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  چكيده

 افزايش سبب ونقل، حمل وسايل از استفاده و شهرنشيني سريع گسترش و رشد اخير يها دهه در

يابي دهكده گردشـگري   پژوهش جهت مكان اين در. است شده مناطق طبيعي از بازديد گيرچشم
يابي، جهت ايجاد دهكده گردشگري تعيـين شـد و از طريـق فراينـد                  معيار تأثيرگذار در مكان    12

ـ  حـوزه  اين در گيري تصميم هاي روش جديدترين از ي كه يكيا شبكهتحليل  آيـد   مـي  حـساب  هب
 بـراي هـر     GISسـپس در    . يابي مشخص شد    ها در مكان    ارتباط بين معيارها و ميزان اهميت آن      
 با اسـتفاده از شـاخص همپوشـاني و روش منطـق             ها  نقشهمعيار نقشه موردنظر تهيه و با تركيب        

هاي بهينـه جهـت ايجـاد دهكـده           ، نقشه نهايي مكان   GAMMA و   ANDفازي با عملگرهاي    
 توصـيفي،  هاي تحليلـي،  روش از تركيبي پژوهش اين در تحقيق روش. مشخص شدگردشگري 

 پرسـشنامه  تكميـل  و ميداني مطالعات از اطالعات و ها داده تكميل ي برا.است ميداني و اسنادي

 و ANDنتـايج نـشان دادنـد كـه اسـتفاده از عملگـر       . اسـت  شـده  اسـتفاده  وتحليل جهت تجزيه
GAMMA     كننـد    يمـ تري نـسبت بـه شـاخص همپوشـاني مـشخص             ينهبه مناطق مساعدتر و

 مكان موردنظر در ضلع شمالي جزيره قشم در      GISگري شرطي در      درنهايت با استفاده از پرسش    
منظـور سـاختن       عالوه بر داشتن قابليـت بـه       باشد كه   يمي حرا   ها  جنگل ساحلي و    انداز  چشمكنار  

گـردي،    يعـت طبي  هـا   ه توسعه جاذبه   در زمين  تواند  يتأسيسات و تجهيزات رفاهي و گردشگري، م      
تـوان بيـان داشـت كـه تـسهيالت            يمـ طـوركلي،     به. نيز كارآمد باشند   مكمل   ورزشي و تفريحي  

همچنـين نتـايج   . موردنياز گردشگران با استقرار در نواحي شمالي كارايي بيشتري خواهند داشـت     
بنـابراين   با صفر اسـت،  برابر داري آن يمعن سطح  نشان داد كهSPSS افزار نرممباحث آماري در 

هاي جزيره قشم، توانايي و پتانسيل ايجاد دهكده  يلپتانسها و  يتوانمندكه  گرفت نتيجه توان يم
  . باشد يمگردشگري را دارا 
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  مقدمه
كـه   اسـت  شده سبب صنعت اين شتابنده و روزافزون  رشد.است رشد در حال سرعت به امروز جهان در گردشگري، صنعت
 گردشـگري نخـستين بـار در سـال     واژه). 34: 1385كاظمي،(بدانند  گردشگري قرن را 21 قرن نظران، صاحب از بسياري
در آن زمـان ايـن لغـت بـه معنـاي مـسافرت              . آمـد ) مجله ورزش  (1 انگليسي به نام اسپورتينگ ماگازين     مجله، در   1811

هـاي   يشرفتپ). 3:1380محالتي،(رفت  منظور تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت به كار مي         به
ونقل، افزايش سرعت و آسايش نـسبي مـسافرت را در پـي               متنوع تكنولوژي قرن حاضر موجبات پيشرفت ارتباطات، حمل       

به دنبال آن ايجاد مراكـز و خـدمات گردشـگري و            .  آمد داشت كه درنتيجه، انقالب بزرگي در صنعت گردشگري به وجود         
تـوجهي بـراي تـأمين        ي اخير منبع قابـل    ها  سالهاي مرتبط با آن توسعه يافت، تا جايي كه گردشگري خارجي در               يتفعال

در  يكي از اقالم صادراتي نامرئي نقـش مهمـي را            عنوان  بهنيازهاي ارزي و ايجاد اشتغال بسياري از كشورها بوده است و            
كه در حال حاضر پس از صنعت نفت و خودروسازي، سومين صنعت صـادراتي                طوري  به. كند  يمعرصه تجارت جهاني ايفا     

ـ چنان در توسعه اقتصادي اين صنعت آن. شود يمجهاني محسوب   اجتماعي كشورها اهميت دارد كـه اقتـصاددانان آن را    
يـزي و مـديريتي   ر برنامـه ي ها بخشي گردشگري در تمامي ها اذبهجمنابع و   ). 8: 1385رضواني،(اند    يدهنامصنعت نامرئي   

 در يـك كـشور يـا منطقـه          ها  جاذبهي منابع و    ها  مشخصهها و     يژگيو. صنعت گردشگري از اهميت بااليي برخوردار است      
ايي بنابراين براي فراهم كردن بستر مناسب جهت توسعه امر گردشگري، شناس          . سازد  يماساس توسعه گردشگري را مهيا      

بهزادفـر،  (رسـد     يمـ ها در مراحـل بعـدي امـري ضـروري بـه نظـر                 يزي براي توسعه آن   ر  برنامه در مرحله اول و      ها  جاذبه
هاي اقتصادي فراوانـي را       يتمزتوجهي داشته است و       ي اخير گردشگري شهرهاي ساحلي رشد قابل      ها  دههدر  ). 90:1387

ي جمعيتـي، اقلـيم مناسـب و دسترسـي          ها  كانونوجه به نزديكي به     سواحل با ت  . براي جوامع ميزبان به همراه آورده است      
در نظـر گـرفتن     . توانند گردشگران بسياري را به خود جذب كننـد          يمخصوص در فصل تابستان       آسان در ايام تعطيالت به    

ي بـردار   هرهبتواند    يمهاي تفريحي مربوط      يتفعالگونه گردشگري و مهيا نمودن زمينه         تنوع كيفي طبقات اجتماعي در اين     
ي از  ا  مجموعـه ي گردشـگري سـاحلي،      هـا   مجتمـع در  ). 54:1386يـزدي،   يپـاپل (منابع ساحلي را به سطح بااليي برسـاند         

هـا    يسـرگرم و  ) هـاي تنـيس     ينزمـ ، اسـتخرهاي شـنا و       هـا   اسكله( و دفاتر تجاري، امكانات ورزشي و رفاهي         ها  فروشگاه
ي متمركز است و در طول ساحل انجـام         ا  نقطهوحوش     تسهيالت در حول   ايجاد. است...) ي نمايش و    ها  سالن،  ها  رستوران(
وال (ها توسعه يابد   يتفعالتواند براي ساير      يمشود و منطقه ساحلي       يمتحت اين شرايط، استفاده بهتري از زمين        . شود  ينم

بي براي كاهش ميـزان     كار مناس   ي گردشگري ساحلي، راه   ها  مجتمعيابي مناسب و احداث       مكان). 199: 1384و همكاران،   
ي توريـستي  هـا  دهكـده در ايـران   . خطر ناشي از استفاده تفريحي از ساحل و همچنين استفاده عامه مردم از سواحل است              

توان در امتداد ساحل خزر بخـصوص در        يمها را     اند كه بيشتر آن     شده  ي و سواحل احداث   ا  جلگهي و بيشتر در بخش      متعدد
يره قشم را به دو نوار شـمالي و  جزاگر سواحل ). 1390:قريشي مينا آباد و همكاران(ه كرد   استان مازندران و گيالن مشاهد    

گيرد نسبت به ميزان  كه تنگه خواران را در برمي جنوبي تقسيم كنيم ميزان عمق آب در نوار شمالي در امتداد سواحل ايرآن
ل شيب دراز به سمت شرق تا سواحل شهر قشم          در نوار ساحل جنوبي جزيره از سواح      . عمق آب در نوار جنوبي كمتر است      

 . متر است51 تا 45ترين عمق را دارد، عمق آب در اين بخش به  آب بيش

منطق  ،ANP (يمراتب سلسله تحليل روش شامل متغيره چند گيري يمتصم يها مدل از حاضر استفاده هدف از پژوهش
 هاي جزيره قـشم،  يلپتانسها و  يتوانمندجهت بررسي (GIS)  ياييجغراف اطالعات هاي يستمس و ) Fuzzy Logic يفاز

