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 چکیده
باشد كه امروزه بیانگر این مطلب می یگردشگر یسازمان جهان یهاارشگز

كه در بحث  چه آن. است  هترین صنایع دنیا تبدیل شدگردشگری به یكی از بزرگ
آوری ارز زایی،گردشگری حائز اهمیت است تنها مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال

پاسخگویی به  در كنار آن نقش آن در توسعه پایدار شهری و  بلكه ؛اشدب می... ن و
انسانی یعنی نیاز به امنیت، آرامش روحی و روانی و  ایین نیازهتر مهمیكی از 

كردن  های طبیعی و سپری كه انسان با رفتن به محیط استتفریح و سرگرمی 
پژوهش  ،دد. در این راستاگر میسبب ارضای این نیاز ذاتی او  ،مدتی در آنجا

از مناطق  یقابلیت گردشگری در یك یهای داراهنهبه دنبال شناسایی پ ،حاضر
باشد. ییعنی دهستان ابرده م ،مشهد شهر كالنمستعد گردشگری در حوزه نفوذ 

 قیكه از طر است یبا هدف كاربرد یلیتحل -یفیروش تحقیق این پژوهش، توص
سلسله مراتبی تحلیل استفاده از روش  چنین همو  یدانیو م یمطالعات اسناد

(AHPان ) به روش  بندیعوامل مؤثر در پهنه ابتداء ،یرد. بدین منظورگ میجام
سلسله مراتبی و با استفاده از نرم  لیدلفی شناسایی شده و سپس با روش تحل

های مختلف هیشود. در ادامه الیوزن داده م رهایبه متغ expert choiceافزار 
امتیاز هر پهنه با توجه تلفیق شده و  overleyبه وسیله توابع  GISدر نرم افزار 

ها به سه دسته  آمده و سپس كل پهنه دست به ،ها آنبه كل عوامل مؤثر و وزن 
. است  هشد یبندباال، متوسط و كم برای گردشگری، طبقه ظرفیتهای با پهنه

درصد اراضی موجود در دهستان ابرده  15دهد كه تنها یمطالعه نشان م جینتا
در جهت رونق هر چه  ،باشد كه بر این اساسمی باالی گردشگری ظرفیتدارای 

بالقوه موجود در هر  ظرفیتدر این منطقه الزم است با توجه به  دشگریبیشترگر
 پیشنهاد گردد. ها آنپهنه، كاربری جاذب گردشگر برای 
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Abstract 

Reports of the World Tourism Organization indicate that 
tourism has become one of the largest industries in the world. 
What is important in tourism is its role not only in economic 
issues such as employment and profitability, but also in urban 
sustainable development. Moreover, tourism plays an 
important role in answering on one of the most important 
needs of human, which is the need to security, mental peace, 
recreation and entertainment that can be meet by going to the 
natural environment and spending some times there. In this 
context, the present research is aimed to identify zones with 
high potential for tourism in Abardeh rural district of 
Mashhad city, a region which has high tourism potential. The 
research method was descriptive– analytical with the practical 
aim which was performed by using documentary and survey 
data.Also, Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to 
analyze data. Therefore, factors affecting zoning were 
gathered by using the Delphi method, and the variables were 
weighted based on the AHP method using Expert Choice 
software. At the end of this research, layers were integrated 
based on the weight of each criterion in GIS software by 
using overlay functions, and the value of each zone was 
obtained based on the all effective factors ,and also their 
weight, and all zones were then divided into three groups 
namely areas with high, medium and low potentials. The 
results showed that just 15% of the existing lands in Abardeh 
rural district have high tourism potential. So, for promotion 
tourism in this region, it is necessary to suggest tourist 
attraction land uses based on the potential of each zone. 
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  مقدمه
 ی، صنعت گردشگری و گذرانداری در عصر امروزسرمایه

 هین صنعت در این عصر در آوردتر مهم صورت بهرا  فراغت اوقات
 اقتصاد و كه گردشگری یطور به(. 298  :1388  شكویی،) است 

 اقتصاد اصلی اركان از یكی به شدنتبدیل درحال ،گردشگری
 یكی به ،چنین هم(. Sharpley,2002:223) دباشمی جهان تجاری

 موجود، آمارهای اساس بر. است  هشد تبدیل دنیا صنایع تریندرآمد پر از
 49 از بیش درآمد منبع دومین انعنو به امروزه گردشگری صنعت
 و درآمد افزایش برای راهبردی و آیدمی حساب به توسعه حال در كشور

  باشد.كشورها می این فقرزدایی

 بیش 2010 سال در ،1جهانی گردشگری آمار سازمان اساس بر
  هبود گردشگری بخش به مربوط جهان اشتغال از درصد 43 از

 سال در یجهانگرد یجهان سازمان آمار اساس بر ،چنین هم .است
 جا هجاب جهان یكشورها سطح در كه یگردشگران تعداد ،2010

 منابع) ها آن یمال گردش و دهیرس نفر ونیلیم 940 به اند شده
در  (.UNWTO, 2011) استبوده دالر اردیلیم 919 ،(یارز

رسد افزایش جریان گردشگری در می نظر بهمجموع نیز 
محسوب  ها آنان عاملی جهت توسعه عنو بهكشورهای فقیر 

  .(Brown and Hall, 2008) دشو می

 تواند سبب تقویت اقتصاد محلی و در نتیجهمی گردشگری
 Ashley et al., 2010; Cater, 1987 De) دكاهش فقر گرد

Kadt, 1979; Mitchell and Ashley, 2010). رقابت ،لذا 
 گردشگر جذب برای جهان ازكشورهای بسیاری میان در ایفشرده

 با و پویا صنعتی انعنو به گردشگری صنعت خورد. می چشم به
 و اقتصادی های فعالیت از مهمی بخش فرد، به منحصر های ویژگی
 نسلی درون مساوات ،توسعه حال در و یافته توسعه كشورهای تولیدی

 توسعه منابع را با رویكرد و هاداده ات،مكانا از استفاده در نسلی فرا و
 (.142: 1386 توالیی،) است  هداد قرار توجه موردگردشگری  پایدار

 رویكردهای از جایی هجاب یک گردشگری، پایدار توسعه رویكرد
 یک به گردشگری، توسعه زمینه در نئوكالسیک اقتصاد سنتی

 نیازهای تنها نهآن  در باشد و می (سیستمی) نگرتر یكل رویكرد
 طبیعی زیست محیط و جامعه نیازهای بلكه ،است  هتوج مورد بازار
 (.Hawkes & Williams,1993:7) دگیرمی قرار در كانون توجه نیز

باشد كه در نیازهای یک جامعه متشكل از نیازهای افرادی می
این  2مازالو آبراهام نظر به توجه كنند كه باآن جامعه زندگی می

 ندهست عبارت كه نمود میاصلی تقس دسته 5 توان بهنیازها را می
 وی منیا یازهاین ک،یولوژیزیف ای یجسمان یا هیاول یازهاین از

 عزتی ازهاین ،یدوست وی اجتماع تعلق وی محبتی ازهاین ت،یامن

                                                           
1. WTO: World Tourist Organization 

2. Abraham Maslow 

 سرمد،)شتنیخو تحقق وی خودیاب ازین و منزلت و قدر و نفس
 آن مراتب، این سلسله در تیاهم حائز نكته(. 46 – 48: 1378
 خود باالتر مراتب یا ازهاین از نیپائ مراتبی ازهاین كه است

 امر نیا به است الزم ن،یبنابرا. باشند می تریفور و ترگسترده
 بهی ادیز حدود تا ترنییپا مراتبی ازهاین رفع كه شود توجه

 (.260: 1370 ازكمپ،) دكنیم كمک باالتر مراتب ازین تحقق
ی ازهاین از كه بعدی انسانی ازهاین نیتر مهم ازی یك بنابراین،

 به ازیباشد، نمطرح می...(   و  هوا و آب ، غذا لیقب از) اوی جسمان
 دری زندگی برا عالقه بری مبتن ازین نیكه ا استی منیا و تیامن
ی عیطب وی طیمح خطرات از دور به و ثبات با آرام، طیمح

