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  88بهار ویژه نامه ، یکم، شماره دهیاز محیط زیست ، دوره تکنولوژیعلوم و 
  
  
  

ارزیابی توان طبیعت گردی شهرستان بهشهربرمبنای روش ارزیابی چند معیاره با 
  GISاستفاده از

  

   1عبدالرسول سلمان ماهینی
   2 برهان ریاضی
   3 بابک نعیمی

  4 ساسان بابایی کفاکی
  )مسئول مکاتبات( 5یعطیه جوادی الریجان

  
                             3/7/87:تاریخ پذیرش                            18/4/87:              تاریخ دریافت

  چکیده 
توسعه لگام گسیخته طبیعت گردی همانند سایر انواع توسعه، می تواند آثار منفـی بـر فرهنگ،اقتـصاد ومحـیط زیـست جامعـه                          

جلگـه   انـواع اکوسیـستم هـای سـاحلی،        بـا  ،تان بهـشهر در شـرق اسـتان مازنـدران         شهرس. دشگران بر جای گذارد   میزبان وحتی امنیت گر   
بـرای ارزیـابی تـوان طبیعـت گـردی در           . در ایـن مطالعـه        فراوانی برای طبیعت گردی می باشد      قابلیت های ای،جنگلی وکوهستانی، دارای    

، برای اولین بـار در      عالوه براین . شده است استفاده    برمبنای منطق فازی   )MCE6(روش ارزیابی  چند معیاره    از  محدوده شهرستان بهشهر،    
 استفاده   مورد ایران، دو معیار فرسایش پذیری بالقوه خاک ومیزان خطرزمین لغزش نیز درارزیابی چند معیاره توان طبیعت گردی معرفی و                  

، الیه های اطالعاتی مورد نیاز گردآوری، آماده سازی         ی توان طبیعت گردی   ارزیابهای موثر در    معیار تعیین پس از    برای این کار،  . قرار گرفت 
ترکیـب خطـی وزن داده    بـا اسـتفاده از عملگر  تعیـین گردیـد و   ) 7AHP( بـا روش مقایـسه زوجـی       عوامـل  همچنـین وزن     . شد استاندارد و

ه ایـن نقـشه زون بنـدی گردیـد ومطلوبیـت      آنگـا . گردید تهیهتوان طبیعت گردی رستری و نقشه  شدند  کلیه الیه ها تلفیق    ،)8WLC(شده
 35 هکتـار، تعـداد      20 زیـر    مساحت های درنهایت، با طبقه بندی نقشه برداری و حذف         . در هرزون محاسبه شد   ) 9ZLS(ناحیه ای سرزمین  

                                                 
  .، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان  استادیار-1
 ..محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده یار استاد-2
 .کده محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو هیات علمی دانش -3
 .استادیار دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران -4
 . ات تهران ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیق- ارشد علوم محیط زیست کارشناس-5

6-Multi-Criteria Evaluation  
7-Analytical Hierarchy process  
8-Weighted Linear Combination  
9-Zonal Land Suitability  
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د کـه از کـل      در این مطالعه مشخص شـ     .  ضعیف برای طبیعت گردی معرفی شد       زون باتوان  4 زون با توان متوسط و       137 زون با توان باال،   
دارای توان متوسـط و       هکتار 55000 هکتار دارای توان باال، حدود     4500 هکتار دارای محدودیت، حدود      82400مساحت شهرستان، حدود    

 .دف برای طبیعت گردی گسترده می باشهکتاردارای توان ضعی2600حدود 

  
  منطق فازی، فرسایش پذیری و لغزش زمینترکیب خطی وزن داده شده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی،  :واژه های کلیدی

  
  مقدمه

  

گردشگری فرایندی است که از دیرباز بـا اشـکال خـاص            
 اجتمــاعی و ،ظــور تــامین نیازهــای روانــی، فرهنگــیخودبــه من
یکی از شـاخه هـای روبـه    . وجود داشته است انسان هااقتصادی  

. مـی باشـد  ) گردشـگری اکو(رشد ایـن صـنعت، طبیعـت گـردی        
 ردی همانند تمامی انواع توسعه، آثـار مثبـت و         توسعه طبیعت گ  

اقتصاد جامعه میزبان بر جـای       محیط زیست، فرهنگ و    منفی بر 
یکی از راهکارهای اساسی جهت به حـداقل رسـاندن          . می گذارد 

آثار منفی وتقویت آثار مثبت حاصل از آن برنامه ریزی اسـتفاده            
ی از سرزمین بـا در نظـر گـرفتن اسـتعداد طبیعـی منطقـه بـرا                

توسعه طبیعت گردی همگام با توان      . کاربری مورد نظر می باشد    
راهکـار اثـربخش،     محیط زیستی سرزمین به عنوان یک ابـزار و        

نقشی اساسی در توسعه پایـدار، ارتقـای سـطح زنـدگی جوامـع              
  .انسانی وحفظ تعادل طبیعی ایفا می نماید

با توجه بـه مـرور منـابع تـا کنـون تحقیقـات متعـددی                
ــا ــه ه ــردی  درزمین ــت گ ــزی طبیع ــه ری ــدیریت  )1(ی برنام م

 انتخـاب مکـان مناسـب بـرای تاسـیس            )2(تفـرج     و گردشگری
بـا روش  ) 4( پیاده روهـای طبیعـت  مکان یابی و)3(پارک محلی  

 Zhou). ه اسـت  چند معیاره صورت پذیرفتگیری هایتصمیم 

et al, 2006)  مطالعـه گونـاگون در زمینـه    256،  بـا بررسـی 
 چند  گیری های تصمیم  (یروش ها ردند که    تصمیم، پی ب   تحلیل
تحلیل تصمیم مـی    ی  روش ها  معمول ترین ،  MCDM )معیاره

