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 چکیده

هاي محيطي تحقيق حاضر با هدف شناسايي و معرفي مناطق مستعد اکوتوريسم در استان آذربايجان غربي نگاشته شده است. با توجه به پتانسيل
هاي اطالعات جغرافيايي، مناطق مستعد توسعه گردشگري طبيعي در هاي مکاني سيستماستفاده از تحليل و طبيعي موجود در منطقه مورد مطالعه و

هاي طبيعي متعدد مشهور بوده و توسعه گردشگري طبيعي استان آذربايجان غربي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. اين استان به خاطر جاذبه
گردان و گردشگران شناسايي قتصادي آن گردد.  براي اين منظور در ابتدا مناطق واجد شرايط براي حضور طبيعتتواند زمينه ساز رونق و توسعه امي

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.  براي دستيابي به اين  GISهاي شده و عوامل موثر در افزايش و کاهش گردشگر در مناطق مستعد با تحليل
گيري عي، گردشگري و معيارهاي دسترسي استفاده شده است که يکي از نقاط قوت تحقيق براي مدلسازي و تصميممعيار اعم از طبي 28اهداف از 

 Analytical Networkاست که در تحقيقات داخلي تاکنون مشاهده نشده است. نتايج نهايي پژوهش حاضر حاصل تلفيق فرآيند تحليل شبکه )

Process( و روش منطق فازي )Fuzzy Logic ) است. با استفاده از فرآيند تحليل شبکه برتري معيارها نسبت به يکديگر به دست آمده و از
ها استفاده شد. اين تحقيق نشان سازي علي رغم يکسان سازي واحدها، براي تعيين وزن دروني اليه ها، تلفيق و همپوشاني نهايي اليهطريق فازي

هاي استان به علت داشتن کاربري ورد مطالعه داراي وضعيت متوسط به باال و مابقي بخشدرصد از کل مساحت منطقه م 57دهد که حدود مي
باشد. البته الزم به ذکر است که مناطق شناسايي شده براي توسعه گرد ميشهري و تجاري داراي وضعيت ضعيف به پايين براي جذب طبيعت

دهد که اين مناطق عمدتا مناطق مسکوني، درصد باقي مانده، نتايج نشان مي 43هستند. در مورد  "تناسب"اکوتوريسم خود داراي سطوح متفاوت 
اي مورد اراضي کشاورزي و همينطور اراضي ناشي از عقب نشيني درياچه اروميه هستند. از آنجا که مقايسه معيارها در هر خوشه به صورت جداگانه

هاي داخلي به دليل جود در آن خوشه محاسبه شد. در بين معيارهاي دسترسي جادهارزيابي قرار گرفته است، وزن هر معيار نسبت به معيارهاي مو
ها و در بين معيارهاي ها، غارها، درياچه و رودخانههاي طبيعي هستند، در بين معيارهاي طبيعي چشمهدسترسي به مناطق روستايي که داراي جاذبه

شگري از اهميت باالتري نسبت به ساير معيارها برخوردار هستند. در اين تحقيق بر هاي گردشگري و مناطق نمونه گردگردشگري و خدماتي مجتمع
برداري از محيط هاي مرتبط با اکوتوريسم، مناطق برجسته مانند درياچه اروميه و مناطق حفاظت شده به دليل محدوديت در بهرهخالف ساير پژوهش

ي و شهري در اطراف درياچه اروميه آن را در رتبه پاييني براي توسعه اکوتوريسم قرار دهند. همچنين، تراکم مناطق صنعتوزن کمتري را نشان مي
راي بهبود داده است.  نتايج اين تحقيق در شناسايي قابليتهاي گردشگري طبيعي از اهميت بااليي برخوردار  است.  از نتايج اين تحقيق پيشنهاداتي ب
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ريزان تواند راهگشاي برنامهنگر ارائه شده است که ميطي بدون آسيب رساندن به آن و تفکري آيندههاي محيبرداري از توانوضعيت و افزايش بهره
هاي طبيعي توان به توجه بيش از پيش به تواناييو تصميم گيران براي توسعه گردشگري طبيعي باشد. از جمله پيشنهادات مطرح از اين مطالعه مي

شگري اشاره کرد. همچنين، توجه به توسعه پايدار گردشگري با تکيه بر استفاده هوشمندانه از طبيعت استان استان آذربايجان غربي براي توسعه گرد
 يکي از نکات مهم اين پژوهش است. 

 

 يجان غربي، فرآيند تحليل شبکه، منطق فازي، استان آذرباGISقابليت سنجي، اکوتوريسم،  سيستم تصميم گيري  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

هايي به عنوان هاي درآمد به دنبال نوآوريه بسياري از کشورها براي رهايي از رکود اقتصادي و جبران کمبود در ساير زمينهامروز
منبع درآمد و تزريق سرمايه و ارز به داخل کشور هستند. فراهم نمودن زمينه برخورداري از خدمات مختلف اقتصادي، رفاهي و زير بنايي، 

ريزي باشد)صدري فرد و ريزي در هر واحد برنامههاي برنامهترين شاخصتواند يکي از اساسيهنگي و بهداشتي ميتسهيالت اجتماعي، فر
-هاي محيطي در عين نياز اندک به ارزش افزوده، خود يکي از عوامل جذب سرمايه مي(. در اين بين استفاده از پتانسيل1395همکاران، 

