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Article Info ABSTRACT 

Article type:  

Research Article  

In the current research, the level of sustainability in two different types of 

protected areas of Tehran province including Lar National Park and  Tangeh 

Vashi National Natural Monument has been compared. In addition, the 

evaluation of the participation of local communities a nd eco tourists has been 

done in order to measure the impact of participation on the level of sustainability  

of ecotourism development in these areas. The present study is theoretical-

practical in terms of its purpose, and descriptive-analytical a nd  comparative in  

terms of its nature. The data was collected by documentary and survey method, in 

which the data was prepared according to previous studies, documents and 

international references by tourism organizations. Questionnaire, in terv iew a nd  

observation tools were also used in the survey method. The analysis of  da ta and 

information was done in a quantitative way, which used descriptive and 

inferential statistical tests and the ANP model for statistical analysis. The 

statistical population and sample size of the study include local communities a nd 

ecotourists. The validity of the research is based on structural and formal 

methods, and its reliability is calculated using Cronbach's alpha. The results of the 

network hierarchy analysis indicate that the highest points assigned to the 

effective variables in the sustainable development of ecotourism include 

biodiversity, ecosystem, monitoring-control and participation; And on  the o ther 

hand, the lowest scores are related to the variables of access to ecotourism 

infrastructure and facilities, population density, number of plans and projects, and 

ecotourism costs. The results also indicated that the level of sustainability  in  La r 

National Park is 4 (from 5), and in Vashi Gorge National Natural Park is 2.3. 

Also, the highest level of participation among local communities and ecotourists 

is related to Lar National Park. 
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 (اثر طبیعی ملی تنگه واشیو الر حفاظت )مطالعه موردی: پارک ملی 
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 چکیده اطالعات مقاله

الر و  یمختلف مهاطق تحت حفاظت استان تهران )شامل پارک مل پیدر دو ت یداریحاضر سطح پا قیدر تحق مقاله پژوهشینوع مقاله: 

مشنارتت   زانین م یابین بنه ار   نین بنر ا قرار گرفته شده است. عالوه  سهی( مورد مقایتهگه واش یمل یعیاثر طب

توسنعه   یدارین پا طحمشنارتت بنر سن    یاثرگناار   زانیمهظور سهجش م و اتوگردشگران، به یاجتماعات محل

 تیو ا  نظر ماه ،یتاربرد - یمهاطق، پرداخته شده است. مطالعه حاضر ا  نظر هدف، نظر نیدر ا یاتوگردشگر

بنوده اسنت تنه در روش     یشن یمایو پ یها به روش اسنهاد  هداد یاست. گردآور یقیو تطب یلیتحل - یفیتوص

شده  هیته یگردشگر یها سا مان یسو ا   یالملل نیاسهاد و مهابع ب ن،یشیها مطابق با مطالعات پ داده ،یاسهاد

ها  داده لیوتحل هینامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. تجز پرسش  یا  ابزارها زین یشیمایاست. در روش پ

و مندر   یو اسنتهباط  یفیتوصن  یآمار یها آ مون ا   یآمار یها لیتحل یبوده ته برا  یعات، به روش تمو اطال

ANP و اتوگردشگران  یاجتماعات محل و حجم نمونه موردمطالعه شامل  یشده است. جامعه آمار فتهبهره گر

ترونبنا  محاسنبه    یه ا  آلفاآن با استفاد ییایو پا ،یسا ه و صور یها بر روش یپژوهش مبته یی. رواباشد یم

بنه   افتنه ی اختصنا   یا هایامت نیا  آن است ته باالتر یحات یا مراتب شبکه سلسله لیتحل جینتا است.  شده 

تهترر و مشنارتت   -نظارت  ستم،یاتوس ،یستیشامل تهوع   یاتوگردشگر داریمؤثر در توسعه پا یرهایمتغ

 ،یاتوگردشگر  التیو تسه ها رساختیبه   یدسترس یرهایه متغمربوط ب ا هایامت نیو در مقابل تمتر باشد؛ یم

نشان داد ته سنطح   نیهمچه جیاست. نتا  یاتوگردشگر  یها ههیها و هز ها و پروژه تعداد طرح ت،یتراتم جمع

 نیباالتر نیاست. همچه  3/2 نیانگیبا م یواش تهگه  یمل یعی، و در اثر طب4 نیانگیالر با م یدر پارک مل یداریپا

نشنان   هنا  افتهی. باشد یالر م یمربوط به پارک مل زیاتوگردشگران ن و  یاجتماعات محل نیسطح مشارتت در ب

در مهناطق تحنت حفاظنت، رابطنه      یاتوگردشنگر  داریو توسعه پا یمشارتت اجتماعات محل نیته ب دهد یم

 وجود دارد. یمیمستق

 تاریخچة مقاله:

 33/34/1431 :افتیدر خیتار

 22/30/1431: تاریخ بازنگری

 30/30/1431: رشیپذ خیتار

 31/11/1431دسترسی آنالین: 
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 پایدار اتوگردشگری،  توسعه

 مشارتت اجتماعات محلی، 

 مهاطق تحت حفاظت، 

 پارک ملی الر، 

 اثر طبیعی ملی تهگه واشی.
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 مقدمه
این  در پایداری برای توسعه تقاضا و روند می شمار مقاصد اتوگردشگری به نیتر مهم عهوان بهامرو ه  مهاطق تحت حفاظت

. (1304)پوراحمد و همکاران،  باشد می یکم بیستم و قرن در بشریت فراروی لشچا نیتر مهم ،طبیعی بکر و های اتوسیستم

 شتابان رشد و گردیده متجلی شهرها جهان در اصلی های چالش و ها فرصت ای فزایهده طور به در طی چهد دهه گاشته

به تاهش پایداری در و طبیعی مهجر  بکرهای  اتوسیستم اتوگردشگری در های افزایش تقاضا برای فعالیت و شهرنشیهی

 ,.Lee & Jan, 2019; Forje et al) ها شده است تهدیدات محیط  یستی و انقراض گونه مقابل مهاطق تحت حفاظت و در

2020).  

تحت  ،متفاوت حفاظتی های رده درو  مختلف عهاوین با جهان سطح در هایی گاه  یستی، ذخیره تهوع حفظ مهظور به 

 اثر ،وحش اتیح پهاهگاه ملّی، پارک دستۀ چهار به ایران تشور در مهاطق این .(1302 جهونیان،)م است قرار گرفتهمدیریت 
عالوه بر حفاظت ا  تهوع  مهاطقاین  (.Reihanian et al., 2012است ) شده یبهد طبقه شده حفاظت و مهطقۀ ملّی طبیعی

 به نیز روستاییان، ژهیو به و انسان اجتماعی کونتس محل و باشهد می برخوردار فراوانی های اتوگردشگری قابلیت  یستی ا 

ها و آثار طبیعی ملی  ا  بین مهاطق تحت حفاظت، پارک .(La Page, 2010؛ 1303 همکاران، و روند )صابری می شمار

 یسنتی و   یهنا  تیحساسن باشهد ته به دلیل برخورداری ا  تهوع  یستی باال و همچهنین   می ای ویژهنمادهای حفاظتی 
 .(UNWTO, 2018) اند قرار گرفتهبیشتری  اولویتو  موردتوجهانسانی  یها تیفعالقانونی در توسعه  یها تیممهوع

 همچهین این مهناطق  است،ا  مهابع طبیعی اعم ا  جهگل، مرتع، دشت، آب و توهستان  یا محدودههای ملی  پارک  

 در ها رستهی رشد و وحشی جانوران پرورش و تکثیر ته برای هستهد ایران طبیعی مظاهر ا  ای های برجسته نمونه انگرینما
 یا اشکار حیوانی، گیاهی، نادر و نمونه های اند. آثار طبیعی ملی نیز پدیده گرفته قرار حفاظت تحت تامالً طبیعی شرایط

اند  گرفته ارقر حفاظت تحت ویژه شرایط داشتن دلیل بههستهد ته  تاریخی آثار یا طبیعی  مین ویژه عوارض و رینظ تم مهاظر

 (. 00:1303)مجهونیان، 

نیز  مقاصد گردشگری نیتر مهم ا  یکی  یستی تهوع نظر ا  چشمگیر، های جاذبه و ها قابلیت دارابودن جهتبه این مهاطق  
 این به دستیابی رو نیا ا عبور نمایهد، پایدار توسعه رهگار ا  باید موفق اتوگردشگری به رسیدن برای ته شوند می محسوب

سبحانی و همکاران، ) باشد می جامعه یک در  یستی محیط و فرههگی اجتماعی، اقتصادی، ارتان توسعه هب مشروط دفه

 اتوگردشنگری،  توسعه در حفاظت تحت مهاطق پایداری سطح مقایسه اساس نیبرا .( Ervin et a,l. 2010: 67؛1300
 ها ریزی برنامه و ها یگاار استیس در آن به توجه و بوده وسعه پایدارت ریزی برنامه هدیفرا در راهکارها نیتر مهم ا  یکی عهوان به

   . است ریناپا اجتهاب امری

اصور پایداری اتوگردشگری حرتت به سمت مدیریت مهابع در چارچوب رفع نیا های اقتصادی، اجتماعی و اخالقی، ضمن 

