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 چکیده

ترین گردشگری در دنیا یکی از مهم ،امروزه .شودمحسوب می های اقتصاد یک کشورپویاترین بخش و یکی ازبزرگ  یگردشگری صنعت
ها برای تعیین توان کاربری گردشگری و پس از شناسایی شاخص ،این پژوهش در .ها استملت ها برای معرفی فرهنگ به سایرابزار دولت

روش  به همراه PROMETHEEهای علمی استفاده شده در این پژوهشها شد. روشبندی شاخصاولویتاقدام به آن ها، سازی نرمال

AHP  و روشANP افزار نرمها در برای وزن دهی به شاخصExpert choice  وSuper Decision هر یک از بوده است .
سامانه ها در محیط گذاری نقشهارایه دادند و در نهایت با واردکردن نتایج و روی همتوجه به رویکرد خود رتبه بندی متفاوتی را  باها روش

 ،PROMETHEEروش در که  دادنتایج این مطالعه نشان  نقشه نهایی توان گردشگری منطقه تهیه شد. ،(GIS)اطالعات جغرافیایی 

شاخص شیب  ANPروش بود در حالی که در جغرافیایی در اولویت سومجهت  ،شاخص ارتفاع در اولویت دوم ،شاخص شیب در اولویت اول
 روشها به شاخصدهی نتایج وزنبود. شاخص جهت جغرافیایی در اولویت سوم  و شاخص پوشش گیاهی در اولویت دوم ،در اولویت اول

AHP  11برای گردشگری گسترده درحدود  .دهندبه خود اختصاص میتراکم پوشش گیاهی  و سپس شیبرا بیشترین وزن نشان داد که 
درصد از  62برای گردشگری متمرکز  است حال آنکه درصد از منطقه دارای توان مطلوب 2 و درصد از منطقه دارای توان بسیار مطلوب

ل از مطالعه توان نامطلوب است. نتایج حاصدارای درصد  1 درصد از منطقه دارای توان مطلوب و 33 ،منطقه دارای توان بسیار مطلوب
ریزی منطقی در توان از طریق برنامهو می استبرای توسعه گردشگری  توان بالقوهصورت گرفته حاکی از آن است که این محدوده دارای 

 فراهم نمود. توسعه هر چه بیشتر گردشگری منطقه راامکان  ،راستای گردشگری پایدار
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 سرآغاز 

، المللیآمایش شامل بینهای ارچوب طرحچدر  امروزه گردشگری
های و محلی به عنوان یکی از ابزارها و مولفهای منطقه ،ملی

رود می به شمارای تمرکززدایی و تعادل منطقه، مهم توسعه
گردشگری عبارت است از مسافرت  (.1312 ،همکاران و )اتابک

مبتنی بر اصول پایداری به نواحی طبیعی به منظور  مسئوالنه و
ای بهره گیری معنوی و ارضای نیازهای روحی و روانی به گونه

مردم های ام به نظام ارزشکه با شناخت وکسب آگاهی و احتر
محلی توام باشد و به محافظت از نواحی طبیعی و ارتقای رفاه 

روی  .(1311 ،همکاران )حسینی وکند می جامعه میزبان کمک
آوردن انبوه مردم در روزهای تعطیلی از شهرهای پر ازدحام به 

و مناطق حفاظت شده نشان دهنده این است که مردم ها پارک
های در طلب گذراندن فراغت و تفریحاتی هستند که محیط 

)ایرجی و  شهری به هیچ وجه قادر به تامین آنها نمی باشند
(. گردشگری از جمله فعالیت هایی است که 1312، همامی

ه قابلیت باالیی جهت تاثیر گذاری بر افراد برای گرایش آنان ب
، )داوود خانی و همکاران کار آفرینانه استهای ایجاد فعالیت

 21(. صنعت گردشگری ایران از نظر اندازه در جایگاه 1311
جهان و از  11از نظرسهم خود در اقتصاد ملی در مقام  ،جهان

جهان قرار دارد. این صنعت در  122نظر میزان رشد در جایگاه 
درصدی را تجربه  0/3 رشد ساالنه 2211 تا 2221های سال

خواهد کرد که باالتر از متوسط جهانی است و در نتیجه تولید 
میلیارد  32/1ناخالص داخلی مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از 

