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 چکيده

 چشمگیری رشد گردشگری صنعت هایمجموعه زیر از یکی عنوان به اکوتوریسم اخیر دهه چند طی

 رفاه پایداری و زیست محیط حفظ به که طبیعی نواحی به مسئوالنه سفری از است عبارت و است داشته

 و رشد جهت قدرتمند ابزاری عنوان به را آن توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای. انجامدمی محلی مردم

که در سطح جهان دارد، در چهار  یخاص یایجغراف یتموقع یل. کشور ما به دلنمایندمی ترویج پایدار توسعه

 ینا توسعهگردشگران جذاب باشد.  یتواند برایاست که م یعیطب یهایژگیو یفصل و در نقاط مختلف، دارا

 اساس بر باشد.یحوزه م ینمرتبط با ا یرساختهایو ز قابلیتها یقدق ییشناسا یازمندصنعت در هر منطقه ن

 . وجودیابدمی ضرورت مطالعات در مستعد مناطق انتخاب و اکوتوریسم هایفعالیت توسعه گردید، بیان آنچه

 اکوتوریسم، توسعه در تاثیرگذار معیارهای و هاشاخص ابتدا مناسب، راهکارهای از طبیعی، های جاذبه

از  یکهر  یتجهت مشخص نمودن اهم AHPمعیارها چند دهی وزن روش از ادامه در و استخراج و شناسایی

ها بر اساس یهال یقتلف یزمناسب و ن ینواح یافتن یبرا یت. در نهایداستفاده گرد یرگذارتاث پارامترهای

گوناگون نشان از  یوهایبه دست آمده از سنار یجاستفاده شد. نتا GIS در OWAگوناگون از روش  یوهایسنار

 باشد. یم یسمتناسب خوب منطقه در توسعه اکوتور

 OWA ،AHP، ارزیابی چند معیاره، اکوتوریسم پایدار واژگان کليدی:
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 مقدمه

ترین فعالیتهای اقتصادی جهان است. در بسیاری از کشوورها، گردشگری یکی ازگسترده و متنوع

هوا و این فعالیت مهمترین منبع کسب در آمد، ایجاد اشوتغال و انگیوزه اصولی توسوعه زیور سواخت

تعوداد گردشوگر، خطور جودی بورای  تسهیالت زیر بنایی است. اما رشد سریع این صنعت و افوزایش

(. به عبارتی جهت حفظ 11991)گودوین، حیات وحش، و تهدیدی برای حفاظت محیط زیست، است

ارزشهای طبیعی و سنتی جواموع محلوی در مکانهوای توریسوتی، در سوالهای اخیور رشود و توسوعه 

زیواد، اثور گردشوگر بور  توریسم پایدار به جای توریسم انبوه مورد توجه قرار گرفته است که با تاکید

 و 2محیط را کنترل مینماید. این نوع گردشگری پایدار، اکوتوریسم نامیوده شوده اسوت )جیوجوووی 

ی هوایطسوفر مسوالوالنه بوه محو 3یسوماکوتور یالملل ینب یف: انجمناساس تعر (. بر2111،نهمکارا

شوود نامیوده موییسوم اکوتور کنودیم ی کمکمحل مردم و به رفاه ،را حفظیست ز یطکه مح طبیعی

ای این صنعت با تمام مزایای که دارد در صورتی که به گونه(. 1999یسم،توراکو والمللی  ینب )انجمن

تواند به نابودی زیبایی طبیعی محیط و ایجاد مزاحمت برای حیوانوات، سریع و نامنظم پیش رود، می

سوم یوک اسوتراتژی توسوعه اکوتوری .(1991 4)بگلوی، گیاهان و همچنین جوامع محلی منجر گوردد

اصل بیان می کند: تالش برای حفوظ محویط زیسوت، تشوویق بورای مشوارکت  5بر اساس پایدار را 

   هوای داوطلوب، کسوب منفعوت اقتصوادی و در نهایوت حفوظ جوامع محلوی، توانمنود سوازی گوروه

 (.2115، 5های محلی)کو بینافرهنگ

، اهمیت روزافزونی پیدا کرده اسوت و کشوورهای اکوتوریسم امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا

مختلف توسعه یافته و درحال توسعه برای حفاظت از محویط زیسوت، کواهش نورک بیکواری، بهبوود 

اجتماعی و سیاسوی  -توزیع درآمد، تعامل سازنده و مالثر با جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادی

ه عنوان ابزاری جهت رشود و توسوعه پایودار، بوه گردی بوده و ب آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت

پردازنود، لویکن دسوتیابی بوه موفقیوت در مودیریت و توسوعه گردشوگری، در یوک تسهیل آن موی

ریزی مناسوب و هدفمنود اسوت. تجربوه نشوان داده اسوت در نقواطی کوه گردشوگری بودون  برنامه

و اقتصادی مناطق توسعه یافته،  های اجتماعی، فرهنگیریزی و سیاستگذاری و توجه به ویژگی برنامه

اغلب دچار مشکالت اجتماعی و زیستی گشته است. چنین روشی در گسترش توریسم و اکوتوریسوم 

های جبران ناپذیر محیطی و اجتماعی در یک منطقه شده و این مناطق به جای ایجاد موجب آسیب

 شوند. میمنبع درآمد، تبدیل به کانونهای بحران برای مردم و مدیران منطقه 

ترین و مهمترین مناطق جهان، که کانونهای مهوم فرهنگوی، قرار گرفتن ایران در یکی از حساس

دهد، همجواری با کشوورهای آسویای سیاسی، اقتصادی و تمدنهای مختلف جهان را به هم پیوند می
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کشوورهای عربوی میانه و قفقاز از یک سو و افغانستان و پاکستان و عراق از سوی دیگر و نزدیکی بوا 

خلیج فارس و دریای عمان، به ایران موقعیت راهبردی بخشویده اسوت. بوه سوبب پهنواوری و تنووع 

نوواز طبیعوی اسوت، ایوران را  ساختار طبیعی که پدیدآورنده گوناگونی اقلویم و چشوم انودازهای رو 

