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 چکيده

ها در مناطق ویژة طبيعی، ریزی برای توسعة آنهای گردشگری و برنامهبستر مناسب جهت شناسایی جاذبه فراهم کردن هدف:

ی است. گردشگر یهاتيفعال توسعه یبرا یکیاکولوژ یهایژگیو با سازگار یهاپهنه انتخابهدف این تحقيق،  امری ضروری است.

شدة جنگل به دليل مجاورت با منطقة حفاظتپاره واقع در استان آذربایجان شرقی است که ، دهستان ميشهمطالعه موردمنطقة 

 نی در این زمينه دارد. های تاریخی، پتانسيل فراوااقليمی و وجود سایت نزدیکی به منطقة آزاد ارس، برخورداری از تنوع ارسباران،

یابی مناطق مستعد توسعة صنعت گردشگری انتخاب، و از طریق عنوان عوامل اصلی در مکاندر این تحقيق ده معيار به روش: 

ها و کسر چهار نقشة اندازی نقشههمسازی شد. در نهایت، با روینقشه جغرافيایی سامانه اطالعات دردهی و مقایسه زوجی وزن

 ت، مناطق مناسب ارزیابی گردید. محدودی

های مستعد گردشگری در دهستان، در مناطق جنگلی با پوشش گياهی مناسب و خوب، و در مجاورت بيشتر پهنه ها:يافته

 93/14، 94/44، 5/18، 63/21. همچنين طبقات خوب، متوسط، ضعيف و فاقد پتانسيل گردشگری، اندشدهواقعهای مرکزی آبادی

 دهند. احت منطقه را تشکيل میدرصد از مس

ین عوامل محدودیت در این مطالعه، عدم دسترسی به اطالعات مستند پيرامون گردشگری ترعمده ها و راهبردها:يتمحدود

 روستایی در مناطق حفاظت شده بود. 

گردشگری و مدیریت  های مناسبگذاری جهت گردشگری پایدار در مناطق حفاظت شده، طبق عرصهسرمایهراهکارهای عملی: 

 شود.صحيح و پایدار منابع طبيعی در منطقه پيشنهاد می

رغم وجود نوآوری این مقاله در پرداختن به بحث گردشگری در مناطق حفاظت شدة روستایی است که علی اصالت و روش:

 شود.ه سنجش توان این مناطق نمیهای انجام شده، توجه چندانی بپتانسيل فراوان در این مناطق از کشور، در مقاالت و پژوهش

 ، ارزیابی توان، حفاظت، ارسباران.ریزیبرنامهگردشگری،  ها:يدواژهکل
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 مقدمه. 1

 . بيان مسئله1.1

 امعری شعدن صعنعتی و پيشعرفت، فنعاوری ةتوسععبه واسطة 

 موجعبسرعت باالی این پيشرفت و تغييعرات  .است ناپذیراجتناب

 -اجتمعاعی ی،فرهنگع هعایبخش در ایهعدید منفی پيامدهای بروز

 ریعزیبرنامعه و سعازماندهی ،ميان این در. است شده ...  و اقتصادی

 بعا آن پيونعد و ویعژه عمعومی هعایکعاربری بعا طبيعی هایمحيط

ایجعاد  ،1ای به نام گردشگری طبيععتشاخه ،گردشگری هایجریان

گردشععگری . (9 ص. ،1390، معرادی مجعد)جععوزی و  اسعت کعرده

هعا و ارتباطعات ناشعی از کعنش متقابعل مجموع پدیعدهردارندة درب

-ها و سعازمانها و جوامع ميزبان، دانشگاهگردشگران، سرمایه، دولت

ونقعل، پعذیرایی و کنتعرل های غير دولتی، در فرآیند جذب، حمعل

 (.3، ص. 2000، 2)ویعور گردشگران و دیگعر بازدیدکننعدگان اسعت

 ةجرقع کعه است گردشگری در مفهوم جدیدی ،طبيعی گردشگری

 شعد زده واقعی طبيعت با دوباره همسازی ةاید ةبه وسيل ابتدا در آن

 بعه والنهئسعفر مسع عنعوان بعه طبيععی گردشگری ةجامع توسطو 

 تقویعت و محعيط طبيععی حفاظت که گردید مطرح طبيعی نواحی

 ص. ،1388دارد )تقوایی و همکعاران،  همراه به را محلی ةجامع رفاه

45). 

های تفریحی و گردشگری به عنوان صنعتی پویعا زه فعاليتامرو

کعردن بسعتر  بعرای فعراهم ،بنابراین ؛نداو در حال رشد معرفی شده

 ةها در مرحلعشناسایی این جاذبه ،این صنعت ةتوسعمناسب جهت 

امعری ضعروری  ،دوم ةها در مرحلآن ةریزی برای توسعبرنامه اول و

 گعام خعود گردشعگری ةتوسع هرا در بخواهد که کشوری هر است.

