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 چکیده

روز در بهشود و اهمیت آن روزیکم بسیار احساس میوزندگی ماشینی قرن بیست ای جدید درگردشگری، به عنوان پدیدهة لزوم توجه جدی به مقول

تواند رشد یمگرفته است، چرا که هم  گردشگری در بین دیگر انواع گردشگری، بیشتر مورد توجه قرار. در این میان گسترش بومیابدافزایش می دنیا

گردشگری با های بوماقتصادی را برانگیزد و در همان حال حفاظت محیطی را هم القا نماید و باعث توسعه پایدار شود. در این پیوهش، ابتدا انواع فعالیت

ها مشخص و های مناسب برای توسعة این فعالیتهپهنARCGIS افزار های منطقه مشخص گردید. سپس با استفاده از نرمدر نظر گرفتن پتانسیل

-گردشگری منطقه، ترسیم و مشخص گردید که ورزشمورد ارزیابی قرار گرفت و نقشه تلفیقی بوم ANPها با استفاده از مدل ها به همراه توابع آنفعالیت

ای تحت عنوان فاصله از امکانات و باشد. در نهایت نقشهمنطقه میدر  و توسعهدارای بیشترین اولویت برای ایجاد  122/0گیری با وزن های آبی و ماهی

درصد از کل منطقه، دارای شرایط  22گردشگری تلفیو شد. نتایج نشان داد که های بومها تهیه گردید و با نقشه حاصل از ترکیب تمام فعالیتجاذبه

 شگری است و منطقه، پتانسیل گردشگری گسترده را دارا است. گردهای بومدرصد فاقد شرایط مناسب برای گسترش فعالیت 22مساعد و 

  .GISبندی، منطقه آزاد ارس، گردشگری، پهنهبوم :یديکل يهاواژه
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 یزی گردشگری. ربرنامهیا، کارشناس ارشد جغراف* نویسنده مسئول: 11

 ریزی شهری. دانشجوی دکترای جغرافیا، برنامه - 90
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 مقدمهـ 0

 های متعددی مواجه است در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است هنوز توسعه برخی مناطو با مسائل و چالش    

انتد مستائلی همچتون فقتر، اشتتغال، ه در زمینه توسعه نواحی موفقیت آمیتز نبتوده و نتوانستتهچرا که راهبردهای گذشت

(. یکی از راهبردهتایی 11-20: 1192پناه، ، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کنند)فرج زاده، کریم

-هتای الزم متیدر نتواحی دارای پتانستیل که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجته قترار گرفتته، توستعه توریستم

مند شتدن از طبیعتت استت های گردشگری در دنیا مبتنی بر بهره(. بخش بسیار مهمی از فعالیت12: 1191باشد)قادری ،

که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است. اکوتوریسم نوعی مدیریت توریستت استت کته سیستتم اکولتوژیکی در آن حراستت 

اکوتوریسم به عنوان یک خرده مجموعه از توسعه پایدار نقش دارد کته همته اجتزای مجموعته توستعه گردد. در نتیجه می

: 1192آورد تا حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه تحقو یابد )رضتوانی، پایدار را به شکلی متوازن در کنار هم گرد می

هتای حفاظتت از منتابع طبیعتی، رفتاه و ارزش (. در واقع، اکوتوریسم نوعی گردشگری مسئوالنه است کته عتعوه بتر112

ی اخیتر (بر این اساس پیوهشگران زیادی در یکی دو دهه29: 1192گیرد)زاهدی، اجتماعی مردم محلی را هم در نظر می

 توان موارد زیر را نام برد.ها میترین آناند که از مهمهای گوناگون پرداخته به ارزیابی اکوتوریسم از جنبه

ی اکوتوریسم با استتفاده از سیستتم اطععتات های بالقوه( به شناسایی و اولویت بندی سایت2011)2و مورایاما 1وبان رومک

ها در این مطالعه نقتش ( در استان سورات تانی تایلند پرداختند. آنAHPو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) GISجغرافیایی 

های فرهنگی جامعه انستانی ش، توپوگرافی، در دسترس بودن و وییگیهای  طبیعی، حیات وحعواملی از قبیل؛ چشم انداز

 های مناسب جهت توسعه توریسم طبیعی شناسایی کردند. را به عنوان شاخص

( به تجزیه و تحلیل روابط میان منابع، جامعه و گردشگری بر اساس روش دلفتی در یتک ستایت 2002و همکاران ) 1شنگ

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  و به این نتیجه رسیدند که از نظر پایداری نگرانیاکوتوریسم در تایوان پرداختند 

 در این سایت اکوتوریسمی وجود دارد.

