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Abstract 

One of the policies that has been taken into account by many countries to develop sustainable tourism 

is the development of touristic towns and villages in a centralized manner and the prevention of 

haphazard, unplanned contractions that destroy environment, sociocultural context, and economic 

structure of the touristic attraction sites. This policy was enacted by the Iranian cabinet in 2017. The 

purpose of this study was to present a methodology to identify the spaces suitable for the development 

of touristic towns and villages. The study was applied in terms of purpose and descriptive-analytical 

in terms of methodology. As the input of the analytic model, the spatial territory of Mazandaran 

province was divided into 23007 spatial units, each covering 100 hectares. Then, the development of 

touristic towns and villages were evaluated and prioritized. In this article, the combined index of “the 

priority of the development of touristic towns and villages in Mazandaran province” was made by 

combining exploratory factor analysis and network analysis (F’ANP) based on 14 factors effective on 

the development of touristic towns and villages. The resulting map was then trimmed based on four 

control indices. The findings of the model showed that the three factors of “environmental potential 

and transportation infrastructure,” “the quantity and quality of serving the tourists,” and “tourism 

investment potential” are effective on the prioritization of Mazandaran province spaces in order to 

develop touristic towns and villages. The results of study demonstrated that the development of 

touristic towns and villages in this province is possible in the middle and eastern side of seashore, in 

limited areas in the eastern plains, and in the eastern and western mountainous lands.  
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استانمازندرانییفضا

 3ییفرشته مال ،2نیرا شاهیسم ،1یاد نورمحمدجو

 رانیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایز یس هنرهای، پردیشهرساز ة، دانشکدیدکتر یدانشجو .1

 رانیاصفهان، ا، ، دانشگاه هنر اصفهانیو شهرساز یمعمار ةارشد، دانشکد . کارشناس2

 رانی، ادزفول شاپور، یدجن یصنعتدانشگاه  ،یو شهرساز یمعمار ةدانشکد ارشد، کارشناس .3

 (04/02/1401رش: یخ پذیـ تار 28/10/1400افت: یخ دری)تار
 دهیچک

 یگردشگر یها ها و دهکده شهرک ةاند توسع ه مد نظر قرار داد یدار گردشگریپا ةاز کشورها جهت توسع یاریکه بس ییها استیساز  یکی
و سـاختار   ی اجتمـا  ـ  یسـت  بافـت فرهنگـ   یط زیمحـ  ةنابودکنند ةرنامب یپراکنده و ب یهاوساز ساختاز  یریبه صورت متمرکز و جلوگ

ن مقاله یهدف از اد. یب رسیبه تصو 1396ران در سال یئت وزیه یران از سویکه در ا یاستیس ؛مناطق جاذب گردشگر است در یاقتصاد
بـر اسـاه هـدف    پـووه   . تاسـ  یگردشـگر  یهـا  ها و دهکده شهرک ةتوسعمستعد  یفضاها ییجهت شناسا یشناس ک روشی ةارائ

 یبـه  نـوان ورود  مازندران استان  ییقلمرو فضا رد.یگ می قرار یلیتحلـ  یفیتوص یها پووه  ةدر زمر یشناس به لحاظ روشو  یکاربرد
ـ مـورد ارز  یگردشـگر  یهـا  هـا و دهکـده   شهرک ةو جهت توسعشده م یتقس یهکتار 100 ییواحد فضا 23007به  یلیتحل مدل و  یابی
از  «در اسـتان مازنـدران   یگردشـگر  یها ها و دهکده شهرک ةتوسع تیاولو»ن مقاله شاخص مرکب یدر اقرار گرفته است.  یبند تیاولو
هـا و   شـهرک  ةاثرگـذار بـر توسـع   شـاخص   14 یو بر مبنـا  (F’ANP) یا ل شبکهیو تحل یاکتشاف یل  املیتحل یدیبریق مدل هیطر

آن است که  ةدهند مدل نشان یها افتهی. ق شده استیتدق یشاخص کنترل 4ساه آن بر ا یخروج ةنقشو ساخته  یگردشگر یها دهکده
 لیپتانسـ زان یـ م»و   «بـه گردشـگران   یرسـان  خـدمات ت یـ فیت و کیـ کم»  «ونقـل  حمـل رسـاخت  یزو  یستیز طیتوان مح»سه  امل 

اثرگـذار اسـت.    یگردشـگر  یها دهها و دهک شهرک ةتوسع با هدفاستان مازندران  یفضاها یبند تیبر اولو «یگردشگر یگذار هیسرما
بـه صـورت       در جلگـه یو شرق یانیم یها ساحل در بخ در  یگردشگر یها و دهکده ها ک شهر ةامکان توسع دادنشان  پووه  جینتا

 شرق و غرب استان وجود دارد. بخ  و در کوهستان در  استان یشرق یها  محدود در بخ 

 دواژگانیکل

 F’ANP  یابی   مکانیگردشگر  یگردشگر ةهرک و دهکدش شاخص مرکب   استان مازندران
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 ان مسئلهیو ب مقدمه

ه مهورد  یه ه جهت گذار بهه اقتصهاد دپدپا  یپا اقتصاد تک یدارا یکه کشورها یمهم اقدامات از یکی

. بخه   اسهت  یبخه  گردگه ر   ةجههت توسه    یزیه ر و برنامه یگذار استیساند  قرار داده دیتأک

مختله  جههاد در ارتطهاا بها  هپ ت       یحاضهر در کشهورها   یوکارها کسباز مشاغل و  یاعظم

گسترش روابط  ییتوانا یالملل نیبسطح ن  پ ت در یا .(1396 یو ذولف ی)دراغ است یگردگ ر

ت یه فیشهرتت در ک یموجطهات پ  توانهد  یمه ز یه ن یو محل یرا دارد و در سطح مل یو تجارت خارج

ت حفاظهت از  یه اهم از ین آگهاه یچپه و هم ،یگغل یها جاد تر تیج ترهپگ، ایمردم، ترو یزندگ

ن یه رامهود ا یپ هها  دغدغهه . (Shamnas et al. 2018) را تهراه  آورد  ی ه یسهت و مپهابط  ط  یط زیمح

گده اسهت کهه در    ،س یر اکوتورینظ ،یگردگ ر ةاتتی اگکال تکامل یریگ گکلموجب  موضوعات

 یمپف آثاراستن ست، کیط زیمپوا به حفاظت از مح یق بخ  گردگ ریاز  ر یاقتصاد ةآد توس 

 .Al Kafy et al) اسهت  ی ه یط  طیمح ةخچیدرک ترهپگ و تار یو تالش برا ،یو اجتماع یترهپ 

از ده کشهور برتهر    یکه یمتپوع  یگردگ ر یها تیار داگتن ظرتیدر اخت نظرراد از یکشور ا .(2019

سهه    ،هیترکر ینظ ،مپطقه یکشورهار یسا به مپاسب نسطت یزیر ل عدم برنامهیجهاد است که به دل

. (1395و همکهاراد   یروگهت  )احهدنااد  از جذب گردگ ر را به خود اختصها  داده اسهت   یپییپا

الت مربوا یط اقامت و تسهیگرا نیتأمبه  یگردگ ر پ ت مرتطط با  یها پهیاز هز یا بخ  عمده

و  یدر بخه  گردگه ر   یگذار هیسرماسود  یریگ گکلن امر موجب یبه آد اختصا  دارد که هم

 یبهرا  یهد باالت مربو هه  یط اقامهت و تسهه  یگهرا  یو اقتصاد یبه لحاظ اجتماع گود. یآد م رونق

متفهاوت   یهها  ق حضور گروهیاز  ر یباگد تا رونق گردگ ر پذیر امکاد ی طقات مختل  اجتماع

 عمهدتا  ز یه ن یطه یمح سهت یزبه لحاظ . (1397سوخته و همکاراد  ده ی)گهرک حا ل گود یتیجم 

ا یه  ن و مسهکن یط اقامهت خهود اقهدام بهه تملهک زمه      یگهرا  نیتهأم جهت  طقات ترادست جام ه 

ن موضهوع  یه کهه ا پهد  کپ یمه  یمحله  یسکونت یها در خارج از باتت یاقامت یواحدها  وساز ساخت

مراتهط   و یکشهاورز  یر اراضینظ ،مپا ق گونه نیاست ارزگمپد یط زیب روزاتزود محیموجب تخر

 وساز ساختن و مسکن و یتملک زمز ین یلحاظ ترهپ به  .گود یم ،ی یر مپابط  طیها و سا و جپ ل

ه  خهوردد   موجب بر توسط گردگ راد یاجتماعات محل یسکونت یها در باتت یاقامت یواحدها
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و  یاقهامت  یواحهدها و تملهک  د یه تولدر واقهط  خواههد گهد.    یمحله  یترهپ ه ه  یر اجتمهاع ساختا

 موجب بهر  تواند یم یمحل یتیم در باتت ج متپاسب با ترهپگ  طقات ترادست جام ه یها تیت ال

ن و مسهکن در  ین نظهام عرضهه و تقاضها در بخه  زمه     یو همچپه  یه  خهوردد سهاختار ترهپ ه   

 یدار گردگ ریپا ةاز کشورها جهت توس  یاریکه بس ییها استیاز س یکیگود.  یمحلاجتماعات 

از  یریلهوگ به  ورت متمرکهز و ج  یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةاند توس  ه مد نظر قرار داد

و سهاختار   ،یاجتماعه  یست، باتت ترهپ یط زیمح ةنابودکپپد ةبرنام یپراکپده و ب یوسازها ساخت

جههت   یگپاسه  روش کیه  ةن مقالهه ارا ه  یه در مپا ق جاذب گردگ ر اسهت. ههدا از ا   یاقتصاد

 یهها  تیسا ةتوس را یزاست.  یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةمست د توس  یتضاها ییگپاسا

 یا گونهه به  است؛ ها اثرگذار آد  ییبر جانما یاست و عوامل مت دد یاب اد مختلف یدارا یرگردگ 

رد یگ یرا در بر م یاسیس یو حت ،یطیمح ستی، زی، اجتماعی، اب اد اقتصادیکه عالوه بر الزامات تپ

ن امهر موجهب   یهمه ( و Eldrandaly & Al-Amri 2014)  رنهد ید کیکه ب ضا  در تپاقض و تضاد با 

گود.  یقطل یها ن روشی زیجا ییتضا یبپد تیاولو ةد در حوزیجد یها  روش یریکارگ گود به یم

ه و یه است که پا یابی و مکاد یبپد تیاولو یها روش یریکارگ د بر بهیکأت ن عمدتا یشیدر مطال ات پ

بهط  بهر روا  ین مقاله مطتپیا یشپهادیپ یگپاس حال آنکه روش است؛ات کارگپاساد یها ذهپ اساس آد

 یگردگه ر  یهها  ها و دهکده گهرک ةاثرگذار بر توس  یها مرتطط با گاخص ییتضا یها اد دادهیم

زمهاد در   ل گطکه به  ور ه یو تحل یاکتشات یل عاملیتحل یدیطریمدل ه یریکارگ است. در واقط به

گهود   مهی  ن مقالهه اسهت موجهب   یگده در ا ارا ه یگپاس ه و اساس روشیکه پا F’ANPقالب مدل 

نهه بهر اسهاس     یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةتوس  جهت ییقلمرو تضا یبپد تیپد اولویاتر

موجهود   یحهاک  بهر تضهاها    ییتضها  یها تیبلکه بر اساس واق  رادیکارگپاساد و مد یها تیذهپ

د کپه  می ها است که مشخص اد آدیو روابط م ییتضا یها ن دادهیا ،تر اد واضحیبه ب رد.ی ورت پذ

مورد مطال ه اثرگذارند و کدام  ییقلمرو تضا یبپد تیزاد در اولویها به ده م اخصکدام عوامل و گ

بهر  دارد.  یگردگه ر  یها ها و دهکده گهرک ةجهت توس  یشتریاست داد ب ییبخ  از قلمرو تضا

 پاوه  پاسخ خواهد داد: یها اتتهیپه و یشیر در بخ  پیحاضر به سؤاالت ز ةمقال ،ن اساسیا
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د ونهه   یگردگه ر  یهها  ها و دهکهده  گهرک یابی گته نسطت به مکادکرد مطال ات گذیرو -

 ؟اند دهکر  استفاده ییها گاخص و ها روشبوده است و از ده 

 یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةتوس  یبپد تیولومقاله جهت ا یشپهادیپ یگپاس روش -

