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چ يك ده
بر اساس آمار و گزارشهای سازمان جهانی گردشگری ،امروزه جریان گردش کی هب یرگ ی زا  نوررپ قققق قققققت درتسگ و نیر هه هههت یلاعف نیر تت تتته یا
اقتصادی جهان تبدیل شده به طوری که در بیش از  150کشور ،یکی از پنج منبع اصلی درآمد و ارزآوری محسو م ب یی یییشو .د اتسار نیمه رد    
فعالیتهای مربوط به ميهمانداري و پذیرایی گردشگران يكي از بخشهاي اصلی اقتصاد گردشگری را تشکیل میدهد که ظرفیت ب یالا ی یارب    
ایجاد اشتغال و درآمد بویژه در نواحی روستایی دارا میباشد .باتوجه به این مهم و همچنین اثرات مثبت فعالیتهای گردشگری دراقتصاد محل ل
ل
و زندگي افراد کم برخوردار ،شناخت ظرفیتهای گردشگری نواحی و مناطق به منظور س یلاعف یهدناما تت تتته اکم و ا نن نننه گشدرگ یا رر رررپ رد ریذ
جهت افزایش رضایت گردشگران و نشت اقتصادی بیشتر برای جامعه میزبان و همچنین حفاظت زیستبومها اهمیت فراوان یافته اس .ت

نیا رد   

رهگذر این پژوهش شناسایی پهنههای مساعد و مجاز دهستان گلمکان شهرستان چناران به عنوان ی روظنم هب ار یرهش نوماریپ هاگجرفت ک       

استقرار اقامتگاههای دائم و موقت گردشگری هدف قرار داده است .روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی با اهدف ک زا هک تسا یدربرا   
طریق مطالعات اسنادی و میدانی محقق شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل سلسله مراتبي ( )AHPو همچنین نرمافزار  GISاس هدافت

شده است .در روش سلسله مراتبی  AHPابتدا عوامل مؤثر پهنهبندی به کمک متخصصین مربوطه شناسایی و سپس بوسیله روش سلسله مراتبی،

وزندهی شده و در انتها معیارهای (الیهها) بدست آمده با توجه به وزن هر معیار بوسیله توابع  overleyدر نرم افزار  GISتلفی و هدش ق زایتما    

هر پهنه با توجه به کل عوامل مؤثر و وزن آنها بدست آمده است .نتایج پژوهش نشان میدهد معیارهای طرح شده عم تد ًاًا ًاًا ب ذاج ناینب ر ببب ببببهها ای
طبیعی ناحیه استوار است براین اساس پهنههای موجود در دهستان گلمکان جهت استقرار مراکز اقامتی و کمپپپه س هب یرگشدرگ یا ه هتسد      
ممنوع ،مشروط و مجاز تقسیم میشود .از یافتههای دیگر پژوهش وجود تنها  17درصد پهنههای مجاز با پتانسیل باال برای استقرار مراک یتماقا ز   
است که باید برای سرمایگذاری و احداث تأسیسات مورد توجه قرار گیرد.

واژگان كليدي :مراكز اقامتي گردشگري –تحليل سلسله مراتبي ( - )AHPپهنه بندي  -دهستان گلمكان.
 -1علی اصغر کدیور (نویسنده مسئول) aliasghar_kadivar@yahoo.com
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 درآمدگردشگردر عصرپسامدرن جایگاه مهمی در عرصه اقتصادی – اجتماعی جه ب هدومن ادیپ نا ه هک یروط   
گردشگری در حال حاضر با داشتن نزدیک به ده درصد از ش نیلغا

    جری نا

و  245 1میلی حطس رد تارداص شزرا رالد درا    

جهان یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را در شش دهه گذشته به خود اختصاص داده اس  ت ( ().UNWTO,2015
از طرفی بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری ،تعداد گردشگرانی که در سال  2014در س ناهج یاهروشک حط    
�
جابجا شدهاند به  1133میلیون نفر رسیده و در� کشورها( ،بیش از  150کشوردر س زا یکی یرگشدرگ )ناهج حط

  

یهای مهم جری نا
پنج منبع اصلی تأمین ارز خارجی محسوب میشود (همان منبع .) 2014 ،در این بین یکی از ویژگ 
گردشگری در عصر پسامدرن حرکت پول و گردشگر از مرکز به پیرامون است یعن وادم نایرج کی ی م رس  م و هیا    
انسان از مرکز به پیرامون وجود دارد به گونهای که هیچ رشته اقتصادی دیگردر بخش صنعت ،خ یزرواشک و تامد   
این همه انسان را از مراکز عمده سکونتی و شهرهای بزرگ به سوی من ،ارحص ،لگنج ،ناتسهوک( هداتفا رود قطا      
یآورد (پاپلی یزدی و سقایی .) 10 - 11 : 85 31 ،این ظرفیت در
سواحل ،روستا و کشورهای حاشیه) به حرکت در نم 
نآوری ،مح یدود تتته یا
شرایطی فراهم شده که طی دهههای اخیر تحوالت گستردة اقتصادی ،اجتماعی و ب ژیو ه ف  نن نن
جدی برای اشتغال و درآمد در خرده نواحی بویژه روستاها بوجود آورده است .این تحوالت باعث ش یرایسب رد هد   
از کشورها گردشگری حتی به عنوان آلترناتیوی منحصر به فرد ب د ناوارف تیامح و قیوشت زا ،داصتقا یار و تل

     

برخوردار گردیده که عالوه بر تقویت اقتصاد نواحی خرد ،بهبود وضعیت جوامع محلی را نی یدرگ ببس ز ده     است
).)FlEISCHER,1997:368
در نظام گردشگری ،جاذبهها اساس جریان گردشگری و تسهیالت و امکانات بویژه مراک اقا ز م کم یت مل     جاذب ببههاا
یتوان در سه س و تالیهست حط
است .تسهیالت و امکانات مورد نیاز گردشگران را م 

ناکما ا  ت ا و یتامدخ ،یتماق    

تجاری دسته بندی کرد .در پردازش امکانات و تسهیالت اقامتی توجه به چگونگی مکانیابی و ساماندهی فضایی چه
در مقیاس جغرافیایی و چه در مقیاس مکان اقامت ،مثل هتلها و رستورانها در الویت برنامهریزی قرار دارد (پ و یلپا
سقایی .) 128 : 85 31،مکانیابی فرایندی است که با ارزیابی محیط فیزیکی ضمن تأمین شرایط مناس ،ب

