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  19/09/1397تاريخ پذيرش:                                                                                 08/09/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

محققان،دوستداران محيط زيست، برنامه ريزان و سياست گذاران قرار  در حال حاضر،اكوتورسيم مورد توجه خاص

 يتوسعهند كه پتانسيل الزم را براي باشميي طبيعي منحصر به فردي هاگرفته است. مناطق مختلف ايران داراي جاذبه

حفاظت شده و شكار ممنوع(امروله) در استان كرمانشاه، (شهرستان كنگاور) يكي  يمنطقهمراه دارند. اكوتوريسم به ه

ي اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده است. ها. هدف پژوهش بررسي پتانسيلباشدمياز مناطق بكر و باارزش ايران 

- ايه، با استفاده از مطالعات كتابخانهاآوري داده. جمعباشدمياسنادي و از نوع كاربردي -روش تحقيق؛ توصيفي

اسنادي به همراه مطالعات ميداني بدست آورده شده است. همچنين با استفاده از پرسشنامه و پرسش از محققان و 

ضعف، فرصت و تهديد آن با مورد مطالعه آشنايي كاملي داشتند نقاط قوت،  يمنطقهالن امر كه با كارشناسان و مسئو

مسئوالن و دولت براي ) تعيين شده. نتايج حاكي از پژوهش بيانگر لزوم توجه و اهميت swotاستفاده از تكنيك(

 يتوسعهند را براي شوميمحسوب  ي طبيعي ايرانهاداري اين مناطق با ارزش كه به عنوان گنجينهحفاظت و نگه

ي ارتباطي، آموزش، هاي شبكهي دولت و بخش خصوصي، توسعهگذارسرمايهداند. لزوم اكوتوريسم را ضروري مي

محيط زيست و (طبيعت گردي) اكوتوريسم و افزايش آگاهي  يزمينهاستفاده از افراد خبره و متخصص در 

ي (منطقه هازيست، از جمله اقداماتي است كه در جهت استفاده از پتانسيل ) از محيطها(طبيعت گردان هااكوتوريست

  امروله) بايد صورت گيرد.

   swot ي امروله، (كرمانشاه و كنگاور)شدهاكوتوريسم پايدار، منطقه حفاظت  واژگان كليدي:
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  مقدمه:

و سياست  ريزانبه طوري كه بسياري برنامه باشدميامروزه گردشگري به عنوان يكي از اركان اقتصادي و تجاري جهان 

  گردشگري به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار نام مي برند. گذاران توسعه از صنعت

هر كسي با توجه به  ي اقتصادي تبديل شده است وهاي اخير به يكي از پردرآمدترين بخشهاگردشگري در دهه

تواند موجب ايجاد گردشگري مي يتوسعهيش سعي دارد از اين بازار بهترين سود و بهره را بدست آورد. هاظرفيت

ي مخرب و منفي هااشتغال/افزايش درآمد و بهبود وضعيت زندگي مردم از لحاظ معيشتي شود، به شرطي كه جنبه

، و دهياريهاي كشور هاسازمان شهرداريي مثبت آن تقويت شود(هانبهي انجام شده كم و كنترل شود و جهابرنامه

1385 .(  

، از آن طبيعت 1393ي سفرهاي بين المللي در سال هادرصد از كل هزينه7طبق گزارش سازمان جهاني گردشگري 

 10ن گردي بوده است. طبق برآورد سازمان جهاني گردشگري، در حال حاضر نرخ رشد ساالنه ي طبيعت گردي بي

درصد در سال اعالم شده است(درام و 4درصد است. اين در حالي است كه كل رشد صنعت گردشگري  30تا 

  ).32-109:1387) و (كالنتري و پرچيانلو،30-40:2002،مور

گيرد كه به طور گردشگري را در برمي يهاگرا آن بخش از فعاليتگردشگري برپايه ي طبيعت يا گردشگري طبيعت

ي جهانگردي در هابخش مهمي از فعاليت ).80-200:1385،ي طبيعي سروكار دارد(كاظميهامستقيم با منابع و جاذبه

