
Town & Country Planning https://jtcp.ut.ac.ir/ 

Vol. 13, No. 2, Autumn & Winter 2021-2022   Print ISSN: 2008-7047 

Manuscript Type: Research Paper Online ISSN: 2423-6268 

 DOI: 10.22059/jtcp.2021.330884.670257 
 

Assessing the Ecotourism Development Capability in Rural 

Areas With an Emphasis on Local Risk-Taking in Decision-

Making: The Case Study of Mazandaran Province  

Mohammadreza Rezvani1, Fatemeh Nickravesh2, Alireza Darban Astaneh3 

1. Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran 
2. MSc. Student, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 

Tehran, Iran 

3. Assistant Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of 

Tehran, Tehran, Iran 

(Received: August 18, 2021; Accepted: October 20, 2021)  

Abstract 

Today, ecotourism is deemed a key industry and is granted a special position in the economic 

development of different countries. This industry has always faced risks in making decisions about 

selecting places with high ecotourism potential. Therefore, the purpose of this study was the 

assessment of ecotourism development capability in rural areas, with an emphasis on the 

environmental risk-taking in decision-making. In this study, 12 spatial criteria were used. Ordered 

weighted average (OWL), analytic network process (ANP), TOPSIS, and sensitivity analysis were 

used to assess the concept of decision-making risk, calculate the weight and importance of the 

criteria, rate the appropriate villages, and assess the modeling precision, respectively. The results 

showed that among the used criteria, the distance from the built lands and the distance from faults 

have the highest and lowest weight, respectively. With the increase and decrease in the risk-taking 

degree, the high potential class space increases and decreases, respectively, such that in the risk-

taking degree of 0 or less, less than one percent and in the risk-taking degree of 1, thirty-five percent 

of all lands of the area fall in the “very high potential” class. The examination of the appropriate 

villages in the 0.5 risk-taking degree for ecotourism development showed that among all Mazandaran 

province villages, only 55 villages are in the “very high potential” class. Among these, Aali Kola with 

the relative distance of 0.8505 is the most capable village for ecotourism development. Finally, the 

results of sensitivity analysis revealed the adequate stability of the model results in various scenarios, 

i.e., the high reliability of the model results.    
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 چکيده

خطـر در  ارـواره بـا موهـو     ایـ  صـنعت   . رود بـ  مـرار مـی   کشـوراا   یاقتصـاد  ةتوسع ةعرصدر  و مهم یدیکل یصنعت مسیاکوتور ،امروزه
اکوتوریسـم در منـا      ةتوسـع سـنش  قابلیـت   ادف از ای  مطالع   و بوده استارراه اای با پتانسیل باال   گیری جهت انتخاب مکان  تصریم

ارزیابی موهـو  خطـر در    جهتمعیار مکانی استواده مد.  دوازده. در ای  مطالع ، از بود گیری  تصریمدر  محیطی بر خطرپذیریکید أتروستایی با 
، (ANPای )  روش فراینـد تحلیـل مـبک    از  وزن و ااریـت معیاراـا   ةمحاسب(، جهت OWAمده ) گیری از روش میانگی  وزنی مرتب  تصریم

اسـتواده مـد. نتـایش نشـان داد      از روش آنالیز حساسیت سازی ارزیابی دقت مدل و جهت ،روش تاپسیساز  بندی روستااای مناسب  جهت رتب 
نـد. بـا افـزای  و    ا مده و فاصل  از گسل ب  ترتیب دارای بیشتری  و کرتری  وزن بی  معیاراای مورد استواده معیاراای فاصل  از اراضی ساخت 

 1کرتـر از   0خطرپـذیری    ةدرجب  صورتی ک  در  ؛یابد  و کاا  می ب  ترتیب مساحت کالس پتانسیل باال افزای  خطرپذیری ةدرجکاا  
درصد از مشروع مساحت کل منطق  در کالس پتانسیل خیلی باال قرار دارد. بررسی روسـتااای   35 ب  میزان 1خطرپذیری  درجة درصد و در 

روسـتا در منـا   بـا پتانسـیل      55مازندران تنهـا  اکوتوریسم نشان داد از مشروع روستااای استان  ةتوسعجهت  5/0مناسب در خطرپذیری  
. در اسـت اکوتوریسـم   ةتوسـع وسـتا جهـت   توانرنـدتری  ر  8505/0نسـبی   ةفاصـل  باکال   اند ک  از ای  میان روستای عالی  خیلی باال قرار گرفت 

 .داد نشانرا مدل  شینتا یباال نانیا ر تیقابل یمختلف و ب  عبارت یواایمدل در سنار شیثبات قابل قبول نتاآنالیز حساسیت  شینتانهایت، 
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 مقدمه

جوام ع ایا ا   در اقتص اد   یاساس   ینقش ،جهان عیصنا ترینپررونقاز  یکی منزلة به ،یامروزه گردشگر

 طیبس ته ب ه ش را    ،یگردش گر  (.Lenao & Basupi 2016: 52; Ranasinghe et al. 2020: 2) کن     م ی 

ه ا در صص و      اکوتوریسم پاسخی مناسب به نگرانی رس   به نظر می اما انواع مختلف دارد. ،یطیمح

ک ه در   ای ؛ مقول ه ده    م ی ه ای م ردم محل ی      ها و سنت  رنگ ش ن ارزش کم و تخریب منابع طبیعی

پای اری بیشتری  ،رغم نوپا بودن به ،این نوع گردشگری. ش ه بودگردشگری انبوه کمتر به آن پرداصته 

 اس ت زی را فا م مح یط زیس ت اص ر مح وری در اکوتوریس م         .نسبت به گردش گری انب وه دارد  

(Wondirad et al. 2020: 2 .) در هم ین   .ش ود   آلی را ب رای جوام ع متص ور م ی      ای ه ةآین اکوتوریسم

و در ف ا    افت ه ی توس عه  یعط ف در کش ورها   ةنقط   کیبه  سمی، اکوتور1980 ةدهاواسط  از زمینه،

ب ا رش   ب ار در نظ ر گرفت ه       صنعتی فاضرو در فا   (Fung & Wong 2007: 88) ش  ریتوسعه تب 

در ابع اد  آن  یجه ان  تاهمی   ب ا  س م یاکوتور یالملل   نیس ا  ب    2002اس ا،، س ا     نیر ا. بشود  یم

س ازمان مل ر    یاز س و  یمیتصم نیتخاذ چن. اش  نییتع یصاداقت ،ی، فرهنگی، اجتماعیطیمح ستیز

 (.Shohani et al. 2018: 78) آن است ةتوسع یبرا یزیر  و برنامه یگردشگر تیاهم انگریمتح  ب

مش ارکت  زمینة  ،یمنافع اقتصادعالوه بر ، یشغل یها  فرصت جادیا اب ،توان   یم سمیاکوتور ةتوسع

 نیهمچن سمیاکوتور(. Zabihi et al. 2020: 36)کن   فراهم  فعا  مردم محلی را در امور مربوط به صود

زی را   .است یعیطب ریو ذصاهای بکر   ان از  چشمفام  یبرا یجوامع و راه  اریپا ةتوسع یاز مبان یکی

فیاتی مورد نیاز نس ر کن ونی و    من داری از منابع ارزش  مشارکت جوامع محلی موجب فااظت و نگه

 ةش   ن کنت ر  و  عیرش   س ر   اما بای  توجه داشت. (Crouch & McCabe 2003: 77) آین ه صواه  ش 

 ،های گی اهی و ج انوری    به صطر ان اصتن گونهو  یعیطبان ازهای  چشم بیتخرعالوه بر  ،سمیاکوتور

پای ار باش  . ب ر ای ن اس ا،     توسعة ه ف و دور ش ن از مسیر جامعة توان  ته ی ی برای اقتصاد   می

های   ریزی صحیح و اصولی با توجه به فساسیت  برنامهبای   سمیاکوتور یمنا ریتأثجهت جلوگیری از 

 .(Bo et al. 2012: 123) محیطی هر جامعه انجام گیرد زیست

است ک ه  ین ی افرگیری  تصمیمگیری است.   ریزی ع م توجه به تصمیم  یکی از مشکالت برنامه

ه ای موج ود     ف ر  بینی و ارزی  ابی نت  ایر راه    های موجود به پیش  گیرن ه از بین داده  در آن تصمیم
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 .(Saaty 2008: 84) کن      ف ر قطع ی ب رای رس ی ن ب ه ه  ف انتخ اب م  ی  و یک راه پردازد می

. ب  یهی  اس ت اکوتوریسم  ةتوسعهای مناسب برای   گیری در این مطالعه انتخاب پهنه  تصمیم ةفوز

همراه باش . ع م توج ه   صطررین قطعیت و کمترین تصمیمی است که با بیشت   است بهترین تصمیم

ه ای    گی ری   ها و تص میم   موجب اتالف سرمایه یکی اینکه دارد.گیری از دو جنبه اهمیت   به تصمیم

گ ذاری در    اکوتوریسم برای پای اری به سرمایه و دیگر اینکه شود  گذاری می  اشتباه در مسیر سرمایه

بخ ش مهم ی از   ت م رتبط ب ا اکوتوریس م نی از دارد. بن ابراین      ها و ص  ما   ایجاد زیرساصت ةزمین

وتحلیر  شامر تجزیه ،اکوتوریسم مرتبط است ةتوسعکه با ارزیابی منطق مناسب برای  ،گیری  تصمیم

 هم ة پ   از در نظ ر گ رفتن     کهش ه از نظر معیار ارزیابی است  های توصیف  از گزینهای   مجموعه

توان    گذار می  و سرمایه کنن  میبن ی   از لحاظ جذاب بودن رتبه را ها  گزینه گیرن گان تصمیم معیارها

 گذاری دارد.  را از نظر سرمایه صطرکه کمترین  انتخاب کن  ای را  گزینه

از یک طرف اکوتوریس م ب رای پای  اری ب ه      .گیری مزایای بسیار دارد  در تصمیم صطربررسی 

