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گردي منطقه بدره در استان ايالم با استفاده از سامانه اطالعات يابي توان طبيعتارز

 )GIS(جغرافيايي 

  

  3جواد ميرزايي، 2، اميد كرمي 1علي مهدوي*

 تاريخ دريافت:                 تاريخ پذيرش:

  

  چكيده

سامانه اطالعات گردي منطقه بدره با استفاده از ارزيابي پتانسيل طبيعتهدف از اين مطالعه 

گردي منطقه مورد مطالعه در سه مرحله صورت گرفت. . ارزيابي توان طبيعتاست) GISجغرافيايي (

) ابتدا مهمترين معيارها وزيرمعيارهاي AHPدر مرحله اول با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (

و سپس با توجه به نظرات گردي منطقه مورد مطالعه تعيين شدند موثر در ارزيابي توان طبيعت

-دهي شدند. در مرحله دوم هر كدام از زيرمعيارها به نقشهكارشناسان اين معيارها و زيرمعيارها وزن

هاي جغرافيايي تبديل شدند. به عبارت ديگر نقشه جغرافيايي مربوط به هر يك از زيرمعيارهاي موثر 

ها در محيط در مرحله آخر هر كدام از اين نقشهتهيه شد و  GISهاي در ارزيابي با استفاده از توانايي

GIS هاي متناظر خود كه در مرحله اول اين مطالعه بدست آمدند، تلفيق شدند و نقشه نهايي با وزن

 48/8گردي منطقه مورد مطالعه تهيه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه به ترتيب حدود توان طبيعت

دهنده توان بسيار وان طبقات يك و دو براي تفرج است كه نشاندرصد از سطح منطقه داراي ت 5/16و 

درصد از سطح   43/52مناسب اين مناطق براي توسعه اكوتوريسم است. همچنين نتايج نشان داد كه 

درصد از سطح منطقه داراي توان طبقه چهار يا توان ضعيف  59/22منطقه داراي توان طبقه سه و 

  براي توسعه اكوتوريسم است.

  

)، فرآيند تحليل سلسله مراتبي GISاكوتوريسم، سامانه اطالعات جغرافيايي ( كليدي: هايواژه

)AHPايالم)، بدره ،  

                                                           

  نويسندة مسئول: استاديار و عضو هيأت علمي گروه جنگل و مرتع، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه ايالم* 1 
 دانشكدة منابع طبيعي ساريداري،  كارشناس ارشد جنگل 2
 استاديار و عضو هيأت علمي گروه جنگل و مرتع، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه ايالم 3
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  مقدمه

ترين گردشگري كه امروزه در رديف موفق

شود، رويكردي صنايع جهان محسوب مي

-ي اكوتوريسم (طبيعتگسترده در زمينه

هاي اخير كه در سالبه طوريگردي) دارد. 

هاي ترين گرايشالرشداكوتوريسم يكي از سريع

صنعت توريسم جهاني بوده است و توانسته 

است توجه گردشگران زيادي را براي دستيابي 

، 12به تجربيات جديد به خود جلب كند (

گردي فعاليتي غير مخرب و ). طبيعت17

هاي اخير براي سودآور است كه در سال

ظت از طبيعت و ايجاد بستر الزم براي حفا

توسعه پايدار به شدت مورد استقبال قرار 

ريزي تفرجي  ). برنامه28، 18، 7گرفته است (

در اين نوع گردشگري نه تنها به عنوان ابزاري 

براي ارتقاي سطوح اجتماعي و اقتصادي مردم 

شود، بلكه به علت كاركردهاي بومي تلقي مي

ن يك راهكار مديريتي حفاظتي تفرج به عنوا

هاي منابع طبيعي، زمينه تجربه شده در عرصه

). 22كند (ها را نيز مهيا ميحفاظت پوياي آن

در واقع اكوتوريسم سه هدف عمده در توليد 

كند: جذب درآمد از طبيعت را دنبال مي

مشي براي حفاظت گردشگر، ايجاد يك خط

بيشتر از طبيعت و كسب تجربيات آموزنده 

چهارمين سود ذاتي ). 14گردشگران (براي 

اكوتوريسم ايجاد اراده عمومي در افراد براي 

حفاظت از منابع طبيعي و جذب سرمايه 

انساني و مادي براي پژوهش و تحقيق در 

رابطه با حفاظت بهتر از منابع طبيعي است 

)14 ،27 ،29 .(  

هاي اخير و به دنبال افزايش سطح رفاه در سال

ت در كشور ما نيز صنعت عمومي و ارتباطا

اكوتوريسم مورد توجه قرار گرفته است و 

). بنابراين نياز 7گسترش زيادي يافته است (

ريزي مناسبي به است كه راهكارها و برنامه

منظور توسعه اين صنعت درآمدزا صورت گيرد. 

