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چکیده
ــا  ــدار ب ــعٔه پای ــای توس ــی و راه ه ــم درآمدزای ــع مه ــی از مناب ــردی یک طبیعت گ
ــای  ــه قابلیت ه ــی ب ــورت بی توجه ــت. در ص ــرزمین اس ــای س ــه توانمندی ه ــه ب توج
ســرزمین بــرای ایــن کاربــری، نه تنهــا اهــداف موردنظــر محقــق نخواهــد شــد، بلکــه 
ــا  ــق ب ــن مناط ــق تعیی ــن تحقی ــدف از ای ــد. ه ــد ش ــب خواه ــار تخری ــرزمین دچ س
ــان و  ــتان های اصفه ــجان در اس ــز پالس ــٔه آب خی ــردی در زیرحوض ــت طبیعت گ قابلی
ــه ایــن منظــور، ابتــدا  ــاره اســت. ب ــه روش ارزیابــی چندمعی چهارمهــال و بختیــاری ب
ــد  ــاز، مانن ــای موردنی ــع، داده ه ــرور مناب ــان و م ــای کارشناس ــی دیدگاه ه ــا بررس ب
نقشــٔه کاربــری و پوشــش اراضــی و مظاهــر زیبــای طبیعــت تعییــن، استانداردســازی و 
وزن دهــی شــدند. استانداردســازی معیارهــا بــه روش فــازی و  محدودیت هــا بــه روش 
بولیــن انجــام شــد. وزن معیارهــا بــه روش AHP و بــا اســتفاده از نظــر کارشناســان و 
ــه، دقــت  ــع گوناگــون تهی ــی از مناب ــن شــد. الیه هــای اطالعات اســتادان دانشــگاه تعیی
آن هــا بررســی و بــه روش ترکیــب خطــی وزن دار بــا یکدیگــر ترکیــب و مــدل قابلیــت 
طبیعت گــردی تهیــه و نقشــٔه قابلیــت طبیعت گــردی منطقــه در شــش طبقــه ارائــه شــد. 
نتایــج به دســت آمده نشــان داد کــه مناطــق بــا قابلیــت خیلــی زیــاد و زیــاد بــا وســعت 
2701 و 7101 هکتــار در مجــاورت منابــع آب، ســایر مناظــر زیبــای طبیعــی و راه هــای 
ــان داد  ــه نش ــردی منطق ــت طبیعت گ ــٔه قابلی ــی نقش ــد. بررس ــرار گرفته ان ــی ق دسترس
مناطــق بــا قابلیــت متوســط و کــم بــا مســاحت 17187 و 176539 هکتــار در برخــی 
مناطــق، نواحــی مجــاور منابــع آب بــا فاصلــٔه دورتــر از جــاده هســتند. عــالوه بــر ایــن، 
بررســی پرســش نامه های تکمیل شــده توســط گردشــگران نشــان داد، علی رغــم 
اهمیــت فــراوان مظاهــر زیبــای طبیعــی، توســعٔه زیرســاخت ها اهمیــت ویــژه ای دارد. 
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پایـــدار طبیعت گـــردی 

مقدمه
اســتفادٔه  و  پایــدار  توســعٔه  بــه  رســیدن  به منظــور 
ــعه،  ــه توس ــل از هرگون ــت محیطی، قب ــع زیس ــور از مناب درخ
ــا  ــون و ب ــای گوناگ ــرای کاربری ه ــرزمین ب ــوان س ــی ت ارزیاب
ــظ  ــب و حف ــن تخری ــا کمتری ــتمر ب ــرداری مس ــدف بهره ب ه
محیط زیســت ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت )شــناور و 

همــکاران، 1395؛ مســعودی و همــکاران، 1395(.
بــه  کــه  گردشــگری  اســت  نوعــی  طبیعت گــردی 

طبیعــت مرتبــط اســت، به طــوری  کــه انگیــزٔه اصلــی در 
ــوع گردشــگری بهــره جســتن از جذابیت هــای طبیعــی  ایــن ن
ــی  ــگ بوم ــی و فرهن ــای فیزیک ــامل ویژگی ه ــه ش ــک منطق ی
 اســت و گردشــگر پــس از مشــاهدٔه جذابیت هــا، بــدون  
ــل را  ــد، مح ــب کن ــا آن را تخری ــیبی در آن وارد ی ــه آس این ک
ــورت،  ــد )Ecotourism.org, 2019(. بدین ص ــرک می کن ت
ــگ، ســوابق تاریخــی و نمونه هــای  ــری از فرهن ضمــن بهره گی
طبیعــی منطقــه حفــظ می شــود و طبیعــت، فرصت هــای 
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اقتصــادی و درآمدزایــی نیــز بــرای مــردم محلــی محترم 
جدی تــر  حمایــت  و  حفــظ  زمینــٔه  و  می شــود  شــمرده 
می آیــد  فراهــم  تازه تــر  مالــی  منابــع  بــا  جذابیت هــا  از 

.)Khwanruthai & Yuji, 2011(
ــت  ــروی کار در صنع ــاالی نی ــهم ب ــل س ــروزه، به دلی ام
گردشــگری و اهمیــت اشــتغال زایی و نقــش آن در ایجــاد 
ارزش افــزوده، گردشــگری یکــی از راه هــای نجــات کشــورها 
از اقتصــاد تک بعــدی اســت )Šiljeg et al., 2019(. در 
ــت  ــان، صنع ــور جه ــد کش ــش از ص ــر، در بی ــال حاض ح
ــت، ایجــاد  ــی و دول گردشــگری نقــش مهمــی  در درآمــد مل
اشــتغال، تأمیــن اجتماعــی و تأمیــن ارز خارجــی دارد و 
به منزلــٔه صنعتــی بــا تأثیــرات چندبعــدی مطــرح اســت 

.)Rahayuningsih et al., 2016(
علی رغــم اهمیــت گردشــگری در اقتصــاد، ایــن توســعه 
بایــد براســاس توانمنــدی  اقتصــادی، اجتماعــی و اکولوژیــک 
ســرزمین انجــام شــود. بدین ترتیــب، ضمــن حفاظــت از 
میــراث تاریخــی و فرهنگــی منطقــه در کنــار اســتفادٔه درخــور 
از منابــع زیســت  محیطی، طبیعــت موردنظــر نیــز محافظــت 
و  حدادی نیــا  1391؛  همــکاران،  و  )جــوزی  می شــود 

.)Yuwono et al., 2021 همــکاران، 1392؛
نقــش  ارزشــمند  صنعتــی  ٔبه منزلــه  طبیعت گــردی 
مهمــی در اقتصــاد جوامــع محلی و حفــظ تعادل طبیعــی دارد 
ــل  ــی، به دلی ــکاران، 1398(. در دوران کنون ــی و هم )سیروس
ــرای  ــع و ب ــودی مناب ــت محیطی و ناب ــای زیس ــروز بحران ه ب
ــا  ــت برنامه ه ــدار، الزم اس ــعٔه پای ــداف توس ــه اه ــیدن ب رس
ــا  ــد ت ــناختی باش ــوان بوم ش ــی ت ــناخت و ارزیاب ــاس ش براس
هــم بهره بــرداری درخــور و مســتمر از محیــط صــورت گیــرد 
و هــم ارزش هــای طبیعــی محیــط حفــظ شــود )جمال آبــادی 

 .)Yuwono et al., 2021و احمــدی، ۱۳۹۷ ؛

مبانی و چارچوب نظری
بــرای اســتقرار پایــدار هــر نــوع کاربــری در یــک 
ــود.  ــی ش ــت ارزیاب ــای آن طبیع ــد توانمندی ه ــرزمین بای س
اســتقرار یــک کاربــری ازجملــه طبیعت گــردی در ســرزمین، 
نه تنهــا  ســرزمین،  قابلیت هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــدون 
از آن کاربــری را  ناشــی  اقتصــادی طوالنی مــدت  منافــع 
و  تخریــب  باعــث  می توانــد  بلکــه  نمی کنــد،  تضمیــن 
ــع خــاک و آب شــود  ــد مناب ــع ســرزمینی مانن هدررفــت مناب

