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چکیده

در راستای دستيابي به اهداف توسعه پايدار ،توسعه برنامهريزی شده گردشگری و بهويژه طبيعتگردی را ميتوان بهعنوان يکي از

مهمترين گزينههای درآمدزا مطرح کرد .بنابراين ،درنظر گرفتن وضعيت رفاه و آسايش جامعه ذينفع همراه با حفظ سالمت و تضمين
عملکرد آينده اکوسيستم از ملزومات مديريت پايدار گردشگری است .پژوهش پيشرو با هدف مکانيابي سايتهای طبيعتگردی
متمرکز در جنگل خيرود نوشهر انجام شد .گامهای اجرايي اين پژوهش عبارت بودند از )4 :انتخاب معيارها از طريق مرور منابع)6 ،
اولويتبندی معيارها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه (در قالب مقايسات زوجي کارشناسي) )3 ،نقشهسازی معيارها با تعيين توابع
عضويت فازی )4 ،تلفيق نقشهها با کاربرد ترکيب خطي وزندار و  )5پهنهبندی عرصههای مستعد توسعه .بر اين اساس ،شناسايي و

اولويتبندی معيارهای مؤثر بر توسعه طبيعتگردی از دو جنبه "تنوع معيارهای مورد استفاده" و "وزن يا اهميت معيارها" بررسي

شد .در بخش تنوع معيارهای مورد استفاده ،مؤلفههای آبوهوايي و در بخش وزن معيارها نيز مؤلفههای مرتبط با معيارهای
اقتصادی -اجتماعي بيشترين اهميت را داشتند .در بخش شناسايي عرصه های مستعد 44 ،هکتار از وسعت منطقه ( 4/43درصد) در
طبقه با مطلوبيت کم 2243 ،هکتار ( 04/41درصد) در طبقه با مطلوبيت متوسط و  4535هکتار ( 43/33درصد) در طبقه با مطلوبيت
زياد قرار گرفت .الزم به توضيح است که سايت های گردشگری نيز در پهنه با مطلوبيت زياد گزينش شدند .خروجي معيارهای
مستخرج ،وزنهای تعديل کارشناسيشده و همچنين نقشههای تهيهشده در اين پژوهش ميتواند بهعنوان راهنمايي برای مديران بهکار
برده شوند.
واژههای کلیدی :پهنهبندی ،تصميمگيری چندمعياره ،توابع عضويت فازی ،وزن معيارها.

مقدمه
صنعت گردشگری بهعنوان يکي از بزرگترين صنايع
تجاری در جهان محسوب ميشود ،بهطوری که در سال
 6442معادل  44/6درصد از کل توليد ناخالص يا مبادالت

