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 10/10/0318تاریخ صدرو پذیرش: 22/01/0317تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

شد. هدف با میمحیطی شهرستان رامسر در خصوص مکان یابی دهکده سالمت  های توان سنجی پتانسیل حاضردرصدد پژوهش   

از این تحقیق شناساندن شهرستان رامسر به عنوان قطب دهکده سالمت در بخش غربی استان مازنداران است. روش تحقیق در این 

سایتها  بندی اولویتبرای  VIKORبری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل  AHPتحلیلی و از مدل  –پژوهش توصیفی 

فاصله از ، نزدیکی به راه(، شهر و آبادی)شاخص محیطی شامل فاصله از مراکز جمعیتی  9بر این اساس تعداد  استفاده گردید.

ارتفاع و شیب به عنوان شاخص های محیطی ، ی آبگرمها هنزدیکی به چشم، ای هفاصله از حرکات دامن، فاصله از رودخانه، گسل

سایت در سطح شهرستان رامسر شناسایی گردیدند. سپس این سایتها در  6جهت مکان یابی دهکده سالمت در نظر گرفته شد. تعداد 

و  92/0با رتبه به ترتیب  1و  2سایتهای شاخص محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  9بر اساس  VIKORمدل 

 بیشترین امتیاز را در بین سایتهای دیگر به خود اختصاص داده اند.  66/0
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 مقدمه

واژه سرزمین بیانگر یک تعداد از پارامترهای سطحی و یا نزدیک به سطح کره زمین است که برای انسان اهمیت 

دارند. این پارامترها به طور انفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با هم متفاوتند. وجود چنین تفاوتهایی است که 

ود. مجموعه این پارامترها را منابع طبیعی و یا منابع اکولوژیکی می ش میویژگیهای سرزمینهای مختلف را سبب 

که انسان (، به استثنای آب)منابع طبیعی یا اکولوژکی در محل خود ثابت هستند  (22. ص  0312، مخدوم)نامند. 

مانند ، تی دارندبرای بهره وری و بهره برداری از آنان باید سراغ آنها رود. برخی از منابع اکولوژیکی پراکندگی موق

آب برای ، به طور مثال)ی گیاهی . برخی از منابع به طور مستقیم قابل استفاده اند ها هآب و برخی از جلو، اقلیم

اما بعضی از منابع باید با منابع دیگری ترکیب شوند تا به کار انسان (، مصالح ساختمانی و جنگلها، استفاده خانگی

در مدیریتهای ، آبیاری برای کشاورزی . منابع زیستی مانند رستنیها و جانورانمانند ترکیب آب و خاک در ، آیند

در حالی که منابع فیزیکی مانند خاک و مواد معدنی مصرف شدنی و غیر قابل ، خود احیاء هستند، ضعیف سرزمین

 و منابع نابودی، محیطی زیست های بروز بحران پی در کنونی دوران در (22. ص  0312، مخدوم)شند. با میاحیاء 

 صورت محیطی توان ارزیابی و شناخت اساس بر ها هبرنام که دارد ضرورت، پایدار توسعة به رسیدن راه در موانع ایجاد

 رو این از حفظ شوند . محیط طبیعی های ارزش هم و شود انجام محیط از مستمر و خور در برداری هم بهره تا گیرد

 توان شناخت و منطقه جغرافیایی بررسی، اجتماعی - اقتصادی یها هبرنام اجرای و توسعه ی ها راهکار تدوین از پیش

 با مستمر برداری بهره هدف با و مختلف های کاربری برای سرزمین توان اکولوژیکی تعیین سپس و آن محیطی های

بستر تمام  محیط (00: 0381است. )نوری و همکاران  ناپذیر اجتناب ضرورتی، زیست محیط حفظ و کمترین تخریب

کنش ها و واکنش های متقابل میان انسان و طبیعت است و تا زمانی که از کیفیت محیط و نهادهای آن اطالعات 

، راهنمایی)بارگذاری جمعیت و فعالیت در مکان درست و طبیعی آن امکان پذیر نخواهد بود ، دقیقی نداشته باشیم

0371 ،02) . 

