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 ، ایراندانشگاه اصفهان شهری،جغرافیا و برنامه ریزی  استادمسعود تقوایی، 

 ، ایرانجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهاندکتری  دانشجوی ،1حسین کیومرثی

 

 چکیده
های اخیر به عنوان گردشگری ساحلی یک نوع گردشگری است که به دلیل رشد سریع آن در دهه    
های اکوتوریسم، عنوان یکی از جنبهترین بخش گردشگری شناخته شده است. مناطق ساحلی، به سریع
های اند و مناطق ساحلی به عنوان یکی از جنبههای اخیر در زمینه جذب گردشگری به دست آوردهدر سال

های زیبای گردشگری دریاچه کافتر شهرستان اقلید یکی از جاذبهاند. مهم گردشگری طبیعی شناخته شده
در ایام تعطیالت، گردشگران بسیاری را به خود جذب ساحلی است که در طول ایام سال و بخصوص 

گردد، اما متاسفانه این منطقه کند و یکی از مناطق مستعد گسترش گردشگری ساحلی محسوب میمی
ساحلی، فاقد هرگونه امکانات و خدمات رفاهی مورد نیاز گردشگران است. لزوماً تأسیسات و تجهیزات 

ردشگری باید در مکان بخصوصی مستقر گردد که بیشترین کارایی مورد نیاز گردشگران در قالب شهرک گ
را داشته باشد. از آنجا که انتخاب بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری نیازمند شناسایی و تجزیه و 

گیری های متعددی است، بنابراین در این پژوهش سعی گردیده است تا با بهرهتحلیل معیارها و شاخص
( بهترین مکان برای ایجاد شهرک AHPو نیز تکنیک سلسله مراتبی ) GISر محیط از مدل منطقی بولین د

های اطالعاتی حاوی کاربری اراضی و گردشگری انتخاب گردد. از این رو نتایج حاصل از تلفیق الیه
های موجود در ساحل دریاچه به صورت سه محدوده مستعد ایجاد شهرک گردشگری از نظر عارضه

گیری، تسلط، ساحل قابل دسترسی، هموار بودن زمین، هزینه ساخت و ساز، قابلیت آفتابمعیارهایی مانند 
مقبولیت و نیز بکر بودن زمین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری 

 در ضلع شمالی ساحل دریاچه انتخاب شد.
 سله مراتبی، دریاچه کافتر.یابی، مدل تحلیل سلگردشگری ساحلی، مکان: کلمات کلیدی
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 مقدمه

در جهان امروز، گردشگری بهترین محرک رشد اقتصادی برای کشورهایی است که      

به دلیل تک محصولی بودن یا محدود بودن منابع و انرژی، دارای اقتصادی بی تحرک و 

 جلوه ترمهم زمانی گردشگری، (. توجه به مقولة61:1384آسیب پذیر هستند)افتخاریان،

ساس بر که می کند شگری صنعت آمارهای موجود، ا  منبع دومین عنوان به امروزه گرد

 برای افزایش است راهبردی و می آید حساب به توسعه درحال کشور 4۹از  بیش درآمد

جهانی  سووازمان پیش بینی اسوواس به طوری که بر کشووورها. این فقر زدایی و درآمد

درصوود از اشووتغال جهان مربو  به بخش  43بیش از  2010( تا سووال WTOجهانگری )

(. به هر حال گردشگری 1:1387گردشگری خواهد بود)محمدی ده چشمه و همکاران، 

ترین بخش در حال این صنعت، یکی از صنایع عظیم دنیاست و گردشگری طبیعی سریع

ساالنه  شد  ست.  15تا  10با برآورد ر صد ا سفر به در شگری طبیعی که به عنوان  گرد

طبیعی، حمایت از محیط طبیعی و بهبود بخشووویدن به خدمات اجتماعی)رفاهی(  نواحی

های طبیعی، زمین شناسی گیاهی و مردم محلی تشخیص داده شده است، بر روی زیبایی

و Ozakan) ،(2009:782 جانوری در نواحی ویژه و فرهنگ های بومی متمرکز شده است

پایدار در کشورهای روستانشین تمجید به طور روز افزون به عنوان روشی برای توسعة 

تواند رشوود اقتصووادی را برانگیزد و در این دلیل که گردشووگری طبیعی می شووود، بهمی

 (Teh and Cabanban, 2007: 999). همان حال حفاظت محیطی را هم القا کند

های دریایی و نواحی ساحلی انجام شود، های گردشگری در محیطچنانچه فعالیت     

(. گردشگری ساحلی در بر گیرنده 210:13۹5 نامند)رورده،ا گردشگری ساحلی میآن ر

های وابسته به تفرجگاه است که در منطقه دسته کاملی از گردشگری، تفریح و فعالیت

ساحلی یا نواحی دور از ساحل قرار داده شده است که شامل توسعه گردشگری 

های حمایت کننده های دوم( و زیرساختساحلی)منزلگاه، رستوران، صنایع غذایی و خانه

های توسعه گردشگری )مانند خرده فروشی، دریا نوردی و ...( است و همچنین فعالیت

گردشگری مانند قایق سواری تفریحی، گردشگری طبیعی مبتنی بر ساحل و دریا، گشت 
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 ،(2001:3گیردزنی دریایی، قایق سواری، ماهی گیری تفریحی و غواصی را در بر می

(Hall لزوم توسعه گردشگری، حفظ مناظر زیبای طبیعی، گسترش مناطق حفاظت شده .

یابی مراکز خدماتی، کارخانجات، واحد های تولیدی، و انبارها و زیست محیطی و مکان

ریزان فضایی با آن سروکار دارند، رهیافت پایه برای غیره موضوعاتی هستند که اکثر برنامه

