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دانشجوي دكتري جغرافیا – برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه اصفهان

چكیده:

عنوان يك كاركرد جديد جهت توسعه گردشگري با توجه به

افول فعالیتهاي كشاورزي ،پايین آمدن سطح درآمد و اشتغال در

وجود جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و طبیعي در اين بخش ميتواند

اين فعالیتها ،افزايش بیكاري ،خروج نسل جوان و افراد داراي

در صورت سرمايهگذاري ،موجب ايجاد فرصتهاي شغلي ،تعادل

تحصیالت باالتر از اجتماعات روستايي؛ بافت و ساختار اين نواحي

نسبي در توزيع درآمد و بكارگیري مردم محلي ،جذب بیشتر

را به مخاطره انداخته است.در اين شرايط گردشگري روستايي از

گردشگران ،افزايش درآمد روستايیان و ايجاد اشتغال پايدار در

راهبردهاي موثر جهت تجديد حیات اقتصاي ،اجتماعي و حفظ

منطقه مورد مطالعه گردد.

بافت و ساختار اين نواحي است كه عالوه بر حفظ ارزشها ،با

كلمااا

ايجاد فرصتهاي شغلي ،كسب درآمد و توسعه ساختارهاي

كلیاادي :اماااكن تفريحااي ،اقتصاااد روسااتايي ،توسااعه

روستايي ،اوقات فراغت.

زيربنايي ،امكان توسعه پايدار و يكپارچه روستايي را فراهم ميكند.
در راستاي توسعه گردشگري در روستاها وجود جاذبه و معرفي
صحیح جاذبهها به همراه ايجاد تأسیسات زيربنايي و تسهیالت

 -1مقدمه

تفريحي -اقامتي جهت جذب گردشگر امري ضروري است .اين

امروزه گردشگري به عنوان بخش جدايي ناپذير از اقتصاد

پژوهش با هدف امكان سنجي استقرار اماكن تفريحي -اقامتي به

جوامع مختلف محسوب ميشود ( .)Murphy,1985:5تا

منظور توسعه گردشگري در مناطق روستايي بخش مركزي

سال  6322نزديك به 693میلیون نفر در صنعت گردشگري

شهرستان دره شهر انجام گرفته است .جهت مكان يابي اماكن

دنیا مشغول به كار بودهاند و اين صنعت توانسته است سهمي

تفريحي  -اقامتي در منطقه مورد مطالعه از روش  AHPاستفاده

برابر با  23/6درصد از تولید ناخالص داخلي جهان را به خود

شده است .كه  7شاخص جهت مورد بررسي قرار گرفت و نتايج

اختصاص دهد و از رشد  2/6درصدي برخوردار شود (رحیم

تحقیق نشان ميدهد ايجاد منطقه ويژه گردشگري و استقرار اماكن

پور.)6 ،2076 ،

تفريحي – اقامتي به ويژه در قسمتهاي شمال شرقي و مركزي
بخش كه از لحاظ  7شاخص مناطق بهینه تشخیص داده شده ،به

نويسنده مسئول :صديقه هاشمي ،دانشجوي دكتري جغرافیا – برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه اصفهانsedigheh.hashemi65@gmail.com ،

97

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطي  -سال دوم – شماره هفتم  -پايیز 2076

گردش مالي حدوداَ  5/5تريلیون دالر ،به بزرگترين و

سطح كالن منافع اقتصادي مانند افزايش درآمدهاي مالیاتي،

متنوعترين صنعت جهان تبديل شده ،به طوريكه در بیش از

سرمايه گذاري و كمك به تراز پرداختها )(Prentice,2003

253كشور ،گردشگري يكي از  5منبع مهم كسب ارز خارجي

و در اقتصاد خرد به ارائه فرصتهايي جهت اشتغال مستقیم و

است و در بیش از  23كشور ،رتبه اول را به خود اختصاص

غیرمستقیم ) (Mathieson and wall,2006افزايش درآمد

داده است (موحد و كهزادي،2007 ،ص  .)02پیشبیني ميشود

سرانه مردم ) (Shaw ,2000همچنین توسعه كارآفريني

كه گردش مالي آن در سال  6329به  7/5تريلیون دالر برسد.

