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چکیده
در اين پژوهش جهت بررسی توریسم دهستان دولت آباد ابتدا به دروم رد دوجوم عبانم و تاعالطا يروآ درگ  و دشر هعسوت       
صنعت گردشگري و همچنين شناسا يي امکانات و خدمات مورد نياز آنان به صورت کل هب دعب هلحرم رد .تسا هدش هتخادرپ ي        
شناسا يي محدوده مورد مطالعه پرداخته شد و کليه اطالعات طبيعي (آب و هوا ،ژئومورفولو يژ  ،خاک) و ن هب طوبرم تاعالطا زي    
عوامل انساني موجود (جمعيت ،امکاانات و خدمات) جمع آوري گرديد .بعد از شناسا يي محدوده مورد مطالعه به مک هنيهب يباي نا    
امکانات و خدمات مورد نياز گردشگران در قالب دهکده گردشگري در دهستان دولت آباد پرداخته شد .جهت مکان يابي دهک هد
گردشگري از دو روش استفاده از تلفيق الیهها در سيستم اطالعات جغراف  اب يياي ا زا هدافتس کبش لیلحت دنیارف ههه ه هه هههههههای و ب ببا ش صخا
همپوشانی انجام شد و نيز با استفاده از روش منطق فازی و تلفیق الیهها با عملگرهای ف یزا

 Gamma ،ANDاس جیاتن دش هدافت   

نشان دادند که استفاده از عملگر  ANDو  GAMMAمناطق مساعدتر و بهینهتری نسبت به شاخص همپوشانی مشخص میییکنند
در نهایت با استفاده از پرسش گیری شرطی در  GISمکان مورد نظر در ضلع شمالي و شمال غرب يياسانش دابآ تلود ناتسهد ی      
گرديد.
واژگان کلیدی :مکانیابی ،توریسم روستایی ،دهستان دولت آبادGIS ،

( -1نویسنده مسئول) afifi.ebrahim6353@gmail.com
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مقدمه
سیاستگذاران و برنامهریزان به صنعت گردشگري با رویکرد صنعتي كه ثب و يداصتقا تا

ماوج يارب يتيعمج ععععع ععععع
ع

روستا يي به دنبال دارد ،مینگرند و بسياري نيز میپندارند كه توسعه گردشگري راه حل بسياري از مش تسا تالك   
كه مناطق روستا يي گرفتار آنها میباشند .پس گردش قطانم حالصا یوس هب تكرح يارب مزال رصنع ار يرگ

      

روستا يي میدانند به هر حال آنچه مسلم بوده ،اين است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه ،گردش يياتسور يرگ   
    

به طور فزایندهای عامل افزایشدهنده توان اقتصادي ،باالبرنده قابليت زيست در نو ديدجت كرحم ،هداتفارود يحا
حيات سکونتگاهها و نيز بهبود دهنده شرايط زندگي جوامع روستا يي به حساب میآید .ا زا يرايسب رد عوضوم ني

  

كشورها با سیاستهای كشاورزي در ارتباط است و غالبًاًا وسیلهای در جه زا تيامح ت    مح ححیط زیس گنهرف و ت   
روستا يي است ،بنابراين میتواند نقش اساسي در توسعه و حفظ روستا داشته باشد .گردشگري روس يتمدق اب ييات    
بيش از كي

قرن ،امروزه يكي از مردمیترین اشكال گردشگري محسوب میشود كه با ارائه جذابيت و ايجاد تما لي

در استفاده از فضا و ویژگیهای مح ءاقترا و دوبهب تهج يدركراك نينچمه و نارگشدرگ يارب يياتسور طي

       

صهای اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و زیستمحیطی منطقه ميزبان مورد توجه بسياري واقع شده است.
شاخ 
دهستان دولت آباد به دلیل وجود استعدادهای زیاد در گردشگری روستایی ،برنامه ریزی برای توس تعنص نیا هع    
میتواند به عنوان ابزاری در جهت تسریع روند توسعه و کاهش نابرابریهای حاصل از آن در این شهرس حرطم نات   
شود .یکی از نمودهایی که میتواند ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان روستاهای دهستان را به همراه داشته باشد ،توسعههه
عوامل دخیل در گردشگری روستایی شهرستان داراب است .شهرستان داراب از جمله شهرستانه سراف ناتسا يا    
است که در فصول مختلف سال پذيراي گردشگران زيادي میباشد .مناطق روستا يي اين شهرستان از جمل يحاون ه   
روستا يي است كه از نظ و يعيبط ر

خيرات ييييييي  -فرهنگ پت ،اهراغ ،نوچمه ي هههه ههههههاا و قلعهههه ..و يناتساب يا  .راد  اي   

توانمندیها و پتانسیلهای بالقوه زيادي براي جذب گردشگران داخلي و خ .تسا يجرا

   مهمممترررین س الاؤ تتت این

تحقیق عبارتند از:
لها و محدودیتهاي دهستان دولت آباد براي توسعه گردشگري کدامند؟– 2 .پیامدهاي فعالیتها ييي
 - 1مهمترین پتانسی 

گردشگري بر دهستان دولت آباد در چه ابعادي قابل تبیین است؟ – 3 .راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری در
دهستان دولت آباد چیست؟
یشود عبارتند از:
و مهمترین اهدافی که از این تحقیق دنبال م 

