316

نشرية علمی پژوهشی مرتع ،سال دوازدهم /شمارة سوم /پايیز )316-329( 1397

شناسایی مناطق بالقوه توسعه اکوتوریسم در شهرستان دنا با استفاده از ارزیابی چند معیاره شاخصهای ترکیبی

وجیهه قربان نیا خیبری ،1میر مهرداد میرسنجری*2و هومان لیاقتی
تاريخ دريافت1396/05/12 :

چکیده

3

 -تاريخ تصويب1396/12/20 :
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با افزايش جمعیت و فشارهای روانی حاصل از شلوغی شهرها ،اکوتوريسم به عنوان يکی از راههای کاهش فشارهای حاصله
بر مردم اهمیت دوچندانی پیدا کرده است .ارزيابی توان اکولوژيک و شناسايی ظرفیتهای طبیعی هر منطقه به همراه برنامهريزی
صحیح میتواند منجر به بهرهبرداری پايدار و مستمر از عرصههای طبیعی گردد .در اين تحقیق پنج شاخص ترکیبی ويژه
اکوتوريسم ،که در تحقیقات داخلی تاکنون به آنها پرداخته نشده است ،شامل شاخص توزيع حیات وحش ( ،)WDIشاخص جاذبه
اکوتوريسم ( ،)EAIشاخص انعطافپذيری يا مقاومت محیط ( ،)ERIشاخص تسهیالت زير بنايی ( )IFIو شاخص تنوع اکوتوريسم
( )EDIبرای شناسايی و اولويت بندی مناطق بالقوه توسعه اکوتوريسم در شهرستان دنا با بیش از  90درصد عرصههای طبیعی
شامل مراتع و جنگلها مورد استفاده قرار گرفتهاند .بدين منظور ابتدا نقشه متغیرهای اولیه شامل ارتفاع از سطح دريا ،زيستگاه
حیات وحش ،تیپ و تراکم پوشش گیاهی ،کاربری اراضی و پوشش زمین ،شیب دامنه ،جهت جغرافیايی ،حساسیت سنگ و خاک
نسبت به فرسايش ،حساسیت به وقوع زمین لغزش و زمین لرزه ،عارضههای جذب گردشگر و امکانات زيرساختی و نقشه
شاخص های ترکیبی ويژه ارزيابی پتانسیل اکوتوريسم در محیط سامانه اطالعات جغرافیايی تهیه و بر اساس قابلیتهای
اکوتوريسمی کالسهبندی شدند .سپس اهمیت نسبی شاخص ها با استفاده از تکنیک فرايند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شده و
در نهايت هم بر اساس روش ترکیب خطی وزندار شاخصهای ترکیبی قابلیت اکوتوريسمی شهرستان دنا تعیین شده است .نتايج
نشان داد که درصد اختصاص يافته به کالسهای مناسب ( ،)S1نسبتاً مناسب ( ،)S2تا حدی مناسب ( )S3و نامناسب ( )S4توسعه
اکوتوريسم به ترتیب  7 ،85 ،7و  0/001درصد از کل مساحت منطقه است که طبیعتاً اولويت توسعه با کالس مناسب با مساحت
حدود  12400هکتار است که پراکندگی مناسبی نیز در سرتاسر منطقه مورد مطالعه دارد .اختصاص تنها  0/001درصد (2
هکتار) از کل مساحت منطقه مورد مطالعه در کالس نامناسب توسعه اکوتوريسم حاکی از بکر بودن منطقه دنا و لزوم سرمايهگذاری
در اين بخش از صنعت گردشگری در اين منطقه است.
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واژههای کلیدی :اکوتوريسم ،ارزيابی چند معیاره ،شاخصهای ترکیبی ويژه ،متغیرهای اولیه ،شهرستان دنا.

 -1دانش آموخته دکتری محیط زيست ،دانشگاه مالير
 -2استاديار گروه محیط زيست ،دانشگاه مالير

* نويسنده مسئولmehrdadmirsanjari@yahoo.com :
 -3گروه اقتصاد منابع و محیط زيست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی
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است که تحقیق حاضر با هدف دستيابی به چنین رويکردی
طراحی شده است .اکوتوريسم همبستگی قوی با گردشگری
پايدار دارد .گردشگری پايدار نیز بستگی به رابطه بین
گردشگری و محیطزيست دارد .اين موضوع را میتوان به
کمک رويکرد معیارها5و شاخصها 6قضاوت کرد که اساساً
7
مفهوم مديريت اکوتوريسمی پايدار در مجموعهای از اصول،
معیارها و شاخصها توسعه میيابد ( .)11بوکنا )2000(8بر
اساس شش معیار شامل فراوانی گونهها ،پتانسیل مديريت
حیات وحش ،گونههای در معرض خطر ،پتانسیل جذب
گردشگر و حساسیت به تخريب در دورههای طوالنی مدت،
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7

