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 چکیده
ها در ایران سازگان. این بوماستها انسان خشکي در سطح دنيا منبع زندگي ميليونی هاسازگانترین بومعنوان یکي از وسيعمراتع به     

در طي ساليان اخير به دالیل مختلف دچار تخریب و کمبود بازدهي شده است و باید به دنبال معيشت جایگزین برای مردم بومي متکي 
ایت گردی در مراتع باید با رعگزین باشد. پياده کردن طبيعتراه جاییک تواند گردی با محوریت مردم بومي ميبه مرتع بود. طبيعت

 گردیطبيعت ای از معيارها با در نظر گرفتن حفاظت سرزمين برای ارزیابي تناسبدر این مطالعه مجموعه .انجام شودتوانمندی عرصه 
و ترکيب  دهياین معيارها استانداردسازی، وزننطق فازی مقرار گرفته است. با استفاده از روش ارزیابي چندمعياره مبتني بر  مورد توجه

 هستند. گردیطبيعت مهمترین معيارهای تعيين تناسب 668/2و  444/2نتایج نشان داد معيارهای جذابيت و حفاظت با وزن  شدند.
تيپ گياهي  خوب در بيشترین سطح دارای تناسبکه نما نشان داد شده جهاندر مراتع منطقه حفاظت گردیطبيعت نتایج ارزیابي تناسب
Festuca – Bromus 2/8282هکتار مرتع موجود،  82828طورکلي از نما واقع شده است، قرار دارد. بهکه در اطراف روستای جهان 

وان مرکز عننما بهتنوع توپوگرافيک، نزدیکي به روستای جهان زیبا، یهااندازاین امر چشم ليدل هکتار تناسب خوبي برای مرتع دارد.
 وردمدهي، وجود راه دسترسي و اقليم مطلوب است. روش مبتني بر منطق فازی که در این مطالعه استفاده شد انعطاف باالیي در دماتخ

عنوان مبنایي برای ارزیابي تناسب در سایر مراتع تواند بهمعيارها دارد. معيارهای پيشنهاد شده در این مطالعه مي وزنتغيير ترکيب و 
 استفاده قرار گيرد.ایران مورد 

 
 .گردی، ارزیابي تناسب، منطق فازی: مرتع، طبيعتکلیدی یهاواژه

 

 مقدمه
وسيع جهان حدود  یهاسازگانبوماز  يکیعنوان مراتع به     

 انددادهاز اراضي در سطح دنيا را به خود اختصاص  يمين
(., 2008et alSvejcar  این .)هايليونممأمن  هاسازگانبوم 

 يکیتنها وابسته به خدمات اکولوژ آنها بيشترانسان بوده که 
مختلفي دارای اهميت هستند:  هایجنبهمراتع هستند. مراتع از 

، حفظ تنوع (يوحشچه و  ياهل چه) وانات چرا کنندهيح یبرا
گاه رهيب کربن، ذخيو غذا، ترس یياهان داروي، گيستیز
گاه آداب و رسوم و یو پا يستید تنوع زیتجد رقابليغ

 .(Squires, 2009) اندشده منتقل هاقرن يکه در ط یيهاسنت
ارند برخورد یادیار زيت بسياز اهم هاسازگانبومن ین ایبنابرا

 است. کاربردهای زیادی ياتيار حيبس آنهاو استفاده درست از 

mailto:h.siroosi@gmail.com


 ... گردیارزیابی قابلیت طبیعت   823

جمله زنبورداری، از ،قرار داد مورد توجه توانميرا از مراتع 
 توانمياز گياهان دارویي و غيره را  برداریبهرهگردی، طبيعت

مداوم و  یهايسالخشکاخير به دليل  هایسالنام برد. در 
 بيشتردر  هادام غيراصوليو چرای  يراصوليغ برداریبهره

 ) اندشده هایيتخریبمناطق ایران مراتع دچار 
., 2011et al Roudgarmi.( به دليل بازدهي پایين، این

اولين مناطقي هستند که برای اهداف مختلف صنعتي  هاعرصه
نين . همچگيرنديمو یا غيرصنعتي مورد تغيير کاربری قرار 

و مردم وابسته به مرتع نيز به دليل کاهش بازدهي  دارانمرتع
اخير مجبور به رها کردن پيشه و مهاجرت به  هایسالدر 

بنابراین باید به دنبال منابع درآمدی متنوعي  .اندشدهشهرها 
 و ی جانبيهابرداریبهرهایران بود.  مردمبرای این طيف از 

 یيهایکاربرکي از ی. هاستراهمعيشت جایگزین یکي از این 
درآمدی برای عنوان معيشت جایگزین منبع به تواندميکه 

