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  چکیده

 عهتوس گردشگري، مختلف انواع بین در. دارد جهانی اقتصاد در مهمی نقش گردشگري صنعت امروزه
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 جودو محورجامعه اکوتوریسم توسعه زمینه در مناسبی بالقوه هايتوانایی ارسباران منطقه در که داد نشان
  .دارد

  .محورجامعهتحلیل مقایسات زوجی،  ،ارسباران، اکوتوریسم هاي کلیدي:واژه
*

  
  
  

                                                                                                               
  :m.hajjarian@urmia.ac.irEmail                                  نویسنده مسئول: *             

  
  
  



2، شماره 2مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد   

112 

 

  مقدمه
 هايزمینه داراي که کشورهایی توسعه گردشگري در

 ملی درآمدهاي و کار افزایش باشند موجبمی مستعدي

تنوع  و مالی منظم گردش و خارجی ارز صورتبه
 گونهدر این شود.می یتوجهقابل اقتصادي هايفعالیت

 هايتوانمندي و به فراخور استعدادها هر ناحیه کشورها

از  خاصی از نوع خود، اجتماعی و فرهنگی ،طبیعی
 .)Faraji, 2015( خواهد شد مندبهره گردشگري

 هايفرصت ایجاد به اکوتوریسم عظمت و اهمیت

-برنامه صورتدر  شود.نمی محدود درآمد و شغلی

 قادر گردشگري شده، اندیشیده پیش از توسعه و ریزي

 اجتماعی، اقتصادي، غیرمستقیم و مستقیم منافع است

 در را یتوجهقابل سهم و ایجاد را محیطی فرهنگی و

 ,Fani and Mohammad Nejad( کند ایفا ملی توسعه

ورها بیشتر کش موردتوجهاکوتوریسم بنابراین ؛ )2009
کشورهاي جهان سوم قرار گرفته است. در خصوص به

محور در توسعه اکوتوریسم جامعهکشورهاي درحال
ارتباط نزدیک با توسعۀ پایدار اقتصادي و اجتماعی 
است. از دیدگاه علمی، مشارکت مردم محلی براي 

و  منظور حفظ منابع طبیعیتوسعۀ اکوتوریسم ابزاري به
ت که اغلب فرهنگی، از طریق توانمندسازي جامعه اس

 Davisonنامند (محور نیز میوتوریسم جامعهآن را اک

et al., 2005 .(محور در واقع نوعی اکوتوریسم جامعه
و  اجتماعی فرهنگی، پایداري کهگردشگري است 

 وسیلهو به براي جامعه داشته، مدنظر را یزیستمحیط

این نوع  شود. یکی از اهدافمی مدیریت جامعه
 بازدیدکنندگان آگاهی و دانش افزایش گردشگري،

 هايروش و جامعه ساکن در آنمحیط طبیعی و  درباره
 نوع این). Suansri, 2003هاست (آن زندگی

 بلکه رساند،می فایده بومی ساکنین به تنهانه اکوتوریسم

با مشارکت مردم  زیستمحیط مدیریتشود که سبب می
 محیط بر منفی تأثیرهاي از و انجام شودمحلی 

 از نوع این). Mallari et al., 1996شود (جلوگیري 

 مقیاس،کوچک هايفعالیت محوریت با اکوتوریسم

 بازدیدکننده، مناسب اجرایی هايفعالیت محلی طراحی

 راهکارهاي توسعه از بخشی تواندمی محیط و میزبان

در ). Shoaei, 2014( باشد جامعه توانمندسازي و پایدار
طور محور توسعۀ اکوتوریسم محلی بهاکوتوریسم جامعه

هاي مختلف جامعه اي توسط افراد و گروهخالقانه
کوچک، مشوقان،  يوکارهاکسبمیزبان، مالکان 

 ,Hattonپذیرد (ها انجام میاي محلی و دولتهانجمن

محور اهدافی همچون توسعۀ اکوتوریسم جامعه). 1999
د آورمی به وجودپایداري اجتماعی را براي جامعه بومی 

ها توسط هاي اکوتوریسم در بیشتر قسمتچراکه فعالیت
عالوه شوند. بهاعضاي جامعه محلی اجرا و کنترل می

طور مستقیم عاید جوامع به آمدهدستبهدرآمدهاي 
یه از توسعه اکوتوریسم شوند. هدف ثانومحلی می

محور این است که از این طریق براي فرهنگ، جامعه
میراث و آداب و سنن جامعه محلی بتوان احترام و 

شود که این نوع ارزش قائل شد. همچنین گفته می
تواند فرهنگ، میراث و آداب و سنن اکوتوریسم می

جامعه محلی را حفظ و تقویت نماید. هدف دیگر اینکه 
توان به حفظ و حراست میراث طبیعی رهگذر می از این

 ,Nikbin and Karami( جامعه بومی نیز پرداخت

هاي توسعه اکوتوریسم پژوهشدر زمینۀ  ).2012
 توان بهها میگوناگونی صورت گرفته است که از آن

اشاره کرد که )، 2014و همکاران ( Movaghari تحقیق
ر نقش تأکید ب در بررسی توسعه اکوتوریسم در مراتع با

اعتمادي مردم محلی و جوامع محلی نشان دادند که بی
مسئوالن دولتی از نقاط ضعف توسعه اکوتوریسم در 

 Beyranvand and هايمنطقه است. نتایج بررسی

Varesi (2015)  ،در شناسایی نقاط قوت، ضعف
روي اکوتوریسم نشان داد ها و تهدیدهاي پیشفرصت

گذاري بخش خصوصی و دولتی و مشارکت که سرمایه
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رین تروستاییان و ایجاد اشتغال براي مردم محلی از مهم
و همکاران  Wishitemiرود. می شماربهها فرصت

در پژوهشی در مورد ارتباط بین فقر، ) 2015(
زیست و توسعه اکوتوریسم در مناطق محیط

شان دادند مشارکت جوامع محلی از شده کنیا نحفاظت
هاي مهم در منطقه است که موجب فقرزدایی و فرصت

 Knight and شود.هاي کارآفرینی میآموزش مهارت

Cottrell (2016)  در بررسی روند توانمندسازي مردم
محلی در راستاي توسعه اکوتوریسم در پرو، نشان دادند 

مع محلی که توانمندسازي جوامع محلی و مشارکت جوا
عه هاي توسدر زمینه حفاظت از منابع طبیعی از فرصت

 اکوتوریسم است.