است. مند شدن از طبيعت است كه امروزه اكوتوريسم نام گرفته دنيا مبتني بر يك گرايش قوي و تمايل خاص به بهره

انگيز ي حيرتهاي طبيعي و جلوههاگيري از زيباييبهره ي گردشگر بههاي اكوتوريسمي افراد يا گروههادر فعاليت

و  هاي عميق و رودخانهها، صحراها، درهها، دشتها، جنگلها، كوهپايههاهاي مرتفع، كوهستانخلقت به رشته كوه

ده است(كريم اكوتوريسم را به همراه آور يتوسعهاي از آثار مهمي است كه ي منطقهكنند. توسعهو... سفر مي هادرياچه

  . )21:1384پناه،

ي (امروله) استان كرمانشاه(شهرستان حفاظت شده يمنطقهي اكوتوريسم هادر پژوهش حاضر با توجه به پتانسيل

رشد صنعت گردشگري و  يزمينهي گردشگري هاو با اتكا به جاذبه هاكنگاور) سعي شده كه از طريق توان و قابليت

  ي(امروله) مورد بررسي قرار گيرد. حفاظت شده يمنطقهاكوتوريسم در  يتوسعه

ي اين منطقه كه بايد مورد بررسي قرار گيرد جهت هادر اين راستا اين سوال مطرح شده است كه مهمترين پتانسيل

  يسم چيست؟ رپايدار اكوتو يتوسعه
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  پيشينه پژوهش

حقيقات فراواني صورت گرفته است كه در زير به صورت جدول به آنها در زمينه اكوتوريسم و مناطق حفاظت شده ت

  د:شومياشاره 
  

  تحقيقات انجام شده در زمينه اكوتوريسم و مناطق حفاظت شده-)1جدول شماره (

  و نتايج پژوهش هايافته  عنوان پژوهش  نام محقق

(صابري و 

  )1393، همكاران

ي اكوتوريستي هابررسي توان و قابليت

محيط زسيت در  يشدهمناطق حفاظت 

 موردي: يمطالعهي پايدار(جهت توسعه

  منطقه حفاظت شده جهان نماي گرگان)

ي ي طبيعي و تاثيرات آن بر انگيزههاي وجود ويژگينتايج پژوهش نشان دهنده-

ارد كه سبب ورود گرشگران دورود گردشگران به منطقه، رابطه معناداري وجود 

  گردد. چهان نما مي يمنطقهبه 

ي گردشگران جهت ورود ردم از منطقه باعث افزايش انگيزههمچنين شناخت م-

   مد ساكنان بومي محلي شده است.و افزايش درآ

اهميت اكوتوريسم در مناطق حفاظت   )1392(مومني؛ 

  شده

   .اكوتوريسم، گردشگري مسئوالنه و پايدار است-

عدالت اجتماعي و افزايش  يتوسعهمناسب و آنچه به اهداف  يتوسعهتسريع -

كيفيت زندگي و ثبات، بويژه براي جوامعي كه در مجاورت مناطق حفاظت شده 

   قوله ي اكوتوريسم قابل تعريف است.زندگي مي كنند، در م

احمدي و 

  )1394همكاران؛

ي اكوتوريسم پايدار در هاارزيابي توان

  مناطق حفاظت شده

 يشده(مطالعه موردي: منطقه حفاظت 

  (شهرستان زنجان) دست سهرين

  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد منطقه مورد بررسي قرار گرفت.-

  اتخاذ راهبردي تهاجمي ضروري است. -

(اميري و 

  )1394همكاران؛

دهستان ميشه -بارانارس يشدهحفاظت 

ارزيابي توان اكوتوريسم در مناطق  پاره

حفاظت شده به منظور كمك به 

  )پايدار روستايي (منطقه يتوسعه

عدم دسترسي به اطالعات مستند پيرامون گردشگري روستايي در مناطق -

  حفاظت شده 

  ي جهت گردشگري پايدار در مناطق حفاظت شده گذارسرمايه-

  مديريت صحيح و پايدار منابع طبيعي در منطقه-

ي فراوان در اين منطقه توجه چنداني به سنجش توان منطقه هاباتوجه به پتانسيل-

  نشده است. 

