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چکيده
زمينه و هدف :صنعت گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی است که در صورت سرمایهگذاری مناسب ،سود آن از بسیاری از بخشهای
اقتصادی دیگر بیشتر است .گردشگری و شاخههای مختلف آن بویژه طبیعتگردی و ژئو گردشگری در جهان امروز نقش متنوعی در
زمینه های گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و همچنین بخش اقتصادی بازی میکنند .شناسایی و معرفی معیارهای موثر در توسعه طبیعت-
گردی مناطق بیابانی هدف این مطالعه میباشد.
روش بررسی :در این مطالع ه عوامل و معیارهای موثر در معرفی مناطق دارای قوت برای جذب گردشگر در دو گروه طبقهبندی شدند .این
دو گروه شامل معیارهای مربوط به ویژگیهای محیطی و اقلیمی و همچنین معیارهای مربوط به زیرساختهای رفاهی خدماتی است .هر
یک از این معیارها دارای زیرمعیارهایی میباشند.
يافته ها :در این مطالعه با استفاده از سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GIS1زیرمعیارها و معیارهای
شناسایی شده در رابطه با هدف وزندهی و تلفیق شدند.
نتيجه گيری . :طبق نتایج این بررسی منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل باالیی برای توسعه طبیعتگردی میباشد.

واژههای کليدی :طبیعتگردی ،بیابان ،GIS ،تصمیمگیری چندمعیاری ،ورامین.

( -*1مسوول مکاتبات) :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیطزیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات
تهران ،تهران ،ایران.
 -2استادیار مدیریت محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
3 - Geographic Information System
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Analyzing the Criteria Influencing Identification of Suitable
Regions for Ecotourism Development in Desert Areas
(Case study: Varamin County, Tehran province)
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Abstract
Background and Objective: Tourism is one of the key economic sectorsbenefit would be more than
other economic sectors, if appropriate investment is done. Tourism and its different branches,
especially ecotourism and geotourism play an important role in different aspects of cultural, social and
economic sectors in the world. The aim of this study was to identifiy the criteria influencing
ecotourism development in desert areas.
Method: In this studythe criteria effective on introducing the potential areas to attract tourists were
classified into two groups. These two groups included the critera related to environmental and climatic
characteristics and to recreational services infrastructures. Each criteria included some sub-criteria.
Results: In this study, using a multi-criteria decision systems and geographic information systems
(GIS), the identified criteria and sub-criteria related to the target area were weighted and combined.
Conclusion: According to the obtianed results, the study area has a high potential for ecotourism
development.
Keywords: Ecotourism, Deserts, GIS, Multi criteria decision, Varamin.
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مقدمه
یکی از نیازهای اصلی انسان ،وابستگی او به محیط اطراف است.

