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   واشمرد با 7 هاي سري اکوتوریسم در جنگلپهنه بندي آمایشی متناسب با رویکرد
  GIS در محیط AHPارزیابی چند عامله و استفاده از مدل  

  

  2احمد سیبی*  و1علی شیخ االسالمی 

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس، چالوس، ایران، گروه جنگلداري، ادیاراست1
  دانشگاه آزاداسالمی، واحد چالوس، چالوس، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان  عضو 2

  26/12/91 : ؛ تاریخ پذیرش14/9/91: تاریخ دریافت
  1چکیده

فترین طرح توریستی  سردآبرود بوده که در چشم انداز معرو38 حوزه ءسري هفت واشمرد جز  
فر از آن  نها میلیون تنکابن که هرساله –واقع شده است و حداقل فاصله جاده پر ترافیک کناره چالوس 

ي مختلف محیطی، ها  براساس دادهتحقیقدر این .  به یک کیلومتر نمی رسد عبور و یا توقف می کنند
زیابی چند عامله استوار ررویکرد ا که بر شدمدلی براي پهنه بندي آمایشی توسعه گردشگري ارائه 

ي ها و تحلیل) AHP( معیارها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل فوق با استفاده از وزن دهی به. است
 تا نمایش بهینه توان سرزمین در سه طبقه بسیار مطلوب، مطلوب و  شد همراه GIS  محیطفضایی در
 پهنه داراي درصد از کل سري 11/51نشان داد که نتایج .  براي توسعه گردشگري فراهم شودنامطلوب

.  پهنه نامطلوب براي گردشگري می باشدداراي درصد سري 61/11مطلوب براي گردشگري و 
ي نامطلوب بیشتر در نقاط پرشیب سري قابل ها دهد که پهنه  نشان میها همچنین نحوه پراکنش پهنه

   .ردشگري توصیه نمی شوند میدانی نشان داد که براي گمشاهده بوده و مطالعات
  

  . ارزش گذاري، اکوتوریسم،)AHP( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بندي آمایشی پهنه : کلیديهاي واژه
  

                                                             
  cb.ahmad@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 ریزان در امر گردشگري را بیش از پیش به خود جلب کرده، یکی از منابعی که امروزه توجه برنامه  

دلیل برخورداري از شرایط کوهستانی، بسیاري از هاي نیمه انبوه تا تنک به  جنگل. ها هستندجنگل
و  ر، غار، دریاچه، چشمه، حیات وحشمنابع تفرجی طبیعی را از جمله کوه، دره، رودخانه، آبشا

ها،  دلیل سابقه تاریخی اقامت انسان در این جنگل آن به عالوه بر. پوشش گیاهی در خود دارند
ي ها  توانمنديها به همین دلیل این جنگل. شود  میدیدهمناطق ي انسانی بسیاري در این ها جاذبه

 در این ).2007محمودي، (اجتماعی و فرهنگی درخور توجهی براي گردشگران طبیعت دارند  محیطی،
ي مدیریت پایدار محیطی بطورخالصه شامل ارزیابی اکولوژیکی منابع و پهنه ها ترین شیوه  رایجزمینه

که معموال طیفی از  )2008 احسنی و همکاران،( باشد ن میي سرزمیها بندي آمایشی توان کاربري
البته اکثر ). 2008نجیب زاده و همکاران، (گیرد ي سیستمی در مدیریت محیطی را در بر می ها روش
 یا مدل طیف و) 2002صفائیان و همکاران، (ي ارزیابی توان سرزمین از قبیل مدل تخریب ها روش

ي ها ي کارشناسی و بررسیها با تأکید برقضاوت )2005کاران، شریفی و هم( ي اکولوژیکها قابلیت
بندي با اهداف آمایشی برشناسایی استعدادهاي بالقوه و بالفعل منطقه براي  پهنه. میدانی همراه است

که در آن تالش می شود ) 2003رجایی، (ي پایدار و ناپایدار براي توسعه تأکید دارد ها تشخیص زمین
ضوابط و . بینی اثرات توسعه را فراهم کند تلف براي ارزیابی امکان توسعه و پیشي مخها تا توان پهنه

ي محیطی به ها ترین اصولی است که باید در شناخت صحیح از توان ي اکولوژیک از بنیاديها ویژگی
ي پهنه ها بطور عام در روش). 2009سعیدي و حسینی، ( منظور استفاده صحیح از زمین رعایت شوند

