاها از نجا  هایراه بهترین از بر این اساس، یکی     

 ویژه در جوامیع جهیان سیو محیطی، بهزیست و اجتماعی، اقتصادی

 ایجاد با روستایی است؛ چرا که گردشگری روستایی توسهة گردشگری

هیای فرصیت ایجاد محلّی، جوامع اقتصاد تنوع سبب راهبردی فرصتی

 اسیتقرار و ثبیا روسیتاها و  رفیاه در سطح افزایش درآمد و شغلی و

، ص. 2000، 5شیود )کیوهن و کنیدیمیی روستاها و توسهة جمهیت

ای سینتی، هیشدن، فرهنگکه جهانی(. همچنین، با توجه به این214

ویژه در فضاهای شهری های قدیمی جوامع را بهآدا  و رسو  و فوکلور

-تواند بیه احییای و زنیده نگیهرنگ کرده، گردشگری روستایی میکم

 –تمیاعیهیای اجگونیه محیی هیا در اینن آدا  و فرهنگداشتن ای

، صیص. 1387تارییی کمک شایان تیوجهی بکنید )ازکییا و ایمیانی، 

-راستا، فضاهای روستایی در کنار افزایش آگیاهی (. در این317-316

های زیست محیطی به منظور پایداری و حفظ محی  زیست روستاها 

های بکیر در زمینیة ی ( به دلی  داشتن مح42، ص. 1385)زاهدی، 

هیای استراحت، تمدد اعصا ، گبران اوقا  فراغت و انجیا  سیرگرمی

و  سزایی برخوردار هسیتند )میافیمفرو برای گردشگران از اهمیت به

ک ی(. بنابراین، گردشگری روستایی به عنوان 168، ص. 1383سقایی، 

 هیایتواند از طریق وابستگی به سیایر بییشکارکرد فراساختاری می

ا بیاقتصادی و فرهنگی جامهه، گسترش و تداو  یابد و بیه نوبیة خیود 

نزوای افزایش اشتغال و درآمد روستاییان و خروج مناطق روستایی از ا

قیش نخوردن آن با توسهة ملّیی سنتی در رشد و تهالی روستاها و گره

 جانبییییة کشییییورها ایفییییا مهمییییی را در فرآینیییید توسییییهة همه

 کند. 
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 قهای تحقی. یافته4
ها، در نامههیای بیه دسیت آمیده از پرسیشدر این مبحث، داده     

های مدل تاپسییس میورد اسیتفاده قیرار جداول مربوطه و ماتریس

 گرفتند که مراح  شش گانة آن در زیر آورده شده است:

 در اولین مرحله،  سازی(:مقیاس. مرحلۀ اول )بی1 .4

-ایین روش، نیوع بییگیری باید استاندارد شود. در ماتریس تصمیم

سیازی نیور  صیور  گرفیت مقیاسسازی بیا اسیتفاده از بیمقیاس

  (. 2)جدول 

 شده با استفاده از نورمسازییاسماتریس مق -2جدول 

 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 تسهیالت

X6 
 دسترسی

X5 

های جاذبه

 X4مذهبی

های جاذبه

 X3فرهنگی

مناظر 

 X2طبیعی
 آثار تاریخی

X1 

 شاخص

 اندهست

 ماهورمیالتی 2917/0 3525/0 3333/0 3024/0 1941/0 2044/0

 میشان 2917/0 3525/0 3333/0 2016/0 1941/0 2044/0

 بکش دو 3500/0 2350/0 3333/0 2016/0 3883/0 4089/0

 بکش یک 3500/0 2350/0 3333/0 5040/0 3883/0 4089/0

 اهوریجاویدم 2333/0 4112/0 3333/0 2016/0 3236/0 4089/0

 جوزار 2917/0 4112/0 3333/0 3528/0 3236/0 4089/0

 فهلیان 5250/0 2350/0 3333/0 5040/0 4530/0 4089/0

 دشمن زیاری 2917/0 3525/0 3333/0 2520/0 3236/0 2044/0

 مشایخ 2917/0 3525/0 3333/0 3024/0 3236/0 2044/0

ذکیر شید، تهیداد طور که قیبال  همان . مرحلۀ دوم )آنتروپی(:2. 4

بنیدی عوامی  میؤثر بیر توسیهة شش شیاخص اصیلی بیرای اولوییت

جییا کییه درجییة اهمیییت اییین گردشییگری در نظییر گرفتییه شیید. از آن

هیا باشد، نیاز به تهیین وزن هر یک از شیاخصها یکسان نمیشاخص

است. از این رو، از تکنیک آنتروپی شانون بیرای تهییین وزن اسیتفاده 

هیا بیه ازای هیر مشیصیه Pijاز مجموعیه  jEشد. بنابراین، برای

باشید:( می1شاخصی خواهیم داشت که انجا  آن به صور  فرمیول )

j  (   در این رابطه1)فرمول
Lnm

k
1

 باشد. به این می

 ( ذکر شده است.3دول )ها در جسازی شاخصمنظور یکسان

 های تحقیق با استفاده از ضریب آنتروپی شانونسازی شاخصکسانی -3جدول 
 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 تسهیالت

X6 
 دسترسی

X5 

های جاذبه

 X4مذهبی

های جاذبههه

 X3فرهنگی

منههههاظر 

 X2طبیعی
 آثار تاریخی

X1 
 شرح

2/1 435/1 393/1 482/1 448/1 443/1 EJ 

در ادامة تحقیق، عد  اطمینان یا درجة انحیراف       
jd  هیر

ا  بیه iها از اطالعا  ایجاد شده به ازای شاخص کدا  از شاخص

 ( محاسبه شد.  4قرار جدول )

 های مورد بررسیطمینان هر یک از شاخصتعیین درجۀ عدم ا -4جدول 
 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 تسهیالت

X6 
 دسترسی

X5 

های جاذبه

 X4مذهبی

های جاذبه

 X3فرهنگی

مناظر 

 X2طبیعی
 آثار تاریخی

X1 
 شرح

2/0 435/0 393/0 482/0 448/0 443/0 
JEjd 1 

 
m

n

ijijJ pLnpKE
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سرانجا  برای اوازن        
jd ها را بیه های موجود دادهاز شاخص

شیود کیه شیاخص کنیم. مشاهده میه می( محاسب5صور  جدول)

کمتیرین وزن و  181/0و  083/0تسهیال  و دسترسی بیا ضیریب 

و منیاظر طبیهیی بیا ضیریب  200/0های فرهنگی با شاخص جاذبه

 اند.بیشترین وزن را داشته 187/0

 شدههای محاسبهاوزان هر یک از شاخص -5جدول 
 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 تسهیالت

X6 
 رسیدست

X5 

های جاذبه

 X4مذهبی

های جاذبه

 X3فرهنگی

مناظر 

 X2طبیعی
 آثار تاریخی

X1 
 شرح

083/0 181/0 164/0 200/0 187/0 185/0 




n

j

j

j

j

d

d
w

1

 

 میاتریس مهیارهیا اوزان تهییین از بهید مرحله این در ادامة     

شود. بر ایین ( ارائه می6( به صور  جدول )vموزون ) مقیاسبی

های میورد بررسیی در شود که بین دهستانساس، مشاهده میا

های محسوسی وجیود دارد. در زمینیة ها تفاو برخی از شاخص

کیه همیة سیاکنان شهرسیتان شاخص فرهنگی با توجه بیه این

دارای فرهنییگِ قییومیتی و لهجییه و آدا  و رسییو  و پوشییش 

بیین همیة  0666/0مشترک هستند، ایین شیاخص بیا ضیریب 

مورد مطالهه مشیترک بیوده اسیت. همچنیین، در  هایدهستان

هیای تیارییی و طبیهیی و نییز وجیود زمینة وجود آثار و جاذبه

هیای هیر تسهیال  مناسب و شاخص دسترسیی بیین دهسیتان

 های سه گانه مقادیر و ضرایب یکسانی وجود دارد.  کدا  از بیش

 لعههای مورد مطاها در دهستانمقیاس شدۀ موزون شاخصیب -6جدول
 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 تسهیالت

