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 چكيده
نام برده  يافتگيتوسعهمهم  يهامالکاي که امروز از آن به عنوان يكي از يدارترين شكل توريسم است، به گونهاکوتوريسم پا

گفت هر چقدر کشوري از  توانيماي که ميان اکوتوريسم و توسعه پايدار رابطه متقابل و دو سويه وجود دارد، به گونه .شوديم

روش تحقيق  هاي بيشتري نيز برخوردار است.اکوتوريسم از تعدادد، به همان نسبت بيشتري برخوردار باش يافتگيتوسعه يدرجه

و  ARC/GIS10ر افزا از نرمهاي مكاني لجهت تحلي ،تتحليلي اس آنکاربردي و رويكرد حاکم بر  به صورت پژوهش حاضردر 

، فاکتور شامل شيب، جهات شيب 1از هش پژو نيدر ا استفاده گرديده است. AHPاز مدل ي موثر هر فاکتور هاوزنتعيين  يبرا

يابي در سامانه اطالعات جغرافيايي جهت عمليات مكانشده و دما اک، فاصله از مناطق حفاظت، خاربري اراضي، کوشش گياهيپ

درصد، اولويت متوسط با  71/3اولويت کم اهميت با  دهديمنتايج نشان ت. شده اساستفاده  مناطق مستعد اکوتوريسم بهينه

درصد  11/73قوي با  دهعاالفوقد و اولويت درص 83/33د، اولويت بسيار قوي با درص 11/38درصد، اولويت قوي با  79/3

 يهاقسمتبندي منطقه سيستان در رابطه با اکوتوريسم روستايي، . با توجه به اولويتانددادهمساحت منطقه را به خود اختصاص 

قوي را به خود  العادهفوقو اهميت  باشديمترين منطقه در سيستان جهت اکوتوريسم شرقي و غربي منطقه مورد مطالعه مستعد

 . تاختصاص داده اس

 .، منطقه سیستانAHP ،GISدل ، میابی، اکوتوریسم روستاییمکان :گان کليديهواژ

                                                 
 

   :Fazelniya@uoz.ac.i Email                                                                                                                                              :نویسنده مسئول 
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 مقدمه
پاسخی به  ارایه وانی ور های روحی وسفر به نواحی برای ارضای نیاز ،مشاهده طبیعت لذت برده است بشر همواره از

یکم افزایش توریسم فرهنگی  بیست و در قرنهای گردشگری از مشخصهیکی  .ی زیادی داردهای بشر سابقهکنجکاوی
نخورده دست سفری است به مناطق نسبتاً بکر و گردییا طبیعت اکوتوریسم، (.Ayala، 1996:77)ت اکوتوریسم اس و

این مناطق  فرهنگی که در هرگونه آثار گیاهان وحشی منطقه و جانوران، ز مناظر،لذت بردن ا تحسین و با هدف مطالعه،
نقاطی  فضای سبز طبیعی را نام برد. توانیم، حجم توریسم محیط طبیعی شیدر افزاموثر  ز عناصر مهم ود. اشویمیافت 

 یهاسالدانشمندان در  .باشدیمنبرای سیاحان جالب توجه  ،شده باشد و آلودهیا تخریب  فضای سبز فقیر و از نظرکه 
سبز ارزش بیشتری قائل  یو فضاروز به روز در دیدارهای خود برای محیط طبیعی  هاستیتورکه  اندشدهاخیر متوجه 

 یکی عنوان به که است مدعی اغلب که است یاز گردشگر نوعی طبیعی گردشگری .(Sumre، 234 :1994)د هستن

گزارش داده  جامعه اکوتوریسم جهانی (Tisdell, 2000: 121).شود گردشگری تبدیل جهانی بازار اجزای نیترعیسر از
ها در هر سال در حال افزایش است و این در حالی است که طبق آمارهای سازمان جهانی توریسم است، شمار اکوتوریسم