 – 1انتخاب روستای دارای پتانسیل دارای گردشگری باال از بین روستاهای دهستان با استفاده از GIS

یباشد:
 - 2بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در بخش دولت آباد که به شرح زیر م 
یهای گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه
الف  -شناسایی توانمند 
ب  -ارائه راهکار برای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر
ج  -ایجاد اشتغال برای مردم محلی از طریق توسعه گردشگری روستایی
د  -افزایش سطح آگاهی مردم محلی در برخورد با گردشگران روستایی
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پیشینه
ركن الدين افتخاري و همکاران (  ) 1381به بررسی نقش گردشگري روستا يي در توس  دقن( يياتسور هع و ليلحت      
ن پرداختن دهم .د وی   
چهارچوبهاي نظريهاي)؛ در كشورهاي فرانسه ،اتريش ،سويس ،انگلستان ،ايرلند ،تايلن پاژ و د نن نن
(  ) 1382نقش توريسم در توسعه نواحي پيرامون شهرها و ارائ ارتسا لدم ه ت كيژ ومن ن م ه و ل ناتسهد ،يدر و ناسا        
كو كچ ؛ هدف از اين پژوهش بررسي تأثیرات در توسعه نواحي روستا يي و ارائهی استراتژیهای مناس تهج رد ب   
توسعهی اين نواحي و در نهايت رسيدن به الگوي بهینهی توسعه بو ييومنهك يليخد .تسا هد      (  ،) 1383بررسي
تهای طبيعي و فرهنگي استان
راهكارهاي توسعه توريسم در آذربايجان شرقي ،در این پژوهش ضمن بررسي قابلی 
سه مركز مهم گردشگري استان يعني كندوان قلعه بابك و بندر شرفخانه به عنوان مورد نمونه مورد مطالعه قرارگرفته
است .سقایی ( ،)2931چالشهای فراروي توسعه صنعت توريسم در ايران با تا رب ديك    ک هش نال رر ررر تبر دروم ار زي   
بررسي قراردادند .حاجی نژاد و همکاران ( ،)2931به بررسي زمینهه يياتسور يرگشدرگ هعسوت ياهراكهار و ا      
بخش طالقان از شهرستان ساوجبالغ پرداختن هک د    اه يسررب شهوژپ نيا فاد      زمینهههه هعسوت ياهراكهار و ا    
گردشگري روستا يي در بخش طالقان است .قادری و همکاران ،)0931( ،توسعه گردشگري روستا يي در بخش آسارا
ته قطانم يرگشدرگ تيفرظ یا     
شهرستان كرج را مورد بررسی قرار دادند .افتخاري و همکاران ،)0931( ،اولویت ت
روستا يي شهرستان نير را مورد بررسی قرار دادند در این پژوهش با استفاده از روش توص و يليلحت يفي
مدل  Topsisبه اين نتيجه رسیدهاند كه از ميان  30روستاي مورد مطالعه روستاها يي

ياراد هك

زا هدافتسا   

جاذبههههاای مح يطي

بيشتري هستند از ارجحیت بيشتري برخوردارند.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
روستای دولت آباد روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان داراب در استان فارس ایران است که در  55درج و ه
 27دقيقه طول شرقي و  28درجه و  57دقيقه عرض شمالي .در ارتفاع  0811متری از سطح دریا واقع شده استتت .از
نظر آب وهوایی گرمسیری است که بارش در آن بیشتر به صورت باران است و در طول سال از  ۳۵۰میلیمتر تج زوا
نمیکند .شغل بیشتر مردم کشاورزی است .مرکبات آن شهره شهرهای دیگر و حتی کشورهای حو سراف جیلخ هز    
میباشد ،و در سطح کشور هم از نظر میزان تولید وهم کیفیت محصول ،به دلیل کشت دی و م ارگانی یب ،ندوب ک    
نظیر است .اين دهستان در منتهي اليه جنوب شرقي سلسله جبال زاگرس و در حوضه آبريز جنوبي اين رشته كوهها
در جنوب شرقي استان فارس واقع شده که ارتفاع متوسط آن از سطح دريا  0711متر است كه بلندترين نق رد نآ هط
يباشد.
تترين منطقله  1065متر م 
حدود  0013متر و پس 
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نقشه  1موقعیت دهستان دولت آباد در کشور
ترسیم کننده :نگارنده

روش گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .در روش کتابخانهههای به
استخراج اطالعات و آمار از کتب ،پروندهها ،جزوات و گزارشات موجود در ادارهها و اس سستخراج مطال اب طبترم ب    
موضوع تحقیق از نشریات و سایتهای اینترنی پرداخته میشود .در روش میدانی که از اهمی ادروخرب یرتشیب ت ر    
است آمار و اطالعات مورد نیاز پژوهش با مراجعه به مراکز آماری و اطالعاتی چون می و یگنهرف ثار

