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 چکیده

 یابین و ارزیزم ریزیبرنامه، ینه توسعه گردشگریبه یبه الگو یابیو دست ینامطلوب گردشگر یامدهایز از پیالزمه گر

های مناسب اکوتوریسم در مسیر گردشگری پهنه یابیمکانشناسایی و  هدف بااست. پژوهش حاضر  شناسیبومتوان 

چنین میدانی و هم، ایتحلیلی، مطالعات کتابخانه -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی شد.  قشالق سنندج انجام

های سطوح شامل نقشه نیاز موردهای اطالعاتی به همین منظور الیهبود.  GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

متغیرها با شدند.  بع آبی تهیه، مخاطرات طبیعی، کاربری اراضی و مناارتفاعی، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی

فضایی در  گرهاییلتحل. سپس با استفاده از شدند گذاریارزش بر اساس نظر متخصصین و AHPاستفاده از مدل

با استفاده  GISدر محیط  هانقشهمرجع تهیه و ضمن همپوشانی این  هاینقشهاز  موردنظر هایخروجی GISمحیط 

و  مطلوبیت محاسبه هنتایج در پنج طبق آمد. دستبهفضایی گردشگری  بندیپهنه جمع جبری، خروجی نهایی از عملگر

صورت از منطقه قابلیت توسعه به 2۰%مناسب قابلیت توسعه گردشگری و حدود درصد از منطقه  2۰داد که حدود نشان

. دادرا نشانمنطقه هم ممنوع بودن توسعه گردشگری  33%را دارا است. حدود  شناسیبوممتوسط با رعایت جوانب 

های اقتصادی های مناسب و بهینه در چارچوب طرحعنوان شاخصی جهت توسعه کاربریتوان بهنتایج این تحقیق را می

 .داد قرار استفادهمورد  ،در منطقه

 

 .گردشگری ؛سیستم اطالعات جغرافیایی ؛مراتبی سلسله ؛بندیپهنه های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1
ع جهان یصنا ینترموفقف یکه امروزه در رد یگردشگر

 گردییعتطب ینهزم درگسترده  یکردی، روشودیممحسوب 

و سودآور است که در  مخرب فعالیتی غیر گردییعتطبدارد. 

مورد  توسعهدرحال یدر کشورها خصوصبهر یاخ دههدو 

 یزیربرنامه. Fennel 1999)) است قرارگرفته استقبال

 یبرا یابزار عنوانبه تنهانه ین نوع گردشگریدر ا یتفرج

، شودیم یتلق یمردم بوم یو اقتصاد یسطوح اجتماع یارتقا

 کارراه یکعنوان بهرج تف ،یحفاظت یبلکه به علت کارکردها

 ینهزم، یعیمنابع طب یهاعرصهدر  شدهتجربه یتیریمد

 .Laurance et al) کندیما یز مهیرا ن هاآن یایپوحفاظت 

سبز کالن بر  یفضا عنوانبه یشهر یپارک جنگل (.2005

و با  گذاردیمر مثبت یشهرها تأث محیطییستز هاییژگیو

در ساختار  تواندیم یتفرجو  یحیتفر یازهایبه ن ییپاسخگو

 داشته باشد یر مهمیتأث یشهر یرسانخدماتو 

(2008 Tekeykhah.) یل سلسله مراتبیند تحلیفرآ(AHP1 )

