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Abstract
One of the first steps towards tourism development planning for an area, is to have enough knowledge
of the environment. In such a way that in addition to identifying the most appropriate locations for
tourism development, the inappropriate areas or those areas at risk and requiring to be protected or
revived, be also determined. So that, in addition to planning for offering the best and most profitable
programs, the principles of sustainable development, be also preserved. Accordingly, in the current
survey, using Geographic Information System (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP), the
appropriate areas for tourism development in Talesh County -Which, due to having unique natural
attractions such as mountains, dense forests, rivers, up country-historical villages, waterfalls and
natural springs, as well as beautiful beaches of the Caspian Sea, are considered as one of the best
counties of Gilan province in terms of having the ecotourism attractions- have been determined based
on their priorities. For this porpuse, after setting 5 criteria and 27 sub criteria for evaluating the
tourism potentials of the region through the paired comparisons questionnaire, they distributed these
questionnaires among tourism experts of Talesh County. After evaluating these criteria using AHP,
digital layers related to criteria and sub criteria in GIS system were prepared and combined, so that
levels of environmental relevance for tourism development in the area be determined. Based on the
findings of the current research, the central district with an area of 434 square kilometers of very
appropriate quality, gained the highest priority in terms of tourism development planning. Other
districts like Karganrood, Asalem and Haviq, have been allocated the most priorities, respectively.
Key words: Ecotourism, Tourism planning, Sustainable development, GIS, AHP, Talesh County.

فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)
سال ششم ،شماره چهارم( ،پیاپی  ،)23زمستان 1395
تاریخ وصول94/5/5 :

تاریخ پذیرش96/05/15 :

صص101- 124:

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشباGISو AHP
تبندی 
اولوی 

نازنینفکری زاد ،*1لیالوثوقی2
 - 1کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکدة گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 - 2استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکدة گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

چکیده
یکی از نخستین گام ها در برنامهریزی برای توسعة گردشگری منطقهه ،داشهتن شهناتت کامه از محهی اسهت
بهگونهایکه ضمن شناسایی مناسبترین مکان ها برای توسعة گردشگری آن ،پهنههای نامناسب یا در معرض تطهر
نیازمند حفاظت یا احیاء نیز مشخص شوند تا بدینترتیهب ضهمن طهر ریهزی بهرای ارائهة بهتهرین و سهودآورترین
برنامهها ،اصول توسعة پایدار نیز رعایت شود .ازاینرو در پژوهش حاضر ،با بهکارگیری سامانة اطالعات جغرافیهایی
( )GISو فرایند تحلی سلسله مراتبی ( ،)AHPپهنههای مناسب توسعة گردشگری در شهرسهتان تهاشش کهه بهه دشیه
برتورداری از جاذبههای کمنظیر طبیعی همچون کوهستان ،جنگ های انبوه ،رودتانه ،روستاهای ییالقی  -تاریخی،
آبشارها ،چشمههای طبیعی و همچنین سواح دریای تزر ،از منظر اکوتوریسم ،توانمندی های بسیار مناسهبی دارد و
از شهرستانهای برتر استان گیالن به شمار می رود ،به ترتیب اوشویت مشخص شده اند .بدین منظور ،په

از تعیهین 5

معیار و  27زیرمعیار برای بررسی پتانسی های گردشگری منطقه در قاشب پرسشنامة مقایسه های زوجهی ،بهه توزیه
پرسشنامه بین تبرگان و صاحبنظران حوزة گردشگری در شهرستان تاشش ،اقدام شد .په

از ارزشگهذاری ایهن

معیارها با روش  ،AHPالیههای رقومی مربوط به معیارها و زیرمعیارها در محی  GISتهیه و تلفیق شدند تا درجات
تناسب محیطی برای توسعة گردشگری در منطقه مشخص شوند .یافتهها بیان میکند  777کیلومتر مرب از زمینههای
شهرستان تاشش در طبقة بسیار مناسب و  415کیلومتر مرب از این پهنهها در طبقهة مناسهب قهرار دارنهد بهه عبهارت
دیگر ،در مجموع 55 ،درصد از زمینهای شهرستان تاشش شرای پذیرفتنی برای برنامهریهزی و توسهعة گردشهگری
دارند .همچنین ،بخش مرکزی با برتورداری از مساحت  434کیلومتر مرب از پهنههههای بها درجهة بسهیار مناسهب،
اوشویت اول را برای برنامهریزی توسعة گردشگری به دست آورده است .پ

از آن ،بخشهای کرگهانرود ،اسهاشم و

حویق بهترتیب در اوشویتهای بعدی قرار دارند.
واژههایکلیدی :اکوتوریسم ،برنامهریزی گردشگری ،توسعة پایدار ،شهرستان تاشش.AHP ،GIS ،
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مقدمه وطرحمسئله
صنعت گردشگری از پررونق ترین فعاشیتهای اقتصادی جهان است .این صنعت بهزر تهرین صهنعت تهدماتی
جهان از نظر درآمدزایی شناتته شده است و به دشی برتهورداری از توانمنهدی زیهاد در تلهق و ارتقهاء مؤشفههههای
توسعة ملی ،منطقهای ،شهری و روستایی ،همیشه کانون توجه بوده است (درام و مور .)1 ،2005 ،1در این میان یکهی
از انواع گردشگری که توجه ویژهای بهه تهود جلهب کهرده اسهت ،اکوتوریسهم اسهت .اکوتوریسهم یکهی از انهواع
گردشگری است و ضمن هماهنگی بیشتر با اصول توسعة پایدار و شرای زیستمحیطی منطقه ،منب مهم درآمد نیهز
است که میتواند در بهبود وضعیت معیشتی جوام محلی و دیگر بخشهای اقتصادی مناطق مقصد گردشگری مؤثر
باشد اما چنانچه بخواهیم از این صنعت که یکی از مناب ماشی در چرتة اقتصهاد اسهت بهرای بهرآورده کهردن نیهاز
فرامعیشتی انسان به تفرج به صورت پایدار استفاده کنیم ،انجام پژوهش های جام برای دستیابی به برنامه ای مهدون و
تعیین سیاستهای اصوشی در توسعة سازگار با محی زیست ضروری است (پیر محمهدی و همکهاران.)231 ،1389 ،
افزون براین باید به این نکته توجه کرد که تنوع ابعاد و پیچیدگیهای ایهن صهنعت ،متناسهب بها منهاطق جغرافیهایی،
زمینه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری می طلبد (نهوری و تقهیزاده .)74 ،1392 ،یکهی از منهاطق
مهم دارای جاذبه های اکوتوریستی با ظرفیت های منحصربهفرد درزمینة توسعة گردشگری مبتنی بر طبیعت ،شهرستان
تاشش است که با داشتن جاذبه های کمنظیر طبیعی مانند کوهستان ،جنگ های انبوه ،رودتانهه ،روسهتاهای ییالقهی -
تاریخی ،آبشارها ،چشمه های طبیعی و سهواح زیبهای دریهای تهزر ،از دیربهاز بهرای گذرانهدن اوقهات فراغهت و
شذت بردن از طبیعت ،کانون توجه و استقبال گردشگران و پژوهشگران بوده است اما متأسفانه نبود مدیریت صهحی
فرایند توسعة گردشگری در این شهرستان و رواج توسعة ناپایدار گردشگری (همچون رشد روزافزون تانههای دوم
و  )...در این منطقه و تمرکز فعاشیتهای گردشگری و تسهیالت و زیرساتتهای مربوطه در مناطق ویژه ،پیامدهایی
مانند نابودی طبیعت و مناب طبیعی ،از بین رفتن محی زیست ،بهتطر افتادن گونهههای گیهاهی و جهانوری و تغییهر
اشگوهای زندگی برای شهرستان تاشش در پی داشته است .این فرایند در کنار آسهیبههای ناشهی از فقهر فرهنگهی و
اقتصادی ساکنان ،بهرهبرداری بیرویه و قط درتتان و رستنیها برای سوتت و دیگر مصارف توس جنگ نشینان،
تخلیة مقادیر زیاد زباشه در این مناطق ،برداشتهای بیرویه و غیراصوشی شن و ماسه از بستر رودتانههها ،تصهرف و
تخریب زمین ها ،مناب و  ...به محی زیست منطقه ،درنهایت ،از بین رفتن صنعت اکوتوریسم را در آیندهای نه چندان
دور باعث تواهد شد بنابراین باتوجهبهاینکه توانمندی های موجود در شهرسهتان تهاشش ،اعهم از طبیعهی ،تهاریخی،
فرهنگی و سایر زیرشاتههای وابسته به آن ،زمینة نفوذ را در بازارهای هدف گردشگری دارد و میتواند بهه صهورت
هدفمند ،تی گسترده ای از گردشگران را به این نقطه از کشور هدایت کند ،برای بهبود بهره برداری از توانمندی های
محیطی و گردشگری این منطقه از یکسو و درآمدزایی این صنعت برای کمهک بهه توسهعة شهرسهتان و مقابلهه بها
مشکالتی مانند فقر جامعة محلی ،بیکاری جوانان ،برداشتهای غیرقانونی چوب درتتان جنگ  ،مهاجرت جوانهان و
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پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 103/AHP
تبندی 
اولوی 