ايلدري و 

  )1394همكاران؛

ارزيابي توان اكولوژيكي و اكوتوريسمي 

 (لشگردر)يشدهحفاظت  يمنطقه

  شهرستان مالير

ي حفاظتي/تفرج گسترده گردشگري و تفرج گسترده لشگردر داراي سه ناحيه-

  است.

زون حفاظتي در رتبه اول و زون تفرج گسترده در رتبه دوم و زون گردشگري -

  ي سوم قرار دارند. تفرج گسترده در رتبه

ي هااند و تداخلي با فعاليتبرخي از مناطق براي بيش از يك كاربري مناسب-

  يكديگر ندارند.

 يتوسعهاكوتوريسم بدون  يتوسعهبه حفظ محيط زيست و  هادر تمام زون 

  فيزيكي توصيه شده است. 

(ايرجي و همكاران؛ 

1394(  

رتبه بندي مناطق حفاظت شده از لحاظ 

اكوتوريسم با استفاده از روش قابليت 

  تحليل سلسله مراتبي

ي و كارشناسان محيط هااستفاده از نظر توريست يزمينهاين سيستم ارزيابي -

  آورد.بندي مناطق حفاظت نشده از نظر اكوتوريستي فراهم ميرتبهطبيعي را براي 

ست و مسئولين حفاظت محيط زي هابه عنوان يك بانك اطالعاتي براي توريست-

  مديران و برنامه ربزان اكوتوريسم مفيد واقع شود. 

  

  اهميت و ضرورت تحقيق:
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وريسمي، تنوع پوشش ي اكوتها(امروله) از لحاظ دارا بودن جاذبه يشدهحفاظت  يمنطقهبا توجه به توان باالي 

. باشدمييك منبع كم نظير و خاص از لحاظ گردشگري(اكوتوريسم) گياهي و جانوري و زيست گاهي منطقه كه بيانگر

آگاه ساختن گردشگران  اكوتوريسم در منطقه، يتوسعهجهت تزريق صنعت گردشگري و به خصوص  رسدميبه نظر 

ي هامحلي و حفظ منابع طبيعي، انجام طرح يجامعهي طبيعي، رشد اقتصادي پايدار هاو دوستداران طبيعت با جاذبه

ي اكوتوريسم در محدوده يتوسعهي مناسب جهت هاالزم به منظور شناسايي محدوده هايپژوهشي و ايجاد زيرساخت

به منظور محقق ساختن اهداف فوق  مورد مطالعه از لحاظ (تفرج گسترده و متمركز) بر اساس توان بوم شناختي منطقه

  . باشدمي(امروله) الزم يشدهحفاظت  يمنطقهو جهت به حداقل رساندن اثرات منفي در 

  پايدار اكوتوريسم

 Tourismو  Eco. از نظر ريشه ي لغوي از دو جزء دانندميرا معادل طبيعت گردي )Ecotourismاكوتوريسم، لغت (

به معناي  Tourismبرگرفته از ريشه يوناني به معني محيط زيست و زيستگاه و  ecoكه پسوند .ته شده استساخ

قرار داده اند و  eco لگردشگري است. اين مفهوم بيش از هر چيز طبيعت را تداعي مي كند در فارسي كلمه را معاد

  يند. گومي(بوم گردي) نيز ، Ecotourismبه نوعي به 

شامل: اولين  )TIES :(The International Ecotourism Society(ريسماكوتوريسم از نظر انجمن جهاني اكوتو

): اكوتوريسم سفري است مسئوالنه به مناطق طبيعي، كه موجب حفظ محيط زيست و بهبود 1991تعريف در سال (

  دد. گرميزندگي مردم محلي 

): اكوتوريسم را يك سفر و بازديد زيست محيطي مسئوالنه از مناطق طبيعي بكر است 1996در سال( دومين تعريف

د، بطوري كه شوميي فرهنگي مرتبط با آن انجام هاطبيعت و درك مواهب آن و ويژگيكه به منظور لذت بردن از 

باعث ترويج حفاظت گردد و اثرات منفي بسيار كمي از جانب بازديدكنندگان بر محيط به جاي گذارد و شرايطي را 

  براي اشتغال و بهره مندي اقتصادي و اجتماعي مردم محلي(بومي) فراهم كند. 