-Ecotourism
-Sustainable Tourism
3
-Environment-friendly
4
-Ecotourist
5
-Creators
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پتانسیل گردشگری پارکهای طبیعی در اوگاندار را
اولويتبندی کرد .در ايالت  Samoaدر استرالیا ،با
بررسیهای صحرايی و غربالگری شرايط محیطی ،بیست
شاخص مهم گردشگری پايدار برای ارزيابی پايداری کلی
توسعه داده شد ( .)15کوماری9و همکاران ( )2010برای
شناسايی و اولويتبندی مناطق پتانسیل اکوتوريسم در
بخش شرقی ايالت  Sikkimدر هند پنج شاخص را با هم
تجمیع کردند ،متغیرهای اولیه مورد استفاده برای تولید
شاخصها شامل شکل زمین ،ارتفاع از سطح دريا ،کاربری
اراضی و پوشش زمین ،تنوع ،تراکم و بومی بودن پوشش
گیاهی ،فراوانی گونههای حیات وحش ،عارضههای جذب
گردشگر و تسهیالت زيرساختها بود .مرور تحقیقات داخل
کشور ايران در خصوص ارزيابی پتانسیل و شايستگی يک
منطقه برای توسعه اکوتوريسم نشان میدهد شاخصهای
که برای اين ارزيابی انتخاب میشوند عمدتاً شاخصهای
توسعه گردشگری است و نه گردشگری طبیعت ،اگرچه
-Indices
-Principles
8
- Bukenya
9
- Kumari
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مقدمه
مطالعات روانشناختی در مورد زندگی اجتماعی
انسان ،ضرورت پیدا کردن يک روش مطلوب برای گذران
اوقات فراغت را نشان میدهد .سفر و فعالیتهای تفريحی
به عنوان اقدامی ضروری برای پر کردن اوقات فراغت مردم
در بهترين روش بهینه محسوب میشود .اکوتوريسم1سفر
به مناطق طبیعی بکر و دست نخورده با هدف لذت بردن از
جذابیتهای طبیعی و مأنوس شدن با فرهنگ جوامع محلی
است .از زمانی که گردشگری پايدار2به عنوان يک فعالیت
اقتصادی طبیعتپسند 3معرفی شد ،در اجالس زمین در
سال  1992اکوتوريسم به عنوان يک استراتژی برای توسعه
پايدار به رسمیت شناخته شد ( .)4کارکردهای اصلی
اکوتوريسم شامل حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی،
درآمدزايی ،آموزش ،مشارکت محلی و ظرفیتسازی است
( .) 13در راستای اصول اساسی ،اکوتوريسم بايد
طبیعتپسند ،از لحاظ اکولوژيکی پايدار ،از لحاظ محیطی
آموزنده و از لحاظ اقتصادی سودمند برای جامعه محلی
باشد ،همچنین بايد رضايت گردشگران را نیز جلب کند (7
و  .)8شناسايی ،طبقهبندی و معرفی جذابیتهای
اکوتوريسم به عنوان منحصر به فردترين سرمايه يک کشور،
اهمیت به سزايی در بهبود اقتصاد ملی و رفاه مردم،
اشتغالزايی و حفاظت محیطزيستی و فرهنگی آن کشور
بازی میکند .اکوتوريسم يکی از استفادههای جانبی از مراتع
می باشد که از نتايج آن آشنايی با فرهنگ مردم محلی و
بهره برداران بومی و همچنین کمک به جامعه در افزايش
درآمد و فرصتهای شغلی آن ،بدون کمترين آثار مخرب بر
محیط طبیعی است .با اين وجود بهرهبرداری غیرمنطقی از
منابع طبیعی موجب خسارتهای جبرانناپذيری برای
محیطزيست طبیعی میشود .به عبارت ديگر يکی از عوامل
مهمی که موجب کاربریهای اراضی نامطلوب و تخريب
منابع طبیعی میشود ،تراکم گردشگران طبیعت4در بعضی
از مناطق طبیعی خاص از جمله جنگلها و مراتع است ،در
حالی که ديگر بخشها به دلیل نبود يک برنامه توسعهای و

ترويجی مناسب در مورد اين مناطق بدون گردشگر باقی
میمانند .ارزيابی پتانسیلهای اکوتوريسم چنین مناطقی
منجر به مشارکت گستردهتر مردم محلی در فعالیتهای
حفاظت از منابع طبیعی میشود .بنابراين برای حل اين
مشکل ،بايد منابع طبیعی بر اساس پتانسیل تولیدیشان
مورد بهرهبرداری قرار گیرند و لذا اجرای صحیح ،دقیق و
همه جانبه مکانيابی در پروژهها از اهمیت بااليی برخوردار
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مواد و روشها

منطقه میشود .شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا به سبب
موقعیت جغرافیايی و قرارگیری در دامنه کوه دنا دارای
هوای مطبوع و خوشايند ،آب سالم و فراوان است .حداقل
دمای مطلق  -27و حداکثر آن  49درجه سانتیگراد،
بارندگی از  600تا  1200میلیمتر در سال و ارتفاع از 1320
تا  4400متر از سطح دريا متغیر است .در شکل ( )1موقعیت
جغرافیايی شهرستان دنا در استان کهگیلويه و بويراحمد و
کشور ايران نشان داده شده است .در شهرستان دنا دو
منطقه حفاظت شده دنا و سیوک وجود دارد که عمده
جذابیتهای گردشگری اين شهرستان مربوط به فون و فلور
متنوع اين دو منطقه است.

وضعیت منطقه مورد مطالعه

شهرستان دنا در شمال استان کهگیلويه و بويراحمد با
مساحتی بالغ بر  1577کیلومتر مربع از شمال به شهرستان
سمیرم در استان اصفهان و شهرستان لردگان در استان
چهار محال و بختیاری و از جنوب به شهرستان
بويراحمد محدود میشود .اقلیم شهرستان دنا تحت تأثیر
کوهستان دنا ،سردسیری است و قسمتی از پائیز و سرتاسر
زمستان از برف پوشیده است و همین امر موجب پرآبی
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور ایران
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مبانی و اصول اين دو صنعت گردشگری تا حدی متفاوت
هستند .لذا در اين مطالعه سعی شده شاخصهايی انتخاب
شوند که عملکردها و اصول اکوتوريسم در آنها گنجانده شود.
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روش تحقیق

