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 چکیده

نموده و کاربری هر پهنه محیطی را در مطابقت با قابلیت آن از به هدر رفتن منابع جلوگیری شناخت پتانسیل منطقه مورد مطالعه 

 عوامل دقیق شناخت مستلزم، جنگلی مناطق از طبیعت گردی و تفرجی مستمر استفاده و ریزی برنامه .مورد توجه قرار می دهد

است.  محیطی زیست مالحظات و فرهنگی، اجتماعی -اقتصادی ارزش های به توجه با منطقه طبیعی توان و قابلیت ارزیابی، محیطی

کاربری گردشگری در محیط بسته و باز  .است مناطق این در تخریب اصلی عامل، موجود کاربری و بهینه کاربری تطابق عدم

دنبال می شود. ارزیابی مكان مناسب برای آن دسته از گردشگران که در محیط ها بسته به سرگرمی می پردازند  توسط گردشگران

گردشگران به سرگرمی ها متعددی رو می آورند که تمامی این گونه ، محیط های باز در اکولوژیكی توسعه شهری است.تابع مدل 

ارزیابی ، انتخاب مدل، شناسایی وضع موجودحاضر  مطالعه در. تفریحات تحت عنوان تفرج و یا گشت و گذار مطرح می شوند

و انتخاب بهترین گزینه   GISجغرافیایی اطالعات سامانه و کاربری ها توسطی توان اکولوژیك، قابلیت ها و تعیین واحد های محیطی

نتیجه بررسی ها نشان .شده است پرداخته Expert Choice v11.0با نرم افزار  Analytical Hierarchy processتوسط روش فرایند 

کافی  ریزی هباز دارد که نیازمند مدیریت و برناممی دهد منطقه مورد مطالعه ظرفیت باالیی برای توسعه گردشگری مخصوصاً تفرج 
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 مقدمه

 (اکولوژیکی) طبیعی توان اساس بر اراضی کاربری ساماندهی و سرزمین طبیعی منابع از اصولی و بهینه برداری بهره

در دوران  .دارد پایدار توسعه راستای در زیست محیط تخریب از یریجلوگ، محیط مدیریت در مهمی نقش، آن

آید  الزم می، نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار، های زیست محیطی کنونی در پی بروز بحران

از محیط صورت  برداری در خور و مستمر بر اساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد تا هم بهره ها هبرنام

 های طبیعی محیط حفظ شوند.  گیرد و هم ارزش

 های محیط در تفریح، یردگ می انجام محدود و بسته های محیط از خارج در که باشد می تفریحاتی کلیه شامل تفرج

 یها هجنب هنوز و دهد افزایش را تفرج کیفیت واندت می که منابعی ترین مناسب از و دارد نیاز منابع و فضا به، باز

 اقتصادی وضعیت به توجه با نمین جنگل های در مهم این است. طبیعی منابع، کرده حفظ را خود زیباشناسی

 هکتار هزار 70 نمین فندقلو منطقه مساحت. است بسزایی اهمیت دارای ها جنگل خود موجود وضعیت و اجتماعی

 .دهد می تشکیل مراتع را بقیه و دارد قرار یجنگل یها هعرص پوشش تحت آن هکتار هزار چهار حدود در که باشد می

 اکوتوریسم بحث، طبیعی یها هجاذب بودن دارا به توجه با جنگلی اکوسیستم های این های قابلیت و کارکردها از یکی

 مستمر استفاده و ریزی برنامه. نمود ریزی برنامه اکوسیستم ها این برای گردشگری توسعه جهت در وانت می و است

 منطقه طبیعی توان و قابلیت ارزیابی، محیطی عوامل دقیق شناخت مستلزم، جنگلی مناطق از گردی طبیعت و تفرجی

 و بهینه کاربری تطابق عدم و است محیطی زیست مالحظات و فرهنگی، اجتماعی -اقتصادی ارزش های به توجه با

 ازجمله) منطقه یک بهینه های بریکار ارزیابی های روش. است مناطق این در تخریب اصلی عامل، موجود کاربری

 ارزیابی های روش، کامپیوتر کمک به گذاری هم روی گروه سه در توان می، طورکلی به( تفرجی توان و قابلیت ارزیابی

.  کرد بندی تقسیم مصنوعی هوش های روش و چندصفته گیری تصمیم و معیاره چند گیری تصمیم شامل، معیاره چند

 فیلدهای در چراکه. دارند بیشتری کاربرد و ترند رایج معیاره چند ارزیابی های روش، ذکرشده های روش میان در

 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند. دارد دیگر های روش به نسبت را کاربرد بیشترین طبیعی منابع مدیریت ازجمله مختلفی

