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گردي منظور توسعه طبیعتارزیابی چندمعیاره اراضی به
)آباد، لرستانشهرستان خرم: مطالعه موردي(

3امید کرمیو2نژاد، مریم نیک1علی مهدوي

چکیده
گمان یکی از نواحی زیبا، دیدنی و طبیعی، فرهنگی، تاریخی و غیره بیهاي فراوانآباد با برخورداري از جاذبهشهرستان خرم

گردي، هاي فراوان این شهرستان براي توسعه طبیعتبا وجود قابلیتآید،شمار میخوش آب و هواي ایران زمین به
پژوهش حاضر در نظر دارد که با . در این منطقه صورت نگرفته استگرديجهت توسعه طبیعتهاي مناسبی ریزيبرنامه

با توجه به شرایط منطقه، نواحی مناسب توسعه گرديثر در ارزیابی توان طبیعتؤشناسایی معیارها و زیرمعیارهاي م
و فرآیند تحلیل ) GIS(العات جغرافیاییبدین منظور از سیستم اط. آباد پیشنهاد دهدرا براي شهرستان خرمگرديطبیعت

ابتدا معیارها و زیر معیارهاي مؤثر در این فرآیند تعیین و وزن هر معیار با استفاده از تکنیک . استفاده شد)AHP(سلسله مراتبی 
ا، نقشه نهمتناظر آهاي ها و وزنهاي مورد نیاز تهیه و در نهایت با تلفیق نقشهسپس نقشه. دلفی و دانش کارشناسان تعیین شد

مورد مطالعه درصد از منطقۀ50/5و 60/46، 75/37، 80/7نتایج نشان داد که به ترتیب . گردي منطقه تهیه شدتوان طبیعت
. استگرديدرصد از سطح منطقه فاقد توان براي طبیعت35/2داراي توان عالی، خوب، متوسط و ضعیف و 

آبادخرم،، فرآیند تحلیل سلسله مراتبیسامانه اطالعات جغرافیایی،گرديطبیعت: هاي کلیديواژه

مقدمه
ترین صنایع دنیا یکی از بزرگ) گردشگري(توریسم 

. هاي اخیر به شدت رشد یافته استاست که در سال
رشد فزاینده شهرنشینی و تمایل به جغرافیاي اوقات 

توجه به صنعت هاي اخیر سبب شده تا فراغت در دهه
ترین صنعت و نیز ترین و متنوععنوان بزرگتوریسم به

عنوان هدفی قابل حصول در فرآیند توسعه پایدار، به
بسیاري از . مورد توجه بسیاري از کشورها قرار گیرد

عنوان منبع اصلی درآمد، کشورها این صنعت پویا را به
ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و تبادالت فرهنگی و 

نوعی ). 30(دانند میبنایی ي ساختار زیرانسانی و توسعه
گردشگري که سازگار با منابع طبیعی است، 

گردي، در تعریف طبیعت). 12(نام دارد گرديطبیعت
. هدف حفاظت از محیط زیست کامالً لحاظ شده است

ضمن اینکه در نظر گرفتن مشارکت جوامع محلی و 
. سعه بیشتر شودتواند سبب توتوسعه اقتصادي می

توانند مجري طرح و برنامه کنندگان میمشارکت
).30(باشند گرديطبیعت

هاي مناسب با توجه به اینکه امروزه یافتن مکان
براي ایجاد فعالیت در حوضه جغرافیایی معین، جزو 

ویژه در سطح کالن و هاي اجرایی بهمراحل مهم پروژه
هاي نهایی توسعه گردشگري رود، مکانملی به شمار می

االمکان همه شرایط مورد نیاز را تأمین باید حتیمی

ین شرایط قبل از اجراي چنین کنند و عدم بررسی ا
دنبال خواهد داشت هایی نتایج نامطلوب فراوانی بهپروژه

ترین مراحل براي بنابراین اولین و یکی از مهم). 10(
بندي مناطق گردي، تعیین و اولویتتوسعه طبیعت

استفاده از . گردي استمناسب براي توسعه طبیعت
هاي در کنار روش)GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی

دي ـزار قدرتمنـاب) MCDM(1گیري چند معیارهتصمیم
زیرا از . کندهاي فضایی فراهم میگیريهت تصمیمـج

داراي ابزارهاي مناسبی براي MCDMیک طرف 
بندي طراحی ساختار تصمیم، ارزیابی و اولویت

امکان GISهاي تصمیم است و از طرف دیگر گزینه
هاي جغرافیایی را در تجزیه و تحلیل حجم باالي داده

کند کمترین زمان و هزینه و بیشترین دقت ایجاد می
یابی و ارزیابی مناطق مختلف مکانهايتهیه نقشه). 29(

ریزي و براي برنامهGISیکی از مفیدترین کاربردهاي 
فرآیند تحلیل سلسله ). 9،24(مدیریت مکانی است 

گیري هاي تصمیمترین روشکه از مهم2مراتبی
این روش . پیشنهاد داد) 32(چندمعیاره است را ساعتی 

تاکنون کاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است 
هاي مختلف روز به بکارگیري این روش در زمینهو) 2(

نتایج حاصل از استفاده ). 31(روز در حال افزایش است 
دهد که فرآیند تحلیل سلسله از این روش نشان می

پذیري، بکارگیري مراتبی با توجه به سادگی، انعطاف

دانشیار، دانشگاه ایالم-1
)maryam612niknejad@yahoo.com: نویسنده مسوول(، ساريدانشجوي دکتري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی -2

دانشجوي دکتري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3
18/1/93: تاریخ پذیرش1/9/92: تاریخ دریافت
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تاکنون کاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است 
هاي مختلف روز به بکارگیري این روش در زمینهو) 2(

نتایج حاصل از استفاده ). 31(روز در حال افزایش است 
دهد که فرآیند تحلیل سلسله از این روش نشان می