فعالی ییتهاای

یدهد و مکان یابی بهینه سعی دارد با قانونمند کردن شاخصها و عوامل تأثثیر گ راذ
انسانی را مورد پشتیبانی قرار م 
در تصمیمگیری و یافتن راهکارهای منطقی ،تصمیمگیران و برنامهریزان را در انتخاب مکانهای مناسب ب اجنا یار م   
فعالیتها یاری رساند .این عملیات بدون در نظر گرفتن روابط مکانی و ژئومتری فضا نتایج نامناس لابند هب یب     دارد
(سلیمی و همکاران .)1931،بر این مبنا منطقهبندی گردشگری برای ایجاد یک توازن در پ و رگشدرگ شریذ

ی-
موب ییی ییی

سازی آن برای تطبیق با محیط انسانی و طبیعی اهمیت دوچندان یافته است .از این رو با توجه به گستره گردش یرگ
و طیف وسیع تغییرات آن در بین مناطق مختلف ،ضروریست که در فرآیند برنامهریزی ملی گردشگری ،زمینه توسعه
آن در سطوح منطقهای و محلی مهیا شود (کدیور و همکاران.) 12 : 84 31 ،

یتواند داشته باشد از
گردشگری روستایی به دلیل نقش مثبتی که در تحوالت اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی م 

اهمیت فراوانی برخوردار است .زیرا جریان گردشگری روستایی اکنون کارکردهای متنوعی پیدا نموده و اثرات مثبتی
در عرصه روستاها بر جای گذشته که م 
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي311 ...
شناسایی و امكا 

 ایجاد اشتغال برای نیروی کار و ایجاد فعالیت برای کار مازاد؛شهای اقتصادی؛
 تنوع اقتصاد روستا در کنار دیگر بخ  باال بردن سطوح درآمدی خانوار روستایی؛ ایجاد تقاضا برای محصوالت کشاورزی ،صنایع دستی و دیگر محصوالت؛ حفظ آثار باستانی ،ابنیه تاریخی و جاذبههای طبیعی روستا؛ اثرات اجتماعی و فرهنگی در محیطهای روستایی ویکند تا گردشگران در بط تغارف هب ار ینامز اتسور یتنس ن       
 در محیط روستایی و پیرامون ،فرصتی را محقق م بگذرانند (سقایی.) 389:45 1 ،
امروزه نقش گردشگری در کمک به توسعه نواحی برخوردار از جاذبههای گردشگری بر همگان آشکار ش تسا هد ... ..
گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان اهمیت آن در برنامهریزیهاای روس یات ی و 

یشود .اما باید دانست که گردشگری فعالیتی اجتماعی – اقتصادی است که به شکل تصادفی اتف قا
منطقهای افزوده م 

یافتد .برخی از مناطق ،مقصدها ،سایتها و کانونهای گردشگری در عرصه فعالی ییتهاا و ج زا نارگشدرگ بذ   
نم 
برخی دیگر موفقتر ظاهر میشوند .شناسایی و تحلیل محصول گردشگری و چگ و شنکارپ یگنو

نآ یهدناماس

زا   

گامهای اساسی در ارزیابی قابلیتهای ج  کی رد رگشدرگ بذ م هقطن      اس  ت ( (داس ویل؛؛  .) 379 1 17:جاذب ببههاای
توریستی از مهمترین دالیل جذب گردشگر در هر منطقه است به طوری که وج ذاج دو بب بببههاا ،اول باختنا لیلد نی    
یباشد .از آنجایی که جاذبهها نقش مهمی در جذب توریسم نم رد  اا اااطق م دیاب دراد هعلاطم درو    
مقصد گردشگران م 
سعی بر این باشد که با شناخت جاذبههای طبیعی و فرهنگی ،مناطق رتبه بندی و بر اساس رتبه بدست آمده اقدام به
تخصیص بودجه و ....نمود (یغفوری و همکاران.) 13 :1931،
اهميت روزافزون طبیعت گردی و بازدید از جاذبههای بکر طبیعی باعث گردید كه سال  2002ب هليسو ه     UNEPو
سازمان جهانگردي ( )WTOبه عنوان سال جهاني اكوتوريسم برگزيده شود .يكي از محوره رد هک یساسا يا وکا     
توریسم مد نظر میباشد ،توريسم روستا يي است كه به بررسي الگوي توريسم و حفاظ رد اهموب تسيز ت هعسوت     
گردشگري روستا يي توجه دارد .بر اين اساس اكوتوريسم به نوعي از توريسم گفته ميشود كه عالوه بر جاذب ببههاای
طبيعي (رودخانه ،جنگل ،اکوسیستمهای طبيعي ،درياچه فصلي و كوهستان) ب  بادآ و اهراجنه ،يگدنز ا ا يعامتج     
مردم روستا يي كه پيوستگي و ارتباط نزد كي

با طبیعت دارند در ارتباط است .آلپروود ن ار مسيروتوكا زي    گونهههای از

توريسم روستا يي ميداند كه عالوه بر برخورداري از جاذبههای طبيعي ،به رشد و توسعه اقتص رتسب رد يياتسور دا    
نهای محلي نيز بهره م 
توسعه پايدار نظر دارد و در اين راه از حمايت انجم 
یبرد ).)wold bank, 1988:8
اکنون گسترش و توسعهی گردشگری روستایی با ساخت و استقرار اقامتگاههای موقت و دائم در ن ییاتسور یحاو   
ارتباط تنگاتنگی یافته به طوری که يكي از اهداف فعاليت گردشگري روستایی و اكوتوريسم ایجاد رفاه برای جامعه
مهمان و میزبان میباشد .در این راستا صنعت ميهمانداري يكي از بخشهاي بسيار پوياي صنعت گردشگري محسوب
ميشود .چرا كه مسافر به هر كجا سفرکند نياز به محلي براي خواب و استراحت دارد .اقامتگاهها ش عومجم لما هه هههاي
از تش يك الت خوابگاهي ميشوند كه امكان دارد به صورت استراحتگاههاي بسيار مجلل مثل انواع هتلهاا و يتح اي   
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تنها محدود به كي

تختخواب معمولي در کنار طبیعت و مزارع شوند (فرج زاده اص ؛ل

 .) 55 : 87 31ه نیا زا کی ر    

اقامتگاهها پذیرای گردشگران خاص خود است ک  نارذگ یارب ه ا قو ا هب هتفه رخآ تالیطعت هژیوب تغارف ت