 را ها شناسی اکولوژیکی دکتر مخدوم و ارزیابی استعداد و قابلیت زمین شی سرزمین از روشبندي آمای
ي جنگلداري، مرتعداري، کشاورزي، توریسم، توسعه شهري و روستایی و صنعتی ها براي انواع فعالیت

ده ي آبخیز از این روش استفاده شها براي مثال در ارزیابی توان اکولوژیک حوضه. شود استفاده می
بندي آمایشی سرزمین مشاهده  ي پهنهها یی در روشها اما گاه تفاوت). 2006 بابایی و اونق،(است 

باشد که در  ي اکولوژیکی ساخته شده و تعداد منابعی میها  به علت تفاوت در مدلشود که عمدتا  می
ا اقدامات ام.  و تشکیل واحدهاي سرزمین نقش دارندها بندي داده مرحله تجزیه و تحلیل و جمع

ي ریاضی در ارزیابی توان اکولوژیک و ها جدیدتر در فرآیند آمایش سرزمین شامل استفاده از مدل
ي عددي ارزیابی انطباق ها ي ممکن بر اساس برنامه ریزي خطی، تهیه مدلها تعیین اولویت بین کاربري

ن وزن، اهمیت نسبی  در تعییAHP و به کارگیري مدل تحلیل سلسله مراتبی ها محیطی کاربري زیست
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با استفاده از منطق ) 2005( سیکات و همکاران عنوان مثال به . استها و اولویت سنجی بین کاربري
ي مختلف در منطقه ها سنجی اراضی را براي کاربري ، تناسب و اولویتGIS در محیطفازي 

 فینگ کوان در منطقه ،يا  در مطالعه منطقه)2008( کیائو همچنین .اند سازي کرده آندراپرادش هند مدل
استفاده  براي توسعه توریسم در مناطق حومه شهري که بالرا از توابع شهر زینیانگ چین، مدل مناسبی 

 استفاده کرد که در سطح اول هدف پروژه که شامل AHPدر این تحقیق از مدل وي . هستند ارائه داد
 معیار که شامل اهمیت 4ر سطح دوم ایجاد گسترش گردشگري در منطقه فینگ کوان شهر زینیانگ و د

 در نهایت به این نتیجه رسید  وانداز، اهمیت اجتماعی بود اکولوژیکی، اهمیت اقتصادي، اهمیت چشم
ي ساماندهی توسعه ها شیوه .درصد براي توسعه توریسم مناسب است 89که منطقه با مقیاس 

 بر مطالعات توصیفی و میدانی اه برخی شیوه. گردشگري هم از الگوهاي متفاوتی برخوردار است
 هاي تحلیلی روشي توریستی بر اساس متدهاي ها استوار است و در برخی هم بر ارزشیابی توانمندي

  ). 2008، آبادي زنگیمحمدي و (شود  تأکید می
بندي آمایشی براي ارزیابی توسعه گردشگري  ترین روش مورد استفاده در اقدامات پهنه کامل  

یري ارزیابی چندعامله اراضی است، که در تحلیل توان اکولوژیکی نمایش بهتري را ي به کارگها روش
 نیز به عنوان یک GISاستفاده از ). 2003 مخدوم،(دهد  از توان سرزمین در معرض قضاوت قرار می

تبدیل بر طور خالصه اساس کاربرد آن مبتنی   قوي در تحلیل توان و مناسب محیطی است و بهمحیط
 با توانایی GISتکنیک . )2010بهنیافر و منصوري، ( باشد اي می ي شبکهها برداري به نقشهي ها نقشه

ریزي زیست محیطی  ي جدید به عنوان ابزاري کارآمد در برنامهها  و ارائه ستاندهها باال در مدیریت داده
 امکان سنجی هدف از این تحقیق شناسایی و). 2005 کرم،(عامله مطرح است  ي چندها ویژه ارزیابی به

 7هاي سري  در منطقه جنگلبندي آمایشی توسعه گردشگري  مدلی براي پهنه ي محیطی و ارائهها داده
دهی  مدل فوق با وزن. باشد میرویکرد ارزیابی چندعامله با  در جهت گسترش اکوتوریسم واشمرد

مکان نمایش بهترین  همراه شد تا ا GIS محیطي فضایی درها  و تحلیلAHP با استفاده ازپارامتریک 
  .توان سرزمین ممکن شود
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  ها مواد و روش
 این سري در . به اجرا در آمدچالوس  سردآبرود38  حوزه7 سرياین پژوهش در : منطقه مورد مطالعه

و   نوشهر– کل منابع طبیعی استان مازندارن  استحفاظی ادارهحوزه  در38 حوزه قسمت شمال شرقی
 7/1449 هکتار شامل 1882  حدودهاي سري مساحت جنگل. اقع شده است وآباد جنگلداري عباس

