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Aims & Backgrounds Identifying tourism development capacities is an undeniable priority in any 
country, especially in developing countries. There are various methods for determining such zones. 
Given the sensitivity of forest ecosystems to human interference, the purpose of this study is to evaluate 
the ecological potential of Tonekabon forests.
Methodology To evaluate the ecological potential of the study area, we used the combination of 
Makhdoom and FAO model in GIS environment using Layer Overlay (IO) technique and weighting by 
AHP method. In this study, the importance of the criteria and sub-criteria involved in the evaluation 
process was determined using experts’ hierarchy and the weight of each layer was determined using 
Expert Choice software.
Findings Results indicated that 118.73 hectares of the area is suitable for centralized recreation and 
487.72 hectares for extensive recreation and the rest is of conservation value.
Conclusion The results of this study showed that the combination of IO with AHP in GIS could well 
compare and evaluate different layers according to the criteria and be used as a suitable tool by decision 
makers to determine forest ecological potential for tourism development. The issue can be effective in 
achieving sustainable tourism development.
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 چکیده

های توسعه گردشگری یک اولویت شناسایی ظرفیت ها:اهداف و زمینه
های ویژه کشورهای در حال توسعه است. روشهب ،انکار در هر کشورغیرقابل

وجود دارد. با توجه به  مستعد گردشگری هایتعیین پهنه برایمختلفی 
های انسانی، هدف های جنگلی نسبت به دخالتهای اکوسیستمحساسیت

  .بودهای تنکابن پژوهش حاضر ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری جنگل
منظور ارزیابی توان اکولوژیک محدوده مطالعاتی از ترکیب مدل به شناسی:روش

و  IOها گذاری الیههمز تکنیک رویگیری ا، با بهرهGISمخدوم و فائو در محیط 
استفاده شد. در این تحقیق، با  AHPتحلیل سلسله مراتبی  دهی به روشوزن

مراتب اهمیت معیارها و زیرمعیارهای دخیل سلسله ،نظر کارشناسان استفاده از
وزن هر کدام  Expert Choiceافزار یند ارزیابی مشخص و با استفاده از نرمآدر فر 
  د. شا تعیین هاز الیه
هکتار نیز برای  ۴۸۷٫۷۲هکتار از منطقه برای تفرج متمرکز و  ۱۱۸٫۷۳ ها:یافته

  . شتو مابقی ارزش حفاظتی دا بودتفرج گسترده مناسب 
خوبی امکان مقایسه و ارزیابی تواند بهمی GISدر  AHP و IOترکیب  گیری:نتیجه
عنوان ابزاری فراهم آورد و بهرا های مختلف با توجه به معیارهای مورد نظر الیه

منظور گیرندگان برای تعیین توان اکولوژیک جنگل بهمناسب از سوی تصمیم
  پایدار گردشگری موثر باشد.توسعه گردشگری استفاده شود و در تحقق توسعه

  GIS، جنگل، یارزیابی توان اکولوژیک، گردشگر  ها:کلیدواژه
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  ۰۸/۰۹/۱۳۹۸ پذيرش:تاريخ 
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  مقدمه
های متمادی تغیریافته و های جنگلی که در طی زماناکوسیستم

اند، نقش مهم و تأثیرگذاری در حفظ تعادل آمده صورت فعلی دربه
 Ninan & Inoue 2013; Mori]و برقراری تعادل سرزمین دارد 

et	al, 2017]. ارزش کشور به  عنوان یکی از منابع باها بهجنگل
شدت در معرض تخریب قرار دارند. با اینکه کشور ایران یک درصد 

دار است ولی مساحت  جمعیت جهان را %۱مساحت دنیا و بیش از 
تجاوز  %۰٫۳۶های دنیا از آن در مقایسه با سطح جنگلهای جنگل
م در حال تهدید است یکند و همین سطح محدود نیز به طور دانمی

[Faridi et	al, 2018]های خزری یکی از این منابع باارزش . جنگل

 ۷۰تا  ۲۰کیلومتر و عرض بین  ۸۰۰که در شمال کشور به طول 
کیلومتر در دامنه شمالی رشته کوه البرز واقع شده است، سطحی 

