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آنیهداتیجدذابگدرایشاصدلیاکوتوریسدم،طبیعدتو

ظرفیت،طبیعییهاجاذبهبابرخورداریازهاجنگلاست.

.کننددیمبسیارمساعدیرابرایجذبگردشگرانفراهم

همچدونیمختلفدیتفرجدیهافرصتمنبعارزشمندنیا

اتیح،تماشاییریگیماه،شکار،یسواراسب،یرواد یپ

رابددراییروانددویروحددآرامددشوکیددنکیددپ،وحددش

[.2]آوردیمفراهمدکنندگانیبازددشگرانورگ

ۀدربداراکوتوریسدمبدهاطاعداتکدافییزیدربرنامه

،هداسدتیاکوتوریهدایژگدیواکوتوریستی،یهاتیجذاب

عواملاقتصادی،عواملسیاسی،عواملخددماتی،عوامدل

،عواملمددیریتیواکولوژیکاجتماعیوفرهنگی،عوامل

 [.3]داردنیازدراکوتوریسمنفعیذیهاگرو 

یگدردعتیطبیهاتیفعالاکوتوریسمدرواقعناظربر

درمحددیطزیسددتییارهددایمعپایددداروهماهندد بددا

محدیطیارهدایمعطبیعیاسدتومنظدوراز یهداطیمحد

مرتبطبامندابعفیزیکدی،یارهایمعازیامجموعهی،زیست

[.4]سرزمیناستیاقتصادوزیسدتی،اجتمداعی

افزونجامعهانسانیبهمنابعطبیعدیبداروزدلیلفشاربه

ومراکدزهداتفرجگدا افزونمدردمبدهروزتوجهبهتقاضای

طبیعدیبدرایتفدرج،منابعتفریحیوازطرفیمحدودبودن

نبدود(مناسدبویگدردعتیطباکوتوریستی)یهاطرحنبود

ازبسدیاریازتواننددینمدگردانعتیطبمناسب،یزیربرنامه

تعادلدرتراکمنبودازطرفی.طبیعتاستفاد کنندیهاجاذبه

.شدودیمتخریببرخیمناطقسببیعیطبمنابعجمعیتیو

تنهاابزاریبراینهتفرجیدرایننو گردشگرییزیربرنامه

،بلکهشودیمارتقایسطوحاجتماعیواقتصادیمردمتلقی

راهکارمددیریتینوعیعنوانبهحفاظتی،یکارکردهاعلتبه

منابعطبیعی،زمینهحفاظتپویداییهاعرصهشد درتجربه

اقتصدادیویهدالیدتحل[.بنابراین4]کندیمآنهارانیزمهیا

مدردموهمچندینیهداخواسدتهاجتماعیوبررسدیکامدل

فدراهمبرایتفرجیواوقاتفراغتافراد،یازهاینینیبشیپ

 [.5]امکاناتوتسهیات،ضروریاستآوردن

،طدوننیبداتوجدهبدهقددمتهیرکدانی،یهداجنگل

وزیادفرد،تنو زیستیهمنحصربیهاگونهبرخورداریاز

قابلیدتبسدیاربرایجذبگردشدگران،طبیعییهاجاذبه

وعواقببرایحفظوجلوگیریازتخریب.مناسبیدارند

بدهنانینشدجنگدلنامطلوبآنوکاهشفشارووابستگی

.اسددتنیددازریددزیتفرجددیبددهبرنامدده،درختددانجنگلددی

ارزیابیتواناکولوژیکمناطقمستلزم،ریزیصحیحبرنامه

تدرشددنبرایدقیدق اقتصادی-یاجتماعجنگلی،ارزیابی

دشدتیوهمکداران.اسدتمدلوتعیینتدواناکولوژیدک

 ارزیدابی در شدد گرفتدهکاربه یهامدل از برخی،(1392)