گ ذاران و    و ص مات مرتبط با اکوتوریسم توسط سرمایه اه  زیرساصتایجاد  ةزمینگذاری در   سرمایه

پ ذیر،    صط ر گ ذاران    گیرن  گان و س رمایه    گیرن گان نیاز دارد و از طرف دیگر برصی تصمیم  تصمیم

 ،ه ا   بن  ی گزین ه    گیری و رتب ه   تصمیمین  افرو برصی صنثی هستن . پ  از  ،گریز  صطربرصی دیگر 

گ ذاری دارد.    را از نظ ر س رمایه   صط ر ک ه کمت رین    انتخاب کن    ای را  هتوان  گزین  گذار می  سرمایه

گذاری نامناسب و   سرمایه و ها و منابع  با فرسایش زیرساصت ،چنانچه به این موضوع پرداصته نشود

ن ش ت به دلیر دا ،مازن راناستان  ،نزدیک مواجه صواهیم بود. در این میان ةآین افو  اکوتوریسم در 

ه ای مناس بی     از ظرفی ت  ،تاریخی و فرهنگ ی  و ی فراوان اقلیمی و مراکز جذاب طبیعیها  پتانسیر

مل ی ای ن    ةتوس ع با توجه به س ن   . برای توسعه و پیشرفت در صنعت گردشگری برصوردار است

گردش گری ب ه    ةزمینکمبود امکانات در »به  های آن  یکی از بن در که    وزیرانت ئهیاستان مصوب 

یک ی از تنگناه ا و    به منزل ة  «و ص مات به اشتی و رفاهی ،ای تربیت ب نی، فرهنگیه  همراه زمینه

ض رورت       اس ت   هش  اش اره  گردش گری   ةف وز های توسعه در اس تان مازن  ران در     مح ودیت

شود ت ا از ای ن     گیری افسا، می  در تصمیم صطرشناسایی نوافی مستع  اکوتوریسم جهت کاهش 

کمت ر هم راه اس ت       صط ر گذاری در نوافی مستع  که با   ن جهت سرمایهگذارا  سرمایه ةانگیزطریق 
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در ثر ؤم  معیاره ای    بای  ها در این استان ابت  ا    گذاری  جهت کاهش ه ررفت سرمایه   افزایش یاب .

 .ن   ثرؤمگی ری    پ ذیری در تص میم    صطر ارتباط با . معیارهای مختلای درشودپذیری شناسایی   صطر

ارزیابی چن معیاره اس ت ک ه ابت  ا معیاره ا گ ردآوری و س           ةمسئلقیق یک تح ةمسئلبنابراین 

پ ذیری    صط ر  ةدرجتا بتوان به  شون  میتناسب با هم ترکیب  ةنقش ةتهیشون  و جهت   دهی می  وزن

. در این میان، بهترین ابزار برای آنالیز معیارهایی ک ه ماهی ت مک انی    فتیاگذاری دست   در سرمایه

گ رفتن   ( اس ت. ب  یهی اس ت جه ت در نظ ر     GISه از سیستم اطالعات جغرافی ایی ) دارن  استااد

گویی نیست. برای این منظ ور از م        به تنهایی قادر به پاسخ GISها   زمان معیارها و ترکیب آن هم

مح ور    شود. روش پیشنهادی این تحقیق استااده از م    مک ان    گیری چن معیاره استااده می  تصمیم

GIS-MCDA  در شرایط و  صطراکوتوریسم و تصویرسازی  ةتوسعاست که قادر به ارزیابی قابلیت

 .است (ترین فالت ترین فالت تا ب بینانه سناریوهای مختلف )صوشبینانه

گی ری   ه ای تص میم   استااده از سیستم اطالعات جغرافی ایی و روش  مطالعه نیا از یه ف اصل

 ب ر صطرپ ذیری  کی    أتسم در مناطق روستایی ب ا  اکوتوری ةتوسعسنجش قابلیت چن معیاره جهت 

 .بود گیری  در تصمیم محیطی

 تحقيق ةپيشين

ه ای   و روشغرافی ایی  جاز تلای ق سیس تم اطالع ات    مطالع ات مختل ف   در گذشته  های  سا  یط

ش  ه  اکوتوریسم اس تااده   ةتوسعبرای  روستایی سنجی مناطق  گیری چن معیاره جهت امکان تصمیم

 شود.  اشاره میاز کشور ها در داصر و صارج   از این پژوهش یبه موارد. در ادامه است

مناطق مس تع  اکوتوریس م روس تایی     ةبهینیابی  مکانای به   ( در مطالعه1399نیا و همکارانش )  فاضر

سیس تان   ةمنطق  در  مراتب ی در مح یط سیس تم اطالع ات جغرافی ایی      تحلیر سلس له ین  افربا استااده از 

فاکتور شامر شیب، جهات شیب، پوش ش گی اهی، ک اربری اراض ی،      هاتاین پژوهش از  درپرداصتن . 

ه ر ف اکتور   ثر ؤم  ه ای   برای تعیین وزن استااده ش ه است و و دما ،ش ه  صاک، فاصله از مناطق فااظت

درص  ،   16/5اهمی ت ب ا    اولویت ک م  دادهتایر نشان . ناست به کار رفتهمراتبی  تحلیر سلسلهین  افر م  

و  ،درص    25/33درص ، اولویت بسیار ق وی ب ا    67/32درص ، اولویت قوی با  14/9لویت متوسط با او

 .ان  درص  مسافت منطقه را به صود اصتصا  داده 76/19العاده قوی با  اولویت فوق
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اکوتوریس م و گردش گری    ةتوسعبن ی نوافی مستع    پهنهای به   ( در مطالعه1397اسراری و مسعودی )

شناس ی، من اطق    شناس ی، ص اک   پوش ش گی اهی، س نگ    ش یب، از فاکتورهای ها  آن. پرداصتن  ار،استان ف

گیری چن  معیاره    های تصمیم  و روش سیستم اطالعات جغرافیاییو ترکیب  ،ش ه، وضعیت اقلیمی فااظت

 ،رک ز متماکوتوریس م   1درص  متناسب با ک ال،   25. نتایر نشان داد کردن نهایی استااده  ةنقش ةتهیجهت 

 .استدرص  نامناسب برای این کاربری  8و  ،اکوتوریسم گسترده 2رص  متناسب با کال، د 67

اکوتوریس م روس تای زی ارت     ةتوس ع ی ابی   در پژوهش ی ب ه مک ان    (1395)ی دمزی ی و ص ادا

ه ای    ب ه هم ین منظ ور ری ه    از سیس تم اطالع ات جغرافی ایی پرداصتن  .      استاادهشهرستان گرگان با 

های سطوح ارتااعی، شیب، جهت شیب، پوش ش گی اهی،     شامر نقشه تهیه ش ن ؛ مورد نیازاطالعاتی 

فاصله از شهر، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، تراکم پوشش گی اهی، رطوب ت نس بی، عم ق ص اک،      

. طبق ات اقل یم(   ،های اقلیم ی )دم ا، ب ارش    شاصص ،بافت صاک، فاصله از گسر، فاصله از مناب آب

مراتب ی اس تااده    تحلی ر سلس له  ین  افردهی به معیارها و ترکیب معیارها از روش   وزنهمچنین جهت 

 39/45 معاد  2کال،  ةپهننهایی اکوتوریسم گسترده نشان داد بیشترین  ةنقشنتایر فاصر از کردن . 

 .شود  درص  را شامر می 94/56معاد   2و بیشترین پهنه برای اکوتوریسم متمرکز کال، 

 ةمنطق در های مناسب اکوتوریسم یابی پهنه مکان( در پژوهشی به 1393نش )اکارطاووسی و هم

، شیب، جهت ش یب، پوش ش   ارتااعهای اطالعاتی  ریه در این مطالعه ازها  آنپرداصتن .  اورامانات

های مع نی، نزدیکی به مراکز مسکونی، امنیت، تسهیالت و ص مات، دسترسی به راه  گیاهی، چشمه

. ب ه ک ار بردن     دهی به معیاره ا   جهت وزنرا مراتبی  ین  تحلیر سلسلهاو فر کردن اده استاارتباطی 

مربع معاد   کیلومتر 10/30صوب با مسافت  ةپهننهایی اکوتوریسم نشان داد  ةنقشتایر فاصر از ن

درص     43/34کیل ومتر مرب ع مع اد      18/28 مسافت متوسط با ةپهندرص  مسافت منطقه،  8/25

 مس افت  درص    30/30کیل ومتر مرب ع مع اد      12/60ضعیف با مسافت  ةپهنو  ،منطقه مسافت

 است. هرا به صود اصتصا  دادمنطقه 

مراتب ی ف ازی و سیس تم     ترکیب تحلی ر سلس له   باای   در مطالعه (2020) شو همکاران 1یحیذب

 ه ا  آن ن  . اکوتوریسم در بابر پرداصت ةتوسعهای مناسب برای   انتخاب مکان بهاطالعات جغرافیایی 

                                                                                                                                                    
1. Zabihi 
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و  ،یطیمح ستی، زیعی، طبیکیزیعوامر ف ةمجموعمکان مورد مطالعه از  ینسب تیاهم یابیارز یبرا

دهی و ترکی ب   جهت وزنرا مراتبی فازی  و روش تحلیر سلسلهاستااده کردن   یاجتماع   یاقتصاد

م ورد مطالع ه    ةنطق  ممرب ع( از   کیلومتر 251درص  ) 6/16نتیجه گرفتن  که  به کار بردن  ومعیارها 

 8/7 و مناس ب  نس بتا   مرب ع(  کیلومتر 1142درص  ) 6/75 و مناسب اریبساکوتوریسم  ةتوسع یبرا

من اطق   نیتر  مناسب بربا یو جنوب یانیمناطق م ،همچنین ت.نامناسب اسکیلومترمربع(  117)درص  

