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*********
چكيده 

تلقی  برای هر کشوری  پایدار  به توسعه  مقابل پرسود جهت دست یابی  قابليت کم هزینه و در  به  عنوان یک  گردشگری 
می گردد. اما استفاده اصولی و بهينه از پتانسيل ها و توان های محيطی جهت توسعه گردشگری، در گرو شناخت قابليت ها و 
توان های منطقه است تا بتوان ضمن استفاده اصولی از این توان ها از هدر رفت منابع جلوگيری نمود. بنابراین هدف پژوهش 
حاضر، ارزیابی توان اکولوژیک و تأثير آن بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان نيشابور با استفاده از مدل های WLC و گامای 
فازی در محيط GIS است. تنوع پارامترهای مورد مطالعه، استفاده از روش های ارزیابی چند معياره (WLC) و فازی جهت 
ارزیابی توان گردشگری منطقه مورد مطالعه و مقایسه نتایج دو مدل با واقعيات منطقه را می توان از ویژگی های نوآوری مقاله 
به شمار آورد. در این تحقيق به  منظور تهيه نقشه توان اکولوژیكی منطقه شش عامل توپوگرافی، اقليم، منابع آب، پوشش زمين، 
عوامل کالبدی، منابع گردشگری و مخاطرات مورد بررسی قرار گرفت. نقشه توان اکولوژیكی بر اساس این شش عامل و با 
روش های WLC و عملگر گامای فازی با النداهای 0/7، 0/8، و 0/9 در محيط GIS تهيه گردید. به منظور مقایسه دو روش 
توان سنجی جهت دقت تعيين توان ها، از ضریب کاپا استفاده شد. نتایج ارزیابی نقشه ها نشان می دهد که شهرستان نيشابور 
دارای توان بسيار خوبی جهت توسعه گردشگری پایدار می باشد. همچنين مقدار ضریب کاپا بدست آمده برای مدل WIC برابر 
با  0/59 و برای گامای فازی با النداهای 0/7، 0/8 و 0/9 به ترتيب برابر 0/84، 0/71 و 0/68 می باشد. ازاین رو نتيجه حاصل 
نشانگر آن است که عملگرگامای فازی با الندای 0/7 نسبت به سایر روش های مورد بررسی دارای مطلوبيت و تطابق بيشتری 

با واقعيت، برای توان سنجی منطقه جهت توسعه گردشگری پایدار می باشد.
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مقدمه 
بحران  ها و مشکالت زیست محیطی که در حال حاضر 
دامن گیر کشورها شده است با روند افزایش جمعیت بشری 
معضالت  این  است.  کرده  پیدا  نمود  جدی  تری  به صورت 
با طبیعت  تنگاتنگی  ارتباط  بویژه در بخش گردشگری که 

دارد بیشتر احساس می  گردد. 
از این رو، جهت رهایی از این مشکالت، لزوم شناسایی 
برنامه  ریزی  و  محیطی  توان  های  و  استعدادها  ارزیابی  و 
و  برنامه  ریزان  توسط  توان ها  و  قابلیت  ها  این  با  متناسب 
مسئولین بشدت احساس می  گردد. بنابراین اهمیت ارزیابی 
چه  چنان  که  است  آنجا  به  تا  سرزمین  اکولوژیک  توان 
اجرای  برای  مناسب  اکولوژیک  توان  فاقد  بالقوه  سرزمین 
اقتصادی-  نیاز  صورت  در  )حتی  باشد  خاصی  کاربری 
اجتماعی به وجود آن کاربری( اجرای آن طرح نه تنها سبب 
بهبود وضعیت محیط زیستی منطقه نمی گردد، بلکه تخریب 
 .(Brazier, 1998: 359) بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد
ازاین رو ارزیابی توان محیط به دنبال سنجش وضع موجود 
و  معیارهای مشخص  و  مالک ها  با  سرزمین  نهفته  توان  و 
تنظیم  جهت   (12  :1395 همكاران،  و  (نيک پور  شده  طرح  ریزی 
رابطه انسان با طبیعت و از بین بردن تعارض بین کاربری  های 
ممکن (مجنونيان، 1380: 24) و همگام نمودن فرآیند توسعه با 
توسعه  اهداف  به  نیل  جهت  طبیعت  تحمل  قابل  ظرفیت 

پایدار می  باشد (جوزی و همكاران، 1391: 84). 
محیط  که  است  استعدادی  واقع  در  محیطی  توان  پس 
در بطن خود دارا است، و به شرط برنامه  ریزی و بهره وری 
سازد  فراهم  را  محیط  آن  ساماندهی  موجبات  می تواند 
یک  به عنوان  گردشگری  میان  این  در   .(41  :1389 (رهنمایی، 

فعالیت اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی با توان  های محیطی دارد 
(پاپلی یزدی و سقایی، 1393: 22) چرا که تعیین مکان های مستعد 

که  است  مختلفی  منابع  دقیق  ارزیابی  مستلزم  گردشگری، 
استفاده  مورد  تفرجی  منبع  به عنوان  بتوانند  می رود  احتمال 

قرار گیرند (ميكایيلی، 1383: 56). 
پایدار  توسعه  گذرگاه  به عنوان  گردشگری  بنابراین 

تلقی می  شود که با ماهیتی چندبعدی، عالوه بر تأمین نیاز 
جامعه  سیستم  در  عمده ای  تغییرات  باعث  گردشگران، 
میزبان می شود(Dwyer, 2009: 67) . در نتیجه جهت دست یابی 
به گردشگری که پایدار باشد باید به نحوی برنامه ریزی کرد 
که بر محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی 
اینکه  بدون  دهد؛  پاسخ  را  نسل حاضر  نیازهای  و  نگذارد 
پاسخگویی  برای  آینده  نسل های  به  مربوط  از ظرفیت های 
بنابراین،   .(111  :1385 (زاهدی،  بگذارد  مایه  نیازهای خود  به 
منابع محیطی و تنوع زیست محیطی به عنوان عوامل کلیدی 
به شمار می روند که قبل از هر اقدامی جهت دست یابی به 
گردشگری پایدار می بایست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند 
و تنها در صورت داشتن قابلیت و توان الزم محیط می توان 
اقدام به فعالیت و برنامه ریزی در این زمینه نمود، زیرا در 
شکست  با  گرفته  صورت  فعالیت های  صورت  این  غیر 
مواجه می گردند و نتیجه ای جز تخریب و نابودی محیط و 

منابع محیطی نخواهند داشت. 
پتانسیل های  و  قابلیت ها  نیز  مطالعه  مورد  منطقه  در 
در  بویژه  زیادی  بسیار  انسان ساخت  و  طبیعی  گردشگری 
برنامه ریزی  عدم  علت  به  که  دارد  وجود  روستایی  مناطق 
صحیح و کارآمد از این توان ها و قابلیت ها در زمینه جذب 
با  بنابراین  است.  نشده  استفاده  شایسته  نحوه  به  گردشگر 
در  گردشگری  توسعه  زیاد  بسیار  پتانسیل های   به  توجه 
این منطقه که نقش بسزایی در دست یابی به توسعه پایدار 
شهرستان نیشابور دارا می باشند سعی گردیده با ارزیابی توان 
را  بخش  این  بیشتر  توسعه  و  معرفی  زمینه  منطقه  محیطی 