ای بیکوران و هومند از جنگلهای سرسبز و کوههای پرشوکوه، دشوتها، بیابوان کشوری غنی، زیبا، بهره

(. ویژگی های طبیعی و باستانی موجود در 219: 1331)محالتی،  کویر های اعجاب انگیز کرده است

هوای زیوادی را پویش روی ایران، کشور را به لحوا  جاذبوه، غنوی کورده و در ابعواد جدیود فرصوت

 (.  84-83: 1334)رنجبریان و زاهدی،  گردشگری قرار داده است

منودی بوه صونعت اکوتوریسوم در سوطح جهوان، رغم گسترش عالقههای گذشته علی طی دهه

زا، ایران تواکنون جایگواه واقعوی خوود را بوه متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت درآمد

هوایی کوه تووان بوالقوه جوذب گردشوگر را دست نیاورده است. گسترش صنعت گردشگری در مکان

د در جهت رشد و توسعه همه جانبوه جواموع میزبوان بوه کوار دارند، می تواند به عنوان ابزاری کارآم

برای رشد و توسعه صنعت گردشگری بوه شومار  -و نه کافی -گرفته شود. جاذبه محیطی، عنصر الزم

آید، و توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محودوده، اراهوه خودمات و می

( یکی 13: 1331)محالتی،  ی برای جذب گردشگران استتسهیالت مورد نیاز گردشگران و نیز معرف

از مراحل اساسی این فرآیند، مکان یابی مناطق مستعد گردشگری به ویژه در شواخه اکوتوریسوم بوا 

تواند موجوب صورفه های نوین است. انتخاب صحیح مکان و اقدام بر اساس آن میاستفاده از فناوری

سوازد. بور اسواس وری سرمایه گذاری را فراهم می اکثر بهرهجویی در زمان، هزینه و منابع شده و حد

   های اکوتوریسم و انتخواب منواطق مسوتعد در مطالعوات، ضورورتآنچه بیان گردید، توسعه  فعالیت

 یابد.می

 

 ادبيات موضوع 

 الف( پيشينه تحقيق

ایون موضووع و با توجه به اهمیت اکوتوریسم پژوهش های گوناگونی در سراسر دنیا در رابطه بوا 

ای از های طبیعی موجود در هر کشووری صوورت گرفتوه اسوت. نمونوهاستفاده حداکثری از پتانسیل

 گردد:های صورت گرفته در ادامه مطلب ذکر میپژوهش

ی نوواحی مسوتعد پهنه بنودو  یابیارزبرای  1393اسدیان و همکارانش در پژوهش خود در سال 

تووان  ییشناسوا استفاده نمودند. این پوژوهش جهوت AHPش رو و GISیسم، از ورتاکوبرای توسعه 

 قورار گرفوت یموورد بررسودر اسوتان کرموان  یونبخش را یشهر -ییتوسعه روستا یبرا یکاکولوژ

بوه  معیوارده  پوژوهش خوود ازدر  1394امیری و همکارانش در سوال  .(1393)اسدیان و همکاران، 

ی در منطقه حفاظوت شوده صنعت گردشگر توسعهمناطق مستعد  مکان یابیدر  یعنوان عوامل اصل

و وزن دهوی از طریوق روش ارزیوابی چنود  GISدر نهایوت بوا اسوتفاده از  واستفاده نموده  ارسباران
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و همکواران  ایل درموی .(1394)امیری و همکاران،  نمودند یابیارزمعیاره، تناسب مناطق مختلف را 

ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم و منطقه حفاظوت شوده در پژوهش خود با عنوان  1395در سال 

منطقه با استفاده از  یسمیو اکوتور یکیاکولوژ یهدف شناخت پتانسیلهابا  شهرستان مالیر لشگر در

و در نهایت نواحی مناسب جهت توسعه اکوتوریسم در این  GISبا استفاده از مخدوم  یکیمدل اکولوژ

 (. 1395کاران، )ایل درمی و هم باشدمنطقه می

جهت پهنه بندی پتانسویل اکوتوریسومی  GISدر سالهای اخیر در تعداد زیادی از پژوهش ها از 

شود. برخوی اند. در ادامه به معرفی برخی از این پژوهش ها پرداخته مینواحی مختلف استفاده نموده

و  GISهای سواده یلها جهت پهنه بندی توان توسعه اکوتوریسم در نواحی مختلف از تحلاز پژوهش

 (2113؛ اوحدی و همکاران، 2115)احمدی و همکاران،  ها استفاده نمودندتلفیق الیه

در پژوهش خوود جهوت بررسوی پتانسویل اکوتوریسوم طبیعوی در غورب 2و چان1عالالدین اوغلو

برخوی (. در 2111عالالدین اوغلو و چوان، )استفاده نمودند  SPSSو  GISهای دریاچه وان، از تحلیل

)دالور و  اسوتفاده شوده اسوت RSو  GISها نیز برای بررسی نواحی مساعد اکوتوریسوم از از پژوهش

هوای صوورت (. در بسویاری از پوژوهش2115، 5و بایتالیوک 4؛ سامان تا2113، 3پرتا2111همکاران، 

ل های تحلیلی ارزیابی چنودمعیاره جهوت بررسوی پتانسویو روش GISگرفته، پژوهشگران از ترکیب 

ها ای که بیش از سایر روش اند. روش ارزیابی چندمعیارهنواحی مختلف از منظر اکوتوریسم، بهره برده

و همکواران،  3؛دهموی8،2111و موور ایوام1)بونرامکیوو باشدمی AHPمورد استفاده قرار گرفته، روش 

 . (2111؛ زر کش و همکاران،2114؛ مبارکی و همکاران، 2115، 9؛ جونز2114

تواند نتوایج بهتوری داشوته های دیگر میبا روش AHPبرخی از پژوهشگران نیز معتقدند ترکیب 

 GIS، منطوق فوازی و AHPو همکارانش یک سیستم پشتیبان تصمیم مکانی را بر پایه  11باشد. بالی

هوای هیرکوانی مخلووط دریوای خوزر جهوت جهت انتخاب بهینه مکانهای مناسب در منطقه جنگل

 و یوجانوگ 11(. موهد2115بالی و همکاران، )یسم اراهه نمودند توسعه اکوتور
در پوژوهش خوود در 12

