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چكیده 

گردشگری دریایی یكی از جذاب ترین و پرطرفدارترین شاخه های گردشگری به شمار می آید که در دهه های اخیر رونق 
بسیاری یافته و بخش قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. در این میان کشور ایران با وجود 
برخورداری از مرزهای ساحلی وسیع در شمال و جنوب تاکنون نتوانسته خدمات مطلوبی را در ارتباط با گردشگری دریایی 
به گردشگران ارائه نماید. از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد احداث سایت های گردشگری دریایی در مناطق 
ساحلی است. به منظور مكانیابی چنین سایت هایی در نظر گرفتن معیارهایی بدین شرح ضروری است: فاصله از دریا، دید 
نسبت به دریا، آفتاب گیری، کاربری اراضی، فاصله از مخاطرات طبیعی همچون گسل، سیالب، فرسایش، فاصله از سكونتگاه ها، 
فاصله از رودخانه و دریاچه، فاصله از شبكه معابر، فاصله از مناطق حفاظت شده و درصد شیب. بر این اساس پژوهش حاضر 
به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی مطلوب ترین نقاط به منظور احداث سایت گردشگری دریایی تدوین گردیده 
است. اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت وزن دهی به معیارهای مورد بررسی از طریق 
نظرخواهی از 32 کارشناس و متخصص و از روش AHP استفاده شده است. پس از تعین وزن هر یک از معیارها، الیه های 
مناسب ترین  با روی هم گذاری الیه های اطالعاتی،  نهایت  ایجاد گردیده و در   GIS معیارها در محیط  از  اطالعاتی هر یک 
مكان ها جهت ایجاد سایت گردشگری دریایی معرفی گردیده است. بر این اساس چهار محدوده در شهرستان تنكابن به منظور 
جانمایی سایت گردشگری دریایی نسبت به سایر نقاط، مطلوب تشخیص داده شده است. بنابراین برنامه ریزی مناسب برای 
ایجاد سایت های گردشگری دریایی در مكان های پیشنهاد شده به ترتیب اولویت، توسعه پایدار گردشگری و متقاباًل توسعه 

اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت. 
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1- مقدمه
امروزه همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه 
و حتی کشورهای عقب مانده پذیرفته اند که هر توسعه ای 
در   .)2:1382 )خاکساری،  است  امکان پذیر  برنامه ریزی  با  تنها 
این میان توسعه فعالیت های گردشگری در مناطق ساحلی 
عالوه بر تأثیرپذیری از ویژگی های این مناطق، اثراتی را بر 

محیط حساس مناطق ساحلی به دنبال دارد. 
این توسعه هر چند منافع زیادی را برای نواحی توریستی 
به ارمغان آورده، لیکن توسعه بدون برنامه ریزی آن موجب 
ایجاد پیامدهای منفی و پایدار در منابع اکولوژیک می گردد 
ویژگی های  با  سازگار  پهنه های  انتخاب   .)1380 )مخدوم، 

اکولوژیکی برای توسعه فعالیت های گردشگری ساحلی، در 
بدو توسعه این گونه فعالیت های گردشگری، از یک طرف 
بر کاهش اثرات منفی این فعالیت ها بر محیط مناطق ساحلی 
انجامیده و از طرف دیگر زمینه را برای رونق فعالیت های 
گردشگری ساحلی فراهم می نماید )بالنكاس و همكاران1، 2010(. 
رشد  جهت  مناسب  بستر  کردن  فراهم  برای  بنابراین 
گردشگری، در مرحله اول شناسایی جاذبه ها و در مرحله بعد 
برنامه ریزی برای توسعه آن ها ضروری است )بهزادفر و زمانیان، 
از شاخه های  یکی  دریایی  گردشگری  زمینه  این  در   .)1387

گردشگری به شمار می رود که در سال های اخیر طرفداران 
بسیاری را جذب نموده و به عنوان پتانسیلی بالقوه جهت رشد 

