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نیابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکهای
مکا 
( )ANPو سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISمطالعه موردی :جزیره قشم
احمد نوحه گر
استاد گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

مصطفی دهقان

1

-2دانشجو کارشناس ارشد اکوتوریسم ،گروه جغرافیا ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
چکیده
در دهههای اخير رشد و گسترش سريع شهرنشيني و استفاده از وسايل حمل و نقل ،سبب افزايش چشمگير بازديددد از من قطا

طبيعي شده است .جزیره قشم يكي از مناطق زيبا و ديدني ایران محسوب ميشود كه علي رغم بازديد گسترده گردشگران ،فاقد

هرگونه تسهيالت مناسب مورد نياز گردشگران است .از آنجا كه تسهيالت مورد نياز گردشگران نيازمند استقرار در مكاني است
كه بيشترين كارايي را داشته باشد ،بنابراين ،در اين پژوهش سعي بر آن است تا بهترين مكان ايجاد دهكده گردشگري درجزیره
قشم مشخص گردد .در این رابطه ابتدا  12معیارتاثیر گذار در مکانیابی ،جهت ایجاد دهکده گردش تهج ،بیش لماش هک یرگ     
ش بی  ،ارتفاع ،خاک ،زمینشناسی ،مخاطرات زمین ساخت ،سکونتگاههای انس اسیسات ،ینا ت ار ،یتامدخ  ههه ههههه یا

ارتب قطانم ،یطا   

چهارگانه زیست محیطی ،چشماندازهای طبیعی ،جاذبههای تاریخی و فرهنگی تع یی ن شد و از طریق فرایند تحلیل شبکهای که يكي
از جديدترين روشهاي تصميم گيري در اين حوزه به حساب مي آيدارتباط بین معیارها و میزان اهمیت آنها در مکانیابی مشخص
شد .سپس در  GISبرای هر معیار نقشه مورد نظر تهیه و با تر شقن بیک هه هههه اکم ییاهن هشقن ،ا نننن نننننه جیا تهج هنیهب یا ا هدکهد د      
گردشگری مشخص شد .نتایج حا یک از آن است که مناسبترین مناطق جهت ساخت دهکده گردشگری در جزیره قشم در قس تم
شمالی و جنوب جزیره قشم در کنار چشمانداز ساحلی و جنگلهای حرا م ییی باش کد ههه ع نتخاس روظنم هب تيلباق نتشاد رب هوال

      

یتواند در زمينه توسعه جاذبههای طبیعت گردی ،ورزشي وتفريحي مکمل نیز کارآمد
تاسيسات و تجهيزات رفاهي و گردشگري ،م 
باشند.
کلمات کلیدی :دهکده گردشگری ،فرایند تحلیل شبکهای ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،جزیره قشم

 -1مصطفی دهقان (نویسنده مسئول) Dehghan.mostafa66@gmail.com
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مقدمه
پیشرفتهای متنوع تكنولوژي قرن حاضر موجبات پيشرفت ارتباطات ،حمل و نقل ،افزايش سرعت و آسايش نس يب
مسافرت را در پي داشت كه در نتيجه ،انقالب بزرگي در صنعت گردشگري به وجود آمد .به دنبال آن ايجاد مرا و زك
خدمات گردشگري و فعالیتهای مرتبط با آن توسعه يافت ،تا جا يي كه گردشگري خارجي در سالهای اخ عبنم ري
قابل توجهي براي تأمين نيازهاي ارزي و ايجاد اشتغال بسياري از كش هب و تسا هدوب اهرو مالقا زا يكي ناونع     
یکنددد (رض ،يناو
صادراتي نامرئي نقش مهمي را در عرصه تجارت جه م افيا ينا ییی ییی
گردشگري در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران میتوان و هعسوت رد د

 .)8 : 1374توس يلاعف هع تت تتته یا

هب ب  طيارش دو ا صتق ا رد يعامتجا و يد    

  

سطوح ملي ،ناحیهای و محلي و توز عي مجدد و عادالن ثؤم رازبا ،يلم هنارس دمآرد ه ر وش دادملق ي دددد دددد ددددددددد (ح يردي
چپانه .)77 :38 13 ،در راستاي توسعه صنعت گردشگري ،برنامه ريزي و طراحي تفرج ييي  -فراغت ياهناوت نييعت و ي    
ینماید .ا يزير همانرب ني    
محيطي -انساني فرآيندي است که اوقات فراغت افراد را به فضا و مکان (محيط) مرتبط م 
شهای علم ار يدايز رايسب ي
هنر و عملي است که مفاهيم و ورش هاي مربوط به گرای 
فرص تت ته تغارف یا ييييي -توريس صخ و يعمج يت و صص صصص صصص ي در ش و ره

هب ندومن مهارف روظنم       

یدهد   
م رارق هدافتسا دروم نآ نوماريپ یییییییییییی یی

(ميکا يي لي .) 379 1 23: ،در دهههای اخير گردشگري ساحلي رشد قابل توجهي داش و تسا هت

ته يداصتقا یا   
یزم تتت تتت

فراواني را براي جوامع ميزبان به همراه آورده است .سواحل با توجه به نزديکي به کانونهای جمعيتي ،اقليم مناسب
یتوانند گردشگران بسياري را به خود جذب کنن .د
و دسترسي آسان در ايام تعطيالت به خصوص در فصل تابستان م 
در نظر گرفتن تنوع کيفي طبقات اجتماعي در اين گونه گردشگري و مهيا نمودن زمينه فعالیته طوبرم يحيرفت یا    
میتواند بهره برداري منابع ساحلي را به سطح باال يي برساند (پاپلي يزززدي .) 386 1 54: ،در ص متجم هک یترو ععععععع ه یا
گردشگری ساحلی به واحدهای مختلف خدماتی و تفریحی تجهیز شوند ضمن اینکه ش انش یارب ار یبسانم طیار     
فراهم میکنند با ارائه امکانات اقامتی ،پذیرایی و تفریحی ،میتوانند مکانی برای تفریح و استراحت مراجعه کنندههها
باشد .گردشگری ساحلی طیفی گستردهای از فعالیتهای مرتبط با اوقات فراغت از جمل هبذاجو گنهرف ،شزرو ه    
های طبیعی را طلب میکند .توسعه گردشگری س جیا رب لمتشم ،یلحا ا س د ا امتخ ننننن ننننننه و یتالیهست یا