کاوش زمینشناسری ،پیرادهروی در طبیعرت ،شرنا ،قرایقرانری،

طبیعتگردی و تفریح و تفرج در سرزمینهای در خور دیدن به

ماهیگیری و استفاده از غذاهای دریرایی ،جاذبرههرای مروثر در

آن پایه رسیده که امرروزه از طبیعرتگرردی برهعنروان صرنعت

درمان مانند چشمههرای آبمعردنی و حتری منراطق بیابرانی و

طبیعتگردی یاد میکنند ،صنعتی که ضمن ترامین آسرایش و

کویری از کرانونهرا و جاذبرههرای گردشرگرپرذیر ایرن نروع از

تفریح موجبات درآمد و تمول مالی را نیز فراهم میآورد (1و.)2

گردشگری بهشمار میآیند ( .)7مناطق بیابانی برهدلیرل وجرود

طبیعتگردی به عنوان یک موضوع زیربنایی در مدیریت منابع-

منابع کافی و پتانسیلهای انسانی و طبیعری عرالوه برر تقویرت

طبیعی و محیطزیست در قالب اکوسیستمهای مورد نظر ماننرد

طبیعتگردی باعگ تعادل در رشد اقتصادی منابع پیرامرون آن

جنگل ،مرتع ،بیابان از یک طرف و فرصرتی مناسرب در صرنعت

شده و با ایجاد قطبهای توسرعه گردشرگری بره تکمیرل سرایر

گردشگری از طرف دیگر مطرح گردیده و مورد توجه قرار گرفته

قطبهای اقتصادی موجود میپردازد .طبیعتگردی پایدار بایرد

است .واژه طبیعتگردی کوتراه شرده اصرطالح Ecological

با محیطزیست سازگار باشد و به تخریب منابعطبیعی و کراهش

 Tourismاست و پدیدهای نسبتاً تازه در صرنعت گردشرگری

آنها منجر نشود و منافع بلندمردت جامعره محلری را از طریرق

است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل مریدهرد (.)3

محافظت مستمر از منابعطبیعی تامین کند .بره ایرن ترتیرب در

طبیعتگریان به دلیل دلبستگی به طبیعت با حداقل امکانرات و

طبیعتگردی پایدار عالوه بر حفظ محیطزیست و تحقق هدف-

تجهیزات به گشت و گذار و تفررج در طبیعرت مریپردازنرد و از

های اجتماعی و اقتصادی ،به اخالقیرات و مسرایل ارزشری نیرز

مواهب الهی موجود در عرصههای طبیعی و مناظر زیبا ،متنوع و

توجره مرریشررود ( .)8در مطالعررات صرورت گرفترره در مررورد بررا

آرامبخررش بهرررهمنررد م ریگردنررد ( .)4در مبحررگ گردشررگری

طبیعررتگررردی در بیابرران ،آذرنیونررد و همکرراران ( )1385در

(توریسم) جاذبههرا و جلروههرای طبیعری از ارزشری دوچنردان

تحقیقی اقدام به ارایه برخی از قوتهای گردشرگری در منراطق

برخوردارند و از این جهت یکی از مهمترین اشکال آن طبیعرت-

بیابانی و خشک کشور و برخی از زمینههرای سررمایهگرذاری و

گردی (گردشگری طبیعی) را شکل میدهنرد .گرروه بزرگری از

رویکردهای کلی پرداختهاند ( .)9محمدزاده الریجانی و رنجبرر-

گردشگران جهان تنها برای دیردار از منراطق طبیعری و دسرت

نجفآبادی ( ،)1391با استناد به نتایج پرژوهش خرود گرزارش

نخورده جهان سفر میکنند و به تماشای گیاهران و پرنردگان و

کردهاند که با استفاده از قوتهای موجود ،به منظور تحرر

در

جررانوران و برراالخا بیابررانهررا مرریپردازنررد .برره ایررن گونرره از

بخش صنعت گردشگری در راستای توسعه اقتصادی ،اجتمراعی

گردشگران که در اصل به دیدار از زیسرت بروم و طبیعرت مری-

و حفظ میراثزمین ،میتوان فعالیتهای جردی را آغراز نمرود.

پردازند ،نام اکوتوریست یا بومگرد داده شده است ( .)5طبیعت-

تحقق این امر نیازمند برنامهریزی و توجه به بیابان بهعنوان یک

گردی از طیف گستردهای از گزینههای ویژه تشکیل شده است،

منبع طبیعتگردی میباشد ( .)11سپهر و صرفرآبادی (،)1391

و از بازدید علمی گرفته تا بازدیدی اتفاقی در منطقهای طبیعری

در تحقیقی به این نتیجه رسریدهانرد کره طبیعرتگرردی قروت

بهعنوان فعالیت آخر هفته یا بخشی جنبی از مسرافرتی کلری و

مستعد نواحی بیابانی برای دستیابی به توسعه پایدار اسرت و در

طوالنی را شامل مریشرود ( .)6چشرمانردازها و منراظر زیبرای

حال تبدیلشدن به یکی از مهمترین مولفههای توسعه اقتصادی

طبیعت مانند سواحل دریاها ،دریاچهها ،تاالبها ،جزایر ،بیشره-

منابع بیابانی است ( .)11سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبا

زارها و نقاط سرسبز و خرم ،گیاهانوحشی ،جنگلهرا و پرار -

توان تجزیه و تحلیل فضایی ابزاری توانمند بره منظورشناسرایی

های ملی ،نواحی تفرجگاهی ،مناطق کوهستانی و ییالقی ،قوت-

پهنهها بهمنظور توسعه فعالیتهای مختلف است .برا اسرتفاده از

های ورزشی تفریحی مانند غارپیمایی ،کوهنوردی ،کروهپیمرایی،

قوتهای مربوط به سیسرتمهرای اطالعرات جغرافیرایی امکران
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برنامهریزی مکانی در مورد با سایر فعالیرتهرا وجرود دارد .ایرن

تحقیق ،شناسایی و پهنهبندی مناطق مستعد توسرعه طبیعرت-

ابزار در شناسایی و پهنهبندی نوع استفاده و تعیرین کراربری در

گردی در اکوسیستمهای بیابانی با استفاده از قوتهای سیسرتم

سطح سیماهای طبیعی کامال منحصرر بره فررد مریباشرد(.)12

اطالعات جغرافیایی و سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاری در

همچنین سیستمهای تصمیمگیری چند معیاری بهعنوان ابزاری

منطقه شهرستان ورامین است.