فراهم نمود. 
این سؤال مطرح می گردد که وضعیت  راستا  در همین 
پایدار  گردشگری  توسعه  برای  اکولوژیکی  توانمندی های 
پارامترهای  مهمترین  است؟  چگونه  نیشابور  شهرستان 
پایدار  گردشگری  توسعه  برای  اکولوژیکی  توان  سنجش 
مدل های  از  یک  کدام  است؟  کدام  نیشابور  شهرستان  در 
مورد بررسی، برای سنجش وضعیت گردشگری منطقه مورد 

مطالعه مناسب تر می باشد؟
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ادبيات نظری تحقيق
از  پایـدار  توسـعه  پـارادایم  توسـعه جهـان  ادبیات  در 
واقع شد،  توجه صاحب نظران  بعـد مورد  بـه  دهـه 1970 
از  پایـدار  گردشـگري  بـه  توجـه  که  است  حالي  در  این 
دهه 1960 با شناسایي اثرات بالقوه گردشگري انبوه و توجه 
محیط زیست  اقتصاد،  بر  گردشگري  فعالیت هاي  اثرات  به 
و فرهنگ نقاط توریستي و همچنین رشـد غیرقابل  کنترل 
منابع  تخریب  و  تهی سازی  باعث  که  انبوه  گردشگري 
همانند  اثرات مخربي  و  فرهنگي شده  و  اجتماعي  طبیعي، 
فروکاست میراث و فرهنگ سـنتي و محلـي، از بین رفتن 
و  شلوغي  و  ازدحام  جرائم،  میزان  افزایش  محلي،  هویت 
دیگر مسائل زیست محیطی را در مناطق میزبان برجاي نهاده 
پایدار  گردشگری   .(Choi & Sirakaya, 2003: 1) شد  آغاز  بود، 
نگهداری  و  محافظت  با  فعلی  سود  بین  تعادل  در  باید  را 
با توسعه اقتصادی- از منابع طبیعی و فرهنگ کهن همراه 
ابعاد  بنابراین   .(Joshi,2007:12) کرد  جست وجو  اجتماعی، 
پایدار  توسعه  ابعاد  چارچوب  در  نیز  گردشگری  پایداری 
بوده و دستیابی به گردشگری پایدار، نیازمند تعادل و تعامل 
مکان  یک  محیط زیست  و  اجتماع  اقتصاد،  اصلی  بعد  سه 
است. همچنین می توان گفت که رهیافت گردشگری پایدار، 
رابطه مثلثات میان جامعه میزبان و سرزمین را از یک سو و 
جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی دیگر با صنعت 
بحران  و  فشار  دارد  قصد  و  می سازد  برقرار  گردشگری 
طوالنی مدت  در  و  تعدیل  را  مثلث  ضلع  سه  بین  موجود 
موازنه ای برقرار سازد که رضایت آن ها را در پی داشته باشد 

(محمدی، 1396: 84). 

ازاین رو گردشگری پایدار از میراث فرهنگی، فرآیندهای 
می کند  محافظت  اکوسیستم ها  تنوع  و  طبیعی  ضروری 
مفهوم  می گردد.  آن ها  حیات  سیستم  انسجام  موجب  و 
گردشگری پایدار، به وسیله ی سازمان جهانی گردشگری در 
تعریف شده  این گونه  بین المللی  پایدار  توسعه  مفاد  راستای 
است: توسعه پایدار گردشگری می بایست، نیازهای گردشگران 
و جامعه میزبان را در حال حاضر برآورده نماید درحالی که 

موجب ایجاد و حفظ توانمندی ها برای نسل آینده گردد، در این 
حالت، می توان انتظار مدیریت تمامی منابع همچون: اقتصاد، 
اجتماع و تأمین نیازهای اساسی را داشت. گردشگری پایدار 
تنوع  فرآیندهای ضروری طبیعی و  فرهنگی،  میراث های  از 
اکوسیستم ها محافظت می کند و موجب انسجام سیستم حیات 
به  بنابراین جهت دست یابی   .(Brown, 2004: 1) آن ها می گردد
گردشگری که پایدار باشد و ضمن رفع نیازهای نسل کنونی 
منابع را برای نسل آینده نیز حفظ نماید باید تمام اقدامات 
قابلیت های  توان ها و  با  متناسب و همسو  برنامه ریزی ها  و 
محیط باشد ازاین رو ارزیابی توان محیط قبل از هر اقدامی 
باید  که  است  اقداماتی  مهم ترین  و  ضروری ترین  از  یکی 

صورت پذیرد.
و  پایه  مطالعات  به مثابه  اکولوژیک  توان  ارزیابي  پس 
درزمینه  بایسته  اقدامات  ازجمله  سرزمین  آمایش  شالوده 
قابل تحمل طبیعت  با ظرفیت  فرآیند توسعه  نمودن  همگام 
(جوزی و همكاران،  پایدار است  به اهداف توسعه  نیل  جهت 
1391: 84). ارزیابی توان محیط، به دنبال برآورد استفاده ممکن 

انسان از سرزمین برای کاربری های مختلف می باشد (مخدوم، 
1381: 25). ارزیابی توان محیطی اراضی، منطق تصمیم گیری 

کاربری  چندین  میان  )از  سرزمین  از  استفاده  انتخاب  در 
مجاز( بر پایه تجزیه وتحلیل روابط بین این عناصر )تحلیل 
به منظور توزیع و استقرار فعالیت ها )آمایش  سیستماتیک(، 
(سرور،  است  جغرافیایی  با خصیصه های  متناسب  سرزمین( 

1384: 105). ازاین رو تحقق پایداری گردشگری نیازمند: 

عنصری  به عنوان  محیطی  منابع  از  مطلوب  استفاده  الف- 
فرآیندهای  از  حفاظت  گردشگری،  توسعه  در  کلیدی 
ضروری محیط زیستی و حفظ و انسجام میراث طبیعی و 

تنوع زیست محیطی )پایداری محیط گردشگری( 
جنبه های  با  گردشگری  فعالیت های  مناسب  ارتباط  ب- 

اجتماعی – فرهنگی جامعه میزبان 
ج- رشد پایدار، فعالیت های طوالنی مدت اقتصادی، توجه 
و  گردشگری  جاذبه های  تنوع  گردشگران،  نیازهای  به 
فراهم نمودن مناقع اقتصادی- اجتماعی گردشگری شامل: 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره29، شماره 115، پاییز 99
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.29,No.115, Autumn 2020 / 164  

اشتغال بادوام، فرصت های کسب درآمد، خدمات اجتماعی 
میزبان  اقشار جامعه  تمامی  بین  در  فقر  مطلوب تر و کاهش 
 (UNEP, است )رضایت مردم محلی، متصدیان و گردشگران(
(6 :2005. بنابراین دستیابی به این هدف نیازمند برنامه ریزی دقیق 

و به  دور از ذهنی نگری است و الزمه این امر ارزیابی وضع 
موجود پایداری گردشگری است (خسرو بيگی، 1390: 157).

