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چکـیده
برنامهریزی ،مدیریت و توسعه صنعت اکوتوریسم در راستای فعالیتهای محیط زیستی بهعنوان یک فرصت برای مدیران
و مسئوالن تصمیمگیر در راستای جذب گردشگر و بهبود فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود که پژوهش حاضر با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل  AHPبه مکانیابی و اولویتبندی پهنههای بوم گردشگری شهرستان
داالهو در استان کرمانشاه در راستای ارائه طرحهای جامع گردشگری ،پهنهپندی ،اجرای پروژههای سودمند و برنامهریزی
شده در ارتباط با جذب گردشگر و دستیابی به درآمد قابل توجه و ایجاد اشتغال پرداخته است .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که شهرستان داالهو از لحاظ مکانیابی ،پتانسیل فعالیت-های کوهنوردی ،دامنهنوردی ،ورزشهای زمستانی،
ورزشهای آبی ،طبیعت درمانی و طبیعتگردی را دارا می-باشد .همچنین از لحاظ اولویتبندی ،فعالیتهای ورزشهای
آبی و طبیعت درمانی به ترتیب اولین و دومین جایگاه محبوبیت را در بین جامعه آماری باتوجه به نظرات پرسشنامهای آنان
به خود اختصاص داده است .نتایج کلی گویای سهم  87/44درصدی مساحت این شهرستان و پتانسیل باالی آن از نظر
فعالیتهای اکوتوریسمی میباشد که میتواند جایگاه مهمی در طرحهای جامع گردشگری استان داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :مکانیابی ،روش تحلیل سلسله مراتبی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،گردشگری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران
 -2دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

