
 

 

 

 در شهر سرعین درمانی آب های بهینه توسعه مجتمع مکان یابی

Locating the optimal development of  
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 چکیده 

وتعیین مکانهای بهینه جهت دف بررسی توزیع فضایی حقیق حاضر با هت
و با مدل تحلیل سلسله  شهر سرعین درمانی آب هایمجتمع احداث
توزیع فضایی  ۀشک توجه به نحوبی. انجام گرفته است( AHP)مراتبی 

در جانمایی  مکان یابیو رعایت معیارها و استانداردهای ها این مجتمع
تبدیل های مهم توریستی به یکی از قطبشهر سرعین را  تواندمیآنها 

در این پژوهش برای . نمایدرضایت خاطر گردشگران را جلب  ونموده 
-های سازگار با مجتمعرسیدن به هدف مذکور، از معیارهای مانند، کاربری

، دسترسی به معابر شهری، نزدیکی به مراکز مسکونی و درمانی آب های
گاهی و ارتفاع و شیب استفاده شده فاصله مناسب از مراکز صنعتی و کار

دهد که ( نشان میAHPهای تحقیق حاصل از خروجی مدل )یافته. است
، خارج از درمانی آب هایبیشترین اراضی مناسب جهت احداث مجتمع

همچنین . بافت مسکونی و در ضلع جنوب و جنوب شرق شهر قرار دارد
قرار گرفته، هکتاری مورد بررسی  7/1111مشخص شد که از محدوده 

هکتار جزء اراضی  7/176خوب، هکتار جزء اراضی خوب و خیلی 154
هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت  1/781متوسط و 

است، و در نهایت با توجه به نقشه نهایی  درمانی آب هایاحداث مجتمع
خوب و خوب پهنه که هم در طبقه اراضی خیلی 3گذاری اراضی، ارزش

جزء اراضی بایر بوده و نیز با رعایت حریم مناسب از بوده و هم 
درمانی پیشنهاد های آبدرمانی فعلی، جهت احداث مجتمعمراکزآب

توانند به عنوان زونهای تفریحی  می این سه پهنه پیشنهادی. گردید
ورزشی، گردشگری و درمانی و به صورت مختلط مورد بهره برداری قرار 

 . گیرند

 شهر سرعین، ،درمانی آب مراکز یع فضایی،توز: واژگان کلیدی
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Abstract  
This study was done to investigate spatial distribution 

and determine optimal locating in order to construct 

hydrotherapy complexes in Sareein by using AHP 

models. Undoubtedly, paying attention to how space 

is distributed among these complexes and following 

criteria as well as locating standards can convert 

Sareein city into one of the major tourism hubs and 

also appeal to tourists. This study utilized some 

criteria such as land uses compatible with 

hydrotherapy complexes, access to urban pedestrian 

crossings, adjacency to residential centers and suitable 

distance from industrial centers, the elevation and 

slope in order to satisfy the goal. The findings of AHP 

model in this study show that the most suitable land 

to build hydrotherapy complexes is outside the 

residential area located in the south and south-east of 

the city. The results also indicate that out of 1111/7 

hectares under investigation in this study, 154 

hectares is considered as good and very good land, 

176/7 hectares is considered as average land and 

781/1 hectares is considered as weak and very weak 

lands to be used for spa complexes. Finally, according 

to the final map of land valuation, 3 zones with good 

and very good condition were proposed to construct 

spa complexes. These three zones can be utilized as 

recreational, sports, tourism, and health zones or can 

be used in a mixed way.  

 

Keywords: Space distribution, spa water centers, 

Sareein , AHP Model.  
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 مقدمه
دنیا، یکی از منابع مهم امروزه صنعت گردشگری در 

درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادالت فرهنگی 

ترین صنعت بین کشورها است و به عنوان گسترده

از اینرو بسیاری از . ای داردخدماتی جهان، جایگاه ویژه

کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش 

ت بین المللی از پیش منافع و عواید خود از این فعالی

در سال « دنیای اقتصاد»که بنا بر گزارش  به طوری. هستند

با عبور یک میلیاردمین گردشگر جهان از مرزهای  2012

بینی سازمان گردشگری جهانی درمورد  المللی، پیش بین

افزایش تعداد گردشگران جهان از یک میلیارد نفر در سال 

 فتتحقق یا ،که سال گذشته اعالم شده بود 2012

(www. donya-e-eqtesad. com/ Homepage/ 2012) .

توجه به صنعت گردشگری بیانگر این واقعیت است که 

این امر به یک سلسله تاثیرات و تغییرات اقتصادی، 

اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری  ،فرهنگی

 . (Pras, 1989: 5) انجامد می

 شغل در جهان است 12سهم اقتصاد سفر یک شغل از  

(House and Research, 2003: 221- 257) . در سال

 6/251تعداد مشاغل بخش سفر و جهانگردی به  2010

درصد از کل مشاغل جهان خواهد رسید  1/9میلیون یا 

(World Tourism and Travel Council, 2001: 13) .

هدف عمده سازمان جهانی جهانگردی افزایش تعداد 

میلیارد سفر در سال  1/1سفرهای بین المللی را به رقم 

 است 2020میلیارد نفر در سال  6/1به رقم  2010

(Baghay, 2008: 11) . 

