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تاريخ پذيرش نهايي9911/14/92 :

تاريخ دريافت9912/12/91:

ارزیابی توانمندیهای اکوتوریسم دامنههای شمالی رشته کوه بزقوش
سیداسداهلل حجازی

1

معصومه رجبی

2

اسماء شعرباف بهتاش

3

چکیده
اکوتوريسم به عنوان يکي از شاخههاي گردشگري ،امروزه مورد توجه فراواني قرار گرفته است.
شناسايي و انتخاب مناطق مناسب اکوتوريسم در برنامهريزي و مديريت آن از اهميت بااليي
برخوردار است .دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش در استان آذربايجان شرقي با دارا بودن انواع
جاذبههاي طبيعي يکي از مقاصد هدف گردشگران محسوب ميشود .لذا در پژوهش حاضر شناسايي
و اولويتبندي پهنههاي مستعد اکوتوريسم دامنههاي شمالي بزقوش مدنظر قرار گرفت .روش
تحقيق در اين پژوهش توصيفي -تحليلي و از نوع هدف ،کاربردي بود .براي دستيابي به اهداف
پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و نظرسنجي از کارشناسان ،مهمترين معيارهاي
تاثيرگذار بر مکانيابي فعاليتهاي کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي شناسايي و سپس با استفاده از
فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPوزن معيارها تعيين شد .در ادامه نيز براي تلفيق اليهها در
سيستم اطالعات جغرافيايي از تکنيک ويکور استفاده شد .در نهايت با همپوشاني نقشههاي
کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي ،پهنههاي مستعد اکوتوريسم منطقه مشخص شد .نتايج نشان
دهنده اين بود که  95/49درصد منطقه از لحاظ توانمنديهاي اکوتوريسم در وضعيت بسيار مناسب،
 -1استاديار گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز(نويسنده مسئول)
Email:s.hejazi@tabrizu.ac.ir-Tel: 09144039787

 -2استاد گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز
 - 9دانش آموخته رشته اکوتوريسم ،گروه ژئومورفولوژي ،دانشگاه تبريز
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 95/52درصد مناسب 91/19 ،درصد متوسط و  1/94درصد در وضعيت نامناسب است .پهنه بسيار
مناسب محدودههاي اطراف چشمههاي آبگرم اسبفروشان و اهلل حق و همچنين روستاهاي جلده
باخان و اردها را شامل ميشود.
واژگان کلیدی :اکوتوريسم ،مکانيابي ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( ،)AHPويکور ،دامنههاي
شمالي بزقوش

مقدمه

شناسايي هر چه کاملتر مناطق مستعد اکوتوريسم و برنامهريزي دقيق جهت امکان
سنجي اين مناطق به لحاظ توان جذب اکوتوريست ميتواند به عنوان يک ابزار و راهکار
اثربخش ،نقشي اساسي در توسعه پايدار ،ارتقاي سطح زندگي جوامع انساني و حفظ تعادل
طبيعي ايفا کند (طاوسي .)29: 9919 ،کشور ايران با برخورداري از انواع مختلف جاذبههاي
طبيعي ،تاکنون نتوانسته از اين مزيت به خوبي استفاده کند .از جمله مناطق مستعد
اکوتوريسم در ايران و استان آذربايجان شرقي ،دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش است .در
اين منطقه جاذبههاي طبيعي بسياري از قبيل قله بزقوش ،آبگرمهاي متعدد ،فضاهاي
سرسبز و ...وجود دارند که ميتواند به عنوان مقصدي براي انجام فعاليتهاي کوهپيمايي،
ورزشهاي ماجراجويانه ،اسکي ،گذران اوقات فراغت و  ...شناخته شود .باوجود چنين
جاذبههايي در اين منطقه ،هيچ کدام از فعاليتهاي اکوتوريستي به معناي واقعي شناخته
نشده ،از سوي ديگر برنامهريزي جامع و دقيقي با هدف اکوتوريسم در اين منطقه صورت
نگرفته است .با اينکه در فصول بهار و تابستان گردشگران متعددي راهي دامنههاي شمالي
رشته کوههاي بزقوش ميشوند اما زيرساخت مناسب براي پذيرش گردشگران در اين منطقه
يا وجود ندارد و يا کافي نيست .اين مسئله بيانگر لزوم سرمايهگذاري در منطقه است و شرط
اصلي ترغيب سرمايهگذاران ،شناسايي ،اولويتبندي و آگاهيسازي آنها است .چنين
اقداماتي در بستر پژوهشهاي علمي نهفته است.

