
 
 

 )Ecotourismاکوتوریسم ( رویکرد با سبز شهرهاي سنجی امکان
 

 شـهري،  ریـزي  برنامـه  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوي       نسـب  معصومی حمیدرضا
 طباطبایی تهران عالمه دانشگاه

 
 چکیده

 تـرین  کـی از مهـم  دارند و ی یهاي طبیعی ارزش دوچندان ها و جلوه در صنعت گردشگري، جاذبه
 ي منزلـه  شهرها بـه  .استیا گردشگري طبیعی  »اکوتوریسم« ها مندي و استفاده از این جاذبه هاي بهره راه

اي  چاره ،براي اینکه بتوانند پایداري خود را تضمین کنند ،ها فعالیت و زندگی انسان و هاي تمرکز کانون
توان  هایی دارد که می شهر سبز ویژگی ندارند. هاي طبیعی جز پذیرش ساختار و کارکرد متأثر از سیستم

برد. در این پژوهش سعی شده است بـا    ي پایدار بهره ها در جهت اکوتوریسم و توسعه از این خصیصه
ي شهر سبز اسـتخراج گـردد و سـپس اقـدام بـه تطبیـق       ها یژگیوها و  بررسی کتب و مدارك، شاخص

اند سهم بیشـتري   ي داراي این پتانسیل سعی کردهها بر روي نمونه موردي شده است، کشورها شاخص
از بازار گردشگري خود را به اکوتوریسم اختصاص دهند، کشور ما نیز با توجه به دارا بودن این مواهب 

ـ در اهـا هسـتند را اتخـاذ کنـد.      بایست تمهیدات الزم را براي نقاطی که داراي این پتانسـیل  الهی می  نی
 ي ارائـه  بـا هـدف  هـا و اطالعـات الزم    داده يآور ي و میـدانی بـه جمـع   ا هاي کتابخانـه  تحقیق با روش

، در است ... پرداخته شده جهت جغرافیایی شیب، ارتفاع از سطح دریا و همچون اکوتوریسممعیارهاي 
کهگیلویـه و بویراحمـد   که در مرکز استان یاسوج  شهرمعیارهاي اکوتوریسم در سنجی  حقیقت با امکان

، ایـن مبحـث مطـرح شـده اسـت کـه       آمـده  دست تحلیل اطالعات به و پس از تجزیه است. واقع گردیده
 ي اکوتوریسم بهره برد. هاي آن براي توسعه منزله شهر سبز کرد و از ظرفیت توان این شهر را به می

 سنجی، شهرهاي سبز، اکوتوریسم، شهر یاسوج. امکان هاي کلیدي: واژه
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 . مقدمه1
 ود فضـاي سـبز مـؤثر در اشـکال گونـاگون آن     بـدون وجـ   ،امروزه مفهوم شـهرها 

محیطـی   هاي معضالت زیست شهري و پیچیدگی ي نیست. پیامدهاي توسعه شدنی تصور
در شرایطی  .اند ناپذیر کرده ها وجود فضاي سبز و گسترش آن را براي همیشه اجتناب آن

ي هـا  هـا بـا چـالش    برخـی اسـتان   ي هنـوز توسـعه   ،که قرن بیستم به پایان رسیده است
ـ  گوناگونی رو  ،نـواحی  ي چـرا کـه، راهبردهـاي گذشـته در زمینـه توسـعه       اسـت؛  رو هب

اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی  و نتوانسته مسائلی همچون فقر، است آمیز نبوده موفقیت
در اغلب کشـورهاي   راًیرا تأمین کند. یکی از راهبردهایی که اخ ستیز طیو پایداري مح

نـواحی محـروم و داراي    فتـه، گسـترش گردشـگري در   توجـه قـرار گر   در کانونجهان 
گردشگري در ابعاد  ).2 ،1384(کریم پناه، . الزم براي گسترش گردشگري است ظرفیت
 تعـداد گردشـگران   2006چنـان کـه در سـال     ؛داشته است چشمگیري، رشد آن جهانی
یالدي مـ  2020 ي شود طی دهه می ینیب شیمیلیون نفر رسیده است و پ 808المللی به  بین

). یکـی از  114، 1389(سـبحانی،   شماره یک جهان محسوب شـود  ، صنعتگردشگري
چـه   . شناسـایی هـر  اسـت گردي)  (طبیعت 1رشد این صنعت، اکوتوریسم به روهاي  شاخه
سـنجی ایـن    امکـان  بـراي ریزي دقیـق   گردشگري طبیعت و برنامه تر مناطق مستعد کامل

یک ابزار و راهکار اثـربخش،   ي منزله به ندتوا می ،مناطق ازلحاظ توان جذب اکوتوریست
تعـادل   ارتقاي سطح زنـدگی جوامـع انسـانی و حفـظ     و نقشی اساسی در توسعه پایدار

علمـی،   يا گونـه  هـاي مزبـور بـه    و قابلیت ها ي. تحلیل و ارزیابی توانمندکندطبیعی ایفا 
ستا هـدف  محیطی، ضرورت دنیاي امروز است. در این را زیست مسائلهمراه با رعایت 
شـهر یاسـوج، مرکـز    هـاي اکوتوریسـتی    سنجی جاذبه شناسایی و امکان ،پژوهش حاضر

