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بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران بهکمک روش تحلیلBOCR

الگار یکانیمطلق ،1مرضیه حجاریان ،2امید حسینزاده 2و احمد علیجانپور

3

9دانشجویکارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه ارومیه
2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه ارومیه
3دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت19 /3 /33 :؛ تاریخ پذیرش)19/99/26 :

چکیده
جنگلهای ارسباران ،از مناطق مهم و ارزشممند گردشمگری بمهشممار ممیرود .بمهمنظمور توسمعۀ اکوتوریسمم در ایمن
جنگلها ،به برنامهای جامع و دقیق نیاز است که هم توان اکولوژیک اکوسیسمتم و همم شمرای اجتممایی و اقتصمادی
منطقه را در نظر بگیرد .توسعۀ اکوتوریسم سودها ،هزینهها ،فرصتها و ریسکهایی را در پمی دارد کمه بمرای در نظمر
گرفتن همۀ این موارد به روشی مناسب نیاز است .در این تحقیق برای بررسی تمثییرات توسمعۀ اکوتوریسمم در منطقمه
تحقیق از روش فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شد .نتایج اولویتبندی معیارهمای کنتمرل نشمان داد کمه مزیمتهمای
اقتصادی با وزن  3/26مهمترین معیار در زمینۀ توسعۀ اکوتوریسم در منطقمه تحقیمق اسمت .پم از آن فرصمتهمای
اقتصادی و هزینههای محی زیستی بمهترتیمب بما  3/235و  ،3/992بیشمترین وزن را دارنمد .پم از آن مزیمتهمای
اجتمایی -فرهنگی ،ریسکهمای محمی زیسمتی ،فرصمتهمای اجتممایی -فرهنگمی ،فرصمتهمای محمی زیسمتی،
ریسکهای اقتصادی ،ریسکهای اجتمایی -فرهنگی ،مزیتهای محی زیستی ،هزینمههمای اقتصمادی و هزینمههمای
اجتمممایی -فرهنگممی بممهترتیممب بمما وزنهممای ،3/396 ،3/3901 ،3/3919 ،3/325 ،3/369 ،3/361 ،3/370 ،3/300
 3/3926قرار گرفتند .در نهایت نتایج بررسمی جمامع معیارهمای ممؤیر بمر توسمعۀ اکوتوریسمم نشمان داد کمه توسمعۀ
اکوتوریسم در منطقۀ ارسباران هزینهها و فرصتهای محی زیستی مهمی در پی خواهد داشت که در مدیریت توسعۀ
آن باید مدنظر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :ارسباران ،اکوتوریسم ،توسعه ،جنگل ،فرایند تحلیل شبکهای.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس39932752793 :

ایمیلm.hajjarian@urmia.ac.ir :
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مقدمه و هدف
یکی از منابعی کمه اممروزه توجمه برناممهریمزان در
زمینۀ گردشگری را بیش از پیش به خود جلب کمرده،
جنگلها هستند .جاذبه های طبیعی جنگل ایر بسزایی
بمر توسممعه اکوتوریسمم و همچنممین تمثییر ویم های بممر
سرنوشت جنگل ها و نحوۀ استفاده از آنهما دارد .هنموز
هم معاش و بقای مردم زیمادی بمه جنگمل هما وابسمته
است و در واقع ،جنگل هم منبع اقتصادی و هم منبمع
گردشممگری بممهشمممار مممیرود .اکوتوریسممم نممویی از
گردشگری با انگیزه و اهمدا طبیعمتگرایمی اسمت و
سرمایه و پول فراوانی را از نموایی مرکمز بمه پیراممون
می برد و بدین ترتیب یدالت اقتصادی پدیمد ممی آورد
(پاپلی یمزدی و سمقایی .)9305 ،در مقیماس جهمانی،
بهرهگیری از اکوتوریسم در یمال رشمد اسمت ،چراکمه
جذابیتی بینالمللی و فراملمی دارد (کماممی.)9305 ،
قممرن آینممده در صممنعت گردشممگری ،دورۀ اکوتوریسممم
است و بیشترین درصد رشد و توسعۀ ایمن صمنعت در
بخش اکوتوریسم روی خواهد داد (اوالدی قمادیکيیی،
 .)9305بممهطمموری کممه سممازمان جهممانی گردشممگری
پیش بینی کرده است در سال  2323بالغ بر  53درصد
از صنعت توریسمم را اکوتوریسمم تشمکیل خواهمد داد
(پمماپلی یممزدی و سممقایی .)9305 ،براسمماس گممزارش
سازمان جهانی گردشگری ،کشور ایران جزو ده کشمور
نخست جهان از نظر جاذبههای گردشگری و جزو پمنج
کشور نخست جهان از لحاظ جاذبه های طبیعی اسمت
(کاممی .)9305 ،یکمی از منماطق دارای جاذبمههمای
اکوتوریستی در ایران ،جنگلهای یوزۀ ارسباران است.
این جنگلها ،از مناطق مهمم و ارزشممند اقتصمادی و
گردشگری بهشمار میروند .این منطقه در سال 9355
در پی شمکلگیمری مفهموم "شمبکۀ ذخیمرهگماههمای
زیستکرۀ جهمان" از سموی سمازمان جهمانی یونسمکو
بممهینمموان ذخی مرهگمماه زیسممتکممرۀ ای مران یبممت شممد
یاقبطالبی و همکاران .)9309 ،فرهنم ایمن ناییمه
( 
تحت تمثییر وی گمیهمای طبیعمی و انسمانی همچمون
کوهستانی و جنگلی بودن ،یمواد و وقمایع تماریخی،
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کثرت روستاها ،آداب و رسوم و ایتقادات خما قمرار
گرفتممه اسممت کممه در نتیجممۀ آن ،مممردم ایممن ناییممه
وی گیهای فرهنگی خا خود را پیدا کمرده انمد .ایمن
ناییه با برخورداری از جاذبه همای طبیعمی و فرهنگمی
فراوان ،پتانسیل زیادی در زمینه جمذب اکوتوریسمم از
داخل و خارج کشور دارد .همچنمین بمهیلمت داشمتن
وی گممیهممای خمما از لحمماظ پوشممش گیمماهی و
ییات ویمش جایگماهی انحصماری در کشمور و جهمان
داراست؛ بنابراین برنامه ریزی برای توسمعۀ اکوتوریسمم
در این منطقه ،راهبردی برای بهبود زندگی اجتممایی،
اقتصادی و محی زیستی است کمه ممیتوانمد موجمب
بهبود و پایداری خدمات جنگلها شود.
تجربم مۀ کشمممورهای پیشمممرو در زمینم مۀ توسمممعۀ
اکوتوریسم نشان میدهد که توسعۀ اکوتوریسم یکی از
گزینههمای مناسمب و راه یلمی بمرای یفم طبیعمت
اسممت ،چممرا کممه اکوتوریسممم بمما ریایممت ضممواب و
استانداردهای بینالمللی از یکسو بسمتر بهمرهبمرداری
مناسب از طبیعت را برای نسل یاضر فراهم میآورد و
از سوی دیگر سبب افزایش آگاهی یمومی میشود که
نتیجۀ آن یف و نگهداری مناطق یفامتشمده بمرای
نسممل آینممده اسممت ( .)Stronza, 2007مطممابق ایممن
تجربهها ،توسعۀ اکوتوریسم ،برای یف تنوع زیستی و
سمميمت اکوسیسممتم در کشممورهای در یممال توسممعه
توصمیه شمده اسمت ) .(Gossling, 1999از مهممتمرین
وی گیهای مثبمت اکوتوریسمم ممیتموان مشمارکت در
یفاممت از تنموع زیسمتی ،کممک بمه رفماه اجتمممایی
جوامممع بممومی ،تجربممۀ آموزشممی ،مسممئولیتپممذیری
گردشممگران ،قابلیممت اداره شممدن توس م مؤسسممات و
شمممرکتهممما و گمممروههمممای کوچمممک را نمممام بمممرد
( .)Zi Tanga, 2014گسترش اکوتوریسم اگر براسماس
موازین یلمی و استانداردهای جهانی باشد ،نمهتنهما از
نابودی ییات طبیعی کشمور جلموگیری خواهمد کمرد،
بلکه موجب توجه بیشتر به آن و بهبود کیفیمت منمابع
طبیعی خواهد شمد و بمدین ترتیمب ،بهبمود وضمعیت
اقتصادی و اجتمایی جوامع محلمی را در پمی خواهمد
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داشت (اوالدی قادیکيیی .)9305 ،بنابراین با توجه به
اینکممه توسممعۀ اکوتوریسممم در منمماطق جنگلممی تممثییر