و اقتصاد جامعه میزبان بر  فرهنگ، آثار مثبت و منفی بر محیط زیست، عهتوسعه گردشگری مانند تمام انواع توس

، ذارد . یکی از راهکارهای اساسی برای به حداقل رساندن آثار منفی و تقویت آثار مثبت حاصل از آنگ میجای 

سلمان )استفاده از سرزمین با در نظر گرفتن استعدادهای طبیعی منطقه برای کاربری مورد نظر است.  ریزی هبرنام

. اتحادیه حفاظت جهانی چهار رکن زیر را برای توسعه پایدار گردشگری بیان کرده  (088، 0388، ماهینی و همکاران

 است: 

 وع زیستی سازگاری توسعه و حفاظت از منایع و تن :پایداری بوم شناسانه -

 ارزش ها و هویت ها . ، هماهنگی توسعه با فرعنگ :پایداری فرهنگی -

 توسعه اقتصادی و مدیریت منابع با در نظر گرفتن نیازهای نسل آتی .  :پایداری اقتصادی -

 (01، 0388، اجل)هماهنگی توسعه با منافع کسب و کارهای محلی  :پایداری محلی -

ی مناسب توسعه اکوتوریسم مطالعاتی نیز مطالعاتی در داخل کشور صورت ها هدر خصوص مکان یابی و تحلیل پهن

ی مستعد توسعه اکوتوریسم در ها ه( در مقاله خود تحت عنوان شناسایی پهن0310گرفته است. صفاری و همکاران )

شهرستان نمودند. امیر احمدی و همکاران  بندی اقدام به تهیه نقشه پهنه AHPبا استفاده از مدل ، شهرستان کازرون
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، GISی مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از ها ه( در مقاله خود تحت عنوان تحلیل پهن0310)

ورزش های زمستانی و ، دامنه نوردی، ی مناسب فعالیت اکوتوریستی در سطح استان را نظیر کوهنوردیها هپهن

 AHPطبیعت درمانی و طبیعت گردی در نظر گرفتند و با استفاده از مدل ، ماهیگیریورزش های آبی و ، اسکی

 ای ه( در مقال0313ی مناسب توسعه اکوتوریسم استان زنجان را مشخص نمودند. اکبر فاضلی و همکاران )ها هپهن

جهت ، وانمناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت در جنگل های اطراف سد گاران در مری بندی تحت عنوان پهنه

ارزیابی توان گردشگری منطقه از روش ترکیب خطی وزنی و فرآیند سلسه مراتبی استفاده کردند. آنها پس از بدست 

واند موجب افزایش توان منطقه جهت ت میآوردن توان اکولوژیک منطقه به این نتیجه رسیدند که آبگیری سد گاران 

 زیرساخت بندی اولویت و توزیع بر ود تحت عنوان تحلیلی( در مقاله خ0313)گردشگری شود. ملکی و همکاران 

متغیر و با هدف  31شهرستانهای استان یزد را با استفاده از ، برنامه ریزی تکنیکهای از استفاده با استان یزد گردشگری

توسعه زیرساخت گردشگری مورد بررسی قرار دادند. همچنین در این پژوهش از دو مدل  بندی ارزیابی و اولویت

TOPSIS  وHID ( در مقال0312استفاده نمودند. بهنام مرشدی و همکاران )کانون های  بندی تحت عنوان پهنه ای ه

شاخص را  01ش دلفی با استفاده از رو، گردشگری به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس

کانون های بهینه خدمات ، و مدل کوپراس AHPسپس با استفاده از ، در زمینه خدمات گردشگری معرفی نمودند

نمودند. در این راستا افرادی  بندی و در نهایت به دو سطح فرا توسعه و فروتوسعه تقسیم بندی گردشگری را رتبه

