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 زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانارشناسی ارشد محیطک-1
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 چکیده
-های محیطی بنا نهاده شده است. این رویکرد در صورتی که با برنامهگردشگری در طبیعت، بر پایه توانمندیاکوتوریسم به عنوان الگوی 

تواند راهکاری جهت استفاده بهینه در حین سنجی مناطق از لحاظ توان و توجه به تقاضای مردمی ترکیب شود، میریزی دقیق و امکان

وحش های اکوتوریسمی در پناهگاه حیاتی موجود مشتمل بر ارزیابی توان فعالیتحفاظت از مناطق تحت مدیریت فراهم کند. بررس

ا استفاده از بتفرجی ارجح با توجه به نظرات بازدیدکنندگان  هایمیانکاله در جنوب دریای خزر است. در این تحقیق پس از تعیین فعالیت

مرحله تعیین هدف، تعیین معیارها،  1استفاده گردید که شامل معیاره  ها از روش ارزیابی چندپرسشنامه به منظور توان سنجی آن

وزنی -و در نهایت ترکیب معیارها با روش ترکیب خطی (AHP)دهی فاکتورها با روش تحلیل سلسله مراتبی استانداردسازی معیارها، وزن

 7/91876رانی با عی منطقه مربوط به قایقهای تعیین شده توان دارد و بیشترین تناسب طبیاست. نتایج نشان داد منطقه برای فعالیت

فاکتورهای عمق آب و فاصله از ساحل به عنوان هکتار مطلوبیت است.  88/919هکتار مطلوبیت باال و کمترین تناسب مربوط به اردوزنی با 

 99/9971بینی )هکتار(، منظره 1/11991به ترتیب تناسب شامل شنا ) هافعالیتسایر  یابی قایقرانی انتخاب شدند،موثرترین فاکتورها در مکان

بندی پناهگاه یابی و زونجهت توان MCEهکتار( است. بطور کلی استفاده از  96/444سوارکاری ) هکتار(، 1771بینی )هکتار(، پرنده

سیستم اطالعات جغرافیایی بعنوان یک ابزار  داده ووحش به علت استفاده از اطالعات و فاکتورهای متعدد نتایج قابل قبولی را ارائه حیات

. این فرایند تکرارپذیر به عنوان سامانه پشتیبان تصمیم نیز دهدمیمفید اجازه ترکیب چندین فاکتور و محدودیت را برای ارزیابی توان 

ه تحمل اکولوژیک منطقه نتایجی سازی تا آستانهای فازیها و روشتوانند با تغییر وزنکند و براساس آن ذینفعان مختلف میعمل می

 مورد توافق جمعی ببار آورند. 
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 مقدمه -1

 عنوان الگویبه اکوتوریسم به رویکرد امروزه 

ار گرفته قربسیار مورد توجه گردشگری در طبیعت 

انجمن (. Rakhshaninasab & Zarabi, 2009) است

1جهانی اکوتوریسم
(TIES)   اکوتوریسم را مسافرت

هدفمند به مناطق طبیعی که منجر به حفاظت 

زیست و توسعه رفاهی مردم محلی آن منطقه محیط

 & Garrod) شود، تعریف کرده استطبیعی می

Wilson, 2003).  اکوتوریسم به عنوان شکلی از

ه هم به حفاظت و هم به توسعه توریسم پایدار ک

 & Bunruamkaew) شودمیکند شناخته می کمک

Murayam, 2011) لی متاسفانه به خاطر ارزیابی و

های زیست، بسیاری از مکاننامناسب محیط

روند اکوتوریسمی به سمت تخریب و نابودی پیش می

(Tsaur & Lin, 2006) ، ،یابی و مکانارزیابی بنابراین

ی همچون به دالیل ،های گردشگری در مناطقفعالیت

 مدیریت بهینه منطقه، توسعه و گسترش فعالیت های

تفرجی و کاهش فشار در مناطق خاص و افزایش 

 ,.Zucca et al) ضروری است سطح اطالعات گردشگر،

از  است زیست عبارتارزیابی توان محیط .(2008

بینی قدرت بالقوه و یا نوع کاربرد تعیین یا پیش

فنون متعددی  .(Rossite, 1996) نطبیعی سرزمی

برای ارزیابی توان محیط از جمله برای اکوتوریسم 

های معمول مورد استفاده برای روش .وجود دارد

و  1ارزیابی توان در کشور ما شامل روش مک هارگ

را بر اساس  ان اکولوژیکابی تومخدوم است که ارزی

د دهتحلیل منابع پایدار اکولوژیک انجام میتجزیه و 

(Makhdoum, 2001.)  امروزه، به علت وجود

ه ازجملها مشکالت گوناگون در بکارگیری این روش

 تاثیر برابر پارامترها، استفاده از منطق قطعی بولین

و با توجه ( Hajehforooshnia et al., 2011) (1و7)

                                                           
1
 -The International Ecotourism Society: 

http://www.ecotourism.org 
2
 - Mc Harg 

-می آوری سیستم اطالعات جغرافیایی ه پیشرفت فنب

تری را جایگزین تر و پیشرفتههای دقیقتوان روش

ها های سنتی موجود نمود. یکی از این روشروش

 Effat) است( MCE) 3چند معیاره ارزیابیهای مدل

& Hegazy, 2009).  MCEیک ابزار موثر تصمیم-

برگیرنده اطالعات  در وگیری برای موضوعات پیچیده 

(. Bryan & Crossman, 2008) کیفی یا کمی است

هدف اصلی این تکنیک، ارزیابی تعدادی انتخاب با 

 باشدمیتوجه به چندین معیار و هدف متضاد 

(Sirosi et al., 2012.) 

زیستی تصمیمات محیط اکثر که موضوع این به توجه با

 موضوعات بر متعددی عوامل و دارد سروکار فضا با

 از استفاده رسدمی نظر به لذا، ،دهستن تاثیرگذار فضایی

-می GIS با تلفیق در معیاره چند گیریتصمیم روش

 مورد در گیریتصمیم منظور به قدرتمندی ابزار تواند

معیاره مبتنی  ارزیابی چندباشد.  زیستمحیط مسائل

 Shahadat)گیری ابزاری سودمند در تصمیم GISبر 

Hossain et al., 2009; Ismail, 2009; Carver & 

Stephan, 1991) و پیشرفته قدرتمند و یک روش 

 ,Joerin et.al) شودمحسوب می سنجی محیطتوان

2010 .) 

Mahiny   (2007)و همکاران، and Mercy Sun 

(2001)،Gul   (2006)و همکاران ،Kumari  و همکاران

از  (2011)و همکاران  Hajehforooshniaو  (2001)

جمله مطالعات انجام شده جهت ارزیابی اکوتوریسم 

-بهره گرفته GISمعیاره و  باشند که از ارزیابی چندمی

  اند.

