
18

 Corresponding Information:

Quarterly Journal of Tourism Research 

 ISSN: 2538-628X Volume 1 | Issue 3 | Fall 2019 

Fatemeh Mazdeh, Dept. of Remote Sensing and GIS, Haraz Institute of Higher Education, 
Amol, Iran  E-mail: fateme.mazde@yahoo.com

Abstract

Ecotourism is a new trend in the tourism industry that introduces landscapes and beautiful scenery of 
nature as its attractions. Therefore, it is essential to consider importance of its role in environmental 
preservation to achieve a sustainable development. Forest management plan VAZ2 Series with an area of 
2094 hectares and part of the watershed 49 in the north of Iran, plays an important role in this field with 
its rich ecotourism abilities and attractions. The purpose of this research is the priority of the criteria for 
determining the potential forest management plan VAZ2 Series for ecotourism sustainable development 
using multi-criteria decision-making techniques (Entropy and TOPSIS). In this study, Delphi group de-
cision making method was used to determine the criteria for ecotourism sustainable development. Also, 
prioritization of the criteria was evaluated by using multi-criteria decision-making techniques Entropy 
and TOPSIS. Based on the results of Delphi questionnaires, 10 criteria were determined for ecotourism 
sustainable development of forest management plan VAZ2 Series. These criteria included slope, direc-
tion, elevation, soil logy, geology, road, typology, afforestation, view shed and hydrology. The results 
of weighting the criteria using the Entropy technique showed that slope with weight (0/168668), view 
shed with weight (0/092607), hydrology with weight (0/092478), road with weight (0.092437) have the 
highest weight among other criteria respectively. Also, the results of prioritization of the criteria using 
TOPSIS technique showed that geology, slope, and elevation, have higher priority compared to other cri-
teria. Then, the layers were merged to creating plan VAZ2 Series ecological capability map. Finally, their 
outputs were prepared as capability maps in four classes including very inappropriate, inappropriate, 
appropriate and very suitable for ecological evaluation of VAZ2 Series. The results showed that 40% of 
this Series was in suitable class (837.6 ha), 30% in very suitable class (628.2 ha), 20% in very inadequate 
class (418.8 ha) and 10% is located on unsuitable class (209.4 ha). The results of this study indicated that 
the VAZ2 Series forestry plan has the potential to provide ecotourism services.
Keywords: Ecotourism, Delphi method, Multi-criteria Decision Making, Forest management plan 
VAZ2 Series, TOPSIS, Entropy
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چكیده
 اکوتوريسم به عنوان گرايشی نوين در صنعت جهانگردی است که چشم اندازها و مناظر زيبای طبیعت از کانون ها و جاذبه های 
توريست پذير اين نوع جهانگردی است. ازاين  رو، اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زيست به منظور دستیابی 
آّبخیز 49  حوضه  جزء  و  هکتار  مساحت 2094  با  واز  دو  سری  جنگل داری  طرح  است.  ضروری  امری  پايدار  توسعه  به 
کشور ايران، با داشتن توان ها و جاذبه های اکوتوريستی غنی، نقش مهمی در اين زمینه دارد. هدف از انجام اين پژوهش، 
اولويت بندی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز برای توسعه پايدار اکوتوريسم با استفاده از مدل های 
تصمیم گیری چندمعیاره Entropy و TOPSIS است. در اين پژوهش به منظور تعیین معیار های توسعه پايدار اکوتوريسم از 
روش تصمیم گیری گروهی دلفی و برای تعیین وزن و اولويت بندی معیار ها به ترتیب از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره 
Entropy  و TOPSIS استفاده کرديم. نتايج حاصل از وزن دهی معیار ها با استفاده از تکنیک Entropy  نشان داد معیار شیب 

با وزن 0/168668، میدان ديد با وزن 0/092607، هیدرولوژی با وزن 0/092478 و جاده با وزن 0/092437 به ترتیب 
بیشترين وزن را در بین ساير معیارها به خود اختصاص داده اند. همچنین نتايج اولويت بندی معیار ها با تکنیک TOPSIS نیز 
نشان داد که به ترتیب معیار های زمین شناسی، شیب و ارتفاع از سطح دريا، اولويت باالتری در قیاس با ساير معیارها دارند. بر 
اساس نتايج اولويت بندی معیار ها، اليه های اطالعاتی هريک از معیارها در محیط نرم افزار GIS   تهیه، روی هم گذاری و خروجی 
آنها به صورت نقشه پتانسیل طرح محیط زيست سری دو واز جهت توسعه پايدار اکوتوريسم در چهار طبقه بسیار نامناسب، 
نامناسب، مناسب و بسیار مناسب تهیه شد. نتايج حاصل از اين ارزيابی نشان داد 40 درصد از اين سری در طبقه مناسب 
)837/6 هکتار(، 30 درصد در طبقه بسیار مناسب )628/2 هکتار(، 20 درصد در طبقه بسیار نامناسب )418/8 هکتار( و 10 
درصد در طبقه نامناسب )209/4 هکتار( قرار دارد. نتايج مطالعه بیانگر اين موضوع است که طرح جنگل داری سری دو واز، 

