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 .1مقدمه
بر اساس آمار سازما جااع گردشگری در حال حاضر
گردشیگری د مین فیایا پال سیاز جاا اسا اعتظار
م ر د تا در قر  80به ا لین آعاا تبدیل شاد [ ]2یلسفه
اکاتاریسییی که در آ از  0521پیشیییاااد داده شییید ،در
حقیقا پاسی به عگراع ها دلااپس های بشر باده اسا
امر زه عیز اکاتاریسی به یک از بخ های ر به رشد در
فایا تاریس تبدیل گشته اسا ،رشد سری اشمگیر
فییایا تاریسیی در جاا زمیاهسییاز بر ز عگراع های در
تصیاص ارراک پیامدهای آ بر محیط زیسا ،جاام
یرهاگها شیده اسا [ ]05یلسفه اکاتاریس که در آ از
سیال  0521پیشیاااد شیده باد ،در حقیقا پاس به این
عگراع ها دلااپس ی های بشییر باده اسییا [ ]7امر زه عیز
اکاتاریسیی به یک از بخ های ر به رشیید در فییایا
تاریس تبدیل گشته اسا []8
یک از ما ترین با ارزشیییترین مااب طبیی تجدید
شاعده که بالغ بر  % 57از سطح ایرا را در بر گریته اسا،
مرات م باشد مرات عق بسیار مام در حفاظا تاک،
تالیید آب ،تالیید گاشیییا مااد لبا دارد عال ه بر آ
میحصیییارک یرع مرت همما محصیییارک دار ی ،
فایت  ،تاراک  ،حفظ حیاک ح  ،تلطیق هاا ،پایداری
محیط زیسییییا عیز ذتیره یعاییای گیییاه از جملییه
اسیییتفادههای دیگری اسیییا که ارزش حافیییل از آعاا به
مراتب از ارزش تالید علایه بیشیییتر باده اسیییا یک از
بارهبرداریهییای یرع از مرات  ،اسیییتفییاده از آ جاییا
اکاتاریس اسا.
امر زه اسیییتفییاده تفرج از مرات بییه عااا یک از
جابییههییای اسیییتفییاده یرع از مرات  ،ماظار م گردد
اکاتاریسییی (طبییییا گردیع عبییارک اسییییا از اعاات
گردشیییگری که در بسیییتر طبییا به ماظار اسیییتفاده از
مظاهر آ فارک م گردد
از آعجای که اکاتاریس از رشد قابل تاجا برتاردار