.)Mokarram & Hojati, 2017(
ــری،  ــک کارب ــرای ی ــرزمین ب ــوان س ــی ت ــرای ارزیاب ب
معیارهــای موردنظــر شناســایی، مــدل ارزیابــی مناســب 
طراحــی و تــوان ســرزمین بــرای یــک کاربــری تعییــن 
می شــود )اصغرپــور، 1397(. در فراینــد ارزیابــی، تــوان 

ــه  ــی ب ــوع ارزیاب ــر موض ــب ه ــای مناس ــرزمین و معیاره س
ــای  ــتفاده از دیدگاه ه ــع و اس ــرور مناب ــد م ــی مانن روش های
کارشناســان تهیــه می شــود )Mosadeghi et al., 2015؛ 
شــناور و همــکاران، 1395(. بــا توجــه بــه پیچیدگــی طبیعــت 
و نیازهــای گوناگــون بــرای اســتقرار یــک کاربــری، به منظــور 
رســیدن بــه نتیجــه ای دقیــق از قابلیــت ســرزمین، بایــد تــوان 
بــه روش ارزیابــی چندمعیــاره، تعییــن شــود. روش هــای 
جغرافیایــی  اطالعــات  ســامانه های  در  مورداســتفاده 
بر  مبتنــی  مسائل  تحليل  در  فراوانــی  )GIS(1 قابليتهــای 
روش هــای ارزیابــی چندمعياره و مديريت و تحليل  دامنــٔه 
ــکاران،  ــی و هم ــد )ماهین ــی دارن ــای مکان ــی از داده ه متنوع
مجموعـه ای  چنـدمعياره  ارزیابــی  ديگر،  سوی  از   .)1388
ــای  ــان دادن اولویت ه ــرای نش ــا ب ارزشـمند از فنون و روش ه
تصمیم گیــران و گروه هــای گوناگــون ذی نفعــان و ترکیــب 
ــتفاده  ــکان اس ــد و ام ــم می کن ــٔه GIS را فراه ــر پای ــا ب آن ه
ــازد و  ــن می س ــازی را ممک ــد روش ف ــر مانن ــم دیگ از مفاهی
ــود  ــه وج ــری را ب ــای تصمیم  گی ــیعی از موقعیت ه ــٔه وس دامن
و  سیروســی  1397؛  احمــدی،  و  )جمال آبــادی  مــی آورد 

 .)1398 همــکاران، 
در  تمامــی  عوامــل  از  مؤثــر  اســتفادٔه  بــرای 
ــه  ــا و قابل  مقایس ــن آن ه ــاط بی ــاد ارتب ــل و ایج تجزیه وتحلی
ــای  ــٔه الیه ه ــا هم ــت ت ــی الزم اس ــد ارزیاب ــرای فراین ــدن ب ش
ــور، 1397(. در منطــق  ــی اســتاندارد شــوند )اصغرپ اطالعات
فــازی، هــر پیکســل بــا توجــه بــه مقــداری کــه معیــار 
موردنظــر را رعایــت می کنــد مقــدار عضویتــی می گیــرد 
کــه بیان کننــدٔه میــزان مطلوبیــت آن پیکســل اســت )ماهینــی 
ــدار  ــکاران، 1393(. مق ــان و هم ــکاران، 1388؛ رفیعی و هم
ــر  ــن صف ــداد بی ــازی اع ــه ف ــک مجموع ــط ی ــت توس مطلوبی
و یــک یــا صفــر تــا 255 تغییــر می کنــد و نشــان دهندٔه 
کامــل  تــا عضویــت  از عدم عضویــت  پیوســته  افزایــش 
ــه  ــی ک ــن معن ــکاران، 1398(. بدی ــی و هم ــت )سیروس اس
هــر ناحیــه، بــا مقــدار عضویــت باالتــر، مطلوبیــت بیشــتری 
ــتفاده  ــی مورداس ــای اطالعات ــازی الیه ه دارد. در استاندارد س
ــرای  ــاس ب ــاب مقی ــئلٔه انتخ ــر مس ــالوه ب ــازی، ع ــه روش ف ب
تهیــٔه نقشــه های فــازی، بایــد نــوع تابــع فــازی را نیــز بررســی 
کــرد و تابعــی مناســب  بــرای معیــار موردنظــر انتخــاب 
کــرد )راهــداری و همــکاران، 1396(. فوایــد به کارگیــری 
تصمیم گیری هــای  از  اســت  عبــارت  فــازی  منطــق 
دقیــق، انعطاف پذیــری، بهبــود کیفیــت و حداقــل کــردن 
انســانی )ماهینــی و همــکاران، 1388(.  ناســازگاری های 
بــا توجــه بــه این کــه در روش هــای تصمیم  گیــری 
بــرای  متفاوتــی  اهمیــت  معیارهــا   

ً
اکثــرا چندمعیــاره 

1. Geographic Information System
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ارزش  دربــارٔه  اطالعاتــی  بایــد  دارنــد،  تصمیم گیرنــدگان 
 .)Gebre et al., 2021( داشــت  معیارهــا  از  هریــک 
در ارزیابــی چندمعیــاره، وزن دهــی باعــث می شــود کــه 
الیه هــای گوناگــون ارزش هــای متفاوتــی پیــدا کننــد و از ایــن 
طریــق تجزیه وتحلیل هــا بــا دقــت بیشــتری انجــام شــود 
)Mokarram & Hojjati, 2017(. یکــی از کارآمدتریــن 
تحلیــل  فراینــد  چندمعیــاره  تصمیم  گیــری  تکنیک هــای 
ــٔه  ــکان مقایس ــن روش ام ــت. ای ــله مراتبی )AHP(1 اس سلس
ــم  ــی فراه ــٔه زوج ــب مقایس ــون را در قال ــناریوهای گوناگ س
 Mosadeghi et al., 2015; Gebre et al.,( می کنــد 
می ســازد  قــادر  را  تصمیم گیــر  مزبــور  فراینــد   .)2021
اولویت هــا را براســاس اهــداف، نظــر خبــرگان و دانــش و 
ــکان  ــای AHP ام ــی از مزای ــد. یک ــم کن ــود تنظی ــٔه خ تجرب
ــن  ــرای تعیی ــده ب ــای انجام ش ــازگاری در قضاوت ه ــی س بررس
ضریــب اهمیــت معیارهــا اســت )بهنیافــر و منصــوری، 
۱۳۸۵؛ Dehami et al., 2014(. مقــدار ضریــب ســازگاری 
بایــد کوچک تــر از 0/1 باشــد و، در صورتــی کــه بزرگ تــر 
از ایــن مقــدار بــود، بایــد در ارزیابــی تجدیدنظــر شــود 
صالحــی  و  جهانگیریــان   .)Mosadeghi et al., 2015(
ــر  ــت روش AHP را انعطاف پذی ــن خصوصی )1396( مهم تری
بــودن، اســتفاده از نظــر کارشناســان و دیدگاه هــای گروهــی و 

تجمیــع دیدگاه هــای متفــاوت آن هــا بیــان کردنــد. 
بــرای دســتیابی به ارزیابــی دقیــق از توانمندی ســرزمین، 
ــا  ــده و محدودیت ه ــای محاسبه ش ــراه وزن ه ــه هم ــا ب معیاره
بایــد بــا یکدیگــر ترکیــب شــوند. روش ترکیــب خطــی وزنــی2 
یکــی از زیرمجموعه هــای ارزیابــی چندمعیــاره اســت. در 
ــه همــراه  ــی ب ایــن روش، هم زمــان معیارهــای موضــوع ارزیاب
ــا یکدیگــر ترکیــب  وزن هــای محاسبه شــده و  محدودیت هــا ب
ارزیابــی یــک کاربــری تهیــه می شــود )شــناور  و مــدل 
1396؛  صالحــی،  و  جهانگیــری  1395؛  همــکاران،  و 

