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  چکیده
 صنعت در نقش اکوکمپ ها. کنند می ایفاء گردشگری فعالیت های توسعه در مهمی نقش امروزه اکوکمپ ها

 فضاهای ارائه و مختلف نقاط در گردشگر پراکنش و توزیع گردشگری، اقتصاد ، سطح سه در حداقل گردشگری

 می ایجاد گردشگر برای مناسبی دائمی انداز چشم که و روباز سربسته فضاهای ترکیب بصورت مناسب کالبدی

پژوهش حاضر با هدف مکان یابی اکوکمپ های گردشگری شهرستان های گلپایگان و کند.  می بروز نماید

آسایش اقلیمی، جنس ی صورت پذیرفته است. در راستا معیارهای خوانسار برمبنای پارامترهای آب و هوای

سنگ، کاربری اراضی، جنس خاک، توزیع ارتفاعی، شیب، فاصله از سکونت گاه، فاصله از گسل، فاصله از راه، 

جهت مکان یابی در نظر گرفته شد. بر این مبنا داده های دما، بارش، رطوبت نسبی، الیه های  فاصله از آبراهه

ری اراضی، آبراهه ها، گسل ها، جنس خاک، جنس سنگ و الیه ارتفاعی در محدوده مورد مطالعه استفاده کارب

وزن دهی شدند و  AHPوارد شد و سپس براساس مدل  Arc Gisشد. ابتدا الیه های مورد نظر در نرم افزار 

تخراج گردید. نتایج بدست آمده در نهایت با تلفیق الیه های نامبرده الیه نهایی جهت مکان یابی اکوکمپ ها اس

مناطق پراکنده ای از شمال، غرب تا شرق و مرکز شهرستان گلپایگان و قسمت های حاکی از آن است که 

پراکنده ای از شمال تا جنوب شرق خوانسار مناسب و بسیارمناسب جهت ایجاد اکوکمپ ها می باشند. غرب 

رب تا جنوب آن نیز بسیارنامناسب جهت ایجاد اکوکمپ گلپایگان و جنوب خوانسار و همچنین کناره شمال غ

کیلومترمربع از  960به لحاظ وسعت نیز پروسعت ترین پهنه دارای رتبه قابل قبول بوده که  ها می باشند.

 69وسعت این دو شهرستان را به خود اختصاص داده است. کم وسعت ترین پهنه نیز پهنه بسیارمناسب با 

   شد. کیلومترمربع وسعت می با

 

 AHPاکوکمپ، اقلیم آسایش، خوانسار، گلپایگان، مدل  کلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1
 و طبیعی زیست با فعالیتی همراه گردشگری یا انسانی، روزمره نیازهای با همراه است فعالیتی گونه یك گردشگری

 برنامه و تفرج و لذت و امنیت هداشت،ب آسایش، در گردشگری دیگر عبارت به . است جریان در دائماً که باشد می یملموس
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 کل در نارضایتی احساس و کمبود موجب بخش هر در خدمات ضعف . دارد وجود کنار یکدیگر در و مشترک بطور ریزی

 .سازد می وارد جدی آسیب تقاضای گردشگری و گردشگر رضایت اساس به محسوس کمبودهای موارد در و گردشگری فعالیت

 گردشگری صنعت در اکوکمپ هانقش  .کنند می ایفاء گردشگری های فعالیت توسعه در مهمی نقش امروزه اکوکمپ ها

 بصورت مناسب کالبدی فضاهای ارائه و مختلف نقاط در پراکنش گردشگر و توزیع گردشگری، اقتصاد ، سطح سه در حداقل

و  ویژگیها این .کند می بروز نماید یم ایجاد گردشگر برای مناسبی دائمی انداز چشم که و روباز سربسته فضاهای ترکیب

اکوکمپ  اصوالً .گذارد مستقیمی می اثر تاسیسات و ابنیه استقرار و اکوکمپ ها فضایی آرایش نحوه بر اکوکمپ ها خصوصیات

 به جهتو با امروزه اما . برخوردارند تاسیسات و امکانات برخورداری از میزان در زیادی تنوع از گذاری هدف نوع به توجه با ها

 تامین و ها گذاری سرمایه کردن استاندارد ضرورت و نیاز مورد خدمات افزون روز گردشگری، توسعه های فعالیت ساماندهی

 آنکه رسد. بویژه می نظر به ضروری اکوکمپ ها بندی سطح مکان یابی و برای نسبی بندی شاخص نوعی ارائه رفاه گردشگران،

