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دریافت مقاله ،1393/6/12 :پذیرش مقاله 1393/11/1
چکیده
پژوهش حاضر به مکانیابی سایتهای گردشگری شهر بندرعباس برای ایجاد فضاهای
توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی و بررسی
الیههای جغرافیایی شهر بندرعباس میپردازد .هدف مطالعۀ حاضر این است که با توجه به
معیارها و الیههای اطالعاتی موجود در فرایند برنامهریزی گردشگری شهر ساحلی بندرعباس
مکانهای مستعد جهت احداث پروژههای گردشگری تعیین شوند .برای مکانیابی سایتهای
گردشگری شهر بندرعباس الیههای محدودة ساحل ،تأسیسات گردشگری و هتلهای موجود،
حملونقل و پارکهای موجود ارزیابی شده ،و وزن و ارزش هریک از این الیهها در نظر گرفته
شده است .این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی است .درنهایت ،با
بهرهگیری از مدل تصمیمگیری تحلیل سلسلهمراتبی مکانیابی مناسب برای ایجاد پروژههای
گردشگری مشخص شد و با تجزیه و تحلیل انجامشده ،با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی ،مستعدترین نقاط در نزدیکی محدودة ساحل و کماستعدادترین منطقه منطبق بر
اراضی که فاصلۀ زیادی از محدودة ساحل دارند تعیین شد .بااینحال ،مکانیابی مناسبتر
مستلزم معیارها و استانداردهای دقیقتر برای تصمیمگیری و برنامهریزی گردشگری شهری
است .در واقع ،چالش اساسی در مدیریت گردشگری شهری بندرعباس فقدان استانداردها و
معیارهای مناسب جهت احداث سایتهای گردشگری است .این امر مستلزم ساختار سازمانی
و مدیریتی مناسب و همچنین سلسلهمراتبی از برنامهریزی و طراحی فعالیتها در راستای
توسعۀ پایدار گردشگری با رعایت همۀ استانداردهاست.

کلیدواژگان :برنامهریزی شهری ،پروژة گردشگری ،شهر بندرعباس ،مکانیابی گردشگری.

* نویسندۀ مسئول09357671717 :

Email: a.sima.taheri@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،گردشگری شهرهای ساحلی از فعالیتهای مهم توریستی جهان است که با رشد شتابندۀ خود به امری چندمنظوره
تبدیل شده است؛ بهطوری که توسعۀ توریسم و تفریحات مربوطه از عوامل مؤثر در شکلدهی الگوی توسعۀ نواحی
ساحلی و تأمینکنندۀ مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و محیطی بسیاری برای میزبان است.
توریسم ساحلی از انواع قدیمی گردشگری است که خواستار سرمایهگذاریهای عمده در زمینۀ زیرساختها و ایجاد
تسهیالت و برنامهریزی توسعۀ پایدار گردشگری است.
هتلها و امکانات خدمات گردشگری بخش جداییناپذیر ساختار شهر و سفرهای تجاری و تعطیالتی در شهرها
هستند .موقعیت مکانی هتلها و امکانات گردشگری ،بهخصوص به دلیل ارتباط با سیستم حملونقل و سایر جاذبههای
گردشگری ،هنوز هم موضوع مهمی در برنامهریزی گردشگری شهری است (اینسکیپ.)1391 1
روش تحلیل سلسلهمراتبی یکی از تکنیکهای قدرتمند تصمیمگیری چندمعیاره است که در سال  1980از سوی
محققی به نام توماس ساعتی 2ارائه شد .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از فرایندهای جامع طراحیشده برای
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است ،زیرا با این روش فرمولهکردن مسئله به صورت سلسلهمراتبی فراهم میشود.
همچ نین ،امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مسئله وجود دارد .در این فرایند ،گزینههای مختلفی
در برنامهریزی دخالت میکنند و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها وجود دارد .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
با تجزیۀ مسائل مشکل و پیچیده آنها را به شکلی ساده تبدیل میکند و به حل آنها میپردازد .در این روش ،مسئلۀ
تصمیمگیری به سطوح مختلف هدف ،معیارها ،زیرمعیارها ،و گزینهها تقسیم میشود تا تصمیمگیرنده بتواند بهراحتی در
کوچکترین تصمیم دقت کند .برای ساختن مدل تصمیمگیری در باالترین سطح هدف و در سطح یا سطوح میانی
معیارها و در سطح پایین گزینهها گذاشته میشوند (عطائی 179 :1389ـ .)180سیستم اطالعات جغرافیایی  3GISنیز با
داشتن ابزارهای بهینۀ تحلیل و ترسیم حرفهای و خاص ،در اجرای طرحهای مکانیابی با استفاده از معیارهای تعیینشده
از روش  ،4AHPبه تحلیل فضایی موقعیتها میپردازد.
پژوهش حاضر به چگونگی تصمیمگیری برای استقرار سایتهای گردشگری با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
و سیستم اطالعات جغرافیایی  GISبه بررسی الیههای جغرافیایی شهر بندرعباس میپردازد تا پاسخگوی سؤاالت زیر
باشد :در فرایند تصمیمگیری توسعۀ گردشگری شهر بندرعباس چه معیارهایی باید در نظر گرفته شود؟
و با توجه به معیارهای موجود چه مکانهایی مستعد احداث پروژههای گردشگریاند؟