خواهد  2211میلیارد دالر در سال  13/3به  2221دالر در سال 
(. گردشگری پایدار بر ایجاد 1311، رسید )کشوری و تیموری

های ه گردشگری از طریق رویکردها و سیاستتوازن در توسع
 ( ,Doddsنوین بخش خصوصی و دولتی در آینده تاکید دارد

که توان  هاییگسترش صنعت گردشگری در مکان (.2000
 تواند به عنوان ابزاری کارآمد درمی نهفته جذب گردشگری را

 ،جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به کارگرفته شود
وجود جاذبه یک عنصر الزم و نه کافی در جهت رشد و توسعه 

توسعه صنعت  ،زیرا .شودمی صنعت گردشگری محسوب
 ارایه ،منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده گردشگری در هر

خدمات و تسهیالت مورد نیاز گردشگران است. رشد و گسترش 
دارد که گردشگری منافع متعددی برای جوامع میزبان به همراه 

(. 1311، همکاران یکی از آنها منافع اقتصادی است )حبیبی و

برای بررسی اهداف مدیریت و ای نقطه ،منطقه حفاظت شده
دهنده با این مناطق نشان ،رودمی بندی مناطق به شمارطبقه
ها برگزیده و بسیار متنوعی از تنوع زیستگاههای ترین نمونهارزش

آفرینش های طبیعی و به عبارتی جلوه در شرایطها و رویشگاه
زیستی را محیطهای هستند که حفاظت از آنها مرکزیت فعالیت

(. اهمیت ارزیابی 1312، مهر و همکاراندهد )حسنیمی تشکیل
توان اکولوژیک سرزمین تا به آنجا است که چنانچه سرزمین 

ه بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای اجرای آن طرح باشد ن
بلکه ، گرددمنطقه نمیزیست محیطتنها سبب بهبود وضعیت 

 ,Aurger)تخریب بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد 

نادرستی نوع استفاده از سرزمین بدین معنی است که از  (.2000
مثال  ،شودآب به اندازه توان یا پتانسیل آن استفاده نمی زمین و

های گیرد که توان تولید فرآوردهمی در زمینی کشاورزی صورت
پذیرد می کشاورزی ندارد و یا در دامنه کوهی مرتع داری انجام

، )ثروتی و اسالمی فرد که توان تولیدی برای این کار نیست
(. سامانه اطالعات جغرافیایی ابزاری مناسب برای تعیین 1311
مناسب تسهیالت تفرجی است که امکان تحلیل های محل

دهد ها میامل متعدد را برای یافتن بهترین مکانهمزمان عو
Geneletti & Duren, 2008).)  فرایند تحلیل سلسله مراتبی

تصمیم گیری چند معیاره است که استفاده از های یکی از روش
همزمان آن با سامانه اطالعات جغرافیایی برای تعیین مناسب 

، همکاران )جوزی وشود می ترین مکان در موارد ارزیابی استفاده
در زمینه ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری  (.1313

که طوریه ب ،گردشگری مطالعات متنوعی صورت گرفته است
(Cetin & Sevik, 2016)  با هدف در ارزیابی توان گردشگری

استفاده  GIS(1)تعیین توان گردشگری پارک کوهستانی در محیط
. استدرصد  32کردند و نتیجه گرفتند که این پارک دارای توان 

های ل مهم در ارزیابی توان گردشگری تاثیر قضاوتیکی از مسای
برای  (Cetin, 2015) .کارشناسان در تعیین توان منطقه است

 AHPارزیابی توان گردشگری منطقه حفاظت شده از تکنیک 
که معیارهای شیب و تراکم  و نتایج نشان داد استفاده کردند

پوشش گیاهی مهم ترین معیارها در تعیین توان گردشگری به 
ای در مطالعه  (Duzgunes & Demirel, 2014)روند.می شمار

تعیین پتانسیل گردشگری )پارک ملی ترابزون »تحت عنوان 
مورد بررسی قرار دادند.  «ترکیه( با توجه به ارزش حفاظت از آن

در نهایت به این نتیجه رسیدند این منطقه واجد شرایط برای 
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پس  (Almamun et al., 2012)برداری گردشگری است. بهره
هند با استفاده  Murshidabadاز تعیین توان گردشگری منطقه 