اکوتوریسم یا بوم گردی( 1طبیعت گردی) ،شاخهای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مکانهای
طبیعی غیرمسکونی و دست نخوردهی جهان سفر میکنند و به تماشای گیاهان ،پرندگان ،ماهیها و دیگر جانوران میپردازند
(ابراهیمنژاد و کیوانفر .)1392 ،گردشگری بهعنوان یک فعالیت اقتصادی دوستدار محیطزیست درنظر گرفتهمیشود ( Kumari et
 .)al., 2010چراکه هدف اکوتوریسم بهحداقل رساندن تاثیرهای محیط زیستی و کمک به توسعه اقتصادی جامعه محلی میباشد
( .)Dami et al., 2014پدیده اکوتوریسم ازجهت درآمد زایی فراوان ،ایجاد اشتغال در جامعه و نقش مهم در رفاه اجتماعی و
اقتصادی موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان سرمایهگذاریهای بسیاری را به این بخش اختصاص دهند ،بهعبارت دیگر
مسئله گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان ،از نظر درآمدزایی فراوان آن ،موجب اختصاص سرمایههای زیادی به این بخش
شده است (اکبری و همکاران .)1395 ،در کشور هایی مانند ایران که دارای توان پتانسیل گردشگری باالیی است ،رشد این صنعت
میتواند نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی ،منطقهای و محلی و توزیع مجدد و عادالنه درآمد سرانه
ملی داشته باشد (اکبری قوچانی و همکاران .)1396 ،اما گام اول جهت رشد و توسعه گردشگری ،ارزیابی و شناسایی هر چه بیشتر
و بهتر مناطقی است که دارای استعداد گردشگری در طبیعت هستند و همگام با آن برنامهریزی دقیق جهت ارزیابی توانمندی این
مکانها از نظر قدرت جذب اکوتوریست از راهکارهای دیگر است (پرور و همکاران .)1398 ،امروزه ابزار مناسب برای ارزیابی
سرزمین سیستم اطالعات جغرافیایی میباشد که با تواناییهای بسیار زیادی که دارد بهعنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری
مکانی عالوه بر اینکه دقت و سرعت کار را افزایش میدهد ،هزینههای ارزیابی را نیز کاهش میدهد (اکبری و همکاران .)1395 ،از
آنجایی که تحلیلهای مکانی و جغرافیایی بهصورت چند متغیره و چند معیاری هستند؛ برنامهریزان و تصمیمگیران مکانی معموال
برای حل مسائل خود با طیف وسیعی از اطالعات و دادهها مواجه میشوند که تلفیق و تحلیل و درنهایت استفاده از آنها بهدلیل
حجم بسیار و ماهیتهای متفاوت بسیار مشکل و پیچیده است ،پس سامانههای اطالعات جغرافیایی دارای قابلیتهای متعدد و
توانمندی درجهت گردآوری ،ذخیره ،ویرایش ،تحلیل دادهها و مدلسازی میباشند؛ به همین دلیل یک ابزار مناسب برای
برنامهریزان در زمینه مکانیابی محسوب میشوند (حجازی و همکاران .)1399 ،در راستای مکانیابی محلهای مستعد
بومگردشگری و اکوتوریسم ،پژوهشهای متعددی در داخل و خارج از کشور صورت گرفتهاست و بیشتر آنها با درنظرگرفتن
معیارهای اکولوژیکی و محیطزیستی و بااستفاده از روش همپوشانی و تلفیق الیهها در سیستم اطالعات جغرافیایی اقدام به تولید
نقشههای پهنهبندی بومگردشگری نمودهاند (پرور و همکاران)1398 ،؛ که میتوان به موارد زیر اشاره نمود :در پژوهشی که توسط
ایمانی و همکاران ( ،)1395با عنوان مکانیابی پهنههای مستعد اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد  EIAدر تالش انجام شد،
نتیجه مطالعه آنان نشان داد که دهستان کوهستانی تالش از نظر محیطزیستی از پتانسیل باالیی برای اکوسیستم گسترده طبقه
یک و دو برخوردار است ،از لحاظ زیرساختهای اقتصادی اجتماعی دهستانهای ساحلی جوکندان و طوالرود برای ارائه خدمات و
پشتیبانی گردشگری توانمندی بیشتری دارند .مرشدی و همکاران ( ،)1395طی پژوهشی باعنوان پهنهبندی فضایی کانونهای
گردشگری بهمنظور تعیین مکانهای بهینه خدمات گردشگری در استان فارس به این نتیجه رسیدند که قلمرو تحقیق باتوجه به
جاذبه های گردشگری متعدد دارای توزیع نامتعادل و نامناسب از نظر دسترسی به خدمات گردشگری است و همچنین بخشهایی
مانند بخش مرکزی شیرازآباد ،فسا و نی ریز که از نظر جاذبههای گردشگری دارای پتانسیل بیشتری میباشند ،به همان نسبت
خدمات گردشگری بیشتری نیز موردنیاز است و باید برنامهریزان و مسئوالن امر باعنایت بهتوجه بیشتر به این مکانها ،آنان را در
اولویت توسعه قرار دهند .زهرا پرور و همکاران ( ،)1398پژوهشی باعنوان ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم بااستفاده از
 GISو روش  AHPدر همدان را به انجام رساندند که در آن به منظور تلفیق نقشههای موضوعی از دو روش ترکیب خط وزنی
 WLCو متوسط وزنی مرتب شده  OWAکه از روشهای ارزیابی چندمعیاره بهشمار میروند استفاده کردند ،طی این تحقیق
معیارها و زیرمعیارها را باتوجه به نظرهای متخصصین انتخاب کردند همچنین هفت 7/معیار شامل شیب ،جهت ،فاصله از جاده،
فاصله از آب ،کاربری زمین ،اقلیم و پوشش گیاهی استفاده شد؛ که در نتیجهی هر دو روش بیشترین پهنهمناسب در غرب و
جنوبغرب واقع شدهاست ،)Dami et al., 2017( .طی تحقیقی به تجزیه و تحلیل مناسب بودن حساسیت گردشگری مبتنی بر
طبیعت و استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ویرجینیای غربی پرداخت و با شناسایی و
نقشهبرداری از مناطق بومگردی مبتنی بر جنگل در ویرجینیای غربی بهاین نتیجه رسیدند که حدود یکسوم ویرجینیای غربی در
پهنه بسیارمناسب قرار دارند ،)Nino et al., 2917( .طی پژوهشی با هدف درک پتانسیل مبتنی بر اکوتوریسم در جنگل امتیاز
مونسا ،یک مدل مناسب در محیط  GISارائه کردند که نتیجه این مطالعه در نهایت نشان داد که منطقه مورد مطالعه دارای
پهنهای مناسب با پتانسیل عظیم برای توسعه اکوتوریسم است ،)Sahani et al., 2019( .در پژوهشی که با هدف ارزیابی
اکوسیستم در کشور هند انجام دادند با استفاده از  12الیه موضوعی و تکنیکهای سنجش از دور و  GISو همچنین در فرآیند
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تحلیل  AHPدر بین تکنیکهای مختلف  MCPAرا برای تعیین وزن معیارهای مختلف استفاده کردند؛ که نتیجه این تحقیق
نشان داد مناطق جنوبغربی و مرکزی منطقه مورد تحقیق از قابلیت اکوتوریسم باال تا بسیارباال برخوردار است و در نهایت 77
سایت بالقوه بومگردی شناسایی شد .لذا باتوجه به اهمیت بوم گردشگری ،هدف این پژوهش ،مکانیابی و اولویتبندی پهنههای
مناسب اکوتوریسم (بوم گردشگری) در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه با بهرهگیری از از سیستم اطالعات جغرافیایی و روش
تحلیلی سلسله مراتبی میباشد تا قدمی کوچک در راستای ارائه طرحهای جامع گردشگری ،پهنهپندی ،اجرای پروژههای سودمند و
برنامهریزی شده در ارتباط با جذب هر چه بیشتر گردشگر و دستیابی به درآمد قابل توجه و ایجاد اشتغال در این شهرستان و استان
باشد.