هدایتی راد و همکاران (، 0312)امیریان و همکاران (، 0312)ان محمودی و همکار(، 0312)چون موحد و همکاران 

و مجیدی ده شیخ و  (0311)قوچانی و همکاران (، 0312)سقائی و همکاران (، 0312)منصوری و همکاران (، 0312)

در مقاله خود  Sadeghipour et al. (2015)، در بین تحقیقات خارجی نیز تحقیقاتی داشته اند. (0311)همکاران 

فعالیتهای اکوتوریستی  بندی اقدام به اولویت TOPSISفعالیتهای اکوتوریسم با استفاده از مدل  بندی تحت عنوان پهنه

، طبیعت گردی، دامنه نوردی، بطوریکه فعالیتهای اکوتوریستی شهرستان را کوهنوردی، شهرستان دماوند نمود

ی اکوتوریستی شهرستان دماوند این فعالیتها را با ها هز تهیه پهنورزشهای زمستانه و حیات وحش معرفی و پس ا

 ای هدر مقال Hashemi et al. (2015).  نمودند. بندی دما و بارندگی اولویت، پوشش گیاهی، ارتفاع، هت، جشیب

 یگردشگر میاقل بندی اقدام به پهنه TCIاستان زنجان با استفاده از شاخص  یگردشگر میاقل بندی تحت عنوان پهنه

 یگردشگر میاقل بندی تحت عنوان پهنه ای هدر مقال  Behzad et al. (2016)مختلف نمودند.  یاستان در ماهها نیا

رابطه  کیرا در نظر گرفت و  رهیجز نیاطراف ا کینوپتیس ستگاهیا 2تعداد ، TCIاز شاخص  تفادهقشم با اس رهیجز

 میاقل بندی نمود و بر اساس آن اقدام به پهنه جادیا TCIمورد استفاده در شاخص  یمیاقل ریمتغ 7ارتفاع و  نیب یخط

   محتلف نمودند. یقشم در ماهها رهیجز یگردشگر

هدف از این تحقیق شناسایی دقیق منابع اکولوژیکی شهرستان رامسر است تا با استفاده از استانداردهای الزم بتوان 

 جا آن از تحقیق این انجام اهمیت و شهرستان را مورد توجه قرار دهیم. ضرورتمکان یابی دهکده سالمت در این 

 تری فعال نقش تواند می توریسم توسعه برای خاص های ویژگی داشتن با شهرستان رامسر اینکه با که شود می ناشی

در بخش  گذاری سرمایهدر خصوص  متأسفانه ولی، نماید ایفا منطقه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی یها هدر زمین را

 دهکده سالمت گامی برداشته نشده است. 



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  535

 مواد و روش ها 

 ویژگیهای منطقه مورد مطالعه 

درشمال ایران و درکرانه جنوبی ، الیه غرب استان مازندران کیلومتر مربع در منتهی 188شهرستان رامسر با مساحت 

که حد ارتفاعی آن از  کوهستانی شکل گرفته بطوریدریای خزر واقع است. این شهرستان از دو بخش ساحلی و 

های  درصد را پهنه 1/1درصد را مناطق کوهستانی و  0/11متر متغیر است. از کل مساحت شهرستان  3111تا  –27

   ای در بر گرفته است. جلگه

 
 موقعیت محدوده مطالعاتی در کشور

 روش مطالعه 

 تحلیلی است. –این تحقیق از نوع توصیفی

، فاصله از گسل، نزدیکی به راه(، شهر و آبادی)فاصله از مراکز جمعیتی ، توجه به شرایط محیطی شهرستان رامسربا 

ارتفاع و شیب به عنوان شاخص های ، ی آبگرمها هنزدیکی به چشم، ای هفاصله از حرکات دامن، فاصله از رودخانه

 محیطی جهت مکان یابی دهکده سالمت در نظر گرفته شد.