نتیجه گرفتند که گردشگری سهم قابل توجهی  GISاز محیط 
 (& Khwanruthaدی و اجتماعی دارد. در توسعه پایدار اقتصا

(Yuji, 2011  روشبرای ارزیابی پایداری گردشگری ازAHP و 
عنوان داشتند  ،استفاده کردند. آنان در این مقاله GISدر محیط 

 ،حفاظت ،پوشش گیاهی ،که مهم ترین پارامترها کاربری اراضی
فاصله از  ،فرهنگیهای مکان، شیب ،ارتفاع ،تنوع گونه ای

 باشد.می تعیین توان گردشگری برای دسترسیهای جاده
(Aleksandra, 2011)  در ارزیابی و مدلینگ حساسیت

زیستی گردشگری با هدف تعیین توان گردشگری پارک محیط
استفاده کرد و نتیجه گرفت که این  GISملی لهستان در محیط 

درصد منطقه مناسب برای تفرج گسترده و  11پارک دارای توان 
. جوزی و همکارانش برای استدرصد برای تفرج متمرکز  63

ارزیابی توان گردشگری منطقه حفاظت شده ورجین از تکنیک 
استفاده کردند و نتایج نشان داد که در  ارزیابی چندمعیاره مکانی

ی توسعه کاربری تفرج گسترده از منطقه برادرصد  22/13 حدود
درصد از منطقه نیز واجد  2/3دارای شرایط مناسب و حدود 

. حبیبی و استشرایط ایده آل جهت توسعه کاربری تفرج متمرکز 
ریزی برنامههمکارانش در تحقیقشان با عنوان ارزیابی توان و 

گلی آبیدار با توسعه پایدار گردشگری نمونه موردی پارک جن
درصد از  6نتایج مطالعه بیانگر آن بود که GIS استفاده از

درصد از  21 ،توان تفرج متمرکز طبقه یک، مساحت منطقه
درصد مساحت  32، 2مساحت منطقه توان تفرج متمرکز طبقه 

قدیری و ). استمنطقه دارای توان تفرج متمرکز طبقه یک 
توسعه گردشگری بیابان با  در ارزیابی توان و (1313، همکارانش

آن بر ابعاد  یرهدف تعیین توان و توسعه گردشگری بیابان و تاث
استفاده کردند و  GISدر محیط  اجتماعی و اقتصادی روستایی

نتیجه گرفتند که این منطقه دارای پتانسیل باالیی برای توسعه 
حبیبی و ). استگردشگری قومی و فرهنگی  گردشگری بیابان و

پس از تعیین توان گردشگری پارک ملی بمو  (1313، همکارانش
دادند.  ارایهراهکارهایی برای توسعه صنعت گردشگری 

در ارزیابی تناسب اراضی برای  (1310، نژاد و همکارانضیایی)
هدف تعیین توان گردشگری منطقه تنگ  کاربری گردشگری با
استفاده کردند و نتیجه گرفتند که  GISسونک بهمیی از 

 11/012هکتار از منطقه مناسب برای تفرج متمرکز و  21/133
، همکاران قدیمی و). استهکتار مناسب برای تفرج گسترده 

در ارزیابی توان گردشگری با هدف تعیین توان  (1312
 11و نتایج نشان داد که  استگردشگری در منطقه حفاظت شده 

 درصد درصد از منطقه مناسب گردشگری نیست. هدف از انجام
این پژوهش تعیین توان گردشگری منطقه حفاظت شده میش 

 پژوهش مورد استفاده در اینهای روش، استداغ 
PROMETHEE ،ANP و AHP باشد.می 

 

 هاموادوروش

 مطالعه  منطقه مورد
هکتار با موقعیت  21321منطقه حفاظت شده میش داغ با وسعت 

دقیقه عرض  01درجه و  31دقیقه تا  33درجه و  31جغرافیایی 
دقیقه طول  16درجه و  01دقیقه تا  21درجه و  03جغرافیایی و 

(. منطقه 1جغرافیایی در شمال غرب خوزستان قرار دارد شکل )
به منطقه حفاظت شده  1312حفاظت شده میش داغ از سال 

. این منطقه از توابع شهرستان شوش و در غرب شدتبدیل 
ب سوسنگرد قرار کیلومتری شمال غر 02رودخانه کرخه در 