ای از ها، مستلزم در نظر گرفتن مجموعههر یک از این فعالیتمکان یابی محل استقرار 

، راهها، بازارها، اراضی مناسب و غیره است عوامل محدود کننده مانند دسترسی به منابع

 (. 136:1384 )فرجی سبکبار،

های تفریحی و گردشگری به عنوان صنعتی پویا و در حال رشد معرفی امروزه فعالیت     

یش زمان اوقات فراغت و درآمد، سهولت در انجام سفر، تمایل شدید شده است. افزا

های شخصی باعث به وجود آمدن تفریحات افراد جامعه به تمدد اعصاب و نیازمندی

های گردشگری های قبل وجود نداشته است. منابع و جاذبهجدید و جذابی شده که در دهه

دشگری از اهمیت باالیی برخوردار ریزی و مدیریتی صنعت گرهای برنامهدر تمامی بخش

ها در یک کشور یا منطقه، اساس توسعه های منابع و جاذبهها و مشخصهاست. ویژگی

سازد. بنابراین برای فراهم کردن بستر مناسب جهت توسعه امر گردشگری را مهیا می

مراحل ریزی برای توسعه آنها در ها در مرحله اول و برنامهگردشگری، شناسایی جاذبه

 (. ۹0:1387 رسد )بهزادفر،بعدی امری ضروری به نظر می

های جهانگردی در ردیف دهم و از نظر برخورداری از کشور ایران از نظر جاذبه      

بیشترین تنوع کره زمین، در ردیف پنجم جهان قرار دارد، اما از لحاظ جذب گردشگر 

جا که سهم درآمد گردشگری کشور جایگاه مناسبی را به خود اختصاص نداده است. تا آن

-حدود یک هزارم درآمد جهانی از این صنعت است. صنعت گردشگری به عنوان اشتغال

زاترین صنعت مطرح است؛ چرا که سرمایه الزم برای اشتغال در این صنعت بسیار پایین 

ها شغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زایی این صنعت، بوده و قادر به ایجاد ده

توان به این نکته اشاره کرد که در مقابل ورود هر شش نفر جهانگرد به کشور، برای می

ای که هم کارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان شود، به گونهیک نفر شغل ایجاد می
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(. 1۹6:1382 توانند در این صنعت مشغول به کار شوند )مکیان،های گوناگون میمهارت

یستی با ارزشی وجود دارد، به عنوان نمونه، در اسپانیا تنها در سراسر جهان سوحل تور

کند درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می 10درصد از مناطق ساحلی بیش از  001/0

میلیلرد دالر ارزش دارد و در فلوریدا  4/2و یا گردشگری در ساحل میامی ساالنه بیش از 

(. دریاچه 182:13۹4 ین زاده و عرفانیان،میلیون دالر به سود اقتصاد ایالتی است)حس 65

شود که علی رغم کافتر در شهرستان اقلید یکی از مناطق زیبای گردشگری محسوب می

ای در های بالقوه رشد و گسترش گردشگری، تا کنون چندان مطالعهدارا بودن توان

ر ریزی و ساماندهی آن صورت نگرفته است. از این رو در پژوهش حاضخصوص برنامه

سعی شده تا با بررسی، تجزیه و تحلیل و نیز مقایسه معیارهای موجود در زمینة ارائه 

خدمات و تسهیالت مورد نیاز گردشگران، بهترین مکان از ساحل دریاچه که به منظور 

ارائه تسهیالت گردشگری مناسب است، مشخص گردد. از آنجا که استقرار تأسیسات و 

یازمند استفاده از معیارهای متنوع و بسیاری است، بنابراین تجهیزات مورد نیاز گردشگران ن

و نیز فرآیند تحلیل سلسله  GISدر محیط  2در پژوهش حاضر از مدل منطقی بولین

 استفاده شده است.  3مراتبی

از در زمینه مکان یابی تأسیسات و تجهیزات مورد نی AHPبهره گیری از تکنیک     

ای در گردشگران در قالب دهکدۀ گردشگری، موضوع جدیدی است که تاکنون مطالعه

لعه ها چندین مطاخصوص آن صورت نگرفته است، اما در خصوص انواع دیگر مکان یابی

 د:شودر سطح ملی صورت گرفته است که در زیر به معرفی آنها پرداخته می

از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در خصوص  ای به استفاده(: در مقاله1383سرور، رحیم) -

مورد  4 مکان پیشنهادی، 12پردازد. وی ابتدا از بین تعیین جهت توسعة شهری بناب می

مکان شمارۀ  مکان، 4، از بین این AHPگیری از مدل کند و در نهایت با بهرهرا انتخاب می

 نماید.ن بهترین محل مشخص میرا به عنوا 2

                                                           
2 - Boolean logic 
3 - Analytical  Hierarchy Process 
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های خدمات (: اراضی مناسب برای ایجاد واحد1384) فرجی سبکبار، حسنعلی -

گیری از سیستم اطالعات بازرگانی را از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی و بهره

های مورد استفاده در کند. معیارجغرافیایی در بخش طرقبه شهرستان مشهد شناسایی می

شامل محیط زیست، دسترسی و بستر مناسب است. وی در پایان نتیجه این پژوهش 

تواند به عنوان ابزاری مفید در زمینة نواع گیرد که روش تحلیل سلسله مراتبی میمی

 ها مورد استفاده قرار گیرد.یابیمکان

مورد از روستاهای دهستان بازفت از توابع  32(: در پژوهشی 1385) تقوایی و همکاران -

ان چهارمحال و بختیاری را با توجه به معیارهایی مانند جمعیت، نرخ رشد، میزان است

سواد، میزان اشتغال و غیره به منظور اولویت بندی بحران پذیری روستاها مورد ارزیابی 

دهند و در نهایت کلیه روستاها را در سه گروه پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار دسته قرار می

 کنند.بندی می

در  AHP(: در پژوهشی به بهره گیری از تکنیک 1388) خورشید دوست و همکاران -

پردازند و با در نظر گرفتن معیارهایی یابی محل دفن زباله در شهر بناب میخصوص مکان

مانند ژئومورفولوژی، زیست محیطی، هیدرواقلیم، کاربری اراضی و وضعیت اقتصادی، 

زباله، یک مکان را به عنوان بهترین مکان انتخاب دفن مکان مجاز  ۹در نهایت از بین 

 کنند.می

(: در پژوهشی به ساماندهی میزان امکانات 13۹2) تقوایی، مسعود و کیومرثی، حسین -

 56گیرند که از میان پردازند و نتیجه میو خدمات موجود در حوضه دریاچه کافتر می

کیلومتری  17مورد در فاصله  21مورد از امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران تنها 

 اند. دریاچه موجود هستند و مابقی در فواصل دورتر و در شهرهای اطراف متمرکز شده

بندی راهبردهای (: در پژوهشی با عنوان تدوین و اولویت13۹5) تقوایی و گودرزی -

های گیری از قابلیتکالنشهر شیراز(، با بهره توسعة گردشگری پزشکی )مطالعة موردی:

های توسعه گردشگری پزشکی در استراتژی SWOTمدل تحلیل سلسله مراتبی و 
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های تهاجمی را اولویت نخست کالنشهر شیراز را مورد بررسی قرار داده و استراتژی

 دانند.توسعه این صنعت می

 

 روش شناسی پژوهش

گردشگری های یابی شهرکهدف پژوهش عالوه بر معرفی بهترین معیارهای مکان     

های اطالعاتی تلفیق شده به صورت هدفمند در محیط گیری توامان از الیهساحلی، بهره

GIS های موجود به منظور تعیین و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی شاخص

بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری در ساحل دریاچه کافتر است و بر این فرض استوار 

یابی شهرک های ساحل دریاچه کافتر امکان مکانو ویژگیگردیده است که مشخصات 

کند. گردشگری به منظور استقرار تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران را فراهم می

تحلیلی و علّی است و اطالعات  -بر همین اساس پژوهش انجام گرفته از نوع توصیفی 

 1:25000ی توپوگرافی با مقیاسهاای، نقشهمورد نیاز پژوهش از منابع متعدد کتابخانه

به منظور انجام  سازمان نقشه برداری کشور و نیز برداشت های میدانی گرد آوری شد.