ارزيابي توانمنديهاي اکوتوريسم دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش....
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پژوهشهاي مختلفي در زمينه اکوتوريسم و يا با استفاده از تکنيک ويکور انجام گرفته
است .شيه و همکاران )2199( 9با استفاده از تکنيک آنتروپي و ويکور به رتبهبندي هتلهاي
بينالمللي تايوان پرداخته و خدمات هتل را همچون يک سيستم در نظر گرفتند .در نهايت به
اين نتيجه رسيدند که وروديها بر رضايت مشتري تاثير داشته و رضايت مشتري نيز بر
خروجي تاثير دارد .ونگ و تزنگ )2192( 2به بررسي بازاريابي نام تجاري ،جهت ايجاد ارزش
تجاري برند براساس ترکيبي از روشهاي فرآيند تحليل شبکهاي ،ويکور و ديماتل
پرداختهاند .نتايج نشان داد که قيمتگذاري مهمترين عامل در بازاريابي نام تجاري است.
ايلدرمي و همکاران ( )9914مناطق مستعد و حفاظت شده استان همدان را جهت اجراي
فعاليتهاي گردشگري رتبهبندي کردهاند .براي وزندهي به معيارها از روش آنتروپي و
ماتريسهاي مقايسه زوجي استفاده شده و با روش ويکور مناسبترين گزينه تعيين و با
روش ساو و تاپسيس رتبهبندي مناطق صورت گرفته است .در نهايت نتايج حاصل از ادغام
اين سه تکنيک نشان داد که منطقه حفاظت شده لشگر در مالير بهترين منطقه جهت
فعاليتهاي اکوتوريسمي است .پوراحمد و همکاران ( )9914با بهرهگيري از مدلهاي
تصميمگيري چندمعياره (ويکور ،تاپسيس و الکتر) به ارزيابي قابليتهاي گردشگري استان
سمنان پرداختهاند و نتايج حاکي از عدم توزيع نامتعادل و نابرابر زيرساختها و ظرفيتهاي
گردشگري در سطح استان بوده است .يماني و همکاران ( )9914پهنههاي مستعد استان
لرستان را براي احداث پيست اسکي با تاکيد بر ويژگيهاي ژئومورفولوژيک شناسايي و
مکانيابي کردهاند .اين پژوهش در سامانه اطالعات جغرافيايي و با فرآيند تحليل سلسله
مراتبي در دو مرحله انجام گرفته است .نتايج نشان داد که پهنههاي بسيار مناسب در سه
محدوده دامنههاي شمال ارتفاعات اشترانکوه ،قاليکوه و گرين قرار گرفتهاند .اشترانکوه از
نظر شاخص زيرساخت و سرعت باد نسبت به ارتفاعات قاليکوه و گرين در وضعيت
مناسبتري است .نظمفر و همکاران ( )9915با هدف ارزيابي شاخصهاي طبيعي
گردشگري در استان کهگيلويه و بويراحمد از روش آنتروپي شانون و مدل ويکور استفاده
.Hsieh et al
.Wang & Tzeng

