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چکیده
گردشـگري، صنعتـي اسـت کـه امـروزه مـورد توجـه بسـیاري از دولت هـا قـرار گرفته اسـت 
و یکـي از پردرآمدتریـن بخش هـای اقتصـاد جهانـي می باشـد. ایـن صنعـت را بسـته به هدف 
گردشـگر، بـه انـواع مختلفـي طبقه بنـدی کرده اند کـه طبیعت گردی یکـي از آنهاسـت. با توجه 
بـه اینکـه طبیعت گـردی در حـال حاضـر، بخـش کوچکـي از کل صنعـت گردشـگری را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت؛ امـا از نرخ رشـد بسـیار باالیـي برخوردار می باشـد. در ایـن مقاله 
بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی )GIS( و مـدل AHP، به شناسـایی مناطق مسـتعد 
طبیعت گـردی در شهرسـتان ایالم پرداخته شـده اسـت؛ بـه همین منظور، الیه هـای اطالعاتی ای 
شـامل نقشـه های سـطوح ارتفاعـی، پهنه بنـدی شـیب، پوشـش گیاهـی، چشـمه های معدنـی، 
راه هـای ارتباطـی، منابـع آبـی و اماکـن رفاهـی و اقامتـی، تهیه شـد و در محیـط GIS تصحیح 
خطـا گردیـد. اعمـال وزن هـای مناسـب نیـز در محیـط نرم افـزار Expert choice انجـام شـد؛ 
سـپس با تلفیق و همپوشـانی الیه های اطالعاتی در محیط GIS، پهنه های مناسـب، شناسـایی و 
اولویت هـای برتـر جهت توسـعۀ طبیعت گردی در شهرسـتان معرفـی گردید. نتایـج این مطالعه 
نشـان می دهـد مناطقـی کـه جاذبـۀ باالیـی دارنـد بیشـتر در شـمال و مرکـز تـا جنوب شـرقی 
شهرسـتان واقـع هسـتند و از پوشـش گیاهـی و جنگلـی، منابـع آبی و شـرایط مناسـب اقلیمی 
برخـوردار می باشـند. مناطـق بـا جاذبـۀ پاییـن هـم بیشـتر در جنـوب و غـرب شهرسـتان قرار 
دارنـد و از نظـر داشـتن جاذبه هـای طبیعـی، ضعیـف ارزیابی شـده اند. در پایان نیـز تدوین یک 
برنامـۀ مدیریتـی مناسـب جهـت حفاظـت از جاذبه هـای طبیعی شهرسـتان و تبلیغات مناسـب 
جهـت هدایـت گردشـگران به سـوی مسـیرهای گردشـگری پیشـنهاد شـده اسـت تـا صنعت 

گردشـگری در منطقـه توسـعه یابد.      
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مقدمه 
توسـعۀ گردشـگری بـه عنـوان مجموعـه فعالیت هـای اقتصـادی، تأثیر بسـزایی در 
تقویـت بنیان هـای اقتصادی جوامـع دارد. گردشـگری به عنوان منبـع جدیدی برای 
ایجـاد اشـتغال، کسـب درآمـد، دریافـت مالیات هـای بیشـتر، جـذب ارز و تقویـت 
زیرسـاخت های اجتماعـی کـه موجـب رشـد و تقویـت سـایر صنایـع می شـود، 
در مطالعـات متعـدد مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت )هـاوارد1، 2009: 359(. بـه 
طـوری کـه امروزه توسـعه و گسـترش گردشـگری به طـور وسـیعی، بخصوص در 
کشـورهای در حال  توسـعه و پیشـرفته، پذیرفته شـده و در دسـتور کار قرار گرفته 
اسـت )اسـتیورت2 ، 2002: 64(. کشـور ایران از نظر داشـتن جاذبه های جهانگردی 
در ردیف دهم و از نظر برخورداری از بیشـترین تنوع زیسـتی کرۀ زمین، در ردیف 
پنجـم جهـان قـرار دارد؛ ولـی از لحاظ جذب گردشـگر، جایگاه مناسـبی را به خود 
اختصـاص نـداده اسـت و سـهم درآمد توریسـتی کشـور حـدود یک هـزارم درآمد 
جهانـی اسـت )امامـی میبـدی، 1379: 44(. گردشـگری، سـرمایه را از مراکز تمرکز 
و ثقـل صنعتـی بـه سـوی روسـتاها و مناطـق طبیعـی می کشـاند )دیبایـی، 1371: 
90(. درآمـد ناشـی از گردشـگری بـه اقتصـاد و رفـاه اجتماعی کشـور میزبان کمک 
می کنـد )کارتـر3، 1994: 80(. اگرچـه رشـد گردشـگری، تأثیراتـی منفـی بـر روی 
منابـع طبیعی کشـورهای مقصـد دارد )میلـر4، 2001: 360(، از جهاتـی دیگر، باعث 
پیشـرفت در شـرایط آموزشـی و فرهنگـی کشـورهای میزبـان می شـود )برانـدن5، 
1996: 14(. صنعـت طبیعت گـردی با نرخ رشـد پرشـتابی در حال  توسـعه اسـت و 
نـرخ رشـد آن در جهـان از 24 درصـد به 34 درصد در سـال 2005 رسـیده )جامعۀ 
بین المللـی طبیعت گـردی6، 2006: 2( و در حـال حاضـر بـه یکـی از بخش های در 
حـال رشـد در صنعـت گردشـگری تبدیـل  شـده اسـت )جونـز7، 2005: 305( و به 
لحـاظ درآمدزایـي فـراوان آن، بسـیاري از کشـورهای جهـان را بـر آن داشـته که به 