 منابع تخصیص جهت، (0330) ساتی توسط بار اولین که است معیاره چند گیری تصمیم فنون ترین مهم از یکی

 در گیری تصمیم برای که ساده و قوی، منعطف است روشی، روش این. شد معرفی ریزی برنامه نیازهای و کمیاب

گیرد.  می قرار مورداستفاده، کند  می مواجه مشکل با را ها گزینه بین انتخاب، متضاد گیری تصمیم معیارهای که شرایطی

 انواع، انسانی تأسیسات استقرار جهت بندی پهنه نیز و یابی مکان جهت سیاریب مزایای دارای GIS و AHP تلفیق

 منظور به را نامناسب و مناسب مناطق آن طریق از توان می خوبی به و است  زیست محیط های ارزیابی و ها فعالیت

 و سرزمین آمایش، اضیار قابلیت سنجش، زیست محیط، طبیعی منابع، کشاورزی های زمینه در ها فعالیت انواع استقرار

 گیری تصمیم های روش تلفیق های مزیت و ها توانایی. برد کار به، هستند فضایی و مکانی بعد دارای که غیره

 در، (0333) بوکنیا مطالعات به توان می زمینه این در که. است شده  داده نشان مختلفی تحقیقات در GIS و چندمعیاره

 تعیین تفرج برای را منطقه قابلیت ترکیه چوک گول طبیعی پارک در( 0330) ارانهمک و گول، اوگاندا ملی های پارک

 را ایالتی در هند مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش کمک به ،(0373) همکاران و کوماری دیگر ای مطالعه در. کردند

روش  به تفرج قابلیت ارزیابی با ارتباط در محدودی مطالعات ایران در. دادند قرار ارزیابی مورد گردی طبیعت نظر از
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 کمک با و معیاره چند ارزیابی روش از استفاده با مثال عنوان به. است شده انجام GIS فازی و سلسله مراتبی تحلیل

 اصفهان استان در ناژوان منطقه در تفرجی کاربری برای سرزمین سیمای توان ارزیابی به جغرافیایی اطالعات سیستم

 روش نوعی از استفاده با ها آن ترکیب به، معیار هر وزن تعیین و ها نقشه تهیه از پس رسیبر این در. شد پرداخته

 روش کمک با( WLC) دار وزن خطی تفرجی های زون و گردید اقدام ترکیب روش نام به معیاره چند ارزیابی

 تعیین تفرجی کاربری رایب ناژوان منطقه تناسب درنهایت و شد داده مکانی آرایش هم کنار در چند هدفه یابی مکان

. است گرفته صورت رود بابل آبخیز حوضه اکوتوریسم مستعد نواحی ارزیابی مازندران استان در چنین هم. گردید

 سامانه و مراتبی سلسله تحلیل فرآیند تلفیق با مازندران، زارع شهید جنگلی پارک تفرجی قابلیت نیز دیگر درجایی

 بردن باال در اکوتوریسم تفرجی ریزی برنامه که اهمیتی به توجه با. است گرفته رارق بررسی مورد جغرافیایی اطالعات

 با مطالعه این، دارد پایدار توسعه به رسیدن درنتیجه و طبیعی منابع از حفاظت و اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی سطح

 استان در نمین شهرستان جنگلی قهمنط پتانسیل ارزیابی به 7مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش و GISابزار از استفاده

 0.پردازد می اردبیل

                                                                                    مطالعه مورد منطقه

 نمین شهر ی همحدود و اردبیل شهر کیلومتری 02 ی هفاصل در هکتار 70333 حدود در وسعتی با لو فندق جنگل

 طبیعی های جذابیت و مناظر و ها زیبایی خاطر به مکان این. دارد قرار (محل بودن نمناک خاطر شهربه هتسمی وجه)

 بازدید مورد و است مشهور و معروف...  و چلچراغ گل، سوسن گل رستنگاه، گرم آب استخر، حیران گردنه همچون

، دارد نیز درمانی خواص آن آب که جنگل این در موجود استخر. یردگ می قرار زیادی گردشگران و عالقمندان

 مرطوب هوای و آب دارای فندقلو جنگل .دارند عالقه گرم آب در تنی آب این به که است افراد از بسیاری پذیرای

 نام همین به فراوانی علت به که فندق مانند میوه مختلف درختان رشد موجب جهت همین به و بوده نیز دلپذیر و

، پامچال، خاس، تمشک، به، ازگیل، سبز گوجه، نسترن مانند منطقه علفی یها هونگ و وحشی سیب، است معروف

