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 مکان یابی بهینه تسهیالت و زیر ساخت های گردشگری در مناطق روستایی

 مورد مطالعه:)شهرستان بینالود(

 

2، زینب عرفاني1علي اکبر عنابستاني   

 

 چکیده 
د که این نقاط دچار نارسایي ده ميهای کالبدی نشان بررسي وضعیت موجود فضاهای مستعد گردشگری از نظر ساخت

باشند. از این رو ظرفیتهای موجود منجر به شکل گیری فعالیتهای جدید و متعاقب آن پویایي اقتصادی مناطق  ميهای عدیده 

های طبیعي و غیر مستعد گردشگری، نشده است. هدف اصلي این تحقیق، آن است تا ضمن شناخت و تاثیر هریک از معیار

عیین مکان مناسب جهت توسعه آتي پرداخته و راهبردها و پیشنهادات الزم جهت بهبود فضای گردشگری طبیعي موثر، در ت

شهرستان بینالود و جذب هر چه بیشتر گردشگر به این روستاها گردیده است. توجه به گسترش تسهیالت و زیر ساختها از 

شود. همچنین روش تحقیق  ميصنعت گردشگری نت دارد که جاذبه ها به تنهایي باعث تشکیل و فعالیت  ميآن جهت اه

داني و نظر دهیاران و جهت تدوین مباني نظری از اطالعات و  ميتوصیفي و تحلیلي با هدف کاربردی مبتني بر برداشتهای 

ندی ب ( و رتبهAHPمنابع کتابخانه ای و اینترنتي نیز استفاده شده است. با استفاده از وزنهای حاصل از روش سلسله مراتبي)

دسته، کامال مطلوب، مطلوب، نسبتا  5در مدل تاپسیس، مناطق مستعد برای توسعه پروژه منطقه نمونه گردشگری بینالود به 

درصد 2مطلوب، نامطلوب، بسیار نامطلوب، بدست آمده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مناطق بسیار نامطلوب ،

درصداز کل اراضي و  31بینالود را به خود اختصاص داده پهنه نامطلوب از کل اراضي کمترین مساحت اراضي شهرستان 

درصد  55/1اراضي کامال مطلوب  درصد، 22/52درصد و بیشترین مساحت را اراضي مطلوب  31/23پهنه نسبتا مطلوب 

ل در مکان گزیني گیرد لذا جاذبه های طبیعي، فرهنگي مهمترین عام  مياراضي مکان یابي مراکز گردشگری منطقه را در بر 

ت قرار گرفته اند. بقیه  ميتسهیالت و زیر ساختهای گردشگری و پس از آن مراکز اقامتي و حمل ونقل در درجه دوم اه

شاخصها)مراکز بهداشتي درماني، سیستم بهداشتي، مراکز تجاری، تاسیسات، مراکز اطالع رساني، مراکز پذیرایي( در رتبه 

 های بعدی قرار داشته اند.
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 مقدمه 

باشند. به   مياست که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگر  ميصنعت گردشگری، نظام منسج

های گردشگری به تنهایي موجبات سفر یا رونق این صنعت را فراهم  ای که جاذبه گونه

جایي برای اقامت گردشگران باید فراهم باشد  مکانات و شرایط برای جابهبلکه ا کند،  مين

هایي که توان نهفته  (. گسترش صنعت گردشگری در مکان11 ،3131 زاده و همکاران، )ابراهیم

جانبه  تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه ميجذب گردشگر را دارند 

(. با توجه به نقش 53، 3132زاده،  بناب و قاسم ود )رضانژاداصلزبان به کار گرفته شمیجوامع 

تواند به عنوان گزینه ای جهت توسعه  مياین صنعت گسترش این صنعت در مناطق روستایي 

مناطق روستایي مورد توجه قرار گیرد و همچنین با توجه اینکه این کشور ایران از لحاظ تنوع 

و فرهنگي در مناطق  مي د مناطق ییالقي، تنوع قوجغرافیایي، گستردگي محیط طبیعي، وجو

وهوای متنوع در روستاهای کشور و  روستایي عشایری، ارزش اعتبار تاریخي روستا آب

های فرهنگي و هنری در  راث فرهنگي و تاریخي منحصر به فرد همراه با فعالیتمیهمچنین 

تواند به عنوان  ميستایي شماری است. گردشگری رو های بي نواحي روستایي، دارای پتانسیل

در توسعه کشور به طور اعم و توسعه روستایي به طور اخص داشته باشد )لطیفي و  مي نقش مه

 (.53، 3132همکاران، 

های جغرافیایي، کیفیت مناظر  های گردشگری در هر روستا بیش از هر چیز به سرمایه پتانسیل

گردشگری در مناطق روستایي عنصر  طبیعي، و آثار تاریخي و فرهنگي بستگي دارد. توسعه

اساسي است و یکي از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجرت و مشکالت اجتماعي و 

نه عرضه گردشگری و می(. در ز14: 3135رود )مهدوی و همکاران،  مياقتصادی به شمار 

را محورانه، گردشگری  اند با دیدگاهي عرضه عناصر آن محققان بسیاری اظهار نظر نموده

شامل؛ جاذبه ها، حمل و نقل، اقامتگاه ها، تسهیالت پشتیبان کننده و زیر ساختها در نظر 

های روستایي در این مطالعه  (. منظور از زیرساخت12: 3131گیرد)ابراهیم زاده و همکاران،  مي

توان به توزیع  ميها در منطقه  باشد که به موجب توسعه آن مينیازهای اساسي در روستاها 

ای برای اجرای  تواند به عنوان پایه ميسب جمعیت و بهبود شرایط دست پیدا کرد و منا

)بدوی و  ای به منظور بهبود وضعیت معیشت انساني مورد استفاده قرار گیرد های توسعه طرح

ت زیادی دارد، حجم بزرگي مییابي نیاز به اطالعات و اه (. از آنجاکه مکان2: 3131همکاران، 
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آوری، ترکیب و تجزیه و تحلیل  های مختلف باید جمع ي برای معرفي مکاناز اطالعات جزئ

صورت  ،شوند تا ارزیابي صحیحي از عواملي که ممکن است در انتخاب تاثیر داشته باشند

های یک منطقه را از لحاظ وجود  ها و توانایي یابي فعالیتي است که قابلیت پذیرد. بنابراین مکان

مکاني مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار  شرایط مناسب برای انتخاب

(. تحقیق حاضر به دنبال بررسي مکان یابي بهینه تسهیالت و زیر 1: 3132)قیاسي نوعي، دهد  مي

