پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،دورة  ،47شماره  ،2تابستان 1394
ص317-332 .

تعيين قابليت و توان بومشناختي شهرستان رودان بهمنظور کاربري طبيعتگردي با
استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره
ابراهیم شاکریزاده  ـ کارشناس برنامهریزی و بودجه معاونت برنامهریزی استانداری هرمزگان ،معاونت برنامهریزی استانداری هرمزگان
فاطمه مهدوی ـ کارشناسارشد محیطزیست بندرعباس ،ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
پذیرش مقاله 1392/10/28 :تأیید نهایی1393/11/30 :

چکيده
اين مقاله به بررسي ظرفيت و توان بومشناختي شهرستان رودان براي کاربري طبيعتگردي و انتخاب مناسبترين
مکانهاي توسعة آن با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره 1ميپردازد .براي اين منظور ،با شناسايي  11معيار
و  36زيرمعيار و ارزيابي آنها با استفاده از روش دلفي 9 ،معيار و  28زيرمعيار بـهعنـوان معيارهـاي مـورد بررسـي
انتخاب شد .سپس با استفاده از روش تحليل سلسلهمراتبي 2و با بهرهگيري از نرمافزار  EC3معيارهاي انتخابشده
وزندهي و اولويتبندي شد و در نهايت ،نقشة اليههاي مکاني براي معيارهاي گزينششده با استفاده از نـرمافـزار
 ArcGIS10در محيط  GISتهيه و پس از اعمال ضريب اهميت ،رويهمگذاري و تلفيـق و منـاطق مسـتعد توسـعة
طبيعتگردي شناسايي شد .نتايج نشان داد که مناطق داراي درجة توان اندک با  141323/5هکتار و  43/4درصـد
از کل اراضي ،بيشترين مساحت اراضي را در شهرستان رودان بهخود اختصاص داده است 9/1 .درصـد از مسـاحت
کل شهرستان شامل  29711/3هکتار داراي توان زياد 57327/9 ،هکتار از سطح شهرستان معـادل  17/6درصـد
داراي توان متوسط و حدود  97344/4هکتار معادل  29/9درصد آن ،اراضي فاقد توان براي توسعة طبيعـتگـردي
است.

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

مقدمه
گردشگری فرایندی است که از دیرباز با شکلهای خاص خود بهمن ـور تـأمین نیازهـای روانـی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی انسانها وجود داشته است .یکی از شاخههای روبهرشد این صنعت ،طبیعتگـردی (اکوتوریسـم) اسـت .امـروزه،
گردشگری به یکی از اهرم های اصلی توسعة اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شده است (بحرینی،
 .)34 :1383گردشگری در مناطق باید بر پایة توسعة پایدار باشد تا ضمن حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی منطقـه در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09177612303 :

 E- mail: a_shakerizade@yahoo.com

)1. Multiple Attribute Decision Making (MADM
)2. Analytical Hierarchy process(AHP
3. Expert Choice

پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،دورة  ،47شماره  ، 2تابستان 1394