 توانمنعدی تعيعين و آمعایش سعرزمين لحعا  از است الزم بردارد،

 را هعاییمکعان مختلعف، مناطق در گردشگری گوناگون هایجاذبه

 هدف با و مجتمع یا دهکده صورت به آن هایزیرساخت برای ایجاد

)فوراسعالید، هالنعد و  کنعد سازماندهی انتخاب و گردشگری توسعة

، بععععا در ن ععععر کنععععونی دوران در (.9، ص. 2002، 3دميععععدلفار

 در موانعع ایجعاد و منعابع نعابودی محيطی، زیست هایبحرانگرفتن

 براسعاس هعابرنامعه کعه اسعت الزم پایعدار، ةتوسعرسيدن به  مسير

 در بعرداریبهعره هعم تا شوند انجام محيطی توان ارزیابی و شناخت

 طبيععی هعایارزش هعم و گيعرد صعورت محعيط از مستمر و خور

بعه  (.14، ص. 1386 ،آوارگعانینوروزی شوند )نوری و  حفظ محيط

اسعتقرار  هعاییمکعان در طبيعی به طور ایران روستاهایطور کلی، 

 براساس آمارهای و بوده گردیطبيعت هایجاذبه دارای که اندیافته

-متنعوع هعایجاذبعه و زیستی تنوع از برخورداری ن ر از ارائه شده،

 از ععالوه بعر ایعن، ایعرانقعرار دارد. دنيا کشور پنچ دیفر در طبيعی

)سعععازمان  دارد قعععرار ام  48ردة  در جعععذب گردشعععگر، لحعععا 

 بععه توجععه ،بنععابراین(. 8313،25، اسععتادی؛ و 2003 ،4جهععانگردی

 در گردشععگری هععایفعاليععت ةتوسععع بععرای ویععژهبععه گردشععگری

 حيعدری، و دليعرزادهمناسب )حسين یالگوی ةو ارائ ایران روستاهای

متناسب با ظرفيعت ،گردشگری ةتوسع به من ور  (. 47، ص. 1382

 .ضروری استگردشگری در کشور بالقوة 

 و عوامعل زیرسعاختی کعه زمانی روستاها، در گردشگری جریان

 و تعداوم با شود، فراهم انسانی و طبيعی هایجاذبه بر عالوه بنيادی،

 بععه ردشععگریجریععان گ ،رو ایععن از. خواهععد بععود همععراه تقویععت

 محلعی، افعراد مشعارکت بعه گردشگری توسعة زیرساختارهای آن و

است.  وابسته خصوصی هایگذاریو سرمایه دولتی بخش پشتيبانی

 حعل نهعایی بعرای تمعام مشعکالتچند گردشگری روستایی راه هر

منعاطق  ةتوسعع آن، مهعم کارکردهای از اما نيست، روستایی نواحی

اسعت. گردشعگری روسعتایی ععالوه بعر دارای پتانسيل این کاربری 

 چعون، مهمعی اقتصعادی آثار تواندمی ،این صنعتنسبی  هایمزیت

 نيعروی بعرای اشتغال ایجاد روستایی، مهاجرت جریان از جلوگيری

 اقتصعادی، هایبخش دیگر کنار در روستایی تنوع اقتصاد کار، مازاد

رای بع تقاضعا ایجعاد و روسعتایی خانوارهعای درآمعد سطح باالبردن

)تعوالیی  باشعد پی داشته دستی را درمحصوالت کشاورزی و صنایع

یکعی از مسعائل مهعم،  ،در این ميان (.104 ص. ،1392و همکاران، 

. مناطق حفاظت شعده بعه است  شدهگردشگری در مناطق حفاظت

ای از منابع طبيعی کشور اعم از جنگل، دشت، مرتع، آب و محدوده

حفظ و تکثير نسعل  ضرورت،لحا   شود که ازکوهستان اطالق می

ها و وضع طبيعی آن دارای اهميت خاصعی رستنی ،جانوران وحشی

 (.100، ص. 1376)مجنونيعان،  گيعردحفاظت قرار می تحتبوده و 

گردشگری در مناطق حفاظت شده با توجه به شرایط خاص  ةتوسع

در هعا، لعزوم دقعت حاکم بر این مناطق و اهميت فون و فلور در آن

 ،بعه صعورتی کعه؛ کندریزی برای این مناطق را دو چندان میامهبرن

هعای در این مناطق با محعدودیتآن یابی توسعه برنامه و مکان ةارائ

 ،گردشگریةتوسعه و ریزیهبرنام اهدافبيشتری همراه خواهد بود. 

 هایفرصت ،ترتيب بدین تا است گردشگران مندیعالقه از استفاده

 و شود محاف ت فرهنگی و طبيعی ميراث از ،یابد افزایش اقتصادی

، 1389، توحيعدلوضيایی و ) یابد بهبود ذینفعان تمام زندگی کيفيت

حساسعيت جنگلی و  هایاکوسيستمتوجه به اهميت  با ،بنابراین (.4

صعورت  هعایریزیتوسعه و برنامعه بایستمیمناطق حفاظت شده 

قعه باشعد تعا منططبيععی  هعایظرفيتمطعابق بعا  ،آنگرفته برای 

وری حاصل گردد. تحقيق حاضعر بعا کمترین آسيب و باالترین بهره
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جنگلعی ارسعباران بعرای  ةحفاظعت شعد ةهدف بررسی توان منطق

در ن عر بعا توسعه اکوتوریسم انجعام شعده اسعت. رویکعرد مطالععه 

ارائعه به من ور  هاآنگيری از داشتن منافع روستایيان منطقه و بهره

و پایدار روسعتاها حفظ مناطق حفاظت شده  در جهت هاییرهيافت

 اتخاذ شده است.

 . پيشينه تحقيق1.2
تعوان  یابیعارز رامعونيپ یمتنعوع مطالععات ،ريعاخ یهاسال در

در انجام شده اسعت.  در راستای توسعة صنعت گردشگری نيسرزم

 در داخلعی گردشعگری هایچالش و موانع تحقيقی پيرامون بررسی

 خعدمات، و هعاکمبعود زیرسعاخت کعهاردبيل، مشخص شد  استان

 موانععع رسععانی،اطععالع و تبليعع  ضعععف فصععلی، تقاضععای مشععکالت

 بععا مععرتبط هععایهمکععاری سععازمان عععدم و اجتمععاعی و فرهنگععی

 عنعوان بعه و دارنعد تعثثير اسعتان توسعة گردشگری بر گردشگری،

 یدر پژوهشع (،1390) مجد یو مراد یجوز اند. مطرح اصلی موانع

بعا روش  را منطقعه بوالحسعن دزفعول یگردشعگر یکیتوان اکولعوژ

تعوان  کعه داد نشعان مطالععه ایعن نتعای  کردنعد. نيعيتع 5اسميت

و  متوسعط طبقة در درصد 31 حدود اکولوژیکی گردشگری منطقه،

، کرمی، لونديجلگيرد.  می قرار ضعيفطبقه  در درصد 69 حدود در

 ديشعه یجنگلع پعار  یتفرج یابیارز (1391) ن ری و شعبانیشاه

 و یمراتبعسلسله ليتحل ندیفرآ کمک به را  مازندران استان در زارع

 نشعان یابیعارز نیعا  ینتعا. نعدداد انجام ییايجغرافاطالعات  ةسامان

 درجعه یتفرج تيقابل یدارا پار  سطح درصد 10.02 که دهدیم

سعه و  درجه توان درصد 41.02 دو، درجه توان درصد 28.09 ک،ی

،   تعوان درجعه چهعار را دارد. عبعداللهیدرصد سطح پعار 19.96

( در پژوهشععی بععه تعيععين 1391) خععواه، بشععری و حسععينیمتين

های گردشگری در منطقعة گعاوخونی بعا اسعتفاده از تحليعل اولویت

دهد کعه وجعود پرداختند. نتای  این تحقيق نشان می مراتبیسلسله

تعرین عامعل بعرای گردشعگران مناظر زیبای طبيعی به عنوان مهعم

هعای شعنی بعه مطرح است و با توجه به وضعيت فعلی منطقه، تپعه

عنوان اولين اولویت گردشگری در منطقعه تعيعين شعد. قاليبعاف و 

هعای گردشعگری بندی جاذبعه(  به ارزیابی و اولویت1390شعبانی )

