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یطبیعتشاملشااخصتوییاحایااتوااش،شااخصجا باههایگردشگردراینتحقیقابتدانقشهشاخص

شااخصتناو وشااخصتساهی تییربناایی،پاذیریممقاوماتممحای شاخصانعطاا ،گردشگریطبیعت
کیلاومترمرباح9411مسااتیبالغبربادشهرستاندنادرشمالاستانکهگیلویهوبویراامگردشگریطبیعتدر

دارومحاسابهوینباااساتدادهایروشمیاانگینخطایوینوهتوسعهاکوتوریسممناطقبالقسپساند.تهیهشده

گیاریگیاریمختلاششااملتصامیمهایتصمیمهاایطریقفرایندتحلیلسلسلهمراتبیواتخا استراتژینسبیشاخص
کگیاریریساگیریاداکثرجبارانوریساکمیاانی،تصامیمپذیر،تصمیمگیریریسکگریز،تصمیمریسک

هایترتیبی،شناسااییگیریریسکباالومقداراندکجبرانواعمالوینپایینومقداراندکجبرانوتصمیم
هایمختلشگردشگریطبیعتنشاندهنادهاند.تداوتدرمسااتاختصاصیافتهبهک سبندیشدهواولویت

جاتشایستگیمتداوتبهیاکمنطقاهگیریمختلشدرتعیینقابلیتواختصاصدرهایتصمیمنقشاستراتژی
-هایممکنتعریشنمودکاهاینرارریساکالنهایتیایراهتوانمحدودهبیبرایتوسعهگردشگریاست.می

موجوداداقلیکشاخصبرایمطلوبیتگردشگریطبیعاتمORپذیریدریکانتهایشروشترکیببولی
برایمطلوبیتیکمنطقهبرایگردشگریطبیعتبایدتمامقرارداردکهANDودرانتهایدیگرشمنطقبولی
پذیری،ممکناستکهموقعیتیاینرریکمعیاارناامطلوبباشاداماااینرارمعیارهابرقرارباشند.اینررجبران

نایایعادمجبارانتااجباراپذیرینیازدردامناهایداشتهباشد.بنابراینجبرانالعادهمعیارهایدیگراریشفوق
هاقراردارد.اداکثرشاخص

گردشااگریطبیعاات،فرایناادتحلیاالسلساالهمراتباای،میااانگینویناایترتیباای،اسااتراتژی کلیاا:ی  گااانواژ
 گیری،شهرستاندنا.تصمیم
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هایصوتیدرامرویهدالیلیمانندرشدرویافزونجمعیت،توسعهشهرنشینی،افزایشآلودگی

هایمختلشمشااللشاهری،افازایشستگیناشیایکاردربخشرابطهباتوسعهتکنولوژی،خ

هاا،درآمدوعواملمشابهبهویژهدرک نشهرها،شهروندانرابرآنداشتهکهبهعرصهجنگل

هاااوطبیعااتپناااهبرنااد.لاازومتوجااهجاادیبااهمقولااهساایروساایااتوهااا،دشااتداماانکااوه

یمادرنقارنبیساتویکام،تارورتکاام  ایناودرینادگعناوانپدیاده،باه9گردشگری

.صاانعتم2،2002مباااتلریاباادمحسوساایاسااتواهمیااتآنرویبااهرویدردنیاااافاازایشماای

هاایاخیاررشادهاایاقتصاادیجهااناساتکاهدرساالگردشگرییکیایمهمتارینبخاش

توریساممگردشگریطبیعتمنیزگرایشایناویندرصانعت3اکوتوریسم.اییافتهاستفزاینده

باشاند.هایجذبتوریستدرایننو ایجهانگردیمایاستکهمناظرییبایطبیعتایکانون

شاناختهشاد،در5پسانداییمانیکهگردشگریپایداربهعنوانیاکفعالیاتاقتصاادیطبیعات

گردشگریطبیعتبهعنوانیکاستراتژیبارایتوساعهپایادارباه9112اج سیمیندرسال

.کارکردهایاصالیگردشاگریطبیعاتشااملاداظاتایم4،2003مگریاختهشدرسمیتشن

تمریوسااییاسایش،مشاارکتمحلایوظرفیاتیایای،آماومنابحطبیعیوفرهنگی،درآمد

پسااند،ایلحااا .درراسااتایاصااولاساساای،گردشااگریطبیعااتبایاادطبیعااتم1،9111وال

ایلحا اقتصادیبارایجامعاهمحلایساودمنداکولوژیکیپایدار،ایلحا محیطیآمویندهو

و8؛پیا 2002وهمکااران،1منیوساامباشد.همچنینبایدرتایتگردشگرانرانیزجلبکند

 ریازیبرناماه و طبیعات مساتعدگردشاگری مناطق ترکامل چه هر .شناساییم1،2002داولین 

 یاک عناوان باه تواندمیاکوتوریست جذب توان لحا  به مناطق این سنجیامکان جهت دقیق

 و انسانی یندگیجوامح سطح ارتقای پایدار، توسعه در اساسی نقشی بخش، اثر راهکار و ابزار
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2 . Butler  

3 . Ecotourism 

4 . Environment-friendly  

5 . Gray   

6  . Ross & Wall 

7  . Newsome 

8  . Page 

9  . Dowling 
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بندیشایستگیگردشگریطبیعاتمیون2094وهمکارانم1ویونماید. ایدا طبیعی تعادل ادظ

نچاینراایمنراارگردشااگرانبررسایکردنااد.درایااLiangheyuanمنطقاهاداظااتشااده

هایگردشگری،تراکمسیستمیهکشی،پوششگراسالند،مطالعهایهشتمعیارشیب،جذابیت

ایبارایارییاابینقشاهشایساتگیپوششجنگل،فاصلهایشهر،ارتداا وتاراکمشابکهجااده

گردشاگروباااساتداده330هایگردشگریطبیعتاستدادهکردند.وینمعیارهابراساسپاسخ

ممحاسبهشاد.باراسااسنتاای GISسلسهمراتبیوسامانهاط عاتجغرافیاییمایفرایندتحلیل

بهپن ک ستقسایمشادهLiangheyuanشایستگیگردشگریطبیعتمنطقهاداظتشده

کمتاریناریشاکولاوژیکیومناساببارایتوریساممتمرکازیااگردشاگریIاست.کا س

قابلتوجهاساسیتمحیطایبااالییداردبااریشاکولوژیکیVطبیعتعمومیاست.ک س

م2091م2هایمحیطیجدیمناسببارایگردشاگریطبیعاتاسات.جیونا وبامحدودیت

بنادیهایمسکنروستاییبرایتوسعهگردشگریطبیعتدراسپانیاراارییابیواولویاتمکان

بود.فراینادOWAوAHPمبناباGISکرد.هد ایاینمطالعهارائهیکرویکردپشتیبانی

هایمسکنروستاییبارایگردشاگریطبیعاتباراسااسیاکتجزیاهوتحلیالارییابیمکان

معیارکاه8مانجامشدهاست.اینتجریهوتحلیلبراساسMCDAگیریچندمعیارهمتصمیم

-اجتمااعیومحیطایتقسایم-ها،منابحتوریسم،معیارهایاقتصاادیدرچهارگروهمحدودیت

شدند،انجاامشاد.ایانمعیارهااباراسااسمطالعااتمیادانیایسااکنانمحلایونراراتبندی

دهیشدند.روشارائهشدهدراینپژوهشایطریقایجاادکارشناسانمتخصصانتخابووین

هایارتباطبینمعیارهایمدروضمهمبامنابحواقعیدرمنطقهموردمطالعهبرایشناساییمکان

رایگردشگریطبیعتاریشمندبود.نتاای ارییاابییاکرویکاردتجربایومسکنروستاییب

بینایهایموجودومحی ییستوبرایپایشابزارمدیریتیاریشمندیبرایارییابیییرساخت

هایجغرافیاییمشابهبهکارباردهتواندبرایدیگرمناطقباویژگیبهبودآیندهارائهکردکهمی

جزیهوتحلیلیکرویکردبرایافزایشنگرشمشارکتیساکنانمحلیشود.بویژهاینروشت

ایگوناه باه مزبور هایقابلیت و هاتوان ارییابی و تحلیل درمدیریتارییابیپایدارفراهمکرد.

