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چکیده    
آای اقتصگگگادی، اجتماوی و فرآنگی  ود ریزیکه اکثر کشگگگورآا آن را در برنامهنحوی به دارد،ای گردشگگگگری امروزه در مسیاس جيانی جایگاه وی ه

اند. در این تحسیق به منظور تخصگگی  زده ویش دسگگتطبیعی آای ای جيت معرفی جاذبهبه تبلیغات گسگگترده،  اطر مزایای فراواناند و به گنجانده
سگگر ی  دار در من سه کوآمرهاراضگگی برای توسگگعه اکوتوریسگگو از روش ارزیابی يند معیاره مبتنی بر فرآیند تحلیل سگگلسگگله مراتبی و ترکی    ی وزن

ستفاده گردید. معیارآای کاربری اراضی، ومق  اک، فاصله از روستا، ارتفاع، جيت شی ، شی ، فاصله از آبراآه، فاصله از جاده مورد شيرستان شیراز  ا
سپس با توجه به تحسیسات  ستفاده قرار گرفت.  شده ا سبت به اولویتانجام  سعه بندی متغیرآای ميو از لحاظ اآمیت مکاندر این زمینه ن یابی برای تو

آای محدودیت از جمله )شی ، آا وزنی داده شد. در مرحله بعد الیهگردشگری اقدام نموده و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به آر کدام از الیه
سپس الیه شد.  سا ته  ستفاده از من ق بولین  ستا و آبراآه( با ا صله از جاده، رو سی با روش تفا رکی    ی وزنی و آای مورد نظر در نرم افزار ایدری

ستفاده از وزن سایی گردید. معیار شی  با وزنی معادل آای تحلیل سلسله مراتبی و الیها بیشترین  32/0آای محدودیت، مناطق مناس  گردشگری شنا
در  22/0وزنی معادل  آای تفرجگاه م رح گردید. آمچنین کاربری اراضگگگی باونوان اولویت اول در تعیین محدودیتوزن را به  ود ا تصگگگاا داد و به

ستا با وزنی معادل  صله از رو شه نيایی مکان 15/0اولویت دوم و فا سوم قرار گرفتند. نس شگری با روش ترکی    ی در اولویت  ستعد گرد یابی مناطق م
درصد(، مناطق  19تار) آک 11527درصد(، مناطق مناس  با مساحت  4آکتار)  2336دآد که مناطق  یلی مناس  گردشگری با مساحت وزنی نشان می

ساحت  س  با م ساحت   54آکتار)  32745تا حدودی منا س  با م صد( و مناطق نامنا شامل  24آکتار، به میزان 14320در صه را  صد از ور  شود.میدر
 ریزی شده را دارد.ریزی برای انجام گردشگری برنامهحدود نیمی از ورصه من سه مورد م العه قابلیت برنامهبنابراین، 

 کلیدی لماتک
   "گردشگری"، "کوآمره سر ی"، "روش ترکی    ی وزنی"، "تحلیل سلسله مراتبی"، "پينه بندی"

 مقدمه -1
کشگگورآا برای دسگگتیابی به موقعیت اسگگترات یا در بازار جيانگردی 

کنند زیرا صگگنعت گردشگگگری سگگيو زیادی در درآمد ملی تالش می
کشگگورآا دارد. بنابراین، صگگنعت گردشگگگری از لحاظ قابلیت رقابتی از 

ست. در نتیجه این محیط  شدسا تار پویا بر وردار ا سیار  ید، رقابتی ب
یدار  پد جایگزین  یدی از گردشگگگگری  جد ید و انواع  جد مسصگگگد 

ستو Celik and Topsakal, 2015شود)می سی ستفاده از  (. با ا
صورت  صمیو گیری يندمعیاره، در  اطالوات جغرافیایی و فرآیندآای ت

آای نيایی را توان با دقت، گزینهيند گزینه و تعداد معیارآای باال می
که می انتخاب توان وزن دآی من سی و کرد. این نکته ميو اسگگگت 

آا انجام داد تا در نيایت مکان انتخاب درسگگگتی بین معیارآا و گزینه
صورت دقیق شده و اولویت بندی مکان شگری به  ستعد گرد آای م

کند تا بتوانند ریزان کما زیادی میانجام پذیرد. این موضوع به برنامه
با اسگگتفاده از مدل ، تصگگمیو گیری کنند. آای مکانیبر اسگگاس داده

آمایون) توان بيترین مکان مستعد گردشگری را تعیین کردمی مذکور
کاران1399 واه،  مدی زاده و آم ( توان اکوتوریسگگگو 1395) (. اح

ناریو و الگوریتو  ند را بر اسگگگاس طراحی سگگگ تان بیرج شگگگيرسگگگ
Fuzzy_OWA  آایی پارامتر يا،  ند. در تحسیق آن یابی کرد از ارز

صله از بناآای تاریخی،  جمله ضی، فا شی ، جيت،  اک، کاربری ارا
فاصله از منابع آبی، فاصله از جاده، فاصله از مراکز شيری و روستایی 

آای تحلیل سگگگلسگگگله و با اسگگگتفاده از مدل اسگگگتفاده شگگگدندبه 
مبنای ( ترکی  و بر WLCدار )( و ترکی    ی وزنAHPمراتبی)
شدندآای سنجو کمیت OWA مدل تایج ن؛ فازی با یکدیگر تجمیع 