شناسايی مناطق بالقوه توسعه اکوتوريسم ،نیازمند
انتخاب شاخصهای شناسايی و به کار بردن قوانین
تصمیمگیری مکانی است .تصمیمگیری در مورد اولويتهای
توسعه اکوتوريسم با توجه به مفهوم توسعه اکوتوريسم پايدار
صورت میگیرد که چنین رويکردی میتواند ضمن حفظ
تمامیت فرهنگی ،فرايندهای زيست محیطی ضروری ،تنوع
زيستی بیولوژيکی و سیستم حمايت از زندگی ،همه نیازهای
اقتصادی ،اجتماعی و زيبايیشناسی را نیز تحقق ببخشد .در
اين تحقیق بعد از تهیه نقشه شاخصهای ترکیبی ويژه
ارزيابی پتانسیل اکوتوريسم شامل نقشه توزيع حیات
وحش ،)WDI( 1نقشه شاخص جاذبه اکوتوريسم،)EAI( 2

تهیه نقشه شاخصهای ترکیبی ویژه اکوتوریسم تهیه
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نقشه توزیع حیات وحش ()WDI

S
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نقشه شاخص انعطافپذيری يا مقاومت محیط،)ERI( 3
5
نقشه تسهیالت زير بنايی )IFI( 4و نقشه تنوع اکوتوريسم
( ،)EDIاهمیت نسبی هر شاخص که تعیین کننده نقش يا
سهم آن برای انتخاب مکانهای بالقوه توسعه اکوتوريسم
است ،از تکنیک فرايند تحلیل سلسله مراتبی 6و تکمیل
پرسشنامه استفاده شده است .برای تکمیل پرسشنامه و
تعیین وزن نسبی شاخصها از  50نفر از اعضای هیأت علمی
و دانشجويان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در
رشته های مرتبط شامل مهندسی منابع طبیعی ،مهندسی
کشاورزی و علوم اجتماعی دانشگاه ياسوج و همچین
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کارشناسان سازمانها و ادارات مرتبط استان کهگیلويه و
بويراحمد شامل سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگری ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل
حفاظت محیط زيست استفاده شده است.
بر اساس اين مفاهیم ،مناطق پتانسیل توسعه
اکوتوريسم در منطقه مورد مطالعه با توجه به رابطه ()1
تعیین شد.
EP={Wti (WDI)+Wtj (EAI)+Wtk (ERI)+Wtl
})(IFI)+Wtm (EDI
که در آن  EPدرجه شايستگی اکوتوريسم و ،Wtj ،Wti

 Wtl،Wtk ،Wtkو  Wtmبه ترتیب وزنهای اختصاص داده شده
به شاخصهای توزيع حیات وحش ،جاذبه اکوتوريسم،
انعطافپذيری (مقاومت) محیط ،تسهیالت زيربنايی و
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تهیه نقشه جاذبه اکوتوریسم ()EAI
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نقشه  EAIاز رويهمگذاری نقشه جذابیتهای
پوششگیاهی ،شیب و جهت جغرافیايی تهیه شد .اين نقشه
به چهار کالس طبقهبندی شد و کالس يک به مناطقی که
تناسب کمتری برای اکوتوريسم دارند ،اختصاص داده شد.
نقشه جذابیتهای پوشش گیاهی تلفیقی از نقشههای تیپ
پوشش گیاهی ،تراکم پوشش گیاهی ( )NDVIو کاربری
اراضی و پوشش زمین ( )LUCCاست .نقشه تیپ پوشش
گیاهی با استفاده از اطالعات کارشناسان اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری و اداره کل حفاظت محیط زيست
استان کهکیلويه و بويراحمد و مستندات پروژه حفاظت از
تنوع زيستی زاگرس مرکزی تهیه شد .برای نمايش تراکم
پوشش گیاهی از شاخص 7NDVIاستفاده شده است .اين
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6

- Wildlife Distribution Index
- Ecotourism Attractively Index
3
- Environmental Resiliency Index
4
- Infrastructure Facility Index
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با استفاده از نقشه ارتفاع منطقه و اطالعات رؤيت
پستانداران و پرندگان در ارتفاعات مختلف ،نقشه توزيع
پستانداران و پرندگان در ارتفاعهای مختلف تهیه شد و بسته
به تعداد گونههای يافت شده در يک محدوده ارتفاعی خاص
کالسی به آن اختصاص يافت .به عبارت ديگر در اين نقشه
کالسهای نسبی بر اساس تعداد گونههای جانوری رؤيت
شده در يک ارتفاع خاص اختصاص داده میشود .بنابراين
اين نقشه از ترکیب دو نقشه کالسهای ارتفاعی و نقشه
زيستگاههای حیات وحش در منطقه مورد مطالعه تهیه شده
است و به چهار کالس طبقهبندی شد به طوریکه کالس
يک به مناطقی که تعداد گونه کمتری در آن رؤيت شده
اختصاص داده شد.