باشد بنابراین در این مقاله  ميساخت های گردشگری در مناطق روستایي شهرستان بینالود 

به  GISو استفاده از نرم افزار  AHPل سلسله مراتبي شود با استفاده از فرایند تحلی ميتالش 

های گردشگری بپردازد در واقع توزیع پراکندگي  یابي بهینه تسهیالت و زیرساخت مسئله مکان

باشد و در  ميهای گردشگری، دارای تعادل فضایي ن خدمات و تسهیالت به نسبت جاذبه

در  نسیل باال از نظر جذب گردشگر های گردشگری وجود دارند که علیرغم پتا که مکان حالي

توزیع فضایي مناسب تسهیالت و خدمات ها قرار دارند.  وضعیت نامناسبي از نظر زیرساخت

باعث توسعه مناطق روستایي و بهبود معیشت انساني و پیشگیری از فقر و مهاجرت روستاییان 

یکي از نقاط مهم  مشهد کهشهر  ةگردد. با توجه به قرارگیری شهرستان بینالود در محدود

ترین  های طبیعي و غیرطبیعي است. در عین حال یکي از ضروریو دارای جاذبه گردشگری

های گردشگری از جمله معیارهای ارائه شده  تسهیالت و زیرساختةنیازها این منطقه توسع

یا )اقامتي، پذیرایي، حمل ونقل....( است. تحقیق حاضر و  به دنبال این سوال است که آ مانند

باشد؟ و آیا  ميمناطق مورد مطالعه از امکانات و خدمات مناسب گردشگری برخوردار 

 باشد؟ ميتسهیالت و زیر ساختها به نسبت  جاذبه ها از توزیع فضایي مناسبي برخوردار 

 
 ادبیات نظری تحقیق

زایي باعث کسب، ارز،  گردشگری به عنوان یکي از بزرگترین صنعت دنیا عالوه بر اشتغال

ن آرامش، استفاده از اوقات فراغت توزیع عادالنه ثروت، تبادل فرهنگي و نزدیکي ملل به میات

ای که بر اساس برآورد سازمان  (. به گونه2، 3133شود. )سیدعلي پور و همکاران،  ميیکدیگر 

آتي با سرعتي  ةجهاني جهانگردی، ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت در ده

های اقتصادی  ت جهاني به سطحي باالتر از اقالم صادراتي در دیگر بخشتر از تجار افزون

ایجاد درآمد و اشتغال، (.  (World Touris Organization 1995: 21خواهد رسید
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کمک به توسعه سایر بخش های اقتصادی، نظیر کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، ایجاد 

ده، آب و فاضالب، برق، انرژی و غیره انگیزه برای دولت در ساخت زیر ساخت هایي نظیر جا

(. گسترش 11: 3131زاده و همکاران،  از جمله مزایای این صنعت بوده است )ابراهیم

مستلزم توجه به هماهنگي بین شرایط اقتصادی، اجتماعي و محیطي است،  روستایي گردشگری

پایداری را بکار  های متنوع ن روابط موجود و اجرای برنامه جامع نظارت که شاخصمیتا با تض

ن کند )ضرابي میگیرند، بتواند طیف کاملي از اهداف توسعه پایدار را در نواحي روستایي تا مي

(. توسعه و گسترش گردشگری در نواحي روستایي و استفاده از جاذبه 13: 3134و همکاران، 

فاظت از های متعدد طبیعي و فرهنگي روستا به عنوان منبع درآمدی و در عین حال کمک به ح

،  ميسرمایه ها و جاذبه های منحصر به فرد طبیعي و فرهنگي روستا است )شکوری و بهرا

های کالبدی  ساختزیر(. بررسي وضعیت موجود فضاهای مستعد گردشگری از نظر 2، 3131

در برخي نقاط امکان ارائه حداقل امکانات رفاهي برای گردشگران وجود که دهد  مينشان 

های جدید و متعاقب آن پویایي  گیری فعالیت ظرفیتهای موجود منجر به شکل ندارد. از این رو

(. در 33: 3135)بهنام مرشدی و همکاران،  اقتصادی مناطق مستعد گردشگری، نشده است

ریزی، به اشکال گوناگون توسعه فیزیکي اطالق  ها در برنامه دیدگاهي کلي، زیر ساخت

زبان  ميداشته و پیامد آن رفاه، امنیت و تعامل جامعه  شود که در فرایند توسعه نقش کلیدی مي

های مختلف گردشگران و در نتیجه رشد فرهنگي خواهد بود. براساس  با فرهنگ

 -3گیرند:  مياز عوامل زیرساختي، موارد زیر در حوزه زیر بناها قرار   ميهای عل بندی تقسیم

دني میآب آشا -2نقل  یایي( و حمل وها، و کریدورهای هوایي و در ها، راه )جاده دسترسي ها

: 3134)مصطفوی،  انرژی -1خدمات بهداشتي و فوریتهای پزشکي  -1و تاسیسات فاضالب 

نه تسهیالت زیر ساختي، خط مشي اصلي باید بر اساس، ارتقای تسهیالت موجود میز (. در3

ق، مخابرات، ني و ریلي ؛ ارتقا توسعه و بهبود شبکه آب و برمیدسترسي هوایي، دریایي، ز

مدیریت جمع آوری مواد زائد به منظور پشتیباني و توسعه نواحي اصلي گردشگری به منظور 

ها،  ریزی به منظور احداث و توسعه اقامتگاه پشتیباني و توسعه نواحي اصلي گردشگری؛ برنامه

ها و  های کوهستاني گردشگری و محل احداث و کمپ سراها و کلبه ها، مهمان رستوران

(. در پردازش تسهیالت و 5: 3132لنگرودی و همکاران،  )مطیعي ها شکل گیرد انکارو

یابي و سازماندهي فضایي در اولویت برنامه  امکانات اقامتي در نظر گرفتن چگونگي مکان
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ریزی است نوع امکاناتي که برای گردشگری مورد نیاز است در اولویت بعدی است، زیرا هر 

نیا و  )فاضلگزیند  ميلش در مراکز اقامتي خاص سکونت گردشگر براساس توان و تمای

برای توسعه موفق گردشگری، به ویژه برای کشورها و مناطق کمتر  (.313، 3133هدایتي، 

های محدودی دارند، وجود و گسترش آن، عاملي حیاتي به  توسعه یافته که اغلب زیرساخت

خارجي به عنوان استفاده گردشگران داخلي و (. Inskeep, 1991:199) رود ميشمار 

اجتماعي و اجزاء آن )از  –باشند. و محیط طبیعي، اقتصادی  ميکنندگان خدمات و زیر ساختها 

