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 - 1دانشکده فنی و مهندسی ،واحد تهران شمال  ،دانشگاه آزاد اسالمی
2و -3واحد علوم و تحقيقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ دریافت88/11/11 :

تاریخ پذیرش88/12/22 :

چكيده
منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت  2222هکتار در شمال شرقی شهرستان دزفول واقع شده است .ایـن منطقـه جـجن جنگـ
های طبيعی و مناطق گردشگری در شهرستان دزفول می باشد .این منطقه از جمله عرصه هایی است كه واجد پتانسي هـای
مناسب جهت توسعه كاربری گردشگری است .توریسم یکی از بجرگترین و سریعترین صـنایع در حـال رشـد جهـان اسـت .در
توسعه سریع صنعت توریسم ،سریع ترین رشد در بخش اكوتوریسم بوده كه بين  2/2تا  2درصد سریع تر از سایر بخـش هـای
توریسم توسعه یافته است .صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های توسعه مدارانـه خـود نقـش مهمـی در اقتصـاد
كشورهای جهان ایفا می نماید .رشد این صنعت در هر كشور نيازمند استراتژی مناسب و برنامه مدیریتی مـثرر اسـت .ارزیـابی
توان اكولوژیکی مناطق در راستای كاربری توریسم به عنوان ابجاری برای حصول به ایـن هـدش شـناخته شـده اسـت .در ایـن
راستا و با توجه به ویژگی اكولوژیکی منطقه بوالحسن ارزیابی منطقه مورد مطالعه با استفاده از وزن دهی به معيارها بـا فرآینـد
تحلي سلسله مراتبی در محيط نرم افجار  Expert Choiceبه انجام رسيد .در این تحقيق با كمك تحلي سلسـله مراتبـی و
سامانه اطالعات جغرافيایی ارزشيابی معيارها صورت گرفته و با استفاده از این روش و انتقال داده ها وضعيت توان اكولـوژیکی
را برروی نقشه نشان داده شده است .نتایج این مطالعه نشان می دهد كـه در حـدود  %21/18معـادل 1114هکتـار از منطقـه
دارای توان بسيار مطلوب برای توریسم گسترده %18/21 ،معادل 1232هکتـار از منطقـه دارای تـوان مطلـوب و %2/2معـادل
81هکتار دارای توان نامطلوب و %32/82معادل 1881هکتار از منطقه دارای توان بسيار مطلوب برای توریسم متمركـج%12/6،
معادل 882هکتار از منطقه دارای توان مطلوب و %21/61معادل 2422هکتار دارای توان نامطلوب است.
واژه هاي كليدي :توان اكولوژیکی ،كاربری گردشگری ،سامانه اطالعات جغرافيایی ،فرآینـد تحليـ سلسـله مراتبـی ،منطقـه
جنگلی بوالحسن .
مسئول مکاتبهsajozi@yahoo.com :
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مقدمه
انجمن بين المللی اكوتوریسم سفر مسئوالنه به مناطق طبيعی به منظور حفاظت از منـابع طبيعـی و ایجـاد رفـاه بـرای مـردم
محلی آن مناطق را اكوتوریسم می داند .اكوتوریسم از حيات و حش و منابع طبيعی استفاده غير مصرفی بـه عمـ مـی آورد و
غير مستقيم به حفاظت از منطقه و بهبود وضع اقتصادی مردم محلی كمك می كند .اكوتوریسم یك رهيافت مدیریت یافته به
كشور یا منطقه مورد نظر ارائه می دهد كه برای حفاظت از مناطق ،مشاركت ساكنين بومی ،بازاریابی مناسب اماكن و  ...بسيج
می شوند .بنابر گجارش انجمن اكوتوریسم  32درصد تمامی توریست ها امروزه اكوتوریست هستند .بدین ترتيـب اكوتوریسـتها
موجب درآمد ساالنه ای معادل  122ميليارد دالر در سالهای اخير بوده اند ( . )WTO,2005اگرچه گردشـگری راهـی بـرای
توسعه با ميجان نسبتاً اندک اررات منفی زیست محيطی و بستری برای توسعه اجتماعی/اقتصادی است ،اما نباید محيط را تنهـا
ابــجاری بــرای توســعه اقتصــادی تلقــی كــرد ،بلکــه بایــد در ایــن راســتا بــه تمــامی عوامــ فيجیکــی و فرهنگــی توجــه
كرد(" .) Gulinck,2000كيائو ليفانگ "( )2228در مطالعه ای ،منطقه ای تحت عنوان فينگ كوان از توابـع شـهر زینيانـگ
چين ،مدل مناسبی برای توسعه توریسم در مناطق حومه شهری كه بـال اسـتفاده هسـتند ارائـه داد .در ایـن تحقيـق از مـدل
 AHPاستفاده كرد ،كه در سطح اول هدش پروژه كه شام ایجاد گسترش گردشگری در منطقه فينگ كوان شـهر زینيانـگ و
در سطح دوم  1معيار كه شام اهميت اكولوژیکی ،اهميت اقتصادی ،اهميت چشم انداز ،اهميت اجتماعی بـود .در نهایـت بـه
این نتيجه رسيدند كه منطقه با مقيـا  84درصـد بـرای توسـعه توریسـم مناسـب اسـت (". (Qiao Lifan ,2008آمينـو
مانسير" ( ) 2222در مقاله ای تحت عنوان :سيستم اطالعات جغرافيایی و تججیه و تحليـ چنـد معيـاره بـرای برنامـه ریـجی
مناسب توریسم  ،از روش  AHPو  MCDMو  MCAو سيسـتم اطالعـات جغرافيـایی (  )GISاسـتفاده كـرده اسـت .در
منطقه جوهور رمسر در مالجی را مورد بررسی قرارداده اند .در این مقاله ارزش و تنوع زیستی تاالبی را برای حفاظـت و توسـعه
بررسی كرده است .معيارهای بررسی شده شام  :كال سنی درخت ،فص برداشت ،ميجان گياهان در معرض خطر ،مجـاورت
زیستگاه در استفاده از سرزمين طبيعی /پوشش گيـاهی ،منـاطق زیسـتگاه و كيفيـت آب اسـت (.)Aminu Mansir,2007
"پریسا فوالدوند" ( )1382در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان تدوین اولویـت بنـدی معيارهـای ارزیـابی اكوتوریسـم