پذیري، بکارگیري مراتبی با توجه به سادگی، انعطاف

دانشیار، دانشگاه ایالم-1
)maryam612niknejad@yahoo.com: نویسنده مسوول(، ساريدانشجوي دکتري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی -2

دانشجوي دکتري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3
18/1/93: تاریخ پذیرش1/9/92: تاریخ دریافت

1- Multiple Criteria Decision Making 2- Analytical Hierarchy Process

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
93

.2
.4

.7
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1393.2.4.7.6
https://ifej.sanru.ac.ir/article-1-154-fa.html


57..................................................................................................................1393زمستانو پاییز/ مچهارشماره / هاي ایران سال دومشناسی جنگلبوم

طور همزمان و نیز قابلیت معیارهاي کمی و کیفی به
ها، در بررسی موضوعات مربوط به سازگاري در قضاوت

بدین ،تواند کاربرد مطلوبی داشته باشدریزي میبرنامه
د صورت که پس از تبیین اهداف کلی و بیان مقاص

هاي مختلف ریزي و تهیه گزینهبرنامه) اهداف عملیاتی(
ریزي، ارزیابی براي رسیدن به اهداف و مقاصد برنامه

پذیرد تا بر اساس شایستگی نسبی هر یک از صورت می
). 16(ها، گزینه مطلوب یا بهینه انتخاب شود گزینه

یدگاه دتحلیل سلسله مراتبی مزایاي پرشماري را از 
، AHPدر . معیاره به همراه دارددهاي چنطراحی

ها با کارشناسی و اهمیتهايهاي اصلی، دیدگاههدف
همچنین معیارهاي کیفی نیز . شوندهمدیگر لحاظ می

هاي مختلف بکار گرفته شوند توانند در ارزیابی گزینهمی
)31.(

از جمله مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی 
زاده اصل وفرجتوان به مطالعات گردي میتوان طبیعت

گردي استان منظور تعیین توان طبیعتبه)11(پناه کریم
در شهرستان ) 7(بابایی کفاکی و همکاران ،کردستان

ارزیابی توان منظور به) 21(مهدوي و همکاران بانه، 
جلیلوند و و گردي منطقه بدره در استان ایالمطبیعت

ارزیابی تفرجی پارك جنگلی منظور به) 16(همکاران 
در ) 33(سلمان ماهینی . اشاره کردشهید زارع مازندران

به GISمعیاره و مطالعه دیگري با استفاده از ارزیابی چند
ان بهشهر براي گردشگري ارزیابی پتانسیل شهرست

.پرداختند
در اوگاندا ) 8(بوکینیااز جمله مطالعات خارجی، 

هاي ملی اوگاندا و تعیین پاركبندي رتبهمنظور به
گردشگري از ها جهت توسعه صنعت پتانسیل این پارك

GISتوانمنظور ارزیابیبه) 4(آمینو . استفاده کرد
ریزي توسعه توریسم توریسم و برنامهبرايشناختیبوم

از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نواحی تاالبی مالزي
منظور یتالیا، بهان برگامودر استا) 37(زوکا. استفاده کرد

) 19(و همکاران کوماري،هاي محلییابی پاركمکان
و گردي ناحیه غربی هندتعیین توان طبیعتمنظور به

سازي فضایی پتانسیل کیفی مدلبا هدف) 36(ویزاري 
در فرهنگی در ایتالیا-انداز در ناحیه تاریخیچشم

معیاره و چندگیري فنون تصمیمترکیب از مطالعات خود 
GISنداستفاده نمود.

اده از ـدهد که استفبررسی پیشینه تحقیق نشان می
ه علت کارایی باالي آن، ـفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ب

پذیري باالي آن استفاده از نظرات کارشناسان و انعطاف
توسط محققین زیادي توصیه شده است، از طرفی 

ها و افزایش دقت و سبب کاهش هزینهGISاستفاده از 
بنابراین با توجه به اهمیت . شودسرعت ارزیابی می

ردي ـگوان طبیعتـن مطالعه به ارزیابی تـوضوع، در ایـم

آباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهشهرستان خرم
پرداخته شد و تالش براي شناسایی GISمراتبی و 

مناطق مناسب گردشگري و ایجاد تشکیالت و تسهیالت 
در این مناطق براي توسعه گردشگري منطقه مورد 

. باشدمطالعه می

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

آباد در مرکز منطقه مورد مطالعه شهرستان خرم
است هزار هکتار 500استان لرستان با مساحت حدود 
این منطقه در UTMکه بر مبناي سیستم مختصات

4َ0ًتا 48°56َ2طول جغرافیایی ًشمالی و 39زون 
عرض 33°27َ53ًتا33°42َ53ًشرقی و °49

.واقع شده استWGS84شمالی بیضوي مبناي 
بر اساس اطالعات اداره کل هواشناسی استان، 

، رمتمیلی6/525میانگین بارندگی ساالنه منطقه
درصد و میانگین 4/29میانگین رطوبت در زمستان 

درصد 9/63رطوبت در تابستان منطقه مورد مطالعه 
خشک است و نوع اقلیم حاکم بر منطقه نیمه. است

شروع دوره خشکی اوایل خرداد و پایان دوره خشکی 
و 47، بیشینه دما -6/14کمینه دما . اوایل آبان است

.باشدیمگراد درجه سانتی2/17ساالنه میانگین دماي
روش انجام این مطالعه شامل سه مرحله تعیین و 

ثر، تهیه ؤمعیارهاي مبندي معیارها و زیراولویت
گردي هاي مورد نیاز و تهیه نقشه توان طبیعتنقشه

.منطقه مورد مطالعه است
ثر در ؤبندي معیارها و زیرمعیارهاي متعیین و اولویت

گرديارزیابی توان طبیعت
منطقه مورد گرديطبیعتمنظور ارزیابی توان به

با استفاده از مطالعات پیشین صورت گرفته مطالعه، ابتدا 
و ) 35،22،20،19،17،14،1(در راستاي این مطالعه 

استفاده از نظرات تعدادي از کارشناسان آشنا به موضوع 
قه مورد مطالعه مورد مطالعه و با توجه به شرایط منط