س  بودن محدوده شان دآند منا شگری ن آای مورد م العه برای گرد
شد. می شگری در برای م العه  (1396یمانی و آمکاران)با سعه گرد تو

شنویه با از مدل ستان ا ستفاده کردند  AHPو  ANPآای شير  کها
شان می صد از من سه واجد قا 21حدود  دآد کهنتایج ن سعه در بلیت تو

قابلیت فسط درصگگد از من سه  42حدود در حالی که گردشگگگری اسگگت 
را دارد در با روایت جوان  اکولوژیکی و توسگگعه به صگگورت مشگگرو  

از مسگگگاحت من سه آرگونه توسگگگعه  درصگگگد 37حدود  حالی که در 
یابی . باشگگگدممنوع میگردشگگگگری  کاران) پرورارز در  (1398و آم

تناس  اراضی برای کاربری توریسو با استفاده از شيرستان آمدان از 
شان داد که  و ترکی    ی وزنی AHPروش  آای ترین پينهبیش ن

شيرستان واقع ست. مناس  گردشگری در غرب و جنوب غرب  شده ا
Sahani (2019)  اکوتوریسگگو را با اسگگتفاده از کاربری پتانسگگیل

سله مراتبی تحلیلی ) سل شی ، زبری  12و ( AHPفرآیند  شامل  الیه 
آای آای سگگ حی، آبتوپوگرافی، پوشگگش گیاآی، دسگگترسگگی به آب

سیر پیادهزیرز ستاآا، م روی، مینی، ارتفاع، دید از قله برف، مجاورت رو
در من سه حفاظتی بودن زیسگگگتگاه و مجاورت دریايه اقلیو، مناسگگگ 

، در Himachal Pradesh( درGHNPCAپارک ملی آیمالیا )
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 آاینشان داد که قسمتآن نتایج  و  کشور آند مورد بررسی قرار داد
( از GHNPCAزرگ آیمگگالیگگا )غربی و مرکزی من سگگه بجنوب

 Ambecha. پتانسیل اکوتوریسو زیاد و بسیار باالیی بر وردار است

آای بالسوه اکوتوریسگگگو را با اسگگگتفاده از و آمکاران مکان (2020)
در من سه شگگگکا واقع در  روش ترکی    ی وزنی در من سه آدیرايا

 غربی شناسایی کردند.کشور اتیوپی جنوب
( و AHPزمان تحلیل سلسله  مراتبی )اربرد آو حاضر با ک در تحسیق

برآنیو تا با تيیه نسشگگه تناسگگ  برای   (WLCدار )ترکی    ی وزن
آای گردشگگگگری متناسگگگ  با شگگگرایط من سه جنگلی انجام فعالیت

شیراز با مساحت کوآمره ستان  شير کیلومترمربع واقع در  742سر ی 
فاده از معیارآای کیلومتری غرب شگگیراز، بر اسگگاس تحلیل و اسگگت 30

سایی و  شنا شکری را  سعه گرد ستعد تو س  در من سه، مناطق م منا
پیشگگنياد نماییو. نتیجه این تحسیق با درک بيتر موقعت مکانی و توان 

شگری پایدار می سعه گرد ستمن سه برای تو سیا ذاران و گتواند برای 
مچنین آریزان توسعه من سه مورد استفاده قرار گیرد. این م العه برنامه
ياد می يت پیشگگگن کانی ج یابی م به ونوان الگویی برای ارز ند  توا

ستفاده قرار سایت شابه مورد ا شرایط م شگری در مناطسی با  آای گرد
که در منتيی یل این به دل مذکور  سه  گلگیرد. من  یه جن و  آای بلال

زاگرس قرار دارد از اآمیت بسگگزایی بر وردار اسگگت. من سه کوآمره 
س  جغرافیایی و جاذبهسر ی، با وجود  شگری و موقعیت منا آای گرد

آا و رود انه دائمی و نزدیکی به اقلیمی و جنگلی بودن، وجود يشگگمه
سی  ست که این برر شیراز تاکنون جایگاه واقعی  ود را نیافته ا شير 

 تواند در این راب ه راآگشا باشد. می

 روش انجام تحقیق -2

 نطقه مورد مطالعهم 
کیلومتری غرب شگگیراز واقع در  30من سه کوآمره سگگر ی واقع در 

و ورض  610897تگگا  614202بین طول جغرافیگگایی  R 39زون 
یایی   کل  3265614تا  3270902جغراف آای (. راه1قرار دارد)شگگگ

 –دسترسی به این من سه جاده آسفالت منشع  از جاده اصلی شیراز 
ست. تو صه م العاتی ا سمت ور پوگرافی من سه م العاتی کازرون به 

ست. مناطق  ستانی بودن این پينه ا شانگر کوآ ستایین ن سه در م رو
نده تراسکوآمره نار سگگگر ی در برگیر یا طبیعی در ک بار آای 
شتی در این من سه بندرت دیده رود انه صه د شود. میآا بوده و ور

آا روسگگگتا در من سه کوآمره سگگگر ی وجود دارد که بر ی از آن 36
از سکنه و بر ی در بعضی از فصول سال دارای سکنه آستند.   الی

کنار  آایباشگگد و در قسگگمتومده شگگغل اآالی من سه دامداری می
کاری و باغداری مشگگغول رود انه به فعالیت کشگگاورزی از جمله برنج