یرگشدرگ    

استان فارس و شهرستان داراب و ادارات تابع آنها انجام میگیرد .همچنین با مطالعات اولیه میدانی ش زا دیدزاب لما   
یشود .در این پژوهش جهت مکان يباي
محل ،کنترل آمار و اطالعات جمع آوری شده ،اطالعات مورد نیاز تکمیل م 
دهکده گردشگري از دو روش استفاده از تلفيق الیهها در سيستم اطالعات جغراف  اب يياي ا  هدافتس ااا ااااز فراین لیلحت د   
شبکهای و با شاخص همپوشانی انجام شد و نيز با استفاده از روش منطق فازی و تلفیق الیهها ب یزاف یاهرگلمع ا    
 Gamma ،ANDاستفاده شد.
در پژوهش حاضر تالش شده است که با نگرش سيستمي عوامل اصلي و اثرگذار در منطقه مورد مطالعههه شناس ييا
شوند و با استفاده از فرآيند تحليل شبکهای ( )ANPمحدوده مورد نظر مورد پهنه بندی قرار گیرد .بدين منظور ب يار
يسازي هر معيار و زيرمعيارهاي آن ،نياز به اطالعات پايه آن معيار است كه عبارتند از:
رقوم 
ق
• نقشههای توپوگرافی  0 :25000 1که از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به صورت پال تتت تهی ییه و توسططط محقق ق
رقومی سازی گردید؛
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• نقشههاي پوشش زمین و خاکشناسی منطقه مورد مطالعه که با فرمت  SHPاز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در
مراحل مختلف اخذ و مورد استفاده قرار گرفتند؛
• نقشه زمین شناسی دهستان دولت آباد که با فرمت  SHPاز پایگاه ملی دادههای علوم زمین دریافت و مورد استفاده
قرار گرفت؛
لهاا ،مراتععع و آبخی ییزداری
• نقشه ژئومورفولوژی و گونههای خاص زیستی منطقه مورد مطالعه که از سازمان جنگل ل
کشور تهیه و بعد از جداسازی محدوده مورد مطالعه (جنوبغرب فارس) به کار گرفته شد؛
• مکانهای تاریخی منطقه مورد مطالعه که توسط نگارنده با استفاده از  GPSبرداشت و تبدیل به نقشه گردید؛ (اکر
تونستین کیر بیارید خوبه حتی آگه نبود اینو پاک نکنید چون تو بحث گردشگری مهمه)
• نقشه هیدرولوژی و منابع آب منطقه مورد بررسی کههه از نقشههه توپو ارگ ففی  0 :25000 1کههه از س امزا ننن جغرافی ییایی
نیروهای مسلح به صورت پالت تهیه و بعد از رقومی سازی استفاده شد؛
• نقشه راههای ارتباطی و نقاط شهری و روستایی ،تاسیسات خدماتی منطقه که از نقشه توپوگرافی  0 :25000 1اخذذذ
شده از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح رقومی سازی و مورد استفاده قرار گرفت؛
تهیه نقشهها در نرم افزار ARC GIS

در بسیاری از پژوهشهای جغرافیایی و رشتههای مرتبط با آن که توسط مدلهای تصمیم گی لثم یر     ANPانج ما
میگیرد ،مطالعات در حوزه مکان صورت میگیرد .یعنی بناست که تصمیمها بر روی یک مک یعت نا ی رد و دنوش ن

  

واقع هدف ،انتخاب بهترین مکان میباشد .فرایند تهیه نقشه در پژوهش زیر جه م ت کککانی تهج دعتسم قطانم یبا     
ایجاد دهکده گردشگری طی مراحل زیر انجام گرفته است.
الف .ارتفاع
یگردد كه در
دهستان دولت آباد از ناهموارىهاى آهکى تشکيل شده است .در بررسي ارتفاعات دولت آباد معلوم م 
جنوب و پشت دهستان دولت آباد (منتهىاليه) ،زمين به تدريج ارتفاع مىيابد .چنانچه نقشه  2نشان م ممیدهددد بیش رت
نقاط دهستان دولت آباد که با رنگ قرمز مشخص گردیدههانددد داری ارتف عا  0011تا  0 20 1مت و دنتسه یر

طقف    

سرزمینهای اندکی که به رنگ صورتی مشخص گردیدهاند و در شمال غربی دهستان دولت آباد واقع شدههانددد دارای
يها و تضادهاي مح يطي كه در اثر نوسان ارتفاع پديد آم هب هد   
ارتفاعی بیشتر از  0 90 1متر میباشند .که این ناهموار 
يهاي دامپروري و كشاورزي)
این دهستان غناي بالقوه محيط خاصي را بخشيده است (بخصوص جهت بهره بردار 
جدول  1طبقات ارتفاعی ناحیه و میزان ارزش
میزان ارزش

ارتفاع (متر از سطح دریا)

5

0 – 22

5

22 – 56

4

56 - 105

3

105 – 174

1

174 – 381
منبع :یافتههای پژوهش

 281فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

نقشه  2پهنههای مناسب برای گردشگری از نظر ارتفاع (منبع :نگارنده)

ب .شیب
با توجه به اینکه عنصر شیب از عوامل تاثیرگذار برای توسعه گردشگری میباشد برای برنامه ریزان و تصمیم گیران
طرحهای توسعه گردشگری ،اطالع از وضعیت شیب و سطوح ارتفاعی در ناحیه تحت توسعه مهم است زیرا زوایای
مختلف شیب در زمین مفاهیم متفاوتی برای توسعه در بر دارند .با توجه به جدول  01 – 4شیب  5 – 0درصد داری

