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 ورزشي در كوهستان گردشگريهاي مناسب براي  يابي پهنه مكان
 (چالوسـكرج  ۀجاد :موردي ۀمطالع)

 4حسین شعبانعلي فمي ،3، رضا ارجمندي2كار دانه، افشین 1لیال آخوندي
 واحد علوم و تحقیقات تهرانمديريت محیط زيست، دانشگاه آزاد، شد كارشناسي ار. 1

 منابع طبیعي، دانشگاه تهران  ۀدانشكدمحیط زيست،  دانشیار گروه .2
دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقیقات تهران انرژي،و  محیط زيست ۀدانشكد. استاديار 3  

تهراندانشگاه  ،كشاورزي ۀوتوسعاقتصاد  ۀدانشكددانشیار . 4  

 (17/6/1393تاریخ تصویب:  -27/6/1392تاریخ دریافت: )

 چكیده 
توان  ند كههستجمله گردشگري ورزشی  ازهاي طبیعی، از مقاصد اصلی انواع گردشگري متكی به طبیعت  محیطها مانند دیگر  كوه

تبع آن نوع و میزان این گونه از توسععه در   بهت است و دیگر متفاونقطۀ اي به  نقطهند و این توانایی از  متناهی براي این منظور دار
به ارزیابی تناسعب سعرزمین    ریزي به این منظور، برنامهبل از رو ضروري است ق اینمناطق مختلف، متناسب با توان تفاوت دارد. از 

یكعی از   نظیعر  كع   طبیععی  منعارر  ژئومورفولوژیك، زیسعتی و هاي  ویژگی ی همچونشرایط با داشتنچالوس ع  كرججادۀ پرداخت. 
 و آن گردشعگري  هعاي  محدودیتها و  پتانسیلها،  قابلیت شناسایی مطالعه و رود كه میشمار  بهگردشگري كشور  طرفدار پر مناطق
پایدار گردشگري در منطقه را فراه  آورد. به همین منظور در پعژوه   توسعۀ تواند موجبات  می خصوص، این در الزم ریزي هبرنام
بندي این محور با استفاده از روش ارزیابی  پهنهگردي، اقدام به  طبیعتهاي  توسعۀ فعالیتترین مكان  مناسببا هدف معرفی  حاضر
نعوردي،   صعخره نعوردي،   كعوه هعاي ورزشعی شعامل     فعالیعت محیطی بعراي گروهعی از    زیستمكانی و تدوین معیارهاي  ۀمعیار چند
منظور تبیین ارتباط بین اهداف و معیارهعا   به. شدنوردي  درهسواري و  اسبكوهستان،  سواري در دوچرخهنوردي،  دامنهپیمایی،  كوه

دهی شعد.   وزن Expert Choiceافزار  نرممراتبی و كاربرد  سلسلهمراتبی تعریف شد. معیارها با استفاده از روش  سلسلهیك ساختار 
اطالععات جررافیعایی انمعام و     ۀدار در محعیط سعامان   وزن هاي اطالععاتی بعا تركیعب خطعی     الیهمعیارها، تلفیق تهیۀ نقشۀ پس از 
هاي زمین )خعا،،   ویژگیشده شامل  تدوین. معیارهاي شداستخراج  شده مطالعه هاي توسعۀ فعالیتهاي نهایی مناسب براي  مكان
در  گردشعگري ورزشعی  هاي  توسعۀ فعالیتاز منطقه قابلیت درصد  58اساس نتایج این پژوه ،  برها( بود.  ناهمواريو  بستر سنگ

 را دارد. كوهستان

 محور. ، كوهستان، گردشگري ورزشی طبیعتچالوسع  كرججادۀ  مراتبی، سلسلهتحلیل مكانی،  ۀمعیار چند ارزیابی  :واژگانكلید
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 مقدمه. 1

یكی از انواع گردشگري است كه ورزشی  گردشگري
روز  بعه  روزآن توسعۀ قدمتی طوالنی دارد و اهمیت و 

كشورها از این طریعق   برخی در حال افزای  است و
هعاي مختلعف    گونه كنند. میدرآمد سرشاري كسب 

ععادي و   گردشعگري این نوع از گردشگري در انعواع  
آن دسععته از انععواع  وگیععرد  مععیگععرا قععرار  طبیعععت

بعا   شعود  میگردشگري ورزشی كه در طبیعت انمام 
 اكوتوریسعع  و توریسعع  ماجراجویانععه تععداخل دارد  

(Zahedi, 2006) .هعاي  شعكل در گردشعگري   تحقق 
 اسعت یك فضعاي جررافیعایی    نیازمند ،مختلف خود

مركزي گردشگري عمل هستۀ  منزلۀ  كه این فضا به
به عبارتی . (Sajadian & Sajadian, 2011)د كن می

اسعاس   ،منطقعه  هعر در  ها جاذبهمنابع و هاي  ویژگی
 ,Fennell) سععازد مععیگردشععگري را مهیععا توسعععۀ 

هععاي طبیعععی یكععی از مقاصععد  اكوسیسععت و  (2006
جملعه   از محعور  طبیععت انعواع گردشعگري   در اصلی 

 .رود میشمار  بهگردشگري ورزشی 
 نشععتدابععا هععاي كوهسععتانی  سیسععت و  هععا كععوه
فیك و جررافیعایی، زیسعتی   توپوگرا متنوع هاي ویژگی

فرهنگععی و اجتمععاعی، بععه سععبب   و اقلیمععی حتععی
اكسیژن بعودن محعیط، زهكشعی دمعایی مناسعب،       پر

به یكعی   اندازهاي بدیع، چش رطوبت نسبی مطلوب و 
توسعععۀ هععاي هععوازي و  ورزش  نظیععر كعع  مقاصععد از

 Danehkar et)انعد   شعده گردشگري ورزشی تبعدیل  

al., 2006).  بعروز سعیالب،   مثعل  مخاطرات محیطعی 
اكوسیسعت    ،زمعین و رانع   لرزنعدگی   ،ریزش بهمن
 طعوري  بهاست،  شكننده كردهحساس و كوهستان را 

سعنم   بعدون  هعاي گردشعگري    فعالیعت  ۀتوسعكه 
هععاي   تخریععبمطالعععه، سععبب ایمععاد   محععیط و 

و سیسععات أت از بععین رفععتنو طبیعععت ناپععریر  جبععران
و توسععه   ،ایعن  با وجعود  .خواهد شد تسهیالت انسانی

جمله  از گردشگريمقاصد كوهستانی براي انواع ایماد 
ویعژه   ه، بع همراه است مخاطراتیبا ورزشی  گردشگري