 است؟ ییها گامل ده مراحل و گام مورد مطال ه ییدر قلمرو تضا

 پژوهش ینظر ینه و مبانیشیپ
 ها شاخص ،ارهایابعاد، مع

ل دههار  یذ یبپد دستهقابل انجام گده  یگردگ ر یها تیسا یابی مکاد ةکه در حوز یمطال ات ةعمد

 Eftekhari Zarei et al ) یگردگ ر یها تیسااحداث  یپه برایانتخاب مکاد بهاست:  یدیعپواد کل

 یبهرا  یمهدل  ی راحه  (،Mahdavi 2019 &؛Al Kafy et al 2019 ؛ Ambecha et al 2020؛;2016

 ;Jokar et al 2021; Taha Ali 2020; Roy et al 2017) یگردگه ر  ةتوسه   یهها  تیسها  یابیه  مکاد

Hadiwijaya et al 2018) ،یگردگه ر  ةتوسه   یهها  تیسها و انتخهاب   یابیارز (Tsai Lin & Juan 

2009; Bunruamkaew & Murayam 2011)، الت یتسه ةتوس  یب مکاد براانتخا یارهایم  یم رت

 یکشهور س ایه مقپهپج   درن مطال هات  یا .(Huey 2012; Monzonís & Olivares 2012) یگردگ ر

(Roy et al 2017،) یا مپطقههه(Taha Ali 2020; Ambecha et al 2020 ; Jokar et al 2021) ،

 Eftekhari & Mahdavi ) ییروسهتا (، Al Kafy et al 2019) یگههر ، (Liu & Li 2020) یگهرستان

 ;Mahdavi ,2019 ) «یگردگه ر  ةتوسه   یبهرا  ها مکادن یبهتر ییگپاسا» گده است.( انجام 2019

Shamnas et al 2018 & Eftekhari؛ Ambecha et al 2020 ییو ال هو  ،دهاردوب  مدل، ی راح»( و 

 et al؛ Taha Ali  2020؛ Roy Jokar et al 2021« )یگردگه ر  یهها  تیسها  یابیه  مکهاد  ید برایجد

 عمدتا ن حوزه یدر ا نیشیپمطال ات ن اساس، یبر ا. یادگده استمطال ات  یدیدو هدا کل (2017

ا یه  یگردگه ر  ةت توسه  یبا قابل یها تیسا ییجهت گپاسا یگپاس روشو ترایپد  نیدوتبه دنطال 

اثرگهذار بهر    یهها  گاخصارها و یبا م  ها آداز مپظر تپاسب  یموجود گردگ ر یها تیسا یابیارز

 .اند بوده یتوس ه و رونق گردگ ر

ن یسهت. بهد  بهوده ا  ییتضها  یگردگ ر یها تیسا یابی مکادن مطال ات به موضوع ینوع ن اه ا

 یهها  تیسها  ةاز مپظر تپاسب آد جهت توسه   ییایک قلمرو جغراتیل یم پا که تالش گده در تحل

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=425769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=149341
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=425769
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ر یبلکهه سها   ؛نطاگهپد ت یسها  یمکهان  ةاستفاده گود که مپحصر به جپطه  ییها گاخصاز  یگردگ ر

ز در آد لحاظ ین یتیریو مد ،یونقل حمل، یطیمح ستیز، ی، اجتماعیاقتصاد یارهایو م  ها گاخص

 یهها  حهوزه بهر  داللهت   عمدتا ن یشیمورد استفاده در مطال ات پ یها گاخصارها و یم ه است. گد

. (1)جهدول   ت داردیریو مد ،نیزم یاربر، کیگردگ ر، رساختیز، سکونت، ستیز طیمحمتپوع 

ت یسها  ةتوسه  کهه قهرار اسهت     یسهت بهه عپهواد بسهتر    یط زیمختل  محه  یها بدود گک جپطه

 یهها  جپطهه خصو  در مطال هات گذگهته    ت خواهد بود. بهی ز اهمدر آد واقط گود حا یگردگ ر

 ةدر حهوز  گفهت  تواد یم یبپد دستهک یدر ب مورد توجه بوده است. یبه ترت یمیو اقل یگپاس نیزم

 مخها رات ، آب، مپهابط  یاهیه و پوگه  گ  خهاک ، نیزمه  یتوپهوگرات رامود یست مسا ل پیط زیمح

ت سهاکن در  یه ت هستپد. جم یوزش باد حا ز اهم رینظ یط جوّیو گرا ،ل و زلزلهیر سینظ یطیمح

 نیتهأم در  یاساسه  یپهد نقشه  توان یمه ب یها به ترت گده در آد واقط یها رساختیو ز یمراکز سکونت

 یهها  تیسها  ةاز جههت توسه   یمورد ن رساختیزبه  یرساد و تراه  آوردد دسترس خدمات یروین

هه  بهه لحهاظ     یه  به لحاظ اجتماع یک بودد به مراکز سکونتینزدن یبپابرا. پدکپفا یا یگردگ ر

ل یمپسج  جهت دخ یزیر برنامهاما بدود گک با  .زباد اثرگذار باگدیند بر جوامط متوا یم یاقتصاد

 یریه گ گهکل و  خهب تت مپیدر سا یرونق گردگ ر تواد یمپد توس ه یادر تر یت محلیجم دد کر

بها تهراه  آوردد    یردگه ر طاد گیپشهت  یهها  رسهاخت یز .دکهر ن یزباد را تضهم یم ةتوس ه در جام 

را تراه  خواهپد  یگردگ ر یها تیساامکاد رونق در  یو اقامت ،ی، رتاهی، تراغتیحیامکانات تفر

فها خواههد   یا یگردگ ر یها تیسا یابی مکاددر  یاساس ینقش ونقل حمل ةبه گطک یآورد. دسترس

، ییههوا  یرتطها  ا یهها  گهطکه ق انهواع  یه از  ر یگردگ ر یها تیبه سا ی. سهولت در دسترسدکر

گردگه راد اثرگهذار    یگهده از سهو   یابیه  مکهاد  یگردگ ر یها تیبر انتخاب سا یپیو زم ،ییایدر

ن یگردگه راد و همچپه   یجهذاب بهرا   یرهایبها مسه   یگردگه ر  یهها  تیمجاور سها خواهد بود. 

هها و   تیه اثرگهذار باگهد. ت ال   یگردگه ر  یهها  تیت سها یبر موتق تواند یم یگردگ ر یها جاذبه

ت یه باگهد کهه قابل   یا به گونه یدبا گده انتخابت یرامود و درود محل سایمستقر در پ یاه یکاربر

 تهواد  یمه مشخص ن ین با کاربرین در هر زمیرا داگته باگد. بپابرا یت گردگ ریتوس ه جهت سا

ن از مپظهر امکهاد   یزمه  یمالحظات در اب اد مختل  کهاربر  دیرا توس ه داد و با یت گردگ ریسا
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عهالوه بهر   رد. یه قهرار گ  یهدا مورد بررسه  ییایدر قلمرو جغرات یگردگ ر یها تیسا یبارگذار

رامهود آد،  ین مد نظر و پیزم یاز مپظر کاربر یگردگ ر یها تیسا یجهت بارگذار یت اراضیقابل

کهه متضهمن    ،هها  گههرک  ةقابل توجه خواهد بود. بهدود گهک توسه     یز موضوعین نیت زمیمالک

از گردگه راد خواههد بهود، بها      ییاز ت داد بهاال یدمات مورد نانواع خ نیتأمجهت  یادیز  مساحت

ل یپتانسه  یدارا یهها بهر اراضه    تیمواجه خواهد گد. وجود انواع مختل  مالک یتیمالک یها دال 

ا یه  یو بخه  خصو ه   ها سازماداد یم یسازمان نیتضاد مپاتط ب یریگ گکلموجب  تواند یمتوس ه 

پسج  جهت رتط ت ارضات خواهد بود. م ةک برنامی ةا ازمپد ارین مه  نیگود که ا یقیاگخا  حق

در  یبتواند تها حهدود   آد یها یاگیهدا و و یگردگ ر ةگپاخت جام  رسد یمبه نظر  تینها در

 واقط گود. مؤثر یگردگ ر یها تیسا ةتوس  انداز دش 

 یهها  ها و دهکده گهرک ةجهت توس  ییک قلمرو تضای یبپد تین اساس بدود گک اولویبر ا

ن امهر  یه خواهد بهود. ا  یساحت ز از ن رش تکیدپدجانطه و پره یکردیازمپد اتخاذ روین یگ رگرد

  گود تا بتواند اب اد مختل  و عوامل یتپظ یا مقاله به گونه یشپهادیپ یگپاس روش دگو یمموجب 

 یهها  تیه ساختارمپد بهر اسهاس واق    یرا به  ورت یگردگ ر یها گهرک ةمتپوع اثرگذار بر توس 

 کپد.ن ییو تط د ر قرار دهید کیدر کپار  ییک قلمرو تضایاک  بر ح ییتضا

 نیشیدر مطالعات پ یگردشگر یها تیسا ةاثرگذار بر توسع یها شاخص .1جدول 

 منبع شاخص اریمع موضوع حوزه

 یستیط زیمح

 یگپاس نیزمت یوض 
خادم و همکاراد  یزی؛ عز1393گر و دهقاد  نوحه

 Majedi et al 2012؛ 1397

 یگپاس نیزم
 یتوپوگرات

 نیزم

 نیزم بیگ در د

؛ 1390و همکاراد  ی؛ مخف1390و همکاراد  ییتقوا

؛ 1393گر و دهقاد  ؛ نوحه1394و همکاراد  یبرق

 1393و همکاراد  یحسپ
Majedi et al  2012; Guan & Qiao 2013; 

Shamnas et al  2018; Bunruamkaew & 

Murayaml 2011; Khalid et al 2014; Ambecha 

et al 2020 

 نیب زمیجهت گ
 ؛1394و همکاراد  ی؛ برق1390و همکاراد  ییتقوا

 1393گر و دهقاد  نوحه

 ارتفاع
 1393گر و دهقاد  ؛ نوحه1394و همکاراد  یبرق

Guan & Qiao 2013; Ambecha et al 2020; Liu 

& Li 2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
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خاک و 

 یاهیپوگ  گ

 ت خاکیوض 

، باتت، یزی)حا لخ

 ...( و ،عمق

 1390و همکاراد  یمخف

Majedi et al 2012; Guan & Qiao 2013;  

Mahdavi 2019& Eftekhari 

ت پوگ  یوض 

 یاهیگ

 1393و همکاراد  ی؛ حسپ1390و همکاراد  یمخف
Guan & Qiao 2013; 

Eftekhari &  Mahdavi 2019 
Ambecha et al  2020; Majedi et al 2012 

 1390و همکاراد  ییتقوا ت کاگتیقابل

  یزاد ترسایم

 خاک

خادم و همکاراد  یزی؛ عز1390و همکاراد  ییتقوا

1397 

از  یبرخوردار

 یهاانداز دش 

 ی ی ط

 1393گر و دهقاد  ؛ نوحه
Majedi et al 2012 

 آب

 تیت و کمیفیک

و  یسطح یها آب

 یپیرزمیز
Majedi et al 2012 

 تا له از رودخانه
؛ 1394و همکاراد  ی؛ برق1390و همکاراد  ییتقوا

 1397 خادم و همکاراد یزیعز
Al Kafy et al 2019 

مخا رات 

 یطیمح

 تا له از گسل

؛ 1393گر و دهقاد  ؛ نوحه1390و همکاراد  ییتقوا

؛ 1394مکاراد و ه ی؛ برق1393و همکاراد  یحسپ

 1397خادم و همکاراد  یزیعز
 Mahdavi ,2019& Eftekhari 

ل و یتا له از مس

 زیخ لیسنقاا 

؛ 1393گر و دهقاد  ؛ نوحه1390و همکاراد  ییوا؛ تق

 1393و همکاراد  یحسپ
Majedi et al 2012 

تا له از مپا ق 

 گده حفاظت

؛ 1393؛ حسپی و همکاراد 1390مخفی و همکاراد 

 1397خادم و همکاراد  عزیزی

 Majedi et al 2012 یطیمح یآلودگ

  یت اقلیوض 
 1390و همکاراد  یمخف

Majedi et al 2012; Guan & Qiao 2013،) 

 باد یمیاقل
 Majedi et al 2012 جهت وزش باد

 Majedi et al 2012 گدت وزش باد

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=149341
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=149341
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=425769
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=425769
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=425769
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=149341
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=149341
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=149341
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=425769
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 منبع شاخص معیار موضوع حوزه

