محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،68شمارۀ  ،3پاییز 1394
صفحات 331-344

مكانيابي پهنههاي مناسب براي گردشگري ورزشي در كوهستان
كرجـچالوس)
(مطالعۀ موردي :جادۀ 
لیال آخوندي ،1افشین دانهكار ،2رضا ارجمندي ،3حسین شعبانعلي فمي
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 .1كارشناسي ارشد مديريت محیط زيست ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2دانشیار گروه محیط زيست ،دانشكدۀ منابع طبیعي ،دانشگاه تهران
 .3استاديار دانشكدۀ محیط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 .4دانشیار دانشكدۀ اقتصاد وتوسعۀ كشاورزي ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1392/6/27 :تاریخ تصویب)1393/6/17 :

چكیده
كوهها مانند دیگر محیطهاي طبیعی ،از مقاصد اصلی انواع گردشگري متكی به طبیعت ازجمله گردشگري ورزشی هستند كه توان
متناهی براي این منظور دارند و این توانایی از نقطهاي به نقطۀ دیگر متفاوت است و بهتبع آن نوع و میزان این گونه از توسععه در
مناطق مختلف ،متناسب با توان تفاوت دارد .از اینرو ضروري است قبل از برنامهریزي به این منظور ،به ارزیابی تناسعب سعرزمین
پرداخت .جادۀ كرجع چالوس با داشتن شرایطی همچون ویژگیهاي ژئومورفولوژیك ،زیسعتی و منعارر طبیععی كع نظیعر یكعی از
مناطق پرطرفدار گردشگري كشور بهشمار میرود كه مطالعه و شناسایی قابلیتها ،پتانسیلها و محدودیتهعاي گردشعگري آن و
برنامهریزي الزم در این خصوص ،میتواند موجبات توسعۀ پایدار گردشگري در منطقه را فراه آورد .به همین منظور در پعژوه
حاضر با هدف معرفی مناسبترین مكان توسعۀ فعالیتهاي طبیعتگردي ،اقدام به پهنهبندي این محور با استفاده از روش ارزیابی
چندمعیارۀ مكانی و تدوین معیارهاي زیستمحیطی بعراي گروهعی از فعالیعتهعاي ورزشعی شعامل كعوهنعوردي ،صعخرهنعوردي،
كوهپیمایی ،دامنهنوردي ،دوچرخهسواري در كوهستان ،اسبسواري و درهنوردي شد .بهمنظور تبیین ارتباط بین اهداف و معیارهعا
یك ساختار سلسلهمراتبی تعریف شد .معیارها با استفاده از روش سلسلهمراتبی و كاربرد نرمافزار  Expert Choiceوزندهی شعد.
پس از تهیۀ نقشۀ معیارها ،تلفیق الیههاي اطالععاتی بعا تركیعب خطعی وزندار در محعیط سعامانۀ اطالععات جررافیعایی انمعام و
مكانهاي نهایی مناسب براي توسعۀ فعالیتهاي مطالعهشده استخراج شد .معیارهاي تدوینشده شامل ویژگیهاي زمین (خعا،،
سنگ بستر و ناهمواريها) بود .براساس نتایج این پژوه  58 ،درصد از منطقه قابلیت توسعۀ فعالیتهاي گردشعگري ورزشعی در
كوهستان را دارد.
كلیدواژگان :ارزیابی چندمعیارۀ مكانی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،جادۀ كرجع چالوس ،كوهستان ،گردشگري ورزشی طبیعتمحور.

 نویسنده مسئول

Email: leilaakhoondi@rocketmail.com
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 .1مقدمه
گردشگري ورزشی یكی از انواع گردشگري است كه
قدمتی طوالنی دارد و اهمیت و توسعۀ آن روزبعهروز
در حال افزای است و برخی كشورها از این طریعق
درآمد سرشاري كسب میكنند .گونههعاي مختلعف
این نوع از گردشگري در انعواع گردشعگري ععادي و
طبیعععتگععرا قععرار مععیگیععرد و آن دسععته از انععواع
گردشگري ورزشی كه در طبیعت انمام میشعود بعا
اكوتوریسعع و توریسعع ماجراجویانععه تععداخل دارد
( .)Zahedi, 2006تحقق گردشعگري در شعكلهعاي
مختلف خود ،نیازمند یك فضعاي جررافیعایی اسعت
كه این فضا به منزلۀ هستۀ مركزي گردشگري عمل
میكند ( .)Sajadian & Sajadian, 2011به عبارتی
ویژگیهاي منابع و جاذبهها در هعر منطقعه ،اسعاس
توسعععۀ گردشععگري را مهیععا مععیسععازد ( Fennell,
 )2006و اكوسیسععت هععاي طبیعععی یكععی از مقاصععد
اصلی در انعواع گردشعگري طبیععتمحعور ازجملعه
گردشگري ورزشی بهشمار میرود.
كععوههععا و سیسععت هععاي كوهسععتانی بععا داشععتن
ویژگیهاي متنوع توپوگرافیك و جررافیعایی ،زیسعتی
و اقلیمععی حتععی فرهنگععی و اجتمععاعی ،بععه سععبب
پراكسیژن بعودن محعیط ،زهكشعی دمعایی مناسعب،
رطوبت نسبی مطلوب و چش اندازهاي بدیع ،به یكعی
از مقاصععد كعع نظیععر ورزشهععاي هععوازي و توسعععۀ
گردشگري ورزشی تبعدیل شعدهانعد ( Danehkar et
 .)al., 2006مخاطرات محیطعی مثعل بعروز سعیالب،
ریزش بهمن ،لرزنعدگی و رانع زمعین ،اكوسیسعت
كوهستان را حساس و شكننده كرده است ،بهطعوري
كه توسعۀ فعالیعتهعاي گردشعگري بعدون سعنم
محععیط و مطالعععه ،سععبب ایمععاد تخریععبهععاي
جبععرانناپععریر طبیعععت و از بععین رفععتن تأسیسععات و
تسهیالت انسانی خواهد شد .با وجعود ایعن ،توسععه و
ایماد مقاصد كوهستانی براي انواع گردشگري ازجمله
گردشگري ورزشی با مخاطراتی همراه است ،بعهویعژه
اگر نوع و شدت فعالیتها به كفایت مورد توجعه قعرار
نگیرد .گردشگري كوهستان اغلب پریراي كوهنوردان
حرفهاي كه بعراي صععود بعه قلعههعاي مرتفعع ععازم