از آنجا که در ایران توجه به توریسم و اکوتوریسم در 

بندی مناطق جهت مناطق تحت مدیریت در حد زون

تعیین زون تفرج گسترده و متمرکز است و توجه 

ها با ارزیابی توان و ریزی این زونبرنامهاندکی به 

های مناسب یل اکولوژیک برای فعالیتپتانس

گیری و حرکت به سوی اکوتوریسمی )که جهت

، کند( شده استپایدار را تسهیل میگردشگری 
                                                           

3
 - Multi Criteria Evaluation 

http://www.ecotourism.org/
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-پژوهش حاضر در نظر دارد تا با ارزیابی توان محیط

زیستی شبه جزیره میانکاله الگوی مناسبی برای 

هایی با توان برای چند فعالیت تفرجی مکان شناسایی

متکی به طبیعت همراه با توسعه فیزیکی درخور و 

انحصاری در این شبه -های حفاظتیحمایت از ارزش

ساز گردشگری پایدار در این منطقه را جزیره زمینه

 سازد.فراهم 

 از ارزیابی چند معیاره  تحقیق حاضر با استفاده

(MCE)4روش ترکیب خطی وزن داده شده و 

(WLC)  فن در ادغام با GIS انواعی از  توانبه بررسی

وحش میانکاله در پناهگاه حیات ،های تفرجیفعالیت

 . پردازدمی

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه 2-1
الیه جنوب وحش میانکاله در منتهیپناهگاه حیات

شرقی دریای خزر، در دوازده کیلومتری شمال شهر 

بهشهر و در استان مازندران واقع شده است. مساحت 

ای از محیط  و با مجموعههکتار  98877آن بیش از 

 14َ 8آبی و خشکی در داخل مختصات جغرافیائی ً

 17َ 19تا ً 99ْ 49َ 99طول شرقی و ً 14ْ 1َ 1تا ً 19ْ

 Mazandaran) ر گرفته استقراعرض شمالی  99ْ

Environment head office, 2010)براساس ارتفاع .-

تر از سطح متر پائین 11تا  14سنجی ارتفاع منطقه 

باشد و همچنین هیچ عارضه   های آزاد جهان میآب

شیب و جهت شیب در منطقه مورد مطالعه مشاهده 

 Department of Environment)شود  نمی

Conservation, 2002) .های خاص ویژگی

اکوسیستمی و شناخته شدن این منطقه بعنوان یک 

-نظیر، سیماهای طبیعی و محیط اکوسیستم کم

تنوع اکوسیستمی ویژه و انگیز آن، شگفت زیستی

مناظر طبیعی بدیع آن بسیار مورد توجه عالقمندان 

 1شکل . قرار دارد 5ها بین به طبیعت از جمله پرنده

                                                           
4
 - Weighted Linear Combination   

5
- Bird watchers 

وحش میانکاله را در جغرافیایی پناهگاه حیاتموقعیت 

مرز منطقه  دهد.استان مازندران و ایران نمایش می

ی مورد مطالعه با توجه به هدف و با استفاده از الیه

آب تصحیح و مرز مناسب از  6خطوط هم عمق

ترسیم  GISوحش میانکاله در محیط پناهگاه حیات

منطقه  بر اساس مرزبندی جدید مساحت کل گردید.

 .هکتار تعیین گردید 14/61919

 

 این در استفاده شده هایو داده هانقشه لیست

با توجه به . است شده ارایه 1 جدول در پژوهش

برای کلیه  47و  96قرارگیری منطقه در دو زون 

طول، عرض جغرافیایی ها از سیستم مختصات نقشه

استفاده شد. واحد نمایش نقشه در این سیستم درجه، 

 است. Decimal degreeدقیقه و ثانیه 

 

در ضمن، الیه کاربری اراضی و مسیرهای دسترسی با 

 Landsat( 1776ایتتی )استتتفاده از تصتتاویر متتاهواره

ETM
و حضور در منطقه و برداشت زمینی تصتحیح   +

   گردید.
برای تهیه نقشه کیفیت بصری یا زیبایی محیط پس از 

تهیه مختصات نقاط و مناطق با جاذبه طبیعی و 

فرهنگی )همچون جنگل توسکا، ساحل و مناطق 

و تلفیق دو فاکتور قابلیت  GPSتاریخی( با استفاده از 

دید و فاصله )دسترسی( نقشه کیفیت بصری در 

، (Sirosi, 2011گردید ) تهیه Arc Map محیط 

بنابراین پایگاه اطالعاتی الزم پس از تعیین کمبودهای 

آوری اطالعات موجود با انجام اطالعاتی و جمع

اصالحات الزم )همچون زمین مرجع کردن و انطباق 

ها با یکدیگر، به هنگام ساختن دادن تمامی الیه

ی، ا اطالعات با برداشت زمینی و استفاده تصایر ماهواره

ها که در ات از نظر اندازه سلولیکسان ساختن اطالع

متر در نظر گرفته شد، یکسان ساختن  97اینجا 

اطالعات از نظر سیستم مختصات جغرافیایی( تکمیل 

                                                           
6
- Bathy metery  
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 ورده شده است. آ 1شماره  شکلگردید. نمودار گردشی مراحل انجام کار در 

 
 

 

 
 میانکاله در استان مازندران و ایرانموقعیت جغرافیایی پناهگاه حیات وحش  :1شکل

 

 
 های مورد استفادهمواد و نقشه :1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع هامواد و نقشه ریف

 سازمان نقشه برداری DEMمدل رقومی ارتفاع  1

1 

نقاط هم عمق آب، تیپ پوشش گیاهی، 

کاربری اراضی، بافت خاک و سنگ، مسیر 

 های دسترسی

–طرح جامع مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله 

 سازمان حفاظت محیط زیست

ETMسنجنده  ای لندستتصویر ماهواره 9
 1776سال  +

4 
ETM  سنجنده  NDVIمحاسبه شاخص  الیه تراکم پوشش گیاهی

سال  +

1776 

 برداشت میدانی جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی 1

 بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناس منطقه پراکنش پرندگان و حیات وحش 9

 GISدرون یابی نقاط هم عمق در محیط  عمق آب 7
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 تحقیق مراحل انجام :2شکل 

 

 روش تحقیق 2-2
ارزیابی چند معیاره یک فرآیند ساختار یافته جهت 

بندی معیار و ارزیابی و حل تعریف اهداف، فرموله

 ,Khoi & Murayama) گیری استمسائل تصمیم

دهد تا اجازه میاین روش به کارشناسان ( 2010

های معین و سختگیرانه بولین در گیریبجای تصمیم

های فازی با گیریهای سنتی ارزیابی، به تصمیمروش

 ,Mahiny & Kamyabعدم قطعیت باال بپردازند )

 در هاشیوه ترینو ساده ترینمتداول از یکی (.2010

-روش ترکیب خطی وزن معیاره، چند گیریتصمیم

 که (،Malczewski, 2006) است( WLC) داده شده

به منظور انجام فرآیند ارزیابی توان  در این پژوهش

 و بازسازیحفاظت، زون امن،  4 توریسم وواک

 ویژگیفرهنگی مورد استفاده قرار گرفت. -تاریخی

 آن که در است این در ارزیابیروش  این برجسته

عامل  آن ارجحیت و اهمیت درجه عامل، هر بر عالوه

 دخیل ارزیابی فرایند در نیز عوامل سایر به نسبت

در این روش ابتدا هدف ارزیابی تعیین  بود. خواهد

 هدف آن با متناسب معیارهای سپسگردد می

. گرددمی بندیاولویت استانداردسازی و مشخص،

های تفرجی است که منظور از هدف، انواعی از فعالیت

ی هافعالیتتعیین جهت در منطقه قابل اجرا باشند. 

