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  1بندي کارتوگرافیکی گردشگري در استان خراسان رضويمنطقه
  

  *2حسین آقاجانی ،1مسعود تقوایی

  استاد جغرافیاي دانشگاه اصفهان1
 ریزي شهري دانشگاه اصفهانانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامهو د علمی جهاددانشگاهی عضو هیات2

  28/2/95 ؛ تاریخ پذیرش: 9/7/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

هـاي متنـوع گردشـگري، امکـان ها و شناسـایی منـاطق داراي ظرفیـتبندي گردشگري بر اساس توزیع فضایی جاذبهمنطقه
بنـدي خواهد بود. هدف اصلی این مقاله معرفی و توسعۀ مـدل منطقـه مند در جهت توسعۀ گردشگريریزي متعادل و هدف برنامه

هـاي ها و پتانسیلبندي گردشگري استان با توجه به ظرفیتمنظور منطقهگردشگري گان و بکارگیري در استان خراسان رضوي به
ریـزي و گردشگري جهـت برنامـههاي بندي آنها از منظر جاذبهارزش و اولویتمختلف گردشگري و در نهایت شناسایی مناطق هم

ها در تعدادي از نقاط و کم توجهی به مناطق،داراي ظرفیت گردشگري استان است. جلوگیري از تمرکز و بارگذاري بیش از ظرفیت
انجام شده است، پس از اختصـاص   ArcGISبندي بر اساس روش گان در محیط ها و امتیازها و نوع دستهدر این مطالعه شاخص

 Spatialبندي بـا اسـتفاده از تـابعگذاري مناطق و منطقهها، از روش تحلیل سلسله مراتبی براي ارزشه هر یک از جاذبهها بوزن
Analysis ده از هاي خراسان رضوي) بـا اسـتفا هاي موجود در هر واحد سیاسی (شهرستانصورت گرفته است. میزان جمع ارزش

محاسبه شد که در نتیجۀ آن شهرستان سبزوار، مشهد و نیشابور و خواف باالترین  نیز ArcGISاي در  تابع محاسبات آماري منطقه
تـر شـدن ایـن دسـته بنـدي امتیـازات منظور واقعیرا بدست آوردند. به ها و خلیل آباد، جغتاي و بینالود پایین ترین امتیاز و رتبه
هـاي  یج متفـاوتی را نشـان داد.کـه در آن شهرسـتانها بدست آمد که نتـااستاندارد شده ، به نسبت مساحت هر یک از شهرستان

  ها در هر دو روش جایگاه برتر را دارد.بینالود، مشهد باالترین امتیاز را دارند.شهرستان مشهد با توجه به جایگاه خاص وجود جاذبه
 

  بندي کارتوگرافیکی: گردشگري، سیستم اطالعات جغرافیایی، خراسان رضوي، منطقهکلیدي هاي  واژه
  

 1مقدمه
ریـزي هاي اساسی در نظام برنامهیکی از پیچیدگی

ریـزي منظـور برنامـهکشورها مفهوم منطقه و ناحیه به
ــی در  ــاي فراوان ــه داراي کاربرده ــوم منطق اســت. مفه

ــا حوزه ــادي،ه ــف اقتص ــاعی،  ي مختل ــی و اجتم طبیع
و معیار تشکیل دهنده هـر سکونتگاههاي انسانی است 

هــاي نـی یــا شــباهتمنطقـه در ایــن موضــوعات همگ
گروهـی بـراي هاي حداکثر بینحداکثر درونی و تفاوت

ــن  ــی از ای ــز یک ــگري نی ــک از آنهاســت. گردش ــر ی ه
ریـزي در منظـور برنامـهموضوعات بوده و الزم است به

 بندي آن انجام گیرد. مقیاس کالن، منطقه

                                                             
منطقـه بنـدي ". این مقاله بر گرفته از نتـایج طـرح پژوهشـی 1

با حمایت مالی "م در استان خراسان رضوي کارتوگرافیکی توریس
 .جهاددانشگاهی تهیه شده است

 Aqajani_h@yahoo.com: نویسنده مسئول*

 کالن سطح در ریزيبرنامه بین بسیاري هايتفاوت
 Gunn, and( دارد وجـود خرد در سطح ریزيبرنامه با

Var, 2002:121( .گردشـگري، صـنعت اندیشـمندان 
ریـــزي گردشـــگري را در ســـطوح مختلفـــی برنامـــه

اي یکـی از ریـزي منطقـه اند و برنامـهبندي کرده دسته
 ).Inskeep, 1999:136(آیـد شـمار مـیهسطوح مهم بـ

 یـک در که کند می ایجاب زمانی و مالی هاي محدودیت
 برخـی به نسبت گردشگري مقصدهاي از یبرخ منطقه،
 تسـهیالت و خـدمات یابنـد، توسـعه تـرسـریع دیگـر

 بیشتري ايسرمایه هاينهاده و نمایند دریافت بیشتري
 .)1389،شـجاعی(ضـیایی و  یابـد تخصـیص آنهـا بـه

بندي گردشگري یکی از این سطوح است تـا بـا منطقه
اط بـا گیري در ارتبمند به تصمیمآن بتوان بشکل نظام

