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چکیده
 هدف از انجاا ایان پاشوهر ارزیاابي. اکوتوریسم در این مناطق را توسعه داده اند،بسیاري از جوامع و کشور هاي کوهستاني (داراي کوهستان) در دنیا
 و مادل فرییناد تحلیالARC GIS 9.3  براي این منظور از نر افزار.توان و مدیریت گردشگري در مناطق کوهستاني شهرستان همدان مي باشد
 پس از ین پارامترها بار اساا. در ابتدا الیه هاي اطالعاتي و معیار هاي مورد نظر تعیین و گردیوري شدند.( استفاده شده استAHP) سلسله مراتبي
 باه پارامترهااExpert choice  با استفاده از نر افزارAHP  سپس با روش فرییند تحلیل سلسله مراتبي.مدل اکولوژیکي مخدو طبقه بندي شدند
 سپس ین الیاه هاا در ارزش هااي بدسات یماده از فرییناد. استاندارد سازي شدندGIS  در مرحله بعد پارامترها با منطق فازي در محیط.وزن داده شد
 در. روي هم گذاري شده و الیه نهایي توان اساتخرا شادAND وGAMMA تحلیل سلسله مراتبي ضرب گردید و الیه هاي اطالعاتي با منطق
 را با نقشه حاصل از مطالعات میداني را با استفاده از هر پنج عملگر فازي روي هم گذاري کرده و نقشه هاايGAMMA نهایت نقشه قبلي حاصل از
. منطقي تر به نظر مي رسد، با مقایسه با وضعیت واقعي منطقهOR  نتیجه ین که منطق.نهایي توان گردشگري حاصل شد
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Abstract
Many mountain communities and nations (with mountain) in the world, promote their
ecotourism. The aim of this study was to assess and manage potential of tourism in mountain
areas is Hamedan city. This issue is important unfortunately, in recent years the lack of
attention to the environment, uncontrolled growth and things of this nature are expensive and
walking ecotourism losses to the mountains of Hamadan city has arrived and cause massive
disruptions in natural systems is biological. ARC GIS 9.3 software for analysis and analytic
hierarchy process model (AHP) is used. The first layer information such as elevation, slope,
aspect, soils, climate and vegetation were determined and collected. The parameters were
classified based on ecological Makhdoom. Then by using analytic hierarchy process AHP
Expert choice software using the parameters given weight. The next stage was the
standardization of parameters of fuzzy logic in GIS environment. Then it layers the value
obtained by multiplying the analytic hierarchy process. Finally, data layer logic GAMMA,
AND they were on time and final capability layers were extracted. Visitor Survey maps from
the logic of the logic SUM and OR were adjusted by comparing the actual situation seems
more logical.
Keywords: “Capability evaluation”, “Tourism”, “Mountains”, “Hamadan City”, “GIS”
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جذب هر چه بیشتر گردشگران مهیا ساخته و مراکز گردشگري را در

 -1مقدمه

این مناطق به وجود مي یورند ) .(Stock, 2012ایجاد و حفظ
امنیت ،الزمه استقرار و حفظ امنیت ،الزمه استقرار تسهیالت و
خدمات در یک مقصد گردشگري است (ابراهیم زاده و همکاران،

صنعت جهانگردي بعد از خودرو سازي به عنوان دومین صنعت در
جهان مطرح مي باشد و پیر بیني مي شود که در یینده اي نزدیک
مقا اول را به خود اختصاص دهد .بر اسا اطالعات سازمان
جهاني جهانگردي و یونسکو ایران جزو ده کشو ر اول دنیا با جاذبه

.)1391

هاي جهانگردي باال مي باشد  .از دیرباز هدف دست اندرکاران

کوه ها به عنوان یکي از مهم ترین منابع طبیعي جایگاه ویشه اي را
در جذب طبیعت گردان دارند که عد توجه کافي به ینها و انجا

صنعت جهانگردي بر این بوده است که بتوانند ین را جایگزین
صادرات نفت کنند (کروبي.)104 ،1388،

فعالیت هاي تفرجي بدون توجه به توانایي ،قابلیت و محدودیت این
مناطق سبب شده تا بسیاري از مناطق و جوامع کوهستاني با طیف
وسیعي از مشکالت روبرو شوند ،از سویي از ینجا که این سیستم

