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 Introduction: Every year, more and more people are eager for nature tourism, especially the 

animal environment in the world, so that nature tourism is known as one of the main areas of 

tourism. The prerequisite for entering animal ecotourism is to understand the fundamental 

challenges in this area. On the one hand, countless tourists count the time to attend animal 

ecotourism, and on the other hand, environmentalists do not consider animal ecotourism to be in 

the best interest of a protected area. This study aims to investigate the attitudes of tourism 

marketers and environmental experts towards the dimensions of animal ecotourism in the Alvand 

Khomein protected area.  

Materials & Methods: The statistical sample of the research was 230 environmental experts and 

fans, as well as those in charge of tourism marketing who were well acquainted with the Alvand 

region.  

Result: After surveying these two groups, it was found that there is a difference of opinion 

between the attitudes of both groups on the dimensions of animal ecotourism. The social, cultural 

and economic dimensions were dimensions in which both groups disagreed, and only in the 

environmental dimension of animal ecotourism were the views of the two groups the same. 

Environmental experts did not consider the presence of numerous tourists in the form of tourist 

tours for the region to be socially, culturally and economically beneficial to the region and the 

animal environment.  

Conclusion: Tourism marketers, on the other hand, believed that maintaining the Alvand 

Protected Area required investments and costs that animal ecotourism could make possible. 

 2Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran 
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ای ابعاد اکوتوریسم جانوری از نظر بازاریابان گردشگری و کارشناسان بررسی مقایسه

 شده الوند خمین(محیط زیست )مورد پیمایش منطقه حفاظت

 
 

 2محمد کریمی زارچی، 1رضا فتحی محمد، *1ابوالفضل خسروی  
 
 
 تهران، قم، ایراندانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه  1

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران 2

 چکیده  کلمات کلیدی
 اکوتوریسم جانوری

 بعد اجتماعی
 بعد زیست محیطی

 بعد فرهنگی
 بعد اقتصادی

 

کی از یعت گردی بیطبه نحوی که  شودمیویژه محیط زیست جانوری در دنیا اضافه گردی بههر ساله بر افراد مشتاق به طبیعت مقدمه: 

. زه درک شودحو ی اینهای اساسکه چالش الزمه ورود به اکوتوریسم جانوری این است های اصلی گردشگری شناخته شده است.حوزه

 زیستمحیط نطرفدارا دیگر سوی از و کنندمی شماریلحظه جانوری اکوتوریسم در حضور برای شماریبی گردشگران سویک از

 کارشناسان و گردشگری انبازاریاب نگرش بررسی هدف پژوهش با این دانند.شده نمیبه صالح یک منطقه حفاظت اکوتوریسم جانوری را

 محیط زیست نسبت به ابعاد اکوتوریسم جانوری در منطقه حفاظت شده الوند خمین شکل گرفته است. 

گری که با امر بازاریابی گردش چنین متولیانهم یست وزنفر از کارشناسان و طرفداران محیط 230نمونه آماری پژوهش  ها:مواد و روش

 آشنا بودند.  منطقه الوند کامالً

د. ابعاد وجود دار تالف نظرهای هر دوگروه در ابعاد اکوتوریسم جانوری اخبعد از پیمایش این دوگروه مشخص شد بین نگرش نتایج:

سم جانوری ت اکوتوریحیط زیساختالف نظر داشتند و تنها در بعد م دوگروه در آن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ابعادی بودند که هر

ای منطقه بر را دشگریگر قالب تورهای یافته در گردشگران سازمان متعدد زیست حضور کارشناسان محیط گروه یکسان بود. نظرات دو

 دانستند. از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به نفع منطقه و محیط زیست جانوری نمی

ها و گذاریهمند سرمایلوند نیازاداشت منطقه حفاظت شده در مقابل بازاریابان گردشگری براین باور بودند که نگه گیری و بحث:نتیجه

 د این امر را ممکن سازد. توانمیهایی که اکوتوریسم جانوری هزینه



424 

 

 قدمهم
 دهد.می شکل جهانی را اکوتوریسم درصد از بازار سفر 20بیش از 

برای مطالعات  نخوردهدست گردشگری سفر به مناطق نسبتاً از نوع ینا

های داوطلبانه است و سفری است که علمی، لذت بردن یا کمک

نیز  دغدغه آن گیاهان، جانوران، زمین و اکوسیستم یک منطقه و

ها با زمین است و شان و ارتباط آننیازهای مردم این منطق، فرهنگ

ری و مدیریت مناطق حفاظت شده قانونی و دایکی از اصول آن نگه

اکوتوریسم در مناطق  (.Fennell ،2014) باشدطبیعی دیگر می مناطق

 Castellanos) است زیستیمحیط والنهئمس رفتار برگیرنده در شدهحفاظت

verdugo  ،ها باید برای اجتناب از ( و اکوتوریست2016و همکاران

محلی را رعایت کنند  قرراتزیست طبیعی، مرساندن به محیط آسیب

و  Chiuوالنه محیط زیستی از خود نشان دهند )ئو رفتارهای مس

تصمیم گردشگران  که اینجاست حایز اهمیت نکته اما (.2014همکاران، 

گیری تمایالت های خاص و یا شکلهبرای رفتار کردن به شیو

 و  llPoweهای آنان باشد )ها، باید مطابق با دانش و نگرشرفتاری آن

Ham ،2008 گردشگری در حکم فعالیتی اقتصادی، راهی است .)