می باشگند. روسگتاآای من سه دارای امکانات برو و تلفن بوده و يند 
ستا نیز دارای  انه بيدا سی به آمه رو ستر شند و جاده د شت می با

صلی رود انه  شا ه ا سر ست. رود انه جرِه  سفالت ا ستاآا نیز آ رو
شیراز  ستان  شير سمت جنوبی بخش مرکزی  ست که در ق دالکی آ
قرار دارد. در حال حاضگگگر فسط یا مکان تفرجگاآی در روسگگگتای 

ساحت حدود  صرم  به م نفر وجود دارد که  250آکتار با ظرفیت  1ما
جام  به يت ان نار و صگگگنوبر بوده و ج تان ي مده دارای در  طور و

 گردشگری متمرکز سکوبندی شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2020موقعیت منطقه مورد مطالعه در شهرستان شیراز، استان فارس )تصویر لندست  -1شکل              

    

  فرآیند تحلیل سلسله( مراتبیAHP) 
سله مراتبی  سل  AHP (Analytic Hierarchyفرآیند تحلیل 

Processگیریآای قوی و ساده حل مسائل تصمیو( یکی از روش 
صمیو شرای ی که معیارآای ت ست و در  ضاد، يندمعیاری ا گیری مت

 رارقسگازد مورد اسگتفاده آا را با مشگکل مواجه میانتخاب بین گزینه
سال می سیله  1980گیرد. این روش ارزیابی يندمعیاری ابتدا در  به و

سائل پیچیده در  شنياد گردید. م ساوتی پی سلال  سله فرآیند تحلیل 
سیو می مراتبی ساده تس سائل  حلیل فرآیند تشود. اغل  به تعدادی م

سله مراتبی سه سل سبی گزینهبرای مسای سبت بی مزیت ن ه آو آا ن
فرآیند تحلیل سگگلسگگله رود. کلی به کار می برای رسگگیدن به آدف

ق بندی پتانسگگیل مناطتوان به ونوان روشگگی برای رتبهرا می مراتبی
برای ا تصگگگاا آنيا به یا کاربری  اا مورد اسگگگتفاده قرار داد. 

تواند آمزمان قوانین، مشگگخصگگات می فرآیند تحلیل سگگلسگگله مراتبی

صین تعیین م ص سط متخ  شود را در نظرینواحی و معیارآا را که تو
به ونوان روشگگی برای ارزیابی  سگگیسگگتو اطالوات جغرافیاییبگیرد. 

 نیز به ونوان ابزاری برای فرآیند تحلیل سگگگلسگگگله مراتبیمحی ی و 
شد که میگیری و تحلیل م رح میتصمیو انه تواند معیارآای يندگبا

 (. 1386را تحلیل و مسایسه کند )بنای رضوی، 

 (WLCروش ترکیب خطی وزنی )
 WLC (Weighted Linerروش تگگرکگگیگگ   گگ گگی وزنگگی 

Composition بر مبنای مفيوم میانگین وزنی اسگگتوار اسگگت که )
گر مسگگتسیما بر مبنای اآمیت نسگگبی آر معیار مورد بررسگگی، تحلیل
سبی  دآدمیآایی به معیارآا وزن ضرب کردن وزن ن سپس از طریق 

در مسدار آن  صگگگیصگگگه یا مسدار نيایی برای آر گزینه به دسگگگت 
ه ای کآورد پس از آن که مسدار نيایی آر گزینه مشخ  شد گزینهمی
ترین گزینه برای آدف مورد ترین مسدار را داشگگته باشگگد مناسگگ بیش
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؛ shenavar & Hoseini,2014نگگظگگر  گگواآگگد بگگود )
Malczewski, 1999 کی از ی نی  کیگگ    ی وز تر (. روش 

آایی اسگگت که با اسگگتفاده از سگگیسگگتو اطالوات جغرافیایی و با روش
شگگود. این روش بر مبنای پوشگگانی این سگگیسگگتو اجرا میقابلیت آو

سگگودمندی اسگگتوار اسگگت؛ یعنی کاربر بین دو متغیر،  -محاسگگبه ارزش
را نسگگبت به دیگری آایی انجام داده و اولویت آرکدام از آنيا مسایسگگه
شد تعیین می شتر با سبت به دیگری بی کند. آر يه ارزش یا متغیر ن

شتری به آن معیار داده می ضرب کردن وزن بی سپس از طریق  شود. 
صه، یا مسدار نيایی برای آر گزینه به  سبی در مسدار آن  صی وزن ن

ست می شد آید. پس از آن گزینهد شته با شترین مسدار را دا ای که بی
ترین گزینه برای آدف موردنظر  واآد بود. آدف موردنظر اسگگگ من
تواند تعیین تناس  زمین برای یا کاربرد  اا یا ارزیابی پتانسیل می

شد. در روش ستفاده از  WLC یا ر داد وی ه با مسدار آر گزینه با ا
 آید.معادله زیر به دست می

Ai=nWj×Xij 
ام  iمسداری است که مسدار  ijXام و jوزن شا    Wjدر راب ه باال 

 ijXام به  ود گرفته اسگگگت؛ به وبارت دیگر  jدر راب ه با شگگگا   
س  بودن مکان می شا  iتواند بیانگر درجه منا ام  jام در ارتبا  با 

مسداری اسگگت که  iAآا و نشگگان دآنده تعداد کل شگگا   nباشگگد. 
 (.1395گیرد)فاضل ن اد، ام تعلق می jدرنيایت به مکان

