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گردي با  منظور کاربري طبيعت شناختي شهرستان رودان به تعيين قابليت و توان بوم

 معياره گيري چند استفاده از روش تصميم
 

 ریزی استانداری هرمزگان ریزی استانداری هرمزگان، معاونت برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه کارشناس برنامه ـ   زاده اهیم شاکریابر

 زیست بندرعباس، ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان ارشد محیط ـ کارشناس  فاطمه مهدوی

 

 30/11/1393ی: تأیید نهای   28/10/1392 پذیرش مقاله:

 

 چکيده

ترين  گردي و انتخاب مناسب شناختي شهرستان رودان براي کاربري طبيعت اين مقاله به بررسي ظرفيت و توان بوم

معيار  11براي اين منظور، با شناسايي  پردازد. مي 1معياره گيري چند هاي توسعة آن با استفاده از روش تصميم مکان

عنـوان معيارهـاي مـورد بررسـي      زيرمعيار بـه  28معيار و  9با استفاده از روش دلفي، زيرمعيار و ارزيابي آنها  36و 

3افزار  گيري از نرم و با بهره 2مراتبي انتخاب شد. سپس با استفاده از روش تحليل سلسله
EC شده  معيارهاي انتخاب

افـزار   شده با استفاده از نـرم  هاي مکاني براي معيارهاي گزينش بندي شد و در نهايت، نقشة اليه دهي و اولويت وزن

ArcGIS10  در محيطGIS گذاري و تلفيـق و منـاطق مسـتعد توسـعة      هم تهيه و پس از اعمال ضريب اهميت، روي

درصـد   4/43هکتار و  5/141323گردي شناسايي شد. نتايج نشان داد که مناطق داراي درجة توان اندک با  طبيعت

درصـد از مسـاحت    1/9خود اختصاص داده است.  در شهرستان رودان بهاز کل اراضي، بيشترين مساحت اراضي را 

درصـد   6/17هکتار از سطح شهرستان معـادل   9/57327هکتار داراي توان زياد،  3/29711کل شهرستان شامل 

گـردي   درصد آن، اراضي فاقد توان براي توسعة طبيعـت  9/29هکتار معادل  4/97344داراي توان متوسط و حدود 

 است.

معياره، سامانة اطالعات جغرافيايي، شهرسـتان   گيري چند شناختي، روش تصميم ارزيابي توان بوم ها: واژهکليد
 رودان، گردشگري.

 

 مقدمه

من ـور تـأمین نیازهـای روانـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و        های خاص خود به گردشگری فرایندی است که از دیرباز با شکل

گـردی )اکوتوریسـم( اسـت. امـروزه،      رشد این صنعت، طبیعت های روبه ز شاخهها وجود داشته است. یکی ا اقتصادی انسان

های اصلی توسعة اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شده است )بحرینی،  گردشگری به یکی از اهرم

و فرهنگی منطقـه در   (. گردشگری در مناطق باید بر پایة توسعة پایدار باشد تا ضمن حفاظت از میراث تاریخی34: 1383

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: a_shakerizade@yahoo.com  :09177612303نویسندۀ مسئول  

1. Multiple Attribute Decision Making (MADM)  

2. Analytical Hierarchy process(AHP)  

3. Expert Choice 
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گـردی همگـام بـا تـوان      کنار استفاده عقالیی از منابع طبیعی، طبیعت مورد ن ر را نیـز محاف ـت کنـد. توسـعة طبیعـت     

زیستی سرزمین، ابزار و راهکار ا ربخشی در توسعة پایدار، ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعـی   محیط

 (.128: 1388ماهینی و همکاران،  است )سلمان

 به توسعة پایـدار،  رسیدن راه در موانع ایجاد و منابع نابودی محیطی، زیست های بحران بروز پی در کنونی، دوران در

 صورت محیط از مستمر و در خور برداری بهره هم تا باشد شناختی بوم توان و ارزیابی شناخت ها بر اساس برنامه است الزم

