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 چكيده
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  مقدمه 
  است1شدة عبارت اكولوژيكال توريسم كوتاه اكوتوريسم

 نو و گرايشي گرفته امن گردي طبيعت فارسي در زبان كه

جهانگردي  از  شكلاين .است جهانگردي صنعت در
 پذير امكان طبيعت در بيشتر را انسان فراغتي هاي فعاليت

مبتني بر مسافرت هاي هدفمند همراه با و  سازد مي
ي ها هديدار و برداشت هاي فرهنگي و معنوي از جاذب

 ي گوناگون آن استها هلذت جويي از پديد طبيعي و
(Yaghmaiyan, 2003) . در توسعه اكوتوريسم با برنامه

ريزي صحيح و كنترل اقتصادي و فرهنگي، ضمن آنكه 
خسارت به محيط هاي طبيعي به حداقل مي رسد، 

تالش هاي . دشو نيز تضمين مي ها سيستمپايداري اكو
موجود براي برآورد ارزش پولي خدمات اكوسيستم نقش 

ي طبيعي ها سامانه و انسان مضاعفي در مديريت تلفيقي
رد مطالعات ارزشگذاري موجب در سطح خُ. ايفا مي كند

به اطالعات مربوط به ساختار و كاركرد  دستيابي
حمايت از   و نقش متنوع و پيچيده آنها درها سيستماكو

 و در بعد كالن، ارزشگذاري شود ميرفاه انساني 
ي رفاه ها شاخصو اصالح   در ايجادتواند مياكوسيستم 

 ارزشگذاري.  داشته باشدنقشنساني و توسعه پايدار ا

 مثبت در هر چه بهتر اي ه به گونتوان مياقتصادي را 
- سامانه. دخالت داد ي زيست محيطيها سياستساختن 

 سازوكار الزم براي افزايش رفاه بشر را فراهم هاي طبيعي
ت  اهميآنهاي و قابل فهم كردن  كمبه اين سبب مي آورد،
  (Howarth, 2003). دزيادي دار
 سـامانه هـاي   داليل ارزشگذاري منابع طبيعـي و       از جمله   

  بـه توان مي بوم شناسان محيطي از ديدگاه اقتصاددانان و
 توسط  بوم شناختي زيستي و   محيط  شناخت و فهم منافع     

ست محيطي كشور به تصميم گيران يز انسان، ارائه مسائل
ي هـا   سياسـت  و برنامه ريزان، فراهم آوردن ارتبـاط ميـان        

اقتصادي و درآمد هاي طبيعي، سنجش نقـش و اهميـت           
مجموعـه محاسـبات ملـي     منابع طبيعي، تعديل و اصالح

و جلـوگيري از تخريـب و بهـره     مانند توليد ناخالص ملـي 
ــرداري ــي    ب ــابع طبيع ــه از من ــي روي ــارهب ــود  اش نم

(Asheim,2000). 

                                                 
-١ Ecological Tourism 

 برنامه مطالعات متعددي در داخل و خارج كشور موضوع 
يزي راهبردي و ارزشگذاري در مناطق طبيعي و ر

و  Sherstha. را محور توجه قرار داده اندتفرجگاهي 
Coble )2007 ( با استفاده از روش هزينه سفر، تقاضاي

بازديدكنندگان براي تفرج مبتني بر طبيعت در منطقه 
نتايج اين .  فلوريدا را بررسي كردند2الچيكاالارودخانه آپ

 18/74 كه بازديدكنندگان بطور متوسط مطالعه نشان داد
آورد با دالر به ازاي هر روز اقامت هزينه نمودند كه 

 ميليون دالر در سال براي 56/484اقتصادي در حدود 
 برنامه ريزي راي ب)Johansen )2008  .بودمنطقه همراه 

 خشكي -توسعه گردشگري طبيعت در پارك ملي آبي
Table Mountain  روش ماتريس ،نوبيكشور آفريقاي ج 

در اين مطالعه گروه . را به كار بردذينفعان يا روش فريمن 
 پس از تشكيل جدول برنامه ريزي كمي مطالعات

ي توسعه راهبردي ها هبه تدوين برنام) QSPM(3راهبردي 
اين منطقه مبتني بر اولويت هاي اقتصادي، اجتماعي، 

ارائه  براي) Miika )2004. پرداختفرهنگي و اكولوژيك 
 "توركو" شهر گردشگريبرنامه مديريت راهبردي توسعه 

در . استفاده نمود AوWOTكشور فنالند از روش تلفيقي 
 براي AHP4 و SWOT يها روشاين مطالعه تلفيقي از 

  . به كار گرفته شدريزي راهبردي  برنامه
 مبتني بر اصول علمي در يتاكنون ارزشيابي جامع 

 كه در كشورهاي نند آنچهما ،مناطق تفرجگاهي ايران
توسعه يافته معمول است به انجام نرسيده، علت آن را 

 ها تفرجگاه علمي  در پيشينه كم اجراي مديريتتوان مي
مطالعات مرتبط اغلب در پژوهش . در ايران جستجو كرد

 Saudi shahabi. دانشجويان محور توجه بوده است
استفاده از  در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با )2005(

روش هزينه سفر ارزش تفرجگاهي تاالب انزلي را معادل 
.  ريال در سال برآورد كرد هزار504 ميليون و 124

Shadmanlahiji )2005( الي 1383 طي سال هاي 
 ارزش تفرجي تاالب اميركاليه در استان گيالن را 1384

  معادل)C.V.M(5 با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
ريال در ماه تخمين  هزار 929 ميليون و 69و  ميليارد 8