اقتصادی مناطق ساحلی محسوب می گردد. 
در این بین رشد گردشگری دریایی منتج به منافع بسیاری 
برای نواحی ساحلی می شود که تنها در نتیجه یک برنامه ریزی 
مناسب و دقیق تحقق می یابد. در این راستا سواحل جنوبی 
دریای خزر به لحاظ دارا بودن آب و هوایی معتدل به ویژه در 
فصل تابستان و مناسب بودن دمای آب دریا برای شنا، همه 
ساله پذیرای خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی 
می باشد و طیف زیادی از مردم این مناطق از طریق میزبانی از 
گردشگران امرار معاش می کنند )سلیمانی بشلی، 65-67:1392(. در 
این میان شهرستان تنکابن از جمله مناطق گردشگری استان 

1- Blancas et al

مازندران می باشد که به واسطه واقع شدن در میان دریا، کوه 
و جنگل، از پتانسیل بسیار باالیی جهت جذب گردشگران 
و  مطبوع  هوای  و  آب  طبیعی،  جاذبه های  است.  بهره مند 
از  یکی  به  را  شهرستان  این  ساحلی،  زیبای  چشم اندازهای 
مراکز جذب گردشگری مناطق ساحلی شمال مبدل نموده است. 
در این خصوص حدود 30 کیلومتر از نوار ساحلی دریای 
خزر در شهرستان تنکابن واقع شده که پتانسیلی بالقوه به منظور 

توسعه گردشگری دریایی محسوب می گردد. 
با این وجود تا به حال اقدام قابل توجهی در زمینه توسعه 
گردشگری دریایی در این شهرستان انجام نگردیده و همچون 
گذشته، این شاخه از گردشگری تنها به پیاده روی در ساحل، 
تماشای دریا و ساحل، قایق سواری و مواردی از این دست 
محدود می گردد. در این خصوص به منظور رشد و توسعه 
جذب  جهت  است  نیاز  منطقه،  این  در  دریایی  گردشگری 
گردشگران و ارائه خدمات مطلوب به آنان چاره ای اندیشیده 
دریایی  گردشگری  سایت های  ایجاد  میان  این  در  که  شود 
می تواند مطرح گردد. در این رابطه با توجه به اهمیت شناسایی 
و ارزیابی کمی و کیفی ویژگی های مناطق، نوشتار حاضر با 
سایت  احداث  منظور  به  مکان ها  مناسب ترین  تعیین  هدف 
گردشگری دریایی در شهرستان تنکابن تدوین گردیده است. 

مناطق  در  فرآیند  این  تحلیل  و  ارزیابی  با  که  است  امید 
به  توجه  با  ریزان  برنامه  و  مدیران  خزر،  دریای  ساحلی 
ظرفیت های موجود بتوانند زمینه توسعه گردشگری دریایی در 
حاشیه جنوبی این دریا را فراهم سازند. پژوهش حاضر در 
پی پاسخ گویی این سؤال است که: مناسب ترین نقاط جهت 
احداث سایت گردشگری دریایی در شهرستان تنکابن، در چه 

مکان هایی واقع می باشند؟
مطالعات  گردشگری  سایت های  مکانیابی  زمینه  در 
انجام شده در  اکثر مطالعات  انجام پذیرفته است.  متعددی 
زمینه گردشگری های شهری و گردشگری های طبیعی مطرح 
می باشند و بررسی های بسیار محدودی در رابطه با مکانیابی 
سایت های گردشگری دریایی انجام یافته است. بنابراین در 
این پژوهش بر آن هستیم تا با استفاده از معیارهای مربوطه، 
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سایت های  احداث  جهت  نقاط  مطلوب ترین  تعیین  به 
انجام  مطالعات  از جمله  پرداخته شود.  دریایی  گردشگری 