جمله جاذبه ها، تاسیسات حمل و نقل، تاسیسات زیر ساختي، اقامتي و...( به صورت یک نظام 

گردشگری  (.1-2،3134)مصطفوی،  باشند ميپیوسته در حال خدمات رساني به گردشگران 

روستایي با قدمتي بیش از یک قرن، با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و 

های اقتصادی، ویژگیهای محیط روستایي برای گردشگران و همچنین بهبود و ارتقاء شاخص

 زبان مورد توجه بسیاری واقع شده استمیفرهنگي و زیست محیطي منطقه  –اجتماعي 

ریزی کارآمد در بخش گردشگری روستایي  (. برنامه52، 3132مکاران، نژاد و ه )حاجي

مستلزم شناخت عوامل موثر در ساختار گردشگری چون عوامل اقتصادی و سرمایه ای، عوامل 

فرهنگي، عوامل طبیعي و محیطي و...از سویي  –ایدئولوژیکي و سیاسي، عوامل اجتماعي 

ردشگری مثل داده ها)شامل منابع انساني، سیستم گ ةشناخت جامع از عناصر تشکیل دهند

ریزان  (. از این رو برنامه51: 3134گذاری و...( است)صالحي فرد،  ها، سرمایه طبیعي، سیاست

یابي خدمات و تسهیالت  اند که مکان قا به این مطلب پي بردهمیکشورهای در حال توسعه ع

این نکته را کند و  ميها بازی ت در بهبود توسعه نواحي این کشور میزیرساختي نقشي با اه

برداری، و  یي و بهرهتاثیرگذاری هزینه ها، در کارآ یابي خدمات عالوه بر اند که مکان پذیرفته

 (. Vinod.Tewari, 1992: 25) نیز کیفیت آنها موثراست

براین اساس انتخاب مکان مناسب و مساعد برای یک فعالیت نیازمند تحقیق در مکان از 

باشد. یکي از ابزارهای جدید و کارآمد برای انتخاب مکان مناسب؛  ميختلف های م دیدگاه

های مکاني است که  یابي از جمله تحلیل استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایي است. مکان

)قیاسي  های مختلف دارد های ایجاد و راه اندازی فعالیت ت بسیاری در کاهش هزینهمیاه

)ابراهیم زاده و  ت است این است که اغلب تحقیقات پیشینمیهآنچه حائز ا .(2: 3132نوعي، 

(، به تسهیالت زیر ساخت های گردشگری و 3131(، )ابراهیم زاده و همکاران3131همکاران
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(،  به 3134(، )مصطفوی، 3131جاذبه ها  در  مناطق شهری اشاره شده است و)نادری مایوان، 

امکانات و تسهیالت گردشگری مورد مطالعه  ةنمییک یا دو شاخص مانند )حمل و نقل (، در ز

(،  به 3132)صدر موسوی و دخیلي کهنموئيئ(،3134قرار گرفته است. )ضرابي و همکاران، 

(، تاثیر 3134کیوان، ميارزیابي جاذبه ها و تسهیالت گردشگری پرداخته اند. )زاهدی و کری

طق مختلف مورد بررسي قرار اعتبارات و سرمایه گذاری اقتصادی در صنعت توریسم را در منا

های خدماتي در توسعه پایدار روستایي  (، به بررسي زیرساخت3131دادند. )بدوی و همکاران، 

 GIS(، به بررسي که تکنیک 3333، ) کریستودوالکیس و مزیت گردشگری پرداخته اند.

های زیادی را برای توسعه کاربردهای مدرن توریسم به کمک نقشه جهت نمایش  فرصت

(، ضمن اشاره به 3333 ،دهد )درگ ميطالعات برای کاربران با روش های موثر ارائه ا

ضرورت پرداختن مالحظات فضایي گردشگری، بر غنای گردشگری کوشیده و مدلي بر 

برنامه ریزی مقصد از دیدگاه فضایي ارائه نموده است. )گان  ةنمیاجزای سازمان فضایي در ز

ریزی مقصد مورد  ایي کرده که ارتباط بین آنها باید در برنامه(، پنج عنصر کلیدی راشناس2442

  .توجه خاص قرارداد

یابي نقاط مستعد گردشگری و بررسي و شناخت معیارهای طبیعي و  در این تحقیق به مکان 

پردازد. این معیارها شامل مراکز  ميغیرطبیعي گردشگری در مناطق روستایي شهرستان بینالود 

و درماني، تاسیسات و امکانات  حمل ونقل، مراکز بهداشتي یرایي،اقامتي، خدمات پذ

های طبیعي فرهنگي، مراکز تجاری، وضعیت سیستم بهداشتي،  ساختماني، توزیع فضایي جاذبه

ترین مکان به لحاظ که با ارزیابي هریک از این معیارها مناسب ،مراکز اطالع رساني است

 وستایي شهرستان بینالود مشخص گردیده است.نقطه ر 22گردشگری به ترتیب اولویت در 
 : مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق تاکنون3 جدول شماره

 نام نویسنده سال یافته ها

های فراوان تاریخي فرهنگي شهر سمنان و واقع شدن آن در گذرگاه  علیرغم وجود جاذبه
مکاني نامتناسب منابع و  -فضایيجاده ابریشم و محور ترانزیتي تهران مشهد، به جهت توزیع 

تسهیالت گردشگری در این شهر، استفاده بهینه از پتانسیل ها و کارکردهای موجود به عمل 
 .آید مين

زاده و  ابراهیم 3131

 همکاران

نه ها میبراساس نتایج بدست آمده مکان های گردشگری مورد بازدید گردشگران، در بیشتر ز
 .گردشگران بوده است دارای امکانات الزم برای جذب

 ضرابي و همکاران 3134

بابک و )کندوان، قلعه  داني از سه جاذبه گردشگری استان آذربایجان شرقيمی نتایجاساس 
ها فاقد تسهیالت الزم برای جذب  نهمیهای گردشگری استان در اغلب ز ، مکانشرفخانه(  است

 باشد. ميرضایت گردشگران 

صدر موسوی و  3132

 ئيدخیلي کهنمو

استانهای تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیالن، اصفهان،  که دهد مينتایج نشان  و زاهدی  ميکری 3134
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گلستان، قم، فارس، یزد، به ترتیب رتبه اول تا دهم را در اولویت سرمایه گذاری در صنعت 
 گردشگری کشور دارا هستند.

 کیوان

نه ها فاقد امکانات میردشگری شهر سمنان در اغلب زهای گ ست که مکانا نتایج حاکي از این
 و تسهیالت الزم برای جذب گردشگران بوده است. 