تحقیق حاضر با استفاده از شـیوه ای از روش ارزیـابی            . )6(د  باش
، بــه نــام روش ترکیــب خطــی وزن داده )MCE(چنــد معیــاره

، به منظـور انجـام      GIS فن آوری    به کارگیری ، با   )WLC(شده
اســتان (عــت گــردی در شهرســتان بهــشهر ارزیــابی تــوان طبی

ی سـنتی   روش ها  در مقایسه با     .صورت پذیرفته است   )مازندران
 بـا MCE  روش ،ی مبتنـی برمنطـق بـولین    روش هـا معمول و

 محـیط  جهان واقعـی در    مدل سازی  فازی برای    غیرقطعیمنطق  
GIS    وردار ـری برخـ  ــ بیـشت  دقـت  از ، مکانی ی و تلفیق داده ها

  توجـه بـه تـاثیر معیارهـای گونـاگون در            همچنین، با  .می باشد 
 ی از معیارهـای کلیـدی و      ارزیابی توان طبیعـت گـردی، تعـداد       

معـــرفی  )  MCE(شاخص در متن روش ارزیابی چنـد معیـاره        
منطـق فـازی، منطقـه       وWLC روش   به کارگیری با  . دمی گرد 

طبقـه  ) مقیاس بایت (255مورد مطالعه در محدوده بین صفر تا        
 آن مطلوبیت صفر نـشان دهنـده منـاطق          که در بندی می شود    

ر منـاطق دارای بیـشترین      ـــ  بیانگ 255بدون تناسب ومطلوبیت    
  . دمی باشردی ــزان تناسب برای طبیعت گــمی
  

  روش ها مواد و
 کیلـومتر   1467وسـعت تقریبـی      بـا  شهرستان بهشهر 

 درجـه و    36، در شرق استان مازندران و در محـدوده بـین            مربع
 درجه و   53 دقیقه عرض شمالی و      56رجه و    د 36 دقیقه تا      25
.  دقیقه طول شرقی واقع شـده اسـت          9 درجه و  54 دقیقه تا    15

 ، در سه منطقه ساحلی، جلگـه ای و کوهـستانی و           گستردگی آن 
 متـر در    2686 متردر منطقه دشتی تـا       -25اختالف ارتفاع بین    

اکوسیـستمی را در     منطقه کوهستانی، شرایط متنـوع اقلیمـی و       
جمعیــت ایــن شهرســتان . )7( آورده اســت بــه وجــود  منطقــه

 این منطقـه دارای چـشم انـدازها و        . )8( نفر می باشد     144201
 غارها، چشمه ها،  آبشارها، جاذبه های طبیعی فراوان اعم از دریا،      

از   مـی باشـدکه اهمیـت آن را        جنگل ها رودخانه ها و     ها، تاالب
  . نظر طبیعت گردی دوصد چندان نموده است

 وجـدولی اسـتفاده     متنـی وداده هـای     نقشه ها اسامی  
جـایی   از آن  . شده اسـت   ارایه 1ژوهش در جدول          شده در این پ   
در مقیـاس   ،عدم دسترسی به نقشه های هم مقیاسکه به دلیل   
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بزرگ، ناچار به استفاده از الیه ای اطالعاتی موجـود شـدیم لـذا              
 در فرمـت  39، زون  UTMکلیه نقشه ها به سیستم مختصات 

داده هـای جـدولی      . متر تبدیل گردید   30اندازه سلول   ستری و ر
 مانند آمار هواشناسی وسطح آب زیرزمینی با روش درون یابی و          

 بـه صـورت  قنـات بـا ورود مختصاتـشان        چشمه و  اطالعات چاه، 

نرم افزار هـای    . قشه تبدیل شده است    به ن  GISنقطه در محیط    
ــا   ــرم افزارهـ ــامل نـ ــتفاده در ایـــن تحقیـــق شـ ــورد اسـ ی مـ

ArcView3.2،ArcGIS9.1،ArcInfo9.1 و IDRISI  
  .دمی باش

  
   مواد ونقشه های های مورد استفاده-1جدول 

  مواد و نقشه  ردیف  مواد ونقشه ها  ردیف
 ماه سال وحداقل گرم ترینالیه های حداکثر دمادر   1

دمادرسردترین ماه سال ازسطوح اقلیمی تهیه شده 
  )9( برای مناطق سطحی کره زمین

، زمین راه ها ها،  آب راههقشه های رودخانه ها ون  9
 آب خیز حوزه 50,000/1  خاک شناسی شناسی  و
  ) آب خیزداریمراتع و-جنگل هاسازمان (نکارود

نقشه ها وداده های جدولی چاه،چشمه،قنات در   2
  )وزارت نیرو(50000/1مقیاس 

سازمان (راداری منطقه ) DEM(مدل رقومی ارتفاع  10
  )نقشه برداری

سازمان ( منطقه50000/1نقشه های توپوگرافی   3
  )جغرافیایی ارتش

   قابلیت زراعی مناطق دشتی 67000/1نقشه   11
  )موسسه تحقیقات خاک وآب(

+ تصویر ماهواره لندست منطقه، تهیه شده از سنجنده  4
ETM 2002 در سال  

سازمان  (نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه  12
  )خیزداری آب مراتع و- جنگل ها

سازمان ( اطالعات جاذبه های طبیعی وآثار تاریخی   5
 )میراث فرهنگی وگردشگری ،کارشناسان ومردم محلی

