
 3333، پاییز 7، شمارة 3ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة

 2333-2534اپای الکترونیکی: ش 2322-2435شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 گيري در ساحل سد مهاباد با بهره گردشگري يابي دهکدةمکان
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 ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه -3
 ریزی توریسم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -2
 ن، اصفهان، ایرانریزی توریسم، دانشگاه اصفهاکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -3
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 30/60/3333تاریخ تصویب:          24-33صص      37/70/2333تاریخ دریافت: 

  چکيده
دمات موردنیگاز گردشگگران درلالگب های مناسگب بگرای ارائگة  گیگابی سگایتریزی گردشگگری، مکگانها برای برنامهترین گامیکی از مهم هدف:
های مختلف است. دریاچة سد مهاباد در شمال غگر  کشگور و اسگتان وتحلیل معیارها و شا صهای گردشگری، براساس شناسایی و تجزیهدهکده

کنگد   ود جذ  میری را به صوص در ایام تعطیالت، گردشگران بسیاهای زیبای گردشگری، هر ساله و بهعنوان یکی از جاذبهآذربایجان غربی، به
که فالد امکانات و تسهیالت الزم برای توسعة گردشگری و متناسب با نیاز گردشگران است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با انتخگا  درحالی

ی ایجاد دهکگدة گردشگگری در یابی یک سایت مناسب برای ارائة  دمات به گردشگران، بهترین سایت برامعیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار در مکان
 وتحلیل لرار گیرد.حاشیة دریاچة سد مهاباد انتخا  شود و موردتجزیه

نفگر از  24ها توسگ  ، مقایسة زوجی مؤلفهAHPها، با استفاده از تکنیک دلیل وجود تفاوت در میزان تأثیرگذاری شا صدر این مطالعه، به روش:
هگای نهگایی ها محاسبه گردید. سگس،، بگا توجگه بگه تعگداد معیارهگا و وزنند و وزن نهایی هریک از آکارشناسان  بره درزمینة توریسم انجام ش

( ایجاد شد و بهترین سایت برای ایجگاد دهکگدة گردشگگری در حاشگیة GISهای موردنیاز در محی  سیستم اطالعات جغرافیایی )زیرمعیارها، الیه
 دریاچة سد مهاباد انتخا  گردید.

های مسگتعد ایجگاد دهکگدة گردشگگری عنوان سایتهای اطالعاتی، براساس درجة مطلوبیت، سه محدوده را بهنتایج حاصل از تلفیق الیه ها:يافته
 عنوان بهترین سایت برای ایجاد دهکدة گردشگری شناسایی شد.، مکان الف بهSWOTبندی نمود. سس،، با استفاده از تحلیل اولویت

پیشگنهاد  WTو  SO ،ST ،WO، راهبردهگای SWOTوسگعة گردشگگری در محگدودة موردمطالعگه، براسگاس رو  برای تراهکارهاي عملي: 
 گردید.

هگای سگنجی لابلیگتعنوان ابزاری لدرتمند برای شناسایی و امکگان(، بهGISکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی )استفاده و به اصالت و ارزش:
شمار آید و از این طریق زمینه را بگرای تسگهیل بههای گردشگری فعالیتریزی اصولی ام مهمی برای برنامهتواند گگردشگری مناطق جغرافیایی، می

 یافتن به اهداف توسعة پایدار فراهم نماید.توسعة التصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و نیز دست

 .SWOTات جغرافیایی، یابی، سد مهاباد، گردشگری، دهکدة گردشگری، سیستم اطالعمکانها: کليدواژه
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 . مقدمه1

 . طرح مسئله1. 1
از  شدن همراه با بر گیرشد صنعتیدر دو لرن ا یر، روند روبه    

        بهبگگود مگگوارد دیگگگر ازجملگگه  افگگزایش اولگگات فراغگگت مگگردم، 

ویژه صنعت ونقل بههای ارتباطی و گستر  صنعت حملزیرسا ت

رو سطح جهان با افزایش روبگهی را در هوایی، تقاضا برای گردشگر

، ص. 7200، 3و گومگوز ،، اسگکین، زینکلگی)گومگوز سا ته اسگت

بر تأمین نیاز ، عالوهبعدیندصنعت گردشگری با ماهیتی چ (.343

میزبگان  ای در نظگام جامعگةتغییرات عمدهایجاد گردشگران باعث 

تا بگا مهیاسگازی و ند هست دولتمردان در تال  ،رواز این گردد می

های گردشگری در مناطق دارای پتانسگیل، جاذبه نمودن رزشمندا

ر، ویگد) مندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازندفرصت بهره

لحاظ از. (67، ص. 2003، 2ادواردز، میستیلیش، رمان،، و اسکات 

در  روین یهاشکل نیتراز مهم یکیشک بدونگردشگری  ی،التصاد

رشد دارد درحال یهاکشور یبرا یاریبس تیاهم که ستا جهان ما

-نیمأتگ نیترمهم، در جهان سودآورصادرات  نیتربزرگ عنوانو به

  (3333، ص. 2006، 3هیگینگز)  ارجی و اشتغال است ارز ةکنند

، )رضگوانی انگدرا صادرات نامرئی نامیده التصاددانان آنکه ریطوبه

ه کگاسگت این نقش مهم گردشگری باعث شگده  (.63 ، ص.3334

های التصادی تبدیل ترین بخشامروزه این صنعت به یکی از سریع

-طوریهب آور در آینده نیز ادامه پیدا کند گردد و این رشد سرسام

 بگوده %24نرخ رشد این صنعت  ،سال 30طی  ،2005که در سال 

کگه  اسگت برآورد کرده( WTO) و سازمان جهانی گردشگری است

میلیگارد نفگر  6/3المللگی بگه ینتعداد گردشگران ب ،2020تا سال 

سگت کگه متوسگ  رشگد تعگداد ا  واهد رسگید  ایگن بگدان معنگا

، ص. 2003، 5)ویگور  واهگد بگود %3/5ساالنه حگدود  ،گردشگران

توسگعه کگه بگا کشگورهای درحگالصنعت برای این  ةتوسع. (623

محگدودیت منگابع ارزی و  بیکگاری بگاال،سگطح جملگه معضالتی از

اجه هسگتند، از اهمیگت فراوانگی بر گوردار محصولی موالتصاد تک

های حاصگل از است. التصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمگد

از  پیگرویمتغیرهای کگالن التصگادی بگا  و ردصادرات نفت  ام دا

 شونددچار نوسانات شدیدی می ،طول زماندر ،لیمت جهانی نفت

ان طبگق اعگالم سگازم .(43 ، ص.3373امیریگان،  و کرمگانی)صباغ

کشور ما جزو  ،فرهنگی های تاریخی و میراثنظر داراییازیونسکو، 

اسگتعدادهای  گدادادی  حیگثاست و ازجهان  ةیدزکشور برگ 30

شگمار بگه شگور نخسگت جهگانیعی و تنوع اللیمی، جزو سگه کبط

هزار کیلومتر  600بیش از یک میلیون و  کشور ما عالوه،به .رودمی

. مساحت چندین کشور اروپایی است وعبا مجمبرابردارد و  مساحت

وهگوای جهگان آ   نوع اللیم و 37نوع از  32 ایران در براین،افزون

تگاریخی در فهرسگت میگراث  شگدةهزار اثر ثبگت 33وجود دارد و 

با توجه به مشخصاتی که از کشورمان ذکر شد، باید  .فرهنگی دارد

 گردشگگری درراسگتای توسگعةاز صگنعت  ،حاضگرگفت که درحال

نحو بسیار  گوبی اسگتفاده ، فرهنگی و اجتماعی کشور بهالتصادی

حتی جگزو صگد کشگور اول  ،نظر درآمد توریسمنگردیده است و از

 .(3، ص. 3333نیست )صفری، نیز جهان 

از  ،های گردشگریفعالیت شناسایی نواحی مناسب برای توسعة    

ی ریگزریگزان گردشگگری اسگت. برنامگهترین موضوعات برنامهمهم

تواند فارغ از یگافتن مکگان مناسگب بگا های گردشگری نمیفعالیت

 تأثیر و نقش سبباستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی باشد. به