                                                 
-٢ Apalachicola 
-٣ Quantitative Strategic Planning Matrix 
-٤ Analytical Hierarchy Process 
-٥ Contingent Valuation Method 
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محل اجراي اين مطالعه، در  ،3سد كارون درياچه .زد
 كيلومتري شرق 28در اين سد . واقع استشهرستان ايذه 

شهرستان ايذه در استان خوزستان بر روي رودخانه 
بخشي از  3حوزه آبريز سد كارون . كارون احداث شد

 كه بين طول هاي حوزه آبريز رودخانه كارون است
 و عرض 50˚ و43 و 37 "تا   49˚  و21 و34"جغرافيائي
قرار  32˚ و 28 و 08 "  تا31˚ و 14 و 23 " جغرافيايي

 و 4 در محدوده بين سد هاي كارون 3سدكارون . دارد
 و حوزه 3 قرار دارد و در حقيقت بقاء سد كارون 2كارون 

ا شده از زيستگاهي آن وابستگي كامل به ميزان آب ره
محدوده مورد بررسي از باالدست .  دارد4سد كارون 

 4 تا آخرين بخش درياچه سد كارون 2درياچه سد كارون 
 از نوع بتني 3سدكارون.  كيلومتر طول دارد180 حدوداً

 حجم كل مترمكعب،1500 دو قوسي با حجم مخزن 
.  است كيلومتر55 و طول درياچه حدود مترمكعب2750

 برق در سال  مگا وات2000 ساالنه يدتولتوان اين سد 
 لذا از جمله مولد ترين سدهاي كشور محسوب دارد
  سد داراي دو بوماين  حوزه  .(CKPRW, 2005) شود مي

حوزه . كوهستاني است‐آبي و خشكيعمده سازگان 
 در بخش مياني ناحيه كوهستاني 3مطالعاتي سد كارون 

ك بلوط هاي تن زاگرس قرار دارد و پوشيده از جنگل
)Quercus sp.( بادام ،)Amygdalus sp. ( و بنه  
)Pistacia sp. (گونه جانور 137در اين محدوده . است 

 گونه پستاندار، 23 گونه پرنده، 48 مهره دار مشتمل بر
 ماهي گونه 9 گونه دوزيست و 4 گونه خزنده، 53

در   مركز شهرستان ايذه شهر ايذهوشناسايي شده 
نزديكترين و مهمترين مركز ستان شمالشرقي استان خوز

 بهاز جنوب اين شهرستان . سد استاين جمعيتي به 
از ،  استان كهگيلويه و بوير احمد وباغملكشهرستان 

شرق   از شمال وغرب به شهرستان مسجدسليمان شمال
 Khoozestan.(استبه استان چهارمحال بختياري محدود 

EPA, 2006( 3ارون در تقسيمات كشوري حوزه آبريز ك 
 پارچه آبادي مسكوني و غير مسكوني است كه 302داراي 
رودخانه كارون از . ددارسكنه دائمي  پارچه آن 248

 و پس از مشروب شود ميبخش شرقي وارد شهر ايذه 
امامزاده سلطان  نمودن منطقه سوسن در محلي به نام

از ديگر .  مي رسد3ابراهيم به درياچه سد كارون 

به رودهاي ابوالعباس، رود  توان مي ي منطقهها هرودخان
زرد، مال آقا و قلعه تل اشاره كرد كه همگي قابليت 

اقتصاد اين منطقه به دليل . ماهيگيري و تفرج آبي دارند
موقعيت طبيعي و كوهستاني بودن در درجه اول بر پايه 

 درجه دردامداري و دامپروري استوار است و كشاورزي 
ي باستاني و ها ههمترين جاذبماز . قرار دارددوم اهميت 

اشكفت  مي توان به ميراث فرهنگي محدوده مطالعاتي
 گورستان شير سنگي و نگاركند شهسوار، كول ،سلمان

فرح، قلعه نورآباد، راسوند، كاروانسراي دهدز، قلعه 
در  . اشاره نمودسبزعلي ي زبرجد وها ه تپ وكژدمك

از فاضالب  عمده، اعم اي همحدوده مطالعاتي هيچ بار نقط
 و شود ميهاي صنعتي مشاهد ن هاي انساني يا پسĤب

ي جذبي استفاده ها چاهروستاهاي منطقه نيز از سيستم 
 .(DCHTH, 2007) كنند مي

  
  ها روشمواد و 

، منطقهدر اين تحقيق به منظور تعيين ارزش تفرجگاهي 
 فرض اساسي . استفاده شد1(TCM)از روش هزينه سفر

 يي كه يك شخص درها هه هزيندر اين روش اين است ك

 مبنايي براي، شود ميي متحمل جبازديد از يك مكان تفر
االت و ؤارزشگذاري آن مكان است كه از طريق س

، منحني تقاضا شدهمسافرت پرداخته   كه براياي ههزين
 ترسيم و ارزش آن از طريق محاسبه سطح زير منحني به

مبتني روش هزينه سفر  (Asafou, 2002). دست مي آيد
يي ها روشيكي از  موسوم به كالوسون و اي هبر پرسشنام

 -ي اقتصاديها ارزيابياست كه بيشترين بازده را براي 
.  داردها تفرجگاهتفرجگاه و تعيين ارزش تفرجي،  اجتماعي

ي واقعي و نه ها ه بر دادتكيهت اين روش مهمترين مزي
 مقادير مي تواندي فرضي است، به همين دليل ها هداد

  .(Chaudhry and Tewari, 2006) واقعي را ارئه نمايد
  تعداد بازديداطالعاتي در زمينه در اين مطالعه، ابتدا

