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گردشگری مذهبی و شناسایی محلهای احداث کمپ فراغتی شهری
با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در GIS
مهدی قرخلو ،1مصطفی توکلی نغمه ،2علیرضا گروسی
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تاریخ دریافت 11/2/52 :تاریخ پذیرش16/1/53:

چکیده:
امروزه ،صنعت گردشگری بهعنوان یکی از منابع درآمدی مهم در اقتصاد جهانی مطرح شده است .گردشگری
مذهبی ،یکی از تقسیمات صنعت گردشگری است که بهویژه در دنیای اسالم و خصوصاً در کشور ایران دارای
اهمیت است .شهر قم بهعنوان پایگاه مذهبی جهان تشیع و یکی از مهمترین مراکز زیارتی در جهان اسالم شناخته
میشود .این شهر دارای پتانسیلهای مذهبی ،فرهنگی ،تاریخی و طبیعی نیز است .همهساله ،گردشگران زیادی از
داخل و خارج کشور به این شهر سفر میکنند .با توجه به اهمیت مذهبی این شهر ،مهمترین بخش زائران این
شهر ،گردشگران مذهبی هستند .وجود این حجم عظیم از گردشگران نیاز به زیرساختها و تأسیسات مناسب
برای اسکان ،اقامت و گذران اوقات فراغت گردشگران دارد .در پژوهش حاضر که باهدف کاربردی و با روش
توصیفی با تکیهبر منابع کتابخانهای و آمار و ارقام صورت گرفت ،بهمنظور شناسایی محدودههای مناسب احداث
کمپهای فراغتی و تفریحی و پاسخگویی به نیاز زائران و گردشگران این شهر ابتدا از طریق مدل سلسله مراتبی
نسبت به وزن دهی معیارها و زیر معیارهای مکانیابی کمپ پرداخته شد و سپس در محیط  GISاز طریق روش
فازی محدودههای مناسب در سطح مناطق معرفی شدند .درنهایت مناطق  4 ،8 ،2و  9برای این منظور معرفی
شدند.
کلیدواژگان :گردشگری مذهبی ،تحلیل سلسله مراتبی ،منطق فازی ،کمپ فراغتی شهری ،شهر قم.

 .1دانشیار )بازنشسته( ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .2کارشناس ارشد ،آمایش سرزمین ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران).نویسنده مسئول)
m.tavakoly79@gmail.com
 .3کارشناس ارشد ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
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مقدمه
گردشگری به عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشورها محسوب شده و مسیر مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه را ترسیم
مینماید (کریمی و همکاران .)5911،گردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد و یکی از
جریانهای جهانی است که امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را باهم ترکیب کرده است
(هولجوا )4339،5و بهعنوان یکی از پردرآمدترین فعالیتها در جهان مطرح بوده و اقتصاد
گردشگری در حال تبدیلشدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی است (گروسی و
همکاران .) 544 :5911،درواقع گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت باانگیزهها و
اهداف متنوع است که در یك کلیت دربرگیرندهی جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش
متقابل بین آنهاست و ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی در عرصهی فضا جغرافیایی از
آثار گردشگری است (بریدنهان و ایوجینا .)4332،4تأکید بر مقوله اقتصادی در فضاهای
جغرافیایی جهت توسعه و رفاه ساکنان محلی اهمیت گردشگری را دوچندان میکند ،ولی این
خود مستلزم سیاستگذاری های اقتصادی و محیطی در سطح جهانی است که بتوان با تأمین
زیرساختهای مور دنیاز ،گردشگری در سطح جغرافیایی محدود را به امری جهانی بدل کرد
(سوجی آرتوو آدام .) 4336 ،9امروزه در بین کشورها نیاز به تحلیل مسائل مربوط به فعالیت
گردشگری از طریق بهکارگیری روشهای دقیق کمی – کاربردی و منطقی جهت مدیریت

بهینه نواحی و مکانهای گردشگری بیشازپیش احساس شده است (پراتو .)4335،2لذا
بهکارگیری منابع گردشگری مستلزم نگاهی همهجانبه و علمی و نیازمند مدیریت و برنامهریزی
میباشند (ضیایی و داغستانی )5981،و هر کشور بهمنظور جذب گردشگران بالقوه الزم است
در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و رشد زیربنایی خود تالش کند (اراسلی و
برادرانی .) 4352،1گردشگری مذهبی یکی از تقسیمات صنعت گردشگری است که بهویژه در
دنیای اسالم و خصوصاً در کشور ایران دارای اهمیت فوقالعاده مهمی است (ابراهیمزاده و
1. Holjeva
2. Briedenhann and Eugenia
3. Sugiyarto and Adam
4. Prato
5. Arasli & Baradarani
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همکاران .)5914 ،گردشگری مذهبی از گذشتههای دور تاکنون بهعنوان یکی از پررونقترین
اشکال گردشگری در جهان به شمار میآید (کریمی و همکاران .)5911،بر اساس آمار سازمان