ای در تحلیتل فضتایی اکوتوریستم در استتان ای با عنوان کتاربرد متدل تحلیتل خوشته( در مقاله1191ضرابی و همکاران)

ستان ، دریاچه هامون و کوه خواجه به علتت برختورداری از پتانستیل نستبتاً سیستان نتیجه گرفتند که چاه نیمه های سی

زیاد، از نظر جذب اکوتوریست در باالترین سطی)فراجذاب( قرار دارند و چشم انداز بیابانی سیستتان بته علتت فقتر منتابع 

ترین امنیتت در پتایینهای پیرامونی، کمبود امکانات رفاهی و پایین بتودن ستطی دسترستی و طبیعی، محدودیت جذابیت

 اند. سطی )فروجذاب( واقع شده

ارزیابی توان اکوتوریستم و برنامته ریتزی توستعه پایتدار گردشتگری طبیعتی در شهرستتان "(در پیوهش 1191سلطانی )

 که در طی این تحقیو عناصر و جاذبه های طبیعی و فرهنگی منطقه متذکور را متورد بررستی قترار داده توستعه "خوانسار

 دهد. وی از طریو این پیوهش قدمی برداشته در جهت توسعه بیعت گردی را مورد تاکید و توجه خا  قرار میصنعت ط

                                           
Bunruamkaew -1 

Murayama -2 

Sheng -3 
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 ای.های منطقهاکوتوریسم منطقه و رفع محرومیت
بته بررستی تتوان  "بررسی اکوتوریسم پارک ملی گلستان با تاکید بر منطقه آزاد تفریحی "(در پیوهش 1119صانعی )

در پارک ملی گلستان پرداخته و در زمینه های طبیعی و اکولوژیکی منطقه پیوهش کرده و به این گردشگری طبیعی 

 نتیجه رسیده که منطقه مذکور از جهت جذب گردشگر طبیعی توان باالیی را دارد.

 

 ت منطقه مورد مطالعه2
دقیقه طتول  11درجه و  22تا دقیقه  11درجه و  22شهرستان جلفا در شمال غربی استان آذربایجان شرقی، بین      

دقیقه عرض شمالی به صتورت نتوار بتاریکی در مترز شتمالی استتان  2درجه و  11دقیقه تا  11درجه و  19شرقی و 

هتای نخجتوان، ارمنستتان و آذربایجتان منتهتی آذربایجان شرقی واقع شده و از شتمال بته رودخانته ارس و جمهوری

های باشد که شهرستان کلیبتر حتدود شترقی و شهرستتانمتر مربع میکیلو 11/1210وسعت این شهرستان  شود.می

 19دقیقه طول شترقی و  02درجه تا  21شوند. شهرستان کلیبر در مرند و اهر نیز همسایگان جنوبی آن محسوب می

 1210متری از سطی دریا واقع شده است. وسعت ایتن شهرستتان  1220دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع  22درجه تا 

 110از مساحت کل استان را به خود اختصا  داده و در شمال استان آذربایجان شترقی در  %2/2لومتر مربع یعنی کی

کیلومتری مرکز استان )تبریز( واقع شده است. این شهرستان از شتمال بته رودخانته ارس و جمهتوری آذربایجتان، از 

و از شرق به شهرستان پارس آباد در استتان اردبیتل های اهر و ورزقان غرب به شهرستان جلفا، از جنوب به شهرستان

 محدود است.