 باشد. می استان کهگیلویه و بویراحمد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Ecotourism 
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 مسئله . بیان2
نشینی و فشارهاي روانی حاصل از محیط پرسروصدا و  شهر ي هامروزه روند فزایند

 ه با این معضل انداختـه اسـت.  حلی براي مقابل ریزان را به فکر راه برنامه ،شهرها ي آلوده
 در طبیعـت)  گـردش و اسـتراحت (خصوصـاً    ،هاي مناسب و پرطرفـدار  حل یکی از راه

 گردشـگري  ،در جهـان  گردشـگري با توجه به درآمدزایی صنعت  ،است. از طرف دیگر
قادر است درآمد سرشاري را براي کشوري با تنـوع طبیعـی و تـاریخی مثـل ایـران بـه       

 ظرفیت ي این موضوع است که ایران کننده فت که آمار و ارقام بازگوباید گ ارمغان آورد.
کنیم، ایـن   دارد. وقتی نگاهی به آمار گردشگري کشور می گردشگري در درخورتوجهی

هاي  آید که چرا با وجود آثار تاریخی و مناطق بکر طبیعی و گونه برایمان پیش می سؤال
گـرد موفـق    ر جـذب توریسـم طبیعـت   هنوز به میـزان کمـی د   جانوري و گیاهی متنوع،

ایم. ورود گردشگر داخلی و خارجی به شهرهایی که آثار تاریخی و فرهنگی دارنـد   شده
تـرین   توان به تأثیرات اقتصادي که یکی از مهـم  تأثیرات فراوانی دارد که از آن جمله می

دن آن شناسـان  ي وسـیله  هاست اشاره کرد، همچنین بحث معرفی شهرهاي ایران و بـه  آن
 ازجملـه فرهنگ ایرانی به تمام مردم دنیـا از دیگـر مزایـاي صـنعت گردشـگري اسـت.       

توانـد   می ورسوم آدابفضاي سبز و مناظر طبیعی و بکر و همچنین  ازلحاظشهرهایی که 
باشـد شـهر یاسـوج مرکـز اسـتان       هاي دنیا ي مناسبی براي معرفی به دیگر فرهنگ نمونه

 احمد است. کهگیلویه و بویر

 
 هداف تحقیقا. 3

اقلیمـی   مواهب طبیعی فراوان، برخورداري از شرایط داشتن دلیل به که شهر یاسوج
هاي طبیعی، نزدیکـی و   هاي انبوه و جاذبه ویژه در فصل تابستان، وجود جنگل مساعد به
هـاي   وجـود یادمـان   و جـوار  هـاي هـم   آسان به مرکز استان و همچنین اسـتان  دسترسی
گردشـگري در خـود نهفتـه دارد کـه      ي نهیعظیمی درزم ي القوهتاریخی، توان ب ي ارزنده
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بخش کشاورزي، خـدمات و   ترین منابع اقتصادي در کنار برداري از آن یکی از مهم بهره
 باشند: اهداف پژوهش به شرح زیر می بر این اساس به شمار آید. ،صنعت
 ها و مفهوم شهرهاي سبز؛ تعیین شاخص -
 گرد؛ ل مسائل و مشکالت جذب طبیعتراهکارهاي مناسب براي تعدی-
 .ستیز طیمحهاي موجود با اعمال تمهیداتی براي حفظ  ظرفیت استفاده از -

 
 . ضرورت تحقیق4

شدن به یکـی از ارکـان    ، در حال تبدیل21گردشگري و اقتصاد گردشگري در قرن 
گـذاران   ریزان و سیاست بر این بسیاري از برنامه است. افزون اصلی اقتصاد تجاري جهان

کننـد.   پایـدار یـاد مـی    ي توسـعه  رکـن اصـلی   منزلـۀ  توسعه نیز از صنعت گردشگري به
 هـاي اقتصـادي در بسـیاري از کشـورها بـه شـمار       بزرگترین بخش گردشگري، یکی از

 یـاد انسـان   يهـا  تیبخش چهارم فعال ي منزله گردشگري به يها تیفعال از امروزهآید  می
برآوردي کـه سـازمان جهـانی جهـانگردي      طبق ).83: 1386 شود (طیبی و همکاران، می

)WTO(1 رشد بخـش اکوتوریسـم    2000سال  ي در نخستین دهه ،به عمل آورده است
ها کـه   اکوتوریست ،دیگر ي رود تا یک دهه درصد خواهد بود و انتظار می 30تا  10بین 
 کـل  درصـد 20بـه بـیش از    ،دهنـد  جهان را تشـکیل مـی   انکل مسافر درصد7اکنون  هم

