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توســعه روســتایی ،اکوتوریســم،
پایــداری ،روش دلفــی فــازی،
منطقــه گردشــگری کهمــان

مقدمه

چکیده

ایــن تحقیــق بــا هــدف ارائــه راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار مبتنــی بــر
قابلیتهــای جوامــع محلــی منطقــه گردشــگری کهمــان در شهرســتان سلســله
و در ســال  1399صــورت گرفتــ ه اســت .ماهیــت تحقیــق اکتشــافی و از لحــاظ
هــدف کاربــردی اســت کــه در ســهگام انجــام شــده اســت .در گام اول و بخــش
کمــی تحقیــق 241 ،نفــر از مــردم روســتایی منطقــه گردشــگری کهمــان از طریق
ّ
نمونهگیــری تصادفــی انتخــاب شــدند و منافــع حاصــل از صنعــت اکوتوریســم
در جوامــع محلــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در گام دوم ،بــا مطالعــات
کتابخان ـهای ،بررســی اســناد و مــدارک موجــود در ســازمانهای مرتبــط و نیــز
مصاحبــه بــا برخــی افــراد کلیــدی و آشــنا بــه منطقــه ،قابلیتهــای بالفعــل و
بالقــوه در منطقــه گردشــگری کهمــان شناســایی شــد .در گام آخــر ،راهکارهــای
توســعه اکوتوریســم پایــدار بــر پایــه قابلیــت منطقــه شناســایی و تحلیــل شــد
کــه در ایــن قســمت از روش دلفــی فــازی بهــره بــرده شــده اســت .در ایــن گام،
حجــم نمونــه شــامل  21نفــر از کارشناســان مرتبــط بــود کــه ب ـهروش هدفمنــد
گلولهبرفــی انتخــاب شــدند .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه ســاکنان
روســتاهای مذکــور عمدت ـ ًا ( 89/4درصــد) منافــع اقتصــادی را منافــع غالــب بــر
اثــر توســعه اکوتوریســم در منطقــه گردشــگری کهمــان میداننــد .راهکارهــای
ارائهشــده دربرگیرنــده راهکارهــای زیرســاختی ـ فرهنگی بــا پنــج راهــکار فرعی،
آموزشی ـ زیسـتمحیطی بــا شــش راهــکار فرعــی و راهکارهــای اقتصــادی بــا ُنه
راهــکار فرعــی اســت .بــر اســاس نظــر کارشناســان ،راهکارهــای زیرســاختی در
اولویــت باالتــری از ســایر راهکارهــا قــرار دارد کــه دربرگیرنــده راهکارهــای فرعــی
همچــون برقــراری امنیــت ،تبلیــغ گســترده و اطالعرســانی از طــرق گوناگــون
بهمنظــور آشــنایی با منطقه ،توســعه تســهیالت بهداشــتی در منطقــه و تصویب
قوانیــن و مقــررات حمایتــی از ایــن صنعــت اســت.

توســعه پایــدار ســه رکــن اساســی دارد :پایــداری
زیسـتمحیطی ،پایــداری اقتصــادی و پایــداری اجتماعی
(گودرزونــد چگنــی )1394 ،و کارآمــدی هــر نظــام در گــرو
تحقیــق ســه بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی
اســت (گودرزونــد چگنــی1394 ،؛ امینیــان و همــکاران،
1391؛ مریدســادات و ســاعینیا .)1395 ،رویکردهــای
توســعه پایــدار بازتــاب تنــوع چالشهــای اجتماعــی،
اقتصادی ،زیسـتمحیطی و سیاســی اســت که کشــورهای

مختلــف بــا آن مواجهانــد و تفســیرهای متعــدد و متفــاوت
از توســعه پایــدار از ارزشهــا و عالئــق متفــاوت در جوامــع
گوناگــون مشــتق میشــود (امیــر انتخابــی و همــکاران،
 .)1395هریــک از کشــورها ،در هــر ســطحی از توســعه ،بــه
دنبــال توســعه اقتصــادی و همزمــان توجــه بــه حفاظــت از
منابــع طبیعــی و بعــد محیطزیســتیاند و مایلانــد خــود
را از اقتصــاد تکپایــهای جــدا کننــد (زردان و منصــور
بهمنــی .)1394 ،یکــی از ایــن روشهــا گردشــگری اســت
کــه در دهههــای اخیــر از جایــگاه ویــژهای در توســعه برخی
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کشــورها برخــوردار بــوده اســت (فرزیــن و همــکاران،
 ،)1398آنچنانکــه اقتصاددانــان آن را صــادرات نامرئــی
نامیدهانــد (موحــدی و همــکاران .)1396 ،هماکنــون
اغلــب کشــورها ،بهویــژه کشــورهایی کــه بــه لحــاظ
موقعیــت مکانــی از ایــن مزیــت برخوردارنــد ،آن را در
برنامههــای توســعه ملــی خــود گنجاندهانــد (زردان و
منصــور بهمنــی.)1394 ،
امــروزه صنعــت گردشــگری بــه یکــی از بزرگتریــن صنایــع
خدماتــی جهــان از لحــاظ درآمدزایــی تبدیلشــده اســت
و بســیاری از سیاســتگذاران و برنامهریــزان آن را رکــن
اصلــی توســعه پایــدار میداننــد (میرکتولــی و مصــدق،
1389؛ صحنــه و خــداداد .)1393 ،ایــن صنعــت دارای
تأثیــرات مثبتــی همچــون ایجــاد فرصتهــای شــغلی،
درآمدزایــی ،کاهــش فقــر افزایــش رفــاه در جامعــه ،ایجــاد
امنیــت اجتماعــی و گســترش عدالــت اجتماعــی (بهمنــی
و نمامیــان1398 ،؛ فرزیــن و همــکاران )1398 ،اســت.
همچنیــن در گســترش ایــن صنعــت در بخــش کشــاورزی
تأثیراتــی نظیــر افزایــش تولیــدات کشــاورزی ،اشــتغال
در بخــش کشــاورزی و افزایــش انگیــزه بــرای فعالیــت و
ســرمایهگذاری در بخــش کشــاورزی را بــه همــراه خواهــد
داشــت (علیقلـیزاده1398 ،؛ حبیبی و هاشــمی.)1395 ،
گردشــگری در ســالهای اخیــر رشــد بســیار چشــمگیری
داشــته و تبدیــل بــه بزرگتریــن صنعــت در جهــان شــده
اســت (Black & Crabtree, 2007؛  )Aref, 2011و بهمنزلــه
ابــزاری بــرای دســتیابی بــه توســعه گردشــگری بــرای
ل توســعه کــه بــا معضالتــی چــون
کشــورهای درحــا 
نــرخ بیــکاری بــاال ،محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد
تکمحصولــی مواجهانــد اهمیــت فراوانــی دارد (رحمانــی
و همــکاران1395 ،؛ بدری و همــکاران .)1390 ،همچنین
ایــن صنعــت میتوانــد زمینهســاز توســعه باشــد (مهــراب
قوچانــی و همــکاران.)1398 ،
اکوتوریســم از شــاخههای مهــم گردشــگری اســت
(اشــتری مهرجــردی )1382 ،کــه نوعی ســفری مســئوالنه
و هدفمنــد بــه طبیعــت اســت (میرزایــی و فومــن اجیرلــو
بــه نقــل از تاجرینســب1396 ،؛Balt et al., 2012؛ Garrod
& Wilson, 2003؛  )Bunruamkaew & Murayam, 2011و
دارای اهــداف خاصــی همچــون آموزشــی و مطالعاتــی،
لــذت بــردن از مناظــر طبیعــی (میرکریمــی و همــکاران،
1395؛  ،)Anderson, 2009حفــظ محیطزیســت و بهبــود
رفــاه مــردم بومــی اســت ( .)Scheyvens, 2007بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،ابتــدا بایــد مطالعــات منســجم انجــام گیــرد،
ســپس بــا اســتخراج راهکارهــای مناســب برنامهریــزی
شــود.