جهانی سفر و جهانگردی ،گردشگری مذهبی  46درصد از کل جریانهای گردشگری جهان را
به خود اختصاص داده است (ایکپ .)5119 ،5بنا بر مطالعات سازمان جهانی جهانگردی هرساله
 633میلیون نفر باانگیزههای مذهبی-معنوی در سرتاسر جهان سفر میکنند .به همین دلیل
امروزه کشورهای جهان بیشازپیش به دنبال توسعه گردشگری مذهبی بهعنوان منبعی مهم برای
اشتغال و درآمدزایی هستند (ایگرسی و همکاران .)4354 ،4این نوع گردشگری عالوه بر منافع

اقتصادی میتواند بهعنوان نمادی از هویت و تعامالت فرهنگی و توسعه فرهنگی – دینی در
سطوح ملی منطقهای و بینالمللی نیز قلمداد شود (شاپورآبادی و سبزآبادی .)5913،یکی از
موارد عمده که در مدیریت بهینه گردشگری و بهویژه گردشگری مذهبی وجود دارد ،توزیع و

پراکنش کمپهای فراغتی در شهرهای مذهبی است ،زیرا بهتبع سفر گردشگران ،وجود
خدمات مهماننوازی که شامل مجموعهای تشکیالت و تأسیسات میشود که یکی از بخشهای
مهم سفر زیارتی را در مقاصد مذهبی تشکیل میدهد و زائر – گردشگر به هرکجا که برود نیاز

به محلی برای خواب و استراحت و غذا دارد .درواقع فراتر از جنبه معنوی و ابعاد روحانی سفر
زیارتی ،زائران در طول سفر خود احتیاج به یکسری خدمات دارند تا با استفاده از این خدمات
احتیاجات خود را برآورده ساخته و فارغ از مسائل و مشکالت ناشی از برآورد این احتیاجات
به زیارت و امر معنوی ناشی از آن بپردازند .احتیاجات یك زائر در مقاصد شهری بر اجزای
مختلفی استوار است که اهم آنها را میتوان در سه دسته اسکان (خدمات اقامتی) ،تغذیه
(خدمات پذیرایی) و رفاهی (خدمات جانبی همچون خدمات درمانی ،تفریحی و )...تقسیمبندی
نمود .کمبود و کاستی در هر یك از این سه دسته احتیاجات زائر ،سبب میگردد که
دلمشغولی ها و مشکالت زائر را از پرداختن کامل به امر زیارت و سودمندی معنوی و روحانی
آن باز دارد (سقایی و همکاران .)5915،با احداث کمپهای فراغتی شهری میتوان این سه
مورد از احتیاجات یك گردشگر مذهبی یا زائر را تأمین کرد .شهر قم با تعدد مراکز عمده
مذهبی که آن ازجمله ،حرم حضرت معصومه(س) ،مسجد مقدس جمکران ،حوزههای علمیه
1. Ekep
2. Egresi et al.
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و ...به عنوان یکی از محورهای گردشگری مذهبی و زیارتی کشور است که با پایگاههای دینی
و مذهبی جهان ارتباط برقرار کرده و همهساله دارای حجم وسیعی از گردشگران داخلی و
خارجی است .لذا ضرورت دارد که ازنظر زیرساختها و تأسیسات زیربنایی گردشگری
ازجمله کمپ های شهری تقویت شود تا بتواند به بهترین نحو به عرضه خدمات بپردازد .در این
پژوهش سعی شده است تا با به کار بردن تکنیك تحلیل سلسله مراتبی و همچنین منطق فازی،
محدودههای مستعد و قابلقبول برای احداث کمپهای فراغتی شهری در مناطق  8گانه شهر قم
شناسایی و اولویت بندی شوند و سپس با استفاده از نرمافزار  GISبهصورت فضایی ترسیم
گردند.