 های بندی سطح از یك هر اهداف رسیدن به در اکوکمپ ها نقش ، گردشگری بالقوه و ظهور حال در فعال، قطبهای تعیین با

مستقیمی  اثر کالبدی ریزی برنامه بر یکسو از اکوکمپ ها بندی سطح دیگر عبارت به .است انکار قابل غیر گردشگری تقاضای

 و سفر اهداف به توجه با سوی دیگر از و کند می استاندارد و تدقیق زیادی حدود تا را امکانات و خدمات بینی پیش و گذاشته

 ویژگی به توجه با بنابراین . گردد می گردشگری برنامه ریزی و رفاه سطح ارتقای موجب پیرامون گردشگری های جاذبه

 می شده بینی پیش امکانات و ها جاذبه رونق بر مشتری دیدگاه و سلیقه و محور است تقاضا اساساً که گردشگری صنعت

 و جاذبه زیرا نزدیك گردد، گردشگران تقاضاهای و نیازها به بیشتر چه هر کالبدی ریزی برنامه تا است بنابراین ضروری ؛افزاید

 فزاینده اثر دچار و گردد می تبدیل ده زیان راکد و گذاری سرمایه به عمل در نباشد گردشگر نیاز با متناسب که امکاناتی

 سطح های شاخص تدوین معیارهای به توجه با اکوکمپ ها مکان یابی ها ین حساسیتا به توجه با . شود می منفی تبلیغاتی

ضروری به نظر می  اکوکمپ هاپذیرش  ظرفیت و اندازه باالخره و زمین از استفاده الگوهای ارائه و فیزیکی ریزی برنامه بندی،

 نقاط سایر به مناسب های کافی، دسترسی و مناسب اراضی وجود گردشگری، تقاضای از تابعی اغلب اکوکمپ ها مکانیابی رسد.

 گردد می مشاهده گردشگری جاذبه یك کنار در ها ویژگی این اینحال گاهی با باشد می ... و شهری و خدماتی نواحی جمله از

 اختصاصی نیازهای اکوکمپ ها شرایط این در طبیعتاً .گردد می انتخاب گردشگری جاذبه یك همجوار با اکوکمپ ها مکان و

 یك در مثال بطور. باشد نشده مستقیمی اشاره آن به است ممکن استاندارد سطح بندی یك در که کند می پیدا خاص

 و آبی مربیان ورزشهای استراحت اتاق رانی، قایق با آبی ورزشهای با مرتبط خدمات بینی پیش ساحل با همجوار اکوکمپ

 و گذارد می مستقیمی اثر تاسیسات و امکانات بر هم اقلیم و اکوکمپ تموقعی بنابراین. است ضروری نیز ... و ها قایق مالکان

 با اکوکمپ بندی سطح مکان یابی و از اینرو . نماید تحول دچار را پیشنهادی الگوی فضایی آرایش تواند می حدودی تا هم

 به جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با همکاران و آلن اس، جفرید. باش هماهنگ باید اکوکمپ موقعیت و اقلیمی شرایط

 و میزان وسیله بدین تا اند کرده سعی و پرداخته جنوبی کارولینا ساحلی گردشگری منطقه در اراضی کاربری تغییرات مطالعه

 شهر در تفریحی و سبز فضاهای یابی مکان بررسی اه و جانگ به. [1] کاربری های این منطقه را مشخص سازند در تغییر نوع

 خدمات وجود به توجه فعلی(، موجود های کاربری از )فاصله حریم رعایت معیارهای تحقیق این در ها آن .اختندپرد سئول

 اولویت در را پارک مساحت به منطقه مساحت نسبت به توجه و پارک ظرفیت با جمعیت نسبت به توجه منطقه، در شهری

 گراگلیاسکو منطقه در تفریحی فضاهای و ها پارک ساخت برای افضاه بهترینپوگیو و رسکیج . [2] قرار دادند خود یابی مکان

 خاک آلودگی به دقیق توجه و منطقه خاک های ویژگی به مربوط مسائل به توجه بر عالوه ها آنرا بررسی کردند.  تورین شهر

 را بر جدید های پارک ساخت یابی مکان و داده قرار توجه مورد خود پژوهش در نیز را جمعیت تراکم معیار فلزات سنگین، با

. نادعلی و همکاران [3] دادند انجام خاک در موجود آلودگی عدم به توجه و منطقه در موجود جمعیت تراکم میزان پایه

در  یگردشگر یها نگیجادکمپینشان داد که ارا بررسی و نتیجه گرفتند  در شهر اصفهان یگردشگر یها نگیکمپ یابی مکان