 هـای  و اجـرای برنامـه   توسـعه  راهکارهـای  تـدوین  از پـی،  رو، ایـن  از .شود حفظ طمحی های طبیعی ارزش هم و گیرد

 سـرزمین  شناختی توان بوم تعیین سپس و آن محیطی های توان شناخت منطقه و جغرافیایی بررسی اجتماعی، -اقتصادی

 ناپـذیر  اجتنـاب  رتیضرو زیست، محیط حفظ و تخریب کمترین با مستمر برداری هدف بهره با و مختلف های کاربری برای

 توسـعة  راهکارهـای  و جهـت  منطقـه،  هـای  توان بر اساس تا دهد می امکان ریز برنامه به شناختی سرزمین است. توان بوم

شـناختی گـامی مـر ر و ابـزاری      منطقه عرضه کند. ارزیابی توان بوم شرایط با متناسب ای برنامه مشخص کرده، منطقه را

ای پایـدار اسـت )رنجبـری و همکـاران،      سـوی توسـعه   های جاری در سرزمین به کاربریها و  مناسب برای هدایت فعالیت

1388 :200 .) 

ای و اسـتفاده از سـامانة    معیاره و تجزیه و تحلیل خوشـه  گیری يند ( با استفاده از روش تصمیم2004) 2و فوآ 1مینووا

نگلی منطقة کینابالو کشور مالزی پرداختنـد و در  ریزی مناطق ج من ور حفاظت از طبیعت، به برنامه اطالعات جغرافیایی به

معیـاره بـه    گیـری ينـد   ( نیز با استفاده از روش تصمیم2005) 3نهایت، دو منطقة با ارزش حفاظتی را انتخاب کردند. اوکی

 28های ایگنیدای استان کیرکالری واقع در شمال غربی ترکیه بر اسـاس   های مناسب گردشگری در جنگل بررسی مکان

سـواری،   هـای اسـب   ار پرداخت و در نهایت، نوزده محدوده را مناسـب توسـعة گردشـگری تشـخیص داد. وی گزینـه     معی

با  (2006و همکاران ) 4های توسعة گردشگری دانست. تسور ترین گزینه های آبی و ماهیگیری را مناسب تیراندازی، ورزش

گردشگری شناسایی کرده، پس از مصاحبه با افراد محلی، های  استفاده از روش دلفی، معیارهای ارزشیابی را برای محوطه

های گردشگری در تایوان تعریـف    من ور مدیریت محوطه گردی پایدار را به جهانگردان و مدیران، سامانة معیارهای طبیعت

قاصـد  هـایی را بـرای ارزیـابی م    ( با استفاده از روش دلفی و ترکیب خطی وزنـی، معیارهـا و شـاخص   2008) 5کردند. بندر

معیـاره بـرای ارزیـابی     گردی در ویرجینیای آمریکا تعیین کرد. نتایج تحقیق در نهایت به ایجاد سامانة ارزیـابی نـه   طبیعت

 7و هگـزی  6شد. عفت معیاره برای ارزیابی نحوة مدیریت مقصد گردشگری منجر شرایط مقصد گردشگری و سامانة هفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Minova  

2. Phua  

3. Ok  
4. Tsaur  

5. Bender  

6. Effat  

7. Hegazy  
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هـای کـارتوگرافی، بـرای     معیـاره و الگـو   گیری يند ستفاده از روش تصمیممنطقة سوئز واقع در کشور مصر را با ا (2009)

های مناسب گردشـگری را در سـه قسـمت توسـعة دریـایی،       بندی کردند و در نهایت، نقشة مکان توسعة گردشگری پهنه

هـای   ار از جنگلهزار هکت شناختی ده ( ارزیابی توان بوم2009سیاحتی و فرهنگی ترسیم کردند. بابایی کفاکی و همکاران )

های اطالعـات جغرافیـایی    معیارة مبتنی بر سامانه گیری يند شهر بن واقع در استان کردستان را با استفاده از روش تصمیم