مکمل سیستم اطالعات جغرافیرایی عمرل مریکننرد Zhou .و
همکاران ( ،)2116با بررسی  256مطالعره گونراگون در زمینره

مواد روشها

تحلیل تصمیم ،پیبردند که روشهای تصمیمگیریهرای چنرد-

محدوده مورد مطالعه

معیاره Multi Criteria Decision Making :MCDM

شهرستان ورامین از مناطق جغرافیرایی قردیمی اسرتان تهرران

 ،معمولترین روشهای تحلیل تصمیم میباشد ( .)13برا توجره

است که در پهنهبندی مناطق رویشی ایرران در بخرش ایرانری-

به این نکته که کشور ایران در تقسریمبنردی اقلریم جهرانی در

تورانی قرار گرفتره و از نظرر اقلریم جرز منراطق خشرک ایرران

پهنههای خشک و نیمرهخشرک قررار گرفتره اسرت ،همچنرین
سطوح قابل توجهی از آن را مناطق بیابانی تشرکیل مریدهنرد،

محسوب میشرود .پوشرش غالرب ایرن منطقره شرامل گیاهران
مناطقخشک و همچنین گیاهان یکساله است .این منطقره در

بنابراین شناسرایی و اولویرتبنردی ایرن منراطق بررای توسرعه

عرض شمالی جغرافیایی  51دقیقه و 34درجه تا عرض شرمالی

طبیعتگردی یکی از راهکارهای اساسی به منظور دسرتیابی بره

جغرافیایی  27دقیقه و  35درجه و از طرول شررقی جغرافیرایی

توسعه پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصرادی سراکنان ایرن

 27دقیقه و 51درجه تا طول شرقی جغرافیایی  12دقیقره و52

مناطق است که این امرر موجرب کرمشردن فشرارهای وارده از

درجه قررار دارد .همچنرین در ارتفراع 914مترر از سرطح دریرا

جانب مردم محلی بر اکوسیستمهای ضرعیف بیابرانی مریشرود

قراردارد ،مسراحت ایرن شهرسرتان  1725کیلومترمربرع در 31

( .)14در چند سال اخیر روند گسترش بیابانها بهعنوان یکی از

کیلومتری تهران واقع شرده و مرکرز آن شرهر ورامرین اسرت و

اساسیترین معضالت زیستمحیطی در مجامع علمی و بخرش-

شامل  3بخش 3 ،شهر 6 ،دهستان و  167آبادی است ،شرهرها

های اجرایی کشرور مطررح بروده اسرت بنرابراین هردف از ایرن

به نامهای :ورامین ،جوادآباد و قرچک میباشد (()15شکل .)1

شکل -3نقشه موقعيت مکانی منطقه تحقيق
Figure 1- Location map of the study area
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روش بررسی
این تحقیق به لحاظ هردف کراربردی ،از نظرر تجزیره و تحلیرل

نظرات کارشناسی تعداد دو معیار اصلی و  14زیر معیار مررتبط

دادههررا مقایسررهای و از نظررر جمررعآوری دادههررا و اطالعررات،

با هدف شناسایی شد .معیارهای شناسایی شده در این مطالعره

پیمایشی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات ،یک نمونه پرسشنامه

شررامل :عوامررل محیطرری – اقلیمرری و زیرسرراختهررای رفرراهی

از

خدماتی و جاذبههای فرهنگی و اجتماعی است .علیرغم این که

بررسری جامعره و ادبیرات نظررری تحقیرق ،تردوین شرده اسررت

طبیعتگردی یک نوع گردشگری غیرمتمرکز محسوب میشرود

همچنین در این تحقیق از دادههای ثانویره کره از آمرار و ارقرام

و چندان بهوجود زیرساختهای رفاهی خردماتی و جاذبرههرای

موجود در ادارات ،سازمانها ،همچنین مطالعرات انجرام یافتره و

فرهنگی و اجتماعی وابسرته نمریباشرد ولری طبرق نظرر اک رر

مقاالت مربوط گردآوری شد.

