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سیده مریم شریفی* ،1علیرضا بستانی

1کارشناسارشد ژئوموفولوژی دانشگاه خوارزمی تهران
 2مدرس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس
تاريخ دريافت 22/11/22 :؛ تاريخ پذيرش29/2/8 :

چکيده
هدف از انجام اين پژوهش ،پهنهبندی اکوتوريسم شهرستان شیراز با استفاده از مدل فازی است .اين پژوهش به روشهای
کتابخانهای (اسنادی) و میدانی انجام شده است .در روش اسنادی ،اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتابخانهها (مقالات،
کتابها ،پاياننامهها) و سايتها و سازمانهای مربوطه جمعآوری شد و در روش میدانی نیز برای معرفی و نشان دادن
جاذبههای اکوتوريسمی هر يک از مناطق مختلف شهرستان ،از آنها بازديد به عمل آمد .همچنین در اين پژوهش برای
تحلیل دادهها از مدلهای ای.اچ.پی ( )AHPو فازی استفاده شد .نتايج پژوهش نشان میدهد که  92/11درصد از کل
مساحت شهرستان شیراز ،پتانسیل بسیار بالايی برای فعالیت اکوتوريسمی دارد .مناطقی که دارای تراکم بالای گیاهی و منابع
آبی و المانهای طبیعی (چشمه ،درياچه ،رودخانه و )...و همچنین شرايط مناسب اقلیمی هستند ،بیشترين پتانسیل را برای
فعالیتهای اکوتوريسمی در اين شهرستان دارند .همچنین بر اساس تلفیق لايههای اطلاعاتی 12/65 ،درصد از کل مساحت
شهرستان شیراز ،پتانسیل بسیار کمی برای فعالیت اکوتوريسمی دارد .تراکم اين محدودهها در قسمتهای شمالی و جنوبی
است که دارای کمترين تراکم از نظر حجم فعالیتهای اکوتوريسمی هستند.
واژههاي کليدي :توريسم ،اکوتوريسم ،مدل فازی ،شهرستان شیراز.
مقدمه
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اهمیت روزافزون صنعت توريسم موجب شدده کده
نظر محققان مختلف علوم انسانی -اجتماعی را به خود
جلب کند .از اين جهت هدر يدک از آنهدا بده طريقدی
سعی دارند تا با بینشهای علمی خود ،صنعت توريسم
را تعريف کنند و رهنمودهای مناسبی را بدرای رشدد و
توسعهی آن ارائه نمايند .درک ارزش طبیعت بیجان و
میراث آن به سرعت در حال تبديل بده مولدد حرکدت
جديدی برای صنعت گردشگری است (نکويی صدری و
فیضددیزاده .)6:1982 ،امددروزه توريسددم و جهددانگردی،
يکی از بخشهای مهم اقتصاد کشورهای توسعهيافته و
در حال توسعه را تشکیل میدهد .اين بخش به عندوان
مهمترين و حداقل يکی از منابع مهم درآمد ارزی برای
هددر کشددور محسددوب مدیشددود (طدداهری.)25:1982 ،
*نويسنده مسئولbostanyalireza@yahoo.com :

جاذبددههای طبیعددی و تددوان بددالقوهی آن و شددرايط
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مردم ،بستری بدرای پدر
کردن اوقات فراغت را بیشازپیش همدوار سداخته و بدا
ايجاد نشاط و لذت و سلامت جسمی و روحدی ،رشدد و
شکوفايی استعدادها و خلاقیتهدا را بدرای جوامدع بده
ارمغ دان مددیآورد .چشددم اندددازهای طبیعددی گوندداگون
(بهويژه پديدههای ژئومورفولوژی) ،شیوههای متفداوتی
را برای پر کردن اوقات فراغت به شدکلهای گروهدی و
انفرادی با توجده بده تسدهیلات و امکاندات گردشدگری
میسر میسازد .بررسی علمدی جغرافدیداندان طبیعدی
دربددارهی گردشددگری بددهويژه اکوتوريسددم ،زمینهسدداز
رهنمودهای مناسب در جهدت رشدد و توسدعهی ايدن
صنعت شده و جغرافیای گردشگری به عنوان شداخهای
از جغرافیای انسدانی بده صدورت کداربردی در خددمت
صدنعت گردشددگری درآمددده اسدت .در جهددان رقددابتی
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امددروز ،کشددورهای مختلددف بددا معرفددی جددذابیتهای
گردشگری خود سعی در بهبود وضعیت اقتصادی خدود
دارند .کشور ما نیدز بدا وجدود صددها مکدان جدذاب و
ديدنی میتواند با استفاده از ايدن مزيدت خددادادی در
بهبود وضعیت اقتصادی خود کوشا باشدد و ثروتهدای
تجديدنشدنی خود نظیدر نفدت ،گداز و معددن را بدرای
مصارف مهمتدر نگداه دارد (بیدنش .)12:1989 ،کشدور
ايران بسیار پهناور است و حدود  16درجه جغرافیدايی
عرض و  21درجده جغرافیدايی طدول دارد .ايدن عامدل
باعث تنوع بسیار بالای اقلدیم و طبیعدت و پديددههای
زمینشناسی و اشکال ژئومورفولوژيکی است ،بهطدوری
که از اين نظر ،مقدام پدنجم را در میدان کشدورها دارد
(صبوری.)6:1982 ،
بيان مسأله
در مهر و مومهای آغازين قرن بیست و يکم ،شاهد
تغییر نگرش تدريجی شکل سنتی توريسم به سدمت-
وسوی گردشگری با کیفیتی بودهايم که طبیعدتگردی
يا اکوتوريسدم ،گردشدگری پايددار وجدوه تکامليافتده
آنهاست .در روندد کندونی توسدعهی سدريع و پرشدتاب
صنعت گردشگری ،روشهای سنتی و قدديمی بده کدار
گرفته شده ،به تدريج کارايی خود را از دست میدهدد
و در ايددن عرصدده موفقیددت از آن کسددی اسددت کدده
روشهای نو و جاذبههای جديدی را ارائه کند .يکدی از
زيرشاخههای گردشگری ،اکوتوريسم است کده يکدی از
گرايشهددای نسددبتاج جديددد در ارائددهی جاذبددههای
گردشگری است و به معرفی چشم اندازهای طبیعی به
گردشگران با حفظ هويت مکدانی آنهدا میپدردازد .در
واقع در اکوتوريسم ،چشم اندازهای طبیعی بدا سداختار
زمینشناسدددی ،خاکشناسدددی ،پوشدددش گیددداهی و
ژئومورفولددوژی اسددت و هددمچددون پارکهددای ملددی،
چشمهسدارها ،آبشددارها ،تالابهدا ،غارهددای کارسددتی و
گنبدهای نمکی جلوهگری میکندد .يکدی از اهدداف و
نکات موجود در تعريف اکوتوريسم ،حفاظدت از مندابع
گردشگری ،رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلدی
و گزينش مکانهايی شاخص و واحد با عنوان ژئوپارک
(ناحیهای شامل چند ويژگی علمی نه تنها وابسدته بده