تازیهجت    

گردشگری در طول خط ساحلی است .این نوع توسعه گردشگری معمو ًالًال در نتیجه رشد برنامهریزی نشدههای است
که اغلب دسترسی به دریا را محدود میکن راکمه و الو( د ا ،ن     .) 98 1 :48 13در مجتم عععه ،یلحاس یرگشدرگ یا    
س) و
نهای تنیس س
مجموعهای از فروشگاهها و دفاتر تجاری ،امکانات ورزشی و رفاهی (اسکلهها ،استخرهای شنا و زمی 
نهای نمایش و )...است .ایجاد تسهیالت در حول و حوش نقطهههای متمرک ردو تسا ز   
سرگرمیها (رستورانها ،سال 
طول ساحل انجام نمیشود .تحت این شرایط ،استفاده بهتری از زمین میشود و منطفه ساحلی میتوان ریاس یارب د    
فعالیتها توسعه یابد (وال و همکاران .) 99 1 :48 13 ،مکانیابی مناسب و احداث مجتمعهای گردشگری س ار ،یلحا هه
کار مناسبی برای کاهش میزان خطر ناشی از استفاده تفریحی از ساحل و همچنین ایجاد ش هماع هدافتسا یارب طیار     
مردم از سواحل است (محمد باسط قریشی میناآبادوهمکاران) .جزیره قشم بزرگترین جزیره ایران است که در دهانه
تنگه هرمز قرار گرفته و وسعتان نزدیک به  1430کیلومتر مربع میباشد طول این جزیره حدود  120کیلومتر وع ضر

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با83 ...
مکا 

یکند .جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس دارای پتانسیله ،یعیبط یا   
آن بین  5تا  10کیلومتر تغییر م 
فرهنگی ،و مردم شناختی با ارزشی است که از ان جمله میتوان به جنگلهای حرا ،ژئوپارک قشم ،گونههای منحصر
یها اشاره کرد (نوحه گر
به فرد جانوری ،چشم انداز های زیبای ساحلی و اثار تاریخی با ارزشی همچون قلعه پرتغال 
و همکاران87 :151 ،

ییاب هک د   
 ..) 13ضرورت ایجاد مجتمعهای توریستی و تفریح و هب ی یی یییژه از ان رو اهمی م ت یی یی

جزیره قشم از لحاظ اکوسیستم یکی از نواحی شاخص کشور است و پتانسیلهای محیطی جغرافی یا ی مشق هریزج     
میتواند همه ساله تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب کند بنابراين در اين پ يعس شهوژ   
بر اين است تا با استفاده از فرایند تحلیل ش کب هههای و س ایفارغج تاعالطا هناما ی تخاس ناکم نيرتهب ،ی

هدکهد

      

گردشگري در جزیره قشم مشخص گردد.
پیشینه تحقیق
پدید آورنده

عنوان

خالصه پژوهش

سازمان میراث فرهنگ و یتسد عیانص ی

جی وطراحی ی
ی
مطالعات مکانیابی ،امکانسنج ج

با هدف توسعه گردشگری از طریق ایجاد کمپینگ ه یا

ابروشک حطس        

گردشگری با ظرفیت سازی های متنوع و با پ ینیب شی   

گردشگری
مسعود تقوایی و همکارانش

گ ه قا یا ا رد یتم
کمپینگ گ
توجه به تنوع اقلیمی

تسهیالت و تاسیسات مورد نیاز در هر منطقه بوده است.

مکانیابی دهکدههای گردشگری با استفاده

با توجه به این که تسهیالت مورد نیاز گردشگران نیازمند

از سیستمهای اطالعات جغرایایی و م لد
س هچایرد لحاس یدروم هنومن( تاو
فروزنده شهرکی و همکاران

        

سال

استقرار در مکانی است که بیشترین کارایی را داشته باشد
بهترین مکان جهت ایجاد دهکده گردش لحاس رد یرگ   

1390

کافتر)

دریاچه کافتر انتخاب شده است..

مکان یابی طراحی دهکده گردشگری (دره

در بین مناطقی ک یجرفت ناوت ه     داشتهههان قطنم ،د هه هههای

1390

عشق)

موسوم به دره موردر  011کیلومتری شهر کرد برای تفرج
مناسب دیده شد.

مجتبی انصاری و همکاران

K. Bunruamkaew
and et al

مکان یابی محوطههای گردشگری طبیعی

مورد بررسی قرار داده ودر آن با تشکیل گ و ثحب هور

بر اساس اصول معماری منظر

ترکیبان با فرایند تحلیل سلس هل مراتب یارب یدنور ،ی    

1390

یکند
تها پیشنهاد م 
مکان یابی اصولی و صحیح این سای 
ارزیابی مکانهای مناسب برای اکوتوریسم
(مطالعه موردی استان سورات تأنی تایلند)

به ارزیابی واولویت بندی پتانسیلهای اکوتوریسم منطقه

با اس زا هدافت  GISو  AHPپرداختن یبسانم شور و د   

7002

برای شناسایی مکانهای مناسب اکوتوریسم با معیارهای
Fei Lee –C and et al

با اهمیت ،در ارتباط با منابع واقعی استان پیشنهادکردند.
ی ب تیباذج یار   
توسعه یک مدل ارزی با ی ی
مقصد ،درجنگل های تفریحی تایوان

طی این بررسی اهمیت نسبی  23منطقه جذاب تعیین وبا
استفاده از AHPموردتجزیه وتحلیل قرارگرف جیاتن .ت   

نشان دادندکه چشم اندازهای منحصربه فردجنگل وپدیده
یهای تعیین
های آب و هوایی ،دو مورد ازمهمترین ویژگ 
لهای تفریحی گردشگری هستند.
جذابیت جنگ 

مواد و روشها
فرآيند پژوهش
فرآيند پژوهش در اين مقاله ،به شرح زیر انجام شده است .بدين طريق كه در ابتدا با تعريف مسئله ،معيارهاي
مورد سنجش معرفي شده ،سپس با استفاده از فرآيند تحليل شبکهای -به عنوان يكي از مهمترین تکنیکهای - MCDM