پژوهش ابتدا با مطالعه کاربری اراضی و نیز عوارض طبیعی موجود در ساحل دریاچه 

نوار ساحلی دریاچه به دو  GISکافتر و تلفیق آنها به روش مدل منطقی بولین در محیط 

های مناسب و نامناسب ایجاد شهرک گردشگری ساحلی تقسیم بندی گردید دسته مکان

گیری های مناسب در قالب سه مکان مستعد ایجاد شهرک گردشگری با بهرهو سپس مکان

از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت یک مکان به عنوان 

به وسیله ساعتی  1۹71تحلیل سلسله مراتبی در سال بهترین مکان مشخص گردد. فرآیند 

به عنوان یک ابزار آنالیز گسترده برای مدل سازی مسائل بدون ساختاری در خصوص 

که بر پایه مقایسه  موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علوم مدیریتی مطرح شد

در  .Son yu)، (2002:1970 ای از موضوعات پایه گذاری شدهای دستهزوجی ارزش

های اخیر، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک راه حل ابداعی برای رفع نوشته

مشکالت تصمیم گیری چند معیاره گسترده، پویا و پیچیده جهان واقعی پیشنهاد شده 
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نمونه از کاربردهای شناخته شده نشان داده شده  200ای بیش از است و اخیرًا در مطالعه

ان یک تکنولوژی موثر، جهت تعیین مکان بهینة استقرار تأسیسات از بین است که به عنو

کند و ضریب موضوعی و ارزش پارامترها را در های چند معیاری استفاده میشاخص

. این فرآیند مستلزم مقایسات Yang.2002:33) ) کندمسائل چند موضوعی مشخص می

های مقایسات زوجی و بر ب ماتریسزوجی بین گزینه ها بوده و این مقایسات نیز در قال

)مبدع عراقی  که توسط خود پرفسور ساعتی AHPقسمتی ساعتی در فن  ۹اساس طیف 

 (.107:1386 گیرد )باقری بداغ آبادی،االصل آن( ارائه شده است، صورت می

 

 
 . سطوح فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1شکل 

 

 محدوده مورد پژوهش

محدودۀ مورد پژوهش اطراف و سواحل دریاچه کافتر در شهرستان اقلید است.      

دقیقه  40درجه و 52کیلومتری جنوب شهر اقلید در طول جغرافیایی  45دریاچه کافتر در 

دقیقه  35درجه و  30دقیقه تا  30درجه و  30دقیقه و عرض جغرافیایی  50درجه و  52تا

کیلومترمربع و ارتفاع آن  48کیلومتر، مساحت حدود  5/8واقع شده است. طول دریاچه 

متر است که کمترین ارتفاع دشت وسیع سرحد چهاردانگه را  2350نسبت به سطح دریا 

شامل می شود. این دریاچه در نزدیکی روستای کافتر واقع در دهستان خنگشت، بخش 
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های این کنارهمرکزی شهرستان اقلید قرار دارد و روستاهای آب باریک و خنگشت در 

محدوده مورد  2(. شکل 14:1387پارس،  -اند. )مهندسین مشاور شهر شرقدریاچه واقع

 دهد.مطالعه را در مقیاس استان فارس و شهرستان اقلید نشان می

 

 
 . محدوده مورد مطالعه2شکل 

 

عی یستگاه طبیشان است که زیاچه پریدر از ن بعدیریاچه آب شین درین دریاچه دومیا

 چشمه سارها و باشد. وجودهای کپور و آمور میپرندگان مهاجر و محل پرورش ماهی

نه مساعدی برای پرورش ماهی قزل یدنی زمید و بایجاد مناظر زیا قنوات متعدد عالوه بر

 (.www.irandeserts.com) ده استکرآال فراهم 

ترین تعریف به نقل از سازمان ایرانگردی از گردشگری طبیعی کامل: گردشگری طبیعی

این گونه است: گردشگری طبیعی هر نوع گردشگری است که به طبیعت  1380در سال 

مرتبط باشد، به طوری که انگیزه اصلی در این نوع گردشگری بهره جستن از جذابیت 

ومی است و گردشگر پس های فیزیکی و فرهنگ بهای طبیعی یک منطقه، شامل ویژگی

ها بدون آنکه خللی در آن وارد یا آن را تخریب کند، محل را ترک از مشاهده جذابیت

http://www.irandeserts.com/
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گوید. بدین ترتیب ضمن بهره گیری از فرهنگ، سوابق تاریخی و نمونه های طبیعی می

منطقه، حفظ احترام به اکوسیستم، فرصت های اقتصادی و درآمد زایی نیز برای مردم 

ها، با منابع مالی تازه شود و زمینه حفظ و حمایت جدی تر از جذابیتد میمحلی ایجا

آید. در واقع گردشگری طبیعی، آنتی تزی است برای گردشگری که به منافع فرآهم می

 (.36-37:1387 )فرج زاده اصل و همکاران، اندیشدکوتاه مدت می

ه به منظور ارضای بخشی از گذران اوقات فراغت شهروندان است ک تفرج یا گردش:

نیازهای مستمر اوقات فراغت در فضاهای باز یا محیط طبیعی بیرون شهر تحقق پیدا 

کند. تفرج، فعالیتی هدفمند است و مقصود از آن رسیدن به رضایت باطنی و تجربه می

 (.7۹:1374 )مجنونیان، درونی است

 

 کارکردهای اصلی تفرج

 تمدد عصاب، آسودگی.استراحت: رفع خستگی، تجدید نیرو،  -الف

 تفریح: بازی، ورزش، طبیعت گردی، سیاحت. -ب

های گوناگون )شکار، ماهیگیری، چادر زنی، کوهنوردی(، خالقیت و آموزش: مهارت -پ

 پرورش شخصیت، شناخت طبیعت. 