اشترانکوه لرستان به روش  AHPبه بررسی توان اكولوژیکی این منطقه با كمـك  AHPو GISپرداختـه اسـت (فوالدونـد،
".)1382كيا" (  )1386در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان ارزیابی توان اكولوژیك منطقه سردشت دزفول بـا تاكيـد
بر جاذبه های اكوتوریسمی ،به تحقيق در این زمينه پرداخته اسـت .بـرای ت عيـين واحـد هـای زیسـت محيطـی ،ابتـدا منـابع
شناسایی و سپس با استفاده از فن ابجارGISنقشـه هـای شـک زمـين ،توپولـوژی خـاک ،پوشـش گيـاهی ،زمـين شناسـی،
ژئومورفولوژی ،اقليم و ...تهيه و ارزیابی توان با تکيه بر مبانی اكوتوریسم صورت گرفته است .در نهایت به این نتيجه رسيد كـه
منطقه برای تفرج متمركج توان باالیی ندارد و حدود  %42منطقه نامناسب برای توریسم متمركج است و%14درصد برای تفـرج
گسترده بود(كيا" .)1386،عبدللهی"( )1388در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان ارزیابی توان محيط زیسـتی منطقـه
زرا شهرستان ایذه به منظور كاربری تفرج متمركج به ارزیابی توان محيط زیستی ایـن منطقـه بـا بـا كمـك  AHPوGIS
پرداخته است(عبدالهی.)1388 ،
ایران كشوری است كه قابليت جذب گردشگر را دارد .با برخورداری از تمدن كهن و آرار تاریخی فراوان و جاذبه های فرهنگی
و اقليمی به تصدیق یونسکو در ردیف دهم جهان قرار دارد و از نظر تنوع و غنای اكوسيستمی ججن پنچ كشور دنياست.
طبيعت چهار فص ایران ،دریا ،كویر ،چشمه های آبگرم  ،حيات وحش متنوع و انحصاری در كنار آرار تمدن چند هجار ساله
ایرانی می تواند تمام خواسته های گردشگران را در این كشور آسيایی برآورده سازد(عبدالهی .)1388 ،انوع تفرج معمول در
ایران و یا جهان از نظر ميجان توسعه مورد نظر برای اجرای تفرج در محيط زیست /سرزمين باز به دو دسته گروه بندی می
گردند :تفرج متمركج ،شام آن دسته از تفرج هاست كه نياز به توسعه دارند مانند شنا ،اسکی ،خورگشت ،اردو زدن ،دوچرخه
رانی ،و بازدید آرار فرهنگی و تفرج گسترده ،شام آن دسته از تفرجهاست كه نياز به توسعه ندارند ،مانند كوه نوردی و شکار،
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یا به توسعه اندک نياز دارند ،مانند ماهيگيری ،صحرا گردشی ،اسب سواری و تماشای جانوران در طبيعت .ارزیابی توان
اكولوژیك فرآیندی است كه تالش دارد از طریق تنظيم رابطه انسان با طبيعت توسعه ای در خور و هماهنگ با طبيعت را
فراهم سازد (صادقی دهکردی وهمکاران . )1382 ،ارزیابی توان اكولوژیکی سرزمين به عنوان هسته مطالعات محيط زیست
محيطی به شمار می رود .از این رو پيش از توسعه ،تعيين توان اكولوژیکی سرزمين برای كاربری های مختلف ضروری است
(مخدوم . )1382،ارزیابی توان اكولوژیك به عنوان پایه ای برای تصميم گيری و برنامه ریجی از سرزمين بکار گرفته می شود.
ارزیابی توان اكولوژیك منطقه بوالحسن دزفول برای كاربری توریسم گامی اساسی برای دستيابی به توسعه پایدار در این
منطقه به شمار می رود .منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت  2222هکتار ،ازجاذبه های گردشگری شمال شرقی شهرستان
دزفول و در فاصله  22كيلومتری این شهرستان در استان خوزستان در طول های جغرافيایی َ  32 ْ 33و َ 32ْ 12و بين
عرض های جغرافيایی َ 18ْ 12و َ  18 ْ 22واقع گردیده است .در عرصه تحت بررسی یك آبادی به نام بوالحسن و تعداد1
واحد عشایری به نام های چشمه مورت ،آب جازک ،چشمه كره ،گماد پانساربنه ها وجود دارد .با توجه به آمار موجود جمعيت
این عرصه  811نفر می باشد .ازجاذبه های فرهنگی ،تاریخی و گردشگری منطقه وجود ارتفاعات كوه هفت تنان كه داستان
اصحاب كهف را به آن نسبت می دهند زمينه ساز بازدید گروههای گردشگر از منطقه است و همين طور وضعيت صخره ها و
كوه هفت تنان توجه سياحان ،ورزشکارن و اكوتوریست ها را به خود جلب كرده است  .محدودة طرح در زیر حوزه آبخيج
رودخانه سردشت بوده و سرچشمه و قسمتی از این رودخانه در این زیر حوزه قرار دارد .نوع اقليم منطقه مربوط به جنگ
های خشك بوده و حداق درجه حرارت  18/11درجه و متوسط درجه حرارت  23درجه و حداكثر درجه حرارت  18/2می
باشد متوسط بارندگی منطقه  121ميليمتر بوده و نوع خاک لومی است .تيپ های جنگلی منطقه مورد مطالعه عمدتاً شام
تيپ بادام به مساحت  1682 /66و تيپ بلوط -بادام به مساحت  3412/31هکتار می باشد .گونه های درختی موجود در
عرصه شام ) Quercus Branthiبلوط)( Pistacia Mutica ،بنه)( Pistacia Khinjuk ،كلخنگ)Zizphus ،
( spinachritiكنار) و گونه های درختچه ای موجود شام ( Amygdalus scopariaبادامك)( Ficus sp. ،انجير)،
( Crataegus sp.زالجالك) و( Ziziphus nummaloriaرمليك) می باشد  .توزیع تيپ در ك منطقه مورد مطالعه
شام تيپ بادام 24/1درصد و تيپ بلوط – بادام 68/4درصد می باشد .عمده درختان منطقه بادام و بلوط می
باشند(آخوندعلی وهمکاران . )1382،در شک ( )1موقعيت منطقه در كشور نشان داده شده است .