هاي اکوتوریستی در یکی از مناطق داراي جاذبه
د وجو یلبه دلهاي حوزه ارسباران است که ایران، جنگل

اندازهاي هاي گیاهی و جانوري کمیاب و چشمگونه
مام ت تواند گردشگران زیادي را ساالنه ازبکر و وسیع می

این  .خصوص کشورهاي همسایه جذب نمایددنیا به
ر هاي راهبردي مؤثبندي شاخصرتبهبه بررسی  پژوهش

 محور در منطقه ارسبارانبر توسعه اکوتوریسم جامعه
هاي مؤثر در شاخصبنابراین، آگاهی از ؛ پرداخته است

زمینۀ رشد و توسعۀ گردشگري طبیعی ارسباران کمکی 

و متصدیان توسعۀ صنعت گردشگري  ریزانبراي برنامه
طبیعی است تا براي جذب گردشگران داخلی و خارجی 

  اقدام کنند.

  هامواد و روش
 منطقۀ مورد بررسی

در هکتار  140000منطقۀ ارسباران با وسعت تقریبی 
 قرارشمال غرب ایران و شمال استان آذربایجان شرقی 

و مشتمل بر چهار شهرستان اهر، کلیبر، ورزقان و  دارد
هایی از جلفا است. ارسباران در محدودة قسمت

و درجه عرض شمالی  39درجه الی  38جغرافیایی 
. مقدار قرار دارددرجه طول شرقی  5/47تا  5/46

 400-600طور متوسط بارندگی سالیانه این منطقه به
متر برآورد شده است. درصد رطوبت نسبی در میلی

درصد  85خردادماه به باالترین رقم خود که حدود 
رسد. بخش شرقی منطقه ارسباران از رطوبت است، می

بیشتر برخوردار بوده و درنتیجه تراکم پوشش گیاهی آن 
ین دماي سالیانه از ارتفاع کم تا بیشتر است. میانگ

 17تا  5از  بیبه ترتهاي مرتفع متغیر بوده و کوهستان
 Sagheb Talebi( شده استگراد برآورد درجه سانتی

et al., 2004.(

  

  
  موقعیت منطقه مورد بررسی بر روي نقشه کشور -1شکل 

Figure 1. The location of study area on map of Country  
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 پژوهش روش

از  یازموردنهاي اولیه در این پژوهش اطالعات و داده
-هبهاي میدانی اي و بررسیهاي کتابخانهطریق بررسی

وسیله ها بهها و زیرشاخصآمد. شاخص دست
 48پرسشنامه و توسط متخصصین تائید و تکمیل شد. 

ن و دانشگاه، مسئوالشامل اساتید نفر از متخصصین که 
-بودند و بر اساس نمونه کارشناسان حوزه اکوتوریسم

ا هبودند به پرسشنامه شدهانتخابگیري غیراحتمالی 
نتایج حاصل از پرسشنامه از طریق ماتریس  پاسخ دادند.

در مرحله اول  ارزیابی عوامل راهبردي تحلیل شد.
فهرستی از نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و 

ا و تهدیدهاي (عوامل خارجی) منطقه مورد هفرصت
در این پژوهش براي تجزیه و  شناسایی قرار گرفت.

هاي راهبردي تحلیل اطالعات و شناسایی شاخص
 شدهاستفاده SWOTتوسعه اکوتوریسم از رویکرد 

 گیريتصمیم هايمدل از سري SWOTاست. مدل 

و اتخاذ  هاي راهبرديشاخص تعیین براي که است
 هايموضوع و مسائل باب در کلیدي هايتصمیم

 Hekmatnia and( است شدهیطراح مختلف

Mirnajaf, 2006(. براي خوبی بسیار نتایج رویکرد این 

 بود خواهد اثربخش راهبرد یک طراحی و انتخاب

)Hosseini, 2004.( مراحل تحلیل SWOT صورت به
  زیر انجام شد:

  SWOT تشکیل جلسۀ تجزیه تحلیل -1
 توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار -2

استفاده از روش طوفان ذهنی براي شناسایی نقاط  -3
 ها و تهدیدهاقوت و ضعف و فرصت

 بندي عوامل داخلی و خارجیاولویت -4

 SWOTتشکیل ماتریس  -5

 پژوهشها در این شاخص SWOTطبق رویکرد 
ها و ها، فرصتدر چهار حوزه نقاط قوت، ضعف

بندي شد. طبق نظر متخصصین این حوزهتهدیدها طبقه
تحت پنج شاخص  ها شامل تعدادي زیرشاخص بود که

ها، منابع فرهنگی، زیرساخت-اقتصادي، اجتماعی
بندي شدند. این طبیعی و قوانین و مدیریت دسته

شده است. دهنشان دا 5تا  1هاي ها در جدولزیرشاخص
ها از روش دهی این زیرشاخصبندي و وزنبراي رتبه

 Paired Comparison( تحلیل مقایسات زوجی

Analysis (هاي شاخصزیر، 1در جدول  .استفاده شد
 شدهرائهاتوسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران اقتصادي 

است. شدهارائه شاخصریزجدول، هشت  است. در این

 
 هاي اقتصادي توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسبارانشاخصزیر -1جدول 