در بررسووی توسووعه اکوتوریسووم  GISاسووتفاده از روش ارزیووابی چنوودمعیاره بووه همووراه  2111سووال 

تواند در راستای پیاده سازی اکوتوریسم بوا پرداختند. دراین پژوهش بیان داشتند که این ترکیب می

( جیجوووی و 2111)موهود و یوجانوگ،  انسانی بر محیط به مودیران یواری برسوانندکمترین اثرات 
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و منطق فازی به هموراه روشوهای ارزیوابی  GISبا استفاده از  2111همکارانش در پژوهشی در سال 

ریوزان در چندمعیاره، جهت بررسی مناطق مناسب توسعه پایدار اکوتوریسم بورای پشوتیبانی برناموه

های توسعه و مدیریت اراهه نمودند. در این پژوهش جهت به دسوت آوردن وزن هور تدوین استراتژی

FDEMATELیک از معیارها از روش 
و بورای تلفیوق معیارهوا و الیوه هوا از روش ترکیوب خطوی  1

استفاده شده است. در ین روش تحلیل حساسیت مربوط به مدل نیز صوورت گرفتوه و  (WLC)وزنی

 (.  2111)جیجووی ،  باشدده مینشان از پایداری مدل اراهه ش

پتانسویل نوواحی مختلوف در  GISدر پژوهشی بوا اسوتفاده از  2118و همکارانش در سال  2نینو

هوایی شوامل اتیوپی را برای رشد و توسعه اکوتوریسم بررسی نمودند. آنهوا در پوژوهش خوود از داده

باستانی و ...(، نقشه توپوو )شامل آثار  نقشه پوشش، نواحی حضور حیات وحش، نقشه مکانهای خاص

توا  1های مذکور بوین باشد. در این پژوهش از وزن دهی به الیهها میگرافی و در نهایت فاصله تا راه

های پوشش گیاهی و الیه حضور حیوات وحوش بواالترین استفاده شده است که در این بین الیه 11

تغییور  11توا  1تناسوب بوا اهمیوت بوین ها را به خود اختصاص داده و زیر معیارهای آنها نیز موزن

داده ها را تلفیق نموده درجوه تناسوب نوواحی مختلوف  GISکالس یافته اند. در نهایت با استفاده از 

های (. آنچه که در پژوهش2118)نینو و همکاران،  برای رشد و توسعه اکوتوریسم را به دست آوردند

در بررسوی پتانسویل نوواحی مختلوف  GISویژه  توان به آن پی برد جایگاه و اهمیتمطرو  شده می

   هوا موورد دیگوری کوه در ایون پوژوهش GIS,باشد. عالوه بر تحلیل های برای توسعه اکوتوریسم می

های مربووط بوه ایون در اکثر پژوهش AHPتوان متوجه شد، استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره می

 باشد. حوزه می

مورد استفاده قورار  AHPو روش ارزیابی چندمعیاره  GISها، تحلیلدر پژوهش حاضر برای انجام 

ریوزی و و روش های پشتیبان تصمیم ارزیابی چنودمعیاره در راسوتای برناموه GISاند. ترکیب گرفته

هایی قدرتمند بوده که در حل مساهل مربوط به حوزه توریسم مدیریت منابع طبیعی و توریسم، روش

نچه در رابطه با پژوهش حاضر می توان عنووان نموود، اولوین ویژگوی بوارز آن باشند. آبسیار کارا می

های مربوط به ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم معیار در تحلیل 19مربوط به استفاده از 

OWAباشد. دومین ویژگی استفاده از روش می
باشد که بور خوالف می GISبرای تلفیق الیه ها در  3

اند، امکان های تلفیق ساده برای این منظور استفاده نمودههای پیشین که از روشژوهشبسیاری از پ

 آورد.بررسی سناریوها و شرایط گوناگون برای پژوهشگر و در نهایت برنامه ریز و مدیر را به وجود می

 

 

 

                                                           
1 Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 
2 Nino 
3 Ordered Weighted Averaging 
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 قيتحق شنا سیروش 

اسوتفاده  GISمراتبوی و  هدر این مطالعه جهت تعیین مناطق مستعد اکوتوریسم از روش سلسول

در ابتدا متناسب با ماهیت مساله معیارهای مختلف اثور گوذار بور آن اسوتخراج و پوآ از آن  گردید.

های مکانی مورد نیاز تامین و جهت استفاده در پژوهش آماده شدند. در گوام دوم بوا اسوتفاده از داده

هوا و معیارهوا مبتنوی بور شاخصبین  AHPمقایسه زوجی بر اساس روش  Expert Choiceنرم افزار 

ها جهت اسوتفاده در تلفیوق، تعیوین نظرات کارشناسان محترم، صورت گرفته و وزن هر کدام از الیه

ها، اقدام بوه اسوتاندارد سوازی گردید. جهت رسیدن به نتایج مطلوب، به دلیل تفاوت در ماهیت داده

نوع داده مورد استفاده، به صورت  19ای از نمونه 5تا  2آنها در بازه صفر و یک گردید. در شکل های 

 نرمال شده بر اساس منطق حاکم بر مساله اراهه شده است. 

 

 
 شده نرمال شيب نقشه: 6شکل
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 شده نرمال گياهی پوشش نقشه: 9شکل

 

 
 راهها از فاصله شده نرمال نقشه: 4شکل
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 طبيعی های جاذبه از فاصله شده نرمال نقشه: 9شکل

 یرانات شم یو طر  جامع گردشگر یسازمان نقشه بردار یکا،امر شناسی ین: سازمان زممنبع

 

  )قواعد ترکیب بدون جبران( و  در حالت کلی دو روش اساسی شامل عملیات تلفیق بولی

های چند منظوره )قواعد ترکیب با خاصیت جبران پذیری( در ارزیابی های ترکیب خطی وزنیروش

و همکاران،  4؛ مارکوپولوس2111، 3و ایستمان 2؛ جیانگ1999و همکاران،  1)آسپروث وجود دارد

