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 .1دانشجوی دکتری جنگلداری ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت1399/07/05 :؛ تاریخ پذیرش1399/07/28 :

چکیده
یکنندد.جلدوگیریاز
جنگلهابابرخورداریازجاذبههایطبیعی،ظرفیتبسیارمساعدیرابرایجذبگردشگرانفراهمم 
تخریببیشترجنگلهاوکاهشفشارووابستگیجنگلنشینانبهدرختانجنگلی،مستلزمبرنامهریزیتفرجیاسدتکدهدر
پیشبردفرهنگی،اجتماعی-اقتصادی وحفاظتازمنابعطبیعیورسیدنبهتوسعهپایدارنقشدارد.درنتیجه،ارزیابیتدوان
بهمنظورطراحیمدلیدقیقبرایدستیابیبهاهددا یادشدد ضدروری
اکولوژیکوتواناجتماعی-اقتصادی مناطقجنگلی 
طراحیمدلمحیطزیستیاکوتوریسمبرایجنگلهدایهیرکدانیاسدت.بدرایطراحدیمددل،

است.هد پژوهشحاضر،
مجموعهایازمعیارهاوزیرمعیارهایاکولوژیکو اجتماعی-اقتصادی بامرورمنابعواستفاد ازنظدرکارشناسدانشناسدایی

بندیواولویتبندیمعیارهاو زیرمعیارهداطدیدومرحلدهدراختیدارکارشناسدانقدرار

پرسشنامهایبرای 
طبقه

شدوسپس
طبقهبندیزیرمعیارهابراسدا منطدقفدازیو
دهیواولویتبندیشدندو 

گرفت.معیارهابااستفاد ازروش آنتروپی ،
وزن
تجربۀکارشناسانصورتگرفت.نتایجنشاندادکههفتمعیاراکولوژیک،هفتمعیاراجتماعی-اقتصدادی،چهدلزیرمعیدار
چهلوچهارزیرمعیاراجتماعی-اقتصادی،مجموعهمعیارهاوزیرمعیارهایاثرگدذاردراکوتوریسدماز دیددگا
اکولوژیکو 
مهمترینمعیارهایاکولوژیکواجتماعی-اقتصدادیمدثثر،بدهترتیدبمندابعآبدی،پوشدشگیداهی،
کارشناسانبود است .
نشناسیشدناختهشدد.
تترینآنهامعیارزمی 
کماهمی 
جاذبههایگردشگریوجلو هایتاریخیوفرهنگیانساندرجنگلو 

بعدازطبقهبندی،مدلتواناکولوژیکومدلتواناجتماعی-اقتصادیبرایتفرجمتمرکزوگسترد نوشتهشد.درنهایتبا
جنگلهایهیرکانیبهدستآمد .

مدلها،مدلمحیطزیستیاکوتوریسم(تفرجگسترد ومتمرکز)برای
تلفیق 
ش آنتروپدی،مددل
جنگلهدایهیرکدانی،رو 

واژههایکلیدی:اکوتوریسم،تفرج،تواناجتماعی-اقتصادی،تواناکولوژیک،

محیطزیستی.


مقدمه 

زیرساختهایارتبداطیوگسدترشصدنعتحمدلونقدل

دردوسدۀاخیر،رونددفزاینددۀصدنعتی شددنهمدرا بدا

بهویژ صنعتهوایی،تقاضابرایگردشگریرادرجهدان

برخیموارددیگرازجملهافزایشاوقاتفراغدت،بهبدود

بدداافددزایشروبددهروسدداختهاسددت[.]1یکددیازانددوا 
گردشگریکدهبیشدترینهمخدوانیرابداتوسدعهپایددار
یتواند داشتهباشد،اکوتوریسمیاطبیعدتگدردیاسدت.
م

* نویسنده مسئول ،تلفن02632223044 :
Email: jfeghhi@ut.ac.ir
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تهدایآن
گدرایشاصدلیاکوتوریسدم،طبیعدتوجدذابی 

جنگلهدایهیرکدانی،بداتوجدهبدهقددمتطدوننی،

جاذبههایطبیعی،ظرفیت
جنگلهابابرخورداریاز 

است.

برخورداریازگونههای منحصربهفرد،تنو زیستیزیادو

یکنندد.
بسیارمساعدیرابرایجذبگردشگرانفراهمم 

جاذبههایطبیعی،برایجذبگردشدگرانقابلیدتبسدیار

این منبعارزشمندفرصتهایتفرجدی مختلفدیهمچدون

مناسبیدارند.برایحفظوجلوگیریازتخریبوعواقب

ات
یگیری،تماشایحی 
پیاد روی،اسبسواری،شکار،ماه 

نامطلوبآنوکاهشفشارووابستگیجنگدلنشدینانبده

کنی دکوآرامددشروح دیوروان دیرابددرای
وحددش،پی د 

درختددانجنگلددی،بددهبرنامددهریددزیتفرجددینیددازاسددت.

