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  چكیده

 و ملی طبیعی آثار جمله از ،تاریخی و فرهنگی طبیعی، هایجاذبه داشتن خاطر به و شده واقع ایالم استان شرقی جنوب در دهلران شهرستان
 این در .است گردشگری بخش عهتوس جهت فراوانی هایپتانسیل دارای قیر هایچشمه و خفاش غار گرم، آب هایچشمه نادر پدیده سه

 قضاوتی گیرینمونه روش از معیارها تعیین منظوربه گردید. استفاده  TOPSISو AHP هایروش از اکولوژیکی توان ارزیابی جهت تحقیق
 به شد. انجام فازی و نبولی منطق از استفاده با هانقشه از الیه هر سازیاستاندارد سپس و تعیین محدودیت 11 و معیار 16تعداد  شد. استفاده
 سرزمین ایناحیه مطلوبیت اساس بر و گذاریرویهم حاصل رستری الیه گردی،طبیعت کاربری برای توان درجه اساس بر بندیپهنه منظور

 که ددا نشان AHP روش از حاصل نتایج .به دست آمد دهلران شهرستان اکولوژیکی توان ارزیابی نقشهسرانجام  و شد تقسیم طبقه سه به
 هایرتبه موسیان بخش نهایت در و آبادزرین بخش شود.می دیدهبرای اکوتوریسم  باال توان با هاگونپلی میزان بیشترین مرکزی بخش در

 مساحت به توجه با که باشدمی امر این دهنده نشان هاالیه گذاریرویهم از حاصل نهایی نقشه از آمده بدست هایمساحت دارند. را بعدی
 TOPSIS روش در .هستند گردیطبیعت کاربری برای الزم تواندارای  مساحت %17 از بیش مربع( کیلومتر 6211 )حدود شهرستان کل
 ،نتیجه در آوردند. بدست را سوم تا اول هایرتبه امتیاز 131/1 با موسیان آن از پس و 241/1 با آباد زرین ،111/1 امتیاز با مرکزی بخش نیز

 باشد.می شده یاد هایروش از کدام هر صحت دهندهنشان که دارد مطابقت یکدیگر با روش دو از حاصل نتایج
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 سرآغاز
 توجه مورد اخیر هایدهه در آن از حفاظت لزوم و زیستمحیط
 .است گرفته قرار جهانی و المللیبین مجامع و افراد کلیه جدی

(Farokhian et al., 2015) سفر مقاصد ترینمهم از یکی 
 به رویکرد. (Movahed et al., 2014)است طبیعت گردشگران
 مورد مروزها طبیعت، در گردشگری الگوی عنوانبه اکوتوریسم

 هایفعالیت از مهمی بخش و گرفته قرار فراوانی توجه
 است داده اختصاص خود به دنیا در را گردشگری

(Courvisanos et al., 2006). کلی تعریف یک در اکوتوریسم 
 مسئولیت مبنای بر طبیعت توریسم گسترش از است عبارت
 .(Saberi et al., 2014) است زیستمحیط برابر در پذیری

 مناسب هایمکان به نیاز تفرجی، نیازهای افزون روز افزایش
 هامکان این تعیین کند.می آشکار را تفرجی هایفعالیت برای

 می  احتمال که است مختلفی منابع روی دقیق ارزیابی مستلزم
 گیرند قرار استفاده مورد تفرجی منبع یک عنوان به بتواند رود

(Mikaeili, 1996). گسترش گذشته لسا 01 طول در 
 و زیستیمحیط حفاظت به توجه بدون اغلب انبوه گردشگری

 راهبردهای امر این دالیل از یکی است. پذیرفته صورت فرهنگی
 باشدمی گردشگری پایدار اشکال گرفتن نادیده و مدت کوتاه

(McAdam, 1999). توریسم از شکلی عنوانبه اکوتوریسم 
 شناخته کندمی کمک وسعهت به هم و حفاظت به مه که پایدار
 از بسیاری نادرست ریزیبرنامه منظورهب متأسفانه ولی است، شده

 پیش خودتخریبی و ناپایداری سمت به اکوتوریستی هایمکان
 در تفرجی پتانسیل تعیین .(Tsaur & lin, 2006)روندمی

 ارتقا برای ابزاری عنوانبه تنها نه طبیعت به متکی گردشگری
 به بلکه شودمی تلقی بومی مردم اقتصادی و اجتماعی سطوح

 تجربه مدیریتی راهکار عنوانبه تفرج حفاظتی کارکردهای علت
 حفاظت زمینه طبیعی منابع هایعرصه در آن ریزیبرنامه شده،

 توسعه .(Laurance et al., 2005)کندمی مهیا نیز را آنها پویای
 توان ارزیابی سیستم یک نیازمند طبیعی مناطق در توریسم موفق

 شناسایی،(Iraji & hammami, 2015). است اکوتوریسم
 طبیعی منابع نیروی میزان و فضایی توزیع کیفی، و کمی ارزیابی
 است. ارزشمند مدیران و ریزانبرنامه برای گردشگری، هایمکان

 بهتر گیرانتصمیم مکان، یک توانایی میزان و شرایط دانستن با
 و زمین کاربری سازگاری محیط، توانایی مورد در توانست خواهند
 ,Priskin)کنند گیریتصمیم گردشگری اجرای در آن تأثیرات

 از گردشگری منابع ارزیابی در مختلفی محققان .(2001
 اند.جسته بهره معیاره چند تحلیل و تجزیه هایتکنیک

QiaoLifan (2008) شهر توابع از کوان فینگ در ایمطالعه در 
 حومه مناطق در توریسم توسعه برای مناسبی مدل ،چین زینیانگ
 مدل از تحقیق این در داد. ارائه هستند استفاده بال که شهری

AHP ایجاد شامل که پروژه هدف اول سطح در که کرد، استفاده 
 در و زینیانگ شهر کوان فینگ منطقه در گردشگری گسترش