ابراهیم زاده و  3131

 همکاران

با بیان سیر تاریخي پیشرفت حمل و نقل و جهانگردی، ارتباط حمل و نقل با جهانگردی و 
 ت. نقشهای اساسي آن را در این صنعت روز دنیا به تحلیل آورده اس

 نادری مایوان 3131

نه ها و نیاز مردم محلي و توسعه عادال با شناخت پتانسیل های بالقوه و بالفعل منطقه، خواست
ت و مهاجرت روستاییان جلوگیری شود و از مزیت میهای خدماتي از فقر و محرو ساختزیر

 گردشگری منطقه به نحوه مطلوب استفاده نماییم

 و همکاران بدوی 3131

زیرساختي بخصوص و عملیاتي از تعاریف تاسیسات  ميدستیابي به یک اجماع عل با هدف
ها به عنوان فاکتور بنیادی توسعه و دارای  دسترسي و حمل و نقل و شناخت جایگاه زیرساخت

 باشد  ميارتباط ارگانیک با دیگر عناصر گردشگری 

 مصطفوی 3134

را برای توسعه کاربردهای مدرن های زیادی  فرصت GISدهد که تکنیک  مينتایج نشان 
 دهد   ميهای موثر ارائه  توریسم به کمک نقشه جهت نمایش اطالعات برای کاربران با روش

 کریستودوالکیس 3333

ضمن اشاره به ضرورت پرداختن مالحظات فضایي گردشگری، بر غنای گردشگری کوشیده 
د از دیدگاه فضایي ارائه نموده ریزی مقص نه برنامهمیو مدلي بر اجزای سازمان فضایي در ز

 است.

 درگ 3333

ریزی مقصد مورد توجه  ها باید در برنامه شناسایي کرده که ارتباط بین آن پنج عنصر کلیدی را
عبارتند از مرزهای منطقه ای مشخص و قابل تعریف، امکان دسترسي از  ،خاص قرار گیرد

ای محلي، نواحي خارج جاذبه ای و بازار و کریدورهای حمل و نقل داخلي، مجموع جاذبه ه
 مبادی ورودی به منطقه

 گان 2442

 
 تحقیق روش شناسی

ای و منابع  این تحقیق به صورت توصیفي و تحلیلي با هدف کاربردی و به روش کتابخانه

داني و نظرات دهیاران منطقه مورد مطالعه صورت گرفته میاینترنتي و با استفاده از اطالعات 

گیرنده با مقدار زیادی  ممیم گیری چند معیاره در ارتباط با مشکالتي که تصمیآنالیز تص است.

گیری به  ممیاز اطالعات پیچیده روبرو شده کاربرد دارد. اساس این روش تقسیم مشکالت تص

های قابل فهم کوچکتر، آنالیز هر بخش به طور جداگانه و سپس تلفیق همه بخش ها در  بخش

ل پرسشنامه میتعداد افراد برای تک (.333: 3132الح و همکاران، باشد)ف ميیک حالت منطقي 

مشخصات آنها به لحاظ تحصیالت،  سن و جنس  که نفر از کارشناسان و متخصصان است 35

نفر از اساتید دانشگاه با تحصیالت دکتری در رشته جغرافیا با گرایش  1باشد:  ميبدین ترتیب 

 2دهند.  ميسال و جنسیت اغلب آنها مردان تشکیل  14 انگین سني ميبرنامه ریزی روستایي با 

نفر با تحصیالت  3سال و با جنسیت زن و  14انگین سني مینفر از دانشجویان مقطع دکتری با 

باشند. دراین تحقیق از تلفیق   ميسال، که اغلب آنها، زنان  23انگین سني میکارشناسي ارشد با 

م گیری چند معیاره استفاده شده است. به نحوی که میسامانه اطالعات جغرافیایي و سامانه تص
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 3و با استفاده از مقایسات زوجي معیارها در جدول ( AHPسلسله مراتبي ) از فرایند تحلیلي

 Expertگیری از روش بردار ویژه با کمک نرم افزار   قسمتي ساعتي وزن معیارها با بهره

choice  .توسط نظرات کارشناسان انجام شد 
 های گردشگری های تسهیالت و زیرساخت ها و گویه : بررسي شاخص2ماره جدول ش

 شاخص ها گویه ها منابع

 مراکز اقامتي هتل، ویال، کمپینگ، مهمان سرا، محلهای اقامتي  3134ضرابي و همکاران 

رستوران، اغذیه فروشي، غذا خوری، غذای آماده، سوپر  3134ضرابي و همکاران 

 مارکت

 خدمات پذیرایي

 حمل ونقل راه های روستایي و بین روستایي)آسفالته، شوسته( 6931؛ نگارندگان

 مراکز بهداشتي و درماني خانه بهداشت، درمانگاه، بیمارستان 3131بدوی و همکاران 

 تاسیسات و امکانات ساختماني آب لوله کشي، گاز لوله کشي، برق، تلفن 3134مصطفوی، 

عنابستاني و خوش چهره، 

3131 

وشش طبیعي، چشمه، رودخانه، آبشار، غارها، قنات،  اماکن پ

تاریخي، ابنیه و آثار باستاني، اماکن مذهبي،)امامزاده، 

 زیارتگاه،...(   

توزیع فضایي جاذبه های 

 طبیعي، فرهنگي

فروشگاه های صنایع دستي، بازارهای گردشگری، بازارهای  3132نگارندگان، 

 هفتگي،

 مراکزتجاری

 وضعیت سیستم بهداشتي سرویس های بهداشتي، سیستم دفع فاضالب 6931 ،نگارندگان

خدمات بانکداری، پست، تلفن، ارتباطات الکترونیکي،  3131بدوی و همکاران، 

 اینترنت

 مراکز اطالع رساني

 
بندی معیارهای  (، نسبت به رتبه(TOPSISگیری تاپسیس  م سپس با استفاده از تکنیک تصمي

بندی کل به الیه  ی مورد مطالعه اقدام گردید و خروجي هر معیار و رتبهتصمیم در روستاها

تبدیل و در نهایت نسبت به بررسي مکان مناسب جهت استقرار  GISهای اطالعات درمحیط 

 (. 2بهینه تسهیالت و زیر ساختهای گردشگری، اقدام شد )جدول 

 

 منطقه مورد مطالعه

 5درجه و  12دقیقه طول جغرافیایي و  12درجه و  53تا دقیقه  1درجه و  53شهرستان بینالود در 