یافته مواردی به شرح ذیل مطرح می باشد:
فارسری1 )2001( از نرم افزار GIS برای مکانیابی مناطق 
در  لومباک  جزیره  در  گردشگری  توسعه  برای  مناسب 
اندونزی استفاده کرد. هدف این تحقیق پیشنهاد یک شیوه 
نامه برای برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر GIS بود که در 
عامله،  چند  ارزیابی  و  تلفبیق  از  استفاده  با  خصوص  این 
برخی مکان های بالقوه را برای توسعه گردشگری شناسایی 
جاذبه های  ارزیابی  در   )2002( همکاران2  و  دنگ  نمود. 
طبیعی برای گردشگری، مکان مورد مطالعه را از نظر توان 
گردشگری به چهار سطح طبقه بندی کردند و به این نتیجه 
رسیدند که تحلیل سلسله مراتبی می تواند در انتخاب محل 
مناسب ارائه خدمات به گردشگران و همچنین در اولویت 
بندی سرمای گذاری و حفاظت از محیط زیست به مدیران 

یاری رساند. 
استان  محدوده   )1387( پناه  کریم  و  اصل  فرج زاده 
کردستان را برای توسعه گردشگری طبیعی ارزیابی کردند 
فعالیت گردشگری  انجام شش  برای  را  استان  و زمین های 
طبیعت  اسکی،  دامنه نوردی،  کوهنوردی،  شامل  طبیعی 
و  کردند  تقسیم  طبیعت گردی  و  آبی  ورزش های  درمانی، 

1- Farsari

2- Deng & et al

در نهایت نشان دادند که تنها یک درصد از مساحت استان 
هیچ گونه قابلیتی برای توسعه این نوع از گردشگری ندارد. 
فاضل نیا و هدایت )1389( با استفاده از مدل سوات به ارائه 
راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه زریوار 
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به دلیل گردشگر پذیری، 
آستانه آسیب پذیری دریاچه باالست. از این رو گردشگری 
در این دریاچه نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب 
و همچنین مدیریت واحد برای رفع محدودیت ها و استفاده 

از قابلیت ها و توانمندی های آن است. 
کیومرثی )1390( در پژوهشی با بهره گیری از قابلیت های 
نرم افزار ArcGIS و تلفیق الیه های مؤثر، به مکانیابی دهکده 
گردشگری در ساحل دریاچه کافتر شهرستان اقلید پرداخته 
دریاچه  شمالی  ضلع  در  را  گردشگری  دهکده  مکان  و 

پیشنهاد داد. 
از  یکی  عنوان  به  تنکابن  شهرستان  پژوهش  این  در 
قرار گرفته  تحلیل  و  بررسی  مورد  دریا  با  نواحی همجوار 
رامسر،  شهرستان  به  غرب  سمت  از  شهرستان  این  است. 
به  جنوب  از  عباس آباد،  و  چالوس  شهرستان  به  شرق  از 
رشته کوه های البرز و از شمال به دریای خزر متصل است. 
شهرستان تنکابن چهارمین شهرستان بزرگ استان مازندران 
است و پرجمعیت ترین شهرستان غرب مازندران به حساب 
می آید. همچنین این شهرستان به عنوان یکی از مراکز جذب 
گردشگری مازندران مطرح است. نگاره 1، موقعیت محدوده 

نگاره 1: موقعیت شهرستان تنكابن واقع در حاشیه جنوبی دریای خزر
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مورد مطالعه را نشان می دهد.
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش تحقیق از نوع 
به صورت  نیاز  مورد  اطالعات  تحلیلی می باشد.  توصیفی- 
کتابخانه ای از طریق اسناد، مجالت و کتب مرتبط با موضوع 
بدست آمده است. به منظور وزن دهی به معیارهای مورد نظر 
از طریق نظرخواهی از 32 کارشناس و متخصص و از روش 

AHP استفاده شده است. 

پس از تعیین وزن هر یک از معیارها، الیه های اطالعاتی 
هر یک از معیارها در محیط GIS ایجاد گردیده و در نهایت 
با روی هم گذاری الیه های اطالعاتی، مناسب ترین مکان ها 
جهت ایجاد سایت گردشگری دریایی معرفی گردیده است. 
معیارهای مورد بررسی در این پژوهش به شرح جدول 1، 

