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چکیده
امروزه اکوتوریسم در میان انواع مختلف گردشگرر از اایرگاه ویگوه و رشگب اوگه تگواور ور گوردار ا گ
حوزه مطالعاتر منطقه شکارممنوع رمناز وا مساح

 911/53کیلومترمروع منطقه ا کوهسگتانر در ا گتان

کوریلویه و وویراحمباز تواوع شور تان وویراحمب وا ع شبه ا

این مطالعگه وگا هگبر ارزیگاور تگوان م گی

زیستر م بوده مطالعاتر رمناز وهمنظور ا تقرار کگارور تو گعه اکوتوریسگم ان گا .شگب وگبین منظگور
وا ا تفاده از روش ت لیه لسله مراتبر منا بترین معیارها و گزینهها تو عه اکوتوریسم در منطقه

نخس

وا ا تفاده از نظرات کارشنا ان تعیین شبنب وزن دهر وه معیارها وا تواه وه نوع کارور  ،وگا ا گتفاده از روش
ت لیه لسله مراتبر ( )AHPدر م ی نر .افزار  Expert Choiceوه ان ا .ر یب کگه از وگین معیارهگا ا،گلر،
م ی

فیزیکر-شیمیایر ویشترین وزن و م ی فرهنرر کمتگرین وزن را وگه گود ا ت گاد دادنگب گ

ا تفاده از مبل مخبو .و رو همگذار نقشهها درم ی  GISاولیگ هگا و تتانسگیه منطقگه اوگ
اکوتوریسم مشخص شب نتایج این تووهش نشان داد که م ی فیزیکر-شیمیایر او

وگا

کگارور

ا تقرار کارور تو گعه

اکوتوریسم نسب

وه م ی ا ت اد -ااتمگایر ،م گی ویولگوییکر و م گی فرهنرگر وزن ویشگتر وگه گود

ا ت اد داده ا

همچنین نق شه نوایر نشان داد که منطقه ر .نگاز از نظگر تفگرت متمرکگز %4 ،در،گب در

طبقه %91 ،9در،ب طبقه  2و %68در،ب طبقه نامنا ب و ورا تفگرت گسگترده%22 ،در،گبدر طبقگه %43 ،9
در،ب در طبقه  2و  %55در،بدر طبقه نامنا ب رار مرگیرنب وا تواه وه نتایج هگر دو روش ،منطقگه تگوان
الز .را او

ا گتقرار کگارور اکوتوریسگم دارد کگه مگرتگوان گرمایه گگذار هگا الز .اوگ

اکوتوریسم در این م بوده را ان ا .داده و مبیری

منطقه را وا دیبگاه حفظ م ی زیس

فعگال شگبن

تو عه داد

واژههای کلیدی :ارزیابی توان زیست محیطی ،امکانسنجی ،توسعه اکوتوریسم.)AHP(1،)GIS(9،

 -9مقدمه
ارزیابی توان محیطزیست بهمعنای برآورد استفااد اسستان

ممکن اسسان از سرزمین ،در واقع بهر جتویی از تت تت

از سرزمین برای کاربریهای مخفلف و مهندستی توستعه

منابع اکولوژیکی (منابع طبیعی) است ،اما اسفااد اسسان از

شتتهری عتتنعفی و روستتفایی در تتار وه استتفااد هتتای

منبع سدارد بلکته ایتن

کشاورزی ،عنعت ،ختدما
*نویسنده مسئول

منابع اکولوژیکی تنها بسفگی به ی

اسفااد شامل تداخل این منابع بتا یکتدیگر و بتهعتور

و بازراتاسی استتس استفااد
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ترکیبتتی از همتته متتیشتتودس استتوات استتفااد از ستترزمین را