شک  -1موقعيت منطقه بوالحسن
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مواد و روش ها
تهيه نقشه هاي منابع اكولوژيك با استعانت از سامانه اطالعات جغرافيايي  :برای تهيه نقشه های الزم ابتدا كار
شناسایی ،تهيه و توليد منابع پایدار و ناپایدار انجام و معيارها و متغير های مورد نظر برای ارزیابی منطقه جنگلی بوالحسن
مشخص شد  .با توجه به ماهيت و فرآیند وقت گير توليد نقشه ها و توان سنجی به منظور دسترسی و تأمين برخی داده ها به
شک جداول و نقشه های پشتيبان از اطالعات موجود دستگاه هایی چون سازمان حفاظت محيط زیست ،اداره منابع طبيعی
استان خوزستان و وزارت جهاد كشاورزی بهره گيری شد و نقشه های رقومی مانند تيپ بندی پوشش گياهی ،زمين شناسی،
بافت وساختمان خاک ،كاربری اراضی ،ارتفاع از سطح دریا ،شيب ،جهت های جغرافيایی و ...توليد شد .در ادامه نقشه های
توليد شده در سامانه رایانه ای و برنامه نرم افجاری اتوكد رقومی شده و با غالب برداری به محيط سامانه اطالعات جغرافيایی و
نرم افجار  Arc GIS 9.2منتق شد .در این نرم افجار روابط توپولوژیك برای هر الیه نقشه تهيه و یك پایگاه اطالعات
جغرافيایی طرح ریجی گردید و تمامی نقشه های منابع پایه منطقه به شک هم مقيا تهيه شد .مقيا مورد استفاده در این
تحقيق  1:22222انتخاب گردید .به منظور تحلي ارزیابی چند معياره از غالب رستری استفاده شد و برای كليه نقشه ها
سامانه مختصات یکسان  UTMپيش بينی شد.
فرآيند تحليل سلسله مراتبي : AHPابتدا معيارهای اوليه به منجله پيش آزمـون از طریـق بررسـی منـابع پایـه و تحليـ
مطالعات گذشته نگر جمع آوری گردیدند .به منظور تعيين معيارها فهرست جمع آوری شده به صورت پرسشـنامه تهيـه شـده
وبرای تأیيد درستی آنها این پرسشنامه در اختيار گروهی از نخبگان در رشته های مرتبط با محيط زیست ،جنگلداری و ...قـرار
گرفت .گروه پرسششونده  61نفر از ميان اساتيد دانشگاه و كارشناسان انتخاب گردید .تعداد پرسشنامه ها و اعضـای دلفـی از
رابطه ( )1محاسبه گردید .مقدار  z=%42از جدول و  eميجان خطاست كه  2/1در نظر گرفته شده است.
n= z2/e 2 4
رابطه(:)1
این معيارها برای گروه خبرگان( دلفی) در دوپرسشنامه فيجیکو شيميایی و بيولوژیکی فرستاده شد تا موافقت و مخالفـت خـود
را با معيار پيشنهادی اعالم كنند و در صورت معرفی معيار جدید آن را بيان نمایند  .معيار هایی كه بـيش از  %22رأی موافـق
را كسب كردند كه به مثابه معيارهای قاب قبول شناخته شدند .در این پژوهش از مجموع  32معيار تعيين شده  12معيـار بـه
عنوان معيار قطعی انتخاب گردیدند .در این راستا با تشکي ساختار سلسله مراتبی و تعيـين معيارهـا و زیرمعيارهـا مهمتـرین
فاكتورها در دو محيط بيولوژیکی و فيجیکو شيميایی تعيين گردید.
تشكيل ساختار سلسله مراتبي :در این مرحله در گام نخست ساختار سلسله مراتبـی بـا هـدش ارزیـابی تـوان اكولـوژیکی
منطقه بوالحسن به منظور استقرار كاربری گردشگری تشکي گردید .در این ساختار محيط بيولـوژیکی و فيجیکوشـيميایی بـه
عنوان معيارهای اصلی در سطح دوم ساختار سلسله مراتبی انتخاب شدند .در سطح سوم نيج زیر معيارهای هر دو محـيط و در
سطح آخر نيج فاكتورهای زیر معيارهای انتخاب شده قرار گرفتند .در گام دوم ،ساختار فرآیند سلسله مراتبی با هـدش ارزیـابی
توان اكولوژیکی در گام اول تشکي گردید .دو محيط بيولوژیکی و فيجیکوشيميایی بـه عنـوان معيارهـای اصـلی تعيـين تـوان
اكولوژیکی منطقه بوالحسن انتخاب شد .سپس زیر معيارهای ساختار سلسله مراتبی در محـيط فيجیکـو شـيميایی بـه عوامـ
اقليمی ،سازند زمين شناسی ،خاكشناسی ،فيجیوگرافی ،منابع آبی و محيط بيولوژیکی به تعداد گونـه گيـاهی و تـراكم پوشـش
گياهی طبقه بندی گردیده و نسبت به معيارهای اصلی با یکدیگر مقایسه زوجی شدند  .در محيط فيجیکوشيميایی پارامترهـای
اقليمی شام ساعات آفتابی ،حداكثر مطلق درجه حرارت ،روزهای یخبندان ،متوسط درجه حرارت ساليانه ،طول فص خشك
( دوره خشکی) ،پارامترهای خاكشناسی شام بافت خاک و ساختمان خـاک و عوامـ فيجیـو گرافـی شـام شـيب ،جهـت
جغرافيایی و ارتفاع از سطح دریا وزن دهی شده و با یکدیگر مقایسه زوجی گردیدند .
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وزن دهي :برای اولویت بندی بين معيارهای مختلف به معيارهای منتخب وزن داده شد تا درجه اهميت هر فاكتور یـا معيـار
در تعيين توان با ظرفيت برد منطقه قاب محاسبه باشد .وزن دهی در این بخش نسبی است و برای اولویت دهـی بـه معيارهـا
می باشد .وزن دهی معيارها و گجینه ها به روش مقایسه زوجی صورت گرفت .سيستم نمره دهی در این روش بر اسا طيـف
4تایی ساعتی صورت می گيرد .درجدول1روند ترجيحات سيستم نمره دهـی نشـان داده شـده اسـت .وزن هـر فـاكتور نشـان
دهنده اهميت و ارزش آن نسبت به فاكتورهای دیگر است .بنابراین ،انتخاب آگاهانه و صـحيح وزنهـا كمـك بجرگـی در جهـت
تعيين هدش مورد نظر می نماید .به منظور ارزیابی و مقایسه عناصـر موجـود در یـك سـطح معـين در رابطـه بـا عنصـر و یـا
عناصری از رده بالفاصله باالتر از مقایسات زوجی استفاده شد .با به كارگيری مقایسات زوجی ارر تداخلی متغيرها و شاخصهـا
بر روی یکدیگر كه ممکن است بيشتر از مجموع اررات انفرادی آنها باشد سنجيده و ارزشيابی شد .در مرحلـه بعـد مـاتریس
ارجحيت هر سطح نسبت به سطح باالیی تعيين شده و عدد دهی گردید .به این ترتيب كه پارامترهـای هـر سـطح در سـطر و
ستون ابتدایی ماتریس قرار گرفتهاند سپس كليه پارامترها نسبت به هر یك از پارامترهـا در سـطح بـاالتر بـا یکـدیگر مقایسـه
زوجی شدند در این روش اگر اهميت شاخصهای موجود در سطر بيشتر از شاخصهای واقع در ستون باشد ميجان اهميـت بـا
اعداد كسری نشان داده میشود .در مرحله بعد با استفاده از نـرمافـجار  (EC) Expert choiceوزن هـر یـك از شـاخصهـا
نسبت به شاخصهای سطح باالتر (وزن نسبی) به روش بردار ویژه محاسبه گردیـده و بـا تلفيـق وزن نسـبی ،وزن نهـایی هـر
گجینه مشخص شد .در نهایت یك بردار ارجحيت كلی بدست آمد كه ارر و اهميت پایينترین عناصر را نشان میدهد .گجینهای
كه وزن بيشتری را كسب نموده ،دارای درجه اهميت بيشتری نسبت به سایر گجینـههـا محسـوب مـیشـود .بـه هنگـام تهيـه
ماتریس های  AHPميجان ناسازگاری كمتر از  2/1پيش بينی شد.
جدول  -1سيستم نمره دهی در فرایند سلسله مراتبی
كامال مرجح

