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  چکیده 

 اجتماعی در چند دهه اخیر منجر به روي آوردن جوامع انسانی به ایجاد –وسعه اقتصاديرشد و ت
هاي ثیر تنش کاهش تأنمودن اوقات فراغت، هاي گردشگري شده که امروزه به مثابه راهی در پرفرصت

در کنار تمام مناطق متنوع ایران، سواحل جنوبی . شودزندگی متمرکز شهري و صنعتی محسوب می
رود و در این بین خلیج چابهار با برخورداري از هاي سیاحتی کشور به شمار می  نیز یکی از قطبایران
نقش مهمی ا مناطق آزاد صنعتی و تجاري اندازهاي منحصر به فرد و نیز به سبب همجوار بودن بچشم

نظور م  اهمیت موضوع، مطالعه مشخصی بهرغم در حال حاضر علی. وریسم دارددر فراهم کردن اکوت
در این راستا طی تحقیق .  انجام نشده استدربارة آنریزي هاي مناسب تفرج و برنامهیابی پهنه مکان

و با تکیه بر بندي منطقه خلیج چابهار با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره  حاضر اقدام به پهنه
 مورد استفاده در این هايمعیار.  اجتماعی گردید-هاي اقتصاديمعیارهاي اکولوژیکی و برخی معیار

شناسی، فاصله از منابع آب سطحی، فاصله از  تحقیق شامل خاك، رطوبت نسبی، پایداري سازند زمین
هاي تاریخی، فاصله جاده، فاصله از دریا، فاصله از بندر، فاصله از مراکز شهري و روستایی، فاصله از مکان

سازي معیارها با استفاده از استاندارد. اص بودنداز گسل و مراکز نظامی و همچنین فاصله از تاًسیسات خ
دهی براي وزن. ها با استفاده از تئوري بولین تولید شدتئوري فازي صورت پذیرفت و نقشه محدودیت

 ترکیب روشو سپس با به معیارها از روش مقایسات زوجی در قالب تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد 
در این . شاخص مطلوبیت سرزمین محاسبه شد ترکیب شده وها با هم خطی وزن داده شده، الیه

که وجود  زون براي تفرج متمرکز شناسایی شد و نشان داد13از محدوده در قالب   هکتار554 منطقه
  . هاي محیطی، تحقق گردشگري را در جوار آبهاي خلیج ناممکن ساخته استها و حساسیتمحدودیت

  

  1.، منطق فازي، خلیج چابهار   ، پهنه بندي، ارزیابی چند متغیره     تفرج متمرکز ساحلی:  کلیديهايواژه
                                                

 ardakanni349@gmail.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ترین علوم ترین و در عین حال پرمنفعتدانش اکوتوریسم یا گردشگري طبیعت یکی از پرجاذبه

آمد ملی  ابزاري براي افزایش درعنوان بهشود که  میقلمدادو محیط زیست  طبیعی وابسته به منابع
با توجه به تعاریف انجمن . )1383 ،امانی (به شدت مورد توجه قرار گرفته است صنعتی هاي کمترکشور

دار به طبیعت براي شناخت تاریخ عبارت است از سفر هدف )گرديطبیعت(، اکوتوریسم 1گرديطبیعت
زیست و ایجاد  ها و تخریب محیطدر اکوسیستم طبیعی و فرهنگی محیط با پرهیز از ایجاد تغییر

زایی براي اهالی بومی محیطی و اشتغال برداري صحیح از منابع زیستهاي اقتصادي که به بهرهفعالیت
در این زمینه فعالیت گردشگري که بطور مطلوب ). 23:1377 صارمی نائینی،( منطقه منجر شود

هاي اضافی براي مدیریت بهینه طبیعت، منفعت تواند در ضمن حفاظت وریزي شده باشد می طرح
با توجه به این ). 52:2000  و همکاران،2عبدسالم( بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد جوامع

 وهاي مناسب براي ایجاد یک فعالیت درحوزه جغرافیایی معین، جزکه امروزه یافتن مکان یا مکان
 برايی هاي نهای مکان،رود به شمار میویژه در سطح کالن و ملی به ،هاي اجراییمراحل مهم پروژه

مین نمایند و عدم بررسی أ و قیود مورد نیاز را تهاویژگیاالمکان همه  توسعه گردشگري بایستی حتی
براي نمونه در . هایی، نتایج نامطلوب فراوانی بدنبال خواهد داشت چنین پروژهياین شرایط قبل از اجرا

که با  در صورتی. ها اشاره نمودپروژهناکارآمدي س این مشکالت، باید به عدم صرفه اقتصادي و عدم أر
ها در سطح منطقه مطالعاتی بررسی یابی موفق، کلیه عوامل موثر در ایجاد فعالیتاجراي یک مکان

گیرندگان یابی در اختیار مدیران و تصمیمهاي مناسب در قالب خروجی فرآیند مکانشود و مکان می
هاي هاي هریک از نتایج، گزینهاي موجود و اولویتهاین افراد نیز بر اساس سیاست. گیردنهایی قرار می

آوري باید به آن اشاره شود، اجتناب از نتایج دیگري که در کنار سود. کنندمناسب را انتخاب می
با توجه به مطالب . زیست است هاي حادثه خیز و جلوگیري از آلودگی و تخریب محیطگزینش مکان

ها از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است یابی در پروژهنفوق اجراي صحیح، دقیق و همه جانبه مکا
هاي یابی داراي ماهیت مکانی است، سیستماز آنجا که مکان ).15:1385همکاران،  پرهیزکار و(

هاي مکانی، محیط بسیار مناسبی براي ابزار توانمند مدیریت و تجزیه و تحلیل داده، اطالعاتی مکانی
اند که گیري متنوعی توسعه یافتههاي تصمیماز طرفی امروزه روش. شود مینیل به اهداف فوق محسوب 
اگر این . نمایندگیرندگان میفراگیر کمک فراوانی به طراحان و تصمیم در اخذ تصمیمات صحیح و