کم زیست محیطی و بستری برای  برای توسعه با آثار منفی نسبتاً 

توسعه اجتماعی و اقتصادی، اما نباید تنها محیط را ابزاری برای 

توسعه اقتصادی تلقی کرد، بلکه باید در این راستا به تمام عوامل 

 طقه نیز توجه کرد. تجربه نشان داده که هرفیزیکی و فرهنگی من

ریزی و راهبرد مشخص توسعه کجا گردشگری اتفاقی و بدون برنامه

 کندمیمحیطی و اجتماعی متعددی ظهور پیدا یابد، مشکالت زیست

 شودمیتر از فواید آن و در درازمدت مشکالت گردشگری بیش

 صنعت دتوانیم که عواملی (. ازجمله1397سراسکانرود، )اصغری

 مؤثر پارامترهای و ابزارها کارگیریبه توسعه بخشد، را کشور توریسم

 صنعت این بودجه کمبود تنها ایران گردشگری ، درباشدمی بازاریابی

گردشگری  و توریسم هایضعف از یکی. است نکرده دچارمشکل را

 هدف است بازار جذب جهت وسیع تبلیغات عدم اسالمی، کشورهای

 های گردشگریظرفیت از دنیا گردشگران از بسیاری که اینهگوبه

 کشورها این که از دیدگاهی تنها و بوده اطالعبی اسالمی کشورهای

 دیدگاه و نظر نقطه دو از اقتصادی است. عوامل جنگ و بحران دارند

 که سرانه درآمد رفتن باال نظر از یکی ،گیرندقرار می توجه مورد

بالفعل  تقاضای به تبدیل هاتوریست بالقوه یفضا تا گرددموجب می

 رونق در دوره که ترتیببدین ،کلی اقتصاد نظر از دیگری و شود

 هایبرنامه و اجرای تهیه صرف دولت اعتبارات از مقداری اقتصادی

 ایجاد در امر این شده که جهانگردی زیربناییِ تأسیسات و عمرانی

 بود، عوامل خواهد وثرتوریسم م توسعه درخصوص تربیش امکانات

 شهرنشینی و توسعه جمعیت افزایش صورتبه نیز فرهنگی و اجتماعی

 و کار ساعات کاهش .گذارندجای میبه مستقیم اثر توریسم توسعۀ در

 در ناشناخته و مختلف نقاط از و بازدید هامرخصی مدت طول افزایش

صنعت گردشگری  (.1392مؤثر هستند )اشتری، جهانگردی توسعه

 یطیمح راتیتأث اما ،کندمی کمک اقتصادی اگرچه به اشتغال و توسعه

ها عبارتند از آن یکه برخ گذاردیبر جای م زین یمخرب یاجتماع و

فرهنگ  بیو تخر فساد عات،یضا دیو تول یاز مصرف منابع، آلودگ

در  .یمسائل اخالق ریگسترش استفاده از مواد مخدر و سا ،یبوم

 داری. گردشگری پاشودمیمطرح  داریپا شگریگرد که بحث نجاستیا

دهد،  پاسخ نسل حاضر را ازهاییعبارت است از گردشگری که ن

به  ییبرای پاسخگو ندهیهای مربوط به نسل آتیکه از ظرفنیبدون ا

و  زییرنحوی برنامهبه داریپا گردشگری بگذارد. هیخود ما ارهایین

 اثر زبانیفرهنگ جامعه م اقتصاد و ست،یز طیکه بر مح شودمیاجرا 

و گردشگری سبز تنها به معنای نجات  دارینگذارد. توسعه پا یمنف

 عنوان نجات جهان مطرح استبلکه به ست،ین یستیمنابع اکوتور

مثبت  اثرات دتوانمی سویی، از گردشگری (. توسعه1390)شهابیان، 

 رگردشگرپذی جامعه در محیطی زیست و فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی،

 در خصوصبه و ابعاد تمام در اثرات منفی ،دیگر سوی از و باشد داشته

 نشات گرفته پایدار گردشگری فلسفه. کندمی ایجاد محیطیزیست بعد

 اصول از پایدار توسعه که این به توجه با لذا و باشدمی پایدار توسعه از

 جهان در سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، پیشرفت مبانی و

زمینه  این در دتوانمی گردشگر که نقشی دلیلبه و شودمی سوبمح

 توجه ضرورت و لزوم نماید، ایفا ایران مانند کشورهایی در خصوصبه

 گردشگری حال عین در باشدمی فراوان اهمیت حائز پایدار گردشگری به

 این منفی اثرات با مقابله و پاسخگویی به نیاز و ضرورت نتیجه پایدار

(. 1389)زاهدی،  باشدمی گردشگرپذیر مقاصد یا و کشورها در صنعت

 طرفه دو ایرابطه طبیعی منابع حفظ و گردیطبیعت بین ارتباط اگر

 مخرب فرآیند یک اکوتوریسم در واقع بود. ولی خواهد سودمند باشد

آینده  و حال نیازهای عالوهبه .آیدمی حساببه طبیعی منابع به نسبت

 بتوانند هااکوتوریست هاینسل و شده بینیپیش باید میزبان جمعیت

 بومی افراد تجربیات از که متفاوت را محیطی زیست تازه هایتجربه

 از معنای به زیستی تنوع (. نابودی1379نمایند )رهبر،  کسب است،

 شدن گوناگونی ساده و جانوری و گیاهی یهاگونه ها،زیستگاه رفتن بین

 است ژن و گونه اکوتوریسم، شامل زیستی عاست. تنو حیاتی اشکال

 از یکی زیستی تنوع کاهش. دارند ارتباط تنگاتنگ هم با سه هر که

 ترین عاملخطرناك که شودمی محسوب محیطی زیست تهدیدهای

سازی دوباره هم ایده(. 1390)زاهدی،  باشدمی هازیستگاه تخریب آن

 یعی شده استبا طبیعت واقعی منجر به پیدایش گردشگری طب

(Thampi ،2005) های بیولوژیک تفاوت و طبیعی از منابع حمایت به که

گردشگری  ترویج (.Bin، 2008) کندمی تأکید گردشگری توسعه طول در
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عنوان سازوکاری برای خودگردانی مالی، شده، به در مناطق حفاظت