 بابر است. یمالش یها  نامناسب در قسمت ةمنطق ةصوشکه  یدرفال ؛هستن اکوتوریسم  ةتوسع یبرا

ای به ارزیابی توان اکوتوریسم با استااده از ترکیب س نجش از دور    در مطالعه (2019) 1یساهان

در ای ن مطالع ه از مجم وع    او پرداص ت.   پ رادش هن     ماچا یهو سیستم اطالعات جغرافیایی در 

ب ه   یسترس  د تی  ، قابلیاهی  ، پوش ش گ یتوپ وگراف  ی، ناهمواربیاز جمله ش   مکانی ةری دوازده

، ییم ا یکوه  ریبرف، مجاورت با روستاها، مس   ةقل  ی، ارتااع، دینیرزمیز یها ، آبیسطح یها آب

همچن ین روش   .ک رد اس تااده     اچ ه یدربا مجاورت  ،ستگاهیوهوا، مناسب بودن ز مناسب بودن آب

من اطق جن وب    . نتایر نشان دادبه کار بردجهت تعیین وزن معیارها  را مراتبی تحلیر سلسلهین  افر

در . ب ار برص وردار هس تن     اریبار تا بس   سمیاکوتور تیز قابلا ایمالیبزرگ ه ةمنطق یو مرکز یغرب

 ش . ییبالقوه شناسا اریدر منطقه بساکوتوریسم  ةتوسع تیسا 77مجموع 

اکوتوریسم در مناطق روستایی  ةتوسعای به ارزیابی توان   در مطالعه (2017نش )و همکارا 2نوین

و  ،مجموع معیارهای مکانی توپ وگرافی، ک اربری پوش ش، فاص له از ج اده      ها آن پی پرداصتن .اتیو

تناس ب جه ت    ةنقش   GIS-AHP. همچنین با استااده از ترکیب را به کار گرفتن فاصله از رودصانه 

 ةتوسعطبقات دارای پتانسیر بار و صیلی بار جهت  نشان داداکوتوریسم تهیه کردن . نتیجه  ةتوسع

 های فصلی هستن .  اکوتوریسم در مناطقی وجود دارن  که دارای درصتان ق یمی و دریاچه

برای ارزیابی  GIS-Fuzzy DEMATELدر پژوهشی از ترکیب  (2016نش )و همکارا 3یچگوویگ

در ای ن   ها آن صربستان استااده کردن . 4کلجوچ یدوناوسک ةمنطقاکوتوریسم در  ةتوسعهای   سایت

                                                                                                                                                    
1. Sahani 

2. Nino 

3. Gigović 

4. Dunavski ključ 
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     اجتم اعی  ،محیط ی  توپ وگرافی، طبیع ی، زیس ت    ةدس ت معیار مکانی در چه ار   زدهشانمطالعه از 

در رابط ه ب ا    ارهای/ معها  دسته ةهموزن  یتخصص ةمحاسب یبرا FDEMATELاز روش  واقتصادی 

اکوتوریس م   ةتوسع یینها تناسب ةنقش ب ین ترتیب .کردن استااده اکوتوریسم  ةتوسعها بر  آن ریتأث

اکوتوریسم از مجم وع   ةتوسعداد برای نشان  رینتا و دست آم ه ب یوزن یصط بیرکبا استااده از ت

 درص    3/27 و ،مناس ب  نسبتا  درص  2/48مناسب،  اریبسدرص   1/6مورد مطالعه  ةمنطقمسافت 

اس ت.  اکوتوریس م   ةتوس ع برای گونه ارزش  درص  منطقه فاق  هر 5/18 که یدرفال ؛مناسب است

 است. ریپذ  امکان ییروستااکوتوریسم  ةوسعت ییدر مناطق روستاهمچنین 

ک ه   اس ت صورد به این ص ورت    به چشم می مورد اشاره به طور کلی رویکردی که در مقارت

انج ام  مقایسات زوج ی   با استااده از یک م  ْ در ادامهو  شون   میابت ا معیارهای مختلف مشخص 

ش ود و س    ب ا جم ع جب ری          داده م ی وزنی اصتص ا له ئهای مس ریهبه  پ  از آنو  گیرد می

نه ایی ب ه    ةنقش  ای ن   آی   و  به دس ت م ی  اکوتوریسم  ةتوسعمکانی جهت  ةنقشها   های نقشه  وزن

در ش  ه   اس تااده  یه ا   از م     کی   چیدر ه  ش ود.    بن ی می  طبقات مختلف از لحاظ تناسب کالسه

 نی  لحاظ نش ه است. ب ر ا سم اکوتوری ةتوسعجهت  یریگ  میدر تصم صطرمطالعات گذشته ماهوم 

در  ،اکوتوریس م  ةتوس ع های مناسب جهت   تعیین پهنه ةنیزممهم در  صأل نیپر کردن ا یبرا ،اسا،

جهت در نظ ر گ رفتن ماه وم    ( OWAش ه ) میانگین وزنی مرتب بار از م   نیاول یمطالعه برا نیا

مختل ف جه ت    یوهایدر س نار  اکوتوریس م  ةتوس ع  ةنقش   ةی  تهو  یرگی    میدر تصم (صطرصطر )

 استااده ش . زانری  و برنامه رانیم  یرگی  میتصم

 مباني نظري
 اکوتوریسم

اکوتوریس م عب ارت    ،ش   ه ئ  ارا 1990که در سا   ،المللی اکوتوریسم اسا، تعریف انجمن بین بر

سار مسئورنه به مناطق طبیعی به منظور فام محیط زیس ت و بهب ود اوض اع اقتص ادی     » است از

ده  و فااظت از ای ن ن وافی    این نوع از گردشگری تنها در نوافی طبیعی رخ می«. یجوامع محل

همسازی دوباره ب ا طبیع ت واقع ی زده     ةای  اآن ابت ا ب ةجرقج ی  در گردشگری است که  نقشی

گردشگری طبیعی به عنوان سار مسئورنه به نوافی طبیعی مط رح ش   ک ه     ةجامع ةوسیلش  و به 
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(. Ocampo et al. 2018: 876)محلی را ب ه هم راه دارد    ةو تقویت رفاه جامعفااظت محیط طبیعی 

گردش گری   ةتوس ع های بیولوژیکی در طو   فمایت از منابع طبیعی و تااوت ربگردشگری طبیعی 

 ةپ ی   ام روزه   .. همچن ین نیازمن   فمای ت مناس ب از من ابع م ورد اس تااده اس ت        کن  میکی  أت

جهان را ب ر آن داش ته اس ت ک ه      یاز کشورها یاریفراوان آن، بس ییبه لحاظ درآم زا ،یگردشگر

 (.Cobbinah 2015: 181) بخش اصتصا  دهن  نیرا به ا یادیز یگذار هیسرما

 خطرپذیري

گی ری صیل ی ب بینان ه ت ا       پیوسته از تصمیم ةزنجیرگیری شامر یک   درجات صطرپذیری در تصمیم

گیری، درص      بینی در تصمیم صوش ةدرجه، با افزایش . در این زنجیره پیوستاستصیلی صوشبینانه 

. ی ک  (955: 1396ش ورابه و همک اران    ةزاد )ن ادی  یاب     گیری افزایش م ی   صطرپذیری در تصمیم

ب ین   ،کن  . بن ابراین    گی ری لح اظ م ی     صطرگریز شرایط بسیار سخت را در تص میم  ةگیرن   تصمیم

آ  داش ته    ای  ه  یکن  که از نظر معیارهای مختلف ش رایط   ای را انتخاب می  های مختلف گزینه  گزینه

گی ر    . ام ا ی ک تص میم   اس ت ها مناس ب در ای ن فال ت مح  ود       به همین دلیر تع اد گزینه .باش 

. کن    م ی انتخ اب   آن را انتخابی در یکی از معیارها دارای شرایط مناسب باش  ةگزینصطرپذیر اگر 

موضوع دارد. فالت صطر صنثی یک فالت  در ارتباط بانانه گیر دی گاه صوشبی  در این فالت تصمیم

 (.Firozjaei et al. 2019: 1144) استبینابین بین صطرپذیری و صطرگریزی 

 گيري در اکوتوریسم  جایگاه و قلمرو خطرپذیري تصميم

ع و ارتباط مستقیم با محیط طبیع ی و من اب  است جوامع روستایی  ةتوسعاکوتوریسم فعالیتی رزم برای 

اقتص اد   ةتوس ع ها قابر تج ی   نیس تن . س ودآوری و اهمی ت ای ن فعالی ت در         که برصی از آن دارد

ای ن   ةتوس ع کنن ه در صصو    نگران جنبةمثبت و استااده از محیط طبیعی و منابع آن  جنبةروستایی 

گش ت  اقتص اد روس تا و اطمین ان از باز   مین أت  . بنابراین رویکردی رزم است که ض من  استفعالیت 

 ةمرفل  سرمایه متضمن فااظت از منابع محیط طبیعی باش . این امر میسر نخواه  ش  تا زمانی که در 

ه ای    هایی که س رمایه   و ریسک هاصطر  گونه برنامه و صرف سرمایه گیری و قبر از اجرای هر  تصمیم

کام ر و ش ناصت منطق ة     یبا آگاه  یبا زیر برنامهکنن  شناسایی شود.   ی  میمالی و منابع طبیعی را ته 

برص ی   .های متااوتی دارن     گذاران نگرش  . سرمایهکن  تیتوسعة فعال یبرا یزیر ه ف اق ام به برنامه
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گ ذاری در آن    اق  ام ب ه س رمایه    ،صوب داشته باش    یمعیار ای چنانچه منطقه .پذیرن   ها ریسک  از آن

 ن .ا گذاری  طقی با ف اکثر پتانسیر برای سرمایهیعنی به دنبا  منا ؛گریزن  برصی ریسک کنن . منطقه می