هکتار، با مرکزیت جلفا در حاشیه جنوبی رود ارس واقع شده است. محتدوده ایتن  21000منطقه آزاد ارس  با وسعت 

 باشد که به صورت قطعاتی مجزا در ایتن دو شهرستتان قترارشهرستان جلفا و کلیبر می 2هایی از منطقه شامل بخش

هتای هکتار وسعت دارد ستایر بختش 20220ترین بخش منطقه آزاد ارس تحت عنوان بخش مرکزی جلفا دارند. مهم

هزار هکتار)موسوم به قلی بیگ لو( و اراضتی اطترا   22اند از قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت منطقه آزاد عبارت

هکتار جمعاً به  220ایران با ارمنستان( به وسعت هکتار و محدوده گمرک نوردوز) مرز  2100سد خدآفرین به وسعت 

   (.www.Arasfz. Ir)دهدهکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل می 21000وسعت 

های جلفا و کلیبر به دلیل شرایط خا  محیطی، اقتصادی و ژئوپلتیکی دارای پتانسیل باالیی در گردشگری شهرستان

ها  موجب گردیده تا این منتاطو بته عنتوان یکتی از آزاد ارس در این شهرستان های منطقهباشند. وجود  محدودهمی

هتای های گردشگری کشور در چند سال اخیر مطرح شوند. به نحوی که گسترش گردشگری یکتی از استتراتییقطب

اکوتوریستم در  برتر این منطقه برای آینده در نظر گرفته شده است. بنابراین این پیوهش با هد  ارزیابی و پهنه بندی

ریزی در جهت گستترش اکوتوریستم این دو شهرستان و با نگاه وییه به منطقه آزاد ارس صورت پذیرفته است تا برنامه

 وری این بخش در اقتصاد منطقه گردد.های مناسب خود انجام پذیرد و موجب افزایش بهرهدر پهنه
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 های منطقه آزاد ارس(یبر )  محدودههای جلفا، کلموقعیت جغرافیایی شهرستان -1شکل 

 

 تحقیو ت روش1
های جلفا و کلیبر)منطقه آزاد ارس(  و به روش بندی اکوتوریسمی شهرستانپیوهش حاضر با هد  ارزیابی و پهنه     

 (،+ETMای)لندست ستنجنده از تصاویر ماهواره آمار و اطععات، استفاده گردآوری باشد. تکنیککاربردی می-تحلیلی

باشد. برای نیل به هد  مذکور ابتدا با انجام های کاربری منطقه مورد مطالعه میای، میدانی و نقشهکتابخانه هایروش

هتا مشتخص گردیتد. ستپس های اکوتوریسمی و توابع آنهای پیشین، فعالیتمطالعات محلی و با در نظر گرفتن یافته

افتزار هتای اکوتوریستمی از توابتع موجتود در نترمز فعالیتتهای مناسب جهت گسترش هر یک ابرای تعیین محدوده

ArcGIS افزار استفاده شد. همچنین برای مشخص کردن پوشش جنگلی منطقه و میزان تراکم آن نرمIDRISI  متورد

هتا از هتای آنهای اکوتوریسمی و شتاخصاستفاده قرار گرفت. در نهایت به منظور تعیین وزن نسبی هر یک از فعالیت

      Weightedهتای ایجتاد شتده بته کمتک تتابع استفاده گردیتد و نقشتهSuper Decisionsدر نرم افزار ANPمدل 

Overlay.با هم ترکیب شدند 

 

 (ANP)1مدل فرایند تحلیل شبکه 1-1
باشد. با ایتن تفتاوت می AHP معرفی گردید که در ادامه نظریه 1112به وسیله آقای ساعتی در سال  ANPروش      

 ن روش فرض مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطوح مختلف تصمیم گیری را نداردکه ای

 

(Dikmen and Birgonul, 2007: 5.) انتد های موجود در ساختار سلسله مراتبی از قوانین متفاوتی تشکیل شتدهمولفه

یستتم دارای ستاختاری گذارد در ایتن شترایط سهای سطی باال اثر میبر روی مولفه های سطی پایینکه معموال مولفه

                                           
essAnalytic Network Proc - 1 
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ای نشات گرفته است. در واقتع ایتن متدل قتادر استت وضتعیت از این ساختار شبکه ANPگردد که مدل ای میشبکه