 ...از سوی دیگر ،ضرورت ارائة راهبردهای مناسب برای توسهعة گردشهگری شهرسهتان تهاشش بهه طهور فزاینهده ای
احساس میشود.
برای تحقق این هدف ،تعیین اوشویت پهنهههای دارای شهرای الزم بهرای توسهعة گردشهگری ،مهیتوانهد بسهیار
کمککننده باشد به طوریکه با شناسایی مناسبترین پهنهها ،برنامهریزیهایی برای توسعة پایدار گردشگری در ایهن
مناطق انجام شده است .همچنین با شناسایی پهنههای نامناسب ،برای محافظهت از منهاطق حفاظهت شهده یها احیهای
مناطق آسیب دیده ،اقداماتی به عم آید .به اینترتیب با بررسی اصوشی منطقه ای و ارائة اشگویی مناسب که به توسهعة
صحی گردشگری منجر میشود ،بسیاری از تنگناهای اقتصادی  -اجتمهاعی منطقهه را مهیتهوان مرتفه و در مسهیر
توسعة پایدار هدایت کرد ازاینرو ،پژوهش حاضر ،به دنبال پاسخگویی به این پرسش است کهه پهنههههای مناسهب
توسعة گردشگری در شهرستان تاشش بهترتیب اوشویت کدامند.
پیشینةپژوهش
درزمینة شناسایی و پهنه بندی مناطق به دشی برتورداری از شرای الزم برای توسعة گردشگری مبتنی بر طبیعهت،
پژوهشهایی در دات و تارج از کشور انجام شده است که از آن جمله میتوان بهه پهژوهشههای رمضهانیپهور و
همکاران ( )1390در مکانیابی مناطق گردشگری دیلمان ،براساس توان اکوشوژیک و استعداد طبیعی آن منطقه اشهاره
کرد .پژوهشگران برای این کار از داده های مکانی الزم (شیب ،جهت شیب ،آفتاب گیری ،بافت تاک ،پوشش گیاهی،
دما و بارش) و سامانة اطالعات جغرافیایی ،برای تحلی دادهها استفاده کردند .نتایج بهدستآمده از تحلیه هها بها در
نظر گرفتن شرای طبیعی منطقه بیان میکنند ،همة مناطق گردشگری مستعد منطقهة دیلمهان در بخهش ییالقهی قهرار
داشت .همچنین حکیمی عابد و همکاران ( )1390در پژوهشی به تعیین پهنه های مناسب بهرای توسهعة گردشهگری
ساحلی با کمترین آثار سوء ،در حال حاضر و در بلندمدت در سواح جنوبی دریای تزر استان گیالن اقهدام کردنهد.
برای این کار معیارهای محیطی محدود کنندة اکوشوژیهک گردشهگری سهاحلی ،شناسهایی و انتخهاب شهدند (اقلهیم،
توپوگرافی ،مناب آب ،زمین شناسی ،پوشش گیاهی ،پوشش جانوری و تاک) و الیهه ههای مربوطهه در محهی
تهیه شد و درنهایت ،پ

GIS1

از ترکیب الیه ها 17 ،پهنه ،پهنه های مناسب توسهعة گردشهگری سهاحلی سهواح جنهوبی

دریای تزر در استان گیالن شناسایی شدند .صفاری و همکهاران ( )1391باتوجههبهه ههدف پهژوهش کهه شناسهایی
نواحی مستعد توسعة اکوتوریسم در شهرستان کازرون بود ،الیههای اطالعاتی مختلف (الیههای پوشش گیاهی ،دمها،
مسیرهای ارتباطی ،مکانهای اقامتی و پذیرایی ،شبکة آبراههها ،چشهمههها و دریاچهههها) را تهیهه کردنهد و په

از

رقومی کردن و ترکیب این الیه ها در محی  ،GISنقشة پهنه بندی نهایی اکوتوریسم مشخص شد .جذاب ترین منهاطق
شهرستان در قسمت شرق ،شمال شرق و قسمت هایی از جنوب شرقی آن قرار داشتند .جلیلوند و همکاران ()1391
نیز به ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی شهید زارع در شهرستان ساری و همچنین تقاضای تفرجی در این پهارک بها
روش کالسون و با بهره گیری از  GISو  AHP2پرداتتند .پژوهشهگران بهرای ایهن کهار از معیارههای شهک زمهین،
Geographic Information System
Analytic Hierarchy Proces