ثر در ارزیابی ؤترین معیارها و زیر معیارهاي ممهم
پس از گردي تعیین شدند و مناطق مستعد طبیعت

با استفاده از ثر،ؤمعیارها و زیرمعیارهاي مشناسایی
تکنیک دلفی که روشی براي همگرایی ذهنی میان 

و معیارهایشامل تماماي نامهمتخصصان است پرسش
ر و قابل استفاده در ارزیابی توان ؤثمي هازیرمعیار
کارشناسان (بین کارشناسان و شد، تنظیم گرديطبیعت

آشنا به موضوع مورد مطالعه و همچنین شرایط منطقه 
ها اهمیت نسبی مشخصهتوزیع شد و )مورد مطالعه

در این رابطه . تتوسط کارشناسان مورد مقایسه قرار گرف
مه تکمیل و دریافت پرسشنا10نامه، پرسش15از بین 

راتبی ـمدر نهایت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله. شد
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ثر در ارزیابی توان ؤوزن نهایی معیارها و زیرمعیارهاي م
نامه گردي منطقه مورد مطالعه در هر پرسشطبیعت

. ها میانگین هندسی گرفته شددست آمد و از این وزنبه
)AHP(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد 
که در آن هدف، باشده میألگرافیکی از مسیک نمایش

سطح یک در . شوندنشان داده میزیرمعیارهامعیارها و
دهد که ارزیابی توان سلسله مراتبی هدف را نشان می

منطقه مورد مطالعه است، در سطح دوم گرديیعتطب
لیمی، ـاي اقـاکتورهـل فـه شامـمسالار ـپنج معی

اعی وـاجتم- اديـاقتصی،ـمحیطمورفولوژیکی، زیست
پدومتري بوده و سطح سوم شامل زیر معیارهاي - ژئو

.باشدمربوط به هر یک از معیارها می
در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عناصر هر سطح 

صورتنسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به
ا محاسبه شد که این نهزوجی مقایسه شده و وزن آ

هاي سپس با تلفیق وزن. نامیممیها را وزن نسبیوزن
شود که آن را نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می

الزم به یادآوري است که کلیه این . گویندوزن مطلق می
صورت مقایسات در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به

گیري از این سازوکار بهره). 13(گیرد زوجی صورت می
مراتب روش به این صورت است که پس از طرح سلسله 

نظر، گام بعدي ارزیابی براي معیارها و زیرمعیارهاي مورد
به این صورت که هر کدام . عناصر با ماتریس زوجی است

از معیارها و زیرمعیارهاي مربوط به هر معیار به صورت 
9اساس مقیاس و برشوندزوجی با هم مقایسه می

بنابراین یک ،شونددهی مینمره) 32(عددي ساعتی 
شود که حاصل مقایسه عناصر ماتریس تشکیل می

سپس براي محاسبه درجه اهمیت . صورت زوجی استبه
هر یک از معیارها و زیرمعیارها، در آغاز میانگین 

هاي ماتریس زوجی هندسی براي هر یک از سلول
:دهدآن را نشان می1رابطه شود کهمحاسبه می

)1(
:Nهاي ماتریس زوجی و سلول: a12که در آن 

پس از محاسبه میانگین تعدادکل ماتریس زوجی،
هاي ماتریس مقایسه زوجی، عادي هندسی همه سلول

هاي عناصر وزنکردن نتایج صورت گرفته و با تلفیق
سطوح پایین با عناصر سطوح باالي مربوط در سلسله 

یک . آیددست میبهمعیارهامراتب، وزن معیارها و زیر
مقایسه زوجی، هاي نکته داراي اهمیت در مورد ماتریس

هاست که برابر با نظر ساعتی، براي میزان ناسازگاري آن
ها پایدار باشند ضرورت دارد میزان اینکه داوري

شود و اگر بیشتر 1/0ها کمتر یا برابر ناسازگاري ماتریس
الزم است کارشناس مربوطه داوري خود را باشد 1/0از 

سپس میانگین ،ها پایدار شوندتکرار کند تا ماتریس

).5(هاي ماتریس مقایسه، محاسبه شود هندسی سلول
در این مطالعه به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

)AHP (ها به دست آمد که این هاي هر کدام از الیهوزن
انجام Expert Choiceافزاري فرآیند در قالب برنامه نرم

). 26(شد
هاتهیه نقشه

گردي در بندي طبیعتجهت پهنهدر مرحله بعدي 
منطقه مورد مطالعه، باید منابع موجود در آن شناخته 

به عبارت دیگر جهت . شوند و به صورت نقشه درآیند
گردي، باید نقشه متناظر هر یعتطبارزیابی مکانی توان 

هاي هــبدین منظور نقش. یک از زیرمعیارها تهیه شود
پوشش وشناسیناسی، زمینــشاكــخرافی، ــوگــتوپ

تهیهاستان لرستان جهاد کشاورزياداره کل از گیاهی
بندي هرقومی و طبقGISها در محیط این الیه. ندشد

منطقه از نقشه )DEM(مدل ارتفاعی رقومی. شدند
هاي شیب، تهیه و الیه1:50000توپوگرافی با مقیاس 

معیارهاي . شدندجهت و ارتفاع از سطح دریا از آن تهیه
مورد استفاده در این تحقیق با توجه به بازدیدهاي دیگر 

:نظیرفاکتورهامیدانی و ثبت موقعیت مکانی برخی 
ها، مناطق ، جادهمنفیفاکتورهايتفرجی،هايجاذبه

. سازي شدندالیهGISدر محیط مسکونی و منابع آبی
جاده، مناطق مسکونی، هاي فاصله ازبراي تولید نقشه

مناطق باستانی، اماکن متبرکه، (هاي تفرجیجاذبه
ها،هکارخان(، فاکتورهاي منفی )آبشارها و غیره

و منابع آبی، پس از ) و غیرههاها و مرغداريگاوداري
1هاي زیر معیارهاي مذکور عملیات بافر زدنتهیه نقشه

