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  چکیده

 ایمن  در اکوتوریسمم  ۀتوسمع  منظمور بمه  رود.ممی  شممار بمه  گردشمگری  ارزشممند  و مهم مناطق از ،ارسباران هایجنگل

 اقتصمادی  و اجتممایی  شمرای   همم  و اکوسیسمتم  اکولوژیک توان هم که است نیاز دقیق و جامع ایبرنامه به ،ها جنگل

 نظمر  در بمرای  کمه  دارد پمی  در را هاییریسک و هافرصت ها،هزینه سودها، اکوتوریسم ۀتوسع بگیرد. نظر در را منطقه

 منطقمه  در اکوتوریسمم  ۀتوسمع  راتتمثیی  بررسی برای تحقیق این در .است نیاز مناسب روشی به موارد این ۀهم گرفتن

 همای مزیمت  کمه  داد نشمان  کنتمرل  معیارهمای  بندیاولویت نتایج شد. استفاده ایشبکه تحلیل فرآیند روش از تحقیق

 همای فرصمت  آن از پم   اسمت.  تحقیمق  منطقمه  در اکوتوریسم ۀتوسع ۀزمین در معیار ترینمهم 26/3 وزن با اقتصادی

 همای مزیمت  آن از پم   .دارنمد  را وزن بیشمترین  ،992/3 و 235/3 بما  ترتیمب بمه  یزیست محی  هایهزینه و اقتصادی

 زیسمتی،  محمی   همای فرصمت  فرهنگمی،  -اجتممایی  همای فرصمت  زیسمتی،  محمی   همای ریسک فرهنگی، -اجتمایی

 همای هزینمه  و اقتصمادی  همای هزینمه  زیستی، محی  هایمزیت فرهنگی، -اجتمایی هایریسک اقتصادی، های ریسک

 ،396/3 ،3901/3 ،3919/3 ،325/3 ،369/3 ،361/3 ،370/3 ،300/3 هممایوزن بمما ترتیممب بممه فرهنگممی -ییاجتممما

 ۀتوسمع  کمه  داد نشمان  اکوتوریسمم  ۀتوسمع  بمر  یرؤمم  معیارهمای  جمامع  بررسمی  نتایج نهایت در گرفتند. قرار 3926/3

 ۀتوسع مدیریت در که داشت خواهد پی در مهمی زیستی محی  هایفرصت و هاهزینه ارسباران ۀمنطق در اکوتوریسم

 گیرد. قرار مدنظر باید آن

  .ایشبکه تحلیل یندافر ،جنگل توسعه، ،اکوتوریسم ارسباران، کلیدی: هایواژه
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 هدف و مقدمه

 در زانیم ربرناممه  توجمه  اممروزه  کمه  یمنابع از یکی

 کمرده،  جلب خود به شیپ از شیب را گردشگری زمینۀ

 بسزایی ایر جنگل طبیعی یها جاذبه .هستند هاجنگل

 بممر ای ویمم ه تمثییر  همچنممین و اکوتوریسمم  توسممعه بمر 

 هنموز  .دارد آنهما  از استفاده ۀنحو و ها جنگل سرنوشت

 وابسمته  هما  جنگمل  بمه  زیمادی  مردم بقای و معاش هم

 منبمع  هم و اقتصادی منبع هم جنگل واقع، در و است

 از نممویی اکوتوریسممم .رودمممی شممماربممه گردشممگری

 و اسمت  گرایمی  طبیعمت  اهمدا   و انگیزه با یگردشگر

 پیراممون  بمه  مرکمز  نموایی  از را فراوانی پول و سرمایه

 آورد ممی  پدیمد  اقتصادی یدالت ترتیب بدین و برد می

 ،جهمانی  مقیماس  در (.9305 سمقایی،  و یمزدی  )پاپلی

 چراکمه  اسمت،  رشمد  یمال  در اکوتوریسم از گیریبهره

 (.9305 )کماممی،  دارد فراملمی  و المللیبین جذابیتی

 اکوتوریسممم ۀدور گردشممگری، صممنعت در آینممده قممرن

 رد صمنعت  ایمن  ۀتوسع و رشد درصد بیشترین و است

 ،قمادیکيیی  اوالدی) داد خواهد روی اکوتوریسم بخش

 گردشممگری جهممانی سممازمان کممه طمموریبممه (.9305

 درصد 53 بر بالغ 2323 سال در است کرده بینی پیش

 داد خواهمد  تشمکیل  ریسمم اکوتو را توریسمم  صنعت از

 گممزارش اسمماسبر (.9305 سممقایی، و یممزدی پمماپلی)

 کشمور  ده جزو ایران کشور گردشگری، جهانی انسازم

 پمنج  وجز و گردشگری های جاذبه نظر از نجها نخست

 اسمت  طبیعی های جاذبه لحاظ از جهان نخست کشور

 یهما جاذبمه  یدارا منماطق  از یکم ی .(9305 )کاممی،

 است. ارسباران ۀیوز یهاجنگل ان،ریا در یستیاکوتور

 و یاقتصماد  ارزشممند  و مهمم  مناطق از ها،جنگل این

 9355 سال در منطقه نیا د.نرویم شماربه یگردشگر

 یهما گماه رهیم ذخ ۀشمبک " مفهموم  یریم گشمکل  پی در

 ونسمکو ی یجهمان  سمازمان  یسمو  از "جهمان  ۀکرستیز

 شممد یبممت رانیمما ۀکممرسممتیز گمماهرهیممذخ ینمموانبممه

 ناییمه  ایمن  فرهنم   (.9309 همکاران، و البیطیاقب)