از کل  %۱/۱های ایران و از کل جنگل %۱۵میلیون هکتار  ۹/۱حدود 
مدیریتی بر باقیمانده  شوند از این رو بایدرا شامل می مساحت ایران
ها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیکی آنها این جنگل

تعیین توان و  ارزیابی توان اکولوژیک .[al, 2007	Adl et]باشد 
های اکولوژیک سرزمین، قابلیت واحدهای اراضی براساس ویژگی

های مدیریتی مختلف جنگل از جمله گردشگری برای ایفای طرح
. توسعه گردشگری منافع بسیاری برای [al, 2009	Amiri et] است

توان به منافع یک منطقه به همراه دارد، که از جمله آنها می
ها و ایجاد اقتصادی، تنوع منابع درآمدی، بهبود خدمات و زیرساخت

. [al, 2016	Hamian et]امنیت روانی در بین ساکنین اشاره کرد 
با این حال این توسعه دارای اثرات منفی متعددی نظیر تخریب 
محیط، تغییر منظر، تقابل اجتماعی بین حامیان و مخالفان 

 گری در سطح منطقه، تنزل میراث فرهنگ استگردش
[Olafsdottir 2013; Wishitemi et	al, 2015].  

ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی صنعت گردشگری بزرگ
	al; 2016; Mosammam et	Gigović et]شناخته شده است

al, 2016; Mohammadi et	al, 2018] اما توجه بیش از حد .
ه رویو یك جانبه به ابعاد اقتصادی گردشگری و توسعه بی

رویه از منابع و توسعه برداری بیهای اقتصادی، بهرهفعالیت
های ناسازگار با محیط، سبب اعمال فشار زیادی بر فعالیت
 al, 2012; Nouri	Bo et]زیست طبیعی جهان شده است محیط

et	 al, 2016; Dhami et	 al, 2017] هدف اساسی در .
ترین توازن پایدار در فراغتی ایجاد مطلوب-های تفرجیریزیبرنامه

های درازمدت، بین منابع تفرجی محدود و نیز تمایالت و خواسته
بع در کننده است. با توجه به محدودیت مناتفرجی افراد استفاده

های طبیعت و افزایش روزافزون نیازهای تفرجی، نیاز به مکان
 ,Saberi & Aflaki] های تفرجی آشکار استمناسب برای فعالیت

پایدار، ضرورت دارد كه ه جهت دستیابی به توسع . لذا،[2015
هایی براساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد تا برنامه
های برداری درخور و مستمر از محیط انجام شود و هم ارزشهم بهره

طبیعی محیط حفظ شود. به این ترتیب، با توجه به حساسیت 
ر، شناسایی نواحی ویژه در شمال کشو های جنگلی بهاکوسیستم

های گردشگری كه با توان طبیعی منطقه در تناسب و براساس ویژگی
شناختی (اكولوژیكی) سازگار باشد، از یك طرف منجر به كاهش بوم

ها بر مناطق گردشگری خواهد شد و از طرف آثار منفی این فعالیت
 های گردشگری خواهد افزوددیگر زمینه بر رونق فعالیت

[Abdollahzadeh & Sharifzadeh 2014; Ramos & 
Prideaux, 2014]. 

ترین اصولی است که باید معیارها و خصوصیات اکولوژیکی اساسی
محیطی و استفاده صحیح های زیستدر شناخت مناسب از قابلیت

لزوم استفاده از  .[al, 2011	Naik et]از زمین در نظر گرفته شود 
های عملی استفاده از زمین با توجه به ابعاد گسترده توسعه روش
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زیستی ، زیرا تأثیرات محیطگری از اهمیت باالیی برخوردار استگردش
	Hunt et]ای است زیست دارای ابعاد پیچیدهتوسعه آن بر محیط

al, 2015]ها و هایی که بر پایه قابلیت؛ بنابراین تعیین مکان
امکانات طبیعی موجود در هر منطقه باشد مستلزم ارزیابی دقیق 