جررافیایی شتدسد و پتا از تجییته و تحلیتل ،پهنتههتای

اسفعداد طبیعی (توان اکولوژیکی) معلوم متیدارد و تتوان

مناسس جهت کتاربری استوات اکوتوریستم براستال متدل

مکمتل تتوان اکولتوژیکی

وحش موثر

اقفصادی و اجفماعی به عور

مخدوم تهیه شدس سپا مناط پراکنش حیا

عمتتل سمتتود و ایتتن دو هتتدد ،استتفااد از ستترزمین را

در عتتنعت اکوتوریستتم تهی ته و وارد سیستتفم اطالعتتا

مشخص میسازد ( مخدوم)9337 ،س

جررافیایی شد و سقشه آن تهیه شتدس سفتاین سشتان داد کته

اردشگری ،سیاحت یا توریستم بتهطتور کلتی بتهعنتوان

منطقه مورد مطالعه امکان کاربری اکوتوریسم مفمرکی طبقه

تاریحی در سظر ارففه میشتودس هر نتد کته در

اول وجود سدارد و قسمت اعظتم منطقته جهتت استفقرار

سالهای اخیر شامل هر اوسه مسافرتی میشود که شخص

کاربری اکوتوریسم اسفرد مناسس میباشدس سفاین تحلیتل

به واسطه آن از محیط کار یا زسدای خود خارج شودس

 SWOTسشتتان داد کتتته هتتتار عامتتل تعتتتداد مراکتتتی

مسافر

در این تحقیت منطقته شتکار ممنتوت خرمنتاز بتهعنتوان

تصمیمایری ،ضعف امکاسا

منطقهای با پفاسسیل باالی اردشگری بتا هتدد شناستایی

فقدان فرهنگ پذیرش اردشگر ،با توسعه سیاففگی عنعت

توان برای اردشگری و اسجام یت

برسامتهریتیی زیستت

زیربنایی ،ضعف بازاریابی و

اکوتوریسم مرتبط میباشدس

محیطی جهت رفع سواقص و کمبودهای موجود و رسیدن

جتتوزی و ملتت

به شرایط بهینه در بهر برداری از آن بهمنظور اردشتگری

"ارزیابی تتوان اکولتوژیکی شهرستفان دهلتران بتهمنظتور

اسفخاه شد استس

اسفقرار کتاربری توستعه اکوتورستیم بتا استفااد از روش

منطقتته شتتکارممنوت خرمنتتازاز سظتتر جلتتس توریستتم و

فرآیند تحلیل سلسه مراتبتی" پتا از تعیتین فاکفورهتای

زیباییشناسی و تارجگتاهی در فصتول پتاییی ،زمستفان و

متترثر در ارزیتتابی تتتوان اکولتتوژیکی ( 91فتتاکفور و 90

اوایتتل بهتتار بتته عنتتوان شتتماستتدازی زیبتتا پتتذیرای

محتدودیت) از طریت روش دلاتی ،الیتههتای اطالعتتاتی

بازدیدکننداان و دوسفداران طبیعت استس برای رسیدن به

موردسیاز به عور

رقومی تهیه آمتاد ستازی و استفاسدارد

توسعه پایدار داشفن برسامهرییی با تکیه بتر ارزیتابی همته

شدسدس وزن و رتبه فاکفورها بتا استفااد از فرآینتد تحلیتل

جاسبه محیط طبیعی امری ضروری استس

سلسه مراتبی و مقایسه دو به دو فاکفورها سسبت بته هتم

جهاسبخش انجته ( )9329در پایتانسامته ختود بتا عنتوان

محاسبه اردیدس سپا با تلای الیههتای اطالعتاتی سقشته

پهنتتهبنتتدی منطقتته حاادتتت شتتد دستتا جهتتت کتتاربری

فازی ارزیابی توان تهیه شد ،در ادامه پتا از تهیته سقشته

وحش با استفااد از

سهایی زونهای با توان باال و مفوستط وضتعیت مشتخص

اکوتوریسم با تأکید بر مشاهد حیا
سیسفم اطالعتا

جررافیتایی بته بررستی منطقته متذکور

میرزا تتی ( )9320در مقالتته بتتا عنتتوان

شدسدس

پرداخفنتتدس هتتدد از ایتتن مطالعتته پهنتتهبنتتدی منطقتته

جتتوزی و متترادی مجتتد ( )9320در مقالتتهای بتتا عنتتوان

حاادتشد دسا جهت کاربری اکوتوریستم بتا استفااد از

"ارزیابی توان اکولتوژیکی منطقته ابوالحستن دزفتول بته

جررافیایی ،امکانستنجی اکوتوریستم بتا

منظور کاربری اردشگری به روش " SMITHسقشههتای

اسفااد از مدل 3SWOTو تأثیراکوتوریسم بر فاکفورهتای

الزم تهیه و سقشهها به شبکههایی از مربع (پیکسل) تقسیم

اقفصادی و اجفماعی در منطقه حاادت شد دسا میباشتدس

و سپا منابع اکولوژیکی مرتبط با کاربری متورد سظتر در

برای این منظور سقشههای توپوارافی و ستایر سقشتههتای

این شبکهها شناسایی شد و درجه توان اکولوژیکی منطقته

متتورد سظتتر از منطقتته تهیتته و وارد سیستتفم اطالعتتا

برای اکوتوریسم مشخص شدس

سیسفم اطالعا
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ماریامتتتا و باسرامتتت  )9099( 4در مقالتتتهای بتتتا عنتتتوان