 بـراي  اسـت  ممکن که اکوتوریست ها میلیون سفر). 32: 1382 سینایی،برسند ( مسافران
 ی،شناسـ  نیزمـ  مطالعـات  یـا  اکولوژیکی هاي بررسی انجام یا جانوران و گیاهان از دیدار
 در گرفتـه  جـاي  روسـتاهاي  از دیدار هدف با یا باشد آن مشابه و معادن ي درباره مطالعه
 عرفـی  مراسـم  در شرکت و ها دهکده در ساکن مردمان با ماست و مناطق ترین  دست دور
 گذاشـته  يجـا  به خود از فراوان فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي آثار گیرد، صورت آنان
 گردشـگر  جذب و جلب که است مهمی آثار ازها  منطقه ي توسعه و اشتغال ایجاد. است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. World Tourism Organization 
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 دلبسـتگی  دلیل به گردان عتطبی). 1383:42 ،زاده عی(شف است آورده همراه به اکوتوریسم
 پردازنـد  می طبیعت در تفرج و گذار و گشت به تجهیزات و امکانات حداقل با طبیعت، به
 بخـش  آرامـش  و متنـوع  و زیبـا  مناظر و طبیعی هاي عرصه در موجود الهی مواهب از و

 اسـتان  شـرقی  شـمال  در یاسـوج  شهر). 62: 1389 زندي، و جهانیان( گردند میمند  بهره
 کسـو ی از کـه  فرهنگـی  و طبیعـی  منابع از سرشار است سرزمینی احمد بویر و ویهکهگیل

 هـاي  چشمه و پرآب هاي رودخانه فصل، چهار و پذیر دل متنوع، يوهوا آب داشتن دلیل به
 سـو  دیگر از و...  و گسترده باغات و خودرو هاي جنگل گیر، برف هاي کوهستان جاري،

 انگیـز  شـگفت  اي منطقـه  تواند می روستایی مناطق در اه جاذبه این بیشتر استقرار دلیل به
 .باشد خارجی و داخلی گردشگران براي

 
 تحقیق . روش5

صــورت  بــه حاضــر، ي مطالعــه ماهیــت بــه توجــه بــا اطالعــات گــردآوري روش
 از تحقیـق،  مراحل از یک هر در ضرورت، به توجه با و است بوده میدانی و اي کتابخانه

ابتـدا بـراي شـناخت کامـل      ،اسـت. بـر ایـن اسـاس     شده ادهاستف روش دو این از یکی
کسب بیـنش نظـري الزم و اسـتخراج     پژوهشگر سعی کرده است که به ،موضوع تحقیق

 .بپردازد ها متغیرها و شاخص
 

 تحقیقسؤال  .6
 و شــهر ســبز و گردشــگري تعــاریفی از در پــژوهش حاضــر ســعی شــده اســت

 پاسخگویی به سؤاالت زیر است: در پیاین تحقیق  رو نیازاشود؛  ارائه اکوتوریسم
 نیـاز  اکوتوریسـم  گسترش سبز با هدف شهرهاي شناسایی براي معیارهایی چه -1
 است؟
ي یکـی از مســیرهاي   منزلــه بـه  یاسـوج  شــهر معرفـی  بــراي راهکارهـایی  چـه  -2
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 است؟ الزم اکوتوریسم ظرفیت با شهري و گردان طبیعت
 حفـظ  بـر  تأکیـد  بـا  اکوتوریسـم،  قطـب  بـه  را یاسـوج  شـهر  تـوان  می چگونه -3

 کرد؟ ، بدلستیز طیمح
 

 سنجی . امکان7

تحلیـل   و و تجزیـه   بـه معنـاي بررسـی    یطورکل سنجی، به امکان: سنجی مفهوم امکان
، هـدف از مطالعـات   گـر ید عبـارت  بـه  ؛کـار اسـت   و شانس موفقیت یک پروژه یا کسـب 

پـروژه و ثمربخشـی آن   بـودن یـک    پـذیري و اجرایـی   تعیین میزان امکـان  ،سنجی امکان
ن همزمـان  کـرد  شـده بـراي مشـخص    ینـدي کنتـرل  اسـنجی، فر  باشد. مطالعات امکان می

گـذاري اسـت و    مشکالت و مزایاي اجراي یک پروژه یا ورود به یک موقعیـت سـرمایه  
فایـده) انجـام    - هاي (آنالیز هزینه همراه با توصیف کامل شرایط و برآورد عواید و هزینه

گیـري   ینـد تصـمیم  ا. ایـن مطالعـات در حکـم گـام نخسـت در فر     گیـرد  آن صورت می
این بدان معنا است که این مطالعـات بایـد در    ،آید حساب می گذاران یا مدیران به سرمایه
گذاري یا اجراي پروژه انجام شـود. از   به نام پیشنهاد سرمایه يا مسئله با صورت کار آغاز

ابـزار تحلیلـی،    ي منزله ي انجام شود که بهنحو سنجی باید به همین منظر، مطالعات امکان
هایی براي بهبود و پیشـنهادهاي عملـی در راسـتاي     توصیه و ها محدودیت ي رندهیدربرگ

سنجی را نوعی  نظران، مطالعات امکان رو، برخی از صاحب نیباشد. از هم کارهاپیشبرد 
 ،اطالعـات الزم  ي کننـده  داننـد کـه فـراهم    تحلیـل و آزمـون مـی    و مبناي تجزیه مطالعه بر