ت جغراف يياي
ميزان ضرايب اهميت معيارها مشخص گرديده است .در مرحله بعد به وس لي ههه س ناما ههه اطالعات ت

)،- (GIS

ی
الیههای اطالعاتي در تناسب با شاخصها ،توليد شده و با توجههه بههه قابليتها ييي  GISدر ادغا ممم و همپوش نا ييي الیههههای ی
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اطالعاتي و همچنین با استفاده از منطق بولين وتهیه نقشههای باينري ،مناطق داراي محدوديت ب ار ييي س خا تتت دهک هد
گردشگری مشخص و حذف شدند و سپس از مناطق باقیمانده مناطق مجاز و بهینهتر مشخص شدند.
یباشد،
 فرایند تحلیل شبکهای ( :)ANPفرآيند تحليل شبکهای روشي جامع و قدرتمند براي تصميم گيرهاي دقيق م ل
كه توسط توماس آل ساعتي در سال  996 1ميالدي مطرح گرديده است .وي در مقدمههه مقالههه" اصوللل فرآينددد تحليل ل
یدارد كه؛  ANPكي
شبکهای "خود بيان م 

یآید كههه بههه
مرحله اساسي و ضروري در فرآيند تصميم گيري به حساب م 

یاش ،ساختار بازگشت پ يذ ري را مورد توجه قرار داده كه با در
دليل اهمال و قصور رو كي رد سنتي به دليل ساختار خط 
یتوان آن را كي
یاش م 
نظر گرفتن تمامي جوانب مثبت و منف 

ب آ ور د
مرحله گم شده در فرآيند تصميم سازي به حساب ب

(ساعتي .) 999 1 ،مهمترین وجه تمايز ميان اين روش با روش سلسله مراتبي در نحوه تأثيرپ يذ ري و تأثيرگذاري معيارها
یباشد.
بر روي كي ديگر م 
هدف اصلی این بخش ،تعیین میزان ارزش و اهمیت هریک معیارها میباشد .طبیعی است که همه معیاره شزرا زا ا
یکسانی برخوردار نیستند و هر میعار ،از وزن و ارزش متفاوتی برخوردار است .قبل از تهیه نقشه نه یا ی شزرا دیاب    ،
یگیرد.
و وزن هر یک از معیارها تعیین گردند .این کار ،از طریق مدل فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPصورت م 
فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPاز مجموعه مدلها و روشهای تصمیمگیری چند معیاره میباشد .کار اصلی این م لد
ی (در ص )دوجو ترو   
تعیین ارزش و اهمیت معیارها و شاخصها و در نهایت ارزش نهایی گزینههای تص یم مممگیری ی
است .بیشتر روشهای تصمیمگیری چند معیاره با فرض استقالل معیارها ،بنا شدهاند ولی این مورد همیشه به واقعیت
نزدیک نیست .بنابراین در صورت استفاده ،ممکن است انحرافی در نتیجه ب جیا هدمآ تسد ه ا هدش د

رجنم و هب        

ارزیابیها و تحلیلهای نادرست گردد .بنابراین فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPکه ب هرایعم نیب یگتسباو ه ا دیکات       
یشود ( .)Garcia-Melon et al; 2009, 236فرایند تحلیل شبکهای ب کی ناونع ه ی زا 
دارد ،انتخاب م 

اکرپ ر نیرتدرب     

شها ( )Sheeba Khan et al, 2007, 1502به این منظور توسعه یافته است ک گ رظن رد نودب ه ر  نتف ف یتایضر      
رو 
درباره رابطه سلسله مراتبی یک طرفه بین سطوح تصمیم ،شرایط واقعیتری را برای تصمیمگیری ف دروآ مهار (ع ملا
تبریز و باقرزاده؛  .) 69 - 64 ،9831طی سالهای اخی شور ر

 ANPی و ریگارف شور ک

یمصت هروظنم دنچ ممم ممممممممگیری ی
ی

یگی طسوت لدم نیا .در     
میباشد که به صورت گستردهای در حل مسائل پیچیده تصمیمگیری مورد استفاده قرار می ی
آقای ساعتی در سال  996 1به دنبال محدودیتهای تحلیل سلسله مراتبی در حل مسائل و ارزیابی اهمیت تجمعی کلی
همه شاخصهای درون یک مدل ارزیابی با ترکیب ارتباطات و بازخوردها در داخل یک سیستم تصمیمگیری ارائه شد
( García-Melon et al; 2009, 236و Wolfslehner et al; 2005, 159و ص ؛یدازیرپ و تح     .)011 ،8831فرایند
تحلیل شبکهای روش جامع و قدرتمندی برای تصمیمگیری دقیق ب  و یبرجت تاعالطا زا هدافتسا ا ی یاهتواضق ا       
شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده یا با فراهم کردن یک ساختار ب هرایعم یهد نامزاس یار ا وافتم ی ت و     
یکن کی دنیارف نیا .د    
ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آنها نسبت به گزینهها ،فرایند تصمیمگیری را آسان می ی
مدل تصمیمگیری است که بر مبنای ریاضیات و الگوریتم روانشناسانه انسان بنیان گذاشته شده و ب سا راتخاس ا اسی    
ذهن انسان منطبق است (نخعی کمال آبادی و همکاران؛  .) 24 - 23 ،9831این مدل شکل کلی از مدل  AHPاست که

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با85 ...
مکا 
یکنددد ( Banar et al, 2006,
که روابط بین عناصر را همانند یک شبکه با توصیف ارتباطات و مسیرهای عناصر بیان م 