 -ارو ستوم :شتهرکهتای واقتع در 90کیلتومفری و یتا

"مکتتانیتتابی اکوتورستتیم بتتا استتفااد از  GISو "AHP

سیدی

فاکفورهای توسعه پایدار اکوسیسفمی از قبیل شتماستداز،

 -ارو

به جاد های ثاسویه؛
هارم :تمام شهرکهای باقیماسد س

وحش ،توپوارافی و دسفرسی را شناستایی کردستدس

جنلفتتی و داوا )9002( 1در مقالتتهای بتتا عنتتوان ارزیتتابی

برآورد آسها برای امکان اکوتورسیم سشتان داد کته پوشتش

تاثیرا

زیست محیطی مناط کوهسفاسی در حال توستعه

ایاهی ،حاادت ،تنوت اوسهها ،ارتاات ،شیس ،سیدیکتی بته

جهتتاسگردی :پهوهشتتی در الداه و هیمالیتتای هنتتد بتته

مکاسهتتای فرهنگتتی فاعتتله از جتتاد از جملتته مهمفتترین

شناسایی اثرا

مضر زیست محیطتی اردشتگری بتهویه

پارامفرها میباشندس این فاکفورها براسال ایدة کارشناستان

فعالیتتهتای مترتبط بتا ستار در  Lndian Himalayaو

حرفهای اسفخاه شد اسدس در این مطالعه  AHPبته عنتوان

 Ladakhپرداخفهاسدس روش پیشتنهاد شتد مدلستازی بتر

ابیاری برای وزن هر کالل اسفختاه شتد و  GISسقتش

مبنای اسفااد از سیسفم اطالعا

جررافیایی و ستنجش از

بسیار مهمی در سقشههتای اکوسیستفم داشتفه استتس ایتن

را دور بود استتس در ایتن مطالعته ابفتدا عوامتل ایجتاد

روش ارا ه شد برای شناستایی مکاسهتای اکوتوریستم در

اسفرل مربوط به ستار و محتیط زیستت ایرستد کته بته

حیا

ارتباط با معیارهای اسفخابی می باشدس

عور

دیوید و تا  )9090( 5در مقاله خود با عنوان "توریسم و

شد اسدس در مرحله بعدی ابفدا عوامل اسفرلزا (ردپا ،زباله

و اجتیای

زا د ،اردواا  ،رااا  ،هارپایتان و اسنتدای در جتاد ) و

عتتنعت اردشتتگری در کشتتور مجارستتفان را توستتط

محیطهای جمعآوری داد های و پردازش داد ها به وسیله

بکارایری مدل لگاریفم خطی مطالعته کردستدس در قستمت

جررافیایی مشخص شد استدس در سهایتت

دسفرسی :ی

بررسی کامل" ابفدا خصوعتیا

بالقو تحتت تتاثیر قترار ارففته استت شناستایی

سیسفم اطالعا

دوم این مقاله سیی سویسنداان قصد داشفند برآوردی توسط

اثرا

بکارایری مدل کشش در حوز داخلی در روزهای تعطیل

ارزش محیطهای پذیرسد مدلسازی شد اسدس از این مطالعه

با مقایسه مقدار واقعی تخمین زد شتد اسجتام دهنتدس در

سفیجهایری شد است که بیشفرین حوز های تحتت تتاثیر

این مقاله همچنین سشان داد شد که ارتباط مطلقی میتان

در مرکی و جنوه شرقی قستمتهتایی از  Ladakhواقتع

بهبود دسفرسی و افیایش درآمدهای به وجود آمد توستط

شتتد استتدس هتتدد اعتتلی از ایتتن مطالعتته درک الگوهتتای

عنعت اردشگری وجود سداردس درآمدهای به دست آمتد

اردشتتگری و در سفیجتته کتتاهش اثتترا

زیستت محیطتتی

از عنعت اردشگری بینالملی بته مراتتس حستالتتر از

متتیباشتتد بنتتابراین از توستتعه سیاستتت هتتای مناستتس

سموسههای داخلی (از سظر دسفرسی مطلوه) میباشتندس در

اردشگری حمایت میکندس

این زمینه مقدار درآمدها ودیاه بر همکنش میان منتاط و

با عنایت به موارد ذکر شد و بتا توجته بته اینکته منطقته

همچنین دسفرسی ارو هتای مربوطته متیباشتدس در ایتن

مورد مطالعه در پهوهش حاضر پفاسسیل بسیار باالی بترای

مطالعه  4ارو بررسی شد است:

شکار دارد وبه همین علت فشار بسیار زیادی روی منطقه

 -ارو اول :شهرکهای واقع در  90کیلومفری یا سیدیت

بود وسازمان محتیط زیستت آن را شتکار ممنتوت اعتالم

به اتوبان؛

کرد است ،امتا تتاکنون طرحتی بترای بررستی قابلیتت و

 -اتترو دوم :شتتهرکهتتای واقتتع در 90کیلتتومفری و یتتا

پفاسسیل اردشگری منطقه اسجام سشد استس به همین دلیل

سیدی

به جاد های اعلی و جاد های بیرگ؛

با سظر به شد

عوامل اسفرلزا و آسیس پذیری و

الزم استتت کتته پهوهش تی در متتورد پفاسستتیل اردشتتگری
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بهعورتی که به منطقه لطمهای وارد سشتود و تعتادل بتین