 یتیجم  سکونت

 یمراکز سکونت

ت یو جم 

 ساکن در آد

تا له از 

 یها سکونت اه

 یگهر

؛ 1394و همکاراد  ی؛ برق1393و همکاراد  یحسپ

 1397خادم و همکاراد  یزیعز
Taha Ali 2020 

تا له از 

 یها سکونت اه

 ییروستا

؛ 1393و همکاراد  ی؛ حسپ1390و همکاراد  ییتقوا

 1397خادم و همکاراد  یزی؛ عز1394و همکاراد  یبرق

ت در یتراک  جم 

 یگهرها و روستاها

 مجاور

 1393دهقاد گر و  نوحه

 یها سکونت اهتراک  

 در مپطقه یانسان
 1393گر و دهقاد  نوحه

 رساختیز

و  ساتیتأس

 زاتیتجه

 1397خادم و همکاراد  یزی؛ عز1393گر و دهقاد  نوحه ساتیتأسو  ها رساختیزبه  یدسترس
Guan & Qiao 2013 

و  ساتیتأس

زات یتجه

 یگردگ ر

تا له از مراکز 

ه  یخدمات رتاه

 ییاریپذ

زاده و همکاراد   ی؛ ابراه1390و همکاراد  ییتقوا

خادم و همکاراد  یزی؛ عز1394و همکاراد  ی؛ برق1393

1397 

تا له از مراکز 

 موجود یحیتفر
 1397خادم و همکاراد  عزیزی

 ساتیتأستا له از 

 یاقامت

بج اد و همکاراد  ی؛  اهر1393گر و دهقاد  نوحه

 1393کاراد زاده و هم  ی؛ ابراه1393

تا له از مراکز 

 یگردگ ر
 1397خادم و همکاراد  یزیعز

 ونقل حمل

به  یدسترس

گطکة 

 ونقل حمل

گطکة تا له از 

 یها )راه یارتطا 

 (یو ترع یا ل

؛ 1394و همکاراد  ی؛ برق1393و همکاراد  یحسپ

 1397خادم و همکاراد  یزیعز
Guan & Qiao 2013 

 1393همکاراد و  یحسپ تا له از ترودگاه

ل یبه وسا یدسترس

 دیتأک)با  ونقل حمل

 ونقل حملبر 

 (کارآمد یعموم

 1393بج اد و همکاراد  ی اهر
Guan & Qiao 2013 
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 منبع شاخص معیار موضوع حوزه

 یگردگ ر
جذب 

 گردگ ر

 یها جاذبه

 یگردگ ر

 یرهایتا له از مس

 یگردگ ر
 1393زاده و همکاراد   یابراه

 یها تا له از جاذبه

 یگردگ ر
 1393زاده و همکاراد   ی؛ ابراه1393قاد گر و ده نوحه

Taha Ali 2020 

 یت اراضیقابل نیزم یکاربر

و  ها لیپتانس

 یها تیمحدود

 توس ه

 یتپاسب کاربر

ن با توس ه یزم

 یگردگ ر

؛ 1394و همکاراد  ی؛ برق1390و همکاراد  ییتقوا

 1397 خادم و همکاراد یزیعز
Al Kafy et al 2019; Liu & Li 2020 

 نیت زمیمالک یتیریمد

ت ینوع مالک

ن و امکاد یزم

 استفاده از آد

ت یتپاسب مالک

توس ة ن با یزم

 یبخ  گردگ ر

 1394و همکاراد  یبرق

 ها ها و روش مدل

 یهها  تیسها  یابیه  مکهاد اثرگهذار بهر    یهها  ارهها و گهاخص  ی  م یه ن، پس از ت ریشیدر مطال ات پ

در قلمهرو   هها  گاخصآد  اجرایجهت مپاسب  یها ، به ارا ه و کاربست روشیگردگ ر یها گهرک

آد است کهه   ةدهپد نشاد گذگته غالب مطال ات ادیمشترک متصل دو پرداخته گده است.  ییایجغرات

 یهها  وزداز  یگردگه ر  یهها  تیسها  یابیه  مکهاد پد ایتردر مورد استفاده  یها ارها و گاخصیم  اوال 

 ینظر کارگپاساد مطپا ا یثانو  اند بودهبرخوردار  یگردگ ر یها گهرک ةبر توس  یدر اثرگذار یمتفاوت

 (MCE) ارهیدپهدم   یابیه ارز یهها  روشغالهب مطال هات گذگهته از     بوده است. یده ن وزدیا یا ل

(Eftekhari & Mahdavi 2019; Taha Ali 2020; Jokar et al. 2021)  یریه گ  یتصهم  یهها  روشو 

(  et al 2015؛ Mahdavi  Nahar et al 2015 ؛ et al 2016  Zarei؛Li Lin,2020 ) (MCDM) ارهیدپهدم  

 Eftekhari & Mahdavi ) (ANP) یا گهطکه ل یه تحلترایپهد  روش ها گامل  ن روشی. ااند کردهاستفاده 

سوخته و  ده یگهرک ؛ Zarei et al 2016؛Hadiwijaya et al 2018 ؛Eldrandaly & Al-Amri 2014؛2019

 (FAHP) یتهاز  یمراتطه  سلسهله  لیتحل روش و ،(AHP) یمراتط ل سلسلهیتحلروش  (،1397همکاراد 

(Liu & Li 2020؛ Al Kafy et al 2019؛ Roy et al 2017؛ Taha Ali 2020؛ Mahdavi 2019 Eftekhari 

&  Mahdavi et al 2015؛ Nahar et al 2015؛ Bunruamkaew & Murayam 2011؛ Hakimi et al 

ز یه از مطال ات ن یبوده است. برخ (1395و همکاراد  یاحدنااد روگت ؛1396 یو ذولف ی؛ دراغ2012

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
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(، TOPSIS) سیتاپسه  لآ هدیه ا حهل  راهگهطاهت بهه   بر اساس  یبپد تیاولوک یتکپر ینظ ییها که روش

( را Li Lin 2020) (DEMATEL) متهل یک دیه و تکپ ،(Zarei et al. 2016) (FTOPSIS) یس تازیتاپس

ها قطهل   گاخص یده اره به وزدیدپدم  یابیارز یها اند با استفاده از روش اند تالش کرده به کار گرتته

 Hsi)  یک درخت تصمیتکپر یها نظ ر روشیدر مطال ات گذگته از سا از محاسطات مربو ه بپردازند.

Lo 2012) ،یوزن یخط بیروش ترک (WLC)، ست  یارها در سیبه م  مربوا یها هیالاز  یریگپدیو برآ

 .Al Kafy et al؛Taha Ali 2020 ؛Liu & Li 2020 ؛Jokar et al. 2021) (GIS) ییایه ا العهات جغرات 

 Bunruamkaew ؛Mahdavi et al. 2015 ؛Shamnas et al. 2018 ؛Eftekhari & Mahdavi 2019 ؛2019

& Murayam 2011؛ Eldrandaly & Al-Amri 2014؛ Hakimi et al. 2012؛1396 یو ذولفه  یدراغه  ؛ 

ز اسهتفاده گهده اسهت.    یه ن (1395و همکهاراد   یاحدنااد روگهت  ؛1397 سوخته و همکاراد ده یگهرک

 ةپه یدر زم یبپهد  تیه اولو یهها  از مهدل  یا آد است که بخ  عمده ةدهپد پاوه  نشاد ةپیشیپ یبررس

ل یه تحلپهد  ایتر ریه نظ ییهها  رد. مهدل یه گ یمهورد اسهتفاده قهرار مه     یگردگه ر  یاهه  تیسا یابی مکاد

وزد  ةت کارگپاساد بهه محاسهط  یبر اساس نظر و ذهپ یتاز یها ا حالتیل گطکه یو تحل یمراتط سلسله

ت بهر اسهاس   یه نها پهردازد و در  یم یگردگ ر یها تیسا یابی ل در مکادیدخ یها ارها و گاخصیم 

برتر مشهخص خواههد گهد. هردپهد در       ةپیها گز پهیها و گز اریم  و ها صاد گاخیم یسات زوجیمقا

هها وارد   به آد ییمورد توجه قرار گرتته است، نقدها یذهپ یها ن نوع مدلیر استفاده از ایاخ یها سال

ق یه عهدم تطط ن حالهت  یه کهه در ا نظرات کارگپاسهاد اسهت    ةی رتا  بر پا ها ن مدلیاپکه یا اولاست. 

زاد خطها در مهدل   یه ها به مسئله موجهب بهاال رتهتن م    ل نوع ن اه متفاوت آدیبه دل نظرات کارگپاساد

 ةتپهها نحهو  ل گهطکه  یه و تحل یمراتطه  ل سلسهله یه پد تحلیاتر یها مدل یحالت تازپکه یا دومگود.  یم

ر داده ییه تغ یبهه تهاز   یرا از محاسطات قط ه  ل گطکهیو مدل تحل یمراتط ل سلسلهیمحاسطات مدل تحل

 یک موضهوع از سهو  یه نوع متفاوت ن هاه بهه    ةمسئل یادینتوانسته است تا حدود ز ن مه یو ا است

ل گطکه یو تحل یمراتط ل سلسلهیپد تحلیار ترینظ ییها پد مدلیاترآنکه  سومکارگپاساد را مرتفط سازد. 

 هورت   یتاز ه ی/ زوجیزوج ةسیبر اساس نظر کارگپاس و به  ورت مقا ها آد یتاز یها و حالت

مطال هه و   مهورد  ةکهل محهدود   یخوب پد ممکن است گخص کارگپاس نتواند بهیان تریر ارد. دیپذ یم

 .هها انجهام دههد    آد یسات را بر مطپایو مقا کپدل یتحل و دوآد را در ذهن خود متصور گ یها یاگیو

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
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بر اساس روابط  دیها با ارها و گاخصیم  همة یا ل گطکهیپد تحلیااز آنجا که در مدل ترپکه یا دهارم

بر کهه احتمهال    است زماد یپدیاپد تریان تریگوند عمدتا  ا یزوج ةسیها توسط کارگپاساد مقا آد نیب

س و یز مانپهد روش تاپسه  یه ن ی هر ید یهها  روش تیه در نهابهرد.   یوقوع خطا در محاسطات را باال م

نهد،  ا هها تهارا از نظهر کارگپاسهاد را تهراه  آورده      پهیگز یبپد تیت اولویکه قابل ،آد یتاز یها حالت

پهد  یار تریه نظ ییها ها به مدل آد ین امر موجب وابست یها را ندارند که ا وزد گاخص ةمحاسط ییتوانا

 گده است. یمراتط ل سلسلهیپد تحلیاا تریل گطکه یتحل

بهر   یادیه   گود تا بتواند تا حهدود ز یتپظ یا به گونه یدبامقاله  یشپهادیپ یگپاس ن روشیبپابرا

 یهها  هها و دهکهده   گههرک  یابیه  مکهاد  ةن مهورد اسهتفاده در حهوز   یشیپ یها وارد بر مدل ینقدها

 د.یتا ق آ یگردگ ر

 و روش پژوهش مطالعه مورد یمعرف
راد استاد مازنهدراد  یدر کشور ا یو خارج یجذب گردگ راد داخل یت باالیاز مپا ق با ظرت یکی

ن یهمچپه جل هه و کوهسهتاد و    و سهاحل  ةدر سهه حهوز   ی ی ط یها زماد جاذبه است. حضور ه 

را از  یکیت اسهتراتا یه اهم یادگهده  یهها  مستقر در حوزه یو اجتماع یترهپ  و یخیتار یها جاذبه

 ةاسهتاد مازنهدراد مسهئل    ین مسئله برایتر ن استاد تراه  آورده است. مه یا یبرا یمپظر گردگ ر

 یاقامت یواحدها ةتوس  یاز تقاضا برا یناگ یرونیست استاد در مواجهه با تشار بیط زیمح ینابود

 .استاستاد  یجا یمد نظر گردگ راد به  ورت پراکپده در جا

ئت یه ةنام بیتصو»ب مصوبات یبه ترت 1397و  1396 یها راد در سالیئت وزیل هین دلیبه هم

و اعهالد   ،در خصو  اقهدامات وزارت راه و گهرسهازی نسهطت بهه گپاسهایی، تصهویب       رادیوز

و  «گردگه ری در کهل کشهور    یها ها یا گهرک هکدهعمومی اراضی ملی و دولتی مست د احداث د

 وضهوع آد دو م ةینامه و ا هالح  بین تصویرا در دستور کار قرار داد. ا یادگده ةنام بیا الح تصو

 :اند دهکررا دنطال  یدیکل

ن کهه  یزم یر کاربرییوساز و تغ ست در مواجهه با تخلفات ساختیط زیحفاظت از مح .اول -