فــات ایــران دارای پیشــینه زمینشناســی و موقعیــت
جغرافیایــی ویــژه (گلــی مختــاری و همــکاران )1397 ،و
جاذبههــای گردشــگری فراوانــی در حوزههــای گوناگــون
فرهنگــی و طبیعــی و اکوسیســتم اســت (طلیعهعلیــا،
 ،)1390امــا صنعــت گردشــگری آن نســبت بــه رونــد
روبهرشـ ِ
ـد جهانــی گردشــگری و رقبــای منطق ـهای خــود
توســعه چندانــی نداشــته اســت (ویســی .)1396 ،بــا
آنکــه ایــران ازنظــر ویژگیهــای طبیعــی و جاذبههــای
توریســتی و تنــوع زیســتی بیــن پنــج کشــور اول جهــان
قــرار دارد (کیاکجــوری و حاتمــی ،)1393 ،آمارهــای
ســازمان گردشــگری جهانــی نشــان میدهــد کــه ازنظــر
ورود گردشــگر در جایــگاه صــدم جهــان قــرار گرفتــه اســت
و ایــن خــود گویــای ضعف صنعت گردشــگری کشــور اســت
(احمــدی و خســروی پــور)1393 ،؛ زیرا متأســفانه آنگونه
کــه شایســته اســت از ایــن جاذبههــای توریســتی در جذب
گردشــگر و توریســت بهــره گرفتــه نشــده اســت ،بــا اینکــه
صنعــت اکوتوریســم فرصــت مناســبی اســت کــه ایــران
ســود سرشــاری از ایــن صنعــت بــه اقتصــاد کشــور تزریــق
کنــد (کیاکجــوری و حاتمــی.)1393 ،
در بیــن اســتانهای کشــور ،لرســتان را میتــوان در زمــره
مناطــق مهــم هــدف گردشــگری و اکوتوریســتی کشــور بــه
شــمار آورد ،زیــرا از نظــر منابــع و جاذبههــای گردشــگری
کمــی و کیفــی غنــی اســت (اجــزاء
و اکوتوریســتی در ابعــاد ّ
شــکوهی و همــکاران )1393 ،کــه بــا برنامهریــزی و توجــه
خــاص میتــوان از مزایــای ایــن صنعــت بهــره بــرد.
دراینبیــن ،ســراب کهمــان کــه معروفتریــن جاذبــه
ژئوتوریســم در اســتان لرستان اســت در شهرستان سلسله
قــرار دارد .ایــن منطقــه گردشــگری در داخــل نواحــی
روســتایی قــرار گرفتــه اســت .شهرســتان سلســله یکــی
از شهرســتانهای اســتان لرســتان اســت و قابلیتهــای
گردشــگری فراوانــی دارد .وجــود دامنــه وســیعی از گیاهان
دارویــی در ایــن منطقــه از دیگــر قابلیتهــای ایــن منطقــه
اســت .بهــرهوری و اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای
گردشــگری نیازمنــد سیاســتگذاری و برنامهریــزی
راهبــردی و کالن میانمــدت و بلندمــدت اســت
(ویســی .)1396 ،بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده ،در ایــن
تحقیــق راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار مبتنــی
بــر قابلیتهــای جوامــع محلــی منطقــه گردشــگری
کهمــان در شهرســتان سلســله بررســی میشــود و در
ایــن راســتا اهــداف فرعــی زیــر در نظــر گرفتــ ه شــده
اســت:
 .1شناســایی منافــع حاصــل از رونــق صنعــت اکوتوریســم
در منطقــه گردشــگری کهمــان

راهکارهایتوسعه اکوتوریسمپایدارمبتنی برقابلیتهای
جوامع محلی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله

مروری بر ادبیات موضوع

منافع اکوتوریسم در جوامع روستایی
ایــن نــوع گردشــگری مزایایــی دارد ،از قبیــل کمتریــن اثــر
تخریــب بــر پیکــره محیطزیســت (محمــدزاده و اصغــری
شــیوه ،)1396 ،تحقــق توســعه پایــدار در نواحی روســتایی
اســت (حســنی و مهدیــزادگان نمیــن .)1387 ،منافــع و
مزایــای ایــن صنعــت در جوامــع محلــی نواحی روســتایی را
میتــوان برحســب نتایج ســایر تحقیقات بــه انــواع گوناگون
تقســیمبندی کــرد.
1. Hetzere
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اکوتوریسم
اکوتوریســم یکــی از انــواع گردشــگری اســت کــه تاریخچــه
آن بــه ســال  1965بازمیگــردد ،وقتیکــه هتــزر 1آن را
بــه کار گرفــت ( )Kakda 2012,و اکولوژیســتها بحثهــای
عمیقتــر دربــاره آن را از ســال  1970میــادی آغــاز کردنــد
( .)Bjork, 2007در یکــی از اولیــن تعاریف اکوتوریســم ،هتزر
آن را واژهای بــرای تشــریح روابــط متقابــل گردشــگری،
محیطزیســت و ویژگیهــای فرهنگــی بــه کار بــرده اســت
کــه بایــد چهــار معیــار کمتریــن پیامــد منفــی بــر محیــط
طبیعــی ،حداکثــر مســئولیتپذیری در قبــال فرهنــگ
جامعــه میزبــان ،افــزودن منافــع اقتصــادی بــرای جامعــه
میزبــان و نیــز حداکثــر میــزان مشــارکت جامعــه محلــی
بــرای افزایــش رضایــت گردشــگران را در نظــر بگیــرد
( .)Popisko & Zamfar, 2011اکوتوریســم را نبایــد متــرادف
بــا طبیعتگــردی دانســت ،زیــرا طبیعتگــردی الزام ـ ًا بــا
حفــظ محیطزیســت و ارزشهــای جامعــه میزبــان همــراه
نیســت (پاپلــی یــزدی و ســقایی )1389 ،و فقــط شــامل
بازدیــد از جاذبههــای طبیعــی اســت ( .)Smiths, 2013ایــن
صنعــت بــه چهــار نــوع تقســیمبندی میشــود :دیــدار
از حیاتوحــش ،دیــدار از چشــماندازها و آثــار طبیعــی،
آمــوزش در طبیعــت ،تفــرج و تغییــر حالوهــوا (مجاهــد،
 )1394کــه بهواســطه نزدیکــی بــا طبیعــت از اولویــت خاصی
برخــوردار اســت .اکوتوریســم امــروزه بهمنزلــه صنعتــی پویا
و نوپــا اهمیــت روزافزونــی یافتــه اســت و کشــورهای مختلف
بــرای حفاظــت از محیطزیســت و اســتفاده از منابع سرشــار
اقتصادی ـ اجتماعــی و سیاســی آن بــه دنبــال بســط و
گســترش طبیعتگردیانــد (حبیبــی و هاشــمی.)1395 ،
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 .2شناســایی قابلیتهــای جوامــع روســتایی بــرای
بهرهگیــری در جهــت توســعه اکوتوریســم
 .3راهکارهــای تحقــق اکوتوریســم پایــدار بــا توجــه بــه
قابلیتهــای منطقــه گردشــگری کهمــان