ي شناخت رازها و رفته و پا در عرصه رافرادي هستند كه از مرحله ي عالقه ي ساده به طبيعت فرات اكوتوريستها

ارند. يك اكوتوريست، خود را نسبت به مراقبت از طبيعت و احترام به فرهنگ بومي مسئول گذميي عميق آن هازيبايي

  بند است. داند و به اين مسئوليت پايمي

پايدار، اگر هدف از توسعه گسترش امكانات و بهبود  يتوسعهكند. از ديدگاه پايدار كمك مي يتوسعهاكوتوريسم به 

بايست مدنظر ي آينده نيز ميهاشرايط و كيفيت زندگي انسانهاست، اين امر نه تنها درباره نسل كنوني بلكه براي نسل

از محيط زيست و منابع طبيعي نيست، بلكه برداشتي نو از توسعه و پايدار، تنها حفاظت  يتوسعهقرار گيرد. معناي 

رشد اقتصادي است؛ رشدي كه بدون تخريب منابع طبيعي و برهم زدن تعادل زيست محيطي، عدالت و امكانات 

 ورد.آقشرهايي محدود از جامعه فراهم مي شهري، روستايي و عشايري و نه فقط زندگي را براي همه مردم، اعم از

  ).1-328:1382زكياو غفاري،(ا

پايدار در گرو توجه به اركان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در يك جامعه است  يتوسعهدستيابي به 

  و گردشگري بعنوان فعالتي اثرگذار بر تمامي اركان توسعه، بيش از گذشته نيازمند مطالعه است. 
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ارترين نوع توريسم با محيط است و ايران به جهت دارا بودن اكوتوريسم پايدارترين نوع طبيعت گردي و سازگ

  د. شوميي چشمگير از نظر تنوع اقليم و پوشش گياهي يكي از كشورهاي مهم دنيا محسوب هاها و جاذبهتوانايي

  منطقه حفاظت شده محيط زيست

زنده و غيرزنده شامل ي عناصر آن اعم از ي بخشي از زيست بوم بوده كه كليهمنطقه حفاظت شده بصورت كل

و... حتي منابع كاني،  ها، و تك سلوليهاباكتري ،هاها، قارچجانوران(مهره داران)، گياهان، حشرات و بندپايان، جلبك

ي پهنه هاكامل و با اهداف خاص در غالب طرح ي عناصر فيزيكي آن بطورين، مورفولوژي، منابع آبي و كليهشكل زم

  ح حفاظتي مختلف مورد حفاظت قرار گيرد. بندي داخلي مناطق در سطو

  اهداف حفاظت شامل:

  ؛حفظ و نگهداري زيست بوم جهت نسل حاضر و آينده-

  ؛مطالعات و تحقيقات-

  ؛گردشگري-

. سازمان محيط زيست (منطقه باشدميمنطقه حفاظت شده، يكي از مناطق چهارگانه حفاظت محيط زسيت ايران 

ارزش حفاظتي زياد كه با هدف حفظ و  اراضي به نسبت وسيع با«است:  تعريف نمودهحفاظت شده) را به شرح ذير 

ي مناسبي براي هاند. مناطق حفاظت شده، محيطشوميهاي جانوري انتخاب گاههاي گياهي و زيستاحياي رويشگاه

برداري گري و بهرهي گردشهايند. انجام فعاليتآي زيست محيطي بشمار ميهاي آموزشي و پژوهشهااجراي برنامه

