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ABSTRACT 

 

Today, tourism development in many developing countries is one of the effective ways for 

economic and social development of rural areas, but due to the important role of this industry in the 

development of urban and rural areas, there are always obstacles and problems that hinder 

sustainable development. It becomes. Fereydunkenar International Wetland, which has a high 

tourism potential due to the return of thousands of migratory birds from northern orbits to the 

region, is managed by the local community in terms of ecosystem services. Unbalanced utilization 

of ecosystem services of Fereydunkenar International Wetland, without awareness of renewable 

potential and thresholds, changes the state of the ecosystem. To achieve sustainable and resilient 

tourism in the study area, descriptive-analytical, documentary and questionnaire studies were used 

in the scenario planning framework. In this study, first the variables and factors affecting tourism 

resilience were identified using Literature review as well as the views of experts, which is in the 

form of environmental analysis. After identifying the variables, the Impact Analysis Matrix 

Questionnaire was distributed among academic elites who had sufficient expertise and experience 

in wetland tourism issues, and it was asked to determine the variables based on the degree of 

impact and effectiveness in the framework of the matrix of cross-effects. The scores were entered 

into a crossover effect matrix to measure the impact and effectiveness (direct and indirect) of each 

of the factors and their sub-variables with other factors, and to obtain the necessary graphs by 

identifying the key driving forces. After identifying, the key driving forces, by entering them in the 

MicMac software, scenarios compatible with sustainable and resilient tourism of the wetland in the 

framework of 11 factors and 4 possible states imagined in a range from the most desirable to the 

most undesirable situation. In the framework of risk scenarios, purpose and system were presented. 

The extraction of relevant patterns indicates the instability of the system under study, the main 

factor of which is beyond the institutionalized notion of the three basic pillars of sustainable 

development rooted in institutional development. In other words, the lack of a specific framework 

to reach an institutional setting is the most important factor stabilizing tourism activities in the 

study area. 
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Introduction 

    Tourism is an ancient phenomenon that has existed for a long time in human societies and has 

gradually reached its technical, economic and social subject through various historical stages. 

Today, the tourism industry in the world has become an important source of income and a huge 

economic activity, as many development planners and policy makers refer to the tourism industry 

as a key element of sustainable development. Tourism can cause huge economic and social changes 
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in a society. In other hand Scenario building is one of the future research methods. In other words, 

scenarios are a clear picture of the future through which planning can clearly see and recognize 

environmental issues, challenges and opportunities. A scenario is not just a prediction of a 

particular future, but a description of all possibilities. In fact, the scenario is a picture of a possible 

future. Scenarios are a tool for analyzing policies and identifying future conditions, threats, 

opportunities, needs and superior values. From the perspective of scenario planning in the present 

study, an attempt was made to examine the future of sustainable tourism in the region. 

 

Material and methods 

    The main method of data processing in this research was the cross-analysis matrix, which was 

done using MICMAC scripting and future study. In this software, all the main components of a 

system can be described with the help of interaction matrix. Also, by examining this relationship, 

the main variables for evaluating the system can be shown. The degree of correlation is measured 

by numbers between zero and three. The number zero indicates no effect, the number one means 

weak effect, the number two indicates moderate effect and the number three indicates high effect. P 

also indicates potential direct and indirect effects. Therefore, if the identified variables are n, a 

matrix n × n is obtained in which the effects of the variables on each other are determined. 

 

Results 

In current study, four influential factors in direct and indirect vulnerability have been exactly 

repeated. Specifically, the impact on institutional resilience and the three characteristics of the 

network in creating structural holes (effective size, efficiency and constraint) are influenced by 

influential factors. This shows that the unsustainability of the system under study from a tourism 

perspective lies in institutional resilience; Where the three main indicators of the creation of 

structural holes indicate the existence of a bureaucratic administrative and organizational system 

and the desire for government sovereignty has caused instability. It seems that the lack of a 

coherent organizational plan and the performance of the organizational network islands has caused 

this instability from an institutional perspective. The results showed that the use of foresight system 

is a precise approach to provide a framework for assessing sustainability from the perspective of 

tourism activities. The results of the research indicate that sustainability in tourism activities from a 

social, economic and ecological perspective, requires a fourth pillar called institutional. It seems 

that the lack of a definite framework for reaching an institutional agreement is the most important 

factor destabilizing tourism activities in the study area. The extraction of MICMAC patterns 

indicates the unsustainability of the system under study, the main factor of which is rooted in 

institutional development beyond the institutionalized notion of the three basic pillars of 

sustainable development. A total of three scenarios can be extracted: A. Objective Scenario: This 

scenario emphasizes the common factor of direct and indirect impact graphs, which is a variable of 

tourist facilities and attractions. In this regard, it is clear that the resource-orientation view prevails 

among the institutions involved instead of the central issue. In this view, the existence of tourist 

attractions is emphasized only for the purpose of tourism in the region, while to determine the 

purpose of tourism, the existence of a significant percentage and intensity of participation is 

necessary. B- Risk scenario: Based on the observation of institutional resilience in the affected 

area, it can be shown that the lack of institutional resilience in the region among the institutions 

involved, tourism and management will be overshadowed and the institutional process will 

continue. Existing will lead to habitat destruction. C. System Scenario: This scenario focuses 

mainly on regulatory variables at the center of the graphs where social adaptation is located. This 

scenario emphasizes the transfer of wetland tourism management to local communities whose 

management environment and public discourse affect the issue of wetland tourism. In fact, 

delegating wetland management to local communities will change regulatory and policy-making 

processes and lead to participatory management. 
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 چکیده

 

توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از مسیرهای موثر  ،امروزه
شود، اما با توجه به نقش مهم این محسوب میروستای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 

صنعت در توسعه مناطق شهری و روستایی همواره موانع و مشکالتی وجود دارد که مانع از 
کنار که دارای پتانسیل گردشگری باال به المللی فریدونتاالب بین شود.می آنپایدار  توسعه

دلیل مراجعت هزاران پرنده مهاجر از مدارهای شمالی به این منطقه است، از نظر خدمات 
برداری نامتوازن و نامتعادل از خدمات شود. بهرهاکوسیستمی توسط جامعه محلی اداره می

ها، کنار، بدون آگاهی از توان تجدیدپذیری و آستانهالمللی فریدونبین اکوسیستمی تاالب
آور در منطقه ه گردشگری پایدار و تابب یبرای دستیاب شود.باعث تغییر وضعیت اکوسیستم می

سناریونویسی  بچارچو اسنادی و پرسشنامه در ،یتحلیل -ی، از مطالعات توصیفمورد مطالعه
آوری متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر تاب این پژوهش، ابتدا در استفاده گردید. مکمیک

نظر شناسایی شد که نظر افراد صاحب ،ای و همچنینگردشگری با استفاده از مطالعات کتابخانه
ماتریس تحلیل پرسشنامه ، پس از شناسایی متغیرهاگیرد. در قالب تحلیل محیطی قرار می

گردشگری ل یخصّص و تجربة کافی پیرامون مسادانشگاهی که دارای تبگان بین نخاثرات 
رات متقاطع، متغیرها را بر ثماتریس ا ببودند، توزیع گردید و خواسته شد تا در چارچو تاالب

