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 دهیچك
یاز گردشگران در قالب ن موردشناسایی نواحی مناسب برای ارائه خدمات 

ریزان گردشگری ترین موضوعات برنامههای گردشگری، از مهمدهکده
های مستعد در یابی پهنهمکان هدف بااست. در این راستا، پژوهش حاضر 

 9سطح محدوده جنگل میرآباد واقع در شهرستان اشنویه، با توجه به 
-های گردشگری)معیار شیب، آفتابگزینی دهکدهدر مکان مؤثرشاخص 

گیری، کاربری اراضی، مالکیت اراضی، فاصله از خط جنگلی، جاده، 
است. رویکرد حاکم  گرفته انجامسکونتگاه روستایی، خطوط گسل و مسیل( 

و  منظور تجزیه تحلیلی و از نوع کاربردی است. به-بر پژوهش توصیفی
های گردشگری در محدوده های مناسب برای احداث دهکدهتحلیل مکان

 GISگیری چندمعیاری مبتنی بر های تصمیماز انواع تکنیک مطالعه مورد
سازی گذاری و استاندارد صورت که برای ارزشاست. بدین شده  استفاده

های ارها، از روش منطق فازی جهت تعیین وزن معیارها و تعیین مکانمعی
ی روش مقایسات زوجی و تاپسیس به بررس موردی ها مؤلفهبهینه به لحاظ 

نهایی و انطباق  است. با تحلیل نتایج حاصل از خروجی الیه شده گرفتهکار 
 آن با واقعیات زمینی، سه سایت براساس درجه مطلوبیت برای توسعه و

متری)معادل  144در  144های ایجاد دهکده گردشگری در قالب پیکسل
یت پیشنهادهایی در راستای توسعه گردشگری نها دریک هکتار( پیشنهاد و 

 ارائه شد. مطالعه موردمحدوده 


یابی، تحلیل تصمیم دهکده گردشگری، مکان: کلیدی های واژه

 .چندمعیاری، جنگل روستای میرآباد






 

 

Abstract 
Identifying suitable areas to provide the services needed 

by tourists in the form of tourist villages is one of the 

most important issues for tourism planners. The aim of 

this study was to find suitable areas in Mirabad forest 

located in Oshnoyeh township according to 9 effective 

indicators in locating tourist villages (slope, sunshine, 

land use, land ownership, distance from the line Forests, 

roads, rural settlements, fault lines and canals). The 

research approach is descriptive-analytical and applied. 

In order to analyze the suitable places for the 

construction of tourist villages in the study area, various 

GIS-based multi-criteria decision-making techniques 

have been used. To evaluate and standardize the criteria, 

the fuzzy logic method has been used, to determine the 

weight of the criteria and to determine the optimal 

locations in terms of the studied components, the 

pairwise comparison and TOPSIS methods have been 

used. By analyzing the results of the final layer output 

and its adaptation to the ground realities, three sites 

based on the degree of desirability for development and 

creation of a tourist village in the form of 100 by 100 

meter pixels (equivalent to one hectare) are proposed 

and finally proposals for tourism development in the 

studied area was presented. 

 

Keywords: Tourist Village, Location, Multi-Criteria 

Decision Analysis, Mirabad Village Forest. 
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 مقدمه
آمیز نبوده و نتوانسته  توسعه روستایی موفقیت گذشته در زمینۀ

است مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و 
(. برای 2: 1835 )افتخاری، زیست را رفع کند پایداری محیط

تقویت روستاها و مناطق محروم راهکارهای گوناگونی پیشنهاد 
وضعیت اند به بهبود ها نتوانستهیک از آن شده است، اما هیچ

نواحی محروم و دورمانده از روند تغییرات و تحوالت کمک 
ترین یکی از مهم (.12:  1894، دیگرانو  ی) اردکانکنند

راهبردهایی که اخیراً برای تقویت نواحی محروم روستایی و 
شده است، توسعه و گسترش  دارای قابلیت توسعه مطرح 

زم برای های الگردشگری در مناطقی است که دارای پتانسیل
چنان که در قرن  (.80: 1837 )حیدری، توسعه گردشگری است

-نیز گردشگری بخش عمده اقتصاد جهانی را تشکیل می 21

 Navarro et)ترین صنایع جهان استدهد و یکی از بزرگ

al., 2019: 4)هایی . گسترش صنعت گردشگری در مکان
عنوان   تواند بهکه توانایی بالقوه جذب گردشگر را دارند، می