1
2
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امکانات و تسهیالت ،پوشش درتتی ،تاک و زمینشناسی استفاده کردند .نتایج ارزیابی در سط پارک نشهان دادنهد
 10/02درصد از سط پارک ،توان تفرجی درجهة  28/9 ،1درصهد تهوان درجهة  41 /02 ،2درصهد تهوان درجهة  3و
 19/96درصد از سط پارک از نظر توان تفرجی درجة  4دارند .از پژوهش های تهارجی انجهام شهده در ایهن زمینهه
می توان به پژوهش های عالءاشدین اوغلو و سلکوک جان )2011( 1اشاره کرد که به شناسایی و ارزیابی مناب طبیعهی
دارای توانمندیهای الزم برای توسعه درزمینة گردشگری در بخش غربی دریاچة وان در ترکیه پرداتتند .معیارههای
ارزیابی برای دستیابی به این هدف عبارت بودند از :سطو جذابیت ،زیرساتتها ،سطو تخریب زیستمحیطی و
دسترسی پژوهشگران برای مشخص کردن مکان جاذبههای گردشگری مبتنی بر طبیعت از سامانة موقعیت یاب جهانی
( .)GPS2برای ارزیابی این اطالعات از سامانة اطالعات جغرافیای ( )GISاستفاده کردنهد .نتهایج ،نشهان دادنهد ایهن
ناحیه از نظر برتورداری از جاذبه ها در سهطو متوسه ( 52درصهد) و بهاال ( 48درصهد) قهرار داشهتند .اوالدی و
طاهری اطاقسرا ( )2012در پژوهشی به شناسهایی توانمنهدیههای اکوتوریسهتی منطقهة جنگلهی ورسهک در اسهتان
مازندران پرداتتند .این بررسی با  GISو براساس اشگوی اکوشوژیک اکوتوریسم انجام شد .بدینمنظور ،از معیارههای
شیب ،جهت ،ارتفاع ،تاک و پوشش گیاهی استفاده شد .باتوجه به نتایج حاص از نقشهها و تصاویر منطقهه و بها در
نظر گرفتن پرشیببودن منطقه ،نتیجهگیری شد مناطق مربوط به تفهرج گسهتردة طبقهه  ،1بیشهترین سهط منطقهه را
داشتند .همچنین منطقة عباسآباد ورسک برای برنامهریزی پارک طبیعت بسیار مناسب تشخیص داده شهد .همچنهین
بانروامکا )2012( 3در پایان نامة تود با بهره گیری از  GISو  AHPو استفاده از عوامه چشهم انهداز ،حیهات وحهش،
توپوگرافی ،ویژگیهای جامعه و دسترسی به شاتصهای پایداری در بوم سهامانههها ،بهه شناسهایی و اوشویهت بنهدی
توانمندی های پایگاه های اکوتوریستی در استان سورات تانی در تایلند پرداتت .درنهایت 69/68 ،درصد از منطقهه از
نوع مناطق حاشیهای تشخیص داده شد  29/02درصد ،درجة تناسهب متوسه داشهتند و تنهها درصهد کمهی (0/41
درصد) از منطقه از نوع مناطق بسیار مناسب طبقهبندی شدند.
به طور تالصه ،در تحقیقات تارجی پیشین در زمینة شناسایی پهنههای مناسب توسعة اکوتوریسهم کهه بهه آنهها
اشاره شد ،به ترتیب از معیارهای پوشش گیاهی ،شیب ،راه و جاذبهة طبیعهی اسهتفاده شهده اسهت امها در تحقیقهات
داتلی ،تمرکز اصلی بر معیارهای جغرافیایی و زیست محیطی است .حال آنکه در شناسهایی منهاطق مسهتعد توسهعة
گردشگری مبتنی بر طبیعت ،عوام اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نیز به همان میهزان اهمیهت دارنهد .ایهن مههم در
پژوهش حاضر که با دیدی ک نگر و جام انجام شده است ،برای دستیابی به نتایج معتبرتر و استنادشدنی تر مد نظهر
قرار گرفته است و وجه تمایز این پژوهش با بررسی های پیشین است بنابراین برای تحقهق ایهن مسهلله ،باتوجههبهه
حجم زیاد دادهها که همگی آنها موقعیت مکهانی دارنهد ،از سهامانة اطالعهات جغرافیهایی ( )GISو فراینهد تحلیه
سلسلهمراتبی ( )AHPاستفاده شد.
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مبانی نظری
در چند دهة گذشته ،گردشگری آثار منفی داشته است مانند گردشهگری انبهوه کهه عامه تخریهب سهامانهههای
زیستمحیطی و ساتتارهای فرهنگی و اجتماعی جوام بومی بوده و به همین دشی از آن انتقاد شده است .برای تغییر
این وض  ،مفهوم گردشگری جایگزین مطر شده است .این اصطال انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را
پوشش میدهد که گردشگری در طبیعت از آن جمله است .واژة اکوتوریسم برای نخستین بار در دهة  1960توسه
«هترز »1مطر شد (آنانداراج و فی  2 ،2015 ،فنه  31 ،1999 ،بهه نقه از ویهور 5 ،2001 ،مهرادی )32 ،1389 ،و
انجمن بین اشمللی اکوتوریسم ،2تعریفی بدین گونه از آن ارائه کرده است« :اکوتوریسم ،سفر مسلوالنه به طبیعت اسهت
که محی زیست را حفظ و رفاه مردم محلی را افزایش داده است» (انجمن بهین اشمللهی اکوتوریسهم .)2012 ،توسهعة
پایدار اکوتوریسم مناف بی شماری در پی تواهد داشت .ازآنجا که مناطق طبیعی توسعه یافته ،از شهاتص ههای بهارز
اکوتوریسم برای هر کشور به شمار می روند ،اکوتوریسم ،بهره برداری سودمند را از زمین ههایی سهبب مهی شهود کهه
زمینهای حاشیه ای رها شده هستند .بدینترتیب باعث می شود عرصههای بزرگی از زمینها با پوشهش طبیعهی تهود
حفظ شوند (تیموتی .)37 ،1387 ،همچنین اکوتوریسم ،آثار گردشهگری را بهازبینی ،ارزیهابی و مهدیریت مهیکنهد و
روش های مطملن ممیزی زیستمحیطی و مقابله با آثار منفی را توسهعه مهی دههد .افهزون بهر ایهن ،اسهتفاده از روش
منطقهبندی در برنامه ریزی اکوتوریسم ،متضمن رعایت ظرفیتهای تحم و توسعة شک ههای مناسهب گردشهگری
می شود (میسون .)195 ،1387 ،اکوتوریسم درزمینة اقتصادی ،عالوه بر کمک به کسب درآمد ارزی ،با توزی درآمد و
ثروت در جامعه ،افزایش قدرت ترید و رفهاه را در مقاصهد گردشهگری سهبب شهده اسهت و افهزایش تحهرک در
بخشهای توشید و توزی  ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تدمات گوناگون و افزایش سرعت گهردش پهول را در
پی دارد .توسهعة اکوتوریسهم ،امکانهات تفرجگهاهی مناسهب را فهراهم مهیکنهد کهه جوامه محلهی و همهینطهور
بازدیدکنندگان داتلی و تارجی می توانند از آن استفاده کننهد (تیمهوتی .)39 ،1387 ،بهه عهالوه ،توسهعة اکوتوریسهم
توسعة زیرساتت ها ،بهبود شبکة حم ونق و ارتباطات را سبب می شود و نظهام تهدمات درمهانی و مراقبهت ههای
سالمتی با ثبات و سودمند برای جامعة محلی ایجاد میکند (ایگلز و آگی من .)69 ،2011 ،3بنابراین با در نظر گهرفتن
مناف به دست آمده از توسعة اکوتوریسم و توجه ویژه به این نکته که محی طبیعی و گردشگری به شکلی جدانشدنی
با یکدیگر در ارتباط هستند ،اطمینان پیدا کردن از مواردی مانند اینکه از محی زیست استفادة بیش از حد نمی شود ،به
آن آسیب های برگشت ناپذیر نمی رسد و به علت فعاشیت های گردشهگری ،بهیش از حهد آشهوده نمهی شهود ،ازجملهة
مهم ترین کارهای برنامه ریزان و مدیران گردشگری در قهرن بیسهت و یکهم اسهت .بیانیهة مشهترک سهازمان جههانی
جهانگردی و برنامة محی زیست سازمان مله متحهد 4در سهال  1982بهه همکهاری بهین تشهکلی در گردشهگری و
محی زیست ،رسمیت داد .این بیانیه اعالم می کند« :حفاظت ،نیکداشت و بهسهازی اجهزای مختلهف محهی زیسهت
بشری از شرای بنیادی توسعة موزون گردشگری است .همچنین مدیریت منطقی گردشگری نیز مهی توانهد بهه حهد
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زیادی در مراقبت و توسعة محی کاشبدی و میراث فرهنگی ،عالوه بر توسعة کیفیت زنهدگی ،مهؤثر باشهد» (سهازمان
جهانی جهانگردی و برنامة محی زیست سازمان مل متحهد 1982 ،بهه نقه از اینسهکی .)88 ،1389 ،،در راسهتای
تأمین هدف باال ،برای دستیابی به روند استفادة حداکثر و مستمر از توانمندی زمهین بها ایجهاد کمتهرین تخریهب در
محی  ،برنامه ریزی استفاده از سرزمین یا آمایش سرزمین به منصة ظهور رسید .برنامهریزی فضایی عبهارت اسهت از:
نحوة توزی و سازمان یابی انسان و فعاشیتها در پهنة سرزمین و تخصیص بهینة فضا به فعاشیتهای مختلف براسهاس
توان مناطق ،در دورة زمانی معین (زیاری )21 ،1388 ،به عبارتی برنامه ریزی کهاربری زمهین ،فراینهد طراحهی زمهین
برای کاربردهای مختلف باتوجهبه شرای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی و با در نظر گهرفتن نیازههای حهال و
آینده مانند کاربری صنعتی ،مسکونی یا تفریحی است (ضیائی و میرزایی .)74 ،1386 ،اهمیهت برنامهه ریهزی ملهی و
منطقه ای که فن محافظت و توسعة پایدار اسهت ،در کارگهاه آموزشهی محهی زیسهت سهازمان جههانگردی و برنامهة
محی زیست سازمان مل در سال  1983به این صورت بیان شد« :برنامههریهزی منطقههای ،بهتهرین فرصهت را بهرای
دستیابی به هدف های حفاظت از محی زیسهت بها راهبردههای منطقهه بنهدی فهراهم مهیکنهد .بنهابراین ،راهبردههای
منطقه بندی و مقررات می تواند برای تشویق تمرکز در برتی نواحی یها پخهش شهدن در سهایر نهواحی فعاشیهتههای
جهانگردی به کار رود به طوریکه حداکثر فشارها منحصر به محی های بهبودپذیر شود و بهه محهی ههای شهکننده،
بیشترین اندازههای حفاظت زیستمحیطی داده شود .با این روش ،منهاف طبیعهی مهیتوانهد بها اوشویهت مناسهب در
جاییکه نقش کاربری زمین ،اساسی است هماهنگ شود» (سازمان جهانی جهانگردی 1983 ،بهه نقه از اینسهکی،،
 .)88 ،1389در همین راستا ،پهنه بندی ،ابزار مناسبی برای مدیریت مناطق و مشابه اشگوهای کاربری زمین ها ،آمهایش
سرزمین و برنامه ریزی شهری است که در آن محدوده های جغرافیایی که در آنها سطو معینی از بهره برداری ،مجاز
است مشخص و تعریف شده اند و محدودة هریک از انواع بهره بهرداریهها را تفکیهک مهیکنهد .پهنهه بنهدی روشهی
پرکاربرد برای راهبری رویکردهای مدیریتی از جنبة مکانی و به شکلی سهاتتارمند اسهت .همچنهین ابهزاری کارآمهد
برای ممکنکردن کنترل محدودههایی است که برای دستیابی به اهداف حفاظتی و کاربری مختلف طراحی شهدهانهد.
این روش شام پهنه بندی مکانی محدوده های مختلف ،همزمان با تدوین مجموعه ای از قوانین یا آیین نامهة کهاربری
است که نوع فعاشیت هایی که در هر پهنه میتوان یا نمیتوان انجام داد متمایز میکنهد .ایهن اجهزا در کنهار یکهدیگر،
برنامة پهنه بندی را تشکی می دهند که معموال بخش مهمی از برنامة یکپارچة مهدیریت منطقهه بهه شهمار مهی رونهد.
پهنههای مشخصشده در این روش ،محدودههایی هستند که میتوان در آنها راهبردهای متعدد مهدیریت و کهاربری
را برای تحقق اهداف مدیریتی و رسیدن به چشمانداز مد نظر برای آینده به کار برد (موزر و شطفی.)12 ،1391 ،
ازسویی شناتت امکانات مکانی موجود در مکانهای جغرافیایی ،یکی از اشزامات پهنهبندی مناطق برای برنامهریزی
توسعة گردشگری است .برای این کار معموال از معیارهایی مانند دسترسی به زمین های تاشی ،مراکز ثقه جمعیهت،
شبکههای ارتباطی ،جاذبههای طبیعی و فرهنگی ،تأسیسات اقامتی ،تأسیسات پذیرایی ،زمینهای مستعد فعاشیتههای
گردشگری ،وجود بازار و مراکز تجاری ،ارزش بصری جاذبهها ،نزدیکی به کانونهای گردشگرفرست ،نزدیکهی بهه
مراکز تدماتی پشتیبان ،تدمات حم و نق  ،عناصر مؤسساتی و مانند آن استفاده میکنند .معموال بخشی از این عوام
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در مناطق مد نظر وجود دارند و مکانیابی تنها برای یافتن بهترین مکان استقرار است .گاهی نیز ایهن عوامه وجهود
ندارند و در صورت نیاز در مناطق ایجاد میشوند تا ناحیة مد نظر به مقصدی گردشهگری تبهدی شهود (اینسهکی،،
 153،1389وثوقی و تانی 247 ،1395 ،کالنتری و ملک .)58 ،1393 ،این گونه برنامه ریهزی مسهتلزم بههره گیهری از
دادههای مختلفی است که همة آنها بهنوعی ماهیت مکانی دارند و در کنار آنها ویژگیهایی را نیز دارند .مدیریت این
حجم وسی اطالعات ،باتوجهبه تنوع و ماهیتهای مکانی ،برنامهریزان گردشگری را وادار می کند برای ساماندههی،
مدیریت و تحلی این اطالعات از ابزارهای قدرتمند سامانة اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده کنند (فرجزاده اص ،
 .)1 ،1387افزون براین GIS ،میتواند برای شناسایی مناطق یا پهنههایی به کار رود که باید از آسیب با گردشگری یها
هرنوع توسعه ای حفظ شوند .همچنین این ابزار میتواند برای ارزیابی آثار باشقوة توسعة گردشگری در محی به کهار
گرفته شود بنابراین GIS ،در تحقیقات مربوط به پهنهبندی مناطق برای توسعة گردشگری ،با ذتیره ،تنظیم ،طبقهبندی
و تحلی دادههای پرحجم گردشگری ،به برنامهریزان کمک میکند .همچنین در قاشب این سامانه میتهوان پیامهدهای
اجرای برنامه ها و ارزشیابی آنها را با توزی فضایی آنها انجام داد .به عالوه ،برنامهریزان میتوانند با این سهامانه ،بها
ترکیب الیههای مختلف ،مکانیابی پایگاههای گردشگری را انجام دهند و بهکمک آن ،توزی امکانات ،تخصیص مناب ،
اعتبارات و حتی تأسی

