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تاریخ پذیرش مقاله95/08/08 :

در این تحقیق به منظور برنامهریزی کاربریاراضی جهت توسعه گردشگری با رویکرد ارزیابی چند عامله ،از  10متغیر

طبقات ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،خاک ،لیتولوژی ،پوشش زمین ،راه ارتباطی ،گسل ،پتانسیل سیالب و پتانسیل زمین لغزش

برای منطقه مورد مطالعه استفاده شده است .مواد مورد استفاده در این پژوهش از نقشههای مختلف با مقیاسهای متفاوت،

نرمافزار  ،ARC GIS10نرم افزار Super Decisionsاستفاده شده است ،در مرحله بعد متغیرها با استفاده از

مدلهایANP

و AHPو بر اساس نظر متخصصین امر ارزشگذاری گردیدند .سپس با استفاده از تحلیلگرهای فضایی در محیط

GIS

خروجیهای مورد نظر از نقشههای مرجع تهیه شد و ضمن همپوشانی این نقشهها در محیط  GISبا استفاده ازعملگر جمع
جبری ،خروجی نهایی تحت عنوان پهنهبندی کاربریاراضی برای پهنهبندی فضایی گردشگری به دست آمد .نتایج در سه طبقه

کیفی ممنوع ،مشروط و مجاز محاسبه شد و نشان داد که حدود  21درصد از منطقه واجد قابلیت توسعه گردشگری به طور

مجاز است و حدود  42درصد از منطقه قابلیت توسعه فقط به صورت مشروط با رعایت جوانب اکولوژیکی را دارا است.
حدود  37درصد هم ممنوع بودن توسعه گردشگری را نشان می دهد .در پهنه هایی که جهت توسعه گردشگری مجاز هستند،

در صورت استفاده مطلوب ،ارائه امكانات و خدمات رفاهي و تبليغ مناسب ميتوان از پتانسيلهای آنها به منظور گسترش
گردشگري پايدار و برقراري توازن و تعادل اقتصادي مناطق مختلف به ويژه مناطق توسعه نيافته و روستايي استفاده كرد .نتایج

این تحقیق را میتوان بعنوان شاخصی جهت توسعه کاربريهاي مناسب و بهینه در چارچوب طرحهاي اقتصادي در منطقه

مورد بهرهبرداري قرار داد.
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مقدمه

ارزیابی توان اکولوژیک (آمایش اراضی) عبارت است
از :تنظیم رابطه بین انسان ،اراضی و فعالیتهای انسان
در اراضی به منظور بهرهبرداری پایدار از جمیع امکانات
انسانی و فضایی اراضی در جهت بهبود موقعیت مادی و
معنوی اجتماع در طول زمان (مخدوم .)٢٩5 :١٣٨۵ ،گردشگري
که امروزه در رديف موفقترين صنايع جهان محسوب
ميشود ،رويکردي گسترده در زمينهي طبيعتگردي دارد.
طبيعتگردي فعاليتي غيرمخرب و سودآور است که در
دو دههی اخير به خصوص در کشورهاي درحال توسعه
مورداستقبال قرار گرفته است). (Fennel, 1999: 17
بهرهبرداري از توانها و قابليتهاي هر منطقهاي ميتواند
زمينهاي پويا و فعال براي توسعه آن منطقه فراهم نمايد .از اين
رو شناسایی آنها به گونهاي جغرافیایی ضرورتی ویژه خواهد
داشت .برنامهريزي تفرجي نه تنها به عنوان ابزاري براي ارتقاي
سطوح اجتماعي و اقتصادي مردم بومي تلقي ميشود ،بلکه به
علت کارکردهاي حفاظتي تفرج به عنوان يک راهکار مديريتي
تجربه شده در عرصههاي منابع طبيعي ،زمينهی حفاظت پوياي
آنها را نيز مهيا ميکند ).(Laurance & et al, 2005: 457
انواع تفرج معمول در ايران و جهان از نظر ميزان توسعه
مورد نظر براي اجراي تفرج در محيط زيست/سرزمين باز
به دو دسته گروهبندي مي گردند:
تفرج متمركز :شامل آن دسته از تفرجهاست كه نياز به توسعه
دارند مانند شنا ،اسکی ،خورگشت اردو زدن دوچرخهراني
و بازديد آثار فرهنگي.
تفرج گسترده :شامل آن دسته از تفرجهاست كه نياز به
توسعه ندارند مانند كوهنوردي و شکار یا به توسعه اندک
نیاز دارند مانند ماهیگیری ،صحراگردشی ،اسبسواری و
تماشای جانوران در طبیعت(مخدوم.)1389 ،
مدلهاي ارزيابي توان زيستمحيطي و توان سرزمين
به اين مفهوم اشاره دارد که چگونه ميتوان از پتانسيلها
و توانمنديهاي زمين به نحوي استفاده کرد که ضمن
بهرهبرداري از زمان حال از منابع طبيعي حفاظت کرده و بين

انسان و زمين رابطه منطقي برقرار کند (مخدوم .)1389 ،از آنجا
که اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری بر محیط زیست
دارای ابعاد سیستمی بوده و مجموعه علوم فضایی ،فیزیک،
اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی را متأثر میسازد (زاهدی
 )152 :1385تلفيق  GISبا مدلهای ارزیابی چند عامله داراي
مزاياي بسياري به منظور مکانيابي و نيز پهنهبندي جهت
استقرار تأسيسات انساني ،انواع فعاليتها و ارزيابيهاي
زيستمحيطي است و به خوبي از طريق آن ميتوان مناطق
مناسب و نامناسب را به منظور استقرار انواع فعاليتها در
زمينههاي کشاورزي ،منابع طبيعي ،محيط زيست ،سنجش
قابليت اراضي ،آمايش سرزمين و ...که داراي بعد مکاني
و فضايي هستند ،به کاربرد (سبکبار .)137 :1384 ،تواناييها
و مزيّتهاي تلفيق روشهاي تصميمگيري چندمعياره و
 GISدرتحقيقات مختلفي نشان داده شده است(Kangas at
; all,2001: 257 ; Babaie-Kafaky at all, 2009: 714 ; Yang at all, 2007