مبانی نظری پژوهش
یکی از چالشهای مدیریت مقصد گردشگری کمک به جوامع برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در توسعۀ گردشگری است.
بررسیها نشان میدهد مقصدهای گردشگری باید از شرایط زیر برخوردار باشند:
 .1ساختار سازمانی و مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به انتظارات جوامع توسعه دهند؛
 .2سلسلهمراتبی از برنامهریزی و طراحی فعالیتها را انجام دهند؛
 .3عمیقا درگیر بازاریابی باشند؛
 .4محصول گردشگری را بهمنزلۀ رکن اساسی فرایند توسعۀ گردشگری ببینند؛
1. Edward Inskeep
2. Thomas Saaty
3. Geographical Information System
4. Analytical Hierarchy Process

مکانیابی سایتهای گردشگری شهر بندرعباس جهت ایجاد فضای توریستی
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 .5هدف اقتصادی و محیطی مکانها و مقصدها را تأمین کنند (تقوایی و اکبری .)195 :1387
عوامل و جاذبههای پشتیبان زیربنایی را برای ایجاد یک مقصد موفق گردشگری فراهم میکنند .عوامل تقویتکننده
و بهبودبخش عوامل رقابتیاند که یا تعدیلکننده ،اصالحکننده ،کاهنده ،و حذفکننده یا تقویتکننده ،افزایشدهنده ،و
تحکیمکنندۀ اثر سایر عوامل ازجمله سیاستگذاری ،برنامهریزی ،و توسعۀ مقصد و مدیریت مقصدند .این عوامل باید در
چارچوب استقرار منابع بهمنزلۀ عوامل کلیدی دیده شوند .سیاستگذاری ،برنامهریزی ،و توسعۀ مقصد فرایندی عقالنی
است که از اطالعات ،قضاوت ،و بازنگری برای تصمیمگیریها در سطح کالن با توجه به نوع مقصد مطلوب ،میزان
عملکرد مداوم ،تغییرات مربوط به ماهیت بازدیدها و ویژگیهای فیزیکی مقصد در دستیابی به مقصد مورد انتظار
سرمایهگذاران و ...استفاده میکند .مدیریت مقصد بیشتر فعالیتی در سطح خرد است که در آن همۀ سرمایهگذاران
مسئولیتهای فردی و سازمانی خود را برای درک چشمانداز سطح کالن ،که در سیاست ،برنامهریزی ،و توسعۀ مقصد
گنجانده شده است ،هر روز انجام میدهند .موضوع درخور توجه این است که هر مقصد رقابتی تصادفی ایجاد نمیشود،
بلکه به محیطی برنامهریزیشده نیاز دارد که در آن انواع مناسب توسعۀ گردشگری ترغیب و تسهیل میشوند .سیاست
گردشگری کلید ایجاد چنین محیطی است .برنامهریزی راهبردی ،اساس برنامهریزی ،سیاست ،و توسعۀ مقصد است.