رابطته ستاختاری  1شکل شماره  (.Lee, 2005: 3)ها و درون شبکه را کنترل و مدیریت کندوابستگی درونی بین مؤلفه

 .دهدرا نشان می ANPمدل 

 

 
 (20: 1111هومی فرایند تحلیل شبکه)صالحی میشانی، مدل مف 2شکل 

 

ای بین هد  و زیر معیارهای بخش مجزا تقسیم کرد که بخش اول که شامل رابطه شبکه 2توان به این سیستم را می

دهد بخش دوم شتامل ستاختار سلستله مراتبتی باشد که در واقع روابط داخلی سیستم را مورد تأثیر قرار میاصلی می

 ,Cheng and Heng)دهتدها را تشتکیل میهای زیتر معیتار و خوشتهای بین مولفتهباشد که روابط شبکهی میاشبکه

2007: 281 .) 
کنتد. کند بلکه وزن نسبی هر کدام از معیارها را نیز محاستبه مینه تنها روابط بین معیارها را محاسبه می ANPمدل 

های دهد که بعد از محاسبات رابطته ستوپرماتریس و نظرستنجینتیجه این محاسبات یک سوپرماتریس را تشکیل می

 Lee et)ها استنتاج شود اولویت ها و وزنتکمیلی، امکان این وجود دارد که وابستگی بین هر کدام از معیارها و انتخاب

al, 2009: 897.) ر نتیجته شتود دهر چه که وزن محاسبه شده  بیشتر باشد اولویت بیشتری به آن اختصتا  داده می

 (.Saaty, 2007: 2)امکان آن وجود دارد که بهترین گزینه را انتخاب کرد

 شود: ها از فرمول زیر استفاده میجهت مشخص کردن بهترین گزینه

 
DIi  : شاخص مورد انتظار گزینهi                         

jR نسبی زیر معیار  : وزنj ام  

 

Sij  وزن گزینه :i  تحت معیارj ام                                

Wij  وزن نسبی گزینه :i  ام تحت زیر معیار jام 

 شود:را به شکل زیر  تعریف می *Aرا داشته باشد، بهترین گزینه است. در نتیجه مجموعه  DIای که بیشترین گزینه

 
 * 1,2, , ( )i i kA A DI Maximum k n DI  
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 بحث اصلی - 2

توانتد رشتد شود، به این دلیل که اکوتوریستم میهمواره اکوتوریسم به عنوان روشی برای توسعه پایدار تمجید می     

 از (. بنتابراین بستیاری21: 1112اقتصادی را برانگیزد و در همان حال حفاظت محیطتی را هتم القتا نماید)منصتوری،

 درآمتدزایی لحتاظ بته در سطوح ملتی و محلتی، را های عمده ای گذاری سرمایه که داشته، آن بر را جهان کشورهای

های مختلف  اعتم از فنتی، متالی، زمتانی و طبیعتی  محدودیت دهند. از سویی، با توجه به اختصا  ش،این بخ فراوان

هتای مناستب بترای روش تمام نواحی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد. بنابراین، استفاده از امکان بهره گیری و توسعه

یک سو و اولویت بنتدی نتوع اکوتوریستم بتا  تعیین مناطقی که بیشترین پتانسیل را جهت توسعه اکوتوریسم دارند از

 باشد.های علمی از سوی دیگر، ضروری میگیری از تعدادی از معیارها و شاخصبهره

شود و نتایج بررستی بتا های جلفا و کلیبر پرداخته میلذا در این بخش به ارزیابی و پهنه بندی اکوتوریسمی شهرستان

هتای پیشتین و بتا انجتام گیرد. برای این منظور ابتدا بتر استاس یافتتهار میتاکید بر منطقه آزاد ارس مورد تحلیل قر

هتای منطقته مشتخص ها  با در نظر گرفتن وییگیهای اکوتوریسمی و توابع مربوط به آنمطالعات محلی انواع فعالیت