جهت رشد اقتصادي)(Holden,2008و گسترش زيرساختها

اين صنعت به علت خاصیت اشتغالزايي ،رشدهاي اقتصادي را

را به همراه دارد (.(Dumont,2005

در سراسر جهان ايجاد ميكند .به طوريكه توسعه آن به يك

مطالعات انجام شده در زمینه توسعه روستايي از جمله

هدف مهم براي بیشتر دولتها تبديل شده است.در سطح

مطالعات سازمان بینالمللي كار كه از اوايل دهه  2793آغاز

جهاني اين صنعت  23/9درصد از تولید ناخالص داخلي در سال

شده است بر افزايش درآمد در میان روستائیان ،لزوم سمت

 6339را به خود اختصاص داده و انتظار ميرود كه در سال

دادن توسعه به سوي اشتغال بیشتر ،برآوردهكردن نیازهاي

را به خود

اساسي مردم ،فقر زدايي و ...تاكید دارند .از راهبردهاي

اختصاص دهد (.)2008:180 Chiang Lee ,at al,

شناخته شده در راستاي رسیدن به توسعه روستايي ،رونق

27

گردشگري روستايي است .گردشگري روستايي كه آن را

در سال  6323تعداد  0217میلیون نفر(  610درصد از كل

يك رهیافت جايگزين براي نیل به توسعه پايدار روستايي

شاغلین) به طور مستقیم در صنعت گردشگري و تعداد 60519

ميدانند (غنیان و همكاران .)79 :2007،بسیاري از اجتماعات

میلیون نفر ( 012درصد از كل شاغلین) در اقتصاد گردشگري

روستايي ،گردشگري را به عنوان ابزاري براي محافظت از

به طور مستقیم و يا غیرمستقیم مشغول فعالیت بودهاند و اين

منابع طبیعي ،استراتژي براي توسعه اقتصادي و حفظ ارزشهاي

اعداد براي ايران به ترتیب  579هزار نفر (619درصد از كل

اجتماعي ،در نظر ميگیرند .بورك 63و اللوف 62معتقدند

شاغلین مستقیم) و  212میلیون نفر ( 919درصد از كل شاغلین

كه گردشگري ميتواند وسیله مهمي براي نشان دادن تنزل

مستقیم وغیرمستقیم) ذكر شدهاند و پیش بیني ميشود كه در

اقتصادي روستاها باشد .بنابراين سرمايهگذاري در گردشگري

سال  6363تقريبا از هر  22نفر يك نفر به طور مستقیم و

فقط به عنوان ابزاري براي تفريح و گذران اوقات فراغت

غیرمستقیم در صنعت گردشگري مشغول به كار باشند و اين

گردشگران در روستاها مطرح نميباشد بلكه روشي براي

امر نشاندهنده ظريف باالي اين صنعت براي اشتغالزايي

توسعه روستاها است (طالب و همكاران .)63 :2009،به منظور

است(.(World Travel &TourisCounci, 2010:6

افزايش درآمد و ايجاد يك جامعه همگن در مناطق روستايي

امروزه گردشگري به عنوان يكي از سريعترين صنايع در حال

كمتر توسعه يافته ،گردشگري روستايي به عنوان يك عامل مهم

رشد در جهان نقش مهمي را جهت دستيابي به توسعه پايدار

در كاهش فقر ،توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست جهت

ايفا مينمايد)  (WTO,2008و به يك كاتالیزوري مهم

دستیابي به توسعه روستايي مورد توجه واقع شده است

جهت توسعه جوامع شناخته شده ))Camfield,2009و در

( .)Su ,2011: 1در اين میان ،براي توسعه صنعت گردشگري
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عالوه بر وجود جاذبهها ،وجود تسهیالت و تاسیسات امري