WTO ،91  ورهایی که توسعه . بنابراین کشدهندیمبه خود اختصاص  هاستیتوراکوجهان را  یهاستیتوردرصد
گرایشی نو در  ستیتوراکوشک درصد رشد اقتصادی باالیی خواهند داشت. توریسم را بر محور اکوتوریسم قرار دهند، بی

اکوتوریسم پایدارترین در واقع،  (.15: 3110یازمند، د. )نگردیمباز  3691آن به سال  یخچهیتارصنعت توریسم است که 
، میان شودیمنام برده  یافتگیتوسعهمهم  یهامالککه امروز از آن به عنوان یکی از ای شکل توریسم است، به گونه

 یدرجهگفت هر چقدر کشوری از  توانیمای که ابل و دو سویه وجود دارد، به گونهاکوتوریسم و توسعه پایدار رابطه متق
محققان در ای بیشتری نیز برخوردار است. هتعداد اکوتوریسم بیشتری برخوردار باشد، به همان نسبت از یافتگیتوسعه
گیرد. برمی درصد از کل تولید ناخالص ملی جهان را در 33که صنعت گردشگری بیش از  اندکردهاعالم  هایبررس

کارند و ساالنه همشغول ب ونقلحملمیلیون نفر در مشاغل وابسته به این صنعت به ویژه در بخش  011 در حدودهمچنین 
 0101 سال تااین ارقام  رودیمت که انتظار اس یدر حال. این ردیگیممیلیون سفر در سطح جهانی صورت  911نزدیک به 

مار جهانگردان از رقم ، ش(WTO) یسازمان جهانگرد یاز سوبر اساس آمار منتشره  .برابر افزایش یابد به میزان دو
 نیز درآمد صنعت جهانگردی از خواهد رسید و 0101 ر سالدمیلیارد نفر  9/3به  03قرن  لیدر اوار میلیون نف 901سالیانه 

(. 91 :3111فتحی، د )خواهد رسی 0101 در سالتریلیون دالر  0، به رقمی افزون بر 0111میلیارد دالر در سال  551
یابی شود که از یک طرف کارایی برای تجمع توریسم مکان یهامحلریسم این است که ویابی اکوتهدف از مکان

های از طرف دیگر هزینه و به حداکثر ممکن برساند دهی به تقاضا راداشته باشد، به عبارت دیگر سرویس مناسب
، که هدفش اختصاص منابع به باشدیم واقع همان تخصیص منابع یابی اکوتوریسم درکاهش دهد. مکان پرداختی را

ی را یتصاص یک منبع جایی است که بهترین کاراتقاضا است. بنابراین بهترین مکان برای اخ خاص متناسب با یهامکان
کارایی آن بستگی به موقعیت آن دارد. برای تعیین مکان و  داشته باشد، به این دلیل که مکان این منبع ثابت است و

یابی اکوتوریسم، که تمامی شرایط در باالترین شرایطی تعریف شود تا در فرایند مکان و ارهایمع، موقعیت بهینه بایستی
 نیدر ا یهدف اصل (.330: 3111شاکری،د )ایی انتخاب گردکار نیباالتریا  حد ممکن قرار دارد به عنوان بهترین محل و

 ستمیس طی( در محAHP) یسلسله مراتب لیبا استفاده از روش تحلروستایی  سمیاکوتور نهیبه یابیمکان قیتحق
 .باشدیم منطقه سیستان( در GIS) ییایاطالعات جغراف

 تحقيق ني نظريمبا
 :Cater, 2000) باشدی اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی، متفاوت میراادتوریسم 

گرایشی نو در صنعت توریسم است که تاریخچه آن به سال  ،Ecological tourism واژهریسم کوتاه شده واکوت (43
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 صنعت شدن تخصصی و رشد با. (311: 3110یازمند،د )ناژه را به کار برگردد. هترز برای اولین بار این وباز می 3691

 در چه فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، محیطی زیست تأمین منافع برای راهکاری عنوان به اکوتوریسم مقوله، گردشگری