شهر اصفهان شود  یو کالبد ییفضا یگردشگران، سامانده یث جذب گردشگران ، جذب و سامان دهباع تواند یشهر اصفهان م

گردشگران  یماندگار شیهوا، افزا یو آلودگ یدرون شهر كیافباعث کاهش تر یگردشگر یها نگیکمپ جادی. عالوه بر آن ا

 بهترینیاچه کافتر به این نتیجه رسیدند که در ساحل در تقوایی و همکاران در مکان یابی دهکده گردشگری . [4] خواهد شد
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شاه بختی رستمی و آبکار مکان یابی یك  .[5] می باشد دریاچه بر مشرف جنوبی ارتفاعات در گردشگری دهکده ایجاد مکان

هکتار و  110پارک گردشگری در جزیره کیش را بررسی و نتیجه گرفتند بهترین محدوده ساخت پارک شادی دارای مساحت 

طاهری و . [6] اورت پارک دلفین ها، مجموعه سیاحتی نیروی دریایی، هتل های شباویز، سفینه و سیمرغ قرار دارددر مج

 و ترین مستعدهمکاران مکان یابی سایت های گردشگری بندرعباس را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 

 بر منطبق منطقه ترین استعداد کم و شده تعیین ساحل حریم حفظ ضمن و محدودۀ ساحل نزدیکی در نقاط ترین مناسب

عظیمی و همکاران مکان یابی اماکن ورزشی شهری را . [7] تعیین شده اند دارند محدودۀ ساحل از زیادی فاصلۀ که اراضی،

 و عیتموق شهری، خدمات خصوص در موجود امکانات شامل بررسی مورد یابی مکان های شاخص تمامیبررسی و دریافتند 

 و طراحی جهت یابی مکان در است، هوا و آب و عملکردی شعاع و تراکم ها، کاربری ناسازگاری و سازگاری زمین، مشخصات

با هدف مکان یابی اکوکمپ ها براساس  نیز پژوهش حاضر .[8]هستند گذار تاثیر و مهم شهری ورزشی اماکن ساخت

 گلپایگان صورت گرفته است.  پارامترهای آب و هوایی در شهرستان های خوانسار و

 

  تحقیقروش  -2
کیلومتر مربع در غرب استان اصفهان واقع گردیده، ارتفاع آن از  421 هزار و 2شهرستان گلپایگان با پهنه ای در حدود 

ن به شهرستا است و از شمال و مغرب به استان مرکزی، از شرق به شهرستان برخوار و میمه و از جنوب متر 1924سطح دریا 

به  شمال غرب استان اصفهان واقع و از سمت شمال به گلپایگان ازسمت شرق درخوانسار نیز شهرستان   .خوانسار محدود است

 900شهرستان با وسعتی حدود  این .شهرستان تیران وکرون و نجف آباد و ازجنوب و غرب به شهرستان فریدن محدود است

 13درجه و  33زاگرس )کوه خوانسار( واقع است. شهر خوانسار در  منه رشته کوهکیلومتر مربع در منطقه مرکزی ایران و در دا

متر  2250دقیقه طول شرقی قراردارد. خوانسار در منطقه ای کوهستانی واقع و دارای  19درجه و  50دقیقه عرض شمالی و 

 .(2و  1)شکل  ارتفاع از سطح دریاست

. 

 
 موقعیت استان اصفهان در ایران -1شکل 
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 موقعیت شهرستان های خوانسار و گلپایگان در استان اصفهان -2شکل 

 
داده های دما، بارش، رطوبت نسبی،  راستار این د  .است تحلیلی- توصیفی تحقیق روش و کاربردی نوع از پژوهش این

در مطالعه استفاده شد.  الیه های کاربری اراضی، آبراهه ها، گسل ها، جنس خاک، جنس سنگ و الیه ارتفاعی در محدوده مورد

 این به مناسب یابی مکان برای تحقیق شیوۀ ( موقعیت ایستگاه ها و الیه های مورد استفاده قابل مشاهده می باشد.3شکل )
جنس ، کاربری اراضی، جنس سنگ، آسایش اقلیمی) شامل اکوکمپ ها یابی مکان در مؤثر پارامترهای ابتدا که صورت است

های  الیه و وزن دهی و تعیین( فاصله از آبراهه، فاصله از راه، فاصله از گسل، فاصله از سکونت گاه، شیب ،توزیع ارتفاعی، خاک
تهیه می گردد. سپس جهت مشخص کردن پارامترهای مؤثر بر مکان یابی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  GISآنها در نرم افزار 

(AHP ) .استفاده شد 

 

