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هاي احداث کمپ فراغتی شهري گردشگري مذهبی و شناسایی محل

 GISله مراتبی و منطق فازي در با رویکرد تحلیل سلس

 3، علیرضا گروسی2، مصطفی توکلی نغمه1مهدي قرخلو

 
 10/9/96تاریخ پذیرش: 14/4/95تاریخ دریافت: 

 چکیده:
عنوان یکی از منابع درآمدي مهم در اقتصاد جهانی مطرح شده است. گردشگري امروزه، صنعت گردشگري به

ویژه در دنیاي اسلام و خصوصاً در کشور ایران داراي که بهمذهبی، یکی از تقسیمات صنعت گردشگري است 
 ترین مراکز زیارتی در جهان اسلام شناختهعنوان پایگاه مذهبی جهان تشیع و یکی از مهماهمیت است. شهر قم به

 زساله، گردشگران زیادي افرهنگی، تاریخی و طبیعی نیز است. همه هاي مذهبی،شود. این شهر داراي پتانسیلمی
هر، ترین بخش زائران این شکنند. با توجه به اهمیت مذهبی این شهر، مهمداخل و خارج کشور به این شهر سفر می

 ها و تأسیسات مناسب برايگردشگران مذهبی هستند. وجود این حجم عظیم از گردشگران نیاز به زیرساخت
ر که باهدف کاربردي و با روش توصیفی اسکان، اقامت و گذران اوقات فراغت گردشگران دارد. در پژوهش حاض

هاي مپهاي مناسب احداث کمنظور شناسایی محدودهاي و آمار و ارقام صورت گرفت، بهبر منابع کتابخانهبا تکیه
 گویی به نیاز زائران و گردشگران این شهر ابتدا از طریق مدل سلسله مراتبی نسبت به وزنفراغتی و تفریحی و پاسخ

هاي از طریق روش فازي محدوده GISیابی کمپ پرداخته شد و سپس در محیط زیر معیارهاي مکان دهی معیارها و
 براي این منظور معرفی شدند. 3و  2، 8، 4مناسب در سطح مناطق معرفی شدند. درنهایت مناطق 

 گردشگري مذهبی، تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازي، کمپ فراغتی شهري، شهر قم. کلیدواژگان:
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 قدمهم

عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحولات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها گردشگري به
نماید جانبه را ترسیم مییابی به توسعه پایدار و همهمحسوب شده و مسیر مطلوب براي دست

هاي ترین صنایع در حال رشد و یکی از جریان). گردشگري از مهم1395(کریمی و همکاران،
) 1،2003که امور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را باهم ترکیب کرده است (هولجوا جهانی است

ها در جهان مطرح بوده و اقتصاد گردشگري در حال عنوان یکی از پردرآمدترین فعالیتو به
). درواقع 122: 1395شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی است (گروسی و همکاران،تبدیل

ک ها و اهداف متنوع است که در یتفاده از فضا در اوقات فراغت باانگیزهگردشگري میل به اس
و ایجاد  هاستي جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل بین آنکلیت دربرگیرنده

ي فضا جغرافیایی از آثار گردشگري است درآمد و اشتغال براي ساکنان محلی در عرصه
ید بر مقوله اقتصادي در فضاهاي جغرافیایی جهت توسعه و رفاه ). تأک2،2004(بریدنهان و ایوجینا

هاي ريگذاکند، ولی این خود مستلزم سیاستساکنان محلی اهمیت گردشگري را دوچندان می
گري هاي موردنیاز، گردشاقتصادي و محیطی در سطح جهانی است که بتوان با تأمین زیرساخت

). امروزه در 2006، 3ی بدل کرد (سوجی آرتوو آدامدر سطح جغرافیایی محدود را به امري جهان
هاي یري روشکارگبین کشورها نیاز به تحلیل مسائل مربوط به فعالیت گردشگري از طریق به

ازپیش هاي گردشگري بیشکاربردي و منطقی جهت مدیریت بهینه نواحی و مکان –دقیق کمی 
به و جانگردشگري مستلزم نگاهی همه کارگیري منابع). لذا به4،2001احساس شده است (پراتو

منظور ) و هر کشور به1389باشند (ضیایی و داغستانی،ریزي میعلمی و نیازمند مدیریت و برنامه
د اقتصادي و رشد زیربنایی خو-جذب گردشگران بالقوه لازم است در راستاي توسعه اجتماعی

از تقسیمات صنعت گردشگري ). گردشگري مذهبی یکی 5،2014تلاش کند (اراسلی و برادرانی
العاده مهمی است ویژه در دنیاي اسلام و خصوصاً در کشور ایران داراي اهمیت فوقاست که به
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 عنوان یکی ازهاي دور تاکنون به). گردشگري مذهبی از گذشته1392زاده و همکاران، (ابراهیم
). بر اساس 1395اران،آید (کریمی و همکترین اشکال گردشگري در جهان به شمار میپررونق

هاي درصد از کل جریان 26گردشگري مذهبی  ،آمار سازمان جهانی سفر و جهانگردي
). بنا بر مطالعات سازمان جهانی 1997، 1گردشگري جهان را به خود اختصاص داده است (ایکپ

. به کنندمعنوي در سرتاسر جهان سفر می-هاي مذهبیمیلیون نفر باانگیزه 600جهانگردي هرساله 
نوان منبعی عازپیش به دنبال توسعه گردشگري مذهبی بههمین دلیل امروزه کشورهاي جهان بیش