عنوان یک رود بتواند بهروی منابع مختلفی است که احتمال می
های ار گیرند تا در ابتدا از ایجاد آشفتگیمنبع تفرجی مورد استفاده قر 

برداری مداوم شناختی این مناطق جلوگیری شود و در ادامه بهرهبوم
های اخیر، طیف وسیعی از پذیر گردد. در سالو بهینه از آنها امکان

بندی در ارزیابی و پهنه GISهای همراه با ها و روشتکنیک
  ).۱ت (جدول های گردشگری استفاده شده اسپتانسیل

  
به کار گرفته شده جهت ارزیابی و  ها و ابزارهایروشای از نمونه )١جدول 
 های گردشگریبندی پتانسیلپهنه

 منبع ها و ابزارهاروشی
al, 2018]	MCDM [Santarém etهای آماری و روش

al, 2018]	GIS [Masih etو  AHP، دلفی

al, 2017]	GIS [Nino etسنجش از دور و 

al, 2017]	GIS [Aliani etو  WLC ،ANP ،MCE، فازی

al, 2016]	GIS [Agnes et سنجش از دور و

 ,GIS [Samanta & Baitalik سنجش از دور و
2015]

al, 2015]	GIS [Ahmadi et های نقشه وگذاری الیهروی هم

al, 2015]	GIS [Bali etو  WLC ،AHP، دلفی، فازی

 ,GIS [Mahdavi & Niknejadو  AHP، دلفی، فازی
2014]

AHP و GIS [Mobaraki et	al, 2014]

GIS,	AHP,	MADM,	OWA [Jeong et	al, 2014]

AHP  وGIS [Dhami et	al, 2014]

al, 2013]	GIS [Ohadi etهای نقشه و روی هم گذاری الیه

al, 2013]	GIS [Dashti etو  WLC ،AHP، فازی

  
از دو روش بولین و  [al, 2018	Faridi et] و همکاران فریدی

جهت ارزیابی  AHPدهی به روش تکنیک ترکیب خطی وزنی و وزن
و  نصیری های ارسباران استفاده کردند.توان اکولوژیک جنگل

ریزی حفاظتی و به منظور برنامه [al, 2017	Nasiri et] همکاران
حمایتی از جنگل گرازُبن، ارزیابی توان اکولوژیک منطقه با کمک 

و همکاران  حامیانمدل جنگلداری مخدوم را به انجام رساندند. 
[Hamian et	al, 2016]  نیز در تحقیقی با استفاده ازGIS  وAHP 

و  نیایحدادبه مکانیابی مجتمع در شهرستان ماسال پرداختند. 
	Haddadinia et] همکاران al, 2013]  مناطق مناسب برای

گردی در شهر خاتم استان یزد با کمک روش اکوتوریسم طبیعت
با تلفیق و  امیراحمدی و مظفری .بندی شده استپهنه GISدلفی و 

 AHP با استفاده ازمدل GISهای اطالعاتی در محیط همپوشانی الیه
های مناسب توسعه اکوتوریسم استان زنجان را مشخص نمودند پهنه

[Amir Amadi & Mozaffari, 2012] .در پژوهشی یک  فرنجفی
های زاگرس مدل تجربی برای ارزیابی توان اکولوژیک فیزیکی جنگل

ین مدل در به اجرا درآورد و نشان داد ا GISتدوین و با استفاده 

 Najafi]های زاگرس موفق است ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل

far, 2010]  بنابراین تعیین مناطق دارای توان گردشگری در مناطق
یچیده است. به طور کلی در فرآیند جنگلی یک فرآیند مشکل و پ

انتخاب مکان مناسب برای گردشگری در جنگل سه دسته از معیارها 
گیرند: معیارهای اکولوژیکی، زیرساختی و کاربری مورد توجه قرار می

بایست تمامًا در منطقه رعایت شده اراضی. برخی از این معیارها می
تواند عیارها میباشد تا منطقه مستعد گردشگری گردد و برخی م

منجر به تسهیل در توسعه این مناطق شود. با توجه به حساسیت 
بایست های انسانی میهای جنگلی نسبت به دخالتاکوسیستم

هایی به منظور توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد که از یک پهنه
برداری مداوم داشته و از طرف دیگر توان طرف قابلیت بهره

 را دارا باشد.اکولوژیکی الزم 
محیطی های گردشگری زیستهدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت

منظور ارزیابی های تنکابن با استفاده از ابزار مناسب است. بهجنگل
قابلیت اکولوژیکی منطقه مطالعه برای توسعه گردشگری، مدل 

  اصالح شده ترکیبی مخدوم و فائو مورد استفاده قرار گرفت.
  