یآورد[ .]2
گردشگرانوبازدیدکنندگانفراهمم 

برنامهریزیصحیح،مستلزمارزیابیتواناکولوژیکمناطق

برنامهریدزی اکوتوریسدمبدهاطاعداتکدافیدربدارۀ

جنگلی،ارزیابیاجتماعی-اقتصادی برایدقیدقتدرشددن

یهدایاکوتوریسدتهدا،
جذابیتهای اکوتوریستی،ویژگد 

مدلوتعیینتدواناکولوژیدکاسدت.دشدتیوهمکداران

عواملاقتصادی،عواملسیاسی،عواملخددماتی،عوامدل

بهکارگرفتدهشدد  در ارزیدابی
مدلهای 
(،)1392برخی از 

اجتماعیوفرهنگی،عواملاکولوژیک،عواملمددیریتیو

زیستمحیطی برای کاربریتفرجرابررسدیکردندد.

توان

ینفعدراکوتوریسمنیازدارد[.]3
گرو هایذ 

هد آنها بررسیعوامدلتأثیرگدذاربدرارزیدابیقابلیدت

اکوتوریسمدرواقعناظربرفعالیتهایطبیعتگدردی

تفرجیدومنطقهمختلفجغرافیایی ایرانیعنیزاگر و

پایددداروهماهندد بددامعیارهددایمحددیطزیسددتیدر

حاشیهجنوبیدریایخزربود اسدت.آنهدادریافتنددکده

طهدای طبیعیاسدتومنظدورازمعیارهدایمحدیط
محدی 

برایهردومنطقهمددل مخددومبیشدترکداربردداشدتهو

زیستی،مجموعهای ازمعیارهای مرتبطبامندابعفیزیکدی،

بررسددینددواحیمختلددفمسددتلزمتغییددرواصدداحایددن

زیسدتی،اجتمداعیواقتصادیسرزمیناست[ .]4

مدلهاست.عواملاثرگذاردرارزیدابی،افدزونبدرعوامدل

روزافزونجامعهانسانیبهمنابعطبیعدیبدا
بهدلیلفشار 


طبیعیاستفاد شد درمدلمخدومشداملشدیب،جهدت،

روزافزونمدردمبدهتفرجگدا هداومراکدز
توجهبهتقاضای 

چشمانداز
ارتفا ،خاکوپوششگیاهی،مواردیهمچون 

تفریحیوازطرفیمحدودبودنمنابعطبیعدیبدرایتفدرج،

یگیرد
زیبا،تسهیات،را هایدسترسیو…رانیزدربرم 

نبودطرحهایاکوتوریستی(طبیعتگدردی)مناسدبونبدود

[.]6اسددکندریوهمکدداران()1390تددأثیرعوامددلغیددر

یتواننددازبسدیاریاز
برنامهریزیمناسب،طبیعتگرداننمد 

اکولوژیددکبددرارزیددابیقابلیددتتفرجددیپددارکجنگلددی

جاذبههایطبیعتاستفاد کنند.ازطرفینبودتعادلدرتراکم

سرخهحصاررابااستفاد از GISبررسیکردندودریافتند


یشدود.
جمعیتیومنابعطبیعیسببتخریببرخیمناطقم 

کهروشمتداولباوجودکاراییبسدیار،ب دهدلیدلدرنظدر

نهتنهاابزاریبرای
برنامهریزیتفرجیدرایننو گردشگری 

نگرفتنهمۀعواملمدثثر بدرتفدرج ،نیازمندد واردکدردن

یشود،بلکه
ارتقایسطوحاجتماعیواقتصادیمردمتلقیم 

نیههایاطاعاتیدیگدری(ماننددمندابعآبدیوامکاندات

بهعنواننوعیراهکارمددیریتی
بهعلتکارکردهایحفاظتی ،


بهجزعواملاکولوژیکاست[.]7
تفریحی) 

تجربهشد درعرصههایمنابعطبیعی،زمینهحفاظتپویدای


دراینپدژوهش،مددلاکولدوژیکیتوریسدم(مخددوم)