جدول 1: معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در پژوهش
زیر معیارهامعیارهاکد
a1شمال، شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب، غرب، شمال غرب، مسطحآفتاب گیری

a210-0 ، 20-10 ، 30-20 ، 40-30 ، 50-40 ، 50+درصد شیب

a3دید مناسب، دید متمایل، دید نداشتندید نسبت به دریا

a4زراعی، باغ، مرتع، جنگل، اراضی شهریکاربری اراضی

a5خیلی کم، کم، متوسط، زیادفرسایش

a6500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از دریا

a7500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از شبکه معابر

a8500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از گسل

a9500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از مناطق حفاظت شده

a10500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از رودخانه و دریاچه

a11500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از سکونتگاه

a12500-0 ، 1000-500 ، 1500-1000 ، 2000-1500 ، 2000+فاصله از مناطق در معرض سیالب

نگاره 2: مدل مفهومی 
پژوهش
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بیان گردیده است، همچنین نگاره 2، مدل مفهومی پژوهش 
را نشان می دهد.

2- دیدگاه ها و مفاهیم نظری
ایجاد  عامل  که  است  بخش هایی  از  یکی  گردشگری 
فرهنگی در شهرها  و  اجتماعی  اقتصادی،  اساسی  تغییرات 
بوده و امروزه به عنوان یک صنعت پویای اقتصادی از آن 

نام برده می شود. 
متنوع ترین  و  بزرگترین  عنوان  به  امروزه  صنعت  این 
کشورها  از  بسیاری  در  می آید.  به حساب  دنیا  در  صنعت 
این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، 
می دانند  زیربنایی  ساختار  توسعه  و  بخش خصوصی  رشد 
عنوان  به  دریایی  گردشگری  میان  این  در   .)19:1382 )گی، 

یکی از شاخه های پر طرفدار گردشگری محسوب می گردد. 
گردشگری دریایی خود به دو شاخه مهم گردشگری ساحلی 
ساحلی  گردشگری  می شود.  تقسیم  دریایی  گردشگری  و 

بیشترین گردشگر را به خود جذب می کند. 
سفر به سواحل و استفاده از خورشید و تفریحات آبی 
قایق  ماهیگیری،  آب،  روی  اسکی  دریا،  در  شنا  همچون 
عالیق  از  ساحلی  ورزش های  دیگر  و  غواصی  سواری، 
بیشتر گردشگران دریایی محسوب می شود. این امر مستلزم 
دریایی  محیط  روی  بر  تمرکز  و  اقامت  محل  از  مسافرت 

است )سقایی، 17:1381(.
 سواحل با توجه به نزدیکی به کانون های جمعیتی، اقلیم 
مناسب و دسترسی آسان در ایام تعطیالت به ویژه در فصل 
تابستان می توانند گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب 
یعنی  دریایی،  گردشگری  همچنین   .)11:1999 )اورمز1،  کنند 
گردشگری که از ساحل دور شود و به وسط دریا و اقیانوس 
متمایل شود. این نوع گردشگری نیز طرفدارانی دارد و از دهه 
1980 در حال گسترش است. ولی این شاخه از گردشگری 
دریایی نسبت به شاخه ساحل دریا، درصد بسیار کوچکی از 

گردشگران را جذب می کند )پاپلی یزدی و سقایی، 55:1392(. 

1- Orams

از  ساحل  محدودۀ  ساحلی،  شهرهای  در  کلی  طور  به 
فضای  گیری  شکل  در  که  است  جاذبه هایی  مهم ترین 
این  در   .)239:1391 )اینسكیپ،  دارد  مهمی  نقش  گردشگری 
منابع مختلف در فضاهای  استقرار  نحوۀ  به  باید  خصوص 
برنامه ریزان  اکثر  بنابراین،  شود.  ویژه ای  توجه  گردشگری 
فضایی با موضوعاتی مانند توسعۀ گردشگری، حفظ مناظر 
زیبای طبیعی، گسترش مناطق حفاظت شدۀ زیست محیطی، 
مکان یابی مراکز خدماتی، دهکده های گردشگری و ساحلی، 
انبارها، و غیره سروکار دارند. رهیافت  واحدهای تولیدی، 
پایه برای مکان یابی محل استقرار هریک از این فعالیت ها، 
مستلزم در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل محدود کننده 
مانند دسترسی به منابع، راه ها، بازارها، زمین های مناسب، و 