عنوان به گردیيعتطبگردی است. ، طبيعتباشد ميمردم بو
یک صنعت ارزشمند نقش مهمي در اقتصاد جوامع محلي و 

Seeland,  & Gurung Dhan) داردنيز حفاظت از طبيعت 

در برخي مناطق  گردیطبيعتاز اجرای  هایينمونه(. 2011
خوبي  سيارگردی گزینه بتانزانيا نشان داده است که طبيعت

 ,Adhikariبرای کاهش فقر و حفظ حيات وحش است )

طبيعت گردی تحت عنوان سفری مسئوالنه و  (.2011
 ردن ازمنظور لذت ببکر به نسبتاًروشنگرانه به مناطق طبيعي 

است که  (طبيعت )و هر شکل فرهنگي چه جدید و چه قدیم
و زمينه  اثر منفي کمي دارد .شودميباعث ترقي حفاظت 

 کندمياقتصادی جوامع محلي را فراهم  -مشارکت اجتماعي
(., 1996et alLascuráin  برای نيل به اهداف این تعریف .)
ر نهایت گردی و دبر طبيعت رگذاريتأثياز به شناسایي منابع ن

 گردشگری است. توسعهمناطق برای  ترینمناسبانتخاب 
 یا ارزیابي یابيمکان هایروشبرای این منظور استفاده از 

مختلفي برای  هایروش .باشد مفيدبخش توانديم تناسب
 این توانميارائه شده است که  هاکاربریارزیابي تناسب 

ر مبتني ب هایروشرا به دو دسته کلي تقسيم کرد:  هاروش
 هایروشمبتني بر منطق فازی.  هایروشمنطق بولين و 

 گرفتيممبتني بر منطق بولين در گذشته مورد استفاده قرار 

وجود نداشت  هانقشهگذاری همامکانات زیادی برای روی که
. شدميری گذاهمرویبه صورت دستي ی مختلف هانقشهو 

 یافزارهانرمو  یاانهیرا هایيستمسبا پيشرفت  امروزه
ه مبتني بر منطق فازی استفاد هایروشاز  ،شدههيتهپيشرفته 

 مرزهایهمخواني بيشتری با  خروجي حاصل که شودمي
 گردی نيز از روش ارزیابي چنددر زمينه طبيعت .دزميني دار

 مناطق برای یابيمکانمعياره مبتني بر منطق فازی برای 
 گردی استفاده شده است.طبيعت
ق ي بر منطنمبت هایروشاستفاده از برای عنوان نمونه به
و همکاران  Rezaeiبه مطالعات زیر اشاره کرد.  توانميبولين 

در  خشکنيمه( برای ارزیابي توان مراتع خشک و 6287)
 rgahiDehdar Da. اندهرمزگان از روش مخدوم استفاده کرده

 Ziai( در مراتع مشجر ارسباران، 8333) Makhdoumو 
 Nouriو  Soltaniمينودشت و  شدهحفاظت( در منطقه 6288)
( در شهرستان خوانسار نيز از روش مخدوم برای تعيين 6282)

ردی نيز گدر زمينه طبيعت .اندکردهتناسب گردشگری استفاده 
در محيط سيستم اطالعات  معياره چنداز تلفيق ارزیابي 

به  توانميکه از آن جمله انجام شده جغرافيایي مطالعاتي 
( در پارک ملي گلستان، 6288و همکاران ) Jafariمطالعه 

Salman Mahini  در شهرستان بهشهر (6223)و همکاران، 
Rafieyan ( در پناهگاه حيات وحش 6282و همکاران )

 Seidaei، در استان قم( 8836و همکاران ) Shojaeiکيامکي، 

Golsefidi ( در مناطق بياباني استان 6282و همکاران )
اشاره  (6282و همکاران ) Khdematolrasoul و اصفهان

 کرد.

عات مطال بيشتردر  دهدميبررسي مطالعات گذشته نشان 
توجه کافي به معيارهای حفاظتي سرزمين نشده  انجام شده

پایدار از یک  برداریرهبهاین معيارها در  کهدرحالي .است
برخوردارند. این مطالعه به دنبال  ایویژهمنطقه از اهميت 

بررسي دقيق منابع مختلف علمي سراسر دنيا و همچنين منابع 
داخلي و ارائه ليست کاملي از معيارهای تعيين تناسب 

گردی با توجه ویژه به حفاظت از سرزمين است. مدل طبيعت
ز که ا نماجهان شدهحفاظتاین مطالعه در منطقه  شنهادشدهيپ

تنوع گياهي و جانوری بسيار باالیي برخوردار است مورد 

http://ijrdr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=110792&_au=Pezhman++Roudgarmi
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 آزمون قرار گرفته است.