 خرس مانند جانوری یها هگون همچنین. است وحشی فرنگی توت، زبان گاو گل، وحشی بنفشه، سرخس، بابونه

 و رفتن یبرا گوناگونی مسیرهای .کنند می زندگی طالیی عقاب و کبک، قرقاول مانند پرندگانی و سمور و ای قهوه

 شهر به اردبیل جاده راهی سه، باشد می هم آسفالت که آن بهترین اما دارد وجود جنگل این طبیعت از بردن لذت

 جنگل تابلوی، نمین شهر به رسیدن از قبل و آستارا شهر به اردبیل راه مسیر در. است نمین شهر نزدیکی در آستارا

 حیران گردنه در تهران به اردبیل جاده از جنگل این به رسیدن ایبر نیز دیگری راه همچنین. شود می دیده فندقلو

 .میگذرد گیلده روستای داخل از که دارد وجود

 است شرقی طول و شمالی عرض 38   /  70َ  و 38  / ْ  00َ  آن جغـرافیایـی مختصات محدوده در نمین جنگلی منطقه

 .(7)نقشه 

                                                                                                                                                               
1- Analytical Hierarchy process 

 130-.117، 1393توسعه سازمانی پلیس، . . های مبتنی بر آرا تلفیق مقایسات زوجی سنتی و روش  0
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 منبع: نگارندگان    ورموقعیت محدوده مورد مطالعه در کش -1نقشه 

 برگرفته سویی از و خزر دریای از متاثر طرفی از نمین هوای و آب است. آن یها هجاذب از نمین معتدل و زیبا هوای

 . دارد خاصی لطافت سبالن کوهستانی هوای و آب از

 آن های زمستان، بوده معتدل نمین هوای و آب. خزر دریای غربی حاشیه در واقع کوهستانی است ای همنطق نمین

 برف نیز ماه آبان در سالها از بعضی) ودش می شروع ماه آذر اوایل از برف ریزش. دارد مالیم هوای تابستانها و سرد

 هوا ماه فروردین اوایل از. سدر می هم صفر زیر درجه 72 به ردبا می زیاد برف که سالهایی در هوا برودت، (ردبا می

 به ماه اردیبهشت پایان تا زمستانی برف، ندارد وجود نمین اطراف در مرتفع ندانچ های کوه چون ودش می گرم کم کم

 .ودش می آب کلی

 آلود مه هوا متوالی روز دو مدت به گاهی، است بخصوصی هوای دارای نمین پاییز فصل اوایل و بهار فصل اواخر

 معطر و لطیف بسیار نمین هوای هارب فصل طول در(. نمین ستودی) دارد( شه)محلی نام به ریزی خیلی وباران است

، ثعلب الله) زیباست و وحشی گلهای انواع، دارویی و علفی گیاهان از پوشیده ارتفاعات و ها هکوهپای تمام است

 خزر دریاچه به نمین نزدیکی علت به است گراد سانتی درجه 02 تابستان در دما حداکثر(. بابونه، بنفشه، بهار همیشه
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 حداکثر. است کافی سال فصول تمام در هوا رطوبت (نمین شرقی شمال در حیران گردنه) شطال جنگلی منطقه و

 باشد. می متر میلی 25/553 ساالنه بارندگی معدل است پاییز و بهار فصل در نمین در بارندگی

 :دارد جریان نمین در هوا توده دو

 و بهار فصل ودر است مرطوب بسیار گویند می( ییل مه) آن به محلی زبان به که ای مدیترانه یا شمالی هوای توده-7

 .شود می وبرف باران ریزش موجب وزمستان پاییز

 خیلی رطوبت و وزد می تابستان فصل در بیشتر، گویند می( گرمیج) آن به محلی زبان به که جنوبی هوای توده -0 

 را ساله چند تنومند درختان که دوز می شدت با چنان بادگاهی این. شود می بارندگی موجب ندرت به و دارد کمی

 .کند می وارد خسارت کشاورزی محصوالت به و کند می ریشه از

 سمت از ظهرها از بعد تابستان فصل طول در( سیاه باد همان یا، یل قره) محلی نام با دیگری هوای توده نیز گاهاً

 .(نمین عسگری و ستودی) نیست همراه بارندگی با و ندارد رطوبت نیز هوا توده این، وزد می نمین شمال

 :است ذیل شرحه ب نمین شهر جوی ویژگیهای

 ماه دی دما کمترین و 7/03 ماه مرداد دما بیشترین :باشد می زیر شرح به نمین شهرستان هوای دمای میانگین :دما -

 .شدبا می سانتیگراد درجه -3/3

 .باشد می ماه مرداد در 1/3 کمترین و 2/50 مهر  ماه در میانگین بطور بارندگی بیشترین: بارندگی -

