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( AHPارزیابی نواحی مستعد اکوتوریسم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

 )مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران(
 

  3حمید جلیلوند و 3نی نصر، محمد حسی2*، علی مهدوی1امید کرمی
 ری، گروه جنگلداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی دکتری جنگلدا 1

 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایالم 2
 روه جنگلداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساریگدانشیار 3

 91/1/13 اریخ پذیرش:؛ ت  7/3/19تاریخ دریافت: 

 5چكيده

عنوان ابزاری برای ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی ریزی تفرجی در اکوتوریسم نه تنها بهبرنامه

علت کارکردهای حفاظتی زمینه حفاظت پویای منابع طبیعی را نیز مهیا شود، بلکه بهمردم تلقی می

ریزی تفرجی برای هر نوع فعالیتی و در برنامه ریزیاولین قدم در برنامهکه با توجه به این کند.می

گردی حوضه ارزیابی پتانسیل سرزمین برای آن فعالیت است، در این مطالعه به ارزیابی پتانسیل طبیعت

( و سامانه اطالعات AHPآبخیز بابلرود در استان مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

ثر در ارزیابی ؤترین معیارها و زیرمعیارهای ممهمد. برای این منظور ابتدا ( پرداخته شGISجغرافیایی )

هایی تهیه شدند و با استفاده از روش دلفی پرسشنامهپتانسیل تفرجی منطقه شناسایی شدند. سپس 

بین متخصصین  ،ثر در ارزیابی پتانسیل تفرجی منطقهؤبرای تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارهای م

های . وزن معیارها و زیرمعیارها در هر پرسشنامه محاسبه شده و با میانگین گرفتن از وزنتوزیع شدند

 Expert choiceافزار نرم و AHPها، وزن نهایی هر کدام با استفاده از روش هر کدام از پرسشنامه

رحله تهیه شدند. در م GISهای الزم برای ارزیابی پتانسیل منطقه در محیط محاسبه شد. سپس نقشه

نقشه نهایی پتانسیل تفرجی منطقه  GIS( در محیط WLCتکنیک ترکیب وزنی خطی )آخر با استفاده از 

                                                             
  a_amoli646@yahoo.com مسئول مکاتبه:*

mailto:a_amoli646@yahoo.com


 5131( 1(، شماره )15هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد )نشريه پژوهش

 

581 

در از سطح  19/25درصد از سطح منطقه دارای پتانسیل عالی و  33/91 نتایج نشان داد کهتهیه شد. 

دارای درصد از سطح منطقه  91/53منطقه دارای پتانسیل خوب برای اکوتوریسم است. همچنین 

درصد از سطح منطقه برای تفرج نامناسب  15/5درصد دارای پتانسیل ضعیف و  18/9پتانسیل متوسط، 

 .است

 

حوزۀ آبخیز امانه اطالعات جغرافیایی، اکوتوریسم، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سکلیدي:  هايواژه

 بابلرود، مازندران

 
 مقدمه

یسم در ادبیات زبان انگلیسی وارد شد کمتر کسی که اصطالح اکوتورهنگامی 9111در اواخر سال 

 را پیدا کردگری یش در صنعت گردشعنوان یک گراای که از حدود بیست سال بعد بهجایگاه برجسته

عنوان سال بهاز طرف سازمان ملل  5115اهمیت بود که سال همین خاطر کرد و بهبینی میپیش

مخرب و سودآور است که در اکوتوریسم فعالیتی غیر. (5117)ویور و لوتون، اکوتوریسم معرفی شد 

. (9111)فنل،  خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته استهای اخیر بهدهه

منابع طبیعی برای  محدود بودن فشار روز افزون جامعه انسانی به منابع طبیعی و از طرفیدلیل هب اما

گردان طبیعت ،مناسبریزی و عدم برنامه مناسب گردی()طبیعت تیهای اکوتوریسفقدان طرح تفرج،

های طبیعت استفاده کنند و از طرفی عدم تعادل در تراکم جمعیتی و توانند از بسیاری از جاذبهنمی

ریزی تفرجی در این نوع گردشگری نه برنامهبنابراین . شودمیبرخی مناطق  تخریبمنابع طبیعی باعث 

علت بلکه به، شودری برای ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی مردم تلقی میعنوان ابزاتنها به