در راسـتاي   . باشـد   همچنين بررسي مناطق مستعدتر احداث دهكده گردشگري در حاشيه سواحل جنوبي جزيره قـشم مـي               
  : هاي زير را مطرح نمودتوان فرضيههدف پژوهش مي

                                                            
1. Sporting Magazine 
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  .آورد دهكده گردشگري را فراهم ميهاي جزيره قشم، امكان ايجاد  ها و پتانسيل رسد توانمندي يمنظر   بهـ
 .قرار دارند رسد مناطق مستعدتر احداث دهكده گردشگري در حاشيه سواحل جنوبي جزيره قشم يمنظر   بهـ

  :باشد هاي صورت گرفته در اين زمينه به شرح ذيل مي همچنين پژوهش
 توسـعه  شهري در گردشگري نقشي تحت عنوان ا مطالعهدر ) 1389(نتايج پژوهش نوربخش و اكبرپور سراسكانرود 

 از يـري گ بهره شهرها كالن در مديريت شهري گستردگي به توجه با و حاضر حال كه در ، نشان دادشهرها كالن اقتصادي

 اقتـصاد  بـا  در ارتبـاط  جهـاني  گردشگري جاذبه يك عنوان به شهرها معرفي مهمي در نقش تواند يم توريستي يها جاذبه

  .باشد داشته ،شهرها كالن
هاي اطالعات جغرافيايي     ي گردشگري با استفاده از سيستم     ها  دهكدهيابي    در بررسي مكان  ) 1390(تقوايي و همكاران    

كـه تـسهيالت موردنيـاز گردشـگران        نتيجه گرفتند كه با توجه به ايـن       ) ساحل درياچه كافتر  : نمونه موردي (و مدل سوات    
ا داشته باشد به انتخاب بهترين مكان ايجـاد دهكـده گردشـگري در              نيازمند استقرار در مكاني است كه بيشترين كارايي ر        

  .اند شدهساحل درياچه كافتر 
وسيله ارزيابي توان اكولوژيـك   يابي دهكده گردشگري به ي تحت عنوان مكان   ا  مطالعهدر  ) 1390(شهركي و همكاران    

 كيلـومتري   110 موسـوم بـه دره مـوردر         يا  منطقـه ،  انـد   داشـته به اين نتيجه رسيدند كه در بين مناطقي كه توان تفرجي            
  .شهركرد براي تفرج مناسب ديده شد

گردشـگري   رويكرد با شهري مراكز بازآفريني منظور به مفهومي مدل تدوين به پژوهشي در )1393(همكاران  و قدمي
 نقش بيشترين يمحيط زيست هاي مؤلفه كه داد نشان محمودآباد ساحلي شهر مركز در ايشان مطالعات. اند پرداخته شهري

  .باشد يم دارا شهري گردشگري رويكرد با شهري مراكز بازآفريني در را
 :مـوردي  نمونـه  (شـهري   پايدار توسعه بر شهري گردشگري گسترش نقش در بررسي) 1394(حاتمي نژاد و شريفي 

 در شـهري  گردشگري كه ندا مهم اين بيانگر تحقيق در شده استفاده آماري يها آزموننشان دادند كه نتايج ) سنندج شهر

 سـنندج  شـهر  در  گردشـگري .شـود  سـنندج  شهر بيشتر هرچه پايداري باعث مؤثر اي يوهش به است توانسته شهر سنندج

  .باشد داشته محيطي پايدار توسعه را تأثير و كمترين اقتصادي پايدار توسعه بر را تأثير بيشترين است توانسته
مـشروط   يگـذار  ارزش روش بـا  شـهري  گردشـگري  يهـا  جاذبه رسي ارزيابيدر بر) 1396(چيانه و همكاران  يدريح

(CVM) ارزش و اهميت براي مردم شهرها در طبيعي يها تفرجگاهكه  دادند اردبيل نشان شورابيل جاذبه: موردي مطالعه 

 و پايـدار  ريگردشـگ  توسـعه  بـراي  تـا  است گيرندگان دليلي يمتصم و گذاران ياستس براي ارزش،  اين.دارند توجه شايان
  .باشند داشته كارآمدتري مديريت طبيعي، يها جاذبه گونه اين اكوسيستم براي حفاظت همچنين و گردشگران رفاه افزايش

بـه توصـيف و      ي توريستي مقـصد گردشـگري     ها  جاذبهدر مطالعه خود جهت ارزيابي      ) 2007 (1هارينسون و همكاران  
طـي ايـن    . ي در نزديكي رودخانه گراند در كاربين شـمالي پرداختـه اسـت            ا  دهكدهشده در     ارزيابي عمليات توريستي انجام   

 به بعد بـه جـذب       2004شده از سال      وسازهاي انجام   عمليات با تأكيد بر حفاظت از منابع و حيات طبيعي رودخانه و ساخت            
  .توريست فراوان و باال بردن توان اقتصادي منطقه منجر شده است

هاي اكوتوريسم در استان سـورات تـاني تايلنـد بـا              بندي پتانسيل   ه ارزيابي و اولويت   ب) 2011 (2خوانروتاي و همكاران  
هاي مناسب اكوتوريسم با معيارهاي بااهميـت، در    پرداختند و روش مناسبي براي شناسايي مكانAHP و  GISاستفاده از   

  .ارتباط با منابع واقعي استان پيشنهاد كردند
 

                                                            
1. Harrison et al 
2. Khwanruthai et al 
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  مباني نظري
   گردشگري ساحليـ

كنـد    يمـ شود كـه بيـشترين گردشـگر را بـه خـود جـذب                 يمي از گردشگري دريايي محسوب      ا  شاخهگري ساحلي   گردش
ها به دليل آنكه حدفاصل بين انبـوهي   يانوساق، درياها و ها  تاالبدر اين ميان سواحل،     ). 49: 1386يزدي و سقايي،      يپاپل(

ناحيه . روند  يمحساب     براي جذب گردشگر به    ها  مكانين  تر پرجاذبهاي است و از       يژهوباشد داراي اهميت      از آب خشكي مي   
 و همكـاران،    كـار   دانه(ساحل محل پيوند آب و خشكي و فصل مشترك دو اكوسيستم با اختصاصات مجزا از يكديگراست                 

1383 :10.(  
  :توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود يمهاي گردشگري ساحلي را  يتفعال

 ..انند ماهيگيري، شنا، حمام آفتاب، غواصي، قايقراني، اسكي روي آب وهاي متكي بر طبيعت م يتفعال -1

ي سـاحلي، پالژهـا و      هـا   پارك،  ها  رستورانساخت مانند خريد، تفريح، استفاده از         هاي متكي بر تسهيالت انسان      يتفعال -2
 ).101: 1390تقوايي، .... (ي ساحلي، سينماهاي روباز و ها هتل

   گردشگري شهريـ
و  خانـه  در فراغـت  گـذران  واسـط  حـد  در كـه  است شهروندان فراغت اوقات گذران از بخشي تفرج، يا ريشه گردشگري

فراغـت   اوقـات  گـذران  از بخش آن شهري، گردشگري ديگر، تعبير  به.گيرد يم قرار ديار و شهر از خارج در فراغت گذران
 از نيازهاي بخشي و كند يم پيدا تحقق شهري حاشيه و شهري درون باز فضاي در و شهروندان سكونتگاه حوزه در كه است

 گذران شهري از گردشگري نظر، اين از. شود يم محسوب )هفتگي و روزانه(شهروندان  عامه مستمر فراغتي هاي فعاليت و

كـه   اسـت   بـديهي .شـود  يمـ  متمـايز  جهـاني  و ملـي  مقيـاس  در گردشگري و سربسته فضاهاي و خانه در فراغت اوقات
در  (مهمـان  گردشگران از پذيرايي و جذب براي را زمينه ميزبان، جامعه عنوان به شهري گردشگري ديريتم و يزير برنامه
يابنـد   يمـ  پيونـد  يكـديگر  بـا  گردشـگري  مختلـف  سـطوح  درنتيجه، و سازد يم فراهم نيز) جهاني و ملي اي، منطقه سطح