امروزه این صنعت یکي از امید بخر ترین فعالیتهایي است که از

هاي طبیعي از گنجینه هاي زیستي بشري محسوب مي شوند،
شناخت تهدیدات و مخاطرات طبیعت گردي بر ینها و برنامه ریزي به

ین به عنوان گذرگاه توسعه یا د مي کنند (Swarbrook,
) .1998صنعت گردشگري در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین و

منظور کاهر اثرات منفي و ایجاد پایداري در مناطق کوهستاني
امري ضروري مي باشد ).(Dengue, 2006

پریمد ترین صنعت دنیاست ،به طوري که  10درصد تولید ناخالص و
 10درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است

یکي از مهم ترین منابع طبیعي در جذب طبیعت گردان در تما دنیا
اکوسیستم هاي کوهستاني مي باشند و گردشگري کوهستاني در
کشورهاي در حال توسعه و صنعتي به یک فعالیت عمده گردشگري

) .(UNWTO, 2008اکوتوریسم نوعي از گردشگري است که
ویشگي محوري ین ،ارتباط با طبیعت ،انگیزه هاي یموزشي و
قدرشناسانه و وابستگي به مفهو توسعه پایدار است (Blamey,

تبدیل شده است ،این رشته از گردشگري طبیعي همچنین یک منبع
بالقوه اشتغال براي ساکنان کوهستان به شمار مي یید و مي تواند به

) .1997,110مطابق یک تعریف سختگیرانه ،اکوتوریسم ،نوعي
گردشگري بر پایه تولیدات طبیعي ،مدیریت پایدار ،با محتواي

عنوان عامل تثبیت جمعیت ساکن در کوهستان تبدیل شود (دانه کار
و همکاران.)45 ،1385 ،

یموزش زیست محیطي و همکاري در حفاظت است
).(Soleimanpour, 2006, 257

امروزه همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه پذیرفته اند
که هر توسعه اي تنها با برنامه ریزي امکان پذیر است .این موضوع

اتحادیه حفاظت از طبیعت و منابع طبیعي ،اکوتوریسم را چنین تعریف
کرده است « :اکوتوریسم یک سفر و بازدید زیست محیطي مسووالنه

بخصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیشتر اهمیت مي یابد .توسعه
طبیعت گردي پایدار ،به دلیل اهمیت ین و تاثیرات بالقوه مثبت و

از مناطق طبیعي بکر است که به منظور لذت بردن از طبیعت و درک
مواهب ین و ویشگي هاي فرهنگي مرتبط با ین انجا مي شود ،به

من في اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و محیط زیستي که مي
توان داشته باشد بدون برنامه ریزي امکان پذیر و دست نیافتني
نخواهد بود (خاکساري 1382 ،و  .)Han, 2003کشور ما با توجه

طوري که باعث تروبج حفاظت گردد و اثرات منفي بسیار کمي از
جانب بازدیدکنندگان بر محیط به جاي گذارد و شرایطي را براي
اشتغال و بهره مندي اقتصادي و اجتماعي مرد محلي فریهم کند»
).(www.eco-tourism.net

به موقعیت جغرافیایي و تنوع یب و هوایي جاذبه هاي فراواني براي
توسعه گردشگري طبیعت دارد اما با برخورداري از انواع مختلف
جاذبه هاي طبیعت گردي تا کنون نتوانسته از این مزیت به خوبي
استفاده نماید .با وجودي که مناطق طبیعي کشور مي تواند یکي از

محیط هاي کوهستان به علت وجود جاذبه هاي طبیعي فروان و
فضاهاي متنوع مناسب براي انواع گردشگري ظرفیت باالي جهت

جاذبه هاي ارزشمند براي گردشگران داخلي و خارجي به شمار یید،
اما برنامه ریزي براي استفاده از این هنوز در ابتداي راه مي باشد و

انبوهي از گردشگران مي باشد .موسسات گردشگري نیز با ارائه
امکانات تفریحي و گردشگري در تفرجگاه هاي کوهستاني مانند:
تاسیسات و تسهیالت خدماتي و اقامتي ،محیط کوهستان را براي
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ظرفیت توریستي و تفریحي کناره رودخانه موریس ،با توجه به فاصله

کار مهم و اساسي براي بهره برداري از جاذبه هاي طبیعي صورت

و یسیب پذیر حیات وحر پرداختند.