و تجهیز امکانات برآورده شود (باهیر و اشیوت .)156 ،1999 ،1در ادامه ،تلفیق  GISبا ،AHP

مزایای بسیاری برای مکانیابی و نیز پهنهبندی منطقه برای استقرار تأسیسات انسانی ،انواع فعاشیت ها و ارزیهابی ههای
زیستمحیطی تواهد داشت و با آن بهتوبی میتوان مناطق مناسب و نامناسب را بهترتیب اوشویت برای استقرار انواع
فعاشیتها در زمینههای گردشگری ،سنجش توان زمینها ،آمایش سرزمین و غیره که بعد مکانی و فضایی دارند ،متمایز
کرد تا بدینوسیله برای هر پهنه ،متناسب با شرای ویژة آن برنامهریزی شود .همانطورکه اشاره شد اکوتوریسم بخش
مهمی از گردشگری است که توسعة آن ،آثار زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی درتورتوجهی تواههد
داشت بنابراین برای به حداکثر رساندن این آثار مثبت و بهرهبرداری بیشتر از مزایای توسعة این صنعت ،باید در گام
نخست با اجرای اصول برنامهریزی فضایی و کاربری زمین در منطقه ،پهنههههای مناسهب و نامناسهب بهرای توسهعة
اکوتوریسم ،مشخص شوند سپ

با اوشویت بندی پهنه های مناسب و مشخصکردن بهترین مکهانهها بهرای توسهعة

اکوتوریسم ،به برنامهریزی و سیاستگذاری برای آن پرداتته و زمینة را برای توسعة پایدار این صنعت فراهم شود.
بررسیشده

محدودة
شهرستان تاشش با مساحتی حدود  2160کیلومتر مرب بزر ترین شهرستان استان گیالن بهه شهمار مهی رود .ایهن
شهرستان در  55دقیقه و  48درجة طول شرقی و  48دقیقه و  37درجة عرض شماشی واقه شهده اسهت (شهک .)1
شهرستان تاشش  4بخش و  10دهستان دارد و با جمعیتهی معهادل  189933نفهر ،په

از شهرسهتان رشهت ،دومهین

شهرستان پرجمعیت استان گیالن به شمار می رود (ساشنامة آماری استان گیالن 57 ،1393 ،و  .)106به طور کلهی ایهن
شهرستان از دو قسمت کوهستانی و جلگه ای تشکی شده است .قسمت جلگهای آن بههصهورت نهوار بهاریکی بهین
سواح دریای تزر و دامنههای شمال غربی کوههای تاشش واق شده اسهت و قسهمت کوهسهتانی ایهن شهرسهتان،
Bahaire & Elliot-White
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بخشی از رشتة غربی استان گیالن و پوشیده از جنگ است و رودتانههای واق در این بخش پ

از عبور از پهی و

تمهای زیاد به دریای تزر میریزند (کهارگر و صهباحی .)4 ،1375 ،ناحیهة تهاشش در بخهش غربهی اسهتان گهیالن
به طورکلی شرای بسیار ویژه و مطلوبی برای جذب گردشگر دارد بهه طهوریکهه ایهن شهرسهتان عهالوه بهر امکهان
دسترسی به سواح دریای تزر ،جنگ های انبوه و کوهستانهای بسیار زیبایی نیز دارد.

بررسیشده 

شکل:1-موقعیتمنطقة
منب  :دادههای سازمان نقشهبرداری1392 ،

شهرستان تاشش از نظر میزان برتورداری از تأسیسات و تسهیالت گردشهگری ،شهرای چنهدان مطلهوبی نهدارد
به طوریکه از نظر امکانات و تجهیزات ارتباطی و حم ونق  ،از امکانات ریلی ،محروم و از نظر حم ونقه ههوایی
وابسته به مرکز استان (شهرستان رشت) است .بنابراین تنها وسیلة حم و نق و مسافرت مستقیم به ایهن شهرسهتان
در حال حاضر ،سامانة جادهای است .همچنین از نظر تأسیسات اقامتی 2 ،هت دو ستاره و  1هت  3ستاره مهمتهرین
اقامتگاههای موجود در شهرستان تاشش هستند .افزونبراین ،تنها  1بیمارستان دوشتی و یک بیمارسهتان تصوصهی در
وسی ترین شهرستان استان گیالن ،مهمترین مراکز درمانی در حال تهدمترسهانی بهه جامعهة محلهی و گردشهگران
هستند .باتوجهبه مسائ مطر شده ،واضه اسهت شهرسهتان تهاشش از نظهر میهزان برتهورداری از زیرسهاتتههای
گردشگری با کمبودها و مشکالت عدیده ای مواجه است.
روشها
موادو 
پژوهش حاضر از جنبة هدف ،یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها ،پژوهشی توصهیفی از نهوع
پیمایشی است .برای شناسایی و اوشویتبندی پهنههای مناسب توسعة اکوتوریسم شهرستان تاشش برای برنامههریهزی

