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چکیده
اکَتَسیسن ضبخِای اص تَسیسن هیببضذ کِ گشدضگشاى بِ هٌظَس لزت بشدى اص حضَس دس طبیعت ٍ ًیض دیذاس اص جبربهِّهبی طبیعهی
اقذام هیکٌٌذ .بشسسی جغشافیبیی ٍ هٌطقِای طبیعت ایشاى ًطبًگشُ ایي اهش است کهِ اکَتَسیسهن ههیتَاًهذ بهِ عٌهَاى یه

دسآههذ

اقتصبدی پبیذاس هطشح هیضَد .ضْشستبى بْوئی بِ عٌَاى یکی اص ضْشستبىّبی استبى کْگیلَیِ ٍ بَیشاحوذ بِ دلیل هسبئلی اص جولِ
فقش اقتصبدی سبکٌیي ضْشستبى ّوَاسُ داسای هطکالت صیبد بَدُ است .یکی اص گبمّبی اسبسی دس جْت سفع فقش ٍ ایجبد اضتغبل ٍ
استقبی تَسعِ ّوِ جبًبِی ضْشستبى بْوئی استفبدُ بْیٌِ اص کلیِ اهکبًبت ٍ هٌببع هَجَد دس ضْشستبى بب هذیشیت علوی ٍ اسهتفبدُ اص
پژٍّصّبی صبحبٌظشاى ٍ استفبدُ اص سیستنّبی هکبى هبٌب دس اهش هذیشیت گشدضگشی هیببضذ .دس ایي هطبلعِ بهب تَجهِ بهِ ایٌکهِ
ّذف پژٍّص ضٌبسبیی ًَاحی هستعذ تَسعِ اکَتَسیسن دس ضْشستبى بْوئی بَدُ است؛ عَاههل ههثرش دس اٍلَیهتسهٌجی هٌهبط
هستعذ گشدضگشی هٌطقِ کِ ضبهل :ببسش ٍ اقلین؛ تَپَگشافی ،کبسبشی اساضی ،دستشسی ،فبصلِ اص گسهل ٍ هٌهبط حفب هت ضهذُ،
دسیبچِ ٍ سٍدخبًِ ٍ صهیي ضٌبسی بب سٍش تحقیقی تَصیفی – تحلیلی دس فشایٌذ تحقیه بهش اسهب

ههذل پهژٍّص ضٌبسهبیی ،آههبدُ

سبصیٍ ،صًذّی ٍ دس پبیبى ًوَداس ٍ ًقطِّبی خشٍجی هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس هیگیشد .کِ ًتبیج ًْهبیی ٍ تحلیهلّهبی خشٍجهی
ًطبى هیدّذ کِ بخص ّبی سشآسیبة یَسفی ٍ هوبی داسای بیطتشیي ٍ بخص لیک

ٍ کفطکٌبى داسای کوتشیي هٌبط اکَتَسیسن

هیببضٌذ.
واشگبن کلیدی :گردشگری ،اکوتوریسم ،شهرستبن بهمئیGIS ،Buckley،

ًَ -1یسٌذُ هسئَل geo.pashapour@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه فعالیت گردشگری یکی از فعالیتهای برجسته در جهان است .برای برخی از کش هرو اا و من طا ققق گرد رگش ییی
ت
جزء اولین فعالیت اقتصادی به شمار میرود ( .)Hudman & Richard, 2003: 6با شروع قرن بیست و یک ممم ص عن ت ت
ی جهاننن
گردشگری به یکی از پر درآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده و رقابت فشردهای در این زمینه در بین کش اهرو ی ی
به چشم میخورد ) .)Hughes, 2003قرن بيست و مكي  ،قرن بهرهگيري از فرصتهاي تجاري ارزشمند در بخشهاي
خدماتي به ويژه گردشگري است .گفته ميشود گردش مالي صنعت گردشگري جهان در اين سدهه از گ در ششش م لا ييي
ت ك ممم بههه  2تريل وي ننن دالر خواهددد رس  دي ( (نوبخ ،ت
بخش صنعت فراتر خواهد رفتتت و در چنددد ساللل آيندهه دست ت
ل-
پیروز .) 1387 ،ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد مستلزم بهره گیری از پتانسیل ل
ی پویاا و روبههه
های بالقوه است .در این راستا توسعه فعالیت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتص دا ی ی
یپ ،رو
رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی میدانند به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می وش د د (محم راد و ید ی ی
 .)5931امروزه وجود پتانسیلهای طبیعی و حتی تاریخی در ای ار ننن این ن
ن من طا ققق
بت یر ن ن
ی از ج اذ ب ب
ن کشوررر را بههه یکی ی
گردشکری در دنیا بدل کرده است و این امر موجب افزایش بهره برداری از منابع طبیعی کشور گردیده است (پر اه ممم
و همکاران .) 8:1390 ،اکوتوریسم شاخهای از توریسم میباشد که عالقهمندان به طبیعت و گردشگران به منظور لذت ت
ت
بردن از حضور در طبیعت و نیز دیدار از جاذبههای آن و لمس طبیعت ،شکار و دیدار از حیات وحش و غیره بههه آن
اقدام میکنند .بررسی جغرافیایی و منطقهای طبیعت ایران نشانگره این امر است که اکوتوریسم میتواند به عنوان یک ک
ک
درآمد اقتصادی پایدار مطرح میشود (عاشری ،شهسواری .)3:1931،در چند دهه اخیر برنامهریزان ،مدیران و مجری نا
امور در سطح جهان با توجه به فقر منابع درآمدزا بر صنعت اكوتوریسم سرمایه گذاریهای كالنی انج داد ما ههان هك د   
این پدیده نه تنها موجب حفاظت از اكوسیستمها و محیط طبیعی سالم برای زیست بلكه به تولی و دمآرد د

