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رتبهبندي مناطق حفاظت شده از لحاظ قابليت اکوتوريسم
با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی

فريدا ايرجي* ، 1محمود رضا

همامي2

1دانش آموخته کارشناسي ارشد محيطزيست ،گروه محيطزيست ،دانشكده منابعطبيعي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 2دانشيار ،دکتری محيطزيست ،گروه محيطزيست ،دانشكده منابعطبيعي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
(تاريخ دريافت1931/40/11 :؛ تاريخ تصويب)1930/40/41 :

چکيده
توسعه موفق توريسم در مناطق طبيعي ،نيازمند يک سيستم ارزيابي توان اکوتوريسم در مناطق حفاظت شده است .در اين مطالعه ،تعدادی از
مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيطزيست از نظر توان اکوتوريسم با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ارزيابي شدند .مهمترين
معيارهای موثر بر اکوتوريسم در مناطق حفاظت شده ،تعيين شد و يک ساختار سلسله مراتبي با توجه به اين معيارها طراحي شد .نظر
کارشناسان محيط طبيعي از طريق پرسشنامهای شامل ماتريس مقايسات زوجي اخذ و بر اساس آن وزن هر معيار تعيين شد .سپس ،رتبه هر
يک از مناطق تحت حفاظت مورد مطالعه نيز با توجه به معيارهای ساختار سلسله مراتبي تعيين شد .سيستم ارزيابي توسعه يافته در اين
مطالعه ميتواند بهعنوان يک بانک اطالعاتي برای توريستها ،مسوولين حفاظت محيطزيست ،مديران و برنامهريزان اکوتوريسم مفيد واقع
شود .اين سيستم ارزيابي همچنين زمينه استفاده از نظر توريستها و کارشناسان محيط طبيعي را برای رتبهبندی مناطق حفاظت شده از نظر
توان اکوتوريست فراهم ميآورد.

کليد واژهها :اکوتوريسم ،ارزيابي ،فرايند تحليل سلسله مراتبي ،مناطق حفاظت شده
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سرآغاز
در حال حاضر ،گرايش زيادی به سمت اکوتوريسم در جهان ديده
ميشود و اهميت پارکها و ذخيرهگاهها برای گردشگری طبيعي
امری بديهي شده است (مجنونيان .)1914 ،اکوتوريسم از ترکيب
دو واژه اکولوژی و توريسم تشكيل يافته است .با وجود اين که
تعاريف متعددی از اکوتوريسم ارايه شده است ،اين تعريف که
اکوتوريسم نوعي سفر به مناطق طبيعي است که فعاليتهای
حفاظتي را پشتيباني کرده ،به بهبود وضعيت جامعه محلي کمک
نموده و منجر به درک بهتری از محيطزيست طبيعي و فرهنگي
ميشود که مورد قبول تمامي مجامع بينالمللي ميباشد
( .)WTO, 1993; Ceballus- Lascurain, 1996امروزه،
اکوتوريسم در مجامع مختلف سياستگذاری ،نهادهای عمومي و
تشكلهای خصوصي طرفدار محيطزيست جايگاه ويژهای دارد و
به علت تأثيرگذاری در بينش محيطزيستي ،توسعه پايدار و ايجاد
درآمد از رشد قابل توجهي برخوردار شده است .در چنين
شرايطي ،وجود يک سيستم ارزيابي قابليت اکوتوريسم در مناطق
حفاظت شده ضروری بهنظر ميرسد .اين سيستم ،ميتواند سبب
باال رفتن سطح اطالعات توريست در مورد ويژگيهای کيفي
مقصد و مديريت بهتر منطقه شود (.)Deng et al., 2002
روشهای متفاوتي برای ارزيابي مناطق جهت اکوتوريسم بهکار
رفته است .برای مثال ،استفاده از چک ليست و پرسشنامه
( ،)Morgan, 1999چک ليست و ماتريس (،)Priskin, 2001
فرايند تحليل سلسله مراتبي (،)Deng et al., 2002( )1()AHP
آناليز نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها ((SWOT
(،)Collins-Kreiner & Wall, 2007; Cengiz, 2007
 ،)Tzu-Kuang et al., 2009( TOPSISچکليست و GIS
( )Alaeddinoglu & Selcuk Can, 2011از جمله اين
روشها هستند .با وجود تحقيقات زياد انجام شده برای ارزيابي و
رتبهبندی مناطق طبيعي جهت اکوتوريسم ،مطالعاتي که از فرايند
تحليل سلسله مراتبي برای ارزيابي مناطق طبيعي استفاده
کردهاند ،اندک ميباشند .فرايند تحليل سلسله مراتبي ،ابزاری
معتبر برای حل تصميمهای پيچيده محيطزيستي ميباشد
( .)Malczewski, 1999اين فرايند ،از روشهای تصميمگيری
چند معياره است که برای نخستين بار توسط توماس ال ساعتي
در دهه  1394ابداع شد ،AHP .مسايل پيچيده را به مسايل
فرعي يا عواملي که به طور مستقيم مساله را تحت تأثير قرار
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ميدهند تجزيه و سپس اين عوامل را در مقابل هم بهطور
همزمان مقايسه و بر اساس اهميتشان در تصميمگيری وزندهي
ميکند ( .)Saaty, 1980استفاده از روش  ،AHPبدون داشتن
اطالعات قابل اتكا مورد انتقاد قرار گرفته است (مخدوم.)1911 ،
بديهي است استفاده از روشهای رياضي و يا نرمافزارهايي که
برای محاسبات اين روشها طراحي شدهاند ،بدون توجه به اعتبار
دادههای مورد استفاده ميتواند بر اعتبار نتايج بهدست آمده عميقا
تاثيرگذار باشد .استفاده از نظر مردم و يا کارشناسان در روش
 ،AHPذهني بودن نتايج بهدستآمده را خاطر نشان ميسازد.
اما ،اگر اندازه نمونه مناسب باشد و يا کارشناسان در موردنظر خود
بر اساس روشهايي مانند :روش دلفي به توافق رسيده باشند،
اعتبار نتايج بهدست آمده را ميتوان همانند هر روش علمي ديگر
براساس اندازه نمونه ،طرح نمونهگيری و جزييات روشهای
بهکار رفته ارزيابي نمود.
هدف از اين مطالعه ،ارزيابي و رتبهبندی مناطق تحت مديريت
سازمان حفاظت محيطزيست استان اصفهان از نظر پتانسيل
اکوتوريسمي با روش  ،AHPبررسي و تعيين مهمترين معيارهای
موثر بر اکوتوريسم در اين مناطق و تعيين وزن معيارهای
مشخص شده از ديدگاه بازديدکنندگان بوده است.
منطقه مورد مطالعه
استان اصفهان با مساحتي حدود  149400کيلومتر مربع عالوه بر
آثار و بناهای تاريخي بينظير دارای تنوعزيستي منحصربهفردی
ميباشد .اين استان در برگيرنده دو پارک ملي (کالهقاضي و
قميشلو) ،چهار پناهگاه حياتوحش (موته ،عباسآباد و بخشي از
کالهقاضي و قميشلو) ،چهار منطقه حفاظت شده (کرکس ،کهياز،
قمصرکاشان و داالنكوه) و يک تاالب بينالمللي (گاوخوني)
است .تمامي مناطق ذکر شده به جز دو منطقه کهياز و داالنكوه
که در مورد آنها اطالعات کافي وجود نداشت ،با روش فرايند
تحليل سلسله مراتبي از نظر قابليت اکوتوريسم بررسي و
رتبهبندی شدند .همه اين مناطق در درجه اول با هدف حفاظت
از تنوعزيستي تاسيس شدهاند .اهميت حفاظتي اغلب مناطق
بهدليل داشتن پستانداران بزرگ جثه است .مشخصات کلي
مناطق رتبهبندی شده برای اکوتوريسم در جدول ( )1و موقعيت
مناطـق تحت مـديريت اداره کل حفـاظت محيطزيست استــان
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اصفهان در شكل ( ،)1نشان داده شده است.
جدول( :)1مشخصات کلي مناطق رتبهبندي شده براي اکوتوريسم در استان اصفهان
(سازمان حفاظت محيطزيست استان اصفهان)1831 ،
نام منطقه