قعرار   توجعه مورد به كفایت ها  فعالیتاگر نوع و شدت 
كوهنوردان   پریراياغلب گردشگري كوهستان  گیرد.ن

مرتفعع ععازم   هعاي   قلعه اي كه بعراي صععود بعه     حرفه

هعا كعه بعراي     دامنهپیمایان  كوهشوند تا  میكوهستان 
جعی،  و استفاده از تسهیالت تفرّ ، گلگشتنوردي دامنه
هععاي  محععیطسععفرهاي كمتععر از یععك روز بععه   در 

 Danehkar etاسعت )  نعد، كن معی مراجعه  یكوهستان

al., 2006; Moradi Jokar & Ramezan zade, 

 طقادر منععگردشععگري  ۀتوسعععدر  ،بنععابراین (.2008
اي انمام شعود كعه    گونهریزي باید به  طرحكوهستانی، 

كوهسعتان   ۀبا پایداري اكوسیسعت  غنعی امعا شعكنند    
 ,Akhoondi & Danehkarو سازگار باشد ) هماهنگ

تعیععین و شععناخت دقیععق مقاصععد بنععابراین،  .(2013
منطقعععه و  هعععاي گردشعععگري ارزشاسعععتعدادها و 

ب توانعد چعارچو   معی ا محعل  سازي فعالیت بع  متناسب
 این شاخه از گردشگريریزي در  برنامهبراي  مطمئنی

بععا ضععمن آنكععه  محسععوب شععود. بععه ایععن ترتیععب 
از فشععار بععر  بععرداري معقععول از منععابع طبیعععی بهععره

تواند بعه   می ، ابعاد اقتصادي آنشود میپرهیز طبیعت 
اي بینمامعععد  رونعععق اقتصعععادي محلعععی و منطقعععه 

(Movahed & Zadeh Dabbagh, 2010; 

Abdollahi et al., 2012  .) 
هعاي مكعانی اسعت كعه      تحلیلجمله  ازیابی  مكان

اندازي  راههاي ایماد و  هزینهاهمیت زیادي در كاه  
 ,.Azadi Nejat et al) مختلععف داردهععاي  فعالیعت 

از گعزین    پرهیعز یعابی،   مكاناز نتایج مثبت . (2010
كعه ایعن    اسعت  و پرمخعاطره  خیعز  حادثعه هعاي   مكان

 .دارداهمیعت بعاالیی    موضوع در منعاطق كوهسعتانی  
بعا  مختلعف،  هعاي   اسعتقرار فعالیعت   با هدفیابی  مكان

 عمععلمتعععددي  و فاكتورهععاي عوامععلاسععتفاده از 
گیعري در فضعاي    تصعمی   بعه ایعن ترتیعب    كنعد.  معی 
زمعان   طور هع   بهو با بررسی چندین معیار بعدي  چند

  تواننعد ماهیعت   معی  ایعن معیارهعا  . پعریرد  می صورت
اجتماعی، اقتصادي، فنی، اكولوژیك و حتی معدیریتی  

مالزم با مالحظعات محیطعی و    ،باشند. بنابراینداشته 
 & karam, 2005; Akhoondiایمنی خواهنعد بعود )  

Danehkar, 2013.)  مكعانی معدل    ۀمعیار چندارزیابی
مكعانی اسعت و   هعاي    همعیاره با داد چندگیري  تصمی 

سعازد تعا در    معی قعادر   سیست  اطالعات جررافیایی را
 Roudgarmi) مفید واقع شودها  تمزیه و تحلیل داده

et al., 2007 )از مكعانی  ۀمعیار چندارزیابی هاي  روش 



 333 ... هاي مناسب براي گردشگري ورزشی در كوهستان پهنهیابی  مكان

مكععانی هععاي  قابلیععت تلفیععق معیارهععا و شععاخ   
هعاي   اكوسیسعت  ریعزي در   برنامعه برخوردارند و براي 

 .طبیعی، نرم  و قابلیت خوبی دارند
كاربرد معیارهاي مكانی به مطالعات مختلفی با 

گردشعگري  هاي  مناسب فعالیتهاي  شناسایی پهنه
ریععزي  برنامععهجملععه  از. اختصععاص یافتععه اسععت  

بعا اسعتفاده   ، Igneadaاكوتوریس  در پار، جنگلی 
 مثعل ی معیارهعای و كعاربرد  معیعاره   چنعد از ارزیابی 
زمینی، كیفیعت هعوا،    زیرهاي سطحی و  كیفیت آب
 ,Ok) به انمام رسعید سطح صدا  و اي جادهترافیك 

 ۀتوسعع یعابی نعواحی مناسعب بعراي      مكان. (2006
سعایت رامسعر   هاي  بگردشگري و حفارت در تاال

 نیز با استفاده از معیارهاي در كشور مالزي1جوهور

، كیفیعت  در مععر  خطعر انقعرا    هاي  فون گونه
آب، نواحی زیسعتگاهی، طبقعات سعنی درختعان و     

استفاده از روش ارزیابی و با  فصل برداشت درختان
 .(Aminu, 2007) انمعام شعد  معیعاره مكعانی    چنعد 

گردشعگري پایعدار در خلعیج     ۀبرنامع تعیین توان و 
ارتفعاع،  همچعون   یاساس تدوین معیارهای برچابهار 

شناسعی، خعا،،    زمینشیب، جهت، رطوبت نسبی، 
به انمعام   ، پوش  گیاهیهاي سطحی فاصله از آب

هععاي  تحلیععل پهنععه  .(Ardakani, 2008) رسععید
با اسعتفاده   اكوتوریس  در كردستان، ۀتوسعمناسب 
همچون شیب زمین، ارتفاع، پوشع   هایی  از معیار
 Farajzadeh) انمام گرفت هاي سطحی آبگیاهی، 

Asl & Karim Panah, 2008.) بنععدي  پهنععه
ا اسععتفاده از بعع اكوتوریسعع  در اسععتان مازنععدران 
ارتفاع از سعطح  معیارهاي شیب، جهت جررافیایی، 
 & Sajadian) دریا، منابع آبعی و پوشع  گیعاهی   

Sajadian, 1390) ریزي گردشعگري متكعی    طرح و
با اسعتفاده از ارزیعابی   به طبیعت در تاالب چراخور 

چون اهمیت هایی  و كاربرد معیارمكانی  ۀمعیار چند
تفرجگعاهی، حساسعیت محعیط، سعیماي فیزیكععی     

منععابع آب و  اجتمععاعیهععاي  یسععرزمین، ویژگعع 
(Danehkar et al., 2012 ) از دیگر مطالعاتی است