بیشترین میزان ارزش جهت توسعه گردشگری میباشد و شیب  35 – 20درص صصد دارای ارزش  2ک نیرتمک یاراد ه   
یباشنددد و اک رث
میزان ارزش است .بر اساس نقشه  2 – 5شیبهای  01 – 5درصد که بر روی نقشه به رنگ قرمز م مم 

نقاط دهستان دولت آباد را پوشش میدهند پهنههای مستعد جهت توسعه گردشگری میباشند و نقاط سبز رنگ که
بر روی نقشه بصورت نقاط کوچک و پراکندهای در قسمتهای شمال شرقی و جنوب منطقه مطالعاتی قرار دارند که
یباشند.
یباشند جهت توسعه گردشگری نامناسب م 
دارای شیب  051 – 70درصد م 

نقشه  3پهنههای مناسب برای گردشگری از نظر شیب (منبع :نگارنده)

کاربرد روش  GISدر شناسایی مناطق روستایی381 ...
جدول  2طبقات شیب ،میزان ارزش
طبقات شیب (درصد)

میزان ارزش

0-5

5

5 - 01

4

01 - 20

3

20 - 35

2
منبع :یافتههای پژوهش

پ .جهت شیب
برای تهیه نقشه جهتهای جغرافیایی نیز از ویژگی خطوط میزان بر روی نقشه توپوگرافی استفاده میشود .در ال هي
جهت شيب از آنجا که بهترين جهات شيب آنها يي هستند که جهتي رو به سمت جنگل یا طبیعت بکر دارند بنابراین

جهت شيب به سمت طبیعت زیبا باالترين ارزش را کسب کرد .با توجه به جدول  11 – 4جه و لامش تا

حطسم    

دارای بیشترین ارزش میباشند که بر روی نقشه  3 – 4به رنگ قرمز و خاکستری م ممیباشنددد و جه راد برغ ت ای   
یباشند.
ارزش  1و کمترین مقدار ارزش است و بر روی نقشه به رنگ آبی م 
جدول  3جهت شیب در ناحیه و میزان ارزش
جهت شیب

میزان ارزش

مسطح

5

شمال

5

شمالشرق

2

شرق

2

جنوبشرق

3

جنوب

5

جنوبغرب

3

غرب

1

شمالغرب

2

منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  4پهنههای مناسب برای ساخت دهکده گردشگری از نظر جهت شیب (منبع :نگارنده)

چ .زمین شناسی دهستان دولت آباد
ویژگیهای زمین شناسی و ساختمانی یکی از عوامل مؤثر ایجاد ناهمواریها و محیط طبیعی میباشند که با همکاری
یتوانند به وجود
یها همچنین م 
لزائی سیمای کنونی هر محیطی را به وجود میآورند این ویژگ 
سایر فاکتورهای شک 
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آورنده منابع طبیعی متنوع و فراوانی به صورت کانسارهای مختلف پ دنشاب نیمز لد رد شزرا ر  .... ...از ط رگید فر   
یتوانن هب فلتخم یحاون رد د
پویائی و فعال بودن برخی ساختمانهای زمین شناسی می ی

صو یفنم یروتکاف تر

     

خودنمایی کرده پدیدههای مخرب و فجایع طبیعی را باعث گردد .با توجه به جدول  4بستر رودخانهها و آبرفتها و
کنگلومرای بختیاری دارای ارزش  5که باالترین میزان ارزش میباشد و گنبد نمکی و گچساران دارای کمترین ارزش
یباشند که نواحی بر روی نقشه  5مشخص گردیدهاند.
جهت توسعه گردشگری دهستان دولت آباد را دارا م 
جدول  4طبقات زمینشناسی ناحیه و میزان ارزش آن
3

آبرفتهای کواترنر قدیم

5

بس  رت ر ناخدو هههه هه و ا فربآ تتتت ته اح رد یا لللل ل
حاضر

5

کنگلومرای بختیاری

3

آغاجاری :مارن قرمز+آهک

2

سازند مارنی :دارای مارن خاکستری

1

گچساران :سازند تبخیری نمک و گچ

1

گنبد نمکی
منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  5پهنههای مناسب برای ساخت دهکده گردشگری از نظر زمینشناسی

ج .خاکشناسی
یآی هب .د   
خاک ،قسمت سطح پوسته زمین است که بر اثر عوامل مختلف فیزیکی ،شیمیایی ،و حی جو هب یتا و م د یییی یییی
هریک از قسمتهای خاک که غالبًاًا به طور واضح از یکدیگر مشخص و متمایز است و تقریبًاًا همیشه به صورت الیه
یبینیم که تقریبًاًا ه هک اج ر    
یشود ،افق گویند .اگر نظری به مناطق مختلف کره زمین بیفکنیم م 
الیه روی هم ظاهر م 
پوشش گیاهی وجود دارد ،خاک هم هست .چون قسمت اعظم خاکهای کره زمین دارای پوشش گیاهی است .پس
«خاک» نیز تقریبًاًا در همه جای کره زمین وجود دارد .با توجه به جدول  5خاکه  یاراد تسپ یضارا یا ا شزر    