318

کنار استفاده عقالیی از منابع طبیعی ،طبیعت مورد ن ر را نیـز محاف ـت کنـد .توسـعة طبیعـتگـردی همگـام بـا تـوان
محیط زیستی سرزمین ،ابزار و راهکار ا ربخشی در توسعة پایدار ،ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعـی
است (سلمانماهینی و همکاران.)128 :1388 ،
در دوران کنونی ،در پی بروز بحرانهای زیستمحیطی ،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعة پایـدار،
الزم است برنامهها بر اساس شناخت و ارزیابی توان بومشناختی باشد تا هم بهرهبرداری در خور و مستمر از محیط صورت
گیرد و هم ارزشهای طبیعی محیط حفظ شود .از ایـن رو ،پـی ،از تـدوین راهکارهـای توسـعه و اجـرای برنامـههـای
اقتصادی -اجتماعی ،بررسی جغرافیایی منطقه و شناخت توانهای محیطی آن و سپس تعیین توان بومشناختی سـرزمین
برای کاربریهای مختلف و با هدف بهرهبرداری مستمر با کمترین تخریب و حفظ محیطزیست ،ضرورتی اجتنـابناپـذیر
است .توان بومشناختی سرزمین به برنامهریز امکان میدهد تا بر اساس توانهـای منطقـه ،جهـت و راهکارهـای توسـعة
منطقه را مشخص کرده ،برنامهای متناسب با شرایط منطقه عرضه کند .ارزیابی توان بومشـناختی گـامی مـر ر و ابـزاری
مناسب برای هدایت فعالیتها و کاربریهای جاری در سرزمین بهسـوی توسـعهای پایـدار اسـت (رنجبـری و همکـاران،
.)200 :1388
مینووا 1و فوآ )2004( 2با استفاده از روش تصمیمگیری يندمعیاره و تجزیه و تحلیل خوشـهای و اسـتفاده از سـامانة
اطالعات جغرافیایی بهمن ور حفاظت از طبیعت ،به برنامهریزی مناطق جنگلی منطقة کینابالو کشور مالزی پرداختنـد و در
نهایت ،دو منطقة با ارزش حفاظتی را انتخاب کردند .اوکی )2005( 3نیز با استفاده از روش تصمیمگیـری ينـدمعیـاره بـه
بررسی مکانهای مناسب گردشگری در جنگلهای ایگنیدای استان کیرکالری واقع در شمال غربی ترکیه بر اسـاس 28
معیار پرداخت و در نهایت ،نوزده محدوده را مناسـب توسـعة گردشـگری تشـخیص داد .وی گزینـههـای اسـبسـواری،
تیراندازی ،ورزشهای آبی و ماهیگیری را مناسبترین گزینههای توسعة گردشگری دانست .تسور 4و همکاران ( )2006با
استفاده از روش دلفی ،معیارهای ارزشیابی را برای محوطههای گردشگری شناسایی کرده ،پس از مصاحبه با افراد محلی،
جهانگردان و مدیران ،سامانة معیارهای طبیعتگردی پایدار را بهمن ور مدیریت محوطههای گردشگری در تایوان تعریـف
کردند .بندر )2008( 5با استفاده از روش دلفی و ترکیب خطی وزنـی ،معیارهـا و شـاخصهـایی را بـرای ارزیـابی مقاصـد
طبیعت گردی در ویرجینیای آمریکا تعیین کرد .نتایج تحقیق در نهایت به ایجاد سامانة ارزیـابی نـهمعیـاره بـرای ارزیـابی
شرایط مقصد گردشگری و سامانة هفتمعیاره برای ارزیابی نحوة مدیریت مقصد گردشگری منجر شد .عفت 6و هگـزی
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1. Minova
2. Phua
3. Ok
4. Tsaur
5. Bender
6. Effat
7. Hegazy
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( )2009منطقة سوئز واقع در کشور مصر را با استفاده از روش تصمیمگیری يندمعیـاره و الگـوهـای کـارتوگرافی ،بـرای
توسعة گردشگری پهنهبندی کردند و در نهایت ،نقشة مکانهای مناسب گردشـگری را در سـه قسـمت توسـعة دریـایی،
سیاحتی و فرهنگی ترسیم کردند .بابایی کفاکی و همکاران ( )2009ارزیابی توان بومشناختی دههزار هکتار از جنگلهـای
شهر بن واقع در استان کردستان را با استفاده از روش تصمیمگیری يندمعیارة مبتنی بر سامانههای اطالعـات جغرافیـایی
بررسی کردند .نتایج نشان داد که این منطقه دارای قابلیت جنگلکاری ،مرتعداری ،طبیعتگردی ،زنبورداری ،زراعت دیم،
زراعت آبی ،باغبانی و کشاورزی گسترده است و بهطور تقریبی در بی ،از  70درصد از سطح این محدوده ،کاربری فعلـی
اراضی بر مبنای شاخصهای بومشناختی نبوده ،با قابلیتهـای آن مطابقـت نـدارد .پیرمحمـدی و همکـاران ( )1387بـه
ارزیابی توان بومشناختی سامانعرفيمحاجی از جنگل کاکارضـا (اسـتان لرسـتان) بـا اسـتفاده از الگـوی گردشـگری و
بهرهگیری از سامانة اطالعات جغرافیایی برای کاربری طبیعتگردی پرداختنـد و در نهایـت ،ایـن محـدوده را بـه نـواحی
حفاظتی ،تفر متمرکز طبقة اول ،تفر متمرکز طبقة دوم ،تفر گستردة طبقة اول و تفر گستردة طبقة دوم تقسیمبندی
کردند.
روشهای مختلفی برای شناسایی و بررسی قابلیتها و توانهای محیطی منطقه وجود دارد که با توجه به تأکید بـر
تحلیلهای ن اممند و عدم توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق و همچنین بهلحاظ استفاده از شاخصهای انـدک
در ارزیابی و حصول نتیجه ،روشهای کاملی نیستند و نتایج آنها از ن ر توسـعهای و آمایشـی ،دور از انت ـار و غیرواقعـی
است .یکی از مهمترین روشهای نسبتاً کامل و دارای مزیت نسبی بهلحاظ توجه به شاخصهای متعدد در تصمیمگیری،
روش تصمیمگیری يندمعیاره است؛ در این روش ،با استفاده از شاخصهای متعدد تصمیمگیری که بر اساس ن ـر افـراد
خبره و صاحبن ر بهدست میآید ،مکانهای دارای توان و قابلیت شناسایی میشود.
برخورداری شهرستان رودان از قابلیتها و ظرفیتهـای زیـاد طبیعـتگـردی و همچنـین توجـه بـه توسـعة پایـدار
شهرستان با تأکید بر توان محیطی منطقه که عالوه بر حفظ منابع طبیعی و محیطزیست ،تأ یر بسزایی بر ایجاد اشتغال و
بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارد ،ما را بر آن داشت که به بررسی توان بومشناختی شهرسـتان رودان بـهمن ـور توسـعة
گردشگری بهویژه طبیعتگردی بپردازیم .برای این من ور ،با استفاده از روش تصمیمگیری يندمعیاره ،توان بـومشـناختی
شهرستان رودان بررسی و در نهایت ،مکانهای مناسب توسعة طبیعتگردی پیشنهاد میشود.

