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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مکان یابی پهنههای مناسب اکوتوریسم شامل ،کوهنوردی ،دامنه
نوردی ،ورزشهای زمستانی ،ورزشهای آبی ،طبیعت درمانی و چشمانداز انجام شده است .روش تحقیق
در این پژوهش توصیفی  -تحلیلی ،مطالعاا کتابااناهای و میادانی و هامچناین اساتفاده از سیساتم
اطالعا جغرافیایی  GISبوده است .به همین منظور الیههای اطالعااتی ماورد نیااز شاامل نقشاههاای
سطوح ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،پوشش گیاهی ،چشمههای معادنی ،نزدیکای باه مراکاز مساکونی،
امنیت ،تسهیال و خدما  ،دسترسی به راه ارتباطی تهیه شدند .سپس با تلفیق و همپوشانی الیههاای
اطالعاتی در محیط  ، GISنقشه نهایی جهت فعالیت اکوتوریسامی در منطقاه در ساه پهناه باا تابلیات
ضعیف ،متوسط و خوب ترسیم گردید .نتایج حاصل از نقشه نهایی اکوتوریسم نشان داد که پهنه خاوب
با مساحت  1202/92کیلومترمربع معادل  22/80درصد مساحت منطقاه ،پهناه متوساط باا 1011/20
کیلومترمربع معاادل  49/94بیشاترین درصاد پوشاش منطقاه و پهناه ضاعیف باا مسااحت 1212/12
کیلومترمربع معادل  92/92درصد و را باه خاود اختصااا داد و باا اساتفاده از نتاایج حاصال از مادل
تصمیمگیری چند معیاره  AHPبه اولویتبندی پهنههای اکوتوریسم پرداخته و مشاص گردید که پهنه
چشمانداز با امتیاز  2/982در رتبه اول و پهنههای دامنهنوردی ،کوهناوردی ،ورزشهاای آبای ،طبیعات
درمانی و ورزشهای زمستانی بهترتیب در رتبههای بعدی ترار گرفتند.
واژگان کلیدد  :مکاانیاابی ،اکوتوریسام ،GIS ،مادل تصامیمگیاری چناد معیااره ( ،)AHPتوساعه
1
گردشگری ،منطقه اورامانا