.)Mokarram & Hojjati, 2017
دانــه کار و همکاران )1385(، در ســند ملی گردشــگری، 
معیارهــای ارزیابــی طبیعت گــردی در  ایــران را در قالــب یــازده 
معیــار اقلیــم، ســیمای فیزیکــی، منابــع آب، کیفیــت محیــط، 
پوشــش گیاهــی، حیــات وحــش، اقتصــادی، اجتماعــی، 
ســیمای فرهنگــی، تاریخــی و مدیریتــی تقســیم بندی کردنــد.
حدادی نیــا و همــکاران )1392(، بــرای پهنه بنــدی و 
ارزیابــی گردشــگری مبتنــی بــر طبیعــت در شهرســتان خاتــم 
ــع،  ــرور مناب ــان و م ــر کارشناس ــتفاده از نظ ــا اس ــزد ب ــتان ی اس
معیارهــای مطالعــه شــامل ســیمای فیزیکــی ســرزمین، منابــع 
آب، اقلیــم، پوشــش گیاهــی، ویژگی هــای خــاک، حساســیت 

1. Analytic Hierarchy Process
2. Weighted Linear Combination )WLC(

طبیعــت، حیــات وحــش، ویژگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی، 
ســیمای فرهنگــی و تاریخــی را تعییــن و بررســی کردنــد. 

طبیعت گــردی  تــوان   )1388( همــکاران  و  ماهینــی 
شهرســتان بهشــهر را بــا اســتفاده از روش ارزیابــی چندمعیــاره 
ــد.  ــی کردن ــازی ارزیاب ــوم ف ــتفاده از مفه ــا اس )MCE(3 و ب
آن هــا وزن معیارهــای مؤثــر را بــا اســتفاده از روش مقایســه های 
بــا  را  مورداســتفاده  الیه هــای  و  تعییــن   )AHP( زوجــی 
ــٔه  ــپس، نقش ــد. س ــب کردن ــر WLC ترکی ــتفاده از عملگ اس
ــر از 10  ــاحت کمت ــا مس ــق ب ــدی و مناط ــده را زون بن تهیه ش

ــد.  ــذف کردن ــار را ح هکت
ــارک  ــگری پ ــوان گردش ــکاران )1390( ت ــری و هم جعف
ملــی گلســتان را بــا تلفیــق روش AHP و ترکیب خطــی وزن دار 
)WLC( بررســی کردنــد. آن هــا از معیارهایــی ماننــد فاصله از 
ــع آبــی، زیســتگاه های حیــات  ــه، جــاده، روســتا، مناب رودخان
ــد.  ــتفاده کردن ــی اس ــش گیاه ــم پوش ــیب و تراک ــش، ش وح
ــاالی روش WLC و AHP در  ــی ب ــه کارای ــن مطالع ــج ای نتای
ــان داد. در  ــی را نش ــری گروه ــی و تصمیم  گی ــد مکان یاب فراین
ــه اهمیــت توانمندســازی افــراد محلــی بــرای  ایــن مطالعــه، ب
ــر  ــل تأثی ــا حداق ــردی ب ــای طبیعت گ ــردن از فعالیت ه ــع ب نف
ممکــن در طبیعــت اشــاره شــده اســت کــه اهمیــت بســیاری 

دارد.
ــت  ــی قابلی ــرای ارزیاب ــکاران )1391(، ب ــوزی و هم ج
گردشــگری در منطقــٔه حفاظت شــدٔه ورجیــن، معیارهــای 
فاصلــه از مناطــق مســکونی، شــیب، جهــت، ارتفــاع، فاصلــه 
و  جــاده  وحــش،  حیــات  زیســتگاه های  رودخانه هــا،  از 
کاربــری اراضــی را وارد مــدل ارزیابــی کردنــد. آن هــا بــا 
ــان وزن  ــر کارشناس ــی نظ ــا بررس ــتفاده از روش AHP و ب اس
ــی وزن دار  ــب خط ــه روش ترکی ــپس ب ــن و س ــا را تعیی معیاره
ــا یکدیگــر ترکیــب و مــدل گردشــگری  )WLC( معیارهــا را ب
منطقــه را تهیــه کردنــد. آن هــا بــرای انجــام فعالیت هــای 
ــری  ــا، 250مت ــری از رودخانه ه ــٔه 100مت ــگری فاصل گردش
از  1500متــری  وحــش،  حیــات  مهــم  زیســتگاه های  از 
نواحــی زادآوری، 500متــری از نواحــی رویشــگاهی گیاهــان 
ــی  ــری اراض ــا و 200مت ــم جاده ه ــری حری ــاارزش، 100مت ب

ــد.  ــن کردن ــاورزی را تعیی کش
ــق  ــاب مناط ــرای انتخ ــکاران )1393(، ب ــان و هم رفیعی
مناســب طبیعت گــردی در پناهــگاه حیــات وحــش کیامکــی، 
حســاس،  زیســتگاه های  آبشــار،  از  فاصلــه  معیارهــای 
زمیــن،  شــکل  روســتا،  جــاده،  رود،  چشــمه،  امامــزاده، 
ــه  کاربــری اراضــی و ســنگ بســتر را بررســی کردنــد. آن هــا ب
ــع  ــتفاده از تواب ــا اس ــبه، ب ــا را محاس روش AHP وزن معیاره
فــازی آنهــا را اســتاندارد و بــا مــدل WLC بــا یکدیگــر ترکیــب 
3. Multi Criteria Evaluation
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و نقشه نهایی را در سه طبقٔه مطلوبیت ارائه کردند. 
مســعودی و همــکاران )1395(، بــرای ارزیابــی قابلیــت 
طبیعت گــردی پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه، بافــت 
ــه از  ــری اراضــی و فاصل خــاک، تیــپ پوشــش گیاهــی، کارب
راه هــای دسترســی، جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی و پراکنــش 

ــد.  ــدگان را بررســی کردن پرن
ســیلِجگ و همــکاران )2019(، بــرای ارزیابــی قابلیــت 
طبیعت گــردی در یکــی از ســدهای کشــور بوتســوانا، از 
ــای  ــا معیاره ــتفاده کردند.آن ه ــاره اس ــی چندمعی روش ارزیاب
پایــش  و  منابــع  مــرور  از  اســتفاده  بــا  را  مورداســتفاده 
 AHP دیدگاه هــای خبــرگان تعییــن و بــا اســتفاده از روش
ــده  ــدل تهیه ش ــا، م ــق داده ه ــس از تلفی ــد. پ ــی کردن وزن ده
ــری  ــت، کارب ــد. درنهای ــدی کردن ــه طبقه بن ــار طبق را در چه
گردشــگری را بــه طبقــه ای کــه بیشــترین قابلیــت را متناســب 

ــد.  ــص دادن ــت تخصی ــدار داش ــعه پای ــداف توس ــا اه ب
جاذبه هــای  دارای  پالســجان  آب خیــز  زیرحوضــٔه 
طبیعت گــردی و گردشــگری فــراوان ماننــد کوهســتان های 
مرتفــع و برف گیــر، رودخانــه، دریاچــه و پوشــش گیاهــی 
خــاص ماننــد اللــٔه واژگــون اســت کــه در فصل هــای گوناگون 
طبیعت گــردی  بــرای  گردشــگران  از  چشــمگیری  تعــداد 
ــا  ــق ب ــایی مناط ــد. شناس ــه می کنن ــه مراجع ــن منطق ــه ای ب
بیشــترین ارزش هــای طبیعت گــردی و مناطــق حســاس و 
ــث  ــگران، باع ــد گردش ــت هدفمن ــن مدیری ــیب پذیر، ضم آس
ایــن  حفاظــت مؤثــر از منابــع زیســت محیطی بــاارزش 
ــٔه  ــن آب رودخان ــع تأمی ــن منب ــه مهم تری ــود ک ــه می ش ناحی
ــا و  ــن معیاره ــق تعیی ــن تحقی ــدف از ای ــت. ه ــده رود اس زاین
ــور  ــرزمین به منظ ــی س ــرای ارزیاب ــب ب ــای مناس محدودیت ه
گردشــگری، استانداردســازی، تعییــن اهمیــت معیارهــا و تهیــٔه 
مــدل بومــی گردشــگری طبعیــت اســت. درنهایــت، در ایــن 