 چشم اقتصادی، اکولوژیکی، اهمیت شامل که معیار 4 دوم سطح
 با منطقه که رسیدند نتیجه این به نهایت در .بود اجتماعی و زاندا

 ارزیابی در . است مناسب توریسم سعهوت برای %71 مقیاس
 به چین شرقی شمال در Yichun جنگلی منطقه منابع از جامعی
 و مراتبی سلسله تحلیل روش با گردشگری استقرار منظور

 نتایج شد. انتخاب بیارزشیا معیار 31 حدود دلفی پرسشنامه
 از بیشتری اهمیت طبیعی معیارهای که داد نشان تحقیق

 منطقه در (.Huang et al., 2006) اند داشته انسانی معیارهای
 ابتکاری و ساده روشی از استفاده با استرالیا غرب مرکزی ساحل
 60 بندیالویت و طبیعی منابع کمیت و کیفیت ارزیابی برای

 طبیعی، منابع بندیدسته به ابتدا محقق گردشگری، سایت
 هایزیرساخت و دسترسی ارزیابی انداز، چشم عوامل ارزیابی

 کند.می تلفیق باهم را آنها سپس پرداخته منطقه جهانگردی
 در هانقشه این و شد ارائه نقشه صورتبه منابع ارزیابی نتایج

 استرالیا غرب مرکزی ساحل منطقه برای ریزیبرنامه فرآیند
 Nyaupaneدیگر اینمونه در .(Priskin, 2001)شدند تفادهاس

 حفاظت ناحیه پروژه در تفضیلی ارزیابی و اکوتوریسم زمینه در
 پژوهش این در است. داده انجام را پژوهشی نپال ،آناپورنا شده
 بر غلبه برای مناسب و خور در رویکردی را اکوتوریسم که

 و منفی اثر ینکمتر اینکه فرض با سنتی یگردشگر مشکالت
 باشد داشته مذکور محیط و محلی جوامع برای سود بیشترین

 در (Schianctz, 2005) (Nyaupane,2004). دانندمی
 عنوان تحت ایمقاله در یگردشگر توسعه کنفرانس چهارمین
 در یگردشگر اثرات توریسم، برای مناسب ارزیابی شناسایی

 طبقه هفت در را یگرگردش ارزیابی ابزار و کرده بررسی را محیط
 نشان را شده ایجاد اثرات روابط نمودارهایی در و نموده معرفی

 (1997)  همکاران و Tsaur دیگر مشابه مطالعات در .است داده
 برای را جانبه چند فازی روش بوسیله خطر ارزیابی خود، مقاله در

 مطالعه این در وی است. داده انجام تایوان کشور در گردشگری
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 ارزیابی خطر های معیار دهی وزن برای مراتبی سلسله ندفرای از
 ایمقاله در Yun& Hua (2002) .است کرده استفاده جانبه چند
 (DSTD)دینامیکی سیستم از گردشگری توسعه روش از چین در

 تعیین برای وی همچنین است. کرده استفاده AHP روش و
 ای نمونه در .است کرده استفاده )خبرگان( دلفی روش از معیارها،

 0 وزن مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با مطالعات از دیگر
 جهانگردی، تسهیالت زیست، محیط منابع شامل اصلی معیار

 حاصل راکه پیرامونی هایجاذبه و محلی جوامع دسترسی،
 ملی پارك 36 و شد محاسبه بود مختلفی متخصصان با مشورت
 چهار، تا یک درجه از طح،س چهار به استرالیا در شده انتخاب

  (.Deng etal, 2002) شدند بندی درجه

 در TOPSIS و مراتبی سلسله تحلیل روش حاضر، تحقیق در
 درمنطقه جغرافیایی اطالعات سامانه های توانایی با تلفیق

 کاربری منظور به  و اکولوژیکی توان ارزیابی برای مطالعاتی
 اکولوژیکی توان ارزیابی است. شده برده بکار اکوتوریسم
 برای اساسی گامی اکوتوریسم کاربری برای دهلران شهرستان
 نظر از رود. می شمار به منطقه این در پایدار توسعه به دستیابی

 ملیطبیعی آثار تفرجگاهی و شناسیزیبایی و توریسم جلب
 عنوانبه بهار اوایل و زمستان پاییز، فصول در دهلران

 دوستداران و بازدیدکنندگان پذیرای تواندمی زیبا اندازیچشم
 پتانسیل تواندمی نظرمورد منطقه همچنین بگیرد. قرار طبیعت

 تمرکز صورت در و باشد داشته اقتصادی زمینه در باالیی بسیار
 توریستی و تفریحی نیازهای تأمین و آن داخل در هاتفرجگاه

 شکوفایی به و دوخت چشم مجموعه این روشن افق به توانمی
  نمود. کمک ملی و محلی قتصادا

 

 هاروش و مواد

 مربعکیلومتر 6211 مساحت با ایالم استان در  دهلران شهرستان
 شرقی طول°47 4׳ تا31°40׳ بین دریا سطح از m401 ارتفاع و

 از شمالی عرض °33 21׳ تا°32 1׳ بین و گرینویچ النهارنصف از
 هایامن به بخش سه دارای و است گرفته قرار استوا خط

 با شمال از شهرستان این باشد. می موسیان و مرکزی آباد،زرین
 221 طوله ب عراق کشور با جنوب از و آبدانان شهرستان
 خوزستان استان با شرق از و مهران شهرستان با غرب از کیلومتر،
 درجه و باشدمی گرمسیری هوای و آب دارای .است همسایه
 تابستان در و رسدمی صفر یرز به ندرت به زمستان در آن حرارت

 باشد.می دارا کشور در را حرارت درجه باالترین موارد بسیاری در
 در میلیمتر 201 از کمتر معموالً نواحی این در بارندگی میزان
 دائمی رودخانه دو دارای همچنین شهرستان این .باشدمی سال