غیره است )فرجی سبكبار، 1384(. 
توسعه  راه  در  بخواهد  که  کشوری  هر  راستا  این  در 
آمایش  لحاظ  از  است  الزم  بردارد،  گام  خود  گردشگری 
سرزمین و تعیین توانمندی جاذبه های گوناگون گردشگری 
در مناطق مختلف، مکان هایی را برای ایجاد زیرساخت های 
گردشگری به صورت دهکده یا مجتمع و با هدف توسعه 
همكاران2،  و  )فورسالید  کند  سازماندهی  و  انتخاب  گردشگری 
بنابراین برای فراهم کردن بستر مناسب جهت رشد   .)2002

گردشگری، در مرحله اول شناسایی جاذبه ها و در مرحله بعد 
برنامه ریزی برای توسعه آن ها ضروری است )بهزادفر، 1387(؛ 
زیرا شناسایی، ارزیابی کمی و کیفی، توزیع فضایی و میزان 
توانمندی طبیعی مکان های گردشگری، برای برنامه ریزان و 
مدیران ارزشمند است و با دانستن شرایط و میزان توانایی یک 
کاربری  توانایی محیط، سازگاری  مورد  مکان، می توانند در 
زمین و تأثیرات آن در اجرای گردشگری، تصمیم گیری کنند 

)پرسكین3، 2001(.

 برای این منظور الزم است پیش بینی های دقیق جهت 
مختلف  کاربری های  برای  نیاز  مورد  فضاهای  تخصیص 
تفریحی  فراغتی-  و  اقامتی  تأسیساتی-  از  اعم  گردشگری 
مساحت های  تخصیص  بر  عالوه  میان  این  در  گیرد.  انجام 
2- . Forslaid et al
3- Priskin
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نیز  کاربری  هر  بهینه  مکانیابی  به  باید  کاربری  هر  به  معین 
توجه الزم معطوف شود. یافتن مکان بهینه برای کاربری ها 
اولیه طرح های گردشگری،  اهداف اصلی و  با  باید سازگار 
قابل دفاع از لحاظ علمی، منطبق با نیازهای روحی و جسمی 

گردشگران و منطبق با مدل های منطقی باشد.
 به منظور برآوردن چنین اهدافی، مدل سازی به عنوان 
اطالعات  سیستم های  قابلیت های  اصلی ترین  از  یکی 
برنامه ریزی  به  شایانی  کمک های  می تواند  جغرافیایی 
و  لونگلی  100:1389؛  راد،  کاظمی  و  )هادیانی  بنماید  گردشگری 

همكاران1، 369:2005؛ رستمی و پارولین2، 125:2009(. 

در این زمینه هرچند سابقه سیستم اطالعات جغرافیایی 
در ادبیات گردشگري به بیش از یک دهه می رسد، کاربرد آن 
در تحقیقات گردشگري اندک بوده است )جفری3، 1999(. در 
واقع به سبب نقش و تأثیر شاخص ها و پارامترهای متنوع و 
 GIS زیاد در مکانیابی، امروزه سعی شده است با استفاده از
یا به روش ترکیبی با کمک دیگر مدل ها، مکانیابی های علمی 
تر و واقعی تری انجام شود. بنابراین، برنامه ریزان در مبحث 
1- . Longley et al

2- . Rostami and Parolin

3- Jeffery

گردشگری باید به دنبال مدل ها و روش های ترکیبی سیستم 
اطالعات جغرافیایی باشند )بیرانوند، 1387( که می تواند برای 
گردشگری  جدید  مقاصد  منظور  به  مکان ها  بهترین  تعیین 

استفاده شود )گوان و وو4، 2011(. 
مدل های  به  می توان  مدل هایی  چنین  نمونه های  از 
یافتن  برای  فرایندی عمومی  مکانیابی  اشاره کرد.  مکانیابی 
مکان ها یا عوارضی است که منطبق بر شرایط یا معیارهایی 

خاص هستند )دیویس5، 332:2001(.
به طور کلی گسترش صنعت گردشگري در مکان هایي 
که پتانسیل بالقوه جذب گردشگر را دارند می تواند به عنوان 
ابزاري کارآمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع 
میزبان به کار گرفته شود. وجود جاذبه یک عنصر، الزم و نه 
کافي در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگري محسوب 
می شود، زیرا توسعه صنعت گردشگري در هر منطقه نیازمند 
مورد  تسهیالت  و  خدمات  ارائه  محدوده،  دقیق  شناسایي 
گردشگران  در جهت جذب  معرفي  نیز  و  گردشگران  نیاز 

می باشد )محالتی، 13:1380(. 