کاربریتفرجرابررسدیکردندد. برای محیطیزیست توان

گدذاربدرارزیدابیقابلیدتریتأثعوامدلبررسیهاهد آن

زاگر ویعنیایرانیتفرجیدومنطقهمختلفجغرافیای

آنهدادریافتنددکده.بود اسدتحاشیهجنوبیدریایخزر

وکداربردداشدتهمخددومبیشدتر منطقهمددلدوبرایهر

اصدداحایددنتغییددرومسددتلزمبررسددینددواحیمختلددف

عوامدلبدرافدزون،اثرگذاردرارزیدابیعوامل.ستهامدل

درمدلمخدومشداملشدیب،جهدت،شد طبیعیاستفاد 

اندازچشمهمچونمواردی،پوششگیاهیارتفا ،خاکو

ردیگیمرانیزدربر…وهایدسترسی،تسهیات،را زیبا

غیددرعوامددلریتددأث(1390)اسددکندریوهمکدداران.[6]

ارزیددابیقابلیددتتفرجددیپددارکجنگلددیبددراکولوژیددک

ودریافتندبررسیکردندGIS بااستفاد ازراحصارسرخه

درنظدرلیددلهبد،اریبسدییاکارکهروشمتداولباوجود

واردکدردنمنددازین،تفدرجبدرعواملمدثثرهمۀنگرفتن

وامکانداتی)ماننددمندابعآبدیگدریدیاطاعاتیهاهین

 .[7]استاکولوژیکجزعواملبه(یحیتفر

)مخددوم(سدمیتوریکیاکولدوژمددلدراینپدژوهش،

مددلنیاکهنیالیدلبهاما،مدلقرارگرفتۀتهیهیاسا وپا

نوشتهشد وباتوجهرانیایهاجنگللکیبراواستیکل

درنظدریرکدانیهیهداجنگدلپژوهشفقطنیدرانکهیابه

ندوعیوتغییرداد شددتوریسماکولوژیکمدل،شد گرفته
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)تفدرجمتمرکدزومحدیطزیسدتیاکوتوریسدم دیدمدلجد

همدۀهیرکدانیحداوییهاجنگل طیشرابرمنطبقگسترد (

بدراکوتوریسدممدثثراقتصادی-،اجتماعیاکولوژیکعوامل

 طراحیوارائهشد. یرکانیهیهاجنگلاتیخصوصبراسا 

هاروشموادو

تحقیقۀمنطق

 هدایجنگدل عمددتا  از سبزی کمربند هیرکانییهاجنگل

 امتداد در البرز شمالی نیمرخ در که است کنند خزان معتدل

 ایدن.اسدت شدد  کشدید دریایمازندارن جنوبی حاشیه

 داغیگلی نزدیک تا غرب شمال در آستارا ۀمنطق ازهاجنگل

 .است شد  کشید  شرق شمال در

و مراتدعهدا،جنگدل سدازمان یهاداد  آخرین براسا 

حدداکرر ایدراندر هیرکدانی یهداجنگلکشور، آبخیزداری

 میلیون۸5/1حدود و پهنا کیلومتر110،طول کیلومتر۸00

 کدل از درصدد15شاملهاجنگلاین.دارد وسعت هکتار

اسدت کشور مساحت کل از درصد1/1و ایران یهاجنگل

.[۸](1)شکل

 
 (Google Earth تصاویر) هیرکانی یها جنگل. 1 شکل

روشپژوهش

 یبددرا نیسددرزم تددوان یابیددارز مطالعددات درایددران،در

 یهدامددل از اسدتفاد ،سدمیتور مانندد مختلف یهایکاربر

یکیاکولدوژمددل در.اسدت مرسدوم مخددوم کیداکولوژ

 متمرکز تفرج و گسترد  تفرج یبرا مناسب یهاپهنه ،سمیتور

شدوندمیکیتفک گریهمد از کیاکولوژ یارهایمع به توجه با

 زیرمعیارهدای و معیارهدا تدوان، یابیدارز نددیافر در [.9]

 یهاارزششناخت عوامل نیترمهم از،یاقتصاد-یاجتماع

 یاهیحاشد عوامل وشوندمحسوبمی منطقه هر یتفرجگاه

 بدا هماهند  و مهدم اندداز  همان به بلکه ،ندیآینمشمار به

 صدورتبده گریکدی با آنها قیتلف و هستند یکیاکولوژ عوامل

 نیبنابرا ؛است یالزام یاراض مطلوب یکاربر نییتعدر یگان

،یاجتمداع عوامدلبایدد،یعدیطب یهاعرصه توان یابیارز در

.[10]شود د ید وضوحبهیاقتصاد
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-،اجتماعیاکولوژیکشناساییمعیارهاوزیرمعیارهای

