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قربان نیا خیبری ،و ،.ه .لیاقتی ،م.م .میر سنجری و م .آرمین .1398 .کاربرد فرآیند تحليل شبکهای و منطق فازي ()ANP-FUZZY

در شناسايي منطقههای توسعه گردشگري طبيعت در شهرستان دنا .فصلنامه علوم محیطی.29-44 :)3(17 .
سابقه و هدف:گردشگري طبيعت (اکوتوريسم) نوعي از گردشگري است که بر جاذبههاي طبيعي تأکيد دارد و ويژگي محوري آن ،ارتباط با
طبيعت و وابستگي به مفهوم توسعه پايدار ،ايجاد موقعيت هاي آموزش ،بوم شناسی و قدرشناسي نسبت به مادر زمين است .با توجه به مفهوم توسعه
گردشگري طبيعت پايدار ،ارزیابی توان اکولوژیک و شناسایی ظرفیت های طبیعی هر منطقه به همراه برنامه ریزی صحیح می تواند منجر به بهره
برداری پایدار و مستمر از عرصه های طبیعی و در عین حال رفع محروميت ،ايجاد اشتغال و کسب درآمد شود .شهرستان دنا در شمال استان کهگيلويه
و بويراحمد با مساحتي بالغ بر  1577کيلومتر مربع به دليل برخورداري از پديده هاي نادر و ارزشمند طبيعي از قابليت و پتانسيل بااليي در زمينه
گردشگري طبيعي برخوردار است که ميتواند بعنوان چشم اندازي زيبا در همه فصل های سال پذيراي گردشگران و دوست داران طبيعت قرار گيرد.
مواد و روش ها :روش هاي تصمیم گيري چند معياره ( )MCDMاين امكان را فراهم می آورد كه معيارهاي گوناگون بطور همزمان در تعيين
بهترين گزينه و مناسب ترين شرايط به كار گرفته شوند .فرآيند تحليل شبکه ای ( )ANPيکي از روش هاي تصمیم گیری چند معياره با ساختار
غيرخطي و روابط دو سويه است .در اين مطالعه پس از بررسي روابط بين سنجه هاي مختلف توسعه گردشگري طبيعت و تعيين وزن نسبي
آن ها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه ای ،اقدام به شناسايي منطقه های پتانسيل توسعه اکوتوريسم با استفاده از روش ترکيب خطي وزن دار
( )WLCشد .اغلب همراه با روش  ،WLCتئوري مجموعه های فازي بمنظور استاندارد کردن سنجه ها به کار می رود.
نتایج و بحث :بر اساس ساختار مدل تصمیم گیری فرآيند تحليل شبکه ای ،سنجه حساسيت به وقوع زمين لغزش با وزن نسبي  0/3و جهت
جغرافيايي با وزن نسبي  0/014به ترتيب بيشترين و کمترين اهميت را در مورد شناسايي منطقه های پتانسيل توسعه گردشگري طبيعت
در منطقه مورد مطالعه داشته اند .بر اساس استخراج وزن نسبي  17شاخص گردشگري طبيعت و تلفيق آن ها به روش ترکيب خطي وزن
دار ،بيشترين مساحت کالس هاي گردشگري طبيعت به ترتيب به کالس شايستگي تا حدي مناسب ( ،)S2نسبتاً مناسب ( ،)S3کام ً
ال مناسب
( )S4و نامناسب ( )S1اختصاص يافته است.
نتیجهگیری :در بیشتر تصمیم گیری ها مديران به جاي يك سنجه ،خواستار بهينه كردن چندين سنجه هستند .بديهي است که اين
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سنجه ها بدليل داشتن مقياس هاي مختلف با هم قابل مقايسه نبوده و حتي در برخي مسئله ها با يكديگر متضاد می باشند به طوري
که افزايش يك سنجه سبب كاهش سنجه ديگر می شود .بنابراين در تصمیم گیری با معيارهاي چندگانه بطور معمول مدیران به دنبال
گزينه ای هستند كه بيشترين مزيت را براي همه معيارها بیان كند .در روش وزن دهي  ،AHPوابستگي معيارها ،سنجه ها و گزينه ها
بصورت خطي و از پايين به باال يا باال به پايين است .در این مطالعه مشخص شد که وابستگي سنجه های مؤثر بر توسعه گردشگری
طبیعت دو طرفه و تشکيل يک شبکه يا سيستم غير خطي (سيستم بازخور) را می دهد که در اين صورت براي محاسبه وزن عنصرها بايد
از تئوري شبکه ها استفاده کرد .همانند دیگر تحقیق های گذشته نتایج این تحقیق نیز نشان داد که استفاده همزمان از منطق فازی و
روش  ANPدر تعیین ارجحیت و وزن معیارها نسبت به یکدیگر شرایط منطقی تر و انعطاف پذیرتری را برای ارزیابی به روش  WLCفراهم
می کند .مقایسه نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات نشان داد که سنجه های اثرگذار بر توسعه اکوتوریسم در منطقه های مختلف متفاوتند.
واژههای کلیدی :گردشگري طبيعت ،فرآيند تحليل شبکه ای ،منطق فازي ،سنجه ،شهرستان دنا.