ت. گردشگري در ساليان اخير به عنوان يک صنعت معرفي شده است که توجه بسياري از کشورها باشد که نيازمند توجه بيش از پيش اس
هاي بااليي در جذب سرمايه را به خود اختصاص داده است. به گفته سازمان جهاني را به خود جلب کرده و در برخي کشورها رتبه

بيني مي شود تا سال  طور قابل توجهي افزايش يافته است و پيشهاي بين المللي در سراسر جهان به (، تعداد ورودي1WTOگردشگري )
هاي محيطي است تا بتوان (. ايجاد نوآوري و ابتکار در اين صنعت نيازمند شناسايي توانWTO, 2016ميليارد نفر برسد) 1.6حدود  2020

هاي محيطي يک منطقه هاي فرهنگي و جاذبهايياز آن به عنوان يک عامل براي جذب گردشگر استفاده نمود.  در اين راستا، ادغام دار
مواجهه با بازار جهاني گردشگري مورد توجه بوده است تا زمينه مورد نياز براي تجربيات منحصر به فرد و معني براي افزايش تمايز آن در 

گري مورد مطالعه قرار داده است. اي از گردش(. تحقيق حاضر، اکوتوريسم را به عنوان شاخهVaz and Dora, 2020دار را فراهم کنند)
اکوتوريسم نوع خاصي از گردشگري مبتني بر منابع طبيعي است که شامل بازديد از طبيعت بدون آسيب رساندن به آن و ايجاد مزاحمت 

-بيات معنيها و فضاهايي است که تجر(. اکوتوريسم مبتني بر تمايل به صرف وقت در مکانJokar et al, 2020براي زيستگاه ها است )

يا بوم گردي،  (. يا به عبارتي ديگر اکوتوريسمBastian et al, 2015؛ Curtin, 2013کند )اي را فراهم ميآميز و فوق العادهدار، تحول 
کنند و به تماشاي گياهان و جهان سفر ميء نخوردهشکلي از گردشگري است که در آن گردشگران براي ديدار از مناطق طبيعي و دست

-پردازند. وجود مناطق طبيعي و خوش آب و هوا در سراسر جهان، همواره جاذب تعداد زيادي گردشگر ميگان و ديگر جانوران ميپرند

هاي (. اکوتوريسم حتي اگر بتواند ميان توسعه پايدار و حفاظت از محيط پيوند مناسبي برقرار کند باز با چالشBuckley, 2009باشد)
ريزي هاي بالقوه محيط و نبود برنامهتوان به عدم آگاهي افراد از توانايي(که ميMondino and Beery, 2019شود)مختلفي روبه رو مي

برخي از افراد براي گذران اوقات فراغت هاي اين شاخه از صنعت گردشگري اشاره کرد. به عنوان مثال، مدون براي توسعه زيرساخت
اي انتخاب مقصد مناسب دچار ترديد هستند و دليل اصلي آن عدم وجود نقشه يا راهنماي گيري برتمايل به مسافرت دارند ولي در تصميم

هاي الزم براي گردشگري و ها و موسساتي که وظيفه تامين زيرساختمناسب براي معرفي مناطق مستعد است. عالوه بر افراد، سازمان
. با توجه به تعاريف اکوتوريسم هاي مکاني استفاده نمايندبايد از تحليلگردي را بر عهده دارند براي استقرار امکانات در يک منطقه طبيعت

توان چنين استدالل کرد که افراد عالوه بر گذراندن اوقات فراغت که شامل پياده روي، لذت بردن از هواي پاک، تماشاي مناظر مي
گردي دن برخي نيازهاي ديگر خود نيز قدم در راه طبيعتباشد، براي برطرف کرها ميها و تاالبطبيعي، تماشاي پرندگان اطراف درياچه

                                                      

 World Tourism Organization



  245 ...(سمي)اکوتوريعيطب يتوسعه گردشگر يسنج تيقابل

 

 

آوري گياهان روي و کوهنوردي با اهداف سالمت جسم و روان، جمعها، پيادهتوان به تمرين شنا در درياچهجمله ميدارند که از آنبرمي
کلي، رشد طبيعت گردي در سراسر جهان با ها و بسياري از موارد ديگر اشاره کرد. به طور دارويي با هدف درمان سنتي برخي بيماري

برداري از طبيعت به طور (. به منظور بهرهWorld Economic Forum, 2013منافع اقتصادي مختلف براي ساکنان همراه بوده است)
دار از تنوع زيستي با هايي مانند دسترسي و حفاظت از تنوع زيستي را از طريق محافظت از اکوسيستم و ارتقاء استفاده پايمطلوب بايد جنبه

تواند به وجود آورنده مشاغل جديد (. اکوتوريسم ميAminu et al,  2013حداقل تاثير بر محيط زيست و اکوسيستم در نظر گرفت)
(. نگاه تکنيکي و سوداگرانه و اقتصادي به صنعت Çetinkaya et al, 2018سازگار با طبيعت براي قشر جوان در مناطق روستايي باشد)