اي هـاي منطقـهگردشگري بـر اسـاس ظرفیـت ۀتوسع
 پرداخت. 
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هاي مختلـف استان خراسان رضوي داراي پتانسیل
؛ طبیعی، تاریخی، فرهنگی و منحصـر گردشگري شامل

هـا نیـاز بـه طور قطع این ویژگـی هب بفرد زیارتی است.
هاي سازگار به منظور شناسایی ریزي و ارایه مدلبرنامه
منظـور دسـتیابی  هاي مطرح سرزمین بهتر جاذبهدقیق

تنوع این  ریزي است.منظور برنامهبه فضاهاي همگن به
باعث کاهش تمرکز و  ها استان در برخورداري از جاذبه

نشـده اسـت.این تمرکـز،  هـاي گردشـگريتراکم پهنه
تراکم فعالیتها و سـاختار سـکونتگاهی را نیـز متـاثر از 

ــا  ــا ب ــت ت ــذا الزم اس ــوده؛ ل ــود نم ــذاري و ارزشخ گ
گـامی را در جهـت  بندي علمی گردشگري استان، پهنه

اي کـالن  ضعیت مدیریت و برنامه ریزي منطقهبهبود و
بندي گردشگري بـر اسـاس منطقهاستان داشته باشیم. 

ــه ــع فضــایی جاذب ــاطق داراي توزی هــا و شناســایی من
ریـزي ، امکـان برنامـههـاي متنـوع گردشـگريظرفیت

گردشگري خواهد  ۀجهت توسع مند درمتعادل و هدف
ــن  ــه ای ــود ک ــئلهب ــه  مس ــورد توج ــر م ــاکنون کمت ت

گردشگري بوده است. هدف اصلی  ةریزان در حوز برنامه
بندي گردشگري مدل منطقه ۀاین مقاله معرفی و توسع

منظـور گان و بکارگیري در استان خراسان رضـوي بـه
هـا و بندي گردشگري استان با توجه به ظرفیـتمنطقه
هاي مختلف گردشگري و در نهایت شناسـایی یلپتانس

هاي بندي آنها از منظر جاذبهارزش و اولویتمناطق هم
و جلـوگیري از تمرکـز و ریزي گردشگري جهت برنامه

ها در تعدادي از نقـاط و کـم بارگذاري بیش از ظرفیت
توجهی بـه منـاطق،داراي ظرفیـت گردشـگري اسـتان 

ونـه اي از نقـاط است. شهرسـتان طُرقبـه و شـاندیز نم
جاذب گردشگر بوده که در صورت تداوم رونـد فعلـی، 
مشکالت زیست محیطی فراوانی را ایجاد خواهد کـرد؛ 
بنابراین جهت ایجاد تـوازن ضـروري اسـت تـا منطقـه 

  صورت گیرد. ها بندي مناسبی از پهنه
بنــدي منطقــه"لــذا ایــن نوشــتار بــا عنــوان 

بـر  "رضـويکارتوگرافیکی توریسم در استان خراسـان 
ي مختلـف گردشـگري ها آن است تا با شناسایی جاذبه
گـــذاري آنهـــا، مـــدلی از در ســـطح اســـتان و ارزش

در استان خراسان رضوي جهت را بندي توریسم  منطقه
ارزش گردشـگري و توسـعه هاي هـمشناسایی محدوده

هـاي توریسـتی ها و ظرفیـتمتعادل و متناسب با توان
تم اطالعـات جغرافیـایی هر منطقه با استفاده از سیسـ

  ارایه نماید.
  

  نظري مبانیها و مفاهیم، دیدگاه
 منطقه بندي بعنوان یک روش پایه براي شناسـایی

گردشگري در  ۀهاي توسعهاي فضایی و پتانسیلتفاوت
در  ها تـرین منطقـه بنـديرود.قـدیمیآینده بکـار مـی

بیشتر به شناسایی مناطق بمنظور  گردشگريارتباط با 
ــه ــعه  برنام ــراي توس ــایی ب ــه اي و راهنم ــزي منطق ری

گردشگري بوده است. و در میان کسـانی کـه مفـاهیم 
توان از گـان اند میاي گردشگري را توسعه دادهمنطقه
از جمله کارهایی .نام برددر میشیگان  )1966(1و بلنک

بریتیش کلمبیا توان در که دراین زمینه انجام شده می
 )، در1979(3راریــوف، )1977( 2لوفــوستوســط بــک و 
هـایی را مـدل )1984( 4توسـط اسـمیتشمال آمریکا 

گردشگري براي رشد و توسعه و مناطق داراي پتانسیل 
ارایـه  بندي کـارکردي بـود،که بیشتر آنها نوعی منطقه

  کردند.
بنـدي از نـواحی و در واقـع بندي یک دستهمنطقه

تعریف یک یا چند ناحیه از سطح زمین و یا به عبارتی 
قسـیم آنهــا بـه صــورت جداگانـه در چنــد بخـش بــا ت

موجودیت جداگانه اسـت. ایـن فراینـد بـه دو صـورت 
کـردن) و تفکیـک (متمـایز» (ترکیب) سازيیکپارچه«