پیچید واقعی میباشد که در رأل آن هدد کلتی مستأله

عنعت اردشگری و منطقة شکارممنوت سیی ایجتاد اتردد،

و در سطو بعدی معیارها و ایینهها قرار دارسدس

اسجام شودس ضمناً عالو بر مردم بومی ،سایر افراد سیی بایتد

در این مرحله در اام سخست ستاخفار سلستله مراتبتی بتا

فراغت از این منطقه استفااد

هدد امکانسنجی کاربری اکوتوریستم در منطقته شتکار

بفواسند برای اذراسدن اوقا

ممنوت خرمناز با اسفااد از روش تحلیل سلسله مراتبتی و

کنندس

متتدل مختتدوم تشتتکیل اردیتتدس در ایتتن ستتاخفار ،محتتیط

 -2روشها

فیییکی -شتیمیایی ،بیولتوژیکی ،اقفصتادی -اجفمتاعی و

بتتهطور خالعتته در پتتهوهش حاضتتر ،از طریتت اسجتتام

فرهنگی بهعنوان معیارهای اعتلی در ستط دوم ستاخفار

کفابخاسهای و مرور منابع ،مراجعه به سازمانها و

سلسله مراتبی اسفختاه شتدسدس در ستط ستوم سیتی زیتر

مربوطته و مصتاحبه و تکمیتل پرسشتنامه توستط

معیارهتتای هتتر هتتار محتتیط و در آختتر سیتتی فاکفورهتتای

مطالعا
ادارا

(ایینههای) زیرمعیارهای اسفخاه شد  ،قرار ارففندس

کارشناستان ستازمانهای میبتور و جمتعآوری اطالعتا
و سفاین بدستت آمتد

زیتتر معیارهتتای ستتاخفار سلستتله مراتبتتی در محتتیط

پرداخفتته و همچنتتین استتفااد از ستتاخفار فراینتتد تحلیتتل

فیییکوشیمیایی به عوامتل شتکل زمتین ،زمتینشناستی و

از آنهتا

و

پایهای به تجییه و تحلیل اطالعا

سلسله مراتبی بهمنظور وزسدهی معیارها هر یت

خاک ،اقلیم و منابع آه و محتیط بیولتوژیکی بته تیت

زوجتی در محتیط سترم افتیارExpert

تراکم پوشش ایاهی ،زیسفگا حیتا وحش و اوستههتای

 Choiceمحاسبه اردیدس همچنین اسفااد از مدل مخدوم

حمایتتت شتتد ایتتاهی و جتتاسوری و محتتیط اقفصتتادی و

به منظور روی هم اذاری سقشهها در محتیط سترم افتیار

اجفماعی به محدود های منطقه ،را های دسفرسی ،امنیتت،

به کم

مقایستا

زیربنتایی و محتیط فرهنگتی بته

 Arc GISاسجام ارفتس برای این منظور در این منطقته از

مبنع درآمد و تجهیتیا

روش  AHPو مخدوم توامان اسفااد میشتود کته شتر

اماکن مذهبی ،شماسداز و جاذبههای طبیعی و آموزش و

کامل روشها وتقدم و تاخر آنها در زیر بیان میشودس

سواد در منطقه طبقهبندی اردید و سستبت بته معیارهتای
اعلی با یکدیگر مقایسه زوجی شدسدس

 -1-2مبانی نظری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

در محیط فیییکی -شیمیایی پارامفرهای شکل زمین شامل

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیکتی از روشهتای

شیس ،جهت و ارتاات و پارامفرهای زمینشناستی و ختاک

تصمیمایری ند معیاری استت کته در آن برمبنتای یت

شامل سازسدهای زمینشناسی ،عم خاک و بافت خاک و

هدد معین و با اسفااد از معیارهای مخفلف و وزندهی

پارامفرهای اقلیم شامل تبخیر ،دما و بتارش و پارامفرهتای

از آسها میتوان از میان ایینهها ،ایینة ارجت و

منتتابع آه شتتامل شتتمه ،رودخاستته و شتتبکه آبراهتته بتتا

به هر ی

با اولویت را برای هدفی خاص برایید و سایر ایینهها را

یکدیگر مقایسه زوجی اردیدسدس

سیی رتبهبندی سمود .این روش برای اولین بتا در دهتة 70

در محیط اقفصتادی و اجفمتاعی پارامفرهتای محتدودهای

میالدی بوسیلة ساعفی ابدات شتد .ایتن روش شتامل سته

منطقه شامل شهرستفان ،دهستفان و روستفا و پارامفرهتای

مرحلة اعلی به شر زیر است:

را هتتای دسفرستتی شتتامل متتالرو ،ختتاکی ،آستتاالفه و

 -1-1-2ترسیم درخت سلسله مراتبی
تحلیل سلسله مراتبی ی

پارامفرهای تجهییا

شبکه اسفقال آه ،شبکه اسفقال برق ،سایت مخابراتی و

سمایش ارافیکی از مسأله
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مراکی بهداشفی درماسی با یکدیگر مقایسه زوجی شدسدس

باید مقادیر اعلی ماتریا مقایسته دوتتایی اعتال شتود

 -2-1-2مقایسه زوجی و وزن دهی

(قدسیپور)9332،س شایان ذکر استت سستبت  CRدر ایتن

بهمنظور تعیین وزن معیارها ابفدا ماتریا مربعتی مقایسته

تحقی عدد  0/01بدست آمد ،که سشان دهند قابتل قبتول

زوجی معیارها اسفخاه شد ،بدین ترتیس که معیارهتا یت

بودن سفیجه میباشدس

بار در سطر و ی

بار در ستفون متاتریا سوشتفه شتدسدس

سپا برای تعیین اولویت دو به دوی فاکفورها سستبت بته

-2-2مدل مخدوم

یکدیگر ،ماتریا با اسفااد از سظر کارشناسی (مفخصصان

این پهوهش مبفنی بر تجییه و تحلیل سیسفمی است و با

محلی) تکمیل اردیتدس مقایسته درجته اهمیتت فاکفورهتا

بهتر ایتری از پارامفرهتای همگتن محیطتی ،سخستت

مقیتال

واحتدهای محیطتی را بتر روی سقشته تعریتف متیکنتد

پایه  2سقطهای پیوسفه ،مطاب با جتدول  9اسجتام شتدس بتا

(مخدوم  .)9337،فرایند ارزیابی قابلیتها ،توانها و تعیین

توجه به مفقارن بودن ماتریا مقایسه زوجه فقط پر کردن

واحتدهای محیطتی ،تلایت و ترکیتس سهتایی و تعیتین

مثلث باالیی آن کافی استس در این متاتریا تترجی هتر

کاربریها بر اسال مدل مذکور کته ختود از روشهتای

استت ،بنتابراین تمتامی

ارففه ،به شر زیر اسجام

سسبت به یکدیگر (وزن های سسبی) براسال ی

عنصر به ختودش برابتر بتا یت

تجییه و تحلیل سیسفمی سشأ

اعدادی که بر روی قطر ماتریا قرار میایرسد برابتر یت

میشود:

میباشند (مومنی)9337 ،س این ماتریا درجه اهمیتت هتر

 -1-2-2شناسایی منابع

فاکفور را سسبت به سایر فاکفورها سشان میدهدس وزن تعل

به طور خالعه فرآیند شناسایی منتابع شتامل مراحتل.9 :