بينالمللي را بهخود اختصاص داد (.)WTTC, 2017
طبيعتگردی ازجمله انواع گردشگری مبتني بر طبيعت است
که طي دو دهه اخير نزد صاحبنظران بهعنوان يک موضوع
چندارزشي برای رسيدن به توسعه پايدار ،اهميتي قابل توجه
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يافته است ( .)Niknejad et al., 2015ايران بهعنوان يکي از
پنج کشور دارای بيشترين تنوع اقليمي در جهان از
مزيتهای بسيار زيادی برای توسعه طبيعتگردی برخوردار
است .از سويي سوءمديريتهايي که در زمينه توسعه
طبيعتگردی در سراسر جهان انجام شده است ،شواهد عيني
زيادی از صدمات به بومسازگان و فرهنگ جوامع محلي را
نشان ميدهد ( .)Pasape et al., 2015بنابراين ،برای ايجاد
توازني معقول و مطلوب و نيز تسهيل در اجرای
طبيعتگردی الزم است که در مناطق طبيعي بهخصوص
جنگلها بهعنوان قطب اصلي در طبيعتگردی ،معيارهايي
مطابق با وضعيت و شرايط حاکم بر آن منطقه برای حفظ
پايداری ،تدوين و استفاده شود تا ضمن برطرف کردن
نيازهای تفرجي گردشگران ،بهگونهای آنرا حفظ کرد که
آيندگان نيز بتوانند از آن بهرهمند شوند ( & Zarabadi
.)Abdollah, 2014
برای دستيابي به يک روند تصميمگيری سازگار با هر
دو هدف حفاظت و توسعه ،ايجاد هماهنگي اصولي برای
پيوند اين دو هدف ضروری است .اولين قدم در برنامهريزی
برای استقرار هر فعاليتي ،تعيين توان محيط برای استقرار آن
فعاليت است ( .)Pasape et al., 2015برای ارزيابي توان
بومشناختي و پتانسيل سرزمين بهمنظور توسعه انواع
کاربریها سالهاست که از روش سيستمي ابداعي McHarg
( )4323استفاده ميشود .اساس اين روش بر منطق
رویهمگذاری اليههای اطالعات مکاني و طبقهبندی
سرزمين به طبقههای کيفي بنا شده است .اقدام جديدتر در
فرآيند آمايش سرزمين شامل استفاده از مدلهای رياضي،
بهکارگيری فرآيند تحليل سلسلهمراتبي در ارزيابي توان
بومشناختي ،تعيين وزن و اهميت نسبي معيارهای مؤثر و
پيادهسازی نتايج در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي
است .با وجود مزايای بسيار و سهولت کاربرد ،ساختار
سلسلهمراتبي امکان حل بعضي مسايل دنيای واقعي را
نميدهد و در بعضي موارد که معيارهايي که در يک سطح
قرار دارند ،مستقل از هم نيستند و بين آنها وابستگي وجود
دارد ،روش مزبور خيلي دقيق نيست ( & Yüksel
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 .)Dağdeviren, 2007برای اين منظور)4333( Saaty ،
فرآيند تحليل شبکهای را پيشنهاد داد که با داشتن يک
ساختار شبکهای ميتواند نقاط ضعف روش سلسلهمراتبي را
برطرف کند .از سويي ،سامانه اطالعات جغرافيايي ابزاری
بسيار قدرتمند در تحليلهای آمايش سرزمين و ارزيابي
سرزمين است .اين سامانه بهعنوان يک سيستم پشتيباني
تصميمگيری مکاني ميتواند دقت و سرعت کار را افزايش
دهد و از هزينههای ارزيابي سرزمين بکاهد ،بنابراين تلفيق
سامانه اطالعات جغرافيايي و تحليل شبکهای ،مزايای
بسياری بهمنظور پهنهبندی برای انواع کاربریها و ارزيابيها
دارد و ميتوان برای برنامهريزی کليه فعاليتهای وابسته به
مکان از آن بهره برد.
در رابطه با ارزيابي پتانسيل سرزمين برای طبيعتگردی
و تفرج ،مطالعات متعددی انجام شده استLozano-Oyola .
و همکاران ( )6446شاخصهای گردشگری پايدار را
بهعنوان ابزار برنامهريزی در مقاصد فرهنگي شناسايي
کردند .از نتايج کاربردی پژوهش مذکور ميتوان به قابليت
استفاده سيستم شاخصها و نمايه ترکيبي در )4 :فرمولبندی
طرح عملياتي در مقياس منطقهای )6 ،تعريف راهبردهای
کوتاهمدت بهمنظور رسيدن به اهداف و  )3پايهگذاری
شيوههای ارزيابي هدف اشاره کرد Samanta .و Baitalik
( )6445نيز در بانکورای هند به مکانيابي سايتهای
مناسب طبيعتگردی پرداختند .اين پژوهشگران عوامل
توپولوژی و منابع آبي بههمراه کاربری سرزمين ،تراکم
جمعيت و جادهها را بهعنوان مهمترين عوامل معرفي کردند.
 Bhayaو  )6442( Chakrabartyبا استفاده از سامانه
اطالعات جغرافيايي ،سايتهای دارای توان بالقوه توسعه
طبيعتگردی را در غرب بنگال شناسايي کردند.
در پژوهشهای داخلي Mahdavi ،و همکاران ()6443
نواحي مستعد توسعه طبيعتگردی را با استفاده از تحليل
شبکهای در غرب ايران ارزيابي کردند .در پژوهش مذکور،
