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                                                                                                                                              چكيده

ناپذير كرده  جتنابرشد روزافزون جمعيت و مهاجرت روستاييان به شهرها، تنوع بخشيدن به اقتصاد روستايي را ا
اندركاران در عرصه اقتصاد روستايي و  گيرندگان و دست گذاران، تصميم هدف اين تحقيق كمك به سياست. است

هـايي كـه در منـاطق    يكي از بخـش . گذاري در مناطق اكوتوريستي شهرستان اروميه است تعيين اولويت سرمايه
تواند باعث ايجاد تقاضا  شد صنعت اكوتوريسم است، كه ميگذاري و ر روستايي داراي پتانسيل كافي براي سرمايه

از سوي ديگر، با انتقال نيـروي مـازاد كشـاورزي بـه بخـش      . شود هاي كشاورزي و صنايع روستايي براي فرآورده
خدماتي توريسم، بيكاري فصلي و دائمي كاهش يافته و از ميزان مهاجرت روستاييان به منـاطق شـهري كاسـته    

گـذاري چهـار    هاي سرمايه صورت پيمايشي انجام گرفته است، براي تعيين اولويته پژوهش كه ب در اين. شود مي
   .كارگرفته شده استه ب طبيعيو  امنيت، زيرساختي، اجتماعيمعيار، 

منطقه اكوتوريستي منتخب در  جامعه آماري شامل مناطق روستايي شهرستان اروميه و جامعه نمونه آن، هشت
ها و اطالعات موردنياز از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته و براي  منظور گردآوري دادهه ب. استاين شهرستان 

هاي ارزيابي چند معياري است،  كه از روش (AHP)ها، از تكنيك فرايند تحليل سلسله مراتبي  تجزيه و تحليل داده
گذاران به ترتيب اهميت  ايهمعيار ياد شده براي سرم دهد كه چهار نتايج حاصله نشان مي. استفاده شده است
 و 201/0؛زيرساختي با ضريب  225/0ب ؛ اجتماعي با ضري552/0امنيت با ضريبي معادل : عبارتند از معيارهاي

  . 052/0معيار طبيعي با 
كالنتري، جزاير درياچه  شهيد  ، جادهيروستاي اكوتوريستيدهد كه در ميان مناطق  نتايج همچنين نشان مي

گذاري شناسائي  كوتوريستي شهرستان اروميه براي سرمايه، به ترتيب مستعدترين مناطق اغياروميه، و سيردا
  .شدند

  . AHPگذاري، اروميه،  بندي، سرمايه اكوتوريسم، اولويت: ها كليدواژه
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  مقدمه
خصوصاً  ،اجتماعي كشور -بر ساختار اقتصادي زياديهاي اخير اثرات  جمعيت در دهه افزايش

با توجه به محدوديت منابع موجود، روستاها . است جاي گذاشته بهي يدر مناطق روستا
اي كه منابع مذبور  گونه جوابگوي افزايش تقاضاي مردم در نتيجه افزايش جمعيت نيستند به

روستاييان . كندروز تحليل رفته و توسعه جوامع روستايي را با چالش جدي مواجه مي به روز
گردند و مشكالت اجتماعي و زيست محيطي زيادي  ها مينيازهاي خود روانه شهر تأمينبراي 

 هايپتانسيلاستفاده بهينه از  عدم ي روند در نتيجهاين متأسفانه . كنند براي شهرها ايجاد مي
هاي قابل رشد در زمينهتوجهي به  كمو  موجود در اين مناطق، ضعف اقتصاد جوامع روستايي

هايي كه اخيراً در اغلب كشورهاي جهان مورد يكي از راهبرد. روستاها تشديد گرديده است
هاي الزم براي  توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش توريسم در نواحي محروم و داراي پتانسيل

د نده ي موجود نشان ميها و گزارش ها بررسي ).36:1386قادري،( استگسترش گردشگري 
 ،محدوده مرزهاي كشوري عالوه بر افزايش ميزان سفرهاي داخلي در ،ي اخيرها كه طي سال

جهان به منظور كسب درآمد بيشتر از طريق صنعت گردشگري  يرقابت شديدي بين كشورها
هاي جذب  ي كالني را براي فراهم آوردن زمينهها گذاري به وجود آمده و اين كشورها سرمايه

