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  . FUZZY – AHP  تلفیق مدل از استفاده با اکوتوریسم توسعه مناسب هايپهنه تحلیل
 مطالعه موردي: بخش ماهان

  

  3پور ساسان فرزانه، 2فخرآبادي پور فرزانه ،*1دومیرانی ناجی صادق
 تهران خوارزمی دانشگاه جغرافیایی، اطالعات سیستم و دور از سنجش ارشد فارغ التحصیل1

 تهران خوارزمی دانشگاه توریسم، ریزي برنامه و جغرافیا فارغ التحصیل ارشد2
  تهران خوارزمی دانشگاه شهري، ریزي برنامه و جغرافیا گروه انشیارد3

 6/9/95 ؛ تاریخ پذیرش: 7/3/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص داده هاي بسیاري را در فعالیتامروزه گردشگري در جهان معاصر، عرصه

اندازهاي طبیعی به گردشگران با اي در صنعت گردشگري است که به معرفی چشمنسبتاً تازه است. در این میان اکوتوریسم پدیدة 
 بسیاري توانایی زیستی تنوع نظر از چشمگیر قابلیتهاي و بودن پتانسیل دارا دلیل به ایران پردازد. کشورهویت مکانی آنها می حفظ
هاي متنوع اقلیمی، آثار و ابنیه هاي طبیعی، ویژگیدارد. بخش ماهان به علت داشتن میراث اکوتوریسم صنعت به دادن رونق براي

هاي مناسبی است. هدف از به فرد از منظر توسعه اکوتوریسم داراي پتانسیل همچنین ویژگیهاي منحصرتاریخی و فرهنگی و 
است. روش تحقیق از  FUZZY – AHPهاي مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل تلفیقی انجام این پژوهش تحلیل پهنه

 اطالعاتی فاکتورهاي توسعه اکوتوریسم، مستعد نواحی اساییشن در مؤثر عوامل به توجه باشد که باتحلیلی می –نوع توصیفی 
ها، آبشار، ارتفاع و چشمه ها،آبراهه شهر، روستا، شبکه ارتباطی، راههاي دما، بارش، هم خطوط گیاهی، الیه پوشش شامل مختلف

 از هریک نسبی اهمیت و دهیوزن قرار گرفت. پردازش مورد Arc GISافزاري نرم محیط در رقومی سازي از پس شیب تهیه و
شد و سپس با توجه به مطالعات میدانی و  انجام )AHPمراتبی (سلسله تحلیل مدل طریق از یکدیگر به نسبت اطالعاتی هاي الیه

کل  از درصد 43/25که  دهدنشان می پژوهش . نتایجگردیدبه عنوان بهترین عملگر انتخاب  8/0شناخت از منطقه، عملگر گاماي 
هاي روستاي تاریخی سِکُنج در شرق، ماهان که مشتمل بر ارتفاعات تیگران، باغ شاهزاده ماهان، آبشار و چشمه بخش مساحت

 و منابع آبی داراي که اکوتوریسمی دارد به این معنی مناطقی فعالیت براي باالیی بسیار پتانسیل غرب و نواحی مرکزي ماهان است
 هاي براي فعالیت را پتانسیل هستند، بیشترین اقلیمی مناسب شرایط همچنین و ....) و رودخانه (چشمه، طبیعی ویژگیهاي

 بسیار ماهان، پتانسیل درصد از مساحت بخش 4/28اطالعاتی،  هايتلفیق الیه اساس بر همچنین دارند. این بخش در اکوتوریسمی
  دارد. اکوتوریسمی فعالیت براي کمی

  
  سیستم اطالعات جغرافیایی، کرمان، بخش ماهان ،FUZZY،AHP: اکوتوریسم، کلیدي هاي واژه

 
  1مقدمه

گیــري شــهرها و گســترش تمــدن شــکلاز زمــان 
و اجتمـاعی و دلیل روابط اقتصـادي  ها بهانسان ،بشري

همواره جهانگردي و گردشـگري هاي مختلف به انگیزه
  ).  25:1381زاده و مراد نژاد،  (شریف اندرا تجربه کرده

 جهـانگردي در هـايفعالیـت از مهمی بسیار بخش
 امروزه که است طبیعت از مندشدن بهره بر مبتنی دنیا

                                                             
  sadeghnaji@yahoo.comمسئول: نویسنده *

 اکوتوریستی، يها فعالیت است. در گرفته نام اکوتوریسم
 از گیـريبهـره هـدف بـا جهـانگرد گروههاي یا افراد و
 بـه خلقـت انگیز حیرت هايجلوه و طبیعی هايزیبایی
 هـا،کوهپایـه هـا،کوهسـتان ي مرتفـع،هـا کوه رشـته
 سـفر عمیـق هـايدره و صـحراها هـا،جلگـه ها، جنگل

 به است ممکن اکوتوریست که هامیلیون سفر کنند. می
 هـاي بررسـی انجام یا و جانوران گیاهان، از دیدار دنبال

 آن و مشـابه معدن شناسی، مطالعات زمین اکولوژیکی،
 در گرفتـه جـاي روسـتاهاي از دیدار هدف با یا و باشد
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 در سـاکن مردمـان بـا تمـاس و مناطق ترین دوردست
 گیـرد، صورت آنان عرفی مراسم در شرکت و هاهدهکد

 بـه خـود از فـراوان فرهنگـی و اجتماعی اقتصادي، آثار
 از ايمنطقـه توسعه و اشتغال ایجاد است. جاي گذاشته

آورده  همـراه بـه اکوتوریسم توسعه که است مهمی آثار
 صـنعت روزافزون تاهمی ).42:1383زاده، است (شفیع

 علـوم مختلـف محققـان کـه نظـر هشد موجب توریسم
 هـر جهت این کند. از خود جلب به را اجتماعی انسانی

 علمـی هايبینش با تا دارند طریقی سعی به آنها از یک
 رهنمودهـاي و کننـد ریـفعتوریسـم را ت صنعت خود،

 درك نماینـد. ارائه آن يو توسعه رشد براي را مناسبی
 حـال در سـرعت بـه آن و میراث جانبی طبیعت ارزش
 گردشگري صنعت براي حرکت جدیدي مولد به تبدیل

ــت  ــویی(اس ــدري نک  ).1387:5و فیضــی زاده،  ص
شـرایط  و آن يبـالقوه تـوان و طبیعـی هـاي جاذبـه

پـر  بـراي بسـتري مردم، اقتصادي و اجتماعی فرهنگی،
بـا  و سـاخته هموار پیش از بیش را فراغت اوقات کردن
و  رشـد روحـی، و جسمی سالمت و لذت و نشاط ایجاد

بـه  جوامـع بـراي را خالقیتهـا و اسـتعدادها شـکوفایی
ویژه  (به گوناگون طبیعی اندازهايچشم آورد.می ارمغان
 بـراي متفـاوتی را هاي ژئومورفولوژي)، شیوه هاي پدیده

 با و انفرادي گروهی هايشکل به فراغت اوقات کردن پر
 سازد.می گردشگري میسر امکانات و تسهیالت به توجه

 به گردشگري دربارهطبیعی  جغرافیدانان علمی بررسی
 در مناسـب سـاز رهنمودهـايزمینـه اکوتوریسـم، ویژه

 جغرافیـاي و شـده ایـن صـنعت يتوسعه و رشد جهت
 بـه انسـانی جغرافیـاي اي ازشاخه عنوان به گردشگري

 درآمـده گردشگري خدمت صنعت در کاربردي صورت
 بـا مختلـف کشـورهاي رقـابتی امـروز، جهان در است.