 از .باشدمی فصلی رودخانه 0 و دویرج و میمه هاینام به
 ،(Capra aegagrus) بز و کل به توانمی منطقه وحشاتحی

 ursus) ایهقهو خرس ،(Ovis orientalis) میش و قوچ

arctos)، وحشی گربه (Felis silvestris)، برادر دو عقاب 
(Hieraeetus fasciatus) دلیجه و ((falcotinnunculus که 
 Gypaetus) هما نیز و شده حمایت پرندگان جمله از

barbatus)، باالبان (Falco cherrug)، بحری (Falco 

peregrinus) کرد ذکر را و... باشندمی خطر معرض در که. 
 فرهنگی، طبیعی، هایجاذبه داشتن خاطر به دهلران شهرستان

 گردشگری بخش توسعه جهت فراوانی هایپتانسیل از تاریخی
 دهلران شهرستان طبیعی جاذبه ترینمهم  .است برخوردار

 پدیده سه و هکتار 1411 مساحت با ملی طبیعی آثار عهمجمو
 همچنین ،قیر هایچشمه و خفاش غار گرم، آب هایچشمه نادر

 و ملک غارهای قالپیکه، غار جمله از طبیعی هایوجودجاذبه
 - تاریخی آثار و طبیعی هایشکارگاه آبطاف، آبشار کبوترالن،

 تپه مرادآباد، پهت جعفر، محمد تپه موسیان، تپه جمله از مذهبی
 باشدمی سامرا شهر هایویرانه شیاق، قلعه علیآباد، تپه خزینه،

(Ilam Province Environmental Protection Agency, 

1998). 

 
 ایران كشور در دهلران شهرستان موقعیت (:1) شكل
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 تحقیق هدف به توجه با معیارها انتخاب حاضر، تحقیق در
 گرفتن نظر در با همچنین و یگردطبیعت توان ارزیابی
 کارشناسی نظر و منابع مرور مطالعه، مورد منطقه هایویژگی

 معیارها تعیین منظوربه است. پذیرفته صورت محلی، متخصصان
 اساتید از گروهی اختیار در پرسشنامه صورتبه آنها از لیستی

 خبرگان گروه برای معیارها این .گرفت قرار کارشناسان و دانشگاه
 معیار با را خود مخالفت و موافقت تا شد فرستاده لفی()د

 بیان را آن جدید معیار معرفی صورت در و کنند اعالم پیشنهادی
 یا دار هدف گیرینمونه تحقیق این در گیرینمونه روش نمایند.

 دانش که است استوار فرض این بر روش این است. قضاوتی
 قابل پانل عضایا کردن دستچین برای جامعه درباره پژوهشگر

 تا 11 بین دلفی پانل تشکیل برای مناسب تعداد است. استفاده
 گرفته نظر در نفر 21پژوهش این در که است شده توصیه نفر 21

 گیریاندازه در اینکه به توجه با معیارها تعیین از پس است. شده
 رند،گیمی قرار استفاده مورد ها مقیاس از متنوعی دامنه معیارها،

 هایالیه در موجود هایارزش است الزم اساس ینهم بر
 هم با تناسب در و مقایسه قابل واحدهای به مختلف معیارهای

 هاینقشه از یک هر که است الزم منظور این به شوند. تبدیل
 از الیه هر سازیاستاندارد تحقیق این در گردند. استاندارد معیار

 با متناسب هایرنج در زیرفاکتورها بندیطبقه صورت به هانقشه
 معیاره چند هایمدل تلفیق با عمل این باشد.می معیار ماهیت

 مختلف سازمانهای استانداردهای گرفتن درنظر و ایران سرزمین
 از استفاده با و منطقه توپولوژی و اکولوژیکی شرایط همچنین و

 استانداردسازی منظوربه شد. انجام فازی و بولین منطق
 (1 تا 1) بایت مقیاس در فازی، منطق از فاکتور هاینقشه

 مطلوبیت باالتر عضویت مقدار بازه این در که است، شده استفاده
 دهد.می نشان را کمتر مطلوبیت ترپایین عضویت مقدار و بیشتر
 معیارها، آستانه مقادیر تعیین فاکتور هاینقشه نمودن فازی جهت

 از استفاده با جااین در که است، ضروری عضویت تابع شکل و نوع
 توابع مختلف انواع اند.شده تعیین منابع مرور و کارشناسی نظر

 افزاینده توابع شامل تحقیق این در شده گرفته بکار عضویت
 و خطی اشکال در متقارن و یکنواخت کاهنده یکنواخت،

 سازیکمی منظوربه استفاده مورد روش باشند.می ایذوزنقه
 بر خطی، مقیاس تبدیل روش ضویت(،ع )توابع فازی نمودارهای

 باشد.می گذاری مقیاس نقاط عنوانبه بیشینه و کمینه مقادیر پایه
 خطی مقیاس تبدیل روش از یکنواخت افزاینده عضویت توابع در
 است. شده استفاده ادامه در

(1) 

 
 

 است. شده فادهاست زیر رابطه مطابق  خطی مقیاس تبدیل روش از یکنواخت، کاهنده خطی توابع در
 

 

 باال: شده ارائه رابطه 2 در
Xi : استانداردسازی از بعد پیکسل ارزش 
RI : استانداردسازی از قبل پیکسل ارزش 

Rmin : فاکتور در کمینه مقدار 
Rmax : فاکتور در بیشینه مقدار 

Standardized-Range : در ) استانداردسازی تغییرات دامنه 
 باشد.می (1 بایت مقیاس

 ها(محدودیت و فاکتورها ) معیار هاینقشه استانداردسازی از پس
 استفاده با ارزیابی فرایند انجام بعد، مرحله آنها، هایوزن تعیین و
 چند در بخش این در که باشد.می ARC GIS  9.3افزار نرم از

 نهایتاً تا گیردمی صورت تلفیق و گذاریرویهم و عملیات مرحله
 گردد. استخراج نهایی نقشه

 

 ( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 ال توماس توسط بار اولین برای زوجی مقایسه بر مبتنی روش 
 مراتبی سلسله تحلیل فرایند متن در م1171 سال در ساعتی
 از یکی مراتبیسلسله تحلیل امروزه است. شده مطرح

 مسائل حل برای که باشدمی دهیوزن برای خوب هایتکنیک
 قدرتمند ابزاری روش این است. شده طراحی پیچیده دمعیاریچن
  معیاره چند مسائل کیفی و کمی بررسی برای پذیرانعطاف و

(2) 
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 مطالعه انجام مراحل (:2)شكل

 
 دوبهدو مقایسات اساس بر آن اصلی خصوصیت که باشدمی

 و متغیرها تداخلی اثر زوجی یساتمقا کارگیری به با است. هاالیه
 مجموع از تربیش است ممکن که یکدیگر روی بر هاشاخص

 ( ,Marciano شد ارزشیابی و سنجیده باشد هاآن انفرادی اثرات

 یکدیگر به نسبت فاکتورها اهمیت درجه مقایسه .(2003
 پیوسته، اینقطه 1 پایه مقیاس یک اساس بر نسبی( های)وزن

 بودن متقارن به توجه با است. شده انجام (1) لجدو با مطابق
 کافی آن باالیی مثلث کردن پر فقط زوجی مقایسه ماتریس

 یک با برابر خودش به عنصر هر ترجیح ماتریس این در است.
 قرار ماتریس قطر روی بر که اعدادی تمامی بنابراین است،

 .باشندمی یک برابر گیرندمی

 
 (Saaty, 1980)  زوجی مقایسه برای تاهمی درجه مقیاس (:1) جدول

 ارزش فواصل بین ترجیحات یكسان ترجیح مرجح كمی قوی ترجیح قوی خیلی ترجیح مرجح كامالً
 درجه 2،4،6،7 1 3 0 1 1

 
 هایویژگی به توجه با مرتبط معیارهای تمامی کردن لحاظ

 بنابراین نبود، پذیرامکان هاداده تمام به دسترسی عدم و منطقه
 آب، منابع از )فاصله محدودیت 11و معیار 16 منطقه سطح رد

 حداکثر آبراهه، و رودخانه از فاصله زمینی، زیر آب سفره سطح
 سال، ماه سردترین در دما حداقل سال، ماه گرمترین در دما

 شهری، مناطق از فاصله جغرافیایی، جهت شیب، پذیری،فرسایش

 گیری چند شاخصههدف: ارزیابی توان اكولوژیكی گردشگری با استفاده از تصمیم

 تعریف مدل مفهومی و شناسایی متغیرها

 های اطالعاتیتعریف الیه

 های اطالعاتیآماده سازی الیه

 هاتوابع مورد استفاده در تولید الیه

 هایهتعریف روش مناسب تلفیق و تركیب ال

 تلفیق معیارهای سطح سوم )فاكتورها( با یكدیگر

 ها( با یكدیگرتلفیق معیارهای سطح دوم)محیط

 نقشه نهایی حاصل از تركیب

 بندیهای با توان اكوتوریسم و طبقهمشخص شدن مكان
 آنها
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 از فاصله ارتباطی، هایراه از فاصله روستایی، مناطق از فاصله
 هایگونه مدیریت، تحت مناطق از فاصله کشاورزی، اراضی
 از فاصله ،طبیعی اندازهایچشم و هاجاذبه از فاصله گیاهی،
 اکولوژیک توان ارزیابی منظوربه ،مذهبی( و تاریخی هایجاذبه

 کننده مشخص مراتبی سلسله ساختار اند.شده معرفی اکوتوریسم
 در است. شده داده نمایش (3) شکل در هاعاملزیر و هاعامل

 فاکتورها( )زیر ایکننده محدود عامل فاکتورها از تعدادی
 در اکوتوریستی هایفعالیت از ناشی منفی اثرات کاهش منظوربه

 اهمیت کمترین دارای هامحدودیت و است شده گرفته نظر
 ورود با ناسازگاری، ضریب و نهایی وزن محاسبه هستند.

 محیط این در ،Expert Choice افزار نرم به نسبی هاینوز
 است. پذیرفته صورت

 
 اكوتوریسم كاربری برای اكولوژیک توان ارزیابی مراتبی سلسله ساختار (:3) شكل

 

 ارزیابی توان اكولوژیكی جهت اكوتوریسم

 فیزیكی اقلیم و آب

 فیزیكی زمین ساخت

 اجتماعی -یاقتصاد

 بیولوژیكی

 فرهنگی

 حداکثر درجه حرارت در گرمترین ماه سال

 حداقل درجه حرارت در سردترین ماه سال

 سطح آب زیرزمینی

 فاصله از منابع آب ) چشمه، چاه(

 هاها و آبراههفاصله از رودخانه

 فرسایش خاك

 شیب

 جهت

 فاصله از شهر

 فاصله از روستا

 شاورزیفاصله از اراضی ك

 فاصله از راه ارتباطی

 فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان

 های گیاهی موجود در منطقهانواع تیپ

 جاذبه های تاریخی و باستانی و مذهبی

 های طبیعیچشم اندازها و جاذبه
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 TOPSIS آلایده حد به نزدیكی روش

 Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution روش TOPSIS قوی گیریتصمیم روش یک 
 ارائه هوانگ و یونگ توسط بار اولین برای که است تکنیکی و

 آلایده حد به شباهت اساس بر هاگزینه روش این در شد.
 حد به گزینه یک چه هر که ترتیب بدین شوند.می بندیرتبه
 بیشتری بهرت باشد دورتر آلایده ضد از و ترنزدیک آلایده
 این در است. محور فاصله روش یک TOPSIS روش .گیردمی

 و گیرندمی قرار ارزیابی مورد شاخص n وسیلهبه گزینه m روش
 m شامل  هندسی سیستم یک عنوان به توانمی را مساله هر