ــردی  ــعٔه طبیعت گ ــر توس ــق از نظ ــن مناط ــق، پایدارتری تحقی
ــد. ــد ش ــن خواه ــجان تعیی ــز پالس ــٔه آب خی در زیرحوض

روش شناسی تحقیق
منطقٔه موردمطالعه

ایــن مطالعــه در زیرحوضــٔه آب خیــز پالســجان بــا 
وســعت 412999 هکتــار انجــام شــده اســت. حداقــل ارتفاع 
ــی  ــا اقلیم ــر ب ــترین آن 3960 مت ــر و بیش ــه 1900 مت منطق
 نیمه ســرد و مدیترانــه ای اســت و میانگیــن بلندمــدت دمــا بیــن 
ــه  ــرقی زیرحوض ــق ش ــا 12 در مناط ــگ ت ــٔه کوهرن 9 در منطق
در نوســان اســت. همچنیــن، آمــار بارندگــی به طــور متوســط 
ــدود  ــا ح ــگ ت ــٔه کوهرن ــر در منطق ــش از 1400 میلی مت از بی
اســت.  متفــاوت  چــادگان  شهرســتان  در  میلی متــر   324
به دلیــل  این کــه نواحــی مجــاور شهرســتان کوهرنــگ در 
ــٔه  ــای الل ــاارزش و زیب ــٔه ب ــتگاه گون ــه، زیس ــن زیرحوض ای
ــٔه  ــای الل ــی زیب ــی مل ــر طبیع ــود اث ــا وج ــت و ب ــون اس واژگ
ــه،  ــن زیرحوض ــدد در ای ــای متع ــارها و رود ه ــون، آبش واژگ
ــٔه  ــهر و منطق ــگ و فریدونش ــکی کوهرن ــت اس ــود دو پیس وج
ــه،  ــن منطق ــیس در ای ــن تازه تأس ــوس و تله کابی ــگری اف گردش
امــکان توســعٔه گردشــگری و درآمدزایــی در ایــن منطقــه 
ــردی  ــکاران، 1396(. طبیعت گ ــداری و هم ــود دارد )راه وج
یکــی از توانمندی هــای بالقــوه و بســیار مهــم در ایــن منطقــه 
اســت کــه می تــوان بــا بالفعــل کــردن ایــن توانمنــدی و 
ســهیم کــردن مــردم محلــی در منافــع آن از تخریــب محیــط 
زیســت بــا کاربری هــای ناســازگار بــا تــوان منطقــه و پیامــد آن 
بــرای ادامــٔه حیــات حوضــٔه آبــی گاوخونــی جلوگیــری کــرد. 
ــٔه  ــده رود و منطق ــٔه زاین ــای حوض ــٔه زیرحوضه ه ــکل 1 نقش ش

ــد. ــان می ده ــه را نش موردمطالع

)Rahdari et al., 2017( شکل ۱: محدودٔه مطالعه در غرب حوضٔه گاوخونی
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داده های مورداستفاده
ــا  ــردی، ب ــری طبیعت گ ــت کارب ــٔه قابلی ــٔه نقش ــرای تهی ب
اســتفاده از دیــدگاه 9 نفــر از اســتادان و خبــرگان کــه در بخــش 
ــگری  ــرکت های گردش ــد و ش ــته ان ــه داش ــگری مطالع گردش
داخلــی دارای تورهــای طبیعت گــردی و مــرور مطالعــات 
انجام شــدٔه مشــابه، معیارهــا و داده هــای موردنیــاز بــرای تهیــٔه 
ــده از  ــای تعیین ش ــٔه داده ه ــن و نقش ــردی تعیی ــدل طبیعت گ م
آرشــیو اطالعــات دانشــگاه صنعتــی اصفهــان تهیه شــد. نقشــٔه 
ــداری  ــات راه ــه از مطالع ــی منطق ــش اراض ــری و پوش کارب
انجــام  بــا  همچنیــن،  شــد.  تهیــه   )1396( همــکاران  و 
مطالعــات میدانــی، مناطــق طبیعــی موردتوجــه گردشــگران و 

ــز بررســی شــد.  ــن مناطــق نی ــات ای خصوصی

بازدید میدانی
موردتوجــه  مناطــق  میدانــی  بررســی  بــرای 
و  بازدیــد  منطقــه  گوناگــون  نواحــی  از  بازدیدکننــدگان، 
خصوصیــات مناطــق بــا تمرکــز بازدیدکننــده ثبــت شــد. 
ــتقرار  ــا اس ــی ب ــی و مال ــٔه زمان ــه بودج ــه ب ــا توج ــن، ب همچنی
بازدیدکننــدگان  بیــن  پرســش نامه   20 تعــداد  منطقــه،  در 
ــای  ــوص جذابیت ه ــا درخص ــای آن ه ــد و دیدگاه ه ــع ش توزی
ــگری  ــرای گردش ــا ب ــه آن ه ــی ک ــه و مناطق ــه منطق موردتوج

شــد. جمــع آوری  کرده انــد  انتخــاب 

تعیین جاذبه های گردشگری
جاذبه هــای گردشــگری منطقــه، بــا حضــور ســه آژانــس 
ــوز  ــا مج ــی و ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــد س ــر و موردتأیی معتب
ــوط  ــات مرب ــل، اطالع ــگری داخ ــای گردش ــدٔه توره برگزارکنن
ــی  ــدگان و مناطق ــتقبال بازدیدکنن ــذاب مورداس ــق ج ــه مناط ب
ــود  ــودن و کمب ــل در دســترس نب ــی، به دلی ــا وجــود زیبای کــه ب
ــود  ــده ب ــتقبال ش ــا اس ــر از آن ه ــگری، کمت ــات گردش امکان

ــد. ــن ش تعیی

استاندارد سازی داده ها
معیارهــای  استانداردســازی  و  هم مقیاســی  بــرای 
مورداســتفاده، ارزش هــای همــٔه  آن هــا در نرم افــزار16.03   
ــد  ــل ش ــا 1 تبدی ــر ت ــن صف ــازی بی ــه روش ف Idrisi Tigaب
ــع و  ــا مــرور مناب ــه در مــدل، ب ــه نقــش هــر الی ــا توجــه ب و، ب
نظــر کارشناســان، نــوع تابــع فــازی و حــدود موردنظــر بــرای 
ــن،  ــد. همچنی ــل ش ــازی تبدی ــورت ف ــد و به ص ــن ش آن تعیی
 1 و  صفــر  به صــورت  و  بولیــن  روش  بــه  محدودیت هــا 

ــدند.  ــتاندارد ش اس

ــتفاده  ــای مورداس ــای داده ه ــن وزن ه تعیی
و ترکیــب آن هــا

ــرای  ــتفاده ب ــای مورداس ــای داده ه ــن وزن ه ــرای تعیی ب
تهیــٔه مــدل طبیعت گــردی، از روش تحلیــل سلســله مراتبی 
و  معیارهــا  کــه  ترتیــب  ایــن  بــه  شــد.  اســتفاده   AHP
زیرمعیارهــا )براســاس شــکل 2(، بــا اســتفاده از پرســش نامه، 
ــات  ــا مطالع ــتادان ب ــر از اس ــط ۵ نف ــه دو توس ــورت دو ب به ص
قبلــی درخصــوص طبیعت گــردی، 7 نفــر از کارشناســان 
 3 مدیــران  اصفهــان،  اســتان  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
ــه  ــدگان از منطق ــر از بازدیدکنن ــگری و 25 نف ــرکت گردش ش
ــه  ــج مقایســه ها ب ــا وارد کــردن نتای ــا هــم مقایســه شــدند. ب ب
نرم افــزار Expert choice 11، ضمــن محاســبٔه وزن هــا، 
ــه  ــی ک ــه و، در صورت ــش نامه تهی ــر پرس ــازگاری ه ــب س ضری
ــردن  ــوع ک ــن مرج ــود، ضم ــر ب ــدار از 0/100 بزرگ ت ــن مق ای
مصاحبه شــونده  از  توضیحاتــی،  ارائــٔه  بــا  و  پرســش نامه 
درخواســت شــد در مقایســه های خــود تجدیدنظــر کنــد. 
ــتفاده از روش  ــا اس ــردی، ب ــدل طبیعت گ ــٔه م ــرای تهی ب
ــا  ــان ب ــده و هم زم ــای محاسبه ش ــا وزن ه ــا ب WLC، معیاره

