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دو مدل توان اکولوژیک و مدل بهینه با رویکرد آمایش  بیندرصرردد ارزیابی مقایسرره ای  حاضررر پژوهش چکیده:

ای که در ارزیابی هنکته  با توجه به اینکه  است سرزمین، جهت شناسایی ظرفیت های اکوتوریسم در استان خوزستان

ستفاده می  ش تحقیق تالش شده با نگاه آمای، در این شوداکولوژیکی برای سنجش قابلیتها عمدتا از معیارهای طبیعی ا

سرررزمین که دید جامو و کامت تری نسرربت به سررایر ازریابی ها دارد، با تلفیقی از معیارمهم طبیعی و انسررانی جهت 

سناد و دادهای  سایی بهتر این ظرفیتها اقدام نماید، روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای و در مواردی مراجعه به ا شنا

ل مد تحلیلی است بدین صورت که معیارهای دو –ماهیت کاربردی و روش از نظر هدف توصیفی  سازمانی است. از نظر

با استخراج پرسشنامه دلفی توسط کارشناسان و متخصصین رشته گردآوری شده و پس از بدست آوردن ضریب توافق 

مدل با توجه به معیارهای خود معیارها بر اساس مدل سلسله مراتبی وزن دهی شده اند. در مراحت بعدی هر کدام از دو 

صورت مجزا در نرم  شه ها ب سپس هر کدام از این نق سنجش قرار گرفته و  ستم اطالعات جغرافیایی مورد  سی در محیط 

نقطه برای هرکدام از نقشه ها ارزیابی شده است. نهایتا با توجه به ضریب بدست  033افزار اردس پس از مشخص شدن 

را مشررخص می  717/3هینه آمایش سرررزمین نسرربت به نتایل مدل اکولوژیکی که عدد برای مدل ب568/3آمده ضررریب 

کرد این نتیجه را می رساند که مدل بهینه با رویکرد آمایش سرزمین نتایل واقو بینانه تری برای سنجش اکوتوریسم در 

 استان خوزستان ارائه می دهد.

 ل آمایش سرزمینارزیابی، اکوتوریسم، مدل اکولوژیکی، مدواژگان کلیدی: 

 
 sadeq.bahari.b@gmail.com مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

 با هنوز زیست محیط از علمی های دانسته گرچه

 از بسیاری در ولی دارد ریبسیا فاصله ما های نیاز

 علمی های پیشرفت محیطی، زیست علوم های عرصه

 زمینه درهمچنین  است. شده حاصت توجهی قابت

 محیط مدیریت برای قانونی چهارچوب یک ایجاد

 مبنای لذا و آمده دست به هایی پیشرفت نیز زیست

 زیست مشکالت حت سمت به حرکت برای جدیدی

ارزیابی محیط به طور ساده . است شده فراهم محیطی

به معنای دادن ارزش به یک واحد سرزمین 

از آنجایی که کشور ایران   ( و58: 1057است.)مخدوم،

دارای تنوع اقلیمی و ناهمگنی منطقه ای بوده اتخاذ 
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ها با مدل یکسان برای ارزیابی و شناسایی ظرفیت

دشواری روبروست و نتیجه دلخواه و قابت ثمری را 

نخواهد داشت، در واقو در برنامه ریزی های کالن و 

منطقه ای پیچاندن نسخه یکسان برای تمامی مناطق 

چیزی جز تلف کردن منابو مالی و انسانی نخواهد بود 

 توجهاهمیت دادن به این موضوع و لذا در این پژوهش با 

یش رو در بعد گردشگری سعی در به ظرفیت های پ

مدل های شناسایی ظرفیت ها نموده ایم مقایسه انجام 

که با تفکیک معیارها و شاخص های بکار رفته در نهایت 

های شناسایی کدام یک از مدلدنبال پاسخ سوال؛ به 

های اکوتوریسم )مدل بهینه مبتنی بر آمایش ظرفیت

گری واقو سرزمین و مدل اکولوژیکی( توان های گردش

 خواهیم بود. بینانه تری را ارائه می نمایند؟

از نکات ضروری پژوهش این است که در کنار سایر 

ارزیابی که عموما بر پایه توان اکولوژیک محیط های مدل

با در نظر گرفتن ابعاد محیطی انجام می گیرد سعی در 

لحاظ کردن معیارهای انسانی  در کنار معیارهای 

به مدل مطلوب با رویکرد آمایش  طبیعی جهت رسیدن

مدل بهینه )مبتنی  دهداحتمال می و  سرزمین است.