ای تحکیم مشارکت و روابط اجتماعی: روابط خانوادگی، روابط دوستانه، روابط حرفه -ت

 (. 7۹:137۹)سعید نیا،

 

 هاگاهبندی عملکردهای تفرجطبقه

هایی که دارای قابلیت مداوایی و آبهای گرم طبیعی هستند. تأسیساتی که گاهتفرج -الف

های های مداوایی، ساختماندر این مناطق باید احساس شوند، عبارتند از: حمام و پانسیون

های مسافرخانه و مکانهای ضروری برای رفع نیاز مراجعان، هتل و بهداشتی، مغازه

 غذاخوری.
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هایی نظیر اسکی، شنا، های ورزشی هستند و فعالیتهایی که دارای قابلیتتفرجگاه -ب

پذیرد. پانسیون، هتل، ها انجام میکوهنوردی و تمرینات ورزشی در این تفرجگاه

مرکزهای های غذا خوری، پناهگاه کوهنوردی، پیست اسکی، تله کابین، اردوگاه و مکان

 روند.فرهنگی تجمع جوانان، تأسیسات مناسب برای چنین تفرجگاههایی به شمار می

های های فرهنگی و تاریخی که آثار تاریخی و فرهنگی مانند سنگ نوشتهگردشگاه -پ

های مذهبی در ها و زیارتگاهها، کاروان سراهای تاریخی، آرامگاهها و قلعهقدیمی، کاخ

های استراحت های محلی، موزه، مکان. هتل، زائر سرا، رستورانآن قابل مشاهده است

ها به شمار موقت، حمام، بازارچه و درمانگاه از تأسیسات متناسب با این نوع گردشگاه

 آیند.می

گردشگاههای طبیعی که برای طبیعت گردی و استفاده از مناظر زیبای طبیعت،  -ت

د بهره برداری قرار می گیرند. تأسیساتی مشاهده حیوانات و ماجراجویی و اکتشاف مور

نظیر هتل، متل، رستوران، پناهگاه، مراکز فرهنگی، اورژانس و امدادهای پزشکی و اردوگاه 

 می توانند در این گردشگاهها استقرار یابند.

ای( است مناطق شکار و صید که مخصوص شکارچیان و صیادان آماتور )غیر حرفه -ث

صدور پروانه شکار و صید، مرکز امانت وسایل شکار و صید، و تأسیساتی مانند مرکز 

 )سعیدنیا اورژانس پزشکی و پناهگاه، یا خانه جوانان شکارچی در آنها قابل استقرار است

،۹0:137۹.) 

های کوهستانی یا ها در نزدیکی تفرجگاهاین شهرک اجتماعی: -های تفریحیشهرک

یک نوع گردشگری ارزان است که  شوند.ساحلی در کنار شهرهای صنعتی ایجاد می

)اماکن دسته جمعی ارزان  های اقامت متنوعی از هتل گرفته تا کمپینگ و هاستلمحل

کند. هدف اصلی این نوع گردشگری گذران اوقات فراغت به صورت قیمت( را عرضه می

 (.23:1382 ارزان می باشد )اریسیان،

های یک منطقه ها و توانتی است که قابلیتیابی، فعالیمکانیابی شهرک گردشگری: مکان

ها و تسهیالت شهری، را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتبا  آن با سایر کاربری
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 دهدبرای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

تعیین بهترین های گردشگری به معنی یابی شهرک(. بنابراین مکان55:1378 )فرهادی،

مکان منطقه گردشگری جهت ارائه مطلوب و مناسب نیازهای گردشگران در قالب یک 

هایی از یک استان هستند های جهانگردی، مکانشود. شهرکمجموعه تفریحی تعریف می

های طبیعی، فرهنگی و تاریخی که آن مکان یا فواصل نزدیک به آن به لحاظ جاذبه

جذب گردشگران دارند و نیازمند ایجاد تأسیسات و امکانات های الزم را برای قابلیت

بایست دارای تمامی امکانات ها میاند. این کانونجهانگردی و نیز اطالع رسانی مناسب

ها ویژه مورد نیاز ساکنان، جهانگردان و سایر کسانی که اوقات فراغت خود را در شهرک

حی، ورزشی، اقامتی، خدماتی، تجاری گذرانند، باشند. بنابراین ساخت فضاهای تفریمی

و رفاهی در حد استانداردهای جهان امروز و گرد آوردن همه نیازهای شهری در یک 

  .های شهرک های جهانگردی استمجموعه متمرکز، از ویژگی

 

 بحث

به منظور انجام پژوهش ابتدا  های مناسب ایجاد شهرک گردشگری:شناسایی اولیه مکان     

با مطالعه کاربری اراضی و نیز عوارض طبیعی موجود در ساحل دریاچه کافتر و تلفیق 

های نوار ساحلی دریاچه به دو دسته مکان GISآنها به روش مدل منطقی بولین در محیط 

بندی گردید. بر این اساس مناسب و نامناسب ایجاد شهرک گردشگری ساحلی تقسیم

معیار محدوده های لجن زار، کشاورزی، دریاچه، پرشیب و کم شیب، طغیانی و  6دا ابت

مورد استفاده قرار گرفت  GISمحیطنیز مصب رودخانه به صورت الیه های اطالعاتی در 

های بایر موجود در کرانه ساحلی به های اطالعاتی مکان(، سپس با تلفیق الیه3)شکل 

شهرک گردشگری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی های مستعد ایجاد عنوان مکان

 مورد استفاده قرار گرفت.

های مناسب ایجاد شهرک گردشگری در پژوهش حاضر به منظور شناسایی مکان

ساحلی در ساحل دریاچه کافتر، ابتدا کلیه نوار ساحلی دریاچه مورد ارزیابی اولیه قرار 
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های توپوگرافی ای و نقشهررسی تصاویر ماهوارهگرفت. بر اساس مطالعات میدانی و نیز ب

 700/4کیلومتر است،  51مشخص شد که از مجموع طول نوار ساحلی دریاچه که برابر با 

کیلومتر نیز در نوار  350/1کیلومتر توسط مکان ب و  300/5کیلومتر توسط مکان الف، 

وار ساحلی را شامل کیلومتر از ن 470/11ساحلی مکان ج قرار گرفته است که در مجموع 

 کاربری های موجود در اطراف دریاچه آورده شده است. 4شوند. در شکل می

 

 
 . الیه های اطالعاتی مورد استفاده3شکل 
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 . کاربری اراضی موجود در اطراف دریاچه4شکل 

 