مقدمه

درآمد از راههاي مختلف اقدام شود .ارزيابي توان محيط زيستي
1

گردشگري طبيعت

فرآيندي براي تنظيم رابطه انسان با طبيعت و از بين بردن

(اکوتوريسم) نوعي از

تعارض بين کاربريهاي ممکن براي رسيدن به توسعه پايدار

گردشگري است که بر جاذبههاي طبيعي تأکيد دارد

تلقي میشود .بديهي است ايجاد هماهنگي بين رابطه انسان

( )Weaver, 2008و ويژگي محوري آن ،ارتباط با طبيعت

و طبيعت و بين انواع کاربريهاي ممکن نياز به شناخت توان

و وابستگي به مفهوم توسعه پايدار ،ايجاد موقعيتهاي

اکولوژيک طبيعت و ارزيابي آنها دارد تا بتوان ضمن تعيين

آموزش ،بومشناسی و قدرشناسي نسبت به مادر زمين است

انواع کاربريهاي مناسب ،مطلوبترين آنها را در نظر گرفت

( .)Banerjee et al., 2002توسعه پايدار از طريق توسعه

(  .)Madjoonian, 2001تصمیمگیری و برنامه ريزي در توسعه

گردشگري و بويژه اکوتوريسم در حالي که میتواند روند تخريب

صنعت گردشگري طبيعت بدليل روابط دروني با پديدههاي

محيط زيست و منبعهای طبيعي را کندتر و يا برطرف نمايد،

مختلف از جمله مردم محلي ،ذينفعان ،فرهنگ محلي و محيط

ابعاد حفاظتي را نيز با توجه به هماهنگي بين حفاظت و انواع

طبيعي به میزان زيادي پيچيده است .روشهاي تصمیم

گردشگري ملحوظ نموده و در عين حال سبب ايجاد اشتغال

2

گيري چند معياره ( )MCDMاین امكان را فراهم میآورد

و فعاليتهاي خدماتي و افزايش درآمد گردد .تجربيات دیگر

كه معيارهاي گوناگون بطور همزمان در تعيين بهترين گزينه و

منطقههای جهان نيز نشان داده است که توسعه گردشگري در

مناسبترين شرايط به كار گرفته شوند .فرآيند تحليل شبکهای

هر منطقه موجب رشد و پيشرفت اقتصادي -اجتماعي آن ناحيه

3

گرديده است ،بدين منظور گسترش صنعت گردشگري بعنوان

يکي از روشهاي تصميمگيري چند معياره است که شکل
4

صنعتي فرابخش که با حوزههاي مختلف نظير اقتصاد ،کشاورزي،

کلي فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPاست.

فرهنگ ،محيط زيست و خدمات در تعامل است ،ميتواند

يک تکنيک معروف است که مسئلههای تصمیمگیری را به

بعنوان يکي از ابزارهاي اصلي توسعه مورد توجه قرار گيرد.

چندين سطح میشکند بطوري که آنها يک سلسله مراتب

شهرستان دنا بدليل برخورداري از پديدههاي نادر و ارزشمند

با روابط يک سويه (يک جهته) را بين سطحها شکل میدهند

طبيعي از قابليت و پتانسيل بااليي در زمينههاي مختلف

( )Aragonés-Beltrán et al., 20110ولی  ANPيک ساختار

برخوردار است که بعنوان چشماندازي زيبا در تمام فصلهای

غير خطي با روابط دو سويه است .بنابراين نوآوري اصلي ،ANP

سال میتواند پذيراي گردشگران و دوست داران طبيعت قرار

ساختار شبکهای آن است که پژوهشگر را قادر میسازد روابط

بگيرد .بنابراين با توجه به محروميت روستاهاي شهرستان دنا و

بين عناصر (مؤلفهها) قرار گرفته در خوشههاي مختلف و

درصد باالي بيکاري در اين منطقه ،الزم است با استفاده از همه

وابستگي بين عنصرها را در همان خوشه را مورد بررسي قرار دهد

امکانات و قابليتها برای رفع محروميت ،ايجاد اشتغال و کسب

(.)Nekhay et al., 2009; Tseng, 2009
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قربان نیا خیبری و همکاران

) Aliani et al. (2016در مطالعهای به ارزیابی توان سرزمین

به شهرستان بويراحمد محدود میشود .اقليم شهرستان دنا

برای شناسایی منطقههای مناسب توسعه گردشگری با استفاده

تحت تأثير کوهستان دنا ،سردسيري است و قسمتي از پائيز و

از فرآیند تحلیل شبکهای پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان

سرتاسر زمستان از برف پوشيدهاست و همين امر موجب پرآبي

داد که معیارهای اکولوژیکی در مجموع  0/64از وزن نهایی را
به خود اختصاص داده و این نشانه دخالت بیشتر معیارهای
اکولوژیکی در ایجاد قابلیت برای اکوتوریسم میباشد .همچنین
از کل سطح عرصه  75/2درصد دارای توان برای توسعة
اکوتوریسم و  24/8درصد از سطح منطقه بدون توان میباشد.
از منطقههای با قابلیت قابل قبول از نظر کاربری اکوتوریسم،
حدود  30/32درصد از سطح منطقه دارای توان زیاد میباشد.
) Yang and Tzeng (2011برای حل مسئلههای وابستگی و
بازخورد متناسب با دنیای واقعی از  ANPبرای غلبه بر وابستگی
درونی و بازخورد بین معیارها و گزینهها در روشهای تصمیم
گیری چند معیاره استفاده کردند .در اين مطالعه پس از بررسي
روابط بين سنجههاي مختلف توسعه گردشگري طبيعت و
تعيين وزن نسبي آنها با استفاده از فرآيند تحليل شبکهای،
اقدام به شناسايي منطقههای پتانسيل توسعه اکوتوريسم
با استفاده از روش ترکيب خطي وزن دار ( 5)WLCمیشود.
اغلب همراه با روش  ،WLCتئوري سريهاي فازي 6به منظور
استاندارد کردن معيارها به کار میرود .در واقع ترکيب اليههاي
مختلف نيازمند وجود تناسب در مقياسها است .در منطق
فازي مسأله قطعيت موجود در منطق بولين 7وجود ندارد و
هر اليه در مقياسي بين صفر و  255درجه بندي میشود .در
اين مقياسها اعداد بزرگتر مطلوبيت بيشتري خواهند داشت
يعني عدد  255از باالترين مطلوبيت و عدد صفر مطلوبيت
ندارد و طيفي از رنگها بين اين دو عدد قرار میگيرند
(.)Malczewski, 2009