         

یکنند .رفتن به محیطهای طبیع زاین هک نیا رب هوالع ی حیرفت و      
تفرجگاهها و ییالقات خوش آب و هوا سفر م 
یشود .اينجاست که محیطه یا ی هک    
یکند باعث احساس امنیت ،آرامش ،شادابی و نشاط م 
سرگرمی آنها را فراهم م 
   

دارای ویژگی خاص برای جذب افراد هستند ،اهمیت مییابد و طبیعت گردی «سفرمس هک یعیبط طیحم هب هنالوئ

محیط زیست را حفظ و به رفاه مردم کمک کند مورد توجه قرار میگیرد») . (WTO,1993:10این مه ههم معط هب فو   
توجه و شناسایی مکانهای دارای جاذبه و عرضه آنها به گردشگران است.
روستاهای ایران به لحاظ شرایط جغرافیایی ،ب ژیو ه ذاج  بب بببههاای مطل و یعیبط بو

یتوانن ناونع هب د    
 یگنهرف می ییی یییی

جاذبههای منحصر به فرد مطرح شوند .داشتن فضاهای کالبدی ،معماریهای آمیخته با فرهنگ و دان وب ش م ونت ،ی ععععععع
یهاای
آداب و سنن اجتماعی ،صنایع دستی ،الگوی معیشت ،سکوت و آرامش ،مناظر بکر و متن زا یعیبط عو    ویژگ گگ 
یکنددد (ق وصعم یرید م و  ،ناراکمه : 89 31،،،، ،،،
ارزشمندی است که به توسعهی گردشگری روستایی در ایران کمک مم 
یه یا
 .)311اما شکلگیری و گسترش گردشگری در تفرجگاههای روستایی ایران عموم ًاًا بدون برنامهریزی و طراحی ی
الزم موجودیت یافته که ساماندهی این نوع تفرجگاههای طبیعی در راس قحت یات ق بانتجا رادیاپ هعسوت فادها        
ناپذیر است .بیتوجهی ،غفلت و فقدان طرح آمایش سرزمین در اطراف شهرهای بزرگ در خأل مدیریت حفاظتی بر
گرفته از راهبردهای آمایشی ،مختصر سرمایگذاری های بخش گردشگری ،بویژه آن قسمت از هزینههایی ک تهج ه   
احداث واحدهای اقامتی اختصاص یافته ،عموم ًاًا به موقعیتهای کم برخوردار که از ریسکپذیری ب یالا ی رادروخرب    
هستند لغزش یافته که خود اشتیاق گردشگران برای حضور در این فضاها را کم رنگ نم رگید فرط زا .تسا هدو     
مناطق برخوردار و مستعد ایجاد تفرجگاه و مراکز گردشگری در پیرامون بیشترکالن شهرهای ای دهشم هلمج زا نار    
یباشند .گرانی و هزین ننههاای ب نیا یالا   
عموم ًاًا یا به تملک طبقات مرفه درآمده یا پذیرای طبقات برخوردار جامعه م 
نوع مراکز گردشگری باعث شده طبقات متوسط به پایین کمت آ زا ر نننه نوش دنمرهب ا ددد دددد .ل و ییاسانش اذ

یهدناماس    

طه یا
پهنههای جدید برای ارائه خدمات به طبقات مختلف جامعه و همچنین بازگرداندن رون  هب یداصتقا ق م یح طططط طططط
روستایی اهمیت دوچندان یافته است .مطالعات و بررسیهای مختلف در پیرامون بیشتر شهرهای ایران نش دع زا نا م   
ته یا
تهای گردشگری بویژه طبیعت گ ذگهر نیا رد .دراد یدر ررر رررر ب  هب هجوت ا م یودح تتتت تتتت
استفاده مطلوب از ظرفی 
سرمایگذاری در کشور یکی از راههای توسعه گردشگری در نواحی پیرامون شهری الویت بن ید

مکانننهاا و معرفی

پهنههای برخوردار جهت سرمایگذاری و برنامهریزی میباشد .بنابراین تفاوتهای نواحی اگرچ م ه م مک تسا نک

   

یباشددد (یغف و یرو
باشد اما راهنمای مفیدی برای رتبه بندی جهت ایجاد امکانات و توسعه گردشگری روس یات ی مم 
دیگران .) 10 :1931 ،با توجه به اهميت موضوع گردشگري و اثرات مختلف آن در اقتص يگدنز و یحاون هدرخ دا     
یت او ننن
افراد محلی از یک طرف و غفلت از اين ثروت خدادي و بالقوه كه با حداقل سرمايه گذاري در اين فعالیت مم 
به رونق كي

منطقه و در نتيجه به اقتصاد آن محل كمك شاياني نم  تيمها نينچمه و رگید فرط زا دو م عوضو       

مکانیابی مراكز اقامتي گردشگران ،اين پژوهش سعي در شناسا يي و تع يي ن بهترين پهنهها ب یتماقا زکارم داجيا يار     
گردشگران در یکی از خرده نواحی پیرامون کالن شهر مشهد دارد .زیرا این مهم ضمن کمک به اقتص یارب نیمز دا    

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي511 ...
شناسایی و امكا 

بهبود وضعیت ساکنین محل ،ظرفیتهای جدیدی از تفرجگاههای پیرامون شهری برای خی یظع ل م ما راوز  ام اضر      
(ع) و همچنین طبقات متوسط به پایین کالن شهر مشهد فراهم مینمای ب هجوت اب .د ه فده

یلصا

شهوژپ

هک     

   

