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  استان سیستان و بلوچستان) :ي موردي یابی بهینه مناطق نمونه گردشگري  (مطالعه مکان

  
 

 3شروین مستغاثی             2ويمسلم تقی پور جا           1مهدي مؤمنی

  

 ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد دانشیار گروه جغرافیا و برنامه -1

 ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -2

 ، دانشگاه اصفهانریزي توریسم کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -3

 

 

 چکیده

فضایی استوار هستند؛ بنابراین  -هاي مکانی گیري از تنوع ي نوین توسعه بر مدار توسعه محلی و بهرهالگوها

ریزان توسعه قرار  هاي مختلف در سطوح خرد فضاهاي جغرافیایی در کانون توجه برنامه ها و توانمندي شناسایی ظرفیت

گیري و توسعه تمام  ی، زمانی و مانند آن، امکان بهرههاي مختلف اعم از فنی، مال دارد. از سویی، با توجه به محدودیت

هاي مناسب براي تعیین بهترین  ها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد؛ بنابراین، استفاده از روش ظرفیت

هاي  شود. یکی از پتانسیل ها، ضروري می گیري از تعدادي معیارها و شاخص مکان از میان تعداد زیادي مکان، با بهره

هاي گردشگري است که از اهمیت خاصی  هاي توسعه فعالیت موجود در سطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت

باشد. در این میان مناطق نمونه گردشگري، از جمله مراکز مهم به منظور گسترش صنعت توریسم محسوب  برخوردار می

ریز گردشگري پوشیده نیست. در این پژوهش به  دیر و برنامهشوند، به طوري که نقش و اهمیت  این مراکز بر هیچ م می

) با استفاده از سیستم IndexOverlayها ( گذاري الیه ) و منطق ارزشAHPکمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی(

)، مدلی جهت تعیین و مکانیابی بهینه مناطق نمونه گردشگري که بر روي استان سیستان و GISاطالعات جغرافیایی (

روستاي نمونه گردشگري به تصویب  48منطقه و  54ایجاد  این استان درگردد.  لوچستان اعمال شده است، ارائه میب

ترین سایت جهت احداث منطقه نمونه گردشگري  . لذا با استفاده از مدل پیشنهادي، مناسبهیئت دولت رسیده است

دهد که مناطق گردشگري دره سرباز، تیس و تنگه فنوج  جدید براي استان انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می

  ها براي انتخاب به عنوان مناطق نمونه گردشگري و تهیه طرح جامع گردشگري هستند. ترین گزینه مناسب

)، منطق GIS)، سیستم اطالعات جغرافیایی (AHPمناطق نمونه گردشگري، تحلیل سلسله مراتبی ( هاي کلیدي: واژه

  یابی، سیستان و بلوچستان. )، مکانIOا (ه گذاري الیه ارزش

  

                                                             
 :مسئول مکاتباتmomeni100@gmail.com 
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  مقدمه -1

 بیان مسأله  - 1-1

در قرن بیست و یکم سیر و سیاحت به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیازهاي اصلی 

جایی صلح آمیز  که این پدیده با تخصیص یک دهم جمعیت جهان بزرگترین جابه اي بشر تلقی شده به گونه

هاي توسعه انسانی،  ). تنوع بخشی به اقتصاد، باال بردن شاخص15: 1385ود(توالیی، ش میبشر محسوب 

هایی است که جهان  مشکالت ناشی از صنعتی شدن، حفظ محیط زیست و در نهایت توسعه پایدار از دغدغه

آن را  ،امروز با آن روبروست. در این میان کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند

اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ملی خود را تکامل بخشند(جان لی،  هاي ملی خود گنجانده در برنامه

 هاي تاریخی و طبیعی ). بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگري، ایران از نظر جاذبه1: 1378

و متکی بر  اي صاد ایران تک پایهمتأسفانه اقت ،با این وجود .(اکوتوریسم) جزو پنج کشور برتر جهان است

هاي دولت قرار  درآمد نفت است. این درحالی است که در برخی کشورها، گردشگري در سرلوحه برنامه

دارد تا ضمن مثبت کردن بیالن گردشگري با هدایت شهروندان به مناطق مختلف گردشگري درآمد را نیز در 

یکی از رویکردهاي اصلی دولت در راستاي رفع  رهاي اخی سطح کشور پخش نماید. خوشبختانه در سال

هاي مناطق محروم در زمینه گردشگري است. استان  از توان گیري بهرههاي توسعه،  محرومیت و ایجاد محرك

هاي زیادي در زمینه گردشگري در کشور بوده است و داراي آثار زیادي  سیستان و بلوچستان داراي پتانسیل

به تاریخی، فرهنگی و طبیعی است. این استان از لحاظ دارا بودن تاریخ کهن و آثار هاي جاذ از جمله در زمینه

ریزي و  گذاري، برنامه بنابراین با سرمایه .باشد میهاي غنی کشور  هاي طبیعی و غیره از استان باستانی، جاذبه

کشاورزي و سایر  حالی است که درآمد توان میزبان گردشگران قابل توجهی باشد. این در میمدیریت صحیح 

درآمدهاي موجود در منطقه مورد مطالعه قادر به تأمین اقتصادي خانوارها نبوده و در نتیجه منطقه مهاجر 

تواند در ارتقاي سطح اقتصادي و فرهنگی منطقه مؤثر واقع گردد.  میفرست است. ایجاد کارکرد جدید 

به پژوهش داشته و نخستین گام براي  گردشگري مانند یک علم و صنعت براي رشد و پیشرفت خود نیاز

هاي مجلس  هاي گردشگري است. در این زمینه، مطابق مصوبه ارتقاي سطح گردشگري شناخت جاذبه

روستاي هدف  48منطقه نمونه گردشگري و  54، اعتبار توسعه 1387شوراي اسالمی و دولت در سال 

در این پژوهش، هدف این است که پس  گردشگري در استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده است.

هاي  از معیارها و شاخص اي هاي گسترده میدانی، با توجه به مجموعه هاي مزبور و بررسی از شناسایی منطقه

اصلی و مؤثر در فرآیند توسعه آتی مناطق نمونه گردشگري، با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی 
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)AHPا (ه گذاري الیه ) و منطق ارزشIndexOverlay) با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS به ،(

یابی بهینه مناطق نمونه گردشگري استان سیستان و بلوچستان پرداخته شود  ارائه الگویی مناسب جهت مکان

منطقه مصوب  54منطقه نمونه گردشگري از میان  8و در نهایت نیز امکان سنجی ساخت و بهره برداري 

ریزي توسعه گردشگري  منطقه اول تا سوم براي برنامه 3العه، شناسایی و ارائه گردد و در نهایت مورد مط

  بندي شوند.  شناسایی و رتبه

  

  اهمیت و ضرورت  -1-2

بررسی ضرورت مسأله این پژوهش باید از دو بعد مورد توجه قرار گیرد. نخست، ضرورت توسعه 

یابی و انتخاب مناطق نمونه گردشگري و  رت بررسی مکانهاي گردشگري است و دوم، ضرو خود فعالیت

  ریزي آنهاست که در این خصوص موارد زیر در خور توجه است: برنامه

ها در بخش گردشگري، در راستاي دستیابی به توسعه محلی و  گذاري حداکثر بازدهی سرمایه -

هاي الزم و  زار، میزان ظرفیتبدون انجام مطالعات دقیق امکان سنجی(سنجش امکانات محیط، با اي منطقه

پذیر  موجود، میزان توسعه تسهیالت و مانند آن) در راستاي تعیین مناطق داراي توان توسعه امکان

 ).42: 1383نیست(قادري، 

یابی به توسعه و مدیریت موفق آن،  ي سطوح براي دست ریزي گردشگري در کلیه اصوالً برنامه -

) و شناسایی نواحی مناسب براي توسعه 13: 1379ري، امري اساسی است(سازمان جهانی گردشگ

 ).42: 1383ریزي گردشگري است(فرج زاده اصل،  ها براي برنامه ین موضوعتر هاي توریستی، از مهم فعالیت