 آنها به صورت هماهنگ  Coordinate System 10.4.1ورژن  Arc GISالیه مطالعاتی انتخاب و در محیط  1در ابتدا 

UTM 1984 فواصل ، گردیدند. سپس شاخص های محیطی تعیین شده در منطقه بر اساس استاندارد های محیطی

ی مناسب و نامناسب شاخص ها هوردن پهنبدست آمد. جهت بدست آ Euclidean Distanceآنها با استفاده از دستور 

شد. بعد از بدست با میمنطق صفر و یک ، از منطق بولین استفاده گردید. منطق بولین ها هالی گذاری ها برای روی هم
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داده شد. بر این اساس  ها هوزن صفر و یک به الی Reclassifyدر  ها هکردن الی Classifyآوردن فواصل اقلیدسی و 

 Rasterدر  ها همناسب و نامناسب شاخص های محیطی در نظر گرفته شده بدست آمد. سپس الیی ها هپهن

Calculator ی مناسب در چهار کالس تعیین گردیدند. ها هشده و پهن گذاری از طریق تابع جمع روی هم 
 جدول : شاخص های محیطی مکان مناسب دهکده سالمت

 استاندارد محیطی شاخص های محیطی ردیف

 متر 0111 نزدیکی به شهر 0

 متر 0111 نزدیکی به آبادی 2

 متر 0111 نزدیکی به راه 3

 متر 0111 فاصله از گسل 0

 متر 011 فاصله از رودخانه 2

 متر 0111 ای هفاصله از حرکات دامن 1

 متر 0111 نزدیکی به آبگرم 7

 متر 1 – 0111 ارتفاع 8

 درصد 1 – 21 شیب 1

 پژوهشهای منبع: یافته

استفاده شده  VIKORمکان های انتخابی دهکده سالمت در شهرستان رامسر از مدل  بندی در این تحقیق جهت رتبه

شش سایت به عنوان  VIKORشاخص است. بر این اساس در مدل  nمعیار و  mاست. کارکرد این مدل بر اساس 

فاصله از ، فاصله از گسل، نزدیکی به راه(، آبادیشهر و )معیار و پارامترهای محیطی نظیر فاصله از مراکز جمعیتی 

ارتفاع و شیب به عنوان شاخص در نظر گرفته ، ی آبگرمها هنزدیکی به چشم، ای هفاصله از حرکات دامن، رودخانه

بدست  VIKORشده و وزن هر شاخص جهت محاسبات در مدل  بندی رتبه AHPشده است. شاخص ها در مدل 

 آمد. 

 شد: با میگام به شرح ذیل  1دارای  VIKORمدل 
 VIKORمراحل انجام مدل  :جدول

 های پژوهشمنبع: یافته

، نزدیکی به راه(، شهر و آبادی)شاخص محیطی شامل فاصله از مراکز جمعیتی  1تعداد ، همانطور که اشاره گردید

ارتفاع و شیب به عنوان ، ی آبگرمها هنزدیکی به چشم، ای هفاصله از حرکات دامن، فاصله از رودخانه، گسل فاصله از

 ها و روش محاسبه فرمول مراحل

 شاخص است. nو  معیار mدر این روش ماتریس تصمیمی ارزیابی میشود که شامل   گیری تصمیم جدولتشکیل  :مرحله اول
 

  گیری تصمیم جدولرمال کردن ن :مرحله دوم

 

  
Xij مقادیر هر معیار برای هر گزینه = 

 شده نرمال جدولوزن دار کردن  :مرحله سوم
که قبال از روش های )بر وزن شاخص ها  ها ههر یک از گزین مقادیر ماتریس نرمال، جهت وزن دار کردن

 ردد.گ میدیگر به دست آمده بود( ضرب 

پیدا کردن کمترین و بیشترین عدد هر ستون و  :مرحله چهارم

 تفاضل آن
 

( و شاخص نارضایتی Sتعیین شاخص مطلوبیت ) :مرحله پنجم

(R) 
 

 ها هنهایی گزین بندی و رتبه Qمحاسبه مقدار  :مرحله ششم
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ی اطالعاتی مورد نظر ها هشاخص های محیطی جهت مکان یابی دهکده سالمت در نظر گرفته شد و بر ایا اساس الی

 در این بخش تهیه گردیدند.