 عالوه روش این در گرفت. نظر در بعدی n فضای یک در نقطه

 فاصله آل، ایده نقطه زا  گزینه یک فاصله گرفتن نظر در بر
 گزینه یعنی شود.می گرفته نظر در هم منفی آل ایده نقطه از آن

 عین در و بوده آلایده جواب از فاصله کمترین دارای باید انتخابی

 الگوریتم باشد. منفی آلایده جواب از فاصله دورترین دارای حال
 : است زیر صورت به مسئله حل

 مااتریس  یاک  باه  لیدسای اق نارم  کماک  باا  را D ماتریس -1
 دارد. نامDN آمده بدست ماتریس شد. تبدیل مقیاسبی

(3) 
n),...,(j       ,     

rΣ

r
r

ij

m

i

ij

ij  1
2

1

2

1
















 

   گردید: تولید موزون مقیاس بی ماتریس -2

(4) 
nnD WNV  

 از قطری ماتریس یک W و موزون مقیاسبی ماتریس آن در که
   باشد.می هاشاخص برای آمده دست به هایوزن

Ai)( مثبت آلایده حلراه ادامه در -3

 منفای  آلایده حلراه و 

)(Ai

 شد: مشخص  

    n,...,,i  )Jj (minV , )Jj Vmax(A
ji ji

i
2121  مثبت آلایده گزینه  

    m,...,,i  )Jj Vmax( , )Jj Vmin(A
ji

i
 ji

i
2121  منفی آلایده گزینه  

 هاشاخص مثبت عناصر ازاء به{ که طوریه ب   n..., , ,J 211         )V,...,V,(VA ni

  21 

)V,...,V,(VA ni

  21               n..., , ,J 212  هاشاخص منفی عناصر ازاء }به 

 حال راه ازاء باه  اقلیدسای  نارم  اساس بر فاصله اندازه سپس -4
 حلراه ازاء به را اندازه همین و مثبت گزینه و منفی آلایده
  آمد: بدست زیر صورتبه منفی گزینه و مثبت آلایده
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     گردید: محاسبه (0)رابطه از الایده حلراه به iA نسبی نزدیکی
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 چنانچه ii AA ،آنگاه باشد 

id 1وiC  و شاود مای 

 کااه صااورتی در ii AA،آنگاااه باشااد 

id و iC 
 باشد، نزدیکتر آلایده حلراه به iA گزینه هر بنابراین شد، خواهد
  بود. خواهد نزدیکتر یک به آن iC مقدار

 اسااس  بار  و گرفات  انجام لهمرح این در هاگزینه بندیرتبه – 0
 بیشاترین  اساس بر را موجود هایگزینه توانمی iC نزولی ترتیب

 ( ;Dodangeh etal. ,2010نمااود بناادیرتبااه اهمیاات

Dagdeviren et al., 2009; Onut& Soner, 2008; 

(Mahmoodzadeh et al., 2007  
 

 هایافته
 دهلاران  شهرساتان  اکولاوژیکی  تاوان  و پتانسیل تعیین منظوربه

 جغرافیاایی  هاای جهات  و شایب  دریاا،  سطح از ارتفاع هاینقشه
 میازان  منحنای  خطاوط  شاد.  تولید  Arc GIS 9.3برنامه تحت
 اختیار در را مطالعه مورد منطقه ارتفاعی نوسانات توپوگرافی نقشه

 رقاومی  مدل براساس ارتفاعی طبقات نقشه تهیه با اما گذارندمی
 ساریعتر  و آساانتر  را ارتفاع هایننوسا توانمی ((DEM ارتفاعی

 داد. تشخیص
 

 AHP مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از حاصل نتایج
 هایعامل بندی)رتبه چهارم سطح معیارهای وزن محاسبه از بعد 

 و ساوم  ساطح  معیارهای زوجی مقایسه ماتریس ها(،نقشه درونی
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 گردیاد.  مشاخص  یکادیگر  باه  نسبت هاالیه وزن و تشکیل دوم
 متخصصاین  نظر با معیارها مانند نیز ها()محیط اصلی رهایفاکتو
 افازار نارم  در معیارها وزن شدن مشخص از پس شدند. دهیوزن

Expert choice، هامحیط و هاالیه ارجحیت لحاظ به بندیرتبه 
 فرایناد  حساسایت  تحلیال  نمودار شد. مشخص یکدیگر به نسبت

 محایط  کاه  داد ننشاا  دهلران شهرستان اکولوژیک توان ارزیابی
 تغییارات  و باشدمی پژوهش این در عامل تأثیرگذارترین فرهنگی

 دنباال  باه  کاار  نتیجاه  در را زیادی تغییرات محیط این در اندك
 باه  11/1 باا  برابار  ناسازگاری نرخ پژوهش این در داشت. خواهد
 تحلیال  و تجزیه صحت و دقت دهنده نشان که است آمده دست
 اکوتوریسام  توان ارزیابی منظوربه طمینانا قابل خروجی و هاداده

 آمده بدست وزن ( 3 و 2 ) هایجدول در  است. گردی( )طبیعت

 نهااایی وزن و محیطای  فاکتورهاای  زوجاای مقایساه  مااتریس  از
 است. شده آورده معیارها

 

 زوجی مقایسه ماتریس از آمده بدست وزن (:2)جدول

 محیطی فاكتورهای
 وزن )محیط( معیار
 213/1 آب و اقلیم فیزیکی

 111/1 ساخت زمین فیزیکی

 360/1 اجتماعی – اقتصادی

 117/1 بیولوژیک

 223/1 فرهنگی

 

 

 هامحیط زوجی مقایسه ماتریس از آمده بدست هایوزن (:3)جدول
 وزن معیار محیط

ی
یك

یز
ف

 
یم

اقل
 و 

ب
آ

 

 321/1 سال ماه گرمترین در حرارت درجه حداکثر

 111/1 سال ماه سردترین در حرارت درجه حداقل

 110/1 زیرزمینی آب سطح

 170/1 چاه( چشمه، ) آب منابع از فاصله

 321/1 هاآبراهه و هارودخانه از فاصله

ی
یك

یز
ف

 

