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 چکيده

عنوان یکی از نمادهای طبیعی کشور از گذشته مورد توجه گردشگران بوده است و یکی از مقاصد اهم های زاگرس بهجنگل

های شدید شده است، بنابراین ها دچار تغییرات و تخریباکثر مناطق در این جنگل آید. اخیراًحساب میگردشگری به

مین های آمایش سرزهای توسعه انسانی در این مناطق باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اجرای برنامهگیری در مورد برنامهتصمیم

ه های توسعین اکوسیستم ارزشمند، همگام با برنامههای حفظ اتواند یکی از راهدر بررسی توان اکولوژیك این مناطق، می

های ای از جاذبهپایدار برای بهبود معیشت افراد جامعه باشد. احداث سد گاران در مناطق جنگلی مریوان باعث شده مجموعه

هش از روش ارزیابی توان گردشگری منطقه مورد پژو گردشگری طبیعی و انسانی در کنار هم قرار گیرد. در این مطالعه جهت

مناطق مستعد  یبندجهت پهنه و نشانه یهنما ،یهگروه نما 99ترکیب خطی وزنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. 

اصل ی حهابا وزنیط سامانه اطالعات جغرافیایی در مح یهپس از ته یازمورد ن یاطالعات هاییهالی استفاده شد. گردشگر یبرا

مطالعه  ینا یجشد. نتا یهطبقه ته 5منطقه مورد مطالعه در  یکینقشه توان اکولوژ یتشدند و در نها یبکتر از نتایج کارشناسی

 افزایشتواند موجب یسد گاران م یریآبگ به این معنا کهاست  یكتوان طبقه  یدرصد از سطح منطقه دارا 55/6نشان داد 

 هایهایی مانند مراکز خدماتی و جادهافزایش زیرساختی شود، البته باید توجه داشت توان منطقه جهت توسعه گردشگر

 شود.دسترسی شرط الزم برای توسعه گردشگری منطقه محسوب می

 .یند تحلیل سلسله مراتبیافر ،سیستم اطالعات جغرافیاییتفرجی، توان : يديکل کلمات
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 مقدمه

و  رییبه تغ یازن رونق صنعت گردشگری در هر منطقه با

 هاییتفعال یرو سا ییاقامت، جابجا یامکانات برا یجادا

ریزی صحیح برای گردشگران همراه است. برنامه مربوطه

گردشگری در اثرات مثبت  حداکثر یابی بهبرای دست

و  خواهد شد یساتسأامکانات و ت یشباعث افزا درازمدت

توسعه را در پی خواهد داشت. پایداری این توسعه در گرو 

مناسب در  یهاحلراهها و اتخاذ شناخت محدودیت

مناطق منتخب جهت توسعه گردشگری خواهد بود 

(Hasanpoor et al., 2010.) بر گردشگری پایدار 

جام انس ، لذا تقویتفرهنگی داللت داردـ اجتماعی داریپای

محلی برای افزایش کیفیت  ساکنان نفسعزتو  اجتماعی

ه ب زندگی آنان در کنار رونق گردشگری، تنها با عنایت

محقق  فرهنگ جامعهو  اجتماعی هایهویت و سرمایه

 (.Choi, 2003)شود می

، ااندازهچشماز  یعیوس یفبه لحاظ داشتن ط کشور ایران

 های برترکشور د جزءمتعد هاییتو جذاب الیم متنوعاق

 Beik) شودمحسوب می یگردشگریا در زمینه دن

Mohammadi, 2009.) های متعدد، در بین جاذبه

های اندازهای بدیع و گونهبا چشم زاگرس یهاجنگل

 ینفردترمنحصربهمتعدد گیاهی و جانوری یکی از 

از طرفی، فشارهای  .آیدمی به شمارهای ایران اکوسیستم

اخیر بر این اکوسیستم حساس و قرارگیری آن در سیر 

خصوص ای بهقهقرا باعث شده هر نوع فعالیت توسعه

گسترش گردشگری در چنین مناطقی مستلزم توجه 

ای عمیق به رویکردهای آمایشی در سطوح ملی و منطقه

ه عنوان یکی از ابعاد توسعباشد. از طرف دیگر گردشگری به

های آمایشی مورد توجه بوده یی، همواره در بررسیفضا

 باآمایش سرزمین در زمینه گردشگری هر منطقه است. 