زرا آآ آآآوری

ی
ت اه ی ی
ت مرکزییی و دشت ت
قابل توجهی منجر میگردد .استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل واقع دش ننن در میاننن فالت ت
ی جنگلی ی
ی
سواحل جنوبی دارای آب و هوای متنوع بوده و در نتیجه پوشش گیاهی و گونههای درختی و درختچه اه ی ی
آن بسیار متنوع است .این استان که به سرزمین چهار فصل و پایتخت طبیعت ایران شهرت یافته است؛ اما همواره به
دالیلی نظیر فقر اقتصادی و عدم وجود صنایع مادر و یا عدم توجه س لاغتشا ثحب هب  ا آ نانک ن تالکشم یاراد        
فراوانی میباشد .بنابرین با توجه به ضرورت گردشگری و نق رد تعنص نیا ش

جیا ا غتشا د ا  و ل ا دمآرد شیازف

      

ساکنین استان ،شهرستان بهمئی به عنوان منطقه مورد پژوهش در امر امکانسنجی مناطق مس عسوت دعت ه توکا  و سیر ممممممم
مورد پژوهش قرار گرفته است .شهرستان بهمئی به عنوان یکی از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل
مسائلی از جمله فقر اقتصادی ساکنین شهرستان همواره دارای مشکالت زیاد بوده است .یكی از گام د یساسا یاه رر ررر
ل یرگشدرگ یاه   
ی اس هدافت از پتانسیل ل
جهت رفع فقر و ایجاد اشتغال و ارتقای توسعه همه جانبهی شهرستان بهمئی ی
شهرستان میباشد
منطقه مورد مطالعه
شهرستان بهمئی با مساحتی بالغ بر  1447کیلومتر مربع در قسمت غرب و جنوب غرب استان کهگیلویه و بویراحمد
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و حدود  40کیلومتری شهرستان بهبهان واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا  625متر بوده ،از شمال به چهاروسا
و دیشموک و باغ ملک ،از جنوب به بهبهان ،از شرق به کهگیلویه و از غرب به رامهرمز و امیدیه منتهی می وش دد .که
شامل دو بخش بهمئی مرکزی و بهمئی گرمسیری و همچنین  4بخش به نامهای کفشکنان ،سرآسیاب یوسفی ،ممبی
و لیکک میشود (مرادی.)4931،

شکل  -1موقعیت استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان بهمئی

مبانی نظری
در امر مکانیابی مراکز مستعد اکوتوریسم معیارهای زیادی کاربردی هستند که در این پژوهش از شش معیار مه هب م   
شرح ذیل استفاده گردید:
توپوگرافی :از نظر تناسب فیزیکی برای کاربری اکوتوریسم به ویژه کاربری متمرکز دارای اهمیت میباشد؛ از س یو ی
ارتفاعات از عوامل مهم در جذب گردشگران میباشند (شایان ،همکاران .) 160:1389 ،با توجه به پوت هشقن  و یفارگ    
بیشتر مناطق گردشگری شهرستان در مناطق مرتفع با دسترسی مناسب قرار گرفتهاند .مناطق مرتفع شهرس هراومه نات   
دارای بیشترین پوشش گیاهی میباشند؛ که اکثر این پوشش گیاهی درختان بلوط میباشند .از سویی دیگ تاعافترا ر   
از مهمترین نقاط شهرستان در ذخیره سازی برف بوده که خود عامل مهم انتخاب معیار شیب و توپوگرافی میباشد.
کاربری اراضی :پوشش گيا يه از عناصر مهم در جذابيت كي
كي