متقاطع اثرات امتیازها وارد ماتریس  ،سپسمعین کنند. یرپذیری اثیرگذاری و تاثمبنای میزان ت
هرکدام از عوامل و متغیرهای  (تقیممستقیم و غیرمستاثیرگذاری و تاثیرپذیری )تا  شد

عنوان خروجی با مشخص نمودن نیروهای زیرمجموعة آنان با دیگر عوامل سنجیده شود و به
پس از شناسایی نیروهای پیشران  ،همچنین .دست آیدزم بهالپیشران کلیدی، نمودارهای 

گردشگری  با سناریوهای سازگار ،MICMACافزار کلیدی، با واردکردن آنها در محیط نرم
حالت ممکن تصور شده در طیفی از  4عامل و  11 بدر چارچو آور تاالبپایدار و تاب

 ریسک، هدف و سیستمسناریوهای  بوضعیت ممکن، در چارچو ترینمطلوبناترین تا بمطلو
دهنده ناپایداری سیستم مورد بررسی است که نشانمربوطه استخراج الگوهای  .گردید ارایه

ن فرای تصور نهادینه شده در خصوص سه رکن اساسی توسعه پایدار ریشه در عامل اصلی آ
فقدان یک چارچوب معین برای رسیدن به توافق نهادی  ،عبارت دیگرتوسعه نهادی دارد. به

 های گردشگری در حوزه مورد بررسی است. مهمترین عامل ناپایدارکننده فعالیت
 

 .مکمیکآوری، تاب نگاری،هآیند سناریوسازی، گردشگری، کلیدی: هایهواژ
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 قدمهم

توسعه پايدار در حقیقت ايجاد تعادل میان توسعه و 

براي نخستین بار نام  1980در سال ت. محیط زيست اس

توسعه پايدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع 

1طبیعی
آمد. اين سازمان در گزارش خود با نام  

استراتژي حفظ منابع طبیعی اين واژه را براي توصیف 

د که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر وضعیتی به کار بر

تواند ايداري می. پديآنیست، بلکه به ياري آن هم می

پايداري در منابع  که عبارتند از چهار جنبه داشته باشد

طبیعی، پايداري سیاسی، پايداري اجتماعی و پايداري 

تنها بر جنبه نه در حقیقت توسعه پايدار . اقتصادي

هاي اجتماعی و که به جنبهبل ،تمرکز دارد یزيستمحیط

کند. توسعه پايدار محل تالقی اقتصادي آن هم توجه می

 & Peeters) زيست استجامعه، اقتصاد و محیط

Dubois, 2010.) 

اي است کهن که از ديرباز در پديده ،گردشگري

تدريج با طی ه جوامع انسانی وجود داشته است و ب

دي و مراحل تاريخی مختلف به موضوع فنی، اقتصا

صنعت گردشگري در  ،اجتماعی خود رسیده است. امروزه

دنیا به يکی از منابع مهم درآمدي و يک فعالیت عظیم 

-که بسیاري از برنامهنحويبه ،است شده اقتصادي تبديل

اران توسعه از صنعت گردشگري به زريزان و سیاستگ

کنند. گردشگري عنوان رکن اصلی توسعه پايدار ياد می

 و از لحاظ اقتصادي عظیمی باعث تحوالتتواند می

 ,Dolnicar & Leischد )اجتماعی در يک جامعه شو

 ،1991در سال  2جهانی گردشگريسازمان  (.2008

کند: گردشگري شامل گردشگري را چنین تعريف می

هايی خارج از محیط هاي افراد است که به مکانفعالیت

ي معمول زندگی خود مسافرت کرده و در آنجا برا

کار و ديگر اهداف براي وگذراندن اوقات فراغت، کسب

فرهنگ لغات کمتر از يک سال متوالی اقامت دارند. 

: در سفر کندمیفارسی، گردشگري را چنین تعريف 

کردن و شناخت؛ مسافرت براي تفريح و سرگرمی؛ و 

به  ،رود و سپسسفري که در آن مسافر به مقصدي می

                                                                                  
1. IUCN: International Union for Conservation of 

Nature 
2. WTO: World Tourism Organization 

. در تعريفی ديگر، گرددمحل سکونت خود باز می

گردشگري به جابجايی موقت مردم به مکانی خارج از 

-محل زندگی و کار معمولی شان اطالق شده است، به

هايی ان در مدت اقامت در مقصد، فعالیتکه مسافرطوري

-ها تسهیالت ويژهدهند و براي رفع نیازهاي آنانجام می

و  تواند حملفعالیت گردشگري می .شوداي فراهم می

نقل محلی، اقامت، ونقل و جابه جايی مسافر، حمل

-تفريح، تفرج، تغذيه و خريد را در برگیرد. اين امر می

کار و وگذراندن اوقات فراغت، کسب تواند به سفر براي

 Gössling etبازديد از دوستان و بستگان مربوط باشد )

al., 2005.) 

ودن دال بر پايدار بعمومی  یدر حال حاضر توافق

با اين حال، سوال در مورد  گردشگري وجود دارد.

 چگونگی دستیابی به اين موضوع، مورد بحث است.

 آنها فراوان مضرات و هاناپايداري شدن اکنون با مشخص

 ايلهامسن واـعن هـب داريـپاي انگاره ،عهـتوس یرـمس در

 در را جهانی مجامع توجه و يافته نمود ضروري و مهم

 به .است کرده ود جلبـخ هـب رـاخی هـده دو ولـط

 وصـخص در هايیبحث ،جهانی هايچالش اين دنبال

 گذشته دهه در پايدار توسعه و گريـگردش اطـارتب

 گردشگري رهیافت يافته است. گسترش و هشد مطرح

 و دـکنیـم بررسی مرزها غالب در را گردشگري ،پايدار

 از را آن سرزمین و میزبان جامعه میان مثلثی ةـرابط

 ديگر يوـس از را گران(ـ)گردش میهمان جامعه و سويک

 قصد و( 5-1 شکل) سازدمی برقرار گردشگري صنعت با

 را مثلث ضلع هـس ینـب موجود بحران و فشار دارد

 سازد برقرار مدتطوالنی در را موازنهاي و تعديل

(Ghaderi, 2003 .)مختلفی هايشکل گردشگري 

ا ـب گريـگردش از برگزيده و نيوـن شکلی اکنون دارد که

 جوامع پايدار توسعه هدف با ،روستايی گردشگري عنوان

 توسعه براي ابزاري وانـعنبه و روستايی نواحی در محلی

 مدرن مشاغل مهمترين از يکی به اجتماعی و اقتصادي

 & Walpoleاست ) يافته ارتقا تايیـروس اطقـمن در

Goodwin, 2000). روستايی گردشگري که چندر ه 

 نقشی و آن اهمیت اما نیست جديدي مجموع موضوع در

-در سال ،میکند ايفا محلی جوامع پايدار توسعه در که

-سیستم. است گرفته قرار تأيید مورد هاي اخیر بیشتر

 پیچیده و جوش و جنب پر داراي رفتار گردشگري هاي
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باشند می غیرخطی مسیرهاي دنبال به هستند و اغلب

 ,Baggioکنند )می فرار سنتی بینیپیش نوع هر از که

 سمت صنعت گردشگري به تغییر تفکر در(. 2008

 مجدد گذاريسرمايه شامل و گردشگري پايداري

-جلوگیريبايست است که می گردشگري درآمدهاي

 (،Walker & Salt, 2012طمع ) و حرص کننده

 ,.Olsson et alسازماندهی ) خود کننده رفتارترويج

 & Casagrandiزيست باشد )فظ محیط( و حا2006

Rinaldi, 2002.) 

