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

چکیده
جنگلهای ارسباران ،از مناطق مهم و ارزشمند گردشگگری بگهشگمار مگیرود .بگهمنظگور توسگعۀ اکوتوریسگم در ایگن
جنگلها ،به برنامهای جامع و دقیق نیاز است که هم توان اکولوژیک اکوسیستم و هگم شگرای اجتمگایی و اقتصگادی
منطقه را در نظر بگیرد .توسعۀ اکوتوریسم سودها ،هزینهها ،فرصتها و ریسکهایی را در پگی دارد کگه بگرای در نظگر
گرفتن همۀ این موارد به روشی مناسب نیاز است .در این تحقیق برای بررسی تأثیرات توسگعۀ اکوتوریسگم در منطقگه
تحقیق از روش فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شد .نتایج اولویتبندی معیارهگای کنتگرل نشگان داد کگه مزیگتهگای
اقتصادی با وزن  3/26مهمترین معیار در زمینۀ توسعۀ اکوتوریسم در منطقگه تحقیگق اسگت .پگ از آن فرصگتهگای
اقتصادی و هزینههای محی زیستی بهترتیگب بگا  3/235و  ،3/992بیشگترین وزن را دارنگد .پگ از آن مزیگتهگای
اجتمایی -فرهنگی ،ریسکهگای محگی زیسگتی ،فرصگتهگای اجتمگایی -فرهنگگی ،فرصگتهگای محگی زیسگتی،
ریسکهای اقتصادی ،ریسکهای اجتمایی -فرهنگی ،مزیتهای محی زیستی ،هزینگههگای اقتصگادی و هزینگههگای
اجتمگگایی -فرهنگگگی بگگهترتیگگب بگگا وزنهگگای ،3/396 ،3/3901 ،3/3919 ،3/325 ،3/369 ،3/361 ،3/370 ،3/300
 3/3926قرار گرفتند .در نهایت نتایج بررسگی جگامع معیارهگای مگؤثر بگر توسگعۀ اکوتوریسگم نشگان داد کگه توسگعۀ
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 تماس:

39932752793

ایمیلm.hajjarian@urmia.ac.ir :
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مقدمه و هدف
یکی از منابعی که امگروزه توجگه برنامگهریگزان در
زمینۀ گردشگری را بیش از پیش به خود جلب کگرده،
جنگلها هستند .جاذبه های طبیعی جنگل اثر بسزایی
بر توسگعه اکوتوریسگم و همچنگین تگأثیر ویگهه ای بگر
سرنوشت جنگل ها و نحوۀ استفاده از آنهگا دارد .هنگوز
هم معاش و بقای مردم زیگادی بگه جنگگل هگا وابسگته
است و در واقع ،جنگل هم منبع اقتصادی و هم منبگع
گردشگگگری بگگهشگگمار مگگیرود .اکوتوریسگگم نگگویی از
گردشگری با انگیزه و اهگدا طبیعگتگرایگی اسگت و
سرمایه و پول فراوانی را از نگوایی مرکگز بگه پیرامگون
می برد و بدین ترتیب یدالت اقتصادی پدیگد مگی آورد
(پاپلی یگزدی و سگقایی .)9305 ،در مقیگاس جهگانی،
بهرهگیری از اکوتوریسم در یگال رشگد اسگت ،چراکگه
جذابیتی بینالمللی و فراملگی دارد (کگاممی.)9305 ،
قگرن آینگگده در صگگنعت گردشگگگری ،دورۀ اکوتوریسگگم
است و بیشترین درصد رشد و توسعۀ ایگن صگنعت در
بخش اکوتوریسم روی خواهد داد (اوالدی قگادیکيیی،
 .)9305بگگهطگگوری کگگه سگگازمان جهگگانی گردشگگگری
پیش بینی کرده است در سال  2323بالغ بر  53درصد
از صنعت توریسگم را اکوتوریسگم تشگکیل خواهگد داد
(پگگاپلی یگگزدی و سگگقایی .)9305 ،براسگگاس گگگزارش
سازمان جهانی گردشگری ،کشور ایران جزو ده کشگور
نخست جهان از نظر جاذبه های گردشگری و جزو پنج
کشور نخست جهان از لحاظ جاذبه های طبیعی اسگت
(کاممی .)9305 ،یکگی از منگاطق دارای جاذبگههگای
اکوتوریستی در ایران ،جنگلهای یوزۀ ارسباران است.
این جنگلها ،از مناطق مهگم و ارزشگمند اقتصگادی و
گردشگری بهشمار میروند .این منطقه در سال 9355
در پی شگکلگیگری مفهگوم "شگبکۀ ذخیگرهگگاههگای
زیستکرۀ جهان" از سگوی سگازمان جهگانی یونسگکو
بگگهینگگوان ذخی گرهگگگاه زیسگگتکگگرۀ ای گران ثبگگت شگگد
ثاقبطالبی و همکاران .)9309 ،فرهنگ ایگن ناییگه
( 
تحت تگأثیر ویهگگیهگای طبیعگی و انسگانی همچگون
کوهستانی و جنگلی بودن ،یگواد و وقگایع تگاریخی،
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کثرت روستاها ،آداب و رسوم و ایتقگادات خگا قگرار
گرفتگگه اسگگت کگگه در نتیجگگۀ آن ،مگگردم ایگگن ناییگگه
ویهگیهای فرهنگی خا خود را پیدا کگرده انگد .ایگن
ناییه با برخورداری از جاذبه هگای طبیعگی و فرهنگگی
فراوان ،پتانسیل زیادی در زمینه جگذب اکوتوریسگم از
داخل و خارج کشور دارد .همچنگین بگهیلگت داشگتن
ویهگگگیهگگای خگگا از لحگگاظ پوشگگش گیگگاهی و
ییات ویگش جایگگاهی انحصگاری در کشگور و جهگان
داراست؛ بنابراین برنامه ریزی برای توسگعۀ اکوتوریسگم
در این منطقه ،راهبردی برای بهبود زندگی اجتمگایی،
اقتصادی و محی زیستی است که مگیتوانگد موجگب
بهبود و پایداری خدمات جنگلها شود.
تجربگگۀ کشگگگورهای پیشگگگرو در زمینگگۀ توسگگگعۀ
اکوتوریسم نشان میدهد که توسعۀ اکوتوریسم یکی از
گزینههای مناسگب و راه یلگی بگرای یفگ طبیعگت
اسگگت ،چگگرا کگگه اکوتوریسگگم بگگا ریایگگت ضگگواب و
استانداردهای بینالمللی از یکسو بستر بهگرهبگرداری
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 یفامتشده بگرای
نسگگل آینگگده اسگگت ( .)Stronza, 2007مطگگابق ایگگن
تجربهها ،توسعۀ اکوتوریسم ،برای یف تنوع زیستی و
سگگيمت اکوسیسگگتم در کشگگورهای در یگگال توسگگعه
توصیه شگده اسگت ) .(Gossling, 1999از مهگمتگرین
ویهگیهای مثبت اکوتوریسگم مگیتگوان مشگارکت در
یفامت از تنگوع زیسگتی ،کمگک بگه رفگاه اجتمگایی
جوامگگع بگگومی ،تجربگگۀ آموزشگگی ،مسگگئولیتپگگذیری
گردشگگگران ،قابلیگگت اداره شگگدن توس گ مؤسسگگات و
شگگگرکتهگگگا و گگگگروههگگگای کوچگگگک را نگگگام بگگگرد
( .)Zi Tanga, 2014گسترش اکوتوریسم اگر براسگاس
موازین یلمی و استانداردهای جهانی باشد ،نگهتنهگا از
نابودی ییات طبیعی کشور جلگوگیری خواهگد کگرد،
بلکه موجب توجه بیشتر به آن و بهبود کیفیت منگابع
طبیعی خواهد شگد و بگدین ترتیگب ،بهبگود وضگعیت
اقتصادی و اجتمایی جوامع محلگی را در پگی خواهگد
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داشت (اوالدی قادیکيیی .)9305 ،بنابراین با توجه به
اینکگگه توسگگعۀ اکوتوریسگگم در منگگاطق جنگلگگی تگگأثیر
چشمگیری در یفامت از آنها دارد (،)Stronza, 2007
سبب افزایش درآمد مردم محلی نیز میشود (شمشگاد
و همکاران ،)9300 ،وضعیت اشتغال محلگی را بهبگود
میدهد (نامداری )9319 ،و همچنین راهکگاری بگرای
بهرهبرداری و یفامگت تگوام منگابع جنگلگی بگهشگمار
میرود (پیرمحمدی و همکگاران .)9301 ،گردشگگری
در بسیاری از نگوایی طبیعگی جهگان بگهینگوان یگک
راهبرد توسعه مطرح است و اکوتوریسم بگهطگور ویگهه
گزینۀ مناسب برای تحقق اهدا توسعۀ پایدار در نظر
گرفتگگه شگگده اسگگت .بگگا وجگگود ایگگن ،پگگهوهشهگگای
انجامگرفته در این زمینه نشان میدهنگد کگه توسگعۀ
اکوتوریسم میتواند اثرهای منفی را هم در پی داشگته
باشد .اگر توسعۀ اکوتوریسم کنترل نشود می توانگد بگر
ساختارهای اجتمایی و فرهنگگی افگراد بگومی منطقگه
تأثیر منفی داشته باشگد (اوالدی قگادیکيیی.)9305 ،
تگگورم قیمگگتهگگای محلگگی ،از بگگین رفگگتن زمگگینهگگای
اجگگدادی ،تغییگگرات ارزشگگی و رفتگگاری ،گسگگترش
ناهنجاری ها و فساد از دیگر تأثیرات منفی خواهد بگود
( .)Barkauskiene and Sniesk, 2013همچنگگگین
یضور طبیعتگردها میتوانگد سگبب افگزایش ارتفگاع
هرس درختان ،سوزاندن تنگه ،از بگین رفگتن پوشگش
یلفی و نهالها ،افزایش زباله ،فرسایش خاك و کاهش
ویگگوش شگگود (ملکگگان .)9370 ،در نتیجگگه مطالعگگه
تأثیرات گستردۀ اکوتوریسم بر منابع طبیعگی ضگروری
است (بخشی و همکاران .)9319 ،یگک برنامگۀ جگامع
توسعۀ اکوتوریسم بسیاری از فعالیتهگای مربگو بگه
استفادههای یمومی و بازدیدی را که هم اثگر مثبگت و
هم اثر منفی دارد در نظر میگیگرد و درصگدد تعگدیل
ایگگن اثرهاسگگت (کگگاممی .)9305 ،درك ارتبگگا بگگین
اکوتوریسم و محی زیست بهیلگت پیچیگدگی فعگل و
انفعاالت و اثرات محی زیستی چندان سگاده نیسگت.
روشهای چنگدمعیگاره مگیتوانگد ابگزار مگؤثری بگرای
ارزیابی ایگن ارتبگا هگا باشگد ) .(Zi Tanga, 2014از
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سوی دیگر چون نتیجۀ تصمیم گیگری بگهیگدی مهگم
اسگگت کگگه بگگگروز خطگگا ممکگگگن اسگگت ضگگگررهای
جبران ناپذیری را موجب شود ،بایگد تکنیگک مناسگبی
برای انتخاب بهینگه و تصگمیمگیگری صگحی انتخگاب
شود تا مزیتها ،هزینهها ،فرصتها و ریسگکهگا را در
نظر گیرد .در زمینۀ برآورد تأثیرات توسعۀ اکوتوریسگم
مطالعاتی انجام گرفته است که برخی بر اثگرات منفگی
تأکید دارند و در تعدادی از مطالعگات اثرهگای مثبگت
توسعۀ اکوتوریسم ذکگر شگده اسگت .تگاکنون مطالعگۀ
جامعی که تمام ابعاد اقتصادی ،اجتمگایی-فرهنگگی و
محی زیستی توسعۀ اکوتوریسم در منطقگۀ ارسگباران
را بررسگی کنگگد صگگورت نگرفتگه اسگگت .نتگگایج چنگگین
مطالعگگهای مگگیتوانگگد مگگدیران را در زمینگگه توسگگعۀ
اکوتوریسم در جنگل و بهرهوری از یگداکثر منگافع آن
بههمین دلیگل
و کاهش تأثیرات منفی راهنمایی کند .
برای بررسی همۀ این ابعاد بگه انتخگاب روشگی جگامع
برای تحلیل نیاز است تا بتواند تمامی ابعاد را بگهطگور
یکپارچه تحلیل کند .ازاینرو در این تحقیق از فراینگد
تحلیل شبکهای استفاده شد تا ضمن جامعیت ،امکگان
در نظر گرفتن اثرهای متقابل معیارها نیز وجود داشته
باشد.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