محدوده مورد بررسي

ضروري است .خدمات اقامتي اصطالحي براي تهیه تسهیالت

محدوده مورد پژوهش بخش مركزي شهرستان درهشهر است

خواب و استراحت با محوريت تجاري كه در صنعت

كه در مختصات جغرافیايي  99درجه و  26دقیقه تا  99درجه

گردشگري و مهمانياري به كار ميرود .اسمیت 66و بسیاري

 05دقیقه طول شرقي و  00درجه  6دقیقه تا  00درجه  25دقیقه

از نويسندگان ديگر از جمله مكینتاش 60و گولدنر 69بر اين

عرض شمالي قرار دارد .اين منطقه از شمال به رودخانه

موضوع تاكید كردهاند كه خدمات اسكان و پذيرايي در

سیمره ،از جنوب به ارتفاعات كبیركوه ،از غرب به بخش

صنعت گردشگري يكي از پیچیدهترين و پوياترين بخشهاي

بدره و از شرق به شهرستان پلدختر محدود ميشود و داراي

اين صنعت است كه اگر از سوي جامعه میزبان به خوبي فراهم

 05روستا با جمعیت  22066نفر (سرشماري نفوس و مسكن،

شوند ،عاملي موثر در جذب گردشگران خواهند بود(كاظمي،

 )2073است .از جمله نقاط قوت اين منطقه وجود آثار متعدد

.)95:2002

تاريخي وطبیعي داشتن آثار تاريخي از جمله شهرتاريخي

استان ايالم نیز از قديميترين مراكز استقرار جمعیت و داراي

مدكتو (مهرجان قذق است) و نیز نزديكي به مراكز تاريخي و

جاذبههاي متنوع تاريخي و طبیعي است .اما به دلیل ضعف

تمدني گردشگرپذير استان اهواز و لرستان است ونیز عبور

سرمايهگذاري دولتي و خصوصي ،عدم معرفي جاذبهها،

محورهاي مهم به استان از اين منطقه است.

دوري از مركز و انزاواي جغرافیايي و قوع جنگ تحمیلي،
كمبود امكانات ،تسهیالت رفاهي و تجهیزات زيربنايي در
عرصه گردشگري كشور جايگاه واقعي خود را پیدا نكرده
است .بخش مركزي شهرستان درهشهر داراي 22066نفر
جمعیت (سرشماري نفوس و مسكن )2073 ،است .مهاجرت
روستايي ،بیكاري فراوان ،تغییرات اقلیمي وخشكسالي پيدرپي
سالهاي اخیر ،نرخ پايین بهرهوري كشاورزي ،فقر گسترده ،از
جمله مشكالت منطقه هستند.اين در حالي است كه اين منطقه
با داشتن تمدن قديمي و جاذبه تاريخي و طبیعي از جمله شهر
تاريخي سیمره ،پل گاومیشان ،سراب درهشهر ،جنگلهاي

روش شناسي تحقیق

بلوط ،وجود كوههاي بلنديكه ادامه ارتفاعات كبیركوه هستند،

نوع تحقیق كاربردي و روش انجام آن با توجه به ماهیت و

ميتواند نقش مهمي را در توسعه گردشگري روستايي و ايجاد

اهداف پژوهش توصیفي -تحلیلي است.نوع نگرش به پديدهها

اشتغال براي نسل جوان جوياي كار اين منطقه فراهم كند.

و بررسي اثرات متقابل به صورت ساختاري  -سیستمي

در راستاي اين پژوهش سوال زير مطرح ميشوند:

ميباشد .اطالعات مورد نیاز ،از منابع متعدد كتابخانهاي و نیز

آيا محدوده مورد مطالعه پتانسیلهاي الزم جهت استقرار

مطالعات میداني گردآوري شده است .در اين پژوهش

اماكن تفريحي و اقامتي را دارا ميباشد؟

اطالعات مورد استفاده اطالعات تحلیلي و مكاني است .جهت
تجزيه و تحلیل اطالعات هم از روش وزني) (AHPاستفاده

22
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شده است .در تحقیق حاضر و جهت پاسخگويي به اين سوال
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كه آيا محدوده مورد مطالعه پتانسیلهاي الزم جهت استقرار