(. این  2115، 1؛ مالچفسکی و رینر2113؛ مالچفسکی و همکاران، 2111، 5؛ مالچفسکی2113

از  OWAاراهه گردند.  (OWA) 8ایتوانند در چارچوب روش میانگین گیری وزنی رتبهها میروش

(. چندین کاربرد از این روش را در 1933، 3یاگر)باشد ترکیبی میهای چند معیاره خانواده روش

؛ دشتی و 2111، 11و ژوو 9؛ چن1999)آسپروثو همکاران،  می توان عنوان نمود  GISهایتحلیل

؛ جیانگ و ایستمان 2114؛ فیضی زاده و همکاران، 2114؛ دهمی و همکاران، 2113همکاران، 

؛ 2115؛ مالچفسکی و رینر، 2113اکروپولوس و همکاران ، ؛ م2111، 11؛ ماکروپولوس و باتلر2111

                                                           
1 Asproth,  
2 Jiang  
3 Eastman 
4 Makropoulos 
5 Malczewski 
6 Rinner 
7 Ordered Weighted Average 
8 Yager 
9 Chen 
10 & Zhu 
11 Butler 
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؛ نادی و دالور، 2118؛ مکرم و حجتی، 2111؛ مکرم و امین زاده، 2111، 2و موتیزوکی 1مندز

 (. 2113؛ وتوراززی و والنتی، 2111، 4و والنتی 3؛ وتوراززی2111

 

 با کميت سنج فازی OWAروش تلفيق 

هوای تعریوف شوده و ای از گزینوه، شوامل مجموعوهGISهای ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر روش

های جغرافیایی به عنوان معیارهای ارزیابی است. مشکل اصلی مربوط بوه ترکیوب ای از الیهمجموعه

دهنود از های معیار بر اساس ارزش معیار است و به همین جهت تصمیم گیرندگان ترجیح موینقشه

)قانون ترکیب( استفاده کنند. در کل دو روش ترکیب شامل بهره گیری از عمول  گیریمیمقواعد تص

فراگیر تور از  OWAوجود دارد که روش  GIS( در WLC)1و روش ترکیب خطی وزنی 5گرهای بولین

باشد که هور گزینوه بوه فرض بر این می OWAآنها بوده و هر دوی آنها را شامل می گردد. در روش 

( i =1,2,…mشود. هر گزینه )سلول از رستر یا یک عارضه از پلی گون در نظر گرفته میصورت یک 

              در جوایی کوه aij Є [0, 1]شوود: هوای معیوار اسوتاندارد شوده تعریوف مویای از ارزشبوا مجموعوه

j =1,2,…,n بوه باشد. مساله دیگور در ارزیوابی چنود معیواره، وزن معیارهوا اسوت کوه در اینجوا می

 گردد: اینصورت بیان می

∑ Vj Є [0, 1] for j=1, 2 ..., n and 1رابطه      
 
  

ای از معیارها و وزن معیارها بوده و عملگور تلفیوق های ورودی شامل مجموعهدر این روش، داده

و )مالچفسوکی  گورددبا استفاده از رابطه زیور تعریوف موی)نقطه یا رستر یا ...(  امین مکانiدر آن با 

 :(2113همکاران، 

∑=OWAi 2رابطه  (
    

∑     
 
   

)    
 
    

آموده به دست  ai1,ai2,…ain معیارهای متوالی مقادیرسازی  از مرتبZi1 ≥ Zi2 ≥…≥ Zin  اینجادر 

مساله اساسی در این قسمت مشخص نمودن تفاوت میوان  .می باشد    وزن مقادیر مرتب شده  ujو 

باشود. باشد. وزن معیارها برای نشان دادن اهمیت نسبی آنها مویهای ترتیبی میوزن معیارها و وزن

بوا ارزش  ujهوای ترتیبوی را خواهنود داشوت. وزن wjاموین معیوار وزن  jهای موجود، در تمام مکان

اموین iها به ارزش توصیفی باشند. این وزنهر مکان مرتبط می های معیار درمعیارها بر اساس ارزش

شوند و این موضوع بودون توجوه بوه مکان که به صورت کاهشی مرتب شده است اختصاص داده می

      2گیورد. رابطوه باشد که این ارزش از کدامین نقشوه معیوار آموده اسوت صوورت مویاین مساله می

                                                           
1 Mendes 
2 Motizuki 
3 Vettorazzi 
4 Valente 
5 Boolean Overlay Operations 
6 Weighted Linear Combination 
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های مرتب شده در شورایطی خواص، ماننود یوک های مختلفی از وزنتواند با استفاده از مجموعه می

 و یا یک عملگر بولین عمل نماید. (WLC)روش ترکیب خطی وزنی

(، 1933؛ یواگر، 2113)مالچفسوکی و همکواران، ORو   ANDعملگر تلفیق بولی بوا اسوتفاده از 

 باشند. می MAXو  MINنمایند و به ترتیب نمایشگر عملگرهای را مشخص می OWAهای اکستریم

هوای مرتوب )کوچکترین ارزش در ارزشVn=1وزن های مرتب شده برابرند با:  MINبرای عملگر 

را بوه ایون صوورت  OWAهای تعیین شده می توان برای وزن معیارهای دیگر. با وزن Vj=0شده( و 

 بیان نمود:

OWAi(MIN)=MINj(ai1, ai2, …, ain). 