ل
شناسایی پهنههای مجاز جهت ایجاد اقامتگاههای گردشگری در دهستان گلمکان میباشد و همچنین مجموعه مس ئا ل ل
ت زی  ار ر وووج تمه ه   
و مشکالتی که به قسمتی از آنها اشاره شد ،این نوشتار یافتن پاسخ علمی و درخور به س الاؤ ت ت
خود قرار داده است.
 عوامل و معیارهایی که در دهستان گلمکان در مکانگزینی اقامتگاههای گردشگری مؤثر و مفید هستند کدامند؟ پهنههای مجاز که قابلیت الزم را برای احداث مراکز اقامتی در دهستان گلمکان دارند چه نسبتی از س ناتسهد حط   را پوشش داده و در چه موقعیتهایی قرار دارند؟
مواد و روشها
این تحقیق از نظر هدف کاریردی و از نظر روش انجام ،توصیفی – تحلیلی است .دادههای مورد نیاز ب ویش ود ه هه هههی
اسنادی و میدانی جمعآوری شده است .دادههای جمعآوری شده دستهبندی و ب زفا مرن کمک ه ا هر ا ک ی ا یرتویپم      
مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفته است .نرم افزار  GISبیشترین کاربرد را در تجزیه و تجلیل دادهها داشته زیرا مطالعه
سوابق جهاني نشان ميدهد كاربرد سيستمهاي اطالعات جغرافيا يي در زمينه برنامهريزي در م يارب مسيروت تيريد    
اولين بار در اوايل دهه  1990ميالدي آغاز شد و از آن زمان به طور گسترده از این ابزار در گردشگری اس هدش هدافت   
است .زیرا  GISبا کارایی که دارد در جهت برآورد نيازهاي مختلف اطالعاتي ،برآورد شاخص و به طور كلي كمك
یباشد (فرج زاده اصل؛  .) 79 : 87 31در ا ني
به برنامهريزي ،پايش و ارزيابي فعاليتهای گردشگری بسیار مثمر ثمر م 
یکه ب و هیزجت یار
پژوهش همگام با  GISاز مدل سلسله مراتبی  AHPنیز بهره گرفته شده است ب روط ه یی یی

یلحت ل    

اطالعات ابتدا عوامل مؤثر در پهنهبندی ايجاد مراكز اقامتي گردشگري در محدودة مورد مطالعه ب کمک ه   

 25نف زا ر

محققین و متخصصین گردشگری شامل :اساتید دانشگاه  10نفر ،کارآفرینان بخش گردشگری  5نف شخب ناریدم ،ر    
گردشگری  5نفر و مدیران محلی نیز  5نفر که همگی با موضوع و قلمرو پژوهش آشنایی کامل داش هتفرگ هرهب دنت    
شده است .بعد از شناسایی معیارها و زیر معیارها ،اولویت و وزن هر معیار و زیر معیار به وسيله ن رازفا مر   

Expert

 Choiceمحاسبه و سپس براي ترسيم ،تلفيق و تحليل دادهها از نرم افزار  GISاستفاده شده است.
روش سلسله مراتبي برای انتخاب بهترین مکان در مقایسه با بسیاری از روشهای دیگر از مزایای فراوانی برخ رادرو
است که مهمترین آنها عبارت است از:
او ً:الًال در اين روش معيارها و زير معيارهاي مختلفي كه برای انتخاب بهترين پهنه واج تيمها د   

یباشنددد ،ابت زا اد
مم 

طريق نمودار سلسله مراتبي مشخص و سپس با توجه به ارجحيت و اهميت آنها نسبت به كي ديگر براي هر معيار يا
زير معيار كي

وزن مخصوصي بدست ميآيد كه امتياز نها يي هر پهنه با توجه به آن تع يي ن ميشود.

ثاني ً:اًا كي ي از مزيتهاي اين روش نسبت به ساير روشها مانند روش فازي اين اس  رد هك ت ر تروصب يزاف شو     
مطلق ،به وجود يا عدم وجود كي

و ژي گي در كي

پهنه ميپردازد و پهنهاي مطلوب است که واجد همه شرايط باشد..

لذا تطابق آن با واقعيت خيلي سخت است و مشكل است بتوان پهنهاي را مشخص نمود كه داراي تمامي و ژي گ ييي ها
باشد ولي در روش سلسله مراتبي سنجش بصورت نسبي است و انتخاب بهت  تبسن هنهپ نير به رياس       پهن ننههاای
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موجود در كي

منطقه ميباشد يعني اينكه وقتي كي

پهنه به عنوان بهترين مكان براي ايج صخشم يربراك كي دا     

شد ،این تأیید کننده این مفهوم نیست که آن پهنه داراي تمامي و ژي گيها يي الزم و کامل براي ايجاد آن كاربري است
بلكه بدين معني ميباشد كه امتياز نسبي آن پهنه نسبت به جميع پهنههای موجود در آن منطقه براي ايجاد آن كاربري
بيشتر ميباشد و آن پهنه به عنوان مكان بهينه معرفي ميشود.
معرفي محدوده مورد مطالعهدهستان گلمکان با مساحت  64702هكتار در فاصله  40کیلومتر غرب مشهد و در محدوده ش د راهبلگ دیدج ره ر   
دامنههای شمالی رشته کوه بینالود واقع شده است .این دهستان از نظ یسقت ر م نچ ناتسرهش ءزج یسایس تا ا نار       
میباشد که دو نقطه شهری به نام گلبهار و گلمكان و همچنین  28روستای دارای س ودحم رد هنک د هدش عقاو نآ ة     
است ( .)www.data.roostanews.irاز نظر طبیعی محدودة دهستان گلمکان دارای جاذبههاای بک لیبق زا یعیبط ر    
درههای خوش آب و هوا ،رودخانههای دایمی ،چشمههای آب و چشم انداز زیبای کوهس نات ممیباشددد .ع رب هوال   
جاذبههای طبیعی اماکن و آثار تاریخی ارزشمندی در دهستان گلمکان وج مک طیارش هک دراد دو

یارب ار یریظن      

توسعه گردشگری در استان خراسان بوجود آورده است .نقشه شماره یک موقعیت دهستان را در خراس و یوضر نا
یدهد.
شهرستان چناران نشان م 

نقشه شماره  :1موقعیت دهستان گلمکان در استان خراسان رضوی و شهرستان چناران

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي711 ...
شناسایی و امكا 

یافتههای پژوهششناسا يي و انتخاب عوامل يا معيارها يي كه در مكانيابي تأثير گذار ميباشند از مراحل مهم مطالع ردق ره .تسا ه     
عوامل شناسا يي شده با واقعيتهاي میدانی تطابق بيشتري داشته باشد ،نتايج مكان يابي رضايت بخش تر خواهد بود.
عوامل يا معيارها يي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار ميگيرند به دو دسته طبيعي و غیر طبیعی تقس هك هدش مي    
هركدام داراي زير معيارهاي خاص خود ميباشند .اين معيارها و زير معيارها در نم  لباق کی رادو م .تسا هظحال      
(همانطور که در بحث روششناسی طرح شد براي بدست آوردن معيارها و زير معيارها و همچنين وزن آنها از نظر
متخصصاني كه در بحث گردشگري صاحب نظر بودهاند استفاده شده است)