جامع مديريت مناطق مجاز است. مناطق تحت  مصرفي و اقتصادي متناسب با نواحي هر منطقه و بر اساس طرح

  ).9-10؛1383راد و همكاران؛.(محموديباشدميمنطقه  93حفاظت در ايران شامل 

  روش پژوهش:

اي و توصيفي در ارتباط وله)، مطالعات كتابخانهامره (در اين پژوهش ابتدا به منظور آشنايي بيشتر بامنطقه حفاظت شد

ي آن نيز مورد مطالعه قرار گيرد تا روند كار در و تاريخچه هابا آن صورت گرفت تا ضمن بررسي اوليه، ويژگي

  مطالعات ميداني آسان شود. 

بانان، مسئوالن و كارشناسان اظت شده امروله و مصاحبه با محيطي منطقه حفمطالعات ميداني نيز به صورت مشاهده

  يابي به اهداف پژوهش انجام گرفت.محيط زيست و منابع طبيعي و ساير مسئوالن ذيربط استان براي دست

، امكانات، هاتحليلي) و مطالعات ميداني(مشاهده و مصاحبه) به بررسي جاذبه-با استفاده از روش تركيبي(توصيفي

  مطالعه پرداخته شد. مورد  يمنطقهخدمات و وضعيت گردشگري 

اكوتوريسم در منطقه حفاظت  يتوسعه) در ارتباط با SWOTنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد با استفاده از تكنيك(

نفر از كارشناسان مطلع سازمان محيط زيست و منابع طبيعي  30امروله شناسايي شد كه ناشي از نظرخواهي از  يشده

  و مسئوالن امر بود.

اسبه و تحليل در نهايت جهت كاهش نقاظ ضعف و تهديد و بهبود و نقاط قوت و فرصت رونق پس از مراحل مح

  مورد مطالعه تالش شد.  يمنطقهاكوتوريسم در 

  مورد مطالعه: يمنطقه
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  ) Amroleh and Dalakhani hunting prohibited regionامروله و داالخاني: ( يشدهمنطقه شكار ممنوع و حفاظت 

قرار دارد. مساحت اين منطقه اين منطقه در حوزه استحفاظي سه شهرستان صحنه، سنقر و كنگاور در استان كرمانشاه 

. امروله و داالخاني دو كوه بلند اين منطقه هستند كه نام اين منطقه نيز از اين دو برگرفته شده باشدميهكتار  42304

  است. 

عالمت » له«تركيب يافته و امر به گويش كردي همان امرود يا گالي وحشي است و » له«ز كلمه امر و پسوندامروله ا

و اين اسم بخاطر وجود درختان امرود بوده كه بصورت  باشدميتصغير، بنابراين امروله به معني امرود كوچك 

  جنگلهاي پراكنده در زمانهاي پيشين در نقاط مختلف آن ديده شده. 
1-SWOT=Strengths- Weakness- Opportunities- Threats   

  قوت     -   ضعف     -     فرصت       -   تهديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعيت منطقه:

رشته كوه داالخاني از شرق به شهرستان سنقر مانند ديواري عظيم كشيده شده است. اين رشته كوه از شرق با كوه 

با قله قيط قلعه، از شمال با كوه كمرزرد(اوجي ايتي) همجوار  متر و كود نخودچال، از جنوب 3150ارتفاعامروله با 

  است. 

توان به چشمه سهيل در ارتفاع ي بسياري است از جمله ميهابسيار غني و سرسبز دارد و داراي چشمهپوشش گياهي 

قله ي مهم تشكيل شده است كه به  3رشته كوه از  متري اشاره كرد. اين 2700متري، چشمه پونه در ارتفاع 3000

گيرند. اين كوه ي دينور و گاماسياب از اين كوه سرچشمه ميهامتر. رودخانه 3280قلعه با ارتفاع -1ترتيب عبارتند از:
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د و راه اتومبيل روي سنقر به شوميرود از جنوب به كوه سوويل متصل هاي بلند زاگرس بشمار ميكه يكي از كوه

  كند. را از سوي غرب از كوه دولت اباد جدا مي رمانشاه آنك

  حيات وحش

ي جانوري اين منطقه به پلنگ، سياه گوش، گربه ي وحشي، شغال، روباه، كفتار، كمركولي، عقاب طاليي، هااز گونه

  دليجه، چكچك پشت سفيد، آگاماي قفقازي و ... اشاره نمود. 