-جمعزمان حداكثر تقاضا  بازديدها در دفعاتكنندگان و 
رفت به صورت (ميانگين مسافت و زمان سفر ، سپسآوري

 بعد ميانرابطه  پس از آن ،دشمحاسبه ) و برگشت
 تعيين همنطقسفر و تعداد بازديدكنندگان مسافت، هزينه 

                                                 
 ‐١ Travel Cost Method 
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  تابع تقاضا براي متوسط بازديدبه اين ترتيب. گرديد
  . دش برآورد گانكنند

در اين تحقيق براي تعيين تعداد نمونه الزم جهت برآورد 
 استفاده 1گيري تصادفي سادهارزش تفرجي از روش نمونه

ان  پرسشنامه به عنو30ن منظور ابتدا تعداد اي هب. شد
پيش آزمون در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه تكميل 

 به پرداخت گردشگرانو از محاسبه واريانس متغير تمايل 
وروديه، ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان منطقه 

در ادامه با . دش محاسبه ارزش تفرجي برآورد براي
 درصد، تعداد 3 و خطاي 90احتساب ضريب اطمينان 

  )Cochran) 1997 با استفاده از رابطه هاي الزمنمونه
    ): Asafou, 2002( محاسبه شد1مطابق رابطه 
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خطاي مطالعه بر : d ،ضريب اطمينان :t ؛ در اين رابطه
-  منظور پرسشنامهبه اين. است واريانس: s2 ،حسب درصد

 بازديد  از نفر220 سوال تنظيم و بين 33اي مركب از 
 )1388 لغايت ارديبهشت 1387 بهمن ماه از( گانكنند
ها پس از تعدادي از پرسشنامه.  و تكميل شدتوزيع

حذف شد به دليل مخدوش بودن مطالعه و بررسي دقيق 
تحليل نهائي نتايج مورد براي پرسشنامه  168 در نهايت و

اطالعات به منظور تجزيه و تحليل  .استفاده قرار گرفت
 Eviewsو  SPSS 0/15 از نرم افزارهاي ها هپرسشنام

هزينه سفر براي منطقه در اين تحقيق  .استفاده شد
  .محاسبه شد 2از رابطه  jمفروض 

  

         j=TC(DCij,TTCij,Fi)                        ) 2رابطه 
                     I=J……n   

                     J=I……m  
  

  فرضيمسافت هر فردطي هاي  هزينه:DC ؛ن رابطهدر اي
I پرداختي بر  مسافت طي شده و هزينه ه كه باست

  كهاستهاي سفر  هزينه:TC .كيلومتر بستگي دارداساس 
 به آن منطقه و همچنين به Iبه مدت زمان دسترسي فرد 

در پرداخت شده هزينه  :Fوسپري شده وابسته است زمان 
توان همبستگي ميان ن رابطه ميدر اي .مي باشدمنطقه 

                                                 
 ‐۲ Simple Random Sampling  

ا بعد مسافت و همچنين تعداد بازديد و ب تعداد بازديد
هزينه سفر مورد نظر را محاسبه و سپس براي تفرجگاه 

ارزش .  پيشنهاد نموددر قالب يك مدلمورد نظر 
اقتصادي اين تفرجگاه با استفاده از مدل ارائه شده در 

  : شد محاسبه 3رابطه 
  

n.)     3رابطه 

z i
V R N A P

=
= ∑                  

  

تعداد  :N ،ارزش تفرجگاه :VRدر اين رابطه؛ 
تعداد  :n  وهاي فرضيقيمت وروديه :AP، ازديدكنندگانب

 . استهاي در نظر گرفته شدهوروديه
به منظور طرح ريزي برنامه مديريت راهبردي سد 

 رايب.  بهره گيري شدA و WOTاز روش تلفيقي  3كارون
محيط تحت بررسي  بيروني و درونيعوامل آن، اجراي 

 تا بودالزم  گام نخست ين منظور دره اب.  شدشناسايي
شناسايي  3 سد كارون مديريت اكوتوريسمعوامل موثر بر

با اين هدف فهرست برداري و  .دشو تجزيه و تحليل و
ي بيرونو ) قوت ها و ضعف ها(ي دروننهايي نمودن عوامل 

با استعانت از پرسشنامه خبرگان  ) تهديداتفرصت ها و(
در اين روش ابتدا فهرست .  به انجام رسيد2به روش دلفي

 هاي راهبرد موثر بر بيروني و دروني از عوامل اي هاولي
 نفر از 18در ادامه از . توسعه اكوتوريسم منطقه تهيه شد

افراد مجرب كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي 
ي تخصصي محيط زيست، منابع طبيعي، ها هارشد در زمين

 سال سابقه 10علوم اقتصادي و يا مديريت با حداقل 
ي گردشگري يا تجربه فعاليت در ها هفعاليت در زمين

) به عنوان گروه دلفي(منطقه تحت بررسي بودند 
خواست شد با استفاده از پرسشنامه، درخصوص عوامل در

وتوريسم منطقه  موثر بر توسعه صنعت اكبيروني و دروني
اشاره توسط گروه دلفي در مورد موارد . اظهار نظر نمايند

 تيم تحليل كننده به  وي باز تكميل شدها هقالب پرسشنام
ي خبري ها ه و نظرات ايشان در قالب گزارأدسته بندي آر

سپس .  باشد پرداختA وWOT كه قابل كاربرد در روش
نامه  تكميل كنندگان پرسشبا تشكيل جلسه با حضور

ضمن تشريح هدف و تبيين روش مطالعه براي گروه 
گروه دلفي اطالع خبره، نتايج كار تيم تحليل كننده به 