 .)748بسیاری از تصمیمگیریها را نمیتوان در یک ساختار سلسله مراتبی بررسی کرد (نجفی؛  .) 66 ،9831اگر چه
هر دو مدل ،اولویتها را از طریق مقایسات زوجی به دست میآورند ،تفاوتهایی بین آنها وجود دارد .فرایند تحلیل
شبکهای ،وابستگی درون خوشهای (وابستگی درون شوخ نایم یگتسباو و )ی هههه هههههای (وابس رظن رد ار )ینوریب یگت    
میگیرد .از طرفی فرایند شبکهای بر خالف سلسله مراتبی ( ،)AHPساختاری غیر خطی دارد (عالم تبریز و ب ؛هدازرقا
ی
 63 - 64 ،9831و صحت و پریزادی؛  )011 ، 13 88و به دلیل داشتن ارتباطات یک س یمصت رصانع نیب هیو مم مممممممگیری ی
یهای موجود بین فاکتورها را اندازهگیری
یتواند وابستگ 
( )Khan and faisal; 2008; 1502و معیارهای جدا از هم نم 
یگی و داژنرفعج( در
کند زیرا فاکتورها را نسبت به هم به صورت مستقل در نظر م 

 .) 66 ،9831روابط مابین سطوح را نمیتوان به سادگی از باال – پ یا ی بولغم ،ن   

؛ناراکمه      401 ،8831و نجف ؛ی

– غال میقتسم ای ب     – غیرمس میقت

تصور کرد (نجفی؛ .) 67 ،9831
یتواننددد به
یش نو ددد .هم رصانع ه    م مم 
در این روش ،ابتدا عناصر مؤثر بر موضوع در داخل چند خوشه سازماندهی م 
یتواند به یک خوشه یا یک عنصر دیگ هتسباو ر   
عناصر داخل هر خوشه و به عناصر دیگر مرتبط باشند .یک عنصر م 
یتوانند به عناصر وابسته باشند .مقایسات زوجی باید بین همه عناصر
باشد .ضمن اینکه گزینههای تصمیمگیری نیز م 
یتوانن ،یلصا رصانع د    
و خوشههای مرتبط به هم صورت گیرد ( .)Tuzkaya et al; 2008; 973عناصر در  ANPم مم 
عناصر میانی و عناصر سطوح پایین باشند مقایسات زوجی همانند  AHPو بر پایه میزان اهمیت و برتری یک عنصر
یا خوشه بر عنصر یا خوش دیگر و از دامنه امتیازی  1تا  9م 
یباشد (.)WeiChang; 2009; 642
مدل از چهار مرحله تشکیل شده است :مرحله اول ساختن مدل و سازماندهی مساله؛ مسئله باید به ص افش ترو فی   
یتوان ای یرکف نافوط قیرط زا د
بیان و به صورت یک سیستم منطقی یک شبکه تجزیه شود .ساختار این شبکه م 

   

دیگر روشهای مناسب به دست میآید .مرحله دوم ،ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت؛ مشابه مقایس تا
 AHPعناصر به صورت زوجی در جهت معیارهای کنترل مقایسه میشود .گروهها نیز خودشان نیز به صورت زوجی
یشوند .مقادیر اهمیت که توس پ یتعاس یاقآ ط ی ،هدش داهنش      
با توجه به تأثیر گذاری آنها در هدف با هم مقایسه م 
تعیین میگردد .امتیاز  1اهمیتی معادل دو عنصر و امتیاز  9نشانگر نهایت اهمیت یک عنصر (ی )سیرتام زا رطس ک    
یباش ؛ناراکمه و یدابآ لامک یعخن( د        24 ،9831و نجف ؛ی
در مقایسه با بقیه عناصر (یک ستون در ماتریس) می ی
 67 ،9831و  .)García-Melon; 2009, 236پس از هر مقایسه زوجی ،تحلیل حساسیت و س زا گگگاری ب شجنس یار   
یه تروص ،ا   
میزان پیداری خروجی به انحرافات زیاد در ارزیاب 

یگی  در ( ( .)Whitaker; 2007; 841مرحل موس ه
م مم 

تشکیل ماتریس تصمیم میباشد؛ مفهوم ماتریس تصمیم مشابه فرایند زنجیرهای مارکوف است .منظ سیرتامربا زا رو   
در فرایند تحلیل شبکهای که در واقع نشانگر وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها و ارتباطات بین س اهرایعمریز حوط   
م
یباشد ( ،)Vinodh; 2011; 277ماتریس جزء بندی شدهای است که هر ماتریس آن ،از مجموعهای از روابط بین دو
عنصر یا خوشه در ساختار شبکهای به وجود آمده باشد (نخعی کمال آبادی و همک ؛نارا  24 ،9831و ع و زیربت ملا
باقرزاده؛  .) 69 ،9831برای به دست آوردن اولویت بندی کلی در یک سیستم با تاثیرات وابس لوا یاهرادرب ،هت و تی    
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محلی وارد ستونهای مناسب یک ماتریس میگردند .در حقیقت یک ماتریس تصمیم ،یک ماتریس تقس هب هدش می    
اجزای کوچکتر است که هر جزء ماتریس نمایانگر رابطه بین دو دسته در یک ماتریس است (نخع و یدابآ لامک ی
همکاران؛  ) 24 ،9831و هر بخش از ماتريس ،رابطه ميان دو گره سطح تصميم گيري را در كل مس يمصت هلئ ممممم گ ري ييي
ح تص يم ممم گ ري ييي بههه وس لي ههه
یدهد (دری و حمزهای؛  .) 80 ،9831تمامي روابط و تعامالت ميان عناصر س وط ح ح
نشان م 
یشود .اما در هنگام وارد كردن مقايسات زوجي انجا ممم ش ايم هد نن ننن عناصررر
مقايسات زوجي در ابرماتریس ارزشيابي م 
یشود كه به آن ابرماتريس غيروزني مي گويند.
سطوح تصميم گيري در ابرماتريس ،اغلب جمع ستونها بيشتر ازیک م 
با ضرب كردن وزن هر كي

ت ب ار ييي
یآید ..در نهايت ت
از خوشهها در عناصر متناظر با آنها ،ابرماتريس وزني به دست می ی

دستيابي به وزن نها يي گزینههای مسئله و معيارهاي تصميم گيري و حل مسئله ،ابرماتريس حددار با بساحم دي هه ههه ش دو
(دری و حمزهای؛ .)18 389، 1
موقعیت محدوده مورد مطالعه
یشود که در مختصات  26درجه و  32دقیقیه تا  27درج و ه 6
قشم یکی از شهرستانهای استان هرمزگان محسوب م 
دقیقه عرض شمالی و  55درجه و  15دقیقه تا  56درجه و  30دقیقیه طول شرقی واقع شده است ..مس هريزج تحا   
 1 49 1کيلومترمربع ،حدود  2/5برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعنى بحرين است .طول جزيره از بندر قشم تا
بندر باسعيدو در انتهاى جزيره را در منابع مختلف بين  001تا  130کيلومتر تخمين زدهاند و بيشتر روى ط لو