کالهقاضي
موته
قميشلو
کرکس
عباسآباد
قمصرکاشان
تاالب
گاوخوني

موقعيت جغرافيايي
´ 92° 11تا ´92° 21
N
´ 11° 01تا ´E 12° 1
´ 99° 29تا ´N99° 16
´ 14° 94تا´E11° 9
´ 99° 1تا ´N92° 09
´ 14° 12تا ´E11° 21
´ 99° 24تا ´N99° 99
´ 11° 26تا ´E11° 11
´ 92° 09تا ´N99° 29
´ 19° 06تا ´E10° 91
´ 99° 96تا ´N90° 44
´ 11° 0تا ´E11° 91
´N92° 24
´ 11° 21تا E12° 09

وسعت

بارندگي متوسط ساالنه

دماي متوسط ساالنه

اقليم بر اساس

(هکتار)

(ميليمتر)

(درجه سانتيگراد)

دومارتن

14444

111

11/01

خشک

241444

241

13/2

خشک يا نيمه خشک

119444

111

11/1

خشک

110444

204

2/1

خشک ،نيمه خشک

941444

119

19

گرم وخشک

64444

131/2

11/10

خشک ،نيمه خشک

09444

19

11

خشک

روش پژوهش

پرسشنامه

طراحي ساختار سلسله مراتبي

برای مقايسه زوجي معيارهای اصلي و فرعي درهر سطح ساختار
سلسله مراتبي پرسشنامهای تنظيم شد و توسط  164نفر از
بازديدکنندگان مناطق مورد مطالعه تكميل شد (جدول  .)9تكميل
پرسشنامه توسط بازديدکنندگان ،بهصورت مصاحبهای و در
روزهای جمعه ماههای مهر ،آبان ،بهمن ،اسفند ،فروردين ،مرداد
و شهريور انجام گرفت .علت انتخاب اين دوره زماني ،حضور
بيشتر بازديدکنندگان و لحاظ نمودن فصل زادآوری گونههای
حياتوحش در اين دوره زماني بود که به پيشنهاد کارشناسان