تر با شيب تند همراه هستند، به دليل وجود خاك كم عمق و درشت كه بيش هاو تپه هاي كوههاپوشش گياهي: در دامنه

هاي فصلي مورد استفاده دامداران ، به صورت چراگاههارويند. از اين جهت اين دامنهه و جوان، گياهان استپي ميدان

د. يكي شوميتر پوشش گياهي تنك ند. در مناطقي كه خاك كم عمق و داراي سنگ ريزه هستند،گيرميو عشاير قرار 

كوه امروله) از رشته كوههاي زاگرس مانشاه،(وابع استان كرر از توي طبيعي دهستان فش در شهرستان كنگاهااز جاذبه

  متر ارتفاع است.  3000با بيش از 

ن منطقه شكار ممنوع از سوي اي است كه بعنوابكر و دست نخورده يمنطقه(امروله) به لحاظ طبيعت و حيات وحش 

  هزار هكتار است.  42 ي كل محيط زيست استان كرمانشاه اعالم شده و مساحت اين منطقه بيش ازاداره

ي متنوع و شاداب گياهي است و خوشبختانه هنوز از تعرض ها(امروله) كوه شكوهمند و زيبايي است كه داراي گونه

  دست سوداگران در امان مانده است.

  ي پژوهش:هايافته

امروله جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت  يشدهحفاظت  يمنطقهي هاهدف اين پژوهش بررسي پتانسيل

ها و منابع مورد بررسي قرار گرفته . قابليتباشدمياكوتورسيم در اين منطقه  يتوسعهو تهديد آن در جهت رونق و 

  بندي شد. و تحت عنوان نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد تقسيم
  شكار ممنوع امروله ): نقاط قوت موجود در منطقه حفاظت شده و2جدول شماره (

  )SSSSنقاط قوت (  رديف

1S 
حفاظت شده و شكار ممنوع امروله در دهستان فش شهرستان كنگاور به عنوان روستاي هدف  يمنطقهقرار گرفتن 

  ي فراواني در اين زمينه است.هاو از نظر اكوتوريستي داراي جاذبه باشدميگردشگري استان 

2S  امروله كه از دست بشر در امان بوده و دست نخورده باقي مانده است. يمنطقهداشتن پوشش گياهي و جانوري بكر در  

3S باشدميي اين منطقه هاي گياهي نادر و بعضاً داراي خواص دارويي و درماني از ديگر جاذبههاوجود گونه.  

4S د.شوميي سهيل و پونه در اين منطقه در ارتفاعات امروله به عنوان تفرجگاههاي اين منطقه محسوب هاوجود چشمه  

  ي پژوهشهامنبع: يافته

  

  

  

  

  

  ): نقاط ضعف موجود در منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع امروله3جدول شماره ي(

  )WWWWنقاط ضعف (  رديف

W1  و مناظر بي بديل اين منطقه. هامناسب در كنار جاذبهكمبود و ضعف امكانات اقامتي و پذيرايي  
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W2 .شكار توسط كشاورزان به بهانه ي تخريب مزارع توسط برخي حيوانات اين منطقه  

W3 باشدميي پي در پي در اين منطقه كه ناشي از عوامل انساني و طبيعي هاآتش سوزي.  

W4 هاق امروله در اثر چراي بي رويه ي دامي گياهي برخي از مناطهااز بين رفتن برخي از پوشش .  
  