علم زمینشناسی ،بلکه به خاطر مزايای باستانشناسی
و بومشناسی و ارزش فرهنگی است) است .هر چندد در
کشور ما با همهی تنوع طبیعدی و اقلیمدی خدود ،ايدن
قلمرو در برنامهريزیهای توسعه تا حدد زيدادی مدورد
غفلت قرار گرفته است.رويکرد به اکوتوريسم بدهعندوان
الگوی فضدايی گردشدگری در طبیعدت ،امدروزه مدورد
توجه فراوانی قدرار گرفتده اسدت .اکوتوريسدم در قدرن
بیست و يکم ،بسیاری از فضاهای جغرافیدايی را تحدت
تأثیر قرار میدهد و الگوی فضايی جديدی را در نواحی
مختلف جغرافیايی ايجاد میکند .در حال حاضر اغلدب
کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزديک ،در پدی
بهرهگیری از توانمنددیهای کشدور خدود هسدتند ،تدا
بتوانند سهم بیشتری از درآمدد صدنعت توريسدم را از
آن خددود کننددد و بددا سددادهترين شددکل ممکددن بدده
اشتغالزايی بپردازند (موسوی .)95:1982 ،کشور ما بدا
داشتن انواع جاذبههای گردشگری ،تاکنون نتوانسدته از
اين مزيت به خدوبی اسدتفاده کندد .هدر چندد منداطق
طبیعی کشور ما میتواند يکی از جاذبدههای ارزشدمند
برای جذب گردشگران داخلی و خارجی به شمار آيدد،
برنامهريزی برای استفاده از اين شرايط هنوز در ابتدای
راه اسددت و کددار مهددم و اساسددی بددرای بهرهگیددری از
جاذبددههای طبیعددی صددورت نگرفتدده اسددت .يکددی از
مکانهايی که مرتدب يدک گردشدگر بدا آن در ارتبداط
اسددت ،جاذبددههای طبیعددی بدده خصددول اشددکال
ژئومورفولوژيکی است که توجه جهانگردان را بده خدود
جلب کرده است .طرح رابطهی مسائل ژئومورفولوژيدک
با توريسم ،از جمله حیطههای مطالعاتی بین رشدتهای
مطددرح در سددالهای اخیددر اسددت .بددا برقددراری چنددین
ارتبدداطی ،مکانهددای توريسددتی ژئومورفولددوژيکی بدده
صورت اشدکال و فراينددهای ژئومورفولدوژيکی تعريدف
میشوند که بندا بدر درک انسدان از عوامدل تأثیرگدذار
زمینشناسی -ژئومورفولوژيکی ،تاريخی-اجتماعی ايدن
مکانها ،ارزش زيباشناختی علمی -فرهنگی ،اجتمداعی
و اقتصادی پیدا میکنند (مختاری .)91:1982 ،کشدور
ايران از لحاظ میراث تاريخی و فرهنگی ،جزء ده کشور
برتر جهان و از لحاظ تنوع زيستی و جاذبههای طبیعی
و تنوع اقلیمی ،پنجمین کشور جهدان اسدت (آسدايش،
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 .)58:1982مطابق آمدار سدازمان جهدانی جهدانگردی،
ايران در سال  1222از نظر تعداد ،فقط نده درصدد و از
نظر درآمدهای گردشگری جهان ،فقط شش درصدد را
به خود اختصال داده اسدت (وفدايی .)61:1982 ،ايدن
رقم با توجه به توانمندیهای گردشدگری ايدران ،رقدم
اندکی است .يکی از راهکارهدا بدرای گسدترش صدنعت
اکوتوريسم ،شناسايی هر چه بدیشتدر و بهتدر منداطق
مختلفی است کده اسدتعداد گردشدگری در طبیعدت را
دارد .همچنین برنامهريزی دقیق برای توانسنجی ايدن
مناطق بده لحداظ قددرت جدذب اکوتوريسدت و ايجداد
گردشگاههای مختلف و امکانات زيربنايی برای آنها ،از
جمله راهکارهای ديگر اسدت .ايدن پدژوهش سدعی در
ارزيابی و توانسنجی پتانسیل اکوتوريسم شهرسدتان
شدیراز را دارد .در نهايدت ايدن تحقیدق در پدی يدافتن
جوابی برای سؤالات زير اسدت :آيدا شهرسدتان شدیراز،
توان طبیعی مناسبی برای توسدعهی اکوتوريسدم دارد؟
آيا شناخت و معرفی پديدههای ژئومورفولوژيک جاذب
توريسددت در شهرسددتان شددیراز میتوانددد بدده افددزايش
ظرفیت توريستی منطقه کمک کند؟
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سیستم اطلاعات جغرافیايی و کاربرد آن در گردشگری
افزوده میشود و میتوان با اين تکنولدوژی بده کنتدرل
گردشگری پرداخت .تور تلوت )2111( 2در کتاب خود
بددا عنددوان «اکوتوريسددم» بدده بررسددی رابطدده میددان
اکوتوريسم و مخاطرات ژئومورفولوژيکی پرداخته است.
در ايران هم مطالعاتی در اين زمینه انجام شده کده بده
تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
کريمددی ( )1982در تحقیدددق خدددود بدددا عندددوان
«مکانيددابی پهنددههای مناسددب بددرای اکوتوريسددم در
مناطق ساحلی شهرستانهای رودسر تا آستانه اشدرفیه
در استان گیلان» به نقش  GISدر صنعت گردشگری و
اکوتوريسددم پرداختدده اسددت .ترابددی ( )1981نیددز در
مطالعهی «ارزيابی منطقه حفاظتشده اشترانکوه بدرای
گردشددگری» ،از مدددل مخدددوم و از تکنیددک GIS,RS
استفاده کرد .رحمانی ( )1985به مطالعه «اکوتوريسدم
و اشکال ژئومورفولوژيکی در شهرستان پاوه پرداختده»
است .محبی و همکاران ( )1985در تحقیقی بدا عندوان
«آمددايش سددرزمین بدده منظددور توسددعهی روسددتايی و
اکوتوريسم» ،با استفاده از  GISو بدا روش سیسدتمی و
بر اساس مدل آمايش مخدوم ،به تعیین محدوده هدای
اکوتوريسدم پرداختنددد و اقدددام بدده تهیددهی نقشددههای
اکوتوريسمی کردهاند.
پیر محمدی و همکداران ( )1982بده کداربرد GIS
در اکوتوريسم پرداخته و با استفاده از دادههای مکدانی
و توصیفی و با کمک گرفتن از پارامترهايی چون شکل
زمین ،پوشش گیداهی ،خاکشناسدی ،زمینشناسدی و
کاربری اراضی ،اقدام به تهیدهی نقشدههای پهنهبنددی
تفرجدی بدرای منطقده مدورد مطالعده کدرده و منداطق
حفاظتشدهی طبیعی را مشخص کرده است .سبحانی
( )1988به امکانسنجی نواحی اکوتوريسم بدا اسدتفاده
از  GISدر استان اردبیل پرداخته و بدا اسدتفاده از ايدن
متددد بدده تولیددد نقشددههای اکوتوريسددمی مبددادرت
ورزيدهاند .شیخی ( )1986در پاياننامه خود با عندوان