هاي اقتصادي امروز هر کاالیی که موضوع داد و ستد واقع بشود، قابل توجه  در عرصه -

 ).Camagni,1988:9است(

) که برخی 9: 1385میالدي دچار تحوالت عظیمی شد(معصومی،  1950ل بخش گردشگري از سا -

منجر شد و انتظار » گردشگري انبوه«. این تحول به بروز اند نام نهاده» انقالب گردشگري«آن را به نام 

درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد. این صنعت، پس از صنایع نفت و  20رفت که بیش از  می

آید و با توجه ویژه به خدمات در این هزاره  میمین صنعت درآمدزاي هزاره سوم به شمار سازي، سو خودرو

 ).160: 1386پیش بینی به سرعت به نخستین رتبه درآمدزایی در جهان تبدیل شود(کارگر،

رسند و از طریق  میگیرد که معموالً غیرقابل استفاده به نظر  میفعالیت گردشگري، منابعی را به کار  -

 ).20شوند(همان:  میگردشگري، اقتصادي  توسعه
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هاي فعالیتی از خصلت ساختارشکنی برخوردار است؛ به این  گردشگري بر خالف سایر زیربخش -

کند؛ یعنی یک جریان مداوم سرمایه و انسان از مرکز  میمفهوم که پول و گردشگر از مرکز به پیرامون حرکت 

ري این همه انسان را از مراکز عمده اقتصادي و سکونتگاهی به پیرامون وجود دارد. هیچ رشته اقتصادي دیگ

آورد. نکته مهم این است  میافتاده کوهستانی و جنگلی به حرکت در ن شهرهاي بزرگ به سوي مناطق دور

هاي جدید به  که گردشگري، حتی به شکل اولیه و ابتدایی آن نیز نوعی ساختارشکنی است؛ اما ساختارشکنی

و اینجاست که زمان و دقایق براي فضاهاي توانمند گردشگري هر روز  اند آمدهشکل امواج سریع در

 ). 10: 1378شود(پاپلی یزدي،  می تر ارزشمند

گردشگري از نظر زیست محیطی، همچون تیغی دو لبه با محیط طبیعی و انسانی عمل  -

امکان  ،دار طراحی شود). چنانچه توسعه خردمندانه و بر مبناي اصول توسعه پایManely,1990:50کند( می

هاي گردشگري بی  دستیابی به بسیاري از منافع زیست محیطی این صنعت وجود دارد و چنانچه فعالیت

 برنامه رشد یابد، حاصلی جز لجام گسیختگی گردشگري و تخریب محیطی از آن ناشی نخواهد شد. 

اص و ترویج آنها، هاي خ تواند با شناسایی فرهنگ میاز نظر اجتماعی فرهنگی، این صنعت  -

هاي معیشت و زیست رایج در جامعه میزبان  هاي بومی و شیوه موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به سنت

ها و تشکیالت  حال نابودي و در نهایت، ایجاد انجمن شده، به تجدید حیات هنرها و صنایع دستی در

ي مؤثري خدمت  حلی به شیوههاي جوامع م حمایتی از ابعاد آسیب دیده و یا در حال تخریب فرهنگ

 ).55- 67: 1385نماید(معصومی، 

از این روست که گردشگري در عدالت اجتماعی و توزیع اجتماعی درآمدها و عدالت جغرافیایی در 

از گردشگران را از شهرهایی همچون اند تواند پس میکند. کدام صنعت دیگر  میسطح جهانی نقش ایفا 

اي انتقال  شت، همدان و حتی از دیگر کشورهاي جهان به این مناطق حاشیهتهران، اصفهان، مشهد، تبریز، ر

دهد و در صورت توسعه آن، توزیعی عادالنه از ثروت را در پی داشته باشد؟ از این رو، براي دست یابی به 

در حال گسترش است که نیازمند  افزون توان که گردشگري فعالیتی پیچیده و به طور روز میاهداف باال 

  .)Weaver,2006: 3هاي آن است( ي ظرفیت ود مدیریت تخصصی براي درك همهوج

  

  روش تحقیق  -1-3

آوري اطالعات و  تحلیلی است. براي جمع –صورت توصیفیه روش تحقیق در این بررسی ب

اي استفاده شده و در راستاي تعیین مناطق نمونه  هاي اسنادي و کتابخانه هاي مورد نیاز از بررسی داده
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هاي  گري برتر، پس از تبیین مبانی نظري و تعریف معیارهاي اصلی و مؤثر در انتخاب و توسعه فعالیتگردش

هاي میدانی جمع آوري شده است. به منظور  گردشگري، آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق بررسی

آوري آمار و برداري براي گرد هاي مشاهده، مصاحبه و فیش گردآوري اطالعات در این تحقیق، از تکنیک

اطالعات مربوط به معیارهاي تعریف شده در هر کدام از مناطق پیشنهادي استفاده شده است. همچنین؛ 

تن از مدیران و کارشناسان محلی مرتبط  30هایی که در میان برخی اطالعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه

که براي ارزیابی و پیشبرد فرآیند  آن. توضیح اند دست آمدهه با امر گردشگري تکمیل گردیده است، ب

و در نهایت با استفاده از دو شیوه بررسی  1از معیارهاي مختلف شناسایی شده اي انتخاب، ابتدا مجموعه

تجارب موفق داخلی و خارجی، نیز با نظرسنجی از گردشگران تعداد هفت معیار نهایی مشخص شدند و در 

یابی مناطق نمونه گردشگري، از  اطالعات و در نهایت تعیین و مکاننهایت به منظور تجزیه و تحلیل آمار و 

) با استفاده از IndexOverlayها ( گذاري الیه ) و منطق ارزشAHPطریق تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی (

شده است. جامعه آماري مورد  گیري بهرههاي توصیفی  ) و نیز روشGISسیستم اطالعات جغرافیایی (

  منطقه گردشگري است که در استان سیستان و بلوچستان واقع است. 54بررسی، شامل  مطالعه در این

  

  معیارهاي ارزیابی مناطق نمونه گردشگري  - 1-4

در این پژوهش، به منظور دستیابی به محصوالت و برون دادهاي مورد نظر و نیز ارزیابی مناطق 

از معیارها که داراي  اي گرایی، مجموعه ذهنیت هاي عینی و به دور از هر گونه پیشنهادي، بر اساس واقعیت

دار بودن، تناسب داشتن با  داشتن بنیان مفهومی مناسب، معنی هایی همچون؛ قابل درك بودن، ویژگی

ریزي  ها، مربوط بودن با موضوع، برخوردار بودن از سادگی، برخورداري از اعتبار علمی(دفتر برنامه واقعیت

  :اند هستند، به شرح زیر انتخاب و یا تعریف شده) 22: 1386توسعه روستایی، 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1

هاي مدنظر در این پژوهش عبارتند از: تعداد جمعیت واقع در حوزه نفوذ محوطه، وجود هتل و رستوران، خوشه اي بودن  از جمله شاخص -

  وجود نیروي خدماتی کافی در منطقه هدف و مانند آن. ها،  محوطه
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  ): جدول معیارهاي ارزیابی مناطق نمونه گردشگري1جدول شماره (

  اهمیت  معیارها  ردیف

ها و پیش نیازهاي مؤثر در جذب  ترین محرك به عنوان یکی از مهم  ارزش بصري  1

  گردشگر.

گري و حجم تقاضا ارتباط مستقیم هاي گردش بین تعداد جاذبه  تعداد جاذبه گردشگري  2

  وجود دارد.

هاي ارتباطی براي برقراري پیوند و دسترسی به  وجود زیرساخت  دسترسی آسان  3

  نقاط گردشگري الزم و ضروري است.