گردی، زنبورداری، زراعت دیم،  داری، طبیعت کاری، مرتع بررسی کردند. نتایج نشان داد که این منطقه دارای قابلیت جنگل

درصد از سطح این محدوده، کاربری فعلـی   70طور تقریبی در بی، از  کشاورزی گسترده است و بهزراعت آبی، باغبانی و 

( بـه  1387پیرمحمـدی و همکـاران )   .هـای آن مطابقـت نـدارد    شناختی نبوده، با قابلیت های بوم اراضی بر مبنای شاخص

ن( بـا اسـتفاده از الگـوی گردشـگری و     حاجی از جنگل کاکارضـا )اسـتان لرسـتا    يم عرف شناختی سامان ارزیابی توان بوم

گردی پرداختنـد و در نهایـت، ایـن محـدوده را بـه نـواحی        گیری از سامانة اطالعات جغرافیایی برای کاربری طبیعت بهره

بندی  حفاظتی، تفر  متمرکز طبقة اول، تفر  متمرکز طبقة دوم، تفر  گستردة طبقة اول و تفر  گستردة طبقة دوم تقسیم

 کردند. 

های محیطی منطقه وجود دارد که با توجه به تأکید بـر   ها و توان های مختلفی برای شناسایی و بررسی قابلیت روش

های انـدک   لحاظ استفاده از شاخص مند و عدم توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق و همچنین به های ن ام تحلیل

ای و آمایشـی، دور از انت ـار و غیرواقعـی     ج آنها از ن ر توسـعه های کاملی نیستند و نتای در ارزیابی و حصول نتیجه، روش

گیری،  های متعدد در تصمیم لحاظ توجه به شاخص های نسبتاً کامل و دارای مزیت نسبی به ترین روش است. یکی از مهم

ن ـر افـراد   گیری که بر اساس  های متعدد تصمیم گیری يندمعیاره است؛ در این روش، با استفاده از شاخص روش تصمیم

 شود.  های دارای توان و قابلیت شناسایی می آید، مکان دست می ن ر به خبره و صاحب

گـردی و همچنـین توجـه بـه توسـعة پایـدار        هـای زیـاد طبیعـت    ها و ظرفیت برخورداری شهرستان رودان از قابلیت

یست، تأ یر بسزایی بر ایجاد اشتغال و ز طبیعی و محیط  شهرستان با تأکید بر توان محیطی منطقه که عالوه بر حفظ منابع

من ـور توسـعة    شناختی شهرسـتان رودان بـه   بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارد، ما را بر آن داشت که به بررسی توان بوم

شـناختی   معیاره، توان بـوم  گیری يند گردی بپردازیم. برای این من ور، با استفاده از روش تصمیم ویژه طبیعت گردشگری به

 شود. گردی پیشنهاد می های مناسب توسعة طبیعت ان رودان بررسی و در نهایت، مکانشهرست

 

 ها مواد و روش

 محدودة پژوهش

 50درجـه و   56محدودة این پژوه، شهرستان رودان واقع در شرق استان هرمزگان است کـه در مختصـات جغرافیـایی    

دقیقة عرض شمالی قرار دارد. فاصـلة   59درجه و  27تا  دقیقه 5درجه و  27دقیقة طول شرقی و  29درجه و  57دقیقه تا 

کیلومتر اسـت. ایـن شهرسـتان مسـاحتی برابـر بـا        100شهر رودان )مرکز شهرستان( تا بندرعباس )مرکز استان(، حدود 

موقعیت شهرستان رودان و تقسـیمات   1دهستان است. شکل  10شهر و  3بخ،،  4کیلومترمربع داشته، دارای  4/3044
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هـای حاصـلخیز،    ها و دشت علت برخورداری از جلگه دهد. شهرستان رودان به آن را در استان هرمزگان نشان میکشوری 