 بهبـود در سـعی خـود گردشگريهاي جذابیت معرفی
 وجـود بـا نیـز مـا کشـور خود دارند. اقتصادي وضعیت

 ایـن از اسـتفاده با تواندمی و دیدنی جذاب مکان صدها
 کوشـا خود اقتصادي وضعیت در بهبود خدادادي مزیت
 و گـاز نفـت، نظیـر خود ثروتهاي تجدیدنشدنی و باشد

(بیـنش،  دارد نگـاه مهمتـر بـراي مصـارف را معـدن
 15حدود  و است پهناور بسیار ). کشور ایران47:1383

 طـول جغرافیـایی درجـه 20 و جغرافیایی عرض درجه

 طبیعـت و اقلیم باالي بسیار تنوع عامل باعث این دارد.
 ژئومورفولـوژیکی اشـکال و شناسـیهاي زمـین پدیده و

 میـان در را پـنجم مقـام نظر، این از طوري کهبه است،
 مفهـوم اکوتوریسـم، ).5:1387 (صبوري، دارد کشورها

 درك درسـت اغلـب، هـم هنوز که است جدیدي نسبتا
 بـراي اکوتوریسم، از واژه رود. برخینمی کار به و نشده
 کـه یهـایمکـان حفاظـت شیوه از آگاه مسافران جذب
 بـه و معتقـد بـوده گردشـگري طبیعی هايمکان صرفا

 سوء است، آن زیانبار و اجتماعی محیطیزیست تأثیرات
بار در دهـۀ  نخستین اکوتوریسم، واژه کنند.می استفاده
(امیراحمدي و مظفري،  شد ادبیات توریسم وارد 1980

) و براي آن تعاریف متعـددي ارائـه شـده کـه 2:1391
اولین تعریف جامع، معتبر و کوتاه توسط انجمـن بـین 

، ارائـه شـد 1990در سال  TIES(1المللی اکوتوریسم (
 منظـور حفـظ بـه طبیعـی منـاطق بـه والنهمسئ سفر«

 محلـی جوامـع اقتصـادي اوضـاع بهبود و زیست محیط
 و آگـاهی کسـب بـا همزمان ).5،1387(اندي و مور، »

نیـز  و کامـل جـامع تعریـف یـک به نیاز بیشتر، تجربۀ
 تعریـف ترین وکامل بهترین جدیدترین، افزایش یافت.

 اکوتوریسـم،«)، ارائـه شـد: 1999( 2نیهـا مارت توسط
 معمـوالً حفاظـت و سـالم بکـر، حساس، مناطق سفربه

 سـفرآموزنده یک گردشگر، اکوتوریسم براي است. شده
 و مستقیم شده محل حفاظت صرف آن درآمد که است

 جوامـع سیاسـی تقویـت و اقتصـادي توسعه و در رشد
 هـايتکـریم فرهنـگ و موجـب گـذاردمی تاثیر محلی

: 1387، 3مور(اندي و » گردد می بشر و حقوق گوناگون
5.(  

 صـنعت بخـش در تحقیـق ضـرورت و اهمیـت
 بـدانیم ایـن کـه شـودمـی مشـخص زمانی گردشگري

 622 حـدود و گردشـگر میلیون 760 از بیش با صنعت
 700 از و بـیش 2004 سـال در درآمـد دالر میلیـارد
 درصـد 10 حـدود 2006 سـال در درآمـد دالر میلیارد

 اسـت داده خـود اختصـاص را بـه جهان ناخالص تولید
 و توریسـم امـروزه ).23:1382 و حیدري، زاده (حسین

 کشـورهاي اقتصـاد مهم هايبخش از جهانگردي، یکی
                                                             
1. TIES: The International EcotourismSociety 
2. Marth Honey 
3. Andy and  Moor 
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 ایـن دهـد.مـی تشکیل را توسعه حال و در یافتهتوسعه
 مهـم منـابع از یکی حداقل و عنوان مهمترین به بخش
(طـاهري،  شودمی محسوب کشور براي هر ارزي درآمد

76:1387.(  
هـاي مناسـب تحلیـل پهنـه در سـعی پژوهش این
 این ،نهایت در دارد. در بخش ماهان اکوتوریسم توسعه
 آیـا اسـت: زیر پرسش براي جوابی یافتن پی در تحقیق

 توسـعه بـراي مناسـبی طبیعـی بخـش ماهـان، تـوان
  دارد؟ اکوتوریسم

  
  نظري مبانی و دیدگاه مفاهیم،

 در انسـان يمسئوالنه گردشگري نوعی اکوتوریسم
 و مـادي هـايمنفعـت بر عالوه که است طبیعی محیط

 نتیجـه و اسـت محیط زیسـت حفظ دنیا، به غیر مادي
ابعـاد مختلـف بـا  از پایـداري میـان پیوند برقراري آن،

ــود  ــد ب ــده ).2: 1388نظــري، (اکوتوریســم خواه  پدی
 فـراوان درآمـددزایی لحـاظ به اکوتوریسم و گردشگري

 که است داشته آن بر را جهان کشورهاي از بسیاري آن،
اختصـاص دهنـد  بخش این به را زیادي گذاريسرمایه

)Tremblay, 2006: 34.( اي اسـتپدیـده گردشـگري 
 و داشته است وجود انسانی جوامع در دیرباز از که کهن

 فنی، به موضع مختلف تاریخی مراحل طی در تدریجبه
 رسـیده کنـونی خـود اکولـوژیکی اجتماعی و اقتصادي

 گردشگري ،همین راستا ). در27:1374است (رضوانی، 
دهـه  در آن هـايکه ریشـه است جدید ايپایدار پدیده