Table1. Economic sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran  

  

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاي اقتصاديزیرشاخص
Economic sub-criteria  

SWOT 

SEc1 
 نزدیکی به منطقه آزاد ارس

Close to Aras Free Zone  S 
SEc2 

 مرز بودن با سه کشور همسایههم
On the border with the three neighbouring countries  

WEc1 
 گذاري در بخش گردشگري منطقهخصوصی جهت سرمایه بخشنانیاطمعدم 

Uncertainty the private sector to invest in tourism sector W 
WEc2 

 گذارينداشتن توان مالی براي سرمایه
Lack of financial resources for investment 
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

  
فرهنگی  -هاي اجتماعی، زیرشاخص2در جدول 

. در شده استارائهتوسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران 
تائید شده توسط  شاخصریز 17این جدول، 

 .شده استارائهمتخصصین 

  
  فرهنگی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران -هاي اجتماعیزیرشاخص -2جدول 

Table 2. Socio-cultural sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran  

  
 

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاي اقتصاديزیرشاخص
Economic sub-criteria  

SWOT 

OEc1 
 گذاري در بخش گردشگريخصوصی براي سرمایه بخشزهیانگ

Motivating the private sector to invest in tourism sector  O 
OEc2 

 گذاري در زمینه اکوتوریسممستعد بودن منطقه جهت سرمایه
The susceptibility of the region to invest in the field of ecotourism 

TEc1 
 محلی عدم بازگشت سود اکوتوریسم به مردم

Failure to return ecotourism profit to local people  T  
TEc2 

 ها به سمت توسعه صنعتی منطقه آزاد تجاريسرریز شدن سرمایه
Overflow of capitals towards the development of industrial free zone  

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  فرهنگی -هاي اجتماعیزیرشاخص
Socio-cultural sub-criteria 

SWOT 

SSc1 
 ايهاي توسعهتمایل روستاییان به مشارکت در برنامه

The willingness of villagers to participate in the development programs 

S  

SSc2 
 وجود آثار و بناهاي زیباي تاریخی در منطقه

There are monuments and beautiful historic buildings in the area 

SSc3 
 هاي سنتی و بومیآداب و رسوم و آیین

Traditional Customs 

SSc4 
 دستی مختص منطقهوجود صنایع

Unique Handicrafts of the region 

SSc5 
 شدهحفاظتآشنایی مردم روستاهاي منطقه با شرایط جنگل نشینی و منطقه 

villagers familiar with the forest and protected area 

SSc6 
 وحش منطقهآگاهی مردم بومی در رابطه با حیات

Awareness of local people about wildlife area 

SSc7 
 مناسب بودن امنیت اجتماعی براي گردشگران در منطقه

Proper social security for tourism in the region 

WSc1 
 عدم آشنایی مردم به صنعت توریسم

Lack of knowledge about the tourism industry 

W  WSc2 
 تمایل روستاییان به مهاجرت به شهرها

The willingness of villagers to migrate to cities 

WSc3 
 عدم پایبندي مردم بومی به آداب و رسوم محلی

Failure to local customs of indigenous people 
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  .2ادامه جدول 
Continued table 2.  

  
هاي منابع طبیعی توسعه ، زیرشاخص3در جدول 

این  در .است شدهیمعرفاکوتوریسم در منطقه ارسباران 
توسط متخصصین  دشدهییتأ شاخصریز 20جدول، 

 .شده استدرج

  
  هاي منابع طبیعی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسبارانزیرشاخص -3جدول 

Table 3. Natural resources sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran  

 

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  فرهنگی -هاي اجتماعیزیرشاخص
Socio-cultural sub-criteria 

SWOT 

OSc1 
 سازيهاي تحقیقاتی در زمینه آموزش و فرهنگانجام پروژه

Research projects in the field of education and culture 

O 

OSc2 
 هاتوجه به بخش فرهنگی از طرف سازمان

Pay attention to the cultural sector by organizations 

OSc3 
 استفاده از توان مردم بومی در جهت توسعه گردشگري

The ability of indigenous peoples to develop tourism 

OSc4 
 ریزيفرآیند برنامهکارگیري ذینفعان در به

Participation of stakeholders in the planning process 

OSc5 
 توسعه اکوتوریسم  در زمینه بهبود امکانات آموزشی

Improve the possibilities of training in ecotourism development 

TSc1 
 زیستضعف فرهنگی در حفاظت محیط

Cultural weakness in Environmental Protection T 
TSc2 

 عدم پذیرش اکوتوریسم توسط مردم محلی
Ecotourism rejection by indigenous peoples 

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  منابع طبیعیهاي زیرشاخص
 Natural resource sub-criteria 

SWOT 

SNa1 
 شدهطبیعت بکر و تنوع زیستی باالي منطقه حفاظت

virginity and biodiversity of protected area 

 
S  

SNa2 
 هاي متعدد در منطقهوجود چشمه

Exist of numerous springs in the area 

SNa3 
 هاي ژنتیکیقابلیتهاي ارزشمند داراي وجود گونه

Exist of valuable species with genetically capabilities 

SNa4 
 حضور گونه جانوري سیاه خروس

The presence of black-cock 

SNa5 
 باالتوان بالقوه توسعه جنگل در ارتفاعات 

The potential development of forests at high altitudes 

SNa6 
 از منطقه عبور رود ارس

Aras river crossing from area 

SNa7 
 مطبوع در فصول گرم سال يوهواآب

Water and air conditioning in warm seasons 

SNa8 
 برخورداري از روستاهاي ییالقی

The presence of country village 
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  .3ادامه جدول 
Continued table 3.  