سازي (ترکیب) همان گیرد. در اینجا یکپارچهانجام می
هــاي درونــی (یــا میــزان شناســایی برخــی از شــباهت

شـده مـی ) در منطقه براساس عوارض انتخاب یهمگن
باشد در حـالی کـه تمـایز و تفکیـک ترجیحـاً فراینـد 
ــین منــاطق براســاس عــوارض مشــابه آن  شناســایی ب
مناطق است. اگر عوارض انتخاب شده براي تعیین یک 

ي ها سیسـتم از منـاطق در ارتبـاط بـا برخـی از جنبــه
اي  توریسـتی منـاطق باشـد، پـس هـر منطقـه ۀتوسع

  تی باشــدتوریســ ۀممکــن اســت ترجیحــاً یــک منطقــ
)Stephen and Smith, 1989: 163(.  

                                                             
1. Gunn, Blank 
2. Beck, and P. Loftus 
3. Ferrario 
4. Smith 
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از بنـدي منطقـهشامل بندي منطقه انواعترین رایج
بندي منطقهو  2همگنبندي منطقه، 1پیش تعیین شده

تـرین باشد.نوع اول البته رایجمی 3عملکردي -کارکردي
بنـدي اسـت. ترین نوع منطقهو در خیلی از موارد ساده
بندي شکل این نوع از منطقه بهترین نمونه و آشناترین

اي همگـن نیـز منطقـه ۀتقسیمات سیاسی است .منطق
هـاي درونـی و اي از اهداف و شـباهتاست با مجموعه

شکل سوم از مناطق، مناطق کارکردي است. ایـن یـک 
 نبـودباال از تعامالت درونـی اسـت.  ۀناحیه با یک درج

 ودوجـــ گردشگري ۀمنطق یک از مشترك تعریف یک
 را یکی لیــفع تعاریف میان از است الزم اینرو، از. دارد

 ایـن هـايویژگـی که در آنها به همگنـی کنید انتخاب
 از( منطقـه یهمگنـ این. است شده اشاره اغلب مناطق

 ۀتوسع ري،ــــگردشگ حجم ،)فیزیکی هايویژگی نظر
 باشـدمـی ارتباطـات و نقل و حمل گردشگري، صنعت

)Sławomir, 2014:33.(  
بنـدي کـارتوگرافیکی فراینـدي  اسـت کـه  همنطق

گذاري یک سـري از  روي هممناطق از طریق انتخاب و 
 که توزیع فضایی ویژگیهاي مهم یک (معیارها)ها  نقشه

 Stephen( شـود منطقه را نشان می دهنـد ایجـاد مـی

&Smith,1989:173 .( مشکل فقط روي هم گذاري دو
ن و بسـط ایجاد کـرد ،یا چند نقشه نیست: بلکه چالش

یک سیسـتم صـحیح و درسـت بـراي انـدازه گیـري و 
ترکیب متغیرهاست،متغیرهایی که ممکن است در نوع 

ــان ــدل گ ــند. م ــاوت باش ــی متف  .Gunn, C( خیل

A,1979:5-8(  یک روش منطقه بندي است که وي آن
صورت دسـتی محاسـبه و نمـایش  هب 1979را در سال 

 کـرد. را ارایـه گردشـگريکارتوگرافیکی منطقه بندي 
استفاده از ابزار تکنولوژیکی امروز زمینه را براي توسعه 

منظور منطقه بندي گردشـگري بـه شـکل  همدل گان ب
فـراهم کـرده ي اطالعات جغرافیایی ها در سیستمنوین 
  است.

با سرعت گرفتن توسعه در علوم  90 ۀاز ابتداي ده
ــوژي ــواع تکنول ــامپیوتر و ان ــتم  ک ــاي ارتباطی،سیس ه

فیـایی بعنـوان یکـی از ایـن تکنولوژیهـا اطالعات جغرا
                                                             
1. Priori 
2. Homogeneous 
3. Functional 

داشـته  ها کاربرد گسـترده اي را در بسـیاري از زمینـه
اســت کــه بســیاري از آنهــا بنــوعی بــا منطقــه بنــدي 

یکـی از اولـین کاربردهـاي . گردشگري در ارتباط است
 گردشگريسیستم اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزي 

از آن  و بعـددر جزایـر ویـرجین  )1991( 4توسط بري
ــادر ســال  5رابینســون ــت1991در امریک  صــورت گرف

بــراي تعیــین  GISدر ایــن کــار از ). 1378 زاده، فــرج(
ــی  ــده و تفریح ــت ش ــاطق حفاظ ــراي من ــب ب مناس

بطور کلـی در بخـش مقـاالت  اکوتوریسم استفاده شد.
هـاي التین منابع زیادي در خصوص بکارگیري سیستم

له مراتبـی و اطالعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسـ
نقش آن در گردشگري ارایـه شـده اسـت کـه دربـین 

) بـا 2015(سینگ مروري  ۀاي مورد بررسی، مقالمقاله
ــــوان ــــش " عن ــــد  GISنق در گردشــــگري و فراین

مقاله را مـورد بررسـی قـرار  201تعداد  "سازي تصمیم
نقش اساسـی ایـن  ةداده است و این تعداد نشان دهند