 همچمون  انسمانی  و طبیعمی  یهما  ی گم یو تمثییر  تحت

 تماریخی،  وقمایع  و یمواد   بودن، جنگلی و کوهستانی

 قمرار  خما   ایتقادات و رسوم و  آداب روستاها، کثرت

 ناییممه ایممن مممردم آن، نتیجممۀ در کممه اسممت گرفتممه

 ایمن  .انمد  کمرده  پیدا را خود خا  فرهنگی یها ی گیو

 فرهنگمی  و طبیعمی  یهما  جاذبه از برخورداری با ناییه

 از سمم یاکوتور جمذب  نهیزم در یادیز لیپتانس فراوان،

 داشمتن  یلمت بمه  نیهمچنم  .دارد کشور خارج و داخل

 و یاهیمم گ پوشممش لحمماظ از خمما  یهمما ی گممیو

 جهمان  و کشمور  در انحصماری  یگماه یجا ویمش  اتیی

 اکوتوریسمم  ۀتوسمع  یبرا یزیر برنامه بنابراین ؛داراست

 ،اجتممایی  زندگی بهبود برای راهبردی منطقه، نیا در

 موجمب  توانمد  یمم  کمه  است یستیز  یمح و اقتصادی

 شود. ها جنگل خدمات پایداری و بهبود

 ۀتوسمممع ۀزمینممم در پیشمممرو کشمممورهای ۀتجربممم

 از یکی اکوتوریسم ۀتوسع که دهد می نشان اکوتوریسم

 یعمت طب یفم   بمرای  یلمی  راه و مناسمب  همای  گزینه

 و ضممواب  ریایممت بمما اکوتوریسممم کممه چممرا اسممت،

 بمرداری بهمره  بسمتر  سویک از المللیبین استانداردهای

 و دآورمی فراهم یاضر نسل برای را طبیعت از مناسب

 که دشومی یمومی آگاهی افزایش سبب دیگر سوی از

 بمرای  شمده یفامت مناطق نگهداری و یف  آن ۀنتیج

 ایممن مطممابق (.Stronza, 2007) اسممت آینممده نسممل

 و زیستی تنوع یف  برای اکوتوریسم، ۀتوسع ،ها تجربه

 توسممعه یممال در کشممورهای در اکوسیسممتم سمميمت

 تمرین مهمم  از .(Gossling, 1999) اسمت  شمده  توصمیه 

 در مشمارکت  تموان ممی  اکوتوریسمم  مثبمت  هایوی گی

 اجتمممایی رفماه  بمه  کممک  ،زیسمتی  تنموع  از یفاممت 

 پممذیریمسممئولیت آموزشممی، ۀتجربمم بممومی، جوامممع

 و سسمماتؤم توسمم  شممدن اداره قابلیممت گردشممگران،

  بمممرد نمممام را کوچمممک همممایگمممروه و هممماشمممرکت

(Zi Tanga, 2014.) براسماس  اگر اکوتوریسم گسترش 

 از تنهما  نمه  ،باشد جهانی استانداردهای و یلمی موازین

 ،کمرد  خواهمد  جلموگیری  کشمور  طبیعی ییات نابودی

 ابعمنم  کیفیمت  بهبود و آن به بیشتر توجه موجب بلکه

 وضمعیت  بهبمود  ترتیمب،  بمدین  و شمد  خواهد طبیعی

 خواهمد  پمی  در را محلمی  جوامع اجتمایی و اقتصادی
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 به توجه با بنابراین (.9305 قادیکيیی، )اوالدی داشت

 تممثییر جنگلممی منمماطق در اکوتوریسممم ۀتوسممع اینکممه

 (،Stronza, 2007) دارد آنها از یفامت در چشمگیری

 )شمشماد  شودمی نیز محلی مردم درآمد افزایش سبب

 بهبمود  را محلمی  اشمتاال  وضعیت (،9300 همکاران، و

 بمرای  راهکماری  همچنین و (9319 )نامداری، دهد می

 شممار بمه  جنگلمی  منمابع  تموام  یفاممت  و برداریبهره

 گردشمگری  (.9301 همکماران،  و پیرمحممدی ) رود می

 یمک  ینموان بمه  جهمان  طبیعمی  نموایی  از بسمیاری  در

 ویم ه  طمور بمه  اکوتوریسمم  و است مطرح توسعه اهبردر

 نظر در پایدار ۀتوسع اهدا  حققت برای مناسب ۀگزین

 هممایپمم وهش ایممن، وجممود بمما .اسممت شممده گرفتممه

 ۀتوسمع  کمه  دهنمد ممی  نشان زمینه این در گرفته انجام

 داشمته  پی در هم را منفی ایرهای تواندمی اکوتوریسم

 بمر  توانمد  می نشود رلکنت اکوتوریسم ۀتوسع اگر باشد.

