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چكيده
زمينه و هدف  :مطالعه شرایط محیط زیستی مناطق استقرار گردشگران در عرصههای طبیعی که ناشی از نقش

ععشاآ نهشا در انتاشا

مناطق باشد به دلیل شکار ساختن تمایالت ،ترجیحات و حتی عرهنگ استفاده از عرصههای بکر در جهش نیشل بشه برنامشهریزی توسشعه
پایدار این مناطق بسیار مفید اس .
روش بررسی  :به منظور بررسی عوامل مؤثر بر استقرار گردشگران در شهرستان جوانرود از متغیرهای مشؤثر و رو

طبقهبنشدی درختشی

 Classification treeاستفاده شد .تعداد  033نقطه حضور گردشگر در طشوآ سشاآ  5031-5031مششاهده و ثبش گردیشد .سشس

از

متغیرهای تأثیرگذار بر استقرار شامل ارتفاع ،عاصله از شهر ،عاصله از روستا ،شیب ،زبری زمین ،عاصله از جادههای اصشلی ،عاصشله از مراکشز
خدماتی و تفریحی ،عاصله از جنگلهای متراکم و نیمه متراکم و عاصله از چشمه استفاده شد .اعتبارسنجی مدآ با تحلیشل مشاری  Rocو
شناسایی حد ستانه با استفاده از زمون  Youdenانجام گرع .
یافتهها :نتایج حاصل از اعتبار سنجی مدآ تاییدکننده اجرای مدآ بود ( )AUC=3/105براساس نتایج حاصل از حساسی سشنجی مشدآ
متغیرهای عاصله از شهر و عاصله از جاده بی ترین تأثیر را بر روی استقرار نواحی داشتند .محدودهای معشادآ  1535هکتشار از شهرسشتان
برای استقرار اکوتوریسم مناسب ارزیابی شده اس  .اکثر گردشگران شهرستان ،بازدید از بازارهای شهرستان را هدف اولیه و گذراندن اوقات
عراغ را در طبیع پیرامون شهر بهعنوان هدف ثانویه دارند.
نتيجهگيری :نتایج این مطالعه لزوم بررسی تطابقی نواحی استقرار ععلی گردشگران و ععالی های نها در عرصه را بشا ششرایط مطلشو و
مناسب از دیدگاه مای

سرزمین مشاص میکند.

واژههای کليدی :طبقهبندی درختی ،اکوتوریسم ،استقرار ،یادون ،جوانرود.
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Abstract
Background and Objective: Study of environmental conditions in appropriate regions for
deployment of tourists in natural fields which is result of their active role in selected areas, is very to
achieve the sustainable development planning of these areas.
Method: appetence’s, preferences and even culture to use of the natural district. In this regard, to
investigate factors that influence the deployment of tourists in Javanrud County, effective variables
and classification tree were used. 300 presence points of tourists during the year 2016-2017 were
observed and recorded. Then, variables that affect deployment including altitude, distance from city,
distance from village, slope, roughness, distance from main road, distance from service centers and
recreational, distance from dense forests and semi-intensive and distance from springs were used.
Model validation was performed by using statistical analysis Roc and identification of threshold by
conducting Youden test.
Results: Results of model validation confirmed the model implementation (AUC=0.831). Based on
the results of model’s sensitivity analysis, distance from city and main roads variables have the most
effect on deployment of areas. A range equal to 5194 hectares of county for establishment of
ecotourism has been evaluated as suitable. For most of County tourists, visiting of main markets of
county is the primary goal and spending leisure time in surrounding natural environment of city is the
second goal.
Conclusion: Results of this study specify need to evaluate the compliance of the current establishment
areas of ecotourism and their activities with appropriate conditions from the perspective of land use
planning.
Keywords: Classification tree, Ecotourism, Establishment, Youden, Javanrud.
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زمينه و هدف
و