 بـه خـاطر شـده هـاي ایجـادچـالش نتیجـه در 1960
 از .)Mottiar, 2006, 583یافت ( ظهور انبوه گردشگري

 هـايجاذبه و فعالیتها به گردشگري صنعت در که آنجا
 پردازنـد، می فرهنگی و تاریخی میراث و طبیعی محیط
 اهمیت گردشگري ریزيبرنامه در پایدار توسعه رویکرد

 منابع نابودي یا کاهش با یک سو از زیرا یابد؛زیادي می
 سـوي از و رودمـی بـین از گردشـگري صـنعت بازدید،
 منـاطق گردشـگري بـراي سـاکنان آنهـا تخریب دیگر،

 اکوتوریسـم). Inskeep, 1991: 23است ( تحمل ناپذیر
 پسـت دوران گردشـگري از ايگونـه بـه عنـوان نیـز

  توسـعه چون مفاهیمی گیري شکل پی در که مدرنیسم
 است مدرن ايپدیده اکوتوریسم است، یافته تولد پایدار

 از لـذت و مشـاهده گردشـگري، آن اصـلی کـه انگیـزه
 فرهنگـی و طبیعی چشم اندازهاي و هاپدیده و طبیعت

 جدیـد منـابع از یکـی بـه عنـوان توانمی آن از و بوده
ــد ــتاي در درآم ــعه راس ــدار توس ــام پای ــرد ن  ب
و  شهرها روزافزون گسترش و ). توسعه75:1389(نوري،
 مشـکالت بـروز موجـب آنهـا، جمعیت رویهبی افزایش

 شـهروندان و اسـت شـده متعـددي زیسـت محیطـی
 روانی و روحی مشکالت با را حاضر عصر بزرگ شهرهاي
کنـونی (در  شـرایط در اسـت. کـرده مواجـه مختلفـی

المللـی) بـین و ملی اي،منطقه اي،ناحیه مختلف سطوح
 يتوسـعه هايشاخص بردن باال اقتصاد، به تنوع بخشی

 آلودگی شدن، صنعتی از ناشی مشکالت کاهش انسانی،
 تعامـل زایـی،اشـتغال شـهرها، اسـتاندارد حـدِ از بیش

 توسـعه نهایـت در و محـیط زیسـت حفـظ ها،فرهنگ
 روي پــیش اصــلی هــايدغدغــه جملــه از پایــدار

 بـراي بـه ویـژه گردشـگري ایـن رو از کشورهاسـت
 تـا است اقتصادي مزیت یک توسعه حال در کشورهاي

تسـریع  را خـود ملی توسعه فرایند بتوانند طریق این از
  ).1385(ضرابی و دیگران،  بخشند
اکوتوریسـتی در  هـايفعالیـت بنديپهنه زمینه در

 صورت گرفته است خارج و ایران مطالعاتی به شرح زیر
ــه. ــایی در زمین ــه شناس ــديو پهن ــت بن ــايفعالی  ه

 عنوان کـاربرد )، تحقیقی با2002(1اکوتوریستی بوکینا
 توسـعه گیـري تصمیم در سیستم اطالعات جغرافیایی

 انجـام ي اوگانـداي آفریقـا،هـاصـدف اکوتوریسم، براي
سیسـتم اطالعـات  طریـقاز  پـژوهش در ایـن اند.هداد

 بـراي اوگانـدا ملـی هايپارك بنديپهنه به جغرافیایی
 همکـاران و 2بـانرجی .انـدپرداختـه توسعه اکوتوریسـم

 عنـوان بـا پژوهشـی کشـور هندوسـتان )، براي2003(
 هندوسـتان میدناپور غربی براي اکوتوریسم ریزيبرنامه
 شناسـایی بـراي سـاج از تحقیـق، این در اند.داده انجام
 اکوتوریسم ریزي برنامه و و فرهنگی طبیعی هايجاذبه

 مـورد منطقـه ابتـدا بررسی این در است. شده استفاده
 هـايالیه و سپس استخراج ايماهواره تصاویر از مطالعه

 نقشـه نهایـت، در و است شده تهیه نیاز مورد اطالعاتی

                                                             
1. Bukenya,jameso 
2. Banerjee 
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 هـاينقشـه تلفیـق مبناي بر را منطقه اکوتوریسم توان
هاي ویژگی و خاك حاصلخیزي گیاهی، پوشش کاربري،

 دیگر پژوهشی در .اندآورده دست به توصیفی اکولوژیک
ــابی اســتفاده از روش )، بــا2007( 1فانــگ تــی.  ارزی

 ریـزي اکوتوریسـمبرنامـه به GISوسیله  به چندمتغیره
 با وي است. پرداخته کنگ المللی هنگ بین شهر کالن

اکوتوریسم  با گوناگون مرتبط هايالیه از تلفیق استفاده
 ايمـاهواره و تصاو اسی آي جی افزارهاي نرم در محیط

"Ikonos" در انـواع اکوتوریسـم مسـتعد بـراي مناطق 
 سـرانجام و نمـوده و معرفـی شناسایی را مذکور منطقه
 توسـعه درکنـار را پیشرفت اکوتوریسم از کارش هدف
)، بـا 2009( و همکـاران 2است. آنـدرا کرده بیان پایدار

استفاده از تصاویر ماهواره لندست به بررسـی مقـدار و 
تغییرات پوشش جنگلی و بـر نقـش سـامانه اطالعـات 
جغرافیایی در مکانیابی منـابع جنگلـی جهـت توسـعه 

 3مصـطفی گردي در حوضه آنگکور اشاره دارند.طبیعت
 جغرافیـایی اطالعـات سیستم ابزار با ترکیه ) در2010(

 دسـت نتیجـه ایـن بـه و پرداخته ریسمتو يمطالعه به
 اطالعـات اهمیت سیسـتم بر روز به روز که است یافته

 و شـودمی افزوده گردشگري در آن کاربرد و جغرافیایی
 .کنترل گردشگري پرداخت به تکنولوژي این با توانمی

)، در پژوهشـی کـه بـراي 2010( و همکـاران 4کوماري
غرب ایالت سی هاي اکوتوریسمی در بندي فعالیتپهنه

اند از چند شاخص کیم در کشور هندوستان انجام داده
شـناختی، مهم همچون پراکندگی حیـات وحـش، بـوم

تنوع اکولوژیکی و خاصـیت انعطـافی محـیط اسـتفاده 
 GISهاي موردنظر در محیط نموده و ضمن تلفیق الیه

ـــا اســـتفاده از روش  ـــه ارزیـــابی پتانســـیل  AHPب ب
رداخته و پتانسیلهاي موجـود اکوتوریسمی این ناحیه پ

را در چهار سطح بسیار باال، باال، متوسط و کم مشخص 
)، در پژوهشـی در 2012(5اند. همچنین، بانروامکانموده

هاي اکوتوریسمی با اسـتفاده تایلند به شناسایی سایت
در استان سورات تانی پرداخت که تنها درصـد  GISاز 

                                                             
1. T.Fung 
2. Andrea 
3. Mustafa 
4. Kumari 
5. Bunruamkaew 

مناسب طبقه  ) منطقه بسیار0,41( کمی از این منطقه
  بندي شد.