 هبندی امکان توسعه تفرجگاارهای مؤثر در پهنهمعی-

 های طبیعی

آای مختلفی شگگگده در زمینه گردشگگگگری از روشتحسیسات انجام  در
ستفاده  شگری ا ستعد گرد سایی مناطق م شنا ست. پسشده برای  از  ا

یه با در نظر گرفتن ال عدد و  نابع مت آای مرور م یار آای موجود، مع
ستی و زیربنایی  سائی گفیزیکی، زی شنا شگری  ردید. برای فعالیت گرد

آای مورد استفاده در این تحسیق بعنوان در بسیاری از تحسیسات از الیه
یابی مناطق مسگگتعد گردشگگگری اسگگتفاده پارامترآای ميو در مکان

؛ 1390؛ جعفری و آمکاران، 1388گردیده اسگگت)ماآینی و  آمکاران، 
 کاسگگگ ،؛ 1397اران، و آمک ادم ؛ وزیزی 1395آلیانی و آمکاران، 

؛ 1395؛ احمدی زاده و آمکاران،  1395قدیمی و آمکاران،  ؛1395
صالحی،   1395فکور و آمکاران،  ضی  1397؛ گلچوبی و  ، میرورب ر

 با اسگگتفاده از روش ترکی    ی (.  در این پ وآش1397و آمکاران،
وزنی با کما فرآیند تحلیل سگگگلسگگگله مراتبی و من ق بولین، روندی 

کانبرای  سه م یابی اصگگگولی و صگگگحی  برای گردشگگگگری در من 
معیارآای مورد نظر برای سگگر ی مورد بررسگگی قرار گرفت.  کوآمره

 ( نشان داده شده است.1در جدول )آای طبیعی هتوسعه تفرجگا
 

 رازیش سرخی مرهمورد استفاده از نظر تفرجگاه در منطقه کوه یارهایمع -1جدول 

 

 های محدودیت ایجاد نقشه 

توان به الیه را می 4شده، آای انتخابدر این تحسیق در میان الیه
آا شامل: فاصله نمود. این الیهآای محدودیت مشخ  صورت نسشه

از روستا، فاصله از رود انه، فاصله از جاده و طبسات درصد شی  آستند. 
( 1390؛ جعفری، 1392، بیرانوند ؛ 1394محسسینی آمچون)نورولیپور، 

شان آا نآا بعنوان الیه محدودیت استفاده کردند. این نسشهاز این الیه
ای به بعد امکان تفرجگاه وجود ندارد. بدین دآند که از یا محدودهمی

محدودیت الیه  4معنا که در محدوده مورد بررسی اراضی که در حی ه 
ل آای نيایی حاصآای اضافه از نسشهگیرند، بدون انجام بررسیقرار می
آای تحلیل سلسله مراتبی و ترکی    ی وزنی با استفاده از از روش
آای محدودیت دارای ماآیت نسشهگردند. حذف می ANDوملگر 

روستا آستند.  صفر و یا آستند که جزء حریو رود انه و جاده
( با استفاده از من ق 2آا طبق جدول)آرکدام از این الیهاستانداردسازی 

بولین انجام گرفت و به مناطسی که امکان تفرجگاه را داشتند ودد یا 
و مناطسی که جيت تفرجگاه دارای محدودیت بودند ودد صفر تعلق 

 آای محدودیت که آماده گردیدهنيایت آرکدام از این الیه گرفت. در

آای تحلیل سلسله مراتبی و ترکی  ل از روشآای نيایی حاصبا نسشه
 ترکی  شدند. AND  ی وزنی با اومال دستور 

 نظر در محدودیت هاینقشه جهت معیارها حدود – 2 جدول

 تفرجگاه یابیمکان جهت شده گرفته

 ارزش
حداقل مسدار 

 قابل قبول
نسشه آای 

ف حدودیت
ردی

 

 1 شی  50< 1

 2 رود انه فاصله از  150> 1

 3 فاصله از روستا 1000> 1

 4 فاصله از جاده 300> 1
 

 استانداردسازی الیه ها با استفاده از منطق فازی 
برای انجام روش ترکی    ی وزنی در تحسیق حاضر، ابتدا معیارآای 
کاربری اراضی، ومق  اک، فاصله از روستا، ارتفاع، جيت شی ، شی ، 

 ArcGISافزار  فاصله از جاده به فرمت رستری در نرمفاصله از آبراآه، 

 معیارآا مناس  یلی مناس  تا حدودی مناس  مناس نا

 شی  50-0   >50

 فاصله از رود انه)متر( 150-3000   >3000و  0-150

 فاصله از جاده)متر( 300-3000   >3000و  0-300

 نوع کاربری جنگل مرتع  وب و متوسط کشاورزی، مرتع فسیر و مسکونی بایر و آب

 روستا)متر(فاصله از  >1000   0-1000

 حدودارتفاوی)متر( 1000<   0-1000

 جيت شی  غرب و جنوب   شمال و شرو

 ومق  اک ومیق متوسط تا ومیق کو تا زیاد کو

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF&basicscope=5&item_id=116501
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جيت  IDRISIتبدیل شدند و سپس برای ورود به نرم افزار 
فازی و انجام روش ترکی    ی وزنی به استانداردسازی با من ق