آمد ي بسياري به درها هم اكنون دولت. دهند مي ه خدمات شايسته انجامئجهانگردان و ارا
تا سهم بيشتري از  اند شالوصول ناشي از توسعه صنعت جهانگردي چشم دوخته و در تال سهل

    ).39: 1385الواني، ( عايدات عظيم جهاني از اين بخش را نصيب خود سازند
هاي اخير از رشد قابل  گردشگري يكي از منابع اقتصادي بديع و سودآوري است كه در دهه

ترين  معموالً تحت عنوان بزرگترين و متنوع 1صنعت گردشگرياز . است شدهتوجهي برخوردار 
بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي . شود صنعت اقتصادي دنيا ياد مي

هاي خود در حد بسيار گسترده  زايي، رشد بخش خصوصي و توسعه زيرساخت درآمد، اشتغال
يژه در كشورهاي در حال توسعه كه از دنيا بوصنعت گردشگري در سراسر . دگيرن كار ميه ب

                                                 
 

1. Tourism Industry 
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با اين وجود فرصت استفاده . منابع اقتصادي ديگري برخوردار نيستند، بسيار مورد توجه است
  ). 24: 1386، جباري( از اين منبع درآمد براي تمام كشورها مساوي نيست

موجود، صنعت كند كه بر اساس آمارهاي  تر جلوه مي توجه به مقوله گردشگري زماني مهم
كشور در حال توسعه به حساب  49گردشگري امروزه به عنوان دومين منبع درآمد در بيش از 

بر اساس . شود آيد و راهبردي براي افزايش درآمد و فقرزدايي در اين كشورها تلقي مي مي
درصد از اشتغال جهان مربوط  43بيش از  2010تا سال بيني سازمان جهانگردي جهاني  پيش
بعد اقتصادي مهمترين بعد اثرگذاري ). 21: 1385سقايي، (خش گردشگري خواهد بود به ب

المللي توجهات بسيار زيادي را به خود جلب كرده  گردشگري است و بهمين دليل در سطح بين
 2010شود كه تا سال  بيني مي بر اساس مطالعات سازمان جهاني گردشگري پيش. است

بر ميليارد نفر برسد كه در اين صورت ساليانه درآمدي بالغ  كميالدي تعداد جهانگردان به ي
در اين بخش بيش نيز زايي  روند اشتغال. هاي جهان خواهد شد ميليارد دالر عايد كشور 550/1

  .)همان(از دو برابر سريعتر از ديگر بخشهاي اقتصادي است 
ه صورت مستقيم ايجاد شغل ب 3تا  2براساس مطالعات صورت گرفته به ازاء ورود هر گردشگر 

به طور متوسط هزينه ايجاد يك شغل جديد در بخش  ).4: 1387صمديار و ديگران، (شود  مي
كه هزينه ايجاد شغل در بخش گردشگري بسيار   هزار دالر است، در حالي 25تا  12صنعت بين 

 هاي كوچك متوسط و خانوادگي ها و كار اندك است و اكثر مشاغل جهانگردي در فعاليت
همان (نياز هستند  گذاري مستقيم دولتي بي متمركز شده است و عموماً از كمك و سرمايه

در برخي از كشورهاي جهان نظير باهاماس و تونس گردشگري تنها منبع   ).6:1387منبع، 
تعداد  1384نفر و در سال  ميليون 17قريب به  1383در سال . شود درآمدي آنها محسوب مي

در بين كشورهاي جهان كشورهايي وجود . گرد از كشور تركيه بازديد كردندنفر جهان ميليون 20
ها كوچكتر از استان آذربايجان غربي است و تنوع اقليمي كه بر  دارند كه وسعت هر يك از آن

خورد اما با اين حال درآمد  جغرافياي طبيعي اين استان حاكم است، در آنها هرگز به چشم نمي
  ).41: 1385الواني، (گذارد  نمايش ميه يار چشمگيري را بتوريستي آنها ارقام بس

مند شدن از طبيعت است  جهانگردي در دنيا مبتني بر بهره هاي فعاليتبخش بسيار مهمي از 
اين در حالي است ). 33: 1387پناه،  اصل و كريم زاده فرج(كه امروزه اكوتوريسم نام گرفته است 
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ما و گوناگوني مناطق مختلف آن از نظر شرايط طوركلي وضعيت جغرافيايي كشور ه كه ب
حساب  اي قابل توجه به خود در مجموع جاذبه...) اقليمي، توپوگرافي، هيدرولوژيكي و (طبيعي 