 
 برآورد فاصله اقلیدسی از آبادیها :2شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 برآورد فاصله اقلیدسی از مراکز شهری :3شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 برآورد فاصله اقلیدسی از گسل ها :4شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 برآورد فاصله اقلیدسی از راهها :5شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ی لغزشیها هبرآورد فاصله اقلیدسی از پهن :6شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ها هبرآورد فاصله اقلیدسی از رودخان :7شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 سطوح ارتفاعی شهرستان :2شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ی آبگرمها هبرآورد فاصله اقلیدسی از چشم :3شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 کالس شیب شهرستان :4شکل 
 های پژوهشمنبع: یافته 

 مکان یابی دهکده سالمت 

ی مناسب دهکده سالمت از منطق بولین استفاده ها هی بدست آمده جهت بدست آوردن پهنها هبا استفاده از الی

 ها هیک به الیوزن صفر و  Reclassifyدر  ها هکردن الی Classifyگردید. بعد از بدست آوردن فواصل اقلیدسی و 

 ی مناسب و نامناسب شاخص های محیطی در نظر گرفته شده بدست آمد. ها هداده شد. بر این اساس پهن

 
 ی مناسب و نامناسب روستاییها هپهن :2شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ی مناسب و نامناسب شهریها هپهن :3شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 نامناسب گسل های مناسب و ها هپهن :4شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته 

 
 ی مناسب و نامناسب راههاها هپهن :5شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ای هی مناسب و نامناسب حرکات دامنها هپهن :6شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ها هی مناسب و نامناسب رودخانها هپهن :7شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ی مناسب و نامناسب سطوح ارتفاعیها هپهن :2شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 ی آبگرمها هی مناسب و نامناسب چشمها هپهن :3شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 ی مناسب دهکده سالمتها هپهن :4شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته 

 
 ی مناسب و نامناسب کالس شیبها هپهن :4شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 های پژوهشمنبع: یافته VIKORسایت های انتخابی جهت اولویت در مدل  :نقشه

 AHPوزن شاخص های محیطی با استفاده از مدل 

 وزن شاخص ها :2جدول

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر شاخص

 0/09 0/08 0/17 0/07 0/08 0/09 0/16 0/11 0/15 وزن شاخص

 0/08 ضریب سازگاری

 های پژوهشمنبع: یافته

 VIKORسایت های انتخابی دهکده سالمت با استفاده از مدل  بندی اولویت

  گیری تشکیل جدول تصمیم :مرحله اول

 گیری تصمیم جدولتشکیل :3جدول 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

 4 4 8 6 7 6 7 5 8 0سایت 

 3 3 8 6 7 4 7 6 8 2سایت 

 3 3 6 6 6 6 7 7 6 3سایت 

 4 4 6 6 6 5 7 8 6 0سایت 

 4 4 4 6 5 5 5 8 8 2سایت 

 3 3 4 5 6 5 5 7 7 1سایت 
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مجموع هر ستون و گرفتن ، رساندن جدول اولیه 2از طریق به توان  گیری تصمیم جدولرمال کردن ن :دوممرحله 

 جذر از مجموع هر ستون . 

