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 چکیده 

های گردشگری در مناطق جنگلی، ضروری است که  توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای فعالیتبا  

های  ی صحیح و متناسب با نیاز گردشگران و ظرفیتز یربرنامهتوسعه گردشگری مبتنی بر جنگل بر اساس  

گردشگری مبتنی بر جنگل  های مؤثر بر توسعه  رو در این پژوهش مؤلفهطبیعی این مناطق انجام شود. از این

بر توسعه گردشگری متناسب    مؤثری  ها مؤلفهبندی شدند. در این پژوهش برای شناسایی  شناسایی و اولویت

 این ها از روش تاپسیس استفاده شد. پانل متخصصینی آنبند تیاولو  برایبا مناطق جنگلی، از پرسشنامه و  

ها، مراتع و دانشگاه، متخصصین سازمان جنگل ناستادا از اعم حوزه گردشگری متخصصان  شامل پژوهش  

محیط حفاظت  سازمان  کشور،  و  آبخیزداری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارت  متخصصین  و  زیست 

  با ((  برد  تیظرف  اساس  بر   یگردشگر   متمرکز  مناطق   ی بازنگر))  یهامؤلفه  ،داد   نشان  جی نتاگردشگری بود.  

  حمل   شبکه  یارتقا ))  و  0/ 934  وزن  با((  یگردشگر  مقاصد  در  سمیتور  ارزش  رهیزنج  توسعه))  ،948/0  وزن

شناخته شده در این پژوهش    ترین مؤلفهمهم.  گرفتند  قرار   سوم  تا  اول  های تی اولو  در  894/0  وزن  با((  نقل  و

(( بود که نشان داد هرگونه توسعه اعم از توسعه  برد  تیبر اساس ظرف  یمناطق متمرکز گردشگر  یبازنگر))

ها و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشگری جنگلی بدون درنظر گرفتن  زنجیره ارزش، زیرساخت 

محیط جنبه  گرفتن  درنظر  که  داد  نشان  نهایی  نتیجه  و  نیست  متناسب  برد  توسعه  ظرفیت  برای  زیستی 

 . ای برخوردار استگردشگری مبتنی بر جنگل از جایگاه ویژه
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 مقدمه

در گردشگری  مستعدی  توسعه    ریزی برنامه که مناطق 

دارند،   زایی  درآمد واشتغال   افزایش موجبمناسب 

ناحیه شود.می  پایدار هر  استعدادها در  فراخور   و به 

 خاصی نوع،  اجتماعی و فرهنگی ،طبیعی هایتوانمندی

یکی از   (.Faraji, 2015یابد ) توسعه می  از گردشگری

روبهشاخه گردشگری،  های  ی  گردعتیطبرشد صنعت 

طبیعت   گردشگری    در   جدید  نسبتبه  یادهی پداست. 

جنگل    .است  گردشگری  صنعت بر  مبتنی  گردشگری 

شاخه به زیر  طبیعتعنوان  از  شده  ای  شناخته  گردی 

  فراغت   اوقات   گذراندن  یگردشگر   از  شکل  ایناست.  

  بر   یمبتن  و  سازدیم  ری پذ امکان  طبیعت  در  را  انسان

  ، یفرهنگ  یها برداشت  همراه به  هدفمند  ی هامسافرت

  و ها  آن   بررسی  و  یطبیع  یها جاذبه  از  دیدار  ،یمعنو

  طبیعت   متنوع   یها دهیپد  از  ییجولذت  و   یریگبهره

تر مناطق مستعد گردشگری  شناسایی هر چه کامل   .است

برنامه و  امکانطبیعت  با  همراه  دقیق  این  ریزی  سنجی 

  عنوان بهتواند  مناطق از نظر توان جذب گردشگرها می 

، نقش اساسی در توسعه پایدار،  اثربخشابزار و راهکار  

ارتقای سطح زندگی جوامع محلی و حفظ تعادل طبیعی  

گردشگری مبتنی بر    (.Tavousi et al., 2014ایفا کند )

کالت مش  حل  و  فقرزدایی  مرحلة  تا  تواندیم،  طبیعت

  منابع   تخریب  دامنه  از  و  ابد یناشی از رشد جمعیت ادامه  

به  و  طبیعی زیستی    خسارت    بکاهد ها  جنگلتنوع 

(Surendran and Sekhar, 2011)  . 

برای   بزرگی  فرصت  طبیعت  گردشگری  توسعه 

های مختلف  محلی که در ارتباط با فعالیتاشتغال افراد  

ایجاد می . ( Cobbinah, 2015کند )گردشگری هستند، 

-فرصت ایجاد بهطبیعت  عظمت گردشگری   و اهمیت

-برنامه در صورت شودنمی محدود درآمد و شغلی ایه

 منافع است قادر ،شده اندیشیده پیش از توسعه و یزیر

و اجتماعی، اقتصادی، غیرمستقیم و مستقیم  فرهنگی 

 ملی توسعه در را  یتوجهقابل سهم و ایجاد را  محیطی

این    (.Fani and Mohammad Nejad, 2009)  کند  ایفا

گردشگری در ایجاد درآمد برای حفاظت از منابع  نوع  

قبول برای جوامع محلی  طبیعی و توسعه اقتصادی قابل

می همچنین  دارد.  اشتیاق  اهمیت  و  آگاهی  به  تواند 

ریزی  دیدکننده و مردم محلی کمک کند. یک برنامهباز

حفاظت  مناطق  در  مدیریت  و  ارزیابی شدهموفق  به   ،

های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی بستگی دارد و  ویژگی

های مدیریت باید از طریق یک فرآیند مشارکتی  اولویت

( باشند  عینی  الزمه    (.Demir et al., 2016و  همچنین 

توسعه ها مؤلفهبندی  اولویتگردشگری    مدیریت   ی 

 و  اقتصادی   ی،ستیزطی مح   یها یژگیو  با   متناسب

  مدیریت   بندی به؛ این اولویتاست  منطقه  آن  اجتماعی

   (.Job et al., 2017) کندیم  کمکگردشگری 

 و   اکولوژیکی  مالحظات  اخیر  یهاسال   در

عنوان  به  طبیعتگردشگری  تا    شد  موجب  یستیزطیمح

گردشگری   سازگارترین   اشکال  دیگر  از  بیش  نوع 

درواقع  گیرد  قرار  توجه  مورد  گردشگری  نوع  این. 