ن
می

ز
 

ت
اخ

س
 

 276/1 خاك فرسایش

 011/1 شیب

 143/1 جهت

ی
یك

وژ
ول

بی
 

 101/1 سازمان مدیریت تحت مناطق از فاصله

 201/1 منطقه در موجود گیاهی هایتیپ انواع

ی
اد

ص
اقت

- ی
اع

تم
اج

 

 211/1 شهر از فاصله

 161/1 روستا از فاصله

 110/1 کشاورزی اراضی از فاصله

 461/1 ارتباطی راه از فاصله

ی
نگ

ره
ف

 

 011/1 مذهبی و باستانی و تاریخی هایجاذبه

 011/1 طبیعی هایجاذبه و اندازها چشم

 

 

 و توان درجه اساس بر عهمطال مورد منطقه بندیپهنه

 نهایی نقشه استخراج
 وزن آوردنبدست و اصلی فاکتورهای شدن مشخص از پس 

 شد. آغاز هانقشه تهیه کار Expert choice افزارنرم در معیارها
 برای شوند. فازی هانقشه باید معیار، هاینقشه سازیآماده از بعد
  Matlab فزارانرم  وارد باید  GIS   محیط از  هانقشه   کار این

 شد. استفاده Raster to asci از منظور این به که شدندمی
Ecological capability evaluation tourism =[Max 

tempreture hot season*0.320]+[ Min tempreture 

cold season*0.079]+[Grand water*0.095]+[Source 

of water-spring 

well*0.185]+[River*0.320]+[Erosion*0.286]+[Slo

pe*0.571]+[Aspect*0.143]+[City*0.277]+[Rural*0

.160]+[Agriculture*0.095]+[Road*0.467]+[Distanc

e of protected area*0.750]+[Species of 
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flora*0.250]+[Heritage–Religius-Historic* 

0.500]+[Natural landscape*0.500] 
  

 مجدداً و شده فازی Matlab محیط در هانقشه مرحله این از بعد
 سپس شوند. وارد ArcGIS به Raster to ascii توسط
 هاینقشه صورتبه آن نتایج و شد انجام هاالیه گذاریرویهم
 )معیارها تولیدی هاینقشه بایستیمی ارزیابی جهت گردید. آماده

 ArcGIS افزارنرم در وزنی گذاریرویهم روش به ها(الیه یا
 مناسب مناطق افزارنرم بندیرتبه گرفتن نظر در اب و شدند تلفیق

 که است، هامحیط هایالیه تلفیق بعد مرحله گردید. مشخص
 مناطق میان از ارجح مناطق و گذاریهم روی معیارها همانند
 براساس منطقه بندیپهنه منظوربه گردید. جدا مستعد و مناسب

 هر از حاصله رستری الیه گردی،طبیعت کاربری برای توان درجه
 و شد بندیطبقه رستری نقشه سپس و شدند گذاریرویهم محیط

 سه به (4) جدول مطابق سرزمین، ایناحیه مطلوبیت اساس بر
 اکولوژیکی توان ارزیابی نقشه نهایت در و شد تقسیم طبقه

 این در که است ذکر شایان (.4شد)شکل تهیه دهلران شهرستان

 سه شامل که را گزینه سه همنطق زیاد وسعت دلیل به پژوهش
 و مرکزی بخش آباد،زرین بخش هاینام به شهرستان بخش
 نظر در A3وA1، A2 عنوان به ترتیب به باشدمی موسیان بخش
 بخشی که گرفته صورت دلیل این به بندیتقسیم این ایم.گرفته

 دارد اکوتوریسم برای هابخش سایر به نسبت باالتری توان که
 و مدیریت برای تمرکز ترتیب دینب تا گردد مشخص
 شود. انجام بخش این در گذاریسرمایه

 

 ایناحیه مطلوبیت اساس بر هازون بندیطبقه (:4)جدول

 سرزمین
 توان وزن مطلوبیت میانگین طبقه

 ضعیف 04/1 – 13/1 1

 متوسط 66/1 – 04/1 2

 باال 74/1 – 66/1 3

 

 

 
 دهلران شهرستان لوژیكیاكو توان ارزیابی نهایی نقشه (:4)شكل

 

 TOPSIS روش از حاصل نتایج

 بخاش  ساه  TOPSIS پرسشانامه  از استفاده با پژوهش این در 
 هر به و مقایسه اکوتوریسم جهت شده ذکر معیار 16 با شهرستان

 تعاداد  گرفت. تعلق 1 تا 1 بین عددی فاکتور هر مقابل در بخش

 باه  نتاایج  و گشات  توزیاع  دلفی اعضای بین پرسشنامه عدد 21
 شاده  آورده CL و -D+، D ، 0 جادول  درشاد.  ایجاد زیر صورت
 بنادی رتباه  تاوان مای  هاا، CL مقاادیر  به توجه با بنابراین است.
 باشد.می A2>A1>A3 صورت به را هاگزینه
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 TOPSIS روش در موزون شده مقیاسبی ماتریس (:5) جدول

 
 TOPSIS روش از استفاده با بندیرتبه (:۶) جدول

 گزینه +CL D- D بندیرتبه
2 241/1 111/1 241/1 A1 

1 111/1 314/1 121/1 A2 

3 131/1 111/1 310/1 A3 

 
 746/1 هاپیکسل مطلوبیت میزان بیشترین توان رزیابیا نقشه در

 میزان کمترین و گردی(طبیعت برای هاپیکسل ترین)مطلوب
 برای محدودیت دارای های)پیکسل 136/1 آنها مطلوبیت

 بصورت هاپیکسل سایر مطلوبیت میزان است. گردی(طبیعت
 هر بیتمطلو میزان اند.شده گسترده مقدار دو این بین فازی اعداد

 نیز و پیکسل آن در فاکتورها مطلوبیت میزان دهندهنشان پیکسل
 هایمساحت باشد.می آنها به شده داده اختصاص هایوزن