 Vj=0و V1=1های مرتب شده برابر خواهند بوود بوا: وزن MAXاین در حالیست که برای عملگر 

       هووای برابوور. بووا اختصوواص وزنOWAi(MAX)=MAXj(ai1, ai2, …, ain)هووای دیگوور و بوورای وزن

(Vj=1/n for j = 1; 2; . . . , n نتیجه برابر با )WLC ای پیوسته در نقطه میانی فاصوله بوده و در بازه

∑ =OWAi(WLC)(. بنابراین، 1933یاگر، )گیرد  قرار می MINو  MAXبین عملگرهای       
 
. بورای  

مطور   1ها استفاده کرد، بحثی با عنوان کمی سازهای زبانی فازی در تلفیق الیهاینکه بتوان از متغیر

 هاتواند روالی بر اساس وضعیت ارزیابی رابطه بین معیارها برای تلفیق الیهشود. این کمی ساز میمی

هوای زبوانی ماننود هموه معیارهوا بایود برنامه ترکیب ممکن است بوا متغیر اجرا کند. به عنوان مثال

ها باید مناسب باشوند و ... صوورت پوذیرد. ایون نووع از روال یوا مناسب باشند، در نهایت نصف معیار

 (.  1991گویند)یاگر، برنامه را ارزیابی چند معیاره مبتنی بر کمیت سنج فازی می

 را به شر  ذیل بیان نمود:  OWA احل روشور کلی می توان مربه ط

یابی معین شوده و پوآ از اسوتاندارد ارز یارهایاز مع یا مجموعه، WLCروش  ابتدا مانند مراحل

گردد. در گوام مراتبی، مشخص می سلسله یلتحلهای حاصل از روش یارمع هاینمودن معیارها، وزن

Q(p)=pی)فواز هوایسونج یتکمبعدی با استفاده از 
α
, α >0یواره چنود مع یوابیرز(، اOWA  صوورت   

 (:  2111)مالچفسکی،  گیردگیرد. در این مرحله اقدامات زیر صورت میمی

 Q، کمیت سنجنوع  تعیین .1

 Q با کمیت سنج انتخابی،مربوط  ی ترتیبیهادسته از وزن یک یدتول .2

 .  OWAاز  استفاده با)پیکسل یا پلی گون(  محاسبه ارزیابی برای هر گزینه .3

 دو را فراهم ساخته و یاضیر یهابه عبارت یزبان یهاعبارت تبدیل امکان ی،فاز هاییت سنجکم

)مالچفسوکی و  ینسوب هواییت سونجکم مطلق و هاییت سنجوجود دارد: کم یسنج کل یتنوع کم

هوای ارزیوابیهوا نسوبت بوه هوم در (. در بواره برتوری ایون کمیوت سونج1991؛ یاگر، 2115رینر، 

 (.  2111)مالچفسکی،  با قطعیت نظر داد توانچندمعیاره، نمی

                                                           
1 Quantifier 
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. ( اسوتفاده شوده اسوت1991یشوی)یاگر، منظم افزا ینسب پژوهش حاضر از کمیت سنج هایدر 

 :می رود به کار یرها معادله ز سنج یتکم ینا جهت تعریف
Q (P) =P

α
, α >0  3رابطه 

توان سناریوی مربووط بوه آن را سواخت و تحلیول گوناگون، میبر اساس کمیت سنج های زبانی 

های متوداول موورد اسوتفاده در پوژوهش حاضور اراهوه کمیت سنج 2مربوطه را انجام داد. در جدول 

 گردیده است.

 
 مورد استفاده یزبان یسنجها يت: کم6جدول 

 منبع: نگارندگان

 

در آستانه آنها را  عملگرهای ها وسنج یتاز کم یانواع مختلف یتوانمα,  اعمال تغییر در پارامتر با

بوود و  خواهود Pمتناسب بوا   α=1 ،Q(p)به دست آورد. اگر( All( و همه)At least oneحداقل یکی)

سونج  یوتبه سمت صوفر، کمα کردن  یل. با مشودمی Half« نصف»سنج  یتمتناظر با کم ینبنابرا

Q(p) یوا «یکویحوداقل »عبارت یانگر ب At least one کوه بوا عملگور بوود  خواهودMAX ت مطابقو      

 یوا «یهمگو»عبوارت  Q(p)سنج  یتکم ی نهایت،به سمت ب αکردن  یلم یگر با. از طرف دنمایدمی

All عملگر که برابر با را شامل خواهد شد  MIN(.  2111)مالچفسکی، است 

رجوه د. 1د: عملگر میباشو اصلی است که بیانگر رفتار و موقعیت شاخص شامل دو OWA عملگر

Orness  میزان. 2و Tradeoff  ،درجوه (1933؛ یواگر، 2111)جبران کننودگی()جیانگ و ایسوتمان .

Orness  موقعیت عملگرOWA روابط را در بین AND  وOR  و ریسک گریوزیو بیانگر نمایش داده 

جبوران  یوزانم Trade Offیعنوی  OWAمشخصوه دوم عملگور بووده و  گیور تصومیم ریسک پذیری

باشد کوه کوارایی ضوعیف روی یوک معیوار دهد. این به این معنی میمینشان یک معیار را  کنندگی

بور  گیری یمتصوم یاستراتژ یفضا OWAروش تواند با عملکرد خوب معیار دیگر جبران شود. در می

در  گیری یمتصوم یاسوتراتژ یفضوا 1شوکل شود. تعریف می Ornessو  Tradeoffاساس دو شاخص 

OWA افقی نمایانگر میوزان ریسوک بووده کوه از فضوایی بودون وردهد. در این فضا محمی را نشان 

نمایوانگر جبوران  یوزنعموودی . محور یابدمیامتداد  (OR)به سمت فضایی پر ریسک (AND)یسکر

(Qکم )يت 

 انیسنج زب
At least One Few Some Half Many Most All 

α 0/001 0/1 0/5 1 2 10 1000 
 یاستراتژ

 يبیترک
OR (MAX) - - WLC - - AND 

(MIN) 

 یاستراتژ

 گيری يمتصم

به شدت 

 ینانهخوشب

 یلیخ

 ینانهخوشب
 ینانهبدب یخنث ینانهخوشب

 یلیخ

 ینانهبدب

به شدت 

 ینانهبدب
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 (WLC)یارها بوده و از فضای بدون جبران کنندگی به سومت جبوران کننودگی بواالمع ینبکنندگی 

های مناسب، امکان تلفیق معیارها بورای با انتخاب مجموعه وزن OWAش کند. در روامتداد پیدا می

 آید.سناریوهای گوناگون در تحلیل مورد نظر به وجود می

 
 OWAدر  يریگ يمتصم یاستراتژ ی: فضا2شکل

 منبع: نگارندگان

 

)قواعود  بر اساس مطالب مطر  شده، در حالت کلی دو روش اساسی شامل عملیات تلفیق بوولی

)قواعد ترکیب با خاصویت جبوران پوذیری( در  های ترکیب خطی وزنیبدون جبران( و روش ترکیب