  ).1: 1387آبادي،  چشمه و زنگي محمدي ده(آيد  مي
به عنوان نخستين كسي آمده كه واژه اكوتوريسم را  1السكورين سباليوسدر متون مرتبط، نام 

برابر تعريف او، اكوتوريسم مسافرتي است كه به منظور . شود برده است مشاهده مي كاره ب
مطالعه، تحسين، ستايش و كسب لذت از سيماهاي طبيعي و مشاهده گياهان و جانوران و 

: 1382نيازمند، (گيرد  آشنايي با ويژگيهاي فرهنگي جوامع محلي در گذشته و حال صورت مي
28.(  

اي از گردشگري است كه در آن گردشگران براي ديدار از مناطق  گردي، گونه بوماكوتوريسم يا 
ها و  كنند و به تماشاي گياهان، پرندگان، ماهي نخورده جهان سفر مي طبيعي نامسكون و دست

اكوتوريسم نوعي مديريت توريسم از طرفي ). 1: 1388، ويكيپديا(پردازند  ديگر جانداران مي
تقوايي (گردد  آن سيستم اكولوژيكي منطقه حفظ و حراست ميشود كه در  محسوب مي

محيط زيست  گردي با حفظهاي مختلف گردشگري، بوم در ميان گزينه ).11: 1386ابريشمي، 
    ).54: 1386عبدالهي، ( هايي است كه بيشترين سازگاري را با مفهوم پايداري دارد از گزينه

با نيت شناخت و آگاهي و . اهي، و جانوري استاكوتوريسم وابسته به طبيعت جغرافيايي، گي
رساند و  آسيبي به محيط طبيعي نمي. پذيرد، مسئوالنه و دوستدارانه است لذت صورت مي

تواند باعث احيا و حفظ طبيعت گردد و آگاهي  كمترين فشار را بر محيط طبيعي دارد و مي
زشي همچون ساير انواع از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آمو. محيطي توليد نمايد

اي مثبت براي گردشگر و  ها دارد و تجربه گردشگري آثار مثبتي بر زندگي اجتماعي انسان
طور مستقيم منابع مالي توليد ه كند و براي توانمندسازي مردم محلي ب جامعه ميزبان توليد مي

  . كند مي
در . تري برخوردار است انگردي از رشد شتاب در بين انواع مختلف گردشگري اكوتوريسم يا بوم

درصد  7/6تا   4/3بين  2010كه سازمان جهاني گردشگري رشد گردشگري را تا سال  حالي
                                                 

 
1. Cebalios Lascurain 
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درصد، باالترين رشد را در  40تا 30اي برابر بيني كرده است، اكوتوريسم با رشد ساليانه پيش
است كه بيني كرده  جامعه جهاني اكوتوريسم پيش. هاي مختلف گردشگري خواهد داشت بخش

گردي خواهد  درصد از كل گردشگران متعلق به بخش طبيعت 50حدود  2010تا پايان سال
  ).19: 1385نمازي، (بود 

گسترش اكوتوريسم يا گردشگري روستايي نه تنها باعث تلطيف روحي و جسمي شهروندان 
امع با احترام با جو توأمشود، بلكه منجر به خودكفائي و رشد اقتصاد محلي، آشنايي  مي

هاي فرهنگي و نظاير آن نيز  گذاري بيشتر در اين نواحي، تقويت سنت روستايي، سرمايه
  ).27: 1384رضواني و صفايي، . (گردد مي

جاي  فرهنگ و اجتماع جامعه ميزبان و جامعه فرد گردشگر بر سزايي درگري نقش بگردش
بين رفتن احساسات گردشگر منشاء گسترش و توسعه عناصر پوياي فرهنگي، از . گذارد مي

  ،جويي مداراي فرهنگي، صلح ي  مداري، افزايش روحيه هاي قوم شدن مرز شكسته افراطي،
شود كه توريسم فرهنگ و تمدن بشريت را  گفته مي. و تغييرات مثبت فرهنگي است طلبي صلح