كوهستان میشوند تا كوهپیمایان دامنههعا كعه بعراي
دامنهنوردي ،گلگشت و استفاده از تسهیالت تفرّجعی،
در سععفرهاي كمتععر از یععك روز بععه محععیطهععاي
كوهستانی مراجعه معیكننعد ،اسعت ( Danehkar et
al., 2006; Moradi Jokar & Ramezan zade,
 .)2008بنععابراین ،در توسعععۀ گردشععگري در من عاطق

كوهستانی ،طرحریزي باید به گونهاي انمام شعود كعه
با پایداري اكوسیسعت غنعی امعا شعكنندۀ كوهسعتان
هماهنگ و سازگار باشد ( Akhoondi & Danehkar,
 .)2013بنععابراین ،شععناخت دقیععق مقاصععد و تعیععین
اسعععتعدادها و ارزشهعععاي گردشعععگري منطقعععه و
متناسبسازي فعالیت بعا محعل معیتوانعد چعارچوب
مطمئنی براي برنامهریزي در این شاخه از گردشگري
محسععوب شععود .بععه ایععن ترتیععب ضععمن آنكععه بععا
بهععرهبععرداري معقععول از منععابع طبیعععی از فشععار بععر
طبیعت پرهیز میشود ،ابعاد اقتصادي آن میتواند بعه
رونعععق اقتصعععادي محلعععی و منطقعععهاي بینمامعععد
( ;Movahed & Zadeh Dabbagh, 2010
.)Abdollahi et al., 2012
مكانیابی ازجمله تحلیلهعاي مكعانی اسعت كعه
اهمیت زیادي در كاه هزینههاي ایماد و راهاندازي
فعالیعتهععاي مختلععف دارد ( Azadi Nejat et al.,
 .)2010از نتایج مثبت مكانیعابی ،پرهیعز از گعزین
مكانهعاي حادثعهخیعز و پرمخعاطره اسعت كعه ایعن
موضوع در منعاطق كوهسعتانی اهمیعت بعاالیی دارد.
مكانیابی با هدف اسعتقرار فعالیعتهعاي مختلعف ،بعا
اسععتفاده از عوامععل و فاكتورهععاي متعععددي عمععل
معیكنعد .بعه ایعن ترتیعب تصعمی گیعري در فضعاي
چندبعدي و با بررسی چندین معیار بهطور هع زمعان
صورت میپعریرد .ایعن معیارهعا معیتواننعد ماهیعت
اجتماعی ،اقتصادي ،فنی ،اكولوژیك و حتی معدیریتی
داشته باشند .بنابراین ،مالزم با مالحظعات محیطعی و
ایمنی خواهنعد بعود ( & karam, 2005; Akhoondi
 .)Danehkar, 2013ارزیابی چندمعیارۀ مكعانی معدل
تصمی گیري چندمعیاره با داده هعاي مكعانی اسعت و
سیست اطالعات جررافیایی را قعادر معیسعازد تعا در
تمزیه و تحلیل دادهها مفید واقع شود ( Roudgarmi
 )et al., 2007روشهاي ارزیابی چندمعیارۀ مكعانی از
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قابلیععت تلفیععق معیارهععا و شععاخ هععاي مكععانی
برخوردارند و براي برنامعهریعزي در اكوسیسعت هعاي
طبیعی ،نرم و قابلیت خوبی دارند.
مطالعات مختلفی با كاربرد معیارهاي مكانی به
شناسایی پهنههاي مناسب فعالیتهاي گردشعگري
اختصععاص یافتععه اسععت .ازجملععه برنامععهریععزي
اكوتوریس در پار ،جنگلی  ،Igneadaبعا اسعتفاده
از ارزیابی چنعدمعیعاره و كعاربرد معیارهعایی مثعل
كیفیت آبهاي سطحی و زیرزمینی ،كیفیعت هعوا،
ترافیك جادهاي و سطح صدا به انمام رسعید ( Ok,
 .)2006مكانیعابی نعواحی مناسعب بعراي توسععۀ
گردشگري و حفارت در تاالب هاي سعایت رامسعر
جوهور1در كشور مالزي نیز با استفاده از معیارهاي
فون گونه هاي در مععر خطعر انقعرا  ،كیفیعت
آب ،نواحی زیسعتگاهی ،طبقعات سعنی درختعان و
فصل برداشت درختان و با استفاده از روش ارزیابی
چنعدمعیعاره مكعانی انمعام شعد (.)Aminu, 2007
تعیین توان و برنامعۀ گردشعگري پایعدار در خلعیج
چابهار براساس تدوین معیارهایی همچعون ارتفعاع،
شیب ،جهت ،رطوبت نسبی ،زمینشناسعی ،خعا،،
فاصله از آبهاي سطحی ،پوش گیاهی به انمعام
رسععید ( .)Ardakani, 2008تحلیععل پهنععههععاي
مناسب توسعۀ اكوتوریس در كردستان ،با اسعتفاده
از معیار هایی همچون شیب زمین ،ارتفاع ،پوشع
گیاهی ،آبهاي سطحی انمام گرفت ( Farajzadeh
 .)Asl & Karim Panah, 2008پهنععهبنععدي
اكوتوریسعع در اسععتان مازنععدران بععا اسععتفاده از
معیارهاي شیب ،جهت جررافیایی ،ارتفاع از سعطح
دریا ،منابع آبعی و پوشع گیعاهی ( & Sajadian
 )Sajadian, 1390و طرحریزي گردشعگري متكعی
به طبیعت در تاالب چراخور با اسعتفاده از ارزیعابی
چندمعیارۀ مكانی و كاربرد معیارهایی چون اهمیت
تفرجگعاهی ،حساسعیت محعیط ،سعیماي فیزیكععی
سععرزمین ،ویژگععیهععاي اجتمععاعی و منععابع آب
( )Danehkar et al., 2012از دیگر مطالعاتی است
كععه بععا كععاربرد ارزیععابی چنععدمعیععاره و اسععتفاده از
1. Johor
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معیارها و شاخ هاي مكانی بعه انمعام رسعید .بعا
وجععود ایععن معیارهععاي مكععانی اسععتفادهشععده در
تمربیات یادشده براساس قابلیعت اراضعی و نعه بعر
پایۀ تناسب اراضی كه شایستگی مكعان فعالیعت را
سنم میكند به انمام رسیده است.
هدف اصلی این پژوه مشخ شدن تناسعب
اراضی براي فعالیتهاي مختلف گردشگري ورزشی
قابل اجرا در محیط كوهسعتانی جعادۀ گردشعگري
كرج ع چالوس براساس ارزیابی چندمعیارۀ مكانی با
تكیه بر تدوین معیارهاي زیستمحیطی است .ایعن
مطالعه فعالیعت هعاي كعوهنعوردي ،صعخرهنعوردي،
كععوهپیمععایی ،دامنععهنععوردي ،دوچرخععهسععواري در
كوهستان ،اسبسواري و درهنوردي را محور توجعه
خود قرار داده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2محدودۀ مطالعهشده
رشتهكوه هاي البرز در محدودۀ جادۀ كرج ع چالوس
با تعداد قابل توجهی قله هاي بعاالي  3هعزار متعر،
درههاي عمیعق و طعوالنی ،دیعوارههعاي مععروف و
دامنههایی با سیماي دیدنی یكی از نقعاط مناسعب
كشور بعراي گعروههعاي ورزشعكار طبیععتدوسعت
بهشمار معیرود .فعالیعت هعاي مختلعف ورزشعی و
گردشگري در طبیعت این منطقه صورت میگیعرد
كه ازجمله میتوان به كعوهنعوردي ،سعنگنعوردي،
درهنوردي ،كوهپیمایی ،دامنهنوردي ،اسعبسعواري،
دوچرخععهسععواري ،اسععكی روي چمععن و بععرف و
غارنوردي اشاره كرد.
محععدودۀ ایععن مطالعععه شععامل شععاخۀ اصععلی
رودخانۀ كرج ،حد فاصل آبگیر بیلقان و سعهراهعی
دیزین در محدودهاي به عر  4كیلعومتر و طعول
 75كیلومتر است .مساحت ایعن محعدوده 41506
هكتار معادل  38/9درصد حوضعۀ آبخیعز رودخانعه
است .اقلی منطقۀ متنوع شامل آب و هواي خشك
سرد ،نیمهخنك ،مدیترانعهاي ،مرطعوب و مرطعوب
سرد است .بارش در این منطقه بیشعتر بعهصعورت
بععرف ریععزش دارد .دامن عۀ نوسععان متوسععط بععارش
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ساالنه بین  300تا  693میلیمتر در ایستگاه هعاي
گرمابدر و بیلقان است و بیشترین میزان بعارش در
اواخععر زمسععتان و اوایععل بهععار و حععداقل آن در
مردادماه ریعزش معیكنعد .معاه هعاي دي و معرداد
بهترتیب سردترین و گرمترین ماه هاي سال در این
منطقعهانععد .رودخانععههععاي والیععترود ،وارنگععهرود،
جاجرود ،سیكنو ،اللون ،شهرستانك ،آبپشكنك و
كرج مهع تعرین منعابع آبعی ایعن محعدوده اسعت.
وضعیت اكولوژیك و سیماهاي منحصر بهفرد محور