سوی دیگر چون نتیجۀ تصمیم گیمری بمهیمدی مهمم
اسمممت کمممه بمممروز خطممما ممکمممن اسمممت ضمممررهای

چشمگیری در یفامت از آنها دارد (،)Stronza, 2007

جبران ناپذیری را موجب شود ،بایمد تکنیمک مناسمبی
برای انتخاب بهینه و تصممیم گیمری صمحی انتخماب
شود تا مزیتها ،هزینهها ،فرصتها و ریسمکهما را در
نظر گیرد .در زمینۀ برآورد تثییرات توسعۀ اکوتوریسمم

بهرهبرداری و یفاممت تموام منمابع جنگلمی بمهشممار
میرود (پیرمحممدی و همکماران .)9301 ،گردشمگری
در بسمیاری از نموایی طبیعمی جهمان بمهینموان یمک
راهبرد توسعه مطرح است و اکوتوریسمم بمهطمور ویم ه
گزینۀ مناسب برای تحقق اهدا توسعۀ پایدار در نظر
گرفتممه شممده اسممت .بمما وجممود ایممن ،پمم وهشهممای
انجامگرفته در این زمینه نشان ممیدهنمد کمه توسمعۀ
اکوتوریسم میتواند ایرهای منفی را هم در پی داشمته
باشد .اگر توسعۀ اکوتوریسم کنترل نشود می توانمد بمر
ساختارهای اجتمایی و فرهنگمی افمراد بمومی منطقمه
تثییر منفی داشته باشمد (اوالدی قمادیکيیی.)9305 ،
تممورم قیمممتهممای محلممی ،از بممین رفممتن زمممینهممای
اجممدادی ،تاییممرات ارزشمممی و رفتمماری ،گسمممترش
ناهنجاری ها و فساد از دیگر تثییرات منفی خواهد بمود
( .)Barkauskiene and Sniesk, 2013همچنمممین
یضور طبیعتگردها ممیتوانمد سمبب افمزایش ارتفماع
هرس درختان ،سموزاندن تنمه ،از بمین رفمتن پوشمش
یلفی و نهالها ،افزایش زباله ،فرسایش خاك و کاهش
ویمموش شممود (ملکممان .)9370 ،در نتیجممه مطالعممه
تثییرات گستردۀ اکوتوریسم بر منابع طبیعمی ضمروری
است (بخشی و همکماران .)9319 ،یمک برناممۀ جمامع
توسعۀ اکوتوریسم بسیاری از فعالیمتهمای مربمو بمه
استفادههای یمومی و بازدیدی را که هم ایمر مثبمت و
هم ایر منفی دارد در نظر میگیمرد و درصمدد تعمدیل
ایممن ایرهاسممت (کمماممی .)9305 ،درك ارتبمما بممین
اکوتوریسم و محی زیست بهیلمت پیچیمدگی فعمل و
انفعاالت و ایرات محی زیستی چندان سماده نیسمت.
روشهای چنمدمعیماره ممیتوانمد ابمزار ممؤیری بمرای
ارزیابی ایمن ارتبما هما باشمد ) .(Zi Tanga, 2014از