  شناسیروش
حاضر براساس هدف، از نوع تحقیقات كاربردی است. همچنین،  پژوه

تحلیل آمایشی و سیستمی نشأت گرفته و بر پایه  و از روش تجزیه
های ارزیابی ارزیابی چند معیاره استوار است. با توجه به ویژگی

شناختی و های بوممدنظر در تحقیق كه هدف آن شناخت توانمندی
های توسعه گردشگری از نظر قابلیت های تنکابنبندی جنگلپهنه

های گردشگری منطقه با سنجی حوزهمتكی به طبیعت است، امكان
شناختی توسعه كاربری گردشگری كه برای استفاده از تنها مدل بوم

تحلیل سیستمی و ارزیابی چند معیاره  و شده و بر تجزیههیایران ارا
ترکیب با با  [Makhdoum, 2015]استوار است (مدل مخدوم) 

های آمایش سرزمین که در (که یکی از مدل (FAO)مدل فائو 
 ;FAO 1976]شود) بسیاری از کشورهای جهان استفاده می

Radan et	al, 2016]  و در نظر گرفتن شرایط ویژه منطقه انجام
ها و تولید گذاری نقشههممنظور رویگرفت. در این تحقیق، به

استفاده شد. بدین منظور  Arc GIS 10افزار های رقومی از نرمالیه
ه شده است. یارا ۱شده جهت دستیابی به هدف در نمودار مراحل طی

یفی_تحلیلی است. شده، روش توصروش پژوهش به کار گرفته
اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهدات میدانی و 

  آوری شده است.ای جمعکتابخانه
مدل توریسم مخدوم، توسعه توریسم را در قالب دو نوع تفرج 

دهد. نوع متمرکز شامل مورد ارزیابی قرار می متمرکز و گسترده
های معموًال در محیطو  هایی هستند که نیاز به توسعه دارندتفرج

 هاییشوند. در مقابل نوع گسترده نیز شامل تفرجبسته انجام می
های باز انجام است که نیاز به توسعه ندارند و عمومًا در محیط

. معیارهای ارزیابی هر یک از [Makhdoum, 2015]شوندمی
رای های مختلفی به شده است. مدلیارا ۲ها در جدول مدل
(مدل منطق بولین، مدل منطق فازی  GISپوشانی با استفاده از هم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ یرهبر معصومه  ۵۹۰

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

پوشانی ها، مدل همیکی از این مدل ه شده است،ی) اراغیره و
های دهی به الیهاست. در این مدل عالوه بر وزن (IO)ها شاخص
واحدهای موجود در هر الیه اطالعاتی نیز براساس  اطالعاتی،

دهی به واهد داشت. جهت ارزشپتانسیل خود وزن خاصی خ
استفاده شد.  (AHP)معیارها نیز از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

بدین منظور در ابتدا با ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی معیارها، 
زیرمعیارها تعیین گردید. سپس معیارها براساس اهمیت و مشارکت 
ن آنها در دستیابی به هدف پژوهش (تعیین مناطق دارای توا
دهی اکولوژیک گردشگری جنگل) با توجه به نظرات کارشناسی وزن

شدند، در این راستا در میزان اهمیت زیرمعیارها جهت دستیابی به 
ها جهت دستیابی به معیارها و همچنین میزان اهمیت شاخص

زیرمعیارها به صورت زوجی توسط ده نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه 
ایسه قرار گرفتند، سپس با کمک روش زیست) مورد مقرشته محیط