ها و روسهتاها و خهارج از      گهریدگ راد در محدوده و حرگر یعمدتا  تحت تشار تقاضا

 رد.یپذ یها  ورت م آد
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و  یالت اقهامت یتسهه  یریه گ از گکل یریبه  ورت متمرکز و جلوگ یگردگ ر ةتوس  .دوم -

 .به  ورت پراکپده یرتاه

ن دهال   یتهر  د بر لزوم توجه به هدا اول بهه عپهواد مهه    یبا تأک ،ن مقالهین اساس، در ایبر ا

ن یه نامه پرداخته خواههد گهد. در ا   بین تصوی، به هدا دوم ایگردگ ر ةمازندراد در حوز استاد

 یگپاسه  پهاوه  بها اسهتفاده از روش    ةمهورد مطال ه  استاد مازندراد به عپهواد   ییقلمرو تضا مقاله

قرار خواهد گرتهت.   یبپد تیمورد اولو یگردگ ر یها ها و دهکده هرکگ ةجهت توس  یشپهادیپ

 یهها  ها و دهکده گهرک ةپیبه یابی ترض استوار است که با مکاد  ین پین مقاله بر ایه و اساس ایپا

زماد نظهارت و برخهورد    استاد مازندراد و به  ور ه  ییها در قلمرو تضا و احداث آد یگردگ ر

 یک سهو و از سهو  یه ست در سطح استاد از یط زیه و مخرب محیرو یب یوسازها با ساخت یجدّ

 ی( از سهو یاقهامت  ین و مسهکن )واحهدها  یدر سطوح مختل  بر تملک زمه  یتیری ر نظارت مدید

 پ ت  ةق توس یاستاد مازندراد از  ر ةجانط همه ةتوس  یرا برا یداریپا ةپدیتواد آ یگردگ راد م

 ةدر زمهر  یگپاسه  و بهه لحهاظ روش   ین پاوه  بر اساس هدا کهاربرد یاد. کرتصور  یگردگ ر

 پهاوه   ةپیشه ین اساس در گهام اول بها مهرور پ   ی. بر اردیگ یم قرار یلیتحله  یفیتو  یها پاوه 

استخراج و  یگردگ ر یها گهرک ةتوس  یابی اثرگذار بر مکاد یها ارها و گاخصیم  و کردهایرو

 یبپهد  تیه اولوجههت   یگپاسه  روشک ی ةن مقاله ارا یاز آنجا که هدا از ا سپس اند. هگد یبررس

و  یداردوب نظهر الزم است  ستاد مازندراد استآد در ا اجرایو  یگردگ ر یها گهرک ةتوس 

 یپیق و بهازب یمورد تدق ،پاوه  یها تیمحدودگده در گام اول، با توجه به  استخراج یها گاخص

عهدم امکهاد   و  مازنهدراد  خها  بسهتر اسهتاد    یهها  یاگیو گاملکه  ییها تیمحدود ؛رندیقرار گ

  ةاثرگهذار بهر توسه     یها با گاخص دست اول مرتطط یها داده ا العات و به پاوهش راد یدسترس

 و دگهوار  یامهر ه  وپها ن یا دادد انجام یبرا ازین ها و ا العات مورد داده ةیتهاست.  یگردگ ر

موجهود، امکهاد     یهها  دادهاسهاس ا العهات و   رو و بهر    نی. از همه بهوده اسهت   برپهیو هز بر زماد

اد یه از مکه  است وجود داگته یدگ رگر یها گهرک یابی مکادگاخص اثرگذار بر  18 یریکارگ به

 یروسهتاها  ، تا له ازیگردگ ر یها جاذبهتا له از )گامل  نخست مورد 14 یادگدهگاخص  18

تا هله   ،ها ترودگاهاز  ، تا لهییروستا یها راه، تا له از یا ل یها راه، تا له از یهدا گردگ ر
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 ط تمرکهز یه ، توزیا جهاده  یعمهوم  لونق حمل یها انهیپا، تا له از آهن راهاز بپادر، تا له از خطوا 

 یرویه )ن ت هال  تیه زاد جم یه (، مو تقاضها  )بر حسب عرضه یگذار هیسرمااز به یزاد نیت، میجم 

 ،تیزاد محهدود یه ب، می، گه یرسهاخت گردگه ر  یاز خهدمات ز  یمپهد  بهرهزاد ی، مبالقوه( یانسان

 4 و هسهتپد  یریه گ هاندازگده قابل  یو ا العات گردآور ها دادهبر اساس  ((ی)آب و اراض حفاظت

به  (یاراض تیمالک ،دهارگانه حفاظتمپا ق ، یاراض تیقابل، یاراض یکاربرگامل )  رید گاخص

اعمهال خواهپهد    یادگهده گاخص  14ل یحا ل از تحل یها یبر خروج یکپترل یها عپواد گاخص

، متپاسهب بها   یگردگه ر  یهها  گههرک  یابیه  مکهاد در  ین دهاردوب نظهر  یجهت کاربست ا .گد

هها اسهتفاده گهده     ل آدیمربو ه و تحل یها د دادهیجهت تول یهر گاخص، روش خا  یاه یاگیو

هها را در سهه دسهته قهرار      تواد آد یمرتطط با هر گاخص م یها (. به لحاظ نوع داده2)جدول  است

نهد.  ا وسهته یپ یکمّه  یهها  به  ورت داده یریمقاد یهستپد که دارا یکمّ یها اول گاخص ةداد. دست

هها از   ن گهاخص یه باگد. از آنجا کهه ا  یا مپفیتواند مثطت  یهدا م بر اساسها  ن گاخصیجهت ا

مورد محاسطه  ،آرک مپ اتزار نرم طیدر مح یدسیاقل ةهستپد، با استفاده از روش تا ل یا تا لهنوع 

ت از روش وزد یه ط تمرکهز جم  یه ب و توزیزاد گه یه دو گهاخص م  ةاند. جهت محاسهط  قرار گرتته

هها بهه    آد یهها  که داده هستپد یکمّ گطه یها دوم گاخص ةگده است. دستاستفاده  1م کوس تا له

  یه هها در    ن گهاخص یه ر ایاست. مقاد گده  ارا هکرت ی  لیگسسته و در قالب   ی ورت کمّ

هها بهه     ر آدیهستپد که مقهاد  یکپترل یها سوم گاخص ةمحاسطه گده است. دست ییتا 5و  4کرت یل

 ةا امکهاد توسه   یه ن م پا کهه  یبد ؛واقط گده است یگذار شارزمورد  ک(ی) فر و  یپری ورت با

 ا ندارد.یوجود دارد مد نظر  یدر اراض یگهرک گردگ ر

                                                                                                                                                       
1. IDW: inverse distance weight 
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روش 
 محاسبه

منطق 
 محاسبه

 جهت
نسبت 
 به هدف

 شاخص ح شاخصیتوض نوع

E
U
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L
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E
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N
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T
A

N
C

E
 

 ةتا ل
 یدسیاقل

 یمپف

 یکمّ

آبشارها،  رینظ یگردگ ر یها تا له از جاذبه ادزیم ان ریب
 یها هر ده تا له از جاذبه. استو ...  ،امامزاده ها، ادهیدر

 یگردگ ر یها گهرک ةت توس یکمتر باگد، اولو یگردگ ر
 شتر است.یب

تا له از 
 یها جاذبه

 یگردگ ر

است. هر  یهدا گردگ ر یزاد تا له از روستاهایان ر میب
 ةت توس یهدا کمتر باگد، اولو یروستاهاده تا له از 

 .شتر استیب یگردگ ر یها گهرک

 تا له از
 یروستاها
هدا 
 یگردگ ر

است. هر ده تا له از  یا ل یها زاد تا له از راهیان ر میب
 یها گهرک ةت توس یکمتر باگد، اولو یا ل یها راه

 شتر است.یب یگردگ ر

تا له از 
 یا ل یها راه

است. هر ده تا له  ییروستا یها زاد تا له از راهیان ر میب
 یها گهرک ةت توس یکمتر باگد، اولو ییروستا یها از راه

 شتر است.یب یگردگ ر

تا له از 
 یها راه

 ییروستا

ها  هاست. هر ده تا له از ترودگاه زاد تا له از ترودگاهیان ر میب
 .استشتر یب یگردگ ر یها گهرک ةت توس یکمتر باگد، اولو

از  تا له
 ها ترودگاه

زاد تا له از بپادر است. هر ده تا له از بپادر کمتر یان ر میب
 شتر است.یب یگردگ ر یها گهرک ةت توس یباگد، اولو

 تا له از بپادر

است. هر ده  آهن راه یها ست اهیزاد تا له از ایان ر میب
 ةتوس ت یکمتر باگد، اولو آهن راه یها ست اهیتا له از ا

 شتر است.یب یگردگ ر یها گهرک

تا له از 
 آهن راهخطوا 

است.  یا جاده یعموم ونقل حمل یها انهیزاد تا له از پایان ر میب
کمتر باگد،  یا جاده یعموم ونقل حمل یها انهیهر ده تا له از پا

 شتر است.یب یگردگ ر یها گهرک ةت توس یاولو

تا له از 
 یها انهیپا

 ونقل حمل
 یا جاده یعموم

ID
W

وزد  
م کوس 
 تا له

 مثطت

ت در سطح استاد مازندراد است. یط جم یزاد توزیان ر میب
ت یشتر باگد، اولویت در سطح بیط جم یزاد توزیهر ده م

 شتر است.یب یگردگ ر یها گهرک ةتوس 

 ط تمرکزیتوز
 تیجم 

L
IK

E
R

T
 1

-5
 

 یکمّ گطه -

هرستاد استاد در هر گ یگذار هیسرمااز به یزاد نیان ر میب
زاد یزاد عرضه و تقاضاست. هر ده میمازندراد بر اساس م

 یها گهرک ةت توس یشتر باگد، اولویب یگذار هیسرمااز به ین
 شتر است.یب یگردگ ر

از به یزاد نیم
 یگذار هیسرما

)بر حسب 
و  عرضه
 (تقاضا
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روش 
 محاسبه

منطق 
 محاسبه

 جهت
نسبت 
 به هدف

 شاخص ح شاخصیتوض نوع
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 مثطت -

 یکمّ گطه

بالقوه( در هر  یانسان یروی)ن ت ت الیزاد جم یان ر میب
ت ال  یرویزاد نید مازندراد است. هر ده مگهرستاد استا

شتر یب یگردگ ر یها گهرک ةت توس یشتر باگد، اولویب
 است.

 تیزاد جم یم
 یروی)ن ت ال
 بالقوه( یانسان

 یها رساختیبه ز یزاد دسترسیساخت گاخص م مپظور  به
 یها از مجموعه گاخص ی، گاخص مرکطیگردگ ر
رستوراد،  و ییرایپذ ی، واحدهایاقامت ساتیتأسبه  یدسترس
، یمساتربر یها گرکت ، ت دادیمساترت خدمات دتاتر
 ، مراکزیعموم یها پارک، یهپر و یترهپ  یها ش اهینما

 راه و مپا ق کل ، جمطیمال مراکز و ، بانکیدرمان و یبهداگت
 یزاد دسترسیگده است. هر ده م  حا ل یگردگ ر ةنمون
 ةت توس ی، اولوشتر باگدیب ها رساختیزن خدمات و یبه ا

 شتر است.یب یگردگ ر یها گهرک

زاد یم
از  یمپد بهره

خدمات 
رساخت یز

 یگردگ ر

ID
W

/
 L

IK
E

R
T

 

1
-1

0
 

وزد 
م کوس 
تا له/ 

  ی 
 کرتیل

 یمپف

آد در سطح استاد مازندراد  یبپد  طقهو  بیگ زادیم ان ریب
 ةتوس  تیکمتر باگد، اولو بیگ زادیاست. هر ده م

 است. شتریب یگردگ ر یها گهرک

 بیگ

L
IK

E
R

T
1

-4
 

  ی 
 کرتیل

 ،یریگ لیس به تیحساس یها گاخص بیترک از گاخص نیا
 قرار آب بحراد ریتأث تحت که یمپا ق و ،ران  لغزش، نیزم

ان ر ین گاخص بین ایهمچپ .است گده حا ل اند گرتته
زاد حفاتظت یاست. هر ده م یزاد حفاظت از آب و اراضیم

شتر یب یگردگ ر یها رکگه ةت توس یکمتر باگد، اولو
 است.