جامع و فراگیرتر از دانش افراد خبره در  توان بطور بکار گرفته شوند، میGISها در تحلیل مکانی روش
دانش کارشناسی به افزایش  هاي تصمیم گیري وبعبارت دیگر استفاده از مدل. ا استفاده نمودهتحلیل
). 220:1385 ،فسخودي امینی(  در کمک به اتخاذ تصمیمات مکانی خواهد انجامیدGIS توانایی

                                                
1- Ecotourism Society 
2- Abdus salam 
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 را در تحقیقی، نقاط بهینه )1379(عنوان مثال کریمی  توان برشمرد، به میبارهمصادیق مختلفی در این 
ثردر بدین ترتیب که ابتدا عوامل مؤ استخراج نمود  RS وGISبراي توسعه توریسم ساحلی با استفاده از 

سیسات توریستی در ساحل مانند شیب، جهت، ارتفاع، نوع خاك، رودخانه، جاده، أگزینی تمکان
یسم مانند مراکز توریستی ساحلی و همچنین عوامل منفی توسعه تور ها وهاي ارتباطی، هتلشبکه

هاي  سازفرسایش خاك، تغییرات کاربري، آلودگی آب و تغییر چشم انداز طبیعی با گسترش ساخت و
 دهی قرار گرفت و درمورد وزن CRITIC 1غیره هم استخراج نمود و سپس با استفاده از روش شهري و
ریسم ساحلی را در بندر هاي مناسب توتلفیق و پهنه ها راش ارزیابی چند معیاره این فاکتوررو نهایت از

در تحقیقی ابتدا فاکتورهایی از توسعه  )2007(تسووار و همکاران . نوشهر و چالوس استخراج نمود
سپس با تکنیک دلفی،  آوري نمودند ودر تایوان جمع Greenرا براي جزیره  STD(2(توریسم پایدار 

هاي منطقه مطالعاتی، ارائه ژگیبا توجه به وی STDهاي نهایی جهت ارزشگذاري فاکتورها یا شاخص
در نهایت، سنجش اجرایی   محاسبه گردید وAHPها توسط فرآیند مرحله بعد، وزن معیاردر  نمودند و

 منطقه ،که نتایج نشان داد بطوري. هاي فازي، استخراج شد هر فاکتور یا معیار، تحت استقرار مجموعه
  .بی به اهداف توسعه توریسم دارد دستیابرايمورد مطالعه هنوز نیاز به کار بیشتري 

 مثبت بسیاري بر اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت آثارکه توجه به این صنعت در کشور     نجایی  آاز  
لـذا برخـی صـاحبنظران      . تواند اقتصاد کشور را از حالت تک محوري خـارج سـازد           توسعه این بخش می   

 که گردشگري در مقایـسه بـا صـنایع دیگـر بـه      اند، این در حالی استتوریسم را صنعت مادر نیز نامیده     
دارد و بـا توجـه بـه سـهم نـه صـدم درصـدي ایـران از شـمار               گذاري ارزي بسیار کمتـري نیـاز      سرمایه

درآمـد گردشـگران جهـانی، سـرمایه گـذاري،       گردشگران جهـانی و سـهم هفـت صـدم درصـدي آن از            
دلیـل تنـوع    کـشور ایـران بـه   ). 14:1384 ،ترابـی (ناپذیر اسـت   اجتناب ریزي و مدیریت در این امر  برنامه

هـاي  جانوران و با دارا بودن تاریخ و فرهنگ کهن از لحاظ جاذبـه            شرایط توپوگرافی، اقلیمی و گیاهان و     
 و شود ولی از نظر جـذب گردشـگر، در ردیـف صـد           کشور بزرگ جهان محسوب می    10سیاحتی یکی از    

ل زیبـا  بنابراین خلیج چابهار، به واسطه سـواح       ).22:1379 ،میکاییلی(هاي جهان قرار دارد      کشور بیستم
فـشان در پیرامـون   هاي نادري چون گـل دیدهپ هاي کم نظیر، تنوع ساختارهاي کرانه، وجود باچشم انداز 

هاي دریایی حرا، همواره خود، مناطق صید و زیستگاه ماهی و مجاورت با تاالب سرخ رنگ لیپار و جنگل       
با این وجود تـاکنون رویکـرد سـازمان    .  را به خود جلب کرده است     گروهی از گردشگران طبیعت دوست    

ایدار متکی به طبیعت در این خطه صورت نگرفتـه  پریزي گردشگري، بویژه گردشگري اي در برنامه  یافته
ود شـرایط اقتـصادي و اجتمـاعی     که علیـرغم مزایـاي فـراوان ایـن صـنعت و بهبـ      باید توجه نمود   .است

  ریـزي منطبـق بـر نگـرش    هـا و برنامـه   گـذاري ن همراه بـا سیاسـت    آتوسعه  هاي مختلف، چنانچه    کشور

                                                
1- Critera Importance Through Intercriteria Cprrelation 
2- Sustainable Tourism Development 
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ثیرات منفـی زیـادي بـر     أکید بر توسعه پایدار نباشـد بطـور حـتم موجـب بـروز تـ               أمحیطی و با ت    زیست
 گـردد زیست خواهد گردید بنابراین فرایند توسـعه پایـدار صـنعت فـوق هـم دچـار اخـتالل مـی                  محیط

  )8:1376زاده،  نبی جعفرزاده و(
هاي طبیعی منطقه براي تفرج و بررسی مسائل        دارد با شناسایی و توجه به توان       نظر ژوهش در پاین  

نـواحی مناسـب    اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با موضوع و ارزیابی توان تفرجگـاهی، معیارهـا و           
محیطـی   یستهاي زهدف اصلی، تدوین معیار. نهاد دهدیشپهاي طبیعی را گردشگري منطبق با ظرفیت   

ریزي صـحیح جهـت اجـراي     که با هدف برنامه   . باشدمنطبق بر خلیج چابهار به منظور تفرج متمرکز می        
  .مالحظات زیست محیطی درمنطقه مورد نظر به انجام رسیده است گردشگري توام با

  
  محدوده مورد مطالعه

 60 طول جغرافیایی کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران در محدوده320خلیج چابهار با مساحت 
 دقیقه 47درجه  25درجه تا  25دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  57 درجه و 60دقیقه تا  24درجه 