مرت
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باده از طری برتالف بخ های دیگر اقتصادی که عیاز
بیه سیییرمیایه گذاریاای ا لیه به ماظار ایجاد مااب ارزی
دارد ،بیا تاجیه بیه پتیاعسیییییلهای عافته اش ،به تااای
م تااعد به عااا یک از مااب ارزی بشیمار آید بر اساس
آمار اعجمن بین الملل اکاتاریس رشد جااع اکاتاریس
سیه برابر رشید متاسیط فیایا تاریسی باده اسا []0
پیشیاۀ ایه اکاتاریس به تیریق هتزر 0بر م گردد ،ا در
بییازتااع مفاام یرهاییگ ،آماز ش گردشیییگری ایه
گردشگری اکالاییک را مطرح م کاد ترکیب این د ایه
تبیین کاایده ایه اکاتاریسییی اسیییا اتحادیۀ حفاظا
جااع (IUCNع عیز اکاتاریسییی را ااین تیریق م کاد:
سیفر مسیئارعه در بازدید مااطق طبیی دسا عخارده با
هیدف لیذک برد احترام به طبییا در عظر داشیییتن
ماارد یرهاگ از گذشیییته تا به امر ز که به حفاظا ارر
ماف ک از سای بازدیدگاادگا ماجر شاد به طاری که
ماجب ارتقای ضیییا اجتماع اقتصادی جامیۀ بام
سای در این سفر شاد [ ]00به طاری که در این تیریق
بیه طار جدی بر مااطق طبیی بکر دسیییا عخارده،
سییفر مسییئارعۀ اجتماع  ،رشیید یکری پایداری محیط
متمرکز م شاد لیپسکام راایتس [ ]2اعگاره اکاتاریس
را در مااردی م داعایید کییه آ را از دیگر گرای هییای
گردشیییگری متمایز م کاد آ ماارد را به شیییرح ذیل
دستهبادی م کااد:
تیمرکز بر ماییاطق طبیی  :ماییاطق عمام طبیی ،
مااطق حفاظا شده که دارای جاذبه زیست  ،بام شااتت
یا یرهاگ باشاد
آمازش تیلی  :شیییامییل آمازش تجربییه کرد در
طبییا یرهاگ بام م باشیید باید یرهاگ محل در
عگاه احترام بازدیدکااده مارر باشد
مدیریا پایدار سیییرزمین :مماعیا کرد یا به حداقل
رسیییاعید تیاریراک ماف مت یییمن بازگرداعدا ماای
گردشگری به جامیه میزبا محیط م باشد
شیات های شیخصیت یردی :مباای آ گر ههای
Hetzer
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کااک م باشد که ماجر به مشارکا عملیات اقتصادی
جاام محل به تصاص جاام ر ستای تاکید دارد
ماجرشید به حفاظا :باید به حفاظا سادماد ماجر
شیییاد ترییر هاجارهای جامیۀ میزبا از طریق آمازش
متیاقبا ترییر در ا لایاهای سیاس اجتماع
پژ ه
به طاری که حداقل ارر را داشییته باشیید یا حداقل آرار به
تاب مدیریا شاعد
سیییادمادی اقتصیییادی باد برای جاام محل  :از
یرهاگ در اشیییترییال،
لحییاه اقتصییییادی ،اجتمییاع
یرفاهای کار آیریا یا تقایا عاع از یرهاگ بام که
عشاعه ای برای جامیۀ میزبا اسا مارر باشد []5
بسییاری از کشیارها با بکارگیری این رهیایا تااعسته
اعد ضییییا تای را تا حد قابل تاجه باباد بخشییاد از
اینر این فیایا یک از بزرگترین ییالیاهای اقتصادی
که پرشیتاب ترین رشد را در میا فاای جاا داراسا
عامل مام در تاسیییه اقتصییاد مل محل در سییراسییر
جاا محسیاب م شیاد کشار ما با برتارداری از مرات
گسیییترده اعاات مختلق جاذبههای گردشیییگری تاکاا
عتااعسته از این مزیا به تاب استفاده کاد با جادی که
مااطق طبیی کشیار م تااعد یک از جاذبههای ارزشماد
برای جذب گردشیگرا داتل تارج به شییمار آید اما
برعامه ریزی برای اسییتفاده از این شییرایط هااز در ابتدای
راه اسیییا کییار ما اسیییاسییی برای باره برداری از
جاذبههای طبیی فارک عگریته اسا []2
تیر ییج اکاتاریسییی در ماییاطق مرتی  ،بییه عااا
سیییاز کیاری برای تادگرداع میال  ،پشیییتااعه ای برای
حفیاظیا ابزاری برای تسیییاییل میدیرییا این مااطق
محساب م شاد تاسیه گردشگری در مااطق مرتی  ،ه
برای مدیریا ماطقه ه برای گردشگرا مزایای یرا اع
بیه همراه دارد ،امیا بیایید در عظر داشیییا اعجیام ییالیا
گردشیییگری در ییاب برعیامه ریزی مدیریا فیییحیح
م تااعد بر تجارب گردشیییگرا از آ ما تر بر کیفیا
مااطق مقصید ارر ماف داشیته باشد [ ]5پتاعسیل مرات
در گردشیییگری متک به طبییا عه تااا به عااا ابزاری
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برای ارتقا سییطاح اجتماع اقتصییادی مردم بام تلق
م شییاد بلکه به علا کارکردهای حفاظت تفرب به عااا
راهکیار سییییاسیییت اجرای قااعین ،برعامه ریزی آ در
عرفههای مااب طبیی زمیاه حفاظا پایای آ ها را عیز
مایا م کاد []08[ ]7
اکاتاریسییی گردشیییگری بیا جاد همه مزیاها
درآمد های حافیل برای مردم در فارک عداشتن مدیریا
افیییال درتار تاجیه م تااعید تخریب مرات را در پ
داشییته باشیید باابراین رزم اسییا با شییااسییای مااع
اال های ماجاد ،شیایسیتگ مرات جاا اکاتاریس را
ارزییاب کای [ ]01مرات ایرا بیا داشیییتن جیاذبههای
اکاتاریسی یرا ا یرهاگ ا جامیه محل ابسته به
آعاا م تااعاد با تایه راهکارهای مااسییب برعامه ریزی
مدیریا افیال به یک از قطبهای افیل اکاتاریس در
کشیار تبدیل گردعد ضیمن ایجاد درآمد مستمر پایدار
برای اقتصیاد کشار جامیه محل ابسته به آ  ،از لحاه
پایداری شیییات های سیییالما مرت باباد ارتقا پیدا
کاد [ ]07هدف افییل این مطالیه در گر یراه سییازی
مجماعیه ای از عاامیل زمیایههیا ری مجماعیه ای از
مااع بازدارعدههاسییا از سییای با تاجه به همبسییتگ
عاامل اقتصادی ،یرهاگ اجتماع با تاسیه اکاتاریس ،
بیه یژه در ماییاطق ر سیییتیای  ،اراریه تصیییایر دقیق از
راهکیارهای تاسییییه بر مباای پژ ه های ماجاد امکا
پذیر عیسا بدین ترتیب در این پژ ه با درک اهمیا
ضیر رک شیااسیای مااع اال های تاسیه اکاتاریس
مرتی در عااح ر سییتای به مازلۀ ا لین عامل زمیاه ای
برای تاسیه مدیریا اکاتاریس مرات در مااطق ر ستای
با در عظر گریتن دیدگاه جام  ،به شااسای مامترین
راهکارهای تاسییهای در اکاتاریس مرتی م تاا رسید
تا براسیاس آ با کسب درک فحیح از این شات ها
عحاه تاریرگذاری آ ها در این یرآیاد بتاا پیشییااادهای
راهگشیا برای تصیمی گیری به ماظار تسایل یرآیاد اراره
کرد
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 .1.1الگوی مفهومی روند تحقیق
پس از بررس مطالیاک فارک گریته در زمیاه مسئله
تحقیق همماین بررسییی عظریییههییای مرتبط بییا آ
جم بایدی عظراک عایسیییایدگیا محققا باترین عات
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متریرهیای تیاریرگذار را جاا مااع اکاتاریسییی مرتی
اعتخاب شییدعد در این راسییتا محقق شییالاده ارتباط بین
متریرهای پژ ه را طراح عماده اسا شکل (0ع عشا
دهاده الگای مفاام ر عد تحقیق حاضر اسا

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

 .2روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاه هدف از عات تحقیقاک کاربردی
بیه لحیاه میاهیا از عات تحقیقاک تافییییف  -تحلیل
اسیییا محققیا بسیییییاری ر یکردهای مکمل یا تلفیق
ر یکردهای کم کیف را در ر شهای تحقیق پیشاااد
م کااد این تحقیق شامل د یاز کیف کم م باشد
در یاز کیف جامیه آماری پژ ه شیامل کارشااسا
اداره مرت آبخیزداری اداره میراث یرهاگ  ،فیییاای
دسییت گردشییگری گر ه د م فییاحبا اکاتاریسیی
مرتی بادعید بر اسیییاس مطییالییاک مختلق ،اگر تیییداد
عماعههای آماری در تکایک دلف بیشتر از  05عفر باشاد،

