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توانسنجی پتانسیلهای ژئو توریستی جهت توسعه پایدار گردشگری با استفاده از
مدل تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی :پارک ملی کنتال)

*2

سید اسداهلل حجازی ،1مهدی جوادی

 1گروه ژئومورفولوژی دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز ،ایران.
 2گروه ژئومورفولوژی ،دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1397/09/16 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1398/01/20 :

1

ژئوتوریسم یکی از بخشهای نوین در علوم زمین مبتنی بر شناخت ژئوفوسایتها یا چشم-اندازهای ویژه
ژئومورفولوژی است که با تاکید بر تعیین لندفرمهای ویژه و با ارزش گردشگری وارد ادبیات جغرافیایی و
گردشگری شده است .این شاخه از گردشگری با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی ،تاریخی و اکولوژیکی
پتانسیلهایی را در راستای برنامه ریزی گردشگری پایدار عرضه میکند.دراین تحقیق با به کارگیری سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISازمجموعه منابع وجاذبه های توریستی پارک ملی کنتال ،پتانسیل پهنههایمناسب
ژئوتوریستی ،که شامل محدوده کوهنوردی ،صخره نوردی ،طبیعتگردی ،پیاده روی ،ورزشهای زمستانی،
طبیعت درمانی ،تفرجگاههای یالقی ،مناظر دست نخورده ،بررسی شدهاند .سپس با تلفیق و همپوشانی الیههای
اطالعاتی در محیط ( ،)GISبا استفاده از مدل  TOPSISفازی پهنههای هریک از موارد بررسی شده تعین
گردید بر اساس مدل تاپسیس فازی که شامل کوهنوردی ،دامنه نوردی ،غارنوردی و صخرهنوردی به علت
وضعیت خاص توپوگرافی منطقه ،مناطق مناسب برای کوهنوردی و صخره نوردی در محدودهای مورد مطالعه
گستردگی زیادی دارند بر اساس تجزیه و تحلیل اطالعات در نقشهی پهنه بندی ،جذابترین مناطق محدودهای
بیشتر در شرقی و غربی منطقه قرار دارند که این مناطق دارای دارای لندفرمهای زیبای ژئومورفولوژیکی هستند.
کلید واژهها :ژئو توریسم ،تاپسیس ،پارک ملی کنتال ،سیستم اطالعات جغرافیایی
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مقدمه
امروزه پديده ي گردشگري و توريسم ،به لحاظ درآمدزايي فراوان ،بسياري از كشورهاي جهان را بر آن داشته است
كه سرمايهگذاري زيادي را به اين بخش اختصاص دهند ) (Trembly, 2006يكي از اصطالحاتي كه اخيرا در ادبيات
توريسم مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است ،ژئوتوريسم است كه در طول دو دههي گذشته مفاهيم و
بنيانهاي تازهاي را در ادبيات توريسم باز كرده است و در طول سه دههي گذشته ،ژئوتوريسم به يكي از كانونهاي
مهم مورد بحث توريسم در سطح محلي ،ملي و بينالمللي تبديل شده است ).(Dowling & Newsome, 2010

ژئوتوريسم ،يک رويكرد كلي نگر نسبت به توريسم پايدار است كه بر تمامي اموري كه سبب ارائه تجربه سفر
حقيقي مي گردند ،تأكيد ميكند .آنچه سبب تمايز ژئوتوريسم از ديگر انواع توريسم پايدار ميگردد ،تمركز ژئوتوريسم
براي حفظ ماهيت جغرافيايي مكان است .ژئوتوريسم به معرفي پديده هاي ژئومورفولوژي و زمينشناسي به گردشگران
با حفظ هويت مكاني آنها ميپردازد .ژئوتوريسم از علوم متعددي مانند ژئومورفولوژي،زمين شناسي و كليماتولوژي
بهره برده و كارشناسان علوم زمين و عالقمندان به طبيعت را براي بازديد از جاذبههاي زمين دعوت ميكند .در واژهي
ژئوتوريسم هر محلي كه به خاطر شرايط جغرافيايي ويژهي خود ،نظير محيطزيست ،پوشش گياهي ،زيباييهاي بالقوه
و ويژگيهاي فرهنگي مورد بازديد قرار گيرد ،در اين تقسيمبندي مي-گنجد ) (Robert, 2009ژئوتوريسم ،توريسم
جغرافيايي يكي از رشتههاي تخصصي اكوتوريسم است كه به معرفي پديدههاي زمينشناسي به گردشگران با حفظ
هويت مكاني آنها ميپردازد .اين شكل از گردشگري مبتني بر مسافرتهاي هدفمند توأم با برداشتهاي فرهنگي،
معنوي ،ديدار از جاذبههاي طبيعي و مطالعهي آنها و بهرهگيري و لذتجويي از پديدههاي متنوع طبيعت است ( Jiang,