ای برای حفاظت و ابزاری برای تسهیل مدیریت این مناطق پشتوانه

 گردشگری هایطرح اثرات (.1387 )ابگز و همکاران، شودمی حسوبم

 مستقیم اثرات .باشد غیرمستقیم یا مستقیم است ممکن وحشحیات بر

 برای زاتنش هایایجاد موقعیت به منجر که حیوانات بر تاثیر شامل

 و گردشگری هایطرح غیرمستقیم اثرات. گرددمی وحشحیات

 تخریب صورتبه تربیش وحشحیات روی بر نآ با مرتبط یهافعالیت

 اکوسیستم آسیب باعث که عواملی از دیگر یکی .افتدمی اتفاق زیستگاه

 جدید یهاگونه معرفی گرددمی به آن وابسته وحشحیات و منطقه

. باشدمی منطقه اکولوژیک نظم زدن برهم درنتیجه و غیربومی و

. گرددمی مختلف طرق از هاونهگ جاییهجاب باعث گردشگری یهافعالیت

 ،مثال برای تعمدی صورتبه هاگونه مستقیم جاییهجاب هاآن ترینمهم

 یا زنده) یادگاری عنوانبه جانوران و گیاهان و تصاحب آوریجمع

 ها،ویروس جاییجابه شامل غیرتعمدی صورتبه چنینهم و( مرده

 وسایل توسط دیگر کوچک هایارگانیسم و حشرات ها، پروتوزآ،باکتری

 اثر در. باشدمی ... و گردشگران همراه وسایل نقل، و حمل مختلف

 شدن انباشته و تولید ازجمله گردشگری توسعه با مرتبط یهافعالیت

حیات  ذائقه و رفتار در تغییر باعث طبیعی مناطق در خصوصبه زباله

 نواحی در حیوانات از بسیاری طبیعی غذایی عادات تغییر و وحش

 انسان محیط و انسان با جانوران از بسیاری. شد خواهد گردشگری

 طبیعی دشمنان فقدان دلیلبه این و شده زیستیهم نوعی وارد ساخت

 کنندمی ولد و زاد تریبیش تولیدمثل نرخ با ساخت انسان محیط در

 موش، وگربه، سگ. شوندمی ظاهر آفت صورتبه موارد در برخی و

 یهافعالیت پیامدهای عمدتاً .باشندمی حیوانات این ازجمله غیره و کالغ

 و ترکیب در تغییر ایگونه تنوع کاهش باعث منطقه در گردشگری

 تفریحی آبی یهافعالیت تمرکز. گرددمی وحشحیات جوامع ساختار

 غیر و مستقیم اثرات ایجاد باعث هارودخانه و دریاچه در ساحلی و

 صورتبه مستقیم اثرات. گرددمی آبزی هایزمارگانی روی بر مستقیم

 تمرکز یا و جدید گونه معرفی تاثیر تحت ها،جمعیت مکان تغییر

 ی گردشگریهافعالیت اکثر. شودمی مشاهده ماهیگیری یهافعالیت

 بر غیرمستقیم اثرات واسطههب آبی هایمحیط به وابسته و ساحلی

. شوندمیواقع  موثر زیآب جوامع بر اکوسیستم و آب کیفیت روی

 هاپاتوژن تبادل باعث وحشحیات و انسان تعامل فوق موارد بر عالوه

 وضعیت باعث ایجاد عمل این که شودمی هاآن بین زابیماری عوامل و

 میزان و وحشحیات تخریب .گرددمی بهداشتی نظر از آمیزیمخاطره

 نوع استفاده یزانتاثیر م تحت اشاره مورد اثرات سایر و آن به صدمه

 محلی جوامع و گردشگران بینش و آگاهی میزان فعالیت، و استفاده

. باشدمی استفاده زمان و وحشحیات و زیستگاه ماهیت چنینهم و

 هایزیستگاه در وحشحیات روی بر گردشگری یهافعالیت تاثیر شدت

 تغذیه حیات هایمکان آوری،جوجه و تولیدمثل زیستگاه شبیه حساس

 یهاگونه هایزیستگاه آبزی، پرندگان گذرانیزمستان هایمکان وحش،

 هایفصل در و وحشحیات تمرکز هایمکان انقراض، خطر در و نادر

 چشمگیرتر ... و سازیآشیان یا مهاجرت هایفصل و تولیدمثل و زادآوری

 ترینمهم شدهحفاظت مناطق مدیریت و انتخاب (.1384 )شاکری، است

 بشر روزافزون هایتخریب برابر در زیستی تنوع حفاظت از برای راهکار

(. منطقه حفاظت شده الوند 1397 اسفندآباد و کابلی،است )شمس

که در  باشدمیهکتار واقع در شهرستان خمین  8618با مساحت 

عنوان منطقه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به 1381سال 

های شته کوه الوند و دشتحفاظت شده اعالم شد. منطقه شامل ر

متر است. بارندگی و دمای  2040-3080اطراف آن با دامنه ارتفاعی 

را دارای  منطقه گراد،درجه سانتی 10متر و میلی 308متوسط ساالنه 

های ای معتدل نموده است. این ناحیه جزو رویشگاهاقلیم مدیترانه

هستانی است که به ای کورود. الوند منطقهشمار میتورانی به -ایرانی

شرق امتداد یافته و در بخش جنوب سمت غرب بهطور مایل از شمال

کیلومتری  20کوه الوند در  جنوبی استان مرکزی قرار گرفته است.

