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 سپيده اکبرفاضلی؛ کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،ایران
 کيومرث محمدي سمانی*؛ استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،ایران
 مهتاب پيرباوقار؛ استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،ایران
(تاریخ دریافت9313/2/91 :

تاریخ پذیرش)9313/8/22 :

چکيده
جنگلهای زاگرس به عنوان یکی از نمادهای طبیعی کشور از گذشته مورد توجه گردشگران بوده است و یکی از مقاصد اهم
گردشگری بهحساب میآید .اخیراً اکثر مناطق در این جنگلها دچار تغییرات و تخریبهای شدید شده است ،بنابراین
تصمیمگیری در مورد برنامههای توسعه انسانی در این مناطق باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .اجرای برنامههای آمایش سرزمین
در بررسی توان اکولوژیك این مناطق ،میتواند یکی از راههای حفظ این اکوسیستم ارزشمند ،همگام با برنامههای توسعه
پایدار برای بهبود معیشت افراد جامعه باشد .احداث سد گاران در مناطق جنگلی مریوان باعث شده مجموعهای از جاذبههای
گردشگری طبیعی و انسانی در کنار هم قرار گیرد .در این مطالعه جهت ارزیابی توان گردشگری منطقه مورد پژوهش از روش
ترکیب خطی وزنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد 99 .گروه نمایه ،نمایه و نشانه جهت پهنهبندی مناطق مستعد
برای گردشگری استفاده شد .الیههای اطالعاتی مورد نیاز پس از تهیه در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی با وزنهای حاصل
از نتایج کارشناسی ترکیب شدند و در نهایت نقشه توان اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه در  5طبقه تهیه شد .نتایج این مطالعه
نشان داد  6/55درصد از سطح منطقه دارای توان طبقه یك است به این معنا که آبگیری سد گاران میتواند موجب افزایش
توان منطقه جهت توسعه گردشگری شود ،البته باید توجه داشت افزایش زیرساختهایی مانند مراکز خدماتی و جادههای
دسترسی شرط الزم برای توسعه گردشگری منطقه محسوب میشود.
کلمات کليدي :توان تفرجی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی.

* نویسنده مسئول

E-mail: forester28@yahoo.com
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مقدمه

سرزمین ،مورد ارزیابی قرار گیرد ( Makhdoom

رونق صنعت گردشگری در هر منطقه با نیاز به تغییر و
ایجاد امکانات برای اقامت ،جابجایی و سایر فعالیتهای
مربوطه برای گردشگران همراه است .برنامهریزی صحیح
برای دستیابی به حداکثر اثرات مثبت گردشگری در
درازمدت باعث افزایش امکانات و تأسیسات خواهد شد و
توسعه را در پی خواهد داشت .پایداری این توسعه در گرو
شناخت محدودیتها و اتخاذ راهحلهای مناسب در
مناطق منتخب جهت توسعه گردشگری خواهد بود
( .)Hasanpoor et al., 2010گردشگری پایدار بر
پایداری اجتماعیـ فرهنگی داللت دارد ،لذا تقویت انسجام
اجتماعی و عزتنفس ساکنان محلی برای افزایش کیفیت
زندگی آنان در کنار رونق گردشگری ،تنها با عنایت به
هویت و سرمایههای اجتماعی و فرهنگ جامعه محقق
میشود (.)Choi, 2003
کشور ایران به لحاظ داشتن طیف وسیعی از چشماندازها،
اقالیم متنوع و جذابیتهای متعدد جزء کشورهای برتر
دنیا در زمینه گردشگری محسوب میشود ( Beik
 .)Mohammadi, 2009در بین جاذبههای متعدد،
جنگلهای زاگرس با چشماندازهای بدیع و گونههای
متعدد گیاهی و جانوری یکی از منحصربهفردترین
اکوسیستمهای ایران به شمار میآید .از طرفی ،فشارهای
اخیر بر این اکوسیستم حساس و قرارگیری آن در سیر
قهقرا باعث شده هر نوع فعالیت توسعهای بهخصوص
گسترش گردشگری در چنین مناطقی مستلزم توجه
عمیق به رویکردهای آمایشی در سطوح ملی و منطقهای
باشد .از طرف دیگر گردشگری بهعنوان یکی از ابعاد توسعه
فضایی ،همواره در بررسیهای آمایشی مورد توجه بوده
است .آمایش سرزمین در زمینه گردشگری هر منطقه با
امکانسنجی توسعه گردشگری صورت میگیرد و از این
طریق قابلیتهای توسعه گردشگری باز شناخته میشود
( .)Veisi & Nazoktabar, 2010بهطورکلی توان
اکولوژیك مناطق جنگلی باید پیش از برنامهریزی برای
استفاده از آن و بهعنوان بخشی از مرحله دوم آمایش