پتانسیل کافی را برای ارائه خدمات اکوتوريسم دارد. 
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مقدمه
اکوتوريسم که اختصار واژه Ecological Tourism است برخالف 
ساير جنبه های توريسم، محتوايی چندبعدی دارد که فعالیت های 
فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت امکان پذير می سازد. اکوتوريسم 
يک استراتژی  قابل توجه برای حفاظت و حمايت محیط زيست 
اصول  که  در صورتی  است.  محلی  جوامع  برای  درآمد  خلق  و 
آن بر پايه الگوی پايدار باشد در توسعه اقتصادی و حفاظت از 
 .)Ali Amal, 2005( منابع طبیعی سهم به سزايی خواهد داشت
پايه  بر  طبیعت،  در  گردشگری  الگوی  عنوان  به  اکوتوريسم 
توانمندی های محیطی بنا شده است. اين رويکرد در صورتی که 
با برنامه ريزی دقیق و امکان سنجی مناطق از لحاظ توان و توجه 
به تقاضای مردمی ترکیب شود، می تواند راهکاری جهت استفاده 
کند  فراهم  مديريت  تحت  مناطق  از  حفاظت  حین  در  بهینه 
)مسعودی، جوکار، و صادقی، 1394(. امروزه پديده گردشگری 
و اکوتوريسم، به لحاظ درآمد زايی فراوان، بسیاری از کشور های 
جهان را بر آن داشته است سرمايه گذاری  زيادی  را به اين بخش 
اختصاص دهند )Tremblay, 2006(. توسعه صنعت گردشگری 
نرخ  همچون  معضالتی  با  که  توسعه  حال  در  کشور های  برای 
تک محصولی  اقتصاد  و  ارزی  منابع  محدوديت  باال،  بیکاری 
مواجه هستند اهمیت فراوانی دارد )بدری، رحمانی، سجاسی، و 
حسن پور، 1390(. طبیعت و محیط زيست اساسی ترين سرمايه ها 
و منابع صنعت گردشگری تلقی می شوند و در سال های اخیر 
صنعت  زيست محیطی  مفاهیم  به  توجه  ضرورت  و  اهمیت 
سال 2002  ملل،  سازمان  که  است  بوده  به حدی  گردشگری 
 .)1382 )رضوانی،  است  نامیده  اکوتوريسم  بین المللی  سال  را 
بسیار  پتانسیل  طبیعی،  جاذبه های  از  برخورداری  با  جنگل ها 
از  يکی  عنوان  به  و  فراهم  برای جذب گردشگران  را  مساعدی 
منابعی که امروزه توجه برنامه ريزان در طبیعت گردی را به خود 
جلب کرده است مطرح هستند. طبیعت گردی بهترين سیاست 
برای مديريت جنگل ها جهت کاهش عوامل تخريب و حفاظت 
پايدار آنهاست )Karter, 2003(.  نظر به اهمیت حفاظت جنگل ها 
برنامه ريزی و مديريت طبیعت گردی در آنها بايد بر اساس اصول 
اجرا  فعالیت هايی  اوالً  به طوری که  پذيرد  صورت  پايدار  توسعه 
شوند که برای کارکردهای جنگل مضر نباشند، ثانیاً کارکردهای 

جنگل را به طور دائم ممکن سازند )پیرمرادی، 1388(. 

در ايران سالیانه سطح وسیعی از جنگل ها و مراتع در نتیجه 

تخريب  انسان  توسط  طبیعی  منابع  از  اصولی  استفاده  عدم 
اين  از  بهینه  استفاده  برای  روش  بهترين  اين رو  از  می شوند، 
منابع و رسیدن به توسعه پايدار، ارزيابی توان آمايش سرزمین 
است )مخدوم، 1370(. ارزيابی توان اکولوژيک فرايندی است 
که تالش دارد از طريق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، توسعه ای 
درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم کند. درواقع، اين ارزيابی 
توسعه  برای  برنامه ای  آوردن  دست  به  منظور  به  مؤثر  گامی 
ارزيابی خصوصیات  و  شناسايی  با  زيرا  می شود،  اطالق  پايدار 
اکولوژيک در هر منطقه، برنامه های توسعه ای می توانند همگام 
با طبیعت تدوين شوند. زيرا طبیعت خود استعدادهای سرزمین 
را برای توسعه مشخص می کند )کاشی ساز، منوری، افخمی، و 
کرباسی، 1389(. در گذشته فرآيند ارزيابی توان بوم شناختی و 
اکولوژيکی بدون استفاده از ابزارهای قدرتمند و به صورت دستی 
صورت می گرفت که مسلماً کاری بسیار سخت، پرهزينه، زمان بر 
و همراه با خطا بوده است. در صورتی که امروز سیستم اطالعات 
جغرافیايی )GIS( در شناسايی منابع و آنالیز بهینه کاربری ها به 
 عنوان ابزاری قدرتمند و دقت باال مورد توجه قرارگرفته است 
)Howarth et al., 2002(. همچنین روش هاي مختلفي جهت 
پتانسیل  تعیین  شاخص هاي  و  معیارها  تعیین  و  شناسايي 
جنگل ها جهت توسعه پايدار اکوتوريسم وجود دارند از جمله 
ابداع  نظرات  ارزيابي  براي  هلمر  اوالف  توسط  که  دلفي  روش 
شده و بر پايه پرسش از افراد متخصص در زمینه مورد تحقیق 
بررسي  براي  روش  اين   .)1383 آملی،  )جالب  است  استوار 
نگرش هاي افراد و گروه هاي متخصص با استفاده از پرسش نامه 
بین  هماهنگي  ايجاد  و  مرحله  چندين  طي  لیکرت،  طیف  و 
 Keeney,( ديدگاه ها، به جمع آوري ايده هاي اين افراد مي پردازد
Hasson, and Mckenna, 2001(. اين روش براي ايجاد اجماع 

نظر کارشناسان زماني که داده هاي علمي قوي و قابل اطمیناني 
اين  )اصغرپور، 1382(. در  عالي است  راه حلی  نیست،  موجود 
مطالعه به منظور شناسايی و درجه اهمیت هر يک از معیارهای 
از  اکوتوريسم  پايدار  توسعه  واز جهت  جنگل   پتانسیل  تعیین 
اين تکنیک يک مفهوم عمده  استفاده شد.   Entropy تکنیک 
و  است  اطالعات  تئوري  و  اجتماعي  علوم  فیزيک،  علم  در 
نشان دهنده میزان عدم اطمینان موجود از محتواي مورد انتظار 
بررسي سوابق  در  از اين رو،  )همان، 1382(.  است  پیام  از يک 
اشاره  زير  موارد  به  اجمال  به  مي توان  زمینه  اين  در  تحقیق 
کرد: از جمله میری )1390( در پژوهشی، گردشگری منطقه 
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اورامانات را با استفاده از مدل TOPSIS برای مناطق روستايی در 
شهرستان پاوه ارزيابی کرد. نتايج اين پژوهش نشان داد مناطق 
روستايی شهرستان پاوه دارای پتانسیل گردشگری بااليی است. 
همچنین، حدادنیا و دانه کار )1391( به اولويت بندی معیارهای 
با  نیمه بیابانی  و  بیابانی  اکوسیستم  های  در  طبیعت گردی 
درصد  اساس  بر  آنها  مطالعه  نتايج  پرداختند.  »دلفی«  روش 
اهمیت و درجه اهمیت معیارهای مورد بررسی نشان داد که 
مديريتی  عوامل  تفرجگاهی،  اهمیت  شامل:  اصلی  معیار   11
منطقه،  حیات وحش  سرزمین،  سیمای  فیزيکی  خصوصیات 
منابع آب، حساسیت محیط، سیمای فرهنگی و تاريخی، اقلیم، 
ويژگی   های اجتماعی، پوشش گیاهی و جنبه اقتصادی مشتمل 
بر 28 زيرمعیار برای برنامه ريزی طبیعت  گردی دارای اهمیت و 

در تصمیم  گیری به ترتیب دارای اولويت است. 