4- Guan and Wu

5- Davis

جدول 2: تعیین وزن معیارها
وزن معیارa1a2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12کد
a11610/50/20/2530/250/5230/170/056
a20/1710/330/330/250/50/50/20/5220/120/029
a313130/25130/22440/170/071
a4230/3310/20/50/50/173340/120/052
a55445154154610/185
a642120/2140/54550/50/098
a70/3320/3320/250/2510/253340/330/053
a84556124156610/176
a9220/50/330/20/250/330/21220/20/037
a100/50/50/250/330/250/20/330/170/5130/170/026
a110/330/50/250/250/170/20/250/170/50/3310/120/017
a126868123156810/199
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جدول 3: وزن معیارها و زیرمعیارها
معیاروزن زیر معیاروزنوزن کلمعیاروزنزیر معیاروزنوزن کل
0/0210/3880-500

0/053
فاصله از 

شبکه معابر

شمال0/0020/042

آفتاب گیری0/056

شمال شرق0/0150/286500-10000/0030/051

شرق0/0090/1741000-15000/0070/121

جنوب شرق0/0050/0881500-20000/0070/132

جنوب0/0030/064+20000/0110/191

0/0070/0370-500

0/176
فاصله از 

گسل

جنوب غرب0/0090/166

غرب0/0190/109500-10000/0080/151

شمال غرب0/0370/2121000-15000/0040/068

مسطح0/0520/2981500-20000/0040/078

0/0610/344+20000/0080/2680-10

درصد شیب0/029

0/0040/1020-500

0/037

فاصله از 

مناطق 

حفاظت شده

0/0070/24110-20

0/0060/167500-10000/0060/22120-30

0/0080/2031000-15000/0040/14430-40

0/0090/2441500-20000/0030/08740-50

0/0110/284+20000/0010/039+50

0/0020/0820-500

0/026

فاصله از 

رودخانه و 

دریاچه

دید مناسب0/0450/634

دید به دریا0/071 دید متمایل0/0040/171500-10000/0220/312

دید نداشتن0/0060/2121000-15000/0040/054

زراعی0/0060/2441500-20000/0120/232

0/052
کاربری 

اراضی

باغ0/0080/291+20000/0100/199

0/0050/2850-500

0/017
فاصله از 

سکونتگاه

مرتع0/0160/312

جنگل0/0040/244500-10000/0100/191

اراضی شهری0/0040/2121000-15000/0030/066

خیلی کم0/0030/1721500-20000/0780/421

فرسایش0/185
کم0/0010/087+20000/0690/371

0/0140/0710-500

0/199

فاصله از 

مناطق در 

معرض 

سیالب

متوسط0/0280/151

زیاد0/0260/132500-10000/0110/057

0/0390/1961000-15000/0480/4890-500

فاصله از دریا0/098

0/0560/2811500-20000/0260/266500-1000

0/0640/32+20000/0130/1321000-1500

0/0070/0711500-2000

0/0040/042+2000
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در این خصوص شناسایی نواحی مناسب برای توسعۀ 
است.  ریزان گردشگری  برنامه  مهم  مباحث  از  گردشگری 
برنامه ریزی فعالیت های گردشگری نمی تواند از یافتن مکان 
باشد  غافل  گردشگری  زیرساخت های  ایجاد  برای  مناسب 
)بیرانوند، 1387( و این امر زمانی امکان پذیر است که محقق 

بتواند با توجه به اولویت ها، ارتباط علمی و منطقی مناسبی 
میان اطالعات و داده های به دست آمده از کارشناسان مرتبط 