گیاریواسات.تصامیم اماروی دنیاای تارورت محیطای،ییست مسایل رعایت با همراه علمی،
                                                                                                                                                                                 

1  . Wu 

2  . Jeong 
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هاایمختلاشایریطبیعتبهدلیلرواب درونیباپدیدهریزیدرتوسعهصنعتگردشگبرنامه

-جملهمردممحلی، یندعان،فرهن محلیومحی طبیعیبهمقدارییادیپیچیدهاسات.روش

 همزماان طاور گوناگونبه معیارهای که آوردمی فراهم را معیارهاینامکان چند ارییابی های

9فرایندتحلیالسلسالهمراتبای. شوند گرفته کار به شرای  ترینومناسب گزینه بهترین تعیین در

دراینیمیناهاسات،ایان2گیریچندمعیارههایتصمیمترینتکنیکمیکیایگستردهAHPم

گیاریدریاکهااومعیارهاایتصامیمروشیکمبنایسااختاریبارایمقایساهکیدایم لداه

هاایانیکایایروشباهعناو(OWA)3تکنیکیوجیاست.تکنیاکمیاانگینوینایترتیبای

هاایگیریچندمعیارهبودهوبرمبناایتواوریمجموعاههایتصمیمترکیب،درمجموعهروش

هایفاایینباودهودرآنفاییتوسعهپیداکردهاست.استدادهایاینروشمحدودبهمجموعه

5دارگیاریباولینمک سایکموترکیابخطایوینمدهومجدیدیبرایتوسعهقواعدتصامیم

مباودهکاهمتدااوتایvjهایترتیبایممفراهمآمدهاست.اینمدهومجدیدشاملوینWLCم

شاود،اماایکایایبهطورگستردهاساتدادهمایAHPباشند.اگرچهممیujمشاخصهایوین

،4مدنا گیریقضاوتکنندهاستمسائلعمدهآنناتوانیآندرمقابلهباعدمقطعیتتصمیم

دارتشاکیلیافتاهودرآنامکاانایترکیبخطایوینAHPدارییابیدرروش.فراینم9111

وجودندارد.بهعبارتدیگراستدادهایآنبارایهارناو 1وسطحریسک1کنترلمقدارمواینه

-ممایTrade off=1وجبرانکنندگیبااالممتوس ایمنجربهنتایجیباسطحریسکمسوله

پاذیریآنهاانیازهایمختلدیدارنادوریساکندگانمختلشسلیقهگیرشود.ایآنجاکهتصمیم

پاذیریآنتوانیکتعادلمیانریسکتصمیموجبارانمیOWAمتداوتاستبااستدادهای

ایدرنررگرفتکهتعدادمشخصیایمعیارهاکهبهترتیابدارایبیشاترینایجادکردوبرنامه

پاذیریوامکاانکنتارلساطحجبارانOWAدشوند.مدلمقدارهستند،درفرایندجبرانیوار

توانادنمیOWAآورد.اماایآنجاکهگیریفراهممیپذیریرادریکفرایندتصمیمریسک

                                                                                                                                                                                 

1 . Analytic Hierarchy Process 

2 .  Multi Criteria 

3 . Ordered weighted Average 

4 .Weighted Linear Combination 

5  . Deng 

6 . Tradeoff 

7 . Orness 
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یفراینادهایمستقیمکارشناسانبهرهبگیرد،ایتلدیقآنهابرایاجراایاولویتAHPبهخوبی

گیاریاهد دستیابیبهیکاساتراتژیتصامیمولذاتحقیقااتربشودتصمیماتاستدادهمی

برایشناساییمناطقتوساعهگردشاگریطبیعاتOWAوAHPهایترکیبیشاملالگوریتم

-گیریمثلثایعمالماییمدریکفضایتصمایناستراتژیدرشهرستاندناانجامگرفتهاست.

 دهد.میگیریمختلشوگاهیمتضادراسناریوهایتصمیماجایهبررسیکهکند

 

 ها مواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه 

9411شهرستاندنادرشمالاستانکهگیلویهوبویراامدواقحگردیدهودارایمسااتیبالغبار

شهرساتان و اساتاناصادهان در شهرساتانسامیرم کیلومترمربحاست.اینشهرستانایشمالباه

شاود.محادودمای شهرساتانبویرااماد وایجنوبباه دراستانچهارمحالوبختیاریلردگان

اقلیمشهرستاندناتحتتأثیرکوهستاندنا،سردسیریاستوقسمتیایپائیزوسرتاسریمساتان

مرکازشهرساتانسختشود.شهرسیاستوهمینامرموجبپرآبیمنطقهمیایبر پوشیده

دنابهسببموقعیتجغرافیاییوقرارگیریدردامنهکوهدناادارایهاوایمطباو وخوشاایند،

گراد،بارنادگیدرجهسانتی51واداکثرآن-21اداقلدمایمطلق.آبسالموفراواناست

راسات.دریساطحدریاامتغیامتارا5500تاا9320متردرسالوارتدا ایمیلی9200تا100ای

موقعیتجغرافیاییشهرستاندنادراستانکهگیلویاهوبویراامادوکشاورایاراننشاان9شکل

دادهشدهاست.درشهرستاندنادومنطقهاداظاتشادهدنااوسایوکوجاودداردکاهعماده

هایگردشگریاینشهرستانمربوطبهفونوفلورمتنو ایندومنطقهاست.جذابیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 وقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور ایرانم .1شکل  

 روش تحقیق 

هاایشناسااییوباهکااربرایشناساییمناطقبالقوهگردشگریطبیعت،نیایبهانتخابشاخص

هاباهادرمورداولویتگیریهااست.تصمیمگیریمکانیبراساسشاخصبردنقوانینتصمیم

گیردبهطوریکهمنجربهمادیریتمتوسعهگردشگریطبیعتپایدارصورتمیتوجهبهمدهو

تواندتمنادظتمامیتفرهنگای،فراینادهایبینیهمهمنابحشودکهچنینرویکردیمیپیش

ییستمحیطیتروری،تنو ییستیبیولاوژیکیوسیساتمامایاتایینادگی،هماهنیایهاای

-رانیزتحققببخشد.دراینروشبعدایتهیهنقشهشااخصشناسیاقتصادی،اجتماعیوییبایی

م،نقشاهWDIم9هایارییاابیپتانسایلگردشاگریطبیعاتشااملنقشاهتوییاحایااتوااش

3پاذیرییاامقاوماتمحای م،نقشاهشااخصانعطاا EAIم2گردشگریطبیعتجا بهشاخص

منیاایباهایجاادEDIم4عاتمونقشهتنو گردشگریطبیIFIم5م،نقشهتسهی تییربناییERIم

اهمیتنسبیهرشاخصبراسبوینیاستکهتعیینکنندهنقاشیااساهمآنبارایانتخااب

هاایماورداساتدادههایبالقوهگردشگریطبیعتاست.برایتعییناهمیتنسبیشااخصمکان

یالوتکمدرتعیینمناطقپتانسیلگردشگریطبیعاتایتکنیاکفراینادتحلیالسلسالهمراتبای

                                                                                                                                                                                 
1 . Wildlife Distribution Index 

2 . Ecotourism Attractivity Index 

3 . Environmental Resiliency Index 

4 . Infrastructure Facility Index 

5 . Ecotourism Diversity Index 
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فرایندتحلیلسلسهمراتبیابتدامسولهیاموتو ماوردنرارراباهنامهاستدادهشدهاست.پرسش

کندکهدرآنعناصرتشکیلدهندهاینسااختارکاهاجازا یکساختارسلسلهمراتبیتبدبلمی

،وابساتگیAHPاند.درواقحدرروششوند،مستقلاییکدیگرفرضشدهتصمیمنیزتلقیمی

ماست.دراینتحقیاقپاسایTop-Downیناجزا تصمیمبهصورتخطیایباالبهپایینمب

هاا،سااختارمادلهاتوس کارشناسانمرتب ایطریقتکمیالپرسشانامهمقایسهیوجیشاخص

ترسیمگردید،سپسماتریسدودویایتشاکیلوSuper decisionافزارگیریدرنرمتصمیم

هاادردرونمااتریسقارارگرفاتودررابطهبامیزاناهمیتشااخصهایکارشناسانقضاوت

9/0هاییکهتریبناسایگاریآنهااکمتارایمیزانناسایگاریمحاسبهگردید،برایپرسشنامه

هاامایویناختصاصدادهبههرپارامتر،اهمیتشاخص9بود،باگرفتنمیانگینهندسیمرابطه

هااستخراجگردید.شاخصاتیوجیقرارگرفتوویناستخراجودرونماتریسمقایس

ندارایاعضاایهیاأتعلمایو40هااایناماهوتعیاینویننسابیشااخصبرایتکمیلپرساش

یمناابحهاایمارتب شااملمهندسادانشجویانکارشناسی،کارشناسیارشدودکتریدررشاته

هااوطبیعی،مهندسیکشاورییوعلوماجتماعیدانشگاهیاسوجوهمچینکارشناسانساایمان

اداراتمرتب اساتانکهگیلویاهوبویراامادشااملساایمانمیاراگفرهنگای،صانایحدساتیو

گردشگری،ادارهکلمنابحطبیعیوآبخیزداریوادارهکلاداظتمحی ییستاستدادهشده

است.