مطالعاتی انجام گرفته است که برخی بر ایمرات منفمی
تثکید دارند و در تعدادی از مطالعمات ایرهمای مثبمت
توسعۀ اکوتوریسم ذکمر شمده اسمت .تماکنون مطالعمۀ
جامعی که تمام ابعاد اقتصادی ،اجتممایی-فرهنگمی و
محی زیستی توسعۀ اکوتوریسم در منطقمۀ ارسمباران
را بررسمی کنممد صممورت نگرفتمه اسممت .نتممایج چنممین
مطالعممهای مممیتوانممد مممدیران را در زمینممه توسممعۀ
اکوتوریسم در جنگل و بهرهوری از یمداکثر منمافع آن
بههمین دلیمل
و کاهش تثییرات منفی راهنمایی کند .
برای بررسی همۀ این ابعاد بمه انتخماب روشمی جمامع
برای تحلیل نیاز است تا بتواند تمامی ابعاد را بمهطمور
یکپارچه تحلیل کند .ازاینرو در این تحقیق از فراینمد
تحلیل شبکهای استفاده شد تا ضمن جامعیت ،امکمان
در نظر گرفتن ایرهای متقابل معیارها نیز وجود داشته
باشد.

سبب افزایش درآمد مردم محلی نیز میشود (شمشماد
و همکاران ،)9300 ،وضعیت اشمتاال محلمی را بهبمود
میدهد (نامداری )9319 ،و همچنین راهکماری بمرای

مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

ارسباران ناییهای کوهستانی وسیعی بمه مسمایت
 993هزار هکتار در شممال اسمتان آذربایجمان شمرقی
است که از شمال کوه قوشا داغ در جنوب اهمر تما رود
ارس گسترده است .در شرق با مشمکین شمهر و مامان،
در جنوب با سراب ،و در غرب با تبریز و مرند همسمایه
است (طاهری آبکنمار و پیلمهور .)9307 ،ایمن منطقمه
دارای شکلهای متنویی از ارتفایات ،درههای یمیمق،
دامنههمای بلنمد و پرشمیب ،اراضمی جنگلمی و مراتمع
کوهسممتانی اسممت (سممرهن زاده و مخممدوم فرخنممده،
.)9309
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مدل BOCR1

مدل  BOCRیکی از ممدلهمای تحلیمل شمبکهای
است که در آن معیارها و زیرمعیارها تحمت معیارهمای
کنترل سودها ،هزینه ها ،فرصت ها و تهدیمدها در نظمر
گرفته ممیشموند .در روش تحلیمل شمبکهای ،BOCR
یک مسئله اغلب بهواسطۀ چهار معیار راهبردی ،یعنمی
سودها ،هزینه ها ،فرصت ها و تهدیدها مطالعه می شمود
(یزیزی و همکماران .)9312 ،ایمن چهمار معیمار بمرای
اتخاذ تصمیمات ملموس تر توسم ایمن روش اسمتفاده

نهایی است .تحلیل یساسیت بررسی ممیکنمد کمه بما
تاییر وزن زیرمعیارها و معیارها ،ارجحیمتهما چگونمه
تاییممر مممیکننممد .بممهکمممک روش تحلیممل یساسممیت
میتوان پمیش بینمی کمرد کمه اگمر در آینمده اهمیمت
معیارها یا ماهیت آنها دستخوش تاییر شود ،در نتمایج
یاصل از اولویت بندی چه تاییری ایجاد خواهمد شمد.
در واقع میتوان بهکمک این روش اولویمتهما را بمرای
هر شرایطی پیش بینی کرد .بههمین دلیمل ایمن روش
برای تحلیل ایر توسعۀ اکوتوریسم ارائه شده است ،زیرا
معیارها و زیرمعیارهای مربو به تصمیمگیری در ایمن
زمینه با گذشت زمان تاییر میکنند و به روشمی نیماز
است تا ایستا نباشد و بتواند با توجه به ایمن تاییمرات
پیشبینیهای الزم را انجام دهد.

میشمود ( .)Garuti, 2003هممانطمور کمه در تعریم
مسئله ذکر شد ،شناسایی جامع و اولویتبندی سودها،
هزینهها ،فرصمتهما و تهدیمدهای توسمعۀ اکوتوریسمم
بسیار ضروری است .از طرفی هر یک از این ماهیتهما
دارای جنبممههممای اقتصممادی ،اجتمممایی -فرهنگممی و
محی زیستی است (اوالدی قادیکيیی.)9305 ،
بهکمک تحلیل  BOCRمیتوان با تعریم مفهموم
ارجحیت منفی برای ریسک و هزینه و سپ نرخدهی

در این تحقیق از روش نمونمهگیمری غیرایتممالی
(نمونهگیری تعمدی) استفاده شد .نمونهگیری تعمدی

ارجحیت گزینه اصلی یاصمل از ترکیمب چهمار جنبمۀ
مذکور ،برای هر گزینه به نتیجه نهایی رسید (یزیمزی
و همکمماران .)9312 ،منظممور از ارجحیممت منفممی ایممن
است که وزن معیارهمای مربمو بمه ریسمک و هزینمۀ

یکی از روشهای نمونهگیری غیرایتمالی است کمه در
آن انتخاب افراد بهینوان مصداق طبقه یما مقولمهای از
موارد که مورد نظر محققان است ،صورت ممیگیمرد و
آنها بمهصمورت تصمادفی انتخماب نممیشموند (نمایبی،

