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 چکیده

 از يکي عنوان به توان مي را گردی طبيعت ويژه به و گردشگری شده ريزی برنامه توسعه پايدار، توسعه اهداف به دستيابي راستای در
 تضمين و سالمت حفظ با همراه ذينفع جامعه آسايش و رفاه وضعيت درنظر گرفتن بنابراين،. کرد مطرح درآمدزا های گزينه ترين مهم

گردی  طبيعتهای   سايت يابي مکانبا هدف  رو پيش پژوهش. است گردشگری پايدار مديريت ملزومات از اکوسيستم يندهآ عملکرد
( 6منابع،  مرور از طريق معيارها انتخاب( 4از:  ندبود عبارت پژوهشاجرايي اين  یها گام. انجام شد در جنگل خيرود نوشهر متمرکز

 توابع با تعيين معيارها سازی  نقشه( 3، (زوجي کارشناسي مقايسات قالب در) شبکه تحليل فرآينداستفاده از  با معيارها بندی يتاولو
و  ييشناسا اساس،اين  بر .توسعه مستعد های  عرصه بندی  پهنه( 5و  دار وزن خطي کاربرد ترکيب با ها  نقشه تلفيق( 4فازی،  عضويت

 بررسي "يارهامع يتاهم ياوزن " و "مورد استفاده يارهایتنوع مع" دو جنبهاز ردی گ طبيعتبر توسعه  مؤثر يارهایمع یبند  يتاولو
 يارهایمرتبط با مع های مؤلفه   يزن يارهاو در بخش وزن مع ييوهوا آب های مؤلفه  ، مورد استفاده يارهای. در بخش تنوع معشد

درصد( در  43/4هکتار از وسعت منطقه ) 44در بخش شناسايي عرصه های مستعد، . داشتندرا  يتاهم يشترينب ياجتماع -یاقتصاد
درصد( در طبقه با مطلوبيت  33/43هکتار ) 4535طبقه با مطلوبيت متوسط و درصد( در  41/04هکتار ) 2243طبقه با مطلوبيت کم، 

 معيارهای خروجي زياد  قرار گرفت. الزم به توضيح است که سايت های گردشگری نيز در پهنه با مطلوبيت زياد گزينش شدند.
کار  به يرانمد یبرا ييراهنما عنوان بهتواند   يم پژوهش ينا در شده يهته یها  نقشه ينهمچن و شده يکارشناس يلتعد های وزن ،مستخرج
 .دنبرده شو
 

 .وزن معيارهاتوابع عضويت فازی،  چندمعياره، گيری  تصميم بندی، پهنه: یدیکل های  واژه

 

 مقدمه
 ايعصن ينبزرگتر از يکي عنوان به گردشگری صنعت

 سال در که طوری به ،شود  يم محسوب جهان در تجاری
 تمبادال يا ناخالص توليد کل از درصد 6/44 معادل 6442

 .(WTTC, 2017) داد اختصاص خود به را المللي ينب
 است يعتطب بر يمبتن گردشگری انواع ازجملهگردی  طبيعت

 موضوع يک عنوان به نظران صاحب نزد يراخ دهه دو يط که
 توجه قابل يتياهم ،يدارپا توسعه به يدنرس یبرا چندارزشي
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 از يکي عنوان به يرانا (.Niknejad et al., 2015) است يافته
 از جهان در يمياقل تنوع ينتريشب دارای کشور پنج
 برخوردارگردی  طبيعت توسعه یبرا زيادی ياربس یها  يتمز

 توسعه ينهزم در که ييها  يريتمد سوء ييسو از .است
 ينيع شواهد است، انجام شده جهان سراسر درگردی  طبيعت

 را يمحل جوامع فرهنگ و سازگان بوم به صدمات از يادیز
 يجادا یبرا ،بنابراين .(Pasape et al., 2015) دهد  يم نشان
 یاجرا در يلتسه نيز و مطلوب و معقول يتوازن

 خصوص هب يعيطب مناطق در که است الزمگردی  طبيعت
 يارهاييمع ،گردی طبيعت در اصلي قطب عنوان هب ها  جنگل
 حفظ یبرا منطقه آن بر حاکم يطشرا و يتوضع با مطابق

 کردن برطرف ضمن تا شود استفاده و ينتدو ،يداریپا
 که کرد حفظ آنرا ای گونه به   ،گردشگران يتفرج يازهاین
 & Zarabadi) شوند مند  بهره آن از بتوانند يزن يندگانآ

Abdollah, 2014.)  
 هر با سازگار يریگ  يمتصم روند يک به يابي دست یبرا

 یبرا ياصول يهماهنگ يجادا توسعه، و حفاظت هدف دو
 يزیر  برنامه در قدم يناول است. یضرور اين دو هدف يوندپ

 آن استقرار برای يطمح توان يينتع ،يتيفعال هر استقرار برای
 توان يابيارز برای (.Pasape et al., 2015) است يتفعال
 انواع توسعه منظور به ينسرزم يلپتانس و يشناخت  بوم

 McHarg يابداع يستميس روش از که هاست سال ها  کاربری
 منطق بر روش اين اساس شود.  مي ستفادها( 4323)

 یبند طبقه و مکاني اطالعات های يهال گذاری هم روی
 در جديدتر اقدام است. شده بنا کيفي های طبقه به سرزمين