های معرفی گستره
 گردشگری مربوط به هر

 و زون فعالیت

 (MCEپايان)

های اطالعاتی وری و بررسی نقشه ها و الیهآجمع 
 مربوط به هر فعالیت

 های اطالعاتی در محیط آماده سازی الیه
 GIS )معیارها( 

های شناسایی و تعیین فعالیت
پذیر در منطقه تفرجی امکان

 (مورد مطالعه )پرسشنامه

های تهیه نقشه
محدودیت  بر 

 بولیناساس منطق 

وزن دهی معیارها با 
روش تحلیل سلسله 

 AHP)) مراتبی

ارزيابي توان تفرجي 
با روش تركيب 

 WLC)دار)خطي وزن

استاندارد سازی 
فاکتورها بر اساس 

 منطق فازی

 

های تفرجی تعیین فعالیت
 ترجیحی
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از نظر کارشناسی )مصاحبه با کارشناسان(  قابل انجام،

پرسشنامه(  توزیعو ترجیحات بازدیدکنندگان )

فعالیت تفرجی  14در نتیجه  استفاده گردید.

طی  پرسشنامه 117پیشنهادی کارشناسان در قالب 

در اختیار بازدید در سه فصل بهار، تابستان و پاییز  9

و جهت تعیین قرار گرفت بازدیدکنندگان منطقه 

 گردیداستفاده  1ارجحیت هر فعالیت از رابطه 

(Correspondence with Mahiny & Mirkarimi, 

2010).  
                                    1رابطه      

  RWnX RiN

nin
**min 


















  

 که در آن

X :ارجحیت هر فعالیت تفرجی   

:ni   تعداد افرادی که رتبهi  اند.فعالیت دادهبه هر 

nmin :  حداقل افرادی که در هر فعالیت رتبهi  به آن

  اندفعالیت داده

 :R رتبه  

:wR وزن تعیین شده برای هر رتبه  

N : ها(تعداد کل افراد )نمونه 

 1تا  7نیز با فازی کردن رتبه بین  WRها وزن رتبه

 بدست آمد.

تعیین  ارزیابی تواناصلی جهت فعالیت  9در نهایت 

-ها به ترتیب اولویت عبارتند از: پرنده. این فعالیتشد

-بینی، سوارکاری و قایقبینی، شنا، اردوزنی، منظره

پس از مشخص شدن هدف و تعیین نوع  رانی

 ازو تعیین معیارهای ارزیابی  تدوینجهت  ،هاکاربری

 و تفرجی هاییابیمکان به مربوط قبلی منابع مرور

. گردید استفاده کارشناسی نظر و مناطق بندیزون

گیری هستند که بر معیارها واحدهای قابل اندازه

ی کیفیت سرزمین و تناسب آن ها دربارهاساس آن

 شودبرای یک کاربری خاص تصمیم گرفته می

(Eastman, 1995). یک تناسب برای الزم معیارهای 

 مختلف هایمکان و زمان در اکوتوریسم جهت منطقه

-مدل بنابراین(. Tsaur & Lin, 2006) است متفاوت

 نواحی و مطالعه مورد منطقه خاص شده تدوین های

که نشان  فاکتور دسته دو به ها معیار .است آن مشابه

که و محدودیت  دهنده تناسب یک کاربری خاص

-میتقسیم نشان دهنده عدم تناسب کاربری است، 

 منظور به .(Proctor & Drechsler, 2006) شوند

 اساس رابطه بر ،WLCروش  با ارزیابی فرآیند انجام

1(Eastman, 2003)  وزن در عوامل از یک هر ابتدا 

 نتایج جمع با سپس شود،ضرب می خود متناظر

 ها،محدودیت در حاصل ضرب آن ضرب و حاصل

 نقشه تناسب و گردندمی حذف نامناسب مناطق

 آیدمی دست به نظر مورد کاربری برای منطقه

(Giordano & Riedel, 2008.)  
                        2رابطه 

                ∑          
 که در آن:

S  ی          : مطلوبیتتتت یتتتا تناستتتب بتتترای هتتتر کتتتاربر          

Xi ارزش فازی فاکتور :i 

Wi وزن فاکتور :i                                             

Cj معیار محدودیت :j 

 نمایه حاصلضرب   

 هتای  )الیه هاداده پایگاه باید روشهت اجرای این ج

 .شودآماده سازی  GISبرای استفاده در محیط  معیار(

معیارها ماهیتت متفتاوتی دارنتد، بنتابراین     از آنجا که 

ها با یکدیگر متفاوت خواهد بتود  گیری آنمعیار اندازه

یکدیگر، پوشانی با قبل از ترکیب و هم الزم است که و

در ایتتن . (Eastman, 2003) ستتازی شتتونداستتتاندارد

هتا بتر استاس دو    سازی نقشهپژوهش، عمل استاندارد

در فتازی   .صورت پذیرفته است 8و بولین 7منطق فازی

که برای استانداردسازی فاکتورها از آن استتفاده شتد   

دامنه تغییرات استانداردسازی معموال بین صفر و یک 

)مقیاس بایتت(   111ی( یا صفر تا )مقیاس اعداد حقیق

شوند. دامنته  است که با یک تابع عضویت مشخص می

بتا ایتن دامنته     MCEبدلیل اینکته تتابع    111صفر تا 

                                                           
7
- Fuzzy logic   

8 -Boolean logic 
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(. Eastman, 1995) شودبهینه شده است پیشنهاد می

مقتادیر   تعیین عامل، هاینقشه نمودن فازی منظور به

 ضترورت  عضتویت  تابع شکل و نوع و معیارها آستانه

 بترای  مشخصتی  استتانداردهای  کته  جاییآن از .دارد

 در لتذا  نتدارد  وجود های تفرجیتوان فعالیت ارزیابی

 تعیتین ان خبتره  کارشناست  نظرات از با استفاده اینجا

 مختلتف  واعصورت پذیرفت. ان معیارها مقادیر آستانه

 شامل تحقیق این در شده گرفته کار عضویت به توابع

 و یکنواخت کاهنده یکنواخت،افزاینده  گسسته، توابع

-روش .باشتد می ذوزنقه ای و خطی اشکال در متقارن

سازی نمودارهتای فتازی   مورد استفاده به منظور کمی

روش تبدیل مقیاس خطی بر پایته مقتادیر بیشتینه و    

باشتتد گتتذاری متتیکمینتته بتته عنتتوان نقتتاط مقیتتاس 

(Mahiny & Gholamalifard, 2006) در توابتتع .