پيشينه تحقيق
در ايدن بخددش بده بررسددی مطالعدات انجددام شددده
دربارهی موضوع تحقیق میپردازيم:
بانرجی و همکاران ،)2112( 1پژوهشدی بدا عندوان
«برنامدددهريزی اکوتوريسدددم بدددرای میددددناپور غربدددی
هندوستان» انجدام دادهاندد .در ايدن تحقیدق از جهدت
شناسددايی جاذبددههای طبیعددی و فرهنگددی و برنامدده
اکوتوريسم استفاده شده اسدت .در ايدن بررسدی ابتددا
منطقهی مورد مطالعه از تصداوير مداهوارهای اسدتخرا
شده و سپس لايههای اطلاعاتی مورد نیاز تهیه شدده و
در نهايت نقشهی توان اکوتوريسم منطقه را بدر مبندای
تلفیق نقشههای کاربری و پوشش اراضی ،حاصلخیزی
خاک و توصیف اکولوژيک بهدست آوردهاند.
مصددطفی ( )2111در ترکیدده بددا ابددزار سیسددتم
اطلاعات جغرافیايی به مطالعهی توريسم پرداخته و بده
اين نتیجه دست يافته است که روز به روز بدر اهمیدت

اکوتوريسددم شددمال اسددتان خوزسددتان بددا تأکیددد بددر
ويژگیهای اکوژئوموفولوژيک ،ضدمن شناسدايی مندابع
اکولوژيکی ،نقشهی پهنهبندی اکوتوريسم و طبقات آن

1. Baneerji & et al

2. Tourtello
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را تهیه و در آن پهنههايی برای اکوتوريسدم متمرکدز و
گسددترده معرفددی کددرده اسددت .احمدددی ( )1988در
پاياننامهی خود با عنوان شناسايی پهندههای مناسدب
برای توسعهی اکو توريسم در استان ايلام با اسدتفاده از
سیستم اطلاعات جغرافیايی ( )GISبه کمدک دو مددل
بولین و  AHPبه پهنهبندی اسدتان بدرای فعالیتهدای
اکوتوريسم پرداخته است.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
گردشگری امروزه رويکرد گسدتردهای بده موضدوع
طبیعتگردی يافته است اکوتوريسم پديددهای نسدبتاج
تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشدی از کدل
اين صدنعت را تشدکیل میدهدد ( Nyaupane, 2004:
 .)25اکوتوريسم از انواع گزينههای ويژه تشدکیل شدده
است؛ از بازديد علمی گرفته تا بازديد اتفاقی در منطقه-
ی طبیعی به عنوان فعالیت آخر هفته ،يا بخشی جنبی
از مسافرتی کلی و طولانی را شامل میشود) کريم پناه،
 .)91:1981اکوتوريسم ندوعی گردشدگری مسدئولانهی
انسان در محیط طبیعی است که علاوه بدر منفعتهدای
مادی و غیر مادی به دنیا ،حفظ محیطزيسدت اسدت و
نتیجدهی آن ،برقدراری پیوندد میدان پايدداری از ابعداد
مختلف با اکوتوريسم خواهدد بدود (نظدری.)2 :1988 ،
پديدهی گردشگری و اکوتوريسم به لحداظ درآمددزايی
فراوان آن ،بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشدته
است که سرمايهگذاری زيادی را به اين بخش اختصال
دهنددد ( .)Tremdlay, 2006: 34بدده لحدداظ وجددود
چالشهای اقتصادی ،نیاز به تنوع فرصدتهای شدغلی،
محافظددت از محیطزيسددت و تددأمین اوقددات فراغددت
شهروندان ،امروزه توجده بده طبیعدتگردی بده عندوان
الگدوی فضددايی گردشددگری در طبیعددت ،مددورد تأکیددد
برنامددهريددزان و مددديران شددهری قددرار گرفتدده اسددت.
گردشگری ،زمینه اشتغال افراد در سدنین گونداگون را
فدراهم مدیآورد و از ايددنرو يکدی از راههدای غلبده بددر
بیکدداری اسددت .بنددابراين توسددعهی گردشددگری در
مکانهای مختلف ،زمیندههای اشدتغال دائدم ،فصدلی و
نیمهوقت را برای نیروی انسانی بدا تخصدص و آمدوزش
متوسط فراهم میسازد و از نرخ بیکداری میکاهدد .در
توسعهی گردشگری ،گذشته از ايجاد اشتغال مستقیم،