توريسم، ديدگاه مناسب نسبت به آن را دچار تخريب کرده و ارتباط عميق ميان انسان و طبيعت را دچار بحران کرده است)حيدري و اکو
-هاي الزم به آنها براي مديريت و توسعه اکوتوريسم ميهاي عمومي و ارائه آموزش(. ترغيب جامعه محلي در مشارکت1398همکاران، 

(. انتخاب يک سايت به منظور توسعه گردشگري با در نظر گرفتن Rajaee Rizi, 2018ا کاهش دهد)هاي احتمالي رتواند آسيب
( که Eftekhari and Mahdavi, 2019هاي پيچيده داخلي است )اي است که شامل روابط و همبستگيمعيارهاي مختلف فرآيند پيچيده

چند برابر خواهد شد، لذا استفاده از تکنيک هاي موجود در علم با توجه به معيارهاي فرهنگي ملموس و غير ملموس اين پيچيدگي 
ها و باشد. امروزه براي دسترسي به اين اهداف از تکنيک( پاسخ مناسبي براي تسهيل اين پيچيدگي مي1GISسيستم اطالعات جغرافيايي)

، سرانه درآمد، بررسي ورود و خروج و هاي اقتصادي، آمار، شاخصGIS، 2هاي متعددي مانند تجزيه و تحليل اطالعات مکانيروش
با توجه به پتانسيل تجزيه و تحليل مکاني به عنوان يک  GISشود. براي رسيدن به اين اهداف، هاي حمل و نقل استفاده ميسامانه

هاي يدهتکنيک کارآمد و مناسب شناخته شده است که عالوه بر تجزيه و تحليل سيستم اطالعات جغرافيايي توانايي شناسايي پد
(. به طور کلي، سيستم اطالعات Boers and Cottrell , 2005نمايد )گردشگري را از لحاظ هندسي، توپولوژيک و موضوعي را ارائه مي

هايي است که طبق مختصات جغرافيايي عناصر آن ذخيره شده و نمايه سازي جغرافيايي سيستمي براي بايگاني ، بازيابي و دستکاري داده
(. Jones et al, 2020ها و جداول استفاده کند )ها ، مانند تصاوير ، نقشهتواند از انواع مختلف دادهين سيستم به طور کلي ميشده است. ا

توان از توابع رياضياتي براي حل مسئله استفاده کرد ولي اگر اين معيارها کيفي باشند گيري کمي باشند مياگر معيارهاي موثر در تصميم
احتي از معادالت رياضي براي حل مسئله استفاده کرد. چگونگي تبديل متغيرهاي کيفي به صورت کمي يکي از موضوعات توان به رنمي

در اين تحقيق سعي بر آن است تا با استفاده از تحليل  (.1396، باشد)احمدي و همکارانهاي چند معياره ميمهم مورد بررسي در تحليل
هاي ارزيابي چند بندي نمائيم. به طور کلي، روشگردي را شناسايي و طبقهمناطق مستعد طبيعت ISGو   3گيري چندمعياره مکانيتصميم

هايي است که امکان ارزيابي کمي و کيفي عوامل موثر در مدلسازي را فراهم ها و روشمجموعه کاملي از تکنيک GISمعياره مبتني بر 
مي تواند براي شناسايي مناسب  GIS(. از لحاظ فني، Cerreta et al, 2016سازد )ر ميآورده و دستيابي به نتايج با دقت باال را امکانپذي

(. عالوه بر اين، با تکامل فن Aminu et al, 2013بودن مکان و منابع موجود بر اساس خواص زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرد)
هاي اطالعاتي جديد براي گردشگران فراهم شده ان ايجاد سيستمهاي اطالعات جغرافيايي امکهاي اطالعاتي و ارتباطي و سيستمآوري

 (.Smirnov et al, 2020کند )است که سطح باالتري از تجربه کاربري را براي آنها فراهم مي

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
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 Spatial Multi Criteria Decision Analyst (SMCDA) 
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غرب کشور ايران اروميه( در شمالکيلومتر مربع )با احتساب مساحت درياچه  4705.316237غربي با وسعت حدود استان آذربايجان
متر در مناطق جنوب غربي استان و  609باشد و کمترين ارتفاع متر مي 2097قرار گرفته است. متوسط ارتفاع اين استان در حدود 

ي طبيعي ها(. اين استان با ويژگي1متر به صورت پراکنده در جنوب شرقي و غرب استان قرار دارد )شکل شماره 3600بيشترين ارتفاع 
ها )کوه، دشت، دره، درياچه و ..( را ارائه مي نمايد و امکانات زيادي را براي کوهنوردي و خود منظره يک استان کوهستاني با انواع لندفرم

طوب هاي سازمان هواشناسي کشور، اين استان عمدتاً تحت تأثير جريان هواي مرنمايد. با توجه به گزارشهايي نظير آن ارائه ميفعاليت
اي آن را هاي زمستان، توده هواي سردي از اطراف شمال، هواي مديترانهولي در برخي از ماه اقيانوس اطلس و درياي مديترانه است،

ماند، بهره ميآور بينشود. د ر فصل تابستان سراسر آذربايجان غربي از وزش بادهاي بارامتأثر کرده و موجب کاهش قابل توجه دما مي
آورد. اين نسيم ها و برداشت غالت فضاي تفرجگاهي مناسبي را با نسيم ماليمي فراهم ميب درخشان همراه با رسيدن ميوهولي آفتا