از مسافرت  اکوتوریسم عبارت است .است قرارگرفته استقبال مورد ایگسترده در سطح محلی، سطح در چه و ملی سطح
های محیطی به حداقل به نقاط تخریب نشده محیط به منظور مشاهده و لذت بردن از منابع  طبیعی، به طوری که آسیب

 چهار 3691 سال در 3 هتزر. Teh and Cabanban, 2007:1))داب و رسوم محلی محترم شمرده شود آرسیده و 

 :کرد ارایه اکوتوریسم توصیف برای را زیر معیار

 زیستمحیط بر منفی تأثیر داقلح -١

 میزبان جامعه فرهنگ به نسبت پذیریمسئولیت حداکثر و فرهنگ بر منفی تأثیر حداقل -0
 میزبان جامعه برای اقتصادی سود حداکثر -1

 (16: 3110 د،یازمن)ن گردشگران برای تفریحی رضایت حداکثر -5

 مناطق حفاظت حفظ زایی برایآمد در طریق از فعالیت نوع این کرد. تعریف طبیعت توریسم بتوان شاید را اکوتوریسم

 ایفاء سزایی به سهم حفاظت امر در محیطی آموزش زیست ارایه و محلی جوامع برای اشتغال یهافرصت ایجاد شده،

 تغییرات و اقتصادی ثباتی بی، محیطی زیست تخریب منفی باید پیامدهای اهداف این ترویج و ارتقاء برای د.کنمی

از  حفاظت مستقل روند دو تالقی از برخاسته است ایایده اکوتوریسم یابد. تقلیل خود به حداقل هنگیفر - جتماعیا
های آلمروزه، اکوتوریسم به عنوان مفهومی بر پایه ایدها (.91: 3111کریمی،ر )گید یسو از گردشگری صنعت و یکسو

(. اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار 3111،91فتحی،) حفاظتی زیستی و توسعه پایدار استوار است
نسبت  یترافزونگاههای مهم تنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی ذخیره از یکیاز بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و 

 (.311، 3161نقدی ) اکوتوریسم برخوردار است یهاهصشاخ گریدبه 
 :توریسمهای یک منطقه مناسب برای اکوویژگی
 های دسترسی مناسبوجود جاده 

  و چشم اندازهای طبیعی هاجلوهوجود 

 آب و هوای مساعد 

 ای متمایز و جذاب گیاهی و جانوریهوجود گونه 

  هاستیاکوتورمناسب و سازگار با طبیعت برای استقرار  یاقامتگاهو  یرفاه امکاناتوجود 

 (.336 :3111مخدوم، ) یهای فرهنگوجود جذابیت 
 

 شينه تحقيقپي
از  یمندبهرههای اقتصادی، های طبیعی، کشف فرصتمختلف زندگی خود برای دیدن جذابیت ها در دورانانسان

اند، اند و مشکالت راه را نیز تحمل کردهقومی و فرهنگی بار سفر بسته یهاتنوع، آگاهی از ترمناسبامکانات زیستی 
ای نشان دادند که توسعه مقاله ارایه( با 3119شجاعی و نورالدین ) .اردوریسم قدمتی به بلندی تاریخ دبنابراین ت

آوری و گیری پیشرفت فن، جهتهاهیسرماگیرنده توجه به ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردی، هدایت گردشگری دربر
(، 3119رش در سال )فرزین و همکا. تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده گردشگران سازگار باشد

که  دتوسعه آن را در ایران مطالعه نمودند و به این نتایج رسیدن یهاچالشو  (dms)نظام مدیریت مقصد گردشگری 
سازمان متولی گردشگری در ایران دارای ساختار و عملکردهای طراحی شده جهت مدیریت و بازاریابی مقصد ایران 

ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم در طلعه نقش و جایگاه برنامه( به م3111تقوایی و همکاران ) باشدینم
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ریزی چند بعدی نقش موثری در توسعه و ساماندهی گردشگری منطقه خرو طبس پرداختند. نتایج  نشان داد که برنامه
ا نگرش همه جانبه و های متنوع و متعدد منطقه خرو طبس جز بگیری از پتانسیلمنطقه دارد و رفع محرومیت و بهره