1
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کرده و جهت نمايش نتايج نهايي از نرمافزار آرک جيآياس بهره بردهاند .با توجه به نتايج
مدل ويکور مشخص شد که شهرستانهاي بويراحمد و لنده در سطح کامال برخوردار و
شهرستانهاي بهمئي و دنا در سطح محروم قرارگرفتهاند .بيرانوندزاده و همکاران ()9911
پژوهشي تحت عنوان رتبهبندي زيرساختهاي گردشگري شهرستانهاي استان کرمانشاه
با استفاده از تکنيک ويکور انجام دادند .نتايج نشان داد که شهرستان کرمانشاه به عنوان
مرکز استان بيشترين زيرساختهاي گردشگري را در خود جاي داده و ثالث باباجاني
محرومترين شهرستان از لحاظ زيرساختهاي گردشگري شهري در استان کرمانشاه است.
با توجه به توضيحات فوق ،بيشتر مطالعات ،گردشگري را به عنوان يک فعاليت کلي در نظر
گرفته و با استفاده از روشهاي مختلف ،مکانهاي مستعد گردشگري را شناسايي کرده
بودند اما پژوهش حاضر با تفکيک فعاليتهاي اکوتوريسمي و با در نظر گرفتن شاخصهاي
جزئيتر ،مکانهاي مناسب اکوتوريسم را شناسايي کرد .تاکنون پژوهشهاي متعددي در
زمينه ژئومورفولوژي و زمينشناسي دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش انجام گرفته
((کرمي( ،)9919 ،صالحي )9912 ،و (کرمي و همکاران ))9912 ،اما تا به حال مطالعهاي در
زمينه شناسايي مناطق مستعد اکوتوريسمي در اين منطقه صورت نگرفته بود .در مقاله حاضر
هدف ارزيابي توانمنديهاي اکوتوريسم دامنه شمالي رشته کوه بزقوش با استفاده از تکنيک
ويکور بود تا در نهايت مناسبترين مکانها براي انجام فعاليتهاي اکوتوريسمي شناخته
شوند.
مبانی نظری

در مفاهيم اوليه توسعه پايدار گردشگري به صراحت ،گردشگري را به توسعه پايدار ربط
ميدهند؛ توسعه گردشگري بايد با اصول توسعه پايدار سازگار باشد (شارپلي.)912 :9911 ،9
از ميان انواع توريسم ،اکوتوريسم از ساير انواع ،با توسعه پايدار همخواني و سازگاري
بيشتري دارد (زاهدي .)11 :9912 ،اکوتوريسم عبارت است از مسافرت مسئوالنه به نواحي
طبيعي که در آن از محيط محافظت ميشود و زمينه زندگي بهتر ساکنين محلي فراهم
Sharpley
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ارزيابي توانمنديهاي اکوتوريسم دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش....

999 

ميآيد (مختاري .)99 :9911 ،در مطالعات گردشگري بايد به انواع تاسيسات و امکانات
فراغتي مناسب با فصل توجه داشت؛ بدين ترتيب که نقشهاي فراغتي تابستاني نظير
ييالقي ،کوهنوردي و کوهپيمايي را از نقشهاي فراغتي زمستاني مانند ورزشي و تفريحي
تفکيک کرد و متناسب با تقاضا تاسيسات الزم را پيشبيني کرد .مناطق کوهستاني ،به دليل
ويژگيهاي خاص توپوگرافي و شرايط اقليمي ،براي تثبيت جمعيت خود نياز به تقويت و
ايجاد فعاليتهاي مرتبط با شرايط ژئومورفولوژيکي و اقليمي خود دارند (مختاري و اماميکيا،
 .)45 :9915اکوتوريسم کوهستان حفاظت از محيط زيست طبيعي و فرهنگي مناطق
کوهستاني و همچنين منافع اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي را براي جوامع کوهستاني
به دنبال داشته و تجربهاي با کيفيت عالي براي بازديدکنندگان ارائه ميدهد ( Nepal,
 .)2002:104-105کوهنوردي و دامنهنوردي از جمله فعاليتهايي هستند که نيازمند حضور
در جاذبههاي طبيعياند .کوهنوردي فعاليتي است که منجر به صعود به قله کوه با استفاده از
تجهيزات و ابزارهاي فني ميشود ( .)Kublak, 2013:7دامنهنوردي نيز به پيادهروي
طوالني در ارتفاعات طبيعي گفته ميشود ( .)Orsman, 1999برنامهريزي بر روي اين
جاذبهها و هدايت گردشگران ورزشي به اين جاذبهها ،بسيار مفيد و موثر خواهد بود؛ به
نحوي که از هدر رفتن وقت ،سرمايه ،بودجه و منابع و امکانات انساني و مادي جلوگيري
کرده و در برابر کشورهاي رقيب ،براي کشور ما يک مزيت رقابتي ايجاد خواهد کرد (فتوحي
و همکاران .)912 :9919 ،فعاليت اسکي نيز به عنوان نماد ورزش زمستاني ،يکي از راههاي
جذب گردشگر در بسياري از کشورهاي توسعهيافتهي داراي مناطق کوهستاني برفگير
است .مناطقي که پيست اسکي و امکانات تفريحي -رفاهي جانبي آن را دارند ،به عنوان
مناطق اصلي جاذبههاي گردشگري ،اشتغالزايي و منبع جذب درآمد محسوب ميشوند
(تقوايي و هدايتيمقدم .)91: 9911 ،به دليل گستردگي مناطق طبيعي در کشورمان ،در اين
برهه از زمان ،معرفي و شناساندن نواحي مطلوب گردشگري چه براي اهالي صنعت
گردشگري و چه براي مديران و برنامهريزان در اين رشته براي برنامهريزي ،مديريت و
محافظت از منابع طبيعي و محيطزيست بيش از پيش ضرورت داشته و از اهميت
فوقالعادهاي برخوردار است (مختاري و اماميکيا.)45 :9915 ،
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داده و روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