*نویسنده مسئولdana_rahimi@yahoo.co :
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بیان مسأله
گردشگری پدیدهای است کهن که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و بهتدریج با طی
مراحل تاریای ماتلف به موضوعی فنی ،اتتصادی و اجتماعی تبدیل شده است .گردشگری بر پایه عامل
اساسی سفر و جابجایی ترار دارد در نتیجه دگرگونیهای آن تابع تغییرا ماتلفی از تبیل
دگرگونیهای ناشی از انگیزه سفر و وسیله حمل و نقل است .عواملی مانند انقالب صنعتی ،رشد سریع
شهرنشینی ،مالکیت وسیله نقلیه ،افزایش اوتا فراغت و سطوح درآمد و به دنبال آن امنیت بیشترین
تأثیر را در رشد صنعت جهانگردی داشتهاند (کریمپناه .)2 :1904 ،امروزه پدیده گردشگری به لحاظ
درآمدزایی فراوان آن ،بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایهگذاری زیادی را به این
باش اختصاا دهند (ترمبالی )94 :2221 ،1و بهعنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیتها در
جهان مطرح است و در تمامی عرصهها ،در سطح جهانی ،ملی و منطقهای مورد توجه برنامهریزان و
شرکتهای خصوصی ترار گرفته است (لطفی .)2 :1904 ،توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در
حال توسعه که با معضالتی چون بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی و اتتصاد تک محصولی مواجهاند،
اهمیت فراوانی دارد .از سوی دیگر ،لزوم توجه جدی به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری ،بهعنوان
پدیدهای نو در زندگی ماشینی ترن بیست و یکم ،ضرور کامالً محسوسی است و اهمیت آن روز به
روز در دنیا افزایش مییابد (باتلر .)14 :2222 ،2از اواخر دهه  1212میالدی ،صنعت گردشگری در ابعاد
جهانیاش ،رشد تابل مالحظهای داشته است چنان که در سال  2221تعداد گردشگران بینالمللی به
 020میلیون نفر رسیده است و پیش بینی میشود که طی دهه  2222میالدی توریسم ،صنعت شماره
یک جهان محسوب شود (سبحانی )114 :1902 ،تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه
مانیل ،گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است (حاجینژاد و همکاران.)29 :1900 ،
همچنین مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری ،کل گردشگران دنیا در سال  ،1222تقریباً 22
میلیون نفر و در سال  ،2222حدود  822میلیون نفر بوده است که این رتم در سال  2222به حدود
یک میلیارد و  122میلیون نفر خواهد رسید .این ارتام نشان دهنده رشد  8درصدی در یک دوره پنجاه
ساله ( )2222 – 1222است .درآمدهای حاصل از گردشگری در سال  1202بالغ بر  122میلیارد دالر
بوده که این رتم در سال  2222به  481میلیارد دالر رسیده است و در سال  2222به حدود یک
میلیارد و  222میلیون دالر خواهد رسید (سازمان جهانی گردشگری .)22 :2221 ،9یکی از شاخههای
رو به رشد این صنعت ،اکوتوریسم( 4طبیعتگردی) میباشد .شناسایی هر چه کاملتر مناطق مستعد
1. Tremblay
2. Butler
3. World Tourism Organization
4. ecotourism
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گردشگری طبیعت و برنامهریزی دتیق جهت امکانسنجی این مناطق به لحاظ توان جذب اکوتوریست
میتواند به عنوان یک ابزار و راهکار اثر باش ،نقشی اساسی در توسعه پایدار ،ارتقای سطح زندگی
جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعی ایفا نماید .تحلیل و ارزیابی توانها و تابلیتهای مزبور به گونهای
علمی ،همراه با رعایت مسایل زیستمحیطی ،ضرور دنیای امروز است .کشور ایران با برخورداری از
انواع ماتلف جاذبه های طبیعی ،تاکنون نتوانسته از این مزیت به خوبی استفاده کند .با وجودی این که
منابع طبیعی کشور میتواند به عنوان یکی از جاذبههای ارزشمند در جذب گردشگران داخلی و خارجی
به شمار آید ،اما برنامه ریزی کاملی برای استفاده از این شرایط هنوز در ابتدای راه است و کار مهم و
اساسی برای بهرهبرداری از جاذبههای طبیعی صور نگرفته است .از جمله مناطق مستعد توسعه
اکوتوریسم در ایران منطقه اورامانا در شمالغربی استان کرمانشاه میباشد که بهعنوان سرزمینی
سرشار از منابع طبیعی ،تاریای و فرهنگی از یک سو و دارا بودن آب و هوای متنوع ،دل پذیر و
چهارفصل ،رودخانههای پرآب و چشمههای جاری ،کوهستانهای برفگیر ،جنگلهای خودرو و باغا
گسترده و غیره از سوی دیگر جزء یکی از مهمترین مناطق جاذب گردشگر در استان کرمانشاه شناخته
شده است .با توجه به مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر در صدد تبیین تابلیتهای سیستم اطالعا
جغرافیایی ( )GISجهت شناسایی و مکان یابی پهنه های مناسب اکوتوریسم در منطقه اورامانا در
استان کرمانشاه بوده است که در صدد پاساگویی به سواال زیر میباشد.
 -1کدام یک از مولفههای محیطی در انتااب مکان های بهینه اکوتوریسم در منطقه سهم بیشتری
دارد؟
 -2کدام یک از تسمتهای منطقه اورامانا به لحاظ توان اکوتوریسمی از اولویت باالتری برخوردار
است؟
پیشینه تحقیق
در زمینه گردشگری و خصوصا اکوتوریسم در سطح دنیا و ایران مطالعاتی انجام گرفته اسات کاه در
این تسمت از پژوهش بدانها اشاره میشود .بوید و باتلر )1221( 1ابتدا یک فهرست از منابع و لیستی از
معیارهای مور نظر برای اکوتوریسم تهیه کردند .سپس در مرحله بعد از تکنیک  GISبهمنظور رتبهبندی
2
پهنههای ماتلف و شناسایی مکانهایی با بهترین پتانسیل و توان استفاده کردند .باهیر و الیو  -وایات
( )1222کاربردهای ماتلف  GISرا در برنامهریزی توریسم در انگلستان توصیف کردند .بر اساس نتیجه
کلی این پژوهش GIS ،یک ابزار ضروری و موثر برای کماک باه مسائوالن باهمنظاور بررسای مفااهیم
1. Boyd and Butler
2. Bahaire and Elliot -White
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کاربری سرزمین در توسعه توریسم میباشد .عبدالسالم 1و همکاران ( )2222در پژوهشی جهت حفاظت
از منابع جنگلی مانگروساندرابان و حی ا گیاهی و جانوری به منظور توسعه طبیعتگردی با اساتفاده از
سیستم اطالعا جغرافیایی ،تصاویر ماهوارهای و تکنولوژی اطالعا  ،سعی کردند از آنها به عناوان ابازار
مفید در جلوگیری از تاریب منابع جنگلی استفاده نمایند .دندو 2و همکاران( )2222در خصوا نقاش
صنعت توریسم در درآمدزایی و نیز سامانه اطالعا جغرافیایی در ارتقای این صنعت اشاره دارند .فونا
و مارفا )2222( 9جنگل های فن شویی را باه عناوان میارار فرهنگای معرفای کارده و معتقدناد کاه
میتوانند بهعنوان توان بالقوه اکوتوریستی در هن کن عمل نماید .آنها پیشنهاد میکنند که سیساتم
اطالعا جغرافیایی به همراه تصاویر ماهوارهای مایتواناد مکاانهاای توانمناد زیاادی را بارای توساعه
اکوتوریسم پیدا نماید .آندرا 4و همکاران ( )2222با استفاده از تصاویر ماهواره لندست به بررسی مقدار و
تغییرا پوشش جنگلی و بر نقش سامانه اطالعا جغرافیایی در مکانیابی منابع جنگلی جهت توساعه
طبیعتگردی در حوضه آنگکور اشاره دارند .کوماری و همکاران )2212( 2در پژوهشای کاه بارای پهناه
بندی فعالیتهای اکوتوریستی در غرب ایالت سی کیم در کشور هندوستان انجام دادهاند از چند شااخص
مهم هکچون پراکندگی حیا وحش ،بوم شناختی ،تنوع اکولوژیکی و خاصیت انعطافی محیط اساتفاده
نموده و ضمن تلفیق الیههای مورد نظر در محیط  GISبا استفاده از روش  AHPباه ارزیاابی پتانسایل
اکوتوریسمی این ناحیه پرداخته و پتانسیلهای موجود را در چهار سطح بسیار باال ،بااال ،متوساط وکام
مشاص نمودهاند .همچنین در ایران نیز ،کریمی ( )1909در پژوهشی مکانیابی پهنههای مناسب بارای
اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستانهای رودسر تا آستانه اشرفیه در استان گیالن با اساتفاده از GIS
را مورد ارزیابی ترار داد .نتایج نشان داد که در اکوتوریسم متمرکز پهنههای دارای توان اکولوژیک واتاع
در شهرستان الهیجان در اولویات اول و پهناههای واتاع در شهرساتانهاای لنگارود ،رودسار و آساتانه
اشرفیه به ترتیب در اولویتهاای بعادی تارار دارناد و در اکوتوریسام گساترده پهناههاای دارای تاوان
اکولوژیک در محدوده واتع در شهرستان الهیجان در اولویت اول و بعد بهترتیاب محادودههای واتاع در
شهرستانهای آستانه اشارفیه ،لنگارود و رودسار تارار دارناد .شاایان و پارساایی ( )1901در پژوهشای