تپه ماهوری و دشتی  ،منطقه کوهستانی ،گرفته است. این منطقه
 متر ارتفاع دارد و عالوه بر 222که نقاط مرتفع آن کمتر از  است

شود که برخی می دشتی نیز در منطقه به وفور یافتهای آن تپه
های کند )هر چند حرکت شنمی منطقه را تهدیدهای از قسمت

 درخت و بوته کاری و مالچ پاشی تا حدودی مهار روان به کمک
متر در سال میلی 222کمتر از شده است( این محدوده از بارندگی

گرم و خشک دارد منابع تامین آب منطقه  اقلیمبرخوردار است و 
 ،دهی کمی برخورد دارندمی است که عمدتا از آبچشمه دایچند 

 ،درختچه ها ،پوشش گیاهی منطقه فقیر و عمدتا از درختان
 ،مختلفیهای پستانداران گونه ،کم تراکمهای و علوفهها بوته

قابل مشاهده  منطقهانواع خفاش انواع پرندگان و خزندگان در 
 (.1313 ،است )کفاش و همکاران

 

 روش انجام پژوهش 
)شامل ای و بازدید میدانی این تحقیق باتکیه بر منابع کتابخانه

پرسشنامه( انجام شده است. بنابراین روش مصاحبه و تکمیل 
جامعه تحلیلی و پیمایشی است.  –تحقیق در این مقاله توصیفی

، نسبت به شناسایی آماری این پژوهش شامل کارشناسان است
ها با توجه به نوع مطالعات و نظرکارشناسان مرتبط با شاخص

 های دلفی اقدام شد.مطالعه در قالب پرسشنامه
 ورد مطالعه از طریق ری مـوان گردشگـر ارزیابی توامل موثر دـع
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 ان ـری استـنظران گردشگدی نظرکارشناسان و صاحبــجمع بن
 

 خوزستان مشخص شد.
 

 
 )منبع: نگارندگان((: موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1) شکل

 

پرسشنامه به نسبت  صورت تصادفی و استفاده ازنمونه برداری به 
 حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، حجم آماری بوده است

نمونه با احتساب ضریب  26( محاسبه شده است که تعداد 1)
جهت پایایی  ،درصد محاسبه شد 3درصد و خطای  12 اطمینان

از روش آلفای کرونباخ با رویکرد کلی پرسشنامه ها پرسشنامه

بود  12/2استفاده گردیدکه نتایج آن نشان دادکه میزان ضریب 
دهد. روش شناسی استفاده در می را نشانها که پایایی پرسشنامه

 ( است.2شکل )این پژوهش بر مبنای 
 

(1) 
𝑁 =

𝑁𝑡2𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑡2𝑝𝑞
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مطالعه (: فرایند روش کار به منظورتعیین توان گردشگری منطقه مورد2) شکل

 ارزیابی توان اکولوژیکی جهت تعیین کاربری گردشگری

 تعیین معیارها و زیرمعیارها

 معیارها تعیین وزن معیارها و زیر

 Super Decisionو expert choiceهای با استفاده از نرم افزار

 

 بررسی سازگاری قضاوت ها

 معیاره تصمیم گیری چند های با استفاده از روشها رتبه بندی شاخص

 

 یتعیین توان کاربر
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 PROMETHEE(2)روش 

و به عنوان یک روش کارا  MADMهای جز روش روش پرومته
به دنبال انتخاب  ترجیح و بی تفاوتیه و با استفاده از دو واژ

. این روش توسط دو استاد بلژیکی به نام ژان استبهترین گزینه 
 Brans&( شد ارایه 1112پیر برنز و برتراند مارسکال در دهه 

1985 ,Vincke(. کنون کاربردهای موفق زیادی در  تا
، انسانینیروی ریزی برنامه ،منابعریزی برنامه ،یابی صنعتیمکان

های جبرانی قرار این روش در زمره روش توریسم و غیره دارد.
 گزینه متناهی مواجه است. nگیرنده باگیرد. تصمیممی

گیری معرفی هایی را جهت تصمیمگیرنده شاخصتصمیم
 به طوری کهها برای شاخص( W) نماید در نظر گرفتن وزنمی

2013) et al., &Tavana (.  

است. این تفاوت  j در شاخصها بیانگر تفاوت اندازه گام اول:

 fj (a) > fjزمانی معنادار خواهد بود که  Maxهای برای شاخص

(b)  باشد و برای شاخصMin این رابطه برعکس است. 
 

