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با  هاي زاگرس شمالي هاي اکوتوريسمي از نظر اکولوژيک در جنگل بررسي امکان فعاليت

  سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور ،معياره هاي چند گيري کاربرد تصميم

   ۳متاجي اسداهللا، ۲بابايي کفاکي ، ساسان١∗∗∗∗احمدي ثانيناصر 

  آزاد اسالمي واحد مهاباد، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه استاديار. ۱

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشكده كشاورزي و منابع طبيعي استاديار .۲

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشكده كشاورزي و منابع طبيعي  ،دانشيار. ۳

  )۳۰/۱/۹۰: ؛ تاريخ تصويب ۲۵/۹/۸۹: تاريخ دريافت(

  چکيده
اين جنگـل هـا از   . هاي متعدد بلوط در ايران و جهان هستند هاي زاگرس، نمونه بارزي از گونه لجنگ

هاي سنتي و اغلب  برداري اند و عليرغم ملي شدن آنها، هنوز هم بهره هاي زيادي بوده ديرباز در معرض آسيب
به منظور . شتي متداول استنادرست توسط جنگل نشينان به دليل فقر و بيکاري، به منظور تأمين نيازهاي معي

کاهش تخريب و بهبود پايداري، توان اکولوژيک منطقه جهـت اکوتوريسـم گسـترده بـا کـاربرد تجزيـه و       
معيارهـا و  . هاي چند معياره و با کمک سيستم اطالعات جغرافيـايي و سـنجش از دور ارزيـابي شـد     تحليل

شدند و وزن آنها با کاربرد روش تحليل سلسله معيارهاي اکولوژيک موثر بر اکوتوريسم گسترده انتخاب  زير

هاي زميني و  هاي موجود، برداشت با کاربرد نقشه ۱:۵۰۰۰۰معيارها در مقياس  نقشه زير. مراتبي به دست آمد
ها بنا به نظر متخصصـان    بندي شده و کالسه معيارها طبقه نقشه زير. تهيه شدند IRS-P6اي  هاي ماهواره داده

معيارهـا بـا روش    ها و اوزان زير هاي مختلف منطقه با کاربرد ارزش نقشه اولويت بخش .گذاري شدند ارزش
WLC  توسط تابعMCE ترين  معيارها براي کاربري اکوتوريسم گسترده در اين منطقـه بـه    مهم. توليد شد

بـراي   هکتـار بـه ترتيـب    ۸۱۶و  ۷۸۸۳، ۴۵۰از کل سطح منطقه . ترتيب منابع آب، چشم انداز و اقليم بودند
چون کاربري اکوتوريسم گسترده . کاربري اکوتوريسم گسترده در اولويت اول، دوم و سوم قرار گرفته است

درصد منطقه مورد مطالعه به تنهايي و همـراه بـا    ۱۰۰هاي موجود سازگار مي باشد، تقريبا در  با همه کاربري
همچنين در اين مطالعه، قابليت تلفيق . نع استها قابل اجرا مي باشد و از جنبه اکولوژيک بال ما  ديگر کاربري

GIS ،RS  وMCDM ريزي اکوتوريسم گسترده به اثبات رسيد در تخصيص اراضي جنگلي جهت برنامه.  
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  مقدمه

هاي متعـدد گيـاهي و    هاي حساس، غني از گونه از اکوسيستم هاي زاگرس يکي جنگل

هـا بـه شـدت     ايـن جنگـل  . باشـند  هاي مختلف بلوط در دنيا مي جانوري و نمونه بارز گونه

هاي سنتي از جمله سرشاخه زنـي،   برداري ملي شدن، هنوز هم بهره با وجودتخريب شده و 

دفتـر  (نشينان متداول اسـت   چراي دام، تامين سوخت و شخم اراضي جنگلي توسط جنگل

هاي ذکر  ادامه فشار و تخريب ،آنچه مسلم است). ١، ص ١٣٨١هاي خارج از شمال،  جنگل

. ناپذيري به همراه خواهد داشـت  هاي موجود خسارات جبران شده و عدم توجه به پتانسيل

و بـه  ن ريزي بـراي اسـتفاده از آ   بنابراين براي انجام توسعه در محيط زيست، پيش از برنامه

بايـد تـوان اکولوژيـک منطقـه ارزيـابي شـود       عنوان بخشي از مرحله دوم آمايش سـرزمين  

تفريح و تفرج از جمله نيازهاي روحي و از سوي ديگر، ).  ٢١-١٤، صص ١٣٨٤مخدوم، (

 و شـکوفايي اسـتعدادها   رواني هر شخص است که باعث رفع خسـتگي، آرامـش اعصـاب   

در را ريـزان   يكي از منابعي كه امروزه توجـه برنامـه   كه )١٩، ص ١٣٧٤ مجنونيان،(شود  مي

هـاي   بـا برخـورداري از جاذبـه    هـا  جنگل. ندستها ه جنگل ،گردشگري به خود جلب كرده

تفـرج جنگلـي   . نـد نك طبيعي پتانسيل بسيار مساعدي را براي جذب گردشگران فـراهم مـي  