یاففه در این مرحله وزن سسبی می باشدس در مرحله بعد بتا

تهیه سقشههای شیس؛ 9س تهیه سقشه ارتاات از سط دریتا؛

تلای وزن های سسبی ،وزن سهایی معیارها تعیین اردیدستد

3س تهیه سقشه جهتهتای جررافیتایی؛ 4س تهیته سقشتههای

(قدسی پور)9334،س

واحد شکل زمتین؛ 5س تهیته سقشته ختاک؛ 1س تهیته سقشته
جامعه ایاهی استس

جدول  .1مقیاس درجه اهمیت برای مقایسه زوجی

پا از این به طبقهبندی هر الیه اطالعاتی و تهیته سقشته

درجه

آسها بهمنظور آماد سازی آسها برای تهیه سقشته واحتدهای

9،4،1،3

شکل زمین ،پرداخفه میشودس برای تهیة سقشه واحتدهای

ارزش )(Value
ترجیحا

بین فواعل

ترجی یکسان Equally preferred

9

کمی مرج Moderately preferred

3

ترجی قوی Strongly preferred

5

ترجی خیلی قوی Very Strongly
preferred
کامالً مرج Extremely preferred

شکل زمین الزم است که سقشههای طبقا
ارتاات و طبقا

جها

شیس ،طبقتا

جررافیایی که اجیای تجییه شد

آسها هسفند ،با همدیگر تلای شوسد و برای تلای سه سقشه

7

ذکر شد محققان ارزیابی محتیط در ایتران از روش روی

2

هماذاری مخدوم اسفااد میکنند .کار روی هم اتذاری

 -3-1-2محاسبه نسبت توافق (سازگاری)

سقشه به دو شیو اسجام میشود .9 :شیوة سه ترکیبی؛

سسبت تواف ( )CRبهعورتی طراحتی متیشتود کته ااتر

 .9شیوة دو ترکیبیس در شیوة سه ترکیبی سقشته ارتاتات و

 CR<_0.1باشتتتد ،ستتتط قابتتتل قبتتتول توافتتت را در

شیس و جها

مقایسههای دوتایی سشان میدهد ،اما اار  CR>0.1باشتد،

جررافیتایی تلایت میاتردد کته در ایتن

پهوهش از ایتن روش استفااد شتد استتس بترای تهیته

سشاسگر قضاو های ساسازاار میباشدس در نین متواردی
19

علوم و مهندسی محیط زیست -سال دوم -شماره  -4پاییز 9314

مرضیه افشار ،اورک و حجت اله افشار

سقشههای مذکور در منطقه شکارممنوت خرمناز ،با اسفااد

 -3-2-2تهیه ،تنظیم و تکمیلل جلدول ویژگلیهلای

از سقشههای بازسازی شتد ادار محتیط زیستت استفان،

واحدهای محیطی:

سقشه طبقا

شیس ،سقشه طبقا

ارتاات و سقشته طبقتا

برای آسکه هر ی

جهت جررافیایی تهیه و کداذاری شدس سپا با روی هم

از واحدها برای کار ارزیابی آماد شود،

سیاز به آن است که ویهایهای هر ی

به سحوی معلوم و

اذاری سقشههای فوق ،سقشه واحدهای شکل زمین تهیته

مشخص باشد تا بفوان در ی

اردیدس سقشه واحد شتکل زمتین در سترم افتیارArcGIS

اذراسد .برای سیل بته ایتن مقصتود جتدول ویهایهتای

این مناط مشفرک بهطور خودکار بتا استداخفن سقشتههای

اکولوژیکی واحدهای محیطی تهیه و تنظیم اردید استس

روی هم اذاری شد مشخص میشوسدس البفته ،کتاربر در

در سرم افیار ArcGISهر الیه سقشه دارای جدولی استت

این مورد باید قبل از روی هم اذاری و تجییه و تحلیتل

که ویهایهای آن الیه توسط کاربر در داختل آن جتدول

سقشهها شروط خود را برای سرم افیار بیان کند تا سرم افیار

وارد میاردسد (افشار)9323 ،س در دو ستفون آختر ،تتوان

طب آن پارامفرها را تحلیتل و محتدود هتای مشتفرک را

بالقو واحدها بترای توستعه اکتو توریستم شتامل تاترج

تعیین و سقشه را ترسیم سماید.

مفمرکی و اسفرد آورد شد است .در پایان این مرحله» ،

 -2-2-2تلفیق دادههای وضع موجود

ارزیاه میتواسد توان بالقوة منطقه را بسنجد«س

سگا آن ویهایها را از سظر

جمع بندی داد ها در واقع اعتلیتترین و در عتین حتال
مشکلترین کار ارزیابی است ،زیرا پتا از جمتع بنتدی

 -3نتایج

داد ها عمل ارزیابی به آساسی قابل اجراستس بترای جمتع

یاففههتای حاعتل از مطالعته و تحقیت در زمینته امکتان

بندی داد ها در این بررستی از روش پیشتنهادی مختدوم

سنجی کاربری اکوتوریسم در منطقه شکار ممنوت خرمنتاز

بهر برد شد .استال ایتن روش از ایتن فلستاه پیتروی

با استفااد از روش AHPو متدل مختدوم بتا استفااد از

میکند که برروی کر زمین میلیونهتا اکوسیستفم خترد و

تکنی

تحلیل سلسله مراتبی کته در بختش حاضتر متورد

کالن وجود دارسد و هر اکوسیسفم خود از نتدین دستفه

بررسی قرار ارففهاسد ،شتامل سفتاین وزن دهتی معیارهتای

منابع و پارامفرهای مفعدد تشکیل شتد استتس از طریت

متترثر در منطقتته شتتکار ممنتتوت خرمنتتاز جهتتت توستتعه

طبقهبندی داد ها در دستفههای متنظم ،منتابع اکولوژیت

اکوتوریسم حاعتل از فرآینتد تحلیتل سلستله مراتبتی در

شناستایی و بتر روی سقشته کته در واقتع سشتان دهنتدة

محتتیط ستترم افتتیار  Expert Choiceدر ایتتن تحقیتت

اکوسیسفمهای خرد در منطقه است ،سمایش داد میشتود.