، ایون OWAهای مطر  شده از روش تلفیق های چند منظوره وجود دارد و با توجه به ویژگیارزیابی

توانند در چارچوب این روش اجرا و نتایج آنها در قالب سناریوهای گوناگون و بوا درجوات ها میروش

هوایی کوه ریسک و جبران پذیری مختلف اراهه گردند. مزیت استفاده از این روش نسبت به پوژوهش

باشود اند در این میهای با منطق بولی استفاده کردهیا روش WLCصرفا از یک روش به عنوان مثال 

ریو بر مودیر که در آنها مساله تنها از یک دید مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها به عنوان تک سنا 

ای از شود ولی در این روش مدیر یا تصمیم گیر در هر سطحی بوا مجموعوهگیر تحمیل مییا تصمیم

تواند متناسب با شرایط حاکم روش موورد نظور را انتخواب و از نتوایج آن سناریوها مواجه بوده و می

 استفاده نماید.

 

 منطقه مورد مطالعه

درجوه  31درجه تا حودود  35هران است که در پهنای های استان تشمیرانات یکی از شهرستان

شهرسوتان بوه  . مسواحتقورار گرفتوه اسوت یطول شرق 52درجه تا  51درازای و در  یعرض شمال

مساحت، حودود  یندرصد از مساحت استان است. از ا 9/5مربع و حدود یلومترک 1111حدود یبتقر

تهوران  یو غورب منطقوه چهوار شوهردار یوک)منطقه  «یرانشهر شم»مربع مربوط به  یلومترک 11
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مسواحت  یوزمربوع ن یلوومترک 511مربع مساحت بخش لواسان و حودود  یلومترک 111بزرگ( حدود

  بخش رودبار قصران است.

 
 مطالعه مورد منطقه موقعيت نقشه: 7شکل

 منبع: نگارندگان

 

 ی(منطقه شهر یکو  یآباد 114شهرستان به دو بخش )با دو شهر و  ینا ی،کشور یماتتقسدر 

واژه  وژرف اسوت  یهوابلنود و دره یهوابا کوه ینیسرزم ، کهشده است. بخش رودبار قصران یمتقس

دهسوتان رودبوار »دهستان با نام  یکبخش متشکل از  ین. ااست کوهسران یاقصران معرب کهسران 

مطوابق  .(2، 1333 ی،مسوکن انقوالب اسوالم یاد)بن است« آباد یحاج» یروستا یتمرکز و« قصران

هوای مختلوف اراهوه شوده اسوت. تقسیمات سیاسی شهرستان شمیرانات در مقیاس 1جدول شماره 

های فوراوان از جملوه آبشوارها، ود بار قصران به دلیل وجود جاذبهاکوسیستم کوهستانی لواسانات و ر

بوه  ها، پوشش گیاهی متنووع، چشوم انودازهای زیبوا، قلول مرتفوع و نزدیکویها طبیعت بکر، باغرود

 فراهم نموده است.مناسبی برای گردشگری  پایتخت..... از دیرباز مکان
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 (ایران آمار مرکز)شميرانات شهرستان تقسيمات: 7جدول

 ایران آمار منبع: مرکز

 

 ليو تحل هیتجز

و توامین  GISهوای استفاده از تحلیولبرای بررسی تناسب اراضی در توسعه پایدار اکوتوریسم با 

توان به نتایج مناسبی دست یافت. در پژوهش حاضر چهار شواخص های مورد نیاز میحداکثری داده

کالبدی، اجتماعی، زیست محیطوی و فرهنگوی رفواهی در -موثر در پایداری اکوتوریسم شامل فضایی

مووثر انتخواب شوده و بور اسواس وجوود های ها معیارنظر گرفته شدند. برای هر کدام از این شاخص

معیار مهم برای انجام تحلیل نهوایی انتخواب شودند.  19ها در دسترسی به داده ها، برخی محدودیت

ارزش و اثرگذاری هر شاخص  Expert Choiceو استفاده از نرم افزار  AHPسپآ با استفاده از روش 

 3(. همانگونوه کوه مطوابق جودول 2ول )جود و معیار برا اساس نظرات کارشناسان امر به دست آمد

کالبدی به عنوان موثرترین شواخص و پوآ از -ها، شاخص فضاییگردد، از میان شاخصمشاهده می

 آن شاخص زیست محیطی در رتبه دوم قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهستان نقاط شهری نام منطقه محدوده
مرکزیت 
 دهستان

تعداد 
 آبادی

 شمالی
 لواسان بخش لواسانات

 45 روستای لواسان لواسان بزرگ
 21 روستای افجه لواسان کوچک

 بخش رودبار قصران
اوشان، فشم و 

 میگون
 رودبارقصران

روستای حاجی 
 اباد

49 

 جنوبی
منطقه شهری 

و بخش  1شمیران)منطقه
 تهران( 4و 2هایی از مناطق 

 - - - تجریش
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 AHPمورد استفاده و وزن آنها بر اساس روش  ی: پارامترها9جدول

 های پژوهشمنبع:یافته

 

های مورد نیاز گردآوری شدند و در راستای تحلیل مناسب های انتخاب شده، دادهبر اساس معیار

هوا بور اسواس سوناریوهای ، تلفیق الیهOWAهای تهیه شده و روش به کار رفتند. با استفاده از داده

 8هوا اراهوه گردیوده اسوت. بور اسواس ایون تلفیوقگوناگون صورت گرفت. در ادامه نتایج مربوط بوه 

بینانوه، سناریوی تعیین شده، شامل سناریوهای به شدت بدبینانه، خیلوی بدبینانوه، بدبینانوه، خووش

، پهنه بنودی OWAبینانه و خنثی و در نهایت با استفاده از روش بینانه، به شدت خوشخیلی خوش

و معیارهای به دست آمده صورت گرفته و نتوایج ها فضایی وضعیت کنونی بر اساس شاخص –مکانی

بوازه هوا در  یبنود یمبدست آمده اند و تقس 1تا  1در بازه  یجنتا یتمامآن در ادامه اراهه شده است. 