 ,Singh( شگري استفناوري و مدل در تحقیقات گرد

2015: 131-179.(  
 ايمنطقــه مطالعــات از دهــه چهــار نیــز ایــران در

 جـامع طـرح. گـذردمـی امـروزي شـکل به گردشگري
 در کشـوري جامع ۀمطالع اولین تــکنسول جهانگردي

 در کـه اسـت بندي گردشـگري	منطقه و توریسم حوزه
 ).1353 بودجه، و برنامه سازمان( شد آغاز 1350 سال

 ايمنطقه و ملی بصورت بسیاري هايطرح نیز امهاد در
ــو جــامع طــرح ،)1379 گردشــگري، ملــی طــرح(  گن
 راسانــــخ اسـتان گردشگري آمایش طرح و) 1381(
بنـدي 	منطقـه حـوزه در شـده انجام مطالعات جمله از

و آنچه که محقـق  هامقالهاما در بین  .است گردشگري
این  ئلۀمس در ارتباط با موضوع و تا حدودي نزدیک به

دهد کـه نوشتار، مورد بررسی قرار داده است نشان می
 هـايمقالـهافـزار و در بخش استفاده از نرم هامقالهاین 

تعیــین تــوان  ةدر حــوزرا تکنیکــی بیشــترین کــاربرد 
ــدوم ــه روش مخ ــک ب ــا 1369( اکولوژی ــاط ب ) در ارتب

انجام شـده اسـت؛ همچنـین  GISهاي طبیعی با  توان
) بــه واکــاوي مفهــومی 1389( شــجاعیضــیایی و 

                                                             
4. Berry 
5. Robinson 
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بنـدي منــاطق گردشـگري پرداختـه اســت و در  سـطح
بنـدي بنـدي و همچنـین سـطحمبانی به انواع منطقـه

منــاطق کــالن گردشــگري کشــور در طــرح کنســولت 
  پرداخته است.

  

  روش تحقیق
 ,Gunn( گـانمـدل ۀ در جهت توسع ،این مطالعه

C.A., 1979: 5-8 (م هـاي سیسـتقابلیـت با استفاده از
 اطالعات جغرافیایی و فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی

روش گـان در  صورت اتوماتیک انجـام گرفتـه اسـت. هب
ــه ــر روي جاذب ــا ب ــزاس امریک ــۀ تگ ــت منطق ــا جه ه

ي گردشـگري ها ابتدا جاذبـه بندي انجام گرفت، منطقه
ي ملمــوس ها (جاذبــه کالبــدي-در دو بخــش فیزیکــی

ریخی، طبیعـی) و داراي واقعیت مکانی مانند؛ بناهاي تا
و  دسته بندي) نژاد، اسطوره ومراسم آیینی و...( ارزشی

اي به هر یک از آنهـا نامههاي پرسشبا استفاده از روش
شـود. پــس از در مقایسـه بـا یکـدیگر امتیـاز داده مـی
هـا نسـبت بـه  اختصاص امتیاز وزنی هر یـک از جاذبـه

بـا هـا بندي ترکیبـی از ایـن ارزشیک منطقه ،یکدیگر
بنـدي اي، نقشـه منطقـههاي نقشهگذاري الیهروي هم

  آید. بدست می
  

  بندي گردشگري براساس جدول گانو امتیاز به هر یک جهت منطقه  انواع جاذبه: 1جدول 

  ها عامل
شاخص 

  وزنی
خیلی 
  ضعیف

  قوي  متوسط  ضعیف
خیلی 
  قوي

  7- 8  5-6  3- 4  1- 2  0  8  آب و حیات وحش
  9-10  7- 8  4-6  2- 3  0- 1  9  سیها، خاك و زمین شنا ناهمواري

  Pests  7  0  2 -1  4 -3  6-5  7پوشش گیاهی، 
  3  2  1  1  0  3  (هوا)  اقلیم

  11-13  8-10  5- 7  2- 4  0- 1  13  ها زیبایی
  9-10  7- 8  4-6  2- 3  0- 1  10  هاي موجود، صنایع، انستیتوها جاذبه

  8- 9  6- 7  4- 5  2- 3  0- 1  9  (اسطوره)، فرهنگ قومی ها تاریخ، نژادها، آثار باستانی، افسانه
  13-15  10-12  6- 9  3- 5  0- 2  15  مراکز خدماتی و رفاهی
  21-25  16-20  10-15  5- 9  0- 4  25  حمل ونقل و دسترسی

  )176: 1979 گانماخذ: (
  

بنـدي وزنـی در مرحلۀ نهایی روش گان، یک جمع
هـاي ساده از مقـادیر اختصـاص داده شـده بـه جاذبـه

جمـع آنهـا  موجود در هر منطقه بکار گرفته شده و بـا
بنــدي ارایـه شـده اســت.در ایـن مطالعــه یـک منطقـه

بندي بـر اسـاس روش  ها و امتیازها و نوع دستهشاخص
انجــام شــده اســت، پــس از  ArcGISگــان در محــیط 