( MCDM2اره )یچند مع گیرییمتصمفنون  ترینمهماز  یکی

معیارهای که  یطیدر شرا گیریبرای تصمیماست که 

را با مشکل مواجه  هاینهگزن یمتضاد، انتخاب ب گیریتصمیم

 (.Zebardast 2002) گیردیمقرار  مورداستفاده، کندیم

و  یابیمکانجهت  یاریبس یایمزا یدارا AHPبا  GIS قیتلف

 هایتفعال، انواع یسات انسانیجهت استقرار تأس یبندپهنهز ین

ق آن یاز طر یخوببهاست و  محیطیهای زیستارزیابیو 

استقرار انواع  منظوربه مناطق مناسب و نامناسب را توانیم

، یعی، منابع طبیکشاورز هایینهزمدر  هایتفعال

ن که یش سرزمی، آمایت اراضی، سنجش قابلزیستمحیط

 Faraji) کاربردهستند، به  ییو فضا یبعد مکان یدارا

 گیریهای تصمیمروشق یتلف هاییتمزو  هاییتوانا (.2006

شده مختلفی نشان داده قاتیدر تحق GISاره و یچندمع

   ;BabaieKafaky et al. 2009).  (Janke 2010است

                                                 
1Analytical Hierarchy Process 
2Multiple Criteria Decision Making 

اره یچندمع هایاساس روش تریتفرجت یقابل یابیارز هیندرزم

 ی در موردبه مطالعات توانیم GISو AHP  قیبا تلف

گول چوک  یعیدر پارک طبو  اوگاندا،  یمل یهاپارک

Laurance et al. (2005) ه اشاره کرد.یترک Kumari 

الت یا یل سلسله مراتبیند تحلیبه کمک روش فرآ (2010)

. دادند ارزیابی قرارمورد  گردییعتازنظر طبم هند را یکیس

در  گردیطبیعتدر ارتباط با  یز مطالعات مختلفیران نیدر ا

 هایروشبه روش مخدوم و  یجنگلی هاپارکو  هاجنگل

از  کهگریزه -پارک جنگلی قشالق . است شده انجامگر ید

 باشدیمدر شهرستان سنندج  یگردشگر هایترین مکانمهم

از شهرستان سنندج و  یادیگردشگران ز یرایهمواره پذ

ند یفرآ روشن مطالعه با استفاده از ی. در اباشدیماستان 

 ییایاطالعات جغراف و سامانه (AHP) یل سلسله مراتبیتحل

(GISبه ارز )ن منطقه پرداخته شد. یا یت تفرجیقابل یابی

کار به هاییهالاز  یبعض یبندطبقهن منظور، جهت یا یبرا

)که بر اساس نظرات گردشگران  یابین ارزیدر ا شدهگرفته

 د.شاستفاده  AHPشدند( از  یدهرتبه

 هامواد و روش -2
 شمالی و  عرض 35 ′18 °در  گریزه–پارک جنگلی قشالق 

مساحت کل منطقه  .است قرارگرفتهطول شرقی  °47 ′3۰

در این مطالعه برای ارزیابی  باشد.می ha  7157٫822برابر

از  یگردعتیطبتعیین قابلیت  منظورمطالعه به موردمنطقه 

. در فرآیند استفاده شدآیند تحلیل سلسله مراتبی روش فر

با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پس از  قابلیت سنجی

، ارزیابی هاآنو تعیین ضرایب اهمیت  الزم معیارهایتعیین 

 ترمعیار مطلوب، معیارهاشایستگی هر یک از  بر اساس

 ،مراتب سلسلهساختن سه مرحله، . این فرآیند شدانتخاب 

تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها با استفاده از 

ترجیحی کارشناسان و با روش مقایسه دوتایی و  قضاوت

 افزارب مقایسه دوتایی در نرمتعیین وزن نهایی معیارها در قال

ChoiceExpert ی معیارها ترینمهمدر اولین قدم  .شد انجام

ی منطقه برای اکوتوریسم شناسبوممؤثر در ارزیابی پتانسیل 

ته در گرفبرای این منظور از مطالعات صورت .مشخص شدند

سپس کارشناسان استفاده شد.  نظراتو  رابطه با اکوتوریسم
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منظور ابتدا  نیبد .شدندجغرافیایی تبدیل  یهاهیالمعیارها به 