ن آافزایش وقت سرگرمی ناشی از  ،کاهش مدت زمان کار 

فرایندی شناخته شده از تقسیم  ،جاییجابهو بهبود شرایط 

که با کوتاه شدن مدت اقامت  های جهانگردی استحرکت

رشد  باعثهای طی شده همراه است و مسافت و غالباً

 .کوتاه مدت گردشگری گردیده استجایی جابهتحرک و 

         دهیسرویس های بنابراین وضعیت توزیع فضایی بهینه مکان

خواهد ایفا  نقش مهمی نآدر جذب سیاحان و توسعه 

 ترینبدیهی است در شهرهای توریستی مهم. نمود

 گیرند که مورد استفاده گردشگران قرار می فضاهایی

هستند که از دیرباز مهمترین مکان  درمانی آب هایمجتمع

امروزه ما . اندبودهبرای گردشگران در شهرهای توریستی 

های غیر دارویی  های جدیدی از درمانشاهد کشف پدیده

. هستیم...  درمانی وخنده ،درمانی آب ،درمانیمانند موسیقی

 های دارای گوگرد و امالح معدنیبآاستفاده از  انیدرم آب

ب برای تسکین آدر این شیوه از . ها استدر درمان بیماری

چه  چنان. ی درمان بیماری استفاده می کنندا گاه بر درد و گه

بقرات پدر علم پزشکی به مراجعه کنندگان بیمار خود اعم 

ت و از بیمار جسمی و روانی تجویز تغذیه مناسب استراح

 یساآ لذا از دیرباز به اثر معجزه. استحمام را داشته است

 . این عنصر حیاتی برای درمان توجه گردیده است

درمانی  بآ ،دهد شواهد و مدارکی در دست است که نشان می 

امروزه . یونان و روم باستان رایج بوده است های مصر،در تمدن

های ها، بیماری سوختگی در درمان ارتریت، درمانی عمدتاًبآاز 

و ناتوانی، بیماران مبتال به فلج و بخصوص  اسکلتی عضالنی،

دهد که افراد مطالعات نشان می. کنند سکته مغزی استفاده می

برند به این صورت که مبتال به واریس از ابدرمانی سود می

همچنین انجام . روندتر راه میشود و راحت دردشان کمتر می

تواند به بهبود تنفس بیماران می بآهای سبک داخل نرمش

.          مبتال به مشکالت تنفسی انسدادی مزمن کمک کند

(Ayd Asheghan, 2008-2010: 12-16) . 

باعث ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران مولتیپل  درمانی آب 

. (Ghafouri o Hamkaran, 2008: 43) گردداسکلرزیس می

ورشیدی و انرژی گرمای های معدنی و درمانی و انرژی خآب

به  ترین منابعی هستند که یک منطقه استراتژیک رازمین اصلی

زندگی فردی . (Kristina, 2011: 801-807) آورند وجود می

گیری  ها امروزه بسیار وابسته به نحوه تصمیم واجتماعی انسان

  بسیاری از. باشد ها می و اتخاذ تصمیم مناسب در مورد آن

مسائل  ،هستند گیرندگان با آنها مواجهمسائلی که تصمیم

. باشندکیفی می خصوص با معیارهای هارزشیابی چند معیاره ب
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یعنی مسائلی که باید از میان چند گزینه یا انتخاب با توجه به  

معیارهای موثر در دستیابی به هدف, ترتیب اولویت آنها را 

تحلیل فرایند  ،ها مدترین روشآیکی از کار. مشخص کنند

ها را بندی یا انتخاب گزینهکه امکان رده. سله مراتبی استسل

با توجه به معیارهای کمی وکیفی موثر در گزینش را فراهم 

های زوجی  در این زمینه اساس روش بر انجام مقایسه. آورد می

مورد تعیین میزان ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیار  و

تعیین  د معیاره ونظر است و برای حل مسائل ارزشیابی چن

خود اولویت چند گزینه با توجه به معیارهای مورد نظر که 

 رود ری باشد به کار میگممکن است شامل زیر معیارهای دی

(Ajdary, 2003: 39 & Moghadas, 2005: 56) . کاربرد

 GIS)فضایی این مدل در قالب سیستم اطالعات جغرافیایی )

 افزار در نرم marinoni,2007: 19)توسط اسوالدمارینیونی )

ARC GIS به کارگرفته شد . 

ای انجام شده است مطالعات گسترده مکان یابیدر مورد  

در مطالعات خود دریافت  1379در سال  غازیاز جمله، 

ریزی  ها قابلیت کاربرد باالیی برای برنامه که مدل

ها از  گردشگری در کشور ما دارد و استفاده از آن

گردشگری و پیامدهای  فضایی آینده های توسعه ناهنجاری

 معصومی و همکاران. ناخوشایند آن جلوگیری خواهد کرد

رغم  در تحقیقی خود متوجه شدند که علی 1380در سال 

تهران نسبت به سایر  12که میانگین جمعیت منطقه  این

ها از فراوانی  مناطق تهران کمتر است ولی تعداد کتابخانه

. زیع فضایی مناسب نداشتندبیشتری برخوردار است و تو

برای حل مشکالت موجود پیشنهاد استفاده از فضاهای 

های جدید در منطقه داده  فرهنگی موجود و ایجاد کتابخانه

 در پژوهشی با استفاده از 1383در سال  زاده فرج. شد

به این نتیجه رسید که  GISطالعات جغرافیایی اسیستم 

آموزشی مواجه است شهرک معلم کرمانشاه با کمبود فضای 

 . های جدید برای احداث مدارس است و نیازمند مکان

 مراکز مکان یابیدر GIS ای و های ماهواره استفاده از داده 

سریع جهت  های نوین و شهری از جمله روش درمانی آب

های  امروزه محققین زیادی از قابلیت. باشد می مکان یابی

GIS  چرا که . کنند ستفاده میا درمانی آب مراکز مکان یابیبرای

سیستم اطالعات جغرافیایی قادر به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی 

