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بخش بسیار مهمی از فعالیتهای گردشگری در دنیا مبتنی بر بهرهمند شدن از طبیعت
است و مناطقی که دارای توانهای طبیعی با ارزشتری باشند در این زمینه بیشتر مورد توجه
قرار میگیرند هدف پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای
بخش برزک به عنوان ضرورتی برای برنامه ریزی گردشگری است .روش تحقیق توصیفی-
تحلیلی است و نتایج با تلفیق روشهای  ANPو  DEMATELو استفاده ازنرم
افزارهای MATLABو Decisions Superمورد تحلیل قرار گرفته است .یافته ها حاکی از آن
است از بین  71معیار مورد بررسی ،عامل جلب مشارکت سرمایهگذاران محلی  -منطقهای و
واگذاری مسئولیت اداره و سازماندهی توسعه طبیعتگردی منطقه به آنان ،بیشترین امتیاز و
رتبه اول را در بین  71عامل مورد بررسی دارا بوده است .عامل برگزاری تورهای بازدید از
منطقه به خصوص در فصل گالبگیری و نیز فصل رویش گیاهان دارویی و توسعه تسهیالت
واسطهای(سفرگذاریها ،گشتپردازها ،دفاتر تبلیغاتی و اطالعرسانی و )...در جایگاه دوم از

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

چکیده

نظر میزان اهمیت در توسعه طبیعتگردی منطقه قرار دارد .نهایتاً عامل استفاده از مردم
محلی(بومی) و عالقهمند برای فعالیت به عنوان راهنمای تورهای طبیعتگردی ،افزایش
آگاهی و اطالعات آنان از مزایای گردشگری و بهبود نحوه برخورد با گردشگران در جایگاه