از روش تبدیل مقیتاس خطتی بته    عضویت یکنواخت 

 (.Eastman, 2003) استفاده شد 9 صورت رابطه

 

Xi= 
          

         
 * standardized_range                         

9رابطه   

 که  

Xiاستاندارد سازی : ارزش پیکسل بعد از 

 R iارزش پیکسل قبل از استاندارد سازی : 

Rنمره خام  : 

 R min نمره فاکتور: کمترین 

R maxن نمره فاکتور                : بیشتری    

Standardized range دامنه استاندارد سازی )در :

 (111مقیاس بایت، 

ها نیز از منطق بولین سازی محدودیتبرای استاندارد

 مناطق محدود به که ترتیب بدیناستفاده گردید. 

می تعلق یک عدد مناطق سایر به و صفر عدد شده

 در هاهای آنوآستانه عوامل هاینقشه اسامی .یابد

 .اندشده ذکر 1 جدول

دهی به فاکتورها از روش در پژوهش حاضر جهت وزن

بدین استفاده گردید.  6(AHPتحلیل سلسله مراتبی )

 آنتکمیل و  AHP پرسشنامه 1 تهیه از پسمنظور 

 Expert choiceتوسط کارشناسان خبره، از نرم افزار 

های نسبی، وزن نهایی استفاده و پس از ورود وزن

افزار محاسبه معیارها و شاخص ناسازگاری توسط نرم

 (1687ساعتی ) دگردید. در حالت کلی و بنابر پیشنها

در نهایت با اجرای  باشد. 1/7ز ا کمتر باید ضریب این

WLC های استاندارد شده عوامل، وزن و تلفیق نقشه

های محدودیت نهایی در محیط الیه ها و       متناظر آن

Idrisiای تناسب سرزمین برای هر ، نقشه شبکه

کاربری تهیه شد. خروجی ترکیب خطی وزن داده 

شده تصویر نهایی شایستگی برای مکانیابی هر کاربری 

 111تصویر در مقیاسی بین صفر و  اینتفرجی است. 

بندی شده است که نشان دهنده این است که درجه

 دارند. به عبارت دیگر، بیشتری مطلوبیت بزرگتر اعداد

 فاقد صفر عدد ورا دارد  مطلوبیت باالترین 111د عد

 عدد دو این بین مقادیر از طیفی و باشدمی مطلوبیت

 ،شویم نزدیکتر 111 به چه هر که گیرندمی قرار

 .یابدیم افزایش مطلوبیت

زون امن که به  استخراججهت الزم به ذکر است 

ها عنوان یک عامل محدودیت برای تمامی کاربری

 Stretchو  شود پس از تهیه نقشه تناسبمحسوب می

مناطق با ارزش باالتر  111-7ها بین کردن ارزش

( بعنوان زون 111-117های جهت این زون )ارزش

همچنین جهت  .(9)شکل  امن منطقه تعیین گرید

در شرایط  به اینکه هجمکانیابی زون حفاظت با نو

گیری پیرامون آل، زون حفاظتی بصورت ضربهایده

بهره گرفته زون این از  ،شودزون امن قرار داده می

متر اطراف زون  177شد، بدین منظور بافری به اندازه 

بین  هایا شد و منطقه حاصل با پیکسلامن جد

جمع گردید که البته پس از  117-111های ارزش

توان مناطق فاقد ها، میه کاربریتخصیص اراضی ب

                                                           
9
 - Analytical Hierarchy Process 
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 توان برای هر گونه کاربری را به آن اضافه کرد

 .بنابراین، وسعت این زون قابل افزایش است

کردن این  Stretch هت تعیین زون بازسازی پس ازج

 117های بیش از ارزش 111-7نقشه در محدوده 

جهت تعیین زون فرهنگی تاریخی نیز  .جدا شدند

متر اطراف هر اثر در نظر گرفته  177بافری به اندازه 

شده و برای فازی سازی از تابع خطی کاهشی 

 استفاده گردید.

به همراه  سازیتوابع استانداردچند نمونه از در ادامه 

مثال های مختلف بعنوان مدلمربوطه  نقشه فاکتور

 .(9کل ) ش شده استنمایش داده 

فازی مربوطه هایسازی و نقشهابع استانداردونمونه از تچند : 9شکل 

 
 های اردوزنی،توابع تعریف شده توسط کاربر برای استانداردسازی نقشه کاربری اراضی مدل-الف

 کاربری اراضی
 امتیاز فازی

پرنده 
 سوارکاری منظره بینی اردوزنی بینی

 0 4-10 0 0 زراعت آبي، باغات

 250 50 250 20  لختهای زمين

 100 150 00 00 گياهي اراضي شور با پوشش 

 00 205 00 155 ها جنگل
 100 50 0 100 اراضي مرطوب با پوشش گياهي

 250 200 250 170 مراتع
 00 150 100 200 اراضي جنگلي تنک

 پرنده بینی، منظره بینی و سوارکاری

 
  اردوزنینقشه فازی کاربری اراضی مدل  -ب

 بینینقشه فازی کاربری اراضی مدل پرنده  -پ

 
 منظره بینینقشه فازی کاربری اراضی مدل  -ت

 

 سوارکارینقشه فازی کاربری اراضی مدل  -ث



 216ریزی اکوتوریسم در مناطق حفاظتی با استفاده از ارزیابی چند معیاره...، صفحه برنامه

 

                                                           
-

 های شني، شني رسي عميق و آبرفتي شور استهای عميق رسي يا رسي توام با ماسه دريايي شور، خاکكيله و زاغمرز  شامل: خاکهای شاهسریبافت خاک  10

 سایر زون ها کاربری های تفرجی معیارها

 تاریخی-فرهنگی بازسازی امن قایق رانی سوارکاری منظره بینی اردوزنی شنا پرنده بینی فاکتورها 