یکند[.]4بنابراینتحلیدلهدایاقتصدادیو
آنهارانیزمهیام 

بهدلیلاینکهاینمددل
اسا وپایهتهیۀمدلقرارگرفت،اما 

اجتماعیوبررسدیکامدلخواسدتههدایمدردموهمچندین

کلیاستوبرایکلجنگلهایایراننوشتهشد وباتوجه

پیشبینینیازهایتفرجیواوقاتفراغتافراد،برایفدراهم

بهاینکهدراینپژوهشفقطجنگدلهدایهیرکدانیدرنظدر

آوردنامکاناتوتسهیات،ضروریاست[.]5

گرفتهشد ،مدلاکولوژیکتوریسمتغییرداد شددوندوعی
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مدلجدیدد محدیطزیسدتیاکوتوریسدم(تفدرجمتمرکدزو

حاشیه جنوبی دریایمازندارنکشدید  شدد  اسدت.ایدن

جنگلهایهیرکدانیحداویهمدۀ

گسترد )منطبقبرشرایط

جنگلهااز منطقۀ آستارا در شمال غرب تا نزدیک گلیداغی


عواملاکولوژیک،اجتماعی-اقتصادیمدثثربدراکوتوریسدم

در شمال شرق کشید شد است.

جنگلهایهیرکانی طراحیوارائهشد.

براسا خصوصیات

براسا

آخرین داد های سدازمان جنگدلهدا،مراتدع و

جنگلهدای هیرکدانی درایدران حدداکرر

آبخیزداری کشور،

روشها 
موادو 

۸00کیلومتر طول110،کیلومتر پهنا و حدود1/۸5میلیون

منطقۀتحقیق 

جنگلهاشامل15درصدد از کدل

هکتار وسعت دارد.این

جنگلهایهیرکانی کمربند سبزی از عمددتا جنگدلهدای


جنگلهای ایران و1/1درصد از کل مساحت کشور اسدت


خزانکنند است که در نیمرخ شمالی البرز در امتداد

معتدل

(شکل .]۸[)1

شکل  .1جنگلهای هیرکانی (تصاویر )Google Earth

روشپژوهش 

ارزشهای

مهمترین عوامل شناخت
اجتماعی-اقتصادی،از 

درایددران،در مطالعددات ارزیدابی تددوان سددرزمین بددرای

محسوبمیشوندو عوامل حاشدیهای

تفرجگاهی هر منطقه

یهای مختلف مانندد توریسدم،اسدتفاد از مددلهدای
کاربر 

یآیند ،بلکه به همان اندداز مهدم و هماهند  بدا
به شمارنم 

اکولوژیدک مخددوم مرسدوم اسدت.در مددلاکولدوژیکی

عوامل اکولوژیکی هستند و تلفیق آنها با یکدیگر بدهصدورت

پهنههای مناسب برای تفرج گسترد و تفرج متمرکز
توریسم ،

یگان درتعیین کاربری مطلوب اراضی الزامی است؛ بنابراین

میشدوند
با توجه به معیارهای اکولوژیک از همدیگر تفکیک 

عرصههای طبیعدی،بایددعوامدل اجتمداعی،

در ارزیابی توان

[ .]9در فرایندد ارزیدابی تدوان ،معیارهدا و زیرمعیارهدای

بهوضوح دید شود[ .]10
اقتصادی 
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شناساییمعیارهاوزیرمعیارهایاکولوژیک،اجتماعی-
اقتصادیوطراحیپرسشنامه 

یااضافهکردنمعیارهاوشاخصهامطدرحکردنددکدهدر
پرسشنامهدوملحدا شدد.پرسشدنامهدومبراسدا نظدر

بهمنظدورتعیدینمعیارهدا ،زیدرمعیارهداودرجدهاهمیدت


متخصصانطراحیشد.درمرحلۀدومیکگدرو کدانونی

زیرمعیارهایاکولوژیک،اجتماعی-اقتصدادیاکوتوریسدم

یاگرو تصمیمگیری نهداییمتشدکلازشدشمتخصدص

(تفرجمتمرکزوتفدرجگسدترد )ازروشتصدمیمگیدری

طراحیشدۀدومدراختیدارآنهدا

تشکیلشدکهپرسشنامه

چندمعیدار اسدتفاد شدد.سدپسبدرمبنداینظرسدنجیاز


قرارگرفتتانظرخودرادربارۀمعیارهداوزیرمعیارهدای

متخصصددان،تحقیقدداتکتددبمددرتبطومقددانتعلمددی

اضافهشد بیانودرجهاهمیتآنهارامشخصکنند.