- Ecotourism Diversity Index
-Analytical Hierarchical Processes
7
- Normalized Difference Vegetation Index
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شاخص تنوع اکوتوريسم هستند .در انتهای اين فرايند ،نقشه
شايستگی برای توسعه اکوتوريسم تولید شد که درجه
شايستگی به صورت کامالً مناسب ( ،)S1نسبتاً مناسب ()S2
تا حدی مناسب ( )S3و نامناسب ( )Nطبقهبندی شد .روش
تهیه نقشه هر کدام از شاخصهای فوق به صورت زير است.
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شاخص بیشترين رابطه را با حجم زنده گیاهی در میان
مشخصههای پوشش گیاهی دارد که از رابطه ( )2بدست
میآيد.
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تهیه نقشه انعطافپذیری (مقاومت) محیط()ERI

برای تهیه نقشه  ERIاز نقشه پايداری سنگ و خاک،
نقشه شیب ،نقشه حساسیت به زمین لرزه و زمین لغزش
استفاده شد .در نقشه  ERIهر چه خاک پايدارتر و شیب
منطقه کمتر باشد ،انعطافپذيری يا مقاومت محیط بیشتر
است .اين نقشه نیز به چهار کالس طبقهبندی شد و کالس
چهار به مناطقی که انعطافپذيری يا مقاومت محیطی
بیشتری دارند ،اختصاص داده شد .به طورکلی اراضی مسطح
پايدارتر از اراضی تپه ماهوری و شیبدار هستند .درجه
شیب شاخص ايمنی است که در مورد ماليم بودن شیب به
کار میرود ( .)5در برآورد مقدار انعطافپذيری (مقاومت)
محیط از نظر شیب ،وزن بیشتر به شیبهای کمتر اختصاص
داده میشود و بر عکس .بنابراين نقشه شیب به پنج کالس
طبقهبندی و کالس يک به مناطقی که شیب کمتری
داشتند اختصاص داده شد .نقشه پايداری سنگ و خاک بر
اساس نقشه واحدهای سنگشناسی منطقه مورد مطالعه
(استخراج از نقشه زمینشناسی  1:100000سازمان
زمینشناسی کشور) و جدول طبقهبندی حساسیت ذاتی
واحدهای سنگ و خاک به فرسايش ( )9تهیه شد .در نقشه
زمین لغزش به زونهای مختلف وزنی اختصاص داده
میشود .زونهای با احتمال زمین زمین لغزش کم
انعطافپذيرتر محسوب میشوند زيرا میتوانند فشار انسانی
بیشتری را تحمل کند .نقشه زمین لغزش منطقه مورد
مطالعه از نقشه تهیه شده در مقیاس استان کهگیلويه و
بويراحمد ( )1تهیه شده است .اين نقشه نیز به چهار کالس
طبقهبندی شد که کالس يک به مناطق بدون خطر
اختصاص داده شد .نقشه زمین لرزه منطقه مورد مطالعه
نیز از نقشهای که در مقیاس استان کهگیلويه و بويراحمد
توسط تهیه شده ( ) 10استخراج شده است .اين نقشه به سه
کالس طبقهبندی و کالس يک به مناطقی که احتمال زمین
لرزه کمتر است ،اختصاص داده شد.
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تأسیسات و تسهیالت زيربنايی و روبنايی شـامل
پارامترهـای آب ،بـرق ،گـاز ،تلفـن ،مرکـز بهداشت ،خانه
بهداشت ،جاده آسفالته اصلی ،جاده آسفالته فرعی و جاده
شوسه ،فرودگـاه ،واحـد پستی ،واحد اقامتی و کارگاههای
صرف غذا و نوشیدنی است .پردازش گردشگری در رابطه با
زيرساختها به خصوص در زمینه پارادايم دسترسـی در
توسـعه گردشـگری دارای اهمیت است .عناصر زيرساختی
و خدماتی نقش مهمی در قابل استفاده کردن خدمات و
امکانات مورد نیاز گردشگران دارند و در رفع نیازهای
گردشگران و رضايت و رفاه حال آنها از اهمیت فراوانی
برخوردارند .نقشه تسهیالت زيرساختی در منطقه دنا از
تلفیق نقشههای راههای دسترسی ،شبکه رودخانهها ،منابع
آب متمرکز (چشمه و چاه) ،مناطق اسکان (فاصله از شهر
بازارچههای گردشگری و نقشه روستاهای منطقه) حاصل
شده است .نقشه راههای دسترسی در منطقه دنا با استفاده
از بانک اطالعاتی موجود در سازمانهای زيربط از جمله اداره
کل حفاظت محیط زيست ،اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری و سازمان راه و شهرسازی استان کهگیلويه و
بويراحمد در محیط نرمافزار  Arc Mapتهیه و با استفاده از
نرمافزار  Google Earthتصحیح و تکمیل شد و سپس با
هدف بررسی نقش راههای دسترسی در پتانسیل گردشگری
منطقه ،نقشه فاصله از راهها در سه سطح فاصلهای بافر صفر
تا  150متری با هدف مالحظات ايمنی و بکر بودن طبیعت،
نزديک  150تا  3000متری ،دور بیش از  3000متر تهیه
شده است .با بررسیهای صحرايی و اذعان کارشناسان
استانی در سازمانهای مرتبط با موضوع ،بخش زيادی از
گردشگران با هدف استفاده از آب و هوای مطبوع ،سواحل
و کناره رودخانه ها را به عنوان يک منطقه اسکان موقت به
منظور سرو غذا و يک تفريح کوتاه مدت در نظر میگیرند.
نقشه شبکه آبها و رودخانهها نیز در محیط نرمافزار Arc
 Mapتهیه و سپس نقشه فاصله از رودخانهها نیز در چهار
سطح فاصلهای بافر صفر تا  100متری با هدف مالحظات
زيست محیطی و ايمنی ،نزديک  100تا  500متری ،متوسط
 500تا  1500متری و دور بیش از  1500متر تهیه شده
است .با استفاده از بانک اطالعاتی موجود در سازمانهای
زيربط استانی بويژه شرکت آب و منطقهای ،موقعیت
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NDVI=NIR-RED/NIR+RED