گیري براي حرکت به سـمت مراحـل طراحـی مهندسـی و اجـراي هـر        منظور تصمیم به
کـه ماهیـت    ییهـا  پروژه پیوند باگذاري است. شکی نیست که در  پروژه یا انجام سرمایه

 کاال دوفروشیبازرگانی و خر ي گذار در اندیشه ها سرمایه تجاري صرف دارند و طی آن
مطلب توجه  به باید این ،ها است محدودیت شدن در مشکالت و یا خدمات بدون درگیر

(محمـدي   اقتصـادي داشـته باشـد    هیـ هایی بروند که توج شود تا به سمت اجراي پروژه
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 ).8: 1387ي، آباد یزنگچشمه و  ده
 

 شهر سبز .8
شـود و ادعاهـایی کـه     شناخته می» شهر سبز «آنچه در ایران با نام مفهوم شهر سبز: 

وجود دارد، تنها به یکی از معیارهاي شهر » شهر سبز«عنوان  ارخی از شهرها بب ي بارهدر
فضـاي سـبز    ي سرانه«یا پایتخت سبز در کشورهاي آسیایی و اروپایی اشاره دارد؛ یعنی 

، آن است که این داردشهرهاي سبز در اروپا و آسیا اهمیت  ي بارهاي که در نکته ».شهري
 )هزار نفـر  300تا  200حدود (رهاي میانی در کشور ما جمعیتی در حد شه شهرها اکثراً
هاي جمعیتـی مختلـف متفـاوت اسـت و       در رده ،مسائل و مشکالت شهرها دارند. قطعاً

بنابراین با توجه به مشکالت متعـدد شـهرهاي بـزرگ     ؛طلبد مدیریت خاص خود را می
رسد  به نظر میمحیطی  خصوص مشکالت زیست به ،ما در ایران ينفر ونیلیم کی از  بیش

باشـد.   تر یافتنی دستاي  انتخاب شهر سبز در ایران از میان شهرهاي میانی مستعد، گزینه
شـهر   «عنـوان   طبیعی الزم بـراي معرفـی بـه    هاي ظرفیتخوبی از  یکی از شهرهایی که به

 ).5: 1391(الوي،  در ایران برخوردار است، شهر شاهرود است »زسب

 
 معیارهاي شهر سبز

 منـاطق  در مـا  زندگی ي شیوه با توجه به اینکه :محلی هاي آب پایدار یت. مدیر1
شود   می آب منابع به صدمه و آلودگی ایجاد موجب میرمستقیغ یا مستقیم طور به شهري،

 و حـدود کنـیم  م را هـاي شـهري   بودن آن در محـیط  دسترسدر ب و آ کیفیت نیاز است
هاي آلوده در محل منبع یـا   کردن آب هایی براي پاکیزه ضروري است در پی یافتن روش

 کننده باشیم. در نزدیکی مراکز آلوده
استفاده از انـرژي از  : محلی اراضی کاربري الگوهاي و پایدار انرژي . مدیریت2
هـا و   انرژي تولید برق براي استفاده محلی از رو نیازا ایجاد آلودگی است. لترین عل مهم
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یـک   ي انرژي آب و خورشید همگی باید براي تهیـه  هاي زائد، وردهآباد، فر موادي مانند
 شوند. گرفتهنظر  درراهبرد محلی 

 بـه  زیسـتی  مجتمـع  یـک  :محلی اراضی کاربري و زائد مواد پایدار . مدیریت3
 هـر  از سـوي  زبالـه  کلـی  مقـدار  کـاهش  بـراي  محلی مناسب راهکارهاي گرفتن نظر در

تولیـد کودهـاي    ي اجـراي داوطلبانـه   بـه  تشـویق  طریق از مثال براي نیاز دارد؛ خانواده
 .توان در این راه قدم نهاد ، میهر خانوار ي هپذیر زبال هاي تجزیه خانگی از بخش

هـایی   نقشه ،با استفاده از نظر متخصصانشهري:  مناطق در پایدار زیستی . تنوع4
هـا یـا    باغ و تنوع زیستی نسبی فضاهاي باز ي هدهند مثال نشان برايکه  کردتوان تهیه  می

کنند تا بدانیم کـه در کجـا    هایی کمک می هاي کشاورزي اطراف باشند. چنین نقشه زمین
وجود دارد و بنابراین مجتمع زیستی محلی باید در  وحش اتیفقدان پوشش گیاهی و ح

 منظور ارتقاي سطح تنوع زیستی متمرکز سازد. هایش را به کجا تالش
ونقـل نیـاز    حمـل  ي دربـاره  جدیـد  اهکارر به یکجا  همه در :پایدارونقل  حمل. 5
. در سـطح محلـی،   کنـد  عرضـه  را پایـدار  راهکارهاي و باشد سازگار محیط با که است

هدف، رهایی از مسائلی نظیر آزارهـاي محیطـی، تـأثیرات منفـی بـر سـالمتی، شـلوغی        
ترافیک و شناسایی مناطقی است که به دلیل حرکت ترافیکـی محلـی وضـعیت مناسـبی     