 منطقمه  بمومی  افمراد  فرهنگمی  و اجتمایی ساختارهای

 (.9305 قمادیکيیی،  )اوالدی باشمد  داشته منفی تثییر

 هممای زمممین رفممتن بممین از ،محلممی هممای قیمممت تممورم

 گسمممترش رفتمماری،  و ارزشمممی تاییممرات  اجممدادی، 

 بمود  خواهد منفی ییراتثت دیگر از فساد و ها ناهنجاری

(Barkauskiene and Sniesk, 2013.) همچنمممین 

 ارتفماع  افمزایش  سمبب  توانمد ممی  گردهاطبیعت یضور

 پوشمش  رفمتن  بمین  از تنمه،  سموزاندن  ،ندرختا هرس

 کاهش و خاك فرسایش زباله، افزایش ،هانهال و یلفی

 مطالعممه نتیجممه در (.9370 ملکممان،) شممود ویمموش

 ضمروری  طبیعمی  منابع بر اکوتوریسم ۀگسترد تثییرات

 جمامع  ۀبرنامم  یمک  (.9319 ،همکماران  و )بخشی است

 بمه  مربمو   همای  فعالیمت  از بسیاری ماکوتوریس ۀتوسع

 و مثبمت  ایمر  هم که را بازدیدی و یمومی های استفاده

 تعمدیل  درصمدد  و گیمرد می نظر در دارد منفی ایر هم

 بممین ارتبمما  درك .(9305 )کمماممی، اسممتهایر ایممن

 و فعمل  پیچیمدگی  یلمت به زیست محی  و اکوتوریسم

 نیسمت.  سماده  چندان زیستی محی  ایرات و انفعاالت

 بمرای  یریؤمم  ابمزار  توانمد ممی  معیماره چنمد  هایروش

 از  (Zi Tanga, 2014). باشمد  هما ارتبما   ایمن  ارزیابی

 مهمم  یمدی بمه  گیمری  تصمیم ۀنتیج چون دیگر سوی

 ضمممررهای اسمممت ممکمممن خطممما بمممروز کمممه اسمممت

 یمناسمب  تکنیمک  بایمد  شود، موجب را ناپذیری جبران

 انتخماب  صمحی   گیمری  تصممیم  و بهینه انتخاب برای

 در را اهم ریسمک  و ها فرصت ،هاهزینه ،هامزیت تا شود

 اکوتوریسمم  ۀتوسع ییراتثت برآورد ۀزمین در .گیرد نظر

 منفمی  ایمرات  بر برخی که است گرفته انجام مطالعاتی

 مثبمت  ایرهمای  مطالعمات  از تعدادی در و رنددا تثکید

 ۀمطالعم  تماکنون  اسمت.  شمده  کمر ذ اکوتوریسم ۀتوسع

 و فرهنگمی -اجتممایی  اقتصادی، ابعاد تمام که جامعی

 ارسمباران  ۀمنطقم  در اکوتوریسم ۀتوسع زیستی محی 

 چنممین نتممایج اسممت. نگرفتمه  صممورت کنممد بررسمی  را

 ۀتوسممع زمینممه در را مممدیران توانممدمممی ایمطالعممه

 آن منمافع  یمداکثر  از وریبهره و جنگل در اکوتوریسم

 دلیمل  همینبه .کند راهنمایی منفی تثییرات شکاه و

 جمامع  روشمی  انتخماب  بمه  ابعاد این همۀ بررسی برای

 طمور هبم  را ابعاد تمامی بتواند تا است نیاز تحلیل برای

 ینمد افر از تحقیق این در روازاین .کند تحلیل یکپارچه

 امکمان  جامعیت، ضمن تا شد استفاده ایشبکه تحلیل

 داشته وجود نیز معیارها متقابل هایایر گرفتن نظر در

  .باشد
 

 ها روش و مواد

 تحقیق ۀمنطق 

 مسمایت  بمه  یعیوس یکوهستان ایهینای ارسباران

 یشمرق  جمان یآذربا اسمتان  شممال  در هکتار هزار 993

 رود تما  اهمر  جنوب در داغ قوشا کوه شمال از که است

 مامان،  و شمهر  نیکمشم  با شرق در است. گسترده ارس

 سمایه هم مرند و زیتبر با غرب در و اب،سر با جنوب در

 منطقمه  ایمن  (.9307 ور،پیلمه  و آبکنمار  طاهری) است

 یمیمق،  هایدره ارتفایات، از متنویی هایشکل دارای

 مراتمع  و جنگلمی  اراضمی  پرشمیب،  و بلنمد  همای  دامنه

 ،فرخنممده مخممدوم و زادهسممرهن ) اسممت کوهسممتانی

9309.)   
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BOCR مدل
1 

BOCR مدل
 ایشمبکه  تحلیمل  همای ممدل  از یکی 

 معیارهمای  تحمت  معیارهازیر و معیارها آن در که است

 نظمر  در تهدیمدها  و ها فرصت ،ها  هزینه سودها، کنترل

 ،BOCR ای شمبکه  تحلیمل  روش در شموند. ممی  گرفته

 یعنمی  راهبردی، معیار چهار ۀواسطبه اغلب مسئله یک

 شمود  می مطالعه تهدیدها و ها فرصت ،ها  هزینه سودها،

 بمرای  معیمار  چهمار  ایمن  (.9312 همکماران،  و زی)یزی

 اسمتفاده  روش ایمن  توسم   تر  ملموس تصمیمات اتخاذ

 تعریم   در کمه  طمور هممان  (.Garuti, 2003) شمود می

 سودها، بندیاولویت و جامع شناسایی شد، ذکر مسئله

 اکوتوریسمم  ۀتوسمع  تهدیمدهای  و هما فرصمت  ها،هزینه

 هما ماهیت این از یک هر طرفی از است. ضروری بسیار

 و فرهنگممی -اجتمممایی اقتصممادی، هممایجنبممه دارای

   (.9305 ،قادیکيیی )اوالدی است زیستی محی 

 مفهموم  تعریم   با توانمی BOCR تحلیل کمکبه

 دهینرخ سپ  و هزینه و ریسک برای منفی ارجحیت

 ۀجنبم  چهمار  ترکیمب  از یاصمل  اصلی گزینه ارجحیت

 )یزیمزی  رسید هایین نتیجه به گزینه هر برای مذکور،

 ایممن منفممی ارجحیممت از منظممور (.9312 همکمماران، و

 ۀهزینم  و ریسمک  بمه  مربمو   معیارهمای  وزن که است

 ایمن  وزن کمه  مقدار هر و شودمی گرفته نظر در منفی

 زیمر  ایمن  کمه  ایگزینه اولویت باشد، بیشتر معیارهازیر

 کلممی طممرح شممد. خواهممد کمتممر اسممت،دار را معیارهمما

 اسمت.  شمده  داده نشمان  9 شمکل  در  BOCR مرایل

 BO/CR فرمممول از اسمتفاده  بما  هما گزینمه  نهمایی  وزن

 و سمودها  ارزیمابی  کمه  معنما  بمدین  آیمد. ممی  دسمت  به

 در کمه  یمالی در آنهاست، ارجحیت اساس بر هافرصت

 کمه  دارد اولویمت  ایگزینمه  هما ریسک و هاهزینه مورد

 واقمع  در باشمد.  کمتمر  آن در ریسک و هزینه ارجحیت

 است. آنها نسبی  وزن اساسبر ها گزینه یتاولو

نشمان داده شمده اسمت     9طور که در شمکل  همان

تحلیل یساسیت نتیجۀ  BOCRآخرین مریلۀ تحلیل 

 
1 Benefits, Opportunities, Costs, Risks 

 بما  کمه  کنمد  ممی  بررسی یساسیت نهایی است. تحلیل

چگونمه   هما  ارجحیمت  معیارها و معیارها،وزن زیر تاییر

کمممک روش تحلیممل یساسممیت بممه کننممد. تاییممر مممی

بینمی کمرد کمه اگمر در آینمده اهمیمت        ان پمیش تو می

معیارها یا ماهیت آنها دستخوش تاییر شود، در نتمایج  

بندی چه تاییری ایجاد خواهمد شمد.    یاصل از اولویت

هما را بمرای    کمک این روش اولویمت توان به در واقع می

همین دلیمل ایمن روش   بینی کرد. به هر شرایطی پیش

م ارائه شده است، زیرا برای تحلیل ایر توسعۀ اکوتوریس

گیری در ایمن   معیارها و زیرمعیارهای مربو  به تصمیم

کنند و به روشمی نیماز   زمینه با گذشت زمان تاییر می

یمن تاییمرات    ا است تا ایستا نباشد و بتواند با توجه به 

 های الزم را انجام دهد.بینیپیش

 

 روش مطالعه

ی ایتممال ریغ یریم گ از روش نمونمه  قیتحق نیدر ا

 یتعمد یریگ ( استفاده شد. نمونهیتعمد یریگ )نمونه

است کمه در   یایتمالریغ یریگنمونه یها از روش یکی

از  یا مقولمه  ایم ینوان مصداق طبقه آن انتخاب افراد به

 و ردیم گ یاست، صورت مم  ناموارد که مورد نظر محقق

، نمایبی ) شموند  یانتخماب نمم   یصمورت تصمادف   بمه  هانآ

اهمدا  تحقیمق، ابتمدا معیارهمای     با توجه بمه   (.9301

همای تحقیمق از طریمق    بنمدی گزینمه  مؤیر بمر اولویمت  

ای شناسایی و با کمک پرسشمنامه و  مطالعات کتابخانه

هما  پرسشمنامه براساس نظر متخصصمان تکمیمل شمد.    