نگرفته است (سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان همدان.)1381 ،

از مناطق حسا

امروزه همچنین از قابلیتهاي سامانه اطالعات جغرافیاي( )GISدر

با این وجود توسعه هر نوع کاربري درسرزمین باید بر اسا توان
اکولوژیک و اقتصادي اجتماعي زیست بو هاي سرزمین انجا شود
تا در جهت نیل به توسعه پایدار مؤثر واقع گردد (مخدو 1384 ،؛

نقشه هاي مختلف ،رویهم گذاري نقشه هاي مختلف و تولید نقشه

پیر محمدي و همکاران1389 ،؛ پیشداد سلیمان یباد .)1390 ،براي

به همراه اطالعات جدید باعث گردیده تا از این سیستم در ارزیابي
توان اکولوژیک براي کاربریهاي مختلف استفاده شود .از ینجایي که
در هنگا بهره گیري از این سیستم محدودیتي براي رویهم گذاري

تهیه یک طرح زنجیره اي گردشگري طبیعت در قد اول باید
ظرفیت برد بو شناختي منابع بریورد شده و روش کاربردي به این
منظور ارائه گردد (شریفي1376 ،و  .)Feng, 2002پشوهر حاضر

نقشه هاي مختلف وجود ندارد ،بنابراین مي توان مشخصه هاي
بیشتري را در ارزیابي دخالت داد که باعث افزایر دقت کار ارزیابي

با شناسایي و امکان سنجي جاذبه هاي گردشگري کوهستانهاي
شهرستان همدان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي انجا
شده است تا گامي در جهت برنامه ریزي دقیق براي توسعه صنعت
گردشگري کوهستان و مدیریت و بهره برداري بهینه از ین برداشته
شود.

ارزیابي توان اکولوژیک سرزمین استفاده مي شود توانایي این سامانه
در ارتباط با پردازش همزمان اطالعات مکاني و یمار و ارقا و تلفیق

خواهد شد .از دیگر عواملي که باعث ارتقاي دقت ارزیابي توان
اکولوژیکي با استفاده از  GISمي گردد ،دقت کار در تعیین
خصوصیات توصیفي واحدهاي جدید تولید شده بر اثر رویهم
گذاریهاي متعدد است (مخدو و همکاران .)50 ،1380 ،
یکي از کارامدترین روش هاي تصمیم گیري است و بر اسا
مقایسات زوجي بنا نهاده شده و امکان بررسي سناریوهاي مختلف را
به مدیران مي دهد .در ارتباط با استفاده از روش  AHPدر مکان
یابي ها و تلفیق ین با سیستم اطالعات جغرافیایي ،پشوهر هاي
مختلفي صورت گرفته است (حبیبي و نظري.)1385 ،
در ارتباط با ارزیابي توان اکولوژیک با استفاده از  GISبراي کاربري
اکوتوریسم مطالعاتي صورت گرفته است از جمله؛ کهکشان (،)1383
با استفاده از مدل مخدو به ارزیابي توان اکولوژیکي تاالب امیر
کالیه براي گردشگري پرداخت و در تهیه نقشه از تکنیک GIS
استفاده نمود .ترابي ( ،)1384نیز براي برنامه ریزي توسعه گردشگري
منطقه حفاظت شده اشترانکوه از مدل اکولوژیکي اکوتوریسم ایران با
استفاده از  GISو  RSپرداخته است .تا رافري و همکاران ()1998
با استفاده از  GISدر ایالت نیوجرسي یمریکا به بررسي قابلیت و
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 -2روش انجام تحقیق


در جنوب شهرستان همدان ،ارتفاعات کوهستان الوند قرار دارد ،که
خط الرا این ارتفاعات ،مرز طبیعي شهرستان هاي همدان ،قهاوند،
دشت نشر و قسمتي از دشت رزن – فامنین در حد فاصل این

محدوده و قلمروی مورد مطالعه

شهرستان همدان با وسعتي حدود  4118کیلومتر مربع ،از خط الرا
رشته کوه الوند ،تا مرزهاي شرقي استان کشیده شده است .شرقي

ارتفاعات قرار گرفته است (شکل .)1بلند ترین نقطه شهرستان

ترین نقطه این شهرستان  49درجه و  27دقیقه ،غربي ترین ین 48
درجه و  20دقیقه از نصف النهار گرینویج فاصله دارد و در حد فاصل
34درجه و  35دقیقه ،تا  35درجه عرض شمالي واقع شده است.