 کـه شده انجام زمینه این در مطالعاتی هم ایران در
 )، در1384( کریمـی :کنیممی اشاره آنها از به تعدادي

 بـراي مناسـب هايپهنه عنوان مکانیابی با خود تحقیق
 تـا رودسـر شهرسـتانهاي ساحلی در مناطق اکوتوریسم

 صنعت در GISنقش  گیالن به استان اشرفیه در آستانه
 و زاده منشـی .اسـت پرداختـه اکوتوریسم گردشگري و

 منطقـه اکوتوریسـم بنـديپهنـه )، براي1384( فالحی
در  اسـتان لرسـتان از توابـع اشـترانکوه، شـده حفاظت
 توپـوگرافی، شـیب، مـؤثر ماننـد هـايالیه GISمحیط 
یکـدیگر  با را غیره و گیاهی، پوشش جغرافیایی، جهات
 اکوتوریسم قالب در و مخدوم مدل از استفاده با و تلفیق

 توریسـم تـوان بنـديپهنـه به اقدام متمرکز و گسترده
 )، در1385( شـیخی .انـدمذکور نمـوده منطقه طبیعی

 اسـتان شـمال عنـوان اکوتوریسـم بـا خـود نامـهپایان
 اکوژئومورفولوژیـک، بـر ویژگیهـاي تأکیـد با خوزستان

 بنـديپهنـه نقشـه منـابع اکولـوژیکی، شناسایی ضمن
 براي هاییپهنه آن در و تهیه آن را طبقات و اکوتوریسم

اسـت.  کـرده معرفـی و گسـترده متمرکـز اکوتوریسـم
 شناسـایی عنوانبا  خود نامه)، در پایان1388( احمدي

 اسـتان در اکوتوریسـم يتوسعه مناسب براي هايپهنه
) GISجغرافیـایی ( اطالعـات از سیستم استفاده با ایالم

 اسـتان بنـديپهنـه به AHPمدل بولین و  دو کمک به
 اسـت. نجفـی پرداختـه فعالیتهـاي اکوتوریسـم بـراي

 بـر تاکیـد بـا را تفـت )، اکوتوریسم شهرسـتان1386(
 این در آنها اند.کرده بررسی ژئومورفولوژیک هايویژگی

 تهیـه را منطقـه اکولوژیـک تـوان نقشـه ابتدا  تحقیق،
 نقشـه تهیـهبـه  سـاج از اسـتفاده بـا سـپس و کردنـد

، کالنتري اند.نموده اقدام و گسترده متمرکز اکوتوریسم
 منطقه اکوتوریسم توسعه هاي)، قابلیت1387( پرچیانلو

 -توصیفی روش با را زنجان استان انگوران شده حفاظت
 انـواع برشـمردن ضمن ایشان اند.نموده بررسی تحلیلی
 اسـتعداد اذعـان بـه و منطقه این در اکوتوریسم اشکال
 جـذب راسـتاي و کشـور در استان در سطح آن فراوان

ــدین اکوتوریســم، ــراي چن ــار ب ــدار توســعه راهک  پای
 انـد. سـبحانینموده پیشنهاد منطقه این در اکوتوریسم



 95                                                                                                     ...مدل تلفیق از استفاده با اکوتوریسم توسعه مناسب هاي پهنه تحلیل

اسـتفاده  با اکوتوریسم نواحی سنجیامکان )، به1388(
ایـن  از اسـتفاده بـا و پرداخته اردبیل استان در GISاز 

 .اندمبادرت ورزیده اکوتوریسمی هاينقشه تولید به متد
 در GISکـاربرد  )، بـه1389( همکـاران و محمدي پیر

 و مکـانی هـايداده از اسـتفاده با و پرداخته اکوتوریسم
شـکل  چـون پارامترهایی از گرفتن کمک با و توصیفی

و  شناسـیزمـین خاکشناسـی، گیـاهی، پوشـش زمین،
بنـدي پهنـه هـاينقشه يتهیه به اقدام اراضی، کاربري
منـاطق  و کـرده مطالعـه مـورد منطقـه بـراي تفرجـی

 .اسـت کـرده مشـخص را طبیعـی يحفاظـت شـده
 از سیسـتم اسـتفاده )، با1391( امیراحمدي و مظفري

 مناسب هايپهنه ) به تحلیلGISجغرافیایی ( اطالعات
انـد، کـه بـا زنجان پرداخته دراستان اکوتوریسم توسعه

 اطالعـاتی در هـايالیـه همپوشانی و تلفیق استفاده از 
 مناسب هايپهنه AHPازمدل  استفاده و با GISمحیط 
 .کردنـد زنجـان را مشـخص اسـتان اکوتوریسم توسعه

بندي اکوتوریسم بـا )، به پهنه1394( شریفی و بستانی
استفاده از مدل فازي در سیستم اطالعـات جغرافیـایی 
در شهرستان شیراز پرداخته و با استفاده از ایـن مـدل 

درصد از کل مسـاحت شهرسـتان  14/37نشان داد که 
ــت ــراي فعالی ــاالیی ب ــاي شــیراز، پتانســیل بســیار ب ه

ـــا اکوتوریســـمی دارد. ـــر (ديه ـــه 1395زاده زرگ )، ب

ــوان پهنــه ــاي محیطــی گردشــگري اســتان بنــدي ت ه
بـا اسـتفاده از  اکوتوریسـم مازندران در جهـت توسـعه

 در  کـه  دادند  نشان  نتایجاند. پرداخته فازيAHP روش 
ــار  چهــار  میــان  ــار  شــده،  شناســایی  اصــلی  معی  و  معی

 معیار  مقابل، در و  تأثیر  بیشتري  گردشگري پتانسیلهاي 
داشـته  را  تمأثیر کمتري  مسافرتی خدمات  و   تسهیالت 

توسـعه  جهـت  شـده  شناسـایی  نواحی  همچنین  است. 
ــم،   ــرین  اکوتوریس ــله  نزدیکت ــا   را فاص ــز  ب ــه  مراک نمون
  نـواحی بـا  را  فاصـله  دورتـرین   زمـان هـم  و گردشگري  