منطقه به شمار میرود داشتن پوشش گ نغ يهاي ييييي در

یپ ،یدارم ،رو   
منطقه چشم انداز زيبا يي به منطقه ميبخشد و عامل مهمي در جذب گرد م نارگش ييييي با راد( دش ی ی

ینمای .د
 .)5931این عامل نقش مهمی را در جذب گردشگران ،بخصوص فصل بهار و تابستان در شهرستان ایف م ءا یی یی
جذب بیش از ظرفیت مناطق گردشگری در شهرستان خود نیز باعث ص و قطانم هب همد

زا یهایگ یضارا

هلمج
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محصوالت کشاورزی ،باغات و مزارع و یا درختان سرو و بلوط در مناطقی از جمله سروک ،دریاچه برم الوان ،تنگ
یتواند
ماغر ،مزارع و باغات بخشهای کفکنان ،سرآسیاب یوسفی و منطقه ک دش ت ه هک ؛تسا  تدم زارد رد م یییییی یییییی
نارضایتی مردم بومی را بهمراه داشته باشد.
بارش و اقلیم :بارندگی اثر مهمی بر آسایش اقلیمی گردشگران دارد؛ در این رابطه عالوه بر مجموع بارش ی هرود ک
معین ،شدت و توزیع آن در روز نیز اهمیت دارد .بارش مالیم و سبک با مقدار کم در مقایسه با بارش هارمه دیدش   
با طوفان ،رع رثا کاخ و درگ ،قرب و د

ناسکی ی نازیم و شیاسآ رب 

اضر ی رگشدرگ ت ان

          ندارن  د ( (عزتی و نا

همکاران .) 147:1390 ،بارشهای ثبت شده از شهرستان بهمئی در بخشهای سرآس م و بای م تم یب م  هدوب زکر و رد 

  

این دو بخش بیشترین میزان بارش را ثبت شده است .ولی میزان بارش به تنهایی جهت جذب گردشگران کافی نبوده
و میبایست ارتفاع نیز در کنار عامل بارش مؤثر باشد؛ اما بخش مرکزی نس ششوپ یاراد یریسمرگ شخب هب تب      
گیاهی تنک ،هوای گرمتر ،بارشهای رگباری و ارتفاع پست بجز در منطقه قلعه نادر میباشد .از س قطانم رثکا یو   
ل مه ممم
گردشگری در بخشهای سرآسیاب و ممبی میباشد .خصوصيات اقليمي منطقه ميتواند بههه عن او ننن ي ككك عامل ل
يك فيت مناسبي را براي حضور گردشگران فرا مه سازد .وجود درجه حرارت مطلوب همراه با اعتدال اقليمي از جملههه
فاكتورهاي كليدي در جذب گردشگر است (صفاری و همکاران .) 152:1391 ،در اين منطقه در فصل تابس ات ننن بيشتررر
ت.
پرفشارهاي جنب حاره و تودههاي گرم و خشك تأثير گذارند ،لذا شرايط بارندگي نامناسب و هوا نسبتًاًا گرممم است ت
بیشتر نقاط گردشگری شهرستان در اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب واقع شدهاند .بنابرین با توجه به زم یرگشدرگ نا   
در فصل بهار و پاییز مناطق تنگ ماغر ،تنگ سولک ،تنگ منی بهترین اولویت را دارا میباشند .در فصل و زییاپ یاه
زمستان دریاچه برم الوان ،قلعه نادر و کت بهترین مکانهای گردشگری میباشند.
دسترسی :الزمه سفر به هر منطقهاي و اقامت موقت در نقاط مختلف آن به منظور بازديد از جاذبه فرعم ياه ييييي دش هه
اطالع از موقعيت جغرافيا يي وضعيت راههاي ارتباطي ،راهآهن ،طول راههاي مربوط ،فرودگاههاا و برنامههه پرواز اه ييي
ن ب دو هه و ارتبا ططط
روزانه در هر فصل است (احمدیان .) 62:1389 ،متأسفانه شهرستان بهمئی فاقددد فرودگ  ها ووو راه آهن ن
شهرستان با شهرستانهاي مجاور از طري ققق ج دا هههاا آس تلاف ههه م ييي با  دش ( (م راکمه و یدار ا ،ن     .)4931همه قطانم 
گردشگری در شهرستان بهمئی بهجزء منطقه ریزک دارای دسترسی مناسبی مسیرهای ارتباطی میباشند.
فاصله :مناطق حفاظت شده گیاهی و جانوری همواره از مهمترین سرمایههای یک سرزمین میباشند .چرای بیرویه
ینمای ،د
دامها ،شکار غیر مجاز و قطع درختان این مناطق ضربات سخت و جبران ناپذیری به محیط زیس م دراو ت یی یی
بنابرین حجم زیاد گردشگران و تردد وسایل نقلیه منجر به صدمات جبران ناپذیر در دراز مدت خوا ده
پور ،مرادی ،)5931 ،بنابرین برنامهریزی مناسب در توسعه زیرساختهای مناسب و جایگزینی من قطا
گردشگری از اولویت برخوردار میباشد .سه منطقه تنگ س ینم گنت و رغام گنت و کلو