گیری در اکوتوریسم ب ا    در این مطالعه سعی ش  جایگاه و کاربرد ماهوم صطرپذیری در تصمیم

 ب  ین منظ ور   .ش ود گیری چن معیاره و غی ره معرف ی     های علمی آماری و تصمیم  استااده از روش

در  . م ثال  در هر معی ار صطرات ی وج ود دارد    . در انتخاب یک مکان شناسایی ش نثر ؤممعیارهای 

اکوتوریسم باش   ةتوسعتوان  صطری برای   بودن آن می های ارتباطی بار  معیار شیب و فاصله از راه

ش ون . در برص ی م وارد      ها در ای ن منطق ه شناس ایی م ی      گذاری و اجرای برنامه  که قبر از سرمایه

. در نظ ر گ رفتن   کن    م ی مین أتگذار را   قه رضایت سرمایهمطلوب بودن تنها یک معیار در یک منط

ه  ای مختل  ف   ه  ا و گ  رایش  گی  ری در اکوتوریس  م در ای  ن مطالع  ه نگ  رش  ریس  ک در تص  میم

شود. پ   از    ها شرح داده می  . در ادامه چگونگی این تضمین نگرش کن  مین میأتگذاران را   سرمایه

نه ایی تناس ب اکوتوریس م ب ا       های   نقشه ،ای تحلیر شبکهن  یافر   با روش ،معیارها همةدهی به  وزن

( تهی ه  ش  ه  میانگین وزنی مرتبسناریوی مختلف )با روش  یازدهنمایش درجات مختلف صطر در 

ها انجام گرفت. ای ن    بن ی گزینه  رتبه ،از جمله تاپسی  ،گیری چن معیاره  های تصمیم  و با روش ش 

ه فمن     ةتوس  عگ  ذاران و م   یران جه  ت   س  رمایه و ری  زان  برنام  هتوان    در اصتی  ار   مطالع  ه م  ی

گی ری در اکوتوریس م موج ب ک اهش         کارگیری این رویکرد در تصمیم گیرد. به  اکوتوریسسم قرار 

اف زایش  و ری زان و م  یران اکوتوریس م،      گذار، افزایش آگاهی برنام ه   اتالف منابع، اطمینان سرمایه

های اکوتوریستی صواه  ش . اج رای ای ن رویک رد      استقبا  آنان از برنامهبینی مردم محلی و   صوش

در این مسیر از نظرات مردم محلی برای شناس ایی منطق ه و صط رات افتم الی      ؛مزایای بسیار دارد

ه ای    ری زان ب ا آگ اهی ب ه اج رای برنام ه        ک ه برنام ه   کنن  اطمینان پی ا میها   شود و آن  استااده می

 ةتوس ع ای ب رای    از این طریق مش ارکت فاص ر صواه   ش   ک ه پای ه       پردازن  و یماکوتوریستی 

گ ذاری صواهن       های مختلف امک ان س رمایه    ها و دی گاه  گذاران با فالت  . سرمایهاستاکوتوریسم 

گی ری و ب ه     تص میم  ةمرفل  توان آگاهی از صط رات در    گیری را می  داشت. صطرپذیری در تصمیم

 کرد.های مقابله با صطر تعریف   و آموصتن روشنوعی تجسم آین ه 
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 مورد مطالعه ةمحدود

. اس تان مازن  ران در ش ما  کش ور و ب ا      استمورد مطالعه در این پژوهش استان مازن ران  ةمنطق

 35ب ین  . دارد درص  از مسافت کشور را در ب ر  46/1کیلومتر مربع ف ود  423756وسعتی معاد  

ط و  ش رقی از    ةدقیق   34درجه و  50و  عرض شمالی ةدقیق 35و درجه  36دقیقه تا  47درجه و 

النهار گرینویچ قرار گرفته است. ای ن اس تان از ش ما  ب ه دری ای مازن  ران، از جن وب ب ه          نصف

و از ش رق ب ه اس تان     ،های تهران و سمنان، از غرب و جنوب باصتری ب ه گ یالن و ق زوین     استان

 3283582 ب ه جمعیت آن  1395مار سرشماری در سا  . بر اسا، آصرین آشود میگلستان مح ود 

توریس تی و   ةجاذب  ی از یه ا   و نمونهموقعیت جغرافیایی و کاربری پوشش  1شکر رس . در   نار می

 نشان داده ش ه است.ن اگردشگری استان مازن ر

 
 لعهمورد مطا ةمنطقهای توریستی و گردشگری  از جاذبه یهای موقعیت جغرافیایی و نمونه .1شکل 

 هاي مورد استفاده داده

یابی من اطق مس تع      سیرنمکانی رستری و وکتوری جهت پتا ةداد دوازده ةمجموعدر این مطالعه از 

فرارت، تراکم  ةدرجن یهای رستری شامر ارتااع، شیب، میانگ  ه ش . دادهداکوتوریسم استاا ةتوسع

ش  ه، گس ر،    زش، اراض ی س اصته  لغ های وکتوری شامر نقاط زمین  داده وو بارش  ،پوشش گیاهی
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ش  ه از   ه ای اس تااده    . مشخص ات داده اس ت ش ه  و مناطق فااظت ،آبراهه، اقلیم ةشبکراه،  ةشبک

 است. آم ه 1ها در ج و    منبع و فرمت دادهجمله 

 های مکانی مورد استفاده  مشخصات داده. 1جدول 

 روش تحقيق

مطالع ه   این .استتحلیلی و از لحاظ ه ف کاربردی    این پژوهش از لحاظ روش بررسی توصیای

ب  ر صطرپ  ذیری در کی    أتاکوتوریس  م در من  اطق روس  تایی ب  ا  ةتوس  عجه  ت س  نجش قابلی  ت 

 .(2شکر ر انجام ش  )هات گام اصلی به ترتیب زیدر گیری   تصمیم

جه ت تعی ین من اطق    ثر ؤم  معیارهای مهم و  ،تحقیق پیشینةبا استااده از نظر کارشناسان و  گام اول:

س ات  یاس ا، م    مقا   آوری معیاره ا ب ر    اکوتوریسم شناسایی ش ن . بع  از جمع ةتوسعمناسب برای 

 دهی معیارها در اصتیار کارشناسان و متخصصان مربوطه قرار گرفت. وزنای جهت   زوجی پرسشنامه

ه ای    برای معیاره ای مک انی ری ه    GISابزارهای آنالیز مکانی  ةمجموعکارگیری  هبا ب گام دوم:

 .تهیه ش  GISهای   صورت نقشهه اطالعاتی ب

وزن ه ر ی ک از    ANPده ی    کارگیری روش وزن هبا استااده از نظر کارشناسان و با ب گام سوم:

 معیارها محاسبه ش .

 فرمت منبع داده ردیف

 رستری https://modis.gsfc.nasa.gov فرارت ةدرجمیانگین  1

 وکتوری http://www.ncc.org.ir ش ه اراضی ساصته 2

 وکتوری http://www.ncc.org.ir اقلیم 3

 رستری Extracted from SRTM DEM ارتااع 4

 وکتوری https://gsi.ir گسر 5

 وکتوری https://gsi.ir لغزش نقاط زمین 6

 رستری https://modis.gsfc.nasa.gov تراکم پوشش گیاهی 7

 رستری https://wapor.apps.fao.org میانگین بارش 8

 وکتوری https://frw.ir ش ه مناطق فااظت 9

 وکتوری https://frw.ir آبراهه ةشبک 10

 وکتوری http://www.ncc.org.ir راه ةشبک 11

 رستری Extracted from SRTM DEM شیب 12

https://gsi.ir/
https://gsi.ir/
https://gsi.ir/
https://gsi.ir/
https://frw.ir/
https://frw.ir/
https://frw.ir/
https://frw.ir/
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 رت روش مورد استفادهفلوچا .2 شکل

 استااده ش . Fuzzyمعیارها از توابع  ةنقشدر  قطعیتجهت در نظر گرفتن ع م  گام چهارم:

اکوتوریس م در درج ات صط ر     ةتوسعتناسب جهت  ةنقش ،های معیار  با تلایق نقشه گام پنجم:

 مختلف تهیه ش .



 599 ... گيري  در تصميم محيطي بر خطرپذیريکيد أتاکوتوریسم در مناطق روستایي با  ةتوسعسنجش قابليت 

 ةتوس ع سا، من اطق ب ا پتانس یر ب ار جه ت      ا ش ه بر انتخاب روستاهایبن ی   رتبه گام ششم:

 .انجام ش  اکوتوریسم با استااده از روش تاپسی 

یک از معیاره ا ب ر نت ایر     هرثیرگذاری أت OATبا استااده از روش تحلیر فساسیت  گام هفتم:

 .مبنای تغییر وزن هر معیار بررسی ش  اکوتوریسم بر ةتوسعش ه جهت  های انتخاب  سایت

 ثرؤمسازي معيارهاي  انتخاب و فازي

ه ای   اکوتوریس م ب ا توج ه ب ه ویژگ ی      ةتوسعیابی مناطق مستع   جهت پتانسیرثر ؤمانتخاب معیارهای 

از معیاره ا ممک ن    ی ک ه ر  ثیر أتمیزان  ،توان  متااوت باش . همچنین مکانی و قوانین ملی هر منطقه می

ه ای   نقشه ةتهیمعیار مکانی جهت  دوازدهتحقیق و نظر متخصصان  ةپیشینی است متااوت باش . با بررس

معیاره ا ش امر می انگین دم ای س طح زم ین، اراض ی         ةمجموع  پتانسیر اکوتوریسم در نظر گرفته ش . 