زمینه ، های منابع طبیعیکار مدیریتی تجربه شده در عرصهعنوان یک راهتفرج به، کارکردهای حفاظتی

اما باید توجه داشت که اختصاص . (5112)لورانس و همکاران،  کندها را نیز مهیا میحفاظت پویای آن

که آیا سرزمین توان الزم برای انجام آن فعالیت را سرزمین به هر گونه فعالیتی بدون توجه به این دادن

ابتدا پتانسیل و توان ، ریزی تفرجیباشد و الزم است که قبل از هرگونه برنامهمنطقی نمی، دارد یا نه

 . سرزمین برای آن تعیین شود

ها در یک فضای منظور توسعه انواع کاربریین بهبرای ارزیابی توان اکولوژیکی و پتانسیل سرزم

اقدام . شوداستفاده می (5191)مخدوم،  هارگهاست که از روش سیستمی ابداعی مکریزی سالبرنامه
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های ریاضی در ارزیابی توان اکولوژیکی و یند آمایش سرزمین شامل استفاده از مدلآجدیدتر در فر

 GISافزارهای ( در تعیین وزن و اهمیت نسبی با نرمAHPبی )یند تحلیل سلسله مراتآکارگیری فرهب

 9معیاره گیری چندهای تصمیمترین روشکه از مهم این روش. (5112، )اونق و همکاراناست 

گیری در شرایطی که معیارهای قوی و ساده که برای تصمیم، روشی است منعطف، شودمحسوب می

 گیردمورد استفاده قرار می، کندرا با مشکل مواجه میها انتخاب بین گزینه، گیری متضادتصمیم

های مختلفی از گیرد و در فیلدصورت گسترده مورد استفاده قرار میبه  AHPامروزه. (9118)ساعتی، 

 .(9115)کانگاس،  های دیگر داردجمله مدیریت منابع طبیعی بیشترین محبوبیت را نسبت به روش

محیطی های زیستبندی و ارزیابییابی و پهنهی بسیاری جهت مکاندارای مزایا AHPبا  GISتلفیق 

های ها در زمینهمنظور استقرار انواع فعالیتتوان مناطق مناسب را بهاز طریق آن می خوبیاست و به

، که دارای بعد مکانی هستند غیرهو  سنجش قابلیت اراضی، زیست محیط، منابع طبیعی، کشاورزی

   (. 5112بکبار، )فرجی س کار بردهب

 .در تحقیقات مختلفی نشان داده شده است GISو  AHP ق روشهای تلفیها و مزیتتوانایی

در زمینه  (.5119 ،؛ کانگاس و همکاران5117 ،؛ یانگ و همکاران5111 ،بابایی کفاکی و همکاران)

توان می GISو  AHPهای چند معیاره با تلفیق براساس روش گردیو طبیعت تفرجی پتانسیلارزیابی 

در پارک ( 5112گول و همکاران ) .های ملی اوگاندا اشاره کرددر پارک (5111بوکنیا ) به مطالعات

و  کوماری ای دیگردر مطالعه. طبیعی گول چوک ترکیه قابلیت منطقه را برای تفرج تعیین کردند

ند را از نظر طبیعت ( به کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ایالت سیکیم ه5191همکاران )

به روش سیستمی  اکوتوریسممطالعات کمی در ارتباط با نیز در ایران . گردی مورد ارزیابی قرار دادند

کوماری و فرجوده  عنوان مثالبه. های دیگر انجام شده است( و روش5191، مرسوم در ایران )مخدوم

در  (5111شیروانی ) و ندتفرج بررسی کردآباد لرستان توان این منطقه را برای در منطقه خرم( 5118)

ظالمرود به ارزیابی قابلیت تفرجی به کمک سه روش مختلف از  -داری نکاای در طرح جنگلمطالعه

( به 5191و همکاران ) جوزی ای دیگردر مطالعه. جمله روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخت

نیا و فروشو حاجه پرداختند AHPاستفاده از روش ارزیابی پتانسیل تفرجی منطقه وزجین در تهران با 

                                                             
1- Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
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ها از ای در اصفهان پتانسیل منطقه مورد مطالعه خود را برای انواع کاربری( در مطالعه5199همکاران )

 . جمله اکوتوریسم بررسی کردند

 ،اجتماعی، ریزی تفرجی اکوتوریسم در باال بردن سطح فرهنگیبا توجه به اهمیتی که برنامه