 .)Farkhondeh, 2002توجه به محدودیت توان
اکولوژیکی محیط زیست طبیعی برای استفاده بشر باعث
شده ارزیابی توان اکولوژیکی بهعنوان هسته مطالعات
زیستمحیطی با پیشگیری از بحرانهای موجود ،بستر
مناسبی برای برنامهریزی زیستمحیطی فراهم آورد.
ارزیابی تناسب و توانایی اراضی ،فرآیند پیچیدهای است
که انجام آن به مالحظات همزمان چند عامل
زیستمحیطی یا اقتصادی ـ اجتماعی نیاز دارد ( Karam,
.)2005
برنامهریزی تفرجی در عرصههای جنگلی ،نتیجه ارزیابی
توان محیطی و پتانسیلهای محلی و منطقهای است
( Laurance et al., 2005; Danekar & Mahmoudi,
 .)2006; Ahmadi Sani et al., 2011در مناطقی مانند
جنگلهای زاگرس که شیوه ارتزاق جوامع بومی باعث
تعامل زیاد آنها با محیط زیست طبیعی شده است
( ،)Ghazanfari et al., 2004بررسی میزان پذیرش
تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و منطقهای ناشی از ورود
گردشگران از اهمیت زیادی برخوردار است .در واقع
پذیرش و توجیه صحیح جوامع بومی ،ارتقای سطح
اقتصادی ( ،)Jalani, 2012اجتماعی و فرهنگی
( )Mahdavi Hajilooi et al., 2009را در پی خواهد
داشت.
ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست عبارت است از تعیین
قدرت بالقوه و یا نوع کاربرد طبیعی سرزمین .برنامهریزی
محیطی شامل تنظیم رابطه انسان ،سرزمین و فعالیتهای
انسان در زمین بهمنظور بهرهبرداری در خور و پایدار از
جمیع امکانات انسانی و فضایی در جهت بهبود وضعیت
مادی و معنوی اجتماع در طول زمان است
( .)Makhdoom Farkhondeh, 2001ارزیابی توان
اکولوژیك یکی از روشهای تعیین کاربری بهینه اراضی
است که در آن ابتدا به تهیه نقشه یگانهای زیستمحیطی
با تلفیق اطالعات نقشه الیههای مختلف پرداخته میشود
سپس با روش تحلیلی مناسب ،توان انواع کاربریها ارزیابی
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میشود (.)Javadian Koutenaee et al., 2014
در فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی معیارهای مختلفی مورد
مالحظه قرار میگیرد ،بنابراین کاربرد روشهایی که قادر
به تأمین معیارهای مورد نظر باشند ،ضروری است .روش
ترکیب خطی وزن دهی 9شده یکی از معمولترین
روشهای مورد استفاده برای ارزیابی توان اکولوژیکی است.
روش  WLCیك روش تحلیلی است ،این روش زمانی
استفاده میشود که با تصمیمگیری چند معیاره
( )MADM2سروکار داریم و یا هر زمانی که باید بیش از
یك معیار مد نظر قرار گیرد .اساس کار روش به این صورت
است که برای هر معیار مورد توجه در تصمیمگیری ،وزنی
بر اساس اهمیت آن معیار اختصاص مییابد .نتیجه نهایی
ارزیابی با این روش الیه مکانی چند شاخصهای با
امتیازهای نهایی است ،هر چه این امتیازها بیشتر باشند،
تناسب اراضی برای کاربری مورد نظر بیشتر است
( .)Drobne & Lisec, 2009روش  WLCمیتواند با
استفاده از  GISو قابلیتهای همپوشانی این سیستم اجرا
شود .فنون همپوشانی در  GISامکان تولید یك نقشه
ترکیبی (نقشه برونداد) را فراهم میسازد ،برای این منظور
الیههای نقشه معیار (یعنی نقشههای درونداد) با هم
ترکیب و تلفیق میشوند .استفاده از این روش در هر دو
نوع قالب رستری و برداری  GISعملی است
(.)Burrough, 1990
در این مطالعه پس از بررسی پتانسیلهای محیطی بر
اساس ارزیابی توان اکولوژیکی جنگلهای منطقه چناره
مریوان با استفاده از روش  WLCدر محیط  ،GISمناطق
مستعد برای گردشگری با در نظر گرفتن دیدگاه مردم
محلی مورد مطالعه قرار گرفت تا با تعیین توان اکولوژیکی
منطقه در نهایت زمینه و بستر الزم برای برنامهریزی پایدار
تفرج متکی به جنگل مهیا شود.