اقتصادیوطراحیپرسشنامه

معیارهداودرجدهاهمیدتزیدرمنظدورتعیدینمعیارهدا،به

اکوتوریسدماقتصدادی-اجتماعی،اکولوژیکزیرمعیارهای

یریدگمیتصدم)تفرجمتمرکزوتفدرجگسدترد (ازروش

مبنداینظرسدنجیازبدرمعیدار اسدتفاد شدد.سدپسچند

کتددبمددرتبطومقددانتعلمددیتحقیقددات،نامتخصصدد

(هداهین)یمعیارهازیرفهرستیازمعیارهاو،گرفتهصورت

شددرایطبددراقتصددادیمنطبددق-واجتمدداعیاکولوژیددک

 شد ،شناسایی یهاهینهیرکانیتهیهشد.براییهاجنگل

-،اجتمدداعیاکولوژیددکشدداملمعیارهدداییاپرسشددنامه

بخددشآخددردرواکولوژیددکاقتصددادی،زیرمعیارهددای

وشدد تدوین و طراحیاقتصادی-اجتماعیزیرمعیارهای

و کارشناسدان بدا مشدورت از پدس ،سثانت روایی تأیید با

از،پرسشدنامهیهداالثسمنظوربررسیپایداریدرونیبه

شدد.تکنیکسنجشپایاییضریبآلفایکرونباخاستفاد 

پایدایی،(α=99/0باتوجدهبدهمقددارآلفدایکرونبداخ)