  ).27: 1391 مهدي زاده، و يدنياسع(
   دهكده گردشگريـ

شود كه در وضـعيت موجـود در          يي گفته مي  ها  مكانگردي و جهانگردي، دهكده گردشگري به         زمان ايران  تعريف سا  بهبنا  
هاي الزم براي جذب گردشـگران وجـود          يتقابلي طبيعي فرهنگي و تاريخي      ها  جنبهآن مكان يا فواصل نزديك به آن از         

ي به اتخاذ تدابيري مـؤثر      رسان  اطالعري و نيز     به لحاظ خدمات و امكانات گردشگ      ها  مكاناين در حالي است كه اين       . دارد
  ).22: 1388هاشمي، (نياز دارند 

يابي مراكز خدماتي،  مكانمحيطي و  يستزشده  توسعه گردشگري، حفظ مناظر زيباي طبيعي، گسترش مناطق حفاظت   
ايي بـا آن سـروكار دارنـد،        يـزان فـض   ر  برنامـه باشند كه اكثر      يمها، واحدهاي توليدي، و انبارها و غيره موضوعاتي           كارخانه

ي از عوامـل    ا  مجموعـه هـا، مـستلزم در نظـر گـرفتن            يـت فعاليابي محل استقرار هر يك از ايـن          مكانرهيافت پايه براي    
  ).136:1384فرجي سبكبار،(باشد  يم، بازارها، اراضي مناسب و غيره ها راهمحدودكننده مانند دسترسي به منابع، 

 هييزي گردشگري تفرجگار برنامه ـ

رسد كه باعث پيدا كردن توان طبيعي منطقه در ارتبـاط بـا               يمي محيطي منطقه ازآنجا ضروري به نظر        ها  مناسبتبررسي  
ير گـردد   پـذ   امكـان كه استفاده از محيط طبيعي با كمترين هزينه و حـداقل تخريـب                نحوي  هاي موردنظر است، به     يكاربر

 فراغتـي و تعيـين      -يزي و طراحي تفرجـي    ر  برنامهعت گردشگري،   در راستاي توسعه صن   ). 144:1388فروتني و جهانس،    (
ـ هاي محيطي توان ايـن  . نمايـد  مـرتبط مـي  ) محـيط ( انساني فرايندي است كه اوقات فراغت افراد را بـه فـضا و مكـان     
نمودن منظور فراهم     هاي علمي بسيار زيادي را به       هاي مربوط به گرايش     ريزي هنر و عملي است كه مفاهيم و روش          برنامه
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ـ هاي فراغتي فرصت در عمل و تجربـه  . دهد يم گردشگري جمعي و خصوصي در شهرها و پيرامون آن مورداستفاده قرار  
هـاي مربـوط    يكتكنو ) ها دانسته و   ها  داده(اطالعات   اي از   يزهآمريزي هنر و عملي است كه         شده است كه اين برنامه      ثابت

منظـور كـاربرد      هايي به   ينهگزماي محيط و علوم اجتماعي را براي توسعه         به معماري سيماي محيط، اصول اكولوژيكي سي      
  اي سـازگار بـا نيازهـا و     گونـه  منظـور ايجـاد انطبـاق و همـاهنگي و بـه      بـه ) سـرمايه (اوقات فراغت، فضا، انـرژي و پـول     

ريـزي منبـع و بـا         نامـه طور سنتي با بر      گردشگري به  -ريزي تفرجي   برنامه. گيرد  يمبكار  ) گردشگران(ي انساني   ها  خواسته
تأكيد كالن بر روي حمايت و نگهداري از فضاي باز و نيـز             . شده است   ريزي تسهيالت و امكانات مورد شناسايي واقع        طرح

 طراحـي مكـاني مـسابقات ورزشـي     1970در جهـان و تـا قبـل از دهـه     . باشـد  منظور تفرج مـي  گونه فضاها به   توسعه اين 
  ).23:1379ميكاييلي، (داد  هاي تفرجي را تشكيل مي ومي كانون اكثر طرحشده و فضاهاي باز عم ريزي برنامه

شـده   باشند، تشكيل ريزي تفرجي از شش مرحله اصلي كه مكمل يكديگر مي با يك نگرش سيستماتيك، فرايند برنامه     
  :است
  .تفرجي) عرضه( آمار پردازي منابع -1
  .كنندگان ادهي استفتفرج) تقاضا( تعيين دقيق احتياجات و مطالبات -2
  . تعيين دقيق ابعاد عرضه و تقاضاي تفرجي در درازمدت-3
  .ريزي تفرجي ها در برنامه  ايجاد و توليد گزينه-4
  .هاي تفرجي ها و طرح  ايجاد و توليد برنامه-5
  .دهي و مديريت و ترميم و مراقبت ها و نيز سازمان ها و برنامه  اجراي طرح-6

امـا سـه    . ريزي جـاي دارد     هاي اساسي نظام برنامه     يطه مسئوليت حريزي تفرجي، در      مهسه مرحله نخستين فرآيند برنا    
عنـوان    شـوند، بـوده و بـه        كننده اصلي قلمداد مـي      كه مردم تعيين    ريزان، درحالي  ه آخر تحت رهبري و مديريت برنامه      مرحل

آيـد و در عمـل، بـا     ه وجـود مـي  گيري متشكل شده، ب  مراجع تصميم-ريزان  برنامه-ار هماهنگ گروهي از مردم    حاصل ك 
تـرين گزينـه بـه هـدف          هـا و انتخـاب مناسـب        طور عاقالنه و عقاليي، شناسايي، هدف، توسعه، گزينه         ايجاد هماهنگي به  

  ).25:1379ميكاييلي، (يافت   ريزي تفرجي دست موردنظر برنامه
د مدنظر قرار گيـرد بـه شـرح زيـر     گردشگري باي ـ  يزي فضاهاي تفرجير طرحيزي و ر برنامهترين اصولي كه در  مهم

  .باشد يم
ي افرادي كه تمايل به استفاده از ها خواستهي به ساختار و امكانات محيطي نسبت به نيازها و   ده  جهت سوق دادن و     -

  .مكان تفرجي را دارند
  .شناختي نظر كاربردي و زيبايي نقطه هاي سيماي محيط از  استفاده بهينه از داده-
  .باشد يمريزي كه مدنظر   هماهنگي بين خصوصيات اكولوژيكي سيماي طبيعي محيط و طرح ايجاد ارتباط و-
  .ريزي فضاهاي تفرجي سازي در طرح حداكثر وابستگي به اصول ساده  ايجاد-
طـور اقتـصادي    بايـست بـه   يمهاي تفرجي براي اينكه از قابليت اجرايي و استفاده بااليي برخوردار باشد،            يزير  طرح -

  .خرج باشد كننده خصوصاً در جوامعي همچون جامعه ما كم وند و براي استفادهآماده ش
بايست ازنظر مقياس و اندازه با فرم و كاربرد تفرجي مدنظر، هماهنگ و مرتبط بـوده و از    يمهاي تفرجي     يزير  طرح -

  .طرفي نيز فضاي تفرجي بايد از هماهنگي خوبي با محيط برخوردار باشد
  .كننده را فراهم نمايند هاي سني استفاده ي گروهها خواستهبايست نيازها و  يمرجي هاي تف يزير طرح -
توجــه  تــوجهي كــه از تــأثيرات بــصري و ديــداري برخوردارنــد، اراضــي داراي خــصوصيت جالــب  فــضاهاي جالــب-

بايست در    يممورفولوژيك، فضاها جنگلي و كشاورزي و پوشش طبيعي گياهي كه در مجموعه سيماي محيط جاي دارند،                 
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  .راستاي اصول اكولوژي سيماي محيط و حمايت گردند
 شـوند، از    يمـ يـزي   ر  طـرح  در تركيب گياهي فضاهاي تفرجي و بخصوص در فضاهايي كه در پهنه محيط طبيعـي                 -

ميكـاييلي،  . (شده و كالً خصوصيات تركيب گياهي بايد بـا محـيط طبيعـي هماهنـگ باشـد      پوشش طبيعي گياهي استفاده   
26:1379.(  

 ي گردشگريها مجموعه در فضاها چيدمان براي مختلف الگوهاي  بررسيـ

 جهـت  را زير الگوهاي توان يم گردشگري سايت طراحي براي شده انتخاب هاي ينزم توپوگرافي و طرح وسعت به توجه با