 (.  1گردید)جدول

 هاهای اکوتوریسمی و توابع آنانواع فعالیت -1جدول 

 نوع

 اکوتوریسم 

شاخ

  

احد و

 بررسی

کامع 

 مناسب
 مناسب

نسبتا 

 مناسب
 نامناسب

کامع 

 نامناسب

 کوهنوردی

- 

 ارتفاع

- 

 شیب

 متر

 درصد

1900< 

20% < 

1900- 

1200 

20- 12  

1200- 

1000 

12- 10 

1000- 

200  

10- 2 

200- 0   

2- 0 

طبیعت 

 گردی

رودخا

 نه

- 

جنگ

 ل

فاصله به 

 متر

نوع 

 پوشش

200- 0   

 متراکم

1200- 

200 

 نسبتا

 متراکم

2200-

1200 

 کم تراکم

2000-

2200 

- 

2000< 

فاقدجن

 گل

ورزش آبی و 

 ماهیگیری

رودخا

 نه

-

دریاچ

 ه

فاصله به 

 متر

فاصله به 

 متر

200- 0   

200- 0  

1200- 

200 

1200- 

200 

2200-

1200 

2200-

1200 

2200-

2000 

2000-

2200 

2000< 

2000< 

 دامنه نوردی

- 

 ارتفاع

- 

 شیب

 متر

 درصد

2020- 

1200 

10- 22    

1200- 

900 

22- 12 

900- 

200     

12-2 

2020< 

10< 

200- 0 

2 - 0  
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 و مطالعات نگارندگان. (Bunruamkaew and Murayama: 273)، (0390(، احدنژاد و همکاران)0386پناه )منبع؛ فرج زاده، کریم

 

هتای ی ایجتاد انتواع فعالیتتهتای الزم بترابر اساس نتایج مطالعات در منطقه مورد مطالعه به صتورت کلتی پتانستیل

گیری وجود دارد. ستپس بتا در های آبی و ماهیاکوتوریسمی شامل کوهنوردی، دامنه نوردی، طبیعت گردی و ورزش

 گیری از توابع موجود در الگوریتم های اکوتوریسمی و با بهرهنظر گرفتن توابع مشخص شده برای هر یک از فعالیت
 

Spatial Analyst  ر در نرم افزاArcGIS  های مورد نظر ترسیم گردیدنقشه 

 

 

 درجه مطلوبیت برای گسترش کوهنوردی -2جدول 

 مساحت به هکتار میزان مطلوبیت

 02/12299 کامع نامناسب

 29/121991 نامناسب

 12/12101 نسبتا مناسب

 21/112902 مناسب

 11/120119 کامع مناسب

 21/221112 مجموع
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 جهت کوهنوردی مناطو مناسب -1شکل 

 

شوند که در این قسمت مورد ارزیابی قرار گرفتت. های موثر در کوهنوردی محسوب میارتفاع و شیب از جمله شاخص

، شیب منطقه به همراه طبقات ارتفاعی محاسبه گردید سپس ایتن   1بدین منظور ابتدا با استفاده از الیه رقومی ارتفاع

درصتد از کتل  22باهم ترکیب شدند. نتتایج پهنته بنتدی نشتان داد تنهتا  Weighted Overlayها به کمک تابع الیه

 باشدمساحت محدوده دارای شرایط کامع مناسب می
 

 گیریهای آبی و ماهیدرجه مطلوبیت برای گسترش ورزش -1جدول 
 مساحت به هکتار میزان مطلوبیت

 12/2211 کامع نامناسب

 29/12921 نامناسب

 1/111911 نسبتا مناسب

 1/210210 مناسب

 20/112122 کامع مناسب

                                           
1 DEM -6 
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 گیریهای آبی و ماهیمناطو مناسب جهت ورزش-2شکل 

 

های حاصل از ایجاد سدهای خدا آفرین و سد ارس بتر روی آن در مرزهتای شتمالی از وجود رود بزر  ارس و دریاچه

گیرنتد موجتب شتده تتا شترایط بستیار های جنوبی سرچشمه متییک طر  و رودهای نسبتا پر آبی که از کوهستان