اجزای برنامهریزی ،سیاستگذاری ،و توسعۀ مقصد چارچوبی برای هر مقصد رقابتی ایجاد میکند.
برنامهریزی و طراحـی تفرجـیـ فراغتـی و تعییـن توانهـای محیطـیـ انسـانی بـرای توسـعۀ صنعـت گردشـگری
فراینـدی اسـت کـه اوقـات فراغـت افـراد را بـه فضـا و مـکان (محیط) مرتبـط میسـازد .ایـن برنامهریزی هنـری
اسـت کـه مفاهیم و روشهـای مربوط به گرایشهای علمـی متعدد را بـرای فراهمکردن فرصتهای فراغتیـ
گردشـگری جمعی و خصوصی در شـهرها و پیرامون آن اسـتفاده کرده اسـت (میکائیلی .)1379
بهطورکلی ،فضای گردشگری شهری فضایی است که منابع توریسم در آن وجود دارد و الگوی رفتاری گردشگران
تابعی از منابع گردشگری مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات است که تبلور آن فضای توریسم را شکل
میدهد و در شهرهای ساحلی محدودۀ ساحل از مهمترین جاذبههای است که در شکلگیری فضای گردشگری نقش
مهمی دارد .ازاینرو ،با اینکه تعمیم اصول و مبانی متقن در برنامهریزی گردشگری شهری دشوار است ،مالحظات
بنیادینی در برنامهریزی گردشگری شهری وجود دارند که عبارتاند از:
ـ اهمیت احداث پروژههای گردشگری به سمت سواحل ،به گونهای که حریم سواحل رعایت شود تا عالوه بر حفظ
سیمای طبیعی سواحل ،فضای کافی برای استفادۀ تفریحی مهمانان مجتمعهای تفریحی و عموم مردم از ساحل
وجود داشته باشد؛
ـ هتلها و سایر اماکن اقامتی باید در مناطق قابل دسترسی ساخته شوند .همچنین ،این هتلها باید در محیطی زیبا،
با امنیت باال و نزدیک به چند جاذبه ،مرکز خرید ،رستوران ،و یا تسهیالت تفریحی و سرگرمی ایجاد شوند؛
ـ دربارۀ مورد قبل امکانات اقامتی ،جاذبهها ،و سایر تسهیالت و خدمات گردشگری را باید دستهبندی کرد ،به گونهای
که در مسیرهای پیادهروی گردشگران قرار داشته یا بهراحتی با استفاده از حملونقل عمومی در دسترس باشند؛
ـ مهیا کردن طیفی از امکانات اقامتی و سایر تسهیالت و خدمات گردشگری براساس تطابق کیفیت و قیمت و
بازارهای هدف؛
ـ مهیاکردن سیستم حملونقل عمومی مناسب و کارآمد بهطوریکه اماکن اقامتی را به جاذبهها و تسهیالت متصل
کند و یا ارائۀ خدمات تاکسیرانی مطمئن؛
ـ در صورت نیاز ،ارتقای سیمای شهری با ایجاد مناظر ،سبکهای معماری جذاب ،و پارکها و فضای باز (اینسکیپ
239 :1391ـ.)240
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عوامل ذکرشده بهمنزلۀ منابع گردشگری نقش اساسی در شکلگیری فضای گردشگری دارند .بااینحال ،بایستی به
نحوۀ استقرار این منابع توجه ویژهای شود .بنابرایـن ،اکثـر برنامهریزان فضایی با موضوعاتی مانند توسـعۀ گردشـگری،
حفـظ مناظر زیبای طبیعی ،گسـترش مناطق حفاظتشـدۀ زیسـتمحیطی ،مکانیابی مراکز خدماتی ،دهکدههای
گردشـگری و سـاحلی ،واحدهـای تولیـدی ،انبارهـا ،و ...سـروکار دارنـد .رهیافـت پایـه بـرای مکانیابـی محل اسـتقرار
هریـک از این فعالیتهـا ،مسـتلزم در نظر گرفتـن مجموعهای از عوامـل محدودکننده مانند دسترسـی به منابع ،راههـا،
بازارها ،زمینهای مناسـب ،و ...اسـت (فرجی سـبکبار .)1384
شناسایی نواحی مناسب برای توسعۀ گردشگری از مباحث مهم برنامهریزان گردشگری است .برنامهریزی فعالیتهای
گردشگری نمیتواند از یافتن مکان مناسب برای ایجاد زیرساختهای گردشگری غافل باشد (بیرانوند  )1387و این امر