ای کوهستانی با کمربندهای خمین واقع است. منطقه شهرستان غرب

ی هاو دره ماهورهای بلند ها و تپهارتفاعی متفاوت است که دارای کوه

تنوع زیستی موجود در منطقه الوند در هیچ نقطه . باشدمیمتعددی 

 12های جنوبی استان نظیر ندارد و این منطقه دیگری از محدوده

درصد پرندگان استان مرکزی را در خود  44درصد پرندگان ایران و 

درصد پرندگان این منطقه، پرندگان شکاری  30 جای داده و بیش از

به بز و پازن، قوچ  توانمیپستانداران مهم منطقه  . ازاندحمایت شده

بوف، به شاه توانمیپلنگ، گرگ، سوسمار و از پرندگان مهم  و میش،

صفت، سنقر سفید، دال، عقاب طالیی و قرقی اشاره کرد )درویش

باعث اختالل در زنجیره  دتوانمی جانوری یهاگونه برخی حذف (.1385

زادگان، ها شود )شمسی و کریمکوسیستمغذایی و چرخه انرژی در ا

 جدا ها سببآن اندازه کاهش و هازیستگاه شدن قطعه (. قطعه1396

 شدن قطعه قطعه منفی اثرات است. گشته هاگونه برخی افتادن

 نواحی ها،شدن زیستگاه قطعه قطعه با ،هاگونه و جوامع بر هازیستگاه

 گونه افراد از برخی که آیدمی وجودبه متفاوت جغرافیایی ساختار با

 تهدید عامل ترینها نیستند، بیشزیستگاه آن با خود تطبیق به قادر

 بزرگ هایزیستگاه تقسیم با هاستزیستگاه انفصال زیستی تنوع کننده

است )انصاری و  افتاده مخاطره به تنوع زیستی از هم جدا مناطق به

هم برای  شده،اظتگردشگری در مناطق حف توسعه (.1392 همکاران،

همراه دارد، مدیریت منطقه و هم برای گردشگران مزایای فراوانی به

ریزی غیاب برنامه در گردشگری هایدرنظر داشت انجام فعالیت اما باید

تر بر د بر تجارب گردشگران و از آن مهمتوانمیو مدیریت صحیح 

 ن،)جعفری و همکاراکیفیت مناطق مقصد اثر منفی داشته باشد 
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با محیط  نتیجه ترویج اکوتوریسم باید براساس سازگار در(. 1390