گردي در بر اساس استانداردهاي موجود و اهداف طبیعت
.ا انجام شدنهروي آGISمحیط 

معیارهاي اقلیمی از جمله زیرهايبراي تهیه نقشه
مربوط هاي هواشناسی داده،دماهمو بارانهاي همنقشه

هاي هواشناسی داخل و اطراف شهرستان به ایستگاه
آوري شده و آباد از اداره کل هواشناسی استان جمعخرم

با استفاده از روش Arc GIS 9.3افزار نرمدر محیط
هاي ، نقشه)IDW(2دهی عکس فاصلهوزنیابیدرون

هاي ها روشبراي تهیه این نقشه. شدمورد نیاز تولید 
نیز مورد گیابی مانند اسپالین و کریجینمختلف درون

ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت با توجه به اینکه نتایج 
ها را بیشتر از سایر روشIDWارزیابی صحت روش 
هاي میزان نقشهبراي تهیهIDWنشان داد، از روش 

.بارش و دما استفاده شد
ها با توجه به سوابق ، نقشههاپس از تهیه نقشه

تحقیق، شرایط منطقه مورد مطالعه و نظرات تعدادي از 
اساس میزان مطلوبیت براي ارزیابی توان کارشناسان بر

در این). 1جدول(بندي شدند گردي، طبقهطبیعت
تر ارزش بیشتري داده شد، بندي به طبقات مناسبطبقه

اي عنوان مثال در بین طبقات مختلف شیب، به طبقهبه
.یندگورا يایدههر پديبراحریم با فواصل مشخصایجادعملیاتبه):Buffering(ایجاد حریم -1

2- Inverse Distance Weighted
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. که شیب کمتري داشت، ارزش بیشتري تعلق گرفت
ها با باید به این نکته توجه داشت که تمامی نقشه

هاي متفاوتی یکدیگر قابل مقایسه نیستند زیرا در واحد
اي، هاي فاصلهبراي مثال واحد(شوند گیري میاندازه

از این رو الزم است که در ) شناسی و غیرهواحد زمین
گیري، نقشه معیارها که داراي محدوده و فرآیند تصمیم

در . اند، استاندارد شوندگیري متفاوتیهاي اندازهمقیاس

گیري و هاي اندازهسازي مقیاساین تحقیق براي همسان
هاي قابل مقایسه و استاندارد شده از ا به واحدنهیل آتبد

و با 0- 255سازي فازي در دامنه عددي استاندارد
به این معنا که . استفاده شدIDRISIافزار استفاده از نرم

داراي 255داراي کمترین شایستگی و صفرعدد 
گرديطبیعتبیشترین شایستگی براي ارزیابی توان 

. منطقه مورد مطالعه است

هاي بکار رفته در این مطالعهبندي الیهنحوه طبقه-1جدول 

گردي منطقه مورد مطالعهنقشه توان طبیعتتهیه 
هاي الزم در فرآیند پس از تهیه هر کدام از نقشه

، با AHPا با استفاده از نهنهایی آارزیابی و تعیین وزن
ها نقشهWLC1استفاده از تکنیک ترکیب خطی وزنی 

. تلفیق شدندGISهاي مختص به خود در محیط با وزن
WLCمعیاره است گیري چندهاي تصمیمیکی از تکنیک
هاي قابلیت و صورت فراوان براي تهیه نقشهکه به

این ).34(رود میکار ها بهتناسب براي انواع فعالیت
اي و با ساختار شبکهGISتکنیک به راحتی در محیط 

):2رابطه (قابل اجرا است 
Sij=∑Wk Xijk )2(

تناسب پیکسل واقع شده در ردیف Sijدر این رابطه 
i و ستونjنظر اي براي کاربري مورددر نقشه شبکه

Xijkو kوزن اختصاص داده شده به فاکتور Wk. است

,(در پیکسل kمقدار فاکتور  ji ( است)18.(

و بحثنتایج
ا و زیرمعیارها ـی به معیارهـدهج حاصل از وزنـایـنت

14با استفاده از نظرات کارشناسان نشان داد که  از بین 
امتیاز به عامل فاصله دهی شده بیشترینمعیار وزنزیر 

از منابع آبی اختصاص یافت و عوامل فاصله از جاده، 
هاي تفرجی، دما، پوشش، شیب، جهت، فاصله از جاذبه

فاصله از فاکتورهاي منفی، فرسایش، فاصله از مناطق 
شناسی، بارندگی، خاك، ارتفاع از سطح مسکونی، سنگ

در سطوح بعدي قرار 2بق جدول دریا به ترتیب و مطا
. گرفتند

رها
عیا

م

هازیر معیار
)داخل پرانتز(ها و مقادیر فازي اختصاص داده شده به هر طبقه طبقات مختلف مربوط به نقشه

)26(5طبقه )64(4طبقه )128(3طبقه)191(2طبقه )255(1طبقه 

یم
379- 512512-645645- 778778- 912912>)مترمیلی(بارندگی اقل

---14-1117-14)گراددرجه سانتی(دما 

ژي
ولو

ورف
50>25-1550-525-015-5)درصد(شیب م

غربیجنوبیشمالیشرقیجهت
2850>2250- 16502850- 10502250-4581650- 1050)متر(ارتفاع از سطح دریا 