و  از عداوت ؛بخشد ها تحكيم مي به روابط انساني، اجتماعي و فرهنگي كشور كند و معرفي مي
بخشد و با افزايش  انديشد و به حيات انساني تعادل مي به صلح جهاني مي ،پرهيزد ها مي كينه

آورد تا  همزمان شرايطي به وجود مي ،هاي مختلف ايجاد اشتغال در بخش و روند توسعه اقتصادي
هاي اجتماعي و اقتصادي، از جمله بخش كشاورزي، صنعت و خدمات امكان  در كنار ساير فعاليت

 ).23: 1383بلمكي و براتي، (ها و جوامع دست اندر كار فراهم آيد  رسيدن به رشد ارگانيك كشور
دارند، اكوتوريسم خسارت جبران ناپديري  هايي نيز در دست است كه اذعان مياز طرفي گزارش

آثار ناخوشايندي چون محروميت از مزاياي  ).9: 1382زاهدي، (بر منابع طبيعي وارد آورده است 
، رفتار نامناسب و ...رفاهي براي جامعه ميزبان، فشار تقاضا براي منابع كمياب  همچون آب و 

عدم حساسيت برخي گردشگران و غيره از مضرات حضور گردشگران در مناطق روستايي است 
  ).31: 1384رضواني و صفايي، (

جوامعي كه . ستاصوالً بين گردشگري و آرامش و امنيت، يك رابطه مستقيم و قوي برقرار ا
اند كه ادامه جريان  دريافته به خوبياند، اين موضوع را نيز  درك كرده به خوبيگردشگري را 

مندي آنان از مزاياي بسيار زياد اين صنعت، كامال وابسته و مرهون  گردشگري و تداوم بهره
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بنابراين . دمدارا و صلح طلبي است كه بر سطح جامعه بايد حاكم باش يآرامش و امنيت و روحيه
بديهي است كه توسعه گردشگري بخصوص در جوامع ميزبان، منجر به تغييراتي سياسي در 

خواه و دموكرات، ثبات سياسي  راستاي گسترش امنيت، مدارا، صلح، روي كار آمدن احزاب آزادي
  .و نظاير آن خواهد شد

ره شد، آثار و پيامدهاي در نهايت پديده گردشگري در كنار آثار و ابعاد مهمي كه به آنها اشا
مثبتي نظير آرامش روحي و جسمي گردشگر، افزايش سطح بهداشت، استاندارد شدن كاالها و 

  .گذارد خدمات و مواردي از اين قبيل را در جامعه ميزبان بر جاي مي
  

  ها مواد و روش
حقيـق،  اي بودن ماهيـت ت  در اين پژوهش بر اساس اهداف ترسيم شده و نيز باتوجه به مقايسه 

بـراين اسـاس ابتـدا معيارهـا و     . استفاده شده اسـت  “1فرايند تحليل سلسله مراتبي”از تكنيك 
گــذاري در منــاطق  گيــري در مــورد ســرمايه زيرمعيارهــائي كــه رابطــه مســتقيمي بــا تصــميم

گذاري به تفكيك از نظـر   اكوتوريستي دارند شناسائي و سپس هر يك از مناطق مستعد سرمايه
معيارها مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته و در پايان اولويـت هـر منطقـه از نظـر     معيارها و زير

. مشخص شده اسـت  Expert Choice گذاري در زمينه گردشگري با استفاده از نرم افزار  سرمايه
درياچه مارميشو، آبشـار سـلوك،     :در اين تحقيق تعداد هشت منطقه مستعد گردشگري شامل

و حومه آن، منطقه خوشاكو، جاده شـهيد كالنتـري، كليسـاي سـير، و      دره شهدا، روستاي بند
 هـاي دسـت  ن سـازمان نظران، كارشناسـان و مسـئوال   از ديدگاه صاحب ،جزاير درياچه اروميه

موقعيـت منـاطق اكوتوريسـتي    1نقشه شـماره  . اندركار مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است
  .دهد يمورد مطالعه در شهرستان اروميه را نشان م

  
  

                                                 
 

1. Analytic Hierarchy Process 
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  موقعيت مناطق اكوتوريستي مورد مطالعه در شهرستان اروميه: 1نقشه 
  .مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي: مأخذ