 (2) 
 

در هر شاخص انجام ها با مقایسه زوجی گزینهها بندی گزینهرتبه
شود. مقایسه بر پایه یک تابع برتری از پیش تعریف شده با می

 ،Pاندازه گیری می شود. تابع برتری )ترجیح(  [1+ , 0] دامنه
به صورت زیر  jاز نظر شاخص  bو  aبرای مقایسه دو گزینه 

 .است
 

 (3)   
 

 ،با یکدیگرها پس از محاسبه میزان تفاوت گزینهگام دوم: 

 دست خواهد آمد.ه و با توجه به توابع یاد شده ب Pj(a,b)مقدار 

که آن را  bنسبت به  aمجموع موزون برتری گزینه گام سوم: 

 .نشان می دهند π(a,b)با 
 
 (0) 
 

 
 گام چهارم

 چه قدر  a کند یک گزینه مانندمی بیانجریان خروجی: 

 ر باشد این چه این مقدار بیشت رـرتر است. هـدیگر بهای از گزینه

 گزینه برتر خواهد بود.

دیگر چه قدر های کند که گزینهمی بیانجریان ورودی: 

چه این مقدار کمتر باشد این گزینه  هرباشند. می برتر aبرگزینه 
 آید:می دسته ب زیرهای از رابطه بهتر خواهد بود

 

(2) 
 در این روش جریان خالص برتری به صورت زیر محاسبه

  شود:می
 

(6) 
 
 

 ای فرایند تحلیل شبکه(ANP)(3) 
ازجمله  ،AHPمثبتهای همه ویژگی ،ایفرایند تحلیل شبکه

کارگیری معیارهای کمی وکیفی به ه ب، پذیریانعطاف ،سادگی
 عالوه بر و دارد راها قضاوت سازگاری و قابلیت همزمان و طور
 بازخورد( متقابل وهای ارتباطات پیچیده )وابستگی تواندمی ،آن

به جای ای شبکه کارگیری ساختاره ب با تصمیم را بین عناصر
 (.1312 ،همکاران و فر)نظم بگیرد نظر سلسله مراتبی در

زوجی بین های مقایسه ،ایتدوین مدل شبکه پس از ورظمنبدین
استفاده از مقیاس ارجحیت متقابل با  دارای اثر وابسته یا معیارها

از  پس ANP برای اجرای روش (.1 )جدول شودمی انجام 1 تا 1
 Super Decisionافزارنرم نتایج وارد ،کارشناسی هایتلفیق نظر

 .شودمی 2.4.0
 

 ها تعیین وزن هریک از شاخص 
 لکند در بیشتر مسایمی وزن اهمیت نسبی هر شاخص را بیان

MADM(0)  که نرمالها اهمیت نسبی شاخصنیاز به داشتن 
 مستقیمبه طور تواند می وزن هر شاخص، اند وجود داردشده

علمی به معیارها های گیرنده و یا به کمک روشتوسط تصمیم
یل فرایند تحل ،دهیوزنهای یکی از روش ،تخصص داده شود

که اولین بار توسط توماس ساعتی در سال  (2)سلسله مراتبی
 AHPدر فرایند  1(. مقیاس 1312، پورمطرح شد )قدسی 1112

 (.1313، دهد )جوزی و همکارانمی ( نشان1) در جدول
 

 هایافته
بندی سروکار ، دستهگیری با مسایلی از قبیل شناساییتصمیم

 گیری استفاده های تصمیمدارد و در شرایط نامطمئن باید از روش

)()()( aQaQaQ 
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 وجه به ـ، با تی استـبینر طبیعی و قابل پیشـام ،راینـشود. بناب
 

  ،PROMETHEEدی به روش ـبنهـده از رتبـدست آم بهج نتای
 

 AHP فرایند در 9مقیاس  (:1) جدول

 ترجیح بین فواصل ترجیح یکسان کمی مرجح ترجیح قوی ترجیح خیلی قوی کامالمرجح

 1و  6و  0و  2 1 3 2 3 1

 

 ،ارتفاع در اولویت دوم شاخص ،شیب در اولویت اول شاخص
گیرند. نتایج می جهت جغرافیایی در اولویت سوم تا آخر قرار