ایـن صنعـت توجه کننـد )ترامبلـی8 ، 2006: 12(. 
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در  اقتصـادی  و  اجتماعـی  عناصـر  و  طبیعـی  عوامـل  بـا  پایـدار  طبیعت گـردی 
مقیاس هـای گوناگـون، در دوره هـای زمانـی مختلف، ارتبـاط متقابـل دارد؛ بنابراین 
بـا محیـط سـازگار اسـت )هانتـر1، 1997: 850(. طبیعت گـردی بـه عنـوان بخشـی 
از گردشـگری پایـدار تعریـف می شـود و ابـزاری بـرای حمایـت از توسـعۀ پایدار 
اسـت )سـیبلوس2، 1998: 10(. هرچنـد بهبود اقتصـاد، ایجاد فرصت های شـغلی و 
به کارگیـری نیـروی خدماتـی مردم محلـی از مزایـای طبیعت گردی اسـت )آلبرت3، 
1996: 850(؛ امـا بسـیاری از جوامـع محلـی هنـوز از تأثیـرات منفـی یـا مثبـت 
طبیعت گـردان در مناطـق خویـش آگاهـی ندارنـد و ایـن بـه دلیـل عـدم مشـارکت 
آنهـا در فرایند مدیریت و برنامه ریزی اسـت )سـوماریبا و گوناراسـدوترب4، 2012: 
1025(. بسـیاری از صاحب نظـران حـوزۀ طبیعت گردی معتقدند که هرگونه توسـعه 
در صنعـت طبیعت گـردی می توانـد تنهـا از طریق مدیریت مناسـب مناطـق مقصد، 
همـکاری مـردم محلـی و جامعـۀ مقصـد در زمینـۀ مدیریـت و حفاظـت از مناطـق 
مسـتعد بـه دسـت آیـد )اسـتریکلند و مـورا5، 2013: 27( راموسـا و پریدوکسـا6 ، 
2014: 461( و بـا ایـن کار، مـردم محلـی عـاوه بـر نقش آفرینـی در مدیریـت و 
برنامه ریـزی، درآمـد اقتصـادی باالیـی را از محـل درآمدهای صنعـت طبیعت گردی 
کسـب می کننـد و ایـن باعث ارتقای شـرایط زندگـی در جوامع میزبان گردشـگران 
خواهـد شـد )هونتـا7 و همـکاران، 2015: 350(. شهرسـتان ایـام با تمدنـی دیرینه، 
طبیعتـی چهـار فصـل و در اختیـار داشـتن صدهـا مؤلفۀ دیگـر، از مناطـق نمونه در 
حـوزۀ گردشـگری به شـمار می آید )احمـدی، 1388: 14(. این شهرسـتان، جذابیت  
زیـاد، موقعیـت جغرافیایـي و تنـوع آب و هوایـي خاصـي دارد و بیـش از نیمـي از 
منطقـه را کوه هـای مرتفـع و نیمه مرتفع پوشـانده اسـت؛ به طور کلـی، چهرۀ اصلی 
شهرسـتان ایـام را ارتفاعات متعدد تشـکیل می دهـد و دامنه های جنگلـي کبیرکوه، 
وجـود چشـمه ها، آبشـارها، رودهـاي کوچک و بـزرگ، زیسـتگاه های جانـوري با 
کوهسـتان های برف گیـر در گوشـه و کنـار، چشـم اندازها و مناظـر زیبایـي را بـه 
وجـود آورده اسـت. غارهـاي طبیعـي، از جملـه غـار سـیوان و بره زرد داراي بسـتر 
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آبـي و دیوارهـاي پوشـیده از اسـتاالگتیت و اسـتاالگمیت هسـتند کـه در صـورت 
مجهز شـدن به تأسیسـات و امکانات می توانند گردشـگران بسـیاري را جلب کنند. 
مجموعـه آثـار طبیعـی همچـون: جنگل هـای تفریحـی ارغـوان، مانشـت، بانکـول، 
کبیرکـوه، تجریـان، غارهـای طبیعـی، چشـمه ها و تاالب هـا تنهـا بخشـی از منابـع 
گردشـگری منطقه هسـتند که می تواند شهرسـتان ایام را به یکی از مناطق مسـتعد 
جهـت توسـعۀ صنعـت طبیعت گـردی تبدیـل کند؛ بـا این حـال، عواملـی بازدارنده 
ماننـد بن بسـت جغرافیایـی، وجود شـبکۀ حمل  و نقـل با کیفیت پایین، سـهم ناچیز 
اسـتان ایـام در بودجـۀ عمرانـی کشـور، عـدم تبلیغـات بـرای معرفـی جاذبه هـای 
گردشـگری اسـتان و ... سـبب شده اسـت که از این اسـتعدادهای باالی گردشگری 
اسـتفاده شـایانی نشـود. در صورتـی  کـه بـا سـرمایه گدازی و اسـتفادۀ مناسـب از 
ایـن اسـتعدادها، مشـاغل زیـادی در رابطـه بـا ایـن صنعـت، ایجاد و موجـب رونق 

