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Abstract
Ecotourism is a new trend in the tourism industry that introduces landscapes and beautiful scenery of
nature as its attractions. Therefore, it is essential to consider importance of its role in environmental
preservation to achieve a sustainable development. Forest management plan VAZ2 Series with an area of
2094 hectares and part of the watershed 49 in the north of Iran, plays an important role in this field with
its rich ecotourism abilities and attractions. The purpose of this research is the priority of the criteria for
determining the potential forest management plan VAZ2 Series for ecotourism sustainable development
using multi-criteria decision-making techniques (Entropy and TOPSIS). In this study, Delphi group decision making method was used to determine the criteria for ecotourism sustainable development. Also,
prioritization of the criteria was evaluated by using multi-criteria decision-making techniques Entropy
and TOPSIS. Based on the results of Delphi questionnaires, 10 criteria were determined for ecotourism
sustainable development of forest management plan VAZ2 Series. These criteria included slope, direction, elevation, soil logy, geology, road, typology, afforestation, view shed and hydrology. The results
of weighting the criteria using the Entropy technique showed that slope with weight (0/168668), view
shed with weight (0/092607), hydrology with weight (0/092478), road with weight (0.092437) have the
highest weight among other criteria respectively. Also, the results of prioritization of the criteria using
TOPSIS technique showed that geology, slope, and elevation, have higher priority compared to other criteria. Then, the layers were merged to creating plan VAZ2 Series ecological capability map. Finally, their
outputs were prepared as capability maps in four classes including very inappropriate, inappropriate,
appropriate and very suitable for ecological evaluation of VAZ2 Series. The results showed that 40% of
this Series was in suitable class (837.6 ha), 30% in very suitable class (628.2 ha), 20% in very inadequate
class (418.8 ha) and 10% is located on unsuitable class (209.4 ha). The results of this study indicated that
the VAZ2 Series forestry plan has the potential to provide ecotourism services.
Keywords: Ecotourism, Delphi method, Multi-criteria Decision Making, Forest management plan
VAZ2 Series, TOPSIS, Entropy
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■ ■اولویتبندی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار
اکوتوریسم با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره  Entropyو TOPSIS
فاطمه مزده* ،1کریم سلیمانی ،2ساره حسینی
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1 .1گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،موسسه آموزش عالی هراز ،آمل ،ایران
2 .2گروه مرتع آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ایران
3 .3گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
دریافت | 1398/11/5 :پذیرش | 1398/۵/28 :انتشار1398/۷/11 :

چکیده
اکوتوریسم به عنوان گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است که چشماندازها و مناظر زیبای طبیعت از کانونها و جاذبههای
توریستپذیر این نوع جهانگردی است .ازاینرو ،اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیطزیست به منظور دستیابی
به توسعه پایدار امری ضروری است .طرح جنگلداری سری دو واز با مساحت  2094هکتار و جزء حوضه ّآبخیز 49
کشور ایران ،با داشتن توانها و جاذبههای اکوتوریستی غنی ،نقش مهمی در این زمینه دارد .هدف از انجام این پژوهش،
اولویتبندی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز برای توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدلهای
تصمیمگیری چندمعیاره  Entropyو  TOPSISاست .در این پژوهش بهمنظور تعیین معیارهای توسعه پایدار اکوتوریسم از
روش تصمیمگیری گروهی دلفی و برای تعیین وزن و اولویتبندی معیارها به ترتیب از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره
 Entropyو  TOPSISاستفاده کردیم .نتایج حاصل از وزندهی معیارها با استفاده از تکنیک  Entropyنشان داد معیار شیب
با وزن  ،0/168668میدان دید با وزن  ،0/092607هیدرولوژی با وزن  0/092478و جاده با وزن  0/092437به ترتیب
بیشترین وزن را در بین سایر معیارها به خود اختصاص دادهاند .همچنین نتایج اولویتبندی معیارها با تکنیک  TOPSISنیز
نشان داد که به ترتیب معیارهای زمینشناسی ،شیب و ارتفاع از سطح دریا ،اولویت باالتری در قیاس با سایر معیارها دارند .بر
اساس نتایج اولویتبندی معیارها ،الیههای اطالعاتی هریک از معیارها در محیط نرمافزار  GISتهیه ،رویهمگذاری و خروجی
آنها به صورت نقشه پتانسیل طرح محیطزیست سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم در چهار طبقه بسیار نامناسب،
نامناسب ،مناسب و بسیار مناسب تهیه شد .نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد  40درصد از این سری در طبقه مناسب
( 837/6هکتار) 30 ،درصد در طبقه بسيار مناسب ( 628/2هکتار) 20 ،درصد در طبقه بسيار نامناسب ( 418/8هکتار) و 10
درصد در طبقه نامناسب ( 209/4هکتار) قرار دارد .نتایج مطالعه بیانگر این موضوع است که طرح جنگلداری سری دو واز،
پتانسیل کافی را برای ارائه خدمات اکوتوریسم دارد.
واژههای کلیدی :اکوتوریسم ،روش دلفی ،تصمیمگیري چندمعیاره ،طرح جنگلداری سری دو وازEntropy، TOPSIS ،

مزده ،فاطمه ،سلیمانی ،کریم ،حسینی ،ساره .)۱۳۹۸( .اولویتبندی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری
سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره  Entropyو .TOPSIS
پژوهش گردشگری۳۴-۱۸ ،)3( 1 ،
* نویسندة مسئول :فاطمه مزده ،گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،موسسه آموزش عالی هراز ،آمل ،ایران،
پست الکترونیکfateme.mazde@yahoo.com :
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مقدمه