در بعــد اقتصــادی ،ارتبــاط متقابــل توســعه و گردشــگری
بهویــژه اکوتوریســم بــه توســعه فرصتهــای اقتصــادی
و اجتماعــی در جوامــع محلــی کمــک میکنــد (Blangi
 )& Mahta, 2006و بیشــترین ســازگاری را بــا توســعه دارد
(پیشــوا و صنایعیــان .)1394 ،در بعــد مســائل مالــی و
اقتصــادی میتــوان تأثیــرات ایــن صنعــت را مــواردی نظیر
افزایــش اشــتغالزایی و کاهــش فقــر (هاشــمی،)1389 ،
افزایــش قیمــت زمیــن و باغــات (امیــری و فرجاللهــی،
 )1394بهبــود وضعیــت زیســتی و معیشــتی مــردم بومــی و
جوامــع محلــی (فــرازی )1396 ،و نیــز بهرهبــرداری بهینــه
از منابــع پایــه ،طبیعــی ،مالــی و نیــروی انســانی بــرای
دســتیابی بــه الگــوی مصــرف مطلــوب ،بهکارگیــری
امکانــات فنــی ،ســاختار و تشــکیالت مناســب بــرای رفــع
نیاز نســل امــروز و آینــده (زیــاری )1380 ،برشــمرد .در بعد
حفاظــت از محیطزیســت ،اکوتوریســم بهتریــن روشــی
اســت کــه بــرای منطقــه و جوامــع محلــی و روســتایی مفید
اســت و ســبب حفاظــت از طبیعــت بــدون آسیبرســاندن
بــه آن میشــود و ایــن مقولــهای ایدئــال در راســتای
توســعه پایــدار اســت (حاجینــژاد و یــاری )1392 ،کــه
ازنظــر اکولوژیکــی باعــث کاهــش فشــار بــر منابــع طبیعــی
میشــود (فــرازی .)1396 ،اکوتوریســم بیشــتر مرتبــط
بــا ایجــاد گرایشهــا و رفتارهایــی مبتنــی بــر حفاظــت از
محیطزیســت ،حمایــت از جامعــه محلــی و توانمندســازی
آن اســت و ســه هــدف اصلــی پایــداری و حفاظــت از جامعه
محلــی و توانمندســازی آن را دارد (صفــری .)1389 ،در
ایــن زمینــه ،بســیاری از مقاصــد گردشــگری بایــد پایــداری
محیــط را نیــز در نظــر بگیرنــد (.)Ritchie & Crouch, 2000
از دیــدگاه برخــی از محققــان ،اکوتوریســم اغلــب ابــزاری
عالــی بــرای ارتقــای توســعه پایــدار اســت کــه توانایــی خلق
منافــع عظیــم اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی
را بــرای ســاکنان مناطــق روســتایی کشــورهای درحــال
توســعه دارد و ســبب تعــادل منطقـهای ،کمک به بهســازی
زیســتگاههای حیاتوحــش ،توســعه مناطــق دارای
جاذبههــای گردشــگری و جلوگیــری از برونکوچــی
میشــود (طیبــی و همــکاران :1386 ،صدرموســوی و
دخیلــی کهنمویــی1383 ،؛ دادرس و کردوانــی1391 ،؛
تقــیزاده و زینلــی .)1392 ،منافــع دیگــر اکوتوریســم
بــرای جوامــع محلــی را میتــوان در دســته فرهنگــی-
اجتماعــی قــرار داد .ایــن صنعــت احســاس غــرور و آگاهــی
دربــاره اهمیــت منابــع طبیعــی را بــرای جوامــع محلــی بــه
ارمغــان م ـیآورد تــا توســعه محلــی خــود را کنتــرل کننــد
( ),Garrod & Wilson 2003و افــراد منطقــه را بــه تــداوم
شــیوه زندگــی ســنتی و فرهنــگ بومــی تشــویق میکنــد
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و درنهایــت بــه ارزشهــای جامعــه احتــرام میگــذارد
( .)Campbell, 1999در جــدول  1بهطــور مختصــر بــه منافــع

و آثــار مثبــت اکوتوریســم در جوامــع محلــی و روســتایی
اشــاره میشــود.

جدول  :1منافع اکوتوریسم در توسعه جوامع محلی و روستایی
اقتصادی

زیستمحیطی

اجتماعی -فرهنگی

صفری ( ،)1389عینالی و همکاران
صفری ( ،)1389عینالی و همکاران

( ،)1393طیبی و همکاران (،)1386

عینالی و همکاران ( ،)1393طیبی و

( ،)1393طیبی و همکاران ( ،)1386صدرموسوی و همکاران ( ،)1383دادرس همکاران ( ،)1386صدرموسوی و دخیلی
صدرموسوی و دخیلی کهنمویی
محققان

( ،)1383دادرس و کردوانی

وکردوانی ( ،)1391پیشوا و صنایعیان

کهنمویی ( ،)1383دادرس و کردوانی

( ،)1394شهیدی و همکاران ( ،)1391( ،)1388میرزایی و فومن اجیرلو (،)1396

( ،)1391زیاری ()1380

رضوانی و همکاران (،)1390

غزانی و همکاران ()1395

Neth (2008), Blangi & Mahta

Neth (2008), Blangi & Mahta (2006),

Neth (2008), Campbell (1999),

)Garrod & Wilson (2003 Bunruamkaew (2006), Holtz & Edwards (2003

)Cole (2006
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& Murayam (2011),

انگیزهای برای حفظ مناطق طبیعی
و فیزیکی ،مدیریت بهینه منابع،
بهسازی زیستگاههای حیاتوحش،
منافع مثبت

توسعه مناطق دارای جاذبههای
گردشگری ،مدیریت صحیح و
کارآمد بهرهبرداری از منابع پایه و
طبیعی

توسعه و تنوع اقتصادی ،تنوعبخشی

افزایش آگاهیها و مشارکت فعال محلی،

به رشد اقتصادی ،توزیع درآمد برای

کمک به بقای طوالنیمدت میراث

اقتصاد جوامع محلی ،تأمین درآمد برای

فرهنگی ،احیای فرهنگ و فعالیتهای

بقای جاذبهها ،فرصتهای اشتغال و

سنتی فرهنگی ،تشویق جوامع بومی

درآمد ،توسعه زیرساختهای محلی،

برای ارزش نهادن به سرمایههای طبیعی

ارزآوری ،کمک به سرمایهگذاری

و فرهنگی ،تعادل منطقهای و جلوگیری

کوچکمقیاس محلی ،جذب پول و سرمایه از برونکوچی ،تداوم ارزشهای جامعه،
از مراکز به پیرامون ،توسعه فرصتهای احترام ،تسهیل فرایند وفاق ملی ،امنیت
اقتصادی -اجتماعی ،توسعه رفاهی مردم ،و صلح ،رفع نابرابریهای جنسیتی در
توانمندسازی معیشت مردم

معرفی منطقه مطالعه شده
شهرســتان سلســله یکــی از شهرســتانهای اســتان
لرســتان اســت و قابلیتهــای گردشــگری فراوانــی دارد.
شهرســتان سلســله دارای دو بخــش اســت :بخــش مرکزی
بــا جمعیــت  ۵۹۸۱۳نفــر بــه مرکزیــت شــهر الشــتر (شــهر
الشــتر بــا جمعیــت  ۳۷۲۵۷نفــر) کــه دارای چهــار دهســتان
دوآب ،هنــام ،قلعــه مظفری و یوســفوند اســت و درمجموع
دویســت روســتا دارد .بخــش فیروزآباد با جمعیــت ۱۷۲۰۸
نفــر بــه مرکزیــت شــهر فیروزآبــاد اســت (جمعیــت شــهر
فیروزآبــاد ۲۸۷۶ :نفــر) .ایــن بخــش دارای دو دهســتان
فیروزآبــاد و قالیــی اســت کــه درمجمــوع  ۶۶روســتا دارد.
منطقــه کهمــان معروفتریــن جاذبــه ژئوتوریســم در

محیطهای اشتغال ،سرمایه اجتماعی

اســتان لرســتان اســت که در این شهرســتان و در دهســتان
یوســفوند واقــعشــده اســت .دره کهمــان مربــوط بــه دوران
پیــشاز تاریــخ ایــران باســتان اســت و در شــمال شــرقی
شهرســتان سلســله قــرار دارد .ایــن اثــر در  ۱۸اردیبهشــت
 ۱۳۸۰بــا شــماره ثبــت  ۳۷۵۵بهعنــوان یکــی از آثــار ملــی
ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .منطقــه گردشــگری مذکــور
از پــل گــرکان شــروع میشــود و روســتاهای درهتنــگ
(بــا  1309نفــر جمعیــت) ،مقصودآبــاد (بــا  96خانــوار)
و دکامونــد (بــا  277نفــر جمعیــت) را دربــر میگیــرد.
روســتاهای مذکــور تقریبـ ًا بــا یکدیگــر فاصلههای یکســان
(کمتــر از  4کیلومتــر) دارنــد.
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متغیرهای کالمی
)اهمیت راهکار بیانشده(