 
    

 
 
 
 

 
 (Ghaderi, 2003)مثلث گردشگري پايدار  -1شکل 

 

گردشگري يک فعالیت چند وجهی است و به تعداد 

ها تأثیرگذار زيادي از عوامل وابسته و بر بسیاري از پديده

هاي گردشگري ضرورت زيرساخت ،است. از طرف ديگر

حلی توريستی و عدم اطمینان ناشی از در جوامع م

بینی ريزي و پیشمحیطی، برنامههاي زيستپیچیدگی

-هاي اساسی روبرو میآينده در اين مناطق را با چالش

تواند به نويسی سنتی ديگر نمینحوي که برنامهکند. به

آنها پاسخ داده و نیاز به يک رويکرد جديد مانند رويکرد 

هايی که حلآينده و توضیح راه بینیتحقیق آينده، پیش

تواند دسترسی به شرايط مطلوب را فراهم کند، می

 & Dadazade- Silabi) مطرح شده است

Ahmadifard, 2019). طبق تعريف  ،از طرف ديگر

، گردشگري پايدار سفر و 1اتحاديه جهانی حفاظت

-محیطی به مناطقبازديدي مسئوالنه از نظر زيست

بردن و قدردانی از طبیعت )و هر منظور لذت طبیعی به

-گونهويژگی فرهنگی، در گذشته و حال حاضر( است به

کند، تاثیر کمتر اي که حفاظت را ترويج می

                                                                                  
1. World Conservation Union  

بازديدکنندگان را دارد و درگیري اجتماعی و اقتصادي 

کند فعاالنه و سودمندانه مردم محلی را فراهم می

(World Conservation Union, 1996 .)

ريزي شود تا به نفع يدار بايد از ابتدا برنامهگردشگري پا

ساکنان محلی باشد، به فرهنگ محلی احترام بگذارد، از 

طبیعی حفاظت کند و به گردشگران و ساکنان منابع

تواند همان محلی آموزش دهد. گردشگري پايدار می

را تولید کند، اما  2سود و مزاياي گردشگري متعارف

 ،شود و همچنینحلی میبیشترين سود عايد جامعه م

شود. طبیعی و فرهنگ آن منطقه حفاظت میمنابع

در تالش است تا تاثیرات منفی  گردشگري پايدار تعمداً

گردشگري را به حداقل برساند و به حفاظت و رفاه 

جامعه، از لحاظ اقتصادي و اجتماعی کمک کند 

(Zargham Boroujeni, 2013.) 

است که هنوز  یتحلیلو جديد  يعدبٌ يآورتاب

 يبراباشد همگان که مورد پذيرش  یقبولقابل تعريف 

مفهوم تاب(. Bujones et al., 2013) آن وجود ندارد

. مطرح شد نگیتوسط هول 1973 در سال يآور

گمشده در  شاخص کي شيدایبا پ نگیهول يهاپژوهش

 که شده مواجه "رییتغ تیظرف"به نام  يآورمفهوم تاب

طبق  (.Coifman et al. 2007) است يآوراساس تاب

 مستیس يیاست از تواناعبارت يآورتاب نگ،یهول فيتعر

را  یهنوز مقاومت قبل کهیحالدر  راتییجذب تغ يبرا

 (.Holling, 1973; karrholm et al., 2014دارد )

همیشه سیستم بازگشت به  يآورتاباز نظر فولکه، 

 یو دگرگونگذشته يا تعادل نیست، بلکه احتمال انطباق 

احتمال بقاء و تغییرات  ،در وضعیت موجود و همچنین

(. Folke et al., 2010اشت )خواهد درا در بر در آينده 

Carpenterزيست را ظرفیت يک سیستم يآور، تاب-

 یجذب اختالل، سازمانده يبرا یو اجتماع یمحیط

داند یم يحفظ توابع ضرور ،در نتیجهو مجدد 

(Carpenter, 2012 .)یمحل يهاطرح لیالملجمن بینان 

يک جامعه  یرا ظرفیت و تواناي يآورتاب، 3زيستمحیط

بازگشت  اق،و مقاومت در برابر استرس، زنده ماندن، انطب

 ,Stumpp) کندیبه عقب از يک بحران يا فاجعه تعريف م

                                                                                  
2. Conventional tourism  

3. Local Government for Sustainability (ICLEI)  

 گردشگري پايدار

 گردشگر

 محيط گردش جامعه ميزبان
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متفاوت  یتعاريف در دامنه و پیچیدگ اين (.2013

-هب يورآف تاب. فصل مشترك اين تعاريف، تعريندسته

مقابله با اختالل و انطباق  ييا ظرفیت برا یعنوان تواناي

 ييادز هايشکلجوامع با اختالالت است. اين اختالل 

 شود. یرا شامل م هاها، سوانح و شوكهمچون بحران

-دانشگاهی به گردشگري ادبیات در آوريتاب اخیرا

را  پايداري اصلی هايجنبه که اصطالح يک عنوان

 اثرات قابل حالعین در گیرد، ظاهر شده است کهرمیدرب

 ،نهايت در و سازگاري براي جوامع ظرفیت توجهی بر

پیامد  از ناشی هايبحران .گردشگري دارد هاينهاد حفظ

تواند با می طبیعی سوانح و هاي انسانیفعالیت

تا  محلی تأثیرگذاري شديد برجوامع انسانی )سطح

 هايها و تنشمحرك چنین .جهانی( همراه باشد

 ثباتبی را سیستمی نوع هر توانداي میغیرمنتظره

 آوريارتقاء تاب و درك، حفظ براي زيادي سازد. تالش

ها به منظور توانمندسازي در برابر آشفتگی هاسیستم اين

يک  آوري توانايیگرفته است. تابصورت  و اختالالت

 در سازش و يادگیري اختالالت و جذب براي سیستم

است  بیشتر رشد و پويايی منظوربه آشفتگی زمان

(Holling, 1973; 1996) .و سازگاري ترکیبی قدرت 

 اختالالت داخلی جذب را براي سیستم نوآوري، ظرفیت

 و خارجی( سیاسی آشفتگی اجتماعی، نابرابري مثال)

 .دهدافزايش می( هاطوفان جهانی، اقتصاد تغییرات مثالً)