اکوتوریسم که اختصار واژه  Ecological Tourismاست برخالف
سایر جنبههای توریسم ،محتوایی چندبعدی دارد که فعالیتهای
فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت امکانپذیر میسازد .اکوتوریسم
یک استراتژی قابل توجه برای حفاظت و حمایت محیطزیست
و خلق درآمد برای جوامع محلی است .در صورتی که اصول
آن بر پایه الگوی پایدار باشد در توسعه اقتصادی و حفاظت از
منابع طبیعی سهم بهسزایی خواهد داشت (.)Ali Amal, 2005
اکوتوریسم به عنوان الگوی گردشگری در طبیعت ،بر پایه
توانمندیهای محیطی بنا شده است .این رویکرد در صورتی که
با برنامهریزی دقیق و امکانسنجی مناطق از لحاظ توان و توجه
به تقاضای مردمی ترکیب شود ،میتواند راهکاری جهت استفاده
بهینه در حین حفاظت از مناطق تحت مدیریت فراهم کند
(مسعودی ،جوکار ،و صادقی .)1394 ،امروزه پدیده گردشگری
و اکوتوریسم ،بهلحاظ درآمدزایی فراوان ،بسیاری از کشورهای
ی را به این بخش
ی زیاد 
جهان را بر آن داشته است سرمایهگذار 
اختصاص دهند ( .)Tremblay, 2006توسعه صنعت گردشگری
برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی همچون نرخ
بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی
مواجه هستند اهمیت فراوانی دارد (بدری ،رحمانی ،سجاسی ،و
حسنپور .)1390 ،طبیعت و محیطزیست اساسیترین سرمایهها
و منابع صنعت گردشگری تلقی میشوند و در سالهای اخیر
اهمیت و ضرورت توجه به مفاهیم زیستمحیطی صنعت
گردشگری به حدی بوده است که سازمان ملل ،سال 2002
را سال بینالمللی اکوتوریسم نامیده است (رضوانی.)1382 ،
جنگلها با برخورداری از جاذبههای طبیعی ،پتانسیل بسیار
مساعدی را برای جذب گردشگران فراهم و به عنوان یکی از
منابعی که امروزه توجه برنامهریزان در طبیعتگردی را به خود
جلب کرده است مطرح هستند .طبیعتگردی بهترین سیاست
برای مدیریت جنگلها جهت کاهش عوامل تخریب و حفاظت
پایدار آنهاست ( .)Karter, 2003نظر به اهمیت حفاظت جنگلها
برنامهریزی و مدیریت طبیعتگردی در آنها باید بر اساس اصول
توسعه پایدار صورت پذیرد بهطوریکه اوالً فعالیتهایی اجرا
شوند که برای کارکردهای جنگل مضر نباشند ،ثانیاً کارکردهای
جنگل را بهطور دائم ممکن سازند (پیرمرادی.)1388 ،
در ایران سالیانه سطح وسیعی از جنگلها و مراتع در نتیجه
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عدم استفاده اصولی از منابع طبیعی توسط انسان تخریب
میشوند ،از اینرو بهترین روش برای استفاده بهینه از این
منابع و رسیدن به توسعه پایدار ،ارزیابی توان آمایش سرزمین
است (مخدوم .)1370 ،ارزیابی توان اکولوژیك فرایندی است
که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت ،توسعهای
درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم کند .درواقع ،این ارزیابی
گامی مؤثر به منظور به دست آوردن برنامهای برای توسعه
پایدار اطالق میشود ،زیرا با شناسایی و ارزیابی خصوصیات
اکولوژیك در هر منطقه ،برنامههای توسعهای میتوانند همگام
با طبیعت تدوین شوند .زیرا طبیعت خود استعدادهای سرزمین
را برای توسعه مشخص میکند (کاشیساز ،منوری ،افخمی ،و
کرباسی .)1389 ،در گذشته فرآیند ارزیابی توان بومشناختی و
اکولوژیکی بدون استفاده از ابزارهای قدرتمند و به صورت دستی
صورت میگرفت که مسلماً کاری بسیار سخت ،پرهزینه ،زمانبر
و همراه با خطا بوده است .در صورتی که امروز سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISدر شناسایی منابع و آنالیز بهینه کاربریها به
عنوان ابزاری قدرتمند و دقت باال مورد توجه قرارگرفته است
( .)Howarth et al., 2002همچنین روشهاي مختلفي جهت
شناسايي و تعیین معيارها و شاخصهاي تعیین پتانسیل
جنگلها جهت توسعه پایدار اکوتوریسم وجود دارند از جمله
روش دلفي كه توسط اوالف هلمر براي ارزيابي نظرات ابداع
شده و بر پايه پرسش از افراد متخصص در زمينه مورد تحقيق
استوار است (جالب آملی .)1383 ،اين روش براي بررسي
نگرشهاي افراد و گروههاي متخصص با استفاده از پرسشنامه
و طيف ليکرت ،طي چندين مرحله و ايجاد هماهنگي بين
ديدگاهها ،به جمعآوري ايدههاي اين افراد ميپردازد (Keeney,
 .)Hasson, and Mckenna, 2001اين روش براي ايجاد اجماع
نظر كارشناسان زماني که دادههاي علمي قوي و قابل اطميناني
موجود نيست ،راهحلی عالي است (اصغرپور .)1382 ،در اين
مطالعه به منظور شناسایی و درجه اهميت هر يک از معيارهای
تعیین پتانسیل جنگل واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم از
تکنیک  Entropyاستفاده شد .این تکنيک يک مفهوم عمده
در علم فيزيک ،علوم اجتماعي و تئوري اطالعات است و
نشاندهنده ميزان عدم اطمينان موجود از محتواي مورد انتظار
از يک پيام است (همان .)1382 ،ازاينرو ،در بررسي سوابق
تحقيق در اين زمينه ميتوان به اجمال به موارد زير اشاره
کرد :از جمله میری ( )1390در پژوهشی ،گردشگری منطقه

معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری  ǀفاطمه مزده و همکاران

اورامانات را با استفاده از مدل  TOPSISبرای مناطق روستایی در
شهرستان پاوه ارزیابی کرد .نتایج این پژوهش نشان داد مناطق
روستایی شهرستان پاوه دارای پتانسیل گردشگری باالیی است.
همچنین ،حدادنیا و دانهکار ( )1391به اولویتبندی معیارهای
طبیعتگردی در اکوسیستمهای بیابانی و نیمهبیابانی با
روش «دلفی» پرداختند .نتایج مطالعه آنها بر اساس درصد
اهمیت و درجه اهمیت معیارهای مورد بررسی نشان داد که
 11معیار اصلی شامل :اهمیت تفرجگاهی ،عوامل مدیریتی
خصوصیات فیزیکی سیمای سرزمین ،حیاتوحش منطقه،
منابع آب ،حساسیت محیط ،سیمای فرهنگی و تاریخی ،اقلیم،
ویژگیهای اجتماعی ،پوشش گیاهی و جنبه اقتصادی مشتمل
بر  28زیرمعیار برای برنامهریزی طبیعتگردی دارای اهمیت و
در تصمیمگیری به ترتیب دارای اولویت است.
اصغريان و همکاران ( ،)1391برای ارزيابي و شناسايي
معيارها و شاخصهاي مديريت طبيعتگردي در پارکهاي
جنگلي شمال از روش دلفي و مقياس ليکرت استفاده كردند و
در نهايت 7 ،زيرمعيار زيستمحيطي 11 ،زيرمعيار اجتماعي2 ،
زيرمعيار اقتصادي را جهت طبيعتگردي در پارکهاي جنگلي
شمال شناسايي نمودند .ضیایی و شتایی ( ،)1391طی تحقیقی
ارزیابی توان تفرجی در منطقه جنگلی «کبودوال» با استفاده از
 GISرا ارزیابی کردند .نتایج آنها نشان داد منطقه مورد مطالعه
 31/27درصد برای تفرج متمرکز  9/38درصد تفرج گسترده و
 49/76درصد نامناسب توان دارد .این تحقیق به برنامهریزان و
مدیران در زمینه تفرجگاهها و توسعه پارکهای جنگلی کمک
کرده تا پتانسیل و توان تفرجی منطقه را نیز بهتر شناسایی
و ارزیابی کنند .صفاری و همکاران ( )1391با هدف شناسایی
نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون ،الیههای
مختلفی را تهیه و پس از رقومیسازی و ترکیب این الیهها در
محیط  ،GISنقشه پهنهبندی نهایی اکوتوریسم مشخص شد.
نتایج آنها نشان داد جذابترین مناطق شهرستان در قسمت
شرق ،شمالشرق و قسمتهایی از جنوبشرقی آن قرار دارد.
کبیری هندی و همکاران ( ،)1392كاربرد روش دلفي را در
شناسايي ،طبقهبندي و اولويتبندي معيارهاي گزينش مناطق
حفاظت شده بررسي کردند كه در نهايت از ميان  12معيار
گردآوري شده شش معيار اصلي را به عنوان معيارهاي گزينش و
مکانيابي پهنههاي حفاظتي ارائه کردند كه در بين آنها معيارهاي