اقتصـادی منطقـه خواهد شـد )احمـدی، 1388: 123(.

پیشینۀ تحقیق
در متون مرتبط، سـبالوس السـورین1  )1993: 13(، نخسـتین کسـی اسـت که واژۀ 
طبیعت گـردی را بـه کار بـرده و گفتـه اسـت: »طبیعت گـردی، مسـافرتی اسـت کـه 
بـه منظـور مطالعـه، تحسـین، سـتایش و کسـب لـذت از سـیمای طبیعی، مشـاهدۀ 
گیاهـان و جانـوران و آشـنایی بـا ویژگی هـای فرهنگـی جوامـع محلی در گذشـته 
و حـال صـورت می گیـرد«. در زمینـۀ ارزیابـی تـوان محیطـی مناطق مختلـف برای 
توسـعۀ طبیعت گـردی با اسـتفاده از مـدل AHP و GIS، مطالعات زیادی انجام  شـده 
اسـت کـه می تـوان بـه پژوهش هـای مبارکـی و همـکاران )2014: 1893(، دامی2  و 
همـکاران )2014: 165(، کی خـواه زرکـش و همـکاران )2011: 693( و جونـگ3  و 
 ،GIS همکاران )2014: 555( اشـاره کرد که همگی از مدل تحلیل سلسـله مراتبی و
جهـت ارزیابـی مناطـق مناسـب بـرای توسـعۀ فعالیت هـای طبیعت گردی اسـتفاده 
کرده انـد. از پژوهش هـای دیگـر می تـوان بـه »شناسـایی مکان هـای بالقـوه جهـت 
توسـعۀ طبیعت گـردی در کشـور هند« اشـاره کـرد که در آن بـرای ارزیابـی توانایی 
بالقـوۀ طبیعت گـردی منطقه، شـاخص توزیع حیـات وحش، ارزش زمین شـناختی، 

1. Ceballos-Lascurain
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تـاب آوری زیسـت محیطی و تنـوع طبیعت گـردی منطقـۀ مورد بررسـی قـرار گرفته 
اسـت )کومـاری1  و همـکاران، 2010: 80(. بوکنیـا2  )2002: 610( هـم در تحقیـق 
خـود، از GIS بـرای پهنه بنـدی پـارک ملـی اوگانـدا اسـتفاده کـرده  اسـت. دودند3  
و همـکاران )2003: 6( نیـز در مطالعـه ای بـا عنـوان »کاربـرد سیسـتم اطاعـات 
جغرافیایـی در برنامه ریـزی گردشـگری زیمبابـوه«، موقعیت مکان های توریسـتی را 
بـرای بازدیدکننـدگان مشـخص کرده انـد. چانـگ4  )2007: 315( هـم با اسـتفاده از 
نقشـه های توپوگرافی، پوشـش گیاهی، کاربری و امکانات انسـانی، به امکان سـنجی 
مناطـق مناسـب جهت جذب طبیعت گـردان پرداخته اسـت. مطالعه ای نیـز در زمینۀ 
کاربردهـای GIS در برنامه ریـزی گردشـگری توسـط ساوتسـکی5  )1999: 187( 
انجـام گرفـت کـه در آن از GIS جهـت شناسـایی مناطـق مناسـب طبیعت گـردی 
اسـتفاده کـرده بـود. در زمینـۀ مطالعـات گردشـگری در اسـتان ایـام نیـز می تـوان 
بـه طرح هـای پژوهشـی ادارۀ کل حفاظـت محیـط  زیسـت اسـتان ایـام، از جمله: 
ویژگی هـای مردم شناسـی، ابنیـه و بناهـای تاریخـی )حیـدری و همـکاران، 1382: 
93(، شـناخت وضعیـت اماکـن گردشـگري اسـتان ایـام )جوهـری، 1383: 167( 
و مطالعـات زیسـت محیطی و ارزیابـی تـوان طبیعـی اسـتان ایام )جعفـری، 1382: 

133( اشـاره کرد.