عدد فازی مثلثی

عدد فازی
قطعی شده

خیلی کم

)(0-0-0/25

0/062

کم

)(0-0/25-0/5

0/062

متوسط

)(0/25-0/5-0/75

0/3125

زیاد

)(0/5-0/75-1

0/5625

خیلی زیاد

)(0/75-1-1

0/75
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 .1خیلی کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد=4و خیلی زیاد=5

جدول  :2اعداد فازی و اعداد فازی مثلثیشده

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

روششناسیتحقیق
تحقیــق حاضــر از لحاظ هــدف کاربــردی اســت و از نظر نوع
(کمیکیفــی) قــرار دارد.
تحقیــق ،جــز تحقیقــات آمیختــه ّ
اطالعــات الزم بــرای تحقیــق ،بنــا بــه اهــداف تعیینشــده،
بــا مصاحبــه و پرسـشنامه گــرداوری شــده اســت .اهــداف
ســهگانه تحقیــق عبارتانــد از:
 .1شناســایی منافــع حاصــل از رونقگرفتــن صنعــت
اکوتوریســم در منطقــه گردشــگری کهمــان؛
 .2شناســایی قابلیتهــای جوامــع روســتایی بــرای
بهرهگیــری در جهــت توســعه اکوتوریســم؛
 .3راهکارهــای تحقــق اکوتوریســم پایــدار بــا توجــه بــه
قابلیتهــای منطقــه گردشــگری کهمــان؛
در بخــش نخســت ،بــرای بررســی هــدف اول تحقیــق241 ،
نفــر از مــردم محلــی از روســتاهای دکامونــد ،مقصودآبــاد و
درهتنــگ بهطــور تصادفــی برگزیــده شــدند (بــرآورد حجــم
نمونــه بــا جــدول کرجســی و مــورگان صــورت گرفــت).
اطالعــات ایــن بخــش بــا پرســشنامه گــرداوری شــد.
پرســشنامه مذکــور دارای دو بخــش بــه شــرح زیــر بــوده
اســت:
الــف) ویژگیهــای فــردی (جنســیت ،نــوع شــغل ،شــغل
اصلــی و فرعــی ،محــل ســکونت و.)...
ب) ســنجش منافــع حاصــل از ورود گردشــگران بــه منطقه
در قالــب طیــف پنجگانــه 1لیکــرت
در گام دوم ،بــا مطالعــات کتابخانــهای ،بررســی اســناد و
مــدارک موجــود در ســازمانهای مرتبــط و نیــز مصاحبــه
بــا برخــی افــراد کلیــدی و آشــنا بــه منطقــه قابلیتهــای
موجــود بالفعــل و بالقــوه در منطقــه گردشــگری کهمــان
شناســایی شــد .در گام ســوم کــه آخریــن گام تحقیــق بــوده
اســت ،راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار در منطقــه
گردشــگری کهمــان بــا روش دلفــی فــازی شناســایی شــد.
ایــن روش بهمنظــور تصمیمگیــری و اجمــاع در مســائلی که
اهــداف و پارامترهــای آن بهصراحــت مشــخص نیســتند،
نتایــج بســیار ارزنــدهای بــه بــار مـیآورد .ویژگــی مهــم ایــن
روش ارائــه چارچوبــی انعطافپذیــر اســت کــه بســیاری
از موانــع مربــوط بــه عــدم دقــت و صراحــت را پوشــش
میدهــد .ازآنجاکــه تصمیمهــای خبــرگان بــر اســاس
صالحیــت فــردی و بهشــدت ذهنــی اســت ،بهتــر اســت
دادههــا بهجــای اعــداد قدیــم بــا اعــداد فــازی نمایــش داده
شــوند .مراحــل اجــرای روش دلفــی فــازی درواقــع ترکیبی
از اجــرای روش دلفــی و انجــام تحلیلهــا بــر روی اطالعــات
بــا اســتفاده از تعاریــف نظریــه مجموعههــای فــازی اســت
(شــکوهی و افــرازه1393 ،؛ رضائــی و همــکاران .)1397

پانــل دلفــی در ایــن تحقیــق متشــکل از خبــرگان و
کارشناســان از ســازمان گردشــگری ،میــراث فرهنگــی و
صنایعدســتی اســتان لرســتان ،مدیریــت جهاد کشــاورزی
شهرســتان سلســله ،مســئول نظاممهندســی کشــاورزی و
منابع طبیعی شهرســتان سلســله ،اســتادان و دانشجویان
مقطــع کارشناســی ارشــد گروه توســعه روســتایی دانشــگاه
لرســتان (در مجمــوع  21نفــر) بــوده اســت .برخــی
ویژگیهــای اصلــی بــرای انتخــاب خبــرگان بــه ایــن شــرح
اســت :بــا مســئله موردبحــث درگیر باشــند ،اطالعــات الزم
را داشــته باشــند ،دارای انگیــزه بــرای شــرکت در فراینــد
دلفــی باشــند و احســاس کننــد که اطالعــات حاصــل از یک
توافــق گروهــی بــرای خــود آنهــا نیــز ارزشــمند خواهــد
بــود (اصغرپــور1382 ،؛ شــکوهی و افــرازه1393 ،؛ رضائــی
و همــکاران .)1397
پــس از تشــکیل تیــم تحقیــق ،بایــد خبــرگان کلیــدی
ب و در خصــوص مســئله توجیــه میشــدند.
انتخــا 
معمــو ً
ال خبــرگان نظــر خــود را در قالــب حداقــل مقــدار،
ممکنتریــن مقــدار و حداکثــر مقــدار (اعــداد فــازی مثلثی)
در پرســشنامه فــازی ارائــه میدهنــد ،ســپس میانگیــن
نظــر خبــرگان (اعــداد ارائهشــده) و میــزان اختالفنظــر
هــر فــرد خبــره از میانگیــن محاســبه میشــود؛ آنــگاه
ایــن اطالعــات بــرای اخــذ نظریــات جدیــد بــه خبــرگان
ارســال میشــود .در مرحلــه بعــد ،هــر خبــره بــر اســاس
اطالعــات بهدســتآمده از مرحلــه قبــل نظــر جدیــدی را
ارائــه میدهــد یــا نظــر قبلــی خــود را اصــاح میکنــد .ایــن
فراینــد تــا زمانــی ادامــه مییابــد کــه میانگیــن اعــداد فــازی
بهانــدازه کافــی باثبــات شــوند .ایــن پرس ـشنامه بــا هــدف
کســب نظــر خبــرگان دربــاره میــزان موافقــت آنها با مــوارد
یادشــده طراحــی شــد .امتیازدهی خبــرگان بــه راهکارها از
طریــق متغیرهــای کالمــی صــورت گرفــت (جــدول .)2
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گفتنــی اســت اعــداد جــدول  2بــا اســتفاده از رابطــه 1
محاســبهشــد ه اســت.
رابطه:1رابطهمینکوسکی
در ادامــه تمامــی راهکارهــای بیانشــده در قالــب
پرس ـشنامه تنظیــم و گــردآوری شــد و دوبــاره در اختیــار
گــروه مذکــور قــرار داده شــد و از آنهــا خواســتهشــد کــه
بــا توجــه بــه راهکارهــای پیشــنهادی بــر اســاس گزینههــا
بــه هــر راهــکار امتیــاز دهنــد .ســپس تمامــی پاسـخها بــه
هرکــدام از گزینههــا در هــر راهــکار جداگانــه شــمارش شــد
و درنهایــت ،میانگیــن فــازی بــر اســاس فرمول  2محاســبه
شــد.
رابطه:2

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

در ایــن رابطــه  Aiنشــاندهنده خبــره iام و
نشــاندهنده میانگیــن دیــدگاه خبــرگان اســت .پــس
از جمــعآوری پرســشنامهها ،تعــداد پاســخهای
دادهشــده بــه هــر راهــکار شــمارش و تحلیــل شــد و
پــس از مشخصشــدن تعــداد پاســخهای دادهشــده و
محاســبه میانگیــن فــازی مثلثــی بــرای عوامــل از فرمــول
مینکووســکی بــرای محاســبه اعــداد فــازی قطعیشــده
اســتفاده شــد .گفتنــی اســت ،اگــر میانگیــن فازیزدایــی
گویههایــی کمتــر از  0/25باشــد از لیســت پرســشنامه
دور دوم حــذف خواهــد شــد .شــایان ذکــر اســت کــه پــس
از ارائــه تمامــی راهکارهــا ،پیــش از ورود بــه مرحلــه دوم و
محاســبه میانگیــن فازیزدایــی ،بهمنظــور ســهولت در
تحلیــل و نتایــج ،راهکارهــا دســتهبندی شــد .بدینگونــه
کــه راهکارهــای فرعــی (خردهراهــکار) کــه بــه هم شــباهت
داشــتند یــا مربــوط بــه یــک حــوزه بودنــد در یــک دســته
قــرار داده شــدند و عنوانــی مناســب بــرای آنهــا تعییــن
شــد.