 خطی کاهشیm≥177 فاصله تا منابع آب 1
m ≥177  

 خطی کاهشی m ≥177 خطی کاهشی≤ 177m m-1777≤ خطی کاهشی
≥177m  m -1777 ≥ خطی

 کاهشی
m ≥177  خطی

 کاهشی
خطی کاهشی)فقط 

 رودبکار نمی رودبکار نمی رودخانه(

خطی  17m≤ رودبکار نمی فاصله از گیاهان آبزی 1

 افزایشی

 رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی
m≥17  خطی

 رودبکار نمی رودبکار نمی خطی کاهشی افزایشی

 رودبکار نمی رودبکار نمی بافت خاک 9
: های قدیمی، سنگریزه و ماسه شن

بیشترین تناسب. سری زاغمرز و 
 .های هیدرومورف: فاقد تناسبخاک

 رودنمیبکار 

های قدیمی، سنگریزه و شن
سری . : بیشترین تناسبماسه 

های زاغمرز و خاک
 هیدرومورف: فاقد تناسب

 رودبکار نمی

کیله و سری شاه
: باالترین  10زاغمرز

های شن تناسب. 
قدیمی، سنگریزه و 

 .: تناسب متوسطماسه 

 رودبکار نمی رودبکار نمی

 تراکم پوشش گیاهی 4
 پرتراکم –کم تراکم 

 خطی افزایشی
m ≥17  خطی

)گیاهان  افزایشی
 آبزی(

 پرتراکم -کم تراکم
 خطی کاهشی 

 پرتراکم  -کم تراکم
 خطی افزایشی

 پرتراکم  -کم تراکم
 خطی کاهشی

 رودبکار نمی رودبکار نمی خطی افزایشی رودبکار نمی

 رودبکار نمی رودبکار نمی تیپ گیاهی 1

زارها: باالترین جنگل توسکا و درمنه
تناسب. گیاهان شور پسند: توان 

 -متوسط. تیپ انار، انار تنگرس، انار
 17تمشک، گیاهان آبزی تا عمق 

ور، متر، گیاهان آبزی غوطهسانتی
 سازیل مرطوب و ساحلی: فاقد توان.

باالترین تناسب مربوط به 
های توسکا و پس از آن جنگل

تنگرس -تمشک، انار -انارتیپ
تناسب متوسط دارند. و و انار 

ها دارای توان مابقی تیپ
 اندک هستند.

زارها، سازیل ساحلی و درمنه
سازیل مرطوب: بیشترین 

تناسب. جنگل توسکا، گیاهان 
شورپسند و گیاها آبزی تا 

متر توان سانتی 17عمق 
 -متوسط. تیپ انار، انار

تنگرس و  -تمشک، انار
 .ور: فاقد تناسبگیاهان غوطه

 رودبکار نمی

توسکا: تناسب باال. انار، 
 تمشک، -انار
تنگرس،درمنه: -انار

 .تناسب متوسط

 رودبکار نمی رودبکار نمی

 رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی ≤m ≥177  m -9777 رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی زیبایی محیط 9

 رودبکار نمی عمق آب 7
متر خطی  1/9-1عمق

 کاهشی
 رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی

 متر 9-1عمق 
 خطی متقارن 

 رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی

فاصله از مسیرهای  8

 دسترسی

m≥177خطی کاهشی m≥177 خطی
 کاهشی

≥177mخطی کاهشی m≥177خطی کاهشی ≥ m177خطی افزایشی m ≥177  خطی
 کاهشی

m ≥117 m≥117  
 رودبکار نمی  خطی کاهشی

 خطی کاهشی m≥177 مناطق مسکونی 6
m≥177  خطی

 کاهشی
≥177m خطی کاهشی m ≥177 خطی کاهشی m ≥177 خطی کاهشی 

m≥177  خطی
 کاهشی

m ≥117 m ≥117 s رودبکار نمی کاهشی 

 رودبکار نمی خطی افزایشی m≥177 فاصله از آثار تاریخی 17
m ≥177  m -1777≥  خطی

 افزایشی
m ≥177 خطی کاهشی m177 ≥ رودبکار نمی خطی کاهشی رودبکار نمی خطی افزایشی 

177m≥ 
 S کاهشی 

 انواع کاربری اراضی 11

: تناسب اراضی جنگلی تنک
ها، اراضی باال. مراتع، جنگل

مرطوب با پوشش: تناسب 
، اراضی زمین لخت متوسط.

شور با پوشش: تناسب کم. 
مجتمعات  مزارع و باغات و
 آبی: فاقد تناسب.

 رودبکار نمی

 ، مراتع: تناسب باال. لختزمین 
، اراضی شور با اراضی جنگلی تنک

پوشش: تناسب متوسط. مزارع، 
باغات و مجتمعات آبی، اراضی 

 مرطوب با پوشش گیاهی: فاقد توان

 جنگل و مراتع: تناسب باال. 
، اراضی اراضی جنگلی تنک

شور با پوشش: تناسب 
ط. مزارع، اراضی مرطوب متوس

با پوشش و باغات و مجتمعات 
 .آبی: تناسب کم

: لختهای مراتع و زمین
تناسب باال. اراضی شور و 
مرطوب با پوشش گیاهی: 

اراضی  تناسب متوسط. 
ها: و جنگل جنگلی تنک

ها: تناسب پایین. مزارع و آب
 فاقد توان .

 رودنمیبکار  رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی

 رودبکار نمی کاهشیm ≥117 m117 ≥ S رودبکار نمی خطی افزایشیm177 ≤ خطی افزایشیm177 ≤ خطی افزایشیm177 ≤ رودبکار نمی خطی افزایشیm177 ≤ فاصله از دامداری 11

 رودبکار نمی کاهشی≤  m ≥117 m 117 رودبکار نمی خطی افزایشیm177 ≤ خطی افزایشیm177 ≤ خطی افزایشیm177 ≤ رودبکار نمی خطی افزایشیm177 ≤ پروریفاصله از آبزی 19

فاصله از تسهیالت و منابع  14
  آب شرب

≥177 mخطی کاهشی 
m ≥177  خطی

 کاهشی
m ≥177 177≤ خطی کاهشی mخطی کاهشی m≥177خطی کاهشی 

m≥177  خطی
 کاهشی

 رودبکار نمی کاهشی m ≥117 رودبکار نمی

پراکنش فاصله از مراکز  11
 پرندگان

m ≥117  m -1177≥ 
 خطی کاهشی

≥ m117 
 خطی افزایشی 

≥ m117 خطی افزایشی ≥m117  m -1177≥  
 خطی کاهشی

≥ m177 خطی افزایشی ≥ m117  
 خطی افزایشی

 رودبکار نمی رودبکار نمی خطی کاهشی

 رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی خطی افزایشی17m≤ رودبکار نمی فاصله از زیستگاه آبزیان 19
≥117 m خطی

 افزایشی
 رودبکار نمی رودبکار نمی خطی کاهشی

 رودبکار نمی کاهشیm117 ≥ s رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکار نمی رودبکارنمی رودبکار نمی های زراعیفاصله از زمین 17
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 نتایج -3
های در این تحقیق جهت تعیین فعالیت

تفرجی و ارزیابی تقاضای تفرجی از 

با استفاده از بازدیدکنندگان منطقه 

وزن سپس نظرخواهی شد. پرسشنامه 

نهایی هر فعالیت و ارجحیت هر کدام 

حاصل از تجزیه و مشخص گردید. نتایج 

 9در جدول های پرسشنامه تحلیل داداه

این جدول  سبر اسا خالصه شده است.