جانبه جوامع میزبان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه
های (. امروزه نمونه18:1834)محالتی،  به کار گرفته شود

متعددی از رشد و توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی 
های موجود، از وجود دارد که هرکدام برحسب پتانسیل

 ,Bahaire and Elliot) اندای بهره گرفتهراهکارهای ویژه

توان به احداث . از جمله این راهکارها می(1999:162
دهکده گردشگری متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. بنا 
به تعریف سازمان ایرانگردی و جهانگردی، دهکده گردشگری 

های شود که در وضعیت موجود، جاذبهبه مکانی اطالق می
فواصل نزدیک به آن، طبیعی، فرهنگی و تاریخی آن مکان یا 

قابلیت الزم را برای جذب گردشگران را داشته باشد. این در 
حالی است که این مکان به لحاظ خدمات و امکانات 

 رسانی، به تدابیر مؤثری نیاز داردگردشگری و نیز اطالع
دهد که (. مطالعات نشان می174:1897)موسوی و دیگران، 

منظور  گردشگری به گذاری در بخشحداکثر بازدهی سرمایه
ای، بدون انجام مطالعات ای و منطقهدستیابی به توسعه محله

و تعیین مناطق بهینه  (22:1894 ،ی)غالم سنجیدقیق امکان
 ،یطاووس) پذیر نیستهایی امکانجهت اجرای چنین پروژه

رو، شناسایی نواحی مناسب برای توسعه  از این (.10: 1898
ریزی رنامهـرین موضوعات بـتهمری از مـهای گردشگتـفعالی

زی ـری(. برنامه94:1837زاده اصل،  گردشگری است)فرج
تواند فارغ از یافتن مکان مناسب با های گردشگری نمیفعالیت

 ,Kabolizadeh and Ebadi) باشد. GISاستفاده از 

ها و به سبب نقش و تأثیر شاخص (1062 :2020
یابی، امروزه با استفاده از وع و زیاد در مکانـرهای متنـپارامت

GIS ها کوشش ر مدلـا کمک سایـرکیبی بـیا به روش ت
ه ـها بیابیه مکانـک (1877: 1897، زی خادمـ)عزی ودـشمی
 Khwanruthai) تر انجام پذیردتر و واقعیرز علمیـط

and Yuji, 2011:272).  ،بنابراین در مبحث گردشگری
های ترکیبی ها و روشمدل ه دنبالـد بـزان بایـریبرنامه

( که 01:1837وند، ـ)بیران دـسیستم اطالعات جغرافیایی باشن
رای مقاصد جدید ـها بتوانند با هدف تعیین بهترین مکانمی

 & Guan) گردشگری مورد استفاده قرار گیرند

Wu,2011: 1989های گردشگری ی دهکدهـیاب(. مکان
گری برای ارائه صورت تعیین بهترین مکان منطقه گردش به

ب یک ـران، در قالـمطلوب و مناسب نیازهای گردشگ
 ,Michailidou, et alد: )شووعه تفریحی تعریف میـمجم

هایی از یک استان انگردی، مکانـهای جهدهکده (6 :2018
ل نزدیک به آن، به لحاظ ـا یا فواصـههستند که آن مکان

های الزم را ی و تاریخی قابلیتـهای طبیعی، فرهنگهـجاذب
ذب گردشگران دارند و نیازمند ایجاد تأسیسات و ـبرای ج

 رسانی مناسب هستندز اطالعـگردی و نیـامکانات جهان
 (.27:1898)مرادی، 

غربی در شمال غرب کشور که جز مناطق استان آذربایجان
گردشگری  شود، دارای پتانسیلکوهستانی کشور محسوب می

مرتفع و پوشیده از جنگل، آبشارها، های زیادی از جمله کوه
ها  است. یکی از منابع مهم گردشگری این استان، وجود دریاچه
های اکوتوریستی روستای میرآباد واقع در شهرستان جاذبه

شده است. این   اشنویه است که در جنوب این استان واقع
های هکتار جنگل طبیعی و چشمه 94محدوده با وجود حداقل 

های  )فعالیت های گردشگریراوان و دیگر جاذبهمعدنی ف  آب
ورزشی از جمله کوهنوردی، صنایع دستی و ...(، تاکنون 

نشده و فاقد امکانات و  مطالعات چندانی بر روی آن انجام 
تسهیالت الزم و مناسب برای جذب گردشگران است. بنابراین 
در این پژوهش سعی شده است محدوده جنگل میرآباد به لحاظ 