شناسايي  و  ارزيابي  برای   ،)1391( همکاران  و  اصغريان 
پارک هاي  در  طبیعت گردي  مديريت  شاخص هاي  و  معیارها 
جنگلي شمال از روش دلفي و مقیاس لیکرت استفاده کردند و 
در نهايت، 7 زيرمعیار زيست محیطي، 11 زيرمعیار اجتماعي، 2 
زيرمعیار اقتصادي را جهت طبیعت گردي در پارک هاي جنگلي 
شمال شناسايي نمودند. ضیايی و شتايی )1391(، طی تحقیقی 
ارزيابی توان تفرجی در منطقه جنگلی »کبودوال« با استفاده از 
GIS را ارزيابی کردند. نتايج آنها نشان داد منطقه مورد مطالعه 

31/27 درصد برای تفرج متمرکز 9/38 درصد تفرج گسترده و 
49/76 درصد نامناسب توان دارد. اين تحقیق به برنامه ريزان و 
مديران در زمینه تفرجگاه ها و توسعه پارک های جنگلی کمک 
شناسايی  بهتر  نیز  را  منطقه  تفرجی  توان  و  پتانسیل  تا  کرده 
و ارزيابی کنند. صفاری و همکاران )1391( با هدف شناسايی 
نواحی مستعد توسعه اکوتوريسم در شهرستان کازرون، اليه های 
مختلفی را تهیه و پس از رقومی سازی و ترکیب اين اليه ها در 
اکوتوريسم مشخص شد.  نهايی  پهنه بندی  نقشه   ،GIS محیط 
قسمت  در  شهرستان  مناطق  داد جذاب ترين  نشان  آنها  نتايج 
از جنوب شرقی آن قرار دارد.  شرق، شمال شرق و قسمت هايی 
در  را  دلفي  روش  کاربرد   ،)1392( همکاران  و  هندی  کبیری 
شناسايي، طبقه بندي و اولويت بندي معیارهاي گزينش مناطق 
معیار   12 میان  از  نهايت  در  که  کردند  بررسي  شده  حفاظت 
گردآوري شده شش معیار اصلي را به عنوان معیارهاي گزينش و 
مکان يابي پهنه هاي حفاظتي ارائه کردند که در بین آنها معیارهاي 

سیماي سرزمین با ارزش فرهنگي، دارايي هاي فرهنگي ناملموس 
و حمايت قانوني حائز اهمیت برتر شدند. مسعودی و همکاران 
)1394(، طی تحقیقی توان اکولوژيک توسعه شهری، روستايی 
کردند.  ارزيابی   GIS فناوری  با  را  داراب  شهرستان  صنعتی  و 
نتايج ارزيابی در دو سطح نسبتاً مناسب و نامناسب  ارائه شد. 
در ضمن در اين پژوهش درصد طبقات توان در برآورد استقرار 
فعلی کاربری های شهری، روستايی و صنعتی با روی هم گذاری 
اليه های پلی گونی شهری، نقطه ای روستاها و مناطق صنعتی 
شهرستان روی نقشه توان اکولوژيک انجام و وضعیت اين مناطق 
مشخص شد. با توجه به نتايج به دست آمده اکثر مناطق شهری، 

روستايی و صنعتی در طبقه سه يا نامناسب قرار گرفتند.

در خارج از کشور نیز )Vandermerwe )2001 تحقیقاتی را به 
منظور سازماندهی و مديريت منابع طبیعی در حوضه آبخیز مالیا 
در کشور مالزی انجام داد. نتايج به دست آمده گويای پتانسیل 
باالی طبیعت گردی منطقه است. Gul  و همکاران )2006( نیز 
در مطالعه خود فاکتور شیب، نزديکی به منابع آب، دسترسی، 
ارتفاع از سطح دريا، پوشش گیاهی، خاک، اقلیم، جهت، امکانات 
فرهنگی موجود و برخی فاکتور های محدود کننده را بر اساس 
ويژگی های پارک طبیعی گول چوک کشور ترکیه به صورت وزنی 
تلفیق و ارزش قابلیت منطقه را تعیین کردند. در وزن دهی عوامل، 
30 کارشناس محلی ارزيابی شدند. نتايج ارزيابی نشان داد %10 
از منطقه مورد مطالعه برای کاربرد تفرجی بسیار مناسب است.  
همچنین Kotwalm  و همکاران )2007(  نیز در مطالعه خود به 
اين نتیجه رسیدند که نیمی از شاخص ها و معیارها براي مديريت 
اکوسیستم هاي جنگلی در هند به جنبه اکولوژيکی مربوط است 
که پايداري بیشتري از جنگل ها ارائه می دهد و معیارهاي ديگر، 
مربوط  نسبی  شاخص هاي  با  اجتماعی  و  اقتصادي  جنبه  به 
پارک  تخريب  تاثیر  بررسي  جهت   Munroe )2008( می شود. 
ملي »سالکو« هندوراس از سال 1987 تا 2000 از روش دلفي 
استفاده کرد. نتايج مطالعه نشان داد شاخص هاي مربوط به معیار 
زيست محیطي به طور چشمگیري در مديريت پارک هاي ملي 
نقش دارند. از اين رو شناسايی مجموعه اي از معیارها و شاخص ها 
براي تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه 
و  آنها  ارزش هاي  و حفظ  پايداري  منظور  به  اکوتوريسم  پايدار 
اين  ساير مناطق تحت حفاظت حائز اهمیت فراوان است زيرا 
معیارها و شاخص ها ابزارهاي برنامه ريزي دقیقی براي کمک به 
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تصمیم سازان در زمینه سیاست گذاري و مديريت مناطق حفاظت 
شده هستند. Lawal  و همکاران )2011(، طي تحقیقي به منظور 
رفاه و افزايش بازده تحصیلي دانشجويان دانشگاه تکنولوژي مالزي 
به مکان يابي مناطق مناسب جهت احداث پارک هاي تفرجي در 
مالزي با استفاده از تکنیک تصمیم گیري چندمعیاره و فرآيند 
تحلیل سلسله مراتبي پرداختند. نتايج حاصل از وزن دهي معیارها 
با اين روش مناسب ترين سايت ها جهت ايجاد پارک تفرجي را 
تعیین و معرفي کرد و سپس در زون بندي نهايي، منطقه مطالعاتي 
به چهار دسته بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب، بسیارمناسب 
)2012) در پژوهشی در تايلند  Bunruamkaew .طبقه بندي شد
به شناسايی پتانسیل های سايت های اکوتوريستی با استفاده از 
GIS در استان »سورات تانی« پرداخت که تنها درصد کمی از 

