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چکیده
دریاچۀ زریوار شهرسـتان مریوان در اسـتان کردسـتان یکی از جاذبههای زیبای گردشـگری سـاحلی غرب
کشـور اسـت کـه در چهـار فصل سـال و به ویـژه در تعطیالت ،مورد توجه گردشـگران بسـیاری اسـت؛ از این
رو بـا توجـه بـه جایگاه این جاذبۀ گردشـگری ،بـا برنامهریزی اصولی میتوان بسـیاری از مشـکالت اقتصادی
ایـن شهرسـتان و از جملـه اشـتغال را برطرف سـاخت .از مهم تریـن گامها برای شـروع برنامهریـزی میتواند
مکانیابـی یـک سـایت مناسـب برای ارائـۀ خدمات مورد نیاز گردشـگران در قالب دهکدۀ گردشـگری باشـد.
انتخاب بهترین مکان ایجاد دهکدۀ گردشـگری نیازمند شناسـایی و تجزیه و تحلیل معیارها و شـاخصهای
متعـددی اسـت؛ از ایـن رو در ایـن پژوهـش ابتـدا معیارهـا و زیرمعیارهای تأثیرگـذار در مکانیابی یک سـایت
مناسـب بـرای ارائـۀ خدمـات به گردشـگران شناسـایی شـد و سـپس بـه دلیـل تفـاوت در میـزان تأثیرگذاری
شـاخصها 25 ،نفر از کارشناسـان خبره در زمینۀ گردشـگری با اسـتفاده از تکنیک( )AHPبه مقایسـۀ زوجی
ایـن مؤلفههـا پرداختنـد و وزن نهایـی هـر یـک از آنها محاسـبه شـد .پـس از آن با توجـه به تعـداد معیارها و
وزنهـای نهایـی زیرمعیارهـا ،الیههایـی اطالعاتی در محیط ( )GISایجاد شـد و برای انتخاب بهترین سـایت
مناسـب دهکـدۀ گردشـگری در حاشـیۀ دریاچـۀ زریوار تجزیـه و تحلیل گردیـد .در نهایت نیز نتایـج حاصل از
تلفیـق الیههـای اطالعاتی سـه محدوده ،به عنوان سـایتهای مسـتعد ایجـاد دهکدۀ گردشـگری به ترتیب و
بر اسـاس میـزان مطلوبیت اولو ّیتبندی شـد.
کلیدواژهها :دهکدۀ گردشگری ،AHP، GIS ،دریاچۀ زریوار ،شهرستان مریوان.
مقدمه
توسـعۀ روسـتايي بـا وجـود پيشـرفتهاي عظيـم بشـري ،هنـوز بـا چالشهـاي متعـددي مواجه اسـت و
راهبردهـاي گذشـته در ایـن زمينـه موفقيتآميـز نبـوده و مسـائلی همچـون فقـر ،اشـتغال ،بهداشـت ،امنيت
غذايـي و پايداري محيط زيسـت برطرف نشدهاسـت( .افتخـاري .)1385 ،يکي از راهبردهايـي که اخيراً در اغلب
کشـورهاي جهـان در زمينۀ رشـد اقتصادي ،کاهش میـزان بيکاري ،توليـد درآمد ارزي و کاهـش نابرابريهاي
شـغلي در مناطق ،مورد توجه قرار گرفته ،توسـعۀ و گسـترش گردشـگری در نواحي محروم و داراي پتانسـيل
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دورۀ اول ،سـال اول ،شمـارۀ اول ،بهار و تابستان 1391
پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی

الزم براي گسـترش گردشـگري اسـت (اکسلس و کاسـتا.)1994 ،1
گردشـگری طبیعـی مفهـوم جديدي در گردشـگري اسـت کـه در آغـاز ،ايدۀ همسـازي دوبـاره با طبيعت
واقعـي منجـر بـه پیدایـش آن شـد (تامپـی .)2005 ،2ایـن نـوع از گردشـگری که حـدود  27درصد سـفرهاي
بينالمللي را شـامل ميشـود (گیتینجی ،)2006بر روی زیباییهای طبیعی ،زمینشناسـی گیاهی و جانوری در
نواحـی ویـژه و فرهنگهـای بومی متمرکـز شدهاسـت (ازاکا.)2009 ،3
یکـی از انـواع مهـم طبیعتگـردی ،گردشـگری سـاحلی اسـت کـه در دهههاي اخير ،رشـد قابـل توجهي
داشـته و مزيت-هـاي اقتصـادي فراوانـي را بـراي جوامـع ميزبان بههمـراه آوردهاسـت (پاپلي يزدي و سـقایی،
)1386؛ زیـرا ایـن نوع از گردشـگری دربرگیرندۀ مجموعۀ کاملی از انواع گردشـگری چون تفریح و فعالیتهای
وابسـته به تفرجگاه سـاحلی اسـت که منجر به توسـعۀ گردشگری سـاحلی (منزلگاه ،رسـتوران ،صنایع غذایی و
خانههای دوم) و زیرسـاختهای حمایتکنندۀ توسـعۀ گردشـگری مانند خردهفروشـی ،دریانوردی و ...میشـود.
همچنین فعالیتهای گردشـگری مانند قایقسـواری تفریحی ،گشـت-زنی دریایی ،قایقسـواری ،ماهیگیری
تفریحـی و غواصی را دربرمیگیرد (هـال.)2003 ،4
رشـد صنعـت گردشـگري در کشـورهاي در حـال توسـعه مانند ايـران ميتوانـد در بهبود شـرايط اقتصادي
و اجتماعـي در سـطح ملّـي ،ناحيـهاي و محلـي و توزيع مجـدد و عادالنة درآمد سـرانة ملّي ،ابزار مؤثّري باشـد
(حيـدري .)1383 ،ایـران در زمینۀ گردشـگری توانمندیهای بسـیار زیـادی دارد و غنـای جاذبههای گوناگون
باعـث شـده کـه آن را جهانـی در یـک مـرز بنامند .تنـوع جاذبهها در ایـران به گونهای اسـت کـه انگیزۀ کافی
برای سـفر به این کشـور بـرای هر سـلیقهای وجـود دارد (زمانی فراهانـی.)1379 ،
اسـتان کردسـتان که از مناطق کوهسـتانی غرب کشـور بهشـمار میآید ،توانمندیهای گردشـگری زیادی
دارد ،از جملـه میتـوان کوههـای مرتفـع و پوشـیده از جنـگل ،آبشـارها و دریاچههـای آن را نـام بـرد .یکـی از
بهترین جاذبههای گردشـگری این اسـتان ،دریاچۀ زریوار در شهرسـتان مریوان در غرب آن اسـت .این دریاچه
یکـی از زیباترین مناطق اسـتان اسـت که بـا وجود توانمندیهای بالقـوۀ در زمینۀ گردشـگری ،تاکنون مطالعه
و بررسـی درخـوری در این زمینه انجام نشده-اسـت.
میانگیـن مسـاحت سـاالنۀ آب دریاچـه ،معـادل  87/9کیلومتر مربع و متوسـط آبدهی سـاالنۀ دریاچه در
حـدود  42/7میلیـون متـر مکعـب ( 1/36متر مکعـب در ثانیه) اسـت و قابلیتهایی مانند قایقرانی ،سـد خاکی
در جنـوب دریاچـه ،کوهپیمایـی ،دوچرخهسـواری ،جـادۀ دور دریاچـه ،سرسـبزی و پوشـش جنگلـی کوههـای
اطـراف و چشـمههای آب فـراوان در کنـار دریاچـه باعـث جـذب گردشـگر در این منطقه شدهاسـت .بـا وجود
این ،جاذبههای این دریاچه چنانکه شایسـته اسـت برای گردشـگران شناختهشـده نیسـت؛ از این رو در پژوهش
حاضـر سـعی شدهاسـت با تجزیه و تحلیل و نیز مقایسـۀ معیارهـای موجود در زمینۀ مکانیابـی ،بهترین مکان
در سـاحل دریاچه برای ارائۀ تسـهیالت گردشـگری مشـخص شود.
در ایـن پژوهـش فرض بر این اسـت که مشـخصات و ويژگیهای سـاحل دریاچۀ زریـوار ،امکان مکانیابی
دهکـدۀ گردشـگری را بـرای اسـتقرار تجهیـزات موردنیـاز گردشـگران فراهـم مـیآورد و از آنجـا که اسـتقرار
ایـن تجهیـزات نیازمنـد کاربـرد معیارهای متنوع اسـت ،بهترین معیارهـای مکانیابی دهکدههای گردشـگری
سـاحلی معرفـی میشـود .علاوه بـر آن ،این تحقیـق بـا بهرهگیری همزمـان تلفیـق الیههـای اطالعاتی در
محیـط  GISو تکنیـک تحلیـل سلسـلهمراتبی( ،)Ahpشـاخصهای موجـود را بـرای تعییـن بهتریـن مکان
ایجـاد دهکـدۀ گردشـگری در سـاحل دریاچـۀ زریوار ارزیابـی میکند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
رشــد و گســترش گردشــگري بــراي کشــورهاي در حــال توســعه کــه بــا معضالتــي از جملــه میــزان
بــاالی بيــکاري ،محدوديــت منابــع ارزي و اقتصــاد تــک محصولــي مواجــه هســتند ،اهميــت فراوانــي دارد.
(صبــاغ کرمانــي و اميريــان )1379 ،و بــدون شــک گردشــگری از نظــر اقتصــادی ،یکــی از مهمتریــن
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مکانيابي دهکدۀ گردشگري در ساحل دریاچۀ
زریوار با بهرهگيري از تکنيکهای  AHPو GIS