 کیلومتر میان دو شهرستان 43/56این خلیج با طول خط ساحلی ). 1 شکل(شمالی واقع گردیده است 
اري با منطقه آزاد خلیج چابهار به لحاظ همجو). 82:1380 نیکویان،( چابهار و کنارك واقع است

دلیل وجود  به. رودهاي اقتصادي مهم سواحل ایران به شمار می اقتصادي چابهار یکی از قطب- تجاري
از اهمیت هاي جلبکی هاي مرجانی و پهنه به دلیل حضور توده و دارا بودناي خودسواحل صخره

  .برخوردار استاي  ویژه

  
  ت محدوده مورد مطالعه موقعی- 1 شکل
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دلیل نزدیکی به مدار رأس السرطان و منطقه استوایی، آب و  از نظر محیط طبیعی بندر چابهار به
تغییرات دمایی در فصول مختلف آن کم است و فصل تابستان آن چندان محسوس . هواي بهاري دارد

مام طول سال سبزینگی خورد و درختان در ت یزي کمتر به چشم میینیست، بدین جهت برگریزان پا
سرسبزي درختان در فصول مختلف موجب شده است که فصول چهارگانه را . دهندخود را از دست نمی

بهار معروف شده و  فصل آن همواره حالت بهار دارد به چهار به فصل بهار تشبیه کنند و چون چهار
لوچستان از خوش آب و هواترین این منطقه در استان سیستان و ب. تدریج به چابهار تبدیل شده است به

یز و زمستان و یویژه در فصول پا هاي جهانگردي بهباشد و براي استفادهو زیباترین مناطق استان می
از طرف دیگر، همجواري با دریاي عمان، موقعیت ). 5:1372زارعی، ( حتی بهار بسیار مناسب است

هاي آبی به ویژه در ایام زمستان  و انواع ورزشهاي جهانگردي و تفرجگاهیاي را براي بهره برداريویژه
هاي ممتاز هایی از سواحل خلیج که داراي ارزشالزم به ذکر است، قسمت .فراهم نموده است

را مردم بلوچ  اکثریت جمعیت بومی چابهار .دارند، کاربري نظامی هستندتفرجگاهی و استراحت گاهی 
زبان . کنندکشاورزي، دامداري و باغداري امرار معاش میبیشتر از طریق ماهیگیري، . اند تشکیل داده

باشد ولی مردم محلی به زبان بلوچی که از زبان هندي مشتق شده است، رسمی این منطقه فارسی می
 .)115:1385 کار، دانه( کنند گفتگو می

  
  ها روش مواد و

اسـاس مطالعـات     بـر یابی مطلوب منـاطق گردشـگري       مکان ثر بر ؤدر این تحقیق با بررسی عوامل م      
 ترکیـب  روشبندي منطقه خلیج چابهار بـر اسـاس روش ارزیـابی چنـدمتغیره بـا         پیشین، اقدام به پهنه   
هـاي  معیارهـاي مختلـف، درقالـب معیارهـاي ویژگـی      بدین منوال که ابتدا. گردید خطی وزن داده شده 

ه هـاي اطالعـات در   عنـوان الیـ   فاصـله، بـه   فیزیکی سرزمین، کاربري اراضی، پوشـش گیـاهی، حـریم و        
ها در گام اول باید استاندارد  این معیار.یابی در منطقه مد نظر قرار گرفتها براي تهیه نقشه مکان     تحلیل
ها استفاده و در ادامه براي    کردن نقشه مقیاسمنظور بی  بنابراین از روش بولین و از تئوري فازي به        . شوند
  بـا سـپس  و ر قالب تحلیل سلسله مراتبی، استفاده شـد     دهی به معیارها  از روش مقایسات زوجی د        وزن

  .شاخص مطلوبیت سرزمین محاسبه گردید  با هم ترکیب شدند و1 ترکیب خطی وزن داده شدهروش
  
  
  

                                                
1- Weighted Linear Combiation (WLC)  
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  هاتدوین معیار - 1
 2000همکاران،   و3 و بنرجی1999همکاران،    و2بیداسی( در این مطالعه ابتدا با مرور منابع داخلی

ا و سی تجربیات کشورهاي دیگر و همچنین نظر کارشناسان مختلف معیاره و برر)2001، 4میلر و
لحاظ کردن تمامی .  تدوین شدگردشگري ساحلییابی گذار در مکانپارامترهاي محیط زیستی تأثیر

نامحسوس بودن ( هاي منطقه، شرایط زیست محیطی آنمعیارهاي تعیین شده با توجه به ویژگی
امکان ) عدم وجود اطالعات آب زیرزمینی( ها و اطالعاتبه برخی داده، عدم دسترسی )تغییرات دمایی

هاي آوري اطالعات و دادهبا جمع) شهرستان چابهار( پس از تعیین مرز محدوده مطالعاتی. پذیر نبود
   .اولیه، پایگاه سامانه اطالعات جغرافیایی شهرستان تهیه گردید

دف باید معیارها را تعریف و معین نمود که بر در ارزیابی چند معیاري براي دستیابی به یک ه
گیرد و گیري صورت میبنابراین براساس معیار، تصمیم. مبناي آنها بتوان به آن هدف معین دست یافت

دسته بندي 2 و محدودیت 1 دو صورت عاملبهمعیارها . گیري باشندهمچنین بایستی آنها قابل اندازه
 اجتماعی، –تحقیق از دو فاکتور زیست محیطی و اقتصادي  در این )21:2003 ایستمن،( شوندمی

شیب، جهت، ارتفاع، خاك، رطوبت نسبی، : هاي فیزیکی سرزمین شاملویژگیمعیارهایی شامل 
هاي سطحی، فاصله از جاده، فاصله از منابع آب: فاصله و حریم ها شامل پایداري سازند زمین شناسی و

هاي تاریخی، فاصله از له از مراکز شهري و روستایی، فاصله از مکانفاصله از دریا، فاصله از بندر، فاص
 با استفاده از این .سیسات خاص مشتق شده استأهمچنین فاصله از ت گسل، فاصله از مراکز نظامی و