های اکو توریستی سیستان ( به مطالعه راهبردی جاذبه3116ریزی چند بعدی میسر نخواهد شد. سرائی و همکاران )برنامه
های بالقوه فراوان اکوتوریستی چون، و بلوچستان پرداختند. نتایج نشان داد منطقه جنوب شرق ایران با وجود توانمندی

های مریخی چابهار، کوه خواجه زابل و ... در جذب گردشگر داخلی و خارجی توفیق چندانی به وه تاالبهای بین المللی، ک
روستای گردشگری  یهاتیمحدودمشکالت و ای در مقاله( 3116ن )عبدالحمید پاپ زن و همکارادست نیاورده است. 

که، مشکالت گردشگری روستایی  دنتیجه رسیدنبررسی نمودند و به این حریر استان کرمانشاه را با استفاده از نظر بنیانی 
در روستای حریر عبارتند از: فقدان امکانات زیر بنایی و رفاهی، عدم درک صحیح روستاییان و مسئوالن از گردشگری 

، عدم حمایت و توجه موقعبه روستایی، کمرنگ شدن جاذبه های فرهنگی روستا، فقدان شبکه اطالع رسانی صحیح و 
، ضمن معرفی ای  تحت عنوان اهمیت اکوتوریسمی استان سیستان و بلوچستان( در مقاله3116انگر) تو. کافی دولت

های استان پرداخته است، نتایج نشان داد استان های گردشگری، به تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتجاذبه
یت مرزی خود در منطقه، مجاورت با آبهای آزاد سیستان و بلوچستان با برخورداری از پتانسیلهایی چون وسعت زیاد، موقع

(، 3161قربانی و همکاران ) تهای فراوانی در زمینه گردشگری دارد.یجهان، وجود زیرساختها، اقلیم چهار فصل  و ... قابل
ای با عنوان گردشگری و توسعه پایدار شهری به بررسی موانع گردشگری شهر زابل و چگونگی گردشگری این در مطالعه

توسعه گردشگری  یهاچالش( در تحقیق خود تحت عنوان 0113توسان ) ت.شهر در ارتباط با توسعه پایدار پرداخته اس
سازی اصول توسعه گردشگری پایدار، کاری دشوار و مستلزم پایدار در جهان در حال توسعه، به این نتیجه رسید که، پیاده

ر حال توسعه است، بنابراین هر گونه اقدام برای رسیدن به اصول شرایط حاکم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان د
 اجتماعی، اقتصادی و  یهایدگیچیپگیری براساس سیاسی، اقتصادی و تصمیم یهاانتخابتوسعه پایدار، مستلزم 

گاندای منطقه اوهای اکوتوریسمی فعالیت( با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 0110)بوکنیا محیطی است. زیست
( در تحقیقی به بررسی توسعه اکوتوریسم روستایی به عنوان یک استراتژی 0131نبا )آفریقا را مورد بررسی قرار داد. 

 شده پرداخت.گزین در کاهش فقر در مناطق حفاظتجای

 پژوهشروش 
ر افزا ز نرمر این تحقیق ات. دستحلیلی ا آنکاربردی و رویکرد حاکم بر  به صورتش روش تحقیق در این پژوه

ARC/GIS10 وشش گیاهی، پفاکتور شامل شیب، جهات شیب 9از  و های مکانی استفاده گردیده استلتحلی جهت ،
 یابی بهینهدر سامانه اطالعات جغرافیایی جهت عملیات مکاناک، فاصله از مناطق حفاظت شده و دما ، خاربری اراضیک

موثر هر فاکتور استفاده  یهاوزنتعیین جهت  AHPین از مدل مچند. هخواهد شاستفاده  مناطق مستعد اکوتوریسم
 .گرددیم

  مورد مطالعه محدوده
استان سیستان و بلوچستان  و شمالکه در جنوب شرق ایران  منطقه سیستان بودهمورد مطالعه در این پژوهش  منطقه

