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 چكيده

 یریتمتد . شده استت  حفاظت مناطقبه  در توجه عاملی اساسی ی،زندگ کیفیت بهبود برایمعیاری  عنوان بهزیست  یطمحبهبود کیفیت 
و با تکیته بتر ن تر کارشناستان،      7931در بهارحاضر  ةطالع. ماست یریگ یمتصم اینددر فر جامع یکردیرو یازمندشده ن مناطق حفاظت

توزیعی در ة پرسشنام 044ی شده از آور جمعاطالعات  ة استان همدان صورت پذیرفته است.شدساکنین و گردشگران مناطق حفاظت 
صتورت   بته  یا شتبکه  یتل روش تحل .وتحلیل شده است یهتجز، ANPی ا شبکه یلو روش تحلSWOT  یها از مدل یبیترکمنطقه با 
 قوتبر نقاط ضعف  یدبا تأک ینهبه های یاستراتژ SWOT یسبا استفاده از روش ماتر .استفاده شد یا چهار مرحله گیری یمروش تصم

 یچهار استتراتژ  .شده استاقدام  ها یاستراتژ ینا یبند نسبت به رتبه یا شبکه یلبا استفاده از روش تحلو  یینتع یدهاها و تهد فرصت
 و یتدار توستعه پا  یاستراتژ صورت گرفت. یینها یبند شوندگان رتبه شده و با استفاده از ن رات پرسش یینتوسط کارشناسان تع یینها

نتایج از اصالح  .شدندانتخاب  در مناطق مورد مطالعه بغال های یاستراتژ عنوان به 322/4و  993/4یب ضرابا حفاظت سبز  یاستراتژ
 مطالعه یناگیرد.  قرار توجه ة مورد مطالعه موردمنطقها، در  گذاری یاستسنتایج مطالعه در  رود یانت ار مرویکرد فعلی حمایت کرده و 

 .شوددر مناطق مختلف کشور استفاده  یا منطقه های یاستراتژ یابیارز ینةمطالعات درزم یرسا یبرا ییعنوان مبنا به تواند یم

  واژه كليد

 همدان ،SWOTیسحفاظت سبز، ماتر یدار،، توسعه پاANP یا شبکه یلتحل

 

 سرآغاز. 1

مناطق حفاظت شدد   ایجاد اهداف و معیارهای متفاوتی برای 

 هددای یسددتها حفاظددت از ز (Geldman, 2013وجدد د دارد  

 ,.Coad et al  حفد  او ییسددت   (Chape, 2003  طبیعدی 

از جملد  اهدداف   اجتماعی و فرهنهی در ونار اهداف ( 2008

. مناطق حفاظدت  و اله های ایجاد مناطق حفاظت شد  ایت

از منداب    ییهدا  بد  مدددود    وحش یاتح یها شد  و پناهها 

 یعددی طب هددای یشدد ب   تدداوشدد ر اعدد  از جنهدد   مر یعددیطب

 یود  دارا  شد د  یاطالق م یستانو ه یا یابانیب های یست او ی

 یدش و رو وحدش  یاتجان ران ح یبرا یخاص یعیطب یطشرا

منطقد    306 یدارا یدران (. ا5631 مجن نیدان  باشد   ها یریتن

زیسدت بدا مسداحتی     یطمدد تدت مدیریت یازمان حفاظدت  

ندا،    یبد ایدت   هکتدار   133هزار و 356و  یلی نم 53معادل 

عند ان عامد     بد   یعیبو مناب  ط زیست یطازمان مد(. ی5633

 یدی  تع  لیتوشد ر مسد    یعدی و نظارت بر مناب  طب مدیریتی

مناطق حفاظت شد  از  یبردار و مقررات بهر  ی ض ابط و ق ان

اید  یدازمان بدا     را برعهدد  دارد.  وحدش  یاتحی ها پناهها و 

زیست از  یطاز مد یبردار بهر  مدیطی یستز یامدهایپ یابیارز

 ی مددیط زیسدتی   هدا  طرح رزیابیا جمل  مناطق حفاظت شد  

هدای   یایدت ی بنددی  یدت اول یدعی در   یریتیو مدد  یا ت یع 

؛ 5631 همکداران   و یدزدی   زیسدت دارد  یطمدد مدیریتی در 

زیست از دید  یطمد (.5631یلطانی ذوقی و حاجی رحیمی  
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و بهبد د ویفیدت    بر ت یع  مؤثربسیاری از وارشنایان عاملی 

( ود  بد  ت یدع  منداطق     5633 ی آباد ق ا،زندگی بشر ایت  

 (.Getzner, 2014وند   یممدلی ومک فراوانی 

هدا از اید     یایتراتژها و  یایتیبندی  یتاول ارزیابی و 

  مانندد  یستیابعاد ز یتدر ونار اهمرو دارای ارزش ایت و  

 یهدا  جنبد   یعیطب های یست او ی در یستیحفاظت از تن ع ز

بدرای بهبد د و    یدز مناطق حفاظدت شدد  ن   یعملکرد اقتصاد

 ,.Steven et al ت یع  زندگی بشری م رد ن ج  قرار گیدرد.  

2013; Fatahi Ardakani & Fazlolahi, 2015)    ت جد  همد .

بهتدر از   ةبد  ایدتفاد   زیسدت  یطابعداد متتلدم مدد    بد  جانب  

 یا ت یدع   یانددازها  م ج د و بداز شددن مشد     های یتظرف

 یط با گردشهرمرتب های یتفعال از جمل در هر منطق   یدجد

بد    ینهداه  (.Getzner, 2014  شد د  یمد منجر  5زیست یطمد

در  ییدر بد  ت   یداز مناطق حفاظت شد   ن یعیمناب  طب یتوضع

و  یددابی دیددت یمندداطق بددرا یدد ا یریتو مددد یددزیر برنامدد 

مناطق حفاظت شد   دولدت    یریتعملکرد مد ی ب یهماهنه

 یشاز پد  یشرا بد  یو دولتد  یخص صد  یها مقامات و شروت

در الهد ی  (. Puhakka & Saarinen, 2013  یدازد  یم یاننما

مت لی مدیریت و حف  منداطق   عن ان ب مدیریتی فعلی  دولت 

حفاظت شد   تنها ب  ایجاد ای  مناطق ت ج  داشت  و الهد یی  

ی اقتصادی از منداطق حفاظدت شدد     بردار بهر برای  مند نظا،

یداونی    ها از طدرف  یستها زندارد  امری و  م جب تتریب 

روید  ناشدی از نبد د     یبد   شدکار  امرارمعاشمدلی در جهت 

ة اقتصدادی نیدز در   ت یدع یران  گشدت  ایدت.   گ یتتق انی  

جدام  و   یکدردی بد  رو  یداز نشرایط فعلی ناوارآمدد بد د  و   

 یمطالعدات  یهدا  در مناطق حفاظت شد  و مدددود   یکپارم 

 ییداز  هماهند   شد د تدا بدا    یمب  شدت احساس مشتص 

هددای  یددتجامعدد  اول  یازهدداین در جهددترهددا وسددب و وا

 یریت. مدد (Fatahi, 2010 نیز مدقق شد د   ت یع  یها برنام 

 یهدا  شدد  و مدددود    حفاظدت منداطق   ة  ب  ت یعیکپارم 

درآمدد  رشدد اشدت ال  بهبد د      یش  افزاوند یومک م پیرام ن

وابست  ب   ی و مک و صنا ی ت یع  صنا  مرد، ییطح زندگ

ت یدع    یندفرا یایاز مزا یهمه یآگاه یشو افزا یگردشهر

 (. Sirivongs & Tsuchiya, 2012مناطق حفاظت شد  ایت  

بدرای   ایدتان همددان   ةطق حفاظت شدامطالع  من ی در ا

روش از و  برریددی شددد  هددا و وضددعیت یایددتراتژتدلیدد  

بدرای انجدا، پدژوهش ایدتفاد       یا مهار مرحل  گیری ی تصم

 SWOT 6وتدلیدد   یدد تجزمدداتری    . در مدددلشددد  ایددت

ایدتفاد  شدد     زیسدت  یطمدد  یتوضع برریی یعن ان مبنا ب 

 وضدعیت  تدلید   بدرای  روش وددا،  از ود   مس ل  ای . ایت

 ب د  متفاوت بسیار متتلم مطالعات در ش د ایتفاد  م ج د

 ;FANP  Arsić et al., 2017 و ANP یهددا . روشایددت

Arsić et al., 2018; Napoli & Leone, 2020 اد  از (  ایدتف

 AHP(  روش SWOT  Bora et al., 2020مدددداتری 

 Ustaoglu & Aydınoglu, 2020 )بد  هدا   روش از ترویبی یا 

 .ایت شد  ایتفاد  وارشنایان ت یط ورات

فرایند تدلید    ت یط وارشنایان با ایتفاد  از روش ری هانا

 گیدری  ی تصدم  یهدا  از مجم عد  روش  یکیعن ان  ب  4یا شبک 

مطالعد    ی . هدف اگرفتقرار  وتدلی  ی تجز م رد یار مند مع

 یبندد  و رتبد   وتدلید   ید  تجز یستماتیک ی یکردرو یک یجادا

 حفاظدت منطقد    ی منظ ر ارتقاء پتانسد  ب  یشنهادیپ ی هایینار

در ت یدع    یایاید  یعند ان عدامل   بر نقش آن بد   یدشد  با تأو

از  یاریبسد  یار مند مع گیری ی تصم یها ایتفاد  از مدلایت. 