در این مطالعه به  ،تصادی و حفاظت از منابع طبیعی و در نتیجه در رسیدن به توسعه پایدار دارداق

ین مناطق گردی حوضه آبخیز بابلرود در استان مازندران که یکی از زیباترارزیابی پتانسیل طبیعت

 . پرداخته شد و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی GIS کشور است با استفاده از

 

 ها روش مواد و

مساحت این . منطقه مورد مطالعه حوضه آبخیز بابلرود در استان مازندران است: منطقۀ مورد مطالعه

درجه  25 تا ثانیه 31دقیقه  31درجه و  25 باشد و در مختصاتی بینهکتار می 29752حوضه بالغ بر 

عرض  ثانیه 21دقیقه  55 درجه 32 تا ثانیه 95دقیقه  5درجه  32 درجه طول شرقی وثانیه  58دقیقه  22

متر در  3511متر در بخش شمالی آن و حداکثر آن  21حداقل ارتفاع حوضه  .شمالی قرار گرفته است

 98/98میانگین دمای متوسط سالیانه در سطح حوضه . غربی حوضه واقع شده استالیه جنوبمنتهی

متر در سال است و بر میلی 715 گراد و میانگین بارندگی ساالنه در سطح حوضه برابر بادرجه سانتی

 . باشداساس روش آمبرژه نوع اقلیم در سطح حوضه از نوع نیمه مرطوب سرد می

از روش  گردیطبیعتمنظور تعیین قابلیت در این مطالعه برای ارزیابی سرزمین به: روش تحقیق

، ند تحلیل سلسله مراتبیسنجی با روش فرآیدر فرآیند قابلیت. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد

ارزیابی براساس شایستگی هر ، هاهای الزم و تعیین ضرایب اهمیت آنپس از تعیین معیارها و گزینه

( ساختن سلسله مراتب 9این فرآیند طی سه مرحله . دوشمیتر انتخاب گزینه مطلوب، هایک از گزینه

تعیین ضریب اهمیت  (5117یمرن، )س باشدترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میکه مهم

)ساعتی،  معیارها و زیر معیارها با استفاده از قضاوات ترجیحی کارشناسان و با روش مقایسه دوتایی

 Expert choice افزارمعیارها در قالب مقایسه دوتایی در نرمو تعیین وزن نهایی معیارها و زیر (9111

نرخ . ها با توجه به نرخ سازگاری انجام شدی قضاوت( بررسی سازگار3و  (5111)تاوری و همکاران، 

 . (5111)دی و رمچاران،  ها قابل قبول باشندباشد تا قضاوت 9/1سازگاری باید کمتر از 

اکولوژیکی منطقه برای  پتانسیلثر در ارزیابی ؤترین معیارها و زیرمعیارهای مدر اولین قدم مهم

زاده فرج مطالعات صورت گرفته در رابطه با اکوتوریسم . برای این منظور ازمشخص شدند اکوتوریسم
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( 5199نیا و همکاران )فروشجاجه(؛ 5191(؛ مخدوم )5191(؛ کوماری و همکاران )5117پناه )و کریم

های نقشه. تبدیل شدند جغرافیاییهای ها به الیهزیر معیارنظرات کارشناسان استفاده شد. سپس  و

در  متری 91و با فاصله خطوط میزان  9:52111توپوگرافی با مقیاس  جهت و ارتفاع از نقشه، شیب

شرایط زهکشی ، عمق خاک، بافت خاک، تراکم پوشش درختیهای نقشه. تولید شدند GISمحیط 

شناسی منطقه نیز از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران تهیه شدند و شدت فرسایش و سنگ، خاک

منابع آبی و ، های فاصله از جادهنقشه. بندی شدندورت گرفت و طبقهها صاصالحات الزم بر روی آن

های اصلی و آسفالته جاده، های منابع آبی منطقهو پس از تهیه نقشه Bufferingمناطق مسکونی با عمل 

پس از تهیه نقشه ، طبقه 2نقشه فاصله از منابع آبی در . تولید شدند GISو مناطق مسکونی در محیط 

. های موجود در منطقه بود تولید شدها و چشمهمنطقه مورد مطالعه که شامل رودخانه منابع آبی

نقشه تراکم . های فاصله تا جاده و فاصله تا مناطق مسکونی نیز هر کدام در پنج طبقه تولید شدندنقشه