به خصوص  علمی،  متون  در  کنکاش  و  مطالعه  از  پس 
حوزه  در  انجام شده  پروژه های  و  تحقیقات  گزارش ها، 
ارزیابی توان محیط و گردشگری پایدار، به موارد مرتبط با 
موضوع حاضر برمی خوریم که به چند مورد در زیر اشاره 

می گردد:
جوزی وملک میرزایی )1390(، بهمن پور و لقایی)1393( 
و شناور و همکاران )1395( در تحقیقات خود اشاره کردند 
می توان  اکولوژیک  توان  ارزیابی  روش  از  استفاده  با  که 
شهرستان  گردشگری  توسعه  مناسب  و  مستعد  پهنه های 
با   ،)1396( همکاران  و  قوچانی  اکبری  نمود.  شناسایی  را 
مکان های  ارزیابی  به   WLC و   AHP مدل های  از  استفاده 
چند  تصمیم گیری  از  استفاده  با  اکوتوریسم  برای  مناسب 
معیاره فازی در محیط GIS در شهرستان مشهد پرداختند و 
بر اساس نتایج پژوهش سه محدوده واقع در شمال )دهستان 
کارده(، غرب )محدوده طرقبه، شاندیز و چالی دره( و جنوب 
مناسب  بسیار  محدوده های  عنوان  به  ملک آباد(  )محدوده 
و  بلشتی  بزم آرا  شدند.  شناسایی  اکوتوریسم  توسعه  برای 
همکاران )1396(، با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار 
پهنه های  به تحلیل   AHP و روش وزن دهی   )WLC)، GIS

خاییز  حفاظت شده  منطقه  در  اکوتوریسم  توسعه  مناسب 
 60/5 که  است  آن  گویای  تحقیق  نتایج  پرداختند.  جنوبی 
بوده و همچنین  مناسب  اکوتوریسم  برای  منطقه  از  درصد 
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از روش WLC و روش 
وزن دهی AHP در فرآیند مکان یابی مناطق تفرجی کارایی 
توان  ارزیابی  به   ،)1396( احمدی  و  مختاری  دارد.  باالیی 
شده  حفاظت  منطقه  در  ژئوتوریسم  توسعه  برای  محیط 
مانشت، بانکول و قالرنگ در استان ایالم با استفاده از مدل 

منطق بولین و AHP پرداختند و عنوان نمودند که دو مدل 
منطقه  در  ژئوتوریسم  ارزیابی  بولین جهت  منطق  و   AHP

جنوب  تا  مرکز  شمال،  و  دارد  باالیی  انطباق  مطالعه  مورد 
شرقی منطقه از توان باالی ژئومورفولوژیکی برای توریسم 
برخوردارند و مناطق جنوبی و غرب محدوده مورد مطالعه 
طبیعی  جاذبه های  و  ژئومورفولوژیکی  ارزش های  نظر  از 
ضعیف ارزیابی شدند. تبریزی و زاهدی کاللی )1397(، با 
استفاده از روش MCE و WLC به ارزیابی توان اکولوژیک 
شهرستان  پایدار  اکوتوریسم  مستعد  مناطق  شناسایی  و 
گرگان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از کل مساحت 
شهرستان گرگان، 129/8 کیلومتر مربع توان بسیار ضعیف، 
کیلومتر   371/68 ضعیف،  توان  مربع  کیلومتر   355/52
و  خوب  توان  مربع  کیلومتر   533/28 متوسط،  توان  مربع 
توسعه  بسیار خوب جهت  توان  از  مربع  کیلومتر   226/24
بانرامک1  و  ماریاما  هستند.  برخوردار  پایدار  اکوتوریسم 
)2011( و کوزیک2 )2012( شاخص ها و فاکتورهای توسعه 
عنوان  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  گردشگری  پایدار 
متفاوت  مختلف  مناطق  در  پایداری  سطوح  که  نمودند 
متفاوت،  زمانی  بازه های  در  باید  برنامه ریزی ها  و  می باشد 
متناسب با نوع ناپایداری در هر منطقه لحاظ گردد. تاجنی3 
کشورهای  در  گردشگری  شاخص های  مجموعه   ،)2013(
اروپایی برای مقاصد پایدار را بررسی نمود و عنوان می کند 
توسعه کشورهای  در  اقتصادی  قدرتمند  گردشگری بخش 
عضو اتحادیه اروپا است. برای تداوم بلندمدت این فعالیت 
محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  از شاخص های  مجموعه ای 
برای سنجش و ارتقای پایداری گردشگری توسط کمیسیون 
و  تدوین  آن  کارآفرینی  و  و بخش صنعت  اروپا  اقتصادی 
مقاصد عمده گردشگری با آن ها سنجیده و راهکارهای الزم 
ارائه می گردد. هابتمریم و فنگ4 )2016(، پارک ملی ساحلی 
 WLC شیخ سید با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و

1 - Murayama, Bunruamkaew

2 - Kožić

3 - Tajani

4 - Habtemariama, Fanga
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را مورد بررسی قرار دادند و توانستند یک طرح منطقه بندی 
مطالعات  بررسی  نمایند.  ارائه  را  پارک  این  برای  مناسب 
شده  انجام  مطالعات  بیشتر  در  که  است  آن  گویای  پیشین 
تأکید بر شاخص های گردشگری بوده و کمتر شاخص های 
توانمندی محیطی را مورد بررسی قرار داده اند در حالی که 
محیطی جهت  توان های  شناسایی  بر  تأکید  حاضر  درمقاله 
توسعه گردشگری پایدار می باشد. همچنین تحقیق مشابهی 

در منطقه مورد مطالعه صورت نپذیرفته است.

داده ها و روش ها
این پژوهش از نوع کاربردي است و با استفاده از روش 
صورت  تحقیق  پارامترهای  بررسی  تحلیلي،   – توصیفي 
گرفته است و دارای دو بخش می باشد که بخش اول شامل 
مطالعات اسنادي و کتابخانه اي جهت بررسي مواردي چون 
ادبیات نظری موضوع و پیشینه تحقیق و بخش دوم در قالب 
پژوهش میداني و مصاحبه، جهت جمع آوري اطالعات انجام 
و روی  منطقه  محیطی  توان  ارزیابی  به منظور  است.  گرفته 
تکنیک  از   ArcGIS نرم افزار   محیط  در  نقشه ها  هم گذاری 
ترکیب خطی وزن دار )WLC( و عملگرهای فازی استفاده 
گردید. WLC یا ترکیب خطی وزین، رایج ترین تکنیک در 
 GIS تحلیل ارزیابی چندمعیاری است که کاربرد وسیعی در
پیدا کرده و در فرآیند ارزیابی و تهیه نقشه تناسب اراضی 
 .(100  :1396 بلشتی،  (بزم آرا  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بسیار 
مطابق با نظر موسوی به نقل از هاپکینز)1977(، این روش 
بهترین روش برای تلفیق چندمعیاره و ارزیابی چندمنظوره 
ترکیب  در روش   .(50  :1389 (موسوی،  است   GIS محیط  در 
خطی وزن دار، تصمیم گیر به طور مستقیم وزن هایی از اهمیت 
امتیاز  نسبی را به هر صفت تخصیص می دهد، سپس یک 
اهمیت  نمودن وزن  )از طریق ضرب  گزینه  برای هر  کلی 
تخصیص  یافته برای هر صفت در مقدار مقیاس بندی شده 
که برای گزینه در آن صفت معلوم می باشد( را داده و سپس 
با جمع نمودن، نتایج نهایی، حاصل می شود. وقتی امتیازات 
کلی برای کلیه گزینه ها محاسبه شدند، گزینه دارای بیشترین 

امتیاز کلی انتخاب می شود. در این روش برای ارزیابی مقدار 
هر آلترناتیو یا گزینه یا Ai از رابطه )1( استفاده می شود. 