 )2008حفظ محيطزيست و چشماندازهاي آن ،عدم تغيير و خودداري از دخالت انسان در بر هم زدن چهره زمين از
اهداف اصلي ژئوتوريسم است .مهمترين تأكيد ژئوتوريسم ،حفظ جاذبههاي مقصد (ازجمله ميادين نبرد ،پارکهاي
ملي ،خريد ،آداب و رسوم ،انواع غذاها ،تأسيسات اقامتي و هرآنچه باعث متمايز بودن مقصد ميگردد) براي مقيمان و
گردشگران است .ژئوتوريسم زير مجموعه توريسم پايدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگري در مقاصد است.
يعني هدايت گردشگران به نحوي كه محل مورد بازديد براي نسلهاي آينده هم همانطور باقي مانده و قابل استفاده
باشد .توسعه پايدار بر سه اصل پايداري بوم شناختي ،پايداري اجتماعي -فرهنگي و پايداري اقتصادي است .پايداري
بوم شناختي تضمين كننده آن است كه توسعه با حفظ فرايندهاي اساسي زيست محيطي ،تنوع و گونههاي زيستي
سازگار باشد .پايداري اجتماعي -فرهنگي تضمين ميكند كه توسعه با فرهنگ و ارزشهاي مردمي كه متأثر از آن
هستند ،سازگار بوده و هويت جامعه را حفظ كند و پايداري اقتصادي تضمين ميكند كه توسعه واجد كارآيي اقتصادي
بوده و منابع به ترتيبي اداره بشوند كه بتوانند پشتيبان نسلهاي آينده باشد .توسعه پايدار بر سه اصل پايداري بوم
شناختي ،پايداري اجتماعي  -فرهنگي و پايداري اقتصادي استوار است .پايداري بوم شناختي ساز گار بودن توسعه با
حفظ فرايندهاي اساسي زيست محيطي ،تنوع و گونههاي زيستي را تضمين ميكند .پايداري اجتماعي  -فرهنگي
سازگاري توسعه با فرهنگ و ارزشهاي مردمي و هويت جامعه را مورد بررسي قرار ميدهد و پايداري اقتصادي
توسعه كارآمد اقتصادي را مطالعه ميكند تا منابع براي آيندگان نيز باقي بمانند .گردشگري از عوامل اصلي توسعه
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پايدار در سطوح اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي ميباشد .دستيابي به سطح قابل قبولي از توسعۀ پايدار
اقتصادي و اجتماعي مستلزم بهرهگيري از گزينههاي گوناگون و متنوع ميباشد كه توريسم يكي از آنهاست .منافع
فراوان اين صنعت از جنبههاي گوناگون و به خصوص از بعد اقتصادي ،توريسم را به عنوان يكي از اركان اصلي
توسعه در سالهاي اخير مطرح كرده است (ايلدرمي و همكاران )1390 ،ژئوتوريسم به عنوان يكي از زير مجموعه
گردشگري پايدار محسوب ميگردد و هدف آن حفظ منابع گردشگري در مقاصد است .لذا هدف پژوهش حاضر توان
سنجي پتانسيل هاي ژئو توريستي جهت توسعه پايدار گردشگري در پارک ملي كنتال ميباشد.
پیشینه تحقیق
خسروي و همكاران ( )1392در پژوهشي تحت عنوان مكانيابي پهنه هاي اكوتوريستي شهرستان پلدختر در فصول
سال بر اساس  GISبا تأكيد بر زاويه تابش خورشيد به اين نتيجه دست يافتند كه فعاليت طبيعت گردي با  81/82درصد
سطح شهرستان پلدختر بيشترين پتانسيل مناسب فعاليت اكوتوريستي را در شهرستان دارا ميباشد .از لحاظ تغييرات
روزانه پهنههاي مناسب اكوتوريستي ،به ترتيب موقع انقالب تابستاني با  10/ 2درصد و هنگام اعتدالين با  3/3درصد،
بيشترين و كمترين نوسانات روزانه را داشته اند .بنابراين بهترين زمان براي فعاليت اكوتوريستي در شهرستان پلدختر
موقع اعتدالين ميباشد.