X6 
 دسترسی

X5 

های جاذبه

 X4مذهبی

های جاذبه

 X3فرهنگی

مناظر 

 X2طبیعی

آثار 

 X1تاریخی

 شاخص

 دهستان

 ماهور 0539/0 0659/0 0666/0 0495/0 0351/0 0169/0

 میشان 0539/0 0659/0 0666/0 0330/0 0351/0 0169/0

 بکش دو 0647/0 0439/0 0666/0 0330/0 0702/0 0239/0

 بکش یک 0647/0 0439/0 0666/0 0826/0 0702/0 0239/0

 جاویدماهوری 0431/0 0768/0 0666/0 0330/0 0585/0 0239/0

 جوزار 0539/0 0768/0 0666/0 0578/0 0585/0 0239/0

 فهلیان 0971/0 0439/0 0666/0 0826/0 0819/0 0239/0

 دشمن زیاری 0539/0 0659/0 0666/0 0413/0 0585/0 0169/0

 مشایخ 0539/0 0659/0 0666/0 0495/0 0585/0 0169/0

ههای مببهت و آلآوردن ایهدهدستبه) . مرحلۀ سوم3. 4
آل ح  اییدهتهیین راه در این قسمت منفی برای هر شاخص(:

ها بیه صیور  آل منفی هر کدا  از شاخصمثبت و راه ح  ایده

 (.7زیر محاسبه شد )جدول 

 هامنفی هر کدام از شاخص و مببت آلایده حل راه تعیین -7جدول 
 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 تسهیالت

X6 

 دسترسی

X5 

های جاذبه

 X4مذهبی

های جاذبه

 X3فرهنگی

مناظر 

 X2طبیعی

آثار 

 X1تاریخی
 شرح

0339/0 0819/0 0826/0 0666/0 0768/0 0971/0 A 

0169/0 0351/0 0330/0 0666/0 0439/0 0431/0 A 
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آوردن میهزان فاصهلۀ ههر دسهتچهارم )به . مرحلۀ4. 4

گییا  بهییدی در مییدل  آل مببههت و منفههی(:گزینههه از ایههده

 آل مثبت و منفیی در هیر ییک ازتاپسیس، تهیین فاصله از ایده

( 2ا فرمیول )رو، مطابق بیهای مورد مطالهه است. از ایندهستان

 ( مقادیر محاسبه شد.  3و )

 آل مثبت( فاصله از ایده2فرمول )




d i  
,    

 آل منفی  ( فاصله از ایده3فرمول )

= ,     

اص  شده از فرمول بیاال های کمی حاین مقادیر برابر با یافته    

هیا های مورد مطالهه، بر اساس شیاخصبرای هر یک از دهستان

  شود. ( محاسبه می8به صور  جدول )

 آل مببت و منفیفاصله هر عامل تا ایده میزان -8جدول 

 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 ایده آل ورماه میشان بکش دو بکش یک جاوید ماهوری جوزار فهلیان زیاریدشمن مشایخ

0625/0 0672/0 0403/0 0550/0 0769/0 0476/0 0509/0 0832/0 0608/0 

id 

0267/0 0348/0 0869/0 0514/0 0438/0 0360/0 0390/0 0245/0 0340/0 

id 
 

نسبی  نزدیکی پنجم )تعیین . مرحلۀ5. 4 CLل یهک عامه
-در این قسمت نزدیکی نسبی هر گزینیه بیه راه آل(:حل ایدهبه راه

 شود:( محاسبه می4آل از رابطة فرمول )ح  ایده

(4) 