نمودار شماره  :1معيارهاي ت يثأ ر گذار در شناسا يي پهنههای داراي پتانسيل ايجاد مراكز اقامتي گردشگري

 ارزش گذاري اليههاي اطالعاتيمنظور از ارزشگذاري ،دادن وزن به اليههاي اطالعاتي ،متناسب با درج و تيمها ه

آ ريثأت ننن ننننه ناكم باختنا رد ا    

مناسب است .هدف اصلي از وزندهي يا ارزش گذاري اليههاي اطالعاتي ،بيان اهم رياس هب تبسن رايعم ره تي

     

معيارهاست (فرج زاده اصل.) 92 : 87 31 ،
در اين پژوهش ابتدا به کمک  25نفر از متخصصین گردشگری شامل اعض گشناد یملع تایه ءا اااا اااااههاا ،م و نارید
فعالین بخش گردشگری ،معیارهای تأثیر گذار تعیین و سپس به کمک آنها ،ارزش هر معی .تسا هدش صخشم را     
الزم به توضیح است براي ارزش گذاري اطالعاتي از فرآيند سلسله مراتبي ( )AHPاستفاده شده است .اولين ق رد مد
فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،ايجاد كي

فه ،ا
یباشد ده نآ رد هك فف فف
ساختار سلسله مراتبي از موضوع مورد بررسي م 

معيارها ،گزينهها و ارتباط بين آنها نشان داده شوند (نم هرامش رادو     .)1مراحللل بع لس دنیآرف رد ید سل یبتارم ه     
عبارت است:
محاسبه وزن (ضريب اهميت) معيارها؛
محاسبه وزن (ضريب اهميت) زيرمعيارها؛
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محاسبه وزن (ضريب اهميت) گزینهها؛
محاسبه امتياز نها يي گزينهها و
یباشد.
بررسي سازگاري منطقي قضاوتها م 
مرحله اول :تع يي ن ضريب اهميت معيارها
در اين مرحله معيارها يا فاكتورها به صورت دو به دو با كي ديگر مقايسه ميشوند .مبناي قضاوت در اين امر مق ساي
 9كميتي ،معروف به مقياس الساعتي (نام واضع روش مقايسه) ميباشد .مقايسههاي دو به دو در كي

جدول  n×nبه

یشود.
شرح جدول یک تدوین م 
جدول  :1جدول مقايسه دو دو يي معيارها و زير معيارها آقاي ساعتي
درجه اهميت

توصيف يك في

توضيحات

1

اهميت كم

هر دو عنصر داراي خصوصيات كي سانند

2

اهميت كم تا متوسط

3

اهميت متوسط

4

اهميت متوسط تا زياد

كي

یباشد.
معيار نسبت به معيار ديگر داراي اهميت كم تا متوسط م 

عامل تجربه و صحت قضاوت كي
كي

معيار نسبت به ديگري اند يك بيشتر است.

یباشد.
معيار نسبت به معيار ديگر داراي اهميت متوسط تا زياد م 

ميزان تجربه و صحت قضاوت در مورد كي

5

اهميت زياد

6

اهميت زياد تا خيلي زياد

7

اهميت خيلي زياد

از كي

8

اهميت خيلي زياد تا شديد

كي

9

اهميت مطلق

قرائني كه به نفع كي

كي

معيار نسبت به ديگري بسيار قويتر است.

یباشد.
معيار نسبت به معيار ديگر داراي اهميت زياد تا خيلي زياد م 
یشود و برتري آن در عمل نيز محسوس است.
عنصر قوي ًاًا پشتيباني م 
یباشد.
معيار نسبت به معيار ديگر داراي اهميت متوسط تا زياد م 
معيار نسبت به معيار ديگر وجود دارد در باالترين رده مورد تآ يي د است.

منبع :آل ساعتي؛  44 1 : 1379و مالكوس يك ؛ 183 : 1999

براي محاسبه ضريب اهميت معيارها ،چهار روش زير توسط آقاي ساعتي ارائه شده است:
 مجموع سطري؛ مجموع ستوني؛ ميانگين حسابي و ميانگين هندسي (اشكوري؛ .)531 : 85 31محاسبه ضريب اهميت معيارها و زير معيارها با استفاده از ميانگین هندس وخرب يرتشيب تقد زا ي ر م راد ييييييييييي باشددد.
ميانگين هندسي  nعدد برابر با ريشه  nام حاصل ضرب اين  nعدد در ب هك تسا رگيدكي ه يز تروص ر هتشون        
یشود:
م

 =G. m = [∏n�=� χ� ]�/nميانگين هندسي

استانداردسازي يا تع يي ن ضريب اهميت در هرمعیار یازیرمعیار ،از تقسيم هر عدد به دست آمده در ميانگين هندس ،ي

به مجموع آنها بدست میآید در اين پژوهش براي محاسبه ضريب اهميت معيارها و زير معيارها به ج زا هدافتسا يا   
روش دستي از نرم افزار  expert choiceاستفاده شده است:
جدول  :2تع يي ن ضريب اهميت معيارها

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي911 ...
شناسایی و امكا 

مرحله دوم :تع يي ن ضرايب اهميت زيرمعيارها:
بعد از تع يي ن ضرايب اهميت معيارها ،برتري هر كي

از گزينهها در ارتباط با هر كي

از معيارها م رارق تواضق درو    

ميگيرد .مبناي اين قضاوت مقياس  9كميتي ساعتي است و روش کار مانند مرحله قبل است ب هك توافت نيا ا

رد

  

رديف و ستون ماتريس ،گزينهها قرار ميگيرند .بايد توجه داشت كه اين كار براي هر معيار ،جداگانه انجام م ييي ش دو
(اشكوري؛ .)53 85:1 31
جدول  :3تع يي ن ضريب اهميت زيرمعيارهاي معيار عوامل طبيعي

یباشنددد مث ًالًال بيرض   
(الزم به تذكر است اعدادي كه در جدول به رنگ قرمز نشان داده شدهاند بصورت معكوس مم 

یباشد كه در جدول بصورت  3كه رنگ آن قرمز شده است
اهميت توپوگرافي نسبت به هيدروگرافي يا منابع آب�� م 
نشان داده شده است).