-های تصميمبرای توسعة این صنعت در شهر سنندج براساس مدل

دهعد ای این تحقيق نشان معیهگيری چند متغيره پرداختند. یافته

هعای های فرهنگی و تاریخی این شعهر نسعبت بعه جاذبعهکه جاذبه

ریزی است و مدل دیگر، دارای اولویت بيشتری برای توسعه و برنامه

دهنعده صعحت محاسعبات و نشان %0.08استفاده شده با سازگاری 

( تحقيقععی 1387ایرجععی )بنععدی اسععت .نتععای  حاصععل از اولویععت

زیابی مناطق حفاظت شدة استان اصعفهان بعا اسعتفاده از پيرامون ار

مراتبعی انجعام داد. وی بعا بررسعی فاکتورهعای روش تحليل سلسله

هعای پيرامعونی و فاکتورهعای تسهيالت، دسترسی، منابع، جعذابيت

هعای گردشعگری منفی، به این نتيجه رسيد که ایران از ن ر جاذبعه

ل باالیی برای گردشعگری جزء ده کشور اول جهان بوده و از پتانسي

 (. 55، 1387، )ایرجیبرخوردار است 

همچنين در دیگر کشورها نيز مطالععاتی پيرامعون ایعن مسعثله 

ای تعوان ( بعا ارزیعابی پایعه2007) 6تی و کابانبان انجام گرفته است.

اقتصادی جنوب پوالئعوبنگی درکشعور معالزی  -فيزیکی و اجتماعی

ن نتيجه رسيدند که هر چنعد ایعن به ای برای استفاده از جهانگردی

های طبيعی است و بعرای اکوتوریسعم جعذاب منطقه دارای کيفيت

 را امکانعات بعه دسترسعی باید بنيادی و مالی هایحمایت ااست، ام

 .دهعد افزایش را آینده پایدار یجهانگرد اندازهایچشم و کند فراهم

 اییسعامانة اطالععات جغرافيع از (،2001) 7پراسعتاکوسی و فارسر

 جزیعرة در گردشعگری توسععة برای مناسب مناطق یابیمکان برای

 پيشعنهاد تحقيعق این اصلی هدف .کردند استفاده لومبا  اندونزی

سعامانه  بعر مبتنعی ریعزی گردشعگریبرنامعه بعرای نامعهشيوه یک

 چندعامله، ارزیابی و تلفيق از استفاده بود که با اطالعات جغرافيایی

در . شعد شناسعایی گردشعگری توسععة برای های بالقوهمکان برخی

تعانی تایلنعد بعا یابی اکوتوریسم در استان سورات، مکان2011سال 

انجعام  سامانه اطالعات جغرافياییمراتبی و استفاده از تحليل سلسله

، حيعات وحعش، فته است. در این تحقيق معيارهای چشعم انعدازگر

معيارهای معؤثر های جامعه به عنوان توپوگرافی، دسترسی و ویژگی

یعابی بعر اسعاس انعد. سعپم مکعاندر این راستا در ن ر گرفته شده

ای، شيب، فاصعله از جعاده و زیرمعيارهای کاربری اراضی، تنوع گونه

درصعد از  69.68دهعد کعه غيره انجام شده است. نتای  نشعان معی

درصعد در غعرب و  29.02های مناسب گردشگری در مرکعز، سایت

هعا بعرای درصعد زمعين 0.89انعد. همچنعين هشرق استان واقع شد

 درصععد بسععيار مناسععب هسععتند 0.41گردشععگری نامناسععب و 

 .(269، ص. 2011، 8)بونروامکاو و مورایاما

 . روش شناسی تحقيق2
 قلمرو جغرافيايی تحقيق. 2.1

های بخش مرکزی شهرسعتان پاره از دهستاندهستان ميشه

 نيمعه و سعرد اقليمعی کليبر واقع در استان آذربایجان شرقی بعا

 آبخيعز حوضة و خزر آبریز حوضة در این دهستان. است خشک

-های خداآفرین، ورزقان و دهستانبا شهرستانو  واقع ارس رود

 ینتعربزرگ از بخشعی. باشدمرز میچای و یيالق همهای پيغان

 در ایعن داغ قعره کعوهرشعته یعنعی شعرقی آذربایجان کوهرشته

آبادی اسعت کعه  41پاره دارای ان ميشهدهست دارد. قرار منطقه
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هععا آبععادی اسععکلو از بيشععترین جمعيععت برخععوردار در بععين آن

ن يری بی . موقعيت(2)شکل  (1390باشد )مرکز آمار ایران، می

این دهستان جهت توسعة گردشگری به دليل قرار گعرفتن  برای

نزدیکععی بععه مععرز کشععور  در منطقععة حفاظععت شععدة ارسععباران،

-منعابع  تنعوع. اسعت منطقة آزاد ارس ایجاد شعده و آذربایجان

 و آب داشعتن و اقليمعی ای، تنعوعو تنوع گونه هاجاذبه طبيعی،

-آن، دسترسعی ن يعر و طبيعی عوارض کوهستانی، وجود هوای

-طایفه و عشایر گردشگری، یيالق منابع موجود به ایجاده های

معرز  بعه نزدیکی های تاریخی باستانی،متعدد، وجود سایت های

 دو عنعوان بعه شدة ارسعبارانکشور آذربایجان و منطقة حفاظت

گردشگر، از دیگر نقاط قوت منطقعه بعرای توسععة  جذب کانون

بنعابراین در ایعن پعژوهش سععی شوند. این صنعت محسوب می

-تا با ارزیابی توان اکولوژیکی این دهسعتان، مناسعب شده است

ناسعایی و هعا بعرای توسععة گردشعگری روسعتایی شترین مکان

 پيشنهاد گردد.