آمیز این صنعت وابسته به حفظ طبیعی باشد، زیرا توسعه موفقیت

این نکته  توجه به سطح ممکن است بنابراین، ترینالزیست در بامحیط

چنین برداری غیراصولی و همبسیار دارد که در صورت بهره اهمیت

ت النطقی از منابع طبیعی این مناطق، با مشکاستفاده نکردن م

که برای پرهیز از چنین سرانجام ناخوشایندی  شوندروبرو می بسیاری

زیست و توسعه های تلفیقی مابین محیطسیاستاتخاذ  فقط از طریق

 باالیبرداری از منابع طبیعی در سطوح تر در بهرهو خردورزی بیش

 محیطی پایدار مدیریت هایشیوه رینترایج است. پذیرامکان گیریتصمیم

 (1386)احسنی و همکاران،  باشدمیزیست ارزیابی اکولوژیک محیط

 های سیستمی در مدیریت محیطی را دربرطیفی از روش الًکه معمو

عنوان یک ابزار مهم اکوتوریسم باید به در این رابطه، ارزیابی .گیردمی

شده در نظر گرفته  اظتبرای توسعه پایدار گردشگری در منطقه حف

 تنها به یابی تفرجی در گردشگری متکی به طبیعت نهپتانسیل ،شود

عنوان ابزاری برای ارتقاء سطوح اجتماعی و اقتصادی مردم بومی 

عنوان راهکار علت کارکردهای حفاظتی تفرج بهبلکه به شودمیتلقی 

یعی زمینه طب های منابعآن در عرصه ریزیشده، برنامه تجربه مدیریتی

(. 2005و همکاران،  Laurance) کندمی مهیا را نیز هاآن پویای حفاظت

 مستقیماً  اشتغال اینکند. می اشتغال ایجاد محلی سطح در توریسم

 و حمایت متنوع هایبخش مربوط به نیز و توریسم بخش به مربوط

 توسعه را محلی سودآور صنایع توریسم، .شودمی منابع مدیریت

 ها،رستوران ها،هتل احداث طریق از محلی سطح در و شدبخمی

 خدمات و محلی هایارمغان و دستی صنایع نقل، و حمل هایسیستم

 خارجی ارز جذب سبب توریسم. دهدمی رونق به منطقه راهنما

، کندمی کمک نیز منطقه و محلی اقتصاد به طریق این از و شودمی

 بخشیده، تنوع روستایی مناطق رد ویژهبه محلی اقتصاد به توریسم

 دتوانمی و اشدب  پراکنده یا متمرکز است ممکن کشاورزی شغل زیرا

 به توریسم(. 1397، امید)برومند شود اشتغال وسعت و تنوع سبب

 مساعدت کشاورزی تولیدات به تقاضا ایجاد طریق از محلی اقتصاد

 سبب گردشگری یا توریسم، شودمی سرمایه تزریق سبب و کرده

 همراهبه و شده زیربنایی عوامل ارتباطات و نقل، و حمل شبکه بهبود

 هدایت خوب توریسم چهچنان ،رساندمی سود محلی مردم به خود

 طبیعی هایمحیط خودگردانی برای مکانیسمی عنوانبه دتوانمی شود

  طبیعی هایمیراث از حفاظت جهت ابزاری درنتیجه و فرهنگی

 و کرده فراهم را مناسبی تفرجگاهی امکانات یسم،تور، آید شماربه

 بازدیدکنندگان چنینهم و محلی جوامع استفاده مورد دتوانمی

 ملموس دستاوردهای دلیلبه توریسم .گیرد قرار خارجی و داخلی

 عموم و دولتی مقامات و مسئولین متقاعدکردن برای ایوسیله خود

 .(1386 )سقایی، است یطبیع مناطق از حفاظت اهمیت درخصوص مردم

رسد عنصر آداب و رسوم )فرهنگ مادی(، محل سکونت و نظر میبه

طبیعت بیش از دیگر عناصر در تعیین اکوتوریسم دخالت دارند و 

ها، هنجارها سایر اختصاصات فرهنگی، نمادها، ارزش کنار در ندتوانمی

قات ها، تعلگروهی و کنش در قالب روابط درون، و مناسک اجتماعی

)ابوالحسنی و متقی،  گرایانه ظهور و بروز یابند هایِ خاصو گرایش

گردشگری مبتنی  نوعی از قدرتند بازار، نیروی اکوتوریسم یک (.1397

صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر طبیعت و کم تاثیر است که به بر

دانش و نگرش نسبت به  .شودمیها و زیستگاه هاگونهداری از به نگه

یط زیست با تمایل رفتار گردشگر در حفاظت از محیط زیست مح

های یافته براساس(. 1397)نجارزاده و همکاران، دارد ارتباط مستقیمی

گیرندگان میان تصمیم محیطی درسطح پایین دانش زیست ،یپژوهش

و مدیران، چندگانگی مدیریتی و کمبود منابع مالی مورد نیاز دو 

 ابی به توسعه اکوتوریسم پایدار هستندسوی دستیعامل پیشگیری به

(. اهداف اکوتوریسم شامل حفاظت 1396 ،و همکاران آرابلشتی)بزم

از طریق بهبود در اقتصاد محلی و افزایش احترام به  از محیط زیست

طور گسترده به اکوتوریسم به باشدمیفرهنگ و سنت مردم محلی 

ای اقتصادی، حفاظت از محیط زیست از طریق فراهم کردن مزای

هدف آن  کند.مردم کمک می توانمندسازی اجتماعی و غرور فرهنگی

شد که به نوبه خود منجر ابهای معیشتی و درآمد میبهبود فعالیت

به حفاظت از منابع طبیعی خواهد شد. منابع طبیعی تنها شامل 

ها ها، درختان و جنگلرودخانه حیوانات وحشی نیست بلکه پرندگان،

. اشتغال و درآمد ایجاد شده از طریق کسب و شودمیمل را نیز شا

کار گردشگری موجب انگیزه و نگرش مثبت به حفاظت از محیط 

 (. Chatterjee  ،2015و Das) زیست خواهد شد

 

 مواد و روش ها
سنجی منظور نگرشدلیل استفاده از پرسشنامه بهاین پژوهش به

پیمایشی جای دارد.  -های توصیفینمونه آماری، در زمره پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش منطقه حفاظت شده الوند خمین واقع در 

کیلومتری غرب شهرستان خمین و در محدوده این شهرستان  20

ماری این پژوهش کلیه افراد گردشگر و یا آشنا با . جامعه آباشدمی

شان به منطقه حفاظت شده الوند خمین که زمینه شغلی یا عالیق

یم یا غیرمستقیم با این موضوع مرتبط بود. در جهت شکل مستق

گروه اول بازاریابان  نظر گرفته شد.ها، دو گروه درتبیین نگرش

های آژانس ها،ها، رستورانهتل مدیران و کارکنان که شامل گردشگری

باشند. گروه دوم کارشناسان گردشگری می ها و مقاصدموزه مسافرتی،

شامل منابع طبیعی، محیط زیست، مرتبط با موضوع محیط زیست 

که ییجاناز آزیست بودند. بانان و طرفداران محیطها، محیطدهیاری
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، برای محاسبه حجم نمونه باشدمیحجم جامعه آماری نامحدود 