كرجع چالوس شرایط كع نظیعري را بعراي زنعدگی
گونه هاي مختلف حیات وح فراه كرده و سبب
شده است تا تنوع گونهاي باالیی در ایعن محعدوده
بهوجود آید بهطوريكعه تععداد حعداقل  38گونعه
پستاندار 103 ،گونه پرنده و نمونههاي كع نظیعري
از خزندگان و معاهی هعا ازجملعه معاهی قعزلآالي
رنگععینكمععان در ایععن منطقععه زیسععت كننععد
( .)Safarpour, 2013شكل 1محدودۀ مطالعهشعده
را نشان میدهد.

شكل .1محدودۀ مطالعهشده

 .2.2روش كار
چارچوب نظري مطالعه مبتنعی بعر تعیعین هعدف،
بررسی و شناسایی هر فعالیت و چگونگی انمام آن،
تدوین معیارهاي فعالیعت و شعاخ هعاي معرتبط،
اولویععتبنععدي و وزندهععی معیارهععا ،نقشععهسععازي
معیارها براساس شاخ هاي تعریفشده ،ارزیابی و
شناسایی وضع موجود و گزین پهنههاي مناسعب
توسعۀ هر فعالیت است .به سعبب تنعوع معیارهعا و

نقشه هاي معرتبط از سعامانۀ اطالععات جررافیعایی
براي ه پوشعانی نقشعه هعا اسعتفاده شعد .مراحعل
اجراي مطالعه به شرح زیر است:
 .1.2.2تدوين معیارها و شاخصهاي مرتبط