 44معيار بهکار برده شد که مهمترين آنها فاصله از منابع
آبي ،نوع پوشش ،کاربری اراضي و شيب بودندNiknejad .
و همکاران ( )6445مناطق مستعد توسعه طبيعتگردی را با
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استفاده از روش تحليل شبکه در شهر خرمآباد تعيين کردند.
در اين پژوهش  44معيار استفاده شد که مهمترين آنها
بهترتيب فاصله از منابع آبي ،اندازه بارش و ارتفاع شناسايي
شدند Ahmadi .و همکاران ( )6445رويکرد تصميمگيری
چندمعياره را بهمنظور شناسايي و توسعه مناطق مستعد
طبيعتگردی بهکار بردند .در اين مطالعه از بين نه معيار
اصلي و طبقههای فرعي ،نوع پوشش گياهي ،زيرساخت و
اقليم ،بيشترين اهميت را داشتندHashemkhani Zolfani .
و همکاران ( )6445مرور منابع جامعي از کاربردهای
گردشگری پايدار انجام داده و  431مقاله از  41نشريه
علمي چاپشده بين سالهای  4333تا  6443را دستهبندی
کردند .از مهمترين نتايج اين پژوهش ميتوان به برشمردن
پتانسيلهای تحقيقاتي در حوزههای اقتصاد گردشگری،
زيرساخت ،گردشگری روستايي ،مديريت بحران،
طبيعتگردی ،تغيير اقليم ،اکولوژی و فرهنگ اشاره کرد.
 Zareiو همکاران ( )6442سايتهای گردشگری بهينه را با
کاربرد  ANPو  TOPSISفازی برای ارائه يک چهارچوب
ارزيابي بهمنظور مديريت يکپارچه مناطق ساحلي جزيره
قشم انتخاب کردند .در پژوهش مذکور ،وزندهي معيارهای
شناسايي عرصههای مستعد طبيعتگردی بر مبنای فرآيند
تحليل شبکه و اولويتبندی عرصهها بر مبنای گزينه ايدهآل
انجام شد .از مهمترين معيارهای شناساييشده ميتوان به
مجاورت تسهيالت ،ارزشهای تفرجي ،زيستگاههای
ساحلي ،مناطق حساس اکولوژيکي ،آلودگيهای محيط
زيست ،اقليم ،توپوگرافي ،جلوههای فرهنگي ،وضعيت خاک،
حيات وحش و کاربری سرزمين اشاره کرد Amirian .و
همکاران ( )6442معيارهای مؤثر بر شناسايي مناطق مستعد
طبيعتگردی در مناطق بياباني ايران را تحليل کردند .از بين
 43معيار مورد بررسي در پژوهش مذکور ،زيرمعيارهای
اقليم و کاربری پوشش گياهي بيشترين اهميت را داشتند.
 Bagheriو  )6442( Mohammadizadehجاذبههای
طبيعتگردی شهرستان جاسک در جنوب ايران را با کاربرد
روش تصميمگيری چندمعياره رتبهبندی کردند .در اين
پژوهش ،از بين  43معيار پيشنهادی ،منابع آب ،پوشش
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گياهي و فاصله از سکونتگاههای انساني بيشترين اهميت را
داشتند Aliani .و همکاران ( )6441توان سرزمين برای
توسعه گردشگری را با کاربرد تحليل شبکهای ارزيابي
کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد که از مجموع  64معيار
مورد بررسي ،جاذبههای توريستي ،منابع آب و کاربری
اراضي ،بيشترين اهميت را داشتند.
بر اساس نتايج پژوهشهای مذکور و نيز دامنه معيارهای
موجود برای ارزيابي طبيعتگردی ،روششناسي پژوهش
پيشرو شکل گرفت .نکته حائز اهميت در شکلگيری
پژوهش پيشرو ،چگونگي ترسيم فضای استفاده پايدار از
طيف فرصتها و منابع منطقه مورد مطالعه (جنگل خيرود)
بود .در اين روال سعي شد که از فرصت تفرجي
طبيعتگردی بهعنوان رويکردی موازی با بهرهبرداری جنگل
استفاده شود تا ضمن پاسخ به نيازهای اقتصادی و فراهم
کردن عوايد اقتصادی جنگل در زمان استراحت طرحهای
جنگلداری بتوان امر سازگاری و حفاظت از منابع طبيعي را
نيز محقق کرد ،بنابراين از تفاوتهای عمده بين پژوهش
پيشرو با پژوهشهای مشابه ديگر نيز ميتوان بههمين
ضرورت اجرايي در رفع نياز و تعارضات مديريتي اشاره
کرد .بر اين اساس و بر مبنای فرآيند تحليل شبکهای
(توانايي بررسي وابستگي متقابل ميان معيارها و
زيرمعيارها) ،معيارهای مناسب برای توسعه عرصههای
مستعد توسعه طبيعتگردی متمرکز شناسايي ،ارزيابي و
اولويتبندی شد .در نهايت ،پهنهبندی عرصههای
شناساييشده در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي انجام
شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتي ،جنگل آموزشي -پژوهشي دانشکده
منابع طبيعي دانشگاه تهران (خيرود) بود که در هفت
کيلومتری شرق شهرستان نوشهر در استان مازندران و در
محدوده عرض جغرافيايي  32° 61′تا  32° 44′شمالي و
طول جغرافيايي  54° 43′تا  54° 36′شرقي قرار گرفته