به این صورت بودکه شاخص در  ANPبه روش بندی اولویت
 ،در اولویت دوم پوشش گیاهیشاخص  ،شیباولویت اول 

گیرند می در اولویت سوم تا آخر قرار جهت جغرافیایی شاخص

 دست آمده از روشوزن شاخص به نتایج (.3و  2) هایولجد
AHP  تراکم ، شیببه صورت زیر نشان داد که بیشترین وزن

 (.1 پوشش گیاهی را نشان داد )نمودار

 

 
 نگارندگان( )منبع: AHP به دست آمده با استفاده از روش وزن شاخص (:1) نمودار

 

 
 نگارندگان( )منبع: مطالعه بررسی شیب منطقه مورد (:3) شکل

 

 %20 ،نتایج نشان دادکه ،رقومی ارتفاع تهیه شدهبراساس مدل 
 31 -23در محدوده ارتفاعی %12 ،متر2 -31در محدوده ارتفاعی

در محدوده  %13 ،23-33در محدوده ارتفاعی  %11 ،متر
در  % 6 ،121-123در محدوده ارتفاعی  1% ،33 -12ارتفاعی

 -161در محدوده ارتفاعی  %2 ،123 -103محدوده ارتفاعی 

در محدوده  %1 ،1، 161 -113در محدوده ارتفاعی  3% ،103
  (.0نشان داد )شکل 113 -220ارتفاعی

تراکم پوشش گیاهی در این منطقه در چهار بخش مشخص 
 (.1باشد )شکل می %22 -22است که عمده ترین آن تراکم 
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 نگارندگان( منطقه مورد مطالعه )منبع:بررسی مدل رقومی ارتفاع  (:4) شکل

 

 
 نگارندگان( بررسی جهت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )منبع: (:5) شکل

 

 
 نگارندگان(  )منبع: ررسی بافت خاک منطقه مورد مطالعهب (:6) شکل
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 نگارندگان( تیپ پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه )منبع: (:7) شکل

 

 
 نگارندگان( مورد مطالعه )منبع:منطقه  عمق خاک (:8) شکل

 

 
 نگارندگان( تراکم پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه )منبع: (:9) شکل
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 PROMETHEE ،ANPهای با استفاده از روشها نتایج رتبه بندی شاخص (:2جدول )

فاصله از 

 روستا

فاصله از 

 شهر

چشم 

 انداز

پوشش 

 گیاهی

هاشاخص شیب ارتفاع جهت اقلیم  

 هاروش

6 3 1 0 2 3 2 1 PROMETHEE 

         

1 0 3 2 6 3 2 1 ANP 

 

 
 )منبع: نگارندگان(Super Decision افزارنرمنتایج نهایی وزن معیارها در :(11) شکل

 

 PROMETHEE به روشها (: مجموع موزون برتری شاخص3جدول)

 رتبه بندی Ф+ Ф- Ф شاخص

 1 1/12 20/1 60/13 شیب

 2 31/1 20/2 12/12 ارتفاع

 3 26/0 03/0 33/1 جهت جغرافیایی

 6 -36/2 10/3 23/2 اقلیم

 0 11/1 02/6 23/3 تراکم پوشش گیاهی

 2 -23/1 20/3 01/2 چشم انداز

 1 -32/6 21/11 33/0 فاصله از شهر

 3 -03/0 16/3 23/3 فاصله از روستاها

 

 نشان داده شده است. مساحت مربوط به هر یک بر حسب هکتار و درصد  (0) جدول در
 

 مساحت مناطق مستعد توسعه گردشگری(:4) جدول
 درصد مساحت )هکتار( طبقه نوع توان گردشگری

 گسترده
 %11 22112 1طبقه

 %2 1316 2طبقه

 متمرکز

 %62 30231 1طبقه

 %33 22321 2طبقه

 %1 121 طبقه نامناسب
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 نگارندگان( پراکنش مناطق مستعد طبقات گردشگری گسترده )منبع: (:11) شکل

 

 
 پراکنش مناطق مستعد طبقات گردشگری متمرکز)منبع:نگارندگان( (:12) شکل

 

 گیرینتیجه بحث و
منطقه حفاظت  در این مطالعه به منظور ارزیابی توان گردشگری

با توجه به نظر  و همچنین شده با توجه به مطالعات مشابه
ارتفاع از سطح  ،جهت جغرافیایی ،شیب فاکتورهای ،متخصصین