 
 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه
در استان  نماجهان شدهحفاظتمطالعه در مراتع منطقه این 

شرقي شهرستان . این منطقه در جنوبانجام شدگلستان 
طول  24◦ 86׳و  82◦ 46׳ يعرض شمالن يو در ب یدکوکر

 222حداقل ارتفاع حوضه  (.8 واقع شده است )شکل يشرق
 متوسط ست.دریااز سطح  متر 8222و حداکثر ارتفاع آن 

 822شرقي حوضه بين  یهابخشبارندگي ساالنه منطقه در 
 مترميلي 282شمالي و غربي حدود  یهابخشو در  822تا 

استفاده برای گردشگری  دورهحوضه در  یدمامتوسط  است.
 است. گرادسانتيدرجه  62)بهار تا پایيز( 

 

 
 گلستاناستان در  نماجهان شدهحفاظت منطقهموقعیت مراتع  -1شکل 

 

 82222حدود  نماجهان شدهحفاظتمساحت کلي منطقه 
هکتار آن مربوط به  82828هکتار است که از این مقدار، 

 مراتع است.
 

 تعیین معیارها

زیر معيارهای مناسب که در تناسب  و معيارهادر این مرحله 
گردی نقش مهمي دارند، تعيين یک منطقه برای طبيعت

هستند که بر  گيریاندازهقابل  یواحدها يارهامع. شوندمي
تصميم درباره کيفيت سرزمين و تناسب آن برای  آنهااساس 

 دو نوع معيار وجود دارد: .شودمي یک کاربری خاص گرفته
صورت  فاکتورها به (.2012Eastman ,محدودیت ) فاکتور و

های بولين ها به صورت نقشهدیتمحدوو  فازی یهانقشه

دهنده مناطق مناسب و نامناسب و نشان شوندمينشان داده 
 شوندميخواهند بود. مناطقي که برای ارزیابي در نظر گرفته 

)مناطق مناسب( کد یک و مناطقي که در ارزیابي در نظر گرفته 
ال عنوان مث. بهگيرندمي( کد صفر نامناسب)مناطق  شوندمين

متری  82تا  متر باشد 82حریم ممنوعه یک رودخانه اگر 
ر منظوبدین .گيردميمتر کد یک  82رودخانه کد صفر و بعد از 

با مطالعه منابع مختلف علمي ایران و جهان، بسياری از 
تند، هس رگذاريتأثپارامترهای مختلف که در تناسب کاربری 

هر در  شنهادشدهيپ هایدامنهاستخراج گردید. معيارها و 
مربوطه قرار گرفت تا ليست ن امتخصصمطالعه در اختيار 

ر د)تهيه گردد  یکپيشنهادی برای هر دامنهنهایي معيارها و 
برگرفته از منابع  معيارها . این(ارائه شده است 8جدول 
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 Murayama و Bunruamkaewاطالعاتي زیر است: 
(6288 ،)Suryabhagavan ( 6282و همکاران ،)

Makhdoum (6288 ،)Salman Mahini  و همکاران
(6223 ،)Bali (، 6282همکاران ) وJafari  و همکاران

(6288 ،)Mahdavi ( 6282و همکاران ،)Aklıbaşında  و
Yahya Bulut (6284 ،)Pareta (6288 ،)Kheikhah 

Zarkesh ( 6288و همکاران ،)Nahuelhual  و همکاران
 (.6288و همکاران ) Pourebrahim و (6288)

 
 گردیبرای ارزیابی تناسب طبیعت شنهادشدهیپلیست معیارها و زیرمعیارهای  -1جدول 

 معيار زیرمعيار دامنه منتخب

 )درصد( شيب درصد 22حداکثر 

 توپوگرافي
 از سطح دریا )متر( ارتفاع متر از سطح دریا 6222حداکثر 

شرقي، شمالي، جنوبي و  هایجهتترتيب مناطق دشتي بهترین حالت، به

 غربي
 جهت

 ساعات آفتابي روز 82حالت بيش از  ترینمطلوبروز آفتابي و  7حداقل 

 گرادسانتيدرجه  82و حداکثر  4حداقل  اقليم
 -برداریبهرهدر دوره  روزانهحداقل دمای ) دما