 ،ياضير های  مدل از استفاده شامل ينسرزم يشآما فرآيند
 توان يابيارز در يمراتب سلسله يلتحل فرآيند يریکارگ به

 و مؤثر معيارهای ينسب يتاهم و وزن يينعت ،يشناخت  بوم
 جغرافيايي اطالعات سيستم محيط در نتايج سازی  پياده
 ساختار ،کاربرد سهولت و ياربس يایمزا وجود با است.
 را يواقع يایدن مسايل يبعض لح امکان يمراتب هسلسل

 سطح يک در که يارهاييمع که موارد يبعض در و دهد  ينم
 وجود يوابستگ ها آن ينب و يستندن هم از مستقل ،دارند قرار
 & Yüksel) يستن يقدق يليخ مزبور روش ،دارد

Dağdeviren, 2007.) ،برای اين منظور Saaty (4333) 
 يک داشتن با که داد يشنهادپ را ای  شبکه يلتحل فرآيند

 را يمراتب سلسله روش ضعف نقاط تواند مي ای  شبکه ساختار
 ابزاری ياييجغراف اطالعات امانهس سويي، از کند. طرفبر
 يابيارز و ينسرزم يشآما های  يلتحل در قدرتمند ياربس

 يبانيپشت يستمس يک عنوان به . اين سامانهاست ينسرزم
را افزايش  کار سرعت و دقت تواند  يم يمکان گيری يمتصم
 يقتلف ينبنابرا ،بکاهد ينسرزم يابيارز های  ينههزاز  و دهد

 يایمزا ،ای  شبکه يلتحل و ياييجغراف اطالعات سامانه
 ها  يابيارز و ها  کاربری انواع برای بندی  پهنه منظور هب ياریبس

 به وابسته یها  يتفعال يهکل يزیر  برنامه برای توان  يم و دارد
  برد. هبهر آن از مکان

گردی  طبيعت برای ينسرزم يلپتانس يابيارز با رابطه در
 Lozano-Oyola است. انجام شده متعددی مطالعات ،تفرج و
را  پايدار گردشگری های  شاخص (6446) همکاران و
شناسايي  فرهنگي مقاصد در یزير برنامه ابزار عنوان به

 قابليت به توان يم مذکور پژوهش کاربردی نتايج از .کردند
 یبند فرمول (4 در: ترکيبي نمايه و ها  شاخص سيستم استفاده

 راهبردهای تعريف (6 ،یا منطقه مقياس در عملياتي طرح
 یگذار هيپا (3 و اهداف به رسيدن منظور به مدت کوتاه

 Baitalik و Samanta .کرد اشاره هدف ارزيابي یها وهيش
های  سايت يابي مکان به هند بانکورای در نيز (6445)

 عوامل . اين پژوهشگرانپرداختندگردی  مناسب طبيعت
 تراکم سرزمين، کاربری همراه به آبي منابع و توپولوژی

. کردند معرفي عوامل ترين مهم عنوان به را ها  جاده و جمعيت
Bhaya و Chakrabarty (6442) سامانه از استفاده با 

 توسعه بالقوه توان دارای های  سايت ،جغرافيايي اطالعات
  کردند. شناسايي بنگال غرب در راگردی  طبيعت

 (6443) همکاران و Mahdaviهای داخلي،  در پژوهش
 يلتحل از استفاده بارا گردی  طبيعت توسعه مستعد ينواح

 مذکور، پژوهش در .ارزيابي کردند يرانا غرب در ای  شبکه
 منابع از فاصله ها آن ينتر مهم که شد برده کار به يارمع 44

 Niknejad  .بودند يبش و ياراض یکاربر ،پوشش نوع ي،آب
 بارا گردی  طبيعت توسعه مستعد مناطق (6445) همکاران و
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 .تعيين کردند آباد خرمشهر  در شبکه تحليل روش از استفاده
 ها آن ينتر مهم که شد استفاده يارمع 44 پژوهش ينا در
 ييشناسا ارتفاع و بارش اندازه ي،آب منابع از فاصله ترتيب به

 يریگ  يمتصم يکردرو (6445) همکاران و Ahmadi .ندشد
 مستعد مناطق توسعه و ييشناسا منظور را به چندمعياره

 يارمع نه بين از مطالعه اين در .کار بردند بهگردی  طبيعت
 و يرساختز ياهي،گ پوشش نوع ي،فرع های طبقه و ياصل
 Hashemkhani Zolfani .را داشتند يتاهم يشترينب ،يماقل
 کاربردهای از يجامع منابع مرور (6445) همکاران و

 نشريه 41 از مقاله 431 ه وداد انجام پايدار گردشگری
 یبند دسته را 6443 تا 4333 یها سال شده بين چاپ علمي
 برشمردن به توان يم پژوهش اين نتايج ترين مهم از .کردند

 ،گردشگری اقتصاد های  حوزه در تحقيقاتي های  پتانسيل
 بحران، مديريت روستايي، گردشگری زيرساخت،

 .کرد اشاره فرهنگ و اکولوژی اقليم، تغيير ،گردی طبيعت
Zarei بارا  بهينه گردشگری های  سايت (6442) همکاران و 
 چهارچوب يک هئارا برای فازی TOPSIS و ANP کاربرد