مطالعات پایه
پس از تعیین نمایههای مناسب ،به بررسی شرایط هر نمایه
در منطقه با روش مقتضی پرداخته شد .در کل سه گروه
نمایه اصلی شامل گروه نمایه محیطی ،گروه نمایه
اقتصادی-اجتماعی و گروه نمایه گردشگری انتخاب شدند.

1- Weighted Linear Combination

2- Multi-Attribute Decision Making

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،جنگلهای منطقه
چناره (اطراف سد گاران) واقع در  22کیلومتری شمالی
شهرستان مریوان استان کردستان متشکل از سه سامان
عرفی چناره ،ویله و دوویسه است .این منطقه با سطحی
معادل  5315/38هکتار در محدوده " 56° 95´ 22تا "32
´ 56° 22طول جغرافیایی و " 35° 35´ 95تا "31´ 55
 35°عرض جغرافیایی قرار دارد .ارتفاع منطقه از 9362
تا  9132متری متغیر است (شکل  .)9میانگین بارندگی
سالیانه  116/2میلیمتر ،حداقل مطلق دما  -25/5درجه
سانتیگراد ،حداکثر مطلق دما  59درجه سانتیگراد و
متوسط دما  92/2درجه سانتیگراد است.
روش تحقيق
این مطالعه با روش WLCو ، AHPدر محیط سامانه
اطالعات جغرافیایی ) (GISو به شرح زیر انجام شد.
شناسایی ،گزینش و گروهبندی نمایهها و زیر نمایهها
نمایههای مناسب برای گزینش مکانهای طبیعتگردی،
به شیوه مرور اسنادی از مراجع گوناگون شامل سند ملی
طبیعتگردی )،Dane-kar & Mahmoudi (2006
) Mahdavi ،Brown (2002) ،Makhdom (2002و
همکاران ( )2292و  )2293( Salehiمتناسب با شرایط
اکولوژیکی ،اقتصادی ـ اجتماعی و گردشگری منطقه مورد
مطالعه استخراج شد.
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در بررسی گروه نمایه شرایط محیطی ،برای تهیه نقشه
واحدهای شکل زمین و پارامترهای متشکل آن در این
پژوهش ،از نقشه توپوگرافی  9:25222سازمان
نقشهبرداری استفاده شد .این گروه نمایه شامل سه نمایه
اصلی دسترسی به منابع آب ،تاج پوشش و شکل زمین
(شامل نشانههای شیب ،جهت و ارتفاع) میباشد که نقشه
هر کدام از آنها تهیه شد .گروه نمایه اقتصادی-اجتماعی
نیز شامل چهار نمایه زیرساخت ،کاربری اراضی ،مالکیت و
دسترسی (شامل نشانههای فاصله از جاذبههای تفرجی،
کیفیت جاده ،فاصله از جاده و فاصله از مناطق مسکونی)
است .برای تهیه این نقشهها از مطالعات پایه منطقه به
همراه مشاهدات و پیمایش صحرایی و بررسی نقشه
توپوگرافی محدوده مورد مطالعه استفاده شد .گروه نمایه
گردشگری شامل دو نمایه اصلی چشمانداز (شامل نشانه-
های پهنه دید و مسافت دید) و جاذبههای گردشگری
(شامل نشانههای انسانساخت و طبیعی) میشود .این