  .استخراج گردید ها، نقشه مربوط به معیارها و محدودیت)1جدول ( هاالیه
  

                                                
1- Beedasy 
2- Banerjee 
3- Miller 
4- Factor 
5- Constraint  
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  استخراج گردید هانقشه مربوط به معیارها و محدودیتهاي زیر با استفاده از الیه - 1جدول 

  
ها، عمل تصحیح هندسی سازي دادههاي اطالعاتی در ابتدا و در مرحله آمادهجهت استخراج الیه

 مربوط به منطقه مورد مطالعه، با استفاده از 2006  سالLISS_IIIده ن سجIRSاي  تصویر ماهواره
 انجام 5/0 کمتر از  RMSE نقطه کنترل با25  با استفاده از25000:1هاي رقومی توپوگرافی نقشه

  منبع  تشریح  الیه داده  فاکتور

منطقه مورد مطالعه  شامل انواع واحدهاي سنگی در  شناسی نقشه زمین
  است

سازمان زمین شناسی و 
  اکتشافات معدنی کشور

   انواع گسل شامل خطوط گسل و  نقشه خطوط گسل
  )غیره است فعال و رعی،اصلی، ف(

سازمان زمین شناسی و 
  اکتشافات معدنی کشور

ها و  نقشه رودخانه
  مسیل

فرعی در  هاي اصلی وها، رودخانهشامل مسیل
  منطقه است

  سازمان حفاظت 
  زیست محیط

واحدهاي اراضی در منطقه  نشان دهنده نوع خاك و  نقشه خاکشناسی
  است

  موسسه تحقیقات 
  خاك آب و

   کاربري فعلینقشه

هاي بردارنده مناطق شهري، دریا، بندر، زمین در
سیسات خاص، أکشاورزي، مناطق نظامی، ت

  هاي  هاي بایر، تپههاي جنگلی، زمین پوشش
  باشدغیره می اي وماسه

  سازمان حفاظت 
  محیط زیست

  اري کشورسازمان نقشه برد  دهد متري نشان می20خطوط توپوگرافی به فاصله   نقشه توپوگرافی
اي  تصویر ماهواره

IRS 
  سارمان جغرافیاي ارتش  بازنگري نقشه کاربري اراضی

نقشه وداده هاي 
  هواشناسی

هاي سینوپتیک وکلیماتولوژي از  شامل ایستگاه
  منطقه وهمچنین داده هاي آماري هر ایستگاه است

  سازمان هواشناسی کشور
  
  

  فاکتورهاي 
  محیطی زیست

مدل رقومی ارتفاع 
  منطقه

فاعی بصورت متوسط براي هر هاي ارتشامل داده
توان گفت به نوعی، مدل رستري پیکسل است و می

  نقشه توپوگرافی، است

هاي توپوگرافی در  از نقشه
  محیط رستر پایه

همچنین  فرهنگی و نشان دهنده مراکز تاریخی و  نقشه اماکن تاریخی
  نقاط تفریحی در منطقه است

هنگی و سازمان میراث فر
  گردشگري شهرستان چابهار

نقشه تقسیمات 
  سیاسی

دهستان  مرزهاي سیاسی استان، شهرستان، بخش و
  اطالعات کشور سازمان آمار و  .را در بر دارد

هاي  نقشه سکونتگاه
  جمعیتی

هاي سکونتگاهی هم بصورت شهري دهنده لکهنشان
  شرکت مآب  .و هم روستایی است

تعداد آن را در منطقه نشان  وودگاه موقیعت فر  نقشه فرودگاه
  زیست سازمان حفاظت محیط  .دهد می

ــاعی   ــاي اجتمـ فاکتورهـ
  واقتصادي

  زیست سازمان حفاظت محیط  دهد  تعداد آنها را نشان می صنعت و موقعیت معدن و  معادن نقشه صنایع و

هاي  نقشه جاده  
  موجود

  انواع آن را در منطقه  هاي موجود وتمامی جاده
  یستز سازمان حفاظت محیط  .دهدنشان می
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 استفاده شده WGS84 2و بیضوي مبنايUTM  1هاي ذکر شده، سیستم مختصاتبراي کلیه نقشه. شد
 30×30ها معادل   در نقشه4اندازه پیکسل.  شمالی واقع شده است41 شماره 3این منطقه در زون. است

  .متر در نظر گرفته شد
  

  استانداردسازي معیارها -2
هاي معیار با یکدیگر قابل  به این نکته توجه داشت که تمامی نقشههاي معیار بایدپس از تهیه نقشه

اي، واحد زمین  واحدهاي فاصلهمثالً(شوند گیري میمقایسه نیستند زیرا در واحدهاي متفاوتی اندازه
نقشه معیارها که داراي محدوده و گیري،  از این رو الزم است که در فرایند تصمیم) شناسی و غیره

هاي سازي مقیاس این تحقیق جهت همسان گیري متفاوتی است، استاندارد شوند، دردازههاي انمقیاس
. هاي قابل مقایسه و استاندارد شده از روش فازي استفاده شده استگیري و تبدیل آنها به واحداندازه

رنیا در االصل دانشگاه کالیف هاي فازي، که نخستین بار توسط لطفی زاده دانشمند ایرانیتئوري مجموعه
ها، بندي ریاضی در فرآیندسازي و صورتاي ریاضی است که براي مدل مطرح شد، نظریه1965سال 

این تحقیق جهت استانداردسازي فازي، از تابع خطی   در.)27:1997 ،5التسما( طراحی شده است
 2ت حداقل هاي نقشه، باید موقعیبراي فازي کردن الیه IDRISI در توابع خطی در محیط .استفاده شد

مقادیر ) 2(  جدول).50: 2003 ایستمن،( بر روي نمودار تابع خطی معین شودa ,b ,c ,d   نقطه4تا 
 3 دهد و جدولدر این مطالعه نشان میرا  سازي نقشه فاکتورها ه و نوع تابع فازي براي استاندارآستان