منطقه میشود .شهر سي -سخت مرکز شهرستان دنا به سبب
موقعيت جغرافيايي و قرارگيري در دامنه کوه دنا داراي هواي
مطبوع و خوشايند ،آب سالم و فراوان است .کمترین دماي
مطلق  -27و بیشترین آن  49درجه سانتي گراد ،بارندگي از
 600تا  1200ميلي متر در سال و ارتفاع از  1320تا 4400
متر از سطح دريا متغير است .در شکل  1موقعيت جغرافيايي
شهرستان دنا در استان کهگيلويه و بويراحمد و کشور ایران
نشان داده شده است .در شهرستان دنا دو منطقه حفاظت شده
دنا و سيوک وجود دارد که عمده جذابيتهاي گردشگري اين
شهرستان مربوط به فون و فلور متنوع اين دو منطقه است
(.)Bahmanpour, 2015

روش تحقيق
براي شناسايي منطقههای بالقوه گردشگري طبيعت ،نياز به
انتخاب سنجههاي شناسايي و بکار بردن قوانين تصمیمگیری
مکاني بر اساس سنجهها است .تصمیمگیریها در مورد
اولويتها با توجه به مفهوم توسعه گردشگري طبيعت پايدار
صورت میگيرد بطوري که منجر به مديريت پيش بيني
همه منبعها شود که چنين رويکردي میتواند ضمن حفظ
تماميت فرهنگي ،فرآيندهاي محيط زیستی ضروري،
تنوع زیستی بيولوژيکي و سيستم حمايت از زندگي ،همه
نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي و زيبايي شناسي را نيز تحقق
ببخشد .در اين روش بعد از تهيه نقشه سنجههاي ارزيابي
پتانسيل گردشگري طبيعت نياز به ايجاد اهميت نسبي هر
سنجه بر حسب وزني است که تعيين کننده نقش يا سهم
آن براي انتخاب مکانهاي بالقوه گردشگري طبيعت است.
براي تعيين اهميت نسبي سنجههاي مورد استفاده در تعيين

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

و تکنيک فرآيند تحليل شبکهای در نرم افزا ر

شهرستان دنا در شمال استان کهگيلويه و بويراحمد واقع

 sionاستفاده شده است .يکي از محدوديتهاي جدي AHP

شده و داراي مساحتي بالغ بر  1577کيلومتر مربع است .اين

اين است که وابستگيهاي متقابل بين عنصرهای تصميم يعني

شهرستان از شمال به شهرستان سميرم در استان اصفهان و

وابستگي معيارها ،زيرمعيارها ،سنجهها و گزينهها را در نظر

شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختياري و از جنوب

نمیگيرد و ارتباط بين عنصرهای تصميم را سلسله مراتبي

منطقههای پتانسيل گردشگري طبيعت از تکميل پرسش نامه
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شکل  -1موقعيت جغرافیایی شهرستان دنا در کشور ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد

Fig. 1- Geographical position of Dena County in Iran and Kohgiluyeh and Boyerahmad Province

و يک طرفه فرض میکند .در روش  ،ANPتعيين وزن نسبي

کشاورزي و علوم اجتماعي دانشگاه ياسوج و همچين کارشناسان

معيارها و سنجهها نيز به همان روش  AHPصورت گرفته و

سازمانها و ادارات مرتبط استان کهگيلويه و بويراحمد شامل

تنها تفاوت در ترسيم ساختار مدل تصمیمگیری است .در

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،اداره کل

اين تحقيق پس از مقايسه زوجي سنجهها توسط کارشناسان

منابع طبيعي و آبخيزداري و اداره کل حفاظت محيط زيست

مرتبط از طريق تکميل پرسشنامهها ،ساختار مدل تصمیمگیری

استفاده شده است.

در نرم افزار  Super decisionترسيم گرديد (شکل  ،)2سپس

تهيه نقشه سنجه هاي گردشگري طبيعت

ماتريس دودويي تشکيل و قضاوتهاي کارشناسان در رابطه با
ميزان اهميت سنجهها در درون ماتريس قرار گرفت و ميزان

نقشه ارتفاع از سطح دريا از نقشه توپوگرافي تهيه شده است.

ناسازگاري محاسبه شد ،براي پرسشنامههايي که ضريب

نقشه تيپ پوشش گياهي با استفاده از اطالعات کارشناسان

ناسازگاري آنها کمتر از  0/1بود ،با گرفتن ميانگين هندسي از

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري و اداره کل حفاظت محيط

وزن اختصاص داده به هر پارامتر ،اهميت سنجهها استخراج و

زيست استان کهکيلويه و بويراحمد و مستندات پروژه حفاظت

درون ماتريس مقايسات زوجي قرار گرفت و وزن شان استخراج

از تنوع زیستی زاگرس مرکزي تهيه شد .براي نمايش تراکم

گرديد .براي تکميل پرسش نامه از  50نفر از اعضاي هيأت

پوشش گياهي از سنجه  NDVIاستفاده شده است .براي

علمي و دانشجويان کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري

تهيه نقشه سنجه  8 NDVIو کاربري زمینها و پوشش زمين

در رشتههاي مرتبط شامل مهندسي منابع طبيعي ،مهندسي

شهرستان دنا از تصوير سنجنده  OLIماهواره لندست  8سال

شکل  -2ساختار شبکهای مدل تصمیمگیری تعيين منطقههای مناسب اکوتوريسم در نرم افزار  Super decisionبا استفاده از
سنجههايتوسعهگردشگريطبيعت

Fig. 2- Network structure of decision making for determination of ecotourism suitable areas in Super decision
software using ecotourism development indices
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 ،2016شامل سينهاي با  path/row، 38/164و  39/164در