ــدند.  ــب ش ــر ترکی ــا یکدیگ ــی ب ــال محدودیت های اعم
ــا،  ــراه محدودیت ه ــه هم ــی وزن دار ب ــب خط روش ترکی
براســاس رابطــٔه 1، انجــام شــد )ماهینــی و همــکاران، 1388؛ 
 Mokarram & Hojjati, 1395؛  همــکاران،  و  شــناور 

.)2017
رابطه 1:

ــاوی وزن  ــت،  مس ــاوی مطلوبی ــه، S مس ــن رابط در ای
هریــک از الیه هــا، i مســاوی ارزش فــازی عامــل، ∏ مســاوی 
ــت.  ــت اس ــن محدودی ــٔه بولی ــاوی الی ــرب و  مس ــت ض عالم
 طبقه بنــدی و 

ً
مــدل تهیه شــده براســاس جــدول 1 مجــددا

ــد.  ــه ش ــردی تهی ــت طبیعت گ ــٔه قابلی نقش

جدول ۱: حدود مناسب برای هر طبقٔه قابلیت اراضی 
)دانشگاه صنعتی اصفهان، 1394(

دامنٔه اعدادنام هر طبقٔه قابلیت اراضی

صفربدون قابلیت

صفر الی 0/2با قابلیت خیلی کم

0/2 الی 0/4با قابلیت کم

0/4 الی 0/6با قابلیت متوسط

0/6 الی 0/8با قابلیت زیاد

0/8 الی 1با قابلیت خیلی زیاد
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به دلیــل  طبیعت گــردی،  مــدل  طبقه بنــدی  از  پــس 
ــای بــا مســاحت  ــه، لکه ه ــج مطالع ــردن نتای ــردی ک کارب
ــبت  ــود نس ــاور خ ــر مج ــٔه بزرگت ــه لک ــار، ب ــر از دو هکت کمت

داده شــدند.

بحث و ارائٔه یافته های تحقیق
شــکل 2 ســاختار سلســله مراتبی تهیه شــده بــرای تهیــٔه 

مــدل ارزیابــی قابلیــت حفاظــت اراضــی را نشــان می دهــد. 

شکل 2: ساختار طراحی شدٔه سلسله مراتبی مدل ارزیابی قابلیت طبیعت گردی )مأخذ: نتایج تحقیق حاضر(

نشــان  تهیه شــده  سلســله مراتبی  ســاختار  بررســی 
تعــداد  طبیعت گــردی،  قابلیــت  ارزیابــی  در  می دهــد 
از تعــداد معیارهــا  معیارهــا و زیرمعیارهــای اکولوژیــک 
اســت.  بیشــتر  اقتصادی - اجتماعــی  زیرمعیارهــای  و 
ــت  ــی قابلی ــدل ارزیاب ــکاران )1398( در م ــی و هم سیروس
طبیعت گــردی، از بیــن 20 معیــار مورداســتفاده در ارزیابــی، 
از 3 معیــار بــا جنبه هــای اقتصــادی اســتفاده کردنــد. شــکل 
ــال 1396  ــه در س ــی منطق ــش اراض ــری و پوش ــٔه کارب 3 نقش
و جــدول 2 مســاحت هریــک از طبقــات کاربــری و پوشــش 
اراضــی را نشــان می دهــد. امانپــور و همــکاران )1392(، 

شهرســتان های  گردشــگری  اهمیــت  رتبه بنــدی  بــرای 
ــی،  ــی، طبیع ــٔه تاریخ ــتان، جاذب ــتان خوزس ــون در اس گوناگ
ــه  ــر منطق ــی ه ــق جنگ ــود مناط ــی و وج ــی و مذهب فرهنگ
را ارزیابــی کردنــد. جعفــری و همــکاران )1390(، بــرای 
ــارک ملــی گلســتان، از  ــوان گردشــگری پ ــی قابلیــت ت ارزیاب
ــن،  ــکل زمی ــه های ش ــد نقش ــی مانن ــع معیارهای ــرور مناب م
ــه  ــه از رودخان ــتاه ها، فاصل ــه از روس ــاده، فاصل ــه از ج فاصل
و وجــود حیــات وحــش اســتفاده و وزن معیارهــا را بــه روش 

ــد. ــن کردن AHP تعیی

شکل ۳: نقشٔه کاربری و پوشش اراضی زیرحوضٔه آب خیز پالسجان در سال 1394 
)راهداری و همکاران، 1396 و نتایج تحقیق حاضر(
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جدول ۲: مساحت طبقات کاربری و پوشش اراضی )هکتار( )ماخذ: نتایج تحقیق حاضر(

طبقه
کشاورزی 

آبی
کشاورزی 

دیم
مراتع 
متراکم

مراتع کم 
تراکم

جنگل و 
مرتع

مناطق 
مسکونی

معادنمنابع آب
مناطق 
برف گیر

جمع

58029256854884425608811102427026542136114۴۱۲۹۹۹مساحت

ــد، 324802  ــان می ده ــدول 2 نش ــه ج ــور ک همان ط
ــی  ــی طبیع ــامل اراض ــه ش ــد منطق ــادل 79 درص ــار مع هکت
ایــن  در  گردشــگری  مؤلفه هــای  مهم تریــن  کــه  اســت 

ــتند.  زیرحوضــه هس
ــوری، 1389؛  ــر و منص ــع )بهنیاف ــرور مناب ــاس م براس
جعفــری و همــکاران، 1390؛ حدادی نیــا و همــکاران، ۱۳۹۲؛ 
رفیعیــان و همــکاران، 1393؛ کرمــی  و همــکاران 1393؛ 
مســعودی و همکاران، 1395؛ سیروســی و همــکاران، 1398( 
ــرای  ــار ب ــار و 23 زیرمعی ــان، 6 معی ــر متخصص ــل نظ و تحلی
ــخص  ــق مش ــن تحقی ــردی در ای ــت طبیعت گ ــی قابلی ارزیاب
شــد. تحلیــل پرســش نامه های ارائه شــده بیــن گردشــگران 
ــش نامه ها،  ــد پرس ــه، در صددرص ــان داد ک ــان نش و متخصص
پالســجان،  رودخانه هــای  ماننــد  آب  پیکره هــای  وجــود 
ــای  ــایر رودخانه ه ــده رود و س ــد زاین ــٔه س ــده رود و دریاچ زاین
ــگری  ــدی گردش ــر کلی ــن عنص ــجان مهم تری ــٔه پالس زیرحوض
برف گیــر  و  کوهســتانی  مناطــق  ناحیــه هســتند.  ایــن  در 

ــای  ــر از جاذبه ه ــی دیگ ــی یک ــوب غرب ــی و جن ــی جنوب نواح
گردشــگری ایــن ناحیــه هســتند. به عــالوه، در مجــاورت 
شهرســتان کوهرنــگ، در ناحیــٔه جنــوب غربــی منطقــه، مناطق 
ــی و  ــرار دارد. سیروس ــون ق ــٔه واژگ ــذاب الل ــاه ج ــی گی رویش
ــگر در  ــذب گردش ــع آب در ج ــش مناب ــکاران )1398( نق هم
مناطــق طبیعــی را بســیار بــاارزش و پوشــش های گیاهــی 
منحصربه فــرد را از جاذبه هــای مهــم بــرای طبیعت گــردی 