 اي ازنمونه 3 و 2 ین شکلهمچن. دهدرا نشان می) پوشش گیاهی( یک نمونه فازي شده معیار گسسته
  .دهندنقشه فازي شده را نشان می

 بدین ؛شودها استفاده میسازي محدودیت براي استانداردهاترین روشرویکرد بولین، یکی از ساده
 بطوریکه ارزش صفر، مناطق ،شوندهاي دو ارزشی ارائه میصورت که محدودیت ها، به صورت نقشه

همکاران،  کیو و(دهد یک، مناطق مناسب براي توسعه را نشان میارزش  نامناسب براي توسعه و
غیره استفاده شد که   وAND ،ORهاي دو ارزشی از روابط منطقی براي تلفیق نقشه.  )270:2006

یک نمونه از  4شکل  و دهدنشان می، اند که از این طریق استاندارد شده راهایی محدودیت4 جدول
  . هددایش مینقشه بولین را نم

  

                                                
1- Coordinate system 
2- Datum 
3- Zone 
4- Pixel size 
5- Lootsma  
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   معیارهاي پیوسته استاندارد شده از طریق فازي- 2 جدول
  نوع تابع  تابع شکل معیار  نقاط کنترلی

d  c  b  a  
  100  500  500  5000 افزایشی  خطی  )متر( فاصله از جاده

  5000  15000  15000  45000  متقارن  خطی  فاصله از فرودگاه
  1000  2000  2000  2000  افزایشی  خطی  فاصله از تاسیسات خاص

  60  1000  1000  2000  متقارن خطی  فاصله از دریا
  200  600  600  1000  متقارن  خطی  فاصله از رودخانه

  800  800  800  1200  کاهشی خطی  ارتفاع از سطح دریا
  800  1500  1500  3000  متقارن  خطی  هاي تاریخیمکان فاصله از

  1000  2000  2000  2000  افزایشی خطی  فاصله از معدن
  500  1000  1000  1000  افزایشی خطی  سلفاصله از گ

  3000  5000  5000  50000  متقارن خطی  فاصله از مناطق شهري
  1000  3000  3000  10000  متقارن خطی  فاصله از مناطق روستایی

  100  500  500  5000  افزایشی خطی  فاصله از بندر
  30  45  45  70  متقارن خطی  )درصد( رطویت نسبی

  5  5  5  50  کاهشی خطی  )درصد( شیب زمین
  0  5/67  5/112  5/337  متقارن خطی  )درجه( جهت شیب زمین

  
  استاندارد شده از طریق فازي) گسسته( معیارپوشش گیاهی -3 جدول

  نام طبقه  پوشش مشخصات  امتیاز

10 
  اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهان مرتعی کمتر از

  زدگی سنگی بیرون و% 5
 اراضی بدون پوشش و

 BL  زدگی سنگی بیرون

 PF  جنگل دست کاشت  -  180
 F3  جنگل تنک  %25 تا5جنگل با تراکم تاج پوشش  120
 DF  زراعت دیم  -  120

50 
  %50مرتع با تراکم تاج پوشش بیش از 

 R1  مراتع متراکم  )چندساله اهان یک ساله ویگ(

90 
  % 50تا5مرتع با تراکم تاج پوشش 

 R2  مراتع نیمه  متراکم  )چندساله اهان یک ساله ویگ(

 R3  مراتع کم تراکم )چندساله اهان یک ساله ویگ% (5تا0مرتع با تراکم تاج پوشش  120
 SW  زارها بیشه زار ودرختچه  %10درختچه زار با تراکم تاج پوشش بیش از  170
 MR  )منطقه مرطوب(باتالق  اراضی مرطوب با سطح ایستابی باال وداراي گیاهان آب دوست 0

 SS  اي هاي ماسه هنهپ  اي اراضی مسطح ماسه 255
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  تابع بولین هاي حاصل از محدودیت-4 جدول
  بازه با ارزش یک  بازه با ارزش صفر  محدودیت

  متر به باال1000   متر1000- 0  فاصله از گسل
  متر به باال 5000   متر5000تا 0  فاصله از فرودگاه

 متر به باال100   متر100 تا0  فاصله از جاده
   متر به باال200  متر200 تا0  فاصله از رودخانه

   متر به باال800   متر800تا 0  هاي تاریخیفاصله از مکان
   متر به باال60   متر60 تا0  فاصله از دریا

  
  

 
  

  نقشه مطلوبیت فاصله از جاده جهت کاربري تفرج متمرکز -2 شکل
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   نقشه مطلوبیت فاصله از مراکز تاریخی جهت کاربري تفرج متمرکز- 3 شکل
  

  
   نقشه استاندارد شده حاصل از تابع بولین فاصله از رودخانه جهت کاربري تفرج متمرکز-4 شکل
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  هادهی معیاروزن - 3
شـود و  شود، کار ارزیابی پیچیده میوقتی که چند یا چندین شاخص براي ارزیابی در نظر گرفته می        

هنگام کار ارزیـابی بـه   در این . هاي مختلف باشند ها از جنس  گیرد که معیار   کار زمانی باال می   پیچیدگی  
هاي مختلفی مانند روش حداقل مربعات، روش حداقل  روش. یک ابزار تحلیل عملی قوي نیاز خواهد بود       

ارزیـابی چنـد    غیـره، بـراي محاسـبه وزن در    بـردار ویـژه و   دهـی و روش   مربعات لگاریتمی، روش نسبت   
شود کـه  می ههاي زوجی استفادقایسهمعیاري وجود دارد که در این تحقیق از روش بردار ویژه بر پایه م             

ایـن فرآینـد   ). 2007 ،همکـاران  و  تـسووار ؛2004، 1شریر و مالکزوسکی( ارائه شده استAHP  در قالب
 روش ،گیـري اسـت  یک روش ریاضی جهت تعیین اهمیت و تقدم معیارها در فرآیند ارزیـابی و تـصمیم               

  :مذکور شامل مراحل زیر است
بنابراین با توجه به ساختار سلسله      . اي تهیه گردید   پرسشنامه ،س معیارها تشکیل ماتری براي  در ابتدا   