های  شود. وجود رودخانه های اصلی کشاورزی استان محسوب می خاک مناسب و منابع آبی شیرین و دایمی، یکی از قطب

وری، کرون و دیگر عـوارض طبیعـی، ایـن شهرسـتان را از     دایمی ن یر رودخانة آبنما، جغین و آبشارهای طبیعی مانند فرب

های استان متمایز کرده است. پوش، گیاهی در این شهرستان با توجه به مقدار بارنـدگی سـالیانة آن، تـا     دیگر شهرستان

شود. ایـن شهرسـتان    های جنگلی فراوانی در این شهرستان مشاهده می هاست و عرصه تر از دیگر شهرستان حدودی غنی

دلیـل برخـورداری ایـن     های جنگلی طبیعی است. بـه  هکتار پارک 15هکتار عرصة جنگلی و حدود  42هزار و  175ارای د

های استان است و  هوای مناسب، زندگی جانوری در آن دارای تنوع بیشتری در قیاس با دیگر شهرستان و شهرستان از آب

بیر، کل و بز، قوچ و می،، شغال، گرگ و .... اشاره کـرد. وجـود   سیاه، ج  توان به پلنگ، خرس های جانوری آن می از گونه

محمد از دیگر  های بادافشان و اماکن مذهبی همانند امامزاده سیدسلطان نبشته کمیز، سنگ  های تاریخی همانند قلعة مکان

 رود. شمار می های تاریخی این شهرستان به ویژگی

 

 
 زگان. موقعيت شهرستان رودان در استان هرم1شکل 

 روش تحقيق

رود و از لحـاظ ا ـر و ارتبـاط، از نـوع      شمار می ماهیت و روش این تحقیق از ن ر مبانی ن ری، جزء تحقیقات توصیفی به

 شرح ذیل است: اس، مراحل تحقیق بهکاربردی است؛ بر این اس

 و گزينش معيارهاي توسعة گردشگري الف( شناسايي

های گردشگری، ابتدا معیارهای گوناگونی که مراجـع مختلـف داخلـی و     مکانبرای دستیابی به معیارهای مناسب گزین، 
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معیار اصـلی و   11آوری شد. بر این اساس، تعداد  بودند، با مرور اسنادی جمع  ها استفاده کرده خارجی در گزین، این مکان

(، 2002و همکاران ) 3سو کیت(، 2007و همکاران ) 2(، نوری2001و همکاران ) 1های براون معیار بر اساس پژوه، زیر 36

( انتخاب شد 1386( و اردکانی )2001) 5(، فلچر1385کار و همکاران ) (، دانه1382(، مخدوم )2004و همکاران ) 4باتاياریا

من ور تکمیل توسط  برای اظهار ن ر در اختیار متخصصان قرار گرفت. سپس این پرسشنامه به 6و در قالب پرسشنامة دلفی

 1های اجرایی مربوط ارسال شد. جدول  های علمی و دستگاه ها، مرسسه تن از متخصصان دانشگاه 39ی جامعة هدف، برا

شـده بـا اسـتفاده از     هـای تکمیـل   دهد. پرسشـنامه  عدة افراد متخصص را به تفکیک مدرک تحصیلی و نوع آن نشان می

معیـار   زیـر  28معیـار اصـلی و    9شـتمل بـر   گردی م های نهایی توسعة طبیعت تجزیه و تحلیل شد و معیار SPSSافزار  نرم

شده بـرای توسـعة گردشـگری شهرسـتان رودان و      معیارها و زیرمعیارهای نهایی گزین، 2شناسایی و تدوین شد. جدول 

 دهد. اهمیت نسبی آنها را نشان می

 