درصد( و  21تا  31متوسط )، درصد( 21در سه طبقه انبوه )تاج پوشش بیش از  نیز پوشش درختی

 . بندی شدطبقهدرصد(  31نک )کمتر از ت

در تعیین ضریب اهمیت معیارها . در مرحله بعد وزن هر کدام از معیارها و زیرمعیارها محاسبه شد

که توسط ساعتی ارائه ، روش مقایسه دوتایی است، هاآنترین های زیادی وجود دارد که معمولروش

-)تولدو معرفی شده است AHP روش ارها دردهی معیعنوان روشی مناسب در وزنشده است و به

فرآیندی جهت دستیابی به که  Delphi تکنیکاساس  در این روش ابتدا بر(. 5199آسوس و همکاران، 

اقتصادی و ، نظر در ابعاد مختلف اجتماعیصاحب کارشناسانو  متخصصینمیان  ذهنیهمگرایی 

ها، کارشناسان نامهدر این پرسشگردد می هایی بین کارشناسان توزیعنامهپرسش ،محیطی استزیست

معیارها بیان نمودند و سپس قضاوات ترجیحی خود را در مورد میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیر

است، وزن هر کدام از  AHPترین شیوه محاسبه وزن در روش به روش میانگین هندسی که متداول

در نهایت پس از تهیه  .های متخصصین محاسبه شدمعیارها و زیرمعیارها در هر کدام از پرسشنامه

این ، (AHPها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )نیاز و محاسبه وزن الیههای موردالیه

گردی منطقه در پنج طبقه تهیه شد ها ترکیب شدند و نقشه پتانسیل طبیعتبا الیه GISها در محیط وزن

 .(9)شکل 
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 .مراحل ارزیابی پتانسیل منطقه براي اکوتوریسم در این مطالعه -1شکل 
 

 نتايج

در این مطالعه با توجه به نظرات کارشناسان و مطالعات پیشین در زمینه تحقیق برای ارزیابی 

از سطح  معیار یا الیه شیب، جهت شیب، ارتفاع یازده زیرپتانسیل اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه، 

دریا، تراکم پوشش درختی، بافت خاک، عمق خاک، شرایط زهکشی خاک، شدت فرسایش، فاصله از 

منابع آبی، فاصله از جاده و فاصله از مناطق مسکونی در قالب پنج معیار توپوگرافی، پوشش زمین، 

کارشناسان  خاک، منابع آبی و عوامل اجتماعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که براساس نظرات

برای ارزیابی پتانسیل اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه الیه فاصله از منابع آبی بیشترین وزن را به خود 

بیشترین اهمیت را در این ارزیابی برخوردار است. پس از فاصله از منابع  یعنیاختصاص داده است 

ترتیب دارای اهمیت سطح دریا بههای میزان شیب، فاصله از مسیرهای دسترسی و ارتفاع از آبی، الیه

ها را در فرآیند بندی الیهها و نحوه طبقهها، وزن نهایی زیرمعیارها، زیرمعیارمعیار 9شدند. جدول 

 دهد. ارزیابی قابلیت اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه نشان می

ان
اس

شن
کار

ت 
ظرا

 ن

 
 منابع آبی خاک پوشش زمين شکل زمين

اارهمعيتعيين معيارها و زير  

. شيب1  

. ارتفاع2  
. جهات شيب3  

. تراکم  1

 پوشش درختی

 

. بافت خاک1  

. عمق خاک2  

. شرايط زهکشی3  

. شدت فرسايش4  

 

. فاصله از 1

 منابع آبی

 

. فاصله از جاده1  

. فاصله از مناطق 2

 مسکونی
 

اجتماعی-اقتصادی  

 GISها در محيط ها با وزنتلفيق اليه

گردی يعتتوليد نقشه پتانسيل طب  

دهی به معيارها و زيرمعيارهاوزن    

رناسازگا سازگار هابررسی سازگاری قضاوت   
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 .ثر در فرآیند ارزیابیؤهاي مبندي الیهطبقههاي مربوط به هر الیه و نحوه وزن، هازیرمعیارها یا الیه، معیارها -1جدول 