معیععاره و اسععتفاده از  چنععدكععه بععا كععاربرد ارزیععابی 

                                                           
1. Johor  

 بعا  .مكانی بعه انمعام رسعید   هاي  معیارها و شاخ 
در  شععده اسععتفاده معیارهععاي مكععانیایععن وجععود 

 براساس قابلیعت اراضعی و نعه بعر    یادشده تمربیات 
 فعالیعت را  تناسب اراضی كه شایستگی مكعان پایۀ 

 به انمام رسیده است. كند میسنم  
شدن تناسعب   مشخ هدف اصلی این پژوه  

مختلف گردشگري ورزشی هاي  اراضی براي فعالیت
گردشعگري   ۀجعاد در محیط كوهسعتانی   اجراقابل 
مكانی با  ۀمعیار چنداساس ارزیابی  برچالوس ع  كرج

محیطی است. ایعن   زیستتكیه بر تدوین معیارهاي 
نعوردي،   صعخره نعوردي،   كعوه هعاي   فعالیعت  مطالعه
سععواري در  دوچرخععهنععوردي،  دامنععهپیمععایی،  كععوه

نوردي را محور توجعه   درهسواري و  اسبكوهستان، 
 خود قرار داده است.

 ها روشمواد و . 2

 شده مطالعهۀ محدود. 1 .2
چالوس  ع كرج ۀجاد ۀمحدودالبرز در هاي  كوه رشته

متعر،  هعزار   3بعاالي   هاي قلهبا تعداد قابل توجهی 
مععروف و  هعاي   عمیعق و طعوالنی، دیعواره   هاي  دره

مناسعب  نقعاط   هایی با سیماي دیدنی یكی از دامنه
دوسعت   ورزشعكار طبیععت  هعاي   كشور بعراي گعروه  

مختلعف ورزشعی و   هعاي   رود. فعالیعت  معی شمار  به
گیعرد   می گردشگري در طبیعت این منطقه صورت

نعوردي،   سعنگ نعوردي،   كعوه توان به  می جمله ازكه 
سعواري،   اسعب نوردي،  دامنهپیمایی،  كوهنوردي،  دره

سععواري، اسععكی روي چمععن و بععرف و    دوچرخععه
 غارنوردي اشاره كرد.  

اصععلی  ۀشععاخشععامل ایععن مطالعععه  ۀمحععدود
راهعی   سعه كرج، حد فاصل آبگیر بیلقان و  ۀرودخان

طعول   كیلعومتر و  4اي به عر   محدودهدیزین در 
 41506. مساحت ایعن محعدوده   استكیلومتر  75

آبخیعز رودخانعه    ضعۀ حودرصد  9/38هكتار معادل 
خشك هواي  متنوع شامل آب و ۀمنطق اقلی . است
اي، مرطعوب و مرطعوب    مدیترانعه خنك،  نیمهسرد، 

صعورت   بعه بارش در این منطقه بیشعتر   .سرد است
 نوسععان متوسععط بععارش ۀدامنعع. ریععزش داردبععرف 
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هعاي   متر در ایستگاه میلی 693 تا 300بین ساالنه 
در  میزان بعارش  بیشترینو بیلقان است و گرمابدر 

در  آناواخععر زمسععتان و اوایععل بهععار و حععداقل    
دي و معرداد  هعاي   كنعد. معاه   معی  ماه ریعزش  مرداد

سال در این هاي  ترین ماه گرمترتیب سردترین و  به
رود،  وارنگععهرود،  والیععتهععاي  نععد. رودخانععها منطقعه 

پشكنك و  آبجاجرود، سیكنو، اللون، شهرستانك، 
 .تعرین منعابع آبعی ایعن محعدوده اسعت       مهع  كرج 

فرد محور  بهوضعیت اكولوژیك و سیماهاي منحصر 

نظیعري را بعراي زنعدگی     كع  چالوس شرایط  ع كرج
و سبب  كردهمختلف حیات وح  فراه  هاي  گونه
 محعدوده اي باالیی در ایعن   گونهاست تا تنوع ده ش
گونعه   38حعداقل   كعه تععداد   طوري هبوجود آید  هب

نظیعري   كع  هاي  نمونهگونه پرنده و  103پستاندار، 
آالي  قعزل جملعه معاهی    ازهعا   از خزندگان و معاهی 

نععد كنكمععان در ایععن منطقععه زیسععت     رنگععین
(Safarpour, 2013.) شعده  مطالعهۀ محدود 1 شكل 

 دهد. می را نشان

 
 شده مطالعهۀ محدود .1 شكل

 روش كار .2 .2
تعیعین هعدف،   چارچوب نظري مطالعه مبتنعی بعر   

، آن فعالیت و چگونگی انمامهر شناسایی بررسی و 
، معرتبط هعاي   و شعاخ   معیارهاي فعالیعت  تدوین
سععازي  نقشععه، معیارهععادهععی  وزنبنععدي و  اولویععت
ارزیابی و شده،  تعریفهاي  اساس شاخ  برمعیارها 

مناسعب  هاي  پهنه گزین شناسایی وضع موجود و 
و  معیارهعا  به سعبب تنعوع   .استفعالیت هر  ۀتوسع

اطالععات جررافیعایی    ۀسعامان معرتبط از  هاي  نقشه
مراحعل  . اسعتفاده شعد  هعا   پوشعانی نقشعه   ه  براي

 است: اجراي مطالعه به شرح زیر

 مرتبطهاي  تدوين معیارها و شاخص .1 .2. 2
هاي  اساس ماهیت فعالیت و زمینه برگزین  مكان 

ذاتعی  هعاي   الزم براي انمام آن و تلفیق بعا قابلیعت  
سععازد كععه  مععیمنطقععه ایععن اطمینععان را حاصععل  
رسعاند و   نمعی گردشگري به نواحی طبیعی آسعیب  
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مین أتع معدت   درازتواند پایایی مناطق را نیعز در   می
شناخت و تعدوین معیعار گعام اول در فراینعد     كند. 
و اگعر درسعت و    استیابی انمام یك فعالیت  مكان

ثیر أتع د، استمرار فعالیت با كمترین گیردقیق انمام 
اسعتفاده از   رو ایعن ، از بینعی اسعت   پی منفی قابل 

مناسعب و بعا   معیار براي رسیدن به هعدف، امعري   
بعا  ن معیعار  تعدوی  به عبعارتی  .استكارایی مطلوب 
مختلعف  هعاي   فعالیعت  ۀجانبع  همهتكیه بر شناخت 

