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 چکیده
 .ده استش لیتبدگذاری برای سرمایهقدرتمند  یابزار به افتهیدر حال توسعه و توسعه یدر کشورهای طبیعت صنعت گردشگر

های بالقوه جذب گردشگر، بسیار مورد عنوان یکی از قابلیتفرد خود بهبههای فراوان و منحصربه دلیل جاذبه های شمال ایرانجنگل
اهداف  همراه باشد تا ضمن یستزیطیو مح یکیگسترش و توسعه با حداقل تبعات اکولوژ نیا بنابراین باید توجه مسئوالن امر است.

ها این مطالعه به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت .دشوبلندمدت حفظ  رد طیمح یکیو توان اکولوژ یانتظار در صنعت گردشگر مورد
برای  SWOTپردازد. به این منظور، از روش بوال واقع در استان مازندران میجنگل  های موجود در توسعه پایدار گردشگریو تهدید

( و درنهایت AHPتحلیل سلسله مراتبی)وبندی آنها با استفاده از روش تجزیهها و تهدیدها و اولویتتعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت
( برای تعیین راهبردها استفاده شده است. نتایج ارزیابی قوت و ضعف از عوامل داخلی، QSPMریزی راهبردی )ماتریس کمی برنامه

کند جنگل بوال در بود که بیان می 93/0دهنده ارزش و ارزیابی فرصت و تهدید از عوامل خارجی، نشان ۸9/۱دهنده ارزش کل نشان
های این، تهدیدهای موجود اندکی بیش از فرصتبرعالوهتهدید قرار دارد.  -ضعف و فرصت -نسبت ضعیفی از نظر قوتوضعیت به

دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، راهبرد مناسب در های بهپیرامون هستند. با توجه به موقعیت تالقی ارزش
ی های عملیاتها و برنامههبردرادیگر، عمده تمرکز در طراحی عبارتمدیریت گردشکری جنگل بوال، در ناحیه تدافعی قرار گرفت. به

مدیریت گردشگری جنگل بوال باید همراه با کاهش نقاط ضعف و تأثیر تهدیدات باشد. براساس نتایج و با توجه به اینکه راهبرد ایجاد 
شود ایجاد نهاد می، باالترین امتیاز را در میان راهبردهای تدافعی نشان داد، بنابراین پیش0۷۲/3با امتیاز ، وآمدجاده و مسیرهای رفت
 وآمد با استفاده از مصالح طبیعی در اولویت قرار گیرد.جاده و مسیرهای رفت

 
 .، گردشگری طبیعت، مدیریت پایدار اکولوژیکیSWOTروش  : جنگل بوال،های کليدیواژه

 
 مقدمه

اکوتوریسم از دو واژه توریسم و اکولوژی تشکیل شده و 
حاصل ارتباط میان توریست، طبیعت و آثار متقابل آنهاست 

(Honey, 2006 براساس تعریف اتحادیه جهانی حفاظت از .)

 International Union forطبیعت و منابع طبیعی )

Conservation of Nature اکوتوریسم یک ۱996( در سال ،
زیستی مسئوالنه از مناطق طبیعی بکر سفر و بازدید محیط

منظور لذت بردن از طبیعت و درک مواهب آن و است که به
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که وریطشود؛ بههای فرهنگی مرتبط با آن انجام میینیز ویژگ
باعث ترویج حفاظت شده و آثار منفی بسیار کمی از جانب 
بازدیدکنندگان بر محیط به جای بگذارد و شرایط را برای 

مندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی فراهم کند اشتغال، بهره
(2016 et al.,Charamin  .) 

حال گسترش گردشگری در اکوتوریسم، آن بخش در 
طبیعت است و براساس برآورد انجمن اکوتوریسم در سال 

درصد و  ۲0گردی، ، گردشگری در طبیعت یا طبیعت۱999
درصد از بازار مسافرت جهانی را در اختیار  ۷اکوتوریسم 

اند تودارد. اکوتوریسم یکی از انواع گردشگری است که می
د وسعه پایدار داشته باشبیشترین همخوانی و هماهنگی را با ت

های آن است و گرایش اصلی آن، طبیعت و جذابیت
(Shahendeh, 2001 .)Blamey  در مطالعه  ۲00۱در سال

های اصلی زیر را داشته باشند در هایی که مالکخود، فعالیت
ا باید هکند، جاذبههای اکوتوریستی محسوب میحیطه فعالیت

ها برای ، جاذبهمحور باشندصورت برجسته طبیعتبه
بازدیدکنندگان جنبه آموزشی و یادگیری داشته باشند و 
مدیریت گردشگری باید در جهت رعایت اصول اکولوژیکی، 
فرهنگی، اجتماعی و پایداری اقتصادی حرکت کند 

(Blamey, 2001) . 
ه توان باکوتوریسم انواع مختلفی دارد که از آن جمله می

ایی امعه گردشگری، روستاکوسیستم گردشگری، مبتنی بر ج
گردشگری و مبتنی بر طبیعت مثل  -گردشگری، فرهنگی

(. اما  2013et al.Soltani ,اکوتوریسم جنگلی اشاره کرد )
گردی، شامل تمام انواع گردشگری متمرکز، گردشگری طبیعت

رداری بطلبی و گردشگری با انگیزه بهرههای هیجانبا انگیزه
ها و ه همراه با گونهنخورداز طبیعت وحشی و دست

 دشوهای جانوری، سیماهای طبیعی و تماشایی میزیستگا
(Goodwin, 1995.) برداری، حفظ و نکته مهم در این بهره

ارتقای توازن طبیعت همراه با ارج نهادن به جامعه محلی ساکن 
دیگر عبارتمنظور تضمین پایداری آن است. بهدر آن، به

 پایدار نقطه مقابل توریسمی استگردی توان گفت، طبیعتمی
(. Zahedi, 2003اندیشد )مدت میکه تنها، به منافع کوتاه

توسعه پایدار فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و 

های الزم و که انجام اقدامزیستی جامعه را در جاییمحیط
پذیر باشد، از طریق وضع عملیات حمایتی با هم امکان

کند و در جایی که این تلفیق امکان ندارد، یها تلفیق مسیاست
ها به ایجاد رابطه مبادله بین آنها و هماهنگی این مبادله

 (.  7Najafi, 200 &Zahediپردازد )می
های بر خالف اینکه ایران از انواع مختلف جاذبه

گردشگری طبیعی فراوان برای جذب گردشگران داخلی و 
به امروز نتوانسته از این  خارجی برخوردار است، متأسفانه تا