بیــان کرده انــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت متفــاوت داده هــای مورداســتفاده، 
داده هــای بادامنــه و نــوع ارزش هــای متفــاوت اســتاندارد 
شــدند کــه جــدول 3 حــدود زیرمعیارهــا و توابــع مورداســتفاده 
ــد.  ــان می ده ــه را نش ــردی منطق ــت طبیعت گ ــدل قابلی در م
مصدقــی و همــکاران )2015(، راهداری و همــکاران )1396( 
ــود از  ــات خ ــز در مطالع ــکاران )1398( نی ــی و هم و سیروس
ــت  ــش  عدم قطعی ــل کاه ــازی به دلی ــازی ف روش استانداردس

ــد.  ــتفاده کرده ان ــا اس داده ه

جدول 3: حدود و توابع فازی مورداستفاده برای استاندارد سازی در ارزیابی قابلیت طبیعت گردی )بهنیافر و 
منصوری، 1389؛ جعفری و همکاران، 1390؛ حدادی نیا و همکاران، ۱۳۹۲؛ رفیعیان و همکاران، 1393؛ کرمی  و 

همکاران، 1393؛ مسعودی و همکاران، 1395؛ سیروسی و همکاران، 1398 و نتایج تحقیق حاضر(

تابع فازیمعیارردیف
حدود توابع فازی

abCd

--کاهندٔه Sشکلفاصله از دریاچٔه سد زاینده رود1
0<500

10

--کاهندٔه Sشکلفاصله از رودخانه های دائمی2
0<500

10

--کاهندٔه Sشکلفاصله از چشمه ها3
0500

10

--کاهندٔه Sشکلفاصله از آبشارها4
0500

10

تعریف شده توسط کاربرفاصله از جادٔه اصلی5
1003004000<5000

0110

--کاهندٔه Sشکلفاصله از مناطق برف گیر6
01000

10
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تابع فازیمعیارردیف
حدود توابع فازی

abCd

تعریف شده توسط کاربرفاصله از روستاها7
03000<4500

-
010

--کاهندٔه Sشکلفاصله از شهر ها )کیلومتر(8
>5<30

00

تعریف شده توسط کاربرفرسایش خاک9
خیلی زیادزیادمتوسطخیلی کم تا کم

10/70/40/1

تعریف شده توسط کاربرعمق خاک )سانتی متر(10
< 120805025

10/70/40

--کاهندٔه Sشکلشیب )درصد(11
>12<30

10

تعریف شده توسط کاربرجهت )آفتاب گیری(12
شمالیشرقیغربیجنوبی

10/70/40/1

13
زیستگاه های خشکی و آبی 

حیات وحش
کاهندٔه Sشکل

>100300<300
-

010

تعریف شده توسط کاربرفاصله از مناطق تحت حفاظت14
>100300<300

-
010

تعریف شده توسط کاربردرصد تاج پوشش گیاهی15
03060100

0/410/30

16
فاصله از مناطق رویشی گیاهان 

با ارزش زیبایی شناختی
کاهندٔه Sشکل

01000
--

10

17
فاصله از زیرساخت های 

گردشگری
کاهندٔه Sشکل

02000
--

10

کاهندٔه Sشکلفاصله از امام زاده ها18
0500

--
10

کاهندٔه Sشکلفاصله از مناطق تاریخی19
0500

--
10

تعریف شده توسط کاربربارندگی20
>5007009001400

0/7110/5

تعریف شده توسط کاربردما21
>81013<14

0/110/40/7

--کاهندٔه Sشکلسرعت وزش باد22
>515

10

افزایندٔه Sشکلتعداد ساعات آفتابی23
20003500

--
0/11
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را  طبیعت گــردی  مــدل  محدودیت هــای   4 جــدول 
می دهــد. نشــان 

 
جدول ۴: محدودیت های طبیعت گردی

 )ماهینی و همکاران، 1388؛ جوزی و همکاران، 1391؛ 
نتایج تحقیق حاضر(

فاصلهدودیتردیف

500 مترمعادن و صنایع1

500 مترشهرها2

ــذار  ــار تأثیرگ ــٔه معی ــاک به منزل ــز، خ ــق نی ــن تحقی در ای
ــعٔه  ــور توس ــت. به منظ ــده اس ــی ش ــی بررس ــر مهم و تأثیرپذی
ــه طبیعــت،  ــا کمتریــن خســارت ب فعالیت هــای گردشــگری ب
مناطــق بــا کمتریــن میــزان فرســایش بــا بیشــترین ارزش 
ــوده  ــری از آل ــن، به منظــور جلوگی اســتاندارد شــده اند. همچنی
شــدن منابــع آب، حــدود مطلــوب عمــق آب زیرزمینــی بیــن 
حداقــل 2 متــر تــا 50 متــر تعییــن شــد. قاســم زاده و همــکاران 
ــده در  ــی کنترل نش ــای تفرج ــد فعالیت ه ــان کردن )1399( بی
ــا خــاک حســاس باعــث افزایــش جــرم مخصــوص  مناطــق ب
کیفیــت  کاهــش  خــاک،  بیشــتر  فشــردگی  و  ظاهــری 

ــش  ــاک و افزای ــداری آب در خ ــی نگه ــاک، توانای ــی خ فیزیک
و  آخونــدی  همچنیــن،  می شــود.  خــاک  فرســایش پذیری 
بــرای بررســی مناطــق  همــکاران )1394( در مطالعــه ای 
مناســب گردشــگری کوهســتان بیــان کردنــد در ایــن مناطــق، 
براثــر فعالیت هــای طبیعت گــردی  در یــک بافــت خــاک 
ــری آن  ــدار نفوذپذی ــاک، مق ــدن خ ــده ش ــا کوبی ــب، ب نامناس
ــر  ــه تأثی ــٔه آب در منطق ــه در چرخ ــد ک ــدا می کن ــش پی کاه

ــت. ــد داش ــی خواه منف
بــا توجــه بــه اهمیــت متفــاوت معیارهــای مطالعــه، آن ها 
بــا کاربــرد روش AHP وزن دهــی شــدند. در بیــن مقایســه های 
دارای  پرســش نامه   7 گوناگــون،  افــراد  توســط  انجام شــده 
ضریــب ســازگاری بیــش از 0/1 بــود کــه پــس از عــودت 
و توضیــح مجــدد اصــالح شــدند. راهــداری و همــکاران 
پرســش نامه ها،  ســازگاری  ضریــب  بررســی  بــا   )1396(
نتایــج  درنهایــت  و  آن هــا  تکمیــل  دقــت  افزایــش  بــرای 
مطالعــه، پرســش نامه های دارای ضریــب ســازگاری بیــش 
ــا توضیــح  ــد و، ب ــه محاسبه شــوندگان برگشــت دادن از 0/1 را ب
بیشــتر، خواســتار تجدیدنظــر در تکمیــل آن هــا شــدند. آن هــا 
ــی از  ــه ها در روش AHP را یک ــت مقایس ــی دق ــکان بررس ام
مهم تریــن مزایــای ایــن روش وزن دهــی بیــان کردنــد. جــدول 

۵ وزن معیارهــای مورداســتفاده را نشــان می دهــد. 