اين منطقه )0/41 درصد( منطقه بسیار مناسب طبقه بندی شد. 
)2012) در تحقیقی با عنوان کاربرد سیستم اطالعات  Bukneya

جغرافیايی در تصمیمات توسعه اکوتوريسم نشان داده اوالً پارک 
می شوند.  تقسیم  گروه  زير  سه  به  رتبه بندی  در  اوگاندا  ملی 
از  باالتر  رتبه بندی  نواحی غربی کشور در  پارک های ملی  ثانیاً 
پارک های نواحی ديگر قرار دارند. Palomo  و همکاران )2014)، 
در  اکوسیستم  خدمات  از  نقشه برداري  عنوان  تحت  مطالعه اي 
با  ارتباط  در  اسپانیا  در   Donana ملي  پارک  پیرامون  و  داخل 
دادند.  انجام  تا 2007   1956 سال  از  اراضي  کاربري  تغییرات 
اصلي ترين  و  مهم ترين  از  يکي  داد   نشان  آنها  مطالعه  نتايج 
تغییرات  برابر  در  زيستي  تنوع  از  حفاظت  براي  استراتژي ها 
کاربري اراضي، تأسیس مناطق تحت حفاظت و پارک هاي ملي 
آموزشی و خدمات  ارزش   ،(2015( Kruse و    Mociora است. 
اکوسیستم ها و چشم اندازهای لهستان را بررسی کردند. آنها با 
استفاده از پرسش نامه و تجزيه وتحلیل چندمعیاره، مجموعه ای از 
معیارهای ارزيابی اکوسیستم های طبیعی را توسط 37 متخصص 
معرفی کردند. درنهايت، پس از تحلیل معیارها، نُه معیار در زمینه 
ارزيابی اکوسیستم های طبیعی ارئه دادند. در اين تحقیق سعي 
خواهد شد با استفاده از تکنیک Entropy  و مدل تصمیم گیری 
واز  جنگل  پتانسیل  تعیین  معیارهای   ،TOPSIS چندشاخصه 
جهت توسعه پايدار اکوتوريسم با توجه به اصول پايداری توسعه 
اکوتوريسم تعیین و اولويت بندی شود تا مديران را در برنامه ريزی 

و بهینه سازی مديريت منطقه مورد مطالعه ياری کند.

روش بررسی
منطقه مورد مطالعه

جنگل های تحقیقاتی واز )سری 2 از بخش جنوبی روستای 
جوربند تا شمال روستای واز پايین( با مساحت 2094 هکتار، در 
دامنه شمالی ديواره اول رشته کوه البرز واقع است و جزء حوضه 
آبخیز 49 از تقسیمات سراسری حوضه آبخیز شمال کشور واقع 
است. اين سری در "50،´3،˚52 تا"30،´7،˚52 طول شرقي و 
است  شده  واقع  شمالي  عرض   34˚،25´،28" تا   36˚،22´،45"

از  ارتفاع آن 320 متر  ارتفاع آن 2020 و حداقل  که حداکثر 
به  از سمت شرق  اين سری  )شکل 1(.  است  واقع  دريا  سطح 
سری يک طرح واز و از سمت غرب به سری دو چمستان و از 
سمت شمال به سری يک چمستان و از جنوب به اراضی حفاظت 
شده محیط زيست محدود است و در 20 کیلومتری شهر نور و 
5 کیلومتری شهر چمستان واقع است. متوسط بارندگی 818/8 
میلی متر، متوسط دمای ساالنه 16 درجه سانتی گراد و روزهای 
يخ بندان به طور متوسط 11 روز در سال است. جنگل های اين 
سری از گونه های پهن برگ خزان کننده است و بر اساس وضعیت 
نزديکی  و  دوری  دام،  و  انسان  دخالت های  منطقه،  توپوگرافی 
از مناطق مسکونی، وضعیت توده های جنگلی و نوع گونه های 
درختی متفاوت است )سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري 

کشور، 1384(.

- تعیین معیارهای توسعه پایدار اکوتوریسم به روش دلفی
در اين مقاله به منظور تعیین معیارهاي مؤثر در توسعه پايدار 
دلفی  گروهی  تصمیم  گیري  روش  از  مطالعه  مورد  محدودۀ 
بر  مشتمل  معیارها  از  فهرستی  مطالعه  اين  در  شد.  استفاده 
شیب، جهت، ارتفاع از سطح دريا، خاک  شناسی، زمین شناسی، 
جاده، تیپولوژی، جنگل  کاری، میدان ديد و هیدرولوژی در قالب 
پرسش نامه دلفي بر مبناي طیف لیکرت تدوين شد )  جدول 1(. 
سپس به منظور استخراج و شناسايی معیار  های توسعه پايدار 
اکوتوريسم و امتیاز  دهی آن  ها، پرسش نامه  ها در بین گروه دلفی 
شامل  متخصصان  از  نفر   33 از  متشکل  تصمیم  گیري(  )گروه 
مازندران  طبیعی  منابع  کل  اداره  کارشناسان  دانشگاه،  اساتید 
)ساری(، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس توزيع شد. 
سپس از نام بردگان درخواست شد نظرات نهايی خود را درباره 
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شكل1. موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان مازندران

میزان اهمیت هر يک از معیارها در فرايند ارزيابي توسعه پايدار 
اکوتوريسم با تعیین يکي از پنج درجه اهمیت )مقیاس لیکرت( 
بیان کنند )جدول 1( و در صورت نیاز، معیار جديد به فهرست 
اضافه کنند )Skulmoski, Hartman, and Krahn, 2007(.  پس 
از جمع  آوری پرسش نامه  ها و کدبندي معیار  ها از عدد 1 تا 5 )عدد 
يک نشان دهنده کمترين میزان و عدد 5 نشان  دهنده بیشترين 
میزان تأثیرگذاری( اطالعات هر يک از معیارها به صورت کّمي 

در محیط نرم افزار اکسل وارد شد. 