  حفاظت شده و شكار ممنوع امروله يمنطقهي موجود در ها): فرصت4جدول شماره ي(

  )oooo( هافرصت  رديف

O1 
تاكيد سازمان حفاظت از محيط زيست استان كرمانشاه و شهرستان كنگاور بر حفظ حيات وحش 

  امروله. يشدهشكار ممنوع و حفاظت  يمنطقهمنحصربه فرد 

O2 امروله. يمنطقهي اكوتوريستي در هاوجود جاذبه  

O3  ،اكوتوريسم) در سالهاي اخير.به وجود آمدن نگرش مثبت به گردشگري طبيعي(طبيعت گردي  

O4  حفاظت شده و شكار ممنوع امروله. يمنطقهمطالعاتي در ارتباط با وجود طرحهاي  

  ي پژوهشهامنبع: يافته

  ): تهديدهاي موجود در منطقه حفاظت شده و شكارممنوع امروله5جدول شماره(

  )TTTT(تهديدها   رديف

T1  ي موجود در منطقههاو جاذبه هامنطقه براي معرفي پتانسيلنظام جامع اطالع رساني در فقدان  

T2  كمبودNGOي مرتبط با حفاظت از محيط زيست در منطقهها  

T3 شكار غيرقانوني در منطقه توسط شكارچيان  

T4 .استفاده ي غيراصولي با كارايي پايين اقتصاد از قابليتهاي متنوع گردشگري  

  ي پژوهشهامنبع: يافته

حفاظت شده و شكار ممنوع امروله جهت رونق اكوتوريسم بر اساس  يمنطقهنقاط قوت، ضعف و فرصت و تهديد 

  ) شناسايي و بررسي شد. SWOTتكنيك(

  نتيجه گيري و پيشنهادات:

ي انسان بوده بديع، همواره مورد توجه و عالقه و فضاهاي جذاب و زيباي محيط طبيعي با چشم اندازهاي هاپديده

ريزي و هبرداري صحيح از اين منابع نيازمند برناماست كه ميراث اكوتوريسمي نيز از اين مقوله جدا نيستند. بهره

ي جذاب هامنوع امروله به عنوان يكي از پديدهحفاظت شده و شكار م يمنطقه. باشدميي مناسب هاگذاريسياست

هاي بسيار باال، جايگاه بسيار مناسبي را به لحاظ پذيرش و قابليت هااكوتوريسمي، عليرغم برخورداري از پتانسيل

ي كشور ندارند. در اين زمينه عوامل متعدد داخلي و خارجي دخيل هستند. با ارزيابي هاگردشگر در ميان ساير جاذبه

ي هاو برنامه ريزي هاگيريامروله توجه به اين موضوعات زير در تصميم يمنطقهط قوت، ضعف، فرصت و تهديد نقا

  :باشدميامروله ضروري  يمنطقهي ممتاز هاگيري از پتانسيلاستراتژيك به منظور بهره

  ؛ي دولتي و خصوصيهاي بخشگذارسرمايه-

  ؛و كيفيت آنها هاتقويت دسترسي-

  .ارتقاي آگاهي گردشگران طبيعت گردآموزش نيروهاي متخصص و -

  د:شوميدست يافتن به عومل ذكر شده نيازمند راهكارهاي اثربخش و عملياتي است كه در اين راستا موارد زير پيشنهاد 

  ؛تر از پوشش گياهي و جانوري منطقهي اجرايي براي حفاظت بهتر و بيشهاارائه برنامه-1

  ست و كارآفريني محلي؛يعي و محيط زجلب مشاركت افراد بومي و آموزش ساكنان جهت درك اهميت محيط طبي-2
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ي جمعي و چاپ هاي موجود در منطقه از طريق رسانههاتبليغات موثر و همه جانبه جهت معرفي و شناسايي جاذبه-3

  در اين زمينه؛ هابروشورها و كتابچه

 ي محيط باني مجهز در منطقههاكمپ و امكانات زيربنايي و خدمات رفاهي در منطقه و ايجادهاي ارتباطي بهبود راه-4