 ۀ، پرسشمنام ارهما یمعتعیین و تثییمد  شامل پرسشنامه 

 بنممدی اولویممت ۀو پرسشممنام ارهممایمع یبنممدتیمماولو

در این تحقیق معیار انتخاب متخصصمان،  . بودها  نهیگز

های مختل  توسعۀ اکوتوریسم بود.  آگاهی آنها از جنبه

دکتمری،   32متشمکل از  نفمر   90شمامل   یآمار ۀجامع

های کارشناس ارشد و دو کارشناس آگاه در زمینه 99

مختلممم  )محمممی  زیسمممتی، اجتممممایی فرهنگمممی و 

  .بود اقتصادی( توسعۀ اکوتوریسم
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 (Saaty, 2013) گیریتصمیم مرایل –9 شکل

 

 در گیریتصمیم مدل معیارهای گردآوری منظوربه

 از کاممل  فهرسمتی  یاکتابخانمه  مطالعات کمکبه ابتدا

 دش تهیه ارسباران جنگل بر سمیاکوتور توسعه تثییرات

 شمد.  آوری جمع آن منفی و مثبت  مختل هایجنبه و

 نتایج شده،آوریجمع معیارهای ایتبارسنجی منظوربه

 بمرای  پرسشمنامه  یمک  قالمب  در ایکتابخانه مطالعات

 توسم   شمده ییمد ثت معیارهای و شد ارسال نامتخصص

 در شمدند.  اسمتفاده  گیمری تصمیم مدل در نمتخصصا

 بممه مربممو  ۀپرسشممنام تممدوین بممرای بعممد ۀمریلمم

 هما گزینمه  و زیرمعیارها کنترل، معیارهای بندی اولویت

 ایمن  بمه  .شمد  اسمتفاده  Super Decision-Q افزار نرم از

  افممزار نممرم در شممدهتهیممه خروجممی مممدل کممه صممورت

Super Decision افممزارنممرم در Super Decision-Q 

 اسمتاندارد  همای دسمتورالعمل  براسماس  و شد گیریبار

 دسمت به مربو  یها یماترابر مطابق پرسشنامه متن

 یزوجم  ۀسم یمقا ۀپرسشمنام  کیم  پرسشنامه، نیا .آمد
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 کمه  صمورت  بدین .شد هیته ییتاپنج  یط با که است

 متوسم ،  قموی،  قموی،  بسیار هاییالت با هاارجحیت

  .شد گرفته نظر در ارجحیت بدون و ضعی 

 کنترل، معیارهای و هاگزینه بندیاولویت ۀزمین در

 روشبممه و ناصصمممتخ توسمم  و تهیممه پرسشممنامه

 از قبل هاپرسشنامه از یکی شد. داده پاسخ ایمصایبه

 کمردن  مشمخ   جهمت  در و گیمری تصمیم مدل ۀتهی

 دو و زیرمعیارهممما و کنتمممرل معیارهمممای هممما،گزینممه 

 اسمتفاده  آنهما  بمه  دهمی وزن ۀزمین در دیگر ۀپرسشنام

 یزیرمعیارهما  و کنتمرل  معیارهمای  تعیین از پ  شد.

  افممممزارنممممرم در ینهممممای مممممدل ،BOCR مممممدل

Super Decision آنالیز افزارنرم این کمکبه شد. تهیه 

 .گرفت انجام نیز یساسیت

 

  نتایج

 در اکوتوریسمم  ۀتوسمع  همای ایر بررسی اصلی مدل

 در اسمت.  شده داده نشان 2 شکل در ارسباران ۀمنطق

 هما، فرصمت  هما، مزیمت  گیمری، تصممیم  ایشمبکه  مدل

 کمه  هسمتند  همایی شبکهزیر دارای هاریسک و هاهزینه

 داده نشمان  9 تما  9 همای جمدول  در آنهما  معیارهایزیر

 است. شده

 

 مناسب ۀگزین انتخاب برای شدهطرایی BOCR  مدل -2شکل

 

 و هما هزینمه  ها،فرصت ها،مزیت به مربو  ۀزیرشبک

 همم  شمبیه  کنتمرل  معیار نوع و تعداد نظر از هاریسک

 کنتمرل  رهمای معیا از نمونمه  یمک  3 شکل در .هستند

   است. شده داده نشان هامزیت به مربو 

 

 هاریسک و هاهزینه ها،فرصت ها،مزیت به مربو  ۀزیرشبک -3 شکل
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 و هما هزینمه  ها،فرصت ها،مزیت به مربو  ۀشبکزیر

 از اینمونممه اسممت. زیرمعیممار 91 شممامل همماریسممک

 شمکل  در اقتصمادی  هایمزیت به مربو  هایزیرشبکه

  است. شده دهدا نشان 9

 

 اقتصادی های مزیت به مربو  هایشبکه زیر -9 شکل

 

 بممرای مهممم زیرمعیمار  91 ،نامتخصصمم نظممر طبمق 

 شمد  گرفتمه  نظر در اکوتوریسم ۀتوسع تثییرات بررسی

 معیمار  سمه  تحمت  زیرمعیارها این (.9 تا 9 هایولد)ج

 اقتصمادی  و زیستی محی  فرهنگی، -اجتمایی کنترل

 زیمر  99 مزیمت،  ینموان بمه  یرمعیمار ز 95 گرفتند. قرار

 و هزینمه  ینموان بمه  معیمار زیر 1 فرصت، ینوانبه معیار

 شد. گرفته نظر در تهدید ینوانبه معیارزیر 99

 ۀتوسمع  اقتصمادی  همای مزیمت  بنمدی اولویت نتایج

 با ایمنطقه هایزیرساخت ۀتوسع داد نشان اکوتوریسم

 مسوریاکوت ۀتوسع از یاصل مزیت ترینمهم 39/3 وزن

 بهبمود  زیرمعیمار  آن از پم   است. ارسباران منطقه در

 و است اولویت دارای 20/3 وزن با محلی مردم معیشت

 دیگممر بممه نسممبت 33/3 وزن بمما خممارجی ارز کسممب

 ممورد  در دارد. تمری پایین اولویت اقتصادی های مزیت

 با محلی مردم های مشارکت جلب اجتمایی های مزیت

 ۀوسممعت از کممه اسممت مزیتممی تممرین مهممم 295/3 وزن

 آن از پم   و شمود  ممی  یاصمل  منطقمه  در اکوتوریسم

 اجتمایی مزیت دومین ینوانبه ارسباران ۀمنطق معرفی

 آموزشمی  همای  فرصت افزایش دارد. قرار 299/3 زنو با

 شمده  معرفی اجتمایی مزیت تریناهمیت کم ینوانبه

 مزیمت  تمرین  مهمم  محلمی  ممردم  ۀانگیمز  افزایش است.