مواد و روشها
محدودة پژوهش
محدودة این پژوه ،شهرستان رودان واقع در شرق استان هرمزگان است کـه در مختصـات جغرافیـایی  56درجـه و 50
دقیقه تا  57درجه و  29دقیقة طول شرقی و  27درجه و  5دقیقه تا  27درجه و  59دقیقة عرض شمالی قرار دارد .فاصـلة
شهر رودان (مرکز شهرستان) تا بندرعباس (مرکز استان) ،حدود  100کیلومتر اسـت .ایـن شهرسـتان مسـاحتی برابـر بـا
 3044/4کیلومترمربع داشته ،دارای  4بخ 3 ،،شهر و  10دهستان است .شکل  1موقعیت شهرستان رودان و تقسـیمات

پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،دورة  ،47شماره  ، 2تابستان 1394

320

کشوری آن را در استان هرمزگان نشان میدهد .شهرستان رودان بهعلت برخورداری از جلگهها و دشتهـای حاصـلخیز،
خاک مناسب و منابع آبی شیرین و دایمی ،یکی از قطبهای اصلی کشاورزی استان محسوب میشود .وجود رودخانههای
دایمی ن یر رودخانة آبنما ،جغین و آبشارهای طبیعی مانند فربوری ،کرون و دیگر عـوارض طبیعـی ،ایـن شهرسـتان را از
دیگر شهرستانهای استان متمایز کرده است .پوش ،گیاهی در این شهرستان با توجه به مقدار بارنـدگی سـالیانة آن ،تـا
حدودی غنیتر از دیگر شهرستانهاست و عرصههای جنگلی فراوانی در این شهرستان مشاهده میشود .ایـن شهرسـتان
دارای  175هزار و  42هکتار عرصة جنگلی و حدود  15هکتار پارکهای جنگلی طبیعی است .بـهدلیـل برخـورداری ایـن
شهرستان از آبوهوای مناسب ،زندگی جانوری در آن دارای تنوع بیشتری در قیاس با دیگر شهرستانهای استان است و
از گونههای جانوری آن میتوان به پلنگ ،خرس سیاه ،جبیر ،کل و بز ،قوچ و می ،،شغال ،گرگ و  ....اشاره کـرد .وجـود
مکانهای تاریخی همانند قلعة کمیز ،سنگنبشتههای بادافشان و اماکن مذهبی همانند امامزاده سیدسلطانمحمد از دیگر
ویژگیهای تاریخی این شهرستان بهشمار میرود.