 Edrisi Selvaافزار  گیری( در نرم)انواع استراتژی تصمیم  OWAو  AHPفیق تل

هاایهاایترتیبایبارایپیکسالالیاهایایوینکنترلمیزانریسکوجبرانایطریقمجموعه

هاایترتیبای،درجاهتاأثیروینفاکتورهاارامشاخصشود.وینمرتبشدهفاکتورهااعمالمی

زانجبرانفاکتورهاکنترلدارند.پسایتربوینفاکتورها،نتاای ایکنند،ایاینروبرمیمی

تارینتناسابدراولاینوینترتیبایتاربشوندوفاکتورباپایینکوچکبهبزرگمرتبمی

شودوبههمینترتیبفاکتوردومدردومینوینترتیبیوالیآخر.ایایانطریاقفاکتورهاامی

شوند.اگرامتیایشایستگیدهیمیتااداکثربرایهرپیکسلوینبراساسرتبهخودایاداقل

هایترتیبیاختصاصدادهشود،بنابرایننقشهشایستگینهاایینشااندهنادهاداقلبههمهوین

                √               م9رابطهم
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گریازاساتمقادیراداقلدرهرپیکسلدربینتمامفاکتورهااست.اینیاکتصامیمریساک

دهیمکههمهدیگارفاکتورهااااداقلخاوبیاامینانمیییراباتمرکزرویمقادیراداقل،اط

بهترهستند.درایناالات،جاایگزینیباینفاکتورهاانیساتییاراوینایباهفاکتورهاایدیگار

یابد.اگرکمترینامتیایبراییکفاکتورنسبتا لیرمهمباهکاارباردهشاودمهاماختصاصنمی

توانادامتیاایست،امتیایباالیسایرفااکتورنمایگریزانیست.بهدلیلیکهایناستراتژیریسک

هاایترتیبایباهامتیاایکمفاکتوردیگریراجبرانکند.االتبرعکاسکاهدرآنهماهوین

پاذیراسات.شوند،ریسکشایستگیاداکثربینهمهفاکتورهادرهرپیکسلاختصاصدادهمی

شاوداتایاگارهماهگیترکیبایبااالماییکامتیایباالبراییکفاکتورمنجربهامتیایشایست

دیگرفاکتورهاامتیایهایشایستگیخیلیکمیداشتهباشند.درایاناالاتنیازجاایگزینیباین

نهایتگزیناهدیگاریابد.بینایندواالت،بیفاکتورهانیستییراوینیبهآنهااختصاصنمی

گیاریهایتصامیمقیقاستراتژیهستکهاینررریسکوجایگزینیمتوس هستند.دراینتح

ییربهکاررفت.

 گریزگیری ریسکاستراتژی تصمیم -الف

اساتمدایارهقرمازرنا درفضاای2گیاریمطاابقشاکلهایایناستراتژیتصامیمویژگی

گیریم.تصمیم

ANDتابحمورداستداده=

Trade off= 0,  Orness=0 


 گیریریز در فضای تصمیمگگیری ریسکموقعیت استراتژی تصمیم .2شکل 
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گیریوینترتیبییکبهفاکتوریباکمترینوین،درایناستراتژیتصمیم2باتوجهبهشکل

شودووینترتیبیسایرفاکتورهاصدراست.درواقحخروجینهاییرانسبیاختصاصدادهمی

کند.فاکتوربااداقلویننسبیمشخصمی

 پذیرگیری ریسکاستراتژی تصمیم -ب

استمدایرهقرمزرن درفضای3گیریمطابقشکلهایایناستراتژیتصمیمویژگی

گیریم.تصمیم

 ORتابحمورداستداده=

Trade off= 0,  Orness=1 


 گیریپذیر در فضای تصمیمگیری ریسکموقعیت استراتژی تصمیم .3شکل 



تیبییکبهفاکتوریبابیشترینوینگیریوینتر،درایناستراتژیتصمیم3باتوجهبهشکل

شودووینترتیبیسایرفاکتورهاصدراست.درواقحخروجینهاییرانسبیاختصاصدادهمی

کند.فاکتوربااداکثرویننسبیمشخصمی

 گیری حداکثر جبران و ریسک میانیاستراتژی تصمیم-ج

دایرهقرمزرن درفضایاستم5گیریمطابقشکلهایایناستراتژیتصمیمویژگی

گیریم.تصمیم

WLCتابحمورداستداده=

Trade off= 1,  Orness=0.5 
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 گیریگیری حداکثر جبران و ریسک میانی در فضای تصمیم. موقعیت استراتژی تصمیم4شکل 

 

 گیری سطح ریسک پایین و مقدار اندک جبراناستراتژی تصمیم -د 

هایترتیبایآنگیریقرارداردکهوینرفضایتصمیمدMIDANDاینسناریودرموقعیت

هساتند.تامنWLCوموقعیتریسکمیاانیANDایبینمحدودهانتهاییدارایتابحمیانه

وANDهایترتیبیسطحجبرانرادرادمیانهبینموقعیتعدمجبراندرتابحآنکهاینوین

-ایرالاهباااساتدادهایتحلیالموایناهدهناد.درایانمقارارمایWLCجبرانکامالدرتاابح

هایترتیبیمحاسبهشدبهاینصورتکهبهفاکتورباکمتریناریشعاددجایگشتیمیزانوین

وبهفاکتوربابیشتریناریشعددصدردادهشدوبهسایرفاکتورهاباتوجاهباهاریشآنهاا900

باههارفااکتوربارمجماو اعاداددادهدادهشدوسپسعدددادهشده900اعدادیبینصدرتا

هاایترتیبایاساتخراجشادند.موقعیاتشدهباهتماامفاکتورهااتقسایموباهایانصاورتوین

گیاریدرگیریسطحریسکپایینومقدارانادکجباراندرفضاایتصامیماستراتژیتصمیم

نشاندادهشدهاست.4شکل
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 گیریپایین و مقدار اندک جبران در فضای تصمیم گیری سطح ریسکموقعیت استراتژی تصمیم .5شکل 

 

 گیری سطح ریسک باال و مقدار اندک جبراناستراتژی تصمیم -د 

هاایترتیبایآنگیاریقارارداردکاهویندرفضایتصامیمMIDORاینسناریودرموقعیت

آنکههستند.تمنWLCوموقعیتریسکمیانیORایبینمحدودهانتهاییدارایتابحمیانه

وجبارانORهایترتیبیسطحجبرانرادرادمیانهبینموقعیتعدمجباراندرتاابحاینوین

جایگشاتی-ایدهند.درایانمرالاهباااساتدادهایتحلیالموایناهقرارمیWLCکاملدرتابح

هوبا900هایترتیبیمحاسبهشدبهایانصاورتکاهباهفااکتورباابیشاتریناریشعاددمیزانوین

فاکتورباکمتریناریشعددصدردادهشدوبهسایرفاکتورهابااتوجاهباهاریشآنهاااعادادیباین

دادهشدوساپسعادددادهشادهباههارفااکتوربارمجماو اعاداددادهشادهباهتماام900صدرتا

ریگیاهایترتیبیاستخراجشادند.موقعیاتاساتراتژیتصامیمفاکتورهاتقسیموبهاینصورتوین

نشاندادهشدهاست.1گیریدرشکلسطحریسکپایینومقداراندکجبراندرفضایتصمیم


 گیریگیری ریسک باال و مقدار اندک جبران در فضای تصمیمموقعیت استراتژی تصمیم .6شکل 
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براساساینمداهیم،مناطقپتانسیلتوسعهگردشگریطبیعتدرمنطقهموردمطالعهباتوجهبه