گزین مكان براساس ماهیت فعالیت و زمینه هاي
الزم براي انمام آن و تلفیق بعا قابلیعتهعاي ذاتعی
منطقععه ایععن اطمینععان را حاصععل مععیسععازد كععه
گردشگري به نواحی طبیعی آسعیب نمعیرسعاند و
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میتواند پایایی مناطق را نیعز در درازمعدت تعأمین
كند .شناخت و تعدوین معیعار گعام اول در فراینعد
مكانیابی انمام یك فعالیت است و اگعر درسعت و
دقیق انمام گیرد ،استمرار فعالیت با كمترین تعأثیر
منفی قابل پی بینعی اسعت ،از ایعنرو اسعتفاده از
معیار براي رسیدن به هعدف ،امعري مناسعب و بعا
كارایی مطلوب است .به عبعارتی تعدوین معیعار بعا
تكیه بر شناخت همهجانبعۀ فعالیعتهعاي مختلعف
بهمنظور انمام مكانیابی ،روشعی معرثر در كعاه
مخاطرات و تأثیرات منفی فعالیت است .ازآنمعاكعه
در این روش مكانیابی فعالیتهعا بعراسعاس بسعتر
مناسب انمام هر فعالیت و با توجعه بعه پتانسعیل و
محدودیتهاي مناطق صعورت معیپعریرد ،تعدوین
معیار به شناخت كامل فعالیتهعا و بررسعی بسعتر
الزم براي انمام آن نیازمند است و از سعویی نعارر
بر شناخت محیط است ،بنابراین موجبات پایعداري
سیست گردشگري در بلندمعدت در كنعار رضعایت
گردشگران از سفر و انمام فعالیت تفرجی می شعود
( .)Akhoondi & Danehkar, 2013تعیعععین
معیارهاي تصمی گیري اغلعب وابسعته بعه سعامانۀ
خععاص تحلیععلشععده اسععت ،درواقععع معیارهععا و
شاخ هاي ارزیابی در چارچوب یك هدف و حعل
یك مسئلۀ خاص تعیین میشعوند ( & Parhizkar
.)Ghaffari gilandeh, 2006
ممموعه معیارهاي ارزیابی ممكن اسعت از طریعق
بررسی ادبیات مربوطه ،مطالعات تحلیلعی و پیمعای
عقاید و آراي افعراد حاصعل شعود ( Mac Crimmon,
& 1969; Keeney & Raiffa, 1976; Pitz

 .)Mckillip, 1984فعالیتهاي معورد هعدف در ایعن
مطالعه از یعك بررسعی میعدانی ()Akhoondi, 2012
مشتمل بركعوهنعوردي ،صعخرهنعوردي ،كعوهپیمعایی،
دامنعععهنعععوردي ،دوچرخعععهسعععواري در كوهسعععتان،
اسبسواري و درهنوردي تعیین شعد .در ایعن مطالععه
مبنععاي تععدوین معیارهععاي مععرثر در مكععانیععابی
گردشگري ورزشی كوهستان و شاخ هعاي معرتبط،
متكعععی بعععر ممموععععهاي از تمربیعععات معععرتبط
(;Farajzadeh Asl & Karim Makhdoom, 2011
;; Sajadian & Sajadian, 1390; Panah, 2008
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 )Danehkar et al., 2012در كنار شناخت همهجانبۀ
فعالیتهاي مطالعهشده و تحلیعل آراي متخصصعان و
كارشناسان ممرب در هر فعالیعت از طریعق برگعزاري
جلسععات بععا طبیعععتگععردان رشععتههععاي مختلععف و
درنهایت جمعبندي نظرهاي كارشناسی و مرور منابع
است .معیعار هعاي گعزین سعایت هعاي گردشعگري
كوهستان را معیتعوان از دو منظعر قابلیعتسعنمی و
محدودیتها مورد توجه قرار داد .درواقع براي اجعراي
برنامههاي گردشگري كوهستان وجود برخی معیارهعا
از نظععر تععوان محیطععی و امكععان اجععراي فعالیععت
گردشگري در كوهستان حائز اهمیت است .همچنین
برخی معیارها معرف محدودیتهایی است كه از نظعر
مكان ،زمان ،نوع فعالیت یا ابزار ،فعالیت گردشگران را
با محدودیت جدي مواجه معیسعازد (ِ & Danehkar
.)Mahmoudi, 2013
 .2.2.2نقشهسازي معیارها

بععا تعیععین ممموعععهاي از معیارهععا بععراي ارزیععابی
چندمعیارۀ مكانی ،الزم است كه هر معیار بهصعورت
یك الیه نقشه در سعامانۀ اطالععات جررافیعایی نشعان
داده شععود ( Parhizkar & Ghaffari gilandeh,
 )2006نقشهسازي با استفاده از امكانات نرمافزار Arc
 gisویرای  9/3انمام شد .براي استخراج الیه هعاي
اطالعاتی مورد نیاز در ابتدا و در مرحلۀ آمادهسعازي
دادهها ،عمل تصعحیح هندسعی تصعاویر معاهوارهاي
مربععوط بععه منطقععۀ مطالعععهشععده ،بععا اسععتفاده از
نقشه هاي رقومی توپعوگرافی و اسعتفاده از تععدادي
نقطۀ كنترل ،استفاده از نقشۀ  DEMمحعدودههعاي
مطالعاتی ،بهكارگیري نقشه هاي موضوعی از سازمان
زمینشناسی و نقشهبرداري و یعا دیگعر سعازمانهعا
انمام شد.
 .3.2.2روش وزندهي معیارها