کاربری اراضی و ، عمق خاک، بافت خاک ،پوشش گیاهی ،دریا
گرفته شد.  زیرساخت به کار ،فاصله از روستا ،فاصله از شهر

ریزی برنامهویژه توسعه پایدار نیازمند  دستیابی به توسعه و به
اصولی و کارآمد و اجرای دقیق آن برنامه است. گردشگری پایدار 

زیست و تامین درآمد به دلیل عملکردی که در حفظ محیط
امروزه به عنوان یکی از موضوعات مهم جهانی ، شاغالن دارد

مطرح است. موفقیت در توسعه گردشگری زمانی محقق خواهد 
از این رو در این  ،می شودشد که از توانمندی سرزمین استفاده 

کاربری گردشگری با نگرش همه جانبه به کلیه  ،پژوهش
فاکتورها در منطقه حفاظت شده میش داغ به عنوان واحد 

حفاظت منظقه  و مدیریت سرزمین مدنظر بوده است.ریزی برنامه
با ارزش و های و توانمندیها شده میش داغ با دارا بودن قابلیت

های فصول سال زمینه رتواند بنابمی ویژه خودهای با جذابیت

را برای طبیعت گردان فراهم آورد. گردشگری زمستانه و تابستانه 
 شاخصه 1در این مطالعه به منظورتعیین توان گردشگری 

. با توجه به نقشه رتبه بندی شده توان سرزمین درنظرگرفته شد
( 62) 1برای تفرج متمرکز طبقه  ،برای کاربری گردشگری

درصد( را به خود 1) 3درصد( و طبقه 33) 2طبقه  ،درصد
 11) 1 همچنین برای تفرج گسترده طبقه داده اند و اختصاص

درصد( را به خود اختصاص داده اند. به  2) 2درصد( و طبقه 
دهی معیارها در این مطالعه از روش مقایسه زوجی منظور وزن

استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته حاکی از آن 
است که این محدوده دارای پتانسیل برای توسعه گردشگری 

منطقی در راستای ریزی برنامهتوان از طریق می وبوده 
توسعه هر چه بیشتر گردشگری منطقه را  ،گردشگری پایدار

موجود در این منطقه های به جاذبه با توجه ،فراهم نمود
گردشگری یکی از موارد مهم در جهت توسعه آن است. 

 (Khwahruth & Yuj, 2012)  معیارهای انتخاب شده توسط
پتانسیل گردشگری سورت تانی در تایلند شامل  برای تعیین

 ،ارتفاع ،تنوع گیاهی ،حفاظت ،پوشش گیاهی ،کاربری اراضی
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با استفاده از تحلیل چند  (Cetin & Sevikti, 2016) شیب بود.
تفرج های ترین مکانمعیارهای شیب و منابع آبی مناسب ،معیاره

کردند. معیارهای در پارک ملی کوهستانی در ترکیه مشخص 
دارای باالترین وزن شامل فیزیوگرافی )شیب( و تراکم پوشش 
گیاهی بود. الزم به ذکر است که این منطقه بیشترین توان در 

 ( ,Cetin and Sevikt در این مطالعه با ،نشان داد 2طبقه 

معیارهایی  (Petrosilo et al., 2007)همخوانی دارد.  2016)
 زیستگاه گونهحفاظت از  ،شامل شیب که دارای باالترین وزن

به  1طبقه  ،پوشش گیاهی بود و نتایج این پژوهش منطقه ،ای
خود اختصاص داد که با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. 

 ( ,Duzgunes & Demirelمعیارهای انتخاب شده توسط

برای تعیین پتانسیل گردشگری پارک ملی ترابزون ترکیه  2014)
حفاظت و ارتفاع از سطح دریا بیشترین اهمیت داشتند و  ،شیب

 و 3، 2نتایج این پژوهش نشان داد بشترین توان به ترتیب طبقه 
دارد. نتایج حاصل از این  حاضر مطابقت نشان دادکه با پژوهش 1

مهمی تواند نقش می دهد که توسعه گردشگریمی مطالعه نشان
صحیح این منطقه ریزی امهبرن منطقه ایفاکند و با مدیریت و در