در کنار تمام عوایدی که برای ععالی های گردشگری و توریسشم

اکوتوریسم نوعی گردشگری اس

محیطهای باز ،گستر یاعته اس  .اکوتوریسم سفر مسئوالنه به

ذکر میشود این ععالی ها ممکن اس دارای اثشرات سشوی نیشز

طبیع

اس  ،که محیطزیس را حفظ و رعشاه مشردم محلشی را

باشند .عاضال تأسیسات توریستی ،لودگی سشوختی ،و صشوتی

اعزای

از

گیاهی

میدهشد .گشرد

کشه ریششه ن بشه طبیعش

در سشرزمینهای گونشاگون باش

قایق تفریحی ،از بین بردن بسنگهای مرجانی ،پوش

نیازهای زندگی انسان و یکی از رو های پررونق گذران اوقشات

و نابودی حیات جانوری ،صید بزیشان و ایجشاد مزاحمش بشرای

عراغ به شمار میرود (.)5

ماهیها ،تغییر کشتزارهای و تبدیل نها به تأسیسات موردنیاز،

امروزه پدیده گردشگری به لحاظ در مدزایی عراوان ن بسیار از

عرسای

کشورهای جهان را بر ن داششته اسش کشه سشرمایهگذاریهای

مشکالت را به وجود ورده اس (.)7

زیادی را به این با

خاک ،زبالشهها و مشواد زایشد جامشد هریش

انبشوهی از

اختصاص دهند (.)2

بهعالوه در برخی مناطق انجام ععالی های که منجر بشه توسشعه

گردشگری از مهمترین عوامل عمران ناحیهی اسش کشه زمینشه

شود مشکالتی را برای محیطزیس منطقه ایجاد نمیکنشد ایشن

توسعه اقتصادی ،اجتمشاعی و عرهنگشی و محشیط زیسشتی را در

در حالی اس که ممکن اس در برخی دیگر از مناطق به دلیل

سطح ملی ،منطقهای و محلی عراهم میکند (.)0

شکنندگی اکوسیستم کمترین تأثیر و توسعه اثرات سشوی را بشر

گردشششگری بششا رویکششرد اکوتوریسششم بششهعنوان الگششوی عضششایی

جای بگذارد (.)1

گردشگری در طبیع  ،اهمی بسیاری دارد .این الگوی عضشایی

باتلر در ساآ  5330توریسم پایشدار را توریسشمی معرعشی کشرده

دربرگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی بشا انگیزههشای

اس که بتواند در ی

محیط در زمان نامحدود ادامشه یابشد و از

متفاوتی اس که گردشگر از سفر به محیط طبیعی یشا طبیعش

نظر انسانی و عیزیکی به انسان سیب نزند و تا بدان حشد ععشاآ

مدنظر دارد (.)5

باشد کشه بشه توسشعه سشایر ععالی هشا و عر ینشدهای اجتمشاعی

امروزه  GISبا تواناییهای بسیاری که دارد ابزار قدرتمنشدی در

لطمه ی وارد نیاورد لذا گردشگری پایدار ن نوع توریسشم اسش

ارزیابیهای سرزمین اس

و بشهعنوان یش

تصمیمگیری مکانی میتواند بشر دقش
هزینههای ارزیابی را کاه

سیسشتم پششتیبانی

و سشرع کشار بفزایشد و

دهد (.)1

مطالعات عراوانی پیرامون بررسی و مکانیشابی منشاطق مناسشب
جه توسعه اکوتوریسم انجامگرعته اس  .رمضانسور و همکشاران

هر منطقه با توجه به پتانسیل و امکانات خود میتوانشد از طشر
ماتلف در محور توسعه قرار گیرد و بشا توسشعه در یش

که توسعه پایدار را تسهیل کند (.)3

باش ،

( )5033در مطالعششه خششود بششه ارزیششابی مکانهششای مناسششب
طبیع گردی بشا تکنیش

سشامانههای اطالعشات جغراعیشایی در

زمینه توسعه سایر با ها نیز عراهم گشردد .گردششگری طبعشا

منطقه دیلمان پرداختند .در این بررسشی از الیشههای اطالعشاتی

رابطه تنگاتنگی با محیط دارد ،ازاینرو ارزیابی توان محشیط اگشر

گیاهی ،دما

شیب ،جه شیب ،عتا گیری ،باع خاک ،پوش

به گونه شایسته صورت پذیرد موجب اصالح طرحها و پیشگیری

و بار

از بششروز ناکششامی در توسششعه گردشششگری میشششود و از تاریششب

توریستم در زمینهای کم شیب ،حواششی رودخانشهها ،نزدیکشی

جلوگیری میکنشد .بهرهبشرداری از

روستاها و در اکثر مناطق باقابلی نزدیکی به جاده قشرار دارنشد

پی بینینشده محیطزیس
توان و قابلی

و خصوصا جاذبههای محیط طبیعی و اکوتوریسم

استفاده گردید .بر اساس نتشایج منشاطق مناسشب بشرای

(.)53

در هر منطقهی میتواند زمینه پویشا و ععشاآ بشرای توسشعه هشر

صفاری و همکاران ( )5035در پژوهشی به شناسایی پهنشههای

منطقه عراهم نماید (.)1

مستعد اکوتوریسم در شهرستان کازرون بشا اسشتفاده از سشامانه
اطالعشات جغراعیشایی و رو