 ).1391داداش پور و همكاران، (:داد قرار موردبررسي فضاها توزيع

 از .شـوند  يمـ  چيـده  سايت در مشخص فواصل با اتفاقي تقريباً و پراكنده توزيع با ها يركارب الگو اين در :اتفاقي الگوي

 مكان حس ارتقا باعث مند نظام با طراحي كه باشد يم متنوع ساختماني بين فضاهاي ايجاد امكان چيدمان نوع اين مزاياي

  .شود يم سايت در
و  پيـاده، سـواره   مـسير  نظيـر  شـاخص  محـور  يـك  حول ييها هسته صورت به عمومي فضاهاي توزيع: محوري الگوي
 اين سوي دو در فضاها ساير و شود يم يابي مكان شاخص سايت عنوان به اصلي محور الگو اين در .گيرد يم شكل رودخانه

  .گيرد يمشكل  عملكردي فواصل رعايت با محور
 فـضاها  تركيـب  و قطـه عطـف  ن و محـور  بـه  نـسبت  ها يتسا عناصر و خطوط يريگ جهت الگو اين در: عطفي الگوي

 ايـن  بـه  گيـرد  يم شكل الگو اين به توجه با نهايي طرح. گيرد يم شكل آرام فضاهاي از شلوغ فضاهاي تفكيك صورت به

 .كنند يم روي يابي جهت راه ارتباطي يعني آن مبدأ و درياچه به سمت همگي سايت عناصر كه مفهوم

 و سـاير  خـدماتي  فـضاهاي  و باشد داشته را جوابگويي بهترين كه مركزي حول اقامتي فضاهاي تجمع: اقماري الگوي

 سـاير  و شـود  يمـ  گرفته در نظر مركز عنوان به كاربري يك الگو اين  در.يابد يماستقرار  كاربري اين اطراف در ها يكاربر

 .گيرند يم شكل آن حول ها يتفعال

  
 محدوده موردمطالعه

 6 درجـه و     27 دقيقـه تـا      32 درجـه و     26 كه در مختصات     شود يموب  ي استان هرمزگان محس   ها  شهرستانقشم يكي از    
 1491مـساحت جزيـره   . شده اسـت   دقيقه طول شرقي واقع30 درجه و 56 دقيقه تا    15 درجه و    55دقيقه عرض شمالي و     

 )1(موقعيـت ايـن شهرسـتان در شـكل         . فارس يعني بحرين است      برابر دومين جزيره بزرگ خليج     5/2كيلومترمربع، حدود   
  .شده است نشان داده
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   موقعيت جغرافيايي محدوده موردمطالعه.1شكل شماره 

  

  روش پژوهش
در شـروع   . شـوند   يمـ هاي مختلفي در فرآيند تحقيق انتخـاب          هاي مختلف، روش    ينهزمتناسب شرايط و      در اين تحقيق به   

در مرحله بعـد بـراي شناسـايي        . ه است شد  ي استفاده ا  كتابخانهمنظور كنكاش در مباحث تئوريك از روش اسناد           تحقيق به 
  .گردد يممحدوده موردمطالعه از روش پيمايش ميداني استفاده 

ـ تحقيق از نوع توصيفي كه بعضي از عناصر موردبررسي داراي زير عنصرهايي هـستند   طوري  به. تحليلي و علي است 
 .ي شدندگذار ارزش كارشناسان و خبرگان    دلفي توسط  نامه  پرسشصورت جدا و از طريق        كه با توجه به حجم محاسبات به      

انتخاب فاكتور فاصله يـا     .  موردتوجه قرار گرفت   ها  پهنهدهي به اين زير عناصر، عامل فاصله و ارزش عوارض و             براي وزن 
ي حـريم يـا     بند  طبقهي موردنظر ابتدا مقادير     ها  طرحترتيب كه با بررسي       اين  به. حريم نيز بر اساس اين دو طرح بوده است        

شـده در     پس از استخراج طبقات موردنظر، مقـادير تعيـين        .  گنجانده شد  نامه  پرسشاصله از عوارض استخراج گرديد و در        ف
جامعه آماري شامل ابعاد مختلفي است كه در بعد طبيعي آن شامل كل جزيره قشم اسـت و در                   .  دلفي وارد شد   نامه  پرسش

گيـري    صورت غيـر احتمـالي و از نـوع نمونـه            يري به گ  نمونهشيوه  . باشد  يمبعد جمعيتي آن شامل كارشناسان جزيره قشم        
روايي پرسشنامه مورد تائيد كارشناسان و اساتيد . اند كه آشنا با موضوع تحقيق هستند شده هدفمند است كه افرادي انتخاب

اي كرونبـاخ   ي مربوط به عوامـل داخلـي و خـارجي نيـز از طريـق آلفـ                ها  پرسشنامهحوزه گردشگري قرار گرفت و پايايي       
 است كه پايايي باالي پرسـشنامه را نـشان          886/0 و   871/0اين آلفا براي عوامل داخلي و خارجي به ترتيب          . محاسبه شد 

 نفـر از كارشناسـان ارائـه      10شده در قالـب روش دلفـي بـه             موردنظر براي وزن دهي به مقادير تعيين       نامه  پرسشدهد    يم
ي موردنظر براي تركيب با هم و تهيه نقشه عنـصر           عنصرهاشده و ارزش زير       بندي  ترتيب ارزش مقادير طبقه     اين  به .گرديد

يـري هدفمنـد    گ  نمونـه صورت غير احتمالي و از نـوع          يري به گ  نمونههمچنين در پژوهش حاضر شيوه      . اصلي به دست آمد   
 در محـيط  هـا  داده اسـتخراج اطالعـات،   از پـس  است كه افرادي انتخاب خواهند شد كه آشنا با موضوع تحقيق باشـند و 

 يافزارهـا    نـرم  نيـز  و SPSS افزارهـاي   نرم از اطالعات وتحليل  تجزيه مرحله در.  مورد ارزيابي قرار گرفت    SPSSافزار    نرم
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 اينجا در مستقل  متغير.شود مي استفاده معياره چند گيري تصميم هاي روش و Arc GIS مانند جغرافيايي اطالعات سيستم

 متغير چند به هر مؤلفه و مؤلفه به چند بعد هر و شود يممحيطي تقسيم  يستزفرهنگي و  تماعي،اج اقتصادي، بعد چهار به

 شناسـايي  طـور دقيـق   به ها شاخصو  متغيرها تحقيق فرايند شود، در مي سنجيده هم به نسبت ها شاخص با هم متغيرها و

 .شده است هعوامل داخلي و خارجي مربوط به پژوهش نشان داد) 1(در جدول . شد خواهند

  
   عوامل داخلي و خارجي در تحليل استراتژيك جزيره قشم.1جدول شماره 

    شرايط دروني  شرايط بيروني
 يدهاتهد

(threats)  
 ها فرصت

(opportunities) 
  ضعف

(weaknesses) 

  ها قوت
)strengths(   

زمينه 
  موضوعي

زيست  يطمحخطر تخريب 
 گياهي و جانوري

 هاي اوليه يرساختزوجود عدم   نزديكي به مركز استان
برخورداري از طبيعت 

 زيبا و بكر

 

نبود مديريت واحد محلي جهت 
نظارت بر نحوه استفاده از 

سواحل و جنگل و جلوگيري از 
 ها تخريب آن

نگاه مثبت مسئولين استاني و 
 شهرستاني به مقوله گردشگري

هاي  نامناسب بودن پوشش راه
 ها جاذبهمنتهي به 

هاي  يدهپدساحل و 
شناسي  زمين

 فرد منحصربه

 

 
گذاري  يهسرماي ها فرصتوجود 

 اقتصادي بخش خصوصي

كوتاه بودن مدت اقامت 
 گردشگران در منطقه

وجود پتانسيل باال جهت 
گذاري بخش  يهسرما

 خصوصي در منطقه

 

 

اي كه ازنظر  استقرار در منطقه
يار مطلوب ي طبيعي بسها جاذبه

باشد و همواره پذيراي طبيعت  يم
 باشد يمگردان 

ي ها جاذبهعدم شناخت كافي 
  گردشگري توسط گردشگران

تاريخچه و سابقه ديرين 
   )ازنظر فرهنگي(منطقه 

 
 