شهر مشهد  غربدقیقه عرض جغرافیایي در شمال و شمال شرق ایران، و  14درجه و  12دقیقه تا

(. 3133)استانداری خراسان رضوی، سال کیلومتر مربع است 1/3335مساحت آن  شته وقرار دا

بخش  2ل شرق کشور است که شامل یکي از مناطق گردشگری در شمال و شما این منطقه
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ییالقي نسبتا زیادی در این ناحیه، بویژه در دامنه  -شاندیز و طرقبه است. روستاهای کوهستاني

اند و جزء روستاهای پر جمعیت محدوده  قرار گرفته 3144شرقي کوه بینالود و اغلب در ارتفاع 

این شهرستان  34ی سال (. طبق سرشمار13: 3132به حساب آیند)سعیدی و سلطاني مقدس، 

نقطه روستایي با  22خانوار و در حال حاضر دارای  35155نفر جمعیت و  53131دارای 

 باشد. ميخانوار  5325نفر و  22113جمعیت 

 
 : موقعیت نقاط روستایي شهرستان بینالود3نقشه شماره 

 

 ی تحقیقها یافته

شاخص  3پردازد.  ميهای گردشگری  یابي بهینه تسهیالت و زیر ساخت در این تحقیق  به مکان

جاذبه با  مهم در گردشگری مناطق روستایي مورد بررسي قرار گرفته است که شامل: شاخص

و مراکز بهداشتي و  355/4حمل و نقل  315/4شاخص اقامتي  با وزن  222/4 وزن

 433/4ن ه اند. سیستم بهداشتي با وزها را  به خود اختصاص دادبیشترین رتبه 345/4درماني

و  421/4مراکز اطالع رساني  422/4تاسیسات و تجهیزات ساختماني  431/4 مراکز تجاری

با توجه به امتیازات و وزن  های بعدی قرار دارند.در اولویت 422/4پذیرایي  خدمات

 های تحقیق به شرح زیر است. های گردشگری یافته های تسهیالت و زیرساخت شاخص

 

 مراحل ریاضی روش تاپسیس

 شاخص: nگزینه و   m. تشکیل ماتریس داده ها بر اساس  3
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 ممی: ماتریس تص1جدول شماره 

 

 استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر.2
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 5 5/1 3 1 1 5/1 1 1 1 3نورآباد

 5 5/1 3 1 4 5/1 1 25/1 1 2نوراباد

 2/1 1 3 5/2 1 5/1 2 55/3 2 گراخک

 1 5/1 1 1 1 1 5 5/2 1 حصارسرخ

 2/2 5/3 3 5/1 2/1 5/1 5/2 55/3 1/2 سرآسیاب

 2/1 1 2 2 1 1 1 55/2 1/2 خاصه چاه

 2/1 2 3 5/1 2/1 5/1 5/1 5/2 2 چاهشک

 1 2 3 1 1 5/1 1 2 2 دهنو

 5 2 1 5/4 1 5/1 1 55/3 2/2 زشک

 1 1 1 5/1 5/1 1 1 25/1 1 علیا ابرده

 2/1 1 1 5 2/1 5/1 1 55/3 1 ازغد

 1/2 1 3 1 1 1 1 55/3 3 رود اسالم

 1 1 1 1 1 5 5 5 1 جاغرق

 1/1 1 1 5/1 1 5/1 1 2/1 1 حصارگلستان

 2/1 1 3 5/1 2/1 5/1 1 5/2 2 دهبار

 1 5/1 3 5/1 2/1 1 5/1 55/1 1 کنگ

 1 5/1 1 1 5 1 5 55/3 1/2 مایان سفلي

 1 1 1 5/1 5/1 5/1 5 2 2 مایان وسطي

 2/1 5/1 3 5/1 2/1 1 1 55/3 1/2 مایان علیا

 1 2 5 1 1/1 1 1 25/1 1 مغان

 1 5/1 1 5/1 2/1 1 1 1 5/1 نقندر

 1/2 5/2 3 1 1 5/1 5/1 3 2/2 سربرج
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 ممیتریس تص: نرمالیز کردن ما1جدول شماره
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 32.0 32.0 3230 ..32 ..32 32.0 ..32 32.0 32.0 3نورآباد

 32.0 32.0 3230 ..32 ..32 32.0 ..32 .320 32.0 2نوراباد

 ..32 32.0 3230 32.0 ..32 32.0 ..32 32.0 32.0 گراخک

 32.0 32.0 32.0 32.0 ..32 ..32 32.0 32.0 32.0 حصارسرخ

 32.0 .32 3230 32.0 .32 32.0 32.0 32.0 32.0 سرآسیاب

 ..32 32.0 32.0 ..32 ..32 ..32 ..32 .32 32.0 چاه خاصه

 ..32 32.0 3230 32.0 .32 32.0 32.0 32.0 32.0 چاهشک

 32.0 32.0 3230 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 دهنو

 32.0 32.0 3200 32.0 ..32 32.0 ..32 32.0 .32 زشک

 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 ..32 ..32 .320 .320 ابرده علیا

 ..32 32.0 3200 32.0 .32 32.0 ..32 32.0 32.0 ازغد

 32.0 32.0 3230 ..32 32.0 ..32 ..32 32.0 3230 اسالمرود

 32.0 32.0 32.0 ..32 ..32 32.0 32.0 3200 .320 جاغرق

 32.0 32.0 3200 32.0 ..32 32.0 ..32 32.0 32.0 حصارگلستان

 ..32 32.0 3230 32.0 .32 32.0 ..32 32.0 32.0 دهبار

 32.0 32.0 3230 32.0 .32 ..32 32.0 32.0 32.0 کنگ

 32.0 32.0 32.0 ..32 32.0 ..32 32.0 32.0 32.0 مایان سفلي

 32.0 32.0 3200 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 مایان وسطي

 ..32 32.0 3230 32.0 .32 ..32 ..32 32.0 32.0 مایان علیا

 32.0 32.0 .320 ..32 32.0 ..32 ..32 32.0 .320 مغان

 32.0 32.0 32.0 32.0 .32 ..32 ..32 32.0 32.0 نقندر

 32.0 32.0 3230 ..32 32.0 32.0 32.0 3230 .32 سربرج

 

های طبیعي و فرهنگي، مراکز  ت شاخص توزیع فضایي جاذبهمیزان اهمیسان، طبق نظر کارشنا

باشند و پس از آن مراکز بهداشتي و  مياقامتي و حمل ونقل به ترتیب اولویت اول تا سوم 

ت هستند و سپس تاسیسات و امکانات ساختماني، مراکز میدرماني و سیستم بهداشتي دارای اه
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های بعدی قرار دارند. دراین مطالعه برای تعیین  در اولویت ياطالع رساني و خدمات پذیرای