 9 جمدول  طبمق  کمه  شد داده شخی ت زیستی محی 

 دام چرای کاهش آن از پ  شد. آوردبر 37/3 آن وزن

 بما  ترتیببه طبیعی منابع یفامتی هایبرنامه ۀتوسع و

 (.9 )جدول دارند قرار 29/3 و 39/3 هایوزن

همای یاصمل از توسمعۀ اکوتوریسمم     تحلیل فرصت

های اقتصمادی، زیرمعیمار   نشان داد که در مورد فرصت

 9/3گممذاری بمما وزن اقتصممادی  بممرای سممرمایه انگیممزۀ

ترین فرصت اقتصادی است و پ  از آن زیرمعیمار   مهم

ای بیشممتر، محقممق شممدن  اختصمما  بودجممۀ منطقممه 

همای تفرجمی منطقمه و رونمق بازارهمای صمنایع       ارزش

قمرار   92/3و  93/3، 3/3همای  ترتیب بما وزن  دستی به
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کمه  دارند. انتقال سرمایه دیگر فرصت اقتصادی اسمت  

دارد.  35/3براسمماس نظممر متخصصممان وزنممی معممادل  

تممرین فرصممت اجتمممایی زیرمعیممار جلمموگیری از  مهممم

بممود و پمم  از آن تعممدیل    02/3مهمماجرت بمما وزن  

قمرار   90/3اجتممایی بما وزن    -های اقتصمادی  نابرابری

های مالی بیشتر در زمینۀ یفامت گرفت. جلب یمایت

رین فرصت ت در زمینۀ محی  زیستی مهم 90/3با وزن 

شناخته شد و پم  از آن زیرمعیارهمای بهبمود روابم      

های  ها، معرفی جاذبهمیان جوامع محلی و مجریان طرح

های همگمام بما   اکوتوریسمی کشور و توسعۀ زیرساخت

 92/3و  90/3، 22/3های ترتیب با وزن محی  زیست به

 (.2قرار گرفتند )جدول 

 ارسباران ۀمنطق در ماکوتوریس ۀتوسع زیستی محی  و اجتمایی اقتصادی، هایمزیت وزن -9 جدول

 (B)  مزیت

 وزن

99/3 

29/3 

39/3 

37/0 

 محی  زیستی

 مطالعات یلمی محی  زیستی ۀتوسع

 های یفامتی منابع طبیعیبرنامه ۀتوسع

 کاهش چرای دام

 مردم محلی برای یف  منابع طبیعی ۀافزایش انگیز

 وزن

379/3 

295/3 

999/3 

911/3 

299/3 

319/3 

 اجتمایی

 های آموزشیافزایش فرصت

 های مردم محلیجلب مشارکت

 ترویج فرهن  زیست محیطی

 افزایش تعاميت مثبت اجتمایی

 ارسباران ۀمعرفی منطق

 سنتی و فرهن  بومی تشویق به زندگی

 وزن

20/3 

2/3 

39/3 

33/3 

95/3 

 اقتصادی
 بهبود معیشت مردم محلی

 کار محلیوکسب ۀتوسع

 ای های منطقهزیرساخت ۀتوسع

 کسب ارز خارجی

 افزایش تولیدات محلی

 

 ارسباران ۀمنطق در اکوتوریسم ۀتوسع زیستی محی  و اجتمایی اقتصادی، هایفرصت وزن -2 جدول

 (O)  فرصت

 اقتصادی وزن اجتمایی وزن زیستی محی  وزن

 02/3 زیست محی  با همگام هایی زیرساخت ۀتوسع 92/3
 از جلوگیری

 مهاجرت
 سرمایه انتقال 35/3

90/3 
  اکوتوریسمی هایجاذبه معرفی

 جهانی ۀجامع به کشور
90/3 

  هاینابرابری تعدیل

 اجتمایی -اقتصادی
92/3 

 محصوالت و دستی صنایع بازار رونق

 محلی

22/3 
  جوامع میان ب روا بهبود

  ها طرح مجریان و محلی
 93/3 

  هایارزش شدن محقق

 منطقه تفرجی

90/3 
 ۀزمین در بیشتر مالی هایتیمای جلب

  یفامت
 بیشتر ایمنطقه بودجه اختصا  3/3 

 
 

 
 گذاریسرمایه برای اقتصادی ۀانگیز 9/3 

 

 به ،اقتصادی ۀهزین ترینمهم نمتخصصا نظر برپایۀ

 پ  و بود 09/3 وزن با کشاورزی مشاغل افتادن خطر

 96/3 وزن بما  خانوار هایهزینه افزایش زیرمعیار آن از

 شمدن  درگیمر  شمامل  اجتمایی هایهزینه داشت. ارقر

 همای شمال  افزایش یمومی، امکانات از اییمده بخش

 ترتیببه محلی مردم منفی اجتمایی تعاميت و کاذب

 فشار ایجاد .بودند 22/3 و 32/3 ،96/3 هایوزن دارای

 6/3 وزن بما  منطقمه  اکولموژیکی  بمرد  مرفیت از بیشتر

 از پم   و بمود  زیستی ی مح ۀهزین زیرمعیار ترینمهم

 وزن با طبیعی منابع در سوزیآتش ایتمال افزایش آن

 30/3 وزن بما  روان همای آب آلودگی و داشت قرار 2/3

 (.3 )جدول داشت را اهمیت کمترین
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نشمان داده شمده اسمت     9طور که در جدول همان