در مناطق حفاظت شدد  را   ها یتفعال یها یسکو ر ها صشاخ

 شد د  یباعث مد  ها یسکر یبند . رتب دهد یم نمایشب  وض ح 

ها  یها و ایتراتژ یایتدر جهت اتتاذ ی یخ ب تا وارشنایان ب 

 (5634  ینیحسد ک  ملد  یندد اقددا، نما  ها یسکواهش ر یبرا

  منداطق حفاظدت شدد    یجمل  ع ام  نداب د  از یسکیع ام  ر

در جهدت   یعام  منایب ها یسکر یابیو ارز ییو شنایا هستند

 رو ایت. یشپ یها مقابل  با بدران

مناطق حفاظت شدد   در مطالعات متتلم رشد و ت یع  

شد   یابیارزدار و مثبت  امعنی دارای آثاری ا منطق  ةدر ت یع

 یهدا  یدازمان  یدت با حما (.5636 مشم   د  مدمدی  ایت

 یدد در یرایر جهان د یداخل یرانمد یزیر و برنام  المللی ی ب

گشت  ایدت.   یجادو نسبت ب  مناطق حفاظت شد  ا یکپارم 

 و مددیریت  بر ت یع  یدیول ینفعانذ یان مناف م ج د م تضاد
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 ایایی در برابدر  یمانع ب د  و یرگذارمناطق حفاظت شد  تأث

بد  شدمار   از وش رها  یاریبسحفاظت شد  در ت یع  مناطق 

بد    یابیدیدت  ی(. بدرا Coria & Calfucura, 2012  آیدد  یمد 

مناطق حفاظت شدد   زز،   یریتو مد ینفعانذ یانم یهمکار

 یدد تدقق اهدداف مشدترپ پد   ی مشاروت بر پا یکایت و  

ی م فدق از مددیریت   ا (. تجربد  Ghorbani et al, 2015  یدد آ

منایب در مناطق حفاظت شد  پارپ ملدی صربسدتان ایدت    

 یدک ضدم  اراهد    یزی مند معیدار   ر ام برنبا ایتفاد  از مدل 

مندداف    یراناز طددرف مددد  یکپارمدد  یریتمددد یایددتراتژ

ب  اهداف  ی منطق  را در جهت ن ینفعانو ذ ییهامداران مدل

را  یعدت حفاظدت از طب  یهدر د یت یع  فراه  آورد  و از ی 

ایددت  یافتدد و بدددان دیددت  یددی تع لاو یددتعندد ان اول  بدد 

 Gvozdenović et al., 2014.) از  یهددرد یهددا نم ندد  از

 یملد  یدازمان خددمات  ب   ت ان یم یعیمناب  طب یمل یریتمد

 ی و تدأم  یریتاشدار  نمد د ود  مدد     (USNS  متددد   یازتا

و وش ر را برعهدد  دارد   ی منطق  حفاظت شد  ا 30 یازهاین

بتدش   هدای  یدت حما هدای مدداو، خد د در وندار     یدت فعالبا 

در  یعدی   طبمنداب  یطشدرا ی م جب گردید  ایت تا خص ص

 (. National Park Service, 2017  یابدبهب د  منطق 

ود    ید  نظر ید  مطالعات ص رت گرفتد  در مجمد ع از ا  

 یمثبت فراوان یرمرد، یاو  مناطق حفاظت شد  تأث یهمکار

 وندد  یم یتدارد  حمای ا ت یع  های یایتشدن ی ییبر اجرا

 Jeon & Kim, 2011 ی متعدددد در یددرزم یهددا (. تدداز 

دولدت بد     یدت یدال بدا حما   30در طد ل   یکاتلند شدمال ای

مسد  زن   ی شد  و بد  اخدتالف بد    ی تبد یاهیگ یها جنه 

ایدت. جنهد     منجر شدد   یعتطب یانجنه  و حام یریتمد

مدرد، منطقد  شدناخت      یفرصدت اشدت ال بدرا    یدک عن ان  ب 

و  ی زمد  یدد خر یبدرا  یردولتدی یدازمان    یشدنهاد . پش د یم

مد   را ودداهش   یدددتداز  ت ل  ی بازگردانددن تداز   تددرم  

 یهدا  و فرصدت  یشد ل  یهدا  امدر فرصدت   ی خ اهد داد و ا

 تددت  شددت  ب را  یعیطب های یستها ووار و ز ت یع  وسب

 ی (. تبدد Gvozdenović et al., 2014  دهدد  یمد  قدرار  یرتدأث 

بدد  جنهدد   م جددب  یمندداطق ایددکاتلند شددمال یهددا تدداز 

هدا از   آن یدت وداهش حما  و زیسدت  یطمد امیانح یتینارضا

 یبرنامد  از ید    ید  در مقاب  ا شد ت یع  دولت  یها برنام 

از وج د جنهد    یناش یش ل یها فرصت یجادا ی مرد، ب  دل

 یدددانحام یدددانم در تعدددار  مجمددد ع در. شدددد یدددتحما

دولددت از جملدد   هددای یایددتو یدداونان و ی زیسددت یطمددد

بد    یکپارمد   یو نهداه  یزیر برنام  یازمندایت و  ن یم ارد

ب  طد ر مطلدق آثدار     یر بتش خص صدایت.  زیست یطمد

 یبدا واگدذار   یادر ایدترال   نت اهدد گذاشدت   یبد  جدا   یمنف

 یبد  بتدش خص صد    یگردشدهر  های یتاز فعال ییها بتش

و امکانددات فریدد د  ت یددط بتددش   یددزاتاز تجه یاریبسدد

آن شدد   یجد  و نت تقرار گرف یافتو م رد باز یااح یخص ص

 یا ب دج  و برنامد  ب دجد   عد، وج د  ی و  ب  دل ییها بتش

 یرب دند مجدداً ب  مس شد حذف  یگردشهر یرمنایب از مس

 شدد. منطق   ییطح درآمد گردشهر یشاضاف  و م جب افزا

 Randle & Hoye, 2016.) 

بددون مجد ز    یشکار ی رو یب یدر منطق  اورامانات مرا

 یعدی منداب  طب  هدای  یاز ناب د یاریایتفاد  از م   عام  بس

ی ود  در دشدت   ا مس ل   (5633 بیهی  فاض  و ییاورایت  

با ایدتفاد  از   (Fatahi, 2010ش د   اردوان یزد نیز مشاهد  می

از مطالعدات   یاریدر بس یا شبک  ییلسل  مراتب ی تدل یندفرا

 رو پدیش  هدای  بددران  بدا  مقابلد   برای متنایب های یایتراتژ

 یددی تع منظدد ر بدد  یمتتلفدد مطالعددات. شدد ند مددی شنایددایی

 یرفتد  در منداطق متتلدم صد رت پذ    منایب های یراتژایت

و  یبلدد م یمددیشددادگان   رح یالمللدد بددی  تدداز   ایددت

 حسدینی  ملک  دناحفاظت شد   ةمنطق(  5633 یمدمد ملک

 و جد زی   (  منطق  حفاظت شد  حل  ب شهر5633 دشتی و

ایدت ود  در وشدد ر    یاز جملد  مطالعدات   (5634 همکداران  

از  یاریدر بسد  ین  هدف ایاید متأیفا ت ای یرفت ص رت پذ

و  یسدک ر یجداد ع امد  ا  یبند و رتب  ییمطالعات تنها شنایا

 یریتیمناطق ذور شد  ایدت و ومتدر بد  ع امد  مدد      یناب د

 مد اردی  بد   تد ان  یمد  پیشدی   مطالعات از ایت. اشار  شد 

 :  ورد اشار 

متتلدم اعد  از    یهدا  بتدش  یدان آنک  ارتبدا  م  نخست
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مد رد   یها و برنام  ها یایتراتژ یشبرددر پ یو خص ص یدولت

 یبدرا  یکسدان  یایتامکان اعمال ی دومایت.  ینظر ضرور

مرا و   یستن یرامکان پذ یزوش ر ن یکدر  یتما، مناطق حت

 در را نتدای   امدا   خ د ایدت  یژ متتصات و یهر منطق  دارا

 تژیدر هدر ایدترا   سومم . ورد تدلی  ت ان یم متتلم مناطق

 یو فرهنهد  ی  اجتمداع یقتصداد ا یهدا  شداخص  ب  تما، یدبا

و  از  یایتراتژ یکوام  ت ج  ورد  م  بسا  یمنطق  ب  شکل

مسداه    ید  ایدت بد  دل   یفراواند  ی ت ج یدارا یاقتصاد یدد

. شد د حذف  یا منطق  یول های یزیر از برنام  مدیطی یستز

آنچد    میدان ود    آیدد  یبدر مد   گ ند   ید  از مطالعدات ا  چهارم

و آنچد  در واقد  رد داد     شدد  ایدت   یانب یص رت ت  ر ب 

 هدای  یایدتراتژ  یریتمد یوج د دارد  ب  عبارت یاریتفاوت بس

ایت اما بد    ورد ها ایتتراج و اجرا  را بر ایاس مؤلف  یمنایب

 همچنان ها یو ایتراتژ ها یایتی ی شدن ا یاتیعد، عمل ی دل

 پوجم   بد د  ایدت.   بهدر   یبد  ها یایتراتژ ی ا یایمنطق  از مزا

 یدان صد رت واضدح و شدفاف ب    بد   یو ت  ر یملع های ی رو

منایدب   یمددل  یجداد هدف مطالعد  ا  ینشد  ایت ب  ط ر ول

 ینددهای ایتان همدان ایدت تدا فرا   ةمنطق  حفاظت شد یبرا

و بدر ایداس نظدرات     یصد رت علمد   ت یع  در منطق  را بد  

منایدب ید ق    یمنطق  ب  یمت و ی  ینفعانوارشنایان و ذ

شد د و   یریجلد گ  یو انسدان  یدهد  از هدر رفت مناب  مدال 

 آورد. یدپد ییو بتش اجرا یعلم بتش یانفعال م یمشاروت

 