گیری چند معیاره استفاده شده است. از فرایند  ممیوزن هر یک از شاخص ها از سامانه تص

تي میک 3مقایسات زوجي معیارها با استفاده از یک جدول( AHPسلسله مراتبي ) تحلیلي

یژه بر پایه مقایسه های زوجي و با صورت گرفت سپس برای وزن معیارها از روش بردار و

 استفاده گردید.  Expert choiceاستفاده از نرم افزار  

                  بر اساس    تعیین وزن هر یک از شاخص ها       .1
 های ماتریس : وزن شاخص 5جدول شماره
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 32300 32300 32300 32.00 32300 32.30 0..32 .3230 32.00 وزن

در وضعیت مطلوبتری قرار  415/4ابرده علیا و مغان با امتیاز به لحاظ مراکز اقامتي، جاغرق، 

در وضعیت نامناسبي  422/4 دارند و گراخک، دهنو و مایان وسطي، دهبار و چاهشک با امتیاز

 422/4 ستاهای دیگر قرار گرفته اند. و خدمات پذیرایي روستاهای جاغرق با امتیازنسبت به رو

در وضعیت مناسبي و سربرج  4332/4)ویراني( با امتیاز 2نورآباددر اولویت اول و ابرده علیا و 

در وضعیت نا مناسبي قرار دارند. و همچنین خدمات پذیرای در روستاهای مانند ازغد  4415/4

های طبیعي و گردشگری باالی هستند سطح نامناسبي قرار دارند. و  رای جاذبهو زشک که دا

شگری در سیستم حمل و نقل در اکثر روستاها به دلیل نزدیک بودن به شهر و قطب گرد

و مراکز بهداشتي درماني نیز در همه این روستاها تا حدودی در  وضعیت مناسبي قرار دارند

و  4331/4 تاسیسات و مراکز ساختماني، مایان سفلي با امتیاز یک سطح قرار گرفته اند. به لحاظ

نو، اسالم رود و سربرج با امتیاز ، در سطح باالیي و ده4325/4مایان وسطي و ابرده علیا 

ی در روستای مراکز تجار .تری نسبت به روستاهای دیگر قرار دارند در سطح پایین 4334/4

در سطح پاییني قرار  442/4و اکثر روستاها با امتیاز  حدر باالترین سط 4111/4مغان با امتیاز 

اسبتری و سرآسیاب با در وضعیت من 4255/4 دارند. و سیستم بهداشتي در مایان سفلي با امتیاز

اند و سیستم اطالع رساني روستاهای سربرج و  در وضعیت نا مناسبي قرار گرفته 4435/4امتیاز 

نورآباد)ویراني( و زشک با زان در وضعیت نامناسبي و می با کمترین 4431/4 اسالمرود با امتیاز
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ت میدر این راستا شاخص های دارای اه اند. در وضعیت منا سبي قرار گرفته 4331/4امتیاز 

ضرب مقادیر استاندارد هر  حاصل( vبیشتر از وزن باالتری برخوردارند. در واقع ماتریس )

 باشد ميشاخص در اوزان مربوط به خود 

  
 ممی: وزن دادن به ماتریس تص 2شماره  جدول
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 323.00 323.00 323300 323000 323.00 323.30 323.00 .323.0 323000 3نورآباد

 323.00 323.00 323300 323000 323.00 323.30 323.00 .323.0 323000 2نوراباد

 .323.0 323.0 323300 323000 323.00 323.30 0..323 323300 0..323 گراخک

 323.00 323.00 323.30 .32300 323.00 323.00 3230.0 0..323 323000 حصارسرخ

 323300 323300 323300 3230.0 .323.0 323.30 323.00 323300 323.00 سرآسیاب

 .323.0 323.0 323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 0..323 323.00 چاه خاصه

 .323.0 0..323 323300 3230.0 .323.0 323.30 ...323 0..323 0..323 چاهشک

 ..323 0..323 323300 .32300 ..323 323.30 323.0 .32330 0..323 دهنو

 323.00 0..323 323.00 .32300 323.00 323.30 323.00 323300 323.00 زشک

 323.00 0..323 323.30 3230.0 323.00 323.00 323.00 .323.0 .32300 لیاابرده ع

 .323.0 0..323 323.00 323000 .323.0 323.30 323.00 323300 323000 ازغد 

 323300 0..323 323300 323000 ..323 323.00 323.00 323300 0..323 اسالمرود

 323.00 0..323 323.30 323000 323.00 323.00 3230.0 0..323 .32300 جاغرق

 ...323 0..323 323.00 3230.0 323.00 323.30 323.00 323.00 323000 حصارگلستان

 .323.0 0..323 323300 .32300 .323.0 323.00 323.00 0..323 0..323 دهبار

 ..323 323.00 323300 .32300 .323.0 323.00 ...323 323.0 323000 کنگ

 ..323 323.00 323.30 323000 323.00 323.00 3230.0 323300 323.00 مایان سفلي

 323.00 323.0 323.00 .32300 323.00 323.30 3230.0 .32330 0..323 مایان وسطي

 .323.0 323.00 323300 .32300 .323.0 323.00 323.00 323300 323.00 مایان علیا

 ..323 0..323 323000 323000 ...323 323.00 323.00 323.00 .32300 مغان

 323.00 323.00 323.30 3230.0 .323.0 323.00 323.00 .323.0 323000 نقندر

 323300 .323.0 323300 323000 ..323 323.30 323.00 323300 323.00 سربرج
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 : گزینه ایده ال مثبت ومنفي 5جدول شماره 
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 323.00 323.00 323000 323000 323.00 323.00 3230.0 0..323 .32300 حداکثر

 323300 323300 323300 323.00 ..323 323.30 0..323 323300 0..323 حداقل

ن شهرستا یهاا استفاده از تکنیک تاپسیس روستابا توجه به امتیازات، و وزن هر شاخص و ب

بندی شد.  های گردشگری، به شرح جدول زیر اولویت ساختبه لحاظ تسهیالت و زیربینالود 

باشند و چاه خاصه، دهنو  مياز این رو، روستاهای جاغرق، ازغد و مغان دارای رتبه اول تا سوم 

 و گراخک در جایگاه پاییني قرار گرفته اند.