 

 
 معرفی منطقۀ مورد مطالعه -2شکل 

1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 

  تحقيق . روش2.2

، تحقيعق ةمرور پيشينای به در ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه

سععایر ارزیععابی و تفسععير مطالععب ثبععت شععده توسععط هععای روش

تعوان ایعن ی پرداختعه شعد. سعپم بعه من عور ارزیعاب پژوهشگران

ترین مکان بعرای توسععه گردشعگری، دهستان برای تعيين مناسب

با توجه به اهعداف  روش ارزیابی چند معياری فرآیند مقایسه زوجی

با توجه به مزایای  مقایسه زوجیتحقيق، انتخاب شد. انتخاب روش 

هعای ارزیعابی چنعدمعياری صعورت این روش نسبت به سعایر روش

هعای دیگعر،  تخاب ایعن معدل از ميعان معدلاست. دليل ان پذیرفته

-های کيفی در این مدل است، که همانامکان کمی کردن شاخص

هعای قبلعی  فاقعد ایعن توانعایی هسعتند. دانعيم، معدلطور که معی

توان عالوه بر اسعتفاده از آمعار و ارقعام، از همچنين، در این مدل می

ه دالیعل ن رهای جمعی و مشارکتی نيز استفاده نمعود کعه از جملع

نيعا، مهم در به کارگيری این مدل در تحقيق حاضعر اسعت )حعافظ

(. با توجه به این که در این فنون فرض بر این است 48، ص. 1390

هعا باشد، ایعن روشکه ناحية مورد مطالعه دارای همگنی فضایی می

های فاقد بعد فضایی هستند. این پيش فرض در بسياری از وضعيت

کنعد، زیعرا گيری، به ظاهر غيرواقعی جلوه میمبوجود امده بر تصمي

هعای کند. در نتيجعه، در معدلمعيار ارزیابی در سطح فضا تغيير می

گيری چند معيعاری، نمعایش صعریحی از ابععاد جغرافيعایی تصميم

مععورد نيععاز اسععت. از ایععن رو، چععارچوبی بععرای تحليععل تصععميم 

سعت تعا ضعروری ا چندمعياری برپایة سيستم اطالعات جغرافيعایی

-آوری، ذخيعرههای سيستم اطالععات جغرافيعایی در فعراهمتوانایی

-ها بصورت یکپارچه با قابليعتسازی، بازیابی، پردازش و تحليل داده

گيعری چنعدمعياری اسعتفاده های تصعميمهای فنی مبتنی بر مدل

بنععابراین، کععاربرد سيسععتم  (.153، ص. 1392، شععود )مالچفسععکی

زیسعتی، در هعای محعيطه بعه نگرانعیاطالعات جغرافيایی بعا توجع

 باشعدشناسایی محعل مناسعب، منعابع موجعود و منعاطق بکعر معی

گيری، چگونگی یکی از مشکالت اساسی تصميم(. 2003، 9)رحمان

استفاده از آن در بدست آوردن وزن نسبی معيارها اسعت. بنعابراین، 

-مراتبعی معیسلسعلهیک روش مناسب ارزیابی وزن، فرآیند تحليل

هعای ارزیعابی به طورکلی، روش (.912، ص. 2010، 10)م اهر باشد

چندمعياری و سيسعتم اطالععات جغرافيعایی بعه عنعوان دو زمينعة 

هعای هعا و قابليعتتوانند از برتریتحقيقاتی و مطالعاتی مستقل، می

هعای مبتنعی بعر سو فنون و روشمند شوند، زیرا از یکیکدیگر بهره

مهمعی را در تحليعل مسعائل  سيستم اطالععات جغرافيعایی نقعش

-هعای بعیهای ارزیابی چند معياری داشته و قابليتمبتنی بر روش
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هعای فضعایی همتایی را در مدیریت و تحليل دامنة متنعوعی از داده

هعای ارزیعابی گيری دارند، و از سوی دیگعر، روشمطرح در تصميم

 ها را بعرای نشعانای ارزشمند از فنون و روشچندمعياری، مجموعه

ها در مطالعات معوردی گيران و ترکيب آنهای تصميمدادن اولویت

گعذارد و در تبيعين رو معیبر پایه سيستم اطالعات جغرافيایی پيش

-های تصميم گيری مورد استفاده قرار معیدامنه وسيعی از موقعيت

 (. 5، ص. 1392)مالچفسکی، گيرد

انتخاب روش پژوهشپيشينه و ادبيات تحقيق

سيستم اطالعات جغرافيایی و 
رزیابی چند معياری تصميم گيری و ا

تعریف و طبقه بندی معيار 
ها با رویکرد توسعه 

روستایی

وزن دهی با روش مقایسه 
)ن رات کارشناسان(زوجی 

انتخاب محدودیت

روی هم اندازی با الگوی 
مارینونی

پهنه بندی و تعيين قابليت اراضی 
منطقه حفاظت شده ارسباران

تحليل نقش توسعه گردشگی روستایی 
در مناطق حفاظت شده

مطالعات کتابخانه

تعيين اهداف، سوال و فرضيه

 
 قيقمدل فرايندی تح -1شکل 
 1393، سالهای پژوهشیافتهمثخذ: 

  
و سيسععتم اطالعععات  مراتبععیتحليععل سلسععلهترکيععب فراینععد 

گيعری بعا تجسعم قعوی و تصعميمجغرافيایی یعک روش پشعتيبان 

سازی است که به نوبة خود بعا ایجعاد نقشعه، اسعتفادة قابليت نقشه

، 2008، 11کنعد )المعالسدرخور و مناسب از زمين را تسعهيل معی

-(. در این مطالععه، وزن637، ص. 2004، 12؛ و مارینونی6167ص. 

