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 مه مقدّ .1
 لهأ. طرح مس1. 1

ان اماروز جه در رشد سریع دارای یکی از صنایع گردشگری

 اقتصااادی و ةتوسااع جهااانی باارای یاان نیااروی چنااین،هم و

در  یمّاانقااش مه و (3، ص. 2007، 3اساات )کااولمر ایمنطقااه

 ةتوسع کهکند میاقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها ایفا  ةتوسع

رود میزایی به شمار ی اشتغالهاروش ترینهزینهآن یکی از کم

 ،گردشاگری ةتوساع (.148 ، ص.1388)جهانیان و نادعلی پور، 

 اقتصاااد رشاادروبه یهازمینااه و هاهزینااه و منااافع از ترکیباای

 یهاشایوه و توریسام سیاست در یمهمّ سهم که را گردشگری

 .ص ،2008 ، 4اساپور و الری) آوردمای ارمغاان به دارد، تجارت

 جاذب جهات مناسابی ةگزینا عنوان به همواره صنعت این (.1

 توجااه ماورد زایی،اشااتغال هامّم منبااع و اقتصاادی درآمادهای

 باه گردشاگری عظمات و یتاهمّ. است بوده مختلف کشورهای

 صاورت در و دشاونمی محدود درآمد و شغلی یهافرصت ایجاد

 است قادر گردشگری شده،اندیشیدهازپیش ةتوسع و ریزیبرنامه

 فرهنگای، و اجتمااعی اقتصاادی، غیرمساتقیم و مستقیم منافع

 ةتوساع در را هیتاوجّ قابال ساهم و یجادا را سیاسی و محیطی

 باا ایارانکشاور  (.10 .ص ،1385 معصاومی،)کناد  ایجاد یملّ

 یهاجاذبه هوایی،وآب عتنوّ نظر از که فراوانی امتیازات به هتوجّ

 معمااری، ماذهبی، و باساتانی آثار کهن، نتمدّ و تاریخ طبیعی،

 فراوانی یهاقابلیت از دارد، جغرافیایی و فرهنگی دستی، صنایع

 اسات برخاوردار جهاانی گردشاگری قطب به شدنتبدیل برای

 اتخااذ دلیال عادم ا بهامّ ؛(159 .ص ،1388 سلیمانی، و تقوی)