امکان سنجی نواحی مستعد اکوتوریسم در کهگیلویه و بویراحمد را با استفاده از مدل اکوتوریسم و GIS
مورد برسی ترار داد .یافته های پژوهش نشان داد که در باش امکان سنجی نواحی مستعد اکوتوریسام،
اتلیم آسایش شهرستانهای بویر احمد و دنا برای تفرج تابساتانه و گچسااران و کهگیلویاه بارای تفارج
1. Abdu salam
2. Dondo
3. Fung and Marafa
4. Andrea
5. Kumari & et al
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زمستان مناسبند .فرج زاده اصل و کریمپناه ( )1908در مطالعهای ،پهنههای مناسب توسعه اکوتوریسام
را با استفاده از  GISدر استان کردستان مورد بررسی ترار داد و در پایان باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
حدود  02درصد از پهنه های استان دارای پتانسیل الزم برای توسعه انواع فعالیاتهاای اکوتوریساتی را
دارا میباشد .رخشانی نسب و ضرابی ( )1900در پژوهشی چالشها و فرصتهای توسعه اکوتوریسام در
ایران را مورد ارزیابی ترار داد .نتایج پژوهش نشان داد که چالشهای فراوان در صنعت اکوتوریسم کشور
وجود دارد .به گونه ای که حدود  22دالر از سهم تولید طی هار خاانوار ایرانای بارای روناق توریسام و
اکوتوریسم به بازار جهانی پرداخت میشود .در حالی که سهم ایران از ایان باازار انادس اسات .ناوری و
همکاران ( )1902در پژوهشی به امکانسنجی جذب اکوتوریسم در مناطق کویری (مطالعه موردی :تلاه
کابین طزرجان) پرداختند .و در پایان به این نتیجه رسیدند که در محدوده مورد نظر پهنههای باا تاوان
تفرج متمرکز با درجه مرغوبیت  1دارای مساحت بسیار کام ( 9210مترمرباع) کاه ناشای از محادویت
خاس ،آب ،پوشش گیاهی و اتلیم آن منطقه می باشد .در منطقه ساایتهاای  1و  2دارای تاوان تفارج
گسترده با درجه مرغوبیت  2میباشد و سایتهای پیشنهادی  9و  4از درجه مرغوبیات  1جهات تفارج
متمرکز برخوردار میباشد .خداباش علیائی ( )1922در پژوهشی به پهنهبندی عرصههای اکوتوریساتی
شهرستان تنکابن با استفاده از  GISو  AHPپرداخت .نتایج نشاان داد کاه مسااحت تاوان یاک بارای
توسعه اکوتوریسم  229/24کیلومترمربع میباشد .امیراحمدی و مظفری ( )1921در پاژوهش خاود باه
عنوان تحلیل پهنههای مناسب توساعه اکوتوریسام دراساتان زنجاان باا اساتفاده از سیساتم اطالعاا
جغرافیایی ،پتانسیل پهنههای مناساب فعالیاتهاای اکوتوریساتی ،نظیار :کوهناوردی ،دامناه ناوردی،
ورزشهای زمستانی و اسکی ،ورزشهای آبی و ماهیگیری ،طبیعات درماانی ،وطبیعات گاردی بررسای
ومشاص گردید .به همین منظور ،الیههای اطالعاتی مورد نیاز ،شامل نقشههای سطوح ارتفاعی ،شایب
و جهت شیب ،سطوح آبی و رودخانهها ،چشمههای معدنی و پوشاش گیااهی تهیاه گردیاد .ساپس باا
تلفیق و همپوشانی الیههای اطالعاتی در محیط  GISبا استفاده از مدل  AHPپهنههای مناسب توسعه
اکوتوریسم استان زنجان مشاص شد .نتایج این مطالعه نشان می دهد کاه بایش از 92درصاد وساعت
استان ،دارای پتانسیل مطلوب برای انواع فعالیتهای اکوتوریستی اسات .افتاااری و همکااران ()1922
در پژوهش خود به کاربرد روش تلفیقی  MCDMو  GISدر شناساایی منااطق روساتایی باا پتانسایل
اکوتوریسمی پرداختهاند که در روشی جدید ابتدا بر اساس  2معیار پتانسایل اکوتوریساتی در محادوده
استان تهران بهعنوان یکی از کانونهای جمعیتای کشاور پهناهبنادی شاد ساپس باا اساتفاده از تاابع
اکوتوریسم رود درهای تعریف شد کاه در چنادین مرحلاه باا اجارای الگاوریتم و هام پوشاانی الیاههاا
روستاهای نمونه اکوتوریستی انتااب شدند .نتاایج باه دسات آماده نشاان داد کاه روساتاهای  1گانا
برگزیده ،بر محدودة مناطق زیست محیطی چهارگانه انطباا دارناد و مادل تواناایی بااالیی در انتاااب
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روستاهای نمون اکوتوریسم روددرهای در کشور دارد .در سطح منطقه ماورد مطالعاه نیاز مطالعااتی در
زمینه گردشگری و اکوتوریسم صور گرفته است که میتوان به مواردی اشاره نماود .رحماانی ()1901
در پژوهشی ظرفیتهای توسعه اکوتوریسم را با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در شهرساتان پااوه
مورد ارزیابی ترار داد .با توجه به روش کار و تهیه نقشههای ماتلف از توانایهای طبیعای شهرساتان و
ارزشهای اکوتوریستی ،در نهایت منجر به ارائه دو نقشه پهنهبندی اکوتوریساتی (متمرکاز و گساترده)
گردید و توانای های بالقوه شهرستان جهت گسترش اکوتوریسام مشااص گردیاد .احمادی ( )1908در
پژوهشی تاثیر گردشگری بر توسعه ناحیه اورامانا را مورد ارزیابی ترار داد .نتایج پژوهش نشان داد که
پتانسیلهای مناسب گردشگری (ماصوصاً گردشگری طبیعای) در منطقاه وجاود دارد کاه در صاور
وجود زیرساختهای مناسب باعث توسعه منطقه میشود .باباخاانزاده ( )1902در پژوهشای باه بررسای
جاذبه های گردشگری منطقه اورامانا و نقش آن در تحوال منطقه پرداختاه اسات .میاری( )1922در
پژوهشی ،گردشگری منطقه اورامان ا را با استفاده از مدل تاپسیس برای مناطق روستای در شهرساتان
پاااوه مااورد ارزیااابی تاارار داد .نتااایج پااژوهش نشااان داد کااه مناااطق روسااتای شهرسااتان پاااوه دارای
پتانسیلهای گردشگری باالیی هساتند .باه طاوری کاه روساتاهای هیاروی (2/41221درصاد) ،گاالل
(2/44242درصاد) ،شمشایر (2/41821درصاد) ،الران علیاا ( 2/92921درصاد) ،دوریساان (2/94921
درصد) و نجار ( 2/91291درصد) اولویتهای اول تا ششم را داشتهاند اما در منطقه اورامانا تا به حاال
مطالعه ای در زمینه شناسایی مناطق مستعد اکوتوریسمی صور نگرفته است که پژوهش حاضر با ایان
هدف انجام شده است.
مفاهیم نظر پژوهش
رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت ،امروزه مورد توجه فراوانی ترار
گرفته است .اکوتوریسم می رود تا در ترن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تأثیر ترار
داده و الگوی فضایی جدیدی را در نواحی ماتلف جغرافیایی ایجاد نماید (رخشانینسب و ضرابی،
 .)42 :1900اکوتوریسم یا گردشگری در طبیعت ،از گونههای مهم گردشگری است که بیشترین
سازگاری را با توسعه دارد .در حال حاضر اغلب کشورهای جهان در رتابتی تنگاتن و نزدیک ،در پی
بهرهگیری از توانمندیهای کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت توریسم
را به خود اختصاا دهند و با سادهترین شکل ممکن به اشتغالزایی بپردازند (موالیی هشتجین و
خوشنود .)1 :1901 ،شهر اکوتوریسم در این است که ابزار مناسبی برای محافظت از نواحی به شمار
می آید .اجرا و توسعه اکوتوریسم نتایجی را به دنبال دارد ،که می توان به افزایش اهمیت نواحی
حفاظت شده و اکوسیستمها و باال بردن ارزش اتتصادی آنها ،ایجاد درآمد مستقیم برای نواحی حفاظت
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شده ،ایجاد درآمد مستقیم و غیرمستقیم برای جوامع محلی و هم چنین منجر به شکل گیری
تشکیال منسجم برای پایش از نواحی محافظت شده در سطح جوامع محلی و ملی اشاره کرد(بدری و
همکاران .)94 :1922 ،طبیعتگردان به دلیل دلبستگی به طبیعت با حداتل امکانا و تجهیزا به
گشت وگذار و تفرج در طبیعت می پردازند و از مواهب الهی موجود در عرصههای طبیعی و مناظر زیبا و
متنوع و آرامشباش بهرهمند میگردند (جهانیان و زندی.)12 :1902 ،
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و از نظر جمع آوری دادهها ،از نوع پیمایشی و به
لحاظ اطالعا کمی و کیفی میباشد .برای جمع آوری اطالعا از مطالعا کتاباانهای ،بررسیهای
میدانی از تبیل پرسشنامه ،مصاحبه استفاده شده است همچنین آمار و اطالعا مورد نیاز پژوهش با
مراجعه به مراکز آماری و اطالعاتی چون میرار فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه ،مرکز آمار ایران،
میرار فرهنگی و گردشگری شهرستانهای منطقه اورامانا و ادارا کل تابع آنها انجام گرفته است.
این پژوهش برای مکانیابی پهنههای اکوتوریسم از الیهها و توابع مورد نیاز استفاده شده است (جدول
 1و  .)2برای تهیه نقشهها از  Arc gis 9.3و برای وزن دهی و اولویت بندی پهنهها از مدل AHP
استفاده شده است.
جدول  -3الیهها اطالعاتی مورد نیاز در فعالیتها اکوتوریسمی مورد بررسی
نوع فعالیت اکوتوریسمی
ردیف