 (برداریبهرهدر دوره  روزانه دمای حداکثر

 ساالنه بارش 8222و حداکثر  مترميلي 822حداقل 

با بافت لومي شني و شني  هایخاک، نامطلوببا بافت سنگين  هایخاک

 هستند هاخاک ترینمطلوببا بافت لومي  هایخاکلومي متوسط و 
 بافت خاک

خاک و 

 يشناسنيزم

 )متر( فاصله از رودخانه متر 82حداقل 

 )تن در هکتار در سال( فرسایش خاک تن در هکتار در سال 82حداکثر  حفاظت

 )متر( هاگسلفاصله از  متر 8222حداقل 

 متر(جاذبه )فاصله از نقاط  متر 6222حداکثر 

 جذابيت

 زیبایي يشناختیيبایزارزش  نقشهاستفاده از 

 )متر( هاجادهفاصله از  متر 2222حداکثر 

 کيفيت بصری 622و دارای دید  2مناطق بدون دید 

 )متر(فاصله از آب  متر 6222متر و حداکثر  82حداقل 

 )متر( فاصله تا نقاط تمرکز حيات وحش متر 622متر و حداقل  2222حداکثر 

 )متر(فرهنگي  یهاجاذبهفاصله تا  متر 82222حداکثر 

 تراکم پوشش گياهي درصد 32حداکثر 

 )متر( فاصله تا مناطق مسکوني متر 2222و حداکثر  622حداقل 
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 معیارها یاستانداردساز

از ر متفاوت است نيبا همدیگ معيارهابه دليل اینکه مقياس     
قبل از ترکيب و ادغام با یکدیگر  فاکتورهااست که 

 andSalman Mahini ) استانداردسازی شوند

Gholamalifard, 2006 .)مختلفي برای  هایروش
استانداردسازی وجود دارد که در این تحقيق از روش 

 .تآن به شکل زیر اس رابطهبندی خطي استفاده شد که مقياس

 :(Eastman, 2012) 8 رابطه

𝑋𝑖 =
(𝑅𝑖 − 𝑅𝑚𝑖𝑛)

(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛)
∗  𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 

 که در آن
Rنمره خام : 

Rminکمترین نمره : 
Rmax :نمره بيشترین 

 Selva Idrisiافزار نرمدر  FUZZYدر این تحقيق از تابع 
استفاده شد. استفاده از این تابع  معيارها یاستانداردسازبرای 

 ارهامعي توانميبسيار سریع و آسان است و با استفاده از آن 
 622تا  صفرو هم در دامنه  یکتا  صفررا هم در دامنه 

با  MCEبه دليل اینکه تابع  622تا  صفراستاندارد کرد. دامنه 
Eastman ,) شودميپيشنهاد  ،این دامنه بهينه شده است

2012.) 
 
 دهی به معیارهاوزن

ی مختلف درجات مختلفي از اهميت در تعيين تناسب معيارها
بنابراین باید وزن هر معيار تعيين شود که ؛ یک کاربری دارند

 ین راستا در این تحقيق از روش تحليل سلسله مراتبيدر ا

(AHP.استفاده شد )  در این روش اهميت نسبي معيارها به
 .شودميهمدیگر با تشکيل یک ماتریس زوجي تعيين 

 

 نهایی نقشهترکیب معیارها و استخراج 

 دهش دادهمنظور ترکيب معيارها از روش ترکيب خطي وزن به

(CombinationWeighted Linear  استفاده شد. مطلوبيت )
 آمد. دستبهزیر  رابطهنهایي بر اساس 

 :(Eastman, 2012) 6 رابطه
cjWiXiS 

 
 :که در آن

:S یهر کاربر یا تناسب برایت يمطلوب 
:Wi  فاکتور وزنi 

Xiفاکتور  ی: ارزش فازi 

Cjت یمحدودار ياز معي: امتj 

ه حاصلضربی: نما 
 نسخه GIS Arc یافزارهانرماز  هانقشهمنظور تهيه به
وزن معيارها و زیر  محاسبهو برای  Selva Idrisiو  8206

 استفاده شد. 88نسخه  Choice Expertافزار نرممعيارها از 

 

 نتایج
 معيار در تعيين مهمترینن امتخصصنتایج نشان داد از نظر 

 از آن گردی جذابيت سرزمين و بعدتناسب برای طبيعت
در این مطالعه معيار جذابيت با  پارامترهای حفاظتي است.