ها به میانگین هندسی و تلفیق نظرات کارشناسان و ورود داده
، درجه اهمیت هر یک نسبت به Expert Choice 11افزار نرم

دیگری در جهت تحقق سلسله باالتر تعیین شد. در این روش از 
 استفاده شد. از آنجایی که اگر [Saaty, 1986] ۹تا  ۱مقیاس 

بخشی از محدوده مورد مطالعه در طبقات یک و دو قرار نگیرد، 
ها متعلق به طبقه نامناسب خواهد بود، در این پژوهش تنها آستانه

های بسیار مناسب (طبقه یک) و مناسب و شرایط ملزوم کالس
(طبقه دو) مورد ارزیابی قرار گرفت، و از بیان و بررسی طبقه نامناسب 

  است.خودداری به عمل آمده 
ایجاد  GISهای مورد نیاز از محدوده مطالعاتی با ساختار رقومی داده

بندی سایر های مكانی و توصیفی و دستهشد و فرایند مدیریت داده
های اطالعاتی صورت پذیرفت. برای این كار در مرحله اول الیه
های مكانی و توصیفی مؤثر در مدل گردآوری شد. سپس، با داده

های ها و پیوند آن با جداول توصیفی، الیهكردن این دادهزمین مرجع
های اطالعاتی، براساس اطالعاتی به دست آمد. پس از تهیه الیه

بندی شده ه شده اطالعات طبقهیها در مدل ارزیابی ارابندی دادهطبقه
با هم تلفیق شد و  IOحاصل شد. سپس، اطالعات فضایی با مدل 

های مستعد توسعه گردشگری شناسایی براساس امتیازبندی، پهنه
 و حدود آن تعیین شد. 

منطقه مطالعاتی در استان مازندران و محدوده شهرستان تنکابن قرار 
متر از جاده دو هزار و نواحی  ۱۰۲۳۶دارد. در این تحقیق، مسافت 

کیلومتری) که عمدتًا جنگلی و نیمه کوهستانی  ۱پیرامونی (بافر 
هکتار، به عنوان منطقه  ۲۰۹۶٫۸۵وسعت  ای بههستند، با محدوده

  ).۱مطالعاتی انتخاب گردیده است (شکل 

  

 
  های تنکابنمناسب توسعه گردشگری در جنگل یهاپهنه یفرآيند شناساي )۱نمودار 

  

 مقایسات زوجیایجاد ماتریس 

 تعیین نرخ ناسازگاری 

 آوری قضاوت خبرگان در مورد مقایسات زوجیجمع

تعیین وزن معیارها، زیرمعیارها و 
 ها  شاخص

 تعیین وزن نسبی هر معیار و شاخص براساس روش
AHP 

 ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی

مقایسه زوجی اهمیت معیارها، 
 ها  زیرمعیارها و شاخص

 بله

IR<0.
1

 خیر

 تعریف هدف پژوهش
های مناسب جهت توسعهتعیین پهنه

 گردشگری در محدوده مطالعاتی

های مؤثر در شناسایی تعریف مدل مفهومی و شناسایی شاخص
هاپهنه

 های اطالعاتیآوری الیهتعریف و جمع

 های اطالعاتیسازی الیهآماده
 صحیح هندسیت  
 (UTM)ها عریف سیستم الیهت  
 اخت بانک اطالعاتی س 

 های یکسانهای به رستر و ایجاد پیکسلتبدیل الیه

های مختلف هر یک از معیارها و ها و کالستخصیص وزن به الیه
 هاشاخص

 )IO( اساس روش همپوشانی شاخصها بر تلفیق الیه

شناسایی پهنه دارای توان گردشگری در 
 تنکابنهای جنگل
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 های تنکابنهای مربوط به مدل اکولوژیکی گردشگری در جنگلمشخصه) ۲جدول 

  مشخصه
 یا معیار

 اجزای مشخصه یا شاخص

 شرح مدل اکولوژیکی گردشگری
 تفرج گسترده تفرج متمرکز

  ترینمناسب
 )۱(طبقه 

  مناسب
 )۲(طبقه 

  ترینمناسب
 )۱(طبقه 

  مناسب
 )۲(طبقه 

 شکل زمین
 درصد ۵۰تا  ۲۵ درصد ۲۵تا  ۰ درصد ۱۵تا  ۵ درصد ۵تا  ۰ شیب

 جهت
شرقی (تابستانه) جنوبی 

 (زمستان)
  شمالی (تابستانه)