در اين مطالعه ،جهت ارزيابي و رتبهبندی مناطق تحت مديريت
سازمان حفاظت محيطزيست استان اصفهان با استفاده از فرايند
تحليل سلسله مراتبي ابتدا معيارهای موثر بر اکوتوريسم در
مناطق حفاظت شده با توجه به مطالعات قبلي مشخص و تعريف
شدند (جدول  .)2معيارهای تسهيالت ،منابع ،قابليت دسترسي،
جذابيتهای پيراموني و محدودکننده با توجه به تحقيقات پيشين
( Alaeddinoglu & Selcuk Can, 2011; Deng et al.,
;Gul et al., 2006; Gülez, Geneleti, 2004; 2002
;Smith & Priskin, 2001; Morgan, 1999 1992
; )Theberge, 1986; Tzu-Kuang et al., 2009به عنوان

معيارهای اصلي ساختار سلسله مراتبي انتخاب شدند و برای هر
يک از معيارهای اصلي ،معيارهای فرعي به صورت سلسله
مراتبي در نظر گرفته شد .بدينترتيب ساختار سلسله مراتبي
طراحي شد (شكل .)2

بخش طبيعي اداره کل محيطزيست استان اصفهان انجام گرفت.
برای مقايسه زوجي ،مناطق مورد مطالعه از نظر معيارهای ساختار
سلسله مراتبي ،پرسشنامه ديگری تنظيم و توسط  24نفر از
کارشناسان اداره کل محيطزيست استان اصفهان که اطالعات
کافي در مورد تمامي مناطق مورد مطالعه داشتند ،تكميل شد
(جدول  .)0جهت انجام مقايسات ،از مقياس  1تا  3استفاده
گرديد .در اين مقياس عدد  1به معنای اهميت مساوی و عدد 3
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به معنای اهميت خيلي بيشتر معيار اول نسبت به معيار دوم است

(جدول .)1

شکل ( :)1نقشه پراکنش مناطق تحت مديريت اداره کل حفاظت محيطزيست استان اصفهان
(مناطق بررسي شده در اين مطالعه شامل قمصر ،موته ،کرکس ،قميشلو ،کالهقاضي ،عباسآباد و تاالب گاوخوني بود)
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جدول ( :)2تعريف معيارهاي ساختار سلسله مراتبي
معيار

تعريف معيار

منابع

معيار اصلي منابع به سه زير معيار فرعي منابعفرهنگي ،طبيعي و تفرجگاهي تقسيم شد.

منابع فرهنگي

منابعفرهنگي هر منطقه به زير معيارهای فرهنگ مردم محلي ،مكانهای مذهبي ،جذابيت تاريخي و ساختارهای معماری
بناهای موجود در منطقه تقسيم شد.

منابع تفرجي

پتانسيل منطقه برای تفرج مدنظر بود .بهعنوان مثال آيا منطقه پتانسيلي برای شكار ،ماهيگيری و ساير منابع تفرجي دارد؟

منابعطبيعي

منابعطبيعي هر منطقه به زير معيارهای منابع فيزيكي ،بيولوژيكي و زيباييشناسي تقسيم شدند.

منابع زيباييشناسي

نمونههايي از سيمای سرزمين که از نظر زيبايي و منظره دارای جذابيتهای منحصربهفردی هستند (برای مثال :تلفيق کوه،
دره ،جنگل و  )...به عنوان منابع زيباييشناسي تعريف شدند (.)Gülez, 1992

منابع فيزيكي

منابعفيزيكي به اقليم ،اشكال هيدرولوژيكي ويژه و جذابيتهای ژئومورفولژی تقسيم شدند.
منظور از اقليم ،دمای مناسب ،تعداد روزهای آفتابي هر ماه و شدت باد بود که مهمترين عوامل در تعيين اقليم مناسب
گردشگری هستند (مخدوم.)1990 ،
منظور از اشكال هيدرولوژيک ،وجود منابع آب (چشمه ،رودخانه ،درياچه و تاالب) در منطقه بود.
منظور از جذابيت ژئومورفولژيک ،وجود جاذبههايي مانند غار ،کوه ،کوير و شواهد فسيلي در منطقه مورد نظر بود ( Fieck,
.)2000

منابع بيولوژيكي

منابعبيولوژيكي به دو گروه جانوران و گياهان تقسيم شدند.

جانوران

جانوران از نظر معيارهای فرعي تنوع ،زيبايي و وضعيت حفاظتي در سطح ملي و بينالمللي مقايسه شدند.
تنوع جانوری به دو قسمت تنوع واقعي و قابل مشاهده تقسيم شد .برای تنوع واقعي فقط غنای گونهای در نظر گرفته شد که از
مجموع تعداد گونههای موجود پستاندار ،پرنده و خزنده در هر منطقه به دست آمد.
برای تنوع قابل مشاهده ،تنوعي که قابل ديدن برای بازديدکننده است ،لحاظ شد.
از نظر وضعيت حفاظتي گونهها ،در سطح جهاني فقط گونههای تهديد شده (در خطر جدی انقراض ،در معرض خطر،
آسيبپذير) ،وابسته به حفاظت و يا با اطالعات ناکافي برای ارزيابي مد نظر قرار گرفتند و در سطح ملي گونههای حمايت شده
لحاظ شدند.