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 109/AHP
تبندی 
اولوی 

توسعة گردشگری ،یک سلسلهمراتب شام هدف ،معیار و زیرمعیار تشکی شد که شهام  5معیهار و  27زیهر معیهار
بوده است و باتوجهبه نوع بررسیها ،نظر کارشناسان مرتب با پژوهش و شرای ویژة منطقه ،تعیین ،تدوین و تعریف
شد که در شک ( ،)2اشگهوی فراینهد تحلیه سلسهله مراتبهی بههکاررفتهه در پهژوهش ارائهه شهده اسهت .معیارهها و
زیرمعیارهای استفاده شده در پهژوهش حاضهر مسهتخرج از ادبیهات و پیشهینة پهژوهش و بها در نظهر گهرفتن منهاب
گردشگری و وض موجود شهرستان تاشش عبارتند از :جاذبههای طبیعی ،جاذبههههای فرهنگهی ،راهههای دسترسهی،
تسهیالت ،امکانات و نزدیکی به سکونتگاهها .بهدشیه اینکهه ایهن پهژوهش در سهط شهرسهتان انجهام مهیشهود و
تسهیالت و امکاناتی مانند مناب آب ،برق ،ارتباطات و زهکشی در بیشتر بخشهای شهرستان تاشش شرای یکسهانی
دارند و شحاظ کردن آنها در نتیجة پژوهش تأثیر چندانی ندارد بنابراین درزمینة معیارهای مربوط بهه زیرسهاتتهها،
تسهیالت و امکانات ،از زیرمعیارهایی مانند راههای دسترسی ،مراکز اقامتی ،واحدهای پذیرایی ،جایگاههای سهوتت
و مراکز درمانی استفاده شده است که تمایز بخشهای مختلف شهرستان را از یکدیگر سبب شده و در نتایج حاص
از اوشویتبندی پهنهها تأثیرگذار است .برای انجام مقایسههای زوجی ،توشید سلسهلهمراتهب ،محاسهبة اوزان و میهزان
ناسازگاری در فرایند تحلی سلسلهمراتبی ( ،)AHPاز نرمافزار اکسپرت چوی  2000 1استفاده شد.
مقایسه های زوجی معیارهها و زیرمعیارهها ،توسه افهرادی انجهام شهدند کهه بهاوجود آشهنایی کامه بها منطقهة
بررسی شده ،دانش و تجربة کافی درزمینة تصمیمگیری و برنامهریزی توسعة گردشگری شهرستان تاشش دارنهد .ایهن
افراد شام مدیران شاغ در سازمان ها و ادارات دوشتی ازجمله شهرداری ،فرمانداری و بخشداری منطقه (مجموعاً 7
نفر) و ادارة حفاظت از محی زیسهت شهرسهتان ( 4نفهر) ،پایگهاه میهراث فرهنگهی ( 2نفهر) ،ادارة منهاب طبیعهی و
جنگ داری ( 3نفر) ،سازمان میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری استان ( 3نفهر) و اسهاتید رشهتة جغرافیها و
برنامهریزی و مدیریت گردشگری ( 6نفر) بودند.
تعداد این افراد  25نفر بود (شام  19 :مرد و  6زن) که بین پرسشنامههای توزی شده 23 ،پرسش نامهه تکمیه و
بازگشت داده شد و از آنها 20 ،پرسش نامه که پایایی الزم داشتند و میزان ناسازگاری آنها کمتر از  0/1بهود ،بهرای
تحلی استفاده شدند.
درنهایت پ

از ارزشگذاری این معیارها ،الیههای مربوط به معیارها در محی سامانة اطالعات جغرافیایی ()GIS

تهیه و تلفیق شدند تا درجات تناسب محیطی برای توسعة گردشگری برای منطقه ،مشخص شهوند .بهرای ایهن کهار
نرمافزار  Arc GIS 10استفاده شد.

Expert Choice
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هدف

معیار

زیرمعیار
پارکجنگلی



گزینهها


مناطقکوهستانی



ساحل

پهنة1

تفریحگاه(جنگلیوساحلی )

جاذبة

آبشار

طبیعی

رودخانه
چشمه
حفاظت شده

منطقة
منطقةشکارممنوع
تنوعاقلیمی


پهنة2

روستایتاریخی
کاخ


اولویتبندی


جاذبة

قلعه

فرهنگی

حمامقدیمی

پهنههای

اکوتوریسم


راههای

دسترسی

مکانباستانی



بزرگراه

پهنة3

راهآسفالت
راهشنی
راهخاکی



تسهیالت
وامکانات

مهمانپذیر

هتل
واحدپذیرایی



جایگاهسوخت

پهنة4

مراکز درمانی

نزدیکیبه

مرکز شهرستان

سکونتگاهها


مرکزبخش
روستا 

کاررفتهدرپژوهش
مراتبیبه 


فرایندتحلیلسلسله
شکل:2-ساختار

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 111/AHP
تبندی 
اولوی 

آنها
مقایسههای زوجیمعیارها وزیرمعیارها ومحاسبةضریباهمیت 

پ

از اینکه مقایسههای زوجی معیارها و زیرمعیارها توس کارشناسان آشنا به منطقهه انجهام شهد ،مقایسهه ههای

زوجی پذیرفتنی وارد نرمافزار اکسپرت چوی

شد و ضریب اهمیت هریک از معیارها با میزان ناسازگاری  0/03بهه

دست آمد و ازآنجاکه این عدد کمتر از  0/1اسهت ،مقایسههههای زوجهی ،مطمهلن هسهتند .ازآنجاکهه ههدف از ایهن
اشویتبندی ،بررسی برای توسعة اکوتوریسم منطقه است درنتیجه از میان  5معیار تعیین شده ،معیار جاذبة طبیعی کهه
پایة اکوتوریسم به شمار می رود ،از نظر تبرگان در اوشویت اول قرار گرفت .در جدول ( ،)1ضریب اهمیت معیارهها
ارائه شده است.
جدول:1-ضریباهمیتمعیارها 

پ

رتبه

معیار

ضریباهمیت

1

جاذبة طبیعی

0/628

2

راههای دسترسی

0/146

3

تسهیالت و امکانات

0/146

4

جاذبة فرهنگی

0/058

5

نزدیکی به سکونتگاهها

0/022

از محاسبة ضریب اهمیت معیارها ،به مقایسه های زوجی زیرمعیارهای مربوط بهه ههر معیهار پرداتتهه و بهه

اینترتیب ضریب اهمیت زیرمعیارها محاسبه شد .معیارها ،زیرمعیارها و ضرایب اهمیت آنهها در جهدول ( )2ارائهه
شدهاند.
همانطورکه مشاهده میشود ،سه مورد ساح  ،مناطق کوهستانی و تنوع اقلیمی ،اوشویت اول تا سوم را در معیهار
جاذبة طبیعی به دست آوردند .در زیرمعیارهای راهههای دسترسهی ،بهه ترتیهب بزرگهراه ،اوشویهت اول راه آسهفاشت،
اوشویت دوم و سپ

راه شنی و راه تاکی (به طور مشترک) اوشویت سوم را به دست آوردند .جایگاه سوتت ،مراکز

درمانی و مهمانپذیر ،بهترتیب سه اوشویت اول در زیرمعیارهای معیار تسهیالت و امکانات هستند .بهدشی آنکهه نهوع
گردشگری مرسوم در شهرستان تاشش ،گردشگری روزانه است و مناطق کوهستانی و ییالقی ایهن شهرسهتان کهه در
ارتفاعات قرار دارند و از مراکز شهری به دور هستند ،از اصلیترین نواحی جهذب گردشهگر در ایهن شهرسهتان بهه
شمار میروند بنابراین ،کمبود تعداد جایگاههای سوتت در شهرستان تاشش سبب شده اسهت تها در اوشویهتبنهدی
زیرمعیارهای معیار تسهیالت و امکانات ،عام جایگاه سوتت در اوشویت بیشتری نسبت به واحدهای اقهامتی قهرار
گیرد .دربارة زیرمعیارهای معیار جاذبة فرهنگی ،ارجحیت سه عام اول به این ترتیب است :قلعه ،روستای تهاریخی
و مکان باستانی .درنهایت ،زیرمعیارهای معیار نزدیکی به سکونتگاهها به ترتیب اوشویت عبارتند از :مرکهز شهرسهتان،
مرکز بخش و روستا .در همة گزینه ها ،میزان ناسازگاری زیرمعیارههای معیارههای پهنجگانهه (جاذبهة طبیعهی0/09 ،
راههای دسترسی 0/02 ،تسهیالت و امکانات 0/03 ،جاذبة فرهنگی 0/06 ،و نزدیکی به سکونتگاهها )0/05 ،کمتر از
 0/1به دست آمد که مطملن است.