های محیطی با استفاده از تکنیک  ارها و شاخصمعی
تحلیل و  GISتاپسیس در محیط  گیری چندمعیاری تصمیم

شده، تحقیق حاضر در   بررسی شود. با توجه به مسائل مطرح
توان با تلفیقی راستای پاسخ به این پرسش است که چگونه می

از فنون تحلیل تصمیم چندمعیاری و سیستم اطالعات 
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یابی مکان یابی بهینه دهکده گردشگری قابل دستجغرافیایی، 
 .است

 نیتناسب زم لیتحل ۀنیدر زمدر بررسی پیشینه تحقیق 
ی به این شرح قابل مطالعات یستیتور هایتیجهت توسعه فعال

-مکان ای به( در مطالعه1898دیگران)و  یطاوس توجه است.

جهت  ی:)مطالعه مورد سمیمناسب اکوتور هایپهنه یابی
 ف،یضع تیقابل سه پهنه با، در منطقه یستیاکوتور هایتیفعال

در  یاطالعات هایهیال پوشانی و هم قیمتوسط و خوب با تلف
به  AHPمشخص شدند و با استفاده از مدل  GIS طیمح
و  یرجزائیم. دانپرداخته سمیاکوتور هایپهنه بندیتیاولو

 ییروستا یگردشگر هایدهکده یابی مکان( 1898دیگران )
را مورد بررسی  سد افوس( موردی: )مطالعهدونیشهرستان فر

 یاطالعات هایهیال قیو تلف GISبا استفاده از اند که قرار داده
 یاراض یو کاربر اچهیفاصله از در ب،یمثل ش یدر امر گردشگر

 احداث جهت هامکان نی، بهترAHPو ... با استفاده از مدل 
( در 1894دیگران )و  ییتقوا. شدند نییتع گردشگری دهکده

 ستمیبا استفاده س یگردشگر های دهکده یابیمکانپژوهش 
ساحل  ی:)مطالعه مورد SWOTو مدل  ییایاطالعات جغراف

 اچه،یدر تیموقعی )ارهایاز مع یرگیبا بهره کافتر( اچهیدر
خاک، نوع  ب،یجهت ش ب،یوضع موجود، ش یاراض یکاربر

 یابیو ...( به مکان یطیمخاطرات مح ،یدسترس ،یاهیپوشش گ
 دیشهرستان اقل کافتر اچهیدر ساحل در یگردشگر هایدهکده
و  GISاز  جوداطالعات مو لیوتحل هیتجز یبرا و دانهپرداختن
  Bunruamkaewand ند.اهاستفاده کرد SWOTمدل 

Murayama  (2012در مقاله ) هایتیسا یابیارزای به 
)مطالعه  AHPو  GISبا استفاده از  سمیاکوتور یمناسب برا

پژوهش  نیدر ا اند.پرداخته (لندیتا ،یتان یاستان سورت ی:مورد
منطقه با  سمیاکوتور هایلیپتانس بندیتیو اولو یابیبه ارز

 AHPو  GISبا استفاده از  یبررس مورد هایتوجه با شاخص
مناسب  هایمکان ییشناسا یبرا یپرداختند و روش مناسب

 یدر ارتباط با منابع واقع ت،یاهم با یارهایبا مع سمیاکوتور
 هایفعالیت از بسیاری و ها پژوهش این دادند. شنهادیاستان پ

یابی بیان را در مکان GISاستفاده از  رویکرد شد، امـانج
یا  AHPهای اند. در بیشتر این تحقیقات از مدلکرده

SWOT   کیتکن هیبر پامقاله  استفاده شده است، اما این 
 درپی بکارگیری GISبر  یمبتن Topsis یاریچندمع لیتحل

به روش هم  اریمع هاینقشه یو استانداردساز گذاری ارزش
 است.  یمنطق فاز

 

 کار داده ها و روش
 -روش تحقیق در این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی

ای و ها از ابزار کتابخانهآوری دادهتحلیلی است و برای جمع
شده است. اطالعات  مطالعات و مشاهدات میدانی استفاده

های مربوطه)نظیر جهاد کشاورزی، پژوهش از سازمانموردنیاز 
شده است. در این  آوری  منابع طبیعی، بنیاد مسکن و ...( جمع

مقاله جهت تحلیل تناسب زمین برای احداث دهکده 
گیری، فاصله از خط مؤلفه محیطی) شیب، آفتاب 9گردشگری 

جنگلی، مالکیت اراضی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله 
ز سکونتگاه روستایی، فاصله از گسل و مسیل( به کار ا