منطقه مورد مطالعه نيز از نقشهای که در مقياس استان کهگيلويه

وب سايت سازمان زمين -شناسي آمريکا ( )USGSاز تارنماي

و بويراحمد تهيه شده ( )Poorkermani et al., 2013استخراج

 https://earthexplorer.usgs.govو در محيط نرم افزارEdrisi

شده است .اين نقشه به سه کالس طبقه بندي و کالس يک به

 Selva 17استفاده شد .پس از آشکارسازي تصويرها اقدام به

منطقههایی که احتمال زمين لرزه کمتر است ،اختصاص داده

طبقه بندي تصاوير با استفاده از دو روش طبقه بندي نظارت

شد .نقشه فاصله از راهها در سه سطح فاصلهای بافر صفر تا 150

نشده و نظارت شده گرديد که طبقه بندي نظارت نشده به

متري با هدف مالحظات ايمني و بکر بودن طبيعت ،نزديک

روش  ISOCLUStو طبقه بندي نظارت شده به روش طبقه

 150تا  3000متري ،دور بيش از  3000متر تهيه شده است .با

بندي بیشترین احتمال انجام شد .نقشه شيب با استفاده از مدل

بررسيهاي صحرايي و اذعان کارشناسان استاني در سازمانهاي

رقومي ارتفاع (9 )DEMدر محيط نرم افزار  Arc Mapتهيه و

مرتبط با موضوع ،بخش زيادي از گردشگران با هدف استفاده

طبقهبندي شد .پيچيدگي منطقه برحسب شيب يک عامل بسيار

از آب و هواي مطبوع ،سواحل و کناره رودخانهها را بعنوان يک

مهم در تجزيه و تحليل شايستگي براي اکوتوريسم است ،اين

منطقه اسکان موقت بمنظور سرو غذا و يک تفريح کوتاه مدت در

عامل درجههاي مختلفي را نشان میدهد .در استفاده از نقشه

نظر میگيرند .نقشه شبکه آبها و رودخانهها نيز در محيط نرم

شيب براي تهيه نقشه جذب گردشگري طبيعت ،کالس يک

افزار  Arc Mapتهيه و سپس نقشه فاصله از رودخانهها نيز در

(شايستگي مناسب) به شيبهاي باالتر داده شد چون صخرهها

چهار سطح فاصلهای بافر صفر تا  100متري با هدف مالحظات

و چشمانداز ديوارهاي آويزان در شيبهاي تند ايجاد میشوند

محيط زیستی و ايمني ،نزديک  100تا  500متري ،متوسط

که يک منظره زيباي خوبي ايجاد میکنند و جذب اکوتوريسم

 500تا  1500متري و دور بيش از  1500متر تهيه شده است.

بيشتري دارند ( .)Kumari et al., 2010در برآورد مقدار انعطاف

با استفاده از بانک اطالعاتي موجود در سازمانهاي زيربط استاني

پذيري (مقاومت) محيط از نظر شيب ،وزن بيشتر به شيبهاي

بويژه شرکت آب و منطقهای ،موقعيت جغرافيايي منبعهای آب

کمتر اختصاص داده ميشود و بر عکس .بنابراين نقشه شيب

شامل (چشمه و چاه) ثبت و نقشه آن در قالب يک فايل نقطهای

به پنج کالس طبقه بندي و کالس يک به مناطقي که شيب

در محيط نرم افزار  Arc Mapتهيه و سپس نقشه فاصله از منابع

کمتري داشتند ،اختصاص داده شد .نقشه جهت جغرافيايي نيز

آب در سه سطح فاصلهای نزديک صفر تا  1500متري ،متوسط

با استفاده از مدل رقومي ارتفاع بر اساس جهتهاي مناسب براي

 1500تا  3000متري و دور بيش از  3000متري تهيه شده

اکوتوريسم به پنج کالس طبقه بندي شد .نقشه پايداري سنگ

است .شهر سي سخت بعنوان مرکز شهرستان دنا تنها شهر

و خاک بر اساس نقشه واحدهاي سنگ شناسي منطقه مورد

موجود در منطقه مورد مطالعه است .در اين شهر تسهيالتي برای

مطالعه (استخراج از نقشه  1:100000سازمان زمين شناسي

اسکان و خريد گردشگران از جمله هتل سيمرغ ،طرح بوم گردي

کشور) و جدول طبقه بندي حساسيت ذاتي واحدهاي سنگ و

رئيس ،اقامتگاه شهرداري ،تپه قالت و بازارچههاي گردشگري

خاک به فرسايش ( )Peyrowan et al., 2012تهيه شد .در نقشه

خريد صنايع دستي و سرو غذاهاي بومي محلي وجود دارد .پس

زمين لغزش به زونهاي مختلف وزني اختصاص داده میشود.

از ترسيم محدوده شهر سي سخت در محيط نرم افزار Google

زونهاي با احتمال زمين لغزش کم انعطاف پذيرتر محسوب

 ،Earthنقشه موقعيت آن در قالب يک نقشه پلي گوني در محيط

میشوند زيرا میتوانند فشار انساني بيشتري را تحمل کند .نقشه

نرم افزار  Arc Mapتهيه و سپس نقشه فاصله از آن در دو سطح

زمين لغزش منطقه مورد مطالعه از نقشه تهيه شده در مقياس

فاصلهای نزديک (صفر تا  3000متري) و دور (بيش از 3000

استان کهگيلويه و بويراحمد ( )Armin, 2014تهيه شده است.

متري) تهيه شده است .الزم به بیان است که در تفکيک زمینهای

اين نقشه نيز به چهار کالس طبقه بندي شد که کالس يک

اطراف شهرها از نظر پتانسيل طبيعت گردي بطور معمول بايد

به منطقههای بدون خطر اختصاص داده شد .نقشه زمين لرزه

محدودهای را که تحت تأثير عمليات و اقدامهای شهري شدن
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کاربرد فرآيند تحليل شبکهاي و منطق فازي...
جدول  -1سنجشهای مورد استفاده ،شکل و نوع تابع عضويت استاندارد سازي آنها

Table 1. Used indices and the form and type of their standardization membership function
سنجه ها