) .Malczewski, 2004: 3 ; Janke, 2010: 2228بنابراین ضرورت به
کارگیری روشهای برنامهاراضی به ویژه در شرایطی که
توسعه گردشگری دارای مقیاس منطقهای و ناحیهای است
کام ً
ال احساس میشود.
مدلهای آماری خطی ،فازی AHP ، ANP ،و  ANNاز
جمله مدلهایی هستند که امکان نمایش توان سرزمینی را
فراهم میکنند و البته تکنیک  GISبا تواناییهای گسترده
در مدیریت دادهها و ارائه استانداردهای جدید به عنوان
ابزاری کارآمد در برنامهریزی زیست محیطی به خصوص
ارزیابیهای چند عامله مطرح است (کرم.)106-93 :1384 ،
معموالً جهت ارزیابی توان زیست محیطی مناطق مختلف
از تجزیه و تحلیل سیستمی و تلفیق الیههاي اطالعاتی با
استفاده از تکنیک ( GISولیخانی )1390 ،و سنجش از دور (آرخی
و نیازی )1389 ،استفاده میشود .اما روشهای به کارگیری
ارزیابی چند عامله کاملترین روش در اقدامات مربوط
به پهنهبندی آمایشی به منظور ارزیابی توسعه گردشگری
محسوب میگردد که در تحلیل توان اکولوژیکی نمایش
بهتری از توان سرزمین را ارائه میدهد (مخدوم.)1389 ،
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در زمينهی ارزيابي قابليت تفرجي براساس روشهاي
چندمعياره ميتوان به مطالعات بوکنيا )2000( 1در پارکهاي
ملي اوگاندا ،گول 2و همکاران ( )2006در پارک طبيعي گول
4
چوک ترکيه و آمينو )2007( 3در مالزي اشاره کرد .کوماري
و همکاران ( )2010به کمک روش فرآيند تحليل سلسله
مراتبي ايالت سيکيم هند را از نظر طبيعتگردي مورد
ارزيابي قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که  38درصد
آن داری قابلیت خوبی جهت توسعه طبیعتگردی است.
در ايران نيز نتایج تحقیقات محققینی از جمله بابایی و اونق
( )1385و محفوظی و همکاران ( )1380بر روي مناطق
خشک و نیمهخشک استان مرکزي و مازندران با استفاده از
تکنیکهاي فوق نشان داد که مناطق مختلف جهت کشت
دیم ،مرتعداري ،تفرج گسترده ،حفاظت و گسترش نظام
تلفیقی تولید و بهرهبرداري ،استعداد باالیی دارد .همچنین
نتایج نشان داد که به سرمایه گذاري روي کاربري گردشگري
توصیه شود و کاربري حفاظت نیز تنها مربوط به حفاظت
از زیستگاههاي موجود در منطقه بوده است .بطوریکه
میرداودي و همکاران ( )1387بیان کردند که مناطق با شیب
بیش از  30درصد و خاكهاي باحاصلخیزي کم و بدون
پوشش گیاهی و یا بسیار ضعیف و پراکنده را بهتر است
در صورت وجود استعداد براي مرتع ،به حفاظت و چراي
حیات وحش اختصاص داد .بهنیافر و دانشور( )1389در
پهنهبندی آمایشی حوضه آبریز گلمکان به این نتیجه رسیدند
که تنها حدود  12درصد از حوضه واجد شرایط قابلیت
توسعه گردشگری به طور مجاز میباشد و در 46درصد آن
توسعه مشروط ودر  42درصد نیز توسعه گردشگری تحت
هر شرایطی ممنوع میباشد .فرجزاده و کرمی ( )1383با
استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی به
برنامهریزي کاربري اراضی اقدام نمودند .نتایج نشان داد،
امکان توسعه اراضی کشاورزي ،مرتع به ترتیب  35و 20
1 -Bukenya
2 -Gul
3-Amino
4-Kumari

درصد از وسعت وجنگلداري تا میزان  26درصد منطقه
وجود دارد ،که از این بین بیشترین امکان توسعه با کاربري
جنگلداري (9درصد) بوده است.
در روشهای پهنهبندی آمایشی سرزمین بهطور گستردهای
از روششناسی اکولوژیکی مخدوم و ارزیابی استعداد
و قابلیتهای زمین برای انواع فعالیتهای جنگلداری،
کشاورزی ،توریسم ،مرتع داری ،و توسعه شهری و روستایی
و صنعتی بهره گرفته شده است (بابایی و اونق.)137-127 :1385 ،
به دلیل تفاوت در مدلهای اکولوژیکی و تعداد منابعی که
در مرحله تجزیه و تحلیل و جمعبندی دادهها و تشکیل
واحدهای سرزمین نقش دارند همواره شاهد تفاوتهایی
در روشهای پهنهبندی آمایش سرزمین هستیم .با این وجود
استفاده از مدلهای ریاضی در ارزیابی توان اکولوژیک و
تعیین اولویت بین کاربریهای ممکن بر اساس برنامهریزی
خطی ،تهیه مدلهای عددی ارزیابی انطباق زیست محیطی
کاربریها و البته استفاده از مدل ANPدر تعیین وزن،
اهمیت نسبی و اولویت نسبی بین کاربریها همگی از
اقدامات جدیدتر در فرآیند آمایش سرزمین هستند به طور
مثال سیکات و همکاران ( )2005با استفاده از منطق فازی
در محیط  ،GISتناسب و اولویت سنجی اراضی را برای
کاربریهای مختلف در منطقه آندراپرداش هند مدل سازی
کردهاند .در حال حاضر بر مدلسازی در زمینه ارزیابی توان
سرزمین تأکید میشود یعنی اگر متغیرهای مرتبط به هم را
در یک سیستم به عنوان عناصر تشکیل دهنده آن سیستم
بررسی کنیم و سپس آنها را با استفاده از عالئم ،نمودارها،
گرافها ،یا روابط ریاضی به نمایش بگذاریم مدلسازی
انجام گرفته است (شایان و شریعتی .)130-102 :1382 ،با علم به
اینکه پهنهبندی آمایشی توان کاربریهای سرزمین در کنار
ارزیابی اکولوژیکی منابع از رایجترین شیوههای مدیریتی به
حساب میآید(احسنی و همکاران )-539 588 :1386 ،میتوان به
جایگاه رفیع پژوهش در این زمینه و اهمیت مطالعه در این
رابطه اذعان نمود.
با توجه به این که در تحقیقات پیشین بیشتر از روش
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نگاره  :1موقعیت جغرافیایی
منطقه مورد مطالعه