 

ايجاد امكانات اوليه و ابتدايي توسط 
 ربط ي ذيها سازمان

 

فقدان تأسيسات پيشرفته در 
 سطح منطقه

برخورداري از 
هاي مختلف  يمندتوان

ورزشي، مراكز خريد 
  ...متعدد و

 

وجود رقباي قوي در منطقه 
 جهت گردشگري

وجود تقاضاي بالفعل گردشگري براي 
 منطقه

هاي  ينههزباال بودن 
گردشگري و پايين بودن 

در سطح (درامد سرانه مردم 
 )منطقه

فارس  وجود خليج
عنوان منبع آبي  به
  توجه و دسترس قابل

 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست
 

محيطي
 

  
  ANP(1(مراتبي  د تحليل سلسله فراينـ

زمـان كليـه معيارهـاي دخيـل و مقايـسه             مراتبي با در نظر گرفتن اثـر هـم          روش ارزيابي چند معياره فرايند تحليل سلسله      
صادق (كنيم    يمشده گزينه مطلوب را تعيين        كارگيري روابط معرفي    ها پرداخته و با به      ينهگزبندي    يتاولوها، به     امتيازات آن 

شود و سپس با مقايسه زوجـي بـين معيارهـا و     يممراتب ساخته   در اين مدل ابتدا ساختار سلسله     ). 46: 1383:يسيپور و رئ  
آمـده   دسـت  ي بـه ها وزنگردد و سپس با توجه به  يم تعيين  ها  شاخصي موردمطالعه، وزن نسبي هر يك از آن         ها  شاخص

  ).8: 1385ي و داغستاني، جواهر(گردد  يمي موردمطالعه محاسبه ها نمونهارزش هر يك از 
در پژوهش حاضر تالش شده است كه با نگرش سيستمي عوامل اصلي و اثرگـذار در منطقـه موردمطالعـه شناسـايي                      

بـدين منظـور بـراي      . ي قـرار گيـرد    بنـد   پهنهمحدوده موردنظر مورد    ) ANP(ي  ا  شبكهشوند و با استفاده از فرآيند تحليل        
                                                            

1. Analysis heirachy process 
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 هاي نقشه، 1:250000 يتوپوگراف يها قشهپايه آن معيار چون ن  آن، نياز به اطالعات  رقومي سازي هر معيار و زيرمعيارهاي     
 يستيـ ز خاص يها   گونه و يژئومورفولوژ نقشهجزيره،   شناسي  ين زم نقشه،  موردمطالعه منطقه خاكشناسي و نيزم پوشش
 نقـشه ،  ديـ گرد نقشه به ليتبد و برداشت GPS از استفاده با كه موردمطالعه منطقه يخيتار هاي  مكان،  موردمطالعه منطقه

 منطقـه  يي، تأسيـسات خـدماتي    روستا و يشهر نقاط و يارتباط يها   راه نقشه،  موردبررسي منطقه آب منابع و يدرولوژيه
  .باشد يم
  1 روش بولينـ

   اســت GISي مورداســتفاده بــراي تلفيــق اطالعــات در هــا مــدلين تــر معــروفين و تــر ســادهمــدل منطــق بــولين از 
)An & Moon,1991 .( صـورت صـفر و يـك تعريـف      ي ورودي بر اساس ضوابط و شرايط بـه ها نقشهدر اين مدل ابتدا
 نامناسب بودن موقعيـت مكـاني آن        دهنده  نشاندهنده مناسب بودن و مقدار صفر         بدين نحو كه مقدار يك نشان     . شوند  يم

شـده و    با يكـديگر تلفيـق  NOT,XOR,OR,ANDي ورودي با استفاده از اپراتورهاي منطقي مانند  ها  نقشهاست، سپس   
هاي مناسب براي كاربرد مـوردنظر        ي مكان ها  ارزشهاي حاوي     در نقشه خروجي يافته   . آورند  يمنقشه خروجي را به وجود      

 .هستند

  )Index Overlay (2 شاخص همپوشاني-
در مـدل   ). Nag,2005(شـده اسـت       هاي چندطبقـه تركيـب      يهالي است كه براي تحليل      ا  سادهشاخص همپوشاني روش    

صـورت عـددي و در بـازه          ايـن وزن بـه    . گيـرد   يمـ همپوشاني شاخص ابتدا به فاكتورهاي مؤثر در همپوشاني وزني تعلق           
صورت باينري  در روش اول هر فاكتور به. توان اعمال نمود يم را ها وزندر اين مدل به دو روش . گردد يممشخص تعيين 

گـردد و   يمصورت منفرد بر روي تمامي واحدهاي پيكسلي فاكتور اعمال  ن بهو وز) Binary Evidence Map(شده  تهيه
صورت يكسان در نظر گرفتـه         و واحدهاي مكاني موجود در هر فاكتور به        ها  كالسدر اين حالت اهميت و نقش هر يك از          

 و واحدهاي ها  كالس از   در روش دوم عالوه بر اعمال وزن هر فاكتور منفرد نسبت به ديگر فاكتورها، به هر يك                . شوند  يم
روش دوم بـه علـت در نظـر         . گيـرد   يمـ مكاني موجود در فاكتور، بر اساس اهميت نسبي و نظرات كارشناسي وزن تعلـق               

بعد از اتمام عمليات وزن دهـي،       . پذيري بيشتري نسبت به روش اول دارد         در مدل، قابليت انعطاف    ها  كالسگرفتن ارزش   
  .شوند يميكديگر تلفيق با ) 1(فاكتورها بر اساس رابطه 

                                                                                                                  ):1(رابطه 
ر  ارزش هـر واحـد پيكـسلي د   S امين نقـشه و  iين كالس از  امj وزن S ijين نقشه و  امi وزن Wiكه در اين رابطه 

  ).An and Moon, 1991(است نقشه خروجي 
هاي اطالعاتي، واحدهاي موجود در هر اليه اطالعـاتي نيـز             يهال عالوه بر وزن دهي به       ها  شاخصدر مدل همپوشاني    

  ).33، 1381يخ و همكاران، ش آل(بر پايه پتانسيل خود وزن خاصي خواهند داشت 
   روش منطق فازيـ

در منطق . ست كه با نيازهاي دنياي پيچيده امروز بسيار سازگارتر از منطق بولين استيني جديد اب جهانمنطق فازي، يك    
درجـات  . شـود   پذيري متغير در انجام فرايند موردنظر است، استفاده مـي           فازي از درجات عضويت كه بيانگر چگونگي نقش       

در مجمـوع شـكل تـابع       .  باشـند  توانند خطي و يا غيرخطي و يا بسته به نظر كاربران داراي اشـكال ديگـري                 عضويت مي 
انـدازه    تواند چندين نقشه باشد و در اين منطق بـه           در منطق فازي خروجي مي    .  و مجموعه متفاوت است    Xبستگي به نوع    
  .پذيرد  صورت ميDefuzzy، Reclassها، خروجي وجود دارد و در عمليات  تعداد كالس

                                                            
1. Bolein Method 
2. Index overlay 
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 در ايـن منطـق از       AND بـراي    Xدرجات عضويت تركيبي    . شود  ميها با توابع فازي از جبر فازي استفاده           در تركيب اليه  
  ).2(رابطه . آيد رابطه زير به دست مي

                                                                           ):2(رابطه 
 نيز در اين منطق     OR براي   Xكيبي  درجات عضويت تر  . شود   فازي اجازه ورود هيچ ريسكي به تحليل داده نمي         ANDدر  

  .آيد به دست مي) 3(از رابطه 
                                                     ):3(رابطه 

  :فازي يها نقشه تهيه  روشـ
. گرديـد  استفاده Arc GISافزار   در نرمSpatial Data Molder (SDM(افزونه  از فازي هاي نقشه آوردن به دست جهت

قـسمت   از هـا  نقـشه  ايـن  كـردن  فازي براي  سپس.شد آورده به دست فاصله نقشه موجود هاي ابتدا براي هركدام از اليه
SDM،Fuzzy logicپيـدا  جهـت  فاصـله  تغييرات از اينكه دليل به خطي نوع از آن را عضويت تابع نوع و شد انتخاب  را 