5و

بیشترین ارزش جهت توسعه توریسم و ساخت دهکده گردشگری میباشد و بع یاهتشد پیت نآ زا د     دامنهههای با
ارزش  3در رتبه ارزشی دوم قرار دارد .و نقشه  6ه هدکهد تخاس تهج اهکاخ فلتخم پیت هدنهد ناشن م   
یباشد.
گردشگری در دهستان دولت آباد م 

      

کاربرد روش  GISدر شناسایی مناطق روستایی581 ...
جدول  5طبقات خاک ناحیه و میزان ارزش
میزان ارزش

طبقات خاک

1

تپهها

1

تها وتراسهای فوقانی
فال 

3

تیپ دشتهای دامنهای

5

تیپ اراضی پست

2

تیپ دشت سیالبی

منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  6خاکشناسی جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)

ح .راههای ارتباطی
یباشد .هر کدام
راه ارتباطی محدوده مورد نظر ترکیبی از سه نوع راه :آسفالتی اصلی وآسفالته فرعی ،خاکی ،شوسه م 
از این انواع راهها دارای ارزش و اهمیت متفاوتی برای توسعه گردشگری هستند بنابراین میزان فاصله از این راهها در
زمینه سرمایه گذاری در زمینه گردشگری بسیار اهمیت دارد .در جدول  6ارزش هر ک ماد هار زا ه رکذ یطابترا یا     
گردیده و نقشه  7راههای ارتباطی ناحیه مورد بررسی ترکیبی از نقشههاای طبقا تتت فاصلههه سههه نوععع راه ذکررر شدهه
یباشد .میزان فاصله و ارزش هر کدام از این طبقات با توجه به قضاوت و نظرات کارشناسان تعیین شده است.
م

نقشه  7راههای ارتباطی جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)
جدول  6ارزش راههای ارتباطی جهت ساخت دهکده گردشگری
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آسفالتي اصلی وفرعی

ارزش

شوسه

ارزش

ج یپ ر و

ارزش

0 - 2000

5

0 – 2000

5

0 – 500

5

2000 – 5000

4

2000 – 7000

4

500 – 0 00 1

4

3

70000 – 0 500 1

3

0 00 1 – 5000

3

0 000 1 – 20000

2

0 500 1 – 25000

2

5000 – 0 000 1

2

50000 – 0 000 1
20000 – 30000

1

25000 – 40000

1

0 000 1 – 23000

1
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خ .تاسیسات خدماتی
ع آب منطقههه تهی ییه
نقشه تاسیسات خدماتی  ،8از ترکیب دو نوع نقشه و داده ایجاد شد :ابتدا نقشه دسترسی بههه من با ع ع
گردید .برای تهیه نقشه منابع آب ،چاه ،چشمه و قناتهای دهستان دولت آبادشناسایی و نقشه فاصلههه از آنهاا تهی ییه
ع آب 40 ،درصددد از ارزش و اهمی ییت
گردید .این اطالعات از منابع آب استان گرفته شددد .معی ییار دسترس سسی بههه من با ع ع
تاسیسات خدماتی را شامل میشود .معیار دوم که مهمتر بود وجود تاسیسات اقامتی و پذیرایی در منطقه بود که ای یین
تاسیسات از طریق نقشههای گردشگری سازمان میراث و همچنین مطالعه میدانی ،شناسایی و نقشههه فاصلههه از آنهاا
تهیه گردید .بدیهی است که در هر دو معیار ،نزدیکی ،یک مزیت تلقی میگردد .در نهای ییت هررر دو الی ییه بررر حسببب
میزان ارزشی که دارند ترکیب شده و نقشه نهایی تاسیسات خدماتی دهستان دولت آبادساخته میشود.
جدول  7ارزش تاسیسات خدماتی جهت ساخت دهکده گردشگری
زیر عناصر

تاسیسات خدماتی

میزان ارزش

فاصله طبقات

4

0 00 1 - 5000

چ اه

5

0 – 0 00 1

3

5000 - 0 000 1

آب دسترسی

0 000 1 - 20000

ق ن ات

2
5

0 – 0 00 1

4

0 00 1 - 5000

3

5000 - 0 000 1

2
1

هتل و مهمان پذیر
رستوران وسالن غذاخوری

تاسیسات اقامتی -پذیرایی

0 000 1- 20000
> 20000
منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  8تاسیسات خدماتی جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)

کاربرد روش  GISدر شناسایی مناطق روستایی781 ...

ه .سکونتگاه انسانی
برای تهیه نقشه سکونتگاههای انسانی دوری یا نزدیکی به شهر و روستا مالک عمل قرار گرفت .ابتدا نقاط روستایی
ی از
ل برخو رادر ی ی
ک بودنددد بههه دلیل ل
منطقه شناسایی و نقشه فاصله از روستاها تهیه شد .مناطقی که به روس هات اا نزدیک ک
امکانات و خدمات گردشگری نسبی و همچنین ترکیب و تنوع جاذبههای اکوتوریستی ،از شرایط مطلوبی برخو ادر ررر
بودند و با افزایش فاصله از میزان مطلوبیت کاسته میشود .همین شرایط برای نقاط شهری صادق میباشد .با ترکیب
نقشه شهر و روستا ،در نهایت نقشه سکونتگاههای انسانی تشکیل شد .بر اساس جدول  8برای نقاط شهری فاصله 0
–  5000متر و برای نقاط روستایی فاصله  0 50 1 – 0متر دارای بیشترین ارزش یعنی  5میباشند و طبق زا رتشیب تا   
یباشند که در نقشه  9این
نترین ارزش را دارا م 
 50000متر برای نقاط شهری و  25000متر برای نقاط روستایی پایی 
نقاط و طبقات مشخص گردیدهاند.
جدول  8فاصله طبقات از سکونتگاههای انسانی در ناحیه و میزان ارزش
شهر (فاصله طیقات)
0 – 5000
5000 – 0 000 1