 جزيره ساحلي مناطق يکپارچه مديريت منظور به ارزيابي
 معيارهای دهي وزن پژوهش مذکور، در .انتخاب کردند قشم

 فرآيند مبنای بر یگرد عتيطب مستعد یها عرصه شناسايي
 لآ  ايده گزينه مبنای بر ها  عرصه یبند تياولو و شبکه تحليل
 به توان يم شده شناسايي معيارهای ترين مهم از شد. انجام

 های  زيستگاه تفرجي، یها ارزش تسهيالت، مجاورت
 محيط های  آلودگي اکولوژيکي، حساس مناطق ساحلي،
 خاک، وضعيت فرهنگي، های  جلوه توپوگرافي، اقليم، زيست،
 و Amirian  .کرد اشاره سرزمين کاربری و وحش حيات

 مستعد مناطق ييشناسا بر مؤثر يارهایمع (6442) همکاران
 بين از را تحليل کردند. ايران يابانيب مناطق در یگرد  يعتطب

 يرمعيارهایز ،در پژوهش مذکور يبررس مورد يارمع 43
 داشتند. را يتاهم يشترينب ياهيگ پوشش یکاربرو  يماقل

Bagheri و Mohammadizadeh (6442) یها  جاذبه 
 کاربرد بارا  يرانا جنوب در جاسک شهرستانگردی  طبيعت
 ينا در .بندی کردند رتبه يارهچندمع يریگ  يمتصم روش

 پوشش آب، منابع يشنهادی،پ يارمع 43 بين از ،پژوهش

 را يتاهم يشترينب يانسان یها  گاه سکونت از فاصله و ياهيگ
 یبرا ينسرزم توان (6441) همکاران و Aliani داشتند.
ارزيابي  یا  شبکه يلتحل کاربرد با را گردشگری توسعه
 يارمع 64 مجموع ازنشان داد که اين پژوهش نتايج  کردند.
 یکاربر و آب منابع يستي،تور یها جاذبه ي،بررس مورد
  .را داشتند يتاهم يشترينب ،ياراض

 يارهایمع دامنه نيز و مذکور های پژوهش يجنتا بر اساس
 پژوهش يشناس  روش ،گردی طبيعت يابيارز برای موجود

 گيری  شکل در اهميت زئحا نکته گرفت. شکل رو پيش
 از يدارپا استفاده یفضا ترسيم چگونگي ،رو پيش پژوهش

 (يرودخ )جنگل مطالعه مورد منطقه منابع و ها  فرصت يفط
 يتفرج فرصت از که شد سعي روال ينا در .بود

 جنگل یبردار  بهره با یمواز يکردیرو عنوان بهگردی  طبيعت
 همافر و اقتصادی نيازهای به پاسخ ضمن تا شود استفاده

 های  طرح استراحت زمان در جنگل اقتصادی عوايد کردن
 را طبيعي منابع از حفاظت و سازگاری امر بتوان داری جنگل

 پژوهش بين عمده یها  تفاوت از بنابراين ،کرد محقق نيز
 ينهم به توان  يم يزن ديگر مشابه های پژوهش با رو پيش

 اشاره ييريتمد تعارضات و يازن رفع در يياجرا ضرورت
 یا  شبکه يلتحل فرآيند یمبنا بر و اساس اين بر .کرد

 و يارهامع يانم متقابل يوابستگ يبررس يي)توانا
 یها  عرصه توسعه برای مناسب یيارهامع ،(يرمعيارهاز

 و يابيارز يي،شناسا متمرکزگردی  طبيعت توسعه مستعد
 یها  هصعر بندی  پهنه ،نهايت در شد. یبند  يتاولو

انجام  ياييجغراف اطالعات سامانه يطمح در شده شناسايي
  .شد
 

 ها  مواد و روش
 مورد مطالعه منطقه

 دانشکده پژوهشي -آموزشي جنگل مطالعاتي، محدوده
 هفت در که بود )خيرود( تهران دانشگاه طبيعي منابع

 در و مازندران استان در نوشهر شهرستان شرق کيلومتری
 و شمالي 32° 44 ′تا  32° 61 ′ جغرافيايي عرض محدوده

 گرفته قرار شرقي 54° 36 ′تا  54° 43 ′ جغرافيايي طول
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 روستای به شمال از هکتاری 44444 محدوده اين است.
 جنگل به شرق از کليک، روستای به جنوب از نجارده،

 دشو  مي محدود لکماشا های  جنگل به غرب از و 42 هضحو

(Sarmadian & Jafari, 2001.) خيرود جنگل ،مجموع در 
 و رنودا بهاربن، چلير، گرازبن، ،خانه نم پاتم، بخشهفت  از

 (.4 )شکل است شده تشکيل منياسنگ
 

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

 

 پژوهش روش
يک  ،استفاده مورد روش نوع حسب بر رو پيش پژوهش

 بر اساس ،ينهمچن است. يليتحل -يفيتوص پژوهش
 یکاربرد های پژوهش دسته در هدف نوع نظر از   یبند  دسته
 حوزه کارشناسان از پژوهش یآمار جامعه .يردگ  يم قرار
 که شد يلتشکگردی  طبيعت و يستز يطمح يعي،طب منابع
مورد  جنگل مختلف یها  بخشگردی  طبيعت يتمطلوب