 بگا امگروزه یگابی،مکگان در زیگاد و متنوع و پارامترهای هاشا ص

 کوشش هامدل سایر کمک با ترکیبی رو  به یا GIS از استفاده

ند  پذیر انجام تریوالعی و ترعلمی طرزبه هایابیمکانکه  گرددمی

هگا و دنبال مدلریزان باید بهبرنامه ،در مبحث گردشگری  ،بنابراین

)بیرانونگد،  های ترکیبی سیستم اطالعات جغرافیگایی باشگندرو 

ها برای تعیین بهترین مکان د با هدفنتوان( که می53 ، ص.3337

،   4و وو گگوآن) دنگگیر استفاده لگرارمقاصد جدید گردشگری مورد

-های گردشگری بهیابی دهکدهمکان ،بنابراین  (3333، ص. 2003

لو  و مط صورت تعیین بهترین مکان منطقة گردشگری برای ارائة

تفریحی تعریگف  مناسب نیازهای گردشگران، درلالب یک مجموعة

هایی از یک اسگتان هسگتند های جهانگردی مکاندهکده .شودمی

های طبیعی، لحاظ جاذبه، بهیا فواصل نزدیک به آن هاکه آن مکان

ردشگران دارند های الزم را برای جذ  گفرهنگی و تاریخی لابلیت

رسگانی و امکانات جهانگردی و نیز اطالع سیساتو نیازمند ایجاد تأ

 .(3333سازمان مناطق گردشگری، ) هستند مناسب

منگاطق  ه جگزوغر  کشور کگ غربی در شمالاستان آذربایجان    

های گردشگری شود، دارای پتانسیلکوهستانی کشور محسو  می

پوشگیده از جنگگل، آبشگارها، هگای مرتفگع و جملگه کگوهزیادی از

سگد  ،است. یکی از منابع مهم گردشگری این استان ها و ...دریاچه

مهاباد والع در شهرستان مهاباد است که در جنو  این استان والع 

یکگی از زیبگاترین منگاطق اسگتان محسگو  شده است. ایگن سگد 

هگای بگالقوة رشگد و گسگتر  دارا بودن تگوانگردد که باوجود می

است.  بر روی آن انجام نشدهکنون مطالعات چندانی گردشگری، تا

د منجر بگه جگذ  توریسگم نتوانهایی که در این منطقه میلابلیت

جادة کنگار سواری، وجود پیمایی و دوچر هند از: کوهاعبارت ،شوند

ایگن  ،که باوجود بودنزیبای سد و ....سد، سرسبزی و بودن منظرة 
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م و مناسب برای ها، این منطقه فالد امکانات و تسهیالت الزلابلیت

ی گردیگده در پژوهش حاضر سگع ،روجذ  گردشگران است  ازاین

ایسگة معیارهگای موجگود تحلیل و نیز مقواست تا با بررسی، تجزیه

 نیاز گردشگران،ارائة  دمات و تسهیالت مورد و یابیدرزمینة مکان

بهترین مکان در سگاحل سگد بگا هگدف ارائگة تسگهیالت مناسگب 

تحقیگق های اصگلی پرسگشگردشگری مشخص گگردد  بنگابراین، 

 نمود: توان چنین بیانحاضر را می

های گردشگگری سگاحلی یابی دهکدهبهترین معیارها برای مکان -

 ند؟اکدام

 هگای پیشگنهادیهای موجگود، بهتگرین مکانه شا صبا توجه ب -

 ؟انددشگری در ساحل سد مهاباد کدامگر برای ایجاد دهکدة

های پیشنهادی، تهدیدهای مکانها و لوت، فرصتو  نقاط ضعف -

گردشگگری در  خا  بهترین مکگان بگرای ایجگاد دهکگدةانتجهت 

 ند؟اساحل سد مهاباد کدام

دشگگری در گر برای توسگعة دهکگدةتوان را میچه راهبردهایی  -

 ارائه داد؟ساحل سد مهاباد 

 . پيشينۀ نظري تحقيق2. 1
-، بگهیگابیمکگان گرفته درزمینةهای انجامترین پژوهشاز مهم    

توان به می ، اصطورهای گردشگری بهیابی دهکدهعام و مکانطور

 تحقیقات زیر اشاره نمود.

(، در پژوهشی با عنوان 3330)، کهرم، و لقایی شهرکی فروزندة     

ا استفاده از ب، «عشق ةگردشگری در در ةیابی طراحی دهکدمکان»

یگابی مکانبه  ،GISابزار  ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین مخدوم و

در ایگن  .انگدمطالعگه پردا تگهدر منطقگة موردگردشگگری  ةدهکد

 هدر» ةانگد، منطقگبین مناطقی که توان تفرجی داشگتهدرپژوهش 

 .برای تفرج مناسب دیده شد «ورم

هگای لابلیگت گیگری از ( بگا بهگره3330)تقگوایی در پژوهشی،     

یگابی ثر، به مکگانهای مؤسیستم اطالعات جغرافیایی و تلفیق الیه

کگگافتر شهرسگگتان اللیگگد  دهکگگدة گردشگگگری در سگگاحل دریاچگگة

گردشگری را در ضگلع شگمالی دریاچگه  اند و مکان دهکدةپردا ته

 اند.اد دادهپیشنه

یگابی مکگان»(، در پژوهشی با عنگوان 3333رستمی و آبکار )   

هگگای گردشگگگری بگگا اسگگتفاده از سسیسگگتم اطالعگگات کگگاربری

یابی پگار  شگادی در مکان :موردی )مطالعة (GIS)جغرافیایی 

و  GISکارگیری مدل شایستگی مکگانی در ه، با ب«(کیش جزیرة

هگا، همسوشگانی وزن الیگه گگر فضگایی، بگاالحالی تحلیگل برنامة

هگای  گالی  براساس شرای  طبیعی، وضعیت کاربری ها و زمین

انگد. یابی کردهکیش را مکان پار  شادی در جزیرةسا ت، لابل

نهگایی بگرای سگا ت  یج پژوهش آنان نشان داد که محگدودةنتا

و در اسگت هکتگار  330دارای مسگاحتی حگدود  ،پار  شگادی

-احتی نیروی دریایی، هتلس جموعةها، ممجاورت پار  دلفین

 های شباویز، سفینه و سیمرغ لرار دارد.

(، در 3333)اردکگگانی، و یالسانیگگان رونیاسگگی، سگگبحان، مخفگگی     

 در یگردشگر ةتوسع مستعد مناطق یابیمکان»عنوان  پژوهشی با

های مختلگف ، با استفاده از رو  مخدوم و الیه«همدان شهرستان

بگه تولیگد  ،GISافگزار کگارگیری نگرمهبگو  ،.شکل زمین،  ا  و ..

بندی نواحی مستعد گردشگری طبیعی شهرسگتان های پهنهنقشه

از کگل مسگاحت  ،همدان پردا تند. براساس نتگایج پگژوهش آنگان

بگه تفگرج  %24/60، یگک به تفرج متمرکز طبقگة %22/37، منطقه

بگه  %63/3تفرج گستردة طبقة یگک و  به %3/0متمرکز طبقة دو، 

 دو تعلق گرفت. رج گستردة طبقةتف

 در پژوهشگی بگا( 3332) رضوانی، اروجگی، علیگزاده، و نجفگی     

های اسکی از دیگدگاه گردشگگری یابی احداث پیستمکان»عنوان 

، با استفاده از رو  «(مطالعه موردی: مناطق شمالی استان تهران)

ANP افگزار و نرمArcGIS ،6   پیسگت مسگتعد اسگکی را انتخگا

هگایی از دهسگتان ند. نتایج این پژوهش نشان داد کگه بخگشنمود

رودبار لصران در شهرستان شگمیرانات، بخگش مرکگزی دهسگتان 

آبعلی در شهرستان دماونگد و بخگش مرکگزی و غربگی شهرسگتان 

 فیروزکوه، مستعدترین مناطق برای احداث پیست اسکی هستند.