A ave

یافتهها
ـ منافــع حاصــل از رونــق صنعــت اکوتوریســم در جوامــع
محلــی
نتایــج توصیفــی ایــن قســمت نشــان میدهــد کــه
 97/2درصــد افــراد ســاکن در روســتاهای واقــع در منطقــه
گردشــگری کهمــان منبــع درآمــد زراعــی دارنــد و در بیــن
ایــن افــراد 67/9 ،درصــد مشــاغل غیرزراعــی موقــت و
فصلــی دارنــد کــه رونقگرفتــن ایــن مشــاغل عمدتــ ًا بــه
ورود گردشــگران بســتگی دارد .همچنیــن نتایــج ایــن
بخــش نشــان میدهــد کــه ســاکنان روســتاهای مذکــور

عمدت ـ ًا ( 89/4درصــد) منافــع اقتصــادی را منافــع غالــب
براثــر توســعه اکوتوریســم در منطقــه گردشــگری کهمــان
میداننــد .همانگونــه کــه جــدول  3نشــان میدهــد،
منافــع حاصــل از توســعه اکوتوریســم باعــث شــکلگرفتن
ایدههــای کارآفرینانــه در بیــن جوامــع محلی شــده اســت؛
امــا ایدههــای کارآفرینانــه بهراحتــی قابلاجــرا نبودهانــد.
همچنیــن بهبــود زیرســاختهایی نظیــر بــرق ،تلفــن و
اینترنــت از دیگــر دســتاوردهای ایــن صنعــت بــوده اســت.
نگاهــی اجمالــی بــه نتایــج نشــان میدهــد کــه اهالــی
روســتا از حضــور گردشــگران در ایــن منطقــه بهرهمنــد
شــدهاند و حضــور گردشــگران بــرای ایــن جوامــع مزایــای
اقتصــادی در پــی داشــته اســت.
همچنیــن نتایــج ایــن بخــش نشــان داد کــه رونقگرفتــن
ایــن صنعت باعــث اشــتغالزایی و تنــوع شــغلی غیرزراعی
در نواحــی روســتایی منطقه کهمــان شــده و درآمدهایی را
عایــد اهالــی روســتاها کــرده اســت .نتایــج مصاحبــه نیــز
نشــان داد کــه توجــه بــه ایــن صنعــت باعــث رونقگرفتــن
بعضــی مشــاغل فصلــی بــا درآمدهــای بســیار مناســب
بــرای اهالــی شــده اســت ،از قبیــل اســکان بینراهــی
مســافران بــا برپایــی پانــزده ســیاهچادر عشــایری و
خانههــای بومگــردی توســط اهالــی روســتایی منطقــه.
همچنیــن ،بــا وجــود رودخانــه دائمــی کهمــان کــه از ســه
روســتا میگــذرد ،بعضــی مشــاغل بــا درآمدزایــی مناســب
همچنــان بــه قــوت خــود باقیانــد .در ایــن خصــوص
میتــوان بــه احــداث دســتکم پانــزده مزرعــه پــرورش
ماهــی رنگینکمــان و قــزلآال در ایــن محــدوده اشــاره کــرد
کــه قســمت عمــد ه فــروش آنهــا بــرای گردشــگران اســت.
همچنیــن وجــود این رودخانه ســبب ایجــاد باغات فــراوان
گــردو در روســتاهای مذکــور شــده اســت .در فصولــی کــه
گردشــگران بــه منطقــه ســفر میکننــد ،اهالــی روســتاها
بــا گرفتــن حــق ورودی بــه باغــات درآمدهایــی کســب
میکننــد .ســایر نتایــج حاصــل از مصاحبههــا نشــان داد
کــه عرضــه مســتقیم محصــوالت باغات گــرد ِو و ســیب و نیز
گوشــت تــازه گوســاله و گوســفند توســط اهالــی روســتاها
بــه گردشــگران ســبب میشــود ایــن نواحــی از دیگــر
مزایــای اقتصــادی حضــور گردشــگران بهرهمنــد شــوند.
همچنیــن ،بنــا بــر نتایــج مصاحبهها ،توســعه ایــن صنعت
ســبب افزایــش قیمــت اراضــی زراعــی و باغــات ،مهاجــرت
معکــوس بــه روســتا ،ایجــاد منبــع درآمــد چشــمگیر در
فصلهایــی کــه گردشــگران بــه منطقــه وارد میشــوند و
نیــز ایجــاد مشــاغل غیرزراعــی بــرای اهالــی ایــن منطقــه
شــده اســت .در قســمت اولیــه یافتههــای حاصــل از
مصاحبــه بــا اهالــی روســتاهای ایــن منطقــه گردشــگری

191

راهکارهایتوسعه اکوتوریسمپایدارمبتنی برقابلیتهای
جوامع محلی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله

جدول  :3اولویتبندی منافع کسبشده در منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله

شکل گرفتن ایدههای کارآفرینانه برای استفاده از فرصتهای موجود منطقه

4/34

مهاجرت معکوس

45/3

کاهش مهاجرت

3/87

بهبود زیرساختهای اینترنت در منطقه

44/3

افزایش درآمد زراعی

3/78

افزایش درآمد غیرزراعی

43/3

بهبود زیرساختهای برق در منطقه

3/58

اشتغالزایی برای ساکنان منطقه

31/3

بهبود فیزیکی معابر روستا

3/56

افزایش تنوع شغلی غیر زراعی برای ساکنان منطقه

98/2

اجرایی کردن ایدههای کارآفرینانه برای استفاده از فرصتهای موجود منطقه

3/54

افزایش تنوع شغلی زراعی برای ساکنان منطقه

43/2

بهبود زیرساختهای تلفن در منطقه

3/56

بهرهگیری از توان دارویی منطقه برای اشتغالزایی

36/2

ـ شناســایی قابلیتهــای جوامــع روســتایی بــرای
بهرهگیــری در جهــت توســعه اکوتوریســم
در ایــن بخــش از تحقیــق ،بــا مطالعــات کتابخانــهای،
بررســی اســناد و مــدارک موجــود در ســازمانهای مرتبــط

و نیــز مصاحبــه بــا برخــی افــراد کلیــدی و آشــنا بــه منطقــه،
قابلیتهــای بالفعــل و بالقــوه در منطقه گردشــگری کهمان
شناســایی شــد (جــدول .)4

جدول  :4معرفی قابلیتهای منطقه گردشگری کهمان (پرهیزگاری1395 ،؛ یافتههای تحقیق)
نوع قابلیت

موارد

پوشش گیاهی

آلوی کوهی ،کیکم ،ارزن ،بادامک ،گون ،زرشک ،شیرخشت ،ون ،خرزهره ،بنه ،پنجانگشت ،سمسا ،مفرا،
آویشن ،چای کوهی ،موسیر

حیاتوحش

پلنگ ،خرس ،کفتار ،گرگ ،روباه ،شغال ،گورکن ،سنجاب ،سگ آبی ،سمور ،موشخرما ،کل ،بز ،قوچ ،میش،
گراز ،خوک ،کبک کوهی ،کبک دری ،تیهو ،گنجشک ،کالغ ،قرقاول ،بلدرچین

غارها و چشمهها

غار دوقلوی کهمان ،غار کردل ،غار باالخانه ،چشمه خاصو ،چشمه تخت شاه ،هفتچشمه ،چشمه سرده و
 300چشمه کوچک