های واقو بینانه تری را در بر آمایش سرزمین( ظرفیت

های اکوتوریسم به نسبت مدل اکولوژیکی خصوص توان

های گردشگری فعالیت شکی نیست که ارائه نماید.

ایدار پ ضمن حفظ منابو طبیعی باید بر پایه الگوی های

 عوامت ترکیب به پایداری محیطی بنا شوند. بعد

 داللت آنها متقابت اثرات و گردشگری منابو با محیطی

 آسیب اساسی تغییرات تأثیر تحت نباید که دارد،

قبت از فراموش نکنیم  (Mccool,1995: 28) د.ببینن

 مهمترین برنامه ریزی تصمیمی، و اتخاذ هرگونه اقدام

 .(Hall,1999:26)می رود.   به شمار گام

بسیاری از برنامه ریزان و از سوی دیگر 

سیاستگذاران از توریسم به عنوان رکن اصلی توسعه 

. )طهماسبی، رضایی مقدم پایدار یاد می کنند

 ملزوم و الزم پایدار پس ابعاد گردشگری .(1058:0

                                                           
1 Capability EvaluationEcological  

 ی کنندم تقویت را یکدیگر متقابالا  و یکدیگرند

(Reid,1995,38).  و این شناخت و ارزیابی مناطق را

از سویی رونق  در اولویت خاصی قرار می دهد.

های دیگر گردشگری منطقه سبب خواهد شد در بخش

پس می توان   .آن منسجم تر به ایفای نقش بپردازد

کسب و کار گردشگری به طور فعال در ارائه و گفت 

 Wang And) دخالت دارند. کانترویل هویت م

chen, 2015:17 ) این پژوهش امیدوار است با

شناسایی ظرفیت های گردشگری چشم انداز روشنی 

برای استان خوزستان متصور شود و در آینده ای نزدیک 

صنعت گردشگری به شکت پویا و پایدار جایگزین خوبی 

 .برای صنعت نفت این منطقه گردد

 یارهایبراساس مع دیبا یالبته توسعه گردشگر

ر بلند د یکیمعنا که مسائت اکولوژ نیباشد. به ا یداریپا

و تعهدات الزم نسبت به  یمدت، مسائت اقتصاد

شود. از دهه  تیرعا دیبا یو اخالق یاجتماع یهاجنبه

، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد  1883

 Jurowski, Uysalتوسعه پایدار گردشگری آغاز )

& Williams,1997:3) گردشگری، توسعه پایدار  و

ای ن، تأمین تقاضکه با بهبود کیفیت زندگی میزبانا

بازدیدکنندگان و بهمان نسبت حفاظت منابو محیطی 

به شکت خود ادامه  طبیعی و انسانی در ارتباط است

 (.Butler, 1998, 25) خواهد داد

 پیشینه تحقیق -2

 ضرورت، انتخاب دلیت به ،1اکولوژیک توان ارزیابی

 در سرزمین اکولوژیک پتانسیت از بهینه برداری بهره و

 محیطی- زیست مدیریت و ریزی برنامه مطالعات قالب

 پایدار توسعة اصت به حصول منظور به

 ( 105: 1051است)رضایی،

 با اکولوژیک ظرفیت های  ارزیابی با ارتباط در

  مطالعاتی اکوتوریسم کاربری برایGIS از استفاده

( در مقاله ای 1055زاهدی )انجام گرفته است از جمله؛ 

با عنوان چالش های توسعه پایداراز منظر اکوتوریسم، 
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انواع توریسم را از نظر پایداری؛ به توریسم پایدار و 

توریسم ناپایدار تقسیم کرده و از گونه های توریسم، 

اکوتوریسم را بیش از سایر گونه های توریسم با توسعه 

( در 1056و همکار )شایان  پایدار سازگار دانسته است.