کارشناسان وجود این زیر ساختها در منطقه باعگ رونق بیش-

الف -شناسايی معيارها و زيرمعيارهای موثر در طبيعتت-

تر جذب توریست شده و سایر گردشگران با اهداف مختلرف بره

گردی مناطق بيابانی :در این مطالعه بر اساس مررور منرابع و

سمت این منطقه جذب میشوند.

برای کارشناسان (31نفری) است کره توسرط محققران پر

جدول -3معيارها ،شاخصها و زيرشاخصهای شناسايی شده در اين مطالعه
Table 1 criteria and sub-criteria identified in this study

واحد اراضی
ویژگیهای محیطی و اقلیمی

پوشش گیاهی
کاربری اراضی
اقلیم
فاصله از قنات
فاصله از رودخانه

بيابانی

شناسايی مناطق مسعتد توسعه طبيعتگردی در مناطق

هدف

معيار

زير معيار

فاصله از مراکز اقامتی
زیر ساختهای خدماتی و جاذبههای
فرهنگی و اجتماعی
(معیارهای فاصلهای)

فاصله از مراکز بهداشتی
فاصله از مراکز رفاهی
فاصله از مراکز جمعیتی
فاصله از راهها
فاصله از جلوههای تاریخی مذهبی
فاصله از مراکز تجاری

ب -نقشهسازی معيارها و زير معيارهای شناسايی شده

رودخانه از نقشه توپوگرافی با مقیاس  1:25111استفاده شد .در

 -1معیار ویژگیهای محیطی و اقلیمی :دادههای مورد اسرتفاده

ادامه اطالعات مربوط به  5ایستگاه هواشناسی منطقه جمعآوری

به منظور تهیه نقشههای مربوط به این گروه معیار شامل :نقشه

شررررررده و بررررررا اسررررررتفاده از گرادیرررررران ارتفرررررراع –

توپوگرافی با مقیاس  ،1:25111تصاویر سنجنده  TMمراهواره
لندست  5برای تهیه نقشه کاربری و تراکم پوشش گیاهی و آمار
و اطالعات  31ساله ایستگاههای هواشناسی در محدوده تحقیق،
میباشد .در این مطالعه به منظور مشخا کردن مررز محردوده
تحقیق ،همچنین شناسایی موقعیت برخری از پدیردههرا ماننرد
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بارش و ارتفاع – دما و همچنرین اسرتفاده از نقشره توپروگرافی