گیاهان علفی

Agropyrum sp, Hordeum urinum, Anthemis cotula, Mentha longifolia, Malva parvi, Onobruchis
caput-gali, Scrophularia striata, Medicago sativa, Phlomis olivieri, Centaurea behen, Plantago
anceolate, Echinops ritrodes, Vicia cativa, Prangos uloptera, Trifolium lappaceum

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

مؤلفه

میانگین

مؤلفه

میانگین

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مشــخص شــد کــه روســتای تنــگدره زیرســاختهای
مناس ـبتری از ســایر روســتاهای همجــوارش دارد .علــت
ن واقعشــدن ایــن روســتا در داخــل منطقــه گردشــگری
آ 
اســت کــه ســبب شــده اســت توجــه خاصــی بــه آن شــود،
طــرح هــادی در ایــن روســتا اجــرا شــود ،زیرســاختهای
بــرق و تلفــن و اینترنــت فراهــم شــود و ایــن روســتا از منافــع

ص بهرهمنــد گــردد .همچنیــن
اکوتوریســم بهطــور اخــ 
ســبب شــده اســت کــه اهالــی ایــن روســتا شــاهد مهاجــرت
معکــوس باشــند و افــرادی کــه از این روســتا مهاجــرت کرده
بودنــد ،بــا مجهزشــدن ایــن روســتا و بهرهمنــدی از مزایــای
ایــن صنعــت ،بــه روســتا بازگردنــد و فعالیــت خــود را از ســر
گیرنــد.
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جدول  :5معرفی قابلیتهای منطقه گردشگری کهمان به تفکیک روستاهای منطقه (یافتههای تحقیق)1399 ،
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

طبیعی

کشاورزی

قابلیت

مقصودآباد

روستای دره تنگ

دکاموند

پانزده مزرعه پرورش ماهی ،باغات متعدد
یک مزرعه پرورش ماهی ،پانزده یک واحد پرورش قارچ صنعتی به
گردو و امکان ورود گردشگران به باغ با
خانه بومگردی ،اسکان بینراهی وسعت  6هزار مترمربع و یک واحد
گرفتن حق ورود ،دامپروری سنتی و صنعتی
مسافران با سیاهچادرهای سنتی پرورش گوساله شصت رأسی
انبوه
 300چشمهسار بزرگ و کوچک ،رودخانه
کهمان ،گیاهان دارویی فراوان و گوناگون
در منطقه

چشمهسارها ،رودخانه کهمان

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ـ راهکارهــای تحقــق اکوتوریســم پایــدار بــا توجــه بــه
قابلیتهــای منطقــه گردشــگری کهمــان
در ایــن مرحلــه ،گام ســوم کــه آخریــن گام تحقیــق بــوده
اســت ،راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار در منطقــه
گردشــگری کهمــان بــا روش دلفــی فــازی شناســایی
شــد .پانــل دلفــی در ایــن تحقیــق متشــکل از خبــرگان
و کارشناســان ســازمان گردشــگری ،میــراث فرهنگــی و
صنایعدســتی اســتان لرســتان ،مدیریت جهاد کشــاورزی
شهرســتان سلســله ،مســئول نظاممهندســی کشــاورزی و
منابع طبیعی شهرســتان سلســله ،اســتادان و دانشجویان
مقطــع کارشناســی ارشــد گروه توســعه روســتایی دانشــگاه
لرســتان (در مجمــوع  21نفــر) بــوده اســت .ابتــدا
مصاحبههایــی صــورت گرفــت و تمامــی راهکارهــای
توســعه صنعــت اکوتوریســم پایــدار در منطقــه گردشــگری
کهمــان شناســایی شــد .در گام دوم تمامــی راهکارهــای
بیانشــده در قالــب پرس ـشنامه تنظیــم و گــردآوری شــد
و دوبــاره در اختیــار گــروه مذکــور قــرار داده شــد و از آنهــا
خواســتهشــد بــا توجــه بــه راهکارهــای پیشــنهادی بــر

چشمهسارها ،رودخانه کهمان

اســاس گزینههــا و متغیرهــای زبانــی بــه هــر راهــکار امتیاز
دهنــد .ســپس تمامــی پاسـخها بــه هرکــدام از گزینههــا در
هــر راهــکار جداگانــه شــمرده شــد و درنهایــت ،میانگیــن
فــازی بــر اســاس فرمــول  2محاســبه شــد.
فرمول:2

در ایــن بخش نظرســنجی مرحلــه دوم انجام شــد و همانند
گام اول ،پــس از مشخصشــدن تعــداد پاس ـخها ،گویههــا
و راهکارهــای ارائهشــده ،اعــداد فــازی قطعیشــده بــرای
هــر مؤلفه محاســبه شــد .پــس از محاســبه میانگیــن فازی
مثلثــی بــرای عوامــل از فرمــول مینکووســکی اعــداد فازی
قطعیشــده بــرای هــر مؤلفــه محاســبه شــد کــه نتایــج آن
در جــدول 6مشــاهده میشــود و نشــاندهنده اجمــاع
نظــر کارشناســان بــرای ارائــه راهــکار در جهــت توســعه
اکوتوریســم پایــدار روســتایی اســت.
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جدول  :6اولویتبندی راهکارهای مرحله اول و محاسبه میانگین فازیزدایی هر راهکار

راهکار
زیرساختی
آموزشی و زیستمحیطی
اقتصادی

توسعه تسهیالت بهداشتی در منطقه

0/571

0/821

0/928

0/4679

نصب تابلوهای راهنمایی و مسیریابی برای مسافران

0/553

0/803

0/964

0/278

تبلیغ گسترده و اطالعرسانی از طرق مختلف برای آشنایی با منطقه

0/589

0/839

946/0

0/5540

بهبود امنیت در منطقه

0/553

0/803

0/928

0/563

تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت

0/607

0/857

0/946

0/635

انتشار بروشورها و معرفی منطقه کهمان با ترسیم مکانهای دیدنی

0/714

0/964

1

0/445

تأمین تجهیزات ورزشی و کوهنوردی و صخرهنوردی

1/267

1/928

2/446

0/435

بهرهگیری از عالقهمندان روستایی برای مراقبت از محیطزیست

1/1428

1/803

2/303

0/405

اشاعه گردشگری فرهنگی بهمنظور جلوگیری از نابودی فرهنگ و
رسوم بومی

1/214

1/875

2/321

0/464

برگزاری کالسهای آموزشی مناسب برای کارآفرینی و نحوه استفاده
از فرصتهای موجود منطقه

1/303

1/96

2/357

0/511

فرهنگسازی بهمنظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

1/339

2

2/482

0/532

حمایت از توسعه صنایعدستی در این منطقه

1/625

2/285

2/589

0/611

برگزاری جشنوارههای محلی فروش محصوالت دستی و زراعی

1/589

2/25

2/553

0/612

استفاده از قابلیت گیاهان دارویی

1/053

1/678

2/196

0/407

آژانسهای حرفهای گردشگری

1/25

1/910

2/392

0/484

برگزاری جشنوارههای فصلی در روزهای مشخص سال در هنگام
برداشت محصوالت

0/946

1/607

2/178

0/378

ایجاد دهکده گردشگری در اطراف منطقه کهمان

0/5714

1/160

1/75

0/258

ایجاد بازارچههای توریستی برای فروش صنایعدستی منطقه،
تولیدات محلی و...