ارسباران ناییهای کوهستانی وسیعی بگه مسگایت
 993هزار هکتار در شگمال اسگتان آذربایجگان شگرقی
است که از شمال کوه قوشا داغ در جنوب اهگر تگا رود
ارس گسترده است .در شرق با مشگکینشگهر و مغگان،
در جنوب با سراب ،و در غرب با تبریز و مرند همسگایه
است (طاهری آبکنگار و پیلگهور .)9307 ،ایگن منطقگه
دارای شکلهای متنویی از ارتفایات ،درههای یمیگق،
دامنههگای بلنگد و پرشگیب ،اراضگی جنگلگی و مراتگع
کوهسگگتانی اسگگت (سگگرهن زاده و مخگگدوم فرخنگگده،
.)9309
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مدل BOCR1

مدل  BOCRیکی از مگدلهگای تحلیگل شگبکهای
است که در آن معیارها و زیرمعیارها تحگت معیارهگای
کنترل سودها ،هزینه ها ،فرصت ها و تهدیگدها در نظگر
گرفته مگیشگوند .در روش تحلیگل شگبکهای ،BOCR
یک مسئله اغلب بهواسطۀ چهار معیار راهبردی ،یعنی
سودها ،هزینه ها ،فرصت ها و تهدیدها مطالعه می شگود
(یزیزی و همکاران .)9312 ،ایگن چهگار معیگار بگرای
اتخاذ تصمیمات ملموس تر توس ایگن روش اسگتفاده
میشود ( .)Garuti, 2003همگانطگور کگه در تعریگ
مسئله ذکر شد ،شناسایی جامع و اولویتبندی سودها،
هزینهها ،فرصتهگا و تهدیگدهای توسگعۀ اکوتوریسگم
بسیار ضروری است .از طرفی هر یک از این ماهیتهگا
دارای جنبگگههگگای اقتصگگادی ،اجتمگگایی -فرهنگگگی و
محی زیستی است (اوالدی قادیکيیی.)9305 ،
بهکمک تحلیل  BOCRمیتوان با تعریگ مفهگوم
ارجحیت منفی برای ریسک و هزینه و سپ نرخدهی
ارجحیت گزینه اصلی یاصگل از ترکیگب چهگار جنبگۀ
مذکور ،برای هر گزینه به نتیجه نهایی رسید (یزیگزی
و همکگگاران .)9312 ،منظگگور از ارجحیگگت منفگگی ایگگن
است که وزن معیارهگای مربگو بگه ریسگک و هزینگۀ
منفی در نظر گرفته میشود و هر مقدار کگه وزن ایگن
زیرمعیارها بیشتر باشد ،اولویت گزینهای که ایگن زیگر
معیارهگگا را داراسگگت ،کمتگگر خواهگگد شگگد .طگگرح کلگگی
مرایل  BOCRدر شگکل  9نشگان داده شگده اسگت.
وزن نهایی گزینگههگا بگا اسگتفاده از فرمگول BO/CR
بهدسگت مگیآیگد .بگدین معنگا کگه ارزیگابی سگودها و
فرصتها بر اساس ارجحیت آنهاست ،دریگالی کگه در
مورد هزینهها و ریسکهگا گزینگهای اولویگت دارد کگه
ارجحیت هزینه و ریسک در آن کمتگر باشگد .در واقگع
اولویت گزینهها براساس وزن نسبی آنها است.
همانطور که در شگکل  9نشگان داده شگده اسگت
آخرین مریلۀ تحلیل  BOCRتحلیل یساسیت نتیجۀ

