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 چکیده

 که یتیشد. با توجه به اهمخواهد  رهایمسخود اعتبار و ارزش  شیافزا سبب روییادههای پیرامون مسیرهای پنیسرزم هایارزشتوجه به 
ی به نظر ضرور رهایمس تیفیو ک ییبایز یارتقا نیو همچن ینگهدار، دارند، حفظ ییبایو ز تیحس آرامش و امن جادیدر ا رهایمس این
در نتیجه توسعه برای جذب گردشگران و یکی از عوامل تاثیرگذار  سیمای سرزمین به عنوانهای ارزششناخت معیارهای موثر بر رسد. می

های گردشگری استان عنوان یکی از قطب. حوضه آبخیز زیارت استان گلستان به دلیل وجود مناظر زیبا بهمنطقه مطرح است اقتصادی
گیری از روش تحلیل ها است که با بهرهرجحیت مسیراترین معیارهای تاثیرگذار در انتخاب و هدف این پژوهش تعیین مهم .مطرح است

نفراز بازدیدکنندگان توزیع شد  333ای تدوین و بین پذیرفت. به همین منظور پرسشنامه ای انجامنامههای پرسشهای اساسی و بررسیمولفه
معیار طول مسیر، تنوع  0پژوهش معیار استفاده شده در این  22تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از بین  SPSSافزار نرمو نتایج آن در 

مارپیچ یا مستقیم ) شکل مسیر م راهنمایی در مسیر وی، عالرویدید مسیر پیاده تراکم پوشش گیاهی، پاکیزگی و تمیزی محیط، تنوع بافت
 رها،یمس یمایس جهت بهبود تواندیم این پژوهش جینتااز اهمیت بیشتری برخوردارند.  بازدیدکنندگانبرای  (رویبودن مسیرهای پیاده

 .گیردمورد استفاده قرار  رهایمس یبندانتخاب و طبقه یبرا یه چارچوبیو ارا شتریجذب گردشگر ب ،هاآن تیفیک یارتقا
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 سرآغاز
در تعامل  طبیعتهمواره با  یات،ز بدو ورود به عرصه حاانسان 

را از  وی ماشینی زندگیو  تکنولوژیاما به مرور زمان  .بوده است

 وتوریسمو اک گردشگری .و تعلقاتش دور ساخته است یعتطب
ند راه توامی یعت،با طب یشترتعامل مجدد و ارتباط ب یجادا یبرا

 ( ,Muharramnejad & Noorbakhshباشد یحل مناسب

ساخت در و انسان یعیو تفرج در مناطق طب تفریح. امروزه 2016)
 ;Ballentyne et al., 2014)ست ا یشسراسر جهان رو به افزا

De Valk et al., 2017). مسیرهایو فراغت در  یحامکان تفر 
است.  یش گردشگرموثر در گستر هایاز جاذبه یکی رویپیاده
 برایمنبع  یکباز در اشکال مختلف  فضایدر  مسیرها این

 .(Taylor, 2015) شوندمیمحسوب  گردشگری هاییتفعال
 ،روی به عنوان یک فعالیت تفرجی پرطرفدارمسیرهای پیاده

امکان ارتباط متقابل با طبیعت را برای بازدیدکنندگان مناطق 
 ،(Rafiani khachak et al., 2013) کنندطبیعی فراهم می

برای  .رسدضروری به نظر میها گسترش آن بنابراین
و  کیفیت محیط اطراف وفیزیکی مسیر  شرایط ،بازدیدکنندگان

؛ ی بازدیدکنندگان تاثیرگذار استدر کیفیت تجربه اندازهاچشم
ری بیشتاغلب تاثیر  اندازهاو چشم کیفیت محیط اطراف گرچه
در طول  یمتوال یاندازهاچشم افتیرد. (Saeidi, 2013) دارد
 راتیثات جادیو ا طیمنجر به جلب توجه انسان به مح ریمس

به  با کیفیت بصری باال ییافتن مسیر. مطلوب خواهد شد
وجود برای گردشگران و مسافران با قصد تفریح، نیاز به خصوص 

مسیر و محیط اطرافش دارد  آنهای ویژگی اطالعات مرتبط به
(Alivan et al., 2015) . مناسب در  راهنماییشناخت و

 یننه تنها موجب توسعه استفاده از ا پیاده، هایمسیرخصوص 
 یتفرج یتجرب یفیتک یششود بلکه افزایم هایرمس
 یتدلخواه و متناسب با ظرف یرو امکان انتخاب مس کنندگانیدبازد
 Rafiani)کند میرا فراهم  هایرمس یاتو خصوص یطیمح

khachak et al., 2013). یرهایطور معمول، انتخاب مسه ب 
 مسیرها جذابیتاوقات فراغت بر اساس  هاییتفعال یدلخواه برا