همدان ارتفاعات نزدیک کوه الوند با ارتفاع  3584متر و پست ترین
نقطه ین زمین هاي عمر یباد با ارتفاع  1600متر است ،که محل
خرو رود قره چاي مي باشد .متوسط ارتفاع این شهرستان نیز از
سطح دریا ،حدود  1820متر است .شهرستان همدان از  5شهر

شهرستان همدان ،از شمال به شهرستان هاي رزن و کبودریهنگ ،از
جنوب به تویسرکان و مالیر ،از شرق به استان مرکزي و از غرب به

همدان ،مریانج ،فامنین ،جورقان و قهاوند و  3بخر و  12دهستان
تشکیل شده است (سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان همدان،

شهرستان بهار محدود مي شود.

.)86:1381

شکل ( :)1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه


روش تحقیق

در این مطالعه به منظور تعیین و تشخیص مکان هاي مناسب بو

تصمیم گیري چند معیاره ) (AHPاقدا به تعیین اهمیت هر کدا

گردشگري در شهرستان همدان ،ابتدا معیارهاي مرتبط با این مساله

از این معیارها نموده و در مرحله بعد در سیستم اطالعات جغرافیایي
نقشه هاي مربوط به هر کدا از معیارها ایجاد و استاندارد شدند.

شناسایي و مشخص شدند .سپس با بهره گیري از تکنیک هاي
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براي تعیین مکان بهینه ،الیه هاي ایجاد شده وزن دار با استفاده از

براي این کاربري مشخص و با واقیت زمیني مقایسه شدند و مکان

منطق فازي روي هم گذاري و نهایتاً نقاط مهم در سطح شهرستان

هاي مناسب براي توسعه بو گردشگري مشخص شدند (نمودار .)1

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش



مدل ( AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی)

ساده ،قوي و منعطف که براي تصمیم گیري مختلف ،انتخاب بین
گزینه ها با مشکل مواجهند ،مورد استفاده قرار مي گیرد

 AHPیکي از گسترده ترین ابزارهاي تصمیم گیري چند معیاره

) .(Bertolini, 2006این روش تا کنون در علو بسیاري مورد
استفاده قرار گرفته است .فرییند تحلیل سلسله مراتبي )(AHP
چهارچوبي منطقي است که درک و تحلیل تصمیم گیري هاي

است ) AHP .(Omkarprasad, 2004ابتدا در سال 1980
توسط توما ال ساعتي براي بیان تصمیم گیري هاي چند معیاره
پیشنهاد شد ) .(Ngai, 2003تحلیل سلسله مراتبي فرایندي است
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پیچیده را با تجزیه ین به ساختاري سلسله مراتبي یسان مي کند

معادله

) .(Shalabi, et. Al., 2006ویشگي اصلي فرییند تحلیل سلسله
مراتبي بر اسا قضاوت دو دوئي است .نتایج به دست یمده در
نتیجه استفاده از این روش براي تعیین وزن الیه ها نشان مي دهد
که با توجه به سادگي و انعطاف پذیري ین و همچنین محاسبه

مقدار عضویت فازي براي نقشه حاصل از ارزش گذاري فازي براي
مقدار عضویت فازي براي نقشه  Bوبه همین ترتیب
نقشه  Aو
براي نقشه هاي دیگر .البته باید همه عضویت هاي فازي به موضوع

سازگاري در قضاوت ها ،مي تواند در بررسي موضوعات مربوط به
مکانیابي کاربرد مطلوبي داشته باشد .(Omkarprasad, 2004
) and Hill, 2005مدل  AHPدر نر افزار Expert choice

یکساني مرتبط باشند .در بریورد با  ANDبولین And ،فازي در
بریوردي محافظه کارانه از مجموعه عضویت ،به مقادیر کوچکتر
گرایر پیدا مي کند (.)Bonham- Carter,1994

قابل اجرا و پیاده سازي است .در  Expert choiceهدف به عنوان
اصلي ترین شاخه سلسله مراتبي و معیارها و گزینه هاي ین به عنوان

-

زیر شاخه هاي هدف محسوب و معرفي مي شوند .در مدل AHP

عملگر گاماي فازي )(Fuzzy

عملگر گاما ،تحت ضوابط ضرب جبري فازي و جمع جبري فازي

معیارها و گزینه ها در یک نظا سلسله مراتبي قرار گرفته و با
اختصاص وزني در مقیا  1تا  9به صورت زوجي مقایسه مي شوند.