 : و حداقل آل و آلترناتی ایدهتعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو .1

 
 آلترناتیو حداقل ةآلترناتیو حداقل، تقسیم بر مجموع فاصلة تعیین ضریبي که برابر است با فاصل .5

 شود. ميزیر محاسبه  ةنشان داده و از رابط که آن را با آلترناتیو ایده آل  ةو فاصل

 
 زان       می. رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس 2

Siبه اندازه فاصله از ایده ال مثبت : محاس 3جدول شماره 
+
Siو ایده ال منفي  

-
و نزدیکي به راه حل  

 *Ciایده ال 

Si روستا
+

 Si
- Ci* بندی روستا رتبه 

 رتبه اول 3200 323000 ..323 جاغرق

 رتبه دوم  320300 .32300 323.00 ازغد

 رتبه سوم 320000 323000 323.00 مغان

 رتبه چهارم 320000 323000 .323.0 ابرده علیا

 رتبه پنجم 320.00 323000 3230 زشک

 رتبه ششم 320.00 .32300 .3230 مایان وسطي

 رتبه هفتم  3203.0 323000 323.00 نقندر

 رتبه هشتم 320000 .32300 323.00 حصارگلستان

 رتبه نهم .32000 323000 323000 کنگ

 رتبه دهم  320000 323000 3230.0 مایان سفلي
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 رتبه یازدهم .32000 323000 323000 2ادنوراب

 رتبه دوازدهم ..3200 .32300 323000 3نورآباد

 رتبه سیزدهم 320.00 .32300 323000 دهبار

 رتبه چهاردهم 320.0 323000 323000 مایان علیا

 رتبه پانزدهم .32030 323000 323000 حصارسرخ

 رتبه شانزدهم .32003 .32300 323000 سربرج

 رتبه هفدهم 320.30 323000 323030 روداسالم

 رتبه هجدهم 320000 323.0 32300 چاهشک

 رتبه نوزدهم 320000 323.0 323030 سرآسیاب

 رتبه بیستم 320300 323.00 32300 چاه خاصه

 رتبه بیست و یکم 32.000 323.30 323000 دهنو

 رتبه بیست ودوم 00..32 323.00 .32300 گراخک

 

مورد مطالعه با استفاده از معیارهای انتخابي در نرم  ةیابي محدود ایج تحقیق، مکانبا توجه به نت

با استفاده از وزنهای حاصل از روش سلسله   ميهای رقو گذاری الیه و  روی هم( GISافزار)

مناطق مناسب گردشگری به لحاظ  ،  و تاثیرگذاری هر یک از شاخص ها(AHPمراتبي)

 ت، اقامتي و حمل ومیکه باالترین شاخص به لحاظ اه ص شدها مشخ تسهیالت و زیرساخت

رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس ترین شاخص پذیرایي و اطالع رساني ودر نهایت  نقل و پایین

؛ 51/4-21/4مطلوب ؛21/4-51/4 کامال مطلوبدسته طبقه بندی شد که پهنه  5به   *Ciزان مي

که روستاهای  21/4-11/4؛ و بسیار نامطلوب11/4-11/4؛ نامطلوب 11/4-51/4نسبتا مطلوب 

 .اند ترین و گراخک و دهنو در ردیف نامناسبترین روستاها قرار گرفته جاغرق، ازغد و مغان مناسب

 

  
 : سیستم حمل ونقل1نقشه شماره  : مراکز اقامتي2نقشه شماره 
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 ني: مراکز بهداشتي درما5نقشه شماره  : خدمات پذیرایي1نقشه شماره

  
 : مراکز تجاری3نقشه شماره  : تاسیسات زیر ساختي5نقشه شماره 

  
 ها : جاذبه34نقشه شماره  : مراکز اطالع رساني3نقشه شماره 

 

 

 : سیستم بهداشتي33نقشه شماره 

 



7931بهار و تابستان  ،هجده ، شمارهنهماندیشه جغرافیایی، سال  17

 
 های گردشگری شهرستان بینالود : مناطق مناسب مکان32نقشه شماره 

یابي توسعه گردشگری براساس مدل تحلیل  مستعد برای مکان : شناسایي فضاهای5جدول شماره 

 GISو تاپسیس در محیط  AHP مراتبي سلسله

 طبقه نوع فضاها دامنه سطح(Km2) درصد

 3 بسیار نامطلوب 11/4-21/4 5/21 45/2

 2 نامطلوب 11/4-11/4 1/352 3/31

 1 نسبتا مطلوب 51/4-11/4 3/111 3/23

 1 لوبمط 21/4-51/4 2/221 1/52

 5 کامال مطلوب 51/4-21/4 5/11 55/1

 جمع - - 2/3331 344

 
 

 گیری نتیجه

همان گونه که ذکر شد تحقیقات قبلي با تحقیق حاضر نتایج متفاوتي داشته است از جمله: 

زاده و  (، ابراهیم3132(، صدر موسوی و دخیلي کهنموئي)3131زاده و همکاران) ابراهیم

های فراوان  منابع و  دهد که علیرغم وجود جاذبه ميها نشان  افتهنتایج ی (،3131) همکاران

ها و امکانات موجود  هاو قابلیت مناطق، استفاده بهینه از پتانسیلتسهیالت گردشگری در این 

ها فاقد تسهیالت الزم برای  نهمیآید یا در اغلب ز ميهای گردشگری به عمل ن گردشگری مکان

ابي تسهیالت به ارزی( 3134ضرابي و همکاران) باشد. ميجذب رضایت گردشگران 
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ها  نهمیمکان های گردشگری مورد بازدید گردشگران، در بیشتر زاند و  گردشگری نیز پرداخته

  .دارای امکانات الزم برای جذب گردشگران بوده است

ضمن اشاره به ضرورت پرداختن مالحظات فضایي گردشگری، بر غنای  (3333))درگ  

نه برنامه ریزی مقصد از دیدگاه میده و مدلي بر اجزای سازمان فضایي در زگردشگری کوشی

پنج عنصر کلیدی راشناسایي کرده که ارتباط بین آنها  (2442)گان  فضایي ارائه نموده است.

باید در برنامه ریزی مقصد مورد توجه خاص قرارداد، عبارتند از مرزهای منطقه ای مشخص و 

ي از بازار و کریدورهای حمل و نقل داخلي، مجموع جاذبه های قابل تعریف، امکان دسترس

محلي، نواحي خارج جاذبه ای و مبادی ورودی به منطقه برای توسعه موفق گردشگری، وجود 

زیر ساخت های مناسب ضروری است، بویژه مناطق روستایي که اغلب زیر ساخت های 

رود. نتایج حاصل از مکان یابي  يممحدودی دارند وجود و گسترش آن، عامل حیاتي به شمار 

، طبق نظر متخصصان (AHP) محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي

معیارهای انتخاب شده وزن  (Expert Choiceوکارشناسان با کمک گرفتن از نرم افزار)

دی مناطق دهي و اولویت بندی گردید. درانتها با استفاده از تکنیک تاپسیس، اولویت بن

شهرستان بینالود به لحاظ تسهیالت و زیرساخت های توسعه گردشگری مورد سنجش قرار 

 گرفت. 