شــکلهای نیــرو در جهــان اســت و بــه عنــوان بزرگتریــن صــادرات ســودآور ،مهمتریــن تأمینکننــدۀ ارز
خارجــی و اشــتغال بهشــمار میآیــد (هیگینــز .)2006 ،5بــه گون ـهای کــه اغلــب بــه مثابــه کليــدی بــراي
رشــد اقتصــادي هــم در کشــورهاي توســعهيافته و هــم در حــال توســعه بـهکار رفتهاســت (فونــت و اهجــم،1
 .)1999بــر ایــن اســاس تحقیقــات ســازمان جهانــي گردشــگري ( )WTOنشــان میدهــد تــا ســال 2020
تعــداد گردشــگران بينالمللــي بــه  1/6ميليــارد نفــر خواهــد رســيد (ویــور.)2001 ،2
هــر كشــوري كــه بخواهــد در راه توســعۀ گردشــگری خــود گام بــردارد ،الزم اســت از لحــاظ آمايــش
ســرزمين و تعییــن توانمنــدی جاذبههــای گوناگــون گردشــگری در مناطــق مختلــف ،مكانهايــي را بــراي
ایجــاد زیرســاختهای گردشــگری بــه صــورت دهکــده يــا مجتمــع و بــا هــدف توســعۀ گردشــگری انتخــاب
و ســازماندهي كنــد (فورســاید و همــکاران .)2002 ،3بنابرايــن بــراي فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای
رشــد گردشــگري ،در مرحلــۀ ا ّول شناســايي جاذبههــا و در مرحلــۀ بعــد برنامهريــزي بــراي توســعۀ آنهــا
ضــروري اســت (بهزادفــر)1387 ،؛ زیــرا شناســايي ،ارزيابــي كمــي و كيفــي ،توزيع فضايــي و ميــزان توانمندی
طبيعــي مكانهــاي گردشــگري ،بــراي برنامهريــزان و مديــران ارزشــمند اســت و بــا دانســتن شــرايط و ميزان
توانايــي يــك مــكان ،میتواننــد در مــورد توانايــي محيــط ،ســازگاري كاربــري زميــن و تأثيــرات آن در اجــراي
گردشــگري ،تصميمگيــري كننــد (پرســکین.)2001 ،4
مكانيابــي صحيــح و بهينــۀ كاربريهــاي مختلــف زميــن بــا اســتفاده از ابــزار ،تكنيكهــا و مدلهــاي
علمــي و متناســب بــا اصــول و قواعــد برنامهريــزی ميتوانــد در حــل مســائل كاربــري زميــن ،کارآمــد و مؤثّر
باشــد؛ زیــرا ناديــده گرفتــن اســتعداد طبيعــي ســرزمين و تــوان اقتصادي-اجتماعــي در فراينــد بهرهبــرداري
و بهــرهوري از ايــن مناطــق بــا توجــه بــه گســترش شــتابان گردشــگري طبيعــت در مناطــق ســاحلي و
آســيبپذيري بالقــوۀ آنهــا ،موجــب صدمــات جبرانناپذيــري خواهــد شــد .از اي ـنرو بــرای جلوگيــري از
ضايــع شــدن ســرزمين ،بايــد بخشهايــي از زمینهــای همجــوار بــا ســاحل بــراي کاربــري تفــرج در نظــر
گرفتــه شــود کــه ويژگيهــاي طبيعــي منطقــه را نمایــان میســازد و ســپس ايــن ويژگيهــا بــا عوامــل
اقتصــادي -اجتماعــي منطقــه تطبيــق داده شــود (مخــدوم.)١٣80 ،
پیشینۀپژوهش
در زمينــۀ گردشــگري ،مطالعــات و تحقيقــات زيــادي بــه صــورت كتــاب ،مقالــه ،پاياننامــه و طرحهــای
پژوهشــي انجــام شدهاســت امــا دربــارۀ مکانیابــی دهکدههــای گردشــگری ،تحقيقــات اندکــي در ایــران
انجــام شدهاســت کــه بــه برخــی از پژوهشهایــی کــه در ایــن زمینــه در داخــل و خــارج کشــور انجــام
شدهاســت ،اشــاره میشــود:
ّ
 دانــگ و کینــگ ( )2002در ارزيابــي جاذبههــاي طبيعــي بــراي گردشــگري (نمونــۀ مــوردي پــارک ملــيويکتوريــا در اســتراليا) بــا اســتفاده از تکنيــک سلســلهمراتبی  ،Ahpپــارک را از نظــر تــوان گردشــگري بــه
 4ســطح طبقه-بنــدی کردنــد و بــه ايــن نتيجــه رســيدند کــه تحليــل سلســلهمراتبي ميتوانــد در انتخــاب
محــل مناســب ارائــۀ خدمــات بــه گردشــگران و همچنیــن در اول ّويتبنــدي ســرمايهگذاري و حفاظــت از
محيــط زيســت بــه مديــران يــاري رســاند.
 فارســری )2001( 5از  Gisبــرای مکانيابــي مناطــق مناســب بــراي توســعۀ گردشــگری در جزيــرۀ لومبــاک ٥در اندونــزي اســتفاده کردنــد .هــدف اصلــي ايــن تحقيــق پيشــنهاد يــک شــیوهنامه بــراي برنامهريــزي
گردشــگری مبتنــي بــر جــی .آی.اس بــود .بــا اســتفاده از تلفيــق و ارزيابــي چنــد عاملــه ،برخــي مکانهــاي
بالقــوه بــراي توســعۀ گردشــگری شناســايي شــد.
 کیومرثــی ،حســین ( )1390در پژوهشــی بــا بهرهگیــری از قابلیتهــای سیســتم اطالعــات جغرافیایــی وتلفیــق الیههــای مؤثّــر ،بــه مکانیابــی دهکــدۀ گردشــگری در ســاحل دریاچــۀ کافتــر شهرســتان اقلیــد
پرداختهانــد و مــکان دهکــدۀ گردشــگری را در ضلــع شــمالی دریاچــه پیشــنهاد دادهانــد.
 فــرجزاده اصــل و رفيــق کريــم پنــاه ( )1387محــدودۀ اســتان کردســتان را بــرای توســعۀ گردشــگری4. priskin
5. Farsari

1. Font and Ahjem
2. Weaver
3. Forslaid at al

79

دورۀ اول ،سـال اول ،شمـارۀ اول ،بهار و تابستان 1391
پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی

طبیعــی ارزيابــي کردنــد و زمینهــای اســتان را بــراي انجــام شــش فعاليــت گردشــگری طبیعــی شــامل
کوهنــوردي ،دامنهنــوردي ،اســکي ،طبيعت-درمانــي ،ورزشهــاي آبــي و طبيعتگــردي تقســيم کردنــد و در
نهايــت نشــان دادنــد کــه تنهــا يــک درصــد از مســاحت اســتان هيچگونــه قابليتــی بــراي توســعۀ ایــن نــوع
از گردشــگری نــدارد.
1
 فاضلنیا و هدایت ( )1389با اسـتفاده از مدل سـوات به ارائۀ راهبردهای مناسـب برای توسـعۀ گردشـگریدریاچـۀ زریـوار پرداختنـد و بـه این نتیجه رسـیدند کـه به دلیل گردشـگرپذیری ،آسـتانۀ آسـیبپذیری دریاچه
باالسـت؛ از ایـن رو گردشـگری در ایـن دریاچـه نیازمنـد بازنگـری و ارائـۀ سیاسـتهای مناسـب و همچنیـن
مدیریـت واحـد بـرای رفع محدودیتهـا و اسـتفاده از قابلیتهـا و توانمندیهای آن اسـت.
محدودۀموردمطالعه
درياچـۀ تاالبـي زريـوار در سـه كيلومتـري شـمال غربـي شهرسـتان مريـوان در اسـتان کردسـتان و در
رشـتهكوههاي زاگـرس در شـمال غـرب ايـران قرار گرفتهاسـت و در ارتفـاع  1284متري از سـطح دريا و میان
کوههـای پوشـیده از جنـگل بلـوط قـرار دارد (ابراهيمپـور و همـكاران .)1389 ،ایـن درياچـه در  35درجه و 32
دقیقـۀ عـرض شـمالی و 46درجـه و  7دقیقـۀ طـول شـرقی واقع شدهاسـت ،بيشـترين عمـق درياچـه  7متر و
ميانگيـن عمـق آن  3متـر اسـت (بهـروزی راد )1387 ،طـول درياچـه  4.8کیلومتـر (با رويشهـاي مرتبط 8.7
کیلومتـر) و عـرض آن  2.1كيلومتـر (بـا رويشهاي مرتبط 4.4كيلومتر) اسـت (ابراهيمپور و همـكاران.)1389 ،
کارشناسـان معتقدنـد پیدایـش ایـن دریاچه که یکـی از بزرگتریـن دریاچههای آب شـیرین ایران به شـمار
میآیـد ،بـه دوران سـوم زمینشناسـی مربـوط میشـود .وسـعت دریاچـۀ زریـوار به دلیـل تغییـرات حجم آبی
متغیـر اسـت و آب آن از تعـدادی چشـمههای کفجـوش و بـرف و بـاران تأمین میشـود.
در فصـول مختلـف ّ
مسـاحت آب دریاچـه معـادل  87/9کیلومتر مربع و متوسـط آبهی سـاالنۀ دریاچه در حـدود  42/7میلیون متر
مکعـب ( 1/36متـر مکعب در ثانیه) اسـت.
شهرسـتان مریوان از مناطق اقلیمی نیمهمرطوب اسـت و میانگین بارندگی سـالیانه در منطقه به بیشـتر از
 mm900میرسـد .میانگیـن دمـای ماهیانـه در بهمن ،سـردترین ماه سـال و مـرداد ،گرمتریـن آن به ترتیب
برابر 0/5درجه و  25/1درجه و متوسـط حرارت سـالیانه در منطقه  12/8درجه اسـت .بهترین زمان سـال برای
بازدید از این دریاچه ماههای اردیبهشـت و خرداد اسـت (اداره هواشناسـي شهرسـتان مریوان.)1387 ،
تصویر 1
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نقشه  -1موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه

مبانینظریپژوهش
برنامهريـزي و طراحـي تفرجـي -فراغتـي و تعييـن توانهـاي محيطـي -انسـاني بـرای توسـعۀ صنعـت
گردشـگري ،فراينـدي اسـت کـه اوقـات فراغـت افـراد را بـه فضـا و مـکان (محيـط) مرتبـط ميسـازد .ايـن
برنامهريـزي هنـري اسـت کـه مفاهيم و روشهـاي مربوط به گرايشهاي علمـي متعدد را بـرای فراهم کردن
فرصتهاي فراغتي -گردشـگري جمعي و خصوصي در شـهرها و پيرامون آن اسـتفاده کردهاسـت (ميکائيلي،
 .)1379بنابرایـن اکثـر برنامهريزان فضايي با موضوعاتی مانند توسـعۀ گردشـگري ،حفـظ مناظر زيباي طبيعي،
گسـترش مناطق حفاظت شـدۀ زيسـتمحيطي ،مکانيابي مراکز خدماتي ،دهکدههای گردشـگری و سـاحلی،
واحدهـاي توليـدي ،انبارهـا و ...سـروکار دارنـد .رهيافـت پايـه بـراي مکانيابـي محل اسـتقرار هريـک از اين
فعاليتهـا ،مسـتلزم درنظرگرفتـن مجموعهاي از عوامـل محدودکننده مانند دسترسـي به منابع ،راههـا ،بازارها،
زمینهـای مناسـب و ...اسـت (فرجي سـبکبار.)1384 ،
براسـاس تجربۀ کشـورهاي پيشـرفته در صنعت گردشگري ،دهکدۀ گردشـگري فضاهاي مستقلي هستند
کـه گردشـگر ميتواند تمام وقت سـفر خود را در اين دهکده سـپري کنـد و از امکانات و خدمـات موجود در آن
بـراي اقامتـی کوتاهمـ ّدت بهره ببـرد .ويژگي اصلـي دهکدههاي گردشـگري ،تعريف فضايي مصنوعـي در دل
طبيعـت و بـراي هدفي خاص اسـت .بر اسـاس تعريف سـازمان ايرانگـردي و جهانگردي ،دهکدۀ گردشـگري
بـه مکانهايـي گفتـه ميشـود کـه در آن مـکان يـا فواصـل نزديک بـه آن ،قابليتهـاي طبيعـي ،فرهنگي و
تاريخـي بـراي جـذب گردشـگران وجـود دارد و نیازمنـد ایجـاد امکانات جهانگـردی و همچنین اطالعرسـانی
مناسب هستند.
ايـن کانونهـا بایـد تمام امکانـات موردنياز سـاکنان ،جهانگردان و دیگر کسـاني که اوقات فراغـت خود را
در ایـن دهکدههـا ميگذراننـد ،داشتهباشـد ،همچنیـن الزم اسـت از نظر خدمـات و امکانات گردشـگري و نيز
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اطالع رسـاني در این مکانها تدابير مؤثّری اتخاذ شـود (هاشـمي .)1388 ،بنابراين سـاخت فضاهاي تفريحي،
ورزشـي ،اقامتـي ،خدماتي ،تجاري و رفاهي متناسـب با اسـتانداردهاي جهـان امروز و گـردآوردن همۀ نيازهاي
گردشـگران در يـک مجموعۀ متمرکـز ،از ويژگيهاي دهکدههاي جهانگردي اسـت.
شناسايي نواحي مناسب براي توسعۀ گردشگري از مهمترين مباحث برنامهريزان گردشگري است .برنامهريزي
فعاليتهاي گردشگري نميتواند از يافتن مکان مناسب برای ایجاد زیرساختهای گردشگری غافل باشد (بيرانوند،
 )1387واین امر زماني امكان پذير است كه محقق بتواند با توجه به اول ّويتها ،ارتباط علمي و منطقي مناسبي
ميان اطالعات و دادههاي بهدستآمده از كارشناسان مرتبط با این موضوع برقرار سازد (رضويان.)50 :1381 ،
بـه سـبب نقـش و تأثيـر شـاخصها و پارامترهـاي متنـوع و زيـاد در مكانيابـي ،امـروزه سـعی شدهاسـت
بـا اسـتفاده  GISو يـا بـه روش تركيبـي بـا كمـك دیگـر مدلهـا ،مكانيابيهایـی علميتـر و واقعيتـري
انجـام شـود .بنابرايـن برنامهريـزان در مبحث گردشـگري بايـد به دنبال مدلهـا و روشهاي ترکيبي سيسـتم
اطالعـات جغرافيايـي باشـند (بيرانونـد )1387 ،کـه میتواند بـرای تعیین بهتریـن مکانها بـرای مقاصد جدید
گردشـگری اسـتفاده شـود (گـوان 1و همـکاران .)2001 ،بنابراین مکانیابـی دهکدههای گردشـگری به معنی
تعییـن بهتریـن مکان منطقۀ گردشـگری بـرای ارائۀ امکانات مورد نیاز گردشـگران در یـک مجموعۀ تفریحی
است.
روش پژوهش
در ایـن پژوهـش بـرای اولو ّیتبنـدی بهتریـن مکانهـای ایجـاد دهکـدۀ گردشـگری در سـاحل دریاچـۀ
زریـوار ،ابتـدا یـازده معیـار از جمله شـیب ،دید منظر نسـبت بـه دریاچـه ،فاصله از سـکونتگاه ،فاصلـه از مراکز
خدماتی-رفاهـی ،فاصلـه از مرکز تفریحی موجـود ،فاصله از خطرات طبيعي ،فاصله از شـبکۀ ارتباطی ،مالکيت
زمینهـای منطقـه ،فاصلـه از خـط سـاحلی ،کاربـری زمینهـا و آفتابگیـری درنظر گرفتهشـد.
از آنجـا کـه هـر معیار در درون خـود ،زیرمعیار چندگانـهای دارد و این معیارها و زیرمعیارهـا در مکانیابی به
یـک انـدازه تأثیرگـذار نیسـتند ،برای کسـب وزن نهایی معیارهـا و زیرمعیارهـا از فرآیند تحلیل سلسـلهمراتبی
( )Ahpدر قالـب پرسشـنامه و نظـر  25نفر از کارشناسـان سـازمانهای مرتبط با شهرسـتان مریوان اسـتفاده
شـد؛ زیـرا پـردازش دادههـا در قالبـی سـازمانیافته و سلسـلهمراتبی برای مدیریـت صحیح و اختصـاص منابع
بـه ویـژه در مدیریـت دادههـای مکانـی ،ضروریتریـن و ابتداییتریـن مرحلـه در مدیریت گردشـگری اسـت
(سجادیان.)1390 ،
2
پـس از محاسـبۀ وزن نهایـی معیارهـا در نرم افزار اکسـپرت چویـس  ،الیههای اطالعاتی هر یـک از معیارها
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  Gisبـر پایـۀ نقشـههای  1:25000سـازمان نقشـهبرداری کشـور و بـا توجه بـه وزن
نهایـی حاصـل از نظـر کارشناسـان ،با فرمـت  DWGایجاد شـدند .سـپس با رویهمگـذاری 3ایـن الیههای
اطالعاتـی گزینههـا یـا مکانهـای مناسـب بـرای ایجاد دهکـدۀ گردشـگری به صـورت پهنههایی بر اسـاس
امتیـاز اولو ّیتبندی شـدند.
یافتههایپژوهش
انتخابمعیارهایبررسیشده
انتخـاب معیارهـای مناسـب بـه ویـژه در مکانیابـی بهینـه بـرای انـواع فعالیتهـا در پهنـۀ سـرزمین
و بـرای سـازماندهی بـه سـاختار فضـای جغرافیایـی ،بـه مـا امـکان میدهـد کـه کـه گزینههـا را
مقایسـه کنیـم و میـان آنهـا بـه درسـتی انتخـاب کنیـم (سـرور .)1383 ،معیارهـا و زیرمعیارهایـی کـه
بـه نوعـی در مکانیابـی و افزایـش قابلیـت مـکان دهکـدۀ گردشـگری نقـش اساسـی دارد ،در ایـن
پژوهـش بـا اسـتفاده از تکنیـک  AHPارزیابـی شدهاسـت و در جـدول شـمارۀ ( )3نشـان داده میشـود.
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جدول شمارۀ  -3معیارها و زیرمعیارهای بررسیشده در پژوهش
زيرمعيار

معيار

شيب بر اساس درصد

50+ ،50_35 ،35_20 ،20_10 ،10_0

دید منظر نسبت به دریاچه

دید مناسب ،دید متمایل ،دید کم ،عدم دید

فاصله از سکونتگاه

2000+ ،1500-2000 ،1000-1500 ،500-1000 ،0-500

فاصله از مراکز خدماتی رفاهی

2000+ ،1500-2000 ،1000-1500 ،500-1000 ،0-500

فاصله از مرکز تفریحی موجود

2000+ ،1500-2000 ،1000-1500 ،500-1000 ،0-500

فاصله از خطرات طبيعي

2000+ ،1500-2000 ،1000-1500 ،500-1000 ،0-500
2000+ ،1500-2000 ،1000-1500 ،500-1000 ،0-500