عرض شمالی واقع  13 ˚ 01ˊ 19 ̋ا ت 11 ˚ 1ˊ 10 ̋طول شرقی و بین  93˚ 59ˊ 9 ̋ا ت 16˚ 19ˊ 03 ̋واقع شده است و بین 
بیشترین طول از خط محدوده این  .نقطه روستایی است 196و  دهستان 39بخش، 1ین منطقه دارای ت. اگردیده اس

مربع و اراضی قابل کشت  لومتریک 31361سعت منطقه حدود د. وی گیردر برممنطقه را بخشی از مرز ایران و افغانستان 
ین شهرستان از جمله مناطق مستعد برای جذب گردشگر در ایران است که به دلیل موقعیت ت. ار اسهکتا هزار 351آن 
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د. شکل خاص جغرافیایی، اقلیم متفاوت با دیگر مناطق کشور نقش موثری در جذب توریست و رونق اقتصادی منطقه دار
 .دهدیمورد مطالعه را نشان م محدوده( موقعیت 3شماره )

 

 
 3169ترسیم نگارندگان، ، مورد مطالعهمحدوده ت موقعي. 7 شكل

 

 و بحث يافته ها
بندی مجدد کالسه ، اقدام بمناطق مستعد اکوتوریسم یابیعملیات مکان جهتبا توجه به فاکتورهای مورد استفاده 

براساس که در این خصوص  متداول اکوتوریسم شده است یهاتیاولوهای مورد نظر با توجه به نظر کارشناسان و فاکتور
با توجه به جدول  ت.های مناسب داده شده اسوزن هاآنبه  ،میزان اهمیت معیارها بر اساسو  جدول کمیتی ال ساعتی

های مورد نظر خواهد ی فاکتورهاکالسدهی به ی اکوتوریسم روستایی در این مرحله اقدام به وزنهاتیاولو( و 3ه )شمار
 .( آورده شده است1، 0به ترتیب در جداول شماره )های هر معیار وزنشد. 

 

 هاينهگزکميتي ساعتي براي مقايسه دودويي  3مقياس . 7 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 3111زبردست، :  منبع                        

 ميزان اهميت تعريف

 ١ اهمیت برابر

 2 اهمیت برابر تا متوسط

 3 اهمیت متوسط

 4 اهمیت متوسط تا قوی

 5 اهمیت قوی

 6 اهمیت قوی تا بسیار قوی

 7 اهمیت بسیار قوی

 8 العاده قویاهمیت بسیار قوی تا فوق

 9 العاده قویاهمیت فوق
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 اربري اراضي و پوشش گياهي، کهات شيب، جشيببه  يوزن دهطبقه بندي و . 8 جدول

 3161: نگارندگان، منبع       

 

 3161: نگارندگان، منبع ابه خاک، مناطق حفاظت شده و دم يو وزن ده يطبقه بند .3جدول 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 زن دهي به فاکتور شيبو . 8 شكل

وزن دهي به 

 هر طبقه
 پوشش گياهي

وزن دهي به 

 ر طبقهه
 کاربري اراضي

وزن دهي به 

 هر طبقه
 جهات شيب

وزن دهي 

 به هر طبقه
 شيب

 1-31 6 شمالی 6 اغ، بیکارجنگل 6 کشاورزی و آبی 1

1 
پوشش گیاهی ویژه 

 سیالبی یهادشت
9 

ر، یشه زا، بیکشاورز
 وته زارب

 31-01 9 جنوبی 3

 01-11 1 شرقی 9 شهر 1 کویر و دریاچه 3

 11-51 1 غربی 1 نزارخ، شسنگال 1 -- --

-- -- 3 
ل، سیر، مبای

 مکزار، نیاتالقب
 +51 3 بدون جهت 1

وزن دهي به هر 

 طبقه
 دما

وزن دهي به 

 هر طبقه

فاصله از مناطق 

 (kmحفاظت شده )
 خاک وزن دهي به هر طبقه

 لومی 9 +44 9 ١8کمتر از  3

 شنی و لومی 7 44-34 7 ١8-2١ 9

 شن و ریگ 5 34-24 5 ١7-24 5

 سنگالخ 3 ١4-24 3 +24 ١

 باتالقی ١ ١4-4 ١ -- --
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 زن دهي به فاکتور جهات شيبو. 3ل شك