بینی، شنا، اردوزنی، پرنده هایفعالیت

با  منظره بینی، سوارکاری و قایق رانی

ترین بعنوان ارجحباالتر  امتیازهای

 .ها انتخاب شدندفعالیت

 

  های تفرجی بر اساس انتخاب بازدیدکنندگانبندی فعالیتاولویت :9جدول 

ی متناسب هر هاپس از تعیین معیار

دهی از تحلیل سلسه جهت وزن فعالیت

با توجه به فرایند مراتبی بهره گرفته شد. 

تحلیل سلسله مراتبی وزن عوامل مطابق 

برای هر کاربری محاسبه  11تا  4جداول 

 و ضریب ناسازگاری تعیین گردید که

پس  قابل قبول بود. هابرای همه کاربری

از تعیین وزن و استاندارد سازی معیارها 

 اجرای شد. Idrisiدر محیط  WLCروش 

خروجی ترکیب خطی  19تا  4اشکال 

وزن داده شده و تصویر نهایی شایستگی 

های تفرجی ها و کاربریمنطقه برای زون

 .دهدرا نشان می

 
 فاکتورها برای زون امن AHPهای  وزن :2 جدول

 AHP وزن متغیر

 911/7 های تجمع پرندگانفاصله از مکان
 169/7 فاصله از مناطق پراکنش آبزیان

 111/7 انواع تیپ پوشش گیاهی
 118/7 تراکم پوشش گیاهی

 779/7 رودخانه
 719/7 انواع بافت خاک

 718/7 ها رو و دامداری فاصله از مسیرهای جیپ
 711/7 فاصله از مناطق مسکونی

 718/7 های فرهنگی و تاریخی مکان
Inconsistency 79/7 

 بینیفاکتورها برای پرنده AHPهای وزن :1 جدول

 AHPوزن  متغیر

 996/7 های تجمع پرندگانفاصله از مکان
 184/7 فاصله از مسیرهای دسترسی

 191/7 فاصله از رودخانه
 114/7 تراکم پوشش گیاهی

 796/7 فاصله از منابع آب شرب
 746/7 فاصله از تسهیالت

 791/7 پروریفاصله از آبزی

 714/7 انواع کاربری اراضی

 711/7 مسکونیفاصله از مناطق 
Inconsistency 74/7 

 اردوزنی شنا پرنده بینی
منظره 

 بینی
 تحقیق استراحت ماهیگیری قایق رانی سوارکاری

عکاسی و فیلمبرداری 
 از طبیعت

 میراثمشاهده 
 خورگشت فرهنگی

دوچرخه 
 شکار سواری

19 91 57/98 48/98 98 49/99 55 46/54 46/57 71/57 76/57 9/58 9/58 22/58 
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  رانی فاکتورها برای قایق AHPهای وزن :9جدول 
 AHPوزن  متغیر

 991/7 عمق آب
 186/7 فاصله از ساحل

 171/7 های تجمع پرندگانفاصله از مکان
 114/7 فاصله از گیاهان آبزی

 797/7 مسیرهای دسترسیفاصله از 
 717/7 فاصله از مناطق پراکنش آبزیان

 791/7 فاصله از منابع آب شرب
 714/7 فاصله از تسهیالت
Inconsistency 71/7 

 فاکتورها برای شنا AHPهای وزن :2جدول  

 AHPوزن  متغیر

 911/7 عمق آب
 191/7 فاصله از ساحل

 196/7 فاصله از مکانهای تجمع پرندگان
 177/7 فاصله از گیاهان آبزی

 771/7 مسیرهای دسترسیفاصله از 
 741/7 فاصله از منابع آب شرب

 797/7 فاصله از تسهیالت
 719/7 فاصله از مناطق پراکنش آبزیان

Inconsistency 71/7 

 

 

  بینیفاکتورها برای منظره AHPهای  وزن: 2 جدول
 AHPوزن  متغیر

 198/7 فاصله از سیمای منظر
 177/7 فاصله از مکانهای تجمع پرندگان

 117/7 فاصله از مسیرهای دسترسی و فاصله از رودخانه
 118/7 فاصله از ساحل

 764/7 فاصله از منابع آب شرب
 776/7 فاصله از تسهیالت

 717/7 تراکم پوشش گیاهی
 719/7 های فرهنگی و تاریخیفاصله از مکان

 717/7 فاصله از مناطق مسکونی
 711/7 انواع کاربری اراضی

 711/7 پروریفاصله از آبزی
 717/7 انواع تیپ پوشش گیاهی

Inconsistency 78/7 

 

 

  فاکتورها برای اردوزنی AHPوزن  :6 جدول
 AHPوزن  متغیر

 197/7 فاصله از مسیرهای دسترسی
 187/7 فاصله از منابع آب
 148/7 فاصله از تسهیالت

 117/7 بافت خاک
 789/7 تراکم پوشش گیاهی

 717/7 فاصله از رودخانه
 749/7 فاصله از مکانهای تجمع پرندگان

 794/7 انواع کاربری اراضی
 711/7 های فرهنگی و تاریخیفاصله از مکان

 718/7 فاصله از مناطق مسکونی
 714/7 انواع تیپ پوشش گیاهی

 711/7 پروریفاصله از آبزی
Inconsistency 79/7 

 

  فاکتورها برای سوارکاری AHPهای وزن :12 جدول
 AHP   وزن  متغیر

 181/7 تراکم پوشش گیاهی
 171/7 انواع کاربری اراضی

 144/7 انواع بافت خاک
 179/7 فاصله از مکانهای تجمع پرندگان

 777/7 فاصله از مسیرهای دسترسی
 717/7 فاصله از منابع آب شرب

 741/7 تسهیالتفاصله از 
 716/7 پروریفاصله از آبزی

 714/7 های فرهنگی و تاریخیفاصله از مکان
 716/7 فاصله از مناطق مسکونی
 719/7 انواع تیپ پوشش گیاهی

Inconsistency 74/7 

 

 فاکتورها برای زون بازسازی AHPهای  وزن :11جدول   

 AHPوزن  متغیر

 486/7 زمین های زراعی

 161/7 دامداری

 768/7 مناطق مسکونی

 779/7 رو( )جیپمسیرهای دسترسی 

 741/7 رو( مسیرهای دسترسی )پیاده

Inconsistency 79/7 
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 نقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای زون حفاظت :1شکل

 
 تاریخی-مطالعه برای زون فرهنگینقشه تناسب منطقه مورد   :2شکل 

 
 

 بینینقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای کاربری تفرجی پرنده  :6شکل 
 

 
 بینینقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای کاربری تفرجی منظره  :11شکل 

 

 
 نقشه زون امن منطقه مورد مطالعه :2شکل 

 

 
  نقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای زون بازسازی  :9شکل

 

 
 

 نقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای کاربری تفرجی شنا  :2شکل 
 

 
 

 نقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای کاربری تفرجی اردوزنی :12شکل 
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 گیریحث و نتیجهب -4
-های وابسته به طبیعت و محیط اکوتوریسم از فعالیت

های گردشگری زیست است و نسبت به دیگر شاخه

توسعه اکوتوریسم سازگاری بیشتری با طبیعت دارد. 