 شناسي تحقيق. روش2
  . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2
 26درجگه و  36ارومیگه، بگین  سد مهاباد در جنو  دریاچگة    

دلیقگه  24و درجه  54شمالی و  درجة 56درجه و  36دلیقه تا 

لبگل  ،سد اوری والع شده است. این  دلیقة 56درجه و  54تا 

و توسگگگ  مهندسگگگان  انقگگگال  اسگگگالمی ایگگگران از پیگگگروزی

. جزو ده سگد پگرآ  کشگور اسگتو یوگوسالویایی سا ته شده 

آن معگگادل  ةمجمگگوع حجگم کگگل ورودی سگالیان ،کلگیدرحالگت

ارتباطی مهاباد به  یهاجاده. میلیون مترمکعب است 333/305

د. از نگکنزیبا عبور مگی ةچاز کنار این دریا ،شهرنسردشت و پیرا

آبگاد، توان به جزیره، لاضگین دریاچه مینواحی دیدنی اطراف ای

در ت( اشاره کرد. ایگن دریاچگه محگل دار )تکسرمیدان و تاله

. از اسگتگیگری مناسبی برای تفریحاتی همچگون شگنا و مگاهی

 توان به ماهی کسور و سوف اشاره کرددریاچه میهای این ماهی

 (.33 ، ص.3377، )شیباینی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مطالعهموقعيت جغرافيايي محدودة مورد -1 شکل

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 . روش تحقيق2. 2
نیازمنگگد  ،نیگگاز گردشگگگراناسگگتقرار تأسیسگگات و تجهیگگزات مورد    

در پگژوهش  ،براینبنگا از معیارهای متنوع و بسگیاری اسگت  استفاده

مراتبگی بگرای مقایسگة زوجگی یل سلسگلهیند تحل، از مدل فراحاضر

نمودن وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها توس  کارشناسان و مشخص

العگاتی معیارهگا و هگای اطبا ایجگاد الیگه ،استفاده شده است. سس،

بگا توجگه بگه وزن نهگایی  ،ArcGISهگا در محگی  تلفیق ایگن الیگه

 گدمات بگه  هگا بگرای ارائگة، بهترین سگایتAHPدل مستخرج از م

 اند.بندی شدهگردشگران اولویت

های ترین مکانبندی مناسبیافتن و اولویت ، برایدر این پژوهش    

د مهابگاد، ابتگدا دوازده معیگار گردشگری در ساحل سگ ایجاد دهکدة

شیب، دید منظر نسبت به سد، فاصله از سکونتگاه، فاصگله از  ازلبیل

از  راکز  دماتی رفگاهی، فاصگله از مرکگز تفریحگی موجگود، فاصگلهم

ارتباطی، مالکیت اراضگی منطقگه،  مخاطرات طبیعی، فاصله از شبکة

نظگر گرفتگه گیگری در   ساحلی، کاربری اراضی و آفتگا  فاصله از

)نظیگر  های مربگوطپگژوهش از سگازمان موردنیگاز . اطالعگاتندشد

 نیز  و ایمنابع کتابخانه شناسی(،نبرداری، سازمان زمیسازمان نقشه

 ،ArcGISافگزار . با استفاده از نگرماندگردآوری شده میدانی مطالعات

الیگگة  32، و سگگس، ندمرجگگع شگگد نیگگاز، زمگگینمورد هگگاینقشگگه

 روز گردیدنگد. بگرایهاستفاده در پژوهش با مطالعات میدانی بگمورد

 فرمگت رداری بگهبگ فرمگت از هاالیه های مکانی،داده وتحلیلتجزیه

نظرسگنجی از  بااند. گرفته مورداستفاده لرار واند شدهتبدیل  رستری

گر رسگتر، و بگا محاسگبهشد تعیین ها وزن الیه ،اساتید و کارشناسان

برای  هابهترین مکان ،انجام گرفت و سس، هاعملیات همسوشانی الیه

 بگا تحلیگل ،پایگانایجاد دهکگدة گردشگگری پیشگنهاد گردیدنگد. در

SWOT دهکگدةهای پیشنهادی، بهترین سایت برای ایجاد از سایت 

 گردشگری شناسایی گردید.

                        تحلیگگگل فراینگگگد (:AHP) مراتبددديسلسدددله مدددد 

 بگرای کهاست   ساده و لوی منعطف، روشی (AHP) مراتبیسلسله

 انتخا  متضاد، گیریتصمیم معیارهای که شرایطی در گیریتصمیم

 در ابتگداشود. می استفاده د،نسازمی مواجه مشکل با را هاگزینه بین

چنگدمعیاری را  رو  ارزیگابی ایگنسگاعتی ال تومگاس، 3330 سال

 داشگته مختلف علوم متعددی در کاربردهای تاکنون و کرد پیشنهاد

 شرح زیر است:به (AHP) مراتبیمراحل انجام مدل سلسلهاست. 

  مراتبسا تن سلسله -

  ام مقایسات زوجیانج -

  سازگاری سیستم محاسبة -

 ، ص.3330)زبردسگت، هگا نسبی و نهایی گزینه یهاوزن محاسبة -

43.) 

ی مهم هستند، در لالگب گیر، عواملی که در تصمیماول در مرحلة    

هگدف از  شوند.مراتب بیان میصورت سلسلههب ،گیریدر ت تصمیم

زیرمعیارهای موردبررسگی اسگت.  دادن به معیارها و مرحلة دوم، وزن

هگا شگود و وزنهگا اسگتفاده مگیزوجگی داده منظور از مقایسگةبدین

( تگا بیشگترین 3/3از کمترین اهمیگت ) ،ثیرگذاریبرحسب میزان تأ

 گردند.گذاری می( ارز 3اهمیت )

 صگورتایگنها بگهاز سنجه کیهروزن برای  کردنمشخص شیوة    

و  شودها در هدف کلی مشخص میک از سنجهیاست که اهمیت هر

. دکنگها را تعیگین مگیها، وزن یک جفت از سنجهنسبت این اهمیت

ها مشخص گردیگده و وزن آن اندهای ممکن مقایسه شدهجفت همة

 هگروزن عوامل، ابتدا اعگداد متعلگق بگه  ، برای محاسبةادامهاست. در

، اتریهر عضو مگ ،سس، شوند وماتری، با یکدیگر جمع می ستون

آمگدن اعگداد    وجودبگهکه حاصل آن گردد به جمع عوامل تقسیم می

 شگود، میانگین هر ردیف محاسبه مگینهایتت نرمال است. درصوربه

باشگد. ایگن مقایسگة آمده معرف وزن هر معیگار مگیدستهکه عدد ب

            افگگزارایگگد انجگگام شگگود. در نگگرمب زوجگگی بگگرای زیرمعیارهگگا نیگگز

Expert choice، انجگام سادگی و با دلت بیشتر لابگلاین مراحل به

اصل از نظر زوجی ح مقایسةو  هاکردن دادهکه با واردصورتیاست  به

یگک از معیارهگا مشگخص وزن نهایی هرافزار، کارشناسان در این نرم

، محاسگبة یعنگی  مراتبگیسلسله ، رو  تحلیلسوم شود. مرحلةمی

محاسبه اسگت و نیگازی بگه فزار لابلامیزان ناسازگاری نیز در این نرم

باشگد.  3/0دستی نیست. ضریب ناسگازگاری بایگد کمتگر از  محاسبة

تحلیل تصمیم لبل از انتخا  نهایی واستفاده از این ضریب، به تجزیه

(. اگر 30 ، ص.3333دوست و عادلی، کند ) ورشیدمکان کمک می

ی سیسگتم باشد، سگازگار 3/0با  تر یا مساوینرخ ناسازگاری کوچک

گیرنده در ، بهتر است تصمیمباشد 3/0لبول است و اگر بیشتر از لابل
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 (.33، ص. 2003، 6)دی و رامچاران نظر کندهای  ود تجدیدلضاوت