گياهان

گياهان از نظرتنوع گونهای ،زيبايي ،تعداد گونههای دارويي و وضعيت حفاظتي در سطح ملي و جهاني مقايسه شدند.

عوامل محدودکننده

تسهيالت

معيار اصلي عوامل محدودکننده به انواع آلودگيها (آب ،هوا ،نخالهها ،صدا و خاک) ،توسعه صنعتي و شهری پيرامون منطقه و
حضور و تراکم دام در منطقه تقسيم شد.
معيار اصلي تسهيالت به معيارهای فرعي امكانات آموزشي ،تفرجي ،بهداشتي ،رفاهي ،امنيتي و زيربنايي تقسيم شد.
برای امكانات آموزشي ،وجود موزه ،راهنمايان در منطقه و تابلوهای راهنما لحاظ شد.
برای امكانات تفرجي ،امكانات الزم برای کوهنوردی ،اسكي ،اسبسواری و پيادهروی در نظر گرفته شد.
برای امكانات بهداشتي ،وجود تسهيالتي نظير دستشويي ،آب آشاميدني ،سطلزباله و ساير مسايل بهداشتي لحاظ شد.
برای امكانات رفاهي ،امكاناتي نظير سايهبان ،ميز پيکنيک ،صندلي در نظر گرفته شد.
برای امكانات امنيتي ،امنيت فيزيكي و رواني بازديدکنندگان در برابر بيماری ،حوادث طبيعي و جانوران در نظر گرفته شد.

برای امكانات زيربنايي ،امكانات اقامت شبانه (بهعنوان مثال استقرار خيمه) ،هتل ،مهمانسرا ،امداد ،خدمات ،برق و مخابرات
تعريف شد.
فاصله و راحتي در قابليت منظور از فاصله در قابليت دسترسي داخلي ،قابليت دسترسي به کل منطقه است.
دسترسي داخلي
منظور از راحتي در قابليت دسترسي داخلي ،نوع وسيله نقليه است که قادر به عبور در جادههای داخل منطقه باشد.
فاصله و راحتي در قابليت فاصله در جادههای بيروني به صورت شاخص  Edتعريف شد.
دسترسي بيروني
راحتي در جادههای بيروني ،خاکي يا آسفالته بودن ،قديمي يا جديد بودن ،امكانات و عرض جاده تعريف شد.
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شکل ( )2ساختار سلسله مراتبي پيشنهادي براي رتبهبندي مناطق مورد مطالعه جهت اکوتوريسم

رتبهبندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

جدول ( :)8مشخصات بازديدکنندگاني که در مناطق مورد
مطالعه ،پرسشنامه تکميل نمودند (111نفر)
سوال
سن (سال)

جنس

وضعيت شغلي

توريست

درصد
14%
01%
91%
14%
11%
02%
22%
09%
11%
14%
14%
%1
%31

پاسخ
<24
21-91
96-14
>14
مرد
زن
دانشجو
کارمند
شغل آزاد
بازنشسته
موارد ديگر
خارجي
داخلي

جدول ( :)4مشخصات کارشناسان محيطزيست استان
اصفهان که پرسشنامه تکميل نمودند ( 21نفر)
سوال
سن (سال)
جنس

ميزان تحصيالت

درصد
%19
%09
%11
%01
%24
%14

پاسخ
21-04
01-64
زن
مرد
کمتر از ليسانس
فوقليسانس
ليسانس

%94

جدول ( :)5تعريف مقياسهاي مقايسه در فرايند تحليل
سلسله مراتبي (قدسيپور)1831 ،
درجه اهميت
کامالً مطلوبتر يا کامالً مهمتر يا اهميت مطلق
اهميت يا مطلوبيت خيلي قوی يا اهميت خيلي بيشتر
اهميت يا مطلوبيت قوی يا اهميت بيشتر
کمي مهمتر يا کمي مطلوبتر يا اهميتي اندکي بيشتر
مطلوبيت يكسان يا اهميت يكسان
هنگامي که حالتهای ميانه وجود دارد.
(مطلوبيت يا اهميت بين فواصل فوق)