                                                 
 ‐١ Delphi Method 
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درخصوص تعيين درجات رجحان، وزن دهي و . رسيد
 حضور عوامل سبب به بيروني و درونيمقايسه پارامترهاي 

متداخل و داراي اثرات هم افزا تصميم گرفته شد از 
ه ب .استفاده شود) AHP(ه مراتبي فرآيند تحليل سلسل

  ودرونيين منظور پس از نهايي شدن فهرست عوامل ا
طور جداگانه ه عوامل ب ماتريس ارجحيت اين ،بيروني

ين ترتيب كه پارامترهاي هر عامل در سطر ه اب. تهيه شد
 پارامترها تمامسپس . و ستون ابتدايي ماتريس قرار گرفت
 باالتر مقايسه زوجي نسبت به هر يك از معيارهاي سطح

براي ن مهم طي دو نوبت يكبار اي  هدراين مطالع. دش
 به انجام بيروني و بار ديگر براي عوامل درونيعوامل 
نظر به وقت گير بودن انجام محاسبات رياضي و . رسيد

مراحل پيچيده فوق براي هر يك از ماتريس ها، جهت 
 سهولت كار به منظور محاسبه وزن نسبي معيارها و

ن اي هب.  استفاده شدExpert Choice از نرم افزار ها هگزين
منظور با تشكيل ساختار سلسله مراتبي و وارد نمودن 
امتيازات معيارهاي واقع در سطر و ستون ماتريس هاي 
ارجحيت در اين نرم افزار، وزن معيارها نسبت به يكديگر 

 بعد از شناسايي عوامل.  محاسبه شدها هو وزن نهايي گزين
اطالعات   و اولويت بندي و بارگذاري آنها،بيروني و دروني

در جدول ) ضعف ها قوت ها و (درونيمربوط به عوامل 
ي ها هو يافت (IFE)1 موسوم به درونيارزشيابي عوامل 
در جدول ) فرصت ها و تهديدات (بيرونيمربوط به عوامل 
 جدول هايدر . وارد شد) EFE(2 بيرونيارزشيابي عوامل 

 بيروني و درونيده درستون اول فهرستي از عوامل ياد ش
تنظيم گرديد، درستون دوم اوزان مربوط به هر يك از 

 طوري IFE و EFE جدول هايعوامل فهرست شده در
تكميل شد كه جمع اوزان متعلقه در هر جدول نرمال و 

در ستون سوم درجه بندي يا امتياز . برابر عدد يك باشد
به هر يك از : يل به انجام رسيدهريك از عوامل به نحو ذ

 5عوامل براساس نظرات پاسخ دهندگان امتيازي از 
در ستون چهارم . داده شد) ضعيف (1تا ) بسيار خوب(

امتياز موزون هرعامل، ازحاصلضرب ستون دوم در ستون 
سوم حاصل شد و سرانجام امتياز وزني كل مجموعه تحت 

جدول ل پس ازتكمي). 2و1 جدول هاي (شدبررسي جمع 

                                                 
١- Internal Factor Evaluation 
٢- External Factor Evaluation 

ارزشيابي ( EFE و) درونيارزشيابي عوامل ( IFE هاي
شناخته 3 كه به مثابه مرحله ورود اطالعات) بيرونيعوامل 

 با يكديگر IFE وEFE جدول هايمي شود، الزم بود تا 
اين مرحله با هدف تبيين راهبردهاي مبتني . دتلفيق شو

 بيرونيبا عوامل ) نقاط قوت وضعف( درونيبر عوامل 
در پايان اين مرحله  .به انجام رسيد) ت هاو تهديداتفرص(

 گروه T,O,W,Sبعد از بررسي و تركيب پارامترهاي 
د كه شتحليل كننده به چهار نوع راهبرد قابل تصور نائل 

 ST ، راهبردهاي)تهاجمي (SOراهبردهاي : عبارتند از
 و راهبردهاي) محافظه كارانه( WO، راهبردهاي )رقابتي(

WT )نكه در پيشنهاد هر راهبرد تنها اي هباتوجه ب .)تدافعي
 دخيل است، در بيروني و يك عامل درونييك عامل 

ي برنامه ريزي راهبردي موسوم به جدول كم ادامه از
در اين جدول تاثير ساير .  شداستفاده QSPM جدول

 محيط بر راهبرد پيشنهادي پيش بيروني  ودرونيعوامل 
ر راهبرد در بازه يك تا ه) AS(4بيني و نمره جذابيت 

 به معناي 4در اين فرآيند نمره . درج مي شودچهار 
جذابيت يا امكانپذيري حداكثر و نمره يك به حداقل 

در پايان از جمع نمرات جذابيت . گردد ميجذابيت اطالق 
 در ستون مربوطه، نمره جذابيت كل راهبردمربوط به هر 

5 )(TASي برتر تعيين  محاسبه و اولويت اجراي راهبردها
  . دش

  نتايج
 نشان ها هنتايج حاصل از تحليل اطالعات پرسشنام

 درصد از بازديدگنندگان را مردان و مابقي 67/68 دهد مي
 درصد از بازديدكنندگان 66/73د و ارا زنان تشكيل مي د

 درصد از كل 66/58.داراي تحصيالت دانشگاهي بودند
رستان ايذه و  شهأن به محدوده درياچه سد از مبدامراجع

. ن منطقه عزيمت نمودنداي ه درصد از شهر اهواز ب79/31
 كه داشتند درصد از بازديدكنندگان منطقه اذعان 19/83