  اند.داشته  نامطلوب
  

  مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت
 کرمـان شهرسـتان هـايبخش از یکی ماهان بخش

 -کرمـان  شهر شرقی جنوب کیلومتري 35در  که است
و در دامنه غربی کوههـاي پلـوار  -کرمان  استان مرکز

اسـت.  گردیـده سیرج و شمال شرقی کوه جوپار واقـع
 30منطقــه ماهــان براســاس کلیمــاتولوژي در عــرض 

درجه  57دقیقه شمالی از خط استوا و طول  5درجه و 
درجه دقیقه شرقی از نصف النهار گرینـویچ و در  18و 

(سـالنامه  متري از سطح دریـا قـرار دارد 1895ارتفاع 
   ).1393آماري، استان کرمان، 

  

   
  )نگارندگان ترسیم:(استان  و کشور در بخش ماهان موقعیت :1 شکل
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 کرمان شهرستان درصد مساحت 5/9که  بخش این
 بخـش بـه شـمال از اسـت، داده خـود اختصـاص به را

 گلبـاف، و راین هاي بخش به جنوب از چترود، و شهداد
 شهرسـتان بـه مغرب از و شهداد شهرستان مشرق به از

 براسـاس و )،1(شـکل  باشدمی محدود بردسیر و باغین
 داراي ســه شــهر (ماهــان، 1393کشــوري  تقســیمات

 و ماهـان هـاي نـام آباد) و دو دهستان به محی و جوپار
 ســکنه داراي روســتایی ســکونتگاه 78قناتغســتان و 

به دلیل قـرار گـرفتن در دامنـه  بخش ماهان .باشد می
یکی از مناطق بسیار خوش آب و  پلوار و جوپار هاي کوه

گردشگري ایـران  مناطقاست و از  استان کرمان هواي
زیبـا  منظقـهموقعیت جغرافیایی ایـن ، آید به شمار می

ي ها که در دامنه ارتفاعات قرار گرفته و وجـود چشـمه
آبهاي نسبتا فراوان موجب آبادانی این بخـش گردیـده 

  ).1393(سالنامه آماري، استان کرمان،  است
  

  روش تحقیق
 تحلیلـی -توصـیفی پـژوهش، این در تحقیق روش

مراحل کلی تحقیق شامل: گـردآوري اطالعـات،  .است
و همپوشـانی  AHPدهی به روش استاندارد سازي، وزن

ها با اسـتفاده از عملگرهـاي فـازي ضـرب، جمـع، الیه
  است. 8/0و گاماي  6/0گاماي 

 بنـدي،در پهنـه مـورد اسـتفاده هايو الیه هانقشه
رقـومی ارتفـاعی، شـیب، نقـاط شـهري و  مـدل شامل

 شـبکه گیـاهی، پوشـش روسـتایی، راههـاي ارتبـاطی،
امـل اقلیمـی و آبشـار، عو هانقشه چشمه هیدروگرافی،

 مرجـع زمـین سیسـتم هـا بـاالیـه (دما و بارش). تمام
 مقیـاس )، بـاUTMWGS 1984 ZONE 40Nیکسان (

ــاده GISمحــیط  یکســان در cellsizeمشــترك و   آم
  اند.گرفته قرار ارزیابی و پردازش
 در مهـم عناصـر از گیـاهی پوشـش: گیـاهی  پوشش
 پوشـش داشـتن رود،مـی شمار به منطقه یک جذابیت

 بـه زیبـایی انـداز چشـم منطقـه، یـک در گیاهی غنی
گردشـگران  جـذب در مهمـی عامل و بخشدمی منطقه

 هـزار 85 حـدود وسعتی جنگلی و مرتعی . اراضیاست
 در کـه عمـدتاً انـدداده اختصـاص خـود بـه را هکتـار
  اند.غرب پراکنده جنوب غربی و مرکزي، هاي قسمت

 منطقـه اقلیمـی خصوصـیات: (دمـا و بـارش)   اقلیم
 را مناسـبی کیفیـت ،مهـم عامل یک عنوان به تواند می

 درجـه وجـود سـازد. فـراهم گردشـگران حضـور بـراي
 جملـه از اقلیمـی اعتـدال بـا همـراه مطلـوب حـرارت

  است. گردشگر جذب در کلیدي فاکتورهاي
 به آب منابع آبشار): -چشمه – (رودخانه آب منابع
 خیلـی عامـل طبیعی زیباي اندازهايچشم ایجاد دلیل

 شـامل آب منـابع .اسـت  گردشـگران جـذب در مهمی
 .باشندمی آبشار و هاچشمه ها،رودخانه

 اقامـت و ايمنطقه هر به سفر الزمه: هاي ارتباطی راه
 از بازدیـد منظـور بـه آن مختلـف نقـاط در موقـت
 جغرافیـایی موقعیـت از اطـالع شده معرفی هاي جاذبه

 هـر در راه طـول آهـن وراه ارتبـاطی، هـايراه وضعیت
  است. فصل

رفـاهی  امکانات وجودمراکز اقامتی (شهر و روستا): 
 حضـور براي الزم شرایط از یکی در هر منطقه و اقامتی

 و طبیعـی سـیماي داراي که است. مناطقی گردشگران
 عـدم صورت در باشند تاریخی شاخص آثار داراي و بکر

 بـه خـود اسـتعداد از تواندنمی رفاهی و اقامتی امکانات
 را منطقـه اسـاس این بر کنند. استفاده شایسته ايگونه

(شـهر و روسـتا) نیـز  اقـامتی مراکز به نزدیکی لحاظ از
  بندي کردیم.طبقه

، موقعیـت قرارگیـريتوپوگرافی (شیب و ارتفـاع):  
 ذوب و بـرف سـازي ذخیره در ارتفاعات جهت و شیب

 توسـعه منظـور به کافی آب منابع ایجاد و آن تدریجی
 و رفیــــمع. دارد زیادي اهمیت گردشگري فعالیتهاي
 هاينقشه قـــریــط از فرد به منحصر  نقاط شناسایی

 مورد عوارض تا کندمی کمک گردشگران به توپوگرافی
 ترین مسیر امـن یی کرده و مناسبشناسا را خود عالقۀ

 انتخـاب نماینـد. جهت دستیابی به نواحی مورد نظر را
هـاي هـاي بلنـد، دامنـهبا توپوگرافی، نقاطی مانند قله

هـاي عمیـق، میـزان هـا، درهممتد با شیب تند، دیواره
تراکم شبکه هیدروگرافی و مسیر رودها و.... بـه خـوبی 