 511و

 120کيلومتر تکيه شده است .اين جزيره از شمال به شهر بندرعباس ،مرکز بخش خمير و قسمتى از شهرس ردنب نات   
لنگه ،از شمالشرقى به جزيرهى هرمز ،از شرق به جزيرهى الرک ،از جنوب به جزيرهى هنگام و از جنوب غرب هب ى   
ىگردد
جزاير تنب بزرگ و کوچک وا بوموسى محدود م 

نقشه شماره ( :)1محدوده مورد مطالعه
منبع :نگارندگان

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با87 ...
مکا 

معرفی معیارها و شاخصها
بنابر مطالعات صورت گرفته به منظور مكان يابي دهک ،مشق هریزج رد یرگشدرگ هد       12معی را تاثیرگذا لباق و ر   
ته و یناسنا یا
سنجش انتخاب شدند ،که این دوازده شاخص را میتوان در قالب  3خوشه منابع طبیعی ،زیرس خا ت ت
جاذبهها دسته بندی کرد.
الف -خوشه منابع طبیعی شامل این عناصر میباشد:
شیب :میزان شیب تعیین کننده نوع کاربری و فعالیتهای مختلف انسانی از قبیل گردشگری است.
جهت شیب :برای تعیین نوع فعالیت و توسعه گردشگری بواسطه میزان دریافت نور و چشمانداز اهمیت دارد.
ارتفاع :تغییر ارتفاع نقش مهمی در تغییر عناصر جوی ،اکولوژیکی و فیزیکی دارد.
نشناسی مورد بررسی و طبقهبندی گردید.
زمینشناسی :طبقهبندی انواع سازندها بر مبنای سازند زمی 
خاک :منظور از نوع خاک ،خاکهای مسطح ساحلی ،دشتهای سیالبی و دامنهههای و فالتتته پت و ا هه هههه س یا س و ت
مارنی
مخاطرات زمین ساخت :شامل وجود گسلها و مسیلها در محدوده مورد مطالعه میباشد
ب -زیرساختهای انسانی شامل این عناصر میباشد:
راههای ارتباطی :این راهها شامل راههای آسفالته ،راههای جیپ رو و شوسه میباشد
تاسیسات خدماتی :منظور از تاسیسات خدماتی وجود ،برق ،آب ومخابرات است وهمچنین تاسیسات اقامتی ،مراکز
سکونتگاههای انسانی :تراکم جمعیت و تراکم سکونتگاههای انسانی در شهر و روستاهای جزیره قشم میباشد.
ج -جاذبهها شامل این عناصر میباشد:
یباشد
جاذبههای تاریخی-فرهنگی و طبیعی :منظور آثارتاریخی وجاذبه های فرهنگی و طبیعی در یک ناحیه م 
مناطق چهار گانه زیست محیطی :منظور از مناطق چهارگانه ،مناطق حفاظت شده ،ناحیه شکار ممنوع ،حیات وحش
یباشد.
اثر طبیعی ملی ،پارکهای ملی م 
چشم اندازهای طبیعی :شامل جاذبههای طبیعی اعم از جنگل و چشماندازهای زیبای ساحلی میباشد.
 تعیین روابط و وابستگی بین خوشهها و عناصر مورد بررسییده تسد هکنیا زا دعب .د هههه هههههه یا
این مرحله مهمترین قسمت یک تصمیمگیری تحلیل شبکهای را تش م لیک یی یی

ش هکب

مشخص شدند ،آنها باید به یکدیگر متصل شوند که این اتصال بر اساس نوع ارتباط عناص آ یلخاد ر نن نننه تروص ا   
میگیرد .اساس منطق  ANPبر این پایه استوار است که بتوانیم روابط و اثرات معیارها و دستهها ب  رگیدکی ر ر دراو ا   
مسئله نمائیم در این هنگام باید هر عنصر درون یک گروه را به عناصری دیگری که چه در داخل همان گ هج و هور   
در داخل گروههای دیگر مؤثر است را مشخص کرده و عنصر مبدأ را به آن عناصر متصل میکنیم .معیارهاای تعییین
ن استتت ه ههیچ گونههه
شده ممکن است بشدت به هم دیگر وابسته بوده و بر روی هم اثررر بگذارنددد و ی ییا اینکههه ممکن ن
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ارتباطی بین این معیارها وجود نداشته باشد (شکل شماره یک) .برای تعیین روابط و وابستگیهای بین این عناصررر از
روش دیماتل استفاده شد.
 مقایسات زوجی بین عناصر و خوشههابا تعیین روابط و وابستگی میان عناصر نوبت به وزن دهی عناصر میرسد .در واقع مرحله اص لدم کی رد راک یل     
تصمیمگیری چند معیاره مانند  ،ANPتعیین میزان ارزش نسبی و وزن هر یک از عناصر و معیارها میباشد .یعنی یک
یباش تعیبط .د ًاًا مه  ه شزرا ،اهرایعم و رصانع      
معیار یا عنصر تا چه میزان در تعیین مناطق مستعد توریسم م م رثؤ یی یی
یکسانی در توریسم ناحیه مورد مطالعه ندارند و ممکن است ارزش یکی از معیارها خیل و دایز ی

د یاهرایعم ی رگ     

یگیرد (شکل ش رب یجوز تاسیاقم ).ود هرام
خیلی کم باشد .این ارزش گذاری به صورت مقایسه زوجی انجام م 

   

اساس وابستگیهای درونی و بیرونی عناصر میباشد .براي ايجاد ماتریسهای زوجي از شیوههای قض يصخش توا   
كارشناسان استفاده شده است .در مدلهای تصمیمگیری چند معیاره ،همیشه مقایسات زوجی ب رایعم کی ساسا ر     
یشود .معیار کنترلی ،معیاری است که مقایسه دو عنصر یا خوش اب ه   
یگیرد که معیار کنترلی نامیده م 
مستقل صورت م 
توجه به آن عنصر و در ارتباط با آن صورت میگیرد .برای محاسبه ارزش نسبی و وزن هر یک از عناصر از نرم افزار
 supper decisionsاستفاده شده است.