  
 الیه زمین شناسی ایستگاه های هواشناسی
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 الیه آبراهه ها الیه کاربری اراضی

  
 الیه خاک الیه شیب

  
 الیه نقاط سکونتی الیه توپوگرافی

 الیه های مورد استفاده -3شکل 

 :(AHP)مراتبی سلسله تحلیل فرآیند -2-1

 وزن با ابتدا و بوده استوار ها مین لغزشز وقوع در موثر عوامل زوجی مقایسه پایه بر سیستم ها مراتبی سلسله تحلیل روش

 هر به مربوط های کالس از کدام هر به دهی امتیاز سپس و پهنه بندی برای شده گرفته نظر در موثر عوامل تك تك به دهی

 یزانم بیانگر (w)معیار هر . وزن[9] نماید می ارائه را نهایی مدل ها آن اساس بر که آورد می به دست ضرایبی عوامل، از یك

 از استفاده با روش این در .باشد یك معادل باید عوامل این ارزش مجموع که است عوامل سایر به نسبت عامل هر اهمیت

 1 عدد ضعیف اولویت از اولویت ترتیب به عوامل دهی امتیاز به اقدام کارشناسی قضاوت و طبیعی منطقه موجود شرایط بررسی

 شد. 9تا حداکثر 

 

 مبانی نظری -3
 قلمررو  در توسعه اقتصادی برای رهیافتی تواند می ملی سطح در اشتغال ایجاد و درآمد منابع از یکی عنوان به گریگردش

 جرایگزین  باشرد،  کراهش  حرال  در های اقتصادی بخش دیگر های فعالیت سود که زمانی در خصوص به باشد. گردشگری ملّی

 و درآمرد  سطح بودن پایین بر غلبه گردشگری توسعه دلیل اصلی بنام این بر  .است توسعه برای راهبردی و آنها برای مناسبی

 خصروص  بره  فقر کاهش برای را امیدهایی تواند می و است محلی جامعه در تحوالت اجتماعی و شغلی جدید های فرصت ارائه

 .[10]آورد فراهم اند، شده اقتصادی رکود نحوی دچار به که نواحی در

 است فرایندی گردشگری، صنعت توسعۀ برای انسانی -محیطی های توان تعیین و اغتیفر -تفرجی برنامه ریزی و طراحی

 مربوط روش های و مفاهیم که است هنری این برنامه ریزی .می سازد مرتبط (محیط)مکان و فضا به را افراد فراغت اوقات که

 آن پیرامون و شهرها در خصوصی و جمعی گردشگری -فراغتی کردن فرصت های فراهم برای را متعدد علمی گرایش های به
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طبیعی،  زیبای مناظر حفظ گردشگری، توسعۀ مانند موضوعاتی با فضایی برنامه ریزان اکثر . بنابراین[11] کرده است استفاده

 تولیدی، ساحلی، واحدهای و گردشگری دهکده های خدماتی، مراکز مکانیابی زیست محیطی، شدۀ حفاظت مناطق گسترش

 از های مجموع درنظرگرفتن مستلزم این فعالیتها، از هریك استقرار محل مکانیابی برای پایه رهیافت .دارند روکارس ...و انبارها

 . [12] است ...و مناسب بازارها، زمینهای راهها، منابع، به دسترسی مانند محدودکننده عوامل

کاربریخاصنیازهایباکه بتواندمکانییافتنجهتاستجستجوییکاربرییكاستقراربرایمناسبموقعیتانتخاب

یاوانتخابمعیارهایهمانمناسبمحلدرمختلف هایکاربرییافتناستقراربهمربوطنیازهایگرددهماهنگمربوط

میدهنایابیمکاننظرموردمعیارهایبهتوجهباهاکاربریمحلموقعیتو انتخابیافتنفرآیندهستندیابیمکانمعیارهای

شود.می

بستهبنابراینبود،متفاوت خواهدشودگرفتهنظردرفعالیتیچهبرایاینکهبهتوجهبامکانیكهایتوانوهاقابلیت

اینگیردقراربررسیموردآنهابهتوجهباتوان مکانتاشودتعریفمعیارهایییاهاشاخصبایدنظرموردکارکردنوعبه

شوندمیهمسومناسبمکانانتخابجهتدرآنهاهمهامامتفاوت هستند،کاربردنوعبهنسبتامعیارهوهاشاخص

گستردهتحقیقاتنیازمنداطالعاتبهدستیابیوداردمکانازکاملوصحیحاطالعاتبه داشتننیازهاشاخصاینازاستفاده

مکانیگیریتصمیمامکانآنهاارزیابیوشدهآوریجمعاتاطالعتحلیلوتجزیهوترکیبازپستنهاباشدجامع میو

