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چکیده

گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) پایدارترین شکل توریسم است به گونهای که ام زا یکی ناونع هب نآ زا هزور

   معیارها هعسوت مهم ی    

یافتگی نام برده میشود .در این تحقیق پس از تهیه نقشه  17شاخص گردشگری طبیعت شامل ارتفاع از سطح دریا ،تراکم پوشش گیاهی،
تیپ پوشش گیاهی ،کاربری اراضی و پوشش زمین ،شیب (از لحاظ جذب گردشگر) ،جهت جغرافیایی ،شیب (از لحاظ پایداری دامنه)،
حساسیت به فرسایش ،حساسیت به زمین لغزش ،حساسیت به زمین لرزه ،فاصله از جاده ،فاصله از رودخانه ،فاصله از چشمه و چاه ،فاص هل
  

از روستا ،فاصله از شهر ،فاصله از جاذبههای گردشگری طبیعی و فاصله از امامزاده ،نقشه منا بط یرگشدرگ هعسوت لیسناتپ قط ی تع رد   
شهرستان دنا در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد با مسا تح ی بالغ بر  1575کیلومتر مربع با اس فت اده از کمیتسنجهای فازی و س یاهویران

مختلف تصمیمگیری تحت الگوریتم  OWAتهیه شد .بر اساس فراین کبش لیلحت د ههه ههههای ،شا تهج و شزغل نیمز هب تیساسح صخ

    

جغرافیایی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت نسبی راجع به شناسایی مناطق توسعه اکوتوریسم در بین شاخصهای م رب درو ر یس   
بودند .مناطق مناسب برای توسعه اکوتوریسم در شهرستان دنا از کل مساحت منطقه در سناریوی تصمیمگیری به شدت خوشبینانه تا ن دوب
هیچ منطقه مناسبی در سناریوی تصمیمگیری به شدت بدبینانه است .در سناریوی تصمیمگیری به شدت خوش زا یکی لقادح رگا هنانیب
شاخصها در منطقه برای گردشگری طبیعت مناسب تشخیص داده شود ،آن منطقه در نقش شدرگ بسانم ییاهن یقیفلت ه گر تعیبط ی

  
    

قلمداد میشود .در سناریوی تصمیمگیری به شدت بدبینانه باید همه شاخصها در منطقه برای گردشگری طبیعت مناس اد صیخشت ب ده   
شوند تا آن منطقه در نقشه تلفیقی نهایی مناسب گردشگری طبیعت باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری طبیعت ،فرایند تحلیل شبکهای ،کمیتسنج فازی ،سناریوی تصمیمگیری ،شهرستان دنا.
( -1نویسنده مسئول)

Ghorbannia2008@gmail.com
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مقدمه

اکوتوریسم( 1گردشگری طبیعت) گرایشی نوین در صنعت توریسم است که مناظر زیبای طبیعت از کانونهای جذب
توریست در این نوع از گردشگری میباشند .شناسایی هر چه کاملتر مناطق مستعد گردشگری طبیعت و برنامهریزی
دقیق جهت امکانسنجی این مناطق به لحاظ توان جذب اکوتوریست میتواند به عنوان یک ابزار و راهکار اثررر بخ ششش ،

نقشی اساسی در توسعه پایدار ،ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعی ایفا نماید .تحلیللل و ارزی با ی ی
ی
توانها و قابلیتهای مزبور به گونهای علمی ،همراه با رعایت مسایل زیستمحیطی ،ضرورت دنیای امروز است .این
امر باعث رشد رو به تزاید صنعت گردشگری متکی به طبیعت شده است .روشهای کمی تصمیمگیری چند معیاره

2

( )MCDMمانند ترکیب خطی وزنی )WLC( 3از روشهای متداول در خصوص ارزیابی توان اکولوژی امش هب ک ر    

صه رد فلتخم یا   
میآیند که با منطق فازی 4پیادهسازی شدهاند ( .)Malczewski, 2006هنگام تلفی هشقن ق    ش خا ص ص
روشهای تصمیمگیری چند معیاره باید الیههای مؤثر در مکانی نعی .درک درادناتسا ار یبا ی دعاوق زا هدافتسا اب        
تصمیمگیری الیهها را به مقیاسی تبدیل نمود که بتوان آنها را با هم ادغام کرد (حی دازرد ه ه .) 380 1 ،در واقع بیکرت   
الیههای مختلف نیازمند وجود تناسب در مقیاسها است .مطالعات متعددی در ارتباط ب ور ا شششه یمصت یا م مممم گیری
شه وص مسیروتوکا یضارا بسانت زیلانآ یا رت گر هتف
ارزیابی چند معی ور هعسوت یارب هرا ششش ششش

