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  ايران استاديار گروه مديريت مناطق خشك و بياباني، دانشگاه سمنان، سمنان، -1

 ن، ايرانگروه مديريت جهانگردي، دانشكده گردشگري، دانشگاه سمنان، سمنا -2

 استاديار گروه مديريت جهانگردي، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران -3

  

  چكيده

هاي تفريحي از جمله مسائل حساس و گيري در مورد انتخاب مكاني مناسب جهت ساخت مجموعهتصميم

ت مسافر و ب گردشگر، ميزان رضايكان يك مجموعه تفريحي در ميزان جذاستراتژيك از نظر محيطي و مديريتي است. م

يابي دهكده گردشگري در شهرستان هدف پژوهش حاضر مكانباشد. ميزان درآمد بدست آمده براي جامعه ميزبان مؤثر مي

باشد. اطالعات مورد نياز پيمايشي استوار مي -كوهرنگ است، لذا اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و بر پايه روش توصيفي

آوري شد كه جامعه آماري در بخش پرسشنامه با توجه به شه) و پرسشنامه جمعدر اين مطالعه به دو صورت مصور (نق

از طريق  باشد. نتايج به دست آمدهزيست مينفر از كارشناسان مربوط در حوزه گردشگري و محيط 30منطق بولين شامل 

هاي مناسب جهت توسعه شش معيار اصلي در مكانيابي مؤثر در ايجاد فضا داد كهنشان  AHP روش تحليل سلسله مراتبي

بسيار مناسب، مناسب،  بخش پس از ارزيابي منطقه به چهار  ه است.هاي اكوتوريسم مورد استفاده قرار گرفتزيرساخت

زرين در بخش هاي شهرياري، صمصامي، بازفت پايين و دشتهايي از بخشتقسيم شده كه قسمت تناسب كم و نامتناسب

  بسيار مساعد قرار دارند. 

                                                                                                             

  يابياكوتوريسم، دهكده گردشگري، مكان كلمات كليدي:

  

  

  مقدمه

  

ن بعد از انقالب صنعتي اساس گردشگري جمعي با توجه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي عميقي بوجود آمد كه اي

تغييرات باعث گسترش مشاغل و طبقه مياني با توان بيشتري براي مسافرت شد. رشد شهرنشيني در شهرهاي بزرگ 

گزيني فراسوي انسان معاصر تبديل طبيعي، شهرها را به صورت زنداني براي عزلتهمراه كاهش منابعپرجمعيت و صنعتي به

جود آمد. يكي از راهكارهاي مقابله با اين مسائل گسترش صنعت هاي عدم اشتغال در قرن بيستم بوو مسئله فقر و چالش

با گردشگري در مناطق داراي پتانسيل جذب گردشگر است كه باعث توجه اغلب كشورهاي جهان به اين صنعت گرديد. 

خت ريزي و ارزيابي توان اكولوژيك و افزايش حجم ساافزايش حجم تقاضاي گردشگران به سفر در طبيعت مسائل برنامه

  گونه مراكز مطرح گرديد. يابي مناسب اينها و مراكز اقامتي مسأله مكانهتل

                                                           

2. Email: ara338@semnan.ac.ir 
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بعدي در بسياري از مناطق ايران و همچنين وجود فقر و عدم وجود مشاغل درآمدزا با توجه به مسئله اقتصاد تك

-اي گسترش نيازمند يكرسد. هر صنعتي بردر اين مناطق، توجه به مسئله گسترش صنعت جهانگردي ضروري به نظر مي

-منظور استفاده مناسب در به كارگيري منابع با توجه به مسئله توسعه پايدار ميها و مديريت معقول بهريزيسري برنامه

باشد كه صنعت گردشگري و گسترش و توسعه آن نيز از اين مقوله مستثني نيست. با توجه به اين مسائل اهميت و 

نجي جهت تعيين ميزان توان و پتانسيل مناطق به لحاظ قدرت جذب گردشگر و ايجاد سريزي و امكانضرورت برنامه

هاي هاي مستعد ايجاد تفرجگاهها و زيربناهاي توسعه اين صنعت از جمله داليل انجام اين پژوهش در بررسي پهنهگردشگاه

گيرد؛ در مرحله اول اهميت مياين پژوهش از دو بعد مورد توجه قرار  ضرورت گردشگري در شهرستان كوهرنگ است.