وکاربری اراضی  خاک شناسی نقشه های زون بندی،  13
  پناهگاه حیات وحش میانکاله 

  )سازمان حفاظت محیط زیست(
 آمده از به دستالیه تراکم پوشش درختی منطقه،   6

  )Modis )10 سنجده
 100000/1نقشه گسل های منطقه در مقیاس  14

  )سازمان زمین شناسی(
نقشه پارک ملی پابند و منطقه حفاظت شده هزار   15  )وزارت کشور(نقشه مناطق شهری ونقاط روستایی   7

  )سازمان حفاظت محیط زیست( جریب
آمارمیانگین بارندگی سالیانه وتعداد روزهای یخبندان   8

  )سازمان هواشناسی کشور(  هواشناسی  ایستگاه 6
بهشهر و 100,000/1نقشه های زمین شناسی   16

  )سازمان زمین شناسی(ساری

  
 هـای تناسـب     تحلیـل پس از تشخیص این مطلب که       

، بـه تنهـایی وبـه    (Spatial Suitability Analisis)فـضایی 
د، معیارها، دارای نقاط ضعفی مـی باشـ       دلیل عدم اولویت بندی     

MCE  بـرای   فضایینوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری        به ع 
متـداول  یکی از . )11(برنامه ریزی استفاده از سرزمین ابداع شد    

 روش  ، وساده ترین شیوه ها در تصمیم گیری چند معیـاره          ترین

ــده   ــب خطــی وزن داده ش ــی ) WLC(ترکی ــا روش وزن ده ی
 که به منظور انجام فرایند) 12(می باشد  ) SAW(افزودنی ساده 

ارزیابی توان طبیعت گردی در این تحقیق مـورد اسـتفاده قـرار             
در این روش ابتدا هدف ارزیابی تعیـین مـی شـود،            . گرفته است 

استاندارد سـازی    سپس معیارهای متناسب با آن هدف مشخص،      
  و عوامـل دسـته    معیـار هـا بـه دو      . و اولویت بندی مـی گردنـد      
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انگر توزیـع    نمایـ  عاملیک نقشه   . دمحدودیت ها تقسیم می گرد    

فضایی صفتی است که به واسطه آن می توان درجه دستیابی به            
 منـاطقی   محدودیت ها . اندازه گرفت   هدف مالزم با آن صفت را     

د که به هیچ وجه قابلیت اسـتفاده بـرای یـک            رامشخص می کن  
ویژگی برجسته این روش در این است کـه         . د ندار هدف خاص را  

 عامـل یـت و ارجحیـت آن       ، درجـه اهم    عامل در آن عالوه بر هر    
.  نیز در فرایند ارزیابی دخیـل خواهـد بـود      عواملنسبت به سایر    

همچنین این روش بر پایه منطق فازی که دربرگیرنده طیفـی از         
می باشد استوار شده   ) عدم قطعیت (اعداد یا گستره ای از تناسب     

   .)13(است
به منظور انجام فرآیند ارزیابی بـا ایـن روش، بـر اسـاس              

عوامل در وزن متناظـر خـــود ضـــرب        ابتدا هر یک از      1رابطه
حاصـل  ضـرب آن در   وسپس بـا جمـع نتـایج حاصـل      ،دمی شو 
نقـشه   ، مناطق نامناسب حذف می گردنـد و       محدودیت ها  ضرب

  .)14(تناسب منطقه برای کاربری مورد نظر به دست می آید

=∑                                 )1(رابطه WiXiIIcjS  
  

ارزش فازی :  i،  Xiعامل  وزن :  Wi ، مطلوبیتS:  که در آن
 حاصل ضربنمایه  :  j، Πامتیاز معیار محدودیت:  i،  Cjعامل 
  .دمی باش

) الیه های معیار  (گام اول دراجرای این روش تهیه پایگاه داده ها        
جـایی کـه در انـدازه        از آن . ستا GISبرای استفاده در محیط     

قـرار    مـورد اسـتفاده      مقیاس ها امنه متنوعی از    گیری معیارها د  
ز ترکیب بـا   لذا الزم است که هر یک از معیار ها قبل ا         ،دمی گیر 

دارد سـازی   ــــ جـا، استان   در ایـن  . )15(دیکدیگر استاندارد گرد  
صـفر  ( براساس منطـق فـازی در مقیـاس بایـت          عاملنقشه های   

 در  با تعریف تابع عضویت صورت پذیرفتـه اسـت، کـه           و) 255تا
مقـدار   بیـشتر و  ) تناسـب (این بازه مقدارعضویت باالتر مطلوبیت    

عضویت پایین تر مطلوبیت کمتر رابرای کـاربری موردنظرنـشان          
، تعیین مقادیر   عاملبه منظور فازی نمودن نقشه های       . می دهد 

  از آن  .آستانه معیارها و نوع و شکل تابع عـضویت ضـرورت دارد           
مشخـصی بـرای ارزیـابی تـوان        جایی که در ایران استانداردهای      

از طرفــی ایــن اســتانداردها در   وجــود نــدارد ویطبیعــت گــرد

 بـا   ایـن جـا    لـذا در     ؛نیز متفـاوت مـی باشـد       کشورهای مختلف 
منـابع بـه تعیـین مقـادیر         مـرور   کارشناسی و  اتاستفاده از نظر  

 انواع مختلف توابـع عـضویت       .آستانه معیارها پرداخته شده است    
 این تحقیق شامل توابع گسسته، افزاینـده         گرفته شده در   به کار 