رابطه )1(
Xij= معرف نمره گزینه iام در ارتباط باصفت jام

وزن ها  مجموع  به طوری که  شده  استاندارد  وزن  یک   =Wj

برابر یک می باشد  (
هدف از این روش، انتخاب بهترین آلترناتیو )در اینجا 
بهترین مکان( بر مبنای رتبه بندی آن ها از طریق ارزیابی چند 

معیار اصلی است (شناور و همكاران، 1395: 104-103).
بایستی  ارزیابی  پارامترهای   ،WLC روش  براساس 
معروف  روش  یک  شوند.  وزن دهی  و  مقایسه  یکدیگر  با 
برآورد و تخمین زدن وزن ها، AHP است که در این تحقیق 
روش  است.  شده  استفاده  پارامترها  به  وزن دهی  جهت 
مقایسه زوجی در سال 1980 به وسیله ساعتی1 در چارچوب 
روش  این  کرد.  پیدا  توسعه   )AHP( مراتبی  سلسله  فرآیند 
مراحلی شامل ساختار سلسله مراتبی، تعیین وزن های نسبی 
و  گزینه  هر  مرجع  وزن های  تعیین  زیرمعیارها،  و  معیارها 
مشخص کردن وزن نهایی است(Mazaher, 2010: 915) . بنابراین 
AHP یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که 

را  نتیجه  بهترین  ترکیب خطی وزن دار،  با روش  آن  تلفیق 
حاصل می کند (سلمان ماهينی و کامياب، 1388: 260). 

در همین راستا در گام نخست ساختار سلسله مراتبی با 
هدف امکان سنجی کاربری گردشگری در شهرستان نیشابور 
گردید.  تشکیل  مراتبی  سلسله  تحلیل  روش  از  استفاده  با 
جفت  یک  با  ارتباط  در  ترجیحات  رتبه بندی  برای  سپس 
از معیارها، از یک مقیاس با ارزش هایی - از یک 1 تا 9 - 
استفاده می شود (Malczewski & Rinner, 2016: 38). جهت تعیین 
وزن داده ها از نظرات 20 نفر از متخصصان و کارشناسان در 
سازمان های مربوطه و همچنین محققان دانشگاهی استفاده 
گردید. همچنین با استفاده از ضریب ناسازگاریIR( 2(، به 
بررسي سازگاري در قضاوت ها پرداخته شد. استفاده از این 
1. Saaty

2 - Incompability Ratio
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نهایي  انتخاب  از  قبل  تصمیم  تحلیل  تجزیه  و  به  ضریب 
 :1388 عادلي،  و  دوست  )خورشید  مي کند  کمک  مکان 
30(. جهت بدست آوردن ضریب ناسازگاری با استفاده از 
نرم  افزار اکسپرت چویس1، در گام اول ماتریس مقایسات 
زوجی شاخص ها در بردار وزن های نسبی به دست آمده از 
آن ضرب گردید. سپس جواب بدست آمده از مرحله قبل 
تا  نمودیم  تقسیم  شاخص ها  نسبی  وزن های  بردار  در  را، 
بردار سازگاری به دست آید. در گام بعدی میانگین حسابی 
شاخص  و  آمد  بدست   λ عنوان  تحت  بردار  این  عناصر 

ناسازگاری با استفاده از رابطه )2( محاسبه گردید:

رابطه )2(
شاخص ها،  تعداد  اساس  بر   IRI شاخص  آخر  گام  در 
 )3( رابطه  از   )IR( ناسازگاری  نرخ  و  گردید  استخراج 

محاسبه گردید:

رابطه )3(
در نهایت پس از تعیین وزن پارامترها، وزن ها به پارامترها 
رسترسازی2  جمله  از  داده ها  آماده سازی  فرآیند  و  منتسب 
اطالعات  سیستم  محیط  در  نهایی  همپوشانی  جهت  آن ها 
این فرآیند همه الیه ها  انجام گرفت؛ در   )GIS( جغرافیایی
بر اساس اندازه پیکسلی3 مشخصی - که مقدار آن 30*30 
از  آماده گردید. پس  منطقه   DEM از روی الیه  بود -  متر 
انجام این فرآیند و آماده سازی داده ها، مدل توانمندی زمین 
شد  ایجاد  جغرافیایی  قدرت  سیستم  مدل سازی  محیط  در 
نهایی  نقشه    داده ها،  پردازش  و  مدل  اجرای  با  درنهایت  و 
توان اکولوژیکی جهت توسعه گردشگری پایدار تولید و در 
کالس های بسیار مناسب، مناسب، تناسب محدود، نامناسب 

و بسیار نامناسب تحلیل و ارزیابی شد.
پس از بدست آوردن نقشه نهایی منطقه با استفاده از مدل 
با گاماهای 0/7، 0/8  اقدام به تهیه نقشه های فازی   ،WLC

1 - Expert Choice

2- Rasterizing

3- Pixel Size

به توان گردشگری منطقه گردید.  و 0/9 جهت دست یابی 
بار در سال 1965 به وسیله لطفي زاده  منطق فازي نخستین 
مجله ي  در  فازي”  “مجموعه های  عنوان  با  مقاله ای  در 
صفر  فازي  مجموعه  در  گردید.  ارائه  کنترل  و  اطالعات 
بدین معني است که هیچ عضویتي در آن مجموعه ندارد و 
(Zadeh,1 یک، یعني به گونه ای کامل عضو آن مجموعه است
(Gooijer,2006:437, 443;965:339. بنابراین فازی بودن مربوط به 

پدیده هایی است که تبیین آن ها به طور قطعی ممکن نیست. 
عدم قطعیت در این حالت به وسیله تابع عضویت اعضاء به 
تعریف شده  آن  طریق  از  موردنظر  ویژگی  که  مجموعه ای 
مدل  مزیت های  از   .(17  ،1389 (ایالنلو،  می گردد  بیان  است، 
فازی این است که در این حالت به طورقطع و یقین وزن آن 
عامل تعیین نمی گردد بلکه فقط احتمال صحیح بودن وزن 
ارائه  شده بیش از احتمال صحیح بودن سایر اعداد نزدیک 
آنجا  از  که  است  این  آن  دیگر  مزایای  بود.  خواهد  آن  به 
که وزن دهی و بررسی تأثیر عوامل کیفی در بروز حرکات 
مجموعه های  از  روبروست  مشکالتی  با  عمل  در  توده ای 
تأثیر عوامل مختلف کیفی می توان  برای کمی کردن  فازی 
افزایش  قبیل  از  مشکالتی  با  روش  این  البته  کرد.  استفاده 
انتخاب درست  بی دلیل وزن ها، طوالنی بودن محاسبات و 
و  تحقیقات  پیشرفت  با  می باشد،  روبرو  مدل  ساختمان 
فن آوری رایانه ای و استفاده از الگوریتم های مناسب، امکان 
حل مشکالت مذکور وجود دارد )کرم، 1380، 32(. جهت 
معیار  هر  برای  فازی  نقشه های  ابتدا  فازی  نقشه های  تهیه 
از  استفاده  با  فازی  نقشه های  فازی،  تهیه و سپس در مدل 
عملگرهای گامای فازی همپوشانی و بهترین عملگر برای 

تهیه نقشه توانمندی توسعه گردشگری معرفی شد.
در گام آخر جهت مقایسه دقت طبقه بندی حاصل از روش 
WLC و فازی از ضریب کاپا استفاده گردید. در واقع به منظور 

حذف توافق اتفاقي از صحت کلي و فراهم آوردن امکان مقایسه 
طبقه بندي هاي مختلف با یکدیگر، کنگالون و همکاران در سال 
1983 ضریب کاپا را به عنوان یک معیار مناسب به شرح رابطه 

)4( پیشنهاد داده اند (مخدوم و همكاران، 1383).
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رابطه )4(                                                                                                             
= صحت کلی و  =  در این رابطه، k= ضریب کاپا، 