 وزن نهایی هامعیارزیر هامعیار
 هابندی الیهطبقه

 2درجه  8درجه  3درجه  5درجه  9درجه 

 توپوگرافی

 > 21 21-31 31-51 51-91 91-1 527322/1 شیبدرصد 

 > 5111 5111-5911 5911-9811 9811-711 711-1 91817/1 ارتفاع

 - غربی جنوبی شمالی شرقی 12938/1 بشی جهت

پوشش 

 زمین

تراکم پوشش 

 درختی
 - بدون پوشش انبوه تنک متوسط 171193/1

 خاک

 لومی 1921/1 بافت خاک
لومی تا 

 سیلتی لومی

لومی تا شنی 

 لومی
 شنی لومی سیلتی لومی

 - - کم عمق نیمه عمیق عمیق 11217/1 عمق خاک

 - ضعیف متوسط خوب عالی 155122/1 شرایط زهکشی

 شدید زیاد متوسط کم خیلی کم 11522/1 شدت فرسایش

 منابع آبی
فاصله از منابع آبی 

 (متر)
57321/1 1-311 311-211 211-9511 

9511- 

5111 
5111 < 

عوامل 

 اجتماعی

فاصله از جاده 

 )کیلومتر(
958172/1 1-2 2-91 91-92 92-51 51 < 

فاصله از مناطق 

 )کیلومتر( مسکونی
18931/1 1-2 2-91 91-92 92-51 51 < 

 
عمق ، بافت خاک، تراکم پوشش درختی، جهات شیب، ارتفاع، های درصد شیبپس از تولید نقشه

فاصله از ، های اصلی و آسفالتهفاصله از جاده، شناسیسنگ، شدت فرسایش، شرایط زهکشی خاک، خاک

این ، (2تا  5 های)شکل نیازبندی موردبا طبقهمناطق مسکونی و فاصله از منابع آبی منطقه مورد مطالعه 

شدند و در نهایت نقشه پتانسیل منطقه مورد  تلفیقهای مختص به خود با وزن GISها در محیط نقشه

درصد از سطح منطقه  33/91که براساس آن . (2مطالعه برای اکوتوریسم در پنج طبقه تولید شد )شکل 

اکوتوریسم است و قسمت اعظم حوضه مورد مطالعه که شامل  دارای پتانسیل عالی )درجه یک( برای

 91/53همچنین . درصد از سطح منطقه است دارای پتانسیل خوب )درجه دو( برای تفرج بود 19/25

درصد دارای پتانسیل ضعیف )درجه  18/9درصد از سطح منطقه دارای پتانسیل متوسط )درجه سه( و 

 . (5)جدول  صد از سطح منطقه برای تفرج نامناسب استدر 15/5چهار( برای این کاربری است و 
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 .( منطقه مورد مطالعهd(، تراکم پوشش درختی )c(، جهت )b(، ارتفاع )aهاي شیب )نقشه -2شکل 

 

c d 

a b 
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 .( منطقه مورد مطالعهf( و عمق خاک )eهاي بافت خاک )نقشه -3شکل 

 

 
 

 .(، منطقه مورد مطالعهb(، فرسایش )aهاي شرایط زهکشی )نقشه -4شکل 

 

f e 



 5131( 1(، شماره )15هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد )نشريه پژوهش

 

531 

 
 ( و فاصله از dفاصله از مناطق مسکونی )، (cهاي فاصله از جاده )نقشه -5شکل 

 .( منطقه مورد مطالعهeمنابع آبی )

e 

c d 
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 .براي اکوتوریسمنقشه پتانسیل منطقه مورد مطالعه  -6شکل 

 

.مساحت طبقات مختلف در نقشه پتانسیل تفرجی منطقه مورد مطالعه -2جدول   

 )درصد( مساحت )هکتار( مساحت طبقۀ توان

 33/91 11/1111 9طبقۀ  (عالی)

 19/25 11/57397 5طبقۀ  (خوب)

 91/53 51/99117 3طبقۀ  (متوسط)

 18/9 72/121 8طبقۀ  (ضعیف)

 15/5 11/9821 2طبقۀ  (نامناسب)
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 گيريحث و نتيجهب

با  AHPگردی حوضه آبخیز بابلرود از تلفیق روش در این مطالعه جهت ارزیابی پتانسیل طبیعت

GIS  .شیبشامل معیار یا الیه یازده زیردر این مطالعه،  پتانسیل گردشگریدر ارزیابی استفاده شد ،