Extremely preferred

9

ترجيح خيلی قوی

Verystrongly preferred

7

ترجيح قوی

Strongly preferred

5

كمی مرجح

Moderately preferred

3

ترجيح یکسان

Equally preferred

1

ترجيحات بين فواص

2,4 ,6,8

بهره گيري از سامانه اطالعات جغرافيايي و نرم افزاار : Arc GISپـس از رقـومی شـدن و ورود بـه سـامانه اطالعـات
جغرافيایی ،ادغام الیه ها با استفاده از روش رویهم گذاری انجام شد .برای انجام رویهم گذاری وزنی پس از ایجـاد نقشـه هـای
اوليه و كمی كردن آنها براسا مدل كمی ،فرمت نقشه ها از برداری (وكتوری) به رسـتری یـا سـلولی تغييـر داده شـد و بـه
صورت شبکه ای از سلول ها كه دارای ارزشی معادل خصوصيات توصيفی می باشند با عم رقومی سازی به سـاختار وكتـوری
تبدی گردیدند .برای انجام رویهم گذاری وزنی در نرم افجار Arc GISبراسا دسـتور ذیـ بـه انجـام رسـيد Spatial :
 .analyst tools > overlay > weighted overlayجهت تعيين وزنهای معيار (تأريرگذاری الیه هـا نسـبت بـه هـم) و
همچنين تعيين ميجان اهميت طبقات هر الیه اطالعاتی (وزن درون الیه ای ) از نرم افـجار  Expert Choiceاسـتفاده شـد.
پس از تعيين وزنها  Attribute tableبه كليه الیه ها فيلدی به نام  weightافجوده شد و وزن هر طبقه از الیه اطالعـاتی در
آن وارد شد .سپس جهت فراخوانی الیه نهایی از دستور  Queryدر نرم افـجار Arc GISاسـتفاده شـد .در ادامـه بـه منظـور
تعيين ارزشها (مقادیر) در الیه های رقومی اطالعات نقشه ای كالسه بندی شـدند .ایـن امـر بـا اسـتفاده از تکنيـك Raster
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 calculatorانجام پذیرفت .در این روش وزن هر یك از الیه ها در اطالعات آن الیه ضرب شد و سـپس بـا الیـه هـای دیگـر
جمع گردید.
 = Wiوزن هر الیه است كه با استفاده از تکنيك  AHPمحاسبه شده است
 = Siالیه های نرمال سازی شده
Result: W1 S1 + W2 S2 + … + Wi Si
با استفاده از نقشه تلفيقی نهایی می توان وضعيت توان اكولوژیکی در منطقه را بر روی نقشه نشان داد.
نتايج
به منظور تعيين پتانسي و توان اكولوژیکی منطقه جنگلی بوالحسن نقشه هـای ارتفـاع از سـطح دریـا ،شـيب و جهـت هـای
جغرافيایی تحت برنامه Arc GIS 9.2توليد شد .برای تهيه نقشه های فوق ابتدا با استفاده از نقشه های توپـوگرافی منطقـه،
نقشه مدل رقومی ) DEM(Digital Elevation Modelاستخراج گردید .سپس با قابليتهـای نـرم افـجار ArcGISنقشـه
شيب در نه طبقه تهيه شد .شيب یك عام مهم در حاصلخيجی خاكهای جنگلی در منطقه بوالحسن است .در شيب های كـم
اصوالً عمق خاک بيشتر و حاصلخيجی آن باالست به طوری كه در ختان موجود در آن قطور و ارتفاع بيشتری دارند .در جدول
شماره 2مساحت و درصد هر یك از طبقات شيب منطقه جنگلی بوالحسن ارائه شده است .