ريزي و توسعه گردشگري و در مرحله دوم ضرورت بررسي و انتخاب مناطق مستعد جهت احداث دهكده گردشگري و برنامه

 يشرق طولكيلومتري مركز استان در  88شهرستان كوهرنگ به مركزيت شهر چلگرد در فاصله طراحي اين اماكن است. 

 ارتفاع با قهيدق 59 و درجه 31 و قهيدق 49 و درجه 32 يشمال عرض در و قهيدق 29 و رجهد 49 تا قهيدق 26 و درجه 50

  .باشديم ي)صمصام دوآب و يمركز بازفت،( بخش 3 شامل مربع لومتريك 3678 مساحت و ايدر سطح از يمتر 2840

  

  
  ) : موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل 

  

سيل بااليي جهت جذب گردشگر داخلي و خارجي دارد. اما به شهرستان كوهرنگ از نظر طبيعي قابليت و پتان

است. تمركز اماكن اقامتي در يك محدوده دليل شرايط جغرافيايي و كوهستاني بودن منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته

ن با ها را در اين شهرستامشخص و دورتر از تمامي نقاط داراي پتانسيل گردشگري، بحث اقامت و دسترسي به جاذبه

كند. از سويي ديگر فقر موجود در منطقه و تك اشتغالي بودن اهالي ساكن، مسئله پيشرفت اقتصادي از مشكل مواجه مي

يابي در زمينه ايجاد تسهيالت سازد. همگي اين عوامل موجب گرديد كه به مسئله مكانهاي ديگر را نمايان ميجنبه

افي و امكان دسترسي سريع و مناسب در منطقه برآييم. هدف اصلي گردشگري در مناطق مستعد از نظر شرايط توپوگر

بندي شهرستان كوهرنگ با توجه به شرايط طبيعي منطقه به منظور شناسايي مناطق مستعد ايجاد انجام اين پژوهش پهنه

  باشند: يشود كه به شرح زير مسري اهداف فرعي مطرح ميباشد. براي رسيدن به اين مهم يكمي و توسعه تفرجگاه
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هاي مكاني جهت گيري ايجاد دهكده گردشگري، شناسايي اولويتشناسايي معيارهاي تأثيرگذار بر فرآيند تصميم

 استقرار دهكده گردشگري.

بندي كدام يك از كدامند؟ در پهنه هاي مستعد توسعه اقامتگاهسواالتي كه در اين پژوهش مطرح شد: پهنه

 كند؟ايفا ميمعيارها و متغيرها نقش بيشتري 

هاي مختلف دارد. اندازي فعاليتها و راههاي است كه اهميت زيادي در كاهش هزينهيابي از جمله تحليلمكان

هاي مكاني، بستري مناسب براي وتحليل دادههاي سامانه اطالعات جغرافيايي در مديريت و تجزيهامروزه با توجه به قابليت

يابي ايجاد شده است. همچنين اهميت مكانيابي به عنوان مرحله تعيين مانند مكانهايي انجام مراحل مختلف و تحليل

گيرندگان قرار ها، آن را مورد توجه مديران و تصميمهاي اقتصادي پروژهريزيهاي احداث و ساير برنامهكننده اكثر هزينه

هايي است. بنابراين با استفاده از چنين روشيابي گيري براي مكانهاي مختلف تصميمكه نتيجه آن استفاده از روش داده

يابي تري ارائه دهد. در رابطه با مسائل مكانيابي، ممكن است نتايج دقيقدر سامانه اطالعات جغرافيايي براي اجراي مكان

  هاي مرتبط با اين موضوع مطالعات زيادي انجام گرفته است.با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و مدل

در تصميمات توسعه اكوتوريسم، پارك ملي اوگاندا را در توسعه  GISبا استفاده از  ]1[ )2014( ١نكيابو

افراد ها قرار داد. هاي ملي نواحي غربي را در رتبه باالتري نسبت به ديگر پاركاكوتوريسم به سه بخش تقسيم نمود و پارك

مورد  ٢آوري و با استفاده از آزمون كاي اسكادها جمعداد. دادهگيرنده در انتخاب مكان هتل را مورد بررسي قرار تصميم