ريزي تفرجي يكي از مهمترين مراحل در برنامه

مناطق در صنعت اكوتوريسم ارزيابي و تعيين 

مناسب براي تفرج با توجه به توان اكولوژيكي 

محيطي ريزي زيستبرنامهسرزمين است. زيرا 

زمين سربدون تعيين و ارزيابي توان اكولوژيكي 

در ارزيابي پتانسيل  باشد.پذير نميامكان

سرزمين چنانچه تنها از يك و يا تعداد اندكي 

عامل موثر در ارزيابي استفاده شود، ارزيابي 

سان است اما در صورت استفاده از معيارها و آ

-توان از روشفاكتورهاي متعدد و متضاد نمي

هاي هاي سنتي استفاده كرد و بايد از روش

). براي 21منطقي مناسب استفاده كرد (

ارزيابي توان اكولوژيكي سالهاست كه از روش 

-) استفاده مي8هارگ (سيستمي ابداعي مك

باره استفاده از نشود. اقدام جديدتر در اي

هايي مانند فرآيند هاي رياضي و روشروش

). 1است ( )AHP( 1تحليل سلسله مراتبي

فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از مهمترين 

) MCDM( 2گيري چند معيارهفنون تصميم

) جهت 25است كه اولين بار توسط ساعتي (

ريزي تخصيص منابع كمياب و نيازهاي برنامه

ن روش، روشي است منعطف، معرفي شد. اي

گيري در شرايطي قوي و ساده كه براي تصميم

گيري متضاد، انتخاب بين كه معيارهاي تصميم

كند، مورد ها را با مشكل مواجه ميگزينه

). از طرفي سامانه 26گيرد (استفاده قرار مي

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process 
2. Multiple Criteria Decision Making 
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هايي كه ) با تواناييGISاطالعات جغرافيايي (

رزيابي و دارد سبب افزايش دقت و سرعت ا

، 16، 13شود (هاي ارزيابي ميكاهش هزينه

داراي مزاياي  AHPو  GIS). بنابرين تلفيق 23

بندي جهت يابي و نيز پهنهبسياري جهت مكان

ها و استقرار تأسيسات انساني، انواع فعاليت

محيطي است و به خوبي از هاي زيستارزيابي

توان مناطق مناسب و نامناسب را طريق آن مي

هاي ها در زمينهمنظور استقرار انواع فعاليت به

زيست،  كشاورزي، منابع طبيعي، محيط

سنجش قابليت اراضي، آمايش سرزمين و ... 

كه داراي بعد مكاني و فضايي هستند، بكار برد 

)3 .(  

در زمينه ارزيابي قابليت تفرجي براساس 

 GISو  AHPهاي چند معياره با تلفيق روش

هاي ) در پارك15ت بوكنيا (توان به مطالعامي

) در پارك 19ملي اوگاندا، گول و همكاران (

) در 9طبيعي گول چوك تركيه و آمينو (

) به 20مالزي اشاره كرد. كوماري و همكاران (

كمك فرآيند تحليل سلسله مراتبي ايالت 

سيكيم هند را از نظر طبيعت گردي مورد 

ارزيابي قرار دادند. در ايران نيز مطالعات 

گردي انجام شده مختلفي در ارتباط با طبيعت

است. به عنوان مثال بابايي كفاكي و همكاران 

به  AHP) با استفاده از 5) و كرمي (11(

ارزيابي قابليت تفرجي در مناطق مورد مطالعه 

با توجه به اهميتي كه برنامه  خود پرداختند.