() 1

تعیین مي شود و بوسیله ي معادله ( ) 2به دست مي یید .در اینجا گاما
یک پارامتر انتخابي در دامنه (0و )1است.

منطق فازی:

معادله (:)2

بر اسا نظریه فازي مجموعه ها ،مجموعه فازي زیر مجموعه اي
است که مقدار عضویت عناصر در ین در مجموعه اصلي با توجه به
تابع عضویت حد واسط بین صفر و یک باشد (Hansen,2003؛
وقتي

Zadeh,1965؛ Ghazanfari,2006؛ .)Menhaj,2007
-

است ،ترکیب برابر با ضرب جبري فازي است .گزینه انتخابي
مقادیر خروجي را که توافقي تضمیني بین گرایر افزایشي جمع

عملگر اشتراک فازي ()AND

این عملگر معادل با عملگر  ANDبولین (اشتراک منطقي) در

جبري فازي و کاهشي یثار ضرب جبري فازي است ،ایجاد مي کند
( .)Bonham- Carter,1994این عملگر زماني استفاده مي شود
که اثر برخي از شواهد کاهشي و اثر پاره اي دیگر افزایشي باشد.

مقادیر مجموعه کالسیک (0و ) 1است که به عنوان معادله ()1-1
مشخص شده است.
-

برابر  1است ،مشابه جمع جبري فازي و وقتي برابر صفر

عملگر Fuzzy OR

تاثیر این عملگر ین است که نقشه خروجي توسط بزرگترین مقدار
عضویت فازي که در هر موقعیت روي مي دهد ،کنترل مي شود.

این عملگر به صورت رابطه زیر تعریف مي گردد.

این عملگر به صورت رابطه زیر تعریف مي گردد:

در این روش  nفاکتور کنترل کننده فازي سازي ترکیب مي شوند و
 Wiبیانگر وزن الیه  iا مي باشد .مقادیر عضویت فازي با این

باشد .بنابراین عملگر فوق اثر کاهشی دارد .در این روش بر
خالف فازی  ANDو  ORکلیه مقدارهای عضویت نقشه های

عملگر به مقداري بسیار کوچک میل مي کنند به عبارت دیگر مقدار
خروجي هر موقعیت همواره کوچکتر یا مساوي کوچکترین مقدار

ورودی در نقشه خروجی تاثیر می گذارند ( Bonham-

.)Carter,1994

عضویت فازي در موقعیت هاي متناضر نقشه های ورودی می
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-

عملگر Fuzzy Algebric Sum

هاي متناظر نقشه هاي ورودي مي باشد .بنابراین عملگر فوق اثر
افزاینده دارد(.)Bonham- Carter,1994

این عملگر به صورت رابطه زیر تعریف می گردد .با استفاده از
این عملگر فازي مقدار عضویت فازي نقشه خروجي در هر موقعیت
همواره بزرگتر یا مساوي بزرگترین مقدار عضویت فازي در موقعیت



شد (جدول  .)1براي استاندارد سازي الیه ها از توابع فازي استفاده

یافته های تحقیق

شد به طوري که شر الیه مورد نظر بر اسا

در این پشوهر به منظور ارزیابي توان شهرستان همدان از ترکیب
روش تصمیم گیري چند معیاره و سیستم اطالعات جغرافیایي
استفاده شده است .بدین ترتیب که در ابتدا داده هاي مورد نظر در
رابطه با اکوتوریسم تعیین و در محیط نر افزار Arc Gis 9.3

مدل هاي اکولوژیک

مخدو و سایر تحقیقات انجا شده در این زمینه طبقه بندي و ارزش
دهي شدند سپس با استفاده از توابع عضویت فازي استاندارد شدند
(به بازه بین  0و  1تبدیل شدند) (جدول  .)2و در نهایت با عمگرهاي
فازي الیه هاي وزن دار روي هم گذاري شدند و نقشه هاي نهایي

تولید و استاندارد سازي شدند .براي وزن دهي الیه ها با فرایند

خروجي از دو عملگر استخرا شدند که نشان دهندهي توان

تحلیل سلسله مراتبي از نر افزار  Expert choiceبهره گرفته

شهرستان همدان براي توریسم کوهستان هستند.