در مناطق تحت مدیریت عامل رشد اقتصادی، باال 

ین استفاده بردن سطح اشتغال و حفاظت بهینه در ح

البته در صورتی که در مناطق باشد. از این مناطق می

وحش پناهگاه حیاتمناسب و دارای توان انجام شود. 

، از ه عنوان یکی از مناطق تحت مدیریتمیانکاله ب

مناطق پرجاذبه همراه با منابع تفرجی فراوان در 

شود که به علت عدم توجه شمال کشور محسوب می

ه دشاز این منابع به خوبی استفاده ن تاکنون کافی،

بنابراین جهت مدیریت بهتر منطقه الزم است  .است

های تفرجی در آن پرداخت. یابی انواع فعالیتبه مکان

در این  تحقیق حاضر سعی بر این مهم داشته است.

های تفرجی از ترین فعالیتمطالعه پس از تعیین ارجح

امه از تلفیق بازدیدکنندگان به کمک پرسشندیدگاه 

جهت توانسنجی  GISمعیاره و  های ارزیابی چندروش

تمایل  منطقه استفاده گردید. نتایج پرسشنامه بیانگر

-های تفرجی پرندهبازدیدکنندگان منطقه به فعالیت

-بینی، سوارکاری و قایقبینی، شنا، اردوزنی، منظره

فعالیت تفرجی، جهت مطالعات  9رانی است. عالوه بر 

در منطقه به تعیین توان منطقه برای زون تکمیلی 

تاریخی نیز -امن، حفاظت، بازسازی و فرهنگی

 نظرات ،اطالعات وسیع بررسی با پرداخته شد.

و  ایران در گرفته انجام تحقیقات و مرور کارشناسان

 منظور به کلیدی از پارامترهای ایمجموعه جهان

تفرجی تعیین  هایفعالیتبرای  توانسنجی محیط

 با شد. همچنین نظرگرفته ها درو سایر زون شده

ترکیب خطی روش  ارزیابی، مختلف هایروش مطالعه

 زیست استفادهمحیط توان ارزیابی برای( WLC) وزنی

 محاسبه خوبی به روش این با هاسلول مطلوبیت و

 هایقابلیت GISآوری فن با روش این تلفیق گردید.

 را خوبی رابطه تحقیق و این است داده افزایش را آن

 چند ارزیابیو  GIS بر مبتنی افزارهاینرم کاربرد بین

 .دهدمی نشان معیاره

 
 رانینقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای کاربری قایق :19شکل 

 
 نقشه تناسب منطقه مورد مطالعه برای کاربری تفرجی سوارکاری :12شکل 
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 توان ارزیابی ایشبکه نمایانگر الیه 19 تا 9 هایشکل

بازسازی و فرهنگی ، حفاظت، زون امن 4 ،چند معیاره

مطلوبیت  آن در که استفعالیت تفرجی  9 و تاریخی

 مطلوبیت هااین الیه ها متغیر است. در تمامیسلول

-کم مطلوبیت و باالتر توان درجه دهنده نشان بیشتر

 برای کاربری موردنظر ترپایین توان درجه بیانگر تر

 98/1114 های یاد شدهنقشهطبق  بطور کلی است.

هکتار از  89/9779 و به زون امن هکتار از منطقه

اختصاص دارد که البته این  منطقه به زون حفاظت

فاصله از مناطق پراکنش  قابل افزایش است.میزان 

پرندگان و آبزیان به ترتیب به عنوان موثرترین 

 .فاکتورها در تعیین مکان زون امن شناخته شدند

 Sun and Mercy (2001) ، Jafari and Onagh 

(2005) ، Mahiny and Kamyab (2009 )

(2010)Ghadimi  و Haje foroshnia  و همکاران

وحش و از تراکم حیات در تحقیقات خود نیز (2011)

-جمله پرندگان را به عنوان موثرترین فاکتور در مکان

همچنین با توجه  اند.یابی زون امن و حفاظت نام برده

است  بازسازینیازمند هکتار از منطقه  179به شکل، 

از نوع  که تعیین شدهتوجه به نوع کاربری با  که

جهت  غیر فعال و زراعت است، زون بازسازی از نوع

مانع فعالیت  احیا بهتر است آن را مدتی رها کرده و

تفرجی را  هایفعالیتدر یک طبقه بندی  در آن شد.

کالسه توان به دو طبقه مطلوب و مطلوبیت باال می

ش از بیهای های با ارزشکرد. بطوریکه سلول بندی

در  177 و زیر بعنوان طبقه با مطلوبیت باال 177

هکتار  66/6969براین از اد. بننگیردسته مطلوب قرار 

هکتار از  7961، بینیبرای پرنده دارای توان وسعت

هکتار در طبقه  1771آن در طبقه مطلوب و 

یی مربوط ابررسی نقشه رتبه .قرار دارد مطلوبیت زیاد

حواشی تاالب، سواحل خزر  ؛دهدبه این زون نشان می

هایی از جزیره آشوراده ارزش باالیی برای این و بخش

دارد که از جمله عوامل تاثیر گذار در انتقال  فعالیت

توان در دو عامل تراکم ارزش به این نواحی را می

  Kumari.پرندگان و مسیرهای دسترسی جستجو کرد

-های توزیع حیاتنیز از شاخص (2010و همکاران )

وان عوامل وحش )بخصوص پراکنش پرندگان( بعن

 میزانیابی اکوتوریسم نام بردند. بسیار مهم در مکان

 باشد کهمیهکتار  11/18646 در مورد شنا تناسب

هکتار  1/11991هکتار از آن مطلوب و  7/7189

فاکتور عمق آب و فاصله از  1. است مطلوبیت زیاددارای 

ی هاساحل به عنوان موثرترین فاکتورهای در انتقال ارزش

با بررسی نتایج حاصل از تحلیل  تعیین شد. فعالیتاین 

برای  سلسله مراتبی مشخص شد که موثرترین فاکتور

سوارکاری، تراکم پوشش گیاهی و انواع کاربری اراضی است 

هکتار از وسعت مناسب برای  14/1919ز ا و

 96/444هکتار از آن مطلوب و  1881سوارکاری، 

ها است. با بررسی نقشه هکتار دارای مطلوبیت زیاد

-مشخص گردید مناطق با تراکم کم پوشش گیاهی، زمین

ها برای این ترین بخشهای لخت و مراتع بعنوان با ارزش

 Shayan and  .ه استکاربری تعیین شد

Parsaei(2007 ) نیز به تراکم پوشش گیاهی و

Kumari ( و2010و همکاران )Jozi   و همکاران

نیز به کاربری اراضی بعنوان فاکتورهای موثر  (2009)

 بر اکوتوریسم اشاره کردند.