مبانی نظری پژوهش
گردشگری و اهمیت آن
پس از انقالب صنعتی ،گردشگری فرصتی برای کشورها ایجاد کرده است تا برای افزایش سهم
خود در تجارت و اقتصاد جهانی تالش کنند .امروزه با کمك دولتها ،افزایش رفاه و افزایش
امکانات سفر و تسهیل در مسافرتها و ایجاد اقامتگاههای تفریحی و ...راهکارهایی است که
برای بهبود وضعیت گردشگری در کشورهای مختلف انجام میشود (هوالوی .)4334،5صنعت
گردشگری در فرآیند توسعه ،بخشی از ساختار تولید اقتصادی است و بنابراین میتواند در
کشورها در گسترش تولید و درآمد داخلی و ایجاد اشتغال ،نقش همپای درآمد نفت داشته
باشد .این بخش اگرچه نیازمند توجه و سرمایهگذاری کالن در طوالنیمدت است؛ اما همانند
بخشهای دیگر اقتصادی نیازمند انتظار طوالنیمدت برای کسب درآمد نیست (ابراهیمی و
همکاران .)5981،درواقع می توان گفت که گردشگری از اجزای مهم اقتصادی شهری است که
در بخش خدمات شهری رشد کرده است که عالوه بر مدیران شهری ،عوامل مهم دیگری
ازجمله :سازندگان هتلها و مهمانسراها ،شرکتهای هواپیمایی ،بنگاههای اجاره اتومبیل و ...
نیز در آن سرمایهگذاری میکنند (سعیدی و همکاران .)5989،در ماده  552از قانون برنامهی
چهارم توسعه ی کشور بر ارتقاء توان گردشگری ،تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادالت
1. Holloway
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فرهنگی تأکید شده است (میربافقی و مرادیان نیری .)5989،در علم جغرافیا گردشگر بهعنوان
بازیگر اصلی فضای گردشگری دارای کنش متقابل با فضاست .برای درک بهتر فضای
گردشگری ،فرآیندهای سازنده آن ازجمله بعد شیئی(فیزیکی) شامل تأسیسات و خدمات
گردشگری ،مکانهای مورد بازدید از شاخصهای اصلی در بررسی فضای گردشگری است
(شکویی و موحد .)5985،لذا اهمیت تأسیساتی مثل مکان استراحت و کمپهای فراغتی در
شهرهای توریستی مهم و ضروری است.

گردشگری مذهبی
گردشگری مذهبی یکی از قدیمیترین اشکال گردشگری چه درگذشته و چه در حال حاضر،
در سراسر جهان است و  46درصد از کل جریانهای گردشگری جهان مربوط به گردشگری
مذهبی است (آل سیدان و حسنزاده رحمانی .)5919 ،برای توضیح گردشگری مذهبی اغلب

جنبه کلیدی زیارت که انگیزه سفر به مقصدی مقدس است ،به کار میرود و تفریح و فعالیت-

های تعطیالت بهعنوان فرصتهای مضاعف در طی سفر مذهبی به آن افزوده میشود
(شیند .)4353،5گردشگری مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات دینی – مذهبی در جهان
دارد ،به مفهوم تخصصی خود و فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافیای
انسانی در شکلگیری مسافرت ،ایجاد تمرکز و چشمانداز فرهنگی است (مؤمنی و
همکاران .)5989،اصلیترین هدف در گردشگری مذهبی درک تجربهای مذهبی است.
گردشگران مذهبی برای زیارت اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجام اعمال مذهبی و دینی،
آموزش و گذراندن اوقات فراغت به مکانها و مراکز مذهبی سفر میکنند (رجبی و
سرتیپی .) 5913،درواقع گردشگری مذهبی یکی از پرطرفدارترین انواع گردشگری است و
شهرهای چن د کارکردی که نقش و کارکردی گردشگری و مذهبی نیز دارند ،مهمترین نقاط
جذب این گردشگران هستند .در شهرهای زیارتی ،کارکرد زیارت و گردشگری مذهبی اثر
قطعی و ویژه بر ساختار مدیریت شهر دارد .لذا آنچه مهم است ،ارتقای شرایط کیفی شهر و
همچنین تأمین نیازهای زیرساختی ،زیربنایی و اقتصادی و همچنین زیستمحیطی گردشگران و
1. Shinde
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زائران است (توانگر و همکاران .)5915،در گردشگری مذهبی باآنکه انگیزه اصلی زیارت
اماکن مقدسه و زیارتگاههاست ،ولی اقامتگاهها و نوع امکانات آن بههرحال در طول مدت
اقامت تأثیر مینهد (فاطمی .)4335،5لذا باید اهمیت ویژهای در صنعت گردشگری به اقامتگاهها
و کمپهای فراغتی قائل شد.