مقاله ای با عنوان امکان سنجی نواحی مستعد توسعه 

اکوتوریسم در استان کهگیلویه و بویر احمد، شناسایی 

نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان را مد نظر 

در  (1057قرار داده اند. محمدی ده چشمه و همکار )

مقاله ای با عنوان امکان سنجی توانمند سازی 

یسم استان چهار محال و بختیاری، به ارزیابی و اکوتور

امکان سنجی توان های اکوتوریستی این استان پرداخته 

وضعیت اکوتوریسم پرداخته و به ارائه راهکار برای بهبود 

( در مقاله ای با عنوان 1055است. تقوایی و همکاران )

نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه 

م منظقه خرو طبس را مورد مطالعه توریسم و اکوتوریس

قرار داده و به معرفی جاذبه های آن پرداخته است؛ وی 

همچنین بر اهمیت برنامه ریزی چند بعدی برای توسعه 

ب رخشانی نس توریسم و اکوتوریسم منطقه تاکید دارد.

در مقاله ای با عنوان چالش ها و  (1055و همکار )

، به شناخت فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران

موانو موثر در جذب طبیعت گرد و ارائه راهکار های 

مفید برای توسعه اکوتوریسم در ایران پرداخته است. 

 پهنه ( که به شناسایی1081امیر احمدی و مظفری)

زنجان پرداخته است  دراستان اکوتوریسم مناسب های

و از سیستم اطالعات جغرافیایی نیز برای تهیه نقشه 

( 1081شیخ االسالم و سیبی) ه است.استفاده نمود

 هایجنگت در اکوتوریسم رویکرد با آمایشی بندی هنهپ

 در AHP مدل عامله چند ارزیابی با واشمرد 7 سری

انجام داده اند. قدیری معصوم و GIS محیط

( هم به ارزیابی توان توسعه گردشگری 1081دیگران)

بیابان وتاثیرات آن بر ابعاد انسانی در سکونتگاه های 

روستایی پرداخته اند و ضعف آنها هم بسنده به مدل 

ارزایابی توان اکولوژیکی دکتر مخدوم کرده و تحقیق 

ار شته اند و از بکخود را بیشتر بر توصیف پدیده ها گذا

بردن مدل های دیگر و به مقایسه و بومی گزینی مدلی 

 نپرداخته اند.

 مبانی نظری -3

امروزه صنعت توریسم فراتر از یک صنعت به مثابه 

یک پدیده پویای جهانی و اجتماعی دارای پیچیدگی 

توریسم  (Elliott,1997: 4) های خاص خود است

همچنین دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است 

که بسته به شرایط محیطی متفاوت 

 (.Cater,2000: 43است)

 و طبیعت گردی یا اکوتوریسم واژه ی پیرامون

 صورت متفاوتی اظهارنظرهای آن، کاربرد ی پیشینه

 به را ای واژه چنین کاربرد ی سابقه برخی است. گرفته

اند.  برگردانده بیستم قرن از هشتاد ی دهه اواخر

 واژه این که است کسی نخستین  السکارین سبالوس

 مسافرتی گردی، طبیعت او، تعریف برابر برد. کار به را

 کسب و ستایش تحسین، مطالعه، منظور به که است

 جانوران و گیاهان ی مشاهده و طبیعی سیمای از لذت

 در محلی، جوامو فرهنگی های ویژگی با آشنایی و

 طبیعت ی سابقه برخی می گیرد. صورت حال و گذشته

 که می دهند هتزر نسبت به و دورتر زمانی به را گردی

 متقابت روابط تشریح برای شصت ی دهه در را واژه این

 فرهنگی های ویژگی و زیست محیط گردشگری،

طبیعت  مفهوم هتزر اعتقاد به است. کرده استفاده

 توسعه منفی و نامناسب های رویه به واکنش در گردی

 گرفته شکت محیطی، زیست مالحظات گرفتن نادیده و

 منابو از رویه بی برداشت به نسبت کارشناسان که است

محیط بستر تمام کنش ها و واکنش های  بودند.  نگران

متقابت میان انسان و طبیعت است و تا زمانی که از 

شته کیفیت محیط و نهادهای آن اطالعات دقیقی ندا

باشیم، بار گذاری جمعیت و فعالیت در مکان بصورت 

ان پذیر نیست)رهنمایی، درست و طبیعی در آن امک

1073 :18.) 