، اقل یم، ب ارش،   پوش ش گی اهی  لغ زش،   ش ه، ارتااع، شیب، فاصله از گسر، فاصله از نقاط زم ین  ساصته

 ةدرج  می انگین   .هس تن  راه  ةش بک و فاص له از   ،آبراه ه  ةش بک ش ه، فاص له از   ظتفاصله از مناطق فاا

(. اس تان  Mobaraki et al. 2014: 1896اقام ت اف راد دارد )   زم ان  مهمی بر نش اط و م  ت  ثیر أتفرارت 

 ،به هم ین دلی ر   است. وهوای مرطوب و مناسب دارای آب ،جز فصر تابستانه ب ،مازن ران در طو  سا 

 ةس نجن  ا اس تااده از  یاب  . ب    مناسب بودن افزایش م ی  ةدرجباش   تر فرارت پایین ةدرجزان هر ق ر می

. فاص له از من اطق    ش  مورد مطالعه استخراج  ةمنطقسطح  یدما 1000 کیبا ق رت تاک  یماد ةماهوار

 ش  ه  اصتهس  . هر ق  ر فاص له از من اطق    استاکوتوریسم  ةتوسعترین معیارهای  ش ه یکی از مهم ساصته

زیرا فاصله از آلودگی ه وا و ص وتی ب رای گردش گران      .یاب  مناسب بودن افزایش می ةدرجبیشتر باش  

(. ارتااع و شیب عوام ر اقتص ادی   Jeong et al. 2014: 555دار است )راکوتوریسم از اهمیت بسیار برصو

مختل ف  ه ا و ارتااع ات    ه ای اکوتوریس م در ش یب    اف اث مکان ةهزینکه  طوری؛ شون  محسوب می

جایی وس ایر اف زایش    هوساز و جاب ساصت ةهزین. هر ق ر میزان شیب و ارتااع بیشتر باش  استمتااوت 

(. به همین دلیر در این مطالعه هر ق ر می زان ش یب و ارتا اع    Samanta & Baitalik 2015: 985یاب  ) می

لغ زش پارامتره ای از ن وع     یاب . فاصله از گسر و نقاط زم ین  مناسب بودن افزایش می ةدرجکمتر باش  

زی را در   .یاب    مناس ب ب ودن اف زایش م ی     ةدرج  . هر ق ر فاصله از این مناطق بیشتر باش  هستن صطر 

(. معی ار  Aliani et al. 2017: 2003) آی    م ی صورت بروز لغزش یا رانش زمین صسارت زیادی ب ه ب ار   
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ه ر ق  ر ت راکم پوش ش      اس ت. ع ه  م ورد مطال  ةمنطقمیزان تراکم پوشش در  ةدهن  نشان پوشش گیاهی

 Mahdaviیاب   )  مناسب بودن افزایش م ی  ةدرجگیاهی بیشتر باش  با رعایت اصو  فام محیط زیست 

& Niknejad 2014: 430 .)یم اد  ةم اهوار  ةسنجن مورد مطالعه با استااده از  ةمنطق یاهیپوشش گ ةنقش  

ی ابی من اطق    ب ر پتانس یر  ثر ؤم  معیاره ای  . اقلیم یکی دیگر از  شمتر استخراج  1000 کیبا ق رت تاک

صیل ی مرط وب، مرط وب،     ه ای  م ورد مطالع ه دارای اقل یم    ةمنطق  . اس ت اکوتوریس م   ةتوسعمستع  

در این مطالعه بیشترین امتیاز به اقل یم صیل ی مرط وب و     است وصشک  و نیمه ،ای مرطوب، م یترانه نیمه

(. ب ارش در سراس ر منطق ه    Sahani 2019: 635)صشک اصتص ا  داده ش      کمترین امتیاز به اقلیم نیمه

یاب . هر ق ر میزان ب ارش بیش تر    از سمت غرب به سمت شرق میزان بارش افزایش می ویکسان نیست 

(. Zarkesh et al. 2011: 696) بارتر صواه  ب ود وهوا  و پاکی آب ،باش  تنوع پوشش گیاهی، م ت اقامت

و غی ره   ،ات وفش، محیط زیست پرن  گان، اجس ام آب ی   های ملی، فی ش ه شامر پارک مناطق فااظت

ش ود   اکوتوریسم در این مناطق باعث فااظت از من ابع بیول وژیکی و مح یط زیس ت م ی      ةتوسع. است

(Bali et al. 2015: 346 نزدیکی به .)و  س ت ت رین معیارها  رفاه گردشگران یکی از مهم رایآبراهه ب ةشبک

امک ان   ،ب  ون وج ود آب   ،س تر، ب ودن آب وج ود دارد. زی را    ارتباط مستقیم بین اکوتوریس م و در د 

(. ه ر ق  ر   Gigović et al. 2016: 360) صواه   ش    گردش گران بس یار ک م     از سویمقص  آن انتخاب 

ب ه دلی ر ک اهش     ،راه ةش بک ترن  . فاص له از    باش ن  مناس ب   ت ر  نزدیک ها های مستع  به رودصانه مکان

تری را ب ه دنب ا  داش ته    تخریب محیط طبیعی کم شرایطی که وجود و همچنین ،وساز های ساصت هزینه

 (.Dhami et al. 2014: 171) افزای  میمناسب بودن  ةدرج باش  بر

اکوتوریسم انتخ اب   ةتوسعیابی مناطق مستع   جهت پتانسیرثر ؤممعیارهای  ةمجموعبع  از اینکه 

ش  . بس ته ب ه ن وع معی ار از       هصی ر مک انی ذ  ةداددر پایگاه  GIS ةنقشهر معیار به عنوان یک  ،ش ن 

فاص له از  »معی ار   ةنقش   ةتهی  ب رای   مثال استااده ش .  معیارهاهای  نقشه ةتهیابزارهای مختلف جهت 

معیاره ا نی از ب ه     ةهمارزیابی  برای استااده ش . «اقلی سی ةفاصل»از ابزار مکانی  «ش ه تظفاامناطق 

 .Boloorani et al؛ 104: 1400ض وانی و همک اران   )ر اس ت ها به واف های قابر مقایس ه   تب یر ریه

جه ت انتخ اب    ،از آنجا که در برصی معیارها مقادیر ماکزیمم و در برصی مقادیر مین یمم (. 224 :2020

س ازی   در ای ن مطالع ه از روش ف ازی    دارن اهمیت بیشتری  ،اکوتوریسم ةتوسعمکان دارای پتانسیر 
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معیارهای س ود )معیاره ای ک ه     ةدستاده ش . معیارها به دو استا «افزایشی   صطی»و  «کاهشی   صطی»

ه ا مه م اس ت(     ها مهم است( و معیارهای هزینه )معیارهای ک ه مق  ار مین یمم آن    مق ار ماکزیمم آن

لغ زش، فاص له از    تقسیم ش ن . معیارهای سود شامر معیارهای فاصله از گسر، فاصله از نق اط زم ین  

ان   و   استان اردس ازی ش  ه   1ة معادل  که با استااده از  هستن  اقلیم ،، بارشNDVIش ه،  اراضی ساصته

ش  ه،   معیارهای هزینه شامر معیارهای میانگین دمای سطح، ارتااع، شیب، فاص له از من اطق فااظ ت   

 ان . استان اردسازی ش ه 2ة معادلکه با استااده از هستن  و فاصله از جاده  ،فاصله از رودصانه

 ی سودمعیارها (1)
 

 معیارهای هزینه (2)
 

 اي تحليل شبکهیند افر

ها، س اعتی    ها و گزینه  های بین شاصص  مراتبی در لحاظ کردن وابستگی ین  سلسلهابه دلیر ع م توانایی فر

مراتب ی ای ن    سلس له ین  افرای را معرفی کرد. مزیت این رویکرد در مقایسه با   تحلیر شبکه ین افررویکرد 

(. Saaty 1996: 85; Qureshi et al. 2021: 949گی رد )   گیری را در نظر م ی   در تصمیمثر ؤمعناصر  است که

ط وری ک ه ه ر     ؛کن     مراتبی سازمان هی می مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت سلسله سلسلهین  افر

ین وابستگی ت ا  توان  به عنصر سطح باری صود وابسته باش  و به صورت صطی ا  مراتبی می عنصر سلسله

 .(Shorabeh et al. 2020: 224) یاب توان  ادامه   بارترین سطح می

ه ا ب ه     ای از معیاره ا و گزین ه    سازی بر اسا، ش بکه   تصمیم ةدهن  ای نمایش  م   تحلیر شبکه

دیگر   توانن  به هر طریق ممکن با یک  عناصر در شبکه می همةهاست.   بن ی در صوشه  صورت گروه

 Shorabeh et) آی     وجود م ی ه ای ب  سازی دقیق شرایط پیچی ه گونه م   در این .ط داشته باشن ارتبا

al. 2021: 295)پ ذیر اس ت.     ها امک ان   ها و بین صود صوشه  . بازصورد و وابستگی بین عناصر صوشه

ی ی ا  مراتب   بخش او  شامر کنتر  سلس له  شود؛ تشکیر می از دو بخش ای  تحلیر شبکهین  افرم   

متقاب ر ب ین عناص ر و    ثیرات أت  ای از   ای از معیارها و زیرمعیارها و بخش دوم ش امر ش بکه    شبکه

 ده .  مراتبی را نشان می و سلسله ای  تااوت ساصتار شبکه 3شکر هاست.   صوشه
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 مراتبی و شبکه تفاوت ساختاری بین یک سلسله .3شکل 

 شده وزني مرتب ميانگينروش 

گری ز ب ر     صوب یک گزینه و افراد صط ر  های ویژگیپذیر بر   گیری، افراد صطر  متصمی ةلئمسدر یک 

 OWAدهن  . روش    را مالک انتخاب ص ود ق رار م ی    کنن  و آن  میکی  أتب  یک گزینه  های ویژگی

نه ایی وارد   ةگزین  را در انتخ اب   افراد را محاسبه و آن بودن گریز  پذیر و صطر  میزان صطر توان  می

برای اول ین ب ار در    OWAروش  .(Firozjaei et al. 2019: 1137; Boloorani et al. 2021: 279) کن 