زمیندده سدداير فعالیتهددای مددرتبط ماننددد کارهددای
ساختمانی ،تعمیرات ،کرايهی خدودرو ،دستفروشدی و
ارائهی خدمات تفريحی و ورزشی نیز برای افراد بدومی
فددراهم میشددود (سددلطانی .)112 :1921 ،در واقددع
گردشدگری زمیندهی مشدارکت اقتصدادی اجتمداعی
جمعیت بومی را فراهم میآورد و از طرفدی بده ارتقدای
رفاه جامعدهی میزبدان نیدز کمدک میکندد (سدرايی و
قاسددمی .)281 :1929 ،صددنعت گردشددگری بدددون
برنامهريزی دقیق و توجه به قابلیتهدای بومشدناختی،
محلی ،فرهنگی و اجتماعی ،برای هر منطقه مشکلاتی را
در پی خواهد داشت .از سوی ديگدر ،نظدام گردشدگری
برنامهريزی شده و بیعیب به سمت استفادهی مناسدب
از محیطزيست و مندابع گونداگون محیطدی ،فرهنگدی،
تاريخی و مانند اينهدا در منطقده پدیش خواهدد رفدت
( .)Edgell et al., 2008: 184پدردازش گردشدگری
پیرامون هر فضای جغرافیای در روندی از تطبیقپذيری
جاذبهها ،سکونتگاههدا و تسدهیلات مدورد نیداز انجدام
میگیرد .ايدن خدود پديدآورنددهی رونددی از پدذيرش
گردشگر است که در يک رويکرد بده درون برخاسدته از
نگرش مبتندی بده فضداهای جغرافیدای اسدت .در ايدن
نگرش ،خوانش فضا همچون متن ،وابسدته بده جريدانی
دوسويه است که در يکسوی آن شناخت گردشگری و
تقاضاهای موجود در بازار آن و در سدوی ديگدر درک و
سنجشی ژرفانگر پیرامون فضای مربوطه قدرار دارد .در
اين میان بايد توجه داشت که ساختار گردشدگری يدک
مکان ،دربرگیرندهی عوامل ثانويده اسدت کده میتواندد
انگیزهی بیشتری را برای تقاضای گردشگری آن مکدان
فراهم آورد .سداماندهی گردشدگری در يدک مکدان بدا
توجه به آنکه آغاز برنامدهريزی گردشدگری ،شدناخت
رفتددار گردشددگران را در يددک مکددان گردشددگری دربددر
میگیرد ،حائز اهمیت است (.)Bansal, 2004: 388
روش تحقيق
اين پژوهش به روشهای کتابخاندهای (اسدنادی) و
میدانی انجام شده اسدت .در روش اسدناديف اطلاعدات
مورد نیاز با مراجعه به کتابخاندهها (مقالدات ،کتابهدا،
پاياننامدهها) و سددايتها ،سددازمانهای مختلددف ماننددد
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سازمان میدراث فرهنگدی و گردشدگری ،ادارهی مندابع
طبیعی ،سازمان زمینشناسی ،سدازمان آمدار ،سدازمان
آب و هواشناسی ،اطلاعات و نقشههای رقومی مربوطده
جمعآوری شد .نقشهی مددل ارتفداعی از  DEMکلدی
کشور تهیه شد و نقشهی شیب از روی مددل ارتفداعی
تهیه شد .نقشدهی توپدوگرافی از نقشدههای 1:61111
سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح تهیه شدد .نقشدهی
زمینشناسددددی از نقشددددههای  1:261111سددددازمان
زمینشناسی کشور تهیده شدد .نقشدهی رودخاندهها و
چشمهها و راههای ارتباطی و نقاط شهری و روسدتايی
از روی نقشهی توپوگرافی تهیه شد .نقشهی درياچه از
تصاوير گوگل ارث تهیه شد و نقشههای تیپ اراضدی و
پوشش گیاهی از سازمان منابع طبیعدی تهیده شدد .در
روش میدانی نیز برای معرفی و نشان دادن جاذبدههای
اکوتوريسمی هدر يدک از منداطق مختلدف شهرسدتان،
ضمن بازديد برخی از آنها همراه با معرفی آن مکدان،
عکسهدای آن منطقده تهیده شدد .هدمچندین در ايددن
پژوهش برای تحلیل دادههدا از مددلهای ای.اچ.پدی و
فازی استفاده شد .همچنین برای جمدعآوری اطلاعدات
مربوط به مدل  AHPبه تنظیم و تکمیدل پرسدشنامده
توسط بیست نفر از متخصصان در زمینهی اکوتوريسدم
و گردشگری کده اغلدب از کارمنددان سدازمان میدراث

5

فرهنگی ،محیطزيست و دانشدجويان و متخصصدان در
زمینهی اکوتوريسم بودند ،اقدام شد.
محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان شیراز در طول جغرافیايی  22درجه و 2
دقیقه و  91درجه و  95دقیقه عرض شدمالی و عدرض
جغرافیايی  61درجده و  22دقیقده و  66درجده طدول
شددرقی نسددبت بدده نصددفالنهار گرينددويق قددرار دارد.
شهرستان شیراز بدا مسداحت  11588/8کیلومترمربدع
وسددعت 5/8 ،درصددد کددل مسدداحت اسددتان را شددامل
میشود .اين شهرستان به شدکل مسدتطیل و از لحداظ
جغرافیايی در جنوب غربی ايدران و در بخدش مرکدزی
فارس قرار دارد .شهرستان شدیراز از سدمت شدمال بدا
شهرستان سپیدان و ارسنجان ،از شدر بدا شهرسدتان
نیريز و استهبان ،از جنوب بدا جهدرم و فیروزآبداد و از
غرب با شهرستان کازرون هممرز است (شکل  .)1ايدن
شهرستان به علت داشتن شرايط ويدژهی جغرافیدايی و
اقلیمی و برخورداری از آب و هوای بهاری و تابستانی و
آثددار تدداريخی فددراوان و مندداظر بددديع طبیعددی ،در رده
مناطق عمده توريستی کشور قرار دارد .اين شهرستان،
جاذبههای زيادی از لحاظ اکوتوريسم دارد.