 
  گذاري بخش اولويت سرمايه

گذاري در مناطق مختلف اكوتوريستي شهرستان اروميه  گيري ميزان اولويت سرمايه بمنظور اندازه
فرايند تحليل سلسله مراتبي، . مورداستفاده قرار گرفت (AHP) تحليل سلسله مراتبي تكنيك فرايند

گيري  گيري در شرايطي كه معيارهاي تصميم پذير، قوي و ساده كه براي تصميم روشي است انعطاف
براي سنجش  .گيرد سازد، مورد استفاده قرار مي ها را با مشكل مواجه مي متضاد انتخاب بين گزينه

هاي غيراقتصادي بود كه معموالً  گذاري، كانون اصلي توجه روي معيارها و مالك هاي سرمايه اولويت
گذاري در يك منطقه خاص، مورد توجه قرار  گذار در امر گردشگري، پيش از انجام سرمايه يك سرمايه

يار، مع به عنوانمتعارف، چهار متغير  به طورهاي صورت گرفته،  ها و مصاحبه طبق بررسي. دهد مي
  :اين معيارها عبارتند از. دنگير گذاري مورد توجه و بررسي قرار مي پيش از انجام سرمايه

 معيار اجتماعي 

: شاخصگذاري از طريق چهار  هاي دولتي نسبت به سرمايه العمل مردم بومي منطقه و ارگان عكس 
به رفتاري و  زي و خوشنوا ؛ ميزان مهمانهميزان عالقه و تمايل گردشگران نسبت به بازديد از منطق
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رخوردار نبوده
شترين نسبت
 اهميت وجود
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عبارتي حفظ همايه و يا بآمده حاكي است كه از منظر مخاطبان، امنيت سر به دستنتايج 
خود اختصاص داده ه ب 468/0اولويت اول را با ضريب ) سودآوري پروژه(سرمايه و برگشت آن 

دوم  قرار گرفته است و نهايتاً امنيت  در اولويت 318/0امنيت رواني در منطقه با ضريب . است
ود اختصاص خه كمترين اهميت را ب 094/0و  119/0طبيعي و فيزيكي با اختصاص ضرائب 

  . اند داده و در رده آخر قرار گرفته
از آنجا كه در مناطق مطالعه شده شرايط نسبتاً ثابتي بر سه متغير امنيت فيزيكي، رواني و 

امنيت (نظر كرده و فقط يكي از پارامترها  طبيعي حاكم است، بنابراين از بررسي آنها صرف
زعم  به .ورد مطالعه و تحليل قرار گرفتكه در مناطق مختلف حالتي متغير داشت، م) سرمايه

به ترتيب در ) يعني ميزان بازگشت سرمايه و سودآوري پروژه(پاسخگويان، امنيت سرمايه 
در اولويت اول و دوم قرار 234/0و  317/0با ضرايب  جاده شهيدكالنتريو  بندمناطق 

هاي  شك پتانسيل بي. در رده سوم قرار دارد 128/0با ضريب  جزاير درياچهاند و  گرفته
انداز زيبا و اكوتوريستي درياچه اروميه، پل  موجود در اين مناطق از قبيل سد شهرچايي، چشم

نظير چنين اولويتي را  اندازهاي زيبا و بكر جزاير با داشتن طبيعت بي گذر درياچه، چشم ميان
هفتم و هشتم  هاي شهدا و آبشار سلوك در رده در اين مناطق دره. به اين مناطق بخشيده است

هاي اين پژوهش، در مقايسه با  ساير مناطق مطالعه شده  بنابراين براساس يافته. اند قرار گرفته
  .گذاري برخوردار هستند از اولويت كمتري براي سرمايه

  

  معيار اجتماعي
گذاري را  هاي اجتماعي از جمله عوامل و شرايطي است كه امر سرمايه وجود زيرساخت

گذاري، گردشگر تمايل و گرايش به بازديد از  اينكه آيا در صورت سرمايه. دهد مي قرار تأثير تحت
منطقه خواهد داشت يا نه؟ آيا مردم محلي داراي روحيه الزم براي پذيرش گردشگران هستند 

گذاري در منطقه موردنظر را ارائه  هاي كافي براي سرمايه ها و مشوق يا نه؟ آيا دولت حمايت
و نهايتاً آيا مردم در منطقه موردنظر داراي انسجام و همبستگي قومي هستند دهد يا خير؟  مي