وجود فضاي کافی براي ایجاد و گسترش تأسیسات مختلف مرتبط   فضاي قابل توسعه  4

  شود. میبا گردشگري یکی از پیش نیازهاي مهم محسوب 

هاي گردشگر  نزدیکی به کانون  5

  فرست

  سازد. هاي تأمین و جذب گردشگر را فراهم می این معیار زمینه

  براي پشتیبانی و تأمین نیازهاي خدماتی گردشگران  نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبان  6

  براي توسعه منطقه الزم و ضروري است. 1وجود حداقلی از تقاضا  حجم تقاضا  7

  1392مطالعات نگارندگان،  خذ:أم

  

)، مجموعه اقدامات زیر براي 1بر اساس مجموعه معیارهاي منتخب اشاره شده در جدول شماره (

  دستیابی و ارزیابی معیارهاي باال ضروري است:

 (مناطق) به شکل بسیار اجمالی؛ ها شناخت وضعیت و توان طبیعی هر کدام از پهنه -

 (الگوي زمانی و فضایی تقاضا)؛ ها حجم تقاضاي هر کدام از منطقه شناسایی اولیه سمت و سو و برآورد -

هاي رقیب(سایر مقاصد و  (مناطق) با تأکید بر سیستم ها شناسایی نظام عرضه گردشگري هر کدام از پهنه -

 خرده مقاصد گردشگران استان)؛

 (مناطق) به شکل اجمالی؛ ها هاي پهنه شناسایی وضعیت زیرساخت -

هاي  هاي پیشنهادي در درون لکه ، قدرت کشش و ارزش بصري هر کدام از محوطهبررسی توان جذابیت -

ي محوطه نهایی(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان کردستان، گیر تصمیمسه گانه براي 

1386 :74.( 

  

  

                                                             
1

  آستانه تقاضا -
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  قلمرو محدوده مورد مطالعه  - 1-4

باشد،  میتر مربع پهناورترین استان کشور کیلوم 181785استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 

دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  27درجه و  31دقیقه تا  3درجه و  25که با قرار گرفتن در بین مدارهاي 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ، از نظر  21درجه و  63دقیقه تا  50درجه و  58النهارهاي  نصف

هاي کشور است. جمعیت این استان در آخرین سرشماري نفوس و مسکن  انین استتر جمعیتی از کم تراکم

نفر گزارش شده است. این استان از شمال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، از  2534327بالغ بر 

هاي کرمان و  شرق به کشورهاي پاکستان و افغانستان، از جنوب به دریاي عمان و از مغرب به استان

باشد. استان سیستان و  می% کل مساحت کشور 11.4شود. مساحت استان معادل  میحدود هرمزگان م

 1200کیلومتر مرز آبی و خاکی( 1500بلوچستان با همجواري دو کشور افغانستان و پاکستان و با بیش از 

این استان  هاي کشور داراست. ین مرز را در بین استانتر کیلومتر مرز آبی) طوالنی 300کیلومتر مرز خاکی و 

روستا و  10000دهستان و بیش از  102بخش،  40شهر،  36شهرستان،  14به لحاظ تقسیمات کشوري داراي 

باشد. آب و هواي استان از نوع آب و هواي بیابانی است و  میآبادي است و مرکز آن شهرستان زاهدان 

ت، وجود بادهاي موسمی همچون گراد است. نوسانات رطوب درجه سانتی 40حداکثر دماي ساالنه آن باالي 

ساعت شبانه روز به استثناي نواحی معتدل سواحل دریاي  24روزه، اختالف دما در  120بادهاي معروف 

. بلندترین نقطه اند عمان، شرایط اقلیمی خاص، پوشش گیاهی و جانوري، مناظر بدیعی را به وجود آورده

  باشد.  میهاي دریاي عمان  نقطه آن کنارهین تر متر و پست 4042استان کوه تفتان با ارتفاع 

  

  
  ): موقعیت نسبی استان سیستان و بلوچستان(منبع: نگارندگان)1شکل شماره(

  

  مناطق نمونه گردشگري منتخب   -1-5

و همزمان با پایان دور دوم سفر هئیت محترم دولت به استان سیستان و  1387.10.12در تاریخ 

منطقه نمونه گردشگري به تصویب رسید که متولی انجام مطالعات آن نیز  54بلوچستان ایجاد و ساماندهی 
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سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري انتخاب شد. اسامی این مناطق به تفکیک شهرستان به 

  باشد:  میشرح زیر 

 -5 تمین(زاهدان) -4الدیز(زاهدان)  -3کالله کامبوزیا(زاهدان)  -2زاده(زاهدان)  کالله رزاق -1

 -9هاي مینیاتوري(چابهار)  کوه -8) چابهار(تاالب لیپار -7چابهار(باهوکالت)  -6چابهار(تاالب نوبندیان) 

کوه  -12ساحل غربی چابهار(چابهار)  -11تیس(چابهار)  -10محور ساحلی دریاي بزرگ(چابهار) 

شهر  -17دار(زابل) حوض -16تخت عدالت(زابل)  -15هامونک(زابل)  -14میلک(زابل)  -13خواجه(زابل) 

دامن(ایرانشهر)  -20سراب بدوك(ایرانشهر)  -19هاي تاریخی بمپور(ایرانشهر)  مجموعه - 18سوخته(زابل) 

 -24چشمه آب گرم بزمان(ایرانشهر)  - 23شکار ممنوع کوه خضر(ایرانشهر)  -22آبشار اسپن(ایرانشهر)  -21

محور رود هیرمند از سد زهک تا  -27ک) دهاله غالمان(زه -26جزینگ(زهک)  -25زاهدان کهنه(زهک) 

گل فشان بلبلوك(کنارك)  -30خور راشدي(کنارك)  -29گل فشان نافق(کنارك)  -28سد سیستان(زهک) 

 -35سنگان(خاش)  -34کاروالدر(خاش)  - 33کوه کوردیم(کنارك)  -32چشمه شورمین(کنارك)  -31

 -39جالق(سراوان)  -38ی(خاش) تفتان جنوب - 37ایراندگان(خاش)  - 36فشان بیرگل(خاش)  گل

کوه روك(سرباز)  -43ناهوك(سراوان)  -42گلبورگان(سراوان)  -41دزك(سراوان)  - 40کوهک(سراوان) 

دورك(سرباز)  -47دره سرباز(سرباز)  -46سد پیشبن(سرباز)  -45هاي کوهمینتگ(سرباز)  نخلستان -44

تنگه سر  -52تنگه فنوج(نیکشهر)  -51) لهاباد(سرباز -50آشار(سرباز)  -49گورناگان(سرباز)  -48

  گرگان(نیکشهر). -54آب بند(نیکشهر)  -53حد(نیکشهر) 

گردد به دلیل تعدد باالي مناطق نمونه گردشگري و زیاد شدن حجم کار،  میهمانطور که مالحظه 

 ها و اهمیت پس از پرسش از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان و بر اساس ویژگی

منطقه براي بررسی و پژوهش میدانی انتخاب شده که در ادامه اسامی آنها به تفکیک  8مناطق، تعداد 

  گردد: میشهرستان ذکر 

                    شهر سوخته(زابل) - 4تیس(چابهار)  -3هاي مینیاتوري(چابهار)  کوه -2) چابهار(تاالب لیپار -1

تنگه سر  -8دره سرباز(سرباز) -7زمان(ایرانشهر) چشمه آب گرم ب - 6فشان نافق(کنارك)  گل -5

  حد(نیکشهر)
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  معرفی کلی مناطق نمونه گردشگري منتخب -1-5-1

  تاالب لیپار(چابهار)  -1-5-1-1

 در تاالب این. دارد قرار عمان دریاي ساحل در گواتر به چابهار ساحلیتاالب لیپار در مسیر جاده 

 ایستا صورت به عمان دریاي تاالب،آب این در. دارد قرار است کوه به  مشرف که اي صخره اي  دره و تنگه

هاي گز  االب لیپار درختچهاست. در ت آورده وجود به جانوران و گیاهان زندگی براي مناسب اي منطقه و شده

هاي جانوري چنگر، فالمینگو، کشیم، حواصیلهاي سفید و خاکستري، باقرقره، تیهو، جیرفتی،  و چش و گونه