افزار و چنین در این پژوهش از چندین نرمشده است. هم گرفته
ها و اطالعات روزرسانی و پردازش دادهابزار مختلف برای به

مکانی، ساخت، ویرایش، تعیین وزن معیارها و خروجی گرفتن 
افزارها نرم شده است. این  ها استفادهها و دادهاز نقشه

 Arc GIS ،Idrisi selva ،Googleاند از:  عبارت

earth ،Stitch map. 
-گیری اولویتترین روش مورد استفاده قاعده تصمیمعمده

 ،ی) پور طاهرها بر پایه تکنیک تحلیل چندمعیاری بندی گزینه
1839 :13) Topsis  مبتنی برGIS گذاری و است. ارزش

معیار به روش منطق فازی است و های استانداردسازی نقشه
جهت تعیین وزن معیارها ، روش مقایسات زوجی مورداستفاده 

های قرار گرفت. در این مقاله به استفاده عملیاتی از روش
مقایسه دو به دو و ...( در تحلیل تناسب  ،TOPSIS)مذکور 

زمین جهت احداث دهکده گردشگری پرداخته شده و مدل 
 .( نشان داده شده است1)مفهومی تحقیق در شکل 
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های کوچک و سرسبز استان اشنویه یکی از شهرستان
غربی واقع در شمال غرب کشور است. طول آذربایجان

ایی دقیقه و عرض جغرافی 7درجه و  05جغرافیایی شهرستان 
متر از سطح دریا است. جنگل  1524دقیقه با  2درجه و  87

میرآباد در روستای میرآباد از توابع بخش نالوس و در جنوب 
پیرانشهر کنار رودخانه  -غربی شهرستان اشنویه و جاده اشنویه

 12شده است. فاصله این روستا با شهر اشنویه   گادر واقع
 (.2)شکل  کیلومتر است

 

 
 مطالعه موقعیت محدوده مورد. 2 شکل

 

 
 نمایی از تصویر محدوده جنگل میرآباد اشنویه .3 شکل
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 شرح و تفسیر نتایج
یابی بهینۀ  برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش برای مکان

 دهکده گردشگری مراحل ذیل طرح ریزی شده است. 
بندی معیارهای اثرگذار، گام دوم: تهیه  گام اول: اولویت

ی استانداردسازی و گذار ارزشی معیار، گام سوم: ها نقشه
ی معیار بر مبنای درجه عضویت در تابع فاز، گام ها نقشه

تحلیل تناسب ی معیار و گام پنجم: ها نقشهدهی چهارم: وزن
زمین برای ایجاد دهکده گردشگری در چهارچوب تحلیل 

 . تاپسیسگیری چندمعیاری تکنیک تصمیم

 تحلیل تناسب زمین برای ایجاد دهکده (،1بر اساس جدول)
 سیماتر جادیتناسب آن به ا  صورت گرفته و بهمعیار  9 هیبر پا

 ر ه ،یابیارز یارهایمع سیاقدام شده است. در ماتر یابیارز

Xijکسلیپ یتوضع ، معرف صورت i نقشه  ۀدهند لی)سلول تشک
 تیوضع یمطالعه( است، که به ازا مورد ۀاز محدود یرستر
برای تحلیل تناسب زمین  .شود یم نیی، تع(j)اریشده از مع ثبت

 موردهای مربوط به معیارهای محدوده مورد مطالعه، نقشه
شده و با استفاده از توابع  استخراج GISدر محیط  استفاده

 ها اقدام شد.افزار به تهیه نقشهموجود در این نرم

 

 یابی دهکده گردشگری تحلیل تناسب زمین برای مکاناستفاده در  مورد یارهایمع سیماتر. 1 جدول
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 پیکسل

x1n … … … … … x13 x12 x11 1پیکسل 

x2n … … … … … x23 x22 x21 2پیکسل 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

xmn … … … ... ... xm3 xm2 xm1 پیکسلm 

 خذ: مطالعات نگارندگانأم     

ی به معنای آن است که به مقادیر یا گذار ارزش
از معیارها، برحسب میزان مطلوبیت،  شده مشخصی ها برچسب

چنان که با  (.37:1894، دیگران)فروزنده و ارزشی تعلق بگیرد
فاصله گرفتن بیشتر از راه ارتباطی میزان مطلوبیت برای 

های شود به معنای آن است که فاصلهی کم مینیگز مکان
گذاری در واحد متر، مطلوبیت بیشتری دارد)ارزش تر کینزد