 :اراهه شده است 4آنها مطابق جدول 

 

 

 

 هاشاخص
شاخص بر   وزن

 AHPاساس روش 
 پارامترها

معيار بر   وزن
 AHPاساس روش 

 وزن

فضایی 
 کالبدی

18333 

 18128959 18183 قابلیت دید

 18119533 18151 ارتفاع
 18183153 18191 شیب

 18138534 18193 فاصله از راه ها
 18159315 18155 کاربری

فاصله تا جاذبه های 
 طبیعی

18123 18148119 

 1811383 1831 فاصله تا گسل

-فرهنگی
 رفاهی

1821 

 1812314 18134 فاصله تا مراکز آموزشی
 1814111 18191 فاصله تا امامزاده ها
 1814382 18232 فاصله تا آثار باستانی
فاصله تا موسسات 

 گردشگری
1811 181121 

-فاصله تا مراکز ورزشی
 تفریحی

18225 1814825 

 1813234 18154 فاصله تا مراکز اقامتی

 18112 اجتماعی
 18134 1885 فاصله تا مراکز جمعیتی

 18123 1825 تراکم جمعیت

زیست 
 محيطی

18295 

 1813142 18281 پوشش گیاهی
 18115345 18391 نواحی حفاظت شده
فاصله تا محل دفع 

 پسماند
18195 18158525 

 1814181 18133 فاصله از مراکز بهداشتی
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 حاصله نتایج های کالس به مربوط بندی دسته: 4جدول

 های پژوهشمنبع: یافته

 

ها در دو دسته با تناسب کم و بسیار کوم بوه دسوت (؛ پهنهALLدر سناریوی به شدت بدبینانه )

نطقه در پهنه بوا تناسوب کیلومتر مربع از م 1182کیلومتر در پهنه با تناسب کم و  3/24آمدند، که 

 (.   8قرار گرفته است )شکلبسیار کم 

 

 
 بدبينانه شدت به سناریوی در پهنه نقشه: 1 شکل

 های پژوهشمنبع: یافته

 

  24382/243کیلومتر مربع در پهنه بوا تناسوب کوم و  349(؛ Mostدر سناریوی خیلی بدبینانه )

ریوو، کوالس بوا کیلومتر مربع از مناطق در پهنه با تناسب بسیار کم قرار گرفته اسوت. در ایون سونا 

 (.  3)شکل تناسب بسیار کم دارای پراکنش بیشتری نسبت به پهنه به شدت بدبینانه است

 مناسب ياربس تناسب باال تناسب کم کم يارتناسب بس

8 - 8269 1825 - 185 185 - 1885 1885 - 1 
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 بدبينانه خيلی سناریوی در منطقه بندیپهنه: 6شکل

 منبع: یافته های پژوهش
 

بووا تناسووب کووم و منوواطق  کیلووومتر مربووع در کووالس 112283؛ Manyدر سووناریوی بدبینانووه 

کالس با مناطق با تناسب بسیار کم قرار گرفته اسوت. در سوناریوی بدبینانوه  درکیلومتر مربع 4/84

بوده و بخوش بزرگوی از پهنوه در کوالس ات بزرگ در کالس تناسب بسیار کم بخش بزرگی از لواسان

 (.9)شکل تناسب کم قرار گرفته است
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 بدبينانه سناریوی در منطقه بندیپهنه: 3 شکل

 های پژوهشمنبع: یافته

 

کیلومتر مربع از محدوده در کالس منواطق بسویار مناسوب 31؛ Some سناریوی خوش بینانهدر 

کیلومتر مربع در کالس مناطق با  48/1کیلومتر مربع در کالس مناطق با تناسب متوسط و  8/1111

 (. 11)شکل تناسب کم قرار گرفته است
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 بينانهخوش سناریوی در منطقه پهنه بندی: 78 شکل

 های پژوهش       منبع: یافته
 

کیلومتر مربع از محدوده مورد مطالعوه در  5/1184؛ Fewبر اساس سناریوی خیلی خوش بینانه 

 کیلومتر مربع در کالس مناطق با تناسب باال قورار گرفتوه اسوت8/22کالس مناطق بسیار مناسب و 

 (.  11)شکل 



 61.......... ...لواسانات باارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و 

 

 
 بينانهخوش خيلی سناریوی در منطقه پهنه بندی: 77 شکل

 های پژوهشیافته منبع:
 

دوده در کیلوومتر مربوع از محو 1/119؛  At Least one ینانهبه شدت خوشوببر اساس سناریوی 

کیلومتر مربع در کالس مناطق با تناسب باال قرار گرفتوه اسوت.  85/1و  کالس مناطق بسیار مناسب

در این سنا ریو، هسته مرکزی بخش رودبار قصران و لواسانات در پهنوه بسویار مناسوب قورار گرفتوه 

 (.  12)شکل  باشدهای مکانی و فضایی شرایط موجود منطبق نمیاست که با واقعیت
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 بينانهخوش شدت به سناریوی در منطقه پهنه بندی: 76 شکل

 منبع: یافته های پژوهش

 

مربووط  کیلومتر مربع از محدوده مرود مطالعه در کالس3/841؛ WLCبر اساس سناریوی خنثی

کیلومتر مربع مربوط به مناطق بوا تناسوب کوم قورار گرفتوه اسوت. 3/341 به مناطق با تناسب باال و

اسان و فشم و اسقرار خدمات و امکانات در مراکز هسته مرکزی به علت قرارگیری دو نقطه شهری لو

 (.13)شکل  اندشهری بیشترین پهنه با تناسب باال را به خود اختصاص داده
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 خنثی سناریوی در منطقه پهنه بندی: 79شکل

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 شنهاداتيو پ یريگ جهينت

اسوت. لوذا در  در نظور گرفتوه شوده یادیاصل بن پژوهش اکوتوریسم پایدار به عنوان یک یندر ا

هوای مووثر در در منطقه مورد مطالعه، با استفاده از شاخص یسماکوتور یلپتانس یبند مطالعات پهنه

های زیر مجموعه آنها، نواحی مناسب جهت توسعه اکوتوریسوم، بور اسواس اکوتوریسم پایدار و معیار