روشعی معرثر در كعاه      ،یابی مكانمنظور انمام  به
كعه   آنمعا  ازمنفی فعالیت است. ثیرات أتمخاطرات و 
اسعاس بسعتر    بعر هعا   یابی فعالیت مكاندر این روش 

مناسب انمام هر فعالیت و با توجعه بعه پتانسعیل و    
تعدوین  ، پعریرد  معی مناطق صعورت  هاي  محدودیت

و بررسعی بسعتر   هعا   معیار به شناخت كامل فعالیت
الزم براي انمام آن نیازمند است و از سعویی نعارر   

موجبات پایعداري   بنابراین، استبر شناخت محیط 
معدت در كنعار رضعایت     بلندسیست  گردشگري در 

 دشعو   می گردشگران از سفر و انمام فعالیت تفرجی
(Akhoondi & Danehkar, 2013).  تعیعععین

 ۀسعامان بعه  اغلعب وابسعته    گیري تصمی ي معیارها
و  معیارهععا درواقععع ،اسععت شععده تحلیععل خععاص
 در چارچوب یك هدف و حعل ارزیابی هاي  شاخ 
 & Parhizkarشعوند )  میخاص تعیین  ۀمسئلیك 

Ghaffari gilandeh, 2006 .) 
ممموعه معیارهاي ارزیابی ممكن اسعت از طریعق   

مطالعات تحلیلعی و پیمعای    بررسی ادبیات مربوطه، 
 ,Mac Crimmon) عقاید و آراي افعراد حاصعل شعود   

1969; Keeney & Raiffa, 1976; Pitz & 

Mckillip, 1984 .)معورد هعدف در ایعن    هاي  تفعالی
( Akhoondi, 2012مطالعه از یعك بررسعی میعدانی )   

پیمعایی،   كعوه نعوردي،   صعخره نعوردي،   بركعوه مشتمل 
سعععواري در كوهسعععتان،  دوچرخعععهنعععوردي،  دامنعععه
 در ایعن مطالععه  . شعد  تعییننوردي  دره سواري و اسب

یععابی  مكععانمعیارهععاي مععرثر در  مبنععاي تععدوین  
 ،معرتبط هعاي    و شاخ گردشگري ورزشی كوهستان 

معععرتبط اي از تمربیعععات  ممموععععهمتكعععی بعععر  
(Makhdoom, 2011; Farajzadeh Asl & Karim 

Panah, 2008; Sajadian & Sajadian, 1390; ; 

Danehkar et al., 2012 )ۀجانب همهشناخت  در كنار 
ن و اآراي متخصصع  تحلیعل  و شده مطالعه هاي فعالیت

از طریعق برگعزاري   در هر فعالیعت   كارشناسان ممرب
مختلععف و هععاي  گععردان رشععته طبیعععتجلسععات بععا 

 و مرور منابع یكارشناس هايبندي نظر جمعنهایت  در
گردشعگري  هعاي   گعزین  سعایت  هعاي   معیعار  .است

سعنمی و   قابلیعت تعوان از دو منظعر    معی كوهستان را 
اجعراي  واقع براي  درمورد توجه قرار داد. ها  محدودیت

گردشگري كوهستان وجود برخی معیارهعا  هاي  برنامه
تععوان محیطععی و امكععان اجععراي فعالیععت    نظععر از 

گردشگري در كوهستان حائز اهمیت است. همچنین 
نظعر  هایی است كه از  یتمحدودبرخی معیارها معرف 

مكان، زمان، نوع فعالیت یا ابزار، فعالیت گردشگران را 
 & Danehkar)ِسعازد   معی مواجه جدي با محدودیت 

Mahmoudi, 2013  .) 

 سازي معیارها  نقشه .2 .2. 2

اي از معیارهععا بععراي ارزیععابی   ممموعععهبععا تعیععین 
صعورت   بهمكانی، الزم است كه هر معیار  ۀمعیار چند

نشعان   اطالععات جررافیعایی  سعامانۀ  یك الیه نقشه در 
 ,Parhizkar & Ghaffari gilandeh)داده شععود 

 Arcافزار نرمسازي با استفاده از امكانات  نقشه (2006

gis   هعاي   براي استخراج الیه .انمام شد 3/9ویرای
سعازي   مرحلۀ آمادهاطالعاتی مورد نیاز در ابتدا و در 

اي  معاهواره ها، عمل تصعحیح هندسعی تصعاویر     داده
، بععا اسععتفاده از شععده مطالعععه منطقععۀ مربععوط بععه 

رقومی توپعوگرافی و اسعتفاده از تععدادي    هاي  نقشه
هعاي   محعدوده  DEMنقشۀ كنترل، استفاده از نقطۀ 

موضوعی از سازمان هاي  نقشهكارگیري  بهمطالعاتی، 
هعا   نبرداري و یعا دیگعر سعازما     نقشهشناسی و  زمین
 .شدانمام 

 دهي معیارها وزنروش  .3. 2 .2
متفععاوت معیارهععا در  ثیر أتععدلیععل  بععهدهععی  وزن

 ۀنمونع  منزلعۀ  گیرد، به میمختلف انمام هاي  فعالیت
هعاي   معیار شیب براي انواع مختلعف فعالیعت   ۀنقش

، بعه  نعدارد اهمیعت یكسعانی    ۀدرجع گردي  طبیعت
شعیب در هعر فعالیعت متفعاوت     ثیر أت شیوۀعبارتی 
 ۀرتبع  یعا وزن  ازهعا   گیري تصمی در  بنابرایناست؛ 
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گیعري   كعار  بعه  چگعونگی . برخعوردار اسعت  متفاوتی 
هعا   ی و كیفعی و ماهیعت متضعاد آن   معیارهاي كم ع 

گونعععاگونی بعععراي  هعععاي  روش ۀتوسععععسعععبب 
توان به  مین جمله شده است كه از آگیري  تصمی 
1
AHP،2

TOPSIS ،3
ELECTRE  4و

SAW  اشععاره
طور گسعترده و در   بهكه  (Kue et al., 2006كرد )
 دونشع  معی وسیعی از موضوعات به كار گرفته  ۀدامن
(Ananda & Herath, 2003از میان تكنیك .)   هاي

بعدي، فراینعد تحلیعل    چندگیري در شرایط  تصمی 
 رد(، كاربرد بسیار گسعترده دا AHPمراتبی ) سلسله

(Azadi Nejat et al., 2010 و از )تععرین  جععامع
رود  معی گیري گروهی بعه شعمار    تصمی هاي  روش