افـرادي کـه در زمینـه     (به دست کارشناسان مربوطها مراتبی در سطوح مختلف، اهمیت نسبی مشخصه  
مـورد مقایـسه   ) گردشگري، ارزیابی سرزمین تبحر داشته باشند و هچنین تا حدي به منطقه آشنا باشند      

در ایـن  . باشـد  می9تا  1اند که دردامنه   به پرسشنامه پاسخ داده     5 شناسان طبق جدول  کار. قرار گرفت 
ها با اسـتفاده  آید و وزنروش یک سري مقایسه زوجی از اهمیت نسبی معیارها براي ارزیابی به عمل می      

 بدست هاي نسبیمعیارها و وزن .   آورده شده است    6 از روش بردار ویژه تعیین شدندکه نتایج درجدول       
 GISهاي ورودي اصلی براي تحلیل ارزیابی چند معیـاري در محـیط            آمده براي هر یک از معیارها، داده      

چنانچـه  . شـود دهی از شـاخص سـازگاري اسـتفاده مـی    براي تعیین درجه دقت و صحت وزن      . باشندمی
هـاي  وزندهی صحیح بـوده، در غیـر ایـن صـورت        یا کمتر از آن باشد وزن     /. 1شاخص سازگاري معادل    
  .ها بایستی تغییر یابند و وزن دهی مجدداً باید انجام شودنسبی داده شده به معیار

  
   اهمیت نسبی فاکتورها، در مقایسه زوجی - 5 جدول

  درجه اهمیت  توصیف
 1 اهمیت یکسان

 3  مرجحنسبتاً
 5 ترجیح زیاد

 7 ترجیح خیلی زیاد
 9 ترجیح فوق العاده

 2،4،6،8 هاي بینابینارزش

  
                                                
1- Schreyer &Malczeweski 



 13          گیري چند متغیره جهت کاربري تفرج متمرکز           تصمیممدل بندي خلیج چابهار با استفاده از  زون

 

  دهی   نتایج حاصل از وزن-6 جدول
 وزن معیار وزن معیار

 0450/0 فاصله از جاده 1150/0 کاربري اراضی

 0462/0 جهت 1025/0 شناسی زمین

 0427/0 فاصله از فرودگاه 085/0 پوشش گیاهی

 0423/0 رطوبت نسبی 0936/0 هاي تاریخی مکان

 0182/0 ارتفاع 0773/0 خاك

 0166/0 فاصله از بندر 0756/0 فاصله از دریا

 0054/0 فاصله از معدن 066/0 فاصله از مراکز شهري

 0045/0 فاصله از گسل 0603/0 شیب

 0040/0 فاصله از تاسیسات خاص 0499/0 هاي سطحیفاصله از آ ب

  7/0=  ضربب ناسازگاري 0495/0 فاصله از مراکز روستایی

  
   تلفیق معیارها  -4

بـر مبنـاي   ) بهتـرین پیکـسل   بهترین مکان یا ( 1انتخاب بهترین گزینه  هدف از تحلیل چند معیاري،      
هاي متعـددي بـراي تحلیـل ارزیـابی چنـد      روش. بندي آنها از طریق ارزیابی چند معیار اصلی است      رتبه

 3مطلوبیـت  /، رویکـرد هـاي تـابع ارزش   2دار معیاري وجود دارد ماننـد شـامل روش ترکیـب خطـی وزن          
گیـري چنـد   ها در تصمیمترین روش از رایج ) WLC(ش ترکیب خطی وزنی     رو).  65:1995 مالکزسکی،(

 نیـز گفتـه   5دهی و روش امتیـاز 4پـذیر  دهـی جمـع    به این تکنیـک روش سـاده وزن       . معیاره مکانی است  
گیرنده مستقیماً بر مبناي اهمیـت      تصمیم. این روش براساس مفهوم میانگین وزنی استوار است       . شود می

دهـد سـپس از مجمـوع حاصلـضرب وزن نـسبی در مقـدار آن       ایی به معیارها می هنسبی هر معیار، وزن   
  .آیدبدست می) 1( نهایی براي هر گزینه از طریق رابطه 61معیار، یک مقدارمطلوبیت

  
  

                                                
1- Alternative 
2- Weighted Linear Combiation(WLC) 
3- Value/utility function 
4- Simple additive Weighting 
5- Scoring 
6- Suitability 
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 S=wixi                                                                                                 )1(رابطه 
S=میزان مطلوبیت   

wi =وزن هر معیار  
xi =ارزش استاندارد شده هر معیار  

بدسـت  ) 2(هاي بولین ارائه شـوند مطلوبیـت از طریـق رابطـه      ها در قالب نقشه    زمانی که محدودیت  
  ).70: 2003ایستمن، (آید می

 S=wixicj                                                                                             )2(رابطه 
                                                                                                

cj =ارزش استاندارد شده هر محدودیت است.  
  

مطلوبیـت  % 70اي است که بایستی درمرحله بعـد منـاطقی کـه    نقشهWLC  حاصل استفاده از تابع
انتهـا نقـشه نهـایی     برروي آن جـدا نمـود و در    siteselect هکتار را از طریق تابع 25  کمتر از  و دارند

کدام از   هر تعیین گردد و  ) 3(سپس مطلوبیت هر پیکسل از طریق رابطه        . آیدمناطق مطلوب بدست می   
  . شوندبندي می اولویت   اي بدست آمده از فرمولها براساس میانگین ناحیهلکه
   A]×Suit=[(s/(a                                                                                     )3(ه رابط

Suit  =مطلوبیت هر پیسکل  
s=  مطلوبیت پیکسلi,jعنوان مناسب  در زون شناسایی شده به  
a = مساحت هر پیکسل  

A= مساحت زون شناسایی شده  
 خـود محاسـبه کنـد      هـاي مجـاور   ها را بـا پیکـسل     مبستگی پیکسل میزان ه  1نمایه خود همبستگی  