فاصله از شبک ه ارتباطی
مالکيت زمینهای منطقه

معارض ،شخصي ،ملّي ،دولتي

فاصله از خط ساحلی

2000+ ،1500-2000 ،1000-1500 ،500-1000 ،0-500

کاربری زمینها

پوشش جنگلی ،مرتع ،کشاورزی دیم ،کشاورزی آبی ،باغ ،نیزار ،مسکونی ،دیگر کاربریها

آفتابگیری

شمال ،شمال شرق ،شرق ،جنوب شرق ،جنوب ،جنوب غرب ،غرب ،شمال غرب ،مسطح

وزندهیبهمعیارهایبررسیشده(مقایسۀزوجیمعیارها)
در ایـن مرحلـه تمام معیارها نسـبت به هم سـنجیده شـد ،تا وزن نهایی هریک از معیارها مشـخص شـود.
سـپس بـرای وزندهـی بـه معیارهـا و زیرمعیارهـا ،پرسشـنامههایی در بیـن  25نفـر از کارشناسـان مرتبـط با
برنامهریـزی گردشـگری توزیع شـد و از آنان خواسـته شـد تا معیارهـای موجود را به ترتیـب اولو ّیتبندی کنند.
پـس از آن بـا درنظرگرفتن پاسـخهای کارشناسـان و میانگینگیری از آنهـا ،دادههای بهدسـتآمده ،در فرآیند
نرمالسـازی بهصـورت قابـل اسـتفاده در ماتریـس مقایسـهای بـهکار رفت کـه نتایـج آن در جدول شـمارۀ()3
نشـان داده شدهاسـت و همانگونـه کـه در سـتون وزنها مشـاهده میشـود ،مالکیت زمینهـا ،باالترین ارزش
و فاصلـه از خطرات طبیعی ،کمتریـن ارزش را دارد.
جدول شمارۀ  -4مقياس مقايسۀ دو به دوی معیارها
وزن نهایی
معیارها

آفتاب گیری

مالکيت
کاربری فاصله از خط
زمینها
ساحلی
زمینها
منطقه

فاصله
از شبک ه
ارتباطی

دید منظر
فاصله از فاصله از فاصله از
فاصله از
نسبت به
خطرات مرکز تفریحی مراکز خدماتی
سکونتگاه ها
دریاچه
رفاهی
موجود
طبيعي

شيب

معيار

0/057

0/66

0/38

0/5

0/4

0/8

2

0/5

1

0/66

0/62

1

شيب

0/099

1/1

0/7

0/83

0/7

1/4

3/3

0/9

1/6

1/1

1

1/6

دید منظر نسبت به دریاچه

0/087

1

0/66

0/8

0/66

1/2

3

0/8

1/3

1

0/9

1/5

فاصله از سکونتگاهها

0/060

0/7

0/4

0/5

0/4

0/9

2

0/55

1

0/8

0/6

1

فاصله از مراکزخدماتی-رفاهی

0/115

1/3

0/75

1

0/8

1/7

4

1

1/8

1/3

1/1

2

فاصله از مرکز تفریحی موجود

0/029

0/33

0/2

0/25

0/2

0/4

1

0/25

0/5

0/33

0/3

0/5

فاصله از خطرات طبيعي

0/068

0/75

0/45

0/58

0/47

1

2/3

0/58

1/1

0/8

0/7

1/2

فاصله از شبکه ارتباطی

0/140

1/6

1

1/2

1

2/1

4/7

1/2

2/3

1/5

1/4

2/6

مالکيت زمینها منطقه

0/117

1/3

0/69

1

0/69

1/7

4

1

2

1/3

1/2

2

فاصله از خط ساحلی

0/141

1/7

1

1/2

1

2/2

4/6

1/3

2/3

1/5

1/4

2/6

کاربری زمینها

0/087

1

0/6

0/75

0/6

1/3

3

0/75

1/3

1

0/9

1/5

آفتاب گیری

وزندهی به زیرمعیارهای بررسیشده و تعیین وزن نرمال برای هر زیرمعیار
هرکـدام از زیرمعیارهـای بررسیشـده همانگونه که دارای میزان اثرگذاری متفاوتی هسـتند ،در تعیین مکان
بهینـۀ ایجـاد کمـپ گردشـگری نیـز سـهیماند؛ از ایـن رو در این پژوهـش پس از مقایسـۀ زوجی و شناسـایی
میـزان اثرگـذاری زیرمعیارهـا ،وزن ا ّولیـۀ هـر یـک از آنها محاسـبه شدهاسـت و در مرحلۀ آخـر فرآیند تحلیل
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سلسـلهمراتبی ،وزن نهایـی هـر زیرمعیـار با ضـرب وزن معیارهـا در وزن ا ّولیـۀ هریک از زیرمعیارهـای مربوط
بـه خـود بهصـورت جداگانـه ،برای اسـتفاده در محیط سیسـتم اطالعات جغرافیایی بهدسـت آمد که در سـتون
وزن نرمال مشـاهده میشـود.
جدول شمارۀ -5معیارها و زیرمعیارهای بررسیشده همراه وزنهای منظورشده برای هریک از آنها
زيرمعيار