و در برخي از نقاط به نام باد مراغه مشهور است. در فصل زمستان ارتفاعات و نواحي باالتر از « مه يئلي»ماليم در زبان محلي به نام 
تواند نويدي دارد که اين ميها را تا سال بعد محفوظ نگه ميها، اين برفروند و قلل کوهي از برف فرو ميمتر در زير قشر ضخيم 3000

هاي زمستاني باشد. همچنين اين استان به لحاظ اقليمي تحت تاثير اقليم هاي مختلفي از جمله براي طبيعت گردان عالقمند به ورزش
 اي است.در اين بين بيشترين مساحت استان در سيطره اقليم مديترانهاي است که مرطوب، خشک، مرطوب، مديترانه

 

 

 

 : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه1شکل

 هاداده

دهاده شده است. قبل از تبديل دااستان آذربايجان غربي استف 1395هاي تهيه شده براي طرح آمايش سرزمين سال در اين تحقيق از داده
ترين جام شد. بدين معني که مهمها انفاده از اطالعات طرح آمايش استان آذربايجان غربي، تحليل زيرساختي دادهها به رستر، با است

ا استفاده از بعث شد تا يند بامعيارهاي موثر در جذب گردشگر بر اساس نظر کارشناسان گردشگري شناسايي و جمع آوري شدند. اين فرآ
 12هاي طبيعي با يرمعيار، جاذبهز 4ي با بندي با استفاده معيارهاي دسترسج بهتري داشته باشد.  پهنهتعيين فاصله از موقعيت معيارها نتاي

کاني مهاي رستري با وضوح زيرمعيار صورت گرفت و هر کدام از معيارها در قالب نقشه 12خدماتي با -هاي گردشگريزيرمعيار و جاذبه
 (.2هاي بعدي آماده شد)شکل شمارهي پردازشبرا Arc GIS 10.6افزار متري در محيط نرم 30
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 : نقشه معیارهای مورد استفاده در تحقیق2شکل
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  روش تحقیق

( و ترکيب آن با منطق فازي سعي در شناسايي مناطق ANPمعيار و روش فرآيند تحليل شبکه ) 28در پژوهش حاضر با استفاده از 
ها با نظرات کارشناسان در حوضه گردشگري، محافظت از محيط زيست و همچنين مستعد اکوتوريسم در استان آذربايجان غربي شد. داده

و ترکيب آن با  ANPاساتيد سيستم اطالعات جغرافيايي گردآوري شدند. با توجه به تعداد زياد معيارها، از روش تصميم گيري چندمعياره 
هاي مختلف داده نوان يک تکينک کارآمد توانايي ادغام اليهگيري چندمعياره مکاني به عمنطق فازي استفاده شد. سيستم تحليل تصميم

نقش مهمي را در  GISهاي مبتني بر (. فنون و روشFeizizadeh and Blaschke, 2013با سطوح مختلف عدم اطمينان را دارد)
هاي ي متنوعي از دادهليل دامنهنظيري را در مديريت و تحهاي بيهاي ارزيابي چندمعياري داشته و قابليتتحليل مسائل مبتني بر روش

براي به دست آوردن وزن و برتري معيارها  ANP(. به طور کلي، از روش Malczewski, 2004گيري دارند)فضايي مطرح در تصميم
شده و هايي براي هر گروه ايجاد انجام شد. ابتدا خوشه Supper Decisionنسبت به يکديگر استفاده شد. اين کار در محيط نرم افزار 

سپس مقايسات زوجي با رعايت اصل سازگاري مقايسات ساتي انجام شد که بر اساس آن ميزان نرخ ناسازگاري مقايسات بايد از کمتر از 
باشد. سپس براي يکسان سازي واحد همه معيارها با يکدگر و همچنين تعيين وزن داخلي هر معيار از فازي سازي اليه استفاده  0.1عدد 

تبديل به اليه هاي فازي با ارزش  Fuzzy Membershipبا استفاده از دستور  ArcMapور، اليه ها در محيط نرم افزار شد. بدين منظ
مبين طبقات داراي کمترين تاثير و عدد يک مبين طبقات داراي بيشترين تاثير در تعيين مناطق  0شدند. در اين اليه ها عدد  1و  0بين 

همپوشاني معيارها  0.9با ضريب تاثير  Gammaو تابع  Fuzzy Overlayر نهايت، با استفاده از دستور بهينه براي اکوتوريسم هستند. د
صورت گرفت، که نتيجه آن يک نقشه رستري براي نمايش مناطق مستعد توسعه طبيعت گردي بود. به منظور درک بهتر فرآيند پژوهش، 

 (. 3است )شکلنماي کلي روش تحقيق در نمودار جريان زير قابل مشاهده 

 : نمودار جریان روش تحقیق3شکل

 (ANP) 1فرآیند تحلیل شبکه

                                                      

 Analytical Network Process 
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آميزي ها سروکار دارد و به طور موفقيتفرايند تحليل شبکه يک تئوري رياضي است که به طور سيستماتيک با انواع وابستگي
رود که در آن معيارها و مسائلي به کار مي (. اين روش براي حل1390هاي گوناگون به کارگرفته شده است)کياني و ساالري، درزمينه