 بازده نگرش با ضوابطی طبق سرزمین آمایش

 یکم و کیفی استعداد و توان حسب بر درخور، و پایدار
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 ،دمی پرداز سرزمین از کاربری نوع تعیین به سرزمین،

 شدن ضایو و طبیعی منابو رفتگی هدر از بنابراین

 نزمی روی که انسانی فقر از نتیجه در و زیست محیط

 وامتع بین متقابت کنش تنظیم د.کاه می میکند، کار

 سازمان ایجاد منظور به محیطی عوامت و انسانی

 ایه استعداد از بهینه گیری بهره بر مبتنی سرزمینی

 می نامیده سرزمین آمایش محیطی و انسانی

ارزیابی توان (. 80: 1086و همکاران،  بهاری).شود

محیط زیست )چه توان اکولوژیکی و چه توان اقتصادی 

اجتماعی آن( عبارت از برآورد استفاده ممکن انسان از 

سرزمین برای کاربری های کشاورزی، مرتعداری، 

جنگلداری، پارکداری )حفاظت، توریسم(، آبزی پروری، 

توسعه شهری، صنعتی و امور نظامی و مهندسی و 

های کشاورزی، صنعت، روستایی در چارچوب استفاده

  (58: 1057خدمات و بازرگانی است.)مخدوم، 

در حال حاضر، منطقی ترین راه برای انجام  

مطالعات محیط زیست در چارچوب برنامه ریزی منطقه 

ای، همان دخالت دادن جنبه های اکولوژیک دربارۀ 

دهی کاربری زمین است. )سلطانی، برنامه ریزی و سازمان

( ارزیابی توان اکولوژیک به دلیت ضرورت 137: 1071

انتخاب و بهره برداری بهینه از پتانسیت اکولوژیک 

سرزمین در قالب مطالعات برنامه ریزی و مدیریت 

زیست محیطی به منظور حصول به اصت توسعه پایدار 

 (105: 1051است. )رضایی، 

ینان از ظرفیت و توان برای بدست آوردن اطم

محیط پیش از هر اقدامی مطالعه و ارزیابی مناطق و 

مکان ها اولویت پیدا می کند تا بدین طریق ضمن 

تحلیت، مقایسه بهترین مکان را از گزینه های مربوطه 

 برای کاربری مدنظر خویش انتخاب نماییم. 

 

 روش تحقیق -4

 پایه بر نواحی تفکیک و شناخت که آنجایی از

 از بسیاری توجه باز دیر از طبیعی عناصر و هاشاخص

درصد هستیم تا با  داشته معطوف خود به را دانشمندان

رویکرد و نگاه آمایشی این پهنه بندی را با رعایت 

استاندارهای محیطی انجام داده و مناطق دارای ظرفیت 

ی هاتوسعه گردشگری را شناسایی نماییم.  تا زمینه

را با  توسعه فرایند در ردشگریگ هایفعالیت رشد

 پژوهش این نگاهی عقالیی را مهیا سازیم. روش

 و استتوصیفی   -ماهیت تحلیلی اساس بر و کاربردی

تا با استفاده سیستم اطالعات جغرافیایی  است درصدد

GIS  یعی، های طبها و شاخصبا در نظر گرفتن معیار

توان های دارای مکاناجتماعی، اقتصادی، و کالبدی، 

اکولوژیک گردشگری را شناسایی و در غالب مدل بهینه 

سه مقای و مدل اکولوزیکی )مبتنی بر آمایش سرزمین(

 مدل و اکولوژیکی توان مدل دو معیارهای .نماییم

 مورد دلفی پرسشنامه به توجه با سرزمین آمایش

 در اطالعات گردآوری منظور به و  گرفته قرار ارزیابی

مراکز هواشناسی، زمین شناسی، جهاد  از تحقیق، این

-روشکشاورزی و استانداری بهره برده و برای تحلیت از 

های طبقه بندی رایل در طرح پایه آمایش استان ها و 

رای بنهایتا  کتب دانشگاهی معتبر استفاده شده است.