جدول  :4تع يي ن ضريب اهميت زيرمعيارهاي معيار عوامل انساني

مرحله سوم :تع يي ن ضرايب اهميت گزينهها
حل ره ه   
بعد از تع يي ن ضرايب اهميت معيارها و زير معيارها ،ضريب اهميت گزينهها را بايد تع يي ن رم نيا رد .درك حح حح
كي

از گزينهها در در ارتباط با هر زير معيار و اگر زير معيار نداشته باشد مستقيم ًاًا با خ تواضق دروم رايعم نآ دو     

قرار ميگيرد .مبناي آن قضاوت همان مقياس  9كميتي ساعتي است با اين تفاوت كه در مقايسه گزینهها در ارتباط با
یشود كه هنيزگ مادك   
معيارها به تنها يي بحث كدام گزينه مهمتر است مطرح نيست بلكه سئوال به اين شكل مطرح م 
یگیرد (همائي فر؛ .) 86 31
ارجح است و چقدر؟ و بر اين اساس مورد ارزيابي قرار م 
مرحله چهارم :محاسبه امتيازنها يي گزينهها
از تلفيق ضرايب اهميت هر معيار يا زير معيار و هر گزينه به ازاي هر معيار يا زير مع ره يياهن زايتما ،راي

زا كي   

یشود هطبار قیرط زا هك    
گزينهها تع يي ن خواهد شد .براي اين كار از «اصل تر يك ب سلسله مراتبي» ساعتي استفاده م 
زير قابل محاسبه است.
 =∑n�=� ∑mنها يي
امتياز ) �� �=� w� w� (g

(الويت) گزينه j

ضريب اهميت معيار = �kw
ضريب اهميت معيار = �iw

امتياز گزينه  jدر ارتباط با زير معيار = �� ig
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بر اساس امتياز نها يي گزینهها و با توجه به ارتباط گزينه با معيارها يا زير معيارها ،گزينه اولويت دار يا بهينه انتخ با
یشود.
م
جدول  :5تع يي ن ضريب اهميت گزینهها
معيار

زير معيار
توپوگرافي

شيب

امتياز گزينه
5

بيشتر يا مساوي  0002متر
 1500تا  0002متر

3

 0001تا  1500متر

1

 0 – 10درصد

7

 10 – 51درصد

5

بيشتر يا مساوي  51درصد

1

مح هناخدور هدود       

7

هيدروگرافي (منابع آب)

رودخانه

گسل (خطرزلزله)

متوسط

5

باال

1

مرتع

9

دائمي ( 003متر)
مح هناخدور هدود       

5

فصلي (  150متر)
خ زا جرا هودحم       

1

رودخانه

معیارهای طبيعي

پوشش گياهي

ژئولوژي (خاك)

خ طر سي ل

اقليم

معیارهای غیر طبیعی

دسترسي (راه)

زراعت ديم

7

زراعت آبي و باغات

4

اراضي بدون پوشش و بيرونزدگي سنگي

3

بستر رودخانه

2

بيشه زار و درختچه زار

5

مناطق مسكوني

1

دشت آبرفتي دامنهای

3

تپه ماهور

5

تها و تراسهاي فوقاني
فال 

7

اراضي متفرقه بستر مسيل

1

متوسط تا زياد

5

زياد

3

خيلي زياد

1

نیمه خشک تا نیمه مرطوب فرا سرد

7

نیمه خشک فرا سرد

5

نیمه خشك سرد

3

نيمه خشك تا خشک سرد

1

راه اصلي

كمتر از  005متر
بيشتر يا مس يوا

3
005

1

متر
راه فرعي

كمتر از  003متر
بيشتر يا مس يوا

7
003

1

متر
فاصله از سکونتگاهها

شهري

كمتر از  0002متر

3

بيشتر يا مساوي 0002

1

كمتر از  0001متر

7

بيشتر يا مساوي 0001

5

متر
روستا يي

متر

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي121 ...
شناسایی و امكا 

نمودار شماره  :2تع يي ن ضريب اهميت معيارها

نمودار شماره  :3تع يي ن ضريب اهميت زيرمعيارها

همانطور که در نمودار مشخص است اهمیت معیارهای طبیعی به مراتب بیشتر از معیارهای دسرسی اس بیرض .ت   
اهمیت معیارهای طبیعی تفاوت معنیداری با هم دارند به طوری که معیار توپوگرافی با فاصله زیاد از س اهرایعم ریا   
اهمیت بیشتری یافته است .بعد از توپوگرافی دسته دوم معیارها شامل ش  هکبش ،بی ه و بالیس رطخ ،یژولوردی    
دسرسی به راه با فاصله کم از یکدیگر قرار دارند .باالخره درگروه سوم ،معیارهایی با اهمیت کمت تتر ش زا هلصاف لما   
یگیرند.
سکونتگاهها ،جنس زمین و خطر زلزله قرار م 
مرحله پنجم :بررسي سازگاري در قضاوت
ته اجنا يا م نييعت يارب هدش       
يكي از مزيتهاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،امكان بررسي سازگاري در قض وا ت ت
ضريب اهميت شاخصها و زير شاخصها است .به عبارت ديگر در تش يك ل ماتريس مقايسه دودو يي معيارها ،م نازي
یشودد ،احتم لا
رعايت سازگاري در قضاوتها ،مهم است .وقتي اهميت شاخصها نس ب رگيدكي هب تب ر دروآ      مم 
ناهماهنگي در قضاوتها وجود دارد .يعني اگر � Aاز � Aو �Aاز �Aمهمتر باشد ،قاعدت ًاًا بايد � Aاز � Aمهمتر باش ما .د اا ااا
علي رغم كوششهای صورت گرفته ولی بازهم مشاهده میشود که قضاوتهاي مردم غالب ًاًا و گنهامهان

پس بايد سنجهاي يافت كه ميزان ناهماهنگي داوريها را نمايان كند ( توف ؛ قي

تم م .دنزیا    

 .) 42 : 1372س يتعاس هك یراکوزا    

براي بررسي ناسازگاري در قضاوتها در نظر گرفته است ،محاسبه ضريبي به نام ضريب ناسازگاري ب عبات ساسا ر    
یشود .چنانچه اين ضريب كوچكتر
زير است كه از تقسيم شاخص ناسازگاري به شاخص تصادفي بودن ،حاصل م 
يا مساوي  0/1باشد ،سازگاري در قضاوتها مورد قبول است و گرنه بايد در قضاوتها تجديد نظر ش ترابع هب .دو    
 .) 38 : 1379ب بيرض هبساحم يار    

