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Abstract 
Providing the conditions for health tourism as one of the Purposeful and 
economical types of tourism, needs more attention of planners and specialists in 
the field of tourism. Therefore, identification of the areas that are prone to health 
tourism and its development capabilities is essential. In addition to therapeutic 
capabilities, time and economic conditions for the benefits of treatment, 
environmental features of region`s tourism is also one of the effective factors in 
choosing the destination of health tourism. In this regard, the present study 
intends to identify the regions which are prone to developing health tourism in 
terms of environmental capabilities of the region by the method of locating 
through Mazandaran province. The method of the research is based on 
descriptive-analytical approach and the method of multi-criteria decision- 
making and geographical information system (GIS) is used for locating. Based on 
this, at the first by categorizing the environmental criteria of health tourism`s 
locating in three groups of 1)service criteria, 2)resources & infrastructures, 3) 
competitiveness capability and identification of their sub criteria and their items, 
referred to experts and prioritizing the criteria was determined. After formation 
of paired matrices and weighing on the criteria, the criterion of resources and 
infrastructure has shown the highest score and then the criteria of service and 
competitiveness capability are located. In addition to the main criteria, sub 
criteria and items were also weighed. finally, after the combination of weights, 
the final weight of the items was determined. Then, by referring to the radius of 
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access and privacies, the related Raster maps were prepared and weighted. As a 
result of the overlapping layers, the province's regions in terms of the capabilities 
of health tourism development were prioritized. The results of the research 
indicate that the northern regions of the province, especially in the margin of 
urban areas, have more potential for developing health tourism. 
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گردشگری سالمت استان   توسعه ی مستعد مناطق یاب ی مكان  
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 چکیده
  به   گردشگری،  اقتصادی  و  هدفمند  هایگونه   از  یکی  عنوان  به  سالمت  گردشگری  ایجاد  شرایط  آوردن  فراهم
 های پهنه  شناسایی  جهت،  این  از .  است  نیازمند  گردشگری  یحوزه   متخصصان  و  ریزان برنامه  بیشتر  توجه

 درمانی،   هایقابلیت   بر  عالوه.  نمایدمی  ضروری   امری   آن  ی توسعه  هایقابلیت  و   سالمت  گردشگری  مستعد
 انتخاب  در  مؤثر   عوامل  از   نیز  منطقه   گردشگری  محیطی  هایویژگی   درمان،   از  مندیبهره   اقتصادی   شرایط  و   زمان

 به   یابی  مکان  طریق  از  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  امر،  این  راستای  در.  باشد می  سالمت  گردشگری   مقصد
  مازندران  استان  در  منطقه،  محیطی  هایقابلیت  نظر  از  سالمت  گردشگری   ی  توسعه  مستعد  مناطق  شناسایی

  و  ارهی چندمع  یری گمی تصم  روش  از  و  بوده  یلی تحل  –  یفی توص   كردیرو  بر  یمبتن  پژوهش  بررسی  روش.  بپردازد
 بندیدسته  با  ابتدا  اساس،  این  بر.  است  شده  استفاده  یابی  مکان  جهت  ،ییای جغراف  اطالعات  ی  سامانه

 قابلیت  و  هازیرساخت   و  منابع  خدماتی،  معیارهای  گروه   سه  در   سالمت   گردشگری  یابی  مکان  محیطی  معیارهای
 مشخص معیارها بندیاولویت  و مراجعه متخصصان  به ها،آن  هایگویه  و زیرمعیارها شناسایی و پذیری رقابت
 امتیاز  باالترین  هاساخت  زیر  و  منابع  معیار  معیارها،  به  دهی وزن  و  زوجی  هایماتریس   تشکیل  از  پس.  گردید

 بر عالوه. دارند  قرار پذیریرقابت قابلیت  و خدماتی معیارهای ترتیب به آن از  پس و داده اختصاص خود به را
 ها گویه  نهایی  وزن  ها،وزن  تلفیق  از  پس  نهایت  در  و  شده  دهیوزن  نیز  هاگویه  و  زیرمعیارها  اصلی،  معیارهای
  دار وزن  و   تهیه  مرتبط  رستری   هاینقشه  ها،حریم   و  دسترسی  شعاع   به  استناد  با  سپس.  گردید  مشخص
 سالمت   گردشگری  یتوسعه  هایقابلیت  لحاظ  از  استان  مناطق  ها،الیه  همپوشانی   ینتیجه  در.  گردیدند
 ی حاشیه  در  ویژه  به  استان  شمالی  مناطق  که  است  آن   از  حاکی  پژوهش  نتایج.  گردیدند  بندیاولویت

 . است برخوردار سالمت گردشگری ی توسعه جهت بیشتری  قابلیت های از  شهری هایمحدوده

 کلیدواژه ها: 
 سالمت، گردشگری 

 ، AHP یابی، مکان
GIS، مازندران استان. 
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 مقدمه ١
گونه از  یکی  سالمت،  گردشگری  های  گردشگری 

است که به منظور بهبود و ارتقای سالمت جسم و  
می صورت  و روان  درمانی  اثرات  بر  عالوه  گیرد. 
این گونه نباید  تفریحی  ی گردشگری بر گردشگران، 

ی  از نقش درمانی، اقتصادی و اجتماعی آن در توسعه
(ایزدی پوشید  چشم  نیز  گردشگری  و    مقصد 

ی گردشگر  و جانبه ). از این رو، منافع د١٣٩١،  همکاران
و  پژوهشگران  گردشگری،  مقصد  ساکنان  و 

دارد که در راستای شناسایی  ریزان را بر آن میبرنامه
توسعهقابلیت مناطق  های  سالمت  گردشگری  ی 

 اقدام نمایند.  

سالمت،   گردشگری  مقصد  انتخاب  بحث  در 
هزینه و  زمان  درمان،  کیفیت  بر  درمان،  عالوه  ی 

به  ویژگی و  محیطی  و های  امکانات  عبارتی 
ارزیابی  زیرساخت در  نیز  منطقه  گردشگری  های 

(ی است.  همکاران   ی اهگورابیس   ی عقوبمؤثر  ، و 
). استان مازندران از نظر میزان جذب گردشگر  ١٣٩٧

رتبه از  بودن،  گردشگرپذیر  کشور  و  در  باالیی  ی 
) است   م برخوردار   ع یصنا  ،یفرهنگ  راثی سازمان 

گردشگر   یدست مازندران  یو  آن   ).استان  بر  عالوه 
ها و  گیری از بیمارستاناستان مازندران، در کنار بهره

مندی از  مراکز آموزش پزشکی مناسب به دلیل بهره
گونه تنوع  و  مطلوب  اقلیمی  با شرایط  طبیعی  های 

ی خدمات درمانی طب خواص درمانی، قابلیت ارائه
ز نظر درمانی  رو، انوین را نیز در اختیار دارد. از این

ی گردشگری سالمت  در میان مناطق مستعد توسعه
 ). ١٣٩٥، ی و همکارانخزاعگیرد ( قرار می

این پژوهش  هدف  با در نظر گرفتن این دو مهم،  
مقاصد   یابی  مکان  محیطی  معیارهای  شناسایی 

های  گردشگری سالمت در راستای شناسایی قابلیت
زیرساخت و  امکانات  ی  توسعههای  محیطی، 

باشد. در این  گردشگری سالمت استان مازندران می
ای به شناسایی  خصوص، ابتدا با مطالعات کتابخانه

 
1 AHP 
2 GIS 

شاخص و  موضوع  معیارها  با  مرتبط  سنجش  های 
و   موجودیت  بررسی  به  سپس  و  پرداخته  پژوهش 

این شاخص به روش کیفیت  مکانیابی  از طریق    ها 
ی اطالعات و به کمک سامانه  ١تحلیل سلسله مراتبی