کنار این تاالب دشتار قرار دارد که اهالی منطقه به آن  .دشتی، خوتکا، دلیجه و طاووسک وجود دارند عقاب

اند. دلیل  شود که هنوز ازدواج نکرده گویند. دشتار در زبان بلوچی به دختران جوانی گفته می عروس نیز می

 . این نامگذاري، زیبایی منطقه و درختان سرسبز آن است

 

 

 

 

 

 

 

 
  ): تاالب لیپار(چابهار)2ماره(شکل ش

  

  (چابهار)ینیاتوريم يها کوه  -1-5-1-2

گواتر، کوههایی در سمت چپ جاده نمایان  کیلومتر پس از چابهار به سمت بندر 50تا  40حدود 

شود که به کوههاي مینیاتوري یا مریخی معروفند. وجود این کوهها با توجه به منظره کامال متفاوتی که در  می

ها و مناظر طبیعی  شود تا یکی از زیباترین جاده سوي دریا وجود دارد، باعث می ست جاده و رو بهسمت را

ها  اند. این کوه وجود آید که به دلیل عدم معرفی، کمتر مورد بازدید قرار گرفته استان سیستان و بلوچستان به

اي کره ماه را براي انسان تداعی هاي مریخی مناظري از کوهه فردترین کوههاي ایران است. کوه از منحصربه

هاي زیبایی شده  کنند و جنس رسوبی آنها و همچنین فرسایش خاص کوهها موجب ایجاد شیارها و تراش می

هاي  ها که چاك چاك هستند و شکل است که گویی نقاشی ماهر آنها را به تصویر کشیده است. این کوه

هاي اخیر و در میان  شان، در سال طر غیرعادي بودننامانوس دارند و فاقد پوشش گیاهی هستند و به خا

  اند. هاي مریخی شهرت یافته گردشگران، به کوه
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  هاي مینیاتوري(چابهار) ): کوه3شکل شماره(

  

  تیس(چابهار)  -1-5-1-3

و با مسجد   صیادي تیس ، اسکله روستاي تیس با قدمتی بیش از دو هزار سال در شمال ساحل و

چابهار است. در مسیر جاده کنارك و  هاي م روستایی و خونگرم آن از دیگر دیدنیمرد زیبا و قدیمی و

سینماي روباز و  هاي زیبا ،  ساحل تیس با آالچیق سازمان،  کیلومتري شهر و در داخل محدوده 9چابهار و در 

که  آن لیلیک محوطه اقامتی دلپذیر و دیدنی را فراهم آورده است. ساحل تیس به د رستوران ساخته شده، 

  موقعیت منحصر به فردي دارد.  عمق آب تا فاصله صدها متر تقریباً یکسان و کمتر از قد طبیعی انسان است،

  
  ): تیس(چابهار)4شکل شماره(

  

  شهر سوخته(زابل)  - 1-5-1-4

 زاهدان–کیلومتري زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل  56شهر سوخته در 

گذاري شده و مردم این شهر در چهار دوره بین  سال قبل از میالد پایه 3200در شهر این. است شده واقع

. محوطه باستانی شهر سوخته در هزاره دوم و اند قبل از میالد در آن سکونت داشته 1800تا  3200هاي  سال

 اي سند یا کتیبه شده است. اند، بنا آن مهاجرت کرده سوم قبل از میالد، توسط مهاجرانی که از چهار گوشه به 

که نام واقعی و قدیمی این شهر را مشخص کند هنوز به دست نیامده و به دلیل آتش سوزي در دو دوره 

یکی از ماموران » کلنل بیت« شود. مینامیده » شهر سوخته«قبل از میالد  2750تا  3200هاي  زمانی بین سال

ره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دو
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مانده از آتش  کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این محوطه را شهر سوخته نامیده و آثار باقی

با بازدید از این محوطه در اوایل سده حاضر، اطالعات » اشتین -سر اورل«سوزي را دیده است. پس از او 

شناسان ایتالیایی به  محوطه بیان کرده است. بعد از او شهر سوخته توسط باستانمفیدي در خصوص این 

شهر سوخته داراي  مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. 1357تا  1346از سال » مارتیسو توزي« سرپرستی

ي زمان خود بوده  هاي پیشرفته دهی اجتماعی نیز جزو شهر تشکیالت مرتب و منظمی بوده و از بعد سازمان

ي فاضالب، دانش پزشکی پیشرفته و صدها عامل دیگر  رسانی و تخلیه ست. وجود نظام مرتب و منظم آبا

  بر اهمیت این منطقه افزوده است.

  
  ): شهر سوخته(زابل)5شکل شماره(

  

  گل فشان نافق(کنارك)  -1-5-1-5

مخروطی شکلی  گل فشان کیلومتري از شهر کنارك،65در شمال جاده کهیر به بندر کنارك در فاصله 

باشد. ارتفاع این گل فشان از سطح زمینهاي  وجود دارد که بزرگترین و مشهورترین گل افشان ایران می

هاي به قطر چند سانتیمتر وجود  در قله مخروط و در داخل دهانه اصلی دهانه .متر است50اطراف حدود 

وج گل، صدایی مانند شلیک شنیده آن خارج شده و به موقع خر زطور متناوب گل خاکستري اه دارد که ب

شود و  فعالیت گل فشان شدیدتر می ،شود بنا به گفته بومیان در فصل زمستان که بارندگی بیشتر می. شود می

   .در بقیه فصول کمتر است

  

  

  

  

  

  ): گل فشان نافق(کنارك)6شکل شماره(
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  چشمه آب گرم بزمان (ایرانشهر)  -1-5-1-6

ه آبگرم معدنی وجود دارد که معروفترین آنها چشمه آبگرم بزمان چشم 9در شهرستان ایرانشهر 

کیلومتري شمال غربی ایرانشهر واقع شده است. چشمه  100این چشمه در بخش بزمان در فاصله . است

دماي آب این چشمه در  هاي آتشفشان است. ن فعالیتآعلت گرمی  آید و میآبگرم از شکاف سنگها بیرون 

آبی چهار تا پنج لیتر در ثانیه است. آب این چشمه داراي امالح بسیار  جه و در بیدر 36تمام فصول سال 

هاي پوستی، گرفتگی  هاي پوستی، بیماري زیادي چون گوگرد، نمک و ... است که براي بهبود سریع زخم

  عضالت و درد مفاصل مؤثر است.

  
  ): چشمه آب گرم بزمان(ایرانشهر)7شکل شماره(

  

  از(سرباز)دره سرب  -1-5-1-7

هاي فصلی  هاي متنوع و جذاب از بزرگترین رودخانه انداز اي سرسبز با چشم ه سرباز با درهرودخان

هاي  سرشاخه است. هاي مسیر رود به صورت دائمی  شود که در برخی قسمت بلوچستان محسوب می

ه و در جهت شمال رودخانه سرباز از ارتفاعات مکران در جنوب استان سیستان و بلوچستان سرچشمه گرفت

هاي این رودخانه پس از پیوستن به یکدیگر در حوالی روستاهاي سرباز  سرشاخه یابد. به جنوب جریان می

پس از پیوستن به رودخانه پیشین در محل سد به این رودخانه  با همین نام تا نزدیکی سد پیشین جریان دارد.