  .باشد یم
 از بسیاری طبیعت، از دوری و صنعتی زندگی تأثیر به توجه با

 از یكی كه دست یافتند نتیجه این  به پژوهشگران و روانشناسان
و  است طبیعت با ارتباط برقراری آوردن آرامش،دستبه هایراه

 و روان و جسم تقویت بیماری، كاهش به طبیعت، با ارتباط حفظ
 كن،یول (.1390: 37 نجات، راه) دكنمی مکك عمر طول و شادی

 و صنعت به ها آنی وابستگ و شهرها افزونروز گسترش به توجه با
ی یها مكان به صرفاً ،حاضر حالهای شهری در سكونتگاه تجارت،

 در كانون توجهی اقتصاد مبادالت ها آنكه در  ندتبدیل شد
ی اقتصاد رشد به دنیرس در این مناطق ،بنابراین است. قرارگرفته

به  شهری، زانیربرنامه و نیمسئول اكثركه  استی هدف تنها باال،
 .هستند دنبال آن

ی انسان ابعاد تمام به توجه عدم و شهر بهی اقتصاد صرفاً نگاه
ی ازهاینی جسمان و هیاولی ازهاین برآوردن بر عالوه ها آن كه افراد،

 و باشند شتهدا فراغت و حیتفر آرامش، به ازین لیقب ازی گرید
 چه اگر است.ی انسانی ازهاین ریسا به دنیرس بری پل آنی ارضا

 نیمسئول ازی برخ نگاه در انسان ازین نیا به گویی پاسخ ظاهر در
 به تر عیوس و تر قیعم دید با اگر كنیول رسد ینم نظر بهی اقتصاد

 كردن برآورده بر عالوه ازین نیا به گویی پاسخ ،شود نگرسته آن
)ازجمله منافع  منافع متعددی بهی انسانی ازهاین نیتر مهم ازی یك

 .شد خواهد اقتصادی( منجر
ی برا كهیی ها مكان مطلوب تیفیك عدم یا و فقدان به توجه با
 افراد ،است  هشد گرفته نظر در شهرها دری انسان ازین نیای ارضا

 به رندیگیم میتصم آورند،یم دست به كهیی هافرصت در
ی عیطب طیمح با كهیی )جاها شهر از یعی خارجهای طب محیط
 .رندب می پناه (توانند برقرار سازند كی را میینزد ارتباط

 بر عالوه ،یعیطبی هاطیمح به طور كه ذكر گردید، رفتن همان
باعث ایجاد كند،یم فراهم را ها آنی سرگرم و حیتفر ازیناین كه 
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 نیبد. شودیم نیز ها آن نشاط وی شاداب آرامش، ت،یامن احساس
 افراد جذبی برا خاصی ژگیوی دارا كهیی هاطیمح ب،یترت

 ای یعیطبی گردشگر. از سوی دیگر، ابدییم تیاهم هستند،
 تیقابل نیای دارا كهیی ها مكانیی شناسا و توجه ،سمیاكوتور

 .گرددیم تیاهم حائزنیز  باشندیم
 و در شناسایی سعی پژوهش با توجه به اهمیت گردشگری، این

 حوزه نفوذ در مهم این ایجاد برای ها پهنه بهترین تعیین
های باالیی جهت ظرفیتو دهستان ابرده )كه از  مشهد شهر كالن

 بر عالوه تا است  هباشد( نمودگردشگری در این حوزه برخوردار می
 برآورده شدن نیازهای روانی و آرامش انسانی ساكنین و خیل

شرایط  ءدر جهت ارتقا مؤثری، كمک (ع) رضا امام زوار عظیم
و سبب توسعه هر چه بیشتر  نمایداقتصادی ساكنین آن مناطق 

 سؤاالت به درخور و علمی پاسخ لذا، این پژوهش، یافتن .آن گردد
 :است  هدر دستور كار خود قرار داد را زیر

 ظرفیت دارای هایپهنه شناسایی در كه معیارهایی و عوامل -
 ؟امندكد مفید و ثرؤم گردشگری

 دهستان در گردشگری ظرفیت دارای و مجاز هایپهنه -
 چه درو  دهند می پوشش را دهستان سطح از نسبتی چه ابرده،

 دارند؟ قرار هایی موقعیت
 

 نظري مباني

ین تر مهمكه  است  هبرای گردشگری تعاریف متعدی ذكر گردید
مجموعه كارهایی كه یک فرد در سفر و در  آن عبارت است از

دهد. این سفر بیش از  غیر از محیط عادی خود انجام می یمكان
كشد و هدف آن سرگرمی، تفریح، استراحت،  یكسال طول نمی

 (.WTO ،1999) دباش می هایی از این قبیلورزش و فعالیت

 است  ههایی در نظر گرفتگردشگری را شامل فعالیت 3اسمید
غلی شل شخصی یا یبه دال با توجهكه گردشگر در طول مدتی 

 یمكاندور از محلی در معموالً  ،چنین همو  دهد ، انجام میخود
 اساس بر(. ,Smid 23 :2002) دكن كه زندگی و كار می باشد می

برای گردشگری ارائه  4سازمان جهانی گردشگری ی كهتعریف
شود كه اطالق می هاییفعالیت گردشگری به كلیه، است  هنمود

یط عادی خود به منظور یی خارج از محها مكانیک فرد به 
ها برای مدت كمتر از  ت، انجام كار و سایر هدفغگذراندن ایام فرا

 (.4: 1385زاهدی،) درویک سال می
امروزه  توان چنین تصریح نمود كه میدر اهمیت گردشگری  

ثیر بسزایی در أان یک ابزار اقتصادی )خارجی( تعنو بهگردشگری 
 گردشگری(.81:1387د)كاظمی، ادی جوامع داری اقتصها ناتقویت بنی

                                                           
3. Smid 

4. WTO: World Tourism Organization 

 نیسوم و پاك یصنعت ،یكنون جهان در یعیطب گردشگری ژهیو به
 از پس كه است  هتوسع به رو و پررونق ا،یپو اقتصادی دهیپد

ی جهان عیصنا گرید از را سبقت گوی خودروسازی و نفت عیصنا
 گردشگری،ی جهان سازمان برآورد اساس بر ،چنین هم. است  هربود

 یسرعت با یآت دهه در مسافرت و گردشگری از لحاص ارزش
 در یصادرات ارقام از باالتری سطح به یجهان تجارت از افزون

ابراهیم زاده و دیگران، ) دخواهد رسی اقتصادی های بخش گرید
1394 :14).  

، 2011طبق آمار شورای جهانی مسافرت و گردشگری در سال 
5ی )درصد از كل تولید ناخالص داخل 01/9مقدار 

GDP ،)8/8 
درصد كل  8/5گذاری و درصد سرمایه 5/4درصد اشتغال، 

بخش صنعت  اشد.ب میصادرات جهان از آن صنعت گردشگری 
میلیون  250مستقیم و غیرمستقیم بیش از  طور بهنیز  گردشگری

  هبه وجود آوردرا فرصت شغلی تمام وقت، نیمه وقت و فصلی 
گردشگری یكی  حاضر الحدر كلی،  طور به (.WTTC, 2011) است

ان گذرگاه عنو بهترین فعالیت هایی است كه از آن  از امید بخش
بدین معنی كه  (.203: 1388سلطانی، ) دتوسعه یاد می كنن

های مختلف توسعه تأثیر قابل توجهی دارد  گردشگری روی جنبه
رفته شود سبب توسعه پایدار  كار به ای صحیح هو اگر به گون

 د. دگر میمنطقه نیز 
ریشه های عمیق نظریه توسعه پایدار را می توان در اوایل قرن 

های  . با وجود این مطرح شدن آن در سالدر نظر گرفت بیستم
از سوی  "آینده مشترك ما"اخیر به خصوص بعد از گزارش 

"كمیسیون جهانی محیط و توسعه"
نشان از وخامت اوضاع  6

ه فكر و ایده در محیط زیست جهان دارد. در چنین وضعیتی هرگون
فاده كنیم و در است  هاین خصوص كه ما می توانیم از نتایج توسع
طبیعی باعث  طور بهعین حال محیط را نیز حفظ نماییم 

پاپلی ) دشو میها پیرامون پردازش توسعه پایدار  برانگیختن انگیزه
 .(103: 1392یزدی و سقایی، 