بودن اندازه جامعه آماری  حالت نامشخص آماری از فرمول کوکران در

 :استفاده شده است که عبارت است

 
های دست آمده از متغیرهترین واریانس ببیش در این فرمول 

ای شنامهعدد پرس 40. این واریانس براساس تعداد باشدمیپژوهش 

و  صورت آزمایشی توزیع شده است، محاسبه گردیدکه در ابتدا به

 آمد. دستبه 230عدد 

zدرصد 95 سطح اطمیناندار متغیر نرمال واحد، متناظر با : مق 

(1.96 =Z) ،dمقدار خطای مجاز : (1/0 =ℇ)  عداد ابا جایگزین کردن

 مده است.آدست هنفر ب 230باال در فرمول به این حجم نمونه یعنی 

 
ن الوند خمی شده حفاظت جانوری منطقه اکوتوریسم ابعاد ،اصلی فرضیه

هم  زیست باکارشناسان محیط در پرتو نگرش بازاریابان گردشگری و

 وت دارند.تفا

ابان : بعد اجتماعی اکوتوریسم جانوری از نظر بازاری1فرضیه فرعی 

 ارد. دار دیزیست الوند خمین تفاوت معنگردشگری و کارشناسان محیط

ان : بعد زیست اکوتوریسم جانوری از نظر بازاریاب2فرضیه فرعی 

 .  دار داردیمعن تفاوت خمین زیست الوندمحیط کارشناسان و گردشگری

بان : بعد فرهنگی اکوتوریسم جانوری از نظر بازاریا3فرضیه فرعی 

 ارد. دار دزیست الوند خمین تفاوت معنیمحیط گردشگری و کارشناسان

ابان : بعد اقتصادی اکوتوریسم جانوری از نظر بازاری4فرضیه فرعی 

 ارد. دار دیزیست الوند خمین تفاوت معنگردشگری و کارشناسان محیط

 

 نتایج

تند دهندگان زن هسنفر از پاسخ 96تعداد  1به جدول توجه  با

ر نف 134چنین دهند. همنمونه را تشکیل می درصد از کل 7/41که 

 گیرند. بر میدرصد از کل نمونه را در 3/58که  مرد هستند
 

 دهندگانتوزيع فراواني متغير جنسيت پاسخ :1جدول 

 

سال  20دهندگان زیر از پاسخ نفر 24تعداد  2توجه به جدول با 

 24سال،  31-40نفر  104سال،  30تا  21نفر بین  66سن دارند، 

 سال سن دارند.  50نفر نیز بیش از  12سال و  41-50نفر 

 دهندگانپاسخ توزيع فراواني متغير سن: 2جدول 

 درصد  فراواني گروه سني

 4/10% 24 سال 20تر از مک

 7/28% 66 سال 30تا  21

 2/45% 104 سال 40تا  31

 5/10% 24 سال 50تا  41

 2/5% 12 سال 50تر از بیش

 100% 230 مجموع
  

فرادند درصد ا 10نفر که معادل با  23 تعداد 3به جدول با توجه 

 اسخدرصد از پ 3/38نفر که  88تحصیالت زیر دیپلم دارند. تعداد 

 درصد پاسخ 43نفر معادل  99دهندگان هستند تحصیالت دیپلم، 

صد( در 7/8نفر ) 20اند. تحصیل کرده دهندگان در مقطع کارشناسی

 ارشد و باالتر دارند. نیز مدرك کارشناسی
 

 دهندگانپاسختوزيع فراواني متغير ميزان تحصيالت  :3جدول 

 درصد فراواني تحصيالت

 0/10 23 دیپلمزیر 

 3/38 88 دیپلم

 0/43 99 لیسانس

 7/8 20 فوق لیسانس و دکترا

 100 230 کل
 

درصد افراد( در شغل  1/39نفر ) 90 تعداد، 4توجه به جدول با 

 23که  نفر 53 کارمند هستند. درصد( 1/16) نفر 37دارند.  فعالیت آزاد

دل نفر معا 19 هستند. داردهند خانهمی از افراد نمونه را تشکیل درصد

 باشند.درصد( محصل می 5/13نفر ) 31درصد افراد بیکار و  3/8با 

 ،(چولگی و کشیدگی براساس) هاداده بودن نرمال گیریاندازه مدل در

 هایشاخص براساس) مدل برازش و (عاملی بارهای براساس) مدل اعتبار

 گیریاندازه مدل 1شکل  .گیردمی قرار بررسی مورد( برازش نیکویی

برازش مدل  های نیکوییشاخص دهد.پژوهش را نشان می یرهایمتغ

اگر  نشان داده شده است. 4جدول  گیری متغیرهای پژوهش دراندازه

ها، در محدوده پذیرش قرار گیرند، حداقل سه شاخص از این شاخص

 مشاهده طورکههمانصورت مناسب برازش شده است. مدل به

 گیریمدل اندازه و دارند قرار یرشپذ ناحیه در شاخص پنج شودمی

همبستگی بین متغیرهای  5جدول  .است مناسب برخوردار برازش از

 مشاهده  5که در جدول طوریدهد. همانپژوهش را نشان می

باشد و نیاز به ادغام نمی 9/0تر از گردد همبستگی بین ابعاد بیشمی

اسمیرنوف -کولموگروف نآزمو از آمده دستبه نتایج نیست. هاآن حذف یا

متغیر اکوتوریسم  که دهدمی اکوتوریسم جانوری نشان مربوط به متغیر

داری بیش یکنند زیرا سطح معنجانوری از توزیع نرمال پیروی می

 درصد فراواني جنسيت

 7/41 96 زن

 3/58 134 مرد

 100 230 کل
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شود. بنابراین برای آزمون از پنج درصد است و فرض صفر رد نمی

رکه طو. همانشدفرضیه اصلی پژوهش از آزمون تی مستقل استفاده 

ها دو جامعه شود، برای آزمون برابری واریانسدیده می 6در جدول 

برای  sigکه مقدار آزمون لوین استفاه شد. با توجه به این از نتایج

ها تایید است، پس فرض برابری واریانس 05/0تر از این آزمون بزرگ

اول جدول برای بررسی تفاوت میانگین  . بنابراین باید از سطرشودمی

زیست( استفاده محیط و کارشناسان گردشگری دو جامعه )بازاریابان در

 توانمیاست،  05/0تر از داری کمیکه مقدار معنبا توجه به این کرد.