هکتار فضاي باز و مخروبه،  12  هکتار جنگل حفاظتی وحمایتی،3/397برداري،  هکتار جنگل قابل بهره
حداقل ارتفاع از سطح دریا  .باشد می  هکتار مساحت قابل کار7/1462ي موجود و ها  سطح جاده6/19

 38 ضه طرح از نظر موقعیت جغرافیایی حويي ناحیهها باشد جنگل متر می 1050 متر وحداکثر آن 50
قرار شرقی  22 ،51 تا  51،  18' ي جغرافیاییها و طولشمالی  39 ،36 تا  36، 37'بین عرض جغرافیایی

  .)1شکل  (دارد
  

  
  

   مطالعه مورد منطقه ییایجغراف تیموقع -1 شکل
  



1391) 2(، شماره )1(برداري از منابع طبیعی جلد   حفاظت و بهرهنشریه  

5  

 و GPSمورد مطالعه و برداشت مرز سري با استفاده از منطقه ی پس از جنگل گردش :روش تحقیق
ي پایه مورد نیاز ها اقدام به تهیه نقشه، همچنین برداشت نقاط مثبت و منفی از قبیل نقاط چشم انداز

. زمین مرجع گردیدندهاي فوق ، نقشهGIS در محیط ها بعد از اسکن نمودن هر یک از نقشه. گردید
هاي یق که هدف آن شناخت توانمندي در تحقبندي آمایشی مورد نظر  پهنهباتوجه به ویژگیسپس 

بندي   براي پهنهتحقیق در این .ریزي گردشگري وابسته به جنگل است اکولوژیکی منطقه براي برنامه
 متغیرهاي فوق با .گردیدر استفاده  متغی8ند عامله، از ردشگري با رویکرد ارزیابی چگآمایشی توسعه 

هاي متناسب با   تلفیق شدند تا درجهGIS  محیطگذاري و سپس در ارزشAHP  تحلیل استفاده از
عنوان یکی از فنون   هم بهAHPتحلیل  .محیط براي توسعه گردشگري در منطقه مشخص شوند

 و بهنیافر( ي چندگانه دارندها اي است که سنجه هاي پیچیدهگیري چند منظوره براي وضعیت تصمیم
): 2007آذر و فرجی، ( مراحل زیر است  دارايGIS بطور عام در تلفیق با روشن ای). 2010 منصوري،

ي مکانی ها  تشکیل ماتریس جفتی واحد-2 بر اساس هدف کلی ها ماتریس جفتی شاخص تشکیل -1
 به منظور تهیه  تشکیل ماتریس وزن مرکب براي واحدهاي مکانی-3 ها بر اساس هرکدام از شاخص

 ، که در صورت کوچک تر بودن نسبت پایندگیها زمایش پایندگی وزن شاخصآ -4بندي  نقشه درجه
فسکی، ومالچ(هاي دو به دو خواهد بود پایندگی در مقایسهداللت بر سطح قابل قبول ، 1/0از عدد 

2006.(  
  

 نتایج
توسعه پس از شناسایی عوامل مؤثر در : توسعه اکوتوریسمهاي عوامل تأثیرگذار در تهیه نقشه

 سري مورد مطالعه، اقدام به تهیه نقشه هریک از عوامل فوق با توجه به هدف مورد یسم براياکوتور
 شامل نقشه شیب متناسب با طبقات شیب عامل تحقیق مبتنی بر هشت متغیرهاي نقشه. مطالعه گردید
ارتفاع از  شناسی، ، زمینخاك شناسی، ، نقشه جهت)2003، مخدوم(صنعت اکوتوریسم مورد نیاز در 

 و نقشه فاصله از نقاط چشم انداز ها ي موجود، نقشه فاصله از آبراههها ، نقشه فاصله از جادهسطح دریا
 .هاي فوق براي تجزیه و تحلیل مکانی به فرمت رستري تبدیل گردیدند که نقشه).2 شکل(تهیه شد 

اي بندي آمایشی بر ن پهنه خروجی نهایی تحت عنواGISها در محیط هم گذاري این نقشه که با روي
  .توسعه فضاي گردشگري بدست آمد
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هاي اطالعاتی مذکور ابتدا طبق هاي عامل، الیهپس از تهیه شدن نقشه: AHPها در وزن دهی الیه
بندي شدند، سپس با   کالسه، و منابع محیطی در منطقهتاثیر هر عامل بر الگوي توسعه گردشگري