 دش ( (داری-
تهج رگید    

م زا هک ه رتم ییییییی یییییییین نق طا

گردشگری شهرستان میباشند در محدوده اراضی حفاظت شده قرار دارند و منطقه خطر گسل قرار دارند .این گسل
میتواند کانون شکل گیری زمین لرزه باشد که میتواند خطراتی نظیر زمین لغزش و ریزش ک هتشاد لابند هب ار هو     
باشد؛ بنابرین شناسایی و مکان یابی مناطق مستعد جایگزین الزامی میباشد.
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فاصله از رودخانه و دریاچه :به دليل ايجاد چشم اندازهاي زيباي طبيعي عام هم یلیخ ل م رد ی

شدرگ بذج گر نا      

میباشد .منابع آب شهرستان شامل رودخانه ،چشمه و دریاچه میباشند .تنها دریاچه در شهرستان دریاچه ب ناولا مر   

ی-
میباشد .ولی رودخانههای مهم شهرستان رود تلخ ،رود سرآسیاب یوسفی ،رودخانههای مربوط به قسمت کت می ی
باشند ،این رودخانه و منابع آبی عالوه بر ایجاد مناظر طبیعی زیبا ،همواره خطراتی را برای گردشگران ب .دنراد لابند   
طغیان رودخانههای فصلی و خطرات غرق شدن در رودخانههای دائمی یا حتی دریاچهها ضرورت تعیین حریم یاه
مناسب برای منابع آبی را دو چندان میکند.
زمین شناسی :مناطق کوهستانی و دشتهای شهرستان بهمئی از لحاظ سازندهای زمین شناسی مربوط به دوران یاه
اول زمین شناسی میباشند (مرادی .)4931،این مناطق از جمله تنگ ماغر به علت سازندهای مختل یسانش نیمز ف    
هر ساله زمین شناسان؛ گروههای دانشجوی؛ ورزشکاران و مردم زیادی را به خود جذب میکن یرگشدرگ عاونا .د    
علمی؛ گردشگری طبیعت؛ گردشگری ماجراجوی و ژئوتوریسم در اشکال گوناگون با زمین شناسی شهرستان بهمئی
یبا .دش
پیوند میخورد .بنابرین شناسایی سازندهای زمین شناسی ،کوهها ،دشتها و  ...از اهمیت باالیی برخوردار می ی
با توجه به نقشه مشاهده میشود که بهمئی سرزمین کوهها و تپههای میباشد و بیشتر مناطق گردشگری شهرس رد نات
این مناطق میباشند.
پیشینه
در ارتباط با توانسجنی مناطق مستعد گردشگری و ارزیابی اكولوژ كي

با اس دافت هه از  GISبررراي ربراك ييي بوممم گ در ييي

ی دننام فلتخم یاه    
مطالعاتي زیادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .در مطالع روانف زا روکذم تا ییی ییی
سسیستم اطالعات جغرافیایی ،تهیه و تدوین پرسشنامه ،مدلهای تصمیم گیری چن ؛دیدرگ هدافتسا هرایعم د      که از
جمله میتوان؛ بوید و بولتر (  ،)6 199کاربرد  GISدر تعیین پهنههای مناسب اکوتوریسم در انتاریوی فیصوت یقرش   
و فهرستی از منابع و معیارهای مورد نظر برای اکوتوریس هیهت م    کردن  د ( ( .)Boyd & Bulter,1996ت  ما ووو هم ناراك
ت گرد رگش ييي و تفريح ييي
ت و ظرفيت ت
( ،) 998 1با استفاده از  GISدر ايالت رافري و نيوجرسي آمر كي ا به بررسي قابليت ت
كنارة رودخانه موريس با توجه به فاصله از مناطق حساس و آس بي

پذير و حيات وحش پرداختن  د ( (نس هجح و نرت   

ت دش هه ا وكنارتش هه از مدللل
فروش .) 176:1389 ،ترابی (  ،) 1384نيز براي برنامهريزي توسعه گردشگري منطقه حفاظت ت
اكولوژ يكي اكوگردشگري استفاده كرد و با استفاده از تكن كي