گیرد و از این سنجی توسعه گردشگری صورت میامکان

 شودهای توسعه گردشگری باز شناخته میطریق قابلیت

(Veisi & Nazoktabar, 2010). توان  یطورکلبه

 یراب یزیراز برنامه یشپ اطق جنگلی بایدمن یكاکولوژ

 یشاز مرحله دوم آما یبخش عنوانبهو  آناستفاده از 

 Makhdoom) ین، مورد ارزیابی قرار گیردسرزم

Farkhondeh, 2002.)  توان محدودیت توجه به

اعث ب استفاده بشر یبرا یعیطب یستز یطمحیکی اکولوژ

هسته مطالعات  عنوانبه یکیتوان اکولوژ یابیارز شده

موجود، بستر  یهااز بحران گیرییشبا پ محیطیزیست

. آوردفراهم  محیطیزیست یزیربرنامه یبرا یمناسب

ست ا اییچیدهپ یندفرآ راضی،ا ییتناسب و توانا یابیارز

 که انجام آن به مالحظات همزمان چند عامل

 ,Karamدارد ) یازن ـ اجتماعییا اقتصادی  محیطیزیست

2005.) 

 ییابارز یجهنت ی،جنگل یهادر عرصه یتفرج یزیربرنامه

است  یاو منطقه یمحل هاییلو پتانس یطیتوان مح

(Laurance et al., 2005; Danekar & Mahmoudi, 

2006; Ahmadi Sani et al., 2011) در مناطقی مانند .

های زاگرس که شیوه ارتزاق جوامع بومی باعث جنگل

ده است با محیط زیست طبیعی ش هاآنتعامل زیاد 

(Ghazanfari et al., 2004 بررسی میزان پذیرش ،)

ای ناشی از ورود نطقهو م یاقتصاد ی،اجتماعتغییرات 

گردشگران از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع 

سطح  یارتقاپذیرش و توجیه صحیح جوامع بومی، 

 یو فرهنگ ی(، اجتماعJalani, 2012) یاقتصاد

(Mahdavi Hajilooi et al., 2009 ) را در پی خواهد

  .داشت

 ینتعی عبارت است از یستز یطمح یتوان اکولوژ یابیارز

 یزیر. برنامهینسرزم یعینوع کاربرد طب یاقدرت بالقوه و 

 هاییتو فعال ینانسان، سرزم یم رابطهشامل تنظ یطیمح

 از پایدار در خور و یبرداربهره منظوربه ینانسان در زم

 یتدر جهت بهبود وضع ییو فضا یامکانات انسان یعجم

زمان است  طول اجتماع در یو معنو یماد

(Makhdoom Farkhondeh, 2001 ارزیابی توان .)

های تعیین کاربری بهینه اراضی اکولوژیك یکی از روش

 یطیمحزیستهای است که در آن ابتدا به تهیه نقشه یگان

 شودهای مختلف پرداخته میبا تلفیق اطالعات نقشه الیه

  زیابیها ارسپس با روش تحلیلی مناسب، توان انواع کاربری

366 



 (وانیـ مراطراف سد گاران یها: جنگلی)مطالعه مورد عتیطب یمناطق جهت توسعه گردشگر یبندپهنه

 