 04/0ها کمتگر از نرخ ناسازگاری هریک از ماتری، ،در تحقیق حاضر

 دست آمد. هب

 اطالعگات سیسگتم :(GIS) جغرافيدايي اطالعدات سيسدت 

 یمفیگد ابگزار ،اراضگی کگاربری مدیریت زمینةدر (GIS) یجغرافیای

 و مختلگف، تسگهیالت هایلابلیت دارابودن باکه  گرددمی محسو 

        و کنگدمگی فگراهم را کاربری اراضگی ریزیبرنامه ،موردنیاز هایداده

 اطالعگات، مگدیریت اطالعگات، هگای ورودیلابلیگت داشتن دلیلبه

  کگاربرد ریگزیبرنامگه نگوع ایگن ،هاهددا  روجی اطالعات و پرداز 

 هایتکنیک و ابزار همراهبه جغرافیایی اطالعات دارد. سیستم ایویژه

 اطالعگاتی مختلگف هگایالیگه تلفیگق بگا که دارد را لابلیت این ،آن

 و یگابیمکگان در ممکگن زمان حدالل در ،مختلف هایمدل درلالب

-شگود. بگه فادهاسگت متقاضگیان موردنیگاز مناسب فضاهای تخصیص

 تلفیگق توانگدمگی (GIS) جغرافیگایی اطالعات سیستم ،دیگرعبارت

 کنگد ارائه اند  زمان در را  دمات گزینیمکان هایمدل از مناسبی

 اطمینگان از نیز حاصل نتایج، عالوههدهد. ب کاهش نسبتاً را و هزینه

 هگر گونگة یگابیمکگان بگرای طگورکلی،به .ندهست بر وردار بیشتری

بایگد مراحگل زیگر را طگی  ،جغرافیگایی اطالعات سیستم در تی دما

 :کرد

 گردند   نظر تعیینمورد  دمات یابیمکان در ثرمؤ پارامترهای -

 یابیمکان در به اهمیتشان توجه با پارامترها از هریک نسبی ارز  -

 شود  تعیین

 موضگوعی هگایالیگه به لبلی هایالیه در آمدهدستبه هایارز  -

 د نگرد تبدیل موضوعی( ایه)نقشه

 برای مناسب هایسازی، مکانمدل و موضوعی هایالیه ترکیب با -

 بندی شود.ولویتا  اص تسهیل یک ایجاد

بگا شدن وزن معیارها و زیرمعیارها ، پ، از مشخصدر این پژوهش   

هگای موضگوعی ایگن مراتبی، نقشگهاستفاده از تکنیک تحلیل سلسله

 ،هاو با ترکیب این نقشه اندایجاد شده ArcGISها در محی  شا ص

های مناسب برای ایجگاد دهکگدة گردشگگری در حاشگیة سگد مکان

 .اندی گردیدهبندمهاباد، اولویت

ریگگزی ینگگد برنامگگههگگای مهگگم در فرایکگگی از رو : SWOTمددد  

، چگگین هوآنگگ ، و یگگوآن )لیانگگ  اسگگت SWOTاسگگتراتژیک، رو  

، 3هگا، ضگعف3هگالگوت نگایمعبگه SWOT. (33، ص. 2003، 7تن 

-ی برای تحلیل نظامبسیار مهم است و ابزار 33و تهدیدها 30هافرصت

و  )یوکسگل رودشمار میبهعوامل دا لی و  ارجی یک سازمان  مند

که شود طریق این مدل سعی میاز (.3364، ص. 2007، 32داجورین

هگای رسگاندن ضگعفحگداللها تبدیل شوند و با بگهها به لوتضعف

 هگا بیشگترین اسگتفاده شگودهای  ارجی، از فرصتتهدید  لی و دا

، کار رودکامالً به SWOT. ولتی (302، ص. 2003، 33)ارسالن و دها

ه مشگی ارائگبنگدی سیاسگت و   ی فرمولبرا یمناسب تواند پایةمی

بگگرای امکگگان  ،در ایگگن مگگدل .(353، ص. 3333، 35)مکدونالگگد دهگگد

 را طی نمود:تحلیل موضوع باید مراحل زیر 

 ،ضگعفلگوت و نقگاطنقگاط ،تهدیگدها ،هگافهرسگت فرصگت ةتهی. 3

   صورت کمیتاحدامکان به

  هادهی به شا صمحاسبات کمی و وزن .2

کگه در  -( آمگده اسگت2) که در جدولصورتیبه -. تهیة ماتریسی 3

 شوند.دو ترکیب میبهصورت دوهای چهارگانة اولیه به، شا صآن

 
 هاتعيين استراتژي و نحوة SWOTريس مات -2 شکل

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 . مباني نظري تحقيق3

 کگه اسگت گرفته شده  36«تورنوس» التین از واژة 34«تور» کلمة    

وار است دایره معنای حرکتیبه «تور» کلمة باشد.معنای دایره میبه

سگافتی ز طگی مکند و بعد افرد از یک نقطه حرکت می ،که در آن

برای نخستین بگار در سگال  .گرددمیاز ود ب دوباره به مکان اولیة

انگلیسگگی فرهنگگ  لغگگت »در  37«توریسگگت» مگگیالدی، واژة 3300

ی بود کگه بگرای تفگریح یگا معنای کسچاپ گردید و به« آکسفورد

یا برای رسیدن به اهداف شخصی  ود از چنگدین مکگان آمو تن 

گردشگگر  ،تگرگسگترده دیدگاه از (.2003، 33)ترایب کنددیدن می

-، بگهبگه لصگد تفگریح، تجگارت و دیگدار  ویشگان که کسی است

در زمانی نه کمتر از یگک روز و  ،نه به لصد الامت دائمو مولت طور

زندگی و کاری  گود  از یک سال، به مکانی  ارج از حوزة نه بیش

نخسگتین بگار در سگال (. 33 ، ص.3336کنگد )تگوالیی، سفر مگی

مطرح شگد.  33مگزین اسسورتین  در مجلة« توریسم»ة واژ، 3333

تماشگای آثگار  بگا هگدف ،معنای مسگافرت، این لغت بهدر آن زمان

رفگت کگار میهب تتاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذ

هگگگوم جدیگگگدی در اکوتوریسگگگم مف .(3 ، ص.3330)محالتگگگی، 

بگاره دو همسازی گردشگری است که جرلة آن درابتدا ازطریق ایدة

والنه بگه نگواحی عنوان سگفری مسگؤبا طبیعت والعی زده شد و به

عی و تقویت رفاه جگامع طبیعی مطرح شد که حفاظت محی  طبی

گردشگگگری . (22، ص. 2004، 20)تگگامسیهمگگراه داردمحلگگی را بگگه
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عگی، حمایگت از محگی  عنوان سفری به نگواحی طبیطبیعی که به

ی )رفاهی( مردم محل عیبخشیدن به  دمات اجتماطبیعی و بهبود

شناسگی هگای طبیعگی، زمگینتشخیص داده شده است، در زیبایی

های بومی متمرکز شده و جانوری در نواحی ویژه و فرهن  گیاهی

، 2003، 23اوغلو و ایسمتآکبوال ، کلکیت، توسون، )اوزاکان است

 تقریبگاًشگامل برآورد شده است که گردشگری طبیعی  (.732ص. 