 GISو  RSبه توليد نقشه اقدام نمود که نتا جي ح كا ييي از

آن بوده كه منطقه براي تفرج گسترده و متمركز (هر كدام با دو درجه توان) ،ميباشد .در پژوهشی ایاش ننن و پارساایی
(  ،)6 138به امکانسنجی نواحی مستعد توسعههه اکوتوریس ممم در اس ات ننن کهگیلویههه و بویراحمددد باا اس دافت ه ه از  GISو
یو
ت اقلیمی ی
پارامترهایی نظیر؛ شکل زمین ،خاک شناسی ،پوشش گیاهی ،سنگ شناسی ،مناطق حفاظت شده ،وض یع ت ت
رودخانههای فصلی به امکانسنجی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم پرداختهاند و در پژوهشی دیگ و یردب زین یر
یاری حصار ( ،) 388 1به انتخاب مناطق نمونه گردشگري در استان كهگيلويه و بويراحم ب د اا ااا اس دافت هه از روش AHP

پس از تعريف معيارها يي  ،از ميان تعداد هشت منطقه گردشگري در استان كهگيلويه و بويراحمد ،سه منطقه بههه عن او ننن
ل
منطقه نمونه گردشگري گزينش شدهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مناطق گردشگری چشمه بلقیس ،كوهگل ل
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ح ج عما
بترین گزينهها براي انتخاب به عنوان من طا ققق نمونههه گرد رگش ييي و تهيههه طرح ح
و منطقه درياچه سد كوثر ،مناس 
گردشگري هستند.

پرهام و همکاران ( ،)0931در پژوهشی به ارزيابي توان توسعه اكوتوريسم استان اصفهان؛ روستاي ا كش اوند و من طا ققق
اطراف آن پرداختهاند ،در اين تحق قي از روش ارزيابي توان اكولوژ يكي و چك ليست ساده و روش ارز باي ييي مش تكرا ييي
تو
روستا يي به منظور ارزيابي توان سرزمين براي كاربري توريسم ارزيابي اثرات محيط زيستي و جمع آوري اطالعات ت
توانمند نمودن مردم محلي استفاده شد .نتا جي نهایی نشان داد منطقه براي تفرج متمركز طبقه دو و تفرج گس درت هه طبقههه
كي

و دو داراي توان بوده و براي كاربري تفرج متمركز طبقه كي

فاقد توان ميباشد .جوانمردی ( ،)0931در پژوهشی

ی یاه
با استفاده از مدل  SWOTبه بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان بهمئی و تحلی دنمناوت ل یی یی
محیطی ،تاریخی ،فرهنگی و گردشگری روستایی و شناخت فرصتها ،چالشها و تهدیدات بر پایه ارائه راهکار یاه
مناسب جهت توسعه گردشگری روستای در سطح شهرستان پرداخته است .عزتیان و همکاران ( ،)0931در پژوهشی
استفاده از شاخص اقلیم گردشگری ( )TCIو  GISبه بررسی زیست اقلیم گردشگری اس و هیولیگهک نات

دمحاریوب    

پرداختهاند .نتایج نشان داد که بخشهای غربی و شرقی استان در ماه ماک طیارش لاس فلتخم یاه ًالًال رد یتوافتم     

  

خصوص آسایش گردشگری دارند .در پژوهشی صفاری و همکاران ( ،)1931با استفاده از  GISو از طریق نرم اف از ررر
 Expert Choiceبه شناسا يي پهنههاي مستعد توسعه اكوتوريسم در شهرستان كازرون پرداخته است ،در این تحقیق باا
ل اليه شوپ  شش ششش
توجه به عوامل مؤثر در مكانيابي نواحي مستعد توسعه اكوتوريسم فاكتورهاي اطالعاتي مختلف ماش ل ل
گيا يه  ،اليه مه دما ،اليه ،مسيرهاي ارتباطي ،اليه مكانهاي اقامتي و پ يال ،يياريذ ههههه كبش ههه آبراهههه اه  ،،چشمههههاا و
درياچهها تهيه و پس از رقومي سازي در محيط نرم افزاري  Arc GISمورد پردازش قرار گرفت .نتا جي نشاننن داد كههه
اين منطقه از نظر جاذبههاي اكوتوريسم و ژئوتوريسم داراي پتانسيلهاي بسيار مطلوبي بوده و بايستي ب ار ييي اس دافت ه ه
از اين جاذبهها برنامهر زي ييي اه ييي مناسب

ش حم یرگید یاه م  و ید ددد دددداریپ  رو ( (،)5931
ت گ ري د د .در پ هوژ ش ش
روص تت تت