 ساهم باه اسات هنوز نتوانسته بخش، این در رمؤثّ یهاسیاست

)نوبخات و  یاباد دسات جهاان گردشگریبازار  در خود مناسب

ی هام از ایان امار (. استان آذربایجان غربا8 ، ص.1387، پیروز

 ،گذاریفراوان برای سارمایه یهامستثنی نبوده و با وجود جاذبه

آن بااادون برناماااه و  گردشاااگریی هابسااایاری از پتانسااایل

. انادماندهگر باقی ب گردشذی مناسب برای جهاگذاریسیاست

باه دلیال کاه  اساتساد حسانلوی نقاده  ،هایکی از این جاذبه

و نزدیکی به  هاجاذبه وناگونیگ ،یاکولوژیک-محیطیهای ویژگی

 بسایار پتانسایل ،و حجام تقاضاا گردشاگریی هااسایر قطب

 که است داده جای خود در را گردشگری ةتوسع برای مناسبی

 ةتوسع برای را زمینه ،این محدوده گردشگری ةتوسع با توانمی

 . دکر فراهم این منطقه

 هاگاهدیداز  گیریبهره با تا دشومی تالش حاضر پژوهش در

 و امکاناات وضاعیت ارزیاابی ضامن امار، کارشناسان و نظریات

 سد حسنلوی نقده، ةمحدود در گردشگری خدمات وضع موجود

د و شو مورد نیاز در این منطقه نیز شناسایی گردشگریخدمات 

اساتقرار ه باه میازان اهمیتشاان، بهتارین مکاان جهات توجّ با

 باا حاضار ی پاژوهشهدف کلّا ن شود.یتعی گردشگریت اخدم

 سد ةمحدود باالی ظرفیت و گردشگری صنعت یتاهمّ به هتوجّ

 مقصاد باه حسانلو ساد گار، تبادیلجذب گردش برای حسنلو

 توساعه در تعادل ایجاد بر عالوه که ایگونه به ؛است گردشگری

 مناساب گیاریبهره و گردشگری یهاجاذبه و منابع شناسایی و

 فراغت اوقات پرکردن و حیتفری نیازهای مینأت به منجر هاآن از

 اطاراف هاایآبادی در زاییدرآمد و اقتصادی یارتقا و نامراجع

 تحقیاق منظاور، ینه اب. شود هاآن میان روابط افزایش و منطقه

 و نیااز ماورد گردشاگری خدمات بررسی به تا دارد سعی حاضر

 بهتارین انتخااب ،ساپس و هاآن بندیاولویت و موجود امکانات

 بپاردازد نظار مورد اهداف به یابیدست جهت یگردشگر مکان

وضااع موجااود و پیشاانهاد خاادمات  امکانااات بررساای کااه بااا

مورد نیاز و تعیین مکان مناسب جهت اساتقرار ایان  گردشگری

 تحلیل برای که ییهاپرسش رو، این از .پذیردمی خدمات، انجام

 چاه حسانلو ساد ةمحدود کهست ا شود اینمی مطرح پژوهش

 گردشاگری یهاالیتفعّ ةتوسع ةزمین در ییهاجاذبه و هاقابلیت

باا  گردشاگری خادمات استقرار برای مکان تریندارد و مناسب

مورد نیااز )عاالوه بار امکاناات  گردشگریدرنظرگرفتن خدمات 

 .وضع موجود(، کجاست

  . پيشينۀ نظري تحقيق2. 1
 ایااران در طبیعاای گردشااگری و گردشااگری ةزمیناا رد

 اکثار کاه اسات گرفته صورت متعددی یهابررسی و هاپژوهش

و برخی هام باه  دارند را هاجاذبه فیمعرّ و توصیفی ةجنب هاآن

 .اندپرداخته گردشگرییابی مناطق مناسب مکان

یااابی براساااس شاارایط ( بااه مکان1391) رسااتمی و آبکااار

در یان ها و زمین خالی قابل سااخت، طبیعی، وضعیت کاربری

آن  اصاالی پرداختااه و هاادفش کاای ةپااارآ آباای در جزیاار

 بازدیااد باارای فرهنگاای و طبیعاای یهاجاذبااه سااازیآماده

 110باا مسااحت را ای محدوده ،است که در نهایت گرانگردش

 مهام ةنکتا .انادترین مکان انتخاب کردهبه عنوان مناسب هکتار

ریزی براسااس ی خاالی و برناماههااه باه زمیناین تحقیق توجّ

بندی آمایشی ( اقدام به پهنه1389) انشورهاست. بهنیافر و دآن
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یناد تحلیال آفر با رویکرد ارزیابی چندعامله و اساتفاده از مادل

به منظاور  العات جغرافیاییسیستم اطّ افزارو نرم 5مراتبیسلسله

آبریز گلمان واقع در جناوب غربای  ةدر حوض گردشگری ةتوسع

ایشای بنادی آممادلی بارای پهنه ،شهر مشهد کرده و در نهایت

تاوان ة اند که امکان نماایش بهیناتولید کرده گردشگری ةتوسع

 ةممتاز، ممناوع و مشارو  بارای توساع ةسرزمین در سه درج

است و نتایج نشان داده اسات کاه تنهاا  فراهم شده گردشگری

 گردشاگری ةواجد قابلیت برای توسع ةدرصد از حوض 12حدود 

( باه 1390)ی خواه، بشری و حساین، متین. عبدالهیاستمجاز 

ده از گاوخونی با اساتفا ةدر منطق گردشگریی هاتعیین اولویت

تارین معیارهاای اند و مهمپرداختهمراتبی یند تحلیل سلسلهآفر

 .انددهگران انتخاب شا از دیدگاه گردش گردشگریتأثیرگذار بر 

که وجود مناظر زیبای طبیعی باه نشان داده  شدهحاصل ةنتیج

ای در مقاله. گران مطرح استبرای گردش ترین عاملعنوان مهم

در  العااات جغرافیاااییسیسااتم اطّ کاااربرد»دیگاار بااا عنااوان 

 و مشاااکالت از برخااای باااه (2003) 6، گیلاااز«گردشاااگری

 ریزیبرنامااه در العااات جغرافیاااییسیسااتم اطّ یهاپتانساایل

ت ی بلندمادّهااگیرد که با دادهپرداخته و نتیجه می گردشگری

 یهاماارتبط، برنامااه گردشااگریالعااات کاااربردی و سااایر اطّ

  .کرد خواهد رشد هیتوجّ قابل طور به زمینه این در کاربردی

العاات سیساتم اطّ باا وتحلیلتجزیاه (2006) 7چاناز نظر 

 ةتوساع بارای ییهافرصات هم و تهدید هم تواندمی جغرافیایی

 باه 9آنتوساکوا طتوسّا  شادهارائه ةمقالاکناد.  تعیین گردشگری

 10کاکورینساکو شادهمحافظت ةمنطقا در شاگریگرد گنجایش

 نظااارت و منطقاه در گردشاگری تقاضااای و عرضاه ،پاردازدمی

سیساتم  ،کنادمی تحلیلوتجزیه را رویپیاده ظرفیت بر تربیش

داناد و می هاای در تحلیال دادهرا ابزار مهمّ العات جغرافیاییاطّ

ی باا هاای توریستی و بخشهااز نظر پتانسیل هاهبارزترین محل

سیستم خود با استفاده از  ةترین بازدیدکننده را در محدودبیش

 از (2011) 11فاداهانسای .کنادص میمشخّ العات جغرافیاییاطّ

 وجاود از آگااهی برای العات جغرافیاییسیستم اطّ یهاتکنین

 .کنادستفاده میا هبالقوّ بازدیدکنندگان به توریست جذب مراکز

العاات سیساتم اطّ یاتده بار اهمّذکرش هایپژوهشهرکدام از 

تأکیااد دارنااد و  گردشااگرییااابی کاااربری در مکان جغرافیااایی

یاابی ه به امکاناات وضاع موجاود اقادام باه مکانتوجّ همگی با

العااات سیسااتم اطّ افاازار، در کنااار نرمحاضاار ةانااد. مقالااکرده

برد که نسابت مینیز بهره  اییند تحلیل شبکهآفراز  جغرافیایی

ی اخیار بارای ها)که در پژوهش مراتبیتحلیل سلسله یندآفربه 

اسات( از  تر از آن اساتفاده شادهیابی، بیشبندی و مکاناولویت

و  یمّاکارگیری معیارهای کبه تر وپذیری بیشسادگی و انعطاف

 هازمان و قابلیت بررسی ساازگاری در قاااوتکیفی به طور هم

یند تحلیل آفرد ی جدیهاتواند بر محدودیتمیبرخوردار است و 

ی متقابل باین هااز جمله درنظرنگرفتن وابستگی ؛مراتبیسلسله

کاه ارتباا  باین عناصار تصامیم، عناصر تصامیم و فارا این

 (.1389 )زبردسات، طرفه است، فاایق آیادمراتبی و ینسلسله

 و منطقاه گردشاگری نوع تعیین با تا دارد پژوهش حاضر تالش

بنادی و اولویت گردشاگری ةآیند ماتخد و نیازها آن، دنبال به

 باه پارداختن بار عاالوه ،اییند تحلیال شابکهآفر طها توسّآن

 محادوده بارای آیناده در کاه را خدماتی موجود، وضع امکانات

 یابیمکان در نیز شد خواهد الزم گردشگری نیازهای رفع جهت

 اضاافی یهاهزیناه و زماان صارف از ،ترتیب این به .کند لحاظ

 مکاان بهتارین و بکاهد برنامه بدون گردشگری خدمات استقرار

 خاادمات از هریاان براساااس را گردشااگری کاااربری اسااتقرار

 .کند صمشخّ پیشنهادی

 شناسي تحقيق. روش2
 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2

 واقاع( شورگل) حسنلو المللیبین تاالب روی بر حسنلو سد

 45و  دقیقاه1و  درجاه 37 ساد جغرافیاایی مختصات که شده

 طاول ثانیاه 3 و دقیقاه 28و  درجاه 45 و شامالی عرا ثانیه

نقده )استان آذربایجان  شهرستان ةحوز در سد این شرقی است.