مطالعه درطول جغرافیایی  45درجه و 6دقیقه و عرض
جغرافیایی  37درجه و 2دقیقه و 30ثانیه قرار دارد .اختالف
ساعت آن با پایتخت  20دقیقه و 12ثانیه است و با مرکز
استان  71کیلومتر فاصله دارد .این بخش در شمال با ارومیه
و درشرق با نقده و در جنوب با پیرانشهر همجوار است
(نگاره.)1
این شهرستان از شمال غرب با کشور ترکیه و از غرب و
جنوب غرب با کشور عراق همسایه است و مرکز آن شهر
اشنویه میباشد به طور کلی اگر بخواهیم موقعیت شهرستان
را از نظر جغرافیایی بیان کنیم به این صورت است :اشنویه
در جنوب غربی استان آذربایجان غربی بین سه کشور ایران،
عراق و ترکیه قرار گرفته است.

 AHPاستفاده شده است در این تحقیق سعی بر آن است
تا در کنار روش AHPاز روش  ANPنیز بهره گرفته شود
تا زمینه برای نمایش توان سرزمینی به بهترین نحو فراهم
گردد .زیرا مدل  ANPیکی از تکنیکهای تصمیمگیری
چند معیاره موسوم به «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» را با
جایگزینی»شبکه« به جای»سلسله مراتب« ،بهبود میبخشد
و در نهایت اولویتهای الزم را به منظور تصمیمگیری
فراهم میکند .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر این
است که مدلی برای پهنهبندی کاربری اراضی جهت توسعه
گردشگری تولید شود که متکی بر رویکرد ارزیابی چند
عامله به ویزه فرآیند تحلیل شبکه است و بر اساس دادههای
مختلف محیطی ارائه میشود .این تحقیق در نهایت پهنههای
دارای قابلیت توسعه گردشگری را در محدوده شهرستان
اشنویه ارزیابی و شناسایی خواهد کرد .نتایج این تحقیق را مواد و روشها
مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل نقشههای
میتوان بعنوان شاخصی جهت توسعه کاربريهاي مناسب
2
توپوگرافی 1:50000 1و  ،1:25000نقشه زمینشناسی
و بهینه در چارچوب طرحهاي اقتصادي در منطقه مورد
 ،1:250000نقشه کاربریاراضی ،1:500003نقشه
بهرهبرداري قرار داد.
خاک ،1:5000004نقشه پوششزمین در مقیاس،1:100000 5
دادههای اقلیمی( 6دوره آماری  ،)2005-1960نرمافزار ARC
منطقه مورد مطالعه
شهرستان اشنویه از شهرستانهای مرزی ایران و موکریان
است که در قسمت جنوبغربی استان آذربایجان غربی
قرار گرفته است .مساحت کل شهرستان اشنویه 1148/15
کیلومترمربع میباشد .ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح
دریا  5080فوت معادل  1524متر است .محدوده مورد

 -1سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 -2سازمان زمین شناسی کشور
 -3سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور
 -4سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور
 -5سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور
 -6سازمان آب و هواشناسی چهارمحال بختیاری
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 ،GIS10الحاقیه AHP 1و نرمافزار Super Decisionsمیباشد.
در این پژوهش به منظور پهنهبندی کاربریاراضی جهت
توسعه گردشگری با رویکرد ارزیابی چند عامله ،از  10متغیر
برای محدوده مورد مطالعه بهرهگرفته شده است (جدول
 .)1در مرحله بعد متغیرها با استفاده از مدلهای تحلیل
شبکه ( )ANPوتحلیل سلسله مراتبی( )AHPارزشگذاری
گردیدند و سپس در محیط  GISتلفیق شدند.
مدل  AHPبه عنوان یکی از فنون تصمیمگیری چند منظوره
برای وضعیتهای پیچیدهای است که سنجههای چندگانه را
شامل میشوند .این مدل به طور عام در تلفیق با  GISمراحل
ذیل را در بر میگیرد (آذر و فرجی :)253-257 :1386 ،
 -1تشکیل ماتریس جفتی شاخصها بر اساس هدف کلی
 -2تشکیل ماتریس جفتی واحدهای مکانی بر اساس هر
کدام از شاخصها
 -3تشکیل ماتریس وزن مرکب برای واحدهای مکانی به
منظور تهیه نقشه درجهبندی
آزمایش پایندگی وزن شاخصها که در صورت
کوچکتر بودن پایندگی  )CR( 12از عدد  0/1داللت
برسطح قابل قبول پایندگی در مقایسههای دو به دو خواهد
بود (مالچفسکی.)319-318 :1385 ،
براي حل يك مسئله با روش ،ANPابتدا بايد شبكهاي
از هدف ،معيارها ،زيرمعيارها ،گزينه ها و روابط بين آنها
شناسايي و رسم شود .در گام بعدي همه مقايسه هاي
زوجي انجام گيرد.
وزن معيارها و وزن گزينهها ،در سوپرماتريسي كه سطرها
به مقدار ثابتي ميل كنند ،به دست خواهد آمد .به طور كلي
 ANPاز تركيب چهار گام اصلي به وجود ميآيد -1 :پايه
ريزي مدل و ساختار مسئله؛  -2ماتريس مقايسههای زوجی
و بردارهاي تقدم؛  -3تشكيل سوپرماتريس و  -4انتخاب
بهترين گزينه (مؤمني و شريفي.)93-90 ،1390 ،
در حالی که  AHPروابط یک طرفه را بین سطوح
تصمیمگیری به کار میگیرد ANP ،شرایطی را مهیا میکند
1- Extension