ا   تههده تیحماهای  تهوع بیولوژیکی و سیستم ضروری اتولوژیکی، یهدهایفرانگهداری و حفاظت ا  یکپارچگی فرههگی، 
 حفنظ وابسته به  اتوگردشگری یها تیفعالپایداری در سطح  توسعه(. UNEP/WTO, 2004باشد )  ندگی جوامع می

 جناب  و توسنعه  گنر ید عبنارت  به(. Ashok et al., 2017)است مهابع طبیعی موجود  ا  بهیهه استفاده و ستی  طیمح

 تعادر اتوگردشگری، های فعالیت تحقق بر عالوه ته گیرد صورت یا گونه بهباید  حفاظت، تحت قمهاط در اتوگردشگران
  (.Buckley, 2004: 112سا د ) را فراهم مهاطق این در اقتصادی توسعه و طبیعی

 ضروری نمود و مهم ای مس له عهوان به پایداری الگوی توسعه، مسیر در ها آن اثرات و ها ناپایداری شدن مشخص با اتهون 

 به اساس نیبرا. ( Agyeiwaah et al., 2017) است ترده جلب خود به اخیر دهه دو طور در را جهانی مجامع توجه و یافته،

اخینر   های دههطی  در اتوگردشگری با ار یابی پایداری و توسعه ارتباط خصو  در مطالعاتی جهانی، های چالش دنبار
به مطالعه مدیریت  (1301. محرم نژاد و همکاران )شده استشاره ها در این مطالعه ا است ته به برخی ا  آن افتهی گسترش

 رو نیا اپرداختهد.  SWOTو  AHPهای  با استفاده ا  روش داران خشکهاتوگردشگری پایدار در محدوده اثر طبیعی ملی 

ایری تمتر بهترین گزیهه در این پ به دلیل صرفه اقتصادی و آسیب توچک های در گروه اتوگردشگری ته داد نشان نتایج



 801 خارجی در راستای توسعة... های امنیت مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران سنجش تأثیر عملکرد مؤلفه
 

 . استمهطقه 

 موردمطالعهو ارائه راهکارهای گردشگری در مهطقه حفاظت شده گهو را  یبهد تیاولو( 1300پرورش و بیرامی بسطام )

و  با دیدتههدگان اثرات مداوم پایش مهطقه، بهدی بانان،  ون محیط تعداد افزایش نتایج حاتی ا  آن است تهقرار دادند. 
در  .اسنت  مهطقنه  و توسعه پایداری در اینن  حفاظت جهت اهمیت در بیشترین دارای تشویقی های سیاست یریتارگ هب

طبیعت  ا  حفاظت پایدار برایشده در جهوب شرقی آسیا  طبیعی حفاظت فضای یک در اجتماعی تقاضایای دیگر  مطالعه

 تحنت  مهاطق در پایدار مدیریت های برنامه اجرای ته نشان داد نتایج .(Alcon et al., 2019گرفت )مورد بررسی قرار 
 توسعه، Rameswaramجزیره گردشگری ساحلی  در .استها در این مهاطق  چالش ترین ا  اصلی یکی عهوان بهحفاظت، 

حناتی ا    آمده دست بهنتایج  مورد ار یابی قرار گرفته است. QSPMو  SWOTمدر  استفاده ا  با اتوگردشگری پایدار

 .(Mallick et al., 2020باشد ) میناپایدار اتوگردشگری در این مهطقه  وضعیت

ای به بررسی میزان پایداری اتوگردشگری در دو تیپ مختلف مهاطق تحت حفاظت )پارک ملی  هیچ مطالعهدر تاتهون  
هستهد، پرداخته  گاارریتأث هرتدامهای قانونی و عوامل جغرافیایی در میزان پایداری  دستورالعملته  و اثر طبیعی ملی(

ین ، باالترو سپس آثار طبیعی ملی ملی یها پارکهای ملی،  و دستورالعمل IUCN یها نامه نییآ. بر اساس نشده است
ارتباط بین میزان مشارتت ذیهفعان مختلف )اجتماعات عالوه بر این در این مطالعه،  سطح حساسیت و حفاظتی را دارند.

های مختلف مهاطق تحت حفاظت )پارک ملی و اثر طبیعی ملی(  اتوگردشگری در تیپ محلی و گردشگران( با پایداری

 مورد بررسی قرار گرفته شده است. 
 برخوردار متهوعی جانوری و گیاهی غهای ،اندا ها چشم طبیعی، مهابع ا  پارک ملی الر و اثر طبیعی ملی تهگه واشی 

 حفاظنت  تحنت  مهاطق در اتوگردشگری توسعه و رشد اصلی اساس ار ش ژنتیکی، با ذخایر این همچهین و باشهد، می

 در دلپایر یوهوا آبو  بومی فرههگ جااب، مهاظر  یستی، تهوع حفظ در اهمیت دلیل این مهاطق به .گردد می محسوب

ی مختلف دالیل به اخیر، های دهه متأسفانه طی. گیرند قرار مدیریت و حفاظت مورد باید اتوگردشگران، مهدی بهره جهت
 اثرات رو نیا ا. اند شده مواجه ها ناپایداری افزایش جمله ا  متعددی پارک ملی الر و اثر طبیعی ملی تهگه واشی، با تغییرات

 و  یسنتگاه  یختگیگس ا هم جانوری، و گیاهی های گونه حیات تهدید به مهاطق مهجر این در شده ایجاد های ناپایداری

 است. شده  یستی تهوع تاهش
 قلنه  نظیر ای و مهطقه ملی اهمیت با و اتوگردشگری متعدد های جاذبه ا  ،موردمطالعه های محدوده ته ییجا آن ا  

...  و جنانوری  و گیناهی  مختلنف  هنای  گونه وجود واشی، تهگه محدوده  یبای اندا  چشمدشت شقایق،  الر، سد دماوند،

 اتوگردشگری های فعالیت انواع توسعه و مهاطق این ا  دبا دی به تشویق اتوگردشگران به مهجر همواره باشهد، می برخوردار

ها تمک  آن بوم ستی توان به استمرار حیات و  بدین ترتیب با توسعه پایدار اتوگردشگری در این مهاطق می .است شده
داری با سهجش و مقایسه میزان پایداری در این مهاطق، به ار یابی سطح پای مهظور بهدر پژوهش حاضر  اساس نیبرانمود. 

 - یاجتماعی و اقتصاد - یتالبدی، جمعیت - یهای پایداری اتوگردشگری در ابعاد مختلف محیط  یست استفاده ا  شاخص

نهادی پرداخته شده است و در ادامه به بررسی میزان مشارتت ذیهفعان در این مهاطق، و همچهین تحلیل ارتباط آن با 
( سنطح پاینداری   1ا :  انند  عبنارت اینن تحقینق    سنؤاالت تنرین   عمده رو نیاا توسعه پایدار اتوگردشگری اقدام گردید. 

( میزان مشارتت ذیهفعان 2اتوگردشگری در پارک ملی الر و اثر طبیعی ملی تهگه واشی ا  چه وضعیتی برخوردار است؟ 

میزان مشارتت ( چه ارتباطی بین 3چقدر است؟  موردمطالعههای  مختلف )اجتماعات محلی و اتوگردشگران( در محدوده

 توسعه پایدار اتوگردشگری در مهاطق تحت حفاظت وجود دارد؟ذیهفعان و 

 ها مواد و روش

 موردمطالعهمحدوده 
هنای   در این پژوهش شامل دو تیپ مختلف ا  مهاطق تحت حفاظت استان تهران با حساسیت موردمطالعههای  محدوده

باشهد. این مهاطق به دلینل   و اثر طبیعی ملی تهگه واشی می  یستی و اهداف مدیریتی متفاوت ا  جمله پارک ملی الر
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ترین مقاصد گردشگری در این استان  عمده عهوان بههای گردشگری و همچهین تهوع  یستی باال  برخورداری ا  انواع جاذبه

 باشد: های هر یک به شرح  یر می اند ته ویژگی شهاخته شده

ا   رود. های توهستانی به شمار می ای ا   یستگاه هکتار نمونه برجسته 31051این مهطقه با مساحت  پارک ملی الر: -1

است. های آلپی تشکیل شده  و پوشش  ارها بوته، پارک ملی الر ا  تیپ علفزار مشتمل بر گهدمیان پایا ،پوشش گیاهینظر 

توان ا   ته می باشهد میطوالنی گیاهان دارویی صهعتی و غاایی دره الر نیز متهوع و دارای شهرت و سابقه  عالوه بر این

قوچ و میش البر  هایی همچون  گونه ،وحش اتیحو غیره نام برد. ا  نظر  انیب نیریشوالک، گلپر، چای توهی، گل گاو بان، 
خار  یآال قزرماهی و... در این مهطقه شهاسایی شده است، همچهین  ای، گرا  مرتزی، تل و بز، پلهگ، گرگ، خرس قهوه

هنای اصنلی    یکی ا  معندود  یسنتگاه   عهوان بهپارک ملی الر ته  شود یمهای حمایت شده تشور محسوب  هقرمز ا  گون

؛ سنا مان حفاظنت   1300تهنران،   اسنتان  سنت ی  طیمح حفاظت تل )اداره رود یمار شمهد در ایران به شمار  گونه نیا

 .(1301 و 1302، ستی  طیمح

ته در است هکتار  3513ملی استان تهران با مساحت  طبیعی   آثاریکی ا تهگه واشی اثر طبیعی ملی تنگه واشی: -2