کارشعناس   32گيعری از ن عرات دهی معيارها با بهرهدهی و اولویت

-ریزی و مدیریت محيط زیست، جغرافيایی روستایی، جنگعلبرنامه

داری و ارزیابی و آمعایش سعرزمين صعورت گرفعت. ایعن مجموععه 

هيئعت علمعی در شامل دانشعجویان تحصعيالت تکميلعی و اعضعاء 

افعزار باشد. درگام بعدی،  با استفاده از نرمهای ذکر شده میتخصص

کمکععی مارینونياطالعععات کمععی معيارهععا در سيسععتم اطالعععات 

جغرافيایی وارد شد و برای هر یک از معيارها یک الیة مکعانی تهيعه 

معيار به عنعوان معيارهعای مهعم و اثرگعذار در  10شد. در مجموع، 

هعای ن گردشگری روسعتایی بعر حسعب مطالععات، دادهارزیابی توا

 4سازی شعد. همچنعين موجود و ن رات کارشناسی انتخاب و نقشه

الیه به عنوان محدودیت در ن عر گرفتعه شعد و از خروجعی نهعایی 

بعا  سيستم اطالععات جغرافيعایی ها دربندی الیهکسر گردید. طبقه

بندی تقسيم طبقه 4در ن ر گرفتن شرایط مناطق حفاظت شده به 

ها شامل توان خعوب، متوسعط، ضععيف و فاقعد دهی الیهشد. ارزش

تا  1ها بر حسب روش ساعتی بين گذاریتوان صورت گرفت. ارزش

دهی شد. سعپم در مرحلعه آخعر، هعر یعک از برای معيارها نمره 9

ها برحسب وزنی که داشعتند تلفيعق و نقشعة نهعایی پتانسعيل الیه

آمد. معدل مفهعومی و فراینعدی بدست توسعة گردشگری در منطقه

 از سویی دیگر گردشعگری ( ارائه گردید.1روش کار مطابق شکل )

-معی شعکل روسعتایی منعاطق در که است توریسمی روستایی،

 و اقتصعادی توسععة گردشعگری، توسععة هعدف ترینمهم. گيرد

 دانشعور و زنجعانی تقدیسعی) است گردشگری مناطق اجتماعی

 اسعت عبارت روستایی پایدار توسعة (.180، ص. 1386 عنبران،

 بععه دهععیجهععت و موجععود طبيعععی منععابع حفععظ و مععدیریت از

 بشری  نيازهای به دستيابی که طریقی به نهادی و فنی تغييرات

 آینعده در چه و حاضر حال در چه نيازها این مستمر برآوردن و

 پایداری ای،توسعه چنين. شود تضمين شهر و روستا مردم برای

 را حيعوانی و گيعاهی ژنتيک منابع همچنين و آبی ارضی، منابع

 از و شودنمی زیست محيط نابودی و زوال موجب کند،می حفظ

 اجتمعاعی ن ر از و ماندنی اقتصادی لحا  از مناسب، فنی لحا 

، 13فعائو: از نقعل بعه 8138 همکعاران، و عبداللهی) است مقبول

(. بنابراین، 3 ، ص.1391 پور، خسروی و سبزیان مالیی ؛ 2003

 اجتمععاعی، اقتصععادی، مختلععف ابعععاد در روسععتایی اکوتوریسععم

. دارد روسععتاها بععر فراوانععی تععثثير زیسععت محععيط و فرهنگععی

 رویعةبی مهاجرت مانع درآمدزایی، و اشتغال ایجاد با اکوتوریسم

 فصعلی بعه توجه با هاآن اشتغال در تنوع. شودمی انسانی نيروی

-ریشه در تواندمی خانوارها، يشتیمع کشاورزی وکارکشت بودن

 بنعابراین،. تثثير بسزایی داشته باشعد روستاها در فقر کردن کن

 باشعد ومعی زیسعت محعيط حفعظ پایعدار، توسععة ابعاد از یکی

 منعابع از حفاظعت بعه افعراد شودمی سبب روستایی اکوتوریسم

 بيشعتری اهميعت درآمعدزا، منعابع عنعوان بعه طبيعی و زیستی

 و بپردازنععد )سععبزیان مالیععی هععاآن از حفاظععت بععه و بدهنععد

 (.4 ، ص.1391 پور،خسروی
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 نظری مبانی .3
گردشععگری در طبيعععت بععه عنععوان یععک فععرم جععایگزین 