منفی در نظر گرفته میشود و هر مقدار کمه وزن ایمن
زیرمعیارها بیشتر باشد ،اولویت گزینهای کمه ایمن زیمر
معیارهمما را داراسممت ،کمتممر خواهممد شممد .طممرح کلممی
مرایل  BOCRدر شمکل  9نشمان داده شمده اسمت.
وزن نهمایی گزینمههما بما اسمتفاده از فرمممول BO/CR
بهدسمت ممیآیمد .بمدین معنما کمه ارزیمابی سمودها و
فرصتها بر اساس ارجحیت آنهاست ،دریمالی کمه در
مورد هزینهها و ریسکهما گزینمهای اولویمت دارد کمه
ارجحیت هزینه و ریسک در آن کمتمر باشمد .در واقمع
اولویت گزینهها براساس وزن نسبی آنها است.
همانطور که در شمکل  9نشمان داده شمده اسمت
آخرین مریلۀ تحلیل  BOCRتحلیل یساسیت نتیجۀ

 .)9301با توجه بمه اهمدا تحقیمق ،ابتمدا معیارهمای
مؤیر بمر اولویمتبنمدی گزینمههمای تحقیمق از طریمق
مطالعات کتابخانهای شناسایی و با کمک پرسشمنامه و
براساس نظر متخصصمان تکمیمل شمد .پرسشمنامههما
شامل پرسشنامه تعیین و تثییمد معیارهما ،پرسشمنامۀ
اولویممتبنممدی معیارهمما و پرسشممنامۀ اولویممتبنممدی
گزینهها بود .در این تحقیق معیار انتخاب متخصصمان،
آگاهی آنها از جنبههای مختل توسعۀ اکوتوریسم بود.
جامعۀ آماری شمامل  90نفمر متشمکل از  32دکتمری،
 99کارشناس ارشد و دو کارشناس آگاه در زمینههای
مختلمم (محمممی زیسمممتی ،اجتممممایی فرهنگمممی و
اقتصادی) توسعۀ اکوتوریسم بود.

Benefits, Opportunities, Costs, Risks

1

روش مطالعه
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شکل  –9مرایل تصمیمگیری ()Saaty, 2013

بهمنظور گردآوری معیارهای مدل تصمیمگیری در
ابتدا بهکمک مطالعات کتابخانمهای فهرسمتی کاممل از
تثییرات توسعه اکوتوریسم بر جنگل ارسباران تهیه شد

مریلممۀ بعممد بممرای تممدوین پرسشممنامۀ مربممو بممه
اولویتبندی معیارهای کنترل ،زیرمعیارها و گزینمههما
از نرمافزار  Super Decision-Qاسمتفاده شمد .بمهایمن

و جنبههای مختل مثبت و منفی آن جمعآوری شمد.
بهمنظور ایتبارسنجی معیارهای جمعآوریشده ،نتایج
مطالعات کتابخانهای در قالمب یمک پرسشمنامه بمرای
متخصصان ارسال شد و معیارهای تثییمدشمده توسم
متخصصان در مدل تصمیمگیمری اسمتفاده شمدند .در

صممورت کممه مممدل خروجممی تهیممهشممده در نممرمافممزار
 Super Decisionدر نممرمافممزار Super Decision-Q
بارگیری شد و براسماس دسمتورالعملهمای اسمتاندارد
متن پرسشنامه مطابق ابرماتری های مربو بهدسمت
آمد .این پرسشنامه ،یمک پرسشمنامۀ مقایسمۀ زوجمی
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است که با طی پنجتایی تهیه شد .بدین صمورت کمه
ارجحیتها با یالتهای بسیار قموی ،قموی ،متوسم ،
ضعی و بدون ارجحیت در نظر گرفته شد.
در زمینۀ اولویتبندی گزینهها و معیارهای کنترل،
پرسشممنامه تهیممه و توسمم متخصصممان و بممهروش
مصایبهای پاسخ داده شد .یکی از پرسشنامهها قبل از
تهیۀ مدل تصمیمگیمری و در جهمت مشمخ کمردن
گزینممههممما ،معیارهمممای کنتمممرل و زیرمعیارهممما و دو
پرسشنامۀ دیگر در زمینۀ وزندهمی بمه آنهما اسمتفاده
شد .پ از تعیین معیارهمای کنتمرل و زیرمعیارهمای
مممممدل  ،BOCRمممممدل نهممممایی در نممممرمافممممزار

 Super Decisionتهیه شد .بهکمک این نرمافزار آنالیز
یساسیت نیز انجام گرفت.
نتایج
مدل اصلی بررسی ایرهمای توسمعۀ اکوتوریسمم در
منطقۀ ارسباران در شکل  2نشان داده شده اسمت .در
مدل شمبکهای تصممیمگیمری ،مزیمتهما ،فرصمتهما،
هزینهها و ریسکها دارای زیرشبکههمایی هسمتند کمه
زیرمعیارهای آنهما در جمدولهمای  9تما  9نشمان داده
شده است.

شکل -2مدل  BOCRطراییشده برای انتخاب گزینۀ مناسب

زیرشبکۀ مربو به مزیتها ،فرصتها ،هزینمههما و
ریسکها از نظر تعداد و نوع معیار کنتمرل شمبیه همم

هستند .در شکل  3یمک نمونمه از معیارهمای کنتمرل
مربو به مزیتها نشان داده شده است.

شکل  -3زیرشبکۀ مربو به مزیتها ،فرصتها ،هزینهها و ریسکها
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زیرشبکۀ مربو به مزیتها ،فرصتها ،هزینمههما و
ریسممکهمما شممامل  91زیرمعیممار اسممت .نمونممهای از
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زیرشبکههای مربو به مزیتهای اقتصمادی در شمکل
 9نشان داده شده است.