-گردي در ايجاد زمينهريزي تفرجي و طبيعت

صادي اجتماعي منطقه دارد و هاي توسعه اقت

همچنين اهميت اين كاربري در حفاظت منابع 

طبيعي و محيط زيست و بخصوص حفظ منابع 

طبيعي كه در مطالعات زيادي به آن اشاره 

شده است، در اين مطالعه به ارزيابي پتانسيل 

گردي منطقه بدره در استان ايالم كه طبيعت

ست داراي پوشش جنگلي از نوع جنگل بلوط ا

  پرداخته شد.

  

  هامواد و روش

منطقه مورد مطالعه منطقه بدره در استان 

 ̊ 14´ 50 ̋تا  46 ̊ 47´ 21 ̋ايالم است كه در

 33 8̊´ 45 ̋تا 33 ̊ 29´ 27 ̋طول شرقي و 47

). 1عرض شمالي قرار گرفته است (شكل 

هكتار است  57028مساحت اين منطقه حدود 

قرار گرفته كوه زاگرس هاي رشتهو در دامنه

است. اين منطقه به دليل منابع آبي فراوان و 

هاي قديم تفرجگاه اقليم مناسب در زمان

واليان حاكم بر مناطق غرب كشور بوده است. 

شناسي بيشتر سطح منطقه داراي از نظر سنگ

اي با بستر آهكي هاي خاكستري تا قهوهسنگ

هايي از رس و و تا حدودي هوازده همراه با رگه

ت هستند. در كل شكل عمومي منطقه به شيس

شكل تپه هاي جنگلي، عموماً متشكل از 

هاي نسبتاً عميق و هاي آهكي، خاكسنگ

داراي پوشش نسبتاً مناسب جنگلي، داراي 

شيب تند و فرسايش سطحي و شياري متوسط 

  ها از نوع ليتوسول هستند.است و خاك
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  : موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل 

  

در اين مطالعه به منظور ارزيابي قابليت تفرجي 

لفيق فرآيند تحليل منطقه مورد مطالعه از ت

). به 24استفاده شد ( GISو سلسله مراتبي 

اين ترتيب كه در مرحله اول اين مطالعه با 

سلسله مراتب فرآيند ارزيابي  AHPاستفاده از 

هاي تعيين شده تشكيل شد و معيارها و گزينه

گردي منطقه مورد براي ارزيابي توان طبيعت

بندي شدند. در دهي و اولويتمطالعه وزن

و مرحله دوم مطالعات مكاني صورت گرفت 

هاي موثر هاي متناظر با هر يك از گزينهنقشه

در فرآيند ارزيابي تهيه شدند و در مرحله آخر 

هاي موثر در هر كدام از نقشه GISدر محيط 

هاي متناظر خود تلفيق شدند و ارزيابي با وزن

در نهايت نقشه توان اكولوژيكي منطقه مورد 

در فرآيند  مطالعه براي اكوتوريسم تهيه شد.

سنجي تفرجي با فرآيند تحليل سلسله يتقابل

هاي مراتبي، پس از تعيين معيارها و گزينه

هاي ها، گزينهالزم و تعيين ضرايب اهميت آن

-بندي ميدهي و اولويتموثر در ارزيابي وزن

: ساختن 1شوند. اين فرآيند طي سه مرحله 

سلسله مراتب كه مهمترين قسمت فرآيند 

تعيين  :2)، 4شد (باتحليل سلسله مراتبي مي

معيارها با روش ضريب اهميت معيارها و زير

مقايسه دوتايي و تعيين وزن نهايي معيارها و 

ها : بررسي سازگاري قضاوت3) و 4( ازيرمعياره

با توجه به نرخ سازگاري انجام شد. نرخ 

 1/0ناسازگاري در هر قضاوت بايد بيشتر از 

).  4( ها مورد قبول قرار گيرندنباشد تا قضاوت

به طور خالصه در مرحله اول اين مطالعه ابتدا 

مهمترين معيارها و زيرمعيارها (گزينه) با توجه 

به مطالعات پيشين در رابطه با موضوع مورد 

، 19، 15، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 2مطالعه (

)، شرايط منطقه مورد مطالعه و استفاده از 20

نظرات تعدادي از كارشناسان تعيين شدند 

). سپس براي تعيين وزن نهايي 1ول (جد

ها، با استفاده از تكنيك دلفي كه گزينه

تكنيكي جهت همگرايي ذهني ميان 

هاي مختلف كارشناسان مختلف در زمينه

بين متخصصين  است، تعداد ده پرسشنامه

توزيع شد و كارشناسان با استفاده از مقايسات 

عددي پيشنهادي ساعتي  9زوجي و مقياس 
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دهي به معيارها و زيرمعيارها پرداختند. به نمره