سيماي سرزمين با ارزش فرهنگي ،داراييهاي فرهنگي ناملموس
و حمايت قانوني حائز اهميت برتر شدند .مسعودی و همکاران
( ،)1394طی تحقیقی توان اکولوژیک توسعه شهری ،روستایی
و صنعتی شهرستان داراب را با فناوری  GISارزیابی کردند.
نتایج ارزیابی در دو سطح نسبتاً مناسب و نامناسب ارائه شد.
در ضمن در این پژوهش درصد طبقات توان در برآورد استقرار
فعلی کاربریهای شهری ،روستایی و صنعتی با رویهمگذاری
الیههای پلی گونی شهری ،نقطهای روستاها و مناطق صنعتی
شهرستان روی نقشه توان اکولوژیك انجام و وضعیت این مناطق
مشخص شد .با توجه به نتایج به دست آمده اکثر مناطق شهری،
روستایی و صنعتی در طبقه سه یا نامناسب قرار گرفتند.
در خارج از كشور نيز ( Vandermerwe (2001تحقیقاتی را به
منظور سازماندهی و مدیریت منابع طبیعی در حوضه آبخیز مالیا
در کشور مالزی انجام داد .نتایج به دست آمده گویای پتانسیل
باالی طبیعتگردی منطقه است Gul .و همکاران ( )2006نیز
در مطالعه خود فاکتور شیب ،نزدیکی به منابع آب ،دسترسی،
ارتفاع از سطح دریا ،پوشش گیاهی ،خاک ،اقلیم ،جهت ،امکانات
فرهنگی موجود و برخی فاکتورهای محدودکننده را بر اساس
ویژگیهای پارک طبیعی گول چوک کشور ترکیه به صورت وزنی
تلفیق و ارزش قابلیت منطقه را تعیین کردند .در وزندهی عوامل،
 30کارشناس محلی ارزیابی شدند .نتایج ارزیابی نشان داد %10
از منطقه مورد مطالعه برای کاربرد تفرجی بسیار مناسب است.
همچنین  Kotwalmو همکاران ( )2007نیز در مطالعه خود به
این نتیجه رسیدند که نیمی از شاخصها و معیارها براي مدیریت
اکوسیستمهاي جنگلی در هند به جنبه اکولوژیکی مربوط است
که پایداري بیشتري از جنگلها ارائه میدهد و معیارهاي دیگر،
به جنبه اقتصادي و اجتماعی با شاخصهاي نسبی مربوط
میشود Munroe (2008( .جهت بررسي تاثير تخريب پارک
ملي «سالكو» هندوراس از سال  1987تا  2000از روش دلفي
استفاده کرد .نتايج مطالعه نشان داد شاخصهاي مربوط به معيار
زيستمحيطي به طور چشمگيري در مديريت پارکهاي ملي
نقش دارند .از این رو شناسایی مجموعهاي از معیارها و شاخصها
براي تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه
پایدار اکوتوریسم به منظور پایداري و حفظ ارزشهاي آنها و
سایر مناطق تحت حفاظت حائز اهمیت فراوان است زیرا این
معیارها و شاخصها ابزارهاي برنامهریزي دقیقی براي کمک به
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تصمیمسازان در زمینه سیاستگذاري و مدیریت مناطق حفاظت
شده هستند Lawal .و همکاران ( ،)2011طي تحقيقي به منظور
رفاه و افزايش بازده تحصيلي دانشجويان دانشگاه تکنولوژي مالزي
به مکانيابي مناطق مناسب جهت احداث پارکهاي تفرجي در
مالزي با استفاده از تکنيک تصميمگيري چندمعياره و فرآيند
تحليل سلسلهمراتبي پرداختند .نتايج حاصل از وزندهي معيارها
با اين روش مناسبترين سايتها جهت ايجاد پارک تفرجي را
تعيين و معرفي کرد و سپس در زونبندي نهايي ،منطقه مطالعاتي
به چهار دسته بسیار نامناسب ،نامناسب ،مناسب ،بسیارمناسب
طبقهبندي شد )2012( Bunruamkaew .در پژوهشی در تایلند
به شناسایی پتانسیلهای سایتهای اکوتوریستی با استفاده از
 GISدر استان «سورات تانی» پرداخت که تنها درصد کمی از
این منطقه ( 0/41درصد) منطقه بسیار مناسب طبقهبندی شد.
 )2012( Bukneyaدر تحقیقی با عنوان کاربرد سیستم اطالعات
جغرافیایی در تصمیمات توسعه اکوتوریسم نشان داده اوالً پارک
ملی اوگاندا در رتبهبندی به سه زیر گروه تقسیم میشوند.
ثانیاً پارکهای ملی نواحی غربی کشور در رتبهبندی باالتر از
پارکهای نواحی دیگر قرار دارند Palomo .و همکاران (،)2014
مطالعهاي تحت عنوان نقشهبرداري از خدمات اکوسيستم در
داخل و پيرامون پارک ملي  Donanaدر اسپانيا در ارتباط با
تغييرات کاربري اراضي از سال  1956تا  2007انجام دادند.
نتايج مطالعه آنها نشان دا د يکي از مهمترين و اصليترين
استراتژيها براي حفاظت از تنوع زيستي در برابر تغييرات
کاربري اراضي ،تأسيس مناطق تحت حفاظت و پارکهاي ملي
است Mociora .و  ،)2015( Kruseارزش آموزشی و خدمات
اکوسیستمها و چشماندازهای لهستان را بررسی کردند .آنها با
استفاده از پرسشنامه و تجزیهوتحلیل چندمعیاره ،مجموعهای از
معیارهای ارزیابی اکوسیستمهای طبیعی را توسط  37متخصص
معرفی کردند .درنهایت ،پس از تحلیل معیارها ،ن ُه معیار در زمینه
ارزیابی اکوسیستمهای طبیعی ارئه دادند .در اين تحقيق سعي
خواهد شد با استفاده از تکنیک  Entropyو مدل تصمیمگیری
چندشاخصه  ،TOPSISمعیارهای تعیین پتانسیل جنگل واز
جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با توجه به اصول پایداری توسعه
اکوتوریسم تعیین و اولویتبندی شود تا مدیران را در برنامهریزی
و بهینهسازی مدیریت منطقه مورد مطالعه یاری کند.
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روش بررسی

منطقه مورد مطالعه

جنگلهای تحقیقاتی واز (سری  2از بخش جنوبی روستای
جوربند تا شمال روستای واز پایین) با مساحت  2094هکتار ،در
دامنه شمالی دیواره اول رشته کوه البرز واقع است و جزء حوضه
آبخیز  49از تقسیمات سراسری حوضه آبخیز شمال کشور واقع
است .این سری در " 52˚،3´،50تا" 52˚،7´،30طول شرقي و
" 36˚،22´،45تا " 34˚،25´،28عرض شمالي واقع شده است
که حداکثر ارتفاع آن  2020و حداقل ارتفاع آن  320متر از
سطح دریا واقع است (شکل  .)1این سری از سمت شرق به
سری یک طرح واز و از سمت غرب به سری دو چمستان و از
سمت شمال به سری یک چمستان و از جنوب به اراضی حفاظت
شده محیطزیست محدود است و در  20کیلومتری شهر نور و
 5کیلومتری شهر چمستان واقع است .متوسط بارندگی 818/8
میلیمتر ،متوسط دمای ساالنه  16درجه سانتیگراد و روزهای
یخبندان به طور متوسط  11روز در سال است .جنگلهای این
سری از گونههای پهنبرگ خزانکننده است و بر اساس وضعیت
توپوگرافی منطقه ،دخالتهای انسان و دام ،دوری و نزدیکی
از مناطق مسکونی ،وضعیت تودههای جنگلی و نوع گونههای
درختی متفاوت است (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري
كشور.)1384 ،
 تعيين معيارهای توسعه پایدار اکوتوریسم به روش دلفیدر این مقاله به منظور تعیین معیارهاي مؤثر در توسعه پایدار
محدودۀ مورد مطالعه از روش تصمیمگیري گروهی دلفی
استفاده شد .در این مطالعه فهرستی از معیارها مشتمل بر
شیب ،جهت ،ارتفاع از سطح دریا ،خاکشناسی ،زمینشناسی،
جاده ،تیپولوژی ،جنگلکاری ،میدان دید و هیدرولوژی در قالب
پرسشنامه دلفي بر مبناي طيف ليکرت تدوین شد (جدول .)1
سپس به منظور استخراج و شناسایی معیارهای توسعه پایدار
اکوتوریسم و امتیازدهی آنها ،پرسشنامهها در بین گروه دلفی
(گروه تصميمگيري) متشکل از  33نفر از متخصصان شامل
اساتید دانشگاه ،کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران
(ساری) ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس توزيع شد.
سپس از نامبردگان درخواست شد نظرات نهایی خود را درباره
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شکل .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان مازندران

کسب کردند پذیرفته و با توجه به میانگینشان و بر مبناي اعالم
نظر نهایی گروه دلفی و اولویت کسب شده لیست شد.