که روابط متقابل بین سطوح تصمیمگیری و معیارهای
تصمیم به شکل کلیتری مورد بررسی و مالحظه قرار
گیرد(نگاره .)2در  ANPاندازهگيري مقادير اهميت نسبي به
مانند  AHPبا مقايسههای زوجي و به كمك طيف  1تا
 9انجام مي شود (براي نمونه جدول شماره ي  .)5عدد
 1نشان دهندهي اهميت يكسان بين دو عامل و عدد 9
نشان دهنده اهميت شديد يك عامل نسبت به عامل ديگر
است .بدين منظور برای هر مدل تعداد  15پرسشنامه
بین متخصصین( 5متخصص آمایشسرزمین 5 ،متخصص
گردشگری و 5متخصص ژئومورفولوژی) توزیع گردید تا
هرکدام از عوامل دهگانه را امتیازدهی کنند.
پس از تحليل پرسشنامهها ،براي محاسبه وزنهاي
نهايي هر معيار و زيرمعيار(با توجه به ارتباطات دروني) از
نرم افزار  Super Decisionsبرای مدل  ANPو از اکستنشن
 AHPبرای مدل  AHPاستفاده شد .وزن هاي نهايي منتج
از اين نرمافزارها ،وارد جداول توصيفي اليههای اطالعاتي
در نرمافزار  Arc GISشده و پس از آماده سازي با استفاده
از مدل همپوشاني رياضي ،نقشه پهنهبندی کاربری اراضی
جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه براساس
مدلهای مذکور آماده گردید.
معیارها

جدول : 1پارامترهای محیطی
زیرمعیارها

طبقات ارتفاعی
توپوگرافی

درجه شیب

Slop

جهت شیب

Aspect

گسل
زمین شناسی

انسانی
مخاطرات

Elevation

لیتولوژی
خاک
کاربری اراضی
راه ها
پتانسیل سیالب
پتانسیل زمین لغزش

Faults
Lithology
Soil
Landuse
Roads
Flood potential
Landslide potential
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نگاره  )a :2ساختار سلسله مراتبی  )bساختار شبکهای (مؤمنی)64 ،1390 ،

یافتهها و بحث

توپوگرافی و اقلیم
مطابق با تحلیلهایی که روی نقشههای توپوگرافی
 1:50000شهرستان اشنویه انجام گرفته است مشخص
میشود که محدوده مطالعاتی در تراز 1300تا 3500متر قرار
گرفته است (نگاره.)3

نگاره  :4نقشه درجه شیب منطقه (ترسیم :نگارندگان)

بیشتر دامنههای منطقه دارای جهت رو به جنوب و
جنوب شرق و آفتابی هستند (نگاره.)5

نگاره :3نقشه طبقات ارتفاعی منطقه(ترسیم :نگارندگان)

محدوده مطالعاتی از نظر فیزیوگرافی شکلی مدور با
طول متوسط 43/3کیلومتر دارد و از نظر هیپسومتری
حدود 42درصد محدوده باالتر از کد ارتفاعی  2000متر
و حدود  58درصد نیز زیر 2000متر قرار دارد .حدود 54
درصد از محدوده مطالعاتی را دامنههای با شیب بیشتر از 10
درصد تشکیل میدهند (نگاره.)4

نگاره :5نقشه جهت شیب منطقه (ترسیم :نگارندگان)
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ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح دریا  5080فوت زمینشناسی و پوشش زمین

معادل  1524متر و مساحت کل منطقه اشنویه 1148/15کیلومتر
است .در شمال غربی این شهرستان دو قله به نامهای رندوله
و بابوله در روبروی هم قرار گرفته و مشرف به شهر اشنویه
میباشند .بزرگترین رودخانه این شهرستان گادر نام دارد که
طول آن بیش  100کیلومتر میباشد .این شهرستان از نظر
نظامی و استراتژیک از جایگاه قابل توجه و متمایز برخوردار
بوده و همانگونه که اشاره شد از جمله شهرهای مرزی
ایران به شمار میرود که هر ساله به ویژه در سالهای اخیر
گردشگران زیادی از کشورهای همسایه به این منطقه سفر
میکنند .براساس دادههای اقلیمی ،کوهستانی بودن منطقه
وگسترش ارتفاعات مشخص میشود که در شهرستان اشنویه
شرایط مذکور حرکات دامنهای را تشدید میکند .شهرستان
اشنویه بر اساس شاخص دمارتن در کل دارای آب و هوای
سرد و مرطوب کوهستانی است (نگاره.)6