 / 112فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال ششم ،شماره چهارم( ،پیاپی  )23زمستان 1395

جدول:2-معیارها،زیرمعیارهاوضرایباهمیتزیرمعیارها 
معیار

جاذبةطبیعی

راههایدسترسی


تسهیالتوامکانات

جاذبةفرهنگی

سکونتگاهها

نزدیکیبه

زیرمعیار

ضریباهمیت

ساحل

0/231

مناطقکوهستانی

0/201

تنوعاقلیمی

0/198

رودخانه

0/100

تفریحگاه(ساحلیوجنگلی)

0/087

پارکجنگلی

0/076

منطقةشکارممنوع

0/045

آبشار

0/031

حفاظتشده

منطقة

0/023

چشمه

0/008

بزرگراه

0/711

راهآسفالت

0/211

راهشنی

0/039

راهخاکی

0/039

جایگاهسوخت

0/303

مراکزدرمانی

0/230

مهمانپذیر


0/227

واحدپذیرایی

0/173

هتل

0/067

قلعه

0/403

روستایتاریخی

0/321

مکانباستانی

0/127

حمامقدیمی

0/081

کاخ

0/068

مرکزشهرستان

0/584

مرکزبخش

0/281

روستا

0/135

پهنههایمستعد توسعةاکوتوریسمبراساساولویت
شناسایی  
پ

از شناسایی معیارها و اوشویت بندی آنها با اشگوی  AHPکه روش تصمیم گیری و ارزیابی چندمعیاره است و

نیز استفاده از نرمافزار اکسپرت چوی

برای محاسبة وزن ها ،معیارهای شناسایی شده اوشویت بندی شهدند سهپ

بها

اشگوی وزندهی  IO 1در محی سهامانة اطالعهات جغرافیهایی ( ،)GISپهنههههای دارای تهوان گردشهگری براسهاس
اوشویت ،در منطقة مد نظر تعیین شدند .در ادامه ،فرایند انجام این عم تشری می شود .در ابتدا الیههههای اطالعهات
Index Overlay

1

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 113/AHP
تبندی 
اولوی 

مکانی شام جاذبههای طبیعی ،راههای دسترسی ،تسهیالت و امکانات ،جاذبة فرهنگی و نزدیکی به سکونتگاههها در
محی سامانة اطالعات جغرافیایی تهیه شدند .برای انجام این کار در مراح مختلف ،دادههای مربوط به این معیارها
تهیه شدند .نقشة مرزهای سیاسی (شهرستان ،بخش ،دهستان) و نقاط روستایی و شهری از نقشههای رقهومی واحهد
 GISسازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن تهیهه شهد .شهبکة راهههای کشهور بها دادهههای  1:25000سهازمان
نقشهبرداری و سازمان راهداری به دست آمد.
موقعیت جاذبههای طبیعی ،زیرساتتهای موجود (مراکز اقامتی ،پذیرایی ،جایگاههای سوتت و مراکز درمهانی)
شهرستان تاشش با بررسیهای میدانی و ابزار سامانة موقعیتیاب جهانی ( )GPSثبت و به الیههای سامانة اطالعهات
جغرافیایی تبدی شد .موقعیت جاذبههای فرهنگی – تاریخی شهرستان نیز از اسناد ثبتهی سهازمان میهراث فرهنگهی،
گردشگری و صنای دستی استان گیالن تهیه و به الیههای رقومی تبدی شد .نقشة رودتانههای اصلی شهرستان تاشش
از شرکت سهامی آب منطقهای گیالن تهیه شد .نقشة جانمایی محدودة مناطقی کهه در مهدیریت ادارة که حفاظهت
محی زیست در شهرستان تاشش هستند ،از واحد  GISسازمان حفاظت محی زیست استان گیالن به دست آمد.
پ

از گردآوری داده ها و ایجاد بانک اطالعات مکانی ،داده ها براساس تواب فهازی ،اسهتاندارد شهد .روشههای

مختلفی برای استانداردکردن استفاده میشوند که منطبق با هدف پهژوهش اسهتفاده مهی شهوند .هرگهاه دسترسهی بهه
متغیری ،مثبت تشخیص داده شود ،از روشهایی برای استاندارد کردن استفاده میشود که با فاصله گهرفتن از متغیرهها
ارزش سلول ها کاهش یابد و هرگاه نزدیکی به یک متغیر ،منفی تشخیص داده شود از روشهایی استفاده میشود که
با فاصله گرفتن از آن متغیر ،بر ارزش سلول ها افزوده شود .در پژوهش حاضر از اشگوهای تطی برای استانداردکردن
الیه ها استفاده شده است .شک ( ،)3اشگوی  Smallرا نمایش میدهد که در آن با فاصلهگهرفتن از متغیهری از ارزش
سلولها کاسته میشود و شک ( ،)4اشگوی  Largeرا نمایش میدهد که با فاصله گرفتن از متغیری بهر میهزان ارزش
آن افزوده میشود .برای استانداردکردن متغیرهایی مانند شبکة راهها از اشگوی  Smallو برای متغیرهایی مانند منهاطق
حفاظتشده از اشگوی  Largeاستفاده شده است.

شکل:3-الگوی(Smallمنب  :فاسرینگام و راجرسون  )51 ،2005 ،1
Fotheringham & Rogerson
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شکل :4-الگوی(Largeمنب

پ

 :فاسرینگام و راجرسون)52 ،2005 ،

از استانداردکردن الیهها ،ضرایب بهدستآمده از اشگوی  AHPدر محی  Spatial Analystسامانة اطالعهات

جغرافیایی بر الیههای زیر معیارها اعمال شد و میانگین آنها به دست آمد .درنهایت ،میانگین زیرمعیارهای هر متغیهر
جم شد و اشگوی نهایی نشان دهندة پهنههای مناسب برای توسعة گردشگری ارائه شد .به بیان دیگر ،په

از تعیهین

ضرایب و استانداردکردن داده ها با تواب فازی ،این ضرایب بر الیههای استانداردشده اعمال شهد .در محهی سهامانة
اطالعات جغرافیایی ،انواع دادههای برداری و رستری با ماهیتهای مختلف ،یکسانسازی و استاندارد شده انهد .ایهن
ضرایب بر الیهها اعمال شد و درنهایت ،الیههای اطالعاتی که ضرایب بر آنها اعمال شده بود ،تلفیق شدند و نتیجة
نهایی حاص شد.
همانطورکه در جدول ( )3نشان داده شده است ،براساس مقایسهة معیارهها و گزینهههها (بخهشههای چهارگانهة
شهرستان تاشش) ،بهترتیب ،بخشهای مرکزی ،کرگانرود ،اساشم و حویق ،از نظر مناسببودن برای توسعة گردشگری،
در رتبههای اول تا چهارم واق شدهاند بهطوریکه از نظر معیار جاذبههای طبیعی ،بخش مرکزی بیشترین توانمندی و
بخش حویق کمترین توانمندی را دارد .براساس معیار راههای دسترسی نیز بخش مرکزی نسبت به سهایر بخهش هها
برتری و مزیت نسبی داشته است .همچنین بخشهای اساشم و کرگانرود در جایگاههای بعدی قرار دارنهد .براسهاس
معیار نزدیکی به سکونتگاهها ،اوزان معیار در یک سط قرار دارند و بخش ها تفاوت چندانی بها یکهدیگر ندارنهد .از
دیدگاه جاذبههای فرهنگی ،بخشهای مرکزی و کرگانرود ،توانمندی بیشتری نسبت به بخشهای حویق و اساشم دارند.
از جنبة تسهیالت و امکانات نیز بخش مرکزی ،بیشترین و بخش حویق کمترین توانمندی را دارند.
بخشهایمختلف 
دستآمدهبرای 
جدول:3-مقایسةنتایجاوزانبه 
بخش/معیار

جاذبههایطبیعی


تسهیالتوامکانات

راههایدسترس ی


سکونتگاهها

نزدیکیبه

جاذبههایفرهنگی


مرکز ی

0/0342

0/0250

0/0278

0/0030

0/0080

کرگانرود

0/0326

0/0226

0/0216

0/0030

0/0073

اساشم

0/0323

0/0224

0/0220

0/0028

0/0043

حویق

0/0314

0/0191

0/0199

0/0028

0/0051

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 115/AHP
تبندی 
اولوی 

شک ( ،)5اوزان بهدستآمده برای بخشهای مختلف را در نمودار نشان میدهد.

بخشهای چهارگانه 
شکل:5-مقایسةمعیارهایپنجگانه در 

شک های ( )6تا ( ،)10بهتفکیک ،نشان دهندة اهمیت پهنهها براساس هریک از معیارهای پنج گانه هستند .اهمیهت
این پهنه ها در یک طیف پنجنقطهای از تیلی توب تا تیلی ضعیف مشخص شده است به طهوریکهه پهنههههای بها
درجة تیلی توب ،مناسب ترین شرای را دارند و اوشویت اول از نظر برتورداری از معیار مد نظهر مطهر هسهتند.
پهنههایی با درجة تیلی ضعیف ،نامناسبترین پهنه ها را نمایش میدهند که اوشویت آتر از نظر معیار مد نظر مطر
می شوند .شک ( ،)11اهمیت پهنهها را براساس همة معیارهای پنجگانه و بهتفکیک بخشههای چهارگانهة شهرسهتان
تاشش (حویق ،کرگانرود ،مرکزی و اساشم) نشان میدهد.