ميزان اهميت هر یک از معيارها در فرايند ارزيابي توسعه پایدار
اکوتوریسم با تعيين يکي از پنج درجه اهميت (مقياس ليکرت)
بيان کنند (جدول  )1و در صورت نياز ،معیار جدید به فهرست
اضافه کنند ( .)Skulmoski, Hartman, and Krahn, 2007پس
از جمعآوری پرسشنامهها و كدبندي معیارها از عدد  1تا ( 5عدد
یک نشاندهنده کمترین میزان و عدد  5نشاندهنده بیشترین
كمي
میزان تأثیرگذاری) اطالعات هر يك از معیارها به صورت ّ
در محیط نرمافزار اكسل وارد شد.

برخالف روشهاي تحقیقی پایشی ،اعتبار روش دلفی به تعداد
شرکتکنندگان در تحقیق بستگی ندارد بلکه وابسته به اعتبار
علمی متخصصان شرکتکننده در پژوهش است (Dunham,
 .)1998لذا در این مطالعه روایی پرسشنامه با توجه به نظر
متخصصان و کارشناسان تعیین و به منظور بررسی پایداري
نامه مذکور بین  18نفر از
درونی سؤالهاي پرسشنامه ،پرسش 
متخصصان در مرحله اول توزیع پس از دریافت نظرات اساتید و
متخصصین ،نظرات و پیشنهادهاي آنها در پرسشنامه مقدماتی
لحاظ شد (عنابستاني و همکاران .)1391 ،سپس جهت بررسی
پایداري درونی سوالهاي پرسشنامه ،از تکنیک سنجش پایایی
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد (قدیری مقدم ،و نعمتی،
1390؛  )Mitchell, 2010در این مطالعه به منظور تحلیل دادهها
از نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده شد.

برای حصول به اتفاق نظر میان اعضاي دلفی یعنی همگرا
شدن نظر آنها از شاخص انحرافمعیار استفاده شد .در صورتی که
پاسخهاي گروه دلفی درباره میزان اهمیت عوامل در دور آخر کمتر
از دورههاي قبلی باشد به معنی حصول اتفاق نظر میان اعضاي
دلفی یعنی همگرا شدن نظر آنها در دور آخر است و ضرورتی
به تکرار نظرخواهی نبوده و این دور به عنوان دور نهایی انتخاب
میشود (حسینی .)1394 ،در این مطالعه براي جمعبندي آراي
پرسششوندگان ،میانگین و انحراف معیار هر معیار در هر دوره
محاسبه شد و سپس معیارهایی که متوسط رتبه سه یا باالتر را

جدول .1تعيين درجه اهميت معيارها و شاخصها بر اساس مقياس ليکرت
1

2

3

4
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 -تعیین وزن معیارها با تکنیک Entropy

در این مطالعه به منظور بررسی درجه اهميت و اولویتبندي
هر يك از معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو
واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم از تکنیک اِنتروپي استفاده
شد .الگوهای تصمیمگیریهای چندشاخصه به منظور انتخاب
مناسبترین گزینه از بین  mگزینه موجود به کار گرفته میشوند.
بدین منظور ،ابتدا ماتريس تصميمگيري ( )Aرا با استفاده از
سوالهای پرسشنامه تشکیل داده و سپس آن را به ماتريس
نرمال شده ( )Pijتبديل و در نهایت ميزان ( djدرجه انحراف)Ej ،
(عدم اطمينان) و ( Wjوزن) را براي هر يک از معیارها محاسبه
میکنیم .مراحل اجرای این تکنیک به شرح زیر است:
گام  :1تکمیل ماتریس تصمیمگیری A

شباهت به راهحل قابل قبول است كه به اختصار با نام TOPSIS


شناخته ميشود که از مراحل زير برای تعيين اولويت يا رتبه
معيار استفاده ميکند (Hwang and Yoon, 1981; Wang
.)et al., 2007
گام  :1تبديل ماتريس تصميمگيري موجود به يک ماتريس
(بيمقياس شده) با استفاده از رابطه : 5
()5
گام  :2ایجاد ماتریس (بیمقیاس) وزین با مفروض بودن بردار
 wبه عنوان ورودی به الگوریتم:
()6

}W={W1,W2,.........,Wm

 :rامتیاز شاخصها (مقدار کمی شاخص)
 :Aپاسخدهندگان  :Xشاخصها
گام  :2محتواي اطالعاتي موجود در ماتريس  Aابتدا به صورت
رابطه ( )1محاسبه ميشود تا ماتريس  Aبه صورت نرمال در آيد.
()1
گام  :3ميزان  Ejاز مجموع  Pijها به ازاي هر مشخصه
محاسبه ميشود به طوریکه  Kیک ثابت مثبت است به منظور
است.
تأمین بطوريکه

به طوري که  NDماتريسي است که امتيازات معیارها در آن
(بيمقياس) و قابل مقايسه شده است و  Wn×nماتريسي است
قطري که فقط عناصر قطر اصلي آن غير صفر خواهد بود.
گام  :3مشخص کردن راهحل ایدئال مثبت ( )+Aو راهحل
ایدئال منفي (:)-A
()7

()2
گام  :4محاسبه درجه انحراف ( )djبه ازاي شاخص :Mj
()3
گام  :5محاسبه اوزان شاخصها (:)W_j
()4
 -تعيين اولويت معيارها و شاخصها با مدل TOPSIS

یکی از روشهای اولویتبندی دارای قدرت باال در تفکیک
معیارها و شاخصها ،تکنیک اولویتبندی ترجيحات بر اساس
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گام  :4محاسبه اندازه جدائي (فاصله) فاصله گزينه  Miبا
ایدئالها با استفاده از روش اقليدسي:
()8
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گام  :5محاسبه نزدیکی نسبی  Aiبه راه حل ایدهآل:

و عدد  5نمایانگر باارزشترین طبقه) داده شده است که این

ارزشدهی ،ارزش درونالیهای است.