فاصله از گسل میزان  باال رفتنمعکوس( کما این که، با 
شود، به معنای آن است ی بیشتر مینیگز مکانمطلوبیت برای 

های بیشتر در واحد متر، مطلوبیت بیشتری دارد که فاصله
نیز به معنای  ها دادهگذاری مستقیم(. استاندارد کردن )ارزش

بین صفر و یک و  دامنهدر  ها دادهتغییرات   دامنههمسان کردن 
(. در این پژوهش، مرحله 55:1894است)غالمی،  255 تا صفر

و بر  توأم صورت  بهسازی گذاری و استانداردمربوط به ارزش
 شده  گرفتهمبنای ارزش عضویت در مجموعه فازی در نظر 

است. ارزش عضویت یا درجه تعلق در یک مجموعه فازی را 
ی تعیین کرد که دامنه آن بین مقادیر صفر و ا شمارهبا  توان یم

( قرار دارد. 255آن در دامنه صفر و  شده دادهیک)یا حالت کش 

( )  بین صفر و یک اگر  دامنهدر  باشد، در آن     
تعلق دارد. به  Aه کامل به مجموع صورت به Xصورت عنصر 

( )  همین ترتیب اگر  باشد، در آن صورت عنصر     

X مشخص به مجموعه  طور بهA  ،تعلق ندارد. در منطق فازی

رعایت  (X)موردنظربا توجه به مقداری که معیار  منطقه هر

میزان   ۀکنند انیبکه  (  )ردیگ یمی تیعضو مقدار، کند یم
با مقدار   هیناحمطلوبیت آن ناحیه است. بدین معنی که هر 

عضویت باالتر، از مطلوبیت باالتری برخوردار است. عالوه بر 
ی فازی نوع تابع ها نقشهانتخاب مقیاس جهت تهیه  مسئله

را برای معیار  تر مناسبی قرار گرفته و تابع موردبررسفازی نیز 
با الیه فاصله از خطوط گسل که انتخاب شد. در رابطه  موردنظر

فاصله گرفتن از خطوط گسل مطلوبیت بیشتر  موازات به
، از تابع افزایشی استفاده شد و در مورد فاصله از خدمات شود یم

، ابدی یمفاصله گرفتن از خدمات مطلوبیت کاهش  موازات بهکه 
ی و استانداردسازی فازی گذار ارزشاز تابع کاهشی استفاده شد. 

های ( و نقشه2ها)جدولبه معیار متعلقتغییرات مقادیر  دامنه
 ( بیان شده است.0)شکل شده استاندارد
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 های تغییرات مقادیر متعلق به معیارسازی فازی دامنهگذاری و استانداردارزش. 2 جدول

های نقشه

 معیار

 در تابعنمایش درجه عضویت 

 فازی
(0       ) 

نوع تابع 

 فازی
 توضیحات نام تابع فازی

 شیب

 

 سیگموئیدل کاهشی

 14مطلوبیت طبقات شیب)صفر تا 
درصد( با درجه عضویت برابر 
یک؛ شروع روند کاهشی از 

 54درصد به باال تا  14طبقات 
درصد و نبود مطلوبیت در طبقات 

باال با درجه  درصد به 54شیب 
 عضویت صفر در عدد فازی

 فاصله از جاده

 

 
 

 خطی کاهشی
موازات فاصله  روند کاهشی به

 گرفتن از جاده

 کاربری اراضی

 

 خطی افزایشی

های از نوع مرتع باالترین زمین
امتیاز)درجه عضویت یک در عدد 
فازی( و از نوع مسکونی و دیگر 

ترین امتیاز)درجه ها پایینکاربری
 عضویت صفر در عدد فازی(

 

      

 منبع: محاسبات نگارندگان               
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 های استانداردشده فازیهای معیار و نقشهنقشه. 7 شکل

 
 

ی چند شاخصه، تعیین وزن ریگ میتصمدر فرآیند 
از اهمیت کلیدی برخوردار است. در این مفهوم  ها شاخص

هدف از وزن دهی، آن است که اهمیت هر شاخص را نسبت 
 ,Thampi)ی دیگر بتوان ارزیابی کردها شاخصبه 

های گردشگری گزینی دهکدهدر تحلیل مکان(.  2005:4
ی متعددی چون کاربری اراضی، شیب، شبکه ها شاخص

ی رگذاریتأثهستند که  ثرمؤارتباطی، مخاطرات محیطی و... 
ها متفاوت گزینی این سایت هریک از معیارها در مکان