ري
ومت

وپد
--اياستپی قهوهمرطوبلیتوسل نیمهنمکیآبرفتی غیرخاكژئ

مخروط افکنه و هاي آهکیسنگشناسیسنگ
-هاها و گچمارنآبرفتیکنگلومرا

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمشدت فرسایش

ست
زی

طی
حی

م

جنگل با تراکمپوشش گیاهی
%50-26

تراکمجنگل با 
%25 -6

جنگل با تراکم
سایر اراضیمرتع%5-1

2000>1200- 6002000- 3001200-0600- 300)متر(منابع آبی 

دي
صا

اقت
-

عی
تما

اج

20>15-1020-515-010- 5)کیلومتر(فاصله از جاده
فاصله از مناطق مسکونی

)کیلومتر(
از مناطق 3-0

شهري
از مناطق شهري و 3- 6
مناطق روستاییاز 0-3

از مناطق 9-6
از 6- 3شهري و 

مناطق روستایی

از مناطق 12-9
از 9-6شهري و 

مناطق روستایی

از مناطق 12>
9شهري و بیش از 

از مناطق روستایی
فاصله از فاکتورهاي منفی

20>15-1020-515-010-5)کیلومتر(
هاي تفرجی فاصله از جاذبه

20>15-1020-515-010-5)کیلومتر(

1- Weighted Linear Combination
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هاها، زیر معیارها و وزن نهایی الیهمعیار-2جدول 
نهایینسبی وزن )%(وزن نهاییزیر معیارمعیارهاي اصلی

6/2026/0بارندگیاقلیم
3/9093/0دما

مورفولوژي
3/6063/0شیب
275/505275/0جهت

4/1014/0ارتفاع از سطح دریا

ژئوپدومتري
8/1018/0خاك

975/202975/0شناسیسنگ
775/303775/0فرسایش

225/909225/0پوشش گیاهیمحیطیزیست
95/171795/0منابع آبی

اجتماعی-اقتصادي
1/17171/0فاصله از جاده

55/30355/0فاصله از مناطق مسکونی
1/5051/0فاصله از فاکتورهاي منفی

75/131375/0هاي تفرجیفاصله از جاذبه
1001مجموع

پس از تعیین معیارها و زیرمعیارها و همچنین 
محاسبه وزن آنها، نقشه مربوط به هر یک از زیرمعیارها 

هاي نتایج حاصل از تهیه نقشه. تهیه شدGISدر محیط 
.مورد نیاز در ادامه شرح داده شده است

و متوسط دماي ساالنهبارش ساالنه
مطالعه در نقشه میزان بارش ساالنه در منطقه مورد 

نتایج نشان داد که میزان ). 1شکل (پنج طبقه تهیه شد
379منطقه متنوع است و دامنه آن از بارش در سطح 

دار بیش از ـقـی تا مـاي شمالـهمتر در قسمتمیلی
.هاي جنوبی استمتر در قسمتمیلی1000

17تا 11نتایج نشان داد که متوسط دماي ساالنه از 
بر این اساس نقشه . اد متغیر استگردرجه سانتی

شکل (متوسط دماي ساالنه در دو طبقه دمایی تهیه شد 
هاي شمالی منطقه مورد نتایج نشان داد که قسمت). 2

.مطالعه دماي بیشتري دارند
، جهت و ارتفاعشیب

نقشه شیب منطقه مورد مطالعه در پنج طبقه تهیه 
ه مناطقی با شیب ـان داد کـنتایج نش). 3شکل (شد 
کمترین سطح را نسبت به سایر طبقات به 5تا صفر

اند و بیشتر در نواحی مرکزي واقع خود اختصاص داده
. اندشده

در ) 4شکل (نتایج حاصل از تهیه نقشه جهات شیب 
منطقه مورد مطالعه نشان داد که هر چهار جهت اصلی 

.تقریباً به نسبت مساوي در منطقه وجود دارند
ارتفاع از سطح دریا در منطقه مورد مطالعه از حدود 

متري در 3000متري در جنوب منطقه تا بیش از 458
نتایج تهیه نقشه . شمال منطقه مورد مطالعه متغیر است

ه بیشترین ـنشان داد ک) 5شکل (ا ـح دریـاع از سطـارتف
.سطح به طبقه سوم اختصاص یافته است

شناسیسنگو خاك
ان داد که ــنش) 6شکل (اك ــیه نقشه خــایج تهـنت

هاي عنوان خاكهاي آبرفتی که در این مطالعه بهخاك
مطلوب بیشترین ارزش را داشتند، داراي کمترین سطح 

.در منطقه مورد مطالعه هستند
) 7شکل (شناسی نتایج حاصل از تهیه نقشه سنگ

از منطقه که بیشتر درصد 16نشان داد که تنها حدود 
هاي شرقی هستند، داراي طبقه بسیار مطلوب در قسمت

.گردي هستندبراي ارزیابی توان طبیعت
شدت فرسایش

) 8شکل (نتایج حاصل از تهیه نقشه شدت فرسایش 
نشان داد که منطقه مورد مطالعه از نظر میزان فرسایش 
وضعیت مناسبی ندارد و طبقه شدت فرسایش خیلی 

.بیشترین سطح را به خود اختصاص داده استزیاد
پوشش گیاهی

) 9شکل (نتایج حاصل از تهیه نقشه پوشش گیاهی 
عنوان نشان داد که طبقه جنگل با تراکم متوسط به

ترین طبقه بیشترین سطح را به خود اختصاص مطلوب
.داده است

مناطق مسکونیو هاجاده،فاصله از منابع آبی
علت وفور منابع آبی، تنها مورد مطالعه بهدر منطقه

2اي بیشتر از درصد از منطقه داراي فاصله15حدود 
کیلومتر از منابع آبی است و از لحاظ این فاکتور منطقه 

).10شکل (شرایط بسیار مناسبی دارد 
درصد از سطح منطقه مورد مطالعه داراي 43حدود 
؛ ي اصلی هستندهاکیلومتر از جاده5اي کمتر از فاصله

بنابراین منطقه از نظر دسترسی شرایط تقریباً مناسبی 
).11شکل (دارد 

مناطق مسکونی در منطقه مورد مطالعه داراي 
80بیش از به همین دلیل. پراکندگی زیادي هستند

6اي کمتر از درصد از سطح منطقه داراي فاصله
).12شکل (کیلومتر از مناطق مسکونی هستند 
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هاي تفرجیجاذبهو فاصله از فاکتورهاي منفی
نتایج حاصل از تهیه نقشه فاصله از فاکتورهاي منفی 