ت پايـدار آنهـا   ها جهت كاهش عوامل تخريب وحفاظ بهترين سياست براي مديريت جنگل

اکوتوريسم ريزي  برنامه). ٦٢٤، ص ٢٠٠٥؛ روزا و همكاران، ٣٦٤، ص ٢٠٠٣كارتر، (  است

راهبـردي بـراي بهبـود    بنابراين . توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه را در پي خواهد داشت

توانـد باعـث بهبـود و پايـداري      مـي كـه   اسـت  جنگل نشينانزندگي اجتماعي و اقتصادي 

گيري به حدي مهم است که بـروز   ازسوي ديگر چون نتيجه تصميم. شود اه خدمات جنگل

ناپذيري را موجب شود، الزم است کـه تکنيـک مناسـبي     خطا ممکن است ضررهاي جبران

عـدم  ). ٢، ص ١٣٨٥قدسـي پـور،   (گيري صحيح انتخاب شود  براي انتخاب بهينه و تصميم

سـازي   ريزي محيط زيست، تصميم رنامههاي زماني طوالني در ب ها و افق سطح اطمينان متغير

توانـد پاسـخگوي همـه ايـن      مي ١گيري چند معياره هاي تصميم روش. سازد تر مي را پيچيده

ريزي محلي مي باشد  گيري مناسب براي  برنامه اين روش چارچوب تصميم. ها باشد چالش

، آنـادا (يـرد  گ چرا که اهداف متناقض، مبهم، چند بعدي و غير قابل مقايسـه را در نظـر مـي   

سـازان و ارزيـابي معيارهـاي     بنابراين جهـت مشـارکت گروهـي تصـميم    ). ٣٣٤ ص،٢٠٠٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) 
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ريـزي مشـارکتي    سازي گروهي و برنامـه  ريزي نياز به تصميم مختلف و بهبود کيفيت برنامه

گيـري چنـد معيـاره     چنين در تصميم هم).  ١٦١، ص ٢٠٠٠كانگاس و همكاران، ( باشد  مي

 ص،٢٠٠٥، فـوا ( اهميت کليدي برخوردار است  از MCDMو  GIS١هاي  ترکيب قابليت

تـوان   هـاي ميـداني مـي    از سوي ديگر، اگر چه با روش). ١٨٦، ص ١٣٨٥، ؛ پرهيزکار ٢٠٧

هايي با صحت مکاني مطلوب تهيه نمود، ولي غالبا مستلزم صرف هزينه و زمان زيـادي   داده

هـاي برخـي منـابع اکولوژيـک      يد نقشـه عنوان ابزار توله نيز ب 2لذا سنجش از دور. باشد مي

؛ بيرنـي و همكـاران،   ٥و١، صـص  ٢٠٠٣، ؛ سريواستاوا٢٨، ص ١٩٩٨همكاران، التروپ و (

بنــابراين بــراي . توانــد اســتفاده شــود مــي) ٦٠٤، ص ١٣٨٧؛ احمــدي ثــاني، ٢، ص ٢٠٠٤

ها و عواقب نامطلوب آن و براي کاهش فشار و وابستگي  جلوگيري از تخريب بيشتر جنگل

نگل نشينان به درختان جنگلي، ضرورت دارد که ارزيابي توان اکولوژيک مناطق جنگلـي  ج

  .هاي نوين انجام پذيرد براي استفاده گردشگري با کاربرد روش

  اكوتوريسم مفهوم

سـت بـوده و   يط زيکـه حـافظ محـ    يعيطب ابعبه من مسؤوالنهاست  يسم سفريراکوتو

عـت و فرهنـگ   يب را بـه طب يحداقل آسـ  و شود مي يمردم محل يت زندگيفيباعث بهبود ک

  ).١٩٩٣، ليندبرگ(  کند يمنطقه وارد م

  معيارها و زيرمعيارهاي جهاني اكوتوريسم

در   WTO, UNEP, IUCNهـاي جهـاني    مشترک برخـي سـازمان  اكولوژيك معيارهاي 

، سيماي فيزيکـي معيار  ۱۲ شاملبراي گزينش مناطق مناسب گردشگري طبيعي  ۱۹۹۲سال 

هي، گياهي، خاک، حيات وحش، حساسيت محيط، اهميت تفرجگا نابع آب، پوششاقليم، م

زيـر   ۴۲ باهاي مديريتي  تاريخي و جنبه-هاي اقتصادي و اجتماعي، سيماي فرهنگي ويژگي

  . آورده شده است ۱ جدولباشد كه زير معيارهاي اكولوژيك در  ميمعيار 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Geographic Information System (GIS) 
2 . Remote Sensing (RS)  
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  ارير معيز  اريمع

  مياقل

  يبارندگ

  دما

  تابش

  باد

  يرطوبت نسب

  

  
  سيماي فيزيكي

  جاذبه هاي زيبا شناختي

  ب يش

  جهت

  ارتفاع

  پستي و بلندي

  وسعت

  منابع آب

  ميزان منبع

  ت آبيفيک

  نوع منبع

  خاک

  ويژگي هاي فيزيکي

  ويژگي هاي شيميايي

  ويژگي هاي زيستي

  ياهيپوشش گ

  تراکم

  تنوع

  وسعت

  تركيب

  گزينش مناطق مناسب گردشگري طبيعي اكولوژيك يارهاير معيارها و زيعم  : ۱جدول 

  ارها و زيرمعيارهاي اكوتوريسم در ايرانيمع

ن ضـوابط  يبـه تـدو   ۱۳۸۵در سال  يگردشگر يدر مطالعات سند مل) ۱۳۸۵، کار دانه(

هـاي   درايـن بررسـي اكوسيسـتم   . پرداختند يعيطب يگردشگر يها تيو توسعه فعال يطراح