ارزیابی توان محیط زیست که عبارت از برآورد استفاده  های مورد بررسی:انتخاب سنجه

داری، توریسم، امور نظامی های کشاورزی، جنگلانسان از زمین برای انواع کاربریممکن 

(، نیازمند استفاده از 16:13۹1 و مهندسی، شهرسازی، صنعتی و روستایی است )مخدوم،

های مناسب، بخصوص باشد. انتخاب سنجهگیری میهای مناسب اندازهمعیارها و سنجه

دهی به ها در پهنه سرزمین به منظور سازمانواع فعالیتیابی بهینه برای اندر امر مکان

دهد که مقایسه و انتخاب صحیحی بین ساختار فضای جغرافیایی، به ما این امکان را می

(. در پژوهش حاضر به منظور 20:1383 ها یا آلترناتیوها به دست آوریم )سرور،گزینه

)سطح اول فرآیند  از گردشگرانتعیین بهترین مکان ارائه تأسیسات و تجهیزات مورد نی

معیار که شامل تسلط بر دریاچه، ساحل قابل دسترسی، هموار  7تحلیل سلسله مراتبی(، از 

بودن زمین، پایین بودن هزینه ساخت و ساز، قابلیت آفتابگیری، مقبولیت و محیط زیست 

ون خود )سطح دوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(. این معیارها در در استفاده شده است
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چندین زیر معیار را نیز در بر می گیرند که به هنگام وزن دهی به معیارها، محقق را در 

وزن دهی به معیارها و مکان های مورد بررسی یاری می کند. سطح سوم پژوهش یا 

ها نیز شامل سه مکان از ساحل دریاچه کافتر است که به عنوان کاربری بایر محسوب گزینه

ها برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران تشخیص مکانشده و بهترین می

 داده شده است.

 
 . معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی در پژوهش1جدول 

 زیر معیار معیار

 شیب، جهت شیب، ارتفاع. تسلط بر دریاچه

 قابلیت انجام ورزش های شنا، ماهیگیری و قایق سواری. ساحل قابل دسترسی

 به منظور ارائه خدماتی مانند: زمین بازی، چمن کاری، جاده اتومبیل رو، پارکینگ. بودن زمین هموار

 دسترسی به تأسیساتی مانند: آب، برق، تلفن. هزینه ساخت و ساز

 کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه)یخبندان(. قابلیت آفتاب گیری

 مندی مردم و مسئولین و جلب سرمایه گذاری آنان.جلب همکاری و رضایت  مقبولیت

 قابلیت ها و جذابیت های خود محدوده، دوری از رفت و آمد و شلوغی. محیط زیست

 

هدف این مرحله از پژوهش، وزن دادن به معیارهای  ) مقایسه زوجی(: هاوزن دادن به سنجه

استفاده شد و وزن ها بر ها مورد بررسی است. برای این منظور از مقایسه زوجی داده

( ارزش گذاری ۹) ( تا باالترین اهمیت۹/1حسب میزان تاثیر گذاری از کمترین اهمیت )

 های در نظر گرفته شده برای هر معیار است.بیانگر میزان ارزش وزن 2گردید. جدول 

بنابراین در این مرحله تک تک معیارها نسبت به هم مورد سنجش قرار گرفت، تا 

نهایی هر یک از معیارها مشخص گردد. به منظور وزن دهی به معیارها، وزن های 

نفر از کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی گردشگری توزیع  15هایی در بین پرسشنامه

گردید و از آنان خواسته شد تا معیارهای موجود را به ترتیب اولویت بندی نمایند. سپس 

های اخذ شده طی گیری از آنها، دادهمیانگینهای کارشناسان و با در نظر گرفتن پاسخ

ای مورد استفاده قرار گرفت سازی به صورت قابل استفاده در ماتریس مقایسهفرآیند نرمال
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ها مشاهده گونه که در ستون وزننشان داده شده است. همان 3که نتایج آن در جدول 

وده، کمترین ارزش را گیری محدگردد، هزینه ساخت و ساز باالترین ارزش و آفتابمی

 به خود اختصاص داده است.

 AHP. مقیاس مقایسه دو به دو در 2جدول 

 توضیح معنی امتیاز

 هر دو فعالیت اثر یکسانی را بر هدف خواهند داشت اهمیت یکسان 1

 تجربه یا داوری قویا یکی را بر دیگری ترجیح می دهد اهمیت اندک یکی بر دیگری 3

 تجربه یا داوری قویا یکی را بر دیگری ترجیح می دهد زیاداهمیت اساسی یا  5

 در عمل، اولویت یکی بر دیگری به اثبات رسیده است اهمیت به اثبات رسیده 7

اولویت یکی بر دیگری در حداکثر میزان مثبت خود قرار  اهمیت فوق العاده زیاد ۹

 دارد

 هر یک از حاالت مقایسه ای فوق استامتیازات میانی نشان دهنده حالت های میانی  8،6،4،2

 (. 58:1385منبع: )تقوایی،

 . مقایسه دو به دو معیارها و شاخص ها3جدول 

 متغیر

تسلط 

بر 

 دریاچه

ساحل 

قابل 

 دسترسی

زمین 

 هموار

هزینه 

 ساخت
 مقبولیت آفتابگیری

بکر 

 بودن

میانگین 

 هندسی
 وزن

تسلط بر 

 دریاچه
1 1 4 33/0 5 1 4 33/2 1۹7/0 

ساحل 

قابل 

 دسترسی

1 1 6 33/0 4 50/0 3 26/2 1۹1/0 

زمین 

 هموار
25/0 165/0 1 25/0 1 33/0 5/0 5/0 042/0 

هزینه 

 ساخت 
3 3 4 1 6 2 4 28/3 278/0 

 041/0 4۹/0 5/0 33/0 1 165/0 1 25/0 2/0 آفتابگیری

 175/0 07/2 4 1 3 5/0 3 2 1 مقبولیت

 073/0 86/0 1 ./25 2 25/0 2 33/0 25/0 بکر بودن
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 . تسلط بر دریاچه4جدول 

 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 65/0 666/4 5 8 1 الف

 284/0 041/2 5 1 125/0 ب

 064/0 466/0 1 ./2 2/0 ج

 
سایر معیارهای مورد پژوهش نیز به همین ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفتند که در 

 های آنها نشان داده شده است.ای و وزنهای زیر امتیازات مقایسهجدول

 

 . ساحل قابل دسترسی5جدول 
 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 303/0 25/6 25/0 5 1 الف

 064/0 44/0 125/0 1 2/0 ب

 631/0 33/4 1 8 4 ج

 

 . هموار بودن زمین6جدول 
 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 275/0 06/2 5 2/0 1 الف

 667/0 5 ۹ 1 5 ب

 058/0 44/0 1 11/0 2/0 ج

 