در نهايت ،اليههاي ارزش داده شده در محيط Arc GIS10.3

مالحظه ميشود که چنانچه  +Ai=Aگردد آنگاه  0=+diبوده
و خواهيم داشت 1=+cli :و در صورتي که  -Ai=Aشود آنگاه
گزينه  Aiبه

 0=-diبوده و  0=+cliخواهد شد .بنابراين ،هر اندازه
راهحل ایدئال ( )+Aنزديکتر باشد ،ارزش  +cliبه واحد نزديکتر
خواهد بود
گام  :6رتبهبندی گزینهها :براساس ترتیب نزولی  +cliمیتوان
گزینههای موجود از مسئله مفروض را رتبهبندی کرد.

بر اساس وزن محاسبه شده توسط تکنيک اِنتروپي و اولويت

تعيين شده توسط مدل تاپسيس با یکدیگر تلفیق شده و
نقشه توان اکولوژيکی حوضه آبخیز وازرود جهت توسعه پایدار

اکوتوریسم در چهار طبقه بسيار نامناسب ،نامناسب ،مناسب،

بسيار مناسب تهيه شد (حسینی و همکاران.)1394 ،

یافته ها
 -تعيين معيارهای توسعه پایدار اکوتوریسم به روش دلفی

 ارزيابي اکولوژیکی جهت توسعه پایدار اکوتوریسم بااستفاده از معیارهای اولویتبندی شده

اعضای گروه دلفی در این پژوهش شامل اساتید دانشگاه ،کارشناسان

پس از تعیین وزن معیارها با تکنیک انتروپی و اولویتبندی آنها
با مدل  ،TOPSISجهت تعیین پتانسیل توسعه پایدار اکوتوریسم
در سری دو حوضه آبخیز واز رود ارزیابی اکولوژیکی انجام شد.
ابتدا الیه اطالعاتی هر یک از معیارهای اکولوژیکی سری دو
واز رود در محیط نرمافزار  Arc GIS10.3تهیه ،طبقهبندی و
ارزشدهی شد .سپس الیه اطالعاتی هر یک از معیارها با توجه
نقشه قابلیت اکولوژیکی سری
به وزن و اولویت آنها جهت تهیه 
دو وازرود در محیط نرمافزار  Arc GIS10.3تلفیق شد .درنهایت،
خروجی آنها به صورت نقشه قابلیت اکولوژیکی در چهار طبقه
بسیار نامناسب ،نامناسب ،مناسب و بسیار مناسب جهت ارزیابی
اکولوژیکی سری دو واز رود تهیه شد.

آبخیزداری چالوس با حداقل پنج سال سابقه فعالیت مرتبط بودند.

الف) ارزش بروناليهاي
نقشههاي معیارهاي انتخاب شده ارزيابي اکولوژيکی جهت
توسعه پایدار اکوتوریسم سری دو حوضه آبخیز واز رود با استفاده
از تکنيک اِنتروپي ارزشدهي شدند که اين ارزشدهي ،ارزش
برون اليهاي است.
ب) ارزش دروناليهاي
در این مطالعه ،هر کدام از نقشهها خود به چند قسمت داخلی
(طبقه) تقسیم میشوند که به هر یک از آنها با توجه به اثری
که بر ارزیابی اکولوژیکی میتوانند داشته باشند با استفاده از
طیف لیکرت ارزش  1تا ( 5عدد یک نمایانگر بیارزشترین طبقه

اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری) ،اداره کل منابع طبیعی و
در اين پژوهش در هر مرحله  33نفر گروه دلفی را تشکيل ميدادند
و آرا و نظرات خود را اظهار داشتند (جدول .)2

در این پژوهش برای شناسایی هر يك از معیارهای تعیین

پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار
اکوتوریسم پس از جمعآوري پرسشنامهها و امتیازدهی آنها (با
كمي وارد
طیف لیکرت) ،اطالعات هر يك از معیارها به صورت ّ

افزار اكسل شد و سپس معیارهایی که متوسط رتبه سه یا باالتر
نرم 
را کسب کردند پذیرفته و با توجه به میانگین شناسایی شدند .بر
اساس تجزيه و تحليل پاسخهای دریافتی از نظرات متخصصين

(نتایج پرسشنامه دلفی) 10 ،معیار مشتمل بر شیب ،جهت،
ارتفاع از سطح دریا ،خاکشناسی ،زمینشناسی ،جاده ،تیپولوژی،

جنگلکاری ،میدان دید و هیدرولوژی شناسایی شدند و میانگین و

انحراف معیار آنها در جدول  3ذکر شد.

جهت بررسي پايداري دروني سوالهاي پرسشنامه ،از تكنيك

سنجش پايايي ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه با توجه به
مقدار ضريب آلفاي كرونباخ ( )α=0/8پايايي اين پرسشنامهها

تأیيد شد.
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جدول  .2گروهبندی اعضای دلفی
ردیف

گروه

مدرک تحصیلی

تعداد

1

اساتید دانشگاه

دکتری

10

2

کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری)

کارشناسی ارشد

9

3

کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس

کارشناسی ارشد

14

جدول .3امتیازدهی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم به روش دلفی
انحراف معیار

معیار

میانگین رتبههای داده شده توسط هر متخصص

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله اول

مرحله دوم

شیب

1/23

1/19

3/27

3/39

جهت

1/27

1/24

2/93

3/33

ارتفاع از سطح دریا

1/23

1/22

3/69

3

خاکشناسی

1/31

1/24

2/87

3/06

زمینشناسی

1/36

1/17

3

3/24

جاده

1/68

1/64

3/69

3/03

تیپولوژی

1/42

1/39

3/69

3

جنگلکاری

30/1

27/1

3/48

3

میدان دید

55/1

53/1

3/30

3/12

هیدرولوژی

26/1

11/1

3/66

3/06

 تعيين وزن و اولويتبندي معيارهای توسعه پایداراکوتوریسم

با استفاده از تکنیک  Entropyو TOPSIS

الف .تعيين وزن معيارها با تکنیک Entropy

نتایج به دست آمده از اجراي تکنیک اِنتروپی براي تکمیل
ماتریس و میزان نرمال شده ماتریس ،میزان ( ¬Wjوزن معیارها)
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و ( djدرجه انحراف)( Ej ،عدم اطمینان) در جدول  4ارائه شده
است.