جذاب برای سایر گردشگران گردشگری مقصدبه عنوان یک 
های ترین راهکارهای اصولی تشویق بخشباشد. از مهم

گروهی در زمینه های مردمی و رسانههای تشکل، خصوصی
کارشناسی و ریزی برنامهمدیریت و  ،محیط زیستیهای آگاهی

ذب گردشگری گرفته شود صحیحی بر مبنای ظرفیت برد برای ج
 . شدتا توسعه پایدار و رشد اقتصادی در منطقه حاصل 
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 .ص 23 (:1)2 .محیط زیست توسعه و ،پایدار .معیاره به روش تصمیم گیری چند پایدار

 حفاظت شده ورجین به منظور استقرارکاربری گردشگری باارزیابی توان محیط زیستی منطقه  .1311 ک.، آقامیری و .س، رضایان ؛.، عجوزی
 .ص11(:1)10.مجله علوم وتکنولوژی محیط زیست .معیاره مکانی استفاده از روش ارزیابی چند

مجله ، منطق فازی قالرنگ با استفاده از . مدل سازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و1311ح.  ،مرادی و ح. ،پورقاسمی ؛م. ،حسینی
 .ص 16 (:1)1 .علوم محیطی

 .مناطق اطراف آن روستای اشکاوند و استان اصفهان: گردشگریارزیابی توان توسعه  .1312 .م، مقصودی و .ا، صالحی ؛س. ،پرهام
        .16-3 (:0)2 .توسعه زیست ومحیط
گردشگری نمونه موردی: پارک شهری توسعه پایدار ریزی برنامه و گردشگری. ارزیابی توان 1311. م ،آزاد احمدی و م.، تکیه خواه ؛ک. ،حبیبی
 .ص10(: 1)3 .مطالعات شهری فصنامه علمی پژوهشی .آبیدار جنگلی
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مناسب طبیعت گردی مطالعه های به عنوان مکانای رودخانههای بالقوه حوضههای شناسایی توانمندی .1312. ش ،کوهی و. ص ،حسنی مهر
 .ص 126 (:1)13 .فصنامه جغرافیایی آمایش محیط .گیالن رود شفا :موردی

فصنامه  .پتانسیل اکولوژیکی دریاچه ارومیه . تحلیل راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر1311ن.  ،شکروی و ی. ،قاسمی ؛ف. ،خانی داوود
 .ص 12(: 12)3اهواز دانشگاه آزاداسالمی واحد ،علمی پژوهشی اکوبیولوژیکی تاالب

شهرستان  )مطالعه موردی: گردشگری مستعدهای پهنهبندی اولویتارزیابی توان اکولوژیکی  .1312م. ، کیاشریفی وس.  ،کمالیم.؛ بنی ،ضیایی
 .121-121 (:1)12مجله برنامه ریزی و آمایش فضا .دشت( مینو

اولین  .راهکارهای برای توسعه این صنعت ارایه و گردشگری. ارزیابی توان اکولوژیکی پارک ملی بمو برای کاربری 1313ه. ، آبادی فیروز
 همایش ملی توریسم وگردشگری سبز .

 اقتصادی وکالبدی در ابعاد اجتماعی و تاثیر آن بر ارزیابی توان توسعه گردشگری بیابان و .1313 م. ،قصابی و م. ،سلمانی ؛م. ،قدیری
-211 (:22)11 .برنامه ریزی پژوهشی جغرافیا و –نشریه علمی  .بیابانک و شهرستان خورمطالعه روستاهای  روستایی )موردهای سکونتگاه

320. 
آمایش  جغرافیا و .متمرکز برای گردشگری گسترده و ارزیابی توان منطقه حفاظت شده قرخود .1312 ع.، سفیانیان و م. ،ملکیان ،م. ،قدیمی
 .23-61(: 1)11 .منطقه ای -شهری

 ص.3 .تحلیل سلسله مراتبی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر . فرایند1312 ح. ،قدسی پور
میش داغ استان  دم تیغی بین النهرین درمنطقه حفاظت شده پوشش گیاهی درالنه گزینی سوسمار بررسی تاثیر .1313 م. ،یوسفی و ا. ،کفاش

 ص.126 (:2)6 .فصنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری ،خوزستان
 .22-11 .عملیات . مباحث نوین تحقیق در 1313م.  ،مومنی
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