اتفاق نظر میان اعضاي دلفی يعنی همگرا  به  برای حصول 
شدن نظر آنها از شاخص انحراف معیار استفاده شد. در صورتی که 
پاسخ  هاي گروه دلفی درباره میزان اهمیت عوامل در دور آخر کمتر 
از دوره  هاي قبلی باشد به معنی حصول اتفاق نظر میان اعضاي 
دلفی يعنی همگرا شدن نظر آنها در دور آخر است و ضرورتی 
به تکرار نظرخواهی نبوده و اين دور به عنوان دور نهايی انتخاب 
می  شود )حسینی، 1394(. در اين مطالعه براي جمع  بندي آراي 
پرسش  شوندگان، میانگین و انحراف معیار هر معیار در هر دوره 
محاسبه شد و سپس معیارهايی که متوسط رتبه سه يا باالتر را 

کسب کردند پذيرفته و با توجه به میانگین  شان و  بر مبناي اعالم 
نظر نهايی گروه دلفی و اولويت کسب شده لیست شد. 

برخالف روش  هاي تحقیقی پايشی، اعتبار روش دلفی به تعداد 
شرکت  کنندگان در تحقیق بستگی ندارد بلکه وابسته به اعتبار 
 Dunham,( است  پژوهش  در  شرکت  کننده  متخصصان  علمی 
نظر  به  توجه  با  پرسش نامه  روايی  مطالعه  اين  در  لذا   .)1998

پايداري  بررسی  منظور  به  و  تعیین  کارشناسان  و  متخصصان 
درونی سؤال  هاي پرسش نامه، پرسش نامه   مذکور بین 18 نفر از 
متخصصان در مرحله اول توزيع پس از دريافت نظرات اساتید و 
متخصصین، نظرات و پیشنهادهاي آنها در پرسش نامه مقدماتی 
لحاظ شد  )عنابستاني و همکاران، 1391(. سپس جهت بررسی 
پايداري درونی سوال  هاي پرسش نامه، از تکنیک سنجش پايايی 
نعمتی،  و  مقدم،  )قديری  شد  استفاده  کرونباخ  آلفاي  ضريب 
1390؛ Mitchell, 2010( در اين مطالعه به منظور تحلیل داده  ها 

از نرم  افزار  SPSS نسخه 16 استفاده شد.

جدول1. تعیین درجه اهمیت معیارها و شاخص ها بر اساس مقیاس لیكرت
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Entropy تعیین وزن معیار   ها با تكنیک -
اولويت   بندي  به منظور بررسی درجه اهمیت و  اين مطالعه  در 
هر يک از معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو 
استفاده  اِنتروپي  از تکنیک  اکوتوريسم  پايدار  واز جهت توسعه 
شد. الگوهای تصمیم گیری های چندشاخصه به منظور انتخاب 
مناسب   ترين گزينه از بین m گزينه موجود به کار گرفته می   شوند. 
از  استفاده  با  را   )A( ماتريس تصمیم   گیري  ابتدا  بدين منظور، 
ماتريس  به  را  سوال   های پرسش نامه تشکیل داده و سپس آن 
 Ej ،   )   درجه انحراف(  dj تبديل و در نهايت میزان )Pij( نرما   ل شده
)عدم اطمینان( و Wj )وزن( را براي هر يک از معیار   ها محاسبه 

می   کنیم. مراحل اجرای اين تکنیک به شرح زير است:

A گام 1: تکمیل ماتريس تصمیم   گیری

 r: امتیاز شاخص   ها )مقدار کمی شاخص(     

A: پاسخ   دهندگان X: شاخص   ها

گام 2: محتواي اطالعاتي موجود در ماتريس A ابتدا به صورت 
رابطه )1( محاسبه مي   شود تا ماتريس A به صورت نرمال در آيد.     

 )1( 

مشخصه  هر  ازاي  به  ها   Pij مجموع  از   Ej میزان   :3 گام 
محاسبه مي   شود به طوری   که K يک ثابت مثبت است به منظور 

تأمین بطوريکه             است. 

     

:Mj به ازاي شاخص )dj( گام 4: محاسبه درجه انحراف

 

:)W_j( گام 5: محاسبه اوزان شاخص   ها

 

TOPSIS تعیین اولویت معیارها و شاخص   ها با مدل -
يکی از روش   های اولويت   بندی دارای قدرت باال در تفکیک 
معیار   ها و شاخص   ها، تکنیک اولويت   بندی ترجیحات بر اساس 

 TOPSIS شباهت    به راه      حل قابل قبول است که به اختصار با نام
شناخته مي   شود که از مراحل زير برای تعیین اولويت يا رتبه 
 Hwang and Yoon, 1981; Wang( مي   کند  استفاده  معیار 

 .)et al., 2007

گام 1: تبديل ماتريس تصمیم   گیري موجود به يک ماتريس 
)بي   مقیاس شده( با استفاده از رابطه 5 : 

گام 2: ايجاد ماتريس )بی   مقیاس( وزين با مفروض بودن بردار 
w به عنوان ورودی به الگوريتم:

W={W1,W2,.........,Wm}

به طوري که ND ماتريسي است که امتیازات معیارها در آن 
)بي   مقیاس( و قابل مقايسه شده است و Wn×n ماتريسي است 

قطري که فقط عناصر قطر اصلي آن غیر صفر خواهد بود   . 

