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چکیده
طبعیتگردی فعالیتی است که بهمنظور استفاده انسان از زیباییهای اکوسیستمهای طبیعی بهویژه جنگلها و مراتع انجام میپذیرد .این فعالیت ضمن ایجاد
رونق اقتصادی میتواند درصورت عدم برنامهریزی و بهره برداری اصولی باعث تخریب منابع طبیعی گردد .در این تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان ،ساکنین
و گردشگران حوضه آبخیز واز در استان مازندران ،رابطه میزان موفقیت طرحهای گردشگری و اثرات آنها بر حوضه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت .جامعه مورد
تحقیق شامل افراد بومی ،گردشگران و کارشناسان به تعداد  555نفر بود .متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آماری کروسکالوالیس و ضریب همبستگی
اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین اجرای طرح های گردشگری و وضعیت حفاظت حوضه و نیز وضعیت معیشت ساکنین با وضعیت
حفاظت حوضه همبستگی زیادی وجود دارد و اجرای موفق طرحها و وضعیت معیشت مناسب ساکنین بومی میتواند اثر مستقیم ،مثبت قابل توجهای بر حفاظت
جنگلها داشته باشد.
واژههای کليدی :آزمون آماری ،بومگردی ،جنگل واز ،حفاظت آبخیز.

مقدمه
هر چقدر انسان برای رفع نیازهای خویش بیشتر به دامن

گردشگری است .اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت ،یکی از

طبیعت پناه ببرد و با بهرهبرداری بیرویه این منابع باارزش

مهمترین فعالیتهای در حال رشد در نقاط مختلف جهان

خدادادی به کسب درآمد غیراصولی دست یابد ،نتیجه آن

است که میتواند توسعه اقتصادی و زیست محیطی بهدنبال

نابودی بیشتر جنگلها ،مراتع و سایر منایع طبیعی باارزش

داشته باشد ( .)Brandt & Buckley, 2018اکثر کشورهای

است .بنابراین حفاظت و حمایت از این عرصههای بالقوه

توسعهیافته و در حال توسعه توانستهاند با توجه خاص به

باارزش امری ضروری و حیاتی است .حفاظت بایستی به

صنعت گردشگری ،عالوه بر ایجاد تحوالت شگرف اقتصادی

گونهای انجام شود که طبیعت در مسیر توالی به حرکت

و اجتماعی در کشور ،به نحوه شایسته از منابع طبیعی خویش

خویش ادامه داده و نیازهای مردم تامین و زمینه ایجاد تحول

حفاظت نموده و زمینه درآمدزایی از آنها را ایجاد نمایند

اقتصادی و درآمدزایی نیز ممکن شود .از جمله فعالیتهایی

(رنجبر .)1387 ،صنعت گردشگری یکی از راهکارهای مهم در

که در قرن بیستم توجه متخصصین را به خود جلب نمود،

راستای دستیابی به توسعه پایدار است ،چرا که ضمن
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آسیبپذیری حداقل به محیط زیست ،منبعی پایانناپذیر است