زاد یم
ت و یمحدود
)آب و  حفاظت
 (یاراض

B
IN

A
R

Y
 0

-1
 

عدم / امکاد
 امکاد

 یکپترل یپریبا

 یها گهرک ةامکاد توس  یاراض یها یکاربر یبرخ
 آد ر مانط از ید یو برخ سازند میسر یرا م یگردگ ر

ه  بپد گامل آب یاراض یها ین پاوه  کاربری. در اندگو یم
، یمسکونه  گهرها(، باا ة)محدود یگهر یراضاستخر، ا

که مانط  ییها یو کوه به عپواد کاربر ،یجپ ل، کشاورز
در نظر گرتته  گدخواهپد  یگردگ ر یها گهرک ةتوس 
 .اند گده

 یاراض یکاربر
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 محاسبه

منطق 
 محاسبه

 جهت
نسبت 
 به هدف
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عدم / امکاد
 امکاد

 یکپترل یپریبا

 یها گهرک ةامکاد توس  یاراض یها تیقابل یبرخ
 آد ر مانط از ید یو برخ سازند میسر یرا م یگردگ ر

 یها کوهگامل  یاراض یها تین پاوه  قابلی. در اندگو یم
گکل،  مخرواار مرتفط یبس یها کوهمرتفط با قلل مدور،  نسطتا 
ارتفاع  ک  یها کوهده، یز و کشیار مرتفط با قلل تیبس یها کوه
به  یالبیس یها دگتمرتفط،  یجپ ل یها کوهمرتفط،  نسطتا تا 

 یها از توس ه گهرک که مانط یت اراضیقابل یها عپواد دسته
 .اند در نظر گرتته گده گدخواهپد  یگردگ ر

 یت اراضیقابل

 کل ةادار نظارت تحت دهارگانه مپا ق یها پهپه گاخص نیا
 پپاه اه و یمل پارک گده، حفاظت مپا ق) ستیز طیمح
مپا ق  .گود یم گامل را مازندراد استاد( وح   اتیح

 ی یو  ط یستیز یها تیل حساسیحفاظت دهارگانه به دل
  در نظر گرتته یگردگ ر یها گهرک ةاز موانط توس  یکی
 .اند گده 

حفاظت 
 دهارگانه

 یاراض یعموم اعالد و ،بیتصو ،یینامه گپاسا بیدر تصو
 یها گهرک ای ها دهکده احداث مست د یدولت و یمل

 پاوه ن یطاد ایپشت ةکشور که مصوب کل در یگردگ ر
 یها ها و دهکده گهرک یابی مکاد دیبا است آمده است که 

. ردی ورت پذ یو مل یت دولتیبا مالک یدر اراض یگردگ ر
تا  گودمدل اعمال  یها ین گاخص بر خروجیا بپابراین باید

در  یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةمست د توس  یاراض
 .ندگوواقط  یادگده یاراض

 یت اراضیمالک

 

ر ی  متفهاوت مقهاد  ین  یل به هدا و همچپین یر راستاها د گاخص ییسو با توجه به عدم ه 

ر یتها بها سها   ند گهو ها نرمهال   سو گوند و دوم گاخص ها ه  گاخص اوال هر گاخص الزم است تا 

ها در جهت مثطت بها ههدا قهرار     گاخص 2و  1روابط با استفاده از  .اس باگپدیها قابل ق گاخص

 :(اند ار گرتتهقر 0.9تا  0.1 ة)در باز اند و نرمال گده  گرتته

 نسطت به هدا یبا جهت مپف یها گاخص یبرا

(1) 1-[[0.8*[ ]]+0.1] 
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 با جهت مثطت نسطت به هدا یها گاخص یبرا

(2) [[0.8*[ ]]+0.1] 

مقهدار   نیتهر  گبزر  ،مقدار هر گاخص نیتر کودک ر هر گاخص، یمقاد Xکه در آد 

 است.هر گاخص 

 ر است:یز یها یاگین پاوه  واجد ویدر ا رتتهکار بهگده و  ارا ه یگپاس روش

  ط است کهه  یوس یبه قدر اس استاد و اب اد مسئلهیمق . زیرااستتارا از نظرات کارگپاساد

 امکاد وقوع خطا در ذهن کارگپاساد باالست.

 ةتوسه   یهها  لیاسهتاد مازنهدراد و پتانسه    که مدل مختص به ی؛  وراستپه یوابسته به زم 

 .استدر آد  یگردگ ر یها گهرک

 ممکهن را   زمهاد  مدتن یط استاد مازندراد در کمتریاس وسیده در مقیچیت محاسطات پیقابل

 .ددار

 هها   اد گهاخص یم ییدودو ةسیمقا یها نه بر مطپا پهیگز یینها یبپد تیاولوها و  وزد گاخص

 ن گود.ییها ت  اد گاخصیبلکه بر اساس روابط م

، AHP ،ANP ،FAHP) یادگهده  یپه یو ع یذهپه  یها در مورد مدلگده  بیاد یها تیمحدود همة

TOPSIS ،FTOPSIS)  مدل  ةبا توس  2013موجب گد زبردست در سالF’ANP یادیه تا حدود ز 

 ،ن مهدل یدر ا(. 1393زبردست  ←ن یهمچپ ؛Zebardast 2013) دیمذکور تا ق آ یها تیمحدودبر 

 هها  دادهاد یم یق روابط همطست یاز  ر ها گاخصپرداخته گد، وزد  ها آدکه به  ییها مدل ابرخال

مهدل، زمهاد    یسه یکدنول امکهاد  ین به دلی. همچپگود یمق نظرات کارگپاساد محاسطه یو نه از  ر

 یل عاملید دو مدل تحلیطریکه از ه ،ن مدلی. ارسد یمبه حداقل  یا گطکه ةدیچیپ یها لیتحلپد ایتر

کهه مطال هات در آد  هورت     یپه و بستریجاد گده است، به زمیا 2ل گطکهیتحلپد ایترو  1یکتشاتا

اسهت کهه    ،اسهتاد مازنهدراد   ی په ی ،مطال ه مورد ةمحدودن ین م پا که ایبد ؛وابسته است ردیپذ یم

از  استاد مازندراد ییدر قلمرو تضا یگردگ ر یها گهرک ةتوس  یبپد تیاولوهدا  کپد یمن ییت 

                                                                                                                                                       
1. exploratory factor analysis 

2. analytical network process 
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پس از آنکه سهاختار   ،ن اساسیل گوند. بر ایتشک ییها گاخصاز ده  یاریو هر م  ییارهایم  ده

پهد  ایتربهه   ج حا هل از آد ینتها  گکل گرتهت،  یاکتشات یل عاملیق مدل تحلیاز  ر یادگده ةمسئل

با  تینها در .گود یمحا ل  ها آد ییر نهایو مقاد ها گاخصق وزد ین  ریل گطکه وارد و از ایتحل

 یگردگ ر یها گهرک ةت توس یاولو تواد یمها  ر موزود گاخصیاز مقاد 1یگاخص مرکط ساخت

 .دکرن ییاستاد مازندراد را ت  ییدر قلمرو تضا

 یهها  بهر اسهاس گهاخص    دیه ن مپظور بای. بداستل یها جهت تحل ازمپد بانک دادهین یهر مدل

کهه   2یار گهاخص کپترله  . بهه جهز دهه   دکهر مرتطط با هر گاخص را تراه   یها گده داده استخراج

 هر  یگهاخص د  14ر یه گهده اسهت، مقهاد   یترادست ته یها  رح یها ها بر اساس داده آد یها هیال

مهورد بحه ، ابتهدا     یها گاخص یها برا تراه  آمدد بانک جامط داده مپظور  بهاست.  گدهمحاسطه 

هکتار  100ت مساح یکه اغلب دارا ،ییک تضاییموزا 24007به  (1ر ی)تصو سطح استاد مازندراد

 (.2 ری)تصو اند   گدهی، تقسهستپد

  
 رانیمطالعه در ا مورد ةت محدودیموقع .1 ریتصو

                                                                                                                                                       
1. composite index 
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 استان مازندران یهکتار 100 ییفضا یها کییموزا .2 ریتصو

 یهها  اسیمدل در مق یگاخص ورود 14ح گود آد است که یپجا تشریدر ا دیکه با یمهم ةنکت

زاد یه گهاخص م  مهثال  ) (، مپطقهه یگهذار  هیسهرما از بهه  یه زاد نیه گهاخص م  مثال ) مختل  گهرستاد

ط یتا له از ترودگاه، توز مثال ) یرستر یها هیموجود در ال یها کییو موزا ،ت و حفاظت(یمحدود

 ،اسهتاد مازنهدراد   ییتضا یها  کییدر موزا دیبا یادگدهاس ی. هر سه نوع مقهستپدب( یگ ،تیجم 

 ةمحاسط ةبر نحو یمحاسطات ین مپظور الزم است مپطقی. بددگول است، ارا ه ید تحلیاس جدیقکه م

 ییک تضها ییاگر در هر موزا» ن مپطق عطارت است از:یحاک  گود که ا ییک تضاییر هر موزایمقاد

، مقهدار آد گهاخص در آد   گاخص قرار گرتهت ک یاز  یر مختلفیمقاد استهکتار  100که م ادل 

 ییک تضها ییه هر موزا یهکتار 100 ةر آد گاخص در محدودین مقادیان یم ادل م ییک تضاییموزا

 .«است

( ییک تضها ییه ک موزای) یمشکک گاخص در مربط یاز  یر مختلفین اساس، هردپد مقادیبر ا

ن یان یه ن اساس مین از گاخص را اتخاذ کپد. بر ایک مقدار م ی دیبا یمشکواقط گده است، مربط 

که م هادل   دهد یمل یرا تشک یمقدار واحد یو کرم ،ی، آبیسطز، نارنج یها ر گاخص در پهپهیمقاد

 (.2ر ی)تصو است ییک تضاییمقدار گاخص در موزا

 

 

 
 کییمقدار هر شاخص در هر موزا ةمحاسب ةنحو .3 ریتصو

100 HEC(1000M*1000M) 
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داللت دارند بها اسهتفاده از    ،ها ر ترودگاهینظ ،که بر تا له از عوارض خا  ییها گاخص ةمحاسط

ک ییه ههر موزا  یر ههر گهاخص را بهرا   یکهه مقهاد   یآرک مپ، مدل اتزار نرمط یدر مح یساز مدلار ابز

 ةکه از مپطهق محاسهط   یا تا له یها گاخص ةن مدل جهت محاسطیگده است. ا یمحاسطه کپد،  راح

مت لهق بهه ههر     ییتضها  یهها  عارضهه  یادگهده جاد گده است. مهدل  یا پدکپ یم یرویپ یدسیاقل ةتا ل

اسهتاد مازنهدراد    ةگسهتر در  یدسه یاقل ةبر اساس روش تا ل واتت یدر یپواد ورودگاخص را به ع

ن یان یه ک مییه ر هر گاخص در هر موزایسپس از مجموع مقاد کرده است.ر گاخص را محاسطه یمقاد

ک ییه موزا 24007 ین بهرا ی. بپهابرا کرده اسهت ک الصاق یین مقدار را به کل موزایا تینها درگرتته و 

 (.4 ری)تصو ن مدل محاسطه گده استیق ایاز  ر یکمّ یها ر گاخصیدراد مقاداستاد مازن ییتضا

 
 یا فاصله یها شاخص  ةجهت محاسب یساز مدل ةنحو .4 ریتصو

ب در سهطح اسهتاد مازنهدراد از روش وزد    یت و گه یط جم یتوز یها گاخص ةجهت محاسط

 یهها  کییر موزای. مقاداست یرستر ةین روش دو الیا یم کوس تا له استفاده گده است. خروج

ک یه ک گهاخص در  یه مقهدار   ةبر اساس مپطق حهاک  بهر محاسهط    یرستر یها هین الیموجود در ا

 (.4 ری)تصو   داده گده استیت م ییتضا یها کییک به موزاییموزا

ر ههر گهاخص بهه    یمپطقهه مقهاد   اس گهرسهتاد/ یه مق یدارا یهها  ر گهاخص یمقاد ةجهت محاسط

در  ییک تضایی  داده گده است. اگر موزایمپطقه ت م ر آد گهرستاد/گده د واقط ییتضا یها کییموزا

ک یه مقهدار   ةمپطقه واقط گده باگد، با استفاده از مپطهق حهاک  بهر محاسهط     ا دپد گهرستاد/یمرز دو 

 (.4 ری)تصو ک مورد محاسطه قرار گرتته استییک، مقدار گاخص در هر موزاییک موزایگاخص در 
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 پژوهش یها افتهی
 در استان مازندران یگردشگر یها شهرک ةتوسع یبند تیجهت اولو F’ANP مدل یاجرا

 یگردگه ر  یها گهرک ةمست د توس  یاراض یابی مکادپد ایتر یگپاس روشکه در بخ    ور هماد