شکل  -9زیر شبکههای مربو به مزیت های اقتصادی

طبمق نظممر متخصصمان 91 ،زیرمعیمار مهممم بممرای
بررسی تثییرات توسعۀ اکوتوریسم در نظر گرفتمه شمد
(جدولهای  9تا  .)9این زیرمعیارها تحمت سمه معیمار
کنترل اجتمایی -فرهنگی ،محی زیستی و اقتصمادی
قرار گرفتند 95 .زیرمعیمار بمهینموان مزیمت 99 ،زیمر
معیار بهینوان فرصت 1 ،زیرمعیمار بمهینموان هزینمه و
 99زیرمعیار بهینوان تهدید در نظر گرفته شد.
نتایج اولویتبنمدی مزیمتهمای اقتصمادی توسمعۀ
اکوتوریسم نشان داد توسعۀ زیرساختهای منطقهای با
وزن  3/39مهمترین مزیت یاصل از توسعۀ اکوتوریسم
در منطقه ارسباران است .پم از آن زیرمعیمار بهبمود
معیشت مردم محلی با وزن  3/20دارای اولویت است و
کسممب ارز خممارجی بمما وزن  3/33نسممبت بممه دیگممر
مزیتهای اقتصادی اولویت پایینتمری دارد .در ممورد
مزیتهای اجتمایی جلب مشارکتهای مردم محلی با
وزن  3/295مهمممتممرین مزیتممی اسممت کممه از توسممعۀ

اکوتوریسم در منطقمه یاصمل ممیشمود و پم از آن
معرفی منطقۀ ارسباران بهینوان دومین مزیت اجتمایی
با وزن  3/299قرار دارد .افزایش فرصتهمای آموزشمی
بهینوان کم اهمیتترین مزیت اجتمایی معرفی شمده
است .افزایش انگیمزۀ ممردم محلمی مهممتمرین مزیمت
محی زیستی تشخی داده شد کمه طبمق جمدول 9
وزن آن  3/37برآورد شد .پ از آن کاهش چرای دام
و توسعۀ برنامههای یفامتی منابع طبیعی بهترتیب بما
وزنهای  3/39و  3/29قرار دارند (جدول .)9
تحلیل فرصتهمای یاصمل از توسمعۀ اکوتوریسمم
نشان داد که در مورد فرصتهای اقتصمادی ،زیرمعیمار
انگیممزۀ اقتصممادی بممرای سممرمایهگممذاری بمما وزن 3/9
مهمترین فرصت اقتصادی است و پ از آن زیرمعیمار
اختصمما بودجممۀ منطقممهای بیشممتر ،محقممق شممدن
ارزشهمای تفرجمی منطقمه و رونمق بازارهمای صمنایع

دستی بهترتیب بما وزنهمای  3/93 ،3/3و  3/92قمرار
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دارند .انتقال سرمایه دیگر فرصت اقتصادی اسمت کمه
براسمماس نظممر متخصصممان وزنممی معممادل  3/35دارد.

با وزن  3/90در زمینۀ محی زیستی مهمترین فرصت
شناخته شد و پم از آن زیرمعیارهمای بهبمود روابم

مهمممتممرین فرصممت اجتمممایی زیرمعیممار جلمموگیری از
مهمماجرت بمما وزن  3/02بممود و پمم از آن تعممدیل
نابرابریهای اقتصمادی -اجتممایی بما وزن  3/90قمرار
گرفت .جلب یمایتهای مالی بیشتر در زمینۀ یفامت

میان جوامع محلی و مجریان طرحها ،معرفی جاذبههای
اکوتوریسمی کشور و توسعۀ زیرساختهای همگمام بما
محی زیست بهترتیب با وزنهای  3/90 ،3/22و 3/92
قرار گرفتند (جدول .)2

جدول  -9وزن مزیتهای اقتصادی ،اجتمایی و محی زیستی توسعۀ اکوتوریسم در منطقۀ ارسباران
مزیت ()B
اقتصادی
بهبود معیشت مردم محلی
توسعۀ کسبوکار محلی
توسعۀ زیرساختهای منطقهای
کسب ارز خارجی
افزایش تولیدات محلی

وزن
3/20
3/2
3/39
3/33
3/95

اجتمایی
افزایش فرصتهای آموزشی
جلب مشارکتهای مردم محلی
ترویج فرهن زیست محیطی
افزایش تعاميت مثبت اجتمایی
معرفی منطقۀ ارسباران
تشویق به زندگی سنتی و فرهن بومی

وزن
3/379
3/295
3/999
3/911
3/299
3/319

محی زیستی
توسعۀ مطالعات یلمی محی زیستی
توسعۀ برنامههای یفامتی منابع طبیعی
کاهش چرای دام

وزن
3/99
3/29
3/39

افزایش انگیزۀ مردم محلی برای یف منابع طبیعی

0/37

جدول  -2وزن فرصتهای اقتصادی ،اجتمایی و محی زیستی توسعۀ اکوتوریسم در منطقۀ ارسباران
فرصت ()O
اقتصادی

وزن

اجتمایی

وزن

محی زیستی

وزن

انتقال سرمایه

3/35

جلوگیری از
مهاجرت

3/02

توسعۀ زیرساختهایی همگام با محی زیست

3/92

رونق بازار صنایع دستی و محصوالت
محلی

3/92

تعدیل نابرابریهای
اقتصادی -اجتمایی

3/90

معرفی جاذبههای اکوتوریسمی
کشور به جامعۀ جهانی

3/90

محقق شدن ارزشهای
تفرجی منطقه

3/93

بهبود رواب میان جوامع
محلی و مجریان طرحها

3/22

3/3

جلب یمایتهای مالی بیشتر در زمینۀ
یفامت

3/90

اختصا

بودجه منطقهای بیشتر

انگیزۀ اقتصادی برای سرمایهگذاری

3/9

برپایۀ نظر متخصصان مهمترین هزینۀ اقتصادی ،به

دارای وزنهای  3/32 ،3/96و  3/22بودند .ایجاد فشار

خطر افتادن مشاغل کشاورزی با وزن  3/09بود و پ
از آن زیرمعیار افزایش هزینههای خانوار بما وزن 3/96
قرار داشت .هزینههای اجتمایی شمامل درگیمر شمدن
بخش یمدهای از امکانات یمومی ،افزایش شمالهمای
کاذب و تعاميت اجتمایی منفی مردم محلی بهترتیب