شکل  -4موقعيت جغرافيايي شهرستان شيراز
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بحث اصلي
جاذبههاي توريستي شهرستان شيراز :شهرسدتان
شیراز از نظر گردشگری منطقهای ،ملدی و بینالمللدی،
مددوقعیتی اسددتینايی دارد .بنددابراين تعیددین و شددناخت
نددواحی بدداارزش زيسددتمحیطی و منظددر طبیعددی در
ناحیهی مورد مطالعه به لحاظ نقش و کاربردی که اين
مندداطق در چرخددهی بومشددناختی و حیددات انسددانها
دارند ،اهمیدت ويدژهای دارد .ندواحی مهدم گردشدگری
شهرستان شدیراز عبارتندد از :رودخاندهها ،درياچدهها و
تالابها ،مناطق حفاظتشده ،مناطق طبیعی ديددنی و
جنگلها و مراتع.
تعيییيض اییرايم اهميییت شییاجش در سیینجش
اکوتوريسم با اسیتفاده از  : AHPدر مرحلدهی اول
تحقیق ،پس از مشدخص شددن معیارهدای مدرتبط بدا
اکوتوريسم ،بدرای وزندهدی معیارهدای مدورد نظدر در
محیط نرمافزار  ،Expert choise11مقايسهی زوجی به
روش ماتريسی ،پس از شناخت کامل محدیط و روابدط

بین پديدهها و با استفاده از نظر کارشناسان مسلط بدر
ويژگیهای محیطی منطقه انجام شد .پس از مشدخص
شدن وزنهای نهايی ،ندرخ سدازگاری بده دسدت آمدد
)(0/07که به دلیل اينکه کمتدر از  %1بدود ،صدحت آن
تأيید شد.
فازي سازي معيارها :برای فازیسدازی بايدد همدهی
لايههای موجود به رستر تبدديل شدود .بده طدور میدال
لايددههای ارتفدداع و شددیب کدده خددود رسددتری بودنددد،
مسددتقیماج استانداردسددازی روی آن انجددام شددد .ولددی
لايههايی که به صدورت وکتدور بودندد از طريدق آيکدن
 Distsnceدر  SpatialAnalystبه رستر تبديل شددند.
با توجه به منطقدهی مطالعداتی (شهرسدتان شدیراز) و
شدرايط و ويژگیهدای حداکم بدر آن و هددف تحقیددق،
معیارهای اکوتوريسمی انتخاب شد و هدر يدک از ايدن
معیارهای انتخابی در قالب مدل فازی قدرار گرفتندد و
مدلسازی روی آنها انجام گرفت.

پس از فازی شدن تمام معیارها ،نقشه جمع فازی از طريق فرمول زير در  Raster Calculatorتهیه شد.
1-(1-[ertefa] *(1-[shib] *(1-[cheshme] *(1-[daryache] *(1-[rodkhane] *(1-[shahr]*(1)][rusta] *(1-[jadeh] *(1-[eghlim] *(1-[land type] *(1-[poshesh gyahi

شکل  -2نقشه جمع فازي معيارهاي توانسنجي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز
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در گام بعد ،نقشه ضرب فازی بدين صورت در  Raster calculatorتهیه شد.
]([ertefa] *[shib] *[cheshme] *[daryache] *[rodkhane] *[shahr] *[rusta] *[jadeh
][eghlim] *[land type] *[poshesh gyahi

شکل  -9نقشه ارب فازي معيارهاي توانسنجي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز بدون تأثير
وزنهاي حاصل از اکسپر چويس

در گام بعدی بهدلیل دقت کم عملگر جمع و
حساسیت خیلی بالای عملگر ضرب از گاما استفاده شد
و گامای  1/2و  1/8و  1/2تهیه شد که با توجه به

نتايج حاصل و شناختی که از منطقه و ويژگیهايش
وجود داشت ،گامای  2درصد انتخاب و نقشههای
طیفی و طبقهبندی آنها تهیه شد:

شکل  -1نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گاماي 0/7
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شکل  -5نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گاماي 0/8

شکل  -6نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گاماي0.3
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شکل  -7نقشه طبقهبندي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گاماي 0.3
جدول  -4کلاسبندي نقشههاي گاما و مساحت آنها
طبقات با
تناسب

گامای 1/2

گامای 1/2

گامای 1/8

مساحت
()Km

درصد مساحت

مساحت
()Km

درصد مساحت

بسیار بالا
بالا
متوسط
کم
بسیار کم

221055
1115012
1112022
1621061
1252011

1012
18021
29011
21022
28081

1126065
1115025
1111051
1222092
221028

15022
29015
22021
21021
16029

1610811
18120122
12220211
19190212
1112029

مجموع

5115081

111

5115059

111

51150515

با توجه به نقشه فازی نهايی توانسنجی
اکوتوريسم 2/92 ،درصد از کل مساحت شهرستان
دارای پتانسیل بسیار بالا برای اکوتوريسم است .تراکم
اين محدوده در غرب شهرستان شیراز و اطراف درياچه
مهارلو است که نواحی مستعدی برای تأسیس
دهکدههای تفريحی توريستی میباشد 22/26 .درصد
از کل مساحت شهرستان دارای پتانسیل بالا و عمدتاج
در محدوده اطراف شهرستان شیراز و قسمتهايی از
شمال غرب به سمت جنوب است که در اين
محدودهها ،نزديکی به المانهای طبیعی و دسترسی به
راهها و مراکز اقامتی وجود دارد 28/26 .درصد از کل
مساحت شهرستان ،پتانسیل متوسط دارد که تراکم
اين محدوده بیشتر شامل خود شهر شیراز و