0/035

0/356

0/033

0/331

دید متمایل

دید مناسب

0/023

0/376

0 – 500

0/010

0/174

0/006

0/106

1500 - 2000

0/014

0/239

10 -20

0/020

0/357

20 - 35

0/009

0/159

35 - 50

0/004

0/069

+50

0/018

0/208

0 - 500

0/028

0/321

500 -1000

0/011

0/082

معارض

0/008

0/094

+ 2000

0/029

0/206

شخصی

مالکیتزمینها
منطقه

0/004

0/067

+ 2000

0/013

0/151

1500 - 2000

0/058

0/417

ملّی

0/050

0/432

0 - 500

0/029

0/256

500 -1000

0/041

0/295

دولتی

0/018

0/159

1000 -1500

0/021

0/146

0/140

0/023

0/164

کشاورزی دیم

0/007

0/059

+ 2000

0/017

0/120

باغ

0/002

0/056

0 - 500

0/004

0/031

نیزار

کاربری زمینها

0/011

0/095

1500 - 2000

0/004

0/121

500 -1000

0/026

0/182

پوشش جنگلی

0/006

0/202

1000 -1500

0/026

0/186

مرتع

0/008

0/271

1500 - 2000

0/013

0/093

0/141

0/010

0/349

+ 2000

0/011

0/080

دیگر کاربری ها

0/029

0/425

0 - 500

0/002

0/027

شمال

0/018

0/262

500 -1000

0/003

0/038

شمال شرق

0/013

0/147

جنوب شرق

0/004

0/063

+ 2000

0/017

0/201

جنوب

0/049

0/421

0 - 500

0/016

0/185

جنوب غرب

0/031

0/262

500 -1000

0/014

0/158

غرب

0/018

0/158

1000 -1500

0/004

0/043

0/006

0/071

0/087

شمال غرب

0/011

0/093

1500 - 2000

مسطح

0/008

0/066

+ 2000

0/068

0/117

فاصله از خط ساحلی

(آفتابگیری)

0/011

0/130

شرق

0/006

0/091

1500 - 2000

جهت شیب

0/011

0/158

1000 -1500

0/029

فاصله از شبک ه ارتباطی

مسکونی

0/115

فاصله از خطرات طبيعي

کشاورزی آبی

0/087

فاصله از مرکز تفریحی موجود

0/020

0/226

1000 -1500

0/057

فاصله از سکونتگاهها

0/017

0/277

500 -1000
1000 -1500

0/060

دید منظر
نسبت به دریاچه

0/010

0/098

فاصله از مراکز خدماتی_ رفاهی

0/021

0/216

دید کم
عدم دید

0/099

0/010

0/176

0 - 10
شیب ( به درصد)

وزن نرمال

وزن ا ّوليه

وزن

معيار

وزن نرمال

وزن ا ّوليه

زيرمعيار

وزن

معيار

ایجاد و تلفیق الیههای اطالعاتی در محیطGIS
پـس از تعییـن میـزان وزن نهایـی هریـک از زیرمعیارها ،تمام معیارهـا بهصورت الیـۀ اطالعاتی در محیط
 GISتعریـف شـد .بـرای ایـن هـدف ،ابتـدا الیههـای مـورد نظر از نقشـههای سـازمان نقشـهبرداری کشـور
اسـتخراج شـد و سـپس توابـع قابل توجه ماننـد فاصله از شـبکۀ ارتباطی بر مبنـای وزنهای نهایـی مربوط به
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مکانيابي دهکدۀ گردشگري در ساحل دریاچۀ
زریوار با بهرهگيري از تکنيکهای  AHPو GIS

هـر زیرمعیـار کـه از فرآینـد تحلیل سلسـلهمراتبی اسـتخراج شـده بود ،بـه صـورت جداگانه در نظر گرفتهشـد.
بـرای مثـال در فاصلـه از شـبکۀ ارتباطی پـس از تهیۀ الیـۀ اطالعاتی این معیـار در محیـط  ،Gisابتدا فواصل
مربـوط بـه آن براسـاس تعـداد زیرمعیار این شـاخص ترسـیم شـد و سـپس نقشـۀ اولو ّیتبندی ایـن فواصل با
توجـه بـه وزن نرمـال بهدسـتآمده از نظر کارشناسـان ،تهیه شـد.
دربـارۀ معیـار فاصلـه از خطـرات طبیعی تنها دو الیۀ اطالعاتـی ،یک ،فاصله از مسـیلها و دیگری ،فاصله
از گسـلها بهصـورت جداگانـه ایجـاد شدهاسـت .بـه همیـن دلیل تعـداد الیههـای اطالعاتی  12الیه اسـت و
بـا توجـه بـه اینکه فعالیت این دو رویداد طبیعی در محدودۀ مطالعه شـده ،در گذشـته بسـیار ضعیف بودهاسـت
و احتمـال وقـوع خطـرات طبیعـی دیگـر هـم نزدیک بـه صفر اسـت؛ کارشناسـان کمتریـن امتیـاز را در میان
معیارهـای مؤثّـر در مکانیابـی دهکـدۀ گردشـگری در محـدودۀ بررسیشـدۀ ایـن پژوهش ،به معیـار فاصله از
خطـرات اختصـاص دادهانـد ( .نقشـه  2و  3بیانگـر الیـه هـای اطالعاتی ،توابـع و وزنهای اعمال شـده برای
هر معیار اسـت).

نقشۀ  - 2ارزشگذاری حریمها
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نقشه  - 3ارزشگذاری حریمها

همانگونه که در شـکل شـمارۀ ( )3و ( )4مشـاهده شـد ،معیارهای کاربری زمینها ،دید منظر ،آفتابگیری،
مالکیـت زمینهـا و درصـد شـیب بـا توجـه بـه زیرمعیارهـای خـود ،بهصـورت پهنـهای اولو ّیتبندی شـدند و
معیارهـای دیگـر کـه زیرمعیارهـای فاصلـهای دارنـد ،از طریـق طبقهبنـدی فواصـل 1و بـر اسـاس وزن نهایی
رتبهبنـدی شـدهاند.
در نهایـت بعـد از ضـرب کـردن هـر الیـۀ اطالعاتـی در وزن نهایی معیـار مربوط بـه آن و ترکیب کـردن این
الیههـا ،قابلیـت زمینهـا برای ایجاد دهکدۀ گردشـگری در محدودۀ بررسیشـده مشـخص شـد ،بـه گونهای
کـه کل محـدوده بر اسـاس درجۀ مطلوبیـت اولو ّیتبندی شد(.شـکل شـمارۀ ())5
با توجه به شکل شمارۀ ( )5سه مکان  A، Bو  Cبه عنوان پهنههای مناسب برای ایجاد دهکدۀ گردشگری
در این محدوده انتخاب شـدهاند که این سـه مکان هم براسـاس میزان وسـعت رنگ آبی با درجۀ بسیار مطلوب
و رنگ صورتی با درجۀ مطلوب رتبهبندی شـدهاند ،به صورتی که رتبۀ ا ّول که همان مکان  Aاسـت ،به عنوان
بهتریـن مـکان انتخاب شدهاسـت و مـکان  Bو  Cبه ترتیب در اولو ّیتهای بعدی قرار دارند( .تصویر شـمارۀ )2
اگرچـه هماکنـون مجموعهای از خدمات و تسـهیالت در مکان  Aبرای گردشـگران فراهم شدهاسـت ،این
امکانـات و خدمـات پاسـخگوی ظرفیـت بـاالی دریاچـۀ زریوار در جذب گردشـگر نیسـت .بنابراین بـا توجه به
قابلیـت مـکان  Aبـرای ایجـاد دهکدۀ گردشـگری ،با برنامهریزی مناسـب و ارائۀ خدمات و تسـهیالت بیشـتر
برای گردشـگران میتوان برای توسـعۀ گردشـگری شهرسـتان مریوان گام بزرگی برداشـت.
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نقشه  - 4پهنهبندی نهایی میزان قابلیت اراضی برای ایجاد دهکدۀ گردشگری در ساحل دریاچۀ زریوار