ها، از روش تحلیل ها به هر یک از جاذبهاختصاص وزن
بندي گذاري مناطق و منطقهسلسله مراتبی براي ارزش

در سـاختار رسـتري  Spatial Analysisبـا اسـتفاده از 
ي نقشـه اي توابـع ریاضـی صـورت گرفتـه ها انواع الیه

است. تعیین مناطق براسـاس الگـوي ترکیبـی آخـرین 
ــه ــایش منطق ــت نم ــه جه ــگري مرحل ــدي گردش بن

است.تفاوت مدل انجام شده در مقاله با مـدل گـان در 
بندي بـا کـارگیري و همچنین در رتبه GISاستفاده از 

  سلسله مراتبی است.روش تحلیل 
منظـور شناسـایی متغیر به 15بر اساس روش گان 

هاي بندي کارتوگرافی مشخص شد که در دستهمنطقه
 -2آب و حیـات وحـش،  -1گیرنـد: گانه زیرقرار مـی9

 ،پوشـش گیـاهی -3شناسـی، و زمین ناهمواري، خاك
هاي موجود،  جاذبه -6ها زیبائی -5 ،اقلیم و اتمسفر -4

هـاي  هـا، محوطـهتـاریخ، نژاد - 7 تیتوهاصنایع و انسـ
مراکز خـدماتی  -8و فرهنگ قومی  ها باستانی اسطوره

ــل و دسترســی. وزن -9 ــوع از حمــل و نق ــر ن ــاي ه ه
اي از شـد کـه دامنـه قسمت تقسیم می 5ها به شاخص
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(شـکل  داد را نشـان مـی"خیلی ضعیف به خیلی قوي"
 ها براي منطقـه مـورد مطالعـه جمـع زیر). سپس داده

نقشه که نشان دهنده پراکنش ارزش براي  15آوري و 
  هر مشخصه بود تولید شد.

   

  

 
  مدل مفهومی تحقیق: 1شکل 

  

  

 AHPالگوي سلسله مراتبی : 2شکل 
  

توسط  1977در سال  1روش تحلیل سلسله مراتبی
پایه گـذاري شـد.  2)1991( ) و ورگاس1977( ساعتی

هاي زوجی و تعیین میزان  اساس روش بر انجام مقایسه
ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیار مـورد نظـر 

و  3است و بـراي حـل مسـایل ارزشـیابی چنـد معیـاره
هاي مورد  تعیین اولویت چند گزینه با توجه  به معیاره

که خود ممکن است شامل زیر معیارهاي دیگـري  نظر
در قالـب رود. کاربرد فضـایی ایـن مـدل  ر میبکاباشد، 

                                                             
1. Analytical hierarchy process 
2  . Saaty &Vargas 
3  . Multicriteria Decision 

GIS ) توسط اوسوالد مـارینیونیOswald Marinoni, 

2007:3 (.  
 ةکـه در حـوز بکار گرفته شد ArcGISافزار  در نرم

منظورشناسـایی منـاطق بـا هبـ گردشـگريریزي برنامه
اولویت جهت برنامه ریزي نیزقابل استفاده استدر ابتـدا 

ز تعیین اهداف، معیارهـا، زیـر جهت اجراي مدل پس ا
هـا  از روي اطالعـات مسـاله بایسـتی  معیارها و گزینه

درخــت تصــمیم گیــري رســم و متناســب بــا جــدول، 
و  (رهنمــا شــودهــا و امتیــازات آنهــا تعیــین شــاخص
). پس از تعیین معیارها و زیرمعیارهـا 1387, همکاران

هاي گردشـگري، مختلف از جاذبه ۀالیه نقش 15شامل 

شاخص
 ھا

 نگتاریخ، نژاد،فره

کارتوگرافیکی  رتبه بندي  منطقه بندي
 گردشگري دراستان خراسان رضوي

آثار و جاذبه ها، صنایع 
 و انستیتو

ناهمورایها، زمین 
 شناسی و اقلیم

حمل و نقل و 
دسترسی و خدمات 

 رتبه هاي پایین رتبه هاي متوسط رتبه هاي باال

 ھدف 

 گزینه ها 

آب و حیات وحیات 
 شش گیاهیوحش و پو

جاذبه هاي 
 فیزیکی- کالبدي

 جاذبه هاي ارزشی

 بندي توریسم در خراسان رضوي¬منطقه
  

امتیــــــازدهی 
 مدل گان

  آب 
  حیات وحش  

ناهمواري و زمین 
  شناسی 

  پوشش گیاهی
  اقلیم

  مراکز خدماتی
  حمل و نقل 

 

 دانشگاه و انستیتو
   موسیقی

  صنایع دستی
  زیبائیها

ها  و  اسطوره
  فرهنگ قومی

 AHPاختصاص ارز ش و نتایج نهایی با مدل 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط قوي خیلی قوي
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هـاي موجود،شـاخص وزنـی هـر یـک ساس جاذبـهبر ا
هاي رستري براي هر یک مشخص و با توجه به آن الیه
گـذاري نهـایی بـر اسـاس از انواع جاذبه تهیه تـا ارزش

  مدل انجام گیرد.