صگورت مناسگب شگود و ولتگی بگهالمللی میبین از سفرهای 27%

 را بومی های توسعةتواند اشتغال محلی و فرصتمی ،مدیریت شود

، 22)گیتهینجی ایجاد کند و نیز منجر به حفظ محی  طبیعی گردد

بگدون تخریگب، را مسگافرتی بگدونگگردی طبیعت(. 3، ص. 2006

 گاص فعالیگت انجگام آلودگی مناطق طبیعگی، بدون پراکندگی و 

، از منگاظر طبیعگی بگردنرانه و احسگاس لگذتمطالعاتی و کاوشگگ

های فرهنگی یک منطقه تعریگف گیاهان وحشی، حیوانات و ارز 

درراسگگتای توسگگعة صگگنعت . (23. ، ص3330، 23)بگگوو انگگدنموده

-فراغتی و تعیین تگوان -ریزی و طراحی تفرجیگردشگری، برنامه

ات فراغگت افگراد را بگه انسانی فرایندی است که اول -های محیطی

ریزی هنر و عملی نماید. این برنامهفضا و مکان )محی ( مرتب  می

هگای علمگی بسگیار های مربوط به گرایشاست که مفاهیم و رو 

گردشگگری  -هگای فراغتگینمودن فرصگتزیادی را با هدف فراهم

-استفاده لرار مگیها و پیرامون آن موردجمعی و  صوصی در شهر

زیبگای طبیعگی، گسگتر   گردشگری، حفگظ منگاظر دهد. توسعة

هگای یگابی مراکگز  گدماتی، دهکگدهشگده، مکگانمناطق حفاظت

لیدی، انبارها و غیره موضگوعاتی گردشگری و ساحلی، واحدهای تو

کار دارنگد. رهیافگت و  ریزان فضایی با آن سرکه اکثر برنامه هستند

ها، مسگتلزم یتیک از این فعالمحل استقرار هر یابیپایه برای مکان

کننده مانند دسترسی به ای از عوامل محدودگرفتن مجموعهدرنظر

سبکبار،  باشد )فرجیها، بازارها، اراضی مناسب و غیره میمنابع، راه

عت طبق تجربیات کشورهای پیشرفته در صن(. بر336 ، ص.3335

گردشگری فضاهای مستقلی هسگتند کگه  هایگردشگری، دهکده

سگسری  هاتمام ولت سفر  ود را در این دهکدهتواند می  گردشگر

مدت کوتاه یالامتها برای موجود در آنکند و از امکانات و  دمات 

هگای گردشگگری، تعریگف فضگایی برد. ویژگی اصلی دهکگدهبهره 

به تعریف است. بنااما در دل طبیعت و برای هدفی  اص  ،مصنوعی

هگایی ه مکگانگردشگری ب زمان ایرانگردی و جهانگردی، دهکدةسا

شود که در وضعیت موجود در آن مکان یا فواصل نزدیک می گفته

هگای الزم های طبیعی، فرهنگگی و تگاریخی لابلیگتبه آن از جنبه

برای جذ  گردشگران وجود دارد. ایگن در حگالی اسگت کگه ایگن 

، لحاظ  دمات و امکانات گردشگری و نیز اطالع رسگانیها بهمکان

 (. 22 ، ص.3333نیاز دارند )هاشمی،  یثربه اتخاذ تدابیر مؤ

 هاي تحقيق. يافته4
 بررسيانتخاب معيارهاي مورد. 1. 4

 اسگت از بگرآورد اسگتفادةزیست کگه عبگارت ارزیابی توان محی     

های کشگاورزی، جنگلگداری، ممکن انسان از زمین برای انواع کاربری

یی ی، شهرسگازی، صگنعتی و روسگتاتوریسم، امور نظامی و مهندسگ

سگتفاده از معیارهگای مناسگب (، نیازمنگد ا36 ، ص.3330)مخدوم، 

 ،یابی بهینههای مناسب در امر مکانگیری است. انتخا  سنجهاندازه

دهی به سا تار سازمان ها در پهنة سرزمین با هدفبرای انواع فعالیت

دهد کگه مقایسگه و انتخگا  فضای جغرافیایی، به ما این امکان را می

(  20 ، ص.3333دسگت آوریگم )سگرور، ههگا بگگزینه صحیحی بین

یگابی و افگزایش نوعی در مکانبنابراین، معیارها و زیرمعیارهایی که به

، در پگژوهش اندگردشگری نقش اساسی داشته بلیت مکان دهکدةلا

انگد کگه در ارزیابی لرار گرفتهمورد AHPبا استفاده از تکنیک  ،حاضر

 اند:شده درج( 3جدول )

 معيارها و زيرمعيارهاي مورداستفاده در تحقيق -1جدو  

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 معيارزير معيار

 +40،  40-34،  34 -20، 20-30، 30-0 اساس درصدشيب بر

 نداشتندید مناسب، دید متمایل، دید ديد منظر نسبت به سد

 فاصله از سکونتگاه
0-400  ،400-3000 ،3000-3400 ،3400-2000 ،

2000+ 

فاصله از مراکز 

 رفاهي -خدماتي

0-400  ،400-3000 ،3000-3400 ،3400-2000 ،

2000+ 

فاصله از مرکز تفريحي 

 موجود

0-400  ،400-3000 ،3000-3400 ،3400-2000 ،

2000+ 

فاصله از مخاطرات 

 طبيعي

0-400  ،400-3000 ،3000-3400 ،3400-2000 ،

2000+ 

 شبکۀ فاصله از

 ارتباطي

0-400  ،400-3000 ،3000-3400 ،3400-2000 ،

2000+ 

 دولتی ملی، شخصی، معارض، مالکيت اراضي منطقه

 فاصله از خط ساحلي
0-400  ،400-3000 ،3000-3400 ،3400-2000 ،

2000+ 

 کاربري اراضي
     پوشش جنگلی، مرتع، کشاورزی، باغ، مسکونی، دیگر 

 هاکاربری

 گيريآفتاب
شرق، جنو ، جنو   شمال، شمال شرق، شرق، جنو 

 غر ، غر ، شمال غر ، مسطح
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زوجي  دهي به معيارهاي موردبررسي )مقايسۀوزن. 2. 4

 معيارها(

تک معیارها نسبت بگه هگم موردسگنجش تک ،در این مرحله    

ک از معیارها مشخص گگردد. یهای نهایی هرتا وزن لرار گرفتند

از کارشناسان  نفر 24دهی به معیارها و زیرمعیارها، از برای وزن

اسگته و از آنان  وشد  ، پرسشریزی گردشگریمرتب  با برنامه

، بندی نمایند. سگس،ترتیب اولویتشد تا معیارهای موجود را به

هگا، گیری از آنهای کارشناسان و میانگینگرفتن پاسخبا درنظر

استفاده صورت لابلهای ا ذشده بهدادهسازی، طی فرایند نرمال

 (2در جدول )ای استفاده شدند که نتایج آن ایسهدر ماتری، مق

-هگا مشگاهده مگیکه در سگتون وزنگونهشده است. همان آورده

را و فاصگله از مخگاطرات گردد، مالکیت اراضگی بگاالترین ارز  

  اند. ود ا تصاص دادهطبیعی کمترین ارز  را به

 

 

 

 معيارها يدومقايسۀ دوبه -2جدو  

 3333 های پژوهش،مأ ذ: یافته

وزن  

نهايي 

 معيارها

آفتاب 

 گيري

کاربري 

 اراضي

فاصله 

از خط 

 ساحلي

مالکيت 

اراضي 

 منطقه

فاصله 

از 

 شبکۀ

 ارتباطي

فاصله از 

مخاطرات 

 طبيعي

فاصله 

از مرکز 

 تفريحي 

فاصله 

از مراکز 

خدماتي 

 رفاهي

فاصله از 

 سکونتگاه 

ديد 

 منظر 
 معيار شيب

 شيب 3 2/2 6/3 24/3 5/2 4/2 2/3 3 6/2 5/3 3/3 053/0

307/0 3/3 4/3 2/3 5/3 3/3 4 3 7/2 3/3 3  
ديد منظر نسبت به 

 درياچه

 هافاصله از سکونتگاه   3 2 5/3 5 3/3 3/3 7/3 3/2 3/3 073/0

050/0 2/2 5 2/3 7/3 4/3 2 7/2 3    
فاصله از مراکز 

 خدماتي

  فاصله از مرکز تفريحي     3 4/4 2 2/3 3/3 5/3 3/3 334/0

020/0 4/5 3 4/6 7 3 3      
فاصله از مخاطرات 

 طبيعي

043/0 4/3 3/2 3/2 4/2 3       
 فاصله از شبکۀ

 ارتباطي

 مالکيت اراضي منطقه        3 2/3 3 3/3 353/0

 فاصله از خط ساحلي         3 3/3 4/3 323/0

 کاربري اراضي          3 3/3 364/0

 ريگيآفتاب           3 030/0

 

بررسي و تعيين وزن زيرمعيارهاي مورد دهي بهوزن. 3. 4

 نرما  براي هر زيرمعيار

 ود در تعیین نوبةهرکدام از زیرمعیارهای موردبررسی نیز به    

هستند و          گردشگری سهیم مکان بهینة ایجاد دهکدة

 باشند  بنابراین،رای میزان اثرگذاری متفاوتی میدا ،حالدرعین

 ان زوجی و شناسایی میز ، پ، از مقایسةدر این پژوهش

 

 

 هایک از آناثرگذاری زیرمعیارها، وزن اولیة مربوط به هر

با  ،مراتبیفرایند تحلیل سلسله آ ر محاسبه شد و در مرحلة 

ی مربوط یک از زیرمعیارهاضر  وزن معیارها در وزن اولیة هر

استفاده در  برای، وزن نهایی هر زیرمعیار جداگانهصورتبه

ر ستون دست آمد که دهمحی  سیستم اطالعات جغرافیایی ب

 (:3گردد )جدول وزن نرمال مشاهده می
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 هاآنهمراه وزن معيارها و زير معيارهاي موردبررسي به -3جدو  

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 
 معيار

وزن  زيرمعيار وزن

 اوليه

وزن 

 نرما 

ن وز زيرمعيار وزن معيار

 اوليه

وزن 

 نرما 

ب
شي

 
د(
ص
در
ه 
) ب

  

 

 

940/9  

30 - 0  376/0  003/0  

ر 
نظ
د م
دي

ه 
ت ب

سب
ن

چه
ريا
د

 

 

 

 

191/9 

 

033/0 346/0 ديد مناسب  

20- 30  233/0  032/0  333/0 ديد متمايل 

034/0  34 -  20  347/0  037/0  

40 - 34  343/0  003/0 030/0 033/0 نداشتنديد   

40+  063/0  300/0  

ز 
راک
ز م
ه ا
صل
فا

ي
مات
خد

_ 
ي
اه
رف

 

 

 

 

949/9 

 

400 - 0  376/0 034/0  

تگ
ون
سک

از 
ه 
صل
فا

اه 
  

 

 

910/9 

 