های برداری از جاذبهخوبی استفاده کند و برای بهرهمزیت به
 Rakhshani Nasab& ) طبیعی کار اساسی انجام نشده است

Zarabi, 2009 .) 
های عنوان سرمایهزیست بهها و محیطجنگلحفاظت از 

پیش مورد توجه قرار گیرد. امروزه ازطبیعی انسان، باید بیش
وسعه صنعت اکوتوریسم مورد توجه بسیاری از مسئوالن و ت

های شمال ایران قرار گرفته است. ویژه در جنگلمدیران به
بنابراین باید این گسترش و توسعه با حداقل تبعات اکولوژیکی و 

زیستی همراه باشد تا ضمن اهداف مورد انتظار در صنعت محیط
ت حفظ شود. گردشگری، توان اکولوژیکی محیط در بلندمد

 ای بکر، با توان باالی اکولوژیکی، دارای تنوعجنگل بوال، منطقه
های حیوانی های نادر گیاهی و گونهشامل گونه طبیعی

ای، آهو، گوزن و بز کوهی است. شده مانند خرس قهوهحفاظت
ای اوبن، در کنار جنگلی رود و آبشار خزهوجود رودخانه اشک

ع، برخورداری از شرایط اقلیمی بسیار متنو هایاندازبکر با چشم
له جمفرد در بیشتر فصول سال، ازبهخوب و زیبایی منحصر

های گردشگری دیگری مانند عواملی است که در کنار جاذبه
سال در مناطق  ۲000وجود شهر تاریخی با قدمت حدود 

گرفتن در مسیر جاده تهران نوا، همچنین قرارشده ورگیحفاظت
تواند از وآمد مازندران و سمنان، میرفت رو دو استان پ

های بالقوه این منطقه برای جذب گردشگر و ایجاد صنعت قابلیت
اکوتوریسم، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم بومی 

(. هجوم گردشگر به منطقه Ramezani Paji, 2003منطقه باشد )
ه هایی کعفریزی با توجه به خألها و ضبدون مدیریت و برنامه

جمله نبود یک برای پذیرش توریسم در منطقه وجود دارد، از
سیستم مدیریتی برای هدایت و راهنمایی گردشگر، همچنین نبود 
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تأسیسات و امکانات اولیه و مشخص، مطابق با اصول حفاظت 
تواند تبعات اکولوژیکی بسیار برای استفاده گردشگران، می

د و آسیب جدی به توان نامطلوبی برای منطقه داشته باش
ا رو سعی دارد تاکولوژیکی آن وارد کند. بنابراین پژوهش پیش

های موجود در ها و تهدیدبا بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت
توسعه پایدار گردشگری در جنگل بوال ضمن حفاظت 
اکولوژیکی منطقه، راهبردهای مناسبی را برای توسعه گردشگری 

از  یکی ،SWOT لیتحلوهیتجز روشدر منطقه پیشنهاد کند. 
تطابق نقاط قوت و ضعف درون با  برای راهبردی یابزارها
 لیتحل SWOT تحلیلوتجزیه سازمان است. رونیب یهافرصت

 رینبهت عوامل و انتخاب نیا ییشناسا یرا برا یکیستماتیس
وهیدهد. روش تجزیآنها ارائه م نیتطابق براهبرد برای ایجاد 

از عوامل قوت، ضعف،  کیهر  افتهیبه شکل نظام SWOT لیتحل
، تحلیل اندشده ییرا که در مرحله قبل شناسا هادیفرصت و تهد

 Harrisonکند )میرا منعکس  تیمتناسب با موقع یهاراهبردو 

Caron, 2003 &).  روشSWOT  در مطالعات متعددی در
ای داخل و خارج از کشور برای پایش مدیریت و ارائه راهکاره

جمله مدیریت پایدار های مختلف ازمناسب مدیریتی در زمینه
توان اکوسیستم و گردشگری استفاده شده است که از میان آنها می

 به موارد زیر اشاره کرد.
Zarabi ( در مطالعه خود به بررسی ۲0۱4و همکاران )

های مشکالت و تنگناهای موجود در امکانات و زیرساخت
اکوتوریسم و ارائه راهکارهایی در  هایگردشگری، قابلیت

رابطه با رفع موانع اکوتوریسم در آن پرداختند. به این منظور 
استفاده کردند. نتایج  SWOTاز روش توصیفی تحلیلی و مدل 

دست آمده نشان داد که منطقه بند ارومیه نیازمند توجه جدی به
اط نقهای منسجم و کالن در جهت تبدیل ریزیمدیران و برنامه

وسعه ها برای تضعف و تهدید به نقاط قوت و استفاده از فرصت
 اکوتوریسم است.

Jafari ( در مطالعه خود به شناسایی ۲0۱5و همکاران ،)
ها و تنگناهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان توانمندی

 SWOTماهنشان با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل 

ه راهبرد نهایی توسعه ها نشان داد کپرداختند. نتایج یافته
اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان یک راهبرد 

های تهاجمی و مبتنی بر تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت
ها و تهدیدات پیشرو در زمینه موجود برای غلبه بر ضعف

 لیدلبهOzturk (۲0۱5 )توسعه گردشگری منطقه است. 
منطقه  ،مختلف یهاستمیو تنوع اکوس هاتاالب تیاهم

را با استفاده از روش ارزیابی و  کومیسارشده حفاظت
دست های بهمطالعه و بررسی کرد. یافته SWOTبندی رتبه

 یبوم یهاو وجود گونه یغن یکیولوژیتنوع بآمده نشان داد، 
ق در مناط یعیمناطق طب وجود منطقه و رهیقدرت ذخ نیمهمتر

ها رساختیکمبود ز همچنین .هستندفرصت  نیاطراف مهمتر
نامه ضعف و نبود بر نیمهمتر سمیاکوتور یقانون میو عدم تنظ

 .در منطقه هستند دیتهد نیترعیسر یتیریمد
Ildermi  وGhorbani (۲0۱۷ در مطالعه خود به ،)

شناسایی نقش اکوتوریسم منابع آبی استان همدان در توسعه 
ز ا گردشگری مناطق کوهستانی پرداختند و به این منظور

برای شناسایی نقاط  SWOTروش توصیفی تحلیلی و مدل 
ها و تهدیدها استفاده کردند. نتایج قوت، ضعف، فرصت

دست آمده نشان داد که اکوتوریسم منابع آبی های بهیافته
 مناطق مورد مطالعه دارای قوت بسیار باالیی هستند.