معيار انتخاب كارشناسان عالوه بر تخصص در 

موضوع مورد مطالعه، آشنايي با منطقه مورد 

به منظور پر  AHPمطالعه و نيز آشنايي با 

ها بود. سپس وزن كردن مناسب پرسشنامه

معيارها و زيرمعيارها در هر پرسشنامه در نرم 

و در نهايت محاسبه شد  Expert choiceافزار 

ها هاي حاصل از هركدام از پرسشنامهاز وزن

 گرفته شد و وزن نهايي هر كدام ازميانگين 

  ها) بدست آمد.زيرمعيارها (گزينه
  

  : سلسله مراتب (معيارها و زيرمعيارها) فرآيند ارزيابي توان اكولوژيكي1جدول 

 

هاي در مرحله دوم اين مطالعه ابتدا نقشه

-پوشش گياهي، خاك، توپوگرافي و زمين

شناسي منطقه مورد مطالعه از ادارت جهاد 

سازندگي و منابع طبيعي استان ايالم تهيه 

هاي رقومي شدند. اليه GISشدند و در محيط 

 شيب، جهت و ارتفاع از سطح دريا از نقشه

استخراج  1:50000توپوگرافي با مقياس 

شدند. نقشه فاصله از منابع آبي پس از تعيين 

ها) با ا و رودخانههمنابع آبي منطقه (چشمه

، GPSاستفاده از نقشه توپوگرافي و استفاده از 

تهيه شد. براي تهيه نقشه  Bufferingبا عمل 

فاصله از جاده ابتدا با استفاده از نقشه 

ها استخراج شد توپوگرافي نقشه اوليه جاده

صحت وجود اين  GPSسپس با استفاده از 

ي هاها تاييد شد و در نقاطي كه جادهجاده

ها اصالح شده جديد زده شده بودند و يا جاده

ها برداشت اين جاده GPSبودند، با استفاده از 

انتقال داده شدند و در نهايت  GISشدند و به 

ها در چهار طبقه تهيه شد. نقشه فاصله از جاده

براي تهيه نقشه فاصله از مناطق مسكوني نيز 

ابتدا اين مناطق برروي نقشه توپوگرافي تعيين 

اين مناطق  GPSشدند و سپس با كمك 

اصالح شدند و نقشه فاصله از مناطق مسكوني 

در چهار طبقه تهيه شد.  Bufferingبا عمل 

هاي تفرجي براي تهيه نقشه فاصله از جاذبه

 GPSابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي و 

شامل بقاع متبركه، منابع تفرجي منطقه كه 

مناطق باستاني، آبشارها، غارهاي بسيار زيبا و 

هاي نادر است، شناسايي مناطق داراي گونه

شدند و نقشه مورد نياز در چهار طبقه توليد 

ها با توجه بندي نقشهشد. در اين مطالعه طبقه

به شرايط منطقه مورد مطالعه، از نظرات 

ت گرفته تعدادي از كارشناسان و مطالعات صور

، 10، 9، 8، 6، 5، 2در راستاي اين تحقيق (

) استفاده شد. پس از تهيه 20، 19، 15، 11

هاي الزم در فرآيند ارزيابي، در نهايت و نقشه

هاي فيق نقشهدر مرحله آخر اين مطالعه، با تل

 هاي متناظر آنها نقشهوزنموثر در ارزيابي و 

 گردي منطقه مورد مطالعهنهايي توان طبيعت

  تهيه شد. Arc GIS 9.3افزار در محيط نرم

  ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه بدره براي اكوتوريسم  : هدف1سطح 

  شناسيو زمين خاك  پوشش گياهي  فاكتورهاي اجتماعي  منابع آبي  توپوگرافي  : معيارها2سطح 