 تسا (((((((( ((((((((( & Teh

 .)Cabanban, 2007; Bender, 2008برخی از این مطالعات نشان میدهد که قواعد متفاوت ارزی روط هب یبا     قابل
مالحظهای الگوهای متفاوت آنالیز تناسب را تولید میکنند .در این مطالعه ب وظنم ه ر م نییعت  ن هعسوت هوقلاب بسا       
یش  هدافتسا اب سپس .دو از   
گردشگری طبیعت در شهرستان دنا ،ابتدا نقشه شاخصهای گردشگری طبیعت تهیه می ی
فرایند تحلیل شبکهای )ANP( 5وزن نسبی شاخصها و با استفاده از کمیتسنجهای فازی ،6وزن ترتیبی آنه تحت ا   

سناریوهای مختلف تصمیمگیری در الگوریتم میانگین وزن ترتیبی )OWA( 7تعیین میشود.
مواد و روشها
 -معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان دنا در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد واقع گردیده و دارای مساحتی بالغ بر  577 1کیلومتر مربع اس .ت
اقلیم شهرستان دنا تحت تأثیر کوهستان دنا ،سردسیری است و قسمتی از پائیز و سرتاسر هدیشوپ فرب زا ناتسمز      
است و همین امر موجب پرآبی منطقه میشود .شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا ب یفارغج تیعقوم ببس ه ایی و    
قرارگیری در دامنه کوه دنا دارای هوای مطبوع و خوشایند ،آب سالم و فر سا ناوا تت تتت .ح قلطم یامد لقاد    

 - 27و

حداکثر آن  49درجه سانتیگراد ،بارندگی از  600تا  0021میلیمتر در سال و ارتفاع از  320 1تا  4400متر حطس زا    
دریا متغیر است .در شکل  1موقعیت جغرافیایی شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و کش  رو اایر ناشن نا   
1

Ecotourism
- Multi Criteria Decision Making
3
- Weighted Linear Combination
4
- Fuzzy Logic
5
- Analytical Network Process
6
-Fuzzy Quantifier
7
- Ordered weighted Average
2
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داده شده است .در شهرستان دنا دو منطقه حفاظت شده دنا و سیوک وجود دارد که عمده جذابیته گشدرگ یا ری   
این شهرستان مربوط به فون و فلور متنوع این دو منطقه است.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور ایران

روش تحقیق
صه تسا و تعیبط یگشدرگ یا ا هنآ یزاس درادن
این تحقیق در سه مرحله تهیه نقشه ش خا ص ص

اااااا ااااااا ،تعی یبسن نزو نی   

شاخصها با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای و تعیین وزن ترتیبی آنها با استفاده از کمیتسنجهای فازی و الگوریتم
 OWAانجام شده است.
 تهیه نقشه شاخصهای گردشگی طبیعت و استاندارد سازی آنهادر این تحقیق نقشه  71شاخص گردشگری طبیعت شامل ارتفاع از سطح دریا ،تراکم پوشش گی ها ییی ،تی شوپ پ ش
گیاهی ،کاربری اراضی و پوشش زمین ،شیب (از لحاظ جذب گردشگر) ،جهت جغرافیایی ،شیب (از لحاظ پای یراد
دامنه) ،حساسیت به فرسایش ،حساسیت به زمین لغزش ،حساسیت به زمین لرزه ،فاص رتم( هداج زا هل ))) )))) ،فاص زا هل
ی
رودخانه (متر) ،فاصله از چشمه و چاه (متر) ،فاصله از روستا ،فاصله از شهر ،فاصله از جاذبههای گردشگری طبیعی ی
و فاصله از امامزاده به روشهای معمول و مطابق جدول  1تهیه شدهاند .سپس نقشه شاخصه هتسویپ سایقم هب ا     
مطلوبیت از  0تا  552استاندارد شدند و از تصمیمهای سختگیرانه بولین ک زا هقطنم ره نآ رد ه هب رایعم ظاحل       
مطلوب و نامطلوب تقسیم میشود ،اجتناب شده است (روش فازی) .انتخاب تابع فازی مناسب و تعیین نقاط کنترل
مناسب مهمترین مرحله در استاندارد کردن شاخصها است ) (Gorserski, 2010ک یقحت نیا رد ه ق ریداقم نییعت       
آستانه ،نوع و شکل تابع عضویت فازی با استفاده از نظر کارشناسی و مرور منابع تحقیق این ویژگیها تعیین گردید
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) .(Bali et al, 2015., Dashti et al, 2013., Piran et al, 2013.,توابع فازی موجود در نرم افزار ایدریس عباوت ی