الیههای اطالعاتی

کوهنوردی

ورزشهای
زمستانی

دامنهنوردی

1

ارتفاع

2

شیب










9

دسترسی به راه ارتباطی

4

نزدیکی به مراکز مسکونی

2

تسهیال و خدما

1

امنیت

8

منابع آب

0

پوشش گیاهی

2

بازارچههای مرزی

ورزشهای
آبی

طبیعت درمانی

چشم انداز و
جاذبه





















































منبع( :فرجزاده اصل و کریم پناه)49 :1908 ،
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جدول  -2تابع مورد استفاده برا ترکیب الیهها اطالعاتی در هر یک از فعالیتها اکوتوریسمی
ردیف

نوع فعالیت اکوتوریسمی

تابع مورد استفاده

1

کوهنوردی

مناطقی که سطوح ارتفاعی آنها  1022متر به باال و شیب باالی  22درصد دارند .همچنین
دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما و منابع آب در نظر گرفته شد.

2

دامنه نوردی

مناطقی که سطوح ارتفاعی بین  022تا  2222و شیب بین  22تا  82درصد دارند .هم چنین
تسهیال  ،امنی ت ،منابع آب ،پوشش گیاهی ،دسترسی به راه ارتباطی و نزدیکی به مراکز
مسکونی هم در نظر گرفته شد.

3

ورزشهای زمستانی

سطوحی که ارتفاعی باالتر از  2922متر و شیب بین  22تا  82درصد دارند .دسترسی به راه
ارتباطی ،نزدیکی به مراکز مسکونی و تسهیال و خدما هم لحاظ گردید.

4

ورزشهای آبی

مناطقی که در فاصله  1222متری اطراف بستر رودخانهها و بسترهای جاری ترار دارند.
دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما  ،امنیت و نزدیکی به مراکز مسکونی هم لحاظ
گردید.

5

طبیعت درمانی

6

چشم انداز و جاذبه

مناطقی که در فاصله  1222متری چشمههای معدنی و هم چنین در حاشیه رودخانههای
دارای سواحل ماسه ای ترار دارند .دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما  ،امنیت و
نزدیکی به مراکز مسکونی هم لحاظ گردید.
مناطقی که دارای پوشش جنگلی و جاذبههای متنوع باشند .هم چنین تسهیال  ،امنیت،
منابع آب ،پوشش گیاهی ،دسترسی به راه ارتباطی و نزدیکی به مراکز مسکونی هم در نظر
گرفته شد.