). این نوع گردشگري علاوه 2012، 2مهم براي اشتغال و درآمدزایی هستند (ایگرسی و همکاران
ینی د –عنوان نمادي از هویت و تعاملات فرهنگی و توسعه فرهنگی تواند بهبر منافع اقتصادي می
). یکی از 1390المللی نیز قلمداد شود (شاپورآبادي و سبزآبادي،اي و بیندر سطوح ملی منطقه

ویژه گردشگري مذهبی وجود دارد، توزیع و موارد عمده که در مدیریت بهینه گردشگري و به
 تبع سفر گردشگران، وجود خدماتهاي فراغتی در شهرهاي مذهبی است، زیرا بهپراکنش کمپ

فر هاي مهم سشود که یکی از بخشاي تشکیلات و تأسیسات مینوازي که شامل مجموعهمهمان
گردشگر به هرکجا که برود نیاز به محلی  –دهد و زائر زیارتی را در مقاصد مذهبی تشکیل می

براي خواب و استراحت و غذا دارد. درواقع فراتر از جنبه معنوي و ابعاد روحانی سفر زیارتی، 
طول سفر خود احتیاج به یکسري خدمات دارند تا با استفاده از این خدمات احتیاجات زائران در 

خود را برآورده ساخته و فارغ از مسائل و مشکلات ناشی از برآورد این احتیاجات به زیارت و 
امر معنوي ناشی از آن بپردازند. احتیاجات یک زائر در مقاصد شهري بر اجزاي مختلفی استوار 

توان در سه دسته اسکان (خدمات اقامتی)، تغذیه (خدمات پذیرایی) و ها را میآن است که اهم
ی بندي نمود. کمبود و کاسترفاهی (خدمات جانبی همچون خدمات درمانی، تفریحی و...) تقسیم

ا از ها و مشکلات زائر رمشغولیگردد که دلدر هر یک از این سه دسته احتیاجات زائر، سبب می
ل به امر زیارت و سودمندي معنوي و روحانی آن باز دارد (سقایی و پرداختن کام

توان این سه مورد از احتیاجات یک هاي فراغتی شهري می). با احداث کمپ1391همکاران،
گردشگر مذهبی یا زائر را تأمین کرد. شهر قم با تعدد مراکز عمده مذهبی که آن ازجمله، حرم 
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عنوان یکی از محورهاي هاي علمیه و... بهن، حوزهحضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکرا

هاي دینی و مذهبی جهان ارتباط برقرار گردشگري مذهبی و زیارتی کشور است که با پایگاه
ساله داراي حجم وسیعی از گردشگران داخلی و خارجی است. لذا ضرورت دارد کرده و همه

ود تا هاي شهري تقویت شمله کمپها و تأسیسات زیربنایی گردشگري ازجکه ازنظر زیرساخت
بتواند به بهترین نحو به عرضه خدمات بپردازد. در این پژوهش سعی شده است تا با به کار بردن 

ل براي احداث قبوهاي مستعد و قابلتکنیک تحلیل سلسله مراتبی و همچنین منطق فازي، محدوده
بندي شوند و سپس با ولویتگانه شهر قم شناسایی و ا 8هاي فراغتی شهري در مناطق کمپ

 صورت فضایی ترسیم گردند.به GISافزار استفاده از نرم
 

 مبانی نظري پژوهش
 گردشگري و اهمیت آن

پس از انقلاب صنعتی، گردشگري فرصتی براي کشورها ایجاد کرده است تا براي افزایش سهم 
افزایش رفاه و افزایش ها، خود در تجارت و اقتصاد جهانی تلاش کنند. امروزه با کمک دولت

 هاي تفریحی و... راهکارهایی است که برايها و ایجاد اقامتگاهامکانات سفر و تسهیل در مسافرت
صنعت  ).1،2002شود (هولاويبهبود وضعیت گردشگري در کشورهاي مختلف انجام می

ند در تواگردشگري در فرآیند توسعه، بخشی از ساختار تولید اقتصادي است و بنابراین می
کشورها در گسترش تولید و درآمد داخلی و ایجاد اشتغال، نقش همپاي درآمد نفت داشته باشد. 

هاي مدت است؛ اما همانند بخشگذاري کلان در طولانیاین بخش اگرچه نیازمند توجه و سرمایه
). 1389مدت براي کسب درآمد نیست (ابراهیمی و همکاران،دیگر اقتصادي نیازمند انتظار طولانی

توان گفت که گردشگري از اجزاي مهم اقتصادي شهري است که در بخش خدمات درواقع می
ها شهري رشد کرده است که علاوه بر مدیران شهري، عوامل مهم دیگري ازجمله: سازندگان هتل

 گذاريهاي اجاره اتومبیل و ... نیز در آن سرمایههاي هواپیمایی، بنگاهو مهمانسراها، شرکت
ي کشور بر ي چهارم توسعهاز قانون برنامه 114). در ماده 1387ند (سعیدي و همکاران،کنمی

افقی زایی و مبادلات فرهنگی تأکید شده است (میربارتقاء توان گردشگري، تولید ثروت و اشتغال
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عنوان بازیگر اصلی فضاي گردشگري داراي ). در علم جغرافیا گردشگر به1383و مرادیان نیري،

قابل با فضاست. براي درك بهتر فضاي گردشگري، فرآیندهاي سازنده آن ازجمله بعد کنش مت
هاي هاي مورد بازدید از شاخصشیئی(فیزیکی) شامل تأسیسات و خدمات گردشگري، مکان
). لذا اهمیت تأسیساتی مثل 1381اصلی در بررسی فضاي گردشگري است (شکویی و موحد،

 ر شهرهاي توریستی مهم و ضروري است.هاي فراغتی دمکان استراحت و کمپ
 

 گردشگري مذهبی
ترین اشکال گردشگري چه درگذشته و چه در حال حاضر، گردشگري مذهبی یکی از قدیمی