ورودي دريافت و وزنهاي مورد نظر به عنوان خروجي تولید

اماكن تفريحي و اقامتي را دارا ميباشئد؟ از مدل  AHPاستفاده

ميكند ( .(Malczewski, 1999; 157در اين ماتريس

شده است .اين مدل براساس ساختار دهي سلسله مراتبي

مقايسه دوتايي براي تعیین وزن نهايي هريك از معیارها شكل

عناصري ميباشد كه در مساله تصمیم دخالت دارند،

گرفته و ضريب سازگاري يا نسبت توافق ماتريس مقايسه

سادهترين سلسه مراتب شامل سه سطح ميباشد.

دوتايي براي منطقه مورد مطالعه  cr=3/3502محاسبه شد.

الف) تولید ماتريس مقايسه دوتايي
ب) محاسبه وزنهاي معیار
ج) تخمین نسبت توافق است ،كه در زير اين مراحل ،براي
مكانیابي مراكز تفريحي -اقامتي منطقه دنبال شده و نتیجه آن
در محیط  GISبراي تعیین مكانهاي مناسب و نامناسب براي
استقرار مراكزاقامتي و تولید نقشههاي خروجي مكانيابي
مورد استفاده قرار گرفته است.
در واقع مقايسه زوجي به عنوان اساس فرايند سلسله مراتبي
شناخته ميشود .در اين مرحله هر سطح نسبت به عنصر

نقشه ( .)2موقعیت بخش درودزن در تقسیمات سیاسي

مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجي مورد مقايسه
قرار گرفته است.
جدول ( : )2مقايسه كمیتي توماس ال ساعتي براي مقايسه دودويي گزينهها
تعريف

میزان اهمیت

ترجیح يكسان

2

كمي مرجح

0

ترجیح بیشتر

5

ترجیح خیلي بیشتر

9

كامال مرجح

7

ترجیحات بینابین

2،9،6،0

نقشه ( :)6پراكنش نقاط روستايي در دهستانهاي بخش درودزن

مأخذ :توفیق 69 :2090به نقل از توماس ال ساعتي

 -4بحث
 -1-4سطح بندي سكونتگاهي

يافتههاي تحقیق

 -1-1-4روش اندازه جمعیات باه عناوان شاا

تولید ماتريس مقايسه زوجي يا دوتايي

مركزيت

به منظور تعیین اهمیت نسبي معیارها در هر مرحله از سلسه

كاركردهاااي خاادماتي در نقاااط روسااتايي و شااكل گیااري و

مراتب از مقايسه دوبه دو استفاده ميشود.اين روش در

تداوم آن وابسته به استفاده كننده آن است از اين لحااظ اسات

بردارنده يكسري مقايسات دو به دو به منظور ساختن ماتريس

كه میزان جمعیت در اين نقاط به عنوان عنصر استفاده كننده يا

تناسب است .اين ماتريس تعدادي مقايسه دوتايي را به عنوان

عامل تقاضا ياك رابطاه مساتقیمي باا میازان و انادازه و تاداوم
06
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خدمات دارد .پس هر چه جمعیت و مصرف كننده و تقاضااي

موجود در میان گروههااي مختلاف ساكونتگاهي باا توجاه باه

خدمات بیشتر باشد میزان عرضه و نوع خدمات نیز متناساب باا

شاخص جمعیت بدست آمده است.

تقاضا خواهد بود .يا هر چه جمعیت (تقاضا) كام باشاد میازان

نتااايج حاصاال از اياان سااطح بناادي و مقايسااه آن بااا انااواع

عرضه و نوع خدمات نیز متناسب با تقاضا خواهاد باود .ياا هار

كاركردهاي مستقر در ساكونتگاههاي بخاش درودزن حااكي

چه جمعیت (تقاضا) كم باشد میزان عرضه و نوع خادمات نیاز

است كه میان اين دو تفاوتهاي آشكاري وجود دارد.