توافق اتفاقی می باشد. 
باشد  متغیر  یک  و  صفر  بین  می تواند  کاپا  ضریب 
بین  صددرصد  سوئي  هم  و  توافق  مفهوم  یک  معادل  و 
حاصل طبقه بندی و واقعیت زمیني و صحت کامل حاصل 
طبقه بندي باشد. به طوري که در محاسبه ضریب کاپا عالوه 
پیکسل هایي  طبقه بندی  شده،  درست  که  پیکسل هایي  بر 
می شوند،  داده  دخالت  نیز  طبقه بندی  شده اند  نادرست  که 
طبقه بندی هاي  نتایج  مقایسه  براي  مناسبي  معیار  ازاین رو 

مختلف می باشد (یعقوب زاده و همكاران، 1388: 76). 
در نهایت باید گفت که انجام تمام این مراحل نیازمند 
در اختیار داشتن متغیرهاست. در واقع در هر تحقیق علمی 
برای پاسخ به سؤاالت تحقیق و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص 
متغیرها امری ضروری است، چرا که متغیر، ایده اصلی یک 
پژوهش و مفهومی قابل  تغییر است. این تحقیق نیز به دنبال 
بررسی »ارزیابی توان اکولوژیک بر توسعه گردشگری پایدار« 
گردشگری  بر  اکولوژیکی  توان  سنجش  که  آنجا  از  است. 
پایدار، به راحتی امکان پذیر نیست، از تکنیک شاخص سازی 

جهت سنجش این فاکتور استفاده گردید. به منظور ارزیابی 
بررسی  مورد  پارامترهای  منطقه،  توانمندی های گردشگری 
ویژگی های  همچنین  و  تحقیق  ادبیات  مطالعه  براساس 
محیطی، کالبدی و اقلیمی منطقه شناسایی و سپس داده های 
مورد نیاز از سازمان های مربوطه تهیه گردید؛ که این متغیرها 

در تحقیق حاضر در جدول شماره 1 ارائه شده است.

منطقه مورد مطالعه
استان  مرکزی  بخش  شهرستان های  از  یکی  نیشابور 
بین 58 درجه و 19  این شهرستان  خراسان رضوی است. 
دقیقه تا 59 درجه و 30 دقیقه طول جغرافیایی و 35 درجه و 
40 دقیقه تا 36 درجه و 39 دقیقه عرض جغرافیایی در حاشیه 
شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است (طاهری، 1380: 6). 
بینالود  رشته کوه  امتداد  در  بیضی  شکل  به  شهرستان،  این 
نواری در جهت شمال  به صورت  این رشته کوه   دارد.  قرار 
غربی - جنوب شرقی شهرستان امتداد یافته و نیشابور را از 
شهرستان مشهد، چناران و قوچان جدا می سازد. در قسمت 
غرب، نیشابور و سبزوار 162 کیلومتر مرز مشترک دارند و 
در  می شوند.  جدا  یکدیگر  از  طاغنکوه  رشته کوه  طریق  از 
قسمت جنوب غربی رشته کوه  سرخ، با ارتفاعات نسبتًا باال 
این شهرستان را از کاشمر جدا می سازد. از لحاظ ویژگی های 

جدول 1: متغيرهای تحقيق
زیر معيار معيار زیر معيار معيار

سکونتگاه های شهری و روستایی
دسترسی پذیری )شیکه ارتباطی(

تراکم جمعیت

عوامل کالبدی شیب
جهت
ارتفاع

توپوگرافی

جاذبه های تاریخی – فرهنگی
جاذبه های انسان ساخت

جاذبه های طبیعی
روستاهای هدف گردشگری، مناطق نمونه گردشگری

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع

منابع گردشگری
دما

بارش اقلیم

فاصله از خطوط گسل
فاصله از نقاط زلزله خیز
شدت فرسایش خاک

مخاطرات چشمه
قنات

آب های سطحی
منابع آب

درصد تاج پوشش زمین
نوع پوشش زمین

پوشش زمین

مأخذ: نوروزی آورگانی، 1390، ميرنظری و همكاران، 1393، ابراهيمی مقدم و عباس نژاد، 1395، اکبری قوچانی و همكاران، 1396 
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اقلیمی نیز شهرستان نیشابور جزو اقلیم فالت مرکزی و نیمه 
معتدل  تابستان  در  و  سرد  نسبتًا  زمستان  در  است؛  بیابانی 
است. آب و هوای نیشابور، نسبت به پستی و بلندی مناطق 
شمالی و جنوبی آن متفاوت است؛ در کوهستان های شمالی 
و جنوبی، معتدل مایل به سرد و در جلگه ی مرکزی معتدل 
است و از نظر میزان بارندگی جزء نواحی خشک محسوب 
اواخر  از  نیشابور  شهرستان  در  جوی  ریزش های  می شود. 
مهرماه آغاز گردیده و تا اوایل دی ماه به صورت باران و از 
اوایل دی ماه به صورت برف و باران )بیش تر برف(، و از 
اوایل فروردین ماه تا اوایل اردیبهشت به صورت باران ادامه 
می یابد (مدیح، 1385، 10-13). از لحاظ ویژگی ها و جاذبه های 
گردشگری نیز شهرستان نیشابور با دارا بودن آب و هوای 
مساعد، جاذبه های طبیعی فراوان، وجود کوه هایی همچون 
... که مناسب کوه نوردی است و  بینالود، بوژان، گرماب و 
همچنین آثار فرهنگی فاخری همچون آرامگاه خیام، عطار، 
توانایی  دارای  غیره  و  رجائی  شهید  اردوگاه  کمال الملک، 
شهرستان  نیز  سیاسی  تقسیمات  لحاظ  از  می باشد.  باالیی 
به  شهري  نقطه   7 دهستان،   13 بخش،   4 داراي  نیشابور 
نام هاي نیشابور، دررود، خروین، فیروزه، قدمگاه، عشق آباد، 
موقعیت   1 نگاره  ایران، 1395).  آمار  (مرکز  است  بار  و  چکنه 

منطقه را نشان می دهد.

بحث
یکی از مراحل روش ترکیب خطی وزنی )WLC( جهت 
جغرافیایی،  اطالعات  سیستم  محیط  در  داده ها  همپوشانی 
نیز  پژوهش  این  در  است.  پارامترها  زیر  استانداردسازی 
برای داده های پیوسته )مانند: شیب، دما، فواصل( از روش 
استانداردسازی خطی استفاده شد و در مورد سایر الیه ها که 
ماهیت گسسته دارند )مانند: پوشش زمین، شدت فرسایش 
خاک( با توجه به اهمیت داده های توصیفی این الیه ها، به 
هرکدام از عارضه ها امتیازی بین 1 تا 9 در نظر گرفته شد 
با روش استانداردسازی فازی بین 0  امتیازها  و سپس این 
پارامترها  این  این مرحله،  از  نرمال سازی گردید. پس  و 1 
توسعه  جهت  زمین  تناسب  وضعیت  شناسایی  به منظور 
پارامترهای  خالصه سازی  همچنین  و  پایدار  گردشگری 
متعدد انتخابی جهت تسهیل هم پوشانی نهایی و تهیه نهایی 
تناسب زمین با توجه به سنخیت و ارتباطی که باهم دارند 
از  نتایج حاصل  ادامه  در  در شش دسته گروه بندی شدند. 