منبع( :فرجزاده اصل و کریمپناه.)49 :1908 ،

برای تهیه نقشه سطوح ارتفاعی ،از نقشه ( )DEMبا تفکیک 92×92متر استفاده شده است .با توجه
به نوع فعالیت اکوتوریستی بررسی شده در این پژوهش (کوهنوردی ،دامنهنوردی ،طبیعتدرمانی،
ورزشهای آبی و ورزش های زمستانی) سطوح ارتفاعی مناسب و تاثیرگذار در هر فعالیت به صور
جداگانه مورد بررسی ترار گرفتند .برای تهیه نقشه شیب ،از نقشه ( )DEMبا تفکیک  92×92متر
استفاده گردید .نقشه شیب در این پژوهش در شناخت پهنههای ورزشهای زمستانی ،کوهنوردی و
دامنه نوردی مورد استفاده ترار گرفته است .برای تهیه نقشه پوشش گیاهی در این پژوهش با استفاده از
منطق بولین جنگلها به دو پهنه مناسب و نامناسب طبقهبندی گردید .عالوه بر این برای مکانیابی از
الیههای دیگری چون نزدیکی به م راکز مسکونی ،امنیت ،دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما ،
وجود منابع آب استفاده گردید .پس از جمع آوری الیه های اطالعاتی مورد نیاز جهت تشکیل پایگاه
اطالعاتی و سود جستن از آنها در مکانیابی ،پهنه های مناسب اکوتوریسم به صور رتومی درآمدند.
سپس اطالعا جدولی به آنها اضافه شده و بر اساس شرایط موردنیاز در هر نوع فعالیت اکوتوریسمی،
نقشههای مربوط به کالسهبندی و پهنهها جدا شدند .در پایان نقشههای مربوط به هر پهنه ترسیم و

مکانیابی پهنههای مناسب اکوتوریسم .مطالعه موردی :منطقه اورامانات...

02

سپس این نقشهها با روش هم پوشانی یکی شده و نقشه نهایی اکوتوریسم منطقه اورامانا ترسیم و با
استفاده از نرمافزار  AHPبه اولویتبندی پهنههای اکوتوریسم پرداخته شد.
محدوده و قلمرو پژوهش
منطقه اورامانا ناحیهای کوهستانی واتع در شمالغربی استان کرمانشاه با مساحت تقریبی 4122
کیلومتر مربع که در حدود  18/4درصد از کل استان را شامل میشود .بر اساس آخرین تقسیما
اداری -سیاسی منطقه اورامانا شامل  4شهرستان 0 ،شهر 2 ،باش و  21دهستان بوده است(مرکز
آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن .)1902 ،این منطقه از سمت شمال و شمال شرتی با استان
کردستان ،از سمت جنوب با شهرستان های داالهو و سرپل ذهاب ،از سمت شر با شهرستان کرمانشاه
و از سمت غرب و شمال غربی با کشور عرا هم مرز میباشد(باباخانزاده .)28 :1902 ،منطقه اورامانا
بهطور متوسط در ارتفاع  1122متری از سطح دریا ترار دارد (ولدبیگی()2 :1902 ،شکل .)1 -1

شکل  -3موقعیت منطقه اورامانات در کشور و استان(ترسیم :نگارندگان)

یافتهها پژوهش
در این پژوهش با استفاده از سیستم اطالعا جغرافیایی ( )GISنقشههای مناسب جهت فعالیت-
های اکوتوریسمی در سطح منطقه تهیه گردید و در ادامه با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه اتدام
به اولویتبندی پهنههای اصلی اکوتوریسم گردید.
نقشه پهنه مناسب کوهنورد
کوهنوردی یکی از مهمترین فعالیتهای اکوتوریستی منطقه است .با توجه به کوهستانی بودن
منطقه اورامانا و وجود تلههای زیاد ،کوهنوردی از رونق خوبی برخوردار است .در این پژوهش جهت
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ترسیم نقشه مناسب برای فعالیت کوهنوردی از الیههای به کار گرفته شده (جدول  )1شامل سطوح
ارتفاعی ،شیب ،دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما و وجود منابع آب استفاده شد .برای مکان
یابی پهنه مناسب کوهنوردی مناطقی که (جدول  ) 2سطوح ارتفاعی آنها باالتر از  1022متر بوده و
شیب باالی  22درصد و هم چنین دسترسی به راه ارتباطی و وجود منابع آب و تسهیال و خدما در
این مناطق موجود باشد مناسب جهت فعالیت کوهنوردی انتااب شدند .در نهایت با توجه به شکل ()2
منطقه اورامانا به لحاظ پهنه مناسب کوهنوردی به سه پهنه خوب ،متوسط و ضعیف طبقهبندی شد
که در آن پهنه خوب با مساحت  821/11کیلومترمربع معادل  11/01درصد مساحت منطقه ،پهنه
ضعیف با مساحت  2114/10کیلومترمربع معادل  21/12درصد مساحت منطقه و پهنه متوسط با
مساحت  1221/01کیلومترمربع معادل  92/22درصد منطقه را به خود اختصاا داد (جدول .)9

شکل  -2نقشه پهنه مناسب کوهنورد در منطقه (یافتهها پژوهش)
جدول  -1مساحت پهنه کوهنورد در منطقه
ارزش پهنه

مساحت

درصد پوشش

خوب

821/11

11/01

متوسط

1221/01

92/22

ضعیف

2114/10

21/12
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نقشه پهنه مناسب دامنهنورد
دامنهنوردی از نظر ارتفاعی باید به گونهای باشد که دسترسی برای تمام افرادی که تمایل به دیدن و
گشت و گذار در چنین مکانهایی را دارند فراهم شود .جهت ترسیم نقشه مناسب برای فعالیت
دامنهنوردی از الیههای (جدول  )1شامل شیب ،ارتفاع ،دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما ،
وجود منابع آب ،نزدیکی به مراکز مسکونی استفاده شد .جهت مکانیابی پهنه مناسب دامنهنوردی (جدول
 )2مناطقی که سطوح ارتفاعی بین  022تا  2222و شیب بین  22تا  82درصد را دارا بودند انتااب
شدند .هم چنین تسهیال و خدما  ،امنیت ،منابع آب ،پوشش گیاهی ،دسترسی به راه ارتباطی و
نزدیکی به مراکز مسکونی هم لحاظ گردید .در نهایت پس از روی هم گذاری الیهها محدوده منطقه
اورامانا از لحاظ دامنهنوردی به سه پهنه خوب متوسط و ضعیف طبقهبندی شد (شکل  )9که در آن
پهنه خوب با مساحت  1420/94کیلومترمربع معادل  92/81درصد مساحت منطقه ،پهنه متوسط با
مساحت  1014/28کیلومترمربع معادل  44/22بیشترین درصد منطقه و پهنه ضعیف با مساحت 024/84
کیلومترمربع معادل 12 /22درصد مساحت منطقه و را به خود اختصاا داد (جدول .)4