د و عوامل در این روش یک ماتریس مقایسه تشکیل می شو. د وزن دهی شدنAHP روشاستفاده از 
ها روي متغیرروبه هايها بر اساس روابط ریاضی از مجوع نسبتکه وزنبصورت زوجی مقایسه شده، 

الزم به ذکر است که ). 2006کی، لچوفسما (گردیدو سپس نسبت وزن هر عامل محاسبه  به دست آمد
ه حداقل رساندن تاثیر نظرات شخصی در وزن دهی، نقطه نظرات  براي ب ومقایسه بصورت نظري بوده

 نسبی عوامل تاثیر گذار استفاده گردید و مقایسه زوجی  صاحب نظر، در رابطه با اهمیتمتخصصان
  ).1 جدول( انجام شد Expert choiceنرم افزار  با استفاده از عوامل

  
  عاملهها با رویکرد ارزیابی چند  وزن هریک از متغیر-1جدول 

  وزن  متغیر  ردیف
  22/0  درجه شیب  1
  11/0  طبقات ارتفاعی  2
  10/0  جهت جغرافیایی  3
  18/0  زمین شناسی  4
  17/0  خاکشناسی  5
  07/0  ها فاصله از آبراهه  6
  06/0  ها فاصله از راه  7
  09/0  فاصله از نقاط چشم انداز  8

  

  
  الف

  
  ب
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    ج

  د

  
  و  ه

 ز ح
) نقشه خاکشناسی سري هـ) نقشه ارتفاع سري د) ي جغرافیایی جها نقشه جهت) ب. شه شیبنق)  الف -2شکل 

  ي سريها فاصله از آبراهه) ي موجود  ح ها فاصله از جاده) فاصله از نقاط چشم انداز ز) زمین شناسی و
  

ابی این قسمت طبق رویکرد ارزی در: GISي اطالعاتی در ها گذاري و تلفیق الیه بندي، ارزش طبقه
بندي کرده  چند عامله براي توسعه گردشگري ابتدا هر یک از عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم را طبقه



 علی شیخ االسالمی و احمد سیبی

8 

دهی به منابع در این تحقیق بر اساس  رویکرد ارزش. گردیدگذاري  سپس هر یک از این طبقات ارزش
) 2003مخدوم، (سرزمین براي مدل اکولوژیکی توسعه گردشگري در روش کاري ي آمایش ها اولویت

هاي عامل براي توسعه گردشگري ارقام یک و مستعد از نقشههاي فوق کالسهبراساس مدل  .باشد می
  ).2جدول ( شود ي داراي حساسیت توسعه گردشگري ارقام صفر نسبت داده میها محدوده

  تمامی فاکتورهاي مؤثر در توسعه گردشگري از شکل برداري بهGISدر مرحله بعد در محیط   
.  نیز براي هرکدام از متغیرها دخالت داده شدند2شکل رستري تبدیل شدند و همزمان نتایج جدول 

و نقشه گذاري شدند  هاي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري رویهم  نقشهArc mapسپس در محیط 
 این نقشه در سه .)3شکل (بندي آمایشی براي توسعه گردشگري سري مورد مطالعه بدست آمد  پهنه

بندي   مطلوب براي گردشگري و نامطلوب براي گردشگري درجه،مطلوب براي گردشگري قه بسیارطب
  . نشان داده شده است3 در جدول  نتایجهاي مربوطه نیز محاسبه گردید که شده و مساحت پهنه

  
  گذاري متغیرها بندي و ارزش  کالسه-2جدول 

  ارزش آمایشی  کالسه  متغیر  ردیف
  1   درجه15کمتر از 

  0   درجه15بیشتر از   شیب  1
  طبقات ارتفاعی  2  1   متر2000کمتر از 

  0   متر2000بیشتر از از 
  0   مارنی-  آهکی- واحدهاي شیلی

  1  هاي آبرفتیواحد  زمین شناسی  3
  1  واحدهاي نیمه عمیق  خاکشناسی  4  0  واحدهاي کم عمق سنگریزه دار

  جهت جغرافیایی  5  1  ي رو به آفتابها دامنه
  0  ي پشت به آفتابها دامنه

  0   متر200کمتر از 
  1   متر200بیشتر از   ها فاصله از آبراهه  6

  ها فاصله از راه  7  0   متر250کمتر از 
  1   متر250بیشتر از 
  فاطله از نقاط چشم انداز  8  0   متر500کمتر از 
  1   متر500بیشتر از 
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  ي آمایشی سري مورد مطالعهبندي بدست آمده براي پهنه بند  طبقه-3جدول 
  درصد از کل سري  )هکتار(مساحت   پهنه کیفی  ردیف