در ای ن   OWAارائه ش . توان ایی روش   MCDAهای   برای توصیف روش 1یاگرتوسط  1988سا  

گری ز( و عملگ ر اجتم اع      سناریوهای ب ین عملگ ر اش تراک )صط ر     ةپیوستبن ی   است که به درجه

 (.Shorabeh et al. 2019: 965شود )  می جرمن پذیر(  )صطر

پذیری بیشتر همراه   گیری با صطر  صطرپذیری بیشتر باش  تصمیم ةدرجهر ق ر  OWAدر روش 

گریزی بیشتر همراه صواه    گیری با صطر  صطرپذیری کمتر باش  تصمیم ةدرجصواه  بود و هر ق ر 

س ازی و   دوب اره مرت ب   ةواسطان  به تو  این است که محقق می OWA(. مزیت روش 4شکر بود )

بین ی را    های مختل ف و س ناریوهای پ یش     فر ها و راه  وسیعی از نقشه ةدامنتغییر پارامترهای معیار 

 .(134: 1398شورابه و همکاران  ةزاد نادی) تولی  کن 

                                                                                                                                                    
1. Yager 
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 OWAگیری در روش   فضای استراتژیکی تصمیم .4شکل 

 روش تاپسيس

اکوتوریس م از   ةتوس ع بن ی روستاهای دارای پتانسیر بار جهت   به منظور ارزیابی نهایی و اولویت

ه ا محس وب     بن  ی نس بی گزین ه     های ساده ولی کارآم  در رتب ه   که یکی از روش، تاپسی  روش

رین کمت    بای  انتخابی  ةگزینشود، استااده ش . اسا، این تکنیک بر این ماهوم استوار است که   می

فلی ک ه می ان معیاره ای     یعنی راه ،آ  مثبت )بهترین فالت ممکن موجود( فر ای ه فاصله را با راه

آ  منا ی   ف ر ای  ه   ، و بیشترین فاصله را ب ا راه استمثبت بیشترین و میان معیارهای منای کمترین 

ای مثب ت  فلی که میان معیارهای منا ی بیش ترین و می ان معیاره      یعنی راه ،)ب ترین فالت ممکن(

تعی ین اص تالف در    (. از آنج ا ک ه ه  ف    Nyimbili et al. 2018: 1527داشته باش  ) است،کمترین 

است، این نیاز به سنجش نسبی روستاهای مختلف  از این روبرصورداری و ع الت فضایی است و 

 مطالعاتی استااده ش . ةمنطقروستاها بر اسا، شرایط موجود در بن ی  رتبهروش برای 

 يز حساسيتآنال

س ازی چن  معیاره مبتن ی     های آنالیز فساسیت مربوط به م    در اکثر روش ی مهمیکی از فاکتورها

. آنالیز فساسیت وزن استگیری   تغییر وزن معیارها بر صروجی م   تصمیمثیر أتبررسی  و GISبر 

. در ای ن  ( بررس ی ش    OAT) 1بار در یک زمان معیارها به صورت عمومی با استااده از روش یک

                                                                                                                                                    
1. one at a time 
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ثیر أت  و  1تا  0روش فساسیت صروجی م   به تغییرات وزن معیار صا  با تغییر وزن معیار بین 

 (.Chen et al. 2011: 400شود )  آن بر صروجی م   تعیین می

 هاي پژوهش یافته
 استخراح وزن معيارها

ان و روش فرآین    آم ه برای هر یک از معیارها با استااده از نظر کارشناس   دست وزن به 5در شکر 

معیارهای مورد استااده جه ت   بین ،اسا، نظر کارشناسان ای نشان داده ش ه است. بر  تحلیر شبکه

ش ه و فاصله از گسر به ترتیب  معیارهای فاصله از اراضی ساصته ،اکوتوریسم ةتوسعانتخاب مکان 

در  اری  آن مع تی  اهم ةدرج   ةدهن    نش ان  اری  وزن ه ر مع . هس تن  دارای بیشترین و کمترین وزن 

 .کن     یم رییتغ یرگی  میدر تصم اریآن مع تیاهم ةدرج اریوزن مع ریی. با تغاست یینها یریگ  میتصم

و برعک  با ک اهش وزن  یاب   میبا افزایش وزن هر معیار اهمیت آن معیار افزایش  دیگر عبارتبه 

 1ت ا   0 نیب   اری  وزن مع د.شو  اکوتوریسم کاسته می ةتوسعمعیار از اهمیت آن جهت انتخاب مکان 

 .است 1 ارهایمجموع وزن مع نیاست. همچن ریمتغ

 
 ای  تحلیل شبکهفرایند معیارهای مورد استفاده با استفاده از روش  ةآمد دست های به  وزن. 5شکل 
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اسا، نظر کارشناس ان کمت ر    وزن معیارها بر ةمحاسبنرخ سازگاری برای  ،آم ه دست با توجه به نتایر به

 .استقابر قبو  بودن و سازگاری نظر کارشناسان  ةدهن  نشان دیگر عبارت. به است 1/0از 

 معيارها ةنقش ةتهي

(. 6معیارهای مختلف تهی ه ش   )ش کر    نقشة  ،های مکانی  با استااده از تحلیر ،متناسب با هر معیار

معیاره ای  نقش ة   ب ه ترتی ب   "2ش یب "و  "1فاصله اقلی س ی " های مکانی  ، با استااده از تحلیرمثال 

و  مه ای ف ازی مین یم     آبراهه و شیب تهیه ش . مقادیر معیارها ب ا اس تااده از روش  شبکة فاصله از 

 ةدهن    نشان 1پتانسیر صیلی پایین و مق ار  ةدهن  نشان 0نرما  ش ن  که مق ار  1و  0ماکزیمم بین 

 اره ا یمع یژگ  یو نی  . اب ود  وت. مناطق دارای پتانسیر بار در هر معیار متا ا ستپتانسیر صیلی بار

ب ا  ب ه عن وان من اطق     یمن اطق  ،تی. در نهاداردپتانسیر  یصاصی ژگیاز لحاظ و   هر منطقه دادنشان 

نقش ة  ، در مثال  باشن . ریمقاد نیشتریب یدارا ارهایمع ةهمکه در  شون   یانتخاب م پتانسیر صیلی بار

دارای ارتا اع و ش یب    ،به دری ا  یدلیر نزدیکبه  ،مناطق شما  و شما  شرقی ،معیار ارتااع و شیب

نقش ة  . همچن ین،  اس ت این مناطق نسبت به سایر مناطق  بودن صیز  پتانسیر ةدهن  ن  که نشانا پایین

ک ه  اس ت  ده   من اطق متمای ر ب ه غ رب دارای پتانس یر ب اریی          معیار میانگین بارش نش ان م ی  

 .ده  نشان میطق نسبت به سایر منارا این منطقه  بودن صیز  پتانسیر

 اکوتوریسم در درجات خطرپذیري ةتوسعپتانسيل  ةنقش ةتهي

، از معیاره ا  و وزن آم  ه  دس ت  ب ه  صطرپذیری ةدرج مقادیر و استان اردش ه یارهایمع   ةنقشاستااده از  با

اکوتوریس م در اس تان    ةتوس ع ه ای پتانس یر جه ت      نقش ه  ای از  مجموعه ةتهیبرای  GIS-OWAروش 

 هم ة  یب را  اره ا معی وزن که ن ش  هیاسا، ته نیبر ا ریپتانس های  نقشه (.7  )شکر مازن ران استااده ش

 صطرپ ذیری  ةدرج   ریمقاد .کن   یم رییتغ صطرپذیری ةدرجو فقط مق ار  استثابت  درجات صطرپذیری

، (2/0    0)نامناس ب   یل  یص ةطبق   پنرمختلف به  صطرپذیری ةدرجط به مربو های  . نقشهاست 1تا  0از 

 بن  ی   طبقه( 1    8/0) مناسب یلیو ص ،(8/0    6/0) ، مناسب(6/0    4/0) ، متوسط(4/0    2/0) نامناسب

مختل ف   ریب ا مق اد   OWA روشب ا اس تااده از   را  اکوتوریس م  ةتوسعپتانسیر  یها  نقشه 7شکر .  نش 

پ ذیر و    اکوتوریس م را در طیا ی از صط ر    ةتوسعهای پتانسیر   این نقشه ده .  یشان من صطرپذیری ةدرج

                                                                                                                                                    
1. Euclidean Distanc 
2. Slope 
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وج ود  مس تقیم   ةرابطگیری   صطر تصمیم ةدرجو  صطرپذیری ةدهن . بین مق ار درج  صطرگریز نشان می

گیر اف زایش و ب ا ک اهش      میزان صطر تصمیم صطرپذیری ةبه این صورت که با افزایش مق ار درج ؛دارد

 یاب .  کاهش میگیر  تصمیممیزان صطر  صطرپذیری ة ار درجمق

 
 اکوتوریسمتوسعة معیارهای مورد استفاده جهت نقشة . 6شکل 
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 گیری  خطرپذیری در تصمیمدرجة هر  یبرا اکوتوریسمتوسعة پتانسیل  یها  نقشه. 7شکل 
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من اطق   صطرپ ذیری  ةدرج   ریمق اد  شینشان داده ش ه است، ب ا اف زا   7 طور که در شکر مانه

ک ه   یدرف ال  ؛ابن   ی  یم   شیبار( اف زا  اریبس کال، مثال بارتر ) ریبا مقاد اکوتوریسم ةتوسعپتانسیر 

اکوتوریس م   ةتوسعپتانسیر  ةنقش . نابی  ی( کاهش منییپا یلیص ،کال مثال تر )  نییپا ریمناطق با مقاد

ای ن فال ت    ش ود. در   نامی ه می پایینبا صطرپذیری بسیار  ةنقش «0=  صطرپذیری ةدرج»اسا،  بر

به عنوان مکان با پتانسیر ب ار در نظ ر گرفت ه     یمکان ر این وضعیت،. داست گریز  گذار صطر  سرمایه