شکل  - 1نقشه پهنه مناسب دامنهنورد در منطقه (یافتهها پژوهش)
ارزش پهنه
خوب
متوسط
ضعیف
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  - 4مساحت پهنه دامنهنورد در منطقه
مساحت
1420/94
1014/28
024/84

درصد پوشش
92/81
44/22
12/22
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نقشه پهنه مناسب ورزشها زمستانی
با توجه به کوهستانی بودن منطقه و وجود ارتفاعا بلند ،بارش اغلب نقاط کوهستانی در منطقه
مورد مطالعه به صور برف است .برای ترسیم نقشه مناسب برای فعالیت ورزشهای زمستانی از
الیههای (جدول  ) 1شامل شیب ،ارتفاع ،دسترسی به راه ارتباطی ،تسهیال و خدما و نزدیکی به
مراکز مسکونی استفاده شد .برای مکانیابی پهنه مناسب فعالیت ورزشهای زمستانی (جدول )2
مناطقی که ارتفاعی باالتر از  2922متر و شیب بین  22تا  82درصد را داشته باشند انتااب شدند.
همچنین دسترسی به راه ارتباطی ،نزدیکی به مراکز مسکونی و تسهیال و خدما هم لحاظ گردید.
در نهایت پس از روی هم گذاری الیهها منطقه اورامانا به لحاظ فعالیت ورزشهای زمستانی به سه
پهنه خوب ،متوسط و ضعیف تقسیم بندی شد (شکل  .)4در محدوده مورد مطالعه پهنه خوب با
مساحت  020 / 48کیلومتر مربع معادل  21 /44درصد مساحت منطقه ،پهنه متوسط با 1818 /81
کیلومتر مربع معادل  42 /10بیشترین درصد منطقه و پهنه ضعیف با مساحت  1221 /40کیلومتر
مربع معادل  92 /09درصد مساحت منطقه را به خود اختصاا داد(جدول .)2

شکل  -4نقشه پهنه مناسب ورزشها زمستانی در منطقه(یافتهها پژوهش)
جدول  -5مساحت پهنه ورزشها زمستانی در منطقه
ارزش پهنه

مساحت

درصد پوشش

خوب

020/48

21/44

متوسط

1818/81

42/10

ضعیف

1221/40

92/09

منبع :یافتههای پژوهش
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نقشه پهنه مناسب ورزشها آبی
منطقه اورامانا به لحاظ جود منابع آب کافی یکی از نقاط کم نظیر در استان کرمانشاه میباشد.
رودخانه سیروان و لیله از مهمترین رودخانههای منطقه اورامانا به شمار میروند که در تمام سال
جاری هستند .منابع سرشار آب ،عالوه بر ایجاد مناظر زیبا و تلطیف هوا ،زمینههای مناسبی را برای
انجام انواع ورزشهای تابستانی و آبی به وجود آوردهاند .برای ترسیم نقشه مناسب جهت فعالیت
ورزشهای آبی از الیههای اطالعاتی (جدول  ) 1شامل منابع آب ،تسهیال و خدما  ،دسترسی به راه
ارتباطی ،امنیت ،نزدیکی به مراکز مسکونی استفاده شد .بر اساس توابع (جدول  )2برای مکانیابی پهنه
ورزشهای آبی مناطقی که در فاصله  1222متری اطراف بستر رودخانهها و بسترهای جاری ترار دارند
انتااب شدند .همچنین دسترسی به راه ،تسهیال و خدما  ،امنیت و نزدیکی به مراکز مسکونی هم
لحاظ گردید .در نهایت پس از روی هم گذاری الیهها منطقه اورامانا به لحاظ فعالیت ورزشهای آبی
به سه پهنه با تابلیت ضعیف ،متوسط و خوب تقسیم بندی شد (شکل  .)2در محدوده مورد مطالعه
پهنه خوب با مساحت  200/91کیلومترمربع معادل  1/00درصد مساحت منطقه ،پهنه متوسط با
1422/12کیلومترمربع معادل  94/82درصد منطقه و پهنه ضعیف با مساحت  2224/04کیلومترمربع
معادل  12/22درصد بیشترین مساحت منطقه به خود اختصاا داد (جدول .)1

شکل  -5نقشه پهنه مناسب ورزشها آبی(یافتهها پژوهش)

90

ارزش پهنه
خوب
متوسط
ضعیف
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  -6مساحت پهنه ورزشها آبی در منطقه اورامانات
مساحت
200/91
1422/12
2224/04

درصد پوشش
1/00
94/82
12/22

نقشه پهنه مناسب طبیعت درمانی
آب معدنی جزو اولین داورهای طبیعی بشر بوده که آثار استفاده آن از چندین هزار سال تبل
تاکنون وجود داشته است(ابراهیمزاده .) 44 :1901 ،برای ترسیم نقشه پهنه مناسب جهت فعالیت
طبیعت درمانی از الیههای اطالعاتی جدول ( ) 1شامل ،وجود منابع آب ،تسهیال و خدما  ،دسترسی
به راه ارتباطی ،امنیت ،نزدیکی به مراکز مسکونی استفاده شد .بر اساس توابع جدول ( )2برای
مکانیابی پهنه مناسب طبیعت درمانی مناطقی که در فاصله  1222متری چشمههای معدنی و
همچنین در حاشیه رودخانههای دارای سواحل ماسهای ترار گرفتهاند انتااب شدند .عالوه بر این فاصله
از مراکز شهری و راه ارتباطی (آسفالته) ،امنیت و تسهیال و خدما هم لحاظ گردید .در نهایت پس
از روی هم گذاری الیه ها منطقه اورامانا به لحاظ پهنه طبیعت درمانی به سه پهنه ضعیف ،متوسط و
خوب تقسیمبندی شد (شکل  .)1در محدوده مورد مطالعه پهنه خوب با مساحت  1211/90کیلومتر
مربع معادل  92 /12درصد مساحت منطقه ،پهنه متوسط با  022 /29کیلومترمربع معادل 22 /99
کمترین درصد منطقه و پهنه ضعیف با مساحت  2124/21کیلومترمربع معادل  21/42درصد بیشترین
مساحت منطقه به خود اختصاا داد (جدول .)8