 يك و صفر بين مقادير به را ورودي اليه مقادير كه است اي يهال آمده، تدس به اليه. كنيم يم استفاده مناسب مكان كردن

 هستند بيشتري ارزش داراي دارند آن را به نزديك يا يك عضويت درجه داراي كه مناطقي كه طوري  به.است كرده تبديل

  .صفر هستند به نزديك يا صفر عضويت درجه داراي كه مقاديري به نسبت
  

  ها  و يافتهها بحث
 ميـداني بـه   و اسنادي توصيفي، تحليلي، ها داده گردآوري شيوه ازنظر و كاربردي هدف، حيث از توان مي را حاضر وهشپژ

ي گردشگري موجود در جزيره قشم ها جاذبه .است قشم جزيره يابي دهكده ساحلي در بررسي مكان كه درصدد آورد شمار
  . استشده دادهنشان ) 2(ها به ترتيب در شكل   از آني طبيعي و تجاري هستند و ميزان هر يكها جاذبهاعم از 

  

  
  ارائه خدمات و تسهيالت در جزيره قشم) ب(ي جزيره قشم؛                         ها جاذبهتعداد ): الف (. 2شكل شماره 

  )منبع سازمان منطقه آزاد جزيره قشم(
  
   محاسبه وزن نهايي عناصرـ

توان در قالب نمودار نشان   را ميها ارزشت آوردن وزن نهايي عناصر موردبررسي، اين     ها و به دس     يسماتربا تشكيل سوپر    
ديگر ارزش هركدام از عناصر موردبررسي كه  عبارت به. باشد مي supper decisions افزار اين آمار، خروجي نهايي نرم. داد

  .شده است ارائه) 3(باشد در قالب شكل   مي0 ـ1در مقياس 
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   وزن نهايي معيارها.3شكل شماره 

  
  ARC GIS افزار نرمتهيه نقشه اوليه در ـ 

   انجـام   ANPگيـري مثـل       يمتـصم ي  هـا   مـدل ي مـرتبط باآنكـه توسـط        ها  رشتههاي جغرافيايي و      پژوهش در بسياري از  
يك مكـان تعيـين شـوند و درواقـع          ها بر روي      يمتصميعني بناست كه    . گيرد  يمگيرد، مطالعات در حوزه مكان صورت         يم

يـابي منـاطق مـستعد جهـت ايجـاد             در پژوهش زير جهت مكـان      نقشهفرايند تهيه   . باشد  يمهدف، انتخاب بهترين مكان     
  .اند شده دادهگرفته است كه در شكل زير نشان  هاي اطالعاتي براي هر معيار انجام يهالدهكده گردشگري تهيه 

  

  
  GISافزاري  هاي اطالعاتي مناسب براي گردشگري در محيط نرم يهال يها پهنه  نقشه.4شكل شماره 
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  بولين مدل يها نقشه  تلفيقـ
 كه مقدار مكاني واحدهاي به حاصل خروجي نقشه در.  انجام شدندAND عملگر از استفاده با بولين مدل يها نقشه تلفيق

 مقدار مكاني كه واحدهاي و گرفت تعلق يك مقدار ،است بوده محدودكننده، يك عوامل به مربوط يها نقشه كليه در ها آن

  ).5نقشه شماره (گرديدند  صفر داراي ارزش بود، صفر ها نقشه از يكي در حداقل ها آن
  

  
 دار جهت ساخت دهكده گردشگري نقشه مناطق محدوديت. 5 شماره شكل

  
  نهايي و تهيه نقشهANPهاي اطالعاتي و اعمال ضرايب نهايي مدل  يهال تركيب همه ـ

كـار بـه ايـن     كليـت . شده با هم تركيب گردند تا نقشه نهايي حاصل شـود  بندي  هاي طبقه   مرحله نهايي، بايد همه اليه     در
شده و سپس ضـريب و ارزش نهـايي هـر        شده در يكجا با هم تركيب       بندي  هاي اطالعاتي طبقه    صورت است كه كليه اليه    

ها، نقـشه   كنيم و درنهايت با تركيب از ضرايب و اليه ها اعمال مي يهالشده است را به اين   تعيينANPعنصر كه در مدل    
هـا توسـط ابـزار قدرتمنـد          ها و تركيب    اين تحليل . شود  يمهاي مستعد جهت ايجاد دهكده گردشگري ساخته          نهايي مكان 

Raster Calculator هـاي مختلـف    ، بـه روش يابي دارد در اين ابزار كه كاربردهاي بسيار زيادي در مكان. گيرد يم انجام
هـا همـراه بـا ضـرب       يهالكه همان جمع      هاي آن   ها را تركيب و تحليل كرد كه در اينجا توسط يكي از روش              يهالتوان    يم

گيرنـد و     هـم قـرار مـي       شده روي   بندي  هاي طبقه   ابتدا همه اليه  . گيرد  يم است، اين فرايند صورت      ANPها در ضرايب      آن
ها، نقشه نهايي حاصـل   شود و درنهايت با تركيب آن     يمها داده      به هركدام از اليه    ANPسپس وزن نهايي حاصل از مدل       

ي از اهميت منطقه براي ايجاد      ا  درجهباشد كه هر رنگ نشانگر        يمهاي رنگي مختلف      اين نقشه، تركيبي از طيف    . گردد  يم
كنيم و نقـشه نهـايي بـه     يمشده ضرب    در مرحله بعد نقشه نهايي را در نقشه محدوديت تهيه         . باشد  يمدهكده گردشگري   

  .)6نقشه شماره (آيد  يموجود 
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   مناسب جهت ساخت دهكده گردشگري مناطق: نقشه.6شماره شكل 

  
  يابي دهكده گردشگري با استفاده از منطق فازي  مكانـ

 كـه  باشـند  يمـ  رهاييفاكتو موضوع، اين روشن  مثال.دارند فازي ماهيت زيادي حدود تا يابي مكان در موجود پارامترهاي

 در كـه  شـود  يمـ  تعريف فازي يها مجموعهفاكتورها  اين براي. هستند موجود عوارض برخي از مناسب فاصله به مربوط

 خـود  بـه  متفاوتي عضويت درجه دارد عارضه از كه اي فاصله به توجه با مجموعه اين از عضوي عنوان به پيكسل هر ها آن

 پارامترها تلفيق براي توان يم شوند تعريف صحيح عضويت مقادير با صورت فازي به ئلهمس پارامترهاي متمم اگر .گيرد مي

 يا و يكديگر از فاكتورها تأثيرپذيري نحوه به بستگي نيز مورداستفاده عملگر  نوع.نمود فازي استفاده مناسب عملگرهاي از

كاررفته در مـدل   مشخصات فاكتورهاي به) 2(ل در جدو. دارد پارامترها مجموعه روي عملگر كاهشي يا افزايشي نهايي اثر
  .شده است هاي اطالعاتي با استفاده از منطق بولين نشان داده يهالنقشه فازي ) 7(اند و در شكل  شده فازي بيان

  
  مشخصات فاكتورهاي مربوط به مدل فازي .2شماره جدول 

  نوع تابع  اليه نقشه
  كاهشي  ارتفاع
  كاهشي  شيب

  اي يلهم  جهت شيب
  اي يلهم  شناسي ينزم

  افزايشي  ساخت مخاطرات زمين
  اي يلهم  خاكشناسي

  كاهشي  ي ارتباطيها راه
  كاهشي  تأسيسات خدماتي
  كاهشي  سكونتگاه انساني

  كاهشي   طبيعيانداز چشم
  كاهشي  محيطي مناطق چهارگانه زيست

  كاهشي  ي تاريخي، طبيعي و فرهنگيها جاذبه
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  هاي اطالعاتي با استفاده از منطق بولين يهال نقشه فازي .7شكل شماره 

  

 AND عملگر فازي ـ

كند يعنـي در بـين كليـه          يمصورت كه حداقل درجه عضويت اعضا را استخراج           بدين. هاست  اين عملگر اشتراك مجموعه   
  .كند هر پيكسل را استخراج كرده و در نقشه نهايي منظور مي) وزن(هاي اطالعاتي حداقل ارزش  اليه

  .گردد يمتعريف ) Intersect(كند و معادل اشتراك  لگر از تابع مينيمم در همپوشاني استفاده مياين عم
در پارامترهاي مستقل و در مواردي كه دو يا چند قسمت از شواهد الزم براي اثبات فرضيه بايستي با هم وجود داشته                      