 :wiliam and buckly, 1992باشد) می اطالعاتیهای  از الیه

که  GISهای  از سوی دیگر یکی از مهمترین قابلیت. (25

مکانیزه های  آن را به عنوان یک سیستم ویژه از دیگر سامانه

مکان جهت مدلسازی, ها  یت تلفیق دادهقابل. کند می مجزا

گذاری پهنه وتعیین تناسب اراضی از طریق ارزش یابی

 ،چرا که در نتیجه تلفیق وترکیب معیارها. سرزمین است

 های بهینه انتخاب بهترین مکان جهت استقرار مراکز و مکان

های متفاوتی وجود  جهت ترکیب معیارها روش. شود می

از منطق بولین, همپوشانی  بارتنددارد که مهمترین آنها ع

ارزش  (Habibi et al, 2006: 37) شاخص و منطق فازی

 مختلف همچون فرایندهای  دهی به هر معیار نیز به شیوه

پردازش دلفی تخمین  (AHP)تحلیل سلسله مراتبی 

های  شبکه رگرسیون لجستیک و ،های نشانگر وزن ،نسبت

شهر . (Ghodsipor, 2002: 18) گردد می عصبی اجرا

توریستی زیبا و های  توریستی سرعین با داشتن جاذبه

های مناسب برای  فرصتدرای  درمانی آب های مجتمع

رغم  اما به ،استجذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران 

رغم موقعیت  گردشگری فراوان و علیهای  وجود جاذبه

مناسب و مساعد جغرافیایی و وجود بسیاری از مواهب 

قابل عرضه به های  و فرهنگی و انواع جاذبه طبیعی

مسئله گردشگری در  بازارهای جهانگردی بین المللی،

رعایت فاصله . سرعین جایگاه باالفعل خود را نیافته است

و  لحاظ دسترسیخدمات رسانی ازهای  مناسب سرویس

تواند در ارائه  می درمانی آب های توزیع فضایی بهینه مجتمع

. مفید واقع گرددرضایت گردشگران سرویس دهی و جلب 

تعیین  وبررسی توزیع فضایی هدف این تحقیق نیز 

شهر  درمانی آب هایمجتمع های بهینه جهت احداث مکان

و مدل تحلیل سلسه  GISنرم افزار با استفاده از سرعین

به هر حال در این پژوهش سعی بر . است (AHP)مراتبی 

کاربردی پیوند زده این است تا هدف شناختی را به اهداف 

هایی در زمینه  از حیطه ابزارهای تعیین کننده به ارائه توصیه
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در نواحی قابل دسترسی  درمانی آب بهینه مراکز مکان یابی

 . نجامدبیا یعنی بخش مرکزی شهر سرعین

 