فرج زاده و همكاران ( )1387در تحقيقي تحت عنوان تحليل پهنههاي مناسب توسعه اكوتوريسم در استان كردستان
با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي كه نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه حدوداً  80درصد از پهنه استان داراي
پتانسيل هاي الزم براي توسعه انواع فعاليت اكوتوريستي ميباشد.

صدر موسوي و دخيلي كهنموئي در سال  1382در ارزيابي وضعيت تسهيالت پژوهشي با عنوان گردشگري استان
آذربايجان شرقي از ديد گردشگران بهويژه كندوان ،قلعه بابک و شرفخانه به اين نتيجه رسيدهاند كه توزيع زيرساختهاي
گردشگري در اغلب زمينه ها به طور مناسب توزيع نشده است (صدر موسوي و همكاران.)1382 ،
جعفري و همكاران ( )1394در مطالعهاي بعنوان بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم و ژئوتوريسم شهرستان ماهنشان
با استفاده از الگوي تحليل  SWOTو تكنيک GISكه نتايج يافته ها نشان داد كه منطقه مورد مطالعه با  10نقطه قوت و
ضريب نهايي  3.51و  8فرصت و ضريب نهايي  3.39در برابر  8نقطه ضعف و ضريب نهايي  1.65و  8تهديد با
ضريب نهايي  1.65توانمنديهاي بسيار زيادي براي توسعه اكوتوريسم و ژئوتوريسم دارد؛ ولي ضعفها و تهديدهاي
موجود مانع از بالفعل شدن اين توانمنديها گرديده است .بنابراين ميتوان گفت استراتژي نهايي توسعه اكوتوريسم و
ژئوتوريسم شهرستان ماهنشان يک استراتژي تهاجمي و مبتني بر تقويت نقاط قوت و استفاده از فرصتهاي موجود
در جهت غلبه بر ضعفها و تهديدات پيشرو در زمينه توسعه گردشگري منطقه مي باشد.

انتظاري و همكاران ( )1393بررسي پتانسيلهاي اكوتوريسم و ژئوتوريسمي منطقه نمونه گردشگري بيستون با
استفاده از تكنيک  ،SWOTيافتههاي تحقيق ،نشان دهنده آن است كه ،منطقه بيستون تواناييهاي بااليي در زمينه
اكوتوريسم و ژئوتوريسم دارد و وجود رودخانه گاماسياب و سراب بيستون و نوژيوران و همچنين چشم انداز زيباي
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منطقه مهم ترين نقاط قوت منطقه هستند ،ولي با كمبودهايي همچون عدم تبليغات ،نبود مكان هاي اقامتي و كمبود
امكانات زيربنايي و رفاهي مواجه است.

 )2008( Zhu & Hongzheبه بررسي توريسم پايدار در كشور چين پرداخته و ژئوتوريسم را جزء الينفـک نـسل
سوم صنايع معرفي ميكنند كه خود برانگيزاننده صنايع ديگري نظير حمل و نقل ،سرويسهاي تهيه غذا ،هتلها،
آژانسهاي تورگرداني خواهد بود و نقش مؤثري در توسعۀ پايدار اقتصادي خواهد داشت .كشور چين با دارا بودن 18
ژئوپارک پرچمدار توسعۀ ژئوتوريسم در دنياست.