 گیری تصمیم جدولرمال کردن ن :4جدول

 

 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 (3جدول )گیری تقسیم کردن جذر هر ستون بر اعداد جدول تصمیم :5جدول
 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 شده  نرمال جدولوزن دار کردن  :مرحله سوم
 (5جدول )ضرب وزن شاخص ها بر اعداد هر بخش  :ماتریس نرمال وزنی: 6جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 پیدا کردن کمترین و بیشترین عدد هر ستون و تفاضل آن :مرحله چهارم

  عدد هر ستون و تفاضل آن : پیدا کردن بیشترین و کمترین7جدول 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 نیمک میکم  6را از جدول  f max  :8جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

 16 16 64 36 49 36 49 25 64 0سایت 

 9 9 64 36 49 16 49 36 64 2سایت 

 9 9 36 36 36 36 49 49 36 3سایت 

 16 16 36 36 36 25 49 64 36 0سایت 

 16 16 16 36 25 25 25 64 64 2سایت 

 9 9 16 25 36 25 25 49 49 1سایت 

 75 75 232 205 231 163 246 287 313 جمع

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

 0/46 0/46 0/53 0/42 0/46 0/47 0/45 0/30 0/45 0سایت 

 0/35 0/35 0/53 0/42 0/46 0/31 0/45 0/35 0/45 2 سایت

 0/35 0/35 0/39 0/42 0/39 0/47 0/45 0/41 0/34 3سایت 

 0/46 0/46 0/39 0/42 0/39 0/39 0/45 0/47 0/34 0سایت 

 0/46 0/46 0/26 0/42 0/33 0/39 0/32 0/47 0/45 2سایت 

 0/35 0/35 0/26 0/35 0/39 0/39 0/32 0/41 0/40 1سایت 

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

 0/042 0/037 0/089 0/029 0/037 0/042 0/071 0/032 0/068 0سایت 

 0/031 0/028 0/089 0/029 0/037 0/028 0/071 0/039 0/068 2سایت 

 0/031 0/028 0/067 0/029 0/032 0/042 0/071 0/045 0/051 3سایت 

 0/042 0/037 0/067 0/029 0/032 0/035 0/071 0/052 0/051 0سایت 

 0/042 0/037 0/045 0/029 0/026 0/035 0/051 0/052 0/068 2سایت 

 0/031 0/028 0/045 0/024 0/032 0/035 0/051 0/045 0/059 1سایت 

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

f max 0/068 0/052 0/071 0/042 0/037 0/029 0/089 0/037 0/042 

f min 0/051 0/032 0/051 0/028 0/026 0/024 0/045 0/028 0/031 

f+ - F- 0/017 0/019 0/020 0/014 0/011 0/005 0/045 0/009 0/010 

 شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/019 0/000 0سایت 

 0/010 0/009 0/000 0/000 0/000 0/014 0/000 0/013 0/000 2سایت 

 0/010 0/009 0/022 0/000 0/005 0/000 0/000 0/006 0/017 3سایت 

 0/000 0/000 0/022 0/000 0/005 0/007 0/000 0/000 0/017 0سایت 

 0/000 0/000 0/045 0/000 0/011 0/007 0/020 0/000 0/000 2سایت 

 0/010 0/009 0/045 0/005 0/005 0/007 0/020 0/006 0/008 1سایت 
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  (R( و شاخص نارضایتی )Sتعیین شاخص مطلوبیت ) :مرحله پنجم 

 را تقسیم به تفاضل 8در این بخش جدول 

 f max - F min  نیم. ک میکرده و سپس در وزن شاخص ها ضرب 

 (R( و شاخص نارضایتی )Sتعیین شاخص مطلوبیت ): 9جدول 

 های پژوهشمنبع: یافته

 (R)و ( S): بدست آوردن بیشترین و کترین مقادیر 11جدول 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 ها هنهایی گزین بندی و رتبه Qمحاسبه مقدار  :مرحله ششم

 : رتبه نهایی انواع فعالیت ها11جدول 

 

 

 
 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

  گیری نتیجه

ردد. بنابراین هر گونه گ میاستان مازندارن محسوب  ای هجلگ - شهرستانهای کوهستانی رامسر یکی ازشهرستان 

است که  ای هشند. شرایط اقلیمی منطقه به گونبا میتوسعه در این بخش نیازمند شناسایی عوامل طبیعی و محیطی 

بستری مناسب را جهت توسعه کشاورزی و دامداری فراهم نموده است. از طرفی سازندهای زمین شناسی در این 

از  یعیطب یها در داده در منطقه مورد مطالعه وجود تنوعبخش سبب گسترش منابع آبی با اهمیت در منطقه شده اند. 