 هــاي زوجــی بــر اســاس روش ســاعتی انجــام مقایســه
توانـد میـزان اهمیـت  ) یکی از حاالت زیـر مـی1991(

  .به یکدیگر تعیین کند (ارجحیت) معیارها را نسبت

  

  )1991تی، عمقیاس تعیین ارجحیت (سا: 2جدول 
  توصیف  شدت اهمیت

  1  با اهمیت  و ارجحیت مساوي
  3  با اهمیت وارجحیت کمی بیشتر

  5  با ارجحیت و اهمیت قوي
  7  با ارجحیت خیلی قوي
  9  با ارجحیت بی نهایت

  8و6و4و2  ارزشهاي میانی
  هاي مقایسه  معکوس( ماتریس معکوس)ارزش  اثر  دوجانبه  امتیازات (متقابل)

  2007 مارینیو، ماخذ:
  

ــاس ارزش ــه اس ــواع جاذب ــذاري ان ــع  ها گ و در واق
ــواهی از شــاخص ــا نظرخ ــه ب ــان اســت ک ــا روش گ ه

را  پهنـه(اساتید دانشگاه) ارزش نسبی هـر  کارشناسان

ت و کمیـت به کیفیـ در استان خراسان رضوي با توجه
 ).2و شکل 2 (جدول آن تعیین گردید

  

 هاي پایه جهت رتبه بندي استان براساس جاذبهها شاخص: 3جدول 

  معیارها  (گان) شاخص وزنی  ي اصلیها عامل
 شاخص وزنی در استان

  (کارشناسان)

  8  آب و حیات وحش
  9  منابع آبی 
  8  حیات وحش

  10  ناهمواریها، خاك و زمین شناسی
  8  توپوگرافی

  8  زمین شناسی

  7  پوشش گیاهی
  7  پوشش گیاهی
  7  مناطق نمونه

  3  آب و هوا  3  اقلیم (هوا)
  10  مزارع زعفران  13  ها زیبایی

هاي موجود، صنایع،  جاذبه
  انستیتوها

10  
  10  صنایع دستی

  8  ها  و دانشگاههاي بزرگ موزه

تاریخ، نژادها، آثار باستانی، 
  گ قومی(اسطوره)، فرهنها افسانه

9  
  9  آثار باستانی

  9  موسیقی و فولکلور
  8  عشایر

  12  مراکز رفاهی  15  مراکز خدماتی و رفاهی
  23  حمل و نقل   25  حمل ونقل و دسترسی

  تغییراندکی ، با 1979ماخذ: گان، 
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  محدوده و قلمرو پژوهش
داراي  1390اســتان خراســان رضــوي در ســال 

بــین مــدار  وع کیلومترمربــ هــزار116 حــدودوســعتی 
 42درجـه و  37 دقیقـه تـا 52 درجه و 33 جغرافیایی

 19درجـه و  56 عرض شـمالی از خـط اسـتوا و دقیقه
 دقیقه طـول شـرقی از نصـف 16درجه و  61دقیقه تا 

(مطالعـات آمـایش  النهار گرینـویچ قـرار گرفتـه اسـت
براسـاس آخـرین تقسـیمات  ).1390خراسان رضـوي، 

داراي  1390در سـال کشوري، استان خراسان رضـوي 
دهســتان  163شــهر و  72بخــش،  69شهرســتان،  27
باشـد.جمعیت اســتان بــر اســاس سرشــماري ســال  می

 (رهنمـا، نفر اعالم شـده اسـت 5994402برابر  1390
  ).23: 1390آقاجانی،
پـس از  :ي جغرافیایی استانها سازي الیهشاخص

هـا نسـبت بـه یکـدیگر ابتـدا تعیین ارجحیت شـاخص

ها به لحاظ وزنی نسـبت بـه یکـدیگر صارجحیت شاخ
(مـاتریس  بـا تشـکیل جـدول ماتریسـی شاخص) 15(

) محاسـبه و سـپس بـه طـور 15* 15قطري با ابعـاد 
کند کـه  خودکار نرم افزار ضرایب نهایی را محاسبه می

در فرآیند تحلیـل مراتبـی محاسـبه وزنهـاي نسـبی و 
محاسبه وزنهاي مطلق (نهایی) براساس وزن شاخصـها 

شـود. وزنهـاي  ها  محاسبه می مقایسه با وزن گزینهدر 
آینـد،  هاي مقایسه زوجی بدسـت مـی نسبی از ماتریس

باشـد  در حالی که وزن مطلق رتبه نهایی هر گزینه می
شود. وزن نهـایی  که از تلفیق وزنهاي نسبی حاصل می

هر گزینه در یـک سلسـله مراتبـی از مجمـوع حاصـل 
آیـد.  ها  بدست می نهجمع اهمیت معیارها در وزن گزی

خراسان رضوي تهیه استان این فرایند در شکل زیر در 
  شده است.