هاي جنگلـي، اسـتپي، كوهسـتان، بيابـان، سـاحل، دريـا و        ر كشور شامل اكوسيستماصلي د

سـپس  . بيان شـده اسـت  و بالفعل هر يك هاي آبي معرفي و منابع تفرجي بالقوه  زيست بوم

هاي طبيعي فوق در هر يك از انواع گردشگري ارائـه   معيارهاي موجود در گزينش تفرجگاه

 يار اصـل يـ دسـته مع  ۱۱ن گزارش را به يکار رفته در ابه  يارهايمع يبه طور کل. شده است

ـ في، منـابع آب، ک يکيزيف يمايم، سيشامل اقل ـ ، حياهيـ ط، پوشـش گ يت محـ ي ات وحـش،  ي
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  .اند م کردهيتقس يتيريو مد يکيزيف يماي، سيخيتار - يفرهنگ يماي، سي، اجتماعياقتصاد

  کشور   يزداريها، مراتع و آبخ معيارهاي سازمان جنگل
هـاي جنگلـي در حـوزه     بـرداري تفرجـي از عرصـه    ه اينكه مسؤوليت بهـره با توجه ب

ها، مراتع و آبخيزداري قرار دارد، ايـن سـازمان معيارهـايي تـدارك      اختيارات سازمان جنگل

دسته معيار اصلي شامل فاكتورهـاي بيـوفيزيكي و فاكتورهـاي     ۲در اين ارتباط . ديده است

 يابي مکان يبرا ).۶۷، ص ۱۳۷۸قنادكار سرابي، (د شو و اقتصادي به كار گرفته مي اجتماعي

اقليم، خـاک، پوشـش جنگلـي،     ياصل معيار ۶ زاگرس يها در جنگل يجنگل يها گردشگاه

هـاي طبيعـي،    معيار جذابيت ۴انداز به عنوان عوامل محيطي و  منابع آبي، شکل زمين، چشم

نوان عوامـل اقتصـادي   تاريخي و فرهنگي، دسترسي، تقاضاي تفرجي و کاربري اراضي به ع

 و زيرمعيارهـاي  ارهـا يمع ۲جـدول  ). ۶۳، ص ۱۳۸۸، يمحمود(د يشنهاد گرديپ و اجتماعي

  . دهد ياكولوژيك را نشان م

  معيار فرعي  معيار اصلي

  مياقل

  دما

  باد

  رطوبت

  بيآمنابع 

  بدهيآ

  فاصله از محوطه تفرجي

  کيفيت آب

  چشم انداز
  زاويه ديد

  عمق ديد

  خاک 

  افتب

  زهکشي

  دانه بندي

  عمق

  درصد تاج پوشش  پوشش جنگلي

  غرب يها نگلجدر  يجنگل يها نش تفرجگاهيگز يارهايمع  :۲جدول 
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  منطقه مورد مطالعه

هـاي زاگـرس شـمالي،     هکتـار از جنگـل   ۹۱۷۸در سطحي حدود  منطقه مورد مطالعه

موقعيـت جغرافيـايي و    كـه  باشـد  هاي آرمرده و ميرحسام، حوزه شهرستان بانـه، مـي   بخش

هـاي   هـا بلـوط   هاي اصلي ايـن جنگـل   گونه. نشان داده شده است ۱مختصات آن در شكل 

مـردم منطقـه بسـيار    . باشـد  برودار، مازودار و وي ول بوده که گونه غالب آنها بـرودار مـي  

هاي شديد نادرسـت   استفاده. اند ها وابسته محروم بوده و جهت امرار معاش شديدا به جنگل

مانند سرشاخه زني درختان جهت تعليف دام و تامين چـوب سـوخت و   ( ها  اين جنگل از

  .)۲شكل (ها شده است  باعث تخريب اين جنگل) ها به زمين كشاورزي تبديل جنگل

  

 
  آناي  در ايران، کردستان، شهرستان بانه و تصوير ماهوارهموقعيت منطقه   :۱شکل 
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 هنمايي از منطقه مورد مطالع : ۲ شکل

  

  نقشه کاربري فعلي 

با استفاده از نقشه موجود تهيه شده با پيمايش زمينـي بـه صـورت     نقشه كاربري فعلي

و بانـد   IRS-P6صد در صـد و بهنگـام كـردن آن توسـط تفسـير بصـري تصـوير رنگـي         

و مناطق جنگلي، کشاورزي، مسـکوني   شدپانکروماتيک آن با کمک نقاط کنترل زميني تهيه 

نشـان داده شـده اسـت، سـطح      ۳همچنان که در شکل  .ديگر جدا شدنداي از هم و صخره

داري و  داري، مرتـع  هـاي جنگـل   شـامل کـاربري  ) هکتـار  ۶۹۲۰(عمده منطقه مورد مطالعه 