. در تحقیق (084: 1898 ،یو غالم الندهیگ ی)غفاراست
  حاضر از روش مقایسات زوجی در تعیین وزن معیارها استفاده 

 

 
 

قالب مدل زوجی در  صورت به ها سهیمقاشده است و تمام 
 افزار نرمانجام پذیرفت. در  (AHP)تحلیل سلسله مراتبی 

از فن مقایسه جفتی برای  WEIGHTایدریسی، ماژول 
 دوها  ( استفاده شد. شاخص1ها)با مجموع وزن دهی به معیار

برای تحلیل تناسب زمین  ها آناهمیت نسبی  بر اساس دو  به
ی ممکن بین دو ها بیترککه تمام  آن از  پسمقایسه شدند؛ 

و نسبت  ها وزنشاخص مقایسه شد، توسط ماژول مذکور، 
توافق محاسبه شد. شاخص سازگاری در مقایسه زوجی 

شد که با توجه  43/4صورت گرفته در پژوهش حاضر معادل 
(.8است)جدول قبول قابلمدل نهایی  1/4به کمتر بودن آن از 

 منظور ایجاد دهکده گردشگری ناسب زمین بهت لیدر تحلوزن معیارهای مورد استفاده . 3 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 منبع: محاسبات نگارندگان            
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 معیار

 وزن هر معیار 192/4 477/4 495/4 472/4 172/4 194/4 431/4 401/4 141/4

 رتبه هر معیار 1 3 5 7 8 2 7 9 0
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دهی، معیار شیب و با توجه به خروجی نهایی مدل وزن
دارای  194/4و  192/4کاربری اراضی به ترتیب با امتیاز 

دارای کمترین  401/4بیشترین وزن و فاصله از گسل با امتیاز 
 وزن است. 

الیه نهایی مکان بهینه دهکده گردشگری، بعد برای تهیه 
پوشانی یابی با عملیات هم های مربوط به مکاناز تهیه الیه

 Arcدر محیط  Calculatorها با استفاده از دستور الیه

GIS ها اقدام شده و نتیجه حاصل به دست به جمع این الیه
آل منفی و ها از ایده ( فاصله پیکسل7( و )5های)آمد. شکل

( نشانگر نقشه 7دهند. شکل)مثبت را در سطح منطقه نشان می
بندی شده از تناسب اراضی برای احداث دهکده  نهایی اولویت

گردشگری در محدوده جنگل میرآباد است که با استفاده از 
نامناسب( و  کامالًصفر)طبقه  حدفاصلدر  TOPSISتکنیک 

دست آمده، هشده است. در نقشه ب یهتهمناسب(  کامالًیک)طبقه 
تر باشد، نشانگر هر پیکسل که نمره آن به عدد یک نزدیک

های تر پیکسل برای اختصاص به دهکدهشرایط مطلوب
تناسب نیاز برای اختصاص زمین به   گردشگری است، که به

کاربری مذکور در یک محدوده مشخص و با در نظر گرفتن 
در انتخاب گیران  تواند راهنمای عمل تصمیمقیود محدودیت می

بندی فضای بهینه برای احداث دهکده گردشگری باشد. طبقه
 گرفته انجامکالس  5موجود در سطح محدوده جنگل میرآباد در 

مناسب( باالترین های باکالس پنج)کالس کامالاست. محدوده
اولویت را جهت احداث فضاهای توریستی در سطح محدوده 

به سمت کالس  دهند و با حرکتجنگل میرآباد نمایش می
یک)کالس کامال نامناسب( از کیفیت مکان جهت استقرار 

 شود. دهکده توریستی کاسته می

 
بندی شده جهت توسعه مناطق بررسی سطوح اولویت

 صورت بهدهد که این سطوح ( نشان می7گردشگری در شکل)
توانند در رابطه با الگوی توسعه پراکنده و نامنسجم بوده و نمی

برای فضاهای توریستی قابلیت کاربرد مناسبی داشته باشند. لذا 
 144در  144های  رفع این مشکل اقدام به تهیه نقشه سلول

متری شد)معادل یک هکتار(. هر سلول از این شبکه، ارزش 

بیشتر،  ارزش باهای گذارد و سلولخاصی را به نمایش می
)دهکده گردشگری( نظر موردنشانگر آن است که برای کاربری 

 دار مارکهای سلول، مثال عنوان به(. 3)شکل ارزش باالیی دارند
(A, B, C) های توانند جهت توسعه و ایجاد دهکدهمی

های یک گزینه، در مقایسه با سایر گزینه عنوان  بهگردشگری 
 دیگر، مدنظر قرار بگیرند. 