جاذبههایطبیعی
پهنههابراساسمعیار 
شکل:6-اهمیت 

راههایدسترسی 
پهنههابراساسمعیار 
شکل:7-اهمیت 
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پهنههابراساسمعیارتسهیالتو
شکل:8-اهمیت 



جاذبههایفرهنگی 

پهنههابراساسمعیار
شکل:9-اهمیت 

امکانات 

پهنههابراساسمعیارنزدیکیبه
شکل:10-اهمیت 
سکونتگاهها 







پهنههابراساسمعیارهایپنجگانه 
شکل:11-اهمیت 

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 117/AHP
تبندی 
اولوی 

همانطورکه پیش از این اشاره شد ،شهرستان تاشش از  4بخش تشکی شده است که عبارتند از :بخش حویق (به
مرکزیت شهر حویق) ،بخش کرگانرود (به مرکزیت شهر شیسار) ،بخش مرکزی (به مرکزیت شههر هشهتپر) و بخهش
اساشم (به مرکزیت شهر اساشم) بنابراین ،وسعت این بخشهای چهارگانه از نظر میهزان برتهورداری از بخهشههای
مناسب توسعة گردشگری در جدول ( )4آورده شده است .همچنین نقشة نهایی که نشاندهندة این بخش ها به ترتیب
اوشویت است نیز در پایان ،در قاشب شک ( )12ارائه شده است.
بخشهای چهارگانة شهرستان تالشودرصدآننسبتبهمساحت
جدول:4-مساحتنواحیمناسبتوسعةگردشگری 
کلشهرستان(کیلومترمربع) 
پهنهها
وضعیت 
بخش

خیلیخوب

متوسط

خوب

مساحت درصد مساحت درصد

مساحت

ضعیف

درصد مساحت

خیلیضعیف

درصد

مساحت درصد

حویق

ههه

0

15

1

83

4

145

7

202

9/5

کرگانرود

200

9

135

6

93

4

85

4

6

0/2

مرکزی

434

20

120

5

98

5

64

3

8

0/3

اسالم

143

7

145

7

74

3

74

3

36

2

جمع

777

36

415

19

348

16

368

17

252

12

منب  :نگارندگان



بخشها 
دستآمدهبرایاین 
به 
بخشهایچهارگانهبراساسنتایجاوزان 
شکل:12-اولویت 
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نتیجهگیری

رشد و توسعه در هر زمینه ای ازجمله گردشگری ،نیازمند برنامهریزی تردمندانهای اسهت تها ضهمن بهه حهداق
رساندن آسیبها و هزینهها ،بتوان مناف آن را ارتقاء بخشید ازاینرو میتهوان گفهت ،توسهعة مطلهوب گردشهگری،
هرگز تصادفی نیست بلکه مسللهای کامالً نظاممند و برنامهریزی شده است.
اما برای برنامهریزی ،سرمایه گذاری و توسعة زیرساتتهای توسعة گردشگری ،شرط اول ،شناسایی مناسبترین
مکانها برای توسعه است تا به اینترتیب ضمن ایجاد شرای مناسب برای توسعه در مناسبترین مکانها ،زمینهههای
حفاظت یا احیاء مناطق آسیب دیده نیز فراهم شود .در این بررسی نیز با سامانة اطالعات جغرافیایی و اشگوی فراینهد
تحلیلی سلسله مراتبی ،کوشش شد تا پهنههای دارای مطلوبترین شرای برای توسعة اکوتوریسم شناسایی شوند.
همانطورکه در جدول ( )4نشان داده شد 777 ،کیلومتر مرب از زمین های شهرستان تاشش در طبقة بسیار مناسهب
و  415کیلومتر مرب از این پهنه ها در طبقة مناسب قرار دارند .این مسلله بیان می کند درمجموع 1193 ،کیلومتر مربه
از مساحت شهرستان تاشش یعنی  55درصد از زمینهای این شهرستان شرای پذیرفتنی برای برنامههریهزی و توسهعة
گردشگری دارند .در این میان ،بخش مرکزی با مساحت  434کیلومتر مربه  ،بیشهترین سههم را از پهنههههای بسهیار
مناسب توسعة گردشگری دارد .پ

از آن بخشهای کرگانرود و اساشم به ترتیب با مساحتهای  200و  143کیلومتر

مرب در اوشویت دوم و سوم قرار دارند .از نظر برتورداری از پهنههایی با درجة مناسب ،بخهش اسهاشم بها مسهاحت
 145کیلومتر مرب در جایگاه نخست قرار دارد و بخشهای کرگانرود ،مرکزی و حویق به ترتیب جایگاههای دوم تها
چهارم را دارند .درنهایت ،با در نظر گرفتن مجموع پهنههای با درجهة بسهیار مناسهب و مناسهب بهرای بخهشههای
چهارگانه ،اوشویت اول از نظر برتورداری از این پهنهها برای برنامهریزی و توسعة گردشگری ،با بخهش مرکهزی بها
مساحت  554کیلومتر مرب است .بخش کرگانرود با مساحت  335کیلومتر مرب در اوشویهت دوم قهرار دارد .بخهش
اساشم با مساحت  288کیلومتر مرب  ،جایگاه سوم را به دست آورده است .درنهایت ،بخش حویق بها برتهورداری از
تنها  15کیلومتر مرب از مجموع پهنههای بسیار مناسب و مناسب در اوشویت چهارم (اوشویت آتر) قرار دارد.
باتوجهبه یافتههای پژوهش ،بخش مرکزی شهرستان تاشش ،بیشترین مسهاحت و مناسهبتهرین شهرای را بهرای
توسعة گردشگری دارد که دشی آن ،تمرکز بیشتر شاتص های دتی در اشگو در این بخش است .از مهمترین دالیه
این مسلله میتوان به قرارگیری مرکز شهرستان (شهر هشتپر) در این بخش اشاره کرد که بهه دنبهال آن ،تسههیالت و
امکاناتی مانند مراکز بهداشتی و درمانی ،هت ها و مهمانپذیرها و جایگاههای سهوتت معمهوال در ایهن بخهش قهرار
گرفته اند .همچنین به دشی وجود راههای دسترسی مناسبتر ،دسترسی به جاذبههای طبیعی و فرهنگی بخش مرکهزی
نسبتا آسانتر است و این مسلله احداث مهمانپذیرها و واحدهای پذیرایی متعدد را در مح جاذبهها در ایهن بخهش
سبب شده است .درنتیجه ،بخش مرکزی نسبت به سایر بخشها شرای مساعدتری برای توسعة گردشگری و جذب
گردشگر دارد اما همانطورکه مشاهده میشود ،بخش حویق از نظر برتورداری از پهنههایی با درجة تیلی مناسب،
در اوشویت آتر قرار داشته است بهطوریکه کوچکترین سهمی از این پهنه ها نبرده است و علت آن توسعه نیافتگی
این بخش است بهگونهایکه باوجود زیباییهای تدادادی و توانمندی های زیهاد ایهن بخهش درزمینهة گردشهگری،