می  ٢جغرافیایی استان  سطح  نتیجه،  در  در  پردازد. 
بندی و امتیازدهی  ها پهنهمناطق از نظر این شاخص

توسعه جهت  مستعد  مناطق  و  گردشگری  شده  ی 
 گردند. سالمت منطقه مشخص می

مبانی نظری و پیشینه ی  ٢
 پژوهش

های گردشگری است  گردشگری سالمت یکی از گونه
ب متعددی  تعاریف  است. که  شده  مطرح  آن  رای 

از دیدگاه سازمان تجارت    سالمت گردشگری تعریف
از کامل ارائه شده در  ترین تعریفجهانی یکی  های 

می زمینه  تجارت این  سازمان  تعریف  به  باشد. 
جهانی، گردشگری سالمت نوعی از گردشگری است  
سالمت   مجدد  حصول  و  بهبود  حفظ  هدف  با  که 

ساعت و    ٢٤شتر از  جسمی و ذهنی فرد به مدتی بی
می صورت  سال  یک  از  جهانی  کمتر  (سازمان  گیرد 

 ). ٢٠١٣گردشگری، 

گونه از  یکی  سالمت،  هدفمند  گردشگری  های 
گردشگری است که گردشگری را از صرفا تفریح در  
طبیعت  به سفر با هدفی خاص تبدیل نموده است. 

ی گردشگری طرفداران بسیاری در  رو، این گونهاز این
را هم به    ی ادیز  یدولت هاجهان داشته و    سرتاسر

  است   آن وا داشته  ی برا  یزی رو برنامه  ی گذارهی سرما
 .  )١٣٨٩(اسدی بشنی، 

ی شناخت عوامل  های بسیاری در زمینهپژوهش
مقصد  انتخاب  و  گردشگری سالمت  ایجاد  بر  مؤثر 
این   است.  گرفته  صورت  سالمت  گردشگری 

ی گردشگران  انگیزهترین  ها به شناخت مهمپژوهش
  ی عوادز سالمت منجر گردیده است. همان گونه که  

ها و یزه، نگرانی انگ  یبه بررس  ۲۰۰۵در سال    ٣و پاندا
همچن   یهاچالش و  فرصتی مهم  بالقوه   یها ن 

3 Awadzi & Panda 
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در حال    یصنعت  یدر كشورها  ی پزشکی  گردشگر  و 
بررس با  مقا  یتوسعه،  گردشگر   ی  سهیو    ی آمار 

كشورها  یپزشک  مطالعات  اختند پرد  مختلف  یدر   .
  ی شتر به انجام گردشگر ی ب  یدهد افرادیآنها نشان م 
  سالمتی  به گردشگر   ،ل هستند كه: اولیسالمت ما
كه قادر به پرداخت    یافراد  ،باشند؛ دومیعالقمند م 

خود    ی پزشک  یهامراقبت  ی هانهیهز كشور  در 
وین برا   ،سوم  ستند؛  انتظار  درمان یدر  یزمان  افت 

در   نظر  بسمورد  خود  طوالنیكشور    است   یار 
پاندا،   و  در    . )۲۰۰۵(عوادزی  عامل  سه  این 

ترین عوامل  های مشابه نیز به عنوان اصلیپژوهش
و    ١نیآلتاند.  ایجاد گردشگری سالمت شناخته شده

نیزهمکاران  سال    ش  بررس  ۲۰۱۱در  انواع    یبه 
  یها ، عوامل مؤثر بر آن و سازمانیپزشک  یگردشگر 

دریذ ا  یپزشک  یگردشگر   نفع  در  ن  یپرداختند. 
مقصد   یهایژگیو  ،پژوهش انتخاب  جهت  ملزوم 
در  یذ  ی ها سازمان  و  ی معرف  ی پزشک  یگردشگر  نفع 

ارائهیا جهت  حوزه  برا   یراهکارها  ی   ن    ی الزم 
م   یآت   یها یز یربرنامه و   گردد یمشخص  (آلتین 

  .)۲۰۱۱همکاران، 

دلیل   به  ایران  سالمت،  گردشگری  خصوص  در 
های الزم جهت ایجاد گردشگری  برخورداری از قابلیت

سالمت از دیرباز همواره مقصد گردشگران سالمت  
هیچگاه   متأسفانه  وجود  این  با  است.  بوده 

توسعهریزیبرنامه راستای  در  عملی  و  جامع  ی  های 
ایران شکل نگرفته   این صنعت به صورت جدی در 

بررس  به  زیادی  پژوهشگران  وجود،  این  با  ی  است. 
بر  قابلیت مؤثر  عوامل  و  حوزه  این  در  ایران  های 

پرداختهشکل آن  همکاران  یزدیا اند.  گیری  در  و  ش 
مقاله  ۱۳۹۱سال   عنوان    با  ی مرور  ی فیتوص  یا در 
گردشگر ی"وضع  ا  یت  در  ا  ی  فرصتران؛  یسالمت 

ران، یسالمت ا  یت گردشگر یوضع  ید" به بررسیتهد
 تیموجود پرداختند. در نها  یها لیها و پتانسچالش

ا  مشخص كشور  دارایشد  ز  یران  قوت   یادینقاط 
تکنولوژ حاذق،  پزشکان  مناطق    یازجمله  و  بروز 

جذب گردشگران سالمت است،   ی برا   ی ع یطب   یدرمان

 
1 Altin 

چالش و  ضعف  نقاط  با  هماهنگی نظ   ییهااما    ی ر 
و    یپزشک   یگردشگر   مسئول  یها نامناسب سازمان

با    ،جهیهمراه است. در نت ز  ی نامناسب ن  یز یربرنامه
پتانسیتقو از  یها لیت  استفاده  و    ی برخ   موجود 

فرآ  ،یز یربرنامه  یها مدل بازاری اصالح  و    ی اب یندها 
م موجود  یمناسب  ضعف  نقاط  اصالح  به  توان 

همکاران،    پرداخت و  و   یعربشاه  .)۱۳۹۱(ایزدی 
مقالهیآر در  و    ی"گردشگری    انفر  سالمت 

ا   یدرمان-یپزشک   یگردشگر   یهاتیقابل   به   ران"یدر 
  ی ها رمجموعهی ز  یسالمت و معرف   یف گردشگریتعر

م  یگردشگر  همچنیسالمت  بررس ی پردازند.  با    ی ن 
ایجا گردشگر   ران یگاه  دسته  ی در  به    یبند سالمت 

ا  یگردشگر   یهالیپتانس چهار  یسالمت  تحت  ران 
  ی هاآبگرم و آب  یها چشمه.  ۱ر پرداختند:  یدسته ز

طب۳؛  ینمک   یگنبدها .  ۲؛  یمعدن   ی گرد -عتی. 
پس از    تی نها  . دری سم پزشکی. تور۴و    )سمیاكوتور(

ا  یگردشگر   یهاتی قابل  یمعرف  نتیسالمت  جه  ی ران 
ا  یگردشگر  ی  گرفتند كه در جهت توسعه   ، رانیدر 

سالمت    یبه گردشگر   یتر یادیو بن  یجد  توجه  دیبا
تور درمانیو  از طر  یسم  و    ی گذارهیق سرما یداشته 

بلندمدت    ی هانمودن برنامه  دنبال   شتر و مؤثرتر ویب
ا در  جامع  زمی و  توسعه ین  راه  و    یجهانگرد   ی   نه 

ساخت  یگردشگر  هموار  آریانفر،    را  و  (عربشاهی 
۱۳۹۳(. 