آزمون فرضیه از نرم افزار اردس استفاده شده است، 

یت ستر تبدایی به ربدین صورت که باید نقشه های نه

 .شوند

 محدوده پزوهش:

 نیو با ارزش تر نیاز مهم تر یکیاستان خوزستان  

 نیمربو در ب لومتریک 61381با مساحت  ران،یمناطق ا

وعرض  یدرجه شرق 83تا  17 ییایطول جغراف

و  ی)موحد یدرجه شمال 05تا  58 ییایجغراف

 نیقرار دارد، ا رانیا ی( در جنوب غرب66: 1081گران،ید

و  ی.)ملکستا رانیا تیاستان پرجمع نیاستان پنجم

( خوزستان از شمال به استان 11: 1080 گرانید

و شرق به استان چهارمحال و  یلرستان، از شمال شرق

از شرق و  الم،یبه استان ا یاز شمال غرب ،یاریبخت

وب از جن راحمد،یو بو هیلویبه استان کهگ یجنوب شرق

فارس و از غرب به کشور عراق  لیبه استان بوشهر و خل

تان خوزس میو اقل یو بلند ی. از نظر پستشودیمحدود م
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 میتقس یو جلگه ا یکوهستان هیتوان به دو ناح یرا م

 .نمود

 
 موقعیت استان خوزستان. 1شکل

 

ای و استان خوزستان شامت دو ناحیه جلگه

ای کوهستانی است. بخش اعظم استان خوزستان جلگه

و بخش کوچکتری از آن در ناحیه شمالی، کوهستانی 

 های کامالا های اقلیمی وضعیتاست که از دیدگاه پدیده

بر روی هم بیش از باشند. متمایز و مشخصی را دارا می

ها تشکیت ها وتپهوهدرصد زمین های استان را ک 07

ها ها و واریزهها، دشتدهند. همچنین نسبت فالتمی

رسد ها  میدرصد کت زمین 86بر روی هم به حدود 

 (.1080)طرح آمایش سرزمین، 

 یافته های پژوهش -5

 مدل و اکولوژیکی توان مدل دو معیارهای در ابتدا

 مورد دلفی پرسشنامه به توجه با سرزمین آمایش

 53 دلفی تکنیک برای .اند گرفته قرار ارزیابی

 تحقیق موضوع پیرامون متخصصین بین پرسشنامه

 که شامت موارد زیر بوده است. است شده توزیو

 

 

 

 

 

 

 معیارهای شناسایی اکوتوریسم . 1جدول

 
وزن دهی معیارهای شناسایی  .2جدول

 اکوتوریسم

 
 مقایسه ای اکوتوریسم براساس ارزیابی مراحت

 فقط اکولوژیکی توان مدل برای: اکولوژیکی توان مدل

 گرفته نظر در مخدوم مدل براساس طبیعی معیارهای

 .است شده

 ارزیابی مدلها

برای آزمون فرضیه از نرم افزار اردس استفاده شده 

است، بدین صورت که باید نقشه های نهایی به رستر 

معیار رتبه

دسترسی راه 5.25

اشتغال 5.75

رودخانه ها 5.9

کلیماتولوژی )آب و هوا( 6.2

بارش 6.4

شهرنشینی 6.8

پوشش گیاهی 7.25

شیب 7.45

قدرت سپرده گذاری 8.45

جهت جغرافیایی 9.4

سطوح ارتفاعی 10.15

معیارهای مورد ارزیابی شناسایی ظرفیت های اکوتوریسم

معیار وزن

دسترسی راه 0.924

اشتغال 0.916

رودخانه ها 0.914

کلیماتولوژی )آب و هوا( 0.910

بارش 0.907

شهرنشینی 0.901

پوشش گیاهی 0.895

شیب 0.892

قدرت سپرده گذاری 0.877

جهت جغرافیایی 0.863

سطوح ارتفاعی 0.853

معیارهای مورد ارزیابی شناسایی ظرفیت های اکوتوریسم
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 تبدیت شوند که در زیر می آیند.

 
سنجش ارزیابی اکولوژیکی اکوتوریسم . 2شکل 

  خوزستان

 
سنجش ارزیابی مدل بهینه  .3شکل

 اکوتوریسم 

هر کدام از این نقشه ها بصورت مجزا در نرم افزار 

نقطه برای هرکدام از  033اردس پس از مشخص شدن 

 نقشه ها ارزیابی شده که شرح آن بصورت زیر است.