. بر (Baker et al., 2016)گیرد میافراد صورت  ویژه نیازهایو 
همین اساس تحلیل کیفیت سیمای محیط جایگاه مهمی در 

تا بررسی ریزی و طراحی سیمای محیط دارد. در همین راسبرنامه
ی سازی و یافتن الگوهای سادهی معیارهای موثر، سادهمجموعه

رحله از ترین محاکم بر متغیرهای کیفیت سیمای محیط، مهم

های اصلی و له است. بررسی مولفهسازی و حل مسافرآیند مدل
شوند که های آماری محسوب میتحلیل عوامل، از جمله روش

ی مرتبط با یک رهای وابستهبرای بررسی گروهی از متغی بیشتر
مرور منابع  .(Mirkarimi et al., 2014)روند موضوع به کار می

ها و در زمینه PCAی گسترده از روش استفاده بیانگرمختلف 
های مختلف است. در ادامه به برخی مطالعات صورت گرفته رشته

شود: های اساسی اشاره میبا استفاده از روش تحلیل مولفه
(Ahmadfaraj et al., 2016)،  ترکیب مدل فراکتال و روش از

PCA کاوش  برایهای مختلف مناطق بندی قسمتبرای طبقه
های سنگین و همچنین پردازش تصویر باندهای بهتر رسوب

 Mirkarimi)برداری مناطق استفاده کردند. برای نقشه مختلف

et al., 2014) با استفاده از روش ،PCA ین تربه شناسایی مهم
معیارها در ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین پرداختند. 

(Akhgari Sangatash, 2017) در ارزیابی کیفیت بصری ،
( با و گرگان منظر شهری )منطقه مورد مطالعه شهر مشهد

شش معیار پوشش که به این نتیجه رسید  PCAروش  استفاده از
و  گیاهی از نوع درختی، جنس کف مسیر، چیدمان تابلوها

ها در فضای شاپبیلبوردها در طول مسیر، وجود رستوران و کافی
ها و پهنای معابر را رفتگی ساختمانآمدگی و عقبباز، پیش

ترین تر به عنوان شاخصتر و سریعتوان برای ارزیابی راحتمی
هدف از این مطالعه بررسی معیارهای  معیارها معرفی کرد.

گان در انتخاب مسیرهای تاثیرگذار بر ارجحیت بازدیدکنند
 ،در ادامههای اساسی است. روی با استفاده از تحلیل مولفهپیاده

دستیابی  برایدر بخش مواد و روش کار مراحل مختلف تحقیق 
 شده است.  ارایهبه هدف مورد نظر 

 

 مواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه

 استان گلستان واقع در یاز مناطق تفرجحوضه آبخیز زیارت 
 رودخانه مهم یهاحوضهریاز ز وشهرستان گرگان  یبخش مرکز

 23′ 55″ ییایمحدوده جغراف دردر جنوب گرگان است و  سوقره

 40′ 11″تا  30° 31′ 53″و  یطول شرق 54° 31′ 11″تا  °54

واقع  ایاز سطح در یمتر 1503و در ارتفاع  یعرض شمال °30
این  ست.درصد ا 5/41شده و شیب متوسط این حوضه حدود 

، خشک و خنک نسبتبه  یاز هوا یبرخوردار علتبهحوضه 
قبال ستگیاهی انبوه و متنوع و مناظر طبیعی زیبا مورد ا پوشش
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روی واقع در پیاده یرهایمس از. گردشگران قرار دارد از بسیاری
مسیر ناهارخوران به پنج افرا،  به توانیم ،مورد مطالعه منطقه

خوش چشمه به سرخشمسک، ت به زیار، زیارت به نخود چشمه
کرد. شکل اشاره  زیارت به سوتهو  روامیانکافه یعقوبیه به دره، 

حوضه آبخیز زیارت را نشان مسیرهای ذکر شده در ( موقعیت 1)
 دهد.می

 

 
 روی حوضه آبخیز زیارت: مسیرهای پیاده(1)شکل 

 

 روش انجام کار-

 ،مرور منابع ای وبراساس مطالعات کتابخانهدر این مطالعه 
 رویی پیادهفهرستی از معیارهای موثر بر کیفیت منظر مسیرها

  ( ,Motavali, 2010; Makhdoomتهیه شد ( 1طبق جدول )

2011; Abbaszadeh & Tamari, 2013; Rafiani 

khachak et al., 2013; Mirkarimi et al., 2014; 

Alivand et al., 2015; Peykanpour et al., 2015; 

Kanooni et al., 2016; Saeidi et al., 2016; Sheikhi & 

Rezaei, 2017; Mirhosseini, 2017; Akhgari 

(Sangatash, 2017; De Valek et al., 2017  

ترین معیارهای ای با هدف شناسایی مهمنامهدر ادامه پرسش
این حوضه تنظیم شد.  رویتاثیرگذار بر ارجحیت مسیرهای پیاده

به طور تصادفی بین افراد در فضای باز ، نامهرسشپ 333تعداد 
 توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. 