پژوهشد میان  حوزه ر  این  در  که  وسیعی  های 
ها نیز به  صورت گرفته است، برخی از این پژوهش

قابلیت و  سالمت  گردشگری  تحقق  و هامکان  ا 
یافته  چالش اختصاص  مازندران  استان  در  آن  های 

به بررسی    ١٣٩٧است. مهرآرا و همکارانش در سال  
گردشگر  در  مازندران  استان  با    ینقش  سالمت 

ی پرداختند. نتایج این پژوهش  درمان  عتیطب  کردیرو
حاکی از آن است که استان مازندران موقعیت بسیار  

اقلیمی و جغرافیایی   از لحاظ  با    یهمجوار ( مناسبی 
) دارد که به این استان  خزر  یایدر  ی  حوزه  یکشورها

  ی به قطب گردشگر توانایی الزم جهت تبدیل شدن  
مل   یدرمان سطح  ا  ،یدر  ب   یمنطقه  را  الملل  نی و  ی 
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تر  ). به صورت جزئی١٣٩٧دهد (مهرآرا و همکاران،  می
پژوهش چشمهنیز  خصوص  در  و هایی  آبگرم  های 

)، ١٣٩٢(  ان یرتقی و م   یاكجوریكمعدنی استان توسط  
یلی و همکاران  ع)، اسما١٣٩٢نژاد و همکاران (محمدی

) و زارعی و  ١٣٩٣)، علیزاده ثانی و همکاران (١٣٩٣(
) صورت گرفته است که  ١٣٩٧سیاه سرانی کجوری (

توانایی بر  چشمههمه  معدنی  های  و  آبگرم  های 
ق یک  عنوان  به  توسعه استان  جهت  ی  ابلیت 

  گردشگری سالمت تأکید دارند.

برنامه سالمت،  ضرورت  گردشگری  برای  ریزی 
قابلیتبرنامه شناخت  سمت  به  را  های  ریزان 

ی گردشگری سوق داده است. بر این اساس  توسعه
  ی گردشگر   ه یتوسع  یمناسب برا   ینواح  ییشناسا

برا یو   مناسب  مکان    ی هاترساخیز  جادیا  یافتن 
ی امری غیر قابل انکار است. همین مسئله  گردشگر 

و  برنامه یابی  مکان  سمت  به  را  حوزه  این  ریزان 
های آن سوق داده است. با توجه استفاده از تکنیک
های متعددی  های سنجش، روشبه فراوانی شاخص

برای مکان یابی مطرح گشته است. امروزه استفاده 
سامانه جغرافیاییاز  اطالعات  تکمیل،  برا  ١ی  ی 

های مکان یابی به  تر شدن مدلاعتباربخشی و واقعی
کارا مطرح می و  (بیرانوند، عنوان روشی جامع  گردد 

١٣٨٧ .( 

ه ی  عاصد مناسب برای توس قجهت مکان یابی م 
معیارهای سنجش   پژوهشگران  گردشگری سالمت، 

پژوهش   اهداف  با  متناسب  مطرح    خودگوناگونی 
های  تعدادی از پژوهش  در جدول زیر به اند که  نموده

شاخص و  حوزه  این  در  آنمرتبط  منتخب  ها  های 
 ).١شود (جدول شماره ی پرداخته می

 (منبع: نگارندگان).   - موضوع پژوهش    ی مرتبط در حوزه   ی ها پژوهش . ١  جدول 

موضوع  پژوهشگر ردیف 
 های پژوهششاخص پژوهش

۱ 
پژوهش 

و   یموسو
 ) ۱۳۹۴همکاران (

توسعه صنعت 
 ی گردشگر

از مدل زنگی شاخص ی/  درمان  یبهداشت   یشاخص هاآبادی:  برگرفته 
ارتباط  یها های/  خدمات  مسافرت  یشرکت  نقل  و  های/  حمل    یجاذبه 

 ی دفاتر خدمات مسافرتی/  و گردشگر  یدست   عیصنا  ی فروشگاه های/  فرهنگ
نمونی/  و گردشگر  احدهای/  گردشگر  ه ی مناطق  و   ییرایپذ  ی رستوران و 

مسافرخانهی/  راه  نی ب و  ها   /هتل  ساخ  یجاذبه  هات/  انسان   ی جاذبه 
 یخیتار یجاذبه ها ی/ عی طب

و   یپژوهش قاسم ۲
 )۱۳۹۵همکاران (

توسعه صنعت 
 ی گردشگر

گردشگر  ارتباطی/  گردشر  هایجاذبه   ییشناسا مراکز   /رامونی پ  یبا 
 یاقتصاد تی وضع  /با کالن شهر تهران یارتباط یمحورهاها/ رساخت یز

۳ 
ر و  ی چیکراچ 

(به نقل از   )۱۹۹۰(
 )  ۱۳۹۵نوذراصل،  

  یتوسعه
صنعت 
  ی گردشگر
 سالمت

 خط  /مقصد  تیریمدی/  محور  یهاو جاذبه   منابع  /بانی عوامل و منابع پشت 
  یها(مشخصه  یفی ک  یهامشخصه  /مقصد  ی  و توسعه  ی زیربرنامه  یمش
 کننده)  تیکننده و تقو لیتعد

۴ 

و  وارثی 
) (به ۱۳۹۴(  فتحی

نقل از گلشیری و 
 ) ۱۳۹۳همکاران، 

  یتوسعه
صنعت 
  ی گردشگر
 سالمت

م ی اقل  /)یفرهنگ  ،ی ، ورزشیعی (طب  ی گردشگر  یهااز جاذبه  ی برخوردار
  سبز،  یفضا(  یگردشگر  یهارساخت یز  /یطی ست محیعناصر ز  /مناسب

  ینبود موانع ادار  /...)  و  تلفن  راه،  ،یحیتفر  امكانات  اقامتگاه،  ،یدنی آشام  آب
 مساحت منطقه /یگردشگر یتوسعه   یبرا

و   ۵ نوذراصل 
 )۱۳۹۵همکاران (

  یتوسعه
صنعت 

جاذبه  و  پشت   عواملی/  محور  یها منابع  منابع   ی هامشخصه   /بانی و 
  د یمف یمعدن یمحتوا  /کننده) تیکننده و تقو ل یتعد یها(مشخصه یفی ک

 
1 GIS 
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موضوع  پژوهشگر ردیف 
 های پژوهششاخص پژوهش

  ی گردشگر
 سالمت

سودمند آبگرم  خدمات  /و  توسعه  رشد  /چشمه  چشمه   ی گردشگر  ی  و 
 به چشمه آبگرم   یوفادار /آبگرم

گردشگر   کاظمی ۶ جذب 
 سالمت

 ی برا  ین المللی کسب اعتبار ب  /یه و درمانی پا  یرساخت هایز  ی  توسعه
 موثر  یابی بازار   /خدمات ی ه دهندهئ مراکز ارا

و   ۷ معبودی 
 )۱۳۹۴حکیمی (

گردشگر   جذب 
 سالمت

 ارتقای بازاریابی/ خدمات سفر/ منابع پزشکی/ مشارکت سازمانی

 

و   ۸ کاستیلو 
 )2011( مانزانو

مقصد  انتخاب 
 ی گردشگر

ها ها ی/  عی طب  یجاذبه  جاذبه فرهنگ  یجاذبه  ی/ خیتارهای  ی/ 
 مناسب حمل و نقل  یها رساختیز

مقصد  )۲۰۱۱عزیزی ( ۹ انتخاب 
  دیجد ی فضاها یی/ای جغراف  یمکان ها ی گردشگر

و  ۱۰ موسوی 
 ) ۱۳۹۴همکاران (

مقصد  انتخاب 
 ی گردشگر

ی/ نهادی/  طی مح  ستیزی/  رساخت یزی/  فرهنگ  یاجتماع ی/  اقتصاد
 ییای جغراف /قانون