 یبررس روش. مواد و 2

 مطالعه مورد ةمنطق. 2-1

مربد  در   یلد متر هدزار و  53از  یشب یایتان همدان با مساحت

ایتان از شمال بد  زنجدان     ی قرار گرفت  ایت. ا یران ر  ا

و از  در  بد     یایتان مروزاز جن   ب  لریتان  از شرق ب  

. همددان  ش د یاز ایتان وردیتان مددود م یورمانشا  و بتش

متدر   114هدزار   6ایت و ود   ال ندد بدا     یو هستان یا منطق 

. آیدد  یمنطق  بد  حسدا  مد    ی ارتفاعات ا ی تر ارتفاع از مه 

 یهدا  یرد و پر برف و تابسدتان  یها زمستان دارای ایتان ای 

 یر اند از: همدان  مال آن عبارت یها نمعتدل ایت. و شهریتا

و رزن  ی وب درآهن   ایدآباد  بهار  فدامن  یسروان نهاوند  ت 

 .(5633ریتمی و همکاران    (5شک  

و گدددزارش وارشنایدددان  یبرریددد ی برایدداس آخدددر 

شدام  پسدتاندار     یجدان ر  ةگ ن 5565حدود  زیست یطمد

 و یخشدک  هدای  یسدت  در او ی یسدتان پرند   خزندد  و دوز 

 ونند. یم یستز یرانا یها آ 

 
 (1931، استان همدان زیست یطسازمان حفاظت محگزارش . مناطق حفاظت شده استان همدان )منبع: 1شکل

 

زیسدت ایدتان    یطمدبر ایاس گزارش یازمان حفاظت 

در  جدان ری  گ ند   601در مجم ع   5631همدان در یال 

 درصدد تند ع   31شدد  ایدت ود      ییایتان همددان شنایدا  

گدزارش یدازمان    ایاسبر . ش د یوش ر را شام  م یستیز

گ ن   46گ ن  پرند    535گ ن  پستاندار   40زیست   یطمد

 ایدتان  در یسدتان گ ند  از دوز  4و  یانگ ن  ماه 63خزند   
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(. 5شدک    (5631ندا،    یبد شدد  ایدت     ییهمدان شنایدا 

حمایت شد  ایتان شدام  قد و و مدیش ارمندی       یها گ ن 

پ   و رو ر ییا   مدر  حدق  شدا  بد ف  ج دد      ان اع یارگ

جنهلی  ج د و مک  ج د شاخدار  اگرت بزرگ  اگدرت  

ب تیمدار و مدک     و مک  گاو مراندک  ح اصدی  شدب    

ح اصی  خاوستری  لک لک ییا   لک لک یفید  ودرو    

 ی  زمد  ی  ل ی ترمتا یج  ب ف  و رو ر  یارگپ   دل ی قرق

 یهدا  آز ایت. گ ند   قزلافعی زنجانی و ماهی  ی  پ ی  شاه

شام  ق و و میش ارمنی و یدنجا    جان ری خاص ایتان

 .(5631نا،   یب  زمینی ایت

ایدتان   ةمنداطق حفاظدت شدد    یریتمطالع  مدد  ی ادر 

بدا  و ی اقتصدادی و مددیریتی   ها شاخصت ج  ب  همدان با 

اندداز ششد     وش ر مانند یند مش  یایناد بازدیتت ج  ب  

بدر   یک. اهدداف ایدتراتژ  شدد  ایدت   وتدلی  ی ت یع  تجز

و یپ   یاخت  و برریی شد  SWOTوتدلی  ی ایاس تجز

گیدران   ی تصدم هدف ای  مطالع  ومک بد   . شدند یبند رتب 

ی بهیند  از منداطق حفاظدت    بدردار  بهر منظ ر مدیریت و  ب 

 ی ییانتتا  یدنار معط ف ب   مطالع  ی ات ج  ایت. شد  

ایتان همددان   در د ت یع  مناطق حفاظت شبرای مطل   

بدا   وش ر  ر  درایتان همدان  ةایت. مناطق حفاظت شد

   شناخت  شد  ایت. یتیتار یها و ارزش یعیتن ع طب

ایدت تدا    یداز مناطق حفاظت شد  ن یریتمباحث مد در

 یطیو مد یجامع  و اص ل اقتصاد یازهاین نتستدر گا، 

مناب   از  ی بهین بردار بهر  یقو از طر م رد ت ج  قرار گیرد

از  یو بهب د گردشهر ها ییوارآمد درآمدها و دارا یصتتص

 یندان اطم یا منطق  یا ت یع  های یتاز تما، ظرف یبردار بهر 

 ة(. ت یدع Bulatović & Marković, 2015 شد د  حاصد   

 یبد  گردشدهر   یابیدیدت  ید   یدک مناطق حفاظت شد   از 

و  یهدر د یگردشهران و ید   های یازمندیرف  ن برای یدارپا

بد  حفاظدت و    یبدا نهداه   یمقصد گردشدهر  یازهایرف  ن

 یندد  آ یها نس  یبرا یو درآمد یش ل یها فرصت یشافزا

 زیسدتی  یطمد یایی و ی یاقتصاد یبا حف  اص ل اجتماع

(. Grošelj et al., 2016ت یع  منطق  ایدت    های ی و پتانس

 منطقد   یدک  شدرایط  بهبد د  و ت یع  برای زز، یزیر برنام 

 بعیدد  خارجی و داخلی ذینفعان تمامی گرفت  ظرن در بدون

 یازمندد منداطق حفاظدت شدد  ن    یریت.  مدد ریدد  یم نظر ب 

 یاربس های یمند رشت  از مساه  متتلم با گستردگ یبرری

 یدازی  یداد  رشدت  ع امد  بد  ت یدع  و پ     ید  ایدت  ا  یادز

دارد  یروش  و مدؤثر بدر آن بسدته    یریتمد های یایتراتژ

 (.  5633 و اشرف زاد   ی منتصر

 

 تحقیق یشناس روش. 2-2

ود    گدردد  یمتتلم باعث مد  گیری ی تصم یارهایوج د مع

نباشد و بد    یسرهدف م یکبا  یها از مدل یمند امکان بهر 

مندد   یدزی ر برنامد   یها مطالع  از روش ی در ا ی دل ی هم

 گیدری  ی تصدم  یهدا  از مدل یکیایتفاد  شد  ایت   یار مع

ایدت. روش    (ANPیلی ک  تدلشب یندمدل فرآ یار مند مع

 روشی MCDM) 1 یار مند مع گیری ی تصم یندبر فرا یمبتن

مناطق حفاظدت شدد     یریتیح  مشکالت مد یمنایب برا

و  هدا  یدت را بدر ایداس اول    هدا  یایدتراتژ  روش ای ایت. 

 هدای  یایتراتژ یاندر دیترس از م های ین گز یانم یبند رتب 

ب  طد ر   یرمعیارهاا زدر ارتبا  ب SWOTی  حاصل  از ماتر

(. مطالعدات  Arsić et al., 2017  آورد یمد  یدد زمدان پد  هد  

از  یبددیترو یددا و MCDMاز روش  ایددتفاد بددا متتلفددی 

یدزی ریاضدی متتلدم مد  در     ر برنام ی ها مدلو  ها روش

ایت  های  یر فازی انجا، شد  یطمدمدیط فازی و م  در 

 Dimić et al., 2016  مندد   گیدری  ی (. هدف از مددل تصدم

از  یا از مجم عدد  یهزی جددا ی انتتددا  بهتددر  یددار  مع

 یارهدا از مع یا قاب  اجرا بدا ت جد  بد  مجم عد      های ین گز

ی هددا در خصدد ص ایددتفاد  از مدددل یددزنی ایددت. مطالعددات

برخ رد با مشکالت مناطق حفاظدت   در یزی ریاضیر برنام 

 یددار ت یدع  پا  یایدتراتژ  اجدرای شد  اف انستان با هددف  

(  در مطالعددات Öztürk, 2015ایددت   فتدد یرصدد رت پذ

متفاوت باشند از جمل   ت انند یها م متتلم اهداف و برنام 

 بهبدد د یبددرا هددا یایددتراتژ ییشنایددا ت اننددد یاهددداف مدد

در  یدوننددگان و درپ بازد یترضا طبیعی مناب  گردشهری
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 هدای  یتامکاندات و یدا   یبندد  مناطق حفاظت شد  و رتبد  

 یلی شبک  تدل ایند. فر(Fatahi et al., 2012  باشد یدیتفر

AHPاز روش  اصالحیو  یافت شک  بهب د  یک
ایت ود    3

شدد  ایدت.    یطراحد  5333در یدال   یت یط ت ماس یات

 ی بد  یو وابسدته  یتبردن مشروع ی مدل از ب ی هدف از ا

ایت  یچید پ یار مند مع یها در مدل ها یهزی جا یا یارهامع

متشدک  از   ANPوش (. ر5633 مداهینی   یدلمان  و مهری 

شدام    یشام  یلسل  مراتبد  نتستدو بتش ایت. بتش 

را ونتدرل   یست ایت و  ی یرمعیارهاها و زیاراز مع یا شبک 

و  یارهدا عناصدر  مع  یدان و بتش دو، شام  ارتبا  م وند یم

 یدر و ز یارهدا مع یدان . عد، ارتبا  دو طرف  میرمعیارهایتز

 اید   و  شدد  ح  یخ ب ب  ANPروش  در AHPدر  یارهامع

 نمایدد  یمد  تریدی   را واقد   جهدان تر  منایب شکلی ب  مدل

 Saaty &Takizawa, 1986.)  