هاایفرایندتحلیلسلسلهمراتبیواعمالوینوتعیینویننسبیبدستآمدهشاخصم2رابطهم

شود.تعیینمیEdrisi Selvaافزارترتیبیهراستراتژیدرنرم

رابطه

م2م

   {                                       

          } 

وینترتیبی  هرشاخصوویننسبی  ،درجهشایستگیگردشگریطبیعتEPکهدرآن

درانتهایاینفرایند،نقشهشایستگیبرایتوسعهگیریاست.اعمالیدرهراستراتژیتصمیم

م،نسبتا S1سبمشودکهدرجهشایستگیبهصورتکام  مناگردشگریطبیعتتولیدمی

بندیخواهدشد.روشتهیهنقشههرمطبقهNمونامناسبمS3متاادیمناسبمS2مناسبم

هایفوقبهصورتییرخواهدبود.کدامایشاخص

 

 های گردشگری  طبیعتتهیه نقشه شاخص

 (WDI)نقشه توزیع حیات وحش   

ارانوپرنادگاندرارتداعااتمختلاش،بااستدادهاینقشهارتدا منطقهواط عاترؤیتپستاند

هاایشودوبستهبهتعدادگوناههایمختلشتهیهمینقشهتوییحپستاندارانوپرندگاندرارتدا 

یابد.بهعبارتدیگاردریافتشدهدریکمحدودهارتداعیخاصک سیبهآناختصاصمی

ؤیتشدهدریکارتداا خااصهایجانوریرهاینسبیبراساستعدادگونهایننقشهک س

هاایارتدااعیونقشاهشاود.بناابراینایاننقشاهایترکیابدونقشاهکا ساختصاصدادهمی

بنادیهایایاتواشدرمنطقهموردمطالعهتهیهشدهاستوباهچهاارکا سطبقاهییستگاه

صکهک سیکبهمناطقیکهتعادادگوناهکمتاریدرآنرؤیاتشادهاختصااشدبهطوری

دادهشد.

 (EAI)تهیه نقشه جاذبه گردشگری طبیعت  

گیااهی،شایبوجهاتجغرافیااییتهیاههایپوششگذارینقشهجذابیتایرویهمEAIنقشه

بندیشدوک سیکبهمناطقیکاهتناسابکمتاریبارایشد.ایننقشهبهچهارک سطبقه

هاایشاشگیااهیتلدیقایاینقشاههاایپواکوتوریسمدارند،اختصاصدادهشد.نقشهجذابیت
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موکاااربریاراتاایوپوشااشیمااینNDVIتیااپپوشااشگیاااهی،تااراکمپوشااشگیاااهیم

ماست.نقشهتیپپوششگیاهیبااساتدادهایاط عااتکارشناساانادارهکالمناابحLUCCم

طبیعیوآبخیزداریوادارهکلاداظتمحی ییستاستانکهکیلویهوبویراامدومساتندات

روژهاداظتایتنو ییستییاگرسمرکزیتهیهشد.براینماایشتاراکمپوشاشگیااهیایپ

NDVIشاخص
استدادهشدهاست.اینشاخصبیشترینرابطهرابااجمیندهگیاهیدرمیان9

آید.مبدستمی3هایپوششگیاهیداردکهایرابطهممشخصه

=NDVIم3رابطهم
       

       


ساال8رهلندساتمااهواOLIشهرستاندنابااستدادهایتصاویرسانجندهNDVIنقشهشاخص

برایتهیهنقشهکاربریاراتیوتهیهشدهاست. Edrisi Selva 17افزاردرمحی نرم2091

های،شاملسین2091سال8ماهوارهلندست OLIپوششیمینشهرستاندناایتصویرسنجنده

مایUSGSشناساایآمریکااامسااایتسااایمانیماایندروب31/915وpath/row،38/915بااا

ابتدابهمنرورتشخیصهرچاهاستدادهشد.https:// earthexplorer.usgs.govتارنماا  

-بهترعوارضبررویتصاویر،بااستدادهایسهروشترکیبرنگای،بسا کنتراساتونسابت

بنادیییتصااویراقادامباهطبقاهگیریطیدی،تصاویرآشکارسااییشادند.پاسایآشکارساا

بنادیبندینراارتنشادهونراارتشادهگردیادکاهطبقاهتصاویربااستدادهایدوروشطبقه

بنادیااداکثربندینرارتشادهباهروشطبقاهوطبقهISOCLUSTنرارتنشدهبهروش

25یربندینرارتنشده،هرکدامایتصااویرباهصاورتیاکتصاوااتمالانجامشد.درطبقه

.تعیاین9بندینراارتشادهباااساتدادهایمرااالشاشگاناه،بندیشد.درطبقهای،طبقهطبقه

.اساتخراجنشاانطیدایویاژههاریاکای2هایتعلیمیورقاومیکاردنمحادودهآنهاا،نمونه

هااوهاایطیدایکااربری.بررسایقابلیاتجداساایینشاان3هاایتصاویر،هاایطیشکاربری

.1بنادیتصاویر،.طبقاه4گیاری،بندیکنندهویااقاعادهتصامیمنتخابیکطبقه.ا5پوشش،

بنادیهاوتیپپوششیبررویتصاویرشناسااییوطبقاهبندی،کاربریبررسیگزارشدرستیطبقه

 افازاربنادیایطریاقمشااهداتصاحراییوباااساتدادهاینارمانجامشد.برایارییابیصحتطبقه

Google Earthهایواقعیایسطحمنطقاهرایهرکدامایطبقاتبهصورتتصادفینمونهب

                                                                                                                                                                                 

1 . Normalized Difference Vegetation Index 
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بنادیهاایواقعایباررویتصاویر،مااتریسخطاایطبقاهساایینموناهتهیهشدوپسایپیاده

استخراجشد.دراینماتریسمشخصاتآماریشااملدرساتیتولیادکنناده،درساتیمصار 

شاود.بااتوجاهباهایطبقااتنماایشدادهمایکننده،درستیکلوشاخصکاپابرایهریاک

ترینیااپتانسیلبرداکولوژیکیمتنو وباالیجنگل،کاربرییاپوششجنگلبهعنوانشایسته

ایترینکاربریبرایتوسعهاکوتوریسممک سیکم،کاربریمرتاحواراتایصاخرهمناسب

متاااادیشایساتهموکااربریک سدومشایستگیمتوس م،کاربریباغویراعتک سسه

وهمکااران،9کومااریاراتیمسکونیک سچهارمبدونشایساتگیمدرنرارگرفتاهشادندم

Arc Mapافازارمدرمحای نارمDEMم2م.نقشهشیببااستدادهایمدلرقومیارتدا 2090

لحاا رخشایبدریاکمنطقاهجغرافیااییوسایحایرسادنایمبندیشد.بهنررمیتهیهوطبقه

بصریبرایبایدیدکنندگانجذابباشد.پیچیدگیمنطقهبراسبشیبیکعاملبسایارمهام

-هایمختلدیرانشاانمایدرتجزیهوتحلیلشایستگیبرایاکوتوریسماست،اینعاملدرجه

گردشگریطبیعت،ک سیکمشایستگیجا بهدهد.دراستدادهاینقشهشیببرایتهیهنقشه

هاایاندایدیوارهایآویزاندرشایبهاوچشمهایباالتردادهشدچونصخرهیبمناسبمبهش

کننادوجاذباکوتوریسامبیشاتریشوندکهیکمنررهییبایخاوبیایجاادمایتندایجادمی

م.نقشهجهتجغرافیایینیزبااستدادهایمدلرقومیارتداا 2090وهمکاران،3کوماریدارندم

بندیشد.ایآنجاکاهتوریساتاکوتوریسمبهپن ک سطبقهاسببرایهایمنبراساسجهت

اینمنطقهتابستانهاست،ک سیکبهجهتشرقی،ک سدوبهجهتشمالی،ک سساهباه

بنابراینبراسااسساهنقشاهتیاپپوشاشجهتلربیوک سچهاربهجهتجنوبیدادهشد.