شکل شماره ( :)1ارتباط و وابستگی میان عناصر
منبع :نگارندگان

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با89 ...
مکا 

شکل شماره ( :)2مقایسه زوجی بین عناصر
منبع :نگارندگان

 محاسبه وزن نهایی عناصر در ابرماتریسیباشد .در این بخش است که در نهایت پس
ابرماتریس ،آخرین مرحله کار در مدل فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPم 
یگردد.
از محاسبات طوالنی ،ضریب و ارزش نهایی هر عنصر و گزینه تعیین م 
برای محاسبه ضریب نهایی ،باید سه نوع ابرماتریس مورد محاسبه قرار بگیرد:
ابرماتریس غیر وزنی؛
ابرماتریس وزنی؛
ابرماتریس حدی.
یگیرنددد و ابرم سیرتا
یباشد که در کنار هم قرار م مم 
ابرماتریس غیروزنی همان نتایج اولیه حاصل ماتریسهای اولیه م 
یدهند.
غیروزنی را تشکیل م 
مرحله بعدی باید ابرماتریس وزنی را به دست بیاوریم .برای این کار باید از نتایج آورده شده نرمالگیری شود .همه
اعداد ستونها جمع و بر یک عدد ثابت تقسیم یا نرمال شود .این کار در نرم افزار  Matlabامکان پذیر است .ولی ن مر
یباشددد .در ای ،سیرتامربا ن
یدهد .آخرین ابرماتریس ،ابرماتریس حدی م مم 
افزار خود این عمیالت ریاضی را انجام م 

  

یکند
یشود و این کار آنقدر ادامه پیدا م 
همه اعداد و ارزشهای ابرماتریس وزنی ،در یک عدد ثابت به توان رسانده م 
تا یک ضریب یکسان برای هر عنصر و گزینه ایجاد شود .پس از محاس یارب هلحرم نیرخآ ،یدح سیرتامربا هب      
تعیین ارزش و ضریب نهایی عناصر گزینه ،محاسبه نتایج ماتریس خوشهها و نرمال سازی ضریب عناصر و گزینههههاا
در ابرماتریس حدی
توسط ضریب خوشهها م 
یتواند برای
یشود .این وزن م 
یباشد .پس از انجام این مراحل ،وزن نهایی عناصر حاصل م 
یآید.
اعمال مراحل بعد به کار م 
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جدول شماره ( :)1ابر ماتریس غیر وزنی
طبیعی

جاذبههای تاریخی و

مناطقچهارگانه

چشمانداز طبیعی

تاسیسات خدماتی

راه ارتباطی

سکونتگاه انسانی

رتفاع

جهت شیب

خاکشناسی

زمینشناسی

شیب

مخاطرات زمینساخت

جاذب هه هه و یخیرات یا   

0

0/09

0/33

0

0/16

0

0

0

0

0/07

0

0

مناطق چهارگانه

0/09

0

0/66

0

0/07

0

0/5

0

0

0/11

0

0

0

0

0

0/81

0

0

0
0
0

ط بی عی

چشمانداز طبیعی

0/90

0/90

1

0/76

1

0/5

تاسیسات خدماتی

0

0/16

0/22

0/83

0/69

0

0/83

0/16

0/16

0/2

0/83

0/83

0/07

0/8

0/16

0

0

ارتفاع

0

0

0

0

0

0/19

0

0

0/27

0/31

جهت شیب

0

0

0

0

0

0

0/09

0

0

راه ارتباطی

0

سکونتگاه انسانی

0

0

0

0

0/21

0/22

0/12

0/69

0/67

0/18

0/09

0/10

0/68

0/25

0/33

0/10

0

0

0

خاکشناسی

900/

0/16

0/16

0/2

0/24

0/11

0/06

0/06

0/12

0/13

0/05

زمینشناسی

0

0

0

0

0

0

0/25

0/14

0/49

0

0/52

0/55

شیب

0

0/83

0/83

0

0/10

0/58

0/50

0/19

0/55

مخاطرات زمینساخت

0

0

0

0/59

0

0/28

0

0

0/75

0/8

0

0

0/06

0

0

0

منبع :یافتههای تحقیق

جدول شماره ( :)2ابر ماتریس وزنی
طبیعی

جاذبههای تاریخی و

مناطق چهارگانه

چشمانداز طبیعی

تاسیسات خدماتی

راه ارتباطی

سکونتگاه انسانی

رتفاع

راه ارتباطی

0

0/19

0/16

0

جهت شیب

تاسیسات خدماتی

0/23

0/03

0/05

0/04

خاکشناسی

0/62

0/62

0

چشمانداز طبیعی

0/69

0/05

0

0/34

0

0

0/07

0

0

0/56

0

0

0

0

0/05

0

0/17

0

0/09953

0

0

0

0

0/16
3
0/02

0/52

0/14666

0/07

0/54032

0/01
6
0/00

0/02

0/00

0/11

0/0122

0

0

0/11751

0/52

0/6

0/34

0/19

0/03

0/03

0

0/19

0/19

0

سکونتگاه انسانی

0

0

0/01

0/18

0/03

ارتفاع

0

0

0

0

0

0/01

0

جهت شیب

0

0/06

0

0/01

0

0/01

0

0/01

0

0/01

0

0/00

0/00

0/00

0

زمینشناسی

0

0

0

0

0

0

0/01

0/06

0/49

0/03

0/14

0/19

0/06

0/056

0/04

خاکشناسی
شیب

0

مخاطرات زمینساخت

0

0/05

0/05

زمینشناسی

ط بی عی

شیب

مناطق چهارگانه

0/06

0

0/46

0

مخاطرات زمینساخت

جاذب هه هه و یخیرات یا   

0

0/06

0/23

0/11

0

0

0

0

0/05

0

0

0/00

منبع :یافتههای تحقیق

0

0/27

0/31

0

0/50

0

0/03

10/0

0/02231

0

0/06148
0

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با91 ...
مکا 
جدول شماره ( :)3ابر ماتریس حدی