کلید واژگان :اولویتبندی ،اکوتوریسم ،بخش بزرک ،روش  ،ANPروش .DEMATEL
 .1نویسنده مسئول :کاشان ،بلوار قطب الدین راوندی ،دانشگاه کاشان ، ،گروه جغرافیا و اکوتوریسم.
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سوم عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در بخش برزک قرار میگیرند.
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مقدمه
در جهان کنونی گردشگری به عنوان گستردهترین صنعت خدماتی مطرح میباشد و با توجه
به جنبههای اشتغال ،کارآفرینی و درآمدزایی باالی آن معموالً در اولویت برنامههای استراتژیک،
سرمایهگذاریها و اقدامات اجرایی -عملیاتی اکثر کشورهای جهان قرار دارد(اکبری و قرخلو،
 .)54:514۹گردشگری در یک کلیت دربرگیرندهی جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش
متقابل میان آن هاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی برجای مینهد .ایجاد درآمد و
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درتعریف واژه اکوتوریسم بیان میدارد :اکوتوریسم سفری است به مناطق طبیعی نسبتا بکر و
دست نخورده با هدف مطالعه ،تحسین و لذت بردن از مناظر ،جانوران ،گیاهان وحشی منطقه و
هرگونه آثار فرهنگی (گذشته و معاصر) که در این مناطق یافت میشود (فنل.)56 :5144،
پیرامون واژهی اکوتوریسم و پیشینهی کاربرد آن ،اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته است.
برخی سابقهی آن را به زمانی دورتر و به هتزر نسبت میدهند که این واژه را در دههی شصت
برای تشریح روابط متقابل گردشگری ،محیطزیست و ویژگیهای فرهنگی استفاده کرده است.
به اعتقاد هتزر مفهوم اکوتوریسم در واکنش به رویههای نامناسب و منفی توسعه و نادیده
گرفتن مالحظات زیستمحیطی ،شکل گرفته است (طلیعه علیا .)51 :51۹1 ،اکوتوریسم با
پیروی از فلسفه حیات مدار و تکیه بر ارزشهای ذاتی و درونی ،از طریق حفاظت از عرصههای
طبیعی ،انتفاع جوامع محلی ،تقویت ویژگی خرده فرهنگها ،فراهمآوری فرصتهای آموزشی و
یادگیری ،تقویت اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت ،التزام به مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر،
فراهم آوری فرصت های مشارکت محلی ،آموزشهای زیست محیطی و به عبارتی ترکیب
مناسب توسعه و حفاظت از محیط زیست و میراثهای فرهنگی ،پایداری را امکانپذیر میسازد
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اشتغال برای ساکنان محلی در عرصهی فضا یکی از این آثار است (فرهودی و همکاران:514۹ ،
 .)46با افزایش مدرنیته بسیاری از کالن شهرها و مراکز جمعیتی به سمت یکسانی و شبیه
شدن پیش می روند .این همانندی ،یکنواختی را با خود به همراه دارد .لذا افراد در پی تنوع و
تغییر محیط با سفر از سمت شهرها به روستاها و استفاده از زیستبومهای طبیعی و چشم-
اندازهای زیبا می باشند .از طرف دیگر روستاها با دارا بودن تنوعات طبیعی فراوان پتانسیل
جذب گردشگر را دارند (میرزاکاظمی و همکاران .)4 :51۹5،از بین فرصتهای گردشگری
موجود درمناطق روستایی ،وجودجاذبههای طبیعی( رودخانهها ،کوهها ،دشتها ،کویر و)...
چشماندازهای بکر و آب و هوای مناسب ،زمینه را برای توسعهی اکوتوریسم در روستاها بیش از
دیگر جنبههای گردشگری تقویت میکند (سجاسی و همکاران.)274 :51۹1 ،
واژه اکوتوریسم در اوایل سال  5۹41توسط سبالوس السکورین ابداع شده است .سبالوس
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(شایان و پارسائی .)554 :5146 ،به جهت قرار داشتن در دورهای خاص از شرایط کرهی زمین
از نظر کاهش کمی و کیفی منابع طبیعی ،افزایش رو به رشد جمعیت ،وجود چالشهای جدی
بین جمعیت نیازمند به طبیعت در تأمین نیازمندیهای اساسی و ظرفیت محدود منابع طبیعی
لزوم توجه به مبحث اکوتوریسم ضروری میباشد .از دیگر سو رشد روزافزون انواع گردشگری و
رقابتی شدن آن ،لزوم توسعهی اکوتوریسم و توجه به رضایتمندی اکوتوریستها را اجتناب-
ناپذیر ساخته است (حاجینژاد و یاری.)574 :51۹2 ،
گردشگری روستایی به عنوان الگویی فضایی در توسعه گردشگری و توسعه اکوتوریسم به
عنوان گونه ای از گردشگری مبتنی بر طبیعت در مناطق روستایی یکی از شیوههای تسریع
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توسعه و پیشرفت روستاها بوده ،چنانچه با آگاهی و دانش مناطق گردشگری روستایی انتخاب
شوند ،می تواند منجر به توسعه همه جانبه و پایدار روستا گردد .تشخیص اولویتهای گردشگری
روستایی و اکوتوریسم با توجه به محدودیتهای منابع مالی و اقتصادی از بنیادیترین اقدامات
در این خصوص است (رحیمی و رنجبر دستانی .)546 :51۹5،امروزه الگوهای نوین توسعه بر
مدار توسعه محلی و بهرهگیری از تنوعهای مکانی -فضایی استوارهستند .ازسویی ،با توجه به
محدودیتهای مختلف -اعم از فنی ،مالی ،زمانی و مانند آن -امکان بهرهگیری و توسعه تمام
ظرفیت ها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد (بدری و یاریحصار.)55 :5144 ،
همچنین وجود پروژه های ناتمام درکشور و عدم توانایی دولت در تأمین بودجه الزم برای اتمام
این پروژهها ،سبب شده است تا موضوع اولویتبندی اجرای طرحها ،اهمیتی بیش از پیش پیدا
کند .اولویتبندی طرحها ،به عوامل کمی وکیفی زیادی که شاخصها نامیده میشوند ،بستگی
دارد (دحیماوی و همکاران.)551 :514۹،
بخش برزک و روستاهای تابع آن به واسطهی برخورداری از جاذبههای منحصر به فرد طبیعی
یکی از قطبهای طبیعتگردی استان اصفهان معرفی شدهاند (سازمان میراث فرهنگی استان
اصفهان .)51۹2 ،علیرغم وجود پتانسیل باالی طبیعتگردی در محدوده مورد مطالعه ،پژوهش
کامل و جامعی به منظور معرفی ،اولویتبندی و برنامهریزی توسعه طبیعتگردی در منطقه
انجام نگرفته است و جای خالی آن احساس میشود .بر این اساس و با توجه به رشد اکوتوریسم
در بین گردشگران و عالقمندان و نقش آن در توسعه روستاها ،هدف پژوهش پیش رو اولویت-
بندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای بخش برزک -کاشان و سپس ارائه
پیشنهاداتی جهت توسعه طبیعت گردی در منطقه می باشد.
در زمینه پژوهشهای انجام گرفته در این مورد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
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طالب و محمدخان ( ) 5147بررسی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری روستایی در روستاهای
حاشیه زایندهرود در بخش سامان از توابع شهرکرد را مورد پژوهش قرار داده اند .تجزیه و
تحلیل با استفاده از روش تحلیل کیفی -استراتژیک  5SWOTاست .در نهایت  ۹کانون جاذب
گردشگری بر اساس خدمات و وضعیت موجود در بخش سامان شناسایی شده است که  5کانون
به عنوان کانون مرکزی و  4کانون به عنوان کانون مکمل انتخاب شدند .شیعه و کبیری
( )5144راهبردهای توسعه گردشگری پایدار در اراضی ناژوان حومه شهر اصفهان را به انجام
رسانیده اند .تحلیل یافته های حاصل از رویکرد تحلیل راهبردی  SWOTو تشکیل ماتریس
عوامل داخلی و خارجی و مقایسه این عوامل با یکدیگر ،در چهار نوع راهبرد تهاجمی ،تدافعی،
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انطباقی و اقتضایی مشخص شده است .نتایج نشان میدهد راهبردهای اقتضایی ( )STبا
واقعیات ،اهداف و میزان پاسخگویی به چالشها و مسائل بیشتر سازگار است .از طریق این
راهبرد با تکیه بر نقاط قوت و در نظر گرفتن تهدیدها پیرامون اراضی ناژوان در تمامی (زمینه-
های اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،محیطی و طبیعی) زیرساختها و مدیریت میتواند اهداف
مورد نظر را تحقق بخشد و به طور نسبی پاسخگوی چالشهای اراضی باشد .عبدالمنافی و ازکیا
( )51۹1در بررسی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در مناطق روستایی کالردشت بیان کرده
اند مشارکت مردم و متصدیان مربوط به امر حفاظت محیطزیست جهانی ،میراث فرهنگی و
طبیعت ،به عنوان یک عامل مؤثر می تواند به توسعه صنعت گردشگری کشور کمک نماید.
کهزادی و حسینی( )51۹5راهبردهای استراتژیک توسعه طبیعتگردی به عنوان سیاست
مطلوب توسعه گردشگری ایران را با استفاده از مدل SWOTانجام داده و نتیجه گرفته اند وجود
منابع اکوتوریستی بیشمار و تأسیس کمیته ملی طبیعتگردی مهمترین نقاط قوت در معرفی
جاذبهها و تعدد مراکز تصمیمگیری ،کمبود تسهیالت و امکانات در مناطق اکوتوریستی
مهمترین ضعف ،همچنین تمایل دولت به کاهش وابستگی به نفت و تمایل بخش خصوصی به
فعالیت در زمینه اکوتوریسم مهمترین فرصت و در نهایت کاالیی شدن فرهنگ و کمبود آژانس-
های گردشگری متخصص اکوتوریسم مهمترین تهدیدهای پیش روی اکوتوریسم ایران معرفی
شده اند .عینالی و همکاران ( )51۹5در تحلیل اثرگذاری جاذبه های گردشگری و اولویت بندی
آنها در راستای سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای از روش مصاحبه با کارشناسان و آزمون های
 SPSSو مدل  TOPSSISجهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری استفاده کرده اند .نتایج نشان
میدهد رابطه مشاهد ه شده بین شاخص گردشگری و توسعه منطقه ای رابطه ی همبستگی
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مثبت و معناداری است .همچنین ابعاد اقتصادی بیشترین تاثیر را در توسعه منطقهای داشته و
ابعاد زیست محیطی کمترین تاثیر را در توسعه منطقه ای دارند .آزمون تاپسیس نیز نشان داد
که بین سطح برخورداری مناطق تفاوت بسیار زیادی وجود دارد به طوریکه منطقه نمونه
مورزرین و قلعه فلک االفالک برخوردارترین و منطقه نمونه مخمل کوه و کمالوند کم برخوردار
ترین مناطق نمونه استان هستند.
اسمیرتی آشوک 5و همکاران( )2157توسعه اکوتوریسم چارچوب ارزیابی پایداری با استفاده از
از روش دلفی CI ،و روش های مشارکتی در غرب سیکیم هند را مورد بررسی قرار داده اند .در
این تحقیق به منظور شناسایی عوامل موثر بر گسترش اکوتوریسم پایدار در منطقه مورد مطالعه
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از روش دلفی ،روش سی آی و روش های مشارکتی استفاده شده است .در نتایج ارائه شده با
توجه به نظرات کارشناسان  4اصل 4 ،معیار و  54شاخص تدوین گردید و بر مبنای آن
چهارچوبی برای ارزیابی پایداری در سطح عملیاتی در زمینه اکوتوریسم شکل گرفت .محمدیان
معصوم و همکاران( ) 2156گونه شناسی رویکرد توسعه اکوتوریسم و ارزیابی آن از نظر پایداری
استان مازندران را ارائه نموده اند .در این مقاله رویکرد پایداری توسعه اکوتوریسم در استان
مازندران در شمال ایران از دیدگاه مردم محلی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از سی
شاخص استفاده شده است .یافته نشان می دهد که توسعه اکوتوریسم در این منطقه در یک
رویکرد ترکیبی ،بر روابط نابرابر قدرت و تعامالت بین رهبری محیط زیست طبیعی و انسانی ،و
میزبان و مهمان استوار است .نتایج حاصل از بررسی پایداری اکوتوریسم ،از دیدگاه مردم محلی
حاکی از آن است توسعه اکوتوریسم در مازندران در وضعیت ناپایداری قرار دارد .نینو
پارساشویلی  )2154(2راهبردهای عمده مدیریت اکوتوریسم گرجستان را مورد ارزیابی قرار داده
اند .در این تحقیق قفقاز در بین  211مقصد اکوتوریستی ،در جایگاه  14مقصد برجسته تنوع
زیستی بر روی زمین معرفی شده است .طبق گزارش صندوق جهانی حیات وحش )(WWF
تعدادی از گونه های حیوانی و گیاهی بومی گرجستان در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی
حفاظت از طبیعت ) (IUCNگنجانده شده است .در نتیجه ،اهمیت مدیریت اکوتوریسم در
گرجستان همواره مورد توجه است .مورایاما و بونروامکوو )2155(1طبق نتایج ارزیابی مکانهای
مناسب برای اکوتوریسم با استفاده از GISو مدل  AHPاستان سوراتتانی تایلند ،منطقه مورد
مطالعه بر اساس مدل تقسیمبندی فائو به  4طبقه تقسیم شده است .نتایج نشان میدهد تقریبا
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 %6۹.64از منطقه ،در طبقه حاشیهای مناسب %2۹.12 ،از منطقه در طبقه مناسب متعادل و
تنها درصد کمی %1.4۹در طبقه نامناسب و  %1.45در طبقه بسیار مناسب قرار گرفتهاند.
فازدنا 5و همکاران ( )2151برنامه گردشگری دره دورو کشور پرتغال را تدوین کرده اند .یافته ها
چنین بیان می کند دره دورو ویژگیهای منحصر بفردی دارد و نیازمند ارتقای گردشگری پایدار
جهت مدیریت و حفاظت از این منطقه است .دورو با چالشهایی ازجمله :حمایت و حفاظت از