مساحت
()Km

درصد مساحت
2092
22026
28026
21022
12065
111

بخشهای مرکزی و مشر و جنوب غربی شهرستان
شیراز است .در اين محدودهها ،بیشترين نزديکی به
المانهای طبیعی و دسترسی به راهها و مراکز اقامتی
وجود دارد 21/22 .و 12/56درصد بهترتیب دارای
پتانسیلهای کم (در قسمتهای مرکزی ،شر و
جنوب شر  ،جنوب غرب) و بسیار کم (طبقات
ارتفاعی  2611تا  9111متری عمدتاج در قسمتهای
شمالی و جنوب غربیترين قسمتهای شهرستان)
هستند .با توجه به اثر تمام فاکتورها روی نتیجه
نهايی ،درصد کمی از کل شهرستان دارای پتانسیل
بسیار بالا برای اکوتوريسم است .هر چه بر میزان فاصله
از المانهای طبیعی مطرحشده زياد میشود ،نواحی
مناسب برای طبیعتگردی کم و ضعیفتر میشود .در
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که در آن لايه وزندار فازی  ، Wiو زن هر يک از
معیارهای حاصل از ای.اچ.پی  µتابع فازی هر يک از
لايهها است .در اين حالت ،لايههای اطلاعاتی فازی
شده از طريق اعمال ضرايب حاصل از مقايسهی زوجی
مدل تحلیل سلسله مراتبی ،لايههای استاندارد وزندار
را تشکیل میدهند .پس از فازی شدن تمام معیارها و
به دست آوردن وزن نهايی هر يک از معیارها در
محیط نرمافزار اکسپر چويس  ،11وزن هر لايه را در
نقشه فازی شده همان لايه ضرب نموديم .نهايتاج در
محیط فازی اورلی ،تکتک لايهها فراخوانی و سپس از
آنها ،نقشهی جمع فازی ،نقشهی ضرب فازی و در
نهايت بهدلیل حساسیت خیلی بالای عملگر ضرب و
دقت کم عملگر جمع ،از گاما استفاده شد و گاماهای
 1/2 ،1/8 ،1/2تهیه شد که با توجه به نتايج و
شناختی که از منطقه وجود داشت ،گامای  1/2انتخاب
و نقشه طیفی و طبقهبندی آن تهیه شد.

مجموع حدود جا  92/11درصد از مساحت شهرستان
شیراز ،پتانسیل بالا و بسیار بالا برای اکوتوريسم دارد.
ترکيم لايههاي فازي با وزن حاصل از مدل :AHP
در مرحلهی قبل ،لايههای مورد نظر با استفاده از نظدر
کارشناسددی کدده بددر مبنددای شددناخت محددیط و روابددط
پديدهها در منطقه مورد مطالعه است( ،با مدل منطدق
فددازی) فددازی شدددند .ايددن فرآينددد روی هددر يددک از
معیارهای اصلی صدورت گرفدت کده در ايدن حالدت از
اهمیت خود معیارها نسبت به همديگر صرف نظر شده
است .به عبارتی طبقهبنددی روی هدر يدک از معیارهدا
انجام گرفت و ارزش هر کددام از آنهدا بدا اسدتفاده از
روش فازی معین شد ،در حالی کده ارزشگدذاری ايدن
معیارها نسبت به هم اعمال نشدده اسدت .بندابراين در
اين تحقیق با استفاده از مدل تحلیل سلسدله مراتبدی،
وزن نسبی هر يک از معیارهای اصلی مشخص شدده و
در هر کدام از لايههای فازی با توجه بده رابطدهی زيدر
تأثیر داده شده است.

شکل  -8محاسبه وزن نسبي معيارها و نرخ سازگاري آن در نرمافزار Expert choice
جدول  -2وزنهاي اجتصاصيافته به معيارها
اقلیم

پوشش گیاهی

تیپ اراضی

فاصله از درياچه

فاصله از رودخانه

فاصله از چشمه

ارتفاع

شیب

فاصله از شبکه
ارتباطی

نقشه پهنهبندي اکوتوريسم با عملگر جمع فازي:
در عملگر جمع ،نتیجده همیشده بزرگتدر يدا مسداوی
بزرگترين مقدار عضويت فازی در لايهی جبری فدازی

فاصله از نقاط
شهری

وزن اختصاليافته

10211

10121

10112

10111

10185

10152

10112

10192

فاصله از نقاط
روستايی

معیار

10191

10121

10115

است .بده همدین دلیدل در نقشدهی خروجدی برخلداف
عملگر ضرب جبری فازی ارزش پیکسل به سمتی میل
میکند در نتیجه ،تعداد پیکسل بدیشتدری در کلداس

پهنهبندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی .مطالعه موردی :شهرستان شیراز

خیلددی خددوب قددرار م دیگی درد و حساسددیت کمددی در
مکانيابی دارد .نهايتاج نسبت به ضرب فازی ،عرصههای
بیشتری را در گروه متناسب قرار مدیدهدد .در جمدع
فازی ،رابطهی زير تعريف میشود:
Combination =1- Πn (1-μi)μ
که در آن  ،Combinationلايه حاصل از
حداکیرسازی μi ،لايه وزندار فازیi=1,2,3,…,n ،
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تعداد نقشهها ترکیبشونده را نشان میدهد.

با توجه به توضیحات بالا ،نقشهی حاصل از عملگر
جمع فازی ،بدون هیق محدوديتی ،مکانهای مناسب
برای اکوتوريسم و گردشگری را نشان میدهد و
قسمتهای بیشتری در گروه دارای تناسب بالا قرار
میگیرد.

شکل  -3نقشه نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر جمع جبري فازي

نقشه پهنهبندي اکوتوريسم با عملگر ارب
فازي :يکی از عملگرهای مهم منطق فازی ،عملگر
ضرب جبری فازی 1است که با استفاده از آن ،ترکیب
لايهها صورت میگیرد .در اين اپراتور ،تمامی لايهها يا
اطلاعات در هم ضرب شده و در لايهی خروجی ،اعداد
به سمت صفر میل میکنند .اين روند ،ناشی از ضرب
چندين عدد کمتر از يک است .در نتیجه ،تعداد
پیکسل کمتری در کلاس خیلی خوب قرار میگیرد .به
همین دلیل ،اين اپراتور حساسیت بالايی در مکانيابی
اعمال میکند؛ ولی حساسیت بالای اين عملگر ،دلیل
بر مناسب بودن عملگر برای مکانيابی نیست ،زيرا
ممکن است عرصههای مناسب ديگری هم وجود
داشته باشد که به دلیل حساسیت بالای اين عملگر،

جزء مناطق مناسب قرار نگیرد .در ضرب جبری فازی
يا حداقلسازی ،رابطه زير تعريف میشود:
Combination = Πn μiμ
 ،Combinationلايهی حاصل از

که در آن
حداقلسازی μi ،لايهی وزندار فازیi=1,2,3,…,n ،
تعداد نقشههای ترکیب شونده را نشان میدهد.
همانطور که در نقشهی حاصل از عملگر ضرب
فازی برای تعیین پهنههای مناسب به منظور
اکوتوريسم و گردشگری مشاهده میشود ،با توجه به
حساسیت بالای اين عملگر ،قسمتهای محدودی برای
هدف مورد نظر ،مناسب تشخیص داده شده است.