تحلیششل سلسشله مراتبششی ()AHP

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،تابستان 96

36

پرداختند .در این مطالعه از متغیرهای پوش

گیاهی ،الیه نقاط

کرمی و همكار

تاکنون بررسی در خصوص شرایط ععلشی اسشتقرار ایشن ععالیش

همدمششا ،الیششه مسششیرهای ارتبششاطی ،الیششه مکانیهششای اقششامتی و

انجام نگرعته اس  .ممکن اس نواحی استقرار ععلی گردشگری

پذیرایی ،الیه ششبکه براهشه چششمهها و دریاچشههای اسشتفاده

دارای شرایط مناسبی ازنظر محشدوده اسشتقرار باششند کشه الزم

شد(.)55

باشد این مناطق توسعه پیدا کنند از طرعی ممکن اس مناطقی

طاوسی و همکاران ( )5030در مطالعه خود به بررسی پهنههای

که دارای کاربری ععلی گردشگری هستند برای استقرار و ادامشه

مناسب توریسم در منطقه اورامانات پرداخ در ایشن مطالعشه از

ععالی های گردشگری به دلیل اثرات ماربی که ممکن اس بر

سامانه اطالعات جغراعیایی و معیارهشای ارتفشاع ،ششیب ،جهش

روی محیط بگذارند مناسشب نباششد .لشذا اهمیش بررسشی ایشن

ششیب ،پوشش

گیششاهی ،چششمه معشدنی ،نزدیکششی بشه منششاطق

مناطق و ششرایط نهشا بشهمنظور مقایسشه بشا نتشایج حاصشل از

مسکونی ،امنی

و تسهیالت و خدمات اسشتفاده گردیشد .نقششه

سرزمین امری ضروری به نظر میرسشد.

مکانیابی برپایه مای

نهایی در سه پهنه ضعیف ،متوسط و خشو پهنهبنشدی گردیشد.

شهرستان جوانرود در غر استان کرمانشاه با شرایط ویژهای که

نتششایج مطالعششه نشششان داد کششه پهنششههای بششا وسششع 5313/03

ازنظر اقتصادی و طبیعی دارند هرساله پذیرای مساعران بسیاری

کیلومترمربششششششع معششششششادآ  ،21/71پهنششششششه متوسششششششط

زیادی از نقاط ماتلف کشور اس  .دامنشه پشراکن

جنگلهشای

5151/21کیلومترمربع معادآ  50/05بیشترین درصشد پوشش

زاگرس بهعنوان بزرگترین جنگلهای طبیعی به این شهرستان

منطقه و پهنه ضعیف با مساح

 5213/13کیلومترمربع معادآ

رسیده اس

 03/03درصششد منطقششه موردمطالعششه را بششه خششود اختصششاص

تاریب با

دادهاند(.)52

این در حالی اس که هدف اصلی مدیری منابع طبیعی حفشظ

 Bunruamkaewو  )2355( Murayamaبششششه ارزیششششابی

تنوع زیستی اکوسیستمهای طبیعی اسش  .اهمیش جنگلهشای

سششای های مناسششب بششرای توسششعه اکوتوریسششم در اسششتان

زاگرس در بعد ملی و منطقهی قابلبررسی اس  .حفاظ از

 SuratThaniدر کشور تایلنشد بشا اسشتفاده از  GISو تحلیشل

خاک در بعد ملی مهیاکردن شرایط زیستی برای جوامع انسشانی

سلسله مراتبی ( )AHPپرداختند .در این مطالعشه از معیارهشای

در بعد منطقهای و تولید محصوالت عرعی از مهمترین عملکردها

مربوط به سیمای سشرزمین ،حیشاتوح  ،توپشوگراعی ،راههشای

ویژگیهای جنگلهای زاگرس به شمار میرود (.)51

دسترسی و پارامترهای مربوط به جامعه استفاده شد .بشراسشاس

هدف از این مطالعه بررسی الگشوی اسشتقرار و عوامشل محیطشی

نتایج مدآ در شناسایی منشاطق مسشتعد توریسشم بشا توجشه بشه

مؤثر بر مناطق استقرار اکوتوریسشم و گردششگری در شهرسشتان

ویژگیهای استان بهخوبی عمل کرده اس (.)50

جوانرود اس .

 Bhayaو  )2351(Chakrabartyدر مطالعه خود به بررسشی
و شناسایی مناطق مناسب برای اکوتوریسم در جنگشل Mahal
با استفاده از سنج
کاربری/پوش

از دور و جی ی اس پرداختند .ابتدا نقششه

اراضی بشا اسشتفاده از تصشاویر مشاهواره لندسش

استاراج گردید و سس

از معیارهای ارتفاع ،رودخانشه ،کشاربری

اراضی ،تراکم جمعی  ،پارامتر خاک ،عاصشله از جشاده و پوشش
جنگلی استفاده شد .الیه وزندهی خطی استفاده و الیههشا روی
همگذاری شدند(.)55

و در ی

دهه گذشته رشد گردشگری و منجشر بشه

وسیعی از جنگلهای این شهرستان ششده اسش .

روش بررسی
محدوده موردمطالعه
شهرستان جوانرود (شکل  )5در بین طوآهای شرقی  51درجه،
 11دقیقششه و  57ثانیششه تششا  51درجششه 05 ،دقیقششه و  27ثانیششه
واقعشده اس ( .)51شهرستان جوانرود در چند ساآ اخیشر بشه
یکی از کانونهای مهم تجارت استان کرمانشاه تبدیلشده اس
و بی ترین تعداد گردشگر منطقشه را بشه علش وجشود مراکشز و
بازارهای ارزان به خود اختصاص داده اس ( )57و عمشال نقش
ی

قطب بازرگانی را در منطقه ایفا میکند .از جاذبههای مهشم
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که در نزدی

شهرستان قرار دارند میتوان به اثر طبیعشی ملشی

غار قوری قلعه ،سرا روانسر ( )51و طبیع بکر و جنگلهشای
بلوط شهرستان اشاره کشرد .پوشش

جنگلشی منطقشه را بشهطور

غالب جنگلهای شاخه زاد بلوط تشکیل میدهند .از گونشههای
همششششراه بنششششه (atlantica

36
 ،)monspessulanumلبششششالوی وحشششششی (
 ،)brachypetala Boissزالزال
گالبششششی وحشششششی (L.