 نشان هاالیه گذاریرویهم از حاصل نهایی نقشه از آمده بدست
 )حدود شهرستان کل مساحت به توجه با که است امر این دهنده
 برای الزم توان مساحت، %17 از بیش مربع( کیلومتر 6211

  (7و 1) هایجدول در باشد.می دارا را گردیطبیعت کاربری
 آورده تفصیل به بخش هر اکولوژیکی توان به مربوط مساحت

  است. شده

 

 اكوتوریسم كاربری توسعه توان واجد مناطق مساحت (:۷جدول)
 كل مساحت )از درصد مربعمتر به مساحت هكتار به مساحت منطقه توان

 شهرستان(
 %41 2011314334 4334/201131 )باال( 1

 %30 11/2211273111 311111/221127 )متوسط( 2

 %24 73/1717106724 672473/171710 )ضعیف( 3

 
 بیشترین مرکزی بخش در شد، داده نمایش (4شکل) در که همانطور

 در و آبادزرین بخش سپس شود.می دیده باال توان با هاگونپلی میزان
 نتایج بررسی با باشند.می دارا را بعدی هایرتبه موسیان بخش نهایت
 شد: حاصل ترتیببه زیر نتایج GIS محیط در گذاریرویهم از حاصل
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 بدست بخش هر هایتوان به مربوط مساحت : (۸) جدول

 ArcGISافزارنرم در آمده

 مربع متر به مساحت توان بخش

 مرکزی

 111420611 ضعیف

 701134114 توسطم

 400164 باال

 موسیان

 1011012273 ضعیف

 144111101 متوسط

 114172 باال

 آبادزرین

 271161637 ضعیف

 614226112 متوسط

 437314 باال

 
 2 گزینه که بود صورت این به نتایج نیز TOPSIS تکنیک در

 1 گزینه و امتیاز بیشترین 111/1 امتیاز با مرکزی بخش یعنی
 بخش یعنی 3 گزینه آن از پس و 241/1 با آباد زرین بخش نییع

 این آودند. بدست را سوم تا اول هایرتبه امتیاز 131/1 با موسیان
 منظوربه بیشتری بالقوه توان مرکزی بخش که معناست بدین

 دارد. هابخش سایر به نسبت گردشگری کاربری برقراری
 مورد روش دو از لحاص نتایج که شودمی گیرینتیجه درنهایت
 هر دقت و صحت دهندهنشان که دارد مطابقت یکدیگر با استفاده

 باشد.می شده یاد هایروش از کدام

 

 گیری نتیجه و ثحب
 را اکوتوریسام  توساعه  در محیطای زیست پایداری تحقیق این در

 در بایاد  اکوتوریساتی  هایفعالیت شد. گرفته درنظر بنیادی اصلی
 را کااربری  این توسعه اکولوژیکی توان که ندیاب توسعه هاییپهنه

 متدلوژی عنوانبه اکولوژیکی توان ارزیابی نتیجه در باشند، داشته
 و منطقاه  موجاود  شارایط  طباق  شاد.  اختیاار  تحقیاق  این اصلی

 معیارهااای خبرگااان گااروه توسااط شااده تکمیاال هااایپرشاانامه
 و داشاتند  را تااثیر  بیشاترین 360/1وزن باا  اجتماعی – اقتصادی

 وزن باا  ساازمان  مادیریت  تحات  منااطق  از فاصله زیرمعیارهای
 011/1 وزن باا  ماذهبی  و باساتانی  و تاریخی هایجاذبه ،101/1

 بیشااترین011/1وزن بااا طبیعاای هااایجاذبااه و اناادازها وچشاام
 و رساتری  نقشاه  کماک  با داشت. ارزیابی فرایند در را اثرگذاری
 روش رد کاه  شاد  مشاخص  سرزمین ایناحیه مطلوبیت براساس

AHP بودناد  دارا را اول رتباه  مرکزی بخش در مستعد هایپهنه 
 نتاایج  طبق گرفتند. قرار آباد زرین بخش و موسیان بخش سپس

 بخاش  در بیشاتر  مساتعد  هاای پهناه  TOPSIS روش از حاصله
 آبااد  زریان  بخاش  آن از بعد و اندشده پراکنده شهرستان مرکزی

 از %17 حادود  تحقیاق،  هاییافته براساس گرفتند. قرار وموسیان
 کاه  هساتند  اکوتوریسام  مساتعد  دهلاران  شهرساتان  هاای پهنه
 اکوتوریسام  توساعه  در شهرساتان  این باالی ظرفیت دهندهنشان
 کنناده  بیاان  کاه  باشدمی هم مشابه روش دو هر در نتایج است.

 باشد.می شده یاد هایروش از کدام هر دقت و صحت
 و محکم مبانی داشتن دلیلبه شاخصه چند هایروش امروزه
 فراوانی کاربرد گیریتصمیم مختلف هایجنبه در استفاده قابلیت
 توان تعیین زمینه در روش این اخیر هایسال در است. یافته

 توجه با چندشاخصه هایروش در شود.می استفاده نیز اکولوژیکی
 و داده ارتقا را گیریتصمیم قدرت بندی،طبقه وسیع طیف

 از اعم هاهزینه کاهش جهت در شده حاصل تایجن با توانمی
 نمود. اعمال را مناسبی اقدامات زیستیمحیط و اقتصادی

QiaoLifan(2117) گیریتصمیم روش کندمی بیان نیز 
 زمان و هزینه دادن کاهش منظوربه را زیادی پتانسیل چندمعیاره

 و باشدمی دارا فضایی، هایگیریتصمیم در دقت بردن باال
 تعیین در فضایی مسائل حل برای را مناسبی چارچوب تواندمی

 گیریتصمیم فرآیند مسلم طوربه .بیاورد اکولوژیکی توان
 برای شده طراحی هایسیستم ترینجامع از یکی چندمعیاره