میباشدس در جدول ( )9وزنهای سهایی معیارهتا و جتدول

این اکوسیسفمها ،واحدهای زیست  -محیطی ستام دارستد.

( )3سفتتاین وزنهتتای سهتتایی زیرمعیارهتتا و جتتدول  4وزن

روسد تهیه واحدهای زیست  -محیطی ،به قرار زیر است:

سهتتایی فاکفورهتتای زیتتر معیارهتتای متترثر در توستتعه

 -روی هماذاری سقشة واحدهای شکل زمتین بتا سقشته

اکوتوریستتم خرمنازتوستتط ستترم افتتیار Expert choice

تی

خاک و تهیه سقشه واحدهای پایه ی ؛

 -روی هماذاری سقشة پایه ی

با تیت

آورد شد استس

ایتاهی و تهیته

یاففههتای حاعتل از مطالعته و تحقیت در زمینته امکتان

سقشه پایه دو؛

سنجی کاربری اکوتوریسم در منطقه شکار ممنوت خرمنتاز

 -روی هماذاری سقشة پایه دو بتا سقشته تتراکم پوشتش

با استفااد از روش AHPو متدل مختدوم کته در بختش

ایاهیس

حاضر مورد بررسی قرار ارففتهاستد ،از روی هتم اتذاری
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سقشهها در محیط سترم افتیار GISبته شتکلهای 9و  9در

جدول  .4وزن نهایی فاکتورهای زیر معیارها (نگارنده)1333،
فاکتورهای زیرمعیارها

وزن نهایی

زیر معیارها

شیس

/575س

سشان میدهد که بخش اعظم منطقه دارای تاترج مفمرکتی

ارتاات

/934س

جهت جررافیایی

/949س

سامناسس میباشدس شکل  9سقشة طبقته بنتدی شتد تاترج

سازسدهای زمین شناسی

/573س

سوت خاک

/943س

بافت خاک

/997س

عم خاک

/057س

تبخیر

/103س

دما

/932س

بارش

/903س

شمه

/135س

رودخاسه

/972س

شبکه آبراهه

/031س

جنگل اسبو

/934س

جنگل سیمه اسبو

/993س

جنگل تن

/952س

مراتع مفراکم

/902س

مراتع سیمه مفراکم

/024س

مراتع کم تراکم

/019س

درخفچه زار

/037س

زراعت آبی

/091س

بیرون زدای سنگی

/097س

شهرسفان

/145س

دهسفان

/949س
/994س

منطقه شتکار ممنتوت خرمنتاز منجتر شتدس شتکل 9سقشتة
طبقهبندی شد تاترج مفمرکتی براستال متدل مختدوم را

شکل زمین

اسفرد بر اسال مدل مخدوم را سشتان متیدهتد ،بختش

زمین شناسی و خاک

اعظم منطقه دارای تارج اسفرد طبقه  9میباشدس
جدول  .2وزن نهایی معیارهای اصلی( نگارنده)1333،
معیار های اصلی

وزن نهایی

محیط فیییکی/شیمیایی

/554س

محیط بیولوژیکی

/919س

محیط اقفصادی/اجفماعی

/992س

محیط فرهنگی

/015س

اقلیم

منابع آه

جدول  . 2وزن نهایی زیر معیارها
معیارهای اصلی

محیط فیییکی /شیمیایی

زیر معیارها

وزن نهایی

شکل زمین

/537س

زمینشناسی و خاک

/943س

اقلیم

/901س

منابع آه

/013س

محدود های منطقه

/427س

دسفرسی

/929س

روسفا

امنیت

/930س

مالرو

/110س

منبع درآمد

/902س

خاکی

/914س

آساالفه

/071س

امنیت از اسسان

/333س

امنیت از طبیعت

/917س

عنایع دسفی

/135س

دامداری

/992س

کشاورزی

/035س

شبکه اسفقال ااز

/425س

شبکه اسفقال آه

/929س

محیط اقفصادی/اجفماعی

تجهییا

محیط فرهنگی

زیربنایی

اماکن مذهبی
شم اسداز

/413س

آموزش یا سواد در
تی

و تراکم پوشش
ایاهی

زیسفگا حیا

وحش

وجود اوسههای
حمایت شد

ایاهبی

محدود های منطقه

را های دسفرسی

/073س
/492س

منطقه

محیط بیولوژیکی

تی

و تراکم پوشش

امنیت

/994س

منبع درامد

/133س
/995س
تجهییا

/027س

13

زیر بنایی

شبکه اسفقال برق

/992س

سایت مخابرا

/019س

مراکی بهداشفی

/033س
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شکل  .1تفرج متمرکز منطقه خرمناز طبق مدل مخدوم