Shafiei (۲0۱۸در مطالعه خود به بررسی قابلیت ) های
شده و شکارممنوع امروله ریسم در مناطق حفاظتاکوتو

 SWOTکنگاور با استفاده از روش توصیفی اسنادی و تکنیک 
دست آمده از بررسی نقاط ضعف، قوت، پرداخت. نتایج به

فرصت و تهدید نشان داد که توجه و اهمیت مسئوالن و دولت 
 برای حفاظت و نگهداری از این مناطق ارزشمند ضروریست. 

Momeni  وImeni Gheshlagh (۲0۱9 در مطالعه خود )
های ها و قابلیت، ویژگیSWOTبا استفاده از روش 

وحش میانکاله را با روش توصیفی گردشگری پناهگاه حیات
یت دست آمده نشان داد که مدیرتحلیلی بررسی کردند. نتایج به

وحش میانکاله در منطقه از نظر کاهش نقاط پناهگاه حیات
ها یش نقاط قوت و نیز در مورد استفاده از فرصتضعف و افزا

و مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه اکوتوریسم در منطقه، 
 ضعیف عمل کرده است. 

Okan ( در مطالعه خود به بررسی ۲0۱6و همکاران )
ارزش منابع روستاهای میزبان پرداختند. به این منظور از 
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برای  WOTSعمل آمد و مدل نفعان پرسش بهتمامی ذی
اده ها و تهدیدها استفتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتوتجزیه

های سنتی چوبی دست آمده نشان داد که خانهشد. نتایج به
قابلیت پذیرش اکوتوریسم را دارند اما اطالعات کافی برای 

های روستایی، مقررات الزم و دیدگاه مثبت حفاظت از خانه
ن د ندارد. بنابراین با تعییهای سنتی وجوبرای مشاغل این خانه

دالیل مشکالت و نواقص موجود، پیشنهادهایی برای این 
 تر شود.های چوبی ارائه شد تا برای اکوتوریسم جذابخانه

Mondal  وHaque (۲0۱۷ در مطالعه خود ) با استفاده از
( رشد دهایها و تهد)نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOT یالگو

 جینتا .بررسی کردنددر بنگالدش را  یصنعت گردشگر داریپا
موجود در  یگردشگر یهاتینشان داد که فعالدست آمده به

 یتوسعه صنعت گردشگر یبرا و است داریناپا ،بنگالدش
 یهاراهبرداز  شد شنهادیجذب گردشگر، پ یبرا داریپا

ن، گردشگرا تیامن نی( مانند تضمدیتهد -)ضعف WT مختلف
 قیدق ی، اجراداریپا یمنافع اقتصاد یمؤثر برا یزیربرنامه

 ، هشدار دادن بهاکولوژی یداریپا یبرا زیستیمحیطمقررات 
و توسعه  یگردشگر داریتوسعه پا تیمورد اهم مردم در

 استفاده شود. هارساختیز
Anggoro ( در مطالعه خود به ۲0۱9و همکاران )یابیارز 

 یالزم برا یهاراهبرد نییو تع یو خارج یعوامل داخل
ی اندونز بنتانگ ییایدر یهادر آب داریپا سمیاکوتور تیریمد

از مدل  نیگزیجا یراهکارها ییشناسا پرداختند. برای
SWOT  لیتحلوهیتجز ی ازکم کیاستراتژ لیتحلبرای و 

 Quantitative Strategic Planning)ی زیربرنامه سیماتر

Matrix ) .تیعالف یفعل تیرینشان داد که مد جینتااستفاده شد
 یداریمطالعه از الزامات پا در منطقه مورد سمیاکوتور یها

خود  یهافرصتمنطقه مدیریت نقاط قوت و  این و اگر ستین
، ساندبه حداکثر برپیشرو متنوع و  یهاراهبرد کارگیریبهرا با 

که بخشی از مدیریت پایدار اکوتوریسم فرصت دارد هنوز هم 
  باشد.

Shang ( ۲0۲0و همکاران )سمی، اکوتورخود در مطالعه 
 SWOTبا استفاده از روش را  Tianjinیی روستا

نشان داد توسعه دست آمده به جینتاتحلیل کردند. وتجزیه

ه سنقطه قوت، چهار  یدارا نیانجیت ییروستا یطیمحستیز
 ییروستا سماکوتوری است. دیدو تهد وسه فرصت  ،ضعف

و  دارد یبرتر برابر یدهایها و تهدبر ضعف و فرصت نیانجیت
 .است داریتوسعه پاوضعیت  در دیگر،عبارتبه

دهد، شده نشان میطور که بررسی مطالعات انجامهمان
تواند روش مناسبی است که می SWOTکارگیری روش به

نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای موجود را در منطقه 
 کیر هتحلیل کند. واسایی و تجزیهخوبی شنمورد بررسی به

و  تیوضع انگرینما ،SWOT تحلیلوتجزیهدر  ،از مناطق
 کی ،مدل نیا دگاهیاز د .استانداز محصول چشم یچگونگ
ها و ها را به حداکثر و ضعفها و فرصتقوت ،مناسب راهبرد

 سیماتر نیهمواره ا نیبنابرا. رساندیها را به حداقل مدیتهد
 قوتاستفاده از نقاط  )به مفهوم ST راهبردمنجر به چهار دسته 

 )کاهش WT ،(تهدیدهای محیطی برای اجتناب ازداخلی 

خارجی،  تهدیدهای از پرهیز و داخلی ضعف نقاط
 WOتدافعی است(،  حالت کنندهدیگر بیانعبارتبه

در جهت  خارجی محیط در موجود هایفرصت از گیری)بهره
که  تهاجمی )راهبردهای SOداخلی( و  عفض بهبود نقاط

یمدارد(  بیرونی هایفرصت و درونی قوت بر نقاط تمرکز
 نیتوان ایم QSPM سیبا استفاده از ماتررو ازاین. شود
ترین روش در ارائه مناسب SWOTروش  داد. انیرا پا لیتحل

های مطلوب در مدیریت پایدار است. بنابراین راهبردراهکار و 
در این مطالعه نیز برای تعیین راهکارهای مدیریتی مناسب در 
توسعه گردشگری جنگل بوال با تأکید بر مدیریت پایدار 

جمله اکولوژیکی آن، از این روش استفاده شده است. از
های این پژوهش که دقت این مطالعه را افزایش ویژگی

است.  AHPو  SWOTفاده از روش ترکیبی دهد، استمی
جمله مراتبی، ازتحلیل سلسلهویا تجزیه AHPروش 

ریزی ریاضی چندمعیاره است که برای تعیین های برنامهروش
 رود. درکار میبندی معیارها بهمناسب وزن نسبی و اولویت