مقدار عددي
3
9
1
9
1
1 ،6 ،0 ،2

00

ارزيابي

مقايسه زوجي مناطق از نظر تنوع گياهي ،جانوری و تعداد
گونههای گياهي دارويي با توجه به اطالعات موجود از هر
منطقه صورت گرفت .برای تعيين امتياز مناطق از نظر وضعيت
حفاظتي گونههای گياهي و جانوری ،با توجه به وضعيت گونه
در فهرست سرخ  IUCNو موقعيت حفاظتي آن در سطح ملي
(حمايت شده يا حمايت نشده) امتياز  1تا  6در نظر گرفته شد.
برای گونههای در خطر جدی انقراض ( )CRدر فهرست سرخ
 6 :IUCNامتياز ،گونههای در معرض خطر ( 1 :)ENامتياز،
گونههای آسيبپذير ( 0 :)VUامتياز ،گونههای وابسته به
حفاظت يا نزديک به تهديد ( NTيا  9 :)CDامتياز ،گونههايي
که اطالعات کافي از آنها در دسترس نيست ( 2:)DDامتياز و
برای گونههای حمايت شده در سطح ملي  1امتياز در نظر
گرفته شد .امتياز نهايي هر منطقه ( (Scبا توجه به وضعيت
حفاظتي گونههای گياهي و جانوری آن با استفاده از معادله ()1
بهدست آمد:
Sc= Σ Ci
()1
که در آن Ci ،به معني امتياز تعريف شده برای هر وضعيت است
( 1تا  .)6در اين رابطه ،در مواردی که زيرگونه وضعيت
بحرانيتری نسبت به گونه داشت وضعيت زيرگونه لحاظ شد.
برای مثال :برای گونه يوزپلنگ  Panthera pardusوضعيت
حفاظتي آسيبپذير ( )VUاست ،ولي زيرگونه ايراني آن ( (P.
 p. saxicolorدر خطر جدی انقراض ( )CRاست ( IUCN,
 .)2011بنابراين برای يوزپلنگ Ci = 6 ،در نظر گرفته شد.
برای ارزيابي شاخص فاصله در قابليت دسترسي داخلي (قابليت
دسترسي به همه مناطق داخل منطقه) ،شبكهای شامل
سلولهای  1×1ميليمترمربع و شبكهای شامل سلولهای 1×1
ميليمترمربع بهترتيب بر روی نقشههای  1:14444و
 1:214444جادههای داخل مناطق گذاشته شد .تعداد
سلولهايي که شامل جاده ميشد شمارش شده و نسبت آنها
به کل سلولهای يک منطقه بهعنوان شاخص فاصله در قابليت
دسترسي داخلي مورد استفاده قرار گرفت.
برای ارزيابي شاخص فاصله در قابليت دسترسي بيروني (فاصله
مناطق حفاظت شده تا مناطق تجمع انساني) ،دو عامل جمعيت
و فاصله در نظر گرفته شد .با استفاده از رابطه ( ،)2امتياز هر
منطقه از نظر شاخص فاصله در قابليت دسترسي بيروني
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محاسبه شد ،با اين فرض که بازديدکنندگان از شهرستانهای
استان اصفهان و استانهای همسايه به مناطق تحت حفاظت
ميآيند.
n
Pi
Ed  
()2
d

انجام مقايسات زوجي وزن نسبي هر معيار نسبت به ديگری

i

i

 :Edشاخص فاصله در قابليت دسترسي بيروني
 :nتعداد کل شهرستانهای استان اصفهان و استانهای
همسايه ( 29شهرستان و  3استان)
 :iشهرستان استان اصفهان و يا استان همسايه
 :Piجمعيت شهرستان  iو يا جمعيت استان همسايهi
 :diفاصله شهرستان iو يا استان همسايه  iتا منطقه موردنظر
برای استاندارد کردن مقادير بدست آمده ،شاخص  Edهر
منطقه به بزرگترين  Edحاصل شده تقسيم شد.

بهدست آمد که در شكل ( )9نشان داده شده است .برای
رتبهبندی مناطق برای اکوتوريسم پنج معيار اصلي تسهيالت،
قابليت دسترسي ،عوامل محدودکننده ،منابع و جذابيتهای
پيراموني در نظر گرفته شد .از ديد بازديدکنندگان ،معيار
تسهيالت نسبت به ساير معيارهای مقايسه شده اهميت
بيشتری داشت .امتياز بيشتر اين معيار ميتواند مربوط به نوع
بازديدکنندگان باشد که بيشتر با هدف گذراندن اوقات فراغت و
پيکنيک به اين مناطق ميآيند (نمودار .)a
معيار اصلي تسهيالت به معيارهای فرعي امكانات آموزشي،
تفرجي ،رفاهي ،زيربنايي ،بهداشتي و امنيتي تقسيم شد .از آن
جايي که هيچکدام از مناطق مورد مطالعه دارای امكانات
آموزشي نبودند ،اين معيار فرعي از مقايسه حذف شد .از ميان

استفاده از نرمافزار Expert Choice

معيارهای فرعي تسهيالت ،امنيت بيشترين امتياز و امكانات

پس از تكميل پرسشنامهها توسط بازديدکنندگان و کارشناسان

تفرجي کمترين امتياز را گرفتند (نمودار .)b
معيار اصلي منابع به سه معيار فرعي منابعفرهنگي ،طبيعي و
تفرجگاهي تقسيم شد .امتياز منابعطبيعي نسبت به منابع
تفرجگاهي  1برابر و نسبت به منابع فرهنگي تقريبا  1/1برابر
تعيين شد (نمودار .)c
منابعفرهنگي به معيارهای فرعي فرهنگ مردم محلي،
مكانهای مذهبي ،جذابيتهای تاريخي و ساختارهای معماری
بناها تقسيم شد .از ميان معيارهای فرعي منابعفرهنگي،

پاسخدهندگان مشكل باشد يا پاسخگويان مايل به انجام
قضاوت نباشند ( .)Banai- Kashani, 1969اگر نرخ
ناسازگاری بيشتر از  4/1باشد ،بايد در جوابها بازنگری يا
مساله دوباره ساخته شود .در اين مطالعه ،ناسازگارترين مقايسه
تعيين و با مراجعه مجدد به پرسشنامهها ناسازگاری اصالح شد.
پس از آن وزن نسبي هر معيار نسبت به ديگری ،امتياز هر
منطقه نسبت به هر معيار و رتبه نهايي مناطق برای اکوتوريسم،
استخراج شد.