ذوزنقه  متقارن در اشکال خطی و     یکنواخت، کاهنده یکنواخت و   
روش مورداستفاده به منظـور تبـدیل نقـشه هـای           . دای می باش  

کـه   دیل مقیاس خطی می باشدــروش تب ار به الیه فازی،   ــمعی
ه ری ب در آن  مقادیر کمینه و بیشینه به عنوان نقاط مقیاس گذا           

  . )14(د استفاده می شو2شکل رابطه 
  

  )2(رابطه

ngedardizedras
RR
RRiXi tan*

min)max(
min)(

−
−

= 

ارزش : Ri ارزش سلول بعد از اسـتاندارد سـازی،  :Xi :که در آن
 ،عامـل  مقدارکمینه در: Rminسلول قبل از استاندارد سازی ، 

Rmax : و عامـل  مقداربیـشینه در Standardized-Range :
  .می باشد ستاندارد سازیدامنه تغییرات ا

ی زمـین شناسـی،     عـوامل در مورد توابع گسسته مانند      
حساسیت به زمین لغزش، به دلیـل عـدم پیوسـتگی            یخبندان و 

 فازی مربوط بـه     ارزش های ابتدا   یا حاالت توصیفی،   بین اعداد و  
سپس با تعریف  و د تعیین می گرد2 استفاده از رابطههر طبقه با 

، اعـداد فـازی بـه       عاملفیلد فازی در جدول مربوط به نقشه آن         
  . این فیلد منتقل می شوند

از منطـق    به منظوراستانداردسازی نقشه های محـدویت،     
استفاده مـی شـود، بـدین ترتیـب کـه بـه منـاطق               ) 1و0(بولین

  . صفر و به سایر مناطق عدد یک تعلق می یابد محدودشده عدد
 بـا روش مقایـسه زوجـی در مـتن فراینـد             عوامـل وزن دهی به    

تجربـه  . ، صـورت پذیرفتـه اسـت      )AHP(له مراتبی   تحلیل سلس 
نشان می دهد روش مبتنی بر مقایسه دوبه دو، به دلیل سهولت            
کاربرد ودقت مناسب از موثرترین وپرکـاربردترین فنـون مطـرح           

تجربـی در دامنـه       نظـری و   به صورت درتصمیم گیری است که     
 تصمیم گیری مـورد آزمـون قرارگرفتـه         وضعیت های وسیعی از   

 ابتـدا مـاتریس مربعـی       عوامـل به منظور تعیـین وزن      .  )6(است
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سپس، مقایسه درجه اهمیـت     . تهیه گردید  عواملمقایسه زوجی   

 یـک مقیـاس     براساس)  نسبی وزن های ( نسبت به یکدیگر   عوامل
توسـط کارشناسـی     و 2مطابق با جدول   ، نقطه ای پیوسته   9پایه  

 منـدرج    نسبی وزن های   در مرحله بعد، با ورود      .خبره انجام  شد   
 عوامـل  نهـایی    وزن هـای   IDRISIدر ماتریس، بـه نـرم افـزار         

  .)14(محاسبه گردیدند
  

  مقیاس درجه اهمیت برای مقایسه زوجی -2جدول
9  7  5  3  1  3/1  5/1  7/1  9/1  

  فوق العاده  خیلی قوی  قوی  متوسط  برابر  متوسط  قوی  خیلی قوی  فوق العاده

  اهمیت کمتر                                                        اهمیت بیشتر    
  

ــه منظ ـــب ـــور ارزیابـ ــریب   ـ ــا، ض ــازگاری وزن ه ی س
ناسازگاری محاسبه می گردد، که در حالت کلی بنا بر پیـشنهاد            

(Satte, 1980)، 16( باشد1/0 این ضریب باید کمتر از(.   
 نقشه شـبکه ای تناسـب منطقـه         WLCبا اجرای روش    

این نقـشه بـه وکتـور تبـدیل         . آمد به دست برای طبیعت گردی    
 ، در هـر زون بـا      )ZLS(شایستگی ناحیـه ای سـرزمین      گردید و 

 بــا زون هــایگــاه،  آن .)15( محاســبه شــد3اســتفاده از رابطــه
 هکتار به دلیـل فقـدان ارزش کـافی بـرای            20مساحت کمتر از    

سـپس،  . نامه ریزی طبیعت گـردی حــذف گردیـد        بر مدیریت و 
عریـف سـناریوهای گونـاگون، براسـاس         باقی مانده با ت    زون های 

 به صورت مساحت   و) ZLS(میزان شایستگی ناحیه ای سرزمین    
  . نزولی اولویت بندی شد

                                     )3( رابطه 
 zn
zLiSz )(Σ

=  

میـزان  ) : z)Li ای سرزمین، شایستگی ناحیه :  Sz  :که در آن 
هـای    تعداد سلول : nz    وzه زون متعلق ب Liشایستگی سلول 

  .     باشد   میzتشکیل دهنده زون 
  و عامـل  16بررسیبه منظور ارزیابی توان طبیعت گردی در این         

  .ست نظر گرفته شده ا محدودیت در15
پناهگـاه   استفاده ویژه در   حفاظت شده و    امن، زون های 

 شـده توسـط     ارایـه حیات وحش میانکاله که در طرح مـدیریت         

اراضی فاریـاب بـه دلیـل        مان محیط زیست محدودشده اند،    ساز
به اسـتثنای   (  درصد 50 باالی   شیب های کاربری کشاورزی آبی،    

بـه دلیـل عـدم دسترسـی آسـان و تهدیـد امنیـت               ) کوهنوردی
  و  تـاالب هـا    منظـر،  به دلیل آلودگی صـدا و      گردشگران، شهرها 