يند دخیل و آمجزا را در اين فر عامل  4آوري تئوري تاب

آوري تاب :داند که عبارتند ازگیري میقابل اندازه

آوري اقتصادي و آوري حکمرانی، تاباجتماعی، تاب

 توسط که پايداري حوزه چهار آوري اکولوژيک.تاب

 و اقتصادي اجتماعی، حکمرانی،) وريآتاب تئوري

-با تاب تبطمر معیارهاي توصیف شد، مبناي( اکولوژيک

 .(1متکی بر جامعه محلی بود )جدول  گردشگري آوري

 
 آوريتاب معیارهاي براساس شده تعريف پايداري حوزه چهار -1جدول 

 منابع تعريف معیار حوزه

 اجتماعی

 اعتماد
 يشاونديبط به خوتمرو  یاجتماع هيسرما یجزء سطح اجتماع

 در جامعه است. تيو عضو
Pelling & High, 2005; Adger, 2003; 

Thurlow, 2000 

 Donoghue & Sturtevant, 2007; Goodchild شبکه هستند. يکه در آن افراد گره ها يفرد نیروابط ب هاشبکه
et al., 2000;Olsson et al., 2006 

 يادگیري
 یجمع يها تیفعال قيشبکه از طر کي ونانباشت دانش در
 و حل منازعات. دیمانند گفتگو، تقل

Cundhill, et al., 2005; Olsson, 2006;  
Schusler et al., 2003 

 ;Adger, 2000; Berkes & Seikas, 2005 به منابع مشترك. یفرصت برابر در استفاده و دسترس برابري
Marshall, 2007 

 گذاري دانشاشتراك
 جاديممکن است منجر به اکه تبادل اطالعات شناخته شده 

 اعتماد شود.
Berkes, 2009; Chambers, 1994; Trosper, 

2002 

حکمرانی 
 )نهادي(

 پذيريانعطاف
 يبرا سازشی تيريو مد يریادگي شرايطکه  مرانیساختار حک

 .کندرا فراهم می رییتغ
Folke et al., 2005; Gunderson & Light, 

2006; Olsson et al. 2006 

 خودسازماندهی
ه، شبکه ها و بودج ن،یتوسط قوانکه  یمحل یرفتار سازمان

 شود. یم یبانیپشت یمشارکت يریادگي
Baggio, 2008; Carpenter et al., 2001; 

Olsson et al. 2006 

 کنترل محلی
 یجامعه که به موجب آن مردم محل تیظرف جاديساز و کار ا

 بر منابع قدرت دارند.
Garrod, 2003; Harris et al., 2000; 

Mitchell & Reid, 2001 

 رتتسهیم قد
 یو اجتماع یو مل یمحل يگروه ها نیمشترك ب يریگمیتصم

 .انکاربر و

Berkes, 2009; Plummer & Armitage, 
2007; Plummer & 
FitzGibbon, 2004 

 اقتصادي

 تنوع
 يبرا ياقتصاد ياز فرصت ها يگسترده ا فیداشتن ط

 .يدرآمد انيبه جر یدسترس
Adger, 2000; Holling, 2001; Margules & 

Pressey, 2000 

 معیشت جايگزين
معیشت هاي پايدار از نظر محیط زيستی که منجر به 

 شود.رفتارهاي غیرمصرفی می
Lebel et al., 2006; Plummer & Armitage, 

2007; Salafsky & Wollenburg, 2000 

 ;Choi &Sirakaya, 2006; Holling, 2001 اتالف درآمد به دلیل وجود کارورها و اشخاص خارجی ممانعت از کسري
Salafsky et al., 2001 

  ;Adger, 2000; Butler, 2009 یمحل شدهکنترلبا حفظ توسعه  يدرآمد هايانيجر شيافزا رشد اقتصادي
Tallis et al., 2008 

 اکولوژيک

 Christensen et al., 1996; Ode et al., 2009 سیمازمین بر یانسان يها تیفعال یحداقل ریتاث طبیعی بودن

 & Boers & Cottrell, 2007; Donoghue ساخته شده يها طیمح قياز طر سیمازمینبر  یانسان ریتأث توسعه زيرساخت
Sturtevant, 2007 

 ,Alessa, et al., 2008; Folke یعیطب زيستطیمح کيدر  و گوناگونی جانداران تنوع تنوع زيستی
2006;Gunderson, 2000 
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-بهاست.  یپژوهندهيآ يهاز روشا یکي يوسازيسنار