پارامترهای مختلف تشریح می گردد.
در جدول 2، اطالعات توصیفی، مقادیر عضویت فازی 
و وزن پارامترهای معیارهای مختلف نشان داده  شده است. 
وزن پارامترها، با توجه به امتیازاتی که کارشناسان و خبرگان 
به هر یک از پارامترها داده اند به دست آمد،  نتایج گویای 

نگاره 1: موقعيت منطقه مورد مطالعه
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جدول 2: دامنه کالس ها/اطالعات توصيفی، امتياز، مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای تحقيق
وزن مقادیر 

عضویت فازی
امتياز ویژگی های کمی/اطالعات توصيفی پارامتر نرخ 

ناسازگاری
0/601 0-1 - 0-291/15 شيب

0/048
0/31 0-1 - 1033-3316 ارتفاع

0/089
0

0/5
1

3
5
7

شمال- شمال غرب- شمال شرق
شرق- غرب

جنوب- جنوب شرق- جنوب غرب
جهت

0/474 163/18-386/35 بارش
0/066

0/316

0
0

0/33
0/33
0/66
0/66

1

3
3
5
5
7
7
9

نیمه خشک شدید
نیمه خشک

نیمه خشک خفیف
نیمه خشک خفیف

نیمه مرطوب
نیمه مرطوب

مرطوب

اقلیم

0/21 - 8-17/99 دما
0/451 0-1 - 0-26938/52 چشمه

0/0970/284 0-1 - 0-21879/37 قنات
0/265 0-1 - 0-20410/38 آب های سطحی

0/5
0

0/33
0/66

1

1
3
5
7

بدون پوشش
>0/01

0/05-0/01
0/025 -0/06

درصدتاج پوشش زمین

0/005
0/5

0
0
0
0
0

0/25
0/25
0/5
0/5
0/5
0/75

1
1

1
1
1
1
1
3
3
5
5
5
7
9
9

جنگل خیلی کم تراکم
زمین بایر

سایر پوشش ها
سنگ

مراتع فقیر
جنگل کم تراکم

زراعت دیم
زراعت آبی

مخلوط
مراتع با تراکم متوسط

باغات
پهنه های آبی
مراتع غنی

پوشش/ کاربری زمین

0/279 0-1 - 0-21539/13 سکونتگاه های شهری و روستایی
0/0030/524 0-1 - 0-21247/57 دسترسی پذیری (شبكه ارتباطی)

0/198 0-1 - 0-1611/75 تراکم جمعیت
0/175 0-1 - 0-63146/64 جاذبه های تاریخی- فرهنگی

0/025

0/097 0-1 - 0-71269/76 جاذبه های انسان ساخت
0/195 0-1 - 0 -48241/53 جاذبه های طبیعی
0/227 0-1 - 0-79197/04 روستاهای هدف گردشگری، مناطق 

نمونه گردشگری
0/221 0-1 -  0-61969/18 مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع
0/448 0-1 - 0-24265/65 فاصله از خطوط گسل

0/0030/386 0-1 - 0-50095/35 فاصله از نقاط زلزله خیز

0/167

0
0/25
0/5
0/75

1

1
3
5
7
9

اراضی با فرسایش شدید تا فوق العاده شدید
اراضی با فرسایش زیاد

اراضی با فرسایش متوسط
اراضی با فرسایش کم

اراضی با فرسایش جزئی خاک

شدت فرسایش خاک
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جدول 3 : وزن دهی به عوامل اصلی بر اساس روش مقایسه زوجی

عوامل اصلی منابع 
گردشگری توپوگرافی اقلیم پوشش 

زمین مخاطرات عوامل 
کالبدی

منابع 
آب

وزن 
نهایی

نرخ 
ناسازگاری

منابع گردشگری 1 2/5 2/5 3 4 3/5 4/5 0/33

0/022

توپوگرافی 0/4 1 2 1/5 2/5 2 4/5 0/192

اقلیم 0/4 0/5 1 1 2 1 2 0/117

پوشش زمین 0/333 0/666 1 1 2 2 3 0/138

مخاطرات 0/25 0/4 0/5 0/5 1 1/5 2/5 0/088

عوامل کالبدی 0/285 0/5 1 0/5 0/667 1 1/5 0/084

منابع آب 0/222 0/222 0/5 0/333 0/4 0/667 1 0/051

آن است که، در میان پارامترهای توپوگرافی، ارتفاع بیشترین 
خود  به  را   ،)0/089( وزن  کمترین  جهت  و   )0/31( وزن 
اختصاص دادند. بین پارامترهای اقلیم، بارش با وزن )0/474( 
و دما با وزن )0/21( به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را به 
خود اختصاص دادند. در میان پارامترهای منابع آب، چشمه 
داد  اختصاص  به خود  را  بیشترین وزن   )0/451( مقدار  با 
در واقع از دیدگاه کارشناسان، چشمه های بسیار زیبای این 
شهرستان که عالوه بر زیبایی و چشم نوازی، جنبه درمانی 
نیز دارند )مثل چشمه گراب(، از عوامل مهم جذب توریسم 
و رونق گردشگری می باشد و آب های سطحی با )0/265(، 

کمترین وزن را دارا می باشد. 
بین پارامترهای پوشش زمین، درصد تاج پوشش زمین 
میان  نمودند.  دریافت  یکسانی  وزن  زمین،  پوشش  نوع  و 
با  ارتباطی(  )شبکه  دسترسی پذیری  کالبدی،  پارامترهای 
)0/524(، بیشترین وزن و تراکم جمعیت با )0/198( کمترین 
گردشگری،  منابع  پارامترهای  بین  می باشند.  دارا  را  وزن 
روستاهای هدف گردشگری، مناطق نمونه گردشگری با وزن 
وزن  با  انسان ساخت  جاذبه های  و  وزن  بیشترین   )0/227(
)0/097( کمترین وزن را دریافت نمودند. میان پارامترهای 

مخاطرات فاصله از خطوط گسل با وزن )0/448( بیشترین 
وزن و شدت فرسایش خاک با وزن )0/167( کمترین وزن 

را به خود اختصاص دادند.
پس از آنکه توانمندی های منطقه در زمینه های مختلف 
آب،  منابع  مخاطرات،  زمین،  پوشش  اقلیم،  توپوگرافی، 
عوامل کالبدی و منابع متعدد گردشگری بررسی و شناسایی 
گردید، نقشه های مرتبط با هر پارامتر با توجه به امتیازات 

کارشناسان و متخصصان تهیه گردید. 
پس از تهیه نقشه هر یک از پارامترها و شناسایی وضعیت 
منطقه در هر یک از این گروه ها، خروجی این نقشه ها جهت 
نهایی توانمندی زمین برای توسعه گردشگری  تولید نقشه 
نهایی،  نقشه  تهیه  جهت  گردید.  همپوشانی  یکدیگر  با 
نقشه های پارامترها و عوامل تولید شده به همراه پرسش نامه  
اختیار  در  پرسشگری  جهت  معیارها  بخش  در  شده  تهیه 
کارشناسان و محققان متخصص قرار گرفت و پرسشنامه بر 

اساس مقایسات زوجی کارشناسان تکمیل گردید. 
نتایج این پرسشگری که در جدول 3، نیز درج گردید 
نشان می دهد، منابع گردشگری با وزن 0/33 مهم ترین عامل 
در شهرستان  پایدار  توسعه گردشگری  توانمندی جهت  یا 
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نگاره 2: نقشه توانمندی شهرستان نيشابور 
جهت توسعه گردشگری پایدار بر اساس 