نقشهها با استفاده از نقشههای رقومی در دسترس و جنگل
گردشی و تعیین هر کدام از محدودهها تهیه شد.
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روش اولویتبندی و وزن دهی نمایهها
طبقهبندی اطالعات هر الیه در این مطالعه با روش مرور
اسنادی از مراجع گوناگون صورت پذیرفت ،برای مثال در
طبقهبندی اطالعات الیه درصد تاج پوشش جنگلی از
طبقهبندی مرسوم سازمان جنگلها و مراتع کشور (طبقات
 2تا  5 ،5تا  92 ،92تا  25 ،25تا  52 ،52تا  25و  25تا
 922درصد) استفاده شد .پس از طبقهبندی اطالعات هر
الیه ،اولویتبندی نمایهها و نشانهها و طبقهبندی نقشهها،
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفت،
پس از این تحلیل درجه و درصد اهمیت نمایهها با هدف
اولویتبندی آنها مشخص میشود .بهمنظور اولویتبندی
نمایهها و نشانهها ،پرسشنامه نظرسنجی با توجه به نظر
تخصصی تیم راهنما بر اساس مقایسات زوجی تهیه و
تنظیم شد و در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار
گرفت .این متخصصان از میان افراد مسلط به امور
گردشگری طبیعت شامل متخصصان سازمان گردشگری و
میراث فرهنگی استانهای کردستان ،لرستان ،تبریز،
چهارمحال بختیاری ،کرمانشاه و همدان با سابقه فعالیت

پهنهبندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی :جنگلهای اطراف سد گارانـ مریوان)

بیش از  5سال ،انتخاب شدند .ارزشهای تعیینشده در
نرمافزار  Expert Choiceوارد شد.
استانداردسازی نقشهها
ترکیب الیههای مختلف نیازمند وجود تناسب در
مقیاسها است .در این تحقیق از روش تبدیل مقیاس
خطی مبتنی بر نمره حداکثر برای استانداردسازی الیهها
استفاده شده است .رابطه ( )9نحوه استانداردسازی مقیاس
را در این روش نشان میدهد:
()9

𝑗𝑖𝑋

𝑥𝑎𝑚 𝑋 = 𝑗𝑖𝑋
𝑗

نمره استانداردشده در رابطه با گزینه  iام و صفت X ij 

نمره خام x ij 

x max
نمره حداکثر برای صفت  jام 
j
ارزش نمرات استانداردشده در دامنه  2تا  9قرار میگیرد؛
هرچه این ارزشها به یك نزدیكتر باشد حاکی از
مطلوبیت بیشتر خواهد بود .مزیت این روش در تبدیل
دادههای خام است ،بدین معنا که نظم نسبی اهمیت و
بزرگی نمرات استانداردشده به همان صورت باقی خواهد
ماند (.)Małachowski, 2006
روش تلفیق نمایهها و نشانهها
برای تلفیق نقشههای استانداردشده از روش  WLCیا
ترکیب خطی وزندار استفاده شد .این روش بر پایه
میانگین وزنی استوار است و مقدار نهایی از ضرب ارزش
بیمقیاس شده هر شناساگر در وزن آن مطابق رابطه ()2
بهدست میآید (.)Małachowski, 2006