ی این معيار معيارهامعيار شد. در زیر مهمترین 444/2وزن 
ص اهميت را به خود اختصا بيشتریننيز فاصله از نقاط جاذبه 

کمترین  226/2نيز با وزن  يشناسنيزمداد. معيار خاک و 
 (.6اهميت را در بين معيارها داشت )جدول 

هکتار از منطقه مورد  82882طورکلي نتایج نشان داد به
هکتار تناسب  48/8488گردی نامناسب، مطالعه برای طبيعت

هکتار  2/8282هکتار تناسب متوسط و  22/6633ضعيف، 
با  Festuca-Bromus(. تيپ 8تناسب خوب دارد )جدول 

هکتار بيشترین سطح دارای وضعيت خوب برای  26/242
های مورد بررسي به خود گردی را در بين تمامي تيپطبيعت

Bromus-Artemisia-اختصاص داده است. تيپ گياهي 

Cousinia  ا رهکتار کمترین سطح دارای تناسب زیاد  3/2با
 گردی دارد.برای طبيعت
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 گردیی تناسب طبیعتبرای ارزیاب شدهاستفادهوزن معیارها و زیرمعیارهای  -2جدول 

 معيار زیرمعيار تابع فازی سازی وزن نهایي زیرمعيار وزن معيار

232/2 

2837/2 M.D درصد( شيب( 

 )متر( ارتفاع M.D 2886/2 توپوگرافي

2868/2 U.D جهت 

833/2 

 

2378/2 M.I ساعات آفتابي 

 (گرادسانتي)درجه  دما Symmetric 2232/2 اقليم

2484/2 M.I (تريليم) بارش 

226/2 

 

2832/2 U.D بافت خاک 
 شناسيزمينخاک و 

2882/2 U.D شناسيزمين 

668/2 

 

2372/2 M.I متر( فاصله از رودخانه( 

 )تن در هکتار( فرسایش خاک U.D 2782/2 حفاظت

2262/2 M.I  متر( هاگسلفاصله از( 

444/2 

 

2383/2 M.D متر( فاصله از نقاط جاذبه( 

 جذابيت

2726/2 M.D اعداد فازی( زیبایي( 

2228/2 M.D  متر( هاجادهفاصله از( 

2222/2 U.D (مناطق دارای دید و بدون دید) کيفيت بصری 

2443/2 U.D متر( فاصله از آب( 

2462/2 Symmetric متر( فاصله تا نقاط تمرکز حيات وحش( 

2887/2 Symmetric  متر( فرهنگي هایجاذبهفاصله تا( 

2864/2 M.D تراکم پوشش گياهي (NDVI) 

2822/2 M.D متر( فاصله تا مناطق مسکوني( 

 

از تقسيم مساحت هر کالس تناسب در تيپ به مساحت 
که  آیددست ميهای تناسب بهاز کالس یککل تيپ درصد هر

از  یکمساحت کل تيپ به هرچند درصد از  دهدنشان مي
ان نتایج این بخش نش طبقات تناسب اختصاص یافته است.

درصد  82/73با  Festuca-Onobrychis-Stipaتيپ که داد 
Bromus-. تيپ داردبيشترین درصد طبقه بدون تناسب را 

Festuca  کمترین درصد طبقه بدون تناسب  درصد 63/87با
با  Festuca-Bromusرا به خود اختصاص داده است. تيپ 

درصد، بيشترین درصد با وضعيت خوب را در بين  6/24
 23/2با  Festuca-Onobrychis-Stipaها داشت. تيپ تيپ

 (.6با تناسب خوب داشت )شکل را درصد، کمترین مساحت 
با  Festuca-Stipa-Artemisiaدر طبقه تناسب متوسط، تيپ 

ب تناس درصد، تيپ با بيشترین درصد مساحت با 28/42
sa Juniperus- تيپ  در طبقه ضعيف، متوسط است.

Astragalus-Onobrychis  درصد، کمترین درصد  66/2با
 (.6)شکل  مساحتي متعلق به وضعيت ضعيف را داشته است
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 مختلف در منطقه مورد مطالعه هایتیپنتایج وضعیت تناسب  -3جدول 

 خوب متوسط ضعيف بدون تناسب تيپ

Festuca-Stipa-Artemisia 87/633 24/42 84/863 84/47 

Cousinia-Bromus-Artemisia 38/873 38/832 87/622 3/2 

Festuca-Stipa_Onobrychis 82/8673 74/677 84/74 62/8 

Thymus-Onobrychis 24/648 23/83 72/23 28/42 

Onobrychis-Stipa-Astragalus 67/684 72/32 64/642 26/48 

Festuca-Onobrychis 63/823 26/8 88/23 83/82 

Astragalus-Onobrychis-Juniperus cu 43/2783 43/327 62/8833 63/283 

Astragalus-Onobrychis -Juniperus sa )37/822 44/83 87/8 22/843 )قرق 

Bromus_Festuca 46/444 66/2 68/32 26/242 

 2/8282 22/6633 48/8488 82882 جمع

 