 
 

  

 ایدئال مثبتها از مقدار نقشه فاصله پیکسل. 8 شکل    ها از مقدار ایدئال منفینقشه فاصله پیکسل. 7 شکل
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 خروجی نهایی مدل تاپسیس برای ایجاد دهگده گردشگری .0 شکل

 

 
 متری 144در  144بندی تناسب زمین برای ایجاد دهکده گردشگری در قالب پیکسل اولویت. 6 شکل

 
 بهیابی مکانترین مسائلی که پس از انتخاب و از مهم

قرار گیرد، بررسی حدود مطابقت  توجه موردباید  GISیله وس 
شده با واقعیت و شرایط منطقه است که در این مناطق تعیین

پژوهش برای بررسی این موضوع، عالوه بر انجام بازدیدها و 

افزار گوگل دار در محیط نرمهای مارکمطالعات میدانی، محدوده
 شده  داده( نشان 9) گرفتند که در شکلی قرار بررس موردارث 

 است. 
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 افزار گوگل ارثدر محیط نرم شده برای ایجاد دهکده گردشگری در جنگل میرآباد های گزینشسایت. 6 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
ترین راهبردهایی که اخیراً برای تقویت نواحی یکی از مهم

شده توسعه و   محروم روستایی و دارای قابلیت توسعه مطرح
های گسترش گردشگری در مناطقی است که دارای پتانسیل

گردشگری است. گسترش صنعت گردشگری الزم برای توسعه 
تواند هایی که توانایی بالقوه جذب گردشگر را دارند، میدر مکان

جانبه جوامع عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه به
میزبان به کار گرفته شود. در این راستا الزم است که جهت 
 رونق توسعه گردشگری در این مناطق  اقداماتی ویژه صورت

پذیرد که هم جوابگوی نیاز گردشگران باشد و هم زمینۀ الزم 
در راستای رشد اقتصاد گردشگری این مناطق را فراهم آورد. از 
جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد احداث 

های گردشگری در مناطق دارای قابلیت توسعه دهکده
جهت گردشگری است. در این خصوص انتخاب مکان مناسب 

ها در این رابطه ها، از جمله اولین اقدامجانمایی این گونه سایت
 است.

هایی که در فرآیند منظور با مرور معیارها و شاخص بدین
یابی دهکده گردشگری در محدوده جنگل میرآباد  مکان

اقدام شد و در  ها آنهای معیار از تأثیرگذار بودند، به تهیه نقشه
های ها در نقشه یتوضع  صورتدیر و ادامه دامنه تغییرات مقا

گذاری و  شده با یک نظم و اسلوب مشخصی ارزش معیار تهیه 
ترین با این کار که یکی از مهم درواقعاستانداردسازی شدند. 

مراحل انجام تحقیق بود، اطالعات ورودی مورد نیاز در استفاده 
از قواعد تحلیل چند معیاری در تعیین مکان مناسب جهت 

ای فراهم  شده  دهکده گردشگری، به شکل پردازش احداث

های مطرح در گردید. تمرکز بیشتر بر روی معیارها و شاخص
باعث شد که زوایای پنهان در  بحث موردرابطه با موضوعات 

یابی،  در فرآیند مکان ها آنکارگیری  مورد اهمیت و نحوه به
یه الزم پا تر شده و دانشپیش برای نگارندگان، روشناز بیش 

ی معیارها در فرایند تکنیک مقایسات زوجی دهوزنجهت 
فراهم آید. در مرحله بعد برای ارزیابی تناسب زمین به منظور 

ی چندمعیاری ریگ میتصماحداث دهکده گردشگری فنون 
TOPSIS  افزار نرمدر محیط GIS  به کار گرفته شد. در

-مرحله آخر، به دلیل پراکندگی و نامنسجم بودن سطوح اولویت

توانست در رابطه با الگوی توسعه فضاهای شده که نمیبندی
توریستی قابلیت کاربردی مناسبی داشته باشد؛ اقدام به تهیه 

متری شد که هر سلول از این  144در  144های  با سلول نقشه
 باهای گذارد و سلولرا به نمایش می شبکه، ارزش خاصی

 موردگر آن است که برای کاربری بیشتر، نشان ارزش

یت درنها)دهکده گردشگری( از ارزش باالیی برخوردارند و نظر
مکان پیشنهادی برای احداث دهکده  عنوان بهسایت  8

 گردشگری معرفی شدند.
 