هکتتار از  2/112122های آبی و ماهی گیری در منطقه ایجاد گردد. به طوری کته مناسبی برای ایجاد و توسعه ورزش

درصتد از کتل پهنته دارای  12منطقه دارای شرایط کامع مناسب برای توسعه این فعالیت اکوتوریسمی استت و فقتط 

 باشند.شرایط نامساعد می

 
 

 

 

 

 

 

 

 درجه مطلوبیت برای گسترش طبیعت گردی -2جدول 
 مساحت به هکتار میزان مطلوبیت

 12/21211 کامع نامناسب
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 12/119111 نامناسب

 29/101212 نسبتا مناسب

 21/10191 مناسب

 12/112912 کامع مناسب

 

 

 
 مناطو مناسب جهت طبیعت گردی-2شکل 

 

هتای شتوند. ستاالنه اکوتوریستتامترها در جذب توریست طبیعی محسوب میترین پارجنگل و رودخانه از جمله مهم

شوند. لذا ابتدا زیادی برای لذت بردن از طبیعت، کسب آرامش و فرار از فشارهای زندگی شهری جذب این مناطو می

تا پوششی پرداخته شد  NDVI( به محاسبه شاخص  +ETMای)ماهواره لندست سنجنده با استفاده از تصاویر ماهواره

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  Distanceها با استفاده از تابع ی رودخانهسپس الیه .جنگلی منطقه مشخص گردد

ای، بخش مرکزی منطقه آزاد بتا وجتود داشتتن رود در نهایت این دو الیه باهم ترکیب شدند. بر اساس تصاویر ماهواره

 ها از پتانسیل چندانی در زمینه ه جز نواحی شمالی آن در دیگر قسمتهای متراکم بوده است لذا بارس فاقد جنگل

 

 های ارسباران که شهرستان کلیبر با داشتن جنگلباشد. درحالیایجاد این نوع از فعالیت اکوتوریسمی برخوردار نمی

 بیشترین پتانسیل را در زمینه توریسم طبیعت گردی دارا می باشد. 
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 درجه مطلوبیت برای گسترش دامنه نوردی-2جدول 

 مساحت به هکتار میزان مطلوبیت

 11/22122 کامع نامناسب

 02/12011 نامناسب

 20/20110 نسبتا مناسب

 20/121290 مناسب

 02/111911 کامع مناسب

 

 
 مناطو مناسب جهت دامنه نوردی-2شکل

 

ی متورد مطالعته دارا های اکوتوریسمی است که پتانستیل بتاالیی را در منطقتهدامنه نوردی یکی دیگر از انواع فعالیت

ای مورد نظتر ایجتاد و ههای موثر در این نوع از اکوتوریسم است. بنابراین الیهباشد. ارتفاع و شیب از جمله شاخصمی

درصد از کل پهنه دارای شرایط کامع مناسب بترای گستترش دامنته نتوردی  12با هم ترکیب شدند. نتایج نشان داد 

 درصد از منطقه شرایط کامع نامساعد دارد. 10است و تنها 

های منطقه، ه به پتانسیلها با توجی بعد به منظور ترکیب هر چهار فعالیت اکوتوریسمی و تعیین اولویت آندر مرحله

 ها به مدیران عدد از آن 20پرسشنامه در دو سطی برای گردشگران، مردم محلی و مدیران تهیه گردید که  120ابتدا 

 

هتا و عدد برای مردم محلی و گردشگران طراحی شد. سپس جهت تعیین وزن نسبی هر یک از فعالیت 100ربط و ذی

 مورد استفاده قرار گرفت. Decisions Superافزار در نرم  ANPها مدل های آنشاخص
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 مدل مفهومی فرایند تحلیل شبکه -1شکل 

 

 هاهای آنهای اکوتوریسمی و شاخصتعیین وزن نسبی هر یک از فعالیت -2جدول 
 کوهنوردي طبیعت گردي دامنه نوردي هاي آبی ورزش هاي اکوتوریستیفعالیت 