مکانيابي سايتهای طبيعتگردی ...

464

است .اين محدوده  44444هکتاری از شمال به روستای
نجارده ،از جنوب به روستای کليک ،از شرق به جنگل
حوضه  42و از غرب به جنگلهای ماشالک محدود ميشود

( .)Sarmadian & Jafari, 2001در مجموع ،جنگل خيرود
از هفت بخش پاتم ،نمخانه ،گرازبن ،چلير ،بهاربن ،دارنو و
منياسنگ تشکيل شده است (شکل .)4

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان مازندران (دایره سبز) و کشور

روش پژوهش
پژوهش پيشرو بر حسب نوع روش مورد استفاده ،يک
پژوهش توصيفي -تحليلي است .همچنين ،بر اساس
دستهبندی از نظر نوع هدف در دسته پژوهشهای کاربردی
قرار ميگيرد .جامعه آماری پژوهش از کارشناسان حوزه
منابع طبيعي ،محيط زيست و طبيعتگردی تشکيل شد که
مطلوبيت طبيعتگردی بخشهای مختلف جنگل مورد
مطالعه را (با مالحظات حفاظت از عرصه و همچنين امکان
خدماترساني به گردشگران) برآورد کردند .در بخش
تحليلي ،از فرآيند تحليل شبکهای برای ارزيابي استفاده شد
( .)Niknejad et al., 2015در اين راستا ،ابتدا يک مدل
سهسطحي مطابق با هدف ،معيارها و زيرمعيارهای مؤثر در
توسعه طبيعتگردی در مناطق جنگلي طراحي شد .در بخش
توصيفي ،برای دستيابي به معيارها و زيرمعيارهای گزينش
تأسيسات مناسب ،ابتدا وضعيت استفاده از معيارهای
گوناگون با هدف مذکور از مراجع علمي بررسي شد .سپس
يک جمعبندی از تجارب ملي و جهاني در توسعه
طبيعتگردی متمرکز به شيوه مرور منابع گردآوری شد .بر