 ندارند.
 از خـالی  سـبز،  فضـاهاي  شـهري،  نـواحی  از بسـیاري  در :پایدار سبز . فضاهاي6
عنـوان   بـه  اصـلی  توسـعه  زمـان  در کـه  شوند می ظاهر شخصیت بدون و گیاهی پوشش
 بـراي  جـاري  مقررات به پاسخگویی براي تنها اغلب و اند شده گرفته نظر در باز فضاي
که چنـین فضـاهایی از سـوي     ندارد یتعجب. اند آمده وجود به زمین کاربري ریزي برنامه

و درنتیجه بیشتر فضـاهاي سـبز    شده است استفاده تلقی فضاهاي بدون ي منزله دیگران به
 ).407-364: 1390(بییر و هیگینز،  مجدد قرار دارد ي فشار براي توسعه دائماً تحت

عنـوان الگـوي فضـایی گردشـگري در      رویکرد به اکوتوریسـم بـه   . اکوتوریسم:7
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یکـم   و است. اکوتوریسم در قرن بیست توجه قرار گرفته بسیار در کانون ، امروزهطبیعت
فضـایی جدیـدي را    و الگوي دهد میبسیاري از فضاهاي جغرافیایی را تحت تأثیر قرار 

 ).42: 1388 (رخشـانی نسـب و ضـرابی،   کنـد   مـی نواحی مختلف جغرافیایی ایجـاد   در
سـفرهاي   به اما عموماً ؛کوتوریسم وجود داردا ي تعاریف و تفسیرهاي گوناگونی از واژه

 و بـردن از طبیعـت بـا تـرویج محافظـت از آن      پایـدار و بازدیـد و لـذت    محیطی زیست
اکوتوریسـم  کار کـردن مـردم بـومی     اندر دست کننده و تأثیرگذاري کمتر نسبت به بازدید

 ).1389، شود (ضرغام بروجنی می گفته

 اکوتوریسم يها یژگیو
 :اند از عبارتهاي اکوتوریسم  یترین ویژگ مهم

 ؛مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی. 1

 ؛هاي کوچک ها و گروه مؤسسات و شرکت وسیلۀ به شدن ادارهامکان  .2

 ؛ناپذیر هاي تجدید انرژي از استفاده به نیاز نیکمتر .3

خصـوص بـراي جوامـع     بـه  ،هاي شـغلی  فرصت ایجاد و بومی مالکیت بر دیتأک .4
 ).7: 1389 یري و ابوسعیدي،(مش روستایی

 . شهر یاسوج9
 یاسوج یکی از شهرهاي جنوبی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمـد اسـت.  

نفـر   204859مرکـز آمـار کشـور،     1390جمعیت این شهر براساس سرشماري در سال 
شـود، میـزان فضـاي سـبز      مشـاهده مـی   1ي  طور که در جدول شماره بوده است. همان

 شهر وجود دارد. ي اکوتوریسم در این هی براي گسترش و توسعهدرخور توج
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 ي مختلف در شهرها يکاربر: سطح متوسط موجود تفکیک زمین با 1جدول

سبز فضايگردشگريورزشیصنعتیمذهبیاداريتجاريآموزشیمسکونیکاربري
 10189 5329 5801 418 15731551 135 1216 324مترمربع

 )1383میدانی،  برداشتشاور آمود، طرح تفضیلی شهر یاسوج، (منبع: مهندسین م
 

 هاي طبیعی شهر یاسوج پتانسیل

کیلومتري شهر یاسـوج، آبشـاري بـه     3در شمال شرقی و در فاصله  یاسوج: آبشار
 متر وجود دارد. 10ارتفاع 
 کاکان اسکی پیست

 هاي شهر سبز براي ترویج اکوتوریسم شاخص .10
شـهرهاي   هـایی را کـه در   شاخص است آن بر پژوهش زا بخش این در پژوهشگر

ي اکوتوریسم تطبیق دهد و فصـل   براي توسعه ازیموردنهاي  شاخص سبز وجود دارد، با
موردي،  ي ها با نمونه مشترکشان را ذکر کند؛ همچنین براي مقایسه و تطبیق این شاخص

فراینـد   روش ستفاده ازبا ا تیدرنهاشود.  میارائه  هایی ها و جدول یاسوج، محاسبه شهر
افـزار   گیري از نـرم  شوند و در پایان با بهره دهی می )، معیارها امتیازAHPمراتبی ( سلسله

Expert Choice شود. می اولویت معیارها، تعیین 
 کند می زندگی هوا از پر اقیانوسی درون انسان شده: مطالعه ي منطقه اقلیمی سیماي

 عوامـل  بین در پذیرد. می آن تأثیر از مستقیم غیر یا قیممست بشر، هاي فعالیت از بسیاري و

 .)79: 1383است (کریمی،  عوامل مؤثرترین از اقلیم طبیعی،
با اینکه شهر یاسوج از شهرهاي جنوب کشـور محسـوب    بندي عنصر بارش: پهنه

کـه در آمـاري کـه سـازمان      اسـت تاجـایی   برخـوردار شود؛ از میـزان بـارش خـوبی     می
منتشر کرده است این شهر را در مقام دوم بـارش سـالیانه بـا متوسـط     هواشناسی کشور 