 امکان ينهمچن و عرصه از حفاظت مالحظات با) رامطالعه 
 بخش در .کردند برآورد (گردشگران به يرسان خدمات

 شد استفاده يابيارز یبرا یاشبکه يلتحل فرآيند از ،يتحليل
(Niknejad et al., 2015). مدل يک ابتدا راستا، ينا در 

 در مؤثر يرمعيارهایز و يارهامع هدف، با مطابق يسطح سه
 بخش در .شد طراحي جنگلي مناطق درگردی  طبيعت توسعه

 ينشگز يارهایمعزير و يارهامع به يابي دست یبرا يفي،توص
 يارهایمع از استفاده يتوضع ابتدا ،مناسب يساتتأس

 سپس شد. يبررس يعلم مراجع از مذکور دفه با گوناگون
 توسعه در جهاني و ملي تجارب از یبند جمع يک

 بر شد. یگردآور منابع مرور يوهش به متمرکزگردی  طبيعت

 ;Parolo et al., 2009) طالعهم 44 از معيارها اساس، اين

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; 

Amirian et al., 2016; Bagheri & 

Mohammadizadeh, 2016; Masoodi et al., 2016; 

Aliani et al., 2017 )تا ملي شرايط از طيفي دربرگيرنده که 
  .شد هئارا 4 جدول با مطابق و استخراج ،بودند المللي ينب

 یها  يوابستگ يينتع و يزوج يساتمقا انجام برای
 ييها  نامه پرسش يرمعيارها،ز و يارهامع بين يخارج و يداخل

 و کارشناسان از نفر 40 ها بين   نامه پرسشاين  شد. طراحي
 تحليل طريق از معيارها ارزيابيسپس  شد. يعتوز خبرگان
 تحليل برای درنهايت .انجام شد کارشناسي های  وزن هندسي

 و يارهامع یبند  يتاولو هئارا و یا  نامه پرسش یها  داده
 6.4.0 نسخه Super Decisions افزار نرم از يرمعيارها،ز

  شد. استفاده
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 متمرکز گردی طبیعتدر حوزه  پژوهشگرانمعیارهای مورد استفاده  -1 جدول

 گزينه( -معيار )گره گروه )خوشه(
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 تنوع زيستي

 * * * * * پوشش گياهي )تراکم(
 

* 
  

* 
 

* * 
 

مناطق تحت و حيات وحش )تنوع، سپر زيستگاهي 

 چرا(
 

 
* * * * 

 
* * 

   
* * 

منابع آب و 

 هوايي

 اقليم )دما، بارش و باد(
 

* 
 

* 
  

* * * * * * 
  

 * * * منابع آب
 

* * * * * * * * 
  

خاک و 

 يشناس نيزم

 * نوع خاک
 

* * * 
     

* * 
  

 * فرسايش و لغزش
     

* 
   

* * 
  

 * يشناس سنگ
  

* 
  

* 
   

* * 
  

 توپوگرافي

 * شيب
  

* 
 

* * 
   

* * * * 

 * جهت
          

* 
  

 * ارتفاع از سطح دريا
  

* 
 

* 
    

* * 
 

* 

 -اقتصادی

 اجتماعي

 موجود یها تيسافاصله با 
     

* 
        

 * روستا( -)شهر يگاه سکونتکاربری اراضي و مناطق 
 

* * * 
 

* * * * * * * * 

 * * * * مسير دسترسي
 

* * 
  

* * * * * 

 رفاهي( -امنيت، زيرساخت و خدمات )بهداشتي
 

* * * 
   

* * * * 
 

* 
 

 * فرهنگي( -تاريخي -)طبيعي اندازها چشمها و   جاذبه
 

* * * * * * * * 
 

* 
 

* 

 

 یرمعیارهاز و ارهایمع از هر یک وزن یینتع 
از معيارها و زيرمعيارها در مدل تحليل  هر يک وزنتعيين 

 ،روش يندر ا .شود  های زوجي انجام مي  مقايسه اساس برشبکه 
ها براساس ميزان اهميت   از خوشه هر يکدر  يمعناصر تصم

دو و با استفاده از  به ها در ارتباط با معيارهای کنترلي دو آن
مقايسه  Saaty (4304) شده توسطعددی پيشنهاد نهمقياس 

اساس نقش و  ها نيز بر  خود خوشهمقايسه  ،شوند. همچنين  مي

 برای. شود انجام ميدو  به هدف، دوبه يابي دستها در  تأثير آن
ها نسبت به   ها و گزينه  رای مقايسه زوجي خوشهبو  ورمنظ اين

و بين کارشناسان شد  تهيههايي   نامه پرسش ابتدا ،معيار کنترلي
. شدها بررسي   ناسازگاری قضاوت مقدار ،. سپسشدتوزيع 

 4/4از  کمترناسازگاری بايد  مقدار يج،شدن نتا يرفتهپذ برای
ه ئارا 6مدل شبکه مورد استفاده در شکل  (.Saaty, 1980باشد )

 شده است.
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 مورد استفاده شبکه تحلیل مدل -2 شکل

 

 یرمعیارهاز و ارهایمع از هر یک یتاولو یینتع
ارها و از معي هر يکتعيين اولويت  ،در اين گام

و تبديل آن به ماتريس زيرمعيارها با تشکيل سوپر
شود. با اجتماع بردارهای وزن   يماتريس حد انجام مسوپر