 یدم وارآمدد در تعر  یاربس یابزار SWOTوتدلی  ی تجز

در منطقد    یواقع های یایتراتژ یی و تع یریتیمد یها برنام 

و  یددتم قع یددی تع یبددرا SWOT وتدلیدد  یدد ایددت. تجز

ها امکان  شروت یایتراتژدر انتتا   یواقع یرتص  یافتدر

وودار(   وسدب  ی هایشد   ینار یدت ل های یایتراتژ یاجرا

 (. Kajanus et al., 2012  نماید یم یرها را امکان پذ شروت

و  یجداد ابدزار ا  یدک عند ان   بد   SWOT وتدلید   ی تجز

متعددد   یهدا  بدا روش  یدب در ترو هدا  یایدتراتژ  یبندد  رتب 

 ایدت.  یافتد  ( ارتقدا  MCDM  یدار  مندد مع  گیدری  ی تصم

 SWOTمانندد   یبر یاخت ایتراتژ یمبتن یها روش یبترو

ایدتفاد    ی تصدم  ید  و تدل یبند رتب  یو  برا ییها با روش

از نظرات وارشنایدان را در وندار    یریگ امکان بهر  ش د  می

 ,Kheirkhah et al  وندد  یفراه  م یب  خ ب ینظرات مردم

2014; Soltani-Zoghi & Sayyad Chamani, 2020 .)

 یدق دق یدات حفاظت شد  جزه ةمنطق یریتمد رود یانتظار م

منطقد  ایدت    ةرا و  هدف آن ت یدع  یشنهادیپ ی هایینار

را  یددار و پا یکپارمد   یداد  و امکان انتتدا  مددل   یحت ض

 یرانو مدد  یدران گ ی تصدم  ید  فراه  آورد تدا ا  یرانمد یبرا

 لمدد . ونندد  وتدلی  ی را انتتا  و تجز ین به های یایتراتژ

 ی هاییدنار  یبندد  رتبد   یبدرا  ت اندد  یم یکپارم و  یجهان

 یوسب و وارها بر مبندا  یاندازها در تدقق مش  یشنهادیپ

  بدا ایدتفاد  از   SWOTو ع امد    یکاد ا، اهداف ایتراتژ

ANP ایددتفاد  شدد د مندددمنظ ر   گیددری ی تصددم یبددرا 

 Reihanian et al., 2012 روش .)ANP  از  یکددددی

 یمندمنظ ر  ایدت ود  بد  شدکل     یگیر ی تصم های یکتکن

ایدتفاد   متتلدم   یهدا  گسترد  ت یدط وارشنایدان حد ز    

 گیدری  ی مددل تصدم   یدم حد  تعر  را  ی بهتر ANP  ش د می

شدد  در   یدی  تع یشبد  اهدداف از پد    یابیدیدت  یبدرا  یا شبک 

 همکداران   و حمیددی   شد د  یشناخت  مد  یار مند مع یها مدل

 یرمقابدد  یددا در ANPروش  یددت  مزیدد (. افددزون بددر ا5636

یاختار شدبک  و   یها خ ش  ی ها  امکان ینجش روابط ب روش

 هدای  یها با افزودن تعدامالت بدالق    وابسدته    عناصر درون آن

 Sevkli etایدت    گیدری  ی تصم یست ی یمتقاب  و بازخ ردها

al., 2012.)   

از  یبدی  عناصر با ب  دیت آوردن وزن ترو ی ب یوابسته

 یدک ایدت. در   یرا امکدان پدذ  ماتری  هی پرت یع   یقطر

ب  وض ح قاب  مشداهد  ایدت     یعناصر متتلف ANPمدل 

خ ش  با عناصر داخد  آن را نشدان    یکگر  یاختار شبک  

دو  ی ومدان  تعدامالت بد    یک یا ی خط مستق یک  دهد یم

 تد ان  یحلقد  مد   یکو با ایتفاد  از  یازد یم یانرا نما ءجز

 Hsuداد   یشنمدا مؤلف   یکعناصر را در  یدرون یوابسته

et al., 2012بد    یازا لب ن 3مناطق حفاظت شد  یریت(. مد

 یندد دارد. فرا گیدری  ی تصم اینددر فر یا مند رشت  یکردرو

 SWOTع امد    ید  تدل یدب بدر ترو  یو مبتند  گیری ی تصم

 ید  تدل یهدا  ( و روشیدد  قدرت  ضدعم  فرصدت و تهد  

 هدای  یدر نظریدنج  یدد مف یاربسد  ی( ابدزار ANP  یا شبک 

 Soltani-Zoghi ؛5634  و همکاران خ ا  ی عدد ایت  تکمت

& Sayyad Chamani, 2020.) 
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 ((AHPاهداف  یبرا 3-1 یاس. مق1جدول 

 ش د یب  همان انداز  ب  هدف اهدا م  یتبرابر دو فعال یتاهم 5

 ایت یهراناز د یشترب یتجرب  و قضاوت وم مت یط  یتاهم 6

 وند یم یتحما یشترب ی  یکشدت از تجرب  و قضاوت ب    یدشد یتاهم 1

 م رد ت ج  ایت و یلط  آن در عم  نشان داد  شد  ایت یاربس یتفعال  یادز یاربس یتاهم 1

 شد  ایت یدنظ  ممک  تأو ی در بازتر یهریاز د یشب یکیمطلق  یتاهم مطلق  یتاهم 3

 3و  1  1  6  5ذور شد  در باز  های یت اول ی نشان دادن یازش ب یمت یط ایتفاد  شد  برا یرمقاد 3و  3 4 3

(Saaty, 1996) 

 

. 5: ش د یبا ایتفاد  از مهار مرحل  انجا، م ANPروش 

 یک یقمس ل  از طر یر. تفس3 مدل و یاختار  مس ل  یمتعر

عناصدددر  یسدددة. مقا4 یددد پرماتری . 6  ت  شدددبک یسدددی

بد    یدازدهی و امت یسد  . انجا، مقاخ ش در هر  گیری ی تصم

 AHPمددل   یدار بر ایاس همان مع نیز یرمعیارهاو ز هایارمع

 .ب  آن اشار  شد  ایت 5ایت و  در جدول 

در گا، نتست مس لة تدقیق ب  وض ح تعریم شدد  و  

ی در دیدترس یدعی   هدا  داد با ایدتفاد  از ط فدان ذهندی     

های م ج د تعیی  ش د و در ادام   ین گز ةدامنخ اهد شد تا 

ا در گا، دو، ایدتفاد  شد د. در   ها مرتب شد  ت یتاول ای  

گا، دو،: نیاز ایت تا یک شبک  بر ایاس نظر وارشنایان و 

مسیرهای م ج د و ارتبا  بی  عناصر تعیی  و مرتب شد د.  

. در ش د تشکی ی پرماتری   یکایت تا  نیازدر گا، ی ، 

ش ند   یم ی ماتر یها وارد یت ن یتاول  ی  بردارهاشبک 

 یجدة . نتدهند یمهای وزن معیار تشکی  ای  بردارها را بردار

شد ( ایت و  هر بتش  ی تقس ی  ماتر ی پرماتری  یک

ایدت. در   یسدت  دو خ شد  در ی  ی ارتبدا  بد   ةنشان دهند

  شدد ند یوارد مدد یددتاول  یداخدد  یدد پرماتری  بردارهددا

اندداز را   در مشد   یکنقش اهدداف ایدتراتژ   W21 ی ماتر

اهدداف   یر  تدأث دهندد  نشدان  W23 ی   مداتر دهند ینشان م

ایدددت و اثدددر متقابددد   SWOTبدددر ع امددد  یکایدددتراتژ

اراه   W32 ی در ماتر یکبر اهداف ایتراتژ SWOTع ام 

 یددرز یرتددأث ةدهنددد نشددان W43 ی شددد  ایددت. مدداتر  

 یدز ن W54ایت و  SWOTیبر فاوت رها SWOTیفاوت رها

شد  با ت جد    یشنهادپ های ین گز ی ب ةو  رابط دهد ینشان م

. شددک  ایددتاندارد  ایددت SWOTیرهددافاوت  یددربدد  ز

 ایت. 5 ةص رت معادل ب  یشنهادیمدل پ یی پرماتری  برا

(1)   

 چشم انداز

اهداف استراتژیک

فاکتورهای     

زیرفاکتورهای     

سناریوهای جایگزین [
 
 
 
 
 
چشم انداز  اهداف استراتژیک فاکتورهای      زیرفاکتورهای      ریوهایسنا جایگزین

     
         
       
       
       ]

 
 
 
 
 
 

 

 

همرا  با انتتدا    پیشنهادی های ین و گز یارهامع یةتجز

 یدافت   ی. بدرا شد د  یگا، انجدا، مد   ی در آخر گزین  ی بهتر

 از حاصدد ( یبردارهددا  یدد پرماتری   یدد پرماتری  وزندد

 در نظر گرفت  ش د. یدبا قبلی مرحل 

 3)    
   

   

( بدر ایداس   یی پرماتری   ید پرماتری  وزند   یجادا

 ,Saaty گیدرد   یشک  م یکدیهربلندمدت عناصر بر  ةرابط

و  یاثدر مرخشد   ید پرماتری  اگدر   ی  (. عالو  بر ا1996

در  یتمدددود  N یدا داشت  باشد  ممک  ایت دو  یکل اری

 آن وج د داشت  باشد.  