د -اولويتبنتدی ،وزندهتی و تلیيتق زيتر معيتارهتا و

نقشه اقلیم منطقه تحقیق تهیه گردید .در این پرژوهش نقشره-

معيارهای هدف

های مربوط به واحد اراضی ،پوشش گیاهی و کاربری با استفاده

فرآیند تصمیمگیری با چندین معیار کمی و کیفی برا مشرکالت

از تجزیه تحلیل رقومی و بصری تصاویر سرنجده  TMمراهواره

فروانی روبهرو است .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPیکری

لندست  5مربوط به تابستان  2113استخراج شد در ایرن مرورد

از جامعترین سیستم های طراحی شده برای تصرمیمگیرری برا

با استفاده از تجزیه و تحلیل بصری نقشه واحرد اراضری تهیره و

معیارهای چندگانه است که با استفاده از آن مریتروان ،فرآینرد

به منظور تهیه نقشه پوشش گیراهی از شراخا NDVI

تصمیمگیری را فرموله کرد ،معیارهای کمی و کیفی مختلف در

استفاده شد و در نهایت با استفاده از الگوریتمهای طبقرهبنردی

نظرر گرفرت ،گزینرههرای تصرمیمگیرری را وارد مسرهله کررد و

نظارت شده اطالعرات مربروط بره کراربری اراضری در محردوده

حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را تحلیل کرد ( .)17در این

از جمعآوری دادههای مربوط نقشره-

تحقیق به منظور اولویتبندی و وزندهی معیارهرای شناسرایی

های مربوط به زیرمعیارهای این گروه معیار در محیط نرم افرزار

شده از این تکنیک استفاده شرد .زیرر معیارهرا در گرروه معیرار

 Arc GISتهیه شد (شکل .)3

مربوطه با توجه به نظرات کارشناسی به صورت دو به دو مقایسه

سپ

تحقیق استخراج شد .پ

 -2معیار زیر ساختهرای خردماتی و جاذبرههرای فرهنگری و

شد و سپ

اجتمرراعی (معیارهررای فاصررلهای) :برره منظررور تهیرره نقشرره

در ایررن مطالعرره تعررداد  31پرسشررنامه طراحرری شررد و نظرررات

زیرمعیارهای مربوط به این گروه معیرار برا اسرتفاده از دسرتگاه

کارشناسان محریطزیسرت ،مردیریت منراطق بیابرانی و توسرعه

سررامانه موقعیررت یرراب جهررانی ( ،)GPSموقیعررت مکررانی زیررر

روستایی در مورد با اولویتبندی معیارها و زیر معیارهرا جمرع-

با استفاده از توابع فاصله یابی

آوری شد .در ادامه این تحقیق بر اساس وزنهای به دست آمده

( )Cost Distanceدر محیط نرمافزار  ،Arc GISفاصله هرر

از مقایسههای زوجی با استفاده از روشهای ترکیب خطی وزن-

یک از زیر معیارها نسبت به منطقه مورد مطالعه محاسربه شرد.

دار زیر شاخاهای در گروه معیرار تلفیرق شرد و در نهایرت دو

در واقع نقشههای حاصل ارزش فاصله نسبت به زیرر معیارهرای

معیار هدف بر اساس وزنی که نسبت به هدف دارند برا یکردیگر

شناسایی شده در این گروه معیار را نشان میدهد (شکل  5 ،4و

تلفیق میشوند.

.)6

ه -اولويتبندی پهنههای مستعد توسعه طبيعتگردی

ج -استانداردسازی زير معيارهتای شناستايی شتده بته

در پایان ارزشهای مربروط بره نقشره نهرایی حاصرل از تلفیرق

منظور دستيابی به معيارها:

معیارهای اصلی بر اساس هیسرتوگرام دامنره ارزشری در چهرار

در این پژوهش به منظور هم واحد نمودن واحدهای زیرمعیرار-

طبقه تقسیم شد به گونهای که هر چه ارزشها بریشترر باشرد،

های کمری و کیفری از اسرتاندارد سرازی فرازی اسرتفاده شرد.

منطقه برای توسعه طبیعتگردی بیشتری خواهد داشت.

معیارهای مربوط برداشت و سپ

اهمیت دو معیار اصلی نسبت به هدف ارزیابی شرد.

استاندارد سازی فازی در دامنه عددی  1-1انجام یافت .به ایرن
معنا که عدد  1دارای کمترین شایستگی و  1دارای بریشتررین

يافتهها

شایستگی برای مکانهای توسعه طبیعرتگرردی مریباشرد .برا

 -3وزندهی معيارها و زيرمعيارها

استفاده از سره ترابع عضرویت خطری -کاهنرده و ترابعگسسرته

ضریب وزنی هر یک از معیارها و زیرمعیارهای اصلی بیانکننرده

(جدول  )1زیرمعیارهای شناسایی شده برای هر یک از معیارهرا

میزان اهمیت آن در فرایند تصمیمگیری است .بدین ترتیرب برا

فازی شدند (.)16

استفاه از روش مقایسره زوجری معیارهرا و زیرمعیارهرای اصرلی
هدف وزندهی و اولویت بندی شدند .در این مطالعره وزندهری

تحليل معيارهای موثر در شناسايی مناطق مستعد ....
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براساس نظرات کارشناسی انجام یافت .نتایج به دسرت آمرده از