های عناصر در هر ماتريس   از مقايسه آمده دست بهنسبي 
آيد.   مي دست بهناموزون  يژهو، ماتريس پيشين مرحلهدر 
آمدن بردار وزن نهايي،  دست بهبرای  ،ادامه در

اين  .شود  در خود ضرب مي طور مرتب بهسوپرماتريس 
 ،يابد تا در يک بازه قابل قبول  يند آنقدر ادامه ميافر

که به اين ماتريس،  شود گرا ايجاد ماتريسي هم
 Saaty, 1980; Jaafari et) گويند  سوپرماتريس حدی مي

al., 2015 .)ميانگين هندسي از  گرفتن با ،نهايت در
های کارشناسان،   نامه از پرسش دست آمده بههای   وزن

  ها تعيين شد.  وزن نهايي گزينه
 
 نتایج یلتحل و تلفیق

سازی معيارهای   تلفيق مکاني و نقشه ،در گام بعد
تحليل شبکه در محيط  فرآينداز  دست آمده به شده تعديل

های   عرصه ،شد. سپسسامانه اطالعات جغرافيايي انجام 
در سطح جنگل خيرود گردی  طبيعتمستعد توسعه 

گام از دست آمده  بههای   وزنشد. در اين روال،  بندی پهنه

 دار وزنترکيب خطي  روش به (مقايسات زوجيپيشين )
و است  ها نقشهخطي ادغام  های يوهش ينتر مرسوم)که از 

( استفاده داردمتوسط و ريسک  زيادبسيار قابليت جبران 
 "شده ييشناسا های  عرصه تناسب" يلتحل ،نهايت در .شد

 دوباره یبند طبقه باگردی  طبيعت يساتتأستوسعه  برای
 انجام درصد 14 ازبيشتر  های  نقشه تناسب بر اساس توان

 .شد هئارا شده شناسايي های  لکه توصيفي مشخصات وشد 
 

 نتایج
پس از گردآوری و شناسايي معيارهای ارزيابي، 

معيارها مطابق با تحليل شبکه  بندی يتاولوو  دهي وزن
 یساز  و نقشه تلفيق ،پسس .(6)جدول  شدانجام 

مستعد  یها  عرصهاستخراج  برایمناسب  معيارهای
عدم  به توجهبا  وگام  ينا در. انجام شدگردی  طبيعت
 مطالعه مورد منطقه در يازاز اطالعات مورد ن يبرخ وجود

و  شناسي ينزمخاک و  يي،وهوا گروه منابع آب به مربوط)
( 6 جدول) شده نرمال های  وزن ،(ياجتماع -صادیاقت

موجود  يساتتأسو  يماساس، نقشه اقل ين. بر اشد ينيبازب
مشابه در  يمياقل يشامعدم وجود اطالعات و آ دليل به)

 يرساختو ز يتامن ينمنطقه(، نوع خاک و همچن ياسمق
. شد ادغام   ها يرگروهز در مربوطه های  وزنمنطقه حذف و 

 وهواييآب منابع

 زيستي تنوع

 -اقتصادی

 اجتماعي

 توپوگرافي
 و خاک

 شناسيزمين
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 يينتع یبرا يازگانه مورد ن44 های  نقشه ،نهايت در
ادغام شدند  و یساز  آمادهمستعد توسعه  یها  عرصه

ها نيز برای استانداردسازی نقشه(. 4و  3 یها شکل)

 اقدام شد. 3فازی ارائه شده در جدول مطابق با توابع 
 یها  لکهبه  مربوط يفيتوص یها  آماره ،همچنين

 . (4)جدول  شد استخراج نيز شده ييشناسا
 

 گردی طبیعتتوسعه  یابیارز یرمعیارهایو ز یارهامع بندی یتاولو -2 جدول

 شده نرمالوزن  وزن معيار گزينه( -معيار )گره وزن گروه گروه )خوشه(

 44/4 يستيتنوع ز
 44/4 04/4 )تراکم( ياهيپوشش گ

 43/4 64/4 (چرا تحت مناطقو  يستگاهيز سپر)تنوع،  وحش اتيح

 64/4 ييوهوا منابع آب
 44/4 42/4 (باد و بارش)دما،  مياقل

 46/4 04/4 يمنابع آب سطح

 44/4 يشناس نيزمخاک و 

 44/4 33/4 نوع خاک

 46/4 41/4 لغزش و شيفرسا

 44/4 64/4 يشناس سنگ

 43/4 يتوپوگراف

 44/4 05/4 بيش

 44/4 42/4 جهت

 44/4 43/4 ايارتفاع از سطح در

 45/4 ياجتماع -یاقتصاد

 4 44/4 موجود ساتيتأسفاصله با 

 44/4 64/4 روستا( -)شهر يگاه سکونتو مناطق  ياراض یکاربر

 42/4 44/4 يدسترس ريمس

 45/4 44/4 (يرفاه -ي)بهداشت خدمات و رساختيز ت،يامن

 63/4 54/4 (يفرهنگ -يخيتار -يعي)طب اندازها چشمو  ها جاذبه
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 (Salman Mahini et al., 2009; Amirian et al., 2016; Aliani et al., 2017) ها  نقشه یساز نرمال برای استفاده مورد عضویت توابع -3 جدول