اقتصادی  برای  گردشگری   مردم   کشور،  هر  پیشرفت 

 و  یستیزطیمح  طبیعی،  ی هاارزش  حفظ  و  منطقه  بومی

  شده   داده  گردشگری مناسب تشخیص  مناطق  فرهنگی

ازاست   اصلی   اهداف   جزء  بخش  این  توسعه   رونیا  . 

 (.Niazmand, 2002) شودیم  گرفته درنظر گردشگری

درحال   طبیعتگردشگری  توسعه   کشورهای  -برای 

توسعه که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت  

تک اقتصاد  و  ارزی  مواجه منابع  اهمیت  محصولی  اند، 

( دارد  به  Badri and Rahmani(  2011فراوانی  دلیل  و 

درآمدزایی فراوان، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن 

گذاری بیشتری را به این بخش  داشته است که سرمایه

 دلیل مبنا این (. برTremblay, 2006اختصاص دهند )

پایین غلبه طبیعتگردشگری   توسعه اصلی  بودنبر 

 تحوالت شغلی و جدید هایفرصت ارائه و درآمد سطح



 ارسباران(   های: جنگلیمورد   یبر جنگل )بررس  یمبتن  یمؤثر بر توسعه گردشگر   یهامؤلفه   بندیتیاولو
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 را تواند امیدهاییمی است و محلی جامعه در اجتماعی

 دچار نحویبه که نواحی در خصوصبه فقر کاهش برای

) فراهم اندشده اقتصادی رکود  ,Papliyazdiآورد 

2007) . 

  و   ذاتی  هایارزش  بر  تکیه  با  طبیعت گردشگری  

  انتفاع ،  طبیعی  های عرصه  از   حفاظت  طریق  از،  درونی

  آوری فراهم،  هافرهنگخرده   تقویت،  محلی  جوامع

  و   زاییاشتغال   تقویت،  یادگیری  و  آموزشی  هایفرصت

  های فرصت  آوریفراهم،  مهاجرت  از  جلوگیری 

به این مهم    زیستمحیط  هایآموزش،  محلی  مشارکت

می )دست  نوع  Worboys et al., 2005یابد  این   .)

  از   حفاظت  توسعه،  مناسب   ترکیب  گردشگری

  پذیر امکان  را  فرهنگی  هایمیراث  و  زیستمحیط

. زمانی که یک  ( Shayan and Parsaei, 2007سازد )می

گذاران  شود، سرمایهمحل به مکان گردشگری تبدیل می

ها  ، رستوراناقامتگاهو کارآفرینان محلی اقدام به ساخت  

می  خدماتی  مراکز  دیگر  نیازهای  و  بتوانند  تا  کنند 

تقاضای   که  مواردی  در  سازند،  برآورده  را  گردشگران 

از دیگر بخشگر بسیار است، مردم  این  دشگری  به  ها 

اقتصادی  منطقه عزیمت می امتیاز و فرصت  از  تا  کنند 

مند شوند. وقتی نیاز به خدمات گردشگری  جدید بهره

ها نیز افزایش  افزایش یابد تقاضا برای ایجاد زیرساخت 

سطح  Jahanian and Zandi, 2013)  کندمیپیدا    .)

برای  تحصیالت و درآمد گردشگر به تمایل  ان طبیعت 

پرداخت برای بازدید از جنگل های ارسباران مؤثر است  

(Haghjou et al., 2019 .) 

طبیعت،   به توجه با امروزه گردشگری  توسعه 

با  زی ربرنامه متناسب  و  صحیح  منابع  ها تی ظرفی  ی 

یکی   (.Wishitemi et al., 2015طبیعی ضروری است )

ریزان در امر گردشگری  برنامه از منابعی که امروزه توجه  

کرده جلب  خود  به  پیش  از  بیش  جنگلاست  را  ها  ، 

و تنوع زیستی گیاهی    های طبیعی جنگلهستند. جاذبه

آن،   جانوری  بو  توسعه  هاثر  بر  و    گردشگری سزایی 

ویژه تأثیر  جنگلهمچنین  سرنوشت  بر  نحوه  ای  و  ها 

ی به  ها دارد. هنوز هم معاش مردمان زیاد استفاده از آن

به جنگل هم  جنگل  واقع،  در  و  است  وابسته  عنوان  ها 

در   رود.شمار میمنبع اقتصادی و هم منبع گردشگری به 

نیز  ارسبارانجنگل  ایران  و   ، های  مهم  مناطق  از  یکی 

به گردشگری  و  اقتصادی  میارزشمند  این  شمار  رود. 

شبکه  "گیری مفهوم  دنبال شکلبه  ۱976سال    از منطقه  

از سوی سازمان جهانی    "کره جهان ی زیستهاگاهذخیره

به شدبیوسفر    عنوانیونسکو   ,Sagheb Talebi)  ثبت 

2003 .) 

پتانسیل  به  توجه  طبیبا  این  ع های  در  موجود  ی 

امکان توسعه گردشگری در این منطقه وجود  ها  جنگل

توسعه  سازی  تصمیمتاکنون  اما  .  دارد برای  جامعی 

منطقه  گردشگری است.  ارسباران   در  نشده  در   تدوین 

پژوهش گردشگری  توسعه  انجام  زمینه  متعددی  های 

می که  )شده  بررسی  به   Nouri and(  2012توان 

Taghizadeh    اشاره کرد، نتایج این پژوهش نشان داد که

 ساختارهای گردشگری، هایجاذبه همچون  ییهامؤلفه

امنیتی،   هایشاخص  آسان، دسترسی امکان زیربنایی،

جذبزیست و اقتصادی وضعیت در   محیطی 

) گردشگران هستند.   Bozarjomehri and(2014مؤثر 

Modudi Arkhodi  جذب در مؤثر هایمؤلفه  نیز 

 گانهسه ابعاد منطقه را در گردشگر و توسعه گردشگری

)بهداشتی،  و تاریخی -فرهنگی محیطی، زیرساختی 

دست آمده  نتایج بهاقامتی و رفاهی( بررسی کردند. طبق  

در  شاخص مؤثر طبق نظر کارشناسان شناسایی شد. ۲7

( دیگری  به    Yekani Motlagh et al. (2016پژوهش 

منطقه در  گردشگری  توسعه  تأثیرات   ارسباران   بررسی 

نتایج نشان  اولویت  پرداختند،  مزیتبندی  که  های  داد 

مهم گردشگری  اقتصادی  توسعه  زمینه  در  مولفه  ترین 

درنها بر  است.  مؤثر  معیارهای  جامع  بررسی  نتایج  یت 
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در   توسعه گردشگری  که  داد  نشان  توسعه گردشگری 