 منطقه مورد مطالعه
 09/38درجه طول جغرافیایی و  04/48شهر سرعین در 

متر  128000تی بیش از با مساح درجه عرض جغرافیایی

کیلومتری غرب شهر  28در  نفری 4478و جمعیت  مربع

ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا . (1)شکلاردبیل قرار دارد

ای کاسه مانند  قسمت عمده شهر در دره. باشد می متر 1650

ارتفاعات سبالن به وجود های  مالیم دامنههای  که از شیب

تر  ا در بخش غربی مالیمه این شیب. آمده قرار گرفته است

ای در جهت جنوب شرقی  و در بخش شرقی همانند دره

ای که شهر  شناسی منطقه و از نظر زمین. گردد می باز

در آن استقرار یافته است، از دوره میوسن پایین،  سرعین

های آذرین  های آن از جنس سنگ میوسن میانی و سنگ

 رسوبیهای  و نهفتهها  باشد و از گدازه می اسیدی متوسط

 60اختالف باالترین نقطه آن یا پایین ترین نقطه . باشد می

 . باشد می متر

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه. 1شکل

چشمه آبگرم معدنی  11مجموعاً در حوزه شهر سرعین 

تاسیسات و ، وجود دارد که متناسب با خصوصیات دمائی

مورد  ها برداری و میزان آشنائی مردم با آن  تجهیزات بهره

های  که چشمه با توجه به این. گیرند می بهره برداری قرار

آبگرم و مراکز آبدرمانی سرعین، مهمترین انگیزه سفر 

لذا به معرفی برخی از این . باشد می ها به این شهر توریست

 . پردازیم میها  چشمه

 گرم گاومیش گولی )استخر گاومیش (آب (الف 

توان  می آب معدنی را گذاری این چشمه وجه تسمیه و نام 

به دو شکل توجیه کرد نخست؛ نام آن را با حیوانی که 

عنوان دام اهلی در منطقه رواج دارد، یعنی  هنگهداری آن ب

 عنوان بهگاومیش در ارتباط قرار داد و بدین ترتیب آنرا 

که از معنای مجازی  استخر گاومیش تعبیر کرد و دیگر این

. گذاری آن بهره گرفت نام گاومیش یعنی بزرگ برای توجیه

توان گفت که مراد از گاومیش گولی، به  می در این صورت

این چشمه در مرکز شهر . باشد می مفهوم استخر بزرگ

هایی است که  ترین چشمه سرعین قرار دارد و از قدیمی

میزان آبدهی چشمه . گیرد می ه برداری قرارمورد بهر

از جمله یتر در ثانیه است و ل 140گاومیش گولی 

کل فضای . رود می سرعین به شمارهای  ترین چشمه پرآب

متر قرار  25×30متر مربع است که در ابعاد  750استخر آن 

متر مربع  450مساحت استخر گامیش گولی حدود . دارد

جریان آب در آن دایمی و جوشان است که دمای . است

از نظر . درجه سانتیگراد است 46آب در دهانه آن حدود 

کلرو بی کربناته کلسیک و »های  ی در ردیف آبکیف

. قرار دارد که دارای مقادیری سولفات نیز هست «سریک

رنگ بوده و اندکی بوی سولفوره  آب آن کمی ترش، بی

 . هیدروژن دارد

 مجتمع آبدرمانی سبالن (ب 

یافته و مجهز به تاسیسات  این مجتمع نخستین واحد سامان 

ساخت و بهره برداری از . استدرمانی در کشور  جنبی آب

نشان داد که ظرفیت و کشش  1374این مجتمع در سال 

تقاضا برای تاسیسات مجهز در میان مسافران از اقبال بسیار 

الگوئی  عنوان بهتوان  می این تجربه را. روست هزیادی روب

درمانی بشمار  برای انطباق میان عرضه و تقاضا در منابع آب

سنتی های  دراز مدت ناگزیر باید شیوهآورد و آن اینکه در 

های آبدرمانی حذف و  و غیر درآمدزا، از گردونه فعالیت
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. ها کرد تاسیسات جدید و مورد عالقه مردم را جایگزین آن 

 آب مصرفی در این مجتمع از چشمه گاومیش گولی تامین

متر مربع  7200زیربنای ساختمان مجتمع حدود . شود می

امکان استفاده از استخر، امکانات  است و در آن عالوه بر

کیفیت تاسیسات در حد مطلوب . جنبی زیادی وجود دارد

بوده و ضوابط عمومی ورود به این مجموعه تا حدود 

به ویژه این که مشتریان قبل از وارد . شود می زیادی رعایت

شوی بدن و  تسشدن به استخر ملزم به دوش گرفتن و ش

برخی از مراجعین نادیده لیکن این ضابطه توسط . هستند

که با کنترل و بازرسی  این نکته بیش از این. شود می گرفته

قابل حل باشد با کار فرهنگی و آموزش باید تعمیم داده 

 . شود

 آبدرمانی بش باجیالر پ(

توسط  1379احداث و در سال  1373مجتمع در سال  این 

مساحت . شرکت آب و فاضالب بازسازی شده است

متر مربع بوده که با احتساب  1000شده آن  فضای ساخته

از کل مساحت . گردد می متر مربع بالغ 2500پارکینگ به 

متر مربع به فضاهای جانبی مانند  400ساخته شده، حدود 

این . رختکن، دوش و ساختمان اداری اختصاص دارد

متر به  12×24مجتمع دارای یک استخر بزرگ با ابعاد 

رسد که وجه  می به نظر. اشدب می متر سانتی 120عمق 

 متسمیه آبگرم بش باجیالر وجود پنج چشمه کوچک آبگـر

باشد کـه در گذشته در این محل وجود داشته است و از  می

های معدنی با حرارت نسبتاً باالئی  آب، ها طریق این چشمه

بیش باجیالر . یافته است می از دل زمین به سطح زمین راه

باشد که اشاره  می نیز« پنج خواهران»در زبان آذری به معنای

آبگرم بش . این آبگرم داردهای  به تعداد دهنه چشمه

باجیالر دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیائی به شرح زیر 

 : است

تیپ آب )ترکیب( از نوع کلرور بیکربناته سدیک و گرم  

این آب از نوع اسیدی بوده و دارای عناصر شیمیائی . است 

دارای رنگی کدر و . باشد می لر و کلسیماز قبیل سدیم، ک

درجه سانتیگراد  42اندکی ترش مزه است و دمای آب 

 . لیتر در ثانیه است 13دبی پنج چشمه در مجموع . است

 آبگرم قهوه سوئی (ت 

وجه تسمیه این چشمه آبگرم براساس موقعیت مکانی و  

باشد که به همین نام نیز  می ای همجواری آن با قهوه خانه

آب این چشمه از تیپ کلرور بیکربناته . شود می واندهخ

باشد و  می درجه سانتیگراد 44دمای آب . باشد می سدیک

. گیرد می های معدنی گـرم قرار بدین لحـاظ در گـروه آب

از نظر . لیتر در ثانیه است 4ای چشمه  میزان دبی لحظه

ظاهری کمی تیره رنگ و اندکی ترش مزه است و بیشتر 

. گردد می های عصبی و مفاصل توصیه مان بیماریبرای در

 5/2×5/8سویی مشتمل بر یک استخر  تجهیزات اصلی قهوه

. باشد می عدد دوش 4متری و  5/2×5/2متر و یک استخر 

عدد  40آبدرمانی فاقد رختکن بوده و تنها حدود 

 . آویز دارد رخت

 آبگرم معدنی حمام شفا (ث

ابان ولیعصر و طبقه حمام شفا در دو طبقه همکف با خی 

تر در محدوده مرکز شهر و ضلع شمال غربی  پائین

آب معدنی آن از . قع شده استدرمانی سبالن وا آب

دمای آب . گردد می لیتر در ثانیه تامین 5ای با آبدهی  چشمه

درجه سانتیگراد، ظاهر آب بیرنگ و مزه آن کمی ترش  40

، کلرور، های مهم آن بیکربنات ها و کاتیون آنیون. است

های  آب آن در ردیف آب. باشد می...  سدیم، کلسیم و

 . باشد می کلرور بیکربنات سدیک

 آبگرم معدنی ساری سو (ج 

این چشمه معدنی در محدوده مرکزی شهر قرار گرفته و  

متر مربع تشکیل  42از یک حوض دو قسمتی به اندازه 

های  شده است و حوض آن روباز فقط روی رختکن

. ه از سنگ مرمر با ایرانیت پوشانیده شده استساخته شد

لیتر در ثانیه و  6درجه سانتی گراد آبدهی آن  45دمای آب 

رنگ آب کمی مایل . باشد  می جریان آب به صورت دائمی

. باشد می ای و مزه آب کمی ترش به سبز مغز پسته
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کلرور، بیکربنات و کاتیونهای آن ، های آن سولفات آنیون

