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دهد. ایـن شـکل از اي نسبتاً تازه در صنعت گردشگري است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل میاکوتوریسم پدیده     
دتاً هاي فراغتی انسان را گردشگري فعالیت تر آنان از طبیعـت افزایش و قدردانی عمیقسازد و موجب پذیر میدر طبیعت امکان عم

هـاي ریزي دقیق و عدم توجه بـه توانـاییشود. آنچه که در اکوتوریسم اهمیت فراوان دارد بحث پایداري است زیرا بدون برنامهمی
در سـنجی توسـعه اکوتوریسـم نشـود. از ایـن رو هـدف مطالعـه حاضـر، امکـامنطقه باعث آسیب رساندن به محیط و منطقه می

پیمایشـی  –باشد که این پژوهش از نظر هدف کاربردي و بر پایه روش توصیفی آبادکتول میهاي کوهستانی شهرستان علیروستا
اي ت مصـور (نقشـه) و پرسشـنامههـاي بررسـی بـه دو صـوراستوار است. اطالعات مورد نیاز در این مطالعه با توجه به نـوع روش

باشد ها در این منطقه میخانوار) و اکوتوریسماي، کلیه افراد بومی (سرپرست امهش پرسشنآوري شده که جامعه آماري در بخ جمع
نفر تعیین و اطالعات میدانی توسـط پرسشـنامه اسـتاندارد انجـام گرفتـه  351که حجم جامعه آماري با استفاده از روش کوکران 

کاکسون نشان دهنده این است که در بخـش مون آماري ویلاست. نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازي و آز
هاي اکوتوریسـم هاي مناسب جهت توسعه زیرساختیابی مؤثر در ایجاد فضاتحلیل سلسله مراتبی فازي شش معیار مؤثر در مکان

شده که بیشتر منطقه  مساعد و نامساعد تقسیممورد استفاده قرار گرفته که پس از ارزیابی دقیق منطقه به سه بخش مساعد، نیمه
کاکسون) کـه بـراي هاي مربوط به آزمون آماري (ویلمساعد واقع گردیده است. در بخش تحلیلمورد نظر در بخش مساعد و نیمه

ها نشان دهنده رابطه معناداري است که سنجش میزان اثرگذاري اکوتوریسم در تغییرات منطقه استفاده شده در اکثریت زیر معیار
  باشد.کی از تأثیر روشن از اکوتوریسم بر ناحیه مورد مطالعه میاین خود حا

  
   آبادعلیهاي کوهستانی، شهرستان سنجی، توسعه، اکوتوریسم، روستا: امکانکلیدي هاي واژه

  
  1و بیان مسئله مقدمه

 لحـاظ بـه ،2اکوتوریسـم و گردشـگري پدیـده امـروزه
 آن بر را جهان کشورهاي از بسیاري آن، فراوان درآمدزایی

 بخـش ایـن بـه را زیـادي گـذاريکه سـرمایه است داشته
گـذاري در  سرمایه). 34: 2006 ،3ترمبلیدهند ( اختصاص

 توسـعه بـه بخشـی تحـرك باعـث توانـد مـی گردشگري
 اقتصـاد، بـه بخشی تنوع و محلی، ملی سطح در اقتصادي

                                                             
ارشد رشته  نامه کارشناسی نتایج پایان . این پژوهش بر گرفته از1

  باشد. ریزي روستایی دانشگاه گلستان می و برنامه جغرافیا
   shahkoohi@gu.ac.ir :نویسنده مسئول*

2. Ecological Tourism 
3. Tremblay 

 مـالی بنیه و سرمایه ایجاد ها،زیرساخت ایجاد سود، کسب
ــراي ــدیریت ب ــت  و م ــابع، از  حفاظ ــاد من ــدالت ایج  ع

 مـورد در جامعـه افـراد و بیـنش آگاهی افزایش اقتصادي،
هـا را فـراهم فرهنگ حفظ و آن از حفاظت و زیستمحیط
ــد ــوتر( نمای ــت ).12: 2004 ،4الو و س ــم اهمی  اکوتوریس

 سـال ملـل  سـازمان کـه بـوده حدي به جهانی درعرصه
. نامیـد »اکوتوریسـم المللـی بین سال« عنوان به را 2002

 چنـد محتـوایی داراي 5توریسـم هـايجنبه سایر برخالف
هـاي )، کـه فعالیـت24: 2007، 6هـی قـام( اسـت عـديبً

                                                             
4. Wall & Stone 
5. Tourism 
6. Higham 
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سـازد و پذیر مـیدر طبیعت امکان تاًفراغتی انسان را عمد
هاي فرهنگـی، م با برداشتاٌمبتنی بر مسافرت هدفمند تو

گیـري هاي طبیعی، مطالعه و بهـرهمعنوي، دیدار از جاذبه
 ).116: 1380هاي متنوع طبیعت است (رضـوانی،از پدیده

 هـاي البـرز،خلـیج فـارس، کـوه سواحل دریاچـه خـزر و
ل جـذب اکوتوریسـم عـلفاهاي بغیره از پتانسیل وزاگرس 

باشـند. در ایـن میـان اسـتان گلسـتان بـویژه در ایران می
کتـول از جملـه بـادآهاي کوهستانی شهرستان علیروستا

هـاي بـالقوه  هـا و قابلیـتمناطقی است کـه از توانمنـدي
بسیاري جهت رشد اکوتوریسم برخوردار است. براي مثـال 

هـا و آبشـار هاي هیرکانی یا خزري وجنگلتوان وجود  می
هــاي متعــددي در ارتفاعــات ایــن شهرســتان در چشــمه

کـه  طوري هفواصل کم از هم در این شهرستان اشاره کرد. ب
هاي طبیعی بالقوه سبب وجـه تمـایز ایـن نوجود این توا

شهرستان از سایر نقاط استان گلستان و ایران شده اسـت. 
جنگــل، کوهســتان، دشــت و  در واقــع ترکیــب زیبــاي از

نظیـري در ایـن انداز بی اند چشمهاي طبیعی توانستهمرتع
شهرستان بخصـوص منـاطق کوهسـتانی را از نقطـه نظـر 

محیطـی خلـق ی براي گردشگران زیستتجاذبه اکوتوریس
مسئولین اسـتان گلسـتان فعلی  بنابراین با شرایطنمایند. 

کتـول بـادآیهاي کوهستانی شهرستان علروستاباید براي 
به دنبال راه حلی باشند کـه ضـمن فـراهم کـردن زمینـه 

 هـاي اقتصـادي از ایـن منـابع طبیعـیبـرداريجهت بهره
نیـز فـراهم  ههاي آیندامکان حفظ این منابع را براي نسل

ــابراین اکوتوریســم را کــآورد حفاظــت از  :شــامل هنــد. بن
زیست، جوامـع محلـی و مزایـاي اقتصـادي اسـت، محیط

کـه اولـین گـام یتوان مورد توجه قرار دهـد. از آنجـای می
 تجهت به حرکـت در آوردن چـرخ اقتصـادي اکوتوریسـ

هــاي بــالقوه هــا و توانمنــديو معرفــی قابلیــت یشناســای
 ).671: 1391(میرفخرالـدین،  موجود دریک منطقه اسـت

هــاي  قابلیــت مطالعــه تــالش بــر ایـن اســت کــهدر ایـن 
هــاي کوهســتانی شهرســتانهــاي روســتا"اکوتوریســتی 

و با توجـه  دهدقرار و بررسی مورد مطالعه  "آبادکتول علی
آبــادکتول در اســتان  علــین شهرســتاویــژه  موقعیــتبــه 

مـورد  لحـاظ شـرایط اکوتوریسـتی این منطقه از ،گلستان
در نهایت ایـن مسـئله مطـرح . قرار دهدتوجه گردشگران 

تی آیـا ي اکوتوریسـهـا می شود با وجود این همـه ویژگی
منطقه مستعد (از لحـاظ زیـر سـاختی و فرهنگـی) بـراي 

  باشد؟ می هاکوتوریستورود ا

توانـد ترسـیمی کامـل از الذکر میفوق سؤالپاسخ به 
هاي طبیعی ناحیه مورد مطالعه داشـته و آن دسـته جاذبه

هـاي طبیعـی عنوان قابلیت هاي جغرافیایی که بهاز ویژگی
اسـت را بـه نمـایش خود سبب جـذب اکوتوریسـم شـده 

ــر  ــی از ورود اکوتوریســت ب ــار ناش ــالطبع آث ــته و ب گذاش
هاي طبیعی و مناظر جغرافیایی را بازگو نمایـد و انداز چشم
تر از همه آثار عملی حاصل از جـذب اکوتوریسـت در مهم

را  یهـایی روسـتایمین معیشت و رونق اقتصادي خـانوارتأ
  مورد واکاوي قرار دهد.

  
  تحقیق هايفرضیه

ــا      ــه توجــه ب ــه ب ــن اصــلی هــدف اینک ــق ای  تحقی
 مـورد منطقـه در اکوتوریسـم هايقابلیت سنجی امکان

 ایـن اصـلی هـايیهفرض اساس این باشد، برمی مطالعه
  :باشدمی زیر موارد شامل تحقیق

هاي مناسب طبیعی منطقه و مقدار ورود بین مکان -
اکوتوریسم و توسعه آن در ناحیه مورد مطالعـه رابطـه 

 داري وجود دارد.معنا
هاي  ها و تغییر در ویژگید اکوتوریسمبین افزایش ورو - 

  جغرافیایی منطقه رابطه تنگاتنگی موجود است.
  

  پیشینه تحقیق
مطالعه در هر پژوهش علمی یکی از ارکان اساسی      

 هـايبـعهـا و منپیشینه موضوع مورد پژوهش، تحقیق
پژوهشـگر بـا باشد. بـدیهی اسـت کـه مرتبط با آن می

هاي نظري مربوط بـه موضـوع و بررسـی تکیه بر زمینه
تواند چارچوب تحقیق خـود را مطالعات انجام شده می

مشخص نماید و به دانش خود بیفزاید. بیشتر مطالعات 
زمینــه اکوتوریسـم را در ســه بخــش انجـام گرفتــه در 

هـایی کـه توان بررسی کرد: اول، مطالعات و کتـاب می
هاي دیـدنی و جـذاب ت و معرفی مکانبیشتر به شناخ

ــراي اکوتوریســت ــد. دوم، مطالعــات و رداختــههــا پب ان
ثیرات آن ها و تـأکه به اکوتوریسم و ویژگی هایی کتاب

پرداخته شده است. سوم، مطالعات حاضر که به صورت 
انـد ماننـد: هاي مختلف بررسی شدهتخصصی در رشته

وتوریسـم اک اکوتوریسم روستایی، اکوتوریسـم شـهري،
توان از ... مطالعات در زمینه اکوتوریسم را میورزشی و

  مورد توجه قرار دارد: بخش (داخلی و خارجی)دو 
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  موضوع پژوهش  نویسنده
تاریخ انجام 

  پژوهش
  نتایج

ي و موحد
  همکارانش

 ظرفیت محاسبه و شناسایی
 توسعه مستعد هايپهنه تحمل

  سبالن منطقه در اکوتوریسم
1392  

 تحمل آستانه به توجه عدم گردشگري بیانگر موجود شرایط
 تواندمی سبالن منطقه سطح در تفرجگاهی منابع محیطیزیست

 جدي خطر معرض در مدت کوتاه در حتی را منابع این پایداري
  .نماید تشدید را آن تخریب روند و دهد قرار

-الدینرکن
افتخاري و 
  همکاران

پتانسیل اکوتوریستی  شناسایی
مناطق روستایی در محدودة 

  استان تهران
1392  

عنوان یکی از  به ریستی در محدودة استان تهران پتانسیل اکوتو
هاي جمعیتی کشور که در حاشیۀ جنوبی البرز قرار دارد،  کانون

  بندي شد پهنه

شکوهی و 
  همکاران

هاي طبیعی بندي آبشاراولویت
در استان براي توسعه اکوتوریسم 

  لرستان
1393  

هاي موجود در شهرستان درود و آبشار نوژیان داراي بهترین آبشار
گذاري در جذب توسعه اکوتوریسم شرایط براي جذب سرمایه

  .هستند

  بوکنیا
د سیستم اطالعات رکارب
در تصمیمات توسعه  ییجغرافیا

  اکوتوریسم
2014  

به سه زیر گروه بندي پارك ملی اوگاندا در رتبه ؛نشان داده اوال
هاي ملی نواحی غربی کشور در رتبهپارك ؛تقسیم می شوند. ثانیا

  دارند.هاي نواحی دیگر قرار بندي باالتر از پارك
  

 روش پژوهش
ها در این تحقیـق شـامل روش روش گردآوري داده    

، محقق ابتدااي و روش پیمایش مقطعی است. کتابخانه
درصـدي از منـابع دیجیتـال اقـدام بـه  80با اسـتفاده 

ري اطالعات مورد نیاز نموده است  و مقداري از آوجمع
موجـود بـوده شخصی عمومی و منابع نیز در کتابخانه 

اول اقـدام بـه  براي بررسی فرضـیهو سپس در   است و
اصـلی  یـارآوري اطالعات مورد نیـاز در شـش معجمع

اطالعات  سپسانجام گردید  فرضیهبراي رسیدن هدف 
از طریـق  1نرم افـزار سیسـتم اطالعـات جغرافیـا دررا 

مورد بررسی و ایجاد نقشه  2تحلیل سلسله مراتب فازي
 ، ابزار تحقیق یعنی پرسشنامهدر آخر نهایی قرار داده و

ــداســتفاده  ــراي جمــعو اســت  گردی آوري اطالعــات  ب
پـژوهش توزیـع  دوم هاي در راستاي فرضـینامهپرسش

هـاي توزیـع شـده،  پرسشـنامه آوريباجمعگردیده که 
پرسشـنامه بـراي  351مشاهده شـده کـه در مجمـوع 

هـاي آمـاري وارد نـرم افزارهـاي انجام تجزیـه تحلیـل
آماري شدند. نکته قابل توجه دیگر درصـد پاسـخگویی 

که در این تحقیق برابـر بـا  ها استکامل به پرسشنامه
باشد. پرسشنامه بـراي مـردم روسـتا می درصد 75/93

ها) تنظـیم و در تجزیـه و (اعم از بومیان و اکوتوریست

                                                             
1. GIS (Geographical Information System) 
2. AHP (Analytical Hierarchy process) 

ها مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـده اسـت و در تحلیل
نهایت تجزیه و تحلیل اطالعـات بـه صـورت تجزیـه و 

کاکسـون بـراي  ویـل آزمـون آمـاريتحلیل توصـیفی، 
  پژوهش استفاده گردید. دوم رسیدن به فرضیه

  
  مبانی نظري

ي هـاعنـوان یکـی از انـواع فعالیـت اکوتوریسـم بـه     
شناسی و گردشـگري گردشگري ترکیبی از دو واژه بوم

ــداران  ــاي طرف ــل برخورده ــع حاص ــه در واق اســت ک
گیــري افراطــی از طبیعــت و طرفــداران اســتفاده  بهـره

تـوان اکوتوریسـم  معقول از آن بوده است. همچنین می
ــؤ ــفري مس ــاطق را س ــد از من ــت و بازدی النه در طبیع

از طبیعت  قدردانیطبیعی دست نخورده جهت لذت و 
که محافظت از طبیعت را ارتقاء، اثـرات منفـی بازدیـد 
کننده را کاهش و براي جوامع محلی منافع اقتصادي و 

: 1393ریـف کـرد (موحـد، اجتماعی به ارمغان آورد تع
 وتمتفــا بســیاربــه ابعــاد  توجــه بــا. )188 -189

 آن، ذینفعـان توسط شده ارائه هاي اکوتوریستی فعالیت
وجـود دارد  آن تعریـف مـورد در انـدکی عمومی توافق

ــون( ــونف ــال و بین ــم در ). 163: 2007 ، 3ن اکوتوریس
هـاي هـاي اکولـوژي اسـت و فرصـتتعامل بـا جاذبـه

نظیري را به تکمیل توسـعه روسـتایی، گردشـگري،  بی

                                                             
3. Funnell &  Bynoe 
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شـده اختصـاص  محافظتاداره منابع طبیعی و مناطق 
دهد. اکوتوریسم مبتنی بـر اصـول پایـداري نـواحی می

هـاي گیري معنوي و ارضاي نیازطبیعی به منظور بهره
اي که با شناخت و کسب آگاهی روحی و روانی به گونه
م باشـد و هاي مردم محلـی تـوأو احترام به نظام ارزش

به محافظت از نواحی طبیعی و ارتقاي جامعـه میزبـان 
بـر روي اکوتوریسم مک کند در این صورت است که ک

عـث توسـعه گـذارد و بامحیط زیست تأثیر منفی نمـی
 بار در واژه اکوتوریسم، نخستینشود. جامعه میزبان می

 1990وارد ادبیات توریسم شـد و از سـال  1980دهه 
پایـدار   اي بـراي توسـعهعنوان وسیله نیز اکوتوریسم به

دولتـی، کارشناسـان توسـعه و هـاي غیرتوسط سازمان
مراکز دانشگاهی مطرح و مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. 

عنوان یک مفهـوم و  اصطالح اکوتوریسم هم بهبنابراین 
شـود  اي از اقتصـاد تعریـف مـیهم بـه صـورت شـاخه

ظت و ایجاد درآمد اکوتوریسم یک استراتژي براي محاف
  ).13: 1386، 1(اپلورد براي جوامع است

بیـانگر آن اسـت کـه  ٢رن بررسی آثار هتـزچنیهم     
زمان گسترش واژه اکوتوریسم مقارن با اوج نارضـایتی 
مــردم از رونــد نادرســت توســعه صــنعت گردشــگري، 

از نظر اکولوژیکی بوده است. هتزر بـا اسـتفاده  خصوصاً
ـــگران، از واژه اکوتوری ـــده گردش ـــط پیچی ـــم، رواب س

هــاي منــاطق گردشــگري را زیســت و فرهنــگ محــیط
اساس هتزر چهار معیـار زیـر را کند. بر این تعریف می

براي تحقق مفهوم توسعه پایدار و توصیف اکوتوریسـم 
. 2 زیسـت؛حداقل تاثیر منفـی بـر محـیط. 1 ارائه کرد:

ـــداکثر  ـــگ و ح ـــر فرهن ـــی ب ـــاثیر منف ـــداقل ت ح
. 3 پذیري نسبت به فرهنـگ جامعـه میزبـان؛ مسئولیت

ــه م ــراي جامع ــود اقتصــادي ب ــان وحــداکثر س . 4 یزب
ــب  ــراي جل ــگران ب ــایت تفریحــی گردش ــداکثر رض ح

 هايفعالیت که پیرس معتقدند و مشارکت آنها. واالرس
 مصـادیق زیـر، اصل شش رعایت صورت در گردشگري

 انجـام بـه التـزام. 1:آینـدمـی حسـاب بـه اکوتوریسـم

                                                             
1. Aploard 
2. Hetzer 

 را محیطیزیست منفی پیامد کمترین که هاییفعالیت
 و آگاهی افزایش منظور به سازيزمینه. 2 باشند؛ داشته
 موجـب کـه فرهنگـی، هـاي یژگـی  و طبیعـت درك

 طبیعـی عناصر حفظ برابر کنندگان، در بازدید شود می
 کنند؛ مسئولیت احساس بیشتر فرهنگی، خصوصیات و
 طـور بـه کـه منـاطقی مدیریت و حفظ در مشارکت. 3

  دیگـر همچنـین و گیرندمی قرار حفاظت مورد قانونی
 در محلـی جوامـع مشـارکت تقویت. 4 طبیعی؛نواحی 
 میـزان و نـوع تعیـین بـه مربـوط گیـريتصمیم فرایند

 مسـتقیم منـافع ایجـاد. 5 گردشـگري؛ هـايفعالیـت
 و محلـی جوامـع بـراي مکمل درآمدهاي. 6 و اقتصادي

 هايارزش آموزش) از طریق حلی (از  جوامع سازيآگاه
  ).63 :1389جهانیان، آنها ( زندگی طبیعی

  
  محدوده مورد مطالعه

 یجغرافیـایکتـول در مختصـات آبادشهرستان علی     
دقیقه عرض  5درجه و  37دقیقه  و تا  36درجه و  36

ــا  41درجــه و  54شــمالی و  ــه ت ــه و  55دقیق  9درج
دقیقه طول شرقی در بخـش مرکـزي اسـتان گلسـتان 

  واقع شده است. 
نیـز در ناحیه ییالقی مورد مطالعه در این پژوهش       

دقیقـه تـا  35درجه و  36حد فاصل عرض جغرافیایی 
 54دقیقه شـمالی و طـول جغرافیـایی  52درجه و  36

دقیقه شرقی واقـع  2درجه و  55دقیقه تا  41درجه و 
هاي جنوبی دهستان استرآباد از  گردیده و شامل بخش

گـل از بخـش مرکـزي بخش کماالن و دهستان زریـن
شد. در این ناحیه ییالقـی با آبادکتول میشهرستان علی

 13نقطه روسـتایی وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد  19
روستا در دهستان استرآباد و مابقی در دهستان زریـن 

اند که وسعت منطقـه مـورد نظـر جمعـاً گل واقع شده
درصـد مسـاحت  2/52کیلـومتر مربـع ( 8/605معادل 

  ).2شهرستان) است (شکل 
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  کتولآبادتقسیمات سیاسی شهرستان علی : نقشه موقعیت و1شکل 

  
 هاي مورد مطالعه: پراکندگی روستا2شکل 

  
   هاي تحقیقیافته

 افراد مورد سنجش: اجتماعی -فردي هايویژگی
و  فـرديهاي آوري ویژگیبخش اختصاص به جمعاین 

انــد اجتمـاعی افـرادي کـه مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه
ا افـراد هکه در جدول زیر ویژگی. اختصاص یافته است

 نماید.  مورد مطالعه را بازگو می
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  اجتماعی افراد - ي فرديهایژگی: و1جدول 
  جنسیت

  

  سن

  

  وضعیت تأهل

  

  سطح تحصیالت

  

  درآمد ماهیانه

  % 6/58  مرد

25-15  4/55%  
  
  مجرد
  

52%  

فوق لیسانس 
  به باال

18%  
هزار  800تا  500

  تومان
39%  

  %8/22  لیسانس  6/23%  35-26
میلیون  1تا   800

  تومان
8/19%  

  %15  فوق دیپلم  5/12%  55-36
میلیون   5/1تا 1

  تومان
9/13%  

  %48  متأهل  %5/8  56-70  % 4/41  زن

  %40  دیپلم

  %3/27  بیشتر
  %3  راهنمایی

کم سواد، بی 
  سواد

2/1%  

  اشتغال
  سایر موارد  کشاورزان  کارگر  خدمات  کارمند دولت  متخصص

3/4 %  6/17%  19,1%  6%  1/18 %  38 %  
      1394هاي تحقیق، خذ: یافتهمأ
  

هاي موثر در پژوهش (شاخص اول فرضیهبررسی 
ــب   ــاکن مناس ــابی ام ــؤثر در مکانی ــذب و م ج

هـاي مـوثر در مکانیـابی شاخص تعیین: اکوتوریسم)
مراکز مناسـب در جهـت جـذب اکوتوریسـم و میـزان 

هر یک از این معیارها نسبت به هم با توجه بـه  اهمیت
وضعیت موجـود و اطالعـات گـردآوري شـده، اهـداف 

هـاي چنین بررسی و مطالعه کتـب، طـرحپژوهش، هم
پیشین و نظر کارشناسان این امر انجـام گرفتـه اسـت. 

هاي اطالعاتی وارد محـیط ایت به صورت الیهکه در نه
سیستم اطالعات جغرافیایی شده در مرحله بعدي، بـه 

هایی متناسب با درجه اهمیت و هاي اطالعاتی وزنالیه
ها در انتخـاب مکـان مناسـب داده مـی شـود. تأثیر آن

ها، نیـاز بـه یـک سـري جهت دستیابی به این شاخص
هـا در محـیط ه ایـنها و پایگاه اطالعاتی بـود کـنقشه

سیستم اطالعـات جغرافیـایی آمـاده گردیـد و پـس از 
ــن آمــاده هــا و هــا، جهــت تحلیــل آننقشــهســازي ای
یابی مربوطه از روش سلسله مراتب فازي استفاده  مکان

  گردید. 
هاي مورد نظر به این در این روش جهت دادن وزن

معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی فـازي اسـتفاده 
دسـت  کـه بهدر این روش بـر اسـاس مـاتریس  گردید

هـا را گذاري شاخص گذاري، اثرآوریم عالوه بر وزن می
گیریم. در این جا، معیارهاي مـورد نظـر  نیز در نظر می

بنـدي گردیـد. کـه طبقه 1تا 5شان از بر اساس اهمیت

العـاده زیـاد داراي ارزش فـوق پـنجیک فاقـد ارزش و 
امـاکن مناسـب در جهـت یـابی . بـراي مکـانباشد می

هـایی از قبیـل: طبقـات ارتفـاعی، اکوتوریسم، شاخص
شناسی (بـه علـت تشـکیل نـوع خـاص هاي زمینپهنه

هـاي اشکال طبیعی براي جذب اکوتوریسم در ویژگـی
زمین شناسی متفاوت)، طبقـات شـیب (تأثیرگـذار در 

هـاي مختلـف بـا توجـه بـه در نـوعجذب اکوتوریسـم 
له از محور ارتباطی، فاصـله از هاي متفاوت)، فاص شیب

ها، پوشش اراضی (اعم از: جنگلی، کشاورزي و رودخانه
هـاي الزم یـابی ع) و... در نظر گرفته شـده و مکـانمرات

یـر هـا بـه شـرح زانجام پذیرفتـه اسـت. ایـن شـاخص
  باشند: می

ــاطی)   ــور ارتب ــی (مح ــبکه دسترس ــام : ش انج
ناگون و ارتباط بین فضاهاي مختلف تـا هاي گو فعالیت

حد زیادي به شبکه ارتباطی بستگی دارد. رفت و آمـد 
و دسترســی بــین عناصــر مختلــف توریســتی یکــی از 

اســت. هــاي اصــلی تعیــین اهمیــت مکــان آنهشـاخص
ترافیکی در  دلیل مشکالت عرض بههاي پرتردد و کم راه

ابی یـچندان مناسب جهت مکانها آن و ازدحام خودرو
دلیـل  ی و اقامتی نیستند. این فضاها بـهفضاهاي تفریح

شان از سویی نیاز به امنیت و آرامـش شرایط عملکردي
داشــته و از ســوي دیگــر مســتلزم شــرایط دسترســی 
مناسب هستند. بـراي ایجـاد همـاهنگی بـین ظرفیـت 

ها و بار ترافیکـی ناشـی از ایجـاد فضـاهاي راه ترافیکی
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منطقه بـر حسـب اسـتاندارد  هايی، بایستی راهیحتفر
) مکانیـابی 2(بندي شـوند. بـا توجـه بـه جـدول درجه

تفریحـی در جهـت توسـعه اکوتوریسـم  -مراکز اقامتی

هـاي متري، از جاده 300 -0ها در فاصله بهترین مکان
+ متـري، از 12000اصلی بیشترین ارزش و بـه فاصـله 

هـــاي اصـــلی کمتـــرین ارزش داده شـــد.جـــاده
   

  هاي اصلیگذاري برحسب فاصله از جاده: ارزش2جدول 
 نهاییوزن رتبه معیارها درجه اهمیت ها زیر معیار

 ها)شبکه ارتباطی(راه

 319/0 5 متر 300تا        0
 270/0 4 متر 600تا    300
 201/0 3 متر 900تا    600
 144/0 2 متر 1200تا    900

     ...<   1200 1 0100/0 
  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته 

  
عنوان عاملی  بسـیار تأثیرگـذار جـذب  شیب به: شیب
باشـد و شـیب ها بـراي اکوتوریسـت مطـرح مـیمکان

ــذب  ــت ج ــت در جه ــت مثب ــاملی در جه ــب ع مناس
باشد. شـیب بـیش از هاي خانواد محور میاکوتوریست

ــوالً 10 ــد معم ــه درص ــات را دامن ــاي ارتفاع ــامل ه ش
گردد و در این سطوح از اراضی به جهت شیب تند،  می

ــاخت ــه س ــازها ووکلی ــه  س ــدمات ب ــه خ ــان ارائ امک
گردد. در عـین حـال، ها با مشکل مواجه می اکوتوریسم

رسـانی، شـبکه هـاي آبها ناپایدار بوده و سیستمخاك

اي مواجه برق، مخابرات، فاضالب و... با مشکالت عدیده
یـابی ) مکـان3بـه جـدول شـماره ( گردد. با توجـهمی

ابتـدا میـزان  هـااکوتوریسـتاماکن مستعد براي ورود 
اجعـه مر هـااکوتوریسـتبندي بر اساس اکثریـت اولیت

باشـد م خـانوادگی مـیکننده به منطقه که اکوتوریسـ
معیار سنجش این نوع اکوتوریسم مدنظر قرار گرفتـه و 

زان سپس اکوتوریسم ورزشی مورد توجه در تعیین میـ
  اهمیت واقع گردیده است.

  

  
  هاي ارتباطی: درجه اهمیت مناطق نسبت به فاصله از راه3شکل 

  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
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  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته( اهمیت طبقات شیب منطقه : درجه4شکل 

  
 گذاري بر اساس شیب زمین: ارزش3جدول 

 نهاییوزن هارتبه معیار درجه اهمیت ها زیر معیار

 شیب

 060/0 1 5تا  0
 320/0 4 15تا   5

 350/0 5 25تا  15
 160/0 3 35تا  25
  ...< 35 2 090/0 

  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

هاي طبیعـت رودها یکی از زیباییفاصله از رودخانه: 
رونـد و در تـأمین آب مـورد نیـاز بخـش به شمار مـی

کشاورزي، صنعت، شـرب و... مـورد اسـتفاده هسـتند. 
گیـري آن را ماهیامکان فضاي سبز اطراف رودها و نیز 

شود. ها محسوب میهاي اکوتوریسمبه یکی از تفرجگاه
هـاي در منطقه مورد مطالعه رودخانـه یکـی از جاذبـه

اي اطـراف آنهـا بـه دلیـل باشند و فضـطبیعی زیبا می
 هـااکوتوریسـتسرسبزي و طراوتی کـه دارد پـذیراي 

زیادي است اسـتفاده از پتانسـیل رودهـا بـراي جـذب 
ها هزینه چندانی نـدارد و بـا ایجـاد مراکـز اکوتوریست

تـوان گـذاري مـیاقامتی و تفرجـی بـا انـدك سـرمایه
بیشتري را به ناحیه جذب کـرد بـر ایـن  هااکوتوریست

تا  0کانیابی اماکن اقامتی و تفریحی در فاصله اساس م
ها داراي باالترین امتیاز و فاصله متري از رودخانه 100
  .گذاري هستندمتر به باال داراي کمترین ارزش 400

 

  هاگذاري بر اساس فاصله از رودخانه: ارزش4جدول 
 نهاییوزن هامعیار رتبه درجه اهمیت ها زیر معیار

 هیدرولوژي (رود)

 319/0 5 متر 100تا       0
 255/0 4 متر 200تا    100
 181/0 3 متر 300تا   200
 134/0 2 متر 400تا   300
 0115/0 1 متر 400  >...    
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  ها: درجه اهمیت فاصله مناطق از شبکه رودخانه5شکل 

  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

هاي موجود در ترین معیاریکی از مهم: پوشش اراضی
و گردشــگران پوشــش اراضــی  هــااکوتوریســتجــذب 

مناطق است که با توجه به ییالقی بودن منطقـه مـورد 
اي دارد. در محـدوده اهمیت فزاینده اراضینظر ما این 

وجـود  گیـاهیمورد سنجش ما انواع مختلفی از پوشش
انبـوه با پوشش باشد: جنگلیدارد که به این ترتیب می

دارا  هـااکوتوریسـتترین اهمیت را در جذب (که بیش
انبـوه، جنگلـی بـا باشد)، جنگلی بـا پوشـش نیمـه می

پوشش کم، زراعت (که نوع خاصی از توریسـم را بـراي 

کند که این مقدار اگروتوریسـم هـم در خود جذب می
بـا توجـه  .خورد) محدوده مسکونیمنطقه به چشم می

در این بخش سعی شده ابتـدا بـا  این بخشبه اهمیت 
اي محــدوده اراضــی جنگلـی و کشــاورزي را بــه نقشـه

هـاي هـا و معیـارنمایش کشیده سپس با توجه به وزن
اي در جهـت ) به ارائه نقشه5مشخص شده در جدول (

هاي با کیفیت براي توسـعه و جـذب نشان دادن مکان
  ایم.در این محدوده فراهم آورده هااکوتوریست

  
  هاگذاري پوشش اراضی بر اساس معیار عالقه اکوتوریسم: ارزش5 جدول

 نهاییوزن هارتبه معیار درجه اهمیت ها زیر معیار

 پوشش اراضی

 350/0 5 جنگلی با پوشش  انبوه
 320/0 4 جنگلی با پوشش  متوسط

 160/0 3 جنگلی با پوشش  کم
 090/0 2 کشاورزي

 060/0 1 محدوده مسکونی
  1394هاي تحقیق، خذ: یافتهمأ
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  : پوشش اراضی موجود در منطقه6شکل 
  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته( 

  
  اهمیت پوشش اراضی در جذب اکوتوریسم : درجه7شکل  

 )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته( 

  
هـاي جهـت یکـی از معیـار: شناسـی منطقـه  زمین

ســنجش منطقــه از منظــر طبیعــی بــراي جــذب 
شناسی شناسی و زمینهاي سنگویژگی هااکوتوریست

طـور هـاي طبیعـی بـهمنطقه است. که در اکثر معیـار
هـاي مستقیم تأثیرگذار است. با توجـه بـه نـوع سـنگ

شـده در منطقـه معمـوال  (شکل یافته طبیعی) نگاشته
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کند. به عنـوان خاص خود را جذب می هاياکوتوریست
هاي آهکی که با توجـه بـه اقلـیم منطقـه مثال: سنگ

نیمه مرطوب بودن ناحیه این نوع از سنگ تحت تـأثیر 
هـاي آهکـی (سـنگ رطوبت به شکل اشـکال کارسـتی

یـه در آمـده ناح هاي موجود در ایندر غار شکل یافته)
نورد بـه ایـن امـاکن مراجعـه است که معموالً افراد غار

برنـد. بـر نمایند که از آنها بـه اکوتوریسـم نـام مـیمی

اي موضـوعی ایم با نقشههمین اساس ابتدا سعی نموده
ها غالب منطقه را به نمایش کشیده سـپس ابتدا سنگ
 هـاي هـر تأثیر هر یک از انواع سـنگ و وزن با توجه به

اي در جهت نمایش دادن منـاطق ها نقشهاز معیار یک
شناسی جهت توسـعه مستعد و با اهمیت از منظر زمین

  جذب اکوتوریسم ارائه شود.

  
 شناسی مؤثر در جذب اکوتوریسمهاي زمین: زیر معیار6جدول 

 نهاییوزن هارتبه معیار درجه اهمیت هازیر معیار

 شناسیزمین

 281/0 5 ماسه و سنگ
 255/0 4 سنگ آهک

 235/0 3 آبرفتی
 146/0 2 آهک و ماسه

 112/0 1 آهک
  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته

  

  
   شناسی منطقه مورد مطالعههاي زمین: پهنه8شکل 

  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته(
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   جهت جذب اکوتوریسمشناسی در هاي زمیناهمیت پهنه : درجه9شکل 

  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته(
  

هـاي یکـی دیگـر از معیـار: طبقات ارتفاعی منطقـه 
هــاي بـه منطقــه هــااکوتوریسـتبسـیار مهــم در ورود 

ییالقی نوع توپوگرافی ویژه منطقه اسـت. کـه طبقـات 
ارتفاعی هر منطقـه بـه شـدت در ورود افـراد بالخـص 

گردد. البته قابل ذکر است  مؤثر واقع می هااکوتوریست
ــزان ورود  ــایی در می ــه تنه ــاعی ب ــات ارتف ــه طبق ک

بیشـتر ایـن ویژگـی  ،کارآمـد نیسـتند هـااکوتوریسـت

محیطـی منطقـه واقـع  تأثیر فرایند شیبطبیعی تحت
هـاي مـؤثر با این وجود با توجه به زیر معیار . گرددمی

ــی ــوع از ویژگ ــن ن ــه  ،در ای ــار در نقش ــن معی وزن ای
بندي نواحی مستعد بسیار تأثیرگذار بوده اسـت  اولویت

در نقشـه زیـر اهمیـت طبقـات ارتفـاعی از بـاالترین و 
تـرین سطح تأثیرگذاري از طریق طیف رنگ تـا پـایین

  به نمایش کشیده شده است. سطح
  

  هاي طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعههاي زیر معیار: وزن7جدول 
 نهاییوزن هارتبه معیار درجه اهمیت زیر معیارها

 نقاط ارتفاعی

 235/0 4 499تا     0
 354/0 5 999تا   500
 191/0 3 1499تا   1000
 139/0 2 2000تا  1500
  ...< 2000 1 080/0 

  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
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  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته( : درجه اهمیت طبقات ارتفاعی10شکل 

  
: هاي اطالعاتی و شناسایی مناطق مستعدتلفیق الیه

ــراي  تلفیــق گیــري) از ایجــاد نقشــه نهــایی (نتیجــهب
گذاري شـده در بخـش تحلیـل سلسـله  وزن هاي نقشه

. با استفاده از این بخش، گرددمیمراتبی فازي استفاده 
هـاي قبلـی را بـه صـورت هاي داده شده در بخش وزن

فازي (دو به دو) مورد ارزیابی قرار داده و در اخر نقشه 
  مورد نظر را ترسیم خواهد کرد.

هـا و پس از تلفیق نقشه: تعدبندي  مناطق مساولویت

آید ها جدول زیر به دست میگذاري شاخصبررسی اثر
باشد کـه هاي نهایی در مقایسه فازي میکه شامل وزن

بندي مجدد انجام دادیم و شان طبقهما بسته به اهمیت
نشـان  1مشـخص گردیـد کـه کـد  3و 2و  1سه کـد 

 3نیمـه مسـاعد و کـد  2هاي نامساعد، کددهنده پهنه
کامال مساعد براي بـراي ورود، اسـتقرار و حتـی ایجـاد 

هـا را در نقشـه باشد. کـه آن بخـشمراکز تفریحی می
  نمایید.نهایی کامال مشاهده می

  
 ها و مقایسه فازيهاي آلترناتیو: تعین وزن8 جدول

وزن نهایی 
 هامعیار

زمین 
 شناسی

  شیب ارتفاع گیاهیپوشش  راه رود

 شیب 1 5 3/1 7 7 7 3013/0
 ارتفاع 0,2 1 5/1 3 3 5 1113/0
 پوشش گیاهی 0,3333 5 1 7 7 9 4434/0
 راه 0,1429 0,3333 0,1429 1 3 3 0663/0
 رود 0,1429 0,3333 0,2 0,3333 1 5 0519/0
 زمین شناسی 0,1429 0,2 0,1429 0,3333 0,2 1 0259/0
  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
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   بندي نهایی منطقه مورد مطالعه جهت اکوتوریسم: پهنه11شکل 

  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته(
 

  پژوهش دومفرضیه 
ــا توجــه       ــوع فرضــیه ب ــه ن ــوع  دومب ــژوهش و ن پ

ه بـا در نظـر هاي مورد سـنجش در ایـن فرضـیپارامتر
هر فرضیه سعی  ییدتأ یید یا عدمبراي تأگرفتن  اینکه 

هـاي موجـود را بـراي ایـن عمـل گردیده بهترین ابزار
ت ایـن استفاده نماییم. بر این اساس با توجه بـه ماهیـ

ثیرات اکوتوریسـم را بـر فرضیه که به بررسی میزان تـأ
محیط جغرافیاي زندگی بومیان اختصاص یافته سـعی 

نتیجه رسیدن ایـن  هاي آماري براي بهگشته از آزمون
رضیه خود را بـه فرضیه استفاده نماییم. در این بخش ف

زیست، تأثیر بر اقتصـاد ثیر بر محیطسه معیار اصلی (تأ
هاي اجتماعی و فرهنگی بومیان) کـه ثیر بر ویژگیو تأ

نماید تقسیم ترین جلب توجه را به خود جذب میبیش
هـاي هـا خـود داراي زیـر معیـارهنموده که این معیـار

  باشند.  می

  
  : آزمون ویلکاکسون9جدول 

  میانگین   هاي ویلکاکسونعالمت  زیر معیار  معیار
  ايرتبه

  سطح 
  داري معنی

  زیست محیطی

000/0 28  هاي منفیرتبه  آلودگی صوتی  
 70  هاي مثبترتبه

000/0 31  هاي منفیرتبه  ي باز طبیعیها کاهش میزان فضا  
 68  هاي مثبترتبه

324/0 38  هاي منفیرتبه  آلودگی هوا  
 40  هاي مثبترتبه

 میزان رضایت کیفیت محیط طبیعی
000/0 29  هاي منفیرتبه  
 72  هاي مثبترتبه

 میزان رضایت از مقدار کیفیت آب منطقه
000/0 41  هاي منفیرتبه  
 60  هاي مثبترتبه

010/0 35  هاي منفیرتبه رفتن چشم انداز طبیعی منطقهاز بین   
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 41  هاي مثبترتبه

 ها و نهرهاي منطقهآلوده شدن رودخانه
000/0 15  هاي منفیرتبه  
 71  هاي مثبترتبه

 افزایش احتمال وقوع خطرات طبیعی در منطقه
000/0 35  هاي منفیرتبه  
 54  هاي مثبترتبه

  اقتصادي

 میزان رضایت شغلیافزایش 
000/0 50  هاي منفیرتبه  
 68  هاي مثبترتبه

 هاي شغلیایجاد فرصت
001/0 67  هاي منفیرتبه  
 71  هاي مثبترتبه

 افزایش تنوع شغلی
000/0 34  هاي منفیرتبه  
 69  هاي مثبترتبه

000/0 34  هاي منفیرتبه  میزان قدرت خرید مردم  منطقه  
 57  مثبتهاي رتبه

گذاري در افزایش میزان تمایل مردم در سرمایه
 بخش اکوتوریسم

000/0 37  هاي منفیرتبه  
 60  هاي مثبترتبه

میزان در آمد حاصل از تجارت صنایع دستی 
 محلی

000/0 29  هاي منفیرتبه  
 66  هاي مثبترتبه

 گذاري امالكافزایش بورس
000/0 23  هاي منفیرتبه  
 69  هاي مثبترتبه

 هاي توسعه یافته در منطقهمیزان مقدار سازه
000/0 27  هاي منفیرتبه  
 66  هاي مثبترتبه

 کاهش فاصله بین خانوارها روستایی
214/0 40  هاي منفیرتبه  
 43  هاي مثبترتبه

  اجتماعی فرهنگی

 تغییر در نوع فرهنگ
011/0 42  هاي منفیرتبه  
 47  مثبتهاي رتبه

 افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري
000/0 27  هاي منفیرتبه  
  67  هاي مثبترتبه

 تغییردر نوع روابط اجتماعی
000/0 48  هاي منفیرتبه  
 57  هاي مثبترتبه

 تغییر در زبان و گویش بومیان
232/0 48  هاي منفیرتبه  
  50  هاي مثبترتبه

 بومیانهاي تغییر مراسم
000/0 43  هاي منفیرتبه  
  64  هاي مثبترتبه

  1394هاي تحقیق، خذ: یافتهمأ
  

کاکسون براي زمون ویلدر تفسیر نتایج حاصل از آ
ی ببریم آیا تفاوتی بر جغرافیاي منطقه در بعـد اینکه پ

از به وجود آمده اسـت یـا خیـر،  هااکوتوریستاز ورود 
) اسـتفاده 6 کاکسون (جـدول:نتایج جدول آزمون ویل

هـاي منفـی و مثبـت هـر نماییم: با استناد به رتبـهمی
تـوانیم هاي بدست آمـده مـیداريمعیار و سطح معنی

درصـد  99هـا داراي سـطح بگوییم در اکثریـت معیـار
ایـن اسـت کـه  هدهندکه این نشان  باشدمیداري امعن

ها در منطقـه باعـث تغییـر در جهـات ورود اکوتوریسم
مختلف جغرافیایی منطقه گردیده البتـه الزم بـه ذکـر 

هاي موجود سه معیار کـه از باشد: که در این معیارمی
این سـه معیـار یـک معیـار آن در بخـش اجتمـاعی و 

ش بومیان)، یـک معیـار فرهنگی (تغییر در زبان و گوی
یگـر آن ها) و معیـار دمحیطی (آلودگیدر بخش زیست

در بخش اقتصادي (کاهش فاصـله بـین خـانوار) داراي 
باشد. که ایـن می پنج درصدداري کمتر از سطح معنی

توان به پس میداري در این سه معیار، د عدم معنیخو
فقـط در ایـن  هااکوتوریستاین نتیجه رسید که ورود 

اي بـر جغرافیـایی ثیر قابل مالحضهها نتوانسته تأمعیار
  ذارد.منطقه بگ
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  گیري نتیجه
آبادکتول کـه هاي کوهستانی شهرستان علیروستا      
اي کامالً جنگلی ي البرز شرقی در ناحیهکوهها رشتهدر 

هـا بـه ایـن روسـتاهوا واقع شده، نزدیکـیوو خوش آب
مجـاورت  آباد و گرگـان) و(علی هاي بزرگ استانشهر

ــان ــالتی گرگ ــا راه مواص ــبب گردیــده -ب ــهد س مش
ها زیادي به این منـاطق ویژه اکوتوریستگردشگران به

سـنجی  نمایند. این پـژوهش، بـا هـدف امکـان مراجعه
هـاي ییالقـی شهرسـتان توسعۀ اکوتوریسـم در روسـتا

آباد کتول صورت گرفته است؛ بـا در نظـر گـرفتن علی
پیشینۀ تجربی براي بررسی فرضیۀ اول که بـه تعیـین 

نطقه و ورود اکوتوریسم مهاي طبیعی رابطۀ بین مؤلفه
هـاي هاي طبقات ارتفاعی، پهنـهباشد از الیه مربوط می

شناسی، طبقات شیب، فاصله از محـور ارتبـاطی، زمین
فاصله از رودخانه و پوشش گیاهی اراضی استفاده شده 

ــن بخــ ــایج حاصــل از اســت. در ای ــۀ نت ش ضــمن ارائ
 هـايتأیید فرضیه  هاي پژوهش به تأیید و یا عدم یافته

هـاي عملـی جهـت پژوهش  و سپس بـه ارائـۀ راهکـار
  توسعۀ اکوتوریسم منطقه پرداخته شده است.

ــه هــاي مناســب تعیــین رابطــۀبین مکــان منظور ب
طبیعــی منطقــه و مقــدار ورود اکوتوریســت و توســعۀ 
اکوتوریســــم در ناحیــــۀمورد مطالعــــه از تحلیــــل 

کلـی  طور بـهفازي استفاده گردیـد کـه   مراتب سلسله
یانگر آن است که مناطق مساعد و نیمه مسـاعد نتایج ب

وجود دارند ولی به علت شکل خـاص  وفور بهدر منطقه 
توپوگرافی و هیدروگرافی منطقه باعث گردیده که ایـن 

پراکنده در منطقه وجود داشته باشـد  صورت بهمناطق 
یی هـاگنـیکمپکه این امر کار مسـئوالن را در ایجـاد 

کند، امـا ها سخت مییستبراي ارائۀ خدمات به اکوتور
تـوان هـر ریزي مدون در این جهت، مـیبا انجام برنامه

بخش از مناطق مستعد را با توجه به نوع پتانسیل هـر 
، منطقه براي جذب و اسـکان نـوع خـاص اکوتوریسـت

  متناسب با نوع اکوتوریسم امکاناتی فراهم کرد.
ــایج  ــت بهنت ــایج  آمده دس ــا نت ــژوهش ب ــن پ از ای

ــژوهش هــاي یافتــه ــاي پیشــین پ ــهه ــوري و : ازجمل ن
ــروي ــژاد ( خس ــوانی (1381ن ــان )، 1386)، رض فیروزی

) 1391)، صــــــفاري(1390( ســــــجادیان)، 1388(

پوشـش «و » ارتفاع«، »شیب«هاي دراستفاده از مؤلفه
همخوانی دارد.همچنین نتایج این تحقیـق بـا  »گیاهی

ــایج برگرفتۀصــفاري ( ــمتغ)، در 1391نت مســیر « ری
ــاطی ــایج  و» ارتب ــرنت ــۀ ب ــان  گرفت ) و 1388(فیروزی
، در »فاصـله از رودخانـه«) در مؤلفۀ 1390( سجادیان

میزان اثرگذاري تقریباً یکسـانی » شناسیزمین«مؤلفۀ 
هـاي دارند. در حالی که در این پژوهش از میان مؤلفـه

نهایی باال که به  با وزن» یاهیگپوشش«موجود، مؤلفۀ 
مطالعـه بـاالترینمیزان  مورد دلیل جنگلی بودن منطقۀ

تأثیرگذاري را در تحقـق توسـعۀ اکوتوریسـم داشـته و 
ــب بعــدي مؤلفــۀ  ــا وزن » شــیب«همچنــین در مرات ب

ــاع«و مؤلفــۀ  3013/0 ــا وزن » ارتف در حــد  1113/0ب
انـد. از سـویی دیگـر، مؤلفـۀ قابل قبولی اثرگـذار بـوده

 کمترین میـزان اثـر را در ایـن مقولـه» شناسیزمین«
هـاي پیشـین بـه  ، در حالی که در پژوهشداشته است

هاي طبیعـی بـه کـار بندي میزان اثرگذاري مؤلفهرتبه
تعیـین رابطـه  منظور بـه گرفته شده توجه نشده است.

بــین افــزایش ورود اکوتوریســت و ایجــاد تغییــرات در 
هاي جغرافیایی منطقـه (اقتصـادي، اجتمـاعی و ویژگی
ون بهـره محیطی)، از آزمون آمـاري ویـل کاکسـزیست

-گرفته شد.نتایج بیانگر آن اسـت کـه در اکثـر مؤلفـه
درصد رابطـه معنـاداري بـین  99هایاقتصادي تا سطح 

ورود اکوتوریسم و توسعۀ اقتصادي منطقه داشته است 
ــین «در حــالی کــه تنهــا در مؤلفــۀ  کــاهش فاصــله ب

عدم معنـاداري بـه دسـت آمـده » خانوارهاي روستایی
هـاي  این پژوهش بـا یافتـهراستا نتایج  است. در همین

)، شـکوهی 1385(؛ زاهـدي ازجملههاي قبلی پژوهش
و » اشـتغال«هـاي ) در مؤلفه2014بوکینا (و  )1393(
که منجر توسعۀ بخـش » افزایش درآمد جامعۀ محلی«

گردد همخوانی داشته است. همچنـین در اقتصادي می
درصـد رابطـۀ  99هاي اجتمـاعی تـا سـطح اکثر مؤلفه

ین ورود اکوتوریســم و توســعۀ اجتمــاعی معنــاداري بــ
تغییـر « منطقه داشته است؛ در حالی که تنها در مؤلفه

عـدم معنـاداري بـه دسـت » در زبان و گویش بومیـان
هـاي هاي پـژوهش ه است. بنابراین با مقایسۀ یافتهآمد

ــــدي ( ــــار ( )1385زاه ــــدودة2009و کُم  ) در مح
همانند نتایج به دست آمـده در پـژوهش  موردپژوهش
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هـاي آنها توسعۀ اکوتوریسم موجـب تغییـر در ویژگـی
گردیـده کـه باعـث  فرهنگی و اجتمـاعی افـراد بـومی

هاي فرهنگی و اجتمـاعی آنهـا بـا  نزدیک شدن ویژگی
ویژگی شهرنشینان شده است که نتـایج ایـن بخـش از 

 هـاي پیشـین همخـوانی دارد.پژوهش با نتایج پژوهش
توسـعه «، »محیطـیزیسـت«هـاي در مؤلفـه تیدرنها

باعث اثرگـذاري متفـاوت اعـم از منفـی و » اکوتوریسم
محیطی منطقـه داشـته اسـت و مثبت بر شرایط زیست

عدم معناداري بـه دسـت » آلودگی هوا« تنها در مؤلفۀ
موحدي هاي پژوهش آمده است.با در نظر گرفتن یافته

منفی  از اثرگذاري ) که حاکی2014) و بوکینا (1393(
تـوان ایـن توسعۀ اکوتوریسم بر طبیعت شده است، می

گونه دریافت که تنها در اثرات منفـی ناشـی از توسـعۀ 
هاي ایـن پـژوهش بـا پیشـینۀ قبلـی اکوتوریسم یافته

مذکور همخوانی دارد. با توجه به نتایج حاصـل از ایـن 
هـاي کـاربردي بـه شـرح زیـر ارائـه دتحقیق، پیشـنها

  دد:گر می
 اکوتوریسـم در تمـام منـاطق  ردتعیین ظرفیـت بُـ

 يزیر برنامـهریزان جهـت آن به برنامه ۀناحیه و ارائ
 براي کاهش میزان فشار بر محیط زیست ناحیه؛

  از سـطح  هیرو یب يبردار بهرهکنترل و جلوگیري از
شــکارهاي  ممانعــت از آب رودخانــه زریــن گــل و

و تغییـر کـاربري اراضـی  ، تخریب جنگـلرمجازیغ
 .سازي)(جهت ویال

 به اشخاص حقیقـی جهـت ایجـاد و  تسهیالت ۀارائ
 و پـذیرایی اقـامتی يواحـدها يها تیظرفافزایش 

 .جهانی -ملی مقیاس با آنها يساز استاندارد
  ــاري ــون آم ــل از آزم ــایج حاص ــه نت ــه ب ــا توج ب

ویلکاکسون باید تالش شـود تـا از افـزایش میـزان 
ها بـر افـزایش قیمـت  یسترمنفی اکوتو اثرگذاري

 جلوگیري شود.ي امالك) باز بورس(اراضی 
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