تبدیل شدند. در من ق فازی بر الف من ق بولین، آیچ Ascii فرمت 
 ناحیه را کامالً مناس  یا کامالً ق عیتی وجود ندارد که بر اساس آن یا 

نامناس  دانست و آر ناحیه بسته به میزانی که معیار تحت بررسی را 
نماید دارای مسدار وضویتی است که نمایانگر میزان مرغوبیت روایت می

آا وارد محیط آن زمین شدند. در این تحسیق، پس ازاینکه الیه
IDRISI ی باید مسیاس شدند جيت استانداردسازی با من ق فاز

گردید. در این تحسیق از معیار صفر تا آا انتخاب میواحدی برای الیه
م لوبیت  255استفاده شد که اوداد نزدیکتر به  به ونوان مسیاس 255

د. قابل ذکر است که در من ق فازی انتخاب نسا  ندآبیشتر را نشان می

نتخاب مسئله اآستانه و تابع فازی نیز مورد توجه است. یعنی والوه بر 
آای فازی، باید نوع تابع فازی نیز مورد بررسی مسیاس جيت تيیه نسشه

قرار گیرد. در تحسیق حاضر پس از مرور منابع و بررسی نظرات 
کارشناسی از آمه توابع فازی استفاده شده است. مسادیر آستانه و نوع 

ه نشان داد 3تابع فازی جيت استانداردسازی نسشه معیارآا در جدول 
 استفاده از منویبا شده است. پس از استانداردسازی آرکدام از معیارآا، 

MCE افزار در نرم IDRISI  انتخاب گزینهو WLC،  آای نسشه
آای معیارآا که نمودن وزنرا با اومال آاآای معیارمحدودیت و نسشه

يایی . نتیجه حاصل از این تلفیق نسشه نشدندآمده تلفیق قبالً به دست 
ر تآای مناس آای باال، مکانآایی با ارزشکه با انتخاب قسمت بود

 در من سه مورد م العه شناسایی گردید.
 

 یفاز منطق در های مورد استفادهاریمع نقشه یاستانداردساز جهت یفاز تابع نوع و آستانه حد -3جدول

    نوع تابع  شکل تابع وضویت توضیحات

 وضویت
a b c d معیارآا 

  sigmodial کاآشی با افزایش شی  تناس  برای تفرج کاآش می یابد

 

 

 
 شی  50 01/0

متر به بعد تناس   150با افزایش فاصله از آبراآه از 
 برای تفرج کاآش می یابد.

 فاصله از آبراآه sigmodial   150 3000 کاآشی

بدلیل تردد ماشین برای  متری از جاده 300تا فاصله 
 متر به بعد روند کاآشی دارد. 300تفرج نامناس  و از 

 فاصله از جاده sigmodial   300 3000 کاآشی

  تعریف شده توسط کاربر 
 

 

 

 

 جيت شی 

  تعریف شده توسط کاربر 
 

 

 

 

 ومق  اک

متری از روستا  برای تفرج نامناس  و   1000تا فاصله 
 کاآشی دارد.بعد از آن روند 

 فاصله از روستا sigmodial   1000 10000 کاآشی

متری  به باال  تناس  برای تفرج  1000از ارتفاع 
 کاآش می یابد

 ارتفاع sigmodial   1000 2500 کاآشی

 
 
 
 
 
 
 

 کاربری اراضی  تعریف شده توسط کاربر

 و بحث نتایج -3

  فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
آای زوجی بین آشت معیار انتخاب شده و ماتریس مسایسه 4جدول 
آای اطالواتی شامل شی ، کاربری آای محاسبه شده برای الیهوزن

اراضی، فاصله از روستا، فاصله از جاده، فاصله از آبراآه، جيت شی ، 
نتایج نیز  2شکل و  دآدارتفاع از س   دریا و ومق  اک را نمایش می

در یه ال آشتحلیل سلسله مراتبی را در مسایسه بین کاربرد روش ت
ی دارا دآد که به ترتی  فوو الذکرنشان می ArcGISافزار محیط نرم
 باشند.  می( 1/0)کمتر از  08/0 با ضری  ناسازگاری قبولنزولی  ضرای 

 

 نقشه های محدودیت 
شی ، فاصله از الیه اطالواتی  4بر اساس معیارآای بررسی شده، 

محدودیت قرار ووامل جز رود انه، فاصله از روستا و فاصله از جاده 
شدند  ( استاندارد2گرفت که با استفاده از من ق بولین و طبق جدول )

 . (3)شکل 

 هافازی سازی الیه 
آا با استفاده از من ق فازی در شکل نتایج حاصل از استانداردسازی الیه

 نمایش داده شده است.  4

 نتیجه نهایی حاصل از روش ترکیب خطی وزنی 
ج آای  مناس  تفرنيایی م لوبیت و  طبسه بندی شده محل آای نسشه

نمایش داده شده است. بر اساس  5در من سه مورد م العه در شکل 
آای مناس  جيت تفرج در من سه مورد م العه، بیشتر مکان 5شکل 

قسمت در فاصله مناس   در قسمت مرکزی آن واقع شده است؛ زیرا این
آا و شيرآا و روستاآا و آمچنین شی  کو و ارتفاع پایین قرار از جاده

آای مرکزی من سه مورد م العه جيت دارند و به آمین دلیل قسمت
ندی بآای طبسهمساحتبر وردارند.  تریتفرجگاه از م لوبیت باالایجاد 