اين اساس ،معيارها از  44مطالعه ( ;Parolo et al., 2009
& Salman Mahini et al., 2009; Bunruamkaew
;Murayam, 2011; Hajehforooshnia et al., 2011
;Ghahroudi Tali et al., 2012; Dhami, 2013
;Mahdavi et al., 2013; Haddadinia et al., 2014
;Ahmadi et al., 2015; Niknejad et al., 2015
&

Bagheri

;2016

al.,

et

Amirian

;Mohammadizadeh, 2016; Masoodi et al., 2016

 )Aliani et al., 2017که دربرگيرنده طيفي از شرايط ملي تا
بينالمللي بودند ،استخراج و مطابق با جدول  4ارائه شد.
برای انجام مقايسات زوجي و تعيين وابستگيهای
داخلي و خارجي بين معيارها و زيرمعيارها ،پرسشنامههايي
طراحي شد .اين پرسشنامهها بين  40نفر از کارشناسان و
خبرگان توزيع شد .سپس ارزيابي معيارها از طريق تحليل
هندسي وزنهای کارشناسي انجام شد .درنهايت برای تحليل
دادههای پرسشنامهای و ارائه اولويتبندی معيارها و
زيرمعيارها ،از نرمافزار  Super Decisionsنسخه 6.4.0
استفاده شد.
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جدول  -1معیارهای مورد استفاده پژوهشگران در حوزه طبیعتگردی متمرکز

Mahdavi et al., 2013

Ahmadi et al., 2015

Masoodi et al., 2016

Ghahroudi Tali et al., 2012

Hajehforooshnia et al., 2011

نوع خاک

*

فرسايش و لغزش

*

سنگشناسي

*

*

شيب

*

*

توپوگرافي جهت

*

خاک و
زمينشناسي

ارتفاع از سطح دريا

*

*

اجتماعي

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کاربری اراضي و مناطق سکونتگاهي (شهر -روستا)
مسير دسترسي

*

امنيت ،زيرساخت و خدمات (بهداشتي -رفاهي)

تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها
تعيين وزن هر يک از معيارها و زيرمعيارها در مدل تحليل
شبکه بر اساس مقايسههای زوجي انجام ميشود .در اين روش،
عناصر تصميم در هر يک از خوشهها براساس ميزان اهميت
آنها در ارتباط با معيارهای کنترلي دوبهدو و با استفاده از
مقياس نه عددی پيشنهادشده توسط  )4304( Saatyمقايسه
ميشوند .همچنين ،مقايسه خود خوشهها نيز بر اساس نقش و

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جاذبهها و چشماندازها (طبيعي -تاريخي -فرهنگي)

*

*

*

*

*
*

*

فاصله با سايتهای موجود
اقتصادی-

Parolo et al., 2009

منابع آب

*

*

*

Salman Mahini et al., 2009

هوايي

*
*

Haddadinia et al., 2014

منابع آب و اقليم (دما ،بارش و باد)

*

Bagheri & Mohammadizadeh, 2016

چرا)

Amirian et al., 2016

تنوع زيستي حيات وحش (تنوع ،سپر زيستگاهي و مناطق تحت

*

Aliani et al., 2017

*

*

*

*

Niknejad et al., 2015

پوشش گياهي (تراکم)

*

*

*

*

*

*

Dhami, 2013

گروه (خوشه)

Bunruamkaew & Murayam, 2011

معيار (گره -گزينه)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

تأثير آنها در دستيابي به هدف ،دوبهدو انجام ميشود .برای
اين منظور و برای مقايسه زوجي خوشهها و گزينهها نسبت به
معيار کنترلي ،ابتدا پرسشنامههايي تهيه شد و بين کارشناسان
توزيع شد .سپس ،مقدار ناسازگاری قضاوتها بررسي شد.
برای پذيرفته شدن نتايج ،مقدار ناسازگاری بايد کمتر از 4/4
باشد ( .)Saaty, 1980مدل شبکه مورد استفاده در شکل  6ارائه
شده است.
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تنوع زيستي
اقتصادی-

منابع آبوهوايي

اجتماعي

توپوگرافي

خاک و
زمينشناسي

شکل  -2مدل تحلیل شبکه مورد استفاده

تعیین اولویت هر یک از معیارها و زیرمعیارها
در اين گام ،تعيين اولويت هر يک از معيارها و
زيرمعيارها با تشکيل سوپرماتريس و تبديل آن به
سوپر ماتريس حد انجام مي شود .با اجتماع بردارهای وزن
نسبي به دست آمده از مقايسه های عناصر در هر ماتريس
در مرحله پيشين ،ماتريس ويژه ناموزون به دست مي آيد.
در ادامه ،برای به دست آمدن بردار وزن نهايي،
سوپرماتريس به طور مرتب در خود ضرب مي شود .اين
فرا يند آنقدر ادامه مي يابد تا در يک بازه قابل قبول،
ماتريسي هم گرا ايجاد شود که به اين ماتريس،
سوپرماتريس حدی مي گويند ( Saaty, 1980; Jaafari et
 .)al., 2015در نهايت ،با گرفتن ميانگين هندسي از
وزن های به دست آمده از پرسش نامه های کارشناسان،
وزن نهايي گزينه ها تعيين شد.
تلفیق و تحلیل نتایج
در گام بعد ،تلفيق مکاني و نقشه سازی معيارهای
تعديل شده به دست آمده از فرآيند تحليل شبکه در محيط
سامانه اطالعات جغرافيايي انجام شد .سپس ،عرصه های
مستعد توسعه طبيعت گردی در سطح جنگل خيرود
پهنه بندی شد .در اين روال ،وزن های به دست آمده از گام