Cerasus

(،)Crataegus aronia

communis

 ،)Pyrusبششششادام

( )Amygdalus orientalisرا میتوان نام برد (.)53

 )Pistaciaکششششیکم (Acer

شكل  -1موقعيت محدوده مورد مطالعه در ایران و استان کرمانشاه
Figure 1- Location of the study area in the Iran and the Kermanshah province

ثبت نقاط حضور گردشگران
به منظور دستیابی بشه ششرایط اسشتقرار گردششگران ابتشدا نقشاط

بهمنظور عائق مدن بر این مسشئله همچنشین ثبش نقشاط عشدم

حضور در بازدیدهای میدانی مشاهده مسشتقیم و بشا اسشتفاده از

حضور گردشگر با توجه میانگین تکشرار نقشاط حضشور ثب ششده

سامانه موقعی یشا جهشانی 5ثبش ششدند .ثبش نقشاط حضشور

( 033نقطه) ضربهگیری 2به طشوآ  5333متشر از نقشاط حضشور

گردشگر مربوط به بازه ی ساله از عشروردین  5031تشا عشرودین

گردشگران تهیه شد .این عاصله بر اساس در نظر گرعتن حداکثر

 5031اس  .درمجموع تعداد  033نقطه حضور برای گردشگران

نقاط استقرار و نیشز سشای

ثب شد .از این تعداد  03درصد نقاط بهصشورت تصشادعی بشرای

خروجی این تحلیل از مرز مطالعاتی پاک 0و از خروجی نهایی به

ارزیابی مدآ کنار گذاشته و با  73درصد نقاط مدآسازی انجشام

منظور تهیه نقاط عدم حضور استفاده شد .دستور ساختن نقشاط

نقشاط بشه ششکل تصشادعی برحسشب درصشد بشه

عدم حضور با اسشتفاده از  Random pointاجشرا ششد و تعشداد

گرع  .تفکیش

زمونوخطشششا در نرماعشششزار  QGIS2.18.2انجشششام گرعششش  .در

گردششگران انتاشا ششد .سشس

 2333نقطه عدم حضور طراحی و وارد مدآسازی شدند.

بازدیدهای مکرر از محدوده موردمطالعه نوسان زیادی از حضشور
گردشگران پیرامون نقاطی که قبال ثب شده بشود مششاهده ششد
1- Global Position System

2- Buffer
3- Erase
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کرمی و همكار

متغيرهای تأثيرگذار بر روی استقرار

متغیرهای تحلیشل را نمشای

بششهمنظور شناسششایی عوامششل مششؤثر بششر اسششتقرار گردشششگران در

تأثیرگذار با اسشتفاده از نرماعشزار  ArcGIS10.2انجشام گرعش .

شهرستان جوانرود معیارهشای ماتلشف بشا توجشه بشه مطالعشات

تمام متغیرهشای مشورد بررسشی بشا انشدازه سشلولی  13×13وارد

انجامگرعته در زمینه توریستم و گردشگری طبیعش

میدهشد .مادهسشازی متغیرهشای

مدآسازی شدند.

طراحشی و

تهیه و مشورد اسشتفاده قشرار گرعتنشد ( .)50 ،52 ،55جشدوآ 5
جدول  -1متغيرهای تأثيرگذار بر روی استقرار گردشگر
Table 1-Effective variables on the deployment of the tourist

ردیف

نام متغير

دامنه تغييرات

منبع تهيه

5

ارتفاع

3-2135

USGS

2

شیب

3-053

مدآ رقومی ارتفاعی – درصد

0

زبری

3-21

مدآ رقومی ارتفاعی

5

عاصله از مناطق روستایی

3-1330

اداره کل حفاظ محیطزیس  -کرمانشاه

1

عاصله از محدوده شهر (جوانرود)

3-13515

تصویر طبقهبندیشده لند س 1

1

عاصله از جنگلهای کم تراکم

3-3232

تصویر طبقهبندیشده لند س 1

7

عاصله از جنگلهای نیمه متراکم

3-51535

تصویر طبقهبندیشده لند س 1

1

عاصله از چشمههای موجود

3-53133

اداره کل حفاظ محیطزیس  -کرمانشاه

3

عاصله از مراکز تفریحی ،اقامتی

3-51121

بازدید میدانی

53

عاصله از جادههای اصلی شهرستان

3-7113

اداره کل حفاظ محیطزیس  -کرمانشاه

درخت طبقهبندی

1

غیر برگ) نشاندهنده ی

یکی از مهمترین مزایای علمشی درخ هشای تصشمیمگیری ایشن
واقعی

اس

که دان

میتواند در ششکل طبقهبنشدی قشوانین

2

استاراجشده و نشان داده شود .هر قانون میتواند نششاندهنده
یش

مسششیر منحصششربهعرد از ریشششه بششه بششرگ باشششد .درخشش

تصمیمگیری ی

زمون روی یش

ویژگشی اسش  .هشر

شاخه نتیجه زمون را نشان میدهد و هشر گشره بشرگ (یشا گشره
پایانی) دارای ی

برچسب کالس اس  .باالترین گره در درخش

گشره ریششه اسش ( .)23مشدآ مورداسشتفاده مشدآ طبقهبنشدی
درختی در نرماعزار  R 2.15انجام گرع  .در ادامه چند معیار از