تهیه نقشه تسهیالت زیر بنایی ()IFI
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خريد گردشگران از جمله هتل سیمرغ ،طرح بومگردی
رئیس ،اقامتگاه شهرداری ،تپه قالت و بازارچههای
گردشگری خريد صنايع دستی و سرو غذاهای بومی محلی
وجود دارد .پس از ترسیم محدوده شهر سیسخت در محیط
نرمافزار  ،Google Earthنقشه موقعیت آن در قالب يک
نقشه پلیگونی در محیط نرمافزار  Arc Mapتهیه و سپس
نقشه فاصله از آن در دو سطح فاصلهای نزديک صفر تا
 3000متری و دور بیش از  3000متری تهیه شده است.
الزم به ذکر است که در تفکیک اراضی اطراف شهرها از نظر
پتانسیل اکوتوريسم معموالً بايد محدودهای را که تحت تأثیر

گرديد .اگر ناحیهای جاذبههای گردشگری بیشتری داشته
باشد می تواند گردشگر بیشتری جذب کند .برای تعیین
تنوع جاذبههای يک سیمای منظر ،تجزيه و تحلیل میدان
ديد1انجام میشود .بنابراين نقشه فاصله از اين مناطق در
چهار سطح فاصلهای نزديک تا  1000متر ،متوسط 1000
تا  2500متری ،دور  2500تا  5000متری و خیلی دور
بیش از  5000متری تهیه شده است.
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عملیات و اقدامات شهری شدن قرار گرفته و از حالت بکر و
طبیعی خارج ش ده را به عنوان يک منطقه بافر برای شهر و
بدون پتانسیل در نظر گرفت اما شهر سیسخت از اين نظر
مستثنی است و وجود جنگل و باغات در محدوده نزديک به
آن نمايی کامالً طبیعی و دست نخورده دارد و از اين لحاظ
برای اکوتوريسم پتانسیل بااليی دارد .از آنجائیکه
روستاهای منطقه دنا غالباً در دل کوه و با کمترين میزان
تخريب و دستخوردگی طبیعت هستند و همچین با هدف
دسترسی به جادهها و استفاده از امکانات حداقلی بويژه
منابع آبی و استفاده از غذاهای محلی ،معموالً اراضی اطراف
روستاها محل تمرکز گردشگران زيادی هستند و لذا
موقعیت جغرافیايی روستاهای موجود در منطقه دنا در قالب
يک نقشه نقطهای در محیط نرمافزار  Arc Mapتهیه و
سپس نقشه فاصله از آنها در دو سطح فاصلهای نزديک صفر
تا  1000متری و دور بیش از  1000متری تهیه شده است.

تعیین وزن نسبی شاخصهای اکوتوریسم با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرمافزار

Super Decision

فرايند تحلیل سلسه مراتبی ) AHP( 2ابتدا مسئله يا
موضوع مورد نظر را به يک ساختار سلسله مراتبی تبدبل
می کند که در آن عناصر تشکیل دهنده اين ساختار که اجزاء
تصمیم نیز تلقی میشوند ،مستقل از يکديگر فرض شدهاند.
در واقع در روش  ،AHPوابستگی بین اجزاء تصمیم به
صورت خطی از باال به پايین ( )Top-Downاست .در اين
تحقیق پس از مقايسه زوجی شاخصها توسط کارشناسان
مرتبط از طريق تکمیل پرسشنامهها ،ساختار مدل تصمیم -
گیری در نرمافزار  Super Decisionترسیم گرديد ،سپس
ماتريس دودويی تشکیل و قضاوتهای کارشناسان در رابطه
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با میزان اهمیت شاخصها در درون ماتريس قرار گرفت و
میزان ناسازگاری محاسبه گرديد ،برای پرسشنامههايی که
ضريب ناسازگاری آنها کمتر از  0/1بود ،با گرفتن میانگین
هندسی از وزن اختصاص داده به هر پارامتر ،اهمیت
شاخصها استخراج و درون ماتريس مقايسات زوجی قرار
گرفت و وزن شاخصها استخراج گرديد.

تهیه نقشه تنوع اکوتوریسم ()EDI

با استفاده از اطالعات سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنايع دستی ،اداره کل منابع طبیعی و
- Viewshed

www.SID.ir

1

- Analytical Hierarchical Processes

2
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جغرافیايی منابع آب شامل (چشمه و چاه ) ثبت و نقشه آن
در قالب يک فايل نقطهای در محیط نرمافزار  Arc Mapتهیه
و سپس نقشه فاصله از منابع آب در سه سطح فاصلهای
نزديک صفر تا  1500متری ،متوسط  1500تا  3000متری
و دور بیش از  3000متری تهیه شده است .شهر سیسخت
به عنوان مرکز شهرستان دنا تنها شهر موجود در منطقه
مورد مطالعه است .در اين شهر تسهیالتی جهت اسکان و

آبخیزداری و اداره کل حفاظت محیط زيست استان
کهکیلويه و بويراحمد و همچنین پرسجو از آژانسهای
مسافرتی و مردم مطلع محلی 38 ،نقطه به عنوان مهمترين
نقاط پرتراکم حضور گردشگران در منطقه شناسايی و
موقعیت آنها با استفاده از دستگاه موقعیتياب جهانی
( )GPSبرداشت و در نرمافزار  Google Earthمشخص و
سپس نقشه نقطهای آنها در محیط نرمافزار  Arc Mapتهیه
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نتایج
شاخص توزیع حیات وحش ()WDI