وزندهععی بععهدلیععل تععأثیر متفععاوت معیارهععا در
فعالیتهاي مختلف انمام میگیرد ،بهمنزلعۀ نمونعۀ
نقشۀ معیار شیب براي انواع مختلعف فعالیعتهعاي
طبیعتگردي درجعۀ اهمیعت یكسعانی نعدارد ،بعه
عبارتی شیوۀ تأثیر شعیب در هعر فعالیعت متفعاوت
است؛ بنابراین در تصمی گیري هعا از وزن یعا رتبعۀ
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متفاوتی برخعوردار اسعت .چگعونگی بعهكعارگیعري
معیارهاي كمعی و كیفعی و ماهیعت متضعاد آنهعا
سعععبب توسععععۀ روشهعععاي گونعععاگونی بعععراي
تصمی گیري شده است كه از آن جمله میتوان به
 3ELECTRE ،2TOPSIS،1AHPو  4SAWاشععاره
كرد ( )Kue et al., 2006كه بهطور گسعترده و در
دامنۀ وسیعی از موضوعات به كار گرفته معیشعوند
( .)Ananda & Herath, 2003از میان تكنیكهاي
تصمی گیري در شرایط چندبعدي ،فراینعد تحلیعل
سلسلهمراتبی ( ،)AHPكاربرد بسیار گسعترده دارد
( )Azadi Nejat et al., 2010و از جععامعتععرین
روش هاي تصمی گیري گروهی بعه شعمار معیرود
( .)Herath, 2004تحلیل سلسلهمراتبی یعك روش
ریاضی بهمنظور تحلیل تصمیمات پیچیده اسعت و
در حعععالی كعععه مسععئله تصعععمی را بعععهصعععورت
سلسلهمراتبی فرموله میكنعد ،معیارهعاي مختلعف
كمی و كیفی را بهطور ه زمان معورد توجعه قعرار
میدهد ( .)Ghodsi Poor, 2010براي اجعراي ایعن
فرایند با تشكیل ساختار سلسلهمراتبعی (شعكل،)2
مقایسات زوجی معیارها با استفاده از یك جدول 9
كمیتی صعورت گرفعت ( Satty, 2000; Chulmin,
 .)2007سپس بعراي رتبعهبنعدي معیارهعا از روش
بردار ویژه بر پایۀ مقایسههاي زوجی و با استفاده از
نعرمافعزار  Expert Choiceاسعتفاده شعد .در ایعن
نرمافزار وزنهایی قابل قبعول هسعتند كعه ضعریب
ناسازگاري آنها كمتر از  0/1باشد ،در این صعورت
قضاوت صعورتگرفتعه در فراینعد مقایسعۀ زوجعی
صحیح بوده است ،در غیر ایعن صعورت قضعاوتهعا
تمدید نظر میشعد ( ;Azadi Nejat et al., 2010
 .)Ghodsi Poor, 2010بععه ایععن ترتیععب اولویععت
معیارها براساس میزان وزن محاسعبهشعده تعیعین
شد .درنهایت بعا مشعخ بعودن معیارهعا و درجعۀ
وزنی هر یك ،اولویت و رتبۀ هر یك از معیارهعا در
فرایند تصمی گیري معلوم شد و مدل خطی بعراي
1. Analytical Hierarchy Process
2. Technique for Order-Preference by Similarity
to Ideal solution
3. Elimination Et Choices Translating Reality
4. Simple additive weighting method

گزین مكان مناسب هر فعالیعت بعه دسعت آمعد.
قبل از دخیلدادن وزنهعا در الیعههعاي اطالععاتی
الزم اسععت كععه ارزشهععاي الیععههععاي اطالعععاتی
استاندارد شود كه براي ایعن كعار ارزش الیعههعاي
اطالعاتی در محعدودۀ 1ع  255بایعت قعرار گرفعت
(.)Ghodsi Poor, 2010
 .4.2.2تلفیق معیارها و گزينش پهنههاي مناسب

پس از مشخ شدن ضعرایب هعر یعك از معیارهعا
نقشه هاي تهیهشده از طریق همپوشی بعا یكعدیگر
تلفیق شد .به این منظور ابتدا براساس شاخ هاي
تعریفشده براي معیارها ،نقشۀ شایستگی معیارهعا
بهطور ممزا بعراي هعر فعالیعت تهیعه شعد .سعپس
نقشهها از طریق تركیب خطی وزن دار( ،5رابطۀ )1
با یكدیگر تلفیق شد.

WiXi

() 1

S 

در این رابطه  Sمیزان مطلوبیعت Wi ،وزن هعر
معیار و  Xiارزش استانداردشدۀ هر معیار را نشعان
میدهد .درنهایت پس از تلفیق نقشعههعا بعه روش
 ،WLCپهنه هاي مناسب انواع گردشگري ورزشعی
تهیه شد.

 .3نتايج
یافتههاي پژوه نشان داد معیارهاي شیب زمین،
جهت جررافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،ویژگیهعاي
سنگ و خا ،براي انمام فعالیت هاي ورزشی مورد
نظر این پژوه در محیطهاي كوهستانی اهمیعت
دارند .همچنین بررسی هعا نشعان معیدهعد دامنعۀ
شایسععتگی معیارهععا بععراي فعالیععتهععاي مختلععف
متفاوت است ،از اینرو بعراسعاس نتعایج مطالععات
مشععابه و تحلیععل آراي متخصصععان رشععتههععاي
مختلف ،شاخ هاي هر معیار به تفكیك فعالیتها
تدوین شد كه نتایج تدوین معیارها و شاخ هعاي
مربوط در جدول 1درج شده است.

)5. Weighted Linear Combination (WLC
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كوهنوردي

شیب زمین

صخرهنوردي

جهت
جررافیایی

درهنوردي

گزین پهنههاي مناسب
توریس ورزشی در كوهستان

كوهپیمایی

ارتفاع

دامنهنوردي
جنس بستر
دوچرخهسواري

اسب سواري
شكل .2ساختار سلسلهمراتبی ارتباط هدف ،معیارها و گزینهها

 .1.3نتايج تحلیل سلسلهمراتبي
نتایج وزندهی معیارها حاصل از نعرمافعزار  ECدر
جدول 2آورده شده است .براساس ضرایب اهمیعت
معیارها ،براي هر فعالیت یك مدل خطی جداگانعه
بهدست آمد كه به شرح زیر است:
مدل خطی مكانیابی كوهنوردي
Mountaineering  0 / 427h  0 / 293s  0228a  0 / 051l

مدل خطی مكانیابی صخرهنوردي

Rock climbing  0 / 693l  0 / 180s  0 / 064h  0 / 063a

مدل خطی مكانیابی دامنهنوردي
Slope walking  0 / 463 h  0 / 275 s  0 / 177 a  0 / 058 l

مدل خطی مكانیابی كوهپیمایی

Trekking  0 / 446h  0 / 365a  0 / 131s  0 / 058l
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مدل خطی مكانیابی دوچرخهسواري كوهستان

Mountain biking  0 / 443l  0 / 300s  0 / 159h  0 / 098a

مدل خطی مكانیابی اسبسواري در كوهستان

Horse riding  0 / 487l  0 / 268s  0 / 196h  0 / 049a

مدل خطی مكانیابی درهنوردي

Canyoneering  0 / 648l  0 / 203a  0 / 093h  0 / 057s

در ایععن روابععط  hارتفععاع s ،شععیب a ،جهععت و l

جنس بستر است .مطعابق نتعایج بعهدسعتآمعده در
فعالیت كوهنوردي ،باالترین ضریب وزنعی بعه معیعار

ارتفاع با ضریب  0/427اختصاص یافت و معیارهعاي
شیب با ضریب  ،0/293جهت جررافیایی بعا ضعریب
 0/228و جنس بستر با ضریب  0/051بهترتیعب در
اولویععتهععاي بعععدي قععرار مععیگیرنععد .در فعالیععت
صخرهنوردي ،باالترین ضریب وزنی به معیعار جعنس
سنگ (  )0/693اختصاص یافت و معیارهعاي شعیب
( ،)0/180ارتفعععععاع ( )0/064و جهعععععت ()0/063
بهترتیب در اولویتهاي بعدي قرار میگیرند.