 
 گیاهی منطقه مورد مطالعه هایتیپوضعیت در  هایکالسدرصد مساحت  -2شکل 

 
وضعيت تناسب منطقه مورد مطالعه  دهندهنشان 8شکل 

مناطق مناسب برای  شتريب گردی است.برای طبيعت
 گردی در غرب حوضه قرار دارد.طبيعت
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 نماجهان شدهحفاظتوضعیت تناسب مراتع منطقه  -3شکل 

 

 بحث 
 ریزیبرنامهدر  هابخش مهمترینارزیابي تناسب یکي از     

مناطق هدف است. با اجرای ارزیابي  گردی درتوسعه طبيعت
سالمت عرصه و رضایت گردشگران را تا حد  توانميتناسب 

که نتایج نشان داد برخي از  طورهمان کرد. نيتأمی زیاد
 دارد دیگری مرتع مورد بررسي توان باالیي برای طبيعتهابخش

یي از تيپ هابخش، 7یي از تيپ هابخش، 3تيپ شماره )مانند 
ن باالتریمعيار جذابيت که نتایج دیده شد  در(. 2و  3، 4شماره 

ار در این مطالعه این معي گردی دارد.اهميت را برای تناسب طبيعت
، سرسبزی محيط مانندی مختلفي معيارهابرآیندی است از زیر

جاذبه، زیبایي و کيفيت بصری محيط، فاصله از  نقاطفاصله تا 
، فاصله از مراکز تمرکز حيات وحش، هاجادهمنابع آب، فاصله از 
 تاریخي و فاصله تا مناطق مسکوني. -نگي فاصله از مراکز فره

در واقع این معيار دربرگيرنده امکانات رفاهي و زیبایي محيط 
که  اندکردهاشاره نيز  ،(6288همکاران ) و Nahuelhualاست. 

 منطقه برای یک هایویژگي مهمترینیکي از  زیبایي محيط
کي دسترسي به منطقه نيز ی گردی است.طبيعتتناسب  ارزیابي

فاکتورها در افزایش تناسب گردشگری یک  مهمتریندیگر از 

عدم وجود دسترسي به  (.2015et al Mahdavi ,.منطقه است )
 .ددهميرا کاهش  آنهاگردی تناسب طبيعت ،طبيعي هایجاذبه

Gengiz  وCelem (6222)،  نيز بر نقش منابع آبي در جلب
در واقع  .اندکردهگردی اشاره طبيعت گردشگران و افزایش تناسب

انتظار داشت  توانميبدون دسترسي به منابع آبي سالم ن
یک منطقه استقبال کنند. این موارد  هایجاذبهگردشگران از 

ی هارصهعگردی تناسب طبيعت کنندهنييتع تواندميطورکلي به
مختلف گياهي مورد  هایتيپدر این مطالعه نيز  باشد. مختلف

یادی بين تفاوت زکه قرار گرفته و نتایج نشان داد اسب ارزیابي تن
گردی وجود دارد. مختلف از نظر تناسب طبيعت هایتيپ

 Festuca-Bromusتيپ گياهي  که در نتایج اشاره شد، طورهمان
 این گردی دارد.بهترین وضعيت را از نظر تناسب برای طبيعت

 هایجاذبه وواقع شده  نماجهانتيپ در منطقه اطراف روستای 
 حيات وحش در یهاستگاهیزطبيعي بسيار بکری دارد. وجود 

ورکلي طاین منطقه نيز به افزایش تناسب آن کمک کرده است. به
بال دنکه بهني امحققو  دکنندگانیبازدحيات وحش برای  وجود

Dye & ) استبسيار جذاب  ،مطالعه حيات وحش هستند

Shaw, 2007 مفهوم برآیند است نيز نقش کی(. زیبایي محيط که 
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Weyland گردی دارد )مهمي در تناسب یک منطقه برای طبيعت

Laterra, 2014 &.) گياهي  پيتFestuca-Bromus  از نظر
منابع آبي، جاده دسترسي و تنوع توپوگرافي نيز در وضعيت بسيار 

ی غربي حوضه مورد بررسي که در هابخشمطلوبي قرار دارد. 
تيپ مورد اشاره قرار گرفته است از نظر معيار حفاظتي نيز 

عدم  و کم هایشيبوضعيت مطلوبي دارد. فرسایش بسيار کم، 
ه وضعيت مطلوبي داشته وجود گسل باعث شده که این منطق

 يدهخدماتعنوان یک مرکز به نماجهانوجود روستای  باشد.
کي از ی .داردنقش بسيار پر رنگي در افزایش تناسب این منطقه 

عوامل مهم در جذب گردشگران سرسبزی محيط است که در این 
 مطالعه نيز این زیرمعيار در قالب تراکم پوشش گياهي ارائه شد.