مکانیابی
با پیشرفت انسان و گسترش صنایع و ارتباطات ،مسئلهی مکان یا نیز برای آنها نیز مطرح شد که
این امر پس از گسترش شهرنشینی و ازدیاد جمعیت بهطورجدی موردتوجه قرار گرفته است
(سعیدی خواه .)5989،مکانیابی به فعالیتی گفته میشود که در آن قابلیتها و تواناییهای یك
منطقه ی خاص ،ازنظر وجود زمین مناسب و مرتبط بودن آن با سایر کاربریهای شهری و
روستایی برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری موردنظر ،تجزیهوتحلیل میشود (روشن
نژاد)5989،؛ بنابراین توزیع بهینه کاربریها و مراکز خدماتی مسئلهای است که اغلب برنامه
ریزان با آن سروکار دارند چراکه به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها ،مشکالتی مانند
کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربریها به وجود آمده است (احدنژاد .)4339،4درواقع

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی – کالبدی خاصی از سطح شهر ،تابع اصول و قواعد
و سازوکار (مکانیسم)های خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی
عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و در غیر این صورت چهبسا
مشکالتی بروز کند (هادیانی و کاظمی راد.)5981،

روششناسی پژوهش

این پژوهش از توصیفی – تحلیلی و با رویکردی کاربردی است .در این پژوهش برای
گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و اسنادی استفاده شده است .برای تحلیل دادهها از

تکنیكهای تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو منطق فازی استفاده شده است .برای این منظور
چهار شاخص مهم در مکانیابی کمپهای فراغتی شهری شامل معیارهای ،امنیتی ،دسترسی،
1. Fatemi
2. Ahadnejad
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زیست محیطی و اقتصادی در نظر گرفته شده و وزن دهی آنها در تکنیك سلسهمراتبی انجام
گردیده است .بهمنظور وزن دهی به معیارها و زیر معیارها پرسشنامهای تنظیم و در اختیار 43
نفر از کارشناسان 5قرار گرفت .پس از انجام محاسبات ،خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی با
استفاده از منطق فازی با الیه های کاربری اراضی بایر شهری تلفیق شده و درنهایت خروجی
بهصورت نقشه  GISنشاندهنده پهنههای مناسب برای احداث کمپهای فراغتی شهری است.

شکل  - 1مدل مکانیابی مناطق مستعد احداث کمپ فراغتی شهری

شهر قم با جمعیتی معادل  5392396نفر (سازمان مدیریت و برنامهریزی قم )5912،در مسیر و

محورهای ارتباطی تهران  -اصفهان  -شیراز  -بوشهر ،تهران  -کاشان – یزد  -کرمان

بندرعباس ،تهران  -اراک – خوزستان و تهران – غرب به نحوی در مسیر شبکه ارتباطی مهم و
 .0کارشناسان مربوط به ارگانهایی نظیر شهرداری و شرکت مهندسین مشاور عماد آوران فضا پایدار بوده است.
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حیاتی کشور قرار گرفته که ازنظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .شهر قم با بهرهمندی از
ویژگیهای فرهنگی ،مذهبی (مانند جاذبههای انسانی گردشگری از قبیل حرم مطهر حضرت
معصومه (س) ،مسجد مقدس جمکران ،امامزادهها و حوزههای علمیه در سطح جهان تشیع و )...
در کنار سایر جاذبههای اقتصادی گردشگری مانند صنایعدستی و نیز جاذبههای طبیعتگردی
مانند جاذبههای کویری و حیات وحش و دریاچه نمك و  ...ازجمله مناطقی است که در
صورت رفع موانع موجود و نیز بالفعل شدن برخی جاذبههای گردشگری میتواند پذیرای تعداد

قابلتوجهی از گردشگران داخلی و خارجی باشد (خسروی)5982،
نقشه  .1محدوده موردمطالعه – شهر مقدس قم

یافتههای پژوهش
به منظور انجام فرآیند پژوهش در مرحله اول اقدام به تعیین شاخصها و معیارهای مناسب
بهمنظور مکان یابی محدوده احداث فضای سبز و فراغتی در سطح شهر قم شد .برای این منظور
از شاخصها و معیار مندرج در جدول زیر استفاده شده است:
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جدول  .1معیارها و شاخصهای مکانیابی محدودههای فراغتی