محدوديت اليه هاي
سنجه

مطلوبيت

Limitation of
indices layers

شکل و نوع تابع عضويت
Type and shape of
membership function

Indices

Suitability

ارتفاع
Elevation from sea level

 1320تا  2000معادل  2000 ،255تا 3000
معادل صفر تا  ،255بيش از  3000معادل صفر

تعريف شده توسط کاربر

تراکم پوشش گياهي
Vegetation cover density

 -0/168تا  0/05معادل صفر 0/05 ،تا 0/4
معادل صفر تا  0/4 ،255تا  0/6معادل 255

تعريف شده توسط کاربر

تيپ پوشش گياهي
Vegetation cover type

تيپ پوشش ي �Quercus Bran
 .ti-Amygdalus spمعادل  -255ساير
تيپ ها پوششي معادل 153

تعريف شده توسط کاربر

کاربري زمین ها و پوشش زمين
Land use/land cover

جنگل معادل  ،255مراتع معادل  ،153باغ و
زراعت معادل  ،102اراضي مسکوني معادل 51

تعريف شده توسط کاربر

شيب (از لحاظ جذب گردشگر)
Slope (in terms of tourist
)attraction

صفر تا  8درجه معادل صفر 8 ،تا  14درجه معادل
صفر تا  ،255بيش از  14درجه معادل 255

تعريف شده توسط کاربر

جهت جغرافيايي
Geographical direction

جهتشرقيمعادل،255جهتشماليمعادل،204
جهتغربيمعادل،102جهتجنوبيمعادل51

تعريف شده توسط کاربر

شيب (از لحاظ پايداري دامنه)
صفر تا  15درصد معادل  15 ،255تا  80درصد
) Slope (in terms of hill stabilityمعادل صفر تا ،255بيش از 80درصد معادل صفر

تعريف شده توسط کاربر

حساسيت به فرسايش
Sensitivity of rock and soil to
erosion

پايداري خيلي زياد معادل  ،255پايداري زياد
معادل  ،204پايداري متوسط معادل ،102
پايداري کم معادل 51

تعريف شده توسط کاربر

حساسيت به زمين لغزش
Sensitivity to landslide

بدونخطرمعادل،255خطربسيارکممعادل،204
خطرکممعادل،153خطرمتوسطمعادل102

تعريف شده توسط کاربر

حساسيت به زمين لرزه
Sensitivity to earthquake

حساسيت کم معادل  ،255حساسيت متوسط
معادل  ،127/5حساسيت زياد معادل 25/5

تعريف شده توسط کاربر

فاصله از جاده (متر)
Distance from road

 150تا  3000متر معادل  3000 ،255تا
 9000متر معادل صفر تا  ،255بيش از
 9000متر معادل صفر

فاصله از رودخانه (متر)
Distance from river

بافر از محور جاده تا
 150متر

 100تا  500متر معادل  500 ،255تا متر  1500بافر از محور رودخانه تا
معادل صفر تا  ،255بيش از  1500معادل صفر
 100متر

کاهنده  -خطي يکنواخت
کاهنده  -خطي يکنواخت

فاصله از چشمه و چاه (متر)
Distance from well and spring

صفر تا  1500متر معادل  1500 ،255تا
 3000متر معادل صفر تا  ،255بيش از
 3000متر معادل صفر

کاهنده  -خطي يکنواخت

فاصله از روستا
Distance from village

صفر تا  1000متر معادل صفر تا  ،255بيش
از  1000متر معادل صفر

کاهنده  -خطي يکنواخت

فاصله از شهر
Distance from city

صفر تا  3000متر معادل صفر تا  ،255بيش
از  3000متر معادل صفر

فاصله از جاذبه هاي گردشگري طبيعي
Distance from natural tourism
attractions

صفر تا 1000متر معادل 1000،255تا 2500متر
معادل صفر تا ،255بيش از 2500متر معادل صفر

کاهنده  -خطي يکنواخت

فاصله از امامزاده
Distance from holy places

صفر تا  1000متر معادل  1000 ،255تا
 2500متر معادل صفر تا  ،255بيش از
 2500متر معادل صفر

کاهنده  -خطي يکنواخت

بافر محدوده شهر
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کاهنده  -خطي يکنواخت

قربان نیا خیبری و همکاران

قرار گرفته و از حالت بکر و طبيعي خارج شده را بعنوان يک

()1

منطقه بافر براي شهر و بدون پتانسيل گردشگری در نظر گرفت
ولی شهر سي سخت از اين نظر مستثني است و وجود جنگل
و باغها در محدوده نزديک به آن نمايي کام ً
ال طبيعي و دست
نخورده دارد و از اين لحاظ براي گردشگري طبيعت پتانسيل
باالیي دارد .از آنجائي که روستاهاي منطقه دنا بیشتر در دل کوه
و با کمترين ميزان تخريب و دست خوردگي طبيعت هستند
و همچين با هدف دسترسي به جادهها و استفاده از کمترین
امکانات بويژه منبعهای آبي و استفاده از غذاهاي محلي ،معموالً
زمینهای اطراف روستاها محل تمرکز گردشگران زيادي هستند
و بنابراین موقعيت جغرافيايي روستاهاي موجود در منطقه دنا
در قالب يک نقشه نقطهای در محيط نرم افزار  Arc Mapتهيه
و سپس نقشه فاصله از آنها در دو سطح فاصلهای نزديک (صفر
تا  1000متري) و دور (بيش از  1000متري) تهيه شده است .با
استفاده از اطالعات سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع
دستي ،اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري و اداره کل حفاظت
محيط زيست استان کهکيلويه و بويراحمد و همچنين پرس جو
از آژانسهاي مسافرتي و مردم مطلع محلي 38 ،نقطه بعنوان
مهمترين نقاط پرتراکم حضور گردشگران در منطقه شناسايي
و موقعيت آنها با استفاده از  GPSبرداشت و در نرم افزار
 Google Earthمشخص و سپس نقشه نقطهای آنها در محيط
نرم افزار  Arc Mapتهيه شد .اگر ناحيهای ،جاذبههاي گردشگري
بيشتري داشته باشد میتواند گردشگر بيشتري جذب کند .براي
تعيين تنوع جاذبههاي يک سيماي منظر ،تجزيه و تحليل میدان
دید ( )Viewshedانجام میشود .بنابراين نقشه فاصله از اين
منطقهها در چهار سطح فاصلهای نزديک (تا  1000متر) ،متوسط
( 1000تا  2500متري) ،دور ( 2500تا  5000متري) و خيلي
دور (بيش از  5000متري) تهيه شده است .سنجههاي مورد
استفاده برای تهيه نقشه گردشگري طبيعت و روش استاندارد