: انواع معیارهای تاثیرگذار بر مسیرهای (1)جدول 

 روی حوضه زیارتپیاده
 معیارها ردیف

 رویمسیر پیادهدید تنوع رنگ  1

 رویمسیر پیادهدید تنوع بافت  2

 طآرامش محی 3

 پاکیزگی و تمیزی محیط 4

 بکر بودن و جذابیت مناظر پیرامون 5

 تیمحصور 0

1 
آبشار و  ،کوه و صخره دید تینقاط پر تنوع )قابل دید تیقابل

 قله به صورت تواما(

 امنیت مسیر 3

 رویمستقیم یا مارپیچ بودن مسیرهای پیاده 3

 نزدیکی عوارض آبی به مسیرها 11

 میدان دید 11

 پوشش گیاهی اطراف مسیر 12

 یاهیتنوع تراکم پوشش گ 13

 تراکم پوشش گیاهی 14

 اسب( و دوچرخه ن،یماش )مانند جانبه چند استفاده با ییرهایمس 15

 م راهنما در مسیرعالی 10

 در دسترس بودن امکانات تفرجی 11

 های مختلف سالفصل 13

 طول مسیر 13

 مسیر شیب 21

21 
ای، ف طبیعی جنگل، سنگی و صخرهجنس مسیر )پوشش ک

 پوشش خاکی(

 ریمس یط یزمان الزم برا 22

 
 :تدوین شددو بخش کلی به شرح زیر  درنامه پرسش

  بخش اول: اطالعات کلی و در برگیرنده سواالتی از قبیل
 جنس، سن، میزان تحصیالت

  برایبخش دوم: اطالعات محیطی و معرفی معیارها 
 نظرسنجی از افراد

های در مطالعات از روشجامعه آماری عیین حجم نمونه برای ت
شود. سه روش متداول برای حجم نمونه متفاوتی استفاده می

جامعه آماری استفاده از فرمول کوکران، جدول مورگان و 
NCSS ترین است. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین و دقیق
ی مشابه هاو در نمونه ای حجم نمونه استبههای محاسفرمول

. در این (Akhgari Sangatash, 2017) نیز کاربرد داشته است
بندی معیارها لویتوپژوهش به منظور بررسی سطح ترجیحات و ا
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از دید بازدیدکنندگان و شهروندان، با استفاده از فرمول شارل 
در شهر گرگان (، حجم نمونه جامعه آماری 1کوکران )رابطه 
، برای پژوهش 15/1مجاز  یابا ضریب خط 35/1سطح اطمینان 

نامه پرسش 333 تعداد منظورنفر به دست آمد که بدین 333حاضر 
به صورت تصادفی بین افراد به صورت حضوری توزیع شد و 

برای تعیین پایایی  برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
. شداز ضریب آلفای کورنباخ استفاده  ،نامه در این پژوهشپرسش

باشد آزمون از پایایی  11/1روش اگر ضریب آلفا بیشتر از  در این
ضریب آلفا برای حجم نمونه  .ولی برخوردار استقابل قب

به دست آمد که نشان از پایایی  30/1، (2طبق )رابطه نامه پرسش
 333های به دست آمده از و همبستگی درونی آزمون دارد. داده

ثبت شد.  SPSS. 25ار افزنرمکاربر برای هر یک از معیارها در 
نامه از افراد خواسته شد تا میزان تاثیر هریک از در این پرسش

ی تاثیری را در چهار طبقهارجحیت مسیرها  معیارها بر روی
دهی ندارد، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مشخص کنند. امتیاز

، تاثیری 2، کم 3، متوسط 4، زیاد 5عددی به صورت خیلی زیاد 
یم شد و با تحلیل آماری میانگین امتیازی که هر یک تنظ 1ندارد 

باال )از معیارها از نظر کاربران کسب کرده بودند به دست آمد 
ی ارجح بودن دهندهبودن میانگین امتیاز هر یک از معیارها نشان

دست آن معیار است که با گرفتن فراوانی هر یک از معیارها به
ها از بین کل معیارهایی که ترین معیارو در نهایت مهم (آیدمی