 
  

  
  

  گذاري و مدل گانها بر اساس ارزش : شاخص سازي الیه3شکل 
  

ها را نسـبت بـه یکـدیگر ) امتیاز شاخص4جدول (
، ) آمده اسـت3( طور که در جدولدهد. همان نشان می

بیشترین ارزش در روش گان مربوط به معیـار حمـل و 

نقل و دسترسـی اسـت کـه در واقـع نقـش و اهمیـت 
منظور دسترسی به مقاصد گردشگري  ها را بهزیرساخت

  دهد.بر اساس مدل گان نشان می

روش وزن جمعی  Overlayرویهم گذاري/  Recodeالیه/ارزشگذاري شده
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  هاي تحقیق و تجزیه و تحلیلیافته
هـا نسـبت بـه ارجحیـت شـاخص با مشخص شدن
ضریب پایـداري توسـط نـرم ها و یکدیگر وزن شاخص

محاسبه و مشخص شده است. ضـریب  Arc GISافزار 
محاسـبه شـد کـه کمتـر از  0,017برابر  )CI( پایداري

شاخص ساعتی است. لذا ارجحیـت وزن شاخصـها  0,1

بـا اجـراي  پایدار و قابل اعتماد اسـت. در ایـن مرحلـه،
خروجی اولیه و نقشه  ArcGISدر محیط  AHPمدل 
ــدارزش ــذاري ش ــر گ ــان و نظ ــدل گ ــاس م ــر اس ه ب

 ۀزمین(جدول و شکل زیر). لذا  کارشناسان تهیه گردید
براسـاس بنـدي منطقـهنهـایی  ۀاجراي مرحلـتحلیل و 

  گردد. جدول فراهم می
   

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
سیستم اطالعات جغرافیایی و  اجراي مدل ترکیبی

هـاي گیري چندمعیاره و تعیین نقاط و محدودهتصمیم
گـذاري آخـرین مرحلـه باالترین امتیـاز و ارزش داراي

است که پس از اجراي مدل، نتایج به بصـورت نقشـه و 
فـراهم مـی GIS  Arcها در  در واقع نمایش مکانی داده

  باشد.
  

 
 

 

  زوجی مقیاس در هاشاخص وزنی امتیاز :5 ل جدو

  ردیف  متغیر ها امتیاز وزنی
   1 بیآمنابع 

   2  /حفاظتیحیات وحش

   3 ارتفاع و توپوگرافی

   4 یزمین شناس

  5 پوشش گیاهی

   6  /حفاظتیپوشش گیاهی

   7 اقلیم

   8 نمزارع زعفرا

   9 صنایع دستی

   10 انستیتو

   11 تاریخی

   12 شهرهاي موسیقی

   13 عشایر

  14 خدمات رفاهی شهري

   15  حمل و نقل
 

 AHPروش  امتیاز نهایی بر اساس :4لشک
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  هادر پهنه استان و شهرستانجمع وزنی ساده   AHPنتایج حاصل از مدل : 5 شکل

 
ل از مدل گـان هاي حاص نتایج و خروجی) 5( شکل

بندي مناطق گردشگري را بـدون در نظـر گـرفتن  رتبه
کـه در آن  ه اسـتتقسیمات سیاسی استان نمایش داد

ــده  ــورت پراکن ــتان بص ــطح اس ــی در س ــاط مختلف نق
و مـدل  را در ارتباط با جمـع وزنـی متفاوتیهاي  رتبه

AHP اما بـه منظـور تحلیـل مکـانی .ها داشتند جاذبه 
-ي برنامهها ار اداري در حوزهتر و اهمیت ساختمناسب

ها در قالـب تقسـیمات سیاسـی  ، این جمع بنديریزي
هـاي موجـود در استان انجام شد و میزان جمـع ارزش

هاي خراسـان رضـوي) بـا  هر واحد سیاسی (شهرستان
ــابع  ــتفاده از ت ــهاس ــاري  منطق ــبات آم در  1اي محاس

                                                             
1  .  Zonal Statistics 

ArcGIS آن شهرسـتان  ۀنیز محاسبه شد که در نتیج
، خلیل آبادباالترین و  و خواف مشهد و نیشابور سبزوار،
را بدسـت  ها امتیاز و رتبهپایین ترین  بینالودو  جغتاي

تـر شـدن ایـن دسـته بنـدي منظـور واقعـیبهآوردند. 
امتیازات استاندارد شده و به نسبت مساحت هر یک از 

ها بدست آمد کـه نتـایج متفـاوتی را بوجـود شهرستان
هاي بینالود، مشهد ه شهرستاندر نتیج .)5(شکل  اورد

باالترین امتیاز را دارند.شهرستان مشـهد بـا توجـه بـه 
هـا در هـر دو روش جایگـاه جایگاه خاص وجود جاذبه

  برتر را دارد.
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   AHPبر اساس مدل  )بندي نهایی شهرستانها (استاندارد شده و مجموع رتبه: 6 شکل

  
 هـاي بدسـت آمـده براسـاسهمچنین براساس ارزش

بنـدي ارزش بـا اسـتفاده از تـابع گـروهمدل پنج پهنه هم
ــه ــل  ArcGISاي در  منطق ــرفتن دو عام ــر گ ــا در نظ و ب

در نهایـت مشـخص شـد کـه  مجاورت و شباهت درونـی
  شامل:

هــاي پهنــه اول: گردشــگري اســتان شــامل شهرســتان
  (مناطق بسیار خوب) شاندیز، قوچان، کالت-طرقبه