(سلیمانپور .)Gunn, 1994 :1399 ،توسعه پایدار گردشگری

(امیری و همکاران .)1389 ،امروزه بحث استفاده چندمنظوره

بدون برنامهریزی و مدیریت ممکن نیست .هدف گردشگری

از منابع طبیعی بهویژه جنگلها در راستای حفاظت و بهبود

پایدار حفظ تنوع و کیفیت محیط ،حفظ محیط بومشناختی و

وضعیت آنها بسیار مورد توجه میباشد که از آن جمله

افزایش درآمد است (رنجبر .)1387 ،برنامهریزی و توسعه

میتوان به توسعه اکوتوریسم همراه با سایر استفادههای ممکن

گردشگری عامل مهمی در روند توسعه اقتصادی فعالیتهای

از منابع جنگلی اشاره کرد ( .)Sani et al., 2016گردشگری

اجتماعی -فرهنگی و نگرش کاربردی و کاالیی به طبیعت و

عبارت است از فعالیتهای افرادی که برای استراحت ،کار و

فرهنگ و نیز توجه به دیدگاههای مختلف گردشگری میباشد

دالیل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر

(سلطانی و همکاران .)1381 ،با توجه به اینکه حفظ محیط

کرده وحداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت میکنند

زیست و ترویج منافع اقتصادی باعث توسعه گردشگری

(بابلی یزدی و سقایی .)1391 ،اکوتوریسم ،سفر به مناطق

پایدار میشوند ،بنابراین اکوتوریسم میتواند راه مناسبی برای

طبیعی تقریبا دست نخورده بهمنظور مطالعه و کسب لذت

گردشگری پایدار باشد (شاهرودی و امینیاندریاسری.)1387 ،

میباشد ( .)Gray, 2003گردشگری صنعت پیچیدهای با

از سوی دیگر امروزه دانش سنتی بهرهبرداران میتواند مکمل

ساختارها ،عملکردها ،صورتبندیها و نتایج رفتاری

دانش رسمی و مورد توجه کارشناسان قرار گیرد .معرفی این

اقتصادی،

دانش در بین اقشار سنتی میتواند باعث رویکرد مثبت و

اجتماعی -فرهنگی ،بهداشتی -زیست محیطی و فضای

استحکام ساختار اجتماعی در کشور گردد (حیدری و سعیدی

سرزمین اعم از چشماندازهای طبیعی است (یگانگی و زارع

گراغانی .)1387 ،برای حفظ اکوتوریسم ،پایداری آن نیز باید

سکاچایی .)1387 ،اگرچه در کنوانسیون تنوع زیستی در

در نظر گرفته شود که با سازماندهی ،برنامهریزی درست،

برزیل در سال  ،1889مشخص شد که تنوعزیستی توسط

مشارکت مردم محلی و آموزش میتوان به آن دست یافت

توریسم مورد تهدید قرار گرفته است ،اما بر اساس تصمیمات

(عبداللهی .)1391 ،همچنین حفظ تنوع زیستی و مشارکت

کنفرانس جهانی ذخیرهگاه زیستکره در شهر سویل اسپانیا در

در تامین رفاه اجتماعی از اهداف اکوتوریسم میباشد ( Kry et

سال  1881مقرر گردید که ذخیرهگاههای زیستکره ،مناطق

 )al., 2020و از مزایای دیگر اکوتوریسم باال بردن آگاهی

مناسبی برای اکوتوریسم میباشند (هدایتی.)1381 ،

روستاییان در مورد محیط زیست و طبیعت است .اکوتوریسم

اکوتوریسم باعث افزایش دانش بازدیدکنندگان ،تامین منابع

مردم را در تماس مستقیم با محیطهای طبیعی قرار میدهد و

برای حفاظت ،ارائه منابع مستقیم توسعه اقتصادی و سیاسی به

دانش و آگاهی آنان را از محیط زیست افزایش میدهد.

جامعه محلی و احترام به فرهنگهای گوناگون و حقوق بشر

بنابراین ،یکی دیگر از مزیتهای اکوتوریسم برای محیط

میگردد (جهانیان و زندی .)1382 ،توریسم سهم عمدهای در

زیست ،توسعه دانش پایه است .چرا که نه تنها اغلب منافع

توسعه (پایدار) کشورها دارد ،چرا که در دنیای امروز ،توریسم

اقتصادی برای مردم روستایی بههمراه دارد ،بلکه بهطور

به یکی از فعالیتهای مهم اقتصادی تبدیل شده است (الوانی

مستقیم و غیرمستقیم به فعالیتهای تحقیق و حفاظت در

و همکاران .)1398 ،گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و

منطقه کمک مینماید (اشتری مهرجردی .)1393 ،فعالیتهای

توسعه منابع گردشگری در یک راه سالم تاکید مینماید و

گردشگری در صورت التزام به انجام فعالیت با کمترین پیامد

همزمان تمهیداتی فراهم میکند که منابع برای استفاده

منفی زیست محیطی ،ارتباط با فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی

نسلهای آینده باقی بماند (تقوایی و اکبری .)1399 ،لزوم

و فرهنگی جوامع انسانی (رنجبر ،)1387 ،ارتباط متقابل

حفاظت از محیط زیست و محدودیتهای منابع طبیعی،

طبیعتگردی و حفظ محیط زیست بهعالوه توجه به نیاز

ضرورت توجه به قابلیت تحملپذیری عرصههای بازدید را

نسلهای آینده مصداق اکوتوریسم میباشد (جوانمردی و

ضروری میسازد تا این منابع برای نسلهای بعدی باقی بماند

علیبخشی :1387 ،خالقی و همکاران .)1300 ،مناطق رویشی

بخشهای

دولتی-

خصوصی،

تعاونی،
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خزری در شمال کشور نیز بهعنوان یکی از مناطق مهم

و سه روستا با نامهای تنگسر ،وازسفلی و وازعلیا وجود

تنوعزیستی در جهان با دارا بودن استعداد تفریحی ارزشمند ،با

دارند که اکثرا دارای شغل آزاد هستند .حداقل ارتفاع از سطح

خطرات تهدیدآمیزی مانند تراکم جمعیت ،کمبود اشتغال و

دریا در منطقه  207متر و حداکثر آن  3317متر است .توزیع

اثرات منفی زیست محیطی مواجه میباشد (هدایتی.)1381 ،

جغرافیایی ساالنه بارندگی در سطح منطقه مورد مطالعه برای

بنابراین هدف از مطالعه حاضر ،شناسایی قابلیت اکوتوریسم

بخش جنگلها حدود  877میلیمتر ،در بخش میانی حدود

حوضهآبخیز واز در استان مازندران و بیان اثرات مثبت و منفی

 177میلیمتر و در ارتفاعات باال حدود  377میلیمتر است.

طرحهای بومگردی جهت حفظ ،احیا و بهبود وضعیت منابع

میانگین ساالنه دما در بخش جلگهای  ،11در بخش میانی 17

طبیعی در راستای توسعه پایدار حوضههای آبخیز می باشد.

و در باالترین نقطه  1درجه سانتیگراد است .پوشش گیاهی

مواد و روشها

منطقه شامل مجموعهای از عناصر تشکیلدهنده رویشگاه

منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز واز با مساحت  10172هکتار در یکی از

خزری در اشکال رویشی درخت ،درختچه و علفی است.

زیرحوضههای شماره  08البرز شمالی در ارتفاعات جنوبی

راش ،ممرز ،توسکا ،پلت ،شیردار ،گیالس وحشی ،سرخدار،
شمشاد و نمدار از عناصر شناخته شده این جنگلها هستند.

بخش چمستان ،از توابع شهرستان نور قرار دارد (شکل  .)1در
این حوضه 9،101 ،هکتار جنگل و  1،021هکتار مراتع ییالقی

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش تحقيق
پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته است .در