با این موضوع برقرار کند )رضویان، 50:1381(. 
کاربری های  بهینۀ  و  صحیح  یابی  مکان  راستا  این  در 
مدل های  و  تکنیک ها،  ابزار،  از  استفاده  با  زمین  مختلف 
علمی و متناسب با اصول و قواعد برنامه ریزی می تواند در 
حل مسائل کاربری زمین، کارآمد و موثر باشد، زیرا نادیده 
گرفتن استعداد طبیعی سرزمین و توان اقتصادی  اجتماعی 
توجه  با  مناطق  این  از  بهره وری  و  بهره برداری  فرایند  در 
به گسترش شتابان گردشگری طبیعت در مناطق ساحلی و 
بالقوۀ آن ها، موجب صدمات جبران ناپذیری  آسیب پذیری 
شدن  ضایع  از  جلوگیری  برای  رو،  این  از  شد.  خواهد 
ساحل  با  همجوار  زمین های  از  بخش هایی  باید  سرزمین، 
برای کاربری تفرج در نظر گرفته شود که ویژگی های طبیعی 
عوامل  با  ویژگی ها  این  سپس  و  می کند  نمایان  را  منطقه 

اقتصادی  اجتماعی منطقه تطبیق داده شود )مخدوم، 1380(.

3- یافته های پژوهش
نظر،  مورد  معیارهای  از  یک  هر  وزن  تعیین  منظور  به 
استفاده  با  و  متخصص  و  کارشناس   32 از  نظرخواهی  با 
گردیده  تعیین  معیارها  از  یک  هر  وزن   ،  AHP تکنیک  از 
که مطابق با جدول 2 مطرح می باشد. با توجه به اینکه هر 
یک از معیارهای مورد بررسی، خود دارای تعدادی زیرمعیار 
زیرمعیارها  از  یک  هر  وزن  می بایست  بنابراین  می باشند، 
نیز مشخص گردد. در این راستا جدول 3، وزن معیارها و 
بر  اطالعاتی  ادامه الیه های  در  نشان می دهد.  را  زیرمعیارها 
اساس هر یک از معیارها در محیط GIS ایجاد و با توجه به 

نگاره 3: امتیازدهی الیه های اطالعاتیوزن هر معیار، ارزش گذاری گردیده است. 
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نگاره 3 ارزش گذاری هر یک از الیه های اطالعاتی را 
نشان می دهد. بر این اساس عدد کوچکتر به معنی کمترین 

امتیاز و عدد بزرگتر به معنی بیشترین امتیاز می باشد.
مطابق با نگاره 3، معیارهای آفتاب گیری، درصد شیب، 
صورت  به  فرسایش  شدت  اراضی،  کاربری  دریا،  به  دید 
معابر،  از شبکه  فاصله  دریا،  از  فاصله  معیارهای  و  پهنه ای 
از  فاصله  شده،  حفاظت  مناطق  از  فاصله  گسل،  از  فاصله 
رودخانه، فاصله از سکونتگاه و فاصله از مناطق در معرض 

سیالب بر اساس میزان فاصله امتیازدهی گردیده اند. 
ارزش،  تعیین  از  بعد  اطالعاتي  الیه هاي  کلیه  ادامه  در 
محدوده  در  نقاط  مناسب ترین  و  شده  تلفیق  یکدیگر  با 
مورد مطالعه از نظر قابلیت ایجاد سایت گردشگري دریایی 

مشخص شده اند که در نگاره 4 نشان داده شده است. 

نگاره 4: پهنه بندی اراضی محدوده مطالعاتی بر حسب میزان 
مطلوبیت

4- نتیجه گیری
گردشگری دریایی یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین 
دهه های  در  که  می آید  شمار  به  گردشگری  شاخه های 
اقتصاد  از  توجهی  قابل  بخش  و  یافته  بسیاری  رونق  اخیر 

گردشگری را به خود اختصاص داده است. 
در این زمینه کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین 
دریای خزر، اقدامات بسیاری در جهت توسعه گردشگری 
دریایی و در پی آن جذب گردشگر انجام داده اند و برخی 