ساختار درختی علوچارت ماننشد اسش کشه در

درخ تصمیم و نحوه معماری نها اشاره میگردد تمام مقادیر

خروجشی از زمشون هشر بشرگ

دربسشته  R rpartدر نظشر گرعتشه

ن هر ششاخه نششاندهنده ،یش

نشاندهنده کالسهای ویژگی با باالترین بهره اطالعشات 0اسش
که بهعنوان ویژگی زمون برای گره ععلی انتاا شده اس  .این
ویژگی ،اطالعات موردنیاز برای طبقهبندی نمونه را بشه حشداقل
میرساند .میتشوان گفش
درختی علوچارت مانند اس

درخش

تصشمیمگیری یش

سشاختار

که در ن هر گره داخلی (گرههای
1 - Classification tree
2 - IF-THEN
3 - Information gain

مربوط بهصورت پی عشر
شدند (جدوآ.)2
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جدول -2پارامترهای معماری مدل درختی طبقهبندی
Table 2-Architectural Parameters of Classification Tree Model

آماره

مقدار

حداقل تعداد مشاهدات بهقصد تقسیم

23

گره برگ

7

حداقل تعداد مشاهده در ی

3/35

پارامتر پیچیدگی
تعداد رقیب انشعا برای بازگش

5

تعداد جانشین انشعا برای بازگش

1

رو
رو

جایگزین شده در عضا

2

انتاا جانشین

3
5333

تعداد اعتبار سنجی متقاطع

03

حداکثر عمق درخ
عر یند انشعا در هر گره بارهای تکرار میشود تا به گره پایانی

سیستم از طریق توانایی ن در تامشین درسش وقشایع ر داده

(برگ) برسد؛ که در برگ ،مجموع مجشذور انحشراف از میشانگین

(استقرار گردشگر) و عدم وقوع رخداد (عدم استقرار گردششگر)

دادهها حدودا به صفر میرسد .با این کار درخ بزرگی توسشعه

اسش  .مسشاح زیششر منحنشی ( )AUCبشا امتیششاز  5بشه معنششی

پیدا خواهد کرد .کار با ایشن درخش بشزرگ کشه ششاخه و بشرگ

پی بینی کامل و بدون حذف هیچکدام از نقشاط حضشور اسش .

زیادی دارد سا هس بنابراین برای رسیدن بشه یش
بهینه و کار مد باید شاخههای اضاعی هرس شود .دو رو

 AUCبشا مقشدار  3/1نششاندهنده یش

درخش
برای

هرس کردن درخ  5وجود دارد -5 .هرس قبشل از ششکلگیری
درخ حداکثر  -22هرس بعد از شکل پیری درخش حشداکثر

0

در این مطالعه بهمنظور هشرس کشردن درخش تصشمیمگیری از
رو

حداقل خطا 5استفاده شد.

پی بینشی تصشادعی و

 AUCبین  3/7تا  3/1بیانگر مدآ خو بین  3/1تا  3/3مشدآ
عالی و مقدار  AUCبی

از  3/3بیانگر پی بینی بسیار عشالی

مدآ اس ( .)20از زمون یادون 7برای شناسایی نقطه اعترا یا
بیشترین حساسی

در مقابل ویژگی استفاده شد .رابطشه  5و 2

نحوه محاسبه این ماره را بر اساس مقادیر حساسی  1و ویژگی

اعتبار سنجی مدل با استفاده از ROC

نمای

بهمنظور اعتبار سنجی اجرای مدآ از نرماعزار  Rاستفاده گردید

رابطه ( )5یادون =حساسی  +ویژگی 5-

3

میدهد.

MedCalc version

برای اعتبار سنجی مدآ از پکشیج  )25( ROCRدر محشیط R

محاسبه ماره یادون در نرماعزار

استفاده شد .اعتبار سنجی بشر اسشاس ششاخص مشاری ROC1

 13.3.3استفاده شد .به منظور اعتبارسنجی مدآ از  03درصد

بهمنظور اعتبار تحلیلهای تششایص بشه کشار مشیرود .منحنشی

نقاط حضوری استفاده شد که در مدلسازی وارد نشده بودند.