ارزش

روستا (فاصله طبقات)

ارزش

5

0 -0 50 1

5

4

0 50 1 - 5000

4

0 000 1 – 30000

3

5000 -0 000 1

3

30000 – 4500

2

> 50000

1

0 000 1 - 25000
> 25000

2
1

منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  9پهنههای مناسب برای ساخت دهکده گردشگری از نظر سکونتگاههای انسانی (منبع :نگارنده)

ع .جاذبههای تاریخی -فرهنگی
یباش نیا دوجو د    
باتوجه به اینکه محدوده مورد مطالعه از نظروجود جاذبههای تاریخی -فرهنگی بس م ینغ رای ییی ییی
جاذبهها و مناطقی که دارای این جاذبهها هستند کمک شایانی به توسعه گردش خیرات یرگ ییییی -فرهنگ نینچمه و ی   
افزایش میزان گردشگران ورودی به ناحیه مینماید بدین منظور تمامی جاذبهها ومکانهای تاریخی-فرهنگ هیحان ی   
یباش رد دن
که شامل آثار باستانی ،محوطههای تاریخی و همچنین تپهها و مکانهای مذهبی شامل امامزادهه  ا ووو  ...می ی
اینجا ذکرشدهاند .طبقات فاصله از این مکانهای تاریخی و فرهنگی و ارزش هر ک اد ممم از ای یین طبقا تتت در ج ود للل 9
آورده شده است.
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جدول  9فاصله طبقات از مکانهای تاریخی -فرهنگی ومیزان ارزش آنها
میزان ارزش

فاصله طبقات

5

0 – 5000

4

0 00 1- 5000

3

5000 – 0 000 1

2

0 000 1 – 0 500 1

1

0 500 1 – 45000

جاذبههای تاریخی ـ فرهنگی و طبیعی

منبع :یافتههای پژوهش

غ .چشم اندازهای طبیعی
ی گردش یعیبط یرگ    م ممیباشددد .در واق یاجنآ زا ع ی هک   
یکی از عناصر اصلی اکوتوریسم وجود جاذبههههاا و س مر اایههای ی
اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده مفهوم پیدا میکند و مناطق حفاظت شده نیز عمومًاًا دارای پایههای زیس و یطیحم ت
طبیعی میباشند ،لذا ارتباط عمیقی بین جاذبههای طبیعی با اکوتوریسم و توان اکولوژیک دارد .چشم اندازهای که عموم ًاًاًاًا
منابع آب و پوششهای جنگلی را شامل میشود ،در جهت حفاظت محیطی و بهره گیری گردشگران از منابع گردش یرگ
بسیار مؤثر میباشد .جهت تهیه الیههای اطالعاتی این معیار ،از دو شاخص پوششهای جنگلی و منابع آب استفاده شده ه
است .منابع آب شامل رودخانه است که ابتدا این منابع در نقشه شناسایی و نقشه فاصله از آنها تهیه شد .مناطقی به این ن
ن
منابع نزدیکتر بودند ،از مطلوبیت بیشتری برخوردار بودند .سپس پوششهای جنگلی منطقه که کمی از بااهمیتتر بودند،،
ن دو نقشه،،
تعیین و نقشه فاصله از آنها تهیه گردید .مناطق مجاور جنگل برای گردشگری مناسبتر بودند .با ترکیب این ن
نقشه نهایی چشم اندازهای طبیعی تهیه گردید (نقشه .)01
جدول  01فاصله طبقات از چشم اندازهای طبیعی و میزان ارزش آنها
میزان ارزش

فاصله طبقات

5

3500 - 45 00

4

4500 – 7500

3

7500 - 10 50 1

2

00511 – 0 550 1

1

0 550 1 - 25000

5

0 – 3000

4

3000 - 5000

3

5000 - 0 000 1

2

0 000 1 - 20000

1

20000 - 45000

چشم اندازهای طبیعی

فاصله از رودخانهها

جنگل

منابع آب
( ) 45

پوشش گیاهی
( ) 55

منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  01پهنههای مناسب برای توسعه گردشگری از نظر چشم اندازهای طبیعی (منبع :نگارنده)

کاربرد روش  GISدر شناسایی مناطق روستایی981 ...