های زیستی مهمی در ها و فرصتارسباران هزینه  منطقه

ریزی توسعه  پی خواهد داشت که در مدیریت و برنامه

 .Hajjarian et alهمچنین، )نظر قرار گیرد.  آن باید مد

برر  2016) به  دیگری  پژوهش  شاخصدر  های  سی 

این   در  اکوتوریسم پرداختند.  توسعه  بر  مؤثر  راهبردی 

زیر شاخص تحت معیارهای کنترل    7۱بررسی، تعداد  

قوانین و مدیریت، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، منابع  

 Yilmazطبیعی و زیرساختی شناسایی و بررسی شد. )

and Bitici (2006    نیز به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه

نشان  گردشگر  بررسی  این  نتایج  پرداختند،  که  ی  داد 

هتل، زیرساخت  نقل،  و  حمل  خدمات  همچون  هایی 

های مسافرتی، عناصر اصلی توسعه گردشگری را  آژانس

می )تشکیل  تحلیل  نتایج    Jan and Lee  (2019دهند. 

-نشان داد که پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به

توجهی در مراحل توسعه گردشگری متفاوت  طور قابل

 است.  

توریسم در مناطق جنگلی می  اثرات  توسعه  تواند 

ها  منفی بر اکوسیستم جنگل داشته باشد و ارتباط بین آن

( است  پیچیده  توسعه  Zi Tanga, 2014بسیار  اگر   .)

می  نشود،  کنترل  جنگل  بر  مبتنی  بر  توریسم  تواند 

ت  محلی  مردم  اجتماعی  بگذارد  ساختارهای  منفی  أثیر 

(Barkauskiene and Seniesk, 2013 همچنین  ،)

ها  ناپذیری بر اکوسیستم جنگلتواند خسارت جبرانمی

این از  باشد،  مناطق  داشته  در  توریسم  توسعه  اگر  رو 

توسعه   نشود،  انجام  برد  ظرفیت  اساس  بر  جنگلی 

این از  بود.  نخواهد  پایدار  است  توریسم  ضروری  رو 

رای توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل با  ریزی ببرنامه

-در نظر گرفتن اثرات پیچیده منفی این توسعه بر جنگل

به باشد.  و جوامع محلی  ارسباران  در  های  دلیل  همین 

که باید در نظر گرفته    ییهامؤلفه  تریناین پژوهش مهم

اولویت و  تعیین  شدند.  شوند،  این  بندی  اصلی  هدف 

اولویت توسعه   مؤثری  هامؤلفهبندی  پژوهش،    بر 

تاپسیس   به کمک روش  گردشگری در مناطق جنگلی 

حال    بود. به  تا  که  داد  نشان  پژوهش  سوابق  بررسی 

مؤثر بر توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل در    یهامؤلفه

رو در این  ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. از این

  مؤثر بر توسعه گردشگری مبتنی بر   یهامؤلفهپژوهش  

 بندی شدند. جنگل شناسایی و اولویت

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسی 

ارسباران در شهرستانمنطقه حفاظت  و   بریکل  یها شده 

سال    ن یخداآفر از  و  داشته  منطقه  به  ۱346قرار  عنوان 

شده عنوان منطقه حفاظتبه  ۱35۲شکار ممنوع، در سال  

  کره ستیز  گاههریعنوان ذخبه  ۱355ارسباران و از سال  

ارتفاع مربوط   نیشتریب قرار گرفته است. تیری تحت مد

سحراماداغ به  و    ۲887که    یمنطقه  دارد  ارتفاع  متر 

رود    هی و حاش  ی ارتفاع در قسمت شمال شرق  نیترپست

  ی بارندگ  میرژ  .شودیمتر مربوط م  ۲80ارس با ارتفاع  

مد م  ی اترانهیمنطقه  و  آن حدود    ی بارندگ  نیانگیاست 

از    متریلی م  650 در سال است و رطوبت عمده منطقه 

شود. متوسط  یم   نیمأت   ی باران نامرئ  ایو    بیترس  قیطر

و  ی مل  پارک  .است گرادی درجه سانت  6/۱۱ساالنه   ی دما

حفاظت دارامنطقه  ارسباران  گونه  یشده    ی هاتنوع 

فرد  به منحصر  یجنگل  یها ستگاهیو ز  یو جانور  یاهیگ

و   حدود  بوده  گ  ۱073در  گونه    3۲0و    یاهیگونه 

گونه    5گونه خزنده،    ۲9گونه پرنده،    ۲۱5شامل    یجانور

و    48  ست،یدوز پستاندار  ماه  ۱7گونه  آن    ی گونه  در 

اخته  های مثمر اقتصادی همچون زغالگونه وجود دارد.

محلی   مردم  اقتصاد  در  که  دارند  وجود  مناطق  این  در 

 . (Alijanpour, 2016مؤثر هستند )
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 . شده ارسباراننقشه منطقه حفاظت  -۱ شکل

Figure 1. Map of Arasbaran protected area. 

 

 پژوهشروش 

 است. ابزار کاربردی تحقیقی هدف، ازنظر این بررسی

  سنجش بود.   پرسشنامه  پژوهش این در هاداده گردآوری

مورد    پرسشنامه،  ییروا صوری  روایی  طریق    تأیید از 

-به  با  آن  یی ایپا  سنجش اساتید موضوعی قرار گرفت و

این    .شد  انجام  کرونباخ  یآلفا  بیضر  یریکارگ در 

ای،  اسنادی و کتابخانه  هایپژوهشپژوهش ابتدا با انجام  

شدند.    یهامؤلفه شناسایی  گردشگری  توسعه  بر  مؤثر 

برای    یها مؤلفه  سپس پرسشنامه  قالب  در  مذکور 

جمع نظرات  طبق  شد.  ارسال  موضوع  -متخصصین 

مهم آوری موضوع،  خبرگان  از    ها مؤلفهترین  شده 

  برای شناسایی شدند. در مرحله بعد پرسشنامه دیگری  

اولویت زمانی  تعیین  و  اقتصادی  فنی،    ی هامؤلفههای 

شناسایی شده تنظیم و توسط متخصصان پاسخ داده شد.  