عبارتی دار است و بهینتیجه گرفت تفاوت میانگین در دو جامعه معن

داری میان این عامل در دو جامعه وجود یگفت تفاوت معن توانمی

کارشناسان  و گروه بازاریابان گردشگری جانوری در لذا اکوتوریسم .دارد

آمده از آزمون  دستبهنتایج  داری دارد.یمحیط زیست تفاوت معن

اسمیرنوف مربوط به بعد اجتماعی اکوتوریسم جانوری -کولموگروف

دهد که بعد اجتماعی اکوتوریسم جانوری از توزیع نرمال نشان می

درصد است و فرض  5داری بیش از یسطح معن زیرا کندمیپیروی 

فرضیه فرعی اول پژوهش از . بنابراین برای آزمون شودمیصفر رد ن

دهد نشان می 7طورکه جدول . همانشدآزمون تی مستقل استفاده 

ها دو جامعه از نتایج آزمون لوین استفاه برای آزمون برابری واریانس

 05/0تر از ای این آزمون بزرگبر sigکه مقدار شد. با توجه به این

از سطر  شود. بنابراین بایدمی ها تاییدفرض برابری واریانس است، پس

اول جدول برای بررسی تفاوت میانگین در دو جامعه استفاده کرد. با 

توان نتیجه است، می 05/0تر از داری کمیکه مقدار معنتوجه به این

گفت تفاوت  توانو می است داریجامعه معن در دو میانگین تفاوت گرفت

اکوتوریسم جانوری در دو جامعه وجود  میان بعد اجتماعی دارییمعن

جانوری در بین بازاریابان گردشگری  اکوتوریسم لذا بعد اجتماعی دارد.

به بعد  نتایج مربوط داری دارد.یزیست تفاوت معنمحیط و کارشناسان

دهد که نتایج این بعد از محیطی اکوتوریسم جانوری نشان میزیست

درصد  5تر از داری کمیکند زیرا سطح معنتوزیع نرمال پیروی نمی

برای آزمون فرضیه فرعی دوم  شود. بنابرایناست و فرض صفر رد می

طورکه در جدول . همانگردیدپژوهش از آزمون من ویتنی استفاده 

آمده که از دست به -912/0معادل   Zداده شد، مقداره آماره نشان 8

چنین مقدار تر است و همکم 96/1مقدار جدول توزیع نرمال یعنی 

تر است لذا دلیلی بیش 05/0دست آمده که از به 362/0داری یمعن

داری بین بعد یعبارتی تفاوت معنبرای رد فرض صفر وجود ندارد، به

زیست محیطی اکوتوریسم جانوری دو گروه بازاریابان گردشگری و 

آمده از آزمون  دستبهنتایج  ان محیط زیست وجود ندارد.کارشناس

دهد می نشان فرهنگی اکوتوریسم بعد به مربوط اسمیرنوف-کولموگروف

 کندمیکه بعد فرهنگی اکوتوریسم جانوری از توزیع نرمال پیروی ن

. شودمیدرصد است و فرض صفر رد  5 تر ازداری کمیمعن زیرا سطح

فرضیه فرعی سوم پژوهش از آزمون من ویتنی بنابراین برای آزمون 

داده شد، مقدار  نشان 9که در جدول طور. همانگردیداستفاده 

درصد است، بنابریان ادعای عدم تساوی  5تر از داری کوچکیمعن

اکوتوریسم جانوری در بین بازاریابان گردشگری  بعد فرهنگی میانگین

آمده از  دستبهایج نت .شودمیو کارشناسان محیط زیست پذیرفته 

اسمیرنوف مربوط به بعد اقتصادی اکوتوریسم -آزمون کولموگروف

اقتصادی اکوتوریسم  متغیر دهد که بعد بشر دوستانهمی جانوری نشان

تر از داری کمیزیرا سطح معن کندمیاز توزیع نرمال پیروی ن جانوری

. بنابراین برای آزمون فرضیه شودمیدرصد است و فرض صفر رد  5

-. همانگردیدآزمون من ویتنی استفاده  فرعی چهارم پژوهش از 

 5تر از داری کوچکیشد، مقدار معن نشان داده 10که در جدول طور

 یاقتصاد بنابراین ادعای عدم تساوی میانگین بعد درصد است،

 ستیز طیو کارشناسان مح یگردشگر ابانیبازاری جانور سمیاکوتور

 . شودمیپذیرفته 
 

 گيری متغيرهای پژوهشهای نيکويي برازش مدل اندازه: شاخص4جدول 

 وضعيت مقدار کسب شده قابل قبول مقدار نام شاخص

Chi-Square Sig>0.05 000/0 رد 

GFI GFI>0/9 929/0 قبول 

AGFI AGFI>0/8 866/0 قبول 

RMR RMR<0.08 236/0 رد 

TLI 0.90<TLI<1 880/0 رد 

NFI 0.90<NFI<1 907/0 قبول 

CFI 0.90<CFI<1 919/0 قبول 

RFI 0.90<RFI<1 862/0 رد 

IFI 0.90<IFI<1 919/0 قبول 

CMIN/DF رد 399/5 5تر از مقدار کم 

RMSEA RMSEA<0.08 109/0 رد 
 

 همبستگي بين ابعاد پژوهش: 5جدول 

 اقتصادی فرهنگي زيست محيطي اجتماعي ابعاد اکوتوريسم جانوری

    - اجتماعی

   - 446/0 زیست محیطی

  - 502/0 374/0 فرهنگی

 - 758/0 485/0 601/0 اقتصادی
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 آزمون تي مستقل ابعاد اکوتوريسم جانوری بين بازاريابان گردشگری و کارشناسان محيط زيست :6جدول 