 (.Javadian Koutenaee et al., 2014شود )می

د معیارهای مختلفی مور ارزیابی توان اکولوژیکیدر فرآیند 

 هایی که قادرگیرد، بنابراین کاربرد روشمیمالحظه قرار 

وش مین معیارهای مورد نظر باشند، ضروری است. رأبه ت

ترین شده یکی از معمول 9ترکیب خطی وزن دهی

ارزیابی توان اکولوژیکی است. های مورد استفاده برای روش

یك روش تحلیلی است، این روش زمانی  WLCروش 

گیری چند معیاره شود که با تصمیماستفاده می

(2MADM ) سروکار داریم و یا هر زمانی که باید بیش از

د. اساس کار روش به این صورت یك معیار مد نظر قرار گیر

گیری، وزنی است که برای هر معیار مورد توجه در تصمیم

یابد. نتیجه نهایی بر اساس اهمیت آن معیار اختصاص می

ای با ارزیابی با این روش الیه مکانی چند شاخصه

امتیازهای نهایی است، هر چه این امتیازها بیشتر باشند، 

د نظر بیشتر است تناسب اراضی برای کاربری مور

(Drobne & Lisec, 2009 روش .)WLC تواند با می

این سیستم اجرا  های همپوشانیو قابلیت GISاستفاده از 

امکان تولید یك نقشه  GISشود. فنون همپوشانی در 

 سازد، برای این منظورترکیبی )نقشه برونداد( را فراهم می

با هم  های درونداد(های نقشه معیار )یعنی نقشهالیه

شوند. استفاده از این روش در هر دو ترکیب و تلفیق می

عملی است  GISنوع قالب رستری و برداری 

(Burrough, 1990.)  

 بر یطیمح هاییلپتانس پس از بررسیمطالعه  یندر ا

منطقه چناره  یهاجنگل یکیتوان اکولوژ یابیاساس ارز

 مناطق، GISدر محیط  WLCیوان با استفاده از روش مر

م مرد یدگاهد در نظر گرفتنبا  یگردشگر یبرا مستعد

 با تعیین توان اکولوژیکیمورد مطالعه قرار گرفت تا  یمحل

ار یداپ یزیربرنامه یو بستر الزم برا ینهزم یتدر نهامنطقه 

 شود. یابه جنگل مه یتفرج متک
 

                                                 
1- Weighted Linear Combination 

 هامواد و روش

 های منطقهمنطقه مورد مطالعه در این پژوهش، جنگل

کیلومتری شمالی  22ه )اطراف سد گاران( واقع در چنار

شهرستان مریوان استان کردستان متشکل از سه سامان 

 یبا سطحمنطقه این عرفی چناره، ویله و دوویسه است. 

 32" تا 56° 95´ 22" هکتار در محدوده 38/5315معادل 

 31´ 55" تا 35° 35´ 95" طول جغرافیایی و  °56 22´

 9362عرض جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع منطقه از   °35

(. میانگین بارندگی 9متری متغیر است )شکل  9132تا 

درجه  -5/25متر، حداقل مطلق دما میلی 2/116سالیانه 

گراد و درجه سانتی 59گراد، حداکثر مطلق دما سانتی

  است. گراددرجه سانتی 2/92متوسط دما 

 

 روش تحقيق

، در محیط سامانه AHP و WLCروش این مطالعه با 

 .و به شرح زیر انجام شد (GIS) اطالعات جغرافیایی

 هایهنما یرزها و بندی نمایهشناسایی، گزینش و گروه

گردی، های طبیعتهای مناسب برای گزینش مکاننمایه

 یبه شیوه مرور اسنادی از مراجع گوناگون شامل سند مل

، Dane-kar & Mahmoudi (2006)گردی طبیعت

Makhdom (2002) ،Brown (2002) ،Mahdavi  و

( متناسب با شرایط 2293) Salehi( و 2292همکاران )

ـ اجتماعی و گردشگری منطقه مورد  اکولوژیکی، اقتصادی

 .مطالعه استخراج شد

 

 مطالعات پایه

مایه هر نهای مناسب، به بررسی شرایط پس از تعیین نمایه

در منطقه با روش مقتضی پرداخته شد. در کل سه گروه 

نمایه اصلی شامل گروه نمایه محیطی، گروه نمایه 

 اجتماعی و گروه نمایه گردشگری انتخاب شدند.-اقتصادی

-2  Multi-Attribute Decision Making 
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در بررسی گروه نمایه شرایط محیطی، برای تهیه نقشه 

های متشکل آن در این و پارامترهای شکل زمین واحد

سازمان  9:25222پژوهش، از نقشه توپوگرافی 

استفاده شد. این گروه نمایه شامل سه نمایه  یبردارنقشه

اصلی دسترسی به منابع آب، تاج پوشش و شکل زمین 

باشد که نقشه شیب، جهت و ارتفاع( می یهانشانه)شامل 

اجتماعی -اقتصادیتهیه شد. گروه نمایه  هاآنهر کدام از 

نیز شامل چهار نمایه زیرساخت، کاربری اراضی، مالکیت و 

های تفرجی، های فاصله از جاذبهدسترسی )شامل نشانه

کیفیت جاده، فاصله از جاده و فاصله از مناطق مسکونی( 

ها از مطالعات پایه منطقه به است. برای تهیه این نقشه

ی نقشه همراه مشاهدات و پیمایش صحرایی و بررس

توپوگرافی محدوده مورد مطالعه استفاده شد. گروه نمایه 

-)شامل نشانه اندازچشمگردشگری شامل دو نمایه اصلی 

های گردشگری های پهنه دید و مسافت دید( و جاذبه

شود. این و طبیعی( می ساختانسانهای )شامل نشانه

گل جنهای رقومی در دسترس و با استفاده از نقشه هانقشه

 ها تهیه شد.گردشی و تعیین هر کدام از محدوده

 