از  اطال استفاده  با  مذکور  پرسشنامه  در  نیاز  مورد  عات 

آوری شد. برای پاسخ از  طیف پنج ارزشی لیکرت جمع

  ی هامؤلفهمتخصصین خواسته شد تا اهمیت هریک از  

را  شناسایی نظرشده  و  اولویت  از  اقتصادی  فنی،  های 

تعیین اولویت عوامل مذکور از    برای زمانی تعیین کنند.  

ی در پنج گام به  بندتیاولوشد.  روش تاپسیس استفاده  

  شرح زیرانجام شد.

-بی)صورت زیر نرمال  به  (D)  : ماتریس تصمیماول گام  

 شد: (قیاسم

𝑟𝑖𝑗 ( ۱رابطه ) =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑗

𝑗=1

 

𝑟𝑖𝑗  ،تصمیم   درایه درایه 𝑥𝑖𝑗نرمال،   ماتریس   ،

 ماتریس تصمیم اولیه 

دوم:   Ai)  مثبت   ل آهدی ا  حلراهگام 
  لآهدیا  حلراهو  (  +

Ai)  منفی
 صورت زیر تعریف شد. به( −

 𝐴+ = {(𝑀𝐴𝑋𝑖𝑉𝑖𝑗 I گزینه  ایدهآل   ( ۲رابطه )

jЄ𝐽1),(𝑀𝐼𝑁𝑖𝑉𝑖𝑗I jЄ𝐽2)I i=1,2,3,….,m} 

آل منفی گزینه ایده ( 3رابطه )  𝐴− = {(𝑀𝐼𝑁𝑖𝑉𝑖𝑗I 

jЄ𝐽1),(𝑀𝐴𝑋𝑖𝑉𝑖𝑗I jЄ𝐽2)I i=1,2,3,….,m} 
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به اقلیدسی  نرم  اساس  بر  فاصله  اندازه  سوم:  ازاء  گام 

-ال منفی و گزینه مثبت و همین اندازه را بهایده   حلراه

منفی  ایده  حلراهازاء   گزینه  و  مثبت  زیر    صورت بهال 

 دست آمد: هب

𝑑𝑖 ( 4رابطه )
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)𝑛
𝑗=1

2     i=1, 2, 3… m     

𝑑𝑖 ( 5رابطه )
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)𝑛
𝑗=1

2     i=1, 2, 3… m     

  𝑣𝑖𝑗های تصمیم،  ، هر یک از گزینه𝑣𝑗
، گزینه    −

𝑣𝑗آل مثبت،  ایده
 آل منفی، گزینه ایده +

صورت  ال بهحل ایدهبه راه  𝐴i  : نزدیکی نسبیچهارمگام  

 زیر محاسبه شد:

          (i=1, 2, 3… m)      ( 6رابطه )
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
++𝑑𝑖

−=iC  

        iC    ،  ،شاخص شباهت𝑑𝑖
آل منفی،  ، فاصله تا ایده−

𝑑𝑖
 آل مثبت     ، فاصله تا ایده+

پژوهش   این  نرمدر    TOPSIS Solver 2014افزاراز 

 بندی عوامل مورد بررسی استفاده شد. رتبه برای

 پانل متخصصین 

.  شد  استفاده  تعمدی   یرگی نمونه  روش  از  پژوهش   نیا  در

  ی ر یگنمونه  ی هاروش  از   یک ی  تعمدی  یرگینمونه

  عنوان به  افراد  انتخاب  آن  در  که  است  یراحتمالیغ

  موردنظر   که  موارد  از  ایمقوله   ای  طبقه  مصداق

  صورت به  هانمونه  نیا.  شودانجام می   است،  پژوهشگران

همانطور   .(Naebi, 2010)  شوندینم  انتخاب  یتصادف 

 نشان داده شده است، پانل متخصصین ۱که در جدول 

و  متخصصان  شامل  پژوهش این گردشگری  حوزه 

 النیالتحصفارغ دانشگاه، استادان  از  اعم  جنگلداری 

 سازمان در کارشناسان شاغل گردشگری و جنگل، رشته

ی و گردشگری و اداره منابع  دستعی صنامیراث فرهنگی، 

  الت یتحص  اندازه  که  بود  نفر  48ل  پان  ی اعضاطبیعی بود.  

بدون محدودیت سابقه  )حداقل کارشناسی ارشد    هاآن 

  کار   سابقه  سال   5  حداقل  با)  کارشناسی  حداقل،  (کار

  کار   سابقه  سال   ۱5  حداقل  با)  پلمید  حداقل  ای  (یتخصص

 .بود (یتخصص

 

 ی ریگ میتصم پانل دهندهلیتشکمشخصات متخصصین   -۱جدول 

Table 1. Details of the experts who make up the decision panel 
 تعداد 

Number 
گیری بندی پانل تصمیمگروه  

Decision panel 

12 
 استادان دانشگاه

University professors 

15 
دستی و گردشگری میراث فرهنگی، صنایعوزارت   

Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicraft Organization 

8 
ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل  

Forests, Range and Watershed management Organization 

13 
زیست سازمان حفاظت محیط  

Department of Environment 
 

 ها مؤلفهبندی  مراحل شناسایی و اولویت

این    ۲که در شکل    همانطور در  داده شده است  نشان 

روش    پژوهش کمک  به  ای  کتابخانه  بررسیابتدا 

مبتنی  مؤثر  یهامؤلفه گردشگری  توسعه  جنگل    بر  بر 

و طبق    شناسایی شدند. سپس به کمک پرسشنامه اول 

در   و تکمیل شدند.  تأیید  هامؤلفه  ها،نظر پانل متخصص 

 Topsisافزارمرحله بعد به کمک پرسشنامه دوم و نرم

Solver   نهایت رتبهشدندبندی  اولویت  هامؤلفه در   .-

 انجام شد.  هامؤلفه ندیب
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 ها بندی مؤلفهمراحل شناسایی و اولویت  -۲شکل 