 . تعداد و نوع مدارک تحصيلي افراد متخصص1جدول 

 جمع ریدکت ارشد کارشناسی کارشناسی عنوان مدرک ردیف

 6 2 4  منابع طبیعی و آبخیزداری )مرتعداری، جنگلداری و آبخیزداری( 1

 5 1 3 1 کشاورزی )زراعت، باغبانی و خاکشناسی( 2

 4 2 1 1 شناسی( جغرافیا ) جغرافیای طبیعی و اقلیم 3

 2 1 1  اقتصاد 4

 1  1  سنج، از دور 5

 6  5 1 ریزی گردشگری  برنامه 6

 1  1  توسعهریزی  برنامه 7

 2  2  ریزی رفاه اجتماعی برنامه 8

 2 2   ای ریزی منطقه برنامه 9

 9 3 5 1 زیست محیط 10

 1  1  شهرسازی 11

 39 11 24 4 جمع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. K. Brown  

2. J. Nouri  

3. D. Kitsiou  
4. Bhattacharya  
5. S. Fletcher 

6. Delphi Method 
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 معيارهاي نهايي و اهميت نسبي آنها در روش دلفي  ها و زير . معيار2جدول 

 معیار ردیف
اهمیت نسبی 

 معیار )درصد(
 زیرمعیار

بی اهمیت نس

زیرمعیار 

 )درصد(

 65 مقدار متوسط دما )سلسیوس( 68 وهوا و اقلیم آب 1

 67 مقدار آبدهی يشمه یا ياه منطقه )لیتر بر  انیه( 69 منابع آب 2

3 
 69 پوش، گیاهی

 65 درصد پوش، گیاهی 

 66 جنگل و بیشه )وسعت( 4

 65 (های تجمع حیات وح، )تعداد لکه کانون 60 وح، و زیستگاه حیات 5

6 

 77 منابع تفرجی طبیعی

 55 غار

 57 کوهستان  7

 54 دشت )وسعت( 8

 65 سار  يشمه 9

 68 آبشار  10

 70 ها رود دایم و رودخانه 11

12 

 64 های تفرجی انسانی مکان

 54 های مذهبی )تعداد( مکان

 66 باستانی )تعداد( - های تاریخی مکان 13

 58 )سطح در هکتار(ها و مزارع  باغ 14

 53 سدها )تعداد( 15

16 

 72 های گردشگری ساخت زیر

 76 راه دسترسی 

 59 مخابرات )شبکة انتقال(  17

 63 برق )شبکة انتقال( 18

 54 آوری(   آب و فاضالب )شبکة انتقال و جمع 19

 63 مراکز بهداشتی و درمانی )تعداد در کیلومترمربع( 20

 71 اه  اقامتگ 21

 64 رستوران  22

 57 پایانة مسافری 23

 57 پاسگاه انت امی  24

25 
 50 های انسانی سکونتگاه

 51 های شهری  سکونتگاه

 54 های روستایی  سکونتگاه 26

27 
 63 زمان گردشگری

 73 فصل گردشگری

 51 گردشگری در شب یا روز 28
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 وزن نسبي معيارها مراتبي و تعيين ب( ايجاد ساختار سلسله

مراتبی تدوین و در گـام   معیارهای آنها، درخت سلسله مراتبی، با استفاده از معیارهای اصلی و زیر برای ایجاد ساختار سلسله

معیارهـا مشـخص شـد و بـرای ایـن       های زوجی، اهمیت نسبی معیارها و زیـر  بعدی با استفاده از روش ماتریس و مقایسه

های زوجی تدوین و برای اظهار ن ر در اختیار متخصصـان قـرار گرفـت     بتنی بر ماتریس مقایسهمن ور، ابتدا پرسشنامة م

وارد و مقـدار سـازگاری    Expert Choiceافـزار   شده در نرم آوری های جمع (. سپس اطالعات پرسشنامه1387پور،  )قدسی

آنهـا بـا روش میـانگین هندسـی      آنها بررسی شد. با در ن ر گرفتن وجـود سـازگاری در قضـاوت کارشناسـان و ترکیـب     

 0037/0آمـده   دسـت  گرفته، مقدار سازگاری به های انجام ها، وزن نسبی معیارها مشخص شد. بر اساس محاسبه پرسشنامه