 .باشد می 00 ماه مرداد کمترین و 30 ماه آبان (درصد) نسبی رطوبت بیشترین :رطوبت -

 .باشد می روز 05  ماه دی یخبندان روزهای تعداد بیشترین :یخبندان روزهای -

 .باشد می 3/30ماه  آبان در کمترین و ساعت 0/000 ماه مرداد در آفتابی ساعات بیشترین :آفتاب -

 .باشد می ثانیه بر متر 75 ماه آبان در آن کمترین و ثانیه بر متر 01 ماه اسفند در باد وزش سرعت حداکثر :باد -

 آماری سالنامه) باشد می درجه 03 سه هر دی و آبان، مهر آن حداقل و درجه 003 شهریور باد وزش درجه حداکثر -

 آن از چمن روی ملی تیم اردوهای برپایی برای که چمن روی اسکی ستپی وجود. (00ص، 7001، اردبیل استان

 در توریست جذب برای منطقه این های قابلیت جمله از ییالقی توریسم برای فراوان قابلیت وجود. شود می استفاده

 .است سال فصول کلیه

 
 منبع: نگارندگان پیست اسکی فندقلوی نمین  -1شکل

 است زیاد بسیار مکان این در سال تمام در بارش میزان. است معتدل و گرم فندقلو لجنگ دیدنی مکان در هوا و آب

 .است گراد سانتی 3.3 دما ساالنه میانگین و است شده بندی طبقه Cfb به Köppen and Geiger وسیله به منطقه این
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 رسد می متر میلی 022 به اینجا در بارش میانگین

 
 منبع: نگارندگان    جشنواره بابونه در تفرجگاه فندقلونمایی از برگزاری مراسم  :2شکل 

 ها مواد و روش

های شناسایی  منابع موجود در آن باید شناخته شوند به طور کلی روش ماده شودآبرای آنکه سرزمین برای ارزیابی 

 بندی شده: منابع در پنج دسته گروه

 برداری آمار برداری و نمونه-7

 ی توپوگرافیها های و نقش هوارههای هوایی و ما تفسیر عکس-0

 ای با استفاده از کاربردهای کامپیوتری  های هوایی و ماهواره تفسیر اتوماتیک عکس-0

 .منطقه توان بر مؤثر عوامل زمینه در کارشناسان از نظرسنجی منظور به  پرسشنامه طراحی-5

 افزار نرم از استفاده با ها آن سازی آماده و( نیازمورد اطالعاتی جداول و ها نقشه) منطقه اطالعات و ها داده گردآوری-2

ArcGIS 10.3. 

های شناسایی نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند که در این مطالعه از سیستم اطالعات  هر دسته از روش

شیب ای اطالعات طبقات  ترکیب الیه ودر پیاده سازی تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده خواهد شد.  GISجغرافیای

 الیه اطالعاتی شکلی زمین تهیه خواهد شد. ها هو جهت جغرافیایی و ارتفاع وروی هم گذاری این نقش

( سرزمین) زیست محیط در تفرج اجرای برای نظر مورد توسعه میزان نظر از جهان یا و ایران در معمول تفرج انواع

 .است گسترده فرجت و متمرکز تفرج -7 شامل که. گردد می بندی گروه دسته دو به باز

 بیشتر نیاز این است افزایش روبه ها جنگل بویژه و طبیعی مناطق به ها انسان نیاز شهری زندگی پیشرفت با امروزه

 و مثبت تاثیرات گسترده شکل به چه و متمرکز شکل به چه تفرج گیرد می صورت گسترده و متمرکز تفرج درقالب

 . نددار پیرامون محیط و انسان بر بسزایی منفی

 دوچرخه، زدن اردو، خورگشت، اسکی، شنا مانند دارند توسعه به نیاز که هاست تفرج از دسته آن شامل متمرکز تفرج

 .فرهنگی آثار بازدید و رانی

 اندک توسعه به اینکه یا و نوردی، شکار کوه مانند ندارند توسعه به نیاز که های تفرج از دسته آن شامل گسترده تفرج

 اکولوژیکی مدل بنابراین طبیعت در جانوران تماشای و سواری اسب گردشی ماهیگیری، صحرا نندما دارند نیاز

 .گردد می ارائه جداگانه طور به که اند شده ساخته گسترده تفرج و متمرکز تفرج برای توریسم
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 منبع: نگارندگان  : جهت های جغرافیایی2نقشه 