اي وارد صورت غيرحرفهها نظر خانواده خود در انتخاب مكان را بهوتحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد صاحبان هتلتجزيه

سلسله مراتبي در استان سورات با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و فرآيند تحليل   ٣رامكو و مرايامكنند. بانمي

معيار كه شامل ديد منظر، پوشش زمين، نواحي حفاظت  9بندي نواحي اكوتوريسمي بر اساس تاني به شناسايي و اولويت

باشد با استفاده از هاي انساني ميها، ارتفاع، شيب، نزديكي به مراكز فرهنگي و فاصله از جاده و سكونتگاهشده، تنوع گونه

گيري چندمعياره مدل تصميم ]3[ )2008( ٤. چو و همكاران]2[ )2011رامكو و مرايام،  اسان پرداختند (باننظر كارشن

به شناسايي معيارهاي تأثيرگذار در  ]4[ )2006( ٥فازي را براي انتخاب محل اقامت گردشگران در تايوان ارائه دادند. اوكي

محيطي، اجتماعي و هاي زيستقه جنگلي اگنادا پرداخت. وي فعاليتغرب تركيه در منطريزي اكوتوريسمي در شمالبرنامه

ريزي اكوتوريسم شناسايي كرد و با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي و عنوان عوامل تأثيرگذار در برنامهاقتصادي را به

ELECTREروش 
در ] 5[) 1395اي و همكاران (چشمهمحمدي دههاي انتخاب شده پرداخت. به ارزيابي فعاليت ٦

٧اي بر پايه صنعت گردشگري استان خوزستان با مدل تركيبي سنجي توسعه منطقهامكان
FAHP-GIS  به اين نتيجه

هاي بندر ماهشهر و باشد. همچنين شهرستاناي را دارا ميرسيدند كه شهرستان بيشترين ظرفيت جهت توسعه منطقه

اي از لحاظ گردشگري دارند. ها ظرفيت كمتري براي توسعه منطقهرستانهاي نسبتاً برخوردار و بقيه شهآبادان شهرستان

باالترين ارزش وزني را به  16/0يادماني با ارزش  -هاي فرهنگيو جاذبه 19/0هاي مذهبي و تاريخي با ارزش وجود جاذبه

تبي از ميان هشت منطقه با استفاده از مدل تحليل سلسله مرا] 6[) 1395حصاري (بدري و يارياند. خود اختصاص داده

وبويراحمد، سه منطقه را بر اساس معيارهاي مكانيابي به عنوان مناطق مستعد انتخاب كردند. گردشگري استان كهگيلويه

                                                           

1 . Bonika 

2 . Kai Scud 

3 . Banramoko and Maryam 

4 . Chu et al 

5 . Okay 

  گيري چندمعيارههاي تصميمگيري جبراني از مجموعه روش. روش تصميم8

7 . Fazzy Analytic hierarchy process 
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هاي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي، مدل تحليل سلسله مراتبي و اليه] 7[) 1393طاهري بجگان و همكاران (

-در پژوهشي با عنوان امكان] 8[خدائيان و همكاران هاي گردشگري شهر بندرعباس پرداختند. تموجود به مكانيابي ساي

به اين نتيجه دست يافتند  1393در سال  GISگيري از سنجي نواحي مستعد توسعه اكوتوريسم در شهرستان تالش با بهره

كيلومترمربع، مناسب براي توسعه  1541و  هاي شهرستان مناسب براي اكوتوريسم متمركزكيلومترمربع از پهنه 406كه  

اكوتوريسم گسترده است. همچنين بخش مركزي از بيشترين توان براي توسعه اكوتوريسم متمركز و گسترده برخوردار 

معيار تأثيرگذار در مكانيابي را مورد بررسي قرار داد. در  12اي با استفاده از مدل تحليل شبكه] 9[) 1392دهقان ( است.