و   گزی دومن  ۱۱
 )۲۰۱۴(همکاران 

مقصد  انتخاب 
 ی گردشگر

 /آب و هوا  /مناسب  ی ها  رساختیزی/  تجار  یبرندها  /خدمات  تی فی ک
  یست یتور یمحل یساختارها

و   ننیتروا ۱۲
 )۲۰۱۴(همکاران 

مقصد  انتخاب 
 ی گردشگر

آسان   یدسترس  /سبز  یها  رساختی ز  /عتی ارتباط محل اقامت با طب
  ستیز طی مح تی فی ک /محل اقامت خود تیسا هب

و   انگی ه ۱۳
 )  ۲۰۱۲( نگی پ

مقصد  انتخاب 
 ی گردشگر

ها بودن جاذبه  نقل    /در دسترس  و    / مناسب  متی ق  / مناسبحمل 
 یعی بمناظر ط /محصوالت ه یبازار عرض /تی امن 

۱۴ 
و  مارلو 

)/ ۲۰۰۷(  وانی سال
 ) ۲۰۰۸(ورک ی

مقصد  انتخاب 
گردشگری  

 سالمت

صرفهی قابل مراقبتی فی ك  ی/اقتصاد  ییجوت    مسائل  /یپزشک  یهات 
 ت ی امن  /ی من یو ا یبهداشت 

پژوهش میبررسی  نشان  فوق  که  های  به دهد 
می کلی  گردشگری  صورت  در  مؤثر  عوامل  توان 

دسته چهار  به  را  عوامل  سالمت  درمانی،  عوامل  ی 
اقتصادی، عوامل بازاریابی و عوامل محیطی تقسیم  

ویژه جایگاه  عوامل  این  از  یک  هر  در  نمود.  ای 
میتوسعه ایفا  سالمت  گردشگری  این  ی  با  نمایند. 

عوامل  وجود، در بحث مکان یابی گردشگری سالمت  
محیطی نقش بارزتری ایفا نموده، از این رو این در 

می بسنده  محیطی  عوامل  به  پژوهش  شود.  این 
صالح بنابر  بخش  این  در  نگارندگان  همچنین  دید 

برخی عوامل زیربنایی شهری همچون شیب، گسل و 

اماکن گردشگری مؤثرند، نیز به   ... که در مکانیابی 
  شود.عوامل فوق افزوده می

ای شناسایی از  هدف  با  حاضر  پژوهش  رو،  ن 
محیطی  مستعد  هایپهنه نظر    یتوسعه  جهت   از 

 شناخت در استان مازندران، به    سالمت  یگردشگر 
طریتیقابل از  استان  محیطی  یابی    قهای  مکان 

ن  پرداخته این پژوهش، شناسایی  ط  قااست. هدف 
ها،  برداری از آنگذاری و بهرهد جهت سرمایهعمست 

برای   مناسب  بستر  ایجاد  راستای    ی توسعهدر 
است. همچنین    استان   سطح   سالمت در  یگردشگر 

ن و  کمبودها  شناسایی  ضقابا  مناطعط  سایر   قف 
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یت  عها و بهبود وضاین کاستی  عتوان در جهت رفمی
دام نمود. در انتها این پژوهش در نظر دارد قموجود ا
ارائه نبا  جامشهقی  وض  عهای  راه  موجود  عاز   ،

و سرمایهبرنامه این حوزهریزان  در بخش   گذاران    را 
زیرسا بستر  ختشناسایی  و  نموده  تسهیل  ها 

رون برای  سالمت  ع صن  قمناسبی  گردشگری  ت 
 ه فراهم آورد. قمنط

 روش پژوهش ٣
تحلیلی بوده و از معیارهای    -روش پژوهش، توصیفی

این   در  است.  شده  استفاده  سنجش  جهت  کمی 
شناسایی و مکان یابی مناطق مستعد  راستا، جهت  

شناخت   به  ابتدا  سالمت،  گردشگری  ی  توسعه 
از  این رو،  از  نیاز است.  معیارهای سنجش منطقه 

ای به شناسایی معیارهای  طریق مطالعات کتابخانه
از  های آناصلی و زیرمجموعه ها پرداخته شد. پس 

شناسایی معیارها به دلیل چندمعیاره بودن، از یکی  
مد  چندمعیارهلاز  مدل  ١های  تحل  هتجزی  که    لیو 

مراتب  بهینگی    باشد،یم ٢یسلسله  سنجش  جهت 
 استفاده شد.  

مدل از  تحلیل  یکی  روش  یابی  مکان  رایج  های 
مراتبی ی   ٣سلسله  که  تکن  یکاست    ی هاکی از 
تصم  مع   یر یگ میقدرتمند  این  می  ارهیچند  باشد. 

معرفی    ۱۹۸۰در سال    ٤روش توسط توماس ساعتی
اساس   مراتب   لیتحل  ندیفراشد.    ٥یسلسله 

  را یچندگانه است، ز  یارهایمع ر اساس  ب   یر یگ می تصم
مختلف    یارهایامکان در نظر گرفتن مع   روش  در این

 
1 MCDM 
2 AHP 
3 AHP 

با  روش،    نی در مسئله وجود دارد. در ا  یف یو ک  یکم
کردن   هدف،  ه  مسئل تقسیم  مختلف  سطوح  به 

گیری با دقت تصمیمها    نهیو گز  ارها،یرمع یز  ارها،یمع 
می صورت  باالیی  (عطائی،  بسیار  - ۱۸۰:  ۱۳۸۹گیرد 

مراتبی).  ۷۹۱ تحلیل سلسله  از روش  در    ٦استفاده 
مرحله در  یابی  شاخصمکان  شناخت  اول،  های  ی 

سنجش موضوع نیازمند است. جهت شناسایی این  
حوزه  این  در  پیشین  مطالعات  به  باید  معیارها 

با استناد به این مدل، ).  ١مراجعه نمود (جدول شماره  
بندی زیرمعیارها  پس از شناسایی معیارها به دسته

گویه آنو  درخت های  آن  اساس  بر  و  پرداخته  ها 
) گردید  مشخص  پژوهش  مراتبی  جدول  سلسله 

 ). ۱و نمودار شماره ی  ۳شماره ی 

پرسشنام بستهسپس  مع   برای  ه    ی ارها یاساس 
اختیار    یابیارز در  و  و   ۱۰تهیه  کارشناسان  از  نفر 

متخصصان حوزه ی گردشگری، معماری و شهرسازی  
ی  قرار گرفت. سواالت پرسشنامه به صورت مقایسه

های مختلف طراحی و میزان برتری  زوجی در دسته
معیا زیرمعیار  هر  بر  زیرمعیار  هر  دیگر،  معیار  بر  ر 

ی دیگر  دیگر در همان دسته معیار و هر گویه بر گویه
نماید. برای  در همان دسته زیر معیار را مشخص می

دهی به معیارها و زیر سهولت مقایسه، مبنای وزن
آنشاخه ارزشهای  اساس  بر  زیر  ها  جدول  گذاری 

 قرار گرفت. ) در اختیار متخصصان ۲(جدول شماره 
 

 

4 Thomas Saaty 
5 AHP 
6 AHP 
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 ها در پرسشنامه(منبع: نگارندگان) آن   ی ها شاخه   ر ی و ز   ارها ی به مع   ی ده وزن   ی مبنا . ٢ جدول 