داده ها و روش کار
محدوه مورد مطالعه

. Fazedna
. Harrison

1
2

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

شناخت محیط به عنوان عرصه پیدایش و حضور پدیدههای جغرافیایی یکی از گامهای
نخستین در جهت دستیابی به شناختی جامع در هر گونه مطالعهای است که موضوع آن در
رابطه با مکان میباشد ،به ویژه در مطالعات جغرافیایی که با هدف برنامهریزی مکانی صورت
میگیرد (ادیبپور  .)67: 514۹،بخش برزک یکی از چهار بخش شهرستان کاشان (مرکزی،
قمصر ،نیاسر و برزک) در استان اصفهان است که در جنوبغربی این شهرستان قرار داشته و از
نظر موقعیت جغرافیایی در ´ 51°56تا ´ 55°21طول شرقی و ´ 11° 16تا ´11°56عرض شمالی
قرار گرفته است (شرکت مشاور شهرتاش زندهرود )2 :5144،و دارای یک شهر به نام بَرزُک ،دو
دهستان به نام های دهستان بابا افضل و دهستان گالب میباشد .تعداد  55روستا نیز در این
بخش وجود دارد که  1روستای مرق ،سادیان مرق و نابر جزء دهستان باباافضل بوده و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

منابع طبیعی ،ایجاد و توسعه شرایط فرا ساختاری برای توسعه منطقه ،ارتقاء آگاهی محیطی بین
ساکنین و بازدیدکنندگان مواجه است .نتایج پژوهش نشان میدهد جهت برخورد مناسب با این
چالشها و افزایش رقابت پذیری منطقه یک فرآیند برنامه ریزی مشارکتی مناسب میباشد.
هویانگ و دیگران( )2116بررسی عوامل موثر بر گردشگری در مناطق جنگلی یی پان شمال
شرقی چین را در یک ارزیابی جامع به منظ ور استقرار گردشگری با روش تحلیل سلسله مراتبی
و پرسشنامه ی دلفی انجام داده اند .در این پژوهش حدود  1۹معیار ارزشیابی شد .نتایج
تحقیق نشان داد که معیارهای طبیعی اهمیت بیشتری از معیارهای انسانی داشته اند .هریسون
2و همکاران ( )2111چالشهای عمده توسعه گردشگری پایدار را با مصاحبه 41نفر از
کارشناسان و متخصصین صنعت هتلداری و بخش گردشگری انجام داده اند .نتایج تحقیق نشان
داد موضوعات کلیدی توسعه در گردشگری کارائیب ،نیازهای تحقیقاتی و آموزشی هستند.
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روستاهای ویدوجا ،ویدوج ،آزران ،ازوار ،پنداس ،تجره ،آرنجن و ورکان جزء دهستان گالب می-
باشند (شکل شماره .)5بخش برزک و روستاهای تابع آن دارای جاذبههای طبیعی زیبا و چشم
اندازهای بکری هستند که میتوانند به عنوان یکی از قطبهای طبیعتگردی استان اصفهان
معرفی شوند .وجود مزارع گل محمدی در تمام این روستاها ،انواع درختان باغی ،غارها و رودها،
قلعههای تاریخی ،کارگاههای سنتی گالبگیری ،امامزادهها و مقبرههای متبرک ،آثار تاریخی و
فرهنگی و ...از جمله جاذبههای گردشگری منطقه هستند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)7موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
روش کار

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

با توجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع ،رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی-
تحلیلی» است .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق ،برای
گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده شده است .بطوریکه
اطالعات مورد نیاز در بخش ادبیات پژوهش ،از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانهای و پیشینه
تحقیق کسب شده است .ابزار گردآوری دادههای اصلی پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته می
باشد .جامعه آماری پژوهش تعداد  22نفر از کارشناسان و مسئوالن گردشگری آشنا با منطقه
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مورد مطالعه است که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند .مؤلفههایی که در پرسشنامهها مورد
استفاده قرار گرفتند از طریق مطالعه پیشینهی تحقیق ،بررسی میدانی ،مصاحبه با مردم بومی و
نظرات اساتید جغرافیا جمعآوری شده است .جدول شماره ( )5معیارهای استفاده شده در
پرسشنامه را نشان میدهد که در قالب  5معیار و 57زیرمعیار ارائه شدهاند .تحلیل داده ها با
تلفیق روشهای  ANPو  DEMATELبا استفاده از نرم افزارهای MATLABوSuper Decisions
صورت پذیرفته است.
جدول( .)1دستهبندیمعیارهایمؤثربرتوسعهطبیعتگردیدرروستاهایبخشبرزک
ردیف

زیرمعیار

معیار

5
بهبود
امکانات

خدمات

و

2

1
طراحی
حفاظت

پایدار

و

4
تبلیغات و اطالع-
رسانی
5
موقعیت جغرافیایی و
جاذبهها

 )2-5هماهنگی سازمانهای مرتبط با جوامع و مسئوالن محلی
 )2-2سرمایهگذاری بخش پزشکی وطب سنتی در استفاده از دانش مردم بومی
 )2-1جلب مشارت سرمایهگذاران محلی و منطقهای و واگذاری مسئولیت به آنان
 )2-4بکارگیری و استفاده از کارشناسان متخصص در طرحها و برنامهریزیها
 )2-5وجود و حمایت از کارگاههای سنتی گالبگیری و عرقگیری و برنامهریزی فروش
مستقیم آنها به گردشگران
 ) 2-6استفاده از راهنمایان محلی و افزایش آگاهی و اطالعات روستاییان از مزایای
گردشگری روستایی و...
 )1-5طراحی پایدار و سازگار فضاهای گردشگری در منطقه
 )1-2حفظ کالبد و جلوه روستایی منطقه و حفاظت از آثار و یادمانهای منطقه
 )4-5نصب تابلوهای اطالعرسانی در محل مناسب(جادههای منتهی به روستا)
 ) 4-2برگزاری تورهای بازدید از منطقه به خصوص در فصل گالبگیری و فصل رویش
گیاهان دارویی
 )4-1تبلیغات جهت معرفی منطقه(رسانهها ،توزیع بروشور ،نقشه ،پوستر ،برگزاری
نمایشگاه،جشنواره
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مشارکت و سرمایه-
گذاری

)5-5امکانات و خدمات اقامتی
 )5-2امکانات و خدمات رفاهی
 )5-1شبکه ارتباطی و سیستم حمل و نقل منطقه