 

 

 

 

اکولوژیکی ارزیابی مدل توان  .2جدول

 اکوتوریسم

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Perc

ent N 

Perc

ent N 

Perc

ent 

CID * 

refrence 
300 

100.

0% 
0 

0.0

% 
300 

100.

0% 

 

CID * refrence Crosstabulation 

Count   

 

refrence 

Total 1 2 3 

CID 1 64 0 2 66 

2 13 93 6 112 

3 30 6 86 122 

Total 107 99 94 300 

 

Symmetric Measures 

 

Valu

e 

Asymp. 

Std. 

Errora 

Appr

ox. 

Tb 

Appro

x. 

Sig. 

Measure of 

Agreement 

Ka

pp

a 

.717 .033 
18.0

17 
.000 

N of Valid Cases 300    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming 

the null hypothesis. 

 

 



 

 متوریساکو هایظرفیتهای شناسایی ای مدلارزیابی مقایسه .حسن احمدی صادق بهاری بابادی،

 

ارزیابی اکولوژیکی اکوتوریسم  .4شکل 

 خوزستان

با تطبیق دادن نقشه های ساخته شده و با در نظر 

گرفتن وضو موجود برگرفته از گوگت ارث، در نرم افزار 

نقطه مشخص شده صحت  133اردس با در نظر گرفتن 

اکوتوریسم استان ( برای سنجش ارزیابی 717/3کلی )

خوزستان براساس مدل توان اکولوژیکی بدست آمده 

 است.

ارزیابی مدل بهینه اکوتوریسم با  .3جدول

 رویکرد آمایش
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Perc

ent N 

Perc

ent N 

Perc

ent 

CID * 

refrenc

e 

300 
100.

0% 
0 0.0% 300 

100.

0% 

 

CID * refrence Crosstabulation 

Count   

 refrence Total 

1 2 3 

CID 1 96 2 2 100 

2 3 91 6 100 

3 8 6 86 100 

Total 107 99 94 300 

 

Symmetric Measures 

 

Valu

e 

Asymp. 

Std. 

Errora 

Appr

ox. Tb 

Appro

x. Sig. 

Measure of 

Agreement 

Ka

ppa 
.865 .025 

21.20

3 
.000 

N of Valid Cases 300    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming 

the null hypothesis. 

 

 
ارزیابی مدل بهیته اکوتوریسم  .5شکل

 خوزستان

با تطبیق دادن نقشه های ساخته شده و با در نظر 

گرفتن وضو موجود برگرفته از گوگت ارث، در نرم افزار 

نقطه مشخص شده صحت  033اردس با در نظر گرفتن 

( برای سنجش مدل بهینه اکوتوریسم 865/3کلی )

استان خوزستان براساس مدل آمایش سرزمین بدست 

 آمده است.
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لوژیکی اکوتوریسم در مدل ارزیابی توان اکو

برگرفته از مدل مخدوم بیشتر بر عوامت طبیعی همچون 

شیب، جهت جغرافیایی، اقلیم، بافت خاک، عمق و 

حاصلخیزی خاک، فرسایش و پوشش گیاهی در کنار 

دیگر عوامت طبیعی توجه کرده که با در نظر گرفتن این 

عوامت و سنجش آن و انطباق با وضو موجود ضریب 

می باشد که بنا بر نظر متخصصان  717/3بدست آمده 

 در سطح خوب تعریف می شود.

از طرفی ارزیابی اکوتوریسم با روش بهینه که با 

رویکرد آمایش سرزمین انجام گرفته که از روشهای 

انعطاف پذیر در برنامه ریزی بوده و به منظور شناخت 

زمینه ها و فرصت های اکوتوریسم قابت دفاع می باشد 

است. که در این راستا برای سنجش  استفاده شده

ارزیابی اکوتوریسم عالوه بر معیارهای طبیعی )جهت 

جغرافیایی، شیب، ارتفاع و ... ( معیارهای انسانی 

همچون شهرنشینی، درآمد و پس انداز، اشتغال و 

 دسترسی و ... در نظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن این عوامت در کنار سایر عوامت 

با توجه به  568/3طبیعی در ارزیابی ها ضریب مهم 

نقطه مشخص شده بدست امده است که باتوجه  033

 نظر متخصصین در این زمینه در رده عالی قرار دارد.