Figure 2. Steps to identify and prioritize components 
 

 نتایج  

اولویت گزینه تعیین  برای  این پژوهش  توسعه  در  های 

مؤلفه با استفاده    ۱5گردشگری در مناطق جنگلی ایران  

سنجش  و به کمک روش تحلیل تاپسیس  از پرسشنامه  

-مؤلفهدست آمده از پرسشنامه اول،  هطبق نتایج ب  .شد

  تأیید بر توسعه گردشگری در مناطق جنگلی    مؤثر های  

 ارائه شده است.  ۲شده در جدول 

جمع از  پرسشنامهپس  و آوری  دوم  مرحله  های 

داده کردن  تصمیموارد  ماتریس  افزار،  نرم  در  گیری  ها 

 ارائه شده است.  3اولیه تشکیل شد که در جدول  

 

 های مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق جنگلی مؤلفه -۲جدول 
Table 2. Effective components on tourism development in forest areas 

 کد 
Code 

 مؤلفه 
Component 

 کد 
Code 

 مؤلفه 
Component 

C1 
 نقل وشبکه حمل یارتقا

Improving the transportation network 
C3 

 یحی و تفر  یاقامت ییربنای توسعه امکانات ز
Development of residential and recreational 

infrastructure 

C2 

 برد  تیبر اساس ظرف  یمناطق متمرکز گردشگر یبازنگر
Review of concentrated tourism areas based 

on carrying capacity 

C4 

 ی در مقاصد گردشگر سمی ارزش تور رهیتوسعه زنج
Development of tourism value chain in 

tourism destinations 

وزن دهی نهایی و برآورد رتبه مولفه ها
Final weighting and estimation of component rankings

ال منفی و گزینه مثبت برآورد فاصله اقلیدسی به ازاء راه حل ایده
Estimation of Euclidean distance for negative ideal solution and positive option

تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
Determine the positive ideal solution and the negative ideal solution

تهیه ماتریس تصمیم به صورت نرمال 
Prepare the decision matrix normally

TOPSIS Solverتعیین اولویت ها به کمک نرم افزار

Set priorities using TOPSIS Solver software

تهیه پرسشنامه با هدف اولویت بندی مولفه ها 
Preparation of a questionnaire with the aim of prioritizing the components

مؤثر بر توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل مؤلفه هایای با هدف تعیین کتابخانهبررسی
A library study with the aim of determining the effective components on the development of forest-

based tourism
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 .۲جدول ادامة 
Continued table 2. 

 کد 
Code 

 مؤلفه 
Component 

 کد 
Code 

 مؤلفه 
Component 

C5 
 یمحور محل  دادی رو یتوسعه گردشگر

Local event-driven tourism development 
C11 

مشارکت مردم   شی محور و افزاجامعه  سمی توسعه تور

 یمحل
Community-based tourism Development and 

increase local participation 

C6 

 ها سمن  و یتوسعه مشارکت بخش خصوص
Development of private sector and NGOs 

participation 
 

C12 

 

 یمردم محل یو توانمندساز یجی ترو ی هاتوسعه برنامه
Development of extension programs and 

empowering local people 

C7 

 مردم محلی  یاقتصاد یداری توسعه پا
Development of economic sustainability of 

local people 

C13 

مقاصد   ی و معرف یگردشگر یابی توسعه بازار

 یگردشگر
Development of tourism marketing and 

introduction of tourism destinations 

C8 

 مردم محلی  یاجتماع یداری توسعه پا
Development of social sustainability of local 

people 

C14 

 ی حقوق گردشگر تی و رعا تیامن یارتقا
Promote security and respect for tourism 

rights 

C9 

 جنگل  یایحفاظت و اح ی هاتوسعه برنامه
Development of forest protection and 

reforestation programs 

C15 

و  یزی ربرنامه ،گذاریاستیس یهاستمیس یارتقا

 ی گردشگر تی ری مد
Improving tourism policy-making, planning 

and management systems 

C10 
 متخصص  یانسان یهاهی آموزش سرما

Specialized human capital training 
  

 

 های توسعه گردشگری در مناطق جنگلی ماتریس اولیه شاخص -3جدول 
Table 3. Primary matrix of tourism development indicators in forest areas 

 هاگزینه
Alternatives 

اولویت  

 زمانی
Time 

priority 

اولویت  

 اقتصادی
Economic 

priority 

 اولویت  

 فنی 
Technical 

priority 

 هاگزینه
Alternatives 

اولویت  

 زمانی
Time 

priority 

اولویت  

 اقتصادی
Economic 

priority 

 اولویت 

 فنی  
Technical 

priority 
C1 4.42 4.24 4.72 C9 2.55 2.95 2.55 
C2 4.43 4.55 4.94 C10 3.24 3.26 3.14 
C3 3.91 3.54 4.18 C11 3.53 3.97 3.12 
C4 4.75 4.42 4.71 C12 4.02 3.98 3.66 
C5 2.16 2.37 2.58 C13 3.18 3.68 3.37 
C6 3.13 3.18 3.29 C14 2.06 1.87 2.13 
C7 2.94 3.05 2.91 C15 3.14 3.55 4.24 

C8 2.19 2.52 2.33     

 

-ها در ماتریسبه تفاوت مقیاس شاخص  توجهبا  

تصمیم شاخصهای  مقایسه  امکان  برای  با  گیری،  ها 

از روش بییکدیگر  در مقیاسهای  استفاده شد.  سازی 

گیری  سازی ماتریس تصمیممقیاس برای بی  بررسیاین  
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.  (۱رابطه )سازی برداری استفاده شد مقیاساز روش بی

 ارائه شده است. 4نتایج در جدول  

  ی منف   و  مثبت  آل دهی ا یها   حالت   ،یبعد   مراحل  در

  استفاده   3  و   ۲ی  ها رابطه  از   کار  ن یا  ی برا  که  شد  نییتع

 ارائه شده است.   5 شد. نتایج در جدول 

 Si+  آل دهیا  نةیگز  یبرا   یا فاصله  اریمع  نییتع  نتایج

در    5و    4ی  هارابطه  از   استفاده   با:  Si-  حداقل  نةیگز  و

. ارائه شده است 6جدول 

 