S

ی .) 1389 ،در منطق
شکل J ،شکل ،خطی افزایشی ،خطی کاهشی و توابع تعریف شده توسط کاربر هس وسوم( دنت یی یی
فازی ،هر منطقه با توجه به مقداری که شاخص مورد نظر دارد ،مقدار عضویتی میگیرد که بیان کننده میزان مطلوبیت
آن ناحیه است .شاخصهای مورد استفاده جهت تهیه نقشه گردشگری طبیعت و روش استاندارد سازی هر زا مادک    
آنها در جدول  1ارائه شده است.
 تعیین وزن نسبی شاخصهای گردشگری طبیعت با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ()ujبرای تعیین اهمیت نسبی شاخصهای مورد استفاده در تعیین مناطق پتانسیل گردشگری طبیعت از تکمیل پرسشنامه
و تکنیک فرایند تحلیل شبکهای در نرم افزار  Super decisionاستفاده شده است به این صورت کههه پ هسیاقم زا س   
زوجی شاخصها توسط کارشناسان مرتبط از طریق تکمیل پرسشنامهها ،ساختار مدل تصمیمگیری به روش دوسویه

ت-
و شبکهای  ANPدر نرمافزار  Super decisionترسیم گردید (شکل  ،)2سپس ماتریس دودویی تش واضق و لیک تت تت
های کارشناسان در رابطه با میزان اهمیت شاخصها در درون م ارق سیرتا ر ن نازیم و تفرگ  ا اگزاس ر هبساحم ی       
گردید ،برای پرسشنامههایی که ضریب ناسازگاری آنها کمتر از  0/1بود ،با گرفتن میانگین هندسی از وزن اختصاص
داده به هر پارامتر ،اهمیت شاخصها استخراج و درون ماتریس مقایس ارق یجوز تا ر گ  ر نزو و تف

صها
    ش خا ص ص

استخراج گردید .برای تکمیل پرسشنامه از  50نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری در رشتههای مرتبط شامل مهندسی منابع طبیعی ،مهندسی کشاورزی و علوم اجتم  جوسای هاگشناد یعا و
ی ،ص عیان
همچین کارشناسان سازمانها و ادارات مرتبط استان کهگیلویه و بویراحمد شامل س گنهرف ثاریم نامزا ییی ییی
دستی و گردشگری ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل حفاظت محیط زیست استفاده شده است.

شکل  .2نمایی از ساختار شبکهای مدل تصمیمگیری تعیین مناطق مناسب اکوتوریسم در نرمافزار  Super decisionبا استفاده از شاخصهای توسعه گردشگری
طبیعت

 تعیین وزنهای ترتیبی شاخصها با استفاده از کمیتسنجهای  FUZZYو )vj( OWAتکنیک میانگین وزنی ترتیبی ( )OWAبه عنوان یکی از روشهای وزندهی ،در مجموع ور ه شششه یمصت یا م مممم گیری
چند معیاره بوده و بر مبنای تئوری مجموعههای فازی توسعه پی  هدافتسا .تسا هدرک اد ا نیا ز هب دودحم شور        
مجموعههای فازی نبوده و در آن مفهوم جدیدی برای توسعه قواعد تصمیمگیری بولین (کالسیک) و ترکی خ ب طط طططی
وزندار ( )WLCفراهم آمده است .این مفهوم جدی زو لماش د نن نننه  یبیترت یا (( ((( )vjب زا توافتم هک هدو

وز ننن ننننه یا
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شاخص ( )ujمیباشند .از آنجا که تصمیمگیرندگان مختلف سلیقههای مختلفی دارند و ریسکپذیری آنها نیز متفاوت
است با استفاده از  OWAمیتوان یک تعادل میان ریسک تصمیم و جبرانپذیری آن ایجاد کر مانرب و د هه هههای در نظر
گرفت که تعداد مشخصی از معیارها که به ترتیب دارای بیشترین مقدار هستند ،در فرایند جبران لدم .دنوش دراو ی    
یآورد .روش OWA
 OWAامکان کنترل سطح جبرانپذیری و ریسکپذیری را در یک فرایند تصمیمگیری فراهم می ی

در یک فضای تصمیمگیری مثلثی عمل میکند و به ما اجازه بررسی استراتژیها یا سناریوهای تصمیمگیری مختلف
تسن ججج ه یا
و گاهی متضاد را میدهد .در روش تعیین وزن ترتیبی شاخصها با استفاده از کمیت ت