تنوان بنه    میهای گیاهی بار  این مهطقه  ا  گونه .تیلومتری شمار غربی شهرستان فیرو توه واقع شده است 11حدود 

سارگپه اشاره گرا ، تبک، عقاب، دلیجه و ، بز، قوچ و میش توان به تل و میآن  وحش اتیحهای شاخص  گونه و ا  ،باریجه
در تقسیمات سیاسی تشور  موردمطالعههای  موقعیت محدوده 2در شکل  (.1303 ،ستی  طیمح حفاظت نمود )سا مان

 است. شده داده شینما

 
 کشور سیاسی تقسیمات در موردمطالعههای  محدوده موقعیت. 2شکل 

 تحلیلی و تطبیقی - یتوصیف روش بر یمبته پژوهش، انجام روشنوع پژوهش ا  نظر هدف، نظری و تاربردی بوده و  

پرداخته  موردمطالعهحفاظت  مهاطق تحت توصیف و ها ویژگی به شهاخت  توصیفی، روش اساس بر ته ترتیب بدین. است
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(   ANP) ای شبکه تحلیل مدر ا  استفاده با و تارشهاسان نظر اساس بر های پایداری تحلیلی، شاخص شده و ا  طریق روش

 شده است.  یبهد رتبهدهی و  و ن

اهنداف مندیریتی و    بنه  باتوجههای مطالعاتی  ، میزان پایداری توسعه اتوگردشگری در محدودهنیز در روش تطبیقی 
 است. بوده پیمایشی و اسهادی روش به ها داده حفاظتی این مهاطق مورد مقایسه قرار گرفته است. گردآوری یبهد تیاولو

، به تدوین و گردشگری های سا مان مرتبط با یالملل نیب مهابع و اسهاد پیشین، اتمطالع ا با استفاده  اسهادی، روش در

ا  مرتز آمار ایران تهیه  موردمطالعهآمار جمعیت اجتماعات محلی پیرامون مهاطق  .پرداخته شده است ها شاخصاستخراج 
  شده است.ا  اسهاد و متون علمی تهیه  موردمطالعهعمومی هر یک ا  مهاطق  یها یژگیوشده و 

ته در این روش، آمار گردشگران  استفاده شده است مشاهده و مصاحبه نامه، پرسش  ابزارهای ا  نیز پیمایشی در روش 

 نامنه  پرسش به باتوجه .تهیه و انجام شده است ا یموردن یها یپرسشگر، اطالعات محلی و همچهین موردمطالعهمهاطق 

 تمی روش اطالعات به و ها داده لیوتحل هیتجزآنها ا  طریق طیف لیکرت،  و سهجش یا رتبهطراحی شده بر اساس مقیاس 
 آ مون اسپیرمن، همبستگی ضریب  اسمیرنوف، -ف تولموگرا آ مون) استهباطی توصیفی و آماری های آ مون  و بر اساس 

  .است گرفته صورت...( و والیس تروسکار

اس روش فا ی و در مقایسه با یکدیگر فراهم نموده اسنت.  را بر اس ها شاخصاستفاده ا  روش تمی، امکان سهجش  
 -ف آ منون تولمنوگرا   ها با استفاده ا   نرمار بودن دادهیرغ یاابتدا نرمار  ی،اتوگردشگریداری پا سطح یبررس مهظور به

هنا ا    داده لیتحل در ،باشد یم 31/3  ا   تر توچک یته سطح معهادار ینا به باتوجهقرار گرفت و  یلمورد تحل یرنوفاسم

 ی،تالبند  - ییسنت   یط)در ابعاد محن  یتوسعه اتوگردشگر  یداریپا  یزانم یسهاستفاده شد. مقا یکناپارامتر یها آ مون

 یستروسکار وال یکبا استفاده ا  آ مون ناپارامتر  موردمطالعه یها ( در محدودهینهاد - یو اقتصاد یاجتماع - ییتجمع
 ا  سه گروه مستقل یشب یاسه  یسهمقا یبرا باشد ته  یم یکآ مون ناپارامتر یک یستروسکار وال نصورت گرفت. آ مو

مستقل   F آ مون یآ مون معادر ناپارامتر ینا  گرید عبارت بهگردد،  ی، استفاده م(شوند یم یریگ اندا ه یا رتبه صورت به ته)

استفاده شده  ANPا  مدر  ها شاخص یبهد تیاولوو  یده و ن. همچهین برای باشد یم طرفه کی یانسوار یلدر روش تحل
 نینز   هنا  گزیهنه    و   معیارها بین    روابط   و   شد   تبدیل   ای شبکه   ساختار   مس له به   ، تارشهاسان   نظرات   تمک   به   ، ابتدااست. 

 ;Chung et al.,   2005  ) ر پنهج مرحلنه صنورت گرفنت    ها د شاخص یبهد تیاولو  و  دهی و ن سپس گردید.    مشخص 

Najafi, 2010; Yuksel & Dagdeviren, 2007  ): 

  ها خوشه   ، ندارد  وجود   ها گزیهه و    ها خوشه   بین   وابستگی   هیچ   ته   این   با فرض   ها گزیهه   و   ها خوشه   تعیین   ا    اور: بعد   امگ -

  . (  Saaty, 1980:84 )  (،   w1 به)محاس شدند یا دهیامت( 0تا  1مقیاس عددی )   توسط 
  سنایر   شندن    گرفتنه    در نظر   با   معیارها   بین   داخلی   امتیا ی( وابستگی 0تا  1)     عددی   مقیاس   ا    استفاده   دوم: با   گام -

  ، مقایسات  وجی   امتیا ی( و 0تا  1)     سمقیا   ا    تارشهاسان با استفاده گرید عبارت به(.   w2 )محاسبه گردید    تعیین   معیارها 
  . نمودند   تعیین   ارتباط با یکدیگر را در    ها وابستگی بین آن   میزان   و   ها خوشه   اثرات 

  . ( مشخص گردید1بر اساس )رابطه      ها وابستگی   اولویت    : سوم   گام -

 Wfactor= W1 × W2  1رابطه 

( پرداختنه شند،   0تنا    1)     عددی   مقیاس   با   ها گزیهه   و با این تفاوت ته به بررسی   ، قبل   های گام   همانهد   : چهارم   گام -

ماتریس    و   ضرب  ها آن   تلی   درجه اهمیت   ماتریس   در ، بودند   شده   ته امتیا دهی   ها خوشه   ا   هرتدام  در   موجود   های گزیهه

 W3    گرفت(   ها صورت خوشه   ا    یک   هر   موجود درون   های گزیهه   این بار برای   قبل   مرحله   )سه شدتشکیل .  

  تعیین شد.  Wfactor ماتریس    در   W3 ماتریس    ضرب   ( با Wsubfactor ها ) ا   یرگزیهه  هرتدام  نهایی   پهجم: تقدم   گام -
شده اسنت. جامعنه    ترونبا  محاسبه آلفای ا  استفاده با آن پایایی و ،و صوری هسا  روایی بر مبتهی پژوهش روایی 

به شکل  یر انجام شده  هرتدامدر  یریگ نمونهو حجم نمونه و روش  ،آماری شامل اجتماعات محلی و اتوگردشگران است
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 است:

 ریتأثفاظت است ته بیشترین اجتماعات محلی شامل روستاهای واقع در پیرامون مهاطق تحت ح اجتماعات محلی: :الف

انجام شده، تعداد روستاهای اطراف پارک ملی الر  یها یبررس. بر اساس شوند یم متأثررا ا  توسعه اتوگردشگری مهطقه 
جمعیت هستهد. برای تعیین حجم نمونه ا  فرمور توتران و بنا   نفر 4333روستا است ته در مجموع، دارای  5برابر با 

بنا   یا خوشنه ه روش بن بنوده و   312استفاده شده است ته حجم نموننه برابنر بنا     ٪01یهان ضریب اطم درنظرگرفتن

. بر (1)جدور  شده است و پرسشگری یریگ نمونه( PPSسهم جمعیتی هر یک ا  روستاها )بر اساس روش  درنظرگرفتن

جمعیت در آنها ساتن  1241 جمعاًوجود دارد ته روستا  1اساس مطالعات انجام شده، در اطراف محدوده تهگه واشی نیز، 
سهم  درنظرگرفتنبا  یا خوشهنفر بوده ته به روش  203هستهد. حجم نمونه محاسبه شده در این محدوده نیز برابر با 

 پراتهش نقشه 1در شکل  .(1)جدور  است آمده عمل به یریگ نمونه( PPSجمعیتی هر یک ا  روستاها )بر اساس روش 
 باشد. می مشاهده قابلدهستان نیز  و بخش شهرستان، استان، کتفکی به موردمطالعه روستاهای

 متوسنط  طور به الر پارک ملی در ،محلی بانان طیمحانجام شده با  یها مصاحبهو  ها بررسی طبق اکوگردشگران: :ب

 مهطقه این ا  ورماهیشهر اواخر تا خردادماه اواسط ا ( اتوگردشگر 3ظرفیت  میانگین  با خودرو هزار 12 معادر) نفر  35333

 گرم های فصل  به محدود گردشگری  مان مهطقه، ییوهوا آب شرایط دلیل به واشی نیز تهگه مهطقه  در. نمایهد می با دید
 برای تفریح به  گردشگر نفر هزار 333 متوسط طور به ته باشد می( ورماهیشهر تا اردیبهشت)    تابستان و بهار یعهی سار،