  
توسعه  هاي زیرساخت، زیرشاخص4در جدول 

این  در .است شدهیمعرفاکوتوریسم در منطقه ارسباران 
توسط متخصصین  دشدهییتأ شاخصریزجدول، هفت 

 .شده استارائه

  
  توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران هاي زیرساختزیرشاخص -4جدول 

Table 4. Infrastructure sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran  

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاي منابع طبیعیزیرشاخص
 Natural resource sub-criteria 

SWOT 

WNa1 
 زادزاد به شاخه و دانههاي دانهتوده شدنلیتبد

Turning of seedling crop to coppice forests W 
WNa2 

 هاآلودگی آب در اثر تخلیه نامناسب زباله
Water pollution caused by inappropriate waste discharge 

ONa1 
 هاي بومیویژه با گونههاي توسعه جنگل بهبرنامه

Forest development programs, especially with native species 

O  
ONa2 

 خزري و ارسبارانی يهاتوسعه جنگل در حدفاصل جنگل
Developing of forest between the Caspian and Arasbaran 

ONa3 
 شده ارسباران به پارك ملیارتقاي منطقه حفاظتاجراي طرح 

Project to improve Arasbaran National Park protected area 

ONa4 
 هاي احیاي نسل شوکا و مرال و سیاه خروسانجام پروژه

Roe deer and red deer and black-cock resuscitation projects 

TNa1 
 هاي اخیرآبی در طول سالو کم یسالخشک

Drought and water shortage in recent years 

T 

TNa2 
 رویه دام در مراتع ارسبارانچراي بی

Excessive grazing of livestock in pastures Arasbaran 

TNa3 
 تغییر کاربري اراضی اعم از جنگل، مرتع، اراضی کشاورزي 

land use changes such as forests, pastures, agricultural land 

TNa4 
 ویژه معادن مسبرداري از معادن بهبهره

Exist of mining, particularly copper mines 

TNa5 
 تولید و قاچاق زغال

Coal production and contraband 

TNa6 
 افزایش چشمگیر شکارچیان غیرمجاز در منطقه ارسباران

The rise of poachers in Arasbaran 

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاهاي زیرساختزیرشاخص
Infrastructure sub-criteria  

SWOT  

SIn1 
 برخورداري از امکانات زیربنایی مانند آب، برق و ...

Having the infrastructure facilities like water, electricity and ... S  
SIn2 

 هاي اصلیهاي ارتباطی آسفالته و شبکه راهدسترسی به راه
Access to paved road and main roads networks 

WIn1 
 هاي عمرانی بدون مطالعه و ارزیابیطرح

Without studying and evaluating development projects 
W  
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  .4ادامه جدول 
Continued table 4.  

  
هاي قوانین و مدیریت زیرشاخص، 5در جدول 

 دهشدادهنشان  توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران
توسط  دشدهییتأ شاخصریز 19در این جدول،  است.

 .شده استدرجمتخصصین 
 

  قوانین و مدیریت توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسبارانهاي زیرشاخص -5جدول 
Table 5. Law and management sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran  

  

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاهاي زیرساختزیرشاخص
Infrastructure sub-criteria  

SWOT  

WIn2 
 هاي الزم براي گردشگري در طبیعتعدم وجود زیرساخت

Lack of necessary infrastructure for tourism in nature 
w 

OIn1 
 هاي دسترسی به منطقه براي ارتقاي ضریب نفوذتوسعه جاده

The development of access roads to the region to promote penetration 

O OIn2 
 افزایش سطح بهداشت عمومی

Increasing the level of public health 

OIn3 
 تبدیل بخشی از منطقه به ژئوپارك ارس

Become part of the Geo-park area Aras 

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاي قوانین و مدیریتزیرشاخص
Laws and management sub-criteria  

SWOT 

SLm1 
 وحشدولت در زمینه حفاظت از حیاتهاي حمایتی برنامه

Government support programs in the field of wildlife protection S 
SLm2 

 هاي ارسبارانهاي حفاظت از جنگلبرنامه
Arasbaran forest protection plans 

WLm1 
 اصلی گردشگري طبیعت مسئولمشخص نبودن 

The lack of responsible organization for ecotourism 

W 

WLm2 
 هاي گردشگري طبیعت در داخل و خارج از کشورتبلیغات کم و نامناسب جهت معرفی جاذبه

Poor and little publicity at home and abroad to introduce tourist attractions 

WLm3 
 بانی و نیروي انسانی نسبت به مساحت منطقههاي محیطکمبود پاسگاه

Shortage of rangers stations and manpower to the area 

WLm4 
 نبود طرح مدیریت مشارکتی محلی براي حفاظت از منطقه

Lack of local participation management for conservation of area 

WLm5 
 هاي دولتیوجود تعارضات بین ارگان

Existence of conflict between government sections 

WLm6 
 ي منسجم در زمینه آموزش مردمعدم وجود برنامه

The absence of a coherent program of training people 

WLm7 
 عدم تخصیص اعتبارات الزم

Failure to allocate the necessary funds 

WLm8 
 عدم شفافیت ضوابط و مقررات

Lack of transparency in laws 

WLm9 
 در مناطق پرتراکمتجمع زباله 

Accumulation of waste material in densely populated areas 
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  .5ادامه جدول 
Continued table 5.  