که هستند  ندهياز آ یروشن ريتصو وهايسنار ،عبارت ديگر

ها و ل، چالشيمسا تواندیبه کمک آنها م يزيربرنامه

 کيو بشناسد.  ندیبب یرا به روشن طیمح يهافرصت

بلکه  ستیخاص ن ندهيآ کي ینیبشیتنها پ و،يسنار

از  يريتصو ويارسن ،همه احتماالت است. در واقع فیتوص

 لیتحل يبرا يارزاب ويممکن و محتمل است. سنار ندهيآ

 ازهایها، نفرصت دات،يتهد ط،يو شناخت شرا هااستیس

 & Ebrahimi Fini) است ندهيبرتر آ يهاو ارزش

Shabbiri, 2018.) ممکن  ريشامل همه تصاو وياگر سنار

 يزيربرنامه يبرا يار قدرتمندزاب تواندیباشد، م ندهيآ

 نيا يریکارگو به يبردارکه با بهرهچنان د،يشمار آبه

رفت. هدف  ندهيبه استقبال آ توانیم یخوببه و،يسنار

-محتمل ايو  ندهيآ نيتربه محتمل یابیدست ويسنار کي

بلکه  ست،ین دهیچیپ يهاراه انیاز م ریمس نيتر

و  ستمیس يیايها، پواتفاق رها،یاز متغ يامجموعه

 استیس کيآنهاست. در انتخاب  یعتصن يامدهایپ

 ويسنار نيمهم، تدو یهدفبه  دنیمنظور رسدرست به

 نيدرك ا يبرا قتیدر حق. ديآیشمار منخست بهگام 

رقم خواهد  يگردشگر يرا برا زیچه چ یپژوه ندهيکه آ

ل و موضوعات و محدوده يمسا رامونیبه تفکر پ ،دز

ا فرايندي نگاري رآيندهوجود دارد.  يگردشگر یرونیب

و مشارکتی براي گردآوري اطالعات )راجع  کیستماتیس

مدت تا بلندمدت  انیبه( آينده و ايجاد چشم انداز م

-تیزمان حال و انجام فعال ماتیبراي اثرگذاري بر تصم

-آينده(. Wijaya, 2020) اندمشترك تعريف کرده يها

در  میدسته از مفاه 3توان حاصل تالقی نگاري را می

ريزي ريزي يا  برنامهي مختلف يعنی  برنامههاحوزه

سازي يا توسعه انديشی و شبکهآينده، استراتژيک

آينده  (.Omidi Shahabad et al., 2009) دانست استیس

کار آمادگی براي آينده؛ يعنی به» ازینگاري برآمده از ن

يابی به بردن منابع به بهترين وجه ممکن براي دست

توسعه »و « زندگی تیفیک بهبود»، «مزيت رقابتی

 . است« پايدار

-زيادي در زمینه آيندهتجربی تا کنون مطالعات 

گرفته است. نصورت له گردشگري پايدار امسپژوهی 

Ebrahimi Fini & Shabbiri  در  1397در سال

توسعه آموزش  ندهيآ ر  يتصو ارايه»پژوهشی با عنوان 

و  یپژوهندهيبر روش آ یمبتن رانيدر ا سمياکوتور

 در توسعه يونگاريو سنار یپژوهندهيآ به« یسينوويسنار

 هيبر پا ندهيسال آ ستیدر ب رانيا  سميآموزش اکوتور

پژوهش در سه  ني. اپرداختنداثرات متقاطع  لیتحل

 ،یروش دلف قياز طر يدیکل يهااخصش نییتع :مرحله

اثرات  لیتحلبر پايه روش  یاتیح يهاشرانیپ يیشناسا

 از ،تيانجام گرفته است. در نها ويسنار نيمتقاطع و تدو

-ساختار و نرم لی، از روش تحلمتغیر کلیدي منتخب 1۶

 يگفتمان گردشگر رییتغ" شران یدو پ ،MICMAC  ارزاف

 در ،يژوتکنول درش هرو ب درون"و  "یداخل اسیدر مق

 یاطالعات، سازمانده بکس وهیدر ش رییتغ جهینت

 ارچه ابر اساس آنه انتخاب و  "و اوقات فراغت التیتعط

 نییتع سميآموزش اکوتور عهتوس ندهيآ ورددر م وينارس

  (.Ebrahimi Fini & Shabbiri, 2018) ديگرد

Dadazade- Silabi and Ahmadifard (2019 ،) با

ترکیب نگرش سیستم گردشگري با رويکرد تحقیقاتی 

آينده، حامیان اصلی توسعه گردشگري در استان 

 کردند. نتايج تحقیق نشان داد کهی شناسايرا مازندران 

وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهاي تأثیر در توسعه 

گردشگري در شهرهاي استان مازندران وضعیت ناپايدار 

، پنج متغیر است. با توجه به ناپايداري سیستمسیستم 

یین کننده يا متغیرهاي تأثیرگذار، شامل عوامل تع

تغیرهاي متغیرهاي دو طرفه، متغیرهاي نظارتی، م

اين سیستم ، متغیرهاي مستقل در وابسته يا نتیجه

، پس از انجام تجزيه و تحلیل شناسايی شدند. سرانجام

 3۶، بستگی و نفوذ مستقیم و غیرمستقیمهاي مختلف وا

عنوان عامل به 13 ،عامل رتبه بندي شدند و در نهايت

عوامل اصلی توسعه گردشگري در استان مازندران 

-(، با کاربرد آينده2018) Aliakbari et al .انتخاب شدند

استان کرمان موفق به شناسايی  پژوهی در گردشگري

 Poloei et al هاي مطلوب و نامطلوب شدند.رانپیش

از طريق تحلیل عاملی اکتشافی معیارهاي (، نیز 2019)

 1414موثر در توسعه گردشگري سالمت کشور در افق 

وسیله روش مدلسازي همعیار( و نهايتاً ب 28مشخص )را 

ساختاري تفسیري، عوامل کلیدي موثر و سنگ زيربنايی 

ها معیار( و روابط آن 13حوزه گردشگري سالمت کشور )

Maleki et al. (2019 ،)  کردند.استخراج را با يکديگر 

نیز در تحقیقی در حوزه گردشگري از رويکرد 
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بینی آينده ساختار گردشگري سناريونگاري براي پیش

 .استان قم استفاده کردنددر 

چه شرايطی اين اطالعات وجود ندارد که  ،امروزه

-آوري و پايداري گردشگري )بهبراي ايجاد و بهبود تاب

ويژه گردشگري متکی به جامعه محلی( براي خطه 

منظور دستیابی به پاسخ شمال کشور مورد نیاز است؟ به

نار المللی فريدونکاين سوال عمیق و وسیع، تاالب بین

دلیل مراجعت که داراي پتانسیل گردشگري باال به

هزاران پرنده مهاجر از مدارهاي شمالی به اين منطقه 

است، انتخاب شد. از سوي ديگر، اين منطقه با ارزش از 

-نظر خدمات اکوسیستمی توسط جامعه محلی اداره می

شود که نشان از مناسب بودن منطقه براي بررسی 

ردشگري متکی به جامعه محلی آوري گپايداري و تاب

هاي فريدونکنار با نام کامل مجموعه تاالب دارد.

بر  "کنار، ازباران و سرخرودهاي فريدونآببندان"

هاي شالیزارهاي واقع در جلگه خزر در شهرستان

محمودآباد، فريدونکنار و بابلسر استان مازندران واقع 

-آببنداناي از اين تاالب دربرگیرنده مجموعهشده است. 

با نوسان تراز آب فصلی مصنوعی با آب شیرين هاي 

باشد و تغییرات عمق آن تابع میزان استفاده از آب می

کنار ضمن هاي فريدونتاالب تاالب براي کشاورزي است.

برداري استقرار بر شالیزارهاي منطقه، همواره شاهد بهره

از پرندگان مهاجر توسط مردم بومی نیز بوده است. 

ترين مناطق تحت مديريت يکی از پرچالش ،راينبناب

شود و با اين زيست محسوب میسازمان حفاظت محیط

وجود تا کنون هیچ برنامه يا الگوي مديريتی مشارکتی 

روي آن و جلب همیاري جوامع براي حل مشکالت پیش

محلی که از اثربخشی مستمر برخوردار باشد، براي آن 

در  (.Babazadeh et al., 2015)تدوين نشده است 

موثر بر  يدیعوامل کل لیتحل تحقیقی مشابه با عنوان

 کرديبا رو يیروستا يفضاها شيآما يالگو یدهشکل

هاي مناطق، د روستايی، ويژگیاقتصا ي، عواملنگارندهيآ

محلی،  تیانداز روستايی، مديريت روستايی، ظرفچشم

هاي عنوان نیروبهو سرمايه اجتماعی  انیمشارکت روستاي

 Omidiپیشران کلیدي مورد توجه قرار گرفت )

Shahabad et al., 2009.) 

برداري نامتوازن و نامتعادل از خدمات بهره

کنار، بدون آگاهی المللی فريدوناکوسیستمی تاالب بین

ها، باعث تغییر وضعیت از توان تجديدپذيري و آستانه

 بین بحرانی هايآستانه شود. آگاه بودن ازاکوسیستم می

 طوربه تواندمی هاي زندهسیستم هاي مختلفوضعیت

 الوقوعقريب از تغییر پیشگیرانه هشدار ارايه در بالقوه

 زمانی آگاه هااز آستانه مردم بیشتر موارد، در. مفید باشد

-اغلب منافع محیط و اندعبور کرده آنها شوند که ازمی

از  زيستی، بدون راه بازگشت به وضعیت پیشین سیستم،

 ايفاصله صورتبه توانمی را آوريتاب. رونددست می

. بیان کرد بحرانی و يک آستانه وضعیت سیستم يک بین

به  پاسخ در آوري سیستم است،که همان تاب اين فاصله

 زمان طول اکولوژيک در -اجتماعی تغییرات فاکتورهاي

 . متفاوت است

 شناسیروش

ط به شیوه و اطالعات مرتب پژوهش حاضر کاربردي

را  پژوهش آماري جامعه پیمايش گردآوري شده است.