زیرمعیارهای(نیههدا)
صورتگرفته،فهرستیازمعیارهاو 


تعییییووز ،اولوی ی بنییدیوطبقییهبنییدیمعیارهییاو

اکولوژیددکواجتمدداعی-اقتصددادیمنطبددقبددرشددرایط
شناساییشد ،

جنگلهایهیرکانیتهیهشد.براینیههای

پرسشددنامهایشدداملمعیارهددایاکولوژیددک،اجتمدداعی-

اقتصددادی،زیرمعیارهددایاکولوژیددکودربخددشآخددر
زیرمعیارهایاجتماعی-اقتصادیطراحی و تدوین شددو
با تأیید روایی سثانت ،پدس از مشدورت بدا کارشناسدان و
بهمنظوربررسیپایداریدرونیسثالهدای پرسشدنامه ،از

تکنیکسنجشپایاییضریبآلفایکرونباخاستفاد شدد.
باتوجدهبدهمقددارآلفدایکرونبداخ(،)α=0/99پایدایی
بهمنظدوراسدتخراجمعیارهداو
پرسشنامهتأییدشد.سپس 
زیرمعیارهایاکولوژیک،اجتماعی-اقتصدادیاکوتوریسدم
مددثثروامتیددازدهیآنهددا،پرسشددنامهدراختیددارپددانزد 
متخصصقرار گرفتوازآنهاخواستهشدکهنظرخودرا
دربددار میددزاناهمیددتمعیارهدداوزیرمعیارهددادرفراینددد
ارزیابیاکوتوریسمباتعیینیکدیازپدنجدرجدهاهمیدت
کماهمیت تا اهمیت بسیار زیاد)بیان
مقیا لیکرت (خیلی 

زیرمعیارها 
پرسشنامهها،برایاولویدتبنددیمعیارهداو

پساز دریافت
زیرمعیارها،امتیازات دادشد توسدطمتخصصدانازحالدت
بهصورت کمدی واردندرمافدزاراکسدلشدد.
کیفیتبدیلو 
سپسبراسا طیفلیکرت،امتیازنهاییبرایهدرمعیدارو
زیرمعیارتعیینشدد.میدانگینبدرایمعیارهداوزیرمعیارهدا
بهدستآمدوماتریسمقایسههابراسا میانگینهاتشکیل
دستآمدد بدرایمعیارهداوزیرمعیارهداوارد
وداد هایبه 
ندرمافدزار )MCDMengine (Entropyشدد.بدااسدتفاد از
روشآنتروپیمعیارهاوزیرمعیارهاوزندهیشدند؛سدپس
وزنهابدههمدرا مداتریسمقایسدههداواردندرمافدزار
این 
نرمافزار،معیارهاو
TOPSISشد.درنهایتبااستفاد ازاین 
جنگلهدایهیرکدانیبراسدا  وزن

زیرمعیارهایمربوطبه

تبندیشدند(انتخاب معیار و زیدرمعیدار
دستآمد اولوی 
به 
براسا

بیشترین وزن نهداییبدود).طبقدهبنددیمعیارهداو

زیرمعیارهددابددراسددا منطددقفددازیوتجرب دۀمتخصصددان

کنند.برایمعیارهایمنفی ،ایندامنهبرعکساعمالشدد.

طبقهایانجامگرفت.
هفت 
بهصورتسه،چهار،پنجو 


یتواندمعیاریازیرمعیارجدیدیبدهفهرسدت
متخصصم 

نتایجوبحث 

اضافهکند.گرو تصمیمگیریشاملکارشناسان،استادانو

درپژوهشمسدیحوهمکداران(،)201۸تدواناکوتوریسدم

اعضایهیأتعلمدیعلدومجنگدلدانشدگا هدا،اسدتادان

منطقهبراسا مدلتوسعۀگردشگریجنگلهای هیرکدانی

دانشگا محیطزیسدتومتخصصداناکوتوریسدمبودندد.

برایگردشگریمتمرکزوگردشگریگسترد ارزیابیشدد.

پرسشنامهدردومرحلهبینمتخصصانتوزیعشد.استادان

بددراسددا مدددلب دهکاررفتدده،ش دیب،جهددتوزیرسدداخت

وکارشناسان،نظرهاوپیشنهادهاییرادرخصوصحذ 

تهدای
بهعندواناولوید 
بهترتیب 0/116،0/232و )0/115
(

همچنددیندرپرسشددنامهبیددانشدددکددهدرصددورتنیدداز،
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ییندژادوهمکداران(،)1394
اولمشخصشدند[ .]11ضیا 