هاي گردشگري جهان مربوط به گردشگري درصد از کل جریان 26در سراسر جهان است و 
ردشگري مذهبی اغلب ). براي توضیح گ1393زاده رحمانی، مذهبی است (آل سیدان و حسن

هاي عالیترود و تفریح و فجنبه کلیدي زیارت که انگیزه سفر به مقصدي مقدس است، به کار می
). 1،2010شود (شیندهاي مضاعف در طی سفر مذهبی به آن افزوده میعنوان فرصتتعطیلات به

ه مفهوم مذهبی در جهان دارد، ب –گردشگري مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات دینی 
تخصصی خود و فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت، عامل مهم جغرافیاي انسانی در 

). 1387انداز فرهنگی است (مؤمنی و همکاران،گیري مسافرت، ایجاد تمرکز و چشمشکل
اي مذهبی است. گردشگران مذهبی براي ترین هدف در گردشگري مذهبی درك تجربهاصلی

هاي مذهبی، انجام اعمال مذهبی و دینی، آموزش و گذراندن اوقات ، یادمانزیارت اماکن، آثار
). درواقع گردشگري 1390کنند (رجبی و سرتیپی،ها و مراکز مذهبی سفر میفراغت به مکان

مذهبی یکی از پرطرفدارترین انواع گردشگري است و شهرهاي چند کارکردي که نقش و 
ترین نقاط جذب این گردشگران هستند. در مهم کارکردي گردشگري و مذهبی نیز دارند،

شهرهاي زیارتی، کارکرد زیارت و گردشگري مذهبی اثر قطعی و ویژه بر ساختار مدیریت شهر 
دارد. لذا آنچه مهم است، ارتقاي شرایط کیفی شهر و همچنین تأمین نیازهاي زیرساختی، زیربنایی 

). در 1391ان است (توانگر و همکاران،محیطی گردشگران و زائرو اقتصادي و همچنین زیست
ها و گاههاست، ولی اقامتگردشگري مذهبی باآنکه انگیزه اصلی زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاه
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). لذا باید اهمیت 1،2001نهد (فاطمیمدت اقامت تأثیر می هرحال در طولنوع امکانات آن به

 اغتی قائل شد.هاي فرها و کمپاي در صنعت گردشگري به اقامتگاهویژه

 یابیمکان
یز مطرح شد که ها ني مکان یا نیز براي آنبا پیشرفت انسان و گسترش صنایع و ارتباطات، مسئله

طورجدي موردتوجه قرار گرفته است این امر پس از گسترش شهرنشینی و ازدیاد جمعیت به
هاي یک یها و توانایتشود که در آن قابلییابی به فعالیتی گفته می). مکان1383(سعیدي خواه،

هاي شهري و ي خاص، ازنظر وجود زمین مناسب و مرتبط بودن آن با سایر کاربريمنطقه
روشن شود (وتحلیل میروستایی براي انتخاب مکانی مناسب جهت کاربري موردنظر، تجزیه

رنامه ریزان باي است که اغلب ها و مراکز خدماتی مسئله)؛ بنابراین توزیع بهینه کاربري1383نژاد،
با آن سروکار دارند چراکه به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکلاتی مانند کمبود 

). درواقع استقرار هر 2،2007ها به وجود آمده است (احدنژادو عدم توزیع فضایی مناسب کاربري
ازوکار سکالبدي خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و  –عنصر شهري در موقعیت فضایی 

(مکانیسم)هاي خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردي آن 
بسا مشکلاتی بروز کند عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و در غیر این صورت چه

 ).1389(هادیانی و کاظمی راد،

 

 شناسی پژوهشروش

وري ست. در این پژوهش براي گردآتحلیلی و با رویکردي کاربردي ا –این پژوهش از توصیفی 
هاي ها از تکنیکاي و اسنادي استفاده شده است. براي تحلیل دادهاطلاعات از روش کتابخانه

) و منطق فازي استفاده شده است. براي این منظور چهار شاخص AHPتحلیل سلسله مراتبی (
یطی و محترسی، زیستهاي فراغتی شهري شامل معیارهاي، امنیتی، دسیابی کمپمهم در مکان

مراتبی انجام گردیده است. ها در تکنیک سلسهاقتصادي در نظر گرفته شده و وزن دهی آن

1. Fatemi 

2. Ahadnejad 
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 1نفر از کارشناسان 20اي تنظیم و در اختیار نامهمنظور وزن دهی به معیارها و زیر معیارها پرسشبه

طق فازي استفاده از من قرار گرفت. پس از انجام محاسبات، خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی با
 GISصورت نقشه هاي کاربري اراضی بایر شهري تلفیق شده و درنهایت خروجی بهبا لایه
 هاي فراغتی شهري است.هاي مناسب براي احداث کمپدهنده پهنهنشان

 یابی مناطق مستعد احداث کمپ فراغتی شهريمدل مکان - 1شکل 

 

) در مسیر و 1394ریزي قم،سازمان مدیریت و برنامهنفر ( 1074036شهر قم با جمعیتی معادل 
اس، کرمان بندرعب -یزد  –کاشان  -بوشهر، تهران  -شیراز  -اصفهان  -محورهاي ارتباطی تهران 

غرب به نحوي در مسیر شبکه ارتباطی مهم و حیاتی کشور  –خوزستان و تهران  –اراك  -تهران 
هاي مندي از ویژگیهمیت است. شهر قم با بهرهقرار گرفته که ازنظر اقتصادي بسیار حائز ا