400 - 0  203/0  036/0  3000- 400  277/0 033/0  

3000- 400  323/0  024/0  3400-  3000  375/0 006/0  

3400-  3000  226/0  037/0  2000 - 3400  306/0 005/0  

2000 - 3400  343/0  033/0  2000 +  067/0 002/0  

2000 +  035/0  007/0  

ي
ض
ارا
ت 
کي
مال

 

قه
نط
م

 

 

 

 

141/9 

032/0 032/0 معارض  

ز 
رک
ز م
ه ا
صل
فا

ود
وج
ي م

ح
ري
تف

 

 

 

111/9 

 

400 - 0  532/0  053/0 030/0 206/0 شخصي   

3000- 400  246/0  023/0  ملي 

 

537/0 

 
063/0  

 3400-  3000  343/0  033/0  

2000 - 3400  034/0  033/0  

ي
ض
ارا
ي 
بر
ار
ک

 

 

 

 

 

 

 

161/9 

 365/0 کشاورزي دي 

027/0  2000 +  043/0  006/0  

ت 
را
اط
خ
ز م
ه ا
صل
فا

ي
يع
طب

 

 

929/9 

 

 

400 - 0  046/0  003/0  320/0 باغ 

033/0  3000- 400  323/0  002/0  

3400-  3000  202/0  005/0 پوشش  

 جنگلي

332/0 030/0  

2000 - 3400  273/0  004/0 033/0 336/0 مرتع   

2000 +  353/0  007/0  033/0 مسکوني 

034/0  

ۀ 
بک
 ش
 از
له
ص
فا

ي
اط
تب
ار

 

 

 

 

 

910/9 

 

400 - 0  524/0  024/0  

3000- 400  262/0  034/0  

ب
شي
ت 
جه

 

 

 

 

 

 

 

909/9 

003/0 027/0 شما   

3400-  3000  343/0  003/0 005/0 033/0 شما  شرق   

2000 - 3400  033/0  004/0 032/0 330/0 شرق   

2000 +  063/0  003/0 033/0 357/0 جنوب شرق   

ط 
 خ
 از
له
ص
فا

ي
حل
سا

 

 

 

 

 

120/9 

400 - 0  523/0  045/0 033/0 203/0 جنوب   

3000- 400  262/0  035/0 036/0 334/0 جنوب غرب   

3400-  3000  343/0  020/0 034/0 343/0 غرب   

2000 - 3400  033/0  032/0 003/0 053/0 شما  غرب   

2000 +  066/0  003/0 004/0 073/0 مسطح   

پ، از کسب میزان وزن نهایی هریک از زیرمعیارها، همة     

تعریف  GISاطالعاتی در محی   صورت الیةمعیارها به

های نظر از نقشههای موردالیه ،ابتدا کهصورتاینبه ند گردید

توابع  ،و سس،شدند برداری کشور استخراج مان نقشهساز

های نهایی مبنای وزنموردنظر مانند فاصله از شبکة ارتباطی، بر

مراتبی، بوط به هر زیرمعیار مستخرج از فرایند تحلیل سلسلهمر

مثال عنوان، به. برای این کارندجداگانه منظور گردید صورتبه

اطالعاتی این  تهیة الیة، پ، از ارتباطی در فاصله از شبکة

س تعداد اسابتدا فواصل مربوطه برا ،ArcGISمعیار در محی  

          ، نقشة و سس، اندشده زیرمعیار این شا ص ترسیم

نرمال حاصل از نظر وزن  بندی این فواصل با توجه بهاولویت

صله از مخاطرات مورد معیار فاهیه شده است. درکارشناسان ت

ها و دیگری اطالعاتی یکی فاصله از مسیل یةطبیعی، فق  دو ال

 دلیل،همیناند. بهت جداگانه ایجاد شدهصور، بههافاصله از گسل

ند. با توجه به اینکه در محدودة انتخا  شداطالعاتی  الیة 32

 مطالعه فعالیت این دو ر داد در گذشته  یلی ضعیف بودهمورد

حد در تقریباً تمال ولوع مخاطرات طبیعی دیگر نیزو اح است

یابی دهکدة ثر در مکانزمیان معیارهای مؤا، بنابراین، صفر است

ترین امتیاز کارشناسان کم ،مطالعهگردشگری در محدودة مورد

( 5( و )3های )اند. شکلبه معیار فاصله از مخاطرات دادهرا 

شده برای هر های منظورهای اطالعاتی، توابع و وزنبیانگر الیه

  د:معیار هستنزیر
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 هاگذاري حري ارزش– 3شکل 

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته
 

 
 هاگذاري حري ارزش– 4شکل 

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

معیارهای  ،شودمیمشاهده های باال که در شکلطورهمان    

گیری، مالکیت اراضی و درصد کاربری اراضی، دید منظر، آفتا 

ای صورت پهنهرهایی که داشتند، بهجه به زیرمعیاشیب با تو

بندی شدند و معیارهای دیگر که دارای زیرمعیارهای اولویت

و براساس وزن  25بندی فواصلطریق طبقه، ازای هستندفاصله

 بندی گردیدند.نهایی اولویت

 بندي مناطق مستعداولويت .4. 4

های اطالعاتی با یکدیگر تلفیق بعد از تعیین ارز ، الیه    

 دند و ازنظر لابلیت ایجاد دهکدة گردشگری، محدوده در پنجش

زمین  ،گردشگری . برای ایجاد دهکدةبندی گردیدطبقه دسته

 ، مناسب باشد  بنابراین،نظر مساحت و شکلموردنظر باید از

اند و شدهافتاده از سد حذف با ابعاد کوچک و دور هایمحدوده

ند ادی معرفی گردیدهعنوان مکان پیشنها، سه مکان بهنهایتدر

 (:4 )شکل
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 حسب مطلوبيتربندي تناسب اراضي محدوده بنقشۀ پهنه- 1شکل 

3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 يابي با واقعيات عيني. تطبيق نتايج مد  مکان1. 4
-مکان برایهای عینی، های پیشنهادی با والعیتتطبیق مکان برای     

تا  انجام شد  SWOTگانه تحلیلصورت جداهای الف،   و ج به

براساس مدل  منظور،ین و بهترین مکان شناسایی شود. بدینترمناسب

SWOT های پیشنهادی در دو دستة کلی و وضعیت موجود، مکان

ها( ها و تهدید)شامل فرصت لوت و ضعف( و بیرونی درونی )شامل نقاط

به موضوعات  دهیوزنیابی لرار گرفتند. تحلیل و ارز وتجزیه مورد

، متوس  2، ضعیف با امتیاز 3بسیار ضعیف با امتیاز  تحلیل در پنج دستة

با توجه انجام شد که  4 و بسیار لوی با امتیاز 5 ازی، لوی با امت3 با امتیاز

-کدام از عوامل، امتیاز  اصی برای هرکدام از آنبه امتیاز تأثیرگذاری هر

 (:5ها منظور شده است )جدول 

 گردشگري دهکدة ايجاد قابليت داراي پيشنهادي هايمکان رزيابيا -4جدو  

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 هاقوت
مکان 

 الف

مکان 

 ب

مکان  

 ج
 هاضعف

مکان 

 الف

مکان 

 ب

مکان 

 ج

 نزدیکی به راه آسفالت -

 ه  دمات عمومی مانند بهداشت و ...نزدیکی ب -

 کاربری زمین -

 دید مناسب به سد -

 سبشیب منا -

4 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

5 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

 نزدیکی به مسیل -

 

 جهت نامناسب شیب -

 شیب مناسب زمین -

 فرسایش کمتر  ا 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

 4 1 6 جمع امتياز 11 29 23 جمع امتياز

 هافرصت
مکان 

 الف

مکان 

 ب

مکان  

 ج
 تهديدها

مکان 

 الف

مکان 

 ب

مکان 

 ج

 دوری از  گسل اصلی  -

 از سیل  یز دوری -

 بودن ظرفیت پذیر  گردشگریباال -

5 

4 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

4 

 دوری از    ساحلی -

 نزدیکی به مزارع کشاورزی -

 نزدیکی به گسل رورانده -

نزدیکی به پوشش گیاهی  -

 مناسب

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

 1 1 4 جمع امتياز 11 12 10 جمع امتياز

یک و محاسبة مجموع امتیازهای هر (4( و )5) هایبا توجه به جدول    

تیاز، ام 42شود که مکان الف با ، مالحظه میی الف،   و جهااز مکان

ن و بهترین مکان تریمناسب ،والعباشد و دردارای بیشترین امتیاز می

نی تحقیق نیز گردشگری است. مشاهدات میدا برای احداث دهکدة

ی گردشگر احداث دهکدةعنوان گزینة مناسب برای انتخا  مکان الف به

های مختلف نسبت دلیل بر ورداری از مزیترا تأیید نمود. این مکان به
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سب نسبت به سد، شیب مناسب و جمله دید مناهای دیگر ازبه مکان