جذابيتهای تاريخي بيشترين امتياز و فرهنگ مردم محلي

محيطزيست ،ساختار سلسله مراتبي در نرمافزار Expert

 Choiceطراحي شد و ميانگين هندسي محاسبه شده از
پاسخهای موجود در پرسشنامهها به نرم افزار انتقال يافت سپس
نرخ سازگاری در هر مقايسه تعيين شد .نرخ سازگاری ،فرايندی
است که بيان ميکند تا چه اندازه ميتوان به نتايج حاصل شده
اعتماد کرد (قدسيپور .)1911 ،ناسازگاری به داليل مختلفي
اتفاق ميافتد ،برای مثال :زماني که پاسخ به پرسشها برای

يافتهها
پرسشنامهها
در پرسشنامههای مربوط به بازديدکنندگان ،معيارهای اصلي و
فرعي هر سطح سلسله مراتبي نسبت به هم مقايسه شدند .با

کمترين امتياز را گرفت (نمودار .)d
منابعطبيعي به معيارهای فرعي منابعفيزيكي ،بيولوژيكي و
زيباييشناختي تقسيم شد .مقايسه معيارهای فرعي منابعطبيعي
نشان داد که برای بازديدکنندگان منابعفيزيكي بيشترين
اهميت و منابعبيولوژيكي و زيباييشناختي در سطوح بعدی
اهميت قرار دارند .علت اين انتخاب ،ميتواند وجود عامل اقليم
باشد که در تعريف منابعفيزيكي به آن اشاره شد (نمودار .)e
منابعفيزيكي به معيارهای فرعي اقليم ،اشكال هيدرولوژيكي
ويژه و جذابيتهای ژئومرفولوژيک تقسيم شد .اهميت اقليم
تقريبا دو برابر اشكال هيدرولوژيكي نظير درياچه و تاالب و پنج
برابر جذابيتهای ژئومرفولوژيک تعيين شد .اين مقايسه اهميت
عامل اقليم را در گردشگری نشان ميدهد (نمودار .)f

رتبهبندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

جانوران از نظر معيارهای فرعي تنوع ،زيبايي و وضعيت
حفاظتي (گونههای موجود در فهرست سرخ  IUCNو حمايت
شده در ايران) مقايسه شدند .گياهان عالوه بر معيارهای فرعي
در نظر گرفته شده برای جانوران از نظر تعداد گونههای دارويي
نيز مقايسه شدند .در هر دو مورد برای بازديدکنندگان رفتن به
منطقهای که دارای گونههای تهديد شده باشد ،اهميت
بيشتری نسبت به ساير معيارها داشت (نمودار  hو .)g
معيار اصلي عوامل محدودکننده به معيارهای فرعي توسعه
صنعتي و شهری پيرامون منطقه ،حضور دام و وجود انواع
آلودگيها (آب ،هوا ،نخالهها ،صدا و خاک) تقسيم شد .مقايسه
معيارهای فرعي عوامل محدودکننده نشان داد که افراد بيشتر
ترجيح ميدهند به منطقهای وارد شوند که آلودگي نداشته باشد
و معيار توسعه شهری و صنعتي و حضور دام در مرتبه بعدی
اهميت قرار داشت (نمودار .)i
منابع بيولوژيكي به معيارهای فرعي جانوران و گياهان تقسيم
شد .از ميان معيارهای فرعي منابع بيولوژيكي ،جانوران امتياز
بيشتری نسبت به گياهان گرفتند (نمودار .)j
تنوع جانوری از نظر تنوع واقعي و قابل مشاهده مقايسه شد.
وزن نسبي تنوع قابل مشاهده نسبت به تنوع واقعي دو برابر
تعيين شد (نمودار .)k
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معيار اصلي قابليت دسترسي به دو معيار فرعي قابليت دسترسي
در داخل و بيرون منطقه تقسيم شد .از ديد بازديدکنندگان،
اهميت قابليت دسترسي بيروني بيشتر از قابليت دسترسي
داخلي بود (نمودار  .)lبرای قابليت دسترسي داخل و بيرون هر
منطقه نيز دو معيار فرعي فاصله و راحتي در نظرگرفته شد.
درجادههای داخل و بيرون مناطق ،وضعيت جاده (راحتي)
مهمتر از فاصله تا منطقه تعيين شد ،يعني افراد ترجيح ميدادند
به شرط مناسببودن جاده مسافت زيادی را طي کنند
(نمودارهای  mو .)n
معيار اصلي جذابيتهای پيرامون هر منطقه به دو معيار فرعي
اهميت و تعداد جذابيت تقسيم شد .امتياز اهميت جذابيتهای
پيراموني نسبت به تعداد بيشتر از دو برابر تعيين شد (نمودار .)o
در پرسشنامههای مربوط به کارشناسان خبره ،مناطق تحت
حفاظت با توجه به معيارهای ساختار سلسله مراتبي با هم
مقايسه شدند .با انجام اين مقايسات امتياز مناطق نسبت به هر
معيار بهدست آمد که در جدول ( ،)6نشان داده شده است.
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معيارهای ساختار سلسله مراتبي