هاي انسانی گردشگري از قبیل حرم مطهر حضرت معصومه (س)، فرهنگی، مذهبی (مانند جاذبه

 دار بوده است.هایی نظیر شهرداري و شرکت مهندسین مشاور عماد آوران فضا پایکارشناسان مربوط به ارگان .1
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هاي علمیه در سطح جهان تشیع و ...) در کنار سایر ها و حوزهزادهمسجد مقدس جمکران، امام

هاي د جاذبهمانن گرديهاي طبیعتجاذبه دستی و نیزهاي اقتصادي گردشگري مانند صنایعجاذبه
صورت رفع موانع موجود وحش و دریاچه نمک و ... ازجمله مناطقی است که در کویري و حیات

ردشگران توجهی از گتواند پذیراي تعداد قابلهاي گردشگري میو نیز بالفعل شدن برخی جاذبه
 )1384داخلی و خارجی باشد (خسروي،

 شهر مقدس قم –مطالعه . محدوده مورد1نقشه 

 

 هاي پژوهشیافته
منظور ها و معیارهاي مناسب بهمنظور انجام فرآیند پژوهش در مرحله اول اقدام به تعیین شاخصبه

یابی محدوده احداث فضاي سبز و فراغتی در سطح شهر قم شد. براي این منظور از مکان
 ها و معیار مندرج در جدول زیر استفاده شده است:شاخص
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 هاي فراغتییابی محدودههاي مکان. معیارها و شاخص1جدول 

ردیف/ 

 معیار
 دسترسی کالبدي-محیطیزیست امنیتی اقتصادي

 ونقلحمل نزدیکی رودخانه آرامش محیط تفریحی 1

 هاي دسترسیراه کیفیت فضاي سبز روشنایی محله کمی هزینه 2

3 
منطبق بر نیاز 

 مصرف

دسترسی به 

 تجهیزات
 هاقرابت به جاذبه زمانی مراجعهتداوم 

 هاي مزاحمدوري از کاربري توزیع متعادل در شهر -- نزدیکی به بازار 4

 واقع در اراضی مناسب سلامت زیستی -- - 5

 هاي ترافیکیگره - - - 6

 )1393قائد رحمتی و خادم الحسینی (

ارها مراتبی وزن مربوط به معی، در ابتدا بر مبناي مدل تحلیل سلسله 1هاي جدول بر اساس شاخص
هاي لازم از گردد. براي این منظور پرسشنامه مدل سلسله مراتبی تهیه و پس از ارزیابیمحاسبه می

نفر از کارشناسان شهرداري قم و تیز کارشناسان گروه  20میزان اعتبار آن توسط اساتید، در میان 
ر شده دها بر اساس شاخص ارائهه آنمهندسین مشاور عماد آوران فضا پایدار توزیع گردید ک

اند. لازم به توضیح است که پس از ایجاد نسبت به درج امتیاز در پرسشنامه اقدام نموده 2جدول 
ها ساختار سلسله مراتبی ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها جهت تعیین ضرایب اهمیت هریک از آن

کمیتی (جدول  9اي، جدولی ر امر مقایسهگردند. مبناي قضاوت ددو با یکدیگر مقایسه میدوبه
 jنسبت به شاخص  i) است که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی، شدت برتري شاخص 2

 ).119: 1389شود (ضیایی و داغستانی،تعیین می
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 )119: 1389. شاخص امتیازدهی به معیارها و زیر معیار (ضیایی و داغستانی،2جدول 

 توضیح هااولویت ارزش

اهمیت برابر دارد یا ارجحیتی نسبت به هم  jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترجیح یکسان 1
 ندارند.

 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  کمی مرجح 3

 تر استمهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  خیلی مرجح 5

 است. jه داراي ارجحیت خیلی بیشتري نسبت ب iگزینه یا شاخص  خیلی زیاد مرجح 7

 مقایسه نیست.تر و قابلمطلقاً مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  کاملاً مرجح 9

بیانگر اهمیتی  8دهد. مثلاً هاي ترجیحی را نشان میهاي بین ارزشارزش بینابین 8و  6، 4، 2
 است. iبراي  9تر از و پایین 7زیادتر از 

 

 محاسبه وزن معیارها:

 ا شامل مراحل زیر است:نحوه محاسبه وزن معیاره

 کردن مقادیر هر ستون ماتریس دوتاییجمع-1
تقسیم نمودن هر مؤلفه ماتریس بر مجموع ستونش (ماتریس حاصل، ماتریس مقایسه دوتایی -2

 نرمال شده نام دارد).
ها در هر ردیف از ماتریس نرمال شده، یعنی تقسیم کردن مجموع محاسبه میانگین مؤلفه -3

(تعداد معیارها)، این میانگین تخمینی از وزن نسبی  4ال شده براي هر ردیف بر امتیازات نرم
کند. این مراحل براي مسئله موردنظر دنبال شده و نتیجه آن معیارهاي مقایسه شونده را ایجاد می

عنوان وزن زیر معیارها ارائه به 7تا  4عنوان وزن معیارها و در جداول به 3ي در جدول شماره
 د.گردمی
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 هاي فراغتی. نتایج محاسبات مربوط به معیارهاي شناسایی محدوده3جدول 

MMULT 
 وزن

 معیارها

 میانگین

 هندسی

محیطی زیست

 کالبدي-
 ردیف معیارها دسترسی امنیت اقتصادي

 1 دسترسی 1 3 2/0 33/0 66/0 15/0 5/1
 2 امنیت 33/0 1 5 7 84/1 41/0 9/2
 3 ادياقتص 5 2/0 1 3 21/1 29/0 5/1