 های توسعه گردشگری در مناطق جنگلی های خام شاخصماتریس نرمال شده داده -4جدول 

Table 4. Normalized matrix indicators of tourism development in forest areas 

 هاگزینه
Alternatives 

 اولویت فنی  
Technical 

priority 

اولویت  

 اقتصادی
Economic 

priority 

 اولویت زمانی
Time 

priority 

 هاگزینه
Alternatives 

 اولویت فنی  
Technical 

priority 

اولویت  

 اقتصادی
Economic 

priority 

اولویت  

 زمانی
Time 

priority 
C1 0.341 0.313 0.344 C9 0.177 0.215 0.193 
C2 0.362 0.344 0.343 C10 0.236 0.245 0.257 
C3 0.304 0.265 0.308 C11 0.236 0.294 0.274 
C4 0.343 0.337 0.363 C12 0.271 0.294 0.315 
C5 0.193 0.175 0.165 C13 0.242 0.273 0.244 
C6 0.233 0.234 0.246 C14 0.276 0.148 0.153 
C7 0.212 0.234 0.226 C15 0.305 0.276 0.233 

C8 0.237 0.194 0.162     

 

 آل مثبت و منفی برای هر شاخص های ایدهحالت  -5جدول 

Table 5. Positive ideal solutions and negative ideal solutions 
 Criteria +A -Aها/شاخص

 اولویت فنی
Technical priority 

0.365 0.184 

 اولویت اقتصادی 
Economic priority 

0.338 0.136 

 اولویت زمانی
Time priority 

0.358 0.153 

 

 آل مثبت و منفیهای ایدهها از حالت فاصله گزینه -6جدول 

Table 6- Distance between the alternatives and positive ideal solutions and negative ideal solutions 

 هاگزینه

Alternatives 
+

iS -
iS 

 هاگزینه

Alternatives 
+

iS -
iS 

C1 0.036 0.304 C9 0.284 0.089 
C2 0.018 0.329 C10 0.202 0.148 
C3 0.115 0.225 C11 0.172 0.196 
C4 0.023 0.325 C12 0.121 0.233 
C5 0.312 0.039 C13 0.185 0.168 
C6 0.207 0.137 C14 0.339 0.002 
C7 0.234 0.116 C15 0.156 0.195 
C8 0.305 0.055    
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مؤلفهاولویت  نتایج   توسعه   برمؤثر    های بندی 

ایران    یجنگل   مناطق  در  یگردشگر    نظر   طبقدر 

ارائه    7در جدول  سیتاپس روش کمک با و نیمتخصص

 شده است.  

 

 ی جنگل مناطق در یگردشگر  توسعه برمؤثر  یهامؤلفهبندی نتایج رتبه -7جدول 
Table 7. The results of ranking of effective factors on tourism development in forest areas 

 کد 
Code 

 هاگزینه
Alternatives 

iSL 
 رتبه

Rank 

C2 
 برد  تیبر اساس ظرف  یمناطق متمرکز گردشگر یبازنگر

Review of concentrated tourism areas based on carrying capacity 
0.948 1 

C4 
 ی در مقاصد گردشگر سمی ارزش تور رهیتوسعه زنج

Development of tourism value chain in tourism destinations 
0.934 2 

C1 
 نقل وشبکه حمل یارتقا

Improving the transportation network 
0.894 3 

C3 
 یحی و تفر  یاقامت ییربنای توسعه امکانات ز

Development of residential and recreational infrastructure 
0.662 4 

C12 
 یمردم محل یو توانمندساز یجی ترو ی هاتوسعه برنامه

Development of extension programs and empowering local people 
0.658 5 

C15 
 ی گردشگر  تی ری و مد یزی ربرنامه ،گذاریاستیس یهاستمیس یارتقا

Improving tourism policy-making, planning and management systems 
0.556 6 

C11 
 ی مشارکت مردم محل شی محور و افزاجامعه  سمی توسعه تور

Community-based tourism Development and increase local participation 
0.533 7 

C13 
 ی مقاصد گردشگر ی و معرف یگردشگر یابی توسعه بازار

Development of tourism marketing and introduction of tourism destinations 
0.476 8 

C10 
 متخصص  یانسان یهاهی آموزش سرما

Specialized human capital training 
0.423 9 

C6 
 ها سمن  و یتوسعه مشارکت بخش خصوص

Development of private sector and NGOs participation 
0.399 10 

C7 
 مردم محلی  یاقتصاد یداری توسعه پا

Development of economic sustainability of local people 
0.332 11 

C9 
 جنگل  یایحفاظت و اح ی هاتوسعه برنامه

Development of forest protection and reforestation programs 
0.238 12 

C8 
 مردم محلی  یاجتماع یداری توسعه پا

Development of social sustainability of local people 
0.153 13 

C5 
 یمحور محل  دادی رو یتوسعه گردشگر

Local event-driven tourism development 
0.112 14 

C14 
 ی حقوق گردشگر تی و رعا تیامن یارتقا

Promote security and respect for tourism rights 
0.005 15 

 

مناطق  ))ی  ها مؤلفه،  که  داد  نشاننتایج   بازنگری 

برد ظرفیت  اساس  بر  گردشگری  وزن   ((متمرکز  با 

مقاصد  ))،  948/0 در  توریسم  ارزش  زنجیره  توسعه 

ارتقای شبکه حمل و ))و    934/0با وزن    ((گردشگری

تا سوم قرار  در اولویت  894/0با وزن    ((نقل های اول 

، ((یحی و تفر ی اقامت ییربنا ی توسعه امکانات ز)) گرفتند.

برنامه)) توانمندساز   ی جیترو  ی هاتوسعه  مردم    یو 
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-برنامه  ،گذاریاستیس  ی ها ستمیس  یارتقا ))و    ((یمحل 

مد  یزیر وزنبه  ((یگردشگر   تیری و  با  های  ترتیب 

تا ششم    در  556/0و    658/0،    66۲/0 اولویت چهارم 

 قرار گرفتند.