Benefits, Opportunities, Costs, Risks

1

نهایی است .تحلیل یساسیت بررسی میکنگد کگه بگا
تغییر وزن زیرمعیارها و معیارها ،ارجحیگتهگا چگونگه
تغییگگر مگگیکننگگد .بگگهکمگگک روش تحلیگگل یساسگگیت
میتوان پگیشبینگی کگرد کگه اگگر در آینگده اهمیگت
معیارها یا ماهیت آنها دستخوش تغییر شود ،در نتگایج
یاصل از اولویت بندی چه تغییری ایجاد خواهگد شگد.
در واقع می توان بهکمک این روش اولویت هگا را بگرای
هر شرایطی پیش بینی کرد .بههمین دلیگل ایگن روش
برای تحلیل اثر توسعۀ اکوتوریسم ارائه شده است ،زیرا
معیارها و زیرمعیارهای مربو به تصمیم گیری در این
زمینه با گذشت زمان تغییر میکنند و به روشگی نیگاز
است تا ایستا نباشد و بتواند با توجه به ایگن تغییگرات
پیشبینیهای الزم را انجام دهد.
روش مطالعه

در این تحقیق از روش نمونگهگیگری غیرایتمگالی
(نمونهگیری تعمدی) استفاده شد .نمونهگیری تعمدی
یکی از روشهای نمونهگیری غیرایتمالی است کگه در
آن انتخاب افراد بهینوان مصداق طبقه یگا مقولگهای از
موارد که مورد نظر محققان است ،صورت مگیگیگرد و
آنها بگهصگورت تصگادفی انتخگاب نمگیشگوند (نگایبی،
 .)9301با توجه به اهگدا تحقیگق ،ابتگدا معیارهگای
مؤثر بر اولویگتبنگدی گزینگههگای تحقیگق از طریگق
مطالعات کتابخانهای شناسایی و با کمک پرسشگنامه و
براساس نظر متخصصگان تکمیگل شگد .پرسشگنامههگا
شامل پرسشنامه تعیین و تأییگد معیارهگا ،پرسشگنامۀ
اولویگگتبنگگدی معیارهگگا و پرسشگگنامۀ اولویگگتبنگگدی
گزینهها بود .در این تحقیق معیار انتخاب متخصصگان،
آگاهی آنها از جنبههای مختل توسعۀ اکوتوریسم بود.
جامعۀ آماری شامل  90نفگر متشگکل از  32دکتگری،
 99کارشناس ارشد و دو کارشناس آگاه در زمینههگای
مختلگگ (محگگگی زیسگگگتی ،اجتمگگگایی فرهنگگگگی و
اقتصادی) توسعۀ اکوتوریسم بود.
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شکل  –9مرایل تصمیمگیری ()Saaty, 2013

بهمنظور گردآوری معیارهای مدل تصمیمگیری در
ابتدا بهکمک مطالعات کتابخانگهای فهرسگتی کامگل از
تأثیرات توسعه اکوتوریسم بر جنگل ارسباران تهیه شد
و جنبههای مختل مثبت و منفی آن جمعآوری شگد.
بهمنظور ایتبارسنجی معیارهای جمعآوریشده ،نتایج
مطالعات کتابخانهای در قالگب یگک پرسشگنامه بگرای
متخصصان ارسال شد و معیارهای تأییگدشگده توسگ
متخصصان در مدل تصمیمگیگری اسگتفاده شگدند .در