آسـیب   به دلیل خطر آلـودگی آب و       ها  متری آن  150محدوده  
 وجـود محـیط    ها بـه دلیـل     بندان آب به زیستگاه حیات وحش،   

بـه دلیـل     هـا   متـری آن   30محدوده   قنات و  چشمه، ، چاه ،آبی
محـدوده   رودخانه ها و   های زیرزمینی،  جلوگیری از آلودگی آب   

 های سطحی،  آلودگی آب  به دلیل جلوگیری از    ها  متری آن  30
یط رودخانه های واقع در منـاطق تحـت حفاظـت سـازمان محـ             

به دلیل ارزش زیستگاهی برای      ها  متری آن  100زیست وحریم   
بـه دلیـل وجـود       هـا  متـری آن  120ها وحـریم     راه گونه شنگ، 

تهدید امنیت گردشگران، فاصله از سـطح        و منظر آلودگی صدا و  
به دلیل جلوگیری از آلودگی       متر یا کمتر   2سفره آب زیرزمینی    

ری آن بـه دلیـل       متـ  500محـدوده    سفره آب زیرزمینی، بندر و    
آلودگی صوتی وتداخل با کاربری صنعتی، تراکم پوشش درختی         

فرسایش  به دلیل جلوگیری از تخریب درختان،       درصد 80باالی  
 تن در هکتـار درسـال وخطـر زمـین لغـزش             50پذیری بیش از    

 محـدودیت   نبسیار باالبه دلیل تهدید امنیت گردشگران به عنوا       
 وآستانه هـای    عواملشه های   اسامی نق . ستدر نظر گرفته شده ا    

  . ذکر شده اند3ها در جدول  آن
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  ها ، آستانه معیارها وشکل ونوع تابع عضویت آنعامل نقشه های -3جدول

  شکل ونوع تابع عضویت  مطلوبیت  عوامل ردیف
متر  5000 تا 500- متری معادل صفر500تا0  فاصله از مناطق شهری  1

  مترمعادل صفر5000بیش از -0 تا255از
   خطی یکنواخت-کاهنده

متراز  5000 تا250- متری معادل صفر250 تا0  فاصله از نقاط روستایی  2
   مترمعادل صفر5000 بیش از -0 تا255

   خطی یکنواخت-کاهنده

 255متر از 2000 تا30 - متری معادل صفر30 تا0 )قنات چشمه، چاه،(فاصله از منابع آبی  3
   متر معادل صفر2000 بیش از - 0تا

  خطی یکنواخت-هندهکا

 متری 100 تا 30 - متری معادل صفر30 تا0   هاآب راههفاصله از رودخانه ها و  4
بیش از -0 تا255متراز 3000تا 100 -255معادل
   متری معادل صفر3000

   خطی یکنواخت-کاهنده

 تا 0 متراز 50 تا 2 - متری معادل صفر2 تا 0  فاصله از سطح سفره آب زیرزمینی  5
  255 متر معادل 50ز  بیش ا-255

   خطی یکنواخت-افزاینده

 متری 200 تا 150- متری معادل صفر150 تا 0  تاالب هافاصله از   6
 -0 تا 255 متر از 1000 تا 200 -255معادل 
  متر معادل صفر1000بیش از 

  خطی یکنواخت-کاهنده

فاصله از جاذبه های طبیعی وآثار   7
  تاریخی موجود در طبیعت

متری 1000 تا 200 -255معادل متری 200 تا 0
   متر معادل صفر1000 بیش از -0 تا 255از 

  خطی یکنواخت-کاهنده

 متری 250 تا120 - متری معادل صفر120تا0  ها فاصله از راه  8
 - تا صفر255 متری از 5000 تا 250-255معادل 

   متر معادل صفر5000بیش از 

  خطی یکنواخت-کاهنده

   خطی یکنواخت-کاهنده   تا صفر255 درجه سانتی گراد از 32 تا 18از   ه سال ماگرم ترینحداکثر دما در   9
 از - درجه سانتی گراد معادل صفر5کمتر از منفی   حداقل دما در سردترین ماه سال  10

  255 تا 0 درجه سانتی گراد از 4 تا 5منفی 
   خطی یکنواخت-افزاینده

 درصد 50 بیش از - تا صفر255 درصد از 50 تا 0  شیب سرزمین  11
  معادل صفر

   خطی یکنواخت-کاهنده

 - تا صفر255 تن در هکتار در سال از 50 تا 0  توان بالقوه فرسایش پذیری خاک  12
   تن در هکتار در سال معادل صفر50بیش از 

   خطی یکنواخت-کاهنده

 0 درصد از 40 تا 5- درصد معادل صفر5تا 0  تراکم پوشش درختی  13
 80 تا60 -255 درصد معادل 60 تا 40-255تا

 درصد معادل 80بیش از - تاصفر255درصد از 
  صفر

  ذوزنقه ای متقارن

 روز معادل 16 تا 13-255 روز معادل 13 تا 10  تعداد روزهای یخبندان  14
  190 روز معادل17 تا 210-16

  گسسته

-170 معادل3تناسب -212 معادل 2تناسب   زمین شناسی  15
 -85 معادل 5 تناسب -127 معادل 4تناسب 
   معادل صفر7 تناسب -42 معادل 6تناسب 

  گسسته

 خطر کم معادل -255خطر خیلی کم معادل   خطر زمین لغزش  16
 خطر زیاد معادل -127 خطر متوسط معادل -141

   خطر خیلی زیاد معادل صفر-63

  گسسته
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 در توسعه   یلمسا مهم ترین تامین امنیت طبیعت گردها یکی از       