10  

iC              

 مطابق با این رابطه CL های شهرسیتان هر کدا  از دهستان

 (. 9است. )جدول های تحقیق محاسبه شده در زمینة شاخص

 

 

مقادیر  -9جدول 

iCLهای مورد مطالعههای هر کدام از دهستانشاخص 

 1393های پژوهش، مأخب: یافته
 دهستان

1CL 

 ماهور



2CL 

 میشان



3CL 

 دو بکش



4CL 

 یک بکش



5CL 

 ماهوری جاوید



6CL 

 جوزار



7CL 

 فهلیان



8CL 

 زیاری دشمن



9CL 

 مشایخ


iCL 358/0 227/0 433/0 430/0 362/0 483/0 683/0 341/0 299/0 

ستان فهلیان توان دریافت، دهه از نتایج جدول باال میگونه کآن

تیر بیوده و دیگیر آل نزدییک، نسیبتا  بیه اییده683/0با ضیریب 

های مورد مطالهه؛ یهنی جوزار، بکیش دو، بکیش ییک، دهستان

ب زیاری، مشایخ و میشان با ضیرایجاوید ماهوری، ماهور، دشمن

 . اندری داشتهآل مطلو  فاصلة بیشتمتفاو  به ترتیب از ایده

اسهاس میهزان بنهدی آلترناتیوهها بر. مرحلۀ ششم )رتبه6. 4

 CL:) شیییده در منطقیییة میییورد مطالهیییه مییییزان محاسبه

10بییین  

iC ،در نوسییان اسییت. در اییین راسییتا

1

iC 0دهندة باالترین رتبه )دهستان فهلییان( و نشان

iC 

 (. 10دهندة کمترین رتبه است. )جدول )دهستان میشان( نیز نشان

 های ممسنیهای توسعۀ گردشگری دهستانبندی قابلیتنتایج نهایی رتبه -10جدول 
 1393های پژوهش، مأخب: یافته

 جوزار فهلیان دهستان
بکش 

 دو

بکش 

 یک

جاوید 

 ماهوری

ماهور 

 میالتی

دشمن 

 زیاری
 میشان یخمشا

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه

 

 

 

 