()2
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میزان مطلوبیت S 
وزن هر شناساگر Wi 
ارزش استانداردشده هر شناساگر xi 
پهنهبندی مناطق از نظر گردشگری
در مرحله آخر کلیه الیههای اطالعاتی بر اساس درجه
اهمیتشان که حاصل از نتایج تجزیهوتحلیل پرسشنامهای
بود ،وزندهی شدند و پس از تلفیق الیهها با سامانه
اطالعات جغرافیایی ،نقشه نهایی پهنهبندی مناطق جهت
توسعه گردشگری طبیعت تهیه شد.
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نتایج حاصل از بررسی گروه نمایه محیطی
طبقات شیب منطقه
الیه شیب در این مطالعه به  5طبقه تقسیم شد .از لحاظ
اولویتبندی ،مناطق با شیب  2-5درصد ( 521/56هکتار)
نسبت به سایر طبقات دارای اهمیت باالتری هستند و پس
از آن طبقات  529/82( 5-95هکتار)9952/2( 95-32 ،
هکتار) 9521/32( 62-32 ،هکتار) و در نهایت بیشتر از
 62درصد ( 862/23هکتار) به ترتیب دارای اهمیت نزولی
هستند.
طبقات جهتهای جغرافیایی منطقه
در این مطالعه طبقات جهت به چهار طبقه اصلی و یك
طبقه بدون جهت (مسطح) تقسیمبندی شد .از لحاظ

AHP

اولویتبندی طبقه بدون جهت ( 951/33هکتار) ،دارای
بیشترین اولویت و پس از آن طبقات شرقی (9922/26
هکتار) ،شمالی ( 9858/58هکتار) ،غربی (623/321
هکتار) و جنوبی ( 628/626هکتار) بهترتیب دارای اهمیت
نزولی هستند.
طبقات ارتفاعی منطقه
ارتفاع منطقه در  5طبقه تهیه شد .طبقه ارتفاعی -9522
 9382متری از سطح دریا ( 9512/92هکتار) دارای
بیشترین اولویت است و پس از آن طبقات 9522-9662
( 9218/3هکتار) 121/55( 9662-9822 ،هکتار)،
 558/55(9822-9152هکتار) و 995/16( 9152-2282
هکتار) بهترتیب دارای اهمیت نزولی هستند.

پهنهبندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی :جنگلهای اطراف سد گارانـ مریوان)

شکل  -2طبقات تاج پوشش در منطقه مورد مطالعه
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جدول  -4وضعيت فاصله از جادههاي منطقه

شکل  -4نقشه فاصله از جاده منطقه

پهنهبندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی :جنگلهای اطراف سد گارانـ مریوان)
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پهنهبندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی :جنگلهای اطراف سد گارانـ مریوان)