 منابع
، عقیقی، کار، افشین، کرمی، محموداردکانی، طاهره، دانه

(. 1894حسین، رفیعی، غالمرضا و عرفانی، ملیحه)
گیری چند بندی خلیج چابهار با استفاده از مدل تصمیم زون

مجله آمایش جغرافیایی متغیره جهت کاربری تفرج متمرکز. 
 .1-24(، 1) 1، فضا

(. 1835الدین و مهدوی، داوود)افتخاری، عبدالرضا رکن
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یی با استفاده از مدل راهکارهای توسعه گردشگری روستا
SWOT  .)مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک(

 . 1-84( ، 14)  2، فصلنامه مدرس علوم انسانی
های گردشگری  تحلیل فضایی جاذبه(. 1837بیرانوند، اسماعیل)

ارشد. گروه  نامه کارشناسی. پایانآباد طبیعی شهرستان خرم
علوم جغرافیایی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه 

 اصفهان. 
گیری های تصمیمکاربرد روش(. 1839پورطاهری، مهدی)

 . تهران: انتشارات سمت. چندشاخصه در جغرافیا
زاده، محمدمهدی و کیومرثی، تقوایی، مسعود، تقی

فاده های گردشگری با استیابی دهکده(. مکان1894حسین)
)نمونه  SWOTاز سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل 

ریزی  جغرافیا و برنامهمجله . موردی: ساحل دریاچه کافتر(
 . 99-124 ،(22)2 ،محیطی

. ریزی صنعت گردشگریمبانی برنامه(. 1837حیدری، رحیم)
 تهران: انتشارات سمت. 

-(. مکان1898) طاووسی، تقی، رحیمی، دانا و خسروی، محمود

رود موردی: های مناسب اکوتوریستی)مطالعه یابی پهنه
های مجله پژوهشی گردشگری استان تهران(. ها دره

 .701-774(، 0)8، روستایی
زاده، مصطفی و  خادم، الهام، رنگزن، کاظم، کابلی عزیزی

بندی مکانیابی دهکده  رتبه(. 1897) زاده، ایوب تقی
 طی به روشمحی گردشگری با تاکید بر معیارهای زیست

FTOPSIS (مطالعه موردی شهرستان شوش .) نشریه
 . 175-131(، 13)15،  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

(. مقایسه 1898گیالنده، عطا و غالمی، عبدالوهاب ) غفاری
کارآیی فنون تحلیل چند معیاری در بررسی تناسب 

یابی محل دفن پسماندهای موردی: مکانارضی)مطالعه 

(، 07)2،های جغرافیای انسانیپژوهششهری شیراز(. 
003-027 . 

در طرح و  MCDM(. کاربرد فنون 1894غالمی، عبدالوهاب)
های مناسب در امر بازیافت و دفن بندی گزینهاولویت

ارشد. گروه علوم  نامه کارشناسی. پایانپسماندهای شهری
 یلی.جغرافیایی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه محقق اردب

سیستم اطالعات جغرافیایی و (. 1837اصل، منوچهر) زاده فرج
 . تهران: انتشارات سمت. ریزی توریسمکاربرد آن در برنامه

شهرکی، گوهر،کهرم، اسماعیل و لقایی،  فروزنده
گردشگری در  یابی طراحی دهکده(. مکان1894حسنعلی)

(، 18)8، زیست مجله علوم و تکنولوژی محیطدره عشق. 
99-38. 

. تهران: درآمدی بر جهانگردی(. 1834محالتی، صدرالدین)
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.

پور، آزاد و نظر، مامند، آریانمرادی، نصرت، خوش
یابی دهکده (. مکان1898) نامیوندی، مهدی صفری

های گیری از تکنیک گردشگری در ساحل سد مهاباد با بهره
GIS ،AHP  وSWOT .ریزی مجله پژوهش و برنامه

 . 25-83(، 2) 7،  روستایی
، سیدمجتبی و رنجبرفردویی،  موسوی، سیدحجت، شریفیان

 مرنجاب منطقه اراضی تناسب (. ارزیابی1897ابوالفضل)
پژوهشی  -فصلنامه علمیگردشگری.  دهکده احداث جهت

 . 179-139(، 7)2، گردشگری و توسعه
حسین و احدنژاد، محسن میرجزایی، نسرین، میرموسوی، 

 ییروستا یگردشگر یها دهکده یابی مکان (.1898)
، مجموعه سد افوس :یمطالعه مورد دن،یشهرستان فر

-53)اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبزمقاالت 
 (. همدان: دانشکده شهید مفتح.72
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