. دارد قاارار نقااده شااهر کیلااومتری 25 در و شااده واقااع غرباای(

 ةجااد مسایر حسانلو، ساد ةدریاچ ساحل شرقی شمال قسمت

 از کاه ساتا نقاده-ارومیه ةجاد آن غرب شمال و مهاباد-ارومیه

 ارومیاه شاور دریاچاه آب ةدریاچا انمسافر ،جاده دو هر طریق

باشاند.  داشته دسترسی شیرین آب ةدریاچ ساحل به توانندمی

 شیب با ییهاتپه طتوسّ غربی و شرقی شمال و شمال از این سد

 و ارومیاه ةدریاچ به شرق از و شودمی احاطه درصد 40 الی 30

 مساحت .شودمی منتهی ورش و پست اراضی به جنوب سمت از

 ساد ناوع و متار 6/7 آن عمق و است هکتار 1410 سد ةدریاچ

 .(1391نقاده، ناحیاه عمران و توسعه )طرح همگن است خاکی

در حادود  ،یابی انتخاب شادهای که برای مکانمساحت محدوده

کاه ایان  مناسابی یهاپتانسایل باه هتوجّ . بااستهکتار 3000

 مجاورت در قرارگیری مناسب، هوایوآب جمله از ؛دارد محدوده

 نقاده باا و مهاباد و میاندوآب شهرهای دهندهارتبا  یهاشریان

 نواز،چشام منظار ،کشااورزی اراضای باا مجاورت و ارومیه شهر
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 و سااطحی یهاااآب جریااان از مناادیبهره ،بمناساا توپااوگرافی

شاادن بااه یکاای از باارای تبدیلرا زیرزمیناای، پتانساایل الزم 

گااران و مسااافرانی کااه در باارای گردش شااگریگردی هاااقطب

 دارد. مهاباد در تردد هستند،، نقده، محورهای ارومیه
 

 
 سد حسنلو در استان آذربايجان غربي و شهرستان نقده ۀموقعيت قرارگيري محدود -1شکل 

 1391، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربیمأخذ: 

 

  . روش تحقيق2. 2
لحااظ هادف از ناوع کااربردی اسات و باا  تحقیق حاضر از

نیاز و  ی تحقیق اسنادی، توصیفی و تحلیلایهااستفاده از روش

اسات،  آوری شادهالعات مورد نیااز جماعمشاهدات میدانی، اطّ

ی مکااانی موجااود رقااومی شااده و در پایگاااه هاااو داده هانقشااه

)توصایفی(  ی غیرمکاانیهاداده ،ده و سپسشالعاتی ذخیره اطّ

اسات،  العاتی شده و به عوارا نسبت داده شادهایگاه اطّوارد پ

 رثّؤما عوامال العااتیاطّ ةالی 12 شامل الیه 36، پژوهش این در

براسااس امکاناات  حسنلو سد گردشگری ةمحدود یابیمکان در

 و بررسای ماورد پیشانهادی، خادمات ةالیا 24 و وضع موجود

 تنهاا کاه هاپژوهش سایر برخالف و اندگرفته قرار وتحلیلتجزیه

 ،کننادمی یاابیمکان باه اقادام و کارده بسانده موجود وضع به

 و نیازهاا موجاود، امکاناات باه پارداختن بر عالوه تا تالش دارد

 گرفتاه نظر در نیز گردشگری کاربری برایرا  نیاز مورد خدمات

 و آیناده در گردشاگری کااربری نیااز ماورد خدمات براساس و

ر در عوامل مؤثّاز هرکدام  .کند یابینمکا به اقدام حاضر امکانات

)امکانات وضع موجاود و خادمات  گردشگرییابی کاربری مکان

یاابی در ( به عنوان معیارهای مکانگردشگریمورد نیاز کاربری 

 از .اسات و هرین به زیرمعیارهایی تقسیم شده شده گرفتهنظر 

 کاانم تعیاین در اندازه ین کاررفته، بههب هایشاخص که جاآن

ماورد  یهاالیه ،بنابراین نیستد، رمؤثّ گردشگری مناسب استقرار

 براساسها الیه این از هرکدام به و اندشده گذاریارزش استفاده

 باارای اساات کااه شااده داده خصوصاایهب اهمیاات، وزن میاازان

 ای اساتفادهیند تحلیل شابکهآفر از العاتیاطّ یهاالیه دهیوزن

نسبت به هام و  خدمات مورد نیاز ات وضع موجود وو امکان شده

تاان معیارهااا و زیرمعیارهایشااان یاات تنبااا درنظرگاارفتن اهمّ

هاا نظرگارفتن وزنایان کاار مساتلزم در. اسات ستجیده شاده

شااده اساات و در ایاان پااژوهش تعیینبراساااس مقیاااس ازپیش

، به این ترتیب که در مجموع ؛شده در نظر گرفته 0–100ارزش

یاباد کاه ارزش صافر ارهاا تخصایص میمعی امتیاز به کلّ 100

ه ترین توجّابیش ةدهندنشان 100ه و ترین توجّکم ةدهندنشان

یعنی هرقدر یان معیاار ارزش  ؛های مورد بررسی استبه معیار

 .تر استیت نسبی آن نیز بیشتری داشته باشد، اهمّبیش

کارشناساان اساس نظر بر هابندیذکر است که امتیاز شایان

 گردشاگریریزی شهری، شهرسازی و مهارشد برنا و کارشناسان

 ،اندالیت داشاتهای فعّروستایی و منطقه گردشگری ةکه در زمین

 صورت گرفته است.
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 اي يند تحليل شبکهآيابي در فرارتباط معيارها و زيرمعيارهاي مکان ۀنحو -2شکل 