بندی برای اولویت  SWOTبسیاری از مطالعات، تنها از روش
های حاصل استفاده راهبردصت و تهدید و قوت، ضعف، فر

رو، برای افزایش دقت کردند، ولی در مطالعه پیش
استفاده  SWOTنیز به همراه روش  AHPبندی، روش اولویت
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شد. بنابراین هدف این مطالعه، توسعه پایدار گردشگری در 
واقع در استان مازندران با تأکید بر حفاظت  های بوالجنگل

 برای توسعه گردشگری است.اکولوژیکی منطقه 
 

 هامواد و روش
 مطالعه  منطقه مورد

کیلومتری  45های بوال در استان مازندران و جنگل
 (.۱شرقی ساری واقع شده است )شکل جنوب

  
 

 موقعيت منطقه جنگلي بوال در استان مازندران -1شکل 
 

ای از واقع بخش عمدههای بوال که درمجموعه جنگل
وحش دودانگه و شده بوال و پناهگاه حیاتمنطقه حفاظت

هکتار دارد.  ۲9۸60 گیرد، وسعتی حدودبرمیچهاردانگه را در
دقیقه  ۱۲درجه و  5۱های جغرافیایی این مجموعه بین طول

عرض ثانیه و  ۸/46دقیقه و  3۱درجه و  53ثانیه تا  9/5و 
درجه  36ثانیه تا  6/4۲دقیقه و  5۸درجه و  35جغرافیایی 

ثانیه قرار دارد که بخش کوچکی از  ۲/3۲دقیقه و  ۱۲و 
مطالعه در استان سمنان است ارتفاعات جنوب محدوده مورد 

(Mousavi Takami, 2019 .) ،بارزی از  نمونهجنگل بوال

قلیم اهای راش هیرکانی است که تحت تأثیر مستقیم جنگل
بوال مکانی  .خشک ایران قرار داردمرطوب هیرکانی و نیمهنیمه

ند های تکوهستانی است با دو دامنه شمالی و جنوبی و شیب
های خزری واقع شده است و که در حد باالیی جنگل

. دهدهایی از آن را نیز مراتع ییالقی تشکیل میبخش
و دور نخورده های بکر و مناطق دستهای تند، جنگلشیب

اران برای پستاندرا زیستگاه مناسبی  ،از دسترس این سایت
بز و مرال فراهم کرده  ،کل ،ایپلنگ، خرس قهوه مانندبزرگی 

 (.Ramezani Paji, 2003) است
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 روش تحقيق
های منظور بررسی توسعه پایدار گردشگری در جنگلبه

 .داستفاده ش توصیفی تحلیلی از روش بوال، در این مطالعه
از  ، با استفادهازین مورد یهاداده اطالعات و یآورجمع
ی )مصاحبه دانیم مطالعات و یاو کتابخانه یاسناد یهایبررس

دست هب اطالعاتانجام شد. براساس  پرسشنامه(و تکمیل پیش
 یمنطقه برا یتهدیدها ها ونقاط قوت، ضعف، فرصت ،آمده

در قالب مدل  ی در منطقه جنگلی بوالتوسعه گردشگر
SWOT (۱)شکل در فرم کلی ماتریس زیر بررسی شد. 

 

 ماتریس عوامل داخلي و خارجي -1جدول 

 (W)  هافهرست ضعف (S)  هافهرست قوت راهبردیعوامل 

 WO هایراهبرد SO هایراهبرد (O) هافهرست فرصت

 TW هایراهبرد  ST هایراهبرد (T) هافهرست تهدید

 

پرسشنامه و های میدانی، از طریق آوری دادهمنظور جمعبه
سازمان  کارشناسان دانشگاه، استاداننفر از  30نظرسنجی از 

نیز  و مازندران استانی دستی و گردشگر صنایع فرهنگی، میراث
ط استان در ارتبا طبیعی زیست و منابعکارشناسان اداره کل محیط

قوتی شده برانظر گرفته در یهالفهمؤهریک از  امتیاز با میزان
 میانگین منطقه و محاسبه یها و تهدیدهاها، فرصتضعف ها،

 برای بعد ها مشخص شده واولویت ،امتیازهاحاصل از این 
 یتقاو ار بهبود و تقلیل نقاط ضعف و تهدید و نیز کردن برطرف

ل جنگ پایداری توسعه گردشگر موردنقاط قوت و فرصت در 
 . ه شده استئمناسب و کارآمد ارا یراهبردها ،بوال

پس از استفاده در این پژوهش، مورد  SWOTدر مدل 
 هک دیاز عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهد کیدن هر کرفهرست 

پرسشنامه و نظرسنجی از کارشناسان حوزه مورد پیشدر مرحله 
تبی مراتحلیل سلسلهوشدند، از روش تجزیه ییشناسا پژوهش

(AHPبرای تعیین وزن و اولویت ) بندی هریک از معیارهای
عوامل داخلی و خارجی استفاده شد. برای این کار، پرسشنامه 

و  AHPجدیدی طراحی و سئواالت آن در قالب الگوی 
صورت مقایسه زوجی معیارهای هر یک از عوامل داخلی و به

دهندگان درخواست شد که میزان جی تنظیم شد و از پاسخخار
 ۱برتری هر یک از جفت زیرمعیارها را براساس دامنه اعداد از 

)اهمیت مطلق( مشخص کنند. نتایج حاصل از  9)اهمیت برابر( تا 

عنوان وزن یا امتیاز هر ، بهAHPتحلیل پرسشنامه وتجزیه
خلی و خارجی های ارزیابی عوامل دازیرعامل در ماتریس

شوند. در مرحله بعد و پس از استخراج ماتریس استفاده می
مورد عوامل داخلی و های زوجی از کارشناسان در مقایسه

ها، با توجه به ها و فرصتخارجی خواسته شد که برای قوت
و به هر یک از زیرعوامل  4یا  3اهمیت هریک از آنها، رتبه 

تصاص دهند. سپس با ضرب اخ ۲یا  ۱ها و تهدیدها رتبه ضعف
ها در ضریب اهمیت هریک از آنها وزن نسبی هریک از زیرعامل

 اختصاص یافته(، مقادیر ارزش آنها محاسبه شد. 4تا  ۱)اعداد 

بندی عوامل داخلی و خارجی براساس میزان در نهایت، رتبه
(.  et al.,Hadiani 2012دست آمده انجام شد )ارزش به
دست ارزش به و تهدید براساس فرصت ضعف، قوت، مهمترین