تغییرات ارتفاع در شهرستان دنا از  1320تا 4283
متر از سطح دريا است .بیشترين ارتفاعات در امتداد رشته
کوه دنا و ارتفاعات پايین نیز عمدتاً در مرکز منطقه و در
امتداد مسیر رودخانه بشار است .در بررسی زيستگاههای
حیات وحش در شهرستان دنا مشخص شد که بیشترين و
کمترين وسعت زيستگاه به ترتیب به زيستگاه گونه پرندگان
آبزی و کنار آبزی و حشرهخوارها اختصاص دارد .بر اساس
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شکل  -2نقشه توزیع حیات وحش ( )WDIدر شهرستان دنا

در جدول ( )1مساحت و درصد اختصاص يافته به هر
کالس نقشه توزيع حیات وحش از نظر جذب گردشگر در
شهرستان دنا نشان داده شده است .میتوان بیان کرد که
بیشترين تراکم حیات وحش در شهرستان دنا عمدتاً در
ارتفاعات میانی منطقه است.
جدول  -1مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس WDI

در شهرستان دنا
کالس
1
2
3
4

درجه شايستگی اکوتوريسم
شايستگی زياد
نسبتاً شايسته
تاحدی شايسته
بدون شايستگی

www.SID.ir

مساحت (هکتار)
90580/5
48655/ 12
11933/ 44
6402/ 94

درصد مساحت
57/5
30/9
7 /6
4 /1

چنانچه در جدول ( )1مشاهده میشود از نظر توزيع
حیات وحش در شهرستان دنا کالس  1و  4با درجه
شايستگی زياد و بدون شايستگی به ترتیب بیشترين و
کمترين درصد مساحت جذب گردشگر را به خود اختصاص
دادهاند.

A

شاخص جاذبه اکوتوریسم ()EAI

بررسی تیپهای گیاهی در شهرستان دنا نشان داد که
تیپ پوشش گیاهی  Quercus Branti-Amygdalus sp.و
 Monspessulanum-Pistacia Atlantica Acerبه ترتیب
بیشترين و کمترين وسعت و پراکندگی را در شهرستان دنا
به خود اختصاص دادهاند .بر اساس نقشه  ،NDVIکالس
پوشش گیاهی با تراکم متوسط ( )0/084 - 0/18بیشترين
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اطالعات رؤيت حیات وحش در ترازهای ارتفاعی در
شهرستان دنا مشاهده شد که گونه گرگ از  1320تا 4280
و گونه گراز از  1480تا  3050متر ارتفاع از سطح دريا به
ترتیب بیشترين و کمترين دامنه گستردگی زيستگاه را در
شهرستان دنا نسبت به ساير گونهها دارند .اطالعات رؤيت
حیات وحش در ترازهای ارتفاعی در شهرستان دنا الزمه
تهیه نقشه توزيع حیات وحش است که در شکل ( )2نشان
داده شده است.
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جاذبه اکوتوريسم ،کالس يک (شايستگی مناسب) به شیب-
های باالتر داده شد ،چون صخرهها و چشمانداز ديوارهای
آويزان در شیبهای تند ايجاد میشوند که منظره زيبايی

توپوگرافی (شیب و جهت جغرافیايی) نقشه  EIAدر
شهرستان دنا حاصل شده که در شکل ( )3نشان داده شده
است.
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شکل  -3نقشه جاذبه اکوتوریسم ( )EAIدر شهرستان دنا

در جدول ( )2مساحت و درصد اختصاص يافته به هر
کالس از نقشه  EAIدر شهرستان دنا نشان داده شده است.
جدول  -2مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس EAI

در شهرستان دنا
کالس
1
2
3
4

درجه شايستگی اکوتوريسم
شايستگی زياد
نسبتاً شايسته
تاحدی شايسته
بدون شايستگی

مساحت (هکتار)
59936/ 06
81085/5
16118/ 44
432

درصد مساحت
38/ 04
51/ 46
10/ 23
0/ 27

شاخص انعطافپذیری (مقاومت) محیط()ERI

برای تهیه نقشه  ERIاز نقشه شیب ،نقشه پايداری
سنگ و خاک ،نقشه حساسیت به زمین لرزه و زمین لغزش
استفاده شد .در بررسی شیب در شهرستان دنا مشخص شد

www.SID.ir

که شیب های بیشتر در جبهه شرقی منطقه و در امتداد
ارتفاعات قله دنا قرار دارند .به لحاظ پايداری شیب در

A

شهرستان دنا مشخص شد که کالس شیب صفر تا پنج
درصد با درجه پايداری زياد حدود چهار درصد و کالس
شیب بیشتر از  60درصد با درجه پايداری خیلی کم حدود
 10درصد از وسعت شهرستان دنا را به خود اختصاص
دادهاند .بیشترين و کمترين درصد مساحت در شهرستان
دنا به ترتیب به واحدهای سنگشناسی  OMaو  EIکه
رخنمونهای مختلفی از سنگ آهک هستند ،اختصاص دارد.
به لحاظ حساسیت سنگ و خاک نسبت به فرسايش حدود
 63درصد شهرستان دنا مقاوم به فرسايش و حدود 10
درصد آن نامقاوم در مقابل فرسايش خاک و سنگ است.
بیشتر مساحت شهرستان دنا در کالس حساسیت متوسط
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مساحت را در شهرستان دنا به خود اختصاص داده است.
کابری مرتع ،جنگل ،زراعت و باغ ،مناطق مسکونی و اراضی
صخرهای به ترتیب با  0/21 ،7/3 ،41/75 ،50/67و 0/07
درصد مساحت شهرستان دنا را به خود اختصاص دادهاند.
بیشترين مساحت درجه شايستگی جذابیتهای پوشش
گیاهی در شهرستان دنا مربوط به کالس  2با درجه نسبت ًا
شايسته است .در استفاده از نقشه شیب برای تهیه نقشه