شکل  .1موقعيت شهرستان رودان در استان هرمزگان

روش تحقيق
ماهیت و روش این تحقیق از ن ر مبانی ن ری ،جزء تحقیقات توصیفی بهشمار میرود و از لحـاظ ا ـر و ارتبـاط ،از نـوع
کاربردی است؛ بر این اساس ،مراحل تحقیق بهشرح ذیل است:
الف) شناسايي و گزينش معيارهاي توسعة گردشگري

برای دستیابی به معیارهای مناسب گزین ،مکانهای گردشگری ،ابتدا معیارهای گوناگونی که مراجـع مختلـف داخلـی و
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خارجی در گزین ،این مکانها استفاده کرده بودند ،با مرور اسنادی جمعآوری شد .بر این اساس ،تعداد  11معیار اصـلی و
 36زیرمعیار بر اساس پژوه،های براون 1و همکاران ( ،)2001نوری 2و همکاران ( ،)2007کیتسو 3و همکاران (،)2002
باتاياریا 4و همکاران ( ،)2004مخدوم ( ،)1382دانهکار و همکاران ( ،)1385فلچر )2001( 5و اردکانی ( )1386انتخاب شد
و در قالب پرسشنامة دلفی 6برای اظهار ن ر در اختیار متخصصان قرار گرفت .سپس این پرسشنامه بهمن ور تکمیل توسط
جامعة هدف ،برای  39تن از متخصصان دانشگاهها ،مرسسههای علمی و دستگاههای اجرایی مربوط ارسال شد .جدول 1
عدة افراد متخصص را به تفکیک مدرک تحصیلی و نوع آن نشان میدهد .پرسشـنامههـای تکمیـلشـده بـا اسـتفاده از
نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد و معیارهای نهایی توسعة طبیعتگردی مشـتمل بـر  9معیـار اصـلی و  28زیـرمعیـار
شناسایی و تدوین شد .جدول  2معیارها و زیرمعیارهای نهایی گزین،شده بـرای توسـعة گردشـگری شهرسـتان رودان و
اهمیت نسبی آنها را نشان میدهد.
جدول  .1تعداد و نوع مدارک تحصيلي افراد متخصص

عنوان مدرک

ردیف

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

4

2

6

3

1

5

1

2

4

1

2

1

منابع طبیعی و آبخیزداری (مرتعداری ،جنگلداری و آبخیزداری)

2

کشاورزی (زراعت ،باغبانی و خاکشناسی)

1

3

جغرافیا ( جغرافیای طبیعی و اقلیمشناسی)

1

4

اقتصاد

1

5

سنج ،از دور

1

1

6

برنامهریزی گردشگری

5

6

7

برنامهریزی توسعه

1

1

8

برنامهریزی رفاه اجتماعی

2

2

9

برنامهریزی منطقهای

10

محیطزیست

11

شهرسازی

1

1

5

2

2

3

9

1
جمع

4

24

1
11

39

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. K. Brown
2. J. Nouri
3. D. Kitsiou
4. Bhattacharya
5. S. Fletcher
6. Delphi Method
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جدول  .2معيارها و زيرمعيارهاي نهايي و اهميت نسبي آنها در روش دلفي

ردیف

معیار

اهمیت نسبی

اهمیت نسبی

زیرمعیار

معیار (درصد)

زیرمعیار
(درصد)

1

آبوهوا و اقلیم

68

مقدار متوسط دما (سلسیوس)

65

2

منابع آب

69

مقدار آبدهی يشمه یا ياه منطقه (لیتر بر انیه)

67

پوش ،گیاهی

69

درصد پوش ،گیاهی

65

جنگل و بیشه (وسعت)

66

حیاتوح ،و زیستگاه

60

کانونهای تجمع حیات وح( ،تعداد لکه)

65

6

غار

55

7

کوهستان

57

دشت (وسعت)

54

يشمهسار

65

10

آبشار

68

11

رود دایم و رودخانهها

70

12

مکانهای مذهبی (تعداد)

54

مکانهای تاریخی -باستانی (تعداد)

66

باغها و مزارع (سطح در هکتار)

58

15

سدها (تعداد)

53

16

راه دسترسی

76

17

مخابرات (شبکة انتقال)

59

18

برق (شبکة انتقال)

63

19

آب و فاضالب (شبکة انتقال و جمعآوری)

54

مراکز بهداشتی و درمانی (تعداد در کیلومترمربع)

63

21

اقامتگاه

71

22

رستوران

64

23

پایانة مسافری

57

24

پاسگاه انت امی

57

سکونتگاههای شهری

51

سکونتگاههای روستایی

54

فصل گردشگری

73

گردشگری در شب یا روز

51

3
4
5

8
9

13
14

20

25
26
27
28

منابع تفرجی طبیعی

مکانهای تفرجی انسانی

زیرساختهای گردشگری

77

64

72

سکونتگاههای انسانی

50

زمان گردشگری

63
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ب) ايجاد ساختار سلسلهمراتبي و تعيين وزن نسبي معيارها