بندی شدند. در این اولویت عوامل داخلی و خارجی آمده برای
 دستبه تریکه ارزش بزرگ ایمؤلفه هر نهایی بندیاولویت

 et al.,Rahmatipour شد ) برخوردار اهمیت بیشتری آورد، از

 دستهای بهسرانجام با استفاده از تالقی مجموع ارزش .(2017
خارجی، در قالب ابعاد از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ه آمد

 Harrisonمناسب تعیین شد ) راهبردعمودی و افقی ماتریس، 

Caron, 2003 &.) وع ن ،ینقطه تالق یریبه محل قرارگ با توجه
از  .شدمشخص شده و راهکار مناسب انتخاب  راهبرد

برای اجرای  EXPERT CHOICEو  XCEL Eافزارهاینرم
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 تحلیل آن استفاده شد.ومدل و تجزیه
 

  نتایج
 دست آمدههای بههای انجام شده و تحلیلبراساس بررسی
های تکمیلی با هدف تهیه ماتریس ارزیابی از پیش، پرسشنامه

زیرعامل ضعف و در  6زیرعامل قوت و  ۱0عوامل داخلی، 
 ۱۱زیرعامل فرصت و  6ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، 

های بوال با دید برای توسعه گردشگری جنگلزیرعامل ته
تأکید بر مدیریت پایدار اکولوژیکی شناسایی و تحلیل شد که 

 نمایش داده شده است. 3و  ۲در جدول 
 

 مدیریت گردشگری جنگل بوال( IFEM) يعوامل داخل يابیارز سیماتر -۲جدول 

 ارزش ضریب امتياز هاها و ضعفليست قوت

ت )
 قو

اط
نق

S
tr

en
g

th
s

)
 

S1  0۲۷/0 3 009/0 سال در منطقه ۲000وجود شهر تاریخی با قدمت حدود 

S2 3۲/0 4 0۸/0 تنوع زیستی باال 

S3 045/0 3 0۱5/0 ای اوبنرود و آبشار خزهوجود رودخانه اشک 

S4 0۸۷/0 3 0۲9/0 اندازهای متنوعجنگلی بکر با چشم 

S5 099/0 3 033/0 وآمد مازندران و سمنانگرفتن در مسیر جاده تهران و دو استان پر رفت قرار 

S6 

تر فرد در بیشبهبرخورداری از شرایط اقلیمی بسیار خوب و زیبایی منحصر

 فصول سال
05۸/0 3 ۱۷4/0 

S7 036/0 3 0۱۲/0 وجود چشمه معدنی در مجاورت منطقه 

S8 4۸6/0 3 ۱6۲/0 امنیت عمومی حاکم بر منطقه 

S9 ۲64/0 3 0۸۸/0 تنوع ژئوگرافیکی منطقه 

S10 ۲۷3/0 3 09۱/0 های گیاهی نادروجود گونه 

ف )
ضع

ط 
نقا

W
ea

k
n

es
se

s
)

 
W1 0۱5/0 ۱ 0۱5/0 شیب باالی منطقه 

W2 00۸/0 ۲ 004/0 منطقه در انسانی نیروی و بانمحیط ناکافی تعداد 

W3 

ای بودن و پوشش انبوه گیاهی در برخی صخرهدلیل العبور بودن بهصعب

 مناطق
00۸/0 ۲ 0۱6/0 

W4 0۲6/0 ۱ 0۲6/0 نامساعد بودن شرایط اقلیمی در فصل سرد سال 

W5 00۲/0 ۱ 00۲/0 وجود برخی حشرات موذی در منطقه 

W6 0۱6/0 ۲ 00۸/0 امکان وجود برخی پستانداران وحشی در منطقه 

 ۸94/۱ جمع کل

  های تحقیقیافتهمأخذ: 

 
مالحظه شد، وضعیت عوامل  ۲همانگونه که در جدول 

ا دست آمد. بداخلی برای مدیریت گردشگری جنگل بوال به
توان گفت جنگل بوال از نظر ، می۸9/۱توجه به ارزش کل 

 نسبت ضعیفی دارد. نقاط قوت و ضعف، وضعیت به
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 ( مدیریت گردشگری جنگل بوالEFEMماتریس ارزیابي عوامل خارجي ) -3جدول 

 ارزش ضریب امتياز هاها و تهدیدليست فرصت

ت
رص

ف
ا )

ه
O

p
p

o
rt

u
n

it
ie

s
) 

O1 

نتیجه های درآمدزایی جنگل و درهای شغلی و توجه به سایر جنبهایجاد فرصت

 قطع درختان و فروش و قاچاق چوبکاهش تکیه بر 
035/0 4 ۱4/0 

O2 0۸۸/0 4 0۲۲/0 فراهم شدن شرایط برای معرفی و فروش بهتر محصوالت تولیدی سنتی و محلی 

O3 

ها در جهت حفاظت از تنوع های اخیر سازمانهای سالریزیگسترش و توسعه برنامه

 منابع طبیعی
0۱9/0 4 0۷6/0 

O4  04/0 4 0۱/0 های موجودمختلف جنگلی و توانمندیشناسایی مناطق 

O5 ۲۲۲/0 3 0۷4/0 تنوع فرهنگی و قدمت فرهنگی بومی منطقه و آداب و رسوم غنی 

O6 0۱۸/0 3 006/0 زیست و نیروی انسانی متخصصبرخورداری از توجه یگان حفاظتی سازمان محیط 

ا )
ده

هدی
ت

T
h

re
at

s
) 

T1  094/0 ۲ 04۷/0 محیطیزیستایجاد خسارت و ایجاد آلودگی 

T2 00۸/0 ۱ 00۸/0 جمله حفاظت از منابع طبیعیهای توسعه ازهای برنامهعدم اجرا و پیگیری 

T3 0۷6/0 ۲ 03۸/0 تخریب زیستگاه گیاهی و جانوری 

T4 

جمله میراث فرهنگی و های درگیر ازبروز ناهماهنگی و تداخل میان وظایف سازمان

 زیستمحیطگردشگری و حفاظت 
005/0 ۲ 0۱/0 

T5 034/0 ۲ 0۱۷/0 نبود جاده مناسب برای دسترسی آسان به جنگل 

T6 006/0 ۲ 003/0 دهنده و راهنما برای دسترسی آسان به خدمات و امکانات پارکنبود تابلوهای هشدار 

T7 0۱6/0 ۲ 00۸/0 عدم نظارت و کنترل و هدایت گردشگران 

T8  0۲/0 ۱ 0۲/0 های الزم برای توسعه گردشگریساختزیرعدم دسترسی به 

T9 036/0 ۲ 0۱۸/0 نداشتن طرح مدیریت جامع 

T10 04۲/0 ۲ 0۲۱/0 نبود برنامه تبلیغاتی و افزایش آگاهی عمومی 

T11 00۸/0 ۱ 00۸/0 های اصلی همانند فرودگاه، بیمارستان و غیرهساختفاصله زیاد تا مرکز استان و زیر 