 طبیعـت گـردی  بایـد در         مکـان یـابی   . طبیعت گردی می باشد   
ــه در   ــرد ک ــاطقی صــورت گی ــای ســست من ــزش  شــیب ه ، لغ

تهدیـد جـانی     د و واقـع نگـرد    )18(مستعد فرسایش  و) 17(پذیر
 عامـل بدین ترتیـب، دو     . ای گردشگران به دنبال نداشته باشد     بر

زش بـه   خطـر زمـین لغـ      توان بالقوه فرسایش پـذیری منطقـه و       
عنــوان پارامترهــای شــاخص در ارزیــابی تــوان طبیعــت گــردی 

  . دحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفتدرت
  

   توان بالقوه فرسایش پذیری خاکعامل
به منظور تهیه نقشه  توان بالقوه فرسایش پذیری خاک،          

ــورد مطالعــه از معا ــه جهــانی فرســایش خــاک  ددر منطقــه م ل
اسـتفاده شـده    )4 (مطـابق رابطـه   ) RUSLE(تجدیدنظر شـده  

  .)19(است
                                   E=R*K*L*S*C*P)4(رابطه

                                    
تـن  ( واحد سطح ی  میانگین فرسایش سالیانه به ازا      E:که در آن  

ــاران و روانــاب عامــل R ،)در هکتــار در ســال  فرســایندگی ب
Mj.mm/h.ha.y) ()20(، Kپذیری خاک فرسایش عامل ) تن

 ضـریب  عامـل  S  ،)متـر ( طول شـیب عامل L ،)21() در هکتار
 عملیـات  عامـل  P  مـدیریت پوشـش و  عامـل  C تنـدی شـیب،  

  .حفاظتی می باشد
،  تـوان بـالقوه فرسـایش پـذیری منطقـه      بر اساس الیه  

 مطلـوب تـرین    میزان فرسـایش بـه عنـوان         کم ترین مناطقی با   
انـد و بـه منـاطقی بـا          در نظر گرفته شده      255مناطق با ارزش    
 بخـش هـای   بیشترکه    تن در هکتاردرسال و    50میزان فرسایش   

نسبتا کوچکی از منطقه موردمطالعه راتشکیل مـی دهنـد ارزش           

بـه منظـور اسـتاندارد سـازی ایـن الیـه، تـابع              . صفر تعلق یافت  
  . تهیه گردید 1عضویت فازی آن مطابق نمودار

  

   حساسیت به خطر زمین لغزشعامل
روش  یزان خطرزمین لغـزش بـا اسـتفاده از        محاسبه م 

ــر  ــالقوه خطـ ــوان بـ ــاخص تـ ــه) (HPI(شـ ــرم )5رابطـ ، در نـ
  .  )22( صورت پذیرفتArcInfoافزار
                              HPI=∑(R*W) ÷ ∑W )5(رابطه

هـر نقـشه   وزن W شاخص توان بالقوه خطـر، HPI : که در آن  
ر ـــ نقـشه پارامت   دـــ واح   امتیاز استاندارد شده هر     Rو  پارامتر  
  .  می باشد

 پارامترهای در نظر گرفتـه شـده شـامل زاویـه شـیب،            
فاصـله از گـسل    ی وـــ دگـــبارن اراضی، ریـسنگ شناسی،کارب

مرور منابع بـر   می باشند که بر اساس نظرکارشناسی مهندسی و  
در  و اساس میزان حساسیت به زمین لغزش طبقه بندی شـدند         

استاندارد سازی الیه طبقـه      . گردیدند استاندارد 10 تا 0محدوده  
ــده ــدی ش ــه، براســاس  ) گســسته(بن ــزش منطق ــرزمین لغ خط

  . صورت پذیرفت4جدول
  
  
  
  
  
  
  

  عاملتابع عضویت استاندارد سازی -1نمودار
حساسیت به فرسایش

  
   پهنه بندی خطر زمین لغزش-4جدول
  ارزش فازی  خطر رانش ارزش شاخص توان بالقوه خطر

  255  خیلی کم  1  3-0
  141  کم  2  5-3
  127  متوسط  3  5/6-5
  63  زیاد  4  8-5/6

  0  خیلی زیاد  5  10-8

٠ ۵٠
 )سال*هکتار*تن(فرسایش

255 

ت
وبي
طل
م
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   فاصله از سطح سفره آب زیر زمینیعامل

 نـسبی سـطح ایـستابی آب    بـه طـور    این کـه  با توجه به    
زیرزمینی در مناطق شمالی کشور باالست و در عین حال بخش           

یرزمینی اعظم آب مورد استفاده مردم منطقه از سفره های آب ز          
ودگی ایـن   ــــ  بنابراین باید تا  حد ممکن از آل        ،تامین می گردد  

جــایی کــه در تفــرج  از آن. دیــهــا جلــوگیری بــه عمــل آور آب
گسترده به علت عدم تمرکز طبیعـت گـردان، تولیـد فاضـالب و           
زباله می تواند آلودگی کمی را به سفره های آب زیرزمینـی وارد             

سطح آب از سطح زمین خیلـی       نماید، لذا در مناطقی که فاصله       
 طبیعت گردی نامتناسب در     فعالیت های می باشد،   )  متر 2تا(کم

نظر گرفته شدند و با افزایش فاصله از سطح آب زیرزمینی تـوان         
 این جا در  .  گردشگری افزایش می یابد    فعالیت های منطقه برای   

 متر  50  متروحداکثر آن     2حداقل فاصله از سطح آب زیرزمینی       
  .فته شده استدر نظر گر