 غربی (زمستانه)
  

 ۵کمتر از  ۱۲تا  ۵ ۱۲ – ۴۰ ۴۰ – ۱۵۰ میزان آب به لیتر برای هر نفر آب

 خاک و سنگ
   متوسط متوسط تا خوب حاصلخیزی خاک
 کم تا متوسط کم تا متوسط کم تا متوسط کم تا متوسط فرسایش
   متوسط تا عمیق عمیق عمق خاک

 پوشش گیاهی
   ٪۲۰ - ٪۴۰ ٪۴۰ - ٪۸۰ پوشش درختی

 ایترکیب گونه
ای بیشتر و لپهتک

 ای کمتردولپه
ایها با دولپهها و ایلپهتک

 ترکیب تقریبٌا برابر
  

 تنوع جانوری پوشش جانوری
های به استثنای مکان

 زیستی باالدارای تنوع
های دارای به استثنای مکان

 زیستی باالتنوع
های دارای به استثنای مکان

 زیستی باالتنوع
های دارای به استثنای مکان

 زیستی باالتنوع

 اقلیم
در ماه در تعداد روزهای آفتابی 
 فصل استفاده

 ۷-۱۵ ۱۵بیشتر از  ۷-۱۵ ۱۵بیشتر از 

 ۲۱-۳۰ ۲۱-۲۵ ۲۱-۳۰ ۲۱-۲۵ گراد)دما (سانتی

  

  
  موقعیت منطقه مطالعاتی در محدوده شهرستان تنکابن) ١شکل 

  

  هایافته
مطالعاتی، ها نشان داد که بیشترین جهات شیب در منطقه بررسی

مربوط به جهت شمال غربی و شمال و همچنین؛ کمترین جهات 
ها شیب نیز متعلق به شیب غربی و شیب جنوب غربی است. یافته

و  %۲۵-۵۰محدوده  ۲نشان داد که بیشترین درصد شیب متعلق به 

-۵محدوده  ۲و کمترین شیب در منطقه نیز متعلق به  %۵۰بیش از 
 ۰رتفاعی منطقه مطالعاتی نیز در بازه دامنه ا ،است %۱۵-۳۵و  ۰%
متر از سطح دریا متغیر است به طوری که بیشترین تراز  ۱۴۲۰تا 

. اطالعات و استمتر از سطح دریا  ۱۲۰۰تا  ۸۰۰ارتفاعی متعلق به 
های صورت گرفته نشان داد که بخش زیادی از منطقه بررسی

فصلی و  هایمطالعاتی دارای پوشش جنگلی متراکم بوده و آبراهه
  می نیز در آن جریان دارند. یدا

نتایج محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها که حاصل ورود  ۲نمودار 
است را نشان  Expert choiceافزار نظرات گروه خبرگان در نرم

دهد. در این نمودار امتیاز نهایی هر الیه اطالعاتی مشخص شده می
ارزیابی توان  با مدل همراه IOاست. نتایج حاصل از بکارگیری مدل 

اکولوژیک ترکیبی در محدوده مطالعاتی به لحاظ قابلیت توسعه 
نمایش داده شده است. نتایج این تحقیق  ۳گردشگری در جدول 

توان به هکتار از این منطقه را می ۱۱۸٫۷۳دهد که نشان می
های گسترده هکتار برای تفریحگاه ۴۸۷٫۷۲های متمرکز و تفریحگاه

. به بیان استاده و بقیه منطقه دارای ارزش حفاظتی اختصاص د
دیگر تفرج گسترده عرصه بیشتری را به خود اختصاص داده است و 

های اکولوژیکی در منطقه این مورد نشانگر آن است که حساسیت
مطالعاتی باال بوده و در نتیجه تفرج از نوع متمرکز که نیازمند دخل 