ل م العه به شرح ذیبندی گردشگری در من سه مورد شده برای اولویت
 باشد می

 2336مساحت با  برای توسعه گردشگری   یلی مناس ورصه الف( 
 11527مناس  با مساحت ورصه ، ب( درصد از کل ورصه 4آکتار، 
برای  تا حدودی مناس ورصه ورصه، ج( کل درصد از  19آکتار، 

ورصه کل مساحت درصد از  54آکتار،  32745با مساحت گردشگری 
آکتار، به 14320 با مساحت برای گردشگری نامناس   ورصهو د( 
 کل ورصه مورد م العه.  درصد 24میزان 
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 AHPهای زوجی معیارهای منتخب با استفاده از ماتریس مقایسه -4جدول 

AHP جيت شی  ارتفاع ومق  اک 
فاصله از 
 آبراآه

 فاصله از جاده
فاصله از 
 روستا

 شی  کاربری اراضی
 

 شی  1 2 3 4 5 6 7 8 319/0

 کاربری اراضی 50/0 1 2 3 4 5 6 7 221/0

 فاصله از روستا 33/0 50/0 1 2 3 4 5 6 151/0

 فاصله از جاده 25/0 33/0 50/0 1 2 3 6 7 117/0

 فاصله از آبراآه 20/0 25/0 33/0 50/0 1 3 5 7 0.092

 شی جيت  17/0 20/0 33/0 33/0 33/0 1 2 3 0.047

 ارتفاع 14/0 17/0 17/0 17/0 20/0 50/0 1 2 0.030

 ومق  اک 13/0 14/0 14/0 14/0 14/0 33/0 50/0 1 0.022

 
 AHP از استفاده با تفرجگاه  یابیمکان در منتخب معیارهای نهایی وزن -2 شکل

 
 منطقه مورد مطالعهدر  )ت(فاصله از جادهشیب)الف(، فاصله از رودخانه)ب(، فاصله از روستا)پ(،  تیمحدود های نقشه -3شکل 

0.32

0.22

0.15

0.12

0.09

0.05

0.03

0.02

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

شیب

کاربری اراضی

فاصله از روستا

فاصله از جاده

فاصله از آبراهه

جهت شیب

ارتفاع

عمق خاک
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)ث(، جاده از فاصلهروستا)ت(،  از فاصله از رودخانه)پ(، فاصله ارتفاع)ب(، شیب)الف(، یازف منطق اساس بر  استانداردشده های نقشه -4 شکل

 مطالعه مورد منطقه درکاربری اراضی)ج(، خاک)چ(  جهت شیب)ح(،

 
 یوزن یخط بیبر اساس روش ترک منطقه مورد مطالعهدر  مناسب تفرجگاهمحل  طبقه بندی شده)راست( )چپ( و تیمطلوب یینها نقشه -5شکل 

 
 بحث و نتیجه گیری -4

تحلیل مسایسه آای اطالواتی از طریق الیه وزنآوردن  با به دست
یابی در مکانآای زوجی معیارآای منتخ  ، ماتریس مسایسهزوجی

مناطق مستعد گردشگری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و 
 منظور تعیین وزن معیارآا تشکیل شد که معیار نظرات کارشناسی به

 و ا تصاا داد  ود به را وزن بیشترین 32/0معادل  وزنی با شی 
 من سه یا شی  گردید. آريه تفرجگاه م رح در اول اولویت ونوانبه

 و بوده ترایمن و ترراحت آن در تفرجی آایفعالیت باشد ترمالیو

 پرشی  آایدامنه. داشت  واآد اکوتوریسو برای بیشتری توان من سه

 بودن العبورصع  گاه و   ر ایجاد فرسایش، به آسی  پذیری ولت به

 اکوتوریسو گسترش برای را جذابی شرایط و نیستند مناس  تفرج برای

 آا-دامنه که شودمی باوث زمین کو شی  کنندنمی فراآو من سه

 ومق با مناس   اک آمدن به وجود موج  و یافته فرسایش کمتر

-می طبیعی زیبای مناظر و غنی گیاآی پوشش نتیجه در و زیاد

در  22/0با وزنی معادل  آمچنین کاربری اراضی(. 1395گردد)کاس ، 
از الیه کاربری اراضی  اولویت دوم واقع شد، در بسیاری از تحسیسات
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یابی مناطق مستعد گردشگری بعنوان یکی از پارامترآای ميو در مکان
؛ جعفری و آمکاران، 1388استفاده گردیده است)ماآینی و  آمکاران، 

؛ قدیمی و 1395؛ وزیزی و آمکاران، 1395؛ آلیانی و آمکاران، 1390
آمکاران،  ؛ فکور و1395؛ احمدی زاده و آمکاران،  1395آمکاران، 

(.  1397، میرورب رضی  و آمکاران، 1397؛ گلچوبی و صالحی،   1395
در اولویت سوم قرار گرفت. در  15/0با وزنی معادل  فاصله از روستا

بسیاری از م العات فاصله از روستا بعنوان یکی از معیارآای مورد نظر 
برای آدف گردشگری م رح گردیده است)میر ورب رضی و آمکاران، 

احمدی  ؛1393 ،م لق  ؛ کریو زاده1388؛ ماآینی و آمکاران، 1397
(. یکی از دالیل این 1390؛ جعفری و آمکاران، 1395زاده و آمکاران، 