 46/63. ندن منطقه مراجعه كرداي هبه منظور تفريح ب
درصد از بازديدكنندگان تنها براي چند ساعت به منطقه 

 77/69(و غالب بازديدكنندگان كارمند بودند آمده 
 درصد از 25/74 ،نابر اساس خود اظهاري مراجع). درصد

ريال در ماه ميليون  5 تا 3بازيدكنندگان درآمدي بين 
                                                 

٣- Input Stage 
٤- Attractive Scores 
٥- Total Attractive Scores 
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ن اعالم ا درصد از مراجع69/ 33درهمين حال . داشتند
مين و تجهيز امكانات أآمادگي نمودند كه در صورت ت

 بازديد از برايخدمات رساني حاضر به پرداخت وروديه 
اين گروه از افراد . شگري منطقه هستندامكانات گرد

. اعالم داشتندريال هزار  100 تا 50وروديه مناسب را 
 درصد از بازديد 49/81هزينه دسترسي و اقامت همچنين 

 هزار ريال به ازاي هر 500 تا 300كنندگان منطقه بين 
  .  شدبراوردنفر در روز 

جهت تجزيه و تحليل اقتصادي كاربري اكوتوريسم در 
 متغير پيش بيني 21دوده مطالعاتي مدلي متشكل از مح

هاي ماخوذه از شد تا از اين طريق بتوان روابط بين داده
 از محل پژوهشگرانپرسشنامه كالوسون و مشاهدات 

 انجام تجزيه براي. مطالعه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد
و تحليل اين مدل از روش حذف رو به عقب كه در 

پيش از به . دشباشد استفاده  متغيرها ميبرگيرنده تمامي
يي كه سبب ها هكارگيري روش حذف رو به عقب، ابتدا داد

 داده مخدوش 9(بروز خطا در تجزيه و تحليل مي شد 
در اين محاسبه . دشبر اساس نظر خبرگي حذف ) كننده

بر اين  . درصد در نظر گرفته شدR (90(ضريب اطمينان
ها را  درصد از داده90ود اساس مدل انتخابي، روائي حد

 معادله رگرسيوني برآورد شده 4در رابطه . توجيه نمود
  :براي محدوده مطالعاتي ارائه شده است

  )4رابطه 
 D 639/2484+P 950/103-C 487/326 - V 646/114+Y=A  
 

  )11/0 (عرض از مبدا خط رگرسيون : A ؛در اين رابطه
Y :  965/17(هزينه دسترسي برحسب تومان-= t(  
D:  977/26( فاصله برحسب كيلومتر= t(  
P :  818/1(وسيله نقليه عمومي-= t( 
V : 765/2( تعداد دفعات بازديد= t(  
C : 473/2( ميزان تحصيالت-= t(  
  

  محاسبه هزينه دسترسي با بعد مسافت
هـاي صـورت گرفتـه بـا اسـتفاده از نـرم             تجزيه و تحليـل   

قدار ضـريب   د كه م  دا نشان   Eviews و   SPSS15افزارهاي  
همبستگي بين هزينه دسترسـي بازديدكننـدگان بـا بعـد           

اين ميزان بيان كننده رابطه خطي      .  است 916/0 ،مسافت
ين معنا كه   ه ا ب. مستقيم بين دو پارامتر مورد بررسي است      

هر چه فاصله از منطقـه تفرجگـاهي بيـشتر شـود هزينـه              
 1شـكل   . دسترسي بازديدكنندگان نيز افزايش مـي يابـد       

دهـد و  خط رگرسيوني بين اين دو متغيـر را نمـايش مـي           
.  نمـايش داده شـده اسـت       5معادله خط آن نيز در رابطه       

فاصله ميان دو خط اطراف خـط رگرسـيون پـيش بينـي             
 .  درصد را تاييد مي كند90ضريب اطمينان 

  X  978/2228 + 20/6608-= Y              )5رابطه 
 3محدوده سـد كـارون       هزينه دسترسي    :Yدر اين رابطه؛    

 بعد مسافت بر حسب     :X و   )t =-192/28(بر حسب تومان  
  .است )t =758/30(كيلومتر

  
  محاسبه هزينه دسترسي با تعداد دفعات بازديد

د كه داها نشان  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسشنامه
هاي هزينه  مقدار ضريب همبستگي ناشي از مولفه

 - 519/0 دفعات بازديد دسترسي بازديدكنندگان با تعداد
است كه بيان كننده رابطه خطي معكوس بين اين عوامل 

 خط رگرسيون بين اين دو متغير را 2شكل . مي باشد
 6معادله خط آن نيز در رابطه شماره . دهدنمايش مي

فاصله ميان دو خط اطراف خط رگرسيون . ارائه شده است
  . درصد را تصديق مي نمايد90نيز حدود اطمينان 

  
  X975/596  +925/28554= Y               )6رابطه 

 

محدوده  هزينه دسترسي بازديدكنندگان :Yدر اين رابطه؛ 
 تعداد :X و )t =-656/7(برحسب تومان  3سد كارون 

 . است)t =620/9(بازديدكنندگان برحسب نفر 
  

  محاسبه تعداد دفعات بازديد با بعد مسافت
د كه مقدار ضريب دان ها نشا  پرسشنامهتجزيه و تحليل

همبستگي بين تعداد دفعات بازديد با بعد مسافت 
اين مقدار نشان دهنده رابطه خطي .  است- 627/0

 .معكوس بين تعداد دفعات بازديد با بعد مسافت است
بدين معنا كه با افزايش فاصله از تفرجگاه تعداد دفعات 