زمانی امکانپذیر است که محقق بتواند با توجه به اولویتها ،ارتباط علمی و منطقی مناسبی میان اطالعات و دادههای
بهدستآمده از کارشناسان مرتبط با این موضوع برقرار کند (رضویان .)50 :1381
سیستم اطالعات جغرافیایی  GISجهت شناسایی جاذبههای طبیعی و فرهنگی و برنامهریزی اکوتوریسم
) (Banergee et al 2002و در برنامهریزی ،مکانیابی فضایی ،و مسیریابی بهینۀ جریانهای توریستی (فرجزاده )1384
بهکار میرود.
بـه سـبب نقـش و تأثیـر شـاخصها و پارامترهـای متنـوع و زیـاد در مکانیابـی ،امـروزه سـعی شده اسـت بـا
اسـتفاده  GISیـا بـه روش ترکیبـی بـا کمـک دیگـر مدلهـا ،مکانیابیهای علمیتـر و واقعیتـری انجـام شـود.
بنابرایـن ،برنامهریزان در مبحث گردشـگری بایـد به دنبال مدلها و روشهای ترکیبی سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی
باشـند (بیرانونـد  )1387کـه میتواند بـرای تعیین بهتریـن مکانها بـرای مقاصد جدید گردشـگری اسـتفاده شـود
).(Guan et al 2001
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای تعیین مکان مناسب به منظور استقرار فضاهای گردشگری هنگامی که عمل
تصمیمگیری با چند گزینۀ رقیب و چند معیار تصمیمگیری روبهروست میتواند استفاده شود .از طرفی دیگر ،سیستم
اطالعات جغرافیایی  GISانواع اطالعات مربوط به تسهیالت توریستی ،پارکهای ملی ،راهها ،آمار ،و مانند آنها را به
صورت یکپارچه در اختیار متقاضی قرار میدهد که با در نظر گرفتن معیارهای تصمیمگیری به شناخت مکانها و
موقعیت مکانهای توریستی مناسب برای توسعۀ آتی کمک میکند ).(Dondo et al 2003
همچنین ،برنامهریزان میتوانند از  GISدر ترکیب الیههای مختلف و مکانیابی سایتهای گردشگری استفاده کنند
و به کمک آن حتی میتوانند جهت توزیع امکانات ،تخصیص منابع ،اعتبارات ،و همچنین تأسیس و تجهیز امکانات
استفاده کنند (کریمی و محبوبفر .)1390
مکانیابی صحیح و بهینۀ کاربریهای مختلف زمین با استفاده از ابزار ،تکنیکها ،و مدلهای علمی و متناسب با
اصول و قواعد برنامهریزی میتواند در حل مسائل کاربری زمین ،کارآمد و مؤثر باشد ،زیرا نادیدهگرفتن استعداد طبیعی
سرزمین و توان اقتصادیـ اجتماعی در فرایند بهرهبرداری و بهرهوری از این مناطق با توجه به گسترش شتابان
گردشگری طبیعت در مناطق ساحلی و آسیبپذیری بالقوۀ آنها ،موجب صدمات جبرانناپذیری خواهد شد .ازاینرو ،برای
جلوگیری از ضایعشدن سرزمین ،باید بخشهایی از زمینهای همجوار با ساحل برای کاربری تفرج در نظر گرفته شود که
ویژگیهای طبیعی منطقه را نمایان میکند و سپس این ویژگیها با عوامل اقتصادیـ اجتماعی منطقه تطبیق داده شود
)مخدوم .)1380
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محدودة مطالعهشده
محدودۀ مطالعهشده در پژوهش حاضر شهر ساحلی بندرعباس است .شهر بندرعباس با مختصات ″53′11°27 :شمالی
 ″7′22°54شرقی ،وسعت  217هزار و  316کیلومتر مربع و جمعیت  448هزار و  861نفر مرکز استان هرمزگان است.
این شهر ساحلی با برخورداری موقعیت تجاری ،جاذبههای طبیعی ،و آب و هوای مساعد در فصل زمستان و ایام نوروز،
گردشگران بسیاری را به خود جذب میکند؛ بهطوریکه ،طبق آمار مرکز میراث فرهنگی استان هرمزگان طی سالهای
 91تا  93در این ایام حدود  9میلیون گردشگر وارد شهر شده و حدود  7میلیون گردشگر در شهر اقامت داشتهاند.