ن رودخانه به نام باهو تغییر نام داده و با همن و جریان به سمت جنوب پس از عبور از محل سد پیشین ای

هاي طبیعی و گردشگري همه ساله  یابد و این دره زیبا با جاذبه نام در جهت جنوب تا دریاي عمان جریان می

  از مسافران از اقصی نقاط کشور است. پذیراي خیل عظیمی 

  

  ): دره سرباز(سرباز)8شکل شماره(
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  تنگه فنوج (نیکشهر)  -1-5-1-7

انگیزي در جنوب  یکی از شهرهاي دیدنی با مناظر طبیعی و دلشهر،  شهر فنوج در شهرستان نیک

و   نفر دارد. این شهر، مرز استان کرمان با سیستان 40000استان سیستان و بلوچستان است که جمعیتی بالغ بر 

نظیر گردشگري در بلوچستان به شمار  بلوچستان است که منطقه گردشگري تنگه فنوج از مناطق زیبا و بی

  . افتد میبه یاد جاده چالوس در شمال  ،ر گردشگري که از این مسیر به سمت چابهار حرکت کنده رود. می

  
  ): تنگه فنوج(نیکشهر)9شکل شماره(

  

  نتایج -2

  ادیبات مربوط به پژوهش -2-1

ها براي منظورهاي  ها و انتخاب بهترین مکان یابی در مکان )AHPدر رابطه با استفاده از تکنیک(

هاي متعددي صورت گرفته است  ) پژوهشGISین تلفیق آن با سیستم اطالعات جغرافیایی(مختلف و همچن

  شود: میکه در زیر به چند مورد آن اشاره 

کارگیري فرآیند تحلیل ه یک سیستم جدید را که در آن ب 2004نلین الدین و الدراندالی در سال 

)یکپارچه شده است، براي GISیایی() از طریق کاربرد یک سیستم اطالعات جغرافAHPسلسله مراتبی(

را در  GISو  AHPتعیین مکان بهینه به منظور یک تسهیالت خاص ارایه کردند. این سیستم دو ابزار اصلی 

گیرد که دخالت کاربر را با هر عنصر دیگر و نیز سطح مهارت مورد نیاز براي کار با  میروشی به کار 

  ). Eldin and Eldrandaly, 2004(دهد میکامپیوتر را کاهش 

یابی  راهبرد جدیدي را براي امکان پذیري اضافه کردن و مکان 2005جو هون و همکاران در سال 

از قبیل  AHP) پیشنهاد کردند. آنها براي حل مشکالت ذاتی AHPایستگاه راه آهن با استفاده از تکنیک (

از مقیاس  ،گیرند میمورد سؤال قرار هایی که  ها به یکدیگر و وابستگی نتایج به گروه وابستگی پرسشنامه

 Sun and Kihan and(هاي گوناگون استفاده کردند هاي حساسیت براي ارزش وزن فازي و همچنین تحلیل

Bong and Hyun, 2005 .(  
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  یابی بهینه مناطق نمونه گردشگري ترین معیارها در تعیین و مکان مهم  -2-2

توان به دو دسته  مییابی مناطق نمونه گردشگري مؤثرند  به طور کلی مجموعه عواملی را که در مکان

  عوامل بیرونی و درونی دسته بندي کرد:

الف: عوامل بیرونی: این دسته، مجموعه عواملی هستند که محدوده منطقه نمونه گردشگري را مشخص 

  سازند.  می

  )81 :1381ب: عوامل درونی: این عوامل مشخصات فیزیکی بستر طراحی هستند(خدادادي، 

  )75: 1382(سعیدنیا،  الف: عوامل بیرونی:

 ین شهرتر فاصله از نزدیک -

 ها همجواري -

 ها دسترسی -

  )77: 1382(سعیدنیا،  ب: عوامل درونی:

 جنس و ترکیبات خاك -

 مکانیک خاك -

 شیب زمین -

 هاي زیرزمینی عمق آب -

  هاي سطحی محل آب -

مورد دقت و تجدید  بایست مییارها هاي محیطی هر منطقه، این مع الزم به ذکر است که بنابر ویژگی

  نظر قرار بگیرد و در موارد الزم معیارهاي جدیدي نیز به منظور تحلیل مورد توجه قرار بگیرد.

  

  یابی بهینه اراضی، جهت مناطق نمونه گردشگري هاي تلفیق اطالعات به منظور مکان انواع مدل  -2- 3

هاي متفاوتی وجود دارد که  اطق نمونه گردشگري روشیابی بهینه من جهت ترکیب معیارها به منظور مکان

  باشد: میها به قرار زیر  ین آنتر مهم

 ) یا منطق صفر و یک.BooleanLogicمنطق بولین( -1

هاي متفاوت موجود  ): در این مدل به عوارض مختلف و کالسIndex Overlay(مدل وزن دهی -2

بر  از اعداد را در اي آید که دامنه میدست ه ها ب شههاي مختلف داده شده و ترکیبات انعطاف پذیري از نق وزن
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ها با هم جمع شده، مناطقی که امتیاز بیشتري کسب  گیرد. بعد از این مرحله از طریق آنالیز دو متغیره، الیه می

 شوند. میبه عنوان مناطق اولویت دار شناخته  ،کنند می

 ) یا منطق تار و نامعین.Fuzzy Logicمنطق فازي( -3

هاي ضریب تطبیق، شاخص کاپا،  ): که در آن با استفاده از مدلProbabilityLogicتماالت(منطق اح -4

هاي اطالعاتی با هم تلفیق شده و به صورت دو یا چند  ها، الیه آنتروپی، شاخص موران، کرامر و دیگر مدل

 شوند. میالیه تحلیل 

 ).RegressionLogicمنطق همبستگی( -5

): نوعی از مدل سازي مغز انسان است که با ArtificialNeuralNetworksهاي عصبی مصنوعی( شبکه -6

ها و متغیرها هنوز در  نمایند. کاربرد این مدل در تلفیق الیه میهاي ریاضی آن را شبیه سازي  استفاده از مدل

 باشد. میابتداي راه 

ن یتر ): یکی از کارآمدAnalytical Hierarchy Process-AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی( -7

مطرح شد. این تکنیک  1980ي است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال گیر تصمیمهاي  تکنیک

دهد. در رابطه  میهاي زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهاي مختلف را به مدیران  بر اساس مقایسه

نظورهاي مختلف و همچنین تلفیق ها براي م یابی و انتخاب بهترین مکان در مکان AHPبا استفاده از تکنیک 

 هاي متعددي در دنیا صورت گرفته است.  ) پژوهشGIS(آن با سیستم اطالعات جغرافیایی
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  یابی پیشنهادي در این پژوه ): مدل مکان10شکل شماره(
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  )GIS) با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (IndexOverlayها ( گذاري الیه منطق ارزش -4-2

هایی که بر اساس  ، سایتGISگذاري در محیط  ن مرحله از طریق اعمال منطق ارزشدر ای

کنند. در مدل  میمعیارهاي موقعیتی در مکانیابی مناطق نمونه گردشگري، بیشترین مناسبت را دارند، مشخص 

هاي مختلف داده شده و ترکیبات  هاي متفاوت موجود وزن وزن دهی، به عوارض مختلف و کالس

  ).1384گیرد(حبیبی، زندي،  میاز اعداد را در بر  اي آید که دامنه میدست ه ها ب پذیري از نقشه انعطاف

هاي سطحی  معیارهایی از قبیل جهت وزش باد غالب، جهت توسعه شهر، فاصله از شهر، محل آب

نمونه  و دسترسی مورد توجه هستند. سپس هر کدام از این معیارها با توجه به مناسبت با اسقرار منطقه

هاي اطالعاتی مربوط به این معیارها  شود. سپس الیه میبندي شده و هر کالس امتیازدهی  گردشگري، کالس

بندي شده و ارجحیت هر کالس در رابطه با  کالس ها تهیه و هر کدام از آن GISتحلیلیبه کمک توابع 

  استقرار مناطق نمونه گردشگري تعیین شد. 