دامنه شمالي بزقوش با روند شرقي -غربي در مختصات جغرافيايي '44' – 92° 51
 92°عرض شمالي و ' 42° 22' - 42° 59طول شرقي قرار دارد .منطقه مورد مطالعه در
شرق استان آذربايجان شرقي ،شامل دامنه شمال رشته کوه بزقوش است .مساحت محدوده
مورد مطالعه  512/2کيلومتر مربع است.

شکل ( :)1محدوده مورد مطالعه

فلوچارت مراحل تحقیق

پژوهش حاضر با طي مراحل زير به اهداف مورد انتظار دست يافته است:

ارزيابي توانمنديهاي اکوتوريسم دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش....

مطالعات اسنادي و
اخذ نظر کارشناسان

اخذ نظر کارشناسان

995 

انتخاب منطقه مورد مطالعه
شناسايي معيارهاي تاثيرگذار بر فعاليتهاي اکوتوريسمي
تعيين وزن معيارها با استفاده از روش AHP

تهيه اليههاي اطالعاتي مورد نياز براي کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي
استانداردسازي اليههاي اطالعاتي
تهيه اليههاي استانداردشده وزني
ترکيب اليهها با استفاده از تکنيک ويکور
تهيه نقشههاي کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي
تهيه نقشه نهايي مکانهاي مستعد اکوتوريسم

شکل (: )2فلوچارت مراحل تحقیق

در انجام اين پژوهش از مواد و ابزار مختلفي جهت انجام تحقيق استفاده شد که عبارتند
از :اليه مدل رقومي ارتفاع  95متري ،نقشه شبکه راهها در مقياس  ،9:251111نقشه
کاربري زمين در مقياس  ،9:251111دادههاي اقليمي (دما ،رطوبت ،بارش باران ،بارش
برف) چهار ايستگاه سراب ،بستان آباد ،هريس ،ميانه و نير ،نرمافزار اکسپرت چويس جهت
تعيين وزن معيارها و زيرمعيارها ،و نرمافزار آرک جيآياس  910202جهت تهيه نقشهها.
مجموعهاي از روشهاي جمعآوري داده وجود دارد که امکان ميدهد تا پژوهشگران
بتوانند نيازهاي تحقيقي خود را تامين نمايند .هدف اين پژوهش شناسايي و اولويتبندي
مناطق مستعد اکوتوريسم دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش بود .با توجه به اهداف اين
تحقيق از سه روش کتابخانهاي ،مشاهده و پرسشنامه استفاده شد.
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مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره

تصميمگيري با معيارهاي چندگانه داراي مراحل مختلفي ميباشد .شناسايي مسائل،
تعيين اولويتها ،ارزيابي گزينهها و انتخاب بهترين گزينه ،به منظور تصميمگيري توسط
تکنيکهاي مدلهاي تصميمگيري چندمعياره ،اولين مرحله تعيين تعداد شاخصها و
معيارهاي مساله ميباشد .مرحله بعدي جمعآوري اطالعات و دادههاي مورد نياز است .به
طوري که اين دادهها نظرات تصميمگيرنده را منعکس ميکند .سپس براساس آنها گزينهها
و آلترناتيوهاي مختلف مشخص خواهد شد .اين گزينهها ميتواند تصميمگيرنده را به اهداف
خود برساند .در نهايت ،انتخاب بهترين روش براي ارزيابي و اولويتبندي گزينهها ميباشد.
در پژوهش حاضر به منظور تعيين وزن معيارها در مکانيابي فعاليتهاي کوهنوردي،
دامنهنوردي و اسکي از روش اياچپي و براي تلفيق اليههاي اطالعاتي در سيستم اطالعات
جغرافيايي از تکنيک ويکور استفاده شد.
براي کسب وزن نهايي معيارها با استفاده از روش اياچپي ،پرسشنامهاي طراحي شده و
نظر  91نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش اخذ شد .ضرورت داشت تا جامعه آماري
را کارشناساني تشکيل دهند که هم به روش اياچپي آشنا بوده و هم از ويژگيهاي منطقه
مورد مطالعه مطلع باشند .در اين پژوهش بخشي از جامعه ،بر اساس قضاوت و نظر پژوهنده
به عنوان جامعه هدف تعيين شد و به روش نمونهگيري غيرتصادفي هدفمند ،پرسشنامه بين
کارشناسان توزيع شد .از  91پرسشنامه توزيع شده پنج پرسشنامه مخدوش و  25پرسشنامه
معتبر بودند .ساختار سلسله مراتب در نرمافزار اکسپرت چويس تشکيل شد .سپس دادههاي
به دست آمده از پرسشنامهها که به صورت مقايسات زوجي بوده ،در نرمافزار مربوطه اضافه
شد .در نهايت ضريب اهميت فعاليتهاي اکوتوريسمي و معيارها و همچنين ميزان
ناسازگاري مقايسات زوجي محاسبه شد که در جدولهاي زير نمايش داده شدهاند.
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جدول ( :)1وزن فعالیتهای اکوتوریسمی

جدول ( )2وزن معیارهای

متغير

وزن AHP

کوهنوردي

1/529

دامنهنوردي

1/211

اسکي

1/949

ضريب ناسازگاري

1

جدول ( )3وزن معیارهای

کوهنوردی

متغير
ارتفاع
شيب
دما
جهت شيب
بارش باران
دسترسي به راه
ارتباطي
فاصله از روستا
فاصله از منابع
آب
رطوبت
ضريب
ناسازگاري

دامنهنوردی

وزن

جدول ( )4وزن معیارهای اسکی

متغير

وزن AHP

متغير

وزن AHP

1/92
1/29
1/929
1/911
1/114

شيب
ارتفاع
دما
جهت شيب
کاربري زمين
دسترسي به راه
ارتباطي
بارش باران

1/245
1/229
1/111
1/111
1/122

ارتفاع
شيب
جهت شيب
دما
ماندگاري برف

1/911
1/91
1/942
1/922
1/925

1/112

شکل دامنه

1/111

1/11

1/149

فاصله از منابع آب

1/151

1/191

رطوبت

1/141

بارش برف
دسترسي به راه
ارتباطي
کاربري زمين

1/114

1/125

1/11

فاصله از روستا

1/191

ضريب ناسازگاري

1/11

ضريب ناسازگاري

1/15

AHP

1/152
1/144

1/142

تکنیک ویکور

ويکور به عنوان يک روش تصميمگيري چندمعياره براي حل يک مسئله تصميمگيري
گسسته با معيارهاي نامناسب (واحدهاي اندازهگيري مختلف) و متعارض توسعه داده شده
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است .اين تکنيک در سال  9111توسط اوپريکويک و زِنگ ارائه شد .اين تکنيک بر
رتبهبندي و انتخاب از يک دسته گزينهها و تعيين راهحلهاي سازگار براي مسئله با
معيارهاي متعارض متمرکز شده است .راهحل سازگار يک راهحل احتمالي است که
نزديکترين راهحل به ايدهآل بوده و منظور از سازگاري نيز جوابي است که براساس راهحل
توافقي حاصل ميشود .مبناي اين تکنيک برگرفته از برنامهريزي سازشي است
( .)Opricovic and Tzeng, 2004:446تفاوت اصلي اين تکنيک با مدلهاي
تصميمگيري سلسله مراتبي يا شبکهاي اين است که در تکنيک ويکور مقايسات زوجي بين
معيارها و گزينهها صورت نميگيرد و هر گزينه به طور مستقل توسط يک معيار سنجيده
ميشود (اسماعيلزاده .)95 :9914 ،مراحل اجراي تکنيک ويکور در نرمافزار آرک جيآياس
به شرح زير است:
 -1تهیه الیههای اطالعاتی