شکل  .2تفرج گسترده منطقه خرمناز طبق مدل مخدوم

 -4جمعبندی و نتیجهگیری

 Expert Choiceمحاسبه شودس

یکی از سفاین مهتم ایتن مطالعته ،دستفیابی بته معیارهتا و

متتاتریا هندستتی معیارهتتای اعتتلی شتتامل محتتیطهتتای

وزنهای مترتبط بتا آن ،کته بتر استال سظتر کارشناستان

فیییکی -شیمیایی و بیولوژیکی و اقفصتادی -اجفمتاعی و

از معیارهتا و زیتر

فرهنگی با توجه به پرسشنامههای تحلیتل سلستله مراتبتی

معیارهای تعیتین شتد در قالتس ستاخفار فراینتد تحلیتل

از  9تا  2سشاندهند وزن ستنگینتر

بهدست آمد است ،میباشدس هتر یت

سلسله مراتبی وارد شد و وزن سسبی و سهایی هر ی
آن ها به کم

مقایسا

تهیه شدس این سمرا

از

هر کدام از معیارها در قیتال بتا دیگتری استتس در ایتن

زوجی در محیط سرم افیار
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ساخفار محتیط فیییکتی -شتیمیایی وزن  0/554و محتیط
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بیولوژیکی وزن  0/919و محیط اقفصادی -اجفماعی وزن