که در آن  EPدرجه شايستگي گردشگري طبيعتwe(E) ،

حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده سنجه ارتفاع از
سطح دريا wdt(DT) ،حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد
شده شاخص تراکم پوشش گياهي wtv(TV) ،حاصلضرب وزن
نسبي و نقشه استاندارد شده سنجش تيپ پوشش گياهي،
) wlulc(LULCحاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده
سنجش کاربري زمینها و پوشش زمين wsa(SA) ،حاصلضرب
وزن نسبي و نقشه استاندارد شده شيب از لحاظ جذب
گردشگر wa(A) ،حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده
سنجش جهت جغرافيايي wss(SS) ،حاصلضرب وزن نسبي و
نقشه استاندارد شده شيب از لحاظ پايداري دامنهwse(SE) ،

حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده حساسيت نسبت
به فرسايش wsl(SL) ،حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد

شده حساسيت نسبت به زمين لغزش wser(SER) ،حاصلضرب

وزن نسبي و نقشه استاندارد شده حساسيت نسبت به زمين
لرزه wdro(DRO) ،حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد

شده فاصله از جاده wdri(DRI) ،حاصلضرب وزن نسبي و نقشه

استاندارد شده فاصله از رودخانه wdsp(DSP)،حاصلضرب وزن
نسبي و نقشه استاندارد شده فاصله از چشمه و چاهwdvi(DVI) ،

حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده فاصله از روستا،
) wdci(DCIحاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده فاصله
از شهر wdnta(DNTA)،حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد

سازي هر کدام از آنها در جدول  1نشان داده شده است.

شده فاصله از جاذبههاي گردشگري طبيعی و )wdhp(DHP

با توجه به مفاهيم باال ،منطقههای پتانسيل توسعه گردشگري

حاصلضرب وزن نسبي و نقشه استاندارد شده فاصله از اماکن

طبيعت در شهرستان دنا بر اساس ترکيب خطي سنجه هاي

مقدس (امامزادهها) است .در انتهاي اين فرآيند ،نقشه شايستگي

استاندارد شده ( فازي سازي) و تعيين وزن نسبي آنها از

براي توسعه گردشگري طبيعت توليد میشود که درجه

فرآيند تحليل شبکهای تعيين میشود (رابطه .)1

شايستگي بصورت کام ً
ال مناسب ( ،)S4نسبتاً مناسب ( )S3تا
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نقشه استاندارد شده تراکم پوشش گياهي

نقشه استاندارد شده ارتفاع از سطح دريا

Standardized map of vegetation cover density

Standardized map of elevation from sea level

نقشه استاندارد شده کاربري زمینها و پوشش زمين

نقشه استاندارد شده تيپ پوشش گياهي

Standardized map of land use/land cover

Standardized map of vegetation cover type

نقشه استاندارد شده جهت جغرافيايي

Standardized map of geographical direction

نقشه استاندارد شده حساسيت سنگ و خاک به فرسايش

Standardized map of sensitivity of rock and soil to erosion

نقشه استاندارد شده حساسيت به زمين لرزه

Standardized map of sensitivity to earthquake

نقشه استاندارد شده شيب از لحاظ گردشگري

Standardized map of slope in term of tourism

نقشه استاندارد شده شيب از لحاظ پايداري دامنه

Standardized map of slope in term of stability

نقشه استاندارد شده حساسيت به زمين لغزش

Standardized map of sensitivity to landslide
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نقشه استاندارد شده فاصله از جاده

نقشه استاندارد شده فاصله از رودخانه

Standardized map of distance from road

Standardized map of distance from river

نقشه استاندارد شده فاصله از روستا

نقشه استاندارد شده فاصله از چشمه و چاه

Standardized map of distance from village

Standardized map of distance from well and spring

نقشه استاندارد شده فاصله از شهر

Standardized map of distance from city

نقشه استاندارد شده فاصله از جاذبههاي گردشگري طبيعي

Standardized map of distance from natural tourism attractions

نقشه استاندارد شده فاصله از امامزاده

Standardized map of distance from holy places

شکل -3نقشه استاندارد شده سنجههاي گردشگري طبيعت
Fig. 3- Standardized maps of ecotourism indices

حدي مناسب ( )S2و نامناسب ( )S1طبقه بندي خواهد شد.

دنا و ارتفاعات پايين نيز بطور عمده در مرکز منطقه و در امتداد

نتایج و بحث

مسير رودخانه بشار است .بررسي تيپهاي گياهي در شهرستان

تغييرات ارتفاع از سطح دريا در شهرستان دنا از  1320تا 4283

دنا نشان داد که تيپ پوشش گياهيQuercus Branti - Amyg�. .

متر از سطح دريا است .بيشترين ارتفاعات در امتداد رشته کوه

 dalus spو  Acer Monspessulanum -Pistacia Atlanticaبه
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FUZZY-ANP  نقشه منطقههای پتانسيل اکوتوريسم در شهرستان دنا با استفاده از روش-4 شکل
Fig. 4- Map of ecotourism potential areas in Dena County using FUZZY-ANP

 وزنهاي محاسبه شده براي سنجههاي اکوتوريسم با استفاده از فرآيند تحليل شبکهای- 3 جدول
Table 3- Calculated weights for ecotourism indicators using analytical network process
وزن نسبي
Relative weight
0.3
0.13

شاخص هاي گردشگري طبيعت
Ecotourism indices
حساسيت به زمين لغزش
Sensitivity to landslide
فاصله از جاذبه هاي گردشگري
Distance from natural tourism attractions
تراکم پوشش گياهي
Vegetation cover density
ارتفاع از سطح دريا
Elevation from sea level
تيپ پوشش گياهي
Vegetation cover type
کاربري زمین ها و پوشش زمين
Land use/land cover
فاصله از چشمه و چاه
Distance from well and spring
فاصله از رودخانه
Distance from river