برای ایجاد ساختار سلسلهمراتبی ،با استفاده از معیارهای اصلی و زیرمعیارهای آنها ،درخت سلسلهمراتبی تدوین و در گـام
بعدی با استفاده از روش ماتریس و مقایسههای زوجی ،اهمیت نسبی معیارها و زیـرمعیارهـا مشـخص شـد و بـرای ایـن
من ور ،ابتدا پرسشنامة مبتنی بر ماتریس مقایسههای زوجی تدوین و برای اظهار ن ر در اختیار متخصصـان قـرار گرفـت
(قدسیپور .)1387 ،سپس اطالعات پرسشنامههای جمعآوریشده در نرمافـزار  Expert Choiceوارد و مقـدار سـازگاری
آنها بررسی شد .با در ن ر گرفتن وجـود سـازگاری در قضـاوت کارشناسـان و ترکیـب آنهـا بـا روش میـانگین هندسـی
پرسشنامهها ،وزن نسبی معیارها مشخص شد .بر اساس محاسبههای انجامگرفته ،مقدار سازگاری بهدسـتآمـده 0/0037
است و از این ن ر ،پرسشـنامههـای تکمیـلشـده از سـازگاری خـوبی برخـوردار اسـت .شـکل  2وزن نسـبی معیارهـای
محاسبهشده با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceرا نشان میدهد.

شکل  .2وزن نسبي معيارهاي محاسبهشده با استفاده از نرمافزار Expert Choice

ج) برآورد معيارهاي اصلي و فرعي

اندازهگیری معیارهای اصلی و فرعی بهمن ور تعیین توان بومشناختی شهرستان رودان ،از اصلیترین مراحل تحقیق است
که پس از انتخاب معیارهای اصلی و فرعی و طی مراحل مربوط در گزین ،و بهدست آوردن وزن نسبی آنهـا در مراحـل
قبلی ،انجام می گیرد .با توجه به نوع معیارها از ن ر مکانی و غیرمکانی ،تهیة نقشة هر معیار با استفاده از دادههـای معیـار
مورد ن ر در نرمافزارهای  GISآغاز شد .در این مرحله ،با توجه به غیرمکانی بودن معیار زمـان گردشـگری ،از وزن ایـن
معیار صرف ن ر شد و بار دیگر ،وزن معیارهای مکانی دیگر با استفاده از بهنجـار کـردن دیگـر معیارهـا محاسـبه شـد و
معیارها با استفاده از وزنهای استانداردشده با یکدیگر تلفیق شد.
د) تلفيق معيارها و تعيين مناطق مستعد گردشگري

پس از اندازهگیری و تعیین معیارها ،با استفاده از وزن محاسبهشـده بـا نـرم افـزار  Expert Choiceو بـا بهـرهگیـری از
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امکانات نرمافزار  1 ArcGis10و تبدیل همة نقشهها به قالب تلفیقپذیر 2با استفاده از رابطـة ریاضـی ذیـل ،معیارهـا بـا
یکدیگر تلفیق و مناطق مناسب توسعة گردشگری تعیین شد:
R .E .T  0 / 114CL  0 / 116WR  0 / 116CO  0 / 101WL  0 / 128NR 
0 / 108HR  0 / 121FT  0 / 089HP  0 / 107T

که در آن  R.E.Tمناطق مستعد توسعة گردشگری؛  CLمعیار آبوهوا و اقلیم؛  W.Rمعیار منابع آب؛  COمعیار پوشـ،
گیاهی؛  W.Lمعیار حیات وح ،و زیستگاه؛  N.Rمعیار منابع تفرجی طبیعی؛  H.Rمعیار مکانهای تفرجی انسانی؛ F.T

معیار زیرساختهای گردشگری؛  H.Pمعیار سکونتگاههای انسانی؛  Tمعیار فصل گردشگری است.