بر روي هم قرار  GISداده شده به کمک توابع همپوشانی در محیط هاي وزن  در ادامه این الیه

ه یابی مناطق نمونه گردشگري ب ها از نظر معیارهاي موقعیتی در مکان گرفتند و در نهایت مناسبت سایت

،بر اساس مدل ArcGis9الحاقی به نرم افزار  Extentionآید. همچنین به کمک  میدست ه صورت نقشه ب

AHP  8و امتیاز هر سایت جهت استقرار منطقه نمونه گردشگري مشخص شده و در نهایت وزن دهی شده 

  منطقه در نهایت گزینش شدند.  3منطقه به عنوان گزینه پیشنهادي و 

  

  
  ): موقعیت نسبی مناطق نمونه گردشگري منتخب11شکل شماره (
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  )AHPفرآیند تحلیل سلسه مراتبی(  - 5-2

ي است و در شرایطی گیر تصمیمنیکی منعطف، قوي و ساده براي فرآیند تحلیل سلسه مراتبی، تک

سازد(دفتر  میها را با مشکل رو به رو  ي متضاد، انتخاب بین گزینهگیر تصمیمگردد که معیارهاي  میاستفاده 

چه اندیشمندان علم مدیریت به آن  آن 1980). در واقع، از اوایل دهه 78: 1386ریزي توسعه روستایی،  برنامه

ه ویژه نمودند، در نظر گرفتن بیش از یک معیار یا گزینه براي هر مسأله و نیز مؤثر دانستن معیارهاي توج

 80ها بود. از این رو، محققی به نام توماس ال ساعتی در دهه  يگیر تصمیمکیفی در کنار معیارهاي کمی در 

اي کمی و کیفی مد نظر است و به منظور نظام مند نمودن تصمیم سازي در شرایطی که تلفیقی از معیاره

هاي شخصی خود را در تصمیم به کار بندند، فرآیند تحلیل سلسله  ها و تجربه مدیران عالقه مندند نظریه

ي چند شاخصه ابداع نمود. این روش، در عمل براي گیر تصمیمهاي  مراتبی را به عنوان یکی از شاخه

هاي استقرار واحدها  هاي انرژي، انتخاب محل خط مشی هاي برق، هاي متعددي، همچون نیروگاه ریزي برنامه

ین الگوهاي تر ). این تکنیک یکی از کاربردي16: 1372و مانند آن به کار گرفته شده است(دارابی، 

افزاید.  میهاي خاصی را نیز به آن  ریزي چند شاخصه است که عالوه بر این، ویژگی ي و برنامهگیر تصمیم

  باشد که در شرایط زیر صدق نماید: اي ي چند شاخصهگیر تصمیم تواند مییک مسأله زمانی 

ها یا انتخاب گزینه برتر از میان چند  بندي گزینه الف) چند شاخص داشته باشد؛ ب) هدف، اولویت

  گزینه باشد. 

  

  ضریب سازگاري معیارها - 6-2

جود سازگاري در ، منوط به وAHPیابی با استفاده از معیارهاي منتخب در روش  انجام دقیق مکان

ها در نظر گرفته، محاسبه  ها است. ساز و کاري که ساعتی براي ناسازگاري در قضاوت دهی به آن ارزش

) به R.I) به شاخص تصادفی بودن(I.I) است که از تقسیم ناسازگاري(L.Rضریبی به نام ضریب ناسازگاري(

 .ها مورد قبول است زگاري در قضاوتباشد، سا 0.1یا مساوي  تر آید. چنان چه این ضریب کوچک میدست 

  ). 71: 1385ها بازنگري شود(قدسی پور،  در غیر این صورت باید در قضاوت

  آید:  میشاخص ناسازگاري در این روش از فرمول روبرو به دست 

L.R= 
�.�

�.�
  

  آید: مییعنی شاخص ناسازگاري که از رابطه زیر به دست I.Iدر این فرمول 

I.I= 
������

���
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  بر این اساس: 

I.I= 
�.�����

���
= -1.00                    L.R = 

��.��

�.��
 = -0.75 

  

  بوده مورد قبول است.  0.1است که کمتر از  -0.75بنابراین ضریب ناسازگاري در این روش برابر

 

  تعیین ضرایب اهمیت معیارها -7-2

ب مناطق نمونه گردشگري، تعیین ضرایب اهمیت گام پس از تعیین معیارها براي انتخا اولین

)، هر کدام از معیارهاي منتخب، پس از مقایسه زوجی، 2معیارهاي تعیین شده است. در جدول شماره(

  . اند گذاري شده ارزش

  

  هاي برتر ): تعیین ضرایب اهمیت معیارهاي منتخب براي انتخاب منطقه2جدول شماره(

حجم   دسترسی  شاخص

  تقاضا

ارزش 

  يبصر

تعداد 

  جاذبه

فضاي قابل 

  توسعه

هاي  نزدیکی به کانون

  گردشگر فرست

نزدیکی به مراکز 

خدمات رسانی 

  پشتیبان

ضریب 

  اهمیت

  0.084  0.33  0.2  5  0.2  0.33  4  1  دسترسی

  0.052  0.25  0.25  6  0.16  0.12  1  0.25  حجم تقاضا

  0.366  4  5  9  3  1  8  3  ارزش بصري

  0.234  4  3  6  1  0.33  6  5  تعداد جاذبه

  0.028  0.5  0.33  1  0.16  0.11  0.16  0.2  فضاي قابل توسعه

هاي  نزدیکی به کانون

  گردشگر فرست

5  4  0.2  0.33  3  1  3  0.144  

نزدیکی به مراکز خدمات 

  رسانی پشتیبان

3  

  

4  

  

0.25  

  

0.25  

  

2  0.33  1  0.092  

 A  13.08  10.11  32  5.1  2.34  27.16  17.45  جمع امتیاز

 

گردد، از میان معیارهاي منتخب، ارزش بصري، تعداد جاذبه و نزدیکی به  میهمان طور که مشاهده 

هاي گردشگر فرست داراي بیشترین ضریب اهمیت و فضاي قابل توسعه نیز داراي کمترین ضریب  کانون

  است. 
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  تبیین ضرایب اهمیت مناطق منتخب -8-2

ر گام نخست، مناطق مورد این قسمت از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی، داراي دو بخش است: د

ها  شوند و سپس، جایگاه هر کدام از منطقه میبررسی، بر اساس هر کدام از معیارها به تفکیک اولویت بندي 

و در نهایت مناطق برتر انتخاب  گردد می(با احتساب ضریب اهمیت هر معیار) ارزیابی  نسبت به کل معیارها

رد نظر، به صورت جداگانه و براساس معیارهاي انتخاب شده شوند. در این بخش، هر کدام از مناطق مو می

  .اند گذاري شده (بدون در نظر گرفتن ضریب اهمیت معیارها) ارزش

  

  حجم تقاضا -8-2-1

حجم تقاضا، از جمله عوامل مهم در توسعه و انتخاب مناطق برتر است. در واقع، وجود آستانه 

چه حجم تقاضا بیشتر باشد، زم و ضروري است. هرمشخصی از تقاضا براي توسعه فضاهاي گردشگري ال

گذاري و توسعه فضا توجیه پذیرتر بوده، نیز مستلزم توجه بیشتري است، زیرا حجم تقاضاي باال،  سرمایه

 بر افزایش درآمد دارد.  اي خود نقش تعیین کننده

  

  ها بر اساس معیار حجم تقاضا ): ضریب اهمیت منطقه3جدول شماره(

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  سرباز

ضریب   تنگه فنوج

  اهمیت

  0.027  0.2  0.11  0.33  3  0.33  0.11  0.14  1  تاالب لیپار

  0.128  0.33  0.2  6  7  7  0.33  1  7  هاي مینیاتوري کوه

  0.220  5  0.2  9  9  7  1  3  9  تیس

  0.050  0.2  0.11  3  4  1  0.14  0.14  3  شهر سوخته

  0.018  0.2  0.11  0.33  1  0.25  0.11  0.14  0.33  گل فشان نافق

  0.037  0.25  0.11  1  3  0.33  0.11  0.16  3  چشمه آب گرم بزمان

  0.402  9  1  9  9  59  5  5  9  دره سرباز

  0.116  1  0.11  4  5  5  0.2  3  5  تنگه فنوج

  A  16.18  1.95  32.66  41  29.91  7  12.58  37.33  مجموع

  

هاي مینیاتوري  شود، بر اساس حجم تقاضا، مناطق دره سرباز، تیس و کوه مین طور که مالحظه هما

  گیرند.  میدر اولویت قرار 
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  ارزش بصري - 8-2-2

ازهاي زیبا و دلپسند از عالیق مشترك همه اند انسان ذاتاً دوستدار زیبایی است و تماشاي چشم

زش بصري است، از نظر او داراي ارزش دیدن نیز هست؛ هاست. از این رو، هر مکانی که داراي ار انسان

نیازهاي جذب گردشگر است. بر این اساس، فضاهاي  بنابراین، وجود مناظر طبیعی یا مصنوعی، از جمله پیش

  داراي ارزش بصري باال، داراي توان بیشتري براي توسعه هستند. 