-2روش و ابزار پژوهش
 -1-2منطقه مورد مطالعه (شهرستان داالهو)
شهرستان داالهو با حدود  1892کیلومترمربع وسعت و متوسط ارتفاع  1594متر از سطح دریا در مرکز استان کرمانشاه
قرارگرفته است .موقعیت جغرافیایی این شهرستان بهصورت تقریبی در طول جغرافیایی " 45˚ 54' 30تا " 46˚ 32' 00و عرض
جغرافیایی " 34˚07' 23تا " 34˚ 38' 21میباشد .این شهرستان از شمال به شهرستان ثالث باباجانی و از سمت شرق اسالم آباد
و کرمانشاه و از سمت غرب سرپل ذهاب و از سمت جنوب گیالن غرب محدود میشود .کوههای داالهو مهمترین ارتفاعات این
شهرستان به شمار میروند که سبب آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی دراین منطقه میباشد .شکل شماره ( )1موقعیت
جغرافیایی ،شهرستان داالهو را نشان میدهد.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 -2-2دادهها و اطالعات مورد نیاز
این پژوهش با هدف مکانیابی و اولویتبندی مکانهای مستعد بومگردشگری شامل ،کوهنوردی ،دامنهنوردی ،ورزشهای
زمستانی ،ورزشهای آبی ،طبیعت درمانی و طبیعتگردی در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه انجام شده است .روش جمعآوری
دادهها و اطالعات ،باتوجه به اهداف این پژوهش ،با بهرهگیری از اطالعات نقشهای ،کتابخانهای ،مشاهدهای و پرسشنامهای صورت
گرفته است که راستای هدف پژوهش الیهها و تابعهای مورد نیاز به شرح جدولهای ( )1و ( )2تعریف شده است.
جدول  -1الیههای اطالعاتی مورد استفاده در فعالیتهای اکوتوریسمی مورد بررسی (فرجزاده اصل و کریم پناه،
.)1387
ردیف

الیههای اطالعاتی
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نقشه سطوح ارتفاعی
نقشه پهنهبندی شیب
نقشه پوشش گیاهی
نقشه سطوح آبی
نقشه رودخانه
نقشهتوزیعچشمههای
معدنی
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درمانی
*
_
*
_
_
_
_
_
*
_
*

_

ورزش آبی و
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طبیعت
گردی
*
_
*
*
*

*

_
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جدول  -2تابع مورد استفاده برای ترکیب الیههای اطالعاتی در هر یک از فعالیتهای اکوتوریسمی(فرجزاده اصل و
ردیف
1
2