  
 )PCAتحلیل مقایسات زوجی (روش 

گیري، جاي استفاده از ماتریس تصمیمدر این روش به
گیرنده ترجیحات نسبی خود را نسبت به هر یک تصمیم

ها در قالب یک ماتریس تحت عنوان ماتریس از شاخص

 کند.مقایسات زوجی مطابق جدول زیر وارد می
ا هترجیحات نسبی بر اساس مقادیر ارجحیت شاخص

 شوند.زوجی وارد می ) در ماتریس مقایسات7(جدول 

  
 ماتریس مقایسات زوجی -6جدول 

Table 6. Paired comparisons matrix 
  هدف

Target  
1X 2X  ...  nX 

1X          

2X          
...          

nX          
  

 هاشاخص مقادیر ارجحیت -7جدول 
Table 7. Preferred value indicators 

  درجه اهمیت
The degree of importance  

  تعریف
Definition  

1 
 اهمیت یکسان

The same importance  
 نسبتاً مرجح  3

Relatively little  

  هاکد زیرشاخص
Sub-criteria code 

  هاي قوانین و مدیریتزیرشاخص
Laws and management sub-criteria  

SWOT 

OLm1 
 زیستی براي حفاظت بهترتحکیم قوانین محیط

Strengthening of environmental laws to better protection 

O 

OLm2 
 اي سازمان میراث فرهنگی براي منطقههاي توسعهبرنامه

Development programs of Iran Cultural Heritage for the region 

OLm3 
 هاي منطقهریزي براي ساماندهی دامبرنامه

Planning to organize regional livestock 

OLm4 
 المللیهاي بینجلب عالقه سازمان

Fascinating of international organizations 

OLm5 
 کارگیري روش مدیریت پایداربه

The use of sustainable management 

TLm1 
 نبود یک برنامه جامع توسعه اکوتوریسم در محدوده مطالعاتی

The lack of a comprehensive plan to develop ecotourism in this area 

T TLm2 
 هاي گردشگريعدم مشارکت مردم محلی در پروژه

Lack of community participation in tourism projects 

TLm3 
 کمبود نیروي انسانی متخصص

Shortages in skilled manpower 
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  .7ادامه جدول 
Continued table 7.  

  درجه اهمیت
The degree of importance  

  تعریف
Definition  

 ترجیح زیاد  5
Most preferred  

7 
 ترجیح بسیار زیاد

Preferred enormous  
9 

 العاده زیادترجیح فوق
Rather extreme  

2, 4, 6 and 8 
 هاي بینابین در قضاوتارزش

Intermediate value judgment  
  

 نتایج

، از بین نقاط قوت 2در شکل  شدهارائهطبق نتایج 
نزدیکی به منطقه آزاد ارس با وزن  شاخصریزاقتصادي، 

ز مرهم شاخصریز) داراي اولویت اول است و 626/0(
در کریدور  قرار گرفتنبودن با سه کشور همسایه و 

قرار ) در اولویت دوم 373/0وزن ( شرق به غرب با
عدم  شاخصریز. از بین نقاط ضعف اقتصادي، دارد
گذاري در منظور سرمایهخصوصی به بخشنانیاطم

) داراي اولویت 643/0بخش گردشگري منطقه با وزن (
-نداشتن توان مالی براي سرمایه شاخصریزاول است و 

 گذاري در زمینه توسعه اکوتوریسم توسط روستاییان با

-از بین فرصت .قرار دارد) در اولویت دوم 356/0وزن (

منطقه براي  مستعد بودن شاخصریزهاي اقتصادي، 
) 678/0گذاري در زمینه اکوتوریسم با وزن (سرمایه

 بخشزهیانگ شاخصریزداراي اولویت اول است و 
گذاري در بخش گردشگري با خصوصی براي سرمایه

و از بین  قرار دارد) در اولویت دوم 322/0وزن (
عدم بازگشت سود  شاخصریزتهدیدهاي اقتصادي، 

) داراي 857/0اکوتوریسم به مردم محلی با وزن (
ا هسرریز شدن سرمایه شاخصریزلویت اول است و او

وزن  به سمت توسعه صنعتی منطقه آزاد تجاري با
  .قرار دارد) در اولویت دوم 142/0(

  

  
 

 هاي اقتصادي توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسبارانزیرشاخص وزن -2 شکل
Figure 2. Weight of economic sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran 
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  .2ادامه شکل 

Continued figure 2.  
  

است، از  شدهدادهنشان  3که در شکل  طورهمان
 وجود شاخصریزفرهنگی، -بین نقاط قوت اجتماعی

) 164/0آثار و بناهاي زیباي تاریخی در منطقه با وزن (
تمایل روستاییان  شاخصیرزداراي اولویت اول است. 

) در 159/0وزن ( با ايهاي توسعهبه مشارکت در برنامه
هاي و پس از آن زیرشاخص قرار دارداولویت دوم 

نی و نشیآشنایی مردم روستاهاي منطقه با شرایط جنگل
شده، آگاهی مردم بومی در رابطه با حفاظتمنطقه 
هاي سنتی و و آیین ورسومآداب ،وحش منطقهحیات
امنیت اجتماعی براي گردشگران در  مناسب بودن ،بومی
با  بیبه ترت مختص منطقه یدستعیصناوجود ، منطقه
) و 131/0)، (131/0)، (135/0، ()154/0(هاي وزن

هاي بعدي قرار دارند. از بین نقاط ) در اولویت125/0(
عدم آشنایی  شاخصریزفرهنگی،  -ضعف اجتماعی

) داراي اولویت 444/0مردم به صنعت توریسم با وزن (
تمایل روستاییان به مهاجرت به  شاخصریزاول است و 

. پس قرار دارددر اولویت دوم  )411/0( با وزنشهرها 
مردم بومی به  يبندیپاعدم  شاخصریزاز آن 

) در اولویت بعدي 146/0وزن (محلی با  ورسومآداب
 فرهنگی، -اجتماعیهاي از بین فرصت .قرار دارد

ریزي کارگیري ذینفعان در فرآیند برنامهبه شاخصریز
داراي اولویت  )219/0براي توسعه اکوتوریسم با وزن (

استفاده از توان مردم بومی براي  شاخصریزاول است. 
قرار ) در اولویت دوم 213/0وزن ( توسعه گردشگري با

هاي هاي انجام پروژهو پس از آن زیرشاخص دارد
سازي مشارکت تحقیقاتی در زمینه آموزش و فرهنگ