جدول .1معیارها و شاخصهاي مرتبط با معیارهاي برگزیده طبیعتگردي در كوهستان

نوع فعالیت

سنگ و خاك بستر

شیب ()%

ارتفاع (متر)

جهت جغرافیایی

صخرهنوردي
كوهنوردي
كوهپیمایی
دامنهنوردي

دگرگونی سخت و آذرین
بهجز رسوبی غیرآواري
بهجز رسوبی غیرآواري
-

بی از 90
90-20
%20-5
%20-5

بی از 2500
2500-1500
كمتر از 1500

اولویت با جهتهاي شمالی و شرقی
”
”
”

دوچرخهسواري

سنگالخی نباشد

كمتر از 15

2500 -1500

”

اسبسواري
درهنوردي

”
دگرگونی سخت و آذرین

كمتر از 15
-

كمتر از 1500
-

”
اولویت با جهات جنوبی و غربی

در فعالیت كوهپیمایی ،باالترین ضریب وزنعی بعه
معیار ارتفاع ( )0/446اختصعاص یافعت و معیارهعاي
جهععت ( ،)0/365شععیب ( )0/131و جععنس بسععتر
( )0/058بععهترتیععب در اولویععتهععاي بعععدي قععرار
میگیرند .در فعالیت دامنهنوردي ،بعاالترین ضعریب
وزنی به معیعار ارتفعاع ( )0/463اختصعاص یافعت و
معیارهاي شیب ( ،)0/275جهت ( )0/177و جعنس
بستر ( )0/085بهترتیب در اولویت هاي بععدي قعرار
مععیگیرنععد .در فعالیععت دوچرخععهسععواري ،بععاالترین
ضععریب وزنععی بععه معیععار جععنس بسععتر ()0/443
اختصاص یافت و معیارهاي شعیب ( ،)0/300ارتفعاع
( )0/159و جهت ( )0/098بهترتیب در اولویتهعاي
بعدي قرار میگیرند .در فعالیت درهنوردي ،بعاالترین
ضریب وزنی به معیار جنس سعنگ بسعتر ()0/648
اختصاص یافت و معیارهاي جهت ( ،)0/203ارتفعاع
( )0/093و شیب ( )0/057بهترتیب در اولویتهعاي
بعععدي قععرار مععیگیرنععد .در فعالیععت اسععبسععواري،
باالترین ضریب وزنی به معیار جنس بستر ()0/487

اختصاص یافت و معیارهاي شعیب ( ،)0/268ارتفعاع
( )0/196و جهت ( )0/049بهترتیب در اولویتهعاي
بعدي قرار میگیرند.

 .2.3نتايج تلفیق نقشههاا و گازينش پهناههااي
مناسب هر فعالیت
شكلهاي  3و ،4نمونهاي از پهنهبنعدي فعالیعتهعاي
مورد نظر و شكل 5نیز پهنهبندي تمعام فعالیعتهعاي
هععدف پععژوه در محععدودۀ بررسععیشععده را نشععان
میدهد .همانگونعه كعه از ایعن نقشعههعا برمعیآیعد
بیشترین مساحت مربوط بعه كعوهنعوردي بعا 11715
هكتار است كه سطحی مععادل  25/4درصعد منطقعۀ
بررسععیشععده اسععت و در نیمععۀ شععمالی محععدودۀ
مطالعهشده ،بیشترین وسعت براي اجراي این فعالیت
شناسایی شد .براساس نتعایج بعهدسعتآمعده در ایعن
پژوه در تمامی قسعمتهعاي منطقعه ،پهنعههعاي
مناسب براي درهنوردي وجود دارد .تناسب اراضعی در
محدودۀ بررسیشده با توجه به مرتفععبعودن كعوههعا
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براي انواع گردشگري كه نیازمند ارتفاع و شیب كمتعر
هسعععتند ازجملعععه كعععوهپیمعععایی ،دامنعععهنعععوردي،
دوچرخععهسععواري و اسععبسععواري كمتععر اسععت .ایععن
محدوده عموماً براي اسبسواري مناسب نیسعت زیعرا
شیب زیاد ،سنگیبودن بستر و ارتفاع بعاال بعا اجعراي
ایععن فعالیععت ورزشععی تناسععب نععدارد و فقععط در
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قسمتهاي جنوبی منطقه میتوان عرصههعایی بعراي
اسبسواري در كوهستان فراه آورد.
جدول ،3مسعاحت و درصعد عرصعۀ گعزین شعده
بععراي هععر فعالیععت را در منطقععۀ بررسععیشععده نشععان
میدهد.