 متر، بعد از شهر رشت قرار داده است (سازمان هواشناسی کشور). میلی 9/864بارندگی 
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  مختلف يها ستگاهیا 92و  91سال زراعی  در بارندگی میزان: 2جدول
 بویراحمد و کهگیلویه استان

 سال زراعی/ ایستگاه یاسوجسخت سی اندوگنبددهدشت زاده جعفر امام لیکک
1391متوسط در سال  100 89 52 80 60 62
 1392در سالمتوسط  120 110 88 93 87 96

 کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد) ي اداره (منبع:
 

 طبیعـی  محیط هاي ویژگی تحلیل و شده: شناخت مطالعه ي محدوده پوشش گیاهی

 در شـود.  مـی  قلمـداد  محدوده آن سرزمین آمایش در اساسی هاي قدم از یکی منطقه، هر

 کـه  اسـت  طبیعـی  هاي اکوسیستم مهم اجزاي عناصر و از گیاهی یکی پوشش میان، این

ـ ازا کنـد.  مـی  ایفـا  منطقه هر از مورد انتظار هاي و ظرفیت ها قابلیت در مهمی نقش  رو نی

 یکـی  ي منزله به آن هاي یتمحدود و ها قابلیت و منطقه هر گیاهی پوشش ضرورت دارد

نـژاد   شود (حاجی مطالعه و بررسی منطقه هر سرزمین آمایش در کننده تعیین هاي مؤلفه از
ناپـذیر   . نقش پوشش گیاهی در پیوند با اکوتوریسم انکار)109 - 91: 1388و همکاران، 

است. هر مکانی که پوشش گیاهی خودرو و غنی داشته باشـد، ظرفیـت فراوانـی بـراي     
 کند. وتوریسم دارد؛ پوشش گیاهی از فرسایش خاك جلوگیري میاک

 
 : پوشش گیاهی شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد (منبع: نگارنده)1نقشه
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دانـیم مسـیرهاي    کـه مـی   طـور  همـان  شـده:  مطالعه ي مسیرهاي ارتباطی محدوده
ي مهـم  هـا  سـاخت ریزي اصلی بدن براي شهر عمل کرده و یکی از ها رگارتباطی مانند 

براي توسعه بخش گردشگري است و مشکالت و تهدیداتی کـه باعـث کـاهش رغبـت     
باعـث حرکـت مـواد از روي     است که ها ها بر روي دامنه عبور جادهگردشگر شود، مثل 

هـا   جریانات بر روي سطح دامنه ،ها بعد از عبور جاده معموالً .گردد یاطراف م يها دامنه
ـ    گردد یها م باعث حرکت دامنه هـا را دچـار    ت و نفـوذ آب او همچنـین حرکـت جریان

بایسـت   ها مـی  بایست چنین گفت که طراحی و ایجاد جاده می باره نیدراکند.  میمشکل 
 ي سطحی باشد.ها آببا توجه به شیب مناسب و دفع 

اساس روش  مراتبی بر پس از تشکیل سلسله :(AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند
دهـی و   بـه امتیـاز   Expert Choice افـزار  نرممرحله با استفاده از  ، در اولینAHPمدل 
 است. شده  شده پرداخته دهی معیارهاي بیان وزن

 
 دهی معیارها : وزن3جدول

 توپوگرافی مسیرهاي ارتباطی پوشش گیاهی منابع آب
452/0 285/0 166/0 097/0 

 (مـأخذ: نگارنده)
 

(منـابع   water resourcesشـود،   یمشـاهده مـ   3ي طور که در جدول شماره همان
شـده اسـت کـه در     ي معیار برتـر انتخـاب   آب) بیشترین امتیاز را کسب کرده و به منزله

که اشاره شد، شهر یاسوج بـا   طور همانشود؛ چرا که  ي قوت محسوب می حقیقت نقطه
داشـتن رودخانـه و منـابع کـافی،      توجه به بـارش نـزوالت جـويِ مناسـب و همچنـین     

ي اکوتوریسـم   گـذاري در زمینـه   مناسبی براي توسعه گردشگري و سـرمایه  هاي ظرفیت
 دارد.
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 هاي تحقیق . یافته11
بـر شـاخص    دهـد عـالوه   نشان می شد که در این تحقیق، تعریفی از شهر سبز ارائه

ي شـهر سـبز اسـت. کـه      ي فضاي سبز، معیارهاي دیگري نیز وجود دارد که نشانه سرانه
اي است که از این مفهوم در کشور ایـران وجـود    ریف کمیتصورات و تعا برخالف این

دارد. سپس با بررسی معیارهاي مشترك شهرهاي سبز و اکوتوریسم و اسـتفاده از روش  
، بیان شد که براي داشتن شهر سبزي که بتـوان اکوتوریسـم را در آن توسـعه    افزار نرمو 

داشت به این معنی کـه   ر اختیاربایست در ابتدا منابع آب کافی را براي این کار د داد، می
 داشتن پوشش گیاهی الزاماً کافی نیست.