  

  بصريها بر اساس معیار ارزش  ): ضریب اهمیت منطقه4جدول شماره(

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  سرباز

ضریب   تنگه فنوج

  اهمیت

  0.018  0.14  0.11  0.2  0.25  0.33  0.11  0.14  1  تاالب لیپار

  0.096  0.2  0.2  1  7  5  0.25  1  7  هاي مینیاتوري کوه

  0.230  4  0.33  5  8  7  1  4  9  تیس

  0.038  0.14  0.11  0.5  3  1  014.  0.2  3  وختهشهر س

  0.053  0.14  0.11  5  1  0.33  0.125  0.14  4  گل فشان نافق

  0.50  0.2  0.14  1  0.2  2      0.2  1  5  چشمه آب گرم بزمان

  0.346  4  1  7  9  9  3  5  9  دره سرباز

  0.168  1  0.25  5  7  7  0.25  5  7  تنگه فنوج

 A  9.82  2.25  24.7  35.45  31.66  5.075  16.48  45  مجموع

  

هاي دره سرباز، تیس و تنگه فنوج داراي  مطابق جدول باال، بر اساس معیار ارزش بصري، منطقه

  اهمیت و اولویت بیشتري هستند. 

  

  دسترسی -8-2-3

ي  جایی مسافر را تسهیل نموده، انگیزه هها، از جمله راه، جریان حمل و جاب توسعه زیرساخت

، 5. در جدول شماره )Sharply,2002,39(دهد میهاي مختلف افزایش  نگردشگران را براي بازدید از مکا

مناطق منتخب براساس کیفیت دسترسی به آنها (نوع راه اعم از اصلی و فرعی و طول راه تا اولین مرکز 

  . اند بندي شده هاي گردشگر فرست) اولویت خدماتی پشتیبان و نیز تا کانون
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  ها بر اساس معیار دسترسی ): ضریب اهمیت منطقه5جدول شماره(

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  سرباز

ضریب   تنگه فنوج

  اهمیت

  0.230  4  0.33  5  8  7  4  9  1  تاالب لیپار

  0.346  7  9  9  3  5  9  1  4  هاي مینیاتوري کوه

  0.168  0.25  5  7  7  0.25  1  7  1  تیس

  0.096  0.2  0.2  1  7  1  5  0.25  7  تهشهر سوخ

  0.50  0.2  0.14  1  1  2  0.2  1  5  گل فشان نافق

  0.018  0.33  0.11  1  0.14  0.14  0.11  0.2  0.25  چشمه آب گرم بزمان

  0.053  4  1  0.14  0.33  0.125  0.14  0.11  5  دره سرباز

  0.096  1  0.2  0.2  1  7  5  0.25  7  تنگه فنوج

 A  16.98  15.98  24.34  27.47  22.515  24.45  18.81  30.25  مجموع

  

هاي مینیاتوري، تاالب لیپار و تیس داراي بیشترین ضریب  بر اساس معیار امکان دسترسی، مناطق کوه

  اهمیت بوده، از اولویت باالتري برخوردارند. 

  

  تعداد جاذبه -8-2-4

رو  هاي برخوردار از تعداد بیشتر جاذبه گردشگري، با حجم تقاضاي بیشتري روبه کانون

بندي  ). از این رو، این مراکز از اولویت بیشتري براي توسعه برخوردارند و در رتبهButler,2002:67هستند(

  نیز داراي ضریب اهمیت بیشتري هستند. 

  ها بر اساس معیار تعداد جاذبه ): ضریب اهمیت منطقه6جدول شماره(

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  سرباز

ضریب   تنگه فنوج

  اهمیت

  0.028  0.14  0.2  0.25  1  0.33  0.14  0.33  1  تاالب لیپار

  0.092  0.33  0.33  3  4  3  0.2  1  3  هاي مینیاتوري کوه

  0.347  4  3  5  8  7  1  5  7  تیس

  0.039  0.16  0.11  0.5  1  1  0.14  0.33  3  شهر سوخته

  0.030  0.25  0.11  0.5  1  1  0.125  0.25  1  گل فشان نافق

  0.059  0.25  0.14  1  2  2  0.2  0.33  4  چشمه آب گرم بزمان
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  0.248  3  1  7  9  9  0.33  3  5  دره سرباز

  0.157  1  0.33  4  4  6  0.25  3  7  تنگه فنوج

  A  9.13  5.22  21.25  30  29.33  2.385  13.24  31  مجموع

و تنگه فنوجاز نظر معیار تعداد  هاي مینیاتوري شود، مناطق تیس، کوه میهمان طور که مالحظه 

  هاي گردشگري، داراي اولویت و ضریب اهمیت بیشتري هستند. جاذبه

  

  فضاي قابل توسعه -8-2-5

 کدام از معیارهاي قبلی از اهمیت باالیی برخوردارند، اما باید توجه داشت که استقرار هر اگرچه هر

کز اقامتی(موقت یا دائم)، مراکز پذیرایی، مراکز گونه تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران شامل مرا

که در فرآیند توسعه مناطق  خدماتی و غیره، مستلزم وجود فضاي کافی قابل توسعه است. با توجه به این

شود، بنابراین معیار باال در انتخاب منطقه نمونه بسیار  میها و فضاهاي جدیدي پیشنهاد  گردشگري، کاربري

  مهم است.

  ها بر اساس معیار فضاي قابل توسعه ): ضریب اهمیت منطقه7(جدول شماره

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  سرباز

ضریب   تنگه فنوج

  اهمیت

  0.097  0.2  0.2  4  2  5  0.33  3  1  تاالب لیپار

  0.048  0.2  0.25  2  3  0.33  0.2  1  0.330  هاي مینیاتوري کوه

  0.301  2  3  7  8  7  1  5  3  تیس

  0.064  0.14  0.2  4  3  1  0.14  3  0.2  شهر سوخته

  0.026  0.11  0.2  0.5  1  0.33  0.125  0.33  0.5  گل فشان نافق

چشمه آب گرم 

  بزمان

0.25  0.5  0.14  0.25  2  1  0.14  0.14  0.030  

  0.181  0.5  1  7  5  5  0.33  4  5  دره سرباز

  0.252  1  2  7  9  7  0.5  5  5  تنگه فنوج

  A  4.29  6.99  32.5  33  25.91  2.765  21.83  15.28  مجموع

ین فضا براي استقرار مراکز تر مناطق نمونه تیس،  تنگه فنوجو دره سرباز از بیشترین و مناسب

  خدماتی، پذیرایی، اقامتی و مانند آن برخوردارند. 
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  هاي گردشگر فرست نزدیکی به کانون - 8-2-6

هاي  مؤثر بر افزایش تقاضا براي بازدید از یک منطقه، مجاورت با کانون ین عواملتر یکی از مهم

). سلسله مراتب 8: 1386گردشگر فرست است(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، 

هاي باال بیشتر و  از این رو هرچه تعداد کانون .دارد اي هاي باال، در میزان گردشگر فرستی تأثیر شایسته کانون

  هند بود. اها از مناطق گردشگري کمتر باشد، داراي امتیاز بیشتري خو ه ي آنفاصل

  