 هانمایه یوزن دهبندی و روش اولویت

بندی اطالعات هر الیه در این مطالعه با روش مرور طبقه

اسنادی از مراجع گوناگون صورت پذیرفت، برای مثال در 

بندی اطالعات الیه درصد تاج پوشش جنگلی از طبقه

ها و مراتع کشور )طبقات جنگلبندی مرسوم سازمان طبقه

تا  25و  25تا  52، 52تا  25، 25تا  92، 92تا  5، 5تا  2

بندی اطالعات هر درصد( استفاده شد. پس از طبقه 922

ها، هبندی نقشها و طبقهها و نشانهنمایهبندی الیه، اولویت

با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفت، 

ها با هدف لیل درجه و درصد اهمیت نمایهپس از این تح

ی بنداولویت منظوربهشود. مشخص می هاآنبندی اولویت

ها، پرسشنامه نظرسنجی با توجه به نظر ها و نشانهنمایه

تخصصی تیم راهنما بر اساس مقایسات زوجی تهیه و 

تنظیم شد و در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار 

یان افراد مسلط به امور گرفت. این متخصصان از م

گردشگری طبیعت شامل متخصصان سازمان گردشگری و 

های کردستان، لرستان، تبریز، میراث فرهنگی استان

چهارمحال بختیاری، کرمانشاه و همدان با سابقه فعالیت 

368 



 (وانیـ مراطراف سد گاران یها: جنگلی)مطالعه مورد عتیطب یمناطق جهت توسعه گردشگر یبندپهنه

 

در  شدهیینتعهای سال، انتخاب شدند. ارزش 5بیش از 

 وارد شد. Expert Choice افزارنرم

 

 ها دسازی نقشهاستاندار

های مختلف نیازمند وجود تناسب در ترکیب الیه

ها است. در این تحقیق از روش تبدیل مقیاس مقیاس

ها خطی مبتنی بر نمره حداکثر برای استانداردسازی الیه

( نحوه استانداردسازی مقیاس 9استفاده شده است. رابطه )

 دهد:را در این روش نشان می

 

(9)    𝑋𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑗
𝑚𝑎𝑥 

 نمره استانداردشده در رابطه با گزینه i ام و صفت

 نمره خام

 نمره حداکثر برای صفت j ام 

 

یرد؛ گقرار می 9تا  2در دامنه  استانداردشدهارزش نمرات 

 ر باشد حاکی ازتا به یك نزدیكههرچه این ارزش

 لمطلوبیت بیشتر خواهد بود. مزیت این روش در تبدی

ای خام است، بدین معنا که نظم نسبی اهمیت و هداده

به همان صورت باقی خواهد  استانداردشدهبزرگی نمرات 

 (.Małachowski, 2006ماند )

 

 هانشانه ها وروش تلفیق نمایه

یا  WLCاز روش  استانداردشدههای برای تلفیق نقشه

استفاده شد. این روش بر پایه  داروزنترکیب خطی 

وزنی استوار است و مقدار نهایی از ضرب ارزش  میانگین

( 2مقیاس شده هر شناساگر در وزن آن مطابق رابطه )بی

 .(Małachowski, 2006آید )دست میبه

(2)    𝑆 = ∑𝑊𝑖𝑋𝑖

  

 میزان مطلوبیت

 وزن هر شناساگر

 ارزش استانداردشده هر شناساگر

 

 بندی مناطق از نظر گردشگریپهنه

های اطالعاتی بر اساس درجه رحله آخر کلیه الیهدر م

ای هپرسشنام لیوتحلهیتجزشان که حاصل از نتایج اهمیت

ها با سامانه دهی شدند و پس از تلفیق الیهبود، وزن

بندی مناطق جهت اطالعات جغرافیایی، نقشه نهایی پهنه

 توسعه گردشگری طبیعت تهیه شد.