كاهش مييابد .پس جمعیت به عنوان ياك عامال قاوي باراي

سازند زمین شناسي

جذب خدمات (تقاضاي خدمات) است .روش اندازه جمعیات

زمین به عنوان بستر تمام فعالیتهااي عوامال زناده و غیرزناده

به عنوان يكي از روشهاي انتخاب مكان براي خدمات رساني

نقااش مهمااي در اسااتقرار سااكونتگاهها دارد .در جاادول ()9

مورد توجه قرار مايگیارد .در ايان روش ،انادازه جمعیات باه

مشاهده ميشاودكه؛ باه ساازند گچسااران باه علات اساتحكام

عنوان شاخص مركزيت تعیین كننده نقاط مركزي براي مركاز

بیشتري كه دارد؛ بیشترين ارزش( )7و سازند آهكي امام حسن

خدماتي است و جمعیت آن مركز تا حدودي مانعكس كنناده

و آبرفتي به دلیل سست باودن ايان ساازند كمتارين ارزش ()2

و كاااركرد روسااتا در جوابگااويي بااه سااطح نیازهاااي خاادمات

داده شده است

رفاهي است ،باه عناوان معیااري مناساب باراي رشاد و توساعه

فاصله از گسل

خدمات عمومي محسوب ميشود .و ميتاوان از آن باه عناوان

جدول ( )5ارزشگاذاري بار اسااس فاصاله از گسال را نشاان

روشي جهت تعیین روستاهاي مركزي در بین روستاهاي ماورد

ميدهد .مطاابق ايان جادول در مكاانياابي امااكن تفريحاي و

مطالعه استفاده كرد.

اقامتي در منطقاه ،فاصاله  + 23333متاري ،باه عناوان بیشاترين

بر پايه اين روش سكونتگاههاي بخش درودزن را مايتاوان بار

امتیاز و فاصله  3-6533به عنوان كمترين ارزش در نظر گرفتاه

اساس جدول  ...سطح بنادي نماود .ايان ساطح در مكاانهااي

شده است .نقشه ( )6مكانهاي بهینه براساس فاصله از گسل را
نشان ميدهد.

جدول ( : )6ماتريس مقايسه دوتايي معیارهاي بكار رفته در مكانیابي اماكن تفريحي –اقامتي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)
زمین شناسي
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رودخانه ها

جهت شیب
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جدول (: )9ارزشگذاري بر حسب سازندها(مأخذ :يافتههاي تحقیق)
2
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وزن معیارها

سازند آهكي امام حسن

آسماري،

رسوبات درياچه اي

آغاجاري

گچساران

نوع سازند

نقشه ( :)2وزن دهي بر اساس نوع سازندهاي زمینشناسي بخش مركزي(يافته هاي تحقیق)
جدول ( :)5ارزشگذاري بر اساس فاصله از گسل(مأخذ :يافتههاي تحقیق)
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نقشه ( :)6وزن دهي شده مكانهاي بهینه براساس فاصله از گسل در بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

عامل شیب زمین

اين مطالعه مكانيابي اماكن تفريحي و اقامتي در شیب 3-6

شیب از جمله عواملي است كه بر فرسايش ،پیدايش خاك و

درصد داراي باالترين امتیاز و شیب باالتر از  26درصد داراي

جذب آب و تامین ذخیره رطوبتي ،رشد پوشش گیاهي و

كمترين امتیاز هستند .نقشه ( )0مكانهاي بهینه براساس درصد

نهايتا آفتابگیري و خلق چشم اندازهاي بديع و طبیعي تاثیر

شیب را نشان ميدهد.

فراواني دارد .بنا به گفته كارشناسان ،هزينه ساختوساز در
مناطق داراي شیبهاي تند تا حد چشمگیري افزايش مييابد .در
جدول ( :)2ارزشگذاري براساس درصد شیب (مأخذ :يافتههاي تحقیق)
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نقشه ( :)0وزن دهي شده مكانهاي بهینه براساس درصد شیب در بخش مركزي (يافتههاي تحقیق)

جهت شیب

كوهنوردي ايفا ميكند .در محدوده مورد مطالعه بیشترين

جهت شیب به عنوان يك عامل طبیعي موثر در مكانيابي

امتیاز در تعیین مكان بهینه به جهت شمال براي استقرار مكان

اماكن تفريحي و اقامتي ،يكي از شاخصهاي مورد استفاده در

بهینه تفريحي اختصاص يافته است و كمترين امتیاز مربوط به

اين پژوهش است .جهات مختلف شیب هركدام داراي مزاياي

جهتهاي جنوب و جنوب غربي داده شده است.