االت مهمي هستند كه ذهن ؤو يا برعكس بين ايشان تنش و اختالف وجود دارد، از جمله س
   .نمايند گذاري مشغول مي گذار را پيش از انجام سرمايه سرمايه



   119                                               ريستي شهرستان اروميهگذاري در مناطق اكوتو هاي سرمايه تعيين اولويت
 

  .دهد گذار را نشان مي رد سرمايهاالت فوق از منظر فؤضريب اهميت هر يك از س 3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقايسه زيرمعيارهاي اجتماعي با يكديگر و تعيين اولويت هر يك از آنها. 3نمودار 
  .هاي پژوهش يافته: ماخذ       

ها  به حمايت 493/0با ضريب  تأثيردهد كه بيشترين  ها نشان مي تجزيه و تحليل حاصل از داده
تعلق دارد و 396/0ي و در رتبه دوم به همبستگي قومي با ضريب گذار ها از سرمايه و مشوق

بنابراين متغيرهاي همبستگي قومي و . متغيرهاي بعدي در مراتب بعدي اهميت قرار دارند
ه گذاران ب اي در جذب سرمايه و سرمايه كننده ها نقش بسيار مهم و تعيين ها و مشوق حمايت

هاي  االت و بعبارتي شاخصؤاعمال س. دننماي ميگذاري در اين مناطق ايفا  منظور سرمايه
  :دهد كه الذكر در خصوص هريك از مناطق مورد مطالعه نشان مي فوق
 شهدا و   نسبت به تفرجگاه دره 245/0و  261/0ب يشترين تمايل را به ترتيب با ضرايپاسخگويان ب

تمايل گردشگران . اند نسبت به مارميشو ابراز كرده 034/0روستاي بند و كمترين آن را با ضريب
  .شهدا احتماالً بخاطر دسترسي آسان، تنوع گياهي و سرسبزي منطقه است نسبت به دره

 به ) سيرداغي(سير  دهند كه مردم منطقه بند و تفرجگاه كوه ها نشان مي نتايج حاصل از بررسي
دا با شه دم منطقه سلوك و درهداراي بيشترين پذيرش و مر 199/0و  312/0ترتيب با ضرائب 

 .داراي كمترين تمايل نسبت به حضور گردشگران در منطقه هستند 027/0و  036/0ب ضراي

  295/0شهدا و روستاي سلوك با ضرائب  دهد كه مناطق دره آمده نشان مي به دستنتايج 
 .اند باالترين ميزان همبستگي قومي را به خود اختصاص داده 158/0و 

تمايل گردشگران 
0.042

پذيرش محلی 
0.099

همبستگی قومی 
0.396

حمايتها و مشوقها 
0.403

تمايل گردشگران پذيرش محلی همبستگی قومی حمايتها و مشوقها
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  و روستاي بند  360/0شهيدكالنتري با اختصاص ضريب دهند كه جاده  اصله نشان ميحنتايج
مناطق . ها قرار دارند ها و مشوق به ترتيب در اولويت اول و دوم از نظر حمايت 224/0با ضريب 

هواي  و  شهدا، جزاير درياچه، آبشار سلوك و منطقه خوش آب ، دره)سيرداغي(سير  كوه
به احتماالً جاده شهيدكالنتري . اند دادهخود اختصاص ه يشو ضرايب تقريباً يكساني را بممار

گذارترين تأثيرراه ارتباطي با مهمترين و ) در آينده نزديك(ترين  نزديكترين و اصلي عنوان
هاي طبيعي  و استعداد   شرقي و نيز با توجه به وجود جاذبه همسايه يعني استان آذربايجان

ها در  بودن حمايت احتمالي مبني بر پاييناز داليل ممكن و . زياد، در رتبه اول قرار گرفته است
عد مسافت و مرزي بودن آن است نظير منطقه، ب رغم زيبائي طبيعي و كم منطقه مارميشو، علي

  .ها از نظر پاسخگويان قرار گرفته است لحاظ در رتبه آخر اولويت  و بدين

  معيار زيرساختي
ر دسترسي به آب با يتغاز ميان شش متغير زيرساختي بررسي شده در اين پژوهش، م