ل یه تحلپهد  ایترو  یاکتشهات  یل عهامل یه متشکل از مدل تحل یدیطریه یمدل F’ANPاگاره گد، مدل 

را گکل  F’ANPمدل پد ایتراول  ةکه مرحل ،یاکتشات یعامل لیشطرد مدل تحلی. جهت پاستگطکه 

( استفاده گده اسهت. الطتهه بهه    1396) توسط زبردست گده ارا ه یا مرحله ، از سازوکار گ دهد یم

ل گهطکه  یه وارد مهدل تحل  یدر قالهب ورود  یل عامهل اکتشهات  یه مهدل تحل  یها یل آنکه خروجیدل

ل مهدل  یه پد در قالهب تحل یاتر ةو ادام گود میتفاده اس یادگده ةگوند، پپج مرحله از گ  مرحل یم

 ن خواهد گد.ییتط یا گطکه

 یاکتشاف یل عاملیمدل تحل یاجرا

مدل  یدر اجرا ن گامیاول مطال ه موردموضههوع  ةکپپههد نییتط یها و گههاخص رهایمتغ ییگپاسهها

  ارا هه  یرموضهوع در بخه  دهاردوب نظه     ةکپپد نییتط یها گاخص. است یاکتشات یل عاملیتحل

اسهتاد   ییک تضها ییه موزا 24007هها در   ر آدیگهاخص و مقهاد   14مسئله گهامل   یها اند. داده گده

گهاخص   4اسهت.   24007*14به اب هاد   یسیها گامل ماتر ن م پا که بانک دادهیبد است؛مازندراد 

ا عهدم  یه ناظر بر امکهاد   زیرا تقطاند.  اند به مدل وارد نشده بوده یکپترل یها  ر که جزء گاخصید

گهاخص پهس از بهه دسهت آمهدد       4ن یه ن ایانهد. بپهابرا   بوده یگردگ ر یها گهرک ةامکاد توس 

 .اند گرتتهقرار  یمورد بررس F’ANPمدل  یها یخروج

 مهدل  یدر اجهرا  گام نیدوم یل عاملیمدل تحل یاجرا مپظور  بهها  ت تپاسب دادهیوض  یبررس

 «هها  ت هداد نمونهه  »و  «ها ت دادهیفینوع و ک»وع ن مرحله دو موضیدر ااست.  یاکتشات یعامل لیتحل

ن ی. بدستها نرمال بودد داده گراِ  یپ ها ت دادهیفیک ةپیمطح  در زم نیتر مه  ت است.یحا ز اهم

و  یدگیر کشیمقاد آمده دست ج بهی. بر اساس نتارها پرداخته گدیمتغ همةت یوض  ةمپظور به محاسط

 استاندارد ةخارج از محدود «ییروستا یها راه از تا له» و «تیجم  طیتوز»ر یدو متغ یبرا یدول 

ط یه رهها از توز ین متغیه ن ایبپهابرا  .قهرار دارد  (یدگیکش یبرا 3تا  -3و  یدول  یبرا 2.5تا  -2.5)

 یرویه ط نرمهال پ یه % داده از توز25که اگهر   یتجرب ةن قاعدیکپپد. اما با توجه به ا ینم یروینرمال پ



448   1401 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 14آمایش سرزمین، دورة 

 یل عهامل یه تحلپد ایترز در یرنرمال نیغ یرهایدهد، متغ یرخ نم یعامل لیتحل یدر اجرا ینکپپد خلل

 10-3گهاخص برابهر    14اد یه م یهمطسهت   بیضهرا س یپاد ماتری ر دترمید یاند. از سو ل گدهیدخ

د کهه مهانط از   یار گدیبس ةدپدگان یخط ه جه ی. در نتاستشتر یب 10-5که از مقدار استاندارد  است

ل وارد یه که جههت تحل  یا حج  نمونه رها وجود ندارد.یاد متغیست ما یل اکتشاتیمدل تحل یاجرا

جههت   .استاد مازنهدراد اسهت   ییک تضاییموزا 24007گوند برابر  یم یاکتشات یل عاملیمدل تحل

مقدار آزمهود   از یاکتشات یل عاملیمدل تحل ین حج  از نمونه جهت اجرایت ایزاد کفایم یبررس

. با توجه بهه  گده است( استفاده Sig) بارتلتآزمود  یاد م پادارزیم و (KMO) نیاولکه  ریمه  سریک

( =0.000sig) آزمهود بارتلهت   یزاد م پهادار یه ( و مKMO=0.65) نیاولکه  ریمه  سریمقدار آزمود ک

رها برابر بها  یاد متغیم زاد اگتراکاتین میان یم .دگو یم دیأیت یل عاملیتحل یت حج  نمونه برایکفا

از  ین مپاسهط ییتواد تط یرها به  ور تجم یجه گرتت که متغیتواد نت یم ن،یرابپاب .به دست آمد0.54

 دارند. ،است یگردگ ر یها گهرک ةمست د توس  یها پهپه ییکه گپاسا ،هدا مدل

ن یدر ا. است یاکتشات یل عاملیمدل تحل یدر اجرا ن گامیسوم ن ت داد عواملییاستخراج و ت 

ت یه حها ز اهم « د اسهتخراج گهود  یه که با یت داد عوامل» و« انتخاب روش استخراج عوامل»مرحله 

  بهه جهت استخراج عوامل  1یا ل یها مؤلفهروش ن یشیاز مطال ات پ یاریا که در بساز آنج است.

 ،قابل توجه ةاستفاده گد. اما نکت استخراج عوامل جهت یادگدهز از روش ین مقاله نیدر ا، رتتهکار 

در مراحهل   F’ANPمهدل   یریکارگ کپد، لزوم به یه میتوج یداین روش را تا حدود زیکه انتخاب ا

و  اسهت  تهر  مهه  که در آد عامل اول از عامل دوم  ،یا ل یها مؤلفهمدل  یذات یاگیاست. و یب د

 دیه کهه با  یت داد عهوامل ن ییجهت ت  واقط گود. دیتواند مف یم F’ANPل یآخر، در مراحل تحل یال

ار یه بهر اسهاس م   نمودار کوه دامپه استفاده گهده اسهت.    سر ویار کایاز دو روش م  گود استخراج

ن پپج عامهل بهه  هور    ی. ااستعامل  پپجاست  1شتر از یها ب آد ةایکه مقدار و یسر ت داد عواملیکا

ن یهی را تط در اسهتاد مازنهدراد   یگردگ ر یها گهرک یپیگز مکاد ةانس مسئلیکل وار 69.6 یتجم 

ن مسهئله را  یه در هد ا  10  از یبه  ور مجزا ب زین ر عواملی. به جز عوامل دهار و پپج سااند دهکر

 1. نمهودار  دکهر ق ت هداد عوامهل اسهتفاده    یتهدق  یتواد برا یز میکپپد. از روش کوه دامپه ن ین مییتط

                                                                                                                                                       
1  . principle component 



 449 استان مازندران ییقلمرو فضادر  یگردشگر یها و دهکده ها شهرک ةتوسع یبند تیاولو

روش کهوه دامپهه    ةبپا بر قاعهد  است. بپابراین 4برابر با  n. مقدار استنمودار کوه دامپه  ةدهپد نشاد

انس مسهئله را  یه در د کهل وار  53 یبه  ور تجم  یادگده. سه عامل دوگسه عامل استخراج  دیبا

ن یهی انس را تطیه در هد وار  10  از یاز عوامل به  ورت مجهزا به   یکن هر یکپپد. همچپ ین مییتط

. بها  دگهو تر است انتخهاب   کینزد یکه به داردوب نظر یبهتر است مدل ین مواق ی. در دپکپد یم

عاملهه از حالهت    مهدل، حالهت سهه    یهة اول یها ین خروجیمچپو ه یو تجرب ینظر پیشیپةتوجه به 

 تر است. عامله مپاسب پپج

 
 .دشواستخراج  یدکه با ین تعداد شاخصیینمودار کوه دامنه جهت تع .5 ریتصو

 .اسهت  یاکتشات یعامل لیمدل تحل یگام در اجرا نیدهارم ها انتخاب روش دوراد مپاسب داده

ق روش یه ا مهورب، ابتهدا دوراد مهورب از  ر   یه مت امد است پیدوراد به گودپکه مشخص یا یبرا

عوامهل    ادیه م یهمطسهت   یق بررسه یه انجام گهده اسهت. از  ر   0 ین و با مقدار دلتایمیرکت اُبلیدا

 رسد یمن به نظر یست. بپابراین 0.32  از ی ر بید کیک از عوامل با ی چیه یهمطست  دگمشخص 

جاد سهاختار سهاده   ین اساس، درخ  مت امد جهت ایبر ا .تر باگد یدوراد مت امد مپطق دادد انجام

مهاکس عوامهل دوراد   یت  درخ  کوارتیاست. بر اساس ال ور گده  انتخابرها یاد عوامل و متغیم

 اند. داده گده

 یاکتشهات  یعهامل  لیه مهدل تحل  یاجرا گام در نیپپجم گده عوامل استخراج یگذار نامر و یتفس

عوامهل   یگهذار  نهام ر و یتفسه  ،ل هر عاملیقرارگرتته ذ یرهایغت متیبا توجه به جپس و ماه .است
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 یاکتشهات  یل عهامل یه تحلحساس و دگوار مراحهل  های  گاماز  یکین گام یرتته است. ای ورت پذ

عوامل خواههد داگهت.    یگذار نامدر  ییسزا به ریتأثمدل د امفسر یو تجرب یدان  نظر زیرا. است

 یهها  یاگه یو و ،کیه ل ههر  یه قرارگرتتهه ذ  یرهها یمتغگهده،   عوامل استخراج ةدهپد نشاد 4جدول 

 .ستها آد

 در استان مازندران یگردشگر یها ها و دهکده شهرک یابی مکانابعاد  ةکنند نییعوامل تب یگذار نام . 3 جدول

عوامل 
 شده استخراج

انس یوار
 شده  نییتب

 یبار عامل ریح متغیتوض شده ح عامل استخراجیتوض

ط یمحتواد 
و  یستیز

 لونق حمل
26.71 

متفاوت اما  تیسه ماه یعامل دارا نیا لیقرارگرتته ذ یها گاخص
 یاگرده دارا ستیز طیو مح ،تی، جم ونقل حملهمطسته هستپد. 

در استاد مازندراد بر  دهد یممدل نشاد  جینتا ندا متفاوت تیماه
که  ی. هر مکانرندیپذ یماثر   ریدکیو از  گذارند یماثر   ریدکی

ناتواد باگد  تیبه استقرار جم  ییدر پاسخ و  آد ستیز طیمح
و  ستیز طیمح طیآد کمتر است. گرا  در تیاحتمال استقرار جم 

 یها ست اهیبپادر، خطوا و ا ها، انهیپا یتواد آد جهت بارگذار
است.  تیها حا ز اهم استقرار راه نیو همچپ ،ها ، ترودگاهآهن راه
اثرگذارند و از   ریدکیبر  زین ونقل حملو  یتیجم  یها ادیجر

 ییتضا یکه دسترس ییجا عمدتا  که  ی ور؛ رندیپذ یماثر   ریدکی
به  تی( جم ونقل حملمختل   یها گونه قی)از  ر گود نیتأمآد 

بپا به هر  تیکه جم  یی. بال کس جاابپدی یم  یسمت آد گرا
 گود. نیتأمآد مکاد  ییتضا یدسترس دیبا اند  متمرکز گده یلیدل

 یها انهیپا تا له از
 یعموم ونقل حمل

 یا جاده

0.829 

 0.813- بیگ

 0.809 تا له از بپادر

 0.603 یا ل یها راهتا له از 

 0.591 تیط جم یتوز

 0.521 ها ترودگاهتا له از 

 یها راهتا له از 
 ییروستا

0.507 

ت و یزاد محدودیم
 (ی)آب و اراض حفاظت

-0.473 

 0.403 آهن راهاز خطوا تا له 

 یرسان خدمات
 به گردگ راد

14.95 

ت متفاوت اما یز بر دو ماهین عامل نیل ایقرارگرتته ذ یها گاخص
کار بالقوه(  یروی)ن ت ت الیهمطسته داللت دارند. دو گاخص جم 

ن عامل یل ایدر ذ یرساخت گردگ ریاز خدمات ز یمپد و بهره
آد است که در مپا ق  ةدهپد نشاد ین همطست یاند. ا گرد ه  آمده

 ةکار بالقوه و ارا  یرویمختل  استاد مازندراد بر حسب وجود ن
 یرسان تواد انتظار خدمات یم یگردگ ر یرساختیخدمات ز

 مپاسب به گردگ راد را داگت.