( به آن اشاره شده است با استفاده از روش 1در جدول شماره )
 .شدندمشخص  (1)(PCAهای اساسی )تحلیل مولفه

 

 2pq/e2N=z     (  1)رابطه

 

 =1α)-(      (  2رابطه )

 
مک به ک SPSSافزار آماری نامه در نرمهای حاصل از پرسشداده

مرحله به شرح زیر تحلیل  5های اساسی در دستور تحلیل مولفه
 Mirkarimi et) ترین معیارهای تاثیرگذار مشخص شدندو مهم

al., 2014; Shaykh al-Islami et al., 2012): 

 آوری داده و تهیه فهرستی از معیارهای موثر در ارزش جمع
 ؛زیباشناختی سیمای سرزمین

  ها های تحلیل عامل، تنظیم دادهفرض پیشبررسی برقراری
 ؛و بررسی جدول اشتراکات

 ؛ی ماتریس کواریانسمحاسبه 

 ی ماتریس و بردارهای ویژه ی مقادیر ویژهمحاسبه
 ؛کواریانس

 های اساسی.استخراج مولفه 
روشن شدن چگونگی اجرای این روش ابتدا به  برایدر ادامه 

 ارایهنهایت نتایج  د و درشها و نکات آماری پرداخته شرح ویژگی
 .شدند

 

 های اساسیروش تحلیل مولفه-

ی اطالعات موجود در های آماری برای تجزیهیکی از روش
ها یا تحلیل عاملی است. این ها روش عاملی دادههعمجمو

برای اولین بار مطرح شد  (Pearson, 1901)روش توسط 
(Pruzek, 2005) .یا  هاهای چندگانه، حالتی دادهمجموعه

متغیرهای زیادی را برای هر مشاهده در بر دارند. اگر در هر 
تواند متغیر وجود داشته باشد، هر متغیر می nمجموعه داده، 

دارای چند بعد باشد. با توجه به اینکه اغلب درک و شهود فضای 
، ابعاد اساسیهای چند بعدی دشوار است، روش تحلیل مولفه

بندی ص ترکیبی و دستهی مشاهدات را بر اساس شاخکلیه
ترین دهد. این روش یکی از با ارزشمشاهدات مشابه کاهش می

ی اشکال نتایج کاربرد جبر خطی است که به وفور در کلیه
های عصبی تا نمودارهای کامپیوتری تحلیلی از علوم شبکه

روشی آسان و غیرپارامتریک برای  ،زیرا .استفاده شده است
ی پیچیده است. ز یک مجموعه دادهاستخراج اطالعات مرتبط ا

در این روش متغیرهای موجود در یک فضای چند حالته وابسته 
شوند که هر های غیر وابسته خالصه میبه یک مجموعه از مولفه

های غیر اند. مولفهها ترکیب خطی از متغیرهای اصلییک از آن
از شوند که های اساسی نامیده میدست آمده، مولفهی بهوابسته

بردارهای ویژه ماتریس کواریانس یا ماتریس همبستگی 
 .آینددست میمتغیرهای اصلی به

طور کلی کاربرد عمده روش تحلیل اجزای اساسی عبارت است به
طوری که تعداد کمی از اولین به ،از: کاهش تعداد متغیرها

کنند تغییرات موجود در تمام متغیرهای اصلی را حفظ می
(Wood, 2009)  یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها که در و

بندی متغیرها است. مزیت اصلی کاربرد این حقیقت همان دسته
ها به واسطه تعداد زیاد خطی در مدلروش در از بین بردن هم

این روش  .(Mohaddes, 2010) استمتغیرهای موثر در مدل 
ها ها و نشان دادن تفاوتسازی در دادهراهی برای الگوی همسان

های اصلی، یک . تجزیه مولفه(Smith, 2002)هاست و شباهت
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ها با بعد تکنیک مفید آماری است که برای یافتن الگوها در داده
زیاد کاربرد دارد. به بیان دیگر این تکنیک راهی است برای 

ها به ها و نشان دادن دادهشناسایی الگوها در مجموعه داده
طور ا برجسته نماید. همینها رطریقی که شباهت و اختالف

یک روش موثر در مشخص کردن  اساسیهای تجزیه مولفه
 ,.Shamsuddin et al ( نقش انسان در مقیاس مکانی است

(2014. 
 