اولين مرحله در اين تکنيک تهيه اليههاي اطالعاتي مورد نياز براي تهيه نقشههاي
کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي است .در اين مرحله ابتدا معيارهاي تاثيرگذار در مکانيابي
توانمنديهاي مذکور از طريق مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه جمعآوري شدند .همچنين
آمار و اطالعات مورد نياز پژوهش با مراجعه به مراکز آماري و اطالعاتي چون سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي ،سازمان حفاطت از
محيط زيست استان ،سازمان آب و هواشناسي استان و شرکت آب منطقهاي استان تهيه
گرديد.
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شکل  :3طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه

شکل  :5توزیع فضایی جهت شیب

شکل  :7میانگین دمای ساالنه ()2016 -2007
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شکل  :4توزیع فضایی شیب منطقه

شکل  :6توزیع فضایی شکل دامنه

شکل  :8میانگین رطوبت ساالنه ()2016– 2007
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شکل  :9میانگین بارش باران ()2016 – 2007

شکل  :11ماندگاری برف ()2016 – 2007

شکل  :13فاصله از راه های ارتباطی

شکل  :10میانگین بارش برف ()2016 – 2007

شکل  :12توزیع فضایی کاربری زمین

شکل  :14فاصله از روستا
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شکل  :15فاصله از منابع آب

 -2بیمقیاس کردن یا استانداردسازی الیههای اطالعاتی

در اين مرحله سعي شد معيارها با ابعاد مختلف به معيارهايي بيبعد تبديل شوند .اگر
بخواهيم سرجمع امتيازي را که يک پيکسل ،از لحاظ معيارهايي چون شيب و فاصله از
روستا کسب کرده است ،محاسبه کنيم اين کار بدون استانداردسازي توام با ارزشگذاري
ميسر نخواهد بود (مددي و همکاران .)921: 9914 ،در اين پژوهش به منظور استانداردسازي
اليههاي اطالعاتي در محيط آرک جيآياس از عملکرد ريکالسيفاي از زيرمجموعه
ابزارهاي اِسپشيال آناليست استفاده شد .اين عمليات با توجه به نوع فعاليت اکوتوريسمي
براي هر يک از اليههاي اطالعاتي انجام پذيرفت .اليههاي به دست آمده از اين مرحله،
اليههاي استانداردشده ميباشند.
 -3تهیه الیههای استانداردشده وزنی

مرحله سوم در اجراي تکنيک ويکور ،تعيين بردار وزن معيار است .در اين مرحله
وزنهاي به دست آمده براي هر معيار از طريق روش اياچپي بر اليههاي استاندارد شده
اعمال ميشود .بدين ترتيب اليههاي استاندارد شده در مرحله قبل به صورت جدا از يکديگر
ضرب در وزن مورد نظر شدند .اليههاي به دست آمده از اين مرحله اليههاي استانداردشده
وزني ناميده ميشوند (علوي.)992 :9914 ،
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 -4تعیین باالترین و پایینترین ارزش الیههای استانداردشده وزنی

در اين مرحله باالترين و پايينترين مقدار يا به عبارتي ديگر بهترين و بدترين مقدار ،از
ميان مقادير موجود براي هر معيار تعيين شدند .بهترين مقدار (* )fjو بدترين مقدار ()fj-
براي معيارها به ترتيب از روابط  9و  2محاسبه شدند (مددي.)991: 9914 ،
رابطه ()9