هاي انداز ساحلي و جنگلبهترين مكان جهت ساخت دهكده گردشگري، قسمت شمالي جزيره قشم در كنار چشم نهايت

گردي، ورزشي و تفريحي را نيز دارد. هاي طبيعتحرا انتخاب شد كه عالوه بر ساخت تجهيزات رفاهي زمينه توسعه جاذبه

ن سه منطقه گردشگري شهر آستارا، منطقه تاالب استيل را با استفاده از معيارهاي كمي و كيفي از بي] 10[) 1392فيضي (

عنوان بهترين روش را به AHPتوريستي انتخاب كرد و روش  -ترين گزينه جهت احداث مجموعه اقامتيبه عنوان مناسب

مانه و سا AHPبا استفاده از تكنيك ] 11[) 1392نوعي (در ارزيابي معيارهاي تركيبي كمي و كيفي معرفي نمود. قياسي

ترين عامل را گزيني پرداخت كه مهمهاي طبيعي و غيرطبيعي مؤثر در مكاناطالعات جغرافيايي به شناخت و تأثير شاخص

ها عنوان كرد. ميزان ها و زيرساختهاي ارتباطي، نزديكي به سكونتگاهها و در درجه دوم نزديكي به راهنزديكي به جاذبه

خيز بودن منطقه را اراضي، ميزان فرسايش، خط گسل و زلزلهجهت شيب، كاربري خيزبودن منطقه، درصد شب زمين،سيل

  در آخرين اولويت قرار داد.

گردي با هدف هاي مستعد توسعه طبيعتبه ارزيابي توانمندي پهنه] 12[ 1392شجاعي و همكاران در سال 

گردي استان و هاي طبيعتدهي كانونبندي با هدف شكلگردي استان قم و اولويتهاي مستعد طبيعتشناسايي پهنه

هاي مستعد و از روش تحليل سلسله گذاران پرداختند، كه از مدل ارزيابي توان اكولوژيكي براي شناسايي پهنهجذب سرمايه

پهنه شناسايي و به روش  6گردي هاي مستعد طبيعتها استفاده شد. از ميان پهنهبندي اين پهنهمراتبي براي اولويت

AHP  گردي بندي شدند. نتايج حاكي از اين بود كه براي توسعه طبيعتونه زيرمعيار اولويتبر اساس پنج معيار و بيستو

%، 83دره با امتيازهاي هاي حوض سلطان، كهك، دستجرد، سلفچگان، قاهان و پلنگمتمركز در استان قم، به ترتيب پهنه

گردي پارك ملي گلستان با عنوان ارزيابي توان طبيعت 1390سال % در اولويت هستند. پژوهشي در 57% و %62، %72، 74

انجام گرفت. در اين بررسي با استفاده از  ]13[ ، توسط جعفري و همكارانGISبا استفاده از روش ارزيابي چند معياره و 

١دار اي از روش ارزيابي چند معياره به نام تركيب خطي وزنشيوه
WLCآوري ، با به كارگيري فنGIS دهي و روش وزن

AHP  به تعيين مناطق مناسب گردشگري در پارك ملي گلستان پرداختند. معيارهاي بكار گرفته شده شامل معيار فاصله

باشد. در نهايت مناطق مناسب از رودخانه، جاده، روستا، منابع آبي، زيستگاه حيات وحش، شيب و تراكم پوشش گياهي مي

گردي، بندي شده توان طبيعتتي از توان و مطلوبيت تعيين گرديد. طبق نقشه طبقهگردي با درجات متفاوبراي طبيعت

درصد بيشترين مساحت را به خود اختصاص 5/12% كمترين مساحت و مناطق با توان باال با 25مناطق با توان بسيار باال با 

يابي مناطق در فرآيند مكان AHPدهي و روش وزن WLCدادند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه با استفاده از روش 

 تفرجي توان بااليي دارد. 

   

 

  

                                                           

1 . Weighted Linear Combination 
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  روش كار

هايي تعريف نمود كه سعي دارند بر روي ها و رويهاي از روشتوان مجموعهگيري چندمعياره را ميتصميم

معياره گيري چندچندين شاخص يا معيار اغلب ناسازگار، تحليلي مناسب جهت انتخاب يك گزينه انجام دهند. تصميم

سازي چندمعياره و تحليل تصميم چندمعياره است. در حاليكه تمركز تصميم چندمعياره بر اساساً شامل دو شاخه بهينه

سازي چندمعياره، مسائلي را پوشش اي با تعداد كمي گزينه و تحت شرايط عدم اطمينان است، بهينهمسائل چندمعياره

ي قابل حل بوده و تعداد اهداف آنها بيش از يكي است. به منظور تعيين نويسي رياضدهد كه در يك ساختار برنامهمي