پایای پرسییشییاامه بارتر از  1/2تااهد باد [ ]07در این
مطیالیه از عماعه گیری گلاله بری یا زعجیرهای اسیییتفاده
شید در این مرحله از کارشااسا ساال شد که اه کس
بیشییتر به ماضییات مارد مطالیه تسییلط آگاه دارد با
پرسیی از تیدادی از کارشیییااسیییا گلاله بری بزر
بزرگتر شید در مرحله ا ل ین دلف پرسییشاامهای حا ی
یک سییاال باز در رابطه با شییااسییای تییین مااع پی
ر ی اکاتاریس مرتی در اتتیار کارشااسا متخصصا
( 21عفرع قرار گریا در عاایا  82عفر از کارشییااسییا از
شییارسییتا های افییفاا (7عفرع ،کاشییا ( 2عفرع ،عایین
(2عفرع ،آرا بییدگیل (8عفرع ،یرید (8عفرع ،گلپایگا
(0عفرع ،تااعسیار (8عفرع ،سیمیرم (0عفرع ،شارضا (8عفرع،
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عجق آباد ( 8عفرع ،عطاز ( 0عفرع یال رجا ( 8عفرع بادعد،
پاس دادعد به عبارت اگر اطالعاک یا ساارک مشابه داده
شیاد ،دستیاب به عتایج یکسا حتم عیسا هرااد که
کیاربرا دلف  ،فیییحا تکایک را تایید عمادهاعد در یاز
کیف با اسیییتفاده از ر یکرد دلف به مطالیه اسیییتخراب
اال های عمده بر سیییر راه اکاتاریسی ی مرتی پرداتته
شییید ر ش دلف برای برقراری یک تیامل فیییحیح بین
عظراک اقی ایراد ،طراح شیییده اسیییا ین دلف یک
یرآیاید گر ه اسیییا کیه هدف آ رسیییید به اجمات
براساس پاس های متخصصا بر ی یک ماضات یا مشکل
تاص اسیا در اق پرسیشیاامه سیله ای برای برقراری
ارتباط اررگذاری کارشییااسییا بر یکدیگر اسییا ر ش
دلف در عمل ،مجماعهای از پرسیییشیییاامهها یا د رهای
متاال به همراه بازتارد اپای اسیییا که تالش دارد به
اتفیا عظر مییا گر ه از ایراد تبره درباره یک ماضیییات
تاص دسیا یابد بید از عتایج به دسا آمده در یاز کیف

مقالههای به دسییا آمده در قالب پرسییشییاامهای تاسییط
متخصییصییا تایه در قالب طیق لیکرک پاج سییطح
(ک = 0تا تیل زیاد=5ع آماده ارد یاز کم گردید
در یاز کم تحقیق جامیه آماری شیییامل فیییاحبا
ذیعفیا شییا ال مرتبط با تاریسیی ر سییتای که بر
اسییاس آمار حافییل از زارک تیا  ،کار ریاه اجتماع
حد د  0111عفر در عااح ر سییتای اسییتا افییفاا
م باشد که بر اساس یرمال کاکرا  872عفر تییین شد
در ییاز کم تحقیق از ر ش تحلییل عامل اسیییتفاده
گردید تا با سی در شااسای متریرهای اساس یا عاملها
به ماظار تبیین الگای همبستگ بین متریرهای مشاهده
شییده به دسییا آید این ر ش عق مام در شییااسییای
متریرهیای پاایا ییا همیا عیاملها از طریق متریرهای
مشاهده شده دارد
برای محاسیبه پایای یاز کم از آلفای کر عباخ استفاده
شده اسا که عتایج آ در جد ل (0ع آ رده شده اسا:

جدول  .1آلفای کرونباخ پرسشنامه
گایهها
مدیریت

میزا آلفا
1/22

ساتتاری

1/27

سیاستگذاری
عاامل یردی -شخصیت
پژ ه
مال

1/20

اطالترساع

1/75

اقتصادی

1/22
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 .3یافتههای پژوهش
 .1.3آمار توصیفی فاز کیفی
هماعطار که در جد ل (8ع مشیییاهده م شیییاد 72/7
درفید کارشیااسی  28/0،درفد کارشااس ارشد 80/5
درفیید دارای مدرک تحصیییل دکتری بادعد بیشییترین
یرا اع مرباط به سییطح کارشییااسیی باد میاعگین سیین
پاسخگایا تقریبا (72/5اعحراف مییار 7/57ع سال باد که

جاا ترین آ ها  28سیال مسینترین آعاا  52سال سن
داشیییا  25درفییید از آعا مرد  05درفییید ز بادعد
میاعگین سییابقه تدما پاسییخگایا  07/58سییال باد که
حاک از داشییتن سییابقه تجربه رزم جاا اظاارعظر در
زمیاه مارد مطالیه باده اسیا رشیته تحصیل  85درفد
از پیاسیییخگاییا میدیریا گردشیییگری 87/5 ،درفییید
آبخیزداری82/2 ،درفد جرراییا برعامه ریزی ر ستای
07/0درفد گردشگری باد

502

مرت
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جدول  .2درصد و فرآوانی متغیرهای توصیفی
تحصیالک

رشته تحصیل

درفد

یرا اع

7267

02

مدیریا گردشگری

کارشااس ارشد

2860

5

برعامه ریزی ر ستای

دکتری تتخصص

کارشااس

کل

درفد

جاسیا
یرا اع

یرا اع

درفد

85

7

مرد

78

02

82/2

2

ز

82

01

80/5

2

آبخیزداری

87/5

5

011

82

برعامه ریزی گردشگری

70/7

8

آمار تافیف

سن

سابقه

حداقل

28

5

حداکثر

52

82

ماتذ :یایتههای تحقیق0255 ،

جایا تییین مااع ماجاد در اکاتاریسییی مرتی در
عااح ر ستای شارستا های استا اففاا از ین دلف
در ط  2مرحله باره گریته شد در مرحله ا ل پرسشاامه
حیا ی ییک سیییاال بیاز در رابطه با تییین مااع یرار ی
اکاتاریسی مرتی در اتتیار کارشیااسا متخصصا در
امار اکاتاریس مرتی قرار گریا پس از دریایا پاس
بررسی دیدگاههای متخصیصیا پرسیشاامه ای بسته ،در
اتتیار متخصییصییا قرار گریا از آ ها تااسییته شیید با
اسیییتفییاده از طیق لیکرک بییه رتبییه باییدی مااع ماجاد
استخراب شده بپردازعد در مرحله سام متخصصا ماایقا
ییا مخیالفا تاد را با هر کدام از مااع بیا عمادعد تا در
عاایا در مارد مااع به دسا آمده به اجمات رسید