mi ,...,2,1
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i
i

dd

d
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 گیری. بحث و نتیجه5

ین بیبا توجه بیه رونید فزاینیدة فقیر، محرومییت و نیابرابری در     

ت های روستایی در جوامع جهان سیو  و تیالش در جهیگاهسکونت

-گونه مناطق جمهیتی، راهبرد گردشگری روستایی مییتوسهة این

یجیاد اای مناسیب بیرای درآمیدزایی و هتواند به مثابه یکی از گزینه

شییغ  در نظییر گرفتییه شییود. بییه اییین منظییور، شییناخت و ارزیییابی 

ظیور سیازی بیه منهای گردشگری و زمینیهها و جبابیتمندیتوان

  گباری و توسهة این صنهت در نواحی دارای پتانسی  جیبسرمایه

 توریست الز  و ضروری است. این تحقیق که در راستای شناخت و

های توسیهة صینهت گردشیگری و تهییین مکیان بندی قابلیتهرتب

ا گانة شهرستان ممسینی بی 9های گباری در دهستانبهینة سرمایه

های گردشیگری و عامی  دسترسیی و تسیهیال  بیا توجه به جاذبه

های تاپسیس و آنتروپی شانون انجا  گرفتیه اسیت. استفاده از مدل

شهرسیتان از  مطالهیةهیای میورد دهد که دهسیتاننتایج نشان می

لبتیه اهای گردشگری فراوانی برخوردار هسیتند؛ ها و جاذبهپتانسی 

هیایی کیه با توجه به موقهیت جغرافیایی و نسبی هر ییک از بییش

انید و همچنیین، موقهییت تیارییی و ها در آن واقیع شیدهدهستان

ها نیوعی نیاهمگنی و عید  تهیادل بیین سیاسی هر یک از دهستان

هیای ویژه در زمینیة پیراکنش فضیایی انیواع جاذبیههیا بیهدهستان

ر ساز توسهة این صنهت وجیود دارد. دگردشگری و تسهیال  زمینه

هیا بین همیة دهسیتان 0666/0این میان، جاذبة فرهنگی با ضریب 

های جیوزار و یکسان است و جبابیت منیاظر طبیهیی در دهسیتان

سیبز بیا جاوید ماهوری به دلیی  آ  و هیوای مسیاعد و فضیای سر

 دارای بهترین شرای  است.  0768/0ضریب 

شیدن در منطقة ممسنی یا همان شولستان قدیم به دلیی  واقع     

شییوش( از دوران پیییش تییارییی و  -مسیییر جییادة شییاهی )اسییتیر

تارییی همواره جایگاه عبور و اطرا  پادشاهان و بسییاری از امیرای 

باستانی فراوانی از  حکومتی و لشکری بوده است. به این ترتیب، آثار

دوران ایالمی، هیامنشیی، اشیکانی و ساسیانیان در گوشیه و کنیار 

روستاهای منطقه بیر جیای مانیده اسیت. در ایین مییان، دهسیتان 

فهلیان به دلی  داشتن مرکزیت ممسینی از آغیاز برپیایی تیا سیال 

-هیا و جاذبیهنوشتهها، سنگهجری شمسی و نیز وجود کاخ 1341

دارای بیشترین امتیاز اسیت.  0971/0ان با ضریب های باستانی فراو

در محیدودة بییش  2و بکیش  1های بکش بهد از فهلیان دهستان

گیباری در زمینیة مرکزی ممسنی بهترین موقهییت بیرای سیرمایه

هییای توسییهة توسییهة گردشییگری تییارییی را دارا هسییتند. جاذبییه

ر ترین موقهیت و ضریب پیراکنش را دگردشگری مبهبی نیز متنوع

های مورد مطالهه دارد. متأسفانه به دلی  وجود ضیه  بین دهستان

اساسی در راستای اراییه و گسیترش امکانیا  زیربنیایی و روبنیایی 

وابسته به بیش گردشگری در جهت جب  تورسیت در یک کیانون 

جاذ  گردشگر، عامی  تسیهیال  مناسیب توسیهة گردشیگری در 

هیای بکیش ق  دهسیتانها دارای کمترین امتیاز است و فدهستان

بودن مرکزییت آن هم به دلی  دارا 0239/0یک و فهلیان با ضریب 

منطقه، از مزیت نسبی برخوردارند. بررسی عام  دسترسیی نییز تیا 

حدودی حکایت از ضه  زیرساختی در این میورد دارد کیه بیشیتر 

های جاویید و زیاری و دهستانهای بیش دشمنمرتب  با دهستان

ای و کوهستانی است. فقی  داشتن موقهیت کوه ایه جوزار به دلی 

و  0819/0های فهلیان و بکش یک و بکش دو بیا ضیرایب دهستان

بودن از موقهیت بهتیری برخیودار هسیتند. به دلی  دشتی 0702/0

بنیدی در نهایت، نتایج نهیایی اسیتفاده از میدل تاپسییس در رتبیه

وعة روسیتاهای های شهرستان نیز گواه از آن است که مجمدهستان

سیازی توسیهة بیش مرکزی دارای بهترین شیرای  از نظیر زمینیه

کیه دهسیتان فهلییان گسترش صنهت گردشگری است؛ به طیوری

های جیوزار، بکیش دو، دارای رتبة اول و بیشترین امتیاز و دهستان

بکش یک، جاوید ماهوری، ماهور میالتی، دشمن زییاری، مشیایخ و 

-های بهدی به منظیور توسیهة فهالییتمیشان به ترتیب دارای رتبه

 های جب  گردشگر در منطقه هستند. 