منطقه  در  دریایی  گردشگری  قطب  به  نحوی  به  آن ها  از 
تبدیل شده اند. در این میان متأسفانه کشور ایران با وجود 
از مرزهای ساحلی وسیع در شمال و جنوب  برخورداری 
تاکنون نتوانسته خدمات مطلوبی را در ارتباط با گردشگری 
حال  به  تا  آن  پی  در  و  نماید  ارائه  گردشگران  به  دریایی 

مناطق ساحلی از منافع اقتصادی آن محروم مانده اند. 
گردشگری  رونق  جهت  که  است  الزم  راستا  این  در 
دریایی در مناطق ساحلی اقداماتی ویژه صورت پذیرد که 
در  الزم  زمینه  هم  و  باشد  گردشگران  نیاز  جوابگوی  هم 
راستای رشد اقتصاد گردشگری این مناطق را فراهم آورد. 
از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد احداث 

سایت های گردشگری دریایی در مناطق ساحلی است. 
در این خصوص انتخاب مکان مناسب جهت جانمایی 
این گونه سایت ها، از جمله اولین اقدام ها در این رابطه است. 
بدین منظور در این پژوهش مهم ترین معیارهای مکانیابی در 
از  گردید.  معرفی  دریایی  خصوص سایت های گردشگری 
آن جمله مواردی بدین شرح مطرح است: فاصله از دریا، 
دید نسبت به دریا، آفتاب گیری، کاربری اراضی، فاصله از 
مخاطرات طبیعی همچون گسل، سیالب، فرسایش، فاصله 
از سکونتگاه ها، فاصله از رودخانه و دریاچه، فاصله از شبکه 

معابر، فاصله از مناطق حفاظت شده و درصد شیب.
در ادامه با استفاده از تکنیک AHP، معیارها و زیرمعیارهای 
مورد بررسی در شهرستان تنکابن، مورد ارزیابی و وزن دهی 
قرار گرفت. در مرحله بعد هر یک از معیارهای مورد بررسی 
در محیط GIS به الیه های اطالعاتی تبدیل شد و بر اساس 

زیرمعیارها، امتیازدهی گردید. 
شده،  تولید  الیه های  گذاری  هم  روی  و  تلفیق  با 
جهت  مطالعه  مورد  محدوده  در  نقاط  مطلوب ترین 
احداث سایت گردشگری دریایی مشخص گردید. بنابراین 
برنامه ریزی مناسب برای ایجاد سایت های گردشگری دریایی 
در مکان های پیشنهاد شده به ترتیب اولویت، توسعه پایدار 
همراه  به  را  منطقه  اقتصادی  توسعه  متقاباًل  و  گردشگری 

خواهد داشت. 
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از  حاصل  نتایج  و  تحلیل ها  اساس  بر  راستا  همین  در 
این پژوهش، به طور کلی جهت احداث سایت گردشگری 
دریایی پیشنهادات و راهکارهایی به شرح ذیل ارائه می گردد:
در  موجود  خدمات  و  امکانات  کامل  و  دقیق  شناسایی   -

سکونتگاه های همجوار با مکان پیشنهادی
- مطالعه دقیق مکان پیشنهادی برای ایجاد سایت گردشگری 

دریایی
با  مرتبط  فعالیت های  استقرار  سنجی  امکان  و  بررسی   -

گردشگری دریایی در مکان پیشنهادی 
- مطالعه و شناسایی امکانات مورد نیاز گردشگران بازدید 

کننده از دریا در محدوده مورد نظر
گردشگری  توانمندی های  و  قابلیت ها  معرفی  و  تبلیغ   -

دریایی در سطوح ملی و منطقه ای
- ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و مردم بومی برای برای 

شرکت و سرمایه گذاری در احداث سایت گردشگری
احداث  جهت  کافی  اعتبارات  و  بودجه  تخصیص   -

زیرساخت های اولیه
مکان  به  ارتباطی  مسیرهای  و  جاده ها  بهبود  و  تقویت   -

پیشنهادی 
- آشنا نمودن مردم و مسئولین با مزایای گردشگری دریایی 

و تالش برای جذب مشارکت آنان
- بهبود و تقویت شرایط ایمنی و امنیت در محدوده مورد 
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