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 

یاابی در ا و زیرمعیارهای مکانارتبا  معیاره ةنحو (2) شکل

گونه که از شاکل دهد. همانای را نشان مییند تحلیل شبکهآفر

ابتاادا ارزش و برتااری زیرمعیارهااا در امکانااات وضااع  ،پیداساات

هرکدام از معیارهای وضع موجود  ،موجود نسبت به هم و سپس

ثیری کاه أتا ،اند و در نهایاتدیگر سانجیده شادهنسبت به ین

گزینی توانااد در مکااانعیارهااای وضااع موجااود میهرکاادام از م

باه ایان  .انددهای شادهارزش ،خدمات پیشنهادی داشته باشند

دهناد بهتارین امکانات وضع موجود است که نشاان می ،ترتیب

 پیشنهادی کجاست. گردشگریمکان جهت استقرار خدمات 

 

 

  ودوضع موج العاتي براساس امکاناتي اطّهاگذاري اليهارزش –1جدول 
 1390؛ کاظمی، 1991؛ اینسکیپ، 2002؛ گان و وار، 2007الکساندر، : مأخذ

 ارزش زیرمعیارها ارزش معیارها

 7 . تأسیسات زیربنایی1

 7 برق

 5 آب

 3 گاز

 8 ارتباطی ة. شبک2

 6 آهنراه

 8 راه اصلی

 4 راه فرعی

های جاذب . قطب3

 گرگردش
9 

 9 سد حسنلو

 5 تپه حسنلو

 3 ارومیه ةدریاچ

 6 شیب مناسب 6 . توپوگرافی4

 5 . سایر5
 4 حجم تقاضا

 2 هانزدیکی به آبادی
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 پيشنهادي خدمات نوع براساس العاتياطّ يهااليه گذاريارزش –2 جدول

1390کاظمی، ؛ 2005ون هوف، ؛ 1991؛ اینسکیپ، 2002؛ گان و وار، 2007مأخذ: الکساندر،    
 ارزش زیرمعیارها ارزش معیارها

 7 . پذیرایی1
 7 هتل

 5 رستوران سنتی

 8 . اقامتی2

 8 های اقامتی موقتکمپ

 6 ویالها

 4 های اقامتیخانه

 2 مسکونیهای آپارتمان

 9 تفریحی -. ورزشی3

 9 گیریماهی

 8 قایقرانی

 7 سواریدوچرخه

 6 بازیهای ورزشی

 5 شهربازی

 6 خدماتی -. تجاری4
 6 مراکز خرید

 4 صنایع دستی

 5 مذهبی -. فرهنگی5

 5 نمازخانه و مسجد

 4 نمایشگاه

 2 تاریخ طبیعی ةموز

 2 . درمانی6
 3 مرکز بهداشت

 2 هالل احمر

 4 . پارکینگ7
 4 تپارآ موقّ

 3 پارآ دائمی 

 7 . فاای سبز8
 7 پارآ

 5 باغ گل

 2 انتظامی -. اداری9
 2 گاهپاس

 1 بانن

 

 . مباني نظري تحقيق3
 . تعاريف و مفاهيم1 .3

. اسات گارگردش و گردجهان معنای به فارسی در توریست

 تفریح، منظور به که است کسی تموقّ ةکنندبازدید یا گردجهان

 انجاام دیادنی، از نقا  بازدید فراغت، و اوقات گذران استراحت،

 بار مشارو  ؛کناد سافر یارهغ و تجارت و درمانی پزشکی، امور

 3 از و تارکم ساعت 24 او از اقامت تمدّ اقلحدّ نخست، کهاین

 ایفاصاله درو  نباوده شغل کسب هدف دوم، .نباشد تربیش ماه

 (.16 ، ص.1374، رضاوانی) نشاود کیلاومتر انجاام 70 از ترکم

 تحلیلوتجزیاه منظار از گااهی دانشگاهی تحقیقات و مطالعات

شاو و ) اندنگریسته گردشگری به کالبدی رویکرد اب و جغرافیایی

 گردشاگری باه اقتصاادی صرفاً نگاهی گاهی .(2002، 12ویلیامز

 شهری گردشگری از گرانگردش ةتجرب نیز گاهی و شده شهری

 کاه جاااز آن .(1995، 31رایاان) اسات گرفته قرار مطالعه مورد

 بااا کااالن سااطح در ریزیبرنامااه بااین بساایاری هااایتفاوت

، ص. 2002، 41)گاان و وار دارد وجود خرد سطح در ریزیبرنامه

 در را گردشااگری ریزیبرنامااه ،گردشااگری اندیشاامندان، (121

 ایمنطقاه ریزیبرناماه کاه اندکرده بندیدسته مختلفی سطوح

، 1991، 15)اینساکیپ آیادمی شاماره ب آن مهم سطوح از یکی

 «تور» .است فتهیا ترکیب بخش دو از« توریسم» واژه .(36ص. 