-نهایتا با توجه به سوال پژوهش؛ کدام یک از مدل

های اکوتوریسم )مدل بهینه های شناسایی ظرفیت

 ی( توان هایمبتنی بر آمایش سرزمین و مدل اکولوژیک

 گردشگری واقو بینانه تری را ارائه می نمایند؟

و فرضیه مطرح شده که احتمال می رود مدل 

های واقو بهینه )مبتنی بر آمایش سرزمین( ظرفیت

های اکوتوریسم به نسبت بینانه تری را در خصوص توان

 مدل اکولوژیکی ارائه نماید.

می توان با توجه به ضریب بدست آمده ضریب 

برای مدل بهینه آمایش سرزمین نسبت به نتایل 568/3

را مشخص می کرد،  717/3مدل اکولوژیکی که عدد 

 فرضیه پژوهش را تایید کرد.

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 بخشیدن عینیت منظور به اکولوژیک توان ارزیابی

 پذیر کاربریهایانجام قالب در سرزمین بالقوه قابلیت به

در این پژوهش شناسایی ظرفیت است و  انتظار مورد و

اکوتوریسم با نگاه ارزیابی توان بر اساس دو مدل  های

توان اکولوژیکی و مدل بهینه مبتنی بر آمایش سرزمین 

مورد سنجش قرار گرفت و در پایان بررسی ها و ضریب 

مشخص شده نشان داد استفاده از هردو مدل ارزیابی 

ص بالقوه می تواند راهگشای خیلی از مسائت در خصو

کردن ظرفیت های اکوتوریسم در استان خوزستان 

 گردد.

از آنجا که در ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم 

بیشتر بر معیارهای طبیعی تاکید شده بود و از عوامت 

انسانی غفلت شده بوده در این تحقیق تالش شد ارزیابی 

مقایسه ای از دو مدل )مدل اکولوژیکی و مدل بهینه( 

داشته باشد که در مدل بهینه مبتنی بر رویکرد آمایش 

پذیری آن در کنار عوامت و معیارهای  سرزمین و جامو

طبیعی معیارهای مهم انسانی را نیز در نظر گرفت و 

مورد سنجش قرار دارد، اطالعات گردآوری شده در این 

تحقیق از اطالعات کتابخانه ای و بعضا مراجعه به ارگان 

ها و سازمان های مختلف تهیه شده است. از نظر ماهیت 

 تحلیلی بوده که -وصیفیکاربردی، روش از نظر هدف ت

یسم در به شناخت ظرفیت های گردشگری اکوتور

استان خوزستان با مدل مخدوم براساس معیارهای 

طبیعی)شیب، جهت جغرافیایی، فرسایش خاک، عمق 

خاک، پوشش گیاهی، اقلیم و ... ( و مدل بهینه مبتنی 

بر آمایش سرزمین با ترکیبی از عوامت طبیعی و انسانی 

ستم اطالعات جغرافیایی مورد ارزیابی و در محیط سی

سنجش قرار گرفت، با استفاده ازنرم افزار اردس و نرم 

و نهایتا تطبیق دادن نقشه های ساخته شده  spssافزار 

با در نظر گرفتن وضو موجود و گوگت ارث نتایل حاکی 

از این است که ارزیابی اکوتوریسم در استان خوزستان 

نقطه  033هینه( بر اساس با رویکرد آمایش )مدل ب

بدست آمده است که  568/3مشخص شده ضریب 



 

 متوریساکو هایظرفیتهای شناسایی ای مدلارزیابی مقایسه .حسن احمدی صادق بهاری بابادی،

 

 

 نحوۀ ارجاع به این مقاله:

 ،های اکوتوریسمهای شناسایی ظرفیتای مدلارزیابی مقایسه(. 1088) .صادق. احمدی، حسن ،بهاری بابادی

 .08-57(، 1) 0 شهرسازی ایران،
COPYRIGHTS 

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Iranian Urbanism 

Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

URL: https://www.shahrsaziiran.com/1399-3-4-article3/ 

نبست به مدل ارزیابی اکولوژیک )مدل مخدوم( که 
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