 )2009( Brilhaبه بررسي چالشهاي توسعۀ ژئوتوريسم در ژئوپارکهاي پرتغال پرداخته و استفاده از ابزارهاي
قانوني دولتي را مهمترين راهكار حفاظت از ميراث طبيعي ميداند.
بوكينا ( )2002در تحقيقي مشابه از  GISبراي پهنهبندي پارک ملي اوگاندا جهت توسعهي ژئوتوريسم استفاده نمود.
چانگ و همكاران ( )2007از نقشههاي توپوگرافي،پوشش گياهي ،كاربري و امكانات انساني جهت امكانسنجي
جهت جذب ژئوتوريسم استفاده كردند و به شناسايي مناطق مناسب ژئوتوريسم پرداختند.

بارنجي و همكاران ( )2002براي كشور هندوستان پژوهشي با عنوان برنامهريزي اكوتوريسم براي ميدناپور غربي
انجام دادند در اين تحقيق از  GISجهت شناسايي جاذبههاي طبيعي ،فرهنگي و برنامه ريزي اكوتوريسم استفاده گرديد.
در اين مطالعه ابتدا منطقهي مورد نظر در ميدناپور غربي ،مورد مطالعه قرار گرفت و سپس اليههاي اطالعاتي مورد نياز
تهيه گرديد و در نهايت نقشه توان اكوتوريسم منطقه برمبناي تلفيق نقشههاي كاربري ارضي ،پوشش گياهي،
حاصلخيزي خاک و ويژگيهاي توصيفي اكولوژي به دست آمد.
محدوده مورد مطالعه
پارک ملي كنتال در استان آذربايجان شرقي واقع است .پارک ملي كنتال با وسعت  90هزار هكتار در شمال استان
آذربايجان شرقي و مرز بينالمللي با جمهوري ارمنستان قرار دارد .پارک ملي كنتال بخش شمال شرقي پناهگاه حيات
وحش كيامكي محسوب ميگردد كه در سال  1390به پارک ملي ارتقا يافته است.
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روش تاپسیس فازی
در اين پژوهش براي بررسي منطقه از نقطه نظر ژئوتوريسم ،چندين مرحله تحقيقات انجام گرفت در مرحلهي اول
ويژگيهاي عمومي و ژئومورفولوژيكي منطقه با استفاده از نقشههاي ژئومورفولوژي ،زمينشناسي ،توپوگرافي،
هيدرولوژي و كاربري اراضي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت .در گام بعدي مدل هاي وزني مناسب جهت ارزيابي
كمي انتخاب گرديد
بر اساس اين روش ،بهترين گزينه يا راه حل ،نزديکترين راه حل به راهحل يا گزينه ايده آل و دورترين از راهحل
غير ايده آل است
تكنيک تاپسيس فازي كه توسط چن وهوانگ براي يک مساله تصميم گيري چند معياره با  nمعيار و mگزينه ارايه
شده است روش پژوهش حاضر انتخاب شده است كه به صورت مرحله به مرحله آورده شده است.
قدم  )1تشكيل ماتريس تصميم :با توجه به  nمعيارو mگزينه وارزيا بيهمه گزينهها براي همه معيارهاي مختلف،
ماتريس تصميم به صورت زير تشكيل ميشود كه
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درصورتي كه در مساله از اعداد فازي مثلثي استفاده شود در اين صورت ) 𝑗𝑖𝑐 𝑋𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 ،𝑏𝑖𝑗 ،اگر ارزيابي گزينهها
بر مبناي معيارها ،بوسيله نظرخواهي از يک گروه داراي  kعضو انجام گيرد وارزيابي  kامين تصميم گيرنده
) 𝑘𝑗𝑖𝑐( 𝑋𝑖𝑗𝑘 = (𝑎𝑖𝑗𝑘 ،𝑏𝑖𝑗𝑘 ،باشد باتوجه به معيارهاي رتبهبندي فازي تركيبي ،گزينهها رامي توان بر اساس روابط زير
در نظر گرفت.
) 𝑘𝑗𝑖𝑎(𝑁𝐼𝑀 = 𝑗𝑖𝑎
i= 1, 2 …, m
j= 1, 2, …, n