مریلگگۀ بعگگد بگگرای تگگدوین پرسشگگنامۀ مربگگو بگگه
اولویتبندی معیارهای کنترل ،زیرمعیارها و گزینگههگا
از نرمافزار  Super Decision-Qاستفاده شگد .بگهایگن
صگگورت کگگه مگگدل خروجگگی تهیگگهشگگده در نگگرمافگگزار
 Super Decisionدر نگگرمافگگزار Super Decision-Q
بارگیری شد و براسگاس دسگتورالعملهگای اسگتاندارد
متن پرسشنامه مطابق ابرماتری های مربو بهدسگت
آمد .این پرسشنامه ،یگک پرسشگنامۀ مقایسگۀ زوجگی
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است که با طی پنجتایی تهیه شد .بدین صگورت کگه
ارجحیتها با یالتهای بسیار قگوی ،قگوی ،متوسگ ،
ضعی و بدون ارجحیت در نظر گرفته شد.
در زمینۀ اولویتبندی گزینهها و معیارهای کنترل،
پرسشگگنامه تهیگگه و توسگگ متخصصگگان و بگگهروش
مصایبهای پاسخ داده شد .یکی از پرسشنامهها قبل از
تهیۀ مدل تصمیمگیگری و در جهگت مشگخ کگردن
گزینگگههگگا ،معیارهگگای کنتگگرل و زیرمعیارهگگا و دو
پرسشنامۀ دیگر در زمینۀ وزندهگی بگه آنهگا اسگتفاده
شد .پ از تعیین معیارهگای کنتگرل و زیرمعیارهگای
مگگگگدل  ،BOCRمگگگگدل نهگگگگایی در نگگگگرمافگگگگزار

 Super Decisionتهیه شد .بهکمک این نرمافزار آنالیز
یساسیت نیز انجام گرفت.
نتایج
مدل اصلی بررسی اثرهگای توسگعۀ اکوتوریسگم در
منطقۀ ارسباران در شکل  2نشان داده شده اسگت .در
مدل شگبکهای تصگمیمگیگری ،مزیگتهگا ،فرصگتهگا،
هزینهها و ریسکها دارای زیرشبکههایی هسگتند کگه
زیرمعیارهای آنها در جگدولهگای  9تگا  9نشگان داده
شده است.

شکل -2مدل  BOCRطراییشده برای انتخاب گزینۀ مناسب

زیرشبکۀ مربو به مزیتها ،فرصتها ،هزینههگا و
ریسکها از نظر تعداد و نوع معیار کنتگرل شگبیه هگم

هستند .در شکل  3یگک نمونگه از معیارهگای کنتگرل
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 ،هزینههگا و
ریسگگکهگگا شگگامل  91زیرمعیگگار اسگگت .نمونگگهای از
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زیرشبکههای مربو به مزیتهای اقتصادی در شگکل
 9نشان داده شده است.

شکل  -9زیر شبکههای مربو به مزیت های اقتصادی

طبق نظگر متخصصگان 91 ،زیرمعیگار مهگم بگرای
بررسی تأثیرات توسعۀ اکوتوریسم در نظر گرفتگه شگد
(جدولهای  9تا  .)9این زیرمعیارها تحگت سگه معیگار
کنترل اجتمایی -فرهنگی ،محی زیستی و اقتصگادی
قرار گرفتند 95 .زیرمعیگار بگهینگوان مزیگت 99 ،زیگر
معیار بهینوان فرصت 1 ،زیرمعیار بگهینگوان هزینگه و
 99زیرمعیار بهینوان تهدید در نظر گرفته شد.
نتایج اولویگتبنگدی مزیگتهگای اقتصگادی توسگعۀ
اکوتوریسم نشان داد توسعۀ زیرساختهای منطقهای بگا
وزن  3/39مهمترین مزیت یاصل از توسعۀ اکوتوریسگم
در منطقه ارسباران اسگت .پگ از آن زیرمعیگار بهبگود
معیشت مردم محلی با وزن  3/20دارای اولویت اسگت و
کسگگب ارز خگگارجی بگگا وزن  3/33نسگگبت بگگه دیگگگر
مزیتهای اقتصادی اولویگت پگایینتگری دارد .در مگورد
مزیتهای اجتمایی جلب مشارکتهای مردم محلی بگا
وزن  3/295مهگگمتگگرین مزیتگگی اسگگت کگگه از توسگگعۀ

اکوتوریسگگم در منطقگگه یاصگگل مگگیشگگود و پ گ از آن
معرفی منطقۀ ارسباران بهینوان دومین مزیت اجتمایی
با وزن  3/299قرار دارد .افزایش فرصگتهگای آموزشگی
بهینوان کم اهمیتترین مزیت اجتمگایی معرفگی شگده
است .افگزایش انگیگزۀ مگردم محلگی مهگمتگرین مزیگت
محی زیستی تشخی داده شگد کگه طبگق جگدول 9
وزن آن  3/37برآورد شد .پ از آن کاهش چگرای دام
و توسعۀ برنامههای یفامتی منابع طبیعی بهترتیگب بگا
وزنهای  3/39و  3/29قرار دارند (جدول .)9
تحلیل فرصگتهگای یاصگل از توسگعۀ اکوتوریسگم
نشان داد که در مورد فرصتهگای اقتصگادی ،زیرمعیگار
انگیگگزۀ اقتصگگادی بگگرای سگگرمایهگگگذاری بگگا وزن 3/9
مهمترین فرصت اقتصادی است و پگ از آن زیرمعیگار
اختصگگا بودجگگۀ منطقگگهای بیشگگتر ،محقگگق شگگدن
ارزشهگگای تفرجگگی منطقگگه و رونگگق بازارهگگای صگگنایع