يافتههاي پژوهش
یافتههای این پژوه ،در دو بخ ،مجزا بیان شده است؛ در بخ ،اول ،یافتههای مربوط به گزین ،معیارها و وزن نسبی
آنها و در بخ ،دوم ،یافتههای مربوط به تعیین معیارها و مناطق مستعد توسعة گردشگری بیان شده است.
الف) يافتههاي مربوط به گزينش معيارها و وزن نسبي آنها

نتایج ارزیابی معیارهای گزین،شده با استفاده از روش دلفی نشان میدهد که معیار منـابع تفرجـی طبیعـی بـا دارا بـودن
درجة اهمیت  77درصد ،بااهمیتترین معیار و سکونتگاههای انسانی با درجة اهمیت  50درصد ،کماهمیتتـرین معیـار در
بین  9معیار گزین،شده است .نتایج ارزیابی زیرمعیارهای گزین،شده نشان میدهد که زیرمعیار راه دسترسی با دارا بودن
درجة اهمیت  76درصد ،بااهمیتترین زیرمعیار و سکونتگاههای شهری و گردشگری در شب یـا روز بـا دارا بـودن درجـة
اهمیت  51درصد ،کماهمیتترین زیرمعیار در بین  28زیرمعیار گزین،شده از دیدگاه صاحبن ران است .بـر اسـاس وزن
محاسبهشده برای معیارها با نرمافزار  ،Expert Choiceمعیار منابع تفرجی طبیعی بـا دارا بـودن  12/8درصـد ،بیشـترین
وزن و معیار سکونتگاههای انسانی با وزن  8/9درصد ،کمترین وزن را دارد .همچنین ،معیار زیرساختهای گردشـگری بـا
داشتن  12/1درصد ،منابع آب و پوش ،گیاهی با وزن  11/6درصد و آبوهوا و اقلـیم بـا وزن  11/4درصـد در ردههـای
بعدی قرار دارد.
ب) يافتههاي مربوط به تعيين معيارها و مناطق مستعد گردشگري

شکلهای  3تا  11وضعیت معیارهای مکانی را در شهرستان رودان نشان میدهـد .جـدول  3سـطح اراضـی دارای تـوان
توسعة گردشگری را در شهرستان رودان نشان میدهد .همچنین ،شکل  12مناطق دارای تـوانهـای مختلـف بـهمن ـور
توسعة گردشگری شهرستان را نشان میدهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weighted Overlay
2. Raster
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شکل  .3خطوط همدماي شهرستان رودان

شکل  .4موقعيت چاههاي کشاورزي و شرب شهرستان رودان
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شکل  .5موقعيت مراکز مذهبي ،امامزادهها ،جاذبههاي گردشگري ،پاسگاه انتظامي و مراکز بهداشتي شهرستان رودان

شکل  .6مناطق کوهستاني و دشتي شهرستان رودان

تعيين قابليت و توان بومشناختي شهرستان رودان بهمنظور کاربري طبيعتگردي با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره 327

شکل  .7موقعيت چشمههاي شهرستان رودان

شکل  .8پوشش گياهي شهرستان رودان

328

پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،دورة  ،47شماره  ، 2تابستان 1394

شکل  .9اراضي کشاورزي ،باغها و نخلستانهاي شهرستان رودان

شکل  .10راههاي دسترسي شهرستان رودان

تعيين قابليت و توان بومشناختي شهرستان رودان بهمنظور کاربري طبيعتگردي با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره 329

شکل  .11سکونتگاههاي روستايي شهرستان رودان

بر اساس نقشة بهدستآمده 29711/3 ،هکتار از اراضی شهرستان دارای توان زیاد برای توسعه 57327/9 ،هکتـار از
اراضی دارای توان متوسط 141323/5 ،هکتار از اراضی دارای توان اندک و  97344/4هکتار از اراضی فاقد تـوان توسـعه
بهمن ور گردشگری است.
جدول  .3توان بومشناختي اراضي شهرستان رودان بهمنظور توسعة گردشگري

ردیف

نام طبقه

مساحت (هکتار)

درصد

1

اراضی با توان زیاد

29711/3

9/1

2

اراضی با توان متوسط

57327/9

17/6

3

اراضی با توان اندک

141323/5

43/4

4

اراضی فاقد توان

97344/4

29/9
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شکل  .12ارزيابي توان توسعة گردشگري شهرستان رودان