 زاوه ، تربـت حیدریـه،پهنه دوم: مشهد، چناران، درگـز
  (مناطق خوب)

  (مناطق متوسط) پهنه سوم: نیشابور و کاشمر، سرخس
هـاي سـبزوار، فریمـان، تربـت  پهنه چهارم: شهرسـتان

و در  (منـاطق ضـعیف) جام، تایباد، رشتخوار، مه والت
نهایت پهنه پنجم : بردسکن، جوین و جغتاي، گنابـاد و 

ترتیـب  بـه هایی از تربت جـام بجستان و خواف و بخش
  .(مناطق خیلی ضعیف)ها قرار گرفتند  ارزش

  

  
 هاي موجود در استان پهنه بندي براساس ارزش جاذبه :7 شکل

 
  

رتبه
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 گیريبندي و نتیجهجمع
 ۀسـابق ،توجه بـه تورسـیم و گردشـگري در ایـران

اولین طرح جـامع گردشـگري . در منطقه داردمناسبی 
داخت، کشور که به طور خاص به مباحث گردشگري پر

و تحت عنـوان طـرح جـامع گردشـگري  50آغاز دهه 
توسط مهندسین مشاور کنسـولت انجـام شـد. امـروزه 

این صنعت بـا توجـه بـه  ۀتالش زیادي در جهت توسع
هاي متنوع در و وجود جاذبه گردشگرينقش اقتصادي 

ایران و مناطق مختلف آن از طرف مراکز تحقیقـاتی در 
بنـدي گـان در قـهمعرفـی روش منط حال انجام است.

هاي جدید آن با استفاده از فناوري ۀو توسعگردشگري 
ــرم ــایی و ن ــات جغرافی ــتم اطالع ــویژه سیس ــزاري ب اف

تـرین مهـم سازي فضـاییهاي پشتیبان تصمیم سیستم
ریـزي هدف ایـن نوشـتار درکمـک بـه ادبیـات برنامـه

نقطـه اول  اسـت. گردشـگريبنـدي اي و منطقهمنطقه
ارگرفته شده در مقاله و تغییـرات تمایز و قوت روش بک

هـاي جدیـد و انجام شـده همـان بکـارگیري سیسـتم
هاي پس از آن در خصوص نرمال کردن نتایج و تحلیل

بعــد دســته بنــدي مجــدد آنهــا بــا سیســتم اطالعــات 
جغرافیایی است. دیگر نقطه تمایز این نوشتار بـا مـدل 
گـان، در بکــارگیري روش تحلیــل سلســله مراتبــی در 

  هاي مکانی است.ها و پهنهگذاري جاذبهارزش
 15دســته شــاخص در  9در ایــن مقالــه براســاس 

معیار مختلف مدل گان و تحلیل سلسله مراتبـی بکـار 
بنـدي و گرفته و تحلیل شد که نتـایج آن شـامل رتبـه

بنـدي گردشــگري در اسـتان خراسـان رضــوي منطقـه
هــاي حاصـــل از مـــدل  گردیــد. نتـــایج و خروجـــی

دي گردشگري را بـدون در نظـر گـرفتن بنمنطقه،گان
تقسیمات سیاسی استان نمـایش داد کـه در آن نقـاط 

هـاي  مختلفی در سطح اسـتان بصـورت پراکنـده رتبـه
اما به طور کلـی ؛ ها داشتند باالیی را در ارتباط با جاذبه

شهرسـتان در شهرسـتان  ۀپهنـ ۀباالترین امتیاز و رتبـ
هاي شهرستان، همشهد بدست آمد. نتیجه نهایی مطالع

هـاي بـاال را بـه خـود اختصـاص  بینالود،مشـهد مرتبـه
دادند.نکته قابل ذکر در ارتباط با کارایی مدل رویکرد و 

اي گذاري یکپارچه و چند جانبه به مجموعهنحوه ارزش
متفاوت در پهنه سـرزمین  هايها با ارزشازانواع جاذبه

هــاي گردشــگري اســت کــه انــواع مختلــف بــه جاذبــه
گـذاري و منـاطق ها را در مقایسه بـا هـم ارزش جاذبه

شگري را هاي گردها و برتر ازجاذبهبرخوردارتر از جاذبه
نگري مشخص و معین نماید. فارغ از هرگونه یک جانبه

ــر نمــایش رتبــه ــن مــدل عــالوه ب ــک ای اي منــاطق ی
هاي مختلـف را نیـز ارایـه بندي ارزشی از جاذبه منطقه

ریـزي  تـوان بـه برنامـه یکرده است که از نتـایج آن مـ
ها براساس میزان برخـورداري و گذاري در پهنهسیاست

تـوان تفاسـیر  مرتبه هر یک اقدام نمود هـر چنـد مـی
بندي ارایه کرد اما بـه عنـوان یـک مختلفی از این پهنه

ریزي گردشگري  مدل مناسب و کارا در آمایش و برنامه
ران اذگـاستان و در مقیاس کالن، مفید فایده سیاسـت

اي خواهـد بویژه گردشـگري منطقـه ،بخش گردشگري
  بود. 
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