 ۹ ۷ ۵ ۳ ۱ امتیاز

 اهمیت بیشتر اهمیت اندکی بیشتر اهمیت مساوی تعریف 
خیلی اهمیت  

 بیشتر 
 اهمیت مطلق

 توضیح
دو معیار اهمیت 
هم   با  یکسان 

 دارند 

تصمیم گیرنده قضاوت 
سمت  به  حدودی  تا 

 یکی است

قضاوت 
به تصمیم گیرنده 

سمت  به  شدت 
 یکی است

قضاوت خیلی زیاد  
دیگری   بر  را  یکی 

 ترجیح می دهد

دیگری   بر  یکی  ترجیح 
اعتبار   باالترین  دارای 

 است

توز از  جمع  ع یپس  و  ها، پاسخ  آوریپرسشنامه 
نرمپاسخ  لتحلی  در  اکسلها  سوپر    ١افزارهای  و 

ها تعیین  صورت گرفته و وزن نهایی شاخص  ٢دسیژن
برای هر    ٣افزار جی آی اسشد. سپس از طریق نرم

الیه یک  رستریشاخص  شده  ٤ی  از   ٥امتیازدهی 
الیه شیپطریق  بر    ٦های  و  شده  ترسیم  پیش  از 

محدوده یا  استاندارد  شعاع  هر  اساس  حریم  ی 
سپس گشت.  ترسیم  نرم  شاخص  آی  در  جی  افزار 

دستور    ٧اس طریق  این Raster Calculatorاز   ،
ها در وزن نهایی خود ضرب شده و بر روی هم  الیه

نهایی در قالب یک نقشه نتیجه ی  ی  قرار گرفتند. 
دار،  های وزنامتیازدهی شده برگرفته از تمام شاخص

قابلیت نظر  از  منطقه  هر  نهایی  ارزش  های  بیانگر 
 باشد. شگری سالمت میی گرد توسعه

 
1 Excel  
2 Super Decisions 
3 GIS 
4 Raster 

 مورد مطالعه ی  محدوده ٣٫١
بررسی   پژوهش،  این  در  مطالعه  مورد  ی  محدوده 

در ویژگی مازندران  استان  گردشگری  محیطی  های 
ایران می در حدفاصل  استان مازندران  باشد.  شمال 

جغرافیایی و    ۳۵  مدارهای    ۳۶تا    قهی دق   ۴۷درجه 
درجه   ۵۰ی و مدارها   یعرض شمال  قهیدق  ۲۵  درجه و

از    یطول شرق  قهیدق  ۱۰درجه و  ۵۴تا    قهیدق  ۳۴و  
النهار استان    نصف  مساحت  دارد.    ۲۳۹۷۴۴۰قرار 

معادل   است   درصد مساحت کل کشور  ۵/۱هکتار 
از شمال به دریای خزر،   استان  نیا  ).۱(تصویر شماره 
به   قزو  یهااستاناز جنوب  از  سمنان  و  نیتهران،   ،

ا به  از شرق  و  استان گیالن  به  ستان گلستان  غرب 
می (محدود  جنگلگردد  و سازمان  مراتع  ها، 

  ی استان مازندران).زداریآبخ 

5 Classify 
6 Shp 
7 GIS 



 

179 

 . ۱۹۳تا    ۱۷۰  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

مستعد توسعه ی گردشگری سالمت استان  مكان یابی مناطق .  ریحانه یعقوبی سیاهگورابی، سید علی سیدیان، و مهدی رمضان زاده لسبوئي 
 )GIS) و با استفاده از سامانه ی اطالعات جغرافیایی (AHPگیری چندمعیاره (مازندران به روش تصمیم

 
 استان مازندران)   ی (منبع: سازمان گردشگر   - نقشه استان مازندران   - . ١  شکل 

 

جمع   نیا تراکم  لحاظ  از  از    یکی   یت یاستان 
  ت یتراکم جمع کشور است.    مناطق  نی ترتیپرجمع 

در بخش در شهرستان  یمرکز  عمدتا  و    ی هااستان 
باشد  یبابلسر، بابل و محمودآباد م  بار،ی قائمشهر، جو

استان وجود   یغرب   یهاقسمت  در  یکمتر  تیو جمع
لحاظ از  غن  یکی  ییایجغراف  دارند.    ن ی تریاز 

آن کامال وابسته    اقتصادهای کشور است که  استان
این     است.   سراسر متنوع آن  عتیطبو    ای جغراف به 

  ها شهیب  علفزارها،  ها،شامل جلگهمازندران    عتیطب
منحصر    یاه یبا صدها گونه گ   ی رکانیه  یها و جنگل

است جهان  در  فرد  هوا  .به  و  ازآب  آن  سواحل    ی 
ناهموار    یها نقطه، تا کوهستان  نیترپست  با  ی شن

  باشد. تنوع می  تنوعسرشار از  برف البرز    از  دهیو پوش
وجود ی،  آبرفت  وسیع  یهاوجود پهنهمحیطی،  زیست

معدن معادن  و  ز،  متنوع  ی مواد    یها ستگاهیوجود 
در  یمرتع مطلوب  عنوان    ارتفاعات  نسبتاً  به  البرز 
غن ی،  مل  یهاهی سرما خاك  حاصلخ  یوجود  و    زی و 
و پرورش   ری رشد، تکث   یبرا  یط یمح   مناسب  ط یشرا

  ی ها بودن گونه  داراهای جنگلی و  ، وجود پارکاهانیگ
های مهم و ...  انه خطبیعی، وجود رود  نادر و ارزشمند

سازمان  باشد (استان می  عی متنوع های طبیاز ویژگی
مازندران و برنامه ی آمایش استان   استان یگردشگر 

 .  مازندران)

برداری از شرایط اقلیمی  این استان به دلیل بهره
ها و عناصر  نوع گونهمناسب، آب و هوای مطلوب، ت

نقاط   از  پذیرای گردشگران بسیاری  طبیعی، ساالنه 
این از  است.  جهان  و  کشور  پژوهش مختلف  رو، 

شاخص محیطی منتخب در سه    ۱۹حاضر با بررسی  
زیرساختگروه شاخص و  منابع  و های خدماتی،  ها 

رقابت از  قابلیت  منطقه  این  آمادگی  میزان  پذیری 
ی آن  قابلیت توسعهنظر جذب گردشگر سالمت و  

 سنجد. را می

و  هیپژوهش و تجز یهاافتهی ٤
 لیتحل

ی شناخت  پس از بررسی مطالعات اسنادی در زمینه
های محیطی مکان یابی پژوهش، در انتها به  شاخص

های مورد بندی این مطالعات پرداخته و شاخصجمع
دسته سه  در  پژوهش  این  در  معیارهای  بررسی  ی 

و   منابع  قابلیت  زیرساختخدماتی،  و  ها 
معیار  رقابت هر  همچنین  گردیدند.  معین  پذیری 

گویه و  زیرمعیارها  در دارای  که  است  های سنجش 
ها به همراه شعاع بندی این شاخصجدول زیر دسته

دسترسی، حریم و یا حدود اثرگذاری قابل مشاهده  
 ). ٣باشد (جدول شماره ی می
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(منبع:    - هر شاخص   ی و حدود اثرگذار   م ی حر   ، ی پژوهش به همراه شعاع دسترس   ی ها خص شا   ی بند دسته . ٣  جدول 
 نگارندگان) 

 دسته گویه زیرمعیار   معیار 
شعاع دسترسی/ حدود  

 اثرگذاری/ حریم 

 خدماتی 

 

نزدیکی به  
های کانون

 گردشگری 
- 

  m ۲۰۰۰ حداکثر   محلی 

 m ۶۰۰۰ حداکثر  ای منطقه  

 ملی 
(نیم   m ۳۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 المللی بین  
(یک  m ۶۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 