موقعیت جغرافیايي و تقسیمات كشوري شهرستان ايالم
شهرسـتان ایـام بـا مسـاحت 1959 کیلومتر مربع کـه کمتر از یک درصد مسـاحت 
کل کشـور را تشـکیل می دهـد، در غـرب و جنـوب غربـي کشـور، بیـن 31 درجـه 
و 58 دقیقـه تـا 34 درجـه و 15 دقیقـۀ عـرض شـمالي و 45 درجـه و 24 دقیقـه تـا 
48 درجـه و 10 دقیقـۀ طـول شـرقي نسـبت بـه نصف النهـار گرینویـچ قـرار دارد 

)احمـدی، 1388: 44(.  بـه شـکل شـمارۀ )1( بنگریـد.

1 .Kumari
2. Bukenya 
3 . Dondo 
4 .Changa 
5. Savitsky
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شکل شمارۀ )1(. موقعیت جغرافیايی شهرستان ايالم

روش شناسی پژوهش
اطالعات مورد استفاده و نحوۀ پردارش آنها در مدل تحلیل سلسله مراتبي1 

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسـایی مکان مناسـب برای توسـعۀ طبیعت گردی 
در شهرسـتان ایـام اسـت. در ایـن راسـتا، الیه هایـی اطاعاتـی شـامل پوشـش 
گیاهـی و جنگلـی، پهنه بنـدی دمـا، نقشـۀ راه هـا، فـرودگاه، هتل هـا، رسـتوران ها، 
نقشـۀ اماکـن تاریخـی، نقشـۀ جاذبه هـای گردشـگری، شـبکۀ آبراهه ها، چشـمه ها، 
دریاچـه و تاالب هـا تهیـه شـد و پـس از رقومی سـازی و تصحیـح خطـا در محیـط 
نرم افـزار Arc GIS10/2 مـورد پـردازش قـرار گرفـت. پس از بررسـی های الزم و 
جمـع آوری اطاعـات مـورد نیـاز می بایسـت یک مدل وزنی مناسـب برای تشـریح 
روش تحقیق و شناسـایی مناطق مناسـب جهت توسـعۀ طبیعت گردی در شهرسـتان 
ایـام ارائـه شـود کـه در این تحقیق از مدل AHP اسـتفاده شـد. اولیـن گام جهت 
تعریـف یک مـدل، تعیین متغیرهای تحقیق اسـت. در این مقالـه، متغیرهای مختلف 
و روابـط موجـود بیـن آنهـا در چارچوب مـدل تعریـف گردید که در زیر به شـرح 

آنهـا پرداخته می شـود.

1 .AHP
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اطالعات مورد استفاده
اطاعـات زیـر به عنوان مهمتریـن متغیرهـا در تعیین مناطق مناسـب طبیعت گردی، 

انتخـاب و طبقه بنـدی شـده و در یک مـدل وزنی قـرار گرفته اند:  
1. پوشـش گیاهـی و جنگلـی: مناطـق نیمـه انبـوه جنگلـی، جنگل تنـک، مرتع، 

بوتـه زار و مناطـق بیابانـی و لم یـزرع.
2. منابع آب: رودخانه، دریاچه، چشمه، قنات و منابع کارستی.

3. دسترسـی: دسترسـی بـه جادۀ آسـفالته، دسترسـی بـه جادۀ خاکی، دسترسـی 
به فـرودگاه.

4. امکانات رفاهی: دسترسی به هتل و دسترسی به رستوران.

ساختن نمودار سلسله مراتبی
هـرگاه از AHP بـه عنـوان مـدل تصمیم گیـری اسـتفاده می شـود، بایـد در آغـاز 
نمـودار سلسـله مراتب مناسـبی کـه بیان کننـدۀ مسـئلۀ مـورد مطالعـه باشـد، فراهـم 
شـود. سلسـه مراتب تصمیـم، نموداری اسـت کـه با توجه به مسـئلۀ مورد بررسـی، 
سـطوح متعـددي دارد؛ سـطح اول آن، بیانگـر هـدف تصمیـم و سـطح آخـر آن، 
بیان کننـدۀ گزینه هـای اسـت کـه بـا یکدیگر مقایسـه می شـوند و بـراي انتخـاب با 
هـم در رقابت هسـتند. سـطح میانـي این نمـودار را نیز فاکتورهایی تشـکیل می دهد 

کـه مـاک مقایسـۀ گزینه هـا بـه شـمار می آیند.