 و سرزمین نامناسب است. 0ه طبق 7مدل اکولوژیکی تفرج متمرکز شامل: طبقه 

 و سرزمین نامناسب است. 0طبقه  7و مدل اکولوژیکی تفرج گسترده نیز شامل طبقه 

ها باشد  هایی شده است که اگر سرزمین شامل این ویژگی در پاراگراف زیر که شامل طبقه یک است اشاره به ویژگی

 شود. برای تفرج متمرکز به عنوان طبقه یک شناخته می

درجه سانتیگراد باشد و تعداد روزهای آفتابی در ماه در  07-02انگین دما در فصل استفاده تابستانه و بهاره باید می

درصد شیب ، لیتر در روز برای هر نفر 723تا  53روز در ماه بوده و آب  72فصل استفاده بهاره و تابستانه بیش از 

 2صفر تا 

 نه( جهت جغرافیایی: شرقی )تابستانه( جنوبی )زمستا
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درصد. و هر چه  53-03تراکم درختان ، حاصلخیزی خاک: متوسط تا خوب عمق خاک عمیق. سنگ مادر گرانیت

و نهایتاً در طبقه  0این شرایط تغییر یابد یعنی اینکه بدتر شود از کیفیت سرزمین کم شده و سرزمین در طبقه 

 سرزمین نامناسب قرار می گیرد.

شود و یا آب کمتر شود یا بافت خاک از لومی به سمت شنی تغییر پیدا بکند به عنوان مثال هر چه شیب بیشتر 

درصد  72و شیب بیش از  0طبقه  2-72گردد )که شیب  لویت کمتری برای تفرج متمرکز برخوردار میوسرزمین از ا

  دهد. سرزمین نامناسب را تشکیل می

رای پیست اسکی جهت جغرافیایی مناسب ب، جهت جغرافیایی برای فصل زمستان فقط برای محل تاسیسات است

بندی  تفرج گسترده نیز شرایطی مانند تفرج متمرکز دارد و تنها پارامتری که در طبقه جهت شمالی یا شرقی است.

را سرزمین  23و شیب بیشتر از  0طبقه  23تا  02طبقه اول و  02موثر است در صد شیب است که شیب صفر تا 

 نامناسب تشکیل می دهد.

و مدل  ها هاستفاده می شود که برنامه ای است جهت آنالیز داد 7گر فضایی از تحلیل GISای مکان یابی در محیط بر  

 گیرد.  صورت می GISدر  (Sit Selection)یابی  سازی رستری که با استفاده از این برنامه عمل مکان

 که آورد می فراهم را امکان این کورمذ رهیافت، سرزمین مناسب ارزیابی و یابی مکان مختلف های روش بین از

 . شوند گرفته کار به شرایط ترین مناسب و گزینه بهترین تعیین در، همزمان طور به گوناگون معیارهای

 به نسبت عوامل این ارجحیت میزان و نیستند برخوردار یکسان اهمیت از، آمده دست معیاری به های نقشه طرفی از

 دارد وجود یکدیگر به نسبت عوامل ارجحیت میزان سنجش به نیاز بنابراین. ستا مؤثر گری گردش کاربری در هم

 از( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند. است گرفته صورت( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند توسط عمل این که

 این. دگردی مطرح 7313 دهه ساتی در ال توماس توسط بار اولین که است گیری تصمیم های روش کارآمدترین

 .0شد نهاده بنا زوجی های مقایسه براساس روش

 :است استوار زیر اصل سه بر آن کاربرد و

 منطقی سازگاری اصل :ج؛ زوجی مقایسات طریق از ترجیحات برقراری :ب؛ مراتبی سلسله درخت ترسیم :الف

 قضاوت.

 شناسی بوم توان ساختار کننده یانب که مناسب مراتب سلسله درخت آغاز در، معیارها نسبی اهمیت تعیین منظور به

 مورد معیارهای دهنده نشان که تر پایین سطوح با همراه، بود( مطالعه هدف) گری گردش کاربری استقرار برای منطقه

 تهیه باال به پایین از مراتب سلسله درخت براساس ای مقایسه های جدول ازآن پس.  گردید ترسیم، باشند می مقایسه

 است شده طراحی، مرجح اندازه بی تا یکسان ترجیح از که مقیاسی از استفاده با دو دوبه مقایسه، ردیگ عبارت به. شد

 از استفاده با و( 7) جدول براساس حاضر پژوهش معیارهای نسبی اهمیت درجه به مربوط اعداد. پذیرفت صورت

 .است آمده دست به مربوطه کارشناسان نظر بندی جمع و زوجی مقایسه نامه پرسش
 

                                                                                                                                                               
1
 Spatial Analyst 

2- G.Huber and R.Mc Daneel, The Decision Making Paradigm of ORGANIZATION Design, Management Science, Vol.32, 