ندهی شاخصها با استفاده از تکنیک Entropy
نتایج وز 

نشان داد معیار شیب با وزن ( ،)0/168668میدان دید با وزن
( ،)0/092607هیدرولوژی با وزن ( ،)0/092478جاده با وزن

( )0/092437و تیپولوژی با وزن ( )0/092437به ترتیب

بیشترین وزن را در بین سایر معیارها به خود اختصاص دادهاند.

معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری  ǀفاطمه مزده و همکاران

جدول .4محاسبه وزن معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با تکنیکEntropy
معیار

Ej

dj

Wj

شیب

-0/980998

1/980998

0/168668

جهت

-0/083525

1/083525

0/092254

ارتفاع از سطح دریا

-0/083865

1/083865

0/092283

خاکشناسی

-0/838870

1/083870

0/092284

زمینشناسی

0/083480

1/083480

0/092251

جاده

-0/085669

1/085669

0/092437

تیپولوژی

-0/085636

1/085636

0/092434

جنگلکاری

-0/084102

1/084102

0/092304

میداندید

-0/087671

1/087671

0/092607

هیدرولوژی

-0/086149

1/086149

0/092478

ب .تعيين اولويت معيارها با مدل TOPSIS

نتایج اولویتبندی معیارها با استفاده از تکنیک
نشان داد که معیار زمینشناسی با وزن ( ،)0/691418معیار
شیب با وزن ( )0/688912و معیار ارتفاع از سطح دریا با وزن
TOPSIS

( )0/679165اولویت اول تا سوم را در بین سایر معیارها به
خود اختصاص دادهاند .نتایج به دست آمده از اجراي تکنیک
( TOPSISوزن نهایی و اولویت مربوط به معیارها و شاخصهاي
تحت بررسی) در جدول  5ارائه شده است.

جدول .5محاسبه وزن معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با تکنیک TOPSIS
معیار

وزن نهایی

اولویتها

زمینشناسی

0/691418

1

شیب

0/688912

2

ارتفاع ازسطح دریا

0/679165

3

میدان دید

0/674706

4

هیدرولوژی

0/671951

5

جاده

0/664433

6

خاکشناسی

0/655165

7

جنگلکاری

0/636583

8

تیپولوژی

0/630494

9

جهت

0/573717

10
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ارزیابی اکولوژیکی جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با

استفاده از معیارهای اولویتبندی شده

در این پژوهش ده الیه اطالعاتی شامل شیب ،جهت ،میداندید،
زمینشناسی ،جاده ،خاکشناسی ،تیپولوژی ،جنگلکاری و ارتفاع

از سطح دریا جهت توسعه پایدار اکوتوریسم در محیط نرمافزار Arc

 GIS10.3تهیه و نتایج خروجی آنها به صورت نقشه هر یک از
معیارها در شکلهای  2و  3نشان داده شده است.

شکل .2نقشه معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم

28

معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری  ǀفاطمه مزده و همکاران

شکل .3نقشه معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم

قابلیت اکولوژیکی سری دو حوضه آبخیز وازرود جهت
توسعه پایدار اکوتوریسم

در این پژوهش ده الیه اطالعاتی شامل شیب ،جهت ،میداندید،

زمینشناسی ،جاده ،خاکشناسی ،تیپولوژی ،جنگلکاری و ارتفاع از

سطح دریا جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با توجه به وزن و اولویت

آنها در محیط نرمافزار  ArcGIS 9.3تلفیق شدند و خروجی آنها به
صورت نقشه پتانسیل سری دو حوضه آبخیز واز رود جهت توسعه

پایدار اکوتوریسم در چهار طبقه بسیار نامناسب ،نامناسب ،مناسب و
بسیار مناسب رسم شد (شکل .)4
نتایج این ارزیابی نشان داد  %40از این سری در طبقه مناسب
( 837/6هکتار) %30 ،در طبقه بسيار مناسب ( 628/2هکتار)%20 ،

در طبقه بسيار نامناسب ( 418/8هکتار) و  %10در طبقه نامناسب
( 209/4هکتار) ،است.
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شکل .4نقشه قابلیت سری دو حوضه آبخیز وازرود از دیدگاه اکوتوریسم

بحث و نتیجهگیری

بر اساس تحلیلهای منتج از پرسشنامه دلفی 10 ،معیار مشتمل

صنعت گردشگری بهویژه بومگردی ،بهعنوان رویکردی جدید

برای توسعه همزیستی انسان و طبیعت به منظور بهرهوري
اقتصادي ،امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیري یافته

است .حوضه آبخیز واز رود به سبب طبیعت بکر و زیبا ،در این
راستا از مزیت قابل توجهی برخوردار است .هدف ا ز ازانجاماین

جاده ،تیپولوژی ،جنگلکاری ،میدان دید و هیدرولوژی شناسایی

شدند.