  حفاظت شده و شكار ممنوع امروله؛

  برنامه ريزي و اقدامات موثر توسط مسئولين ذيربط در مورد حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي. -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و ماخذ:

در مناطق حفاظت شده؛ مورد ارزيابي توان اك.توريسم پايدار «)،1394احمدي،منيژه و سلطاني، مينا و عباسي، فريبا(-1

مطالعه: منطقه حفاظت شده دشت سهرين(شهرستان زنجان)، دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط 

  .1-12ص:، دانشگاه محقق اردبيلي. 1394اسفندماه  13و14زيست 
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ني، ، تهران، نشر»روستايي ايران يجامعهاكوتوريسم با تاكيد بر  يتوسعه« )،1382ازكيا، مصطفي و غفاري، غالمرضا(-2

  . 1-328صفحات

ارزيابي توان اكوتوريسم در مناطق «)، 1394محمدجواد و ذوقي، محمود و سادات،مهديس و كريمي، سپيده( اميري،-3

، »دهستان ميشه پاره-بارانارس يشدهحفاظت  يمنطقهپايدار روستايي؛  يتوسعهحفاظت شده به منظور كمك به 

  .39-50 ، ص11، شماره94روستايي، پاييز فصلنامه ي پژوهش و برنامه ريزي

رتبه بندي مناطق حفاظت شده از لحاظ قابليت اكوتوريسم با استفاده « )، 1394ايرجي، فريدا و همامي، محمودرضا(-4

، از 1394، بهار و تابستان 11، شماره6ي محيط زيست، سالها، فصلنامه ي پژوهش»از روش تحليل سلسله مراتبي

  .49تا62ص

ارزيابي توان اكولوژيكي و اكوتوريسمي منطقه «)، 1394محمد(ايلدرمي،عليرضا و دالل اوغلي، علي و قرباني، -5

آزاد واحد اهر، سال پژوهشي فضاي جغرافيايي دانشگاه -، فصلنامه علمي»حفاظت شده لشگر در شهرستان مالير

  .235-247، ص 54شانزدهم، شماره ي 

  .5گردشگري روستايي و عشاري، ص)، نخستين همايش 1385ي كشور، (هاو دهياري هاسازمان شهرداري-6

ي هاو قابليت هابررسي توان«)، 1393صابري، امير و صالحي كارونيان، عليرضا و صالحي و كارونيان، زينب( -7

 يشدهحفاظت  يمنطقهپايدار؛ مطالعه موردي: يتوسعهاكوتوريسمي مناطق حفاظت شده محيط زيست در جهت 

 ، 93، بهار25، شماره 9ه ي مديريت گردشگري، دانشگاه عالمه طباطبايي، دور، فصلنامه مطالعات »جهان نماي گرگان

  .70-86صتهران.

  80-200ص، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.»مديريت گردشگري«)، 1385كاظمي،م، (-8

ات ، انتشار»اناستان زنج يشدهي بوم گردي در مناطق حفاظت هاجاذبه« )، 1387كالنتري، م و پرچيانلو، ر ، (-9

  .32-109مولف، زنجان، ص

، پايان نامه كارشناسي ارشد، »كردستان يمنطقه يتوسعهاكوتوريسم و نقش آن در تحليل «)، 1384كريم پناه، ر (-10

  .21دانشگاه تربيت مدرس، ص

، انتشارات » ايران يشدهآشنايي با محيط زيست ايران و مناطق حفاظت «) ، 1382محمودي راد، و همكاران، (-11

  100-120ل حفاظت محيط زيست ايران، تهران.صاداره ي ك

، سومين همايش ملي سالمت، محيط زيست »ت اكوتوريسم در مناطق حفاظت شدهاهمي«)، 1392مومني، معصومه(-12

  14ص، بندرعباس.92پايدار، اسفند  يتوسعهو 
13-Draaum. Andy., and Allen. Mour, Ecotourism Development amanualfor 
conservation planner and manager volume1, nature conservation, Virginia. (USA), 
2002. P30-40. 

 