در پژ ه حاضیییر برای تییین میزا اتفا عظر میا
اع ییای دلف از ضییریب هماهاگ کادال اسییتفاده شییده
اسییا ضییریب هماهاگ کادال عشییا م دهد ایرادی که
ااید مقالییه را براسیییاس اهمییا آعاییا مرتییب کردهاعیید،
مییارهای مشییابا را برای ق ییا ک درباره اهمیا هر یک
از مقالیهها به کار برده از این لحاه با یکدیگر اتفا عظر
دارعید برای تصیییمی گیری درباره تاقق یا ادامه د رهای
دلف عیز ،مییییار تصیییمی گیری ،اتفییا عظر قای میییا
اع ییای دلف اسییا که بر اسییاس ضییریب کادال تییین
م شییاد [ ]8جد ل (2ع عتایج محاسییباک ضییریب کادال
سه د ر دلف را عشا م دهد

جدول  .3محاسبات ضریب هماهنگی کندال
تیداد پرسشاامه تازی شده

تیداد پرسشاامه جم آ ری شده

ضریب کادال

د ر دلف
د را ل

27

28

1/77

د رد م

28

82

1/22

د ر سام

82

82

1/75

پس از اجرای د ر سیییام ضیییریب هماهاگ کادال به
ماظار میزا هییاهاگ اع ییییای دلف دربییارل عاامییل
شیات های پژ ه میزا  1/75به دسا آمد که حاک
از اتفا عظر قای اع اسا ،با تاجه به ایاکه تیداد اع ای
پاعل در این پژ ه بی از  01بادعد ،این میزا ضییریب
کادال کامال میاا دار محساب م شاد

 .1.1.3مرحله اول فن دلفی
در مرحله ا ل با استفاده از یک ساال باز از کارشااسا
متخصیییصیییا تااسیییته شییید که مااع اال های
اکاتاریسییی مرتی را بیا عماید عتایج این مرحله از ین
دلف در جد ل (7ع ارایه شده اسا

بررس اال ها مااع اکاتاریس مرتی
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جدول  .4موانع اکوتوریسم مرتعی از دیدگاه کارشناسان ( ،)n=22مرحله اول
مااع اکاتاریس مرتی
درآمد پایین ذیعفیا مرتبط با اکاتاریس
عدم رباک پایداری
محد د باد مرات
عدم تاا رقابا اکاتاریس مرتی با اعاات دیگر تاریس
د ر باد مراکز ترید از مرات
کمباد عیر ی متخص محل جاا راهامای گردشگرا
عباد مااب مال جاا ایجاد زیر ساتاهای مرتبط با اکاتاریس مرتی
ب تاجا به ارزش گذاری اقتصادی اکاتاریس مرتی
عدم مشارکا اهال محل جاا تاسیه ارتقا اکاتاریس مرتی
عدم اعسجام بر سازماع
ابستگ مییشا مردم به کشا رزی دامداری
یقر ساکاا
تملک اراض جاگل تریر کاربری اراض
تیدد مراکز تصمی گیری در امار مرات
ایجاد بااها ساتتما های مااسب جاا اقاما
عدم مشارکا بخ تصاف در تاسیه اکاتاریس مرتی
ترییراک متیدد در عظام مدیریت مرات
شخص باد برت از زمینهای اطراف مرات
کمباد امکاعاک باداشت تدمات
عداشتن اعگیزه کای ذیعفیا محل
عداشتن تالقیا عاآ ری اهال در جذب گردشگر
عدم برگزاری کالساای آمازش جاا ارتقا سطح کارآیریا عاآ ری تالقیا
عباد برعامه ریزی فحیح در استفاده از قابلیاهای اکاتاریسم ماجاد در ماطقه
عاکای باد تسایالک پرداتت جاا ایجاد تاسیه اکاتاریس مرتی
عباد تبلیراک مااسب گسترده
کمباد اعتباراک عدم تخصی به ماق
عدم امایا شرل ذیعفیا
باره ری پایین
عدم استفاده از تاا اکاتاریسم ماطقه در ایجاد اشترال
مدیریا سات در مرات
آشاای ک عاکای گردشگرا در مارد جاذبههای مرات
عدم تاجه مسئالین امر در تصاص ایجاد زیر ساتاهای مااسب برای ر د گردشگرا
ب ربات اقتصادی
پرداتا تسایالک به ایراد یاقد شرایط
از بین ریتن پاش گیاه مرات تاسط گردشگرا
عدم سیاستگذاری برعامه ریزی مااسب در جاا ارتقا اکاتاریس مرتی
دیدگاه ماف تلق عادرسا عسبا به گردشگرا تارج در داتل کشار
بارل باری امها
قااعین باعک دسا پا گیر در جاا پرداتا ام جاا تاسیه زیر ساتتاا
عداشتن تاد با ری اعتماد به عفس ذیافیا
عداشتن ر حیه ریسک پذیری ذیافیا
عدم اشاای فحیح تاجه مسئالین مردم محل با تاسیه اکاتاریس
ماتذ :یایتههای تحقیق0255 ،

یرا اع
87
87
88
80
80
81
05
05
05
05
02
02
02
02
07
08
08
00
01
01
01
5
5
2
7
7
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
7
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مرت

 .2.1.3مرحله دوم فن دلفی
پس از جم آ ری پرسییشییاامه مرحله ا ل ،پاسیی ها
دسیته بادی شیده مباای تاظی پرسشاامه مرحله د م
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قرار گریا در این مرحله میزا ماایقا کارشییااسییا با
ایال هیای اراییه شیییده از لحاه اهمیا از طریق طیق
لیکرک (از تیل ک تا تیل زیادع بررسیی شیید که عتایج
حافل در جد ل (5ع آمده اسا

جدول  .5میزان اهمیت چالشها و موانع اکوتوریسم مرتعی از دیدگاه کارشناسان ( )n=22مرحله دوم
مااع اکاتاریس مرتی