 934/0 کلجمع 

  های تحقیقمأخذ: یافته
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جدول    طابق  کل       3م به ارزش  جه  با تو ، ۸94/۱و 
توان گفت فضای بیرونی مرتبط با مدیریت گردشگری   می

جنگل بوال نیز همانند فضای داخلی آن از وضعیت نسبتاً    
ضععععیف و کمتر از میزان متوسعععط برخوردار اسعععت و  

های پیرامونی  تهدیدهای موجود اندکی بیش از فرصعععت    

 هستند. 
به       به اطالعات  مده ا با توجه  ماتریس  دسعععت آ ز دو 

مدیریت ارزیابی عوامل داخلی و ارزیابی عوامل خارجی  
شگری جنگل بوال  شکل   گرد ضعیت کلی این حوزه در  ، و

 مشاهده است. قابل ۲
 

 

 
 مدیریت گردشگری جنگل بوال راهبردالگوی ارزیابي و انتخاب  -۲شکل 

 

 

شود، راهبرد مدیریت گردشگری همانگونه که مالحظه می
منطقه جنگلی بوال در ناحیه تدافعی قرار دارد. به بیان بهتر، عمده 

های عملیاتی مدیریت ها و برنامهراهبردتمرکز در طراحی 
گردشگری جنگل بوال باید در جهتی باشد که با کاهش نقاط 

ان را حذف کرد. ضعف، تأثیر تهدیدات را کاهش داد یا تأثیرش
های داخلی و خارجی بدیهی است با توجه به نزدیکی ارزش

(، ضریب جذابیت 5/۲دست آمده به وضعیت متوسط )به

 تواند بر شدت این تمرکز مؤثر باشد. های مطرح شده میراهبرد
 

 گردشگری جنگل بوال مدیریت راهکارهای و راهبردها ارائه
تحلیل عوامل وزیهدست آمده از تجبا توجه به نتایج به

دست آمده داخلی و خارجی، مهمترین راهبردهای مدیریتی به
ن تریترتیب مهمبرای مدیریت گردشگری جنگل بوال، به

 ذکر شده است. 4شرح جدول و به راهبرد
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 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

س ارزیابی عوامل خارجی 
 نمره نهایی ماتری

93
4

/0
 

۸9/1  

 ناحیه 4: تهاجمی

ناحیه ۲: رقابتی 

()تنوع  

ناحيه 3: محافظهکارانه  

 )تغيير جهت(

 ناحیه 1: تدافعی

5/2  
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 بندی راهبردهای مدیریت گردشگری جنگل بوالرتبه -4جدول 

 امتياز راهبرد نوع راهبرد عنوان راهبرد  رتبه راهبرد

۱ WT2 
وآمد با استفاده از مصالح طبیعی با تأکید بر حفظ ایجاد جاده و مسیرهای رفت

 محیطیرسانی آلودگی زیستبرای به حداقل ساختار طبیعت
 0۷۲/3 تدافعی

۲ ST5 

های استراحت و مراکز ها و محلمدیریت جامع در جایابی محل احداث کمپ
خدماتی و بهداشتی تا ضمن دسترسی آسان گردشگر به امکانات، حداقل تخریب 

 محیطی را به دنبال داشته باشد.زیست

 ۲93۲/۲ رقابتی

3 WT3 
مشخص ضمن رفاه حال  یهاریدر مس تیهدا یو مشخص برا ییراهنما ینصب تابلوها

 طیمح نیبه گردشگران و همچن هاتگردشگر در جهت به حداقل رساندن خسار
 9۲۷/۲ یتدافع

4 WT1 

 ،یسوزجمله آتشاز روشیپ یهادیبا توجه به خطرات موجود در منطقه و تهد
 یدسترس یهاراه جادیدر جنگل، لزوم ا گردشگر نشد دیناپد وانات،یحمله ح

 ییصحرا یمراکز درمان نیهمچن ،سبک یمایکوپتر و هواپیآسان، باند پرواز هل
 .رسدیم نظر نظر گردشگر الزم به در فصول پرتراکم از ویژههب

 ۸۸۱/۲ یتدافع

5 ST3 
و آموزش به  یرسانافراد متخصص و کارشناسان مجرب در جهت اطالع تیترب

 حفاظت از جنگل یسازگردشگران و فرهنگ
 ۸33/۲ یرقابت

6 SO5 
 یهاجاذبه یدر جهت معرف یابیو بازار یغاتیتبل نیهای روز و نووریااستفاده از فن

 از منطقه داریاستفاده درست و پا یمنطقه برا
 ۸۲/۲ یتهاجم

۷ WO1 ۷۸9/۲ کارانهمحافظه ایجاد حفاظ و مانع، یا نصب ردیاب برای حیوانات وحشی در جنگل 

۸ SO1 ۷64/۲ تهاجمی های گیاهی و جانوری و مناطق زیست آنها و آثار باستانیگذاری گونهشناسایی و پالک 

9 ST1 ۷44/۲ رقابتی ای، استراحتی و تفریح با قیمت مناسب برای استفاده عمومبهداشتی، تغذیه ارائه خدمات 

۱0 ST2 ۷۲9/۲ رقابتی آوری و بازیافت زباله در محلمدیریت سیستم مطلوب جمع 

۱۱ ST4 
 سنگین مالی هایمجازات اعمال و قانونیغیر شکارچیان با برخورد قانونی جدی

 متخلفان برای
 6۸5/۲ رقابتی

۱۲ WT4 

های همکاری فیمابین اداره میراث فرهنگی و نامهایجاد تعامل سازنده و تفاهم
زیست برای استفاده از توان عملیاتی و علمی و فنی گردشگری و حفاظت محیط

محیطی ضمن ها و خسارتهای زیستطرفین برای به حداقل رساندن آسیب
 گردشگری موفق

 6۸3/۲ تدافعی

۱3 WT7 
های چوبی در کریدورهای مشخص ضمن هدایت گردشگران کاهش از پل استفاده

 دنبال دارد.محیطی را بهفشردگی خاک و خسارتهای زیست
 6۸۱/۲ تدافعی

۱4 WT5 
اجرا ازجمله  یهاو روش یعیمربوط به منابع طب نیقوان نیتدو در یبازنگر

 و مراتع یجنگل یاراض یکاربر رییو تغ یخوارنیاز زم یریجلوگ
 66/۲ یتدافع
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 امتياز راهبرد نوع راهبرد عنوان راهبرد  رتبه راهبرد