ايجاد میکنند و پتانسیل جذب گردشگر بیشتری دارند (.)5
بیشترين و کمترين درصد مساحت از نظر جذب گردشگر
در شهرستان دنا به ترتیب به کالسهای شیب بیشتر از 14
و صفر تا سه درصد اختصاص دارند .بیشترين و کمترين
درصد مساحت از نظر جذب گردشگر به ترتیب به کالس-
های جهت جغرافیايی جنوبی و شرقی اختصاص دارند .با
تلفیق نقشه جذابیتهای پوشش گیاهی و جذابیتهای
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پايداری سنگ و خاک ،نقشه شیب ،نقشه حساسیت به زمین
لرزه و زمین لغزش نقشه  ERIدر شهرستان دنا حاصل شده
است که در شکل ( )4نشان داده شده است.
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شکل  -4نقشه انعطافپذیری (مقاومت) محیط ( )ERIدر شهرستان دنا

در جدول ( )3مساحت و درصد اختصاص يافته به هر
کالس  ERIدر شهرستان دنا نشان داده شده است.
جدول  -3مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس ERI
در شهرستان دنا
کالس
1
2
3
4

درجه شايستگی
زياد
شايستگی
اکوتوريسم
نسبتاً شايسته
تاحدی شايسته
بدون شايستگی

www.SID.ir

مساحت (هکتار)
62544/ 94
63879/ 75
22609/ 69
6305/625

درصد مساحت
40/ 26
41/ 12
14/ 55
4/ 06

iv

h
c

شاخص تسهیالت زیر بنایی ()IFI

اين نقشه حاصل تلفیق نقشه شاخصهای خدمات و
تسهیالت شامل نقشههای فاصله از جاده ،فاصله از رودخانه،
فاصله از منابع آب (چشمه و چاه) ،فاصله از شهر و فاصله از
روستا است که در شکل ( )5نشان داده شده است.

r
A
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به زمینلرزه با مقدار شتاب زمینلرزه  0/3تا  )g( 0/45قرار
دارد .از لحاظ وقوع زمین لغزش ،بیشرين درصد مساحت
شهرستان دنا مربوط به مناطق با حساسیت کم با وسعت
حدود  40درصد کل منطقه است .با تلفیق نقشههای
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شکل  -5نقشه تسهیالت زیر بنایی ( )IFIدر شهرستان دنا

S
f

در جدول ( )4مساحت و درصد اختصاص يافته به هر
کالس  IFIدر شهرستان دنا نشان داده شده است.

o
e

جدول  -4مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس  IFIدر
شهرستان دنا
کالس
1
2
3
4

درجه شايستگی اکوتوريسم
شايستگی زياد
نسبتاً شايسته
تاحدی شايسته
بدون شايستگی

مساحت (هکتار)
110256/ 19
36124/ 87
9933/ 19
1411/ 31

شاخص تنوع اکوتوریسم ()EDI

درصد مساحت
69/9
22/9
6 /3
0/ 89

اين نقشه به شکل فاصله از چشماندازهای طبیعی،
تاريخی و امامزادهها تهیه شده که حدود  38نقطه پر تراکم
حضور گردشگران در شهرستان دنا هستند .در شکل ()6
نقشه  EDIدر شهرستان دنا بر حسب متر نشان داده شده
است.
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شکل  -6نقشه تنوع اکوتوریسم ( )EDIدر شهرستان دنا
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جدول  -5مساحت و درصد اختصاص یافته به هر کالس EDI

جدول  -6وزنهای محاسبه شده برای شاخصهای ویژه

در شهرستان دنا
کالس
1
2
3
4

فاصله از چشم
1000
(متر)
اندازها
2500
5000
>5000

درجه شايستگی
زياد
شايستگی
اکوتوريسم
نسبتاً شايسته
تاحدی شايسته
بدون شايستگی

ترکیبی اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی
مساحت
9944/ 44
35589/ 94
57537/ 56
54653/625

شاخصهای ترکیبی ويژه اکوتوريسم
WDI
EAI
ERI
IFI
EDI
مجموع

درصد
6 /3
مساحت
22/ 56
36/ 48
34/ 65

D
I

وزن نسبی شاخصهای ویژه ترکیبی با استفاده از فرایند
تحلیل سلسله مراتبی

در جدول ( )6وزنهای محاسبه شده برای شاخصهای
ترکیبی اکوتوريسم با استفاده از فرايند تحلیل سلسه مراتبی
نشان داده شده است .چنانچه در فصل سوم نیز بیان شد،
 50پرسشنامه بین کارشناسان مرتبط توزيع شد که فقط
 15عدد از آنها داری ضريب ناسازگاری کمتر از  0/1بودند

S
f

با تهیه نقشه شاخصهای  IFI ،ERI ،EIA ،WDIو
 EDIو محاسبه وزن نسبی آنها از طريق فرايند تحلیل
سلسله مراتبی و تجمیع نقشه آنها از روش میانگین خطی
وزندار ،نقشه مناطق پتانسیل اکوتوريسم )PE( 1در
شهرستان دنا حاصل شده است که در شکل ( )7نشان داده
شده است.
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شکل  -7نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم ( )PEدر شهرستان دن

در جدول ( )7درصد و مساحت اختصاص يافته به هر
کالس از نقشه مناطق پتانسیل اکوتوريسم در شهرستان دنا
نشان داده شده است.
- Potential Ecotourism

www.SID.ir

1

وزن نسبی
0/ 12
0/ 26
0/ 14
0/ 21
0/ 27
1
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در جدول ( )5مساحت و درصد اختصاص يافته به هر کالس
 EDIدر شهرستان دنا نشان داده شده است.