به منظور استاندارد سازی الیه رسـتری فاصـله از سـطح            
آب زیرزمینی منطقه موردمطالعه تابع عضویت فازی آن براساس         

 255ا ـــ ت)  متر2 ( 0زان مطلوبیت از  ــمی.  تهیه گردید  2نمودار
افزایش می یابد و برای منـاطق دارای حـداقل فاصـله            )  متر 50(

  .در مقدار بیشینه باقی می ماند متر از سطح آب زیرزمینی 50
  
  

  
  
  
  

  نتایج
وزن  ،)AHP(با توجه به فرایند تحلیل سلسله مراتبـی       

نـرخ ناسـازگاری برابـر      .  محاسـبه شـد    5 مطابق جـدول   ،عوامل
بـه منظـور انجـام      .  که قابل قبول می باشد      آمد به دست  0,09با

 روش ترکیب   به کارگیری فرایند ارزیابی توان طبیعت گردی،  با        
های استاندارد    عمل تلفیق نقشه   ،)WLC( وزن داده شده     خطی

ــده  ــلش ــاظرآن عوام ــای متن ــدودیت    ، وزن ه ــه مح ــاو الی ه
 ArcInfo ، در محـیط  )محـدودیت هـا   حاصـل ضـرب  (نهـایی 

به منظور پهنه بندی منطقه بر اسـاس        ). 1نقشه(صورت پذیرفت   
درجه توان برای کاربری طبیعت گردی گسترده، الیه شـبکه ای           

گـاه   آن.، به برداری تبدیل گردید    WLCاجرای روش   حاصل از   
ها محاسـبه    مطلوبیت ناحیه ای سرزمین در هر یک از پلی گون         

الیه برداری نهایی، بر اساس مطلوبیت ناحیـه ای سـرزمین،           .شد
تـوان   (1بـدین ترتیـب کـه طبقـه         . به چهار طبقه تقـسیم شـد      

دل معا) توان متوسط (2، طبقه   200معادل مطلوبیت بیش از     )باال
معـادل  ) تـوان ضـعیف   (3، طبقه   200 تا   150مطلوبیت بیش از    

ــیش از   ــت ب ــا 0مطلوبی ــه   و150 ت ــدون مطلوب4طبق ــت ب  ی
 3گاه به عنوان نمونـه       آن. در نظر گرفته شده است    ) محدودیت(

زون برتردر هـر یـک از طبقـات براسـاس مطلوبیـت ناحیـه ای                
 مـساحت هـای  حـذف  (با اعمال محدودیت مـساحت     سرزمین و 

). 2نقـشه    ( نزولی اولویت بندی گردید    به صورت )  هکتار 20 زیر
مطلوبیـت ناحیـه ای       بر اساس مساحت و    زون ها مشخصات این   

  . استشده ارایه  6در جدول  ،سرزمین

  
 فاصله از عامل  تابع عضویت استاندار سازی-2نمودار

  سطح آب زیرزمینی

  

  
  
  

  

٢ ٠ ۵٠

 )متر(فاصله

٢۵۵ 

ت
وبی
مطل
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  عواملزوجی  آمده ازماتریس مقایسه به دست وزن های -5جدول
  وزن  عامل  وزن  عامل

 1836/0  متوسط سالیانه تعداد روزهای یخبندان  0366/0  های طبیعی و آثار تاریخی فاصله ازجاذبه

 1624/0  خطر رانش 0270/0  سردترین ماه سال در حداقل دما

 1456/0  شیب 0203/0  ها آب راههها و  فاصله از رودخانه

 0997/0  قوه فرسایش پذیریتوان بال 0181/0  فاصله از روستاها

 0875/0  شناسی زمین 0141/0  فاصله ازسطح آب زیرزمینی
 0795/0  ها فاصله از راه 0101/0   ماه سالگرم ترینحداکثر دما در 

 0498/0  )، قنات، چشمهچاه(فاصله ازمنابع آبی  0100/0  تاالب هافاصله از 
 0495/0  تراکم پوشش درختی 0098/0  فاصله از شهرها

  
 

 
 الیه رستری ارزیابی توان چندمعیاره طبیعت گردی-1نقشه 

 
 
 
 
 
 

ــردی    ــت گ ــوان طبیع ــابی ت ــسم(ارزی ــتان )اکوتوری شهرس
 GISبهشهربرمبنای روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از
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   برگزیده معرفی شده برای طبیعت گردیزون های - 2نقشه 

 
  های پهنه های مطلوب برای طبیعت گردی  ویژگی - 6جدول

شماره 
  زون

مساحت زون 
 )هکتار(

حداقل مطلوبیت 
 های زون سلول

حداکثرمطلوبیت 
 های زون سلول

ناحیه ای مطلوبیت 
  )zls(سرزمین

  طبقه توان

1 82/125 44/200 193/241 706/233 1  
2 82/206 008/201 855/241 903/229 1  
3 49/248 605/201 448/244 581/226 1  
4 07/3179 956/129 383/250 72/194 2  
5 67/1706 584/156 22/218 462/193 2  
6 22/3056 646/111 297/243 655/182 2  
7 22/32 889/97 645/178 313/147 3  
8 77/40 824/126 645/180 762/144 3  
9 33/2523 854/95  433/221 696/142 3  

  
  بحث ونتیجه گیری

 نمایانگرالیــه شــبکه ای ارزیــابی تــوان چنــد 1نقــشه 
معیاره طبیعـت گـردی در شهرسـتان بهـشهر اسـت کـه در آن                

در ایـن   .   متغییرمی باشد   811/214 تا   0 از    مطلوبیت سلول ها  
مطلوبیـت   الیه، مطلوبیت بیشتر نشان دهنده درجه توان باالتر و        