(Herath, 2004) یعك روش  مراتبی  سلسله. تحلیل
منظور تحلیل تصمیمات پیچیده اسعت و   بهریاضی 

صعععورت  بعععهتصعععمی  را له ئمسععع حعععالی كعععهدر 
، معیارهعاي مختلعف   كنعد  می مراتبی فرموله سلسله

 توجعه قعرار  معورد   زمان ه طور  بهی و كیفی را كم 
براي اجعراي ایعن    .(Ghodsi Poor, 2010) دهد می

، (2)شعكل  مراتبعی  سلسلهتشكیل ساختار با فرایند 
 9با استفاده از یك جدول  معیارها مقایسات زوجی

 ,Satty, 2000; Chulmin) گرفعت یتی صعورت  كم 

از روش  بنعدي معیارهعا   رتبعه (. سپس بعراي  2007
زوجی و با استفاده از هاي  مقایسه ۀپایبردار ویژه بر 

در ایعن   اسعتفاده شعد.   Expert Choiceافعزار   نعرم 
ند كعه ضعریب   هسعت هایی قابل قبعول   وزنافزار  نرم

باشد، در این صعورت   1/0ها كمتر از  ناسازگاري آن
زوجعی   ۀمقایسع گرفتعه در فراینعد    صعورت قضاوت 

هعا   تصحیح بوده است، در غیر ایعن صعورت قضعاو   
 ;Azadi Nejat et al., 2010) شعد  میتمدید نظر  

Ghodsi Poor, 2010.)  بععه ایععن ترتیععب اولویععت
شعده تعیعین    محاسعبه اساس میزان وزن  برمعیارها 

 ۀدرجع بعودن معیارهعا و    مشعخ  نهایت بعا   درد. ش
یك از معیارهعا در   هر ۀرتبوزنی هر یك، اولویت و 

مدل خطی بعراي   شد وگیري معلوم  تصمی فرایند 

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process 
2. Technique for Order-Preference by Similarity 

to Ideal solution  
3. Elimination Et Choices Translating Reality 
4. Simple additive weighting method 

 د.مع فعالیعت بعه دسعت آ   گزین  مكان مناسب هر 
اطالععاتی  هعاي   در الیعه هعا   دادن وزن دخیلقبل از 

اطالعععاتی هععاي  الیععههععاي  الزم اسععت كععه ارزش
هعاي   استاندارد شود كه براي ایعن كعار ارزش الیعه   

 گرفعت بایعت قعرار    255ع  1 ۀمحعدود اطالعاتی در 
(Ghodsi Poor, 2010.) 

 مناسبهاي  تلفیق معیارها و گزينش پهنه .4 .2. 2
شدن ضعرایب هعر یعك از معیارهعا      مشخ  از پس
شده از طریق همپوشی بعا یكعدیگر    تهیههاي  نقشه

هاي  اساس شاخ  برتلفیق شد. به این منظور ابتدا 
شایستگی معیارهعا   ۀنقششده براي معیارها،  تعریف

طور ممزا بعراي هعر فعالیعت تهیعه شعد. سعپس        به
( 1 ۀرابط، )5از طریق تركیب خطی وزن دارها  نقشه

 با یكدیگر تلفیق شد. 

(1) S WiXi 

وزن هعر   Wiمیزان مطلوبیعت،   Sدر این رابطه 
معیار را نشعان   هر ۀشد استانداردارزش  Xiمعیار و 

بعه روش  هعا    پس از تلفیق نقشعه  نهایت دردهد.  می
WLCمناسب انواع گردشگري ورزشعی  هاي  ، پهنه

 تهیه شد.

 . نتايج 3

معیارهاي شیب زمین،   پژوه  نشان دادهاي  یافته
هعاي   جهت جررافیایی، ارتفاع از سطح دریا، ویژگی

ورزشی مورد هاي  سنگ و خا، براي انمام فعالیت
اهمیعت   كوهستانیهاي  نظر این پژوه  در محیط

 ۀدهعد دامنع   نشعان معی  هعا   ند. همچنین بررسیدار
مختلععف هععاي  شایسععتگی معیارهععا بععراي فعالیععت

اسعاس نتعایج مطالععات     رو بعر  ست، از اینمتفاوت ا
هععاي  مشععابه و تحلیععل آراي متخصصععان رشععته  

ها  هر معیار به تفكیك فعالیتهاي  مختلف، شاخ 
هعاي   تدوین شد كه نتایج تدوین معیارها و شاخ 

 درج شده است.  1 مربوط در جدول

                                                           
5. Weighted Linear Combination (WLC) 
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 ها گزینهارتباط هدف، معیارها و مراتبی  سلسلهساختار  .2 شكل

 مراتبي سلسلهنتايج تحلیل  .1 .3
در  ECافعزار   نعرم دهی معیارها حاصل از  وزننتایج 
اساس ضرایب اهمیعت   برآورده شده است.   2 جدول

معیارها، براي هر فعالیت یك مدل خطی جداگانعه  
 :استدست آمد كه به شرح زیر  هب

     نوردي یابی كوه مدل خطی مكان
 / h  / s  a  / lMountaineering    0 427 0 293 0228 0 051  

 

   نوردي یابی صخره مدل خطی مكان
  / l  / s  / h  / aRock climbing    0 693 0 180 0 064 0 063  

 

 نوردي یابی دامنه مدل خطی مكان

  /   /   /   /  Slope walking h s a l   0 463 0 275 0 177 0 058  

 

     پیمایی یابی كوه مدل خطی مكان

 / h  / a  / s  / lTrekking    0 446 0 365 0 131 0 058  

هاي مناسب گزین  پهنه
 رزشی در كوهستانتوریس  و

 شیب زمین

جهت 
 جررافیایی

 ارتفاع

 جنس بستر

نورديكوه  

 نورديصخره

 نورديدره

 اسب سواري

 پیماییكوه

 سواري دوچرخه

 نورديدامنه
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    سواري كوهستان یابی دوچرخه مدل خطی مكان

  / l  / s  / h  / aMountain biking    0 443 0 300 0 159 0 098  

 

 سواري در كوهستان یابی اسب مدل خطی مكان

  / l  / s  / h  / aHorse riding    0 487 0 268 0 196 0 049  

 

 نوردي یابی دره مدل خطی مكان

 / l  / a  / h  / sCanyoneering    0 648 0 203 0 093 0 057  

 lجهععت و  aشععیب،  sارتفععاع،  hدر ایععن روابععط 
آمعده در   دسعت  بعه . مطعابق نتعایج   استجنس بستر 