دستی بهترتیگب بگا وزنهگای  3/93 ،3/3و  3/92قگرار
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دارند .انتقال سرمایه دیگر فرصگت اقتصگادی اسگت کگه
براسگگاس نظگگر متخصصگگان وزنگگی معگگادل  3/35دارد.
مهگگمتگگرین فرصگگت اجتمگگایی زیرمعیگگار جلگگوگیری از
مهگگاجرت بگگا وزن  3/02بگگگود و پگگ از آن تعگگگدیل
نابرابریهگای اقتصگادی -اجتمگایی بگا وزن  3/90قگرار
گرفت .جلب یمایتهای مالی بیشتر در زمینۀ یفامت

با وزن  3/90در زمینۀ محی زیستی مهمترین فرصگت
شناخته شگد و پگ از آن زیرمعیارهگای بهبگود روابگ
میان جوامع محلی و مجریان طرحها ،معرفی جاذبههای
اکوتوریسمی کشور و توسعۀ زیرساختهگای همگگام بگا
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 ،بگه
خطر افتادن مشاغل کشاورزی با وزن  3/09بگود و پگ
از آن زیرمعیار افزایش هزینههگای خگانوار بگا وزن 3/96
قرار داشت .هزینههای اجتمگایی شگامل درگیگر شگدن
بخش یمدهای از امکانات یمگومی ،افگزایش شگغلهگای
کاذب و تعاميت اجتمایی منفی مردم محلی بگهترتیگب

دارای وزنهای  3/32 ،3/96و  3/22بودند .ایجاد فشگار
بیشتر از مرفیگت بگرد اکولگوژیکی منطقگه بگا وزن 3/6
مهمترین زیرمعیار هزینۀ محی زیسگتی بگود و پگ از
آن افزایش ایتمال آتشسوزی در منابع طبیعی بگا وزن
 3/2قرار داشت و آلگودگی آبهگای روان بگا وزن 3/30
کمترین اهمیت را داشت (جدول .)3
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همانطور که در جدول  9نشگان داده شگده اسگت
مهمترین ریسگک اقتصگادی جگذب سگرمایه از خگارج
منطقه و یدم بازگشت سود بگه مگردم محلگی بگا وزن
 3/99بود .پ از آن ایتمگال افگزایش قیمگت زمگین،
ایتمال افزایش پدیدۀ قاچاق و یگدم اسگتفاده از تگوان
منطقه برای توسعۀ فعالیتهای اقتصادی بهترتیب وزن
 3/25 ،3/27و  3/39داشگگتند .مهگگمتگگرین ریسگگک
اجتمایی گسترش مشکيت امنیتی بگا وزن  3/35بگود
و کماهمیتتگرین ریسگک اجتمگایی تغییگر باورهگای
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مگگذهبی و ایتقگگادی بگگا وزن  3/31بگگود .در مگگورد
ریسکهای محگی زیسگتی ریسگک افگزایش تخریگب
اکوسیسگگتمهگگای طبیعگگی بگگا وزن  3/37رتبگگۀ اول را
داشت و پ از آن زیرمعیارهای تغییر کاربری اراضی،
به خطر افتادن ییات ویش در اثگر شگکار و تغییگرات
منفگگی در یکپگگارچگی اکوسیسگگتم بگگه ترتیگگب دارای
وزنهای  3/92 ،3/32و  3/99بودند .کماهمیگتتگرین
زیرمعیار ریسکهای محی زیستی گسگترش آلگودگی
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 شغلهای 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

تغییر باورهای مذهبی و ایتقادی

3/31

گسترش آلودگی های صوتی

3/39

ایتمال افزایش پدیدۀ قاچاق
در مناطق مرزی

3/25

تغییر 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

تغییرات 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 اثر شکار

3/92

تغییر کاربری اراضی

3/32

افزایش تخریب
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شکل  5نشاندهندۀ رتبگهبنگدی معیارهگای کنتگرل
توسعه و یدم توسگعۀ اکوتوریسگم در منطقگۀ ارسگباران
است .نتایج نشاندهندۀ ارجحیت سودهگای اقتصگادی و
فرصتهگای اقتصگادی در مقایسگه بگا سگایر معیارهگای
کنترل بود .نتایج اولویتبندی معیارهای کنتگرل نشگان
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 بگه
ترتیب با وزن  3/235و  3/992در رتبههای بعدی قگرار