جاذبههایگردشگریهدرمنطقده،نقداطقدوتبدرای

بهارزیابیتناسباراضیبرایکاربریتوریسمبااستفاد از

توسعۀگردشگریهسدتند.ایدنجاذبدههدادرگردشدگری

 GISبهروشتجزیدهوتحلیدلسیسدتمیوبدراسدا مددل

نههاییکدهبدرایدیددن
یگذارند.هزی 
متمرکزاثرخودرام 

اکولوژیک توریسم درمنطقۀتن سولکبهیمدیپرداختندد

یشود،موجدبروندقاقتصدادیو
اینجاذبههاپرداختم 

پژوهشهدایبیژندیوهمکداران(،)1396حمدز 

[.]12در

بهتبعآنبهطورغیرمستقیم،سببافزایشحفاظتازمنابع


،دانهکاروهمکاران
(،)1397اسکندریوهمکاران( )1390

یشوند.درتحقیقحاضرجاذبههایگردشگریاز
طبیعیم 

(،)1391پیرمحمدددی(،)13۸9شددی انسددامیوسددیبی

مهمترینمعیارهاشناختهشد[ .]22،21


(،)1391جعفریوهمکاران()1390وآریاپوروهمکداران

وجودچشماندازومنظرۀمناسبوزیبادرهرمکدان،

(،)1396افددزونبددرمعیارهدداوزیددرمعیارهددایاکولوژیددک،

عاملمهمیدرجذبگردشگروارزیابیقابلیدتتفرجدی

زیرمعیارهایاقتصادینیدزبدهصدورتجزئدیدر
معیارهاو 

یآیدکهدرپژوهشحاضرونیزدرتحقیقات
بهحسابم 


نظرگرفتهشد است[،]19،1۸،17،16،15،14،13،7اما

باباییکفاکیوهمکداران()2009وکومداریوهمکداران

درتحقیقحاضدرهمدۀمعیارهداوزیرمعیارهدایمدثثربدر

()2010تأییدشد است[ .]22،21

اکوتوریسم(اکولوژیک،اجتماعی-اقتصادی)بهصورتکامل
رفتهاند .
بهکار 
درنظرگرفتهشد ودرمدل 

رساختهدا بدهویدژ  مسدیرهای دسترسدیو شدبکۀ

زی
حمدلونقدل ،در برنامدهریدزی تفرجدی در عرصدههددای

نتایجتحقیقداتکرمدیوهمکداران()2014وبابدایی

تفرجگاهیو تقاضای تفرجی منطقه اهمیت زیادی دارندو

کفاکیوهمکاران( )2009نشاندادکهمندابعآبدیدارای

یتوانند موجب افزایش تفرج شوندکدهدرایدنپدژوهش
م

بیشتریناهمیتدرقابلیتسدنجیتفرجدیمنطقدهتحقیدق

مهمترینعاملدرهرگوندهفعالیدت
ارزیابیشدند.امنیت 

بهدلیلوجود رودخانه اغلب تدأثیر مطلدوب در
است،زیرا 

انسددانیدرمحددیططبیعددیاسددت.چنانچددههمددهشددرایط

بهواسطه امکانات بالقو
سیمای فیزیکیمحیط دارد و خود 

گردشگریدرمنطقدهایفدراهمشدودودرمنطقدهامنیتدی

قدمزدن،
تهایی مانند شنا ،ماهیگیری ،قایقرانی ،
برای فعالی 

وجودنداشتهباشد،همهشدرایطمطلدوبراتحدتتدأثیر

کنیک و کمپین ،بهیکیاز منابع تفرجگداهی مطلدوب
پی 

یکنددکدهدرایدن
میدهدوگردشگریرامحدودمد 
قرار 

چشمهها نیز محل تأمین آب شرب ،استراحت

یشود.
بدل م 

ویکیازمهمترینزیرمعیارهابه

تحقیقدرنظرگرفتهشد

چشمانداز برای همۀ طبقات سنی هستندکدهایدن

و ارزش

شمارآمد .

موضو بانتایجاینتحقیقمبنیبراهمیت فاصله از منابع

نتایجاینتحقیقنشاندادکهدرمجمو هفدتمعیدار

بهعنوان عاملی مهم درارزیابی تدوان تفرجدی مطابقدت
آبی 

اکولوژیک،هفتمعیاراجتماعی-اقتصادی،چهلزیرمعیدار

دارد[ .]21،20

اکولوژیکوچهدلوچهدارزیرمعیداراجتمداعی-اقتصدادی

در ارزیابی توان تفرجی به روش سیسدتمی مرسدوم در

بهعنوانمعیارهاوزیرمعیارهایاثرگذاردراکوتوریسدماز


مهمترینعامدلاسدت،امدا تحقیدقحاضدرو
ایران ،شیب 

دیدگا افرادتحتمطالعهبود است.درنهایدتبداتوجده

پژوهشهای بابایی کفاکی وهمکاران()2009وکوماری و


بهوزننهاییحاصلازتاپسیسهدرزیرمعیدار،چهدلودو

همکاران()2010نشاندادکهباوجدود مهدمبدودن نیده

زیرمعیاراکولوژیک واجتماعی-اقتصدادی،زیرمعیارهدای

بهعنوان عاملی مهم درارزیابی توان تفرجی،اهمیدت
شیب 

مثثرشناختهشدند(جدول.)1

معیارها و عوامل به شرایط منطقه بستگی دارد[ .]22،21
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جدول  .1معیارها و زیرمعیارهای اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر اکوتوریسم براساس وزن نهایی