محاسبۀ وزن
در فراینـد سلسـله مراتبی، عناصـر هـر سـطح بـا عنصـر مربـوط بـه خود در سـطح 
باالتـر بـه  صـورت زوجـی، مقایسـه و وزن آنهـا محاسـبه می شـود کـه ایـن وزن ها 
را وزن نسـبی می نامیـم؛ سـپس بـا تلفیـق وزن هـای نسـبی، وزن نهایـی هـر گزینـه 
مشـخص می شـود. کلیـۀ مقایسـه ها در فراینـد سلسـله مراتبـی بـه  صـورت زوجی 
انجـام می گیـرد. این مقایسـه ها توسـط سـاتی به مقادیر کمـی 1 تا 9 تبدیل  شـده اند 

شـمارۀ1(. )جدول 
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AHP جدول شمارۀ )1(. مقیاس 9 درجه ای ساتی برای امتیازبندی در مدل

)منبع: ساتی1، 1970: 240(

تعیین ضريب معیارها و زيرمعیارها
اعتبـار هـر محـل بر حسـب معیارها سـنجیده می شـود. با توجـه به اینکـه در عمل، 
تمامـي معیارها اهمیت یکسـاني ندارنـد، در روش AHP نیز هر معیار، وزن خاصي 
دارد کـه بایـد توسـط کاربر بـه روش هـای مختلف اعمال شـود؛ همچنیـن می توان 
هـر معیـار را بـه چنـد زیرمعیـار کوچکتـر تقسـیم کـرد و آنهـا را بـا هم مقایسـه و 
وزن دهـي نمـود. در ایـن پژوهش، هدف کلی، انتخاب مکان مناسـب جهت توسـعۀ 
طبیعت گـردی در شهرسـتان ایـام اسـت و به عنوان سـطح اول در نظر گرفته شـده 
اسـت. سـطح دوم هم شـامل سـه معیار جذابیت، دسترسـی و امکانات است. سطح 
سـوم نیـز شـامل زیرمعیارهـا اسـت. واژۀ غربال شـده کـه توسـط سـاتی ارائه شـده 
اسـت، بـرای ارزیابـی میـزان ارجحیـت دو زیرمعیار اسـتفاده می شـود. مزیت اصلی 
اسـتفاده از ایـن روش، آن اسـت کـه بـه تصمیم گیـران کمـک می کند تا یک مسـئلۀ 
پیچیـده را بـه  صورت سـاختار سلسـله مراتبی درآورند؛ سـپس به حـل آن بپردازند. 
بـرای تعییـن ضریـب اهمیت معیارهـا و زیرمعیارهـا چند روش خاص وجـود دارد 

1. Saaty

توصیفواژه های غربالیمقدار

دو عنصر با توجه به سطح باالتر، اهمیت برابر دارند.اهمیت مساوی1

با توجه به تجربیات، هنگام مقایسۀ عناصر، ارزش نسبتاً بیشتری اهمیت نسبتاً بیشتر3
به یک عنصر داده می شود.

با توجه به تجربیات، هنگام مقایسۀ عناصر، ارزش زیادی به یک اهمیت بیشتر5
عنصر داده می شود.

در عمل برتری یک عنصر ثابت شده است.خیلی مهمتر7

در میان عناصر،  باالترین درجه به یک عنصر خاص داده می شود.بسیار مهمتر9

ارزیابی توان محیطی برای توسعۀ طبیعت گردی....
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کـه معمول تریـن آنها مقایسـۀ دو به دویي اسـت. در این روش، معیارهـا دو به  دو با 
یکدیگـر مقایسـه می شـوند و درجـۀ اهمیـت هر معیار نسـبت به دیگري مشـخص 
می گـردد. بـراي ایـن کار می تـوان از روش اسـتاندارد )ارائه شـده توسـط سـاتي( 
اسـتفاده کـرد. روش کار بـه  ایـن  ترتیـب اسـت که به هر مقایسـۀ دو بـه دویي، یک 

عـدد )1 تا 9( نسـبت داده می شـود.

تعیین ضريب اهمیت گزينه ها
پـس از تعییـن ضریـب اهمیت معیارهـا و زیرمعیارها، ضریب اهمیـت گزینه را باید 
تعییـن کـرد. در ایـن مرحلـه نیـز قضاوت بر مبنـاي مقایسـۀ دو به دویـی معیارها یا 
گزینه هـا و بـر اسـاس مقیاس 9 کمیتي سـاتي صـورت می گیرد، در نتیجـه ماتریس 

مقایسـۀ دو بـه دویـي معیارها یـا گزینه ها ثبت می شـود.