3/3

3/25

3/2

3/95

3/9

دارنگد .مزیگتهگای اجتمگایی -فرهنگگی ،ریسگکهگگای
محگگی زیسگگتی ،فرصگگتهگگای اجتمگگایی -فرهنگگگی،
فرصگگتهگگای محگگی زیسگگتی ،ریسگگکهگگای اقتصگگادی،
ریسکهگای اجتمگایی -فرهنگگی ،مزیگتهگای محگی
زیسگگگتی ،هزینگگگههگگگای اقتصگگگادی و هزینگگگههگگگای
اجتمگگایی -فرهنگگگی بگگهترتیگگب بگگا وزنهگگای ،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 اقتصگادی بگود.
وزن مجموع زیرمعیارهای اقتصادی سگودها  79درصگد
بود که نشان از غالب بگودن وزن ایگن معیارهگا دارد .در
مگگورد وزن زیرمعیارهگگای مربگگو بگگه فرصگگتهگگا بگگا
اهمیتترین معیار کنترل ،معیگار اقتصگادی بگود .معیگار
کنترل اقتصادی  69درصد کل وزن معیارهگای مربگو
به فرصتها را به خود اختصا داده است و پگ از آن
بهترتیب معیارهای کنترل اجتمایی -فرهنگی و محگی
زیستی با  23درصد و  91درصد وزن کل قرار داشگتند.
وزن معیارهای کنتگرل اقتصگادی و محگی زیسگتی در
مورد هزینگههگا هگر یگک از آنهگا بگا  97درصگد وزن از
اهمیت یکسانی برخوردار بود و پ از آنها معیار کنترل
اجتمایی -فرهنگی بگا کسگب  6درصگد وزن کگل قگرار

داشت .با اهمیتترین معیار کنترل مربو به ریسکهگا،
معیار محی زیستی با  69درصد وزن کل بگود .پگ از
آن معیارهای کنتگرل اقتصگادی و اجتمگایی -فرهنگگی
بهترتیگب بگا  23و  96درصگد وزن کگل قگرار داشگتند.
همانطور کگه در شگکل  6نشگان داده شگده اسگت ،در
نهایگگت نتگگایج بررسگگی معیارهگگای مگگؤثر بگگر توسگگعۀ
اکوتوریسم نشان داد ،مزیگتهگا و فرصگتهگای توسگعۀ
اکوتوریسگگم بگگا وزن  3/029نسگگبت بگگه هزینگگههگگا و
ریسکهای یدم توسعۀ اکوتوریسم دارای اولویت اسگت.
از طرفی گزینۀ یدم توسعه با وزن 3/970نشان میدهد
که این توسعه میتواند با مخاطراتی همراه باشد کگه در
فرایند توسعه باید مدنظر مدیران قرار گیرد.
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شکل  -6نتایج رتبهبندی گزینهها

نتگگایج تحلیگگل یساسگگیت در مگگورد اولویگگتبنگگدی
گزینهها نشان داد ،یساسگیت اولویگتبنگدی بسگیار کگم
است که این موضوع نشاندهندۀ پایداری اولویتبنگدی و
اهمیت توسگعۀ اکوتوریسگم در منطقگه اسگت .در بیشگتر
معیارهای کنترل ،یساسیت کمی وجود داشت ،بهطوری

که اولویت گزینهها بیشترین یساسیت را نسبت بگه وزن
هزینهها داشت و همانطور کگه در جگدول  5نشگان داده
شده است پ از آن بهترتیب وزن سگودها ،ریسگکهگا 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 نسگبت
به سایر معیارها دارند .این موضوع نشاندهندۀ اهمیت
منگگافع اقتصگگادی توسگگعۀ اکوتوریسگگم اسگگت و نشگگان
میدهگد کگه متخصصگان در زمینگۀ منگافع اقتصگادی
توسعۀ اکوتوریسم در منطقه خوشبینانگد .طبگق نظگر
متخصصگ گان ،توسگگگعۀ اکوتوریسگگگم سگگگبب توسگگگعۀ
زیرساختهای منطقگهای مگیشگود و بهبگود معیشگت
مردم محلی و توسعۀ کسبوکارهای محلگی را در پگی