خاص خود هستند .شیبهاي شمالي داراي كاربردهاي زيادي
در مكانيابي اماكن تفريحي خصوصا احداث پیست اسكي و
جدول ( :)9ارزشگذاري براساس جهت شیب (مأخذ :يافتههاي تحقیق)
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وزن معیارها

جنوب و جنوب غرب

غرب

شمال شرق ،شرق،

شمال شرق

شمال،شمال غرب

جهت شیب
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نقشه ( :)9وزن دهي شده مكانهاي بهینه براساس جهت شیب در بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

عامل فاصله از رود انه (دسترسي به آبهاي سطحي)

مراكز اقاامتي و تفريحاي باا انادك سارمايهگاذاري مايتاوان

از جمله عواملي كه از دير باز نقش مهماي را در مكاانگزيناي

گردشگران بیشتري را به ناحیه جذب كرد .اما اثارات منفاي از

شهرها و روستاها به عهاده داشاته آب اسات .از آنجاا كاه آب

جمله مخاطرات ناشي از منابع آب از جمله سیل را نبايد از نظر

ضروريترين ماده حیاتي به شامار مايرود ،لاذا مراكاز تجماع

دور داشت .لذا همانطوريكه در جادول  0مشااهده مايشاود،

انساني اعم از شهري و يا روستايي محل استقرار اولیاه خاود را

فاصله  03متري از رودخانههاا باه دلیال بااال آمادن ساطح آب

عمدتا در كنار آب درياهاا و رودخاناههاا انتخااب نماودهاناد.

رودها و طغیانهاي رود كمترين امتیااز و فاصاله  +263متاري،

رودهااا از جملااه زيباااييهاااي مسااحور كننااده طبیعاات هسااتند.

داراي بیشترين ارزشگذاري هستند .نقشه 5-9مكانهاي بهیناه

فضاي سبز اطراف آنهاا و نیاز مااهیگیري و شانا و ....آن را باه

براساس فاصله از آبراههها را نشان ميدهد

يكي از تفرجگاههاي مردم تبديل كرده است كه ميتواناد هار
ساااله پااذيراي گردشااگران زيااادي باشااد .اسااتفاده از پتانساایل
رودها براي جذب گردشگر هزيناه چناداني نادارد و باا ايجااد
جدول ( :)0ارزشگذاري فاصله از رودخانهها(مأخذ :يافتههاي تحقیق)
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نقشه ( :)5مكانهاي بهینه براساس فاصله از آبراههها در بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

كاربري اراضي

(فیضي زاده و همكاران2002،ص .)7،با توجاه باه محادوديت

كاربري اراضي شامل انواع بهرهبرداري از زمین به منظور رفاع

خاااك وگسااترش جمعیاات ،اراضااي باااير محاادوده بااه عنااوان

نیازهاي گوناگون انسان است .يكاي از پایش شارطهاي اصالي

بهترين مكان باراي اساتقرار امااكن تفريحاي -اقاامتي در نظار

براي استفاده بهینه از زمین ،اطالع از الگوهاي كاربري اراضاي

گرفته شده است.

و دانستن تغییارات هركادام از كاربريهاا در طاول زماان اسات

00
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نقشه ( :)2مكانهاي بهینه بر اساس كاربري اراضي بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

مراكز جمعیتي

اختیار گردشگران قرار ميدهند ،از اين رو گردشگران تمايل

مراكز شهري و روستايي به علت تجمع نهادهاي مدني و

بیشتري به اقامت در شهرها و يا در نزديكي آنها دارند .لذا در

زيرساختهاي اجتماعي محل مناسب براي جذب گردشگران

مكانیابي مراكز تفريحي بايد دسترسي و فاصله از شهرها مد

هستند كه بايد در مكانيابي مورد توجه خاص از سوي برنامه-

نظر قرار گیرد.