زیرمعیارها در گروه معیار زیر ساختهای خدماتی و جاذبههرای

مقایسه زوجری دو معیرار اصرلی نشران داد معیرار ویژگریهرای

فرهنگرری و اجتمرراعی (معیارهررای فاصررلهای) نشرران داد زیررر

محیطی و اقلیمی دارای اهمیت بیشتری نسبت بره معیرار زیرر

معیارهای مربوط به فاصله از راه (دسترسری) و فاصرله از مراکرز

سرراختهررای خرردماتی و جاذبررههررای فرهنگرری و اجتمرراعی

بهداشتی درمانی دارای بیشترین وزن و همچنین زیرمعیارهای

(معیارهای فاصلهای) است (شکل  .)2نتایج مربروط بره بررسری

مربوط به فاصله از مراکز جمعیتری و فاصرله از امراکن تراریخی

زیرمعیارها در گروه معیار ویزگیهای محیطی اقلیمی نشران داد

مذهبی دارای کمترین درجه اهمیت در این گرروه معیرار مری-

زیر معیار اقلیم دارای بیشترین وزن و زیر معیرار واحرد اراضری

باشند (شکل .)2

کمترین وزن را از این معیار دارا میباشد .بررسی درجه اهمیرت

شکل  -9معيارها (وزن معيارها) نسبت به هدف بررسی درجه اهميت زيرمعيارها (وزن زيرمعيارها) نسبت به گروه معيار
اصلی
Figure 2-Criterion (weight standards) to evaluate the degree of importance of sub-criteria (sub-criteria
weight) compared to the main benchmark

از تعریف نوع تابع عضویت

 -9استانداردسازی و زيرمعيارهای شناسايی شده به

خطی کاهنده فازی شدند .پ

منظور دستيابی به معيارها

برای هر یک از گروه معیارها با استفاده از اعداد فازی به دست

جدول  2نتایج مربوط به استانداد سازی زیر معیارهای

آمده نقشههای مربوط به زیر معیارها فازی شدند .ارزشهای

شناسایی شده برای هر یک از معیارها را نشان میدهد .بر این

مربوط به نقشه فازی شده در دامنهای از  1تا  1میباشد .با

اساس زیرمعیارهای مربوط به معیار ویژگیهای محیطی و

فاصله گرفتن از صفر و نزدیک شدن به عدد یک مطلوبت

اقلیمی با استفاده از تابع عضویت گسسته و زیرمعیارهای

زیرمعیار بیشتر میشود .شکلهای  5 ،4 ،3و  6نتایج مربوط

مربوط به معیار زیرساختهای خدماتی و جاذبههای فرهنگی

به استاندارد سازی نقشههای مربوط به زیرمعیارهای شناسایی

و اجتماعی (معیارهای فاصلهای) با استفاده از تابع عضویت

شده در این مطالعه را نشان میدهد.

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه
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جدول  -9نوع توابع فازی استیاده شده برای زيرمعيارها در گروه معيار
Table 2- Type fuzzy criteria used for sub-groups

زيرمعيار

مطلوبيت

نوع تابع

واحد اراضی

کوههای نسبتا مرتفع  -1/8تپه ماهور  -1/6تپه ماسهای  – 1/5اراضی دشتی 1/4

گسسته

پوشش گیاهی

تراکم زیاد  – 1/8تراکم متوسط  -1/6تراکم کم  – 1/4تراکم خیلی کم 1/2

گسسته

کاربری

اراضی طبیعی (مرتع – شنزار)  -1/8اراضی کشاورزی  -1/3محدودههای شهری
 -1/2صنعتی 1/1

گسسته

نوسانات اقلیمی

خیلی کم  -1/8کم  -1/6متوسط  -1/4زیاد 1/2

گسسته

فاصله از قنات

 1معادل یک و  31کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از رودخانه

 1معادل یک و  11کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از مراکز اقامتی

 1معادل یک و  51کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از مراکز بهداشتی

 1معادل یک و  51کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از مراکز رفاهی

 1معادل یک و  51کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از مراکز جمعیتی

 1معادل یک و  18کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از راهها

 1معادل یک و  9کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از جلوههای تاریخی
مذهبی

 1معادل یک و  21کیلومتر معادل صفر

کاهنده

فاصله از مراکز تجاری

 1معادل یک و  21کیلومتر معادل صفر

کاهنده

شکل  -1زيرمعيارهای استاندارد شده با توابع فازی (زير معيارهای مربوط به معيار اصلی ويژگیها محيطی و اقليمی)
از باال راست به چپ -3 ،زيرمعيار واحد اراضی  -9زيرمعيار پوشش گياهی  -1زيرمعيار کاربری  -0زيرمعيار اقليم
Fig 3- sub standard with fuzzy functions (the main benchmark criteria related to environmental and
climatic characteristics) from top left to right, 1. Sub unit of land 2. Sub vegetation 3. User sub
4. Sub region
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 زيرمعيارهای استاندارد شده با توابع فازی (معيار زيرساختهای خدماتی و جاذبههای فرهنگی و اجتماعی-0 شکل
 زيرمعيار فاصله از رودخانه-9  زيرمعيار فاصله از مراکز اقامتی-3 ،(معيارهای فاصلهای) از راست به چپ
 زيرمعيار فاصله از قنات-1
Figure 4- Standard sub with fuzzy functions (standard infrastructure and social services and cultural
attractions (distance criteria) from right to left, 1. The sub distance from residential centers 2. The sub on
the river 3. The sub-criteria are of the aqueduct