شهرستان اشنویه با وجود دارا بودن مرز بین سه کشور
(ایران ،ترکیه ،عراق) از آرارات تا اشنویه دارای رشته
کوههای رسوبی چین خوردهای است که از لحاظ زمین
ساخت متأثر از روندهای حاکم بر آذربایجان و دنباله
فرآیندها و جریانهای حاکم بر شرق ترکیه ،آذربایجان
غربی و شمال کردستان است (خضری وهمکاران .)1385
با توجه به رخدادهای زمینساختی در زون سنندج -
سیرجان میتوان نتیجه گرفت که شهرستان اشنویه از نظر
جغرافیایی جزء واحد رشته کوههای غربی (زاگرس) به
نظر میرسد ولی از نظر ساختمانی به ایران مرکزی شباهت
دارد (خضری و همکاران  .)1385واحد سنندج  -سیرجان از
پرتکاپوترین واحدهای زمینساختی ایران زمین بوده است
(درویش زاده .)1370در کل منطقه دارای ساختمان زمینشناسی
پیچیدهای میباشد .سازندهای زمینشناسی منطقه متشکل
از آهک ،دیوریت ،گابرو ،ماسه سنگ وکنگلومرا ،شیل،
آمفیبولیت و شیست میباشد که در این میان سنگهای ماسه
سنگ و آهک بیشترین وسعت منطقه را به خود اختصاص
دادهاند ،گرچه حساسیت این سازندها با هم یکسان نیست و
از درجه مقاومت متفاوتی برخوردار هستند .از لحاظ گسل
این منطقه دارای هشت گسل میباشد که چهار مورد از آنها
در شمال منطقه دو مورد دیگر در جنوب و یکی در شرق و
یکی در نزدیکی غرب میباشد(نگاره .)7

نگاره  :6نقشه اقلیم منطقه (ترسیم :نگارندگان)

نقشه اقلیم منطقه براساس دادههای اقلیمی (-2005
 )1960ایستگاههای (مهاباد ،پیرانشهر ،سردشت ،اشنویه ،نقده،
ارومیه ) ترسیم شده است .میانگین بارش سالیانه حدود500
میلیمتر است .حداکثر درجه حرارت درتابستان  40/6درجه
سانتیگراد وحداقل درجه حرارت 14/5درجه سانتیگراد
گزارش شده است .رطوبت نسبی نیز در این شهرستان 52
درصد است (دورههای آماری  2005-1960ایستگاههای مذکور).

نگاره  :7نقشه زمینشناسی منطقه اشنویه (ترسیم :نگارندگان)
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با توجه به نقشه مذکور واحدهای کم عمق و نیمه عمیق
از نظر نوع پوشش زمین نیز میزان مراتع مرغوب و
استپها با درختهای پراکنده در مقایسه با سایر پوششها خاک بیشترین مساحت از محدوده مورد مطالعه را شامل
میشوند .نقشه کاربریاراضی نیز از سازمان جنگلها و
چشمگیر است (نگاره .)8
مراتع کل کشور تهیه شده و سپس ارزش پارامترهاي مختلف
کاربریها وارد جدول توصیفی آن گردید .این نقشه برای
پهنهبندی پتانسیل زمینلغزش و سیلخیزی نیز مورد استفاده
قرار گرفته است  .با توجه به نگاره بیشتر قسمتهای غرب
منطقه دارای مرتع متراکم بوده و قسمتهای شمالی منطقه
نیز دارای مخلوطی از مراتع نیمه متراکم ،باغ و دیمزارها
میباشد .بخشهای شرقی و جنوبی منطقه نیز دارای کاربری
مراتع نیمه متراکم ،دیمزار و کشت آبی میباشد( .نگاره)10
نگاره  :8نقشه پوشش زمین و راههای اشنویه
(ترسیم :نگارندگان)

خاک و کاربریاراضی

براي تهیه نقشه خاك در این تحقیق ،از نقشه خاك منطقه
به مقیاس  1:500000استفاده شده است .نقشه مربوطه را
مختصاتدار کرده و سپس ارزش پارامترهاي مختلف خاك
با توجه به هدف تحقیق استخراج و در محیط  GISوارد
جدول اطالعات توصیفی نقشه مربوطه گردید (نگاره.)9

نگاره : 10نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه
(ترسیم :نگارندگان)

نگاره  :9نقشه واحدهای خاک منطقه مورد مطالعه
(ترسیم :نگارندگان)

نگاره  :11نمونه ریزشهای بلوکی در غرب منطقه
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مخاطرات ژئومورفیک

بخش اعظم مخاطرات ژئومورفیک که در منطقه مورد
مطالعه رخ میدهد و گستردگی این مخاطرات درخور توجه
است ،به حرکات دامنهای به ویژه ریزشها که پدیده غالب در
کل محدوده محسوب میگردند مربوط میشود (نگاره .)11از
دیگر مخاطرات ژئومورفیک منطقه میتوان به لغزشها اشاره
نمود (نگاره )12که البته در مقایسه با ریزشها که میدان عمل
کمتری دارند .با دقت روی نقشه پتانسیل زمینلغزش(نگاره)15
میتوان دریافت که بیشتر قسمتهای جنوبی و جنوبغربی
محدوده مستعد وقوع زمینلغزش هستند .گذشته از موارد
مذکور نمیتوان از جریانهای سیالبی همراه با فرسایش خاک
نیز در آبراهههای اصلی منطقه چشمپوشی نمود.