شکل ( :)8وزن نسبي معيارهاي ساختار سلسله مراتبي
)نتيجه شده از پرسشنامههاي پر شده توسط بازديدکنندگان)

وزن نسبي هر معيار در ساختار سلسله مراتبي

c

b

a
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جدول ( )1امتياز برخي از معيارهاي ساختار سلسله مراتبي براي  7منطقه مورد مطالعه (بر اساس نتايج بهدست آمده از
پرسشنامه کارشناسان محيطزيست استان اصفهان):1( ،بيشترين امتياز و  :7کمترين امتياز)
رديف

منطقه مورد مطالعه

معيار

کرکس قمصر گاوخوني عباسآباد
1
2
9
0
1
6
9
1
3
14
11
12
19
10
11
16
19
11
13
24
21
22
29
20

اهميت جذابيت پيراموني
جذابيت پيراموني
فاصله در قابليت دسترسي داخلي
قابليت دسترسي داخلي
راحتي در قابليت دسترسي بيروني
قابليت دسترسي بيروني
قابليت دسترسي
تسهيالت رفاهي
تسهيالت بهداشتي
تسهيالت تفرجي
تسهيالت امنيتي
تسهيالت زيربنايي
عدم حضور آلودگي
عدم حضور توسعه شهری
منابع
جذابيت تاريخي
ساختار معماری
منابعفرهنگي
اقليم
ويژگي هيدرولوژيک
ويژگي ژئومورفولوژيک
منابعفيزيكي
ارزش زيبايي جانوری
گونههای تهديدشده جانوری
تنوع جانوری
جانوران
ارزش زيبايي گياهي
تنوع گياهي
گياهان

کاله قاضي
1
1
9
9
2
1
1
9
0
2
1
0
9
9
9
0
0
0

موته

قميشلو

1
1
2
2
0
1
1
2
9
1
2
1
6
0
6
9
6
9

1
1
1
1
9
2
9
1
2
9
2
9
9
1
9
1
2
1

9
1
6
0

0
6
9
6
2
9

1
1
0
0
1
9
2
2
1
1
0
1
0
6
1
2
1
1

2
2
1
1
1
0
0
0
1
0
9
2
2
9
0
1
1
9

9
9
9
9
9
9
9
1
9
9
1
9
1
1
1
6
9
2

0
0
6
6
6
6
6
0
6
6
6
6
1
2
2
9
9
6

1
2
0
1

2
9
1
2

9
1
9
9

6
9
1
9

1
0
2
1

0
1

9
6

2
9

1
1

2
0

2
2

9
6
1
9
9
6

1
6
2
2
1
9

2
0
6
9
9
1

6
1
9
6
2
2

0
1
1
0
6
0

9
2
0
1
0
9

1
9
0
1
1
1

0

9
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رتبهبندي مناطق حفاظت شده

مراتبي رتبه نهايي مناطق به منظور استفاده اکوتوريسمي بهدست

با در نظر گرفتن تمامي معيارهای تعريف شده در ساختـار سلسله

آمد .در اين رتبهبندی کرکس ،کالهقاضي ،قميشلو ،قمصر،
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عباسآباد ،موته و گاوخوني به ترتيب امتياز اول تا هفتم را کسب
کردند )شكل .)0منطقه حفاظت شده کرکس از نظر معيارهای
اصلي جذابيتهای پيراموني ،منابع و تسهيالت و معيارهای فرعي
منابعفرهنگي ،فيزيكي ،زيباييشناسي ،تفرجگاهي ،راحتي در
ارتباط با قابليت دسترسي بيروني ،اقليم ،اشكال هيدرولوژيكي،
زيبايي گياهان ،امكانات بهداشتي ،امكانات تفرجي و امكانات
زيربنايي نسبت به ساير مناطق امتياز اول را کسب نمود ،اما از
نظر برخي معيارها نيز در رديف آخر قرار گرفت .برای مثال :در
منطقه کرکس تراکم به نسبت بااليي از دام وجود داردکه عالوه
بر اثر منفي بر قابليت توريسمي منطقه ،سبب رقابت با
حياتوحش ،تخريب پوشش گياهي و دسترسي افراد به بسياری
از زيستگاهها شده است.

تسهيالت ،امكانات امنيتي ،آموزشي ،تفرجي با مديريت موثر،
دستيافتني هستند .عالوه بر اين ،با مشخص شدن عوامل
محدودکننده در هر منطقه امكان برنامهريزی برای کنترل اين
عوامل ميسر ميشود .برای مثال ،برای آلودگي زياد در مناطقي
مثل کالهقاضي و گاوخوني بايد اقدامهای کنترلي و پيشگيرانه
جدیتری صورت گيرد .از طرف ديگر ،آگاهي از پتانسيلهای
اکوتوريسمي مناطق ميتواند برای بازديدکنندگان مفيد باشد.
بهعنوان مثال ،عالقهمندان به مشاهده گونههای تهديدشده و يا
زيستگاه آنها ممكن است پناهگاه حياتوحش عباسآباد را
بهعنوان يک مقصد توريستي جذاب از ميان مناطق استان
انتخاب کنند.
تعيين وزن نسبي معيارهای مختلف توسط توريسم نشان داد که
معيارهای ويژهای نسبت به بقيه مهمترند .برای مثال ،وجود
امنيت نسبت به ساير معيارهای فرعي تسهيالت دارای اهميت
بيشتری يا در ميان معيارهای فرعي منابعفيزيكي ،اقليم از اشكال
هيدرولوژيک و ژئومرفولوژيک مهمتر بود .با مشخص شدن
معيارهای مهمتر از ديد بازديدکنندگان ،الزم است توجه به اين
معيارها برای برنامهريزی ،در الويت قرار گيرد.
در مورد نتيجهگيری نهايي مدل که منجر به تعيين رتبه يک
برای منطقه حفاظت شده کرکس شد ،نبايد اين ذهنيت ايجاد
شود که ساير مناطق اهميت کمي دارند .زيرا ،با توجه به نتايج