روش ترکيب خطی وزنی

و  پتانسیل ها  بودن  دارا  علت  به  واقع  در  است.  نیشابور 
رودخانه های  وجود  جمله  از  منطقه  باالی  قابلیت های 
مختلف، مکان های تاریخی، آرامگاه ها و مکان های زیارتی، 
روستا های سرسبز همراه با باغات میوه فراوان و غیره، سبب 
شده است که منابع گردشگری منطقه از نظر کارشناسان و 
متخصصان امتیاز بیشتری دریافت نماید. توپوگرافی با وزن 
متخصصان  و  کارشناسان  نظر  از  مهم  عامل  دومین   0/192
است. سومین عامل مهم پوشش زمین با امتیاز 0/138 است. 
سپس به ترتیب معیارهای اقلیم با وزن 0/117، مخاطرات 
با وزن 0/088، عوامل کالبدی با وزن 0/084 و منابع آب با 

وزن 0/051 بیشترین امتیاز را گرفتند. 
در نهایت بر اساس روش WLC، امتیازهای تعیین شده، 
و  گردید  اعمال  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  محیط  در 
نقشه نهایی توانمندی زمین برای توسعه گردشگری پایدار 

شهرستان نیشابور به دست آمد.
در  که  زمین  توانمندی  نهایی  نقشه  آماری  اطالعات 
که  است  آن  گویای  است  داده  شده  نشان  نیز   )4( جدول 
در کالس بسیار مناسب 27/27 درصد و در کالس مناسب 
قرار گرفته  مطالعه  مورد  زمین های محدوده  31/76 درصد 
ترتیب  به  نامناسب  و  نامناسب  بسیار  کالس های  و  است 
22/23 و 4/28 درصد از مساحت منطقه را دربر گرفته است.

  جدول 4 : اطالعات آماری نقشه نهایی توانمندی زمين با 
WLC استفاده از مدل

درصد مساحتمساحتکالس تناسب
1583/3922/23 بسیار نامناسب

304/484/27 نامناسب
1030/2914/47متوسط
2261/7231/76 مناسب

1941/9127/27 بسیار مناسب
7121/80100جمع

 4203/63 مناسب  بسیار  و  مناسب  کالس  دو  بنابراین 
کیلومترمربع، نزدیک به 59/02 درصد کل مساحت محدوده 
را شامل می شود که در مرکز، شرق، شمال شرق، قسمتی از 
شمال، شمال غرب و غرب منطقه پراکنده می باشد )نگاره 
2(، که گویای توانمندی و پتانسیل های بسیار باالی منطقه 
جهت توسعه گردشگری شهرستان نیشابور می باشد. عالوه 
بر این با مدیریت و برنامه ریزی در محدوده کالس متوسط 
توسعه  زمینه  در  محدوده  این  توانمندی  از  می توان  نیز 
به چشمگیر  با توجه  منطقه سود جست، حتی  گردشگری 
بودن مساحت دو کالس مناسب و بسیار مناسب با اتکا بر 
توانمندی های این دو پهنه می توان به اهداف موردنظر - که 
مهم ترین آن ها توسعه گردشگری پایدار منطقه مورد مطالعه 
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نگاره 3: نقشه توانمندی شهرستان نيشابور 
جهت توسعه گردشگری پایدار با روش 

همپوشانی فازی با الندای 0/7

خواهد بود - رسید.
در گام بعدی نقشه های توانمندی گردشگری منطقه از طریق 
مدل فازی با عملگرهای 0/7، 0/8 و 0/9 تهیه گردید. منطقه 
مطالعاتی از لحاظ توانمندی جهت گردشگری به پنج طبقه 
بسیار باال، باال، متوسط، پایین و بسیار پایین تقسیم گردید. 
با  مساحت و درصد هر یک از آن ها در جداول  5 تا  7 

توجه به النداهای مختلف به دست آمد. 

جدول 5: اطالعات آماری نقشه توانمندی زمين جهت توسعه 
گردشگری با روش گامای فازی0/7

درصد مساحتمساحتکالس تناسب

1585/4922/26 بسیار نامناسب

1014/9514/25 نامناسب

2023/1228/41متوسط

1763/0624/76 مناسب

735/1810/32 بسیار مناسب

7121/80100جمع
     

در نقشه فازی با الندای 0/7 نگاره شماره 3، بیشترین 
مربع  متر   2023/12 با  متوسط  کالس  به  مربوط  مساحت 

)28/41 درصد( و کمترین مساحت مربوط به کالس بسیار 
مناسب با 735/18 متر مربع )10/32 درصد( می باشد. 

جدول6: اطالعات آماری نقشه توانمندی زمين جهت توسعه 
گردشگری با الندای 0/8

درصد مساحتمساحتکالس تناسب

1583/3922/23 بسیار نامناسب

384/525/40 نامناسب

1135/2315/94متوسط

2423/7134/03 مناسب

1594/9522/40 بسیار مناسب

7121/80100جمع

در نقشه فازی با الندای 0/8 نگاره شماره 4، بیشترین 
مربع  متر   2423/71 با  مناسب  کالس  به  مربوط  مساحت 
کالس  به  مربوط  مساحت  کمترین  و  درصد(   34/03(
می باشد.  درصد(   22/40( مربع  متر   384/52 با  نامناسب 
1135/23 متر مربع )15/95 درصد( نیز در کالس متوسط 

قرار گرفت.
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نگاره 4: نقشه توانمندی شهرستان 
نيشابور جهت توسعه گردشگری 
پایدار با روش همپوشانی فازی با 

الندای 0/8

بیشترین  نگاره شماره 5،  با الندای 0/9  فازی  نقشه  در 
مربع  متر   2261/72 با  مناسب  کالس  به  مربوط  مساحت 
)31/76 درصد( و کمترین مساحت مربوط به کالس نامناسب 
با 304/48 متر مربع )4/28 درصد( می باشد. 29/ 1030 متر 

مربع )14/47 درصد( نیز در کالس متوسط قرار گرفت.

جدول7: اطالعات آماری نقشه توانمندی زمين جهت توسعه 
گردشگری با الندای 0/9

درصد مساحتمساحتکالس تناسب

1583/3922/23 بسیار نامناسب

304/484/28 نامناسب

1030/2914/47متوسط

2261/7231/76 مناسب

1941/9127/27 بسیار مناسب

7121/80100جمع

آخرین گام و از مهم ترین مسائل، بررسی این موضوع 
AHP و فازی  با روش  تهیه شده  از نقشه های  می باشد که 
با گاماهای مختلف 0/7، 0/8 و 0/9، کدام یک با واقعیت 

تطابق بیشتری دارد. 

جهت بررسی این موضوع با بازدیدهای میدانی از منطقه 
به  زمینه،  این  در  متخصصین  و  کارشناسان  با  مصاحبه  و 
نتایج  زمینه  همین  در  بنابراین  شد.  پرداخته  نتایج  تطبیق 
بدست آمده از نقشه ها با نظر کارشناسان و متخصصین مورد 

مقایسه قرار گرفت. 
نتایج با استفاده از ضریب کاپا گویای آن است که، اپراتور 
گامای 0/7 با ضریب کاپای 0/84، مناسب ترین مدل جهت 
به شمار  زمینه گردشگری  در  منطقه  محیطی  توان  ارزیابی 
گامای  به  نسبت  بیشتری  مطلوبیت  و  از صحت  و  می رود 
توان گردشگری  ارزیابی  به منظور   ،AHP 0/8، 0/9 و مدل 

منطقه برخوردار می باشد )جدول شماره 8(.