جدول شماره  – 1میانگین وزن  AHPطبق نظر کارشناسان

معیار
شیب

وزن نسبي
0.0177

ارتفاع

0.102

پوشر زمین

0.128

جهت

0.207

خاک

0.62

اقلیم

0.323

جمع نهایي

1
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جدول شماره  – 2نوع توابع فازي به کار رفته براي هر یک از معیار ها

ردیف

معیار

1

شیب

2

جهت

3

ارتفاع

4

اقلیم

5

پوشر زمین

6

خاک

تابع مورد استفاده

با توجه به استعدادهاي نهفته اي که ایران براي اکوتوریسم دارد و در
برنامه ریزي هاي منطقه اي نیز بدان توجه نشده است ،سعي شده
است که توان اکولوژیکي در این حوزه را براي شهرستان همدان

نتیجه این کارها به صورت نقشه هاي استاندارد در زیر یمده است
(شکل شماره  2تا شماره  .)7استاندارد کردن الیه ها را بر طبق مدل
اکولوژیکي مخدو و سایر تحقیقات انجا شده در این زمینه انجا

ارزیابي کنیم .در ابتدا پارامترهایي که الز بود تعیین و سپس طبقه
بندي و ارزش گذاري درون الیه اي را انجا دادیم سپس با تکنیک

داید  .بدین صورت که براي استاندارد کردن الیه ارتفاعي و شیب با
توجه به طبقه بندي هاي درون الیه اي از تابع عضویت خطي

فرایند تحلیل سلسله مراتبي به الیه هاي مختلف تولید شده در
محیط سیستم اطالعات جغرافیایي وزن دادیم و در نهایت این الیه

کاهنده و براي سایر الیه ها ار تابع عضویت خطي افزاینده استفاده
کردیم بدین معني که در ارتفاع هرچه ارتفاع بیشتر شود ارزش کمتر

ها را با عملگرهاي مختلف منطق فازي روي هم گذاري کردیم که

مي شود و بالعکس و درخطي کاهنده عکس این رخ مي دهد.
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شکل  – 2نقشه استاندارد شده اقلیم

شکل .-4نقشه استاندارد شده طبقات

شکل  – 3نقشه استاندارد شده طبقات ارتفاعي

شکل  -5نقشه استانداردسازي شده جهت هاي جغرافیایي

شکل  -7نقشه استاندارد شده پوشر گیاهي

شکل  -6نقشه استاندارد شده طبقات خاک
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براي روي هم گذاري الیه ها به منظور تحلیل منطقي نتایج و

ضریبي که برایر در نظر گرفته مي شود عملکردش به سمت

رویکردي مقایسه اي از عملگرهاي  ANDو  GAMMAاستفاده
کرده ایم (شکل  8و  )9که در اولي از الیه هاي مختلف کوچکترین
ارزش ها را انتخاب کي کند بدین صورت که از سلول هاي متناظر
در الیه اي مختلف سلولي را انتخاب کي کند که کمترین ارزش را

 ،PRODUCT ،SUMیا ترکیب این دوتا میل مي کند .در این
پشوهر از هر دو عملگر استفاده شده است .در عملگر گاما از ضریب
 0.5به منظور ارایه نتیجه ترکیبي استفاده شده است .اما براي مقایسه
نقشه هاي بدست یمده از این عملگرها با واقعیت نقشه هاي حاصل

در بین الیه هاي مختلف دارد .عملگر گاما همچنانکه در باال تشریح
شد حاصل دو عملگر  SUMو  PRODUCTاست که ضرایب
بین  0.1تا  0.9را مي توان براي ین در نظر گرفت .با توجه به

از بازدید هاي میداني را که با استفاده از نقاط ثبت کردید  ،مقایسه
نمودیم.