گام 3: مشخص کردن راه   حل ايدئال مثبت )A+( و راه   حل 
 :)-A( منفي  ايدئال 

با   Mi  اندازه جدائي )فاصله( فاصله گزينه گام    4: محاسبه 
اقلیدسي: روش  از  استفاده  با  ايدئال   ها 

)8(

 )2(

 )3(

 )4(

 )5(

 )6(

 )7(
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گام 5: محاسبه نزديکی نسبی Ai  به راه حل ايده   آل:

مالحظه مي   شود که چنانچه Ai=A+ گردد آنگاه di+=0  بوده 
آنگاه  Ai=A- شود  و در صورتي که   1=+cli و خواهیم داشت: 
di-=0 بوده و cli+=0 خواهد شد. بنابراين، هر اندازه گزينه    Ai به 

راه   حل ايدئال )A+( نزديکتر باشد، ارزش cli+ به واحد نزديکتر 
خواهد بود

گام 6: رتبه   بندی گزينه   ها: براساس ترتیب نزولی cli+ می   توان 
گزينه   های موجود از مسئله مفروض را رتبه بندی کرد.

با  اکوتوریسم  پایدار  توسعه  اکولوژیكی جهت  ارزیابي   -
شده اولویت   بندی  معیار   های  از  استفاده 

پس از تعیین وزن معیار   ها با تکنیک انتروپی و اولويت   بندی آنها 
با مدل TOPSIS، جهت تعیین پتانسیل توسعه پايدار اکوتوريسم 
در سری دو حوضه آبخیز واز رود ارزيابی اکولوژيکی انجام شد. 
دو  سری  اکولوژيکی  معیار   های  از  يک  هر  اطالعاتی  اليه  ابتدا 
و  تهیه، طبقه   بندی   Arc GIS10.3 نرم افزار  در محیط  رود  واز 
ارزش دهی شد. سپس اليه اطالعاتی هر يک از معیارها با توجه 
به وزن و اولويت آنها جهت تهیه نقشه    قابلیت اکولوژيکی سری 
دو وازرود در محیط نرم افزار Arc GIS10.3  تلفیق شد. درنهايت، 
خروجی آنها به صورت نقشه قابلیت اکولوژيکی در چهار طبقه 
بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب و بسیار مناسب جهت ارزيابی 

اکولوژيکی سری دو واز رود تهیه شد.

الف( ارزش برون اليه   اي 

اکولوژيکی جهت  ارزيابي  انتخاب شده  نقشه   هاي معیار   هاي 
توسعه پايدار اکوتوريسم سری دو حوضه آبخیز واز رود با استفاده 
اِنتروپي ارزش   دهي شدند که اين ارزش   دهي، ارزش  از تکنیک 

برون اليه   اي است. 

ب( ارزش درون اليه   اي

در اين مطالعه، هر کدام از نقشه   ها خود به چند قسمت داخلی 
)طبقه( تقسیم می   شوند که به هر يک از آنها با توجه به اثری 
از  استفاده  با  باشند  داشته  می   توانند  اکولوژيکی  ارزيابی  بر  که 
طیف لیکرت ارزش 1 تا 5 )عدد يک نمايانگر بی   ارزش   ترين طبقه 

اين  است که  داده شده  باارزش   ترين طبقه(  نمايانگر  و عدد 5 
است. درون اليه   ای  ارزش  ارزش   دهی، 

 Arc GIS10,3 در نهايت، اليه   هاي ارزش داده شده در محیط
اولويت  و  اِنتروپي  تکنیک  توسط  محاسبه شده  وزن  اساس  بر 
و  شده  تلفیق  يکديگر  با  تاپسیس  مدل  توسط  شده  تعیین 
نقشه توان اکولوژيکی حوضه آبخیز وازرود جهت توسعه پايدار 
مناسب،  نامناسب،  نامناسب،  بسیار  طبقه  در چهار  اکوتوريسم 

و همکاران، 1394(. تهیه شد )حسینی  مناسب  بسیار 

یافته ها

- تعیین معیارهای توسعه پایدار اکوتوریسم به روش دلفی 

اعضای گروه دلفی در اين پژوهش شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان 
اداره کل منابع طبیعی مازندران )ساری(، اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چالوس با حداقل پنج سال سابقه فعالیت مرتبط بودند. 
در اين پژوهش در هر مرحله 33 نفر گروه دلفی را تشکیل مي      دادند 

و آرا و نظرات خود را اظهار داشتند )جدول 2(.

تعیین  از معیارهای  برای شناسايی هر يک  پژوهش  اين  در 
پايدار  توسعه  جهت  واز  دو  سری  جنگل داری  طرح  پتانسیل 
اکوتوريسم پس از جمع   آوري پرسش نامه   ها و امتیازدهی آنها )با 
طیف لیکرت(، اطالعات هر يک از معیارها به صورت کّمي وارد 
نرم افزار    اکسل شد و سپس معیارهايی که متوسط رتبه سه يا باالتر 
را کسب کردند پذيرفته و با توجه به میانگین شناسايی شدند. بر 
اساس تجزيه و تحلیل پاسخ   های دريافتی از نظرات متخصصین 
جهت،  شیب،  بر  مشتمل  معیار  دلفی(، 10  پرسش نامه  )نتايج 
ارتفاع از سطح دريا، خاک   شناسی، زمین   شناسی، جاده، تیپولوژی، 
جنگل   کاری، میدان ديد و هیدرولوژی شناسايی شدند و میانگین و 

انحراف معیار آنها در جدول 3 ذکر شد. 

جهت بررسي پايداري دروني سوال   هاي پرسش نامه   ، از تکنیک 
سنجش پايايي ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که با توجه به 
پرسش نامه   ها  اين  پايايي   )α=0/8( کرونباخ  آلفاي  مقدار ضريب 

تأيید شد. 
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و dj )درجه انحراف(، Ej )عدم اطمینان( در جدول 4 ارائه شده 
 Entropy است.  نتايج وزن دهی شاخص ها با استفاده از تکنیک
نشان داد معیار شیب با وزن )0/168668(، میدان ديد با وزن 
با وزن  با وزن )0/092478(، جاده  )0/092607(، هیدرولوژی 
ترتیب  به   )0/092437( وزن  با  تیپولوژی  و   )0/092437(
بیشترين وزن را در بین ساير معیارها به خود اختصاص داده اند.