 يتشکل و نوع تابع عضو يتمطلوب عامل يفرد

 تراکم پوشش گياهي 4
 درصد 24تا  44، 655صفر تا معادل  درصد 44پنج تا معادل صفر،  درصد صفر تا پنج

 صفرمعادل  درصد 04 ازبيشتر و  صفر تا 655 معادل درصد 04تا  24، 655 معادل
 متقارننا   یا ذوزنقه

 زيستگاه حيات وحش 6
 4444از بيشتر و  655صفر تا  معادلمتر  4444تا  544صفر،  معادل متر 544صفر تا 

 655معادل  متر
 يکنواخت يخط –افزاينده

 سطحي منابع آب 3
متر  6444تا  544، 655 تا صفر معادلمتر  544تا  54 صفر، معادل متر 54صفر تا 

 متر معادل صفر 6444از بيشتر و تا صفر  655 معادل
 متقارننا   یا ذوزنقه

4 
و )گسل  شناسي ينزم

 (بستر سنگ

 4544 ازبيشتر و  655صفر تا معادل  متر 4544تا  544 صفر، معادل متر 544صفر تا 

 655 معادل متر
 يکنواخت يخط –افزاينده

 شيب 5
 54 ازبيشتر و  صفر تا 655 معادل درصد 54تا  45، 655 معادل درصد 45صفر تا 

 صفر معادل درصد
 يکنواخت يخط –کاهنده

 جهت 2
جهت ، 454 معادل جهت بدون، 644 معادل شماليجهت ، 655 معادل شرقي جهت

 54 معادل جنوبيجهت  و 444 معادل غربي
 گسسته

 دريا سطح از ارتفاع 1
 6544تا  4544، 655 معادل متر 4544تا  444، 655صفر تا معادل  متر 444صفرتا 

 معادل صفر 6544از بيشتر و تا صفر  655 معادلمتر 
 متقارننا     یا ذوزنقه

 روستاهای موجود 0
 5444 ازبيشتر و  صفر تا 655 معادل متر 5444تا  654 صفر، معادل متر 654صفرتا 

 صفر معادل متر
 متقارننا   یا ذوزنقه

 مسير دسترسي 3
 متر 5444تا  344، 655 تا صفر معادل متر 344تا  454 صفر، معادل متر 454صفرتا 

 صفر معادل متر 5444 ازبيشتر و  صفر تا 655 از
 متقارننا   یا ذوزنقه

44 
ها و   جاذبه

 طبيعي یاندازها چشم

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

 صفر معادل متر 6444از بيشتر و تا صفر  655
 يکنواخت يخط –کاهنده
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شاخص الف( هستند:  ها یهال این معرف یتا الف  های حرفدر این نقشه . گردی طبیعت های مناسب  شناسایی عرصهمعیارهای  -3شکل 

ط( فاصله از مناطق روستایی، ح( ارتفاع، ز( جهت، و( شیب، ه( ، شناسی ینزمد( منابع آب، ج( پراکنش حیات وحش، ب( پوشش گیاهی، 

دهنده مطلوبیت حداکثری و سطوح سبز مطلوبیت  سطوح قرمز نشان. اکوتوریستی منطقه یها جاذبهفاصله از ی( و  ها جادهفاصله از 

 حداقلی هستند.

 

 

 

 
 یها پهنهمنطقه و  شده بندی طبقهمعرف نقشه مطلوبیت  ترتیب بهالف و ب  های حرف) سازی مطلوبیت منطقه  نتایج نقشه -4شکل 

در ( درصد 44/00)هکتار  1116 با مطلوبیت کم، طبقهدر  (درصد 13/0)هکتار از وسعت منطقه  11 ،این اساس بر .هستند شده شناسایی

 با مطلوبیت زیاد  قرار گرفت. طبقهدر  (درصد 36/16) هکتار 1161متوسط و با مطلوبیت طبقه 
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 )درصد تناسب(گردی  طبیعتهای مناسب توسعه   های توصیفی مربوط به عرصه  آماره -4جدول 

نهيکم نهيشيب  نيانگيم  نوسان دامنه  نيانگيم از انحراف  )هکتار( مساحت مد   کد 

14/4  36/4  04/4  66/4  45/4  14/4  33/23  44 

16/4  34/4  0/4  6/4  44/4  16/4  46/46  42 

23/4  02/4  10/4  41/4  43/4  23/4  13/62  6 

20/4  05/4  13/4  41/4  43/4  20/4  44/65  45 

23/4  34/4  13/4  66/4  44/4  23/4  46/64  66 

23/4  01/4  13/4  40/4  43/4  23/4  30/42  2 

23/4  01/4  13/4  43/4  44/4  23/4  63/42  41 

23/4  3/4  13/4  64/4  44/4  23/4  26/44  4 

16/4  04/4  10/4  44/4  43/4  16/4  04/3  44 

13/4  00/4  0/4  42/4  44/4  13/4  24/0  3 

13/4  04/4  10/4  44/4  43/4  13/4  63/1  64 

 

  بحث
 يعصنا ينپردرآمدتر از يکي عنوان بهگردی  طبيعت توسعه

 منطبق يريتمد و ريزی  برنامه ،ارزيابي نيازمند ،حاضر عصر
 اين بر .(Mahdavi et al., 2013) است   پايدار توسعه با