های بیش تری    . در این استراتژی مح ودیتداشته باش را معیارها بارترین مق ار  همةشود که در   می

بن ابراین در ای ن فال ت مس افت      ش ود.  گرفت ه م ی  های با پتانسیر بار در نظر   برای انتخاب مکان

اکوتوریس م م ورد    ةتوس ع دارای پتانسیر بار جه ت   ةمنطقورد مطالعه به عنوان م ةمنطقکمتری از 

با پتانس یر ب ار   مناطق  نییتع یکه برا گیرد کار زمانی انجام می نیا ،نیهمچنگیرد.   ارزیابی قرار می

در  منابع وجود داشته باش . صیجهت تخص یصا  اقتصاد یها  تیبار و مح ود اریبس تیفساس

ب ا صطرپ ذیری    ةنقش   «1=  صطرپ ذیری  ةدرج»اسا،  اکوتوریسم بر ةتوسعپتانسیر  ةنقشمقابر، 

ی فتی اگر ی ک مک ان در یک ی از معیاره ا مق  ار بیش تر       ،شود. در این فالت  نامی ه می باربسیار 

 مس افت در ای ن فال ت    ،ش ود. بن ابراین    باش  منطقه با پتانسیر بسیار بار در نظر گرفته می داشته

ای ن ک ار   ش ود.    پتانسیر بسیار بار انتخاب میمنطقة دارای مورد مطالعه به عنوان  ةمنطق بیشتری از

وجود ن اشته باش  و  بار پتانسیر با یها  مکان نییتع یبرا ییبار تیکه فساس گیرد زمانی انجام می

 باش . نییپا نکرد نهیهز یبرا تیمح ود نیهمچن

ری مختل ف تعی ین و   ریسم در درجات صطرپ ذی اکوتو ةتوسعمسافت طبقات مختلف پتانسیر 

در فال ت صطرپ ذیری    ش ود  دی  ه م ی   8طور که در شکر  ه ش ه است. هماننشان داد 8شکر  در

. است( مسافت طبقه با پتانسیر صیلی بار دارای کمترین مق ار 0=  صطرپذیری ةدرجبسیار پایین )

ب ا   ةطبق  رویم از مسافت   یار بار میاما هر ق ر از صطرپذیری بسیار پایین به سمت صطرپذیری بس

به صورتی که در  ؛شود  با پتانسیر بسیار بار افزود می ةطبقپتانسیر صیلی پایین کاسته و به مسافت 

با پتانسیر بار ب ه بیش ترین    ةطبق( مسافت 1=  صطرپذیری ةدرجصطرپذیری بسیار بار ) یسناریو

 رس .  ف  صود می
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 مختلف خطرپذیریدر درجات  اکوتوریسمتوسعة پتانسیل  مساحت طبقات مختلف. 8شکل 
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 اکوتوریسم ةتوسعبندي روستاهاي مستعد  رتبه

 ای  تحلی ر ش بکه  ین    افرمعیار اصلی در روش  دوازدهآم ه از  دست بههای  وزندر این تحقیق از 

ه ا در مح یط     داده . پ ردازش  ش  اس تااده   روس تاهای مناس ب  بن  ی    جهت فر تاپسی  و رتبه

ArcGIS  افزار  و برای اجرای م   تاپسی  از نرم گرفتانجامExcel  به دلیر اینک ه   شاستااده .

 ةمرفلدر  .پایه انتخاب ش  ةنقشبه عنوان  است دارای شرایط بینابین «5/0=  صطرپذیری ةدرج»

 55هم وشانی ش  و تع اد  «5/0=  صطرپذیری ةدرج»پتانسیر در  ةنقشهای روستایی با   بع  پهنه

های مناس ب انتخ اب     به عنوان گزینه ،با پتانسیر صیلی بار قرار گرفته بودن  ةمنطقکه در  ،روستا

در گ ام بع      ه ای مناس ب اس تخراج ش  .      از گزینه یکش ن . س  ، مقادیر هر معیار برای هر 

ین  افرآم ه از روش  دست های به  سازی بین مقادیر معیارها و ضرب این مقادیر در وزن مقیا،  بی

در گ ام   وش    انج ام   4 ةرابطسازی با استااده از   مقیا،  بی ةمرفل. گرفتانجام  ای  تحلیر شبکه

 6و  5های   . س   با استااده از رابطهش آ  منای محاسبه  فر ای ه آ  مثبت و راه فر ای ه بع  راه

نس بی   فاص لة  7 ةبط  راب ا اس تااده از    نهایت ا   فر مثبت و منای محاسبه ش . مقادیر فاصله از راه

 ةطبق   پ نر روستاهای مستع  توس عه ب ه    .(9شکر ) ش ها انجام   بن ی بین گزینه  حاسبه و رتبهم

بن  ی ش  ن .    طبقهقابلیت صیلی زیاد  ،قابلیت صیلی کم، قابلیت کم، قابلیت متوسط، قابلیت زیاد

آ    بیشترین فاص له از ای  ه  آ  مثبت و   کال با کمترین فاصله از ای ه  اسا، نتایر، روستای عالی بر

و روس تاهای   اس ت اکوتوریس م   ةتوسعتوانمن ترین روستا جهت  8505/0نسبی  ةفاصلمنای و 

ک ه در   ،محم  آباد نی ز   یهای دوم و س وم ق رار دارن  . روس تا      لنگر و واوسر به ترتیب در رتبه

آ  منا ی    ین فاصله را از ای هآ  مثبت و کمتر  ترین رتبه قرار دارد، بیشترین فاصله را از ای ه  پایین

تنک ابن و   و های ساری  اکوتوریسم در شهرستان ةتوسعدارد. همچنین، روستاهای مناسب جهت 

 .رن داچالو، قرار 
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 اساس روش تاپسیس اکوتوریسم بربا توجه به استعداد توسعة شده  بندی طبقهروستاهای نقشة . 9شکل 

 آناليز حساسيت

 اره ا یمع همة یبرا بار( یازدهوزن )برای هر معیار  رییبار با تغ 132 تیفساس ریتحل قیتحق نیدر ا

 راتییتغ نیشتریش . ب  یتول  یج  یها  با وزن پتانسیر یها  و نقشه رفتی( صورت پذاریعم دوازده)

و  «آبراه ه  ةش بک از  اص له ف» اری  نسبت ب ه مع  تیفساس ریدر تحل هیش ه نسبت به فالت اولجادیا

ب ود. ب ه عن وان     «می انگین ب ارش  » ارینسبت به مع تیفساس ریدر تحل یجادش ها راتییتغ نیکمتر

آورده ش ه است. با توجه  2ج و  در  «آبراهه ةشبکاز  اصلهف» اریمع تیفساس ریتحل رینتا ،نمونه

ت وان    یم   ،ام ین ودم   به وج ریدر نتا یمحسوس راتییتغ یورود یارهایوزن مع رییبا تغ نکهیبه ا

 م   قابر اعتماد است. رینتا تیفساس ریبه تست تحلگات با توجه 

=  صطرپ ذیری  ةدرج  »مشخص است، بیشترین تغییرات در ش رایط   2ج و   درطور که  همان

درص  است.  5درص  و ماکزیمم  1تغییرات در ف ود اغلب . استصورت پذیرفته که ناچیز  «6/0
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که ثب ات قاب ر قب و  نت ایر م         است  نتایر فاصر از تغییر در وزن سایر معیارها به مراتب کمتر

قابلیت اطمینان باری  دیگر عبارتدر سناریوهای مختلف تحلیر فساسیت و به  اکوتوریسم ةتوسع

 .ده  را نشان مینتایر م   

 آبراههشبکة فاصله از  اریمع وزن رییبا تغ اکوتوریسمتوسعة های پتانسیل   آماری کالس لیتحل. 2جدول 

 خطرپذیری

 کالس
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

1 3/87 5/80 71 6/63 7/50 2/39 3/24 2/18 6/6 3/3 2 

2 9 3/11 2/16 6/20 2/29 9/34 8/28 2/24 8/17 6/14 8/8 

3 1/2 6/5 4/8 5/9 5/11 8/12 4/25 2/28 6/27 9/16 6/11 

4 4/1 9/1 3 6/4 8/5 8/7 6/13 4/15 5/30 5/40 2/41 

5 3/0 6/0 5/1 7/1 9/2 3/5 9/7 14 5/17 7/24 4/36 
 پتانسیر صیلی بار .5پتانسیر بار؛  .4پتانسیر متوسط؛  .3پتانسیر پایین؛  .2پتانسیر صیلی پایین؛  .1*

 نتيجه
ف ا ، رش      نیبا ا. ش ه است ریصنعت تب  یها  بخش نیتر  عیاز سردر جهان به یکی  سمیاکوتور

 تی  جمع نیو همچن   ،وان ات یف ،اه ان یگمنای بر محیط زیست، آثار   توان  یم آن برنامة  بی و عیسر

اکوتوریس م   ةتوس ع پتانسیر  دارای جهت تعیین مناطق GIS-OWA. در این مطالعه از روش بگذارد

 ،کن  توابع آنالیز تصمیم  گیر کمک می  به تصمیم OWAو  GISدر استان مازن ران استااده ش . ادغام 

ی ک اب زار    مثابةبه  GISطوری که  ؛بکار گیردمناسب  ةپهنرا برای انتخاب  ،ها  بن ی گزینه  نظیر رتبه

وتحلی ر معیاره ا م ورد اس تااده ق رار       و تجزی ه  ،سازی، دستکاری هرذصیق رتمن  و یک ارچه برای 

باش ن    گ ذار ثیرأتتوانن      انتخاب مکان مناسب معیارهای زیادی م ی  درگیرد و با توجه به اینکه   می

توان  انتخاب مکان مناس ب را ب ا در نظ ر گ رفتن       گیری چن معیاره می  های تصمیم  ز روشاستااده ا