 . هزینه ساخت و ساز7جدول 

 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 3۹2/0 83/1 5/0 4 1 الف

 107/0 5/0 25/0 1 25/0 ب

 5/0 33/2 1 4 2 ج
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 . آفتابگیری8جدول 
 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 606/0 3 5 3 1 الف

 2۹/0 44/1 3 1 333/0 ب

 103/0 51/0 1 333/0 2/0 ج

 

 . مقبولیت9جدول 
 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 606/0 3 3 5 1 الف

 103/0 51/0 33/0 1 2/0 ب

 2۹/0 44/1 1 3 333/0 ج

 

 . بکر بودن اراضی10جدول 
 وزن میانگین هندسی ج ب الف محدوده

 631/0 33/3 3 6 1 الف

 0۹4/0 5/0 25/0 1 165/0 ب

 273/0 44/1 1 4 333/0 ج

 

های به دست در این مرحله وزن)انتخاب بهترین گزینه(:  های مرکببه دست آوردن وزن

شود تا در آمده برای هر معیار، در وزن به دست آمده هر مکان از همان معیار ضرب می

های مورد بررسی به دست آید. همان گونه که از نهایت، وزن نهایی هر یک از محدوده

امتیاز به عنوان بهترین  48/0گردد، در نهایت مکان الف با ( استنبا  می11جدول شمارۀ )

گردد. بعد از مکان الف، مکان ج و ب مکان برای ایجاد دهکدۀ گردشگری مشخص می

 امتیاز به عنوان اولویت دوم و سوم شناخته شدند.  16/0و  34/0به ترتیب با 
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 ی مورد بررسی. وزن دهی نهایی مکان ها11جدول 

محد

 وده
 تسلط

ساحل 

قابل 

 دسترسی

هموار 

بودن 

 زمین

هزینه 

ساخت و 

 ساز

قابلیت 

 آفتابگیری
 مقبولیت

محیط 

 زیست

وزن 

اولو

 یت

 الف

65/0*1۹

7/0 

128/0= 

303/0*1

۹1/0 

057/0= 

275/0*0

42/0 

011/0= 

3۹2/0*2

78/0 

108/0= 

606/0*0

41/0 

024/0= 

606/0*1

75/0 

106/0= 

63/0*07

3/. 

046/0= 

480

/0 

 ب

284/0*1

۹7/0 

055/0= 

064/0*1

۹1/0 

012/0= 

667/0*0

42/0 

028/0= 

107/0*2

78/0 

02۹/0= 

2۹/0*04

1/0 

011/0= 

103/0*1

75/0 

018/0= 

0۹4/0*0

73/0 

006/0= 

15۹

/0 

 ج

064/0*1

۹7/0 

012/0= 

631/0*1

۹1/0 

12/0= 

058/0*0

42/0 

002/0= 

5/0*278

/0 

13۹/0= 

103/0*0

41/0 

004/0= 

2۹/0*17

5/0 

050/0= 

273/0*0

73/0 

01۹/0= 

346

/0 

 

نیز محدودۀ مورد مطالعه، دریاچه کافتر و موقعیت قرار گیری مکان های مورد  5در شکل 

 بررسی نشان داده شده است.

 های مورد بررسی. موقعیت مکان5شکل 
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میزان سازگاری بیان کنندۀ میزان قابل اعتماد بودن خروجی نهایی محاسبه نرخ سازگاری: 

هاست. قاعده کلی در خصوص میزان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی

کوچکتر باشد، نتیجه تحلیل  1/0سازگاری بر این اساس است که هر چه عدد شاخص از

تر باشد، میزان بزرگ 1/0تر خواهد بود و اگر شاخص به دست آمده از قابل اطمینان

رحله اول فرآیند بازگردد و مراحل تحلیل سازگاری کمتر است و پژوهشگر باید به م

سلسله مراتبی را دوباره تکرار نماید. به طور کلی به دست آوردن شاخص سازگاری 

 مستلزم انجام چهار مرحله محاسبات به شرح زیر می باشد:

 شود:به شرح زیر ضرب می Wدر بردار وزن های سنجه های Aالف: ماتریس 

 

 شود:از فرمول زیر و به شرح زیر محاسبه می L: محاسبه مقدار Lب: محاسبه 

L=
1

𝑛
 [( ∑ (𝐴𝑤𝑖)/(𝑤𝑖)]𝑛

𝑖=1  

L= 
1

7
 (
1.321

.197
+ 

1.202

.191
 + 

.327

.042
 + 

2.498

.278
 + 

.31

 .041
 + 

1.43

.175
 +

.464

.073
) = 7.41 

 

 شود:از معادله زیر محاسبه می AHPشاخص سازگاری  :CIپ: محاسبه 

CI= (L – n) / (n – 1) 

CI= (7.41 - 7) / (4-3) = .0684 

  :RIبه  CIت: محاسبه نسبت 

1 1 4 33/0  5 1 4  1۹7/0   321/1  

1 1 6 33/0  4 5/0  3  1۹1/0   202/1  

25/0  16/0  1 25/0  1 33/0  5/0   042/0   327/0  

3 3 4 1 6 2 4 * 278/0  = 4۹8/2  

2/0  25/0  1 16/0  1 33/0  5/0   041/0   31/0  

1 2 3 5/0  3 1 4  175/0   434/1  

25/0  33/0  2 25/0  2 25/0  1  073/0   464/0  
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بر شاخص اعداد ، (CI)در این مرحله شاخص سازگاری به دست آمده از مرحله قبل    

باشد،  1/0شود. اگر جواب حاصل از این تقسیم کوچکتر ازتقسیم می (RI)تصادفی 

های ماتریس مورد استفاده سازگاری الزم را خواهند داشت. شاخص اعداد تصادفی، داده

عددی است که به وسیله آزمایشگاه ملی اورک ریچ و وارتون اسکول تهیه شده و نسبت 

مقادیر شاخص  12ها عدد به خصوصی داده شده است. در جدول  Nبه هر تعداد از 

 اعداد تصادفی نشان داده شده است.