، شدت فرسایش، شرایط زهکشی خاک، عمق خاک، بافت خاک، تراکم پوشش درختی، ارتفاع، جهت

پوشش ، فاصله از جاده و فاصله از مناطق مسکونی در قالب پنج معیار توپوگرافی، فاصله از منابع آبی

 . منابع آبی و عوامل اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند، خاک، زمین

باشد به ر میترین فاکتوشیب مهم مرسوم در ایراندر ارزیابی توان تفرجی به روش سیستمی 

ها خودداری محیطی برای تفرج نامناسب باشد از ارزیابی سایر پارامترکه اگر شیب واحد زیستطوری

، (5118) زاده و کرمیاما در مطالعات فرج. (5191، شود )مخدومشده و فرآیند ارزیابی متوقف می

نیا و فروشو حاجه (5191( و کوماری و همکاران )5111بابایی کفاکی و همکاران )، (5111شیروانی )

کار رفت اما عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان تفرجی بهکه الیه شیب بهبا این (5199همکاران )

در ارزیابی پتانسیل گردشگری . نشان دادند که اهمیت معیارها و عوامل به شرایط منطقه بستگی دارد

های جنوبی و غربی برای تفرج های تابستانه و جهتهای شمالی و شرقی برای تفرجمعموالً جهت

در منطقه مورد مطالعه هر چهار جهت اصلی با سطوح تقریباً . (5191، زمستانه مناسب هستند )مخدوم

مناسب  دهد که منطقه هم برای تفرج تابستانه و هم تفرج زمستانهشوند که نشان میبرابر دیده می

علت وجود تعطیالت و آب و هوای های طبیعی و جنگلی بهگاهباشد اما چون فصل مراجعه به تفرجمی

های شرقی بنابراین در این مطالعه به جهت ،(5112، برگربیشتر فصل بهار و تابستان است )آرن، مساعد

که منطقه دارای تنوع با این منطقه نسبت به سطح دریا از نظر ارتفاع. و شمالی امتیاز بیشتری داده شد

متر از سطح دریا است که  9111باشد اما با این حال بیشتر سطح منطقه دارای ارتفاع زیر بسیاری می

محققین زیادی همانند . باشددهد بیشتر سطح منطقه دارای ارتفاع مناسبی از نظر تفرجی مینشان می

اند و مل مهم در ارزیابی توان تفرجی استفاده کردهعنوان یک عااین مطالعه از ارتفاع از سطح دریا به

 زاده و کرمیاند )فرجتر ارزش کمتری دادهمناطق با ارتفاع کمتر ارزش بیشتر و به مناطق مرتفعبه

 . (5191) و همکاران کوماری؛ (5111) ؛ شیروانی(5112) و همکاران گول؛ (5118)

زیادی  گرانپژوهشارد و توسط گر دپوشش گیاهی و درختی نقش مهمی در جذب گردش

توان و در موارد محدودی میکار گرفته شده است عنوان یک عامل مهم در ارزیابی قابلیت تفرجی بهبه

بنابراین در این مطالعه نیز تراکم پوشش درختی . هایی با عدم وجود پوشش گیاهی یافتتفرجگاه
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نتایج بررسی نقشه تراکم . کار گرفته شدسنجی تفرجی منطقه بهعنوان یک عامل مهم در قابلیتبه

در این مطالعه به اراضی . باشدپوشش گیاهی نشان داد که بیشتر سطح منطقه دارای تراکم انبوه می

قد دارای تراکم متوسط بیشترین امتیاز داده شد و کمترین امتیاز به مناطق دارای پوشش انبوه و فا

 . پوشش داده شد

ارزیابی پتانسیل گردشگری در این مطالعه در نظر گرفته شد نوع خاک از عوامل دیگری که برای 

در . باشندهای بسیار مناسبی برای تفرج میخاککه در منطقه وجود دارد، های لومی خاک. منطقه است

طور کلی محدودیتی در بافت خاک وجود ندارد اما در نقاطی کم بودن عمق منطقه مورد مطالعه به

 . (5191، های اصلی خاک برای تفرج است )مخدومآن یکی از محدودیتپذیری خاک و نفوذ

ثر بوده و بر جاذبه توریستی ؤگیری جریان گردشگری در یک مکان بسیار ممنابع آبی در شکل