جدول ۵: وزن معیارهای ارزیابی قابلیت طبیعت گردی )ماخذ: نتایج تحقیق حاضر(

یرمعیاروزنمعیارردیف وزنز

0/06اقلیم1

0/29دما

0/20تعداد روزهای آفتابی

0/31سرعت وزش باد

0/20بارندگی

0/08زیستگاه های طبیعی2

0/12شیب بیش از 60 درصد

0/44زیستگاه های خشکی

0/44زیستگاه های آبی

012حساسیت های طبیعت3

0/39مناطق با فرسایش شدید

0/30عمق خاک

0/20فرسایش

0/11تراکم گیاهی

0/26مناطق جذاب طبیعی5

0/20فاصله از دریاچه

0/19فاصله از رودخانه

0/15فاصله از آبشار

0/10مناطق برف گیر

0/19مناظر جذاب گیاهی

0/17درصد تاج پوشش گیاهی
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یرمعیاروزنمعیارردیف وزنز

6

0/27عوامل اقتصادی - اجتماعی

0/29زیرساخت های گردشگری

0/14مناطق تاریخی

0/07وجود امام زاده

0/1فاصله از شهر

0/14فاصله از روستا

0/26فاصله از جاده

0/21توپوگرافی
0/53شیب

0/47جهت

ــه  ــترین وزن ب ــد بیش ــان می ده ــدول 5 نش ــی ج بررس
عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی و زیرســاخت ها داده شــده 
ــده  ــش نامه های تکمیل ش ــل پرس ــه تحلی ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــت  ــان دهندٔه اهمی ــئله نش ــن مس ــا، ای ــط بازدیدکننده ه توس
زیرســاخت های موردنیــاز گردشــگری در منطقــه اســت. 
ــش از  ــان داد، در بی ــده نش ــش نامه های ارائه ش ــی پرس بررس
85 درصــد مــوارد، مصاحبه شــوندگان وجــود منطقــٔه جــذاب 
را بــرای حضــور و بازدیــد کافــی نمی دانســته اند و مــوارد 
ــز مهــم دانســته اند.  ــد راه دسترســی و امنیــت را نی دیگــر مانن
بــرای  دانــه کار )1388(، در مطالعــٔه خــود  محمــودی و 
ــترین  ــردگان، بیش ــٔه ل ــگری در منطق ــت گردش ــی قابلی ارزیاب
دسترســی  امــکان  و  آب  منابــع  از  فاصلــه  بــرای  را  وزن 

ــز، در  ــکاران )2011( نی ــش و هم ــد. زرک ــص داده ان تخصی
کیــد بــر اهمیــت جلوه هــای زیبــا و  مطالعــٔه خــود بــا تأ
خــاص طبیعــت بــرای توســعٔه گردشــگری، عوامــل اقتصــادی 
ــده  ــم و تعیین کنن ــردی مه ــی را در ارزش طبیعت گ و اجتماع

بیــان کرده انــد.
مــدل قابلیــت گردشــگری مــن طقــه بــا ترکیــب 
الیه هــای اطالعاتــی و بــه روش WLC تهیــه و، بــا طبقه بنــدی 
ــد  ــردی تولی ــت طبیعت گ ــٔه قابلی ــدول 1، نقش ــاس ج آن براس
شــد. شــکل  4 نقشــٔه قابلیــت طبیعت گــردی و جــدول 6 
مســاحت هریــک از طبقــات قابلیــت طبیعت گــردی اراضــی 

ــد. ــان می ده ــار نش ــب هکت ــه را برحس منطق

شکل ۴: نقشٔه قابلیت طبیعت گردی با مدل AHP-WLC )ماخذ: نتایج تحقیق حاضر(
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جدول ۶: مساحت هریک از طبقات قابلیت طبیعت گردی منطقه )هکتار( )ماخذ: نتایج تحقیق حاضر(

مساحت )هکتار(طبقه قابلیتردیف

2701منطقه با قابلیت خیلی زیاد طبیعت گردی 1

7101منطقه با قابلیت زیاد طبیعت گردی 2

17187منطقه با قابلیت متوسط طبیعت گردی 3

176539منطقه با قابلیت کم طبیعت گردی 4

203107منطقه با قابلیت خیلی کم طبیعت گردی 5

4364منطقه بدون قابلیت طبیعت گردی 6

412999جمع

ــت  ــا قابلی ــق ب ــد مناط ــان می ده ــکل  4 نش ــی ش بررس
طبیعت گــردی خیلــی زیــاد در ناحیــٔه دریاچــٔه ســد زاینــده رود، 
مناطــق قــرق بــا گونــٔه گیاهــی اللــٔه واژگــون، مناطــق مجــاور 
شهرســتان کوهرنــگ، مناطــق مجــاور دهســتان افــوس، اماکــن 
ــی  ــی و قربان ــد. ایلدرم ــرار دارن ــر ق ــق برف گی ــی و مناط زیارت
)1396( و سیروســی و همــکاران )1398( در مطالعــات خــود 
ــذب  ــی در ج ــش گیاه ــع آب و پوش ــود مناب ــت وج ــر اهمی ب
کیــد کرده انــد. بازدیدهــای  گردشــگر در محیط هــای طبیعــی تأ
میدانــی و نتایــج تحقیــق نشــان داد باالدســت ســد و رودخانــٔه 
زاینــده رود، به دلیــل مجــاورت بــا اراضــی کشــاورزی، چنــدان 
ــورت  ــا به ص ــت. ام ــه اس ــرار نگرفت ــگران ق ــه گردش موردتوج
لکــه ای نواحــی ای وجــود دارنــد کــه گردشــگران در آن مناطــق، 
ــب،  ــی مناس ــکان دسترس ــاده و ام ــا ج ــم ت ــٔه ک ــل فاصل به دلی
بــه طبیعت گــردی و اقامــت مشــغول می شــوند. بررســی 
ــت  ــه  موقعی ــه ب ــا توج ــد، ب ــان می ده ــده نش ــه های تهیه ش نقش
ــا قابلیــت طبیعت گــردی بســیار  راه هــای دسترســی، نواحــی ب
زیــاد و زیــاد در مجــاورت راه هــای دسترســی  قــرار گرفته انــد. 
یوونــو و همــکاران )2021( نیــز در مطالعــٔه خــود بــه اهمیــت 
ــی  ــذاب طبیع ــق ج ــه مناط ــی راه ب ــق نزدیک ــی از طری دسترس

ــد. ــد کرده ان کی ــی تأ ــع آب ــوص مناب به خص
ــا  ــق ب ــهم مناط ــد س ــان می ده ــدول 6 نش ــی ج بررس
قابلیــت خیلــی زیــاد بــه نســبت کل منطقــه کــم اســت، 
و  کارشناســان  دیدگاه هــای  و  میدانــی  بررســی های  امــا 
ــم  ــل ک ــی از عل ــه یک ــان داد ک ــه نش ــدگان از منطق بازدیدکنن
بــودن ایــن نواحــی نبــود زیرســاخت های طبیعت گــردی 
اســت کــه در کنتــرل انســان اســت. بنابرایــن، اســتقرار برخــی 
امکانــات ماننــد جــاده، ایســتگاه های پلیــس یــا مراکــز 
درمانــی اورژانــس، امــکان انتقــال ایــن نواحــی بــه طبقــات بــا 
ــا قابلیــت  قابلیــت زیــاد، متوســط و حتــی تــا طبقــٔه مناطــق ب

خیلــی زیــاد را فراهــم می کنــد. ایــن مســئله نشــان دهندٔه 
ــردی  ــری طبیعت گ ــاخت ها در کارب ــه زیرس ــه ب ــت توج اهمی
ــود  ــٔه خ ــز در مطالع ــکاران )1390( نی ــری و هم ــت. جعف اس
ــه وزن هــای بیشــتر جــاده و مناطــق  ــا توجــه ب ــد، ب ــان کردن بی
روســتایی، نواحــی مناســب گردشــگری بیشــتر در اطــراف  ایــن 

ــدند.  ــان داده ش ــق نش مناط
ــت و  ــده اس ــی ش ــه بوم ــن مطالع ــده در ای ــدل تهیه ش م
مبتنــی بــر شــرایط خــاص زیرحوضــه پالســجان اســت. بومــی 
ــا  ــازی معیاره ــمت استانداردس ــژه در قس ــا به وی ــودن مدل ه  ب
بســیار مهــم اســت. معیارهــا براســاس شــرایط خــاص منطقــه 
ــق  ــن تحقی ــوند. در ای ــتاندارد می ش ــری اس ــک کارب ــرای ی ب
نیــز، بــا در نظــر گرفتــن شــرایط زیرحوضــٔه آب خیز پالســجان، 
استانداردســازی معیارهــا بــرای کاربری هــای گوناگــون انجــام 

شــده اســت. 