منظدوراسدتخراجمعیارهداوبه.سپسشدپرسشنامهتأیید

اقتصدادیاکوتوریسدم-،اجتماعیاکولوژیکزیرمعیارهای

پددانزد اختیدداروامتیددازدهیآنهددا،پرسشددنامهدرمددثثر

نظرخودراکهوازآنهاخواستهشدگرفت قرارمتخصص

یندددافرمیددزاناهمیددتمعیارهدداوزیرمعیارهددادردربددار 

ارزیابیاکوتوریسمباتعیینیکدیازپدنجدرجدهاهمیدت

بیان(زیاد بسیار اهمیت تا اهمیتکم خیلی) مقیا لیکرت

برعکساعمالشدد.دامنهاین،کنند.برایمعیارهایمنفی

صددورتنیدداز،کددهدرشدددهمچنددیندرپرسشددنامهبیددان

فهرسدتمعیاریازیرمعیارجدیدیبدهتواندیممتخصص

ودانات،اسکارشناسانشاملیریگمیتصم.گرو کنداضافه

دانات،اسدهدادانشدگا علمدیعلدومجنگدلهیأتاعضای

ناکوتوریسدمبودندد.ادانشگا محیطزیسدتومتخصصد

دانات.اسشدتوزیعمتخصصانپرسشنامهدردومرحلهبین

وپیشنهادهاییرادرخصوصحذ ها،نظرکارشناسانو

کدهدرکردنددمطدرحهاشاخصیااضافهکردنمعیارهاو

.پرسشدنامهدومبراسدا نظدرشددپرسشنامهدوملحدا 

دومیکگدرو کدانونیۀمرحل.درشدطراحیمتخصصان

متخصدصشدشنهداییمتشدکلازیریگمیتصمیاگرو 

آنهدادومدراختیدارۀشدطراحیکهپرسشنامهشدتشکیل

معیارهداوزیرمعیارهدایبارۀقرارگرفتتانظرخودرادر

 .کنندشد بیانودرجهاهمیتآنهارامشخصاضافه

بنییدیمعیارهییاوطبقییهبنییدیواولوییی تعییییووز ،

معیارهازیر

بنددیمعیارهداواولویدتبرای،هاپرسشنامهدریافت پساز

ازحالدتمتخصصدانشد توسدطداد  زیرمعیارها،امتیازات

.شددافدزاراکسدلندرموارد یکم د صورتبهکیفیتبدیلو

امتیازنهاییبرایهدرمعیدارو،سپسبراسا طیفلیکرت

.میدانگینبدرایمعیارهداوزیرمعیارهداشددزیرمعیارتعیین

تشکیلهانیانگیمبراسا هاسهیمقادستآمدوماتریسهب

آمدد بدرایمعیارهداوزیرمعیارهداوارددستهبیهاداد و

.بدااسدتفاد ازشدد MCDMengine (Entropy)افدزارندرم

سدپس؛شدندیدهوزنآنتروپیمعیارهاوزیرمعیارهاروش

 افدزارندرمواردهداسدهیمقاهمدرا مداتریسبدههاوزناین

TOPSISمعیارهاو،افزارنرمشد.درنهایتبااستفاد ازاین

وزن هیرکدانیبراسدا یهداجنگلمعیارهایمربوطبهزیر

 معیدارزیدر و معیار ند)انتخابشدیبندتیاولو آمد دستهب

معیارهداویبنددطبقدهنهداییبدود(. وزن بیشترین براسا 

متخصصددانۀتجربدداسددا منطددقفددازیوبددرزیرمعیارهددا

 انجامگرفت.یاطبقههفتوپنج،چهار،سهصورتبه

نتایجوبحث

سدمیتدواناکوتور(،201۸)مسدیحوهمکدارانپژوهشدر

یرکدانیهیهاجنگلیگردشگرۀتوسعمنطقهبراسا مدل

شدد.یابیارزگسترد یمتمرکزوگردشگریگردشگریبرا

رسدداختیجهددتوزب،ی،شددرفتددهکارهاسددا مدددلبددبددر

یهداتیداولوعندوانبه(115/0و232/0،116/0 بیترتبه)
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(،1394ندژادوهمکداران)ییایض. [11]اولمشخصشدند

بااستفاد ازسمیتوریکاربریبرایتناسباراضیابیبهارز

GISاسدا مددلبدرویسدتمیسلیدتحلوهیدتجزبهروش

پرداختنددیمدیتن سولکبهۀمنطقدرسمیتوراکولوژیک

،حمدز (1396)بیژندیوهمکدارانهدایپژوهشدر.[12]

کاروهمکاران،دانه(1390)،اسکندریوهمکاران(1397)

انسددامیوسددیبی،شددی (13۸9)حمدددی،پیرم(1391)

آریاپوروهمکدارانو(1390)،جعفریوهمکاران(1391)

،اکولوژیددکمعیارهددایزیددربددرمعیارهدداوافددزون،(1396)