𝑘
∑𝑘=1
𝑘𝑗𝑖𝑏

𝑘

= 𝑗𝑖𝑏

) 𝑘𝑗𝑖𝑐(𝑋𝐴𝑀 = 𝑗𝑖𝑎

قدم  )2تعين ماتريس وزن معيارها:
در اين صورت ضريب اهميت معيارهاي مختلف به صورت زير است:

] 𝑛𝑤 𝑊𝐽 = [𝑤1 , 𝑤2 , … ,

كه درصورتي كه از اعداد فازي مثلثي استفاده شود هر يک ازمولفههاي 𝑖𝑤 به صورت ) 𝑊𝑖𝑗 = (𝑤𝑗1 , 𝑤𝑗2 , 𝑤𝑗3

تعريف ميشود .در صورتي كه وزن معيارها از گروه خبرگان بدست آيد براي ميانگينگيري اعضاي گروه مي توان
ازروابط زير استفاده كرد:
) 𝑎𝑖𝑗 = 𝑀𝐼𝑁(𝑊𝑗𝑘1
𝑘
∑𝑘=1
𝑊𝑗𝑘2

𝑘

= 𝑗𝑖𝑏

) 𝑎𝑖𝑗 = 𝑀𝐴𝑋(𝑊𝑗𝑘3

138

توانسنجی پتانسیل های ژئو توریستی جهت توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس فازی سلسله مراتبی

قدم  )3بيمقياس كردن ماتريس تصميم فازي:
در اين روش،براي بيمقياس كردن مقادير ماتريس تصميم فازي ،از تغير مقياس خطي براي تبديل معيارهاي مختلف
به مقياس قابل استفاده ميشود .در اين صورت با توجه به اينكه 𝑗𝑖𝑋 فازي هستند مسلما 𝑗𝑖𝑟 نيز فازي خواهند بود .اگر
اعداد فازي به صورت مثلثي باشند درايههاي ماتريس تصميم براي معيارهاي مثبت ومنفي به صورت زير به دست
ميآيند.
𝑐

𝑎

𝑏

𝑗𝑖𝑐 𝑐𝑗∗ = max

) ∗𝑗𝑖𝑐 𝑟𝑖𝑗 = ( 𝑐𝑖𝑗∗ , 𝑐𝑖𝑗∗ ,

𝑗𝑖𝑎 𝑎𝑗− = min

) 𝑎 𝑟𝑖𝑗 = ( 𝑐 , 𝑏 ,

𝑗
𝑎𝑗−

𝑗
𝑎𝑗−

𝑗
𝑎𝑗−

𝑗𝑖

𝑗𝑖

𝑗𝑖

قدم  )4تعين ماتريس تصميم فازي وزندار:
با توجه به وزن معيارهاي مختلف ،ماتريس تصميم فازي وزن داراز ضرب كردن ضريب اهميت مربوط به هرمعيار
در ماتريس بيمقياس شده فازي به صورت زير به دست ميآيد.

𝑗𝑤 ∗ 𝑗𝑖𝑟 = 𝑗𝑖𝑣

كه در اين رابطه 𝑗𝑤 بيان كنندهي اهميت معيار 𝑗𝑐 ميباشد.
بنا براين ماتريس تصميم فازي وزن دار به صورت زير خواهد بود:

𝑛𝑣11 ⋯ 𝑣1𝑗 ⋯ 𝑣1
⋮
⋮
⋮
𝑛𝑖𝑣 ⋯ 𝑗𝑖𝑣 ⋯ 𝑣 = 𝑣𝑖1
⋮
⋮
⋮
𝑣
⋯
𝑣
⋯
𝑣
[ 𝑚1
𝑗𝑚
] 𝑛𝑚

اگراعداد فازي به صورت مثلثي باشد براي معيارهاي با جنبه مثبت ومنفي به ترتيب داريم:
𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑎

) 𝑣𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 ∗ 𝑤𝑗 = ( 𝑐 ∗ , 𝑐 ∗ , 𝑐 ∗ ) * (𝑤𝑗1 , 𝑤𝑗2 , 𝑤𝑗3
𝑗