ايجاد ماتريس مقايسۀ دوتايی ها
بـا توجـه به اینکه در سـطح دوم تحلیل سلسـله مراتبی 3 معیار مکانـی در نظر گرفته 

شـده اسـت؛ بنابراین طبق رابطۀ شمارۀ 1:

)1(                                
                                          

     بـرای مقایسـه، ماتریـس 3*3 ایجـاد گردیـد و معیارهای مختلـف دوتایی با هم 
مقایسـه شـدند و وزن های مربوط بر اسـاس غربال سـاتی به معیارها اختصاص  داده 
شـد )جـدول شـمارۀ 2(. بـا توجه به اینکـه ماتریس قطری اسـت، تعداد 3 مقایسـه 
انجـام می شـود، مثـًا در اینجا چنانکه »جذابیت« خیلی مهمتر از »دسترسـی« باشـد، 
در محـل تقاطـع ایـن دو معیار، مقـدار 3 و با توجـه به قطر ماتریـس در محل قرینه 
بـا آن مقـدار 3÷1 قـرار می گیـرد. در پایـان وزن زیرمعیارهـا هم با ایـن روش اعمال 

شد )جدول شـمارۀ 3(.
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جدول شمارۀ )2(. ايجاد ماتريس دودويی معیارها

معیارهاجذابیتدسترسیتسهیالت رفاهیوزن نسبی

جذابیت0/637531

دسترسی0/258311/3

تسهیات رفاهی0/10531/31/5

ضريب ناسازگاري )0/00(

جدول شمارۀ )3(. وزن نسبی زيرمعیارها

ضريب ناسازگاری )0/08(

نتايج و بحث
نتايج حاصل از همپوشانی اليه های اطالعاتی در مدل تحلیل سلسله مراتبی

پـس از همپوشـانی الیه هـای اطاعاتـی به وسـیلۀ نرم افزار Arc GIS 2/10، نقشـۀ 
پتانسیل سـنجی توسـعۀ طبیعت گردی در شهرسـتان ایام تهیه شـد. بر اساس تجزیه 
 و تحلیـل اطاعـات در نقشـۀ پهنه بنـدی، جذاب تریـن مناطق شهرسـتان بیشـتر در 

شـمال، مرکز و جنوب شـرقي شهرسـتان قـرار دارند.
      این مناطق داراي پوشـش جنگلي انبوه، نیمه انبوه و پوشـش مرتعي متوسـط به 
باال هسـتند و به سـبب داشـتن ارتفاع مناسـب، از شـرایط مناسـب اقلیمي، عوارض 
و پدیده هـای زیبـاي ژئومورفولوژیکـي و آثـار تاریخـي برخـوردار می باشـند و بـه 
سـبب بـاال بودن نـزوالت جوي )بیـش از 700 میلی متـر( داراي چشـمه های پر آب 

و رودخانه هـای دائمي هسـتند.
      قسـمتی از ایـن پهنـه، پوششـی جنگلـی بـا تـاج انبـوه و گونـه ای از درختان به 
اسـم ارغـوان دارد کـه بـه دلیـل نزدیکی به شـهر ایـام، از تفرجگاه هـای اصلی این 
شـهر محسـوب می شـود. در سـمت باالی منطقۀ حفاظت شـدۀ مانشـت و قارنگ 

جادۀ هتلرستوران
آسفالته

پوشش دریاچهچشمهتاالبقناتفرودگاه
گیاهی

0/0180/0280/0400/0580/0770/1140/1550/2130/297
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در شـمال شـهر ایـام، عـوارض زمین شناسـی و ژئومورفولوژیکی جلـوۀ زیبایی به 
منطقـه داده  اسـت کـه می توانـد بـه عنوان یک ژئوسـایت، عـاوه بر نقـش تفرجی، 

نقـش حفاظتی و آموزشـی هم داشـته باشـد.
      مناطـق بـا جاذبـۀ بـاال جهت توسـعۀ طبیعت گردی در شهرسـتان ایـام، فاصلۀ 
مناسـبی بـا راه هـای اصلي و اماکـن اقامتي دارند و بیشـتر در طول مسـیرهای اصلي 
شهرسـتان واقـع هسـتند. مناطقي با داشـتن جاذبۀ متوسـط هم در سرتاسـر شـمال، 
مرکـز و جنوب شـرقی شهرسـتان ایـام قرار دارنـد که داراي پوشـش جنگلي تنک 