 

 (CI). مقدار شاخص اعداد تصادفی12جدول 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 

CI 0 0 58/0 ۹/0 12/1 24/1 32/1 41/1 

N ۹ 10 11 12 13 14 15 - 

CI 45/1 4۹/1 51/1 48/1 56/1 57/1 5۹/1 - 

 منبع: مهندسی مشاور معماری و شهر سازی زیستا

 

اعداد تصادفی به ( با شاخص 06/0نتایج حاصل از تقسم شاخص سازگاری این پژوهش)

دهد و بیانگر این موضوع است که را نشان می 045/0(، عدد 32/1شاخص ) 7مقدار 

 های به کار رفته در پژوهش ناسازگاری اساسی با یکدیگر ندارند.سنجه

 مقایسه محدوده انتخاب شده با واقعیت های موجود 

در نهایت پژوهش، محدوده الف به عنوان بهترین مکان ایجاد دهکدۀ گردشگری       

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های این محدوده میانتخاب گردید. از جمله مزیت

قابلیت توسعه ارضی در آینده با توجه به افزایش نیازها به دلیل وجود اراضی بایر در  -

 اطراف محدوده.

گیری اند، مانند: قایق سواری، ماهیهای که نیازمند ساحل مناسبه فعالیتامکان توسع -

 و ... .

 خرم بید. -نزدیکی به راه ارتباطی محور خنگشت  -
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 مساحت بیشتر محدوده نسبت به سایر مکان ها. -

 قابلیت باالی ایجاد خدمات متنوع به دلیل دارا بودن اراضی پر شیب، کم شیب و مسطح. -

ه روستای خنگشت به عنوان مرکز دهستان در جهت بهره گیری از امکانات نزدیکی ب -

 و خدمات موجود در این مکان.

 اشرافیت کامل به تمام قسمت های دریاچه. -

 

 
 . بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری6شکل 

 

 گیرینتیجه

امروزه صنعت گردشگری و خصوصاً گردشگری طبیعی به عنوان یکی از صنایع برتر      

دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و گسترش است. توسعة گردشگری در هر 

ها، نیازمند ارائه خدمات و تسهیالت مورد منطقه عالوه بر نیاز به شناخت و معرفی جاذبه

تر و بهتر خدمات و تسهیالت مورد نیاز گردشگران ارائه مطلوب نیاز گردشگران است.

در جهت جلب رضایت مندی آنان، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق محدودۀ گردشگری 
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کنون های زیبا و دیدنی است که تااست. دریاچه کافتر شهرستان اقلید یکی از مکان

و در این پژوهش ای در زمینه شناسایی و معرفی آن صورت نگرفته است، از این رمطالعه

گیری مدل منطقی بولین و نیز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سعی گرده است تا با بهره

بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری در ساحل دریاچه یاد شده را مشخص کرد. تعیین 

شود، بهترین مکان برای ایجاد شهرک گردشگری، طیف وسیعی از معیارها را شامل می

دای پژوهش معیارهای موجود در زمینه تعیین بهترین مکان ایجاد شهرک رو در ابتاز این

گردشگری شناسایی گردید که شامل معیارهایی مانند تسلط بر دریاچه، ساحل قابل 

گیری، دسترسی، هموار بودن زمین، پایین بودن هزینه ساخت و ساز، قابلیت آفتاب

باشد. این معیارها ت دریاچه میمقبولیت مکان از نظر مردم و نیز جنبه های محیط زیس

هر کدام به نوبه خود زیر معیارهایی را در بر می گیرند که در مجموع کلیة عوامل موثر 

شوند. از آنجا که به دلیل زیاد بودن تعداد یابی دهکدۀ گردشگری را شامل میدر مکان

فرآیند تحلیلی نمود، بنابراین از معیارها تعیین ارزش و وزن هر کدام از آنها مشکل می

بندی مکان ( به منظور مقایسه دو به دویی معیارها در جهت اولویتAHPسلسله مراتبی)

های های مناسب ایجاد شهرک گردشگری استفاده گردید. برای این منظور با تلفیق الیه

اطالعاتی دربرگیرنده کاربری اراضی موجود در ناحیه ساحلی، کلیه نوار ساحلی به دو 

بندی گردید. سپس ای مناسب و نامناسب ایجاد شهرک گردشگری تقسیمهدسته مکان

های مناسب ننز به سه واحد مجزا در سه ضلع شمالی، شرقی و جنوبی ساحل دسته مکان

بندی گردید و مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مکان الف 

-امتیاز به عنوان بهترین مکان و مکان 48/0که در دامنة شمالی دریاچه واقع شده است با 

امتیاز به ترتیب به عنوان دومین و سومین مکان ایجاد  16/0و  34/0های ج و ب با 

شوند. با تعیین بهترین مکان ایجاد دهکدۀ گردشگری در دهکدۀ گردشگری شناخته می

ور فراهم ضلع شمالی دریاچه، فرضیة پژوهش مبتنی بر قابلیت ساحل دریاچه کافتر به منظ

کردن امکان ارائه تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران در قالب دهکدۀ گردشگری 

 گیرد.مورد تایید قرار می
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پیشنهادات مطرح شده در خصوص توسعة صنعت گردشگری دریاچه به صورت عام      

و توسعه و گسترش دهکدۀ گردشگری به صورت خاص، با توجه به اولویت بندی زمانی 

 شود:هار مرحلة ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شرح زیر ارائه میدر چ

 اقدامات ضربتی:

 های گردشگری دریاچه کافتر.شناسایی دقیق و کامل قابلیت -

های محیط زیست، های بهره برداری از دریاچه کافتر، مانند: ویژگیشناسایی سایر جنبه -

 منابع آب و 

گیری مدیریت متشکل از مردم محلی و مسئولین در خصوص عهدهای تشکیل کمیته -

 منطقه گردشگری.

 های اطراف دریاچه.شناسایی امکانات و خدمات موجود در روستاه -

 شناسایی تسهیالت و امکانات مورد نیاز گردشگران بازدید کننده از ساحل دریاچه. -

توسعة صنعت  افزایش آگاهی مردم محلی و مسئولین در خصوص مزیت های -

 گردشگری منطقه.

 بررسی کیفی مسیرهای کنونی دسترسی به دریاچه کافتر و مکان شهرک گردشگری. -

 اقدامات کوتاه مدت:

های های گردشگری دریاچه کافتر در رسانهها و توانمندیمعرفی و تبلیغ قابلیت -

 گروهی.

 های مرتبط با گردشگری دریاچه کافتر.جلب همکاری سازمان --

 مطالعه دقیق مکان پیشنهادی جهت ایجاد شهرک گردشگری. - 

 های بخش خصوصی.ارائه تسهیالت مناسب جهت جذب سرمایه گذاری -

-ها در ساحل دریاچه به منظور تبلیغ هر چه بیشتر جاذبهها و همایشبرگزاری جشنواره -

 ها.

 اقدامات میان مدت:

 گردشگری منطقه.های تقویت مسیرهای منتهی به سایر جاذبه -
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های های اصلی و نیز ورودینصب تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی و گویاسازی محور -

 منطقه.