بیشتر از مرفیت بمرد اکولموژیکی منطقمه بما وزن 3/6
مهمترین زیرمعیار هزینۀ محی زیستی بمود و پم از
آن افزایش ایتمال آتشسوزی در منابع طبیعی با وزن
 3/2قرار داشت و آلودگی آبهمای روان بما وزن 3/30
کمترین اهمیت را داشت (جدول .)3

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9315صفحۀ  953تا 966

969

همانطور که در جدول  9نشمان داده شمده اسمت
مهمترین ریسمک اقتصمادی جمذب سمرمایه از خمارج

مممذهبی و ایتقممادی بمما وزن  3/31بممود .در ممممورد
ریسکهای محمی زیسمتی ریسمک افمزایش تخریمب

منطقه و یدم بازگشت سود بمه ممردم محلمی بما وزن
 3/99بود .پ از آن ایتممال افمزایش قیممت زممین،
ایتمال افزایش پدیدۀ قاچاق و یدم اسمتفاده از تموان
منطقه برای توسعۀ فعالیتهای اقتصادی بهترتیب وزن

اکوسیسممتمهممای طبیعممی بمما وزن  3/37رتبممۀ اول را
داشت و پ از آن زیرمعیارهای تاییر کاربری اراضمی،
به خطر افتادن ییات ویش در ایمر شمکار و تاییمرات
منفممی در یکپممارچگی اکوسیسممتم بممه ترتیممب دارای

 3/25 ،3/27و  3/39داشمممتند .مهممممتمممرین ریسمممک
اجتمایی گسترش مشکيت امنیتی بما وزن  3/35بمود
و کماهمیمتتمرین ریسمک اجتممایی تاییمر باورهمای

وزنهای  3/92 ،3/32و  3/99بودند .کماهمیمتتمرین
زیرمعیار ریسکهای محی زیستی گسمترش آلمودگی
صوتی با وزن  3/39بود.

جدول  -3وزن هزینههای اقتصادی ،اجتمایی و محی زیستی توسعۀ اکوتوریسم در منطقۀ ارسباران
هزینه ()C
اقتصادی

وزن

اجتمایی

وزن

محی زیستی

وزن

افزایش هزینههای خانوار

3/96

تعاميت اجتمایی منفی مردم
محلی

3/22

افزایش آلودگی آبهای روان

3/30

به خطر افتادن مشاغل
کشاورزی

3/09

افزایش شالهای کاذب

3/32

افزایش زباله در طبیعت

3/92

درگیر شدن بخش یمدهای
از امکانات یمومی

3/96

افزایش ایتمال آتشسوزی
در طبیعت

3/2

ایجاد فشار بیشتر از مرفیت برد
اکولوژیکی

3/6

جدول  -9وزن ریسکهای اقتصادی ،اجتمایی و محی زیستی توسعۀ اکوتوریسم در منطقۀ ارسباران
ریسک ()R
اقتصادی

وزن

اجتمایی

وزن

محی زیستی

وزن

یدم استفاده از توان منطقه
برای توسعۀ فعالیتهای اقتصادی

3/39

تاییر باورهای مذهبی و ایتقادی

3/31

گسترش آلودگی های صوتی

3/39

ایتمال افزایش پدیدۀ قاچاق
در مناطق مرزی

3/25

تاییر سبک زندگی
سنتی مردم محلی

3/23

افزایش آلودگی منابع آب

3/39

ایتمال افزایش قیمت زمین در منطقه

3/27

ایجاد فشار باالتر از مرفیت برد
اجتمایی منطقه

3/33

تاییرات منفی در یکپارچگی
اکوسیستم

3/99

جذب سرمایه از خارج منطقه و یدم
بازگشت سود به مردم محلی

3/99

گسترش مشکيت امنیتی

3/35

به خطر افتادن ییات ویش
در ایر شکار

3/92

تاییر کاربری اراضی

3/32
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شکل  5نشاندهندۀ رتبهبندی معیارهمای کنتمرل
توسعه و یدم توسعۀ اکوتوریسمم در منطقمۀ ارسمباران
است .نتایج نشاندهندۀ ارجحیت سودهای اقتصادی و
فرصتهای اقتصمادی در مقایسمه بما سمایر معیارهمای
کنترل بود .نتایج اولویتبندی معیارهای کنترل نشمان
داد مزیتهای اقتصادی با وزن  3/26مهمترین معیار در
زمینۀ توسعۀ اکوتوریسم در منطقۀ تحقیق است .پ از
آن فرصتهای اقتصادی و هزینههای محی زیستی به
ترتیب با وزن  3/235و  3/992در رتبههای بعدی قرار

3/3

3/25

3/2

3/95

3/9

دارند .مزیتهمای اجتممایی -فرهنگمی ،ریسمکهمای
محممی زیسممتی ،فرصممتهممای اجتمممایی -فرهنگممی،
فرصتهمای محمی زیسمتی ،ریسمکهمای اقتصمادی،
ریسکهای اجتممایی -فرهنگمی ،مزیمتهمای محمی
زیسمممتی ،هزینمممههمممای اقتصمممادی و هزینمممههمممای
اجتمممایی -فرهنگممی بممهترتیممب بمما وزنهممای ،3/300
،3/3901 ،3/3919 ،3/325 ،3/369 ،3/361 ،3/370
 3/3926 ،3/396نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