  . مناسب است"و"از عملگر  باشند، استفاده

  
  كرد ضرب فازي نقشه عمل .8شماره شكل 
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 گاما فازي  عملگرـ

  .شود مي تعريف) 4( رابطه صورت فازي به جمع و ضرب عملگرهاي ضرب حاصل از عملگر اين
  ):4(رابطه 

m (Fuzzy Algebric Sum)g Combinatio n * (Fuzzy Alg eabric Pr oduct)1g 

بين صفر و يك، مقاديري را در خروجي بـه         هانتخاب صحيح و آگاهان   . باشد  يمعددي بين صفر تا يك       مقدار) 1(در رابطه   
هـاي افـزايش جمـع     هاي كاهشي ضرب فازي و گرايش   انعطاف ميان گرايش    دهنده سازگاري قابل    آورد كه نشان    يموجود  
  .شده است نشان داده) 7(نقشه مربوط به عملگر فازي گاما در شكل . باشد يمفازي 

  

 
   فازي گاما نقشه .8شماره شكل 

  

  ي مناطق مستعدبند تياولو
شـده و محـدوده       هاي اطالعاتي بعد از تعيين ارزش، با استفاده از عملگرهاي فازي و تبديل بـا همـديگر تلفيـق                    كليه اليه 

شده است كه در شـكل        بندي   دسته طبقه  5موردمطالعه ازنظر قابليت ايجاد دهكده گردشگري برحسب ميزان مطلوبيت در           
شـده بـراي ايجـاد دهكـده گردشـگري            ي معرفي ها  مكانشود،    طور كه مشاهده مي     همان. شده است   نشان داده ) 8(شماره  

ازآنجاكـه  . شـده اسـت    و همچنين شاخص همپوشاني ارائهANDصورت پراكنده و در ابعاد مختلف در نقشه فازي گاما،   به
 بـه  ها نقشه با تبديل  يافته براي ايجاد دهكده گردشگري بايد ازنظر مساحت و شكل مناسب باشد، بنابراين              زمين اختصاص 

ي در ابعاد كوچك و دورافتاده از ها مكانتر مشخص شدند  مناطق مساعدتر و بهينه گري شرطي وكتور با استفاده از پرسش
 و بازديـدهاي ميـداني در نهايـت دو    google earthي و تـصاوير از  ا مـاهواره اند و با استفاده از تصاوير  شده درياچه حذف

شده است كه قسمت شمالي جزيره موقعيـت بهتـري جهـت سـاخت دهكـده                  ي پيشنهادي معرفي  ها مكانعنوان    مكان به 
. گـردد   يمـ عنـوان مكـان مـوردنظر مـشخص           باشد بنابراين قسمت شمالي با مساحت هزار هكتـار بـه            يمگردشگري دارا   

مالي اسـت كـه بيـشترين       توان بيان داشت كه تسهيالت موردنياز گردشگران نيازمند استقرار در نواحي شـ              يمطوركلي،    به
با توجه به اين نتيجه فرضيه تحقيق مبني بر مستعدتر بودن حاشيه سواحل جنوبي جزيره قشم در احـداث               . كارايي را دارند  

  .گردد يمدهكده گردشگري، رد 
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  بندي مناطق بهينه جهت ساخت دهكده گردشگري يتاولو .9شماره شكل 

  
 آزمـون  براي.است شده انجام كارشناسان نظر به توجه با فرض ك، آزموني فرض و صفر فرض به توجه با قسمت اين در

  .گرديده است ارائه ،5 شماره جدول در آن خروجي كه شده است استفاده اسكوئر كاي آماره از فرضيه اين
  شده مشاهده فراواني و انتظار مورد فراواني  بررسيـ
متغيرهـا، يعنـي    اسـتقالل  فرض تحت انتظار مورد هاي يفراوان و oij شده يعني مشاهده هاي يفراوان مقادير) 3( جدول در

cijداري معني سطح و آزادي درجه همراه موردنظر به كميت مقادير فرض، آزمون عنوان با) 5(جدول  در. است شده ثبت ها 

  :آيد مي دست به زير رابطه كه از است »دو خي« آماره اندازه جدول اين اول سطر شده است ارائه آن
   ):5(طه راب

  
   درصد معتبر و تجمعي كارشناسان.3جدول شماره 

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  نظر پاسخگويان
  موافق  30  30  30  3
2  20  20  50  
  تا حدودي موافق  80  30  30  3
1  10  10  90  

  100  10  10  1  مخالف
    100  100  10  جمع

  
 است، فرض صفر كه دال بـر        05/0داري متناظر با اين آماره بيشتر از مقدار           يمعنح   يا سط  sigبا توجه به اينكه مقدار      

بـه  . شـود  يمـ آورد اسـت، پذيرفتـه    هاي جزيره قشم، امكان ايجاد دهكده گردشگري را فراهم مـي         ها و پتانسيل    توانمندي
 نفر اضافه بر    3/1 نفر هستند، بنابراين     7/3 نفر هستند و از سويي تعداد افراد مورد انتظار           5شده    عبارتي تعداد افراد مشاهده   

هـا و     يتوانمنـد  نفر از افـراد موردمطالعـه بـا ايـن مطلـب كـه                4تعدادي است كه مورد انتظار بوده است و در مقابل تنها            
ديگر تعداد    عبارت  به. آورد، تا حدودي موافق هستند      هاي جزيره قشم، امكان ايجاد دهكده گردشگري را فراهم مي           يلپتانس

 است تعدادي از بيشتر  نفر3/0تعداد  بنابراين،. اند بوده نفر 7/3انتظار  مورد افراد كه  نفر هستند، درحالي4شده  فراد مشاهدها

  .است بوده مورد انتظار
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  شده و مورد انتظار  تعداد مشاهده.4شماره جدول 
  باقيمانده  تعداد مورد انتظار  شده تعداد مشاهده  نظر پاسخگويان

  3/1  7/3  5  موافق
  3/0  7/3  4  تا حدودي موافق

  -7/2  7/3  1  مخالف
    10  جمع

  
 كارشناسان نظر به توجه با آزمون  نتيجهـ

 بـا  و است دو جدول خي مقدار از كمتر مقدار اين  بوده،32/17برابر  از آزمون حاصل دو خي عددي مقدار اينكه به توجه با

 بـا صـفر اسـت،    برابر داري آن يمعن سطح كه نكته اين به توجه مچنينه و اين جدول در دو با برابر آزادي درجه به توجه

هاي جزيره قشم، امكان ايجاد دهكده گردشگري  يلپتانسها و  يتوانمنديعني  آزمون؛ فرض اين كه گرفت نتيجه توان يم
 نتيجـه  .شـود  يمـ  تائيـد  مـوردنظر  فرضيه درواقع و قرارگرفته تأييد مورد كارشناسان نظرهاي به با توجه آورد، يمرا فراهم 

  .شده است نشان داده) 5(آزمون نظر كارشناسان در جدول 
  

  كارشناسان اسكوئر كاي  آزمون. 5جدول شماره 
  )sig(داري  يمعنسطح   )df(درجه آزادي   )value(مقدار   نوع آزمون

Chi-square (a)  32/17  2  0  
  10  تعداد

  
  گيري يجهنت

اجتمـاعي،   تواننـد  يمـ  اثـرات  اين. بگذارد برجاي گردشگر پذير منطق در توجهي ابلق و متفاوت اثرات تواند يم گردشگري
 ركـن  عنـوان  بـه  گردشگري صنعت از نيز توسعه گذاران سياست و يزانر برنامه. باشند محيطي زيست و اقتصادي فرهنگي،

  .كنند مي ياد پايدار اصلي توسعه
از بين كليه خدمات و تسهيالت در جزيره قشم اعم از مركز         ) 1(در اين پژوهش با توجه به اطالعات موجود در نمودار           

 عدد بيشترين ميزان خدمات و تسهيالت را        41 با   ها  بانكخريد، مركز پذيرايي، دفتر خدمات مسافرتي، بانك و دفاتر بيمه،           
  .باشد يم عدد 18ي طبيعي با ها جاذبه مربوط به ها جاذبههمچنين حداكثر . باشند يمدارا 