 ارهاییعم و گردشگری رونق انیم كه هستند معتقد محققان 
 زبان،یم جامعه بر یطیمح و یاجتماع اقتصادی، اثرات یذهن و ینیع

 .(110: 1394عنابستانی و خوش چهره، ) ددار وجود میمستق رابطه
و  شبردیپ یاصل روییاز كشورها گردشگری ن ارییدر بس امروزه

با فراهم آوردن  شود. گردشگری می رشد اقتصادی كشور محسوب
موجب ، دهیتنوع بخش یاد محلبه اقتص راهبردی یفرصت

گردشگری باعث  ،چنین هم. كندیدرآمد م جادیشده، ا ییزا اشتغال
از محلی می گردد  طیارزش منابع وارد شونده به مح شیافزا

هر منطقه  در امر توسعه نهیگز نیگردشگری اول سعهتو ،رو نیا

                                                           
5. Gross domestic product  

6. WCED   :World Commission on Environment and Development 
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توسعه و توسعه مبحث با توجه به اهمیت گردشگری در  .باشدیم
 باشد:  به شرح زیر میین جنبه های آن در توسعه تر مهمر پایدا

: گردشگری در تقویت بنیه  نقش گردشگری در توسعه اقتصادی. 1
شاخص توسعه در  ءای و ارتقا های منطقه اقتصادی، كاهش بی تعادلی

ملی و  مناطق غیر برخوردار، توسعه اقتصادی در سطوح محلی، 
ر ساختار اقتصادی مناطق در ایجاد تنوع و دگرگونی د ،ای منطقه

محلی و ثبات اقتصادی در سطح سطح ویژه ه ای و ب سطوح منطقه
 از سوی دیگر، .(61: 1386توالیی، ) دكن می ایفاءثری ؤكالن نقش م

تواند سبب ایجاد اقتصاد محلی و افزایش  مینیز گردشگری پایدار 
ین و تر مهم. ((Hall & Coles :2008 دتوسعه محلی گرد ظرفیت

خرید مستقیم از تجار محلی، استخدام و  ها آنشناخته شده ترین 
آموزش افراد غیر متخصص و نیمه ماهر جامعه محلی، ورود به 

بهتر جهت  مكانهای مشاركتی محیط زیست برای ایجاد یک  طرح
گونه كه تجربه  آن .((Ashley et al., 2006 دزندگی اشاره نمو

ردشگری اساساً یک تالش و گ دهد كشورهای توسعه یافته نشان می
ن روند ای  هتوسع حال درحال آنكه در كشورهای  فعالیت اقتصادی است

ان راهی برای پیشرفت عنو بههای گردشگری  فاده از فرصتاست  هدربار
از  فادهاست  هك گفتتوان  می ،چنین هم شود. محسوب می

های  زیرا در حوزه .شود میهای گردشگری باعث اشتغال  فرصت
تنها كاربرد های گردشگری نیز  فرصتو فقیر، ممكن است،  كوچک

ها  سایر گزینهاثربخشی ها  در این حوزهكه  . به این علتباشدسودمند 
 و ناچیزای آن بسیار كم  بهبود و ترقی اقتصادی حاشیه برای
  (Abbyliu & Geoffreywll, 2006: 159-170).است

: گردشگری از نقش گردشگری در توسعه اجتماعی  و فرهنگی. 2
ان یک پدیده اقتصادی مطرح عنو بهكه  نظر ماهوی قبل از آن

آثار  ای كه در پیرامون آن یک امر فرهنگی است، به گونه ،باشد
. گردشگری انسان را با فضاهای گیرد فرهنگی بسیاری شكل می

سازد. این  های دیگر آشنا می و فرهنگ ها آنجغرافیایی، انس
ناخت بیشتر انسان از خویش است. این برای ش ای هآشنایی مقدم

ان جاذبه اصلی عنو بهدر حالی است كه فرهنگ خود موضوع 
شود.  ان جاذبه اصلی گردشگری محسوب میعنو بهگردشگری 

تا  شود میان یک پدیده فرهنگی موجب عنو بهتوسعه گردشگری 
فرصت كافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان 

كنند توانند یكدیگر را بهتر درك  بر این مبنا آنان میبه وجود آید. 
ان نظام عنو بهبیشتر احترام بگذارند. فرهنگ  یكدیگربه فرهنگ  و

 كار بهآفریند و  كه یک جامعه می شود میتلقی نیز نمادهایی 
برد تا خود را سامان دهد و به واسطه آن كنش متقابل را  می

پاپلی یزدی و سقایی، ) دد سازمن رفتارها را قاعده نماید تاتسهیل 
1392 :88-90  .) 

های توسعه  : طرحمحیطی زیستنقش گردشگری در توسعه . 3
 .منطقه گردد محیطی زیستتواند سبب توسعه  گردشگری می

سبب  ها آنریزی و اجرای دقیق و صحیح  یعنی در صورت برنامه
وحش، كمک به اصالح  كمک به حفظ نواحی طبیعی مهم و حیات

مند به بازدید از  جهانگردان عالقه زیرامحیطی نواحی ) كیفیت
توسعه و بهبود  ،ی جذاب، تمیز و بدون آلودگی هستند(ها مكان

كشی آب، تدارك سیستم  سازی، لوله تشكیالت زیربنایی، جاده
... كه موجب بهبود شرایط محیطی و كاهش انواع  فاضالب و

 (.1391تقوایی و زنگنه، ) دشو میها  آلودگی
ای است كه  مسافرت و گردشگری به اندازهنقش و  تیهما

 و است  هداشت كیدأت سفر و سیر بر بسیاری آیات در كریم قرآن
، چنین هم. بپردازد مسافرت به كه كند می توصیه انسان به

االرض  فی سیروا قل"فرماید  می های مطرح شده در قرآن آیه
 با ( كه49روم:  و 20، عنكبوت: 69، نمل: 11)قرآن، انعام:  "...

 كه یابیم می در روشنی به قرآن، راهگشای آیات بر تأمل اندك
 و علم كسب و انفس و آفاق مطالعه به توان می كردن سفر با

عظمت  شناخت و شناسی مردم طریق از خداشناسی تجربه،
 های ارزش ضد و غلط های سنت مطالعه معاد، به اعتقاد خلقت،

 سرگذشت از عبرت آموزی ،چنین هم پرداخت. اخالقی و اسالمی
از مواردی است كه با توجه به نقش نیز یكی دیگر  پیشینیان

  توان به آن پی برد. گردشگری در قرآن كریم می
 یو فرهنگ یدر توسعه اقتصادی، اجتماعنیز  نقش گردشگری

ای و منطقه ،یمحل زانیرو برنامه رانیاز مد ارییباعث شده تا بس
و تالش  زییربرای گسترش آن برنامه اینقاط دن یدر اقص یمل

البته نكته حائز اهمیت (. 188 :1385 ،ییو سقا یزدی یپاپل) دنینما
ها در شهر كالنزندگی در ی دیگری كه با توجه به شرایط امروز
كه هوای آلوده شهرهای  استمبحث گردشگری مطرح است این 

فرار و به  جامعه صنعتی به ویژه در فصل تابستان جمعیت شهر را
 گذشته احساس می كند كه از بیش انسان . لذا،دارد گریز وا می

 از فشارهای ناشی آثار تا است نیازمند گردش و راحتاست  هب
 منظر، این از زیرا كند؛ خنثی المقدور حتی را روانی و روحی

 . بشراست  هگرایان تجربه درون یک سیاحت و گردشگری
 مكدر، خسته، روح و انج كه آورد بدست را لحظاتی خواهد می

 زیبایی و لذت فراخی، آزادی، به اش شده و متالشی تاریک
 معنویت راه از خواهد می، از این طریق چنین هم. برسد ماورایی
 حسینی) دكن جبران را اش فروریختگی و تأمین را خود زندگی

یكی از  قابل ذكر است كه .(1391سمنگان،  كوهستانی و زارعی
گردی  طبیعت برقراری ارتباط با طبیعت یعنیحصول آن راه های 