ريزان قرار گیرند .اين مناطق امكانات و تسهیالت بیشتري در
جدول ( :)7مكانهاي بهینه بر اساس فاصله از مراكز جمعیتي(مأخذ :يافتههاي تحقیق)
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نقشه ( :)9مكانهاي بهینه براساس فاصله از مراكز جمعیتي در بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

دسترسي به مكانهاي گردشگري (توريستي)

آن اجتناب ميكنند .از اين رو دسترسي و نزديكي به جاذبهها

مراكز اقامتي بعنوان مبدا و مقصد گردشهاي روزانه از اهمیت

آنها بايد در مكانيابي اماكن تفريحي و اقامتي از سوي برنامه-

بسیاري برخوردارند.گردشگران بعد از ورود به مقصد مكاني

ريزان مورد توجه قرار گیرد .طبق جدول ( )23در مكانيابي

را براي استراحت و اقامت بر ميگزينند كه اين مكان هسته

اماكن تفريحي –اقامتي منطقه مورد مطالعه فاصله 3تا6333

اصلي فعالیت آنان را تشكیل ميدهد .بنابراين گردشگران

متري داراي بیشترين امتیاز و فاصله  +0333داراي كمترين

عالوه بر كیفیت اقامتگاهها نزديكي به محل و مقصد مورد نظر

امتیاز ميباشد

و نزديكي به جاذبهها را كه هدف نهايي سفر آنان است ،در
نظر ميگیرند و از پرداخت هزينههاي اضافي براي دسترسي به
جدول ( :)23دسترسي به اماكن توريستي محدوده مورد مطالعه(مأخذ :يافتههاي تحقیق)
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نقشه ( :)0مكانهاي بهینه بر اساس دسترسي به مكانهاي گردشگري موجود در بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

شبكه دسترسي

ميدهد .همان طوريكه در جدول ( )22مشاهده ميشود به

رفتوآمد و دسترسي بین عناصر مختلف توريستي يكي از

فاصله  53-2533متري ،بیشترين ارزش و به فاصله+9533

شاخصهاي اصلي تعیین اهمیت مكان آنهاست.نزديكي به

متري ،كمترين ارزش داده شده است.

جادهها هزينه ايجاد زيرساختها و هزينه حملونقل را كاهش
جدول ( :)22ارزشگذاري شده فاصله از جادههاي ارتباطي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

2
+9533

0
0533-9533

5
6533-0533

9
2533-6533

72

7
53-2533

وزن معیارها
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نقشه ( :)7مكانهاي بهینه براساس فاصله از جادههاي دسترسي در بخش مركزي (مأخذ :يافتههاي تحقیق)