نتيجهگيري
نتایج این پژوه ،که تالشی برای بازبینی معیارهای تجربهشده در ایران و جهان با هدف بومیسـازی آن بـرای کـاربرد
گزین ،مکانی برای طبیعتگردی در شهرستان رودان است ،نشان داد که معیارها و زیرمعیارهای استخرا شـده از منـابع
مختلف برای شناسایی مناطق مستعد طبیعتگردی در شهرستان رودان ،مشتمل بر  9معیار اصلی و  28معیار فرعی است.
با بررسی نتایج کلی این پژوه ،و مقایسة آن با نتایج دیگر پژوه،هـای مشـابه در زمینـة ارزیـابی تـوان بـومشـناختی
بهمن ور کاربری گردشگری در مییابیم که در اغلب پژوه،هایی که پژوهشـگرانی ن یـر مخـدوم ( ،)1382دانـهکـار و
همکاران ( )1385و اردکانی ( )1386انجام دادهاند ،تعداد شاخصهای کمتری نسبت به این پژوه ،استفاده شده است.
بررسی معیارهای استفادهشده در پژوه،های دیگر از پژوهشگران مذکور نشان میدهد که شاخصها بدون ارزیابی
در محاسبههای تحقیق بهکار برده شده است؛ در حالی که در این پژوه ،،پس از ارزیـابی معیارهـا ،بـا اسـتفاده از روش
دلفی اهمیت نسبی آنها نیز محاسبه و سپس در محاسبههای پژوه ،وارد شد.
بررسیها نشان داد که معیار منابع تفرجی طبیعی با داشتن وزن نسبی  77درصد ،بیشترین درجة اهمیت را در تمـام
معیارهای بررسیشده دارد و در عمل 56/4 ،درصد از متخصصان و پرس،شوندگان ،این معیـار را یکـی از معیارهـای بـا
اهمیت بسیار زیاد 25/6 ،درصد از متخصصان آن را معیار با اهمیت زیاد برای گزین ،منـاطق مسـتعد طبیعـتگـردی در
میان بومسازگانهای طبیعی تشخیص دادند .بر اساس نتایج ،مناطق دارای درجة توان اندک با  141323/5هکتار و 43/4
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درصد از کل اراضی ،بیشترین مساحت اراضی را در شهرستان رودان بهخود اختصاص داده است 9/1 .درصـد از مسـاحت
کل شهرستان شامل  29711/3هکتار دارای توان زیاد 57327/9 ،هکتار از سطح شهرسـتان معـادل  17/6درصـد دارای
توان متوسط و حدود  97344/4هکتار معادل  29/9درصد آن ،اراضی فاقد توان برای توسعة طبیعتگردی است .بر اساس
نتایج و اجرای مناطق واجد شرایط گردشگری در سامانة اطالعات جغرافیـایی و دیگـر اطالعـات موجـود ،مشـخص شـد
قسمتهای مرکزی و مناطق نزدیک رودخانههای دایمی بیشترین توان را برای کاربری طبیعتگردی داراسـت کـه ایـن
موضوع بهدلیل تمرکز روستاهای هدف گردشگری آبنما ،زیارت سیدسلطانمحمد ،زیارتعلی و  ...در این ناحیه از شهرستان
است .بررسی نقشة مناطق مستعد توسعة گردشگری در شهرستان رودان نشان میدهد کـه منـاطق دارای تـوان زیـاد بـا
استفادة فعلی از مناطق همخوانی دارد که از جملة این همخوانیها میتوان به جایگاه زیارتی و سیاحتی روستاهای آبنما و
سیدسلطانمحمد بهعنوان مکانها و روستاهای دارای جاذبة گردشگری اشاره کرد که در نقشـة بـهدسـتآمـده ،در زمـرة
مناطق دارای توان خوب برای توسعة گردشگری است .همچنین ،وجود منابع طبیعی در شهرستان بـهمثابـة اصـلیتـرین
شاخص تعیینکنندة مناطق شناسایی شد که از مهمترین منابع و امکانات شهرستان میتوان به وجود رودخانههای دایمی
رودان و جغین اشاره کرد که از عوامل مهم جلب گردشگر بهحساب میآید .با توجه به نبود پژوه،های دیگـر در زمینـة
بررسی توان بومشناختی شهرستان رودان بهمن ور توسعة گردشگری ،امکان مقایسة نتایج این پـژوه ،وجـود نداشـت و
فقط به مقایسة نتایج پژوه ،با وضعیت فعلی بسنده شد؛ بنابراین پیشنهاد میشود توان بومشناختی شهرسـتان رودان بـا
روشهای دیگر محاسبه و با نتایج این پژوه ،مقایسه شود.
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