خط رگرسيون ، 7و رابطه  3شكل . بازديد كاهش مي يابد
  . دهد اين دو متغير را نمايش ميميانمعادله خط  و
  

 X 481/1- 759/85= Y)                        7رابطه 
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  تعــداد بازديدكننــدگان برحــسب نفــر:Yدر ايــن رابطــه

)426/18= t( و X: ــر 3فاصــله از محــدوده ســد كــارون  ب
  . است)t =-295/10( حسب كيلومتر

  
  ي و بعد مسافت خط رگرسيوني بين هزينه دسترس-1شكل 

 

 
  خط رگرسيوني بين هزينه دسترسي و -2شكل 

  تعداد دفعات بازديد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معادله خط رگرسيوني بين تعداد بازديد و بعد - 3شكل 
  3مسافت محدوده سد كارون 

محدوده سد ي تفرجگاهي ها ه اقتصادي مولفاز تحليل
 بويژه بررسي رابطه بين متوسط هزينه دسترسي 3كارون

 كه رفتار شود ميو تعداد دفعات بازديد نتيجه 

به . بازديدكنندگان نسبت به تغييرات هزينه متفاوت است
هاي فرضي مختلفي براي منظور بررسي اين رابطه، وروديه

 فرهنگي در -  تاريخيمكان هايي طبيعي و ها تفرجگاه
 در قبال منطقهنظر گرفته شد تا تعداد بازديدكنندگان 

. ي فرضي پيش بيني و تحليل شودها هافزايش ورودي
هاي فرضي با توجه به ميزان تمايل به مقدار وروديه

پرداخت بازديدكنندگان تعيين و نتايج بدست آمده از 
هاي ميزان وروديه. دش مشخص 1طريق روش آزمون پي

 250هزار،  200،  هزار150، هزار100،  هزار50فرضي 
نظر گرفته شد  ريال در 400 و  هزار350هزار، 300هزار،

تا رفتار بازديدكنندگان در قبال افزايش وروديه مورد 
محدوده براي ترسيم منحني تقاضاي . مطالعه قرار گيرد

هاي فرضي به متوسط هزينه  ميزان وروديه3سد كارون
 منحني تقاضاي منطقه 4در شكل . دسترسي اضافه شد

منحني تقاضاي . مطالعاتي نمايش داده شده است
 اين اصل  كننده بيان3حدوده سد كارونمتفرجگاهي 

هاي جانبي افزايش پيدا كند، مهم است كه هرگاه هزينه
 مي يابدشود شمار بازديدكنندگان كاهش  پيش بيني مي

رسد كه تمايل به استفاده از اي ميو در نهايت به نقطه
با محاسبه سطح زير . تفرجگاه وجود نخواهد داشت

توان ارزش مي) 3بطهطبق را(منحني تقاضاي منطقه 
تفرجگاهي عرصه تحت بررسي را به شكل ماهانه محاسبه 

 مدل محاسبه سطح زير منحني تقاضاي ،8رابطه در . كرد
 ارزش به اين ترتيب .تفرجگاهي نشان داده شده است

ميليارد 2  در زمان مطالعه3تفرجگاهي محدوده سد كارون
  .دشريال در ماه پيش بيني  هزار550 ميليون و 879و 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
   

  3منحني تقاضاي تفرجگاهي محدوده سد كارون  - 4شكل 

                                                 
‐١  P-Test 
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  )8رابطه 
VR = (0×13117) + (50000×10480) + (100000×7456) + (150000×3324) + (200000×1008) + 

000ريال  2879550 = (21×400000) + (812×350000) + (918×300000) + (1367×250000)  

 A وWOTمه ريزي راهبردي روش برناهمچنانكه ذكر شد 
 و فرآيند SWOTتلفيقي از برنامه ريزي مورد استفاده، 

 در وهله نخست بنابراين ،تحليل سلسله مراتبي است
 توسط بيرونيو عوامل  درونيفهرستي از عوامل 

حاصل عملكرد . دشتنظيم   نفره از خبرگان18كارگروهي 
 ضعف درون 8 قوت و 5اين كار گروه پيش بيني 

نتايج ارزشيابي .  تهديد بود9 فرصت و 4ري و ساختا
 شده درج 2 و1 جدول هايدر  بيروني و درونيعوامل 

ي طبيعي منحصر به فرد ها هجاذب" ،1مطابق جدول . است
 تبليغات " به عنوان مهمترين قوت، 13/0 با وزن "منطقه

ي گردشگري طبيعت ها ه معرفي جاذببرايكم و نامناسب 
 كمبود " به همراه " از كشورمنطقه در داخل و خارج

امكانات زيربنائي جهت توسعه گردشگري طبيعت در 
با ضرايب مشابه " ...)جاده دسترسي، اقامتگاه و(منطقه 

 ضعف هاي محدوده تحت ن به عنوان مهمتري12/0
 ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و درآمد ارزي "بررسي، 

براي منطقه و كشور در صورت معرفي منطقه به 
 به عنوان 12/0 با وزن "بيرونيران داخلي و گردشگ

 تخريب و وارد آمدن خسارت به آثار "بارزترين فرصت و 
طبيعي، تاريخي و فرهنگي منطقه در اثر ورود 

 به عنوان مهمترين تهديد 14/0 با وزن "گردشگران
 به مثابه يك عامل بازدارنده توسعه گردشگري بيروني

بر اساس الگوي . رفتمورد شناسايي قرار گطبيعت منطقه 
 و دروني به هريك ازعوامل A وWOTروش برنامه ريزي 

 3و2 جدول هاي همانند آنچه در ستون سوم بيروني
 امتيازاتي در دامنه اعداد طبيعي يك تا شود ميمالحظه 