وزن نسـبی معیارهـای    2شـده از سـازگاری خـوبی برخـوردار اسـت. شـکل        هـای تکمیـل   است و از این ن ر، پرسشـنامه 

 دهد. را نشان می Expert Choiceفزار ا شده با استفاده از نرم محاسبه

 

 Expert Choiceافزار  شده با استفاده از نرم . وزن نسبي معيارهاي محاسبه2شکل 

 ( برآورد معيارهاي اصلي و فرعيج

ترین مراحل تحقیق است  شناختی شهرستان رودان، از اصلی من ور تعیین توان بوم گیری معیارهای اصلی و فرعی به اندازه

دست آوردن وزن نسبی آنهـا در مراحـل    پس از انتخاب معیارهای اصلی و فرعی و طی مراحل مربوط در گزین، و بهکه 

هـای معیـار    گیرد. با توجه به نوع معیارها از ن ر مکانی و غیرمکانی، تهیة نقشة هر معیار با استفاده از داده قبلی، انجام می

این مرحله، با توجه به غیرمکانی بودن معیار زمـان گردشـگری، از وزن ایـن    آغاز شد. در  GISافزارهای  مورد ن ر در نرم

های مکانی دیگر با استفاده از بهنجـار کـردن دیگـر معیارهـا محاسـبه شـد و        معیار صرف ن ر شد و بار دیگر، وزن معیار

 های استانداردشده با یکدیگر تلفیق شد.  ها با استفاده از وزن معیار

 تعيين مناطق مستعد گردشگري ( تلفيق معيارها ود

گیـری از   و بـا بهـره   Expert Choiceشـده بـا نـرم افـزار      گیری و تعیین معیارها، با استفاده از وزن محاسبه پس از اندازه
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با استفاده از رابطـة ریاضـی ذیـل، معیارهـا بـا       2پذیر ها به قالب تلفیق و تبدیل همة نقشه ArcGis10 1افزار  امکانات نرم

 فیق و مناطق مناسب توسعة گردشگری تعیین شد: یکدیگر تل

. . /  /  /  /  /

 /  /  /  /

     

  

0 114 0 116 0 116 0 101 0 128

0 108 0 121 0 089 0 107
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معیار پوشـ،   COمعیار منابع آب؛  W.Rوهوا و اقلیم؛  معیار آب CLمناطق مستعد توسعة گردشگری؛  R.E.Tکه در آن 

 F.Tتفرجی انسانی؛  های معیار مکان H.Rمعیار منابع تفرجی طبیعی؛  N.Rمعیار حیات وح، و زیستگاه؛  W.Lگیاهی؛ 

 معیار فصل گردشگری است.  Tهای انسانی؛  معیار سکونتگاه H.Pهای گردشگری؛  معیار زیرساخت

 

 هاي پژوهش يافته

گزین، معیارها و وزن نسبی  مربوط به های یافته اول، بخ، شده است؛ در بیان مجزا بخ، دو در پژوه، این های یافته

 است. بیان شده به تعیین معیارها و مناطق مستعد توسعة گردشگری بوطمر های یافته دوم، بخ، آنها و در

 ها و وزن نسبي آنها هاي مربوط به گزينش معيار الف( يافته

دهد که معیار منـابع تفرجـی طبیعـی بـا دارا بـودن       شده با استفاده از روش دلفی نشان می نتایج ارزیابی معیارهای گزین،

تـرین معیـار در    اهمیت درصد، کم 50های انسانی با درجة اهمیت  ین معیار و سکونتگاهتر درصد، بااهمیت 77درجة اهمیت 

دهد که زیرمعیار راه دسترسی با دارا بودن  شده نشان می معیارهای گزین، شده است. نتایج ارزیابی زیر معیار گزین، 9بین 

شگری در شب یـا روز بـا دارا بـودن درجـة     های شهری و گرد ترین زیرمعیار و سکونتگاه درصد، بااهمیت 76درجة اهمیت 