باشد که در خيلي از مناطق با يکـديگر همپوشـاني داشـته و قابـل تفکيـک       زراعت ديم مي

داري، زراعت ديم و آبـي و در   اي مرتعه هکتار از منطقه نيز به کاربري ۲۰۸۴حدود . نيستند

هکتار نيز مسکوني بوده  ۱۷۴حدود . باغداري اختصاص داده شده است سطوح خيلي کمي

گونـه   گيـرد و هـيچ   پـروري صـورت مـي    هاي زنبـورداري و دام  که در برخي مناطق فعاليت

 . شود فعاليت اکوتوريسمي در منطقه ديده نمي



  آمايش سرزمين  ٥٢

 

  

زراعت : iداري،  مرتع: r داري، جنگل: fزنبورداري، : aزراعت ديم،  :d( نقشه کاربري فعلي  : ۳شكل 

  )مسکوني:  resدامپروري متمرکز و : huداري،  باغ: hoآبي، 

  روش تحقيق

، ۱:۵۰۰۰۰ها و داده هاي موجود شامل نقشه توپوگرافي منطقه با مقيـاس   در ابتدا نقشه

هـاي   دادهواشناسـي و منـابع آب،   هـاي ه  ، داده۱:۱۰۰۰۰شناسي منطقه با مقياس  نقشه زمين

  . آوري شد جمع ۱۳۸۶تابستان مربوط به  IRS-P6اي  ماهواره

در مرحله بعد، معيارها، زير معيارهاي موثر در فرايند ارزيابي اکولوژيک منطقه جهـت  

بارنس (و مرور منابع مرتبط انتخاب شد  AHPاکوتوريسم توسط نظر متخصصان در قالب 

؛ شنگ ۲۰۰۶؛ ونجون، ۲۰۰۴، ؛ باتاچاريا۱۳۸۴؛ مخدوم، ۱۳۸۰ وني،؛ ميگ۱۹۹۸و همكاران، 

زير معيارهاي تيـپ  (ثر شامل پوشش گياهي ؤهاي م معيار). ۲۰۰۶؛ اوك، ۲۰۰۶و همكاران، 

زيـر معيارهـاي دمـا و    (، اقلـيم  )زير معيارهاي بافـت و شـدت فرسـايش   (، خاک )و تراکم

زير معيارهـاي  (، زمين شناسي )تفاعزير معيارهاي شيب، جهت و ار(، شکل زمين )بارندگي

  . انداز منطقه بودند  و چشم) زيرمعيارهاي کميت و کيفيت(، منابع آب )گسل و لغزش

هاي موجود، کار زميني، تجزيه و تحليل آزمايشـگاهي،   نقشه زير معيارها با کاربرد داده

ر معيارهايي کـه  زي. اي و در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي توليد شدند هاي ماهواره داده

، در تجزيـه و  )گسل و لغـزش (و يا وجود نداشتند ) کيفيت آب(در کل منطقه همگن بوده 

  . ها دخالت داده نشد تحليل



  ۵۳   ...هاي اکوتوريسمي از نظر اکولوژيک در  بررسي امکان فعاليت

 
اي، بايستي از كيفيت آنها از نظر عدم وجود خطاهـاي   هاي ماهواره قبل از استفاده داده

وجود خطاهاي مهـم   راديومتري و هندسي و ناهنجاريها، اطمينان حاصل كرد و در صورت

در اين مطالعه با مشاهده تك باندها و تركيبات رنگي مختلف و . به تصحيح آنها اقدام نمود

هم چنين با بررسي و مقايسه هيستوگرام تك باندها و آماره آنها، نرمـال بـودن راديـومتري    

به دليل جود خطاي هندسـي و جهـت رفـع آن از روش تطـابق هندسـي      . ييد شدأها ت داده

  .جايي ناشي از پستي و بلندي توسط مدل رقومي زمين، استفاده شده راه با رفع اثر جا بهم

 GISهاي شيب، جهت و ارتفاع با استفاده از نقشه توپوگرافي رقومي در محـيط   نقشه

جهت تهيه نقشه زيرمعيارهاي خاک ابتدا با استفاده از باند پانکروماتيک تصاوير . تهيه شدند

IRS-P62هاي شيب و ارتفاع منطقه، نقشه تيپ زمـين  ، نقشه1ها پستي و بلندي ، نقشه سايه 

هاي اين سنگ بسـتر، پوشـش گيـاهي و لنـدتايپ مکـان       گذاري نقشه هم با روي. تهيه شد

پروفيل حفر و از هرکدام يـک نمونـه    ۲۰در کل تعداد . هاي خاك مشخص شد گيري نمونه

خاک، ميزان پتاسـيم   pHبافت خاک،  سپس در آزمايشگاه خاک، پارامتر. خاک برداشت شد

نهايتا ايـن پارامترهـا را   . قابل جذب، ميزان کربن آلي و ميزان فسفر قابل جذب تعيين شدند

بـراي تهيـه نقشـه    . کرده و به پلي گون نمونه مورد نظر تعميم داده شدند GISوارد محيط 