ذابيت باال برای گردشگران ج نسبتاًمناطق با تراکم پوشش البته 
داد (. نتایج نشان 2017et al Maqueo-Pérez ,.بيشتری دارد )

Onobrychis-Stipa-درصد تيپ  82/73به نسبت مساحت، 

Festuca گردی تناسبي ندارد. دليل این امر برای طبيعت
شيب ربسيار تند و قرار گرفتن این تيپ در مناطق پ هایشيب

 هایشيبگردان به پيمودن است. هر چند شاید برخي از طبيعت
داشته باشند اما اغلب مردم قادر به استفاده از این گونه عالقه تند 

 هایفعاليتتند باعث محدودیت  هایشيبمناطق نيستند. 
ناسب ت محدودکنندهبنابراین شيب یکي از عوامل  ،شودميتفرجي 
 خطرهمچنين (. Makhdoum, 2013گردی است )طبيعت

ست. کم شيب ا هایدامنهفرسایش در این مناطق بسيار بيشتر از 
Yang ( 6284و همکاران)،  کم هم برای  هایشيبنيز معتقدند

تر است. اقليم سومين معيار گردشگران و هم از نظر فرسایش امن
مهم در این مطالعه شناخته شد. نقش اقليم در جذب گردشگران 

 هایتيپ (.2013et al. Day ,بسيار حياتي است ) و ریانکارناپذ
شرق حوضه مورد مطالعه به دليل قرار گرفتن در محدوده دمایي 

رب حوضه غ هایتيپباالتر از نظر اقليم تناسب کمتری نسبت به 
 پيت ، دارند.دهندميو درازنو را تشکيل  نماجهانکه مراتع اطراف 

درصد  بيشترین Cousinia-Bromus-Artemisiaگياهي 
 تهداشمختلف  هایتيپبا وضعيت ضعيف در بين را مساحت 

قط گردی دارد و فاین تيپ نيز تناسب کمي برای طبيعتاست. 
 بيش هکتار از آن دارای وضعيت خوب ارزیابي شده است. 3/2

. قرار استهکتار از این تيپ دارای وضعيت ضعيف  832از 

و  تر، کمبود منابع آبيمپرشيب، اقليم گر یهامحدودهگرفتن در 
مهم باعث کاهش تناسب این تيپ گياهي شده  هایجاذبهنداشتن 

 است.
که در این مطالعه استفاده شد  چندمعيارهروش ارزیابي 

از معيارها  یکمعيارها و وزن هر موردباالیي در  یریپذانعطاف
 یاهدگاهیدبرای مناطق مختلف و بر اساس  توانميیعني ؛ دارد

و درجات مختلفي از کرد را کم یا زیاد  رهايمتغمختلف ليست 
مطالعه از روش مبتني بر منطق این داد. در  آنهابه  را  اهميت

سابق از منطق بولين  هایروشدر  کهيدرحال ،فازی استفاده شد
استفاده شده است. الگوریتم ترکيب کردن این دو منطق بسيار با 

در زمينه اهميت معيارها  ویژهبهیکدیگر متفاوت است و این دو 
. در روش انتخاب نقاط کننديمبسيار متفاوت از یکدیگر عمل 

مشترک مبتني بر منطق بولين اگر تنها یکي از معيارها نتواند در 
 ؛آستانه مد نظر قرار گيرد کل منطقه از ارزیابي خارج خواهد شد

ق طمبتني بر این من هایروشکه این یکي از نقاط ضعف بزرگ 
بعکس در جمع بولين حتي  (.Eastman, 2000 and Jiangاست )

قرار گيرد آن منطقه  مورد توجهاگر یک معيار در دامنه آستانه 
 متفاوت کامالًاما ترکيب خطي وزن داده شده ؛ انتخاب خواهد شد

بولين است. در این رویکرد وزن کم یک معيار  یکردهایرواز این 
توسط وزن باالی معيار دیگر جبران شود که این پدیده  تواندمي

ج یدر منطق بولين، نتا .شودميتحت عنوان بده ستان شناخته 
دار برخور یشترينان بيبوده و از اطم یمترک خطر یحاصل دارا
با توجه به  يکدامکان مناطق منتخب يه در مکنیاست، اما ا

Jafari فهوم است )ن هستند، نامیبهتر شدهگرفتهدر نظر  یارهايمع

., 2011et al.)  مطالعه از تحليل سلسله مراتبي برای این در
ب ترکي دهي به معيارهای مختلف و زیرمعيارها استفاده شد.وزن