کیلومتر 5نشان داد که طبقه فاصله کمتر از ) 13شکل (
نسبت به فاکتورهاي منفی بیشترین سطح را نسبت به 

.سایر طبقات دارد

تفرجی هاينتایج حاصل از تهیه نقشه فاصله از جاذبه
نشان داد که منطقه مورد مطالعه از نظر ) 14شکل (

.هاي تفرجی وضعیت تقریباً مناسبی داردفاصله از جاذبه

مطالعهمیانگین دماي ساالنه منطقه مورد نقشه- 2شکل نقشه میزان بارش ساالنه منطقه مورد مطالعه   - 1شکل 

نقشه جهات شیب منطقه مورد مطالعه - 4شکل نقشه شیب منطقه مورد مطالعه     - 3شکل 
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نقشه نوع خاك منطقه مورد مطالعه-6شکل نقشه ارتفاع از سطح دریا در منطقه مورد مطالعه - 5شکل 

نقشه شدت فرسایش منطقه مورد مطالعه - 8شکل شناسی منطقه مورد مطالعه     نقشه سنگ-7شکل 
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نقشه فاصله از منابع آبی منطقه مورد - 10شکل نقشه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه      - 9شکل 

نقشه فاصله از مناطق مسکونی منطقه مورد مطالعه - 12شکل هاي منطقه مورد مطالعه  نقشه فاصله از جاده- 11شکل 
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مطالعهگردي منطقه موردنقشه نهایی توان طبیعت- 15شکل 

با شناختیبومهاي منابع در نهایت با تلفیق نقشه
در محیط WLCهاي متناظر با استفاده از تکنیک وزن
GISگردي منطقه مورد مطالعه تهیه نقشه توان طبیعت
ي توان نقشهبر اساس نتایج به دست آمده از. شد

80/7)15شکل (گردي در منطقه مورد مطالعه طبیعت
داراي ) هکتار6198/38823(درصد از سطح منطقه 

75/37گردي و براي طبیعتیکتوان عالی یا درجه 
یا دوداراي توان درجه ) هکتار4416/188719(درصد 

درصد از سطح منطقه 60/46همچنین . خوب است
50/5راي توان متوسط، دا) هکتار1939/232832(

35/2توان ضعیف و ) هکتار9837/27275(درصد 
از سطح منطقه براي ) هکتار8961/11461(درصد 

هاي تفرجینقشه فاصله از جاذبه- 14شکل نقشه فاصله از فاکتورهاي منفی مورد مطالعه- 13شکل 
منطقه مورد مطالعه
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در این مطالعه ).3جدول (گردي نامناسب است طبیعت
ی،ـاقلیمايـتورهــل فاکـار شامـپنج معی

اجتماعی -اقتصاديمحیطی،ستـکی، زیــوژیـــورفولـم
معیار یا الیه شامل شیب، چهارده زیرو ژئوپدومتري و 

جهت، ارتفاع، پوشش گیاهی، خاك، فرسایش، فاصله از 
جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از منابع آبی، 

هاي تفرجی، فاصله از فاکتورهاي منفی، فاصله از جاذبه
.رفتـرار گـورد استفاده قـاسی مـشنارش و سنگـدما، ب

سیستمی رجی روشـاربري تفـدل کـپارامتر شیب در م
از اولویت باالیی برخوردار ) 23(ارائه شده توسط مخدوم 

که مناطق داراي شیب باال استعداد باالیی طوريبه. است
در خصوص گسترش صنعت گردشگري از خود نشان 

از آنجا که مطلوبیت هر منطقه براي توسعه . اندنداده
ین درصد تأم15فیزیکی در طبقات شیب کمتر از 

هاي باالتر به طبقات در این روش ارزش) 17(شود می
).28،22،17،14(با درصد شیب کمتر تعلق گرفت

در منطقه مورد مطالعه هر چهار جهت اصلی دیده 
دهد که منطقه هم براي تفرج میشوند که نشان می

باشد، اما چون تابستانه و هم تفرج زمستانه مناسب می
هاي طبیعی و جنگلی به علت گاهفصل مراجعه به تفرج

فصل دروجود تعطیالت و آب و هواي مساعد، بیشتر
، بنابراین در این مطالعه به )6(بهار و تابستان است 

. داده شدهاي شرقی و شمالی امتیاز بیشتريجهت
، کوماري و )7(نتایج مطالعات بابایی کفاکی و همکاران 

نیز نشان ) 28(و اوحدي و همکاران ) 19(همکاران 
ثر فرآیند ؤاز جمله عوامل مدامنهدادند که جهت 
.باشدارزیابی تفرجی می

و تغییرات آن، ما ارتفاع در میزان و نوع بارندگی، د
عات خورشیدي و میزان تبخیر و تعرق، شدت تشعش

ه و به همراه آن در کلی در آب و هواي منطقبطور
خاك، نوع تراکم پوشش گیاهی اثر تشکیل و توسعه

تواند تأثیر بسزایی در امر داشته و به همین دلیل می
در این مطالعه به مناطق با . گردشگري داشته باشد

تر ارزش ارتفاع کمتر ارزش بیشتر و به مناطق مرتفع
گذاري این امر با روش ارزش. تصاص داده شدتري اخکم

، )14(به کار گرفته شده در مطالعات گول و همکاران 
)  19(و کوماري و همکاران، ) 17(، کرمی )35(شیروانی 

.خوانی داردهم
توان آن را اقلیم یک مفهوم احساسی است و می
هواشناسی . متوسط وضعیت هوا در یک منطقه دانست

گیرد مانند دما، رطوبت، را در بر میعوامل زیادي 
اما اقلیم یک .، بارندگی، قابلیت دید، باد و غیرهناکیابر

منطقه معموالً فقط با دو پارامتر دما و بارندگی سنجیده 
دلیل این امر آن است که سایر عناصر . شودمی

شوند و ی میبه نحوي در این دو پارامتر متجلهواشناسی
هاي اقلیمی نیست ها در بررسینآنیازي به وارد کردن 