 

 
 زن دهي به فاکتور کاربري اراضيو .9ل شك
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 زن دهي به فاکتور پوشش گياهيو. 3ل شك

 

 
 زن دهي به فاکتور خاکو .1 شكل
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 زن دهي به فاکتور مناطق حفاظت شدهو. 1ل شك

 
 

 
 ادهي به فاکتور دم زنو. 2 شكل
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پوشانی شاخص استفاده شده وش همشده از رتولیدهای شده جهت هم پوشانی نقشه یبندکالسهای با توجه به نقشه
 استفاده گردید. بندی شدههای کالسهدهی الیوزن براساس AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی  است که در این رابطه از

 شده است 15/1)سازگاری(  CRاین محاسبات انجام شده است و مقدار  Expert choise رنرم افزا بر اساسهمچنین 
    استخراج جهت AHP ییدوتاماتریس  (5ه )شمار جدول .باشدیمهای مورد مطالعه الیه دهنده سازگاری که نشان

 .دهدیمیابی را نشان های موثر هر الیه جهت عملیات مکانوزن
 

 يياب مكان برايهاي موثر هر اليه جهت استخراج وزن AHP ييدوتاماتريس  .9جدول 

3161: نگارندگان، منبع 
 

گیری و در نظر گرفتن عوامل متعدد، در عالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم AHPاهمیت مدل 
. کندیمرا مشخص  (C.R)یسات رود. نرخ سازگاری مکانیزمی است، که سازگاری مقامحاسبه نرخ سازگاری به کار می

جداول ترکیب  یهاتیاولوهای حاصل از اعضا گروه و یا توان به اولویتدهد که تا چه اندازه میاین مکانیزم نشان می
. با باشدیمهای مورد بررسی شده است که نشانه سازگاری الیه 15/1ا برابر ب C.R اعتماد کرد. در این پژوهش مقدار

( نقشه 6نقشه اقلیمی و زمینی مورد نظر شکل شماره ) 9در  AHPهای نهایی استخراج شده مدل ناعمال ضریب و وز
 ت.پوشانی استخراج گردیده اسنهایی توسط عملیات هم

 

 
 اکوتوريسم روستايي بندي مناطق مستعداولويت. 3شكل 

 دما هامؤلفه
کاربري 

 اراضي

پوشش 

 گياهي

مناطق 

 حفاظت شده
 وزن نهايي خاک جهت شيب شيب

 5956/1 1 1 1 9 9 9 3 دما

 0039/1 5 5 5 1 9 3 123506 کاربری اراضی

 3013/1 5 5 5 1 3 123999 123506 پوشش گیاهی

 1911/1 1 1 1 3 120 120 123999 مناطق حفاظت شده

 1593/1 0 0 3 121111 1201 1201 120 شیب

 1169/1 0 3 121 121111 1201 1201 120 جهت شیب

 1110/1 3 121 121 121111 1201 1201 120 خاک
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اولویت کم اهمیت  دهدیمنتایج نشان  .دهای اولویت بندی شده استخراج گردی( مساحت پهنه6ه )با توجه به نقشه شمار
درصد و  01/11درصد، اولویت بسیار قوی با  99/10درصد، اولویت قوی با  35/6اولویت متوسط با  درصد، 39/1با 

مناطق مستعد و ( 1دول شماره )اند. جدادهدرصد مساحت منطقه را به خود اختصاص  99/36قوی با  العادهفوقاولویت 
 .ددهین مرا نشا شده یبندتیاز مناطق اولو کی درصد هرو ت مساح

 