امکانسنجی توسعة منطقهای بر پایةةة گرد رگش ییی باا اس دافت هه از مدللل ترکیبی ی
ی :اس ات ننن
ی « FAHP- GISم رو دد پژوهی ی
ی من طا ققق مس عت ددد توسعههه اکوتوریس ممم باا اس دافت ه ه از سیست ممم
خوزستان» و داریپور و مرادی ( ،)5931اولویتس جن ی ی
ش اه
اطالعات جغرافیایی و نرم افزار «Visual PROMETHEEنمونه موردی :استان خوزستان» ،که نتایج ای هوژپ ن شش شش
توزیع درست خدمات و زیرساختهای گردشگری در شهرها استان با توجه به معیارهای پژوهشی بوده است.
روش تحقیقی این مطالعه توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطالعات و مطالعات کتابخانه و محاسبات نگارندهه-
گان میباشد .در طی فرایند تحقیق بر اساس مدل پژوهش و نظرات کارشناسان خبره و همچنین اطالعات کتابخانهای
ی
معیارها و الیههای مورد استفاده در امر تحقیق شناس یا ی ،،آم دا هه س یزا  ،،وزن ایاپ رد و یهد نن ننن نم شقن و رادو ههههه اه ی ی
خروجی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .این پژوهش با کمک نرم افزار  یاه ققدرتمن نیمز رد ید ههههه گرد و یرگش
مکانیابی بهینه همچون  GISو مدل باکلی به شناسایی نقاط مستعد توسعه طبیعت گردی در س ئمهب ناتسرهش حط ییی ییی
ی
میپردازد؛ که نتایج نهایی و تحلیلهای خروجی میتواند مورد استفاده مدیران و برنامهریزان در سطوح مختلف ق رار
گیرد.

تسنجی مناطق مستعد اکوتوریسم172 ...
اولوی 

روش میانگین هندسی باکلی یکی از مدلهای گسترش به روش تحلیل سلسله مراتبی ساعتی در راستای فازی سازی
یگ در د
آن میبا قنزوذ یزاف دادعا زا هک دش هههه هههههههای ب د خساپ تارظن زا هدافتسا یار هندد ددد ددددددهگ م هدافتسا نآ رد نا ییی ییی
(زنجیرچی .) 98:1390 ،در این شیوه از اعداد فازی به صورت) 𝐣𝐢𝐝  𝐭̃ 𝐢𝐣 = (𝐚𝐢𝐣 , 𝐛𝐢𝐣 , 𝐜𝐢𝐣 ,نشان داده میشود.

ی دوش
در این روش برای سهولت در تصمیم گیری ابتدا درخت سلسله مراتبی برای معیارها و زیر معیارها تشکیل می ی
ی وش د د ،س سپ
و در مرحله بعدی ماتریس قضاوت فازی برای پاسخ دهندگان تش م لیک یی یی

می رطس یسدنه نیگنا ها

محاسبه و نرماالیز میشوند و در مرحله آخر ترکیب وزن گزینهها (نسبت به معیارها) و معیارها وزن نهایی را بدست
میدهد (:)Buckley,1985
تجزیه و تحلیل
ل
با توجه به هدف پژوهش كه شناسا يي نواحي مستعد توسعه اكوتوريسم در شهرستان بهمئی است و با توجه به عوامل ل
ف و شراب لماش
تسنجی مناسب از منطقه مورد مطالعه اليههاي اطالع لتخم يتا فف فف
مؤثر در اولوی 

،یفارگوپوت ؛میلقا     

کاربری اراضی ،دسترسی ،فاصله از گسل و مناطق حفاظت شده ،دریاچه و رودخانه و زمین شناسی تهيه گرديد ،كههه
پس از رقومي سازي اليههاي مورد نظر و مشخص كردن امتياز معيارها و زيرمعيار  یلکاب لدم رد اه تتت تتتتعی دیدرگ نی .....
سپس روابط بين عوامل مؤثر در انتخاب مناسبترين مكان جهت توسعه اكوتوريسم مشخص و در نهايت بصورت ي ككك
مدل وزني براي نرم افزار تعريف شد.