 6)    
   

 
 

 
 ∑  
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ایدتفاد    یجمعد  یدابی ارز یبرا ANPروش  یت در نها

شد  گدرو  از   یس عناصر مقا یها ارزش و  یدرحال ش د  می

گدرو    یص رت گرفت  ت یط اعضا های یریگ ی جفت تصم

 .ش د یم ی تشک

 4) 
    (∏    

 

   

)

 
 ⁄

 

ایدت   گیدری  ی تصم های ین عناصر از جفت گز یبضر    

از طدرف   گیدری  ی عناصدر تصدم   یبدرا  یدرج  فرد      و

 (. Pamučar et al, 2017یهامداران ایت  

 یدک  یدازی  یداد  بد  پ  یداز ن یریتمدد  ییراتبا ت ج  ب  ت 

  و  ب  ح  مس ل  ومک ورد  و اطالعات یستمیمارم   ی

 .  ایت یاراه  دهد  ضرور لی وتد ی تجز یمرتبط را برا

ت یدع  مددل    مطالعد   ید  ا یایاس  هدف اصدل  ی بر ا

 یدابی ارز یبدرا  ت اندد  یایت و  م یکیایتراتژ گیری ی تصم

و اهددداف  SWOTع امدد  برابددردر  یهزی جددا ی هاییددنار

 یشددنهادی پ یکددرد. یدداختار روایددتفاد  شدد د یکایددتراتژ

شدبک    یدک نشان داد  شد   شام   3ط ر و  در شک   همان

 یک . اهداف ایتراتژ3  انداز .مش 5ایت:  زیر یها با خ ش 

 .پیشنهادی ی های. ینارSWOT  4. ع ام 6

نقط  شروع قاب  قبد ل در   یکمس ل   یحو تشر یمتعر

 ی  برایدداس رابطدد  بدد  پیشددنهادی ی هاییددنار ییشنایددا

مد رد   یرانتتدا  مسد   یفاوت رها( برا یرو ز SWOTفاوت ر

از  یبددیترو یکدد  و  یسددتن بنظددر ایددت. در آ دداز قددر  

 یددددرا پد A'WOTروش  AHPو روش  SWOTیددد تدل

 یبدرا  SWOTب د و  بهب د و ارتقاء ع ام  ی هدف ا د آور

 Kajanus et  باشد یریگ قاب  انداز  یکایتراتژ یزیر برنام 

al, 2004 .) 

 یمساه  بدا ایدتفاد  از یلسدل  مراتدب خطد      یگیچیدپ

 یبد  مددل   گیرندگان  یهستند تا تصم یحقاب  ت ض یکوالی

 یلدی  شدبک  تدل  ایندد . فریابندد دیدت   ییاد  و قاب  برری

ANPیهزی را با یاختار شبک  جدا  ی  یاختار یلسل  مراتب 

و  ب  یداختار مسد ل     ی مند ی  یارتباط یجادو با ا وند یم

 ,Grošelj et alهدا    خ شد   ی بد  یو وابسدته  گیری ی تصم

هدا را بد  جهدان     حد   مس ل  و را  یاندارد  ب ی( بسته2016

 ییدداز   مدددلANP یکددرد. رونمایددد یمدد تددر یددکواقدد  نزد

یددط ح و صددفات  فاوت رهددا و   ی بدد یچیددد اتصددازت پ

 (. Saaty, 2006  یازد یم یرپذ را امکان یرفاوت رهاز

 

 
 (zhao et al., 2016)(ANP) مطالعه این در استفاده مورد شبکه مدل از نمایی. 2 شکل
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شدد    یدم تعر ی هایدر یدنار  هدا  یدت اول  یدد ت ل یبرا

مندد   گیری ی تصم یلیتدل شبک  ایند(  روش فرپیشنهادی 

حفاظدت شدد     منداطق  درگرفتد    در مطالع  صد رت  یار مع

امکدان انتتدا     بامدل  یکمطالع    ی . اایت شد  ایتفاد 

شد    یی انداز تع ب  مش  یابیدیت یبرا پیشنهادی ی یینار

 یدددرو ز تراتژیکایددد اهدددداف ی بدددر ایددداس تعامددد  بددد

. تدقددق وندد  یفدراه  مد   را  (6 شدک    SWOTیفاوت رهدا 

از  ایت  شد  داد  نمایش 3و  در شک   یشنهادیپ یکردرو

 مراحد   اید  (. 6  شدک   شد د  یمهار مرحل  انجا، م یقطر

  در مدل یارهاتعام  مع .3  عناصر ییشنایا .5:ازاند  عبارت

 وتدلید   ید  زتج .4  فاوت رهدا  یرو ز ها یهزی جا یس مقا .6

 .ANPحاص  از روش  ی گسترد  نتا

(  6  شدک   یشنهادیهم  عناصر مدل پ یممنظ ر تعر ب 

شدام    ینفعدان . ذهسدتند منطقد    ینفعانذ ین گز ی تر منایب

 یندددگانمندداطق حفاظددت شددد   نما  یریتمددد یندددگاننما

حفاظدت   یها انجم  ی یاونان مدل یردولتی   یها یازمان

. از هسدتند هدا   دانشدها   ایدتادان و  یانو دانشج  یعتاز طب

بدا  نتسدت  و بروش رها  افدراد   یداتت ض ییر یک یقطر

و پد  از   یدد  ها در مدل آشنا گرد آن یممراح  وار و وظا

 یدم تعر ةهدر خ شد   یمدل  عناصر را بدرا  ییفر، نها یدت ل

 وردند. یابیشد  در مدل ارز

مطل   را نشدان   یتانداز همان م قع : مش مرحله اول

 یندد  بد  آن در آ  یابیدیت ی  یازمان در تالش براو دهد یم

تجزید  و   یو ایناد بازدیدت  یشی ایت. در ابتدا مطالعات پ

بدا ایدتفاد  از    یدیول ینفعانو در ادام  نظرات ذ تدلی  شد

یداختار   یدم تعر ی. براش د می لداظ مدل در یط فان م ز

 یارهایمع یک شبک   تما، عناصر زز، مانند اهداف ایتراتژ

SWOT پیشدنهادی  ی هاییدنار  ی   و همچند یرمعیارهاو ز 

: رابطد   مرحله دوم(. 6  شک  ش ند میو مشتص  یمتعر

 یدت اهم یدی  منظد ر تع  دو، ب  ةمدل در مرحل یارهایمع ی ب

اهددداف  ی بدد یسدد . مقاشدد د یمدد یسدد و مقا یهددا برریدد آن

و اهدددداف  SWOT ع امددد   اندددداز مشددد  یک ایدددتراتژ

 و ع امد   یکداف ایدتراتژ اهد  ی بد  ی و همچند  یکایتراتژ

SWOT ی فاوت رهدا  یدر متقاب  ز یتو اهمSWOT   در هدر

 . ش د یم یی تع یزن SWOTفاوت ر 

 

 
 یشنهادیمراحل مدل پ. 9شکل 
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شدد    یشدنهاد پ یو  ت یط ت ماس یات یکوالی یکتکن

و  یوزندد یایددتتراج بردارهددا  یبددرا ت انددد یایددت مدد 

 ید  اصدر ا جفدت عن  یس مقا یشد  برا یمتعر های ی ماتر

: مرحله سمم(. Saaty, 1996(  6مرحل  ایتفاد  ش د شک  

 یشنهادپ یهزی جا ی هایینار یس مقا ینفعانمرحل  ذ ی در ا

را در  ی هدر یدنار   یتو اول  دهند یشد  در مدل را انجا، م

 نمایندد  یمد  تعیدی   SWOTی فاوت رها یراز ز یکبرابر هر 

بد    یها وزنوام   وتدلی  ی : تجزمرحله چهارم(. 6 شک  

 ی متقابد  بد   یوابسدته  یدی  و تع ANPدیت آمد  با روش 

مرب    یشنهادیپ های ین گز یینها یبند ها و  ب  رتب  خ ش 

انددازها   و مشد   یکو اهدداف ایدتراتژ   SWOTید   ب  تدل

بدر ایداس    یک ید پرمتر  یابیارز ةو در ادام ش د یمنجر م

از  ب  دیت آمدد  از مرحلد  دو، و ید ، بدا ایدتفاد       ی نتا

( انجدا،  Super Desisions  Super Decision, 2000برنام  

ح  مساه  هنهدا،   یمدل برا ی . یاختار شبک  در اش د یم

 گیرنددگان  ی ودار  تصدم   ید  ایدت. بدا ا   یدمف گیری ی تصم

 ونندد  یم یافتو عناصر آن در ید منایب از هر پد یریتص 

 یشافدزا  یدات بدر واقع  یمبتند  هدایی  یدازی  ی و امکان تصدم 

 (.6 شک  یابد یم

 یال بهار در و پریشنام  با ایتفاد  از ها داد  یآور جم 

 روش ازهدا   نم ند   تعداد تعیی  برای. گرفت ص رت 5631

 نم ند   431 وهدا ایدتفاد     نم ند   تعداد تعیی  برای و وران

بهدر  بدردن    برای نم ن  31 نم ن  تعداد ای  از. شد انتتا 

 .شد ایتفاد  ها یایتراتژ یافت  برای و وارشنایان دیدگا  از

برای انتتدا  وارشنایدان از ایدتادان دانشدهاهی فعدال در      

ی ها یازمانزیست و ت یع   وارشنایان ارشد  یطمدعرصة 

زیست و مددیران ایدتانی ایدتفاد  و از بدی       یطمدحفاظت 

فدرد   31ة واری مش لمجم ع افراد ب  دلی  عد، دیتریی و 

بددرای گددرو  دو،  انتتددا  و مدد رد پریددش قددرار گرفتنددد.