 .[13] داردوجود

پیشنهاد شد و امروزه یکی از  1977یکی از روش های ارزیابی و وزن دهی، روش تحلیل سلسله مرتبی می باشد که در سال 

اری چیده طراحی شده است. این روش ابزتکنیك های خوب برای وزن دهی می باشد که برای حل مسائل چنن معیاری پی

باشد که خصوصیت اصلی آن بر اساس مقایسات دو   قدرتمند و انعطاف پذیر برای بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاری می

    مقدار ویژه و بردار ویژه ماتریس مربعی تقدم معیار ها محاسبه AHPباشد. برای محاسبه وزن فاکتورها با استفاده از به دو می

 AHPبه کار بردن روش  .می شود که شامل کمی کردن اطالعات ارزش برتری یك فاکتور نسبت به فاکتور دیگری می باشد

برای تحلیل و بحث و بررسی کردن معیار ها یك ابزار قدرتمندی را در فرآیند مدل  GISهمراه با سیستم اطالعات جغرافیایی

ها و معیار ها دو به دو با هم مقایسه شده و در ماتریس وزن ها قرار داده     همه فاکتور AHPسازی فراهم می کند. در روش

 .[14]می شود

  

 یافته هابحث و  -4
( رتبه بندی شاخص اقلیم آسایش در شهرستان های مورد مطالعه ارایه شده است. همان گونه که مشاهده می 4در شکل )

دارای  گلپایگانسمت های اندکی از غرب و جنوب شرق شهرستان شود جنوب و کناره غربی شهرستان خوانسار و همچنین ق

نیز دارای شرایط بسیار  گلپایگانشرایط بسیار نامناسب تا قابل قبول می باشند. قسمت هایی از شمال و مرکز شهرستان 

 مناسب هستند و سایر نواحی دارای شرایط مناسب تشخیص داده شدند. 
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 رتبه بندی اقلیم آسایش -4شکل 

 

و در ( بیانگر آن است که در شهرستان گلپایگان نواحی گلشهر، گوگد و گلپایگان 5رتبه بندی کاربری اراضی در شکل )

شهرستان خوانسار نواحی پراکنده ای در کل شهرستان از شرایط بسیار نامناسب برخوردار می باشند. غرب هر دو شهرستان 

ای شرایط قابل قبول می باشد. نواحی بسیار مناسب نیز در شمال، مرکز و جنوب دارای شرایط نامناسب و غرب گلپایگان نیز دار

شرق شهرستان گلپایگان و قسمت های پراکنده ای از شهرستان خوانسار مشاهده شد. سایر نواحی نیز از شرایط مناسب 

 برخوردار می باشند.

 

 
 رتبه بندی کاربری اراضی -5شکل 

 

( نشان می دهد که در شهرستان گلپایگان نواحی مناسب  6قاط سکونت گاهی در شکل )رتبه بندی براساس فاصله از ن

کشیده شده و نواحی قابل قبول و نامناسب نیز به صورت نواری از شمال شرق تا جنوب غرب  به صورت نواری بسیارمناسب

ز همین وضعیت دیده شده بعنی اطراف آن محدوده را احاطه کرده است. همچنین در قسمت هایی از جنوب تا جنوب شرق نی

نواحی مناسب و بسیارمناسب وجود دارد که با نواحی قابل قبول و نامناسب احاطه شده است. در سایر مناطق نیز که اکثر 

وسعت شهرستان را نیز در بر می گیرد نواحی بسیار نامناسب وجود دارد. در شهرستان خوانسار نیز نواحی مناسب و 

 نامناسب و بسیارنامناسب شکل می گیرد.قسمت های آن مشاهده شده که با دور شدن از انها نواحی بسیارمناسب در اکثر 
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 رتبه بندی فاصله از نقاط سکونت گاهی -6شکل 

( مشاهده می شود رتبه بندی فاصله از راه های ارتباطی در شهرستان گلپایگان به سمت مرکز 7همان گونه که در شکل )

مناسب و مناسب برخوردار می باشد و با دور شدن از مرکز شهر از اهمیت ان کاسته شده و به رتبه نامناسب شهر از رتبه بسیار

 و بسیارنامناسب می رسد. 