 امکان تکنیک این زیرا است چندگانه معیارهای با گیریتصمیم
 نظر در امکان همچنین و کندمی فراهم را مسأله کردن فرموله
 در .دارد مسأله در را کیفی و کمی مختلف هایشاخص گرفتن

 شدند. تهیه نقشه صورت به GIS محیط در هاداده تحقیق این
 با تواند می براحتی که ابزاری بعنوان مکانی اطالعات سیستم

 تحلیل و تجزیه مورد را آنها و کرده کار داده از انبوه حجم این
 گیریتصمیم روش با تلفیق منظوربه بمناس بستری دهد، قرار

 حل مورد در گیریمنظورتصمیم به لذا رسد.می نظر به چندمعیاره
 چند گیریتصمیم پارچه یک مدل ز ا استفاده  فضایی مسائل
 این در که چرا باشد داشته باالیی کارآیی تواندمی GISبا معیاره
 یریگتصمیم راهبرد از استفاده با توانمی یکسو از روش

 موثر معیارهای گرفتن درنظر برای را مدونی چارچوب چندمعیاره،
 از انبوهی حجم معیارها این به دهیارزش و فضایی مسائل بر

 با دیگر سوی از و کرد فراهم را معیارها این به مربوط هایداده
 قرار تحلیل و تجزیه موردGIS  چون قدرتمندی تحلیلگر ابزار
 تحقیق این هاییافته .کرد اتخاذ را هاتصمیم ترینمناسب و داده

 توان به کمک  الگوسازی در جغرافیایی اطالعات سیستم توانایی
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 با فیزیکی و اکولوژیکی عوامل ترکیب و اکوتوریسم سنجی
 است. داده نشان را فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی معیارهای

 آوری جمع را اطالعات از مختلف نوع سه توانمی GIS کمکبه
 و گردشگری استفاده هاینقشه گردشگری، منابع هاینقشه :کرد

 همکاران و Huang نظر طبق گردشگری توان هاینقشه
 و تجزیه را منابع کندمی کمک نفعان ذی به امر این (2006)

 ایجاد برای منطقه یک توانایی تعیین نتیجه در کنند. تحلیل
 بمناس هایمکان شناسایی و گردشگری خدمات و محصوالت

 کند.می کمک مدیران و ریزانبرنامه به گردشگری برای
 و مدیریت معرض در که گردشگری برنامه هایگزینه همچنین

 شواهد براساس شود.می ارزیابی قراردارند ضعیف تصمیمات
 همکاران و Millar که طورهمان و مقاله این در شده بررسی

 کردن فراهم در قدرتمند ابزار یک GIS اند،گفته (1994)
 پایدار، گردشگری ریزیبرنامه در گیریتصمیم برای اطالعات
 هابازدیدکننده و محلی نیازهای براساس منابع، یکپارچه مدیریت

 رشد کاتالیزور عنوان به گردشگری شدن شناخته با باشد.می
 رقومی، هاینقشه داشتن اختیار در با نیز GIS اقتصادی،

 ابزاری عنوان به توانندمی یمیدان مشاهدات و آماری هایداده
 پیش از بیش اقتصادی و زیستیمحیط توسعه گیریتصمیم برای
 هایتکنولوژی و GIS در پیشرفت گیرد. قرار استفاده مورد

 اطالعات، کردن استفاده قابل و دادن قرار دسترس در با مرتبط
 شود.می گردشگری ریزیبرنامه در گیریتصمیم ارتقای موجب
 هاای پتانسایل  از عرصاه  این که است آن مؤید بررسی این نتایج
 برخاوردار  اکوتوریسام  و تفرجای  هایفعالیت توسعه جهت خوبی
 ایان  در مادیریتی  هاای طارح  اجارای  باا  گرددمی پیشنهاد است.

 ویاژه  باه  عماومی  افکاار  تناویر  و سازیفرهنگ با همراه منطقه
 رها  صایانت  باه  نسبت منطقه این در محلی جوامع توانمندسازی

 همچناین  پاذیرد.  انجاام  جادی  اقادامات  منطقاه  ایان  بهتار  چه
 منظور به حفاظت و اکوتوریسم بین تعادل ایجاد برای پیشنهاداتی

 شرح به اکوتوریسم توسعه نتیجه در منطقه به آسیب از جلوگیری
 شد: ارائه ذیل

 بهبود هدف با منطقه در اقتصادی هایفعالیت تقویت تداوم -1
 لی.مح جوامع معیشتی شرایط

 نتایج بر مبتنی منطقه اکوتوریسم توسعه هایطرح اجرای -2
 اکولوژیکی. توان ارزیابی مطالعات

 توسعه منظور به را مواردی ذیربط مسئولین است شایسته
 بر مشتمل طبیعی مناطق از صیانت حال عین در و اکوتوریسم

 نمایند: اعمال ذیل اقدامات
 طبیعت گریگردش هایطرح ارائه و مشترك مطالعات اجرای -1

 کل ادارات بین مشترك هایکارگروه طریق از منطقه در
 اداره و خوزستان استان زیست محیط حفاظت طبیعی منابع
 به  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل

  منطقه. گردشگری توسعه زمینه در مسئول دستگاه مثابه
 گردشگری. راهنمای و مدیریت های دوره تدریس و ایجاد -2

 توسااعه محیطاای زیساات اثاارات ارزیااابی مطالعااات انجااام -3
 زیساتی  شناسانامه  تهیاه  و مطالعااتی  منطقاه  بر اکوتوریسم

 منطقه.

 و منطقاه  طبیعای  هاای جاذباه  معرفی جهت تبلیغات افزایش -4
 بخاش  در گاذاری سارمایه  زمینه در خصوصی بخش ترغیب

 حفاظت مسئول هایدستگاه نظارت تحت منطقه گردشگری
 اساسای  قاانون  44 اصال  شادن  اجرائای  و یطبیعا  منابع از

  ایران. اسالمی جمهوری
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