 کنارفريدون تاالبی مجموعه پیرامون جوامع محلی

-دهند که به نوعی از خدمات تاالب بهرهتشکیل می

در موقعیت منطقه تاالبی فريدونکنار کنند. برداري می

 42درجه و  3۶دقیقه تا  38درجه و  3۶جغرافیايی 

درجه  52دقیقه تا  2۶درجه و  52و دقیقه عرض شمالی 

( و 2دقیقه طول شرقی واقع شده است )شکل  3۶و 

هاي کنواسیون رامسر از جهت تنوع شاخص داراي

فهرست حفاظتی  هاي پرندگانمهاجر و گونه پرندگان

IUCN ويژه درناي انقراض( به )بحرانی و در معرض

مطابق (. Rahbar, 2002)باشد می سیبري حائز اهمیت

از  3کنار در طبقه هاي فريدونتاالببندي رامسر بقهط

 تاالب از نوعساخت قرار دارد که هاي انسانتاالب

 باشد. می میو دايمصنوعی با آب شیرين 

 آزمونپیش مرحله در ها،پرسشنامه طراحی از پس

 با توزيع شد. جامعه محلی در پرسشنامه 25تعداد 

 تعداد) نیاز مورد هنمون حجم کوکران، فرمول از استفاده

تن  230برابر  براي جامعه آماري محدود( پرسشنامه

هاي داده يبراي گردآور ،در اين تحقیق .محاسبه شد

محقق ساخت بر اساس طیف  پرسشنامه يکمورد نیاز 

 عنوانگیري بهمقیاس اندازه يک لیکرت استفاده شد که

-آوري میتاب حوزه چهار از ساکنان ادراك سنجش ابزار

 .اشدب
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 المللی فريدونکنارهاي بینمحدوده تاالب -2شکل 

 

پردازي در اين تحقیق ماتريس روش اصلی داده

افزار با استفاده از نرمتحلیل اثرات متقابل بود که 

MICMAC انجامبینی آينده سناريونويسی و پیش 

 ماتريس پیچیده محاسبات انجام جهت روششد. اين 

 در اين روش نخست ست.ا شده طراحی متقاطع اثرات

 نظر مورد حوزه در و مؤلفههاي مهم متغیرها بايد

وارد  اثرات تحلیل ماتريس مانند ماتريسی در و شناسايی

 حوزه بامتغیرها  اين ارتباط میزان سپس .گردند

 موجودمتغیرهاي بدين ترتیب  .شود مشخصنظر مورد

-می تاثیر هاستون در متغیرهاي موجود بر سطرها در

 متغیرهاي و تاثیرگذار سطرها هايمتغیر ؛دگذارن

 با .(Ariyani & Fauzi, 2019) تاثیرپذيرند ستونها

 توانمی اصلی عوامل شناسائیو  MICMAC تحلیل

 سناريوي تهیه به و کرد بررسی نیز را متغیرها بین روابط

تشکیل يک ماتريس دو  ،عبارت ديگربه .پرداخت آينده

گیري چهار فضاي شکل منجر به 2و قدرت 1در دوي اثر

افزار در اين نرم تصمیم براي استخراج سناريو می شود.

-لفهؤتوان با کمک گرفتن از ارتباط ماتريسی، همه ممی

توان با می ،چنینرا تشريح کرد. هم نظامهاي اصلی يک 

                                                                                  
1. Influence 

2. Power 

نظام  بررسی اين ارتباط، متغیرهاي اصلی را براي ارزيابی

د بین صفر تا سه نشان داد. میزان ارتباط، با اعدا

منزله نداشتن تاثیر، عدد شود. عدد صفر بهسنجیده می

دهنده تاثیر يک به معناي تاثیر ضعیف، عدد دو نشان

هم  Pمتوسط و عدد سه نشانگر تاثیر زياد است. 

اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم را به صورت بالقوه نشان 

د، باش nشده اگر متغیرهاي شناسايی ،دهد. بنابراينمی

آيد که در آن، تاثیرات متغیرها دست میبه n×nماتريس 

 (.Nazmifar, 2018)شود بر يکديگر مشخص می

 

 یافته ها
وليه و تشکيل ماتريس اثرات اهاي شناسايی شاخص

 عطمتقا

هاي موثر در گردشگري تاالب در بندي شاخصطبقه

صورت گرفت. به اين  11×11چارچوب يک ماتريس 

 التیتسهآوري، تاب) ي اصلیبنددسته 5منظور، 

ی و دسترس یآساني، گردشگر هايجاذبهي، گردشگر

متغیر  11از متغیرها همراه با  ی(سازمان انسجام

ها، پس از برگزاري جلسات با نخبگان زيرمجموعه آن

عنوان متغیرهاي اولیه پژوهش شناسايی دانشگاهی به

ر افزادر ادامه، با وارد کردن متغیرها به نرم شدند.



 1400، 4 ، شماره52-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           918