 ROCاز کار مششدترین رو هششا در ارائششه خصوصششی تعیینششی،

یافته ها

شناسایی احتمالی و پی بینی سامانهها اس کشه میشزان دقش

اعتبار سنجی مدل

مدآ را بهصورت کمی بر ورد میکند (.)22سشطح زیشر منحنشی

نتایج حاصل اعتبارسشنجی مشدآ نششان میدهشد کشه مشدآ بشا

 ROCکشه  AUC1نامیششده میشششود بیشانگر مقششدار پی بینششی

مساح زیر منحنی برابر  3/125در شناسایی در عوامل مؤثر در

1- Tree Pruning
2- Pre-Pruning
3- Past-Pruning
4- Minimum error
5- Receiver operating characteristic
6- Area under the curve

7- Youden Index
8- Sensitivity
9- Specificity
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استقرار گردشگران موعشق عمشل کشرده اسش  .جشدوآ  0نتشایج
اعتبارسنجی را نمای

میدهد.

کرمی و همكار

شششکل  2حششد سششتانه اعتششرا را در مطالعششه ذکرشششده نمششای
میدهد .بر اساس این زمون حد ستانه برابر  3/253شناسشایی
شد از این حد ستانه برای استاراج نقششه دودویشی مطلوبیش

جدول  -6نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل
Table 3-Results of validation of the model

مقدار

آماره

3/125

AUC

3/555

Mean cross-entropy

نواحی استقرار استفاده شد.

Root-mean square error 3/515

شكل -2نمایه یادون بهمنظور بررسی حد آستانه
Figure 2- Youden index to check threshold value

مارههای مورد بررسی با توجه به مقدار اعترا بهدس

مده در

زمون یادون در جدوآ  5ذکر شده اس  .ماره کاپا مبتنشی بشر
صح کلی پی بینیهای مدآ با توجه به صح

بی تر نقاط دودویی شده با نتایج واقعی مشدآ اسش  .ششکل 0
نتایج حاصل از درخ تصمیم گیری را نمای

مشورد انتظشار

در حال تصادعی عمل میکند .محدوده این ماره بین  -5تا +5
اس که  +5نشانگر تطابق کامل و مقشادیر صشفر و کشمتشر از ن
نشانگر این اس که مدآ عملکشرد بهتشری از حالش

جدول  -6نمایههای مربوط به حد آستانه
Table 4- Indexes of threshold value

مقادیر آماره

شاخص

تصشادعی

3/31

نداشته اس (جعفری و همکاران .)5035 ،دق مدآ بشا مقشدار

3/303

نر خطا

3/717

حساسی

3/371

ویژگی

3/75

کاپای کوهن

 3/31بیانگر مناسب بودن نتایج اجرای مدآ اس  ،این عشدد بشه
سم ی

میل کند دق باال بوده و از این عدد کمتر باشد دق

کار کم اس  .شاخص کاپای کوهن نیز دارای مقادیر بین  3تا 5
اس که هرچقدر به سم ی

میدهد.

سو پیدا کند بیشانگشر تطشابق

دق
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شكل -6درخت طبقهبندی نواحی استقرار توریست و اکوتوریسم در شهرستان جوانرود
Figure 3- Classification tree areas of tourism and ecotourism in Javanrud County

متغيرهای تأثيرگذار بر روی طبقهبندی مدل
نتایج حاصل از طبقهبندی متغیرهای مورد بررسشی در محشدوده

اکوتوریسمهای شهرستان را دارند .متغیرهای عاصشله از منشاطق

مورد مطالعه نشان داد که متغیرهشای عاصشله از ششهر جشوانرود،

روستایی و چششمه کمتشرین تشأثیر را بشر روی منشاطق اسشتقرار

عاصله از جادههای اصلی و عاصله از مناطق خدماتی گردششگری

داشتهاند .جدوآ  1اهمی متغیرهشای وارد ششده بشه تحلیشل را

و تفریحششی بششی تششرین تششأثیر را بششر روی پششراکن

گردشششگر و

برحسب درصد نمای

میدهد.

جدول  -6متغيرهای ورودی به مدل و اهميت هرکدام در طبقهبندی
Table 5- The input variables to the model and the importance of each in the classification

ردیف

نام متغير

درصد اهميت

5

عاصله از شهر جوانرود

% 25

2

عاصله از جاده اصلی

% 23

0

عاصله از مراکز تفریحی گردشگری

% 50

5

عاصله از جنگلهای کم تراکم

% 52

1

شیب

% 53

1

نمایه زبری زمین

%3

7

ارتفاع

%3

1

عاصله از جنگلهای نیمه متراکم

%5

3

عاصله از مناطق روستایی

%2

53

عاصله از چشمه

%5

نقشه پيشبينی محدودههای گردشگری

شکل  5نتایج حاصل از پی بینی نقشه گردشگری را با استفاده
ماره یادون و نقشه پیوسته نمای

میدهد.
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شكل  -6نواحی مناسب استقرار اکوتوریست و توریست در شهرستان جوانرود
Figure 4- Suitable Area for ecotourism and tourism settling in Javanrud County

بحث و نتيجهگيری
شهرستان جوانرود به دلیل داشتن شرایط جغراعیایی -عرهنگشی

بررسی عوامل مؤثر بر استقرار گردششگران بشا مبحش

و ارتباطی از عملکردهای گردشگری ماتلفشی برخشوردار اسش .