  61/11  450/218  نامطلوب  1
  11/51  961 /911  مطلوب  2
  28/37  639/701  بسیار مطلوب  3

  

 
   چند عاملهبندي آمایشی براي توسعه گردشگري با رویکرد ارزیابی  پهنه-3شکل 

  
  گیري و بحث نتیجه

هاي   ابتدا شناسایی توانمندي،بندي آمایشی جهت گردشگري  فرآیند پهنهدر این بررسی در  
اکولوژیک مدنظر قرار گرفت که منجر به تهیه نقشه مناطق مستعد براي گردشگري گردید که بیشترین 

 هکتار و کمترین مساحت مربوط به 91/961مساحت مربوط به پهنه گردشگري مطلوب با مساحت 
  .  باشد  هکتار می44/218ري با مساحت پهنه نامطلوب براي گردشگ

 شیب به ،بندي در بررسی انجام گرفته با توجه به اولویت عوامل در مدل مورد استفاده براي پهنه  
ترین عامل تأثیرگذار دخالت داده شد و عوامل دیگر اکولوژیکی نیز در مناطقی که از لحاظ  عنوان مهم

 ،بندي آمایشی جهت توسعه گردشگري پهنه، مطالعهدر این . شیب محدودیتی نداشتند لحاظ شدند
انجام گرفته که تنها ) 2005(و ترابی ) 2003( سلحشوري غیاثوند ،)2000(مطالعات پورلک  متفاوت از
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اند و از طرفی با نتایج تحقیقات پیر محمدي   تفکیک مناطق گردشگري را انجام داده،بر اساس شیب
یگري عالوه بر شیب تفکیک مناطق دکه بر اساس عوامل ) 2010 (منصوري و فر و بهنیا) 2010(

 نمایش بهتري از GIS در ها بطورکلی روي هم گذاري الیه. اند همخوانی دارد توریستی را انجام داده
ي عامل در ها در این تحقیق نیز با تلفیق نقشه. گذارد ي محیطی یک منطقه در اختیار میها واقعیت
نطقه مورد مطالعه براي توسعه اکوتوریسم تهیه گردید این نقشه امکان بندي آمایشی م پهنه، GISمحیط 

سه در  آمایشی بندي طبقهي گردشگري را با رویکرد ارزیابی چندعامله و به روش ها توسعه فعالیت
 61/11  نامطلوب مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد که تنها حدود، مطلوب،پهنۀ بسیار مطلوب

 درصد از سري را پهنه 11/51ط به پهنه گردشگري نامطلوب بوده و حدود درصد از سري مربو
ترتیب کمترین و بیشترین مساحت از کل سري را به خود  گردشگري مطلوب تشکیل داده که به

   .اختصاص دادند
  

   ترویجیهاي رهیافت
ها در سطح ه آنایبندي آمایش سرزمین براي نقاط مختلف رویشی ایران و ار ي پهنهها  تنظیم مدل-1

  هاي زیربط  مؤسسات و ارگان
ي آمایشی و مدیریت ها  در اجراي برنامهGISي ابزار ها  و محدودیتها زش کاربران با قابلیتو آم-2

  ي غلط ها اراضی جهت جلوگیري از ارزیابی
ي ها در طبیعت و تلفیق کاربري نظارت بر اثرات مخرب زیست محیطی توسعه گردشگري -3

    ي اراضیگردشگري با کاربر
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Abstract 
 Distric 7 of Vashmard was a part of watershed 38 of Sardabrood which is 
located in landscape of the most famous touristic plan and in minimum distance 
from the high-traffic Chaloos to Tonakabon coastal road through which millions of 
passengers pass or stop in every year is less than one kilometer. In this paper, a 
model have provided for preparatory zoning for tourism development based on 
multi-agent evaluation approach. In the mentioned model, criteria weighing has 
been done with analytical hierarchy process (AHP) and spatial analysis in GIS to 
provide an optimum display of land ability for tourism development at three 
categories of very favorable, favorable and unfavorable. Results have showed that 
51.11 percent of entire district belongs to favorable zone for tourism and 11.61 
percent belongs to unfavorable zone for tourism. Also distribution of zones showed 
that unfavorable zones are mostly found in steep parts and field studies have 
showed that they are not recommended for tourism. 
 
Keywords: Preparatory zoning, Analytical Hierarchic Process (AHP), Ecotourism, 
Valuation.2 
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