ميالدی به من ور کعاهش صعدمات و  1990 ةگردشگری در ده

پایعدار  ةآثار نامطلوب ناشی از گردشگری در جهت نيل به توسع

بلکعه در جوامعع  ،ای طبيععیهعظهور یافت و نه تنها در محيط

، ص. 2006، 41)لکسعاکوندیلو  شعد گرفته روستایی نيز به کار

. گردشعععگری طبيععععت دارای ارتبعععاطی ناگسسعععتنی بعععا (56

گردشگری و ميان  ةگردشگری پایدار است. این پایداری به رابط

 ةزیسععت بسععتگی دارد. مععدیریت مناسععب بععرای توسعععمحععيط

و نگهداری از غنای زیستی اکوتوریسم در جهت نيل به حفاظت 

منطقه و همچنين تعالی اقتصادی مردم محلعی امعری ضعروری 

گردشگری طبيعت به عنوان یعک فرصعت بعرای  ،است. به عالوه

نفععان حفاظت شده و تثمين معالی ذی ةها در منطقارتقاء ارزش

 (.153، ص. 2006، 51کنععان) اسععت منطقععه شععناخته شععده

نعت گردشعگری اسعت های صگردشگری طبيعت یکی از بخش

باشد. از آنجا که مردم برای لعذت که به سرعت در حال رشد می

بردن از مناظر طبيعی، حيات وحش، گياهان و غيره به منعاطق 

کنند، این اقدامات تثثيرات زیادی بر روی بکر و طبيعی سفر می

طبيعی دارد و نقش مهمی را در حفاظعت  زیست و منابع محيط

)اسعالمی  کندطبيعی بازی می تلف و منابعهای مخو بقای گونه

در ایعععن رابطعععه، ارزیعععابی  (. 3899، ص. 2009و روشعععنی، 

پایعدار  ةاکوتوریسم به عنوان یک ابعزار مهعم در راسعتای توسعع

 شعودحفاظت شده در ن ر گرفته معی ةگردشگری در یک منطق

در بسععياری از منععاطق  (.6، ص. 1996، 16السععکورین)کبالوس

-ردشگری فعاليت اصعلی اسعت و بعدون برنامعهحفاظت شده، گ

، ص. 2010، 17)تعودروس گيعردسعازی انجعام معیریزی و آماده

برای توسعه مناطق مناسب گردشعگری، حصعول  ،بنابراین (.15

هعای اطمينان از همسان بودن معيارهای اکوتوریسم بعا ویژگعی

)بونروامکعاو و  اساسی منابع در این مناطق، امری ضروری اسعت

  (.269، ص. 2011ما، مورایا

 تعاریخ بعا صعریح طعور بعه گردشگری ریزیبرنامه خاستگاه

 هعایروش استفاده از با و است مرتبط گردشگری و ریزیبرنامه

برنامعه هعای ميزبعانگعروه دیعدگاه از .است شده تعریف متعدد

 منعافع حداکثر کسب جهت روشی» عنوان به گردشگری ریزی،

 ةتوسعع از منعت  مشکالت شکاه و منطقه یک برای گردشگری

-برنامعه (.22، ص. 2006، 18)وانگ شودتعریف می «گردشگری

ن عر داشعتن ابععاد زیسعت  ریزی گرشگری همواره نيازمنعد در

ریعزی فرهنگعی و هعای اقتصعادی و برنامعهمحيطی، زیرسعاخت

-بایسعت انعواع برنامعهاست که می اجتماعی است. این در حالی

نيعز معوازی طعور یک راستا و بعه  ریزی برای موارد یاد شده در

 دهعدمی نشان گردشگری ریزیبرنامه ادبيات مرور صورت گيرد.

 بخعش ریعزیبرنامعه معورد در عمعده رویکعرد چهار تاکنون، که

 :، که عبارتند ازاستداشته گردشگری وجود

 بهبعود بعرای ابعزاری را گردشعگری کعه رشدگرا دیدگاه -1

 .داندمی اقتصادی هایشاخص

 ةپدیعد یعک را گردشعگری کعه فضایی -فيزیکی کردروی -2

 .کندقلمداد می فضا ساماندهی در استفاده مورد منبع و فضایی

 بهبعود شکوفایی برای را گردشگری که اجتماعی دیدگاه -3

 .گيرددر ن ر می مفيد جوامع زیستی شرایط

 ابعزاری ةمثابع بعه را گردشگری که پایدار ةتوسع رویکرد -4

معورد  پایعدار ةتوسعع هعایسياسعت اجعرای ایراست در توانمند

 رودمی شمار به جدید رویکردی و دهدمی قرار تحليل و بررسی

 (.105، ص. 1392 ،، ریاحی، افراخته و شعبانی)توالیی

 ،برای تحقق گردشگری روستایی در مناطق حفاظعت شعده

-توانعد کمعکهای مشارکتی روستایی معیگيری از رهيافتبهره

هعای کاهش صعدمات و هزینعهبه من ور  ،این رواز کننده باشد. 

کردن اثرات منفی گردشگری، انجام ارزیابی توان وارد شده و کم

توانعد مفيعد واقعع این کاربری می ةاکولوژیکی در راستای توسع

شود. ارزیابی توان اکولوژیکی عبارت است از سنجش موجعودی 

از پيش  ها و معيارهای مشخص وسرزمين با مال  ةو توان بالقو

ریزی شده. مطالعات ارزیعابی تعوان اکولعوژیکی بعه عنعوان طرح

اسععتفاده از ی بععرای ریععزگيععری و برنامععهای بععرای تصععميمپایععه

 ،مخعدوم)شعود گرفتعه معیبه کار سرزمين در تمام نقاط جهان 

 یگردشعگر ینواح مشخص کردن، در نتيجه (.300، ص. 1389

 .دارد یفراوان تياهم ،در طبقات مختلف یعيطب توانتوجه به  با

 اثعرات توانعدیمشرایط طبيعی  براساسریزی یابی و برنامهمکان

 از صعحيح یبعرداربهره صورت در و یاجتماع و یاقتصاد مثبت

. باشعد داشعته دنبال به را یکم یستیزطيمح یمنف اثرات ،هاآن

 ةتوسعع یبعرا یکیاکولوژ یهایژگیو با سازگار یهاپهنه انتخاب

 کیعاز  ها،تيفعال گونهنیا ةتوسع بدو در یگردشگر یهاتيفعال

 یسعو از و شعده طيمح بر هاآن یکاهش اثرات منفسبب طرف 

-یمع فعراهم یگردشعگر یهاتيفعال رونق یبرا را نهيزم ،گرید

  (.64 ص. ،1390، عابد، منوری و کرباسیحکيمی) دینما

 تحقيق هایيافته. 4
 یابی بهينه بعرایانویژه در مکه ب ،انتخاب معيارهای مناسب

 فضعای سعاختار سعازماندهی سرزمين و ةپهن در هافعاليت انواع



 45                                             ... حفاظت مناطق در اکوتوریسم توان ارزیابى                                        م        چهار سال           

و انتخاب بهتعرین  را فعراهم  هاگزینه ةمقایس امکان جغرافيایی،

. معيارهای مهم جهعت انتخعاب (20، ص. 1383 کند )سرور،می

معورد  ةگردشعگری در منطقع ةمکانی مناسب برای توسع ةگزین

 زوجی ةمقایسبه دو با استفاده از تکنيک مطالعه شناسایی و دو 

مشعخص  معيارهعاوزن نهعایی  ،(1)اند. در جدول دهی شدهوزن

 شده است. 
 

 و وزن معيارها برای توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده معيارها -1جدول 
 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 ضريب وزنی معيارهای انتخاب شده
 عه گردشگریبندی تناسب برای توسطبقه

 نامتناسب ضعيف متوسط خوب

 1800< 1800-1000 1000-500 500-0 0.0188 ارتفاع )متر(

 50< 50-25 25-15 15-0 0.0438 شيب )درصد(

 غرب جنوب شمال شرقی 0.0171 جهت

 زمين بایر اراضی مسکونی اراضی زراعی اراضی سبز 0.0691 کاربری فعلی اراضی

 100-75 5 > 5 -50 75-50 0.2995 تراکم پوشش گياهی

 150 > 2000< 2000-1000 1000 -150 0.1703 فاصله از رودخانه )متر(

 2000< 2000-1000 1000-500 500-0 0.0658 فاصله از چشمه )متر(

 متر 100≥ متر 9000-5000 متر 5000-2000 متر 2000-100 0.0392 نزدیکی به راه مواصالتی

 متر 500 > متر 2000< متر 2000-1000 متر 1000≥ 0.1482 نزدیکی به سایت باستانی

 متر 2000< متر 2000- 1000 متر 1000 -500 متر 500-0 0.1281 هانزدیکی به برخی آبادی

 ةپيرامعون توسعع ةموجود در منطق هایمحدودیت ،در ادامه

-محعدودیت ،(2)گردشگری روستایی شناسایی و مطابق جدول 

 ری مشعععخص شعععد.گردشعععگ ةهعععای موجعععود بعععرای توسعععع

 ةکععه در توسعععهسععتند  هاییپهنععهارائععه شععده  هایمحععدودیت

 هعایارزشگردشگری باید مورد حفاظعت قعرار گرفتعه و دارای 

 .باشندمیگياهی، جانوری، زیستگاهی و تاریخی 
 

 برای توسعه گردشگری روستايی در مناطق حفاظت شده های در نظر گرفته شدهمحدوديت -2ل جدو