با تع يي ن اهميت نسبي اهداف و معيارها و تش يك ل ساختار سلسله مراتبي مربوط به حل مسئله بههه جمععع آوري و آم دا هه
ل
سازي دادهها پرداخته شد تا براي ورود به مدل مهيا باشند .پس از محاسبه وزنهاي اليههاي تأثير گذار در رونددد حل ل
مسئله ،ميبايد كه اليهها استاندارد سازي شوند تا مقادير آنها در حوزههاي كي سان قرار بگيرد؛ از سوي ديگررر م ييي بايددد
تع يي ن بشود كه كدام كي

از معيارها ميبايد بيشينه سازي بشوند و كدام كي

از آنها بايد كمينه بش نو ددد .بن زا سپ نیربا   

تعیین وزن نهایی معیارها در مدل تصمیم گیری مناسب آماده سازی الیههای اظالعاتی ضرورت مییابد.
ی
دادهها و اطالعات جغرافیایی پس از تهیه و استاندارد سازی توسط  ،GISمورد پردازش قرار گرفته و به مرحله نه یا ی ی
که همان ترکیب و جمع الیه میباشند وارد شدهاند ،یقینًاًا ترکیب غیر اصولی ای جنم اهرایعم ن ررر رررر به رد اطخ داجیا    
ی آم زو ساسارب هدش یزاس هدا
اولویتسنجی مناطق مستعد خواهد شد ،بنابرین میبایست تمامی الیههه اه ی ی
خروجی که از مدل باکلی ارائه شدهاند ترکیب و نقشه خروجی تهیه گردد؛ بر ای و بیکرت ساسا ن
ی من قطا
ضررورت مییابد .بنابرین در نقشه اولیه خروجی سعی در اولویتس جن ی ی
است.

نننن ننننن یاه

یال قیفلت هههه ههههههه اه

هدش مسیروتوکا هعسوت دعتسم
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شکل  -3نقشه معیارهای مورد استفاده در پژوهش
(منبع :نگارندگان؛ )5931

تسنجی مناطق مستعد اکوتوریسم2 73 ...
اولوی 

شکل  -4وزنهای نهایی معیارها در مدل باکلی

تسنجی اکوتوریسم
شکل  -5نقشه نهایی اولوی 

از تحلیل نقشه نهایی که در نتیجه ترکیب وزنهای خروجی مدل باکلی و سیستم اطالعات جغرافی یا ی هدمآ تسدب     
میتوان به نتایج ذیل دست یافت:
 -1اکثر مناطق مستعد اکوتوریستی پیشنهادی در  Gisکه به رنگ

ی خ و )بو ب  شفن ( (اولویت
س  زب ( (اولوی لیخ ت یی یی

خوب) ،میباشند و همانگونه که در این نقشه مشاهد میشود اماکن و مناطق گردشگری تن ،رغام گنت ،روزگنم ک     
تنگ سولک ،تنگ منی و دریاچه برم ال  ردان هعلق و ناو در دناتسا اب یئمهب ناتسرهش ا هدر ا اعالطا متسیس ی ت        
جغرافیایی در یک راستا ایفای نقش میکنند .این مناطق که مهمترین نقاط گرد  دوجوم یرگش د یئمهب ناتسرهش ر     
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میباشند و بدرستی توسط گردشگران انتخاب شدهاند و نقشههای خروجی سیستم اطالعات جغرافیایی دلیلی بر این
ادعا میباشند.
 -2مناطق تنگ ماغر و تنگ سولک و منطقه حفاظتی تنگ سولک که در نقشه با حاشیه سیاه رنگ مشخص گردید؛ به
علت ازدحام زیاد جمعیت که به دلیل نزدیکی مس و قطانم نیا یدورو یاهری

یاراد لسگ هب یکیدزن نینچمه

     