 که پسوندی« ایسم» و سیاحت مسافرت، گشت، سفر، معنای به

 ادبای سیاسای و ماذهبی، فلسافی، ایاندیشه یا مکتب به اشاره
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 سایاحت آن فکری ةپای که مکتبی یعنی ؛توریسم ،بنابراین .دارد

 ةواژ (.18ص.  ،1373 دهدشاتی، الاوانی و) اسات گردشگری و

 نظار از. دارد متعاددی عااریفت گردشگری مانند نیز گرگردش

 از دور یهاسفر به هستند که کسانی گرانردشگ ویلیامز، و شاو

منشاأ  کاه کننادمی هزینه مبالغی مسیر این در و روندمی خانه

از  .مقصد سفرشاان نه است اقامتشان محلّ درآمدها، این کسب

ة دور یان بارای کاه اسات کسای گارگردش ،61چادویاننظر 

 مساافرت خود اقامت محلّ از غیر مکانی به رتبیش یا ساعته24

 ساازمان آماار کمیسایون (.21ص.  ،1389 کااظمی،) کنندمی

 عناوان به ،باشند زیر هایویژگی دارای که را کسانی حدمتّ ملل

 اسااتراحت، باارای کااه کسااانی.1 :کناادمی فاایمعرّ گاارگردش

 باه چه و خانواده با چه ؛روح سالمت مینأت و تفریح شادزیستن،

 علمای، مجاامع در شارکت.2. کننادمی مساافرت انفرادی طور

 ارتبا  در سیاحت. 3.آن نظایر و دینی ورزشی، اداری، سیاسی،

 24 از تارکم هرچند کشتی با که افرادی .4 وکارکسب و شغل با

 ایان) پردازنادمی سیاحت و سیر به هارودخانه یا دریا در ساعت

 24 از تارکم نبایاد هاآن سفر تمدّ که است مسافرانی از غیر به

 (.15ص.  ،1386 موحد،( )باشد ساعت

را در  گردشاگریهای گوناه( 1389) پاپلی یزدی و ساقایی

گرا، قااومی، هنااری، تاااریخی، طبیعاات گردشااگریشااش نااوع 

 گردشااگری تأکیاادکنااد کااه بناادی میتفریحاای و کاااری طبقه

 آغوش به بردنپناه و محیطی و طبیعی هایجاذبه برگرا طبیعت

 هتوجّاو  اسات طبیعی هایجاذبه از بردنتذّل و درآ و عتطبی

 ورزشای، هاایالیتفعّ در شرکت به معطوفتفریحی  گردشگری

 راحت و دلنشین محیط ین در اجتماعی برخوردهایتفریحی و 

 است.

 تقسایم شارحایان  باه را گریگرد شناسیگونه نیز رضوانی

 (3 درماانی گردشاگری (2 تفریحای گردشگری (1: است کرده

 گردشاگری (5 اجتمااعی گردشاگری (4 فرهنگای گردشاگری

 بازرگاانی گردشگری (7 زیارتی و مذهبی گردشگری (6 ورزشی

 این(. 18 ص. ،1374 رضوانی،) سیاسی گردشگری (8تجاری  و

 روند گر،گردش ةانگیز بر تأکید بر عالوه گردشگری شناسیگونه

 نظار در ار مقصد وأ مبد مابین گردشگری هایمسافرت ةدوسوی

 ةمحادود (.47ص.  ،1389 ساقایی،و  یزدی پاپلی) است گرفته

 مناساب سااحل و کاافی آب از برخورداری دلیل به حسنلو سد

گیری، شانا، مااهی چاونهم ؛ایآبی تفریحات از استفاده جهت

 قابلیاات ،ساااحلی هااایورزش دیگاار و اصاایسااواری، غوّقایق

عوامال متعاددی منابع مختلف،  .است دارا را ساحلی گردشگری

اند کاه باا ر دانساتهماؤثّ گردشاگری دهی به ساختاررا در شکل

وتحلیل و شااناخت بندی ایاان عواماال، تجزیااهبررساای و دسااته

 . شودر میمیسّ گردشگریتر صنعت دقیق

 وجااود مسااتلزم ،گردشااگری امکانااات و تسااهیالت عرضااة

 کاه است هاییشبکه زیربناها از مقصود. است مناسب زیربناهای

 رسااانی،آب هایشبکه شامال و گیرندمی قرار زمین سطاح رزی

 ارتبااطی تسهیالت و ضایعات رفع فاضالب، انرژی، منابع تأمیان

 گردشاگری هایزیرساخت(. 67 ، ص.1390 کاظمی،) باشندمی

 ،چناینهم. ساازدمی فاراهم گارانگردش جذب برای را مبنایی

-زماانی ارساخت و کرده دهیجهت را گرانگردش حرکت جهت

 از طیفای گردشگری هایزیرساخت .دهدمی شکل را آن فاایی

 رشاد برای را سازمانی و مادی زیربنای که را سساتیؤم و ابزارها

، 2007گیارد )الکسااندر، می بار در دهناد،می شکل گردشگری

 های(، زیرساااااخت2007(. از دیاااادگاه الکساااااندر )206ص. 

 تساهیالت :گیاردمی بار در را زیربناایی عنصر چهار گردشگری

 خااوراکی، تسااهیالت مااواد و آشااامیدنی سااازی، تسااهیالتهم

 ارتباطی. ای و تسهیالتضمیمه

 جدانشاادنی ءجااز( 1991) اینسااکیپ و( 2002) و وار گااان

 دسترسای ارتبااطی کاه هایراه زیرساخت را گردشگری صنعت

 را گردشاگری مقصد یا و کشور ین مختلف نقا  به هاتوریست

 17ساااتوسااط سی بندیتقساایمدر  داننااد.هااد، میدمی افاازایش

در طبیعات تأکیاد  گردشاگریتفریحی و  گردشگریتر بر بیش

 است. (3) مطابق جدولشده که این عناصر 

تواناد می زیااد، جذب قدرت دارای هایجاذبه برخی هرچند

 خادمات یاا کمباود فقادان اامّا ؛کند جلب خود به را گرگردش

و  یافتاه توساعه اولیه، گردشگری که دشومی آن از مانع رفاهی،

(. بناابراین، خادمات 77، ص. 2005)ون هوف،  برسد تکامل به

 گر است.رفاهی نیز یکی از معیارهای مهم در جذب گردش

یاابی حاضار، باه مکان ةارچوبی است که مقالاهدر چنین چ

گرا( در طبیعات –)تفریحای گردشاگریهای ای از کاربرینمونه

و باه منظاور  شهرساتان نقاده پرداختاهسد حسنلوی  ةمحدود

یااافتن بهتاارین گزینااه براساااس اقاادامات موجااود و خاادمات 

و تلفیاق آن العات جغرافیایی سیستم اطّ آوریپیشنهادی از فن

سیساتم  کااربرد ای بهاره گرفتاه اسات.با مدل تحلیال شابکه

 نشااان گردشااگری صاانعت ماادیریت در العااات جغرافیاااییاطّ

 رثّؤما و قاوی ابازار ین ت جغرافیاییالعاسیستم اطّ که دهدمی

 کمان سازیتصمیم و گردشگری در مدیریت تواندمی که است

  .(3200، 18کند )گیلز
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 فرآیناد عناوان با تربیش که سوپرماتریس نگرش ،چنینهم