) * (𝑤𝑗1 , 𝑤𝑗2 , 𝑤𝑗3

𝑗

𝑗

𝑎𝑗− 𝑎𝑗− 𝑎𝑗−
) , ,
𝑗𝑖𝑎 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑐

( = 𝑗𝑤 ∗ 𝑗𝑖𝑟 = 𝑗𝑖𝑣

قدم )5يا فتن گزينه ايده آل فازي وگزينه ضد ايده آل فازي:

) ∗𝑛𝑣 𝐴+ = (𝑣1∗ , 𝑣2∗ , … … … ,
) 𝐴− = (𝑣1− , 𝑣2− , … … … , 𝑣𝑛−

چن براي محاسبه مقدار گزينه ايده آل فازي ومقدار گزينه ضد ايده آل فازي مقادير ثابت زير را ارايه كرد:
)𝐴+ = (1, 1, 1
)𝐴− = (0, 0, 0

قدم  )6محاسبه فاصله از گزينه ايده آل وضد ايده آل فازي:
در اين مرحله فاصله هر گزينه از ايده آل وضد ايده آل فازي بدست ميآيد:
i=1, 2, … , m

) ∗𝑗𝑣 𝑆𝑖∗ = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑣𝑖𝑗 ,
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) 𝑆𝑖∗ = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗−

j=1, 2, … , n

اگر اعداد فازي به صورت مثلثي باشد فاصله دو عدد مثلثي به صورت زير بدست ميآيد:
1
] 𝑑(𝑀1 , 𝑀2 ) = √( ) [(𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 + (𝑐1 − 𝑐2 )2
3

قدم  )7محاسبه شاخص شباهتها:

𝑆𝑖−
∗
𝑆𝑖 + 𝑆𝑖−

i=1, 2, …, m

= 𝑖𝐶𝐶

قدم  )8رتبهبندي گزينهها:
در اين مرحله با توجه به مقدار شاخص شباهت ،گزينهها رتبهبندي مي-شوند به طوري كه گزينههايي كه شاخص
شبا هت بيشتري دارند رتبه باالتري به دست ميآورند
.
جدول  1ماتریس مقایسۀ زوجی معیارها
محدوده

محدوده

صخره

طبیعت

نوردی

گردی

1

2

3

4

0/5

1

2

3

4

0/33

0/5

1

2

3

4

0/25

0/33

0/5

1

2

3

معیارهای

محدوده

ژئوتوریستی

کوهنوردی

محدوده
كوهنوردي
محدوده صخره
نوردي
محدوده طبيعت
گردي
محدوده پياده
روي

محدوده
پیادهروی

محدوده

محدوده

محدوده

مناظر

ورزشهای

طبیعت

تفرجگاههای

دست

زمستانی

درمانی

ییالقی

نخورده

5

6

7

8

5

6

7

5

6

4

5

محدوده
ورزشهاي

0/2

0/25

0/33

0/5

1

2

3

4

زمستاني
محدوده طبيعت
درماني

0/16

0/2

0/25

0/33

0/5

1

2

3

محدوده
تفرجگاههاي

0/14

0/16

0/2

0/25

0/33

0/5

1

2

ييالقي
مناظر دست
نخورده

0/125

0/14

0/16

0/2

0/25

0/33

0/5

1
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جدول  2محاسبۀ وزن نهایی
معیارهای

محدوده

ژئوتوریستی

کوهنوردی

محدوده كوهنوردي
محدوده صخره
نوردي
محدوده طبيعت
گردي
محدوده پياده روي
محدوده ورزش هاي
زمستاني
محدوده طبيعت
درماني
محدوده
تفرجگاههاييالقي
مناظر دست
نخوردشه