معیارهای اکولوژیک

منابع آبی

1

پوشش گیاهی

0/9

توپوگرافی

0/8

خاکشناسی

0/6

حیات وحش

0/6

آبوهوا و اقلیم

0/6

زمینشناسی

0

آبشار

0/89

چشمه

0/79

رودخانه

0/78

تاالب
دریاچه

0/70
0/70

بکر بودن جنگل

1

درصد تاج پوشش
تنوع گونهای درختی
تیپ جنگل
شیب
بافت خاک
زهکشی
حساسیت به فرسایش
عمق خاک
حاصلخیزی
تنوع گونههای جانوری
تعداد روزهای آفتابی
دما
گسل
ضریب مقاومت سنگ به
فرسایش

0/54
0/54
0/54
1
1
1
0/75
0/5
0/5
1
0/67
0/67
1
0/5

جاذبههای گردشگری

جلوههای تاریخی و
فرهنگی انسان در جنگل

معیارهای اجتماعی -اقتصادی

نوع
معیار

معیار اصلی

وزن نهایی
براساس
تاپسیس

زیرمعیار

وزن نهایی
براساس
تاپسیس

نوع معیار

معیار اصلی

ساختار زیربنایی

وزن نهایی
براساس
تاپسیس

1

0/66

0/60

زیرمعیار

وزن نهایی
براساس
تاپسیس

آثار باستانی ،تاریخی ،زیارتی و
ملی
نقطههای خوشمنظره
جاذبههای طبیعی (مثالً غار،
تنگه و )...
سازههای منفرد (پل ،برج)
قلعه
مراکز اقامتی (هتل و متل،
کمپینگ)
راه مالرو
جادۀ اصلی جنگلی
رستوران
بزرگراه
آزادراه
راه فرعی جنگلی
سرویس بهداشتی
فروشگاه مواد غذایی
مراکز درمانی
پمپ بنزین
مناطق روستایی
مرتع
گاوسرا

0/94
0/82
0/82
0/76
0/76
0/76
0/76
0/71
0/59
0/53
1
0/83
0/5
1
1
1

کاربری اراضی

0/46

جمعیتشناختی

0/39

امنیت

آالیندهها
دام

0/39
0/33

مواد زاید
تعداد دام در سامانۀ عرفی

1
1
1
1
0/75
1



صورتگرفتهبرایتفدرجمتمرکدزو

براسا تعاریف

ریاضددیمخدددومقددرارداد شددد.درنهایددت،مدددلتددوان

تبندددیوطبقددهبندددی
تفددرجگسددترد وهمچنددیناولوید 

اکولوژیکومدلتوان اجتماعی-اقتصادی تفرجمتمرکزو

زیرمعیارها،زیرمعیارهایاکولوژیک،اجتماعی-اقتصدادی

تفرجگستردۀطبقۀاولوطبقۀدومجنگلهدایهیرکدانی

مناسبوطبقاتمناسبآنهابرایتفرجمتمرکدزوتفدرج

رابطههای1تا)۸حاصلشد :
( 

گستردۀطبقدۀاولوطبقدۀدومانتخداب[]9ودرفرمدول
مدلتوا اکولوژیکتفرجمتمرکزطبقۀاول
()1

Eti1(E)= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3) + Pte(2,3,4,5) + Pdr(1,2) + Pf(1,2,3) + Pd(1,2,3) + Es(1,2) +
)E1(1,2,3) + Cp(1,2,3) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Ba(1,2,3,4) + Fa(1,2) + Wf(1,2,3) + Ri(1,2
)+ La(1,2,3) + Sp(1,2) + Wl (1,2

مدلتوا اجتماعی-اقتصادیتفرجمتمرکزطبقۀاول
()2

Eti1(E,S)= Fstb(1,2,3) + Ca(1,2) + Cr(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) + Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) +
Au(1,2,3) + R(1,2,3) + Hc (1,2,3) + Gs(1,2,3) + T(1,2) + Grs(1,2,3) + Ra(1,2) + Se(1,2,3) + Pa(1,2,3) +
)C(1,2) + W(1,2,3) + Cmu(1,2) + Pahpn(1,2) + Ps(1,2,3) + An(1,2