ردیف/

اقتصادی

امنیتی

زیستمحیطی-کالبدی

دسترسی

1

تفریحی

آرامش محیط

نزدیکی رودخانه

حملونقل

2

کمی هزینه

روشنایی محله

کیفیت فضای سبز

راههای دسترسی

منطبق بر نیاز

دسترسی به

مصرف

تجهیزات

تداوم زمانی مراجعه

قرابت به جاذبهها

4

نزدیکی به بازار

--

معیار

3

توزیع متعادل در شهر دوری از کاربریهای مزاحم

9

-

--

سالمت زیستی

واقع در اراضی مناسب

6

-

-

-

گرههای ترافیکی

قائد رحمتی و خادم الحسینی ()3131

بر اساس شاخصهای جدول  ، 5در ابتدا بر مبنای مدل تحلیل سلسله مراتبی وزن مربوط به
معیارها محاسبه می گردد .برای این منظور پرسشنامه مدل سلسله مراتبی تهیه و پس از
ارزیابیهای الزم از میزان اعتبار آن توسط اساتید ،در میان  43نفر از کارشناسان شهرداری قم و
تیز کارشناسان گ روه مهندسین مشاور عماد آوران فضا پایدار توزیع گردید که آنها بر اساس
شاخص ارائهشده در جدول  4نسبت به درج امتیاز در پرسشنامه اقدام نمودهاند .الزم به توضیح
است که پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی ارزیابی ،معیارها و زیرمعیارها جهت تعیین ضرایب
اهمیت هریك از آنها دوبهدو با یکدیگر مقایسه میگردند .مبنای قضاوت در امر مقایسهای،
جدولی  1کمیتی (جدول  ) 4است که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی ،شدت برتری
شاخص  iنسبت به شاخص  jتعیین میشود (ضیایی و داغستانی.)551 :5981،
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جدول  .2شاخص امتیازدهی به معیارها و زیر معیار (ضیایی و داغستانی)113 :1813،

اولویتها

توضیح

ارزش
1

ترجیح یکسان

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد یا ارجحیتی نسبت به

3

کمی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

4

خیلی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است

7

خیلی زیاد مرجح

0

کامالً مرجح

 6 ،5 ،2و 8

بینابین

هم ندارند.

گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری نسبت به  jاست.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمطلقاً مهمتر و قابلمقایسه نیست.
ارزشهای بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد .مثالً  8بیانگر
اهمیتی زیادتر از  7و پایینتر از  0برای  iاست.

محاسبه وزن معیارها:
نحوه محاسبه وزن معیارها شامل مراحل زیر است:
-5جمعکردن مقادیر هر ستون ماتریس دوتایی
-4تقسیم نمودن هر مؤلفه ماتریس بر مجموع ستونش (ماتریس حاصل ،ماتریس مقایسه دوتایی
نرمال شده نام دارد).
 -9محاسبه میانگین مؤلفهها در هر ردیف از ماتریس نرمال شده ،یعنی تقسیم کردن مجموع
امتیازات نرمال شده برای هر ردیف بر ( 2تعداد معیارها) ،این میانگین تخمینی از وزن نسبی
معیارهای مقایسه شونده را ایجاد میکند .این مراحل برای مسئله موردنظر دنبال شده و نتیجه آن
در جدول شمارهی  9بهعنوان وزن معیارها و در جداول  2تا  9بهعنوان وزن زیر معیارها ارائه
میگردد.

گردشگری مذهبی و شناسایی محلهای احداث کمپ فراغتی شهری با رویکرد...

157

جدول  .8نتایج محاسبات مربوط به معیارهای شناسایی محدودههای فراغتی

ردیف

معیارها

1

دسترسی

1

2

امنیت

0/33

1

3

اقتصادی

4

0/2

1

3

0/15

0/33

1

-

-

-

-

5
4

دسترسی امنیت اقتصادی

زیستمحیطی میانگین

زیستمحیطی-
کالبدی
جمع

وزن

MMULT

-کالبدی

هندسی

معیارها

3

0/2

0/33

0/66

0/14

1/4

4

7

1/85

0/51

2/0

3

1/21

0/20

1/4

0/61

0/13

0/75

5/55

1

***

با توجه به نتایج مندرج در جدول  9که اعداد مربوط به مقایسه زوجی معیارها توسط
کارشناسان شاغل در شهرداری شهر قم ایراد گردیده است ،وزن مربوط به معیار
دسترسی  ،3/51معیار امنیت  ،3/25معیار اقتصادی  3/41و معیار زیستی  3/59محاسبه
گردیده است .با توجه به نتایج حاصلضرب ماتریس مقایسه زوجی در ستون وزنهای
مربوط به معیارها شاخصها (محاسبه بردار  )AWشاخص  ،Lشاخص سازگاری و
شاخص ضریب سازگاری از رابطههای زیر محاسبه گردیده است که مقادیر هریك به
ترتیب  3/49 ،1/81و  3/342بوده است .با عنایت به اینکه شاخص ضریب سازگاری از
مقدار  3/5کمتر است؛ لذا حسن عملیات تحلیل سلسله مراتبی تأیید میگردد.
رابطه  -5محاسبه بردار L
رابطه  -4نحوه محاسبه شاخص سازگاری