 
 گیري . نتیجه12

آب نهـر  (چشـمه   سارهاي متعـدد  و چشمهو آبشار  با داشتن رودخانه شهر یاسوج
و...)، منابع سرشار آب و پوشش گیاهی متنوع (جنگلـی و مرتعـی)،   چشمه چنار ، کاکان
جود آورده  هاي تابستانی و تفریحات آبی به نواع ورزشانجام ا برايمناسبی را  يها نهیزم

امـروزه   کـه  را قـایقرانی  و شـنا توانـد امکـان    هاي موجود مـی  مثال رودخانه براياست. 
متعدد که برخی  هاي ها، ارتفاعات و قله . کوهستاندارد، فراهم آوردشماري  طرفداران بی

انگیـز   انـدازهاي سـحر   از چشـم اي  هـاي ویـژه   جلوه ،ها با پوشش جنگلی و مرتعی از آن
 ي هایجـاد و توسـع   بـراي هـاي مسـاعدي را    گذارنـد، زمینـه   مـی  طبیعت را بـه نمـایش  

رسـیدن   با فـرا  اند فراهم آورده ،نوردي کوهنوردي و دامنه هاي کوهستانی ازجمله ورزش
منطقـه شـرایط   هـاي   مکان د و اکثروش میبر شدت سرما در منطقه افزوده  ،فصل زمستان

. در ایـن فصـل بـه    گذراننـد  مـی سـر   ازهاي دي و بهمـن   در ماه ي را خصوصاًنامساعد
از وسـایل ایمنـی و    حتمـاً  ،کـه بـراي سـفر بـه ایـن منطقـه       شود می توصیه گردشگران

از  دهیپوشـ هـاي منطقـه    بیشتر بخـش  ها این ماه چرا که در ؛تجهیزات کامل استفاده کنند
 برف یا بارانی است.
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 هاپیشنهاد. 13
افـزاري   بر اقدامات سخت گذاري مبتنی اقدامات سرمایهگذاري:  ت سرمایه. اقداما1

باشند کـه در سـطوح و بردهـاي متفـاوت تشـکیل       هاي گوناگون می و اجرایی در حوزه
، موقعیـت  ازیـ موردنهاي  ساخت شوند. از الزامات این گونه اقدامات، دسترسی به زیر می

جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی،      مکانی مناسب، تأمین اعتبارات و تسـهیالت بـراي  
باشـند. همچنـین تقویـت     تأمین نیروي متخصص و طراحی متناسب با محیط طبیعی می

منـدي گردشـگران و نیـز     افزایش رضـایت  منظور بهاکوتوریسم  ازیموردنهاي  زیرساخت
تر به مناطق گردشگري و شناسایی دقیق وضعیت گردشـگران   تر و سریع دسترسی راحت

 رود. می شمار فاصله دسترسی و مانند آن از کارهاي ضروري بهمانند مدت اقامت و 
 ي منـابع انسـانی:   رسـانی و توسـعه   . اقدامات فرهنگـی بازاریـابی و اطـالع   2
، تبلیغـات سـالیانه در بازارهـاي هـدف، تهیـه و      سازي استفاده مناسب از طبیعت فرهنگ

کتابچـه، نقشـه و...)،    بروشور، هاي گردشگري شهر یاسوج ( توزیع اقالم تبلیغی از جاذبه
هاي گردشگري در محورهاي اصلی، شـرکت    تهیه و نصب بیلبوردهاي تبلیغاتی از جاذبه

مدت براي راهنمایـان تـور و    هاي آموزشی کوتاه هاي داخلی، برگزاري دوره در نمایشگاه
 ي اقالم آموزشی منافع گردشگري براي عموم. تهیه

اسـاس اسـتعدادها و    اي مشخص بـر ه اجراي تورها و گشت هاي مردمی: . گشت3
ي هـا  کانالیکی از  عنوان بههاي شهر یاسوج هماهنگی با دفاتر خدمات مسافرتی،  توانایی

هـاي   در توزیع سفر و انجام آن، نیازمنـد اسـت. همکـاري سـازمان     شده شناختهمعتبر و 
آمـوزي، جلـب همکـاري     هاي گروهی سازمانی و دانـش  مورد هدف براي اجراي گشت

گرفتن تخفیف بـراي تسـهیالت و    نظر  خدمات مسافرتی و برگزارکنندگان تور و دردفاتر 
آینـد. از انـواع    هاي گروهی بـه شـمار مـی    خدمات و بازدیدها، از الزامات اجراي گشت

آمـوزي و    هاي گروهی دانـش  ي و اجراي گشتزیر برنامهتوان به  ي گروهی میها گشت
شـگري شـهر یاسـوج، برگـزاري تورهـاي      صورت سالیانه بـا مقاصـد گرد   دانشجویی به
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ي خـانوادگی اشـاره کـرد.     روزه هاي گروهی روستایی و تورهاي یک کوهنوردي، گشت
هـاي معتبـر جهـانی در بخـش      بـه سـایت   داخلی گردشگري و هاي گاه لینک کردن وب

کـردن   روز ها و بـه  ها به این سایت براي افزایش دسترسی خارجی ،توریسم و گردشگري
اتخاذ تدابیري در تمام مراحل اکوتوریسم از آغـاز تـا    ها. ود در این سایتاطالعات موج

 وارد شود. ستیز طیمحپایان سفرها که کمترین آسیب به 
 

 کتابنامه
 الف. فارسی

ــه و    اداره ــتان کهگیلوی ــی اس ــل هواشناس ــدیبوي ک -http://www.kb .)1393( راحم

weather.ir. 