مسئله می تواند برای در امان ماندن اآالی از تاثیرات تفرج باشد. اولویت 
-تعیین ووامل از یکی آابود. راه 12/0ييارم، فاصله از جاده با وزن 

 و زمینه اندمختلف مناطق اجتماوی اقتصادی رشد و پویایی در دهکنن

 جمله از راه . متغیر نمایندمی فراآو  را مختلف مناطق به دسترسی

به  و دآدمی قرار تاثیر تحت را توسعه اکوتوریسو که است وواملی
 آاسا تاست. زیر  توجه مورد اکوتوریستيا برای ميو معیار ونوان

 حائز من سه یا تفرجی تساضای در دسترسی مسیرآای بخصوا

اولویت پنجو، فاصله از آبراآه که ضری   (. 1395باشند)کاس ،  اآمیت
 دیرباز از جمعیتی مراکز توسعه و را به  ود ا تصاا داد. گسترش 1/0

 نسش توانبنابراین نمی است. گرفته شکل آب منابع محور حول در

 اکوتوریستی آایفعالیت که آنجا از گرفت نادیده را آن اثرگذار و ميو

 به آب منبع دارند  ود پیرامون طبیعی و محیط منابع فراوانی با ارتبا 

-می گرفته نظر در اکوتوریسو مناطق توسعه در ميو معیار ونوان

می  04/0(. اولویت ششو، جيت شی   با ضری  1395شود)کاس ، 
يو معیارآای مباشد. جيت شی  در بسیاری از م العات بعنوان یکی از 

شده است)احمدی زاده و  یابی گردشگری بکارگرفتهدر امر مکان
؛ گلچوبی و صالحی، 1395؛ قدیمی و آمکاران، 1395آمکاران،  

  04/0(. معیار آفتو با ضری  1397؛ میر ورب رضی و آمکاران، 1397
 نوسانات تغییر معرف دریا س   از ا تصاا به ارتفاع دارد. ارتفاع

 زمین نس ه آر که میزان انرژی ارتفاع ا تالف دلیل به تاس اقلیمی

دریا، رطوبت  س   از ارتفاع افزایش است. با متفاوت گیردمی  ورشید از
 کاآش گیاآی رویش دوره در نتیجه و حرارت درجه و آوا م لق

 بر روی زیادی بسیار تاثیر تواندارتفاوی می تغییرات یابد. بنابراینمی

در تعدادی از م العات از طبسات  بگذارد. رطوبت و بارش دما، پارامتر سه
ارتفاوی بعنوان معیاری جيت گردشگری استفاده گردیده است که از 

؛ 1397توان به تحسیسات)میرورب رضی و آمکاران، جمله آنيا می
( اشاره نمود. 1395؛ قدیمی و آمکاران،   1397گلچوبی و صالحی، 

می باشد.  02/0ه دارای ضری  باشد کآ رین معیار، ومق  اک می
بی یاومق  اک در تعدادی از تحسیسات بعنوان یکی از معیارآای مکان

؛ 1394ولیپور، نور؛ 1392گردشگری استفاده گردیده است )بیرانوند، 
(. آريه  اک 1395؛ احمدی زاده و آمکاران،  1395آلیانی و آمکاران، 

؛ 1392اشد) بیرانوند، بتر باشد برای مکان تفرجگاه مناسبتر میومیق
یابی (.  نسشه نيایی مکان1395زاده و آمکاران، ؛ احمدی1394ولیپور، 

 مناطق مستعد گردشگری با روش ترکی    ی وزنی نشان داد که
حدود نیمی از ورصه من سه مورد م العه قابلیت برنامه ریزی  برای 

 بر اساسشود ریزی شده را دارد. پیشنياد میانجام  گردشگری برنامه
 گیری نظیرآا تصمیوتجربیات حاصل از این تحسیق از سایر روش

، TOPSIS ،ELECTERE ،Dematel ،ANPآای روش
VIKOR ،PROMETHEE  وSAW  استفاده و با نتایج این

آای اطالواتی موثر در تحسیق مسایسه گردد. آمچنین از سایر الیه
سیق ج این تحشناسایی مناطق مستعد گردشگری استفاده و با نتای

   مسایسه گردد.
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Abstract 

Today, ecotourism has a special situation in the world. As most countries have included it in their 

economic, social and cultural planning, and because of its many benefits, each country has launched 

extensive publicity to introduce its attractions. In this study, in order to allocate lands for ecotourism 

development, a multi-criteria evaluation method based on the process of hierarchical analysis and 

weighted linear composition in Kohmareh Sorkhi region of Shiraz city was used. Ecological criteria 

including land use, soil depth, and distance from the village, height, direction of slope, slope, distance 

from river, and distance from road were used. Then, according to previous research in this field, priority 

was given to prioritizing important variables in terms of the importance of zoning for tourism 

development, and each layer was weighted using hierarchical analysis. In the next step, constraint layers 

such as (slope, distance from the road, village and river) were constructed using Boolean logic. Then 

the desired layers in Idrisi software were identified by linear weighting method and using hierarchical 

analysis weights and constraint layers, suitable areas for ecotourism. Slope criterion with a weight of 

0.32 had the highest weight and was the first priority in the ecotourism. Also, land use with a weight of 

0.22 was in the second priority and distance from the village with a weight of 0.15 was in the third 

priority. The final Zoning map of tourism potential areas by linear weight combination method showed 

that it is very suitable with an area of 2336 hectares, 4 % of the area, suitable with an area of 11527 

hectares, 19 % of the area, somewhat suitable with an area of 32745 hectares, 54 % of the area and 

unsuitable with an area of 14320 hectares, including 24 percent. 