ديگر ماتريس مقايسه دودو يي شاخصها بايد مجدد ًاًا تش يك ل شود (پورط ؛يرها

ناسازگاري در اين پژوهش از نرم افزار  Expert choiceبه شرح زیر استفاده شده است :
شاخص ناسازگاري
شاخص تصادفیبودن

I.I
= CR = R.Iضريب ناسازگاري
=

��m
��= I. I = λnشاخص ناسازگاري

N
R.L

2
0

4

3
0/ 58

0/9

اعداد معيارها= n

مقدار و ژي ه حداكثر= ��λm

جدول  :6شاخص تصادفي بودن ()R.I

6

5
1/ 12

7
1/ 24

8
1/ 32

1/14

9
1/ 45

منبع :ساعتي149 : 1379 ،

10

11

12

13

1/ 49

1/15

1/ 48

1/ 56

41
1/ 57

51
1/ 59
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با توجه به توضيحات باال ،شاخص ناسازگاري زماني معنيدار خواهد بود كه تعداد معيارها يا زير معياره اي رتشيب ا    
مساوي سه باشد پس در نتيجه اين شاخص تنها در مورد زير معيار عوال طبيعي معنيدار خواهد بود هبساحم هب هك    
یپردازیم:
آن م 
نمودار شماره  :4ضريب ناسازگاري زير معيار عوامل طبيعي

=0/1ضريب ناسازگاري
زير معيار عوامل طبيعي

یباشد ،سازگاری در قضاوتها مورد قبول است و نيازي به تجد دي
با توجه به اينكه ضريب سازگاري مساوي  0/1م 
نظر در قضاوتها نميباشد.
تلفيق اليههاي اطالعاتي و شناسا يي مناطق مستعدسومين مرحله از مراحل امكانسنجي ايجاد مراكز اقامتي گردشگري يا اصو ًالًال تايلمع عون ره     

م اك ننن قيفلت يباي   

عآوري ش هد
اليههاي اطالعاتي با توجه به ساختار رقومي دادههاي مورد استفاده و همچنين اطالع مج يفيصوت تا ععع ععع
است که تفاوتهایی بین آنها وجود دارد ،ولي در مجموع دو حالت اصلي آن ،فرمتهاي برداري و رستري يا سلولي
است كه در اين پژوهش از فرمت برداري و نرم افزار  GISبراي تلفيق الیهها و توليد نقشه پهنه بن هدش هدافتسا يد    
یباشد.
است .الیههای تولید شده در خصوص دهستان گلمکان به شرج زیر م 

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي321 ...
شناسایی و امكا 

نقشه شماره  :2شيب

نقشه شماره  :3توپوگرافي

 421فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931

نقشه شماره  :4هيدروگرافي (منابع آب)

نقشه شماره  :5خطر زلزله

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي521 ...
شناسایی و امكا 

نقشه شماره  :6پوشش گياهي

نقشه شماره  :7ژئولوژي (خاك)
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نقشه شماره  :8خطر سيل

نقشه شماره  :9اقليم

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي721 ...
شناسایی و امكا 

نقشه شماره  :01دسترسي (راه)

نقشه شماره  :11فاصله از سكونتگاهها
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اولويتبندي مناطق مستعد
ماحصل تلفيق الیهها با استفاده از تابع همپوشاني ( ،)overlyنقشه يگانبندي يا پهنه بندي اراضي بر حسب
قابليت ايجاد مراكز اقامتي گردشگري است كه از همپوشاني الیهها  1493پهنه يا يگ تسدب ناکملگ ناتسهد رد نا     
آمده است و در آن پهنهها با توجه به نمودار نرمال امتياز نها يي هر پهنه و بر اساس پتانسيلهاي موجود در آنها به سه
دسته تقسيم شدهاند:
-1پهنههايي كه براي ايجاد مراكز اقامتي گردشگري مجازمناسب ميباشند و به دليل پتانسيل باالي اين اراضي بهت نير
اراضي براي ايجاد مراكز اقامتي محسوب ميشوند .كه اين اراضي  17درصد اراضي را از كل دهستان گلمكان ش لما
یشوند.
م
 -2پهنههايي كه ايجاد مراكز اقامتي گردشگري در آنها مشروط بوده و اين ارضي داراي قابليت متوسط براي احداث
اين كاربري ميباشند و ايجاد اين كاربري با شرايط خ نام صا ن  لوصا تياعر د م واق ممم مم ممممممس زا يريگولج يارب يزا
خطرات احتمالي مانند سيل و زلزله و تأمين خدمات و تسهيالت الزم مانند دسترسي و منابع آب و ...در آن اراض ،ي
یتوان مورد بهره برداري قرار گيرند .كه  16درصد از كل اراضي موجود در دهستان گلمكان داراي قابل طسوتم تي   
م
یباشند.
براي ايجاد مراكز اقامتي گردشگري م 
-3پهنههايي كه براي ايجاد مراكز اقامتي گردشگري ممنوع بوده و به دليل پتانسيل پا يي ن ،ا  يضارا ني قق ق ققققابلیتی ب یار
احداث مراکز اقامتی ندارند .این راضی  67درصد از كل مساحت موجود در دهستان گلمكان را پوشش داده است.
یتوانید در نقشه شماره  12مالحظه فرمائيد:
پهنه بندي اراضي بر حسب قابليت ايجاد مراكز اقامتي گردشگري را م 
جدول شماره  :41مشخصههای آماري پهنهها

1493
0
3.80363
.966288
1.760
6.378

Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

N

منبع :یافتههای تحقیق

مﺠاز

ممنوﻉ

مﺸروﻁ

4.05

3.803
63

3.56

نمودار شماره  :5نمودار نرمال امتياز نها يي هر پهنه

  