: زير 3سطح 

  معيارها

  :شيب1

  :جهت2

  :ارتفاع از سطح دريا3

فاصله از منابع 

  آبي

  :فاصله از جاده1

  :فاصله از مناطق مسكوني2

  هاي تفرجي: فاصله از جاذبه3

نوع پوشش 

  گياهي

  :نوع خاك منطقه1

  :شدت فرسايش2

  شناسي:سنگ3
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  نتايج

پس از تشكيل سلسله مراتب، با استفاده از 

هاي قضاوات ترجيحي كارشناسان وزن اليه

موثر بر فرآيند ارزيابي پتانسيل تفرجي 

نتايج حاصل از  2سرزمين تعيين شدند. جدول 

ها، وزن ها يا اليهها، زيرمعيارتعيين معيار

ها را در بندي اليهو نحوه طبقه هانهايي اليه

دهد. فرآيند ارزيابي قابليت منطقه نشان مي

براساس نتايج حاصل از تعيين وزن معيارها و 

هاي فاصله از منابع زيرمعيارها، به ترتيب اليه

هاي تفرجي، شيب و آبي، فاصله از جاذبه

پوشش گياهي داراي بيشترين وزن و 

ولوژيكي منطقه تاثيرگذاري در ارزيابي توان اك

هاي مورد مطالعه بودند. پس از تهيه نقشه

-با وزن GISها در محيط مورد نياز، اين نقشه

هاي متناظر خود تركيب شدند و در نهايت 

نقشه قابليت اكولوژيكي منطقه مورد مطالعه 

گردي در چهار طبقه توليد شد براي طبيعت

نتايج اين مطالعه نشان داد كه  ).2(شكل 

د از سطح منطقه مورد مطالعه درص 48/8

هكتار) داراي توان طبقه  9977/4835(حدود 

درصد از  5/16يك يا عالي براي تفرج است. 

هكتار)  5482/9412سطح منطقه (حدود 

درصد از سطح  43/52داراي توان طبقه دو و 

هكتار) داراي  3225/29897منطقه (حدود 

 59/22توان طبقه سه است. همچنين حدود 

سطح منطقه مورد مطالعه (حدود  درصد از

هكتار) داراي توان طبقه چهار  6997/12882

  ).3يا توان ضعيف است (جدول 

  
  ها در ارزيابي پتانسيل تفرجي منطقه بدرهبندي اليه: معيارها، زيرمعيارها، وزن نهايي و نحوه طبقه2جدول 

  هابندي اليهطبقه  نهاييوزن   زيرمعيارها  معيارها

  4طبقه   3طبقه   2طبقه   1طبقه 

  < 45  45-30  30-15  15-0  109222/0  درصد شيب  توپوگرافي

  غربي  جنوبي  شمالي  شرقي  019333/0  جهت

  < m(  048667/0  500-1000  1000-1500  1500-2000  2000ارتفاع (

  < m(  473/0  0-300  300-600  600-1200  1200فاصله از منابع آبي (  منابع آبي

فاكتورهاي 

  اجتماعي

  < Km(  065556/0  0-3  3-6  6-9  9فاصله از جاده (

فاصله از مناطق 

  )Kmمسكوني (

024667/0  0-3  3-6  6-9  9 >  

هاي فاصله از جاذبه

  )Kmتفرجي (

126222/0  0-3  3-6  6-9  9 >  

پوشش 

  گياهي

جنگل نيمه متراكم   100/0  پوشش گياهي

-25(تاج پوشش 

50(  

  جنگل تنك

- 5(تاج پوشش 

25(  

  بدون پوشش  مرتع

خاك و 

  شناسيزمين

عميق با سنگريزه   019333/0  نوع خاك

  كم

عمق متوسط با 

  سنگريزه بيشتر

عمق كم با 

  سنگريزه زياد

بسيار كم عمق و 

  سنگريزه فراوان

  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  009667/0  شدت فرسايش

  هاها و گچمارن  آبرفتي  افكنهمخروطه  هاي آهكيسنگ  004333/0  شناسيسنگ
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  : نقشه پتانسيل تفرجي منطقه بدره2شكل 

  

  : مساحت طبقات مختلف در نقشه پتانسيل تفرجي منطقه مورد مطالعه3جدول 

  