ي ترین عوامل در توسعهآب و هوا یکی از مهم). 3(
آب و هوا، بخش . شودصنعت گردشگري محسوب می

دهد که تفریح و مهمی از مفهوم محیطی را تشکیل می
به علت اینکه . گیرندتوریسم در قالب آن شکل می

ط توریسم فعالیتی آزاد و اختیاري است، اغلب به شرای
بابایی کفاکی و ).25(است اقلیمی مطلوب وابسته 

، محمودي )27(، نوري و نوروزي آوارگانی )7(همکاران 
هاي نیز در ارزیابی) 35(و شیروانی ) 22(کار و دانه

فاکتور اقلیم قابلیت تفرجی مناطق مورد مطالعه خود از
عنوان یکی از پارامترهاي کلیدي استفاده به) آب و هوا(

.ندانموده
هاي طبیعی به تنهایی و عرصهشناختیبومارزیابی 

اجتماعی -هاي اقتصاديبدون در نظر گرفتن فاکتور
ریزي عملی و موجود در این مناطق، امکان برنامه

سازد و در مناطقی که ریزي تفرجی را ممکن نمیطرح
ریزي تفرجی، با این موضوع نادیده گرفته شده، برنامه

اي همراه بوده است که پس از مدتی یا مشکالت عدیده
بطور کلی کاربري تفرجی منتفی شده و یا صدمات 

ناپذیري را به محیط زیست طبیعی تحمیل نموده جبران
خصوص مسیرهاي بنایی بهتأسیسات زیر). 20(است 

هاي طبیعی ریزي تفرجی در عرصهدسترسی در برنامه
کنند، چرا که به دلیل نقش بسیار مهمی ایفا می

هايحساسیتهاي باالي احداث جاده وهزینه
طبیعی، امکان ساخت هايسازگانشناسی بومبوم

به . هاي زیادي همراه استمسیرهاي جدید با دشواري
هاي شناسایی شده در همین دلیل، قرارگیري گستره

در کنار مسیرهاي دسترسی موجود شناسیبومارزیابی 
ریزي تفرجی براي ست و اولویت برنامهبسیار مهم ا

هایی است که در نزدیکی مسیرهاي آسفالت شده گستره
به همین علت در این مطالعه نیز به ). 22(اند واقع شده

گردي منطقه مورد مطالعهمساحت طبقات مختلف در نقشه توان طبیعت-3جدول 
)درصد(مساحت )هکتار(مساحت طبقه
6198/3882380/7)عالی(1طبقه 
4416/18871975/37)خوب(2طبقه 
1939/23283260/46)متوسط(3طبقه 
9837/2727550/5)ضعیف(4طبقه 
8961/1146135/2)نامناسب(5طبقه 
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هاي دسترسی مناطقی که داراي فاصله کمتري از مسیر
.بودند، ارزش بیشتري داده شد

مردم براي تفرج بیشتر مناطق مناسب نزدیک محل
پسندند زیرا فاصله از مناطق مسکونی سکونت خود را می

و مراکز جمعیتی موجب افزایش مسافت و هزینه 
شود که این منجر به کاهش تقاضاي دسترسی می

در این مطالعه نیز به مناطقی که داراي . شودتفرجی می
کونی بودند ارزش بیشتري فاصله کمتري از مناطق مس

.داده شد
هاي هاي شناسایی شده به جاذبهنزدیکی عرصه

ها را طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ارزش تفرجی این عرصه
برد، به همین دلیل، مناطقی که در نزدیکی این باال می
اند، جایگاه تفرجی باالتري به دلیل ها واقع شدهجاذبه

.تنوع منابع تفرجی دارند
یل عنوان یک فاکتور محدودکننده و به دلمنابع آبی به

اندازهاي زیباي طبیعی، عاملی کلیدي در ایجاد چشم
گردي در منطقه مورد مطالعه و ارزیابی توان طبیعت

. رودهمچنین در بسیاري از مطالعات مشابه به شمار می
ان ـررسی امکـ، در ب)1(ثانی و همکاران احمدي
هاي زاگرس شمالی گردي در جنگلهاي طبیعتفعالیت

معیاره، با گیري چندهاي تصمیمبا استفاده از روش
زیر معیار، عامل فاصله از منابع آبی بیشترین 11بررسی 

ي همچنین در مطالعه. وزن را به خود اختصاص داد
هاي منظور ارزیابی روش، به)15(ایرجی و همامی 

گیري قطعی و فازي در تفرج گسترده، شیروانی تصمیم
و رودظالم- کاهاي ندر ارزیابی توان تفرجی جنگل) 35(

گردي ، در ارزیابی توان طبیعت)21(مهدوي و همکاران 
منطقه بدره در استان ایالم، فاکتور فاصله از منابع آبی 

بررسی . بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد
کار معیارهاي به کار رفته در مطالعه محمودي و دانه

، در ارزیابی عوامل مؤثر بر توان تفرجی سامان)22(
هاي شهرستان لردگان نشان داد که عرفی منج در جنگل

اقلیم، امکان دسترسی، وجود و کیفیت منابع آبی به 
ترتیب بیشترین تأثیر را بر فرآیند ارزیابی توان تفرجی 

.منطقه دارند
و کرمی ) 7(در مطالعات بابایی کفاکی و همکاران 

واع که توان منطقه مورد مطالعه خود را براي ان) 17(
AHPگردي بررسی کردند از ها از جمله طبیعتکاربري

ها نشان داد که دهی به الیهاستفاده شد و نتایج وزن
هاي منابع آبی و شیب داراي بیشترین امتیاز در الیه

.ارزیابی قابلیت تفرجی هستند
پوشش گیاهی نیز نقش مهمی در جذب گردشگر 

عنوان یک عامل مهم دارد و توسط محققین دیگر نیز به
در ارزیابی قابلیت تفرجی به کار گرفته شده است 