برای نقشه سازی و تجزیه تحلیل داده های ( ArcGIS)ی افزار نرم محیط در این تحقیق از

نمایشي اطالعات و تلفیق الیه ها به منظور پهنه های مستعد گردشگری استفاده شده است. 

درصد از  2کیلومتر مربع،  5/21با بر اساس نتایج بدست آمده مناطق بسیار نامطلوب  همچنین

کل اراضي کمترین مساحت اراضي شهرستان بینالود را به خود اختصاص داده است پهنه 

  3/111 با از کل اراضي و پهنه نسبتا مطلوب درصد 31کیلومترمربع  1/352 با نامطلوب

 1/52)مترمربع کیلو 2/221 با شترین مساحت را اراضي مطلوبدرصد و بی 3/23کیلومترمربع 

یابي  درصد اراضي مکان 55/1کیلومترمربع  55/11اراضي کامال مطلوب  ( و درنهایتدرصد

 گیرد.  ميمراکز گردشگری منطقه را در بر 

های طبیعي، فرهنگي مهمترین عامل در مکان گزیني و پس از آن مراکز اقامتي و حمل  جاذبه

)مراکز بهداشتي درماني، سیستم   ها ت قرار گرفته اند. بقیه شاخصمیدر درجه دوم اه ونقل

های  بهداشتي، مراکز تجاری، تاسیسات، مراکز اطالع اطالع رساني، مراکز پذیرای( در رتبه
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بعدی قرار داشته اند. با توجه به معیارهای تدوین شده در منطقه مورد مطالعه، بیشتر روستاها 

های گردشگری، مراکز اقامتي و پذیرایي  در  سطح نازلي وجود دارد.  ها و پتانسیل بهدارای جاذ

های روستایي وبین روستایي(، در اکثر روستاها به دلیل نزدیک بودن  )راه و سیستم حمل و نقل

به شهر و قطب گردشگری در وضعیت مناسبي قرار دارند. سیستم بهداشتي و مراکز بهداشتي 

همه این روستاها تا حدودی در یک سطح قرار گرفته و دارای مرکز بهداشت اند درماني نیز در 

و اغلب مناطق فاقد مراکز تجاری و بازارهای گردشگری هستند. و به لحاظ تاسیسات زیر بنایي 

 برخي مناطق فاقد گاز لوله کشي و مراکز اطالع رساني تا حدودی در وضعیت مناسبي قرار دارد.   

رای جاذبه طبیعي فراواني است در پهنه اراضي کامال مطلوب قرار گرفته است. روستای ازغد دا

با توجه به وجود جاذبه طبیعي باال در روستاهای دهبار و مایان علیا، در پهنه نسبتا مطلوب قرار 

تر از روستاهای دهبار و  گرفته است و جاغرق و ابرده علیا و مغان شاخص جاذبه طبیعي، پایین

های مانند اقامتي و حمل ونقل و پذیرایي در سطح باالتری  قرار گرفته ولي شاخص مایان علیا،

های مناسب، در پهنه کامال مطلوب قرار  ساختبه لحاظ تسهیالت و زیر قرار گرفته است و

گرفته است و دهنو و گراخک از لحاظ  معیارهای گردشگری بخصوص جاذبه در سطح پاییني 

ت آنها در میهایي که ذکر شد به نسبت  درجه اه ن همه شاخص. در نظرگرفتاند قرار گرفته

 ای داشته است.  تاثیر عمده یابي مناطق مناسب گردشگری و جذب گردشگرمکان 

 تواند تسهیل کننده باشد: های گردشگری راهکارهای زیر مي برای استفاده بهینه از زیرساخت

 اختصاص دادن خدمات  ت دادن به مناطق روستایي و گسترش صنعت گردشگری ومیاه

 هایي که مستعد گردشگری هستند.  و تسهیالت بهینه به مکان

 هایي ت شاخصمیارائه خدمات و امکانات و مورد نیاز گردشگری، با توجه به درجه اه

 درماني در انتخاب مکان گردشگری.  -مانند اقامتي، حمل و نقل و بهداشتي 

 مناطق روستایي که مستعد گردشگری   ميدر تما )گازرساني(اختصاص تاسیسات زیربنایي

 .هستند

  ایجاد مراکز تجاری و بازارهای گردشگری در مناطق روستایي که در جذب گردشگر

 ای داشته است.تاثیر عمده
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Optimized Location for Tourism Facilities & Infrastructure in Rural 

Regions (Case Study: Binaloud County) 
 

Abstract 

Tourism development in rural regions constitutes a basic element and a 

solution for saving villages from poverty, immigration, social and 

economic problems. Many researchers have given opinions about 

presenting tourism and its elements. Rendering a supply-orientated 

perspective, they consider tourism involving attractions, transportation, 

settlements, supporting facilities and infrastructure. The main purpose of 

this research is, while recognizing criteria of natural and unnatural 

indexes affecting determining the effective location for future 

development of the region under study and their effects, the restrictions 

and restrictive indexes in the process of prospective development. Paying 

attention to extension of the facilities and infrastructure is important 

because the attractions by themselves do not lead to establish tourism 

industry and its activities. In analytical and descriptive methodology of 

research with field perceptions-based applied aim and paramedics’ 

opinions towards formulating theoretical fundamentals, library and 

internet information have been also used. By means of the weights 

obtained from analysis hierarchical method (AHP) and ranking in 

TOPSIS model the regions prone to develop Distinguished Binaloud 

Tourism Region project were classified into five categories: "quite 

desirable", "desirable", "fairly desirable", "undesirable" and "quite 

undesirable". In addition, the results show that quite undesirable places 

include only 2% of the total lands (min) of Binaloud, undesirable 13%, 

fairly desirable 28.83%, desirable 52.26% (max), and quite desirable 

involves 3.75% of the total area of Binaloud. Thus, natural and cultural 

attractions are important factors in location of tourism facilities and 

infrastructure; after that residential centers and transportation rank 

second, and the other indexes (health centers, toilets, commercial malls, 

installations, information centers, reception centers) are among the next 

rankings.  

Key word: Rural tourism, Facilities, Location, Reception centers, 

Binaloud County. 