احداث دریاچه مصنوعی در محوطه شهرک گردشگری و نزدیک ساحل دریاچه به  -

 منظور در امان ماندن از مضرات کم آبی و خشکسالی.

گردشگران در محوطه شهرک جانمایی مناسب تسهیالت و خدمات مورد نیاز  -

 گردشگری.

 تبلیغ به منظور ایجاد و تقویت بازار فروش محصوالت تولیدی جامعه محلی. -

 اقدامات بلند مدت:

های سطحی و زیر زمینی در حوضه آبخیز برداری از آبنظارت و کنترل بر میزان بهره -

 دریاچه.

 کمتر. ترغیب کشاورزان به کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی -

های اقتصادی در جهت بهره تغییر منبع درآمدی مردم محلی از کشاورزی به سایر بخش -

 های سطحی و زیر زمینی.برداری کمتر و بهینه از منابع آب

 

 منابع 

 سیمرم، شهرستان در اکوتوریسم هایجاذبه معرفی و شناسایی (،1382) نسرین اریسیان،

استاد ، راهنما: مسعود تقوایی و حمیدرضا وارثی اناستاد کارشناسی ارشد، نامهپایان

 اصفهان، گروه جغرافیا. دانشگاه ،محمود هدایت مشاور:

 بر آنها ثیراتأت و اکوتوریسم توریسم، بر اجمالی نگاهی (، 1384) محبوبه افتخاریان،

فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، سال چهاردهم،  محیط،

 .45شماره 

پهنه (، 1386) باقری بداغ آبادی، محسن، عباس امینی فسخودی و عیسی اسفندیار پور

و  AHPبندی شوری خاک به منظور کاربری محیطی فضای سبز با استفاده از تکنیک 
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مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره ، اصول زمین آماری )در جزیره کیش(

 .101-116صص ، 22

 با گردشگری توسعه راهبردی ریزی (، برنامه1387) زمانیان روزبه مصطفی و بهزادفر،

نشریه بین المللی مهندسی  نیشابور، موردی: شهرستان نمونه محصول بخش بر تکیه

 ،1۹دوره (،مهندسی)نشریه بین المللی علوم  )فارسی( صنایع و مدیریت تولید

 .8۹-103، صص6شماره

(، ساماندهی مراکز خدماتی حوضه دریاچه کافتر 13۹2) تقوایی، مسعود و حسین کیومرثی

، فصلنامه GIS و AHP هایاز روش گران با استفادهدر جهت سهولت دسترسی گردش

 .131-154، بهار، صص41پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره  -علمی

های گاهاولویت بندی بحران در سکونت(، 1385) سید رامین غفاری ومسعود  ،تقوایی

مجله پژوهشی دانشگاه ، دهستان بازفت(: ( )مطالعه موردیAHPروستایی )با روش 

 .47-74، صص20اصفهان، شماره 

بندی راهبردهای توسعة تدوین و اولویت(، 13۹5) تقوایی، مسعود و مجید گودرزی

ریزی پژوهش و برنامهنشریه (، کالنشهر شیراز :گردشگری پزشکی )مطالعة موردی

 .1-22شهری، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، بهار، صص

ساحلی جزیره (، تعیین ظرفیت برد گردشگری 13۹4) حسین زاده، رضا و آذر عرفانیان

 . 181-200، پاییز، صص160ای، شمارهمنطقه-کیش، جغرافیا و آمایش شهری

یند تحلیل سلسله آاستفاده از فر(، 1388) زهرا عادلی وعلی محمد  ،خورشید دوست

فصلنامه ، ( برای یافتن مکان بهینه دفن زباله )مطالعه موردی شهر بناب(AHPمراتبی )

 .27-32 صص ،1388، تابستان 50محیط شناسی، شماره 

(، بررسی گردشگری ساحلی از دیدگاه اقلیمی: نمونه موردی 13۹5) رورده، همت اله

-223، تابستان، صص4۹شهرستان بابلسر، جغرافیا، دوره جدید سال چهاردهم، شماره

20۹. 
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 یابیمکان موردی: جغرافیایی )مطالعه یابیمکان درAHP از استفاده (،1383رحیم) سرور،

، 4۹ ، شماره36دوره  جغرافیایی، هایپژوهش میاندوآب(، شهر آتی توسعه جهت

 .1۹-38پاییز، صص

، کتاب سبز شهرداری: فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی(، 137۹) سعیدنیا، احمد

 ص.۹0، جلد دهم، های کشور انتشارات سازمان شهرداری

(، مطالعه امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری استان فارس: 1386) شهر شرق پارس

 منطقه نمونه گردشگری کافتر شهرستان اقلید.

 اکوتوریسم مناسب هایپهنه تحلیل (،1387) پناه کریم رفیق منوچهر و اصل، زاده فرج

 جغرافیای هایپژوهش جغرافیایی، اطالعات سیستم از استفاده با کردستان استان در

 .35-50پاییز، صص ،65 ، شماره40دوره  طبیعی،

 از استفاده با بازرگانی خدمات یابی واحدهایمکان ،(1384حسنعلی) سبکبار، فرجی

 مشهد(، شهرستان طرقبه بخش موردی مطالعه) (AHP) سلسله مراتبی تحلیل روش

 . 125-138بهار، صص ،51شماره، 37دوره  جغرافیایی، هایپژوهش

یابی تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکان(، 1381)اکبر پرهیزکار ورودابه  ،فرهادی

نسانی، فصلنامه مدرس علوم ا، GISشهر تهران با استفاده از  6مدارس ابتدایی منطقه 

 .۹7-115 ، صص، بهار25شماره 

، انتشارات هاگاهها، فضای سبز وتفرجمباحثی پیرامون پارک(، 1374) مجنونیان، هنریک

 ص.251، نوبت چاپ: اول، تهران، فضای سبز شهر تهران ها وسازمان پارک

 هایتوانمندی سنجی امکان (،1387) آبادی زنگی علی و مصطفی چشمه،ده محمدی

 شناسی، محیط مجله، SWOTروش بختیاری به و استان چهارمحال اکوتوریسم

 .1-10 ، صص47 شماره ،34دوره

تهران، نوبت  دانشگاه انتشارات سرزمین، آمایش شالوده (،13۹1) مجید مخدوم،

 ص.304، 13چاپ:
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 برای محیطی توان ارزیابی (،1386) آورگانی نوروزی اصغر و اهللهدایت سید نوری،

 اصفهان، علوم انسانی دانشگاه پژوهشی مجله دهستان چغاخور، در توریسم توسعه

 .13-28، صص1 شماره ،22دوره 
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