 . باشد می و منیزیمسدیم، پتاسیم 

 آبگرم ژنرال (چ 

های یرنال و جنرال در  آبگرم معدنی ژنرال که از آن به نام 

منابع مختلف نام برده شده است در قسمت شمال شرقی 

تر از  سرعین در کنار خیابانی به همین نام در سطحی پائین

سطح خیابان قرار گرفته است آب آن از کف حوضی به 

درجه  44دمای آب آن . شود یم متر خارج 2/5قطر 

لیتر در ثانیه و آب آن کمی  5/5سانتیگراد و آبدهی آن 

کلرور،  های آن کربنات ، آنیون. باشد می ترش مزه و بیرنگ

 ، پتاسیم منیزیم و کلسیم سولفات و کاتیونهای آن سدیم

 . باشد می

 معدنی گوز سوئی آب (ح

خانه آب معدنی گوز سوئی )آب چشم( جنب آبگرم قهوه  

واقع شده است و دارای در ورودی و خروجی مشترک با 

باشد این آب معدنی از دو حوضچه  می خانه هآبگرم قهو

در  60/1کوچک تشکیل یافته که حوضچه غربی به ابعاد 

متر بزرگتر از حوضچه شرقی است و آب آن از دو  5/1

نقطه کف حوضچه با مقدار قابل توجهی گاز کربنیک 

دار آبدهی آن کم و در حدود یک لیتر در مق. شود می خارج

 . گراد است درجه سانتی 21دقیقه و درجه حرارت آن 

 آبگرم معدنی پهنلو (خ 

ترین  سو در شرقی ترین و پست آبگرم معدنی پهنلو یا پهن 

آب آن ازحـوضی به . ارتفاع سطح شهر واقع شده است

 43دمای آب . شود می مـتـر مربع خارج 35مسـاحت 

لیتر در ثانیه به صورت دائمی،  3آبدهی ، گراد انتیدرجه س

، سدیم، های مهم آن کلرور، سولفات آنیونها و کاتیون

 . باشد می. . . پتاسیم و 

 آبگرم معدنی یل سوئی (د 

های قهوه سوئی  این آبگرم معدنی در سمت غربی آبگرم 

. تر از آن قرار گرفته است در کنار خیابان در سطحی پائین

متر برای آن ساخته شده و  5/3×70/4ابعاد  حوضی به

درجه سانتیگراد  38لیتر در ثانیه دمای آب  5/2آبدهی آن 

، بیکربنات، های مهم آن کلرور آنیونها و کاتیون. است

 . باشد می. . . پتاسیم، و، سدیم

  آبگرم معدنی قره سو (ذ

ترین آب  آبگرم معدنی قره سو یا اعصاب سوئی، غربی 

باشد این آبگرم دارای  می در شهر معدنی موجود

باشد که  می متر مربع 30ای دو قسمتی به اندازه  حوضچه

 آب آن بعد از پر شدن حوض اولی به حوض دومی

درجه  45دمای آب . باشد می ریزد و حوض آن روباز می

 لیتر در ثانیه به صورت دائمی 5/3آبدهی آن ، سانتی گراد

کلرور، بیکربنات و ، فاتاز آنیونهای مهم آن سول. باشد می

 باشد می پتاسیم و منیزیم، کاتیونهای قابل توجه آن سدیم

 . (2شکل)

 
 شهر سرعین درمانی آب های موجود کاربری وضع .2شکل

 هامواد و روش

تحلیلی و نوع آن  –در این پژوهش روش تحقیق توصیفی 

کاربردی است و با استفاده از ابزارهای موجود در سیستم 

 spatial)همپوشانی(،  overlayجغرافیایی همچون اطالعات 

Analysis های مکانی(، )تحلیلProximity  مجاورت( و(

Network )اقدام به تجزیه و تحلیل تناسب اراضی  )شبکه

درمانی در محدوده های آبشهری جهت احداث مجتمع

برای رسیدن به هدف مورد نظر . مورد مطالعه شده است

 : مراحل زیر طی شده است

این مراحل فرایندی است که شامل اخذ داده، تغییر فرمت،  

هاست زمین مرجع نمودن، تنظیم کردن و مستندسازی داده

(Farajzade asl, 2005: 8)  در این پژوهش جهت تولید
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آوری های اطالعات مورد نیاز، ابتدا اقدام به جمعنقشه الیه 

اطالعات مکانی )نقشه( و سپس اطالعات توصیفی 

( در خصوص محدوده مورد ...)مساحت، نام کاربریها و 

نمودن این  GIS Readyمطالعه شده و در مرحله بعد با 

( AHPاطالعات و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی )

های اقدام به تعیین وزن الیه IDRISIدر محیط نرم افزار 

 . تی گردیداطالعا
 

: های اطالعاتیگذارش متغیرها و الیهبندی و ارزشطبقه 

با  مکان یابیدر این مرحله که یکی از مراحل اصلی 

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی است، مجموعة 

 شوندگذاری میبندی و ارزشبه صورت مجدد طبقهها  داده

(Alinejad Tayebi, 2010: 151) .ای این تحقیق بر در

( استفاده AHPهای اطالعاتی از مدل )گذاری الیهارزش

( بر AHPتحلیل سلسله مراتبی )روش مبتنی بر . شده است

 ای و ترکیبقضاوت مقایسهتجزیه، : پایة سه اصل قرار دارد

برای انجام روش . (Malchfsky, 2006: 364)هااولویت

 : گیردمقایسة دوتایی مراحل زیر انجام می
 

 قایسة دوتایییس مایجاد ماتر

 Expert Choiceافزار دهی به معیارها در نرمدر این روش، وزن

در ابتدا یک سلسله مراتب از مسألة مورد . گیردصورت می

شود که در این سلسله مراتب هدف، معیارها نظر ایجاد می

سپس عناصر موجود در . شودو زیر معیارها مشخص می

از پایین به باال نسبت هر سطح از سلسله مراتب به ترتیب 

در . شوندبه کلیة عناصر مرتبط در سطح باالتر ارزیابی می

شود که نسبت به نهایت ماتریس مقایسة زوجی تشکیل می

 . باشدمی 9تا  1اهمیت عوامل از شمارۀ 

  محاسبة وزن معیارها

آید، پس از تشکیل ماتریس مقایسه، به ترتیبی که در زیر می

 : آیددست میوزن نسبی معیارها ب

محاسبة مجموع مقادیر هر ستون در ماتریس : گام اول

 . مقایسة زوجی

سازی اعداد ماتریس، به این صورت که  استاندارد: گام دوم

هر مؤلفة ماتریس حاصل از مقایسة زوجی، به مجموع 

ستونش تقسیم شده و ماتریس مقایسة زوجی نرمال شده به 

از رابطة زیر  jو  i عدد نرمالیزه شده برای. آیددست می

عناصر  Viو  jکه در این فرمول : آید )فرمول (بدست می

 nعناصر نرمال شده و  Nijماتریس مقایسة زوجی، اندیس 

 . تعداد عناصر مورد مقایسه است

Nij= 

ها در هر ردیف از ماتریس محاسبة میانگین مؤلفه: گام سوم

فاده از رابطة زیر این کار با است. استاندارد شده است

وزن  Wiکه در این رابطه اندیس : گیرد )فرمول(صورت می

که نهایتاً وزن نهایی بدست . تعداد معیارها است nنسبی و 

 . آیدمی

 Wi=             

پس از مشخص شدن وزن معیارها و زیر معیارها، این 

عاتی خواهد شد های اطالها وارد جدوال توصیفی الیهوزن

های مورد نظر، از طریق این جداول اطالعاتی تهیه و نقشه

به عبارت دیگر با تعیین وزن معیارها و . خواهند شد

زیرمعیارها، الزم است که هر معیار به صورت یک الیة 

از . نشان داده شود GISهای مبتنی بر در پایگاه داده نقشه

ستند، تحت عنوان هایی که معرف معیارهای ارزیابی هالیه

های معیار بیانگر نقشه. های معیار یاد خواهد شدنقشه

توزیع فضایی صفاتی است که بر پایة آن صفات، درجة 

شود گیری میدستیابی به اهداف مالزم با آن اندازه

(Vaisi, 2011: 116).  در نهایت پس از تولید نقشه نهایی

مانی تولید درهای آبگذینی مجتمعاراضی متناسب با مکان

 . خواهد شد

  تحقیقهای  یافته

شهر سرعین به  درمانی آب با توجه به اینکه بیشتر مراکز
استثنای چند مورد بیشتر در محلی که چشمه آبگرم وجود 
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اند و استقرار آن بر اساس اصول  دارد احداث شده
گزینی نبوده است و نیز با توجه به این نکته که امکان  مکان

آب گرم به نقاط مناسب در سطح شهر  انتقال آب چشمه
در این تحقیق ابتدا بر اساس  وجود دارد، بنابراین

، درمانی آب هایهای سازگار با مجتمعهای، کاربری شاخص
دسترسی به معابر شهری، نزدیکی به مراکز مسکونی و 
فاصله مناسب از مراکز صنعتی و کارگاهی و واقع در شدن 

دفع آسان آبهای سطحی  ارتفاعات پایین دست شهر جهت
درمانی شده و سپس مراکز خدمات آب مکان یابی اقدام به

درمانی فعلی و نیز وضع با توجه به موقعیت مراکز آب
های پیشنهادی بر روی نقشه موجود کاربری اراضی مکان

 . شهر پیاده خواهد شد
 سازگاری. 1

های سازگار در کنار هم و یعنی قرارگیری کاربری
به عنوان مثال . ی ناسازگار، دور از یکدیگرها کاربری
های آالینده و ها، کاربریهای مزاحم مانند تعمیرگاهکاربری

های مسکونی و فضاهای تفریحی و غیره باید از کاربری
ها از نظر  بر این اساس کاربری. گاهی دور باشنداستراحت

درمانی و گردشگری، ممکن است سازگاری با کاربری آب
 . (Taimori, 2010: 148)زیر را داشته باشند هایحالت

های سرویس  فضاهای باز و پر تراکم و همجوار با کاربری
 درمانی آب های همجوار مناسب مراکز دهی از کاربری

. کنند می عمل درمانی آب هستند که به عنوان حریم مراکز
شهر سرعین از  درمانی آب مراکز بیشتر در وضع موجود
 مختلط مسکونی و های مسکونی و اربریلحاظ کاربری با ک

کنیم از لحاظ  می سعی ما و تجاری قرار دارند خدماتی و
های مناسب هتل وجهانگردی ودرمانی  سازگاری با کاربری

 (3، شکل1)جدول. قرار بگیرند
هاماتریس وزن زیر معیارهای سازگاری کاربری .1جدول  

وه
گر

 