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 119/AHP
تبندی 
اولوی 

امکانات و زیرساتتها در این منطقه ،بسیار ناچیز است و متأسفانه ضعفههای متعهددی در ایهن بخهش بهه چشهم
میتورد که نامساعد بودن راههای دسترسی ،نبود مراکز اقامتی و بیمارستان و دوری از مرکز شهرستان (شهر هشهتپر)
از آن جمله اند .درنهایت ،این مسلله باعث میشود تا بخش حویق ،تنها یک بخش عبوری برای گهذر گردشهگران از
شهرستان تاشش برای دستیابی به شهرستان آستارا باشد.
بنابراین ،ازآنجاکه بخش مرکزی ،اوشویت اول برای توسعة گردشگری است ،ضمن کوشش برای ارائة برنامههایی
در راستای توسعة گردشگری این بخش ،اجرای پروژههای دوشتی و جذب سهرمایه گهذاران بخهش تصوصهی بایهد
برنامهریزیهایی نیز برای جلوگیری از تمرکز تسهیالت و امکانات تنها در بخش مرکزی و توسعة سایر بخهشههای
سه گانه از نظر میزان برتورداری از امکانات و زیرساتتهای گردشگری و بهبود وضعیت این بخش ها انجام شهود.
با برنامهریزی صحی و توسعة زیرساتتهایی مانند راههای مناسب تر دسترسی به جاذبه ها ،احداث تأسیسات اقامتی
و پذیرایی استاندارد ،متنوع و مناسب گونههای مختلف گردشگران و نیز تأسیسات پشتیبانی مانند مراکز بهداشهتی -
درمانی و جایگاههای سوتت بهه تعهداد کهافی در منهاطق سهه گانهة کرگهانرود ،اسهاشم و حویهق ایهن بخهشههای
کمترتوسعهیافته به سمت توسعه ،هدایت شوند تا از یکسو به جامعة محلی و از سهوی دیگهر بهه گردشهگران سهود
برسانند .با این روش ،وجود امکاناتی مانند راههای دسترسی مناسب تر ،بیمارستان ،تدمات پهذیرایی و جایگهاهههای
سوتت به دشی استفادة مردم بومی از آنها ارتقاء کیفیت زندگی و سط رفاه آنهان را موجهب مهی شهوند .همچنهین
توسعة این امکانات میتواند زمینة الزم را برای گسی گردشگران بهه ایهن منهاطق فهراهم کنهد درنتیجهه بها هزینهة
گردشگران و تهیة نیازهای اوشیه از مردم بومی ،درآمدزایی برای مردم این بخشهای سه گانه و سودرسهانی مجهدد را
به آنها سبب میشود .همچنین توسعة گردشگری و افزایش تسهیالت و امکانات ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید را
سبب می شود .این مسلله ،مبارزه با فقر جامعة محلی و جلوگیری از مهاجرت جوانان را به شهرهای بزر

شغ یابی

موجب میشود و بهاینترتیب یکی از اصول توسعة پایدار گردشگری یعنی کمک بهه رفهاه جامعهة محلهی بهرآورده
میشود .افهزونبهراین ،مسهیرهای دسترسهی بهه جاذبهه هها سههوشت دسترسهی را در پهی دارد و بهه افهزایش تعهداد
بازدیدکنندگان منجر میشود .با این روش ،هم امکان بهرهبرداری از جذابیتهای منطقه برای گردشگران مهیا میشود
و هم از درآمدهای به دست آمده از این دیدارها (مانند درآمدهای حاص از ورودیههها) ،مهیتهوان بهرای حفاظهت از
مناب منطقه و توسعة فعاشیتهای گردشگری بهره برد بنابراین شایسته است بهه ایهن مسهلله توجهه شهود کهه نبهود
برنامهریزی در راستای توسعة گردشگری در شهرستان تاشش ،پایداری وض موجود را یعنی تمرکز گردشهگران تنهها
در مناطقی ویژه از بخش مرکزی شهرستان در پی دارد که در بیشتر مواق  ،فراتر از ظرفیت تحم این منطقهه اسهت.
این نبود تعادل ها و نابرابریهای منطقههای و بخشهی پیامهدهای نهامطلوب اقتصهادی ،اجتمهاعی و زیسهتمحیطهی
گوناگونی برای شهرستان در پی دارد به گونهایکه تمرکز زیرساتتهای توسعه در منطقه ،استفادة بیش از ظرفیت از
امکانات آن منطقه و بدوناستفادهماندن ظرفیتهای مناطق دیگر را موجب میشود .استفادة بیش از ظرفیهت ،نههتنهها
موجب استهالک سری تر امکانات موجود می شود ،بلکه به تخلیة مناب تجدیدناپذیر نیز سرعت می بخشد و صدمات
جبرانناپذیری به مناب طبیعی و فرهنگی این منطقه وارد میکند درحهاشیکهه سهه بخهش دیگهر شهرسهتان بهاوجود
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برتورداری از توانایی الزم برای جذب گردشگران ،در حال حاضر ،نقش چندانی در این عرصه ندارند .برنامهریهزی
منطقهای ،فرایندی برای تلفیق برنامههای توسعة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با بعد فضایی برای تعادل بخشی میهان
سه عنصر انسان ،فعاشیتها و فضا درون و بین مناطق بهرای دسهتیابی بهه اشگهوی آمایشهی مناسهب و پایهدار اسهت
بنابراین ،طراحی نظام برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین در شهرسهتان تهاشش و توجهه بهه نقهش و جایگهاه آن در
توسعة بلندمدت این شهرستان ،شهرای مناسهبی بهرای بههرهبهرداری مناسهب از امکانهات و توانمنهدی ههای منهاطق
چهارگانه ،ایجاد تعادل فضایی در پهنة شهرستان ،استفاده از توانمندی های طبیعی ،اجتمهاعی و اقتصهادی در تشهری
فرایند توسعه و هدایت صحی چارچوب توسعه ،کارایی و بازدهی اقتصادی ،گسترش عداشت اجتماعی و تعادلهای
منطقهای ،حفاظت محی زیست ،احیای مناب طبیعی و رف محرومیتها بهه ویهژه از بخهش حویهق فهراهم مهیکنهد.
به این ترتیب ،توسعة کارآمد و متعادل شهرستان تاشش تحقق می یابد بهطوریکه همة پهنهههای شهرسهتان کهه بهاشقوه
مستعد پذیرش گردشگر هستند ،بهطور شایسته بتوانند گردشگران را به سمت تود جهذب کننهد و ضهمن بهرآوردن
نیازهای آنان ،مناف بیشماری برای شهرستان تاشش و مردم آن به ارمغان آید.
پیشنهادها
 -1باتوجهبه اینکه همة بخشههای  4گانهة شهرسهتان تهاشش از نظهر زیسهت محیطهی ،اقتصهادی و اجتمهاعی -
فرهنگی ،پهنههای مناسبی برای توسعة اکوتوریسم دارند ،باید برای جلوگیری از تمرکز تسهیالت و امکانات ،تنها در
بخش مرکزی و برعک  ،توسعة سایر بخشهای  3گانه از نظر میزان برتورداری از امکانهات گردشهگری کوشهش
شود
 -2براساس یافتههای پژوهش حاضر ،از نظر کارشناسان رشتة گردشهگری ،جاذبههههای طبیعهی منحصهربههفهرد
شهرستان تاشش ،مهمترین عام در برنامهریزی توسعة اکوتوریسم در راستای جذب گردشگران بهه شهرسهتان تهاشش
است بنابراین ،برنامهریزی برای توسعة پایدار این جاذبههها و شناسهایی و معرفهی دیگهر جاذبههههای طبیعهی ایهن
شهرستان باید در راستای برنامهها و اهداف متوشیان گردشگری این شهرستان باشد
 -3درمجموع میتوان گفت پژوهش حاضر از نخستین مراح فرایند برنامهریزی گردشگری در یک مقصد است
و مقیاس این ارزیابی به نسبت کالن است.
در پژوهش حاضر ،پهنههایی که توان توسعة اکوتوریسم را دارند ،بهترتیهب اوشویهت در سهط شهرسهتان تهاشش
شناسایی شدهاند .در مرحلة بعد الزم است برای هریک از این پهنهههای شناسهاییشهده ،بها در نظهر گهرفتن عوامه
زیستمحیطی ،اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی ،پژوهشههای تفصهیلی انجهام و طهر هها و برنامههههای اجرایهی و
عملیاتی در مقیاس ترد تعریف شهوند .په

از آن بایهد ارزیهابی ظرفیهت تحمه در همهة ابعهاد ،شهام فیزیکهی،

زیستمحیطی ،اجتماعی ،روانی و اقتصادی انجام شود .پ

از مرحلة احداث و توسهعه ،برنامهة مهدیریت بازاریهابی

تدوین و اجرا شود تا با انجام بررسیها و تحقیقهات مناسهب درزمینهة امکهانسهنجی فرصهتههای بهاشقوه در بهازار
گردشگری مبتنی بر طبیعت ،مناب کسهب درآمهد پایهدار بهرای منطقهه شناسهایی شهوند و در مرحلهة بههرهبهرداری،

پهنههایمناسبتوسعةاکوتوریسمدرشهرستانتالشبا GISو 121/AHP
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برنامههای مدیریت بازدیدکننده به اجرا در آید .الزم است در زمینة فرایند توسعة مقاصد اکوتوریستی ،نظارت مستمر
انجام شود تا مقاصد ،پایداری تود را حفظ کنند و در چرتة عمر تود افول نکنند.
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سامانههایاطالعاتجغرافیایی(مطالعةموردی:منطقةدیلمان) ،چشهمانهداز جغرافیهایی (مطاشعهات انسهانی) ،شهمارة
.70- 83 ،16
منطقهای ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تههران ،صهص
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.224
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شهرستان کازرون ،نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،شمارة .147- 160 ،26
 - 11ضیایی ،محمود و میرزایی ،روزبه ( )1386واژگانتخصصیفراغت،گردشگریوهتلاداری ،انتشهارات ترمهه ،چاا 
اول،تهران ،صص 174.
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