- تعیین وزن و اولویت بندي معیارهای توسعه پایدار 
 TOPSIS و Entropy اکوتوریسم  با استفاده از تكنیک

Entropy الف. تعیین وزن معیارها با تكنیک

تکمیل  براي  اِنتروپی  تکنیک  اجراي  از  آمده  دست  به  نتايج 
ماتريس و میزان نرمال شده ماتريس، میزان Wj¬ )وزن معیار ها( 

جدول 2. گروه بندی اعضای دلفی

جدول3. امتیازدهی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم به روش دلفی

تعدادمدرك تحصیلیگروهردیف

10دکتریاساتید دانشگاه1

9کارشناسی ارشدکارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران )ساری(2

14کارشناسی ارشدکارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس3

معیار
میانگین رتبه های داده شده توسط هر متخصصانحراف معیار

مرحله دوممرحله اولمرحله دوممرحله اول

1/231/193/273/39شیب

1/271/242/933/33جهت

1/231/223/693ارتفاع از سطح دريا

1/311/242/873/06خاکشناسی

1/361/1733/24زمینشناسی

1/681/643/693/03جاده

1/421/393/693تیپولوژی

30/127/13/483جنگلکاری 

55/153/13/303/12میدان ديد                                  

26/111/13/663/06هیدرولوژی
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 TOPSIS ب. تعیین اولویت معیارها با مدل
 TOPSIS تکنیک  از  استفاده  با  معیار     ها  اولويت    بندی  نتايج 
معیار   ،)0/691418( وزن  با  زمین     شناسی  معیار  که  داد  نشان 
شیب با وزن )0/688912( و معیار ارتفاع از سطح دريا با وزن 

به  معیارها  ساير  بین  در  را  سوم  تا  اول  اولويت   )0/679165(
تکنیک  اجراي  از  آمده  به دست  نتايج  داده     اند.  اختصاص  خود 
TOPSIS )وزن نهايی و اولويت مربوط به معیارها و شاخص     هاي 

تحت بررسی( در جدول 5 ارائه شده است. 

Entropyجدول4. محاسبه وزن معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با تكنیک  

EjdjWjمعیار

0/9809981/9809980/168668-شیب

0/0835251/0835250/092254-جهت

0/0838651/0838650/092283-ارتفاع از سطح دريا

0/8388701/0838700/092284-خاکشناسی

0/0834801/0834800/092251زمینشناسی

0/0856691/0856690/092437-جاده

0/0856361/0856360/092434-تیپولوژی

0/0841021/0841020/092304-جنگلکاری

0/0876711/0876710/092607-میدانديد

0/0861491/0861490/092478-هیدرولوژی

TOPSIS جدول5. محاسبه وزن معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با تكنیک  

اولویت هاوزن نهاییمعیار

0/6914181زمین شناسی

0/6889122شیب

0/6791653ارتفاع ازسطح دريا

0/6747064میدان ديد

0/6719515هیدرولوژی

0/6644336جاده

0/6551657خاک شناسی

0/6365838جنگل کاری

0/6304949تیپولوژی

0/57371710جهت
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 Arc از سطح دريا جهت توسعه پايدار اکوتوريسم در محیط نرم افزار
GIS10.3 تهیه و  نتايج خروجی آنها به صورت نقشه هر يک از 

معیارها در شکل های 2 و 3 نشان داده شده است.

با  اکوتوریسم  پایدار  توسعه  جهت  اکولوژیكی  ارزیابی 
شده اولویت بندی  معیارهای  از  استفاده 

در اين پژوهش ده اليه اطالعاتی شامل شیب، جهت، میدان ديد، 
زمین شناسی، جاده، خاک شناسی، تیپولوژی، جنگل کاری و ارتفاع 

شكل2. نقشه معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم
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شكل3. نقشه معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم

وازرود جهت  آبخیز  دو حوضه  اکولوژیكی سری  قابلیت 
اکوتوریسم پایدار  توسعه 

در اين پژوهش ده اليه اطالعاتی شامل شیب، جهت، میدان ديد، 
زمین شناسی، جاده، خاک شناسی، تیپولوژی، جنگل کاری و ارتفاع از 
سطح دريا جهت توسعه پايدار اکوتوريسم با توجه به وزن و اولويت 
آنها در محیط نرم افزار  ArcGIS 9.3  تلفیق شدند و خروجی آنها به 
صورت نقشه پتانسیل سری دو حوضه آبخیز واز رود جهت توسعه  

پايدار اکوتوريسم در چهار طبقه بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب و 

بسیار مناسب رسم شد )شکل 4(.

از اين سری در طبقه مناسب  ارزيابی نشان داد %40  نتايج اين 

)837/6 هکتار(، 30% در طبقه بسیار مناسب )628/2 هکتار(، %20 

در طبقه بسیار نامناسب )418/8 هکتار( و 10%  در طبقه نامناسب 

)209/4 هکتار(، است.
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بحث و نتیجه گیری
جديد  رويکردی  به عنوان  بوم گردی،  به ويژه  گردشگری  صنعت 
بهره وري  منظور  به  طبیعت  و  انسان  هم زيستی  توسعه  برای 
يافته  چشم گیري  جايگاه  مناطق  توسعه  در  امروزه  اقتصادي، 
است. حوضه آبخیز واز رود به سبب طبیعت بکر و زيبا، در اين 
راستا از مزيت قابل توجهی برخوردار است. هدف از  از  انجام  اين 
پژوهش، اولويت بندی معیارهای تعیین پتاسیل طرح جنگل داری 
سری دو واز جهت توسعه پايدار اکوتوريسم با استفاده از مدل های 
اين  در  است.   TOPSIS و   Entropy چندمعیاره  تصمیم گیری 
پژوهش برای تعیین معیارهای توسعه پايدار اکوتوريسم از روش 
تصمیم گیري گروهی دلفی و جهت تعیین وزن و اولويت بندی 
 TOPSIS و   Entropy چند  شاخصه  تکنیک های  از  معیار ها 
پیش بیني  براي  تخصصي  نظرخواهي  يک  دلفي  شد.  استفاده 
آينده است که بر اساس آن مي توان نتايج مختلف را استخراج 
کرد. اين روش ضمن سادگي، از اطمینان بااليي نیز برخوردار 

است )فتحی و اجارگاه، 1381(.  