گردی یا اكوتوریسم، گردشگری باشد. طبیعت و گردشگری می
 مبتنی
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مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی مانند: جنگل، دریا، كوهها و 
باشد. در این نوع گردشگری غالباً هدف  میها كویرها و دریاچه

توجه  حاضر حالدر كه  های طبیعی استشناسی محیطبوماصلی 
 ای دارد.و رشد فزاینده است  هزیادی را به خود جلب كرد

از سوی دیگر، با توجه به مباحث جدیدی نظیر توسعه پایدار در 
. است  هآورد دست بهای العاده جوامع مختلف، گردشگری اهمیت فوق

ان عنو بهها همواره شهر كالنحومه و ییالقات اطراف  ،در این راستا
و اهمیت این نوع  است  هشگری مورد توجه بودیک قطب گرد

كاربری معموالً در مناطق پرجمعیت به منظور توقف و استراحت 
پیش از عمومیت  (.112: 1382اریسیان،  ) دگیر كوتاه مدت شكل می

ای و جنبه ناحیه فراغت اوقاتیافتن اتومبیل، فضاهای ویژه گذران 
وسایط نقلیه به و توسعه موتوری شدن  است  هحتی محلی داشت

گسترش افق این قلمرو، در تعطیالت پایان هفته به ویژه در 
 .است  هاطراف شهرهای بزرگ انجامید

 حال، سیاحت در مجاورت بالفصل شهرها )مخصوصاً با این
ها( از شهر كالنمناطق و شهرهای ییالقی موجود در حوزه نفوذ 

: 1373اریه، ش) دآیمعتبرترین نوع عزیمت پایان هفته به شمار می
ان یكی از عنو به( و این مناطق در اكثر نقاط جهان همیشه 232

. قابل ذكر است  همورد توجه بود فراغت اوقاتی گذران ها مكان
واقع اگر این شهرها در مجاور شهرهای بزرگ و صنعتی است كه 

با  نیز گیرد. این مناطق این توجه بیشتر صورت می شده باشند
ها، چشمه های ژرف، رودخانهقلل مرتفع، دره ها وكوه داشتن رشته

سارها و پوشش گیاهی منحصر به فرد در كنار آب و هوای معتدل 
و ... از منظر توریسم داخلی و خارجی دارای اهمیت فراوان 

برای  مكانانتخاب بهترین  ،(. لذا80: 1374)رضوانی، باشد می
گردشگری در اطراف شهرها و كالن شهرها دارای اهمیت 

 باشد. می فراوانی
مناسب برای یک فعالیت در سطح شهر و یا  مكانانتخاب 

پایداری برای انجام یک طرح  های مجاور آن یكی از تصمیم
های مختلف  از دیدگاه مكانكه نیازمند تحقیق در  است  هگسترد

یابی نیاز به اطالعات و  مكاناز آنجا كه  ،چنین هم. باشد می
رگی از اطالعات جزئی برای معرفی اهمیت زیادی دارد، حجم بز

آوری، تركیب و تجزیه و تحلیل شوند  ی مختلف باید جمعها مكان
تا ارزیابی صحیحی از عواملی كه ممكن است در انتخاب تأثیر 

یابی فعالیتی است كه  مكان ،درمقیاس شهر ،. بنابراینباشندداشته 
ن مناسب های یک منطقه را از لحاظ وجود زمی ها و توانایی قابلیت

ی مكانهای شهر برای انتخاب  و كافی و ارتباط آن با سایر كاربری
دهد. این  كاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار میبا مناسب 

در یرد. گ میمباحث در مطالعات آمایش منطقه مورد بررسی قرار 
ریزی فضایی است مطالعات آمایش و بوم شناختی، برنامه ،این راستا

دم تعادل در ابعاد مختلف در سطوح ملی و كه برای كاهش ع
سلطانی، ) دكن ای، وضع موجود را به سمت مطلوب هدایت میمنطقه
1392 :64.)  

ای است برای ریزی آمایش و بوم شناختی منطقه، برنامهبرنامه
ها، راهبردها و پایدار فضایـی كه اهداف، سیاستتحقق توسعه 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  های اجرایی منطقه را در ابعادبرنامه
محیطی و كالبدی با توجه به توان اكولوژیكی منطقه را در زیست
(. توان اكولوژیكی یک 19: 1390رهنما و آقاجانی، ) دگیربر می
 شود میكه برای چه نیازی در نظر گرفته  این  بهبا توجه  مكان

یای های دن كه بتوان نیازمندی برای آن ،لذا. متفاوت خواهد بود
كنونی را بر آورده ساخت بایستی محیط مورد نظر مورد آمایش و 
ارزیابی قرار گیرد و این ارزیابی و سنجش باید درست و 

 (. 30: 1385مخدوم، ) داشب میك
ها با   بسته به نوع نیاز و كاركرد مورد نظر باید شاخص ،بنابراین

ررسی توجه به آن مورد ببا  مكانرهایی تلفیق شود تا توان معیا
ها و معیارها نسبت به نوع كاربرد متفاوت  قرار گیرد. این شاخص

سو  مناسب هم مكاندر جهت انتخاب  ها آنهستند اما  همه 
نیاز به داشتن اطالعات نیز استفاده از این شاخص ها  .شوند می

یابی به اطالعات نیازمند تحقیقات  دارد و دست مكانجامع  از 
تنها پس از تركیب،  دیگر، طرفی اشد. ازب میگسترده و جامع 

 مكانا ها آنآوری شده و ارزیابی  تجزیه و تحلیل اطالعات جمع
كلی می توان  طور بهیابی( وجود دارد.  مكانی)مكانگیری  تصمیم

مناسب جهت انجام یک فعالیت مشخص  مكانگفت كه انتخاب 
ای از ضوابط و شرایط به نام فاكتورهای  با توجه به تأثیر مجموعه

یابی تعیین خواهند شد. این ضوابط و شرایط با توجه به  مكان
نظرات متخصصین  اساس برو  ی محدوده مورد مطالعهها ویژگی
وزن داده و كمی  ها آناهمیت و ارزش  اساس برو هر یک  انتخاب

روند  اساس برپژوهش حاضر نیز . (45: 1384مهدی پور، ) دنشو می
 .است  هصورت گرفت مطرح شده،

 شهر كالن در گردشگری پایدار توسعهكه  به ذكر استالزم 
ن خود ای هك باشد و دینی می فرهنگی درویكر بر تأكید با مشهد

 ابعاد و آثار دارای فرهنگی تبادل های شیوه از یكی انعنو به
 امر بر فرهنگی امر تقدم بیانگر نیز لهأمس این .است متفاوتی

 یعوامل با یتقدس چنین. است گردشگری مبحث در اقتصادی
 در دائمی شدن سهیم، ها آنانس كامل غنای كه شامل است  ههمرا

 آزادی، ها ملت همه سرنوشت برابری، برداری بهره و آموزش
 تأیید و تصدیقو  وی شأن و هویت به احترام منظور به انسان
 پور) دشو می ها ملت اخالقی میراث به احترام و فرهنگی اصالت
 .(16: 1378 احمد،
 است پیوندی ،شدمطرح هایی كه رویكرد و كاركردها قعوا در
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 مفاهیم تقویت سببكه  دینی گردشگری و فرهنگی تبادل بین
 مذهبی شهر كالن اجتماعی كنش فضای در فرهنگی میان ارتباطات

 را خود بقای و دوام فرهنگی هر اساس این بر .شود می مشهد
 در گریگردش توسعه .یابد می ها فرهنگ سایر با برخورد در

 ای منطقه زییر برنامه ندیفرآ در تواند یمنیز  مشهد شهر كالن
 تیفیك بهبود و یمحل اشتغال جیترو برای ابزاری انعنو به

 زندگی و كیفیت منطقه مردم رفاه سطح ارتقاء و یزندگ یعموم
 امر نیاچنین  هم. (Fleisher, 2000: 100) دگرد محسوب

 یعمل گردشگری به هتوج قیطر از مطلوب نحو به تواند یم
 یكوشش گردشگری توسعه راهبرد با ای منطقه زییر برنامه .گردد
 ای منطقه توسعه جهت در ییفضا الگوی نیبهتر به دنیرس برای