3/35

3

شکل  -5نتایج یاصل از رتبهبندی BOCR

مهمترین معیار کنترل سودها ،معیار اقتصادی بود.
وزن مجموع زیرمعیارهای اقتصادی سودها  79درصمد
بود که نشان از غالب بودن وزن ایمن معیارهما دارد .در
مممورد وزن زیرمعیارهممای مربممو بممه فرصممتهمما بمما
اهمیتترین معیار کنترل ،معیار اقتصادی بمود .معیمار
کنترل اقتصادی  69درصد کل وزن معیارهای مربمو
به فرصتها را به خود اختصا داده است و پ از آن
بهترتیب معیارهای کنترل اجتمایی -فرهنگی و محی
زیستی با  23درصد و  91درصد وزن کل قرار داشتند.
وزن معیارهای کنترل اقتصمادی و محمی زیسمتی در
مورد هزینههما همر یمک از آنهما بما  97درصمد وزن از
اهمیت یکسانی برخوردار بود و پ از آنها معیار کنترل
اجتمایی -فرهنگی با کسمب  6درصمد وزن کمل قمرار

داشت .با اهمیتترین معیار کنترل مربو به ریسکها،
معیار محی زیستی با  69درصد وزن کل بود .پم از
آن معیارهای کنترل اقتصادی و اجتممایی -فرهنگمی
بهترتیب بما  23و  96درصمد وزن کمل قمرار داشمتند.
همانطور که در شمکل  6نشمان داده شمده اسمت ،در
نهایممت نتممایج بررسممی معیارهممای مممؤیر بممر توسممعۀ
اکوتوریسم نشان داد ،مزیتهما و فرصمتهمای توسمعۀ
اکوتوریسممم بمما وزن  3/029نسممبت بممه هزینممههمما و
ریسکهای یدم توسعۀ اکوتوریسم دارای اولویت است.
از طرفی گزینۀ یدم توسعه با وزن 3/970نشان میدهد
که این توسعه میتواند با مخاطراتی همراه باشد که در
فرایند توسعه باید مدنظر مدیران قرار گیرد.
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شکل  -6نتایج رتبهبندی گزینهها

نتممایج تحلیممل یساسممیت در مممورد اولویممتبنممدی
گزینهها نشان داد ،یساسمیت اولویمتبنمدی بسمیار کمم
است که این موضوع نشاندهندۀ پایداری اولویتبنمدی و
اهمیت توسمعۀ اکوتوریسمم در منطقمه اسمت .در بیشمتر
معیارهای کنترل ،یساسیت کمی وجود داشت ،بهطموری

که اولویت گزینهها بیشترین یساسیت را نسبت بمه وزن
هزینهها داشت و همانطور کمه در جمدول  5نشمان داده
شده است پ از آن بهترتیب وزن سمودها ،ریسمکهما و
فرصتها جابجایی گزینهها را رقم میزنند.

جدول  -5نتایج تحلیل یساسیت
ردیف

معیارهای کنترل

درصد تغییر وزن الزم برای جابهجایی گزینهها

1

سودها

 02درصد کاهش

2

فرصت ها

 19درصد کاهش

3

هزینه ها

 71درصد افزایش

4

ریسک ها

 07درصد افزایش

بحث
بررسی اوزان معیارهای مورد مطالعه نشان میدهد
که سودها و فرصتهای اقتصادی وزن بیشتری نسمبت
به سایر معیارها دارند .این موضوع نشاندهندۀ اهمیت
منممافع اقتصممادی توسممعۀ اکوتوریسممم اسممت و نشممان
میدهمد کمه متخصصمان در زمینمۀ منمافع اقتصمادی
توسعۀ اکوتوریسم در منطقه خوشبینانمد .طبمق نظمر
متخصصمممان ،توسمممعۀ اکوتوریسمممم سمممبب توسمممعۀ
زیرساختهای منطقمهای ممیشمود و بهبمود معیشمت
مردم محلی و توسعۀ کسبوکارهمای محلمی را در پمی