تعیین شاخصهاي موثر در مكانیابي مراكز تفريحي -اقامتي و

مكانيابيهاي الزم انجام پذيرفته است .براي مكانيابي بهینه و

میزان اهمیت هر يك از اين معیارها نسبت به هم با توجه به

نهايي اماكن تفريحي و اقامتي و تعیین مكان مناسب بر اساس

وضعیت موجود و اطالعات گردآوري شده ،اهداف پژوهش،

تمامي شاخصهاي مورد استفاده در اين پژوهش و با تلفیق و

همچنین بررسي و مطالعه كتب ،طرحهاي پیشین و نظر

هم پوشاني نقشههاي به دست آمده از  7شاخص تعريف شده

كارشناسان اين امر انجام گرفته است كه در نهايت به صورت

نقشه  23تهیه شده است .اين نقشه مكانهاي بهینه جهت استقرار

اليههاي اطالعاتي وارد محیط  GISشده در مرحله بعدي ،به

اماكن تفريحي و اقامتي را نشان ميدهد .نقشه نهايي بدست

اليههاي اطالعاتي وزنهايي متناسب با درجه اهمیت و تأثیر

آمده از فرايند تحلیل سلسه مراتبي  5پهنه متفاوت را براي

آنها در انتخاب مكان مناسب داده ميشود.جهت دستیابي به

ايجاد مراكز تفريحي و اقامتي نشان ميدهد كه پهنه اول كه با

اين شاخصها ،نیاز به يك سري نقشهها و پايگاه اطالعاتي بود

رنگ مشكي مشخص شده ،گوياي كامال نامناسب بودن اين

كه اينها در محیط  ARC GISآماده گرديد .و پس از

مكان براي ايجاد و توسعه مراكز اقامتي و تفريحي ميباشد.در

آمادهسازي اين نقشهها ،جهت دادن وزنهاي مورد نظر به اين

حالي كه در مقابل آن پهنه پنجم است كه با رنگ آبي روشن

معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPاستفاده گرديد.

مشخص شده ،گوياي كامال نامناسب بودن اين مكان جهت

در اين جا ،معیارهاي مورد نظر بر اساس اهمیتشان از 2-7

استقرار مراكز تفريحي و اقامتي است .نكته قابل توجه در

طبقه بندي گرديد .كه  2كمترين ارزش و  7داراي ارزش فوق

مورد مكانهاي كامال مناسب اينكه اين مناطق در نزديك

العاده زياد ميباشد .براي مكانيابي اماكن تفريحي و اقامتي،

جاذبههاي تاريخي منطقه و نیز روستاهاي بزرگ و پر جمعیت

شاخصهايي از قبیل :دسترسي به جاده ،نزديكي به مراكز

قرار دارند .كه ميتوان با استفاده از اين پتانسیلها براي ايجاد

شهري و روستايي ،نزديكي به مكانهاي گردشگري (جاذبهها)،

اشتغال براي نسل جوان اين منطقه اقدام كرد.

نزديكي به منابع آبي ،فاصله از گسل ،و...در نظر گرفته شده و
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نقشه ( :)23مكانيابي نهايي بر اساس شاخصها جهت مكانيابي اماكن تفريحي-اقامتي بخش مركزي(مأخذ:يافتههاي تحقیق)

نتیجهگیري

است .مكان نهايي با مساحت  2977هكتار در نزديكي

با توجه به دامنه تقاضا از سوي جامعه شهرنشین و مشكالت

جاذبههاي تاريخي منطقه و نیز مراكز پر جمعیت منطقه قرار

زندگي در اين مناطق واز سوي نیاز محیطهاي روستايي،

دارد .با توجه به نرخ باالي بیكاري  27/90درصدي منطقه كه

گردشگري روستايي رو به توسعه گذاشته است .با افزايش شمار

ناشي ضعف اقتصادي منطقه و نیز ساختار سني جوان آن

گردشگران به روستاها لزوم توجه به امكانات و خدمات مورد

است ،ايجاد منطقه ويژه گردشگري و استقرار اماكن تفريحي

نیاز آنها در اين مقاصد بیشتر ميشود.از جمله خدمات مورد

 -اقامتي به عنوان يك كاركرد جديد جهت توسعه گردشگري

نیاز گردشگران تسهیالت تفريحي – اقامتي است .يكي از

با توجه به وجود جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و طبیعي در

مهمترين موانع توسعه گردشگري در منطقه ،نبود اين تسهیالت

بخش مركزي ميتواند در صورت سرمايهگذاري ،موجب

است.به طوري كه با وجود جاذبههاي متعدد گردشگري در

ايجاد فرصتهاي شغلي،تعادل نسبي در توزيع درآمد و

منطقه ،نبود تسهیالت تفريحي و اقامتي به عنوان يك نیاز

بكارگیري مردم محلي ،جذب بیشتر گردشگران ،افزايش درآمد

ابتدايي از مهمترين داليل عدم توسعه گردشگري در منطقه

روستايیان و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه مورد مطالعه گردد.

ذكر شده است .لذا در برنامهريزيها و سرمايهگذاريها از
سوي برنامه ريزان براي توسعه گردشگري منطقه ،مكانيابي
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