نگاره  :12نمونه لغزش واقع در غرب منطقه

نگاره :13نمونه پیچان رود آزاد در غرب منطقه

در واحد دشتهای دامنهای اشکال مختلفی مشاهده
میشود که بیشتر تحت تأثیر فرآیندهای رودخانهای و
آبهای جاری هستند؛ اشکال فرسایش خندقی و مئاندر از
جمله این اشکال میباشند(نگاره 13و .)14فرسایش کناری
رودخانهای در مسیر اصلی رودخانههای منطقه به ویژه گادر
زیاد وجود دارد .در این نوع فرسایش جریان آب به ویژه
آبهای گل آلود مسلح به دانههای ریگ ،شن و  ...موجب
سایش و شستهشدن دو طرف بستر و حمل مواد بیشتر با
خود میشود.
نحوه تهیه نقشه پتانسیل زمین لغزش به این صورت
بود که ابتدا نقشه پایه منطقه مطالعاتی بر روی نقشههای
مقیاس  1:50000شناسایی گردید ،آنگاه برای این محدوده
شبکه مرجعی با واحدهای اراضی به ابعاد  200×200متر
مربعی در محیط  GISتدارک دیده شد .سپس بر این مبنا
و نمونه کارهای قبلی نقشههای عامل تحقیق مبتنی بر 12
معیار طبقات ارتفاعی ،درجهشیب ،جهتشیب ،لیتولوژی،
راهها ،گسلها ،کاربری اراضی ،خاک ،دما ،بارش ،تراکم
آبراهه و فاصله از آبراهه تهیه و تدوین شدند .سپس با
وزندهی معیارهای مذکور بر اساس نظر متخصصین امر
در محیط  GISو عملگر جمع جبری ،خروجی نهایی تحت
عنوان پتانسیل زمین لغزش اشنویه در قالب پنج طبقه با
پتانسیل خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم به دست
آمد(.نگاره)15

نگاره :14نمونه اشکال خندقی واقع در شرق منطقه
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برای تهیه نقشه پتانسیل سیالب با توجه به هدف تحقیق
و نمونه کارهاي قبلی صورت گرفته در این زمینه از 10
پارامتر طبیعی و انسانی براي اجراي مدل استفاده شده است.
دادههاي مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
بارش ،کاربري زمین ،خصوصیات مورفولوژیک دامنهها
مثل تحدب و تعقر ( ،)Profile Curvatureهمگرایی و
واگرایی دامنهها ( ،)Plan Curvatureشیب دامنهها ،ارتفاع،
پوششگیاهی ،فاصله از رودخانههاي اصلی ،تراکم شبکه
زهکشی و سنگشناسی ،دادههای ایستگاههای هیدرومتری
محدوده مورد مطالعه .هر کدام از پارامترهاي فوق بنابه
ماهیت و عملکردشان در مدل پهنهبندي پتانسیل سیلخیزي
مورد استفاده قرار گرفتهاند.

نگاره :16نقشه پتانسیل سیلخیزی منطقه (ترسیم :نگارندگان)

تهیه نقشه پایه و نقشههای عامل

نگاره  :15نقشه پتانسیل زمین لغزش منطقه
(ترسیم :نگارندگان)

برای تهیه این نقشه از عملگر گاماي فازي استفاده
شده است که نقش تعدیلی نسبت به نتیجه جمع و ضرب
فازي دارد و حساسیت خیلی باالي عملگر ضرب فازي و
حساسیت خیلی کم عملگر جمع فازي را تعدیل کرده و به
واقعیت نزدیکتر میکند.
در نهایت از گاماي  0/7استفاده شد و با اجراي مدل،
نقشه پهنهبندي پتانسیل سیلخیزي در پنج کالس تهیه
شد(نگاره. )16

ابتدا نقشه پایه منطقه مطالعاتی بر روی نقشههای مقیاس
 1:25000شناسایی گردید ،آنگاه برای این محدوده شبکه
مرجعی با واحدهای اراضی به ابعاد  200×200متر مربعی
در محیط GISتدارک دیده شد .واحد اراضی شامل بخشی
از اراضی است که دارای خصوصیات و ویژگیهای نسبت ًا
یکسانی بوده و به عنوان واحدهای مدیریتی و تصمیمگیری
شناخته شوند (ایوبی و جالل الدین .)11: 1385،سپس بر این مبنا
نقشههای عامل تحقیق مبتنی بر  10متغیر طبقات ارتفاعی،
درجه شیب ،جهت شیب ،خاک ،لیتولوژی ،پوشش زمین،
راهها ،گسلها ،پتانسیل سیالب و پتانسیل زمینلغزش تهیه و
تدوین شدند .معیارها و متغیرهاي مورد نظر جهت مکانیابی
داراي ماهیتهای متفاوتی هستند.
بنابراین به منظور این که همه این معیارها و متغیرها
را بتوان با هم تلفیق نمود ،باید مقادیر ارزشی آنها در یک
محدوده عددي استاندارد قرار گیرند .براي استانداردسازي
الیههاي مورد نظر از روش شاخصگذاري استفاده شده
است.
در این روش مقادیر ارزشی معیارها بر اساس ماهیت
متغیردر یک دامنه استاندارد (مث ً
ال  1تا  )100قرار میگیرند.
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پتانسیل

زمین لغزش
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1

1

1

ردیف

1
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جدول  : 2بررسی جفتی متغیرهای محیطی در
گسل ها

راه ها
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1
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4

1
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1
1

1
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گسل ها
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1
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پتانسیل زمین لغزش

1

جدول  : 3ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی
6
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0/17
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0/14

0/15
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0/04

0/09

0/05
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در نهایت با همپوشانی این نقشهها در محیط  ،GISخروجی انجام شده در ماتریس
نهایی تحت عنوان پهنهبندی کاربریاراضی برای توسعهبندی قبولی است.
فضایی گردشگری به دست آمد.