شکل .1نقشۀ شهرستان بندرعباس

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی است .شیوۀ تحقیق برای مکانیابی مناسب به این صورت
است که ابتدا پارامترهای بنیادی مؤثر در مکانیابی کاربریهای گردشگری را تعیین کرده ،پس از تهیۀ الیهها براساس
ضوابط در  GISهریک از آنها را به  Rasterتبدیل میکنیم .برای مشخصکردن پارامترها و معیارهای بنیادی در
مکانیابی گردشگری از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی استفاده میکنیم.
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با ساختن نمودار سلسلهمراتبی شروع میشود .پس از محاسبۀ ضریب اهمیت معیارها و
محاسبۀ نرخ سازگاری سیستم مناسبترین گزینه انتخاب میشود (جمال محمدی و همکاران  .)137 :1392برای
بهدستآوردن وزن نهایی هر الیه و ( CRنرخ ناسازگاری) ،که باید کمتر از  0/1باشد ،باید به تهیۀ ماتریس مقایسۀ زوجی
دوبهدو اقدام کرد که برای این کار از نرمافزار  Choice Expertاستفاده شد.

ساختن نمودار سلسلهمراتبی
اولین قدم در این فرایند ساختن نمودار سلسلهمراتبی مسئله است که معموال به ترتیب در آن هدف ،معیارها ،و در صورت
وجود زیرمعیارها و گزینهها قرار دارند.
وزندهی به پارامترهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پتانسیل جذب توریست مؤثر است:
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 .1تشکیل ماتریس مقایسۀ زوجی معیارها؛
 .2و محاسبۀ نرخ ناسازگاری سیستم با استفاده از برنامۀ Choice Expert؛
 .3محاسبۀ وزن نهایی الیهها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی.
پس از بهدستآوردن وزن نهایی ،به وسیلۀ منوی  Raster Calculationدر  GISالیهها را در وزن آنها ضرب
میکنیم تا مکانیابی مناسب برای ایجاد پروژههای گردشگری با مدل  AHPمشخص شود.

بحث و یافتهها
برنامهریزی مناطق ساحلی و دریایی نیازمند توجه به مالحظات خاصی است .منابع تفرجی طبیعی گردشگری ساحل و
دریا محدود به بخشهایی از ساحل و دریاست که ناحیۀ کرانهای 1خوانده میشود .این ناحیه از بخشهای خشکی مجاور
دریا ،که اغلب پوشیده از تلماسههای ساحلی است و پسکرانه 2خوانده میشود ،آغاز و تا آبهای ساحلی ،که حدود ده
متر عمق دارند و آبهای نزدیک ساحل 3نامیده میشود ،امتداد مییابد (اکبری و قرخلو .)197 :1389
در مناطق ساحلی ،تسهیالت اصلی گردشگران باید به پشت خط پوشش گیاهی ساحل انتقال داده شوند .گاهی اوقات
منطقهبندی نواحی ساحلی به منظور جلوگیری از بروز تعارضات در فعالیتهای ساحلی و آبی مانند شنا ،موجسواری،
قایقرانی ،و غواصی صورت میپذیرد .در استفاده از محیط زیر آب باید اقدامات و قوانین حفاظتی و کنترل شدیدی از
جمله ممنوعیت کندن مرجانها ،ماهیگیری و نوع لنگرها ،محل لنگراندازی ،و رهاسازی زبالهها اعمال شود .مناطق
ساحلی و دریایی خاص را باید بهمنزلۀ پارکها و مناطق حفاظتشدۀ ساحلی حفاظت و برنامهریزی کرد .همچنین ،در
برنامهریزی تأسیسات و خدمات گردشگری ،تسهیالتی مانند هتلها باید به گونهای باشند که دسترسی مسافر به آنها
آسان باشد .گاهی در نزدیکی ایستگاههای اتوبوس و قطار نیز هتلهایی برای راحتی گردشگران احداث میشود
(اینسکیپ .)1391
شهر ساحلی بندرعباس به دلیل برخورداری از جاذبههای غنی گردشگری در سالهای اخیر به یکی از مقاصد مهم
گردشگری در فصول پاییز ،زمستان ،و بهار تبدیل شده است .بررسیها و مطالعات صورتگرفته حاکی از آن است که
کمبود مکان های تفریحی و توریستی و همچنین توزیع فضایی نامناسب تسهیالت گردشگری از میزان رضایتمندی
گردشگران کاسته است.
به رغم توان باالی گردشگری ،شهر بندرعباس در پاسخگویی به نیازهای گردشگران در جایگاه نامناسبی قرار دارد.
یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح جهت حل مشکالت ذکرشده و افزایش رضایت گردشگران ساماندهی الگوی نامناسب
گردشگران از طریق مکانیابی و احداث پروژههای گردشگری در مناطق مستعد شهر است.
در این پژوهش ،به منظور شکوفایی و استفادۀ بهینه از قابلیتهای گردشگری شهر بندرعباس و افزایش میزان
رضایت گردشگران طبق نظر کارشناسان گردشگری و با توجه به معیارهای استفادهشده در پژوهشهای مکانیابی
گردشگری برخی معیارها بررسی شدهاند .در جدول ،1معیارهای استفادهشده از سوی سایر محققان در زمینۀ مکانیابی
گردشگری نشان داده شده است.