جوامع محلی، توجه به بخش فرهنگی از طرف 
هاي هاي مرتبط با فعالیتها و دستگاهسازمان

بهبود امکانات آموزشی در زمینه توسعه  گردشگري و
هاي با وزن بیبه ترتاکوتوریسم در مناطق روستایی 

هاي بعدي ) در اولویت187/0) و (187/0)، (195/0(
 فرهنگی،-اجتماعیاز بین تهدیدهاي  .قرار دارند

عدم پذیرش اکوتوریسم توسط مردم محلی  شاخصریز
 شاخصریز) داراي اولویت اول است. 733/0با وزن (

وزن  زیست باضعف فرهنگی در حفاظت محیط
 .قرار دارد) در اولویت دوم 267/0(
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 فرهنگی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران -هاي اجتماعیزیرشاخصوزن  -3شکل 

Figure3. Weight of socio-cultural sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran 
 

، از بین نقاط قوت 4در شکل  شدهارائهطبق نتایج 
 طبیعت بکر و تنوع زیستی شاخصریزمنابع طبیعی، 

) داراي اولویت 139/0شده با وزن (باالي منطقه حفاظت
هاي ارزشمند داراي وجود گونه شاخصریزاول است. 

هاي ژنتیکی مانند ملج، گیالس وحشی، بارانک، قابلیت
) در اولویت دوم قرار دارند و 138/0با وزن (سرخدار 

مطبوع در فصول  يوهواآبهاي پس از آن زیرشاخص
توان بالقوه توسعه جنگل در ارتفاعات بیش ، گرم سال

روستاهاي برخورداري از ، متر از سطح دریا 1000از 
هاي ییالقی، عبور رود ارس از منطقه، وجود چشمه

با  خروسحضور گونه جانوري سیاه متعدد در منطقه،
)، 123/0)، (131/0)، (132/0)، (135/0هاي (وزن

هاي بعدي قرار دارند. ) در اولویت079/0) و (121/0(
 شدنلیتبد شاخصریزاز بین نقاط ضعف منابع طبیعی، 

زاد در اثر زاد به شاخه و دانههاي دانهتوده
) داراي اولویت 785/0هاي نامناسب با وزن (برداريبهره

آلودگی آب در اثر تخلیه  شاخص ریزاول است و 
) در اولویت دوم قرار 215/0ها با وزن (نامناسب زباله

 شاخص ریز منابع طبیعی،هاي از بین فرصت دارد.
شده ارسباران به اجراي طرح ارتقاي منطقه حفاظت

 ریز) داراي اولویت اول است. 30/0پارك ملی با وزن (
 هايویژه با گونههاي توسعه جنگل بهبرنامه شاخص

ا ب و غیره قات، سماق، قرهاختهزغالبومی جنگلی مانند 
و پس از آن  قرار دارد) در اولویت دوم 27/0وزن (

هاي احیاي نسل شوکا، هاي انجام پروژهزیرشاخص
امکان  خروس در محدوده رویشگاه ومرال و سیاه

هاي پیوسته خزري و توسعه جنگل در حدفاصل جنگل
مانده هاي گسسته کماکان باقیارسبارانی با توجه به توده
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 بهها منظور بازسازي آنها بهو توان مناسب رویشگاه
هاي ) در اولویت17/0) و (26/0هاي (با وزن بیترت

 ریز منابع طبیعی،ز بین تهدیدهاي ا .قرار دارندبعدي 
تخریب و تغییر کاربري اراضی اعم از جنگل،  شاخص

) داراي اولویت 241/0مرتع، اراضی کشاورزي با وزن (
ویژه برداري از معادن بهبهره شاخصریزاول است. 
و  قرار دارد) در اولویت دوم 198/0وزن ( معادن مس با

آبی در و کم یسالخشکهاي پس از آن زیرشاخص
رویه دام در مراتع هاي اخیر، چراي بیطول سال

ارسباران، تولید و قاچاق زغال و افزایش چشمگیر 
ا ب بیبه ترتشکارچیان غیرمجاز در منطقه ارسباران 

) در 094/0() و 125/0)، (168/0)، (174/0هاي (وزن
  دارند.هاي بعدي قرار اولویت

  

  

  
 هاي منابع طبیعی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسبارانزیرشاخصوزن  -4شکل 

Figure 4. Weight of natural resource sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran 
 

، از بین شودمالحظه می 5شکل که در  طورهمان
ي هادسترسی به راه شاخصریزنقاط قوت زیرساخت، 

) 833/0( هاي اصلی با وزنارتباطی آسفالته و شبکه راه
برخورداري از  شاخصریزداراي اولویت اول است و 

) 166/0وزن ( امکانات زیربنایی مانند آب، برق و ... با
. از بین نقاط ضعف قرار دارددر اولویت دوم 

هاي عمرانی بدون تحقیق طرح شاخصریززیرساخت، 
) داراي اولویت اول است و 857/0و ارزیابی با وزن (

هاي الزم براي عدم وجود زیرساخت شاخصریز
گردشگري در طبیعت مانند تابلوهاي راهنما، 

. قرار دارد) در اولویت دوم 142/0وزن ( هشداردهنده با
توسعه  شاخصریز زیرساخت،هاي از بین فرصت

0.785

0.215

0 0.5 1

WNa1

WNa2

وزن
Weight

رها
عیا

یرم
ز

Su
b 

cr
ite

ri
a

0.138
0.121

0.139
0.079

0.132
0.123

0.135
0.131

0.00 0.05 0.10 0.15

SNa1
SNa2
SNa3
SNa4
SNa5
SNa6
SNa7
SNa8

وزن
Weight

رها
عیا

یرم
ز

Su
b 

cr
ite

ria

0.198

0.174

0.241

0.168

0.125

0.094

0.00 0.10 0.20 0.30

TNa1

TNa2

TNa3

TNa4

TNa5

TNa6

وزن
Weight

رها
عیا

یرم
ز

Su
b 

cr
ite

ria

0.27

0.17

0.30

0.26

0.00 0.20 0.40

ONa1

ONa2

ONa3

ONa4

وزن
Weight

رها
عیا

یرم
ز

Su
b 

cr
ite

ria



2، شماره 2مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد   

124 

 