و متوسـط همراه با پوشـش مرتعي متوسـط و ضعیف هسـتند.
     در ایـن مناطـق، چشـمه های پراکنـده ای وجـود دارد کـه بـه دلیـل فصلـی بودن 
بـارش در منطقـه و خشک سـالی های اخیـر، خشـک شـده  یـا در شـرایط کم آبـی 
قـرار گرفته انـد. از نقطـه نظـر دسترسـی، ایـن مناطـق داراي فاصلـۀ نسـبتاً مناسـبی 
بـا راه هـا و اماکـن رفاهـي و اقامتـي هسـتند. مناطقی که جاذبـۀ پایینی برای توسـعۀ 
طبیعت گـردی دارنـد نیـز بیشـتر در جنـوب غـرب و غـرب شهرسـتان بـه  صورت 
گسـترده قـرار گرفته اند. در بیشـتر نقاط، کمبـود بارش، عدم وجـود منابع آب کافی، 
بـه  صـورت چشـمه های کارسـتی و رودخانـه و ارتفـاع کـم، سـبب یکنواختـي در 
سـیماي طبیعـي این مناطق شـده و بیشـتر ایـن عرصه هـا را اراضي بوتـه زار و مراتع 

فقیر تشـکیل داده اسـت.
      قابلیت توسـعۀ کاربری اراضی برای برخی از این مناطق بسـیار ضعیف برآورد 
شـده اسـت و بـه دلیـل بارندگـي کـم، از منابـع آبـي بـه  صورت چشـمه نیـز کمتر 
برخـوردار هسـتند و رودخانه هایـی کـه از مناطق کوهسـتاني شهرسـتان سرچشـمه 

می گیرنـد از ایـن پهنه هـا عبـور می کنند. 
     در کنـار و حاشـیۀ ایـن رودخانه هـا می تـوان کمپ های خانوادگی و سـایت های 
گردشـگری را بـه  صـورت محدود مشـاهده کـرد؛ ولـی در کل، قابلیت ایـن مناطق 

جهـت توسـعۀ طبیعت گردی، ضعیف برآورد شـده اسـت.
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)شـکل های شـمارۀ 2 و 3(. در شـکل شـمارۀ )4( نیز نقشـۀ پراکندگی مناطق نمونۀ 
گردشـگری شهرسـتان ایام نشـان داده  شده است. 

AHP شکل شمارۀ )2(. نتايج حاصل از همپوشانی اليه های اطالعاتی بر اساس مدل

شکل شمارۀ )3(. پهنه های مناسب برای توسعۀ طبیعت گردی در شهرستان ايالم

شکل شمارۀ )4(. نقشۀ مکان های طبیعی و تاريخی شهرستان ايالم

ارزیابی توان محیطی برای توسعۀ طبیعت گردی....
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نتیجه گیری
بـر اسـاس تلفیـق الیه هـای اطاعاتـي بـا اسـتفاده از مـدل تحلیـل سلسـله مراتبي 
AHP، مناطـق بـا جذابیـت بـاال بـرای توسـعۀ طبیعت گـردی بیشـتر در مناطـق 
مرکـزي، شـمالي و جنـوب شـرقی شهرسـتان ایام قـرار دارنـد. این مناطـق داراي 
تراکـم بـاالي جنگلـي، پوشـش بکـر گیاهـي، منابع آبـي و شـرایط مناسـب اقلیمي 
هسـتند. مناطقي که داراي بیشـترین جاذبه هسـتند به  صورت لکه هایی در شـمال و 
مرکـز تـا جنوب شـرق شهرسـتان ایام مشـاهده می شـوند. این پهنه هـا در محدودۀ 
شـمالی شهرسـتان ایـام در منطقـۀ حفاظت شـدۀ مانشـت و قارنـگ و در جنـوب 
شهرسـتان در دامنه هـای کبیرکوه قرار دارند و دارای بیشـترین پتانسـیل جهت انجام 
فعالیت هـای طبیعت گـردی می باشـند. وجـود آثـار و منابـع طبیعـی و تاریخـی در 
ایـن مناطق سـبب شـده اسـت تـا عمدۀ جمعیـت شهرسـتان ایـام و گردشـگران، 
ایـن مناطـق را بـه عنـوان مقصـد گردشـگری خـود انتخـاب کننـد. هرچـه از ایـن 
مناطـق، فاصلـه بگیریـم و بـه غـرب شهرسـتان نزدیـک  شـویم، بـه دلیل کم شـدن 
ارتفـاع و بـارش، جذابیـت ایـن مناطـق هـم متوسـط و کمتـر می شـود؛ بنابرایـن از 
نظـر قابلیت هـای طبیعـی برای توسـعۀ فعالیت هـای طبیعت گردی، ضعیـف ارزیابی 
شـده اند؛ بـه طور کلـی در مناطق مـورد نظر، وجود حساسـیت های زیسـت محیطی 
و فشـار بیـش از حـد بـر عرصه هـای طبیعـی در طـی سـال های اخیر، سـبب شـده 
بسـیاری از مناطـق، مـورد بهره بـرداری و تخریـب بی رویـه قـرار گیرنـد کـه ایـن 
امـر سـبب خسـارت غیرقابـل برگشـت بـه ایـن مناطـق خواهد شـد. پـس در کنار 
جنبه هـای تفرجـی بایـد بـه جنبه هـای حفاظتـی و آموزشـی نیـز توجه کافی نشـان 
داد تـا عـاوه بـر بازدیـد از مناطق، جاذبه هـای طبیعی ناحیه هم حفظ شـود و منجر 