 )5-5پوشش گیاهی منطقه( مزارع گل محمدی ،باغهای میوه ،گیاهان دارویی و)...
 )5-2وجود جاذبهها( طبیعی ،تاریخی ،مذهبی و)...
 )5-1نزدیکی به شهرستان های کاشان ،اصفهان ،قم و...و برنامهریزی جهت جذب گردشگر
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

بحث و یافته ها
در مقیاس جهانی گردشگری روستایی یکی از اشکال رو به رشد بخش گردشگری به شمار
میآید که ارائه تعریفی جهان شمول و یکسان از آن امکانپذیر نیست؛ این مسئله تاحدودزیادی
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به دلیل ویژگیهای گوناگون نواحی روستایی درکشورهای مختلف و غلبه الگوهای خاصی
ازگردشگری در نواحی مختلف وتعاریف گوناگون از روستا و روستانشینی است .سازمان بین-
المللی همکاری اقتصادی وتوسعه ،گردشگری روستایی را فعالیتی چند وجهی وپیچیده تعریف
میکند که مواردی چون گذران تعطیالت در مزرعه ،طبیعتگردی ،پیادهروی و کوهنوردی،
سوارکاری ،ماجراجویی ،بهداشت و سالمت ،شکار و ماهیگیری ،سفرهای آموزشی و پژوهشی،
فرهنگ و هنر ،میراث تاریخی و در پارهای از نواحی گردشگری بازدید ازجوامع قومی و نژادی را
در برمیگیرد (رضوانی و بیات .)54 :51۹1 ،روستاها و ساکنین آن از دو جهت با صنعت
گردشگری در رابطه هستند ،یکی اینکه محیط های روستایی به عنوان فضاها و اماکن ییالقی و
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استراحتگاهی برای گذران اوقات فراغت گردشگرها و به ویژه گردشگران داخلی به شمار میآیند
و دیگر اینکه تولیدات آن ها اعم از مواد خوراکی و صنایع دستی روستایی به گردشگران عرضه
میگردد و از این طریق به اقتصاد معی شتی آنان کمک میکند (رضوانی .)514 :514۹ ،سازمان
جهانی گردشگری طبیعتگردی را اینگونه تعریف کرده است :مسافرت به مناطق طبیعی که
با احساس مسئولیت همراه باشد و سبب بهبود سطح زندگی مردم بومی و حفظ محیطزیست
شود (قدیریمعصوم و همکاران .)۹ :514۹ ،این نوع از فعالیت گردشگری مبتنی بر استفاده از
منابع طبیعی مانند جنگل ،دریا ،کوهها ،کویرها و دریاچهها است و غالباً هدف اصلی آن بوم-
شناسی محیطهای طبیعی است (حیدری .) 45 :51۹1،این شکل از جهانگردی فعالیتهای
فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت امکانپذیر میسازد و مبتنی بر مسافرتهای هدفمند توأم با
برداشت های فرهنگی ،معنوی ،مطالعه و دیدار از جاذبههای طبیعی و بهرهگیری و لذتجویی از
پدیدههای متنوع آن است (رضوانی .)556 :5141،اکوتوریسم یا همان طبیعتگردی با انگیزهی
استفاده از جاذبهها و توانمندیهای طبیعی و تمام جاذبههایی که به نوعی با طبیعت در
ارتباطند صورت میگیرد (قدیریمعصوم و همکاران .)57 :514۹ ،اکوتوریسم در وهلة نخست
ناظر بر مالحظات زیستمحیطی وتوسعةپایداراست و در آن طبیعت گردی در درجة دوم
اهمیت قراردارد .به عبارتی دیگر ،اکوتوریسم پیونددهندة دو دیدگاه تعهد شدید به طبیعت و
احساس مسئولیت اجتماعی است (جمعهپور و نماینده .)47 :51۹5 :بیشتر صاحبنظران،
اکوتوریسم را به عنوان یکی از اشکال عمدهی گردشگری و گردشگری روستایی دستهبندی
کردهاند که در کنار مفاهیمی چون توسعهی پایدار درمحافل علمی مطرح شده است که باتوجه
به ظرفیتهایی که دارد میتواند فرصت توسعهی روستایی را در همهی ابعاد ایجادکند (عینالی،
5۹4 : 51۹1و .)5۹1با توجه به مشکالت موجود در روستاها نظیر بیکاری ،بهرهوری پایین در
بخش کشاورزی و بهرهبرداری بیش از حد منابعطبیعی ،توجه به بدیلهای دیگر اقتصادی،
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مانند گردشگری ضروری به نظر میرسد(صیدائی و دهقانی .)52: 514۹،در واقع هدف همهی
فعالیتهای توسعه ،بهبودکیفیت زندگی و رفاه همهی انسانهاست؛ ازاینرو ،تالش برای دستیابی
به توسعهای که ضمن تأمین منافع اکثریت مردم ،با نیازهای آنان و قابلیتهای مناطق هماهنگی
و مطابقت داشته باشد ،مدنظر برنامهریزان وسیاستگذران توسعه است (عینالی-5۹5 :51۹1،
 .)5۹6توسعه صنعت گردشگری می تواند عاملی مهم درجهت رفع فقر ،افزایش اشتغالزایی
وافزایش درآمد برای مردم مناطق روستایی باشد و به زبان سادهتر اینکه توسعه گردشگری و
توسعه روستایی دو عامل مرتبط به هم بوده که توسعه هر کدام بر دیگری اثری مثبت دارد
(کرمیدهکردی و همکاران.)515 :51۹5،

1

.Analytical Network Process
.Multi Criteria Decition Making
3
.Saaty
2

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

شکل( .)1سوپرماتریسANP
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از آنجا که تکنیکهای کمی از روابط منطقی بین پدیده ها حاصل می شوند ،می توانند ارزیابی
منطقی و دقیقی از ویژگیها و روابط بین پدیده ها ارائه نمایند .بنابراین در این پژوهش جهت
اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم ،از روش کمی  ANP5استفاده شده است.
بسیاری از مسائل تصمیم گیری در برنامه ریزیهای منطقه ای ازنوع مسائل چندمعیاره است.
تحلیل ارزیابی و تصمیمگیری چندمعیاره طی چند دههی گذشته به یکی از قویترین روشها در
برنامه ریزی تبدیل شده است .فرآیندتحلیل سلسله مراتبی AHPکه یکی از روشهای تصمیم
گیری چندمعیاره ( 2(MCDMاست توسط ال.ساعتی1درسال5۹41معرفی شد .فرض اصلی
روش  AHPوجوداستقالل زیرمعیارها یا معیارها باهم است .ساعتی درمواردی که این اصل نقض
می شود و ساختارمسئله به شکل شبکهای است ،روش ANPرا به عنوان بسطی از AHPمعرفی
کرد .درروش ANPبرای مدل کردن مسئله شبکهای که گرههای موجود دراین شبکه معادل
هدف ،معیارها و زیرمعیارها است ،رسم میشود .بردارهای جهتداری که این گرههارا به هم
وصل میکنند ،نشاندهنده جهت اثرگرهها بریکدیگراست (صادقعملنیک و همکاران:514۹،
)212
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در این سوپر ماتریس:
 :W21نشان دهنده ارتباط بیرونی بین هدف و معیارهای اصلی
 :W22نشان دهنده ارتباط درونی بین معیارهای اصلی با یکدیگر
 :W32نشان دهنده ارتباط بیرونی معیارهای اصلی و زیرمعیارها
 :W33نشان دهنده ارتباط درونی بین زیرمعیارها.
روش ANPبرای حل مسائلی که در آنها معیارها وگزینهها از هم مستقل نیستند ،به کارمی
رود .درفرایند تجزیه وتحلیل شبکهای ،اندازهگیری مقادیر و اهمیت نسبی مانند فرایند تحلیل
سلسله مراتبی با مقایسههای زوجی و به کمک طیف 5تا ۹انجام میشود( زبردست:514۹ ،
 .)45تأثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک شبکه  ANPتوسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته
میشود (زبردست.)41 :514۹ ،
مراحل روش  ANPبه شرح زیراست:

 .1هدف :توسعه طبیعت گردی

 .2معیارها
 .5خدمات و امکانات  .2مشارکت و سرمایه گذاری .1طراحی پایدار  .4تبلیغات  .5موقعیت جغرافیایی

 .3زيرمعیارها

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 -5ساخت مدل و تبدیل مسئله( موضوع) به یک ساختار شبکهای (شکل .)1

 .5طراحی پایدار
.1شبکه ارتباطی  .4هماهنگی با جوامع محلی
 .5اقامتی  .2رفاهی
 .6طب سنتی .7مشارکت سرمایه گذار محلی .4نصب تابلو .۹برگزاری توربازدید .51تبلیغات رسانه ای
 .54وجود جاذبه
 .55حفظ کالبد روستا .52استفاده از کارشناسان .51پوشش گیاهی
 .57راهنمای محلی
 .55نزدیکی به شهرستان  .56وجود و حمایت از کارگاه های گالگیری
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

شکل( .)3ساختارشبکهایعللمؤثربرتوسعهطبیعتگردیدرروستاهایبخشبرزک
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 -2تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین وزن نسبی آنها :ماتریسهای مقایسهی زوجی
تأثیر معیارها و زیرمعیارها ،با در نظرگرفتن سطوح باالتر شبکه و ارتباطات داخلی تشکیل
میشوند ،تا بتوان به کمک آنها وزن عناصر را به دست آورد .پس از آنکه مقایسهی زوجی
به صورت کامل انجام شد بردار وزن ( )wمحاسبه میشود (پورخباز و همکاران:51۹2 ،
 .) 556در این مرحله با استفاده از نظرات کارشناسان مؤلفهها به صورت زوجی با یکدیگر
مقایسه شده و ماتریس نظرات گروهی آنان از طریق میانگین هندسی 5بدست آمد .وزن
نسبی هر یک از مؤلفه ها نیز در این ماتریس مجموع از طریق میانگین هندسی محاسبه
شده است.
 -1تشکیل سوپرماتریس اولیه( ناموزون) :براساس مقایسهی زوجی که درمرحلهی قبل انجام
شد ،چند ماتریس ساخته و وزن نسبی هر ماتریس محاسبه میشود .سپس ،وزنهای
حاصل در سوپرماتریس وارد می شوند که رابطهی متقابل بین عناصر سیستم را نشان می-
 -4تشکیل سوپرماتریس وزنی(موزون) :برای آنکه از عناصر ستون سوپرماتریس اولیه متناسب
با وزن نسبی آنها فاکتور گرفته و جمع ستون برابر5شود ،هرستون ماتریس استاندارد
میشود .درنتیجه ماتریس جدیدی به دست میآید که جمع هریک ازستونهای آن
برابر5خواهد بود ( سوپر ماتریس وزندار یا موزون) (پورخباز و همکاران.)556 :514۹ ،
 -5محاسبهی بردار وزنی عمومی -سوپرماتریس حد :در مرحلهی بعد ،سوپرماتریس وزنی ،به
توان حدی میرسد تا عناصر ماتریس همگرا و مقادیر سطری آن با هم برابر شوند .دراین
مورد جمع سطر سوپرماتریس وزنی به صورت زیر همگرامیشود( پورخباز و همکاران،
.)556 :514۹
k
Lim W
∞→k

.1

X1,X2,….,Xn
=X

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

مقادیر به دست آمده از سوپر ماتریس حد ابتدا نرمال شده (جمع عناصرستونی ماتریس نرمال
یک است) سپس به عنوان وزن نهایی هر یک از مؤلفهها بکار میرود .جهت نرمال کردن
ماتریس ابتدا مجموع ستونی آن ها را محاسبه کرده سپس هر یک از عناصر ماتریس حد را بر
این مقدار تقسیم میکنیم .مراحل  2تا  5با استفاده از نرمافزار  SuperDecisionsانجام میشود.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

دهند (سوپرماتریس بدون وزن) (پورخباز و همکاران.)556 :514۹ ،
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در این پژوهش مقادیر مربوط به ماتریسهای  W21و ( W32روابط بیرونی) از طریق مقایسات
زوجی روش ANPبدست آمده ولی مقادیر ماتریسهای  W22و (W33روابط درونی) با استفاده از
مقایسات زوجی روش  DEMATEL5و مقادیر نرمال شده ماتریس Tدر این تکنیک بدست آمده
است .دلیل اصلی ترکیب  DEMATELو  ANPاین است که برای محاسبهی روابط موجود بین
عناصر و مؤلفههای مدل ANPبه تشکیل ماتریسهای مقایسهی زوجی و محاسبهی بردارهای
ویژه( وزن نسبی) متناظر با هر یک ماتریسهای مقایسهی زوجی میپردازد و سپس آنها را در
جایگاه مناسبی در سوپر ماتریس قرار میدهد .بنابراین استفاده از این تکنیک در محاسبهی
ارتباط داخلی میان عناصر به تعداد زیادی ماتریس مقایسه زوجی نیاز دارد (در این پژوهش به

.Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

1

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه()2

5 ≥ i≥n

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

 57ماتریس مقایسهای  56×56برای محاسبهW33نیاز بود) ،این امر منجر به پیچیدگی و صرف
زمان زیاد برای حل مسئله میشود .در برخورد با این محدودیت میتوان از تکنیک
 DEMATELبهره گرفت .در واقع  DEMATELدر مقایسه با  ANPبرای محاسبه ارتباط
داخلی میان عناصر و مؤلفهها به ماتریسهای مقایسهی زوجی کمتری نیاز دارد که این امر
کاهش حجم محاسبات و سطح پیچیدگی عملیات را در پی خواهد داشت .الزم به ذکر است که
ماتریس حاصله ازتکنیک( DEMATELماتریس ارتباطات داخلی) ،درواقع تشکیل دهندهی
بخشی از سوپرماتریس روش تحلیل شبکهای()ANPاست .به عبارتی ،تکنیک  DEMATELبه
طورمستقل عمل نمی کند بلکه به عنوان زیرسیستمی ازسیستم بزرگتری چونANPاست
(جعفرنژاد و همکاران .)۹ :51۹1 ،مراحل روش  DEMATELدر این پژوهش شامل -5 :تهیهی
ماتریس شدت نسبی روابط مستقیم؛
کارشناسان مقایسههای زوجی بین معیارها را انجام میدهند .آنان نظر خود را در رابطه با
اثرگذاری عامل  iبر عامل jبیان کند .این مقایسه بین هر دو عامل با  a ijمشخص میگردد که a
عددی صحیح بین صفر به معنای عدم تأثیر و چهار برای تأثیربسیارزیاد میباشد .درنتیجه
ماتریس رابطه مستقیم (که ماتریسی n×nمیباشد و nتعداد معیارهاست) و از میانگین هندسی
نظرات کارشناسان بدست آمده ،ایجاد میشود.
-2نرمالسازی ماتریس روابط مستقیم؛
جهت نرمال کردن ماتریس رابطه مستقیم ازروابط ( 5و )2استفاده میشود:
D = k× Z
رابطه ()5
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در این رابطه منظور از