 بحث 

  که   است   دهی چی پ  ستمیس  ک ی  از   نمادی   گردی،عتیطب

  اجرا،   ،یابیارزاست.    زیی ربرنامه  مستمر  ندآیفر  مستلزم

  شده ی نیبشیپ  اهداف  به  لین  برای  اصالح؛  و  نظارت

  راث یم از دهد، شیافزا را  اقتصادی هایفرصت تااست  

  تمام   یزندگ  تیفیک  و  کند  محافظت  یفرهنگ  و  یعیطب

سه  بخشد  بهبود  را  نفعانیذ بررسی  مورد  منطقه  در   .

بابکمنطقه   که در مجاورت    آینالو و دره مکیدی ،قلعه 

 وایقان   آینالو  -  آبادعباس مسیر ،عاشقلو - کلیبر جاده

اند، دارای پتانسیل گردشگری متمرکز هستند  قرار گرفته 

(Mohseni and Roostaei, 2012).  با توجه به پتانسیل-

ای موجود در این مناطق از نظر وجود طبیعت بکر و ه

بهچشم منحصر  طبیعتاندازهای  ساالنه  گردان  فرد، 

کنند، که در صورت عدم  زیادی به این منطقه سفر می 

می مناسب  نامطلوب  مدیریت  اثرات  ایجاد  تواند سبب 

  کاهش   هایکارراه  از  یک زیستی در منطقه شود. یمحیط

 برآورد  ،یعیطب  هایطیمح  بر  گردشگری  نامطلوب  اثرات

  . ( Glyptis, 1991) است مناطق نیا برد تی ظرف

شده در این پژوهش  ترین مؤلفه تشخیص دادهمهم

اساس   بر  گردشگری  متمرکز  مناطق  ))بازنگری  نیز 

( بود.  برد((  داد نیز    Fallahtabar  (2016ظرفیت  نشان 

گرفتن  مناطق متمرکز گردشگری بدون درنظرکه توسعه 

ظرفیت برد یکی از نقاط ضعف توسعه اکوتوریسم در 

است قشم  همچنین  جزیره  داده.  نشان  که  ایشان  اند 

به  نسبت  قشم  جزیره  در  گردشگری  ارزش  زنجیره 

ناقص   بسیار  منطقه  کشورهای  در  گردشگری  مناطق 

مؤلفه  است از  دیگر  یکی  پایدار  و  توسعه  های 

معرفی  اکوت ارزش  زنجیره  توسعه  را  منطقه  در  وریسم 

کردند که با نتایج این پژوهش تطابق دارد. نتایج پژوهش  

(2012)  Zarabi and Safarabadi    از که  دادند  نشان 

راهبردمهم پایدار  هایترین  اکوتوریسم  ایجاد  ،  توسعه 

توسعه شبکه حمل و  نتایج  نقل  وزیرساخت  که  است. 

(( و  نقلوشبکه حمل  یارتقا ))های  ایشان اهمیت مؤلفه

ی(( را نشان  ح یو تفر  یاقامت   ییربنایتوسعه امکانات ز))

داد،  می نشان  نتایج  که  همانطور  مناطق    یبازنگردهد. 

ترین مؤلفه  مهم  برد  تیبر اساس ظرف  یمتمرکز گردشگر

 توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل بود. 

(2015  )Mohammadi And Hashemi   ثابت

تواند توسعه  نقل میوکردند که بهبود کیفیت شبکه حمل

به را  مناطق جنگلی  در  که  توریسم  باشد،  داشته  همراه 

طبق نتایج این پژوهش، سومین مؤلفه با اهمیت توسعه  

با    نقل وشبکه حمل  ی ارتقاگردشگری مبتنی بر جنگل  

عدم مشارکت بخش خصوصی و مردم  بود.    893/0وزن  

  ترین نقاط ضعف توسعه پایدار اکوتوریسم محلی از مهم

و   هفتمین  داد،  نشان  نیز  پژوهش  این  نتایج  که  است 

-دهمین مؤلفه مهم توسعه توریسم مبتنی بر جنگل به

(( تورترتیب  افزاجامعه  سمیتوسعه  و    ش ی محور 

محل مردم  ))مشارکت  و  بخش  ی((  مشارکت  توسعه 

هستند.سمن  و  یخصوص  Zarabi and  ( 2012)  ها(( 

Safarabadi   توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه

کردند ارزیابی  دادند  را  نشان  ایجاد  اشتغال   و  و  زایی 

مهم محلی  مردم  برای  با  درآمد  که  است  فرصتی  ترین 

. نتایج این پژوهش  آیدتوسعه اکوتوریسم به وجود می

مردم محلی((    یاقتصاد   ی داریتوسعه پانیز نشان داد ))

مؤلفه از  جنگل  یکی  بر  مبتنی  گردشگری  توسعه  های 

(( همچنین    ، گذاریاستیس   یهاستمیس  ی ارتقااست. 

های  ی(( یکی از مؤلفهگردشگر  ت یریو مد  ی زی ربرنامه

نتایج   طبق  که  بود  متخصصین  پانل  توسط  شده  تأیید 

(2012)  Zarabi and Safarabadi  (( از  نیز  استفاده 
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-مهم  از   (( یکیهای اصولی و از پیش تعیین شدهبرنامه 

تشخیص داده شده توسعه اکوتوریسم    های مؤلفهترین  

(( بازاراست.  معرف  یگردشگر   یابیتوسعه  مقاصد    یو 

های توسعه بود که  ی(( نیز یکی دیگر از مؤلفهگردشگر 

به ایشان  اکوتوریسم  توسط  توسعه  ضعف  نقطه  عنوان 

است. شده  معرفی  کرمانشاه  شهر  در   (2015)  پایدار 

Mohammadi And Hashemi    برای که  دادند  نشان 

زیرساخت توسعه  تنکابن  در  اکوتوریسم  های  توسعه 

اقامتی و تفریحی ضروری است و مشارکت مردم محلی  

ثر  ؤم  مؤلفهعنوان  و بخش خصوصی برای توسعه را به

معرفی   بررسی  مورد  منطقه  در  اکوتوریسم  توسعه  بر 

داد  کردند نشان  نیز  پژوهش  این  نتایج  که  همانطور   .