یاد  یها تیجمعتعداد  درنظرگرفتنبا . (1300استان تهران،  ستی  طیمحاداره تل حفاظت تههد ) می سفر مهطقه این

 طبیعی نفر و در اثر 303 الر ملی پارک  در ترتیب بهحجم نمونه  اطمیهان(، ٪01)با ضریب  توتران فرمور مطابقشده، 
 روش بنه  گردشنگران ا   یریگ نمونه . روشاست آمده عمل بهته ا  آنها پرسشگری  است بوده نفر 304 واشی تهگه ملی

م آنها در پرسشگری رعایت درصد جمعیت  نان و مردان، سه درنظرگرفتنبا  ته یطور بهشده است،  انجام سیستماتیک

 درصد ا   نان بوده است. 40درصد ا  مردان و  13 شده است ته شامل

 (1331ایران، )مرکز آمار  موردمطالعه یها محدوده. تعداد اجتماعات محلی در 1جدول 

 پارک ملی الر

 درصد حجم نمونه )نفر(
 جمعیت

 )نفر(
 ردیف استان شهرستان بخش شهر/دهستان روستا/آبادی

 1 تهران شمیرانات رودبارقصران رودبار قصران الالن 1131 20% 00

 2 تهران شمیرانات رودبارقصران رودبار قصران روته 410 11% 43

 3 تهران شمیرانات رودبارقصران نرودبار قصرا  ایگان 131 13% 44

 4 تهران شمیرانات رودبارقصران رودبار قصران آبهیک 112 13% 41

 1 تهران شمیرانات رودبارقصران رودبار قصران گرمابدر 004 23% 50

 5 تهران شمیرانات لواسانات لواسان توچک برگ جهان 520 15% 11

 جمع کل 3133 111 312

 یاثر طبیعی ملی تنگه واش

 درصد حجم نمونه )نفر(
 جمعیت

 )نفر(
 ردیف استان شهرستان بخش شهر/دهستان روستا/آبادی

 1 تهران فیرو توه مرتزی پشتکوه تتاالن 204 22% 51

 2 تهران فیرو توه مرتزی پشتکوه گدوک 15 1% 13

 3 تهران فیرو توه مرتزی شهرآباد بادرود 230 10% 40

 4 تهران فیرو توه رتزیم شهرآباد جلیزجهد 104 45% 135

 1 تهران فیرو توه مرتزی شهرآباد ناماور 120 13% 33

 جمع کل 1231 111 233
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 اثر طبیعی ملی تنگه واشی ؛ الف: پارک ملی الر، ب:در اطراف مناطق تحت حفاظت موردمطالعه. نقشه پراکنش روستاهای 1شکل 

 مطالعات اساس بر حفاظت، تحت مهاطق در اتوگردشگری یپایدار های شاخص سهجش سطح پایداری، طراحی مهظور به 
 تمیسیون گزارش ،2(WB) جهانی بانک ،1(WTO) جهانی گردشگری سا مان سوی  ا  یالملل نیب مهابع و اسهاد و پیشین

 دستورالعمل به باتوجه و 1(UNEP) متحد ملل سا مان  ستی  طیمح گزارش ،4(ADB) آسیا  توسعه بانک ،3(EC) اروپا

است  گرفته صورت 5(IUCN) طبیعی  مهابع و طبیعت ا  حفاظت یالملل نیب اتحادیه توسط حفاظت  تحت مهاطق یبهد هطبق

شاخص در بعد  41تالبدی،  - یشاخص در بعد محیط  یست 30در قالب ته  باشد متغیر می 24شاخص و  113ته شامل 
 ارائه شده است. 2جدور نهادی به شرح  - یشاخص در بعد اقتصاد 31اجتماعی و  - یجمعیت

 پایداری توسعه اکوگردشگری در مناطق تحت حفاظت یها شاخص. لیستی از ابعاد، متغیرها و 2جدول 

 منبع ها شاخص متغیرها ابعاد

محیط 

 - یزیست

 کالبدی

های  آلودگی

 محیطی

 میزان آلودگی مهابع آبی  -

 میزان آلودگی خاک -

 میزان آلودگی صوتی -

 ریمیزان آلودگی بص -

Blancas & Lozano- Oyola, 2022; 

Lee et  al., 2021; Zhang et al., 

  2022;  Bersola-Avelino  et al., 

2019; Ocampo  et al., 2018; 

WTO,   2004; Asian  Development 

Bank,   2014; European 

 Commission, 2013;  World Bank, 

2015;  UNWTO, 2004; Wang  et 

al., 2016; Blancas et  al., 2015; 

Lozano- Oyolaet et al., 2012; 

 Huang & Coelho,   2017; Lee & 

Hsieh ,   2016; Zhang, 2017; 

 Torres-Delgado &  Palomeque, 

2014;  Tanguay et al., 2013; 

 Mascarenhas et al.,   2015; Global 

Footprint  Network, 2015.  

 ها اتوسیستم
 تغییر در یکپارچگی  یستگاه مهطقه میزان -

 اراضی مهطقه یها یتاربرمیزان تغییر در  -

 توان اتولوژیکی
 میزان توان اتولوژیکی مهطقه جهت توسعه گردشگری گسترده -

 میزان توان اتولوژیکی مهطقه جهت توسعه گردشگری متمرتز -

 تهوع  یستی
 ها )فون و فلور( تهوع  یستی گونه -

 در معرض خطر یها نهگودرصد  -

ظرفیت برد 

 اتوگردشگری

 میزان ظرفیت برد فیزیکی اتوسیستم مهطقه -

 میزان ظرفیت برد واقعی اتوسیستم مهطقه -

 میزان ظرفیت برد مؤثر اتوسیستم مهطقه -

 ایمهی

 امداد و نجات یها گاهیپامیزان دسترسی به  -

 ینشان آتشمیزان دسترسی به خدمات  -

 ها راهاس ایمهی در مواقع رانهدگی در میزان احس -

                                                                                                                                                                                              
1 - World Tourism Organization 

2 - World Bank 

3 - European Commission 

4 - Asian Development Bank 

5 - United Nations Environment Programme 

6 - International Union for Conservation of Nature 
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 .2جدول ادامة 

 منبع ها شاخص متغیرها ابعاد

 

ها و   یر ساخت

تسهیالت 

 اتوگردشگری

 های بهداشتی میزان دسترسی به سرویس -

 های  باله میزان دسترسی به سطل -

 میزان دسترسی به سیستم دفع فاضالب  -

 میزان دسترسی به آب آشامیدنی مطلوب -

 عمومی ونقل حملهای  میزان دسترسی به شبکه -

 عمومی ونقل حملهای  تیفیت شبکه -

 های عمومی میزان دسترسی به پارتیهگ -

 ها و سکوهای نصب چادر میزان دسترسی به آالچیق -

میزان دسترسی به اماتن ماهبی و فرههگنی )مسنجد،    -

 نما خانه و ...(

 ها یشفرو هیاغاها و  به رستوران میزان دسترسی -

 ها یفروش هیاغاها و  تیفیت رستوران -

 ها تمپ)هتل، مسافرخانه،  ها میزان دسترسی به اقامتگاه -

 و...(

 ها تیفیت اقامتگاه -

 های نمایشی و سیهماها میزان دسترسی به سالن -

 درمانی - یمیزان دسترسی به امکانات بهداشت -

 (…)آسفالته، خاتی و ها راهمیزان دسترسی به انواع  -

 ها  تیفیت انواع راه -

 تور یها آژانسمیزان دسترسی به  -

اعنم ا  تابلوهنا،    یرسنان  اطالعمیزان دسترسی به عالئم  -

 بروشورها، بهرها و غیره

 های طبیعی اتوگردشگری میزان دسترسی به جاذبه -

هنای تناریخی و فرههگنی     میزان دسترسنی بنه جاذبنه    -

 اتوگردشگری

 سنناخت انسننانهننای  میننزان دسترسننی بننه جاذبننه   -

 اتوگردشگری

 

 یجمعیت

- 

 اجتماعی

 رضایت

اتوگردشنگران بنه اجتماعنات     میزان رضایت ا  احترام -

 محلی

میزان رضایت ا  رفتار اجتماعات محلی و میزان استقبار  -

 ها آن

میزان رضنایت ا  آسنیب ننزدن بنه امکاننات رفناهی و        -

 اتوگردشگری یها رساختی 

دن بنه امکاننات و خندمات    میزان رضایت ا  آسیب ننز  -

 محلی

میزان رضایت ا  آسیب نزدن به آثار فرههگی، تاریخی و  -

 باستانی

آسنیب ننزدن بنه پوشنش گیناهی و       میزان رضنایت ا   -

 درختان

 میزان رضایت ا  آسیب نزدن به جانوران -

 میزان رضایت ا  آلوده نکردن محیط -

 میزان رضایت ا  وضعیت بهداشت محیط -

 ها راهت ا  وضعیت ترافیک میزان رضای -

Núñez-Lara et al.,   2022; Blancas & 

 Lozano-Oyola, 2022;  Zhang et al., 2022; 

Bersola-Avelino et al., 2019;  Lee et al., 

2021;  Asmelash & Kumar,   2018; 

Castellani &  Sala, 2010; Wang et  al., 

2016; Blancas et  al., 2015; WTO, 2004; 