درصدورتجزئدینیدزبدهمعیارهایاقتصادیزیرمعیارهاو

[،اما7،13،14،15،16،17،1۸،19]استشد گرفتهنظر

بدرمدثثرمعیارهداوزیرمعیارهدایهمدۀدرتحقیقحاضدر

اجتماعیاکولوژیک)اکوتوریسم ب-، صورتکاملهاقتصادی(

.اندرفتهکاربهودرمدلشد درنظرگرفته

ییبابداو(2014)کرمدیوهمکدارانتحقیقداتجینتا

یداراینشاندادکهمندابعآبد (2009)وهمکارانیکفاک

تحقیدقیمنطقدهتفرجدیسدنجتیقابلدرتیاهمنیشتریب

 در مطلدوب تدأثیر اغلب رودخانه دلیلوجودبهاست،زیرا

 بالقو  امکانات واسطهبه خود و دارد فیزیکیمحیط سیمای

 ،زدنقدم قایقرانی، ماهیگیری، شنا، مانند ییهاتیفعال برای

 مطلدوب تفرجگداهی منابع از،بهیکیکمپین  و کینکیپ

 استراحت شرب، آب تأمین محل نیز هاچشمه .شودیم بدل

ایدنهستندکده سنی طبقات ۀهم برای اندازچشم ارزش و

 منابع از فاصله مبنیبراهمیتبانتایجاینتحقیقموضو 

مطابقدت تفرجدی تدوان ارزیابیدر مهم یعامل عنوانبه آبی

.[20،21]دارد

 در مرسدوم سیسدتمی روش به تفرجی توان ارزیابی در

تحقیدقحاضدرو امداعامدلاسدت،ترینمهم شیب ،ایران

 و کوماری(و2009)همکارانو کفاکی بابایی هایپژوهش

 نیده مهدمبدودن نشاندادکهباوجدود(2010)همکاران

 اهمیدت،تفرجی توان ارزیابیدر مهم یعامل عنوانبه شیب

[.21،22]دارد بستگی منطقه شرایط به عوامل و معیارها

نقداطقدوتبدرای،گردشگریهدرمنطقدهیهاجاذبه

درگردشدگریهداجاذبدهگردشگریهسدتند.ایدنۀتوسع

کدهبدرایدیددنییهانهیهز.گذارندیممتمرکزاثرخودرا

موجدبروندقاقتصدادیو،شودیمپرداختهاجاذبهاین

افزایشحفاظتازمنابع،سببطورغیرمستقیمهتبعآنببه

گردشگریازیهاجاذبهدرتحقیقحاضر.شوندیمطبیعی

[.21،22]ترینمعیارهاشناختهشدمهم

،مکداندرهربایزمناسبوۀمنظرواندازچشموجود

یتفرجدتیدقابلیابیارزوجذبگردشگردریمهمعامل

 نیزدرتحقیقاتکهدرپژوهشحاضرودیآیمحساببه

کومداریوهمکداران(و2009)باباییکفاکیوهمکداران

[.21،22]شد استتأیید(2010)

 ۀشدبک ویدسترسد یرهایمسد ویدژ هبد هدارساختیز

یهدداعرصده در یتفرجد یزیددربرنامده در نقدل،وحمدل

ودارند یزیاد اهمیت منطقه یتفرج یتقاضا تفرجگاهیو

شوندکدهدرایدنپدژوهش تفرج افزایش موجب توانندیم

ترینعاملدرهرگوندهفعالیدتمهمتیامن.شدندارزیابی

شددرایطهمددهانسددانیدرمحددیططبیعددیاسددت.چنانچدده

فدراهمشدودودرمنطقدهامنیتدیایگردشگریدرمنطقده

ریتدأثشدرایطمطلدوبراتحدتهمه،وجودنداشتهباشد

کدهدرایدنکنددیمدوگردشگریرامحدوددهدمیقرار

ترینزیرمعیارهابهویکیازمهمدرنظرگرفتهشدتحقیق

شمارآمد.

معیدارهفدتنشاندادکهدرمجمو یقتحقینانتایج

زیرمعیدارچهلاقتصادی،-اجتماعیمعیارهفت،اکولوژیک

یاقتصداد-اجتمداعیزیرمعیداروچهدارچهدلواکولوژیک

 ازیسدماثرگذاردراکوتوریرمعیارهایزویارهامععنوانبه

توجدهبدانهایدتدر.استبود مطالعهتحتافراددیدگا 

ودوچهدلزیرمعیدار،هدرتاپسیسازحاصلنهاییوزنبه

زیرمعیارهدای،اقتصدادی-اجتماعیواکولوژیکزیرمعیار

 .(1جدول)شناختهشدندمثثر



 1400 بستانات ،2، شمارۀ 74ایران، دورۀ  طبیعی های چوب، مجلۀ منابع فرآورده جنگل و 142

 
 بر اکوتوریسم براساس وزن نهایی مؤثراقتصادی  -اجتماعی، اکولوژیکمعیارها و زیرمعیارهای  .1 جدول

نوع 
 معیار

 معیار اصلی

 وزن نهایی
براساس 
 تاپسیس

 زیرمعیار
 وزن نهایی

اساس رب
 تاپسیس

 معیار اصلی معیارنوع 

 وزن نهایی
براساس 
 تاپسیس

 زیرمعیار
 وزن نهایی
براساس 
 تاپسیس

ی 
معیارها

ک
اکولوژی

 

 1 منابع آبی

 89/0 آبشار

ی
معیارها

 
اجتماعی

- 
ی

صاد
اقت

 