 ت ت الیزاد جم یم
 بالقوه( یانسان یروی)ن

0.850 

از  یمپد بهرهزاد یم
رساخت یخدمات ز

 یگردگ ر

0.557 

ل یپتانس
 یگذار هیسرما

 یگردگ ر
11.39 

 یها لیعامل داللت بر پتانس نیا لیقرارگرتته ذ یها گاخص
 یریقرارگاساس  نیدارند. بر ا یگردگ ر یگذار هیسرما

متپوع  یها هدا و جاذبه یتا له از روستاها یها گاخص
حسب  )بر یگذار هیبه سرما ازین زادیدر کپار گاخص م یگردگ ر

 .خواهد بود نیی( قابل تطعرضه و تقاضا

 یتا له از روستاها
 یهدا گردگ ر

0.642 

از به یزاد نیم
)بر حسب  یگذار هیسرما

 عرضه و تقاضا(

-0.512 

 یها جاذبهتا له از 
 یگردگ ر

0.493 
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گود به  ورت مطسوا در  یانجام م یاکتشات یل عاملیکه در تحل F’ANP مدلپد ایتراز  یبخش

ج یب نتها یه که مربوا به ترک یمراحل دیبا  پدایترن یا ةادام مپظور  بهداده گد.  حیقطل توض یها بخ 

 گود. یاست   یا ل گطکهین مدل با تحلیا

 یاکتشاف یل عاملیمدل تحل یها ید آن با خروجیبریو ه یا ساخت مدل شبکه

. تاسه  F’ANPمهدل   یدوم اجرا ةن گام از مرحلیاول یرونیو ب یروابط درون یا ساخت مدل گطکه

گهود  جاد یارها و هدا مدل ایها و م  گاخص  ادیاز روابط م یسطح سه یا گطکه دین بخ  بایدر ا

ه گهده اسهت(.   دنشاد دا یبا تل  درخش یبا تل  و روابط درون یرونیروابط ب نمودار ؛6 ریتصو)

پجا یا در بخ  قطل ارا ه گدند در ر( کهیمتغ 14و  عامل 3ها ) ل آدیقرارگرتته ذ یرهایعوامل و متغ

ک ههدا  یه کپپهده   نیهی عوامل تط گطکهن ین در ایکپپد. همچپ یها عمل م ارها و گاخصیم  ةبه مثاب

 .مازندراد استاد در یگردگ ر یها گهرک یابی مکادو  یسپج امکاد آد عطارت است از: هستپد که

دوم  ةاز مرحله گهام دوم   هها  وزد گهاخص  نیت ه  و و حد ،، موزودهیاول سیساخت سوپر ماتر

 هیه اول سیماترس واحد است که در یه گامل سه ماتریس اولیسوپر ماتراست.  F’ANPمدل  یاجرا

وضوح  را به یسطح سه ةاد گطکیتواند ارتطا ات م یس مین ماتری. ا(7ر ی)تصو نشاد داده گده است

وجود ندارد و محاسطات  ییدودو ةسیمقا ANPمدل  برخالا F'ANPنشاد دهد. با استفاده از مدل 

 W21س یگهود. مهاتر   یانجهام مه   دگه ه یه هها ته  آد ییتضا یها رها که دادهیاد متغیروابط م یبر مطپا

گهده   نییانس تطیوار ةگد ر نرمالیارهاست و عطارت است از مقادین هدا و م یارتطاا ب ةدهپد نشاد

هها   ارهها و گهاخص  یاد م یه ارتطاا م ةدهپد نشاد W32. یاکتشات یل عاملیتوسط عوامل در مدل تحل

ر یه که هر عامل بهر ههر متغ   یبار عامل ةگد مقدار نرمال قدر مطلقها( است و عطارت است از ریمتغ)

و برابر است با قدر مطلق مقهدار   ستها اد گاخصیم یارتطاا درون ةکپپد نییتط W33کپد.  یاعمال م

 ها. ن گاخصیب یب همطست یضر ةگد نرمال

 ه بهه سهوپر  یه س اولیمهاتر  واحد نرمال گده اسهت، سهوپر   یها سیر ماتریپکه مقادیبا توجه به ا

سهاخت   یااست. بر 1هر ستود برابر  یها هین م پا که جمط درایبد ؛دگو یمل یس موزود تطدیماتر

 ةجه یرسانده گهده اسهت. نت   40به تواد  مطلب اتزار نرمس موزود در یماتر س حد سوپریماتر سوپر

ن یه بهر ا  اسهت.  گهده   ارا هه  5کپد که در جدول  یها را مشخص م گاخص یات وزد نسطین عملیا
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 تیه جم  زادیه م، یگردگه ر  رساختیز خدمات از یمپد بهره زادیم یها ب گاخصیاساس به ترت

 ونقهل  حمل یها انهیپا از تا له، یگردگ ر هدا یروستاها از تا له، (بالقوه یانسان یروین) ت ال

 از بپادر، تا هله  از ، تا له(تقاضا و عرضه حسب بر) یگذار هیسرما به ازین زادی، میا جاده یعموم

 زادیه ، میا هل  یها راه از ت، تا لهیجم  طی، توزها ترودگاه از ب، تا لهی، گیگردگ ر یها جاذبه

 آههن  راه خطهوا  از و تا هله ، ییروسهتا  یهها  راه از ، تا له(یاراض و آب) حفاظت و تیمحدود

 ند.ا مازندراد استاد در یگردگ ر یها گهرک یابی مکاد و یسپج امکادن وزد در یشتریب یدارا

 
 بیرونی و یها؛ روابط درون و شاخص ،ارهایان هدف، معیارتباط م ین چگونگییتب .6ر یتصو

  

 

 

 واحد در آن یها سیت ماتریه و موقعیس اولیسوپر ماتر .7 ریتصو

 گاخص م یار داه

 هدا

 م یار

 گاخص
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 یگردشگر یها ها و دهکده شهرک یابی مکانبر  مؤثر یها وزن شاخص ةمحاسب .4 جدول

 شاخص وزن شاخص وزن

 یرساخت گردگ ریاز خدمات ز یمپد بهرهزاد یم 0.141 بیگ 0.066

 بالقوه( یانسان یروی)ن ت ت الیزاد جم یم 0.141 ها ترودگاهتا له از  0.059

 یهدا گردگ ر یتا له از روستاها 0.078 تیط جم یتوز 0.052

 یا ادهج یعموم ونقل حمل یها انهیپاتا له از  0.07 یا ل یها راهتا له از  0.051

 )بر حسب عرضه و تقاضا( یگذار هیسرمااز به یزاد نیم 0.069 (ی)آب و اراض ت و حفاظتیزاد محدودیم 0.048

 یگردگ ر یها جاذبهتا له از  0.068 ییروستا یها راهتا له از  0.047

 تا له از بپادر 0.068 آهن راهتا له از خطوا  0.042

و  1در استتان مازنتدران   یگردشگر یها و دهکدهها  شهرک ةت توسعیشاخص مرکب اولو ساخت

 مازندران در سطح استان یبند تیاولو ةنقش ةارائ

در آد  یگردگه ر  یها گهرک ةت توس یاولو ةدهپد ک که نشادییهر موزا ییاز نهایل به امتیجهت ن

داده  یرا در خهود جها   هها  گهاخص  همةساخته گود که  یالزم است گاخص مرکط استک ییموزا

 محاسطه گده است: 3بر اساس رابطة ص مرکب باگد. گاخ

(3) 
 

در  یگردگه ر  یهها  و دهکهده  ها گهرک ةتوس  یبپد تیاولوگاخص مرکب   در آدکه 

نرمهال  مقهدار   و  گد،حا ل  F’ANPکه از مدل  jوزد گاخص  ، استاد مازندراد

 است. i کییدر موزا jگاخص 

در سطح استاد مازندراد  یگردگ ر یها گهرک ةت توس یاولو یدارا یها پهپه ةد نقشیلجهت تو

مهورد   ةالصاق و نقشه  ییتضا یها کییمپ به موزا آرک اتزار نرمط یدر مح گاخص مرکب 

 ةت توسه  یه اولو ةدهپهد  ن نقشه نشادیکه ا کردن نکته توجه یبه ا دیبا (. 1)نقشه  د گده استینظر تول

مهدل و بهدود اعمهال دههار      یگاخص ورود 14 یدر استاد مازندراد بر مطپا یگردگ ر یها هرکگ

، مپها ق  یت اراضه یه ، قابلیاراضه  یکاربر ی. پس از اعمال دهار گاخص کپترلاست یگاخص کپترل

                                                                                                                                                       
1. PSDTTV: prioritizing score of developing tourist towns and villages 
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در  یگردگه ر  یهها  ها و دهکده گهرک ةاز توس یامت ةنقش یرو یت اراضیو مالک ،حفاظت دهارگانه

جاد گهده  یا یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةمست د توس  یها پهپه ة( نقش1ة نقش) داستاد مازندرا

 ةت توسه  یه رنهگ تها پررنهگ اولو    که   یا ب از رنهگ قههوه  یه (. در هر دو نقشه به ترت2 ةنقش) است

پکهه  یه با توجه بهه ا یاست اعمال هر دهار ال گفتپیابد. ی ی  میها اتزا در پهپه یگردگ ر یها گهرک

کهه   ی هور  ؛است  گده انجامار محتا انه یاند بس برخوردار نطوده یها از دقت کات رتطط با آدم یها داده

 .در دستور کار قرار گرتته است یادگده یها هیال یا بررسیحذا 

 
 استان مازندران ییفضا  کییدر هر موزا یگردشگر یها ها و دهکده شهرک ةاز توسعیامت .1 ةنقش

 
در استان مازندران پس از اعمال  یگردشگر یها ها و دهکده شهرک یل توسعةپتانس یاراد ییفضا  کییموزا .2 ةنقش

 یکنترل یها شاخص
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  جهینت

 ةگرتتهه در بسهتر جام ه    گکل یاجتماع ه یترهپ  یها ست و بحرادیط زیب محیدر واکپ  به تخر

 یردگه ر گ یهها  ها و دهکده متمرکز گهرک ةاست توس یاز کشورها س یاری، بسگردگ راد زبادیم

 یهها  خصو  در اسهتاد  به یادگدهت مسا ل یل حاد بودد وض یز به دلیراد نی. در ااند دهکررا دنطال 

 گدمقرر  1397و  1396 یها راد در سالیئت وزیه ةمصوب ی  ر استاد مازندراد،ینظ ،کشور یگمال

 هورت   رکشهو  یهها  ر استادیو سا ها ن استادیا ییدر قلمرو تضا یگردگ ر یها گهرک یابی مکاد

 یگردگ ر یها گهرک ةتوس  یبپد تیاولوبه  یین اه تضا یبا داگتن نوع دیباکه  یابی مکاد ؛ردیپذ

 ةست و توس یط زی، حفاظت از محیعالوه بر تراه  آوردد امکاد رگد اقتصاد ،در استاد مازندراد

بهه   یشه ی هاه آما ن ین مقاله با اتخاذ نوعیر ارا در دستور کار خود قرار دهد. د یو ترهپ  یاجتماع

سهت  ا العهات   یس و F’ANPدر استاد مازندراد، با استفاده از مهدل   یگردگ ر یها گهرک ةتوس 

گههاخص قابههل  14) یا در اب ههاد مختلهه  توسهه ه گههاخص 18 یریکههارگ ( و بهههGIS) ییایههجغرات

 در قالب در استاد مازندراد یگردگ ر ةتوس  ییتضا یساز مدل ،(یگاخص کپترل 4و  یریگ اندازه

کهه در   ین مقاله نسطت بهه مطال هات  یا ینوآور رتت.ی ورت پذ یهکتار 100ل یواحد تحل 24007

 ورت گرتته است در آد است کهه   یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک یابی مکاد ةگذگته در حوز

بهوده   یمتکه  یگردگ ر یها گهرک ةاثرگذار بر توس  یها گاخص ییتضا یها اد دادهیبر روابط م

 یابی مکادن یاست. در واقط اده کرن روابط استخراج یها را بر اساس ا و وزد گاخصاز یاست و امت

هها   گاخص یمحاسطات یدگیچیاز ت دد و پ یکه ناگ ،کارگپاساد یالت ذهپیبه دور از خطاها و تما

استفاده  ،نیعالوه بر ا ،  ورت گرتته است.استاستاد مازندراد  ییدر قلمرو تضا ها آدت یو وض 