بنابراین در این مطالعه نیز پوشش گیاهی . )17،19(

عنوان یک عامل مهم در قابلیت سنجی تفرجی منطقه به
.به کار گرفته شد

نیز از ) 23(شناسی و سنگ)7،19(شناسی خاك
منطقه هستند و رجی یک ارزش تفبرتأثیرگذارعوامل 

هايثیري که روي زیبایی منظر و تخریبعالوه بر تأ
ي پوشش گیاهی و رومحیطی دارند با اثرگذاري زیست

ي پتانسیل رویسات به طور غیرمستقیم تأساستحکام 
.تفرجی تأثیرگذار هستند

ریزي تفرجی در یک منطقه، نتیجه ارزیابی و برنامه
ج با توجه به توان تعیین مناطق مناسب براي تفر

ریزي سرزمین است، زیرا برنامهشناختیمبو
شناختیمبومحیطی بدون تعیین و ارزیابی توان زیست

ریزي تفرجی در مرحله برنامه. پذیر نیستسرزمین امکان
اول شامل ارزیابی توان تفرجگاهی منطقه است و در 

ریزي مرحله بعد که مناطق مستعد شناسایی شدند، طرح
ها، انجام خواهد بندي فعالیتتفرجی مشتمل بر پهنه

تواند در شناخت توان نتایج این مطالعه می. گرفت
گردي منطقه مورد مطالعه و در نتیجه توسعۀ طبیعت
عنوان مثال به. گردي در این منطقه مؤثر باشدطبیعت

ایجاد تشکیالت و تسهیالت مناسب در مناطقی که از 
براي گردشگري برخوردارند ) 2و 1طبقات (توان خوبی 

ریزي اصولی در این و تحت مدیریت قرار دادن و برنامه
تواند در پیشرفت بیشتر منطقه در خصوص زمینه می

در پژوهش حاضر سعی شده . جذب گردشگر مؤثر باشد
است با ارزیابی توان محیطی منطقه مورد مطالعه، توان 

ي توسعهریزعیین شود تا با برنامهگردشگري منطقه ت
برداري از این پایدار گردشگري طبیعت، در جهت بهره

اي توسعه عنوان یک پتانسیل بالقوه در راستها بهجاذبه
.منطقه گام برداشته شود

گردي منطقه نشان توان طبیعتبررسی نقشه
هاي شرقی و قسمتی از شمال غربیدهد که بخشمی

گردشگري داشته و منطقه استعداد بیشتري براي توسعه
علت این امر این است که این مناطق در نزدیکی جاده، 

هاي تفرجی قرار دارند عالوه بر مناطق مسکونی و جاذبه
هاي شرقی از دماي مناسب و بارش بیشتر و این قسمت

هایی قسمت. تري برخوردارندارتفاع از سطح دریا پایین
و از جنوب و جنوب غربی منطقه به علت شیب باال

هایی از دوري از مناطق مسکونی و همچنین قسمت
شمال منطقه به علت ارتفاع باال، شیب باال، دوري از 

هاي تفرجی براي گردشگري مناطق مسکونی و جاذبه
.اندنامناسب

گردي منظور ارزیابی توان طبیعتدر این مطالعه به
منطقه مورد مطالعه از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

بندي و ترین مزایاي این روش اولویتمهم. ده شداستفا
پذیري،ی، انعطافـاي مختلف، سادگـهارـی معیـدهوزن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
93

.2
.4

.7
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1393.2.4.7.6
https://ifej.sanru.ac.ir/article-1-154-fa.html


67..................................................................................................................1393زمستانو پاییز/ مچهارشماره / هاي ایران سال دومشناسی جنگلبوم

زمان، طور همهاي کیفی و کمی بهبکارگیري معیار
ها و توانایی تلفیق با محیط قابلیت سازگاري در قضاوت

GISزیرا از یک طرف . استAHP توانایی حل مسائل
گیري و نیز توانایی بکارگیري در پیچیده تصمیم

توانایی GISهاي مکانی را دارد و از طرف دیگر تحلیل
ابی، اصالح،ـازیـسازي، بولید، ذخیرهـادي در تـزی

ها و اطالعات مکانی و فضایی کاري و ارزیابی دادهدست
گیري و در نتیجه تحلیل مسایل مبتنی مطرح در تصمیم

یجه سبب افزایش سرعت و گیري دارد و در نتبر تصمیم

با وجود اینکه . شودمیهاي ارزیابی دقت و کاهش هزینه
کارایی روش سلسله مراتبی در ارزیابی توان سرزمین در 
مطالعات مختلفی به اثبات رسیده است اما پیشنهاد 

هاي شود که براي ارزیابی توان سرزمین از روشمی
هاي فازي، اي، روشدیگري مانند فرآیند تحلیل شبکه

شبکه عصب مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و غیره نیز در 
ها مطالعات آتی استفاده شود و نتایج حاصل از این روش

با نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مقایسه 
.شود
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Multi-Criteria Evaluation of Land for Ecotourism Development
 (Case Study: Khorram-Abad Country)

Ali Mahdavi1, Maryam Niknejad2 and Omid Karami3

Abstract
Undoubtedly, Khorram-Abad Country has been considered as one of the most beautiful,

scenic and pleasant weather areas of Iran because of many natural, cultural, historical, etc
attractions. Despite the great potential for ecotourism development in this country, it has not
been implemented a good plan for ecotourism development in this area. This study intends to
identify the effective criteria and sub-criteria in ecotourism evaluation with respect to the area
conditions and suggest the suitable areas for ecotourism development. For this regard
Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) have been used.
At the first step, effective criteria and sub-criteria in the evaluation process determined and the
weight of each criterion and sub-criterion determined using the Delphi technique and experts'
knowledge. Then, the required maps were prepared. After that, with the integration of maps and
their corresponding weights the capability map for ecotourism was prepared. The results
showed that 7.80, 60.75, 46.37 and 5.50 percent of the study area has excellent, good, moderate
and poor potential respectively and 2.35 percent of the area is not suitable for ecotourism at all.
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