هاایپوشاشوپوشاشیمایننقشاهجاذابیتگیاهی،تراکمپوششگیااهیوکااربریاراتای

هایپوششگیاهیگیاهیباسهطبقهجنگلبلوطپرتراکم،جنگلبلوطکمتراکموسایرتیپ

تهیهشدهاست.
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  (ERI) پذیری )مقاومت( محیطنقشه انعطاف 

اینقشهپایداریسن وخاک،نقشهشیب،نقشهاساسیتبهیماینلاریهERIبرایتهیهنقشه

تاروشایبمنطقاهکمتارباشاد،هرچاهخااکپایادارERIمینلغزشاستدادهشد.درنقشهوی

بنادیشادوپذیرییامقاومتمحی بیشتراست.ایاننقشاهنیازباهچهاارکا سطبقاهانعطا 

پذیرییامقاومتمحیطیبیشتریدارند،اختصاصدادهشد.ک سچهاربهمناطقیکهانعطا 

دارهساتند.درجاهشایبمااهوریوشایبساطحپایادارترایاراتایتپاهبهطورکلیاراتایم

وهمکااران،9کومااریرودمکاارمایشاخصایمنیاستکهدرماوردم یامباودنشایبباه

هاایپذیریممقاومتممحی اینررشیب،وینبیشتربهشایبم.دربرآوردمقدارانعطا 2090

بنادیوکا سبرایننقشهشیببهپن ک سطبقهشودوبرعکس.بناکمتراختصاصدادهمی

یکبهمناطقیکهشیبکمتریداشتنداختصاصدادهشد.نقشاهپایاداریسان وخااکبار

شناساایشناساایمنطقااهمااوردمطالعااهماسااتخراجاینقشااهیماایناساااسنقشااهواااادهایساان 

 و سان  واادهای  اتی اساسیت بندیشناسیکشورموجدولطبقهسایمانیمین9:900000

هاایمتهیاهشاد.درنقشاهیماینلغازشباهیون2092پیاروانوهمکااران،م فرسایش به خاک

پاذیرترهایباااتمالیمینیمینلغزشکمانعطاا شود.یونمختلشوینیاختصاصدادهمی

توانندفشارانسانیبیشتریراتحمالکناد.نقشاهیماینلغازشمنطقاهشوندییرامیمحسوبمی

متهیهشاده9313،آرمینبویراامدمردمطالعهاینقشهتهیهشدهدرمقیاساستانکهگیلویهومو

بندیشدکهک سیکبهمناطقبدونخطراختصااصاست.ایننقشهنیزبهچهارک سطبقه

ایکاهدرمقیااساساتانکهگیلویاهودادهشد.نقشهیمینلریهمنطقهموردمطالعهنیازاینقشاه

ماساتخراجشادهاسات.ایاننقشاهباهساه9312پورکرمانیوهمکااران،اامدتوس تهیهشدهمبویر

بندیوک سیکبهمناطقیکهااتمالیمینلریهکمتراست،اختصاصدادهشد.ک سطبقه



 (IFI)نقشه تسهیالت زیر بنایی   

گااای،تلداان،مرکاازتأسیساتوتسهی تییربناییوروبناییشااملپارامترهااایآب،باارق،

بهداشت،خانهبهداشت،جادهآسدالتهاصلی،جاادهآسادالتهفرعایوجاادهشوساه،فرودگاااه،
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پاردایشگردشاگریدر.هایصر لذاونوشیدنیاستوااادپستی،وااداقامتیوکارگاه

یهابهخصاوصدریمیناهپاارادایمدسترساایدرتوسااعهگردشااگریدارارابطهباییرساخت

اهمیتاسات.عناصارییرسااختیوخادماتینقاشمهمایدرقابالاساتدادهکاردنخادماتو

امکاناتموردنیایگردشگراندارندودررفحنیایهایگردشگرانورتایتورفاهاالآنهاای

هاایهاایراهاهمیتفراوانیبرخوردارند.نقشهتسهی تییرساختیدرمنطقهدناایتلدیقنقشه

ها،منابحآبمتمرکزمچشامهوچااهم،منااطقاساکانمفاصالهایشاهرشبکهرودخانهدسترسی،

هاایدسترسایدرهایگردشگریونقشهروستاهایمنطقهااصلشدهاست.نقشاهراهبایارچه

هایییرب ایجملهادارهکلاداظاتمنطقهدنابااستدادهایبانکاط عاتیموجوددرسایمان

کلمنابحطبیعیوآبخیزداریوسایمانراهوشهرساییاستانکهگیلویاهومحی ییست،اداره

 Googl EarthافازارتهیاهوباااساتدادهاینارمArc Mapافازاربویرااماددرمحای نارم

هاایدسترسایدرپتانسایلگردشاگریهتصحیحوتکمیلشدوسپسباهد بررسینقاشرا

متاریبااهاد م اراات940ایبافرصادرتااسطحفاصلههادرسهمنطقه،نقشهفاصلهایراه

مترتهیاهشادهاسات.3000متری،دوربیشای3000تا940ایمنیوبکربودنطبیعت،نزدیک

هاایمارتب بااموتاو ،بخاشهایصحراییوا عانکارشناساناساتانیدرساایمانبابررسی

هااراباهمطبو ،سواالوکنارهرودخاناهییادیایگردشگرانباهد استدادهایآبوهوای

گیرناد.عنوانیکمنطقهاسکانموقتبهمنرورسرولذاویکتدریحکوتاهمدتدرنررمای

تهیاهوساپسنقشاهفاصالهایArc Mapافزارهانیزدرمحی نرمهاورودخانهنقشهشبکهآب

متاریبااهاد م ارااتییسات900ایباافرصادرتااهانیزدرچهارسطحفاصالهرودخانه

9400متاریودوربایشای9400تاا400متری،متوسا 400تا900محیطیوایمنی،نزدیک

هاایییارب اساتانیباویژهمترتهیهشدهاست.بااستدادهایبانکاط عاتیموجاوددرساایمان

تونقشاهآندرای،موقعیتجغرافیاییمنابحآبشاملمچشمهوچاهمثبشرکتآبومنطقه

تهیهوسپسنقشهفاصلهایمناابحآبدرArc Mapافزارایدرمحی نرمقالبیکفایلنقطه

متاریودوربایشای3000تاا9400متری،متوسا 9400اینزدیکصدرتاسهسطحفاصله

سختبهعنوانمرکزشهرساتاندنااتنهااشاهرموجاوددرمتریتهیهشدهاست.شهرسی3000

منطقهموردمطالعهاست.دراینشهرتسهی تیجهتاسکانوخریدگردشگرانایجملاههتال
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هاایگردشاگریخریادسیمرغ،طرحبومگردیرئیس،اقامتگاهشهرداری،تپهق توبایارچه

صنایحدستیوسرولذاهایبومیمحلیوجوددارد.پسایترسیممحدودهشهرسیسختدر

گاونیدرمحای ،نقشهموقعیتآندرقالبیاکنقشاهپلایGoogle Earthافزارمحی نرم

اینزدیاکمصادرتااتهیهوسپسنقشهفاصالهایآندردوساطحفاصالهArc Mapافزارنرم

متریمتهیهشدهاست.الیمبه کاراساتکاهدرتدکیاک3000متریمودورمبیشای3000

ایراکاهتحاتتاأثیرگردیمعموال بایادمحادودهعتاراتیاطرا شهرهااینررپتانسیلطبی

عملیاتواقداماتشهریشدنقرارگرفتهوایاالتبکروطبیعیخارجشدهرابهعنوانیک

منطقهبافربرایشهروبدونپتانسیلدرنررگرفتاماشهرسیسختایایننررمساتثنیاسات

نماییکام  طبیعیودساتنخاوردهداردووبالاتدرمحدودهنزدیکبهآنووجودجنگل

کاهروساتاهایمنطقاهدنااایاینلحا برایگردشگریطبیعتپتانسیلبااالیدارد.ایآنجاائی

خوردگیطبیعتهستندوهمچینبااهاد وباکمترینمیزانتخریبودستلالبا دردلکوه

منابحآبیواساتدادهایلاذاهایمحلای،هاواستدادهایامکاناتاداقلیبویژهدسترسیبهجاده

معموال اراتیاطرا روستاهامحلتمرکزگردشگرانییادیهستندولذاموقعیاتجغرافیاایی

تهیاهArc Mapافازارایدرمحی نرمروستاهایموجوددرمنطقهدنادرقالبیکنقشهنقطه

متاریمودورمبایش9000رتاااینزدیکمصدوسپسنقشهفاصلهایآنهادردوسطحفاصله

متریمتهیهشدهاست.9000ای

 

  (EDI) نقشه تنوع گردشگری طبیعت 

بااستدادهایاط عاتساایمانمیاراگفرهنگای،گردشاگریوصانایحدساتی،ادارهکالمناابح

طبیعیوآبخیزداریوادارهکلاداظتمحی ییستاستانکهکیلویهوبویراامادوهمچناین

نقطهبهعنوانمهمتریننقااطپرتاراکم38هایمسافرتیومردممطلحمحلی،جوایآژانسپرس

افازاربرداشتودرنارمGpsاضورگردشگراندرمنطقهشناساییوموقعیتآنهابااستدادهای

Google Earthافازارایآنهاادرمحای نارممشخصوسپسنقشاهنقطاهArc Mapتهیاه

توانادگردشاگربیشاتریهایگردشاگریبیشاتریداشاتهباشادمایایجا بهگردید.اگرناایه

انجاامViewshedهاییکسیمایمنرر،تجزیهوتحلیالجذبکند.برایتعیینتنو جا به
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متارم،9000اینزدیاکمتااشود.بنابرایننقشهفاصلهایاینمنااطقدرچهاارساطحفاصالهمی

متاریم4000متریموخیلیدورمبایشای4000تا2400ممتریم،دور2400تا9000متوس م

تهیهشدهاست.