جدول .2وزن معیارها در فعالیتهاي مختلف

فعالیت

شیب

جهت

ارتفاع

جنس بستر

كوهنوردي
صخرهنوردي
كوهپیمایی
دامنهنوردي
درهنوردي
دوچرخهسواري
اسبسواري

0/293
0/180
0/131
0/275
0/057
0/300
0/268

0/228
0/063
0/365
0/177
0/203
0/098
0/049

0/427
0/064
0/446
0/463
0/093
0/159
0/196

0/051
0/693
0/058
0/085
0/648
0/443
0/487

جدول .3مساحت پهنههاي گزینششده براي هر فعالیت

نوع فعالیت

مساحت (هكتار)

درصد

كوهنوردي
درهنوردي
كوهپیمایی
دوچرخهسواري
دامنهنوردي
اسبسواري
صخرهنوردي

11715
7271
2769
2638
858
813
696

25/4
16
6
5/7
2
1/7
1/5

شكل .3نقشۀ پهنهبندي كوهنوردي
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شكل .4نقشۀ پهنهبندي درهنوردي

شكل.5نقشۀ مناطق مناسب براي فعالیتهاي بررسیشده

 .4بحث و نتیجهگیري
نق گردشگري طبیعتمحعور در منعاطق طبیععی
بهمنزلۀ اقتصاد مكمل و تأثیرات آن در كاه فقر و
مهاجرت بعه تمربعه در كشعورها و منعاطق مختلعف
جهان به اثبات رسیده است .بهمنظور استفادۀ بهینه
و پایدار از قابلیتهاي طبیعی در گردشعگري ،انمعام
برنامهریزي بر پایۀ شناخت طبیععت و فعالیعتهعاي
مورد انتظار امعري اجتنعابناپعریر اسعت ،زیعرا ورود
طبیعتگعردان بعدون برنامعهریعزي دقیعق و بعدون
تعیین خطمشیهاي آتی امكان بهرهبرداري پایدار از
منابع را با خطر روبهرو میسعازد (.)Karrubi, 2008

با ایعن وجعود در جعادۀ كعرجع چعالوس كعه بخع
وسیعی از منطقۀ حفارتشدۀ البرز جنعوبی نیعز در
آن واقعع شعده اسعت ،آن طعور كعه شایسعتۀ اسععت
شناختی از توانمنديهاي گردشگري بعهطعوري كعه
قابععل اسععتفاده در مععدیریت منطقععه باشععد ،صععورت
نگرفته است .بنابراین ،این پژوه با بهعرهگیعري از
توانعععایی روش ارزیعععابی چنعععدمعیعععاره و تحلیعععل
سلسلهمراتبی به مكانیابی فعالیتهعاي گردشعگري
ورزشعععی طبیععععتمحعععور شعععامل كعععوهنعععوردي،
سعععنگنعععوردي ،كعععوهپیمعععایی ،دامنعععهنعععوردي،
دوچرخهسواري ،اسبسواري و درهنعوردي در جعادۀ
كععرجع چععالوس پرداخععت .نتععایج ایععن بررسععی
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نشععاندهنععدۀ سععودمندي كععاربرد روش ارزیععابی
چنععدمعیععاره و تحلیععل سلسععلهمراتبععی در سععنم
تناسب اراضی مناطق كوهستانی براي انواع مختلعف
فعالیت هاي گردشگري است .ارزیابی چندمعیعاره بعا
قابلیتهاي خعود ازجملعه امكعان تلفیعق معیارهعاي
چندگانه در فضعا و از جعنسهعاي مختلعف ،امكعان
اسععتفاده از نععرمافزارهععاي متفععاوت كععه بععهطععور
چش گیري بر سعرعت كعار معیافزایعد و همچنعین
بهرهگیري از دان كارشناسی و تلفیق و جمعبندي
نظریعههعاي متععدد معیتوانعد روشعی اثعربخ در
معدیریت اكوسیسعت هعاي كوهسعتانی باشعد .روش
 AHPیكی از سیست هعاي جعامع طراحعیشعده در
تصمی گیري چندمعیاره محسوب میشود و با توجه
بععه خصوصععیات ویععژۀ خععود مععیتوانععد در بررسععی
موضوعات برنامعهریعزي منطقعهاي كعاربرد مطلعوبی
داشته باشد .اثربخشی این روش در مطالعات تعیعین
اولویتهاي گردشگري منطقۀ گاوخونی با استفاده از
تحلیعل سلسعلهمراتبعی (،)Abdollahi et al., 2012
طرحریعزي محعیط زیسعتی تعاالب چرعاخور بعراي
حفارت و گردشگري با ارزیابی چنعدمعیعارۀ مكعانی
( ،)Asadollahi, 2010تعیعععین تعععوان و برنامعععۀ
گردشگري پایدار در خلیج چابهار بعراسعاس تعدوین
معیارهععاي زیسععتمحیطععی (،)Ardakani, 2008
پهنهبنعدي گردشعگري پایعدار در شهرسعتان خعات
استان یزد ( ،)Haddadinia, 2009مكانیعابی تفعرج
متمركز در منطقۀ چاهنیمعه بعا اسعتفاده از سیسعت
تصمی گیري چندمتریره ( )Erfani et al., 2011نیز
نشان داده شده است.
دستاورد این پعژوه در زمینعۀ كعاربرد روش
ارزیابی چندمعیاره بهمنظور مكانیعابی پهنعه هعاي
طبیعتگردي كوهستان به تفكیك هر فعالیعت ،در
كشور ایران نسبتاً جدیعد اسعت .یعادآور معیشعود
بررسیهاي متداول در توانسنمیهاي گردشعگري
كه اغلب مبتنی بعر مكعانیعابی زونهعاي تفرجعی
1
گسترده و متمركز اسعت براسعاس قابلیعت زمعین
(كعالن فعالیعتهععاي هماهنعگ بععا زمعین) فراینععد