 1393ی پژوهش، سالهامثخذ: یافته
 علت انتخاب معيارهای محدودیت

 های مهمزیستگاه
های مهم به عنوان الیة های با ارزشی شامل سياه خروس غفقازی و سایر گونهزیستگاه کلن و پير دره سی به علت وجود گونهدو 

 شد.محدودیت توسعه گردگشگری در ن ر گرفته 

محدودة اصلی سایت 

 باستانی

است، زیرا آثار تاریخی و  تانی با توجه به قدمت تاریخی و وسعتی که دارد به عنوان الیة محدودیت شناخته شدهحریم سایت باس

 نمایند، نياز به حفاظت خواهند داشت.ای که ایجاد میباستانی به سبب ارزش افزوده

 حریم امن رودخانه
حریم ایمنی رودخانه در مقابل طغيان، فرسایش و سایر موارد های اصلی منطقه پيشنهاد شده است. این متری در رودخانه150حریم 

 باشد.می

 حریم امن جاده
های محلی به عنوان حاشية امن خطوط مواصالتی در ن ر گرفته متری برای راه 25های اصلی و حریم متری برای راه 100حریم 

 است. شده

سازی با اسعتفاده نقشه ،بندی معيارهاپم از انتخاب و طبقه

تهيعه  ةهای پایعو با استفاده از نقشه Arc GIS-9.3از نرم افزار 

-3تعا  1-3اشعکال برداری کشور مطعابق )سازمان نقشهشده از 

ذکر شعده  معيارهایها و بر حسب . براساس نقشهانجام شد( 11

هعای مسعتعد گردشعگری در تناسب مکانی پهنه ،(1)در جدول 

هعا سازیکه در نقشه باشد. الزم به ذکر استمنطقه متفاوت می

-حفاظت ةمنطق ةها، قرارگيری دهستان در محدودبندیو طبقه

 ،این بعوده اسعت و سعی بر گرفتهارسباران مورد توجه قرار شدة

رویکععرد انتخععاب معيارهععا براسععاس دیععدگاه حفععاظتی و نقععش 

در  مورد توجه قعرار گيعرد. هاآنمحوری روستاها در حفاظت از 

مقعدماتی  ةنقشع ،هعاهعا و وزن آنالیعهپم از تلفيعق  ،گام بعد

-3شعکل ) آمعد گردشگری بدست ةپتانسيل منطقه برای توسع

و اعمعال  (11-3)شکل  هامحدودیتدر ادامه پم از کسر  .(10

-( قابل مشعاهده معی12-3شکل نهایی به صورت ) ةنقش ،هاآن
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مناطق مسعتعد گردشعگری  ةها در چهار طبقگذاریباشد. ارزش

نيمه مستعد برای گردشگری )متوسط(، مناطق  )خوب(، مناطق

دارای پتانسيل کم گردشعگری )ضععيف( و منعاطق فاقعد تعوان 

 .است پذیرفتهگردشگری )نامناسب( صورت 

 
 جهت جغرافيايی شيب در منطقه مورد مطالعه -3شکل 

 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 

 
 نقشه تناسب شيب در منطقه مورد مطالعه -4شکل 

 1393های پژوهش، سالیافتهمثخذ: 

 

 
 جهت تناسب طبقات ارتفاعی در منطقه مورد مطالعه -5شکل 

 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 
 تناسب تراکم پوشش گياهی در منطقه مورد مطالعه -6شکل 

 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 

 
 در منطقه مورد مطالعه تناسب کاربری اراضی -7شکل 

 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 
 

 
 دسترسی به سايت باستانی در منطقه مورد مطالعه -8شکل 

 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته
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 های ارتباطی در منطقه دسترسی به راه -9شکل 

 مورد مطالعه
 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 

 
 دسترسی به منابع آب در منطقه -10شکل 

 مورد مطالعه 

 1393های پژوهش، سالهمثخذ: یافت
 

 
 ها در منطقهدسترسی به آبادی -11شکل 

 مورد مطالعه 
 .1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

 
نقشه مقدماتی پتانسل توسعه گردشگری در منطقه  -12شکل 

 مورد مطالعه

 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته
 

 
نقشه عوامل محدود کننده توسعه گردشگری در  -13شکل 

 ه مورد مطالعهمنطق

 1393ی پژوهش، سالهامثخذ: یافته
 

 
نقشه نهايی پتانسل توسعه گردشگری در منطقه  -14شکل 

 مورد مطالعه

 .1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته
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گردشگری در  ۀميزان مطلوبيت اراضی برای توسع  -3جدول 

 حفاظت شده ارسباران ۀمنطق
 1393های پژوهش، سالمثخذ: یافته

دی تناسب برای بنطبقه

 توسعه گردشگری

مساحت )کيلومتر 

 مربع(

 درصد

 % 2km 102.182 21.63 خوب

 % 2km 987.39 18.5 متوسط

 % 2km 212.246 44.94 ضعيف

 % 2km 70.502 14.93 فاقد توان

 75-50منعاطق جنگلعی بعا پوشعش گيعاهی  ،هابراساس یافته

دی اسعکلو بعه های مرکزی به ویژه آبعادرصد، که در مجاورت آبادی

هعای دسترسعی دليل برخعورداری از امکانعات بيشعتر همعراه بعا راه

 ةدارای بععاالترین پتانسععيل بععرای توسععع ،انععدمناسععب واقععع شععده

باشند. همچنين بعه دليعل دیعدگاه حفعاظتی لحعا  گردشگری می

 ةحاشعيایعن کعاربری در دهسعتان،  ةشده در تعيعين تعوان توسعع

-75و منعاطق جنگلعی بعا تعراکم های باسعتانی ها و سایتزیستگاه

گردشععگری روسععتایی  ةاز کمتععرین پتانسععيل جهععت توسععع 100

مطلوب ارائه شده با توجه به معيارهعای  هایپهنه برخوردار هستند.