 

 

 

 

 

ijX
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jx

S
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ix
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 نتایج حاصل از بررسی گروه نمایه محیطی

 طبقات شیب منطقه

طبقه تقسیم شد. از لحاظ  5الیه شیب در این مطالعه به 

هکتار(  56/521صد )در 2-5بندی، مناطق با شیب اولویت

نسبت به سایر طبقات دارای اهمیت باالتری هستند و پس 

 2/9952) 95-32هکتار(،  82/529) 5-95از آن طبقات 

هکتار( و در نهایت بیشتر از  32/9521) 62-32هکتار(، 

دارای اهمیت نزولی  بیبه ترتهکتار(  23/862درصد ) 62

 هستند. 

 

 های جغرافیایی منطقه طبقات جهت

ر این مطالعه طبقات جهت به چهار طبقه اصلی و یك د

بندی شد. از لحاظ طبقه بدون جهت )مسطح( تقسیم

هکتار(، دارای  33/951ندی طبقه بدون جهت )باولویت

 26/9922بیشترین اولویت و پس از آن طبقات شرقی )

 321/623هکتار(، غربی ) 58/9858هکتار(، شمالی )

رتیب دارای اهمیت تار( بههکت 626/628هکتار( و جنوبی )

 نزولی هستند.

 

 طبقات ارتفاعی منطقه

-9522طبقه تهیه شد. طبقه ارتفاعی  5ارتفاع منطقه در 

هکتار( دارای  92/9512متری از سطح دریا ) 9382

 9522-9662بیشترین اولویت است و پس از آن طبقات 

هکتار(،  55/121) 9662-9822هکتار(،  3/9218)

 16/995) 9152-2282و  هکتار( 55/558)9152-9822

 رتیب دارای اهمیت نزولی هستند.تهکتار( به
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 طبقات تاج پوشش در منطقه مورد مطالعه -2شکل 
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 نطقههاي موضعيت فاصله از جاده -4جدول         

   
 

    

    

    

   

    

 

 نقشه فاصله از جاده منطقه -4 شکل                                                                                          
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Arc map
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  و  بحث

Mahmoudi

Salehi

Mahmoudi

Salehi
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ر یك فاکتو عنوانبههای اصلی، منابع آبی در بین نمایه

محدودکننده، عاملی کلیدی در ارزیابی توان اکولوژیك 

قع نیاز شود. در واتفرج در این منطقه محسوب می

برای مصارف  روزشبانهلیتر آب در  52-922گردشگران به 

(، Esmail Poor & Tekye Khah, 2013مختلف )

ها کند. عالوه بر این ورزشاهمیت این معیار را توجیه می

و تفریحات وابسته به آب مانند ماهیگیری، قایقرانی و شنا 

 Karimکند. نیز جاذبه زیادی برای گردشگران فراهم می

Panah (2229در مطالعه خود نشان داد که بیش ) ترین

متری از منابع آبی  622درصد نقاط گردشگری در فاصله 

قرار دارد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. در واقع 

پس از این فاصله منابع آبی از دسترس گردشگران خارج 

خواهند شد و با توجه به اینکه عموماً تمایل چندانی برای 

ندرت و برای مل ذخایر آب وجود ندارد، گردشگران بهح

گردشی از این روی یا جنگلمانند پیاده مدتکوتاهتفرج 

 محدوده خارج خواهند شد.

دهد امکان دسترسی، میبررسی سایر معیارها نیز نشان 

ترین انداز بیشپوشش و چشمشیب، جهت، درصد تاج

که در مطالعات تأثیر را بر فرآیند ارزیابی توان دارند 

Mahmoudi (2222 و )Mahmoudi  وDanekar 

( مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع گردشگری 2226)

همراه با خانواده که همراه با کودکان و سالمندان انجام 

پذیرد، مستلزم وجود حداقل شرایط ویژه در منطقه می

است و عوامل مورد اشاره مطلوبیت گردشگری بیشتری را 

آورند. در هماهنگی با این پژوهش در مطالعات م میفراه

 ;Salavati, 2012; Salehi, 2013انجام گرفته )

Pirmohammadi et al., 2010 ) نیز، نزدیکی به جاده

تری از نظر متر( شرایط مناسب 322آسفالته )حدود 

متر ایجاد  322های بیشتر از دسترسی نسبت به فاصله

یی که در نزدیکی مسیرهای هانموده است. در کل گستره

اند، دارای مطلوبیت بیشتری نسبت به مواصالتی واقع شده

 سایر اوزان تفرجی هستند.