  . تر بیانگر درجه توان پایین تر برای طبیعت گردی می باشد کم

مـساحت منطقـه     از%) 1/56( هکتار   82436 کلی حدود    به طور 
ت دارای قابلی %) 9/43( هکتار   64314دارای محدودیت و حدود     

بـه  مناطق محدودشـده       .دباشبرای طبیعت گردی گسترده می      
 عمـده  در بخـش جلگـه ای، سـاحلی، خـشکی میانکالـه و                 طور

ــردی    ــت گ ــوان طبیع ــابی ت ــسم(ارزی ــت)اکوتوری ان شهرس
 GISبهشهربرمبنای روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از
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بخــش هــایی ازمنــاطق کوهــستانی جنــوب شهرســتان بهــشهر 

  . ستپراکنده شده ا
مـساحت  با تبدیل نقشه شبکه ای بـه بـرداری و حـذف             

 زون مناسب برای طبیعت گردی بـاقی        176 هکتار، 20 زیر   های
 4362 زون بـا مـساحت حـدود         35 از ایـن میـان      . سـت مانده ا 
 طبقه یـک بـرای      دارای توان )  درصد از مساحت منطقه    3(هکتار

تـاالب  د که در مناطق سـاحلی، حاشـیه         طبیعت گردی می باش   
و  گــز، لکــه هــایی در منطقــه جلگــه ای ی  لپــو، میانکالــه وهــا

وجنوب شـهر   همچنین پهنه هایی در قسمت مرکزی شهرستان        
 55479 زون با مساحت حدود      137. بهشهر  پراکنده شده است    

بـرای   دارای تـوان طبقـه دو  )  از مـساحت منطقـه   %8/37(هکتار
طبیعت گردی می باشندکه قـسمت اعظـم منـاطق کوهـستانی            

ساحل خلـیج گرگـان  را در        جنوب بهشهر و همچنین بخشی از       
 از  %7/1( هکتـار  2621 زون بـا مـساحت حـدود         4. دبرمی گیـر  

ه سه بـرای طبیعـت گـــردی         طبق دارای توان  ،)مساحت منطقه 
دکه در جنـوبی تـرین  قـسمت محـدوده مطالعـاتی،در             می باشـ  
  . ستت قرارگرفته اارتفاعا

، سه زون از هر طبقه بـر اسـاس مطلوبیـت           2در نقشه   
مطلـوب  ناحیه ای سرزمین به صورت نزولی مرتب و بـه عنـوان             

نتایج نشان دهنده این است که  .ست  معرفی شده ا  زون ها  ترین
مطلوبیـت  (ظم منطقه مورد مطالعه دارای توان متوسـط       بخش اع 

  بـرای طبیعـت گـردی گـسترده        )200تا150ناحیه ای سرزمین    
  . می باشد

 با بررسی وسـیع اطالعـات کارشناسـان و        این تحقیق    در
 در ایـران وجهـان مجموعـه ای از          گرفتـه مرور تحقیقات انجـام     

  گـردی پارامترهای کلیدی به منظور انجام ارزیابی توان طبیعـت        
 حـساسیت بـه فرسـایش       یعـوامل   به خصوص  .شددر نظرگرفته   

بی ولغزش که برای اولین بار به عنوان معیارهای شاخص درارزیـا     
ـ      توان طبیعت گردی معرفی گردید     د در آینـده در     ، کـه مـی توان

. دان طبیعت گـردی بـه کـار گرفتـه شـو           زمینه انجام ارزیابی تو   
  WLCروش  ی،ی مختلـف ارزیـاب  روش هابا مطالعه همچنین، 

مطلوبیت سلول   برای ارزیابی توان طبیعت گردی  استفاده شد و        
 تلفیق  ایـن روش بـا فـن          .این روش به خوبی محاسبه شد      ها با 

افزایش داده است وایـن تحقیـق     آن راقابلیت های  GISآوری 
  وGISرابطه خـوبی را بـین کـاربرد نـرم افزارهـای مبتنـی بـر              

  .دهدارزیابی چند معیاره نشان می 
بـه خـوبی    ) AHP( با روش مقایسه زوجی    عواملوزن  
  یخبنـدان، رانـش و     عوامـل  به   وزن ها بیشترین  . محاسبه گردید 

 فاصـله از    عوامـل  وزن بـه     کم ترین و) تهدید کننده ها  (فرسایش
  .تعلق یافت)دور کننده ها(حداکثر دما  و شهرها

به منظـور زون بنـدی منطقـه بـرای طبیعـت            همچنین  
 بـا   و  محاسـبه شـد    )ZLS(احیه ای سرزمین  مطلوبیت ن  ،گردی

 مطلـوب بـه خـوبی درجـه         زون های  ،اعمال محدودیت مساحت  
توان باال درمنـاطقی تعیـین       دارای   زون های  .مرتب شد  بندی و 

 که ازخط مشی برگزیده دراین تحقیق بـرای ارزیـابی           شده است 
 پایین وجذابیت متوسط تـا      خطر(توان طبیعت گردی در منطقه    

تبعیـت  ) دید برای محیط زیست   شگران وحداقل ته  باال برای گرد  
  .دمی کن

 و صاحب نظراننتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده 
همچنـین  بـه عنـوان    . برنامه ریزان  شهرستان بهشهر قرار گیرد  

 طبیعـت   فعالیـت هـای   ایی برای ارزیابی های آینـده جهـت         مبن
 واقـع   گردی قلمداد گردیده ومورد استفاده سازمان های ذیـربط        

  .  شود
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