پيشين ( مقايسات زوجي) به روش ترکيب خطي وزن دار
(که از مرسوم ترين شيوه های خطي ادغام نقشه ها است و
قابليت جبران بسيار زياد و ريسک متوسط دارد) استفاده
شد .در نهايت ،تحليل "تناسب عرصه های شناسايي شده"
برای توسعه تأسيسات طبيعتگردی با طبقهبندی دوباره
نقشه تناسب بر اساس توان های بيشتر از  14درصد انجام
شد و مشخصات توصيفي لکه های شناسايي شده ارائه شد.

نتایج
پس از گردآوری و شناسايي معيارهای ارزيابي،
وزن دهي و اولويتبندی معيارها مطابق با تحليل شبکه
انجام شد (جدول  .)6سپس ،تلفيق و نقشه سازی
معيارهای مناسب برای استخراج عرصه های مستعد
طبيعت گردی انجام شد .در اين گام و با توجه به عدم
وجود برخي از اطالعات مورد نياز در منطقه مورد مطالعه
(مربوط به گروه منابع آب وهوايي ،خاک و زمين شناسي و
اقتصادی -اجتماعي) ،وزن های نرمال شده (جدول )6
بازبيني شد .بر اين اساس ،نقشه اقليم و تأسيسات موجود
(به دليل عدم وجود اطالعات و آمايش اقليمي مشابه در
مقياس منطقه) ،نوع خاک و همچنين امنيت و زيرساخت
منطقه حذف و وزن های مربوطه در زيرگروهها ادغام شد.
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مطابق با توابع فازی ارائه شده در جدول  3اقدام شد.
همچنين ،آماره های توصيفي مربوط به لکه های
شناسايي شده نيز استخراج شد (جدول .)4

در نهايت ،نقشه های 44گانه مورد نياز برای تعيين
عرصه های مستعد توسعه آماده سازی و ادغام شدند
(شکلهای  3و  .)4برای استانداردسازی نقشهها نيز

جدول  -2اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی توسعه طبیعتگردی
گروه (خوشه)

وزن گروه

تنوع زيستي

4/44

منابع آبوهوايي

4/64

خاک و زمينشناسي

4/44

توپوگرافي

4/43

اقتصادی -اجتماعي

4/45

معيار (گره -گزينه)

وزن معيار

وزن نرمالشده

پوشش گياهي (تراکم)

4/04

4/44

حيات وحش (تنوع ،سپر زيستگاهي و مناطق تحت چرا)

4/64

4/43

اقليم (دما ،بارش و باد)

4/42

4/44

منابع آب سطحي

4/04

4/46

نوع خاک

4/33

4/44

فرسايش و لغزش

4/41

4/46

سنگشناسي

4/64

4/44

شيب

4/05

4/44

جهت

4/42

4/44

ارتفاع از سطح دريا

4/43

4/44

فاصله با تأسيسات موجود

4/44

4

کاربری اراضي و مناطق سکونتگاهي (شهر -روستا)

4/64

4/44

مسير دسترسي

4/44

4/42

امنيت ،زيرساخت و خدمات (بهداشتي -رفاهي)

4/44

4/45

جاذبهها و چشماندازها (طبيعي -تاريخي -فرهنگي)

4/54

4/63
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جدول  -3توابع عضویت مورد استفاده برای نرمالسازی نقشهها ()Salman Mahini et al., 2009; Amirian et al., 2016; Aliani et al., 2017
رديف

عامل

4

تراکم پوشش گياهي

6

زيستگاه حيات وحش

3

منابع آب سطحي

4

صفر تا پنج درصد معادل صفر ،پنج تا  44درصد معادل صفر تا  44 ،655تا  24درصد
معادل  24 ،655تا  04درصد معادل  655تا صفر و بيشتر از  04درصد معادل صفر
صفر تا  544متر معادل صفر 544 ،تا  4444متر معادل صفر تا  655و بيشتر از 4444
متر معادل 655
صفر تا  54متر معادل صفر 54 ،تا  544متر معادل صفر تا  544 ،655تا  6444متر
معادل  655تا صفر و بيشتر از  6444متر معادل صفر

زمينشناسي (گسل و

صفر تا  544متر معادل صفر 544 ،تا  4544متر معادل صفر تا  655و بيشتر از 4544

سنگ بستر)