  های اساسیویژگی مولفه 

  ی اساسی استخراج شده بیشترین مقدار واریانس اولین مولفه
 ؛دهدها به خود اختصاص میی دادهرا در کل مجموعه

  ی اول همبستگی ندارد، یعنی ی دوم با مولفهمولفه
 .همبستگی بین دو مولفه صفر است

 
 های اساسیتخمین تعداد مولفه 

های استخراج شده در هر مدل برابر است با تعداد تعداد مولفه
توان تعداد مشخصی از شوند، اما میمتغیرهایی که بررسی می

قدار یا سه مولفه اول م ها را انتخاب کرد. معموال دواین مولفه
گیرد. بنابراین، ه را در نظر میقابل توجهی از پراکندگی داد

کند، ی کار کفایت میی اول برای ادامهانتخاب دو یا سه مولفه
های اما در برخی موارد ضروری است برای یافتن تعداد مولفه
 اند ازالزم به معیارهای دیگری نیز توجه کرد. این معیارها عبارت

2003) (Ermoian,: 
 های : ترسیم مقادیر ویژه در برابر مولفه(2)آزمون اسکری

دهد. در این اساسی مرتبط، نمودار اسکرای را نمایش می
ی نمودار تغییر در میزان اهمیت مقادیر ویژه، برای هر مولفه

ی شکستگی، حداکثر تعداد شود. نقطهاساسی مشخص می
نظر گرفته شود، نشان های اساسی را که باید در مولفه

 دهد.می

 ها بزرگتر از یک هایی را که مقدار ویژه آنارزش ویژه: مولفه
 کند.ها صرف نظر میگیرد و از سایر مولفهدر نظر می ،است

 هایی که درصد بیشتری از پراکندگی را واریانس: مولفه
کنند، معموال ادامه کار کفایت میدهند برای توضیح می

 دهد.شترین واریانس را به خود اختصاص میی اول بیمولفه

 
 های تحلیل عاملفرضپیش 

 : کفایت حجم نمونه، ستاستوار ا فرضل عامل بر سه پیشـتحلی

فرض یگانگی دو چندگانگی خطی و یگانگی که به غیر از پیش
های مربوط آزمایش شاخص یفرض دیگر با محاسبهپیش
 .,Ermoian) (2003 شوندمی

 یت حجم نمونهفرض کفاپیش 
کایزر، مایر و اولکین شاخص آماری برای تعیین کفایت حجم 
نمونه است. این شاخص عددی بین صفر و یک است. اگر این 

باشد، حجم نمونه کافی است، اما اگر این  5/1شاخص بزرگتر از 
 تر باشد حجم نمونه کم است.یا کوچک 5/1شاخص 

 فرض چندگانگی خطیپیش 
ی تحلیل عامل، همبستگی زیادی معادله ی متغیرهایاگر همه

یا  3/1ها حدود داشته باشند، مثال ضریب همبستگی همگی آن
فرض باالتر باشد، تحلیل عامل به علت مراعات نشدن این پیش

تواند نتایج معتبری به دست دهد. نتایج عامل هنگامی نمی
مناسب است که اعضای گروه به هم همبستگی زیاد و با اعضای 

تقارن  صهمبستگی کم داشته باشند. شاخ رهای دیگگروه
دهد. این فرض را نشان میبارتلت میزان رعایت این پیش

شود. اگر احتمال این شاخص به صورت مجذور کای گزارش می
یا کوچکتر باشد، ماتریس همبستگی مناسب  15/1شاخص 

فرض چندگانگی خطی رعایت شده و تحلیل عامل است و پیش
 دار است.ور کای معنیدر واقع مجذ

 فرض یگانگیپیش 
فرض آزمون ندارد و محقق باید درستی آن را بر اساس این پیش

 تجربه و شناخت دقیق معیارها به دست آورد.
 

 نتایج 

برای  اصلیهای در این بخش نتایج حاصل از انجام تحلیل مولفه
نامه از . طبق پرسششده است ارایهترین معیارها تعیین مهم

ی آماری را درصد جامعه 3/45کاربر،  333نظرهای  مجموع
 3.1دادند و از این تعداد  درصد را آقایان تشکیل 2/54ها و خانم

تا  21درصد  2/54سال،  21تا  13درصد افراد در محدوده سنی 
سال  51تا  41درصد  2/3سال،  41تا  31درصد  1/21سال،  31
کایزر، مایر،  اخصشمقدار سال بودند.  51درصد بیش از  3/1و 

به دست آمد که  313/1برای معیارهای مورد پژوهش  (3)اولکین
است، بنابراین تعداد  5/1این مقدار بیش از پیش فرض آماری 

. همچنین (2)جدول  کندها برای آزمون آماری کفایت مینمونه
به دست آمد، با توجه  111/1این جامعه آماری  (4)شاخص بارتلت