1/4464

2/107

2/553

0/5625

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بهبود خدمات حملونقل

0/5

0/75

0/892

0/2219

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

راهکارهای خردشده

α

M

β

فازیزدایی
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بنابــر نظــر کارشناســان ،در راهکارهــای مرتبــط با مســائل
زیرســاختی ،مهمتریــن راهکارهــا بــه ترتیــب عبارتانــد
از تصویــب قوانیــن و مقــررات حمایتــی از ایــن صنعــت،
تبلیــغ گســترده و اطالعرســانی از طــرق مختلــف بــرای
آشــنایی مــردم بــا منطقــه و نیــز بهبــود در امنیــت منطقــه
گردشــگری کهمــان .همچنیــن ،در راهکارهــای مرتبــط
بــا مســائل آموزشــی ،مهمتریــن راهکارهــا عبارتانــد از
فرهنگســازی بــرای جلوگیــری از تخریــب منابــع طبیعی
و اشــاعه گردشــگری فرهنگــی بهمنظــور جلوگیــری از
نابــودی فرهنــگ و رســوم بومــی .راهکارهــای اقتصــادی
نیــز دربرگیرنــده ُنــه راهــکار فرعــی بــود و بنــا بــر نظــر
کارشناســان ،مهمتریــن آنهــا عبــارت بودنــد از برگــزاری
جشــنوارههای محلــی فــروش محصــوالت دســتی و

زراعــی ،اســتفاده از قابلیــت گیاهــان دارویی کــه در منطقه
کهمــان وجــود دارد (جــدول  ،)6برگــزاری جشــنوارههای
فصلــی در روزهــای مشــخصی از ســال در هنــگام برداشــت
محصــوالت باغــی بــرای جلــب گردشــگران ،گســترش
زمینههــای جــذب گردشــگر از طریــق توســعه گردشــگری
کشــاورزی در منطقــه و نیــز ایجــاد بازارچههــای توریســتی
بــرای فــروش صنایعدســتی منطقــه و تولیــدات محلــی.
در انتهــای ســمت چــپ جــدول  7اختــاف دو مرحلــه
محاســبهشــده اســت ،بدیــن طریــق کــه اعــداد مرتبــط بــه
فازیزدایــی تمامــی راهکارهــا در گام اول و دوم از همدیگــر
کــم شــده و حاصــل آن در ســتون آخر جــدول  7نشــان داده
شــده اســت.

جدول  :7اولویتبندی راهکارهای مرحله دوم و محاسبه میانگین فازیزدایی هر راهکار
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ابعاد
زیرساختی
آموزشی و زیستمحیطی
اقتصادی

راهکارهای خردشده

α

m

β

فاز زدایی

اختالف دو
مرحله

بهبود امنیت در منطقه

0/571

0/821

0/928

0/598

0/376

نصب تابلوهای راهنمایی و مسیریابی برای مسافران

0/553

0/803

0/964

0/593

0/125

تبلیغوسیعواطالعرسانیازطرقمختلفبرایآشناییبامنطقه

0/589

0/839

0/946

0/616

0/338

توسعه تسهیالت بهداشتی در منطقه

0/553

0/803

0/928

0/584

0/030

تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت

0/607

0/857

0/946

0/629

0/066

فرهنگسازی در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

0/714

0/964

1

0/723

0/088

برگزاری کالسهای آموزشی مناسب برای کارآفرینی

0/571

0/821

0/928

0/598

0/153

اشاعه گردشگری فرهنگی بهمنظور جلوگیری از نابودی
فرهنگ و رسوم بومی

0/571

0/821

0/946

0/602

0/167

بهرهگیریازعالقهمندانروستاییبرایمراقبتازمحیطزیست

0/553

0/803

0/928

0/584

0/179

تأمین تجهیزات ورزشی و کوهنوردی و صخرهنوردی

0/535

0/785

0/928

0/571

0/107

انتشاربروشورهاومعرفیمنطقهکهمانباترسیممکانهایدیدنی

0/5

0/714

0/821

0/526

0/015

ایجاد آژانسهای حرفهای گردشگری

0/517

0/767

0/928

0/558

0/026

حمایت از توسعه صنایعدستی در این منطقه

0/482

0/732

0/875

0/517

-0/092

برگزاری جشنوارههای محلی فروش محصوالت دستی و زراعی 0/571

0/803

0/910

0/598

-0/014

استفاده از قابلیت گیاهان دارویی منطقه

0/625

0/875

0/946

0/642

0/235

برگزاری جشنوارههای فصلی در روزهای مشخصی از سال
در هنگام برداشت محصوالت باغی برای جلب گردشگران

0/571

0/821

0/982

0/611

0/127

گسترش زمینههای جذب گردشگر از طریق توسعه
گردشگری کشاورزی در سطح منطقه

0/571

0/821

0/946

0/602

0/224

ایجاد بازارچههای توریستی برای فروش صنایعدستی
منطقه ،تولیدات محلی و...

0/660

0/910

0/964

0/674

0/225

ایجاد دهکده گردشگری در اطراف منطقه کهمان

0/517

0/839

1/125

0/589

0/098

راهکارهایتوسعه اکوتوریسمپایدارمبتنی برقابلیتهای
جوامع محلی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 .1آلودهکــردن رودخانــه ،قــراردادن زبالههــا در رودخانــه و
رهاکــردن آنهــا در طبیعــت ،شکســتن شــاخوبرگ درختــان و قطــع
درختــان و اســتفاده بهعنــوان هیــزم بــرای طبــخ غــذا در طبیعــت
و ...مــواردی بودنــد کــه بــه کــرات از اهالــی شــنیده میشــد.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بحث و نتیجهگیری
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه مــواردی همچــون
ایجــاد تنوع شــغلی ،ایجــاد فرصتهــای اشــتغال در نواحی
روســتایی و کســب درآمد ازجملــه دســتاوردهای اقتصادی
اکوتوریســم در ایــن نواحــی روســتایی اســت .یافتههــای
ایــن بخــش از تحقیق با تحقیقــات بالنگی و مهتــا (،)2006
هاشــمی ( ،)1389امیــری و فرجاللهــی ( ،)1394رضوانــی
و همــکاران ( ،)1390علیقلــیزاده ( )1398و حبیبــی و
هاشــمی ( )1395همخوانــی داشــته اســت.
همچنیــن مشــخص کــرد کــه روســتای تنــگدره
زیرســاختهای مناســبتری از روســتاهای همجــوارش
ن واقعشــدن ایــن روســتا در منطقــه
دارد .علــت آ 
گردشــگری اســت کــه ســبب شــده اســت توجــه خاصــی
بــه ایــن روســتا شــود و طــرح هــادی در آن بــه اجــرا
درآیــد ،زیرســاختهای بــرق و تلفــن و اینترنــت فراهــم
شــود و ایــن روســتا از اکوتوریســم بهــره بیشــتری ببــرد.
همچنیــن مشــخص شــد کــه اهالــی ایــن روســتا شــاهد
مهاجــرت معکــوس بودهانــد و بــا مجهزشــدن ایــن روســتا
و بهرهمنــدی از مزایــای ایــن صنعــت ،روســتاییان
مهاجــر بازگشــتهاند و فعالیــت خــود را از ســر گرفتهانــد.
همانگونــه کــه نتایــج تحقیقــات جلوگیــری از برونکوچــی
و مهاجــرت معکــوس را از مزایــای توســعه اکوتوریســم در
نواحــی روســتایی شــمردهاند (طیبــی و همــکاران1386 ،؛
صدرموســوی و دخیلــی کهنمویــی1383 ،؛ دادرس و
کردوانــی1391 ،؛ تقــیزاده و زینلــی ،)1392 ،در ایــن
روســتا نیــز شــاهد آن بودهایــم؛ بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
مــوارد مذکــور ،عمــده تأثیــرات صنعــت اکوتوریســم در ایــن
منطقــه اقتصــادی اســت کــه اهالــی نواحــی روســتایی از آن
بهرهمنــد شــدهاند.
بهمنظــور افزایــش منافــع اقتصــادی این صنعــت در منطقه
پیشــنهاد میشــود کــه در فصلهــای مشــخص ســال و در
هنــگام برداشــت محصــوالت باغی بــرای جلب گردشــگران
جشــنواره گــردو برگــزار شــود .ازآنجاکــه عمــده محصــوالت
ایــن منطقــه گــردو اســت ،ایــن عنــوان بــه برندســازی
محصــوالت ایــن منطقــه نیــز کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
در ایــن راســتا تبلیغــات گســترده هــم مفیــد خواهــد بــود
و ســبب آشــنایی بیشــتر گردشــگران بــا ایــن منطقــه و
توانهــای تولیــدی آن خواهــد شــد.
کمبــود امکانــات رفاهــی مناســب ،توزیــع نامناســب
گردشــگر در فصــول ســال بــه علــت نبــود زیرســاختهای
مناســب در منطقــه و فقــدان تابلوهــای راهنمــا بــرای
هدایــت مســافران ســبب شــده اســت کــه امــکان اســکان
طوالنــی مــدت بــرای خانوارهــا در منطقــه مهیــا نشــود؛