يابي ابتدا ماتريس مربعي مقايسات زوجي تهيه گرديد و مقايسات درجه اهميت عوامل نسبت به وزن عوامل مؤثر در مكان

 ).2 - (شكل  اي از طريق توزيع پرسشنامه بين متخصصين صورت گرفتنقطه 9يكديگر بر اساس يك مقياس پايه 

  

  

  يابي دهكده گردشگري شهرستان كوهرنگ (مأخذ: نگارنده)سلسله مراتب مكان) : 2شكل 

  

وزن  Expert Choiceافزار هاي نسبي در ماتريس مقايسات زوجي، به نرمدر مرحله سوم با وارد كردن وزن 

  ).3نهايي عوامل محاسبه گرديد (شكل 
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 Expert Choiceافزار م) : وزن حاصله از محاسبات در نر3شكل

 )1980( ساعتیها ضريب ناسازگاري محاسبه، كه در حالت كلي بنابر پيشنهاد جهت ارزيابي سازگاري وزن 

هاي در بخش تهيه اليه .ها بايد تجديدنظر شوندباشد و در غير اين صورت مقايسه 1/0اين ضريب بايد كمتر از  ]14[

گيرد، لذا الزم است كه ها مورد استفاده قرار مييري معيارها دامنه متنوعي از مقياسگمعيار با توجه به اينكه براي اندازه

سازي خطي استفاده مقياسهر يك از معيارها قبل از تركيب با يكديگر استانداردسازي شوند. بدين منظور از روش بي

  شود:زير استفاده ميها داراي جنبه مثبت باشند، از فرمول نموديم. براساس اين روش اگر تمام شاخص

)1                                    (                                                                                             

  شود: ها داراي جنبه منفي باشند از فرمول زير استفاده مياگر تمامي شاخص

)2                  (                                                                                                 

به منظور تلفيق نقشه معيارها و توليد خروجي نهايي ابتدا هدف تحقيق مشخص، سپس معيارهاي متناسب 

فرآيند ارزيابي، هر يك از عوامل در وزن متناظر خود ضرب  بندي گرديد. به منظور انجامانتخاب، استانداردسازي و اولويت

  دست آمد.شد و با جمع نتايج بدست آمده نقشه تناسب منطقه براي كاربري مورد نظر به
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  متغيرها تعريف

  اكوتوريسم 

 

ته يافتوسعه و توسعه، گردش در طبيعت به عنوان مهمترين ركن در كشورهاي درحال1980هاي دهه از نيمه

المللي اكوتوريسم معرفي ميالدي به عنوان سال بين 2002همين منظور سال . به]15[ )1: 1385، ١مطرح شد (فنل

اجتماعي و اقتصادي را در بخش توسعه توريسم به  - محيطي، فرهنگيگرديد كه اهميت جهاني اكوتوريسم در ابعاد زيست

  . ]16[ )8: 1381دهد (نيازمند، ت نشان ميزيساقتصادي و ضرورت حفظ محيط -عنوان نيروي اجتماعي

اولين كسي است كه واژه اكوتوريسم را بكار برد و آن را مسافرتي با هدف بررسي، كسب  2سباليوس السكورين

هاي فرهنگي، شناخت گياهان و جانوران بومي لذت از طبيعت معرفي كرده و براين باور است كه باعث شناخت ويژگي

 )191: 1393مدرنيسم است (عينالي و همكاران، اي نسبتاً جديد و نوعي از گردشگري پستاكوتوريسم واژه است.شده

-ترين بخش درحال رشد از صنعت گردشگري جهان را به خود اختصاص داده و در مقايسه با گردشگريكه سريع] 17[

طبيعي نسبتاً زيست به مناطقازگار با محيطپذير و سسفري است مسئوليت IUSN(3(قديمي از ديدگاه توده و گردشگري

، شود. اكوتوريسم سفري است مرتبط با ساختارهاي اجتماعينشده كه از آنها حفاظت مينخورده و يا آلودهنسبتاً دست

وحش جانوري و گياهي(عينالي و گيري از مناظر و حياتمحلي با هدف خاص از مطالعه، توصيف و با بهرهاقتصادي جوامع

هاي ، كه به منظور لذت بردن و درك طبيعت (همراه ويژگي]18[ )241: 2011، 4. عثمان يولمز191: 1393همكاران، 