 1 گردشگری یها جاذبه

آثار باستانی، تاریخی، زیارتی و 
 ملی

1 

 1 منظره خوش یها نقطه 79/0 چشمه

 78/0 رودخانه
 ،غار مثالً) طبیعی یها جاذبه

 (...تنگه و 
1 

و  یخیتار یها جلوه 70/0 تاالب
 انسان در جنگل یفرهنگ

66/0 
 1 برج()پل،  منفرد یها سازه

 75/0 قلعه 70/0 دریاچه

 9/0 پوشش گیاهی

 1 بکر بودن جنگل

 60/0 ساختار زیربنایی

)هتل و متل،  مراکز اقامتی
 کمپینگ(

1 

 94/0 رو راه مال 54/0 درصد تاج پوشش

 82/0 اصلی جنگلی ۀجاد 54/0 درختی یا گونه تنوع

 82/0 رستوران 54/0 تیپ جنگل

 76/0 بزرگراه 1 شیب 8/0 توپوگرافی

 6/0 شناسی خاک

 76/0 آزادراه 1 بافت خاک

 76/0 راه فرعی جنگلی 1 زهکشی

 76/0 سرویس بهداشتی 75/0 حساسیت به فرسایش

 71/0 فروشگاه مواد غذایی 5/0 عمق خاک
 59/0 مراکز درمانی 5/0 حاصلخیزی

 53/0 پمپ بنزین 1 جانوری یها گونهتنوع  6/0 حیات وحش

 6/0 هوا و اقلیم و آب
 67/0 تعداد روزهای آفتابی

 46/0 کاربری اراضی
 1 مناطق روستایی

 83/0 مرتع 67/0 دما

 0 شناسی زمین
 5/0 گاوسرا 1 گسل

ضریب مقاومت سنگ به 
 فرسایش

 1 امنیت 39/0 شناختی جمعیت 5/0

 1 دیزامواد  39/0 ها ندهیآال    

 1 عرفی ۀتعداد دام در سامان 33/0 دام    



گرفتهبرایتفدرجمتمرکدزوصورتتعاریفبراسا 

یبندددطبقددهویبندددتیدداولوهمچنددینوتفددرجگسددترد 

زیرمعیارهای اکولوژیکزیرمعیارها، اقتصدادی-اجتماعی،

مناسبوطبقاتمناسبآنهابرایتفرجمتمرکدزوتفدرج

[ودرفرمدول9دومانتخداب]طبقدۀاولوۀطبقدۀگسترد

تددوانمدددل،مخدددومقددرارداد شددد.درنهایددتریاضددی

تفرجمتمرکزو یاقتصاد-یاجتماع ومدلتواناکولوژیک

هیرکدانییهداجنگلدومۀطبقاولوۀطبقۀتفرجگسترد

(حاصلشد:۸تا1یهارابطه)

 اولطبقۀتفرجمتمرکزاکولوژیکتوا مدل

 (1) 
Eti1(E)= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3) + Pte(2,3,4,5) + Pdr(1,2) + Pf(1,2,3) + Pd(1,2,3) +  Es(1,2) + 

E1(1,2,3) + Cp(1,2,3) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Ba(1,2,3,4) + Fa(1,2) + Wf(1,2,3) + Ri(1,2) 

+ La(1,2,3) + Sp(1,2) + Wl (1,2) 

 اولطبقۀتفرجمتمرکزاقتصادی-اجتماعیمدلتوا 

(2) 
Eti1(E,S)= Fstb(1,2,3) + Ca(1,2) + Cr(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) + Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + 

Au(1,2,3) + R(1,2,3) + Hc (1,2,3) + Gs(1,2,3) + T(1,2) + Grs(1,2,3) + Ra(1,2) + Se(1,2,3) + Pa(1,2,3) + 

C(1,2) + W(1,2,3) + Cmu(1,2) + Pahpn(1,2) + Ps(1,2,3) + An(1,2) 

 دومطبقۀتفرجمتمرکزاکولوژیکتوا مدل

 (3) Eti2(E)= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3) + Pte(1,2,3,4,5,6,7) + Pdr(1,2,3,4,5) + Pf(1,2,3,4,5) + 

Pd(1,2,3,4) + Es(1,2,3) + E1(1,2,3,4) + Cp(1,2,3,4) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3,4) + Vsp(1,2,3,4,5) + 
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Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl (1,2,3,4,5) 

 دومطبقۀتفرجمتمرکزاقتصادی-اجتماعیمدلتوا 

 (4) 
Eti2(E,S)= Fstb(1,2,3,4,5) + Ca(1,2,3,4,5) + Cr(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) + 

Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) + Au(1,2,3,4,5) + R(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Gs(1,2,3,4,5) + 

T(1,2,3,4,5) + Grs(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Pa(1,2,3,4,5) + C(1,2,3,4,5) + W(1,2,3,4,5) 

+ Cmu(1,2,3,4,5) + Pahpn(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5) 

 اولطبقۀۀگستردتفرجاکولوژیکتوا مدل

 5) Ete1(E)= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3,4,5) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Cp(1,2,3,4) + Ba(1,2,3,4) + 