استقرار روستاها بوده کعه ایعن  ةحفاظتی و روستاها بيشتر در حاشي

بعه عنعوان  در آینعده تواننعدمیبيانگر نقشی است که روسعتاها امر 

ایفا کننعد. از سعویی  ارسباران ةحفاظتی در منطقه هایبرنامهکز مر

 ةتوسعع تعوانبنعدی انجعام شعده معیبرحسعب نتعای  پهنعه ،دیگر

جهعت  وریسم در روستاهای این منطقه را به عنوان الگعویی دراکوت

 حفاظت شده ارسباران بيان کرد. ةحفظ پایداری در منطق

 گيری نتيجه. 5
 ةپعاره در منطقعز دهسعتان ميشعهقرارگيری بخش وسعيعی ا  

 شده ارسباران و نزدیکی آن به مرز کشور آذربایجان و حفاظت

-مسعاعدی را بعرای سعرمایه ةزمينع ،آزاد و تجاری ارس ةمنطق

عالوه . است کردهمهيا در بخش گردشگری در این دهستان  گذاری

 ،های محيط زیستی در این منطقهبه دليل وجود محدودیت بر این،

بعا  ریزی گردشگری روستایی در آن بسيار حائز اهميت اسعت.برنامه

اسعتفاده  ،به دليل عدم شناخت و اعمال مدیریت صحيح این وجود،

بعه  گيعرد.ها به بهترین نحو صورت نمیها و پتانسيلاز این جذابيت

بعا توجعه بعه گردشگری در دهستان ميشعه پعاره  ةتوسع ،طور کلی

يه یععا نزدیععک بععه منععاطق مطلععوب در حاشعع هایپهنععهقرارگيععری 

سعطح کيفعی  ءتواند به عنوان ابعزاری در جهعت ارتقعامیروستایی 

برداری درخور از خدمات اکوسيسعتمی شعامل زندگی ساکنان، بهره

هعای گونعه ةمشعاهد گيری از زیبایی مناظر طبيعی و جنگلی وبهره

-ساز امکان تجربه شعيوهنادر جانوری، بازدید از آثار باستانی و زمينه

 –سعبک زنعدگی روسعتایی ةای متفاوت از زنعدگی شعهری )تجربع

خعدمات  گونهاین ةدر راستای ارائ .قرارگيردعشایری( مورد استفاده 

اکوتوریسععمی منطقععه حفاظععت شععده ارسععباران بععرای گردشععگران 

جععذب  چععون روسععتایيان منطقععه منععافع خععود را در طبيعععت،

اران، گععاه زیسععت کععره ارسععباکوتوریسععت جهععت بازدیععد از ذخيععره

گيعری از خعدمات محعيط گياهی و جانوری نعادر و بهعره هایگونه

 ،حفظ و حراست از منابع طبيعی بينندمیزیستی جنگلی ارسباران 

منطقعه را در دسعتور کعار خعود  جانوری هایگونهپوشش گياهی و 

 آینعد. داده و در صدد حفاظت از منابع ارزشمند طبيععی برمعیقرار 

دهنده پتانسيل گردشعگری پژوهش نشان نتای  بدست آمده در این

 باشد. این صنعت در این منطقه میبرای گذاری و لزوم سرمایه

های مسعتعد گردشعگری در بيشتر پهنه ة حاضر،طبق مطالعبر 

در  و دهستان، در مناطق جنگلی با پوشش گياهی مناسب و خعوب،

هععای مرکععزی بععه ویععژه آبععادی اسععکلو بععه دليععل مجععاورت آبععادی

هعای دسترسعی مناسعب ری از امکانات بيشتر همراه بعا راهبرخوردا

و وزن بدسعت آمعده نشعان  معيارهعااند. مقایسه دو دویی واقع شده

، سعایت باسعتانی و هارودخانعهپوشش گياهی، نزدیکی بعه  ،دهدمی

آبادی مرکزی بعاالترین ضعریب وزنعی را داشعته و ارتفعاع و جهعت 

باشند که مفهعوم آن بعاال میترین ضریب وزنی را دارا جغرافيایی کم

هعای یابی پهنعههای طبيعی برای مکانبودن اهميت و ارزش جاذبه

به دليل دیدگاه حفاظتی لحا   ،همچنين  مستعد گردشگری است.

 ةحاشعيایعن کعاربری در دهسعتان،  ةشده در تعيعين تعوان توسعع

-75های باسعتانی و منعاطق جنگلعی بعا تعراکم ها و سایتزیستگاه

گردشععگری روسععتایی  ةتععرین پتانسععيل جهععت توسعععاز کععم 100

 ،(3)جعدول ها بندیبرخوردار هستند. به طور کلی و براساس طبقه

 18.5خعوب،  ةدرصعد طبقع 21.63هر یک از طبقعات بعه ترتيعب 

درصعد  14.93ضعيف و  ةدرصد طبق 44.94متوسط،  ةدرصد طبق

گردشگری بدست آمعد.  ةاز مساحت منطقه نيز فاقد پتانسيل توسع

ریعزی دقيعق و اصعولی، بعا توجعه بعه تعوان و با یک برنامه ،بنابراین

را در اکوتوریسعم  ةهعای توسععتوان برنامهمنطقه می ةبالقوپتانسيل 

پایدار گامی معؤثر  ةاین منطقه پيشنهاد داد و در جهت نيل به توسع

تصعویت قعوانين و از طریعق شعود پيشعنهاد معیبنابراین، برداشت. 

ار مخرب اکوتوریسم در منعاطق حفاظعت شعده آث ،مقررات کنترلی

اکوتوریسعم در جهعت  ةتوسعع تا از این طریق امکعانشود مدیریت 

 فععراهمپایععدار  ةروسععتایی و رسععيدن بععه توسععع ةجامععع رشععد

 شود. 
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