ترین ریسمک اقتصمادی جمذب سمرمایه از خمارج      مهم

دم محلمی بما وزن   منطقه و یدم بازگشت سود بمه ممر  

بود. پ  از آن ایتممال افمزایش قیممت زممین،      99/3

ایتمال افزایش پدیدۀ قاچاق و یدم اسمتفاده از تموان   

ترتیب وزن های اقتصادی بهمنطقه برای توسعۀ فعالیت

تمممرین ریسمممک داشمممتند. مهمممم 39/3و  25/3، 27/3

بمود   35/3اجتمایی گسترش مشکيت امنیتی بما وزن  

ریسمک اجتممایی تاییمر باورهمای     تمرین  اهمیمت و کم

بممود. در ممممورد   31/3مممذهبی و ایتقممادی بمما وزن    

های محمی  زیسمتی ریسمک افمزایش تخریمب       ریسک

رتبممۀ اول را  37/3هممای طبیعممی بمما وزن   اکوسیسممتم

داشت و پ  از آن زیرمعیارهای تاییر کاربری اراضمی،  

به خطر افتادن ییات ویش در ایمر شمکار و تاییمرات    

گی اکوسیسممتم بممه ترتیممب دارای  منفممی در یکپممارچ

تمرین  اهمیمت بودند. کم 99/3و  92/3، 32/3های  وزن

های محی  زیستی گسمترش آلمودگی   زیرمعیار ریسک

 بود. 39/3صوتی با وزن 

 ارسباران ۀمنطق در اکوتوریسم ۀتوسع زیستی محی  و اجتمایی اقتصادی، هایهزینه وزن -3 جدول

 (C)  هزینه

 اقتصادی وزن اجتمایی وزن زیستی محی  وزن

 22/3 روان های آب آلودگی افزایش 30/3
 مردم منفی اجتمایی تعاميت

 محلی
 خانوار های هزینه افزایش 96/3

 09/3 کاذب هایشال افزایش 32/3 طبیعت در زباله افزایش 92/3
 مشاغل افتادن خطر به

 کشاورزی

2/3 
  سوزی آتش ایتمال افزایش

 طبیعت در
96/3 

  اییمده بخش شدن درگیر

  یمومی امکانات از
 

6/3 
 برد مرفیت از بیشتر فشار ایجاد

  اکولوژیکی
 

 
 

 

 ارسباران ۀمنطق در اکوتوریسم ۀتوسع زیستی محی  و اجتمایی اقتصادی، هایریسک وزن -9 جدول

 (R)  ریسک

 اقتصادی وزن اجتمایی وزن زیستی محی  وزن

 39/3 ایتقادی و مذهبی باورهای تاییر 31/3 صوتی های آلودگی گسترش 39/3
  منطقه توان از استفاده یدم

 اقتصادی هایفعالیت ۀتوسع برای

 23/3 آب منابع آلودگی افزایش 39/3
  زندگی سبک تاییر

 محلی مردم سنتی
25/3 

  قاچاق ۀپدید افزایش ایتمال

 مرزی مناطق در

99/3 
 یکپارچگی در منفی تاییرات

 اکوسیستم
33/3 

 برد مرفیت از االترب فشار ایجاد

 منطقه اجتمایی
 منطقه در زمین قیمت افزایش ایتمال 27/3

92/3 
 ویش ییات افتادن خطر به

 شکار ایر در
 99/3 امنیتی مشکيت گسترش 35/3

 یدم و منطقه خارج از سرمایه جذب

 محلی مردم به سود بازگشت

 اراضی کاربری تاییر 32/3
 

 
 

 

37/3 
 تخریب افزایش

  طبیعی یها اکوسیستم
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 کنتمرل  معیارهمای  بندیرتبه ۀدهندنشان 5 شکل

 ارسمباران  ۀمنطقم  در اکوتوریسمم  ۀتوسع یدم و توسعه
 و اقتصادی هایسود ارجحیت ۀدهندنشان نتایج است.

 معیارهمای  سمایر  بما  مقایسمه  در اقتصمادی  هایفرصت
 نشمان  کنترل معیارهای بندیاولویت نتایج بود. کنترل

 در معیار ترینمهم 26/3 وزن با اقتصادی هایمزیت داد

 از پ  است. تحقیق ۀمنطق در اکوتوریسم ۀتوسع ۀزمین
 به زیستی محی  هایهزینه و اقتصادی هایفرصت آن

 قرار بعدی هایرتبه در 992/3 و 235/3 وزن با ترتیب

 همای ریسمک  فرهنگمی،  -اجتممایی  همای مزیت دارند.

 هنگممی،فر -اجتمممایی هممایفرصممت زیسممتی،محممی 
 اقتصمادی،  همای  ریسمک  زیسمتی، محمی   همای  فرصت

 محمی   همای مزیمت  فرهنگمی،  -اجتممایی  هایریسک
  همممایهزینمممه و اقتصمممادی همممایهزینمممه زیسمممتی،

 ،300/3 هممایوزن بمما ترتیممببممه فرهنگممی -اجتمممایی

370/3، 361/3، 369/3، 325/3، 3919/3، 3901/3، 
 .گرفتند قرار بعدی هایرتبه در نیز 3926/3 ،396/3

 

 BOCR بندیرتبه از یاصل نتایج -5 شکل

 بود. اقتصادی معیار سودها، کنترل معیار ترینمهم
 درصمد  79 سودها اقتصادی زیرمعیارهای مجموع وزن

 در دارد. معیارهما  ایمن  وزن بودن غالب از نشان که بود
 بمما هممافرصممت بممه مربممو  زیرمعیارهممای وزن مممورد

 معیمار  بمود.  اقتصادی معیار کنترل، معیار ترین اهمیت

 مربمو   معیارهای وزن کل درصد 69 اقتصادی کنترل
 آن از پ  و است داده اختصا  خود به را هافرصت به

 محی  و فرهنگی -اجتمایی کنترل معیارهای ترتیببه
 .ندداشت قرار کل وزن درصد 91 و درصد 23 با زیستی

 در زیسمتی  محمی   و اقتصمادی  کنترل معیارهای وزن

 از نوز درصمد  97 بما  آنهما  از یمک  همر  هما هزینه مورد
 کنترل معیار آنها از پ  و بود برخوردار یکسانی اهمیت

 قمرار  کمل  وزن درصمد  6 کسمب  با فرهنگی -اجتمایی

 ها،ریسک به مربو  کنترل معیار تریناهمیت با داشت.
 از پم   بود. کل وزن درصد 69 با زیستی محی  معیار

 فرهنگمی  -اجتممایی  و اقتصادی کنترل عیارهایم آن
 داشمتند.  قمرار  کمل  وزن درصمد  96 و 23 بما  ترتیب به

 در اسمت،  شمده  داده نشمان  6 شمکل  در که طورهمان

 ۀتوسممع بممر یرؤممم معیارهممای بررسممی نتممایج نهایممت
 ۀتوسمع  همای فرصمت  و هما مزیت داد، نشان اکوتوریسم

 و همماهزینممه بممه نسممبت 029/3 وزن بمما اکوتوریسممم
 است. اولویت دارای اکوتوریسم ۀتوسع یدم های ریسک

 دهدمی نشان970/3 وزن با توسعه یدم ۀگزین طرفی از

 در که باشد همراه مخاطراتی با تواند می توسعه این که
 گیرد. قرار مدیران مدنظر باید توسعه یندافر