 

 
 رتبه بندی فاصله از راه های ارتباطی -7شکل 

 

می دهد که در  ( نشان8مکان یابی کمپ های گردشگری شهرستان های مورد مطالعه به لحاظر توزیع ارتفاعی در شکل )

شهرستان گلپایگان کناره های شرقی و غربی آن بسیارنامناسب و نامناسب می باشند. در مقابل سایر نقاط شهرستان و به 

نیمه شمالی آن مناسب می باشد و با حرکت به سمت خصوص مرکز آن بسیارمناسب و مناسب هستند. در شهرستان خوانسار 

 ی شود تا جایی که مرکز شهرستان قابل قبول و جنوب آن بسیارنامناسب می باشد. جنوب شهرستان از اهمیت آن کاسته م
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 رتبه بندی توزیع ارتفاعی -8شکل 

 

( بیانگر آن است که قسمت های مرکزی و 9مکان یابی کمپ های گردشگری شهرستان گلپایگان براساس شیب در شکل )

اسب برخوردار می باشند. قسمت های غربی و شرقی نیز از رتبه قابل به سمت جنوب شرق شهرستان از رتبه بسیارمناسب و من

قبول، نامناسب و بسیارنامناسب برخوردار هستند. در شهرستان خوانسار نیز کناره شمال غرب تا جنوب و همچنین جنوب و 

واحی نیز مناسب و قسمت های پراکنده ای از مرکز این شهرستان دارای رتبه قابل قبول تا نامناسب می باشند. سایر ن

 بسیارمناسب هستند. 

 

 
 رتبه بندی شیب -9شکل 

 

( براساس فاصله از آبراهه ها مکان های نزدیك آبراهه ها در شهرستان های مورد مطالعه 10با توجه به شکل )

یز از رتبه بسیارنامناسب و نامناسب تشخیص داده شدند. با فاصله گرفتن از آبراهه ها مکان یابی کمپ های گردشگری ن

 نامناسب و بسیارمناسب برخوردار می باشند. 
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 رتبه بندی فاصله از آبراهه ها -10شکل 

( حاکی از آن است که مناطقی که نزدیك به گل هستند از 11اکوکمپ ها براساس فاصله از گسل در شکل )مکان یابی 

ن مناطق مکان یابی اکوکمپ ها مناسب و بسیارمناسب رتبه بسیارنامناسب و نامناسب برخوردار هستند و با دور شدن از ای

هستنند. از جمله این مناطق می توان شمال، غرب و جنوب شرق شهرستان گلپایگان را نام برد که جزء مناطق بسیار نامناسب 

 هستند و با دور شدن از آنها به مناطق بسیارمناسب تبدیل می شوند. 

 

 
 ارتبه بندی فاصله از گسل ه -11شکل 

 

( براساس جنس خاک در شهرستان گلپایگان مناطق مرکزی و در شهرستان خوانسار قسمن اندکی از 12با توجه به شکل )

مرکز آن بسیارمناسب جهت اکوکمپ ها می باشند. جنوب خوانسار نیز بسیارنامناسب و سایر نواحی هر دو شهرستان قابل قبول 

 جهت ایجاد اکوکمپ ها می باشند.
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 رتبه بندی جنس خاک -12شکل 

( گویای آن است که براساس جنس سنگ مناطق مرکزی شهرستان گلپایگان و قسمت های پراکنده ای از مرکز  13شکل )

نیمه غربی جنوب غرب گلپایگان و همچنین  وجنوب خوانسار نامناسب برای اکوکمپ ها می باشند. شمال شرق تا شرق 

. سایر مناطق نیز شامل کناره شمال غربی تا غرب و جنوب شرق گلپایگان و همچنین خوانسار دارای رتبه قابل قبول هستند

 نیمه شرقی خوانسار بسیارمناسب تشخیص داده شدند.

 

 
 رتبه بندی جنس سنگ -13شکل 

 

( قابل مشاهده می 1صورت گرفته و نتایج آن در جدول )قایسه زوجی معیارها پس از بررسی الیه های مورد مطالعه م

، فاصله هو طبق نظر کارشناسان به ترتیب معیارهای آسایش اقلیمی، کاربری اراضی، فاصله از سکونت گاشد. طبق این جدول با

شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، جنس خاک و جنس سنگ در مکان یابی اکوکمپ های شهرستان  از راه، توزیع ارتفاعی،

 های مورد مطالعه دارای اهمیت می باشند.