1. Fuzzy product
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شکل  - 40نقشه نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر ارب جبري فازي

نقشه پهنهبندي اکوتوريسم بیا عملگیر گامیاي

که در آن  combinationلايه حاصل از گامای فدازیγ ،

فازي :ايدن عملیدات برحسدب حاصدل ضدرب ،ضدرب

پارامتر انتخابشده در محدوده ( 1و  )1است .وقتدی γ

جبری و جمع جبری فدازی اسدت ،کده در آن پدارامتر
انتخاب شده در محددودهی صدفر و يدک اسدت .وقتدی
برابر با يک باشدد ،نتیجدهی آن ،همدان جمدع جبدری
فازی است و وقتی برابر با صفر باشدد ،نتیجده برابدر بدا
حاصدل ضددرب جبددری فددازی اسددت (بیاتددانی.)1982 ،

برابر با يک باشد ،نتیجه آن ،همان جمع جبدری فدازی
است و هنگامی که  γبرابدر بدا صدفر شدود ،نتیجده آن،
مساوی با حاصل ضرب جبری فازی است.
بسددته بدده انتخدداب عدددد  ،γمقددادير متفدداوتی در
خروجی به دست میآيد کده سدازگاری قابدل انعطداف
بین گرايشهای کاهشی و افزايشی دو عملگر ضدرب و
جمع فازی است .پس لازم است اين گزينش و انتخاب،
با مطالعه و آگاهی کافی انجدام شدود .مقداديری کده γ
میتواند اتخاذ کند از صفر تا يک بوده که غالبداج از 1/6
تا  1/2برای آن در نظر گرفته میشود.
فرمول هر يک از مقادير  γبرای تهیه نقشه گاما بده
صورت زير است:

انتخاب صحیح و آگاهانه بین صفر و يدک ،مقداديری را
در خروجددی بدده وجددود مددیآورد کدده نشدداندهندهی
سازگاری قابل انعطاف میدان گدرايشهدای کاهشدی و
افزايشی دو عملگدر ضدرب و جمدع فدازی اسدت .ايدن
عملگر ،زمانی استفاده میشود کده اثدر برخدی شدواهد
کاهشی و اثر برخی شواهد افزايشی باشد .پدس عملگدر
گاما ،حد فاصل ضرب و جمع فازی است .ايدن عملگدر،
برحسب حاصل ضدرب جبدری فدازی و حاصدل جمدع
جبری فازی بر اساس رابطهی زير تعريف میشود:
combination=(fuzzy algebraic sum ×fuzzy
)algebraic product)^(1-γ

(combination=(Pow( [fuzzy sum],0.3)*( Pow
)[fuzzy prodact],0.7

پهنهبندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی .مطالعه موردی :شهرستان شیراز

شکل  – 44نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي .0/7
)(Pow( [fuzzy sum],0.2)*( Pow( [fuzzy prodact], 0.8

شکل  – 42نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي .0/8
)(Pow( [fuzzy sum],0.1)*( Pow( [fuzzy prodact], 0.9
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شکل  -49نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي 0/3

شکل  – 41نقشه طبقهبندي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي 0/3

طبقات با
تناسم
بسیار بالا
بالا
متوسط
کم
بسیار کم
مجموع

جدول  -9کلاسبندي نقشههاي گاما و مساحت آنها
گاماي 0/8
گاماي 0/7
مساحت
مساحت
درصد مساحت
درصد مساحت
()Km
()Km
8021
611068
5012
925061
21081
1992025
12029
1189022
26095
16611098
29015
1116055
21026
1182066
21021
1128089
21098
12168028
28012
1292029
111
5112016
111
5111025

گاماي 0/3
مساحت
()Km
512062
1282091
1295091
1165081
1112029
5112011

درصد مساحت
11011
21011
28098
29081
15055
111

پهنهبندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی .مطالعه موردی :شهرستان شیراز