 جاذاب ابازار یان باه تبدیل شود،می شناخته ایشبکه تحلیل

 هاییتمحدود بر زیرا است؛ شده تصمیم مسألة بهتر درآ برای

 .کندمی غلبه مراتبیسلسله ساختارهای
 

  

 صنعت گردشگريمورد نياز عناصر  -3جدول 

 67ص.  1390مأخذ: کاظمی،
 عناصر صنعت گردشگری

 منابع طبیعی و منابع انسانی گردشگریمنابع 

 گردشگریهای زیرساخت

 ها و محورهای ارتباطیراه -

 تسهیالت اجتماعی -

 تسهیالت زیربنایی -

 مکانات ارتبا  راه دورا -

 تسهیالت پذیرایی از مهمان
 پذیرهاها، مهمانهتل -

 خوراکی و نوشیدنی -

 امکانات تفریحی و ورزشی - تسهیالت سرگرمی و ورزش

 گردشگریای خدمات واسطه

 هاسفرگذاری -

 دفاتر تبلیغاتی -

 رسانیالعدفاتر اطّ -

 های اتومبیل کرایهبنگاه -

 راهنماها -

 

 دارجهات ةشابک یان وسایلة باه تواندمی میسیست چنین

 اسات ممکن خوشه یا سطح ین آن در که شود هئارا( دیاگراف)

 دیگار هاایویژگی وسایلة باه غیرمساتقیم، یاا مستقیم طور به

 هم و بپذیرد تأثیر هم( هاخوشه یا) سطوح و( عناصر یا) تصمیم

 .بگذارد تأثیر

 

 

 
 اييند تحليل شبکهآفردر  ايشبکه ساختار -3شکل 

 3، ص. 2004، 19ساعتی مأخذ: 
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 هاي تحقيق. يافته4
را ماورد مطالعاه  ةمحادودوضاع موجاود  شرایط (4)شکل 

 شود. العاتی را شامل میاطّ ةکه دوازده الی دهدنشان می

 
 شرايط وضع موجود محدوده  -4 کلش

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 

امتیازدهی ای هستند که ونهگعاتی به الهای اطّبرخی از الیه

 ،باه عناوان مثاال ؛ها بارای تماامی خادمات یکساان اساتآن

گار ای در جاذب گردشتواند تأثیر عمدهترین عاملی که میمهم

هاای انتخاابی باه ساایر قطب ةمحدود نزدیکی کلّ ،داشته باشد

و  ارومیااه و تپااه حساانلو اساات ةنظیاار دریاچاا ؛گردشااگری

 ،تر هساتندهای اصلی نزدیانوده که به راههایی از محدقسمت

 ةنزدیکی مجموع ،چنینحجم تقاضا و مراجعه باالتری دارند. هم

های شاغلی تواند فرصاتهای اطراف نیز میبه آبادی گردشگری

خدمات بهتر است که باه  ةهم فراوانی برای اهالی فراهم کند یا

کاه  دمانند گااز و آب و بارق نزدیان باشان ؛تأسیسات زیربنایی

 است. (5)ها مطابق با شکل گذاری این الیهارزش

 
)درصد( نسبت به حجم تقاضا و  هادهي اليهوزن -5شکل 

سيسات أراه فرعي، ت حسنلو، اروميه، تپه ۀفاصله از درياچ

 هاي اطراف براي هريک از خدمات پيشنهاديزيربنايي و آبادي

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

بساته باه ناوع خادمات  ،العااتیهای اطّبرخی دیگر از الیاه

 از هاااییبخش :مثااال ؛گیرناادپیشاانهادی ارزش متفاااوتی می

 سابز فاای مانند ؛خدماتی برای ،دارد باالیی شیب که محدوده

ای و جنگلای های تپاهمانند پارآ ؛تفریحی و ورزشیامکانات  و

 مناساب اقاامتی خادمات اساتقرار جهات اامّا ؛هساتند مناسب

هاای اصالی و پرترافیان چه خدمات اقاامتی از راهیا هر نیستند

بهتار  ،های آرام محدوده جاای بگیرناددورتر باشند و در قسمت

 -حااالی کااه خاادمات مربااو  بااه پااذیرایی و تجاااری در ،اساات

 های اصلی باشند. خدماتی بهتر است در مسیر راه

شایب العااتی های اطّهیادهای الارزش 8و  7، 6 هایشکل

ز براسااس هریان ارا آهن های اصلی و راهراه محدوده، فاصله از

دهاد کاه بساته باه ناوع خادمات خدمات پیشنهادی نشان می

 کنند.های متفاوتی را کسب میپیشنهادی ارزش

 
ها براساس شيب محدوده براي هريک دهي اليهوزن -6شکل 

 از خدمات پيشنهادي
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته 

 

 
 از هريک براي اصلي يهاراه از فاصله دهي. وزن7شکل 

 پيشنهادي  خدمات
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
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آهن براي هريک از خدمات دهي فاصله از راهوزن -8 شکل

 پيشنهادي
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته 

العااتی باا اساتفاده از دساتور ی اطّهادهی الیاهپس از وزن

گرفته بودند نسابت  براساس وزنی که ها، الیه20محاسبه رسترها

 ةمحادود به هر ین از خدمات پیشنهادی با هم تلفیاق شاده و

بارای  گردشاگری مجموعاه ایجااد قابلیات نظر از مطالعه مورد

گروه خیلی  پنج در مطلوبیت درصد حسب هرین از خدمات، بر

 شاده بنادیطبقه ط، ضعیف و خیلی ضعیفخوب، خوب، متوسّ

جهات اساتقرار  هااکاناولویات م ةدهندزیار نشاان ةنقش .است

 هرین از خدمات پیشنهادی است.