74/0 13/0 61/0 1 33/0 14/0 3 
-محیطیزیست

 کالبدي
4 

 5 جمع - - - - 44/4 1 ***

 
توسط  معیارهاکه اعداد مربوط به مقایسه زوجی  3با توجه به نتایج مندرج در جدول 

کارشناسان شاغل در شهرداري شهر قم ایراد گردیده است، وزن مربوط به معیار دسترسی 
محاسبه گردیده است.  13/0و معیار زیستی  29/0، معیار اقتصادي 41/0، معیار امنیت 15/0

 عیارهاممربوط به  هايوزنماتریس مقایسه زوجی در ستون  ضربحاصلبا توجه به نتایج 
، شاخص سازگاري و شاخص ضریب سازگاري Lشاخص  )AW(محاسبه بردار  هاشاخص

 024/0و  23/0، 89/5به ترتیب  زیر محاسبه گردیده است که مقادیر هریک هايرابطهاز 
؛ لذا حسن استکمتر  1/0بوده است. با عنایت به اینکه شاخص ضریب سازگاري از مقدار 

 .گرددمی دییتأعملیات تحلیل سلسله مراتبی 

 Lمحاسبه بردار  -1رابطه 

                                                        

 حاسبه شاخص سازگارينحوه م -2رابطه 

                                                                                          

 نحوه محاسبه ضریب سازگاري 3رابطه 
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 محاسبات مربوط به زیر معیارها

 زیر معیار دسترسی
هاي دوري از کاربري ها،هاي دسترسی، قرابت به جاذبهراهونقل، حملدر این معیار زیر معیارهاي 

 شده استها انجامشدن در اراضی مناسب انتخاب و محاسبات مربوط به زیر معیارمزاحم و واقع
 که نتایج آن در قالب جدول زیر ارائه شده است:

 . نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهاي دسترسی4جدول 
 وزن

 معیارها

 میانگین

 هندسی
 راه قرابت دوري اراضی

حمل

 ونقل
 ردیف معیارها

 1 ونقلحمل 1 2/0 5 33/0 5/0 69/0 12/0

 2 رسیهاي دستراه 5 1 7 2/0 2/0 06/1 16/0

 3 هاقرابت به جاذبه 2/0 14/0 1 2/0 33/0 28/0 050/0

29/0 90/1 33/0 1 5 5 3 
هاي دوري از کاربري

 مزاحم
4 

38/0 45/2 1 3 3 5 2 
واقع در اراضی 

 مناسب
5 

 6 جمع - - - - - 41/6 1

سترسی، هاي دونقل، راه، محاسبات براي هریک از زیر معیارهاي حمل4با توجه به نتایج جدول  
هاي هاي مزاحم و واقع در اراضی مناسب به ترتیب وزنها، دوري از کاربريقرابت به جاذبه

 حاصل گردیده است. 38/0، 29/0، 04/0، 16/0، 10/0

 زیر معیار امنیت

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

 است:
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 . نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهاي امنیت5جدول 

 وزن
میانگین 

 هندسی
 ردیف معیار آرامش روشنایی تجهیزات

 1 آرامش 1 5 7 91/5 73/0

 2 روشنایی 2/0 1 2 41/1 17/0

 3 اتتجهیز 14/0 5/0 1 701/0 08/0

 جمع - - - - 03/8 1

، نتایج محاسبات براي هریک از زیر معیارهاي آرامش، روشنایی و تجهیزات 5با توجه به جدول 
 را حاصل نموده است. 08/0، 17/0، 73/0هاي به ترتیب وزن

 زیر معیار اقتصادي:
رافیکی، هاي تهمنظور انجام محاسبات زیر معیارهاي تفریحی، کمی هزینه، گردر این معیار نیز به

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:

 . نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهاي اقتصادي6جدول 

 وزن
 میانگین

 هندسی

نزدیکی 

 به بازار

منطبق بر 

نیاز 

 مصرف

 هايگره

 ترافیکی

 کمی

 هزینه
 ردیف اقتصادي تفریحی

 1 تفریحی 1 3 3 2 2 04/2 34/0

 2 کمی هزینه 0,33 1 3 2/0 5 1 16/0

06/0 37/0 2/0 33/0 1 33/0 33/0 
هاي گره

 ترافیکی
3 

31/0 86/1 3 1 3 5 5/0 
 منطبق بر

 نیاز مصرف
4 

 5 نزدیکی به بازار 5/0 2/0 5 33/0 1 69/0 11/0

 6 جمع - - - - - 9/5 1
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 زیر معیار زیستی:
اند از: نزدیکی اند که این زیر معیارها عبارتزیر معیار مشخص شده 5تبع در این معیار نیز به

رودخانه، کیفیت فضاي سبز، تداوم زمانی مراجعه، سلامت زیستی و توزیع متعادل در شهر. نتایج 
ئه شده است حاکی از آن طور که در جدول زیر ارامحاسبات وزن زیر معیارهاي این بخش همان

، 11/0، 24/0، 043/0هاي: شده در فوق به ترتیب وزناست که براي هریک از زیر معیارهاي اشاره
 حاصل شده است. 52/0، 06/0

 کالبدي-محیطی. نتایج محاسبات مربوط به زیر معیارهاي زیست7جدول 

 وزن
 میانگین

 هندسی

 سلامت

 زیستی

 توزیع

 متعادل

 تداوم

 زمانی

 کیفیت

 فضاي سبز
 ردیف زیر معیار رودخانه

 1 رودخانه 1 33/0 2/0 33/0 2/0 33/0 043/0

24/0 90/1 33/0 5 5 1 3 
کیفیت فضاي 

 سبز
2 

 3 تداوم زمانی 5 2/0 1 3 2/0 90/0 116/0

 4 توزیع متعادل 3 2/0 33/0 1 2/0 52/0 067/0

 5 سلامت زیستی 5 3 3 5 5 07/4 52/0

 6 جمع - - - - - 74/7 1
 

اند و درنهایت پس از انجام ها نیز موردمحاسبه قرارگرفتهدر مرحله بعد وزن مربوط به گزینه
ها از هاي مربوط به زیر معیارها، شاخص وزن نهایی براي گزینهمحاسبات مربوط به وزن گزینه