رابطه  9نحوه محاسبه ضریب سازگاری
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محاسبات مربوط به زیر معیارها
زیر معیار دسترسی
در این معیار زیر معیارهای حملونقل ،راههای دسترسی ،قرابت به جاذبهها ،دوری از
کاربریهای مزاحم و واقعش دن در اراضی مناسب انتخاب و محاسبات مربوط به زیر معیارها
انجامشده است که نتایج آن در قالب جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .4نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهای دسترسی

حمل

ردیف

معیارها

1

حملونقل

1

2

راههای دسترسی

4

1

3

قرابت به جاذبهها

0/2

0/15

1

3

4

4

1

9

واقع در اراضی مناسب

2

4

3

3

1

6

جمع

-

-

-

-

-

4

دوری از کاربریهای
مزاحم

ونقل

میانگین

وزن

هندسی

معیارها
0/12

راه

قرابت

دوری

اراضی

0/2

4

0/33

0/4

0/60

7

0/2

0/2

1/06

0/16

0/2

0/33

0/28

0/040

0/33

1/00

0/20

2/54

0/38

6/51

1

با توجه به نتایج جدول  ،2محاسبات برای هریك از زیر معیارهای حملونقل ،راههای
دسترسی ،قرابت به جاذبهها ،دوری از کاربریهای مزاحم و واقع در اراضی مناسب به ترتیب
وزنهای  3/98 ،3/41 ،3/32 ،3/56 ،3/53حاصل گردیده است.

زیر معیار امنیت
در این معیار سه زیر معیار به شرح آرامش محیط ،روشنایی محله و دسترسی به تجهیزات
انتخاب و محاسبات مربوط به زیر معیارها انجام شده است که نتایج آن در قالب جدول زیر
ارائه شده است:

گردشگری مذهبی و شناسایی محلهای احداث کمپ فراغتی شهری با رویکرد...

151

جدول  .1نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهای امنیت

ردیف

معیار

آرامش

روشنایی

تجهیزات

میانگین
هندسی

وزن

1

آرامش

1

4

7

4/01

0/73

2

روشنایی

0/2

1

2

1/51

0/17

3

تجهیزات

0/15

0/4

1

0/701

0/08

جمع

-

-

-

-

8/03

1

با توجه به جدول  ،1نتایج محاسبات برای هریك از زیر معیارهای آرامش ،روشنایی و
تجهیزات به ترتیب وزنهای  3/38 ،3/59 ،3/99را حاصل نموده است.

زیر معیار اقتصادی:
در این معیار نیز بهمنظور انجام محاسبات زیر معیارهای تفریحی ،کمی هزینه ،گرههای ترافیکی،
منطبق بر نیاز مصرف و نزدیکی به بازار انتخاب و محاسبات مربوط به آن صورت گرفته است
که نتایج آن در قالب جدول زیر آمده است:
جدول  .6نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهای اقتصادی

منطبق بر

کمی

گرههای

هزینه

ترافیکی
3

2
0/2

4
0/2

0/37

به بازار

هندسی

2

2/05

0/35

1

0/16
0/06

1/86

0/31
0/11
1

ردیف

اقتصادی

تفریحی

1

تفریحی

1

3

2

کمی هزینه

0033

1

3

0/33

0/33

1

0/33

0/4

4

3

1

3

9

نزدیکی به بازار

0/4

0/2

4

0/33

1

0/60

6

جمع

-

-

-

-

-

4/0

3
4

گرههای
ترافیکی
منطبق بر
نیاز مصرف

نیاز

نزدیکی

میانگین

مصرف

وزن
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زیر معیار زیستی:
در این معیار نیز بهتبع  1زیر معیار مشخص شدهاند که این زیر معیارها عبارتاند از :نزدیکی
رودخانه ،کیفیت فضای سبز ،تداوم زمانی مراجعه ،سالمت زیستی و توزیع متعادل در شهر.
نتایج محاسبات وزن زیر معیارهای این بخش همانطور که در جدول زیر ارائه شده است
حاکی از آن است که برای هریك از زیر معیارهای اشارهشده در فوق به ترتیب وزنهای:
 3/14 ،3/36 ،3/55 ،3/42 ،3/329حاصل شده است.
جدول  .7نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهای زیستمحیطی-کالبدی