  هاي گردشگر فرست ها بر اساس معیار نزدیکی به کانون ): ضریب اهمیت منطقه8جدول شماره(

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  سرباز

یب ضر  تنگه فنوج

  اهمیت

  0.221  3  3  9  8  6  1  1  1  تاالب لیپار

  0.217  3  3  9  8  5  1  1  1  هاي مینیاتوري کوه

  0.212  3  3  8  7  5  1  1  1  تیس

  0.056  0.16  0.16  5  5  1  0.2  0.2  0.33  شهر سوخته

  0.022  0.11  0.11  1  1  0.2  0.14  0.16  0.16  گل فشان نافق

  0.019  0.14  0.14  1  1  0.2  0.125  0.11  0.11  چشمه آب گرم بزمان

  0.144  4  1  7  9  6  0.33  0.33  0.33  دره سرباز

  0.144  4  1  7  9  6  0.33  0.33  0.33  تنگه فنوج

  A  14.41  10.66  47  48  29.4  4.125  4.13  0.26  مجموع

هاي گردشگري منتخب، مناطق تاالب  دهد که از میان کانون مینتایج حاصل از جدول باال نشان 

  ها برخوردارند.  و تیس از ضریب اهمیت بیشتري نسبت به سایر کانونهاي مینیاتوري  لیپار، کوه

  

  نزدیکی به مراکز پشتیبان -8-2-7

هایی است که  برآورد نیازهاي مختلف و متعدد گردشگران، مستلزم دسترسی و نزدیکی به کانون

ندرت مراکز روستایی  بتوانند خدمات الزم را براي بازدید کنندگان فراهم نمایند. معموالً مراکز شهري و به

گیرند. مراکز پشتیبان خود عالوه بر تأمین نیازهاي  میواقع در مجاورت منطقه این نقش را بر عهده 

، ضرایب اهمیت هر کدام از 9). جدول 13کنند(همان:  میگردشگران، بخشی از حجم تقاضا را نیز تأمین 

نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبان، مناطق تیس، دهد. بر اساس معیار  میمناطق را بر اساس این معیار نشان 

  داراي اولویت هستند.  هاي مینیاتوري و تنگه فنوج کوه
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  ها بر اساس معیار نزدیکی به مراکز پشتیبان ): ضریب اهمیت منطقه9جدول شماره(

تاالب   منطقه

  لیپار

هاي  کوه

  مینیاتوري

شهر   تیس

  سوخته

گل فشان 

  نافق

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

دره 

  بازسر

ضریب   تنگه فنوج

  اهمیت

  0.129  3  0.25  7  7  3  0.33  1  1  تاالب لیپار

  0.225  3  2  9  9  7  1  1  1  هاي مینیاتوري کوه

  0.238  3  1  9  9  5  1  2  3  تیس

  0.062  0.33  0.2  7  7  1  0.2  0.14  0.33  شهر سوخته

  0.017  0.14  0.11  1  1  0.14  0.11  0.11  0.14  گل فشان نافق

چشمه آب گرم 

  بزمان

0.14  0.11  0.11  0.14  1  1  0.11  0.14  0.017  

  0.223  4  1  9  9  5  1  0.5  4  دره سرباز

  0.088  1  0.25  7  7  3  0.33  0.33  0.33  تنگه فنوج

  A  14.61  4.92  50  50  27.28  4.8  5.19  9.94  مجموع

  

  بحث و نتیجه گیري - 3

  مجموع امتیازهاي نهایی و انتخاب مناطق برتر -1- 3

ي ابعاد،  مند و همه جانبه نگر است که همه ، مستلزم اتخاذ رویکردي نظامفرآیند انتخاب منطقه برتر

ها، در نظر گرفته شده باشد. در این مرحله با پیروي از این رویکرد،  شامل معیارها و میزان ضرایب اهمیت آن

مختلف  که ضرایب گیرد، ضمن این میانتخاب منطقه برتر با استفاده از مجموع امتیازهاي هر منطقه انجام 

اهمیت معیارهاي منتخب نیز باید اعمال شده و در نظر گرفته شود. فرآیند امتیاز دهی نهایی به این شکل 

شود؛  میاست که ابتدا مجموع امتیاز هر منطقه نسبت به هر کدام از معیارها به شکل یک ماتریس فهرست 

معیار ضرب شده و سپس امتیازات با هم  آنگاه امتیاز هر منطقه در هر کدام از معیارها در ضرایب اهمیت آن

بیشتر باشد، داراي ضریب اهمیت بیشتري بوده، در اولویت باالتري  اي شوند. هر چه امتیاز منطقه میجمع 

، امتیاز نهایی هر کدام از مناطق را با احتساب ضریب اهمیت در هر کدام از معیارها 10گیرد. جدول  میقرار 

  دهد.  مینشان 
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  ): مجموع امتیازهاي نهایی مناطق با احتساب ضریب اهمیت معیارها10ول شماره(جد

  معیار            

  

  

  منطقه   

دسترسی 

  به راه

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

حجم 

  تقاضا

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

ارزش 

  بصري

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

تعداد 

  جاذبه

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

فضاي 

قابل 

  توسعه

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

کی به نزدی

هاي  کانون

  گردشگري

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

نزدیکی به 

مراکز خدمات 

  رسانی پشتیبان

ضرایب 

اهمیت 

  معیار

مجموع 

  امتیاز

تاالب 

  لیپار

0.199    

  

  

  

  

0.084  

0.027    

  

  

  

  

0.052  

0.018    

  

  

  

  

0.366  

0.028    

  

  

  

  

0.234  

0.097    

  

  

  

  

0.028  

0.221    

  

  

  

  

0.144  

0.129    

  

  

  

  

0.092  

0.078  

هاي  کوه

  مینیاتوري

0.220  0.128  0.096  0.092  0.092  0.217  0.225  0.135  

  0.258  0.238  0.212  0.347  0.347  0.230  0.220  0.179  تیس

شهر 

  سوخته

0.066  0.050  0.038  0.039  0.039  0.056  0.062  0.047  

گل فشان 

  نافق

0.018  0.018  0.053  0.030  0.030  0.022  0.017  0.35  

چشمه 

آب گرم 

  بزمان

0.018  0.037  0.05  0.059  0.059  0.019  0.017  0.041  

  0.269  0.223  0.144  0.248  0.248  0.346  0.402  0.199  دره سرباز

  0.143  0.088  0.109  0.157  0.157  0.168  0.116  0.101  تنگه فنوج

  

امتیازات نهایی، مناطق داراي اولویت به شود، پس از محاسبه مجموع  میهمان طور که مالحظه 

  دهد.  میبندي نهایی مناطق را نشان  ، رتبه11. جدول اند تفکیک مشخص شده

  

  ): رتبه بندي نهایی مناطق منتخب گردشگري11جدول شماره(

  اولویت  امتیاز  منطقه  ردیف

  5  0.078  تاالب لیپار  1

  4  0.135  هاي مینیاتوري کوه  2

  2  0.253  تیس  3

  6  0.047  ر سوختهشه  4

  8  0.035  گل فشان نافق  5

  7  0.041  چشمه آب گرم بزمان  6

  1  0.269  دره سرباز  7

  3  0.143  تنگه فنوج  8

  

بر این اساس، مناطق دره سرباز، تیس و تنگه فنوج با کسب بیشترین امتیاز، به عنوان مناطق برتر 

منطقه پتانسیل خوبی دارند  8د که همه این شوند، هرچن میبراي تهیه طرح مناطق نمونه گردشگري انتخاب 

. بی شک با توجه به نتایج به دست آمده و مجموع عوامل مؤثر مورد اند منطقه برگزیده شده 54و از میان 
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ها، از بازدهی بیشتر و  گذاري در آن ریزي و سرمایه ي برتر، هر گونه برنامهها بررسی در انتخاب منطقه

دهد که استفاده  میها برخوردار خواهد بود. همچنین، نتایج این بررسی نشان  ني نسبت به سایر مکاتر مناسب

ها، فرآیندهاي فرساینده را  ریزي ، در امر برنامهAHPیابی چند معیاري، همچون روش  هاي مکان از روش

ها، از جمله به کارگیري معیارهاي کمی و کیفی،  کاهش داده با توجه به مجموعه خصوصیات این روش

 –هاي مکانی  ها، امکان انتخاب مناطق مورد نظر را بر اساس واقعیت گذاري معیارها و سایر ویژگی شارز

  نماید.  میفضایی فراهم 
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