که اند بندي شدههاي نهایی رتبهو سپس وزن 1طریق فرمول زیر موردمحاسبه قرار گرفته است
 نتایج آن در قالب جدول بعدي آورده شده است:

گانه شهر قم از جهت هر یک از معیارها و زیر معیارها مورد به وزن براي هر گزینه به این صورت بوده است که مناطق هشتمحاس.  1

مقایسه زوجی قرار گرفته است. در این بخش به جهت شمار زیاد جداول به جهت تعدد جداول صرفاً جدول نهایی که دربردارنده 

 آورده شده است. وزن نهایی است
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 هاي فراغتی و تفریحی. وزن نهایی مناطق پیشنهادي جهت احداث کمپ8جدول 

 
 ردیف منطقه وزن رتبه

 1 1منطقه  21/0 5

 2 2منطقه  23/0 4

 3 3منطقه  28/0 3

 4 4منطقه  33/0 1

 5 5منطقه  13/0 7

 6 6منطقه  11/0 8

 7 7ه منطق 17/0 6

 8 8منطقه  31/0 2

 
 ارائه شده است: 2منظور ارائه دید فضایی بهتر در قالب نقشه ، نتایج جدول به8بر اساس نتایج جدول 
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 هاي فراغتی و تفریحی. وزن نهایی مناطق پیشنهادي جهت احداث کمپ2نقشه 

ن به ترتیب مناطق ازآبهترین مکان و پس 33/0شهر قم با شاخص  4منطقه  8بر اساس نتایج جدول 
اند. نتایج حاصل از جدول هاي مندرج در جدول فوق قرار گرفتهبا شاخص 6، 5، 7، 1، 2، 3، 8

هاي فراغتی و تفریحی براي زائران و هاي مناسب جهت احداث کمپفوق که معرف مکان
محیط  در 3هاي بایر شهر قم در قالب نقشه مجاوران است، پس از مدنظر قرار دادن توزیع زمین

gis  با استفاده از تکنیک منطق فازي مصور گردیده است. منطق فازي میزان عضویت یک عنصر
در یک مجموعه، با مقداري در بازه یک (عضویت کامل) تا صفر (عدم عضویت کامل) تعریف 

ها در هر نقشه ). در مدل فازي به هر یک از پیکسل596: 1389شود (بهشتی فر و همکاران،می
شود که بیانگر میزان مناسب بودن محل پیکسل از ین صفر تا یک اختصاص داده میمقداري ب

یابی و احداث کمپ فراغتی شهري در قم) دیدگاه معیارهاي مربوطه براي هدف موردنظر (مکان
سپس با استفاده از عملگرهاي منطق فازي و تبدیل اعداد فازي به اعداد قطعی از فرمول است. 

اعداد فازي مزبور به اعداد قطعی تبدیل   ) skyMinkoweمینکووسکی (

 ها به کمکها، مقادیر عضویت موجود در آنهاي مربوط به شاخصپس از تشکیل نقشهشد. 
 شوند.عملگرهاي فازي با یکدیگر ترکیب می
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 :اند ازهاي فاکتور سودمند باشد عبارتتواند براي تلفیق نقشهپنج عملگر فازي که می

هاي مورد تلفیق را ها در نقشهحداقل درجه عضویت پیکسل ):Fuzzy ORاجتماع فازي (       
 .شودپوشی میها کاملاً چشمگیرد و از وزن بالاي پیکسلبراي نقشه نهایی در نظر می

هاي مورد ): حداکثر مقدار عضویت پیکسل در تمام نقشهFuzzy ANDاشتراك فازي (       
شود. درنتیجه یک خروجی بسیار قدار عضویت در نقشه نهایی وارد میعنوان متلفیق، به

 .آیدبینانه به دست میخوش
شود و ): باعث کاهش عضویت نهایی میFuzzy Productضرب جبري فازي (حاصل       

هاي ورودي نتیجه آن تعلق وزن بسیار کوچکی به هر موقعیت است که در صورت زیاد بودن نقشه
 .کندفر میل میاین عدد به ص

، شدهها در نقشه خروجی بزرگ): عضویت نهایی پیکسلFuzzy Sumجمع جبري فازي (     
هاي کند. به دلیل بزرگ شدن اوزان موقعیتها به یک میل میدر صورت زیاد بودن ورودي

): حالت کلی Fuzzy Gammaعملگر گاماي فازي (     .گر افزایشی است نهایی اثر این عمل
ها حاصل گرهاي ضرب و جمع است. با انتخاب صحیح مقدار گاما مقادیر خروجی عملروابط 

باشند گر ضرب و جمع فازي می ها افزایشی و کاهشی دو عملانعطاف میان گرایشسازگاري قابل
 ).1391(ضرابی و همکاران،

 . تبدیل اعداد فازي مثلثی به اعداد قطعی9جدول 
 دد فازي مثلثی قطعی شدهع عدد فازي مثلثی عدد کیفی گزینه