هدف از اين روش، دسترسي به مطمئن ترين توافق گروهي 
براي يک موضوع مورد بحث خواهد بود که با استفاده از پرسش نامه 
بازخورد  به  توجه  با  مکرر  دفعات  به  از خبرگان،  نظرخواهي  و 
تحلیل،  و  پايان جمع بندی  در  آنها صورت می گیرد.  از  حاصل 
مجموعه ديدگاه ها و ايده هاي افراد، مبناي هدف گذاري، تدوين 
 .)Ali Amal, 2005; Cuhls, 2001( برنامه يا تصمیم گیري است

بر اساس تحلیل های منتج از پرسش نامه دلفی، 10 معیار مشتمل 
بر شیب، جهت، ارتفاع از سطح دريا، خاک شناسی، زمین شناسی، 
جاده، تیپولوژی، جنگل کاری، میدان ديد و هیدرولوژی شناسايی 

شدند.

در اين پژوهش با توجه به شاخص هاي در نظر گرفته شده ، 
با  استفاده شد.  تعیین وزن معیار ها  به  منظور  اِنتروپي  تکنیک 
توجه به نتايج به دست آمده از محاسبه وزن معیارها با تکنیک 
میان ده  از  نظر متخصصان و صاحب نظران،  اساس  بر  اِنتروپي 
با  با وزن )0/168668(، جهت  معیار تعیین شده، معیار شیب 
وزن )0/092254(، ارتفاع از سطح دريا با وزن )0/092283(، 
وزن  با  زمین شناسی   ،)0/092284( وزن  با  خاک شناسی 
)0/092251(، جاده با وزن )0/092437(، تیپولوژی جنگل با 
وزن )0/092434(، جنگل کاری با وزن )0/092304(، میدان ديد 
به   )0/092478( وزن  با  هیدرولوژی  و   )0/092607( وزن  با 

را به خود اختصاص داده اند.  ترتیب بیشترين وزن 

اولويت، معیار و مالکی است که با آن هدف ها، خط مشی ها، 
اجرای برنامه ها سنجیده می شود و تقدم و تأخر هريک از مقوله های 
ياد شده را نسبت به موارد مشابه بیان می کند )رحیمی و رنجبر 
دستنانی، 1391(. تکنیک TOPSIS از روش هاي مديريتی براي 
جمله  از  روش ها  اين  است؛  شاخص ها  و  معیار ها  اولويت بندي  
هستند  چندمعیاره  تصمیم گیری  فرايند  در  جبرانی  روش های 
که نیازمند استفاده از داده هاي کّمی است و براي شاخص هاي 

شكل4.  نقشه قابلیت سری دو حوضه آبخیز وازرود از دیدگاه اکوتوریسم
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ِکیفی نیز بايد با استفاده از مقیاس هاي مناسب، به مقادير کمی 
تبديل شوند. به سخن ديگر، مفهوم اين مدل ها با توجه به تعريف 
اولويت بندي، انتخاب معیار و شاخص با بیشترين وزن نهايی است 
)زنگی آبادی، علی زاده، و احمديان، 1390(. امروزه اين روش ها 
بهترين و دقیق ترين روش هاي  از  به عنوان يکي  را  جاي خود 
باز  برنامه ريزان  و  مديران  میان  در  تصمیم گیري چند شاخصه 
کرده اند )Chen et al., 2007(. نتايج حاصل از به کارگیري تکنیک 
معیارهای  ترتیب  به  داد  نشان  نیز  تحقیق  اين  در   TOPSIS

زمین شناسی با وزن )0/691418(، شیب با وزن )0/688912(، 
وزن  با  ديد  میدان   ،)0/679165( وزن  با  دريا  از سطح  ارتفاع 
)0/674706( و هیدرولوژی با وزن )0/671951( اولويت باالتری 
می شود  پیشنهاد  ازاين رو،  دارند.  معیارها  ساير  با  قیاس  در 
سازمان های مرتبط، اين معیارها را به عنوان معیارهای اساسی 
در تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز جهت توسعه 
پايدار اکوتوريسم مدنظر قرار دهند. درنهايت، پس از تعیین وزن 
معیارها و شاخص ها با تکنیک   اِنتروپی و اولويت بندي  آنها با مدل  
TOPSIS، نقشه قابلیت سری دو حوضه آبخیز واز ورد از ديدگاه 

اکولوژيکی جهت توسعه پايدار اکوتوريسم سری دو حوضه آبخیز 
واز رود در چهار طبقه بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب و بسیار 

مناسب تهیه شد.

نتايج حاصل از ارزيابي نقشه پتانسیل سری دو حوضه آبخیز 
مناطق  می دهد  نشان  اکوتوريسم  پايدار  توسعه  جهت  رود  واز 
بوده   متفاوت  اکوتوريسم  خدمات  ارائه  جنبه  از  سری  مختلف 
است. نتايج حاصل از اين ارزيابی نشان داد 40% اين سری در 
مناسب  بسیار  طبقه  در   %30 هکتار(،   837/6( مناسب  طبقه 
)628/2 هکتار(، 20% در طبقه بسیار نامناسب )418/8 هکتار( 
و 10% در طبقه نامناسب )209/4 هکتار( است. اين نتايج نشان 
می دهد طرح جنگل داری سری دو واز، پتانسیل کافی جهت ارائه 
را دارا است. محمودي و دانه کار )1387(،  اکوتوريسم  خدمات 
نیز در مطالعه خود توان تفريحي براي طرح ريزي پارک جنگلي 
در جنگل هاي محدوده شهرستان لردگان و جعفري و همکاران 
)جعفری و همکاران، 1381(، در مطالعه خود توان طبیعت گردي 
معیاره  ارزيابي چند  از روش  استفاده  با  را  ملي گلستان  پارک 
)AHP( و GIS ارزيابي کردند و بررسي معیارهاي به کار رفته در 
مطالعات آنها نشان داد، معیارهای اکولوژی در ارزيابی پارک ها 

دارای نقش مهمی است. 

نتايج حاصل از ارزيابی نقشه پتانسیل سری دو حوضه آبخیز 
واز رود از ديدگاه اکوتوريسم نشان می دهد اين سری از جنبه 
ارائه خدمات از نظر کمی و کیفي در وضعیت مناسب و بسیار 

مناسبی قرار دارد و قابلیت ارائه خدمات اکوتوريسم را دارد.

سپاسگزاری
کمک  پژوهش،  انجام  برای  که  افرادی  تمامی  از  نويسندگان 
نموده اند، تشکر و قدردانی می نمايد. اين مقاله به حمايت مالی 

است.  شده  انجام  نويسندگان 

تعارض در منافع
بین نويسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است. 
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