میاعگین از (5ع

اعحراف مییار

درآمد پایین ذیعفیا مرتبط با اکاتاریس
عدم رباک پایداری
محد د باد مرات
عدم تاا رقابا اکاتاریس مرتی با اعاات دیگر تاریس
د ر باد مراکز ترید از مرات
کمباد عیر ی متخص محل جاا راهامای گردشگرا
عباد مااب مال جاا ایجاد زیر ساتاهای مرتبط بااکاتاریس مرتی
ب تاجا به ارزش گذاری اقتصادی اکتاریس مرتی
عدم مشارکا اهال محل جاا تاسیه ارتقا اکاتاریس مرتی
عدم اعسجام بر سازماع
ابستگ مییشا مردم به کشا رزی دامداری
یقر ساکاا
تملک اراض جاگل تریر کاربری اراض
تیدد مراکز تصمی گیری در امار مرات
ایجاد بااها ساتتما های مااسب جاا اقاما
عدم مشارکا بخ تصاف در تاسیه اکاتاریس مرتی
ترییراک متیدد در عظام مدیریت مرات
شخص باد برت از زمینهای اطراف مرات
کمباد امکاعاک باداشت تدمات
عداشتن اعگیزه کای ذیعفیا محل
عداشتن تالقیا عاآ ری اهال در جذب گردشگر
عدم برگزاری کالساای آمازش جاا ارتقا سطح کارایریا عاآ ری تالقیا
عباد برعامه ریزی فحیح در استفاده از قابلیاهای اکاتاریسم ماجاد در ماطقه
عاکای باد تسایالک پرداتت جاا ایجاد تاسیه اکاتاریس مرتی
عباد تبلیراک مااسب گسترده
کمباد اعتباراک عدم تخصی به ماق
عدم امایا شرل ذیعفیا
باره ری پایین
عدم استفاده از تاا اکاتاریسم ماطقه در ایجاد اشترال
مدیریا سات در مرات
آشاای ک عاکای گردشگرا در مارد جاذبههای مرات
عدم تاجه مسئالین امر در تصاص ایجاد زیر ساتاهای مااسب برای ر د گردشگرا
ب ربات اقتصادی
پرداتا تسایالک به ایراد یاقد شرایط
از بین ریتن پاش گیاه مرات تاسط گردشگرا
عدم سیاستگذاری برعامه ریزی مااسب در جاا ارتقا اکاتاریس مرتی
دیدگاه ماف تلق عادرسا عسبا به گردشگرا تارج در داتل کشار
بارل باری امها
قااعین باعک دسا پا گیر در جاا پرداتا ام جاا تاسیه زیر ساتتاا
عداشتن تاد با ری اعتماد به عفس ذیعفیا
عداشتن ر حیه ریسک پذیری ذیعفیا
عدم اشاای فحیح تاجه مسئالین مردم محل با تاسیه اکاتاریس

7/58
7/58
7/58
7/58
7/22
7/25
7/28
7/28
7/75
7/70
7/21
7/21
7/5
7/28
7/82
7/85
7/85
7/80
7/07
7/07
7/07
7/07
7/0
7/0
7/12
7/12
7/11
7/11
2/52
2/52
2/52
2/58
2/58
2/28
2/27
2/2
2/2
2/57
2/57
2/57
2/57

1/822
1/828
1/828
1/828
1/702
1/252
1/775
1/251
1/771
1/721
1/282
1/522
1/222
1/778
1/252
1/750
1/750
1/222
1/225
1/778
1/788
1/212
1/220
1/752
1/222
1/220
1/202
1/781
1/220
1/220
1/220
1/255
1/722
1/778
1/778
1/502
1/275
1/272
1/227
1/225
1/727
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 .3.1.3مرحله سوم فن دلفی
در مرحلیه سیییام جایا رسیییید به اجمات در مارد

اال های به دسیا آمده ،از کارشیااسا تااسته شده تا
ماایقیا ییا مخیالفیا تادرا بیا هر کدام از اال ها بیا
کااد عتایج در جد ل (2ع ارایه شده اسا

جدول  .6موانع اکوتوریسم مرتعی از دیدگاه کارشناسان (، )n=22مرحله اول
مااع اکاتاریس مرتی

درفد ماایقا

درآمد پایین ذیعفیا مرتبط با اکاتاریس

011

عدم رباک پایداری

011

محد د باد مرات

011

عدم تاا رقابا اکاتاریس مرتی با اعاات دیگر تاریس

011

د ر باد مراکز ترید از مرات
کمباد عیر ی متخص

011
011

محل جاا راهامای گردشگرا

عباد مااب مال جاا ایجاد زیر ساتاهای مرتبط بااکاتاریس مرتی

011

ب تاجا به ارزش گذاری اقتصادی اکتاریس مرتی

011

عدم مشارکا اهال محل جاا تاسیه ارتقا اکاتاریس مرتی

011

عدم اعسجام بر
یقر ساکاا

5760

سازماع
ابستگ مییشا مردم به کشا رزی دامداری

تملک اراض جاگل

2268
2268

تریر کاربری اراض

تیدد مراکز تصمی گیری در امار مرات

2268

ایجاد بااها ساتتما های مااسب جاا اقاما
عدم مشارکا بخ

2268

تصاف در تاسیه اکاتاریس مرتی

2268

ترییراک متیدد در عظام مدیریت مرات

2867

شخص باد برت از زمینهای اطراف مرات

2867

کمباد امکاعاک باداشت

2867

تدمات

عداشتن اعگیزه کای ذیعفیا محل

2867

عداشتن تالقیا عاآ ری اهال در جذب گردشگر
عدم برگزاری کالساای آمازش جاا ارتقا سطح کارایریا