 متر 397است با ارتفاع » كيش كوه«بلندترين نقطه جزيره ، )2( در شكل GIS افزار نرمبه اطالعات مربوط به با توجه 
 در اين مطالعه ازآنجاكه.  درصد وجود دارد35طبقات شيب در منطقه تا .  استشده  كيلومتري شرق باسعيدو واقع 35كه در   
باشند بنابراين با توجه بـه منطقـه جهـات شـمالي و مـسطح            ي م جنگل يا درياچه سمت به رو جهاتي شيب جهات بهترين

شناسي در منطقـه قـشم مربـوط بـه سـازند آغاجـاري          ينزمبيشترين سازند   . دهند  يمبيشترين ارزش را به خود اختصاص       
 بوده، همچنين تيپ اراضي پـست بيـشترين امتيـاز را در نقـشه               35000  بيش از  ها  گسلحداكثر ميزان فاصله از     . باشد  يم
  .كشناسي جهت ساخت دهكده گردشگري به خود اختصاص داده استخا

 ييرايپـذ  و ياقـامت  تأسيسات وجود و   منطقه آب منابع به يدسترس نقشه نوع دو بيترك از ي نيز خدمات تأسيسات نقشه
  .گردد ي ميتلق تيمز كي ،يكينزد ار،يمع دو هر در كه است يهيبد .باشد ي ممنطقه در

باشـد   يمـ  فرهنگي بـسيار غنـي   -ي تاريخيها جاذبهمحدوده موردمطالعه ازنظر وجود ) 2 (ي شكل ها  نقشهبا توجه به    
 فرهنگـي و  - هستند كمك شـاياني بـه توسـعه گردشـگري تـاريخي      ها  جاذبه و مناطقي كه داراي اين       ها  جاذبهوجود اين   

 ي طبيعـي، منـاطق  انـدازها  چـشم همچنين در بررسي معيار . نمايد يمهمچنين افزايش ميزان گردشگران ورودي به ناحيه  
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  .دهند يمبودند و امتياز باالتري به خود اختصاص  تر مناسب گردشگري براي جنگل مجاور
تـري نـسبت بـه شـاخص          ينـه به منـاطق مـساعدتر و       GAMMA و   AND نتايج نشان دادند كه استفاده از عملگر        

در نهايت مكان موردنظر در ضلع شـمالي      GISگري شرطي در      كنند درنهايت با استفاده از پرسش       يمهمپوشاني مشخص   
يه اين مطالعـه مبنـي بـر منـاطق مـستعدتر      فرضهمچنين اين نتيجه، . جزيره قشم با مساحت هزار هكتار شناسايي گرديد 

توان بيان داشت كـه       يمطوركلي،    به. كند  يماحداث دهكده ساحلي گردشگري در حاشيه سواحل جنوبي جزيره قشم را رد             
ايـن نتيجـه بـا نتيجـه        .  گردشگران نيازمند استقرار در نواحي شمالي است كه بيشترين كارايي را دارند            تسهيالت موردنياز 
مبني بر استقرار تسهيالت گردشگران در ناحيه ساحلي درياچه كافتر به جهـت كـارايي بيـشتر                 ) 1390(تقوايي و همكاران    

 در  SPSS افـزار   نـرم  همچنين نتايج مباحث آمـاري در        .اين نواحي در استقرار تسهيالت موردنياز گردشگران مطابقت دارد        
هاي جزيره قشم در ايجاد دهكده گردشگري منطقـه قـشم             يلپتانسها و     يتوانمندآزمون كاي اسكوئر جهت برآورد تعيين       

 هك  بوده و ازآنجايي32/17برابر  )5(از آزمون مذكور در جدول  حاصل دو خي عددي ازنظر كارشناسان نشان داد كه مقدار
 و باشـد  يمـ ايـن جـدول    در دو بـا  برابـر  آزادي درجه توجه به اينكه با و است )5(دو جدول  خي مقدار از كمتر مقدار اين

كـه ايـن منطقـه توانـايي و      گرفـت  نتيجه توان مي با صفر است، برابر داري آن يمعن سطح كه نكته اين به توجه همچنين
  .گيرد يمبنابراين فرضيه مذكور مورد تائيد قرار . باشد يمپتانسيل ايجاد دهكده گردشگري را دارا 

يابي دهكـده گردشـگري در        توان نتيجه گرفت روش مناسب جهت مكان        يمطوركلي با توجه به نتايج اين پژوهش          به
در ) 1391( هستند كه ايـن نتيجـه بـا نتـايج داداش پـور و همكـاران                  GIS نسبت به    ANPي فازي   ها  مدلجزيره قشم،   
  .يابي گردشگري مطابقت دارد روزترين روش جهت تشخيص مكان عنوان بهترين و به  بهANP فازي هاي معرفي روش

  

  منابع
ي پخش سيالب، فصلنامه تحقيقـات  ها عرصه در GISكاربرد ) 1381(اصغر؛ هاللي، حسين؛ سلطاني، محمدجعفر       يعليخ،  ش  آل )1

 .22-38. ، صص4، شماره 17، سال 1381جغرافيايي، زمستان 

 :مـوردي  نمونـه  محصول بخش بر تكيه با گردشگري توسعه راهبردي يزير  برنامه) 1387 (زمانيان، روزبه  مصطفي و  بهزادفر، )2
 .89-103 .صص ،6 شماره ،19 جلد ،1387، تابستان المللي علوم مهندسي  نشريه بيننيشابور، شهرستان

 .انتشارات سمت:  چاپ اول، تهران،)ماهيت و مفاهيم(گردشگري ) 1386(يزدي، محمدحسين و سقايي، مهدي  يپاپل )3

 اطالعـات  سيـستم  از استفاده با گردشگري دهكده يابي  مكان) 1390(حسين   كيومرثي، محمدمهدي؛ زاده،  ي تق مسعود؛ تقوايي، )4
سـال  ،  1390 تابـستان  محيطـي،  يزير   برنامه و جغرافيا مجله ،)كافتر درياچه ساحل: موردي نمونه (SWOT مدل و جغرافيايي

 .99-120 .صص ،2 شماره ،42 پياپي شماره ،22

 شـهري،   سـاخت   انـسان ي  هـا   جاذبهي  بند  رتبه در ارزيابي و     AHPاستفاده از روش    ) 1385(جواهري، حسن و داغستاني، سعيد       )5
 .1-12.، صص5شماره . 1385ار ، بهخبرنامه تحقيقات و مطالعات ايرانگردي و جهانگردي

: مـوردي  نمونـه  (شهري  پايدار توسعه بر شهري گردشگري گسترش نقش بررسي) 1394(حاتمي نژاد، حسين و شريفي، امير  )6
 .61-74. ، صص1، شماره 2، دوره 1394، فصلنامه گردشگري شهري، بهار )سنندج شهر

 در  ANP و   AHPگيـري چنـد معيـاره         يمتصمهاي    اوي روش واك) 1389(، فرهاد؛ ملك، محمدرضا؛ سيالوي، طلوع       حسينعلي )7
، 1، شـماره  1، سـال  1389، فصلنامه مهندسي فناوري اطالعات مكاني، تابستان   GISيابي بهينه پل عابر پياده در محيط          مكان
 .31-41. صص

مشروط  يگذار ارزش روش با شهري گردشگري يها جاذبه ارزيابي) 1396(چيانه، رحيم؛ راحلي، حسين؛ فكري، فاطمه  يدريح )8
(CVM) 70-57. صص ،1 شماره ،4 دوره ،1396شهري، بهار  اردبيل، فصلنامه گردشگري شورابيل جاذبه: موردي مطالعه.  

يابي مراكز اسكان موقت با استفاده از         تحليل فضايي و مكان   ) 1391(داداش پور، هاشم؛ خدابخش، حميدرضا؛ رفيعيان، مجتبي         )9
، 1، سـال    1391، مجله جغرافيا و مخاطرات محيطي، بهار        )GIS(و سامانه اطالعات جغرافيايي     ) ANP(ي  ا  شبكهفرايند تحليل   
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 .111 -131. ، صص1شماره 

 حفاظـت  تعيـين  منظور  به دريايي ساحلي مناطق ارزيابي براي پيشنهادي معيارهاي )1383(هنريك   مجنونيان، افشين؛ ،كار  دانه )10
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