  

  

  

  

  بحث

به منظور شناسايي و انتخاب عوامل موثر در 

ارزيابي پتانسيل اكوتوريستي منطقه از نظرات 

كارشناسي و مطالعات صورت گرفته در راستاي 

، 19، 15، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 2اين تحقيق (

يازده گزينه يا ) استفاده شد و بدين منظور 20

اليه شيب، جهت، ارتفاع، فاصله از منابع آبي، 

ها (مسيرهاي دسترسي)، فاصله فاصله از جاده

هاي از مناطق مسكوني، فاصله از جاذبه

تفرجي، پوشش گياهي، خاك، شدت فرسايش 

شناسي در قالب پنج معيار توپوگرافي، و سنگ

منابع آبي، فاكتورهاي اجتماعي، پوشش 

شناسي مورد استفاده خاك و زمينگياهي و 

  قرار گرفتند.

مطلوبيت هر منطقه براي توسعه فيزيكي در 

شود درصد تامين مي 15طبقات شيب كمتر از 

). در منطقه مورد مطالعه نيز مناطق داراي 5(

-15درصد به همراه طبقه  15شيب كمتر از 

درصد بيشترين سطح را به خود اختصاص  30

مورد مطالعه هر چهار جهت اند. در منطقه داده

دهد كه شوند كه نشان مياصلي ديده مي

منطقه هم براي تفرج تابستانه و هم تفرج 

باشد اما چون فصل زمستانه مناسب مي

هاي طبيعي و جنگلي به گاهمراجعه به تفرج

علت وجود تعطيالت و آب و هواي مساعد، 

). بنابراين 10بيشتر فصل بهار و تابستان است (

هاي شرقي و شمالي ين مطالعه به جهتدر ا

امتياز بيشتري داده شد كه در منطقه مورد 

ها بيشترين سطح را به مطالعه نيز اين جهت

  مساحت (درصد)  مساحت (هكتار)  طبقه توان

  48/8  9977/4835   1طبقه 

  5/16  5482/9412   2طبقه 

  43/52  3225/29897   3طبقه 

  59/22  6997/12882   4طبقه 
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دهنده تناسب اند كه نشانخود اختصاص داده

خوب منطقه براي توسعه تفرجي از اين منظر 

است. نتايج مطالعات بابايي كفاكي و همكاران 

) نيز نشان 20ن () و كوماري و همكارا11(

دادند كه جهات شيب از جمله عوامل موثر 

باشد. از نظر ارتفاعي فرآيند ارزيابي تفرجي مي

با اينكه منطقه به علت كوهستاني بودن و 

-هاي مرتفع داراي تنوع بسياري ميوجود كوه

باشد اما با اين حال بيشتر سطح منطقه داراي 

متر از سطح دريا يعني  1500ارتفاع زير 

است و سطح كمي در مناطق  2و  1بقات ط

 1500جنوبي منطقه داراي ارتفاعي بيشتر از 

دهد بيشتر سطح منطقه متر است كه نشان مي

  باشد.داراي ارتفاع مناسبي از نظر تفرجي مي

وجود رودخانه دائمي در منطقه اغلب تاثير 

مطلوب در سيماي فيزيكي محيط به دنبال 

ت بالقوه براي دارد و خود به واسطه امكانا

هاي نظير شنا، ماهيگيري، قايقراني، فعاليت

نيك و كمپينگ به عنوان يكي قدم زدن، پيك

شود. از منابع تفرجگاهي مطلوب بدل مي

ها نيز محل تامين آب شرب، استراحت چشمه

انداز براي همه طبقات سني و ارزش چشم

). بنابراين در اين مطالعه فاصله از 5هستند (

به عنوان يك عامل مهم در ارزيابي  منابع آبي

توان تفرجي منطقه به كار گرفته شد. نتايج 

) 5) و كرمي (19مطالعات گول و همكاران (

نيز نشان دادند كه فاصله از منابع آبي يكي از 

  عوامل كليدي در ارزيابي توان تفرجي است.