 
گذاري معيارها براساس هريک از تلفيق و ارزش -9شکل 

  خدمات پيشنهادي

 1394ی پژوهش، هامأخذ: یافته

پااس از تعیااین مکااان مناسااب باارای هریاان از  ،در نهایاات

ها براساس وزنی که در خدمات پیشنهادی، بار دیگر این کاربری

هم تلفیق شادند و  با ،انددست آوردهه ب ایل شبکهیند تحلیآفر

را در پنج گروه خیلی خاوب و  های که دوباره مکانکلّ ةین نقش

بندی کارده ط و ضعیف و خیلای ضاعیف تقسایمخوب و متوسّ

 .دست آمده است، ب

هاایی مکان ،شاودمشاهده می (10)شکل طور که در همان 

ن مکااان جهاات کاه از ارزش خیلاای خاوب برخوردارنااد، بهتاری

 هستند. گردشگریاستقرار کاربری 
 

  

کاربري  گذاري نهايي محدوده جهت استقرارارزش -10شکل 

   گردشگري
 1394ی پژوهش، هامأخذ: یافته

 

 مورد مطالعه ۀهاي محدودگذاريمساحت ارزش -4جدول 
 1394پژوهش، های مأخذ: یافته

 مساحت ارزش

 1956719 خیلی خوب

 6109061 خوب

 9858165 طوسّمت

 11909182 ضعیف

 3075732 خیلی ضعیف

 32908859 جمع
 

هکتاار از محادوده جهات  200، حادود (4) مطابق جادول

هکتاار  600بسیار مناسب و حادود  گردشگریاستقرار خدمات 

هکتار از محدوده وضعیت  1500 ،یو در حالت کلّ استمناسب 

 دارند.ن گردشگریمناسبی جهت استقرار خدمات مورد نیاز 

 گيري. بحث و نتيجه5
 العاات جغرافیااییسیساتم اطّ یهاتحقیق حاضر از توانایی

، مکاان اییناد تحلیال شابکهآجسته و با تلفیاق آن باا فر بهره

 ایان باه ؛را ارائاه داده اسات گردشگریمناسب استقرار کاربری 

 ارزیاابی ایان در رماؤثّ زیرمعیارهاای و معیارهاا ابتدا که صورت

براسااس  زیرمعیارهاا و هاامعیار ایان ،د و ساپسشدن شناسایی

 ةنتیجا هام ادغاام شادند کاه و با دهییت و ارزششان وزناهمّ

را در  گردشاگری، مکان مناساب اساتقرار خادمات هاالیه ادغام
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 ط و ضاعیف و خیلایخاوب و خاوب و متوسّا  پنچ طیف خیلی

 نالعااتی، بهتاریاطّهای الیه تلفیق با ،بنابراین .داد ضعیف نشان

ه باا توجّا. دش صمشخّ گردشگری ةمحدود احداث برای هامکان

باا مسااحتی  ، قسمت شمال غربای ساد حسانلو(10)شکل به 

ترین امتیاز را جهت استقرار خدمات بیش حدود دویست هکتار،

شده برای یند طیآدست آورده است. فره ب گردشگریمورد نیاز 

 ناوع ثیرأق و تال تحقیؤپاسخ مثبت به س ةدهندنشان ،یابیمکان

 در( موجاود امکاناات بار عاالوه) نیااز مورد گردشگری خدمات

 .است گردشگری کاربری استقرار جهت مناسب مکان انتخاب

( و 2011هاای فاهادانسای )پژوهش حاضر همانناد پژوهش

یابی ناواحی مناساب اساتقرار ( به مکان1391رستمی و آبکار )

 ؛پرداخته اساتبراساس امکانات وضع موجود  گردشگریعناصر 

کیاد أ، تگردشاگریانتخاب مناطق مناساب  در با این تفاوت که

خادمات ماورد نیااز صانعت گزینی ترجیحاات مکاانباالیی بر 

 ،چناینهم .در کنار امکانات وضع موجود وجود دارد گردشگری

( بااه تعیااین 1391هماننااد پااژوهش عبااداللهی و دیگااران )

تفاوت که به جاای با این  ؛پرداخته است گردشگریهای اولویت

، خادمات پیشانهادی را گردشگریه صرف به نیازهای آتی توجّ

بنادی براساس امکانات وضاع موجاود و نیازهاای آیناده اولویت

 ةه اگر از خدمات ماورد نیااز آینادبا این استدالل ک ؛کرده است

این صنعت غفلت شود و تنها با تمرکز بر امکانات موجاود اقادام 

انتخاابی نخواهاد توانسات نیازهاای  ةودیابی شود، محدبه مکان

گوی نیازهااای آینااده را برطاارف سااازد و پاسااخ گردشااگری

یاابی شاود کاه در مکانپیشنهاد می ،بنابراین .گران باشدگردش

، ها، در کناار شارایط موجاود، باه خواساتهگردشاگری ةمحدود

ن در آینده از این مکان خواهناد اانتظارات و نیازهایی که مراجع

اکثر اقباال ه شاود تاا مکاان ماورد نظار از حادّتوجّا داشت نیز

سات ا اظهار داشت این توانمیچه آن ،برخوردار شود. در نهایت

یند آو تلفیق آن با فر العات جغرافیاییسیستم اطّ که استفاده از

امکان مناسبی بارای شناساایی منااطق دارای  ،ایتحلیل شبکه

آورد کاه ایان مای ی توریستی فراهمهاالیتاکثر پتانسیل فعّحدّ

ی هاجویی در هزیناهامر رویکرد مناسابی در ارتباا  باا صارفه

 .استن اه به نیازهای مراجعاستقرار خدمات و توجّ

 هايادداشت
1- ANP 

2- GIS 

3- Kuellmer  

4- Larry & Spurr 

5- AHP 

6- Giles 

7- Chen 

8- Trembly 

9- Michaela Antouskova 

10- Kokorinsko 

11- Fadahunsi 

12- Shaw & Williams 

13- Ryan 

14- Gunn & var 

15- Inskeep 

16- Chadwick 

17- Sessa 

18- Giles 

19- Saaty 

20- Raster Calculator 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Mechanical life and pollution in the cities, air pollution 