گباری در ییک شده، واضح است که سرمایههای انجا در بررسی     

سینجی ای و ظرفیتهای توسههمنطقة گردشگری به لحاظ شاخص

گیباری دهد کیه در مکیان بهینیه سیرمایهزمانی نتیجة مطلوبی می

نیواع گفت به دلیی  تنیوع و تهیدد آثیار و اتوان شود. در نهایت، می

یید های مورد مطالهه باهای گردشگری در هر یک از دهستانجاذبه

ان ضمن ارایه و گسترش تسهیال  زیربنایی و روبنایی به طور یکسی

هیا و یها نیز متناسب با توامنیدگباریدر روستاهای منطقه، سرمایه

   داده شیود. بیهنوع جبابیت گردشگری در هر کدا  از نواحی سیو

 شود: این منظور پیشنهادهای زیر ارایه می

 های توریستی روستاهای منطقیه بیه مهرفی و شناساندن جاذبه

 المللی؛گردشگران در سطوو میتل  استانی، ملی و حتی بین

 اد های ارتباطی و دسترسی بین شهر نورآبتوسهه و بهبود شبکه

ارای پتانسییی  دی ویژه در روسیتاهاهیای شهرسییتان بیهو دهسیتان

 جاذ  گردشگر؛ 

 د در ویییییموجباسییییتانی  -یییرتار ثازی آسازباو مرمت ، حفظ

 ؛هیمنطقروستاهای 
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  بهبود وضهیت ارایه خیدما  و تسیهیال  زیربنیایی و روبنیایی

هییای جییاذ  مییورد نیییاز توسییهة صیینهت گردشییگری در دهسییتان

 گردشگر؛

 ه ویژبس  و گسترش خدما  آموزشی، بهداشیتی، رفیاهی و بیه

ان و توسهة تأسیسا  اقامتی و پبیرایی ارزان قیمت و هت  و رستور

ییت هیای دارای قابلویژه، در مراکز دهستانغیره در شهر نورآباد و به

 باالی گردشگری؛

 ری گیباسازی به منظور سرمایهارایة تسهیال  اعتباری و زمینه

های خصوصیی و تهیاونی در توسیهة صینهت گردشیگری در بیش

 دارای قابلیت جب  توریست. هایدهستان
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

A complementary activity that could replace 

agriculture is now needed more than ever, given 

the increase of rural immigration, the decrease of 

income in rural households and the decline in the 

agricultural sector. Moreover, due to the inequality 

and widespread poverty among rural people in the 

developing societies, the development of rural 

tourism could be an important source of 

employment and income for the individuals of the 

villages. The most important part of tourist activity 

is to assess tourism because this step could lead to 

the future development of tourism and tourist 

programs. Mamasani County in Fars Province is 

one of the most important regions in Iran that has 

the potential for tourist development, given the fact 

that Shahi road (Shush to Istakhr and Anzan) 

passes through this geographical region, also 

because of its historical, cultural and natural 

heritage, and many works of ‘relief’, ‘historical 

hills’ and ‘fire temples’ along its main axis.  

This study aims to identify the attractions of rural 

tourism in each of the villages of Mamasani 

County. Moreover, the advantages of developing 

the tourist industry for investment are prioritized in 

terms of six criteria (monuments, landscapes, 

cultural attractions, religious attractions, access, 

and suitable facilities) using TOPSIS decision-

making technique. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

In recent decades, with the rapid growth of 

technology and the changes of lifestyle in the 

developing world, falling behind inequality in the 

distribution of the resources and the widespread 

poverty are getting more and more apparent in the 

rural regions compared to the other residential 

regions. Due to these problems and inequalities, 

researchers proposed many strategies to achieve 

development in the rural environments. One of 

these strategies is to expand the activities of rural 

tourism in the regions that have the necessary 

historical and natural potential to develop this 

industry. Rural tourism became doubly important 

because it helps the growth of the economy and 

also increases the income of rural people. Tourism 

can be an effective strategy for the reformation and 

revitalization of the rural regions or simply a 

reason for improving the infrastructural or even 

superstructural services in these regions. Tourism 

as a multifaceted phenomenon became one of the 

most important forces and factors in shaping the 

economic and socio-cultural structures of the 

modern world. Consequently, in an intermingling 

way, it transgressed the boundaries of time and 

space and brought about profound transformations 

in all human habitats such as cities, villages, and 

remote regions. 