 FUZZYو ،OWA

پس از تعیین وزن نسبی شاخصها ( )ujاز فرایند تحلیل شبکهای ،نوع کمیتسنج فازی ( )Qو ضریب 𝛼𝛼 متناسب با

آن مشخص خواهد شد که در نهایت منجر به تولید یک دسته از وزنهای ترتیبی مربوط به  Qو ارزیابی موقعیت هر

کدام از سلولها با استفاده از تابع ترکیبی  OWAمیشود .دو نوع کلی کمیتسنجهای مطلق و کمیتسنجهای نس یب

وجود دارد که امکان تبدیل عبارتهای زبانی به عبارتهای ریاضی را فراهم میکنند (Yager, 1988; Malczewski

) .& Rinner, 2005در این تحقیق ،کمیتسنجهای نسبی بر اساس جدول  ،2از میان کمیتسنجهای م مظن

یشیازفا   

) (Yager, 1988انتخاب شدند .برای تعریف این کمیتسنجها رابطه  1به کار گرفته شد.

𝑄𝑄(𝑝) × 𝑄𝑄(𝑝) = 𝑝𝛼 , 𝛼𝛼 > 1

()1

با تغییر مشخصه 𝛼𝛼 میتوان انواع مختلفی از کمیتسنجها و عملگرهای آنها را ب رگا .دروآ تسد ه     Q(p) ،𝛼𝛼 = 1

متناسب با 𝛼𝛼 خواهد بود و بنابراین متناسب با کمیتسنج نصف ) (Halfمیشود .ب ندرک لیم ا     𝛼𝛼 ب رفص تمس ه    

کمیتسنج ) Q(pبیانگر یکی از کرانهایش خواهد بود (عبارت حداقل یکی یا  )At least oneکه ب رگلمع ا    MAX

ی-
( )ORمطابق است .از طرف دیگر با میل کردن 𝛼𝛼 به سمت بینهایت ،کمیتسنج ) Q(pکران دوم خود را ارای م ه یی یی
کند (عبارت همگی یا  )Allکه برابر با عملگر  )AND( MINاست.

جدول  -1شاخصها مورد استفاده ،شکل و نوع تابع عضویت استاندارد سازی آنها

محدودیت الیههای شاخص

شکل و نوع تابع

شاخصها

مطلوبیت

ارتفاع از سطح دریا

 320 1تا  0 200معادل  0 200 ،552تا  3000معادل  552تا صفر ،بیش از  3000معادل صفر

تراکم پوشش گیاهی

 -0/ 168تا  0/ 05معادل صفر 0/ 05 ،تا  0/4معادل صفر تا  0/4 ،552تا  0/6معادل 552

تیپ پوشش گیاهی

تیپ پوششی  Quercus Branti-Amygdalus sp.معادل  -552سایر تیپها پوششی

تعریف شده توسط

معادل 351

کاربر

کاربری اراضی و پوشش زمین

جنگل معادل  ،552مراتع معادل  ،351باغ و زراعت معادل  ، 102اراضی مسکونی معادل 51

تعریف شده توسط

شیب (از لحاظ جذب گردشگر)

صفر تا  8درجه معادل صفر 8 ،تا  41درجه معادل صفر تا  ،552بیش از  41درجه معادل

عضویت
تعریف شده توسط
کاربر
تعریف شده توسط
کاربر

کاربر

جهت جغرافیایی
شیب (از لحاظ پایداری دامنه)

تعریف شده توسط

552

کاربر

جهت شرقی معادل  ،552جهت شمالی معادل  ، 204جهت غربی معادل  ، 102جهت جنوبی

تعریف شده توسط

معادل 51

کاربر

صفر تا  15درصد معادل  15 ،552تا  80درصد معادل  552تا صفر ،بیش از  80درصد
معادل صفر

حساسیت به فرسایش
حساسیت به زمین لغزش

پایداری خیلی زیاد معادل  ،552پایداری زیاد معادل  ، 204پایداری متوسط معادل ، 102

تعریف شده توسط

پایداری کم معادل 51

کاربر

بدون خطر معادل  ،552خطر بسیار کم معادل  ، 204خطر کم معادل  ،351خطر متوسط

تعریف شده توسط
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معادل 102

کاربر

حساسیت به زمین لرزه

حساسیت کم معادل  ،552حساسیت متوسط معادل  ، 27 1/5حساسیت زیاد معادل 25 /5

تعریف شده توسط

فاصله از جاده (متر)