 و اقتصادی سالمت و رفاه که رويکردی اتخاذ اساس،
 ،کند نيتضم را طبيعي های سازگان بوم   همچنين و اجتماعي

 ينتر مهم از .(Niknejad et al., 2015) است   يتاولو در
 ييشناسا يدار،پاگردی  طبيعت و گردشگری حوزه ملزومات

 يتفعال ينا ينيگز  پهنه بر مؤثر و مناسب يارهایمع و ضوابط
 ،شده مطرح يشناس روش با مطابق رو پيش پژوهشدر  .است  

 بر مؤثر يارهایمع یبند  يتاولو و يابيارز يي،شناسا به
 فرآيند کاربرد با متمرکزگردی  طبيعت يساتتأس استقرار

 در جغرافيايي اطالعات سامانه از استفاده و شبکه لتحلي
  .شد پرداخته استقرار نقاط يابي  مکان
 معرف عنوان به پژوهشگران که هايي مؤلفه   ترين مهم از

 تنوع معيارهای به توان  مي ،اند کرده استفاده گردشگری
 منابع وحش(، حيات تنوع و گياهي پوشش )تراکم زيستي

 و خاک آب(، منابعو  بارش دما، )اقليم، وهوايي آب
 (،يشناس سنگ و لغزش و فرسايش خاک، )نوع شناسي ينزم

 اجتماعي -اقتصادی و ارتفاع( و جهت )شيب، توپوگرافي
 مسيرهای اراضي، کاربری موجود، های  سايت )وضعيت
 و بهداشتي( -رفاهي -امنيتي های  زيرساختو  دسترسي

 فرهنگي -تاريخي -طبيعي اندازهای  چشمساير  و ها  جاذبه
در مورد تنوع معيارها، بخش  اينکه به عنايت با .کرد اشاره
 های مؤلفه گروه از مطالعات انجام شده ای از عمده
 در معيارها گروه اهميت از نظر و برده بهره وهوايي آب
 -اقتصادی معيارهای با مرتبط های مؤلفه نهايي نيز دهي وزن

 از رو پيش پژوهش اند، در داشته را اهميت بيشترين اجتماعي
 سودمند بسيار و شد استفاده يابيراستقرا منظور به موارد اين
 درنظر تفرجي های  عرصه يابي مکان نکات ترين مهم از .بود

 بندی  طبقه نوع به توان  مي پژوهشگرانساير  توسط شده گرفته
 پژوهشگران بعضي راستا اين در .اشاره کرد ها  نقشه تلفيق و

 گسسته های طبقه تهيه و سازی  گسسته ،اول مرحله در
 و هانجام داد آمايشي های  مدل اساس بر را منطقه از تناسب

 گسسته های  نقشه زيرمعيار و معيار هر برای بعدی مگا در
 ,Bunruamkaew & Murayamند )ا هکرد تهيه را مربوطه

2011; Mahdavi et al., 2013; Niknejad et al., 2015)، 
 افزايش و سازی  گسسته اينکه به اعتقاد با که حالي در
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 تفرجي های  عرصه يابي مکان و آمايش فرآيند در پيچيدگي
 به منجر (ديگر تصادفي و منظم خطاهای گرفتن نظر در )با

 عنوان به فازی های  نقشه ،شود مي   سيستم پيچيدگي افزايش
 توسعه مستعد های  هعرص تلفيق و تهيه مبنای و کامل منبعي

 Parolo et al., 2009; Salmanمطرح هستند ) تفرجي

Mahini et al., 2009; Hajehforooshnia et al., 2011.)  
گردی  طبيعت يابي مکان های  نکته ترين مهم از ديگر يکي
 توسط شده گرفته نظر در متفاوت ارقام و اعداد متمرکز،

 تا فاصله نمونه يک در که طوری به ،است   پژوهشگران
 کيلومتر ده چند در حدود يسدستر مسيرهای

(Bunruamkaew & Murayam, 2011،) کيلومتر حد در 
(Mahdavi et al., 2013; Niknejad et al., 2015; 

Amirian et al., 2016) اين بر است. شده گرفته نظر در 
 به توجه با فقط و ندارد وجود مشخصي استاندارد ،اساس

 اين توان  مي انتظار مورد های  تفرج طيف و منطقه وضعيت
 در ،بنابراين .کارشناسي( سبک  به) کرد مشخص را ها  کميت

 داخلي و خارجي های پژوهش مطالعه با رو پيش پژوهش
 کارشناسي، نظر تبادل و مطالعه مورد منطقه با مشابه

 ديگر تمايز وجوه از .شد مشخص الزم استانداردهای
 موجود های  سايت بندی  رتبه ،شده انجام های پژوهش

 کارشناسي معيارهای اساس بر م(سيست های  گزينه عنوان به)
 ،زمينه اين در .است شده داده نشان 3 شکل در که است

Haddadinia و (6444) همکاران و Bagheri و 
Mohammadizadeh (6442) مورد مطالعه  های  رصهع نيز

 در .بندی کردند الويت گردی  طبيعت معيارهای با خود را
 ،(يبش) استفاده مورد معيارهای با مرتبط های يافته خصوص
 در فيزيکي توسعه برای منطقه هر مطلوبيت بيشترين

 اين در .شود يم تأمين درصد 45 از کمتر شيب های طبقه
 قبول قابل شيب دارای منطقه از نيمي از بيشتر نيز پژوهش