2867
عاآ ری تالقیا

7265

عباد برعامه ریزی فحیح در استفاده از قابلیاهای اکاتاریسم ماجاد در ماطقه

7265

عاکای باد تسایالک پرداتت جاا ایجاد تاسیه اکاتاریس مرتی

7265

عباد تبلیراک مااسب گسترده
کمباد اعتباراک عدم تخصی

به ماق

عدم امایا شرل ذیعفیا

7265
7265
7265

باره ری پایین

7265

عدم استفاده از تاا اکاتاریسم ماطقه در ایجاد اشترال

7265

مدیریا سات در مرات

7265

آشاای ک

عاکای گردشگرا در مارد جاذبههای مرات

عدم تاجه مسئالین امر در تصاص ایجاد زیر ساتاهای مااسب برای ر د گردشگرا

7265
7265

ب ربات اقتصادی

7265

پرداتا تسایالک به ایراد یاقد شرایط

7265

از بین ریتن پاش

گیاه

مرات تاسط گردشگرا

عدم سیاستگذاری برعامه ریزی مااسب در جاا ارتقا اکاتاریس مرتی
دیدگاه ماف

تلق عادرسا عسبا به گردشگرا تارج در داتل کشار

7867
7867
7867

بارل باری امها

7867

قااعین باعک دسا پا گیر در جاا پرداتا ام جاا تاسیه زیر ساتتاا

7867

عداشتن تاد با ری اعتماد به عفس ذیعفیا

7867

عداشتن ر حیه ریسک پذیری ذیعفیا

7867

عدم اشاای فحیح تاجه مسئالین مردم محل با تاسیه اکاتاریس

7867
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هماعطار که در جد ل (2ع عشییا م دهد ،ا لایاهای
به دسییا آمده در مرحلۀ سییام عیز تقریبا به هما ترتیب
مرحلیۀ د م باده ،لیذا احتیییاج بیه تکرار یرایایید تحقیق
عیسیییا ،اا م تاا گفییا کییه در مارد اییال هییای
استخراب شده اتفا عظر جا دارد به عبارک دیگر اجمات
کل به دسا آمده اسا به این ترتیب اال های ماجاد
اکاتاریسی مرتی از دیدگاه کارشااسا متخصصا این
زمیاه تییین شد
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 .2.3فاز کمی
همییاعطار کییه در جیید ل (7ع مشیییاهییده م شیییاد
07/5درفید کارشیااسی  25 ،درفد دیپل  77/5درفد
زیر دیپل بادعد میاعگین سیین پاسییخگایا تقریبا 70/5
(اعحراف مییار7/57:ع سیییال باد که جاا ترین آ ها 88
سیال مسن ترین آعاا  22سال سن داشا  52درفد از
آعا مرد  78درفد ز بادعد

جدول  .7درصد و فرآوانی متغیرهای توصیفی
جاسیا

تحصیالک
درفد
زیر دیپل
دیپل
کارشااس
کل

یرا اع
021
52
72
872

77/5
25
07/5
011
آمار تافیف

درفد
مرد
ز

52
78
سن

حداقل
حداکثر

یرا اع
052
002
سابقه
7
20

88
22
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در ییاز کم تحقیق بیه ماظار پ برد به متریرهای
زیربایای ییا تلخی مجماعیهای از دادها از ر ش تحلیل
عامل اسیییتفاده گردید البته برای شیییایسیییتگ رزم از
اسیییتفیاده این ر ش از آزما بارتلا شیییات KMO

اسییتفاده گردید داماه آ بین فییفر یک اسییا هراه
مقدار آ به عدد یک عزدیک باشیید ،گایای مااسییب باد
دادهای مارد عظر م باشید عتایج حافل از این آزما در
جد ل (2ع زیر آمده اسا

جدول  .2مقدار  KMOو آزمون بارتلت
عام آزما

KMO

بارتلا

سطح میاا داری

مقدار

1/757

0222/02

1/11
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پس از اطمیاا از مااسب باد اعجام تحلیل عامل ،
اریمیاکس برای دسیییاییاب بیه عیامیلهای
از ارت
میا دار اسیتفاده شید این عاامل مجماعا  72/72درفد
اریاعس مرباط را تبیین م عماید

ضییییییا بارگذاری عاملها پس از ارت بر مباای
قرار گریتن متریرهیا با بار عامل بزرگتر از  1/5در جد ل
(5ع آمده اسا

بررس اال ها مااع اکاتاریس مرتی
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جدول  .9عوامل اصلی تحقیق ،مقدار ویژه و درصد واریانس هر کدام و درصد تجمعی
عاملها

مقدار یژه

درفد اریاعس

مدیریت ساتتاری
مال اقتصادی
سیاستگذاری
اطالت رساع
پژ ه
عاامل یردی -شخصیت

2/075
2/785
2/00
8/275
8/20

05/15
02/02
02/88
02/00
08/02

درفد تجمی
05/15
27/8
52/77
22/55
72/72
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جدول  .11عوامل اصلی تحقیق و متغیرهای مربوط به آن و بار عاملی آنها
معیار

ساتتاری مدیریت

سیاسا گذاری

عاامل مال

اقتصادی

یردی –شخصیت

پژ ه

اطالت رساع

موانع

بار عاملی

د ر باد مراکز ترید از مرات
محد دیا مرات
تیدد مراکز تصمی گیری در امار اکاتاریس مرتی
ترییراک متیدد در عظام مدیریت اکاتاریس مرتی
از بین ریتن پاش گیاه مرات تاسط گردشگرا
کمباد امکاعاک باداشت تدمات
ایجاد بااها ساتتما های مااسب جاا اقاما
مدیریا سات در مرات
عدم آشاای فحیح تاجه مسئالین مردم محل با تاسیه اکاتاریس
عباد برعامه ریزی فحیح در استفاده از قابلیاهای اکاتاریسم ماجاد در ماطقه
شخص باد برت از زمینهای اطراف مرات
عدم تاا رقابا اکاتاریس مرتی با دیگر اعاات تاریس
عدم تاجه مسئالین امر در تصاص ایجاد زیر ساتاهای مااسب برای ر د گردشگرا
عباد تبلیراک مااسب گسترده
عدم استفاده از تاا اکاتاریسم ماطقه در ایجاد اشترال

1/221
1/750
1/785
1/705
1/222
1/252
1/272
1/250
1/218
1/557
1/572
1/522
1/575
1/508
1/515

قااعین باعک دسا پا گیر در جاا پرداتا ام جاا تاسیه زیر ساتاها
آشاای ک عاکای گردشگرا در مارد جاذبههای مرات
عدم امایا شرل ذیعفیا
عدم مشارکا بخ تصاف در تاسیه اکاتاریس مرتی
دیدگاه ماف تلق عادرسا عسبا به گردشگرا تارج در داتل کشار
قااعین سخا در پرداتا تسایالک به فاحبا مشا ل مرتبط
عدم سیاستگذاری برعامه ریزی مااسب در جاا ارتقا اکاتاریس مرتی
ب تاجا به ارزش گذاری اقتصادی اکاتاریس مرتی
عدم اعسجام بر سازماع
تملیک اراض جاگل ترییر کاربری اراض

1/282
1/757
1/780
1/710
1/255
1/287
1/208
1/555
1/575
1/507

درآمد پایین فاحبا اکاتاریس مرتی عداشتن رباک پایداری
عباد مااب مال جاا ایجاد زیر ساتاهای مرتبط با اکاتاریس مرتی
ب ربات اقتصادی
باره باری امها
ابستگ مییشا مردم به کشا رزی
یقر ساکاا
کمباد اعتباراک عدم تخصی به ماق
عاکای باد تسایالک پرداتت جاا ایجاد تاسیه اکاتاریس مرتی
باره ری پایین