شکل ( )4رتبه مناطق مورد مطالعه از لحاظ اکوتوريسم

بهدست آمده ،هر منطقه قابليتهايي دارد که با توجه به آن

با استفاده از روش AHP

قابليتها ميتوان عالوه بر حفاظت از آن بهرهبرداری تفرجي
کرد.

بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعه ،از يک روش ساده برای ارزيابي مناطق طبيعي
جهت اکوتوريسم استفاده شد .مناطق طبيعي شهر اصفهان بر
اساس معيارهای مهم تاثيرگذار بر انتخاب يک منطقه توسط
توريست ،بررسي و طبقهبندی شدند .نتايج اين پژوهش ،ميتواند
مورد استفاده برنامهريزان و مديران قرار گيرد .زيرا ،با توجه به
وزن نسبي هر معيار برای يک منطقه ميتوان نقاط قوت و ضعف
آن منطقه را از نظر قابليت اکوتوريسمي شناخت و برای مديريت
موثر و برنامهريزی اکوتوريسم مورد استفاده قرار داد .هر چند که
برخي از منابع مانند منابعفيزيكي ،بيولوژيكي ،فرهنگي و تاريخي
در يک منطقه قابل تغيير نيستند ،ولي مواردی مانند ايجاد

مطالعات بسياری برای ارزيابي و رتبهبندی مناطق طبيعي جهت
اکوتوريسم انجام شده است ،ولي از فرايند تحليل سلسله مراتبي
برای ارزيابي مناطق طبيعي کمتر استفاده شده استDeng et) .

 ،(al., 2002از  AHPبرای ارزيابي جذابيتهای طبيعي استراليا
جهت توريسم متكي بر طبيعت و تعيين وزن معيارهای ساختار
سلسله مراتبي استفاده کردند .در اين مطالعه ،از  AHPعالوه بر
تعيين وزن معيارهای ساختار سلسله مراتبي ،برای تعيين وزن
نسبي مناطق و رتبهبندی کلي آنها نيز استفاده شدDeng et) .
 ،(al., 2002از نظر توريستها برای رتبهبندی مناطق استفاده
نكردند اما در اين مطالعه وزن نسبي معيارهای ساختار سلسله
مراتبي توسط بازديدکنندگان ،از طريق پرسشنامه بهدست آمد.

رتبهبندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

مدل استفاده شده در اين مطالعه برای رتبهبندی مناطق جهت
اکوتوريسم دارای مزايا و محدوديتهايي ميباشد :با توجه به اين
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طراحي شود که بدينترتيب ،هر منطقه برای انواع مختلفي از
توريسم ارزيابي خواهد شد.

مدل ،مديريت و برنامهريزی برای هر نوع توريسمي امكانپذير
است؛ برای مثال ،برای توريسمي که انتظار مشاهده حياتوحش
را دارد ،مناطق با امتياز باال از نظر تنوع قابل مشاهده ،پيشنهاد
ميشود .استفاده از روش بهکار رفته در اين مطالعه برای ساير
مناطق حفاظتشده کشور ميتواند بهتدريج يک بانک اطالعاتي
برای توريسم ،مديران ،برنامهريزان و مسووالن حفاظت
محيطزيست کشور ايجاد کند .اصول و فرضيات بهکار رفته در
اين روش ساده است .استفاده از هر دو نوع اطالعات کيفي و
کمي که در آن وجود دارد ،دخالت هم زمان نظر توريسم و
کارشناسان را برای رتبهبندی مناطق امكانپذير ميسازد و نتايج
حاصل از آن برای تصميمگيران و عموم قابل فهم ميباشد.
از محدوديتهای مدل پيشنهادی اين است که مقايسات زوجي
برای مقايسه تعداد زيادی منطقه مشكل و در نتيجه احتمال خطا
زياد خواهد شد .پيشنهاد ميشود در مطالعات بعدی انواعي از
توريسم مشخص شده و برای هر نوع توريسم مدل جداگانهای

تشکر و قدرداني
از کارشناسان بخش طبيعي سازمان حفاظت محيطزيست استان
اصفهان جهت در اختيار گذاشتن اطالعات الزم و تكميل
پرسشنامهها ،تشكر و قدرداني ميشود .همچنين ،از جناب دکتر
سيد حميد متينخواه و رضا حجازی اساتيد محترم دانشگاه
صنعتي اصفهان جهت راهنماييهای ارزنده تشكر و قدرداني به
عمل ميآيد.
يادداشتها
1. Analytical Hierarchical Process
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