ثیر مطلوب در سیمای فیزیکی أوجود رودخانه دائمی در منطقه اغلب ت. افزایدمیزان زیادی میمنطقه به

، قایقرانی، ماهیگیری، های نظیر شناخود به واسطه امکانات بالقوه برای فعالیت دنبال دارد ومحیط به

ها نیز چشمه. شودعنوان یکی از منابع تفرجگاهی مطلوب بدل مینیک و کمپینگ بهپیک، قدم زدن

. (9311، انداز برای همه طبقات سنی هستند )شیروانیاستراحت و ارزش چشم، مین آب شربأمحل ت

کار عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان تفرجی منطقه بهدر این مطالعه فاصله از منابع آبی بهبنابراین 

 . گرفته شد

 و اصوالً. توانند باعث افزایش میزان تفرج شوندهای دسترسی و شبکه حمل و نقل میراه

سترسی برای آن ریزی تفرجی برای مناطقی که دارای پتانسیل بالقوه تفرجی باشند اما مسیر دبرنامه

فاصله از مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی موجب افزایش . باشدپذیر نمیامکان، وجود نداشته باشد

فاصله از مراکز . شودبه کاهش تقاضای تفرجی میشود که این منجرمسافت و هزینه دسترسی می

مراتع و ، هاجنگل های جنگلی در سازمانهای گزینش تفرجگاهمین نیروی کار از شاخصأجمعیتی و ت

در این مطالعه نیز فاصله از مراکز جمعیتی عامل  بنابراین. (5111، باشد )شیروانیآبخیزداری کشور می

ثری در ارزیابی قابلیت تفرجی بوده است و به مناطقی که دارای فاصله کمتری از مناطق مسکونی ؤم

، و شیروانی 5112برگر، آرن) لعاتدر راستای مطا پژوهشنتایج این  .بودند ارزش بیشتری داده شد

 . باشد( می5111

نتایج این مطالعه نشان داد که الیه منابع آبی دارای بیشترین اهمیت در قابلیت سنجی تفرجی در 

و بابایی کفاکی و  5112، و همکاران گول، (5111این ناحیه است که این با مطالعات شیروانی )
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درصد از سطح حوضه دارای  17نتایج نشان داد که بیش از همچنین . ( مطابقت دارد5111همکاران )

های طور کلی در قسمتبه. باشدعبارت دیگر توان منطقه برای تفرج عالی میقابلیت تفرجی است یا به

باشد که با توجه به پراکنش های جنوبی حوضه قابلیت تفرجی بهتر میشمالی حوضه نسبت به قسمت

، سطح حوضه علت اصلی این نامتوازن بودن پراکنش قابلیت تفرجیتقریباً یکسان منابع آبی در 

های دسترسی کمتر و ارتفاع بسیار ها و مسیرجاده، های جنوبی حوضهتواند شیب باالتر در قسمتمی

 . بیشتر منطقه در جنوب حوضه باشد
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Abstract
1 

Recreation planning is not only as a tools for enhancing of socio-economy 

levels of the people but because of its conservational functions can provide a 
dynamic conditions for conservation of natural resources. With respect to this point 

that the first step in recreation planning like planning for any activity is the 

evaluation of land potential for that activity. The aim of this study was to evaluate 
the potential of ecotourism of Babolrood watershed in Mazandaran province by 

using of analytical hierarchy process (AHP) and geographical information system 

(GIS). For this regard, firstly the most important effective criteria and sub-criteria 
in evaluating of the potential for recreation in the study area were determined. 

After that, by using of Delphi method some questionnaires were provided and 

between different experts were distributed. The weight of criteria in each 

questionnaire was calculated and then the averaged weights were estimated. With 
applying of AHP method and Expert Choice software the final weight for each 

criteria and sub-criteria was determined. After that, the needed maps for this 

evaluation were provided in GIS environment. At the end, with help of Weighted 
Linear Combination (WLC) technique the final potential map for the ecotourism 

development of region was provided. The results showed that 19.33 percent of 

study area has a high potential and 52.81 percent has a good potential for 
ecotourism. In addition, 23.19 percent has an average potential, 1.84 percent has a 

weak potential and 2.82 percent is not suitable for recreation land use.  
Keywords: Ecotourism, Analytical Hierarchy Process, GIS, Babolrood Watershed, 

Mazandaran 
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