باشد تر و منطقي تر از آن ميو علميAHP روش تحليل شبکه بهبود يافته روش (. 1389،23ها از يکديگر مستقل نيستند)عطايي؛ گزينه
 Chen andسازد )ممکن مي دهد که اين امر امکان بررسي ارتباط داخلي بين عناصر راگيرنده اجازه ساخت يک شبکه را ميکه به تصميم

QiaoT, 2015.) هاي کالن، گيريهاي زوجي، کنترل سازگاري آنها است. اين مهم، به ويژه در تصميمها و مقايسهنکتة مهم در قضاوت
 (.1389هاي خود به صورت ضد و نقيض عمل کنند)سعيدي و نجفي ، اهميت فراواني دارد، زيرا افراد ممکن است در قضاوت

کنيم که يجاد مياست را ا ت گرفتهآوي معيارهاي مورد نظر که با نظر کارشناسان صوردل يا شبکه تحليل را با انتخاب و جمعابتدا م
ارهاي وزن وجي و بردقايسه زهاي مدر مرحله دوم بايد براي معيارهاي خود ماتريس اي خواهد بود.نتيجه آن ايجاد يک ساختار شبکه

با توجه به اين  گيرد کهين شکل ممقايسه معيارها با در نظر گرفتن سطوح باالي شبکه و ارتباطات داخلي آايجاد کنيم. در اين مرحله 
زن ساعتي رابطه وبه بردار اي محاستوان وزن عناصر را به دست آورد. اين مرحله مشابه فرآيند تحليل سلسله مراتبي است. برفرآيند مي

 زير را پيشنهاد کرده است:

 W maxAW = λ        (: 1رابطه)

 اين کار صورتتفاده از رابطه زير نرمال شود که با اس Wاست. نياز است تا بردار  Aبزرگترين مقدار ويژه ماتريس  maxλدر اين فرمول 
 گيرد.مي

       (:2رابطه)

 نرخ سازگاري رت بگيرد.ري صوشاخص سازگا بعد از نرمالسازي بردار وزن بايد ميزان نرخ سازگاري مقايسات زوجي معيارها نسبت به
ريق فرمول زير طيد، که از دار به دست آباشد در غير اينصورت بايد در مقايسات تغيرات مورد نياز صورت بگيرد تا اين مق 0.1بايد کمتر از 

 گيرد. انجام مي

                    (:    3رابطه)

کند. ار ميا نيز آشکرراتبي ز مراحل مهم در اين روش است که تفاوت آن با روش تحليل سلسله متشکيل سوپر ماتريس اوليه يکي ا
قابل بين رابطه مت ورد شده هاي ساخته شده در مراحل قبل در يک ماتريس جديد واروش کار به اين صورت است که وزن نسبي ماتريس

ه تريس رابطخش از ماماتريس بخش بندي شده است که درآن هر بدهد. يک سوپرماتريس در حقيقت يک عناصر سيستم را نشان مي
(. در مرحله آخر يک 2015دهد)تکيه خواه و همکاران، گيري نشان ميتصميم ميان دو گره )سطح تصميم گيري( را درکل مسئله

جمع ستون  ورفته شده اکتور گدهيم که در آن از عناصر سوپرماتريس اوليه متناسب با وزن نسبي آنها فسوپرماتريس وزني تشکيل مي
ه جمع کشود ه مييدي ساختشود که در نتيجه آن يک ماتريس جدشود که در اين صورت هر ستون ماتريس استاندارد ميبرابر يک مي

ر ابطه زيرتفاده از ا  با اسشود. سپس با استفاده از همگرايي حدي سوپرماتريس وزني حاصل رهاي آن برابر يک ميهر يک از ستون
 کنيم.همگرا مي

k       (: 4رابطه)
W→ ∞  klim  

 تباط خارجيارها با يکديگر و ارماتريس مقايسات زوجي تشکيل شده و ارتباط داخلي زيرمعي Super Decisionبا استفاده از نرم افزار 
هاي ريسصل از ماتري حاگاآنها با ساير زيرمعيارها بر اساس پاسخهاي دريافتي از کارشناسان گردشگري صورت گرفت. نرخ ناساز

 (.1مقايسات زوجي در حد قابل قبول بود)جدول
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 : نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی1جدول

 نرخ ناسازگاري عنوان

 0.0515 همه معيارها

 0.0757 معيارهاي طبيعي

 0.0743 معيارهاي گردشگري و خدماتي

 0.0787 معيارهاي دسترسي

 هافازی سازی الیه

به دست آمد.  هر عارضه صله ازمه با استفاده از تابع خطي عضويت فازي، درجه عضويت هر يک از زيرمعيارها با توجه به فادر ادا
يط در مح ANP ز فرآينداهاي رستري با استفاده از تابع عضويت خطي به اليه فازي تبديل شدند سپس در وزن حاصل ي اليههمه

ArcMap رزش ات داراي ام و طبقبه دست آمده، طبقات داراي ارزش نزديک به صفر بيانگر تاثير کهاي فازي ضرب شدند. در نقشه
 (. 4و  3، 2نزديک به يک بيانگر تاثير زياد آنها در تعيين مناطق مستعد توسعه اکوتوريسم هستند )جدول

 