  .باشدمی تشخیص قابل 
 عنـوان به فازي منطق و فازي هايمجموعه تئوري

 ریاضی بنديصورت و سازيمدل براي ریاضی اينظریه

 انسانی شناختی فرآیندهاي موجود در دقت عدم و ابهام
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 بـه منظـور ایـن بـراي مفیدي و کارآمد بسیار ابزارهاي
 کــه نظریــه ). ایــنLootsma,2005( رودمــی شــمار

 دانشـمند زادهلطفـی پروفسـور توسـط بـار نخسـتین
 مطـرح 1965 سـال دانشگاه کالیفرنیـا در االصل ایرانی
 دانـش ویـژه بـه و مختلف علوم از بسیار هايحوزه شد،

 اسـت فـرا گرفتـه را شهرسـازي و شـهري ریـزيبرنامه
 سلســله تحلیـل ). فراینــد1384فسـخودي،  (امینـی
طراحـی  هايسیستم ترینجامع از ) یکیAHPمراتبی (

 ایـن کـه چـرااسـت؛  چندگانه گیريتصمیم شده براي
 سلسله صورت به را مسئله کردن فرموله امکان تکنیک
 نظرگـرفتن در امکان و همچنین کندمی هم فرا مراتبی

 دارد مسـئله در را کیفـی و کمـی مختلـف معیارهـاي
 یکی سلسله مراتبی تحلیل ). فرآیند1385 پور، (قدسی

 چنـدمعیاري گیريتصمیم تحلیل و ارزیابی روشهاي از
 ریـزيبرنامـه و زمـین علوم در وسیعی کاربرد که است
 در مراتبـی سلسـله تحلیـل فرآینـد دارد. و محیط فضا
 ابـداع سـاعتی ال تومـاس وسیله به میالدي 70 يدهه

 در محققین وسیله سایر به بعدها )، وSaaty,1980( شد
 و (کـرم اسـتفاده گردیـد هـاریـزيبرنامـه و هـاارزیابی

 ).1388 محمدي،
 جهـت نظـر مـورد هايشاخص اهمیت تعیین براي

 از کـدام هـر اهمیت نسبی ابتدا پهنه بندي اکوتوریسم
 توسط مراتبی سلسله تحلیل مدل از استفاده با معیارها

 انـد. سـپسشده تعیین  Expert Choise 11  افزار نرم
 شده فازي GIS 10.2  افزار نرم توسط ها آن از کدام هر
 ایـن از گرفتند. بعـد قرار یک تا صفر عددي طیف در و

 هايالیه تمامی FUZZYو  AHPمدل  تلفیق با مرحله
 از مـدل حاصـل هـايوزن از یک هر در شده استاندارد

 بـه صـورت به ایـن وشده  ضرب مراتبی سلسله تحلیل
سـپس بـراي  .شـدند تبـدیل فـازي داروزن هـايالیـه

ضـرب، جمـع، گامـاي  يها عملگر ها ازهمپوشانی الیه
 صـورت هـاالیـه همپوشـانی و استفاده شده 8/0و  6/0

گرفت و سپس با توجه به شـناخت از منطقـه بهتـرین 
  ).2عملگر انتخاب شد (شکل 

 

  
  بندي اکوتوریسم بخش ماهانپهنه جهت پژوهش فرآیند :2 شکل

  
  بحث اصلی

 در :AHPروش  از استفاده با وزن معیارها محاسبه
 معیارهـاي شدن مشخص از پس اول تحقیق، يمرحله
 دهـی معیارهـاي مـوردبا اکوتوریسم بـراي وزن مرتبط

 ، مقایسـهExpert choise11نظر در محـیط نـرم افـزار 
 و محیط کامل شناخت از پس ماتریسی، به روش زوجی

 کارشناسـان نظـر از اسـتفاده بـا و هـاپدیده روابط بین
 از پـس شـد. انجام منطقه محیطی بر ویژگیهاي مسلط

 دسـت بـه سازگاري نرخ نهایی، هايوزن مشخص شدن
بود، صـحت  1/0دلیل اینکه کمتر از  ) که به07/0آمد (

  ).3) و شکل (3تایید شد جدول (آن 
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  هاي اختصاص یافته به معیارها: وزن3جدول 

  دما  بارش  معیار
فاصله از 

  آبشار
فاصله از 
  چشمه

فاصله از 
  رودخانه

  ارتفاع
پوشش 
  گیاهی

فاصله از 
  راه

  شیب
فاصله از 

  روستا
فاصله از 

  شهر
  031/0  042/0  051/0  054/0  062/0  096/0  101/0  105/0  105/0  17/0  18/0  وزن

  

  
  هاي مناسب توسعه اکوتوریسم در بخش ماهان: وزن نهایی بدست آمده براي تحلیل پهنه3شکل 

  
 همـه بـراي فـازي سـازي بایـدمعیارها:  سازي فازي

 پـژوهش، ایـن شود. در تبدیل رستر به موجود هايالیه
 بودنـد، که رسـتري شیب و ارتفاع مثل ها الیه از بعضی

گرفـت و  انجـام آنهـا روي سـازي اسـتاندارد عملیـات
 جـاده و روسـتا شـهر، آبشار، چشمه، رودخانه، هاي الیه

که به صورت وکتور و از نـوع خطـی بودنـد از دسـتور 
Distance هاي دمـا و بـارش بـا اجـراي دسـتور و الیه

Topo to raster دسـتور  اجـراي بـا و پوشـش گیـاهی
Convert feature to raster شـدند. و  تبـدیل رستر به

سپس با توجه به هدف پژوهش ارتفاعات باالتر، فاصـله 
کمتر تا معیارهاي رودخانه، چشمه، آبشار، روستا، شهر 
ــر و  ــاي کمت ــارش بیشــتر و دم ــین ب و جــاده و همچن

بـه  ش ارزش گردشـگري راکاربري باغ و جنگـل افـزای
منظـور ارتبـاط بـین  به همـین دلیـل بـه همراه دارد؛

ــه ــن الی ــق ســتوراکوتوریســم و ای ــا از طری  Fuzzyه

Membership  درArc GIS 10.2 تــابع  ازLinear 
 رودخانـه، يشده فازي هايالیه در .است شده استفاده

 نزدیک هايمحدوده جاده، و روستا، شهر چشمه، آبشار،
 دورتـر هـايمحدوده و یک برابر ارزش هاعارضه این به

 دادند. اختصاص به خود را صفر به نزدیک و کمتر ارزش
 مقـادیر بـارش، الیه در و کمتر دماهاي نیز دما الیه در

 مقـادیر و یـک نزدیـک و بیشـتر ارزش بارندگی بیشتر
 بـه صـفر به نزدیک ارزش کمتر هايبارش و بیشتر دما

 هـدف به توجه با نیز شیب الیه مورد در .اندگرفته خود
اعمال  از بعد استفاده شد و Gaussianپژوهش، از تابع 