 زيرمعيارهای استاندارد شده با توابع فازی (معيار زيرساختهای خدماتی و جاذبههای فرهنگی و اجتماعی-2 شکل
 زيرمعيار-1  زيرمعيار فاصله از مراکز رفاهی-9  زيرمعيار فاصله از مراکز جمعيتی-3 ،(معيارهای فاصلهای) از راست به چپ
فاصله از مراکز بهداشتی درمانی
Figure 5- Fuzzy sub standard functions (standard infrastructure and social services and cultural
attractions (distance criteria) from right to left, 1. The sub distance from population centers 2. The subcriteria are the welfare centers 3. The sub-criteria are the health centers
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شکل  -1زيرمعيارهای استاندارد شده با توابع فازی (معيار زيرساختهای خدماتی و جاذبههای فرهنگی و اجتماعی
(معيارهای فاصلهای)) از راست به چپ -3 ،زيرمعيار فاصله از مراکز تجاری  -9زيرمعيار فاصله از جلوههای تاريخی مذهبی
 -1زيرمعيار فاصله از شبکه راهها
Figure 6- Sub standard with fuzzy functions (standard infrastructure and social services and cultural
attractions (distance criteria)) from right to left, 1. The distance from the commercial sub 2. The subcriteria are the effects of religious history 3. Sub distance from the road network

 -1تلیيق زيرمعيارها و معيارهای شناسايی شده برای

مطلوبیت منطقه نسبت به هدف را نشان میدهد (شکل  .)8با

دستيابی به هدف

توجه به این که با استناد به نقشه حاصل از تلفیق معیارهای

در این بخش از مطالعه در گام اول زیرمعیارهای شناسایی

اصلی نمیتوان مکانهایی را که دارای قوت مناسبی جهت

شده برای هر یک از گروههای معیار با توجه به وزنها به

توسعه طبیعتگردی هستند ،را شناسایی کرد در نتیجه این

دست آمده از مقایسه زوجی بین زیرمعیارها با یکدیگر تلفیق

نقشه باید طبقهبندی شود ،طبقهبندی نقشه نهایی مکانهای

شده است .نقشه نهایی نشان دهده میزان مطلوبیت برای آن

مناسب جهت توسعه طبیعتگردی در محدوده مورد مطالعه

معیار میباشد .شکل  7نشان دهنده نقشه میزان مطلوبیت

را نشان میدهد بر اساس نتایج حدود  68642هکتار از سطح

(نسبت به هدف) برای دو معیار شناسایی شده میباشد .پ

منطقه دارای قوت باالیی برای توسعه طبیعتگردی میباشد

از آن دو معیار مورد نظر بر اساس وزنهای به دست آمده از

این سطح حدوداً  % 36از سطح محدوده تحقیق را در بر

مقایسه زوجی با یکدیگر تلفیق شده نقشه نهایی میزان

گرفته است (شکل .)8
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 معيار-9  معيار اصلی ويژگیهای محيطی و اقليمی-3  مطلوبيت معيارها نسبت به هدف (از سمت راست به چپ-1 شکل
))زيرساختهای خدماتی و جاذبههای فرهنگی و اجتماعی (معيارهای فاصلهای
Figure 7. Utility ratio target (from right to left 1. The main measure of environmental and climatic
features 2. The criteria and social services infrastructure and cultural attractions (distance criteria))

 نقشه مربوط به تلیيق معيارهای-3  مطلوبيت منطقه تحقيق به منظور توسعه طبيعتگردی (از سمت راست به چپ-0 شکل
) طبقهبندی نقشه حاصل از تلیيق معيارها (طبقهبندی و اولويتبندی منطقه مورد مطالعه برای توسعه طبيعتگردی-9 اصلی
Figure 8. Utility area of research to develop ecotourism (from right to left 1. Map of the integration of the
main criteria 2. The classified map obtained from integrating standards (classification and prioritization
study area for the development of ecotourism)