تهیه نقشههای نقاط محدودیت دار جهت ساخت دهکده گردشگری با استفاده از منطق بولین
هدف از ايجاد اين نقشهها ،مشخص نمودن و حذف مناطقي بود که امکان ساخت دهکده گردشگری در آنه دوجو ا   
ندارد .این نقشهها برای عوارضی نظیر جنگل ،حیات وحش ،مرکز جمعیتی و  ...ایجاد گردید .به دلیل وجو نینچ د   
عوارضی در یک محل ،محدودیت شدیدی برای احداث یا بهره برداری از دهکده گردش  لحم نآ دوخ رد یرگ و
گاهی در فاصله معینی از آنها بوجود میآید و در نتیج ناکم باختنا رد ،اهنآ زا ینیعم هلصاف ظفح ه

یرورض

      

یباشد.
م
جدول شماره  11عوامل محدودکننده و ضوابط ايجاد محدوديت مربوطه
معیارها

جزئیات عوامل

جنگل

خود محدوده و بافر  001متری
محدوده شهر و بافر  2000متری

شهر

محدود روستا و بافر  0 00 1متری

ر و ست ا

مناطق مسکونی

خود عارضه و بافر  500متری

مناطق حفاظت شده

خود عارضه و بافر  0 50 1متری

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  2000متری

حریم گسل

خود عارضه و حریم  2000متری

حریم مسیل

منبع :یافتههای پژوهش

نقشه  11مناطق محدودیت دار جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)

با توجه به اینکه هدف از ایجاد این نقشهها ،صرفًاًا حذف مناطق محدودیت دار میباشددد و نی یدنب هجرد هب یزا     
مناطق حذف شده وجود ندارد ،در حالت رستری ،برای هر عامل محدود کننده ی هب تیدودحم هشقن ک

صو تر      

یشود که برروي آن به مناطق داراي محدوديت براي احداث دهکده گردشگری مقدار صفر و براي ساير
باینری تهیه م 
ییابد .به عنوان مثال جهت تهيه نقشه باينري مناطق مسکونی ،به مناطقي که در فاصله دو
مناطق مقدار يک اختصاص م 
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ک داده
ق ارزش يک ک
کيلومتري از شهر و يا در فاصله یک کيلومتري از روستا قرار گرفتهاند ،ارزش صفر و به ساير من طا ق ق
شد .عواملي که براي آنها نقشههای باينري تهيه گرديد در جدول شماره (  ) 11آورده شده است.
ترکیب همه الیههای اطالعاتی و اعمال ضرایب نهایی مدل  ANPو تهیه نقشه نهایی
ت ک هب را   
در مرحله نهایی ،باید همه الیههای طبقه بندی شده با هم ترکیب گردند تا نقشه نهایی حاصل شود .کلیت ت
این صورت است که کلیه الیههای اطالعاتی طبقه بندی شده در یک جا با هم ترکیب شده و سپس ضریب و ارزش
یکنیم و در نهایت با ترکیب از ضرایب و
نهایی هر عنصر که در مدل  ANPتعیین شده است را به این الیهها اعمال م 
الیهها ،نقشه نهایی

نقشه  12مناطق مناسب جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)

یشودد .این
با ترکیب از ضرایب و الیهها ،نقشه نهایی مکانهای مستعد جهت ایج هتخاس یرگشدرگ هدکهد دا      م مم 
یگیرد .در این ابزار که کاربرده یدایز رایسب یا    
تحلیلها و ترکیبها توسط ابزار قدرتمند  Raster Calculatorانجام م 
شهاای
در مکان یابی دارد ،به روشهای مختلف میتوان الیهها را ترکیب و تحلیل کرد که در اینجا توسط یکی از رو 
آن که همان جمع الیهها همراه با ضرب آنها در ضرایب  ANPاست ،این فرایند صورت میگیرد .ابتدا همه الیههای ی
ی
طبقه بندی شده روی هم قرار 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 م ممیباشددد ک ره ه   
یباشد .در مرحله بعد نقشه نهایی را در نقشه
رنگ نشانگر درجهای از اهمیت منطقه برای ایجاد دهکده گردشگری م 
محدودیت تهیه شده ضرب میکنیم و نقشه نهایی بوجود میآید (نقشه شماره .) 12
مکانیابی دهکده گردشگری با استفاده از منطق فازی
یباشند که
پارامترهاي موجود در مکانیابی تا حدود زیادي ماهیت فازي دارند .مثال روشن این موضوع ،فاکتورهایی م 
یشود که در
مربوط به فاصله مناسب از برخی عوارض موجود هستند .براي این فاکتورها مجموعههای فازي تعریف م 
آنها هر پیکسل به عنوان عضوي از این مجموعه با توجه به فاصلهای که از عارضه دارد درجه عضویت متفاوتی به خود
یتواننن ب ار ييي تلفیققق
یگیرد .اگر متمم پارامترهاي مساله به صورت فازي با مقادیر عضویت صحیح تعریف شونددد م مم 
م

کاربرد روش  GISدر شناسایی مناطق روستایی191 ...

پارامترها از عملگرهاي مناسب فازي استفاده نمود .نوع عملگر مورد استفاده نیز بستگی به نحوه تأثیر پذیري فاکتورها
اط یکدیگر و یا اثر نهایی افزایشی یا کاهشی عملگر روي مجموعه پارامترها دراد.