هکتار وسعت مناسب برای منظره  18/81718از 

هکتار دارای مطلوبیت زیاد و مابقی  99/9971بینی، 

 Ashori and  برای این کاربری مطلوب است.

Faryadi(2010) ،Effat and Hegazy (2009،) Sun 

and Mercy  (2001)  وGeneletti (2000 نیز )

فرهنگی مانند  -های طبیعیسیمای منظر و جاذبه

های بکر را از فاکتورهای سواحل و نزدیکی به جنگل

نتایج توانسنجی .  اندموثر بر اکوتوریسم معرفی کرده

مربوط به کاربری  منطقه دهد کمترین تواننشان می

 71/816 ازبدین ترتیب که  ؛کمپ یا اردوزنی است

هکتار از  17/171تار وسعت مناسب برای اردوزنی، هک

هکتار دارای مطلوبیت  88/919آن دارای مطلوبیت و 

 11فاکتور و  11یابی این کاربری جهت مکانزیاد است. 

 این زونالیه محدودیت تهیه گردید موثرترین فاکتور برای 

 Sun and .منابع آب است های دسترسی وفاصله از مسیر
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Mercy  (2001) و Mousavi (2010)  نیز نزدیکی به

مسیرهای دسترسی را از جمله فاکتورهای موثر در 

اکوتوریسم عنوان کردند. از فاکتورهای موثر دیگر، 

 Mousavi وSirosi (2011 )باشد که منابع آب می

در نتایج خود منابع آب را یکی از عوامل  (2010)

ز آنجا که ا اندموثر بر اردوزنی و اکوتوریسم عنوان کرده

های تنها منابع آب قابل استفاده در منطقه محدود به پاسگاه

بانی است و این عامل به همراه مسیرهای دسترسی محیط

ها برای اردوزنی موثرترین نقش را دارند، در انتقال ارزش

شد در نقشه تناسب حاصل نیز بینی میهمانطور که پیش

باالترین توان  مناطق نزدیک به پاسگاه و مسیرهای دسترسی

منطقه مورد مطالعه . اندرا برای این کاربری نشان داده

 از و دادباالترین توان را برای کاربری قایقرانی نشان 

، هکتار از وسعت منطقه برای قایقرانی 17698

مطلوب و دارای توان هکتار از آن  9/11788

برای  .است هکتار دارای مطلوبیت زیاد 7/91876

محدودیت تعریف شد. از  9فاکتور و  8کاربری یابی این مکان

این بین  فاکتورهای عمق آب و فاصله از ساحل به عنوان 

 ،انتخاب شد فعالیتیابی این موثرترین فاکتورها در مکان

متر برای این  9بدین ترتیب که مناطق با حداکثر عمق 

کاربری در نظر گرفته شد و اعماق باالتر فاقد هر گونه توان 

 . باشدیاد شده می عالیتفبرای 

 از طیفی فوق، هاینقشه داشت توجه باید البته

 که دهدمی نشان را کاربری هر برای مناسب مناطق

 یعنی ،زیستمحیط توان ارزیابی از بعد مرحله در

 یک تنها زمین از واحد هر به ،هاکاربری آمایش

 هر نهایی مساحت بنابراین .یابدمی اختصاص کاربری

 مشخص هاکاربری تخصیص و آمایش از پس کاربری

 و مکانیابی ،بعدی گام در شودیم پیشنهاد و شودمی

 .گیرد صورت آمایشی هایروش با هاکاربری تخصیص

از مزایای این تحقیق در استفاده از تعدادی فاکتور و 

-فعالیتمحدودیت بطور همزمان، برای تعیین توان 

 استمعمول های زون سایر جی ورهای تف

(al., 2006  et 2002; Gul Villa & Agardy,) از .

-ها و توانکه برای تلفیق الیهWLC  نقاط قوت روش

ها استفاده شد، کاربرد رویکرد فازی سنجی کاربری

باشد. استفاده از این سازی معیارها میجهت استاندارد

گیری رویکرد باعث حذف اثرات سختگیرانه در تصمیم

باالیی دارد، در نتیجه قابلیت پذیری شده و انعطاف

های گیری را در مناطقی که دارای محدودیتتصمیم

 et al., 2011 Haje) دهدزیادی هستند افزایش می

foroshnia;Hansen, 2005).  این روش به صورت

سامانه پشتیبان تصمیم قابل استفاده است به این 

توانند با تغییر دادن معنی که ذینفعان مختلف می

سازی براساس منطق ها و نیز روش استانداردوزن 

های آن نتایج جدیدی ببار آورند اکولوژیک و آستانه

 تا توافق جمعی از آن زاده شود.
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Abstract 
Ecotourism is based on environmental potential and presents an opportunity for suitable utilization and 

conservation of the sites under management practices, considering accurate planning, potential of the area and 

people preferences. The present study is conducted to evaluate the ecotourism potential in MianKaleh wildlife 

refuge. The area is located south of the Caspian Sea. After defining the recreational activities and people 

priorities, we used Multi Criteria Evaluation for assessing the ecotourism potential. The approach included 5 

steps: objective determination, criteria definition, standardization of criteria, assigning weights to the criteria 

using the analytical hierarchical process and finally criteria combination using Weighted Linear Combination 

method. Results show the area has potential for boating as the highest with 32879.7 hectares and camping has 

the lowest potential with only 353.88 hectares. Water depth and distance to shore were found to be the most 

affective in suitability mapping for boating,. Also, the most effective factors for camping were distance to access 

routes and water sources, so the suitability map mostly reflected these factors. Other uses in order of potential 

are swimming (21665.5), viewing scenery (3375.63), bird watching (1075), and horse riding (444.69). The final 

areas for each activity is changeable due to the competition of these in a multi objective land allocation. Overall, 

the results revealed that MCE method is capable of evaluation of wildlife refuge for various recreational 

activities. Also, the geographical information system was found a useful tool, allowing combination of many 

factors and Boolean layers. The system also can act as a decision support tool, letting stakeholders change 

weights and standardization within the accepted ecological thresholds and arrive at a consensus on the final 

results in an iterative process. 
 

Keywords: Ecotourism, natural potential, Multi criteria evaluation, MianKaleh wildlife refuge. 
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