در  214/0ترين متغير و جاده ارتباطي با ضريب  كننده اولين و تعيين 386/0اختصاص ضريب 
 ، دسترسي به برق...)، رستوران و هتل، مهمانسرا(متغيرهاي امكانات . اند اولويت دوم قرار گرفته

  . هاي بعدي قرار دارند و فاصله از مركز شهرستان در اولويت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معيار امكانات زيرساختي يا زيربنايي مناطق مطالعه شده. 4نمودار 

  .هاي پژوهش يافته: ماخذ          

دسترسی به آب 
0.386

دسترسی به مخابرات 
0.033

دسترسی به برق 
0.108

فاصله از مرکز 
0.088

کيفيت راهها 0.214

اقامت و پذيرايی 
0.171



   121                                               ريستي شهرستان اروميهگذاري در مناطق اكوتو هاي سرمايه تعيين اولويت
 

  : دهد كه ها نشان مي شود، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ديده مي 4همانگونه كه در نمودار 
 بيشترين  238/0و  322/0شهدا به ترتيب، با ضرايب ميزان دسترسي به آب در مناطق بند و دره

 . دهد اهميت و در جزاير درياچه و جاده شهيدكالنتري به ترتيب كمترين درجه اهميت را نشان مي

 213/0و  371/0شهدا به ترتيب ضرايب  از نظر دسترسي به انرژي برق، مناطق بند و دره 
اي ه در رده 020/0و  029/0هاي اول و دوم و مناطق مارميشو و جزاير اروميه با  در رده

  . اند هفتم و هشتم قرار گرفته
  از نظر دسترسي به راههاي ارتباطي به استثناي جزاير درياچه كه براي دسترسي داراي

شرايط خاصي هستند، در بقيه مناطق محدوديتي از نظر راه ارتباطي وجود نداشته و 
 .هاي ارتباطي آسفالته هستند بيشتر مسير

 صله از مركز شهرستان و لذا برخوردار از اولويت و مناطق بند و سيرداغي داراي كمترين فا
دليل دارا بودن فاصله زياد، از اهميت ه اهميت باالتر و مناطق خوشاكو و مارميشو ب

 .هستندكمتري برخوردار 

 

  معيار طبيعي
اندازها، سرسبزي و پوشش و تنوع  وهوا، مناظر و چشم ي طبيعي نظير آبادوجود مواهب خداد

  . اي گردشگري روستايي يا اكوتوريسم استه گياهي از الزمه
  
  
  
  
  
  
  
  

  معيار طبيعي. 5نمودار                                         
  .هاي پژوهش يافته: ماخذ   

0.57

0.333

0.097

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
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انداز، آب و  هاي پوشش گياهي، مناظر و چشم شود، متغير مالحظه مي 5همانطور كه در نمودار 
به نظر پاسخگويان سرسبزي، . اند ه قرار گرفتههوا به صورت زوجي با يكديگر مورد مقايس

در اولويت اول قرار دارد، وجود مناظر 570/0پوشش گياهي و تنوع گياهان در منطقه با ضريب
در اولويت سوم قرار گرفته  097/0وهوا با ضريب  در اولويت دوم و آب 0/ 333ها با  انداز و چشم

  . است
شهدا و مارميشو  مناطق دره: دهد كه ي نشان ميهاي حاصل از وضعيت متغيرهاي طبيع يافته

در مقايسه با ديگر مناطق مطالعه شده . نسبت به ساير مناطق از آب و هواي بهتري برخوردارند
 044/0و جزاير درياچه با ضريب  041/0در اين پژوهش، مناطق جاده شهيدكالنتري با ضريب 

 .اند قرار گرفته هاي پاياني از اولويت كمتري برخوردار شده و در رده

 در اولويت اول و جاده شهيدكالنتري و  305/0ها، منطقه مارميشو با ضريب  براساس يافته
  .اند هاي آخر قرار گرفته ها و مناظر در رده انداز منطقه بند از نظر چشم

  از ) درياچه مارميشو(نظير خود  براساس نتايج تحقيق منطقه زيباي مارميشو با درياچه كم
. بوده و در اولويت اول قرار دارد) 288/0(گياهي داراي بيشترين امتياز  نظر پوشش

مناطق جاده شهيدكالنتري و جزاير . در اولويت دوم قرار  دارد 207/0شهدا با ضريب  دره
پاياني نمودار و در  ي هدرياچه داراي كمترين پوشش گياهي هستند و بنابراين در رد