 7 جـدول   در .منظور بررسی خود همبستگی نمایه مارون محاسبه شـد         به) 86:1386اقتباس از رفیعی،    (
ده نمایـه  اي هر پیکسل در نقشه مطلوبیـت نهـایی تولیـد شـ      و میانگین ناحیه   عالوه بر میانگین هندسی   
  .مارون هم ارائه شده است

  
  نتایج 

باشـد    می196 تا 0 آورده شده است که داراي مطلوبیتی بین       5 در شکل  WLC حاصل از تابع  نقشه  
 شـود و  گذاشـته مـی    نامناسـب کنـار   بعنوان کـامالً  هستند،100هایی که داراي ارزش  تا   بنابراین مکان 

 بـا اعمـال تـابع    دکه در ادامـه نباشـ  مطلـوب مـی   به باال هـستند کـامالً  140هایی که داراي ارزش   مکان
siteselect ،554 6 شکل (باشند، داراي توان تفرج متمرکز میزون13 هکتار از محدوده در قالب(  

                                                
1- Autocorrelation  



 15          گیري چند متغیره جهت کاربري تفرج متمرکز           تصمیممدل بندي خلیج چابهار با استفاده از  زون

 

  
  WLc نقشه حاصل از تابع - 5 شکل

 

  
  .دهد  زون انتخابی در خلیج چابهار جهت تفرج متمرکز را نمایش می13 - 6 شکل
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  جهت تفرج متمرکزهاي شناسایی شده در خلیج چابهار   ویژگی زون-7جدول 
  نوراشاخص م  اي میانگین ناحیه  میانگین هندسی  )هکتار(مساحت زون  زون
1  005/31  153  47/133  90/0  
2  94/82  32/148  39/129  91/0  
3  97/25  03/139  28/121  88/0  
4  56/29  94/133  85/116  85/0  
5  21/154  88/130  17/114  91/0  
6  78/26  129  53/112  89/0  
7  81/47  57/124  67/108  89/0  
8  10/54  47/122  84/106  90/0  
9  56/29  51/120  13/105  86/0  
10  64/54  56/117  55/102  86/0  
11  25/25  116  19/101  86/0  
12  25/92  15/113  70/98  92/0  
13  28/38  51/103  30/90  90/0  

 
بنـدي شـده   یـت  براي کاربري تفـرج متمرکـز اولو   هاي فیزیکیهاي بدست آمده از لحاظ ویژگی    زون

بازدیـد  . گرفتـه و نهـائی شـدند   ري قرارها، مورد بـازنگ   این زون است و سپس با عملیات میدانی و بازدید       
خـدماتی،   انـداز و تقاضـاي تفرجـی و درنظرگـرفتن امکانـات رفـاهی و         میدانی با توجه به فاکتور چـشم      

 ،12 ،11 ،9 ،3هـاي   زون( ونبه این ترتیب در این منطقـه شـش ز     . ها انجام شده است   بندي زون اولویت
انـداز، نزدیکـی بـا دریـا و امکـان دسترسـی مـردم و همچنـین          هـاي چـشم  بدلیل برتري ویژگی ) 6 ،13

  نیز از نظر امکان دسترسـی و 10، 8، 7هاي زون. اولویت نخست قرار گرفتند   ها در تر بودن مکان  شناخته
 بـه رغـم دارا بـودن بـاالترین امتیازهـا و      5، 4، 2، 1هـاي  زون. انداز در اولویـت دوم قـرار گرفتنـد    چشم

 امنیـت   وهـایی همچـون امکانـات دسترسـی      کم از منطقه آزاد، به سبب کاسـتی        همچنین فاصله نسبتاً  
ها از همـدیگر، اخـتالف کمـی     زون زالزم به ذکر است که امتیا     (تر قرار گرفتند    اي در اولویت پایین    جاده
هاي محیطـی تحقـق گردشـگري پایـدار در     ها و حساسیتدیتبررسی فوق نشان داد وجود محدو  ). دارد

هاي پراکنده موجود نیز از توجیه محیط زیستی برخـوردار    جوار آبهاي خلیج را ناممکن ساخته و فعالیت       
  .نیست
  

  گیري نتیجه بحث و
کیلـومتر مـرز آبـی،     310عنوان شهري ساحلی و بندري با جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر،          چابهار به 

 بایـست مـی  هاي طالیی و دریایی نیلگون،هاي نادر، ماسهمرجان ها وعتی بکر، سواحلی زیبا با صدف  طبی
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تنهـا شـهر   . در نظـر گرفتـه شـود   هـاي سـاحلی   ورزشهاي دریایی و برگزاري المپیک بهترین مکان براي  
ناسـب خاصـه   المللی دریایی، موقعیت آب و هـوایی م  اقیانوسی کشور با وجود داشتن امکان ترانزیت بین    

هاي کهن و تـاریخی  هاي فراوان و منحصر بفرد طبیعی در کنار مناطق و دیدنی     در فصل زمستان، جاذبه   
هـاي   با مردمانی اصیل و سخت کوش که فرهنگ و آداب و رسوم آنـان خـود یکـی از مهمتـرین جاذبـه                 

 تمـامی   اگـر  ترین قطب گردشگري در جنوب شـرقی کـشور مبـدل شـود            متواند به مه   ، می استمنطقه  
  در ایـن .هـاي ضـروري بکوشـند   ساخت هایی یک سو در جهت ایجاد زیر  اندرکاران منطقه با برنامه    دست

زون بـراي تفـرج      13از محدوده مورد مطالعـه در قالـب           هکتار  554 ،دست آمده  رابطه، مطابق نتایج به   
سـپس بـا    . نـدي شـد   بهـاي فیزیکـی، اولویـت     هاي بدست آمده، از لحاظ ویژگی     زون. متمرکز توان دارد  

انـداز و تقاضـاي تفرجـی و در    نظر گـرفتن فـاکتور چـشم     ها و با در   عملیات میدانی و بازدید از این زون      
سیـستم ارتبـاطی اسـتاندارد،       رسـانی، بـرق و    خـدماتی ماننـد شـبکه آب       نظرگرفتن امکانـات رفـاهی و     