1. shore area
2. back shore
3. near shore
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جدول .1معیارهای استفادهشده در پژوهشهای مکانیابی گردشگری
معیارهای استفادهشده

نوع پژوهش

منبع

تأسیسات خدماتی و رفاهی
راههای ارتباطی و حملونقل
مناطق زیستمحیطی
چشماندازهای طبیعی
فاصله از خط ساحلی
زمین ساخت (فاصله از گسل)
زمینشناسی
انسانی (فاصله از روستا و شهرها)
اقلیمشناسی (بارش)
جاذبههای توریستی
مراکز اقامتی پذیرایی
فاصله از راه آسفالته
فاصله از دریاچه
فاصله از روستاها
فاصله از مراکز خدماتی
شیب اراضی محدوده

مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحلی
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحلی
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحلی
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحلی
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحلی
مکانیابی فضای ژئوتوریستی
مکانیابی فضای ژئوتوریستی
مکانیابی فضای ژئوتوریستی
مکانیابی فضای ژئوتوریستی
مکانیابی زیرساختهای گردشگری
مکانیابی زیرساختهای گردشگری
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحل دریاچه
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحل دریاچه
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحل دریاچه
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحل دریاچه
مکانیابی دهکدۀ گردشگری ساحل دریاچه

دهقان 1392؛ آریانپور و همکاران1391 ،
دهقان 1392؛ آریانپور و همکاران1391 ،
دهقان 1392؛ آریانپور و همکاران1391 ،
دهقان 1392؛ آریانپور و همکاران،
دهقان 1392؛ آریانپور و همکاران،
جمال محمدی و همکاران1392 ،
جمال محمدی و همکاران1392 ،
جمال محمدی و همکاران1392 ،
جمال محمدی و همکاران1392 ،
ابراهیمزاده و همکاران1393 ،
ابراهیمزاده و همکاران1393 ،
تقوایی و همکاران1390 ،
تقوایی و همکاران1390 ،
تقوایی و همکاران1390 ،
تقوایی و همکاران1390 ،
تقوایی و همکاران1390 ،

در پژوهش حاضر ،با توجه به معیارهای موجود در جدول 1و با مطالعۀ اصول برنامهریزی گردشگری شهری جهت
مکانیابی سایتهای گردشگری در شهر بندرعباس از الیههای اطالعاتی موجود استفاده کرده و جهت ارزشگذاری
الیهها طبق نظر کارشناسان گردشگری و معیارهای استفادهشده در پژوهشهای مکانیابی گردشگری شهرهای ساحلی،
معیارهای موردنظر را بر مبنای چشمانداز طبیعی ،تأسیسات خدماتیـ تسهیالتی و راههای ارتباطی تعیین کردهایم و به
بررسی الیههای محدودۀ ساحل ،هتلها ،و تأسیسات گردشگری ،پارکها ،و فضای سبز و همچنین حملونقل
پرداختهایم .در جدول ،2معیارها و شاخصهای تصمیمگیری جهت احداث فضای توریستی آمده است.
جدول .2معیارها و شاخصهای مورد نظر در تصمیمگیری
معیار

شاخص

چشمانداز طبیعی
تأسیسات خدماتی تسهیالتی
راههای ارتباطی

محدودۀ ساحل
هتلها و تأسیسات گردشگریـ پارک و فضای سبز
حملونقل

جدول .3الیههای اطالعاتی برای مکانیابی پروژههای گردشگری
ردیف

معیارها

1
2
3
4

محدودۀ ساحل
تأسیسات گردشگری و هتلها
حملونقل
پارکها و فضای سبز

در فرایند تحلیل سلسلهمراتب ،بیشترین وزن به الیهای تعلق می گیرد که بیشترین تأثیر را در تعیین هدف دارد .به
عبارت دیگر ،معیار وزندهی به هر واحد اطالعاتی نیز براساس بیشترین نقشی است که در داخل آن الیه ایفا میکند
) .(Lopez & Zink 1991به عبارتی ،عواملی که تأثیر بیشتری در عملیات پتانسیلیابی توریسم دارد وزن باالتری به آن
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اختصاص داده میشود .در برنامهریزی گردشگری شهرهای ساحلی توجه ویژهای به سواحل معطوف میشود .در این
تحقیق ،به منظور اینکه اهمیت به جاذبه ها و مناظر طبیعی ساحل امر مهمی است بیشترین وزن را به الیۀ محدودۀ ساحل
دادهایم.
جدول .4ماتریس مقایسۀ زوجی معیارها
معیارها

محدودۀ ساحل

محدودة
ساحل

تأسیسات گردشگری

حملونقل

پارکها

وزن نهایی

1/448

2/0

2/8

0/392

1/429

2/0

0/275

1/4

0/194

تأسیسات گردشگری
حملونقل

محاسبۀ نرخ ناسازگاری سیستم با استفاده از برنامۀ  .Choice Expertهمانطور که در شکل 2مشاهده میشود ،وزن
نهایی هر الیه با توجه به ارزش آن الیه مشخص میشود و نرخ ناسازگاری مساوی صفر است و محدودۀ ساحل با وزنی
معادل  0/392بیشترین ارزش را دارد و پس از آن تأسیسات گردشگری و هتلها ،حملونقل ،و پارکها و فضای سبز
ارزشگذاری شدهاند.