تواند سطح تقاضاي و نقل ميشبكه حمل 

هاي قع راهتفرجي را افزايش دهد. در وا

دسترسي پتانسيل تفرجي يك منطقه را به 

رسانند، به همين دليل در انتخاب فعليت مي

هاي ). راه20ها نقش مهمي دارند (تفرجگاه

توانند باعث دسترسي و شبكه حمل و نقل مي

ريزي افزايش ميزان تفرج شوند و اصوالً برنامه

تفرجي براي مناطقي كه داراي پتانسيل بالقوه 

ي باشند اما مسير دسترسي براي آن تفرج

  ).5باشد (پذير نميوجود نداشته باشد، امكان

مردم براي تفرج بيشتر مناطق مناسب نزديك 

پسندند زيرا فاصله از محل سكونت خود را مي

مناطق مسكوني و مراكز جمعيتي موجب 

شود كه افزايش مسافت و هزينه دسترسي مي

شود. مياين منجر به كاهش تقاضاي تفرجي 

فاصله از مراكز جمعيتي و تامين نيروي كار از 

هاي جنگلي در هاي گزينش تفرجگاهشاخص

ها، مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگل

). در اين مطالعه نيز فاصله از مراكز 5باشد (مي

جمعيتي عامل موثري در ارزيابي قابليت 

تفرجي بود و به مناطقي كه داراي فاصله 

اطق مسكوني بودند ارزش كمتري از من

بيشتري داده شد كه اين نتايج در راستاي 

  باشد.) مي5) و كرمي (10برگر (مطالعات آرن

ترين عوامل ايجاد جاذبه يكي ديگر از اصلي

هاي انگيزه در گردشگري است. جذابيت

طبيعي، تاريخي و فرهنگي مثل آبشار، غار، 

چشمه، آثار باستاني و فرهنگي و تعداد اين 

برد ها ارزش تفرجي مناطق را باال ميديدهپ

-). بنابراين در اين مطالعه با توجه به جاذبه2(

هاي فراواني مانند آثار باستاني فراوان، غارها، 

بقاع متبركه و ... كه در منطقه وجود دارد اين 

عامل به عنوان يك عامل مهم در ارزيابي توان 

  اكوتوريستي منطقه در نظر گرفته شد.

گياهي نيز نقش مهمي در جذب پوشش 

گردشگر دارد و توسط محققين ديگر نيز به 
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عنوان يك عامل مهم در ارزيابي قابليت تفرجي 

). بنابراين در 20، 5به كار گرفته شده است (

اين مطالعه نيز پوشش گياهي به عنوان يك 

عامل مهم در قابليت سنجي تفرجي منطقه به 

  كار گرفته شد.

نيز  )8شناسي () و سنگ20، 11شناسي (خاك

از عوامل تاثير گذار برروي ارزش تفرجي يك 

منطقه هستند و عالوه بر تاثيري كه بر روي 

محيطي هاي زيستزيبايي منظر و تخريب

دارند با اثرگذاري برروي پوشش گياهي و 

استحكام تاسيسات به طور غيرمستقيم برروي 

  پتانسيل تفرجي تاثيرگذار هستند.

دهد كه پتانسيل منطقه نشان مي نقشه ارزيابي

مناطق داراي طبقه يك با توجه به وزن باالي 

نقشه فاصله از منابع آبي در اين مطالعه در 

اند كه البته در اطراف منابع آبي قرار گرفته

بعضي نقاط به علت شيب باال لزوما وجود آب 

در منطقه سبب قرار گرفتن منطقه در طبقه 

به علت كوهستاني . با افزايش شيب يك نيست

شود به شدن منطقه از توان منطقه كاسته مي

طوري كه در ارتفاعات كبيركوه كه داراي 

شيب بسيار زيادي هستند توان منطقه ضعيف 

شرقي است. پتانسيل تفرجي منطقه از شمال

غربي منطقه ابتدا مقدار كمي به طرف جنوب

هاي مياني كاهش و سپس افزايش و از قسمت

غربي با شدت بيشتري كاهش ببه طرف جنو

كند و در كل پتانسيل تفرجي منطقه پيدا مي

هاي مركزي منطقه  بيش از ساير در قسمت

  مناطق است.

اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نكته

هاي اخير با اينكه توجه به گردشگري در سال

و تعداد گردشگران در كشور و به ويژه در 

رش يافته است، اما منطقه مورد مطالعه گست

نگرش اين گردشگران بيش از آنكه نگرش 

اكوتوريستي باشد نگرشي از نوع لذت بردن از 

زيبايي ظاهري اين مناطق است و به همين 

دليل نيز شاهد مديريت ناصحيح و در نتيجه 

تخريب محيط زيست هستيم. اين در حالي 

گردي حفاظت است كه يكي از اهداف طبيعت

ابراين الزم است كه پس از ازطبيت است. بن

شناخت مناطق مستعد توسعه اكوتوريسم، با 

ريزي، مديريت و آموزش صحيح به برنامه

هاي جذب گردشگران جهت گردشگران زمينه

توسعه اقتصادي اجتماعي مناطق تفرجي و 

حفاظت از طبيعت توسط خود گردشگران 

  فراهم شود.

  

  گيرينتيجه

كه با استفاده  دهدمينتايج اين مطالعه نشان 

گيري چندمعياره هاي تصميماز روش

)MCDMتوان مسائل پيچيده و دشواري ) مي

مانند ارزيابي پتانسيل تفرجي را كه معيارها و 

فاكتورهاي فراواني در آن اثرگذار هستند را 

ساده و حل نمود. به عبارت ديگر اين مطالعه 

دهي يك تكنيك جامع براي بكارگيري و وزن

هاي مختلف و ايجاد يك مدل وگزينهمتغيرها 

مناسب براي ارزيابي توان اكوتوريستي را نشان 

  دهد. مي

در اين مطالعه به منظور ارزيابي توان 

اكوتوريستي منطقه مورد مطالعه از فرآيند 

تحليل سلسله مراتبي استفاده شد. مهمترين 

دهي بندي و وزنمزاياي اين روش اولويت

معيارهاي مختلف، منعطف بودن و توانايي 

بكارگيري همزمان معيارهاي كمي و كيفي، 
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 GISعدم پيچيدگي و توانايي تلفيق با محيط 

توانايي حل  AHPاست. زيرا از يك طرف 

گيري و نيز توانايي مسائل پيچيده تصميم

هاي مكاني را دارد و از بكارگيري در تحليل

سرعت و دقت و سبب افزايش  GISطرف ديگر 

  شود. هاي ارزيابي ميكاهش هزينه

در اين مطالعه براي تعيين و ارزيابي معيارها و 

هاي موثر در ارزيابي توان منطقه مورد گزينه

داري از نظرات كارشناسي مطالعه براي مرتع

استفاده شد. مهمترين مزيت استفاده از نظرات 

ها كارشناسي كاهش احتمال خطا در قضاوت

هاي اين تحقيق، در واقع يكي از ويژگياست. 

اجراي مدل ارزيابي توان تفرجي با استفاده از 

هاي فيزيكي (مانند شيب، جهت، دو نوع داده

شناسي، خاك، ارتفاع، پوشش گياهي، سنگ

هاي تفرجي، فرسايش، منابع آبي، جاذبه

مسيرهاي دسترسي و مناطق مسكوني) و 

شناسان هاي ذهني كه همان قضاوات كارداده

با توجه به تخصص آنهاست. صحت و درستي 

اين قضاوات با محاسبه نرخ ناسازگاري بررسي 

)، بابايي 9)، آمينو (5شد. در مطالعات كرمي (

) نيز 20) و كوماري (11كفاكي و همكاران (

همانند اين مطالعه از نظرات كارشناسي در 

 نعيين و ارزيابي معيارها استفاده شده است.

ر فرآيند تحليل سلسله مراتبي اين نكته مهم د

-است كه چون اين روش بر مبتاي تصميم

ريزي شده است و با توجه به اينكه گيري طرح

-اين روش شامل قضاوات كارشناسان و ارزيابي

هاي هاي ذهني متخصصين با استفاده از روش

گيري كرد توان نتيجهمنطقي است، پس مي

صين كه اين روش به تجربيات و دانش متخص

وابستگي فراواني دارد. بنابراين، انتخاب 

كارشناسان مجرب و آشنا با اين روش براي 

ارزيابي معيارها و زيرمعيارها با توجه به شرايط 

منطقه مورد مطالعه بسيار مهم و تعيين كننده 

  است.
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