MICMAC هرکدام از متغیرها با  ف، اقدام به تعري

با  ،ها و ماهیت آنها شد و سپستوجه به زيرمجموعه

رات متقاطع در گام بعدي، از نخبگان ثتشکیل ماتريس ا

هاي مورد بررسی خواسته شد تا به امتیازدهی شاخص

 .یرپذيري آنها بپردازنداثیرگذاري و تاثمیزان ت ببرحس

سمت روش پژوهش بیان گرديد، به همانگونه که در ق

با توجّه به  3تا  0متغیرهاي مورد تحقیق، امتیازهايی از 

رات بالقوه داده شد. ثبا در نظر گرفتن ا P رات وثشدّت ا

توان می ،2دست آمده از جدول ي بههابا اتکا به يافته

دست آمده براي متغیرها با  گفت که شاخص پُرشدگی به

درصد را نشان  7/72اي، عدد ادهبار تکرارچرخش د 28

یرگذاري اثي تالبا بدهد که اين امر، مبین ضريمی

شده بر يکديگر  بمتغیرها و عوامل انتخا

. اين وضعیت (Nassreddine and Anis, 2014)است

-عات جمعالکارايی ابزار تحقیق و تأيید اط هدهندنشان

 بشده مطلوهاي توزيعشده به وسیلة پرسشنامهآوري

د کندست آمده را تأيید میعات بهالو صحت اط است

کل بر مبناي  ارزش  ،2مطابق جدول  (.2)جدول 

رات متقاطع از سوي ثا هشده در ماتريس اولیمحاسبه

ترين حجم آماري داراي میزان المورد با با 35 نخبگان،

مورد داراي  32 ،همچنین .بوده است ضعیفرگذاري ثا

اثیر تا مورد ب 21 تاثیر وبیمورد  22، متوسطیرگذاري اثت

 ،3جدول  باند. در ادامه، در چارچوارزيابی شدهزياد 

-بندي متغیرها به همراه جمع مقادير ارزشگذاريدسته

شده در سطرها و ستونهاي ماتريس متقاطع به ازاي هر 

متغیر بیان شده است. پیرامون درك اعداد به دست 

جمع مقادير آمده در اين جدول، بايستی اشاره نمود که 

 گذاري و مقادير هر ستونثرمیزان اه کنندهر سطر، بیان

 (.3)جدول  رپذيري آن متغیر استاثیدهند میزان تنشان

 25هاي گردشگري با جاذبه ریاساس، متغ نیبر هم

امتیاز، داراي بیشترين ضريب تاثیرگذاري بر ديگر 

درجه مرکزيت و آسانی  ،چنینمتغیرها بوده است. هم

ن هاي بعدي میزاآوري اقتصادي در رتبهو تابدسترسی 

 یزاناند. در اين میان کمترين متاثیرگذاري قرار گرفته

 ديتر و کارآيی و محدوتاثیرگذاري مربوط به اندازه موث

اندازه  امتیاز، 24متغیرهاي کارآيی با  ،ي ديگربود. از سو

داراي  امتیاز 21آوري نهادي با امتیاز و تاب 23موثر با 

ن مترياند و کپذيري از ديگر متغیرها بودهشترين تاثیربی

میزان تاثیرپذيري نیز مربوط به درجه مرکزيت در 

 ارتباط با گردشگري تاالب است.
 

 ولیهاهاي ماتريس ويژگی -2جدول 

اندازه 

 ماتريس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفرها

تعداد 

-يک

 ها

تعداد 

 دوها

تعداد 

 هاسه

تعداد 

pها 
 جمع

شاخص 

 پرشدگی

11×11 28 22 35 32 21 0 88 7/72 

 
 بندي اولیه متغیرهاطبقه -3جدول 

 متغیرها هاجمع ستون جمع سطرها هاتعداد شاخص بنديدسته رديف

1 

 
 4 آوريتاب

 (socialآوري اجتماعی )تاب 14 15

 (institutionalآوري نهادي )تاب 21 9

 (economicآوري اقتصادي )تاب 13 20

 (ecologicalآوري اکولوژيک )تاب 9 19

 (facilitiesتسهیالت گردشگري ) 10 19 1 تسهیالت گردشگري 2

 (attractionsهاي گردشگري )جاذبه 10 25 1 هاي گردشگريجاذبه 3

 (accessآسانی دسترسی ) 14 21 1 آسانی دسترسی 4

 4 انسجام سازمانی 5

 (degreeدرجه مرکزيت ) 5 22

 (effect sizeزه موثر )اندا 23 3

 (efficiencyکارآيی ) 24 3

 (constrainمحدوديت ) 19 ۶

  - - 11 جمع 
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 تحليل تأثيرات غيرمستقيم متغيرها بر يکديگر 

-در اين روش هرکدام از روابط متغیرها توسط نرم

اثرات  ،و بر اين اساسشده رسانده دو  افزار به توان

شود. آنچه از مقايسه می غیرمستقیم متغیرها سنجیده

دست آمده نتايج تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم به

شاخص معدود، اثرات چند  اًاين است که صرف

بندي عوامل غیرمستقیم فراوانی بر سیستم دارند و رده

ها اند. از جمله اين شاخصکلیدي را تحت تأثیر قرار داده

راي اشاره نمود که دا تسهیالتتوان به عامل می

 و اثرگذاري غیرمستقیم رتبه اولاثرگذاري مستقیم رتبه 

 است و افزايش محسوسی را تجربه کرده است اول

(Kumar & Sharma, 2018) .درجه عامل  ،وه بر آنعال

عنوان يک سنجه مهم شبکه اجتماعی به مرکزيت

انسجام سازمانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده 

بايستی جزيی در ماتريس،  علیرغم وجود تغییراتی. است

ی بوده و آنچه از يره نمود که اين تغییرات بسیار جزاشا

ها مدنظر اين تحقیق بوده يافتن عوامل اين تحلیل

است که بر اساس نتايج  گردشگري تاالبکلیدي مؤثر بر 

هاي اول، هم در اثرات مستقیم و هم در اثرات رتبه

د و عوامل با غیرمستقیم تفاوت چندانی با همديگر ندارن

 2تکرار شده و  با چند پله جابجايی عیناً التأثیر با

تقريبا يکسان موجود و بالقوه شاخص اول هر دو گروه 

 (.4و شکل  3)شکل هستند

 

 
 رهایمتغ نیب میمستق ریغ یوابستگ-اثر لیتحل -3شکل 
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 ري و تاثیرپذيريپراکندگی متغیرها بر اساس تاثیرات غیرمستقیم در محورهاي تاثیرگذا -4شکل 

 

آوري دهدکه تابنشان می 5نتايج مندرج در شکل 

هاي گردشگري اکولوژيک بیشترين تعامل را با جاذبه

برقرار کرده است و از طرف ديگر آسانی دسترسی و 

دهنده موقعیت شبکه است( نیز درجه مرکزيت )که نشان

با يکديگر ارتباط دارند که هر دو رابطه منطقی است. از 

هاي گردشگري و معین شد که بین جاذبه ،ديگر طرف

تسهیالت يک اثر بینابینی مستتر است. اين يافته نشان 

آوري نهادي مطرح است، دهد آنچه در قالب لزوم تابمی

گیري از ظرفیت درآمدزايی هاي برابر بهرهايجاد فرصت

هاي گردشگري و تالش براي جلب مشارکت جاذبه

و تسهیالت مربوطه است. آن  سازمانی براي تامین مالی

چیزي که جامعه محلی به تنهايی ياراي مقابله با آن را 

 نخواهد داشت.

 
 تاثیر وابستگی

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Variable

10 - Efficiency

9 - EffectSiz

2 - institutio

11 - Constrain

1 - SOCIAL

7 - access

3 - economic

5 - attraction

6 - facilities

4 - ecological

8 - degree

Variable

10 - Efficiency

9 - EffectSiz

2 - institutio

11 - Constrain

1 - SOCIAL

7 - access

3 - economic

6 - facilities

5 - attraction

4 - ecological

8 - degree
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Classement par dépendance

 

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Variable

6 - facilities

8 - degree

7 - access

3 - economic

4 - ecological

5 - attraction

1 - SOCIAL

2 - institutio

11 - Constrain

9 - EffectSiz

10 - Efficiency

Variable

6 - facilities

7 - access

8 - degree

3 - economic

5 - attraction

4 - ecological

1 - SOCIAL

2 - institutio

11 - Constrain

9 - EffectSiz

10 - Efficiency

©
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A

-M
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M
A

C

Classify variables according to their  influences

 
 بندي و تغییرات عوامل اثرگذار و تاثیرپذيررتبه -5شکل
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 مستقيم متغيرها بر یکدیگر  راتيتحليل تأث
 11عامل بررسی شده در اين تحقیق  11از میان 

آوري تابعنوان عوامل کلیدي مؤثر بر عامل اصلی به

امل کلیدي وع بین ند. دردانتخاب ش گردشگري تاالب

تر، هم در تأثیرات مستقیم و هم اهمیت تأثیرگذار با

-عامل مشترك وجود دارد. به 9تأثیرات غیرمستقیم 

-بررسی روابط مستقیم عوامل مختلف نشان می ،عبارتی

در تأثیرات جايگاه نخست  در عامل 9دهد که تمام 

تأثیرات غیرمستقیم با تغییر اندك در در  مستقیم عیناً

آوري اکولوژيک تابتنها عامل د. انرتبه آنها تکرار شده

و در در تاثیرگذاري مستقیم کمتر وجود دارد صرفا 

 و ۶شکل (مستقیم وجود دارد غیرعوض در تأثیرگذاري 

7.) 