مجموع ردیفی ماتریس است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 -1محاسبهی ماتریس روابط کل؛ ماتریس رابطه کل( )Tاز رابطه شماره 1محاسبه میشود که
در آن  Iنیز ماتریس واحد میباشد .ماتریس واحد ماتریسی است که قطر آن یک باشد و مابقی
اعداد آن صفر .تعداد ردیفها و ستون های ماتریس واحد باید همیشه برابر با ماتریس وارد شده
در مرحلهی اول باشد:
-1
)T = X( I –X
رابطه ()1
 -4تعیین مقدارآستانه )(α؛ از آنجا که ماتریس  Tاطالعاتی در زمینهی اینکه یک معیار چه
میزان اثر میگذارد را میدهد ،الزم است تصمیم گیرنده یک مقدار آستانه برای فیلتر کردن آثار
جزئی به وجود آورد .برای محاسبه مقدار آستانهی روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس
Tمحاسبه شود .بعد از آنکه شدت آ ستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر ماتریس Tکه کوچکتر از
آستانه بود ،صفر شده ،یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمیشود و مقادیر بزرگتر از آن با 5
نشان داده می شود .این ماتریس را ماتریس Fنامگذاری کرده و با استفاده از آن میتوان به
ارتباط بین مؤلفهها و اینکه هر مؤلفه بر چه مؤلفههایی اثر دارد پی برد (پورخباز و
همکاران .) 555 :51۹2،این مراحل با استفاده از نرم افزارهای  MATLABو  EXCELLانجام
میگیرد.
جهت استفاده از مقادیر ماتریس Tدر ماتریسW33و W22روش  ANPباید این ماتریس را نرمال
کرد .نحوه نرمال کردن بدین صورت است که هر یک از درایههای یک ستون ماتریس را بر
مجموع ستونی آنها تقسیم میکنیم .جهت مشخص کردن نحوه ارتباط مؤلفهها با یکدیگر نیز
از ماتریس Fاستفاده میکنیم.
بنابراین پرسشنامهها بر اساس ماتریسهای روش  DEMATELو  ANPو بر اساس معیارهای
جدول شماره()2طراحی وتکمیل شد.
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامهها مقادیر سوپر ماتریس  ANPرا مشخص نمود:
ماتریس نرمال شده  Tحاصل از روش  DEMATELجهت محاسبه مقادیر W33در جدول 1
ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3
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جدول( .)3ماتریسنرمالشدهT
ا

ر

1

1/154

1/161

1/144

1/165

1/154

1/15۹

1/161

1/161

1/15۹

1/154

1/15۹

1/15۹

1/144

1/144

1/24۹

1/165

1/156

4

1/15۹

1/15۹

1/165

1/144

1/15۹

1/15۹

1/154

1/165

1/15۹

1/15۹

1/15۹

1/15۹

1/161

1/144

1/146

1/161

1/156

5

1/157

1/156

1/146

1/156

1/146

1/157

1/15۹

1/146

1/154

1/156

1/15۹

1/157

1/162

1/166

1/115

1/15۹

1/155

6

1/155

1/155

1/142

1/155

1/152

1/147

1/152

1/142

1/152

1/152

1/151

1/152

1/165

1/15۹

1/115

1/155

1/155

7

1/164

1/164

1/166

1/164

1/164

1/165

1/155

1/164

1/162

1/161

1/161

1/161

1/167

1/165

1/154

1/162

1/154

4

1/141

1/141

1/141

/141

1/141

1/114

1/117

1/12۹

1/141

1/11۹

1/11۹

1/111

1/124

1/12۹

1/115

1/12۹

1/124

۹

1/162

1/162

1/166

1/165

1/164

1/161

1/162

1/166

1/155

1/161

1/162

1/164

1/166

1/167

1/154

1/164

1/161

51

1/155

1/152

1/155

1/154

1/152

1/152

1/155

1/156

1/155

1/141

1/155

1/155

1/11۹

1/11۹

1/142

1/141

1/117

ی
2

1/161

1/147

1/161

1/15۹

1/154

1/15۹

1/15۹

1/165

1/157

1/15۹

1/157

1/154

1/147

1/15۹

1/151

1/15۹

1/155

م

5

1/11۹

1/14۹

1/151

1/155

1/14۹

1/14۹

1/14۹

1/152

1/151

1/151

1/151

1/151

1/141

1/141

1/142

1/14۹

1/146

ع

5

2

1

4

5

6

7

4

۹

51

55

52

51

54

55

56

57

55

1/161

1/164

1/161

1/164

1/165

1/165

1/164

1/152

1/164

1/165

1/152

1/165

1/172

1/172

1/151

1/166

1/162

52

1/151

1/154

1/156

1/156

1/151

1/155

1/155

1/154

1/151

1/152

1/154

1/144

1/154

1/15۹

1/146

1/156

1/151

51

1/165

1/15۹

1/144

1/14۹

1/161

1/15۹

1/15۹

1/161

1/165

1/165

1/161

1/162

1/144

1/166

1/114

1/162

1/154

54

1/16۹

1/16۹

1/171

1/167

1/167

1/164

1/164

1/171

1/167

1/16۹

1/171

1/16۹

1/171

1/156

1/154

1/171

1/166

55

1/164

1/161

1/167

1/165

1/161

1/161

1/164

1/16۹

1/164

1/164

1/165

1/161

1/166

1/165

1/154

1/166

1/165

56

1/145

1/147

1/147

1/147

1/147

1/147

1/146

1/1۹1

1/146

1/146

1/147

1/147

1/1۹2

1/1۹1

1/171

1/176

1/176

57

1/155

1/156

1/156

1/156

1/156

1/154

1/157

1/157

1/156

1/156

1/157

1/154

1/165

1/165

1/142

1/15۹

1/146

جدول ( )4مقادیر ماتریس W22حاصل از روش  DEMATELرا نشان میدهد:
جدول( .)4ماتریسنرمالشدهراوبطکل()Tمعیارهایاصلی
معیارها

بهبود خدمات
و امکانات

مشارکت و
سرمایهگذاری

طراحی پایدار و
حفاظت

تبلیغات و
اطالعرسانی

موقعیت جغرافیایی
جاذبهها

بهبود خدمات و امکانات

1/5۹4

1/247

1/226

1/215

1/225

مشارکت و سرمایه-
گذاری

1/211

1/5۹۹

1/224

1/22۹

1/22۹

طراحی پایدار و حفاظت

1/5۹1

1/564

1/557

1/545

1/544

تبلیغات و اطالعرسانی

1/566

1/541

1/564

1/51۹

1/566

موقعیت جغرافیایی و
جاذبهها

1/254

1/244

1/254

1/254

1/5۹1

منبع :محاسبات نگارندگان

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

منبع :محاسبات نگارندگان

جدول( )5مقادیر ماتریسW21که بیانگر ارتباط بین هدف پژوهش و معیارهای اصلی است
را نشان میدهد:
معیار

بهبود خدمات
و امکانات

مشارکت
سرمایهگذاری

وزن نسبی

1/175

1/152

و

طراحی پایدار و
حفاظت

تبلیغات و اطالع-
رسانی

موقعیت جغرافیایی
و جاذبهها

1/214

1/156

1/117

منبع :محاسبات نگارنده
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جدول( .)1وزننسبیمعیارهایاصلیدررابطهباهدفپژوهش()W21
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جدول ( )6وزن نسبی زیرمعیارها را در ارتباط با معیار اصلی( ماتریس )W32نشان میدهد:
جدول( .)9وزننسبی زیرمعیارهادرارتباطبامعیارهایاصلی()W32