 از یكل ستمیس کی به توجه با را یاهداف به یابی دست كه باشد یم
   (.Jansen,2002:520) ددار نظر مد یمل توسعه

 

 پیشینه پژوهش

 است  ههای زیادی نگاشته شد كتاب ،ضوع گردشگریدر باب مو
ی یزدی، قادری و زاهدی و... و آقایان رضوانی، سقایی، پاپل

های متعددی در این رابطه  های ستودنی در نگارش كتاب تالش
 است  هدر این مورد مقاالت متعددی نگاشته شد ،چنین ، همكردند

 نمود:ان نمونه می توان به موارد زیر اشاره عنو بهكه 
 ریزی برنامه" عنوان با ای مقاله در ،(1390)همكاران و ضرابی

: موردی مطالعه) Swot مدل از استفاده با گردشگری توسعه
 ظرفیت و ها جاذبه نقش بررسی به "(ممسنی نورآباد شهرستان

 گردشگران جذب در ممسنی نورآباد شهرستان گردشگری
 .(1-23: 1390 همكاران، و ضرابی) دپرداحتن

 نقش" عنوان با ای مقاله در ،(1390)همكاران و بار بکس
 مناطق شهری ساكنان زندگی كیفیت ارتقای در جنگ گردشگری

 با ،"TOPSIS مدل از استفاده با خوزستان، استان جنگیِ
 ،TOPSIS مدل و معیاره چند گیری تصمیم تكنیک از استفاده

 را ریبیشت پذیری آسیب كه نواحی روی بر جنگ گردشگران ثیرأت
 با مستقیم ارتباط ترینكم كه نواحی مقابل در و ندداشت جنگ از

 بندی رتبه به ،نهایت در كردند. بررسی ،را دارا بودند جنگ عامل
 همكاران، و بار سبک) دنپرداخت زندگی كیفیت نظر از ها ناشهرست
1390، 94-83.) 

 تحلیل" عنوان با ای مقاله در ،(1390)همكاران و رضوانی
 گردشگری با دوم های خانه گردشگری اقتصادی آثار ای مقایسه
: موردی مطالعه، پایدار توسعه رویكرد با روستایی، نواحی بر روزانه

 اقتصادی ثیراتأت بررسی به ،"تهران استان شمیرانات، شهرستان

 روزانه گردشگری الگوی و دوم های خانه گردشگری الگوی بین
 و رضوانی)ندپرداخت شمیرانات شهرستان روستایی نواحی در

 (.35-62 ،1390 همكاران،
 مدیریت" عنوان با ای مقاله در ،(1390)صفرآبادی و تقوایی

 جاذب شهری فضاهای ریزی برنامه بر كیدأت با شهری گردشگری
 یها توان بررسی به ،"شهركرمانشاه :موردیه مطالع ،گردشگر
 هكرمانشا شهر بالقوه های ظرفیتو  طبیعی ،فرهنگی تاریخی،

 این در آن مزایای از مندی بهره آن تبع به و گردشگر جذب برای
 صورت درحاكی از آن است كه  ها آنپرداختند. نتایج پژوهش  شهر

 به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مثبت آثار پویا، مدیریتی اعمال
 .(185-210 ،1390 ، آبادی صفر و تقوایی)داشت خواهد همراه

 

 روش انجام پژوهش
 هدف با ،تحلیلی  –توصیفی شناسی روش نظر از قتحقی این

 میدانی و اسنادی  شیوه دو به نیاز مورد های داده .است كاربردی
 ،ینظری مبان آوردن دست بهی برا ابتداء در. است  هشد آوری جمع

 از بندی پهنه در ثرؤم عواملیی ابتداء شناسایی و آمار و اطالعات
 هیته و اطالعات كردن روزبی براو سپس ی ها هناكتابخ روش
ی دانیم روش از ها نهیگزی بند تیاولوی چگونگ ،چنین هم و ها نقشه

بدست آوردن معیارها و زیر معیارهای  به منظور .است  هشد استفاده
ی برا ،سپس .است  هاز روش دلفی استفاده شد نیز ها آننهایی و امتیاز 

 در مؤثری ارهایمع ابتداء پژوهش نیا در اطالعات لیتحل و هیتجز
 با شده بود مشخصكه توسط كارشناسان ی گردشگری بند پهنه
(AHP) مراتبی سلسله لیتحل روش به توجه

و با استفاده از نرم  7
 . در پایان،دهی گردید وزن و بندی تیاولو expert choiceافزار 
 ها آنعوامل و وزن  این  بههای موجود در دهستان ابرده با توجه  پهنه

 و لیتحل ق،یتلف برای . سپس،است  هشدرار گرفته مورد تحلیل ق
 Overley توابع و GIS افزار نرم ازدر این پژوهش  ارهایمع میترس

 .است  هشد استفاده
 

 مورد مطالعه محدوده
 جغرافیایی، موقعیت مذهبی، مركزیت دلیل به مشهد شهر كالن 

 یرنظ كم نقاط از یكی باشد، كه دارا می فرهنگی و تاریخی پیشینه
 در گردشگری و زیارت توسعه اتمكانا از برخورداری نظر از كشور

 دارای مشهد شهر كالن ،اساس این بر .است فراملی و ملی مقیاس
 تاریخی، طبیعی، زیارتی، و مذهبی متعدد و متنوع های جاذبه و ها توان

های گردشگری  ، این پتانسیلچنین هممی باشد.  فرهنگی و اجتماعی
 و حال توسعه راستای در مؤثری بسیار نقش تواند یمشهر  این كالن

 نمایند. ایفاء آن اطراف و خود مشهد آینده

                                                           
7. Analytical Hierarchy process  
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نقش زیارتی مشهد اگرچه یک توان منحصر به فرد و جانشین ناپذیر  
به  كنولیشود.  میمشهد و پیرامون آن محسوب  شهر كالنبرای 

ی منظور كاهش مشكالت موجود و اعتال كیفیت و ارزش واالی دین
های  و فرهنگی آن الزم است كه روندهای جاری با توجه به نقش

و مجموعه شهری مشهد مورد هدایت و نظارت قرار  شهر كالنآتی 
نباید فراموش كرد كه یكی از محورهای توسعه  ،چنین گیرد. هم

در سطح ملی و فراملی توسعه  ها آنو اعتالی نقش  هاشهر كالن
اضاهای روزافزون گردشگران داخلی گردشگری با توجه به نیازها و تق

 (. 132:1388 فرنهاد،) استو خارجی 

ها نه تنها خدمات گردشگری را برای شهر كالنكلی،  طور به
قلمروهای عملكردی   منطقه خود تأمین می كنند، بلكه آن را به همه

مشخص كردن حوزه نفوذ گردشگری  ،رو از این .فرستند خود نیز می
، در ارتباط با شناخت نواحی ها آنلكردی ها و شعاع عمشهر كالن

ساماندهی و نامه ریزی برای برباشند.  میروستایی واقع در این حوزه 
پخش دوباره انباشت سرمایه در ارتباط با گردشگری الزامی است. در 

مشهد انجام دادند  شهر كالنپژوهشی كه مافی و سقایی در رابطه با 
اطراف این  كیلومتر 20/43 هكه محدود دست یافتندنتیجه  این  به

 شهر كالنان حوزه نفوذ گردشگری عنو بهرا می توان  شهر كالن
منابع  ،ینتر مهم(. از 34: 1387 سقایی، و مافی)مشهد  در نظر گرفت 

ها و  قله این حوزه نفوذ می توان به موارد های طبیعی در و جاذبه
شاندیز،  رقبه،های كارده، ط دره رود،  های هزار مسجد و بینالود كوه

چشمه سبز، چشمه گیالس، آبشار اخلمد ،  و... مكاناخلمد، فریزی، گل
میوه و گیاهان دارویی در های  باغ، ...غار مغان، غار اخلمد و، و...

مراكز ییالقی و تفرجی طرقبه، شاندیز، ابرده، مایان، و  ها دره رود
 .اشاره كرد زشک، كنگ و...