تصویر شمارۀ 2
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نتیجهگیری
در ایـن پژوهـش بـا بهرهگیری از فرآیند تحلیل سلسـلهمراتبی و تکنیک  ،Gisبهترین مـکان ایجاد دهکدۀ
گردشـگری در سـاحل دریاچـۀ زریوار مشـخص شـد .تعییـن بهترین مـکان برای ایجـاد دهکدۀ گردشـگری،
مجموعـۀ گسـتردهای از معیارهـا را شـامل میشـود ،از ایـنرو در ابتدای پژوهـش ،معیارهای موجـود در زمینۀ
تعییـن بهتریـن مکان ایجاد دهکدۀ گردشـگری شناسـایی شـد که شـامل معیارهایـی مانند شـیب ،دید منظر
نسـبت بـه دریاچـه ،فاصلـه از سـکونتگاه ،فاصلـه از مراکـز خدماتی-رفاهی ،فاصلـه از مرکز تفریحـی موجود،
فاصلـه از خطـرات طبيعي ،فاصله از شـبکۀ ارتباطـی ،مالکيت زمینهای منطقه ،فاصله از خط سـاحلی ،کاربری
زمینهـا و آفتابگیری اسـت.
ایـن معیارهـا هـر کـدام ،خـود زیرمعیارهایـی را دربرمیگیرند کـه در مجموع شـامل تمام عوامـل مؤثّر در
مکانیابی دهکدۀ گردشـگری اسـت .کارشناسـان با بهرهگیری از فرایند تحلیل سلسـلهمراتبی ،مقایسـۀ زوجی
معیارهـا و زیرمعیارهـا را انجام دادند و پس از محاسـبۀ وزن نهایی شـاخصها ،الیههای اطالعاتـی موردنیاز در
محیـط  Gisبر اسـاس وزن نهایی ایجاد شـدند .سـپس با تلفیق الیههـای اطالعاتی از نـوع رویهمگذاری 1و
با اسـتفاده از تابع جمع ،سـه پهنه به عنوان سـایتهای مناسـب برای ایجاد دهکدۀ گردشـگری مشـخص شـد
و ایـن سـه مـکان هم بر اسـاس درجۀ مطلوبیت اولو ّیتبندی شـدهاند که در نهایت مـکان  Aبه عنوان بهترین
مکان برای ایجاد دهکدۀ گردشـگری در سـاحل دریاچۀ زریوار پیشـنهاد شـد و مکانهای  Bو  Cبه ترتیب در
اولو ّیتهـای دوم و سـوم قـرار گرفتنـد؛ از ایـن رو برنامهریزی مناسـب برای ایجاد زیرسـاختهای گردشـگری
در مـکان پیشنهادشـده باعـث توسـعۀ پایـدار گردشـگری و در نتیجـه توسـعۀ اقتصـادی منطقـه خواهد شـد.
پیشنهادهایاینپژوهش
بر اساس تحليلها و نتايج حاصل از آن در اين پژوهش ،پيشنهادهایی ارائه ميشود:
 -1شناسایی دقیق و کامل قابلیتهای گردشگری دریاچۀ زریوار.
 -2تشکیل کمیتهای متشکل از مردم محلی و مدیران برای برعهدهگرفتن مدیریت منطقۀ گردشگری.
 -3شناسایی امکانات و خدمات موجود در روستاهای اطراف دریاچه.
 -4شناسایی تسهیالت و امکانات مورد نیاز گردشگران بازدیدکننده از ساحل دریاچه.
 -5افزایش آگاهی مردم محلی و مسئوالن نسبت به مز ّیتهای توسعۀ صنعت گردشگری منطقه.
 -6بررسی کیفی مسیرهای کنونی دسترسی به دریاچۀ زریوار و مکان دهکدۀ گردشگری.
 -7معرفی و تبلیغ قابلیتها و توانمندیهای گردشگری دریاچۀ زریوار در رسانههای گروهی.
 -8مطالعۀ دقیق مکان پیشنهادی برای ایجاد دهکدۀ گردشگری.
-9جلـب همـکاری سـازمانهای مرتبط با گردشـگری دریاچـه در زمینۀ ایجاد زیرسـاختهای گردشـگری در
مکان پیشنهادی.
 -10ارائۀ تسهیالت مناسب برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در مکان پیشنهادی.
 -11تقویت مسیرهای منتهی به مکان پیشنهادی.
 -12نصب تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی و گویاسازی محورهای اصلی ورود به مکان پیشنهادی.
 -13جایگزینی مناسب تسهیالت و خدمات موردنیاز گردشگران در محوطۀ دهکدۀ گردشگری.
 -14تبلیغ برای ایجاد و تقویت بازار فروش محصوالت تولیدی جامعۀ محلی.
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