ه ای بس یار     قادر است اس تراتژی  OWAگیری تسهیر کن . م     تصمیمین  افرمعیارهای کلی ی در 

 دهن  ة  نش ان ک ه   ،OWA. از مزایای اصلی م   در اصتیار قرار ده صطرپذیر تا بسیار صطرگریز را 

 بر در نظ ر    ، این است که در این م   عالوهاست MCDAهای   این م   نسبت به سایر م   برتری

ش ود طیا ی     شود. این پارامتر باعث م ی   گرفتن وزن و مقادیر معیارها از پارامتر صطر نیز استااده می
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 یابی  رزا ه ای   ژیتاس ترا  ازآم  ه   دست به رینتا درجات صطر مختلف تهیه شود. با ها  وسیع از نقشه

معیارها  همةبه دلیر اینکه مکان مورد نظر بای  در  ،صطرپذیری کمبا  یریگ  میتصم درده    ینشان م

ب ا   یری  گ  می، تص م گریاز طرف د مناطق ممکن همراه است. نیبا کمتر ،دارای بارترین مق ار باش 

در این فال ت تنه ا در    رایز .کن   به عنوان پتانسیر بار انتخاب میرا مناطق بیشتری  بار صطرپذیری

صطرپ ذیری ب ا توج ه ب ه ه  ف م ا        اصطرگریزی ی ویژگی .ستیکی از معیارها نیاز به مق ار بار

انتخاب ب ین ای ن دو اس تراتژی مس تلزم پای  اری دو پ ارامتر        دیگر، عبارتتوان  مای  باش . به   می

، استراتژی صطرگریز به م یران . به طور معمو استهای با پتانسیر بار و دقت   افزایش تع اد مکان

ب ا دق ت ب ارتر     را های با پتانسیر بار  ده  که تع اد کمتری از مکان  ریزان این امکان را می  و برنامه

ت ر در اصتی ار     بیشتر و دقت پ ایین  یکه استراتژی صطرپذیر مناطق با پتانسیر بار درفالی ؛پی ا کنن 

ها در کال، با پتانسیر صیلی بار و   استراتژی ةهممناطقی که در  ده .  ریزان قرار می  م یران و برنامه

دسترس ی مناس ب، دور از    با مناطقی هستن  که پوشی ه از جنگر و مراتع، ان  عم تا   بار قرار گرفته

ها به عنوان من اطق    استراتژی ةهم. همچنین مناطقی که در ن ا ارتااع و شیب کمبا تجمعات انسانی، 

ان  مناطقی هستن  که شیب و ارتااع نامناسب و دسترس ی    صیلی پایین و پایین قرار گرفتهبا پتانسیر 

 شون .  میرا موجب اقتصادی بار و تخریب محیط زیست  ةکه هزیندارن  بسیار سخت 

م ورد   ةمنطق  های مختلف در   روستاهای بهینه در کال، پتانسیر بار در شهرستان تع ادبررسی 

. ای ن  اس ت اکوتوریسم  ةتوسعهرستان ساری دارای بیشترین تع اد روستا جهت مطالعه نشان داد ش

طب ق  . آی    ب ه فس اب م ی    گردشگری ایران مهم یکی از مراکزاست که شهرستان ساری  فالیدر 

، ساری اولین شهر برتر گردشگرپذیر ایران با ب یش  2019 سا در  ،ایران مرکز آمارسازمان گزارش 

آنالیز فساس یت معیاره ا   در نهایت،   ه است.ش  شناصته گردشگر داصلی و صارجیمیلیون چهاراز 

 وصورت پذیرفته است که ناچیز  «6/0=  صطرپذیری ةدرج»بیشترین تغییرات در شرایط نشان داد 

 تیفساس   ری  مختل ف تحل  یوهایدر سنار سمیاکوتور ةتوسعم    ریاز ثبات قابر قبو  نتا یفاک

 .ده  را نشان میم    رینتا یبار نانیاطم تیقابل دیگر عبارتو به است 

 پيشنهاد
کوتوریس م ب ا در نظ ر گ رفتن     ا ةتوس ع ن از لح اظ  ادر این مطالعه وضعیت مناطق اس تان مازن  ر  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یازده معیار مکانی در  دوازدهمورد مطالعه با استااده از  ةمنطقگیری بررسی و   صطرپذیری در تصمیم

بن ی ش  . همچن ین، روس تاهای دارای      در طیای از پتانسیر صیلی پایین تا صیلی بار طبقهسناریور 

 شود:  های این تحقیق پیشنهاد می  یافته بر اسا،بن ی ش ن .   پتانسیر صیلی بار رتبه

م ورد مطالع ه انج ام     ةمنطق   یو روان یو اجتماع یفرهنگ سنجی امکان یآت های پژوهشدر  .1

و  س م یاکوتور ةمقول  ها به  آن ریتما زانیم نیو همچن زبانیم ةجامع یصتناش روان های یژگیو. ردیگ

ب ه   قیطر نیتا از ا دشو ی( بررس... و ،)مشاه ه، مصافبه ی انیمطالعات م قیاز طر گردشگرجذب 

هم راه   تی  ط رح ب ا موفق   یو اجرا میابیدست  یریگ میتصم ةمرفلدر  صطرف  ممکن از  نیکمتر

گ ذار   هیسرما نیو همچن زبانیم ةجامع یبرا یمنا ام یپ نیو کمتر هیبازگشت سرما نیشتریو ب باش 

 گا ت  ت وان  یم  ورت اس ت ک ه   ص   نیدر ا تنها. شود نیتضمها  برنامهو ها  طرح یاجرا انیو مجر

در  ام  ها یث ار و پ آ همة یعنیصورت گرفته است.  سمیاکوتور ةتوسع یجامع و کامر برا ای مطالعه

 ةمنطقدر  یگذار هیسرماجانبه اق ام به  د و با شناصت کامر و همهوش یموشکاف یریگ میتصم ةمرفل

 .دومورد مطالعه ش

و ه  ا  یزی  ر برنام  هدر  ین اص  ر اساس  ب  ه عن  وا یری  گ میتص  مدر  یریصطرپ  ذ ةمقول  ب  ه  .2

ش  ن آن در   ن ه یمرب وط در جه ت نهاد   یه ا  آموزشاز  زمینه نیتوجه شود و در ا ها یریگ میتصم

 بهره گرفته شود. یدولت یو نهادهاسسات ؤم

در  یری  گ میتص م در  یریصطرپ ذ  ةمقولکه  ،ییروستا یها برنامهو ها  طرح یبرامجوز فقط  .3

مردم و  انیم کردیرو نیا تیو مقبول تیمشروع قیطر نیتا از ا شودصادر  ،ش ه باش  تیها رعا آن

 نی  در ا بت وان  شود ت ا  داشتهوکارها گام بر کسب ی اریدر جهت پا نیشود و همچن نینهادها تضم

 . شمتصور  ن هیرا در آ  اریپا یا منطقه توسعه

ران ب ه ص  مات   گردش گ  یو سهولت دسترس یگذار هیگذاران به سرما هیسرما قیجهت تشو .4

 ریو سا یطیاز نظر مح ییبار ریپتانس یکه دارا یدر مناطق ها رساصتیز ةشبک ،یمرتبط با گردشگر

 .اب یو بهبود شود  زیتجه هستن پارامترها 
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 منابع
اکوتوریس م و گردش گری    ةتوس ع بن ی نوافی مس تع    پهنه»(. 1397مسعود مسعودی ) ؛الهام ،اسراری

 .11   1 ، صص3، ش 14، د ط زیستانسان و محی، «استان فار،

ه ای   بن  ی فض ایی قابلی ت    پهن ه »(. 1400نس رین ک اظمی )   ؛روش فاطم ه نی ک   ؛محم رضا ،رضوانی

 ،1، ش 11، د جغرافیا و پای  اری مح یط  ، «گردشگری کشاورزی در نوافی روستایی استان لرستان

 .112   93صص 

 ةمطالع  )های مناسب اکوتوریس م   یابی پهنه مکان» (.1393دانا رفیمی ) ؛محمود صسروی ؛تقی ،طاوسی

 .41   19 ، صص13، ش 4، د اآمایش جغرافیایی فض، «اورامانات ةمنطقموردی: 

من اطق   ةبهین  ی ابی   مک ان »(. 1399عل ی یوس ای )   ؛فبیب محمودی چن اری  ؛نسیبه فسینی ؛غریب ،نیا فاضر

تب ی در مح یط سیس تم اطالع ات     مرا تحلی ر سلس له  ین    افرمستع  اکوتوریسم روستایی ب ا اس تااده از   

 .45   33 ، صص3، ش 2، د مهن سی جغرافیایی سرزمین، («سیستان ةمنطقموردی:  ةمطالع) جغرافیایی

اکوتوریس م روس تای زی ارت گرگ ان ب ا       ةتوس ع یابی  مکان(. »1395مزی ی، هاجر؛ مه ی ص ادادی )

 .83   59 ، صص17، ش 5، د یفضای گردشگر، «GIS دکاربر

تعی ین من اطق   ». (1396) رضا جلوص انی نی ارکی  محم  ؛نیسانی سامانی نجمه ؛سامان ،شورابه ةزاد نادی

مراتبی  تحلیر سلسلهین  افراسا، تلایق م    بهینة دفن پسمان  با تأکی  بر رون  گسترش شهری بر

 .969   949 ، صص4، ش 70، د محیط زیست طبیعی، «ش ه و میانگین وزنی مرتب

های  پتانسیر نیروگاه ةنقش ةتهی»(. 1398) اب الییعقوب  ؛نیسانی سامانینجمه  ؛امانس ،شورابه ةزاد نادی

اطالع ات جغرافی ایی   ، «(موردی: استان صراسان رضوی ةمطالع)ماهوم ریسک  صورشی ی مبتنی بر

 .147   129 ، صص111، ش 28، د )س هر(
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