محدوده

محدوده

صخره

طبیعت

نوردی

گردی

محدوده
محدوده

ورزش-

پیادهروی

های
زمستانی

محدوده
طبیعت

محدوده تفرجگاههای

درمانی

ییالقی

مناظر
دست
نخورده

0/5

0/42

0/32

0/5

0/21

0/5

0/42

0/21

0/7

0/21

0/26

0/7

0/1

0/8

0/21

0/8

0/2

0/1

0/13

0/2

0/02

0/3

0/1

0/13

0/9

0/02

0/06

0/9

0/05

0/5

0/02

0/5

0/7

0/05

0/7

0/1

0/8

0/1

0/05

0/3

0/6

0/04

0/2

0/02

0/3

0/2

0/04

0/5

0/5

0/03

0/9

0/05

0/5

0/5

0/03

0/1

0/4

0/03

0/8

0/3

0/2

0/13

0/2

0/02

جدول  3مقادیر زبانی و عدد فازی مثلثی متناظر با وزن آنها
مقدار زبانی

عدد فازی مثلثی متناظر با متغیر وزن

بسيار كم

)(0،0 ،0/2

كم

()0،0/2، 0/4

متوسط

()0/0،3/5، 0/7

زياد

()0/0،6/8، 1

بسيار زياد

()0/1،8، 1

یافتههای پژوهش
ابتدا اليههاي اطالعاتي معيارها وارد محيط  GISشدند سپس معيارها نرمال سازي يا بيمقياس شدند ،نرمال سازي
يعني حذف واحدهاي اندازه گيري توابع معيارها به گونهاي كه تمام معيارها بدون بعد باشند .توسط نرمالسازي ساده
ارزش نرماليزه تعيين ميشود يعني تقسيم ارزش تابع معيارها به ارزش ماكزيم آن .بعد از بي مقياس كردن اليه ها ،
وزن بدست آمده از مدل تاپسيس؛ اليههاي بيمقياس شده از طريق دستور  raster calculatorضرب شده و اليه وزن
دار براي هركدام از معيارها بدست آمده كه در شكل 2نشان داده شده است.
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منابع ژئوتوريستي منطقه بر اساس مدل تاپسيس فازي كوهنوردي ،دامنه نوردي ،غارنوردي و صخره نوردي به
علت وضعيت خاص توپوگرافي منطقه ،مناطق مناسب براي كوهنوردي و صخره نوردي در محدوده اي مورد مطالعه
گستردگي زيادي دارند كه اين مناطق داراي ارتفاع بيش از  1750متر و شيب آنها بين  15تا  65درصد ميباشد و
همچنين مناطقي داراي غارهاي بكر در كنار جاذبههاي طبيعي ،شامل پهنههاي مناسب براي توسعهي كوهنوري و
غارنوردي هستند.
موقعيت كوهستاني ،تنوع آب و هوا ،باال بودن مقدار نزوالت جوي و ديگر خصوصيات طبيعي باعث شده كه پارک
ملي كنتال داراي پتانسيل بااليي براي توسعهي فعاليتهاي ژئوتوريسم باشد .به دليل وجود بارش برف زياد و سوي
شيب مناسب منطقهاي مورد نظر داراي پتانسيل خوبي براي ورزش زمستاني است .همچنين بهدليل ژئومورفولوژي
خاص ناحيه و تنوع در اشكال و لندفرمها ،يكي از بكرترين مناطق براي عالقه مندان به حوضه ي طبيعت گردي است.
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شکل  2نقشه پتانسیل های ژئوتوریستی منطقه ی مورد مطالعه (منبع نگارنده)1398 :

پس از همپوشاني اليه هاي اطالعاتي به وسيلهي نرمافزار  ArcGIS10.3.1نقشهي پتانسيل سنجي توسعهي
ژئوتوريسم در منطقهي مورد مطالعه تهيه گرديد .بر اساس تجزيه و تحليل اطالعات در نقشهي پهنه بندي ،جذاب ترين
مناطق محدودهاي بيشتر در شرقي و غربي منطقه قرار دارند كه اين مناطق داراي داراي لندفرمهاي زيباي
ژئومورفولوژيكي هستند .به سبب داشتن ارتفاع مناسب اين مناطق داراي شرايط مناسب اقليمي و داراي عوارض و
پديده هاي زيباي ژئومورفولوژيكي ميباشند
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شکل 3نتایج حاصل از همپوشانی الیه های اطالعاتی در مدل تاپسیس فازی و نقشه پتانسیل
توان ژئوتوریسم پارک ملی کنتال (منبع :نگارنده )1398