در بین نمایههای اصلی ،منابع آبی بهعنوان یك فاکتور
محدودکننده ،عاملی کلیدی در ارزیابی توان اکولوژیك
تفرج در این منطقه محسوب میشود .در واقع نیاز
گردشگران به  52-922لیتر آب در شبانهروز برای مصارف
مختلف (،)Esmail Poor & Tekye Khah, 2013
اهمیت این معیار را توجیه میکند .عالوه بر این ورزشها
و تفریحات وابسته به آب مانند ماهیگیری ،قایقرانی و شنا
نیز جاذبه زیادی برای گردشگران فراهم میکندKarim .
 )2229( Panahدر مطالعه خود نشان داد که بیشترین
درصد نقاط گردشگری در فاصله  622متری از منابع آبی
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
حمل ذخایر آب وجود ندارد ،گردشگران بهندرت و برای
تفرج کوتاهمدت مانند پیادهروی یا جنگلگردشی از این
محدوده خارج خواهند شد.
بررسی سایر معیارها نیز نشان میدهد امکان دسترسی،
شیب ،جهت ،درصد تاجپوشش و چشمانداز بیشترین
تأثیر را بر فرآیند ارزیابی توان دارند که در مطالعات
 )2222( Mahmoudiو  Mahmoudiو Danekar
( )2226مورد اشاره قرار گرفته است .در واقع گردشگری
همراه با خانواده که همراه با کودکان و سالمندان انجام
میپذیرد ،مستلزم وجود حداقل شرایط ویژه در منطقه
است و عوامل مورد اشاره مطلوبیت گردشگری بیشتری را
فراهم میآورند .در هماهنگی با این پژوهش در مطالعات
انجام گرفته ( ;Salavati, 2012; Salehi, 2013
 )Pirmohammadi et al., 2010نیز ،نزدیکی به جاده
آسفالته (حدود  322متر) شرایط مناسبتری از نظر
دسترسی نسبت به فاصلههای بیشتر از  322متر ایجاد
نموده است .در کل گسترههایی که در نزدیکی مسیرهای
مواصالتی واقع شدهاند ،دارای مطلوبیت بیشتری نسبت به
سایر اوزان تفرجی هستند.
یکی از بزرگترین ارزشهای تفرجی منطقه وجود
جنگلهای زاگرس است ،در واقع حفظ ارزش تفرجی
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جنگل با جلوگیری از تخریب و کاهش تاج پوشش ،ضامنی
برای توسعه گردشگری منطقه است .سایر مطالعات بررسی
توان اکولوژیك گردشگری در جنگلهای زاگرس مانند
 )2222( Mahmoudiو  )2293( Salehiنیز منطبق با
نتایج تحقیق حاضر هستند و بیشترین درصد مناطق
تفرجی را در طبقه تاج پوشش  25- 52درصد گزارش
نمودهاند .این همسانی به علت ماهیت تنك و مشابه
جنگلهای زاگرس است.
شیب اهمیت بسیار زیادی نسبت به ارتفاع و جهت در امر
توسعه گردشگری دارد ،علت این اهمیت در قابلیت اثر
مستقیم شیب بهعنوان ملموسترین فاکتور بر فعالیت
گردشگران است .شیبهای زیاد صعبالعبور هستند و
برای استقرار کمپ ،جابجایی وسایل و فعالیت افراد ناتوان،
کودکان و سالخوردگان مناسب نیستند؛ لذا مناطقی با
شیب کمتر از  95درصد قابلیت زیادی برای توسعه
گردشگری دارند .بهطور مشابه در مطالعات Karami
( )2222( Mahmoudi ،)2292و  Rashidiو همکاران
( )2292نیز مطلوبیت هر منطقه برای توسعه فیزیکی در
طبقات شیب کمتر از  95درصد تأمین شده است .اثر عامل
ارتفاع بهصورت ناملموستر برای افراد و بهطور غیرمستقیم
در میزان و نوع بارش ،دما ،تبخیر و تعرق ،شدت تابش
خورشید و بهطورکلی آبوهوای منطقه ،نوع پوشش و
تراکم قابلدرک است ( .)Salehi, 2013با توجه به
اولویتبندی انجامشده در این تحقیق و با توجه به
مطالعات  )2222( Mahmoudiو  Pirmohammadiو
همکاران ( )2292طبقات ارتفاعی پایین اولویت بیشتری
دارند.
توسعه فیزیکی مطلوب در گردشگاههای طبیعی برای
تفرجهای تابستانه با جهتهای شرقی و شمالی و برای
تفرج زمستانه ،جهتهای جنوبی و غربی است
( .)Mahmoudi, 2007با توجه به اینکه در مناطق
زاگرس تفرج عمدتاً در بهار و تابستان صورت میگیرد،
منطقه با برخورداری از جهات مناسب (جهات شمالی و
شرقی به ترتیب با  52/26درصد و  26/61درصد از کل
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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).

* Corresponding Author

Email: forester28@yahoo.com