نوع فعالیت اکوتوریسمی
کوهنوردی
دامنهنوردی و مشاهده
چشمانداز های طبیعی

3

اسکی و ورزش زمستانی

4

طبیعت درمانی

5

ورزش آبی و ماهیگیری

6

طبیعت گردی

کریم پناه.)1387 ،
تابع مورد استفاده
مناطقی که سطوح ارتفاعی آنها  1800متر به باال و شیب باالی  20درصد دارند.
مناطقی که سطوح ارتفاعی بین  800تا  2050و شیب بین  20تا  70درصد دارند .همچنین مناطق
جنگلی با کالسهای متفاوت در این گروه قرار دارند.
سطوحی که ارتفاعی باالتر از  2300متر هستند و امکان جمع شدن برف در آنها برای ایجاد
پیست اسکی وجود دارد و شیب بین  20تا  70درصد را دارا میباشند.
فاصله شعاعی  1500متری از چشمههای معدنی به عنوان مناطق مناسب طبیعت درمانی مشخص
شده است ،همچنین رودخانههایی که دارای ساحل ماسهای به عنوان مناطق مناسب طبیعت
درمانی مشخص شدهاند.
مناطقی که در حاشیه یک کیلومتری اطراف دریاچهها و سطوح آبی مانند سد ها و در فاصله 1500
متری مجاورت بستر جاری رودخانهها به عنوان مناطق مناسب ماهیگیری و ورزشهای آبی قرار
گرفتهاند.
مناطقی که دارای پوشش گیاهی جنگلی و در کنار رودخانههای با مناظر زیبای طبیعی هستند در
این گروه قرار دارند.

 -3-2نرم افزارها و روشهای مورد استفاده
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طی انجام این پژوهش از نرم افزار  GISبهمنظور رسترسازی و تلفیق الیهها و برای وزن دهی و اولویتبندی الیهها به-
منظور تعیین برتری بااستفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی ) (AHPاز نرمافزار  Expert Choiceو همچنین بهدستآوردن
وزنهای الزم از پرسشنامه استفاده شده است.
 -1-3-2سیستم اطالعات جغرافیایی (Geographical Information System) GIS
سامانه اطالعات جغرافیایی عبارت است از یک نظام منسجم از سختافزار ،نرمافزار و دادهها که این امکان را میدهد تا
دادههای وارد شده به رایانه ،ذخیره ،تجزیه و تحلیل ،انتقال ،ارزیابی و بازیابی شده و به شکل اطالعات نقشهای ،جدولی و مدلی از
پهنههای جغرافیایی منتشر شوند (مخدوم و همکاران .)1380 ،بهعبارت دیگر بهطور خالصه مزایای  GISشامل :تبدیل اطالعات
توصیفی به اطالعات مکانی یا نقشهها ،تلفیق نقشههای مختلف با مقیاسهای گوناگون ،روبهم گذاری نقشههای مختلف و تولید
نقشه جدید به همراه اطالعات توصیفی جدید ،عدم وجود محدودیت برای روبهم گذاری نقشهها و دخالت دادن پارامترهای بیشتر
در کار ارزیابی و در نتیجه افزایش دقت کار ارزیابی میباشد (بهرامی.)1375 ،