  .استفاده شد) ۵۱۱، ص۱۳۸۶احمدي، (فرسايش خاک از روش فائو 

 -دمـا و ارتفـاع   -ي دما و بارندگي منطقه از طريق تعيين  معادلـه بـين ارتفـاع   ها نقشه

هاي هواشناسي و باران سنجي مجاور و تعميم به منطقـه بـر اسـاس     هاي ايستگاه بارش داده

  .مدل رقومي زمين تهيه شدند

بندي نظارت نشده، تصوير منطقه   جهت تهيه نقشه درصد تاج پوشش ابتدا توسط طبقه

برداري و پياده کردن يک پالت يـک هکتـاري در     با نمونه. بندي شد  قه تراکمي طبقهطب ۶به 

سپس به روش تفسير چشمي باند پانکروماتيک و بـا  . هر طبقه، تراکم ابتدايي آن تعيين شد

بخـش  ) آري ۱هـاي   تعداد در هکتار  و قطر تاج درختان در پـالت (هاي موجود  کمک داده

درصـد،   ۵۰-۲۵درصـد،   ۲۵-۱۰درصد،  ۱۰زير  (بندي فائو  هجنگلي منطقه بر اساس کالس

جهت ارزيـابي صـحت نقشـه     در نهايت. بندي شد طبقه) درصد ۱۰۰-۷۵درصد و  ۵۰-۷۵

قطعـه   ۱۰حاصله، در هر کالسه تراکمي و در موارد ديگري که ابهام وجود داشـت، تعـداد   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Hillshade 
2 . Land Type 



  آمايش سرزمين  ٥٤

 
داري چنـد   رح جنگـل نقشه تيپ پوشش گياهي در ط .هکتاري روي زمين پياده شد ۱نمونه 

  .منظوره حوزه آرمرده به روش انجام مطالعات مستقيم و زميني تهيه شده بود

، ۱۳۸۴رنگـزن و همكـاران،   ( IDW1بندي نقشه منابع آب در دسـترس بـا روش    پهنه

هـا   و کنترل اخير دبي چشمه) ها ها و چاه دبي آب چشمه(هاي موجود  و توسط داده) ۱ص 

و سپس مرزها توسط نقشه كاربري فعلي، تعيين نقاط کنترل زمينـي  با کار ميداني انجام شد 

اي و جنگـل   از اراضي آبي فعلي، تعيين مناطق اراضي آبي از طريق تفسير تصاوير مـاهواره 

  . گردشي كنترل شد

با کـاربرد تفسـير   ) ۳و  ۲، ۱چشم انداز درجه (انداز و درجات مختلف آن  نقشه چشم

هـا و جنگـل    ه جاده هاي منطقه، نقشـه سـايه پسـتي بلنـدي    اي، نقش بصري تصاوير ماهواره

انداز ميدان ديد توريسـت طبيعـت موقـع حرکـت از روي      درجات چشم. گردشي تهيه شد

نطقـه را نشـان   ها با توجه به شيب و پستي و بلنـدي م  هاي اصلي، فرعي و يا کوره راه جاده

  ). ۹۲، ص ۱۳۸۷، دانه کار(مي دهد 

هـاي موجـود،    دي نقشه زيرمعيارها بـر اسـاس دامنـه ارزش   بن ها از طبقه نقشه شاخص

هـا، از روش   جهـت استانداردسـازي شـاخص   . شرايط منطقه و مـرور منـابع توليـد شـدند    

 عددي ارزشسازمان حفاظت محيط زيست از  چنانکه هم. گذاري عددي استفاده شد ارزش

 ليفـائو نيـز در مـد    .ودهاي ايران استفاده نمـ  در طرح حفاظت از تاالب  ۵دامنه صفر تا  با 

. اسـتفاده نمـود   ۱۵براي ارزيابي كمي فرسايش ژنتيكي از معيارهاي عددي در دامنه صفر تا 

تـايي   ۱۰تـايي و   ۵هـاي   گذاري عددي در دامنـه  هاي ملي از ارزش در فرم ارزشيابي پارك

ارزيابي حساسيت زيست محيطي سواحل براي گزينش مناطق تحت حفاظـت  . استفاده شد

در ايـن مطالعـه،    ).۱۲۷، ص ۱۳۸۷، دانـه كـار  (صورت گرفت  ۵ا دامنه عددي صفر تا نيز ب

ها و اهميت يکسان و ارزش  به ترتيب براي محدوديت ۱و  ۰بوده که  ۹ها از صفر تا  ارزش

ارزش هر کالسه براسـاس نظـر متخصصـان و مـرور     . دهد اهميت خيلي زياد را نشان مي ۹

  . ها وارد گرديد قشه شاخصمنابع به جدول اطالعات توصيفي ن

استفاده شد که ابتدا مـاتريس   AHPجهت تعيين وزن معيارها و زير معيارها از روش 

هـاي   معيارها با کـاربرد مقايسـه   سپس اهميت نسبي همه معيارها و زير. معيارها تشکيل شد

به اين منظور يک پرسشنامه در قالـب  . تعيين شد AHPزوجي توسط متخصصان در قالب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Inverse Distance Weighting 