کهپ    ه و اسهاس آد بهره   یه که پا آورد یمرا تراه   یامکاد ساخت گاخص مرکط  F’ANPاز مدل 

چ ین مقالهه هه  یه ن در ایاسهت. بپهابرا   یک ساختار اکتشاتی ر در ید کی یمجزا بر رو یها گاخص

رمجموعه ههر  یدر ز ییها گاخصبا ده  ییارهایپکه در استاد مازندراد ده م یبر ا یمطپ یترض  یپ

ن ین روابهط به  یه اثرگذار اسهت وجهود نهدارد و ا    یگردگ ر یها گهرک یابی دمکابر  ها آدک از ی

 هر،  یاد دیبه ب .دهد یمک قرار یل هر یرا ذ ها گاخصو  کپد می دیارها را تولیهاست که م  گاخص

 گده( انجام MCDM) ارهیدپدم  یریگ  یتصم یها که با استفاده از روش ،نیشیبرخالا مطال ات پ
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 یبهرا  که تهارا از بسهتر مطال هه بهوده     ین گده و مشخصیی  ت یساختار از پمطال ه   از گروع یو پ

، بهوده نظر کارگپاساد   رتا  یریگ  یه و اساس تصمیو پاده گن ییمست د توس ه ت  یها مکاد ییگپاسا

ه  ردیپهذ  یآد  هورت مه   که مطال هه در  یپه و بستریزم آد یشپهادیپ یگپاس و روش ن پاوه یدر ا

در قلمهرو   یگردگه ر  یهها  گههرک  ةتوسه   یبپهد  تیکپد اولو ین مییست که ت ا ه استاد مازندراد

ههر  ل یه ذ یهها  )گهاخص  ییرهایارها( و ده متغی)م  ر ده عواملیثأتحت تاستاد مازندراد  ییتضا

ق روابهط  یه ز از  ریه هها ن  وزد گهاخص  یشهپهاد یپ یگپاسه  ن، در روشیه عالوه بهر ا  قرار دارد. ار(یم 

 یسیل امکاد کدنوین به دلیگود. همچپ یق نظر کارگپاساد محاسطه میز  رها و نه ا اد دادهیم یهمطست 

ل ید دو مدل تحلیطریکه از ه ،ن مدلیرسد. ا یبه حداقل م یا گطکه ةدیچیپ یها لیپد تحلیامدل زماد تر

بهه زمیپهه و بسهتری کهه مطال هات در آد      جاد گده اسهت،  یا 2ل گطکهیتحلپد ایترو  1یاکتشات یعامل

ی پی استاد مازنهدراد اسهت    موردمطال هوابسته است. بدین م پا که این محدوده  دپذیر می ورت 

گردگه ری در قلمهرو تضهایی اسهتاد      ههای  گهرکبپدی توس ه  که هدا اولویت کپد میکه ت یین 

 .ی تشکیل گوندهای گاخصمازندراد از ده م یارهایی و هر م یاری از ده 

 ةاثرگذار بر توسه   یعامل ک ساختار سهی یریگ ندازهر قابل ایمتغ 14پاوه   یها اتتهیبر اساس 

ط یمحه تهواد  » ن پهاوه  یه در اعامل نخست دهد.  یمرا گکل  یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک

 یهها  رسهاخت یز»کهه عامهل    ،نیشیبرخالا مطال ات پ گده است. یگذار نام «ونقل و حمل یستیز

؛ 1397خهادم و همکهاراد    یزیه عز ؛1394و همکهاراد   ی؛ برق1393و همکاراد  ی)حسپ «ونقل حمل

( و Guan & Qiao 2013؛ 1393بج ههاد و همکههاراد  ی؛  ههاهر1393و همکههاراد  یحسههپ

و  ی؛ برقه 1390و همکهاراد   ی؛ مخف1390و همکاراد  ییتقوا) «ستیز یطیمح ستیز یها یاگیو»

 & Guan ؛  Majedi et al 2012؛1393و همکاراد  ی؛ حسپ1393گر و دهقاد  ؛ نوحه1394همکاراد 

Qiao 2013؛Shamnas et al 2018؛Bunruamkaew & Murayaml 2011 ؛Hakimi Abed et al 

نظهر    هر در ید کیه از  ی( را مجهزا Befekadu Ambecha et al 2020؛ Khalid et al 2014؛2011

ن دو یه آد است که در بستر استاد مازنهدراد ا  ةدهپد پاوه  نشاد یلیمدل تحل یها اتتهیاند،  گرتته

اد مه أتوبهه  هور    یدبا یگردگ ر یها گهرک ةده هستپد و جهت توس یتپ ارتطاا دره  یعامل دارا

                                                                                                                                                       
1. exploratory factor analysis 

2. analytical network process 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811013474#!
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ن یه در اعامهل دوم  ند. گهو  یابی  و ارزین عامل پایل ایذ یها اد گاخصیم یریو اثرپذ یاثرگذار

ن یل ایکه ذ مه  یها از گاخص یکیگده است.  یگذار نام «به گردگ راد یرسان خدمات» پاوه 

ن یشه یکهه در مطال هات پ  است  «بالقوه( یانسان یروی)ن ت ت الیزاد جم یم»عامل قرار گرتته است 

 ییار بهاال یت بسین گاخص از اهمیآد است که ا ةدهپد پاوه  نشاد یها اتتهیاست.  نشده یرسبر

 ةکار بهالقو  یرویکه ن یزبانیبرخوردار است. در واقط در جوامط م یگردگ ر یها گهرک ةدر توس 

 یرویه جهت اگتغال ن یتواند به عامل محرک می یگردگ ر یها گهرک ةحضور دارد توس  یشتریب

 یگردگه ر  یهها  گهرک ةتوس  ةحوز یدر مطال ات آت یدبان گاخص یا ،نیبپابرا گود. لیکار تطد

ن عامهل قهرار   یه ل ایکه ذ ی رید گاخص .گود یابیو ارز یمختل  بررس یها اسیدر بسترها و مق

ت یپاوه  اهم یها اتتهیکه  است «یرساخت گردگ ریاز خدمات ز یمپد زاد بهرهیم» گرتته است

؛ 1397خهادم و همکهاراد    یزیه ؛ عز1393گر و دهقاد  )نوحه پاوه  ةپیشیکه در پ ،را ن گاخصیا

و  ی؛ برقه 1393زاده و همکهاراد    ی؛ ابهراه 1391پهور و همکهاراد    ادیه ؛ آر1390و همکاراد  ییتقوا

 Guan & Qiao؛ 1397خادم و همکهاراد   یزی؛ عز1393بج اد و همکاراد  ی؛  اهر1394همکاراد 

ل یپتانسه »ز یه . عامل سهوم ن کپد می دییأتدر بستر استاد مازندراد  ،تد گده اسیکأز بر آد تی( ن2013

ن کمتهر مهورد توجهه    یشین عامل در مطال ات پیگده است. ا یگذار نام «یگردگ ر یگذار هیسرما

در  یزاد قابهل تهوجه  یه ن عامهل بهه م  یه ل ایذ یها پاوهش راد قرار گرتته است. حال آنکه گاخص

گهامل  کهه   ه ن عامهل یه ل ایذ یها اد گاخصی. از ماند دهکرفا ینق  ا یگردگ ر یها گهرک ةتوس 

 ،«)بر حسب عرضه و تقاضها(  یگذار هیاز به سرمایزاد نیم»، «یهدا گردگ ر یتا له از روستاها»

در  «یگردگه ر  یهها  تا هله از جاذبهه  »تپهها گهاخص    ه اسهت  «یگردگه ر  یها تا له از جاذبه»

مهورد  ( Taha Ali 2020 ؛1393زاده و همکهاراد    ی؛ ابهراه 1393گر و دهقاد  )نوحه نیشیمطال ات پ

و  یله یمهدل تحل  یب د از اجهرا  یگاخص کپترل دهار یریکارگ ن پاوه  بهیدر ا توجه بوده است.

 ین امکهاد را بهرا  یه ( ایریه گ ر قابهل انهدازه  یه متغ 14 یابیه مهدل )حا هل از ارز   یهها  اتتهیحصول 

اسهتاد   ییجهامط بهه قلمهرو تضها     یبا ن هاه  را یبپد تیپد اولویاپاوهش راد تراه  آورد تا ابتدا تر

 کهه عمهدتا    ،یکپترله  یهها  از گاخص یناگ یا توس ه یها تیسپس محدود و انجام دهپد مازندراد

را بهر   ،اسهت  ییتضها  ةمختل  توس  یها گده در حوزه ن و مقررات وضطیقوان و بر ضوابط یمطتپ
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پد ایترتوجه بوده است، بدود گک در  ن کمتر موردیشیکه در مطال ات پ ،ن امری. اکپپدها اعمال  آد

توانهد بهه    مهی  پکهه یرا عهالوه بهر ا  یت است. زیحا ز اهم یگردگ ر ةدر حوز ییتضا یاست ذاریس

 یبپهد  تیبر اولو یا ن و ضوابط و مقررات توس هیقوان یاز اثرگذار یتر ر واضحیراد تصویگ  یتصم

 یگردگه ر  یها گهرک ة  جهت توس مختل یها پهیکپد تا گز می ها کمک ارا ه دهد، به آد ییتضا

 قرار دهپد. ین و مقررات حاک  مورد بررسیدر انططاق با قوان یریپذ ت تحققیرا بر اساس قابل

در که  یا توس ه گپاسانه و روش الزامات بهتر است رسد یمدل به نظر م یها یبر اساس خروج

بهه  هور   استاد مازندراد  درو  یبه  ور کل یگردگ ر یها گهرک ةارا ه خواهد گد در توس  ادامه

 رد:یمد نظر قرار گمخصو  

کهه سهاختار    ییتضها  یهها  از مهدل  یگردگه ر  یهها  گهرک ةتوس  یبپد تیاولوپد ایتردر  -

 کپپهد  یمه  یابیه اکتشاا و ارز ییرا متپاسب با بستر هر قلمرو تضا یابی مکادو  یبپد تیاولو

 باگد. کارآمد F’ANP مدل یها تیقابل رسد یماد به نظر ین میاستفاده گود. در ا

اس خهرد  یه در سهطح مق  رسهد  یمگرتته به نظر   ورت یها یابیاس کالد ارزیبا توجه به مق -

 یهها  گههرک  ةت توسه  یبا قابل یحدود اراضدد کرجهت مشخص  یدانیم یدهایبازد یدبا

 خارج بوده است.ن مقاله یا یو مکان ین مه  از قلمرو زمانیرد که ای ورت پذ یگردگ ر

 :یگردگ ر یها گهرک ةمرکب توس   خصبر اساس گا -

o وجود  یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةتوس غرب استاد امکاد  یدر بخ  ساحل

گلوگههاه، بهشهههر،  یههها اسههتاد در گهرسههتاد یگههرق ینههدارد. تپههها در بخهه  سههاحل

بابلسهر و محمودآبهاد    یها و به  ور محدود در گهرستاد ،طاری، جوی، ساردورود ادیم

 وجود دارد.  هتوسن یامکاد ا

o یگردگه ر  یهها  هها و دهکهده   گههرک  ةغرب استاد امکاد توسه   یا در بخ  جل ه 

 یهها  اسهتاد در گهرسهتاد   یگرق یا در بخ  جل هبه  ور محدود وجود ندارد. تپها 

 ن توس ه وجود دارد.یامکاد ا و بابلسر ،طاریجو ،یبهشهر، سار

o  اسهتاد   یو گهرق  یغربه  یهها  در بخه   یگردگه ر  ةدر بخ  کوهستاد امکاد توس

 یکوهسهتان  یهها  از بخه   یشتریمساحت ب رسد یمبه نظر  این، وجود دارد. با وجود
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 یگردگ ر یها ها و دهکده گهرک ةت توس یگرق استاد نسطت به غرب استاد از قابل

 ،یآمهل، سهوادکوه جپهوب    ،یسار یها ، گهرستادیدر بخ  کوهستانبرخوردار باگد. 

 ةتوسه  ت یه قابل رامسهر  و دهالوس  یها د گهرستاددوحو به  ور م ،کالردگت، بابل

 هستپد.را دارا  یگردگ ر یها دهکدهها و  گهرک

 یتشکر و قدردان

 نیخهود را از گهرکت مهپدسه    ةمانیمراتب تشهکر  هم   دانپد یبر خود الزم من مقاله یا سپدگادینو

شهطرد  یبهه پ  یانیگاو ا العات کمک  ها دادهار قرار دادد یکه با در اخت به عمل آورند مشاور ترنهاد

 .اند دهکرن پاوه  یا
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