 و درجه عضویت فازی، معیارهای دسترسی ANPهای حاصل از فرآیند : وزن2جدول

 درجه عضويت فازي ANPوزن  فاصله از زيرمعيار به کيلومتر زيرمعيار رديف

 1-0.83-0.66-0.5-0.33-0.16-0 0.166229 15-15-10-8-6-4-2< هاي اصلي و فرعيجاده 1

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.041768 40-40-30-25-20-15-10< راه آهن 2

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.1068 40-40-30-25-20-15-10< هاي بين الملليجاده 3

 1-0.83-0.66-0.5-0.33-0.16-0 0.018536 40-40-30-25-20-15-10< فرودگاه 4

 و درجه عضویت فازی، معیارهای گردشگری و خدماتی ANPهای حاصل از فرآیند : وزن3جدول

 فاصله از زيرمعيار به کيلومتر زيرمعيار رديف
وزن 

ANP 
 درجه عضويت فازي

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.047216 40-40-30-25-20-15-10< مجتمع گردشگري 1

 1-0.88-0.66-0.44-0.22-0 0.018919 40-40-30-20-15-10-5< شهرها 2

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.035451 40-40-30-25-20-15-10< روستاهاي خدماتي 3

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.030587 40-40-30-25-20-15-10< روستاهاي ارتباطي 4

5 
 5روستاهاي واقع در 

 کيلومتري
>10-15-20-25-30-40-40 0.017504 0-0.93-0.95-0.96-0.97-0.98-1 

 1-0.99-0.9899-0.9849-0.9799-0.9748-0 0.00467 12-12-10-8-6-4-2< هاي مرزيبازارچه 6

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.08002 40-40-30-25-20-15-10< مناطق نمونه گردشگري 7

 0.1-0.88-0.77-0.66-0.55-0.44-0 0.062691 12-12-10-8-6-4-2< نقاط باستاني 8

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.048074 40-40-30-20-15-10-5< تفرجگاه طبيعي 9

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.018069 40-40-30-25-20-15-10< هاهتل 10

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.013392 40-40-30-25-20-15-10< مهمانسراها 11

 1-0.83-0.66-0.5-0.33-0.16-0 0.004815 40-40-30-25-20-15-10< پمپ بنزين 12

 و درجه عضويت فازي، معيارهاي گردشگري و خدماتي ANPهاي حاصل از فرآيند : وزن4جدول

 زيرمعيار به کيلومتر فاصله از زيرمعيار رديف
وزن 

ANP 
 درجه عضويت فازي

 1-0.83-0.66-0.5-0.33-0 0.026677 40-40-30-25-20-15-10< هارودخانه 1

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.027642 40-40-30-25-20-15-10< هادرياچه 2
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 هاهم پوشانی الیه

دار به هاي وزنفيق اليهبا يکديگر جمع و تلفيق شدند. نتيجه تل 0.9و تابع گاماي  Fuzzy Overlayدر نهايت با استفاده از دستور  

 (.4بندي شده با متغيرهاي زباني به صورت يک نقشه تهيه و ارائه شد)شکلصورت فازي و طبقه

 

 های مساعد برای توسعه اکوتوریسم در استان آذربایجان غربی: نقشه پهنه4شکل

 

 

 1-0.97-0.95-0.93-0.91-0.89-0 0.009116 70-70-60-50-40-30-20< جزاير 3

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.004096 40-40-30-25-20-15-10< مناطق حفاظت شده 4

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.062845 40-40-30-20-15-10-5< هاچشمه 5

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.038372 40-40-30-25-20-15-10< آبگرم و آب سرد 6

 1-0.85-0.74-0.62-0.49-0.36-0.21-0 0.016767 40-40-30-25-20-15-10< آبشار 7

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.006932 40-40-30-25-20-15-10< جنگل 8

 1-0.97-0.94-0.91-0.88-0.80-0 0.056298 15-15-10-8-6-4-2< غار 9

10 
خيلي -نيمه مرطوب-مرطوب-مديترانه اقليم

 نيمه خشک-مرطوب

0.005447 0-0.25-0.5-0.75-1 

 1-0.98-0.97-0.96-0.95-0.93-0 0.016979 40-40-30-25-20-15-10< اسکي 11

 1-0.90-0.81-0.72-0.54-0.36-0 0.014089 40-40-30-25-20-15-10< سدها 12
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 بحث و نتیجه گیری

ريزي امري حياتي است. مطالعه حاضر اولين مطالعه در زمينه رنامهبندي مناسب براي بهاي محيطي از طريق منطقهمديريت پتانسيل
بندي و تشخيص نواحي مناسب براي معيار اقدام به منطقه 28ترکيب روش منطق فازي و فرآيند تحليل شبکه است که با استفاده از 

ش منطق فازي در مطالعات مختلفي هاي تصميم گيري چندمعياره با روهاي اکوتوريسم کرده است. ترکيب تکنيکتوسعه زيرساخت
(. Zabihi et al, 2020., Mansur et al,2020., Hajizadeh et al, 2020., Abedi Gheshlaghi,2020صورت گرفته است )

Hajizadeh et al, 2020 با استفاده از دو روش WLC و ترکيب روش OWA  و منطق فازي وضعيت اکوتوريسم در گرگان را ارزيابي
هاي طبيعي شناسي، فاصله از جاذبههاي زمينمعيار استفاده شد. اين معيارها شامل فاصله از امکانات، ويژگي 14اين پژوهش از کردند. در 