مدلتوا اکولوژیکتفرجمتمرکزطبقۀدوم
()3

Eti2(E)= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3) + Pte(1,2,3,4,5,6,7) + Pdr(1,2,3,4,5) + Pf(1,2,3,4,5) +
Pd(1,2,3,4) + Es(1,2,3) + E1(1,2,3,4) + Cp(1,2,3,4) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3,4) + Vsp(1,2,3,4,5) +
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)Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl (1,2,3,4,5

مدلتوا اجتماعی-اقتصادیتفرجمتمرکزطبقۀدوم
Eti2(E,S)= Fstb(1,2,3,4,5) + Ca(1,2,3,4,5) + Cr(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) +
Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) + Au(1,2,3,4,5) + R(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Gs(1,2,3,4,5) +
)T(1,2,3,4,5) + Grs(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Pa(1,2,3,4,5) + C(1,2,3,4,5) + W(1,2,3,4,5
)+ Cmu(1,2,3,4,5) + Pahpn(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5

()4

مدلتوا اکولوژیکتفرجگستردۀطبقۀاول
Ete1(E)= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3,4,5) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Cp(1,2,3,4) + Ba(1,2,3,4) +
)Fa(1,2,3,4) + Wf(1,2,3) + Ri(1,2,3) + La(1,2,3) + Sp(1,2,3) + Wl (1,2,3

)5

مدلتوا اجتماعی-اقتصادیتفرجگستردۀطبقۀاول
Ete1(E,S)= Pa(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) + Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + Au(1,2,3) + Hc (1,2,3) +
)Se(1,2,3) + Ra(1,2,3) + Ps(1,2,3) + An(1,2,3

)6

مدلتوا اکولوژیکتفرجگستردهطبقۀدوم
Ete2(E)= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3,4,5,6,7) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3,4,5) + Cp(1,2,3,4,5) +
Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3,4,5) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl
)(1,2,3,4,5

()7

مدلتوا اجتماعی-اقتصادیتفرجگستردۀطبقۀدوم
Ete2(E,S)= Pa(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) + Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) +
)Au(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5