توسعه  ی((، ))حی و تفر  یاقامت   ییربنای توسعه امکانات ز))

ی((  مشارکت مردم محل  شی محور و افزاجامعه   سمیتور

(( بخش خصوصو  مشارکت  از  سمن  و  یتوسعه  ها(( 

های توسعه مورد تأیید متخصصان در این پژوهش  مؤلفه

م  بود. از  یکی  دادند  نشان  اصلی  لفهؤهمچنین  های 

-ل است و توسعه زنجیرهنقوبهبود شبکه حمل  ،توسعه

عنوان  های ارزش توریسم در منطقه مورد بررسی را به

 . مهم ارزیابی کردند راهبردیک 

( پژوهش    Riahi and Ghasemi  (2015نتایج 

محور و افزایش مشارکت مردم  توسعه اکوتوریسم جامعه

محلی برای مدیریت اکوتوریسم در شهرستان بهشهر را  

و   کردند  معرفی  زنجیرهضروری  که  کردند  های  تأکید 

خصوصی   بخش  توسط  منطقه  در  اکوتوریسم  ارزش 

ریزی  های مدیریت و برنامهتوسعه یابد و ارتقای سیستم

به م را  در  لفهؤعنوان  اکوتوریسم  برای توسعه  های مهم 

کردند معرفی  بهمنطقه  نتایج  طبق  این  دست.  در  آمده 

  ازنظر   ونقلحملهای  زیرساخت  مؤلفهپژوهش،  

)مت بررسی  بوده است،  اهمیت  دارای  (  2014خصصین 

Bozorgmehri and Modudi  ارزیابی در   تطبیقی نیز 

 روستاهای گردشگری در  گردشگری مختلف هایتوان

ارتباط  ددا نشان  منطقه   یهاتوان بین یداریمعن  که 

 برداریوجود دارد و بهره گردشگر حجم با زیرساختی

 روستاهای هدف فرهنگی  - تاریخی طبیعی، یها توان از

نیست.   ریپذ امکان هاآن  زیرساختی توان ارتقای بدون

(2015  )Adiyia et al.    نیز نشان دادند که توسعه صنعت

ها دارد.  گردشگری ارتباط تنگاتنگی با توسعه زیرساخت

نیز با   Soleymani and Eslami(  2011همچنین نتایج )

هم پژوهش  این  این  نتایج  نتایج  طبق  داشت.  خوانی 

مهم از  یکی  اقامتی  مراکز  و پژوهشگران،  اجزا  ترین 

مهم  است.  طبیعت  گردشگری  نظام  مؤلفه  عناصر  ترین 

مناطق متمرکز    ی بازنگرشناخته شده در این پژوهش ))

ظرف  یگردشگر  اساس  داد  برد  تی بر  نشان  که  بود   ))

از   اعم  توسعه  زیرساختهرگونه  توسعه  توسعه  و  ها 

بدون   جنگلی  گردشگری  مناطق  اجتماعی  و  اقتصادی 

درنظر گرفتن ظرفیت برد متناسب نیست و متخصصین  

جنبه   گرفتن  نظر  در  که  کردند  تأکید  پژوهش  این  در 

زیستی برای توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل از  محیط

 مثبت   آثار  توسعه،  ای برخوردار است. انواعجایگاه ویژه

  میزبان  جامعه  اقتصاد  و  فرهنگ   ،ستیزطیمح  بر  و منفی

  برای   اساسی  راهکارهای  از  یکی.  گذاردیم جای    بر

  آن،   از حاصل  مثبت   آثار تیتقو  و   منفی  گردن آثارکمینه

  استعداد   گرفتن  نظر  در  با  سرزمین  استفاده از  یزی ربرنامه

کاربریبرا  منطقه  طبیعی   توسعه .  است  موردنظر  ی 

  سرزمین   زیستی توان محیط  با  همگام   گردشگری طبیعت

  در   اساسی  اثربخش نقشی   راهکار  و  ابزار  یک   عنوانبه

 طبیعی  تعادل   حفظ  و  جوامع انسانی  زندگی  سطح  ارتقای

شاهد    .کندیم  ایفا جنگل  بر  مبتنی  گردشگری  امروزه 

بنابراین   است.  گردشگری  مقصدهای  میان  رقابت 

مقصدهایی در این رقابت موفق خواهند بود که بتوانند  

خدمات   و  ارائه    ازیموردن امکانات  بهتر  را  گردشگران 

برنامه با  و  منطقه،  دهند  برد  ظرفیت  اساس  بر  ریزی 

محیطآسیب ت های  راه  در  را  جنگل  به  زیستی  وسعه 
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 حداقل برسانند. 

 یتشکر و قدردان

 هااز حمایت را قدردانی و تشکر  کمال  مقاله، نویسندگان

  و   یدستعیصنا  ،های وزارت میراث فرهنگیهمکاری و

  ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگلی،  گردشگر 

. زیست دارندو سازمان حفاظت محیط
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Abstract 

Due to the increasing demand for tourism activities in forest areas, it is necessary to develop forest-

based tourism based on proper planning and in accordance with the needs of tourists and the natural 

capacities of these areas. Therefore, in this study, the effective components of the development of forest-

based tourism were identified and prioritized. In this research, to identify the effective factors on the 

development of tourism in proportion to the forest areas, the documentary method and the questionnaire 

were used to prioritize them using the TOPSIS method. The panel of experts in the study included 

university professors, tourism graduates, experts in the Cultural Heritage, Arts and Tourism 

Organization and Natural Resources administration. According to the results, the components of 

((review of concentrated tourism areas based on carrying capacity)) with a weight of 0.947, 

((Development of the tourism value chain in tourism destinations)) with a weight of 0.933 and 

((improving the transportation network)) with a weight of 0.893 are the first to third priorities. The most 

important component known in the present study was ((review of concentrated tourism areas based on 

carrying capacity)) which showed that any development including value chain development, 

infrastructure and economic and social development of forest tourism areas without considering the 

carrying capacity is not appropriate. The final result showed that considering the environmental aspect 

for the development of forest-based tourism has critical importance. 

Keywords: Empowerment, Community-based, Carrying capacity, Management, Tourism destinations. 
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