 د مناسب ـر باشـیا کوچکت 15/1اخص ـال این شـکه احتم به این
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تحلیل عاملی است بنابراین، پیش فرض چندگانگی خطی رعایت 
 توان از این روش استفاده نمود.شده و می

 

: شاخص کایزر، مایر، اولکین و بارتلت (2)جدول 

 بندی مسیرهامعیارهای انتخاب و طبقه
 مقدار شاخص

 313/1 های کایزر، مایر، اولکینشاخص

 111/1 بارتلت شاخص
 

در مرحله بعد میزان اشتراک متغیرهای استفاده شده در تحلیل 
ستگی چندگانه، برای که در واقع عبارت است از توان دوم همب

ز اهمیت است. در این جدول به ترتیب اشتراک هر متغیر، حای
شود. در اشتراک اولیه اولیه و اشتراک استخراجی نشان داده می

کند ها را قبل از استخراج عامل بیان میل این که اشتراکبه دلی
است. مقدار اشتراک استخراجی برای  1ها برابر تمامی اشتراک

در تحلیل به  باشد تا آن معیار بتواند 5/1هر معیار باید بیش از 

بندی استفاده شده منزله مولفه وارد شود. از بین معیارهای طبقه
ذابیت مناظر پیرامون با میزان در این پژوهش بکر بودن و ج

، میدان دید با 413/1، قابلیت دید نقاط پر تنوع با میزان 430/1
برای ادامه انجام  431/1و جنس مسیر با میزان  412/1میزان 

تحلیل آماری از بین سایر متغیرها حذف شدند و پس از حذف 
های اساسی اجرا شد و میزان ها دوباره دستور تحلیل مولفهآن
بود و دیگر نیاز به حذف  5/1تراک برای همه معیارها باالتر از اش

ی نشد. پس از این مرحله جدول تعداد معیارهای دیگر معیار
های بسیار مهم برای تحلیل این جدول استخراج شده که از

طور که در آزمون آماری است مورد بررسی قرار گرفت. همان
ی ی که مقدار ویژهتوان از معیارهای پیشین بیان شد میقسمت

ماتریس همبستگی یا کوواریانس آن کمتر از یک است چشم 
عنوان به (5)مولفه 0دهد ( نشان می3طور که جدول )پوشید. همان

های بعدی جدول های اصلی استخراج شدند و در ستونمولفه
 ها مقدار واریانس ثبت شده است.فقط برای این مولفه

 

 بندی اصلیمعیارهای طبقههای : جدول مولفه(3)جدول 
های بارهای مجموع توان دوم

 یافتهعاملی چرخش

های بارهای مجموع توان دوم

 (6)عاملی
 ارزش ویژه ابتدایی

 معیار

د 
ص

در

س 
یان

وار

ی
مع

ج
ت

 

د 
ص

در

س
یان

وار
 

کل
د  

ص
در

س 
یان

وار

ی
مع

ج
ت

 

د 
ص

در

س
یان

وار
 

کل
د  

ص
در

س 
یان

وار

ی
مع

ج
ت

 

د 
ص

در

س
یان

وار
 

کل
 

503/12 503/12 202/2 114/23 114/23 101/4 114/23 114/23 101/4 1 

033/23 131/11 113/2 020/34 512/11 112/2 020/34 512/11 112/2 2 

231/34 533/11 310/1 303/42 243/3 434/1 303/42 243/3 434/1 3 

110/44 123/3 151/1 325/43 350/0 252/1 325/43 350/0 252/1 4 

533/53 523/3 110/1 113/50 133/0 115/1 113/50 133/0 115/1 5 

351/01 413/3 515/1 759/61 333/5 103/1 759/61 333/5 103/1 0 

      345/00 333/4 331/1 1 

      231/11 435/4 133/1 3 

      313/15 133/4 133/1 3 

      311/13 431/3 023/1 11 

      314/32 444/3 021/1 11 

      011/35 230/3 533/1 12 

      553/33 342/2 531/1 13 

      203/31 111/2 433/1 14 

      101/33 431/2 443/1 15 

      324/35 103/2 333/1 10 

      131/33 113/2 331/1 11 

      111/111 303/1 353/1 13 
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هر مولفه با توجه به ارزشی که دارد واریانسی را به خود 
میزان ارزش بیشتر باشد میزان  اختصاص داده است، هر چه

واریانس اختصاص یافته بیشتر، همیشه مولفه اول بیشترین 
له مهم دیگری که باید دهد. مساانس را به خود اختصاص میواری

ها باید نمایش به آن توجه شود این است که چه تعداد از مولفه
ی درصد است که نماینده 11داده شوند و اولین قانون، قانون 