 ،9 ،3هـاي    ن زو( ز، شـش زون   به این ترتیب در تفـرج متمرکـ       . ها بازنگري و نهایی شد    بندي زون  اولویت
انداز، نزدیکی با دریا و امکان دسترسی مردم و همچنین           هاي چشم  بدلیل برتري ویژگی  ) 6 ،13 ،12 ،11

  نیز از نظر امکـان دسترسـی و  10، 8، 7هاي زون. ها دراولویت نخست قرار گرفتندتر بودن مکان  شناخته
 بـه رغـم دارا بـودن بـاالترین امتیازهـا، و      5، 4، 2، 1هـاي   زون. انداز در اولویت دوم قـرار گرفتنـد        چشم

هـایی همچـون امکانـات دسترسـی، امنیـت           کم از منطقه آزاد، به سـبب کاسـتی         همچنین فاصله نسبتاً  
  ). ها از همدیگر، اختالف دارد زونزالزم به ذکر است که امتیا(تر قرار گرفتند اي در اولویت پایین جاده

الزم ، یابی، پارامترهاي کمـی وکیفـی مختلفـی نقـش دارنـد     ر فرآیند مکانبا توجه به این نکته که د  
در این مطالعه از روش مقایـسه زوجـی       .شوندفرآیند بررسی    در است که اهمیت هر یک ازاین پارامترها      
 اسـتفاده از ایـن روش بـه       .ثر استفاده گردیـد   ؤدهی معیارهاي م  فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت وزن     

 کارشناسـان مختلـف در فراینـد    هـاي توان از دیـدگاه کند زیرا میک زیادي میوهی کمگیري گر تصمیم
کـدیگر فـراهم   کیفـی را در کنـار ی   دهی معیارهاي کمـی و همچنین امکان وزن  دهی استفاده کرد و   وزن
) 2003 (1 داالنـسی الچ پالـل   در تطبیق با نتایج پـژوهش انجـام گرفتـه توسـط          نتایج حاصل  سازد و  می

  .ودهماهنگ ب
یابی مناطق گردشگري استفاده گردیـد کـه       مکان برايدر این مطالعه از رویکرد ارزیابی چند معیاره         

عـضویت فـازي    درایـن رویکـرد، از    . کاربرد آن با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی سابقه کمی دارد          
ماننـد همپوشـانی   (مدل فـازي نـسبت بـه روش هـاي دیگـر      . براي استاندارد سازي معیارها استفاده شد     

تـاثیرات متقابـل پارامترهـا بـر      کردن روابط منطقـی و از قابلیت انعطاف باالیی با مدل      )شاخص یا بولین  

                                                
1- Dalancy Lachpalelle  
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در تعیین مکانی چندین معیار ارزیابی کارایی زیـادي   یابی برخوردار می باشد وبر پدیده مکان همدیگر و 
  . مطابقت دارد)2005( 1همکارانش  و کوکوزدارد که نتایج حاصل با مطالعه

  وگیري را شـامل شـناخت، طراحـی       دال بر این که تصمیم    ) 1960( 2سیمون این تحقیق با پیشنهاد   
هـاي  که در محـیط    آمده، بطوري  ت ریاضی در  صور به WLCمدل حرفی   . داند، سازگاري دارد  انتخاب می 

ده بـر اسـاس معیارهـاي    هاي پیشنهاد شـ  زون.افزاري که داراي برنامه ماکرو هستند، قابل اجرا است  نرم
هـاي تفرجـی نیـستند     سازي برنامـه  ها، زون نهایی براي پیادهمکانی و پارامترهاي فیزیکی است این زون      

هاي بالقوه براي این کاربري است و احتیاج به مطالعـات تفـضیلی بیـشتري اسـت و مـسائلی                بلکه مکان 
یل قرار گیرد و یا مسائلی مانند رانش و    گیري که بایستی با جزئیات بیشتر دبی آب مورد تحل         مانند سیل 

 باید ایـن نکتـه   .ها در نظر گرفته شوندتري در رابطه با این زونصورت دقیق فرسایش پذیري، بایستی به  
گیـري بـه شـمار     تکنیک کاربردي در فرایند تـصمیم MCE ابزار مفید و   GISرا اذعان نمود که هر چند       

یرنده و بدون اطالعات دقیق و مناسب، این ابـزار و تکنیـک نیـز        گ بدون دانش تصمیم   رود اما مطمئناً   می
در این تحقیق از روش جبرانی استفاده گردید بدین نحو که امتیاز پایین یـک معیـار،                .بدون فایده است  

 بنـابراین پیـشنهاد   .شـد هـا پوشـانیده مـی    اثر محدودیت  توسط امتیاز باالي فاکتور دیگر، جبران و عمالً       
درضمن به منظور باال بردن دقـت   . هم استفاده شودELECTERجبرانی نظیر  هاي غیرشود از روش می

هاي زیربط تهیه تري توسط سازماناي دقیقهاي پایه هاي مناسب جهت استقرار این کاربري، نقشه      مکان
 در نهایت در رابطه با تحلیل تناسب زمین براي توسعه گردشگري، عالوه بـر روش ارزیـابی چنـد                 .گردد

  .شودتوان از روش تخصیص چند هدفی زمین استفاده نمود که کاربرد آن پیشنهاد مییاري، میمع
  

  منابع
مورد مطالعه (سنجی کاربري اکوتوریسم در توسعه پایدار منطقه ساحلی جزیره قشم  امکان. 1381 .اورك، ندا

واحد علوم تحقیقات  گاه آزاددانش. رشته علوم محیط زیست. ارشد نامه کارشناسی پایان). سواحل شرقی جزیره
  .سیدمحسن حسینی: استاد. اهواز

فازي  بنديریزي اولویتبرنامه"گیري با استفاده از مدل  ارزیابی واحدهاي تصمیم.1385 . عباس،امینی فسخودي
 . 230- 211ص). 1(20شماره). علوم انسانی(مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان . "گروهی

سازمان . سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاري. 1385 .ي گیالندهپرهیزکار، اکبر و عطا، غفار
 .تهران. هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه مطالعه و

                                                
1- Kontos et al.  
2- Simon  
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