نقشه  31فازی شیب جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)

نقشه  14فازی ارتفاع جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)

نقشه  14فازی زمین شناسی جهت ساخت دهکده گردشگری (منبع :نگارنده)
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کليه الیههای اطالعاتي بعد از تع يي ن ارزش ،با استفاده از عملگرهای فازی و تبدیل با همديگر تلفيق شده و محدوده
مورد مطالعه از نظر قابليت ايجاد دهکده گردشگري برحسب ميزان مطلوبيت در  5دسته طبقه بندي شده است که در

یشودد ،مکانننهاای معرف  يارب هدش ي ا جي ا هدکهد د      
نقشه  15 – 4نشان داده شده است .همان طور که مشاهده م 
گردشگري به صورت پراکنده و در ابعاد مختلف در نقشه فازی گاما ،AND ،و همچن هئارا یناشوپمه صخاش نی     

شده است .از آنجا که زمين اختصاص يافته براي ايجاد دهکده گردشگري بايد از نظر مساحت و شکل مناسب باشد،
بنابراين با تبدیل نقشهها به وکتور با استفاده از پرسش گیری ش طر ییی من و رتدعاسم قطا

بهینهههتررر مش ندش صخ د   

مکانهاي در ابعاد کوچک و دور افتاده از درياچه حذف شدهاند و با استفاده از  google earthو بازدیدهای میدانی در
نهايت دو مکان به عنوان مکانهای پيشنهادي معرفي شده است که قسمت شمالی و شمال غربی دهستان دولت آب دا
موقعیت بهتری جهت ساخت دهکده گردشگری دارا میباشد بنابراین قسمت شمالی با مساحت هزار هکتار به عنوان
مکان مورد نظر مشخص میگردد.

نقشه  15اولویت بندی مناطق بهینه جهت ساخت دهکده گردشگری (مکان یابی نهایی دهکده کردشگری با روش فازی)

نتیجه گیری
ی ش هب يره   
در دهههای اخير رشد و توسعه شتابان شهرها مشکالت عدیدهای را براي انسان س رد نکا مح ححیطهای ی
وجود آورده است و انسان شهر نشين براي رها يي از اين معضالت به نواحي طبيعي بکر و ج باذ

یآورد تا
انپ هه ههه م مم 

براي مدتي هر چند کوتاه از مسائل و مشکالت موجود در شهرها به دور باشد .مکانهای طبيعي زيبا و بک هراومه ر   
يکي از مناطق عمده جذب گردشگر محسوب میگردد .اين مناطق که اکثرًاًا نو و يياتسور يحا

زا هدنام رود دشر     

وتوسعه را شامل میشوند در صورت برنامه ريزي درست و اصولي میتوانند از مزاياي فراوان ورود گردشگران بهره
مند گردند .دهستان دولت آباد از مناطق مناسب کشور محسوب میگردد و با وجود اينکه همو نآ زا نارگشدرگ هرا   
ديدن مینمایند فاقد هر گونه امکانات و خدمات مورد نياز گردشگران است و بدين ترتيب مردم محلي ک او رد ه قق قققع
از افراد با سطح درآمد پا يي ن میباشند نيز نمیتوانند از اين موهبت عظيم خدادادي بهره مند گردند .در ا ژپ ني و شه   
فهای دهستان دولت آباد رهيافتي جهت افزايش بازديد گردشگران،
سعي گرديده است تا با شناخت قابلیتها و ضع 
افزايش رضايت مندي آنان و نيز افزايش درآمد مردم محلي به دست آ م ناکم نيرتهب اتسار نيا رد .دي و رد دوج       
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جهت ايجاد دهکده گردشگري که تمامي امکانات و خدمات مورد نياز گردشگران را دارا باش يدرگ يياسانش د د و
امکانات مورد نياز در آن جانما يي گرديد .بدين ترتيب اين دهستان دولت آباد تبديل به مک هک دش دهاوخ ينا

   

اب

ی-
گذشت زمان با افزايش ورود گردشگر از شهرهای استان و ساير استانهای مجاور به جاذبهای تبديل گردد ک م ه یی یی
تواند در سطح منطقهای ،ملی و جهانی فعاليت نمايد.
در اين پژوهش ابتدا به گرد آوري اطالعات و منابع موجود در مورد رشد و توسعه صنعت گردش نينچمه و يرگ   
شناسا يي امکانات و خدمات مورد نياز آنان به صورت کلي پرداخته شده است .در مرحله بعد ب هدودحم يياسانش ا    
مورد مطالعه پرداخته شد و کليه اطالعات طبيعي (آب و هوا ،ژئومورفولوژي ،خاک) و نيز اطالعات مربوط به عوامل
انساني موجود (جمعيت ،امکاانات و خدمات) جمع آوري گرديد .بعد از شناسا يي محدوده مو ناکم هب هعلاطم در     
يابي بهينه امکانات و خدمات مورد نياز گردشگران در قالب دهکده گردشگري در دهستان دولت آباد پرداخت .دش ه   
جهت مکان يابي دهکده گردشگري از دو روش استفاده از تلفيق الیهها در سيستم اطالعات جغرافيا يي با اس زا هدافت
فرایند تحلیل شبکهای و با شاخص همپوشانی انجام شد و نيز با استفاده از روش من و یزاف قط

قیفلت     الیههههاا با

عملگرهای فازی  Gamma ،ANDاستفاده شد نتایج نشان دادند ک رگلمع زا هدافتسا ه      ANDو  GAMMAمن طا ق ق
ق
مساعدتر و بهینهتری نسبت به شاخص همپوشانی مشخص میکنند در نهایت با استفاده از پرسش گی ش یر رر رررطی در
 GISدر نهايت مکان مورد نظر در ضلع شمالي و شمال غربی دهستان دولت آباد شناسا يي گرديد.
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