ن ران است. بـر اسـاس وزن    شده از دیدگاه صاحب زیرمعیار گزین، 28ترین زیرمعیار در بین  اهمیت درصد، کم 51اهمیت 

درصـد، بیشـترین    8/12، معیار منابع تفرجی طبیعی بـا دارا بـودن   Expert Choiceافزار  شده برای معیارها با نرم محاسبه

های گردشـگری بـا    درصد، کمترین وزن را دارد. همچنین، معیار زیرساخت 9/8های انسانی با وزن  عیار سکونتگاهوزن و م

هـای   درصـد در رده  4/11وهوا و اقلـیم بـا وزن    درصد و آب 6/11درصد، منابع آب و پوش، گیاهی با وزن  1/12داشتن 

 بعدی قرار دارد. 

 مناطق مستعد گردشگري  هاي مربوط به تعيين معيارها و  ب( يافته

سـطح اراضـی دارای تـوان     3دهـد. جـدول    وضعیت معیارهای مکانی را در شهرستان رودان نشان می 11تا  3های  شکل

من ـور   هـای مختلـف بـه    مناطق دارای تـوان  12دهد. همچنین، شکل  توسعة گردشگری را در شهرستان رودان نشان می

 دهد.  توسعة گردشگری شهرستان را نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weighted Overlay 

2. Raster 
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 دماي شهرستان رودان . خطوط هم3شکل 

 

 
 هاي کشاورزي و شرب شهرستان رودان . موقعيت چاه4شکل 
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 هاي گردشگري، پاسگاه انتظامي و مراکز بهداشتي شهرستان رودان ها، جاذبه . موقعيت مراکز مذهبي، امامزاده5شکل 

 

 
 . مناطق کوهستاني و دشتي شهرستان رودان6شکل 



 معياره گيري چند گردي با استفاده از روش تصميم منظور کاربري طبيعت شناختي شهرستان رودان به تعيين قابليت و توان بوم

  

327 

 

 هاي شهرستان رودان ت چشمه. موقعي7شکل 

 

 

 . پوشش گياهي شهرستان رودان8شکل 
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 هاي شهرستان رودان ها و نخلستان . اراضي کشاورزي، باغ9شکل 

 

 

 هاي دسترسي شهرستان رودان . راه10شکل 
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 هاي روستايي شهرستان رودان . سکونتگاه11شکل 

 

هکتـار از   9/57327رستان دارای توان زیاد برای توسعه، هکتار از اراضی شه 3/29711آمده،  دست بر اساس نقشة به

هکتار از اراضی فاقد تـوان توسـعه    4/97344هکتار از اراضی دارای توان اندک و  5/141323اراضی دارای توان متوسط، 

 من ور گردشگری است.  به

 

 منظور توسعة گردشگري شناختي اراضي شهرستان رودان به . توان بوم3جدول 

 درصد مساحت )هکتار( طبقهنام  ردیف

 1/9 3/29711 اراضی با توان زیاد 1

 6/17 9/57327 اراضی با توان متوسط 2

 4/43 5/141323 اراضی با توان اندک 3

 9/29 4/97344 اراضی فاقد توان 4
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 . ارزيابي توان توسعة گردشگري شهرستان رودان12شکل 

 گيري نتيجه

سـازی آن بـرای کـاربرد     شده در ایران و جهان با هدف بومی بازبینی معیارهای تجربه نتایج این پژوه، که تالشی برای

شـده از منـابع    گردی در شهرستان رودان است، نشان داد که معیارها و زیرمعیارهای استخرا  گزین، مکانی برای طبیعت

معیار فرعی است.  28ر اصلی و معیا 9گردی در شهرستان رودان، مشتمل بر  مختلف برای شناسایی مناطق مستعد طبیعت

شـناختی   هـای مشـابه در زمینـة ارزیـابی تـوان بـوم       با بررسی نتایج کلی این پژوه، و مقایسة آن با نتایج دیگر پژوه،