در ستون چهارم حاصلضرب بين وزن در . پنج داده شد
 كه در جدول طور همان. دشامتياز هر عامل محاسبه 

 حاصل جمع شود مي مالحظه درونيشيابي عوامل ارز
اين عدد مبين آن .  مي باشد54/2امتياز وزني اين عوامل 

است كه با عنايت به بزرگتر بودن عدد حاصله نسبت به 
 آن است كه  دهنده در الگوي روش نشان5/2عدد مبنايي 

در مجموع قوت هاي منطقه از شرايط بهتري نسبت به 
در مورد . ه برخوردار استضعف هاي پيش بيني شد

در  27/2 دستيابي به نمره EFE در جدول بيرونيعوامل 
حاصل جمع امتياز وزني نشان دهنده تفوق نسبي 

 بيرونيتهديدات پيش بيني شده در قياس با فرصت هاي 
شود اعداد   مالحظه مي5طور كه در شكل  همان. است

مل  ارزشيابي عواجدول هايحاصل از مجموع امتياز وزني 
 منطقه را در محيط رقابتي قرار داده ،بيروني و دروني
 بر محور درونيدر اين شكل نمره حاصل از عوامل . است
 بر بيرونيو حاصل جمع امتيازات عوامل ) Xمحور(افقي

استقرار وضعيت . قرار گرفت) Yمحور(محور عمودي
راهبردي منطقه مطالعاتي در محيط رقابتي مبين آن 

ي داخلي منطقه به منظور تقابل با است كه پتانسيل ها
از . ست سير نزولي يافته يا مغفول مانده ابيرونيتهديدات 

رو در هنگام برنامه ريزي، استخراج راهبردهاي مبتني  اين
به منظور تدوين  .بر محيط رقابتي در اولويت قرار گرفت

راهبردهاي قابل اجرا در محيط رقابتي، در مرحله تلفيق با 
 فهرست شده در بيروني و دروني عوامل بهره گيري از

، راهبردهايي عملياتي توسط تيم EFE و IFE جدول هاي
  .تحليل كننده انديشيده شد

 راهبرد  و ششرقابتي تهاجمي و راهبردبر اين اساس پنج 
با . دشعملياتي محافظه كارانه و تدافعي پيش بيني 

، تالش )STمحيط(عنايت به اولويت راهبردهاي رقابتي 
 در مرحله پاياني به منظور تحليل نتايج در جدول دش

 از راهبردهاي پنج )QSPM(برنامه ريزي كمي راهبردي 
در جدول برنامه ريزي  .گانه محيط رقابتي استفاده شود

 و درونيكمي راهبردي تالش شد تاثير ساير عوامل 
 محيط تحت بررسي بر راهبردهاي محيط منتخب بيروني

ين منظور ضمن فهرست كردن ه اب .بررسي شود) رقابتي(
د اثر تقويت ش كوشش بيروني و درونيتمامي عوامل 

 تحت عنوان نمره جذب در ،كننده يا بازدارنده هر عامل
  .انتخاب راهبرد اجرايي مد نظر قرار گيرد

.  امتيازدهي شد4 تا 1ميزان اين تاثيرات با نمرات طبيعي 
عامل در وزن هر ) AS(با ضرب امتيازات نمره جذب 

، نمره جذابيت )EFE و IFE جدول هايبرگرفته شده از (
 از جمع نمرات جذابيت كل هر و محاسبه TASكل يا 
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در اين راستا .  تعيين شدراهبردراهبرد، اولويت اجراي هر 
ايجاد فرصت هاي جديد شغلي بر مبناي " راهبرد

پتانسيل هاي طبيعي و فرهنگي منطقه با هدف حمايت از 
صيانت از هويت فرهنگي و پيش گيري از صنايع دستي، 

با امتياز  ")ST4(مهاجرت افراد محلي به خارج از منطقه 
 به عنوان اولويت نخست توسعه اكوتوريسم در 19/4

 با موضوع ST1 راهبرد، 3محدوده درياچه سد كارون

جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي از طريق ارائه "
 با نمره "دتتسهيالت بانكي با دوره بازگشت طوالني م

تالش در جهت اعتالي " و راهبرد 00/4جذابيت كل 
هاي گردشگري  امنيت، تنوير افكار عمومي و معرفي جاذبه

 09/3با امتياز  ")ST2(منطقه در ابعاد ملي و بين المللي
به عنوان سومين اولويت در برنامه توسعه محدوده درياچه 

 . برگزيده شد3سد كارون
  

  (IFE)درونيمل  ارزشيابي عوا-1جدول 
  امتياز وزني  امتياز  وزن  درونيعوامل   رديف

  قوت نقاط 
  13/0  5  65/0  (S1)ي طبيعي منحصر به فرد منطقه ها هجاذب  1
  12/0  5  60/0  (S2) فرهنگي در محدوده مطالعاتي -وجود ابنيه تاريخي   2
  02/0  3  06/0  (S3)ضر  فرهنگي منطقه در زمان حا-رايگان بودن بازديد از اماكن طبيعي و تاريخي  3
  03/0  4  12/0  (S4)فرهنگ باالي پذيرش گردشگران از سوي مردم بومي   4
  03/0  3  09/0   (S5)وجود منبع غني آبزيان در درياچه سد به منظور بهره برداري هاي تفرجي و ماهيگيري ورزشي  5