هاي دسترسی به منطقه براي ارتقاي ضریب نفوذ جاده
 شاخصریز) داراي اولویت اول است و 469/0با وزن (

) 348/0وزن ( تبدیل بخشی از منطقه به ژئوپارك ارس با

 شاخصریزو پس از آن  قرار دارددر اولویت دوم 
) در 184/0وزن (افزایش سطح بهداشت عمومی با 

 .قرار دارداولویت بعدي 
  

  

  
 هاي زیرساخت توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسبارانزیرشاخصوزن  -5شکل 

Figure 5. Weight of infrastructure sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran 
  

 ، از بین نقاط قوت6در شکل  شدهارائهطبق نتایج 

هاي حفاظت از برنامه شاخصریزقوانین و مدیریت، 
 با کرهگاه زیستعنوان ذخیرههاي ارسباران بهجنگل
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عدم وجود برنامۀ منسجم در هاي پس از آن زیرشاخص

، زمینه آموزش مردم در راستاي توسعه اکوتوریسم
مشخص نبودن متولی اصلی گردشگري طبیعت در 

وجود ، ربطهاي ذيمنطقه و ناهماهنگی سازمان
ود بهاي دولتی در مدیریت منطقه، نتعارضات بین ارگان
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 ،تجمع زباله در مناطق پرتراکم و دفع غیراصولی آن
هاي تبلیغات کم و نامناسب براي معرفی جاذبه

 کمبودو  گردشگري طبیعت در داخل و خارج از کشور
بانی و نیروي انسانی نسبت به هاي محیطپاسگاه

 تانداردهاي جهانیها و اسمساحت منطقه و با شاخص
)، 114/0)، (116/0)، (117/0هاي (با وزن بیبه ترت

-) در اولویت094/0) و (104/0)، (106/0)، (108/0(

قوانین و هاي از بین فرصتهاي بعدي قرار دارند. 
راي زیستی بتحکیم قوانین محیط شاخص ریزمدیریت، 

شده ارسباران با وزن حفاظت بهتر منطقه حفاظت
 شاخصریز) داراي اولویت اول است. 230/0(

-کارگیري روش مدیریت پایدار در احداث و بهرهبه

ها و تسهیالت و خدمات برداري از زیرساخت
) در 225/0وزن ( گردشگري در نواحی روستایی با

هاي خصو پس از آن زیرشا قرار دارداولویت دوم 

المللی براي انجام پروژه و بین هايجلب عالقه سازمان
کره ارسباران، داشتن گاه زیستحفاظت در ذخیره

اي سازمان میراث فرهنگی براي منطقه هاي توسعهبرنامه
 بیبه ترتهاي منطقه ریزي براي ساماندهی دامو برنامه
-) در اولویت126/0) و (205/0)، (214/0هاي (با وزن

قوانین و از بین تهدیدهاي  بعدي قرار دارند؛ وهاي 
زیرشاخص نبود برنامه جامع توسعه مدیریت، 

) 421/0اکوتوریسم در محدوده مورد بررسی با وزن (
داراي اولویت اول است. زیرشاخص عدم مشارکت 

) 375/0هاي گردشگري با وزن (مردم محلی در پروژه
خص کمبود در اولویت دوم قرار دارد و پس از آن زیرشا

هاي نیروي انسانی متخصص و مجرب در دستگاه
-ستادي براي ترغیب و ارائه رهنمودهاي الزم به سرمایه

) 203/0وزن (گذاران در بخش گردشگري روستایی با 
  .قرار دارددر اولویت بعدي 

 

 اکوتوریسم در منطقه ارسبارانهاي قوانین و مدیریت توسعه زیرشاخصوزن  -6شکل 
Figure 6. Weight of law and management sub-criteria for ecotourism development in Arasbaran 
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  بحث
 زا نزدیکی به منطقه آزاد ارسداد که  تحلیل نتایج نشان

 نطقهم در اکوتوریسم توسعه براي اقتصادي قوت نقاط
است. منطقه آزاد از ابزارهاي توسعه اقتصادي  ارسباران،

، يتواند موجب جلب سرمایه، انتقال فنّاوراست که می
 الو اتص آموزش نیروي انسانی، تحصیل مدیریت علمی

-هبخصوصی  بخشنانی. عدم اطمشودبه بازار جهانی 
-مهم گذاري در بخش گردشگري منطقهسرمایه منظور

 و هاپتانسیل ترین ضعف اقتصادي در منطقه است.
آن  فردمنحصربه هايامکانات منطقه ارسباران و ویژگی

 فرهنگی و تاریخی طبیعی، اقلیمی، هايویژگی مانند

-برنامه در توریسم جلب مراکز از منطقه را به یکی این

ملی تبدیل کرده و زمینه جذب  و ايمنطقه هايریزي
ممکن  در همین راستا،کند. را فراهم میگذاري سرمایه
اقدامات گذارانی از خارج از منطقه سرمایهاست 

د و از نده ارزشمندي را در حوزه گردشگري انجام
یکی از د، اما نگیر نیز در کار خود بهرهجامعه بومی 

وان عنبهتنها محلی  استفاده از مردم روتهدیدهاي پیش
حاصل از منطقه سود  بیترتنیابهنیروي کار است. 