وزندهی الیههای اطالعاتی بر اساس مدل

AHP

بعد از این که نقشههای عامل مربوطه استخراج گردید
مرحله بعد کالسهبندی الیههای اطالعاتی مذکور و متناسب
با نحوه اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر روی الگوی توسعه
گردشگری است ،سپس با بهرهگیری از روش  AHPو نتایج
حاصل از پرسشنامهها امتیازدهی شدند(جدول .)2بعد از
آن ،نسبت استاندارد شده وزن هر معیار محاسبه گردید که
این وزنها بر اساس روابط ریاضی از مجموع نسبتهای دو
به دوی متغیرها حاصل شدهاند( .جدول.)3
مقدار نسبت پایندگی ( )CRمعادل  0/09به دست آمد که
کمتر از  0/1است و نشان گر آن است که مقایسات جفتی

AHP

پژوهش حاضر در سطح قابل

وزن دهی الیههای اطالعاتی براساس

مدلANP

پس از به دست آوردن اليه هاي اطالعاتي ،براي وزن دهي
از مدل ANPاستفاده شد .بدين منظور پس از تشكيل ساختار
و ماتريس مقايسهاي شامل ده سطر و ده ستون ،از طريق
پرسشنامه و ديدگاههاي كارشناسان امر ،براي تعيين رابطه
و ميزان اهميت هر يك از اين معيارها و زيرمعيارها استفاده
شد(براي نمونه جدول.)4
برای انجام محاسبات از نرم افزار Super Decisions
استفاده شد و پس از تشكيل سوپر ماتريسها ،وزنها یا
ارزشهاي هر معيار (جدول  )5و ارتباطات دروني آنها نسبت
به هدف پژوهش به دست آمد .وزنهاي نهايي براي هر يك
از زيرمعيارها (با توجه به ارتباطات دروني) در محيط نرم
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جدول :4نمونهاي از مقايسات زوجي (معيار شيب با ساير معيارها)
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جدول  : 5ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی در
1

طبقات

ارتفاعی
0/075

2

3

درجه

جهت

0/18

0/089

شیب

شیب

4

5

خاک

لیتولوژی

0/12

0/13

افزار  Super Decisionsمحاسبه و وارد جداول توصيفي هر
يك از اليههاي مربوطه در نرم افزار Arc GISشد.

طبقهبندی ،ارزشگذاری و تلفیق الیههای اطالعاتی
در GIS

پس ازآن درمحیط  GISبر روی شبکه مرجع محدوده
مورد مطالعه (با واحدهای ارضی 200×200مترمربعی)
تمامی فاکتورها از شکل برداری به رستری تبدیل شدند.
براي به دست آوردن وزن نهایی برون گروهی که مالك
عمل براي پهنهبندی است ،از ضرب وزنهاي نرمال درون و
برونگروهی (وزنهاي بدست آمده از معیارها و زیرمعیارها)
به صورت سلسله مراتبی در ساختار سلسله مراتبی روش
 AHPو به صورت شبکهای در ساختار شبکهای روشANP
استفاده شده است و در نهایت وزن به دست آمده در نرمافزار
 ARC GISبا استفاده از دستور  Raster calculatorدر الیه
هاي رستري ضرب شده و با استفاده ازعملگر جمع جبری
این نقشههای شبکه شده در محدوده شهرستان اشنویه با
استفاده از رابطه  1با هم جمع و تلفیق شدند:

6

کاربری
اراضی
0/11

7

8

راه ها

گسلها

0/06

0/08

ANP

9

10

پتانسیل

پتانسیل

0/07

0/086

سیالب

زمین لغزش

رابطه ()1
که درآن  Tدرجه توسعه گردشگری یا حاصل جمع
نمرات ارزیابی عوامل است و  Xiارزش مربوط به کالسههای
هرکدام از عوامل دهگانه در این پژوهش میباشد.
در نهایت پس از همپوشانی ،نقشه پهنهبندی کاربری
اراضی برای توسعه گردشگری براساس دو مدل ANP
و  AHPدر شهرستان اشنویه به دست آمد (نگاره.)17
این نقشهها در سه طبقه توسعه مجاز ،مشروط و ممنوع
طبقهبندی شده و مساحت پهنههای مربوطه نیز محاسبه
گردید که در(جدول  )6منعکس شده است.
با توجه به جدول در مدل 21/7 ،ANPدرصد و در مدل
 21/1 ، AHPدرصد ازمنطقه مورد مطالعه دارای طبقه مجاز
توسعه گردشگری بوده و قابلیت و توان بهتری برای توسعه
گردشگری دارند .بیشتر این منطقه دارای شیب بین 0تا8
درصد بوده و کاربری بیشتر آن نیز از نوع مراتع نیمه متراکم
میباشد .همچنین میزان پتانسیل سیالب و زمین لغزش در
این مناطق کم و خیلی کم بوده بنابراین این مناطق از نظر
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جدول : 6طبقهبندی درجات به دست آمده برای طبقات سهگانه نقشه پهنهبندی کاربریاراضی
درجه توسعه
گردشگری
0-33
33-66
60-100

طبقه کیفی
ممنوع
مشروط
مجاز

مساحت (کیلومتر مربع)
روشANP

406/2
491/8
250/15

روش AHP

422/7
483/12
242/33

درصد از کل حوضه
روشANP

35/3
42/8
21/7

نگاره :17نقشه پهنهبندی کاربریاراضی اشنویه جهت توسعه گردشگری براساس مدلهای  AHPو

اکولوژيک مناسب کاربريهاي تفرج گسترده ميباشد .چون
کاربري توريسم طبيعت با همه کاربريهاي موجود در این
طبقه سازگار ميباشد .طبقه مشروط در مدل42/8 ،ANP
درصد و در مدل  42/08 AHPدرصد از منطقه مورد مطالعه
را شامل میشود.
در این مناطق به شرطی که جوانب اکولوژیک رعایت
گردد امکان توسعه تفرج گسترده وجود دارد .طبقه ممنوع
نیز در مدل 35/3 ،ANPدرصد و در مدل 36/82 AHP
درصد از منطقه را شامل میشود که به دلیل وجود زمینهای
کشاورزی در بخشهایی از آن و همچنین شیب زیاد،
پتانسیل سیلخیزی و زمینلغزش زیاد و ...در بخشهای
دیگر آن به ویژه غرب منطقه هر نوع توسعه گردشگری
ممنوع است.
نحوه پراکندگی این پهنهها مشخص میکند که بخش
اعظمی از قسمتهای میانی و شمال شرق منطقه استعداد