خدمات 
دسترسی و 

حمل و 
 نقل

کیفیت  
دسترسی به 

 سایت

  m ۲۰۰۰ حداکثر   جاده 

 m ۶۰۰۰ حداکثر  بندر  

 راه آهن  
(نیم   m ۳۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 فرودگاه  
(یک  m ۶۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 
زمان دسترسی  

ترین به نزدیک
محدوده 

 شهری 

 ۱۵ ۱دسترسی درجه 

  ۳۰ ۲دسترسی درجه  

  ۴۵ ۳دسترسی درجه  

  ۶۰ ۴دسترسی درجه  

 

نزدیکی به  
امکانات 

 رفاهی 

 اقامتی 

  m ۲۰۰۰ حداکثر   خانه معلم/ مهمانپذیر 

 m ۶۰۰۰ حداکثر  هتل آپارتمان  

 
-هتل/ اقامتگاه بوم

 گردی
(نیم   m ۳۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 هتل جهانگردی 
(یک  m ۶۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

  m ۶۵۰ حداکثر   درمانگاه/ کلینیک  درمانی 
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 دسته گویه زیرمعیار   معیار 
شعاع دسترسی/ حدود  

 اثرگذاری/ حریم 

 m ۷۵۰ حداکثر   کلینیک تخصصی 

 m ۱۰۰۰ حداکثر  بیمارستان 

 m ۱۵۰۰ حداکثر   بیمارستان تخصصی  

 m ۹۰۰۰ حداکثر  رستوران پذیرایی 

 

 تفریحی 

  m ۲۰۰۰ حداکثر   پارک/ بوستان 

 
مجتمع تجاری/ بازار 

 روز/ بازار سنتی 
 m ۶۰۰۰ حداکثر  

 
مجموعه ی تفریحی/  

 شهربازی 
(نیم  m ۳۰۰۰۰ حداکثر  

 ساعت رانندگی) 

 
پارک جنگلی/ باغ 

 وحش/ ساحل
(یک  m ۶۰۰۰۰ حداکثر  

 ساعت رانندگی) 

منابع و 
-زیرساخت

 ها 

 

 کالبدی 

شبکه 
 دسترسی

 

  m  ۵۰۰ حداکثر   ۱دسترسی درجه 

 m ۳۰۰ حداکثر   ۲دسترسی درجه  

 m ۱۵۰ حداکثر   ۳دسترسی درجه  

 m ۱۰۰ حداکثر   ۴دسترسی درجه  

 
تأسیسات و 

 ها زیرساخت

 m  ۵۰حداقل  ) هزار ولت ۴۰۰برق (

 m ۳۰حداقل  )هزار ولت۱۳۲برق ( 

 m ۱۵۰حداقل  گاز 

 m ۲۰۰۰حداقل   گسل 

 

شیب و  
 توپوگرافی 

شیب مناسب  
گردشگری متمرکز  

 ۱طبقه 
 درصد  ۵حداکثر 

 
شیب مناسب  

گردشگری متمرکز  
 ۲طبقه 

 درصد ۱۵حداکثر 
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 دسته گویه زیرمعیار   معیار 
شعاع دسترسی/ حدود  

 اثرگذاری/ حریم 

 
شیب مناسب  

گردشگری گسترده 
 ۱طبقه 

 درصد ۲۵حداکثر 

 
شیب مناسب  

گردشگری گسترده 
 ۲طبقه 

 درصد ۵۰حداکثر 

 m ۲۰۰۰ حداقل  توپوگرافی  

 

 جنس خاک

Alfisolls - 

 Mollisols - 

 Inceptisols - 

 

Rock Outcrops 
/Inceptisols, 

Rock Outcrops 
/Entisols, Costal 

Sands 

- 

 Water Body, Salt 
Flats - 

 

زیست  
 محیطی 

امکان 
دسترسی به 

 مصالح 

فروشگاه مصالح 
 ساختمانی

 m ۶۰۰۰۰ حداکثر 

دسترسی به  
های آب

 سطحی 

  m ۳۰۰ حداکثر   های اصلیرودخانه 

 m ۱۵۰ حداکثر   های فرعیرودخانه  

قابلیت 
-رقابت
 پذیری 

 

حدود  
 اثرگذاری 

 

  m ۲۰۰۰ حداکثر   محلی 

 m ۶۰۰۰ حداکثر  ای منطقه  

 ملی 
(نیم   m ۳۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 
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 دسته گویه زیرمعیار   معیار 
شعاع دسترسی/ حدود  

 اثرگذاری/ حریم 

 المللی بین  
(یک  m ۶۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 

قابلیت 
توسعه و 

-سرمایه
 گذاری 

مناطق نمونه  
گردشگری/ 

 روستای هدف 

  m ۲۰۰۰ حداکثر   محلی 

 m ۶۰۰۰ حداکثر  ای منطقه  

 ملی 
(نیم   m ۳۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 المللی بین  
(یک  m ۶۰۰۰۰ حداکثر 

 ساعت رانندگی) 

 m ۲۰۰۰ حداکثر  پاسگاه    امنیت  

 
صنایع 
 دستی 

 
فروشگاه صنایع 

 دستی 
 m ۳۰۰۰۰ حداکثر 

•  
حدود اثرگذاری مورد استفاده در این مقاله بر اساس  و میحرا ،یشعاع دسترس تعیین •

های پیشین در این بندی استانداردهای موجود و مروری بر پژوهش تحلیل و جمع 
 حوزه، توسط نگارندگان مقاله صورت گرفته است. 

شاخص شدن  مشخص  از  و پس  ها 
آنزیرمجموعه مراتب ها،  های  سلسله  ی  درخت 

شماره    پژوهش آن  ۱(نمودار  اساس  بر  و  تشکیل   (
پرسشنامه زوجی تنظیم و در اختیار متخصصین قرار  

ها، پاسخ  آوری پرسشنامه و جمع  عیپس از توزگرفت.  
نرمپاسخ  لتحلی  در  اکسلها  گرفته    ١افزار  و صورت 

شاخص نرمماتریس  در  ارزیابی  سوپر  های  افزار 

 
1 Excel  

ترسیم و سوپر ماتریس معیارها تهیه گردید.    ٢دسیژن
نرم دو  این  کمک  به  وزن  سپس  و  اولیه  وزن  افزار 

ی هر معیار، زیرمعیار و گویه به صورت  نرمالیزه شده
) و ۱جداگانه در هر دسته مشخص(نمودار شماره ی  

شاخص نهایی  وزن  اساس  سپس  بر  سنجش  های 
کدیگر،  ها در ی ضرب وزن معیارها، زیرمعیارها و گونه

   ).۴تعیین گردید (جدول شماره ی 

2 Super Decisions 
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 ) نگارندگان :  منبع (   - ها شاخص   ی ه ی اول   وزن   و   پژوهش   ی اب ی ارز   ی ها شاخص   ی مراتب   سلسله   درخت . ١  نمودار 

 

 ). نگارندگان :  منبع (   - ت ی اولو   ب ی ترت   به   سنجش   ی ها شاخص   یی نها   وزن . ٤  جدول 

 شاخص ترتیب 
وزن 

 نهایی
 شاخص ترتیب 

وزن 
 نهایی

 شاخص ترتیب 
وزن 

 نهایی

۱ 
امکان دسترسی به  

 مصالح 
0.125 ۸ 

نزدیکی به کانون های  
 ۱۵ 0.051 گردشگری 

حدود  
 0.025 اثرگذاری 

۲ 
آب های  دسترسی به 

 سطحی 
0.125 ۹ 

تأسیسات و 
 ۱۶ 0.051 زیرساخت ها 

تعداد 
 0.024 ها جاذبه

 ۱۷ 0.049 امنیت  ۱۰ 0.108 کیفیت دسترسی  ۳
جنس 

 0.022 خاک

 0.020 تفریحی  ۱۸ 0.037 درمانی ۱۱ 0.077 اقامتی  ۴
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 شاخص ترتیب 
وزن 