ي محیطـی بـراي توسـعه زمـین، راهنمـایی      زیر برنامه). 1381بییر، آر؛ هیگیینز، کاترین (
ریزي و طراحی محلی پایـدار، ترجمـه دکتـر حسـین بحرینـی و دکتـر        براي برنامه

 کیوان کریمی، انتشارات تهران، تهران.

 نـاطق م اکوتوریسـم  هـاي  پتانسـیل  بررسـی « .)1389(ابتهال زنـدي.   منوچهر و جهانیان،
 ».SWOT تحلیــل الگــوي از اســتفاده بــا یــزد، اســتان اطــراف بیابــانی و کــویري
 .74-61، ص 74، شماره انسانی جغرافیاي هاي پژوهش

ي کالبدي فضـایی   تأثیرات گردشگري تجاري بر توسعه). «1388حاجی نژاد و دیگران. (
، 70مارهانسانی، شـ  جغرافیاي هاي پژوهش». مناطق شهري مطالعه موردي: شهر بانه

 .91 -109صص 

 ي توسـعه  هـاي  فرصت و ها چالش« .)1388( ضرابی. و اصغر حمیدرضا نسب، رخشانی
 .2، شماره جغرافیایی فضاي مجله ،»ایران در اکوتوریسم

 .http://www.ichto.ir)، 1391( يگردشگر و یدست عیصنا سازمان میراث فرهنگی

 ./http://www.irimo.ir/far .)1391( کشورسازمان هواشناسی 
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ي آبگـرم سـردابه در    هاي گردشـگري منطقـه   ). شناخت پتانسیل1389سبحانی، بهروز. (
اي، سـال   منطقـه  و شهري هاي پژوهش و . مطالعاتSWOTاستان اردبیل با روش 

 .113 -128اول، شماره چهارم، صص 

هـا، دفتـر مطالعـات     ). گردشگري در ایران، عملکردهـا و چـالش  1382سینایی، وحید. (
 هاي مجلس شوراي اسالمی. هنگی مرکز پژوهشفر

). اکوتوریسم در ایران چیـزي در حـد صـفر. نشـریه جهـان      1383، اسرافیل. (زاده عیشف
 .15صنعت، شماره 

همپیونـد و   رویکـردي  جهـانگردي  توسعه ریزي ). برنامه1389ضرغام بروجنی، حمید. (
 پایدار. انتشارات مهکامه.

ي گردشـگري و رشـد    ي توسـعه  ). بررسـی رابطـه  1386کمیـل و دیگـران. (   طیبی، سید
 ویـژه ( یاجتمـاع  و انسـانی  علوم ي پژوهشنامه). 1383 -1338اقتصادي در ایران (

 .26اقتصاد)، شماره 

 اسـتان  اي منطقـه  ي توسـعه  در آن نقـش  و اکوتوریسـم  تحلیل .)1384(رفیق.  پناه، کریم
در  یشناسـ  میاقلـ ی، گرایش کارشناسی ارشد جغرافیایی طبیع ي نامه انیپا .تانکردس
 محیطی، دانشگاه تربیت مدرس تهران. يزیر برنامه

 سـاحلی  منـاطق  در اکوتوریسـم  بـراي  مناسب هاي پهنه یابی مکان .)1383(آزاد  کریمی،
 .GIS از اسـتفاده  بـا  گـیالن  اسـتان  در اشـرفیه  ي آسـتانه  تـا  رودسر هاي شهرستان

مدرس تهران، دانشکده منابع طبیعی و  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت ي نامه پایان
 .ستیز طیمحعلوم دریایی گروه 

تواند پیشرو پروژه شـهر سـبز در خاورمیانـه باشـد؟/      ). آیا ایران می1391الوي، مریم. (
شــهر ســبز، طراحــی بــراي تلفیــق توســعه اقتصــادي و اســتانداردهاي دوســتدار  

 ، روزنامه دنیاي اقتصاد.ستیز طیمح

هـاي   سـنجی توانمنـدي   امکان). «1387آبادي. ( فی و علی زنگیچشمه، مصط محمدي ده
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شناسی،  محیط ي مجله». SWOTمحال و بختیاري به روش  اکوتوریسم استان چهار
 ، پاییز.47، شماره 34 سال

 .1390مرکز آمار ایران، سرشماري نفوس و مسکن سال 

 ي توسـعه  در یسماکوتور نقش .)1389( سعیدي. ابو سید احمد، رحیم و سید سید مشیري،
 جغرافیـایی  فصـلنامه (خراسان رضوي).  شاندیز موردي مطالعه روستایی؛ و پایدار

 .17-1، ص 28، سال هفتم، شماره سرزمین

 ). طرح تفضیلی شهر یاسوج.1385مهندسین مشاور آمود. (
 ب. انگلیسی
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