درصد از کل واریانس  11ای است که حدود د محورهای اولیهتعدا
( بیانگر 3. جدول ) (Asgari, 2012)دهدرا به خود اختصاص می
درصد از کل  351/01ی اول مولفه 0این موضوع است که 

 اند.دادهواریانس را به خود اختصاص 
های اساسی، ماتریس عاملی جدول مهم دیگر برای تحلیل مولفه

است. برای تحلیل این جدول باید بیشترین عدد  (1)تهچرخش یاف
در هر ستون را مشخص کرده تا بر این اساس بتوان معیارها را 

های اصلی را تفکیک کرد. با توجه به جدول بندی و مولفهگروه
( معیارهای طول مسیر، شیب مسیر، زمان الزم برای طی 4)

ن وزن را به های مختلف سال در مولفه اول بیشتریمسیر و فصل
ند و تنوع تراکم گرفتند و در یک گروه قرار اهخود اختصاص داد

پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی و پوشش گیاهی اطراف 
. معیارهای پاکیزگی و تمیزی گرفتندمسیر در مولفه دوم قرار 

. گرفتندمحیط، آرامش محیط و امنیت مسیر در مولفه سوم قرار 
م راهنمایی، یلفه چهارم، عالتنوع بافت و تنوع رنگ در مو

مسیرهای با استفاده چند جانبه و در دسترس بودن امکانات 
تفرجی در مولفه پنجم و معیارهای مستقیم و مارپیچ بودن مسیر 
و نزدیکی عوارض آبی به مسیرها در زیر مجموعه مولفه ششم 

دهد های اساسی به ما این امکان را می. تحلیل مولفهگرفتندقرار 
بندی معیارها بتوان از هر گروه، معیاری را که گروه پس از

 .ی نماینده آن گروه انتخاب کردبیشترین وزن را دارد به منزله
قرار  د زیادی معیارهایی را که در گروه آناین معیار تا ح ،زیرا

. در نهایت شش معیار، ,Ermoian) (2003 دهددارد پوشش می
اکیزگی و تمیزی محیط، پطول مسیر، تنوع تراکم پوشش گیاهی، 

راهنما در مسیر و مستقیم یا مارپیچ بودن  عالیمتنوع بافت، 
تر تر و سریعشناسایی راحتتوان برای روی را میرهای پیادهمسی

 ترین معیارها معرفی کرد.به عنوان شاخص

 

 بندی مسیرهایافته مربوط به معیارهای طبقه: جدول ماتریس عاملی چرخش(4)جدول 

 هاهمولف
 معیارها

6 5 4 3 2 1 

 طول مسیر 505/0 113/1 -154/1 142/1 123/1 122/0

 ریمس بیش 113/1 -152/1 101/1 123/1 140/1 17/0

 ریمس یط یزمان الزم برا 053/1 121/1 131/1 -114/1 -111/1 256/0

 های مختلف سالفصل 534/1 311/1 -131/1 111/1 113/1 -344/0

 یاهیتنوع تراکم پوشش گ 113/1 953/0 143/1 213/1 111/1 141/0

 تراکم پوشش گیاهی 131/1 110/1 153/1 110/1 231/1 144/0

 پوشش گیاهی اطراف مسیر 113/1 514/1 243/1 315/1 113/1 359/0

 پاکیزگی و تمیزی محیط 142/1 112/1 970/0 213/1 -101/1 004/0

 مش محیطآرا -120/1 110/1 120/1 213/1 144/1 -066/0

 امنیت مسیر 100/1 -110/1 003/1 -121/1 233/1 251/0

 تنوع بافت 110/1 212/1 152/1 967/0 133/1 013/0

 تنوع رنگ -124/1 211/1 133/1 131/1 -123/1 044/0

 تیمحصور 231/1 -333/1 -145/1 443/1 330/1 169/0

 رراهنما در مسی عالیم 123/1 112/1 203/1 130/1 955/0 115/0

 دوچرخه و اسب( ن،یبا استفاده چند جانبه )مانند ماش ییرهایمس 114/1 151/1 143/1 250/1 003/1 050/0

 در دسترس بودن امکانات تفرجی 131/1 413/1 -111/1 -245/1 503/1 065/0

 رویمستقیم یا مارپیچ بودن مسیرهای پیاده 224/1 113/1 -133/1 -112/1 112/1 937/0

 نزدیکی عوارض آبی به مسیرها 111/1 221/1 151/1 111/1 151/1 654/0
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های پیشین گفته شد یکی از شروط طور که در قسمتهمان
ها های اساسی این است که ارزش ویژه آنتعیین تعداد مولفه