944

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

اميريان و همکاران

بحث و نتيجه گيری
از کلیه بررسیهای صورت گرفته در این تحقیق که شرامل

معیار نقشهسازی شد .در بین زیر معیارها در ایرن گرروه معیرار

پ

شناخت کامل منطقه و دادههای حاصرل از پرسشرنامههرا برود،

بیشترین وزن مربوط بره زیرمعیرار فاصرله راههرا و پر

از آن

ترتیب اولویت معیارهای موثر در جدب گردشگر در این منطقره

مراکز بهداشتی میباشد .نتایج حاصرل از ایرن پرژوهش نشران-

مورد بررسی قرار گرفرت .در نتیجره برنامرهریرزی بررای جرذب

دهنده توان منطقه تحقیق از نظر توسعه طبیعتگردی میباشد.

گردشگر در این منطقه باید براساس اولویتبندی معیارها و زیرر

در اک ر مطالعرات انجرام یافتره در مرورد بررسری قروت توسرعه

معیارهای یپیشنهاد شده صورت گیرد .در ایرن مطالعره از روش

طبیعتگردی ،اک راً معیارهای مربوط به اقلیم و طبیعت منطقره

تصمیمگیری چند معیاری برای گزینش و وزندهری معیارهرا و

معرفی شده و برنامهریزی برای مکانیابی مناطق مستعد توسعه

زیرمعیارها استفاده شد این روشها برای مکانیرابی و تصرمیم-

طبیعتگردی بر اساس این معیارها انجام گرفته است ،در حالی

گیریهای مدیریتی در حروزه محریطزیسرت ،منرابع طبیعری و

که مطالعه حاضر یک مطالعه جرامع مریباشرد در ایرن مطالعره

صررنعت توسررط Hasanzadeh

و همکرراران (،)2012

نقش عوامل انسانی و غیرر طبیعری نیرز بره عنروان فاکتورهرای

Danekarو همکرراران ( Alhyary ،) 2012و همکرراران

مطلوب برای جذب گردشگر و توسعه طبیعتگردی معرفی شده

( )2009(Danekar & Haddadinia ،)2010و  Bazو

است .پ

از طبقهبندی نقشه حاصل از تلفیق معیارهرا اهمیرت

همکاران ( )2008نیز بهکار گرفته شده و اثر بخشی خود را بره

منطقه برای توسعه طبیعتگردی مشخا میشود .با توجره بره

این منظور نشان داده است (14و18و19و21و .)21همانطور که

اینکه طبقه مطلوب سهم قابل توجهی از منطقه تحقیق را در بر

در اغلب پروژههای مربوط به تصمیمگیرریهرای چنرد معیراری

گرفته است ،در نتیجره ایرن منطقره از نظرر جرذب گردشرگر و

مشاهده میشود ،معیارهای تصمیمگیری هم کمی و هم کیفری

توسعه اکوتورسیم پتانسیل براالیی دارد و مریتوانرد بره عنروان

میباشند و به عالوه در بسریاری از مروارد ،معیارهرای تصرمیم-

منطقه گردشگری معرفی شود.

گیری هم واحد نیز نیسرتند .در ایرن مطالعره بررای هرم واحرد
نمودن واحدهای معیارهای کمی و همچنین برای تهیه نقشره از
معیارهرای کیفری از اسرتاندارد سررازی فرازی اسرتفاده شررد .در
مقایسه زوجی بین معیارهای پیشنهادی بیشترین وزن به معیار
ویژگیها محیطی و اقلیمی تعلق میگیررد .ایرن موضروع نشران
میدهد که عامل محیط و اقلیم کلیدیترین فراکتور در مبحرگ
طبیعتگردی میباشد .جعفری ( )1386در پژوهشی فاکتورهای
محیطی و اقلیمی را یکری از مهرمتررین معیارهرا بررای جرذب
گردشگر معرفی میکند .در مورد زیرمعیارهای مربوط به معیرار
ویژگیهای محیطی و اقلیمی بیشترین وزن مربروط بره معیرار
نوسانات اقلیمی و پوشش گیاهی مریباشرد .ایرن نکتره نیرز بره
وضوح نقش فاکتورهای محیطی و اقلیمی در جذب گردشرگر را
مطرح میکند ( .)22دومین معیار شناسایی شده در این تحقیق
معیار زیرساختهای خدماتی و جاذبههای فرهنگی و اجتمراعی
(معیارهای فاصلهای) است .در این تحقیق معیار بر اساس  9زیر
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