عالوه، به شد. دننخواه منتفعخارج و جامعه محلی از آن 
 ترینبه صنعت توریسم مهممحلی عدم آشنایی مردم 

. است شدهشناختهدر منطقه فرهنگی  -ضعف اجتماعی
نیز بر همین  (2014)و همکاران  Saberi نتایج تحقیقات

آشنا کردن مردم  کند کهدارد و بیان می دیتأکموضوع 
منطقه  از مردم بومی با فرهنگ اکوتوریسم و شناخت

ش افزای و ورود براي گردشگران ةانگیز افزایش سبب
از سوي دیگر، . خواهد شد بومی درآمد ساکنان

سعه ریزي براي توکارگیري ذینفعان در فرآیند برنامهبه
نطقه م فرهنگی -اجتماعی ترین فرصتمهم اکوتوریسم،
و  Marzijraniتحقیقات نتایج . شده استبرشمرده 
داد که مشارکت ذینفعان و  نشان نیز (2011)همکاران 

تواند در توسعه و تقویت هاي تعاونی میتشکلایجاد 

نتایج  ایفا کند. طبق ییبسزانقش  اکوتوریسم
عدم پذیرش اکوتوریسم توسط مردم ، آمدهدستبه

در منطقه فرهنگی  -اجتماعی ترین تهدیدمهم محلی
عدم  نیز (2014)همکاران  و Movaghari بوده است.

کاهش انگیزه مردم  برايرا عاملی  اعتماد مردم محلی
 .معرفی کردندپذیرش اکوتوریسم  منظوربهمحلی 

شده طبیعت بکر و تنوع زیستی باالي منطقه حفاظت
آیند. حساب میبه هاترین مزیتارسباران از مهم

هاي متنوع هاي تاریخی و گونهورداري از یادمانبرخ
نگلی کوهستانی، ج فردمنحصربههاي زیستی با زیستگاه

هاي جانوري و گیاهی توان ها در کنار گونهو رودخانه
باالیی را در زمینه توسعه اکوتوریسم به منطقه ارزانی 

 نیز Zarabi and Safarabadi (2012). داشته است
ن نقاط تریطبیعت بکر و توان اکوتوریستی باال را مهم

 .کردند معرفیقوت براي دستیابی به اکوتوریسم پایدار 
هاي گردشگري اغلب توسعه زیرساختاز دیگر سو، 

شود. عامل مهم در تغییر کاربري زمین محسوب می
 یگردزمین براي ایجاد تجهیزات تفریحی، حمل و نقل و 

کند. این روند گري تغییر میهاي طرح گردشفعالیت
هاي مناسب براي کشاورزي ها و زمینتبدیل خاك سبب

 دیگرمنابع طبیعی به  دیگرها و و همچنین جنگل
-خدماتی و اقامتی می ساتیها مانند احداث تأسکاربري

نیز  Mobaraki and Eslami (2015) کهيطوربهد. شو
تخریب خود به این موضوع اشاره داشته و  پژوهشدر 

هدید ترین تو مهم نیتررا بزرگ و تغییر کاربري اراضی
ها، از بین نقاط قوت زیرساخت اند.قلمداد کرده

هاي هاي ارتباطی آسفالته و شبکه راهدسترسی به راه
هاي پژوهشهاست. مزیت تریناصلی از مهم

Heydariyan and Hamavandi (2014)  نیز در همین
ها مانند زیرساخت فقداندهد راستا نشان می

توسعه نقاط ضعف  ی ازهاي عمرانزیرساخت
عدم تخصیص عالوه، . بهرودیم به شمارگردشگري 
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-اعتبارات الزم براي حفاظت و مدیریت منطقه از مهم

 ریزيهاي قوانین و مدیریت در برنامهترین ضعف

 پژوهش. در است منطقه در اکوتوریسم توسعه

Gheidari  ارائه منابع و هم  (2015)و همکاران
تسهیالت مالی و اعتباري عامل توسعه اکوتوریسم 

 زیستی برايتحکیم قوانین محیط. است شدهیمعرف
 ترینمهم شده ارسبارانحفاظت بهتر منطقه حفاظت

 پژوهش است. در این زمینه قوانین و مدیریت فرصت

Gilaskar  تمامی نشان داد که  ،(2011)و همکاران
 املعاي باشند که گونهباید به هاشنهادیو پ هاتصمیم

حفاظت از منطقه را تقویت کنند و در حفظ و افزایش 
م . نبود برنامه جامع توسعه اکوتوریسآن تأثیرگذار باشند

ترین تهدید قوانین و مهم ،ورد بررسیدر محدوده م
 و مندنظام ریزيرو ارائه برنامهاز ایناست.  مدیریت
میزبان  محیط و جامعه شرایط با منطبق به شکل آگاهانه

تواند متضمن موفقیت در زمینه توسعه اکوتوریسم می
 Beyranvand and Varesi پژوهش کهيطوربهشود. 

به این موضوع اشاره داشته و به ارائه  یزن (2015)
-هبریزي صحیح و اصولی هاي مناسب و برنامهسیاست
کنند.توسعه اکوتوریسم تأکید می منظور
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Abstract 
Today, tourism plays an important role in the global economy. Among the different types of tourism, 
community-based ecotourism development is an appropriate strategy for preserving natural resources 
and cultural values. This development is possible through empowerment of local communities and 
causes the cultural, the social and the environmental stability. In the present study, group decision 
making approach was used in order to rank the strategic criteria affecting the development of 
community-based ecotourism in Arasbaran. According to the judgments of experts, strategic criteria 
affecting the development of community-based ecotourism determined and they were weighted using 
pairwise comparison analysis. The results showed that most of the identified strategic criteria were 
related to the weaknesses of laws and management, the strengths of natural resources, social strengths 
and threats of natural resources respectively with 9, 8, 7 and 6 criteria. The number and weight of 
strategic criteria related to the social strengths and opportunities revealed in Arasbaran region there are 
much good potential in the field of community-based ecotourism development. 

Keywords: Arasbaran, community-based, ecotourism, pairwise comparison analysis. 
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