به توسـعۀ پایـدار منطقـه گردد.

پیشنهادات
در پایـان کار، پیشـنهادات زیـر بـرای بهبـود صنعـت طبیعت گردی منطقـه و ارتقای 

شـرایط حفاظتـی و مدیریتـی ارائه می شـود: 
1. ایجـاد یـک برنامـۀ مدیریتی مناسـب جهـت حفاظـت از جاذبه هـای تاریخي 
شهرسـتان ایـام و جلوگیـری از تخریـب آنهـا، بازدیـد مکـرر از مناطـق طبیعی 
شهرسـتان و کنترل و پاکیزه سـازی آن برای جلوگیری از دگرگون شـدن سـیمای 
طبیعـی آنهـا و ایجـاد یک بانک دیجیتالـی از مناطق طبیعی و تاریخی شهرسـتان 
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بـا اسـتفاده از GPS و تصاویـر هوایـی و ماهـواره ای جهـت اسـتفادۀ محققان و 
دانشجویان.

2. تهیـۀ پرسشـنامه توسـط ادارۀ کل میـراث فرهنگـي و گردشـگري و توزیع آن 
در بیـن گردشـگران جهـت شناسـایي مناطقـي کـه جاذبۀ بـاال دارنـد و انتخاب 

اولویت هـای مختلـف بـر حسـب فراوانـي بازدید.
3.اسـتفاده از مدل هـای وزنـي مناسـب بـراي شناسـایي پهنه های گردشـگری در 

شهرسـتان ایام و کشـور.
4. تهیـۀ یـک بانـک اطاعاتـی از جاذبه هـای گردشـگري، امکانـات رفاهـي و 
دسترسـي بـا اسـتفاده از سیسـتم اطاعـات جغرافیایـي از سـوي سـازمان های 
مرتبـط )زمین شناسـی و گردشـگري( بـرای مدیریـت و حفاظـت از منطقـه و 

اسـتفادۀ محققـان و دانشـجویان.
5. انجام مطالعات زمین شناسـی و ژئومورفولوژی بر روی پدیده های گردشـگری 
شهرسـتان جهـت شناسـایی ویژگی های منحصـر به فـرد آنها و دسـته بندی آنها 
بر اسـاس ارزش های گردشـگری توسـط کارشناسـان متخصص )زمین شناسـی، 

ژئومورفولوژی، منابع طبیعی، محیط زیسـت و گردشـگری(.
6. احـداث امکانـات رفاهـی در کنـار جاذبه هـای طبیعـی شهرسـتان کـه جاذبۀ 
باالیـی دارنـد؛ ولـی از نظـر دسترسـی و امکانـات، وضعیـت مطلوبـی ندارنـد، 
ماننـد درۀ ارغـوان؛ همچنیـن احـداث رسـتوران و اماکـن اقامتی در طول بیشـتر 
پهنه هـای گردشـگری بـا جاذبۀ بـاال، مانند منطقـۀ مله پنجاب، داالهو، مانشـت و 

تاالب هـا و دریاچه هـای شهرسـتان.
7. اطاع رسـانی و اسـتفاده از تبلیغـات مناسـب جهـت هدایـت گردشـگران و 
زائـران ایرانـی و عراقـی بـه سـوی مسـیرهای گردشـگری طبیعـی شهرسـتان با 

توجـه بـه عبـور راه کربـا از اسـتان ایام.
8. اسـتفاده از کارشناسـان متخصـص )ژئومورفولوژی و زمین شناسـی( به عنوان 

تـور لیـدر جهـت معرفی مکان هـا و جاذبه هـای طبیعی.

منابع و مأخذ
الف( فارسی

 - احمـدی، مهدی؛ )1388(، شناسـایی پهنه های مناسـب برای توسـعۀ ژئوتوریسـم 
   در اسـتان ایـام با اسـتفاده از سیسـتم اطاعـات جغرافیایی، پایان نامۀ کارشناسـی 
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ارشـد جغرافیـای طبیعی، دانشـگاه تربیت معلـم تهران.
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