 ایج تن

 (WDI) شاخص توزیع حیات وحش 

مترایسطحدریااست.بیشاترینارتداعااتدر5283تا9320تغییراتارتدا درشهرستاندناای

متدادمسیررودخاناهبشاارامتدادرشتهکوهدناوارتداعاتپاییننیزعمدتا درمرکزمنطقهودرا

هاایایااتوااشدرهایمرتب ،ییساتگاهاست.براساساط عاتموجوددرآرشیوسایمان

شهرستاندنابررسیشدومشخصشدکهبیشاترینوکمتارینوساعتییساتگاهباهترتیابباه

عااتخوارهااختصاصدارند.براسااساط ییستگاهگونهپرندگانآبزیوکنارآبزیواشره

9320رؤیتایاتواشدرترایهایارتداعیدرشهرستاندنامشاهدهشدکهگونهگارگای

متارارتداا ایساطحدریااباه3040تاا9580مترارتدا ایسطحدریاوگونهگارایای5280تا

هااترتیببیشترینوکمتریندامنهگستردگیییستگاهرادرشهرستاندنانسابتباهساایرگوناه

.اط عاترؤیتایاتوااشدرترایهاایارتدااعیدرشهرساتاندنااالیماهتهیاهنقشاهدارند

نشاندادهشدهاست.1توییحایاتواشاستکهدرشکل
ج


 ( در شهرستان دناWDIنقشه توزیع حیات وحش ) .7شکل 
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مسااتودرصداختصاصیافتهبههرک سنقشهتوییحایاتواشاینرر9درجدول

توانبیانکردکهبیشترینتراکمگردشگردرشهرستاندنانشاندادهشدهاست.میجذب

ایاتواشدرشهرستاندناعمدتا درارتداعاتمیانیمنطقهاست.
 در شهرستان دنا WDIمساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس . 1جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

 5/57 5/09509 شایستگی زیاد 1

 0/39 12/40655 نسبتاً شایسته 2

 6/7 44/11033 تاحدی شایسته 3

 1/4 04/6492 بدون شایستگی 4


با5و9شوداینررتوییحایاتواشدرشهرستاندناک سمشاهدهمی9چنانچهدرجدول

یندرصدمسااتجذبدرجهشایستگیییادوبدونشایستگیبهترتیببیشترینوکمتر

اند.گردشگررابهخوداختصاصداده
 

 (EAI) گردشگری طبیعت جاذبهشاخص 

-Quercus Brantiهایگیاهیدرشهرستاندناانشااندادکاهتیاپپوشاشگیااهیبررسیتیپ

Amygdalus sp.وAcer Monspessulanum-Pistacia Atlantica-Juniperus 

excelsaتاارینوسااعتوپراکناادگیرادرشهرسااتاندنااابااهخااودبااهترتیااببیشااترینوکم

-98/0،کا سپوشاشگیااهیبااتاراکممتوسا مNDVIاند.براساسنقشهاختصاصداده

مبیشترینمسااترادرشهرستاندنابهخوداختصاصدادهاست.کابریمرتح،جنگال،085/0

و11/40،14/59،3/1،29/0ایباهترتیابباایراعتوباغ،مناطقمساکونیواراتایصاخره

هاایتیاپپوشاشاند.باتلدیقنقشهدرصدمسااتشهرستاندنارابهخوداختصاصداده01/0

هاایپوشاشگیاهی،تراکمپوششگیاهیوکااربریاراتایوپوشاشیماین،نقشاهجاذابیت

ههایپوششگیاهی،ک سیاکباگیاهیدرشهرستاندناااصلشدهاست.درنقشهجذابیت

هایبلوطکمتاراکموکا سساهنیازباهساایرهایبلوطپرتراکم،ک سدوبهجنگلجنگل

هاایپوشاشهایپوششیاختصاصدادهشد.بیشترینمسااتدرجاهشایساتگیجاذابیتتیپ

بادرجهنسبتا شایستهاست.دراستدادهاینقشاهشایب2گیاهیدرشهرستاندنامربوطبهک س
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هاایبااالترگردشگریطبیعت،ک سیکمشایستگیمناسبمباهشایبجا بهبرایتهیهنقشه

شاوندکاههاایتنادایجاادمایاندایدیوارهایآویزاندرشیبهاوچشمدادهشد،چونصخره

م.بیشاترینوکمتارین4کنندوپتانسیلجذبگردشاگربیشاتریدارنادممنررهییباییایجادمی

هاایشایببیشاترایدرشهرستاندنابهترتیببهکا سدرصدمسااتاینررجذبگردشگر

درصاداختصااصدارناد.بیشاترینوکمتاریندرصادمساااتاینرارجاذب3وصدرتاا95

هایجهتجغرافیاییجناوبیوشارقیاختصااصدارناد.بااتلدیاقگردشگربهترتیببهک س

جهاتجغرافیااییمنقشاههایتوپاوگرافیمشایبوهایپوششگیاهیوجذابیتنقشهجذابیت

EIAنشاندادهشدهاست.8رستاندناااصلشدهکهدرشکلدرشه


 ( در شهرستان دنا EAIگردشگری طبیعت ) جاذبهنقشه  .0شکل 

درشهرستاندنانشانEAIمسااتودرصداختصاصیافتهبههرک ساینقشه2درجدول

دادهشدهاست.
 در شهرستان دنا EAIصاص یافته به هر کالس مساحت و درصد اخت .2جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

 94/30 96/50036 شایستگی زیاد 1

 46/51 5/01905 نسبتاً شایسته 2

 23/19 44/16110 تاحدی شایسته 3

 27/9 432 بدون شایستگی 4
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 ( ERI)پذیری )مقاومت( محیطشاخص انعطاف 

اینقشهشیب،نقشهپایداریسن وخاک،نقشهاساسیتباهیماینلاریهویماینERIتهیهنقشهبرای

هاایبیشاتردرجبهاهشارقیلغزشاستدادهشد.دربررسیشیبدرشهرستاندنامشخصشدکهشایب

کاهمنطقهودرامتدادارتداعاتقلهدناقراردارند.بهلحا پایداریشیبدرشهرستاندنامشاخصشاد

10درصادوکا سشایببیشاترای5ک سشیبصدرتاپن درصدبادرجاهپایاداریییااداادود

-درصدایوسعتشهرستاندنااراباهخاوداختصااصداده90درصدبادرجهپایداریخیلیکمادود

و OMa شناسایاند.بیشترینوکمتریندرصدمسااتدرشهرستاندنابهترتیبباهوااادهایسان 

EIهایمختلدیایسن آهکهستند،اختصاصدارد.بهلحا اساسیتسان وخااککهرخنمون

درصادآننامقااومدر90درصدشهرستاندنامقاومباهفرساایشواادود13نسبتبهفرسایشادود

مقابلفرسایشخاکوسن اسات.بیشاترمساااتشهرساتاندناادرکا ساساسایتمتوسا باه

مقاراردارد.ایلحاا وقاو یماینلغازش،بیشارینgم54/0تاا3/0لاریهرشتابیماینلریهبامقدایمین

درصادکالمنطقاه50درصدمسااتشهرستاندنامربوطبهمناطقبااساسیتکمبااوساعتاادود

هایپایداریسن وخااک،نقشاهشایب،نقشاهاساسایتباهیماینلاریهویمایناست.باتلدیقنقشه

نشاندادهشدهاست.1شهرستاندناااصلشدهاستکهدرشکلدرERIلغزشنقشه


 ( در شهرستان دناERIپذیری )مقاومت( محیط )نقشه انعطاف .0شکل 
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درشهرستاندنانشاندادهشدهERIمسااتودرصداختصاصیافتهبههرک س3درجدول

است.
 در شهرستان دنا ERIمساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس  .3جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( اکوتوریسم درجه شایستگی کالس