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 مقایسه زوجی معیارها -1جدول 

 الیه

ی
ش اقلیم

آسای
 

گ
س سن

جن
ی 

ی اراض
کاربر

 

ک
س خا

جن
ی 

توزیع ارتفاع
 

ب
شی

 

ت 
فاصله از سکون

گاه
 

ل
فاصله از گس

 

فاصله از راه
فاصله از آبراهه 

 

وزن الیه
 

ی
ب ناسازگار

ضری
 

آسایش 

 0.032 0.287 6 4 7 3 5 5 8 2 9 1 اقلیمی

 0.017 0.25 0.167 0.33 0.143 0.2 0.2 0.5 0.125 1 0.11 جنس سنگ

کاربری  

 0.2 5 3 6 2 4 4 7 1 8 0.5 اراضی

 0.023 0.33 0.2 0.5 0.167 0.25 0.25 1 0.143 2 0.125 جنس خاک 

توزیع  

 0.07 2 0.5 3 0.33 1 1 4 0.25 5 0.2 ارتفاعی

 0.07 2 0.5 3 0.33 1 1 4 0.25 5 0.2 شیب 

فاصله از  

 0.146 4 2 5 1 3 3 6 0.5 7 0.33 سکونت گاه

فاصله از  

 0.03 0.5 0.25 1 0.2 0.33 0.33 2 0.167 3 0.143 گسل

 0.1 3 1 4 0.5 2 2 5 0.33 6 0.25 فاصله از راه 

فاصله از  

 0.047 1 0.33 2 0.25 0.5 0.5 3 0.2 4 0.167 آبراهه

  

( 14اکتورهای نامبرده و مطالعه شده در شکل )مکان یابی اکوکمپ ها در شهرستان های مورد مطالعه براساس تمام ف

نشان داده شده است. طبق این شکل مناطق پراکنده ای از شمال، غرب تا شرق و مرکز شهرستان گلپایگان و قسمت های 

جهت ایجاد اکوکمپ ها می باشند. غرب گلپایگان و جنوب پراکنده ای از شمال تا جنوب  شرق خوانسار مناسب و بسیارمناسب 

انسار و همچنین کناره شمال غرب تا جنوب آن نیز بسیارنامناسب جهت ایجاد اکوکمپ ها می باشند. سایر مناطق هر دو خو

 شهرستان نیز که قسمت عمده این دو شهرستان را نیز تشکیل می دهد قابل قبول هستند. 

 

 
 مکان یابی محل احداث کمپ های گردشگری -14شکل 
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( بیانگر آن است که بیشترین پهنه در هر دو شهرستان پهنه قابل قبول 2به ها نیز در جدول )توزیع مساحت هر یك از رت

کیلومترمربع  650کیلومترمربع از هر دو شهرستان را به خود اختصاص داده است. در مرتبه بعد پهنه مناسب با  960بوده که 

کیلومترمربع مساحت و در  254نه بسیارنامناسب با کیلومترمربع مساحت، سپس په 638مساحت، پس از آن پهنه نامناسب با 

 کیلومترمربع مساحت قرار دارد.  69نهایت پهنه بسیارمناسب با 

 
 توزیع مساحت وضعیت نواحی جهت احداث کمپ گردشگری -2 جدول

 مساحت به کیلومتر مربع وضیعت ردیف

 69 بسیار مناسب 1

 650 مناسب 2

 960 قابل قبول 3

 638 نامناسب 4

 254 بسیار نامناسب 5

 

 نتیجه گیری -5

 و طبیعی زیست با فعالیتی همراه گردشگری یا انسانی، روزمره نیازهای با همراه است فعالیتی گونه یك گردشگری

 برنامه و تفرج و لذت و امنیت بهداشت، آسایش، در گردشگری دیگر عبارت به . است جریان در دائماً که باشد می ملموسی

 کل در نارضایتی احساس و کمبود موجب بخش هر در خدمات ضعف . دارد وجود کنار یکدیگر در و شترکم بطور ریزی

 .سازد می وارد جدی آسیب تقاضای گردشگری و گردشگر رضایت اساس به محسوس کمبودهای موارد در و گردشگری فعالیت

 ریزی برنامه تدقیق و بهبود و گردشگری لیتاز فعا مهمی بخش گردشگر، اجتماعی زیستی عوامل از یك هر دیگر عبارت به

 بینی پیش و شود دیده کامل بطور بایدمکان یابی آنها  در ها اکوکمپ فضای آسایش مرتبط با عناصر اینرو از .است گردشگری

ن پژوهش ر ایدگیرد.  می بررسی قرار مورد مکان یابی آنها در نقش هر یك از عناصر مرتبط با آسایش در اکوکمپ ها لذا. گردد

فاصله از ، شیب، توزیع ارتفاعی، جنس خاک، کاربری اراضی، جنس سنگ، آسایش اقلیمیشامل الیه اطالعاتی  10با تلفیق 

مکان یابی جهت ایجاد اکوکمپ ها در شهرستان  GISدر نرم افزار  فاصله از آبراهه، فاصله از راه، فاصله از گسل، سکونت گاه