 Huang & Coelho,   2017; Lee & Hsieh , 

  2016; Zhang, 2017;  Chávez; Torres-

 Delgado & Palomeque,   2014; World 

Bank,   2015; UNEP, 2005;  Tanguay et 

al., 2013;  Mascarenhas et al.,   2015; 

Asian  Development Bank,   2014; 

European  Commission, 2013.  
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 .2جدول ادامة 

 منبع ها شاخص متغیرها ابعاد
 

 مشارتت

 میزان مشارتت در حفاظت ا  طبیعت و آثار طبیعی مهطقه -
میزان مشارتت در حفاظت ا  گیاهان، درختان و فضناهای   -

 سبز مهطقه
 میزان مشارتت در تاشت نهار در مهطقه -
 های جانوری مهطقه میزان مشارتت در حفاظت ا  گونه -
 جانوری مهطقه یها گونهن مشارتت در تغایه میزا -
 یها گونها   یبردار لمیفیا  یبردار عکسمیزان مشارتت در  -

 جانوری مهطقه
 میزان مشارتت در حفاظت ا  آثار تاریخی و باستانی مهطقه -
 مهابع آبی داشتن نگهمیزان مشارتت در پاتیزه  -
 طبیعت داشتن نگهمیزان مشارتت در تمیز  -

 اتوگردشگری یها رساختی مشارتت در حفاظت ا  میزان  -

 ر حفاظت ا  امکانات و خدمات محلیمیزان مشارتت د -
 میزان مشارتت در احترام به ساتهین محلی -
 میزان مشارتت در پایبهدی به قوانین و مقررات -
مینزان مشنارتت در حمایننت ا  آثنار ههنری، فرههگننی، و      -
 یدست عیصها

 

 احساس امهیت

 احساس امهیت در بین اتوگردشگران میزان -
 میزان احساس امهیت در بین اجتماعات محلی -
 بانان طیمحمیزان احساس امهیت در بین  -
 میزان دسترسی به پلیس -

 تراتم جمعیت
 میزان تراتم ساتهین محلی -
 میزان مهاجرت ساتهین محلی -

 فرههگ

 در بین ساتهین محلی یسوادآمو ار ش تحصیل و  -
نوین فرههگی و اخالقی در بین سناتهین   یها ار شتوسعه  -

 محلی
 راستین محلی یها سهتو  ها ار شمیزان وفاداری به  -

 عدالت

 میزان دسترسی به انواع خدمات محلی -
 اتوگردشگری یها رساختی میزان دسترسی به  -
 میزان مشارتت و حضور  نان در توسعه اتوگردشگری -
 لی برای ساتهین محلیشغ یها فرصتتعداد  -
 تعداد شاغلین خانوارهای محلی -
 سطح دستمزدهای ساتهین محلی -
 قدرت خرید خانوارهای محلی -
 میزان درآمد خانوارهای محلی -
 میزان هزیهه خانوارهای محلی -

 یاقتصاد
 نهادی -

های   یر ساخت
 اطالعاتی و ارتباطی

 میزان دسترسی به شبکه مخابرات -
 سی به ایهترنتمیزان دستر -
 ها میزان دسترسی به خدمات بانکی و عابر بانک -
 یرسان اطالعمیزان دسترسی به مراتز  -
 ها رو نامهمیزان دسترسی به  -
 تلفن همراه یده آنتنوضعیت  -
 رادیو و تلویزیون یده آنتنوضعیت  -

Nesticò & Maselli;   2019; Cerveny, 

2022;  Blancas & Lozano- Oyola, 

2022; Zhang et  al., 2022;  Bersola-

Avelino et al.,   2019; Lee et al., 2021; 

 UNWTO, 2004;  UNEP, 2005; Asian 

 Development Bank,   2014; Schianetz 

&  Kavanagh, 2008;  Blancas et al., 

2015;  WTO, 2004; Lozano- Oyolaet 

et al., 2012;  Huang & Coelho,   2017; 

Lee & Hsieh ,   2016; Zhang, 2017; 

Torres- Delgado & Palomeque,   2014; 

World Bank,   2015; Tanguay et al., 

  2013; Mascarenhas et  al., 2015.  

 محلی یها متیق
 قیمت غاا و تاالها -
 ها قیمت اقامتگاه -
 قیمت  مین و امالک -
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 اشتغار

 نر  اشتغار در بخش صهعت -

 نر  اشتغار در بخش خدمات -

 نر  اشتغار در بخش تشاور ی -

 نر  اشتغار در بخش فهاوری و اطالعات -

 اتوگردشگری یها تیفعالنر  اشتغار در  -

 

نهادهای دولتی و 

 یردولتیغ

 میزان دسترسی به نهادهای دولتی -

اتوگردشگری،  یها آژانسردولتی )میزان دسترسی به نهادهای غی -

 یهنا  بهگناه ، مؤسسنات مردمنی، شنوراهای محلنی،     یهنا  سنا مان 

 رسان و ...( خدمات

 یها یگاار هیسرما

 دولتی
 مالی دولت یها تیحمامیزان  -

 اتوگردشگری اجرا شده  یها طرحمیزان  - ها طرح

 میزان نظارت و تهترر بر حفاظت ا  مهطقه  - نظارت و تهترر

 ذیربط یها سا مانمیزان همکاری در بین  - نهادی یها یهمکار

تیفیت عملکردهای 

 مدیریتی

 یرسان اطالعتیفیت عملکرد مدیران در آمو ش و  -

 تیفیت عملکرد تور گردانان و راههمایان محلی -

 در مهطقه  بانان طیمحتیفیت عملکرد  -

 یها ههیهز

 اتوگردشگری

 هزیهه غاا و تهقالت -

 ونقل حملهزیهه  -

 هزیهه استفاده ا  امکانات محلی -

 هزیهه ورودی -

 بهداشت و درمان یها ههیهز - 

 قوانین و مقررات
 میزان پایبهدی به قوانین و مقررات -

 میزان دسترسی به قوانین و مقررات محلی -

 نتایج

 وضعیت پایداری اکوگردشگری در مناطق تحت حفاظت -
 نظر اساس بر ها شاخص بهدی رتبه و دهی و ن به ابتدا ،موردمطالعههای  پایداری اتوگردشگری در محدوده انمیز تحلیل برای

 پاینداری  ابعناد  بین در ،داد نشان نتایج ته طور همان. شد پرداخته  یر  شرح  به  ANP مدر ا  استفاده با و تارشهاسان

  و نی ضریب تمترین و 115/3 و ن با البدیت - ی یست محیط ابعاد به و نی ضریب  بیشترین  الر، ملی پارک در اتوگردشگری

 . است افتهی اختصا  211/3   و ن با اجتماعی - یجمعیت ابعاد به
 با  یستی  تهوع  متغیر به مربوط و نی ضریب بیشترین تالبدی - ی یست محیط ابعاد در متغیرها، میان ا  این بر عالوه 

 و ن با اتوگردشگری  تسهیالت و ها ساخت  یر به دسترسی متغیر به مربوط و نی بضری تمترین و 244/3 و نی ضریب

 تمترین و 243/3   و ن با مشارتت متغیر به و نی ضریب بیشترین اجتماعی - یجمعیت ابعاد در همچهین. باشد می 303/3  

 ضریب بیشترین  نیز نهادی - یتصاداق ابعاد در و است افتهی اختصا  132/3 و ن با جمعیت تراتم متغیر به و نی  ضریب
  334/3 و ن با  ها پروژه و ها طرح متغیر به مربوط و نی ضریب تمترین و 100/3 و ن با مقررات و قوانین متغیر  به مربوط و نی

 مربوط و نی  ضریب بیشترین تالبدی - ی یست محیط ابعاد در اتوگردشگری پایداری های شاخص میان ا  نهایت  در. باشد می

 به دسترسی  میزان شاخص به مربوط و نی ضریب تمترین و 510/3 و ن با  ( فلور  و فون) ها گونه  یستی  تهوع شاخص به
 . باشد می 331/3 و ن با سیهماها  و نمایشی  های سالن

 و عتطبی  ا  حفاظت در  مشارتت میزان شاخص به مربوط  و نی ضریب بیشترین اجتماعی - یجمعیت ابعاد در همچهین 
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 هنای   یرسناخت    ا  حفاظنت  در مشنارتت  مینزان   بنه  مربوط و نی ضریب تمترین و 143/3 و ن با مهطقه طبیعی آثار

 نظارت میزان  شاخص به مربوط و نی ضریب  بیشترین نیز نهادی - یاقتصاد ابعاد در و باشد می 330/3 و ن با اتوگردشگری

  راههمایان   و تورگردانان عملکرد تیفیت شاخص  به مربوط و نی ضریب مترینت و 410/3 و ن با  مهطقه ا  حفاظت  بر تهترر و
 محیط ابعاد به و نی ضریب بیشترین  پایداری ابعاد بین در  در اثر طبیعی ملی تهگه واشی نیز . باشد می 304/3 و ن با محلی

 . است افتهی اختصا  101/3 و ن با ینهاد - یاقتصاد  ابعاد به و نی ضریب تمترین و 120/3   و ن با البدیت - ی یست

 و نی ضریب با  یستی تهوع متغیر به مربوط  و نی ضریب بیشترین تالبدی - ی یست  محیط ابعاد در متغیرها، میان ا  
 اجتماعی - یجمعیت ابعاد در همچهین . باشد می 352/3 و ن با ایمهی متغیر  به مربوط و نی ضریب تمترین و 211/3