نوردي، باالترین ضریب وزنعی بعه معیعار     كوهفعالیت 

اختصاص یافت و معیارهعاي   427/0ارتفاع با ضریب 
بعا ضعریب    جررافیایی ، جهت293/0شیب با ضریب 

ترتیعب در   به 051/0و جنس بستر با ضریب  228/0
رنععد. در فعالیععت گی مععیبعععدي قععرار هععاي  اولویععت
نوردي، باالترین ضریب وزنی به معیعار جعنس    صخره

صاص یافت و معیارهعاي شعیب   ( اخت693/0سنگ ) 
( 063/0و جهعععععت ) (064/0، ارتفعععععاع )(180/0)
 گیرند. میبعدي قرار هاي  ترتیب در اولویت به

گردي در كوهستان طبیعتمرتبط با معیارهاي برگزیده هاي  صشاخمعیارها و . 1 جدول  

 جهت جغرافیایی ارتفاع )متر( شیب )%( بستر سنگ و خاك نوع فعالیت

 شمالی و شرقی هاي تاولویت با جه - 90بی  از  دگرگونی سخت و آذرین نوردي صخره

 ” 2500بی  از  90-20 جز رسوبی غیرآواري به نوردي   كوه

 ” 2500-1500 %20-5 رسوبی غیرآواريجز  به پیمایی كوه

 ” 1500كمتر از  %20-5 - نوردي دامنه

 ” 2500 -1500 15كمتر از  سنگالخی نباشد سواري دوچرخه

 ” 1500كمتر از  15كمتر از  ” سواري اسب

 اولویت با جهات جنوبی و غربی - - دگرگونی سخت و آذرین نوردي دره
 

پیمایی، باالترین ضریب وزنعی بعه    هدر فعالیت كو
اختصعاص یافعت و معیارهعاي     (446/0)معیار ارتفاع 

و جععنس بسععتر  (131/0)، شععیب (365/0)جهععت 
بعععدي قععرار هععاي  ترتیععب در اولویععت بععه( 058/0)

نوردي، بعاالترین ضعریب    دامنهدر فعالیت  گیرند. می
اختصعاص یافعت و    (463/0)وزنی به معیعار ارتفعاع   

و جعنس   (177/0)، جهت (275/0)عیارهاي شیب م
بععدي قعرار   هاي  ترتیب در اولویت به (085/0)بستر 
سععواري، بععاالترین  دوچرخععهدر فعالیععت  گیرنععد. مععی

( 443/0)ضععریب وزنععی بععه معیععار جععنس بسععتر   
، ارتفعاع  (300/0)اختصاص یافت و معیارهاي شعیب  

هعاي   ترتیب در اولویت به( 098/0)و جهت ( 159/0)
نوردي، بعاالترین   درهدر فعالیت  گیرند. میبعدي قرار 

 (648/0)ضریب وزنی به معیار جنس سعنگ بسعتر   
، ارتفعاع  (203/0)اختصاص یافت و معیارهاي جهت 

هعاي   ترتیب در اولویت به (057/0)و شیب  (093/0)
سععواري،  اسععبدر فعالیععت  گیرنععد. مععیبعععدي قععرار 

 (487/0)بستر جنس باالترین ضریب وزنی به معیار 

، ارتفعاع  (268/0)اختصاص یافت و معیارهاي شعیب  
هعاي   ترتیب در اولویت به (049/0)و جهت  (196/0)

 گیرند. میبعدي قرار 

هااي   و گازينش پهناه  هاا   نتايج تلفیق نقشه .2 .3
 مناسب هر فعالیت

هعاي   بنعدي فعالیعت   پهنهاي از  نمونه، 4و 3هاي   لشك
هعاي   تمعام فعالیعت  بندي  پهنهنیز  5 شكلمورد نظر و 

 را نشععان شععده بررسععی محععدودۀ در پععژوه  هععدف 
آیعد   برمعی هعا   گونعه كعه از ایعن نقشعه     هماندهد.  می

 11715نعوردي بعا    كعوه بیشترین مساحت مربوط بعه  
درصعد منطقعۀ    4/25كه سطحی مععادل   استهكتار 

محععدودۀ شععمالی نیمععۀ و در  اسععت شععده بررسععی
، بیشترین وسعت براي اجراي این فعالیت شده مطالعه

آمعده در ایعن    دسعت  بعه اساس نتعایج   برشناسایی شد. 
هعاي   منطقعه، پهنعه  هعاي   در تمامی قسعمت پژوه  

. تناسب اراضعی در  نوردي وجود دارد درهمناسب براي 
هعا   بعودن كعوه   مرتفعع با توجه به  شده بررسیمحدودۀ 
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ب كمتعر  براي انواع گردشگري كه نیازمند ارتفاع و شی
نعععوردي،  دامنعععهپیمعععایی،  كعععوهجملعععه  ازند هسعععت

سععواري كمتععر اسععت. ایععن  اسععبسععواري و  دوچرخععه
سواري مناسب نیسعت زیعرا    اسبمحدوده عموماً براي 

بودن بستر و ارتفاع بعاال بعا اجعراي     سنگیشیب زیاد، 
ایععن فعالیععت ورزشععی تناسععب نععدارد و فقععط در     

راي بع  هعایی  عرصهتوان  میجنوبی منطقه هاي  تقسم
 سواري در كوهستان فراه  آورد. اسب

شعده   عرصعۀ گعزین   مسعاحت و درصعد    ،3 جدول
نشععان  شععده بررسععیمنطقععۀ بععراي هععر فعالیععت را در 

 دهد. می

 مختلفهاي  وزن معیارها در فعالیت .2 جدول

بستر جنس ارتفاع جهت شیب فعالیت  

نوردي كوه  293/0  228/0  427/0  051/0  

نوردي صخره  180/0  063/0  064/0  693/0  

پیمایی كوه  131/0  365/0  446/0  058/0  

نوردي دامنه  275/0  177/0  463/0  085/0  

نوردي دره  057/0  203/0  093/0  648/0  

سواري دوچرخه  300/0  098/0  159/0  443/0  

سواري اسب  268/0  049/0  196/0  487/0  

شده براي هر فعالیت گزینشهاي  مساحت پهنه .3 جدول  

 درصد مساحت )هكتار( نوع فعالیت

نوردي كوه  11715 4/25 

نوردي دره  7271 16 

پیمایی كوه  2769 6 

سواري دوچرخه  2638 7/5 

نوردي دامنه  858 2 

سواري اسب  813 7/1 

نوردي صخره  696 5/1 

 
 نوردي كوهبندي  پهنه ۀنقش .3 شكل
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 نوردي درهبندي  پهنه ۀنقش. 4 شكل