و  ذینفعان حقیقدی و یداونان و مراجعدان     ش ندگان پریش

ییسدتماتیک   تصدادفی  یدری گ نم ند   روش منطق  ب دندد از 

بهر  برد  شد  ب  عبارتی از میان  ها پریشنام برای پر وردن 

نفر گردشهر و یاو   نفر ی ، انتتدا  و پریشدنام     1هر 

 در منطقد   هدر  در یریگ . نم ن گرفت یمدر اختیار وی قرار 

و روز   51فصدد  بهددار و در مراجعددات  روز   30 یا بدداز 

ب  هر منطق  حفاظت شد  صد رت   انبرایاس تعداد مراجع

در ای  مد رد بیشدتری  تعدداد پریشدنام  در     ایت.  یرفت پذ

منطق  حفاظت شد  مل یان در شهریتان نهاوند و ومتدری   

 شد. شهریتان مالیر ت زی  لشهردرتعداد پریشنام  در 
 

 . نتایج3

 مرحله اول. 3-1

از  یقدق وتدلیلی ی تجز گیری  ی تصم یندنقط  شروع در فرا

 زیسدت   یطآ  و هد ا  مدد   شنایدی   یدت جمع هدای  یژگیو

مندداطق حفاظددت شددد   و  یکیو که م رف لدد ک ی لدد کیکیب

 ی جنهلددار  ی گردشدهر  یتوضدع  وتدلی  ی تجز ی همچن

حفاظدت از  آ  و  یریتمدد  ی وشداورز  یهیری شکار  ماه

 Fatahi؛ 5636 زهیجیدان   و مهدرآرا ایدت    زیسدت  یطمد

Ardakani & Fazlolahi, 2015وتدلید   ید  تجز ید  (. در ا 

 شد ند  یمدسد   مد   یزن یفرهنه یراثو  از م یمنابع یحت

در  یایت مرا و  م جب ت یدع  گردشدهر   یتاهم یدارا

 یهدا  گدرو   وتدلید   ید  تجز ی منطق  خ اهند ب د. گا، بعد

 ی ج امد  مدلد   ینددگان از نما ینفعدان انتتدا  ذ  و یا ارز

 ی عمدد م ینهادهددا ی ت یددع   اتدداق بازرگددان یهددا آکاندد 

مؤیسددات   یردولتدی    یهدا  یددازمان ی مؤیسدات آم زشد  

و  زیسددت یطوزارت مرب طدد   یددازمان حفاظددت از مددد  

هدا و   یدازمان  ی ب ی مناطق حفاظت شد  و همچن یریتمد

و آم زش  یاورزوش ی جنهلدار ی فعال گردشهر ینهادها

ایداس   یدان در جر یا ص رت مکاتبد   و پرورش ایت و  ب 

. هسدتند از منطق   یاطالعات شه د یوار قرار گرفت  و دارا

 یبر ط فدان ذهند   ی و تک یدانش ی عظ یروین ی ایتفاد  از ا

مددل   یدق دق یرو تفسد  وتدلی  ی تجز یرا  را برا  آمد  یدپد

  از SWOT لید  وتد ی هم ار خ اهد یاخت. عالو  بر تجز

هفدت هددف    وتدلی  ی ت یع  و تجز یونندگان برا شروت

 شد: ینظرخ اه یم رد برری یکایتراتژ

 یشافدزا  .3 ی؛فرهنه یراثو م یستیحفاظت از تن ع ز .5

بد    یاصدالح نهدا  اجتمداع    .6مرد،؛  زندگییطح اشت ال و 
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ت یددع   .4و اقتصدداد مندداطق حفاظددت شددد  ؛   گردشددهری

از منداب    یددار ایدتفاد  پا  .1یدط؛  و مدک و مت   یها شروت

 .1تعداد گردشدهران؛   یشو افزا یارتقاء گردشهر .3 یعی؛طب

 .یو دولت یخص ص یها بتش یانم یبهب د همکار

 ایدتراتژی ب  دیت آمد  در مطالع  مهار  ی بر ایاس نتا

 یاجدرا  یدت مناطق حفاظدت شدد   ود  قابل     الب پیشنهادی

شدند.  ییشنایا یشنهادیپ های یعن ان ایتراتژ دارند ب  یعمل

م جد د    یتاندد از: وضدع   عبارت یم رد برری های یایتراتژ

   و حفاظت یبز. یاقتصاد -یت یع  صنعت یدار ت یع  پا

ود  هدر فدرد     ایدت مفهد ،   ید  بد  ا  ممجمد یتوضع

و  ونندگان ی ها  تأم بتش ی خ د را بدون ارتبا  ب های ید ا

( و تمدا،  Grošelj et al., 2015تدقدق بتشدد     یمرد، مدل

تدقدق   یرا بدرا  یایدتراتژ  ی بهتدر  ونندد  یمد  ییع ینفعانذ

خد د در ت یدع  منداطق حفاظدت شدد        های ید اهداف و ا

و  یعیپرورش مناب  طب یب  معنا یدارتمسعه پا انجا، دهند.

 ,Ghorbani et alایدت    یندد  آ یهدا  نسد   یبدرا  یفرهنه

منداطق حفاظدت شدد  بد       هدای  یایدتراتژ  یت(. هدا2015

ود    یبرا یها و مناف  متعدد فرصت ت اند یم یدار  پات یع

و  یقتدق ید جد یش ل یها منطق  با تدقق درآمد و فرصت

نظارت در منطق  مناطق حفاظت شد   آمد زش در منداطق   

 ,Das & Chatterjee  یو گردشدهر  یححفاظت شد  و تفر

 ی  یدنار  ید  ا یاصل یاز مد رها یکیورد. آ( فراه  2015

منطقد    ی بدر پتانسد   ید  ایدت ود  بدا تک    ریددا پا یگردشهر

 یددار ت یدع  پا  ید  اول ةعند ان نقطد   بد   یعیحفاظت شد  طب

 یهدا  حفد  ارزش  یدت مدرد، در مد رد اهم   یمنطق   آگداه 

 دهدد  یمد  یشمناطق حفاظت شد  را افدزا  یو فرهنه یعیطب

 Chan & Bhatta, 2013) .یرامکدان پدذ   ی ییدنار  ی ی م 

 وایددتفاد   یتژایددترا یدد ایددت. در ا تمرکووب  وور تمسووعه

اقتصداد و   ی گردشدهر  یعدی  از منداب  طب  یری  یبردار بهر 

 صنعت برجست  ایت.  

ت یع  مناطق حفاظت شد    یمطل   برا یطشرا یجادا

. یداختار نداهمه    وندد  یمد  یقمنطق  را تش  یرشد اقتصاد

در منداطق حفاظدت شدد    دذا       هدا  یدت ووار و فعال وسب

 یرا بدرا  یندات متند ع  ( امکایفروش تجارت  خرد  ی وشاورز

و اشدت ال در یدطح منطقد  فدراه       یاقتصداد  یدت فعال یشافزا

تد د    یسدت و پدردازش ز  یآور . یداخت مرودز جمد    وند یم

در  یاقتصداد  یطبد  بهبد د شدرا    مشدمهیری ب  طد ر   ت اند یم

ومک وندد. مشداروت    یزمناطق حفاظت شد  و ت یع  منطق  ن

 ت اندد  یمد مندد   عالقد   گدذاران  ی بدا یدرما   یو خص ص یعم م

در قلمرو مناطق حفاظدت شدد     مدیطی یستیاخت مسک  ز

 .یدنما ی   تضموند یومک م یگردشهر ةرا و  ب  ت یع

ایدت  ود     حفاظت سوزب  یرامکان پذ ی ینار ی مهارم

در  یسدتی و تند ع ز  یدایی آن حفد  تند ع ج راف   یاصل یبنا

منداطق   یاز اهداف اصدل  یکیمناطق حفاظت شد  ایت و  

 ,Bulatović & Markovićایدت    ییعد حفاظدت شدد  طب  

 ی از تعامد  بد   یهدا و اختالفدات ناشد    (. واهش تنش2015

و جامعد     زیست یط  مدیدونندگانبازد ی صنعت گردشهر

در مناطق حفاظدت شدد  ومدک     یعیطب یها ب  حف  ارزش

منایدب و نظدارت بدر     ی قد ان  ید   شدر  اول  یش. پد وند یم

حفاظدت شدد     منداطق  یافت یازمان  یریتو مد یزیر برنام 

 یبتدش مهمد   ی  (. عالو  بر اGrošelj et al., 2015ایت  

دربدار    یآم زشد  هدای  یدت در قالدب فعال  یایدتراتژ  ی از ا

 یآگاه یشایت و  هدف آن افزا یفرهنه یراثو م یعتطب

 منطق  ایت. یهم  نهادها

 

 مرحله دوم. 3-2

متتلدم ید پرماتری  مشدتص     یها بتش مرحل  ای  در

و  یدم تعر یبدرا  نتسدت از مرحلد    ی. عناصر خروجد شد

. ش د ی  در مرحل  دو، ایتفاد  مSWOTمدل وتدلی  ی تجز

های ایتراتژیک در مقایسد  بدا    ین گزنیاز ایت تا هر یک از 

 نقددا  قدد ت   SWOTیکدددیهر در برابددر عناصددر مدداتری 

مشدتص   یبدرا ضعم  فرصت و تهدیدد( مقایسد  شددند.    

 ی اتر مد  SWOTامد   ع هدف ایدتراتژیک هر  نشدن وز

 6( در جددول  3آورد  شد  در معادل   در ی پرماتری    

بتشی از ی پرماتری   6  در واق  جدول آورد  شد  ایت

 . دهد یم( را نمایش 3 معادل 
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 SWOTیارهای مع یرو ز یارهامع های یتاولو. 2جدول 

 یبحران یرمقاد ها یتاولو SWOTیفاکتورها یرز SWOTعوامل

نقاط
 

ت
قو

 

S1. 333/0 یستیو تنوع ز محیطی یستز المللی ینب یتمنحصر به فرد و اهم های ستمیاکوس - 

S2 . 839/0 753/0 یو جهان یمل یو فرهنگ یخیتار یراثم 

S3. 237/0 139/0 یبزرگ و گردشگر یشهرها یرمناسب در مس یاییجغراف یتموقع 

S4. 108/0 به فردمنحصر  یاهیپوشش گ - 

S5. 233/0 028/0 باال یاربس وحشی یاتحو  سیشنا ینزم یلپتانس 

S6. 048/0 سالم و ارگانیک گیاهان یدتول یمطلوب برا یطشرا - 

نقاط
 

ف
ضع

 

W1.  207/0 312/0 ها یتظرفو ارتقاء  یگردشگر ٔ  ینهدرزمفقدان دانش 

W2.  811/0 713/0 ...( و ها استراحتگاه و ها هتلاز منطقه ) یعیطق وسادر من ها یرساختزدر  گذاری یهسرماعدم 