ار
معی

زیر
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513/0 9 7 5 3 1 کامالً سازگار 1  

 سازگار 2
 

1 3 5 7 261/0  

 نسبتاًسازگار 3
  

1 3 5 129/0  

 ناسازگار 4
   

1 3 063/0  

 کامالً ناسازگار 5
    

1 034/0  

- 
میزان 

05/0 ناسازگاری  
 

1 

 
ریاگذاری بر حسب سازگارزش .3شکل  

 راکز مسکونینزدیکی به م. 2

درمانی به مراکز مسکونی باعث های آبنزدیکی مجتمع

. شود که مراکز مذکور در دسترس سریع ساکنان قرار گیرد می

بنابراین در این تحقیق با فاصله گرفتن از مراکز مسکونی از 

  (5، شکل4، شکل2)جدول.وزن اراضی کاسته خواهد شد

مراکز مسکونیماتریس وزن زیر معیارهای فاصله از  .2جدول  

-500 زیرمعیار  
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

2000 
2000+  امتیاز 

500-  1 2 3 5 7 445/0  

500-1000    1 2 3 5 262/0  

1000-1500      1 2 3 152/0  

1500-2000        1 2 089/0  

2000+          1 052/0  

میزان 

 ناسازگاری
01/0    1 

 

 
مراکز مسکونی گذاری بر حسب فاصله ازارزش .4شکل  
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گذاری بر حسب فاصله از معابر شهریارزش .5شکل  

 دسترسی به معابر شهری. 3

بصورت دسته  درمانی آب معموال رفت و آمد به مراکز

و در ایام خاصی جمعیت زیادی به . گیرد می جمعی انجام

بنابراین دسترسی مناسب . آورندروی می درمانی آب مراکز

یت خاصی دارد، که جهت رسیدن و ایمن به این مراکز اهم

درمانی در نزدیکی معابر های آببه این هدف باید مجتمع

در این تحقیق با نزدیک شدن اراضی به . شریانی قرار گیرد

های فوق ها جهت استقرار مجتمعمعابر شهری بر وزن آن

 (3)جدول. افزوده خواهد شد

ماتریس وزن زیر معیارهای دسترسی به معابر .3جدول  
رمعیارزی  0-100  100-500  1000-500  1000-1500  امتیاز 1500 

100-0  1 2 3 4 5 419/0  

500-100    1 2 3 4 263/0  

1000-500      1 2 3 16/0  

1500-1000        1 2 097/0  

1500         1 061/0  

میزان 

 ناسازگاری
02/0    1 

  فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی. 4

درمانی، یکی از های آبتقرار مجتمعدر ارتباط با مکان اس

های مزاحم مانند ها از کاربریمعیارهای الزم، دور بودن آن

های آالینده کارگاهی و کاربری –ها، مراکز صنعتی تعمیرگاه

است. بنابراین در تحقیق حاضر، به تناسب فاصله گرفتن از 

های این مراکز بر وزن اراضی جهت استقرار مجتمع

 (7شکل و 6، شکل4زوده خواهد شد.)جدولدرمانی اف آب

ماتریس وزن زیر معیارهای فاصله از مراکز صنعتی و  .4جدول

 کارگاهی

-500 زیرمعیار  500-1000  1000-1500  1500-2000  2000+  امتیاز 

500-  1 033/0  2/0  142/0  111/0  033/0  

500-1000    1 033/0  2/0  142/0  063/0  

1000-1500      1 033/0  2/0  129/0  

1500-2000        1 033/0  261/0  

2000+          1 514/0  

05/0 میزان ناسازگاری    1 

 
گذاری بر حسب فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهیارزش .6شکل  

 

 
گذاری بر حسب فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهیارزش .7شکل  
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 . وضعیت ارتفاع و چگونگی دفع آبهای سطحی5

اصلی در بحث انتخاب مکان استقرار یکی از معیارهای 

درمانی، توجه به وضعیت توپوگرافی و  های آب مجتمع

 باشد.  شیب شهر می

باشد  می ها، آب با توجه به اینکه خروجی اصلی این مجتمع

 درمانی آب های بنابراین بهتر است که محل استقرار مجتمع

در جبهه کم ارتفاع شهر باشد تا آب در کمترین فاصله 

در تحقیق حاضر از نقشه . از سطح شهر خارج شود ممکن

ارتفاعی شهر جهت تحلیل وضعیت شیب شهر و مسیر دفع 

با توجه به شکل زیر . های سطحی استفاده شده است آب

باشد )حداقل  می کمترین ارتفاع شهر در جبهه شرقی شهر

متر( و هر چه به سمت غرب و شمال غربی  1590ارتفاع 

تفاع افزوده خواهد شد به طوری که شهر حرکت کنیم بر ار

 متر 1752در آخرین نقطه شمال غربی شهر ارتفاع به 

 . رسد می
 

اطالعات از طریق مدل فرایند تحلیل های  ترکیب الیه. 6

 (AHPسلسله مراتبی )

و شناسایی وزن  مکان یابیپس از تعیین معیارهای مؤثر در 

اده از یک روش های اطالعاتی را با استفها، باید این الیه آن

در این تحقیق، جهت ترکیب . مناسب با هم تلفیق کرد

ها پوشانی شاخصهای اطالعتی با هم، از مدل همالیه

بر این اساس و با استفاده از سیستم . استفاده شده است

آوری شده، با  های اطالعاتی جمعاطالعات جفرافیایی، الیه

گذاری  زشیکدیگر ترکیب شده و با توجه به امتیاز و ار

گذاری نهایی اراضی شهری  های اطالعاتی، نقشة ارزشالیه

درمانی، با استفاده از مدل های آبمتناسب با استقرار مجتمع

AHP  بدست آمد که نتایج آن در نقشة زیر نشان داده شده

  (8، شکل5)جدول.است

 