طراحی پرسشنامه حسب طیف لیکرت و براساس اهداف،

این روش به تعیین فرضیهها و شناخت روابط بین متغیرها

فرضیهها و جامعه آماری بود .در این تحقیق ،پرسشنامه شامل

توجه میشود .روش پیمایشی بهعلت داشتن نمونههای زیاد

سواالت عمومی (سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت

نسبت به سایر روشهای تحقیق ،نتایج آن قابل تعمیم به

تاهل و تعداد افراد تحت تکفل) و تخصصی (میزان حفظ،

جامعه آماری است  .در این پیمایش واحد تحلیل فرد پاسخگو

احیا و بهبود وضعیت حوضهآبخیز) بود و جهت امتیازدهی و

بوده و سطح تحلیل خرد میباشد .شیوه گردآوری اطالعات

ارزشگذاری پاسخها از نوع سوال بسته استفاده شد .جمعیت

در این پژوهش ،اسنادی -میدانی است .اطالعات نظری و

مورد مطالعه پژوهش حاضر افراد بومی ،گردشگران و

تئوری از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهای بهدست آمده و

کارشناسان بودند .به عبارت دیگر با ایجاد و تکمیل

توسط ابزار مشاهده و پرسشنامه تکمیل شده است (امیری و

پرسشنامههایی در سه سطح کارشناسان ،گردشگران و بومیان

همکاران :1389 ،جوانمردی و علیبخشی .)1387 ،مبنای

منطقه ،تاثیرات طرحهای بومگردی در منطقه مورد مطالعه و
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چگونگی بهرهگیری از این صنعت در راستای حفظ ،احیا و

ارزیابی قرار گرفت (امیری و همکاران .)1389 ،بهمنظور تعیین

بهبود وضعیت حوضههای آبخیز (مطالعه موردی حوضهآبخیز

انحرافمعیار جامعه مورد مطالعه و همچنین تعیین دقت

واز) مورد ارزیابی قرار گرفت .شیوه نمونهبرداری در این

احتمالی مطلوب ،تعداد  37نمونه از جامعه آماری مورد تحقیق

تحقیق ،نمونهبرداری خوشهای چندمرحلهای بود .برای تعیین

بهصورت تصادفی انتخاب و مورد آزمون اولیه قرار گرفت.

حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .حجم نمونه بر

انحرافمعیار این آزمون 7/81 ،بهدست آمد .بهمنظور افزایش

اساس فرمول کوکران  227نفر بهدست آمد که از این تعداد،

دقت در انتخاب تعداد نمونه ،دقت احتمالی مطلوب معادل

 177نفر بومی 177 ،نفر گردشگر و  27نفر کارشناس انتخاب

 7/2در نظر گرفته شد (دقت احتمالی مطلوب و یا درصد خطا

شدند (جوانمردی و علیبخشی .)1387 ،برای بررسی ارتباط

بین  1تا  17درصد میباشد).

بین متغیر وابسته یعنی میزان حفظ ،احیا و بهبود وضعیت
حوضه (در سطح سنجش فاصلهای) و متغیرهای مستقل از

نتايج
نتایج بررسی پایایی گویهها در متغیرهای مختلف نشان داد

نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند (جوانمردی و

که مقددار ضدریب آلفدای کرونبداخ بیشدتر از  7/9اسدت کده

علیبخشی .)1387 ،در پرسشنامه تحقیق حاضر متغیر میزان

نشاندهنده پایایی بداال در بدین گویدهها بدود .مقددار ضدریب

اجرای موفقیتآمیز طرحهای گردشگری و بومگردی با تعداد

آلفایکرونباخ در گویههای متغیر میزان اجدرای موفقیدتآمیدز

هفت گویه و میزان حفاظت از حوضه آبخیز منطقه واز با

طرحهدای گردشدگری و بدومگدردی برابدر بدا  7/991و بدین

شش گویه بر اساس طیف لیکرت چهار گزینهای از کم تا

گویههای میزان حفاظت از حوضه آبخیز برابر بدا  7/822بدود

خیلیزیاد و پایایی گویهها به وسیله آلفای کرونباخ مورد

که نشان از همسازی درونی گویهها میباشد (جدول .)1

ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و دادهها در محیط

جدول  .1سنجش پایایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ
متغیرها

آلفای کرونباخ

تعداد گونهها

میزان همسازی درونی گونهها

میزان اجرای موفقیتآمیز طرحهای گردشگری و بومگردی

7/991

0

باال

میزان حفاظت از حوضهآبخیز

7/822

1

بسیار باال

متغیر میزان اجرای موفقیتآمیز طرحهای گردشگری و
بومگردی با استفاده از هفت گویه سنجیده شد که در مجموع

نمودند  .میانگین میزان حفاظت از حوضه آبخیز برابر با 2/02
بوده است که در حد متوسط رو به باال میباشد.