 -2-3-2روش تحلیلی سلسله مراتبی)Analytical Hierarchy process(AHP
فرایند تحلیل سلسه مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندمعیاره است که اولین بار توسط توماس .ال .ساعتی
عراقی االصل در دهه  1970ابداع گردیده است .این روش در هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه مواجه است میتواند
استفاده گردد .معیارهای مطرح شده میتوانند کمی و کیفی باشند (جدول ( .))3اساس این روش تصمیمگیری بر مبنای مقایسههای
زوجی است (آذر و معماریانی .)1374 ،مقایسههای زوجی به تصمیم گیرنده این امکان را میدهد که فارغ از هر گونه نفوذ و
مزاحمت خارجی تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند .به عالوه مقایسه دو به دویی ،اطالعات ارزشمندی را در مورد
مسئله تحت بررسی فراهم میآورد و باعث بهبود عامل منطقی فرایند تصمیمگیری میگردد (مشیری.)1380 ،
جدول -3مقیاس برای مقایسههای زوجی (مالکوسکی)1999 ،
ارزش کمی
توصیف کمی
2
ارجحیت کم تا متوسط
3
ارجحیت متوسط
4
ارجحیت متوسط تا زیاد
5
ارجحیت زیاد
6
ارجحیت زیاد تا خیلی زیاد
7
ارجحیت خیلی زیاد
8
ارجحیت خیلی زیاد تا شدید
9
ارجحیت شدید
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-3-3-2پرسشنامه
برای بدستآوردن وزن نهایی معیارها با استفاده از روش  ،AHPپرسشنامهای طراحی گردید و نظر 120نفر از کارشناسان و
متخصصان با موضوع بومگردشگری در شهرستان داالهو اخذ گردید .جامعه آماری پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادند که عالوه
بر این که از روش  AHPمطلع بودند ،با ویژگیهای منطقه نیز آشنا بودند .سپس پرسشنامهها در اختیار کارشناسان قرار گرفت و
پس از جویا شدن نظرهای آنان ،پرسشنامهها جمعآوری شد .سپس ساختار سلسله مراتب در نرم افزار  Expert choiceتشکیل
گردید و دادههای به دست آمده از پرسشنامهها که به صورت مقایسههای زوجی بودند در نرمافزار مذکور اضافه گردید .درنهایت
ضریب اهمیت هر یک از فعالیتهای اکوتوریسمی و همچنین میزان ناسازگاری مقایسههای زوجی نیز به دست آمد.

 -4-2روش کلی انجام پژوهش
طی این پژوهش ابتدا دادهها و اطالعات موردنظر از منطقه مورد مطالعه متناسب با تابعهای تعریف شده ،جمعآوری و سپس
مکانی کردن اطالعات (تبدیل به الیه) یا تهیه الیهها انجام گرفت .پس از تهیه الیهها به صورت رستری ،نرمالسازی و وزندهی
به الیههای رستری براساس تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تلفیق الیهها به کمک نرم افزار  GISصورت گرفت که نتیجه -
نهایی آن پهنهبندی مکانهای مستعد بومگردشگری باتوجه به تابعها و ضریبهای وزندهی تعریف شده بود که شکل ( )2روند
انجام پژوهش را به زبانی سادهتر نمایش میدهد.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

شکل  -2روش انجام پژوهش

-3بحث و یافتهها
 -1-3نقشه پهنه مناسب کوهنوردی و صخره نوردی
جهت تهیه نقشه پهنههای مناسب کوهنوردی و صخرهنوردی باتوجه به تابعهای تعریف شده در جدول ( ،)2الیههای رقومی
ارتفاع و شیب منطقه با همدیگر تلفیق و درنهایت نقاط با شیب باالی  20درصد و ارتفاع باالی  1800متر بهعنوان پهنههای
مناسب کوهنوردی و صخره نوردی استخراج شدند که در شکل ( )3نشان داده شده است.
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شکل  -3پهنه مناسب کوهنوردی و صخرهنوردی

 -2-3نقشه پهنه مناسب دامنهنوردی
دامنهنوردی از منظر ارتفاعی باید بهصورتی باشد که دسترسی الزم برای تمام افرادی که تمایل به دیدن و گشت و گذار در
چنین مکانهایی را دارند فراهم گردد (فرجزاده اصل و کریم پناه .)1387 ،جهت تهیه نقشه پهنههای مناسب دامنهنوردی باتوجه به
تابع تعریف شده در جدول ( )2الیههای رقومی ارتفاع و شیب منطقه با همدیگر تلفیق و درنهایت نقاط با شیب  20تا  70درصد و
ارتفاع  800تا  1800متر بهعنوان پهنههای مناسب دامنهنوردی استخراج شدند که در شکل ( )4نمایش داده شده است.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400
شکل -4پهنه مناسب دامنه نوردی

 -3-3نقشه پهنه مناسب طبیعتدرمانی
براساس تابعهای تعریف شده در جدول ( )2مکانهای مناسب برای این نوع فعالیت اکوتوریسمی شامل پهنههایی که در فاصله
 1500متری چشمههای معدنی و همچنین در حاشیه رودخانههای که دارای ساحل ماسهای قرار دارند .جهت تهیه این نقشه باتوجه
به ویژگی منطقه در نبود رودخانه دارای ساحل ماسهای تنها پهنه مناسب برای طبیعت درمانی ،فاصله از چشمهها مدنظر قرار گرفت
که در شکل ( )5نشان داده شده است.