موجب ی نیرزمیمنابع و معادن ز، زیحاصلخ یها نیزم وسعت، یاهیپوشش گ، جنس خاک، منابع آب، آب و هوا لیقب

 شیتنوع محصوالت و افزا منجر به هاتوان نیا نوعاست ت یهیبد است. دهیگرد بالقوه و بالفعل یها تنوع در توان

 قرار داد. یحالت بالقوه و بالفعل مورد بررسدو  در توان یرا م یدیتول یها ناتو نیا ها خواهد شد. در آن یبازده

تنوع غذا و خصوصیات فرهنگی نشان از ، تنوع فرهنگی را به همراه داشته است. نوع پوشش، تنوع اقلیمی در منطقه

 آمیختگی مردم این منطقه با محیط طبیعی است. 

این تنها طبیعت نیست که زیباست بخش دیگر زیبایی های این منطقه در نظمی است که انسان به طبیعت می بخشد. 

ی خشتی و ها هخان، ی برنجها هساق بندی دسته، ی چالکرود و صفا رودها هج زار ها در حاشیه رودخانبرن بندی مرز

 S R شیب  ارتفاع چشمه آبگرم فاصله از لغزش فاصله از رودخانه فاصله از گسل نزدیکی به راه نزدیکی به آبادی نزدیکی به شهر  

 0سایت 
0/000 0/110 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/110 0/110 

 2سایت 
0/000 0/073 0/000 0/090 0/000 0/000 0/000 0/080 0/090 0/163 0/090 

 3سایت 
0/150 0/037 0/000 0/000 0/040 0/000 0/085 0/080 0/090 0/227 0/150 

 0سایت 
0/150 0/000 0/000 0/045 0/040 0/000 0/085 0/000 0/000 0/235 0/150 

 2سایت 
0/000 0/000 0/160 0/045 0/080 0/000 0/170 0/000 0/000 0/285 0/160 

 1سایت 
0/075 0/037 0/160 0/045 0/040 0/070 0/170 0/080 0/090 0/427 0/160 

S- 0/43 R- 0/16 

S* 0/11 R* 0/09 

 Qمقادیر  معیار

 0/86 0سایت 

 0/92 2سایت 

 0/39 3سایت 

 0/37 0سایت 

 0/22 2سایت 

 0/00 1سایت 
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ی چای این بخش از جمله مواردی است که زیبایی های ها هعلفزارها و بوت بندی سنگی و چوبی و کرت، گلی

 شهرستان رامسر را چند برابر نموده است. 

(، شهر و آبادی)شاخص محیطی شامل فاصله از مراکز جمعیتی  1تعداد ، رامسربا توجه به شرایط محیطی شهرستان 

ارتفاع و ، ی آبگرمها هنزدیکی به چشم، ای هفاصله از حرکات دامن، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، نزدیکی به راه

ی ها هاساس الیشیب به عنوان شاخص های محیطی جهت مکان یابی دهکده سالمت در نظر گرفته شد و بر این 

ی ها هآمده جهت بدست آوردن پهنی بدست ها هاطالعاتی مورد نظر در این بخش تهیه گردیدند. با استفاده از الی

 ها هکردن الی Classifyمناسب دهکده سالمت از منطق بولین استفاده گردید. بعد از بدست آوردن فواصل اقلیدسی و 

ی مناسب و نامناسب شاخص های محیطی ها هاده شد. بر این اساس پهند ها هوزن صفر و یک به الی Reclassifyدر 

 در نظر گرفته شده بدست آمد. 