حدود  17درصد افراد میزان اجرای موفقیتآمیز طرحهای

قبل از آزمون فرضیات برای ارزیابی نرمال بودن دادهها از

گردشگری و بومگردی را در حد کم ،حدود  03/2درصد در

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .نتایج نشان داد

حد متوسط ،حدود  21درصد در حد زیاد و حدود 21/9

که در متغیرهای با سطح سنجش ترتیبی ،توزیع متغیرها در

درصد نیز در حد خیلیزیاد بیان کردند .میانگین میزان اجرای

جامعه نرمال نبود .چون مقدار سطح معنیداری کمتر از پنج

موفقیتآمیز طرحهای گردشگری و بومگردی برابر با 2/90

درصد خطا بود و بنابراین فاقد یکی از ویژگیهای آزمونهای

بود که در حد متوسط رو به باال میباشد .متغیر وابسته میزان

پارامتری یعنی نرمال بودن دادهها بودند .بر این اساس با توجه

حفاظت از حوضه آبخیز با استفاده از شش گویه سنجیده شد.

به سطح سنجش متغیرها ،نوع فرضیات و نتایج آزمون نرمال

در مجموع حدود  0/0درصد میزان حفاظت را در حد کم،

بودن ،از آزمونهای ناپارامتریک کروسکالوالیس و ضریب

حدود  30/3درصد در حد متوسط ،حدود  33/1درصد در

همبستگی اسپیرمن استفاده شد (جدول .)2

حد زیاد و حدود  21/0درصد نیز در حد خیلیزیاد بیان

اثر اجرای طرحهای بومگردی بر وضعیت حفاظت جنگلها و معیشت ساکنین حوضه آبخیز واز در استان مازندران 42/
جدول  .2نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیرها

میزان آزمون

سطح معنیداری

میزان اجرای موفقیت-آمیز طرحهای گردشگری و بومگردی

2/38

7/777

میزان حفاظت از حوضه آبخیز

1/10

7/778

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن بین اجرای طرحهای
گردشگری و وضعیت حفاظت حوضه آبخیز برابر  7/990بود

اجرای طرحهای گردشگری و وضعیت حفاظتی حوضه آبخیز
رابطه معنیداری وجود دارد (جدول .)3

( .)sig=0.000در نتیجه میتوان بیان نمود که بین دو متغیر
جدول  .3ضریب همبستگی اسپیرمن بین اجرای طرحهای گردشگری و وضعیت حفاظت حوضه آبخیز
ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

7/990

7/777

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن بین اوضاع معیشتی
ساکنین بومی و وضعیت حفاظت حوضههای آبخیز برابر

معنیدار ،مستقیم و قوی با احتمال بیش از  88درصد برقرار
است (جدول .)0

 7/990بود ( .)sig=0.000در نتیجه بین این دو متغیر رابطه
جدول  .5ضریب همبستگی اسپیرمن بین اوضاع معیشتی ساکنین بومی و وضعیت حفاظت حوضه آبخیز
ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

7/990

7/777
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Abstract
Ecotourism is an activity that takes place in order to human use the beauties of natural ecosystems, especially ranges
and forests. This activity, while creating economic prosperity, can destroy natural resources if not properly planned. In
this research, using the opinions of experts, residents and tourists of the studied watershed, the relationship between the
success rate of tourism projects and their effects on the basin was evaluated. The study population included 554 natives,
tourists and experts. The research variables were analyzed using Kruskal–Wallis test and Spearman coefficient. The
results showed that there is a great correlation between the implementation of tourism projects and the protection status
of the watershed and the living conditions of the residents with the protection status of the watershed and the successful
implementation of projects and suitable conditions of indigenous residents can have a direct, positive and many effects
on forests protection.
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