Introduction 

The tourism industry has a large share in the national income of countries. Using GIS and multi-criteria 

decision-making processes, when the number of options and criteria are high, the selection of places 

prone to tourism and the prioritization of those areas is done more accurately and precisely. Policy 

makers and development planners in the region to make a better decision by better understanding the 

location and potential of regions for sustainable tourism development can use this issue. In the present 

study, we simultaneously used Analytic Hierarchy Process (AHP) and weighted linear composition 

(WLC), based on the analysis and use of appropriate criteria in the region. To prepare a suitability map 

for tourism activities appropriate to the conditions of the forested area of Koohmoreh Sorkhi of Shiraz 

county with an area of 742 square kilometers located 30 km west of Shiraz. These were done to identify 

and propose areas prone to tourism development. 

 

Methodology 

The topography of the study area indicates that this area is mountainous. Rural areas in of Koohmoreh 

Sorkhi region include narrow natural terraces along rivers and plain areas are rarely seen in this area. 

There are 36 villages in the region, some of which are uninhabited and some of which are uninhabited 

in some seasons. The main occupation of the people of the region is animal husbandry and they are 

engaged in agricultural activities in the parts along the river, including rice cultivation and gardening. 

The villages of the region have electricity and telephone facilities, some villages have health houses, 

and the access road to all villages is asphalt. Currently, there is only one recreational area in the village 

of Masarm with an area of about 1 hectare with a capacity of 250 people. After reviewing various 
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references and considering the existing data layers, physical, biological and infrastructure criteria for 

tourism activities were selected. In this study, using WLC (weighted linear composition) method with 

the help of AHP (Analytic Hierarchy Process) and Boolean logic, a systematic process for locating 

tourism activities in Koohmoreh Sorkhi region was organized. In this research, information layers of 

slope, distance from river (meters), distance from road (meters), land use type, distance from village 

(meters), elevation (meters), aspect and soil depth as criteria for surveying potential areas for tourism 

activities were used from the study area. In addition, the layers of distance from the village, distance 

from the river, distance from the road and slope classes were used as the limiting criteria to use Boolean 

logic. These data layers show that it is not possible to establish a tourism zone from one area onwards. 

This means that in the study area, lands that are in limitation of the four mentioned data layers  are 

removed from the final maps obtained from the methods of hierarchical analysis and weighted linear 

composition using the AND operator. Restriction maps are zero and one in nature, which could be a 

part of margin of rivers, villages, roads etc. Using AHP and expert opinions, the weight of data layers 

were calculated by forming a matrix of pairwise comparisons and performing mathematical 

calculations, and the suitability and classification map of tourism-prone areas in the study area was 

prepared. 

 

Conclusion 

The results obtained from the application of AHP and WLC methods show that suitable places for 

recreation in the study area are located in its central part; because this part is located at a suitable 

distance from roads, cities and villages, as well as they have low slope and low altitude.  Therefore, the 

central parts of the study area are highly desirable for recreation activities. In the mentioned analysis, 

the slope criterion with a weight of 0.32, had the highest weight and was proposed as the first priority 

in decision. The softer the slope of an area, the easier and safer recreational activities will be and the 

area will have more potential for ecotourism. However, land use with a weight of 0.22 was in the second 

priority. In many researches, land use layer has been used as one of the important parameters in locating 

tourism potential areas. The distance from the village with a weight of 0.15 was in the third priority. 

One of the reasons for this effect can be to protect residents from the effects of recreation. The fourth 

priority was the distance from the road with a weight of 0.12. Roads are one of the determining factors 

in the dynamics and economic growth of different societies and the context of access to different types. 

The fifth priority is the distance from the rivers, which has a coefficient of 0.1. The expansion and 

development of population centers has long been formed around the water resources. Therefore, its 

important and effective role cannot be ignored. The sixth priority is aspects of slops with a coefficient 

of 0.04. Aspects has been used in many studies as an important criterion in locating tourism. The seventh 

criterion with a coefficient of 0.04 is allocated to elevation. Elevation above sea level represents the 

change of climate fluctuations due to the difference in altitude; the amount of energy that each point of 

the earth receives from the sun is different with increasing altitude, the absolute humidity and 

temperature and consequently the vegetation period decreases. The last criterion is soil depth, which 

has a coefficient of 0.02. Soil depth has been used in a number of studies as one of the criteria for 

locating tourism. The deeper the soil, the more suitable it is for the location of the resort. The final 

location map of tourism potential created by linear weight combination method showed that the very 

suitable area has an area of 2336 hectares, 4% of the total area. Suitable area for tourism activities has 

an area of 11527 hectares, 19% of the total area, somewhat suitable area for tourism activities has an 

area of 32745 hectares, which covers 54% of the total area and the unsuitable area has an area of 14,320 

hectares, which covers 24% of the total study area. Using other decision-making methods such as 

TOPSIS, ELECTERE, Dematel, ANP, VIKOR, PROMETHEE and SAW methods and compare them 

with the results of this research is suggested. Moreover, it is suggested to use other data layers for 

identifying suitable areas for establishing recreation zones in the study area. 
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