1986 
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 AHP در روش زوجی مقایسه ترجیح مقادیر-1 جدول

 دو دوبه مقایسه در اهمیت درجه مقدار عددی

 یکسان ترجیح 7

 مرجح نسبتاً تا یکسان 0

 مرجح نسبتاً 0

 مرجح قویاً تا نسبتاً 5

 مرجح قویاً 2

 مرجح قوی بسیار تا قویاً 0

 قوی بسیار ترجیح 1

 مرجح اندازه بی تا بسیار 0

 مرجح اندازه بی 3

 های پژوهش منبع: یافته

 دو دوبه مقایسه، دیگر عبارت به شد؛ تهیه باال به پایین از مراتب سلسله درخت براساس ای مقایسه های جدول ازآن پس

 بنابراین. پذیرفت صورت است شده طراحی، مرجح اندازه بی تا یکسان ترجیح از که مقیاسی از استفاده با
   مطالعه ردمو متغیرهای - 2 جدول

 

 

 

 
 

 های پژوهش منبع: یافته

 گیری نتیجه و بحث

 به را امکان این، توسعه درحال کشورهای در توریسم زمینه در توجه قابل عددی خام های داده و اطالعات وجود

، بنایی زیر تسهیالت و امکانات به مربوط های نارسایی و ها داده سریع و صحیح مدیریت ضمن تا دهد می متخصصین

 GISو AHP نظیر های رهیافت. نماید فراهم قبولی قابل نحو به را توریست شناسایی و گذاری سرمایه قابل های زمینه

 و نماید یابی مکان و سازی مدل، تحلیل تجزیه، کدگذاری، پردازش، بندی طبقه، ذخیره، آوری جمع را ها داده این توانند می

، ذکرشده های روش و ابزارها از استفاده با گردشگری توسعه مطالعه لذا. دهد قرار گیران تصمیم اختیار در را حاصل نتایج

 خواهد باالتر تحقیق نتایج اطمینان قابلیت و دهد می ارایه را  حقیقت به تر نزدیک و تر عجام، تر دقیق گیری نتیجه و قضاوت

 در و طراحی GIS محیط در مجزا های الیه صورت به را بیشتری جزییات بتواند که هراندازه محقق دیگر  عبارت  به. رفت

 قابلیت ارزیابی جهت راستا این در. یابد می دست جامعی نسبتاً نهایی قضاوت به، دهد قرار مدنظر خود های وتحلیل تجزیه

 . شد استفاده GIS با AHP روش تلفیق از نمین شهرستان فندقلو منطقه تفرجی
  AHPزوجی مراتب سلسله ماتریس اساس بر مطالعه مورد متغیرهای وزن تعیین - 3 جدول

 ها هوزن الی ینپوشش زم زمین شناسی هیدرولوژی طبقات ارتفاعی جهت شیب میزان شیب معیار

 0.178 0.115 0.310 0.094 0.197 0.136 0.159 میزان شیب

 0.040 0.038 0.035 0.031 0.013 0.045 0.68 جهت شیب

 0.085 0.038 0.035 0.031 0.066 0.227 0.97 طبقات ارتفاعی

 0.114 0.115 0.035 0.094 0.197 0.136 0.097 هیدرولوژی

 0.417 0.346 0.511 0.469 0.329 0.318 0.483 زمین شناسی

 0.195 0.348 0.1 0.281 0.197 0.136 0.097 پوشش زمین

 1 1 1 1 1 1 1 جمع

 های پژوهش منبع: یافته

 Variable متغیر ردیف

 Slope شیب میزان 7

 Aspect شیب جهت 0

 Elevation ارتفاعی طبقات 0

 Hydrology هیدرولوژی 5

 Geology شناسی زمین 2

 Land cover پوشش زمین 0
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 به شیب میزان و زمین پوشش، شناسی زمین متغیرهای استاندارد وزن، مراتبی سلسله به لحاظ که داد نشان نتایج

 طبقات، هیدرولوژی و گردشگری توسعه مستعد یها هپهن بر را اثر بیشترین 3.710و  3.732، 3.571با  ترتیب

 . است گذاشته جای بر را اثر کمترین 3.303و  3.300و  3.775ترتیب  به شیب جهت و ارتفاعی

 و منطقه محیطی زیست یگانهای جدول همچنین و (2و  5و  0نقشه ) متمرکز و گسترده تفرج شده تفکیک یها هنقش

 توان دارای اکولوژیکی نظر از فندقلو منطقه محدوده سطح تمامی تقریباً که دهد می نشان منطقه در آن یها ویژگی