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي921 ...
شناسایی و امكا 

نقشه شماره  : 12پهنه بندي اراضي بر حسب قابليت ايجاد مركز اقامتي گردشگري

نمودار شماره  :6درصد انواع پهنهها از كل مساحت دهستان

ضوابط استقرار پيشنهاديبطور كلي مراكز اقامتي را ميتوان به دودسته مراكز اقامت موقت و مراكز اقامت دائمی که بصورت مجتمعه و یحیرفت یا
یباشد:
یباشند تقسيم نمود كه ضوابط استقرار آنها به شرح زير م 
گردشگری م 
 مراكز اقامت موقت (کمتر از یک روز)یباشد .استقرار این نوع ک رد یربرا
اين مركز شامل کمپینگها ،چادرهای اقامتی کرایهای ،سکوهای استراحت و  ...م 
ن-
شیب  0تا  02درصد (فلت) در جهات شمال ،شمالشرقی و شمالغربی ممنوع و در سایر جهات ب یمز تیولوا ا ننن ننن
یباشد (استقرار در جهت شرق و غ هب طونم بر    
های با فاصله از معبر (دارای دسترسی پیاده و غیرمستقیم) مجاز م 
نهای مرتعی با نوع خاک فالتها و ت ار سسسه یا
نورگیری مناسب است) .همچنین احداث مراکز اقامت موقت در زمی 
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فوقانی نیز مجاز است .در شیب بیش از  02درصد و چشم اندازهای کوهستانی (بعلت محدودیت در تراکم فع )یتیلا
ممنوع است (شرکت مهندسی مشاور پارسوماش.) 88 31،
در مراكز اقامت موقت صرف ًاًا تاکید بر استفاده از سکوهای کم ارتفاع ،کمپهای تجهیز شده و تراس سسههاای همگ اب ن   
یباشد.
مورفولوژی محیط م 
مراكز اقامت بصورت مجتمعهای تفریحی و گردشگری
اين مراكز بصورت مجتمعهاي چندعملکردي خدمات پذیرایی ،اقامت (هتل ،مسافرخانه ،ب  غا وووی ییال و  ،)...برگ راز ييي
یباشند.
شها و  ...م 
همای 
 حداقل تفکیک براياینکارکرد پنج هکتاراست. ارتفاع بناهامحدودبه دوطبقه یاحداکثر  9متر.ق
ح معم را ييي طبق ق
 احداث هتل باضوابط خاص ،حداکثرتا  4طبقه (بازاویه  45درجه درطبقات  2به بعد) باارائههه طرح حع اس  یسدنهم تکرش( ت م رواش     
ح بالم نا ع ع
ضوابط سازمان میراث فرهنگی وگردشگري وتأییدآن در مراجع ذیصالح ح
پارسو ماش.) 88 31 ،
گروه فوق الذکر در بردارنده انواع مجتمعهای فراغتی در بستر فض و زبس یا

ونا لماش ا وح ع ززززز ززززززههاای ک ،یدرکرا

عهایاق و يتما تفریح ححی و گردشگررری
یباش ،د مرا تجم تروصب تماقا زك م عععع عععع
تفریحی ،پذیرایی ،نمایشگاهی و  ....می ی
یباشند.
م
نتيجه گيري
اهمیت گردشگری در توسعة اقتصادی و اجتماعی بویژه گسترش فرهنگ صلح و دوستی بین ملل مختل هیاس رد ف   

افزایش رفت و آمد ملتها ،لزوم توجه به فعالیتهای گردشگری ازجمله برنامهریزی برای استفاده بهین یفرظ زا ه تت تتت-
های مکانی – فضایی دارای قابلیتهای گردشگری را اجتنابناپ شدرگ نایرج .تسا هتخاس ریذ گر حوطس رد ی

     

مختلف ملی و بین المللی توانایی ایجاد تحول بویژه بازگرداندن رونق اقتصادی به نواحی حاشیه و روس یات ی .دراد ار 
از این رو شناسایی و معرفی محصول گردشگری در ابعاد مختلف بویژه خرده نواحی روس یات ی و بسانم یراکهار 
جت نیر
منطقی به منظور پخشایش گردشگران در راستای عدالت اجتماعی و محیطی است .طبیعت گردی یکی از رایج ج
انواع گردشگری بویژه در پیرامون کالن شهرها است که طی دهههای اخیر رشد شتاب آلودی به خ .تسا هتفرگ دو    
لو
تراکم و فشردگی حضور گردشگران پیرامون شهری در بعضی از محورهای گردشگری اطراف کالن شهرها مس ئا ل ل
یهای زیست محیطی و افزایش هزینههای تفرج و اقامت را به دنبال داشته که استفاده طبق تا
مشکالتی را مثل آلودگ 
ضعیف جامعه را با محدودیت جدی مواجه ساخته است .اکنون ییالقات نزدیک کالن شهر مذهبی مش ده

عم تد ًاًاًاًا در

تملک طبقات برخوردارقرار دارد و استفاده طبقات ضعیف جامعه از این ییالقات بسیار محدود گش نیا زا .تسا هت    
رو شناسایی و معرفی پهنههای جدیدگردشگری در سایر تفرجگاهها که توانایی جذب گردشگران را دارا باشد ،بسییار
با اهمیت است .دهستان گلمکان در  40کیلومتی غرب مشهد واقع در دامنههای شمالی رشته ارتفاعات بینالود یکی از
یباشد .در این پژوهش اقدام به شناسایی پهنهاای
تفرجگاههایی است که از پتانسیل باالی طبیعت گردی برخوردار م 

نسنجي پهنههای مساعد برای ايجاد مراكز اقامتي131 ...
شناسایی و امكا 

مجاز جهت استقرار اقامتگاههای موقت و دائم جهت استفاده گردشگران در مح هب ناتسهد نیا هدود کمک لدم

    

 AHPشده است .بر این اساس در دهستان گلمکان قابلیتهای مناسبی برای توس دوجو یرگشدرگ شرتسگ و هع     
دارد که برنامهریزی جهت ساماندهی این امکانات زمینه استفاده بهینه از آنها را فراهم خواه هعلاطم جیاتن .دومن د     
یدهد  17در صد از مساحت دهستان که به صورت خطی در حاشیه رودخانههاا ق ،دراد رار پهن ننههاای مج زا
نشان م 
برای استقرار اقامتگاههای دائم و موقت معرفی شده است.
یشود ساخت اقامتگاههای
چون مالکیت پهنههای مجاز عمدت ًاًا خصوصی و متعلق به کشاورزان ناحیه است پیشنهاد م 
گردشگری به طرق زیر صورت گیرد:
 سرمایهگذاران با مشارکت مردم محلی اقدام به سرمایگذاری جهت ساخت اقامتگاه نمایند، -شرکتهای سرمایگذاری ب یموب هدرک لیصحت یاهورین کمک ه لیکشت

تلود و

یارب ار مزال تالیهست

        

سرمایهگذاری در اختیار آنها قرار دهد و
 ایجاد اقامتگاههای نمونه در سطح ناحیه راهکار مناسب برای تشویق مردم بومی جهت مشارکت برای فعالیتهاییتواند باشد.
گردشگری م 
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