شکل .2نرخ ناسازگاری

محاسبۀ وزن نهایی الیهها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
در این مرحله ،ابتدا پس از تهیۀ الیهها براساس ضوابط در  GISهریک از آنها را به  Rasterتبدیل میکنیم .اشکال 3تا
 6الیههای رستری محدودۀ ساحل ،تأسیسات گردشگری ،حملونقل ،و پارکها براساس توزیع فضایی آنها در شهر
بندرعباس هستند که براساس ضوابط  GISتهیه شدهاند .شکل 7نیز الیۀ رستری اراضی بایر است.
شکل 3نقشۀ رستری توزیع فضایی محدودۀ ساحل است .همانطور که در نقشه مشاهده میشود ،مقیاس
مشخصشده برای فاصلۀ محدودۀ صفر تا  200متری ساحل 200 ،تا  400متری 400 ،تا  1000متری 1000 ،تا 2000
متری و فاصلۀ بیشتر از  2000متر در الیهها و رنگهای متفاوت به نمایش گذاشته شده است.
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شکل .3توزیع فضایی محدودة ساحل

در شکل ،4نقشۀ رستری توزیع فضایی تأسیسات گردشگری و پذیرایی و هتلهای موجود در شهر بندرعباس و
محدودۀ فواصل مشخصشده تا این مکانها نشان داده شده است .در این نقشه ،مقیاس فاصلۀ معین همانند نقشۀ
محدودۀ ساحل است.

شکل .4نقشۀ توزیع فضایی تأسیسات گردشگری و هتلها
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شکل 5نقشۀ رستری توزیع فضایی پارکها و فضای سبز موجود در شهر بندرعباس و فاصلۀ آنها را با مقیاسهای
مشخصشده نشان میدهد.

شکل .5نقشۀ توزیع فضایی پارکها و فضای سبز

شکل  6نقشۀ رستری توزیع فضایی تأسیسات حملونقل شهر بندرعباس با مقیاس فاصلۀ مشخص را نشان میدهد.

شکل .6نقشۀ توزیع فضایی حملونقل
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شکل 7نقشۀ توزیع فضایی اراضی بایر شهر بندرعباس را نشان میدهد که با ایجاد محدودیت در الیۀ اصلی و
ارزشگذاری ،اراضی کامال بایر و غیربایر بهصورت مجزا در نقشه نشان داده شدهاند.

شکل .7نقشۀ اراضی بایر

در مرحلۀ بعد ،از طریق دستور  Raster Calculationوزن نهایی هر الیه را ،که از طریق ماتریس زوجی تهیه شده
است ،در خود الیه ضرب و پس از جمع همۀ الیهها با الیۀ اراضی بایر ،مکانیابی مناسب جهت احداث فضاهای
گردشگری مشخص میشود (شکل.)7

شکل .8نقشۀ نهایی مکانیابی کاربریهای گردشگری شهر بندرعباس
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شکلهای  5 ،4 ،3و  6نقشۀ توزیع فضایی محدودۀ ساحل ،تأسیسات گردشگری و هتلها ،پارکها ،و حملونقل را
نشان میدهد که از طریق سیستم اطالعات جغرافیایی بهدست آمدهاند .همانطور که در روش تحقیق بیان شد ،وزن
بهدستآمده از مدل  AHPرا در هریک از این الیهها ضرب میکنیم و پس از جمع همۀ الیهها از طریق برنامۀ سیستم
اطالعات جغرافیایی مکانهای مستعد جهت احداث پروژههای گردشگری مشخص میشود .نقشۀ نهایی مکانیابی
سایتهای گردشگری (شکل ،) 7مناطق مستعد تا بدون استعداد برای احداث فضاهای توریستی در اراضی بایر را در 5
درجۀ بد ،ضعیف ،متوسط ،خوب ،و عالی در شهر بندرعباس نشان میدهد .نسبت این ارزیابی با توجه به فاصله از محدودۀ
ساحل ،تأسیسات گردشگری و هتلها ،حملونقل و پارکهای موجود ،اراضی بایر ،وزن و ارزش هریک از این الیهها در
نظر گرفته شده است .همانطور که در این نقشه مشاهده میشود ،مستعدترین و مناسبترین نقاط در نزدیکی محدودۀ
ساحل و ضمن حفظ حریم ساحل تعیین شده و کماستعدادترین منطقه منطبق بر اراضی ،که فاصلۀ زیادی از محدودۀ
ساحل دارند ،است .فاصلۀ این مناطق از محدودۀ ساحل در جدول 5آمده است.
جدول .5فاصلۀ طبقات پنجگانۀ میزان اهمیت پهنۀ شهر بندرعباس به منظور احداث پروژههای گردشگری