0.12
0.08
0.064
0.05
0.044
0.032

فاصله از امامزاده
Distance from holy places
حساسيت به زمين لرزه
Sensitivity to earthquake
فاصله از جاده
Distance from road
فاصله از روستا
Distance from village

0.03
0.03
0.021
0.02
0.02

فاصله از شهر
Distance from city

0.015

حساسيت سنگ و خاک به فرسايش
Sensitivity of rock and soil to erosion
شيب
Slope
جهت جغرافيايي
Geographical direction

0.015
0.014
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ترتيب بيشترين و کمترين وسعت و پراکندگي را در شهرستان دنا

بر اساس استاندارد سازي سنجهها و روش وزن دهي فرآيند تحليل

به خود اختصاص دادهاند .بر اساس نقشه  ،NDVIکالس پوشش

شبکهاينشانداده شده است.درواقع ايننقشهحاصلهتلفيقنقشه

گياهي با تراکم متوسط ( )0/084 - 0/18بيشترين مساحت را در
شهرستان دنا به خود اختصاص داده است .کاربري مرتع ،جنگل،
زراعت و باغ ،منطقههای مسکوني و زمینهای صخرهای به ترتيب

استاندارد (فازي شده)  17سنجه گردشگري طبيعت است که وزن
نسبيآنها با استفاده ازفرآيندتحليلشبکهايتعيينشده است.

با  0/21 ،7/3 ،41/75 ،50/67و  0/07درصد مساحت شهرستان

نتیجهگیری

دنا را به خود اختصاص دادهاند .در بررسي شيب در شهرستان دنا

در بیشتر تصمیمگیریها ،مديران به جاي يك سنجه خواستار

مشخص شد که شيبهاي بيشتر در جبهه شرقي منطقه و در

بهينه كردن چندين سنجه هستند .بديهي است اين سنجهها

امتداد ارتفاعات قله دنا قرار دارند .در نقشه شيب از لحاظ جذب

بدليل داشتن مقياسهاي مختلف با هم قابل مقايسه نبوده و

گردشگري طبيعت ،کالس يک (شايستگي مناسب) به شيبهاي

حتي در برخي مسئلهها با يكديگر متضاد میباشند بطوري

باالتر داده شد ،چون صخرهها و چشمانداز ديوارهاي آويزان در

که افزايش يك سنجه سبب كاهش سنجه ديگر میشود.

شيبهاي تند ايجاد میشوند که منظره زيبايي ايجاد میکنند و

بنابراين در تصمیمگیری با معيارهاي چندگانه بطور معمول

پتانسيل جذب گردشگر بيشتري دارند (.)Kumari et al., 2010

به دنبال گزينهای هستند كه بيشترين مزيت را براي همه

بيشترين و کمترين درصد مساحت از نظر جذب گردشگر در

معيارها بیان كند .روش ترکیب خطي وزني رايجترين تکنيک

شهرستان دنا بترتيب به کالسهاي شيب بيشتر از  14و صفر تا 3

در تحليل ارزيابي چند معياري است .تحليل گر يا تصميم

درجه اختصاص دارند .بيشترين و کمترين درصد مساحت از نظر

گيرنده بطور مستقيم بر مبناي اهميت نسبي هر معيار مورد

جذب گردشگر بترتيب به کالسهاي جهت جغرافيايي جنوبي و

بررسي ،وزنهايي به معيارها میدهد .در روش وزن دهي

شرقي اختصاص دارند .به لحاظ پايداري شيب در شهرستان دنا

 ،AHPوابستگي معيارها ،سنجهها و گزينهها بصورت خطي و

مشخص شد که کالس شيب صفر تا پنج درجه با درجه پايداري

از پايين به باال يا باال به پايين است .اين فرض ممکن است

زياد ،حدود  4درصد و کالس شيب بيشتر از  60درجه با درجه

در بعضي موارد صادق نباشد و نتيجه روش  AHPممکن

پايداري خيلي کم ،حدود  10درصد از وسعت شهرستان دنا را

است موجب بر عکس شدن رتبهها شود .چنانچه وابستگي

به خود اختصاص دادهاند .بيشترين و کمترين درصد مساحت در

دو طرفه باشد ،مسئله از حالت سلسله مراتبي خارج شده و

شهرستان دنا به ترتيب به واحدهاي سنگ شناسي  OMaو EI

تشکيل يک شبکه يا سيستم غير خطي (سيستم بازخور) را

که رخنمونهاي مختلفي از سنگ آهک هستند ،اختصاص دارد.
به لحاظ حساسيت سنگ و خاک نسبت به فرسايش حدود 63
درصد شهرستان دنا مقاوم به فرسايش و حدود  10درصد آن
نامقاوم در مقابل فرسايش خاک و سنگ است .بيشتر مساحت
شهرستان دنا در کالس حساسيت متوسط به زمين لرزه با مقدار
شتاب زمين لرزه  0/3تا  )g( 0/45قرار دارد .در شکل  3نقشه
استاندارد شده هر يک از شاخصهاي مورد استفاده در تهيه نقشه

میدهد که در اين صورت براي محاسبه وزن عناصر بايد از
تئوري شبکهها استفاده کرد که در اين تحقيق روابط سنجهها
از نوع غير خطي و شبکهای بود .استفاده از فرآیند تحلیل
شبکهای در تعیین اهمیت نسبی و وزن سنجههای توسعه
اکوتوریسم در مطالعه) Aliani et al. (2016گزارش شده است.
ترکیب نقشه سنجهها در این روش مستلزم وجود تناسب در
مقیاس آنهاست که از منطق فازی برای این کار استفاده

گردشگري طبيعت نشان داده است.