 
 شده بررسی هاي مناطق مناسب براي فعالیت ۀنقش.5 شكل

 

 گیري نتیجهبحث و . 4

در منعاطق طبیععی    محعور  طبیعت نق  گردشگري
آن در كاه  فقر و تأثیرات اقتصاد مكمل و  منزلۀ به

كشعورها و منعاطق مختلعف     بعه تمربعه در  مهاجرت 
بهینه استفادۀ منظور  بهبه اثبات رسیده است. جهان 

، انمعام  گردشعگري طبیعی در هاي  و پایدار از قابلیت
هعاي   طبیععت و فعالیعت  اخت شنپایۀ  برریزي  برنامه

، زیعرا ورود  اسعت ناپعریر   اجتنعاب امعري  مورد انتظار 
دقیعق و بعدون   ریعزي   برنامعه گعردان بعدون    طبیعت
برداري پایدار از  بهرهآتی امكان هاي  مشی خطتعیین 

. (Karrubi, 2008) سعازد  می رو همنابع را با خطر روب

چعالوس كعه بخع     ع  كعرج  جعادۀ  با ایعن وجعود در  
 البرز جنعوبی نیعز در   ۀشد منطقۀ حفارتوسیعی از 

اسععت شایسعتۀ  طعور كعه    ، آناسعت  آن واقعع شعده  
كعه   طعوري  گردشگري بعه هاي  شناختی از توانمندي

قابععل اسععتفاده در مععدیریت منطقععه باشععد، صععورت 
گیعري از   بهعره این پژوه  با بنابراین، نگرفته است. 

تحلیعععل معیعععاره و  چنعععدتوانعععایی روش ارزیعععابی 
گردشعگري  هعاي   یابی فعالیت مكانبه  مراتبی سلسله

نعععوردي،  كعععوه شعععاملمحعععور  طبیععععتورزشعععی 
نعععوردي،  دامنعععهپیمعععایی،  كعععوهنعععوردي،  سعععنگ
جعادۀ  در نعوردي   درهسواري و  اسبي، سوار دوچرخه
نتععایج ایععن بررسععی   . پرداخععتچععالوس ع  كععرج
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سععودمندي كععاربرد روش ارزیععابی    ۀدهنععد نشععان
در سععنم  مراتبععی  سلسععلهو تحلیععل معیععاره  چنععد

مختلعف   انواعبراي  یكوهستانمناطق تناسب اراضی 
معیعاره بعا    چندارزیابی . است گردشگريهاي  فعالیت
جملعه امكعان تلفیعق معیارهعاي      ازخعود  هاي  قابلیت

مختلعف، امكعان   هعاي   چندگانه در فضعا و از جعنس  
طععور  بععهكععه  تفععاوتافزارهععاي م نععرماسععتفاده از 

افزایعد و همچنعین    معی گیري بر سعرعت كعار    چش 
بندي  جمعگیري از دان  كارشناسی و تلفیق و  بهره
 در توانعد روشعی اثعربخ     معی  تععدد مهعاي   یعه  نظر

روش  باشعد.  كوهسعتانی هعاي   اكوسیسعت   معدیریت 
AHP  شعده در   طراحعی    جعامع  هعاي  یكی از سیست
و با توجه  شود می معیاره محسوب چندگیري  تصمی 

توانععد در بررسععی  مععیخععود  ۀبععه خصوصععیات ویععژ
اي كعاربرد مطلعوبی    منطقعه ریعزي   برنامعه موضوعات 
تعیعین   در مطالعات این روشبخشی  اثر. داشته باشد

گاوخونی با استفاده از منطقۀ گردشگري هاي  اولویت
، (Abdollahi et al., 2012مراتبعی )  سلسعله تحلیعل  

ریعزي محعیط زیسعتی تعاالب چرعاخور بعراي        طرح
 مكعانی  ۀمعیعار  چنعد حفارت و گردشگري با ارزیابی 

(Asadollahi, 2010)،   برنامعععۀ تعیعععین تعععوان و
اسعاس تعدوین    بعر گردشگري پایدار در خلیج چابهار 

(، Ardakani, 2008محیطععی ) زیسععتمعیارهععاي 
بنعدي گردشعگري پایعدار در شهرسعتان خعات        پهنه

یعابی تفعرج    مكان(، Haddadinia, 2009استان یزد )
نیمعه بعا اسعتفاده از سیسعت       منطقۀ چاهمتمركز در 

نیز  (Erfani et al., 2011متریره ) چندگیري  تصمی 
 .  نشان داده شده است

كعاربرد روش   ۀزمینع در دستاورد این پعژوه   
هعاي   پهنعه یعابی   مكانر منظو بهمعیاره  چندارزیابی 
فعالیعت، در  هر به تفكیك كوهستان گردي  طبیعت

شعود   معی  . یعادآور اسعت  جدیعد نسبتاً كشور ایران 
گردشعگري  هاي  سنمی توانمتداول در هاي  بررسی

تفرجعی  هعاي   یعابی زون  مكعان كه اغلب مبتنی بعر  
 1یعت زمعین  گسترده و متمركز اسعت براسعاس قابل  

هماهنعگ بععا زمعین( فراینععد   هععاي  )كعالن فعالیعت  

                                                           
1. Land capability  

رسعاند و ایعن مطالععه بعا      می یابی را به انمام مكان
، زمعین مناسعب   2استفاده از رویكرد تناسب اراضعی 

بنعدي   پهنعه هدف را شناسعایی و  هاي  براي فعالیت
یابی  مكانرویكرد است. به این ترتیب در این ده كر

و با توجه  آناساس بستر مناسب انمام  برها  فعالیت
 گرفتعه  صعورت مناطق هاي  به پتانسیل و محدودیت

پایعداري و   بیشعترین هعایی بعا    پهنه بنابراین، است.
د و شعو  معی معرفعی  بعراي اجعرا   كمترین مخعاطره  

معدت   بلندموجبات پایداري سیست  گردشگري در 
در كنار رضایت گردشگران از سفر و انمام فعالیعت  

با آورد و مدیریت گردشگري را  می فراه  راتفرجی 
 .سازد می ترسوهمپایداري  استراتژي

و از طریق مدل  شده تدوینبا توجه به معیارهاي 
در تععوان نتیمععه گرفععت كععه    مععی AHPتحلیلععی 
سعواري و   اسبنوردي،  درهنوردي،  صخرههاي  فعالیت
تماس انسان و یعا  ها  در انمام آنكه سواري  دوچرخه
صورت  به) گیرد می بسترانمامتفرجی با سطح وسیلۀ 