نتیجه گیری
مــرور منابــع و دیدگاه هــای کارشناســان و خبــرگان 
بخــش گردشــگری نشــان داد، هرچنــد توســعٔه طبیعت گــردی 
ــه  ــه ب ــت، توج ــادی اس ــد اقتص ــرای رش ــم ب ــی مه ضرورت
ــگری  ــه گردش ــتیابی ب ــع آن دس ــت محیطی و به تب ــائل زیس مس
پایــدار، در تحقیــق حاضــر، به طــور ویــژه در استانداردســازی 
ــرای  ــه ب ــوری ک ــت. به ط ــده اس ــارز ش ــی ب ــای اطالعات الیه ه
مثــال مناطــق حســاس طبیعــی بــا فرســایش خــاک یــا شــیب 
زیــاد امتیــاز کمتــری در هنــگام استانداردســازی دریافــت 
کرده انــد. همچنیــن، براســاس مــدل تهیه شــده در ایــن مقالــه، 
مناطــق متعــددی در ایــن ناحیــه وجــود دارد کــه، هرچنــد در 
ــی و  ــذاب تاریخ ــق ج ــایر مناط ــا و س ــاورت رودخانه ه مج
ــد  ــاخت ها مانن ــودن از زیرس ــل دور ب ــتند، به دلی ــی هس طبیع
راه هــای دسترســی، کمتــر از آن هــا اســتقبال شــده و در طبقــات 
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بــا قابلیــت متوســط تــا زیــاد قــرار گرفته انــد کــه 
می تواننــد بــا توســعٔه زیرســاخت ها بــه باالتریــن ســطح 
قابلیــت دســت یابنــد و به منزلــٔه مراکــز جدیــد طبیعت گــردی 

ــوند. ــرح ش مط

منابع
آخونــدی، لیــال، دانــه کار، افشــین، ارجمنــدی، رضــا و شــعبانعلی 

فمــی، حســین )۱۳۹۴(. مکان یابــی پهنه هــای مناســب 

بــرای گردشــگری ورزشــی در کوهســتان )مطالعــۀ مــوردی: 

ــی،  ــت طبیع ــط زیس ــریٔه محی ــوس(. نش ــادۀ  کرج  - چال ج

.۳۴۴-۳۳۱  ،)۳(68

چندمعیــاره.  تصمیم گیــری   .)1397( محمدجــواد  اصغرپــور، 

ــران. ــگاه ته ــارات دانش ــاپ و انتش ــٔه چ ــران: مؤسس ته

امانپــور، ســعید، محمــدی، اصغــر و ناصــر، مریــم )۱۳۹۲(. 

ــاخص های  ــر ش ــتان از نظ ــتان های خوزس ــدی شهرس رتبه بن

ــای  ــدل TOPSIS. نگرش ه ــتفاده از م ــا اس ــگری ب گردش

ــانی، ۵)2(، 221-20۱. ــای انس ــو در جغرافی ن

اهمیــت   .)1396( محمــد  قربانــی،  و  علیرضــا  ایلدرمــی، 

اکوتوریســم منابــع آبــی در توســعٔه گردشــگری مناطــق 

و  اســتان همــدان(. آب  مــوردی:  کوهســتانی )مطالعــٔه 

.۱۵۰-۱۳۹  ،)۹(۴ پایــدار،  توســعٔه 

بهنیافــر، ابوالفضــل و منصــوری، محمدرضــا )۱۳۸۹(. پهنه بنــدی 

آمایشــی بــا رویکــرد ارزیابــی چندعاملــه و اســتفاده از 

 GIS ــط ــگری در محی ــعٔه گردش ــور توس ــدل AHP به منظ م

)مطالعــٔه مــوردی: حوضــٔه آبریــز گلمــکان(. مجلــٔه آمایــش 

ــط، 3)9(، ۱۸-۱. محی

جعفــری، ضحــی، میکاییلــی تبریــزی، علیرضــا، محمــدزاده، 

تــوان  ارزیابــی   .)۱۳۹۰( امیــد  عبــدی،  و  مرجــان 

اکوتوریســم پــارک ملــی گلســتان بــا اســتفاده از روش 

ــع  ــای مناب ــریٔه پژوهش ه ــاره و GIS. نش ــی چندمعی ارزیاب

.۳۶-۲۵  ،)6(۲ تجدیدشــونده، 

ارزیابــی   .)1397( حمــزه  احمــدی،  و  جــواد  جمال آبــادی، 

قابلیت هــای اکوتوریســتی زیرحوضــه آبریــز چــرداول در 

اســتان ایــالم. نشــریٔه فضــای گردشــگری، 8)29(، ۷۶-۵۹.

ــری، کاوه )۱۳۹۱(.  ــحر و آقامی ــان، س ــیدعلی، رضایی ــوزی، س ج

توان محيط زیســتی منطقٔه حفاظت شده ورجين  ارزیابــی 

روش  از  استفاده  با  گــردشگری  كاربری  استقرار  به منظور 

ــوژی  ــوم و تکنول ــٔه عل ــی. فصلنام ــی چندمعياره مکان ارزیاب

محیــط زیســت، 4)1(، 96-83.

ــدی  ــا )۱۳۹۶(. پهنه بن ــی، علیرض ــکیبا و صالح ــان، ش جهانگیری

بــا اســتفاده از  تــوان تفرجــی پــارک جنگلــی یاســوج 

نشــریٔه   .GIS در  چندمعیــاره  تصمیم  گیــری  روش هــای 

طبیعــی، 70)1(، ۵۱-37. زیســت  محیــط 

ــه کار، افشــین، عشــقی، کــورش، درویــش  ــا، ســمیه، دان حدادی نی

صفــت، علــی اصغــر و کابلــی، محمدهــادی )۱۳۹۲(. 

پهنه بنــدی گردشــگری متکــی بــه طبیعــت مبتنــی بــر 

شهرســتان  مــوردی  مطالعــۀ  محیط زیســتی:  معیارهــای 

خاتــم، اســتان یــزد. نشــریٔه محیــط زیســت طبیعــی، 

.300-285  ،)3(66

راضیــه  مصدقــی،  و  بیت اللــه  محمــودی،  افشــین،  دانــه کار، 

)1385(. تدویــن ضوابــط طراحــی و توســعه فعالیــت هــای 

گردشــگری طبیعــی در لکه هــا، گــزارش دوم، تدویــن و 

ــم و  ــایت اکوتوریس ــعه س ــط توس ــا و ضواب ــی معیاره معرف

ــی. ــش نهای ــگری، ویرای ــی گردش ــند مل ــات س ــش. مطالع پای

راهــداری، وحیــد، ســفیانیان، علیرضــا، پورمنافــی، ســعید و 

تأثیــر  بررســی   .)1396( ححمیــد  محمــدی،  قیومــی 

ســطوح ریســک و جبــران بــر روی نتایــج ارزیابــی قابلیــت 

ــة  ــر حوض ــوردی: زی ــٔه م ــازی )مطالع ــط ف ــی در محی اراض

طبیعــی، 70)4(،  زیســت  نشــریٔه محیــط  پالســجان(. 

.855 -843

امیــد، میرراضــی، ســید علی اکبــر، عبدالعلی پــور،  رفیعیــان، 

نجیبــه و گالبــی، الهــام )۱۳۹۳(. انتخاب مناطق مستعد 

روش   بـه  کیامکــی  وحش  حيات  پناهگاه  طبيعتگردی 

ــنجش از دور  ــرد س ــریٔه کارب ــری چندمعياره. نش تصمیم گی

GIS در منابــع طبیعــی، ۵)4(، 108-95. و 

ــول  ــی، عبدالرس ــی و ماهین ــمتی، غالمعل ــد، حش ــی، حمی سیروس

)1398(. ارزیابــی قابلیــت طبیعتگــردی مراتــع بــا اســتفاده 

از مــدل ارزیابــی چندمعیــارٔه مبتنــی بــر منطــق فــازی 

منطقــٔه  حفاظت شــده  مراتــع  مطالعــه:  مــورد  )منطقــٔه 
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