 975/0 )1، 1/0، 0( العاده مهمفوق الف

 85/0 )85/0، 15/0، 15/0( خیلی مهم ب

 65/0 )65/0، 15/0، 15/0( مهم ج

 5/0 )5/0، 2/0، 2/0( اهمیت متوسط د

 35/0 )35/0، 15/0، 15/0( اهمیتکم ه

 15/0 )15/0، 15/0، 15/0( اهمیتخیلی کم و

 025/0 )0، 00، 1/0( اهمیتبی ز

 1396مأخذ: گروسی و همکاران،
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 fuzzy. خروجی مدل و تلفیق آن با اراضی بایر با تکنیک 3نقشه 

 
 2که با تلفیق خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی (نقشه شماره  3با توجه به خروجی نقشه شماره  

ایر؛ اراضی ب ) و تکنیک منطق فازي با توجه وجود اراضی بایر (شیب فایل8و جدول شماره 
هاي فراغتی شهري یا اساسًا درواقع باید گفت که وجود اراضی بایر شهري براي احداث کمپ

ی هاي مکانیابی جدید شهري نیاز اساسی و مبرم است) به دست آمده است، ارزشهر نوع مکان
داث اي احها بردهنده بیشترین و کمترین ارزش مکاننقاط مختلف شهر قم در نقشه مذکور نشان

 هاي فراغتی شهري با رویکرد گردشگري مذهبی در این شهر است.کمپ
 

 هاگیري و پیشنهادنتیجه

 ترین هدف آن درترین اشکال گردشگري است که اصلیگردشگري مذهبی یکی از رایج
 هاي مذهبی، انجام اعمالاي مذهبی است. این گردشگران براي زیارت اماکن، آثار، یادمانتجربه

وجه کنند با تها و مراکز مذهبی سفر میدینی، آموزش و گذران اوقات فراغت به مکانمذهبی و 
ساله به قصد گذر از شهر قم و یا مقصد نهایی به این شهر به شمار بسیار زیاد گردشگران که همه

اضر منظور اسکان مسافران پژوهش حهایی بهکنند و نیز کمبود فضاي فراغتی و کمپمهاجرت می
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هاي فته است. با توجه نتایج خروجی از مدل سلسله مراتبی و نیز توزیع فضایی زمینصورت گر

هاي فراغتی هاي مناسب جهت احداث کمپبایر در سطح شهر و نیز وسعت این مناطق، محدوده
رود مسئولان است. امید آن می 3، 2، 8، 4مدل شامل مناطق شهري  ciبه ترتیب بر مبناي شاخص 

هاي پتانسیل عمیق گردشگري مذهبی این با ایجاد بسترهاي مناسب و زیرساخت شهري با توجه به
متناسب با نیاز این گردشگران ضمن تأمین نیاز زائران و کمک در جهت انتفاع معنوي بیشتر آنان، 
با توسعه فضاهاي فراغتی علاوه بر ایجاد محیطی با طراوت زمینه را براي افزایش گرایش سایر 

ر به شهر مقدس قم را فراهم نماید و زمینه توسعه شهري پایدار براي شهر مقدس وطنان به سفهم
 قم را فراهم آورند.

  



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 230

 

 منابع
). شناسایی نقش و جایگاه صنعت گردشگري مذهبی 1393زاده رحمانی، ح (آل سیدان، ح. و حسن

شهرداري منطقه اسلامی از منظر مدیریت ساخت، مطالعه موردي حوزه خدماتی  –در آرمان شهر ایرانی 
، شهدهاي شهر اسلامی، مریزي و مدیریت شهري با تأکید بر مؤلفهششمین کنفرانس برنامهسه مشهد، 

 تابستان.

). بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب 1389ابراهیمی، ع. قادري، ا.، قائد رحمتی، ص.واکبري، ر. (
 .139-156)، 17(8، وسعهجغرافیا و تالمللی، شهر اصفهان، گردشگران، نمونه گردشگران بین

). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه 1392زاده، م، محمدي، ب.، احدنژاد، م.و چراغی، م (ابراهیم
مطالعات مدیریت هاي مذهبی روستاي شاه شهیدان رودبار، گردشگري در نواحی برگزاري جشنواره

 ).23(8، گردشگري

 –هاي توسعه گردشگري مذهبی ر ظرفیت). تحلیلی ب1390احمدي شاپورآبادي، م. و سبزآبادي،.ا(
 .83-112)، 2(12، فصلنامه مطالعات ملیشهر قم، فرهنگی کلان

یابی منظور مکانبه GIS). استفاده از منطق فازي در محیط 1389بهشتی فر، س. و همکاران (
 .583-595، 4، شماره 44، دانشکده فنی، دوره بردارينشریه مهندسی عمران و نقشه، هاي گازينیروگاه

زیارتی، بررسی تطبیقی مشهد و  –مدیریت گردشگري در شهرهاي مذهبی  )،1391توانگر، م. (
 .1 -22)، 2(1، دو فصلنامه مطالعات گردشگري، واتیکان

 ،اي استانهاي گردشگري استان قم و اثرات آن در توسعهبررسی توانمندي). 1384خسروي،ح. (
 شهید بهشتی، تهران، تابستان.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان

). بررسی نقش توریسم مذهبی در تغییرات کالبدي شهرري، ناحیه دو 1390رجبی، آ. و سرتیپی، ز (
 .185-202)، 9(3، انداز زاگرسریزي شهري چشمفصلنامه جغرافیا و برنامهشهرري، 

، GISبا استفاده از یابی مدارس ابتدایی ). ارائه الگوي مناسب براي مکان1383روشن نژاد،ع. (
 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تابستانپایان

شریه ن اي،ریزي شهري و منطقهمراتبی در برنامه). کاربرد فرآیند تحلیل سلسه1380زبردست، ا (
 .13-21، 10، هنرهاي زیبا