 بود توریسم توسعه برای منطقه توان ارزیابی هدف اینکه به توجه با است گردشگری توسعه برای خوبی نسبتاً

 و درست ریزی برنامه تا (5جدول ) تاس شده محاسبه گسترده و متمرکز تفرج طبقات از یک هر مساحت بنابراین

 تاثیرات هم و یابد توسعه گردشگری هم تا پذیرد انجام سال مختلف فصول در منطقه در گردشگری برای صحیحی

 .یابد کاهش محیطی زیست

 
 : مناطق مناسب برای تفرج گسترده 3نقشه 

 منبع: نگارندگان
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 ستان : مناطق مناسب برای تفرج متمرکز در فصل تاب4نقشه 

 منبع: نگارندگان
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 : مناطق مناسب برای تفرج متمرکز در فصل تابستان 5نقشه 

 منبع: نگارندگان

 فصول تفکیك به گسترده و متمرکز طبقات از یك هر مساحت :4 جدول

 km2مساحت  فصل طبقات تفرج نوع تفرج ردیف

A 24.086 زمستان 2 متمرکز 

B 1.36 تابستان 2 متمرکز 

C 5.278 تابستان اسبنامن متمرکز 

D 16.6 زمستان 1 متمرکز 

E 7.45 تابستان 1 متمرکز 

F 1.911 زمستان نامناسب متمرکز 

G 7.56 کلیه فصول 2 گسترده 

H 172.058 کلیه فصول 1 گسترده 

I 1.74 کلیه فصول نامناسب گسترده 

 های پژوهش منبع: یافته
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 و گردشگران های فعالیت برابر در آن از حفاظت که است خطر معرض در هایی اکوسیستم جمله از فندقلو جنگل

 .باشد می ضروری منطقه بومی افراد های فعالیت

 این که صورتی در. شندبا می برخوردار پایینی سطح از گردشگران ورود قبال در منطقه دراین ریزی هوبرنام مدیریت

 . شد دخواه اکوسیستم این تخریب باعث رود پیش روال همین به ها فعالیت

 به ورودی نقلیه وسایط ازدیاد بدلیل که گردیده باعث محیط این از بازدیدکنندگان میزان افزایش و جمعیت رشد

 امکانات نبود بدلیل همچنین. گردد محیط این به گردشگران حد از بیش ورود تاثیر تحت منطقه آب و خاک، منطقه

 خود نوبه به امر واین یافته افزایش کافی زباله سطل نبود دلیلب ای هزبال آلودگی نتیجه در محیط دراین رفاهی بیشتر

 .است گردیده مرتعی و جنگلی اکوسیستم این تخریب باعث

 منطقه گیاهی پوشش و وخاک آب کیفیت آن نتیجه در که گردشگران و محلی برداران بهره فعالیت، جاری روند ادامه

 مملو و گیاهی پوشش از عاری فضایی به دور چندان نه ی آینده در را فندقلو جنگل تواند می داده قرار تاثیر تحت را

 .نمود خواهد تبدیل باشد می کافی مدیریت و ریزی برنامه نبود بدلیل که زباله پراز و گیاهی پوشش بدون اراضی از

 
 برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در تفرجگاه فندقلو  :2شکل

 منبع: نگارندگان

 هشیدستاوردهای علمی و پژو

 کیفیت بهبود در الزم مدیریت و گردشگری بخش در الزم مدیریت و باکنترل توان می ملی و جهانی تجارب براساس

 .رساند حداقل به را منطقه بر منفی تاثیرات میزان فندقلو منطقه در الزم تسهیالت و تاسیسات

 کنترل. کرد اشاره زیر موارد به توان می که دارد وجود مختلفی راهکارهای مرتعی و جنگلی اراضی از حفاظت برای

 به تجاوز و جنگل کاربری تبدیل از جلوگیری سطحی فرسایش یها هزمین کاهش و جاده از خارج در نقلیه وسایط

 منظر و دید مناطق در توقف مناسب های مکان ایجاد – طبیعی منابع های عرصه

  فصل زمستان نیز است بنابراین با گسترش با توجه به اینکه منطقه دارای توان خوبی برای گردشگری در

توان از حجم عظیم  توان هم به گردشگری منطقه رونق داد و هم می های گردشگری در فصل زمستان می فعالیت

توان به  گردشگران در فصول گرم سال کاهید تا فشارهای بیش از حد بر اکوسیستم منطقه وارد نشود . و نهایت می

 موارد زیر اشاره کرد:
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 صت دادن به ابتکارهای مردمی و هدایت توسعه گردشگری با رعایت الزامات توسعه پایدار و حفظ منابع فر