Fa(1,2,3,4) + Wf(1,2,3) + Ri(1,2,3) + La(1,2,3) + Sp(1,2,3) + Wl (1,2,3) 

 اولطبقۀۀگستردتفرجاقتصادی-اجتماعیمدلتوا 

 6) Ete1(E,S)= Pa(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) + Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + Au(1,2,3) + Hc (1,2,3) + 

Se(1,2,3) + Ra(1,2,3) + Ps(1,2,3) + An(1,2,3) 

 دومطبقۀتفرجگستردهاکولوژیکتوا مدل

(7) 
Ete2(E)= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3,4,5,6,7) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3,4,5) + Cp(1,2,3,4,5) + 

Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3,4,5) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl 

(1,2,3,4,5) 

 دومطبقۀۀگستردتفرجاقتصادی-اجتماعیمدلتوا 

 (8) Ete2(E,S)= Pa(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) + Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) + 

Au(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5) 



:استزیر شرحبه هارابطه در اکولوژیکمعیارهایزیراختصارات توضیح

:Ct دما:Cs روزهایآفتابی:So درصدشیب:Esحساسیتبهفرسایشخاک

:Pteبافتخاک:Pdrزهکشیخاک:Pfحاصلخیزیخاک:Pdعمقخاک

:Viبکربودن:Ftتیپجنگل:Vsp درختییاگونهتنو:E1حساسیتسن بهفرسایش

:Wfآبشار:Faگسل:Ba  جانورییاگونهتنو:Cpدرصدتاجپوشش

:Wlتانب:Riرودخانه:La دریاچه:Spچشمه



است:ریشرحزبههارابطهدراقتصادی-اجتماعیتوضیحاختصاراتزیرمعیارهای

:Paمرتع:Cگاوسرا:Wدیزامواد:Fstb منفردیهاساز

:Gs پمپبنزین:Caقلعه:Crمراکزاقامتی:Cmuعرفیۀسامانتعداددامدر

:Hw بزرگرا:Lwرورا مال:Rsfفرعیجنگلیۀجاد:Rmaاصلیجنگلیۀجاد

:Au  آزادرا:R رستوران:Ra مناطقروستایی:T سرویسبهداشتی

:Se امنیت:Hc مراکزدرمانی:An طبیعییهاجاذبه:Pahpn زیارتیوملی،یخیتار،باستانیآثار

:Grs 
فروشددددگا مددددواد

غذایی
:Ps 

نقدددددددددداط

منظر خوش
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گیرینتیجه

دومطبقدۀاولوطبقدۀمدلتواناکولوژیکتفرجمتمرکز

اولوطبقۀمتمرکزتفرج اقتصادی-بامدلتواناجتماعی

مخددومادغدامشددندکدهدرریاضیدومدرفرمولطبقۀ

طبقدۀاولوطبقۀتفرجمتمرکزیستیزطیمحنهایتمدل

(حاصلشد.مدلتواناکولوژیک10و9یهارابطهدوم)

بدامددلتدواننیدزدومطبقدۀاولوطبقدۀتفرجگسترد 

دومدرطبقۀاولوطبقۀتفرجگسترد اقتصادی-اجتماعی

مخدومادغدامشددندکدهدرنهایدتمددلریاضیفرمول

دومطبقددۀاولوطبقددۀتفددرجمتمرکددزیسددتیزطیمحدد

 (حاصلشد.12و11یهارابطه)

 اولطبقۀمدلمحیطزیستیتفرجمتمرکز

 (9) 

Eti1= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3) + Pte(2,3,4,5) + Pdr(1,2) + Pf(1,2,3) + Pd(1,2,3) +  Es(1,2) + 

E1(1,2,3) + Cp(1,2,3) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Ba(1,2,3,4) + Fa(1,2) + Wf(1,2,3) + 

Ri(1,2) + La(1,2,3) + Sp(1,2) + Wl (1,2) + Fstb(1,2,3) + Ca(1,2) + Cr(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) 

+ Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + Au(1,2,3) + R(1,2,3) + Hc (1,2,3) + Gs(1,2,3) + T(1,2) + Grs(1,2,3) + 

Ra(1,2) + Se(1,2,3) + Pa(1,2,3) + C(1,2) + W(1,2,3) + Cmu(1,2) + Pahpn(1,2) + Ps(1,2,3) + An(1,2) 