 26/49 04/62544 شایستگی زیاد 1

 12/41 75/63070 نسبتاً شایسته 2

 55/14 60/22690 تاحدی شایسته 3

 96/4 625/6395 بدون شایستگی 4

 (IFIشاخص تسهیالت زیر بنایی )


هایفاصلهایجاده،ایخدماتوتسهی تشاملنقشههایننقشهااصلتلدیقنقشهشاخص

فاصلهایروستااستکهفاصلهایرودخانه،فاصلهایمنابحآبمچشمهوچاهم،فاصلهایشهرو

نشاندادهشدهاست.90درشکل

 
 ( در شهرستان دنا IFIنقشه تسهیالت زیر بنایی ) .19شکل 
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درشهرستاندنانشاندادهشدهاست.IFIبههرک سمسااتودرصداختصاصیافته5درجدول
 در شهرستان دنا IFI مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس .4جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( اکوتوریسم درجه شایستگی کالس

 0/60 10/119256 شایستگی زیاد 1

 0/22 07/36124 نسبتاً شایسته 2

 3/6 10/0033 تاحدی شایسته 3

 00/9 31/1411 بدون شایستگی 4

 

 (EDI) شاخص تنوع گردشگری طبیعت

38هاتهیهشدهکهادوداندایهایطبیعی،تاریخیوامامزادهایننقشهبهشکلفاصلهایچشم

درشهرستانEDIنقشه99درشهرستاندناهستند.درشکلنقطهپرتراکماضورگردشگران

شدهاست.دنابراسبمترنشانداده




 ( در شهرستان دناEDIنقشه تنوع گردشگری طبیعت ) .11شکل 
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رشهرستاندنانشاندادهدEDIمسااتودرصداختصاصیافتهبههرک س4درجدول

ت.شدهاس
 در شهرستان دنا EDI مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس .5جدول 

 درصد مساحت مساحت اکوتوریسم یستگیدرجه شا فاصله از چشم اندازها )متر( کالس

 3/6 44/0044 شایستگی زیاد 1999 1

 56/22 04/35500 نسبتاً شایسته 2599 2

 40/36 56/57537 تاحدی شایسته 5999 3

 65/34 625/54653 بدون شایستگی 5999< 4

 

 های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیوزن نسبی شاخص

هایاکوتوریسامباااساتدادهایفراینادتحلیالسلساهاسبهشدهبرایشاخصهایمحوین1درجدول

پرسشانامهباین40نیازبیاانشاد،هاابخاشماوادوروشمراتبینشااندادهشادهاسات.چنانچاهدر

بودناد9/0عددایآنهااداریتاریبناساایگاریکمتارای94کارشناسانمرتب توییحشدکهفق 

پرسشنامهاستدادهشدهاست.94هافق ایاینویننسبیشاخصکهبنابراینبرایمحاسبه


 های ترکیبی اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبیهای محاسبه شده برای شاخصوزن .6جدول 

 نسبی وزن اکوتوریسمترکیبی های شاخص

WDI 12/9 

EAI 26/9 

ERI 14/9 

IFI 21/9 

EDI 27/9 

 1 مجموع
 

 AHP-OWAمناطق پتانسیل اکوتوریسم شهرستان دنا با استفاده از تکنیک  نقشه

ومحاسابهویننسابیآنهااایEDIو  WDI ،EIA ،ERI ،IFIهاایباتهیهنقشاهشااخص

-هاایتصامیمهایترتیبیبااساتدادهایاساتراتژیطریقفرایندتحلیلسلسلهمراتبیواتخا وین
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پاذیر،گیریریسکگریز،استراتژیتصمیمگیریریسکگیریمختلششاملاستراتژیتصمیم

گیریریساکپاایینوگیریاداکثرجبرانوریسکمیانی،استراتژیتصمیماستراتژیتصمیم

گیریریساکبااالومقادارانادکجبارانودرنهایاتمقداراندکجبرانواستراتژیتصمیم

مدرPEمنااطقپتانسایلاکوتوریساممهاایدارنقشاههاایروشمیانگینخطایوینتجمیحنقشه

نقشاهمنااطقپتانسایل92شهرستاندناتهیهشدهاستکهدرادامهارائهخواهادشاد.درشاکل

گریزارائهشدهاست.گیریریسکاکوتوریسمدرشهرستاندنابراساساستراتژیتصمیم


 گریز در شهرستان دناگیری ریسکمیم. نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس استراتژی تص12شکل 

مسااتودرصداختصاصیافتهبههرک سنقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمبر1درجدول

گریزدرشهرستاندنانشاندادهشدهاست.گیریریسکاساساستراتژیتصمیم
بر اساس  . مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم 7جدول 

 گریز در شهرستان دناگیری ریسکاستراتژی تصمیم

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

S1 12/9 44/100 مناسب 

S2 17 96/26429 نسبتاً مناسب 

S3 17/42 56/65350 تا حدی مناسب 

S4 67/49 44/63935 نا مناسب 
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گیریمدرشهرستاندنابراساساستراتژیتصمیمنقشهمناطقپتانسیلاکوتوریس93درشکل

پذیرارائهشدهاست.ریسک


 گیری ریسک پذیر در شهرستان دنا. نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس استراتژی تصمیم13شکل 



مسااتودرصداختصاصیافتهبههرک سنقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمبر8درجدول

پذیردرشهرستاندنانشاندادهشدهاست.گیریریسکتژیتصمیماساساسترا
 

. مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس استراتژی 0جدول 

 پذیر در شهرستان دناگیری ریسکتصمیم

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

S1 2/04 04/140072 مناسب 

S2 76/5 44/0900 نسبتاً مناسب 

S3 93/9 04/57 تا حدی مناسب 

S4 994/9 10/6 نا مناسب 





 616 ... ا استفاده ازبررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا ب
 

 
 

گیرینقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمدرشهرستاندنابراساساستراتژیتصمیم95درشکل

اداکثرجبرانوریسکمیانیارائهشدهاست.


گیری حداکثر جبران و ریسک میانی در سم بر اساس استراتژی تصمیم. نقشه مناطق پتانسیل اکوتوری14شکل 

 شهرستان دنا

مسااتودرصداختصاصیافتهبههرک سنقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمبر1درجدول

گیریاداکثرجبرانوریسکمیانیدرشهرستاندنانشاندادهشدهاساساستراتژیتصمیم

است.
اختصاص یافته به هر کالس نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس استراتژی   . مساحت و درصد0جدول 

 گیری حداکثر جبران و ریسک میانی در شهرستان دناتصمیم

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

S1 00/7 10/12426 مناسب 

S2 5/05 01/134067 نسبتاً مناسب 

S3 61/6 04/19434 تا حدی مناسب 

S4 991/9 25/2 نامناسب 
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گیرینقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمدرشهرستاندنابراساساستراتژیتصمیم94درشکل

ریسکپایینومقداراندکجبرانارائهشدهاست.


گیری ریسک پایین و مقدار اندک . نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس استراتژی تصمیم15شکل 

 ران در شهرستان دناجب

مسااتودرصداختصاصیافتهبههرک سنقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمبر90درجدول

گیریریسکپایینومقداراندکجبراندرشهرستاندنانشاندادهاساساستراتژیتصمیم

شدهاست.
توریسم بر اساس مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس نقشه مناطق پتانسیل اکو .19جدول 

 گیری ریسک پایین و مقدار اندک جبران در شهرستان دنااستراتژی  تصمیم

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

S1 96/4 12/6499 مناسب 

S2 07/46 07/74923 نسبتاً مناسب 

S3 70/46 5/73741 تا حدی مناسب 

S4 2/2 25/3422 نا مناسب 
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گیرینقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمدرشهرستاندنابراساساستراتژیتصمیم91درشکل

ریسکباالومقداراندکجبرانارائهشدهاست.