  ۵۵   ...هاي اکوتوريسمي از نظر اکولوژيک در  بررسي امکان فعاليت

 
AHP  بخش اجـرا و  (ها از متخصصان  در پرسشنامه. عدد تکثير شد ۲۰طراحي و به تعداد

خواسته ) هاي زاگرس دانشگاهي جنگل و محيط زيست با تاكيد بر افراد با تجربه در جنگل

ها را   در نهايت قضاوت. شد که اهميت نسبي هر معيار نسبت به معيارهاي ديگر تعيين شود

بـردار   هـا توسـط روش   کرده و با ترکيب قضـاوت  Expert Choiceوارد محيط نرم افزار 

ترين معيار و زير معيـار اسـتخراج    ويژه، وزن نهايي معيارها و زيرمعيارها تعيين شده و مهم

  .شدند

تهيـه و توسـط تـابع     MCEتوسـط تـابع    WLCنقشه اولويت فازي بـا روش   نهايتا

Cluster کولوژيک منطقه براي اکوتوريسـم  بندي شده و به اين ترتيب نقشه اولويت ا طبقه

براي انطباق نتايج توان و مطلوبيت اکوتوريسم با واقعيت زميني، نقشه . گسترده تهيه گرديد

  .دش مقايسه فعليکاربري نهايي با نقشه 

  نتايج

زير معيارهاي خاک موثر بر کاربري اکوتوريسـم گسـترده، بافـت و شـدت فرسـايش      

طبقـات بـا شـدت    . هاي لومي و رسـي هسـتند   خاکعمده سطح منطقه داراي . خاک بودند

در منطقه مورد مطالعه وجود نداشت و عمده سـطح منطقـه در طبقـه     ۲۵تر از  فرسايش کم

پيداست، ميزان بارنـدگي   ۵چنين از شکل  هم). ۴شکل (قرار گرفته است  ۶۵-۴۰فرسايشي 

هـاي   نقشـه . قـرار گرفتـه اسـت   ) ميلي متـر  ۷۵۰-۲۵۰(تر سطح منطقه در دو طبقه  در بيش

عمـده سـطح منطقـه    . انـد  به نمايش درآمده ۶طبقات شيب، جهت و ارتفاع منطقه در شکل 

  . متر دارند ۱۸۰۰-۱۴۰۰درصد و ارتفاع  ۶۵-۱۵شيب 

  

  نقشه زيرمعيار هاي خاک  :۴ شكل



  آمايش سرزمين  ٥٦

 

  

  نقشه زيرمعيارهاي اقليم: ۵شکل 

  

  

  نقشه زير معيارهاي شکل زمين : ۶شكل 

  

ر منطقه مورد مطالعه شامل طبقات بـدون پوشـش درختـي،    نقشه درصد تاج پوشش د

سطح هر کدام از ايـن  . درصد بود ۵۰-۲۵درصد و  ۲۵-۱۰، )اراضي جنگلي(درصد  ۱-۱۰

 ۵۰منـاطق بـا تـراکم بـيش از     . هکتار بـود  ۱۱۲۴و  ۳۹۰۰، ۱۸۸۱، ۲۲۷۲طبقات به ترتيب 

. حـذف شـدند  مـورد مطالعـه    ۱:۵۰۰۰۰درصد سطوح خيلي کوچکي داشتند که در مقياس 

  ). ۷شکل (برداري مجدد و مقايسه آنها با نقشه حاصله، صحت آن را تاييد نمود  نمونه



  ۵۷   ...هاي اکوتوريسمي از نظر اکولوژيک در  بررسي امکان فعاليت

 

 
  نقشه زير معيارهاي پوشش گياهي  :۷شكل

  

و  ۷۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰شامل چهار طبقـه  )  ۸شکل (هاي سطحي در دسترس  نقشه آب

. باشـد  هکتار مـي  ۶۱ و ۶۵۳، ۶۵۵، ۷۸۰۸ليتر در هکتار در روز به ترتيب با سطوح  ۱۱۰۰۰

هاي موجـود قابـل شـرب و بـراي همـه       هاي منطقه بر اساس داده کيفيت آب چاه و چشمه

. ها دخالت داده نشـده اسـت   بنابراين در تجزيه و تحليل. ها مطلوب ذکر شده است کاربري

هکتار از منطقه  ۳۴۷۸ه شده است که يارا ۸در شکل  انداز منطقه  نقشه درجات کيفي چشم

انـداز   هکتـار چشـم   ۱۶۶۷و  ۲انـداز درجـه    هکتار چشم ۴۰۳۲، ۱چشم انداز درجه داراي 

  .  باشد  مي ۳درجه 

  

  نقشه زير معيارهاي آب و چشم انداز : ۸شکل 

  

زيـر  (ثر به صورت دقيق و با ناسـازگاري قابـل قبـول    ؤوزن معيارها و زير معيارهاي م

نشـان داده   ۳ول يـار نيـز در جـد   تـرين معيـار و زيـر مع    مهم).  ۹شکل(به دست آمد ) ۱/۰

 . اند شده



  آمايش سرزمين  ٥٨

 

 
  وزن و ناسازگاري کلي براي کاربري اکوتوريسم گسترده :۹شکل 

  