 نهایی
 شاخص ترتیب 

وزن 
 نهایی

 شاخص ترتیب 
وزن 

 نهایی

۵ 
زمان دسترسی به 

ترین محدوده نزدیک
 شهری 

 ۱۹ 0.034 پذیرایی ۱۲ 0.063
صنایع 
 0.013 دستی 

 ۱۳ 0.062 شبکه ی دسترسی ۶
قابلیت توسعه و 

    0.029 سرمایه گذاری

    0.027 شیب و توپوگرافی ۱۴ 0.060 گسل ۷

شاخص نهایی  وزن  شدن  مشخص  های  با 
(گویه بررسی  سنجش  جهت  زیرمعیارها)،  و  ها 

تهیه به  اقدام  نقشهمنطقه  رستریی   ١های 
برای هر شاخص به صورت جداگانه    ٢امتیازدهی شده
ی  های پایهفایل  ٣ها بر اساس شیپشد. این نقشه

حدود  و  دسترسی  شعاع  گرفتن  نظر  در  و  استان 
تهیه شد. برای    ٤افزار جی آی اساثرگذاری توسط نرم

فایلتهیه پایهی شیپ  نقشههای  به  استان  های  ی 
سازمان  و  استان  مهندسی  نظام  سازمان 

همچنین  نقشه است.  شده  مراجعه  کشور  برداری 
های  ی کانونهای پایه همچون نقشهبرخی از نقشه

تطابق   طریق  از   ... و  رفاهی  امکانات  گردشگری، 

سازمان مکتوب  (سازمان  اطالعات  مرتبط  های 
با   (... و  سفر  ملی  ی  سامانه  استان،  گردشگری 

مپنقشه گوگل  هوایی  ارث  ٥های  گوگل  و   ٦و 
تهیه   مقاله  نگارندگان  توسط  میدانی،  مشاهدات 

نقشه گردید.   ی  تهیه  رستریبرای  از    ٧های 
های  و برای نقشه  ٨ای از دستور بافرهای نقطهنقشه

دیستنس دستور  از  مپ  ٩خطی  آرک  محیط   ١٠در 
است.   شده    ۵در    ١١یرستر   هایهیال  ن یااستفاده 

طبقه    ی  شماره  شی با افزا  اند کههشد  فیطبقه تعر
امت۵به    ۱از   ن   ازی،  اابدییم   شیافزا  زی مناطق    ن ی. 

 ).۵گردد (جدول شماره ی  می  ارائه  ادامه  در  هانقشه

 

 
1 Raster 
2 Classify 
3 Shp 
4 GIS 
5 Google Map 
6 Google Earth 

7 Raster 
8 Buffer 
9 Distance 
10 Arc Map 
11 Raster 
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 ) نگارندگان :  منبع (   - مازندران   استان   در   ی اب ی   مکان   ی ها شاخص   ی رستر   ی ها نقشه . ٥  جدول 

 به سایت کیفیت دسترسی آب های سطحی دسترسی به  به مصالح  یامکان دسترس 

   

 اقامتی 
 نتری کیبه نزد ی زمان دسترس 

 ی محدوده شهر 
 شبکه دسترسی 

   

 گسل 
نزدیکی به کانون های  

 گردشگری 
 تأسیسات و زیرساخت ها

   

 پذیرایی  درمانی  امنیت 
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 توپوگرافی  شیب   گذاری قابلیت توسعه و سرمایه

   

 جنس خاک  تعداد جاذبه ها حدود اثرگذاری 

   

 صنایع دستی  تفریحی 

 

  

الیه این  دادن  قرار  هم  روی  با  ادامه،  بر  در  ها 
در    Raster Calculatorاساس وزن هر الیه توسط  

نقشه مپ  آرک  این محیط  گردید.  تهیه  نهایی  ی 

ی گردشگری سالمت را نقشه مناطق مستعد توسعه
 ).۲نماید (تصویر شماره بندی میدر استان اولویت
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 ). نگارندگان :  منبع (   - مازندران   استان   در   ی اب ی مکان   ی ها شاخص   ی اب ی ارزش   یی نها   ی   نقشه . ٢  شکل 

 بحث ٤٫١
های ارزیابی مناطق  طبق نتایج فوق، در میان شاخص

ی گردشگری سالمت، به صورت کلی مستعد توسعه
زیرساخت و  منابع  معیار  به  امتیاز  با بیشترین  ها 

تعلق گرفت. پس از آن به ترتیب معیار    ۰٫۴۷ضریب  
با   قابلیت    ۰٫۳۹ضریب  خدماتی  معیار  و 

در جایگاه دوم و سوم    ۰٫۱۴پذیری با ضریب  رقابت
شاخص بررسی  در  گرفتند.  خرد، قرار  به صورت  ها 

به آبشاخص های سطحی، مصالح، های دسترسی 
کیفیت دسترسی، امکانات اقامتی، زمان دسترسی به  

محدوده ترین  و  نزدیک  دسترسی  شبکه  شهری،  ی 
ن و صنایع دستی، امکانات  گسل به ترتیب بیشتری

ترتیب   به  خاک  جنس  و  اثرگذاری  حدود  تفریحی، 
وزن   تعیین  از  پس  کردند.  کسب  را  امتیاز  کمترین 

های به  ها جهت اعتبارسنجی پرسشنامه و وزنالیه
برای   شد.  سنجیده  ناسازگاری  نرخ  آمده،  دست 

  ۰٫۱تعیین اعتبار پژوهش مقدار این نرخ باید کمتر از  
  ۰٫۰۳این پژوهش نرخ ناسازگاری برابر با  باشد. در  

گردد (تصویر شماره  بوده و اعتبار پژوهش تأیید می
 ) ۳ی 

 محاسبه نرخ ناسازگاری  

 L=1/3 [(1.1624/0.39)+(1.3272/0.47)+(0.4634/0.14)]     

 L=1/3[ 2.98 + 2.82 + 3.31 ]=1/3 9.11 = 3.036 

 CI=l-n/n-1                 

 CI= 3.036 - 3 = 0.036 = 0.018     
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 محاسبه نرخ ناسازگاری  

   3 1 2     

   CR= CI/RI       RI n=3  

   
CR = 

0.018 
= 0.031 

   0.58   

   0.58         

 (منبع: نگارندگان).   - افزار اکسل  نرم   له ی به وس   ی نرخ ناسازگار   ن یی تع .٣  شکل 

از   الیهتهیهپس  استان  ی  وضعیت  رستری  های 
از   یک  هر  به  منتخب    ۱۹نسبت  محیطی  شاخص 

  ی امکان دسترسی شاخص  مشخص گردید. در نقشه
مصالح از  به  استان  غربی  جنوب  و  جنوب  مناطق   ،

وضعیت نامناسبی نسبت به سایر نقاط برخوردارند. 
ها  یدسترس میزان   آب  از  سطح   یبه  استان  در  ی 

ردار بوده و تقریبا تمام سطح  پراکندگی خوبی برخو
استان از نظر برخورداری از این شاخص در وضعیت  

نظر شاخص   از  مطلوبی هستند.  و    ت یف یکهمگن 
استان    یدسترس  جنوب  مرکزی  قسمت  از  غیر  به 

مطلوب   کیفیت  نظر  از  مناطق  سایر  به  دسترسی 
نظر  می از  استان  شمال  ساحلی  نوار  باشد. 

