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 Introduction: Tourism in protected areas as a mechanism for financial self-government 

is a support for conservation and a tool for facilitating management. Therefore, tourism 

in these regions in order to preserve biodiversity and genetic reserves should be achieved 

based on ecological potential assessment in susceptible areas so that no damage to 

biological species is done. The aim of this study was to evaluate the susceptible areas of 

ecotourism using two methods of multi-criteria evaluation and system analysis.  

Materials & Methods: For this purpose, 19 options were selected in 7 clusters and each 

layer was combined using Analysis Network Process (ANP) method to determine the 

power of the options using Weighted Linear Composition (WLC).  

Result: The results of multi-criteria evaluation method showed that 18.98% in the Class 

1, 2.15% in the Class 2, 15.87% in the Class 3, and about 63% in the Class 4. The results 

of the system analysis also showed that 19.71% in the Class 1, 2.03% Class 2, 11.41% 

Class 3, and about 61.70% Class 4.  

Conclusion: The results of both methods are similar and indicate that due to the 

conservation status, the existence of endangered animal and plant species, as well as 

considering the ecological nest of animal species, high elevation and slope in the area, 

the largest in the protected and safe zones, are some of the reasons, that limits access for 

visitors to the Eshkevarat No-Hunting area 
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ی بزاری برااحفاظت و  ای برایوکاری برای خودگردانی مالی، پشتوانه عنوان سازاطق تحت حفاظت بهگردشگری در من :مقدمه 

ر بایست بیمر ژنتیکی منظور حفظ تنوع زیستی و ذخایروگردشگری در این مناطق بهگردد. از اینتسهیل مدیریت محسوب می

 د. سیب نگردهای زیستی دچار آا حفاظت ازگونههای مستعد حاصل گردد تاساس ارزیابی توان اکولوژیکی در پهنه

حلیل تتجزیه و  معیاره ودم گردشگری با دو روش ارزیابی چنهای مستعد بوپژوهش حاضر با هدف ارزیابی پهنه ها:مواد و روش

اده از روش تحلیل ها با استفهدرجه توان گزین خوشه انتخاب و برای تعیین 7قالب  در گزینه 19 منظور سیستمی انجام گردید. بدین

ها ترکیب گردید. یه( هر یک از الWLCدار )وزن خطی ترکیب تکنیک از استفاده یک وزنی اختصاص و با ( به هرANPای )شبکه

%  30/66و  3طبقه  %58/12، 2 طبقه %16/2، 1 دارای توان طبقه %95/18که  دهدنتایج روش ارزیابی چندمعیاره نشان می نتایج:

 %04/11، 2طبقه  %96/1، 1طبقه  %06/19ایج حاصل از روش تجزیه و تحلیل سیتمی نیز بیانگر این است که است. نت 4طبقه 

 باشد. می 4طبقه  %93/67و  3طبقه 

گیاهی  و جانوری هاینهگو وجود حفاظتی، وضعیت دلیلبه که است آن از حاکی و مشابه روش دو هر نتایج :گیری و بحثنتیجه

 همنطق مساحت ترینبیش ،باال منطقه و شیب بودن مرتفع های جانوری،گرفتن آشیان اکولولوژیک گونه درنظر زانقراض و نی خطر در

 .سازدمی محدود یدکنندگانبازد برای را اشکورات ممنوع شکار منطقه به دسترسی که است گرفته قرار امن و حفاظتی هایزون در
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 قدمهم
 به تواندمی مناسب ریزيهصورت برنام در که هاییفعالیت از یکی

 است. گردشگري گردشگريبوم گردد، تبدیل درآمدزا صنعت بسیار یک

رویکردي  شود،می محسوب جهان صنایع ترینموفق ردیف در امروزه که

 و هابخش ترینمهم از دارد. یکی  گردشگريبوم زمینۀ در گسترده

 خود به را گردشگري هايفعالیت از بزرگی حجم که گردشگري انواع

باشد می گردشگريیا بوم طبیعت در گردشگردي دهدمی اختصاص

(Gyan  ،2004و همکاران.) گردشگري تقاضاي از تنها نه گردشگريبوم 

 مدیریتی ابزار یک عنوانآن به از بلکه، گیردمی سرچشمه طبیعت در

 حمایت و حفظ تنوع زیستی منجر به امر این زیرا، شود استفاده می

 تفرجی ریزي(. برنامهGarcia Herrera ،2012گردد )می طبیعت در

 و سطوح اجتماعی ارتقاي براي ابزاري عنوانبه گردشگري نوع این در

حفاظتی  کارکردهاي علتچنین بههم شود،می تلقی مردم اقتصادي

 هاي طبیعی،عرصه در شده تجربه مدیریتی راهکار عنوان یکبه تفرج

 Lauranc؛ Cochrane ،2006) سازدمی مهیانیز  پویا را حفاظتی زمینه

 جهان، کشورهاي از بسیاري در طبیعی منابع (.2005و همکاران، 

 به هاآن از آیند ومی شماربه اقتصادي توسعۀ و رشد اصلی پشتوانۀ

 درخور هايحوزه از یکی گردد.یاد می ملّی سرمایۀ ترینبزرگ عنوان

باشند )صابري و می حفاظت تحت مناطق این رابطه، در توجه

 منافع از توانمی هدفمند، ریزيبرنامه صورت (. در1393همکاران، 

 طبیعی، گردشگري هايفعالیت از فواید حاصل نظیر ،مناطق این بالقوۀ

 راهبردي عنوانبه آن از ( وWilliams ،1992) برد ايمالحظه قابل بهرۀ

 اضافی، رآمدهايمولد د فقر، کنیریشه طبیعی، منابع حفظ راستاي در

 زیستی محیط آموزش حفاظتی، فرآیندهاي مالی توجیه آفرینی، اشتغال

 پیرامون که عموما   محلی مردم براي عمومی حس مالکیت افزایش و

مند گردید )شهرکی و کهرم، بهره ،باشندوسعه میفرو ت و روستایی

 اقتصادي منافع تولید براي ايزمینه عنوانبه گردشگري،(. بوم1389

 و طبیعی منابع از حفاظت حال عین در و شده مناطق حفاظت از

 اتحادیه جهانی گردد. طبقمی مطرح هاآن در موجود تنوع زیستی

 حفاظت براي حفاظت تحت مناطق طبیعت و منابع طبیعی، حفاظت از

 تنوع حفظ براي و فرهنگی یا طبیعی میراث لذت از کسب ارتقاي و

هاي فعالیت (.Murayama، 2011 وBunruamkaew ) اندشده ایجاد زیستی

 موجب مناطق بعضی در شدهحفاظت مناطق از بازدید و گردشگريبوم

 حفاظت مناطق بعضی مدیران که است شده اکولوژیک اثرات بروز

 اثرات مدیریت هايچارچوب از استفاده مشکل این حل براي شده،

(. 1397و همکاران، سرمازه )شیرانی اندکار گرفتهرا به بازدیدکنندگان

گردشگري بوم هايارتباط متقابلی با فعالیت شده دارايحفاظت مناطق

 رابطه این می باشند و هر دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند، اگرچه

همواره یکی از  گردشگري،اما بوم ،باشدمی متناقض گاهی و پیچیده

 تتحت حفاظ مناطق مدیریت ریزي وبرنامه ایجاد اجزاي مهم در

حفاظت  توجه به اهمیت با. (Marion ، 2002وFarrell ) رودمی شماربه

مختلف حفاظت  و درجات منابع و تعاریف جلوگیري از روند تخریب در

رو در این رابطه، تعیین درجه حفاظتی از منابع طبیعی، چالش پیش

زمانی اهمیت  موضوع باشد. اینمختلف می مناطق براي آمدروز و کار به

سرعت تخریب منابع در مناطق  یابد که در برخی موارد با توجه بهیم

در مناطق  مدیریتی هايعدم تغییر در برنامه حساس اکولوژیکی شاهد

 ارزیابی هايمدل (.1397)سبحانی و همکاران،  حفاظت هستیم تحت

 که دارد اشاره مفهوم این سرزمین به توان زیستی و محیط توان

 استفاده نحويبه زمین هايتوانمندي ها وپتانسیل توان ازمی چگونه

 کرده حفاظت طبیعی منابع از حال، زمان از برداريضمن بهره که کرد

(. Makhdom ،2010) نمود برقرار منطقی ايرابطه زمین و انسان بین و

و  گیري چندمعیارهتصمیم هايروش تلفیق هايمزیّت ها وتوانایی

GIS جملهاز مختلفی تحقیقات در: Babaie-Kafaky ؛2009همکاران،  و 

 Kangas؛ Malczewski، 2004؛ 1398و  1396همکاران،  سبحانی و

( نشان داده شده Dagdeviren ،2007و  Yuksel ؛2001و همکاران، 

 به ریزي سرزمینبرنامه هايروش کارگیريبه ضرورت است، بنابراین

 و ايمنطقه یاسمق داراي گردشگريبوم که توسعه شرایطی در ویژه

تحت  که مناطقجاییشود. از آنمی احساس باشد کامال می ايناحیه

پیرامونی  جوامع فشار نامطلوب، مدیریت از ناشی خطرات برابر در حفاظت،

عنوان امروزه به نیستند، مصون گردشگريرویه بومبی هايبرداريو بهره

ی و چگونگی هاي طبیعترین مسائل پیش روي گردشگاهیکی از مهم

مناطق  این به بازدیدکنندگان مختلف هايگروه روزافزون افزایش مدیریت

هاي مختلفی به این مناطق گردد. گردشگران با فرهنگمحسوب می

بسیاري از مناطق مورد استفاده  که آورند و این در حالی استرو می

و توان  اندشده پذیري تشکیلهاي حساس و آسیباغلب از اکوسیستم

رو اگرچه فواید هاي ایجاد شده را ندارند، از اینقابله با ناپایداريم

توجه است ولی اثرات  طبیعی بسیار قابل هايگردشگري در محیطبوم

منظور همین دلیل الزم است تا بهناپذیر بوده و بهسوء آن نیز اجتناب

هاي گردشگري، کاهش و جلوگیري از تاثیرات منفی ناشی از فعالیت

در این مناطق اقدام  گردشگريبوم توسعه مستعد هايپهنه زیابیبه ار

 گیريتصمیم روش ترینکامل توانمی را ANP ايشبکه تحلیل روش گردد.

و همکاران،  Razmiارائه شده است ) تاکنون که نامید چندمعیاره

 AHPمشکالت  رفع براي را ANPساعتی  که این از (. پس2008

 مختلف در مسائل ANPاز  استفاده اخیر يهاسال پیشنهاد نمود، در

 ANPاز  استفاده وجود متداول شدن شده است. با مرسوم ریزيبرنامه

هاي مختلف فعالیت استقرار جهت سرزمین بنديو پهنه یابیمکان در

(Pourebrahim ؛2010 همکاران، و Chen ؛2010 همکاران، و Tuzkaya 
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 در روش این از تفاده(، مطالعات زیادي با اس2008و همکاران، 

ایران و مناطق تحت  در خصوصبه پتانسیل گردشگري و توان ارزیابی

تحلیل سیستمی  و تجزیه روش این عالوه بر است. نگرفته صورت حفاظت

رود. کار میاطالعات به سنتز و ظور سازماندهیمنکه به نوینی است علم

اجتماعی و  ياقتصادهاي منابع اکولوژیکی، در این روش کلیه نقشه

گردد که ارزیابی حاصل از نقشه گذاري میهمشناسایی و سپس روي

گردشگري بوم هايفعالیت توسعه جهت منطقه پتانسیل دهندهنشان نهایی،

منظور بررسی صحت نتایج و کاهش باشد که در این پژوهش بهمی

اي، تحلیل شبکه دهی با روشکارشناسان و وزن خطا در نظرات میزان

 بودن اثرگذار به توجه رو، بااین روش نیز بهره گرفته شد. از این از 

منطقه  پیش روي مشکالت و زیستمحیط بر گردشگريبوم صنعت

 مورد مطالعه منطقه اهمیت و اکولوژیک اندازچشم لحاظبه مطالعه مورد

این  تر ازچه بیشحفاظت هر با هدف حفاظت، اي تحتمنطقه عنوانبه

روش تحلیل مندي از مواهب طبیعی بهحال بهره مناطق و در عین

مستعد توسعه  هايتحلیل سیستمی به ارزیابی پهنه اي و تجزیهشبکه

گردشگري پرداخته و نتایج هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت، بوم

زیستی، بهبود پایدار، حفظ تنوع توسعه در جهت دستیابی به تا گامی

 ،براي قابلیت این منطقه ايزمینهمحلی و  جوامع در وضعیت اقتصادي

بوم  ترویج جهت ارتقاء به درجات حفاظتی باالتر را نیز فراهم سازد.

 خودگردانی براي سازوکاري عنوانبه حفاظت،تحت مناطق در گردشگري

 مناطق این مدیریت تسهیل براي ابزاري و حفاظت براي ايپشتوانه مالی،

 در گردشگريبوم ء(. توسعه1387گردد )ابگز و همکاران، محسوب می

براي بازدیدکنندگان  هم و منطقه مدیریت براي حفاظت، تحت مناطق

 انجام داشت نظر در باید اما باشد،برخوردار می فراوانی مزایاي از

 تواندمی صحیح مدیریت و ریزيبرنامه غیاب در اکوتوریسم هايفعالیت

ت مناطق مقصد اثر کیفی بر ترمهم آن از و بازدیدکنندگان تجارب بر

(. در نتیجه ترویج بوم 1390منفی داشته باشد )جعفري و همکاران، 

 توسعه زیرا باشد، طبیعی محیط با سازگاري براساس گردشگري باید

 باالترین در زیستمحیط حفظ به صنعت وابسته این آمیزموفقیت

 اهمیت بسیاري نکته این به توجه بنابراین، باشد.می ممکن سطح

 عدم استفاده چنینهم و غیراصولی برداريبهره صورت در که دارد

 روبرو بسیاري مشکالت با مناطق، در این منابع طبیعی از منطقی

 طریق از فقط سرانجام ناخوشایندي چنین از پرهیز براي که ،شوندمی

خردورزي  و توسعه زیست،محیط ما بین تلفیقی هايسیاست اتخاذ

 گیريتصمیم باالي سطوح در طبیعی منابع از برداريبهره در تربیش

ارزیابی  محیطی، پایدار مدیریت هايترین شیوهپذیر است. رایجامکان

رو (. از این1386باشد )احسنی و همکاران، می محیط زیست توان

عنوان یک ابزار مهم براي طبیعت به گردشگري در هايارزیابی فعالیت

 Pananjayگردد )حفاظت می حتت مناطق پایدار در به توسعه دستیابی

توجه به موقعیت  حفاظت با تحت این مناطقبنابر(. 2011و همکاران، 

حفاظتی نداشته و  اهداف صرفا  VIطبقه ، IUCNبندي خود در طبقه

 و Phillipsگردد )برداري میها نیز بهرهاز منابع زیستی و فیزیکی آن

Moutinho ،2014همین دلیل به ،است (. این هدف قانونی و مجاز

ریزي شود. هاي این مناطق باید برنامهبراي حفظ موجودیت و ارزش

مختلف در تعارض با ارزش  هاياست کاربري صورت ممکن غیر این در

، Feghhiو  Karami) نگردد میسر مناسبی حفاظت و گرفته قرار حفاظتی

 هايسیاست ارزیابی و مدیریت ریزي،برنامه منظوربه رواین (. از2012

 مورد مختلف هايروش به تا است نیاز مورد مناطق این در حفاظتی

 یافت دست بهتري حفاظتی هايسیاست به بتوان تا گیرد، قرار ارزیابی

 مورد در مردم دیدگاه ،این عالوه بر (.1398 همکاران، و اوغلیصادق)

 افکار درك چنینهم و وحش حیات مختلف هايگونه و مناطق این

 یک عنوانبه مناطق، این از حمایت و مشارکت میزان از عمومی

 و مدیریتی راهبردهاي و ارائه براي ارزیابی مناسب ابزار و نیازپیش

 (.1395 بجلی، و طبیعی) شودکار گرفته میبه حفاظتی ریزيبرنامه

گردشگري، بوم هايفعالیت توسعه جهت سرزمین توان ارزیابی با رابطه در

صورت خالصه به 1در جدول  که است گرفته تصور متعددي مطالعات

که در اکثر مطالعات  دهدنشان می منابع موجود مرور است. شده اشاره

دهی استفاده وزن هايتکنیک و چندمعیاره ارزیابی روش گرفته از صورت

شده است، در این مطالعه نیز از روش ارزیابی چندمعیاره با استفاده 

 استفاده (WLC) وزنی-خطی کیبتر و (ANP) دهیوزن تکنیک از

چنین جهت بررسی صحت نتایج حاصله و مقایسه آن با گردید، هم

هاي غیروزنی از روش تجزیه و تحلیل سیستمی نیز، بهره سایر روش

 گرفته شد. 

 

 مواد و روش 
ممنوع اشکورات داراي وسعتی  شکار منطقه: مطالعه مورد منطقه

و دامنه تغییرات  باشدر( میکیلومت 2/82 )محیط هکتار 30347 حدود

ترین نقاط با ارتفاع ها تا بلندمتري در دامنه 400ارتفاع از حدود 

رودسر در استان  شهرستان مطالعه در منطقه مورد رسد.متر می 2800

 50گیالن قرار گرفته است و از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده 

دقیقه  43 درجه و 36در حد فاصل  ودقیقه شرقی  25درجه تا 

از  متر 3670 ارتفاع با سماموس کوهعرض شمالی واقع شده است. 

رود. این منطقه می شماربههاي استان در این منطقه ترین کوهمرتفع

زیستی گرفته است و از تنوع هیرکانی قرار حد فاصل البرز و منطقه در

ص گیاهی شاخ گونه 130 برخوردار )داراي ناحیه فیتوژئوگرافیک دو هر

غالب منطقه  گیاهی هايگونه از باشد.حفاظتی( می تیره با ارزش 47از 

 اشاره نمود. Onobrychisو  Festuca  ،Astrugalusبهتوان می
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 : پیشینه تحقیق 1جدول 
 نتایج روش تحقیق عنوان تحقیق سال تحقیق نام نویسنده یا نویسندگان

Gul (2006) و همکاران 
تناسب  لتحلی و تجزیه براي رویکردي
 در تفریحی ریزيمنظور برنامهبه تفرجی

 گالک طبیعی پارك

و سامانه  با استفاده از پرسشنامه
 (GIS)اطالعات جغرافیایی 

 عنوان مکاندرصد از منطقه به 10نتایج نشان داد که 
 باشد.هاي تفریحی میمناسبی براي استفاده

 (1388) محرم نژاد و آقاخانی
 در پایداردشگري گربوم توسعۀ راهبردهاي

با استفاده از  جاجرود شدۀ حفاظت منطقۀ
 SWOTرویکرد تحلیلی 

و  SWOTبا استفاده از روش تحلیلی 
 EFEو  IFEهاي ماتریس

در این منطقه از وضعیت مناسبی  گردشگريبومصنعت 
 کارگیري مدیریتی مستلزم به باشد ونمیبرخوردار 

اعی و اجتم محیط زیستی،پارچه براساس عناصر یک
 است.اقتصادي 

Kumari (2010) و همکاران 
 در گردشگري بالقوه هايمکان شناسایی
 از استفاده با سیکیم )هند( غرب، منطقه

 جغرافیایی ابزارهاي

با استفاده از روش تحلیل سلسله 
و سامانه اطالعات  (AHP)مراتبی 

 (GIS)جغرافیایی 

هاي با استفاده از این روش به ارزیابی و مکان
ز چون بیابانی، ساحلی و... با استفاده اردشگري همگ

 هاي تعریف شده در منطقه پرداخته شد.شاخص

Hajehforooshnia (2011) و همکاران 
 (MOLA)یابی چندهدفه سرزمین مکان

بندي پناهگاه حیات وحش منظور پهنهبه
 قمیشلو در ایران

با استفاده از روش تحلیل سلسله 
زنی و-خطی و ترکیب (AHP)مراتبی 

(WLC) 

 احیا و تفرجی،، حفاظتی پهنه 4 به وحشحیات پناهگاه
 شامل ترتیببه که شده تقسیم فرهنگی و بازسازي

 باشد.مساحت منطقه می از ٪5/0 و 5/9٪ ،21٪ ،69٪

Bunruamkaew  و  Murayama (2011) 
گردشگري بومهاي مناسب ارزیابی سایت
شور در ک  (GIS)و  (AHP) با استفاده از

 تایلند

با استفاده از روش تحلیل سلسله 
و سامانه اطالعات  (AHP)مراتبی 

 (GIS)جغرافیایی 

طبقه بسیار مناسب،  4منطقه از نظر گردشگري به 
 نسبتا مناسب، مناسب و نامناسب طبقه بندي گردید.

Liaghata (2013) و همکاران 
 فرآیند روش از استفاده با چندمعیار ارزیابی
 تحلیل و تجزیه براي مراتبی لهسلس تحلیلی

 ساحلی گردشگري هايسایت

با استفاده از روش تحلیل سلسله 
 (AHP)مراتبی 

تواند می گردید که مناسب در منطقه ارائه سایت شش
 .باشد مفید آینده شهري در برنامه توسعه براي

 (1393) صابري و همکاران

 گردشگريبومهاي بررسی توان و قابلیت
اظت شده محیط زیست در مناطق حف

جهت توسعه پایدار )منطقه مورد مطالعه: 
 نماي گرگان(منطقه حفاظت شده جهان

، ايروش کتابخانهبا استفاده از 
و  ابزار پرسشنامه، مشاهدات میدانی

 هاي آمارياستفاده از آزمون

 انگردشگر ورود انگیزه بر آن تأثیرات و طبیعی هايویژگی در

شناخت  چنینهم دارد. وجود داريیمعن رابطه منطقه، به
مردم از منطقه باعث افزایش انگیزه گردشگران جهت 

 .ورود و افزایش درآمد ساکنان بومی شده است

Ghorbani (2015) و همکاران 

 از استفاده با پایداربوم گردشگري  توسعۀ

؛ موردي مطالعۀ) QSPMو  SWOTمدل 
 خراسان استان در نمکزار کجی تاالب

 شمالی(

ماتریس و  SWOTمدل  از استفاده با
 (QSPM)ریزي راهبردي کمی برنامه

باشد که می برخوردار ناپایداري وضعیت از منطقه
 قوت نقاط و هاتر به فرصتبا توجه بیش مسئوالن

 هاياستراتژي توسعه در توانندموجود در منطقه می
 در گردشگريبوم هايفعالیت جهت افزایش پایدار

 .اثرات مثبتی را ایجاد نمایند یزي ورمنطقه برنامه

 Habtemariama  وFanga (2016) 
بندي پارك ملی ساحلی شیخ سید با پهنه

 گیري چندمعیارهاستفاده از روش تصمیم

 چند تحلیل و تجزیه از استفاده با
 سیستم ،(SMCA) مکانی معیار

 (GIS) جغرافیایی اطالعات

 دریایی ملی براي پارك بنديپهنه طرح ارائه منجر به
 الگویی عنوانبه تواندمی روش این . گردید سید شیخ
 ویژهبه مشابه، موارد براي بنديپهنه برنامه تدوین براي
 هايمحدودیت و هاداده با توسعه حال در کشورهاي در

 صورت گیرد. فنی و مالی

 (1396) سبحانی و همکاران
ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار 

منظور استقرار کاربري به ممنوع الوند
 گردشگري

روش تجزیه و تحلیل سیستمی و با به
هاي اکولوژیکی و ارزیابی اجراي مدل

هاي تشکیل شده با توجه به یگان
 مستعد هايشرایط منطقه عرصه

گسترده  و متمرکز سطح دو در تفرج
 مورد بررسی قرار گرفت.

تفرج  %06/0 ،کاربري گردشگرياز منطقه به 52/5%
 %89/1، 2تفرج متمرکز طبقه  %47/0، 1تمرکز طبقه م

 2تفرج گسترده طبقه  %10/3و  1تفرج گسترده طبقه 
 باشد.می

 (1398) سبحانی و همکاران
برآورد ظرفیت برد گردشگري در مناطق 
تحت حفاظت )مطالعه موردي: منطقه 

 شکار ممنوع الوند(

روش کمی برآورد ظرفیت برد به
(TCCدر سه سطح فیز ) یکی، واقعی

 و موثر

، 2و  1ترتیب در طبقه میزان ظرفیت برد فیزیکی به
و  137نفر در سال، ظرفیت برد واقعی،  5042و  3065
درصد از ظرفیت برد  10نفر در سال و حدود  225

 باشد.نفر در سال می 23و  14واقعی منطقه، 
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تعلق مگونه پستاندار  24هاي انجام گرفته تعداد براساس بررسی

رات محدوده منطقه شکار ممنوع اشکوخانواده در  15راسته و  7به 

 دلیلعالوه این منطقه، بهبه صورت بومی و مهاجر حضور دارند.به

ن عنوااندازهاي طبیعی و شرایط آب و هوایی مساعد بهوجود چشم

نژاد و باشد )حسینتفرجگاه مردمی در طی فصول مختلف سال می

 .(1( )شکل 1394همکاران، 

تحقیق حاضر به دو روش ارزیابی چندمعیاره و : روش تحقیق

 انجام گرفت. 2تجزیه و تحلیل سیستمی، مطابق با مراحل شکل 

( ANP) اي تحلیل شبکهروش : روش ارزیابی چندمعیاره الف(

باشد که در این پژوهش به می چندمعیاره ارزیابیهاي تکنیک یکی از

از روش تحلیل  استفاده گردشگري باهاي مستعد بومپهنه ارزیابی

 شرح ذیل پرداخته شد:در سه مرحله اصلی به (ANPاي )شبکه

 کمک به ،گام در اولین: معیارها ارزیابی و تعیین شبکه، ساخت -1

 روابط و شد تبدیل ايشبکه ساختار مسئله به کارشناسان، نظرات

 روش از استفاده با گردید. سپس مشخص هاگزینه و بین معیارها

 هاییپرسشنامه متخصصین(، میان ذهنی گراییهم جهت )روشی دلفی

متخصصین )کارشناسان سازمان محیط زیست، گردشگري و  بین

 یارهابین مع وابستگی و اهمیت میزان و اساتید دانشگاهی( توزیع شد

 تعیین مطالعه این مشخص گردید. در پرسشنامه هر در هاو گزینه

( در ANPاي )ستفاده از روش تحلیل شبکهبا ا هاگزینه اولویت و وزن

 Chung ؛Najafi ،2010هر پرسشنامه در پنج مرحله صورت گرفت )

 (.Dagdeviren ،2007و   Yuksel؛2005و همکاران، 

 چهی کهاین با فرض هاگزینه و هاخوشه تعیین از اول: بعد گام

اس قیم توسط هاخوشه ندارد، وجود هاو گزینه هاخوشه بین وابستگی

 .(Saaty  ،1980،  )(1W)محاسبه  دهی شدند( امتیاز9تا  1عددي )

 امتیازي( وابستگی 9تا  1) عددي مقیاس از استفاده دوم: با گام

 شد تعیین معیارها سایر شدن گرفته نظردر با معیارها بین داخلی

تا  1 مقیاس از عبارت دیگر کارشناسان با استفاده(. به2W)محاسبه 

وابستگی بین  میزان و هاخوشه اثرات ایسات زوجی،مق امتیازي و 9

 نمودند. تعیین را در ارتباط با یکدیگر هاآن

 :مشخص گردید 1رابطه براساس   هاوابستگی اولویت سوم: گام

 :   1رابطه 
 

 هازینهگ که به بررسی و با این تفاوت قبل هايگام همانند چهارم: امگ

 دامک هر در موجود هاي( پرداخته شد، گزینه9تا  1) عددي قیاسم با

 یکل درجه اهمیت در ماتریس بودند شده که امتیازدهی هاخوشه از

 بار براياین قبل مرحله )سه تشکیل شد 3Wماتریس  و ضرب هاآن

 گرفت(. ها صورتخوشه از یک هر موجود درون هايگزینه

 ربض ( باsubfactorWزیرگزینه ها ) از کدام هر نهایی پنجم: تقدم گام

 تعیین شد. factorWماتریس  در 3Wماتریس 

 سازگاري نرخ ناسازگاري، محاسبه با مقایسات این از کدام هر در

 1/0از  ترکم باید قضاوت هر در ناسازگاري شد. نرخ بررسی هاقضاوت

 کدام هر نهایی وزن از تعیین باشند. پس قبول مورد هاقضاوت تا باشد

  

 

 
 : مراحل انجام تحقیق2شکل  كشور سیاسی تقسیمات در شکار ممنوع اشکورات منطقه قعیتمو: 1شکل 

  

 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 3, Autumn 2021               1400 پاییز، 3، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

https://parsmodir.com/mcdm/anp2.php
https://parsmodir.com/mcdm/anp2.php
https://parsmodir.com/mcdm/mcdm.php
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 هر از هاي حاصلهوزن از پرسشنامه، هر در آخر در مرحله هاگزینه از

 هاگزینه نهایی وزن نهایت در و شده گرفته میانگین ها،پرسشنامه از یک

 گردید. مشخص

ایی غرافیجدر مرحله دوم با استفاده از سامانه اطالعات : مکانی تحلیل

(GISو مطالعات صحرایی گزینه )به  ین مطالعههاي تعیین شده در ا

د ه مورهاي مکانی منطقهاي رقومی تبدیل گردید و پایگاه دادهنقشه

 هاي شیب، جهت و ارتفاعایجاد شد. نقشه GISمطالعه در محیط 

 1:50000منطقه مورد مطالعه از نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 

ها ( استخراج  و سایر نقشهDEMپس از ایجاد مدل رقومی ارتفاع )

 شناسی،خاك شناسی،سنگ جانوري، هايگونه گیاهی، شششامل پو

 منطقه آبی منابع طبیعی، و تاریخی فرهنگی، سیماهاي فرسایش، شدت

 کونی،مس مناطق ها،جاده از اقلیم فاصله ،(هارودخانه و هاچشمه)

عات سیستم اطال داده در پایگاه وارد از گردآوري تفرجی پس هايجاذبه

 (.2شدند )جدول  جغرافیایی

 از کدام هر تهیه از پس: بوم گردشگري در منطقه پتانسیل تعیین

 ا استفادهب هاآن نهایی وزن تعیین و ارزیابی در فرآیند الزم هاينقشه

 خطی تکنیک ترکیب از استفاده ( باANPاي )روش تحلیل شبکه از

 بر است گیريتصمیم فرآیند در تکنیک ساده یک ( کهWLCوزنی )

 محیط در به خود مختص وزن با هانقشه از یک هر، 2رابطه اساس 

GIS ،شد تهیه منطقه گردشگريپتانسیل بوم نقشه نهایی و تلفیق. 

                                                                                                       ijkX kWΣ = ijS                                                    : 2رابطه 

ijS= ردیف  شده در واقع پیکسل تناسبi ستون  وj ياشبکه در نقشه 

 وزن اختصاص داده شده به= kWباشد. می نظر مورد براي کاربري

 باشد.( میjو  iپیکسل ) در kمقدار فاکتور  =ijkXو  kفاکتور 

هاي مستعد پهنه ارزیابی در :سیستمی تحلیل و تجزیه روش ب(

ابتدا  ،تجزیه و تحلیل سیستمی روشاز  استفاده گردشگري بابوم

گذاري صورت گرفت و هاي همگن ارزیابی و کدسازي واحدنقشه

ها با استفاده از مدل اکولوژیکی پس از تهیه جدول ویژگی واحد

 (.3)شکل  شدهاي مستعد شناسایی پهنه (1380)مخدوم،  گردشگري

 

 نتایج
 هايوابستگی و تعیین بررسی مورد مسئله شبکه تشکیل از پس

کارشناسان  ترجیحی هايقضاوت از استفاده ها، باخوشه داخلی و بیرونی

گردشگري هاي مستعد بومپهنه ارزیابی فرآیند بر مؤثر هايالیه وزن

 و توزیع بین کارشناسان هاییپرسشنامه که صورت این شد. به تعیین

 در هر هاگزینه و هاخوشه از کی هر وزن ANPروش  از استفاده با

 با سپس (.3)جدول  محاسبه شد متخصصین هايپرسشنامه از یک

گرفت.  بررسی قرار مورد هاقضاوت سازگاري نرخ ناسازگاري، محاسبه

هاي تعیین شده جهت در مرحله دوم این مطالعه هر کدام از گزینه

یل شدند تبدگردشگري منطقه به نقشه هاي مستعد بومارزیابی پهنه

نقشه توان بوم  WLC( و با استفاده از تکنیک 20 الی 4هاي )شکل

گردشگري منطقه مورد مطالعه تهیه گردید و در نهایت نقشه نهایی 

منطقه شکار ممنوع اشکورات به  گردشگريهاي بومبندي پهنهالویت

 21اي و تجزیه و تحلیل سیستمی در شکل دو روش تحلیل شبکه

درصد  95/18دهد اي نشان مییج روش تحلیل شبکهنتا .ارائه گردید

درصد داراي  16/2)عالی(،  1از سطح منطقه داراي پتانسیل طبقه 

سطح منطقه مورد مطالعه  درصد از 58/12)خوب(،  2پتانسیل طبقه 

درصد از کل منطقه  30/66)متوسط( و حدود  3داراي توان طبقه 

نتایج حاصل از روش  چنینهم )ضعیف( است. 4پتانسیل طبقه  داراي

 1درصد طبقه  06/19تجزیه و تحلیل سیستمی بیانگر این است که 

درصد از سطح منطقه  04/11)خوب(،  2درصد طبقه  96/1 ،)عالی(

درصد از  93/67)متوسط( و حدود  3مورد مطالعه داراي توان طبقه 

)ضعیف( براي توسعه گردشگري  4کل منطقه داراي پتانسیل طبقه 

 (.4جدول باشد )می
 

 

 
 روش تجزیه و تحلیل سیستمیگردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات بهبندی بوممراحل پهنه: 3شکل 
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 در منطقه شکار ممنوع اشکورات گردشگریهای مستعد بومهای انتخاب شده جهت ارزیابی پهنهها و گزینهخوشه :2 جدول

 

  گردشگریمستعد بوم  هایها جهت  ارزیابی پهنهها و گزینهدهی خوشهوزن از حاصل نتایج :3 جدول

 منابع اهگزینه هاخوشه

 شکل زمین

 ارتفاع

Canteiroa  ،؛ 2018و همکارانNino  ،و همکاران

؛ Murayama ،2011 و Bunruamkaew؛ 2017

Danekar  وHaddadinia ،2009 ؛Mahmoudi ،

؛ 1395اسراري و مسعودي،  ؛Salehi ،2014؛ 2007

 1397جو و ناصحی، ؛ پارسا1396آرابلشتی، بزم

 شیب

 جهت

 منابع آبی

 ه از منابع آبیفاصل

 هاي سطحیآب

 هاي زیرزمینیآب

 اقلیم

 دماهم

 بارشهم

 تقسیمات عمومی اقلیم

 شناسیخاك و زمین

 بافت خاك

 شدت فرسایش

 زمین شناسی

 محیط زیستی
 پوشش گیاهی

 هاي جانوري شاخصگونه

 سیماهاي طبیعی، فرهنگی و تاریخی
 اندازهاي طبیعیچشم

 آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی

 اقتصادي و اجتماعی

 هافاصله از جاده

 فاصله از مناطق مسکونی

 هاي تفرجیفاصله از جاذبه

 وزن نهایی اهوزن گزینه هاگزینه هاوزن خوشه هاخوشه

 03/0 شکل زمین

 0129/0 432/0 ارتفاع

 0123/0 411/0 شیب

 0047/0 157/0 جهت

 048/0 منابع آبی

 0083/0 173/0 فاصله از منابع آبی

 033/0 693/0 هاي سطحیآب

 0064/0 134/0 هاي زیرزمینیآب

 047/0 اقلیم

 014/0 316/0 دماهم

 014/0 316/0 بارشهم

 017/0 368/0 یمات عمومی اقلیمتقس

 025/0 خاك و زمین شناسی

 0065/0 263/0 بافت خاك

 0124/0 499/0 شدت فرسایش

 0059/0 238/0 شناسیزمین

 17/0 محیط زیستی
 0742/0 437/0 پوشش گیاهی

 0957/0 563/0 هاي جانوري شاخصگونه

 60/0 سیماهاي طبیعی، فرهنگی و تاریخی
 406/0 678/0 طبیعی اندازهايچشم

 193/0 322/0 آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی

 08/0 اقتصادي و اجتماعی

 0387/0 484/0 هافاصله از جاده

 0135/0 169/0 فاصله از مناطق مسکونی

 037/0 474/0 هاي تفرجیفاصله از جاذبه



442 

 

   
جهت طبقات نقشه: 6 شکل شیب طبقات نقشه: 5 شکل ارتفاعی طبقات نقشه: 4 شکل  

   

   
 فرسایش شدت نقشه: 9 شکل شناسیخاک نقشه: 8 شکل شناسیزمین نقشه: 7 شکل

   

   
 اقلیم عمومی  بندیتقسیم نقشه:  12 شکل بارانهم نقشه: 11 شکل دماهم نقشه: 10 شکل

 .Sobhani et al                                                                                              و همکاران                                  سبحانی
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 زیرزمینی و سطحی هایآب منابع نقشه: 15 شکل شاخص جانوری هایگونه نقشه: 14 شکل گیاهی پوشش نقشه: 13 شکل

   

   
 تفرجی هایجاذبه از فاصله نقشه: 18 شکل مسکونی مناطق  از فاصله نقشه: 17 شکل تاریخی-فرهنگی آثار و طبیعی اندازهایچشم نقشه: 16 شکل

   

 

 

 
 هاجاده از فاصله نقشه: 20 شکل  آبی منابع از فاصله نقشه: 19 شکل



 .Sobhani et al                                                                                              و همکاران                                  سبحانی
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 تحلیل سیستمی  و روش تجزیه و ANPروش گردشگری بههای مستعد بومپهنه : نقشة نهایی21شکل 

 

 های مستعد بوم گردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات: مساحت و درصد پهنه 4جدول 

 طبقه توان
 روش تجزیه و تحلیل سیستمی ANPروش 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( مساحت )درصد( مساحت )هکتار(
 06/19 5785 95/18 57/5751 )عالی( 1طبقه 
 96/1 9/595 16/2 04/656 )خوب( 2طبقه 
 04/11 05/3351 58/12 23/3819 )متوسط( 3طبقه 
 93/67 05/20615 30/66 16/20120 )ضعیف( 4طبقه 

 100 30347 100 30347 جمع کل
 

 بحث 
روش تحلیل درصد از منطقه به 6/33نتایج نشان داد که حدود 

روش تجزیه و تحلیل سیستمی، درصد به 08/32 ( وANPاي )شبکه
در سه طبقه عالی،  گردشگريهاي مستعد بومبندي پهنهالویتاز نظر 

درصد،  15تر از دلیل شیب کماند که بهخوب و متوسط قرار گرفته
متري از سطح دریا، فاصله نزدیک از  1200-2000طبقات ارتفاعی 

 تاریخی طبیعی، هايآبی، پوشش گیاهی متراکم جنگلی، جاذبه منابع
و  فرهنگی و باستانی آثار چشمه، غار، چون آبشار،، همفرهنگی و

هاي ها و تعدد راهدر منطقه، نزدیکی به سکونتگاه هاپدیده این تعداد
گردشگري بوم مستعد هايپهنه بندينظر الویت از باشد.می ... و دسترسی

 93/67( و ANPاي )روش تحلیل شبکهدرصد از منطقه به 30/66
قرار  )ضعیف( 4 در طبقه تجزیه و تحلیل سیستمی، روشدرصد به

توان می گردشگري طبقه براي که از دالیل نامساعد بودن این اندگرفته
متر در منطقه،  2000درصد(، ارتفاع باالي  60-30به شیب باال )
ها تا منطقه هاي ارتباطی، فاصله زیاد سکونتگاهها و راهدوري از جاده

بی که مناسب غرو درصد باالیی از مساحت منطقه در جهت جنوب
 جهت منطقه هر باشد اشاره نمود. مطلوبیتبراي تفرج زمستانه می

درصد،  15 از ترهاي کمچون شیببه عواملی هم گردشگري، توسعه
براي تفرج  شمالی و شرقی منطقه از نظرمناسب  هايارتفاع کم، جهت
هاي جنوبی و غربی براي تفرج زمستانه، تراکم باالي تابستانه و جهت

 بالقوه براي امکانات واسطهش گیاهی، فاصله کم از منابع آبی بهپوش
ها نیک، نزدیکی به سکونتگاهپیک ماهیگیري، شنا، نظیر هاییفعالیت

باشد که صحت این نتایج در مطالعات مشابه در این ها و... میو جاده
؛ Babaie-Kafaky (2009) (؛2010) همکاران و Kumari چونهم زمینه

Gul ؛(2006) ارانو همک Jozi ؛(2010) همکاران و Karami  و همکاران
نیز ( 1391) ؛ صفاري و همکاران(1383) زاده و کرمیفرج ؛(2010)

بررسی نتایج حاصل از هر دو روش )ارزیابی چند  مشاهده شده است.
هاي بندي پهنهالویت که نشان داد معیاره و تجزیه و تحلیل سیستمی(

دلیل اختالف  و باشدهم میو نزدیک به مشابه در منطقه، گردشگريبوم
دلیل اختالف نظر کارشناسان بسیار اندك در مقادیر حاصل شده، به

سو توجه باشد. از یکگیري میدهی معیارها و خطاي اندازهدر وزن
هاي منظور کاهش اثرات ناشی از فعالیتحفاظتی و به به وضعیت

ها و آشیان اکولوژیک آن هاي گیاهی و جانوري وگردشگري بر گونه
باشد دیگر مرتفع بودن منطقه و شیب باال ازجمله دالیلی می از سوي

ممنوع اشکورات را براي بازدیدکنندگان  که دسترسی به منطقه شکار
حفاظتی و مدیریتی  اشکورات از نظر وضعیت سازد. منطقهمحدود می

باشد دار میاز قابلیت ارتقاء به سطوح حفاظتی باالتر را نیز برخور
توجه به شرایط منطقه از  ریزي گردشگري، عالوه بربنابراین در برنامه

طبیعی و متنوع جهت جذب گردشگران  اندازهايها و چشمجاذبه نظر
هاي هاي زمانی و اجراي طرحباید به وضعیت حفاظتی، محدودیت

مدیریت گردشگري براي کنترل ورود و خروج بازدیدکنندگان به این 
شده توسط  چنین در مطالعه انجامرا نیز، مد نظر قرار داد. هم منطقه
منطقه اشکورات  نیز به اهمیت حفاظتی (1394) همکاران و نژادحسین

بندي انجام شده نیز اشاره شده است. اگرچه بوم با توجه به زون
 و حفظ محیط زیستی موجب رعایت مالحظات علتبه گردشگري
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 تمهیدات ایجاد عدم علتبه اما شود،می حفاظت تحت مناطق مدیریت

گردد. منطقه نمی وريپایدار بهره صورت به منابع ظرفیت الزم، از
گردشگري  هايفعالیت و تفریح براي باالیی جذابیت از اشکورات

 به توجه بدون شمار بازدیدکنندگان باشد، اما افزایشبرخوردار می

ویژه در هب را وانیفرا محیط زیستی هايآسیب و مشکالت توان منطقه
 و مؤثر مدیریت به نیاز لذا گردد ومی اي سببتنوع زیستی گونه

 راهکارهاي جمله از شود.می احساس پیش از بیش گردشگران کارآمد

 پتانسیل به توجه گردشگري، مشکالت کاهش و در جلوگیري مؤثر
چنین باشد. هممی هاي مدیریت گردشگريطرح کنار در مناطق این
ترین سطح منطقه از که بیشجاییهاي پژوهش، از آنس یافتهبراسا

تر تشکیل شده است به هاي حساس و نیازمند حفاظت بیشزیستگاه
صورت پایدار و گردشگري در این مناطق بههمین دلیل توسعه بوم

دلیل پایین بودن رو بهپذیر است. از اینهاي تفرجی آن امکاندر زون
ن به این مناطق، ضعف مدیریتی و نظارت گردشگراسطح آگاهی بوم

صورت به و مناطق توان و ظرفیت این حد در گردشگري توسعه ناکافی به
گیرندگان تصمیم و ریزانبرنامه توسط که است هاییچالش همواره پایدار
جوامع محلی  دانش این، افزایش بر عالوه گردد. تريتوجه بیش آن به باید
در امر حفاظت  هامناطق و مشارکت آن ینگردشگران نسبت به او بوم

گیري و گردشگري پایدار، از الزامات اصلی در امر تصمیمو توسعه بوم
ها باشد. این یافتهریزي مناسب توسط مدیران میدستیابی به برنامه

،  Luو Lin)در بسیاري از مطالعات نیز مورد تأیید قرار گرفته است 
بلشتی آرا؛ بزمGunnarsdotter ،2012 و Somarriba-Chang ؛2013

 .(1396و همکاران، 
 

 منابع 
 مدیریت راهنماي .1387ک.،  هینس، و ا. كول،مک پ.؛ ابگز، .1

 كترجمه: مزد .شدهحفاظت مناطق در پایدار گردشگري ریزيبرنامه و
 صفحه. 350 .زیستمحیط حفاظت سازمان انتشارات .دربیگی

. 1386م.،  درویش، و ف. قصریانی، ج.؛ اوالدی، ن؛ احسنی، .2
 ارهايمدیریت پایدار بر سرزمین بر مبناي معی اي برايشیوه اعمال

IUCN .رانفصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ای در استان کردستان. 
 .588 تا 539 ، صفحات4شماره  ،14جلد 

بندي نواحی مستعد . پهنه1395اسراری، ا. و مسعودی، م.،  .3
 ان فارس. فصلنامه انسان وتوسعه اکوتوریسم و گردشگري است

 .11تا  1 صفحات ،38شماره  .محیط زیست
ابی ارزی .1396آرابلشتی، م.؛ توكلی، م. و جعفرزاده، ک.، بزم .4

شده )مطالعه  مناطق حفاظت در توسعه اکوتوریسم مناسب هايپهنه
 .اریزي و آمایش فضخاییز(. برنامهموردي: منطقه حفاظت شده 

 .118تا  95 ، صفحات3شماره  ،21 سال
 پایدار توسعه نقش .1397پارساجو، ش. و ناصحی، ف.،  .5

در  سبالن موردي: منطقه شده )مطالعه حفاظت مناطق در توریسم
 .29شماره  .جغرافیایی علوم اردبیل(. مجله استان

 عبدی، و م. محمدزاده، ع.ر.؛ تبریزی،میکائیلی ض.؛ جعفری، .6

 استفاده با گلستان لیم پارك گرديارزیابی توان طبیعت .1390ا.، 

 .. تحقیقات منابع تجدید شوندهGISو  چندمعیاره ارزیابی روش از
 .37تا  25 صفحات ،4شماره  ،2سال 

نژاد، ز.؛ گشتاسب، ح.؛ نظامی، ب. و جهانی، ع.، حسین .7
شکار ممنوع اشکورات جهت  منطقه توان اکولوژیکی ارزیابی .1394

ارشد. نامه کارشناسیارتقاء به سطوح حفاظتی باالتر. پایان
 .هصفح 154 کرج. دانشکده محیط زیست

 .1396گشتاسب، ح.؛ نظامی، ب. و جهانی، ع.،  پ.؛ سبحانی، .8
 ء بهارزیابی توان اکولوژیکی در مناطق شکار ممنوع براي ارتقا

اره گیري چندمعیسطوح حفاظتی باالتر با استفاده از روش تصمیم
 هاي محیطوند(. پژوهش)مطالعه موردي: منطقه شکار ممنوع ال

 .42تا  29 صفحات ،16شماره  ،8سال  .زیست
 .1397گشتاسب، ح.؛ نظامی، ب. و جهانی، ع.،  پ.؛ سبحانی، .9

 لعهمطا) ممنوع شکار مناطق حفاظتی سطح ارتقاء قابلیت ارزیابی
 وژيتکنول و علوم نشریه (.همدان الوند ممنوع شکار منطقه :موردي
 .157تا  143 صفحات ،3 شماره ،20 دوره .زیست محیط

، زاده، ح.نیا، ر.؛ محمودی، ح. و اسماعیلسیاح سبحانی، پ.؛ .10
برآورد ظرفیت برد گردشگري در مناطق تحت حفاظت  .1398

زي و ریه)مطالعه موردي: منطقه شکار ممنوع الوند(. فصلنامه برنام
 .63تا  52 صفحات ،3شماره  ،8سال  .توسعه گردشگري

 زیستمحیط طراحی .1389 گ.، كهرم،لاسماعی شهركی، ف. و .11

از  اکوتوریسم پایدار با استفاده و تفرجگاهی مدیریت منظوربه
GISو تهدیدات بررسی ملّی همایش اولین مقاالت . مجموعه 

 دانشگاه .مرکزي منطقۀ زاگرس در زیستی تنوع تخریب عوامل

 .156تا  151 صفحات .اصفهان صنعتی
، .؛ گشتاسب، ح. و اعتماد، و.سرمازه، ن.؛ جهانی، عشیرانی .12

برآورد ظرفیت برد گردشگري در مناطق تحت حفاظت  .1397
وحش قمیشلو(. )مطالعه موردي: پارك ملی و پناهگاه حیات

 .66تا  55 صفحات ،17شماره  ،9سال  .زیستهاي محیطپژوهش
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