روش AHP

36/82
42/08
21/1

ANP

و قابلیت بهتری را برای توسعه گردشگری از خود نشان
میدهند.
با توجه به اینکه مدل  ANPیکی از تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره موسوم به «فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی» را با جایگزینی«شبکه» به جای «سلسله مراتب»،
بهبود میبخشد(مؤمنی )1387،و در نهایت اولویتهای الزم را
به منظور تصمیمگیری فراهم میکند .بنابراین نتایج این مدل
قابل قبولتر و بیشتر مد نظر است.

نتیجهگیری

در اين تحقیق معيارهای مؤثر بر ارزیابي و وزن آنها ،به
درستي و با صحت قابل قبول (زیر )0/1از طريق مرور منابع،
نظرات متخصصان و مقايسه زوجي در قالب  ANPو AHP
تعيين شدند .نتيجهی وزندهي اليهها نشان داد که اليهی
شيب بيشترين وزن را به خود اختصاص داده است .عامل
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شيب در قابليتسنجي توسعه گردشگری اهميت زيادي دارد
و در مطالعات زيادي به کار گرفته شده است (شيرواني1388 ،؛
);Gul at all,2006; Babaie-Kafaky at all, 2009; Kumari at all, 2010

مهمترين اليه در فرآيند ارزيابي تفرجي در اين ناحيه از نظر
متخصصان اليه شيب است و شيب منطقه نقش بسيار مهمي
را در قابليت تفرجي دارد.
بهترين شيب براي تفرج در طبقات پايينتر از 12درصد
قرار دارد .در نهايت با استفاده از روش فرآيند تحليل
شبکه ( )ANPو سلسلهمراتبي ( )AHPبا سامانهی اطالعات
جغرافيايي ( )GISنقشهی پهنهبندی کاربریاراضی به
منظور توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه بهدست آمد.
نتایج بدست آمده بر اساس دو مدل مذکور اگرچه دارای
تفاوتهایی هستند ولی در کل به هم نزدیکاند.
با توجه به اینکه مدل  ANPیکی از تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره موسوم به «فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی» را با جایگزینی«شبکه» به جای «سلسله مراتب»،
بهبود میبخشد و در نهایت اولویتهای الزم را به منظور
تصمیمگیری فراهم میکند بنابراین نتایج این مدل قابل
قبولتر است.
این نقشهها امکان توسعه فعالیتهای گردشگری
را با رویکرد ارزیابی چند عامله و به روش پهنهبندی
کاربریاراضی در شبکه مرجعی با واحدهای ارضی
 200×200متر مربعی مورد بررسی قرار دادند.
نتایج هر دو مدل نیز در سه طبقه ممنوع ،مشروط و
مجاز محاسبه شده و نشان دادند که بیشتر قسمتهای میانی
و بخشهایی از شمال شرق منطقه دارای قابلیت توسعه
گردشگری هستند .در مدل  21/7 ،ANPدرصد و در مدل
 21/1 ، AHPدرصد ازمنطقه مورد مطالعه دارای طبقه مجاز
توسعه گردشگری بوده و قابلیت و توان بهتری برای توسعه
گردشگری دارند.
طبقه مشروط در مدل 42/8 ،ANPدرصد و در مدل
 42/08 ، AHPدرصد از منطقه مورد مطالعه را شامل میشود.
در این مناطق به شرطی که جوانب اکولوژیک رعایت گردد

امکان توسعه تفرج گسترده وجود دارد.
طبقه ممنوع نیز در مدل 35/3 ،ANPدرصد و در مدل
 36/82 ،AHPدرصد از منطقه را شامل میشود که به دلیل
وجود زمینهای کشاورزی در بخشهایی از آن و همچنین
شیب زیاد ،پتانسیل سیلخیزی و زمینلغزش زیاد و ...در
بخشهای دیگر آن به ویژه غرب منطقه هر نوع توسعه
گردشگری ممنوع است.
در پهنههایی که جهت توسعه گردشگری مجازاند در
صورت استفاده مطلوب ،ارائه امكانات و خدمات رفاهي
و تبليغ مناسب ميتوان از پتانسيلهای آنها جهت گسترش
گردشگري پايدار و برقراري توازن و تعادل اقتصادي مناطق
مختلف به ويژه مناطق توسعه نيافته و روستايي استفاده كرد.
با توجه به نقشه پوشش زمین میتوان دریافت که بخش
عمدهای از مراتع متوسط در کوهستانها جهت توسعه
گردشگری مجازاند و بخش عمدهای از اراضی کشاورزی
دیم و مراتع مرغوب و استپی از حساسیت باالتری برای
توسعه برخوردارند.
بنابراین با رعایت جوانب اکولوژیک امکان توسعه تفرج
گسترده وجود دارد .همچنین توسعه گردشگری در اراضی
کشاورزی آبی ممنوع است .لذا نتایج این تحقیق میتواند
بعنوان شاخصی جهت توسعه گردشگری در چارچوب
طرحهاي اقتصادي در منطقه مورد بهرهبرداري قرارگیرد.
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