باالی گردشگری كه در حوزه نفوذ  ظرفیتیكی از مناطق دارای 
از  یان یكعنو بهو  است  همشهد قرار گرفت شهر كالنگردشگری 

 دهستان ابردهشود.  میمشهد محسوب  شهر كالنمناطق ییالقی 
با توجه به نبود مجالی برای پرداختن به نواحی و مراكزی  .اشدب می

 رفیتظو واجد  است  هقرار داشت دهستان ابرده حوزه نفوذ كه در
 یهای دارا شناسایی پهنه در پژوهش حاضر به .باشند گردشگری می

 .است  هپرداخته شداین دهستان قابلیت گردشگری در 
 

 ابرده دهستانی گردشگری ها های جاذبهی معرف

 بینالود شهرستان در هكتار 21227 بر بالغ مساحتی با این دهستان
 در كشوری قسیماتت جدید تغییرات در شهرستان نیا. است  هشد واقع

 و طرقبه بخش دو تركیب و از است  هرضوی قرار گرفت خراسان استان
 این شاندیز بخش در ابرده دهستان .است  هآمد وجود به زیشاند

 از ابرده دهستان .(1386 دولت، هیئت مصوبات) ددار قرار شهرستان
 از و شاندیز دهستان به شرقی شمال از و مكانگل دهستان به شمال
 اردوغش دهستان به غربی جنوب از و جاغرق دهستان به جنوب
 محله زشک، یروستا نه ه شاملدابر . دهستاناست  هشد محدود
سفلی، گراخک،  ابرده علیا، ابرده سفلی، زشک محله علیا، زشک
 این میان در. باشدمی معاون و كالته لیزی و حیطه زشک كالته

 دارای نفر 2694 و 3124 با و زشک علیا ابرده روستاهای روستاها،
 را جمعیت كمترین نفر 28 با لیزی كالته روستا و جمعیت بیشترین

 .باشد ا میدار

تقسیمات سیاسی در ابرده دهستان تینقشه موقع .1 شكل
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 جامع مسجد انجام شده در این پژوهشی دانیم مطالعات طبق
 برخوردار توجهی قابل تاریخی سابقه از صادق حاج مسجد و زشک
 قبرستان یک دارای زشک روستا نیز فوق موارد بر عالوه. ندهست

 و بناها روستا بافت از خارج در ،چنین هم. باشد می نیز قدیمی
 آن، های آتشكده و ابرده قلعه جمله ازی عیطب –یتاریخی ها مكان

 الماسی، چشمه ،یقلقل چشمه زشک، رباط حصار، قلعه كردی، قلعه
 وجود... و دل سم سنگ سفید، گسن كمربریده، سنگ نوجوز، چشمه

ی ها مكان. استی زیاد ارزش واجدی گردشگر لحاظ به كه دارد
 .است  همطرح شد ،1گردشگری این دهستان در جدول 

 

 جاذبه های گردشگری دهستان ابرده. 1جدول 
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 فرهنگی -ی تاریخی ها مكان

 مساجد
 مسجد جامع زشک

 صادق مسجد حاج

 قلعه های قدیمی

 قلعه ابرده

 قلعه كردی

 قلعه حصار

 بقایای رباط زشک

 ی طبیعی گردشگریها مكان

 چشمه ها

 قلی چشمه قل

 چشمه الماسی

 چشمه نوجوز

 ژئوتوریسم در قالب  سنگ ها و باورهای محلی

 سنگ كمربریده

 سنگ سفید

 دل سنگ سم دل

 

 ها یافته

 های سیستم كاربردكه  حاكی از آن است جهانی سوابق مطالعه
 گردشگری مدیریت در ریزی برنامه زمینه در جغرافیایی اطالعات

 توسعه كن،ولی. شد آغاز میالدی 1990 دهه اوایل در بار اولین برای
 سریع ها زمینه سایر در آن توسعه همانند زمینه این در آن كاربردی

 جهت در تواند این سیستم می كه گفت باید عمجمو در. است  هنبود
 به كمک و شاخص برآورد اطالعاتی، مختلف نیازهای برآورد
 زاده فرج) درو كار به یگردشگر فعالیت ارزیابی و پایش ،یریز برنامه
 (. 79:  1384 اصل؛
 های فعالیت توسعه برای مناسب نواحی شناسایی راستا نیا در

آن  كاربردهای ترین معروف و ترین گسترده ،ینتر مهم از یگردشگر
 واجد های پهنه آمایش و شناسایی برای پژوهش این در لذا،. باشد می

 قرار استفاده مورد سیستم این ابرده، دهستان در گردشگری ارزش

 این در گردشگری ارزش واجد های پهنه یابی مكان مراحل. گیرد می
 .است  هدر ادامه مطرح شد پژوهش

 

  يابی مكان در گذار تأثیر معیارهای يا عوامل شناسايی
 تأثیرگذار یابی مكان در كه معیارهایی یا عوامل انتخاب و شناسایی

 با شده شناسایی عوامل قدر هر. است  همطالع مهم مراحل از باشند می
 یابی مكان نتایج باشد داشته بیشتری تطابق زمینی های واقعیت
 پژوهش این در كه رهاییمعیا یا عوامل. بود خواهد تر بخش رضایت

 و طبیعی عوامل یعنی اصلی دسته دو به یرندگ می قرار استفاده مورد
 معیارهای زیر دارایاز معیارها  كدام هر شدند. تقسیم انسانی عوامل
 در توان می را معیارها زیر و معیارها این .باشند مینیز  خود خاص
 .نمود مالحظه 2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

گردشگری ظرفیت دارای های پهنه شناسایی در تأثیرگذار هایمعیار نمودار. 2شكل 
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  اطالعاتی های اليه گذاری ارزش
 سلسله فرآیند از اطالعاتی گذاری ارزش برای پژوهش این در

 تحلیل فرآیند در قدم اولین. است  هشد استفاده( AHP) مراتبی
 مورد موضوع از مراتبی سلسله ساختار یک ایجاد مراتبی سلسله
 ارتباط و ها گزینه ، معیارها ، ها هدف آن درباید  كه باشد می بررسی

 روش، این در بعدی مرحله پنج(. 3شكل ) دشون داده نشان ها آن بین
 وزن محاسبه (،4و  3معیارها )شكل ( اهمیت ضریب) وزن محاسبه

. الزم به ذكر است است( 7و  6، 5زیرمعیارها) شكل ( اهمیت ضریب)
 یا اهمیت معیارها و زیر معیارها بایستی معیارهاكه برای تعیین ضریب 

 قضاوت مبنای. شوند مقایسه یكدیگر با دو به دو صورت به فاكتورها
 واضع نام) ساعتی مقیاس به معروف كمیتی، 9 مقیاس امر این در

 دو به دو های مقایسه(. 15:  1380، زبردست)باشد می( مقایسه روش

معیارها  دودویی قایسهم جدول نام به   n×n سیماتر یک در
  .است  هشد صورت گرفته (2)جدول
 اهمیت ضریب معیارها، زیر و معیارها اهمیت ضرایب تعیین از بعد
 در ها گزینه از یک هر مرحله این در. نمود تعیین بایستی را ها گزینه
 آن خود با مستقیماً باشد نداشته زیرمعیار اگر و زیرمعیار هر با ارتباط
 9 مقیاس همان قضاوت آن مبنای. گیرد می قرار اوتقض مورد معیار

 با ارتباط در ها گزینه مقایسه در كه تفاوت این با است، ساعتی كمیتی
 لذا، .نیست مطرح است، تر مهم گزینه كدام بحث تنهایی به معیارها

 و است تر ارجح گزینه كدام كه شود می مطرح شكل این  به السؤ
با توجه به  . در این پژوهش،(135: 1388وفائی واكبری، ) چقدر؟

پوشش گیاهی مرتع بیشترین ضریب  ،ها ها در بین گزینه نتایج یافته
 .است  هاهمیت را به خود اختصاص داد

 

 ساعتی معیارها زیر و معیارها دویی دو مقایسه جدول.2 جدول
 توضیحات كیفی توصیف اهمیت درجه

 دیكسانن خصوصیات دارای عنصر دو هر كم اهمیت 1

 .اشدب می متوسط تا كم اهمیت دارای دیگر معیار به نسبت معیار یک متوسط تا كم اهمیت 2

 .است بیشتر اندكی دیگری به نسبت معیار یک قضاوت صحت و تجربه عامل متوسط اهمیت 3

 .اشدب می زیاد تا متوسط اهمیت دارای دیگر معیار به نسبت معیار یک زیاد تا متوسط اهمیت 4