این روش با تئوری فازی و سيستم اطالعات جغرافيایي به خوبي 
 .ندکی مختلف مرتع نمایان هابخشدر را توانست تفاوت تناسب 

دیگری نيز از ترکيب تئوری فازی، تحليل سلسله مراتبي محققان 
االی آن به کارایي بو و سيستم اطالعات جغرافيایي استفاده کرده 

تحليل سلسله نيز  ،(6282و همکاران ) Zhang. اندکردهاشاره 
برای شناسایي وزن معيارها دانسته و  مؤثرمراتبي را روشي 

رای مناسب ب یهامکان ترکيب آن با تئوری فازی را در شناسایي
این مطالعه نشان داد یکي . اندکردهاهداف مختلف سودمند ارزیابي 
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ه کاستفاده از تحليل سلسله مراتبي این است  یهاتیمزدیگر از 
را محاسبه کرد و متخصصان  یهاپاسخناسازگاری  توانمي

ذف ح ،شودميکه باعث اریبي در ارزیابي را ناسازگار  یهاپاسخ
نيز بر این مزیت و برتری  ،(6288و همکاران ) Akıncıنمود. 

دهي وزن هایروشروش تحليل سلسله مراتبي نسبت به سایر 
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي تکنيکي . اندکردهاشاره 

et al Zhang ,.در ارزیابي تناسب است ) ریپذانعطافو  مؤثر

کوتاهي معيارهای با استفاده از آن در زمان  توانمي( که 2015
 متفاوتي را در ارزیابي دخالت داد.

قرار دادن ارزیابي تناسب قبل از اقدام به هر گونه  مورد توجه
عمليات اختصاص کاربری یا ایجاد یک کاربری ضروریست. 
شروع به کار یک فعاليت بدون توجه به تناسب یک منطقه 

اتع مر سرزمين شود.منجر به هدررفت منابع و تخریب  تواندمي
 دليلنيستند و در شرایطي که به يمستثننيز از این امر 

 ،شده است ترشکننده آنها سازگانبوماخير  یهايسالخشک
عرصه از اهميت بسيار زیادی  قابليتتوجه به توانایي و 

در این مطالعه  گفت حياتي است. توانمياست و  ربرخوردا
ختلف ا مرور منابع مترکيبي از معيارها انتخاب و استفاده شد که ب

گردی حاصل شده است. در این ترکيب و نظر خبرگان طبيعت
در نظر گرفتن پایداری و  با گردیتناسب طبيعت یمعيارها

قرار گرفته است. معيارهای  مورد توجهحفاظت از سرزمين 
حفاظتي هم از جنبه سالمت گردشگر و هم سالمت سرزمين از 

مطالعات ارزیابي تناسب باید برخوردارند که در  ایویژهاهميت 
ی برای گرددر نظر گرفتن گزینه طبيعت د.نقرار گير مورد توجه

به افزایش  تواندميعنوان یک معيشت جایگزین مراتع به
داشت  توجههمواره باید  اما؛ از این اراضي کمک کند یوربهره
 نهاآکه معيشت خيل زیادی از مردم به  هاعرصهاستفاده از این که 

وابسته است باید با رعایت تناسب و توجه به معيارهای حفاظتي 
 منبع درآمد خوبي برای تواندميگردی طبيعتالبته . انجام شود

 مردم محلي و راهي برای افزایش رفاه در سطح محلي باشد.
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Abstract 
     Rangelands, as one of the world's largest terrestrial ecosystems, are the source of millions of 

lives. Over the past decades in Iran, these ecosystems have been suffered from degradation and 

lack of productivity for many reasons and hence there is an urgent need to seek alternative 

livelihoods for rangeland locals and stakeholders. An alternative livelihood is community based 

tourism. Rangeland ecotourism should be in accordance with the potential of the area. In this 

study, a set of criteria was considered regarding land conservation for suitability analysis. These 

criteria were standardized, weighed and integrated using fuzzy logic based multi-criteria model. 

The results showed that attractiveness and conservation criteria, characterized with weights of 

0.444 and 0.222, were the most important criteria for suitability analysis. The results of suitability 

analysis in the rangelands of Jahan Nama Protected Area showed that Festuca-Bromus vegetation 

type, located around village of Jahan Nama, had the highest suitability. As a whole, of 15361 

hectares rangeland area, 1516.5 ha are suitable for rangeland land use. This can be attributed to 

beautiful landscapes, topographic diversity, and proximity to the Jahan Nama village as the 

service center, access road and favorable climate. The fuzzy logic based multi-criteria model, 

used in this study, showed high flexibility in weight of criteria. The criteria suggested here could 

be promising as a base for suitability analysis in other rangelands of Iran. 
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