حركت افقی بر روي سعطح زمعین و یعا حركعت بعر      
بعه  معیعار جعنس بسعتر     عمعودي( هعاي   هروي دیوار

تري را در االبع  وزن ،سنگ و خا،هاي  ویژگیي امعن
و ، ه اسعت میان دیگر معیارها به خود اختصعاص داد 

اهمیت باالتر  تر و كننده تعییننق   ۀدهند نشان این
، بعه عبعارتی در   ستها فعالیتگونه  آن در اجراي این

جنس نامناسب بستر حتعی در حالعت   ها  این فعالیت
ممكعن   غیعر فعالیعت را  ادامۀ فاكتورها بقیۀ مساعدت 

ساخته و یا آن را با خطعرات و خسعارت شعدید بعه     
 خصععوص در. كنعد  مععیورزشعكاران و محععیط همعراه   

نعوردي و   دامنعه نعوردي،   كعوه جملعه   ازی هعای  فعالیت
بعاالتري را بعه خعود    رتبعۀ  پیمایی معیار ارتفعاع   كوه

در و وزن بعاالتر معیعار ارتفعاع    اولویت  .اختصاص داد
 و فعرود  صععود عملیعات   كعه بعا  هعا   فعالیت این گونه
هعر گونعه    آن اسعت كعه   ۀكنند تأیید، ندهست همراه

قابعل توجعه در   ترییعرات   بعا ایمعاد   ترییر در ارتفعاع 
نق  بسیار ها  محیطی حاك  بر انمام فعالیتشرایط 
گردان فعال در  طبیعتگیري  تصمی  كننده در تعیین

مسیر، چگونگی حركت پیرامون انتخاب ها  این رشته

                                                           
2. Land suitability 



  1394 پاییز، 3 ۀ، شمار68 ۀدور یران،ا یعیمنابع طب یعی،طب یستز یطمح   342

در مقایسعه بعا    فعرود  زمعان صععود و  برداري و  گامو 
 .دارددیگر معیارها 

 دداسعازي و تلفیعق معیارهعا نشعان      نقشعه نتایج 
چعالوس در   ع كعرج جادۀ  از طرفین كیلومتر 2 پهناي

 قابلیعت  ،خود اعظ  كرج در بخ رودخانۀ مماورت 
را محیط كوهستان  درالزم براي گردشگري ورزشی 

نعوردي   كعوه  ،شعده  بررسی هاي در میان فعالیت .دارد
را به خود اختصعاص داد )مععادل    مساحتبیشترین 

 مناسعب ایعن  هاي  پهنهدرصد سطح منطقه( و  4/25
 .قعرار دارنعد   محعدوده  شمالینیمۀ فعالیت عمدتاً در 

مناسعب  هعاي   پهنعه  هحعدود مهاي  قسمتدر تمامی 
اسعت  یادآوري  شایان ،شدشناسایی نوردي  درهبراي 
تعرین   محبوبترین و  معروف چالوسع  كرججادۀ كه 

هععاي  پهنععه .اسععتنععوردان  درهمنععاطق كشععور نععزد 
منعاطق   واقعع  دركعه  نوردي  صخرهشده براي  گزین 
 واسعت  منطقعه  البرز در این هاي  كوه رشتهاي  دیواره

نعوردان   سنگنوردان و  صخرهها در میان  بعضی از آن
 5/1مسعاحتی مععادل    نعد از شهرت جهانی برخوردار

مناسععب بععراي  هععاي  پهنععه .شععدآورد  بععرهكتععار 
نعععوردي،  دامنعععهپیمعععایی،  كعععوههعععاي  فعالیعععت
جنععوبی نیمععۀ در سععواري  اسععبسععواري و  دوچرخععه
محدودۀ  ،كلی طور به؛ ي داردبیشترپراكن   همحدود

سععواري و  اسععبهععاي  بععراي فعالیععت شععده بررسععی 
عبععارتی تناسععب انععدكی دارد، بععه  نععوردي  دامنععه
داراي مرتفعع و  هعاي   منطقه با كوهستانهاي  ویژگی

 .یستنها  شیب زیاد مناسب اجراي این گونه فعالیت
كوهسعتانی  هعاي   اكوسیسعت  ذكر است كه شایان 

كاركردهعاي   وخعاص  هعاي   دلیل شعرایط و ویژگعی   به
پعریر   آسعیب خود بعالقوه منعاطق شعكننده و     متفاوت
هعاي   و تنهعا زمعانی كعه اسعتفاده     شعوند  می محسوب

پایعدار و تحعت یعك    توسعۀ مختلف با توجه به اصول 
توان به حفع  منعابع    میسیست  جامع مدیریت شوند 
ارزش  بعوم بعا   زیسعت ن و ذخایر زیستی ارزشعمند ایع  

با توجه بعه اینكعه    دیگر از سوي .اطمینان حاصل كرد
از نظعر تكعاملی    شده مطالعهمنطقۀ مناطق كوهستانی 

ثیر أتع  تحعت پویایی قابل توجهی دارند و  واست جوان 
هعاي   عوامل و ترییعرات طبیععی و همچنعین فعالیعت    

، بنععابراین مععدیریت گردشععگري در ایععن  نععدا انسععانی
بعراي اجعراي   و  باشعد یر پعر  انعطافباید ها  اكوسیست 
طعور   بعه محیطعی  شعرایط  ها ضرورت دارد  مناسب آن

 درپعژوه   نتعایج ایعن   كعاربرد  . پیوسته پای  شعود 
جملععه  ازاي انععواع گردشععگري  منطقععهریععزي  برنامععه

ناشعی از  هعاي   توانعد آسعیب   معی گردشگري ورزشی، 
اجراي این گونعه توسععه بعر طبیععت، ورزشعكاران و      
گردشگران و جوامعع محلعی را بعه حعداقل برسعاند و      

را بععا در نظععر گععرفتن گععردي  طبیعععتریععزي  برنامععه
ع  محیطعی و اقتصعادي   زیسعت و مالحظعات  ها  رویكرد
همچنعین   دهد.پایدار سوق توسعۀ عی به سمت اجتما

عیارهععا و شععود طیفععی از م مععی در ادامععه پیشععنهاد
مععرتبط بععا اكوتوریسعع  كوهسععتان،   هععاي  شععاخ 
بعه  كوهسعتانی  هاي  گردي كوهستان و ورزش طبیعت

كارشعناس مبنعا   هعاي   از طریعق روش تفكیك فعالیت 
وفان فكري یا دلفی( براي مناطق كوهسعتانی ایعران   ت)

 تدوین و در مطالعات مشابهی به تمربه كشیده شود.
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