 110/3 و ن با جمعیت تراتم  متغیر به و نی ضریب تمترین و 242/3   و ن با مشارتت متغیر به و نی ضریب بیشترین

 و 104/3 و ن با تهترر و  نظارت متغیر به مربوط و نی ضریب بیشترین  نیز نهادی - یاقتصاد ابعاد در و است افتهی اختصا 

 . باشد می 311/3 و ن با  ها پروژه و ها طرح متغیر به مربوط و نی ضریب تمترین
 به مربوط و نی  ضریب بیشترین تالبدی - ی یست محیط ابعاد در اتوگردشگری پایداری های شاخص  میان ا  نهایت در 

 مینزان   شناخص  به مربوط و نی ضریب تمترین و 542/3 و ن با مهطقه اتوسیستم  فیزیکی  برد ظرفیت میزان شاخص

 ضریب بیشترین اجتماعی - یجمعیت ابعاد در همچهین. باشد می 314/3 و ن با اهاسیهم  و نمایشی  های سالن به دسترسی
 و نی ضریب تمترین و 305/3 و ن با مهطقه طبیعی آثار و طبیعت  ا  حفاظت  در مشارتت میزان شاخص به مربوط و نی 

 ابعاد در و باشد می 310/3 و ن با مهطقه جانوری های گونه ا   یبردار لمیف یا یبردار عکس در مشارتت میزان به  مربوط

 و 305/3 و ن با  مهطقه ا  حفاظت  بر تهترر و نظارت میزان شاخص  به مربوط و نی ضریب بیشترین نیز  نهادی - یاقتصاد

 باشد. می 301/3 و ن با اتوگردشگری شده اجرا   های پروژه و ها طرح میزان به مربوط  و نی ضریب تمترین
 شده تکمیل یها نامه پرسش نتایج بررسی به ،موردمطالعه های محدوده در اتوگردشگری پایداری سطح ار یابی مهظور به 

 ترونبا  آلفایا  طریق  ها شاخص پایاییهمچهین  .شد پرداخته اتوگردشگرانو  محلی اجتماعات ا  اعم آماری جوامع  توسط

 با ترونبا  آلفای نتایج رو نیا ا. حاصل گردید  خبرگان گروه نظرات با مطابق صوری و ای سا ه روایی اساس بر ها آن روایی و
بیشترین ، 3مطابق با جدور  .است دییتأ مورد نیز  آماری نظر ا  و باشد می پایایی ا  باالیی سطح ا  حاتی درصد، 00/3 مقدار

 0/3، 0/4های  با میانگینبه ترتیب نهادی  - یو اقتصاد اجتماعی - یجمعیت، تالبدی - یمحیط  یست در ابعاد میزان پایداری

مربوط به پارک ملی الر  4پایداری اتوگردشگری با میانگین  میزان باشد. همچهین باالترین مربوط به پارک ملی الر می 4/3و 

 اثر طبیعی ملی تهگه واشی است. مربوط به  3/2و تمترین پایداری با میانگین 

 موردمطالعه یاه محدودهپایداری اکوگردشگری در  سطحبررسی  .3جدول 

 نهادی - یاقتصاد اجتماعی - یجمعیت کالبدی - یمحیط زیست ابعاد پایداری
 میانگین کل

 میانگین میانگین میانگین موردمطالعههای  محدوده

 4 4/3 0/3 0/4 پارک ملی الر

 3/2 0/1 0/2 3/2 اثر طبیعی ملی تهگه واشی

این ته نتایج آ مون  به باتوجهپرداخته شد.  موردمطالعههای  محدوده ینبدر در ادامه به مقایسه میانگین ابعاد پایداری  

باشد(،  می 31/3باشد )سطح معهاداری تمتر ا   ها در این مطالعه می داده رنرماریغاسمیرنوف مبهی بر تو یع  -ف تولموگرا
های آماری  یکی ا  آ مون عهوان به الیسو ها به استفاده ا  آ مون تروسکار در مقایسه اختالف میانگین و تحلیل داده رو نیا ا

 (.4اقدام گردید )جدور    ناپارامتریک

باشند،   منی  تنر  توچنک  α=3/31سطح معهاداری ا   ،موردمطالعههای  دهد، در محدوده ته نتایج نشان می طور همان 
زان پاینداری  نهنادی بنر مین    - یاجتمناعی و اقتصناد   - یتالبندی، جمعیتن   - یهر یک ا  ابعاد محنیط  یسنت   رو نیا ا

 مشناهده  قابنل بوده است، و تفاوت معهاداری در بین ابعاد پایداری اتوگردشگری  رگااریتأثاتوگردشگری در این مهاطق 

سطح معهاداری بنا  این مهاطق حاتی ا  آن است ته مقایسه میانگین پایداری اتوگردشگری در ، 1مطابق جدور  .است
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تنوان گفنت تنه اخنتالف معهناداری در پاینداری        منی  رو نین ا ا .باشد می تر توچک 31/3ا  احتمار خطا  340/3مقدار 

هنای   است و همچهین فرض برابری میانگین در بین محندوده  مشاهده قابلهای الر و تهگه واشی  اتوگردشگری محدوده

 بنا  مطنابق در بین پارک ملی الر و اثر طبیعی ملی تهگه واشنی   یتوجه قابلاختالف  اساس نیبراد. گرد مطالعاتی رد می
 وجود دارد. آمده دست به رتبه میانگین

 موردمطالعههای  اسمیرنوف داده -ف . نتایج آزمون کولموگرو3جدول 

 های آزمون آماره موردمطالعههای  محدوده
 ابعاد پایداری اکوگردشگری

 نهادی - یاقتصاد یاجتماع - یجمعیت کالبدی - یمحیط زیست

 پارک ملی الر

 4/3 0/3 0/4 میانگین

 24/3 41/3 43/3 انحراف معیار

 Z 315/3 135/3 253/3آماره 

 330/3 3302/3 332/3 سطح معهاداری

 اثر طبیعی ملی تهگه واشی

 0/1 0/2 3/2 میانگین

 22/3 45/3 00/3 انحراف معیار

 Z 130/3 214/3 150/3آماره 

 331/3 3320/3 3305/3 سطح معهاداری

 والیس با استفاده از آزمون کروسکال موردمطالعه یها محدودهدر بین  پایداری اکوگردشگری  . مقایسه میانگین1جدول 

 یها محدوده

 موردمطالعه
 ابعاد

میانگین 

 رتبه

درجه 

 آزادی

کای 

 مربع

سطح 

 معناداری

 موردمطالعه یها محدودهدر بین 

میانگین 

 رتبه

درجه 

 آزادی

کای 

 مربع

سطح 

 معناداری

 پارک ملی الر

 00/21 تالبدی - ییط  یستمح

2 41/10 310/3 23/11 

3 31/24 340/3 

 53/12 یاجتماع - یجمعیت

 13/50 نهادی - یاقتصاد

اثر طبیعی 

ملی تهگه 

 واشی

 03/12 تالبدی - یمحیط  یست

 11/41 یاجتماع - یجمعیت 11/24 33/3 23/20 2

 24/30 نهادی - یاقتصاد

 تحلیل ارتباط مشارکت اجتماعات محلی و پایداری اکوگردشگری در مناطق تحت حفاظت -
عاملی تأثیرگاار بر سطح  عهوان بهاتوگردشگران،  و محلی اجتماعات مشارتت میزان ، به بررسی5در ادامه مطابق با جدور 

دهد بیشترین میزان  ته نتایج نشان می طور همانپرداخته شد.  موردمطالعههای  پایداری اتوگردشگری در بین محدوده

 باشد. مربوط به پارک ملی الر می 1/3و  0/3 یها نیانگیممشارتت در بین اجتماعات محلی و اتوگردشگران با 

 موردمطالعه یها محدوده و اکوگردشگران در محلی اجتماعات مشارکت . میزان۶جدول 

 اکوگردشگران مشارکت مشارکت اجتماعات محلی موردمطالعه یها محدوده

 1/3 0/3 پارک ملی الر

 0/1 0/2 اثر طبیعی ملی تهگه واشی

و نقنش آن در توسنعه پایندار     موردمطالعنه هنای   در محندوده  محلنی   اجتماعات سهجش ارتباط مشارتت مهظور به 

ته میزان حاتی ا  آن است  آمده دست به(. نتایج 0اتوگردشگری، ا  ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید )جدور 

حاتی ا  وجود ارتباط معهاداری بین میزان مشارتت و پایداری ته  باشد می تر توچک 31/3ا  این مهاطق معهاداری در بین 
اتوگردشگری در این مهاطق است. بدین معهی ته با افزایش میزان مشارتت در بین اجتماعات محلی، میزان توسعه پایدار 

 یابد. اتوگردشگری نیز افزایش می
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 اکوگردشگری پایدار توسعه بررسی ارتباط میزان مشارکت اجتماعات محلی در .۷دول ج

 اجتماعات محلی سطح مشارکت میزان پایداری های آزمون آماره تحلیل ارتباط موردمطالعههای  محدوده

 پارک ملی الر

 پایداری

 042/3 1 اسپیرمن

  323/3   سطح معهاداری

 312 312 تعداد

 مشارتت

 1 042/3 یرمناسپ

   333/3  سطح معهاداری

 312 312 تعداد

 اثر طبیعی ملی تهگه واشی

 پایداری

 103/3 1 اسپیرمن

  332/3   سطح معهاداری

 203 203 تعداد

 مشارتت

 1 103/3 اسپیرمن

   333/3  سطح معهاداری

 203 203 تعداد

های  در بین محدوده اتوگردشگری پایدار توسعه ارتت اتوگردشگران درمیزان مش، به بررسی ارتباط 0مطابق با جدور  