 231 قرخلو و همکاران

 
 ).Amar,ghom.irاطلاعات ( ریزي قم، معاونت آمار وسازمان مدیریت و برنامه

 هايها و دهیاري، انتشارات سازمان شهرداريدانشنامه مدیریت شهري و روستایی). 1387سعیدي، ع.(
 کشور، چاپ اول، تهران، پاییز

نشانی) و بررسی تأسیسات و تجهیزات شهري (پست، مخابرات، آتش). 1383سعید خواه،ع.(
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و ، پایانهر مشهدها در بافت قدیم و جدید شیابی آنمکان

 بلوچستان، تابستان

بندي مناطق مستعد ایجاد خدمات )، پهنه1393سقایی، م. و خواجه شاهکوهی، ع. و جوانبخت، ز (
-73)،  11(3، ریزي شهريمجله پژوهش و برنامه)، AHPشهر مشهد (با استفاده از مدل اقامتی در کلان

96. 

، GIS). شناخت الگوي فضاي توریستی شهر اصفهان با استفاده از 1381ح. و موحد،ع. (شکویی،
 .95-114)، 4(6، ریزي و آمایش فضابرنامهمجله مدرس علوم انسانی، 

گیري چندمعیاره هاي تصمیم)، کاربرد تکنیک1391ضرابی، ا. وارثی، حمیدرضا و علی زاده، جابر (
ت نشریه تحقیقاهاي توسعه(مطالعه موردي: استان اردبیل)، اخصگذاري و تحلیل شي فازي در ارزش

 .97-125)، 25(12، کاربردي علوم جغرافیایی

 فرهنگی شهرستان –هاي تاریخی ). تحلیل سلسله مراتبی جاذبه1389ضیایی، م. و داغستانی، س. (
 .113-138)، 17(8، فصلنامه جغرافیا و توسعهنیشابور، 

هاي سنتی و ). بررسی اثرات ارزش1395محمدمهدي و نظري، مهسا .(کریمی، محمدرضا. احمدي، 
فصلنامه مطالعات مدیریت هاي اسلامی بر رضایت و وفاداري گردشگران خارجی شهر قم، ارزش

 .21-42)، 32(10، گردشگري

)، ارائه الگوي مناسب توزیع فضایی 1396گروسی،ع. علوي، ع. شاهرخی فر، ز و گل محمدي،ع(
)، 21(6، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطیشهرداري تهران،  7ري؛ مطالعه موردي: منطقه هاي شهپارك

23-42. 

)، تدوین استراتژي گردشگري شهر نظرآباد با کاربرد مدل 1395گروسی، ع . توکلی، م و علوي، ع(
SWOT ،121-136) ، 20(4، مجله فضاي گردشگري. 



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 232

 
ریزي ها در برنامهها و تکنیکمدل). 1393(قائد رحمتی،ص. و خادم الحسینی،ا. و احمدي،م.

 ، انتشارات نوید مهر، چاپ اول، تهران.گردشگري

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ). 1383میربافقی،س. م . و مرادیان نیري،ا. (
 ، انتشارات کیومرث، تهرانهاي اجرایینامهجمهوري اسلامی ایران به انضمام آئین

فرهنگی  –). ساختار و کارکرد گردشگري مذهبی 1387نی،م. و صرافی،م .و قاسمی خوزانی،م. (مؤم
 .13-38)، 11(5، مجله جغرافیا و توسعهشهر مشهد، و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان

نشانی با استفاده از روش تحلیل هاي آتشیابی ایستگاه). مکان1389هادیانی،ز.و کاظمی زاد،ش.(
 .99-112)،17(8، فصلنامه جغرافیا و توسعه، مطالعه موردي شهر قم، GISدر محیط  AHPل شبکه و مد

یابی نیروگاه خورشیدي با استفاده جهت مکان FTOPSIS). کاربرد منطق فازي و 1391یوسفی،ح (
 .1-25)، 4(15، نشریه انرژي ایران(مطالعه موردي استان تهران)، GISاز 

Ahadnejad, M. (2007). Site selection study for fire extinguisher stations 
using network analysis and A.H.P. Model, Case study: city of Zanjan, Map 
Asia Journal. 

Arasl, H. & Baradarani, S. (2014). European Tourist Perspective on 
Destination Satisfaction in Jordan’s industries. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 109, 1416 – 1425. 

Briedenhann jenny and Eugenia Wickens(2004).Tourism Routes as a 
tool for the economic Development of Rural Areas-vibrant Hope for 
Impossible Dream? Tourism Management, 25, 71-79. 

Egresi, I., Bayram,B., Kara,F. and Kesik,O. (2012). Unlocking the 
potential of religious tourism in Turkey, Geo Journal of Tourism and 
Geosites, 9(1), 63-80.  

Fatemi, S. M., (2001). Investigation of the Stand of Tourism and its 
Function in Qom Province Economic, M.Sc. Thesis, Tehran University 
Qom Branch. 

Holjeva.I (2003).A Vision of tourism and the hotel industry in the 21 
century,hospitality management, 22(2), 129-134. 

Holloway,j.C. (2002).The Business of Tourism,Six editions,Financial 
Time. 



 233 قرخلو و همکاران

 
Prato,T(2001).Modeling Carrying Capacity for National 

Parks.ecological Economics ,WWW.elsever.com/locate/ecolecon 
Shinde, k.A. (2010).Entrepreneurship and indigenous entrepreneurs in 

religious tourism in india, Int. J. Tourism Res. 12, 523–535. 
Sugiyarto,C and Adam B(2003).Tourism and Globalization. Annals of 

Tourism Research, 30(3),124-135. 
 

 