۱5 WT6 
گاهآ برایدر محل  یجیتروو  یموزشآ ینصب تابلوها ای ،بروشور کارگاه، برگزاری
 ، و کاهش تنش به جنگل ستیزطیمنظور حفاظت از محگردشگر به یساز

 63۱/۲ یتدافع

۱6 SO7 

مللی الهای علمی و ترویجی و تبلیغی در سطح ملی و بینبرگزاری تورها و همایش
متخصصان، محققان و همچنین هنرمندان، دانشگاهیان و دانشجویان و با با حضور 

 زیستمشارکت بخش خصوصی در جهت حمایت از حفاظت محیط
 6۲5/۲ تهاجمی

۱۷ SO8 

شمال فرصت مناسبی را در جهت  –وآمد تهرانقرار گرفتن منطقه در مسیر پر رفت
گذار و جذب سرمایه در جهت تقویت و حفاظت از توان اکولوژیکی تشویق سرمایه

 کند.زایی فراهم میمنطقه ضمن استفاده اقتصادی و درآمد
 604/۲ تهاجمی

۱۸ WO2 
قراردادن دوربین در اختیار گردشگران برای رؤیت حیوانات وحشی از دور و 

 شدن به آنها و خطرات احتمالیجلوگیری از نزدیک 
 59۷/۲ کارانهمحافظه

۱9 WO3 59/۲ کارانهمحافظه تأمین خودروهای مجهز به حفاظ فلزی برای نزدیک شدن به حیوانات وحشی 

۲0 WO4 
کابین جنگلی که این امر ضمن جذب گذار در جهت احداث تلهجذب سرمایه

 محیطی را به دنبال دارد.گردشگر حفاظت زیست
 5۷5/۲ کارانهمحافظه

۲۱ SO2 563/۲ تهاجمی زیستمحیط از حفاظت در مسافرتی هایآژانس عملکرد تقویت 

۲۲ SO3 
 معرض در هایگونه از حمایت و حفظ برای منطقه طبیعی هایقابلیت از استفاده

 انقراض خطر
 ۲96/۲ تهاجمی

۲3 SO6 

 نفعخصوصی ذی های دولتی و بخشن سازماناتشکیل واحدی متشکل از متخصص
ریزی و مدیریت کارآمد برنامه کمک به شناسایی، برایهای اکوتوریستی در فعالیت

 موجود و جدید های طبیعیقابلیت
 ۲۲5/۲ تهاجمی

۲4 SO4 
 در تحقیقاتی هایگروه فرصت مناسبی را برای فعالیت تواندمی ای منطقهغنای گونه

 فراهم نماید. مختلف هایرشته
 ۲0۱/۲ تهاجمی

 های تحقیقمأخذ: یافته 

 

 WT2شود، راهبرد مالحظه می 4همانگونه که در جدول 

با اولویت اول در بین تمامی راهبردها، راهبرد تدافعی است، 
از سویی با توجه به قرار داشتن مدیریت گردشگری جنگل 

مسیرهای بوال در ناحیه تدافعی، راهبرد ایجاد جاده و 
وآمد با استفاده از مصالح طبیعی با تأکید بر حفظ ساختار رفت

محیطی، در های زیسترساندن آلودگی طبیعت برای به حداقل
سیار تواند بمدیریت پایدار گردشگری منطقه جنگلی بوال می

عنوان اولویت دوم ، بهST5تأثیرگذار باشد. پس از آن راهبرد 
ر داشت. پس از آن نیز، راهبردهای در بین تمامی راهبردها قرا

عنوان اولویت دوم و سوم در بین به WT1 و WT3تدافعی 
عنوان اولویت سوم و چهارم راهبردهای تدافعی، همچنین به

 در بین تمامی راهبردها قرار داشتند. 
 و WT4، WT7 ،WT5دیگر راهبردهای تدافعی همانند 

WT6 های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم ترتیب در اولویتبه



 های ...توسعه گردشگری جنگل  ۷۲

 و پانزدهم در بین تمامی راهبردها قرار گرفتند.
 

 بحث
دست آمده نشان داد، مدیریت گردشگری منطقه نتایج به

دیگر، عمده عبارتجنگلی بوال در ناحیه تدافعی قرار دارد، به
های عملیاتی مدیریت ها و برنامهراهبردتمرکز در طراحی 

دشگری جنگل بوال باید با کاهش نقاط ضعف، تأثیر گر
دست تهدیدات را کاهش داد یا تأثیرشان را حذف کرد. نتایج به

( که ۲0۱۷) Haqueو  Mondalآمده با نتایج مطالعه 
راهکارهای مناسب را برای توسعه توریسم پایدار در بنگالدش، 

یج نتااند، مطابقت دارد. همچنین با های تدافعی دانستهراهبرد
(، در تعیین راهکارهای ۲0۱4و همکاران ) Zarabiمطالعه 

توسعه اکوتوریسم در بند ارومیه مطابقت دارد که برای دستیابی 
رفت از هایی را در راستای برونراهبردبه هدف مطالعه خود 

های داخلی و تهدیدهای خارجی و حرکت به سمت ضعف
د. شنهاد کردنهای داخلی، تعیین و پیهای خارجی و قوتفرصت

 بندی آنها در مدیریت گردشگریو اولویت راهبردهانتایج تعیین 
ریزی برای حفاظت ، نشان داد که برنامه4جنگل بوال در جدول 

منطقه جنگلی بوال باید همگام با توسعه گردشگری این منطقه 
 Shafieiمورد توجه قرار گیرد. این نتیجه با نتایج مطالعه 

های اکوتوریسم در مناطق حفاظتابلیت( در ارزیابی ق۲0۱۸)
Imeni Gheshlagh (۲0۱9 )و  Momeniشده و نتایج مطالعه 
ترتیب لزوم توجه دولت و مسئوالن را در مطابقت دارد که به

داری این مناطق باارزش برای توسعه اکوتوریسم حفاظت و نگه
ضروری دانستند و راهکارهای توسعه شبکه ارتباطی، آموزش، 

آگاهی و استفاده از افراد خبره و متخصص را در زمینه افزایش 
گردی بیان کردند و بر ضرورت تعیین قوانین و مقررات طبیعت

های مدیریت های مشخص و اجرای برنامهو دستورالعمل
گردشگری برای گردشگری پایدار تأکید داشتند. نتایج این 

( و ۲0۱6و همکاران ) Okanتحقیق همچنین با نتایج مطالعات 
Anggoro ( مبنی بر بیان ۲0۱9و همکاران )هایی برای راهبرد

حفاظت از منابع طبیعی باارزش و تأکید بر حفظ ساختار طبیعی 
 آنها، مطابقت دارد. 