شکل  -5پهنه مناسب طبیعت درمانی
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 -4-3نقشه پهنه مناسب ورزشهای زمستانی
از آنجایی که شهرستان داالهو از مکانهای کوهستانی و برفگیر میباشد لذا محلهایی که دارای سطوح ارتفاعی باالتر از
 2300متر و شیب بین  20تا  70درصد هستند دارای پتانسیل مناسب برای ورزشهای زمستانی در این شهرستان است که با تلفیق
الیه شیب و ارتفاع منطقه به دست میآید که در شکل ( )6نمایش داده شده است.

شکل  -6پهنه مناسب ورزشهای زمستانی

 -5-3نقشه پهنه مناسب ورزشهای آبی و ماهیگیری
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

منابع آب و پوششگیاهی عالوهبر ایجاد منظرههای زیبا و تلطیف هوا زمینه انجام انواع ورزشهای آبی و ماهیگیری را فراهم
کردهاند .باتوجه به تابعهای جدول ( )2مکانهایی جهت این نوع فعالیت اکوتوریسمی مناسب هستند که در فاصله  1500متری
اطراف بستر رودخانهها و بسترهای جاری قرار دارند .که شکل ( )7پهنههای مناسب ورزشهای آب و ماهیگیری را نشان میدهد.

شکل  -7پهنه مناسب ورزشهای آبی و ماهیگیری

 -6-3نقشه پهنه مناسب طبیعتگردی
براساس تابع مشخص شده در جدول ( )2محلهایی را که دارای پوشش جنگلی و در کنار رودخانههای با منظرههای زیبای
طبیعی هستند جزو پهنههای مناسب طبیعتگردی محسوب میشوند که شکل ( )8پهنههای مناسب طبیعتگردی در شهرستان
داالهو را نشان میدهد.

شکل -8پهنه مناسب طبیعتگردی

43

-7-3نقشه نهایی پهنههای مناسب بومگردشگری
مکانهای مستعد بومگردشگری شامل ،کوهنوردی ،دامنهنوردی ،ورزشهای زمستانی ،ورزشهای آبی ،طبیعتدرمانی و
طبیعتگردی میباشد لذا نقشه پهنههای بوم گردشگری از همپوشانی پهنههای مذکور باهمدیگر تهیه میگردد .شکل ( )9همسو با
شیوهنامه بیان شده ،نمایانگر مکانهای مستعد فعالیتهای بومگردشگری شهرستان داالهو میباشد.

شکل  -9پهنههای بومگردشگری

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

-8-3وزندهی و اولویت بندی پهنههای بومگردشگری
برای تعیین وزن پهنهها بااستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ابتدا ماتریس مقایسه دوتایی تشکیل شد ،در این مرحله
پهنهها باتوجه به اهمیت و ارجحیتی که دارند و همچنین با استناد به ارزشهای کمی و کیفی مطابق جدول ( )3با اعداد  1تا 9
نسبت به نظرهای کارشناسی ،طبقهبندی شدند .هر پهنه بومگردشگری نسبت به یکدیگر ارزش کمی میگیرند و هر پهنه نسبت به
خودش ارزش  1میگیرد و نهایتا محاسبه وزن نسبی پهنهها و پایداری یا سازگاری پهنهها نسبت به یکدیگر بررسی شد (جدول
( ))4که نرخ سازگاری آنان  0/01میباشد که نشان دهنده قابل قبول بودن است .درنهایت باتوجه به وزن نسبی هر پهنه ،اولویت
بندی هرکدام از فعالیتهای اکوتوریسمی به شرح جدول ( )5ارایه شد.