 دومطبقۀمدلمحیطزیستیتفرجمتمرکز

 (10) 

Eti2= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3) + Pte(1,2,3,4,5,6,7) + Pdr(1,2,3,4,5) + Pf(1,2,3,4,5) + 

Pd(1,2,3,4) + Es(1,2,3) + E1(1,2,3,4) + Cp(1,2,3,4) + Vi(1,2,3) + Ft(1,2,3,4) + Vsp(1,2,3,4,5) + 

Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl 

(1,2,3,4,5) + Fstb(1,2,3,4,5) + Ca(1,2,3,4,5) + Cr(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) + 

Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) + Au(1,2,3,4,5) + R(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Gs(1,2,3,4,5) + 

T(1,2,3,4,5) + Grs(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Pa(1,2,3,4,5) + C(1,2,3,4,5) + 

W(1,2,3,4,5) + Cmu(1,2,3,4,5) + Pahpn(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5) 

 اولطبقۀۀگستردمدلمحیطزیستیتفرج

(11)  
Ete1= Ct(1,2) + Cs(1) + So(1,2,3,4,5) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3) + Cp(1,2,3,4) + Ba(1,2,3,4) + Fa(1,2,3,4) 

+ Wf(1,2,3) + Ri(1,2,3) + La(1,2,3) + Sp(1,2,3) + Wl (1,2,3) + Pa(1,2,3) + Rma(1,2,3) + Rsf(1,2,3) + 

Lw(1,2,3) + Hw(1,2,3) + Au(1,2,3) + Hc (1,2,3) + Se(1,2,3) + Ra(1,2,3) + Ps(1,2,3) + An(1,2,3) 

 دومطبقۀۀگستردمدلمحیطزیستیتفرج

(12)  
Ete2= Ct(1,2,3,4,5) + Cs(1,2,3) + So(1,2,3,4,5,6,7) + Vi(1,2,3) + Vsp(1,2,3,4,5) + Cp(1,2,3,4,5) + 

Ba(1,2,3,4,5) + Fa(1,2,3,4,5) + Wf(1,2,3,4,5) + Ri(1,2,3,4,5) + La(1,2,3,4,5) + Sp(1,2,3,4,5) + Wl 

(1,2,3,4,5) + Pa(1,2,3,4,5) + Rma(1,2,3,4,5) + Rsf(1,2,3,4,5) + Lw(1,2,3,4,5) + Hw(1,2,3,4,5) + 

Au(1,2,3,4,5) + Hc (1,2,3,4,5) + Se(1,2,3,4,5) + Ra(1,2,3,4,5) + Ps(1,2,3,4,5) + An(1,2,3,4,5) 
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ABSTRACT 
Forest natural attractions provide great potential for attracting tourists. The ecotourism recreational 

planning is necessary to prevent forest degradation and alleviate the pressure of forest-dweller 

communities on forest areas. It has a significant role in enhancing the cultural, social, and economic 

aspects of society as well as the protection of natural resources to achieve sustainable development. To 

achieve correct planning, it is necessary to assess the ecological capability of forest areas, align with 

the socio-economic capability to develop an accurate model. This study aimed to design an ecotourism 

environmental model for Hyrcanian forests located in the north of Iran. To develop the model, a set of 

ecological and socio-economic criteria along with relevant sub-criteria were identified through the 

literature review, then a questionnaire was designed to priority the set of criteria and sub-criteria based 

on the expert’s opinions. The entropy technique has been used to priority criteria, and fuzzy logic 

approach along with expert experiences applied to classify the sub-criteria. The results showed that 7 

ecological criteria, 7 socio-economic criteria, 40 ecological sub-criteria, and 44 socio-economic sub-

criteria, were effective on ecotourism based on expert’s opinions. The most important ecological and 

socio-economic criteria were water resources, vegetation, tourist attractions, and human historical and 

cultural aspects of forests, respectively, which the geological criteria were the less important criteria 

amongst others. Thus, the ecotourism environmental model was developed by a combination of the 

ecological capability model and socio-economic capability model for Hyrcanian forests.  

 

Keywords: Ecotourism, Recreation, Socio-economic capability, Ecological capability, Hyrcanian 

forests, Entropy technique, Environmental model. 
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