 عمده که است يحال در اين .شد شناخته توسعه برای
 شرقي شمال تا شمال بخش در مناسب های يبش پراکنش

 طور معمول به جهت، معيار خصوص در .شود يم ديده منطقه
 یها جهت و تابستانه تفرج برای شرقي و شمالي یها جهت

 توجه با هستند. مناسب زمستانه تفرج برای غربي و جنوبي

 وفور به اصلي جهت چهار هر مطالعه، مورد منطقه وسعت به
 که مشاهده شد تصادفي پراکنش با اما ،مشابه نسبت با و

 است. زمستانه و تابستانه تفرج برای منطقه توان دهنده نشان
 ارتفاع ينتر مناسب اينکه بهنظر  ارتفاع، معيار خصوص در

 و نيز است متر 4544 تا 4444 بين تفرجي های يتفعال برای
 بخش مورد مطالعه اين پژوهش، منطقه اينکه به توجه با

 یها بخش از محدودی بخش بنابراين بود، جنگل کوهستاني
 يارتفاع محدوده در منطقه شرقي جنوب و غربي شمال

 منابع معيار خصوص در ت.فنگر قرار توسعه برای مناسب
 منابع منظر از زياد بسيار توان واجد و عمده های  بخش آبي،
 اين دليل شدند. ديده منطقه شمالي های  بخش در فقط آبي
 در رودخانه فرعي های  بهآ شاخ زياد تراکم و نزديکي ،امر

 بر است. (محيط زيستي حريم گرفتن نظر در )با منطقه داخل
 استقرار امکان ،منطقه گستره جای جای در ،اساس اين

  .است همافر متوسط تا کوچک وسعت با های  سايت
 واضح است که دسترسي، مسيرهای معيار خصوص در
 دهد. مي افزايش را تفرجي تقاضای سطح نقلو حمل شبکه
 بودن بکر و کوهستاني به توجه باکه  است توضيح به الزم

 مشخص تردد حجم با شده احداث جنگلي یها جاده منطقه،
 اين به گردشگران دسترسي برای را مناسبي قابليت ،سال در

 و ها جاذبه معيار خصوص در .اند کرده فراهم منطقه
 آبشار، مانند ييها جاذبه مطالعه مورد منطقه در ،اندازها چشم
گردی  طبيعت توان ارزيابي در زيبا مناظرو  چشمه غار،

 مستعد های قطعه ،اساس اين بر شدند. گرفته درنظر منطقه
 مرکز، محدوده در تفرجي جاذبه منظر از تفرجي توسعه
 پوشش معيار مورد در .قرار داشتند منطقه غرب و شمال

 جذب های شاخص ترين مهم از يکي عنوان به گياهي،
 واجد منطقه کل وسعت درصد 35 در حدود ،گردشگر
 شد. شناختهگردی  طبيعت توسعه برای مناسب بسيار پوشش

 و )فرسايش شناسي ينزم و خاک معيارهای خصوص در
 توسعه برای الزم توان فاقد منطقه از یا عمده بخش لغزش(،
 و لشما از هايي  بخش یاستثنا به) شد شناختهگردی  طبيعت
 وحش، حيات و زيستي تنوع معيار مورد در منطقه(. جنوب

 گردشگر جذب در مهم معيارهای يکي عنوان به نيز معيار اين
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 اساس، اين بر است. شده استفاده ديگر پژوهشگران توسط
 خصوص  به مرکزی( های  بخش جز به) منطقه های  بخش بيشتر
 خدمات هئارا برای مناسبي توانايي از منطقه جنوبي بخش
 معيار رابطه با در .بود برخوردار گردشگران به زيستي تنوع

 شرايط واجد منطقه نقاط بيشتر يبتقر به اراضي، کاربری
 که است توضيح به الزم .بود مذکور معيار در مذکور

 ;Ghahroudi Tali et al., 2012) ديگر اقليمي معيارهای

Ahmadi et al., 2015،) زيرساختي و امنيت 
(Hajehforooshnia et al., 2011; Dhami, 2013) و 

 در نيز (Parolo et al., 2009) موجود های يتسا وضعيت
 وجود عدم دليل به ، امااند هشد برده کار به ديگر های پژوهش

 ،رو پيش پژوهش در نياز مورد یها نقشه و اطالعات اين
  .ندنشد سازی نقشه فرآيند و تحليل و تجزيه وارد

 برای، تالشي پژوهشرويکرد مورد استفاده در اين 
 طبيعي حفاظت و توسعه در سطوح منابع اصل دو تحقق

 دست آمده به نتايج که است اميد بنابراين ،بود ها(  )جنگل
 زيست محيط ويژه به طبيعي منابع کيفي و کمي ارتقای برای
 توان ميکلي طور  به. شود استفاده خيرود جنگل در واقع

مناسب برای مديران و  یبستر عنوان بهرا  رو پيشمطالعه 
 وحفاظت زمان  همکاربردهای  دنبال بهکه  يانپژوهشگر

کاهش مداخالت  ،محيط زيستمنابع طبيعي و از  برداری بهره
های تنوع زيستي هستند،   انساني در طبيعت و ارتقای ارزش

 سوی به. بر اين اساس، اين مطالعه گامي پويا کردمعرفي 
 با اهداف متفاوت است.  يابي مکان
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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 
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