جدول 8: ضریب کاپا برای ارزیابی توان اکولوژیک جهت 
توسعه گردشگری

ضریب کاپاروش 

0/84فازی با گامای 0/7

0/71فازی با گامای 0/8

0/68فازی با گامای 0/9

 )AHP) WLC0/59
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نگاره 5: نقشه توانمندی شهرستان 
نيشابور جهت توسعه گردشگری پایدار با 

روش همپوشانی فازی با الندای 0/9

جمع بندی و نتيجه گيری
استفاده از توان ها و قابلیت های خدادادی باصرفه ترین و 
کم هزینه ترین راه برای دست یابی به توسعه پایدار است.  در 
گردشگری  جاذبه های  منطقه  هر  متفاوت  قابلیت های  میان 
از مهم ترین توان های طبیعی در هر منطقه به شمار می رود 
و از عوامل مهم جذب گردشگر و جذب سرمایه و به تبع 

زمینه ساز اصلی توسعه پایدار برای منطقه است. 
توان  ارزیابی  نیازمند  قابلیت ها،  این  از  اصولی  استفاده 

محیط و برنامه ریزی دقیق می باشد. 
در تحقیق حاضر نیز تالش شده است با به کارگیری روش 
ارزیابی چندمعیاره و روش فازی با گامای 0/7، 0/8 و 0/9 
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی، توانمندی شهرستان 
نیشابور جهت توسعه گردشگری پایدار شناسایی و تحلیل 
مناسب ترین  نیز  کاپا  ضریب  از  استفاده  با  انتها  در  گردد. 
با مطالعه دقیق  این کار،  انجام  انتخاب گردید. جهت  مدل 
در  مؤثر  پارامترهای  میدانی،  بررسی های  و  تحقیق  ادبیات 
توسعه گردشگری منطقه مشخص گردید. سپس در روش 
امتیازاتی  به  توجه  با  پارامترها،  وزن  وزنی،  خطی  ترکیب 
که کارشناسان و خبرگان به هر یک از پارامترها داده اند به 
دست آمد،  نتایج گویای آن بود که، بین فاکتورهای مختلف، 
منابع گردشگری با وزن 0/33 مهم ترین عامل یا توانمندی 
نیشابور  شهرستان  در  پایدار  گردشگری  توسعه  جهت 

نظر  از  با وزن 0/192 دومین عامل مهم  توپوگرافی  است. 
کارشناسان و متخصصان است. سومین عامل مهم پوشش 
زمین با امتیاز 0/138 است. سپس به ترتیب معیارهای اقلیم، 

مخاطرات، عوامل کالبدی و منابع آب قرار گرفتند. 
تعیین شده،  امتیازهای   ،WLC روش  براساس  ادامه  در 
و  گردید  اعمال  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  محیط  در 
نقشه نهایی توانمندی زمین برای توسعه گردشگری پایدار 
در  که،  بود  آن  گویای  و  آمد  دست  به  نیشابور  شهرستان 
مناسب  کالس  در  و  درصد   27/27 مناسب  بسیار  کالس 
قرار گرفته  مطالعه  مورد  زمین های محدوده  31/76 درصد 
است.  سپس نقشه های توانمندی گردشگری منطقه از طریق 
مدل فازی با عملگرهای 0/7، 0/8 و 0/9 نیز تهیه گردید. در 
اپراتور گامای 0/7  نهایت مشخص شده که ضریب کاپای 
با ضریب کاپای 0/84، مناسب ترین مدل برای ارزیابی توان 
گردشگری  توسعه  جهت  مطالعه  مورد  منطقه  در  محیطی 
پایدار به شمار می رود و از صحت و مطلوبیت بیشتری به 
ترتیب نسبت به مدل AHP و گامای 0/9 و 0/8 برخوردار 
می باشد. در اینجا می توان نتایج یافته های تحقیق حاضر را 
با نتایج بعضی از مطالعات صورت گرفته به وسیله محققان 
نتایج حاصل  به طوری که  داخلی و خارجی مقایسه کرد. 
میرزایی  ملک  و  جوزی  تحقیقات  نتایج  با  تحقیق  این  از 
لقایی )1393( و شناور و همکاران  پور و  بهمن   ،)1390(
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توان  ارزیابی  از  استفاده  با  نمودند  تأکید  که   ،)1395(
پهنه های مستعد جهت توسعه گردشگری  محیطی می توان 
 . ماریاما  تحقیقات  نتایج  با  همچنین  و  نمود  شناسایی  را 
بانرامک )2011(، که به بررسی پارامترهای مختلف توسعه 
که سطوح  نمودند  پرداختند و مشخص  پایدار گردشگری 
پایداری در مناطق مختلف متفاوت می باشد، همسو است. 

همکاران  و  بلشتی  بزم آرا  تحقیق  نتایج  با  همچنین 
وزن دار  خطی  ترکیب  روش  از  استفاده  با  که   ،)1396(
)WLC( و روش وزن دهی AHP به تحلیل پهنه های مناسب 
روش  که  نمودند  عنوان  و  پرداختند  اکوتوریسم  توسعه 
WLC در فرآیند مکان یابی مناطق تفرجی کارایی باالیی دارد 

تا حدودی همسو می باشد چرا که این پژوهش نیز کارایی 
روش WLC را تأیید نموده ولی با استفاده از نتایج تحقیق 
مناسب تری  پاسخ  فازی  گامای  ضریب  که  گردید  ثابت 
می تواند برای منطقه داشته باشد که در این زمینه با یافته های 
تحقیق حاضر متفاوت می باشد و اما با نتایج تحقیق محمدی 
منطقه  گردشگری  نمودند  عنوان  که   ،)1396( احمدی  و 
مسئولین  و  محلی  مردم  و  دارد  قرار  ناپایدار  وضعیت  در 
از وضعیت گردشگری ناراضی می باشند همسو نیست. در 
نهایت با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های باالی شهرستان 
می بایست،  پایدار  گردشگری  توسعه  جهت  در  نیشابور 
توسعه گردشگری شهرستان در اولویت برنامه های توسعه ای 
طبیعی  و  خدادادی  توان های  کارگیری  به  با  و  گیرد  قرار 
مناسب ضمن  بسیار  مناسب و  بویژه در کالس های  منطقه 
به کارگیری کمترین هزینه در این کالس ها بتوان به توسعه 

پایدار شهرستان در زمینه گردشگری دست پیدا کرد.

پيشنهادات 
با وجود دارا بودن قابلیت ها و مکان های مستعد جهت 
جذب توریسم به ویژه در مناطق روستایی منطقه و درآمدزا 
ماندگاری جمعیت  برای  انگیزه  ایجاد  و  این صنعت  بودن 
زمینه  در  زیر  اقدامات  است  الزم  شهرستان  این  روستایی 

توسعه صنعت گردشگری منطقه صورت پذیرد:

از  یکی  عنوان  به  روستایی  جاده های  بویژه  جاده ها   )1
امکانات زیربنایی توسعه یابند.

2( ایجاد مکان ها و هتل هایی جهت اسکان توریست ها بویژه 
اقامتگاهی  اینکه در این شهرستان کمبود هتل و مکان های 

بشدت احساس می گردد.
3( توجه به بخش خصوصی و واگذاری امتیازاتی به این بخش 

جهت توسعه قابلیت های گردشگری و جذب توریست.
4( حفظ و بازسازی مکان های تاریخی و گردشگری منطقه و 
تالش جهت حفظ و استفاده پایدار از قابلیت های شهرستان.
در  بویژه  منطقه  گردشگری  قابلیت های  به  ویژه  توجه   )5
نیز  تحقیق  این  در  که  مناسب  بسیار  و  مناسب  کالس های 
مشخص گردیده است تا ضمن به کارگیری کمترین هزینه 

بتوان در زمینه ارتقاء صنعت گردشگری منطقه گام نهاد.
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