 

 
 رهایمتغ نیب میقمست یوابستگ-اثر لیتحل -۶شکل 

 

 
 يريرپذیو تأث يرگذاریمستقیم در محورهاي تأث راتیپراکندگی متغیرها بر اساس تأث -7جدول 
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توان نشان داد که سه هاي تحقیق میبر اساس يافته

 ,Kumar and Sharma) سناريو قابل استخراج است

2018): 

سناريوي هدف: اين سناريو بر عامل مشترك  -الف

رات مستقیم و غیرمستقیم تاکید دارد که هاي تاثیگراف

هاي گردشگري است. در اين متغیر تسهیالت و جاذبه

ارتباط مشخص است که ديدگاه منبع محوري در بین 

جاي مساله محوري غلبه دارد. در اين نهادهاي درگیر به

تنهايی براي هاي گردشگري بهديدگاه وجود جاذبه

در  ،اکید استگذاري گردشگري در منطقه مورد تهدف

که براي تعیین هدف گردشگري وجود درصد و حالی

شدت قابل توجهی از مشارکت  ضروري است. اين نکته 

ضروري است که وجود سنجه درجه مرکزيت در اين ربع 

گذاري منابع الزم خود گواه اين مدعاست که به اشتراك

دهد در اين کنشگران را شکل می 1که سائق رفتاري

 هاي گردشگري قرار گرفته است.جاذبهقسمت در کنار 

آوري ناريوي ريسک: بر مبناي مشاهده تابس -ب

 قدانتوان نشان داد که فنهادي در ناحیه تأثیرپذيري می

هاي درگیر، آوري نهادي در منطقه در بین نهاديتاب

الشعاع قرار موضوع گردشگري و مديريت الزم تحت

به تخريب  خواهند گرفت و ادامه روند نهادي موجود

 ها منجر خواهد شد. زيستگاه

اين سناريو بر  ناريوي سیستم: عمدتاً س -ج

 ها متمرکز است جايیمتغیرهاي تنظیمی در مرکز گراف

آوري اجتماعی در آن قرار گرفته است. اين که تاب

سناريو بر واگذاري امور مديريت گردشگري تاالب به 

مومی جوامع محلی که فضاي مديريت آن و گفتمان ع

 ،دهدموضوع گردشگري تاالب را تحت تاثیر قرار می

 امعواگذاري مديريت تاالب به جو ،تاکید دارد. در واقع

 ومحلی روندهاي تنظیمی و سیاستگذاري را تغییر داده 

 کند. سوي مديريت مشارکتی رهنمون میبه

 

 گيريبحث و نتيجه

مطالعه ناپايدار است  سیستم موردبا توجه به نتايج، 

و پراکنش عوامل عمدتًا حول محور قطري صفحه صورت 

                                                                                  
1. behavioral driver  

و عوامل  ،(Kumar & Sharma, 2018) گرفته است

 ه بوده و عوامل تأثیرپذير از سويداراي تأثیرات دوگان

 ،همین دلیلداراي تأثیرگذاري زيادي هستند. به ،ديگر

عامل تأثیرپذير در تأثیرپذيري  چهار ،در اين تحقیق

طور بهعینا ً تکرار شده است. مستقیم و غیرمستقیم 

آوري نهادي و سه ويژگی مشخص تاثیرپذيري در تاب

هاي ساختاري )اندازه موثر، کارايی و شبکه در ايجاد چاله

اند. اين موضوع محدوديت( عوامل تاثیرپذير مستتر شده

دهد که ناپايداري سیستم مورد بررسی از منظر نشان می

فته است؛ جايی که سه آوري نهادي نهگردشگري در تاب

هاي ساختاري مبین وجود يک شاخص اصلی ايجاد چاله

نظام بروکراتیک اداري و سازمانی و میل به حاکمیت 

رسد فقدان نظر میدولتی سبب ناپايداري شده است. به

اي شبکه يک برنامه منسجم سازمانی و عملکرد جزيره

. سازمانی سبب اين ناپايداري از منظر نهادي شده است

نتايج تحقیق نشان داد که استفاده از سیستم آينده 

چارچوب ارزيابی  ارايهنگاري رويکردي دقیق براي 

ي از منظر فعالیت هاي گردشگري است. نتايج ارپايد

در فعالیت تحقیق مبین اين اطالعات است که پايداري 

، اجتماعی، اقتصادي و اکولوژيکاز منظر هاي گردشگري 

-نظر میحت عنوان نهادي است. بهت نیازمند رکن چهارم

افق تورسد فقدان يک چارچوب معین براي رسیدن به 

هاي کننده فعالیتترين عامل ناپايدارنهادي مهم

ررسی است. استخراج گردشگري در حوزه مورد ب

دهنده ناپايداري سیستم نشان MICMACالگوهاي 

مورد بررسی است که عامل اصلی آن فراي تصور نهادينه 

ر خصوص سه رکن اساسی توسعه پايدار ريشه در شده د

عنوان طور گسترده بهگردشگري بهتوسعه نهادي دارد. 

عاملی مؤثر در توسعه اقتصادي و اجتماعی به ويژه در 

شود. با ر نظر گرفته میکشورهاي کمتر توسعه يافته د

جهانی از گردشگري  اين حال و با وجود پذيرش تقريباً

وسعه، سطح توسعه اقتصادي و به عنوان يک گزينه ت

اجتماعی ناگزير به معرفی و ارتقاء بخش گردشگري در 

آنچه از نتايج تحقیق  بخش کشاورزي و روستايی است.

آيد نظام حکمرانی فعلی در جامعه محلی مورد برمی

مطالعه بر اساس نظام حکمرانی بروکراتیک شکل گرفته 

سیستم مويد  و از اينرو تقارن ماتريسی دال بر ناپايداري
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اين مطلب است که نیاز به رويکردهاي مشارکت محلی 

شود. نتیجه کلی براي پايدار سازي سیستم احساس می

، موثر در گردشگري تاالب عامل يادشده 11از اينکه 

هاي گردشگري و انسجام جاذبه ،یزيستطیعوامل مح

 تکرار شده است زیها ندر آنسازمانی 

ا بکه وجوه اشتراکی  یمشابه هايپژوهشبا بررسی 

 اين موضوع قابل استنباط است که ،حاضر دارند قیتحق

 

صورت حاضر به قیل و مشکالتی که در تحقيمسا

ها در از آن یمنسجم و يکپارچه احصاء شده، برخ

صورت پراکنده به دست آمده است. ديگر به يهاژوهشپ

Dadazade- Silabi and Ahmadifard 
(2019 ،)Aliakbari et al. (2018 ،) Poloei et al 

(2019.،) Maleki et al (2019نیز در پژوهش ،) هاي

 خود به نتايج مشابهی دست يافتند. 
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