and noise pollution and other environmental pollutants 

led to increasingly citizen’s need to nature and the use 

of its blessings. Naqadeh town located in West 

Azerbaijan state, invites the numbers of passengers 

from inside and outside of the state, in tourism 

seasons, yearly. Potential element of tourism in this 

area is the Hasanlu dam that is located in International 

Hasanlu wetland (Shurgol) with natural attractions, 

have potential of recreation, sports and ecotourism 

capabilities. But these potentials have been lost due to 

lack of demanded equipment and infrastructure and 

lack of appropriate services for tourists and spacing. 

Thus, we can determine the best place for settling 

leisure equipment via appropriate planning of free time 

for different classes of people and with normative 

using of available potentials and with good investment 

and change the Hasanlu dam area to a main tourism 

pole in the state. Main aim of this study is attracting 

tourists and converting the Hasanlu dam to tourism 

destination via finding the best place to locating 

tourism services so that this is with an emphasis on 

tourism demands in future beside the possibilities in 

hand. Therefore, using the descriptive – analytical 

methodology and with functional nature, seeks to 

answer the question that which possibilities and 

attractions does Hasanlu dam area has in the field of 

expanding the tourism activities and where is the best 

place to allocate the tourism services in regard to 

required tourism services (in addition to current 

facilities)? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Tourism is one of the industries with speedy growth 

and a global force for economic and regional 

development and has an important role in economic 

and social welfare development of counties and its 

development is one of the low-price ways of 

employment making. The use of tourism as a way to 

infill the free time and with the purpose of decreasing 

the increasing tensions in urban and industrial life has 

been taken to account. According to current census, 

tourism industry plays an important role in countries 

economy as second income sources of 49 developing 

country. Tourism development gives an integration of 

benefits and costs and increasing fields of tourism 

economy that has a great part in tourism politics and 

planning and trade ways. Importance of tourism is not 

limited in making work opportunity and income, in 

case of previously thought planning, tourism can 

provide direct and indirect economical, social, cultural 

and political benefits and can give considerable share 

in national development. West Azarbayjan sate is not 

excluded from this issue but with the presence of 

plenty of attractions for investment, many of its 

tourism potentials are left whithout appropriate 

planning and policy making. One of the most 

important attractions is Hasanlu dam of Naghadeh that 

its type of tourism according to study literature and 

kindes given, is ecotourism and recreational and in this 

regard, we tried to take account required services in 

extraction of the allocation indexes. 
 3. METHODOLOGY 

The main aim of locating in this study is to determine 

an appropriate place to settle tourism services in 

Hassanlu dam. In this regard, locating indicators were 

extracted based on a descriptive-analytic basis and 

according to the literature and the current status and 

viewpoint of experts in two sections: 1. Locating 

indicators according to current status and 2. Locating 

indicators according to required services of this site for 

tourism in the future. Then based on indicators, 

required information entered in to the geographical 

information system (GIS). So, that maps and spatial 

data has been digitized and stored in databases and 

then non- spatial data (descriptive data) attributed to 

the spatial phenomenons and entered in to database, 

each one of factors that are effective in allocation of 

tourism land use (current equipment and required 

tourism services) are considered as locating criteria 

and every one reclassed to sub-criteria and evaluation 
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of each one is according to its importance in locating. 

This locating is taken into account based on a general 

scale (0-10) and it should be noted that ratings are 

according to experts’ ideas. After weighting the 

informative layers with the order of calculating rasters, 

the layers have been integrated according to their 

weight to each service, and study area according to 

potential of tourism sets for each of the services are 

specified in terms of desirability in five groups: very 

good, good, average, poor, very poor. 

4. DISCUSSION  

In this study, 33 layers, including the factors affecting 

the locating of Hasanlu dam tourism and also the 

proposed services, have been studied and analyzed. 

Therefore, unlike other studies that rely on only the 

current situation and locating based on current 

possibilities, this research in addition to the 

considering existing facilities, pays attention to the 

users’ needs and tourism services requirment in the 

future and current facilities. Then, these spaces will 

become more pleasant to the tourists. The important 

point that should be noted is attending to vilagers 

around the Hasanlu dam and employment making for 

them, because usually the host society is being ignored 

in the design. It can have significant impact on the 

development of tourism in the region. 

5– CONCLUSION 

This study has benefited from the geographic 

information system capabilities and combines it with 

network analysis process. Capability and attractions of 

Hasanlu dam detected regarding development of 

tourism activities. And in addition to the current 

facilities, tourism services requirement in the future is 

considered to choosing a suitable place for tourism 

establishment. In conventional locating, there is high 

emphasis on current facilities and required services in 

the future is ignored. In this case, the selected areas 

will not responsive to the tourism needs in the future. 

Therefore, it is recommended that in locating tourism 

areas, in addition to the current facilities, pay attention 

to the expectations and needs of users in the future, so 

tourists have more tendency to referring them and 

tourism attractions increase. Finally, it can be said 

that using geographic information systems (GIS) 

and network analysis process (ANP) provide an 

opportunity to identify areas with high potential for 

tourism activities, save costs and required services. 
Key words: Tourism services, Geographical 
Information System, Analytic Network Process. 
Naqadeh
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