تنکابن است، درصد کمتری و تصرف بیشتری در اکوسیستم جنگل 
هایی از منطقه شود. همچنین؛ بخشاز مساحت منطقه را شامل می

نقشه  ۳و  ۲ . شکلهستندمطالعاتی دارای ارزش حفاظتی باال 
بندی مناطق مناسب برای تفرج گسترده و متمرکز را نشان پهنه
  دهد.می

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ یرهبر معصومه  ۵۹۲

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

   
 AHPهای مناسب توسعه گردشگری در جنگل روش های اطالعاتی در تعیین پهنهوزن هر یک از الیه )۲نمودار 

  
 های مناسب برای تفرج متمرکز در منطقه مطالعاتیعرصه )۳جدول 

 مساحت (هکتار) توان اکولوژیک نوع تفرج

 متمرکز
 ۱۱۸٫۷۳ متمرکز مناسب برای گردشگری

 ۱۶۶۹٫۹۸حفاظتی/ نامناسب برای گردشگری

 گسترده
 ۴۸۷٫۷۲ مناسب برای گردشگری گسترده

 ۹۸۵٫۲۲حفاظتی/ نامناسب برای گردشگری

  

   
های واجد بندی مناطق مناسب برای تفرج متمرکز و عرصهنقشه پهنه )۲ شکل

  ارزش حفاظتی در منطقه مطالعاتی

  

   
های واجد بندی مناطق مناسب برای تفرج گسترده و عرصهنقشه پهنه )۳شکل 

  ارزش حفاظتی در منطقه مطالعاتی

  

  بحث 
ای برای رشد گردشگری در مناطق ریزی گردشگری وسیلهبرنامه

بایست نیازهای اهداف ریزی میمختلف است. لذا در این برنامه

گردشگری شناسایی و تأمین گردد، همچنین آثار منفی  هتوسع
ریزی و توسعه ای را به حداقل برساند. اما برای برنامهچنین توسعه

ها جهت توسعه ترین پهنهگردشگری، شرط اول شناسایی مناسب
های است. از این روی، پژوهش حاضر با این رویکرد که فعالیت

های از اکوسیستم جنگل هنهگردشگری (متمرکز و گسترده) باید در پ
تنکابن توسعه یابد که توان اکولوژیکی الزم برای این منظور را دارا 
باشد، صورت گرفته است. لذا ارزیابی توان اکولوژیک براساس تلفیق 

در محیط  AHPدو مدل مخدوم و فائو اختیار شد. ترکیب روش 
GIS  این، ابزاری در جهت دستیابی به هدف این پژوهش بود. بنابر

های به دست آمده، مناطق شده و نقشهبا توجه به مطالعات انجام
گردشگری شناسایی شد.  هدارای شرایط مطلوب جهت توسع

های شمالی دهد که در بخشهای این تحقیق نشان مییافته
تر است، گردشگری متمرکز محدوده که به شهر تنکابن نزدیک

دار که برای این لویتهای طبیعی اوپتانسیل مناسبی دارد. جاذبه
شوند، عبارتند نوع از گردشگری در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد می

ها و مراتع سایر انداز، کوهستان، دشتاز: جنگل، مناظر و چشم
مناطق به دلیل ارزش اکولوژیکی باال، برای این نوع از گردشگری 
رده مناسب نبوده و دارای ارزش حفاظتی و یا مناسب برای تفرج گست

دار در این نوع از گردشگری که برای های طبیعی اولویتاست. جاذبه
شوند، عبارتند از: جنگل، مناظر و محدوده مورد مطالعه پیشنهاد می

های آبی و ها و مراتع، اکوسیستمانداز، کوهستان، دشتچشم
  .وحشحیات

 مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات انجام شده توسط
های مناسب که مکان [Scandari, 2011]و همکاران  اسکندری

برای تفریحات متمرکز و گسترده در فضای باز را با استفاده از پنج 
زیستی (شیب، جهت شیب، ارتفاع، بافت خاک و پارامتر محیط