و نظورات  AHPسناریو هوای گونواگون بوه دسوت آمود. بوا اسوتفاده از روش ارزیوابی چنود معیواره 

کارشناسان و متخصصین این حوزه، اهمیت هر کدام از شاخص ها و معیارها در تعیین میزان تناسب 

های مورد نیاز آماده شده و بر اسواس ماهیوت داده GISبا استفاده از اراضی، به دست آمد. پآ از آن 

انجام شد. در نهایت امر  1تا  1و نوع اثر گذاری هر معیار در مساله، عملیات نرمال سازی آنها در بازه 

هوای های حاصل از مراحل پویش تلفیوق شوده و بور اسواس سوناریو، الیهOWAبا استفاده از روش 

   متناسوب بوا هور سوناریو مسواحت منواطق بوا  5ه دسوت آمدنود. مطوابق جودول گوناگون، نتایج بو

های مختلف در چهار کالس تناسب بسیار کوم، تناسوب کوم، تناسوب بواال و منواطق بسویار پتانسیل

 مناسب اراهه شده است. 
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 گوناگون های سناریو اساس بر ها تحليل نتایج: 9 جدول

 های پژوهشمنبع: یافته

 

(، 1394) (، عاشری1333) (، جعفری و کریمی1394حامیان و همکاران) در تحقیقاتی چون

شود که نگارند گان محترم تنها یک سنا ریو را مورد ( مشاهده می1391) فروش نسترن و حجه

اند. با وجود اینکه ها استفاده نمودهبرای تلفیق الیه WLCبررسی قرار داده و عمدتا از روش تلفیق 

دهد، ولی جهت این روش روشی متوازن با جبران پذیری باال بوده و نتایج قابل قبولی را اراهه می

اتخاذ تصمیم در یک سیستم مدیریتی نتایج آن تنها یک راه را در مقابل مدیر و تصمیم گیر قرار 

به  WLCکند. از طرفی در روش ن نتایج تصمیم نهایی را اتخاذ میدهد و او تنها بر اساس ایمی

ای در برخی معیارها وضعیت مناسبی داشته باشد و در برخی دلیل جبران کنندگی باال، اگر گزینه

ای است که اثرات معیارها توسط هم جبران شده و نتیجه نیز وضعیت نا مناسب، فرایند به گونه

های نسبت به پژوهش OWAط حاصل می شود. مزیت استفاده از روش نهایی همراه با ریسگی متوس

    اند در این یا روشهای با منطق بولی استفاده کرده WLCکه صرفا از یک روش به عنوان مثال 

باشد که در آنها مساله تنها از یک دید مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به عنوان تک سنا می

ر تحمیل می شود ولی در این روش مدیر یا تصمیم گیر در هر سطحی با ریو بر مدیر یا تصمیمگی

 باشد.مجموعه ای از سناریوها با میزان ریسک های متفاوت مواجه می

دست  OWAهای نوین و منعطف مانند گیری از روشدر امر توسعه اکوتوریسم پایدار، بهره

به دلیل انعطاف موجود  OWAگذارد. روش گیری باز میگیران را در تصمیم سازی و تصمیمتصمیم

باشد. ریزی اکوتوریسم میدر آن و امکان سنا ریو سازی روش بسیار کارآمدی برای مدیریت و برنامه

دهد که با توجه به محدودیت این امکان را به مدیران و برنامه ریزان می OWAبهره گیری از روش 

مورد نظر خود را پیاده و بر اساس آن تصمیمات های مساله و شرایط حاکم بر مجموعه، سناریوی 

    توان به ای خود را اتخاذ نمایند. در پژوهش حاضر در بین معیارهای استفاده شده، میتوسعه

های ملی منطقه اشاره نمود که این امر توجه بیشتر های مربوط به مناطق حفاظت شده و پارکداده

 نوع سناریو
تناسب 

 کم ياربس
 مناسب ياربس تناسب باال تناسب کم

 - - ALL 1182 2483سناریوی به شدت بدبينانه 

 - - Most 24382 349سناریوی خيلی بدبينانه 

 - - Many 8484 112283سناریوی بدبينانه 

 Some - 1848 111188 31سناریوی خوش بينانه 

 Atينانه به شدت خوشبسناریوی 

Least one 
- - 1885 11981 

 - WLC - 34183 84183سناریوی خنثی 
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   ها تضمینها و پهنه بندیایدار را در نتایج تحلیلبه امر حفاظت محیط زیست در اکوتوریسم پ

تواند، مدیران و برنامه ریزان نماید. نتایج پژوهش حاضر به عنوان یک پشتیبان تصمیم گیری میمی

کشور را در هر سطحی از مقیاس، در راستای پیاده سازی اکوتوریسم پایدار و مدیریت بهینه آن 

 یابیارز و یبند پهنهتوان چنین نتیجه گرفت که دست آمده می یاری نماید. با توجه به نتایج به

ریزی و مدیریت گردشگری در رتبه اول مراحل یستی یک منطقه، در مراحل برنامهاکوتور پتانسیل

گردد تا توان پیشنهاد میمربوط به آن قرار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش می

م گیر در روند رشد و توسعه اکوتوریسم در کشور برای رسیدن به مدل سازمانهای تاثیرگذار و تصمی

ریزی و مدیریت مناسب مناطق تحت مدیریت خود جهت شکوفایی این صنعت نوپا در کشور، برنامه

 اقدامات ذیل را مورد توجه قرار دهند:

 WLCهای بوولی یوا های تک سنا ریو مانند روشبه جای روش OWAاستفاده از روش منعطف  .1

 در پتانسیل یابی نواحی جهت توسعه اکوتوریسم؛

هوا جهوت توسوعه های موثر و مناسب در تعیوین پتانسویل مکواناستفاده از حداکثر تعداد داده .2

 اکوتوریسم؛

 هوایانجام تحلیل عدم قطعیت و تحلیل حساسویت مودل و بررسوی نقوش هور کودام از ورودی .3

مدل و اراهه راه کار برای کاهش اثرات منفوی عوامول ها و معیارها( در میزان عدم قطعیت )شامل وزن

 موثر و رسیدن به نتایجی دقیق و صحیح.
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