نتیجهگیری
اساس نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل مشخص گرديد كه دادهها و يافتههاي تحقيق توسط مدل تاپسيس فازي
پهنههايي كه تحت عنوان مناطقي با جاذبه ي باالي ژئوتوريسمي مشخص شدند تا حد زيادي با هم انطباق دارند و
پهنههاي مورد نظر تا حد بسيار بااليي در برگيرندهي عرصه هاي طبيعي و جذاب محدودهي مورد مطالعه هستند .در
اين مطالعه بر اساس نتايج به دست آمده از تحليل دادهها در مدل تاپسيس فازي اگرچه مناطقي در مركز منطقهي حفاظت
شده و در دامنهي شرقي و غربي پارک ملي كنتال به عنوان ممتازترين مناطق مشخص گرديد ولي چون عوامل بهره-
برداري نيز دخالت داده شد اين مناطق به دليل داشتن شرايط نامناسب از نظر امكانات رفاهي ،شرايط خدمات رساني،
تأسيسات زيربنايي و نزديكي به مراكز اقامتي نسبت به مناطق ديگردر اولويتهاي پايين تري جهت بازديد گردشگران
قرار گرفتند در اين پژوهش از تكنيک پيشرفته  GISجهت تهيه و پردازش اليههاي اطالعاتي و شناسايي مناطق بهينه
در منطقهي حفاظت شده جهت توسعهي فعاليتهاي ژئوتوريستي استفاده شد .ليكن مكان مورد نظر در مقايسه با
مكانهاي ديگر داراي جذابيت بيشتري بوده و ازنظر دارا بودن جاذبه هاي ژئوتوريسمي داراي شرايط مطلوبتري نسبت
به مناطق ديگر محدودهي مورد مطالعه ميباشند .پس اگر قرار است سرمايهگذاري در زمينهي ژئوتوريسم در منطقه انجام
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گيرد مناطق مذكور داراي اولويت بيشتري ميباشند بنابراين ،ميتوان گفت كه نتايج حاصل از پژوهش حاضر كه به
صورت نتايج حاصل از تحليل چندمعياري ،با استفاده محوري از روش ( )TOPSISمنعكس شده است ،نشانگر
توامنديهاي اين فنون و ابزارها در نقش آفريني به عنوان سيستم پشتيبان تصميمگيري ( ،)DSSبراي انتخاب گزينه
هاي مناسب است .با اين حال نبايد از نظر دور داشت كه فنون مذكور و نرمافزارهاي  ،GISرا بايد در حد ابزار كار
در نظر گرفت .هر چه قدر قدرت كارشناسي پژوهشگران قويتر باشد به همان نسبت انتظار ميرود كه استفاده از اين
فنون و ابزار با نتايج مثبت و برجستهتري همراه باشد .تجزيه و تحليلهاي تجربي در منطقهي مطالعه شده نشان ميدهد
كه اگر ژئوتوريسم ميخواهد به پايداري برسد و نقش مثبتي در زندگي مردم منطقه ايفا كند ،نيازمند بازنگري و ارائه
ي سياست هاي مناسب در راستاي رفع محدوديتها و استفاده از مزيت-هاي نسبي موجود است.
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Abstract:
Geotourism is one of the new sections in the geosciences based on the recognition of
geophysicals or special geomorphological perspectives which has been introduced into the
geographical and tourism literature with an emphasis on the designation of special and
valuable tourism landforms. Combining cultural, historical and ecological heritage, this
branch of tourism offers potentials for sustainable tourism planning. In this research, using the
Geographic Information System (GIS) from the tourist resources and attractions of the
National Park of Canalet, Potential- Suitable geotourism areas, including hiking, rock
climbing, nature hiking, hiking, winter sports, nature therapies, beach resorts, intact
landscapes, have been investigated. Afterwards, overlapping and overlapping information
layers in the environment (GIS), TOP The fuzzy zones of each case were determined based on
model t Fuzzy epsis, which includes mountaineering, climbing, climbing, and rock climbing
due to the specific topography of the area, areas suitable for mountaineering and rock
climbing have a wide range of study areas based on the analysis of information in the zoning
map, the most attractive There are more areas in the east and west of the region with beautiful
geomorphological landforms.
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