شکل  -6نقشه پهنه مناسب طبیعتدرمانی(یافتهها پژوهش)
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جدول  -7مساحت پهنه طبیعت درمانی در منطقه اورامانات
مساحت
ارزش پهنه
1211/90
خوب
022/29
متوسط
2124/21
ضعیف
منبع :یافتههای پژوهش
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درصد پوشش
92/12
22/99
21/42

نقشه پهنه مناسب چشمانداز و جاذبه
پهنه چشمانداز و جاذبه جاهایی را شامل میشود که پوشش گیاهی خوب و چشماندازهای زیبا ،رودخانه
و منابع آب را داشته باشد .همانطور که تبال ذکر گردید منطقه اورامانا دارای منابع آب کافی و رودخانههای
دائمی میباشد .هر چند که منطقه اورامانا را کوههای مرتفع و پر برف تشکیل میدهد ،اما در ارتفاعا
پایینتر و در دامنه همین کوهها ،جنگلهای متراکم و نسبتا وسیعی وجود دارند .برای ترسیم نقشه پهنه
مناسب چشمانداز و جاذبه از الیههای اطالعاتی جدول ( )1شامل ،پوشش گیاهی ،وجود منابع آب ،تسهیال
و خدما  ،دسترسی به راه ارتباطی ،امنیت ،نزدیکی به مراکز مسکونی و بازارچههای مرزی استفاده شد .در
نهایت پس از روی هم گذاری الیهها منطقه اورامانا به لحاظ پهنه طبیعت درمانی به سه پهنه با تابلیت
ضعیف ،متوسط و خوب تقسیم بندی شد (شکل  .)8در محدوده مورد مطالعه پهنه خوب با مساحت
 1410/21کیلومترمربع معادل  99/01درصد مساحت منطقه ،پهنه متوسط با  2284/41کیلومترمربع معادل
 24/20بیشترین درصد پوشش منطقه و پهنه ضعیف با مساحت  222/92کیلومترمربع معادل  12/41درصد
کمترین مساحت منطقه به خود اختصاا داد (جدول .)0

شکل  -7نقشه پهنه مناسب چشمانداز و جاذبه(یافتهها پژوهش)
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جدول  -8مساحت پهنه چشمانداز و جاذبه در منطقه اورامانات
ارزش پهنه

مساحت

درصد پوشش

خوب

1410/21

99/01

متوسط

2284/41

24/20

ضعیف

222/92

12/41

منبع :یافتههای پژوهش

تلفیق الیهها و تولید نقشه نهایی اکوتوریسم منطقه اورامانات
پس از رستری کردن الیهها و مقادیر دخیل در امر مکانیابی منطقه اورامانا اتدام به طبقهبندی
هر الیه بر اساس شروط منطقی در سه طبقه ضعیف ،متوسط و خوب گردید .پس از تولید الیههای
طبقه بندی شده اتدام به تلفیق الیههای تولید (طبقه بندی) شده ،با استفاده از روش همپوشانی وزنی
(وزن هر الیه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تبالً محاسبه گردیده است) گردید .در نهایت نقشه
نهایی با عنوان پهنههای مناسب اکوتوریسم برای منطقه ترسیم شد(شکل  .)0براساس نقشه نهایی
اکوتوریسم پهنه خوب با مساحت  1202/92کیلومتر مربع معادل  22/80درصد مساحت منطقه ،پهنه
ضعیف با مساحت  1212/12کیلومتر مربع معادل  92/92درصد و پهنه متوسط با 1011/20
کیلومترمربع معادل  49/94بیشترین درصد پوشش منطقه را به شامل شد (جدول .)2

شکل -8نقشه نهایی پهنهها مناسب اکوتوریسم در منطقه اورامانات (یافتهها پژوهش)
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جدول  -3مساحت پهنهها مناسب اکوتوریسم در منطقه اورامانات
ارزش پهنه

مساحت

درصد پوشش

خوب

1202/92

22/80

متوسط

1011/20

49/94

ضعیف

1212/12

92/92

منبع :یافتههای پژوهش

اولویتبند پهنهها اصلی اکوتوریسم در منطقه
در این پژوهشبرای دستیابی به اولویتبندی پهنههای اصلی اکوتوریسم منطقه یک پرسشنامه باز
بر اساس تکنیک دلفی 1طراحی گردیده است به عبارتی هدف از تکنیک دلفی ،جمعآوری اطالعا و
کسب نظرا از کارشناسان بهمنظور تسهیل در اولویتبندی میباشد .بر این اساس مهمترین اجزا و
عناصر اصلی این تکنیک عبارتند از پرسشنامه ،سواال پرسشنامه و متاصصین میباشد (حکمتنیا و
موسوی .) 999 -922 :1922 ،در این پژوهش از نظرا  91نفر از کارشناسان و صاحبنظران گردشگری
استفاده گردیده است که مشاصا پاساگویان در (جدول )12آمده است که مبنای وزندهی از  2تا
 12می باشد که بعد از پیمایش نتایج به  2تا  1تبدیل گرده است .جامعه آماری پژوهش به روش
تصادفی سادهانتااب شده است.
جدول -31مشخصات پاسخگویان در تکنیک دلفی
دکتری(صاحبنظر)

کارشناسارشد برنامه ریزی توریسم

کارشناس (گردشگری )

دیپلم

11

19

8

2

(یافتههای پژوهش)

نتایج بهدست آمده از پیمایش پرسش نامهها نشان داد که پهنه چشم انداز و جاذبه با امتیاز 2/982
در اولویت اول ترار گرفت .پهنه دامنهنوردی و کوهنوردی بهترتیب با امتیاز  2/242و  2/292در رتبه
بعدی ترار گرفتند .پهنه ورزشهای آبی ،طبیعتدرمانی و ورزشهای زمستانی بهترتیب با ،2/218
 2/222 ،2/219رتبههای بعدی را به خود اختصاا دادند و نرخ ناسازگاری  2/28میباشد که تابل
تبول است.