هتتتای ورزش

 آبی

122/0     

     211/0 نوردی دامنه

طبیعتتتتتتت 

 گردی

112/0     

     122/0 کوهنوردی

    12/0  رودخانه

    29/0  دریاچه سد

   22/0   ارتفاع

   22/0   شیب

بستتتتتتتتتتر 

 رودخانه

   20/0  

پوشتتتتتتتش 

 جنگلی

   20/0  

کتتتوه هتتتای 

 مرتفع

    22/0 
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 22/0     شیب تند

 

 

دارای  122/0های آبی و ماهی گیری با وزن عالیت اکوتوریسمی،  ورزشنشان داد که در بین چهار ف ANPنتایج مدل 

باشد. از آنجایی که این دارای کمترین پتانسیل برای ایجاد در منطقه می 122/0بیشترین اهمیت و کوهنوردی با وزن 

-جهت کوهنوردی میپیوهش با تاکید بر منطقه آزاد ارس مورد بررسی قرار گرفته است و این منطقه فاقد ارتفاع بارز 

باشد لذا بدیهی است این نوع فعالیت در منطقه چندان مورد توجه مسئوالن و مردم بومی قرار نگیترد. از ستوی دیگتر 

هتای مربتوط بته رود بزر  ارس شرایط بسیار مساعدی را برای گسترش اکوتوریسم آبی ایجاد کترده است.ستایر وزن

های حاصتله از متدل ص گردیده است. در نهایت با در نظر گرفتن وزنمشخ 2ها در جدول های آنها و شاخصفعالیت

ANP هتای ها با هم ترکیب شد. اما از آنجا که توسعه هر فعالیت توریسمی و اکوتوریسمی نیازمند وجود جاذبته، نقشه

عامتل در جتذب تترین باشد لذا فاصله از منطقه آزاد به عنوان مهمهای الزم میطبیعی و انسانی و همچنین زیرساخت

های الزم به عنوان یک عامل مهم در توسعه اکوتوریستم منطقته های اصلی و دیگر زیرساختگردشگر و فاصله از جاده

ها تهیه گردیتد ستپس بتا تلفیتو آن بتا نقشته ای تحت عنوان فاصله از امکانات و جاذبهباشد. بنابراین نقشهمطرح می

 های مساعد جهت توسعه نهایی اکوتوریسم ایجاد گردید.سمی، پهنههای اکوتوریحاصله از ترکیب تمام فعالیت
 

 ها و امکاناتدرجه مطلوبیت برای توسعه اکوتوریسم با در نظر گرفتن جاذبه -1جدول 
 مساحت به هکتار میزان مطلوبیت

 12/11201 کامع نامناسب

 1/101122 نامناسب

 2/121111 نسبتا مناسب

 1/111211 مناسب

 21/11112 سبکامع منا



 

9115 

 

 

 
 ها و امکاناتمناطو مناسب جهت توسعه اکوتوریسم با در نظر گرفتن جاذبه-9شکل 

 

 02/121229های اکوتوریستمی و درصد از کل منطقه دارای شرایط مساعد برای گسترش فعالیت 22نتایج نشان داد 

   باشد.درصد از منطقه فاقد شرایط مناسب می 22هکتار معادل 

 

  یریگنتیجهـ 6

اکوتوریسم در بین انواع گردشگری از میزان رشد نسبتا  باالیی برخوردار است و جاذبه های اکوتوریستتی قابلیتت       

ای چندین بار  بازدید را دارند مثع در کوهنوردی، غار نوردی، دامنه نوردی، بیابان گردی و صید وشکار بصورت حرفته

م و سوم اشتیاق بیشتری نشان می دهند رعایت معحظات زیست محیطی بته ای توریستها برای بارهای دوو غیر حرفه

منظور بهره برداری پایدار از طبیعت بسیار ضروری است از این رو گستترش گردشتگری گستترده بجتای گردشتگری 

 متمرکز در پهنه های مناسب می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند و باعث توسعه پایدار منطقه شود

های جلفا و کلیبتر بتا نگتاه ویتیه بته منطقته آزاد ارس هش به ارزیابی و پهنه بندی اکوتوریسمی شهرستانپیو در این

هتای ها  بتا در نظتر گترفتن وییگتیهای اکوتوریسمی و توابع مربوط به آنشد. برای این منظور ابتدا فعالیتپرداخته 

های های اکوتوریسمی نقشههر یک از فعالیت منطقه مشخص گردید. سپس با در نظر گرفتن توابع مشخص شده برای

 مورد نظر ترسیم گردید.