طبیعی

جاذبههای تاریخی و

مناطقچهارگانه

چشمانداز طبیعی

تاسیسات خدماتی

راه ارتباطی

سکونتگاه انسانی

رتفاع

جهت شیب

خاکشناسی

زمینشناسی

شیب

مخاطرات زمینساخت

جاذب هه هها یی ی ت خیرا ی و 

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

مناطق چهارگانه

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/08

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

ط بی عی
چشمانداز طبیعی
تاسیسات خدماتی
راه ارتباطی
سکونتگاه انسانی
ارتفاع
جهت شیب
خاکشناسی
زمینشناسی
شیب
مخاطرات زمینساخت

منبع :یافتههای تحقیق

محاسبه وزن نهایی عناصر
یت بلاق رد ناو   
شه ار ا می ی
با تشکیل سوپر ماتریسها و به دست آوردن وزن نهایی عناصر م رب درو ر زرا نیا ،یس ششش ششش
یباشد .به عبارت دیگ ره شزرا ر   
نمودار نشان داد .جدول مذکور نیز خروجی نهایی نرم افزار  supper decisionsم 
یباشد در قالب جدول ارائه شده است.
کدام از عناصر مورد بررسی که در مقایس  0 -1م 
جدول شماره ( :)4وزن نهایی معیارها
وزن نهایی

معیارها
جاذبههای تاريخي فرهنگي

17 0.

مناطق چهارگانه زيست محيطي

80.2

چشم اندازهاي طبيعي

060.

تاسيسات خدماتي

40.3

راههاي ارتباطي

00.5

سکونتگاههای انساني

50.1

ارتفاع

10 0.

جهت شيب

01 0.0

خاک

00.2

زمين شناسي

16 0.

شيب

37 0.

مخاطرات محیطی

510.
منبع :نگارندگان

تهیه نقشه نهایی در نرم افزار ARC GIS

در بسیاری از پژوهشهای جغرافیایی و رشتههای مرتبط با آن که توسط مدله یمصت یا مممممگیری ی
ی مثل  ANPانج ما
میگیرد ،مطالعات در حوزه مکان صورت میگیرد .یعنی بناست که تصمیمها بر روی یک مک یعت نا ی رد و دنوش ن
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واقع هدف ،انتخاب بهترین مکان میباشد .فرایند تهیه نقشه در پژوهش زیر جه تهج دعتسم قطانم یبایناکم ت

    

ایجاد دهکده گردشگری طی مراحل زیر انجام گرفته است
 تهیه الیههای اطالعاتی برای هرمعیار؛طبقه بندی هر الیه اطالعاتی بر اساس میزان ارزش؛ تهیه نقشههای نقاط محدودیت دار جهت ساخت دهکده گردشگری با استفاده از منطق بولین؛ هدف از ايجاد اين نن
ن نقشههههاا
نقشهها ،مشخص نمودن و حذف مناطقي بود که امکان ساخت دهکده گردشگری در آنها وجود ندارد .اين ن
ن عوارض ييي در يک ک
ک
براي عوارضي نظير جنگل ،حیات وحش ،مرکز جمعيتي و ....ايجاد گرديد .به دليل وجودد چنين ن
محل ،محدوديت شديدي براي احداث يا بهره برداري از دهکده گردشگری در خود آن محل و گاهي در فاصله معيني
یباشد .با توجه بههه اينکههه
یآید و در نتيجه حفظ فاصله معيني از آنها ،در انتخاب مکان ضروري م 
از آنها نيز به وجود م 
یباشد و نيازي به درجه بندي مناطق حذف شده وجود
هدف از ايجاد اين نقشهها ،صرف ًاًا حذف مناطق محدوديت دار م 
یشود که بررو ييي
ندارد ،در حالت رستري ،براي هر عامل محدود کننده يک نقشه محدوديت به صورت باينري تهيه م 
آن به مناطق داراي محدوديت براي احداث دهکده گردشگری مقدار صفر و براي ساير مناطق مق اد ررر اصتخا کي صص صص
ص
ییابد .به عنوان مثال جهت تهيه نقشه باينري مناطق مسکونی ،به مناطقي که در فاصله دو کيلومتري از شهررر و ياا در
م
فاصله یک کيلومتري از روستا قرار گرفتهاند ،ارزش صفر و به ساير مناطق ارزش يک داده شد .عواملي کههه ب ار ييي آنهاا
نقشههای باينري تهيه گرديد در جدول شماره  5آورده شده است.
جدول شماره (: )5برخي از عوامل محدودکننده و ضوابط ايجاد محدوديت مربوطه.
معیارها

جزئیات عوامل

جنگل

خود محدوده و بافر  001متری
محدوده شهر و بافر  0002متری

شهر

محدود روستا و بافر  0001متری

روستا

مناطق مسکونی

خود عارضه و بافر  005متری

مناطق حفاظت شده

خود عارضه و بافر  1500متری

حیات وحش

خود عارضه و بافر  001متری

راههای ارتباطی

خود عارضه و محدوده  001متری

باغات و درختگاری

خود عارضه و محدوده  001متری

زمینهای زراعی

خود عارضه و حریم  0002متری

حریم گسل

خود عارضه و حریم  0002متری

حریم مسیل

منبع :نگارندگان

تلفيق نقشههای مدل بولين
تلفيق نقشههای مدل بولين با استفاده از عملگر ANDانجام شدند .در نقشه خروجي حاصل به واح اهد ييي مک نا ييي که
مقدار آنها در کليه نقشههای مربوط به عوامل محدودکننده ،يک بوده است ،مقدار يک تعلق گرفت و واحدهاي مک ينا
ن ب يلد للل
که مقدار آنها حداقل در يکي از نقشهها صفر بود ،داراي ارزش صفر گرديدند (نقش رامش ه هه ههه  .)2مدللل ب يلو ن ن
ن مدللل
سهولت و سرعت اجراي آن و نيز به دليل تطابق مفهومي آن با نقشههای مربوط به عوامل محدودکننده ،بهت ير ن ن
یباشد .بنابراين توجه به مقدار
جهت تلفيق اين نقشههاست .در اين نقشهها هدف ،حذف کامل مناطق محدوديت دار م 
وزني يک فاکتور يا کالس خاصي از يک فاکتور ضرورتي ندارد .در نقشه خروجي نيز نيازي بههه درجههه بند ييي من طا ق ق
ق

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با39 ...
مکا 

یباشد (بهش و رف یت
نيست .به همين دليل اين مدل نه تنها کافي و مناسب بلکه ايده آل براي تلفيق اين گونه نقشهها م 
همکاران).