درصد از منطقه  1.52درصد معرفي شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که  84.50به عنوان روش بهينه با دقت   OWA بود. در نهايت روش
در عمان را براي ارزيابي   1نيز وضعيت مکاني جزيره ماسيرا  . ,2020Mansour et alشرايط مناسبي هستند براي توسعه اکوتوريسم در

بود. اين معيارها شامل  (AHP) هاي اکوتوريسم مورد بررسي قرار دادند. روش مورد استفاده آنها  تکنيک تحليل سلسله مراتبيفعاليت
درصد از  47و  46، 5.96باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که به ترتيب صله از خدمات ميشناسي و فاهاي زمينهاي خاک، ويژگيويژگي

با استفاده از  Zabihi et al,2020.مساحت منطقه داراي وضعيت بسيار مناسب، متوسط و نامناسب براي توسعه اکوتوريسم شناسايي شد
نقش و اهميت عوامل فيزيکي، طبيعي، زيست محيطي و ، (Fuzzy-AHP) هاي تحليل سلسله مراتبي و منطق فازيترکيب روش

معيارهاي  11هاي بوم گردي است در اکوتوريسم را بررسي کردند. در اين پژوهش از اجتماعي براي تعيين مناسب بودن سايت-اقتصادي
بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده شد. در اين بين معيار دما و ارتفاع داراي بيشترين وزن براي تعيين مناطق مستعد اکوتوريسم 

درصد از مساحت منطقه مورد نظر داراي وضعيت بسيار مناسب، متوسط و نامناسب براي توسعه اکوتوريسم  7.8و  76.6، 16.6به ترتيب 
البرز مورد گردي را در شهرستان طالقان در استان  توسعه بوم ANP-Fuzzyبا استفاده از ترکيب روش  Aliani et al, 2020.هستند

پردازش شده  ANP-Fuzzyاجتماعي شناسايي و با استفاده از روش -ارزيابي قرار دادند. در اين پژوهش معيارهاي بوم شناختي و اقتصادي
درصد از  75.2( همپوشاني نهايي صورت گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که WLCو در نهايت با استفاده از روش ترکيب خطي وزني )

 رد مطالعه داراي شرايط مختلف براي توسعه اکوتوريسم است و مابقي مساحت فاقد شرايط مناسب براي توسعه اکوتوريسم است. منطقه مو

هاي در پژوهش حاضر نيز وجود غارها در استان آذربايجان غربي، معياري مهم براي جذب طبيعت گرد است که در ميان ساير جاذبه
ها قرار دارند. در بين معيارهاي دسترسي هاي طبيعي، چشمهاص داده است و در رتبه دوم جاذبهطبيعي وزن بيشتري را به خود اختص

-هاي ارتباطي مورد نظر بوده و وزن بيشتري دارد. عالوه بر معيارهاي دسترسي و جاذبههاي داخلي اصلي و فرعي بيش از ساير راهجاده

وده است که در آن بين مناطق نمونه گردشگري، نقاط باستاني و بازارچه هاي هاي طبيعي پارامترهاي جاذب گردشگر نيز مورد بررسي ب
هاي مکاني گيري چندمعياره و پردازشنتايج جداول حاصل از تصميم مرزي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

بندي معيارهاي تاثير را داشته باشند. براي مثال در رتبه توانند در انتخاب يک مکان بيشترين وزن ونشان داد که برخي از معيارها مي
ها داراي تاثير بيشتر از ساير معيارها بوده و همچنين در بررسي معيارهاي دسترسي، گرد، وجود غارها و چشمهطبيعي براي جذب طبيعت

هاي مبتني بر اطي دارد. به طور کلي، تلفيق روشهاي داخلي فرعي و اصلي، بيشترين تاثير را در بين ساير معيارهاي ارتبدسترسي به جاده
GIS تواند به عنوان ابزار اند. در زمينه اکوتوريسم نيز سيستم اطالعات جغرافيايي ميدر تعيين مناطق مناسب، کارکرد خوبي داشته

مناطق و انتخاب سايت گردشگري ريزي گردشگري پايدار ، ارزيابي تأثير ، مديريت جريان بازديدکنندگان از گيري براي برنامهتصميم
(. با توجه به نتايج Jokar et al, 2020مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين ، اين سيستم قابليت استفاده گسترده در گردشگري را دارد )

                                                      

 Masirah 
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ضعيف و حاصل استان آذربايجان غربي از لحاظ پتانسيل طبيعت گردي در هفت طبقه عالي، خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف، خيلي 
 18.24درصد ،  21.59درصد ،  21.69درصد ،  8.93درصد، 4.57بندي شده است که هر کدام از طبقات مذکور به ترتيب نامناسب دسته

گيرند. همانطور که مشخص است بالغ بر بيش از نيمي از مساحت استان درصد از مساحت استان را در برمي 7.04درصد و  17.57درصد ، 
 (. 5باشد)جدوله باال قرار گرفته است و اين به معناي پتانسيل باالي منطقه از نظر طبيعت گردي ميدر طبقات متوسط ب