و با تأكيد بر حفاظت،  ]19[ )132: 1387رسيدن به آرامش در طبيعت (اكبري، بمانيان،  ،فرهنگي، گذشته و حال) 

بومي شده و داراي مشخصاتي امكانات مردم آموزش و پرورش، مسئوليت مسافر و مشاركت جامعه محلي كه باعث ارتقاي

هاي محلي و تنوع زيستي، از جمله وجدان، حساسيت رفتار بازديدكننده به سمت تأثيرگذاري كمتر، قدرداني از فرهنگ

تالش براي حفاظت از مزاياي پايدار محلي، وسيله ترويج  توسعه اقتصادي با حفاظت از حيات وحش و تالش براي 

 همراه به را عالي اصول ادعاي اكوتوريسم اگرچه زيست مطرح گرديد. لي در جهت حفاظت از محيطآموزش جامعه مح

 درست صورت به اگر و دارد برخورد مقصد جامعه اجتماعي - فرهنگي و بيوفيزيكي زيستمحيط بر وجود اين با اما دارد

 )1001: 2007 ، كابانبان و تي( رود پيش بانميز مقصد تخريب و ناپايداري سمت به تواندمي نشود اجرا و ريزيبرنامه

]20[ .  

 

  دهكده گردشگري

  

هاي تفريحي در انگلستان بوجود آمدند كه به منظور اقامت گردشگران مورد استفاده قرار كمپ 1980از دهه 

ه از اين گرفت و عالوه بر خدمات صبحانه محيط را جهت تفريح و اقامت شبانه با كمترين هزينه فراهم آوردند. امروز

هاي جهاني به اماكني از شود. دهكدهها با عناويني همچون دهكده گردشگري يا مجموعه اقامتي تفريحي ياد ميكمپ

                                                           

1 . Fenil 

2.  Cebalios  lascurain  

3 . International Union for Conservation of Nature 

4 . Osman Yilmaz  
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هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي قابليت الزم را جاذبه لحاظشود كه آن مكان يا فواصل نزديكش از ها گفته مياستان

رساني زمند ايجاد تأسيسات و امكانات گردشگري و همچنين اطالعجهت جذب گردشگري دارند و به اين منظور نيا

باشند. اين مراكز بايد داراي تمامي امكانات ويژه مورد نياز ساكنان، گردشگران و ساير كساني كه اوقات فراغت مناسب مي

اري و رفاهي در حد تج -گذرانند باشد. در نتيجه ساخت فضاهاي تفريحي، ورزشي، اقامتي، خدماتيخود را در دهكده مي

باشند هاي گردشگري ميهاي دهكدهاستانداردهاي امروزي و فراهم آوردن همه نيازها در يك مجموعه متمركز، از ويژگي

)www.tao.ir 1(  ،تيرماه)1396( .   

  

  يابيمكان

  

اندازي هاي تاسيس و راهاي در كاهش هزينههباشد كه اهميت ويژهاي مكاني ميمكانيابي از جمله تحليل

آيد (موغلي و حساب ميهاي اجرايي از مراحل مهم و تأثيرگذار بههاي مختلف دارد. به اين منظور در انجام پروژهفعاليت

ليه انجام شد. در واقع ك 3و فان توئن 2يابي توسط النهارد. اولين كارهاي مربوط به مكان]21[ )254: 1394همكاران، 

هاي گوناگون را كنند كه عوامل موثر بر استقرار فضايي فعاليتهاي مختلف سعي ميها با به كارگيري تكنيكنظريه

    .]22[ )52: 1388زاده و رفيعي، بشناسند (ابراهيم

گيرد. هاي مكاني است كه تحت تأثير بسياري از عوامل قرار ميگيرييابي يكي از پركاربردترين تصميممكان

يابي يك مسأله هاي مناسب براي يك كاربرد خاص است. مسأله مكاناي از گزينهيابي يافتن مجموعهدف از مكانه

گيري و تسهيل پردازش سازي تعريف راهبردهاي تصميمگيري چندمعياره است و روش ارزيابي چندمعياره با سادهتصميم

يابي با گوناگون مورد استفاده قرار گيرد. در مسائل مكان هايگيري به شيوهتواند در مسائل مختلف تصميممكاني مي