دارد .همچنین انگیزۀ اقتصادی برای سرمایهگگذاری را
افزایش میدهد و اختصا بودجه بیشتر را به همگراه
دارد .در نتیجه میتوان نتیجهگیری کرد کگه توسگعۀ
اکوتوریسم در منطقه سبب توسعۀ همهجانبۀ اقتصادی
میشود و در کل پویایی اقتصگادی و کگاهش بیکگاری
مگگردم محلگگی را در پگگی دارد .ایگگن منگگافع اقتصگگادی
میتواند در یف منابع طبیعگی اثگری مثبگت داشگته
باشگگد .طبگگق نظگگر ) Wunder (2000فعالیگگتهگگای
اقتصادی برای یفامت منابع طبیعی ضگروری اسگت و
منافع اقتصگادی ،محگرك یفامگت و مشگارکت مگردم
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محلی در طرحهای یفامتی و یمایتی است.
) Barkauskiene and Sniesk (2013نیگگگز
یکپگگارچگی اکوسیسگگتم ،مشگگارکت محلگگی و فرصگگت
اقتصادی برای جوامع محلی را از جمله مزایای توسگعه
اکوتوریسم میدانند .از طر دیگر وزن زیاد ریسکهگا
و هزینههای محی زیستی در این تحقیق نشاندهندۀ
یساسیت متخصصان در زمینۀ تأثیرات منفگی توسگعۀ
اکوتوریسگگم و تهدیگگدهایی اسگگت کگگه منگگابع طبیعگگی
منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اگر چه توسعۀ اکوتوریسگم سگبب افگزایش انگیگزۀ
مردم محلگی بگرای یفگ منگابع طبیعگی مگیشگود و
کاهش چگرای دام و توسگعۀ برنامگههگای یفگامتی را
بهدنبال دارد و در زمینۀ یفامت منابع طبیعگی جلگب
یمایت مالی بیشتر را سبب اما ،ایجاد فشگار بیشگتر از
مرفیت برد اکولوژیکی منطقگه را موجگب مگیشگود و
ایتمال آتشسوزی و دیگر معضيت محی زیسگتی را
در پی خواهد داشت با افگزایش ارزش زمگین ،وسگعت
تغییر کاربریها بیشتر خواهد شگد و ممکگن اسگت در
شرای نامناسب مدیریتی ییات ویش منطقه نیز بگه
خطر بیفتد؛ ازاینرو نتایج این تحقیق به روشنی نشان
داد که مدیران و برنامهریزان توسگعۀ اکوتوریسگم بایگد
برنامهریزی جگامعی داشگته باشگند تگا ضگمن یصگول
بیشترین منافع ،مخاطرات محی زیسگتی بگه یگداقل
برس گد .طبگگق نظگگر ) Joshi (2014قبگگول اکوتوریسگگم
براساس مرفیت برد محی زیست ،منجگر بگه توسگعۀ
توریسم پایدار خواهد شگد و در صگورت یگدم ریایگت
مرفیت برد توسعۀ اکوتوریسم میتواند ریسک تهدیگد
تنگگوع زیسگگتی را افگگزایش دهگگد Stronza (2007) .دو
پروژۀ اکوتوریسم در برزیل و پرو را بررسگی کگرد و در
هر دو مورد ثابت کرد توسعۀ اکوتوریسم سگبب بهبگود
یفامت منابع طبیعی شده است.
همچنین نتایج این تحقیق نشگان داد مزیگتهگای
اجتمگگایی -فرهنگگگی توسگگعۀ اکوتوریسگگم نسگگبت بگگه
هزینههای اجتمگایی -فرهنگگی وزن بسگیار بیشگتری
دارد Reimer and Walter (2013) .نیز در تحقیقی با
هد بررسی آثار توسعۀ اکوتوریسم بر جوامگع محلگی
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نشگگان داد یکگگی از آثگگار مثبگگت توسگگعۀ اکوتوریسگگم،
یفامت و ترویج فرهن های محلی است .امروزه جلب
مشارکتهای مردم محلگی در طگرحهگای مربگو بگه
منگگابع طبیعگگی یکگگی از ارکگگان مهگگم موفقیگگت ایگگن
طرحهاست و برنامهریزان کاميً میدانند کگه ایتمگال
موفقیگگت طگگرحهگگایی کگگه بگگا مشگگارکت مگگردم انجگگام
میگیرد ،بیشتر است .یکی از راهکارهگای مهگم جلگب
مشارکت مردمی ارتقای منفعت یاصل از اجرای طگرح
برای مردم محلی است
) Barkauskiene and Sniesk (2013امهگار داشگت
توسعۀ اکوتوریسم با توجگه بگه منگافعی کگه بگرای مگردم
محلی بهوجود میآورد نهتنها مشگارکت مگردم محلگی در
توسعۀ اکوتوریسم را افزایش میدهد ،بلکه مشارکت آنهگا
در زمینۀ دیگر طرحهای یفامتی و یمایتی جنگلهگای
ارسگگباران را بیشگگتر خواهگگد کگگرد .میانگگه بگگودن وزن
فرصتهای محی زیستی ناشی از یدم اطمینگان نسگبت
به مدیریت توسعه و اسگتفادۀ بهینگه از منگافع یاصگل از
توسعه در راسگتای یفامگت و اییگای محگی زیسگت و
منابع طبیعی منطقه است .نتایج ایگن تحقیگق نشگان داد
توسگگعۀ اکوتوریسگگم در منطقگگه بایگگد جگگزو راهبردهگگا و
برنامههگای مگدیران منطقگه باشگد .همچنگین وزن زیگاد
مخگاطرات محگگی زیسگتی یگگاکی از آن اسگت کگگه اگگگر
برنامهریزی برای توسعه بهخوبی و با لحاظ تمامی جوانگب
یفامتی و یمایتی منابع طبیعی منطقه صگورت نگیگرد،
غنگگای تنگگوع گونگگهای (جگگانوری و گیگگاهی) ،همچنگگین
جمعیت و کیفیت گونههای منطقه تهدید میشود.
سپاسگزاری
از استادان محترم دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگگاه
ارومیه ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،دانشگاه
گرگگگان ،دانشگگگاه تبریگگز و دانشگگگاه شگگهید بهشگگتی
سپاسگزاریم .همچنین از متخصصان مؤسسۀ تحقیقات
جنگگگلهگگا و مراتگگع و ادارۀ منگگابع طبیعگگی اسگگتان
آذربایجان شرقی که در اجرای هرچه بهتر ایگن پگروژۀ
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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