توریسم شهری و اکوتوریسم مواجهه هستیم .اگرچه تمایز قائشل

این عملکردهای را میتوان در گروه عملکرد طبیعشی ،تشاریای-

شدن بین دو مفهوم هنوز در مناقشه اس  ،اما نچشه مششاص

عرهنگی و در مقیاس محلی نیز به عملکرد تفریحشی  -بازرگشانی

اس

شهرها بهواسطه توان و امکانشات دارای پتانسشیل بشالقوهی

تقسیم کرد ( .)21نتشایج حاصشل از بررسشی حساسشی سشنجی

برای اکوتوریسم هستند ()21؛ که لزوم بررسی و تدوین برنامهی

متغیرهای با تأثیر بی تر در استقرار گردشگران نششان داد کشه

مناسب را نمایان میسشازد .عاصشله از جادههشای اصشلی دومشین

گردشگران در منطقه نزدیکشی

متغیر تأثیرگذار در کالسبنشدی مششاهدات انجامگرعتشه اسش .

به شهر جوانرود اس  .در واقع نزدیکی به ششهر متغیشر اثرگشذار

نکتهی که در نقشه خروجی مدآ در ششکل 5نمایشان میگشردد

اصلی در استقرار گردشگران اسش  .یکشی از عمشدهترین دالیشل

مطلوبی

نواحی استقرار گردشگر به ششکلی خطشی منطبشق بشا

حضور گردشگران در شهرستان جوانرود وجشود بازارچشه مشرزی

محل جادههشای اصشلی و عرعشی خشاکی اسش کشه ایشن نتیجشه

اس که شهرستان را به ی قطب اقتصادی تبدیل کشرده اسش .

میتوانششد ناشششی از تمایششل حضششور اکثششر گردشششگران پیرامششون

عمده بازدیدکنندگان و گردشگران استقراریاعته در نواحی مورد

جادههای اصلی و عرعی باشد .اکثر مناطقی کشه بشهعنوان نقطشه

بررسی سفر خود به شهرستان را با دو هدف انجام میدهند کشه

حضور گردشگران ثب شدند بشهطور متوسشط تشا عاصشله 5333

دلیل عمده ن حضور در بازارچه شهرستان و دلیلی بعشدی نیشز

متششری از جادههششای اصششلی و  533متششری جادههششای عرعششی

منطقه باصوص جنگلهای پیرامشونی ششهر

ثب شدهاند که نششاندهنده تمایشل بسشیاری از گردششگران بشه

مهمترین متغیر مؤثر بر پراکن

استفاده از طبیع

مشدیری

خودروهشای شاصشی و در

اس  .در بررسیهای میدانی در محدوده مورد مطالعه در پرس

استقرار در منشاطقی کشه در نزدیش

و پاسخ با گردششگران مششاص میششد کشه بشی تشری نهشا

مسیر تردد اس می باشد .از طرعشی اینچنشین تمشایلی ممکشن

استراح در محیط طبیعی پیرامشون ششهر را بعشد از بازدیشد از

اس منجر به ایجاد شرایطی نامطلو برای اکوسیسشتم منطقشه

بازارچه و خرید انتاا کردهاند .لذا به نظشر میرسشد در بحش

باشد؛ که ازجمله این شرایط نامطلو میتشوان لگشدماآ ششدن
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گیاهی در اثر تردد گردشگر و عشرده شدن خاک اششاره