، منابع آب ی، کاربری اراضی، توپوگرافیاهیپوشش گ هاییهال

استان  یعیطب کل منابع ادارهاز مطالعه  مورد منطقه

شدند و  یرقوم GISط یدر مح هایهالن یه شد. ایکردستان ته

ب، جهت یش هاییهال انجام شد. هاآن یرواصالحات الزم بر 

 فاصلهو  1:25۰۰۰اس یبا مق یتوپوگراف نقشهو ارتفاع از 

الیه مخاطرات طبیعی . شد استخراج  یمتر 1۰زان یخطوط م

 یهادادهاز نقشه شیب تهیه و الیه اقلیم با توجه به 

ناسی استان کردستان و با از اداره کل هواش شده یآورجمع

ر مرحله بعد وزن د. استفاده از روش دومارتن تهیه شد

از معیارها محاسبه شد. در تعیین ضریب اهمیت  هرکدام

، هاترین آنمعمولزیادی وجود دارد که  یهاروشمعیارها 

است و  شدهارائهتوسط ساعتی  است کهروش مقایسه دوتایی 

 AHP درروشمعیارها  یوزن دهروشی مناسب در  عنوانبه

اساس  ر این روش ابتدا برد(. Saaty 1980) است شدهمعرفی

که فرآیندی جهت دستیابی به همگرایی  Delphi کتکنی

در ابعاد  نظرصاحبذهنی میان متخصصین و کارشناسان 

در  شد.بین کارشناسان توزیع  ییهاپرسشنامه، استمختلف 

یحی خود را در ترج قضاوت، کارشناسان هاپرسشنامهاین 

مورد میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارها بیان 

 نیترمتداولسپس به روش میانگین هندسی که  .نمودند

از  هرکداماست، وزن   AHPدرروششیوه محاسبه وزن 

 یهاپرسشنامهاز  کدام هرو زیرمعیارها در  معیارها

 یهاهیالپس از تهیه  تینها درمتخصصین محاسبه شد. 

با استفاده از روش فرآیند  هاهیالموردنیاز و محاسبه وزن 

 هاهیالبا  GIS در محیط هاوزن مراتبی اینتحلیل سلسله 

منطقه در پنج طبقه  گردشگرینقشه پتانسیل . ترکیب شدند

 .تهیه شد
 

 و بحث هایافته-3
 مخاطرات، ارتفاع، بیش هایبندی الیهطبقهه و یپس از ته

با طبیعی، کاربری اراضی، منابع آبی، پوشش گیاهی و اقلیم 

از  هرکدامکارشناسان، وزن  یحیاستفاده از قضاوت ترج

صورت گرفته محاسبه شد.  هایسازگاری قضاوتو نرخ  هایهال

ن وزن را به خود یشتریکاربری اراضی ب یهال تینها در

 (.1 ن وزن را داشت )جدولیکمتر الیه ارتفاعاختصاص داد و 

شده در این مطالعه معیارها و زیر معیارهای به کار گرفته -1جدول 

 هاضرایب اهمیت هر یک از آن
Table 1 The criteria and sub criteria used in this study 

and the importance of each of them 

 وزن نهایی و وزنشان یرمعیارهاز معیارها و وزنشان هدف

ت 
بلی

 قا
ی

یاب
رز

ا
ی

رج
تف

 

 شکل زمین

 

 0.13 شیب

 0.05 ارتفاع

 0.05 جهت

 0.04 - مخاطرات محیطی

 0.05 - پوشش گیاهی

 0.48 - کاربری اراضی

 0.12 - منابع آب

 0.1 - اقلیم

 نگارندگان مأخذ:

  بندیپهنهو تهیه نقشه نهایی  هاهیالهمپوشانی  -3-1

منابع  هاینقشهو تلفیق  یگذارهم یرودر این مرحله با 

 بندیپهنهنقشه GIS از مدل خطی در محیط  آمدهدستبه

عامل اقلیم  اینکهاست که با توجه به  ذکرشایاند. شحاصل 

-همروییند آی ناپایدار بوده در فرشناسبوممنابع  عنوانبه

بنابراین برای دخالت دادن تأثیر عامل  .شودنمیوارد  گذاری

شکل  ت آن وارد شد. بر اساساطالعا بندیپهنهمذکور در 

 5برای توسعه گردشگری در  موردمطالعهمنطقه  کل (1)

 ha4۰4364618٫5  از این مناطق .دش بندیاولویتطبقه 

بیشترین ارزش را به خود اختصاص داد و جهت توسعه 

( اولویت بندی 2جدول ) .گردشگری در اولویت اول قرار دارد

معیارها و زیر معیارها پس شناسایی دهد. مناطق را نشان می

 یل سلسله مراتبیند تحلیق روش فرآیبا استفاده از تلف

(AHP با )ییایاطالعات جغراف سامانه (GIS )ت یقابل نقشه

 دست آمد.مطالعه به موردپارک  یتفرج
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 اولویت مناطق جهت توسعه گردشگری نهایی -2جدول 
Table 2 Priority areas for the development of tourism 