متر معادل 655

5

شيب

2

جهت

1

ارتفاع از سطح دريا

0

روستاهای موجود

3

مسير دسترسي

44

مطلوبيت

صفر تا  45درصد معادل  45 ،655تا  54درصد معادل  655تا صفر و بيشتر از 54
درصد معادل صفر
جهت شرقي معادل  ،655جهت شمالي معادل  ،644بدون جهت معادل  ،454جهت
غربي معادل  444و جهت جنوبي معادل 54
صفرتا  444متر معادل صفر تا  444 ،655تا  4544متر معادل  4544 ،655تا 6544
متر معادل  655تا صفر و بيشتر از  6544معادل صفر
صفرتا  654متر معادل صفر 654 ،تا  5444متر معادل  655تا صفر و بيشتر از 5444
متر معادل صفر
صفرتا  454متر معادل صفر 454 ،تا  344متر معادل صفر تا  344 ،655تا  5444متر
از  655تا صفر و بيشتر از  5444متر معادل صفر

جاذبهها و

صفرتا  34متر معادل صفر 34 ،تا  54متر معادل صفر تا  54 ،655تا  6444متر معادل

چشماندازهای طبيعي

 655تا صفر و بيشتر از  6444متر معادل صفر

شکل و نوع تابع عضويت
ذوزنقهای نامتقارن
افزاينده– خطي يکنواخت

ذوزنقهای نامتقارن
افزاينده– خطي يکنواخت
کاهنده– خطي يکنواخت

گسسته

ذوزنقهای نامتقارن

ذوزنقهای نامتقارن

ذوزنقهای نامتقارن
کاهنده– خطي يکنواخت
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شکل  -3معیارهای شناسایی عرصههای مناسب طبیعتگردی .در این نقشه حرفهای الف تا ی معرف این الیهها هستند :الف) شاخص
پوشش گیاهی ،ب) پراکنش حیات وحش ،ج) منابع آب ،د) زمینشناسی ،ه) شیب ،و) جهت ،ز) ارتفاع ،ح) فاصله از مناطق روستایی ،ط)
فاصله از جادهها و ی) فاصله از جاذبههای اکوتوریستی منطقه .سطوح قرمز نشاندهنده مطلوبیت حداکثری و سطوح سبز مطلوبیت
حداقلی هستند.

شکل  -4نتایج نقشهسازی مطلوبیت منطقه (حرفهای الف و ب بهترتیب معرف نقشه مطلوبیت طبقهبندیشده منطقه و پهنههای
شناساییشده هستند .بر این اساس 11 ،هکتار از وسعت منطقه ( 0/13درصد) در طبقه با مطلوبیت کم 1116 ،هکتار ( 00/44درصد) در
طبقه با مطلوبیت متوسط و  1161هکتار ( 16/36درصد) در طبقه با مطلوبیت زیاد قرار گرفت.
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جدول  -4آمارههای توصیفی مربوط به عرصههای مناسب توسعه طبیعتگردی (درصد تناسب)
کد

مساحت (هکتار)

مد

انحراف از ميانگين

دامنه نوسان

ميانگين

بيشينه

کمينه

44

23/33

4/14

4/45

4/66

4/04

4/36

4/14

42

46/46

4/16

4/44

4/6

4/0

4/34

4/16

6

62/13

4/23

4/43

4/41

4/10

4/02

4/23

45

65/44

4/20

4/43

4/41

4/13

4/05

4/20

66

64/46

4/23

4/44

4/66

4/13

4/34

4/23

2

42/30

4/23

4/43

4/40

4/13

4/01

4/23

41

42/63

4/23

4/44

4/43

4/13

4/01

4/23

4

44/26

4/23

4/44

4/64

4/13

4/3

4/23

44

3/04

4/16

4/43

4/44

4/10

4/04

4/16

3

0/24

4/13

4/44

4/42

4/0

4/00

4/13

64

1/63

4/13

4/43

4/44

4/10

4/04

4/13

بحث
توسعه طبيعتگردی بهعنوان يکي از پردرآمدترين صنايع
عصر حاضر ،نيازمند ارزيابي ،برنامهريزی و مديريت منطبق
با توسعه پايدار است ( .)Mahdavi et al., 2013بر اين
اساس ،اتخاذ رويکردی که رفاه و سالمت اقتصادی و
اجتماعي و همچنين بومسازگانهای طبيعي را تضمين کند،
در اولويت است ( .)Niknejad et al., 2015از مهمترين
ملزومات حوزه گردشگری و طبيعتگردی پايدار ،شناسايي
ضوابط و معيارهای مناسب و مؤثر بر پهنهگزيني اين فعاليت
است .در پژوهش پيشرو مطابق با روششناسي مطرحشده،
به شناسايي ،ارزيابي و اولويتبندی معيارهای مؤثر بر
استقرار تأسيسات طبيعتگردی متمرکز با کاربرد فرآيند
تحليل شبکه و استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي در
مکانيابي نقاط استقرار پرداخته شد.
از مهمترين مؤلفههايي که پژوهشگران بهعنوان معرف
گردشگری استفاده کردهاند ،ميتوان به معيارهای تنوع
زيستي (تراکم پوشش گياهي و تنوع حيات وحش) ،منابع
آبوهوايي (اقليم ،دما ،بارش و منابع آب) ،خاک و
زمينشناسي (نوع خاک ،فرسايش و لغزش و سنگشناسي)،