نقشه شماره  .2مناطق محدودیت دار جهت ساخت دهکده گردشگری
منبع :نگارندگان

 ترکیب همه الیههای اطالعاتی و اعمال ضرایب نهایی مدل  ANPو تهیه نقشه نهایی.در مرحله نهایی ،باید همه الیههای طبقه بندی شده با هم ترکیب گردند تا نقشه نهایی حاصل شود .کلیت کار به این
صورت است که کلیه الیههای اطالعاتی طبقه بندی شده در یک جا با ه شزرا و بیرض سپس و هدش بیکرت م     
نهایی هر عنصر که در مدل  ANPتعیین شده است را به این الیهها اعمال میکنیم و در نهایت با ترکیب از ضرایب و
الیهها ،نقشه نهایی مکانهای مستعد جهت ایجاد دهکده گردشگری ساخته میشود .این تحلیلها و ترکیبها توسط اب راز
یگیرد .در این ابزار که کاربردهای بسیار زیادی در مکان یابی دارد ،به روش یاه
قدرتمند  Raster Calculatorانجام م 
شهای آن که همان جمع ال هیهی ه هارمه ا   
مختلف میتوان الیهها را ترکیب و تحلیل کرد که در اینجا توسط یکی از رو 
با ضرب آنها در ضرایب  ANPاست ،این فرایند صورت میگیرد .ابتدا همه الیههای طبقه بندی شده روی ه ارق م ر   
میگیرند و سپس وزن نهایی حاصل از مدل  ANPبه هر کدام از الیهها داده میشود و در نهایت با ترکیب آنها ،نقشه
نهایی حاصل میگردد .این نقشه ،ترکیبی از طیفهای رنگی مختلف میباشد که هر رنگ نش جرد رگنا هه هههای از اهمیت
منطقه برای ایجاد دهکده گردشگری میباشد .در مرحله بعد نقشه نهایی را در نقشه محدودیت تهیه شده ضرب می-
کنیم و نقشه نهایی بوجود میآید (نقشه شماره .)3
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نقشه شماره  :3مناطق مناسب جهت ساخت دهکده گردشگری
منبع :نگارندگان

 .همان طور که در نقشه (شماره  )3مشاهده میشود ،مکانهای معرفي شده براي ايجاد دهکده گردشگري به صورت
پراکنده و در ابعاد مختلف ارائه شده است .از آنجا که زمين اختصاص يافته براي ايج زا دياب يرگشدرگ هدکهد دا

  

نظر مساحت و شکل مناسب باشد ،بنابراين مکانهاي در ابعاد کوچک و نامناسب حذف شدهاند و در نهايت سه مکان
به عنوان مکانهای پيشنهادي معرفي شده است (نقشه شماره )4

نقشه شماره  :4اولویت بندی مناطق بهینه جهت ساخت دهکده گردشگری
منبع :نگارندگان

نیابی دهکده گردشگری ساحلی با95 ...
مکا 

بحث و نتیجهگیری
هدف از تدوين اين مقاله ،ارائه و تدوين چارچوبي علمي و دقيق درمكان يابي دهکده گردشگری در جزیره قشم بوده
است ،كه ضمن استفاده از مباني نظري و طرحهای گردشگری مرتبط با موضوع مورد مطالعه ،به ت يود ننن شاخصهاا در
 12معی را ت ریثأ

اين عرصه پرداخته شده است .به منظور سنجش مکانهای مناسب جهت ساخت دهکدههگردش یرگ

گذار در قالب سه معیار جاذبهها ،زیرساختهای انسانی و منابع طبیعی م گ رارق هجوت درو ر بیرض نازیم و تف
اهمیت هر یک از معیارها با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPم گ رارق شجنس درو ر پس تف

     

س باا توليددد
سس س سس سسسسس

الیههای اطالعاتي و از طريق همپوشاني الیهها ،با استفاده از نرمافزار GISمكانهاي مناسب شناسا يي و معرفي گرد دي ..
از آنجا که اراضي مورد استفاده براي احداث دهکده گردشگري بايد مساحت و شکل مناسبي داش شاب هت دد ددد ،بن نياربا
بتر حذف گرديد و سه مکان به عن ش حرطم يداهنشيپ ناکم ناو ددددد دددددد .مک مود و لوا نا
مکانهاي نامناس 

تمسق رد   

شمالی جزیره قشم و در نزدیکی هم با مساحت  1500هکتار و مکان دوم در قسمت جنوب جزیره با مس تحا

055

لهای
هکتار تعیین شدند .مکانهای اول و دوم در قسمت شمال جزیره قشم مشرف به چشماندازهای ساحلی و جنگ 
حرا میباشد و مکان سوم مشرف به چشم انداز ساحلی میباشد .مکانهای تعیین شده عالوه ب هب تيلباق نتشاد ر
منظور ساختن تاسيسات و تجهيزات رفاهي و گردشگري ،میتواند در زمينه توس هع

   

جاذبهههه حيرفت ،يشزرو یا ييييييي

مکمل مانند ماهيگيري ،تور دريا يي  ،تورحراگردي ،مجموعه ورزشهای ساحلي مثل واليبال ساحلي ،فوتبال س ،يلحا
موتور ساحلي ،ورزشهای سالني ،ورزشهای انفرادي ،قايقراني آبي ،اس يك روي آب ،غواصي ،شناي آزاد ،واترپلوو
دوچرخه سواري را دارند.
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انصاری مجتبی ،بمانیان محمد رضا ،مهدوی نژاد محمد جواد ،حسینی کیا سید محمد مهدی ( .)1 39 1مکان یابی محوطههای گردشگری طبیعی
بر اساس اصول معماری منظر (کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکز  FGDو فرایند تحلیل سلسله مراتبی) ،مدیریت شهری ،شماره . 29
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