 (%مساحت ) (ha)مساحت  میزان مطلوبیت ولویتا

1 

 مطلوبیت خیلی

 خوب
404364618.5 7 

 13 659071383.3 مطلوبیت خوب 2

 464400842.4 مطلوبیت متوسط 3

 
20 

 27 628846557.4 مطلوبیت ضعیف 4

 33 477271050.5 نامطلوب 5

 

 

 نقشه مطلوبیت گردشگری منطقه موردمطالعه -1شکل 

Fig. 1 The tourism utility map of the study area 

 

ن یمؤثر در ا یارهایرمعیارها و زیکه ابتدا مع صورتن یبه ا

 یرمعیارهازو  یارهامعن یشدند. سپس ا ییشناسا یابیارز

 یهالنشان داد که  هایهالی دهوزنیجه نتشدند که  یدهوزن

 بعد از ین وزن را به خود اختصاص داد.شتریکاربری اراضی ب

ب است و یه شیکارشناسان ال ازنظره ین ناحیعامل، در ا این

دارد.  یت تفرجیرا در قابل یار مهمیب منطقه نقش بسیش

قرار دارد  15%از  تریینپاتفرج در طبقات  یب براین شیبهتر

 یت تفرجیقابل نییدر تععامل  ترینمهمو در مدل مخدوم 

طالعات در م ،عامل شیب  (Makhdom 2011).باشدیم

 (..Kumari et al. 2010است ) شدهبررسی  یادیز

 

 گیرییجهنت-4
در این بررسی نیز با سامانة اطالعات جغرافیایی و الگوی 

های دارای فرایند تحلیلی سلسله مراتبی، کوشش شد تا پهنه

 .ترین شرایط برای توسعة اکوتوریسم شناسایی شوندمطلوب

 اشد:بیماز این تحقیق به شرح زیر  آمدهدستبهنتایج اصلی 

 ha   شد کهمشخص مطلوبیت گردشگری  بر اساس نقشه -1

 یاربس طبقة درمنطقه  یهانیزم از 4۰4364618.5

 مناسب درطبقة هاپهنه یناز ا ha659۰71383  و خوب

 از مساحت ha1۰63436۰۰2 مجموع در و دادند قرار

 مناسب طیشرا منطقه نیا هاییناز زم 2۰% یعنی منطقه

 دارند. یگردشگر توسعة یبرا

کاربری اراضی  یهالنشان داد که  هایهالی دهوزنیجه نت -2

نقش را در توسعه و ارتفاع کمترین  ن وزنیشتریب

 گردشگری منطقه دارند. 

کارشناسان  یاتنظر ازت را دارد که ین قابلیا AHPروش  -3

 یرپذانعطافن، ی. عالوه بر اشوداستفاده  یابیارز ندیدر فرآ
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Abstract 

The unavoidable requirement to avoid the undesirable consequences of tourism and to achieve 

optimal pattern of tourism development is land planning and ecological capability assessment. 

The purpose of this study was to identify and locate the appropriate ecotourism zones on the 

route of the Gheshlagh tourism in Sanandaj, Kurdistan, Iran. The research method was 

descriptive-analytic, library and field studies, as well as the use of GIS geographic information 

system. For this purpose, required layers of information including altitude, gradient, slope, 

vegetation and water resources were prepared. In the next step, variables were evaluated using 

the AHP model and experts’ opnion. Then, using spatial analyzers in the GIS environment, the 

outputs were derived from the reference maps, and the overlay of these maps in the GIS 

environment using the algebraic aggregation operator was the final output of the tourism spatial 

zonation.The results were calculated in five classes of utility and showed that about 20% of the 

region is suitable for development of tourism and about 20% of the region has the ability to 

develop moderately with ecological aspects. About 33% of the total area showed prohibited 

tourism development. The results of this research can be used as an indicator for the 

development of appropriate and optimal applications within the framework of economic projects 

in the region. 
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