 Ghorbaniو  Ildermiنتایج این مطالعه با نتایج مطالعه 

( از جهت پایداری ۲0۲0و همکاران ) Shang( و ۲0۱۷)
بررسی و درم و باال بودن نقاط قوت مناطق مورد اکوتوریس

 شده، مطابقت ندارد. مناسب تعیین راهبردنتیجه تفاوت در 
تدافعی و برای کاهش نقاط ضعف  راهبرددر راستای 

جنگل بوال در مدیریت پایدار گردشگری و پرهیز از تهدیدات 
های وارده ناشی از هجوم ممکن و به حداقل رساندن آسیب

ایجاد  شود که راهبردلی گردشگر به منطقه، پیشنهاد میغیراصو
وآمد با استفاده از مصالح طبیعی با جاده و مسیرهای رفت

رساندن آلودگی  تأکید بر حفظ ساختار طبیعت برای به حداقل
نتیجه حضور و تردد های وارده درمحیطی و سایر آسیبزیست

ب نصرد. بیش از حد گردشگر در منطقه در اولویت قرار گی
گردشگران و  تیهدا یو مشخص برا ییراهنما یتابلوها

 و مشخص ضمن رفاه حال گردشگر یهاریدر مسها توریست
ها تر به موقعیتجلوگیری از سردرگمی آنها و دسترسی راحت

ها ها و موقعیتمورد آنها در سایر مکانو اماکن، از حضور بی
یب کمتر ممانعت کرده و ضمن کاهش خطرات احتمالی، تخر

توجه به خطرات زیست را به دنبال خواهد داشت. محیط
 ،یسوزجمله آتشاز روشیپ یهادیموجود در منطقه و تهد

 ادجیدر جنگل، لزوم ا شدن گردشگر دیناپد وانات،یحمله ح
 یمایکوپتر و هواپیآسان، باند پرواز هل یدسترس یهاراه

در فصول  ویژههب ییصحرا یمراکز درمان نیهمچن ،سبک
تواند ضمن کاهش این تهدیدها تا ، مینظر گردشگر پرتراکم از

ویژه موضوع های منطقه را )بهحد زیادی ضعف
 بودن( بپوشاند. العبورصعب

ها و همچنین مدیریت جامع در جایابی محل احداث کمپ
های استراحت و مراکز خدماتی و بهداشتی ضمن محل

و رفاه آنها از دیگر  دسترسی آسان گردشگر به امکانات
 هایتواند از توسعه این اماکن در محلراهبردهایی است که می

غیراصولی و غیرمجاز ممانعت کند و سبب شود تا احداث این 
اماکن، حداقل تخریب و تنش زیست محیطی را در جنگل به 

 یتعامل سازنده و همکار جادیادنبال داشته باشد. همچنین 
طیو حفاظت مح یو گردشگر یرهنگف راثیاداره م مؤثر بین

 نیطرف یو فن یعلم ی،اتیاستفاده از توان عملبرای  ستیز
ستیز هایتخسارها و بیبه حداقل رساندن آس یبرا
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بسیار مؤثر خواهد بود.  ،موفق یضمن گردشگر یطیمح
از یکسو و  مشخصی هادوریدر کری وبی چهاپل از استفاده

سواری از روی، یا دوچرخهتشویق گردشگران به پیاده
شده با مصالح بومی و طبیعی از مسیرهای مشخص و ساخته

تواند ضمن حفظ ساختار طبیعی، کاهش سوی دیگر، می
 های محیطی احتمالی را به دنبال داشته باشد. ها و آلودگیتنش

طبیعی و بازنگری در تدوین قوانین مربوط به منابع 
خواری و تغییر کاربری اراضی جمله زمینهای اجرا، ازروش

جنگلی و مرتعی و همراه با تعامل بیشتر مدیریت گردشگری 
زیست در مورد اجرای جنگل، همچنین اداره حفاظت محیط

تواند به حفظ ساختار طبیعی منطقه این قوانین محکم، می
رب سان مجافراد متخصص و کارشنا تیتربکمک زیادی کند. 

 یسازو آموزش به گردشگران و فرهنگ یرساناطالع برای
 نیهای روز و نووریاستفاده از فن، و احفاظت از جنگل

 یمنطقه برا یهاجاذبه یمعرف برای یابیو بازار یغاتیتبل
رگذار تواند بسیار تأثینیز می از منطقه داریاستفاده درست و پا

های گیاهی و جانوری نیز میگذاری اماکن، گونهباشد. پالک
جمله اقدامات بسیار مناسب برای حفظ تنوع زیستی تواند از

های احتمالی باشد. زیرا اکوسیستم منطقه و مانع آسیب
گردشگری پایدار در گروی اکوسیستم پایدار و حفظ توان 

 ست.اکولوژیکی منطقه ا
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Abstract 

    The ecotourism industry has become a powerful tool for investment in developing and 

developed countries. The forests of northern Iran due to their many and unique attractions are 

highly regarded by the authorities as one of the potentials for attracting tourists. Therefore, this 

expansion and development must be accompanied by minimal ecological and environmental 

consequences in order to maintain the expected goals in the tourism industry and the ecological 

potential of the environment in the long time. This study investigate the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats in the sustainable development of tourism in Bola forest located in 

Mazandaran province. For this purpose, the SWOT method has been used to identify strengths, 

weaknesses, opportunities and threats and prioritize them using the Analytic Hierarchy Process 

(AHP) and finally the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to determine strategies. 

The results of evaluation of strengths and weaknesses from internal factors showed a total value 

of 1.89 and evaluation of opportunities and threats from external factors showed a value of 0.93. 

The results indicated that the Bola forest is in a relatively weak position in terms of strengths- 

weaknesses and opportunities– threats and in addition the threats are a little more than the 

opportunities around them. Considering the intersection of the values obtained from the matrix of 

evaluation of external and internal factors, the appropriate strategy in tourism management of 

Bola forest was located in the defensive zone. In other words, the main focus in designing 

strategies and operational plans of Bola forest tourism management should be to reduce the 

weaknesses and the impact of threats. Based on the results and considering that the strategy of 

create roads and thoroughfares, with a score of 3.072, showed the highest score among the 

defensive strategies. Therefore, it is suggested that the creation of roads and thoroughfares using 

natural materials be given priority. 
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