شکل  -8نقشه توان نهایي با استفاده از عملگر AND

شکل  - 9نقشه توان نهایي با استفاده از عملگر GAMMA

هدف باید از این عملگر ها استفاده کنیم .در اینجا هم عملگر SUM

در نهایت نقشه قبلي حاصل از گاما را با نقشه مکان هاي حاصل از
مطالعات میداني را با استفاده از عملگر  ORو  SUMروي هم
گذاري کرده و نقشه هاي ( )10و ( ) 11حاصل شد .دلیل استفاده از

منطقي تر به نظر مي رسد چون سایر نقاط شهرستان در عملگر OR

ارزش نزدیک به صفر گرفته اند .در حالیکه در حالت طبیعي این طور
نیست

این عملگر ها این است که ما مي خواهیم مکان هاي حاصل از
عملیات میداني بیشترین تاثیر داشته باشند و براي عملي شدن این
.
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شکل  -11نقشه توان نهایي حاصل از عملگر SUM

شکل  -10نقشه توان نهایي حاصل از عملگر OR

نمودار  -3هیستوگرا عملگر OR

نمودار  -2هیستوگرا عملگر SUM
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جدول شماره  -3مختصات نقاط گردشگري در مناطق کوهستاني شهرستان که در سیستم موقعیت یابي جهاني ) (GPSثبت گردیده

ردیف

نا

طول جغرافیایي

عرض جغرافیایي

1

سوالن

3857002

264073

2

اما زاده محسن

3853664

261298

3

کیوارستان

3849916

264947

4

گنج نامه

3849706

265706

5

تاریک دره

3845282

265741

6

سیلوار

3846505

270545

7

خاکو

3845802

274428

8

چیشین

3847750

276296

9

یبشینه

3851087

281435

10

میدان میشان

3850489

264284

 -3نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

به واقعیت نزدیک تر بودند (نقشه هاي  10و  .)11در نهایت مي توان
گفت نقشه حاصل از عملگر ( SUMنقشه  ،)11منطقي تر به نظر
مي رسد چون سایر نقاط شهرستان در عملگر  ORارزش نزدیک به
صفر گرفته اند .بنابراین نقشه حاصل از عملگر  SUMمي تواند

پشوهر حاضر با استفاده از روش ارزیابي توان بو شناختي براي
گردشگري کوهستان هاي شهرستان همدان صورت گرفته است.
براي نیل به این منظور از نر افزار  ARC GIS 9.3و همچنین

مورد استفاده مدیران گردشگري شهرستان جهت برنامه ریزي،
مدیریت و تدوین راهبردها قرار گیرد .همچنین در پایان فرییند

نر افزار  Expert Choiceاستفاده گردید .معیار هاي مورد
استفاده شیب ،جهت ،ارتفاع ،پوشر گیاهي ،اقلیم و خاک بودند .به
منظور استاندارد سازي نقشه ها از منطق فازي استفاده شده است.
ن قشه هاي نهایي به منظور ارزیابي توان گردشگري کوهستان هاي

ارزیابي و پس از تلفیق نقشه ها و تعیین توان منطقه براي کاربري
گردشگري ،نتایج هیستوگرا هاي حاصل از عملگرهاي  ORو
( SUMنمودار  2و )3حاکي از شرایط متوسط تا قوي منطقه به

شهرستان همدان ،با استفاده از هر پنج عملگر فازي یعني ،AND
 PRODUCT ،SUM ،ORو  GAMMAاستفاده گردید .در

منظور ارائه خدمات براي گردشگران کوهستان مي باشد .در نهایت
پیشنهاد مي گردد از مناطق مستعد گردشگري که عمدتا در غرب

نهایت در بازدید هاي میداني ،ده نقطه از نقاط مهم گردشگري در
شهرستان همدان تهیه گردید (جدول شماره  )2و الیه حاصل با هر
پنج عملگر ذکر شده ،مطابقت داده شد که دو عملگر  ORو SUM

استان قرار گرفته اند ،به منظور گسترش صنعت توریسم در
کوهستانهاي شهرستان استفاده گردد و همچنین در مطالعات بعدي
به فاکتورهایي همچون هیدرولوژي و زمین شناسي توجه شود.

منابع
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