توپوگرافي (شيب ،جهت و ارتفاع) و اقتصادی -اجتماعي
(وضعيت سايتهای موجود ،کاربری اراضي ،مسيرهای
دسترسي و زيرساختهای امنيتي -رفاهي -بهداشتي) و
جاذبهها و ساير چشماندازهای طبيعي -تاريخي -فرهنگي
اشاره کرد .با عنايت به اينکه در مورد تنوع معيارها ،بخش
عمدهای از مطالعات انجام شده از گروه مؤلفههای
آبوهوايي بهره برده و از نظر اهميت گروه معيارها در
وزندهي نهايي نيز مؤلفههای مرتبط با معيارهای اقتصادی-
اجتماعي بيشترين اهميت را داشتهاند ،در پژوهش پيشرو از
اين موارد بهمنظور استقراريابي استفاده شد و بسيار سودمند
بود .از مهمترين نکات مکانيابي عرصههای تفرجي درنظر
گرفتهشده توسط ساير پژوهشگران ميتوان به نوع طبقهبندی
و تلفيق نقشهها اشاره کرد .در اين راستا بعضي پژوهشگران
در مرحله اول ،گسستهسازی و تهيه طبقههای گسسته
تناسب از منطقه را بر اساس مدلهای آمايشي انجام داده و
در گام بعدی برای هر معيار و زيرمعيار نقشههای گسسته
مربوطه را تهيه کردهاند ( Bunruamkaew & Murayam,
،)2011; Mahdavi et al., 2013; Niknejad et al., 2015
در حاليکه با اعتقاد به اينکه گسستهسازی و افزايش
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پيچيدگي در فرآيند آمايش و مکانيابي عرصههای تفرجي
(با در نظر گرفتن خطاهای منظم و تصادفي ديگر) منجر به
افزايش پيچيدگي سيستم ميشود ،نقشههای فازی بهعنوان
منبعي کامل و مبنای تهيه و تلفيق عرصههای مستعد توسعه
تفرجي مطرح هستند ( Parolo et al., 2009; Salman
.)Mahini et al., 2009; Hajehforooshnia et al., 2011
يکي ديگر از مهمترين نکتههای مکانيابي طبيعتگردی
متمرکز ،اعداد و ارقام متفاوت در نظر گرفتهشده توسط
پژوهشگران است ،بهطوریکه در يک نمونه فاصله تا
مسيرهای دسترسي در حدود چند ده کيلومتر
( ،)Bunruamkaew & Murayam, 2011در حد کيلومتر
( ;Mahdavi et al., 2013; Niknejad et al., 2015
 )Amirian et al., 2016در نظر گرفته شده است .بر اين
اساس ،استاندارد مشخصي وجود ندارد و فقط با توجه به
وضعيت منطقه و طيف تفرجهای مورد انتظار ميتوان اين
کميتها را مشخص کرد (به سبک کارشناسي) .بنابراين ،در
پژوهش پيشرو با مطالعه پژوهشهای خارجي و داخلي
مشابه با منطقه مورد مطالعه و تبادل نظر کارشناسي،
استانداردهای الزم مشخص شد .از وجوه تمايز ديگر
پژوهشهای انجامشده ،رتبهبندی سايتهای موجود
(بهعنوان گزينههای سيستم) بر اساس معيارهای کارشناسي
است که در شکل  3نشان داده شده است .در اين زمينه،
 Haddadiniaو همکاران ( )6444و  Bagheriو
 )6442( Mohammadizadehنيز عرصههای مورد مطالعه
خود را با معيارهای طبيعتگردی الويتبندی کردند .در
خصوص يافتههای مرتبط با معيارهای مورد استفاده (شيب)،
بيشترين مطلوبيت هر منطقه برای توسعه فيزيکي در
طبقههای شيب کمتر از  45درصد تأمين ميشود .در اين
پژوهش نيز بيشتر از نيمي از منطقه دارای شيب قابل قبول
برای توسعه شناخته شد .اين در حالي است که عمده
پراکنش شيبهای مناسب در بخش شمال تا شمال شرقي
منطقه ديده ميشود .در خصوص معيار جهت ،بهطور معمول
جهتهای شمالي و شرقي برای تفرج تابستانه و جهتهای
جنوبي و غربي برای تفرج زمستانه مناسب هستند .با توجه
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به وسعت منطقه مورد مطالعه ،هر چهار جهت اصلي بهوفور
و با نسبت مشابه ،اما با پراکنش تصادفي مشاهده شد که
نشاندهنده توان منطقه برای تفرج تابستانه و زمستانه است.
در خصوص معيار ارتفاع ،نظر به اينکه مناسبترين ارتفاع
برای فعاليتهای تفرجي بين  4444تا  4544متر است و نيز
با توجه به اينکه منطقه مورد مطالعه اين پژوهش ،بخش
کوهستاني جنگل بود ،بنابراين بخش محدودی از بخشهای
شمال غربي و جنوب شرقي منطقه در محدوده ارتفاعي
مناسب برای توسعه قرار نگرفت .در خصوص معيار منابع
آبي ،بخشهای عمده و واجد توان بسيار زياد از منظر منابع
آبي فقط در بخشهای شمالي منطقه ديده شدند .دليل اين
امر ،نزديکي و تراکم زياد شاخآبههای فرعي رودخانه در
داخل منطقه (با در نظر گرفتن حريم محيط زيستي) است .بر
اين اساس ،در جایجای گستره منطقه ،امکان استقرار
سايتهای با وسعت کوچک تا متوسط فراهم است.
در خصوص معيار مسيرهای دسترسي ،واضح است که
شبکه حملونقل سطح تقاضای تفرجي را افزايش ميدهد.
الزم به توضيح است که با توجه به کوهستاني و بکر بودن
منطقه ،جادههای جنگلي احداثشده با حجم تردد مشخص
در سال ،قابليت مناسبي را برای دسترسي گردشگران به اين
منطقه فراهم کردهاند .در خصوص معيار جاذبهها و
چشماندازها ،در منطقه مورد مطالعه جاذبههايي مانند آبشار،
غار ،چشمه و مناظر زيبا در ارزيابي توان طبيعتگردی
منطقه درنظر گرفته شدند .بر اين اساس ،قطعههای مستعد
توسعه تفرجي از منظر جاذبه تفرجي در محدوده مرکز،
شمال و غرب منطقه قرار داشتند .در مورد معيار پوشش
گياهي ،بهعنوان يکي از مهمترين شاخصهای جذب
گردشگر ،در حدود  35درصد وسعت کل منطقه واجد
پوشش بسيار مناسب برای توسعه طبيعتگردی شناخته شد.
در خصوص معيارهای خاک و زمينشناسي (فرسايش و
لغزش) ،بخش عمدهای از منطقه فاقد توان الزم برای توسعه
طبيعتگردی شناخته شد (بهاستثنای بخشهايي از شمال و
جنوب منطقه) .در مورد معيار تنوع زيستي و حيات وحش،
اين معيار نيز بهعنوان يکي معيارهای مهم در جذب گردشگر
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، بر اين اساس.توسط پژوهشگران ديگر استفاده شده است
بيشتر بخشهای منطقه (بهجز بخشهای مرکزی) بهخصوص
بخش جنوبي منطقه از توانايي مناسبي برای ارائه خدمات
 در رابطه با معيار.تنوع زيستي به گردشگران برخوردار بود
 بهتقريب بيشتر نقاط منطقه واجد شرايط،کاربری اراضي
 الزم به توضيح است که.مذکور در معيار مذکور بود
Ghahroudi Tali et al., 2012; ( معيارهای اقليمي ديگر
 امنيت و زيرساختي،)Ahmadi et al., 2015
) وHajehforooshnia et al., 2011; Dhami, 2013(
) نيز درParolo et al., 2009( وضعيت سايتهای موجود
 اما بهدليل عدم وجود،پژوهشهای ديگر بهکار برده شدهاند
،اين اطالعات و نقشههای مورد نياز در پژوهش پيشرو
.وارد تجزيه و تحليل و فرآيند نقشهسازی نشدند
 تالشي برای،رويکرد مورد استفاده در اين پژوهش
تحقق دو اصل حفاظت و توسعه در سطوح منابع طبيعي
 بنابراين اميد است که نتايج بهدست آمده،(جنگلها) بود
برای ارتقای کمي و کيفي منابع طبيعي بهويژه محيط زيست
 بهطور کلي ميتوان.واقع در جنگل خيرود استفاده شود
مطالعه پيشرو را بهعنوان بستری مناسب برای مديران و
پژوهشگراني که بهدنبال کاربردهای همزمان حفاظت و
 کاهش مداخالت،بهرهبرداری از منابع طبيعي و محيط زيست
،انساني در طبيعت و ارتقای ارزشهای تنوع زيستي هستند
 اين مطالعه گامي پويا بهسوی، بر اين اساس.معرفي کرد
.مکانيابي با اهداف متفاوت است
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Abstract
Nowadays development of ecotourism is amongst the most profitable industries that requires
prudent evaluation, planning, and management based on the sustainable development
sterategies. Hence, adopting an approach that guarantees the social well-being and the health of
natural ecosystems is a priority for tourism management. This research was conducted with the
aim of locating intensive ecotourism sites. The executive steps of this research include 1)
selecting the criteria by literature review, 2) prioritizing the criteria using the analytic network
process (ANP) (in form of paired expert comparisons), 3) mapping the criteria by defining fuzzy
membership functions, 4) integrating maps using the weighted linear composition and 5)
delimiting the areas with proper capacity for the development. Accordingly, the identification
and prioritization of the effective criteria on the development of ecotourism from the point
views of "the variety of criteria used" and "weight or importance of criteria" were investigated.
In the variety section of the criteria used in the previous works, the climatic (available in 67% of
studies) and the socioeconomic (45% normal weight) components were the most important
criteria. In terms of developable areas, 22 ecotourism sites with the total area of 266 hectares
and an average suitabiliy of 78% were identified in the Kheyroud experimental forest in
Mazandaran province. The outcome of the criteria and their weights as well as the maps
produced from this research can be used as a guideline for the ecotourism managers.
Keywords: Fuzzy membership functions, multi-criteria decision making, zoning, weight of
criteria.