طبقات

فاصله

عالی

 200ـ 806

خوب

 806ـ 1393

متوسط

 1393ـ 2507

ضعیف

 2507ـ 3836

بد

 3836ـ 5186

نتیجهگیری
امروزه ،شهرهای ساحلی طیف عظیمی از گردشگران را به خود جذب میکنند؛ ازاینرو ،نحوۀ پراکنش عناصر گردشگری
در فضای شهری ،در مدت زمان ماندن گردشگران و در نتیجۀ اقتصاد گردشگری نقش مهمی دارد .بنابراین ،مطالعۀ این
موضوع باعث میشود فضای حرکتی گردشگران و مکانهایی که بیشتر متأثر از رفتار گردشگران است مشخص شود تا
برای رفاه گردشگران در این مکانها برنامهریزیهای الزم انجام شود .برنامهریزی راهبردی در مدیریت مقصد
گردشگری نقش بسزایی در توسعۀ گردشگری دارد .نتایج بهدستآمده در این پژوهش حاکی از قابلیت استفاده از این
مدل و سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامهریزی و تصمیمگیری در مورد احداث فضاهای توریستی در شهرهاست.
مقایسۀ نتایج در غالب نقشهها نشاندهندۀ انطباق آنها با شرایط محیطی و فضایی منطقه است .مدل تحلیل
سلسلهمراتبی  AHPدر تصمیمگیری در باالترین سطح هدف با تجزیۀ مسائل مشکل و پیچیده تصمیمها را به شکلی
ساده تبدیل میکند و به حل آنها میپردازد .سیستم اطالعات جغرافیایی  GISنیز با دربر داشتن اطالعات جامع و کامل
از موقعیتهای جغرافیایی و کاربریهای مختلف و همچنین ضمن داشتن ابزارهای تحلیل و ترسیم حرفهای و خاص ،در
اجرای طرحهای مکانیابی کاربریهای مختلف نقش بسزایی در برنامهریزی شهری دارد .در مکانیابی سایتهای
گردشگری همجوار با ساحل نیز خدمات مرتبط با ورزشهای آبی یا قایقرانی ،اتاق استراحت مربیان ورزشهای آبی و
مالکان قایقها ،و ...نیز ضروری است.
از جمله دالیل انتخاب این روش میتوان به قابلیتهای بالقوۀ شهر ساحلی بندرعباس در جذب گردشگر ،فقدان
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مطالعات دقیق علمی در زمینۀ کاربریهای گردشگری ،فقدان معیارها و استانداردهای مناسب در زمینۀ برنامهریزی
گردشگری شهر بندرعباس ،و نبود زیرساختهای مناسب کافی برای توسعۀ پایدار گردشگری شهری اشاره کرد.
پژوهش حاضر با تالش بر در نظر گرفتن برخی معیارهای کلی در توسعۀ گردشگری شهر ساحلی ،با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی  GISپس از تجزیه و تحلیل دادههای گردشگری شهر بندرعباس مکانهایی را جهت احداث
فضاهای گردشگری تعیین کرده است؛ این مکانها با در نظر گرفتن فاصله از محدودۀ ساحل و تأسیسات گردشگری و
هتلهای موجود در شهر ،حملونقل شهری و همچنین پارکها و فضای سبز موجود در شهر مشخص شدهاند .بااینحال،
این امر مستلزم وجود اطالعات جغرافیایی جزئیتر و بررسی و استانداردسازی دقیقتر جهت انتخاب معیارهاست .درواقع،
یکی از چالشهای اساسی در مدیریت گردشگری شهری فقدان استانداردها و معیارهای مناسب جهت احداث کاربریهای
گردشگری در یک شهر ساحلی است .این امر مستلزم ساختار سازمانی و مدیریتی مناسب و همچنین سلسلهمراتبی از
برنامهریزی و طراحی فعالیتها در راستای توسعۀ پایدار گردشگری شهری با رعایت همۀ استانداردهاست.
سیاستهای گردشگری نیز باید به گونهای اعمال شوند که به ارتقای سطح زندگی مردم در مناطقی که از آنها دیدار
میشود بینجامد و نیازهای آنها را برطرف کند .رویکرد برنامهریزی و معماری به استراحتگاهها و اقامتگاههای گردشگری
و بهرهبرداری از آنها ،باید با هدف یکپارچهکردن هرچه بیشتر آنها در بافت اقتصادی و اجتماعی محلی صورت بگیرد
و در صورت برابربودن مهارتها ،اولویت باید به نیروی کار محلی داده شود.
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