شک  -2طبقات شيب رویشگاه بوالحسن دزفول
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جدول - 2طبقات شيب
مساحت ك عرصه (هکتار)
2222

جمع

طبقات شيب (درصد) مساحت طبقات (هکتار) درصد
2-2

1842

33/3

2-2

312

2/22

8-2

162

2/22

8-12

332

2/21

12-12

122

6/88

12-22

822

13/88

22-32

1322

21/1

32-62

212

12/12

>62

22

2/38

2222

122

ارتفاع  :خطوط منحنی ميجان نقشه توپوگرافی نوسانات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه را در اختيار می گذارند اما با تهيـه نقشـه
طبقات ارتفاعی از DEMمی توان نوسان های ارتفاع را آسانتر و سریعتر تشخيص داد .شـک ( )3نقشـه نوسـانهای ارتفـاعی را
همراه با طبقات در نظر گرفته شده نشان می دهد .ارتفاع از سطح دریا معرش تغيير نوسانات اقليمی اسـت .بـه دليـ اخـتالش
ارتفاع ميجان انرژی كه هر نقطه از زمين ،از خورشيد می گيرد متفاوت است .با افجایش فشار و كاهش ارتفاع نيج ميـجان درصـد
رطوبت و بارش تغيير می كند .بنابرین تغييرات ارتفاعی می تواند تأرير بسيار زیادی بر روی سه پارامتر دما ،بارش و رطوبت بر
جای گذارد .در جدول شماره 3مساحت و درصد هر یك از طبقات ارتفاعی منطقه جنگلی بوالحسن ارائه شده است.

شک  -3هيپسومتری طبقات ارتفاعی رویشگاه بوالحسن دزفول
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جدول -3طبقات ارتفاعی در ك عرصه
مساحت ك عرصه (هکتار) طبقات ارتفاعی (متر) مساحت طبقات ارتفاعی (هکتار) درصد
622-822

122

2/14

2222

822-1222

1812

24/2

1222-1222

2322

18/21

1222-1122

1112

22/32

جمع

2222

122

جهت  :برای تهيه نقشه جهت های جغرافيایی نيج از ویژگی های خطوط منحنی ميجان بر روی نقشه توپوگرافی به اضافه سـایر
ویژگی های این گونه نقشه ها مانند رودخانه ،نهرها ،آبراهه ها و ...استفاده می شود .نقشه جهت های جغرافيایی به علت آسـان
تر دیدن جهت دامنه ها در مطالعات توان اكولوژیك كاربرد گسترده ای دارد .در این تحقيق نقشه جهت های جغرافيایی در نـه
طبقه استخراج گردید .شک ( )1نقشه جهت های جغرافيایی را نشان می دهد .جهت جغرافيایی عام مهم دیگری اسـت كـه
در حاصلخيجی رویشگاه جنگلی در منطقه مورد مطالعه تأرير مستقيم و غيرمستقيم دارد .مهمترین تأرير جهات جغرافيایی بـر
ساختار طبيعی منطقه در ميجان دریافت نور خورشيد و اررات ناشی از آن می باشد كه در شک گيـری ميکروكليمـا و پوشـش
گياهی عرصه نقش مثرری دارد .حدود  33در صد این واحد فاقد جهت یا  FLATاست .در جدول شماره 1مساحت و درصـد
هر یك از جهت های جغرافيایی منطقه جنگلی بوالحسن ارائه شده است .