اهمیت زیاد بوده ،زیرا که با توجه به اینکه عامل ازدحام جمعیت در افزایش آلودگی ،تخریب و نابودی محیط زیست
و همچنین از بین بردن یا مهاجرت حیوانات مناطق حفاظتی دارد؛ میبایست به جایگزینی مکاننن هجوت دیدج یاه    
نمود .البته این امر در صورت رعایت استانداردهای مناسب ،تقویت زیرساختهای ارتباطی و رفاهی و کاهش هزینه
سفر امکان پذیر میباشد.
تس جن ی ی
ی
 -3مناطق نارنجی و خاکستری رنگ به دلیل اقلیم نامناسب گرم و خشک دارای پایینت  دح نیر در    اولویت ت
میباشند ،اما به دلیل دسترسی آسان به مسیرهای ارتباطی و توپوگرافی مناسب میتواند جهت ایجاد پیس و روتوم ت
دوچرخه سواری مناسب باشد.
نتیجه گیری
ت
ت و من با ععع آن باا م یرید ت ت
یكی از گامهای اساسی در جهت ارتقای توسعه هر كشوری استفاده بهینه از كلیههه امكانات ت
علمی و استفاده از پژوهشهای صاحبنظران است .اگرچه صادرات منابع نفتی و معدنی و چنددد قل ممم الاك ییی مح ود دد
جوابگوی نیازهای گذشته و جاری ایران بوده است ،ولی ضرورت توجه به بخشهای دیگر تولید درآمددد و ارزآوری
ت كههه با
با توجه به محدودیت منابع پیش گفته ضروری به نظر میرسد .یكی از این بخشها صنعت اكوتوریسم است ت
توجه به وسعت کشور و تنوع گونهها امكان پ یذ ررر و س وآدو ررر خوا وب ده دد ددد .اكوسیست ممم ای ار ننن بستررر مناسبییی ب ار ییی
سودآوری در بخش اكوتوریسم است .شهرستان بهمئی دارای جاذبههای گردشگری فراوانی میباشد که نیا رتشیب     
ت  یارب یرایسب یاه ایجا مسیروت د      
جاذبهها به صورت اکوتوریستی پراکنده شدهاند .ای راد ناتسرهش ن ا یلباق ی تتت تتت
ی-
روستایی ،مذهبی – فرهنگی ،ورزشی ،ژئوتوریسم و اکوتوریسم است که با داشتن یک برنامه صحیح و کارآم م د یی یی
ی جه درگنا ییی و
توان این قابلیتهای بالقوه را به صورت بالفعل درآورد .بدیهی است این مهم تنها برعهده سازمان اه ی ی
ل ص عیان  ،،مع ندا  ،،راه و
گردشگری و سازمان حفاظت از محیط زیست نخواهد بود بلكه مدیریت سایر بخشها ماش ل ل
ساختمان ،آموزش و پرورش ،بخشهای فرهنگی ،رسانهها و صداو سیما و  ...را در یك حركت ج ما ععع و عزممم ملی ی
ی
میطلبد .در حقیقت مدیریت اكوتوریسم ،بسیار جامعتر و ضروریتر از پیش مینمایاند .از مجموعه آن چه که نایب    
شد میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به موقعیت جغرافی یا ی ا نینچمه و یئمهب ناتسرهش  ین زا ناتسرهش هک       
ارتفاعات و ریزشهای جوی و وجود جنگلهای بلوط ،رودخانه مشچ  ،ه دش تظافح قطانم و هچایرد  ،ه یاراد       
توانمندیها و استعدادهای بالقوه در حوزه اکوتوریسم و طبیعت گردی برای جذب گردشگر میبا ب هجوت اب .دش ه    
اهمیت گردشگری در رفع نابرابریهای ،ایجاد اشتغال و اف و دمآرد شیاز

یتوان باختنا هب د    
 ..... ..م م یلحم نارید ییی ییی

ابزارهای برنامهریزی در سطح شهرستان بهمئی در ایجاد سایتهای گردشگری مناسب و مدیریت بهینه مسیروتوکا    
گام بردارد.

تسنجی مناطق مستعد اکوتوریسم572 ...
اولوی 

   

توجه به تواناییهای این شهرستان در زمینه توریسم ورزشهای کوهستانی ،توریسم فرهنگ اب ییانشآ بلاق رد ؛ی

آداب و رسوم عشایر بهمئی و نحوه زندگی آنها و توریسم روستایی میتواند راهگشای طرح ایدهه رد یدیدج یاه   
زمینه گردشگری به عنوان یک صنعت پر رونق باشد .توجه به نقش مردم بومی به عنوان میزبانان اصلی گرد و نارگش
ایجاد زمینههای آگاهی و مشارکت در آنها در زمینه بهبود وضعیت گردشگری در تمام جه ضوم کی نا و هتفریذپ ع     
شده است .به دلیل اینکه بیشترین بخش صنعت گردشگری شهرستان بهمئی وابسته به اکوتوریسم است ،باید تدابیری
اتخاذ گردد که رشد و توسعه گردشگری با حفظ موا به

طبیعی همراه باشد و این همان چی رد هک تسا یز

مامت     

جهان به عنوان توسعه پایدار مطرح است .بنابراین باید سعی کرد که ص ب یئمهب ناتسرهش یرگشدرگ تعن ه کی        
صنعت پایدار و ماندگار برای نسل کنونی و نسلهای آینده تبدیل شود .در این زمینه نقش مدیریت محلی به ناونع    
متولی امور شهرستان به خصوص در زمینه گردشگری بسیار شایان توجه است .در این پژوهش امر توانسجی من طا ققق
مستعد اکوتوریسم در شهرستان بهمئی بعنوان مسئله تحقیق حاضر مورد بررسی و شناسایی ق  هک ،تفرگ رار ننن ننننت جیا
تحقیق نشان دهنده درستی انتخاب مناطق اکوتوریسمی شهرستان بهمئی توسط گردشگران میباشد ولی زیرساختها
و امکانات موجود پاسخگوی نیازهای گردشگران نمیباشند.
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