رابطه ()2

 -5محاسبه شاخص  Sو R

مرحله پنجم به محاسبه راه حل ايدهآل مثبت ( )Sو راه حل ايدهآل منفي ( )Rاختصاص
يافت (تقيزاده و برازنده .)51 :2191 ،در اين مرحله ابتدا ( )Siهر يک از معيارها از طريق
رابطه آن در اسپشيال آناليست تهيه شده و سپس همه اليههاي ( )Siدر سِل استاتيستيکس
با هم جمع شده و اليه ( )Siکل تهيه گرديد .در مرحله بعد نيز با استفاده از اليههاي (،)Si
از طريق رابطه ( )4اليه ( )Riتهيه شد (علوي.)992 :9914 ،
رابطه ()9

شکل  :16شاخص  Sبرای کوهنوردی

رابطه()4

شکل  :17شاخص  Rبرای کوهنوردی

ارزيابي توانمنديهاي اکوتوريسم دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش....
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شکل  :18شاخص  Sبرای دامنهنوردی

شکل  :19شاخص  Rبرای دامنهنوردی

شکل  :20شاخص  Sبرای اسکی

شکل  :21شاخص  Rبرای اسکی

 -6محاسبه شاخص ویکور

رابطه ( )5محاسبه شاخص ويکور که بين ( )1-9ميباشد را نشان ميدهد که همان
امتياز نهايي هر گزينه است و هرچه به صفر نزديکتر باشد ،مطلوبتر است .در اين مرحله
از عدد طبقه حداکثر و حداقل اليه ( )Siکل و همچنين عدد طبقه حداکثر و حداقل اليه
( )Riبراي به دست آوردن شاخص ويکور از طريق رابطه  5استفاده شد (علوي:9914 ،
:)999
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رابطه ()5
در اين فرمول  R-=MinRi ،S*=MaxSi ،S-=MinSiو  R*=MaxRiاست.
در اين فرمول  vوزن استراتژي  Riو  Siتعريف ميشود (شاکري و همکاران:9919 ،
 .)91با توجه به ميزان توافق گروه  vبيان کننده نرخ فاصله از حد ضدايدئال و پارامتر
تصميمگيرنده انتخاب ميشود .در صورت توافق باال ،مقدار آن بيش از  ،105در صورت توافق
با اکثريت آرا مقدار آن مساوي  105و در صورت توافق پائين مقدار آن کمتر از  105خواهد
بود .مقدار  Qتابعي از  Riو  Siميباشد .در اين مطالعه اين مقدار  105در نظر گرفته شد .در
ادامه ،اليه نهايي در چهار طبقه بسيار مناسب ،مناسب ،متوسط و نامناسب طبقهبندي شد.
براساس اليه نهايي ،نقاطي که مقدار  Qآنها نزديک به صفر است ،در طبقه بسيار مناسب
قرار گرفته و جزو پهنههاي مناسب فعاليت مورد نظر محسوب ميشوند.

شکل  :22مکانهای مستعد کوهنوردی

شکل  :23مکانهای مستعد دامنهنوردی

شکل  :24مکانهای مستعد اسکی

945 

ارزيابي توانمنديهاي اکوتوريسم دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش....
 -7ترکیب نقشهها و به دست آوردن نقشه مکانهای مستعد اکوتوریسم

در پژوهش حاضر به منظور تهيه نقشه نهايي مکانهاي مستعد اکوتوريسم ،نقشههاي
کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي همپوشاني شد .در اين پژوهش از همپوشاني رياضي
استفاده گرديد .در اين پژوهش فرمولي که براي همپوشاني در نظر گرفته شد ،عمليات جمع
رسترها با در نظر گرفتن ضريب وزني آنها بود.

شکل  :25پهنههای مستعد اکوتوریسم
جدول  :5اطالعات مربوط به مکانهای مستعد اکوتوریسم و مساحت تحت اشغال آنها