مناطق  طبق بررسی های انجام شده  بهره گرفته شد.  AHPدر این راستا از تکنیك  شد.های گلپایگان و خوانسار بررسی 

پراکنده ای از شمال، غرب تا شرق و مرکز شهرستان گلپایگان و قسمت های پراکنده ای از شمال تا جنوب شرق خوانسار 

ار و همچنین کناره شمال غرب تا مناسب و بسیارمناسب جهت ایجاد اکوکمپ ها می باشند. غرب گلپایگان و جنوب خوانس

جنوب آن نیز بسیارنامناسب جهت ایجاد اکوکمپ ها می باشند. سایر مناطق هر دو شهرستان نیز که قسمت عمده این دو 

شهرستان را نیز تشکیل می دهد قابل قبول هستند. به لحاظ وسعت نیز پروسعت ترین پهنه دارای رتبه قابل قبول بوده که 

 69ع از وسعت این دو شهرستان را به خود اختصاص داده است. کم وسعت ترین پهنه نیز پهنه بسیارمناسب با کیلومترمرب 960

   کیلومترمربع وسعت می باشد. 
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 ستمیدر شهر اصفهان با استفاده از س یگردشگر یها نگیکمپ یابی مکان ،1390،نادعلی، ندا؛ محمدی، جمال و موحدی، سعید [4]

 .1390رشد، دانشگاه اصفهان، ، پایان نامه کارشناسی ا(GIS)ییایاطالعات جغراف

مکان یابی دهکده های گردشگری با استفاده از سیستم اطالعات  ،1390،حسین  ،کیومرثی و محمدمهدی ،تقی زاده؛ مسعود ،تقوایی [5]

ی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی )مجله پژوهشی علوم انسان(، نشریه نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر SWOT( جغرافیایی و مدل

 .120تا صفحه  99از صفحه  ؛(42)پیاپی  2شماره   ، 22دوره   ، 1390دانشگاه اصفهان( :  تابستان 

، مکان یابی کاربری های گردشکری با  استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مورد شناسی: 1391شاه بختی رستمی، آبکار، فاطمه،  [6] 

 .35-48، صص 5ا و اماش شهری منطقه ای، شماره مکان یابی یك پارک شادی در جزیره کیش، جغرافی

 جادیشهر بندرعباس جهت ا یگردشگر یها تیسا یابی مکان ،1393، پانته ی،قالنیآص، فاطمه واصل ی؛ هاد ، سیمابجگان یطاهر [7]

 .126-113، صفحه 1393، زمستان 1، شماره 1، دوره 9مقاله  ی،نشریه گردشگری شهری،ستیتور یفضا

 در یابی مکان معیارهای بررسی، 1395، دژ، امید تی تی محمدرضا ، برومند، ، حسین محمد رضوی، عادله، رستاقی،دال عظیمی [8] 

 .83-100، صص 23، شماره 12، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال شهری ورزشی اماکن ساخت و طراحی

 دو از استفاده با ای توده حرکات خطر پهنه بندی، 1382، محسن ری،جعف شریعت نیا، فیض سادات اباذر، اسمعلی، حسن، احمدی، [9]

 ایران، منابع طبیعی مجله چای، گرمی آبریز حوضه: موردی مطالعه (AHP) مراتبی سلسله تحلیلو  (MR) متغیره چند رگرسیون روش

 . 323-336، صص 4 شماره ،56 جلد

زیابی اثرات گردشگری شهرستان گرگان با رویکرد توسعه پایدار، شماره دوم، ار ،1395، دیلم کتولی، هاجر، دیلم کتولی، هنگامه [10]

 .1395زمستان

 .39 ش جغرافیایی، های پژوهش اکولوژیکی، اصل اساس بر توریستی ریزی برنامه ،1379اسماعیل،  میکائیلی، [11]

 .99شماره،1381 ،انقالبوکنمسماهنامه،یابیمکانوبندیپهنهفضاییهایمدل،حسنعلیسبکبار،فرجی [12]

شهرسازی،دانشکدهکارشناسی ارشدنانهپایان GIS, ازاستفادهباآموزشی)دبستانمراکزیابیمکان، 1382اشکان، کریمی،جعفر [13]

 .تهراندانشگاهزیبا،هنرهای

عه موردی شهر مهاباد، فصلنامه علمی پژوهشی مطال AHPمکانیابی کاربردهای درمانی با استفاده از روش، 1390،هوشیار، حسن [14]

 .1390، زمستان.36فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره


