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Aims & Backgrounds Today, ecotourism is referred to as a tool that seeks to realize the pleasures and 
benefits of tourism, but strives not to diminish the natural and ecological value of the area. The purpose 
of this study is to determine the effective criteria for ecotourism site evaluation and ecological board 
capacity to plan for ecotourism in Shahrood protected areas. 
Methodology In the first step, site evaluation criteria were compiled and rated by experts. Fitting was 
done by LISREL software. The data layers were then weighted and overlapped by pairwise comparison. 
Subsequently, zoning was carried out to determine the area and capacity of the physical real and effective 
range for ecotourism. 
Findings The final model of ecotourism evaluation consists of 8 dimensions and 20 criteria. The model 
fit was good and acceptable (GFI 0.942). It is also suitable for ecotourism at 66474 hectares. The study 
area consists of 3 areas of mountain forest, mountain and plain and desert. The effective range for the 
mountainous forest area is 1743 and for the mountainous and plain area is 1765 and for the desert zone 
is 3123. 
Conclusion In Shahrood city protected areas, environmental board capacity is not observed and is more 
than threshold tolerance. As a result, ecotourism needs to be at the forefront of tourism planning in the 
area of conservation principles.
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 چکیده 

شود که درصدد  می یادعنوان ابزاری  امروزه از اکوتوریسم به  ها: اهداف و زمینه
ها و منافع حاصل از گردشگری را تحقق بخشد، ولیکن تالش نماید  است تا لذت
اکولوژیکی مناطق نیز کاسته نشود. هدف تحقیق، آن های طبیعی و  تا از ارزش

است که با تعیین معیارهای موثر در ارزیابی اکوتوریسم و با کمک ظرفیت برد 
ریزی برای اکوتوریسم در مناطق تحت حفاظت  اکولوژیکی، اقدام به برنامه
 شهرستان شاهرود نماید. 

ری و توسط خبرگان در گام نخست، معیارهای ارزیابی سایت گردآوشناسی:  روش
افزار لیزرل صورت گرفت. سپس  قرار گرفتند. برازش توسط نرم مورد امتیازدهی 

دهی و همپوشانی شدند.  های اطالعاتی تهیه و از طریق مقایسه زوجی وزن الیه
بندی نسبت به تعیین مساحت و ظرفیت برد فیزیکی،  پس از آن از طریق پهنه

  قه اقدام شد.واقعی و موثر برای اکوتوریسم منط
. برازش استمعیار  02بعد و  8مدل نهایی ارزیابی اکوتوریسم شامل  ها: یافته

(. همچنین؛ 230/2برابر با  GFIمدل نشان خوب و قابل قبول بوده است )
. منطقه است٪ از منطقه( مناسب برای اکوتوریسم 8/20هکتار ) 8/77363

و دشت و بیابان و کویر پهنه جنگل کوهستانی، کوهستان  4مطالعاتی شامل 
نفر و برای  2634. ظرفیت برد موثر برای پهنه جنگل کوهستانی، معادل است

نفر و برای زون بیابان و کویر معادل با  2671زون کوهستان و دشت، برابر با 
 .استنفر  4204
در مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود، ظرفیت برد زیست گیری:  نتیجه

و بیشتر از حد تحمل آستانه است. در نتیجه برای  محیطی رعایت نشده است
رسیدن به ظرفیت برد مناسب و مطلوب )اکوتوریسم( باید در منطقه اصول 

 ریزی گردشگری قرار گیرد. حفاظتی در صدر برنامه
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 11/93/1531 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ترین و پردرآمدترین  صنعت گردشگری امروزه به یکی از بزرگ

جهان  از تولید خالص %22های اقتصادی جهان تبدیل شده و  بخش

میلیون نفر )یعنی از  022را به خود اختصاص داده است و ساالنه 
یا یک نفر(، در این بخش فعالیت دارد نفر شاغل در دن 20هر 

[UNWTO, 2016] در بسیاری از مناطق، به ویژه مناطقی که از .
عنوان پاسخی برای  طبیعت منحصر بفردی برخوردارند، گردشگری به

. [Jennifer et al, 2010]نیازهای اقتصادی مطرح است 
 یک نیازمند فعالیت اقتصادی و اجتماعی، یک عنوان به گردشگری

این  آن باشد. در های فعالیت دهکنن أمینت که است مکانی سترب
 طور به ها فعالیت این که اند گوناگونی موجب شده عوامل ارتباط
 شوند. توزیع بستر این در ناهمگن

افزایش عالقه به مقوله گردشگری و حفاظت در چند دهه گذشته، 
گیری  لو توجه روزافزون به پارادایم گردشگری پایدار، منجر به شک

. [Eusebio et al, 2017]مفهوم اکوتوریسم گردیده است 
های کلیدی توسعه پایدار مطرح  عنوان یکی از جنبه اکوتوریسم به

ریزان و کارشناسان گردشگری آن را مورد  که محققان، برنامه است
. اکوتوریسم [Liu et al, 2012]اند  کید قرار دادهأ یید و تأت
گردشگری که مبتنی بر اصول حفاظت  عنوان یک راهبرد توسعه به

های  محیط زیست و توجه به جامعه محلی است، با تجربه
آمیزی در نقاط مختلف جهان همراه بوده است  موفقیت

[Zambrano, 2010]  و از بازار مناسب و رو به رشدی در
. این مفهوم بر [Arsic, 2017]های اخیر برخوردار بوده است  سال

های زیست محیطی و حفاظتی  با آموزش مشارکت فعال و همراه
کید دارد أ به آنان و نیز گردشگران در مقاصد توریستی ت

[Bluwstein, 2017] .میان  در را رشد ترین سریع  اكوتوریسم
 در %02قابلیت رشد آن  و داراست گردشگری متفاوت های بخش
 است. سال
 2281 رومریل بار  نخستین را انگلیسی ادبیات در اكوتوریسم واژه
 به توجه اصطالح اكوتوریسم، كارگیری به از وی هدف برد. كار به

 مناطق در گردشگر جذب مطالعات صنعت در بخش گذاری سرمایه
است.  بوده گردی طبیعت دیگر به سخن یا طبیعی، های پتانسیل با

 و زیستی محیط مالحظات بر ناظر نخست، وهله در اكوتوریسم
 اهمیت دوم درجه در گردی یعتطب و پایدار است توسعه مفهوم
 روایت پرداخت را گردی طبیعت پژوهشگران، از شماری .است
 مطالعات در نیز برخی و دانند می طبیعی گردشگری از ای شده

 Taheri] كنند می مطرح را خود ویژه تعاریف موردی،

Hosseinabadi et al, 2019] . 
 الحاصط از [Rashnam & Randnor, 1992] راشمن و راندور

 كند.  می یاد اكولوژیك توریسم عنوان با اكوتوریسم
، 0221در سال  (TIES)المللی اکوتوریسم  طبق تعریف جامعه بین

والنه است که از محیط زیست حفاظت سئاکوتوریسم سفری م»
 ,Thampi]« کند کرده و از رفاه جامعه محلی نیز حمایت می

 از را كولوژیكگردشگری ا و گردی طبیعت مفهوم دو آنچه. [2005
 در منابع حفاظت و پایداری به توجه لزوم كند، می متمایز هم

 یا اكوتوریسم است. همچنین؛ اكوتوریسم یا اكولوژیك گردشگری
 سایر از را آن كه است اخالقی بعد یك دارای اكولوژیك گردشگری
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 كند.  می متمایز گردی نیز، طبیعت و گردشگری انواع
 المللی بین اتحادیه شده حفاظت طقمنا و ملی های پارك كمیته
 یهارا را تعریفاین برای اکوتوریسم (IUCN) طبیعت  از حفاظت
 مناطق از بازدید و زیست محیط با سازگارانه سفری"است:  داده

 از قدردانی و بردن لذت منظور به و بكر، نخورده دست نسبتا   طبیعی
 كه ل(حا و گذشته فرهنگی های جاذبه شناخت با طبیعت )همراه

 آثار كاهش با و محیط شده از حفاظت ترویج فرهنگ موجب
 اجتماعی اقتصادی و های مشاركت افزایش و بازدیدكنندگان منفی

 توسعه دهد كه ساكنان محلی همراه است". این تعریف نشان می
 و اقتصادی اكولوژیكی، مختلف عوامل تلفیق مستلزم اكوتوریسم،
 و ساكنان بازدیدكنندگان، ط،با محی ارتباط در كه است اجتماعی
 ساكنان و طبیعی مناطق ارتباط همچنین. است بخش یك مدیران
 رابطه نوعی در بردارنده تعریف اكوتوریسم، به توجه با محلی

  .است همزیستی
های  ها و پروژه در این میان، شایسته است تا تمامی طرح

، هستندگردشگری که به نحوی با مناطق تحت حفاظت در ارتباط 
بودن در جذب گردشگر، پایداری محیطی را نیز در  عالوه بر رقابتی

نظر گیرند، چرا که توسعه اکوتوریسم در گرو حفظ محیط زیست و 
 ,Ashok et al]برداری بهینه از امکانات موجود آن است  بهره

 . اهداف پایداری اکوتوریسم عبارتند از:[2017
 مشاغل ایجاد ی،محل پایدار اقتصاد اهداف اقتصادی: توسعه

گر دی اقتصادی توسعه جهت در حركت محلی، مردم برای مییدا
 های زیرساخت بهبود ها(، هتل و ها وابسته )رستوران مشاغل
 توزیع درون جوامع محلی، در آمده به دست سودهای حفظ محلی،
 برای گذاری سرمایه مصرف، و تولید میزان افزایش درآمدها، برابر
 منابع از مؤثر برداری بهره شده، اطق حفاظتاز من حفاظت و ایجاد

 طبیعی.
 محلی، مردم فعال مشاركت فرهنگی: ارتقای -اهداف اجتماعی

 افزایش و بهبود محلی، مردم دهی به قدرت محلی، مالكیت ارتقای
 میان ارتباط و چندفرهنگی مفهوم تشویق محلی، تعادل جامعه

 مردم نفس برای اعتماد به حس ایجاد گردشگران، و میزبان جوامع
 .محلی

 آوری فراهم محیطی، زیست حفاظت اهداف محیط زیستی: ارتقای
محیط  حفظ برای عمومی آگاهی افزایش محیطی، زیست آموزش
 محیط به نسبت سالم رفتارهای و ها نگرش پرورش زیست،
 محلی، از منابع طبیعی حفاظت تشویق برای هدایا اعطای طبیعی،

 گرد. طبیعت های سیار گروه اندازی راه
میان اکوتوریسم و مناطق تحت حفاظت نوعی همبستگی و تعامل 

است برای  راهبردی اکوتوریسم کلی طوربهوجود دارد. دوسویه 
 شود، اجرا صحیح طور اگر به شده، که حفاظت مناطق کنترل
 بنابراین؛. [Borowy, 2014] گیرد بر می در را مستمر فعالیتی
 منظور ت بهزیس محیط  از فاظتدر ح نقش آن به دادن اهمیت
 حفظ سبب که ضروری است، امری پایدار توسعه به دستیابی
 و گردیده محلی مردم زندگی بهبود کیفیت و زیست محیط

 برای شود. می وارد منطقه فرهنگ و طبیعت به آسیب کمترین
 اکوتوریسم پایدار توسعه رهگذر از باید موفق اکوتوریسم به رسیدن
 به ارکان توجه گرو در پایدار توسعه به ابیکند. دستی عبور

جامعه  یک در محیطی  زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،
ارکان  تمامی بر اثرگذار فعالیتی عنوان به اکوتوریسم و است

 مدیران رو، این مطالعه است. از نیازمند گذشته از بیش توسعه،
اتخاذ  با تحت حفاظت، مناطق ویژه به گردشگری مقصدهای
 هیارا در ورودی سعی گردشگران تعداد برای هایی محدودیت

 Arsic et] گردشگری دارند پایدار توسعه برای مناسب های حل راه

al, 2017] . 
 از و صیانت حفظ ، برایران نیز همچون بسیاری از کشورهادر ای
 دارای كه كشور نقاط از برخی قانون، تجویز با كشور زیست محیط
 مناطق تحت وانعن به بوده محیطی زیست شاخص های جنبه

در این  بشر نوع اندازی دست به نسبت تا شده تعیین حفاظت
 ,Nejat & Dabiri] آید عمل به جلوگیری حدی تا مناطق

 خاص خود هستند. در مقررات و قواعد تابع مناطق این .[2012
 ایران، ویژه اكوسیستمی و زیستی تنوع وجود این راستا،

ایران  كشور برای مناسبی شرایط های خاص، فرملند و اندازها چشم
 و اكولوژیكی اقتصادی توان افزایش گردشگر، جذب در افزایش
جهت  به ایران .[Serra, 2007] است كرده فراهمرا ملی  سرمایه
 از یکی زیستی تنوع نظر از چشمگیر های جاذبه و ها توان دارابودن
ار سازمان ایه آمشود. چنانکه بر پ می دنیا محسوب مهم کشورهای

رتبه هفتم جهان در برخورداری از جهانی گردشگری، ایران 
از نظر ظرفیت  هنگی و تاریخی، رتبه هفتادم جهانهای فر  جاذبه

جذب گردشگر و رتبه سیزدهم را در بین کشورهای اسالمی داشته 
 .[UNWTO, 2016] است
به  تفرج تقاضا برای با توجه به مشکالت زندگی شهرنشینی، امروزه

رو به   تحت حفاظت، مناطق جمله ویژه در مناطق بکر طبیعی، از
 های فعالیت جهت کانونی مناطق این که ای گونه افزایش است. به
این مناطق  در نیز انسانی های فعالیت و گردند می تفرجی محسوب

 وحش، گیاهی، حیات پوشش خاک، کیفیت روی بر با اثرگذاری
بروز تغییرات  موجب صدا و سر و هوا کیفیت دبی، منابع

. افزایش تقاضا [Hammitt et al, 2015] گردد می اکولوژیک
ها و مسیرهای متعدد  موجب افزایش ایجاد گذرگاه  برای تفرج،

. [Eagles, 2014]گردد  های ملی و نواحی بکر می تفرجی در پارک
 & Olive]لگدکوبی این مسیرها موجب فشردگی و فرسایش خاک 

Marion, 2009] شدن زمین، کاهش پوشش گیاهی  عریان
[Zhang & Lei, 2012]های زیستی، شیمیایی و  ، تغییر ویژگی

 Lucas-Borja]شود  هیدرولوژیکی خاک و از دست رفتن آن می

et al, 2011] . 
ها در ایران حاکی از آن بوده است که پوشش گیاهی  نتایج بررسی

حسوسی دیده پارک چغاسبز ایالم بر اثر تفرج متمرکز آسیب م
و وزن مخصوص ظاهری خاک  pH است. همچنین بر مقدار
. نتایج [Eshaghi Rad et al, 2011]افزوده گردیده است 
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تحقیقات مشابه در پارک جنگلی نور بیانگر آن بوده است که با 
افزایش فشار تفرج، مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک یا همان 

خلخل خاک با افزایش کوبیدگی، تقریبا  دو برابر شده و میزان ت
. [Bakhshi et al, 2010]تعداد گردشگران، کاهش یافته است 

این در حالیست که، یکپارچگی و گستردگی مناطق تحت حفاظت 
کید مجامع أ عنوان واحدی اکولوژیک و طبیعی، همواره مورد ت به
های منابع  عنوان راهکار مدیریتی در عرصه المللی بوده و به بین

 . [Laurance et al, 2006]گیرد  تفاده قرار میطبیعی مورد اس
 نابودی محیطی، زیست های بحران بروز پی در کنونی دوران در

مناطق  اجتماعی، که -توسعه اقتصادی  پیامد و تخریب و منابع
 ها برنامه که است دهد، الزم می قرار تأثیر تحت را تحت حفاظت

 طراحی شوند، و ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق براساس شناخت
 ریزان و برنامه طبیعی منابع مدیران که است دلیل همین به

 برای، مناطق گیری تصمیم در متعددی مشکالت با محیط زیست
برداری پایدار از منابع و ذخایر ارزشمند مواجه  و بهره شده حفاظت
 . [Madden et al, 2008] هستند

های  سازگان ومتواند تهدیدکننده ب های تفرجی، می گسترش فعالیت
مدت  طبیعی به بهای کسب فواید اقتصادی و اجتماعی کوتاه

نسبتا  باالی  بودن و حساسیتپذیر اشد. بنابراین، نظر به آسیبب
عنوان مواهب خدادادی، محصول مستقیم  مناطق طبیعی که به

طبیعت و کارکردهای آن هستند و به دلیل دارابودن مناظر و 
ز تقاضای بیشتری نیز جهت گذران شناختی ا  های زیبایی ارزش

اوقات فراغت برخوردارند؛ بررسی و تعیین ظرفیت برد تفرجگاهی 
 . [James et al, 2015]کند  اهمیت خاصی پیدا می

 برد ظرفیت برآورد سرزمین مدیریت و ریزی برنامه نظام در
 تصمیم از پشتیبانی و ابزار نگر کل رهیافت عنوان به محیطی زیست
 سازی کمی جهت در برد ظرفیت شود. سنجش می هگرفت کار به

 شناسایی برای ای پایه عنوان به سرزمین، منابع برداری از بهره میزان
 و های طبیعی اکوسیستم در ها تنش و تغییرات آستانه پایش و

 در تخریب روند و ها آشفتگی پایش و کنترل نهایی، ارزشیابی
 .گیرد یم قرار مورد استفاده پیشرفته های اکوسیستم

؛ ولیکن کلیه تعاریف ارایه استظرفیت برد دارای تعاریف متفاوتی 
شده از این مفهوم دارای یک نقطه اشتراک "تغییر در نشانه اثر" 
هستند. به عبارت دیگر، آنچه در برآورد ظرفیت برد حایز اهمیت 

سازی  ، یک نوع مصالحه مابین حداکثرسازی و بهینهاستبیشتری 
های  ها و شاخص د قابل قبول تغییر در آستانهجهت نیل به یک ح

. در یک مفهوم کلی، طرفیت [Martire et al, 2015]اثر است 
شود  عنوان سطح یا حدی تعریف می برد در سطح اکوسیستمی به

که در آن یک فرآیند یا متغیر محیطی درون یک اکوسیستم معین 
سازگان از  ومتواند تغییر یابد بدون آنکه ساختار و عملکرد آن ب می

. مفهوم [Duarte et al, 2003]قابل مشخصی فراتر رود حدود 
کاربردی ظرفیت برد که توسط سازمان جهانی گردشگری ارایه شده 
است، عبارت است از "حداکثر تعداد جمعیت بازدیدکننده از یک 
منطقه طبیعی ورزشی و یا تفرجی در یک زمان معین بدون ایجاد 

یط زیست فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و تغییر و آشفتگی در مح
فرهنگی و بدون ایجاد کاهش غیرقابل قبول در کیفیت 

. به عبارتی ظرفیت برد، [UNWTO, 2016]رضایتمندی کاربران" 
کند که با عبور از آن، منابع تخریب شده و  حدودی را مشخص می

 Moradi et]شود  ناپذیر می جبرانسازگان  وارده بر بومیا خسارت 

al, 2019]ها، چه طبیعی و  . ظرفیت پذیرش برای تمامی محیط
یا غیرطبیعی، قایل به حد مشخصی از بارگذاری یا سطح استفاده 

هایی  است. عبور از این سطح و آستانه، منجر به تخریب و آسیب
های مختلف و یا باعث کاهش سطح رضایت کاربران و  در مقیاس

عنوان  . این مفهوم به[Brown, 2011]بازدیدکنندگان خواهد شد 
شود  ته میریزی در جهت توسعه پایدار شناخ ابزاری برای برنامه

[Santos-Lobo et al, 2013] .پایدار گردشگری و تفرج؛  هسعتو
های تفرجی در یک ناحیه با  عبارت است از گسترش فعالیت
ای که ضمن پاسخ دادن به  استفاده از منابع موجود به گونه

روانی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی جامعه و  نیازهای اجتماعی،
سالمت محیط زیست،   کاربران، بتوان وحدت، هویت فرهنگی،

طور متوازن در حد  محیط و تعادل اقتصادی آنان را بهبهداشت 
 . [Sianipar et al, 2013]بهینه فراهم کرد 

عمده مطالعات صورت گرفته در زمینه ظرفیت برد، مربوط به 
توان به موارد زیر اشاره داشت:  . از آن جمله میهستندگردشگری 
ظرفیت برد مناطق  [Jurado et al, 2017]و همکاران  جوآردو

 [Ye et al, 2016]و همکاران  ییساحلی را محاسبه کردند. 

ظرفیت برد زیست محیطی را در چین محاسبه کردند و رابطه میان 
جامعه میزبان  تعداد بهینه گردشگر و فشار اقتصادی و اجتماعی بر
های غربی و  را مورد تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که بخش

و  رگوناتانتر است.  مرکزی این کشور نسبت به سایر نقاط شکننده
عوامل موثر بر ظرفیت  [Reghunathan et al, 2016]همکاران 
محیطی دریاچه آب شیرین در هندوستان را مورد بررسی  برد زیست
ظرفیت  [Masum et al, 2013]و همکاران  اسوممقرار دادند. 

برد اکوتوریسم و توانمندی یک پارک ملی در بنگالدش را مورد 
 [Sayan & Atik, 2011] سایان و آتیکبررسی قرار دادند. 

در جنوب ترکیه را با  پارک ملی ترمسونظرفیت برد گردشگری 
مورد مطالعه قرار توجه به منابع طبیعی و فرهنگی خاص آن 

ظرفیت  [Tselentis et al, 2011]و همکاران  سلنتیس تیدادند. 
 و همکاران مرادییونان را بررسی کردند. جزیره کرت برد گردشگری 

[Moradi et al, 2019]  ظرفیت برد تفرجی در منطقه پیراشهری
 & Rezaei] رضایی و قهرمانیکردند. مشهد را بررسی 

Ghahramani, 2015] های  ن کاربریا ظرفیت برد در تعیی
  زاده و عرفانیان حسیننمودند.  رزیابیرا ا های گردشگری مجموعه

[Hoseeinzade & Erfaniyan, 2015]  برد گردشگری ظرفیت
 ساحلی جزیره کیش را تعیین کردند. 

تحقیق حاضر، درصدد است تا با بازشناسایی معیارهای موثر در 
حت حفاظت ارزیابی سایت مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ت

شهرستان شاهرود، از طریق تعیین ظرفیت برد اکولوژیکی، اقدام به 
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نوآوری این تحقیق؛ ارایه مدل ریزی برای اکوتوریسم نماید.  برنامه
بومی گردشگری پایدار برای مناطق تحت حفاظت براساس اصول 

 یید اساتید این حیطه رسیده است. أاکوتوریسم است که به ت
 

 شناسی روش
یق، به لحاظ هدف؛ از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام؛ این تحق

ای و میدانی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل؛ از  از نوع کتابخانه
. در این تحقیق ابتدا از روش ترکیب استتطبیقی  -نوع تحلیلی

خطی وزین استفاده شد. اولین گام این تکنیک تعریف و تبیین 
ن منظور با بررسی مبانی . بدیاستمجموعه معیارهای ارزیابی 

فهرست اولیه از  ،المللیهای ملی و بیننظری و دستورالعمل
یید و انتخاب أمنظور ت گردید. در ادامه، بهتهیه معیارهای مورد نظر 
نفر از کارشناسان و متخصصان خبره در عرصه  21نهایی، به آرای 

محیط زیست و گردشگری مراجعه شد. بدین منظور از تحلیل 
-ییدی و معادالت ساختاری استفاده گردید. برای تصمیمأت عاملی

یید یا رد مدل ارزیابی اکوتوریسم منطقه أگیری در خصوص ت
های برازش مدل استفاده شده است. تحلیل مطالعاتی، از شاخص

یید نیکویی برازش مدل یا به عبارتی أییدی به دنبال تأعاملی ت
قعی است. برای ارزیابی ه شده مشابه مدل واییید اینکه مدل اراأت

هایی مانند: افزار لیزرل و شاخص نیکویی برازش مدل، از نرم
، شاخص باقیمانده مجذور میانگین (GFI)شاخص برازندگی 

(RMR)لویس -، شاخص برازش توکر(TLI) شاخص برازش ،
، شاخص نسبت (IFI)، شاخص برازش افزایشی (CFI)تطبیقی 

و شاخص مجذورخطا  (CMIN/DF)دو بر درجه آزادی مجذور کای
(RMSEA) استفاده شده است. در گام بعد، نقشه نهایی با ،

های استفاده از تکنیک همپوشانی و تابع اجتماع به روی الیه
( انجام شد GISدار استاندارد شده )با استفاده از ابزار ای وزننقشه

و نقشه توان طبقات منطقه به شکل فازی تهیه گردید. سپس 
ها محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از مساحت به مساحت زون

دست آمده برای هر زون، ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر طبق 
 محاسبه و برآورد گردید.  2راهنمای درج شده در جدول 

نسبت  V/aهای گردشگری است.  مساحت پهنه (A) 2در رابطه 
یک  معادل Vتعداد گردشگر مجاز در واحد سطح گردشگری است. 

مقدار فضایی است که هر بازدیدکننده نیاز  aنفر بازدید کننده و 
ابجا شده و تداخلی با سایر دارد تا به راحتی بتواند در آن ج

 ,Moradi et al]های فیزیکی و یا افراد نداشته باشد  پدیده

2019] . 
شده که حفظ و حراست تنوع  این عدد برای یک منطقه حفاظت

 0122مترمربع ) 3دارد، به ازای هر نفر  زیستی در اولویت قرار
هکتار( در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب گردشگران کمترین آسیب 

. [Taheri Hosseinabadi et al, 2019]را به منطقه وارد کنند 
RF بودن منطقه به میانگین طول  نسبت مدت زمان قابل استفاده

تواند  می بنابراین فرمول .[Moradi et al, 2019] استبازدید 
ظرفیت برد  PCCبیان شود. در این رابطه،  4مطابق با رابطه 

ها ظرایب CFفیزیکی است که در گام اول محاسبه شده است و 
 کنند. صورت کاهنده عمل می هستند که به محدودیتی

 
 ,Moradi et al, 2019] [Masum et al راهنمای محاسبه ظرفیت برد (2جدول 

2013; 
 ظرفیت برد رابطه ها ها / رابطهگام

1 PCC=A*(V/a)*RF فیزیکی 
2 RCC=PCC*CF1-CF2-….-CFn 

 واقعی
5 RCC= PCC*100-Cf1/100- 100-

CF2/100- 100-CFn/100 
4 CF= (m/M)*100 

3 Hi= Wi*Si 

4 CF= Hi*Ai/ΣAi*100 

1 ECC = RCC × 10% موثر 
 

ی بیش در تحقیق حاضر، روزهای یخبندان، بارش شدید باران، گرما
درجه سانتیگراد، ساعات آفتابی، پوشش گیاهی،  42از 

های  های فعال، خاک های ارزشمند، شیب، جهت، گسل زیستگاه
های حساس  گیری گونه فصول جفت های خاص، سست، کاربری

عنوان عوامل محدودکننده گردشگری برای منطقه مورد مطالعه  به
( به 3رابطه ) در نظر گرفته شدند. درصد محدودیت این عامل از

مقدار محدودکننده یک متغیر و  mآید. در این فرمول،  دست می
M  مقدار کل متغیر است. برای به دست آوردن ضرایب

پذیری اکولوژیکی  الذکر، ابتدا باید آسیب محدودکنندگی عوامل فوق
آنها مشخص گردد. برای این منظور از اصل مقادیر آستانه در 

نای این اصل هر چه مقدار عامل اکولوژی استفاده شد. برمب
پذیری  شود، آسیب تر می اکولوژیکی به مقادیر بحرانی خود نزدیک

گردد. بر این اساس، میزان  پارامتر مورد نظر نیز بیشتر می
پذیری هر یک از طبقات پارامترهای اکولوژیکی براساس  آسیب
تعیین گردید. در مرحله بعد، براساس روش مقایسه  3تا  2اعداد 

وزن هر پارامتر نسبت به پارامتر  [Siem Reap, 2019]دو  به ود
دیگر تعیین شد. در این روش ابتدا ماتریس مقایسه زوجی 

دو مقایسه و   به  تشکیل و هر پارامتر با پارامتر دیگر به صورت دو
. [Amiry Lagmoj et al, 2013]وزن نسبی آن محاسبه گردید 

هایی هر پارامتر مشخص های نسبی، وزن ن سپس با تلفیق وزن
پذیری اکولوژیک هر طبقه  ( آسیب1شد. سپس براساس فرمول )

پذیری اکولوژیکی هر  آسیب Hiمحاسبه گردید. در این فرمول، 
. استپذیری هر طبقه  کد آسیب Siوزن هر پارامتر و  Wiطبقه، 

برای محاسبه درصد محدودیت هر طبقه از پارامتر اکولوژیک، از 
پذیری اکولوژیک  آسیب Hiاده گردید. در این فرمول، ( استف7رابطه )

 ΣAiپذیری و  مساحت پهنه دارای آن نوع آسیب Aiهر پارامتر و 
 درصد روش، این براساس .استستعد کاربری گردشگری مکل پهنه 
 گردشگری های پهنه به تفکیک عوامل همه اکولوژیکی محدودیت
 با واقعی برد رفیتظ باال، های رابطه براساس سپس گردید. محاسبه

شد.  محاسبه فیزیکی برد ظرفیت بر محدودکننده اعمال ضرایب
واقعی  برد ظرفیت %22 مؤثر، برد ظرفیت آوردن دست به برای

 ,Bazmara Balashti et al]است  شده گرفته نظر در (6)رابطه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمکاران و  عاطفه مهدی 41

  1531، زمستان 1، شماره 53دوره                            نامه تحقیقات جغرافیایی فصل

منطقه مطالعاتی، شامل مناطق چهارگانه تحت حفاظت . [2017
 . هستندد واقع در شهرستان شاهرو

کیلومترمربع در شمال  12670این شهرستان با مساحتی در حدود 
و  24´عرض شمالی و 43°و  24´شرقی استان سمنان و در موقعیت 

شده است.  طول شرقی واقع °13

مساحت کل کشور را شامل  از %2/4شهرستان مساحت این 
موقعیت مناطق تحت حفاظت شهرستان را در  2شکل  شود می

مشخصات مناطق تحت دهد.  نان و کشور نشان میاستان سم
حاضر مورد مطالعه قرار  حفاظت شهرستان شاهرود که در تحقیق

 ارایه شده است.  0اند، در جدول  گرفته
 

 
موقعیت مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود در استان سمنان  (2شکل 
 

 مشخصات مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود )0جدول 
 هاویژگی جایگاه حفاظتی نام منطقه

 توران

گاه زیست ذخیره
کره، پارک ملی، 
-پناهگاه حیات

وحش، منطقه 
 حفاظت شده

زیستگاه  .است  المللی به ثبت رسیدههکتار در سطح بین 1419449کره توران با مساحت  گاه زیستعنوان ذخیره این منطقه به
مجموعه "توران" از سه منطقه پارک ملی، پناهگاه حیات  شود.سوب میاکولوژیک کامل مح  توران تنها زیستگاه ایرانی با هرم

شده تشکیل شده است. این منطقه پس از پناهگاه حیات وحش "نایبندان"، دومین منطقه بزرگ تحت  وحش و منطقه حفاظت
 دوزیستگونه  2گونه خزنده و  42گونه پرنده،  141، پستاندارگونه  41در توران  .حفاظت سازمان محیط زیست کشور است

هستند. از نظر پوشش گیاهی مجموعه توران از  گورخر ایرانیو  یوزپلنگ آسیایین ترین آنها همااند که شاخص شناسایی شده
را هم بین مناطق مختلف ایران در خود جای  یوزپلنگخارتوران همچنین احتماال  بیشترین تعداد  .تنوع باالیی برخوردار است

، گربه پاالس، گربه دشتی، گربه شنی، وبز کل، گوسفند وحشی، گوش سیاه، پلنگ ایرانی، جبیر، غزال ایرانیها  است. به جز این داده 
از پرندگان پارک ملی توران هم  این ناحیه هستند. از پستانداران شاخص شاه روباهو  روباه قرمز، شغال زرد، گرگ، راه کفتار راه

، سهره سبز، سهره قرقرهبا، قبای هندی سبزه، جنبانک ابلق دم، قمری، کبوتر چاهی، لق چاخ، بلدرچین، تیهو، کبک، هوبرهتوان به  می
، دلیجه، بحریو انواع پرندگان شکاری مانند  حواصیلو  اردک بلوطی، گنجشک، انواع سرخ چشم دم سنگ، چکاوک کاکلیصورتی، 

این منطقه از بهترین اشاره کرد.  سارگپهو انوع  قرقی، کرکس مصری، دال، مرغ حق، بوف شاه، عقاب دشتی، عقاب طالیی
از  کند. زندگی می قیچهای  ایران است که در کنار بوته بومی انحصاریرود. زاغ بور تنها پرنده  شمار می  نیز به زاغ بورهای  زیستگاه

افعی ، کفچه مار، رپشت مهمیزدا الک، بزمجه بیابانیتوان به  می آگاماو  سوسمارخزندگان شاخص خارتوران هم به جز انواع 
 اشاره کرد. مارهای جعفریو انواع  مار زنگی، دار شاخ

 خوش ییالق
منطقه حفاظت 

 شده

متر، دمای متوسط  2112تا  1931های سمنان و گلستان قرار دارد. دامنه ارتفاعی  هکتار در استان 139931این منطقه با مساحت 
مرطوب  های خشک بیابانی گرم تا نیمه یلیمتر، منطقه را دارای اقلیمم 499تا  299درجه سانتیگراد و بارندگی متوسط  12تا  1

های کوهستانی خزری و همچنین اراضی دشتی خشک و  سازگانی منطقه که شامل جنگل معتدل کرده است. تنوع زیاد بوم
گونه اندمیک و  31ا گونه گیاهی ب 231گونه جانوری و  149بیابانی است، تنوع زیستی زیاد و ارزشمندی به آن بخشیده است. 

ای مهم  های درختی و درختچه های جنگلی منطقه بلندمازو است. دیگر گونه کمیاب در منطقه وجود دارند. گونه غالب رویشگاه
های جانوری نیز  های استپی و از گونه عبارتند از: ممرز، راش، زبان گنجشک، نمدار، ارغوان، سیاه دال، ولیک و ارس، پوشش

ای، گرگ، گراز، گربه پاالس،  ارد زیر اشاره داشت: مرال، شوکا، سیاه گوش، قوچ و میش و پازن، پلنگ، خرس قهوهبه مو  توان می
 روباه معمولی، آهو و هوبره
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%AC%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%DA%86%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
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 مشخصات مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود )0جدول ادامه 
 هاویژگی جایگاه حفاظتی نام منطقه

 منطقه شکار ممنوع تپال

های بلند و ارتفاعات ممتد و به  عمیق، صخره های طوالنی و شهر شاهرود واقع شده است. دره یشمال غربمنطقه در حاشیه  این
سید ابهتی از  ای خانه سوخته و خانه های افسانه متر ارتفاع و دره 2399های آن است. قله بلند یخدان با  هم پیوسته از جذابیت

عنوان  . بر این اساس در گذشته تا كنون بهاست های حیات وحش آن جمله است. اهمیت این منطقه در زیست بوم گونه
پلنگ، پرندگان  شناسی منطقه، وجود چندین قالده ها و فرم زمین ها، صخره شود. زیبایی سنگ شكارگاهی معروف شناخته می

 كرده است.گاه بسیار پرارزشی تبدیل  به ذخیره های قوچ و میش و كل و بز این كوهستان را كمیاب، كبك دری، گله

 تحت حفاظت جنگل ابر
 های گیـاهی و جـانوری نـادر، یکـی از منحصـر بـه فردتـرین ایران است که با گونه های جنگل ترین و زیباترین از قدیمی جنگل ابر
قرار دارد. در این جنگل ابرها آنقـدر بـه  شاهرود کیلومتری شمال شرق شهر 39ل در حدود شود. این جنگ ها محسوب می بوم زیست
 ابرها گشت و گذار کرد. توان در میان رسد جنگل بر روی ابرها سوار است و می نظر می     نزدیکند که به ها درخت

 

با وجود آنکه تعداد دقیق گردشگرانی که در طول یک سال از 
کنند، مشخص  های طبیعی شهرستان شاهرود بازدید می جاذبه

؛ ولیکن برخی مطالعات پراکنده در این مورد انجام شده یستن
 43همچنین؛ اداره گردشگری شهرستان نیز رقمی در حدود است. 

ار داشته است. این در حالیست که تعداد هزار نفر را اظه
بازدیدکنندگان مناطق کویری شهرستان شاهرود )طرود، خارتوران و 
رضاآباد( از سوی اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان در 

 .[UNESCO, 2017]هزار نفر اعالم شده است  20حدود 
 

 ها یافته
نامه  سشگویه در قالب پر  03گیری شرایط عّلی، از  برای اندازه
برگرفته از آرای خبرگان( ییدی )أنتایج تحلیل عاملی ت .استفاده شد
دارای بار عاملی  03و  04، 00، 27های شماره  دهد گویه نشان می

با اصالح شوند.  هستند، بنابراین؛ از مدل حذف می 3/2کمتر از 
 گویه ساخته شده است. 02معیار و  8، مدل ارزیابی با انهایتمدل، 

 
مدل مفهومی نهایی تحقیق که بیانگر ارتباط میان معیارهای ارزیابی و  (0شکل 
  ب سایت مناسب اکوتوریسمانتخا

 

 ییدی معیارهای ارزیابی اکوتوریسمنتایج مربوط به تحلیل عاملی تا (4جدول 
 وزن عامل گویه معیار ردیف
1 

 فیزیوگرافی
44/9 شیب  

42/9 جهت 2  
13/9 ارتفاع 5  
4 

شناسی زمین  

49/9 سازند  
45/9 فرسایش 3  
13/9 رانش 4  
12/9 لغزش 1  
شناسی خاک 1 45/9 بافت و ساختار    
3 

 منابع آب
41/9 چشمه و قنات  

13/9 رودخانه 19  
13/9 آبشار 11  
12 

 پوشش گیاهی
31/9 تراکم گیاهی  

ای تنوع گونه 15  13/9  
14 

 جانوران
34/9 زیستگاه  

ای تنوع گونه 13  31/9  
51/9 کریدور عبوری 14  
11 

 کاربری اراضی
14/9 نوع   

34/9 مساحت  11  
13 

ها جاذبه  
31/9 تاریخی و باستانی  

41/9 مذهبی و فرهنگی 29  
انداز مناظر طبیعی و چشم 21  11/9  
22 

 فرهنگ منطقه
91/9 قومیت  

93/9 سطح سواد 25  
51/9 میزان رضایت جامعه محلی 24  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
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 ارزیابی تحقیق  های مدل تأیید برای برازش یها شاخص (3جدول 
های برازش مطلق شاخص نوع شاخص های برازش تطبیقی شاخص  های برازش مقتصد شاخص   

RMR GFI TLI CFI IFI RMSEA CMIN/DF 
91/9کمتر از  استاندارد 3/9بیشتر از   3/9بیشتر از   3/9بیشتر از   3/9بیشتر از   91/9کمتر از   3تا  1بین    

رزیابیمدل ا  913/9  342/9  333/9  395/9  311/9  945/9  151/5  
 

 
: الیه ارتفاع2معیار   

 
: الیه طبقات شیب0معیار   

 
: الیه جهات شیب4معیار   

 
: الیه کاربری اراضی3معیار   

 
شناسی : الیه خاک1معیار   

 
شناسی : الیه زمین7معیار   

 
: الیه تنوع زیستی6معیار   

 

 
هیدرولوژیالیه   :8معیار   

   
 

های مناسب برای اکوتوریسم در  های اطالعاتی )معیارهای هشتگانه ارزیابی سایت برای اکوتوریسم( و ترسیم نقشه نهایی سایت فرآیند همپوشانی و تلفیق الیه (4شکل 
 منطقه مطالعاتی 

 

GIS + IO 
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ها و متغیرها  بارهای عاملی بقیه گویه افزار، نرم خروجی براساس
هستند و بیانگر این است که معیارهای مورد نظر  3/2باالتر از 
 (.4و جدول  0های مناسبی هستند )شکل  سنجه

نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل ارزیابی سایت برای 
های برازش  ارایه شده است. نتایج آزمون 3 لاکوتوریسم در جدو
توانند در غالب  گویه مطرح شده می 02دهد، مدل نشان می

با  .یرهای مناسب برای ارزیابی سایت اکوتوریسم مطرح شوندمتغ
ها نسبت  های اطالعاتی مرجع و تطبیق زمینی آن استفاده از الیه
مستخرج از های جداگانه برای هر یک از معیارهای  به تهیه نقشه

سپس براساس وزن تعیین شده برای هر  و مدل مفهومی اقدام
گرفت و نقشه نهایی ترسیم  ها صورت گذاری الیه هم  معیار، روی
 گردید. 

های اطالعاتی منطقه مطالعاتی، نقشه  پس از تلفیق الیه
های( مربوطه استخراج  ها )زون منطقه و به تفکیک پهنه اکوتوریسم

٪ از منطقه( مناسب برای 8/20هکتار ) 8/77363گردید. در مجموع، 

های مناسب  اکوتوریسم تشخیص داده شد. مساحت و درصد پهنه
 برای توسعه اکوتوریسم به شرح زیر است: 

٪(؛ پهنه 08هکتار )معادل  28724پهنه جنگل کوهستانی: 
٪(؛ پهنه بیابان و کویر: 23هکتار )معادل  2427کوهستان و دشت: 

 ٪(. 18هکتار )معادل  48111
 های اطالعاتی و تهیه نقشه نهایی را فرآیند همپوشانی الیه 4شکل 

 دهد.  نشان می
د فیزیکی مناطق مستعد اکوتوریسم محاسبه گردیده که ظرفیت بر 

 در ادامه آورده شده است: 
  04077جنگل کوهستانی: 

 22740کوه و دشت: 
  38223بیابان و کویر: 

پس از تعیین ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد واقعی باید برآورد 
گردد. بدین منظور، ابتدا ضرایب محدودکننده در هر پهنه محاسبه 

 (. 1)جدول  گردید
 

 محاسبه عوامل محدودکننده اکوتوریسم در منطقه مطالعاتی  (1جدول 

 Hi پهنه عامل محدودکننده
(wi × si) 

Ai ΣAi CF 
(Hi×Ai/ΣAi) × 100 ΣCF 

 پوشش گیاهی
67/2 جنگل کوهستانی  3402 

01822 
4084 

33/2 کوه و دشت 2180  6722 4484 
02/2 بیابان و کویر  24888 0227 

 شیب
78/2 جنگل کوهستانی  3172 

40171 
4227 

43/2 کوه و دشت 7263  4340 2277 
22/2 بیابان و کویر  03173 0620 

 گسل و خاک سست
11/2 جنگل کوهستانی  4222 

2686 
3212 

18/2 کوه و دشت 6287  0686 2727 
24/2 بیابان و کویر  3222 102 

های حساس و فصل  زیستگاه
گیری جفت  

87/2 جنگل کوهستانی  23222 
47222 

20232 
87/2 کوه و دشت 42272  0222 2602 

87/2 بیابان و کویر  02222 26022 

های خاص کاربری  
40/2 جنگل کوهستانی  1122 

02868 
2672 

40/2 کوه و دشت 6222  2622 133 
40/2 بیابان و کویر  23768 3727 

 Mt MT - CF ΣCF پهنه عامل محدودکننده

 روزهای گرم
41/28 - 471 76 جنگل کوهستانی  

20/73 73/02 - 471 62 کوه و دشت   
24/03 - 471 22 بیابان و کویر  

 روزهای یخبندان
13/02 - 471 61 جنگل کوهستانی  

28/32 03/23 - 471 10 کوه و دشت   
42/7 - 471 04 بیابان و کویر  

 روزهای بارش شدید
23/2 - 471 44 جنگل کوهستانی  

62/26 42/6 - 471 06 کوه و دشت   
47/2 - 471 1 بیابان و کویر  

 
 های مستعد اکوتوریسم در مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود  محاسبه ظرفیت برد واقعی و موثر پهنه (7جدول 

 RCC پهنه مناسب
(PCC*100-Cf1/100*100-Cfn/100) 

ECC 
RCC × 10% 

 1145 11453 جنگل کوهستانی
 1143 1143 کوهستان و دشت
 5125 51254 بیابان و کویر
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سپس، ظرفیت برد واقعی هر پهنه تعیین شد و در نهایت، ظرفیت 
گردد )جدول  ٪ ظرفیت برد واقعی تعیین می22برد موثر براساس 

7 .) 
 

 بحث
گویه )معیار( اولیه که برای  03نتایج بیانگر آن بوده است که از 

سایت اکوتوریسم در منطقه مطالعاتی انتخاب ارزیابی تناسب 
گویه  02مورد فاقد امتیاز الزم بوده و در نهایت  3گردیده بودند، 

بندی  یید قرار گرفتند. این معیارها در هشت بعد تقسیمأمورد ت
شناسی،  شناسی، خاک شدند که شامل ابعاد فیزیوگرافی، زمین

ها  ی و جاذبهپوشش گیاهی، جانوران، منابع آب، کاربری اراض
و همکاران  آرا بلشتی بزمبودند. این موارد با نتایج تحقیق 

[Bazmara Balashti et al, 2017]  تنها در مورد معیار
و  پور بهمنتفاوت داشته است. از سوی دیگر، با تحقیق « ها جاذبه»

 ینه معیار فرهنگی تفاوت دارد.همکاران نیز در زم
ابی سایت برای رازش مدل ارزینتایج حاصل از ارزیابی نیکویی ب

و با توجه به  است 230/2برابر با  GFIدهد  اکوتوریسم نشان می
 RMRاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  2/2اینکه بیشتر از 

است، لذا در  28/2و با توجه به اینکه کمتر از  است 262/2برابر با 
و  224/2ا برابر ب CFI، 212/2برابر با  TLIناحیه قابل قبول است. 

IFI  هستند،  2/2و با توجه به اینکه بیشتر از  هستند 222/2برابر با
 846/4برابر با  CMIN/DFلذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند. 

قرار دارد، لذا در ناحیه قابل  1تا  2و با توجه به اینکه بین  است
و با توجه به اینکه  است 234/2برابر با  RMSEAقبول است. 

است، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارد. بنابراین با  28/2 کمتر از
توجه به اینکه حداقل سه شاخص، مقادیری در بازه قابل قبول 

توان ادعا کرد که برازش مدل خوب و قابل قبول اند، میداشته
گویه  02دهد، های برازش مدل نشان میاست. لذا نتایج آزمون

رهای مناسب برای ارزیابی توانند در غالب متغیمطرح شده می
 سایت اکوتوریسم مطرح شوند. 

های اطالعاتی نشان داد که در مجموع،  نتایج همپوشانی الیه
٪ از منطقه( مناسب برای اکوتوریسم 8/20هکتار ) 8/77363

.از این مقدار، بیشترین مساحت اختصاص یافته برای است
 48111ویر با اکوتوریسم در منطقه مطالعاتی، متعلق به بیابان و ک

. پس از آن، پهنه جنگل کوهستانی با است٪( 18هکتار )معادل 
٪( قرار دارد و در انتها پهنه 08هکتار )معادل  28724مساحت 

 ٪( قرار دارد. 23هکتار )معادل  2427کوهستان و دشت با وسعت 
از آنجا که ظرفیت برد فیزیکی یک ظرفیت برد غیرواقعی است، 

اقعی بیشتر است. این امر هم به دلیل همیشه از ظرفیت برد و
توجه نداشتن به عوامل محدود کننده است. با توجه به عوامل 

ای که در این تحقیق مدنظر قرار گرفتند، ظرفیت برد  محدودکننده
واقعی به میزان زیادی نسبت به ظرفیت برد فیزیکی کاهش 

ریزی  تواند در برنامه یابد که این کاهش تا حد زیادی می می
توان  اکوتوریسم در منطقه مطالعاتی نقش داشته باشد. پس می

تر بوده و  بیان داشت که عدد ظرفیت برد واقعی، به حقیقت نزدیک
به عبارتی عددی اکولوژیک است. با توجه به نتایج، عدد به دست 

برد فیزیکی، از ظرفیت برد واقعی بسیار بیشتر آمده برای ظرفیت 
 Moradi] و همکاران مرادیهای  افتهبوده است که این مورد با ی

et al, 2019] ،و همکاران طاهری [Taheri et al, 2019]. 
سایان و ، [Reghunathan et al, 2016]و همکاران  رگوناتان
 & Rezaei] رضایی و قهرمانیو  [Sayan & Atik, 2011] آتیک

Ghahramani, 2015]  .مطابقت داشته است 

از ظرفیت برد واقعی  %22ه معادل در نهایت، ظرفیت برد موثر ک
توانند در یک زمان  د افرادی که می، بیانگر آن است که تعدااست

واحد از زون )پهنه( جنگل کوهستانی شهرستان شاهرود و در قالب 
. همچنین؛ استنفر  2634اکوتوریسم بازدید داشته باشند، معادل 

ر و برای نف 2671این میزان برای زون کوهستان و دشت، برابر با 
های  . که البته ظرفیتاستنفر  4204زون بیابان و کویر معادل با 

  .استمحاسبه شده بسیار بیشتر از میزان گردشگر فعلی 

 
  گیری نتیجه

طور کلی مطابق با نتایج این تحقیق، مناطق تحت حفاظت  به
های فراوانی برای جذب گردشگر دارند.  شهرستان شاهرود، قابلیت

رد زیست محیطی منطقه رعایت نشده است و ولیکن ظرفیت ب
بیشتر از حد تحمل آستانه است. در نتیجه برای رسیدن به ظرفیت 
برد مناسب و مطلوب )اکوتوریسم( باید در منطقه اصول حفاظتی 

های حفاظتی  ریزی گردشگری قرار گیرد، چرا که جنبه در صدر برنامه
 موارد دارد.  در این گونه مناطق اولویت بیشتری نسبت به سایر

 علیه تهدیدی که باید به شکلی باشد منطقه مدیریت بنابراین؛
 و نکند ایجاد جانوران زیستگاه از جمله منطقه حفاظتی های ارزش
 گردشگری، مستعد های پهنه در خود حضور از گردشگران ثانیا  

 بعضی چنانکه نهایت در و باشند داشته یادگار به تجربه خوبی
 و برد، کمیت ظرفیت تکنیک سازند، می نشان خاطر محققان
 کالن بحث و کند می تبیین خرد سطح در را گردشگری کیفیت

 اقتصادی، سیاسی، به روابط مربوط پایدار توسعه و گردشگری
 کشورها بین و ملی سطح در کشور یک در غیره و امنیتی فرهنگی،

 است. المللی بین سطح در

 
تر عبدی و دکتر بهبهانی بابت از جناب آقایان دک  :تشکر و قدردانی

 . گردد میهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی  راهنمایی
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. های اخالقی: ییدیهأت

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:
/ نگارنده پژوهشگر اصلی عاطفه مهدی )نویسنده اول(، سهم نویسندگان:

کمکی/ پژوهشگر  (،دوم)نویسنده  ٪(، داریوش کریمی01)صلی بحث ا
کمکی/ پژوهشگر  (،سوم)نویسنده  ٪(، پروین فرشچی01) شناس روش

 (،چهارم)نویسنده  ٪(، مصطفی پناهی01)تحلیلگر و نگارنده بحث 
 ٪(. 01) کمکی/ تحلیلگر آماریپژوهشگر 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. :منابع مالی
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