های تفرجی منطقه وجود ارزش ینتربزرگیکی از 

های زاگرس است، در واقع حفظ ارزش تفرجی جنگل

جنگل با جلوگیری از تخریب و کاهش تاج پوشش، ضامنی 

قه است. سایر مطالعات بررسی برای توسعه گردشگری منط

های زاگرس مانند توان اکولوژیك گردشگری در جنگل

Mahmoudi (2222 و )Salehi (2293 نیز منطبق با )

ترین درصد مناطق نتایج تحقیق حاضر هستند و بیش

درصد گزارش  25- 52تفرجی را در طبقه تاج پوشش 

اند. این همسانی به علت ماهیت تنك و مشابه نموده

 های زاگرس است.گلجن

شیب اهمیت بسیار زیادی نسبت به ارتفاع و جهت در امر 

توسعه گردشگری دارد، علت این اهمیت در قابلیت اثر 

ترین فاکتور بر فعالیت عنوان ملموسمستقیم شیب به

العبور هستند و های زیاد صعبگردشگران است. شیب

اتوان، د نبرای استقرار کمپ، جابجایی وسایل و فعالیت افرا

کودکان و سالخوردگان مناسب نیستند؛ لذا مناطقی با 

درصد قابلیت زیادی برای توسعه  95شیب کمتر از 

 Karamiمشابه در مطالعات  طوربهگردشگری دارند. 

(2292 ،)Mahmoudi (2222 و )Rashidi  و همکاران

( نیز مطلوبیت هر منطقه برای توسعه فیزیکی در 2292)

درصد تأمین شده است. اثر عامل  95از طبقات شیب کمتر 

 قیمیرمستغ طوربهتر برای افراد و ناملموس صورتبهارتفاع 

در میزان و نوع بارش، دما، تبخیر و تعرق، شدت تابش 

منطقه، نوع پوشش و  یوهواآب یطورکلبهخورشید و 

(. با توجه به Salehi, 2013است ) درکقابلتراکم 

این تحقیق و با توجه به  در شدهانجامبندی اولویت

و  Pirmohammadi( و 2222) Mahmoudiمطالعات 

تری ( طبقات ارتفاعی پایین اولویت بیش2292همکاران )

 دارند. 

های طبیعی برای توسعه فیزیکی مطلوب در گردشگاه

های شرقی و شمالی و برای های تابستانه با جهتتفرج

 های جنوبی و غربی استتفرج زمستانه، جهت

(Mahmoudi, 2007 با توجه به .)در مناطق  ینکها

گیرد، زاگرس تفرج عمدتاً در بهار و تابستان صورت می

منطقه با برخورداری از جهات مناسب )جهات شمالی و 

درصد از کل 61/26درصد و  26/52شرقی به ترتیب با 
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Abstract 

Area zoning for ecotourism development (Case study: forest around the Garan dam- Mariwan) Zagros 

forests has taken into consideration as one of natural symbols in Iran since years ago and are one  of 

the most important tourism sites. Currently, the most of these forests has been modified and disturbed, 

so a special attention should be done to make a good decision to develop humanity plans. Land use 

planning programs in the ecological potential assessment of these areas can be one of way to preserve 

these valuable ecosystems, in line with sustainable development programs to improve the livelihood 

of the community. Building of Garan dam in Mariwan forest placed a series of natural and human 

tourist attractions together. In this study, to assess the tourism potential, the weighted linear 

combination and AHP were used as main methods. Potential tourism zoning has made using 11 

criteria, sub-criteria and sign were. Required layers were combined in the GIS with the expert weights 

and the ecological potential map of the study area was produced in 5 classes. The results of this study 

showed that 6.54% of the study area placed in first class of ecotourism capability and dam 

impounding can upgrade the ecotourism potential, but increasing infrastructure such as service 

centers and access roads are the main conditions to develop ecotourism in this region.  

Keywords: Ecotourism capability, geographic information system (GIS), analytic hierarchy process 

(AHP). 
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