  ضعف نقاط 
  07/0  2  14/0  (W1) از مراكز بزرگ جمعيتي كشور  محدوده مطالعاتيفاصله نسبي  1
  W2(  12/0  1  12/0 (كمبود امكانات زيربنائي جهت توسعه گردشگري طبيعت در منطقه   2
  04/0  2  08/0  (W3)ضعف در تسهيالت حمل و نقل و جابجايي در منطقه   3
  08/0  2  16/0  (W4)مشخص نبودن متولي اصلي گردشگري طبيعت در منطقه و ناهماهنگي سازمان هاي ذيربط    4
  12/0  1  12/0  (W5)ي گردشگري طبيعت در داخل و خارج از كشورها هيغات كم و نامناسب جهت معرفي جاذبتبل  5
  11/0  2  22/0  (W6)عدم اطمينان بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري منطقه   6
  05/0  2  10/0  (W7)كمبود راهنمايان متخصص گردشگري طبيعت در منطقه   7
  08/0  1  08/0  (W8)وستائيان منطقه بيكاري و مهاجرت ر  8

  54/2  -  1  جمع
  

  (EFE)بيروني ارزشيابي عوامل -2جدول 
  امتياز وزني  امتياز  وزن  بيرونيعوامل   رديف

  فرصت ها
  O1)(  12/0  5  60/0ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمد ارزي در صورت معرفي منطقه به گردشگران داخلي و خارجي   1
  09/0  3  27/0  (O2)ترش صنايع محلي در منطقه ترويج فرهنگ بومي و گس  2
  10/0  3  30/0  (O3)سرمايه گذاري در منطقه از طريق احداث تأسيسات زير بنايي گردشگري   3
  O4 (.  08/0  3  24/0(توسعه مراكز تفريحي و ورزشي متناسب در منطقه   4

  تهديدات
  T1(   06/0  1  06/0(ي در مجاورت سد ي عمراني و صنعتها هعدم رعايت حريم درياچه سد و اجراي پروژ  1
  04/0  2  08/0  (T2)وجود شكارچيان و صيادان غير مجاز در منطقه   2
  08/0  2  16/0  (T3)ي منطقه، وقوع سيالب هاي فصلي و آبگرفتگي ها هطغيان رودخان  3
  09/0  1  09/0  (T4)نبود يك برنامه جامع مديريت اكوتوريسم در محدوده مطالعاتي   4
  07/0  2  14/0  (T5)ارضات قانوني بين سازمان ها و بهره برداران غير مجاز از منابع گردشگري منطقه وجود تع  5
  03/0  2  06/0  (T6)احتمال شكسته شدن سد در اثر وقوع حوادث غير مترقبه و بالياي طبيعي   6
  11/0  1  11/0  (T7)ران تخريب و وارد آمدن خسارت به آثار طبيعي، تاريخي و فرهنگي منطقه در اثر ورود گردشگ  7
  03/0  2  06/0  (T8)فرسايش، رسوبگذاري و ناپايدار شدن شيب هاي تند مشرف به درياچه سد   8
  10/0  1  10/0  (T9)و از بين رفتن آبزيان درياچه ) پرغذائي درياچه سد(وقوع پديده يوتريفيكاسيون   9

  27/2  -  1  جمع
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   درماتريس برنامه ريزي راهبردي3 اكوتوريسم در محدوده درياچه سد كارونموقعين راهبردي -5شكل 

  
 گيري بحث و نتيجه

مهمترين نتايج حاصل از ارزشگذاري اقتصادي منابع 
  : عبارتند از3تفرجگاهي در محدوده سد كارون 

د بين تعداد بازديدكنندگان از منطقه با سن افرا ‐
  ؛)=R -186/0(ارتباط معكوس خيلي ضعيفي وجود دارد 

بين سطح تحصيالت افراد و تعداد بازديدكنندگان از  ‐
 ؛)=R -202/0( منطقه ارتباط معكوس ضعيفي وجود دارد

بين فاصله محل سكونت افراد و هزينه متحمله براي  ‐ 
  سفر به منطقه ارتباط مستقيم بسيار قوي وجود دارد

 )937/0 R=(؛ 

آمد بازيدكنندگان و ميزان استفاده آنها از بين در ‐ 
 )=R -263/0(منطقه ارتباط معكوس ضعيفي وجود دارد 

 دهد ميها نشان  نتايج حاصل از تكميل پرسشنامه ‐
ترين  ريال مناسبهزار  50اي به ميزان  كه تعيين وروديه

هاي بكر طبيعي و   وروديه براي بازديد از عرصهميزان
 .مي باشد 3ده سد كارون فرهنگي در محدو-تاريخي 
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Abstract 
A study with Travel Cost Method (TCM) was performed to evaluate ecotourism demand of lake 
belonging to Karoon 3 dam. For this purpose, 220 Clawson questionnaires at highest demand time 
(February to May 2008) were completed. Results of this investigation showed that forecasting 
outdoor recreational value of Karoon 3 dam limits is equal to 2,879,550,000 Rials at month, during 
study. In order to present ecotourism development quantitative strategic plan in Karoon 3 dam 
“AوWOT” combined strategic planning method was used. Summation of weighted scores calculated 
for internal factor evaluation matrix was equal to 2/54 and for external factor evaluation matrix was 
2/27. Results of quantitative strategic planning matrix (QSPM) showed that, creation of the new job 
opportunities on the basis of natural potentials and rich culture of residents in order to support of 
handicrafts, preservation of cultural identification and the prevention of immigration (ST4) with 
4/19 score are in the first position of priority, recommended for ecotourism development in this 
area. 

 
Keywords: Ecotourism, Strategic Planning, Travel Cost Method, Analytical Hierarchy Process, 
Karoon 3 Dam 
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