3. METHODOLOGY 

In this research, a descriptive-analytical method 

was used because of its relevance to the topic. The 

required data, related to the tourist capacities, were 

collected through field research and library 

method. Additionally, six criteria were used that 

were acquired by the experts and proposed as a 

questionnaire enquiring what kind of attractions do 

these villages have? Aspects such as monuments, 

landscapes, cultural attractions, religious places, 

access, and appropriate facilities that were filled 

out by the Islamic council, village administrator, 

and educated people were examined. The degree of 

importance of these criteria differ from one 

another, therefore, Shannon Entropy was used to 

determine the weights of these criteria separately. 

Afterwards, the variables were weighted by the 

experts, and the questionnaires’ data were 

examined by the TOPSIS multi-criteria decision-

making model, and then the nine-fold villages of 

Mamasani County were rated. Finally, the weight 

of each tourist criterion was determined depending 

on the type and the number. 

4. DISCUSSION  
Fahlian village with the coefficient of 0/683 is 

rather closer to the ideal while the other villages 

such as Jowzar, Bekesh 1, Bekesh 2, Javid-e 
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Mahuri, Mahur, Doshman Ziari, Mashayekh, and 

Mishan are far from the desired ideal as they have 

different coefficients. Moreover, in alternative 

rating based on the amount of  CL , the calculated 

amount in the studied region fluctuates 

between
10  

iC
.In this regard, 

1

iC
 

represents the highest rate (Fahlian Village) and 

0

iC
 represents the lowest rate (Mishan 

Village). In addition, other findings indicate that 

due to the relative and geographical location as 

well as the historical and political situation of each 

region, there is imbalance and a lack of harmony 

between the villages. Especially, in the spatial 

distribution of tourist attractions and facilities 

which pave the way for developing this industry. 

Thus, the cultural attractions with the coefficient of 

0/0666 are the same in all the villages and the 

landscape attractions in Jowzar, Javid-e Mahuri 

with the coefficient of 0/0768 have the best 

conditions because of their favorable weather and 

green space. 

5.  CONCLUSION 

Based on the findings, Fahlian village, which has 

been the center of Mamasani County from the time 

of its establishment up to 1962, was rated as the 

highest with the coefficient of 0/971 because of 

petroglyphs, palaces, and many other ancient 

attractions. In the central vicinity of Mamasani 

County, after Fahlian, Bekesh 1 and 2 have the 

best locations for investment in the field of 

historical tourist development. Additionally, 

religious attractions had the most versatile 

conditions and coefficient of variation in the 

studied villages. Unfortunately, due to the 

fundamental weaknesses of the tourist centers in 

providing and expanding the facilities to attract 

tourists, the factor of appropriate facilities was 

rated as the lowest, and only Fahlian and Bekesh 1 

with the coefficient of 0/0239 had a relative 

advantage because of having the centrality of the 

region. Reviewing the accessing factor indicated 

weaknesses regarding infrastructure in the districts 

of Doshman, Javid, and Jowzar because of being in 

the highland and at the foot of the mountain. Only 

Fahlian, Bekesh 1 and 2 because of coefficients of 

0/0819 and 0/0702 and having a level ground had 

the suitable conditions. The final results of 

TOPSIS model showed that the central villages 

had better conditions for the development of the 

tourist industry. Therefore, Fahlian was rated as 

the first and Jowzar, Bekesh 2, Bekesh 1, Javid 

Mahuri, Mahur Milati, Doshman Ziari, Mashayekh 

and Mishan were respectively rated as the next 

favorable localities for the development of tourist 

activities in the region. 

Key Words: Rating, tourist development, TOPSIS 

Technique, Shannon Entropy Coefficient, 

Mamasani County. 
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