دارد .همچنین انگیزۀ اقتصادی برای سرمایهگمذاری را
افزایش میدهد و اختصا بودجه بیشتر را به هممراه
دارد .در نتیجه میتوان نتیجهگیری کمرد کمه توسمعۀ
اکوتوریسم در منطقه سبب توسعۀ همهجانبۀ اقتصادی
میشود و در کل پویایی اقتصمادی و کماهش بیکماری
مممردم محلممی را در پممی دارد .ایممن منممافع اقتصممادی
میتواند در یف منابع طبیعمی ایمری مثبمت داشمته
باشممد .طبممق نظممر ) Wunder (2000فعالیممتهممای
اقتصادی برای یفامت منابع طبیعی ضمروری اسمت و
منافع اقتصمادی ،محمرك یفاممت و مشمارکت ممردم
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محلی در طرحهای یفامتی و یمایتی است.
) Barkauskiene and Sniesk (2013نیمممز
یکپممارچگی اکوسیسممتم ،مشممارکت محلممی و فرصممت
اقتصادی برای جوامع محلی را از جمله مزایای توسمعه
اکوتوریسم میدانند .از طر دیگر وزن زیاد ریسکهما
و هزینههای محی زیستی در این تحقیق نشاندهندۀ
یساسیت متخصصان در زمینۀ تثییرات منفمی توسمعۀ
اکوتوریسممم و تهدیممدهایی اسممت کممه منممابع طبیعممی
منطقه را تحت تثییر قرار خواهد داد.
اگر چه توسمعۀ اکوتوریسمم سمبب افمزایش انگیمزۀ
مردم محلمی بمرای یفم منمابع طبیعمی ممیشمود و
کماهش چممرای دام و توسمعۀ برنامممههمای یفممامتی را
بهدنبال دارد و در زمینۀ یفامت منابع طبیعمی جلمب
یمایت مالی بیشتر را سبب اما ،ایجاد فشمار بیشمتر از
مرفیت برد اکولموژیکی منطقمه را موجمب ممیشمود و
ایتمال آتشسوزی و دیگر معضيت محی زیسمتی را
در پی خواهد داشت با افمزایش ارزش زممین ،وسمعت
تاییر کاربریها بیشتر خواهد شمد و ممکمن اسمت در
شرای نامناسب مدیریتی ییات ویش منطقه نیمز بمه
خطر بیفتد؛ ازاینرو نتایج این تحقیق به روشنی نشان
داد که مدیران و برنامهریزان توسمعۀ اکوتوریسمم بایمد
برنامهریزی جمامعی داشمته باشمند تما ضممن یصمول
بیشترین منافع ،مخاطرات محی زیسمتی بمه یمداقل
برس مد .طبممق نظممر ) Joshi (2014قبممول اکوتوریسممم
براساس مرفیت برد محی زیست ،منجمر بمه توسمعۀ
توریسم پایدار خواهد شمد و در صمورت یمدم ریایمت
مرفیت برد توسعۀ اکوتوریسم میتواند ریسمک تهدیمد
تنمموع زیسممتی را افممزایش دهممد Stronza (2007) .دو
پروژۀ اکوتوریسم در برزیل و پمرو را بررسمی کمرد و در
هر دو مورد یابت کرد توسعۀ اکوتوریسم سمبب بهبمود
یفامت منابع طبیعی شده است.
همچنین نتایج این تحقیق نشمان داد مزیمتهمای
اجتمممایی -فرهنگممی توسممعۀ اکوتوریسممم نسممبت بممه
هزینههای اجتممایی -فرهنگمی وزن بسمیار بیشمتری
دارد Reimer and Walter (2013) .نیز در تحقیقی بما
هد بررسی آیار توسعۀ اکوتوریسم بمر جواممع محلمی

بررسی تثییرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به...

نشممان داد یکممی از آیممار مثبممت توسممعۀ اکوتوریسممم،
یفامت و ترویج فرهن های محلی است .امروزه جلب
مشارکتهای ممردم محلمی در طمرحهمای مربمو بمه
منممابع طبیعممی یکممی از ارکممان مهممم موفقیممت ایممن
طرحهاست و برنامهریزان کاميً میداننمد کمه ایتممال
موفقیممت طممرحهممایی کممه بمما مشممارکت مممردم انجممام
میگیرد ،بیشتر است .یکی از راهکارهمای مهمم جلمب
مشارکت مردمی ارتقای منفعت یاصل از اجرای طمرح
برای مردم محلی است
) Barkauskiene and Sniesk (2013امهمار داشمت
توسعۀ اکوتوریسم با توجمه بمه منمافعی کمه بمرای ممردم
محلی بهوجود میآورد نهتنها مشمارکت ممردم محلمی در
توسعۀ اکوتوریسم را افزایش میدهد ،بلکه مشمارکت آنهما
در زمینۀ دیگر طرحهای یفامتی و یمایتی جنگلهمای
ارسممباران را بیشممتر خواهممد کممرد .میانممه بممودن وزن
فرصتهای محی زیستی ناشی از یدم اطمینمان نسمبت
به مدیریت توسعه و اسمتفادۀ بهینمه از منمافع یاصمل از
توسعه در راسمتای یفاممت و اییمای محمی زیسمت و
منابع طبیعی منطقه است .نتایج ایمن تحقیمق نشمان داد
توسممعۀ اکوتوریسممم در منطقممه بایممد جممزو راهبردهمما و
برنامههمای ممدیران منطقمه باشمد .همچنمین وزن زیماد
مخماطرات محممی زیسممتی یمماکی از آن اسممت کممه اگممر
برنامهریزی برای توسعه بهخوبی و با لحاظ تمامی جوانمب
یفامتی و یمایتی منابع طبیعی منطقه صمورت نگیمرد،
غنممای تنمموع گونممهای (جممانوری و گیمماهی) ،همچنممین
جمعیت و کیفیت گونههای منطقه تهدید میشود.
سپاسگزاری
از استادان محترم دانشکدۀ منابع طبیعی دانشمگاه
ارومیه ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،دانشگاه
گرگممان ،دانشممگاه تبریممز و دانشممگاه شممهید بهشممتی
سپاسگزاریم .همچنین از متخصصان مؤسسۀ تحقیقات
جنگمملهمما و مراتممع و ادارۀ منممابع طبیعممی اسممتان
آذربایجان شرقی که در اجرای هرچه بهتر ایمن پمروژۀ
به ما یاری رساندند ،بسیار متشکریم.
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Abstract
Arasbaran forest is one of the most important and valuable economic and tourism region.
Ecotourism development in these forests requires comprehensive and detailed plans to
consider all aspects of ecotourism development and maintain the sustainability of the
ecosystem to be managed. This project aimed at considering all these merits needed for an
appropriate method. In order to achieve a pre-defined process, the analytic network process
method was used. The results of rating the control criteria showed that economic benefits with
weight 0.26 are the most important criterion in the development of ecotourism in the study
area followed by the economic opportunities and environmental costs with weights 0.205 and
0.142, respectively. The benefits of socio-cultural, environmental risks, opportunities, sociocultural, environmental opportunities, and economic risks, the risks of socio-cultural,
environmental benefits, environmental benefits, economic costs and expenses socio-cultural
with weight of 0.088, 0.078, 0.069, 0.064, 0.025, 0.0194, 0.0189, 0.016, and 0.0126 were the
subsequent priorities. The results of a comprehensive review of the development of
ecotourism showed that ecotourism development can have significant environmental costs
and opportunities in Arasbaran region that should be considered in its development
management.
Keywords: Analytic network process, Arasbaran, Development, Ecotourism, Forest.
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