در اين پژوهش با توجه به شاخصهاي در نظر گرفته شده،
تکنيک اِنتروپي ب ه منظور تعيين وزن معیارها استفاده شد .با

پژوهش ،اولویتبندی معیارهای تعیین پتاسیل طرح جنگلداری

توجه به نتایج به دست آمده از محاسبه وزن معیارها با تکنیک
اِنتروپي بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران ،از میان ده

پژوهش برای تعيين معيارهای توسعه پایدار اکوتوریسم از روش

وزن ( ،)0/092254ارتفاع از سطح دریا با وزن (،)0/092283

سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدلهای

تصمیمگیری چندمعیاره  Entropyو  TOPSISاست .در اين

تصميمگيري گروهی دلفی و جهت تعیین وزن و اولویتبندی
معیارها از تکنیکهای چندشاخصه  Entropyو

TOPSIS

معیار تعیین شده ،معیار شیب با وزن ( ،)0/168668جهت با

خاکشناسی با وزن ( ،)0/092284زمینشناسی با وزن

( ،)0/092251جاده با وزن ( ،)0/092437تیپولوژی جنگل با

استفاده شد .دلفي يک نظرخواهي تخصصي براي پيشبيني

وزن ( ،)0/092434جنگلکاری با وزن ( ،)0/092304میداندید

کرد .اين روش ضمن سادگي ،از اطمينان بااليي نيز برخوردار

ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند.

آينده است که بر اساس آن ميتوان نتايج مختلف را استخراج

است (فتحی و اجارگاه.)1381 ،

با وزن ( )0/092607و هیدرولوژی با وزن ( )0/092478به
اولویت ،معیار و مالکی است که با آن هدفها ،خط مشیها،

هدف از اين روش ،دسترسي به مطمئنترين توافق گروهي

اجرای برنامهها سنجیده میشود و تقدم و تأخر هریک از مقولههای

و نظرخواهي از خبرگان ،به دفعات مکرر با توجه به بازخورد

دستنانی .)1391 ،تکنیک  TOPSISاز روشهاي مدیریتی براي

براي يک موضوع مورد بحث خواهد بود که با استفاده از پرسشنامه

حاصل از آنها صورت میگیرد .در پایان جمعبندی و تحليل،
مجموعه ديدگاهها و ايدههاي افراد ،مبناي هدفگذاري ،تدوين

برنامه يا تصميمگيري است (.)Ali Amal, 2005; Cuhls, 2001
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بر شیب ،جهت ،ارتفاع از سطح دریا ،خاکشناسی ،زمینشناسی،

یاد شده را نسبت به موارد مشابه بیان میکند (رحیمی و رنجبر

ي معیارها و شاخصها است؛ این روشها از جمله
اولویتبند 
روشهای جبرانی در فرایند تصمیمگیری چندمعیاره هستند
کمی است و براي شاخصهاي
که نیازمند استفاده از دادههاي ّ

معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگلداری  ǀفاطمه مزده و همکاران

کِیفی نیز باید با استفاده از مقیاسهاي مناسب ،به مقادیر کمی
تبدیل شوند .به سخن دیگر ،مفهوم این مدلها با توجه به تعریف
اولویتبندي ،انتخاب معیار و شاخص با بیشترین وزن نهایی است
(زنگیآبادی ،علیزاده ،و احمدیان .)1390 ،امروزه این روشها
جاي خود را به عنوان يكي از بهترين و دقيقترين روشهاي
تصميمگيري چند شاخصه در ميان مديران و برنامهريزان باز
کردهاند ( .)Chen et al., 2007نتایج حاصل از بهکارگیري تکنیک
 TOPSISدر این تحقیق نیز نشان داد به ترتیب معیارهای
زمینشناسی با وزن ( ،)0/691418شیب با وزن (،)0/688912
ارتفاع از سطح دریا با وزن ( ،)0/679165میدان دید با وزن
( )0/674706و هیدرولوژی با وزن ( )0/671951اولویت باالتری
در قیاس با سایر معیارها دارند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود
سازمانهای مرتبط ،این معیارها را به عنوان معیارهای اساسی
در تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه
پایدار اکوتوریسم مدنظر قرار دهند .درنهایت ،پس از تعيين وزن
ي آنها با مدل
تکنيک اِنتروپی و اولويتبند 

معيارها و شاخصها با
 ،TOPSISنقشه قابلیت سری دو حوضه آبخیز واز ورد از دیدگاه
اکولوژيکی جهت توسعه پایدار اکوتوریسم سری دو حوضه آبخیز
واز رود در چهار طبقه بسیار نامناسب ،نامناسب ،مناسب و بسیار
مناسب تهیه شد.

نتایج حاصل از ارزیابی نقشه پتانسیل سری دو حوضه آبخیز
واز رود از دیدگاه اکوتوریسم نشان میدهد این سری از جنبه
ارائه خدمات از نظر كمی و كيفي در وضعیت مناسب و بسیار
مناسبی قرار دارد و قابلیت ارائه خدمات اکوتوریسم را دارد.

سپاسگزاری

نویسندگان از تمامی افرادی که برای انجام پژوهش ،کمک
نمودهاند ،تشکر و قدردانی مینماید .این مقاله به حمایت مالی
نویسندگان انجام شده است.

تعارض در منافع

بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است.

نتايج حاصل از ارزيابي نقشه پتانسیل سری دو حوضه آبخیز
واز رود جهت توسعه پایدار اکوتوریسم نشان میدهد مناطق
مختلف سری از جنبه ارائه خدمات اکوتوریسم متفاوت بوده
است .نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد  %40این سری در
طبقه مناسب ( 837/6هکتار) %30 ،در طبقه بسيار مناسب
( 628/2هکتار) %20 ،در طبقه بسيار نامناسب ( 418/8هکتار)
و  %10در طبقه نامناسب ( 209/4هکتار) است .این نتایج نشان
میدهد طرح جنگلداری سری دو واز ،پتانسیل کافی جهت ارائه
خدمات اکوتوریسم را دارا است .محمودي و دانهکار (،)1387
نیز در مطالعه خود توان تفريحي براي طرحريزي پارک جنگلي
در جنگلهاي محدوده شهرستان لردگان و جعفري و همکاران
(جعفری و همکاران ،)1381 ،در مطالعه خود توان طبيعتگردي
پارک ملي گلستان را با استفاده از روش ارزيابي چند معياره
( )AHPو  GISارزيابي کردند و بررسي معيارهاي به کار رفته در
مطالعات آنها نشان داد ،معیارهای اکولوژی در ارزیابی پارکها
دارای نقش مهمی است.
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