W3. 123/0 یردولتیو غ یدولت یها بخشو  زیست یطمح یریتمد ینب یعدم ارتباط و همکار - 

W4. 805/0 038/0 ها یستگاهزرفتن  یناز ب یلبه دل یستیکاهش تنوع ز 

W5.  331/0 052/0 یدکنندگانبازد یبرنامه مدون و مناسب برا یکعدم وجود 

W6. 938/0 103/0 منطقه یهرهاتوسعه ش یینسطح پا 

W7. 077/0 یراصولیغ صورت به زباله دفن و بازیافتی صنایع حضور عدم - 

W8. 343/0 078/0 در منطقه ییو روستا یشهر یتجمع عدم تناسب 

W9. 940/0 054/0 یستیز یطمح یزیر برنامهاستانداردها و  موردجامعه در  یآموزش ناکاف 

ت
ص

فر
 

 ها

O1. 343/0 772/0 7019 سال در آسیایی کشورهای گردشگری پایتخت عنوان به استان معرفی 

O2. 233/0 718/0 یآب یفضاها و ها دره، ها رودخانه یعی،مناظر طب به دسترسی باالی ظرفیت 

O3. 191/0 گذاری یهسرمادر  منطقه یتوسعه، مشارکت کشورها - 

O4. 231/0 150/0 فردمنحصر به  یگردشگر یها برنامه و محصوالت یجادا 

O5. 029/0 استان یها دانشگاه در تحصیل برای ها استان یرسا یاندانشجو یباال یلتما - 

O6. 228/0 173/0 استان در تبلیغاتی یها شرکت گذاری یهسرما بهبود 

O7. 202/0 078/0 جوار هم یها استان در مرزی یها بازارچه رشد 

تهد
یدها

 

T1. 298/0 393/0 در کشور یاقتصاد اتثب یبنامطلوب و  یتوضع 

T2. 228/0 127/0 یندهآال یعو توسعه صنا جوار همدر مناطق  یعدم توجه به اسناد باالدست 

T3.  228/0 731/0 یستیحساس و تنوع ز های یتساحفاظت از  یبه مقررات برا توجهعدم 

T4. 297/0 030/0 قاچاق -یمقابله با اقتصاد خاکستر یبرا یکارآمد قانون چندان نه یستمس 

T5. 228/0 101/0 ها یرساختزاز  یدکنندگانبازد یفنامناسب به علت تجربه ضع یرتصو یجادا 

T6. 332/0 040/0 کشور یستیز یطمح یها برنامهگرفته شدن در  یدهاز ناد یناش یبآس 

T7. 228/0 030/0 یبخش دولت یدر منطقه از سو یطیمح یغاتتبل گذاری یهسرماعالقه  کاهش 

 تدقیق های یافت  منب 

 

 در ود   دهد یم نشان را اعداد از یا دامن  بدرانی مقادیر

نقدا  قد ت     های یتاول  از ودا، هر اهمیت ت ییر ص رت

 بنددی  یدت اول  در ت ییدر و فرصدت م جدب    یدضعم  تهد

 اید   بدازی  مقددار . شدد  خ اهدها  گزار  هر یها رتب  نهایی

 یحاصد  از مطالعد  دارا   ی نتدا  و  دهد یم نشان ها یتاول 

هدا   یایدت ی ی تأم یآن برا ی اعتماد باز ایت و نتا یتقابل
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 یرایددت. ایددتفاد  از مقدداد یدد در مندداطق مشدداب  قابدد  ت ج

بت اندد احتمدال    یتا مدقق ب  خ ب ش د یباعث م ها یتاول 

ودرد  و   بیندی  یشرا پد  گذاری یایتی یدر اله ها ییراتت 

 یدد ت ج یمعقدد ل و دارا هددای یایددتنسددبت بدد  اتتدداذ ی

مس ل  باعث  ی . ایداقدا، نما یو فرهنه یاجتماع ی اقتصاد

وارشنایان  مدرد، و   یداتتاذ شد  د های یایتتا ی ش د می

باشد و اعتماد  گذاری یایتو ی یارزش برری یدولت دارا

 .جامع  را ب  دیت آورد

در  SWOT و ع امد   یکمقادیر اهداف ایتراتژ ةمقایس

ش د  جدول  یدر ی پرمتریسک ( انجا، م   ای  مرحل   

اندداز منداطق    مش  یکاهداف ایتراتژ ی ب یس مقا ی نتا (.6

 در نتدای   یدایر  همدرا   بد   یدز حفاظت شد  حفاظت شد  ن

در ید پرماتری (.      ی اراه  شد  ایت  ماتر 6دول ج

  یکایدتراتژ  نتسدت و  تدقدق هددف    دهد ینشان م نتای 

بد    یادیتا حد ز یفرهنه یراثو م ستییحفاظت از تن ع ز

 یک. دو هدف ایدتراتژ وند یشد  ومک م یمانداز تعر مش 

و  یعددیاز مندداب  طب یدددارانددد از ایددتفاد  پا عبددارت یهددرد

  گردشهران و اقتصداد نسدبت بد     یرفتار اجتماع یتمس  ل

 در اگدر  حتدی  دهدد  ینشدان مد   ی مناطق حفاظت شد . نتدا 

هددف   6نسبت بد  اتتداذ    ییو اجرا یاتتاذ های یایتراتژ

 ی فرهنهد  یدراث و م یسدتی حفاظدت از تند ع ز   یکایتراتژ

 ی رفتدار اجتمداع   یتو مس  ل یعیاز مناب  طب یدارایتفاد  پا

گردشهران و اقتصاد نسبت ب  مناطق حفاظدت شدد  اقددا،    

 امیددوار  اندداز  مشد   از نیمی از بیش تدقق ب  ت ان یش د م

 .ب د

شدد    یمتعر یکتراتژبر اهداف ای SWOTفاوت ر یرتأث

مرحل  م رد  ی هم ادام در ی پرماتری ( در     ی  ماتر

 یزن یدم رد نظر در مراح  بع یقرار گرفت  تا خروج یبرری

و   SWOTع امد    یتاهم یس . مقایردم رد ایتفاد  قرار گ

 4در جددول   ی و نتدا  یرفتد  صد رت پذ  یکاهداف ایتراتژ

 اراه  شد  ایت.

 

 SWOTیارهایو به مع انداز چشمبا توجه به  یکاهداف استراتژ های یتاولو .9جدول 

 یدهاتهد ها فرصت نقا  ضعم نقا  ق ت انداز مش  یکاهداف ایتراتژ

 054/0 051/0 616/0 033/0 463/0 5هدف 

 431/0 463/0 035/0 403/0 030/0 3هدف 

 033/0 045/0 331/0 044/0 036/0 6هدف 

 533/0 301/0 061/0 033/0 044/0 4هدف 

 543/0 566/0 061/0 333/0 533/0 1هدف 

 013/0 033/0 513/0 033/0 543/0 3هدف 

 035/0 504/0 030/0 030/0 040/0 1هدف 

 تدقیق های یافت  منب 

 یکبا توجه به اهداف استراتژ SWOTیارهایمع های یتاولو. 4جدول

 1ف هد 3هدف  1هدف  4هدف  6هدف  3هدف  5هدف  یکاهداف ایتراتژ

 013/0 333/0 133/0 031/0 301/0 033/0 651/0 نقا  ق ت

 045/0 533/0 360/0 041/0 135/0 043/0 131/0 نقا  ضعم

 363/0 040/0 513/0 363/0 541/0 651/0 015/0 ها فرصت

 343/0 036/0 043/0 360/0 013/0 145/0 033/0 یدهاتهد

 تدقیق های یافت  منب 
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 توسعه مناطق حفاظت شده استان همدان یگزینجا یینها های یتاولو .5جدول 

 رتب  یینها های یتاول  یهزی جا های ین گز

 4 545/0 یفعل یتوضع -   

 5 663/0 یدارت یع  پا -   

 6 363/0 حفاظت یبز -   

 3 333/0 یاقتصاد -یت یع  یاختار صنعت –   

 

 مرحله سوم. 3-3

در مددد رد  SWOTرهددداییاتعیددی  وابسدددتهی متقابدد  مع  

در ید پرماتری ( در      یناری های جایهزی   مداتری   

بد  دیدت    ی مرحل  ی ، انجا، شد. با ت ج  بد  حجد  نتدا   

صد رت جداگاند  اراهد      هدر خ شد  بد     یبدرا  ی آمد   نتدا 

افدزار   با ایتفاد  از نر، یینها ی ب  نتا رییدن برای. ش د ینم

Super Decisions یهدا  خ شد   ی بد  هدای  یوابسته یبرری 

شدد    یآور جم  یها ایت. داد  یرفت م رد نظر  ص رت پذ

 . دهد ینشان م یمرحل  بعد یرا برا یورود یپارامترها

 

 مرحله چهارم. 3-4

مرحلد  مددل    ی در آخدر  یهزی جدا  ی هایینار ییرتب  نها

حاصد  شدد  در    ی نتدا  یولد  وتدلید   ید  با تجز یشنهادیپ

آن  ی و  نتا شد یی تع ANPقب  با ایتفاد  از روش  ةمرحل

آمدد     1شد  ایت. بنابر آنچ  در جدول  اراه  1در جدول 

 مد رد  ینةگز ی آخر یفعل یتورد و  وضع ایتنبا  ت ان یم

 یتوارشنایان ایدت و وارشنایدان وضدع    ی ی از حمایت

 باید ادام  در شرایط و  معتقدندندانست  و  مطل   را یفعل

 .نهند بهب د ب  رو و را ت ییر ها یایتراتژ

 