()8


بهشرح زیراست :
رابطهها 

زیرمعیارهایاکولوژیک در
توضیح اختصارات 
دما 

:Ct

  :Pteبافتخاک 

روزهایآفتابی 

:Cs

  :Pdrزهکشیخاک 

  :Viبکربودن 

 :Ft

تیپجنگل 

:So

درصدشیب 

  :Esحساسیتبهفرسایشخاک 

 :Pf

حاصلخیزیخاک 

  :Pdعمقخاک 

گونهایدرختی 
  :Vspتنو  

  :E1حساسیتسن بهفرسایش 

  :Wfآبشار 

 :Fa

گسل 

:Ba

گونهایجانوری 
تنو  

  :Cpدرصدتاجپوشش 

  :Wlتانب 

 :Ri

رودخانه 

:La

دریاچه 

  :Spچشمه 


بهشرحزیراست :
رابطهها 
توضیحاختصاراتزیرمعیارهایاجتماعی-اقتصادیدر 
  :Paمرتع 
:Gs

پمپبنزین 

  :Hwبزرگرا 

  :Wموادزاید 

 :Fstb

  :Caقلعه 

  :Crمراکزاقامتی 

  :Cmuتعداددامدرسامانۀعرفی 

  :Lwرا مالرو 

  :Rsfجادۀفرعیجنگلی    :Rmaجادۀاصلیجنگلی 

 :C

گاوسرا 

ساز هایمنفرد 

:Au

آزادرا 

:R

رستوران 

:Ra

مناطقروستایی 

:T

:Se

امنیت 

:Hc

مراکزدرمانی 

:An

جاذبههایطبیعی 


 :Pahpnآثارباستانی،تاریخی،زیارتیوملی 

:Grs

فروشددددگا مددددواد
غذایی 

:Ps

نقدددددددددداط
خوشمنظر 





سرویسبهداشتی 
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نتیجهگیری 


تفرجگسترد طبقدۀ اولوطبقدۀدومنیدزبدامددلتدوان

مدلتواناکولوژیکتفرجمتمرکزطبقدۀاولوطبقدۀدوم

اجتماعی-اقتصادیتفرجگسترد طبقۀاولوطبقۀدومدر

بامدلتواناجتماعی-اقتصادی تفرجمتمرکزطبقۀاولو

فرمولریاضیمخدومادغدامشددندکدهدرنهایدتمددل

طبقۀدومدرفرمولریاضیمخددومادغدامشددندکدهدر

محددیطزیسددتیتفددرجمتمرکددزطبقددۀاولوطبقددۀدوم

طزیستی تفرجمتمرکزطبقۀاولوطبقدۀ
نهایتمدلمحی 

رابطههای11و)12حاصلشد.
( 

دوم(رابطههای9و)10حاصلشد.مدلتواناکولوژیک
مدلمحیطزیستیتفرجمتمرکزطبقۀاول
()9

Eti1= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3) + Pte(2,3,4,5) + Pdr(1,2) + Pf(1,2,3) + Pd(1,2,3) + Es(1,2) +
E1(1,2,3) + Cp(1,2,3) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Ba(1,2,3,4) + Fa(1,2) + Wf(1,2,3) +
)Ri(1,2) + La(1,2,3) + Sp(1,2) + Wl (1,2) + Fstb(1,2,3) + Ca(1,2) + Cr(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3
+ Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + Au(1,2,3) + R(1,2,3) + Hc (1,2,3) + Gs(1,2,3) + T(1,2) + Grs(1,2,3) +
)Ra(1,2) + Se(1,2,3) + Pa(1,2,3) + C(1,2) + W(1,2,3) + Cmu(1,2) + Pahpn(1,2) + Ps(1,2,3) + An(1,2

مدلمحیطزیستیتفرجمتمرکزطبقۀدوم

()10

Eti2= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3) + Pte(1,2,3,4,5,6,7) + Pdr(1,2,3,4,5) + Pf(1,2,3,4,5) +
Pd(1,2,3,4) + Es(1,2,3) + E1(1,2,3,4) + Cp(1,2,3,4) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3,4) + Vsp(1,2,3,4,5) +
Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl
(1,2,3,4,5) + Fstb(1,2,3,4,5) + Ca(1,2,3,4,5) + Cr(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) +
Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) + Au(1,2,3,4,5) + R(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Gs(1,2,3,4,5) +
T(1,2,3,4,5) + Grs(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Pa(1,2,3,4,5) + C(1,2,3,4,5) +
)W(1,2,3,4,5) + Cmu(1,2,3,4,5) + Pahpn(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5

مدلمحیطزیستیتفرجگستردۀطبقۀاول
()11

)Ete1= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3,4,5) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Cp(1,2,3,4) + Ba(1,2,3,4) + Fa(1,2,3,4
+ Wf(1,2,3) + Ri(1,2,3) + La(1,2,3) + Sp(1,2,3) + Wl (1,2,3) + Pa(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) +
)+ Ps(1,2,3) + An(1,2,3) Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + Au(1,2,3) + Hc (1,2,3) + Se(1,2,3) + Ra(1,2,3

مدلمحیطزیستیتفرجگستردۀطبقۀدوم
()12

Ete2= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3,4,5,6,7) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3,4,5) + Cp(1,2,3,4,5) +
Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3,4,5) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl
(1,2,3,4,5) + Pa(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) + Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) +
)Au(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5
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ABSTRACT
Forest natural attractions provide great potential for attracting tourists. The ecotourism recreational
planning is necessary to prevent forest degradation and alleviate the pressure of forest-dweller
communities on forest areas. It has a significant role in enhancing the cultural, social, and economic
aspects of society as well as the protection of natural resources to achieve sustainable development. To
achieve correct planning, it is necessary to assess the ecological capability of forest areas, align with
the socio-economic capability to develop an accurate model. This study aimed to design an ecotourism
environmental model for Hyrcanian forests located in the north of Iran. To develop the model, a set of
ecological and socio-economic criteria along with relevant sub-criteria were identified through the
literature review, then a questionnaire was designed to priority the set of criteria and sub-criteria based
on the expert’s opinions. The entropy technique has been used to priority criteria, and fuzzy logic
approach along with expert experiences applied to classify the sub-criteria. The results showed that 7
ecological criteria, 7 socio-economic criteria, 40 ecological sub-criteria, and 44 socio-economic subcriteria, were effective on ecotourism based on expert’s opinions. The most important ecological and
socio-economic criteria were water resources, vegetation, tourist attractions, and human historical and
cultural aspects of forests, respectively, which the geological criteria were the less important criteria
amongst others. Thus, the ecotourism environmental model was developed by a combination of the
ecological capability model and socio-economic capability model for Hyrcanian forests.
Keywords: Ecotourism, Recreation, Socio-economic capability, Ecological capability, Hyrcanian
forests, Entropy technique, Environmental model.
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