 
گیری ریسک باال و مقدار اندک جبران . نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس استراتژی تصمیم16شکل 

 در شهرستان دنا

اختصاصیافتهبههرک سنقشهمناطقپتانسیلاکوتوریسمبرمسااتودرصد99درجدول

گیریریسکباالومقداراندکجبراندرشهرستاندنانشاندادهشدهاساساستراتژیتصمیم

است.
مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم بر اساس  .11جدول 

 ال و مقدار اندک جبران در شهرستان دناگیری ریسک بااستراتژی  تصمیم

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درجه شایستگی اکوتوریسم کالس

S1 05/56 44/00703 مناسب 

S2 44/42 25/67925 نسبتاً مناسب 

S3 51/9 96/096 تا حدی مناسب 

S4 21/9 56/324 نامناسب 
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  گیرینتیجه

 میAHPاگرچه استداده ناتوانیآندرشود،بهطورگسترده آن مسائلعمده یکیای اما

م.درفرایندارییابیروش9111گیریقضاوتکنندهاستمدن ،مقابلهباعدمقطعیتتصمیم

AHP ایآنبرایهرنو امکانکنترلمقدارمواینهوسطحریسکوجودنداردواستداده

جبرانکنندگمسوله سطحریسکمتوس و نتایجیبا به کهیباالمیایمنجر آنجا ای شود.

مختلشسلیقهتصمیم ریسکگیرندگان و متداوتاستباهایمختلدیدارند نیز پذیریآنها

ای -پذیریدریکفرایندتصمیمپذیریوریسکامکانکنترلسطحجبرانOWAاستداده

مستقیمهایایاولویتAHPتواندبهخوبینمیOWAشود.اماایآنجاکهگیریفراهممی

برایاجرایفرایندتصمیماتاستدادهمی ایتلدیقآنها ماهیتوکارشناسانبهرهبگیرد، شود.

گیریتوانبرایایجادتصمیمایاستکهایترکیبآنهامیساختارایندوالگوریتمبهگونه

موS1مکانیقدرتمندبهرهبرد.نتای نشاندادکهمسااتاختصاصیافتهبهک سمناسبم

گیریشاملهایمختلشتصمیممتوسعهاکوتوریسمدرشهرستاندنادراستراتژیS4نامناسبم

تصمیمگیریریسکتصمیم تصمیمگیریریسکگریز، جبرانوریسکپذیر، گیریاداکثر

تصمیم تصمیممیانی، اندکجبرانو مقدار مقدارگیریریسکپایینو گیریریسکباالو

تر به 55/988تیباندکجبران ،15/958812 ،91/92521 ،92/1500 و55/81183و هکتار

گیریدرموردهکتاراست.دراالتیکهتصمیم41/325و55/13034،91/1،24/2،24/3522

-گریزیوعدمقطعیتتصمیممطلوبیتیکمنطقهبرایگردشگریطبیعتبرمبنایریسک

مناسب مسااتمناطق باشد، گردشگریطبیعتگیریقضاوتکننده 55/988برایتوسعه

گیریقضاوتپذیریوقبولقطعیتتصمیمگیریبرریسکهکتارودراالتیکهمبنیتصمیم

هکتاراست.15/958812کنندهباشد،مسااتمناطقمناسببرایتوسعهگردشگریطبیعت

40پذیرشگیریبرایتعیینمناطقمطلوبگردشگریطبیعتبرمبنایدراالتیکهتصمیم

تصیم قطعیت شاخصدرصدی کنندگی جبران اداکثر و کننده قضاوت باشد،گیری ها

 طبیعت گردشگری توسعه برای مناسب مناطق در91/92521مساات تداوت است. هکتار

ک س به یافته اختصاص استراتژیمساات نقش دهنده نشان طبیعت گردشگری هایهای

تعیینقابلیتصمیم یکمنطقهگیریمختلشدر اختصاصدرجاتشایستگیمتداوتبه تو
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هایممکنتعریشنمودکهالنهایتیایراهتوانمحدودهبیبرایتوسعهگردشگریاست.می

موجوداداقلیکمعیاربرایORپذیریدریکانتهایشروشترکیببولیاینررریسک

قرارداردکهبرایکهANDمطلوبیتگردشگریطبیعتمودرانتهایدیگرشمنطقبولی

نرر ای باشند. برقرار معیارها تمام باید طبیعت گردشگری برای یکمنطقه مطلوبیت برای

معیارهایجبران نرر ای نامطلوبباشداما نرریکمعیار موقعیتیای ممکناستکه پذیری،

رینمنطقهتصورتتوانمطلوبایداشتهباشد.اگرچهاینموقعیترانمیالعادهدیگراریشفوق

بنابراینجبرانکرد،امامی منطقهمناسببادرجهمطلوبیتکمتربیاننمود. پذیریتوانآنرا

نیزدردامنه نتای اینمطالعهاینررنشاندادنایایعدمجبرانتاجبراناداکثرقراردارد.

م،امیری2091ون مهایمکانیهمسوبانتای جیگیریاهمیتسناریوهایمختلشدرتصمیم

وهمکارانم2093وهمکارانم اامدییاده برجم9314م، یزدانیچهار موسویو م9315م،

هستند.
  



   8931، بهار 45شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم، علمی فصلنامه  611

 

 منابع 
لغاازشدراسااتانکهگیلویااهوبویرااماادوارائااهبناادیخطااریمااینپهنااهم،9313آرمااین.محساانم

نراهوشهرسااییاساتان.طارحپژوهشایساایماراهکارهایمدیریتیباتأکیادبارروساتاهایپرخطار

کهگیلویهوبویراامد.

م.ارییاابیتاوان9314یادهمطلاق.ییناب،واشارفی،علای.میاده.سایدساعیدرتاا،کاریماامدی

هاایپاژوهش.Fuzzy_OWAاکوتوریسمشهرستانبیرجندبراسااسطرااایساناریووالگاوریتم
.39-51م:93م1،ییستمحی 

لاریهدراساتانکهگیلویاهوبنادیخطاریماینپهناهم،9312اساانمپورکرمانی.محسن،عزیازی.ا
طرحپژوهشیساایمانراهوشهرسااییاساتانکهگیلویاهوشتابیمینلریه.بویراامدوتهیهنقشههم

بویراامد.

پاذیریم،ارائهروشیجامحبرایتعیینفرساایش9312پیروان.امیدرتا،شریعتجعدری.محسنم

پژوهشایمهندسایومادیریت-نشاریهعلمایشناسایایاران.بانگرشیبریمینشناسیواادهایسن 
.293-911م:3م4،آبخیز

م.تحلیلتناسبکاربریاراتیبارایتوساعه9315موسوی،میرنجشویزدانیچهاربرج،رسولم

-389م:3م3،ریزیشاهریهایجغرافیاییبرنامهپژوهش.AHP- OWAشهرتبریزبااستدادهایمدل

319.

Amiri, M.J. Mahiny, A.S. Hosseini, S.M. Jalali, S.Gh. Ezadkhasty, Z. 

& Sh. Karami. (2013). OWA Analysis for Ecological Capability 

Assessment in Watersheds. The 5th IRSA International Institute: Tourism 

and Sustainable Development, Bali, Indonesia. 

Butler, R.W.(2002). Ecotourism - Has it Achieved Maturity or Has the 

Bubble Burst, Pacific Rim Tourism  New Zealand, 256. 

Deng, H. (1999). Multi-Criteria Analysis with Fuzzy Pairwise 

Comparisons, International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 21, 

pp. 215-231. 

Eastman, J.R. (2012). IDRISI Selva Manual, IDRISI Tutorial. s.l. Clark 

University, Worcester. www.clarklabs.org 



 611 ... ا استفاده ازبررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا ب
 

 
 

Gray, N. (2003). Unpacking the baggage of ecotourism: nature, science 

and local participation. Great Lakes Geographer 9: 113-123. 

Jeong, J,S. (2016). A GIS-Supported Approach with AHP and OWA 

for Site Suitability Evaluation of Sustainable Rural Housings towards 

Ecotourism. International Journal of Fuzzy Systems and Advanced 

Applications 3: 54-61. 

Kumari, S., M.D, Behera & H.R. Tewari, (2010). Identification of 

potential ecotourism sites in West District, Sikkim using geospatial tools. 

Tropical Ecology 51(1): 75–85. 

Newsome, D., S.A. Moore & R.K. Dowling. (2002). Natural Area 

Tourism: Ecology, Impacts and Management. Channelview Publications, 

Sydney. 

Page, S.J. & R.K. Dowling. (2002). Themes in Tourism. Pearson 

Education Limited, Harlow. 

Ross, S. & G. Wall. (1999). Evaluating eco-tourism: the case of North 

Sulawesi, Indonesia. Tourism Management 20: 673-782. 

 Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill: 

New York. 

Wu, W. Zhang, X. Yang, Z. Qin, W. Wang, F. & C. Wang. (2015). 

Ecotourism Suitability and Zoning from the Tourist Perspective: a Nature 

Reserve Case study. Journal of Environment Studies 24(6): 2683-2697.