ن و تریمناسبهای کشاورزی و مزارع، مناسب نسبت به زمین فاصلة

 گردشگری است. بهترین مکان برای احداث دهکدة

 مکان براي هر  شدهکسب وع امتيازهايمجم -1جدو  

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته

 نام مکان
 عوامل بيروني عوامل دروني

 ازهايجمع امت
 تهديد فرصت ضعف قوت

 42 4 33 6 23 الف

  20 7 32 4 55 

 37 7 33 5 34 ج

ای از عوامل و تبیین نقاط ضعف و لوت، مجموعه گرفتننظربا در    

 ی گردشگری منطقه و تدا ل و مقایسة این عوامل باتهدیدهاها و فرصت

گردشگری این منطقه پیشنهاد  سعةراهبردهای زیر برای تو ،یکدیگر

 شود:می

لوت این راهبردها بر نقاط (:SO) راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي -

ها راتژیاین است ،والعهای بیرونی متمرکز هستند. دررصتدرونی و ف

ها بردن از فرصتمنظور سودلوت  ود و بهز نقاطگیری ابرای بهره

 شوند.طراحی و سا ته می

لوت بخشی در نقاطن راهبردها به تنوعای (:ST)راهبردهاي تنوع  -

روشی عنوان لوت را بهکنند و نقاطهای بیرونی تأکید میدرونی و تهدید

 دهند.می توجه لرار برای پرهیز از تهدیدها مورد

بر تأکید بر ، عالوهدر این راهبردها (:WO) نگريراهبردهاي باز -

ای بیرونی درجهت رفع هگیری از فرصتضعف درونی، سعی بر بهرهنقاط

 باشد.ضعف مجموعه مینقاط

ضعف درونی و این راهبردها بر نقاط (:WT) راهبردهاي تدافعي -

ماهیتی تدافعی دارند و بر  تهدیدهای بیرونی استوار هستند و اساساً 

 کنند. کید میپذیری مجموعه تأضعف و رفع آسیبکردن نقاطاللحد

 عنوان راهبردهای توسعةبه ذکرشدهراهبردهای (، 6در جدول )    

-ه. با باندنیز مکان پیشنهادی آورده شده صنعت گردشگری منطقه و

اشت که بسیاری از تهدیدها توان انتظار دمی های باالکارگیری استراتژی

سمت دشگری منطقه رفع گردد و منطقه بهگر ای توسعةهضعفو نقطه

مهمی برای از این طریق گام  درنهایت،گردشگری حرکت نماید و  توسعة

 ای و ملی برداشته شود:یدار منطقهپا توسعة

 

 گردشگري دهکدة توسعۀ هاياستراتژي -6 جدو 

 3333های پژوهش، مأ ذ: یافته
ت
لو
ی 
اتژ
تر
اس

 ها
(S

O
)

 

 
-وهستانی اطراف سد برای ایجاد چشمهای کز توان محی گیری ابهره -

اندازهای زیبا مانند پار  جنگلی و کوهستانی و نیز تعیین و ایجاد 

پیمایی و ها مانند کوهژه در این منطقه برای انواع ورز مسیرهای وی

 نوردی.صخره

ریزی برای جذ  گردشگر و برنامهسد مهاباد  زیادهای توجه به لابلیت -

 سد.های پایدار جهت حفظ پتانسیل ةعتوس

شارکت نمودن مردم با مزایای گردشگری و تال  برای جذ  مآشنا -

 بر ورد مناسب با گردشگر. آنان درزمینة

ی
اتژ
تر
اس

 
ت
رص
ف

 ها
(W

O
)

 
 

 

شرکت  گذاران و مردم بومی برایترغیب و تشویق سرمایه -

  .گردشگری سد مهاباد های توسعةگذاری در طرحو سرمایه

ریزی و حمایت دولتی دربارة بازنگری به نوع و نحوة برنامه -

ی از نهادها، گیری منطقرهگردشگری این منطقه و به توسعة

ها، سا تلوانین و مقررات برای توسعه و تجهیز زیر

 تسهیالت و تجهیزات گردشگری منطقه.

 به
ی
اتژ
تر
اس

ل
دال
ح

ط
نقا
ن 
ند
سا
ر

ف
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گی شهرستان در معرفی و شناسایی فرهن  استفاده از تسهیالت فرهن -

ترغیب و جذ   ،این طریقو رسوم مردم شهرستان مهاباد و از و آدا  

  گردشگران به این منطقه.

جمله پزشک، آمبوالن، ها و تجهیزات پزشکی و درمانی ازایجاد پایگاه -

 .و نیروهای امداد و نجات در مجاورت سد

شناسایی و  مسؤولین برای تبلیغ،صیص بودجه و اعتبارات کافی به تخ -

  ای.وح ملی و منطقههای سد مهاباد در سطمعرفی ارز 

های گردشگران واستهمطابق با   ،بخشیدن به امکانات و تسهیالتتنوع -

 ماندگاری گردشگران در این منطقه.میزان بردن و تال  برای باال

ید
هد
ز ت
ز ا
هی
پر
ی 
اتژ
تر
اس

 ها
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T
)

 
 

سد معرفی و تبدیل  برایارات کافی تخصیص بودجه و اعتب -

 گردشگری. ة ویژ ةبه منطق مهاباد

ارائة تأسیسات و جمله از توسعه و بهبود امکانات موجود -

 گردشگری. تجهیزات موردنیاز دهکدة

 به نزدیکی دلیلبه، وسازسا ت ایمنی انداردهایتاس رعایت -

 . ...و لغز زمین و هاگسل ها،مسیل
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  گيرينتيجه بحث و. 1
اطالعالتی در محی   الیة 32با تلفیق  ،در این پژوهش     

GISگردشگری در ساحل رین مکان برای احداث دهکدة، بهت 

های یند شناسایی مکانسد مهاباد شناسایی گردید. در فرا

های نامناسب گردشگری، مکان مناسب برای احداث دهکدة

پیشنهادی ی هاعنوان مکانشدند و درنهایت، سه مکان بهحذف 

مکان  3بین دند. برای انتخا  بهترین مکان ازانتخا  ش

از  SWOTانجام گرفت. تحلیل  SWOTتحلیل  ،پیشنهادی

ها و های پیشنهادی و بررسی نقاط ضعف و لوت، فرصتمکان

عنوان امتیاز( به 42ا بیشترین امتیاز )تهدیدها، مکان الف را ب

    (الف)د. مکان مکان نهایی برای احداث دهکده مشخص نمو

انداز مناسب نسبت به سد و دلیل بر ورداری از شیب و چشمهب

 های کشاورزی و باغات، درصورت ارائةداشتن از زمیننیز فاصله

         نیاز گردشگری، های مورد دمات الزم و احداث زیرسا ت

هایی نظیر کوهنوردی، اسکی و ... فعالیت تواند زمینة توسعةمی

 راهم نماید.را نیز ف

هگای هگای پگژوهشهای پژوهش حاضر با یافتگهیافته مقایسة   

هگای هگا و کگاربرییابی دهکدهموضوع مکان ةزمینشده درانجام

 ،، کهگرمشهرکیفروزنده دهد که در مطالعةگردشگری نشان می

گردشگری  ةیابی طراحی دهکدمکان»با عنوان ( 3330و لقایی )