کـار و   (، دانـه 1382هایی که پژوهشـگرانی ن یـر مخـدوم )    یابیم که در اغلب پژوه، من ور کاربری گردشگری در می به

 های کمتری نسبت به این پژوه، استفاده شده است.  اند، تعداد شاخص ( انجام داده1386نی )( و اردکا1385همکاران )

ها بدون ارزیابی  دهد که شاخص های دیگر از پژوهشگران مذکور نشان می شده در پژوه، های استفاده بررسی معیار

بـا اسـتفاده از روش    ارزیـابی معیارهـا،   است؛ در حالی که در این پژوه،، پس از  کار برده شده های تحقیق به در محاسبه

 های پژوه، وارد شد.  دلفی اهمیت نسبی آنها نیز محاسبه و سپس در محاسبه

درصد، بیشترین درجة اهمیت را در تمـام   77ها نشان داد که معیار منابع تفرجی طبیعی با داشتن وزن نسبی  بررسی

شوندگان، این معیـار را یکـی از معیارهـای بـا      صصان و پرس،درصد از متخ 4/56شده دارد و در عمل،  معیارهای بررسی

گـردی در   درصد از متخصصان آن را معیار با اهمیت زیاد برای گزین، منـاطق مسـتعد طبیعـت    6/25اهمیت بسیار زیاد، 

 4/43هکتار و  5/141323های طبیعی تشخیص دادند. بر اساس نتایج، مناطق دارای درجة توان اندک با  سازگان میان بوم
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درصـد از مسـاحت    1/9خود اختصاص داده است.  درصد از کل اراضی، بیشترین مساحت اراضی را در شهرستان رودان به

درصـد دارای   6/17هکتار از سطح شهرسـتان معـادل    9/57327هکتار دارای توان زیاد،  3/29711کل شهرستان شامل 

گردی است. بر اساس  راضی فاقد توان برای توسعة طبیعتدرصد آن، ا 9/29هکتار معادل  4/97344توان متوسط و حدود 

نتایج و اجرای مناطق واجد شرایط گردشگری در سامانة اطالعات جغرافیـایی و دیگـر اطالعـات موجـود، مشـخص شـد       

گردی داراسـت کـه ایـن     های دایمی بیشترین توان را برای کاربری طبیعت های مرکزی و مناطق نزدیک رودخانه قسمت

محمد، زیارتعلی و ... در این ناحیه از شهرستان  دلیل تمرکز روستاهای هدف گردشگری آبنما، زیارت سیدسلطان موضوع به

دهد کـه منـاطق دارای تـوان زیـاد بـا       است. بررسی نقشة مناطق مستعد توسعة گردشگری در شهرستان رودان نشان می

توان به جایگاه زیارتی و سیاحتی روستاهای آبنما و  ها می استفادة فعلی از مناطق همخوانی دارد که از جملة این همخوانی

آمـده، در زمـرة    دسـت  ها و روستاهای دارای جاذبة گردشگری اشاره کرد که در نقشـة بـه   عنوان مکان محمد به سلطان سید

ین تـر  مثابـة اصـلی   مناطق دارای توان خوب برای توسعة گردشگری است. همچنین، وجود منابع طبیعی در شهرستان بـه 

های دایمی  توان به وجود رودخانه ترین منابع و امکانات شهرستان می کنندة مناطق شناسایی شد که از مهم شاخص تعیین

های دیگـر در زمینـة    آید. با توجه به نبود پژوه، حساب می رودان و جغین اشاره کرد که از عوامل مهم جلب گردشگر به

ن ور توسعة گردشگری، امکان مقایسة نتایج این پـژوه، وجـود نداشـت و    م شناختی شهرستان رودان به بررسی توان بوم

شناختی شهرسـتان رودان بـا    شود توان بوم فقط به مقایسة نتایج پژوه، با وضعیت فعلی بسنده شد؛ بنابراین پیشنهاد می

 های دیگر محاسبه و با نتایج این پژوه، مقایسه شود. روش
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