3/3      25/3     2/3      95/3      9/3       35/3     3 
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 هاگزینه بندیرتبه نتایج -6 شکل

 

 بنممدیویممتاول مممورد در یساسممیت تحلیممل نتممایج

 کمم  بسمیار  بنمدی اولویمت  یساسمیت  داد، نشان ها گزینه

 و بنمدی اولویت پایداری ۀدهندنشان موضوع این که است

 بیشمتر  در اسمت.  همنطقم  در اکوتوریسمم  ۀتوسمع  اهمیت

 طموری به ،داشت وجود کمی یساسیت ،کنترل معیارهای

 وزن بمه  نسبت را یساسیت بیشترین هاگزینه اولویت که

 داده نشمان  5 جمدول  در کمه  طورهمان و اشتد هاهزینه

 و هما ریسمک  سمودها،  وزن ترتیببه آن از پ  است شده

 زنند.می رقم را ها گزینه جابجایی هافرصت

 یساسیت تحلیل نتایج -5 جدول

 هاگزینه جاییهجاب برای الزم وزن تغییر درصد کنترل معیارهای ردیف
 کاهش درصد 02 سودها 1

 کاهش صددر 19 ها فرصت 2

 افزایش درصد 71 ها هزینه 3

 افزایش درصد 07 ها ریسک 4

 

  بحث
 دهدمی نشان مطالعه مورد معیارهای اوزان بررسی

 نسمبت  بیشتری وزن اقتصادی هایفرصت و هاسود که
 اهمیت ۀدهندنشان موضوع این دارند. معیارها سایر به

 نشممان و اسممت اکوتوریسممم ۀتوسممع اقتصممادی منممافع

 اقتصمادی  منمافع  ۀزمینم  در نامتخصصم  کمه  ددهم  می
 نظمر  طبمق  نمد. اخوشبین منطقه در اکوتوریسم ۀتوسع

 ۀتوسمممع سمممبب اکوتوریسمممم ۀتوسمممع ،نامتخصصممم
 معیشمت  بهبمود  و شمود ممی  ایمنطقمه  هایزیرساخت

 پمی  در را محلمی  کارهمای وکسب ۀتوسع و محلی مردم

 را گمذاری سرمایه برای اقتصادی ۀانگیز همچنین دارد.

 هممراه  به را بیشتر بودجه اختصا  و دهدمی یشافزا
 ۀتوسمع  کمه  کمرد  گیرینتیجه  توان می نتیجه در دارد.

 اقتصادی ۀجانبهمه ۀتوسع سبب منطقه در اکوتوریسم
 بیکماری  کماهش  و اقتصمادی  پویایی کل در و شود می

 اقتصممادی منممافع ایممن .دارد پممی در را محلممی مممردم

 داشمته  مثبمت  یایمر  طبیعمی  منابع یف  در تواند می
 هممایفعالیممت Wunder (2000) نظممر طبممق باشممد.

 و اسمت  ضمروری  طبیعی منابع یفامت برای اقتصادی
 ممردم  مشمارکت  و یفاممت  محمرك  اقتصمادی،  منافع
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 .است یمایتی و یفامتی های طرح در محلی

 Barkauskiene and Sniesk (2013)  نیمممز 
 فرصممت و محلممی مشممارکت اکوسیسممتم، یکپممارچگی

 توسمعه  مزایای جمله از را محلی جوامع ایبر اقتصادی
 هما ریسک زیاد وزن دیگر طر  از دانند.می اکوتوریسم

 ۀدهندنشان تحقیق این در زیستی محی  هایهزینه و

 ۀتوسمع  منفمی  تثییرات ۀزمین در نامتخصص یساسیت
 طبیعممی منممابع کممه اسممت هاییتهدیممد و اکوتوریسممم

  داد. خواهد قرار ییرثت تحت را منطقه
 ۀانگیمز  افمزایش  سمبب  اکوتوریسمم  ۀتوسمع  چه راگ

 و شمود  ممی  طبیعمی  منمابع  یفم   بمرای  محلمی  دممر

 را یفممامتی همای برنامممه ۀتوسمع  و دام چممرای کماهش 
 جلمب  طبیعمی  منابع یفامت زمینۀ در و دارد دنبال به

 از بیشمتر  فشمار  ایجاد اما، سبب را بیشتر مالی یمایت
 و ودشم ممی  موجمب  را منطقمه  اکولموژیکی  برد مرفیت

 را زیسمتی  محی  معضيت دیگر و سوزیآتش ایتمال

 وسمعت  ،زممین  ارزش افمزایش  با داشت خواهد پی در
 در اسمت  ممکمن  و شمد  خواهد بیشتر هاکاربری تاییر

 بمه  نیمز  منطقه ویش ییات تیمدیری نامناسب شرای 
 نشان روشنی به تحقیق این نتایج روازاین ؛دبیفت خطر

 بایمد  اکوتوریسمم  ۀتوسمع  زانریبرنامه و مدیران که داد

 یصمول  ضممن  تما  باشمند  داشمته  جمامعی  ریزیبرنامه
 یمداقل  بمه  زیسمتی  محی  مخاطرات منافع، بیشترین

 اکوتوریسممم قبممول Joshi (2014) نظممر طبممق د.برسمم
 ۀتوسمع  بمه  منجمر  ،زیست محی  برد مرفیت براساس

 ریایمت  یمدم  صمورت  در و شمد  خواهد پایدار توریسم

 تهدیمد  ریسمک  تواندمی توریسماکو ۀتوسع برد مرفیت
 دو Stronza (2007) .دهممد افممزایش را زیسممتی تنمموع

 در و کمرد  بررسمی  را پمرو  و برزیل در اکوتوریسم ۀپروژ
 بهبمود  سمبب  اکوتوریسم ۀتوسع کرد یابت مورد دو هر

   .است شده طبیعی منابع یفامت
 همای مزیمت  داد نشمان  تحقیق این نتایج همچنین
 بممه نسممبت اکوتوریسممم ۀتوسممع فرهنگممی -اجتمممایی

 بیشمتری  بسمیار  وزن فرهنگمی  -اجتممایی  هایهزینه
 بما  تحقیقی در نیز Reimer and Walter (2013) د.دار

 محلمی  جواممع  بمر  اکوتوریسم ۀتوسع اریآ بررسی هد 

 ،اکوتوریسممم ۀتوسممع مثبممت آیممار از یکممی داد نشممان

 جلب امروزه است. محلی هایفرهن  ترویج و یفامت
 بمه  مربمو   همای طمرح  در محلمی  دمممر  هایمشارکت