که بنابراين برای محاسبه وزن نسبی شاخصها فقط از اين
 15پرسشنامه استفاده شده است.
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برنامهريزی گردشگری نیازمند شناسايی و کشف انواع
گوناگون جاذبههای طبیعی و فرهنگی همراه با ويژگیهای
جمعیتی برای فراهم کردن مبنايی جهت طراحی صنعت
گردشگری است ( .)2تحقیقاتی که در زمینه اکوتوريسم
انجام میشوند دو رويکرد کلی دارند :دسته اول تحقیقاتی
هستند که نقش اکوتوريسم را در توسعه يک منطقه بررسی
می کنند و طبیعتاً اين گونه تحقیقات در مناطقی انجام
میشوند که توسعه گردشگری در آن منطقه به درجهای از
تکامل رسیده به طوریکه آثارش در ابعاد مختلف اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و غیره نمايان شده است و برای بهبود
اثرگذاری آن در آينده بايد نقش آن در توسعه همه جانبه
منطقه بررسی شود .دسته دوم تحقیقاتی هستند که
پتانسیل و شايستگی يک منطقه برای توسعه اکوتوريسم را
بررسی میکنند که برای بررسی اين شايستگی از شاخص -
هايی استفاده میشود .تحقیقاتی که تاکنون در اين زمینه
انجام شده عمدتاً شايستگی يک منطقه را از نظر توريسم
بررسی کردند و طبیعتاً شاخصهايی هم که برای اين
ارزيابی انتخاب میشود شاخصهای توسعه توريسم
هستندو نه اکوتوريسم .از نقاط ضعف اغلب مطالعات انجام
شده در ايران که عمدتاً بر مبنای مدل اکوتوريسم مخدوم
( )6انجام شدهاند ،عدم در نظر گرفتن جاذبههای طبیعی
مانند آبشار ،چشمه و غار و غیره در منطقه است ( )12و لذا
در اين تحقیق سعی شده با تکیه بر پیشینه تحقیق در داخل
و خارج از کشور ايران ،شاخصهای ويژه اکوتوريسم که
عمدتاً شاخصهای ترکیبی هستند ،شناسايی و پتانسیل
اکوتوريسمی منطقه دنا بر اساس اين شاخصها بررسی شود.
با توجه به مشکالت ناشی از عدم رعايت کاربری اراضی در
کشور ،امروزه مکانيابی مناسب پروژههای اجرايی از
اولويتهای مهم است .در همین راستا مکانهای مناسب

مشکل مستلزم مديريت روش مند مناطق مستعد توسعه
اکوتوريسم است که با داشتن منافع و مزايا برای جامعه
محلی ،میتواند اثرات فعالیتهای اکوتوريسمی را نیز به
حداقل برساند .اين شیوه مديريتی با اتخاذ رويکرد
اکوسیستمی توسعه اکوتوريسم امکانپذير است که میتواند
گردشگری را به عنوان ابزاری برای حفاظت از محیط زيست
و به نوبه خود حفظ تنوع زيستی بپذيرد .پژوهش حاضر
تحت عنوان تجزيه و تحلیل شايستگی منطقه برای توسعه
اکوتوريسم با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره در
محیط سامانه اطالعات جغرافیايی بر اساس يک مطالعه

نقشه مناطق پتانسیل اکوتوریسم در شهرستان دنا
کالس
S1
S2
S3
S4

درجه شايستگی اکوتوريسم
مناسب
نسبتاً مناسب
تا حدی مناسب
نامناسب

مساحت (هکتار)
12426/ 19
134867/ 81
10434/ 94
2/ 25

درصد مساحت
7/ 88
85/5
6/61
0/001

بحث و نتیجهگیری
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موردی در شهرستان دنا در استان کهگیلويه و بويراحمد
انجام شد .اين منطقه با دارا بودن سیمای منظر بینظیر و
شرايط اکولولوژيکی مناسب ،ساالنه گردشگران زيادی را از
سراسر کشور به خود جذب میکند .همچنین بخشی از اين
منطقه به دلیل اهمیتش به عنوان ذخیرهگاه تنوع زيستی
از لحاظ جهانی شناخته شده است .با اين حال هیچ برنامه
و طرح کاربردی برای اين همه زونهای طبیعی جذاب در
اين منطقه وجود ندارد و به دلیل توسعه نامتوازن و
فعالیتهای گردشگری برنامهريزی نشده قطعاً در آينده با
مشکالتی همچون افزايش جنگلزايی ،کاهش تنوع زيستی
و کاهش رژيم جريان حوزههای آبخیز روبرو خواهد شد اگر
چه در حال حاضر هم اثرات منفی چنین توسعهای مشخص
است .اين مطالعه چشماندازی برای مطالعات آينده با
استفاده از شاخص های اکوتوريسمی برای شناسايی مناطق
پتانسیل توسعه اکوتوريسم در ديگر اکوسیستمها فراهم
کرد.
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جدول  -7درصد و مساحت اختصاص یافته به هر کالس از

برای توسعه اکوتوريسم نیز بايد حتیاالمکان شرايط مورد
نیاز را تأمین نمايند .عدم بررسی احراز شرايط مطلوب قبل
از اجرای پروژه منجر به نتايج نامطلوبی خواهد شد که در
رأس همه اين مشکالت ،عدم صرفه اقتصادی و ناکارآمدی
پروژه است .افزايش دخالت انسان در مناطق شکننده زيست
محیطی می تواند منجر به تغییرات غیر قابل بازگشت در
فرايندهای زيست محیطی موجود شود .جلوگیری از اين
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