1/775
1/702
1/711
1/275
1/205
1/210
1/572
1/587

عداشتن ر حیه ریسک پذیری
عداشتن تاد با ری اعتماد به عفس
عداشتن اعگیزه کای
عدم مشارکا اهال محل جاا تاسیه ارتقا اکاتاریس مرتی

1/277
1/775
1/707
1/57

عدم برگزاری کالساای آمازش جاا ارتقا سطح کارآیریا
کمباد عیر ی متخص محل جاا راهامای گردشگرا
عداشتن تالقیا عاآ ری اهال ر ستا در جذب گردشگر
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عاا ری تالقیا

1/275
1/707
1/257
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 .4بحث و نتیجه گیری
به ماظار شیااسیای مااع یرار ی تاسیییه اکاتاریس
مرتی از عظر متخصیصیا کارشااسا مااب طبیی در
قالب تکایک دلف ط سییه مرحله تحلیل عامل تاییدی
اسیتفاده گردید عتایج پایاع عشا دادعد که مااع ماجاد
یرار ی تاسیییییه اکاتاریسییی مرتی عااح ر سیییتای
شییارسییتا های اسییتا عاامل سییاتتاری مدیریت ،
اقتصیییادی ،یردی -
سیییییاسیییاگذاری ،عاامل مال
اطالت رساع اسا در ادامه هر یک
شیخصیت  ،پژ ه
از اال ها اراره شده اسا

 .1.4چالشهای مدیریتی و ساختاری
سیییاتتاری به تااای 05/15
ایال های مدیریت
درفییید از ترییراک اریییاعس کییل را تبیین م کاید در
ا لاییا ا ل قرار دارد متریرهای این عامل عبارتاد از د ر
باد مراکز تریید از مرات  ،محد دیا مرات  ،تیدد مراکز
تصیمی گیری در امار اکاتاریس مرتی  ،ترییراک متیدد
در عظام مدیریت اکاتاریسی مرتی  ،از بین ریتن پاش
گیییاه مرات تاسیییط گردشیییگرا  ،کمباد امکییاعییاک
باداشیت تدمات  ،ایجاد بااها سیاتتما های مااسب
جایا اقاما ،مدیریا سیییات در مرات  ،عدم آشیییاای
فیییحیح تاجیه مسیییئالین مردم محل بیا تاسییییه
اکاتاریسیی  ،عباد برعامه ریزی فییحیح در اسییتفاده از
قابلیاهای اکاتاریسیم ماجاد در ماطقه ،شخص باد
بیرت از زمینهییای اطراف مرات  ،عییدم تاا رقییابییا
اکاتاریسییی مرتی بیا دیگر اعاات تاریسییی  ،عیدم تاجه
مسیئالین امر در تصیاص ایجاد زیر سییاتاهای مااسب
برای ر د گردشیگرا  ،عباد تبلیراک مااسب گسترده
عیدم اسیییتفاده از تاا اکاتاریسیییم ماطقه در ایجاد
اشییترال به عااا اال ها مااع مدیریت دسییته بادی
شیدعد بر پایه اال های مدیریت ساتتاری م تاا به
این عتیجه رسیییید که عل ر اقدامات که در راسیییتای
همیاهاگ یکپیارایه کل عگر ،حرکیا از اتکا به بخ
تصییافی به جای بخ د لت اعجام شییده اسییا ،مااع

مرت
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زیادی در راه تاسیییه اکاتاریس ی مرتی عااح ر سییتای
م باشد عتااعسته ضییا را ساما بخشد در این راستا
مطالیاک [ ]02 ،5عیز حاک از ضییییق بخ مدیریت به
شیییمیار م آیاید بیراعاعید در بررسییی اال ها مااع
اکاتاریس مرتی بیا م دارد که اکاتاریس مرتی یک
ر یکرد اال براعگیز اسییا ،ارا که مسییتلزم هماهاگ
بخ های مختلق د لت تصیاف م باشد مشارکا
بخ تصاف به دلیل بازده ک اقتصادی ک اسا

 .2.4طبقه سیاستگذاری
این عامل  02/88درفیید از ترییراک اریاعس را تبیین
م کاید متریرهیای آ عبیارتاید از ایال های قااعین
باعک دسییا پا گیر در جاا پرداتا ام جاا تاسیییه
زیر سییاتاها ،آشییاای ک عاکای گردشییگرا در مارد
جیاذبیههیای مرات  ،عدم امایا شیییرل ذیعفیا  ،عدم
مشیارکا بخ تصیافی در تاسیه اکاتاریس مرتی ،
دیدگاه ماف تلق عادرسا عسبا به گردشگرا تارج
در داتل کشییار ،قااعین سییخا در پرداتا تسییایالک به
فیاحبا مشا ل مرتبط ،عدم سیاستگذاری برعامه ریزی
مااسییب در جاا ارتقا اکاتاریسیی مرتی  ،ب تاجا به
ارزش گذاری اقتصییادی اکاتاریس ی مرتی  ،عدم اعسییجام
بر سیییازماع تملک اراضییی جاگل ترییر کاربری
اراض در طبقه سیاستگذاری قرار گریتاد
در مجمات م تاا گفا پس از گذشا عی قر هااز
مشیکالک قااعین دسیا پاگیر سییاساهای عادرسا در
قبال مرات حل عشییده اسا به طاری که همماا فد ر
بخشاامههای عامااسب ،اجرای بد قااعین یا طارع شد
یرایاید اجرای قااعین ،عباد برعیامیه مد بار دسیییت ،
مشیخ عباد قاعا تاسیه مرات در عااح ر ستای را
داار مشییکل عماده اسییا در اق اگراه سیییاسییاهای
برای پرداتتن به اکاتاریس مرتی تد ین شده ،اما یقدا
سییاسا گذاری ماسج  ،برای ر یکرد هماهاگ در باره-
ری از مرات اال ها مااعی را ایجاد کرده اسیییا در
این زمیاه مطالیاک [ ]00 ،5عیز بیاعگر آ اسییا که عدم