مكانیابی را به انمام میرسعاند و ایعن مطالععه بعا
استفاده از رویكرد تناسب اراضعی ،2زمعین مناسعب
براي فعالیت هاي هدف را شناسعایی و پهنعهبنعدي
كرده است .به این ترتیب در این رویكرد مكانیابی
فعالیتها براساس بستر مناسب انمام آن و با توجه
به پتانسیل و محدودیتهاي مناطق صعورتگرفتعه
است .بنابراین ،پهنههعایی بعا بیشعترین پایعداري و
كمترین مخعاطره بعراي اجعرا معرفعی معیشعود و
موجبات پایداري سیست گردشگري در بلندمعدت
در كنار رضایت گردشگران از سفر و انمام فعالیعت
تفرجی را فراه میآورد و مدیریت گردشگري را با
استراتژي پایداري همسوتر میسازد.
با توجه به معیارهاي تدوینشده و از طریق مدل
تحلیلععی  AHPمععیتععوان نتیمععه گرفععت كععه در
فعالیت هاي صخرهنوردي ،درهنوردي ،اسبسعواري و
دوچرخهسواري كه در انمام آنها تماس انسان و یعا
وسیلۀ تفرجی با سطح بسترانمام میگیرد (بهصورت
حركت افقی بر روي سعطح زمعین و یعا حركعت بعر
روي دیوارههعاي عمعودي) معیعار جعنس بسعتر بعه
معناي ویژگیهاي سنگ و خا ،،وزن بعاالتري را در
میان دیگر معیارها به خود اختصعاص داده اسعت ،و
این نشاندهندۀ نق تعیینكنندهتر و اهمیت باالتر
آن در اجراي اینگونه فعالیتهاست ،بعه عبعارتی در
این فعالیتها جنس نامناسب بستر حتعی در حالعت
مساعدت بقیۀ فاكتورها ادامۀ فعالیعت را غیعرممكعن
ساخته و یا آن را با خطعرات و خسعارت شعدید بعه
ورزشعكاران و محععیط همعراه مععیكنعد .درخصععوص
فعالیتهعایی ازجملعه كعوهنعوردي ،دامنعهنعوردي و
كوهپیمایی معیار ارتفعاع رتبعۀ بعاالتري را بعه خعود
اختصاص داد .اولویت و وزن بعاالتر معیعار ارتفعاع در
این گونه فعالیتهعا كعه بعا عملیعات صععود و فعرود
همراه هستند ،تأییدكنندۀ آن اسعت كعه هعر گونعه
ترییر در ارتفعاع بعا ایمعاد ترییعرات قابعل توجعه در
شرایط محیطی حاك بر انمام فعالیتها نق بسیار
تعیینكننده در تصمی گیري طبیعتگردان فعال در
این رشتهها پیرامون انتخاب مسیر ،چگونگی حركت

1. Land capability

2. Land suitability
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و گامبرداري و زمعان صععود و فعرود در مقایسعه بعا
دیگر معیارها دارد.
نتایج نقشعهسعازي و تلفیعق معیارهعا نشعان داد
پهناي  2كیلومتر از طرفین جادۀ كعرجع چعالوس در
مماورت رودخانۀ كرج در بخ اعظ خود ،قابلیعت
الزم براي گردشگري ورزشی در محیط كوهستان را
دارد .در میان فعالیتهاي بررسیشعده ،كعوهنعوردي
بیشترین مساحت را به خود اختصعاص داد (مععادل
 25/4درصد سطح منطقه) و پهنههاي مناسعب ایعن
فعالیت عمدتاً در نیمۀ شمالی محعدوده قعرار دارنعد.
در تمامی قسمتهاي محعدوده پهنعههعاي مناسعب
براي درهنوردي شناسایی شد ،شایان یادآوري اسعت
كه جادۀ كرج ع چالوس معروفترین و محبوبتعرین
منععاطق كشععور نععزد درهنععوردان اسععت .پهنععههععاي
گزین شده براي صخرهنوردي كعه درواقعع منعاطق
دیوارهاي رشتهكوههاي البرز در این منطقعه اسعت و
بعضی از آنها در میان صخرهنوردان و سنگنعوردان
از شهرت جهانی برخوردارنعد مسعاحتی مععادل 1/5
هكتععار بععرآورد شععد .پهنععههععاي مناسععب بععراي
فعالیعععتهعععاي كعععوهپیمعععایی ،دامنعععهنعععوردي،
دوچرخععهسععواري و اسععبسععواري در نیمععۀ جنععوبی
محدوده پراكن بیشتري دارد؛ بهطوركلی ،محدودۀ
بررسععیشععده بععراي فعالیععتهععاي اسععبسععواري و
دامنععهنععوردي تناسععب انععدكی دارد ،بععه عبععارتی
ویژگیهاي منطقه با كوهستانهعاي مرتفعع و داراي
شیب زیاد مناسب اجراي این گونه فعالیتها نیست.
شایان ذكر است كه اكوسیسعت هعاي كوهسعتانی

بهدلیل شعرایط و ویژگعیهعاي خعاص و كاركردهعاي
متفاوت خود بعالقوه منعاطق شعكننده و آسعیبپعریر
محسوب میشعوند و تنهعا زمعانی كعه اسعتفادههعاي
مختلف با توجه به اصول توسعۀ پایعدار و تحعت یعك
سیست جامع مدیریت شوند میتوان به حفع منعابع
و ذخایر زیستی ارزشعمند ایعن زیسعتبعوم بعا ارزش
اطمینان حاصل كرد .از سوي دیگر با توجه بعه اینكعه
مناطق كوهستانی منطقۀ مطالعهشده از نظعر تكعاملی
جوان است و پویایی قابل توجهی دارند و تحعتتعأثیر
عوامل و ترییعرات طبیععی و همچنعین فعالیعتهعاي
انسععانیانععد ،بنععابراین مععدیریت گردشععگري در ایععن
اكوسیست ها باید انعطافپعریر باشعد و بعراي اجعراي
مناسب آنها ضرورت دارد شعرایط محیطعی بعهطعور
پیوسته پای شعود .كعاربرد نتعایج ایعن پعژوه در
برنامععهریععزي منطقععهاي انععواع گردشععگري ازجملععه
گردشگري ورزشی ،معیتوانعد آسعیب هعاي ناشعی از
اجراي این گونعه توسععه بعر طبیععت ،ورزشعكاران و
گردشگران و جوامعع محلعی را بعه حعداقل برسعاند و
برنامععهریععزي طبیعععتگععردي را بععا در نظععر گععرفتن
رویكردها و مالحظعات زیسعتمحیطعی و اقتصعاديع
اجتماعی به سمت توسعۀ پایدار سوق دهد .همچنعین
در ادامععه پیشععنهاد مععیشععود طیفععی از معیارهععا و
شععاخ هععاي مععرتبط بععا اكوتوریسعع كوهسععتان،
طبیعتگردي كوهستان و ورزشهاي كوهسعتانی بعه
تفكیك فعالیت از طریعق روشهعاي كارشعناس مبنعا
(توفان فكري یا دلفی) براي مناطق كوهسعتانی ایعران
تدوین و در مطالعات مشابهی به تمربه كشیده شود.
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