این سایتها از مدل  بندی سایت جهت احداث دهکده سالمت در سطح شهرستان پیشنهاد گردید. جهت رتبه 1تعداد 

VIKOR  بیشترین امتیاز را به خود  81/1و  12/1با رتبه به ترتیب  0و  2استفاده گردید. بر این اساس سایتهای

  نسبت داده اند.

معرفی دهکده سالمت در سطح شهرستان و  با میتوان است نشده کافی توجه گردشگری به منطقه در اینکه به توجه با 

 با جدید گردشگران و کرد ایجاد نوینی بازارهای منطقه در، شهرستاندر عین حال شناساندن توانهای اکولوژیک این 

شهرستان  تاریخی و علمی یها هجنب کنار در و کرد جذب شهرستان به را مختلف گروههای و سنی متفاوت ردههای

 در اشتغالبرای  هم کرد استفاده میتوان محلی کار نیروی از میان این کرد. در آشنا جدید یها هجاذب با را گردشگران

 باالتر برد.  را منطقه رفاهی امکانات و زیرساختها و امنیت گردشگران وجود با و مختلف یها هزمین

شباهت این تحقیق با تحقیقات حاضر از آن جهت است که تمامی این تحقیقات در جهت پتانسیل سنجی فعالیت 

، (0310امیر احمدی و همکاران )(، 0310)های اکوتوریستی صورت پذیرفته است. تحقیقات صفاری و همکاران 

 Sadeghipour et( و 0312بهنام مرشدی و همکاران )، (0313ملکی و همکاران )، (0313اکبر فاضلی و همکاران )

al. (2015) بندی و دیگر تحقیقات در راستای شناسایی فعالیت های اکوتوریستی در سطح شهرستان و استان و رتبه 

این تحقیق نیز در همین راستا تالش دارد تا با استفاده از استانداردهای ، شندبا میهای مختلف  این فعالیت ها با مدل

 محیطی مکان های مناسب جهت احداث دهکده سالمت را در سطح شهرستان رامسر نشان دهد. 

 منابع 
، علیرضا موسائی و حسن هویدی، جعفریترجمه حمیدرضا ، میراثی برای آینده :مدیریت گردشگری پایدار (0388)دیوید ال ، اجل 

 جهاد دانشگاهی .  :تهران

ی مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از سیستم ها هتحلیل پهن (0310)حسن ، ابوالقاسم و مظفری، امیر احمدی 

  032-021 :3ش، 011ش شماره پیاپی ، پاییز، 27سال ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، GISاطالعات جغرافیایی 

مطالعه )مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت  بندی پهنه (0313)مهتاب ، کیومرث و پیرباوقار، محمدی سمانی ؛سپیده، اکبر فاضلی

 .  312-380: 0ش، زمستان، 0دوره ، نشریه توسعه پایدار جنگل(، مریوان –موردی جنگل های اطراف سد گاران 

در مناطق  یمناطق مستعد توسعه طبیعتگرد یموثر در شناسای یتحلیل معیارها، (0312علی )، محمدی ؛جمال، قدوسی ؛رشیده، امیریان 

 . 010 -212:زمستان، 3شماره ، دوره هجدهم، علوم و تکنولوژی محیط زیست، استان تهران(، : شهرستان ورامینی)مطالعه موردیبیابان
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کانون های گردشگری به  بندی پهنه (0312)محمد رضا ، حسنعلی و رضوانی، فرجی سبکبار ؛داریوش، احمدی ؛حسن، بهنام مرشدی 

 .07-20:31شماره پیاپی ، بهار، 1سال ، ای همنطق ریزی هفصلنامه برنام، منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی  :تهران، رزمینزمینه جغرافیایی طرح جامع س، توان های محیطی ایران (0371)محمد تقی ، راهنمایی
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