 .است قویتر بسیار دیگری به نسبت معیار یک مورد در قضاوت صحت و تجربه میزان زیاد اهمیت 5

 .اشدب می زیاد خیلی تا زیاد اهمیت دارای دیگر معیار به نسبت معیار یک زیاد خیلی تا زیاد اهمیت 6

 .است محسوس نیز عمل در آن برتری و شود می پشتیبانی قویاً عنصر یک از زیاد خیلی اهمیت 7

 .اشدب می زیاد تا متوسط اهمیت دارای دیگر معیار به نسبت معیار یک شدید تا زیاد خیلی اهمیت 8

 .است تآیید مورد رده باالترین در دارد وجود دیگر معیار به نسبت معیار یک نفع به كه قرائنی مطلق اهمیت 9

 Malczewski,1999:183. و 1 44:  1379 ، ساعتی ال :مأخذ
 

 
 معیارها اهمیت ضریب تعیین دولج .3شكل

 

 

 معیارها اهمیت ضریب نمودارتعیین .4شكل

 

 

طبیعی عوامل معیار زیرمعیارهای اهمیت ضریب تعیین جدول. 5شكل
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 انسانی عوامل معیار زیرمعیارهای اهمیت ضریب جدول تعیین. 6شكل

 

 

 زیرمعیارها اهمیت ضریب نمودارتعیین. 7شكل

 

 ها گزینه یتاهم ضریب ینتعی. 3جدول

 گردشگری قابلیت اساس بر اهمیت ضريب زيرمعیار معیار

ار
عی

م
 

ی
ها

 
ی

یع
طب

 

 توپوگرافی
 5 متر 2000 مساوی یا بیشتر

 1 متر 2000 از كمتر

 شیب

 7 درصد 10-0

15-10 3 

 1 درصد 15 از بیشتر

 (آب منابع) هیدروگرافی

 رودخانه
 7 متر 50 از كمتر

 1 متر 50 مساوی یا بیشتر

 چشمه
 5 متر 30 از كمتر

 1 متر 30مساوی یا بیشتر

 (خطرزلزله) گسل
 5 متوسط

 1 باال

 گیاهی پوشش

 9 مرتع

 7 دیم زراعت

 3 باغات و آبی زراعت

 (خاك) ژئولوژی

 5 كوهستان

 7 ماهور تپه

 8 فوقانی تراسهای و فالتها

 1 مسیل بستر متفرقه اراضی

عیا
م

 ر
ی

ها
 

ی
سان

ان
 

 (راه) دسترسی

 اصلی راه
 7 متر 500 از كمتر

 1 متر 500 مساوی یا بیشتر

 فرعی راه
 5 متر 250 از كمتر

 1 متر 250مساوی یا بیشتر

 ها سكونتگاه از فاصله

 شهری
 7 متر 2000 از كمتر

 1 متر 2000 مساوی یا بیشتر

 روستایی
 5 متر 1000 از كمتر

 1 متر 1000مساوی یا بیشتر

 

 امتیاز گزینه، هر و معیار زیر یا معیار هر اهمیت ضرایب تلفیق از
 اصل از كار این برای. شد خواهد تعیین ها گزینه از یک هر نهایی

استفاده از  با كه شود می استفاده ساعتی مراتبی سلسله تركیب
 .است  همحاسب قابل ،1رابطه 
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 ساعتی مراتبی سلسله تركیب. 1رابطه 

 یا معیارها با گزینه ارتباط به توجه با و هاگزینه نهایی امتیاز اساس
البته الزم به . شود می انتخاب با اولویت یا بهینه گزینه معیارها، زیر

 مكانا مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند های مزیت از ذكر است كه یكی
 ضریب تعیین برای شده انجام های قضاوت در سازگاری بررسی
 تشكیل در ،دیگر عبارت به. است ها شاخص زیر و ها شاخص اهمیت

 در سازگاری رعایت میزان معیارها، دودویی مقایسه ماتریس
 (.42:  1372 توفیق،) است مهم ها، قضاوت
 نظر در ها قضاوت در ناسازگاری بررسی برای ساعتی كه یزمیمكان

 2 تابع اساس بر سازگارینا ضریب نام به ضریبی محاسبه ،است  هگرفت

 2 تابع اساس بر ناسازگاری ضریب نام به ضریبی محاسبه ،است  هگرفت
 بودن، تصادفی شاخص به ناسازگاری شاخص تقسیم از كه است

 باشد، 1/0 مساوی یا تر كوچک ضریب نای هچ آنچن. شود می حاصل
 در بایددر غیر این صورت  است، قبول مورد ها قضاوت در سازگاری

 (.83:  1379 پورطاهری،) دشو نظر تجدید ها وتقضا
یزم از رابطه مكانبرای محاسبه شاخص ضریب ناسازگاری در این 

شاخص در این پژوهش از نرم  این  بهبرای محاس) دشو استفاده می 2
 (.است  هاستفاده شد expert choiceافزار 

 

ناسازگاری ضریب                                                   
 

  حداكثر ویژه مقدار =                                                         ناسازگاری شاخص                                        
 

 ضریب ناسازگاری. 2رابطه 

 دار معنی زمانی ناسازگاری شاخص باال، توضیحات به عنایت با
 سه مساوی یا بیشتر معیارها زیر یا معیارها تعداد كه بود خواهد
 طبیعی عوامل زیرمعیار، مورد در تنها شاخص نای هنتیج در.باشد
توسط  شده با توجه به محاسبات صورت گرفته بود. خواهد دار معنی

 مساوی ناسازگاری ضریب (8شكل) Expert Choiceنرم افزار 
 نیازی و است قبول مورد ها اوتقض در سازگاری ،لذا .باشد می 07/0
 .اشدب مین ها قضاوت در نظر تجدید به

 

 

 

 

 

 

نمودار ضریب ناسازگاری زیر معیار عوامل طبیعی.  8شكل
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 های اطالعاتی و شناسايی مناطق مستعد تلفیق اليه
های گردشگری،  یابی برای فعالیت مكانسومین مرحله از مراحل 

های  ا توجه به ساختار رقومی دادههای اطالعاتی است. ب تلفیق الیه
های  الیهآوری شده،  ، اطالعات توصیفی جمعچنین مورد استفاده و هم

كن در مجموع دو حالت اصلی آن با متفاوت است، ولیاطالعاتی 
در این ستری یا سلولی قابل انجام است. های برداری و ر فرمت

ها و  یهبرای تلفیق ال GISپژوهش از فرمت برداری  و نرم افزار 
 . است  هبندی استفاده شد تولید نقشه پهنه

 
 نقشه هیدروگرافی )منابع آب( .9شكل 

 
نقشه شیب . 10شكل 

شكل 

 نقشه توپوگرافي )مأخذ: نگارندگان( :9
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 نقشه پوشش گیاهی  .11شكل 

 

 

  نقشه خطر زلزله. 12شكل 
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 نقشه توپوگرافی  .13شكل 

 

 نقشه حریم راه  .14شكل 



 91                                  1398 پاییز و زمستان، 20پیاپی، 2شماره ، دهمسال شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش

 

 

 

 وژی )خاك( نقشه ژئول. 15شكل 

 

ها نقشه فاصله از سكونتگاه. 16شكل 
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 بندی مناطق مستعد  اولويت  
(، نقشه overlyها با استفاده از تابع همپوشانی ) نتیجه تلفیق الیه

 از پسكه  ی اراضی بر حسب قابلیت گردشگری استبند پهنه
 تیاهـم بیضر اعـمال با پهنه هر كه یازیامت شدن مشخص

 دست به یعدد شاخص اساس بر دهد یم ختصـاصا خود به ـارهایمـع
 سه به قابلیت گردشگری لحاظ به را محدوده ،چنین هم .است  هآمد

 های پهنه ،(درصد15) گردشگری برای باال ظرفیت با های پهنه دسته
 با های پهنهو باالخره ( درصد2) گردشگری برای متوسط ظرفیت با