 مورد استفاده قرار گرفت. ANPها مدل های آنها و شاخصجهت تعیین وزن نسبی هر یک از فعالیت
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درصد  21نشان داد  ANPها با هم ترکیب شد. نتایج ، نقشه ANPهای حاصله از مدل در نهایت با در نظر گرفتن وزن

 باشد.منطقه دارای شرایط کامع مساعد جهت توسعه اکوتوریسم میاز 

ها تهیه گردید و با تلفیو آن با نقشته حاصتله از ترکیتب ای تحت عنوان فاصله از امکانات و جاذبهدر مرحله بعد نقشه 

 های مساعد جهت توسعه نهایی اکوتوریسم ایجاد گردید.های اکوتوریسمی، پهنهتمام فعالیت

های منطقه)نوردوز، خدا آفرین و قلی بیگ لو( با میان بخش مرکزی منطقه آزاد به همراه دیگر قسمتدر این 

های باال در زمینه گردشگری به طور عام و گردشگری طبیعی)اکوتوریسم( به طور خا  داشتن پتانسیل

 باشند. بیشترین پتانسیل را برای ایجاد و گسترش در سطی دو شهرستان دارا می

 

 پیشنهاداتت  1
هتا و با توجه به ابعاد مطالعه صورت گرفته و ضرورت توجه بیشتر به مبحث توسعه گردشتگری در راستتای تتوان      

 شود.های محیطی، پیشنهادات زیر در جهت بهبود هر چه بهتر وضع موجود ارائه میپتانسیل

 

 تعیین بسترهای مناسب توسعه اکوتوریسم در منطقه آزاد ارس .

 .ظرفیت برد منطقه از نظر اکوتوریسم گسترده و متمرکز تعیین

 شناسایی محدوده های آسیب پذیر از نظر توان اکوتوریسمی و تعش برای حفاطت از آنها .

های اکوتوریسمی دارای اولویت و پتانسیل باال در راستای جذب انواع خا  اکوتوریستها در گسترش فعالیت

 .منطقه

 گری در جهت دستیابی آسان به جاذبه ها همسو  با توسعه پایدار منطقههای گردشایجاد زیرساخت 

  استفاده از زیر ساختهای فکری کار آمد و متخصص در امر توسعه اکوتوریسم منطقه آزاد ارس . 

 

 منابع

 بتا استتفاده ازی اکوتوریسم های مناسب توسعهاحدنیاد روشتی، محسن ، صالحی میشانی، حیدر ، وثوقی راد، لیع، تحلیل پهنه (1

GIS و RS ،نمونه موردی شهرستان لردگان( سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تاالبهای کویری ایران(

 .1111دانشگاه آزاد اسعمی اراک، شهریور

 ( جغرافیا و صنعت و توریسم، چاپ ششم، نشر دانشگاه پیام نور، تهران.1192رضوانی، علی اصغر) (2

(  مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار)با تکیه بر محیط زیست(، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ععمه 1192شمس السادات) زاهدی، (1

 طباطبایی، تهران.

( ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری طبیعت در شهرستان خوانسار، پایان نامه 1191سلطانی، زهرا ) (2

 نشکده ادبیات ،دانشگاه اصفهان.کارشناسی ارشد ،دا

 ، دانشگاه زنجان، ANP( تحلیل فضایی عناصر گردشگری در محیط شهری با استفاده از مدل 1111صالحی میشانی،حیدر) (2

 

 دانشکده علوم انسانی.

ارشتد،  (بررسی اکوتوریسم پارک ملی گلستان با تاکید بر منطقه آزاد تفریحتی، پایتان نامته کارشناستی1119صانعی ، مسعود ) (2

 دانشکده علوم زمین ،دانشگاه بهشتی
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