 051تا  3000متر معادل  3000 ،552تا  9000متر معادل  552تا صفر ،بیش از  9000متر

کاربر

فاصله از رودخانه (متر)

بافر از محور جاده تا 051

معادل صفر

م تر

یکنواخت

 00 1تا  500متر معادل  500 ،552تا متر  500 1معادل  552تا صفر ،بیش از  500 1معادل

بافر از محور رودخانه تا

کاهنده  -خطی

 00 1متر

یکنواخت

صفر
فاصله از چشمه و چاه (متر)

کاهنده  -خطی

صفر تا  500 1متر معادل  500 1 ،552تا  3000متر معادل  552تا صفر ،بیش از  3000متر

کاهنده  -خطی

معادل صفر

یکنواخت

فاصله از روستا

صفر تا  000 1متر معادل  552تا صفر ،بیش از  000 1متر معادل صفر

کاهنده  -خطی

فاصله از شهر

صفر تا  3000متر معادل  552تا صفر ،بیش از  3000متر معادل صفر

فاصله از جاذبههای گردشگری

صفر تا  000 1متر معادل  000 1 ،552تا  0 250متر معادل  552تا صفر ،بیش از  0 250متر

کاهنده  -خطی

طبیعی

معادل صفر

یکنواخت

فاصله از امامزاده

صفر تا  000 1متر معادل  000 1 ،552تا  0 250متر معادل  552تا صفر ،بیش از  0 250متر

کاهنده  -خطی

معادل صفر

یکنواخت

یکنواخت
بافر محدوده شهر

کاهنده  -خطی
یکنواخت

جدول  -2کمیتسنج زبانی مورد استفاده و 𝜶𝜶متناظر با آن

کمیت سنج زبانی

At least one
(حداقل یکی)

Few
(کمی)

Some
(تعدادی)

Half
(نصف)

Many
(تعداد زیادی)

Most
(اغلب)

All
(همگی)

𝛼𝛼
استراتژی ترکیبی

0/1 00

0/1

0/5

1

2

01

000 1

)OR(MAX

-

-

WLC

-

-

)AND (MIN

خوش بینانه

خنثی

بدبینانه

خیلی بدبینانه

به شدت بدبینانه

)(Q

استراتژی تصمیم-
گیری

به شدت خوشبینانه

خیلی خوش-
بینانه

بعد از تعیین وزن نسبی شاخصها از روش  ANPو انتخاب کمیتسنجهای فازی از جدول  ،2با استفاده از رابطه 2
) (Malczewski, 2006وزنهای ترتیبی محاسبه شد.
()2

�

) 𝑗𝑢𝑢

�−1
𝑗=1

�

∑( 𝑢𝑢𝑗 ) −

�

𝑗=1

∑( = 𝑗𝑣𝑣

در این رابطه 𝑗𝑢𝑢 وزنهای بدست آمده از  vj ،ANPوزنهای ترتیبی 𝛼𝛼 ،کمیتسنج فازی است و  nتعداد شاخصها

است.

با توجه به مفاهیم باال ،مناطق پتانسیل توسعه گردشگری طبیعت در شهرس ساسا رب اند نات     

صه یا
ق ش خا ص ص
تلفیق ق

استاندارد شده ( فازی سازی) و تعیین وزن نسبی آنها از فرایند تحلیل شبکهای و وزن ترتیبی آنها از کمیتسنجه یا
فازی و الگوریتم  OWAتعیین میشود (رابطه .)1
رابطه   
()1

𝑗𝑗𝑢𝑢=𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑗𝑗𝑢𝑢vjSL+ vjSE+uj vjSS+uj 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐴𝐴+uj 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑆𝑆𝐴𝐴+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐿𝐿𝑈𝑈𝐿𝐿𝐶𝐶+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑇𝑇𝑉𝑉+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐷𝐷𝑇𝑇+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐸𝐸+
vjDHP vjDNTA+uj vjDCI+uj vjDVI+uj vjDSP+uj vjDRI+ uj vjDRO+ uj vjSER+ uj uj

که در آن  EPدرجه شایستگی گردشگری طبیعت u� ،وزن نسبی هر شاخص v� ،وزن ترتیب اب صخاش ره ی

زا ای     

سناریوهای مختلف تصمیمگیری (E) ،نقشه استاندارد شده شاخص ارتفاع از سطح دریا (DT) ،نقشه استاندارد ش هد

شاخص تراکم پوشش گیاهی (TV) ،نقشه استاندارد شده شاخص تیپ پوشش گیاهی (LULC) ،نقشه استاندارد شده
شاخص کاربری اراضی و پوشش زمین (SA) ،نقشه اس زا بیش هدش درادنات

بذج ظاحل گر گشد رر رر ررررررررر (A) ،نقشه

ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت783 ...