شک  -1جهت های جغرافيایی رویشگاه بوالحسن دزفول
جدول -1جهت های جغرافيایی
مساحت (هکتار)

درصد مساحت

جهت
FLAT

كد

2216

32/22
2/11

شمال

N

121

11/86

شمال شرقی

NE

211
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شرق

E

232

12/26

جنوب شرقی

SE

616

8/63

جنوب

S

636

8/12

جنوب غربی

SW

624

4/18

غرب

W

182

2/21

شمال غربی

NW

112

1/62

2222

122

جمع
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تحليل سلسله مراتبي جهت تعيين وزن اليه ها  :همانگونه كه گفته شد ،وزن نهایی هر گجینه در یك فرآیند سلسله
مراتبی از مجموع حاصلضرب اهميت معيارها در وزن گجینه ها بدست می آید .ارزیابی هر موضوعی ،نياز به معيار اندازه گيری
با شاخص دارد ،انتخاب شاخص مناسب این امکان را می دهد كه مقایسه درستی بين جایگجینی ها یا گجینه ها صورت پذیرد.
اما وقتی كه چن د یا چندین شاخص برای ارزیابی در نظر گرفته می شود ،كار ارزیابی پيچيده می شود و پيچيدگی كار زمانی
باال می گيرد كه معيارهای چند یا چندین گانه باهم در فضا و از جنس های مختلف باشند .در این هنگام كار ارزیابی و
مقایسه از حالت ساده و تحليلی كه ذهن قادر به انجام آن است خارج می شود و به یك ابجار تحلي عملی قوی نياز دارد .یکی
از ابجارهای توانمند برای چنين شرایطی ( فرآیند تحلي سلسله مراتبی) است .برای به انجام رساندن این مهم با كمك نرم
افجار  Expert Choiceدر این تحقيق كار وزن دهی به انجام رسيد .در این پژوهش طبق جدول مورگان تعداد پرسشنامه
های  26 AHPعدد(با توجه به جمعيت پایه دلفی) انتخاب گردید .پرسشنامه ها توسط افراد متخصص وكارشناسان آشنا به
شرایط منطقه جنگلی بوالحسن دزفول و با توجه به مطالعات قبلی تهيه شد .با استفاده از ميانگين هندسی تركيب جدولهای
مقایسهای اعضای گروه صورت گرفت .ميانگين هندسی تركيب جدول های مقایسه ای از رابطه( )2محاسبه گردید  .فرض
كنيد؛ )  aij (kمولفه مربوط به شخص  kام برای مقایسه سيستم  iبه سيستم  jاست؛ بنابراین ميانگين هندسی برای تمامی
مولفههای متناظر به صورت زیر محاسبه میگردد:
رابطه(:) 2

 N (k ) 
a ij    aij 1/ N
 k 1


ماتریس هندسی معيارهای اصلی كه شام فاكتورهای فيجیکوشيميایی و بيولوژیکی با توجه به پرسشنامه های  AHPتهيه
شد  .این نمرات از  1تا  4نشاندهنده وزن سنگينتر هر كدام از معيارها در قيا با دیگری است  .با استفاده از نرم افجار EC
معيارهای اصلی با یکدیگر مقایسه شده و وزن هر معيار تعيين گردید .در این ساختار محيط بيولوژیکی وزن  2/2و محيط
فيجیکوشيميایی وزن  2/2را به خود اختصاص دادند .زیرا در اكوتوریسم هر دو عام به یك اندازه اهميت دارند.
ماتریس هندسی معيارهای بيولوژیکی كه شام تعدادگونه گياهی و تراكم پوشش گياهی با توجه به پرسشنامه های AHP
تهيه شد .زیر معيار تعدادگونه گياهی با وزن 2/162و تراكم پوشش گياهی با وزن  2/833می باشد .تراكم پوشش گياهی در
اكوتوریسم نسبت به تعداد گونه گياهی با اهميت تر است .مناسب ترین تراكم در تفرج متمركج تراكم درختان  12-82درصد
می باشد .پوشش گياهی بيش از  82درصد نيج برای تفرج مناسب نيست اگر پوشش مرتعی باشد از آن برای چرای دام
استفاده می كنند و اگر جنگ باشد عبور به راحتی امکان پذیر نيست و در صورتی كه كمتر از  12درصد باشد به دلي كم
بودن پوشش گياهی برای تفرج نامطلوب است .
ماتریس هندسی معيارهای فيجیکو شيميایی كه شام اقليم ،سازند زمين شناسی ،خاكشناسی ،فيجیوگرافی و منابع آبی است
با توجه به پرسشنامه های  AHPتهيه شد .اقليم با وزن  ،2/121سازند زمين شناسی با وزن ،2/213خاكشناسی با
وزن ،2/261فيجیوگرافی با وزن 2/226و منابع آبی با وزن  2/148می باشد .در بين زیرمعيارهای فيجیوگرافی اقليم در تفرج
اهميت زیادی را دارد.
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ماتریس هندسی زیر معيارهای اقليم كه شام ساعات آفتابی ،حداكثر مطلق درجه حرارت ،روزهای یخبندان ،متوسط درجه
حرارت ساليانه و طول فص خشك (دوره خشکی) است با توجه به پرسشنامه های  AHPتهيه شد .پس از تعيين اوزان هر
الیه توسط نرم افجار  Expert Choiceاوزان الیه ها به شک ذی استخراج گردیدند  :زیرمعيار ساعات آفتابی با وزن
 ،2/124حداكثر مطلق درجه حرارت با وزن  ،2/32روزهای یخبندان با وزن  ،2/223متوسط درجه حرارت ساليانه با وزن
 2/224و طول فص خشك(دوره خشکی) با وزن  2/168می باشند .از بين زیرمعيارهای اقليم حداكثر مطلق حرارت و
متوسط درجه حرارت ساليانه اهميت بيشتری را دارند .مناسب ترین دما در تفرج دمای  21درجه است.
ماتریس هندسی زیر معيارهای خاكشناسی كه شام بافت خاک و ساختمان خاک است با توجـه بـه پرسشـنامه هـای AHP
تهيه شد .در این خصوص نيج پس از تعيين اوزان هر الیه توسط نرم افجار  Expert Choiceاوزان الیـه هـا بـه شـک ذیـ
استخراج گردیدند  :زیر معيار بافت خاک با وزن 2/22و ساختمان خاک بـا وزن  2/22مـی باشـد .بافـت خـاک در اكوتوریسـم
نسبت به ساختمان خاک اهميت بيشتری را داراست .مناسب ترین بافت خاک لومی و نامناسب ترین بافت خاک رسی سنگين
– خاک هيدرو مرش است .مناسب ترین ساختمان خاک نيمه تحول یافته تا تحول یافته با دانه بندی متوسط و نامناسب ترین
ساختمان خاک دانه بندی خيلی ریج می باشد.
ماتریس هندسی زیر معيارهای فيجیوگرافی كه شام ارتفاع از سطح دریا ،جهت جغرافيایی و شيب است با توجه به پرسشـنامه
های  AHPتهيه شد .زیر معيار ارتفاع از سطح دریا با وزن  ،2/262جهت جغرافيایی با وزن 2/124و شيب با وزن  2/228مـی
باشد .شيب در تفرج به خصوص تفرج متمركج اهميت بسيار زیادی را دارد .مناسب ترین شيب در تفرج متمركج  2-2درصـد و
در تفرج گسترده  2-22درصد می باشد .نامناسب ترین شيب در تفرج متمركج بيش از  12درصد و در تفرج گسـترده بـيش از
 22درصد (به استثنای كوهنوردی ) می باشد.
ارزشيابي با كمك نرم افاار: Arc GISدر این مطالعه الیه های نقشه های منابع به عنوان معيار ارزیـابی شـناخته شـدند.
بدین منظور اطالعات پس از رقومی شدن و ورود به سامانه اطالعات جغرافيایی به نقشه های معيـار تبـدی گردیدنـد .بخـش
مهم این برنامه یك درخت معيار است كه قسمتی برای استاندارد كردن ،وزن دهی و تجميـع معيارهـا مـی باشـد .در درخـت
معيارها نقشه های متعدد ورودی و یا اطالعات توصيفی تركيب می شوند كه این عم مطابق بـا قـوانين و معيارهـای تعریـف
شده مشخص می باشد .نقشه های خروجی شاخص تركيبی ناميده می شوند .بدین ترتيب نقشه های زیر معيارها درحالی كـه
هم دارای وزن و هم از لحاط درجه بهينه بودن مشخص بودند به دست آمدند .بعد از آن به تلفيق این نقشه ها برای به دسـت
آوردن نقشه معيارهای اصلی اقدام شد .در نهایت نقشه تلفيقی نهایی به دست آمد كـه مکانهـای مناسـب بـرای گردشـگری را
نشان داده است .این مرحله تماماً توسط نرم افجار  ArcGISبه انجام رسيد .شک ( )6تلفيق نهایی توان اكولوژیکی اكوتوریسـم
متمركج و شک ( )2توان اكولوژیکی اكوتوریسم گسترده منطقه جنگلی بوالحسن راكه با استفاده از الیـه هـای مختلـف توليـد
شده است نشان می دهد.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره چهارم/زمستان 88