کیفیت

تداوم

توزیع

سالمت

میانگین

فضای سبز

زمانی

متعادل

زیستی

هندسی

0/2

0/33

0/2

0/33

0/053

4

0/33

1/00

0/25

0/2

0/00

0/116

0/42

0/067
0/42
1

ردیف

زیر معیار

رودخانه

1

رودخانه

1

0/33

3

1

4

3

تداوم زمانی

4

0/2

1

3

4

توزیع متعادل

3

0/2

0/33

1

0/2

9

سالمت زیستی

4

3

3

4

4

5/07

6

جمع

-

-

-

-

-

7/75

2

کیفیت فضای
سبز

وزن

در مرحله بعد وزن مربوط به گزینهها نیز موردمحاسبه قرارگرفتهاند و درنهایت پس از انجام
محاسبات مربوط به وزن گزینه های مربوط به زیر معیارها ،شاخص وزن نهایی برای گزینهها از
طریق فرمول زیر موردمحاسبه قرار گرفته است 5و سپس وزنهای نهایی رتبهبندی شدهاند که
نتایج آن در قالب جدول بعدی آورده شده است:

 .1محاسبه وزن برای هر گزینه به این صورت بوده است که مناطق هشتگانه شهر قم از جهت هر یک از معیارها و زیر معیارها
مورد مقایسه زوجی قرار گرفته است .در این بخش به جهت شمار زیاد جداول به جهت تعدد جداول صرفاً جدول نهایی که
دربردارنده وزن نهایی است آورده شده است.
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جدول  .1وزن نهایی مناطق پیشنهادی جهت احداث کمپهای فراغتی و تفریحی

ردیف

منطقه

وزن

رتبه

1

منطقه 1

1/21

9

2

منطقه 2

1/23

4

3

منطقه 3

1/28

3

4

منطقه 4

1/33

1

9

منطقه 9

1/13

7

6

منطقه 6

1/11

8

7

منطقه 7

1/17

6

8

منطقه 8

1/31

2

بر اساس نتایج جدول  ،8نتایج جدول بهمنظور ارائه دید فضایی بهتر در قالب نقشه  4ارائه شده است:
نقشه  .2وزن نهایی مناطق پیشنهادی جهت احداث کمپهای فراغتی و تفریحی
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بر اساس نتایج جدول  8منطقه  2شهر قم با شاخص  3/99بهترین مکان و پسازآن به ترتیب
مناطق  6 ،1 ،9 ،5 ،4 ،9 ،8با شاخصهای مندرج در جدول فوق قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از
جدول فوق که معرف مکانهای مناسب جهت احداث کمپهای فراغتی و تفریحی برای
زائران و مجاوران است ،پس از مدنظر قرار دادن توزیع زمینهای بایر شهر قم در قالب نقشه 9
در محیط  gisبا استفاده از تکنیك منطق فازی مصور گردیده است .منطق فازی میزان عضویت
یك عنصر در یك مجموعه ،با مقداری در بازه یك (عضویت کامل) تا صفر (عدم عضویت
کامل) تعریف میشود (بهشتی فر و همکاران .)116 :5981،در مدل فازی به هر یك از
پیکسلها در هر نقشه مقداری بین صفر تا یك اختصاص داده میشود که بیانگر میزان مناسب
بودن محل پیکسل از دیدگاه معیارهای مربوطه برای هدف موردنظر (مکانیابی و احداث کمپ
فراغتی شهری در قم) است .سپس با استفاده از عملگرهای منطق فازی و تبدیل اعداد فازی به
اعداد قطعی از فرمول مینکووسکی ()Minkowesky