فاکفور وجود اوسههای حمایت شتد ایتاهی و جتاسوری

0/992و محیط فرهنگی وزن  0/015را به خود اخفصتاص

وزن 0/027را بتته ختتود اخفصتتاص دادستتدس در محتتیط

دادستتتدس طبتتت سظرستتتنجی بتتته عمتتتل آمتتتد محتتتیط

بیولوژیکی تیت

و تتراکم پوشتش ایتاهی دارای اهمیتت

فیییکی -شیمیایی سسبت به محتیط بیولتوژیکی و محتیط

بیشتتفری سستتبت بتته فاکفورهتتای دیگرمتتی باشتتدس زیتترا از

اقفصادی -اجفماعی و محیط فرهنگی وزن بیشتفری را بته

جذابیتهای ی

و تراکم پوشش

ختتتود اخفصتتتاص دادس متتتاتریا هندستتتی محتتتیط

ایاهی منطقه استس بیشفر اردشگران از تماشتای پوشتش

فیییکی -شیمیایی شامل زیر معیارهای فیییوارافی ،زمتین

ایاهی لذ

میبرسد بنابراین از پارامفرهای مهم در تعیتین

شناسی وخاک ،اقلیم و منابع آه ،در این ساخفار زیرمعیار

عرعههای مناسس برای اکوتوریسم ،تنوت پوشتش ایتاهی

فیییوارافی وزن /537س  ،زمین شناسی وختاک وزن /943س

در سظر ارففه شتدس همینطتور بعضتی از اردشتگرها بته

 ،اقلتتیم وزن /901س و منتتابع آه وزن 13س/س را بتته ختتود

خاطر تحقیقتا

منطقته ستار

اخفصاص دادسدس طب سظرسنجی به عمل آمد  ،در محتیط

میکنندس منطقه شکارممنوت خرم ساز به خاطر وفتور تیت

فیییکی -شیمیایی ،زیرمعیار فیییتوارافی جهتت کتاربری

وتراکم پوشتش ایتاهی در جلتس اردشتگر بستیار متوثر

توسعه اکوتوریسم اهمیت بیشفری را به ختود اخفصتاص

استس ماتریا هندسی محیط فرهنگی شامل زیرمعیارهای

منطقه و گوسگی شکل زمتین

اماکن مذهبی با وزن  ،0/492شم اسداز بتا وزن  0/413و

از عوامتتل تاثیراتتذار در توستتعه اکوتوریستتم متتی باشتتدس

مراکی آموزشی بتا وزن  0/994میباشتدس زیرمعیتار شتم

ماتریا هندسی محیط اقفصتادی -اجفمتاعی شتامل زیتر

اسداز بیشفرین امفیاز را به خود اخفصاص دادس شم استداز

معیارهای محدود های منطقه ،را هتای دسفرستی ،امنیتت،

و جاذبههای طبیعی از زیتر معیارهتای بتا اهمیتت جهتت

زیر بنایی تهیه شدس در این ساخفار

کاربری اکوتوریسم در منطقه میباشتدس منطقته خترم ستاز

زیرمعیتتار محتتدود هتتای منطقتته وزن  ،0/427را هتتای

شامل شم اسدازهای زیبا و جذاه ماسنتد دشتت متداه،

دسفرسی وزن  ،0/929امنیت وزن 0/930منبع در آمد وزن

آبشتتار خرمنتتاز ،کتتو هتتای آه سهروکتتا یون ،استتکی

زیربنتایی وزن  0/073را بته

وسسسمیباشد که در فصل زمسفان به دلیل بارش برد پیست

خود اخفصاص دادسدس محدود های منطقته (دسفرستی بته

اسکی منطقه و در فصل تابسفان آبشار خرمناز باعث شتد

مناسس) بیشفرین امفیاز را به خود اخفصتاص داد

برخوردار باشد کته ایتن عوامتل در

دادس پسفی وبلندیهای ی

منبع درآمد و تجهییا

 0/902و زیر معیار تجهییا
امکاسا

و برای تارج بهعنوان ی

منطقه اکوتوریسفی تی

علمتی کته دارستد بته یت

منطقه از هوای خن

جذه اردشگر سقش تعیین کنند ای دارسدس

معیار مهم برای طبیعتتاتردان

مورد توجه قرار متیایتردس وجتود محتدود هتای منطقته،

مدل مخدوم در اسفخاه ایینة متورد سظتر اسعطادپتذیری

عالو بر رفا و آسایش اردشگران باعث روس اقفصتادی

ایینته بایستفی

منطقه میشود و بهعنتوان یت

کمی دارد ،بهطوریکه جهت اسفخاه یت

پتارامفر مهتم اکوتوریستم

تمام فاکفورهای ذکر شد وجود داشفه باشتدس در عتورتی

میباشدس ماتریا هندسی محتیط بیولتوژیکی شتامل زیتر

فتاکفور

معیارهای تی

که اار از میان فاکفورهتای متورد سظتر تنهتا یت

وجود سداشفه باشتد ،تمتام فاکفورهتای دیگتر سیتی سادیتد

و تراکم پوشتش ایتاهی ،زیستفگا حیتا

وحش ،وجود اوسههای حمایت شتد ایتاهی و جتاسوری
میباشدس در این ساخفار تی

ارففه شد و از سظر مساعد بتودن منطقته هتیز ایینتهای

و تراکم پوشش ایتاهی وزن

 0/133و فتتاکفور زیستتفگا حیتتا

اسفخاه سمیشود و همچنین در این روش اهمیت هر ی
از معیارهتتا سستتبت بتته همتتدیگر مستتاوی در سظتتر ارففتته

وحتتش وزن 0/995
18
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میشودس ولی ایتن تستاوی در بیشتفر تصتمیمایتریهتا و

 -جتتوزی ،ت؛ متترادی مجتتد ،ن؛ عبتتداللهی)9333( ،

پدید ها مساوی سبود و وزنهای مخفلای داردس

"ارزیابی تتوان اکولتوژیکی منطقته بوالحستن دزفتول بته

در مدل مخدوم پا از روی هماذاری سقشتههتای منتابع

منظور اسفقرار کاربری اردشگری به روش تصتمیمایتری

موجود در محتدود مطالعتاتی ،سقشته واحتدهای زیستت

ند معیار " ،پهوهشهای مجلته علتوم و فنتون دریتایی،
79-34س

محیطتتی (یگانهتتای زیستتت محیطتتی) بهدستتت آمتتدس در
مرحله بعد ،طب متدل مختدوم کتاربری تاترج مفمرکتیو

میرزایتی ،د (" )9320ارزیتابی تتوان

استتفرد  ،واحتتدهای مناستتس اکوتوریستتم از میتتان کتتل

 -جوزی ،ت؛ مل

واحدهای زیست محیطی مشخص شدسدس

اکولوژیکی شهرسفان دهلران بته منظتور استفقرار کتاربری

سفاین حاعل ازبررسی سقشههای بهدست آمد سشان داد که

توسعه اکوتورسیم با اسفااد از روش فرآیند تحلیل سلسه
مراتبی" ،پایان سامه کارشناسی ارشد ،داسشتگا آزاد واحتد

در بررسی منطقه شکارممنوت خرمناز برای کاربری تاترج

علوم وتحقیقا

مفمرکی %4 ،درعد در طبقه  %90 ،9درعتد در طبقته  9و
 %31درعد در طبقه سامناسس قترار دارستدس بختش اعظتم

 -جهتتانبختتش انجتته ،م" )9329( ،پهنتتهبنتتدی منطقتته

منطقه دارای تارج مفمرکی سامناسس متیباشتدس در سهایتت

حاادت شد دسا جهت کاربری اکوتوریستم بتا تاکیتد بتر

سقشه شمار  7مدل اکولتوژیکی تاترج مفمرکتی راسمتایش

مشاهد حیتا

میدهد و برای کتاربری تاترج استفرد  %99 ،درعتد در

وحتش بتا استفااد از سیستفم اطالعتا

جررافیایی" ،پایتانسامته کارشناستی ارشتد ،داسشتگا آزاد

طبقه  %45 ،9درعد در طبقته  9و  %33درعتددر طبقته

واحد علوم وتحقیقا

سامناسس قترار دارستد ،بختش اعظتم منطقته دارای تاترج
اسفرد طبقه  9میباشدس در سهایت سفاین این بررسی سشان

خوزسفانس

 -قدسی پور" )9335( ، ،فرآیند سلسله مراتبی ،"AHP

می دهد منطقه برای توسعة اکوتوریسم تاترج استفرد و

اپ پنجم ،تهران :داسشگا عنعفی امیرکبیر ،عاحه990س

مفمرکی دارای توان استس

 -قدسیپور" )9332( ، ،فرآیند تحلیتل سلستله مراتبتی

 -5پی نوشتها

( ،")AHPتهران :اسفشارا

1. Analytical Hierarchy Process
2. Geografic Information System
3. Strengths Weaknesses Opportunities Threat
4. Murayama and Bunruamkaew
5. David & Toth
6. Geneletti & Dawa

داسشگا امیر کبیر999،عاحهس

 مخدوم ،مس (" )9337شالود آمایش سترزمین" ،تهتران:اسفشارا

داسشگا تهران ،عاحه 932س

 -مومنی،مس ( " )9337مباحث سوین تحقیت در عملیتا "

 -8منابع

ستهران ،اسفشارا

 -ادار کل حاادت محیط زیست اسفان کهگیلویه و بتویر

صس

احمد (" )9333مجموت ایارشا

خوزسفانس

داسشکد مدیریت داسشتگا تهتران943 ،

محیط زیست شهرسفان
 -مخدوم  ،م" )9334 ( ،شالود آمایش سرزمین" ،تاپ

بویر احمد" ،از سال  9331تا 9329س

ششم ،تهران ،اسفشارا
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