1- Delphi

92

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال چهارم /شماره مسلسل سیزدهم /پاییز19

شکل  -3نمودار اولویتبند پهنهها اصلی اکوتوریسم در منطقه اورامانات (یافتهها پژوهش)

بحث و نتیجهگیر
شرایط اتلیمی مناسب ،موتعیت جغرافیایی و توپوگرافی ،پوشش گیاهی متنوع و وجود منابع آبی
فراوان ،باعث به وجود آمدن چشم اندازهای طبیعی منحصر بفرد در محدوده منطقه اورامانا شده
است که این شرایط پتانسیلهای الزم جهت فعالیتهای گردشگری و اکوتوریسمی را در منطقه به
وجود آورده است .لذا پ ژوهش حاضر تالشی بود در جهت ارزیابی مکانهای مناسب اکوتوریسمی در
منطقه اورامانا که نتایج حاصل از اولویت بندی پهنهها در منطقه اورامانا (شکل  )2نشان داد که
پهنه چشم انداز و جاذبه با امتیاز  2/982در اولویت اول ترار گرفت .پهنه دامنهنوردی و کوهنوردی
بهترتیب با امتیاز  2/242و  2/292در رتبه بعدی ترار گرفتند .پهنه ورزشهای آبی ،طبیعتدرمانی و
ورزشهای زمستانی بهترتیب با  2/222 ،2/219 ،2/218رتبههای بعدی را به خود اختصاا دادند که
بر این اساس سوال اول پژوهش را می توان چنین پاسخ داد که پهنه چشم انداز شامل (انواع جاذبههای
طبیعی ،فرهنگی ،انسانی )در بین سایر مولفهها و پهنهها در رتبه اول ترار گرفت.
همچنین نتایج حاصل از شکل ( ) 2نقشه پهنه مناسب جهت فعالیت کوهنوردی در منطقه اورامانا
نشان داد که تسمت های از منطقه شامل ارتفاعا اطراف شهر نوسود و نودشه (ارتفاعا داالنی و
سونی) ،ارتفاعا اطراف شهرستان پاوه و روانسر (کوه آتشگاه و شاهو) و همچنین تسمتهایی از
محدوده شهر باینگان و جوانرود (ارتفاعا بمو) شرایط مناسبی جهت فعالیت کوهنوردی را دارا بودند
که بر اساس جدول ( 11/01 )9درصد از پوشش منطقه مناسب جهت کوهنوردی بود .براساس شکل
( )9به جز تسمت های مرکزی ،جنوب و جنوب غربی منطقه اورامانا سایر تسمتهای منطقه مناسب
جهت فعالیت دامنهنوردی انتااب شدند که  92/81درصد از پوشش منطقه را شامل میشد(جدول .)4
پهنه ورزش های زمستانی به دلیل ارتفاعا باال بیشتر در اطراف شهرهای پاوه ،روانسر ،نوسود ،نودشه و
تکههای از شهر جوانرود تابل مشاهد میباشد (شکل  )4که پهنه خوب جهت فعالیت ورزش زمستانی
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 21/44درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاا داد (جدول  .)2بر اساس جدول ( )1پهنه ورزش
آبی با  1/00درصد از مساحت منطقه بیشتر در اطراف شهرهای پاوه ،نوسود ،نودشه ،روانسر و
تسمتهای از شهر جوانرود تابل مشاهده میباشد (شکل  .)2بر طبق جدول ( 92/12 )8درصد از
مساحت منطقه مناسب جهت فعالیت طبیعتدرمانی میباشد که بیشتر در اطراف شهرستان پاوه و
روانسر و تسمتی از شهر ثالر باباجانی میباشد (شکل  .)1براساس شکل ( )8پهنه جاذبهها و چشمانداز
بیشتر در محدوده شهرهای نوسود ،نودشه ،پاوه ،روانسر و تسمتهای از شهر جوانرود و ثالر باباجانی
مشاهده میشود که  99/01درصد از پوشش منطقه به خود اختصاا داد (جدول  .)0در نهایت با
استفاده از روش همپوشانی نقشه نهایی پهنههای مناسب اکوتوریسم در منطقه اورامانا ترسیم شد
(شکل  .) 0نتایج حاصل از نقشه نهایی اکوتوریسم نشان داد که پهنه خوب با مساحت 1202/92
کیلومتر مربع معادل  22/80درصد مساحت منطقه شامل تسمت های شمال و شمال شر منطقه
(نوسود ،نودشه ،پاوه ،باینگان) ،پهنه متوسط با  1011/20کیلومترمربع معادل  49/94بیشترین درصد
پوشش منطقه و پهنه ضعیف با مساحت  1212/12کیلومترمربع معادل  92/92درصد را شامل شده
است (جدول  .)2براساس (شکل  )0می توان به سوال دوم پژوهش چنین پاسخ داد که تسمتهای
شمال و شمال شرتی منطقه ،به لحاظ اکوتوریسمی از اولویت باالتر برخوردار است .با توجه به یافتههی
پژوهش حاضر جهت توسعه اکوتوریسم منطقه پیشنهادا ذیل ارائه میگردد.
 )1ارائه برنامهریزی راهبردی جهت توسعه اکوتوریسم در منطقه اورامانا با توجه به پتانسیلهای موجود
 )2جلب سرمایهگذاران باش خصوصی و دولتی جهت بهرهگیری از پهنههای مناسب اکوتوریسمی در
تسمتهای شمال و شمال شرتی منطقه.
 )3با توجه به اینکه بیش از  10درصد مساحت منطقه دارای پتانسل اکوتوریسم در سطح خوب و متوسط
میباشد باید جهت گسترش گردشگری در منطقه امکانا و تسهیال زیربنایی و کلیدی احدار نمود.
 )4معرفی مناطق نمونه گردشگری دارای تابلیت اکوتوریسمی از سوی نهادهای مربوطه در سطح منطقه و
توسعه آنها
 )2بازنگری به نحوه سرمایه گذاریها و توزیع امکانا  ،خدما گردشگری در مناطق مستعد منطقه
 )1بهرهگیری از سایر پتانسیلهای گردشگری منطقه شامل گردشگری مذهبی ،صنایع دستی ،ژئوتوریسم،
فولکولور و ..
 )8معرفی و شناسایی مناطق ویژه اکوتوریستی و گردشگری در سطح ملی و بینالمللی از طریق رسانهها و
...
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