03

شک  -2توان اكولوژیکی رویشگاه جهت كاریری توریسم گسترده شک  -6توان اكولوژیکی رویشگاه جهت كاریری توریسم
متمركج
تفسير نتايج
ویژگی های بالقوه منطقه بوالحسن مانند جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و گردشگری منطقه ،وجود ارتفاعات كـوه هفـت تنـان و
همين طور وضعيت صخره ها و نجدیکی این منطقه به شهر دزفول موجب انتخاب منطقه جهت ارزیابی توان اكولـوژیکی بـرای
كاربری توریسم گردید .در پایان فرآیند ارزیابی و پس از تلفيق نقشه ها و تعيين توان منطقه برای این كـاربری ،نتـایج (نقشـه
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حاصله) حاكی از شرایط مطلوب منطقه برای توریسم و بویژه تفرج گسترده می باشد .در نمـودار()1مقایسـه ميـجان مطلوبيـت
منطقه برای تفرج متمركج و گسترده نشان داده شده است %21/18 .معادل 1114هکتار از منطقه دارای توان بسيار مطلـوب
برای توریسم گسترده %18/21 ،معادل 1232هکتار از منطقه دارای توان مطلوب و %2/2معادل 81هکتار دارای توان نـامطلوب
و %32/82معادل 1881هکتار از منطقه دارای توان بسيار مطلوب برای توریسم متمركـج %12/6،معـادل 882هکتـار از منطقـه
دارای توان مطلوب و %21/61معادل 2422هکتار دارای توان نامطلوب است.
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40
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30
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مطلوب

بسيار مطلوب

نمودار  -1مقایسه توان اكولوژیکی اكوتوریسم گسترده و متمركج
نتایج این بررسی مثید آن است كه بالقوه این عرصه از پتانسي های باالیی جهت توسعه فعاليـت هـای تفرجـی و اكوتوریسـم
برخوردار است .پيشنهاد می گردد با اجرای طرح های مدیریتی در این منطقه ،فرهنگ سازی و تنویر افکـار عمـومی بـه ویـژه
توانمندسازی جوامع محلی در این منطقه نسبت به صيانت هر چه بهتر این منطقه اقدامات جدی انجـام گيـرد .در جـدول()2
نوع طرح ،زمانبندی ،بودجه بندی و سازمان تشکيالتی مسئول برای ایجاد طرح های و در جـدول ( )6اقـدامات پيشـنهادی در
جهت حفاظت و افجایش سطح توان محيط زیست در زمينه توسعه توریسم در منطقه مطالعـاتی آورده شـده اسـت .همچنـين
پيشنهاداتی برای ایجاد تعادل بين اكوتوریسم و حفاظت به منظور جلوگيری از آسيب به منطقه در نتيجـه توسـعه اكوتوریسـم
شام موارد ذی می باشد:
 - 1تداوم تقویت فعاليتهای اقتصادی و در نتيجه پذیرفتن درجه اطمينان از بدتر شدن وضعيت محيط زیست
 - 2اولویت دادن به حفاظت محيط زیست و قطع افجایش درآمد بالقوه از منطقه
 - 3پی گرفتن راه ميانه بين رشد توریسم و حفاظت زیست محيطی با انتخاب گجینه دقيق و معقول و بدون زیـان رسـانی بـه
هيچ یك از این دو عنصر
بدیهی است گجینه سوم بهترین گجینه جهت تقویت توریسم از هر دو جنبه كمی و كيفی می باشد ایـن گجینـه خواهـان رفـع
مجاحمتهای ناشی از رشد و توسعه پيکره حفاظت و اجتناب از پيامدهای منفی موجود تا حد امکان می باشد.
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جدول -2نوع طرح ،زمانبندی ،بودجه بندی و سازمان تشکيالتی مسئول
نوع طرح