 : طبقات و درصد مساحت مناطق پهنه بندی شده مستعد طبیعت گردی 5جدول

 درصد مساحت درصد فراواني نصبي مساحت تعداد پيکسل متغير کالمي رديف

 4.57 0.0457 1679.41 1866011 عالي 1

 8.93 0.0893 3281.04 3645597 خيلي خوب 2

 21.69 0.2169 7966.85 8852058 خوب 3

 21.95 0.2194 8060.5 8956115 متوسط 4

 18.24 0.1824 6698.36 7442622 ضعيف 5

 17.57 0.1756 6451.7 7168558 خيلي ضعيف 6

 7.04 0.0704 2585.13 2872366 نامناسب 7

 ان يک عامل پررنگ درريزرنامهبراي ب تواندجه گرفت که توجه به معيارها و پارامترهاي داراي تاثير زياد ميتوان نتياز اين تحليل مي
هد شد. با توجه به رمايه خواهدر رفت س ريزي نادرست وها باشد که توجه به آنها موفقيت و عدم توجه به آنها منجر به برنامهگيريتصميم

باط مستقيم با يم که ارتستان هستادار شاهد تمرکز مناطق مستعد اکوتوريسم در حاشيه هاي رستري وزنهنقشه نهايي حاصل از تلفيق الي
ر جايي نگ قرمز دده با رشهاي طبيعي و مراکز روستايي در آن مناطق دارد. مناطق مشخص دوري از مراکز شهري و استقرار جاذبه

شه مشخص شده اهنماي نقيف در ردر آن مناطق وجود دارد و با متغير زباني ضع هاي طبيعي کمتريهستند که تراکم شهري باال و جاذبه
ها و نهه کمک رساعرفي آن بهاي محيطي و مغربي با کشورهاي مجاور و شناسايي توانبا توجه به همسايگي استان آذربايجاناست. 

د. عالوه بر ان جذب کراين است از مناطق طبيعي و بکرتوان ساالنه تعداد افراد زيادي را براي استفاده مجالت براي عالقمندان مي
نگي افراد راکات فرهه کرد اشتگردان از آن استفادتوان در جذب گردشگران و طبيعتترين عواملي که ميتسهيالت دولتي يکي از مهم

ل کورد زبان در رکيه قبايتکشور  باساکن در طرفين مرز بين المللي است که بيش از هر عاملي موثر خواهد بود. براي مثال در همسايگي 
هاي ن در بخشند و همچنيکني ميزبان زندگکنند و يا در همسايگي با کشور آذربايجان در طرفين مرز افراد آذريطرفين مرز زندگي مي

-اين تحقيق مي تايجاز ن ستفادهاجنوب غربي استان شاهد قبايل کورد زبان در کشور عراق و ايران در دو طرف مرز بين المللي هستيم. 

جايي که مناطق رد. از آنر قرار بگياي مورد توجه متصديان اماي و ناحيههاي مکاني در مقياس منطقهريزيتواند در بسياري از برنامه
اي د از کشورهگربيعتطاند، در زمينه جذب مستعد مشخص شده در مرزهاي استان و در همسايگي با کشورهاي خارجي قرار گرفته

باشد. نقشه  ار مناسبيجتماعي ابزا-تواند هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ فرهنگيهاي اين تحقيق مييه، استفاده از يافتههمسا
ت معرفي و مناسب جه ک نقشهوسيله مناسبي براي راهنمايي افراد در طبيعت و دنياي پهناور است و خروجي نهايي اين تحقيق نيز ي

ها نتوان آن را اله نقشه، سبتوجه  ستان آذربايجان غربي است و مکانهايي را معرفي کرده است که شايد بدونراهنمايي افراد در طبيعت ا
دن وزن زياد به عرفي و داه و از مگردي معرفي کرد. اين تحقيق با رويکرد توسعه پايدار گردشگري صورت گرفتمندان به طبيعتبه عالقه

خش از يست اين بزسان محيط هاي طبيعي نسبتاً بکر خودداري شده و با نظر کارشنافرجگاهشده، تمعيارهايي مانند مناطق حفاظت 
هاي محيطي يرنامه ريزيعت و بتواند در کاهش اثرات نامطلوب هجوم افراد به طبنظرسنجي تکميل شده است، لذا نتايج اين تحقيق مي

 ر گذر زمان تغييراترامترها دبرخي پا سازند  که، نويسندگان خاطرنشان ميريزان امر باشد. با توجه به نتايج تحقيقگشاي برنامهنيز گره
يج ا در دستيابي به تارققين آتي واند محدهند، و استفاده از پارامترهايي جديدتر با داده هاي بروزتر مي تگسترده و معناداري را نشان مي

يدي هستيم. از هاي جدوشتوسعه ر هاي محيطي، امروزه شاهدي قابليتهاي نوين در شناسايبهتر ياري نمايد. در ارتباط با ارتقاي روش
هاي ريتماشين و الگومهاي يادگيري هاي عصبي مصنوعي، الگوريتمهاي هوش مصنوعي، شبکهتوان به روشها ميجمله اين روش

ستفاده پژوهشگران اانند مورد تومي طق مختلفهاي اکوتوريسم در منايادگيري عميق اشاره کرد که براي استفاده در زمينه ارزيابي قابليت
 قرار بگيرند. 
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