 

درمانیهای آبمجتمع مکان یابیهای ماتریس وزن معیار. 5جدول  
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419/0  ارتفاع اراضی 1 2 3 4 5 

263/0  سازگاری  1 2 3 4 

160/0  3 2 1 
 

 
فاصله از مراکز 

 جمعیتی

097/0  2 1 
  

 
دسترسی به 

 معابر

061/0  1 
   

 
فاصله از مراکز 

 صنعتی

1 
 

04/0 اسازگاریمیزان ن   

 

 
درمانیهای آبمجتمع مکان یابیهای نمودار وزن معیار .8شکل  

هکتاری  7/1111، از محدوده 6و جدول  9با توجه به شکل

هکتار جزء اراضی خوب و  154مورد بررسی قرار گرفته، 

 1/781هکتار جزء اراضی متوسط و  7/176خوب، خیلی

اث هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت احد

 درمانی است.  های آبمجتمع

 
گذاری نهایی اراضی شهری جهت احداث ارزش .9شکل  

درمانیهای آبمجتمع  
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مساحت اراضی شهری در طبقات مختلف .6جدول  

 درصد
مساحت 

 )هکتار(
 وضعیت اراضی مساحت )مترمربع(

24/0  7/2  26716/93  خیلی خوب 

61/13  3/151  1513050/24  خوب 

89/15  7/179  1766811/15  متوسط 

32/37  9/144  4148687/64  ضعیف 

94/32  2/366  3661942/35  خیلی ضعیف 

00/100  7/1111  11117307/31  جمع  .

 گیری نتیجهبحث و 
ن و آافزایش وقت سرگرمی ناشی از  ،کاهش مدت زمان کار

فرایندی شناخته شده از تقسیم  ،جابه جاییبهبود شرایط 

کوتاه شدن مدت اقامت و که با  های جهانگردی استحرکت

رشد تحرک و  باعثهای طی شده همراه است و مسافت غالباً

بنابراین . کوتاه مدت گردشگری گردیده است جابه جایی

های سرویس دهی در  وضعیت توزیع فضایی بهینه مکان

شهر . خواهد نمودایفا  نقش مهمی نآجذب سیاحان و توسعه 

ریستی زیبا و توهای  توریستی سرعین با داشتن جاذبه

های مناسب برای جذب  فرصتدرای  درمانی آب های مجتمع

اما به رغم وجود  ،استگردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران 

گردشگری فراوان و علی رغم موقعیت مناسب و های  جاذبه

مساعد جغرافیایی و وجود بسیاری از مواهب طبیعی و 

ارهای جهانگردی قابل عرضه به بازهای  فرهنگی و انواع جاذبه

بین المللی ،مسئله گردشگری در سرعین جایگاه باالفعل خود 

خدمات های  رعایت فاصله مناسب سرویس. را نیافته است

 های و توزیع فضایی بهینه مجتمع لحاظ دسترسیرسانی از

تواند در ارائه سرویس دهی و جلب رضایت  می درمانی آب

بررسی نیز  هدف این تحقیق. مفید واقع گرددگردشگران 

 های بهینه جهت احداث تعیین مکان وتوزیع فضایی 

 GIS افزار نرم با استفاده از شهر سرعین درمانی آب های مجتمع

های تحقیق یافته. است (AHP) و مدل تحلیل سلسه مراتبی

دهد که بیشترین ( نشان میAHPحاصل از خروجی مدل )

ارج از ، خدرمانی آب هایاراضی مناسب جهت احداث مجتمع

بافت مسکونی و در حد فاصل بافت مذکور و کمربندی شهر 

 7/1111همچنین مشخص شد که از محدوده . قرار دارد

هکتار جزء اراضی  154هکتاری مورد بررسی قرار گرفته، 

هکتار جزء اراضی متوسط و  7/176خوب، خوب و خیلی

هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت  1/781

 . است درمانی آب ایهاحداث مجتمع

این نکته است  AHPبا مدل  مکان یابییکی از مشکالت 

که برخی از کاربران نقشه نقشه نهایی خروجی گرفته شده 

از مدل را پایان کار فرض نموده، اما اشکال این کار در این 

های معرفی شده به عنوان اراضی است که بعضاً پهنه

ی هستند که مناسب، در وضع موجود دارای کابری خاص

امکان تغییر آن وجود ندارد یا به صرفه نیست، در این 

تحقیق برای رفع این مشکل، نقشه نهایی، با نقشه کاربر 

 3اراضی شهر در وضع موجود تطبیق داده شد و در نهایت 

خوب و خوب بوده و هم پهنه که هم در طبقه اراضی خیلی

 ب از مراکزجزء اراضی بایر بوده و نیز با رعایت حریم مناس

 درمانی های آبدرمانی فعلی، جهت احداث مجتمعآب

توانند به عنوان  می این سه پهنه پیشنهادی. پیشنهاد گردید

 های تفریحی ورزشی، گردشگری و درمانی و به صورت زون

 (10شکل، 7)جدول. مختلط مورد بهره برداری قرار گیرند

مساحت اراضی شهری در طبقات مختلف .6جدول  

 ردیف مساحت )مترمربع( اولویت کاربری

79. 67038 اول بایر  1 

24. 46112 دوم بایر  2 

94. 160808 سوم بایر  3 

 
پیشنهادی جهت انقال آب گرم و احداث های  پهنه .10شکل

درمانیهای آب مجتمع  
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