 ایممن موفقیممت مهممم ارکممان از یکممی طبیعممی منممابع
 ایتممال  کمه  داننمد می کاميً ریزانبرنامه و استه طرح

 انجممام مممردم مشممارکت بمما کممه همماییطممرح موفقیممت

 جلمب  مهمم  کارهمای راه از یکی است. بیشتر گیرد، می
 طمرح  اجرای از یاصل منفعت ارتقای مردمی مشارکت

   است محلی ممرد برای
Barkauskiene and Sniesk (2013)  داشمت  امهمار 

 ممردم  بمرای  کمه  افعیمنم  بمه  توجمه  با اکوتوریسم ۀتوسع

 در محلمی  ممردم  مشمارکت  تنهانه آورد می وجودهب محلی
 آنهما  رکتمشما  بلکه ،دهد می افزایش را اکوتوریسم ۀتوسع

 همای جنگل یمایتی و یفامتی های طرح دیگر ۀزمین در
 وزن بممودن میانممه کممرد. خواهممد بیشممتر را ارسممباران

 نسمبت  اطمینمان  یدم از ناشی زیستیمحی  های فرصت

 از یاصمل  منمافع  از بهینمه  ۀاسمتفاد  و توسعه مدیریت به
 و زیسمت  محمی   اییمای  و یفاممت  راسمتای  در توسعه

 داد نشمان  تحقیمق  ایمن  نتایج است. منطقه طبیعی منابع
 و هبردهممارا جممزو بایممد منطقممه در اکوتوریسممم ۀتوسممع

 زیماد  وزن همچنمین  باشمد.  منطقمه  ممدیران  همای  برنامه

 اگممر کممه اسممت آن از یمماکی زیسممتی محممی  مخماطرات 
 جوانمب  تمامی لحاظ با و خوبیبه توسعه برای ریزیبرنامه

 نگیمرد،  صمورت  منطقه طبیعی منابع یمایتی و یفامتی
 همچنممین گیمماهی(، و )جممانوری ایگونممه تنمموع غنممای

   شود.می تهدید منطقه هایگونه کیفیت و جمعیت

 

 یسپاسگزار
 دانشمگاه  طبیعی منابع ۀدانشکد محترم انداتاس از
 دانشگاه تهران، دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ارومیه،

 بهشممتی شممهید دانشممگاه و تبریممز دانشممگاه گرگممان،

 تحقیقات ۀسسؤم نامتخصص از همچنین سپاسگزاریم.
 سممتانا طبیعممی منممابع ۀادار و مراتممع و همماجنگممل

 ۀپمروژ  ایمن  بهتر هرچه اجرای در که شرقی آذربایجان
   متشکریم. بسیار رساندند، یاری ما به
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  منابع

  گردی،طبیعت بر ایهمقدم .9305 جعفر، قادیکيیی، اوالدی

  . 225 ساری، مازندران، دانشگاه انتشارات ،)ترجمه(

 و فرخنمده  مخدوم مجید نمیرانیان، منوچهر یمید، بخشی،

 زادآوری، بمر  تفمرج  ییرتمث  .9319 امیری، زاهدی ینالدقوام

 نمور،  جنگلمی  پمارك  :موردی مطالعۀ خاك، و یلفی پوشش

 .203-279 :(3)65 چوب، های فرآورده و جنگل

 .9305 یی،سممقا مهممدی و یسممینمحمد ،یزدیمم یپمماپل

  ،تهمران  سممت،  انتشمارات   م،یمفماه  و تیم ماه یگردشگر

392 .  

 امیری، زاهدی الدینقوام ،فقهی جهانگیر زیبا، پیرمحمدی،

 محیطمی زیسمت  تموان  ارزیمابی  .9301 شمریفی،  مرتضمی  و

 در (اکوتوریسممم) گممردیطبیعممت رویکممرد بمما متناسممب

 چمم  یرفمی  سمامان  :مموردی  مطالعمۀ ) زاگمرس  های جنگل

 و جنگممل تحقیقممات  ،(لرسممتان کاکارضمما، جنگممل یمماجی

   .63-96 (:2)90 ایران، صنوبر

 .9309،یزدیمان  فرشاد و جدیسا تکتم سرو،خ طالبی،یاقب

 تحقیقمات  ۀمؤسسم  انتشمارات  .ایمران  های جنگل به نگاهی

 .  55 تهران، کشور، مراتع و ها جنگل

 .9309 ،فرخنممده مخممدوم مجیممد و جلیممل زادهسممرهن 

 ارسمممباران. شمممدۀیفاممممت منطقمممۀ سمممرزمین آممممایش

 .92-39 :33شناسی، محی 

 حسممینغيم محمممدی،ملممک ایممرج معصممومه، شمشمماد،

 میمزان  بررسمی  .9300 میرداممادی،  مهمدی  و نیما،  ییسین

 یواممل  و طبیعمی  منمابع  هایتعاونی در اکوتوریسم توسعۀ

 93 زیسمت، محمی   و انسمان  گلستان، استان در آن بر یرمؤ

(9:)67-71. 

 .9307 ور،پیلمممه  بابمممک  و کمممامبیز  آبکنمممار  طممماهری 

  . 216 رشت، شناس،یق انتشارات شناسی. جنگل

 .9312 یجاریان، مرضیه و زادهیسین امید مجید، یزیزی،

 انتشمارات  )ترجممه(،  ای،شمبکه  تحلیل کاربردهای و نظریه
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Abstract 

 Arasbaran forest is one of the most important and valuable economic and tourism region. 

Ecotourism development in these forests requires comprehensive and detailed plans to 

consider all aspects of ecotourism development and maintain the sustainability of the 

ecosystem to be managed. This project aimed at considering all these merits needed for an 

appropriate method. In order to achieve a pre-defined process, the analytic network process 

method was used. The results of rating the control criteria showed that economic benefits with 

weight 0.26 are the most important criterion in the development of ecotourism in the study 

area followed by the economic opportunities and environmental costs with weights 0.205 and 

0.142, respectively. The benefits of socio-cultural, environmental risks, opportunities, socio-

cultural, environmental opportunities, and economic risks, the risks of socio-cultural, 

environmental benefits, environmental benefits, economic costs and expenses socio-cultural 

with weight of 0.088, 0.078, 0.069, 0.064, 0.025, 0.0194, 0.0189, 0.016, and 0.0126 were the 

subsequent priorities. The results of a comprehensive review of the development of 

ecotourism showed that ecotourism development can have significant environmental costs 

and opportunities in Arasbaran region that should be considered in its development 

management. 
Keywords: Analytic network process, Arasbaran, Development, Ecotourism, Forest. 
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