.55حفظکالبد روستا
.52کارشناس
متخصص
.51پوشش گیاهی
.54وجود جاذبهها
.55نزدیکیبه
شهرستان
 .56حمایت از کارگاه
گالبگیری
.57راهنمای محلی

1
1/5۹5
1/526

1/745
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1/654
1/226
1/144

1
1
1

1
1

1
1/171

1/254
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1/655
1/5۹1
1/1۹7

1

1/154

1

1

1

1

1

1

1
1/127
منبع :محاسبات نگارندگان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

با توجه به سوپرماتریس اولیه و ساختار شبکهای روش  ANPتمامی مقادیر ماتریسهای ،W21
 W32 ،W22و W33محاسبه شدهاند .در ادامه این مقادیر را در نرم افزار  Super Decisionsوارد
کرده و به ترتیب سوپرماتریس ناموزون ،سوپرماتریس موزون و سوپرماتریس حد را محاسبه
می کنیم .مقادیری که از سوپرماتریس حد بدست میآید را نرمال کرده ،حاصل ،وزن نهایی هر
یک از زیرمعیارها خواهد بود( جدول .)7

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

بهبود خدمات و
زیرمعیارها
امکانات
1/615
.5خدمات اقامتی
1/227
.2خدمات رفاهی
1/555
.1شبکه ارتباطی
1
.4هماهنگیبا جوامع
محلی
1
.5طراحی پایدار
1
.6طب سنتی
1
.7مشارکت سرمایه
گذار
1
.4نصب تابلو
1
.۹برگزاری تور
1
.51تبلیغاترسانهای

مشارکت و
سرمایهگذاری
1
1
1
1/142

طراحی پایدار و تبلیغات و اطالع -موقعیت جغرافیایی
جاذبهها
رسانی
حفاظت
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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جدول(.)1وزننهایی زیرمعیارهایمؤثربرتوسعهطبیعتگردیدرروستاهایبخشبرزک
.5خدمات اقامتی

1/1۹4۹

4

.51تبلیغاترسانهای

1/1645

55

.2خدمات رفاهی

1/1465

6

.1شبکه ارتباطی

1/115۹

55

.55حفظ کالبد
روستا
.52کارشناس
متخصص

1/1641

۹

1/1461

7

.4هماهنگی با
جوامع محلی

1/1664

51

.51پوشش گیاهی

1/1154

56

.5طراحی پایدار
.6طب سنتی

1/146۹
1/1711

5
4

.54وجود جاذبهها
.55نزدیکی به
شهرستان

1/115۹
1/111

51
57

.7مشارکت
سرمایه گذار
محلی
.4نصب تابلو

1/5572

5

 .56وجود و حمایت
از کارگاه گالبگیری

1/1245

52

1/115۹

54

.57راهنمای محلی

1/5126

1

.۹برگزاری تور

1/5571

2
منبع :محاسبات نگارندگان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

با توجه به جدول( )7مشخص شد که عامل جلب مشارکت سرمایهگذاران محلی و منطقهای و
واگذاری مسئولیت اداره و سازماندهی توسعه طبیعتگردی منطقه به آنان ،بیشترین امتیاز و
رتبه اول را در بین  57عامل مورد بررسی دارا میباشد .عامل برگزاری تورهای بازدید از منطقه
به خصوص در فصل گالبگیری و نیز فصل رویش گیاهان دارویی و توسعه تسهیالت واسطه-
ای(سفرگذاریها ،گشتپردازها ،دفاتر تبلیغاتی و اطالعرسانی و )...در جایگاه دوم از نظر میزان
اهمیت در توسعه طبیعت گردی منطقه قرار دارد و عامل استفاده از مردم محلی (بومی) و
عالقهمند به عنوان راهنمای تورهای طبیعت گردی و افزایش آگاهی و اطالعات آنان از مزایای
گردشگری روستایی و نحوه برخورد با گردشگران در جایگاه سوم قرار میگیرند .در اولویت قرار
دادن این سه عامل در برنامهریزی های توسعه اکوتوریسم در منطقه باید مورد توجه مسئوالن و
برنامهریزان قرار گیرد .رتبه سایر عوامل در جدول شماره  7مشاهده میگردد .به این ترتیب به
سؤاالت پژوهش که تعیین اولویت عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای بخش برزک
بوده است پاسخ داده شد و حضور و مشارکت مردم بومی روستاها نیز به عنوان اولویتهای
نخست شناسایی شدند.
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زیرمعیار

وزن نهایی

رتبه

زیرمعیار

وزن نهایی

رتبه
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر عواملی که به نوعی با حضور جوامع محلی و نقش آنها در ارتباط هستند
بیشترین امتیازات را کسب کردهاند (عوامل رتبه  5و  .)1از این نکته میتوان به اهمیت نقش
جوامع محلی و فعالیت آن ها در توسعه گردشگری و به خصوص طبیعتگردی در مناطق
روستایی پی برد .زیرا این جوامع محلی هستند که بیشترین و بهترین اطالعات و آشنایی را با
منطقه داشته و حمایت و همکاری آنها در این زمینه بسیار اثربخش خواهد بود .نتیجه پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.7.3