 بندي شدهويتاز مناطق اول کيمناطق مستعد و مساحت و درصد هر  .3جدول 

      

 

 

 

 
                       

 3161: نگارندگان، منبع                                

شرقی و غربی  یهاقسمت دهدیمدر رابطه با اکوتوریسم روستایی، نتایج نشان  بندی منطقه سیستانبا توجه به اولویت
قوی را به خود  العادهفوقو اهمیت  باشدیماکوتوریسم جهت ه مستعدترین منطقه در سیستان منطقه مورد مطالع
، اقدام به واکاوی تعداد اکوتوریسم در منطقه سیستان یبندهای اولویتمچنین با توجه به پهنهت. هاختصاص داده اس

ر پهنه روستا د 0روستا در پهنه کم اهمیت، 3 دهدیمتایج نشان د. نروستاهای قرار گرفته در پهنه های مورد نظر گردی
روستا در پهنه اهمیت  911اهمیت بسیار قوی و در پهنه  روستا 311روستا در پهنه اهمیت قوی،  51اهمیت متوسط، 

( 9ه )دول شمارد. جقرار دارن العادهفوقاز روستاهای منطقه در پهنه  درصد 99/93ه ر این رابطد. دقرار دارقوی  العادهفوق
 .دهدیمهای اولویت بندی شده را نشان تعداد روستاهای قرار گرفته در پهنه 

 

 اکوتوريسم روستايي شده يبند تياولو يقرار گرفته در پهنه ها يتعداد روستاها. 1جدول 
 

 

 

 

 

          
 3161: نگارندگان، منبع                                       

 

 نتيجه گيري
شرقی و غربی  یهاقسمت دهدیمبندی منطقه سیستان در رابطه با اکوتوریسم روستایی، نتایج نشان با توجه به اولویت

قوی را به خود  العادهفوقو اهمیت  باشدیممنطقه مورد مطالعه مستعدترین منطقه در سیستان جهت اکوتوریسم 
اکوتوریسم در منطقه سیستان، اقدام به واکاوی تعداد  یبندهای اولویتمچنین با توجه به پهنهت. هاس اختصاص داده

روستا در پهنه  0روستا در پهنه کم اهمیت، 3 دهدیمتایج نشان د. نروستاهای قرار گرفته در پهنه های مورد نظر گردی
روستا در پهنه اهمیت  911هنه اهمیت بسیار قوی و روستا در پ 311روستا در پهنه اهمیت قوی،  51اهمیت متوسط، 

با توجه به  قرار دارند. العادهفوقدرصد از روستاهای منطقه در پهنه  99/93ه ر این رابطد. دقوی قرار دار العادهفوق
ایی های مستعد اکوتوریسم روستگزینی درست روستاهای منطقه در پهنهانجام پذیرفته نتایج دال بر مکان یهالیتحل

 هاتياولو مساحت به هكتار مساحت به درصد

 کم اهمیت 11/139 39/1

 متوسط 63/3559 35/6

 قوی 96/1391 99/10

 بسیار قوی 33/1091 01/11

 العاده قویفوق 15/1309 99/36

 هاتياولو تعداد روستاها

 کم اهمیت 3

 متوسط 0

 قوی 51

 بسیار قوی 311

 العاده قویفوق 911
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گردشگری معرفی تاهای نمونه در پهنه های مستعد را به عنوان روس گرفتهروستاهای قرار  تواندیم است و این قابلیت
 .نماید

 

 پيشنهادات
 رسانی از نقاط بکر و دست نخورده با هدف جذب اکوتوریستانجام تبلیغات و اطالع. 

 تخصیص اعتبار بیشتر برای حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی. 

 توجه به ظرفیت تحمل نواحی اکوتوریستی. 

 ها و امکانات و تمهیدات برای رفاه بازدیدکنندگانتوانمندسازی مناطق اکوتوریستی و توجه به زیرساخت. 

 سازیهای اکوتوریستی برای ساکنان و فرهنگتالش به منظور شناخت ارزش. 
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