بررس اال ها مااع اکاتاریس مرتی

585

از

احسیییاس اماییا حقاق  ،عدم تاجه مدیرا به قااعین
پییاده عکرد قیاعا از عمدهترین اال های این دسیییته
م باشد

 .3.4طبقۀ مالی و اقتصادی
این طبقییه  02/02از درفییید اریییاعس کییل را تبیین
م کاد متریرهای آ عبارتاد از اال های درآمد پایین
فییاحبا اکاتاریسیی مرتی عداشییتن رباک پایداری،
عباد مایاب میال جاا ایجاد زیر سیییاتاهای مرتبط با
اکاتاریس ی مرتی  ،ب ربات اقتصییادی ،باره باری امها،
ابستگ مییشا مردم به کشا رزی ،کمباد
یقر ساکاا
اعتباراک عدم تخصیی به ماق  ،عاکای باد تسایالک
پرداتت جاا ایجاد تاسیییه اکاتاریسیی مرتی باره
ری پایین بیاعگر اال های اقتصادی هستاد
جاام ر سیتای ابسیتگ شدید به کشا رزی دارعد
جاا تامین عیازهای تاد بایسییت به متک به کشییا رزی
باشیاد کشا رزی ه در یصل تاف قابلیا باره برداری
اسییا به عبارت شییرل یصییل اسییا بقیه سییال را
کشییا رزا بیکار هسییتاد این بیکاری مشییکالت را برای
جاام ر ستای از قبیل تامین هزیاههای زعدگ به جاد
م آ رد در عتیجه این سییاتتار بایسییا ترییر کرده در
الگای تامین مییشییا ر سییتای بایسییت ترییرات ایجاد
شیییاد ییر زی همکیارا عیز در مطالیاک تاد عشیییا
دادهاعد که یقر ابسییتگ مییشییا جاام ر سییتای به
کشا رزی ،عدم ااره اعدیش جاا ایجاد مشا ل جایگزین
ه ااین ب تاجا بییه ارزش گییذاری
برای آعییا
اقتصیییادی برای اکاتاریسییی مرتی از اال های عمده
اکاتاریسیی مرتی م باشیید [ ]7کمباد اعتباراک عیز در
مطالیاک [ ]2همسا م باشد

 .4.4طبقه فردی–شخصیتی
از اال های قابل تاجه در زمیاه اکاتاریسییی مرتی
عداشییتن ر حیه ریسییک پذیری ،عداشیییتن تاد با ری
اعتماد به عفس ،عداشتن اعگیزه کای  ،عدم مشارکا اهال

محل جاا تاسییه ارتقا اکاتاریس مرتی م باشد که
در طبقه مااع یردی -شییخصیییت بر ز پیدا م کاد این
عامل  08/02درفد از ترییراک را تبیین م کاد
عاامل یردی شیخصییت ضیامن پایداری آ اسا
اهمیا آ در اکاتاریسی مرتی د اادا م باشد ،زیرا
مسیییاییل مرباط به اکاتاریسییی مرتی با زعدگ جاام
ر سییتای درآمیخته اسییا تاییق هر عات ییالیت مااط
به یژگیاای یردی شیخصییت اهال م باشیید باابراین
عق مردم یژگ های یردی شخصیت آعا در تاسیه
اکاتاریس مرتی اهمیت حیات دارد

 .5.4طبقه پژوهش و اطالع رسانی
این عامل  02/00درفیید از ترییراک اریاعس را تبیین
اطالت رسییاع از اال های عدم
م کاد طبقه پژ ه
برگزاری کالساای آمازش جاا ارتقا سطح کارآیریا
عاا ری تالقیا ،کمباد عیر ی متخصییی محل جاا
راهامای گردشییگرا عداشییتن تالقیا عاآ ری اهال
ر ستا در جذب گردشگر تشکیل شده اسا یک از عاامل
ما در تاسیه اکاتاریس مرتی این اسا که اکاتاریس
مرتی بایسییت ماطبق با سییاتتارهای یرهاگ آداب
رسیام محل باشیید تحقیقاک در ایاکه در کدام ماطقه
با تاجه به شیرایط ماطقه مستید اه شرل اه ییالیت
م باشییید ،بر عاده طبقه پژ ه م باشییید که در عتیجه
ماجر به اطالت رساع به جاام ر ستای م شاد از سای
دیگر عباد پل بین تبیادل اطالعاک یایتههای پژ ه ها
بیا تر یج آمازش باره بردارا م باشییید که با تاجه به
اهمیا مشیییارکا ارتباط بین این کاشیییگرا هااز در
کشیییار ما برای اعسیییجام بخشیییید به اعتقال یایتههای
تحقیقات تبادل اطالعاک ااره ای اعدیشیده عشده اسا
این عتایج با یایتههای [ ]8همسیا م باشد این محقق در
مطالیه تاد عشیییا داده اسیییا که ارتباط ضیییییق بین
مسییئار جاام محل  ،عدم آگاه یا آمازش عاکای
کمباد اطالعاک از جمله اال های پی ر ی اکاتاریس
مرتی م باشد

0711  پاییز،2  شماره،77  د ره،  مجله مااب طبیی ایرا،آبخیزداری

تاسیییه اکاتاریسیی مرت ایزای درآمد عاتال-8
ابسیییتگ
سیییراعیه تاعاار در طال سیییال باع کاه
تاعاارهای مرت دار به مرت م گردد لذا تاسییییه تاات
اکاتاریس مرت مارد تاجه قرار گیرد
بییا اجرای برعییامییه هییای افیییالح احیییا در مارد-2
اکاتاریسییی مرتی باع ایزای تاا ارتقاء ضیییییا
مرات ظرییازای تاریست آ م گردد
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مرت

در پایا م تاا پیشیییاااداک زیر را در رابطه با بح
:یا مطرح عماد
این بررسی ی عشیییا م دهد که با تاجه به اهمیا-0
بح تاریسیی اکاتاریسیی بارت اکاتاریسیی مرتی
بایسیییت مدیریا سییییاسیییتگذاری در این امر به عحا
شیایسته اعجام گردد تا باره ری این ظرییا پتاعسیل
به مرحله اقتصیییادی که ه به عف ذیعفیا ه جاام
محل باشد برسد
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