( نیز موید این شرط 2باالتر از یک باشد، نمودار اسکری )شکل 
 مولفه 0بندی مسیرها در نمودار مربوط به معیارهای طبقه. است

ارزش ویژه بیشتر از یک دارند و به ذکر شده در بخش قبلی 
های اصلی جدا شدند. نقطه شکستگی، حداکثر تعداد منزله مولفه

 دهد.های اساسی را باید در نظر گرفته شود، نشان میمولفه

 

 
 بندی مسیرها(: نمودار اسکری مربوط به معیارهای طبقه2شکل )

 

کننده کیفیت نامه مواردی که به عنوان عامل جذبپرسشدر این 
و فراوانی و درصد فراوانی هر عامل  مطرح ،رویمسیرهای پیاده

نفر  333نامه که شامل اساس نظرات جامعه آماری این پرسشبر 
 ( نشان داده شده است.3است در شکل )

 

 
 روییادهکننده مسیرهای پعوامل جذب فراوانی (: فراوانی و درصد3شکل )

 
، به ترتیب هر داده شده است( نشان 3شکل )در طور که همان

طراف مسیر، مسیرهای با پوشش اکدام از عوامل پوشش گیاهی 
بیشترین ، هایی برای تماشای مناظرکف طبیعی جنگل و فرصت

 اند.را به خود اختصاص داده فراوانی فراوانی و درصد

 

 گیرینتیجهبحث و 

عنوان بخشی شناختی باید به زیبایی و زیبایی تظارات مربوط بهان
نگر در نظر گرفته ریزی مدیریتی آیندهاز یک طراحی و برنامه

های ه این مقصود، درک دقیق از زیباییشوند. برای رسیدن ب
زیستی مورد نیاز است. مدیریت و بصری و غیربصری محیط

داری هی ایجاد و نگسیمای محیط با مناظر زیبا الزمه حفاظت از
 بصریاز مناطق دارای ارزش بصری است. تحلیل کیفیت 

ریزی و طراحی سیمای ، جایگاه مهمی در برنامهسرزمینسیمای 
روی در مناطق پیادهرو با توجه به این که دارد. از این سرزمین

طبیعی امکان ارتباط با طبیعت را برای بازدیدکنندگان فراهم 
رسد. نظر میی ضروری بهروآورد، گسترش مسیرهای پیادهمی
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کننده در مسیرها بیشتر باشد، تعداد افراد هر چه عوامل جذب
کنند. عوامل و روی انتخاب میبرای پیادهاین مسیرها را بیشتری 

بندی کردن مسیرهای معیارهای زیادی برای انتخاب و طبقه
بندی روی وجود دارد. در این پژوهش برای انتخاب و طبقهپیاده

روی حوضه آبخیز زیارت، معیارهای موثر بر آن پیاده مسیرهای
های اساسی سعی شد و با استفاده از تحلیل مولفه شناسایی شدند

ترین و تاثیرگذارترین معیارها مشخص ها مهمبا کاهش ابعاد داده
های گردشگری ها به مقاصد و جاذبهدر سایر پژوهش د.نشو

ر این پژوهش سعی روی پرداخته شده است و دمسیرهای پیاده
بندی شد معیارهای تاثیرگذار بر ارجحیت و انتخاب و طبقه

های اساسی مورد بررسی مسیرها با استفاده از روش تحلیل مولفه
نتایج حاصل از اجرای این روش نشان داد که از بین  قرار گیرد.

 0بندی دارای اهمیت هستند، معیار که برای انتخاب و اولویت 22
یر، تنوع تراکم پوشش گیاهی، پاکیزگی و تمیزی معیار طول مس

راهنمایی در  عالیم، رویدید مسیرهای پیاده ، تنوع بافتمحیط

روی از اهمیت مسیر و مستقیم و مارپیچ بودن مسیرهای پیاده
بیشتری برخوردارند و افراد مسیرهای با این عوامل را برای 

تایج این ن دهند.روی و گذران اوقات فراغت ترجیح میپیاده
تواند به عنوان راهنمایی جهت کمک به مدیران برای بررسی می

روی و ریزی و مدیریت بهتر مسیرهای پیادهتوسعه، برنامه
انتخاب مسیر  برایهمچنین راهنمایی برای بازدیدکنندگان 

نتیجه افزایش  هایشان و دردلخواه و متناسب با عالیق و توانایی
 باشد.ها ی تفرجی آنکیفیت تجربه

 

 هایادداشت

1. Principal Component Analysis  

2. Scree Test 

3. KMO: Kaiser- Meyer- Olkin 

4. Bartlet 

5. Component 

6. Extraction sums of squared loading 

7. Rotated Component Matrix 
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