، با سطح 100/3و  523/3تاوده مقدار همبستگی اسپیرمن  وحش اتیحپرداخته شد. در پارک ملی الر و پهاهگاه  موردمطالعه
سعه پایدار اتوگردشگری حاتی ا  رابطه معهادار و مستقیمی در سطح مشارتت و توته  باشد می 31/3ا   تر توچکمعهاداری 

در این مهاطق دارد. عالوه بر این نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در مهطقه حفاظت شده جاجرود و اثر طبیعی ملی تهگه 

رابطه  رو نیا ا باشد؛ یم تر توچک 31/3ته سطح معهاداری ا   این به باتوجهحاصل گردید، و  -305/3و  -454/3واشی با مقدار 
 ،ن میزان مشارتت اتوگردشگران و توسعه پایدار اتوگردشگری در این مهاطق وجود دارد، و ا  طرف دیگرمعهاداری در بی

عالمت مهفی ضریب اسپیرمن حاتی ا  غیر همسو بودن رابطه بین مشارتت اتوگردشگران و توسعه پایدار اتوگردشگری در 

اند ته مهجر به افزایش  ه پایدار اتوگردشگری داشتهن معهی ته اتوگردشگران مشارتت تمتری در توسعدیاست، ب طقهاین مه

 تخریب و تاهش پایداری شده است.

 اکوگردشگری پایدار توسعه بررسی ارتباط میزان مشارکت اکوگردشگران در .۸جدول 

 اکوگردشگران سطح مشارکت پایداری میزان های آزمون آماره تحلیل ارتباط موردمطالعههای  محدوده

 پارک ملی الر

 داریپای

 523/3 1 اسپیرمن

  333/3   سطح معهاداری

 303 303 تعداد

 مشارتت

 1 523/3 اسپیرمن

   333/3  سطح معهاداری

 303 303 تعداد

 اثر طبیعی ملی تهگه واشی

 پایداری

 -305/3 1 اسپیرمن

  35/3   سطح معهاداری

 304 304 تعداد

 مشارتت

 1 -305/3 اسپیرمن

   310/3  هاداریسطح مع

 304 304 تعداد

  بحث
 اتوسیستم،  یستی، تهوع شامل  اتوگردشگری  پایدار توسعه در تأثیرگاار های متغیر نیتر مهم نتایج این پژوهش نشان داد ته

ین نقش ااتولوژیکی و قانونی در این مهاطق، و  یها تیحساستوان به  ته ا  دالیل آن می است مشارتت و هتررت - نظارت
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 هنای  متغینر  تمترین مقابل دراتوگردشگری اشاره نمود.  های طبیعی و توسعه پایدار متغیرها در حفاظت ا  اتوسیستم

 تراتم اتوگردشگری،  تسهیالت و ها ساخت    یر به )دسترسی اقتصادیهای فیزیکی و  آن دسته ا  فعالیت شامل تأثیرگاار

های قانونی و  ته بر خالف چارچوب دستورالعملباشد  میاتوگردشگری(   های هزیهه و ها پروژه و ها طرح تعداد جمعیت،
 است.  افتهی توسعهحفاظتی در این مهاطق 

 به توان می آن دالیل ا  تهاست  افتهی اختصا  الر ملی پارک به پایداری سطح بیشترین ته نشان دادهمچهین نتایج  

  مان بودن توتاه تهران، شهر تالن ا  بیشتر فاصله مقررات، و وانینق به پایبهدی  انسانی، های فعالیت توسعه در ممهوعیت
 و ها دستورالعمل وجود نمود. اشاره ار شمهد و بکر های  یستگاه حفظ و( ورماهیشهر اواخر تا خرداد 11) مهطقه این ا  با دید

ته در میزان  است دیگری مؤثر نیز ا  دالیل IUCN یبهد طبقه اساس بر ملی، های پارک در شده تدوین مقررات و قوانین

های ملی در  حفاظتی و اهمیت پارک اولویتهمچهین به باالترین  یبهد طبقهدر این  .داشته است ریتأثپایداری محدوده الر 

 و اهداف مدیریتی این مهاطق مبتهی بر حفظ رو نیا اهای مهاطق تحت حفاظت نیز اشاره شده است.  مقایسه با سایر تیپ
 یها افتهیبر اساس باشد.  غیرفیزیکی می یا های غیرمصرفی استفاده برای شرایط طبیعی در ها سیستماتوم مداو نگهداری

 به موارد  یر اشاره نمود: توان می آن دالیل ا  است ته افتهی اختصا  الر ملی پارک به پایداری سطح پژوهش، بیشترین

های باالی  های ملی به دلیل حساسیت در پارک :گردشگری ساتیتأس بارگذاری در قانونی باالی های حساسیت -

 هرگونه( در تمرتز تسهیالت و خدمات گردشگری، IUCNبهدی  های قانونی )مطابق با دستورالعمل طبقه  یستی و ممهوعیت

 وری فیزیکی داشته باشد، ممهوع است.  فعالیتی ته نیا  به توسعه یا بهره

های   یاد ا  مراتز شهری و سکونتگاه نسبتاًارک ملی الر به دلیل فاصله پ :شهری مراکز از دور نسبتاً فاصله وجود -

 مصونیت بیشتری دارد. وسا ها ساختهای انسانی و  انسانی، نسبت به سایر مهاطق تحت حفاظت، ا  توسعه فعالیت

 در مهطقه مسیرهای بودن گیر برف باال، توپوگرافی به توان می موانع این جمله ا  :جغرافیایی های محدودیت و موانع -

محندودیت در دسترسنی و توسنعه     یطورتل بهو  سار، خلوت مواقع در محدوده بودن ناامن و خلوتی سار، سرد فصور

 های گردشگری در مهطقه اشاره نمود. فعالیت

 با ةدر  توتاهی ا  سار و فقط  مان مدتهای گردشگری در پارک ملی الر در  فعالیت :منطقه از بازدید زمان بودن کوتاه -

 پایر است.  امکان ورماهیشهرخرداد تا اواخر  11 مانی 

نتایج میزان تأثیرگااری مشارتت ذیهفعان در سطح پایداری اتوگردشگری نیز حاتی ا  آن است ته بیشترین میزان  
(، و تمترین 1/3 و 0/3 یها نیانگیممشارتت در بین اجتماعات محلی و اتوگردشگران به ترتیب، مربوط به پارک ملی الر )با 

ا جمله دالیل این موضوع، باشد.  ( مربوط به اثر طبیعی ملی تهگه واشی می0/1و  0/2 یها نیانگیممیزان مشارتت )با 

 :ا  موارد  یر نام برد توان یم

 ا  حفاظت به ساتهین حساسیت و مکانی تعلق حس افزایش مهجر به موضوع این :محلی ساکنین اکثر بودن بومی -

 خود شده است. طبیعی های ماتوسیست

 در یا گسترده و غیررسمی ارتباطات و مشارتت ا آنجاته :محلی اجتماعات بین در اجتماعی سرمایه سطح باالبودن -

های گردشگری و  پایدار فعالیت توسعۀها به مشارتت در  این امر مهجر به تشویق آن دارد، وجود محلی اجتماعات ساتهین بین
 شده است.  موردمطالعهدر سطح محدوده  شمهد  یستیحفاظت ا  مهابع ار 

 باالی مشارتت بیانگر ته دالیلی ا  دیگر یکی :محلی اجتماعات برای گردشگری های جاذبه از ناشی اقتصادی منافع -

 ا  ناشی یها افزوده ار ش و درآمدها است، گردشگری های جاذبه ا  حفاظت و اتوگردشگری های فعالیت در محلی اجتماعات

 برای درآمد و اشتغار ایجاد باعث گردشگری توسعه طرفی ا . است شده یاد حفاظت تحت مهاطق در گردشگری توسعه
در  و محلی های  مین و امالک ار ش افزایش مهجر به گردشگری توسعه برای و همچهین تقاضا است، شده محلی ساتهین
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 شده است. گااران هیسرما و ساتهین ا  شگری برای بسیاریگرد های فعالیت توسعه و ویالسا ی امکان تردن فراهمنتیجه 

شرایط  در ها مداوم اتوسیستم نگهداری و های ملی مبتهی بر حفظ مطابق با نتایج فوق، اهداف مدیریتی پارک اساس نیبرا

، 1302) ستی  طیمحسا مان حفاظت ها در مطالعات  باشد. این یافته غیرفیزیکی می یا های غیرمصرفی استفاده برای طبیعی
های  فعالیت هرگونه( نیز مورد تأیید قرار گرفته است، و نتایج حاتی ا  آن است ته 1300حق وردی و همکاران )( و 1301

های  این مهاطق نسبت به سایر تیپ رو نیا اهای ملی ممهوع است،  ها ا  جمله گردشگری در پارک انسانی و توسعه  یرساخت

های ملی ا   پارک ا آنجاتهباشهد.  بیشتری برخوردار می نخوردةهای بکر و دست   یستگاه چهارگانه مهاطق تحت حفاظت ا 
تهترر و نظارت بیشتری بر روند توسعه  رو نیا اباشهد،  محیط  یستی، دارای باالترین سطوح حفاظتی می یها نامه نیآئنظر 

 ,Majnonianاست ) مشاهده قابلتری در این مهاطق های انسانی در این مهاطق وجود دارد و در نتیجه ناپایداری تم فعالیت

2002; IUCN, 2008 .) 