گردشگری و تفریحی سومین متغیر تأثیرگذار بشر روی اسشتقرار

کرد ( .)27وجود تعداد زیاد گردشگر و عدم وجود محلی مناسب

گردشگران اس ؛ که نشاندهنده تمایل به اسشتقرار گردششگران

در محدوده شهر اکثر گردشگران را

در پیرامون مناطق تفریحی و گردشگری دارد که در طوآ مسیر

جنگلهای پیرامون شهر سو میدهد در این صشورت

قرار دارند .ایشن منشاطق اکثشرا ششامل رسشتورانهای بینراهشی،

ممکن اس گردشگر در مناطقی کشه از نظشر اکولشوییکی دارای

قهوهخانه هستند؛ که غالب گردشگران در پیرامون ایشن منشاطق

شرایط حساس باشد نیز استقرار پیدا کنشد اثشرات ن بشا تمایشل

بهواسششطه احتیاجششات خششود ب شهخصششوص نسششب بششه عامششل

گردشگران به حضور در مناطق بکشر جنگشلهشا بشا خودروهشای

استقراریاعته یا در داخل این امشاکن اوقاغش عراغش را سشسری

شاصی دوچندان مشی ششود .در مطالعشهی کشه در پشارک ملشی

میکنند ..اکثشر رسشتورانهای ذکرششده در اثشر ساخ وسشاز در

استرالیا انجام گرع نتایج نشان داد کشه منشاطق حاششیه جشاده

گشتهاند .نکاتی بسیار مهشم

برای گذراندن اوقات عراغ
به سم

نسب

جنگلهای بلوط مشغوآ به ععالی

به پوش

گیاهی طبیعی اطشراف ،دارای مقشدار کمتشری

در خصوص ایشن منشاطق وجشود دارد کشه بایشد در بررسشیهای

هوموس ،هدای

الکتریکی و عناصر غشذایی خشاک اسش (.)21

محیطزیستی به ن پرداخته شود سامانههای دعع زباله پسا و

درصورتیکه برنامه مدیریتی برای ای منطقه تشدوین گشردد الزم

پسماند این مراکز اس  .چهارمین متغیر تأثیرگشذار بشر اسشتقرار

اس که بر دو مؤلفه توریسم شهری و اکوتوریسشم تأکیشد کنشد.

گردشگران در محدوده موردمطالعه حاکی از اهمی

جنگلهای

تضششادی بششین توسششعه و گردشششگری در بازدیششدهای مکششرر در

کم تراکم در استقرار گردشگران اس  .درواقع اکثشر مکشانی کشه

بشود

بهعنوان نقاط حضور گردشگر شناسایی و ذکر ششدند در کنشار و

روستاهای مانند بیاشو  ،سرا رود و سشفی بشاد کشه در مسشیر

حاشیه این مناطق قرار دارنشد .گردششگران بشه حضشور در کنشار

زندگی و

بشودن بشه

شهرستان تغییر در معیشش روسشتائیان بسشیار قابشللم

حرک گردشگران در رسیدن به شهر قرار دارند سب

جنگلهای کم تراکم گرای

دارند یعنی نها نزدی

پیشه خود را با توجه به حضور گردشگر هماهنگ کردهانشد کشه

مناطق جنگلی را ترجیح میدهند .در پیرامون برخی از منشاطق

ایششن موضششوع را میتششوان در طششوآ مسششیر و وجششود امکششان و

جنگلی بهوضوح میتوان نشانه های تاریب در محیط جنگلی را

رستورانها مشاهده کرد .گرچه این مهم بهعنوان توسعه و رونق

که شامل بیرونزدگشی ریششه و سشنگ اسش را مششاهده کشرد.

اقتصادی و از مزایایی گردشگری محسو میگردد اما لطمشاتی

بهعنوان ی

را نیز به دنباآ دارد بهنحویکشه حتشی بشرای سشروی دهی بشه

گردشگری برای کشورهای درحاآتوسعه که با معضشالتی چشون

گردشگر ساختار و عملکرد محیطزیس پیرامون این مناطق نیز

نر بیکاری باال ،محدودی

منابع ارزی و اقتصشاد ت محصشولی

تغییر کرده اس  .تاریب جنگلهشای پیرامشون بهواسشطه تهیشه

مواجششه هسششتند اهمیشش عراوانششی دارد .از طرعششی پایششداری در

هیزم شاید ساده و درعینحاآ ملموسترین تغییری اس که در

گردشگری ،مستلزم توجشه نظاممنشد بشه ابعشاد عنشی ،عرهنگشی،

پیرامون روستاهای منطقشه مششاهده میششود .در

بهسشوی

محیطزیس

نتیجهگیری کلی بایشد بیشان کشرد توسشعه صشنع

سیاسی ،اقتصادی ،تاریای و محیط زیستی درحرکش

حالی که مهمترین جنبه توسعه پایدار ،پایداری محشیط طبیعشی

استفاده از جاذبههای گردشگری مطابق با نیازهای امروز و حفظ

منطقه باید به پایشداری

و ماندگاری این منابع برای ینده اس ( .)23گردششگری طبعشا

کند بهطوریکه رشد و توسعه گردششگری

رابطه تنگاتنگی با محیط دارد ،ازاینرو ارزیابی توان محشیط اگشر

به هم خوردن نظم و یکسشارچگی محشیط طبیعشی نششود.

بششه گونششه شایسششته صششورت پششذیرد ،موجششب اصششالح طرحهششا و

گردشگری دارای مزایا و معایب عراوانی اس اما درصورتیکه بشا

پیشگیری از بشروز ناکشامی در توسشعه گردششگری میششود و از

برنامه مشدون همشراه نباششد ناپایشداری را بشرای زنشدگی بششر و

تاریب پی بینینششده محیطزیسش

جلشوگیری میکنشد (.)1

محیط زیس پیرامون ن به وجود خواهد ورد .عاصشله از مراکشز

نتشایج ایشن بررسشی لششزوم مطالعشه ششرایط ععلشی گردشششگری و

اس

بنابراین توسعه گردشگری در ی

محیط طبیعی کم
باع
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اکوتوریسم را بر اساس توجه به مؤلفشههای مشای
ارزیابی توان اکولویی

سشرزمین و

کرمی و همكار
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اقلششیم بششر روی ن جه ش کششاربرد در برنامششه ریششزی

توسعه گردشگری و اکوتوریستم در تمام با های اکوسیسشتم

توریسم .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده برنامشه
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