 یریگ جهینت و بحث. 4

بد    یهدا  و وزن SWOTوتدلید   ید  بر ایاس تجز 6جدول 

در  فداوت ر  یدر ز ی تدر  مهد  ود    دهدد  ینشان م  دیت آمد 

مندصر ب  فدرد و   های یست   از نظر او یSWOTیفاوت رها

 منطقد   زیسدتی  تند ع  و زیسدتی  مددیط  المللدی  ی ب یتاهم

 یو جهددان لددیم یفرهنهدد و یتیتددار یددراث( و م661/0 

 یشدتری  ود  ب  ییفاوت رهدا  یرو  ز ی  در حالایت (311/0 

فقددان   ازاند  عبارت دارند SWOTرا در ضعم ع ام  یرتأث

( و 653/0  هدا  یدت و ارتقداء ظرف  یگردشهر ینةدانش درزم

 یعیوید  یهدا  در بتش ها یریاختدر ز گذاری ی عد، یرما

 دید ود  با  یطیفرصت مد ی تر . مه ایت( 356/0از منطق  

 یگردشدهر  یتتدت عند ان پا  ایتان بد   معرفی ایتفاد  ش د 

 یبدرا  یدتهد ی تر ( ب د  و بزرگ333/0  یاییآی یوش رها

در وشد ر ایدت    یاقتصداد  ثبدات  ینامطل   و بد  یتوضع

رتبد  اول   یکایتراتژ هدفی   ی تفاوت ب ( ایت.636/0 

اهدداف متتلدم    یرتأث یتبر اهم یتواقع ی . ایستبزرگ ن

انداز مناطق حفاظدت شدد  تدا     تدقق مش  شد  در یمتعر

 یکاهدداف ایدتراتژ   ی تدر  . مهد  وندد  یمد  یدتأو 3033یال 

و  یفرهنهد  یدراث و م یستیاند از حفاظت از تن ع ز عبارت

بد    یاصالح نهدا  اجتمداع  و  یعیاز مناب  طب یدارایتفاد  پا

هدا   ود  وزن آن  و اقتصاد مناطق حفاظدت شدد    گردشهری

ود    SWOT دیت آمد. ع ام  ب  543/0و  533/0  463/0

را بدر   یرتدأث  یشدتری  اشدار  دارد ب  یب  نقدا  ضدعم داخلد   

 اصالح و یفرهنه یراثو م یستیحفاظت از تن ع ز اهداف

و اقتصاد مناطق حفاظت شدد    گردشهریب   ینها  اجتماع

 اهدداف در تدقدق   یدد با SWOT فرصت ید. فاوت رهاندار

ع  ت یدد  مددرد، یزندددگ یددطحیددطح اشددت ال و  یشافددزا

از منداب    یددار و مدک و مت یدط و ایدتفاد  پا    یها شروت

 ایتفاد  ش د.   یعیطب

بدر   شدبک   مددل  وتدلید   ید  تجز از حاص  نهایی نتای 

ود    وندد  یمد  یشدنهاد را پ هدایی  ین گز SWOTی  ایاس تدل
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هدا و بد  حدداق      نقا  ق ت و فرصت یشام  حداوثر یاز

باشدددد. در مجمددد ع  یدددداتهدددا و تهد ریددداندن ضدددعم

 یممکد  و منطقد   یهزی و  جا دهد ینشان م وتدلی  ی تجز

 یهزینیمناطق حفاظت شد  حفاظت شد  جا یریتمد یبرا

 حدال  در ود   ایدت  وضعیتی جای ب  «یدارت یع  پا» گزین 

 بدا  یا مثبدت بدر ت یدع  منطقد      اثری و  دارد وج د حاضر

 ی دومد  یدبز اراهد  دهدد. حفاظدت     یتمروز بدر گردشدهر  

دارد  امدا بدر    یدتأو یطاز مدایت و  بر حفاظت  یهزی جا

 درحفاظدت   شددت . یسدت منطق  متمروز ن یت یع  اقتصاد

 -یمهد  ایدت. ت یدع  یداختار صدنعت      یاربس زیست یطمد

  اما بر گذارد یم یرمدت تأث و تا  یبر رشد اقتصاد یاقتصاد

ودد   یدر حددال ونددد ینمدد یدددتأو زیسددت یطحفاظددت از مددد

 یهدا  نس  یازن  یتأم برای یازهاین یعیحفاظت از مناطق طب

 ی عن ان آخدر  م ج د ب  یتایت. حف  وضع یضرور بعد

 ی و ا ش د یم یبند رتب  م ج د ی هایینار یستدر ل ین گز

 نقدا   یدرا ز ایدت   م جد د  ناوارآمدد  وضعیتنشان دهند  

 شرایط همی  در ایت شد  بناها  آن پای  دبر مدل و  ضعفی

 .ایت ب د  زا یبآی بسیار و داشت  وج د م ج د

 مقدادیر  بد   ت ج  با یهزی جا ی هایینار یینها یبند رتب 

صد رت   ب  یتحسای وتدلی  ی تجز  انجا، شد آمد  دیت ب 

با ت جد  بد  هدر     یبند در رتب  ییراتجداگان  انجا، شد  و ت 

 یرشان داد  شد  ایدت. مقداد  ن 6 در شک  SWOTفاوت ر یرز

در  ییدر و  باعدث ت   SWOTفاوت ر یرهر وزن ز یبرا یبدران

 آورد  3در یدت ن آخدر در جددول     ش د یم ها یبند نظ  رتب 

 ت اندد  یمد  یتشد  ایت. در واق  حرودت در دامند  حساید   

 ت ییدر متفداوت   یینهدا  یند  بد  گز  یدنری یرا در رایتا ی نتا

 ییدر منجدر بد  ت    ییدرات از ت  یاریبسد  ی طد ر ولد   بد  دهد. 

در دو  A4و  A2 یهزی جدا  ی هاییدنار  ی ب یینها های ین گز

 ید  تنها در ید  مد رد تدل   و ایت گردید رتب  اول  یتم قع

ایدت. در   ید ب  مقا، اول رید  S5و  O2  S3 یبرا یتحسای

 یتحساید  ییرتب  نها یبگرفت و  ترت یج نت ت ان یم یتنها

 مقدادیر  یتنهدا بدرا   SWOTزیرفاوت رهای یتدر اهم ییرب  ت 

 در ود   ایدت  یامدر  ایت  پذیرها امکان  از وزن ییباز یاربس

امکدان رد دادن   ود   ریدد  یمد  نظدر  ب  بعید بسیار زمان ط ل

ود  ت یدط    یینهدا  یبند رتب  ی نتا ی ها وج د ندارد  بنابرا آن

 هستند. تعمی  قاب  یاند در فاصل  زمان مطالع  اراه  شد  ی ا

در مناطق حفاظت شد  با گذشت زمان  یریتمد یندافر

 یدد رات جدو انتظدا  یطورد  ایت و با ت ج  بد  شدرا   ییرت 

 حفاظت مناطق یریتمد رود ی. انتظار موند یم ییرجامع   ت 

و مندد   یچیدد  ود  ا لدب پ   ییهدا  از مالش یتبا م فق شد 

و اهدداف   SWOTوتدلی  ی . تجزوند عب رهستند   یا رشت 

عند ان تنهدا    بد   یرا بد  گردشدهر   یدارت یع  پا یکایتراتژ

شدد   مناطق حفاظت  یریتمد یبرا یراهبرد ممک  و منطق

 ی یتدقدق یدنار   رود ی. انتظار مدهد یایتان همدان اراه  م

بهبد د   یدق ایدت از طر  یددار ت یدع  پا  ی و  بر پا یهزی جا

اهدداف مد رد نظدر     بد  طق  منو ت یع   ییطح جامع  مدل

 یددقاز طر ت انددد یبدد  دیددت آمددد  مدد ی . نتددایابددددیددت 

 یو عملدد یتجربدد یو نهدداه یشددنهادیمدددل پ یاعتباریددنج

را اراه  دهند.  یایای یارهایو مع یاهداف ول اندازها  مش 

 یانددازها  بد  مشد    یابیو دیدت  یددی ترج یهزینیتدقق جا

شد  را  یزیر برنام  بهب د یکشد  و اهداف ایتراتژ یمتعر

 . وند یفراه  م

منداطق   بدرای  یشدنهادی اندداز پ  مشد   ی  ایاس نتدا  رب

 یابددزار منایددب بددرا یددکحفاظددت شددد   نشددان دهنددد   

 یددار ت یدع  پا  یبرا یعمل یایت و مارم ب گیری ی تصم

 .وندد  یمناطق حفاظت شد  فراه  مد  یریا میاندر  رامنطق  

بنابر نتای  ب  دیت آمد  برای ایتفاد  بهین  از مفه ، ت یع  

ی متتلم اصالحات ایایی ها بتشپایدار نیاز ایت تا در 

ش د از اضداف    یمص رت پذیرد. در بتش آم زش پیشنهاد 

ی هددا پناههددا مندداطق حفاظددت شددد  و    وددردن مفهدد ، 

وحش ب  دروس مقداط  تدصدیلی اضداف  گدردد. در      یاتح

تدر در   یران یدتته بتش قان نی  ق انی  بد  یدمت قد انی     

پدیش بدرود.    ویداز  یاختبرداشت  آل د  یازی و شکار و 

زیست نیازمند بازنهری و  یطمددر بتش یازمانی  یازمان 
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در مقاب  فعالیت ناشی  دریافت ب دج  مالی بازتری ایت تا

تدد ان مقابلدد  داشددت  باشددد. ت رهددای   هددا ارگدداناز یددایر 

های مدالی بیشدتر مد رد     یتحمازیست با  یطمدگردشهری 

ت ج  قرار گرفت  تا جمعیت بیشدتری در اید  منداطق تد ان     

ی هدا  گدرو  گردش داشت  و با منطق  آشنا گردند. با اریدال  

قد  را در برابدر   زیست یاونی  و ذینفعدان منط  یطمدطرفدار 

برخ رد صددیح   ةند زیست و  یطمدحق ق متقاب  خ د و 

 با مدیط آگا  یازند.

 ها یادداشت
1. Ecotourism 
2. Protected Areas 

3. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats 

4. Analytic Network Process 

5. Multi-Criteria Decision-Making 

6. Analytic Hierarchy Process  
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