اولویت باالتری نسبت    برخورداری از مراکز اقامتی در 
به مناطق جنوبی بوده و تعداد این مراکز در حرکت 

به    یدسترس  زمانشود.  از غرب به شرق کاسته می
ی با توجه به افزایش تراکم  محدوده شهر   نیترکینزد

مناطق شهری در شرق استان، این محدوده نسبت 
مناسب وضعیت  از  استان  غرب  برخوردار  به  تری 

مناطق همچنین  مناطق    است.  به  نسبت  شمالی 
برخوردارند.   بهتری  وضعیت  از    ی   شبکهجنوبی 

در  دسترس  و  بهترین  شرقی  شمال  مناطق  در  ی 
هستند.   دارا  را  حالت  بدترین  غربی  جنوب  مناطق 

در سطح استان همگن بوده    گسلپراکندگی خطوط  
امن در  در شمال شرقی  استان  نوار ساحلی  ترین  و 

د قرار  گسل  خطوط  به  نسبت  ارد.  وضعیت 
در  گردشگر   ی هاکانون متوازن  صورت  به  استان  ی 

رو، از نظر شاخص  استان پراکنده شده است. از این
کانون این  به  در  نزدیکی  استان  سطح  تمام  ها 

وضعیت یکسان و مناسبی قرار دارد. از نظر شاخص  

ز   ساتیتأس از    ها  رساختیو  استان  نواحی شمالی 
در    تیامن امکانات بهتری برخوردار است. وضعیت  

شمال نسبت به جنوب و شرق نسبت به غرب بهتر  
است. شرق استان از مراکز درمانی بیشتری نسبت  

باشد. از شرق به غرب  به سایر مناطق برخوردار می
میرایپذمراکز   بیشتر  و    تیقابلگردد.  یی  توسعه 

تگذارهی سرما در  امکانی  استان  سطح  پذیر  مام 
نظر شاخص  می توپوگراف  بی شباشد.از  ی شمال  و 

مطلوب استان  داراست. شرقی  را  وضعیت  ترین 
اثرگذار  آن  حدود  غرب  از  بهتر  استان  شرق  در  ی 

ها در قسمت جنوب مرکزی  جاذبه  تعدادباشد. از  می
  جنس شود.  استان نسبت به سایر مناطق کاسته می

جنوب مرکزی استان در سایر  به غیر از مناطق خاک
مناطق از وضعیت خوبی برخوردار است. تعداد مراکز  

ی در نوار ساحلی شمال استان از سایر مناطق  ح یتفر
می فروش  بیشتر  مراکز  به  دسترسی    ع یصناباشد. 

ی در شمال شرقی و شمال غربی استان میسر  دست
 باشد.  می

تهیه و  معیارها  وزن  تعیین  از  الیهپس  های  ی 
این نقشهری شاخصرست بر اساس وزن هر  ها،  ها 

). نقشه ی  ۲الیه با هم تلفیق گشتند (تصویر شماره  
به   از جنوب  با حرکت  آن است که  از  نهایی حاکی 

محدوده  به  شدن  نزدیک  و  استان  شمال  ی  سمت 
شهری و سواحل دریای خزر امتیاز مناطق بر اساس  

قابلیت    ۱۹ ی  زمینه  در  پژوهش  منتخب  شاخص 
میتوسعه افزایش  سالمت  گردشگری  این  ی  یابد. 

می را  بیشتر  مسئله  که  دانست  آن  از  ناشی  توان 
منابع و خدمات استان در این محدوده قرار دارند. از  

می رو،  حاشیه این  در  و  شمالی  مناطق  ی  توان 
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توسعه جهت  مکان  بهترین  را  استان  ی  شهرهای 
 گردشگری سالمت در نظر گرفت.  

 یریگجهینت ٥
ا توجه به اثرات مثبت درمانی، اقتصادی و اجتماعی  ب

مناطق  و  گردشگران  بر  سالمت  گردشگری 
ی گردشگری و فراهم  گردشگرپذیر، توجه به این گونه

توجه   قابل  مهم  از مسائل  آن  تحقق  آوردن شرایط 
ریزان صنعت گردشگری است. در کشور ایران  برنامه

سایر  ی گردشگری در مقایسه با  نسبت به این گونه
رو، ها توجه چندانی صورت نگرفته است. از اینگونه

به  قابلیت حوزه  این  از  برخورداری  در  کشور  های 
باشد. در این راستا  صورت کامل شناخته شده نمی

های توسعه ی گردشگری سالمت  شناسایی قابلیت
های گوناگون، باید مورد توجه و لطف بیشتر  از جنبه

رار گیرد. در این زمینه،  های مرتبط قپژوهشگران حوزه
شناسایی   با  که  است  بوده  آن  بر  پژوهش  این 

توسعهقابلیت جهت  نیاز  مورد  محیطی  ی  های 
گردشگری سالمت در استان مازندران، به شناسایی،  

 بندی مناطق مستعد بپردازد.مکان یابی و پهنه

خصوص  در  الزم  مطالعات  انجام  از  پس 
شاخص مشناسایی  مکانیابی  محیطی  با  های  رتبط 

شاخص این  پژوهش،  سه  ۱۹های  موضوع  در  گانه 
و  ی معیارهای خدماتی، منابع و زیرساختدسته ها 

رقابت دستهقابلیت  این  پذیری  سپس  شد.  بندی 
وزنشاخص متخصصان  توسط  با  ها  و  شده  دهی 

الیه ی  و تهیه  شاخص  هر  به  مرتبط  رستری  های 
ی  قشهی نها اقدام به تهیهاعمال ضرایب وزنی به آن

پهنه بررسینهایی  نتایج  شد.  استان  ها  بندی 
ی شمالی استان در نوار ساحلی و نزدیک به  محدوده
مناسبمحدوده را  شهری  پهنههای  های  ترین 

ی گردشگری سالمت استان مازندران معرفی  توسعه
 نمود.  

های پیشینی که  این پژوهش در قیاس با پژوهش
)،  ۱(جدول شماره ی  در این حوزه صورت گرفته است  

شا نقش  اهمیت  بر  تأکید  در  خصبا  محیطی  های 
به   سالمت،  گردشگری  مستعد  مناطق  یابی  مکان 

جامعدسته شاخصبندی  از  سنجش  تری  های 
و   اعتبارسنجی  نظر  از  که  است  پرداخته  محیطی 

های پیشین تضادی ها با پژوهشخصانطباق این شا
ا همچنین  نگردید.  پژوهشغرؤیت  صولب  رت  های 

از   یکی  بر  حوزه،  این  در  مازندران  استان  در  گرفته 
ها را در  های محیطی تأکید نموده و نقش آنقابلیت
اند. ی گردشگری سالمت استان بررسی نمودهتوسعه

هدف  با  جامعی  بررسی  تاکنون  وجود،  این  با 
شاخص نظر  از  استان  سطح  کل  های  شناسایی 

پهنه و  اسمحیطی  مناطق  امتیازدهی  و  از  بندی  تان 
شاخص این  این  نظر  است.  نگرفته  صورت  ها 

های  پژوهش عالوه بر آنکه از نظر نتایج با پژوهش
نتایج   به  داشته  مطابقت  استان  این  در  پیشین 
جامعی از وضع موجود استان دست یافته است که  

توسعه جهت  مناسبی  سالمت  بستر  گردشگری  ی 
 آورد.استان فراهم می

حا پژوهش  آنکه  به  توجه  اساس  با  بر  ضر 
یابی   مکان  محیطی  معیارهای  به  صرفا  موضوع، 

های  شود در پژوهشبسنده نموده است، توصیه می
قابلیت سنجش  در  در  آتی  مازندران  استان  های 

ی گردشگری سالمت، به عوامل مؤثر دیگری از  حوزه 
روش درمان،  کیفیت  جایگزین، جمله  درمانی  های 

 پرداخته شود.های درمان و ... بازاریابی و هزینه
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