کوهنوردی
دامنهنوردی
ورزشهای زمستانی
طبیعتدرمانی
ورزشهای آبی
طبیعتگردی

جدول  -4مقایسه زوجی پهنه ها و نمایش وزنها
ورزشهای
طبیعت
ورزشهای
دامنه
کوهنوردی
آبی
درمانی
زمستانی
نوردی
0.25
0.5
2
1
1
0.333
1
2
1
1
0.166
0.33
1
0.5
0.5
0.5
1
3
1
2
1
2
6
3
4
0.333
1
2
1
1
جدول -5اولویتبندی پهنهها

پهنههای بومگردشگری
کوهنوردی
دامنهنوردی
ورزشهای زمستانی
طبیعتدرمانی
ورزشهای آبی
طبیعتگردی
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اولویت
4
3
5
2
1
3

طبیعت
گردی
1
1
0.5
1
3
1

وزن
نسبی
0.113
0.133
0.062
0.172
0.388
0.133

شکل  -10درصد پوشش پهنههای بومگردشگری

-4مقایسه نتایج

نتیجهگیری
مطالعه حاضر به مکانیابی و اولویتبندی پهنههای مناسب اکوتوریسم (بوم گردشگری) در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه
با بهره گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی و روش تحلیلی سلسله مراتبی پرداخته است .نتایج پژوهش بیانگر پتانسیل باالی این
شهرستان در پوشش دادن فعالیتهای اکوتوریسمی باتوجه به سهم قابل توجه مساحت هرکدام از فعالیتهای بومگردشگری می-
باشد .لذا باتوجه به طرحهای جامع گردشگری پیشنهاد میشود ،پهنهپندی ،اجرای پروژههای سودمند و برنامهریزی شده در ارتباط
با جذب هر چه بیشتر گردشگر و دستیابی به درآمد قابل توجه و ایجاد اشتغال در شهرستانهای استان کرمانشاه به جدیت مورد
توجه و بررسی قرار گیرد.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

نتایج مطالعه مکانیابی و اولویتبندی پهنههای بوم گردشگری شهرستان داالهو در استان کرمانشاه باتوجه به اولویتبندی
پهنههای فعالیتی ،گویا این میباشد که پهنه ورزشهای آبی با مقدار  0/388در رده اول اولویت و پس از آن پهنه طبیعتدرمانی با
وزن  0/172در رده دوم و پهنههای دامنهنوردی و طبیعتگردی با وزن  0/133در جایگاه سوم از لحاظ اولویت قرار گرفتهاند و پهنه
کوهنوردی با وزن  0/113در جایگاه بعدی و نهایتا پهنه ورزشهای زمستانی با وزن  0/062کمترین وزن را به خود اختصاص داده
است .همچنین نتایج باتوجه به تفکیک مکانی پهنهها بیانگر این میباشد که پهنههای مناسب کوهنوردی و صخرهنوردی ،دامنه
نوردی ،ورزشهای زمستانی ،طبیعتدرمانی ،ورزشهای آبی و ماهیگیری و طبیعتگردی به ترتیب ،25 ،4/2 ،1/1 ،31 ،15/1
 11/04درصد از مساحت کل شهرستان داالهو را به خود اختصاص میدهند .که این درصدها در پهنه کوهنوردی معادل 286
کیلومترمربع ،در پهنه دامنهنوردی معادل  586/16کیلومتر مربع ،در پهنه ورزشهای زمستانی معادل  20کیلومتر مربع ،در پهنه
طبیعتدرمانی معادل  80کیلومترمربع ،در پهنه ورزشهای آبی معادل  472/73کیلومترمربع و در پهنه طبیعتگردی معادل 208/87
کیلومترمربع از مساحت شهرستان میباشد.
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Abstract
Planning, management and development of ecotourism industry in line with environmental
activities is considered as an opportunity for managers and decision makers to attract tourists and
improve economic activities. The present study has focused on location finding and prioritizing
ecotourism zones in Dalahou County, Kermanshah province, using GIS and AHP model to
provide comprehensive tourism plans, zoning, implementation of useful and planned projects
related to attracting tourists and achieving significant income and employment. The results of
this study show that Dalahou County has the potential for climbing, mountaineering, winter
sports, water sports, nature therapy and nature tourism in terms of location. In terms of
prioritization, the water sports and nature therapy are the first and second most popular activities
among the statistical population according to the questionnaires results. Finally, the overall
results showed that about 87.44% of the city areas have a high potential of ecotourism activities
that can play an important role in the comprehensive tourism plan of Kermanshah province.
Keywords: Location, Analytical Hierarchy process, Geographical Information System,
Ecotouris
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