بنابرایــن کاهــش یــا حــل مشــکالت مذکــور در گــروه اعمال
راهکارهــای ارائهشــده از ســوی کارشناســان خواهــد بــود،
زیــرا از دیــدگاه کارشناســان بهبــود زیرســاختهای منطقه
گردشــگری کهمــان در اولویــت قــرار دارد .بیتردیــد بهبــود
زیرســاختها رضایــت گردشــگر را بــه همــراه خواهــد
داشــت (ایمانــی خوشــخو و همــکاران.)1398 ،
وجــود انــواع گیاهــان دارویــی در منطقه گردشــگری کهمان
از دیگــر قابلیتهــای موجــود در ایــن منطقــه اســت کــه
میتــوان از آن در ایجــاد فرصتهــای گردشــگری بهــره
بــرد .باســواد بــودن بیــش از  80درصــد اهالــی روســتای
تنــگدره و نیــز تســلط داشــتن بــر خــواص درمانــی
گیاهــان منطقــه مزیتــی بــرای ارائــه هرگونــه راهــکار در
ایــن خصــوص اســت ،ازجملــه تبلیــغ گســترده ایــن منطقه
بــرای شــرکتهای داروســازی گیاهــی تــا از ظرفیــت افــراد
محلــی و نیــز منطقــه کمــال بهــره بــرده شــود .راهکارهــای
ارائهشــده در اینبــاره عبارتانــد از :حمایــت از توســعه
صنایعدســتی در ایــن منطقــه ،برگــزاری جشــنوارههای
محلــی فــروش محصــوالت دســتی و زراعــی ،برگــزاری
کالسهــای آموزشــی مناســب بــرای کارآفرینــی و ایجــاد
بازارچههــای توریســتی بــرای فــروش صنایعدســتی
منطقــه ،تولیــدات محلــی.
تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه حمایــت دولــت و
مهارتهــای مدیریتــی و ارائــه آموزشهــای متناســب بــا
کارآفرینــی به توســعه مشــاغل خانگــی و توســعه کارآفرینی
منجــر میشــود (ایــزدی و همــکاران1395 ،؛ حبیبــی
و هاشــمی )1395 ،و بیتردیــد افزایــش تولیــد و بهبــود
عملکــرد در بخشهــای صنایــع و توســعه حملونقــل را
دربــر خواهد داشــت (فرزیــن و همــکاران)1398 ،؛ بنابراین
بایــد برای بهرهمنــدی از تــوان و قابلیت منطقه گردشــگری
کهمــان برنامهریــزی کــرد تــا ضمــن اشــتغالزایی بــرای
اهالــی منطقــه ،بــه توســعه ایــن صنعــت کمــک شــود.
عــاوه بــر منافــع مذکــور ،دیگــر نتایــج نشــان میدهــد کــه
تخریــب محیطزیســت 1از پیامدهــای ناخوشــایند توســعه
اکوتوریســم در منطقــه اســت .از ســویی دیگــر ،مــردم
محلــی اظهــار داشــتند کــه برخــی گردشــگران بــدون توجه
بــه حفــظ شــئونات اســامی در منطقــه ظاهــر میشــوند.
آنــان اعتقــاد دارنــد کــه اینگونــه رفتارهــا ســبب کمبرکــت
شــدن زندگــی اهالــی شــده اســت کــه ســادگی و پاکــی مردم
را تهدیــد میکنــد و بــه الگوبــرداری برخــی جوانــان منطقــه
منجــر شــده اســت .از ســویی دیگــر ،مشــاهدات و بیانــات
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افــراد محلــی نشــان میدهــد کــه گردشــگری و اســتفاده از
مواهــب طبیعــی ســبب بــه حاشــیه رفتــن مــکان مذهبــی
«خــط ِوشــا» در منطقــه کهمــان شــده اســت .خــط ِوشــا
نخســتین قرآنــی اســت کــه از نجــف اشــرف بــه شهرســتان
سلســله آورده شــده اســت و بیــش از  ۱۷۰ســال قدمــت
دارد و هماکنــون بــه زیارتگاهــی بــرای شهرســتان سلســله
تبدیلشــده اســت .بــا وجــود قداســت زیــاد ایــن مــکان
مقــدس ،تمایــل گردشــگران بــرای دیــدن از ایــن مــکان
کــم بــوده اســت و بیشــتر گردشــگران مســیرهای طبیعــت
را بــرای اســتراحت و دیــدن انتخــاب میکننــد .اهالــی
روســتای تنــگدره معتقدنــد کــه بــا وجــود منافعــی کــه
حضور گردشــگران در پــی دارد و اشــتغالزایی را رونق داده
و ســبب بازگشــت مهاجــران بــه ایــن روســتا شــده اســت،
امــا آنقــدر تخریــب بــه دنبــال دارد کــه متحمــل ضررهایی
شــدهاند .حتــی بارهــا شــاهد مشــاجره اهالی با مســافرانی
بودهانــد کــه بــدون اجــاره وارد باغــات آنهــا شــدهاند یــا
ورودی پرداخــت میکننــد بــه شکســتن
ِ
در باغاتــی کــه
شــاخه و بــرگ درختــان و بــه آتــش کشــیدن ناخواســته
بــاغ اقــدام میکننــد .عبــارت «بــا ورود گردشــگران
برکــت از باغــات مــا رفتــه اســت» عبارتــی آشناســت کــه
تقریب ـ ًا از هــر شــخص بومــی شــنیده میشــود و حاکــی از
نارضایتــی آنهــا از گردشــگران در ایــن بعد اســت .ازاینرو
پیشــنهاد میشــود از افــراد بومــی در قالــب مأمــوران حفظ
محیطزیســت منطقــه اســتفاده شــود تــا در روزهایــی کــه
مســافران در منطقــه حضــور دارنــد بــا پخــش تراکتهــا و
بروشــورهای تبلیغاتــی ،ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان،
آنهــا را بــه حفاظــت از محیطزیســت ترغیــب کننــد و بــا
دیــدن هرگونــه تخریــب بــه آنهــا تذکــر دهنــد.
از دیگــر تهدیــدات پیــشروی پایــداری ایــن صنعــت در
منطقــه گردشــگری کهمــان ،نگرانــی بابــت ازبینرفتــن
فرهنــگ و ســنن نواحــی روســتایی در ایــن منطقــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی محققــان رونــق گرفتــن
ایــن صنعــت را ســبب کمــک بــه بقــای بلندمــدت میــراث
فرهنگــی ،احیــای فرهنــگ بومــی و بقــای فعالیتهــای
ســنتی فرهنگــی در نواحــی روســتایی میداننــد (عینالی و
همــکاران 1393؛ طیبی و همکاران1386 ،؛ صدرموســوی
و دخیلــی کهنمویــی1383 ،؛ دادرس و کردوانــی1391 ،؛
 .)Neth, 2008در منطقــه موردمطالعــه ،برخــاف نتایــج
تحقیقــات پیشــین ،یکــی از عمــده تهدیــدات پی ـشروی
توســعه ایــن صنعــت زوال فرهنــگ و ســنن بومــی نواحــی
روســتایی اســت .شــایان ذکــر اســت کــه در کنــار آثــار
طبیعــی موجــود در منطقــه ،آدابو رســوم ،آشــپزی
محلــی ،صنایعدســتی و بهطــور عمــده فرهنــگ و ســنن

مــردم نقــش عمــدهای در جــذب گردشــگر دارنــد .ایــن
قابلیتهــا بــه علــت نبــود اطالعرســانی و ناتوانــی از ایجــاد
ارتبــاط افــراد بومــی بــا گردشــگران داخلــی و خارجــی و
نداشــتن اطالعــات کافــی تاریخــی و باســتانی ســاکنان
روســتایی در معــرض تهدیــد و نابــودی قــرار گرفتــه اســت
و بهرهگیــری از گردشــگری فرهنگــی بــه تثبیــت فرهنــگ
منطقــه کمــک خواهــد کــرد.
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