-گيري چندمعياره استفاده مياي از اهداف به صورت همزمان بايستي بهينه شوند، از روش تصميمتوجه به اينكه مجموعه

ي و خصوصي هاي دولتريزي استراتژيك براي طيف وسيعي از شركتهاي مهم در برنامهشود. انتخاب مكان يكي از فعاليت

گيرد از آنجا كه شود، مورد استفاده قرار ميگيري چندمعياره، كه شامل كميت و كيفيت معيارها ميدر مسائل تصميم

گيري اطالعات طور مؤثر بكار گرفته شود در بسياري از شرايط توانايي اندازهتواند بهيابي نميهاي سنتي مكانروش

هاي هاي مختلف زمين با استفاده از ابزار، تكنيك و مدلصحيح و بهينه كاربرييابي مكان .بصورت دقيق وجود ندارد

تواند در حل مسائل كاربري زمين، كارآمد و مؤثر باشد، زيرا ناديده ريزي ميعلمي و متناسب با اصول و قواعد برنامه

وري با توجه به گسترش شتابان بهرهبرداري و اقتصادي آن در فرآيند بهره -گرفتن استعداد طبيعي زمين و توان اجتماعي

  . ]23[ )1380ناپذيري خواهد شد (مخدوم، پذيري مناطق موجب صدمات جبرانگردشگري طبيعت و آسيب

  

  

  

  

  

                                                           

1 .Tourism Areas Organization 

2 . Lanhard 

3 . Vonthunen 
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  گيريبحث و نتيجه

 

هاي هاي مرتبط با اليهآوري نقشه، نيازمند جمعسازي معيارهاي تأثيرگذار در مكانيابيپس از شناسايي و آماده

صورت گرفت كه  Arc Mapافزار هاي رستري در محيط نرمها به صورت اليهسازي اليهباشيم. آمادهفته ميدرنظر گر

ها با يكديگر و دهي، تلفيق اليهسازي، وزنها، نرمالشامل تبديل ساختار وكتور به رستر، همسان كردن پيكسل سايز اليه

تبديل به  Feature to Rasterوع كاربري با استفاده از ابزار هايي مثل نوع زمين و نباشد. اليهريكلسيفاي كردن مي

بعد از همسان  به اليه رستري تبديل گرديدند.  Euclidean Distanceها با استفاده از ابزار رستر گرديدند و بقيه اليه

هاي موزن ا ضرب و اليههسازي گرديد و وزن بدست آمده در تك تك اليهها نرمالها از نظر پيكسل سايز، اليهنمودن اليه

  ).5وط به هر معيار بدست آمد (شكل ها با هم تلفيق گرديد و نقشه مرباليه Calculatorحاصل شد. با استفاده از ابزار 

  

 

  هاي اطالعاتيها و اليه) نقشه تعيين حريم4شكل 

  



  اولين كنفرانس بين المللي گردشگري

(مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوريت استان 

  اردبيل)
 

١٠ 

www.tourism2019.ir    

ركيب شوند و ضريب نهايي ها با هم تبندي شده، جهت تهيه نقشه نهايي بايد اليههاي طبقهپس از تهيه اليه

استفاده گرديد و نقشه  Raster Calculatorحاصل از تحليل سلسله مراتبي در آن اعمال گردد. بدين منظور از دستور 

ترين ترين منطقه تا مناسبنهايي بدست آمد. در نهايت با ريكلسيفاي كردن نقشه نهايي، مناطق مستعد از نامناسب

  . )5بندي شد (شكل منطقه طبقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) نقشه تلفيق نهايي مكانيابي دهكده گردشگري5شكل 

  

  بحث و نتيجه گيري

پايه شناخت استعدادها و ارزيابي توان توليدي  زيست برجانبه از محيط ريزي صحيح و استفاده همهامروزه برنامه

بشر داراست ارزيابي توان اكولوژيكي  زيست توان محدودي براي استفاده كه محيط سرزمين استوار است. با توجه به اين

محيطي  ريزي زيست هاي موجود بستر مناسبي براي برنامه محيطي با پيشگيري از بحران عنوان هسته مطالعات زيست به

هاي پايه ايده آل هاي طبيعي براي مدرن در صنعت گردشگري است كه بر جاذبهگردي پديدهآورد. طبيعتفراهم مي