گردیـد  تهیـه معیارهـا يهمـه فـازي نقشـه توابـع،
  ).4-14هاي  (شکل
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  فاصله از آبشار شده فازي نقشه :4 شکل

 
  ارتفاع شده فازي نقشه :5 شکل

 

   
  راههاي ارتباطی شده فازي نقشه :6 شکل

 
  فاصله از رودخانه شده فازي نقشه :7شکل

  

 
  

  خطوط همدما شده فازي نقشه :8 شکل
 

  شیب شده فازي نقشه :9 شکل
 

    
  فاصله از روستا شده فازي نقشه :10 شکل

  
  فاصله از چشمه شده فازي نقشه :11 شکل
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  بارش  شده فازي نقشه :13 شکل فاصله از شهر شده فازي نقشه :12 شکل

  پوشش گیاهی شده فازي نقشه :14 شکل
  

مـدل   از حاصـل  وزن بـا  فـازي  هايالیه ترکیب
AHP :سلسله تحلیل مدل از استفاده با تحقیق در این 

 مشـخص اصلی معیارهاي از یک هر نسبی مراتبی، وزن
 رابطـه بـه توجه با فازي هايالیه از کدام هر و در شده

 .است شده داده تأثیر )1(
퐹(푋)            ): 1رابطه ( = 	푊 	.		푈(푋 )  

  
푈(Xفازي،  وزن دار الیه  wiآن در که از  یک هر وزن (

  است.AHP از  حاصل معیارهاي

 از فـازي شـده اطالعـاتی هـايالیـه حالت، این در
 زوجـی مـدل مقایسـه از حاصـل ضـرایب اعمال طریق
 دار راوزن اسـتاندارد هـايالیـه مراتبـی، سلسله تحلیل
 و بـه معیارها تمام شدن فازي از پس دهند.می تشکیل

 در محـیط معیارهـا از یـک هر نهایی وزن آوردن دست
 در نقشـه را الیـه هـر ، وزنExpert choise11افزار نرم

 نمودیم و سپس در محـیط ضرب الیه همان شده فازي
Fuzzy overlay از  سـپس و فراخـوانی هـاالیه تک تک

 تهیـه شـد فـازي ضرب ينقشه فازي، جمع نقشه آنها،
  ).  15 -16هاي (شکل

  

    
 نواحی توانسنجی معیارهاي فازي : نقشه ضرب15شکل 

 بخش ماهان در اکوتوریسم مستعد
   نواحی توانسنجی معیارهاي فازي : نقشه جمع16شکل 

  بخش ماهان در اکوتوریسم مستعد
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 عملگـر بـاالي خیلی حساسیت دلیل در گام بعدي به و
نیـز  عملگـر گامـا از جمـع، عملگـر کـم و دقـت ضرب

 نیز تهیـه شـد 8/0و  6/0گاماهاي  و نقشه شد استفاده
  ).18-17 (شکل

 

    
  نواحی توانسنجی معیارهاي 8/0: نقشه گاماي 17شکل 

  بخش ماهان اکوتوریسم در مستعد
  نواحی توانسنجی معیارهاي 6/0: نقشه گاماي 18شکل 

  بخش ماهان در اکوتوریسم مستعد
 

 منطقه از که و شناختی نتایج حاصل به توجه با که

به عنوان بهترین عملگر  8/0گاماي  داشت، وجود
  .)19(شکل  شد تهیه آن بنديطبقه نقشه انتخاب و

  

  آنها مساحت و عملگرهاي فازي هاينقشه بنديکالس :4 جدول
 با طبقات

  تناسب

  جمع فازي  ضرب فازي  8/0گاماي   6/0گاماي 
مساحت 

)Km2(  
 درصد

  مساحت
مساحت 

)Km2(  
 درصد

  مساحت
مساحت 

)Km2(  
 درصد

  مساحت
مساحت 

)Km2(  
 درصد

  مساحت
  16/94  80/1822  12/4  72/79  43/25  15/492  34/18  07/355  زیاد بسیار

  66/3  68/70  15/15  15/293  6/25  34/495  01/23  39/445  زیاد
  33/1  75/25  89/18  52/365  95/14  39/289  92/16  57/327  متوسط

  66/0  75/12  08/19  19/36  60/5  5/108  27/11  07/218  کم
  13/0  45/2  73/42  82/826  4/28  59/549  43/30  88/588  بسیار کم
  100  1935  100  1935  100  1935  100  1935  مجموع

  

  
  8/0 گاماي عملگر از استفاده بخش ماهان با در اکوتوریسم مستعد نواحی بنديطبقه : نقشه19شکل 
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 نهـایی نقشـه ) و4جـدول ( اعـداد بـه توجـه بـا
 از اسـتفاده بـا اکوتوریسـم مسـتعد نـواحی بندي طبقه

 -AHP FUZZYو اجــراي  مــدل  8/0عملگــر گامــاي 
 بخش، مساحت کل از درصد 43/25)، مقدار 19(شکل 

درصـد  6/25براي اکوتوریسم دارد.  باال بسیار پتانسیل
متوسط و  پتانسیل درصد 95/14داراي پتانسیل باال و  

 داراي ترتیــــب درصــــد بــــه 4/28درصــــد و  60/5
  کم هستند. بسیار و کم هاي پتانسیل
 داراي ،بخـش ماهـان مساحت کل از درصد 43/25

است کـه مشـتمل  براي اکوتوریسم باال بسیار پتانسیل
ارتفاعات تیگران، باغ شاهزاده ماهان، آبشـار و  بر دره و
هاي روستاي تـاریخی سـکنج، دامنـه کوههـاي چشمه

جوپار و پلوار که از مناطق بسـیار خـوش آب و هـواي 
استان کرمان است که در شرق بخش ماهان قرار دارد. 

 گسـتره بیشـترین )،19نقشـه (شـکل  ایـن به توجه با
 شـرق، غـرب و قسـمتهاي در اکوتوریسم مناسب براي
دلیل تراکم  به پتانسیل بیشتر این که دارد مرکزي قرار

ها، آبشـار رودخانه ها،همچون چشمه طبیعی ویژگیهاي
ارتباطی است. ضمن اینکه دمـا،  يشبکه به و دسترسی

بارش و ارتفاع و کاربري هم از دیگر فاکتورهـاي مـوثر 
در افزایش پتانسیل اکوتوریسم در این قسمت به شمار 

درصد از بخش ماهان کـه در قسـمتهاي  4/28 رود.می
شمال و شمال غرب قـرار دارد پتانسـیل بسـیار کمـی 
براي فعالیتهاي اکوتوریسمی دارد که بـه علـت وجـود 
پوشـش گیــاهی ضــعیف، اقلــیم نامناســب، ویژگیهــاي 

طــور شــیب نامناســب بــراي طبیعــی پــایین و همــین
  اکوتوریسم است.