استاندارد شده شاخص جهت جغرافیایی (SS) ،نقشه اس ا بیش هدش درادنات

ززز زززز لح نماد یرادیاپ ظا ههه هههه (SE) ،نقشه

ش(SER) ،
استاندارد شده حساسیت نسبت به فرسایش (SL) ،نقشه استاندارد شده خساسیت نس زغل نیمز هب تب شششش شششش

نقشه استاندارد شده حساسیت نسبت به زمین لرزه (DRO) ،حاصلضرب وزن نسبی و نقشه استاندارد شده فاص زا هل
جاده (DRI) ،نقشه استاندارد شده فاصله از رودخانه (DSP) ،نقشه استاندارد شده فاص چ زا هل ش و هم

اچ ههه هههه(DVI) ،

نقشه استاندارد شده فاصله از روستا (DCI) ،نقشه استاندارد شده فاص هش زا هل ررررر (DNTA) ،نقش هدش درادناتسا ه    
فاصله از جاذبههای گردشگری طبیعی و ) (DHPنقشه استاندارد شده فاصله از اماکن مقدس (امامزادهه رد .تسا )ا   

انتهای این فرایند ،نقشه شایستگی برای توسعه گردشگری طبیعت تولید میشود که درجه شایستگی به صورت کام ًالًال
مناسب ( ،)S4نسبتًاًا مناسب ( )S3تا حدی مناسب ( )S2و نامناسب ( )S1طبقهبندی خواهد شد.
نتایج
 ویژگیهای شهرستان دنا از نظر شاخصهای گردشگری طبیعتتغییرات ارتفاع از سطح دریا در شهرستان دنا از  320 1تا  83 24متر از سطح دریا است .بررسی تیپه رد یهایگ یا   
شهرستان دن اد ناشن ا د یهایگ ششوپ پیت هک        

 Quercus Branti-Amygdalus sp.وAcer Monspessulanum-

 Pistacia Atlantica-Juniperus excelsaبه ترتیب بیشترین و کمترین وسعت و پراکن یگد

را در شهرس هب اند نات    

خود اختصاص دادهاند .بر اساس نقشه  ،NDVIکالس پوشش گیاهی ب  طسوتم مکارت ا ((( ((((  )0/ 084 - 0/ 18بیش نیرت
ل ،زراع اب و ت غغ غغغ ،من و ینوکسم قطا
مساحت را در شهرستان دنا به خود اختصاص داده است .کابری مرتع ،جنگل ل
اراضی صخرهای به ترتیب با  0/ 21 ،7/3 ،14/ 75 ، 50 / 67و  0/ 07درصد مساحت شهرستان دنا را به خود اخت صاص
به تشیب یا ر رد و هقطنم یقرش ههبج رد 
دادهاند .در بررسی شیب در شهرستان دنا مشخص شد ک یش ه بب بب

دادتما       

ارتفاعات قله دنا قرار دارند .در نقشه شیب از لحاظ جذب گردشگری طبیعت ،کالس یک (شایس هب )بسانم یگت    
شیبهای باالتر داده شد ،چون صخرهها و چشمانداز دیوارهای آویزان در شیبهای تند ایجاد میش هرظنم هک دنو    
زیبایی ایجاد میکنند و پتانسیل جذب گردشگر بیشتری دارن  د ( ( .)Kumari et al, 2010بیش دصرد نیرتمک و نیرت

   

مساحت از نظر جذب گردشگر در شهرستان دنا به ترتیب به کالسه  بیش یا ب رتشی     از  41و ص ات رف     3درصد
اختصاص دارند .بیشترین و کمترین درصد مساحت از نظر جذب گردشگر به ترتیب به کالسهای جهت جغرافیایی
جنوبی و شرقی اختصاص دارند .به لحاظ پایداری شیب در شهرستان دنا مشخص شد که کالس شیب صفر ت جنپ ا   
درصد با درجه پایداری زیاد حدود  4درصد و کالس شیب بیشتر از  60درصد با درجه پایداری خیلی کم حدود 01
درصد از وسعت شهرستان دنا را به خود اختصاص دادهاند .بیشترین و کمترین درصد مساحت در شهرستان دن هب ا   
ترتیب به واحدهای سنگشناسی  OMaو  EIکه رخنمونهای مختلفی از س نتسه کهآ گن ددد دددد ،اخت صاص