زمانبندي

بودجه بندي

سززازمان تشززكيالتي
مسئول

آب
كوتاه مدت
تصفيه فاضالب
كوتاه مدت
انجام مراح فرآیند تصفيه
كوتاه مدت
استفاده از مخازن سپتيك
كوتاه مدت
دفع دقيق پساب پس از تصفيه
مطالعه ظرفيت برد بر حسب دسترسی به آب كوتاه مدت
كوتاه مدت
توجه به توسعه نامناسب فيجیکی

سرمایه گذاری
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری
مطالعاتی
سرمایه گذاری

اداره آب و فاضالب
روستایی
اداره محيط زیست
شهرستان و فرمانداری

زباله
دفع پسماند به روش دفع زایدات جامد
دفن بهداشتی
زباله سوز
مکانيابی صحيح برای دفن
تمهيداتی جهت نگهداشتن زباله در حداق
ممکن با دادن آگاهی

كوتاه مدت سرمایه گذاری
كوتاه مدت سرمایه گذاری
ميان مدت مطالعاتی +سرمایه گذاری
كوتاه مدت سرمایه گذاری
ميان مدت مطالعاتی +سرمایه گذاری

شهرداری

ساخت و ساز
مکان یابی صحيح ساخت و ساز
توسعه در خشکی یا نواحی ساحلی
تعيين حدود برای ساخت و ساز

ميان مدت مطالعاتی +سرمایه گذاری اداره محيط زیست
شهرستان
كوتاه مدت سرمایه گذاری
كوتاه مدت سرمایه گذاری

منابع اكولوژيكي
پيشنهاد مناطق امن
تعيين ظرفيت برد توریسم در منطقه
استفاده از توریسم در جهت حفظ
اكوسيستم های حسا
ارزیابی انتقال هر گونه فون و فلور

ميان مدت مطالعاتی
كوتاه مدت مطالعاتی
كوتاه مدت مطالعاتی

اداره محيط زیست

كوتاه مدت مطالعاتی

غيربومی به منطقه
ترویج اكوتوریسم

ميان مدت

مطالعاتی

شایسته است مسئولين زیربط مواردی را به منظور توسعه اكوتوریسم و در عين حال حفظ مناطق طبيعی اعمال نمایند:
 - 1اجرای مطالعات كالن گردشگری طبيعت بين سازمان محيط زیست و وزارت ارشاد اسالمی
 - 2ایجاد و تدریس دوره های مدیریت و راهنمایی سفرهای سياحتی با استفاده از كارشناسان سازمان حفاظت محيط زیست
 - 3بررسی علمی و عملی واگذاری بخشهایی از صنعت اكوتوریسم به بخش خصوصی توسط مسئولين امر بـا در نظـر گـرفتن
این اص كه نباید به حفاظت از مناطق طبيعی خدشه وارد شود.
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 - 1انجام ارزیابی های زیست محيطی و تهيه شناسنامه های منطقه و همچنين تبليغات الزم جهت داخـ و خـارج از كشـور
توسط وزارت ارشاد اسالمی
جدول -6اقدامات پيشنهادی در جهت حفاظت و افجایش سطح توان محيط زیست در زمينه توسعه توریسم در منطقه مطالعاتی

اقدامات
1
1
1
1

تأثير اقدامات

 اقدامات برنامه ریجی 1گنجاندن منطقه بندی زیست محيطی در برنامه توسعه توریسم 2مطالعه ظرفيت برد هر یك از بخشهای منفرد منطقه 3-وضع استانداردهایی برای كنترل توسعه اقامتگاه در منطقه

 - 2اقدامات قانون گذاری
 1-2معرفی قوانين  /مقررات برای تأمين جنگلی
 2-2صدور مقررات منطقه بندی كاربرب زمينهای منطقه
 3-2وقت بيشتر در مورد نيازمندیهای ارزیابی
 1-2افجایش مجازاتها یا جریمه ها در مورد متخلفين

پيشگيرانه
پيشگيرانه
پيشگيرانه
پيشگيرانه
پيشگيرانه
پيشگيرانه
پيشگيرانه

-3اقدامات آموزشی
1-3ایجاد برنامه پایش و نظارت (مونيتورینگ دائمی)
 2-3افجایش كارمندان ماهی و مسئول
 3-3تقویت نقش ادارات محلی
 1-3حمایت نقش تشکلهای غير دولتی)(NGOs

پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه  -درمانی

-1سایر اقدامات پيشنهادی
 1-1آموزش رسانه های گروهی
 2-1تشویق بخشهای خصوصی ،تشکلهای مردمی و رسـانه هـای گروهـی در زمينـه
آگاهيهای
زیست محيطی
 3-1سازماندهی ساالنه كارگاههای آموزشی در مورد حفاظـت محـيط زیسـت بـرای
كارمندان
 1-1اختصاص درصدی از ماليات هتلها ،فرودگاهها و ...برای یارانه تهيه امکانـات زیـر
بنایی
 2-1تقویت تحقيقات و مطالعات ظرفيت برد در مناطق جنگلی
 6-1معافيت مالياتی برای تجهيجات كنترل آلودگی

پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
پيشگيرانه – درمانی
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