حصار پوشش گیاهی) طبق مدل مخدوم در پارک جنگلی سرخه
وانایی باال در تعیین کردند تشابه داشته و مدل مذکور را دارای ت

داند، اما در مطالعه حاضر عالوه بر مدل زمینه توسعه گردشگری می
عالوه بر این، طبق نتایج این . مخدوم از مدل فائو نیز استفاده شد

تحقیق وضعیت شکل زمین نقش مهمی را در ارزیابی توان 
نامناسب  است، داشته گردشگری توسعه برای منطقه اکولوژیکی
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های مربوط هایی را در فعالیتظر شیب محدودیتبودن منطقه از ن
 و همکاران فریدی به گردشگری متمرکز را باعث شده است،

[Faridi et	 al, 2018]  نیز عالوه بر موارد فوق شرایط سخت
ها بر شمردند. های ارسباران را از جمله محدودیتاقلیمی را در جنگل

 ,al	Mansouri et] و همکاران منصوریدر تحقیقی که توسط 

اجتماعی یکی از -انجام شده است متغیرهای اقتصادی [2016
های تفرجگاهی در منطقه جنگلی ترین عوامل شناخت ارزشمهم

شده است، موضوعی که در این پژوهش به آن مورینه شناخته
اتفاق نظر  AHPو  GISنشد ولی هر دو پژوهش بر کارآیی  هپرداخت
ر پژوهش خود نشان دادند که استفاده از و همکاران د امیریدارند. 

دهد، هایی است و دقت را کاهش میمنطق بولین دارای محدودیت
دهی و وزن IOتوان نتیجه گرفت که روش اما از تحقیق حاضر می

توان در ها را برطرف کند اما میتواند تا حدودی این محدودیتمی
یز استفاده های فازی نها از روشآینده جهت کاهش عدم قطعیت

  . [al, 2009	Amiri et] کرد
هایی که از لحاظ اکولوژیکی توان توسعه گردشگری این تحقیق پهنه
تنکابن را دارند شناسایی و فعالیت توریستی را های در سطح جنگل
بندی کلی به گردشگری متمرکز و گسترده تقسیم کرده در یک طبقه

شده با در نظر های شناساییاست، حال برای هر یک از این پهنه
زیستی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی باید گرفتن عوامل محیط

های اجرایی و ها و برنامهمطالعات تفصیلی صورت گیرد و طرح
عملیاتی در مقیاس خرد تعریف شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر 

ریزی گردشگری در یک مقصد بوده و از اولین مراحل فرایند برنامه
توان در مطالعات مقیاس این ارزیابی به نسبت کالن است، لذا می

تر قرار های شناسایی شده مورد بررسی میدانی دقیقآتی محدوده
مدل ریزی نمود. های اجرایی را متناسب با آن برنامهطراحگرفته و 

گزینه  انتخابشده در این پژوهش در مخدوم و فائو به کار گرفته
پذیری کمی دارند به طوری که جهت انتخاب یک مورد نظر انعطاف

گزینه بایستی تمام فاکتورهای ذکرشده وجود داشته باشد. لذا 
در آینده در این زمینه انجام شود در تحقیقاتی که پیشنهاد می

جای منطق بولین استفاده شود. همچنین ه شود از منطق فازی بمی
ای برای جهت ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری، باید مدل ویژه

های اثرگذار محیطی برای ه شود تا از مشخصهیمناطق جنگلی ارا
  ارزیابی آن منطقه بهره جست.

  

  گیرینتیجه
مطالعاتی تفرج گسترده نسبت به تفرج متمرکز از عرصه در محدوده 

های مورد نیاز تری برخوردار است و با توجه به نوع زیرساختوسیع
های در این نوع تفرج، دخل و تصرف در اکوسیستم حساس جنگل

تواند کمک زیادی در له میئتنکابن کمتر خواهد بود، که این مس
پایدار گردشگری نماید. همچنین استفاده از فرآیند تحقق توسعه

AHP  وGIS  و تلفیق آن با مدلIO کارایی باالیی در انتخاب 
های دارای توان اکولوژیک توسعه گردشگری در مناطق جنگلی پهنه
  دارد.
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