  مهمترين معيار چشم انداز+  منابع آب 

  وزن ۲۱۷/۰+    ۲۷۹/۰

  مهمترين زير معيار چشم انداز+  کميت آب 

  وزن ۱۶۰/۰+    ۲۰۶/۰

  آنها مهمترين معيار، زير معيار و وزن  : ۳جدول

از . نمايش داده شده اسـت  ۱۰ نقشه اولويت مناطق براي کاربري اکوتوريسم در شکل

هکتار براي کاربري توريسـم طبيعـت در اولويـت اول قـرار گرفتـه       ۴۵۰کل سطح منطقه  

  .هکتار به ترتيب در اولويت دوم و سوم قرار گرفته است ۸۱۶و  ۷۸۸۳چنين  هم. است

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 )اعداد بيانگر اولويتها هستند(يت اکوتوريسم گسترده نقشه اولو  :۱۰شكل 
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  نتيجه 

و ) ۹شـکل  (ثر بـر ارزيـابي و وزن آنهـا    اي مـؤ در اين مطالعـه معيارهـا و زيرمعيارهـ   

از ) ۱/۰زيـر  (، به درستي و بـا صـحت قابـل قبـول     )۳جدول (موثرترين معيار و زير معيار 

گيري از  ، ضمن بهرهAHPقالب   طريق مرور منابع، نظرات متخصصان و مقايسه زوجي در

؛ باسـنت و  ۱۹۹۷، يانـگ ( مختلـف  همه فوايد مـذکور ايـن روش در تحقيقـات متعـدد و     

؛ كريمينس و همكاران، ۲۰۰۸؛ ساعتي، ۲۰۰۸، ؛ تاپا۲۰۰۷و همكاران،  ا؛ ينگ۲۰۰۱همكاران، 

رآيي تعيين شدند کـه نمايـانگر کـا    )۲۰۰۴، ؛ لي۱۳۸۶؛ معين الديني، ۱۳۸۶ني، ؛ اردكا۲۰۰۵

براي تعيين معيارها و  AHPهاي مرور منابع، نظرات کارشناسي و تخصصي در قالب  روش

ييـد  أچنـين در ايـن مطالعـه، ضـمن ت     هـم . زير معيارها و وزن آنها در چنين تحقيقاتي است

؛ رينگنگـا،  ۲۰۰۶؛ كريمي و همكاران، ۲۰۰۵؛ فوا و مينوا، ۱۹۹۸مندوزا، ( تحقيقات گذشته 

يـابي و   در مکان GISتوانايي و سودمندي  ،)۱۳۸۰؛ بابايي کفاکي، ۱۳۸۵ ،؛ پرهيز کار۲۰۰۸

چنين عالوه بر مـوارد مـذکور    هم. ترکيب معيارهاي مختلف اکولوژيک بيشتر نشان داده شد

هاي جديد بـراي اسـتفاده و تجزيـه و     ، با پياده کردن شانسRSدر تحقيقات گذشته، نقش 

خصوص جنگلي، بيشتر نشان ه ي ارزيابي منابع زميني، باي برا هاي ماهواره تحليل منابع داده

هاي  اي در تهيه اكثر نقشه هاي ماهواره توان به كاربرد داده داده شده است كه از آن جمله مي

انـداز و منـابع    ويژه نقشه خاك، فرسايش، پوشش گياهي، كاربري فعلي، چشـم ه مورد نياز ب

رزيابي چند معياري وجود دارد که يکـي از  هاي متعددي براي تحليل ا روش. آب اشاره كرد

که ) ۱۹۹۹مالسزوسكي، ( باشد  ترين آنها روش ترکيب خطي وزن دار مي ترين و اصلي مهم

کـاربرد  ) ۱۳۸۶؛ اردکاني، ۲۰۰۱باسنت و همكاران، (در اين مطالعه مشابه با تحقيقات ديگر 

و  MCEتوسـط تـابع    GISاين روش نيز با تلفيق وزن زير معيارها و نقشه آنها در محيط 

از جملـه مـوارد قابـل    ). ۱۰شکل (دستيابي به نقشه اولويت اکولوژيک دقيق به اثبات رسيد 

ـ  ويـژه در  ه توجه در اين روش دقت، سهولت، سرعت انجام کار و قابليت تکرار آسان آن ب

بنـا بـه   . باشد مطالعات مربوط به ارزيابي توان با معيارهاي زياد دخيل در فرايند ارزيابي، مي

ترين معيار و زير معيار براي کاربري اکوتوريسم گسترده در اين منطقـه بـه    ، مهم)۳(جدول 

به عنوان يك فاكتور بسـيار محـدود   منابع آبي بنابراين  .ترتيب منابع آب و کميت آب بودند

محسـوب  منطقـه  ايـن  در  اکوتوريسـم کليـدي در ارزيـابي تـوان اکولوژيـک     كننده، عاملي 

انداز نيز در درجه دوم اهميت براي کاربري توريسم طبيعـت قـرار    معيار چشمزير  .شود مي
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زيـر  بررسـي  . باشـد  دارد که بيانگر اهميت زياد آن بـراي توريسـم و کـاربري مـذکور مـي     

انداز، دما و بارندگي،  چشممنابع آبي،  کميت که دادر فرايند ارزيابي نشان د دخيل معيارهاي

بـه ترتيـب    اج و فرسايش خاک، بافـت، ارتفـاع و جهـت   تراکم ت ،شيبنوع پوشش زمين، 