 .است  هكرد یدبن طبقه ،(درصد 83) گردشگری برای كم ظرفیت
با توجه به  19توان در شكل  اراضی دهستان ابرده را می ظرفیت

 مالحظه نمود.مطالعات پژوهش 

 

 ها های آماری پهنه مشخصه. 5جدول 
 2201 ها تعداد پهنه

 82/3 میانگین

 4/26      میانه

 53/4 مد

 87/0 انحراف معیار

 76/0 واريانس

 07/1 حد اقل امتیاز

 51/5 یازحد اكثر امت

 

 

 ها پهنه نرمال نمودار .17شكل 

 

 

 های گردشگری دهستان ابرده نمودار درصد انواع پهنه. 18شكل 
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نقاطی كه ارتفاع بیش از  ،دهد نشان می ،19طور كه شكل  همان
از  یشامتیاز نهایی بدارای  دارند،درصد  15شیب  باالی  بامتر  2000

باالی گردشگری و  ظرفیتبا  های د. در ناحیه پهنههستن  04/4تا 
باشند،  می مسیرهای ارتباطیهایی كه در مجاورت منابع آب و  پهنه

در ناحیه اكثرا  ها آن چنین است. هم 04/4تا  6/3بین  ها آنامتیاز 
الزم به ذكر ند. ا متوسط گردشگری قرار گرفته ظرفیتهای با  پهنه

است در  6/3تر از كم ها آنكه امتیاز نهایی  هایی مابقی پهنه است كه
با توجه به  پایین گردشگری قرار دارند. ظرفیتهایی با  ناحیه پهنه
درصد اراضی موجود در دهستان ابرده دارای  15بندی نیز  نقشه پهنه

صورت مرتع با  این اراضی بیشتر به ظرفیت باالی گردشگری بوده كه
درصد با درجه خطر  10نوع خاك تپه ماهوری و دارای شیب زیر 

باشند. لذا، با رعایت شرایط و ضوابط استقرار هر  ذیری متوسط میپ

توان مورد بهره برداری برای كاربری مرتبط با گردشگری  كاربری می

درصد اراضی دارای ظرفیت متوسط  2قرار گیرند. از سوی دیگر، 
گردشگری هستند. به عبارتی با رعایت تدابیری مانند رعایت اصول 

گیری از خطرات احتمالی مانند سیل، زلزله، سازی برای جلو مقاوم
تأمین خدمات و تسهیالت مانند دسترسی و منابع آب و... در آن 

درصد اراضی نیز  83برداری قرار گیرند.  توانند مورد بهره اراضی، می
البته این بدان معنی نیست  باشند. دارای ظرفیت پایین گردشگری می

های  توانند برای فعالیت یاراضی دارای ظرفیت پایین گردشگری نم
گردشگری مورد بهره برداری قرار گیرند. به عبارت دیگر، قابلیت 

توان از این اراضی  این اراضی از دو دسته قبل كمتر است و می
های موضوعی،  های اسكی، باغ هایی مانند پیست برای فعالیت

های فرهنگی و حفاظتی، كوهنوردی و مسیرهای دوچرخه  محوطه
 فاده نمود. و... است

 

 

 ظرفیتبندی اراضی بر حسب  نقشه پهنه .19شكل 

 

 گیري  نتیجهو  بحث
نزدیكی به  با توجه به شرایط منحصر به فرد دهستان ابرده از قبیل

آن، محیط بكر طبیعی،  ذشهر مشهد و قرار گرفتن در حوزه نفو كالن
ان این دهست ،های اقلیمی و آب و هوایی، پوشش گیاهی و... یژگیو

های این دهستان  های باالی گردشگری و تمامی پهنه دارای قابلیت
بالقوه،  ظرفیتبراساس از طرفی،  .باشد واجد اهمیت گردشگری می

 دهد می نشان مطالعه نتایجرا در سه دسته تقسیم نمود.  ها آنتوان  می
 2باال و  ظرفیتدهستان ابرده دارای  درصد اراضی موجود در 15كه 

پایین  ظرفیتی ادرصد دار 83متوسط و ظرفیتدارای درصد اراضی 
توان  هر پهنه می ظرفیتبا توجه به قابلیت و  ند.باش گردشگری می

 كاربری خاصی را برای آن پیشنهاد نمود. 
 و سپس مشخص را هدف یها یكاربر دیبا ابتداء منظور  نیا یبرا
 یاصل گروهسه  قالب در طرح محدوده یبرا یشنهادیپ یها یكاربر
 ریز شرح به را توسعه نقاط و توسعه یمحورها توسعه، یها پهنه
 ی نمود.بند طبقه
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 تیقابل اساس بر یشنهادیپ یها یكاربر یبند طبقه نمودار. 20شكل 

 راهکارها
كاهش آثار پایدار و  توسعهراهكارهای پیشنهادی در جهت   

 :اشدب میبه شرح زیر  توسعه گردشگری محیطی زیست
 مبنای  ن كاربری با توجه به حداقل تغییرات در محیط و برتعیی

 ؛موجود هر محدوده ظرفیت
  ؛های دارای ارزش و پهنه ها مكانحفظ آثار فرهنگی اولویت 
 گی و های محیطی و حداكثر هماهن طراحی با توجه به ویژگی

 ؛تلفیق با طبیعت
 ها از هر نوع  ی بستر رودها و مسیل و حریم چشمهساز سالم

محیطی و ساخت و سازهای بی مورد در این  ی زیستآلودگ
 ؛ها دودهمح
  توسط ها  مسیر رودها و چشمههای بصری  زیباییاستفاده از

 ؛روی مسیرهای پیاده

  جلوگیری از احداث مسیرهای ارتباطی جدید با هدف كاهش
 موجود؛مسیرهای حداكثر استفاده از تخریب محیطی و تاكید بر 

 گونه تغییر ا هراز احداث هر كاربری یقبل محیطی  ارزیابی زیست
  ؛در محیط

  ها و ساخت وسازهای خرد و جزئی  از تفكیک پهنهجلوگیری
 ؛مختلف توسط افراد

 تعاونی یا از طریق فروش  صورت بهمشاركت مردم  توسعه منطقه
 ؛درسهام توسط یک شركت ما

 های  ه فاضالب برای جلوگیری از آلودگیطراحی سیستم شبك
 ؛ت االرضیهای سطحی و تح ه شدن آبمحیطی و آلود

  افزایش پوشش كاشت درخت و انجام عملیات آبخیزداری برای
 .ل مشكالت تأمین آب در منطقهها و ح گیاهی و كنترل سیالب

 

 

 

 منابع 
 .ای، بنیاد نشر قرآن مهدی الهی قمشه  ترجمه (،1367) قرآن،  .1

(، 1394، )ساالر ،كهزادی و پگاه زدی ،یای، سیع ،زاده میابراه  .2
 از رییگ بهره با سمیاكوتور داریپا توسعه راهبردی زییر برنامه
، كردستان استان: موردی مطالعه SWOTوANP یقیتلف مدل
  .13-26 :15، فضا ییایجغراف شیآما مجله

، روانشناسی اجتماعی كاربردی(، 1370، )استوارتازكمپ،   .3
 ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس. 

 ،AHP گیری به روش تصمیم (،1379، توماس، ) ساعتی ال  .4

 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.ترجمه اللهیار افشار ، 
گردشگری (، 1385، )، سقایی، مهدیحسین، محمدپاپلی یزدی. 5

 ، انتشارات سمت. )ماهیت و مفاهیم(

 در جهانگردی توسعه های دیدگاه(، 1387) احمد، احمد، پور. 6
 جغرافیایی، های پژوهش فصلنامه ،ایران اسالمی جمهوری نظام
 .9- 22 :38و  37
كاربرد روشهای تصمیم گیری (، 1389پور طاهری ، مهدی، ). 7

 ، انتشارات سمت.چند شاخصه در جغرافیا

تحلیلی بر توسعه (، 1391زنگنه، مهدی، ) ،تقوایی، مسعود. 8
 -، نشریه علمیگردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد

 .89-112: 42جغرافیا و برنامه ریزی، پژوهشی 
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 گردشگری مدیریت(،1390، صفرآبادی، اعظم، )مسعود تقوایی،. 9
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