  
  گیري نتیجه

 در سـریعی رشد توریسم صنعت امروزه شک بدون
 بـه هاکشـور از بسیاري و داشته جهان اقتصادي توسعه
 بـراي کـه اندبرده پی به این حقیقت ايفزاینده صورت
 خـرج بـه عمل ابتکار باید خود اقتصادي وضعیت بهبود
ــافتن صــدد در و داده ــازه هــايراه ی ــد ايت  برآین

 حاضــر حـال ). در2:1391(نورمحمـدي و همکـاران، 
 تـرین تـرین و متنـوعبزرگ از یکی به عنوان گردشگري

 تغییـرات آن سـریع رشـد و باشدمی مطرح دنیا صنایع

 داشته به دنبال را فراوانی محیطی و اقتصادي اجتماعی،
 بـین مطالعـاتی مهم حوزه یک به دلیل همین به است.

پــور قلــی(تقــوي و  تاســ شـده مبــدل پژوهشـگران
 جملـه از کشـورها از و بسیاري )159:1388سلیمانی، 

 مناسب هايپهنه ریزيبرنامه و شناسایی در سعی ایران
بخش ماهـان  .اندنموده خود فعالیت اکوتوریستی براي

و  پلـوار هـاي کوهغربـی  به دلیل قرار گرفتن در دامنـه
اسـتان  یکی از مناطق بسیار خوش آب و هـوايسیرج 
 و اکوتوریسـمی است و از شـهرهاي گردشـگري کرمان

طبیعی شهر ماهـان  هايجلوه از .آید ایران به شمار می
ها اشاره کرد کـه ها، آبشار و رودخانهتوان به چشمهمی

 گیرنـد و انشـعاباتش،می تمام طول شهرستان رو در بر
 بـر کـه عـالوه کنـدمـی سـیراب را بخـش ایـن پهنـه

 ایجـاد منـاظر باعـث رود، خـود از حاصـل هـاي زیبایی
یکـی از اسـت.  شـده مراتـع و باغـات هماننـد زیبـایی

هـاي طبیعـی بخـش ماهـان، آبشـار و بارزترین جلـوه
هاي طبیعی روستاي تاریخی سکنج اسـت. ایـن چشمه

روستا در شرق ماهان قـرار دارد و یکـی از معروفتـرین 
اي کوهسـتانی و . منطقـههـاي کرمـان اسـتگردشگاه

خوش آب و هوا که آبشـارهاي زیبـاي دارد. چشـمه و 
آبشار سکنج در دره خنک و زیباي سکنج واقع شـده و 

ها به بیـرون آبی زالل از نزدیک قله پلوار از میان سنگ
کند که نیمـی از آن راهـی روسـتاي سـکنج فوران می

درجنوب کوه پلوار شـده و نیمـی هـم راهـی روسـتاي 
طـور شـود و همـیندر شـمال کـوه پلـوار مـی جوشان
. اسـتمجاور مناسـب ورزشـهاي کوهنـوردي  يکوهها
 فرهنگی، تاریخی آثار وجود ویژگیها، این تمام بر عالوه

 ملـی آثـار فهرسـت در که شهرستان این در باستانی و
 توریستی هايجاذبه دیگر از است، رسیده ثبت به ایران

یکی از مهمترین نقاط دیدنی ماهـان  .است شهر ماهان
به ثبت جهانی یونسـکو رسـید بـاغ  1390که در سال 

یکـی از زیبـاترین  ) ماهـان اسـت، کـهشازده (شاهزاده
شـود. ایـن بـاغ در  هاي تاریخی ایران محسـوب می باغ

هـاي  و در دامنـه کوه ماهـان کیلومتري شـهر 4حدود 
ــــه اواخــــر  ــــوط ب ــــع شــــده و مرب تیگــــران واق

  .باشد می قاجاریه دوره
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 تحلیـل و تجزیـه از آمده دست به نتایج به توجه با
 – Fuzzyمدل  از استفاده با تحقیق هايیافته و هاداده

AHPمانند اطالعاتی هايالیه پوشانیهم طریق ، که از 
 هـا،رودخانـه جـاده، شـیب، ارتفـاعی، رقـومی مـدل

 آمـده دسـتبـه  ...آبشار، کـاربري اراضـی و ها، چشمه
ــه  ــد ک ــخص ش ــت، مش ــه  43/25اس ــد از منطق درص

هـاي اکوتوریسـمی پتانسیل بسیار زیـاد بـراي فعالیـت
هـا در شـرق، غـرب و نـواحی دارد. تراکم این محدوده

هـا (جنگـل، مرکزي است که به دلیـل وجـود کـاربري
 و آبـی منـابع و گیـاهی بـاالي مراتع، باغ و ...)، تـراکم

 و...)، شرایط رودخانه آبشار، (چشمه، طبیعی ویژگیهاي
اقلیمی و نزدیکی بـه راههـاي ارتبـاطی باعـث  مناسب

یت اکوتوریسمی باالي داشته جذابشده که این مناطق 
 یپتانسـیل بـاالی ،از منطقه يباشند. همین طور درصد

ي اکوتوریسـمی دارد کـه تـراکم ایــن هـا بـراي فعالیت
ها در شـمال شـرق بخـش ماهـان یعنـی شـهر محدوه

  هـاي کوهماهان و نواحی مرکزي و ارتفاعات تیگران و 

ــوار ــه پل ــار ک ــوش آب و  و جوپ ــیار خ ــاطق بس از من
  ماهان است قرار دارد. بخش هواي

 4/28اطالعـاتی،  هايالیه تلفیق براساس همچنین
 کمی بسیار مساحت شهر ماهان، پتانسیل کل از درصد

 هامحدوده این تراکم دارد که اکوتوریسمی فعالیت براي
 داراي کـه اسـت و شـمال غـرب شمالی قسمتهاي در

 فعالیتهـاي حجــم بـاالي نظــر از تـراکم کمتـرین

هستند. دلیل اصـلی آن پوشـش گیـاهی  اکوتوریسمی
ضــعیف، شــیب نامناســب، ارتفــاع نامناســب، کــاهش 
ــاهش  ــار و ...) و ک ــمه، آبش ــی (چش ــاي طبیع ویژگیه
انشعابات رودخانه در این مناطق هست که سبب شـده 

 بـراي کمی بسیار هاي یاد شده پتانسیلاست محدوده

 ته باشد.اکوتوریسمی داش فعالیت
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