میشود .استفاده از منطق فازی در هم مقیاس کردن نقشه

در جدول  3وزن هاي محاسبه شده براي سنجههاي اکوتوريسم

سنجههای توسعه اکوتوریسم در مطالعات زیادی از جمله

با استفاده از فرآيند تحليل سلسه شبکهای نشان داده شده

Salman Mahini et al. (2009); Dashti et al. (2013); Mah-

است.

davi et al. (2015); Salehnasab et al. (2016) ; Ahmadiza-

در شکل  4نقشه منطقههای پتانسيل اکوتوريسم در شهرستان دنا

) Akbari et al. (2017و)deh et al. (2016);Aliani et al. (2017
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 بنابراین با توجه به نتایج مطالعات مختلف مشاهده.داشتهاند

 بنابراین با توجه به مطالعات گذشته در این.گزارش شده است

میشود که در هر منطقه سنجههای اثرگذار بر اکوتوریسم در

تحقیق هم اقدام به هم مقیاس کردن نقشه سنجهها با استفاده از

17  بر اساس استخراج وزن نسبی.منطقههای مختلف متفاوتند

 در این مطالعات گزارش شده که استفاده.منطق فازی شده است

 بیشترین مساحت،سنجه گردشگری طبیعت و تلفیق آنها

 در تعیین ارجحیت و وزنANP همزمان از منطق فازی و روش

کالسهای گردشگری طبیعت بترتیب به کالس شایستگی تا
ً  کام،)S3(  نسبتاً مناسب،)S2( حدی مناسب
) وS4( ال مناسب

معیارها نسبت به یکدیگر شرایط منطقیتر و انعطاف پذیرتری

 بنابراین مشاهده میشود.) اختصاص یافته استS1( نامناسب

Ariapour et al. (2017)

که بر اساس این روش بیشتر مساحت شهرستان دنا در کالس

به ترتیب سنجههای شیب و منبعهای آب و حساسیت

شایستگی تا حدی مناسب برای توسعه گردشگری طبیعت قرار

خاک پراهمیتترین و نوع خاک و دسترسی به جاده

.دارد

کم اهمیتترینسنجههادرتعیینمنطقههایتوسعهگردشگری

پینوشتها

 وPirmohammadi et al. (2010)  در مطالعه.طبیعت بودند

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ecotourism

 در مطالعات. فراهم میکندWLC را برای ارزیابی به روش
 وSoofi Mariv et al. (2017)

 به ترتیب معیارهای ارتفاع از سطحKhakpoor et al. (2014)

Multi Criteria Decision Making (MCDM)

 چشمانداز و آب و هوا،دریا و کاربری زمینها و تقاضای تفرجی

Analytical Network Process

.پر اهمیتترین معیارها در تعیین شایستگی اکوتوریسم بودند

Analytical Hierarchical Process (AHP)

،بر اساس ساختار مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل شبکهای

Weighted Linear Combination (WLC)

در مطالعه حاضر شاخص حساسیت به وقوع زمین لغزش با وزن

Fuzzy Sets
Boolean Logic

 به ترتیب0/014 و جهت جغرافیایی با وزن نسبی0/3 نسبی

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

بیشترین و کمترین اهمیت را در مورد شناسایی منطقههای

Digital Elevation Model (DEM)

پتانسیل توسعه گردشگری طبیعت در منطقه مورد مطالعه
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Introduction: Ecotourism is a form of tourism that emphasizes on nature’s attractions and it mostly revolves around getting
in touch with nature and its dependence on the concept of sustainable development, creation of educational and ecological
opportunities, and appreciating the mother Earth. Considering the concept of ecotourism sustainable development, assessment of ecological capability and identification of natural capacities of each region along with a proper planning may lead
to sustainable and continuous utilization of the nature, as well as creating employment and earning income. Dena County is
located in the north of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province with an area of 1577 km2. Due to its rare and valuable natural phenomena, this county has a great potential in tourism attraction that can host tourists and nature lovers in all seasons.

Material and methods: Multi-criteria decision-making methods (MCDMs) allow different criteria to be applied simultaneously in determination of the best option and the most appropriate condition. The Analytical Network Process (ANP) is
one of the multi-criteria decision-making methods with non-linear structure and two-way relationships. In this study, after
analyzing the relationships between different indicators of ecotourism development and determining their relative weight
using ANP, we identified the potential areas for ecotourism development using Weighted Linear Combination (WLC)
method. It is common to use fuzzy series theory with the WLC method to standardize the criteria.
Results and discussion: According to the structure of the decision making of the ANP, the index of landslide sensitivity with
* Corresponding Author: Email Address.h-liaghati@sbu.ac.ir

...کاربرد فرآيند تحليل شبکهاي و منطق فازي
relative weight of 0.3 and the geographical direction with relative weight of 0.014 had the highest and lowest significance,
respectively, among the indicators reviewed in identifying potential areas of ecotourism development in the study area. Based
on the relative weight extraction of 17 indicators of ecotourism, from ANP and their integration with WLC method, the largest
area of ecotourism classes was suited to the appropriately qualified class (S2), relatively suitable (S3), completely appropriate
(S4) and inappropriate (S1).

Conclusion: In most decisions, managers demand the optimization of several indicators instead of one index. Obviously,
these indices are not comparable due to different scales, and even in some cases they are mutually opposite, so that an increase in one indicator decreases the other. Therefore, in decision making with multiple criteria, we usually look for an option that offers the most benefit to all criteria. In the Analytical Hierarchical Process (AHP) weighting method, the dependence of criteria, indicators, and options is linear, bottom-up or up-down. In this study, it was determined that the dependence
of the effective indicators on the development of ecotourism was bilateral and formed a network with a nonlinear system
(feedback system), which in this case, the theory of networks should be used to calculate the weight of the elements. Similar
to other previous studies, the results of this study also showed that the combined use of fuzzy logic and the ANP method
in determining the preference and weight of criteria relative to each other provided more logical and flexible conditions for
WLC evaluation. Comparing the results of this study with other studies showed that the indicators affecting the development of ecotourism varied in different regions.
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