شناسي و هاي آموزش بومهاي محوري ارتباط با طبيعت، ايجاد موقعيتو توسعه پايدار  با ويژگيزيست حفاظت محيط

كه گردشگري با اقسام مختلف خود در پي تأمين نيازهاي فرهنگي، اجتماعي،  قدرداني از طبيعت همراه است. ازآنجايي

زيست كه مأمن تأمين امنيت با طبيعت و محيطعنوان مفهومي همراه  گردي بهها بوده و طبيعتاقتصادي و رواني انسان

مكان يابي دهكده گردشگري با پروژه:  عنوان

 AHPاستفاده از روش 

 (مطالعه موردي: شهرستان كوهرنگ)

 نقشه تلفيق نهايي مكانيابي عنوان نقشه: 

 دهكده گردشگري

سمنان دانشگاه  

 دانشكده گردشگري
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گردي همچون ساير اقسام توسعه گسيخته طبيعت ي توسعه لگام گردد؛ درنتيجهيمطرح م رواني و فرهنگي گردشگر است

زيست جامعه ميزبان و حتي امنيت گردشگري بود. با در نظر توان شاهد آثار منفي و مخربي بر فرهنگ، اقتصاد، محيطمي

- زيستابزارهاي مديريت كارگيري  بهدستيابي و  لزوم ،ناپذيرند جداييزيست دو موضوع توسعه و محيط اينكهگرفتن 

برداري صحيح و ، جهت وارد آوردن كمترين خسارت به منابع طبيعي باهدف بهرههاي توسعهبرنامه محيطي در تمامي

محيطي مشخصي است و انسان را در رفع تعنوان موجودي كه داراي شرايط حيات و توان زيس توجه به زمين به

با توجه به اينكه شهرستان كوهرنگ از نظر طبيعي قابليت توسعه گردشگري   شود.دهد مهم تلقي مينيازهايش ياري مي

هاي موجود در منطقه مهم گردي را دارد نياز به ايجاد اماكن تفريحي با توجه به شرايط و محدوديتو باالخص طبيعت

يابي دهكده گردشگري، معيارهاي د. براساس معيارهاي پژوهش مهمترين معيارهاي تأثيرگذار در مكانشوتلقي مي

باشد. نتايج زمين و موقعيت توپوگرافي منطقه ميها، تسهيالت و امكانات، مخاطرات طبيعي، جمعيت، موقعيتجاذبه

شرق شهرستان است. مناطق اي شرق و شمالهها در بخشها، نشان دهنده شرايط مطلوب توسعه اقامتگاهخروجي اليه

متر،  2000% ، پوشش گياهي مرتع، ارتفاع كمتر از 20هايي از قبيل برخورداري از شيب شرقي با ويژگيشرق و شمال

هاي شيب متنوع، بستري مناسب را جهت ايجاد مراكز تفريحي فراهم نزديكي به مراكز جمعيتي و مركز استان و جهت

العبور بودن و خالي بودن مساكن متر و صعب 2000غربي به دليل وجود ارتفاع بيش از ي غرب و جنوبهاآورد. بخشمي

  باشد. نخورده، نامناسب مياندازهاي بكر و دستهاي طبيعي و چشمروستايي از سكنه، با وجود دارا بودن جاذبه

  شود:هاي زير پيشنهاد ميبراي دستيابي به بهترين مكان به منظور ايجاد دهكده گردشگري، رهيافت

ها، كه متاسفانه تا كنون بندي مناسب اين قابليتهاي اكوتوريسمي شهرستان و پهنهشناسايي دقيق قابليت

 است. اقدامي در اين زمينه انجام نگرفته

ها و تسهيالت موجود در منطقه، بهبود امكانات و تسهيالت به روستاهاي به دليل ضعف در برخي از زيرساخت

هاي طبيعي در سراسر داراي سكنه دائم در محدوده منطقه پيشنهادي، تقويت و ساماندهي مسيرهاي منتهي به جاذبه

رساني و خدمات اينترنتي در رساني، آبگذار در منطقه، ايجاد امكانات برقشهرستان، ارائه تسهيالت جهت جذب سرمايه

  دهيم.محدوده انتخابي را پيشنهاد مي
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