اعداد فازی مزبور

به اعداد قطعی تبدیل شد .پس از تشکیل نقشههای مربوط به شاخصها ،مقادیر عضویت موجود
در آنها به کمك عملگرهای فازی با یکدیگر ترکیب میشوند.
پنج عملگر فازی که میتواند برای تلفیق نقشههای فاکتور سودمند باشد عبارتاند از:
اجتماع فازی ( :)Fuzzy ORحداقل درجه عضویت پیکسلها در نقشههای مورد تلفیق
را برای نقشه نهایی در نظر میگیرد و از وزن باالی پیکسلها کامالً چشمپوشی میشود.
اشتراک فازی ( :)Fuzzy ANDحداکثر مقدار عضویت پیکسل در تمام نقشههای مورد
تلفیق ،به عنوان مقدار عضویت در نقشه نهایی وارد میشود .درنتیجه یك خروجی بسیار
خوشبینانه به دست میآید.
حاصلضرب جبری فازی ( :)Fuzzy Productباعث کاهش عضویت نهایی میشود و
نتیجه آن تعلق وزن بسیار کوچکی به هر موقعیت است که در صورت زیاد بودن نقشههای
ورودی این عدد به صفر میل میکند.
جمع جبری فازی ( :)Fuzzy Sumعضویت نهایی پیکسلها در نقشه خروجی
بزرگشده ،در صورت زیاد بودن ورودیها به یك میل میکند .به دلیل بزرگ شدن اوزان
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موقعیتهای نهایی اثر این عمل گر افزایشی است .عملگر گامای فازی (:)Fuzzy Gamma
حالت کلی روابط عمل گرهای ضرب و جمع است .با انتخاب صحیح مقدار گاما مقادیر خروجیها
حاصل سازگاری قابلانعطاف میان گرایشها افزایشی و کاهشی دو عمل گر ضرب و جمع فازی
میباشند (ضرابی و همکاران.)5915،
جدول  .3تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی
گزینه

عدد کیفی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی مثلثی قطعی شده

الف

فوقالعاده مهم

()1 ،1/1 ،1

1/579

ب

خیلی مهم

()1/89 ،1/19 ،1/19

1/89

ج

مهم

()1/69 ،1/19 ،1/19

1/69

د

اهمیت متوسط

()1/9 ،1/2 ،1/2

1/ 9

ه

کماهمیت

()1/39 ،1/19 ،1/19

1/39

و

خیلی کماهمیت

()1/19 ،1/19 ،1/19

1/19

ز

بیاهمیت

()1 ،11 ،1/1

1/129

مأخذ :گروسی و همکاران0006،
نقشه  .8خروجی مدل و تلفیق آن با اراضی بایر با تکنیک fuzzy
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با توجه به خروجی نقشه شماره  9که با تلفیق خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی (نقشه شماره 4
و جدول شماره  ) 8و تکنیك منطق فازی با توجه وجود اراضی بایر (شیب فایل اراضی بایر؛
درواقع باید گفت که وجود اراضی بایر شهری برای احداث کمپهای فراغتی شهری یا اساساً
هر نوع مکانیابی جدید شهری نیاز اساسی و مبرم است) به دست آمده است ،ارزشهای مکانی
نقاط مختلف شهر قم در نقشه مذکور نشاندهنده بیشترین و کمترین ارزش مکانها برای
احداث کمپهای فراغتی شهری با رویکرد گردشگری مذهبی در این شهر است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
گردشگری مذهبی یکی از رایجترین اشکال گردشگری است که اصلیترین هدف آن در
تجربهای مذهبی است .این گردشگران برای زیارت اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجام
اعمال مذهبی و دینی ،آموزش و گذران اوقات فراغت به مکانها و مراکز مذهبی سفر میکنند
با توجه به شمار بسیار زیاد گردشگران که همه ساله به قصد گذر از شهر قم و یا مقصد نهایی به
این شهر مهاجرت میکنند و نیز کمبود فضای فراغتی و کمپهایی بهمنظور اسکان مسافران
پژوهش حاضر صورت گرفته است .با توجه نتایج خروجی از مدل سلسله مراتبی و نیز توزیع
فضایی زمینهای بایر در سطح شهر و نیز وسعت این مناطق ،محدودههای مناسب جهت احداث
کمپهای فراغتی به ترتیب بر مبنای شاخص  ciمدل شامل مناطق شهری  9 ،4 ،8 ،2است .امید
آن میرود مسئوالن شهری با توجه به پتانسیل عمیق گردشگری مذهبی این با ایجاد بسترهای
مناسب و زیرساخت های متناسب با نیاز این گردشگران ضمن تأمین نیاز زائران و کمك در
جهت انتفاع معنوی بیشتر آنان ،با توسعه فضاهای فراغتی عالوه بر ایجاد محیطی با طراوت زمینه
را برای افزایش گرایش سایر هم وطنان به سفر به شهر مقدس قم را فراهم نماید و زمینه توسعه
شهری پایدار برای شهر مقدس قم را فراهم آورند.
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