با توجه به اينکه هر يک از مددلهای پهنهبنددی،
معايددب و محاسدددن خاصدددی دارد ،در ايدددن تحقیدددق
پهنهبندی با تلفیق مدلهای ای.ا .پی فازی انجام شد،
تا نتیجه بهینه و قابل قبدولی ارائده دهدد شدکل (،)11
نتیجهی نهايی اين تلفیدق را نشدان مدیدهدد .در ايدن
نقشه ،پهنهبندی اکوتوريسم بر مبنای وزن صفر و يدک
ارائه شده است .بر اين اساس ،هر چه قدر طیدف رندگ
به سمت يک میل کند ،پتانسیل بالاتری دارد.
با توجه به اعداد جددول ( )9و نقشده نهدايی طبقدات
تناسب ندواحی مسدتعد اکوتوريسدم بدا اسدتفاده از عملگدر
گامای 1/2با اجرای مدل ای.اچ.پدی فدازی ،مقددار 11/11
درصد از کل مساحت شهرستان ،پتانسیل بسیار بالا بدرای
اکوتوريسددم دارد 21/11 .درصددد دارای پتانسددیل بالددا و
 28/98درصد پتانسیل متوسط و  29/81درصدد و 15/55
درصد بده ترتیدب دارای پتانسدیلهای کدم و بسدیار کدم
هستند .با توجه به اين نقشه ،بیشترين گسترهی مناسدب
برای اکوتوريسم در قسمتهای مرکدزی ،شدر و جندوب
شر  ،غرب و شدمال غدرب قدرار دارد کده ايدن پتانسدیل
بددیشتددر بددهدلیددل تددراکم المانهددای طبیعددی همچددون
چشمهها ،رودخاندهها ،دسترسدی بده شدبکهی ارتبداطی و
مراکددز اقددامتی و خدددماتی در شددهرها و روسددتاهای ايددن
قسمت است .ضمن اينکده شدیب و ارتفداع نیدز از ديگدر
فاکتورهای مؤثر در افزايش پتانسدیل اکوتوريسدم در ايدن
قسمت به شمار میرود .در مجموع حدوداج  91/11درصدد
از مساحت شهرستان شیراز ،پتانسیل بالا و بسیار بالا بدرای
اکوتوريسم دارد.
نتيجهگيري
شهرستان شیراز ،مرکز استان فارس ،بدا طبیعدت و
جاذبدههای فددراوان طبیعددی و فرهنگددی و باسددتانی بدده
لحاظ پتانسیل توريسدمی از وضدعیت بسدیار مناسدبی
بهرهمند است .اطدراف شدیراز را رشدتهکوههای نسدبتاج
مرتفعی در برگرفتده کده از نظدر گردشدگری موقعیدت
بسددیار مطلددوبی بدده آن داده اسددت .وجددود ارتفاعددات و
پهنههای کوه به عنوان يک عامل بسیار مهم در جدذب
گردشددگران مددورد توجدده اسددت .ارتفاعددات شددمالی
شهرستان شیراز ،يکی از پتانسیلهای مهدم در جدذب
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گردشگر است .همچنین ارتفاعات قلات در شمال غربی
شهر شدیراز از ديگدر پتانسدیلهای طبیعدی -تفريحدی
است که میتواند برای استقرار فعالیتهای گردشدگری
مناسب باشد .از جلوههدای طبیعدی شهرسدتان شدیراز
میتوان به چشدمهها ( 191چشدمه) از جملده چشدمه
چهل چشمه ،چشمه ريچی ،چشدمه خارگدان ،چشدمه
رکنآبدداد و ...اشدداره کددرد .از ديگددر جلوههددای طبیعددی
شهرستان ،رودخانهها هستند کده تقريبداج تمدام طدول
شهرسدتان را طددی مدیکنددد و انشدعاباتش ،پهندده ايددن
شهرستان را سیراب میکند که علاوه بدر زيبدايیهدای
حاصل از خود رود ،باعث ايجاد مناظر زيبدايی همانندد
باغات و مراتع شده است .يکدی از بدارزترين جلوههدای
طبیعی شهرستان ،درياچهی مهارلو و پیرامون آن است
که به دلیل وجود پهنهی آبی حاصل از ايجاد درياچده،
اقلیم مفدرح و جدذابیتهای ناشدی از چشدمانددازهای
وسیع ،از ديگدر منداطق مسدتعد اسدتقرار فعالیتهدای
تفريحی -گردشگری (تفريحات و ورزشهای آبی) بده-
ويژه در فصل بهار و تابستان شده است .اين درياچه در
جنوب شر شیراز است .تندوع تیدپ پوشدش گیداهی
(شش تیپ پوشش گیاهی) مانند تیپ گدون ،برمدوس،
انجیدر ،ارزن و ...از ديگدر ويژگدیهدای ايدن شهرسددتان
است .علاوه بر تمام اين ويژگیها ،وجود آثار فرهنگی و
باستانی در اين شهرسدتان کده در فهرسدت آثدار ملدی
ايران به ثبت رسیده است ،از ديگر جاذبههای توريستی
شهرستان شیراز است.
با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيده و تحلیدل
دادهها و يافتههای تحقیق بدا اسدتفاده از مددل فدازی،
مشددخص شددد کدده  92/11درصددد از کددل مسدداحت
شهرستان شیراز ،پتانسیل بسیار بالا و بالا برای فعالیدت
اکوتوريسمی دارد .اين پهنهبندی از طريق هدمپوشدانی
لايههای اطلاعاتی مانند مدل رقدومی ارتفداعی ،شدیب،
جادهی اصلی آسفالته ،رودخانهها ،چشدمهها ،آبشدارها
و ...بدهدسددت آمددده اسددت .در ايدن میددان ،تددراکم ايددن
محدودهها در غرب شهرستان شیراز و اطدراف درياچده
مهددارلو و عمدددتاج در محدددودهی شهرسددتان شددیراز و
قسمتهای شر و جنوب شر  ،غرب و شدمال غدرب
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است کده در ايدن محددودهها ،نزديکدی بده المانهدای
طبیعی و دسترسی به راهها و مراکز اقامتی وجود دارد.
بددر اسدداس تلفیددق لايددههای اطلاعدداتی در مدددل
ای.اچ.پی فازی مشخص شد که  91/11درصدد از کدل
مساحت شهرستان شدیراز ،پتانسدیل بسدیار بالدا و بالدا
بددرای فعالیددت اکوتوريسددمی دارد .مندداطقی کدده دارای
تراکم بالای گیاهی و مندابع آبدی و المانهدای طبیعدی
(چشمه ،درياچه ،رودخانه و ،)...همچنین دارای شرايط
مناسب اقلیمی هستند ،بدیشتدرين پتانسدیل را بدرای
فعالیتهای اکوتوريسمی در اين شهرستان دارند که به
صددورت پهنددههايی در قسددمتهای مرکددزی ،شددر و
جنوب شر  ،غرب و شمال غرب واقع شدهاند .بهدلیدل
وجددود ارتفاعددات و بالددا بددودن نزولددات جددوی ،وجددود
چشددمههای فددراوان ،وجددود آثددار تدداريخی و عددوارض
ژئومورفولوژيکی و فاصلهی مناسدب بدا راههدای اصدلی

باعث شده که اين مناطق ،جذابیت اکوتوريسمی بالايی
داشته باشند.
هدمچنددین بدر اسدداس تلفیدق لايدههای اطلاعدداتی،
 12/65درصددد از کددل مسدداحت شهرسددتان شددیراز،
پتانسیل بسیار کمی بدرای فعالیدت اکوتوريسدمی دارد
کده تددراکم ايدن محدددودهها در قسدمتهای شددمالی و
جنوبی است کده دارای کمتدرين تدراکم از نظدر حجدم
بالای فعالیتهای اکوتوريسمی هستند .دلیل اصلی آن،
پوشددش گیدداهی ضددعیف ،ارتفدداع نامناسددب ،کدداهش
انشعابات رودخانه و کاهش المانهای طبیعی از جملده
چشمه ،درياچه و ...در اين مناطق است که سبب شدده
محدودههای يادشده ،يکنواختی خاصی از نظر سدیمای
طبیعی داشته باشند .دوری از جدادهی اصدلی و مراکدز
شددهری و اقددامتی از ديگددر عوامددل مددؤثر بددر کدداهش
چشمگیر پتانسیلهای اکوتوريسم در منطق يداد شدده
است.
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