ریزی و تعیین اشکال توسعه آتی گردشگری منطقه شرکت کرده و دیدگاه خود را در مورد
نحوه توزیع منافع حاصل و نوع جامعه مورد نظر آنها برای استقرار در آینده ،اظهارنمایند .اگرچه
درگیرنمودن مردم درفرآیند برنامه ریزی ،مستلزم تخصیص زمان بیشتری برای فرآیند برنامه-
ریزی است ،اما ازآنجاکه چنین صرف وقتی تضمین کننده حضور ،حمایت و پشتیبانی ساکنان
محلی ،ازبرنامه های تنظیم شده و مشارکت سرمایه آنان درطرحهای توسعه است ،ازهر نظر قابل
توجیه خواهدبود .نقش تبلیغات سالم و ایجاد سیستم اطالعرسانی بهینه در توسعهی هر امری
به ویژه در گردشگری روستایی و اکوتوریسم پذیرفته شده است .به منظور توسعهی گردشگری
هر منطقه ی روستایی باید از حداکثر تبلیغات ممکن و مناسب مثل برگزاری کنفرانس ،سمینار،
جشنواره ،تورهای بازدید ،ارائهی گزارش خبری ،تهیهی پوستر ،عالئم ،نشانهها و ارائه نقشه،
کتاب ،بروشور و  ...استفاده شود .همکاری گشتپردازها و آژانسهای مسافرتی در برگزارهای
تورهای بازدید در منطقه به خصوص در فصل گالبگیری که ازدحام بیش از حد گردشگران در
منطقه وجود دارد ،تأثیر بسیار زیادی د ر آشنایی گردشگران با این منطقه دارد .در حال حاضر
تمرکز اصلی این آژانس ها در فصل گالبگیری بر روی دو شهر قمصر و نیاسر بوده که این امر
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با یافته های تحقیق عبدالمنافی و ازکیا ( )51۹1مبنی برنقش موثر مشارکت مردم و متصدیان
مربوط به امر حفاظت محیط زیست جهانی ،میراث فرهنگی و طبیعت در توسعه صنعت
گردشگری کشور همخوانی داشته است .یکی از راهبردهای محوری توسعه طبیعتگردی
بایستی مبتن ی بر جوامع محلی باشد .جامعه محلی مجموعهای است تفکیکناپذیر و مرتبط با
یکدیگر که نمی توان بخشی را مورد توجه قرار داد و بقیه را نادیده گرفت .معموالً روستاییان که
در طبیعت و در نزدیکی منابع طبیعی زندگی می کنند دارای درآمد کمی هستند و گزینههای
اقتصادی پایدار زیادی ندارند .اکوتوریسم می تواند برای این دسته از مردم گزینه اقتصادی با
ارزشی بهشمارآید .همچنین آنها می توانند به عوامل اجرایی مؤثر در حفاظت از مناطق طبیعی
تبدیل شوند و چون رفاه آنها وابسته به حفظ کیفیت محیطزیست است از هیچگونه تالشی در
حفاظت از آن دریغ ننمایند .بنابراین ،الزم است به آن ها فرصت داده شود تا درفرآیند برنامه-
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سبب استفاده بیش از ظرفیت تحمل منابع طبیعی این دو منطقه میشود .از سویی دیگر ممکن
است این مناطق برای تعداد زیادی از بازدیدکنن دگان تکراری شود و دیگر تمایلی برای سفر
مجدد به منطقه نداشته باشند ،لذا ایجاد مقاصد جدید گردشگری مانند منطقه برزک و
روستاهای تابع آن میتواند راه حل مناسبی برای هر دو مورد باشد.
پیشنهادات
با توجه به یافته های حاصل از پژوهش پیشنهادات ذیل می تواند توسعه طبیعت گردی در
منطقه مورد مطالعه را بهبود بخشیده و در ارتقائ شاخص های اقتصادی ،زیست محیطی،
بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی و پایداری منطقه اثر گذار باشد.
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 نتایج حاصل از کاربرد تکنیک های تحقیق نشان می دهد زیرمعیار مشارکت سرمایه گذاریمحلی با بیشترین امتیاز نقش م وثری در توسعه طبیعت گردی در منطقه ایفا می کند ،ازینرو
ارائه تسهیالت تشویقی مانند اعطای وام ،اخذ مالیات کمتر ،مشاوره های تخصصی کارآفرینانه
در جهت توسعه فعالیت های اکوتوریستی توسط سرمایه گذاران محلی می تواند عاملی مشوق
برای هدایت سرمایه های محلی در جهت توسعه فعالیت های مبتنی بر طبیعت گردی عمل
نماید .به این ترتیب ساکنان محلی در اثرات مثبت توسعه گردشگری سهیم شده و حمایت
بیشتری از آن می نمایند.
 توسعه تورهای طبیعت گردی به مقصد مورد مطالعه در مرحله اول با همکاری آژانس هایبرگزارکننده تورهای اکوتوریستی در سطح شهرستان و استان در فصل گالبگیری و فصل رویش
گیاهان دارویی با توجه به آب و هوای مناسب و چشم انداز زیبای باغات می تواند بستری
مناسب برای معرفی منطقه و توسعه اشتغال فراهم نماید .با مدیریت مناسب ،توسعه تبلیغات و
فراهم سازی زیرساختهای مناسب شعاع عملکرد می تواند در سطح ملی و بین المللی گسترش
یابد.
 طبق یافتهها زیر معیار استفاده از راهنمای محلی به عنوان سومین شاخص توسعه طبیعتگردی معین گردیده است .استفاده از راهنمایان محلی و افزایش آگاهی و اطالعات روستاییان از
مزایای گردشگری روستایی و ارائه آموزش های الزم به آنان به جهت نقش حیاتی جامعه محلی
در توسعه گردشگری یکی از شروط الزم برای توسعه طبیعت گردی در منطقه است .راهنمایان
محلی با توجه به آشنایی عمیق با محل می توانند در بهبود کیفیت تجربه گردشگر تأثیر مثبت
داشته و به عنوان عاملی موثر در وفاداری گردشگر و تمایل به بازدید مجدد عمل نماید.
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 تسهیالت اقامتی چهارمین زیر معیار اثر گذار بر توسعه فعالیت های طبیعت گردی است.توسعه اقامتگاههای بومگردی با مشارکت مردم محلی و بخش خصوصی با ساختار بومی
خدمات ،محصوالت و فعالیت های گردشگری ،مدیریت و مالکیت خانوادگی ،استفاده از خانه
های قدیمی با چیدمان سنتی و نوستالژیک ،غذاهای محلی و  ...می تواند نقش موثری در جذب
گردشگر به منطقه مورد مطالعه داشته باشد.
 طراحی پایدار و سازگار فضاهای گردشگری منطقه متناسب با چشم انداز و سبک معماریبومی منطقه به همراه حفظ کالبد و جلوه روستایی آن و حفاظت از آثار و یادمانهای منطقه و
پرهیز از الگوهای ناسازگار معماری با چشم انداز منطقه می تواند حافظ سرمایه های گردشگری
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منطقه باشد .این امر لزوم استفاده از معماری سازگار با محیط را متذکر می گردد .به این منظور
بکارگیری و استفاده از کارشناسان متخصص در طرحها و برنامهریزیها ضروری است.
 از دیگر زیرمعیارهای موثر بر توسعه طبیعت گردی ،توسعه خدمات رفاهی در منطقه است .باتوجه به ضعف خدمات رفاهی متناسب با نیاز گردشگران احداث پارکینگ ،پارکهای بازی
کودک ،کمپ های استقرار گردشگری ،رستوران ،اغذیه فروشی ،مراکز راهنمای گردشگری از
دیگر الزامات الزم برای توسعه طبیعت گردی در منطقه قلمداد می گردد.
 سرمایه گذاری در بخش پزشکی وطب سنتی به جهت استفاده از دانش مردم بومی و نیز باتوجه به گیاهان دارویی موجود در منطقه ،از دیگر راهبردهای توسعه طبیعت گردی در منطقه
خواهد بود .برگزاری تورهای علمی و آموزشی در زمینه گیاهان دارویی و خواص آنها در
منطقه و استفاده از مردم بومی به عنوان راهنما در اینگونه تورها نیز کامال راهگشا خواهد بود.
 شکلدهی سازمانهای مردم نهاد طبیعت گردی در منطقه مورد مطالعه با مشارکت و سرمایهگذاری مردم محلی به نحوی که فعالیت های متناسب در کل سطح منطقه توزیع گردد.
جشنواره گالبگیری و تولید عرقیجات گیاهی سنتی در روستاهای منطقه به نحو متعادل
برگزارگردد و از انحصاری کردن آن در شهر برزک پیشگیری به عمل آید .به این ترتیب کل
جامعه روستایی از آن منتفع می گردد و با اقبال بیشتری در گردشگری سرمایه گذاری خواهند
نمود.
 معرفی روستاهاهای دارای پتانسیل طبیعت گردی از جمله ازوار ،ویدوج و ویدوجا ،که این امرنیازمند تهیه برنامه های تبلیغاتی اعم از رادیویی ،تلویزیونی ،سی دی های تبلیغاتی ،بروشور و...
می باشد.
 حمایت از کارگاههای سنتی گالبگیری در روستاها و ارائه تسهیالت تشویقی به آنان جهتتوسعه کارگاههای محلی با رویکرد فعالیت در تمامی طول سال .به این ترتیب فعالیت کارگاهها
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تنها به فصل گالبگیری محدود نمی گردد و در سایر فصول با تهیه عرقیجات از سایر گیاهان
دارویی آماده ارائه خدمات گردشگری به گردشگران خواهد بود.
 نصب تابلوهای اطالعرسانی در محلهای مناسب جاده های منتهی به روستا و بهبود جاده هایدسترسی از دیگر پیشنهادات اجرایی برای گسترش طبعیت گردی در منطقه مورد مطالعه
خواهد بود.
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