 زیست محیطی و فرهنگی 

 تقویت اکوتوریسم با توجه به پتانسیل و استعدادهای بارز در این منطقه 

   دید کلی در برنامه ریزی ها 

 حیطی منطقه تدوین خط مشی های آتی توسعه در منطقه بر اساس توان م 

 سازی گسترده مردم  بایستی عمل نماید آگاه های اصلی و اصولی که مدیران بخش گردشگری می یکی از سیاست

 باشد. فرهنگی شهر و منطقه می، اجتماعی، از اهمیت موضوع گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی

  نظارت و ، و سوی سیاستگذاریقانون اساسی( و هدایت آن به سمت  55اصل )کاهش تصدی گری بخش دولتی

فرصت دادن به ابتکارهای مردمی و هدایت ، وری به منظور افزایش بهره، ای های حرفه مدیریت کارآمد با مهارت

های  توسعه گردشگری با رعایت الزامات توسعه پایدار و حفظ منابع زیست محیطی و فرهنگی و توسعه تعاونی

 گردشگری در منطقه

 ود مدیریت منابع انسانی و باال بردن سطح تخصصی نیروها به خصوص مدیریت منابع توسعه و آموزش و بهب

 نیروی انسانی در محدوده مورد مطالعه

 جمله سایت فندقلو های فصلی از های گردشگری از محدودیت خارج ساختن فعالیت 

 ی توریستی برای امکانات و تشویق عامالن خارجی و بخش خصوصی مرتبط با سفرها و تورها، ایجاد تسهیالت

 ارتباط نزدیک و مبادله اطالعات

  توسعه و تقویت اشکال مختلف و متنوع توریسم بویژه در سایت فندقلو تقویت اکوتوریسم با توجه به پتانسیل و

 استعدادهای بارز در این زمینه

 شویقی از های ت تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ایجاد زیر ساختها و تسهیالت توریستی از طریق سیاست

 های کم بهره جمله دادن وام

 خدمات ، حمل و نقل، ی نیرومند در صنعت گردشگری در زمینه واحدهای اقامتیها هتشویق تشکل اتحادی

 گردشگری و ...

  ایجاد یک ساختار سازمانی جدید در بخش دولتی که هدف اصلی آن تنظیم و اجرای سیاستهائی در جهت ارتقاء

 شدبا میبخش گردشگری 

 ی آمار گردشگری برای تعریف سازمان جهانی ها هاد و حفظ یک سیستم جامع برای گرد آوری و تحلیل دادایج

 با همکاری مرکز آمار ایران، جهانگردی

  جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار یابی برای سایت فندقلو به عنوان یک مقصد گردشگری از طریق ایجاد

ی ها هو واجد شرایط و برنام ای هیندگان بخش خصوصی و کارشناسان حرفکمیسیون یا هئیت بازاریابی متشکل از نما

 ود.ش میبازاریابی که به طور مشترک توسط بخش خصوصی و دولتی تامین بودجه 
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 یست بر محور ایجاد و حفظ یک ساختار با می گذاری سیاست، در ارتباط با قوانین و مقررات موجود گردشگری

سعه گردشگری و حمایت از مصرف کننده را مد نظر داشته و همچنین از یک سیستم قانونی ساده متمرکز باشد که تو

 خود گردان در چارچوب خط مشی های توافق شده برخوردار باشد.

 اجتماعی -اقتصادی عوامل باید گردشگری جنگلی های عرصه در اکوتوریسم ریزی برنامه جهت که است ذکر به الزم

 در مهمی بسیار نقش دسترسی و احداث های هزینه دلیل به زیرساختی مترهایپارا چنین هم. شود دیده وضوح به

 جدید های کاربری برای مناطق انتخاب در نیز اراضی کاربری. دارند طبیعی های عرصه در اکوتوریسم ریزی برنامه

 کاربری برای ریزی برنامه کار، باشد تناقض در اراضی فعلی کاربری با اگر پیشنهادی کاربری. کند می ایفا مهمی نقش

 تقاضای بدون مناطق برای ریزی برنامه ازطرفی. بود خواهد رو روبه فراوانی اجتماعی و اقتصادی مشکالت با جدید

 بتواند که نیست حدی در آن موجود طبیعی های جاذبه و وآمد رفت تسهیالت زیرا نیست پذیر امکان نیز تفرجی

 نقشه تهیه برای زیرساختی و اجتماعی -اقتصادی پارامترهای دقیق ظرگرفتندرن. کند برآورده را افراد تفرجی نیازهای

 .رسد می نظر به ضروری گردشگری اجرای قابل و نهایی
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