وضعيت
بسيار مناسب
مناسب
متوسط
نامناسب

مساحت هر طبقه (کيلومتر مربع)
14/441
914/212
291/221
51/995

مساحت هر طبقه (درصد)
95/49
95/52
91/19
1/94

در اين پژوهش با استفاده از تکنيک ويکور به مکانيابي پهنههاي مستعد اکوتوريسم در قالب
فعاليتهاي کوهنوردي ،دامنهنوردي ،و اسکي پرداخته شد .پهنههاي بسيار مناسب براي
فعاليتهاي کوهنوردي و اسکي ،دامنههايي از کوه بزقوش در حوالي جاده روستاي
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اسبفروشان و روستاي اهللحق و مسير منتهي به قله آقداغ (بلندترين قله رشته کوه بزقوش)
است که طبق مشاهدات ميداني نيز پهنههاي مناسبي به نظر ميرسند .اين منطقه از مسير
کالسيک بزقوش قابل دسترسي است .پهنه بسيار مناسب فعاليت دامنهنوردي نيز سطح
وسيعي از محدوده مورد مطالعه را پوشش ميدهد .اين پهنه در حوالي روستاهاي اردها،
شالقون و جلدهباخان سطح قابل توجهي را به خود اختصاص داده است ،مناطقي که در
دامنههاي کوه به زنبورداري پرداخته ميشود و از طبيعت بکر و زيبايي به خصوص در فصول
بهار تابستان برخوردار است ،منطقه ييالقي اوزون چيمن نيز در اين پهنه جاي گرفته است.
در نهايت نقشهاي که از همپوشاني نقشههاي کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي به دست
آمد ،نشاندهنده اين بود که  95/49درصد محدوده مورد مطالعه از سطح بسيار مناسبي براي
فعاليتهاي اکوتوريسمي برخوردار است که اين محدوده در واقع مناطق اطراف آبگرم
اسبفروشان و مسير کالسيک بزقوش و همچنين اطراف روستاهاي جلده باخان و اردها
ميباشد.
نتیجهگیری

تحليلهاي فضايي و جغرافيايي اغلب چندمتغيره و چندمعياري هستند .برنامهريزان و
تصميمگيرندگان فضايي (مکاني) براي حل مسائل خويش با طيف وسيعي از دادهها و
اطالعات مواجه ميباشند که استفاده ،تلفيق و تحليل آنها به سبب حجم زياد و ماهيتهاي
متفاوت ،معموال بسيار پيچيده و مشکل است .سامانههاي اطالعات جغرافيايي داراي
قابليتهاي متعدد و توانمندي در زمينه گردآوري ،ذخيره ،ويرايش ،تحليل دادهها و
مدلسازي است ،لذا ابزار مفيدي براي برنامهريزان فضايي در زمينه مکانيابي و ارزيابيهاي
توانمندي محسوب ميشوند .دامنههاي شمالي رشته کوه بزقوش واقع در استان آذربايجان
شرقي از پتانسيل باالي اکوتوريسمي برخوردار است که امکان انجام فعاليتهاي مختلف
کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي را فراهم ميکند .در پژوهش حاضر به منظور مکانيابي و
اولويتبندي پهنههاي مستعد اکوتوريسم ،فعاليتها به سه نوع تقسيم شده و با استفاده از
تکنيک ويکور مورد ارزيابي قرار گرفتند .با مرور ادبيات و پيشينه تحقيق معيارهاي مختلفي
با توجه به فعاليتها انتخاب شده و با روش اياچپي در نرمافزار اکسپرت چويس وزندهي
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شدند .در نهايت نقشههايي براي مکانهاي مستعد کوهنوردي ،دامنهنوردي و اسکي به
دست آمده و با همپوشاني آنها نقشه نهايي مکانهاي مستعد اکوتوريسم حاصل شد .نتايج
نهايي اين پژوهش نشان داد مناطقي که به عنوان مناسبترين مکانهاي توسعه اکوتوريسم
معرفي شدند ،سطح محدودي از منطقه مورد مطالعه يعني  95/49درصد محدوده را پوشش
ميدهد و در اولويت توسعه و سرمايهگذاري قرار دارند (مناطق اطراف آبگرم اسبفروشان،
روستاي جلده باخان و اردها) .پهنههايي نيز به عنوان پهنههاي مناسب به دست آمده و
 95/52درصد منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص دادهاند .سهم پهنههاي طبقه متوسط
در نقشه نهايي نسبت به ساير طبقات بيشتر و  91/19درصد ميباشد .پهنههايي که در
وضعيت نامناسب قرار دارند ،مناطقي از شمال شرق و شمال غرب منطقه مورد مطالعه
هستند که  1/94درصد محدوده را پوشش دادهاند.
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