 .اند اولويت هفتم و هشتم واقع شده

 

  برآيند نهايي معيارهاي چهارگانه
صورت سنتزي ه در اين قسمت نتيجه كليه محاسبات انجام گرفته در مقاطع مختلف تحقيق ب

، ارائه استگذاري در هر يك از مناطق اكوتوريستي مورد مطالعه  كننده اولويت سرمايه كه بيان
  .دهد ان مياولويت هر يك از مناطق مطالعه شده را نش 6نمودار . گرديده است
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  ها با يكديگر ها و گزينه تحليل حساسيت و برآيند معيار. 6نمودار 
  .هاي پژوهش يافته: ماخذ         

  
بر اساس نتايج . گذاري ارائه شده است مناطق موردمطالعه به ترتيب اولويت سرمايه 6در نمودار 
هاي توريستي و تفريحي ير مكاننسبت به سا 234/0آمده منطقه بند با اختصاص ضريب به دست

، جزاير درياچه 190/0مناطق جاده شهيدكالنتري با ضريبرا دارد و به ترتيب، بيشترين اولويت 
 112/0شهدا با ضريب  ، و تفرجگاه طبيعي دره113/0، منطقه سيرداغي با ضريب 132/0با ضريب

گري خوشاكو، سلوك و مناطق تفريحي ـ گردش. اند هاي دوم تا پنجم قرارگرفته در اولويت
  . هاي  ششم تا هشتم قرار دارند در رده نيزمارميشو 

ي و قابليت اعتماد با ر اين بررسي جهت تعيين ميزان روايگرفته د هاي صورت ها و استنتاج يافته
كننده  اين شاخص كه بيان. مورد ارزيابي قرار گرفتند ١استفاده از شاخص ناسازگاري كلي

تحقيق را  رواييكار رفته در تحقيق است، ميزان ه هاي ب ي شاخصميزان هماهنگي و همگن
نظر متخصصان، شاخص  طبق. تواند دربرگيرد دهد و مقاديري مابين صفر و يك را مي نشان مي

الزم  رواييصورت تحقيق از  اين باشد، مطلوب و درغير 1/0ناسازگاري كلي اگر كمتر از 
محاسبه گرديد كه نشانگر  07/0مزبور معادل  در اين بررسي شاخص. برخوردار نخواهد بود

  .استاعتبار كافي نتايج تحقيق 
                                                 

 
1. Overall Consistency 
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  گيري و پيشنهادات نتيجه
نوازيست   هاي طبيعي، آثار فرهنگي پربار و شهرتي ديرينه در مهمانشهرستان اروميه داراي جاذبه

اين . تآمده اسهاي گسترش گردشگري در اين شهرستان فراهم كه بسياري از زمينهيطوربه
هنوز  متأسفانههاي بالقوه و گنجينه اكوتوريستي آن كه درحالي است كه براي استفاده از پتانسيل

ها و رو الزم است موارد زير در برنامه از اين. ي اتخاذ شودمؤثراست بايد تدابير  ناشناخته مانده
  :ن استان مورد توجه قرار گيردهاي مسئوالسياست

هاي  اي طبيعي و باستاني موجود در استان از طريق رسانههمعرفي و تبليغ جاذبه  )1
 جمعي ارتباط

گذاري دولتي و خصوصي و  ايجاد زمينه مساعد خصوصاً در روستاها براي سرمايه )2
گذاري در توليدات محصوالتي مثل صنايع دستي روستايي كه براي گردشگران جذاب  سرمايه
 .است

گري مثل سيستم ارتباطات حمل و نقل كار، هاي مورد نيازگردشتوسعه وگسترش زيرساخت )3
 . و اطالع رساني

  .دار گذاري در مناطق مستعد اولويت گذاران به سمت سرمايه ترغيب و هدايت سرمايه )4
ايجاد مراكز پذيرايي و اقامتي مناسب و استاندارد و همچنين آموزش رفتارهاي صحيح و  )5

  .ي شايسته از گردشگرانپذيراي و پسند به كاركنان اين مراكز جهت ارائه خدمات مشتري
  . ونقل مناسب مابين مراكز شهري و روستاهاي هدف گردشگري روستايي ايجاد شبكه حمل )6
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