مـدل   بـا ايـن موضـوع   . )۹شکل ( دارند اکوتوريسمبيشترين تاثير را بر فرايند ارزيابي توان 

؛ شنگ ۲۰۰۳؛ كارتر، ۲۰۰۰، فيچ( متعدد مطالعات  و مخدوم اکوتوريسم گستردهاکولوژيک 

بـا  تا حدود زيادي تطابق دارد  )۲۰۰۶؛ ونجون، ۲۰۰۵؛ روزا و همكاران، ۲۰۰۶و همكاران، 

انداز، پوشش گياهي و فرسايش خـاک يـا دخالـت     اينکه معيارهاي مهمي مانند چشم وجود

نقشه اولويت مناطق براي کاربري مـذکور  . اند داده نشده و يا با اهميت خيلي کم تلقي شده

کـاربري  هکتار به ترتيب براي  ۴۵۰از کل سطح منطقه . نمايش داده شده است ۱۰در شکل 

هکتـار بـه    ۸۱۶و  ۷۸۸۳همچنـين  . اکوتوريسم گسترده در اولويت اول قـرار گرفتـه اسـت   

چنان که از سطوح  هم. ترتيب براي کاربري مذکور در اولويت دوم و سوم قرار گرفته است

هاي اکوتوريسـم گسـترده مـي     ها پيداست، منطقه از نظر اکولوژيک مناسب کاربري اولويت

باشـد تقريبـا در    هاي موجود سازگار مي ريسم طبيعت با همه کاربريچون کاربري تو. باشد

ها قابل اجرا مـي باشـد و    درصد منطقه مورد مطالعه به تنهايي و همراه با ديگر کاربري ۱۰۰

در واقع، نقشه توان اکولوژيک تهيه شـده بيـانگر اسـتفاده    . از جنبه اکولوژيک بالمانع است

چنـين ايـن    هـم . باشـد  ها مـي  همراه با ساير کاربري) هبان(تفرجي از مناطق جنگلي زاگرس 

ريــزي  بــراي ارزيــابي و برنامــه RSو  MCDM ،GISمطالعــه نشــان دهنــده قابليــت تلفيــق 

باشد که چارچوبي مناسب از نظـر هزينـه، سـرعت کـار و      اکوتوريسم در مناطق جنگلي مي

دهـد کـه اسـتفاده     شان ميين نتايج اين بررسي ننچ هم. ه نمودارزيابي زمين اراي دقت، براي

داري، اکوتوريسـم   هـاي متعـدد و سـازگار از جملـه جنگـل      چند منظوره در قالب کـاربري 

هـا   تواند در منطقه مورد مطالعه وجود داشته باشد کـه موجـب کـاهش تخريـب جنگـل      مي

شود، چرا که با اجرا و عملي شدن ايـن تحقيـق در    توسط جنگل نشينان و پايداري آنها مي

هاي مختلف و متناسب با قابليت اکولوژيک زمين، منابع مالي بيشـتري جهـت    فادهقالب است

گيرد و مردم جهت تـامين سـوخت و تغذيـه دام     امرار معاش در اختيار مردم محلي قرار مي

اما الزم به ذکر . نمايند هاي آنها استفاده مي کمتر از درختان و سرشاخه... براي امرار معاش و

عوامـل و فاکتورهـاي    بايستيهاي جنگلي  در عرصه اکوتوريسمريزي  برنامهاست که جهت 

دليـل   بـه  چنـين پارامترهـاي زيـر سـاختي      هـم  .اقتصادي و اجتماعي به وضوح ديده شود

هـاي   در عرصـه  اکوتوريسمريزي  در برنامههاي احداث و دسترسي نقش بسيار مهمي  هزينه
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نقـش مهمـي   هـاي جديـد    راي کاربريانتخاب مناطق ب نيز درکاربري اراضي  .دارندطبيعي 

با کـاربري فعلـي اراضـي در     کاربري پيشنهادي اگر). ۲۱۵، ص ۱۳۸۴ مخدوم،( کند ايفا مي

ريزي براي کاربري جديد با مشـکالت اقتصـادي و اجتمـاعي فراوانـي      تناقض باشد، برنامه

پـذير   انامکـ  نيز تقاضاي تفرجي بدون ريزي براي مناطق برنامهچنين  هم. روبرو خواهد شد

کـه   ،هاي طبيعي موجود آن در حـدي نيسـت   بهذنيست چرا که تسهيالت رفت و آمد و جا

 اينکه در با وجودبنابراين در ادامه اين تحقيق،  .بتواند نياز هاي تفرجي افراد را برآورده کند

 ترابــي،؛ ۱۴۵، ص ۱۳۸۲ ســلخوري،؛ ۱۸۹، ص ۱۳۸۱ بزرگيــان،(مشــابه  برخــي مطالعــات

ضعيت اقتصادي و اجتماعي مناطق تنها به صـورت کلـي دخالـت داده    و ،)۱۸۳، ص ۱۳۸۴

اجتمـاعي و زيـر    -ده است، الزم است که با در نظرگـرفتن دقيـق پارامترهـاي اقتصـادي    ش

  . ساختي نقشه نهايي و قابل اجراي اکوتوريسم گسترده تهيه شود
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