گردشگگری  عنگوان دهکگدةبه« ردره مو» منطقة« عشق هدر در

 %4تگا  0راضگی، دارای شگیب انتخا  شد کگه در آن اکثریگت ا

دید مناسبی نسبت به آبشگار دره مگور و دره  ،و همچنین بودند

ت دارد. تحقیق حاضر مطابق حیث، با نتیجةند که ازاینعشق دار

یگگابی مکگگان»بگگا عنگگوان ( 3333ر )در پگگژوهش رسگگتمی و آبکگگا

ی بگگا اسگگتفاده از سسیسگگتم اطالعگگات هگگای گردشگگگرکگگاربری

یگابی پگار  شگادی در مکان :موردی )مطالعة (GIS)جغرافیایی 

های ها و زمین، شرای  طبیعی و وضعیت کاربری«(کیش جزیرة

شگنا ته شگدند کگه یابی پار   الی، معیارهای اصلی در مکان

لحاظ شیب مناسگب نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش حاضر به

های کشگاورزی هایی نظیر زمیندوربودن از کاربری، و همچنین

 (3332) دارد. در پژوهش رضوانی و همکارانو باغات همخوانی 

هگای اسگکی از دیگدگاه یگابی احگداث پیسگتمکگان»عنگوان  با

، «(مگوردی: منگاطق شگمالی اسگتان تهگران گردشگری )مطالعة

پیسگت مسگتعد اسگکی انتخگا   6 ،براساس معیارهای مختلگف

 هگای ارتبگاطی،های زمین و فاصله از راهمعیار کاربریشدند که 

یابی معرفی شدند. در پگژوهش حاضگر نیگز معیارهای مهم مکان

ا  مکگان الگف بگرای احگداث دهکگدة بگرای انتخگاین معیارهگا 

 ،لحگاظازایگن گردشگری جزو معیارهای مهگم بودنگد  بنگابراین،

 تقگواییمطابقگت دارد. تحقیق نتایج این پژوهش حاضر با نتایج 

هگگای یگگابی دهکگگدهمکگگان» در پژوهشگگی بگگا عنگگوان (3330)

 فاده از سیستم اطالعگات جغرافیگایی )مطالعگةگردشگری با است

 ، دو مکگگان را بگگرای دهکگگدة«(کگگافتر اچگگةسگگاحل دری :مگگوردی

ب و گردشگری پیشنهاد دادند که براساس معیارهایی چون شگی

 مناسب، گردشگری برای احداث دهکدة ( )مکان دید مناسب، 

نتایج پژوهش آنان با نتایج پژوهش  ،حیثازاینشناسایی شد که 

همگراه پاسگخ درادامه، سؤاالت تحقیق بگه حاضر همخوانی دارد.

 شوند.ها ذکر میآن

هگای یگابی دهکگدهبهتگرین معیارهگا بگرای مکگان سؤال اول:   

 ا مروری بر ادبیات تحقیق درزمینةب ند؟اگردشگری ساحلی کدام

اسگگتفاده از نظرهگگای ی گردشگگگری، هگگادهکگگده یگگابیمکگگان

های منطقة موردمطالعگه، و نیز ویژگیکارشناسان و متخصصان 

گردشگری شناسگایی  یابی دهکدةنیاز برای مکانمعیارهای مورد

، . در ایگن پگژوهش، استفاده گردیدنگدو در تحقیق حاضرشدند 

گردشگگری در  های ایجاد دهکدةترین مکانیافتن مناسب برای

حل سد مهاباد، معیارهای شیب، دید منظر نسگبت بگه سگد، سا

رفگاهی، فاصگله از  -فاصله از سکونتگاه، فاصله از مراکز  دماتی

از مخگاطرات طبیعگی، فاصگله از  مرکز تفریحی موجگود، فاصگله

 گ  سگاحلی،  ارتباطی، مالکیت اراضی منطقه، فاصگله از شبکة

استفاده لگرار شدند و موردگیری انتخا  کاربری اراضی و آفتا 

 گرفتند.

هگای بهترین مکان ،های موجودسؤال دوم: با توجه به شا ص   

دشگری در ساحل سگد مهابگاد گر برای ایجاد دهکدة پیشنهادی

، های پگژوهش اشگاره شگدکه در لسمت یافتهاند؟ همانطورکدام

حیگث هگا، ازبرای ایجاد دهکدة گردشگری، پ، از تلفیگق الیگه

    بندی گردیگد. طالعه به پنج دسته طبقهمنطقة موردم ،مطلوبیت

نامناسب، درنهایت، سه های پ، از حذف و پاالیش محدوده    

هگای و ج پیشنهاد داده شدند. از مکگان الف،   مکان با عناوین

صگورت گرفگت کگه از مجمگوع امتیگاز  SWOTتحلیگل  ،بردهنام

 الف منطقةها و تهدیدهای موجود، لوت، فرصتنقاطضعف، نقاط

تگرین عنوان بهتگرین و مناسگبامتیاز( به 42ا بیشترین امتیاز )ب

 گردشگری شناسایی گردید. ةمکان برای احداث دهکد

تهدیگگدهای  ها ونقگگاط ضگگعف و لگگوت، فرصگگت سگگؤال سگگوم:   

های پیشنهادی، برای انتخا  بهترین مکان با هدف ایجگاد مکان

س انگد؟ براسگاگردشگری در سگاحل سگد مهابگاد کگدام دهکدة

هگگگای پگگگژوهش، در منطقگگگة ( در لسگگگمت یافتگگگه6جگگگدول )
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برای  34و  20، 23ای لوت با امتیازهنقطة 4موردمطالعه، تعداد 

 5و  3، 6ا امتیازهگای ضعف بگنقطة 5های الف،   و ج، و مکان

 فرصت با 3درونی و عنوان عوامل های الف،   و ج بهمکانبرای 

های الگف، رای مکانترتیب ببه 33و  32، 33مجموع امتیازهای 

ترتیب برای به 7و  4، 5با مجموع امتیازهای  تهدید 5  و ج و 

هگای عنگوان عوامگل درونگی مکگانالگف،   و ج بگه هگایمکان

شگدند و گردشگگری شناسگایی  پیشنهادی برای ایجگاد دهکگدة

 استفاده لرار گرفتند.مورد

 توان برای توسعة دهکگدةرا میچه راهبردهایی  سؤال چهارم:   

، ارائگه داد؟ در پگژوهش حاضگردشگری در ساحل سد مهاباد گر

مطالعه، براسگاس وردم برای توسعة دهکدة گردشگری در منطقة

 WTو  SO،  ST،  WOچهگگار نگگوع اسگگتراتژی  ،SWOTرو  

هگا این اسگتراتژیهای پژوهش پیشنهاد گردید. در لسمت یافته

ا تصار  دلیل رعایتبا جزئیات بیشتری توضیح داده شدند که به

 گردد.ها در این لسمت  ودداری میاز ذکر آن

 هايادداشت
1. Gumus, Eskin, Veznikli, & Gumus  

2. Dwyer, Edwards, Mistilish, Romanc, & Scott  

3. Higgins 

4. Weaver 

5. Guan & Wu 
6. Dey & Ramcharan 
7. Liang, Chih Huang, & Yuan Teng 

8. Strengths 

9. Weaknesses 

10. Opportunities 

11. Threats 

12. Yuksel & Dagdeviren 

13. Arslan & Deha 

14. Mcdonald 

15. Tour 

16. Tornus 
17. Tourist 

18. Tribe 

19. Sporting Magazine 

20. Thampi 

21. Ozkan, Akbulak, Kelkit, Tosunoğlu, & İsmet 

22. Githinji 

23. Boo 

24. Distance 
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Abstract: 
Purpose: Suitable site selections to provide the services needed by the tourists, is one of the 
most important step for tourism planning in the form of tourism villages based on the 
identification and analysis of the various criteria and indicators. Mahabad dam Lake as one of 
the beautiful tourist attractions in Western Azerbaijan province, attracts many tourists each 
year especially during the holidays, while lacking in necessary amenities and facilities for the 
development of tourism commensurate with the needs of tourists. In the present study, the aim 
is to determine and analyze the effective criteria and sub criteria for selecting a suitable site 
which offering services to tourists on the edge of Mahabad dam. 
Methodology: In the present study, due to differences in effectiveness of the indicators, 
(AHP) technique i..e paired comparison of these components was carried out by 25 tourism 
experts, and the final weight of each item was calculated. Then according to the number of 
criteria and the final weight of sub criteria, layers has been created in the Geographic 
Information system (GIS) Environment, in order to select the best site of tourism village on 
the edge of the Lake dam. 
Findings: The results of the integration of information layers have prioritized three regions as 
suitable sites for the creation of tourism villages. Then by using SWOT technique, Site A was 
identified as the best site of tourism village. 
Practical solutions: Finally appropriate strategies (SO, ST, WO, WT) based on SWOT 
methodology were offered for tourism development in the study area. 
Original/value: Using Geographic Information System (GIS) as a powerful tool for 
identifying and analyzing suitability of different geographical regions, can be a crucial step for 
suitable planning of tourism activities and therefore it can facilitate economic, social and 
cultural development for communities and play an important role to meet sustainable 
development goals. 
Key words: Site Selection, Mahabad Dam, Tourism Village, GIS, SWOT. 
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