 و حفاظتی ار ش بیشترین دارای ملی های پارک ا  بعد حفاظت، تحت چهارگانه های تیپ بین آثار طبیعی ملی، در 
  موضوع، این به توجه بدون واشی تهگه ملی طبیعی اثر در ته یدرحال (،IUCN)مطابق دستورالعمل  هستهد  یستی حساسیت

 چرای ،وسا ها ساخت جمله ا  انسانی مجا  غیر های فعالیت سایر همراه به اتوگردشگری ریزی برنامه بدون گسترده و توسعه

مطالعات مشابه، حاتی ا  آن است ته توسعه بدون  سایر در نتایج این همچهین است. مشاهده قابل رمجا یغ و شکار هیرو یب
در این مهطقه مهجر به افزایش ناپایداری شده  یگردشگرتمبود تسهیالت و امکانات  عالوه بهو ریزی اتوگردشگری  برنامه

، ستی  طیمحهای ملی همراه خواهد بود )سا مان حفاظت  ها ا  این مهطقه با نابودی این ار ش برداری است و ادامه بهره

  (.Sobhani et al., 2021؛1303؛ صیادی و مقدسی، 1303

 گیری نتیجه

  زانیر برنامه ،رانیگ میتصم به های انسانی، میزان توسعه فعالیت نمودن  عملیاتی برای ضروری ابزار یک عهوان به  یابی پایداریار

 تطبیق واقعی عملکرد با را ها سیاست و ار یابی،  را ها گزیهه نموده، مشخص را اهداف تا نماید می تمک گااران استیس و
 وجود پایدار توسعه ابعاد ا  یک هر  ار یابی برای سهجش قابل های شاخص به نیا  ار یابی مرحله اجرای ، براینی؛ بهابرانمایهد

 یپایدار های شاخص شهاسایی  با است تا ضروری رو نیا ا. قرارداد ار یابی و سهجش مورد را پایداریسطح  بتوان تا دارد

و  فرههگی، - یاجتماع تالبدی، - یمحیط ا  اعم  مختلف ابعاد در وضعیت پایداری ا  دقیقی و علمی ار یابی اتوگردشگری،

 گیرد. قرار سهجش  مورد اتوگردشگری سطح پایداری تا دآی عمل بهمهاطق تحت حفاظت  نهادی - یاقتصاد
 عهنوان  بنه باشنهد و   مهاطق تحت حفاظت در بسیاری ا  تشورهای جهان پشتوانه اصلی رشد و توسعه اقتصادی می 

ها و تهوع  یستی ا   برای حفظ  یستگاه ،باار شروند. در حقیقت این مهاطق  ملی به شمار می طبیعی های سرمایه ترین  بزرگ

ها  توان با توسعه پایدار اتوگردشگری به افزایش درآمد، اشتغار و افزایش  یر ساخت میته  باشهد حیاتی برخوردار می اهمیت 
هنای   سا ی عمومی به حفاظت ا  مهنابع و جاذبنه   آمو ش و فرههگ ا  طریقاقدام نمود، و ا  سوی دیگر  در این مهاطق 

این مهاطق پرداخت. همچهین هر یک ا  این مهاطق مطابق با دستورالعمل حفاظت ا  طبیعت و  و اتوسیستم اتوگردشگری

انی ا  جمله های انس ته در توسعه فعالیت هستهدهای متفاوتی  ( دارای اهداف، نوع مدیریت و استفادهIUCNمهابعی طبیعی )

ساسیت ح به باتوجههای چهارگانه مهاطق تحت حفاظت  . بدین معها ته هر یک ا  تیپقرار گیرند موردتوجهاتوگردشگری باید 
 د.نقرار گیر یبردار بهرهو  مورداستفادههای اقتصادی و فیزیکی،  توان توسعه فعالیت یستی و 

های قانونی،  های باالی  یستی و ممهوعیت رخورداری ا  حساسیتهای ملی و آثار طبیعی ملی به دلیل ب پارک رو نیا ا 

 نی؛ بهابراباشهد و با پراتهدگی مهاسب می اسیمق توچکهای حفاظتی بیشتر، و توسعه اتوگردشگری  دستورالعمل نیا مهد 
 و پاینداری  چنارچوب  در بایند  اتوگردشنگری  توسنعه   یستی، های گونه انقراض و ناپایداری رشد روبه روند تهترر برای

 این ا  حفاظت راستای در اتوگردشگران نیا های تأمین به ته معها این به یابد، گسترش مهاطق این در قانونی یسا وتارها

باالی سرمایه اجتماعی  یها تیظرفا   یریگ بهرهبا  توانهد یم زانیر برنامهو  گااران استیس  . گردد اقدام  یستی ار شمهد  مهابع

 یا توسعهاتوگردشگری و حفاظتی درگیر ترده و بخشی ا  امور حفاظتی و  یها تیفعالین اجتماعات را در و مشارتت محلی، ا
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مدیریتی و توسعه پایدار اتوگردشگری در این مهاطق، تمک  یادی  یها ههیهزرا به آنها واگاار نمایهد. این امر به تاهش 

 خواهد نمود.

 منابع
  . تهران استان حفاظت تحت مهاطق گزارش(.   1300)ن تهرا استان ستی  طیمح حفاظت تل اداره

 جغرافیایی. گهو  شده حفاظت مهطقه در پایدار گردشگری راهکارهای یبهد تیاولو و ارائه(. 1300) لیال بسطام، بیرامی حسین؛ پرورش،
  . 14   -30 ،(35) 0 ،گردشگری فضای
 آمایش و جغرافیا. ترمانشاه شهری توسعه در گردشگری نقش . بررسی(1304اله ) رحمت فرهودی، فرانک؛ بهدوست، احمد؛ ،پوراحمد

 .133-01 ،(11) 1 ،یا مهطقه - شهری
  یستگاه یختگیگس ا هم یسا  یتم(. 1300) حمید گشتاسب، مجید؛ مخدوم، لعبت؛  بردست، علی؛ جهانی، فاطمه؛ ،یحق ورد

(. ورجین شده حفاظت مهطقه و الر ملی پارک: موردی عهمطال) سر مین سیمای  اتولوژی رهیافت ا  استفاده با وحش اتیح
  . 34-23 ،(4) 13 ،جانوری ستی  طیمح یپژوهش یعلم فصلهامه

  . مهاطق امور و ها ستگاهی  دفتر. الر ملی پارک مدیریت طرح(. 1302) ستی  طیمح حفاظت سا مان

  . مهاطق امور و ها ستگاهی  دفتر (.گریبا ن طرح) الر ملی پارک مدیریت طرح(. 1301) ستی  طیمح حفاظت سا مان

  . بهشتی شهید دانشگاه مهاطق، امور و ها ستگاهی  دفتر. واشی تهگه ملی طبیعی اثر مدیریت طرح(. 1303) ستی  طیمح حفاظت سا مان
 مطالعه) ممهوع شکار قمهاط حفاظتی سطح ارتقاء قابلیت ار یابی (.1300) علی ،جهانی ؛باقر ،نظامی حمید؛ گشتاسب، پروانه؛ سبحانی،

 .141-110 ،(3) 23 ،ستی  طیمح تکهولوژی و علوم نشریه(. همدان الوند ممهوع شکار مهطقه: موردی

 شدة حفاظت مهاطق   اتوتوریستی  یها تیقابل  و  ها توان(. 1303)  یهب تارونیان،   صالحی   علیرضا؛ تارونیان، صالحی   ؛ امیر   ، صابری

  مدیریت   مطالعات فصلهامه . (گرگان  ینما جهان شدة حفاظت  مهطقۀ    : موردی   مطالعۀ)    پایدار   توسعۀ   تجه   در  ستی  طیمح
  . 05-03 ،12 ،گردشگری 
 و واشی تهگه گردشگری مهطقه موردی مطالعه) ستی  طیمح مطبوعیت اقتصادی یگاار ار ش(. 1303) رضا مقدسی، فاطمه؛ صیادی،

 .43 - 34 ،(3) 2 ،دشوندهیتجد طبیعی مهابع تحقیقات مجله(. فیرو توه هرستانش در ساواشی آبشار
 ائوف - یمل های پارک مدیریت طرح تهیه و یزیر طرح هدیفرا عملی مبانی) ملی های پارک یزیر طرح راههمای(. 1302) ههریک مجهونیان،

 .ستی  طیمح سا مان حفاظت انتشاراتتهران:  .(1000

  . نگار دیتهران:  .(جهان و ایران در مهاطق و ها پارک ا  حفاظت تدابیر و مبانی) ایران شده حفاظت مهاطق(. 1303) ههریک مجهونیان،

 ا  استفاده با  داران خشکه ملی طبیعی اثر محدوده در پایدار اتوگردشگری مدیریت تدوین(. 1301)  هرا سید نوربخش، ناصر؛ نژاد، محرم
  .310-325 ،(2) 10 ،ستی  طیمح تکهولوژی و علوم مهفصلها.  SWOT  و  AHP یها روش

 .مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج (.1301ایران ) آمار مرتز
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