هب .دراد   

لحاظ حساسیت سنگ و خاک نسبت به فرسایش حدود  63درصد شهرستان دن دح و شیاسرف هب مواقم ا ود       01
درصد آن نامقاوم در مقابل فرسایش خاک و سنگ است .بیشتر مساحت شهرستان دنا در کالس حساس طسوتم تی   
به زمینلرزه با مقدار شتاب زمینلرزه  0/3تا  )g( 0/ 45قرار دارد .در شکل  3نقشه استاندارد هر یک از شاخصه یا
مورد استفاده در تهیه نقشه گردشگری طبیعت نشان داده است.
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نقشه استاندارد شده ارتفاع از سطح دریا

نقشه استاندارد شده تراکم پوشش گیاهی

ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت983 ...

نقشه استاندارد شده تیپ پوشش گیاهی

نقشه استاندارد شده کاربری اراضی و پوشش زمین

 390فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

نقشه استاندارد شده شیب از لحاظ گردشگری

نقشه استاندارد شده جهت جغرافیایی

ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت391 ...

نقشه استاندارد شده شیب از لحاظ پایداری دامنه

نقشه استاندارد شده حساسیت سنگ و خاک به فرسایش

 392فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

نقشه استاندارد شده حساسیت به زمین لغزش

نقشه استاندارد شده حساسیت به زمین لرزه

ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت393 ...

نقشه استاندارد شده فاصله از جاده

نقشه استاندارد شده فاصله از رودخانه
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نقشه استاندارد شده فاصله از چشمه و چاه

نقشه استاندارد شده فاصله از روستا

ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت395 ...

نقشه استاندارد شده فاصله از شهر

نقشه استاندارد شده فاصله از جاذبههای گردشگری طبیعی

 396فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

نقشه استاندارد شده فاصله از امامزاده
شکل -3نقشه استاندارد شده شاخصهای گردشگری طبیعت

 وزن نسبی و وزن ترتیبی شاخصهای گردشگری طبیعتدر جدول  3وزنهای محاسبه شده برای شاخصهای اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلی کبش هسلس ل ههه ههههای نش نا
داده شده است.
جدول  .3وزنهای محاسبه شده برای شاخصهای اولیه اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای
شاخصهای گردشگری طبیعت
حساسیت به زمین لغزش

وزن نسبی
0/3

فاصله از جاذبههای گردشگری

0/ 13

تراکم پوشش گیاهی

0/ 12

ارتفاع از سطح دریا

0/ 08

تیپ پوشش گیاهی

0/ 064

کاربری اراضی و پوشش زمین

0/ 05

فاصله از منابع آب (چشمه و چاه)

0/ 044

فاصله از رودخانه

0/ 32 0

فاصله از امامزاده

0/ 03

حساسیت به زمین لرزه

0/ 03

فاصله از جاده
فاصله از روستا
فاصله از شهر
حساسیت سنگ و خاک به فرسایش

0/1 02
0/20
0/20
0/ 015

شیب

0/ 015

جهت جغرافیایی

0/ 014

در جدول  4وزن ترتیبی شاخصهای اکوتوریسم با استفاده از کمیتسنجهای  FUZZYو الگوریتم  OWAنشان داده
شده است.

ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت397 ...
جدول  -4وزنهای ترتیبی حاصل از کمیتسنجهای  FUZZYو OWA
()α

α = 0.0001

حساسیت به زمین لغزش

1/ 000

فاصله از جاذبههای گردشگری طبیعی

0/ 000

تراکم پوشش گیاهی

0/ 000

ارتفاع از سطح دریا

0/ 000

α = 0.0.1
0/ 887

0/ 03

0/ 024
0/10
0/1 009

α = 0.05

0/55
0/ 11

0/ 0588
0/ 0588

0/ 09
0/ 09

0/ 002 0

0/ 000

0/ 08
0/350

0/ 0588

0/ 09

0/ 04

0/ 0588

0/ 085

0/1610

0/ 32 0

0/ 0588

0/ 07

0/1 026

0/ 025

0/ 0588

0/ 07

0/ 04

0/ 000

0/20

0/ 0588

0/ 05

0/ 045

0/ 000

0/ 0588

0/ 05

0/ 06

0/ 000

0/ 0588

0/ 05

0/ 82 0

0/ 000

0/ 0588

0/ 037

0/1 07

0/ 000

0/ 0588

0/ 034

0/ 089

0/ 000

0/ 0588

0/ 035

0/ 105

0/ 000

0/ 008

0/ 0588

0/5930

0/ 094

0/ 000

تیپ پوشش گیاهی
کاربری اراضی و پوشش زمین

0/ 000

فاصله از منابع آب

0/ 000

0/ 006

فاصله از رودخانه

0/ 000

0/ 004

فاصله از امامزاده
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 نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم تحت سناریوهای مختلف تصمیمگیری سناریوی تصمیمگیری به شدت خوشبینانه ()OR=MAX=At least one, a=0.001در شکل  4نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا با استفاده از سناریوی تصمیمگیری به شدت خوش هنانیب
ارائه شده است .در این سناریو اگر حداقل یکی از شاخصهای گردشگری طبیعت ( )At least oneمناسب باشد ،آن
منطقه در نقشه نهایی مناطق پتانسیل اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود .این سناریو کام ًالًال ریسکپذیر است.

شکل  -4نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا بر اساس سناریوی به شدت خوشبینانه ()At least one, a=0.001
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 سناریوی تصمیمگیری خیلی خوشبینانه ()Few, a=0.1در شکل  5نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم شهرستان دنا با استفاده از سناریوی تصمیمگیری خیلی خوش هئارا هنانیب   
شده است .در این سناریو اگر تعداد کمی از شاخصهای گردشگری طبیعت ( )Fewمناسب باشد ،آن منطقه در نقشه
نهایی مناطق پتانسیل اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود.

شکل  -5نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا بر اساس سناریوی خیلی خوشبینانه ()Few, a=0.001

 سناریوی تصمیمگیری خوشبینانه ()Some, a=0.5در شکل  6نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم شهرستان دنا با استفاده از سناریوی تصمیمگیری خوش هدش هئارا هنانیب    
است .در این سناریو اگر تعدادی از شاخصهای گردشگری طبیعت ( )Someمناسب باشد ،آن منطقه در نقشه نهایی
مناطق پتانسیل اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود.

شکل  -6نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا بر اساس سناریوی خوشبینانه ()Some, a=0.5
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 سناریوی تصمیمگیری خنثی ()Half, a=1در شکل  7نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم شهرستان دنا با استفاده از سناریوی تصمیمگیری خنثی ارائه شده اس .ت
در این سناریو اگر نصف شاخصهای گردشگری طبیعت ( )Halfمناسب باشددد ،آن منطق قطانم ییاهن هشقن رد ه     
پتانسیل اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود.

شکل  -7نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا بر اساس سناریوی خنثی ()Half, a=1

 سناریوی تصمیمگیری بدبینانه ()Many, a=2در شکل  8نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم شهرستان دنا با استفاده از سناریوی تصمیمگیری بدبینانه ارائه شده است.
در این سناریو اگر تعداد زیادی شاخصهای گردشگری طبیعت ( )Manyمناسب باشددد ،آن منطق ییاهن هشقن رد ه    
مناطق پتانسیل اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود.

شکل  -8نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا بر اساس سناریوی بدبینانه()Many, a=2
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 سناریوی تصمیمگیری خیلی بدبینانه ()Most, a=10در شکل  9نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم شهرستان دنا با استفاده از سناریوی تصمیمگیری خنثی ارائه شده اس .ت
در این سناریو اگر اغلب شاخصهای گردشگری طبیعت ( )Mostمناسب باشددد ،آن منطق قطانم ییاهن هشقن رد ه     
پتانسیل اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود.

شکل  -9نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا بر اساس سناریوی خیلی بدبینانه ()Most, a=10

 سناریوی تصمیمگیری به شدت بدبینانه ()AND=MIN=All, a=1000در این سناریو اگر همه شاخصهای گردشگری طبیعت ( )Allمناسب باشد ،آن منطقه در نقشه نهایی مناطق پتانس لی
اکوتوریسم مناسب تشخیص داده میشود .این سناریو کام ًالًال ریسکگریز است .بر اساس این سناریو هیچ منطقهای در
شهرستان دنا برای توسعه گردشگری طبیعت مناسب تشخیص داده نشد.
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      در حالی که در استراتژی به شدت بدبینانه باید همه شاخصهای توسعه اکوتوریسم بسانم هقطنم کی رد،است
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 بر اساس س لتخم یاهویران فف فف.باشند تا بتوان آن منطقه را از نظر شایستگی اکوتوریسم مناسب قلمداد کرد
    از شایستگی کل مساحت منطقه در سناریوی به شدت خوشبینانه تا ت دوبن ا،اراضی شهرستان دنا برای اکوتوریسم
.هیچ منطقه مناسبی در سناریوی تصمیمگیری به شدت بدبینانه است
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