 

 گردشگری و کارشناسان محيط زيست آزمون تي مستقل بعد اجتماعي اکوتوريسم جانوری در بين بازاريابان :7جدول 

 

 آزمون من ويتني بعد زيست محيطي اکوتوريسم جانوری در بين بازاريابان گردشگری و کارشناسان محيط زيست :8جدول 

 

 آزمون من ويتني بعد فرهنگي اکوتوريسم جانوری در بين بازاريابان گردشگری و کارشناسان محيط زيست :9جدول 

 

 آزمون من ويتني بعد اقتصادی اکوتوريسم جانوری در در بين بازاريابان گردشگری و کارشناسان محيط زيست :10جدول 

 بحث 
های این پژوهش و با تایید فرضیه اول مشخص براساس یافته

شد بین نگرش بازاریابان گردشگری و کارشناسان محیط زیست در 

خمین اختالف  شده الوندمنطقه حفاظت جانوری یسمابعاد اکوتور مورد

های دو گروه گیریداری وجود دراد. به این معنا که جهتنظر معنی

 هایحساسیت دلیلبه زیستمحیط کارشناسان شاید نیست. یکسان هم با

تری نسبت به ورود گردشگر کاری بیشخاص خود تمایل به محافظه

و در مقابل بازاریابان گردشگری از و امکان استفاده از آن را دارند 

عوارض نامطلوب  با مواجهه برای روشی عنوانبه پایدار گردشگری رویگرد

های کنند. طبق پژوهشاکوتوریسم جانوری و گیاهی استفاده می

چنین و هم Norman (2016)و   Diazچونهماخیر پژوهشگرانی 

Glavic (2015) دار در گردشگری وری پایورند که برای بهرهبر این با

بعد اجتماعی،  یعنی مختلف اکوتوریسم سویی بین ابعادپیوند و هم باید

برقراری نگاهی زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی برقرار باشد. 

 عامل

 

برابری/ نابرابری  ميانگين

 واريانس

 نگينتست برای تساوی ميا T آزمون لوين

 F Sig t df Sig (2-tailed) زيستکارشناسان محيط بازاريابان گردشگری

 اکوتوریسم جانوری
 000/0 228 166/4 844/0 039/0 برابری واریانس 12/3 38/3

 000/0 191 146/4   عدم برابری واریانس  

 عامل

 

برابری/ نابرابری  ميانگين

 واريانس

 تست برای تساوی ميانگينT آزمون لوين

 F Sig t df Sig.(2-tailed) کارشناسان محيط زيست بازاريابان گردشگری

 بعد اجتماعی اکوتوریسم جانوری
 000/0 228 471/5 322/0 983/0 برابری واریانس 04/3 43/3

 000/0 198 497/5   عدم برابری واریانس  

 بعد
 ميانگين رتبه

 Z Sig.(2-tailed)آماره  Uآماره 
 کارشناسان محيط زيست بازاريابان گردشگری

 362/0 -912/0 5899 62/110 75/118 یسم جانوریزیست محیطی اکوتور

 بعد
 ميانگين رتبه

 Z Sig.(2-tailed)آماره  Uآماره 
 کارشناسان محيط زيست بازاريابان گردشگری

 007/0 -708/2 5017 03/101 14/125 نوریفرهنگی اکوتوریسم جا

 بعد
 ميانگين رتبه

 Z Sig.(2-tailed)آماره  Uآماره 
 کارشناسان محيط زيست بازاريابان گردشگری

 000/0 -513/4 500/4140 51/91 50/131 جانوریاقتصادی اکوتوریسم 

      
 

 
 گيری متغيرهای پژوهش: مدل اندازه1شکل 
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تر و و جامع به مقوله گردشگری برای انتفاع اقتصادی بیش مندنظام

 ضرورت تر،کم فرهنگی -محیطی و اجتماعیهای زیستهزینه پرداخت

که هدف  معقول، جانوری یک اکوتوریسم د دستیابی بهتوانمیپرداخت 

عالوه بر سهم اندك اصلی گردشگری پایدار است را تامین نماید. 

های های بالقوه گردشگری خارجی، فقدان نگرشکشور از قابلیت

های پارچه نیز بر هدر رفت توانمندیمدیریت سازمانی و اجرائی یک

رسد که نظر میآن افزوده است. در این سطح، بهاقتصادی و ارزآوری 

ترویج و تفکیک  ای برایپارچههای یکهای مدیریتی، رهیافتدر الیه

المللی انواع گردشگری متناسب با مقتضیات و شرایط داخلی و بین

در این پژوهش نیز مشخص گردید اگر چه هر دو . شودمیمشاهده ن

ن متولیان طبیعت و بازاریابان عنواگروه کارشناسان محیط زیست به

عنوان مجریان گردشگری طبیعت هر دو در یک زمینه گردشگری به

گذاری و اجرای هر دو گروه کنند اما نحوه سیاستمشترك کار می

سو نیست. کارشناسان محیط زیست تمایلی به توسعه متاسفانه هم

بل دانند و در مقاگردشگری ندارند و آن را مخالف حفظ طبیعت می

بازاریابان گردشگری وجود چنین منطقه بکر که سرشار از مواهب 

طبیعی و زیست محیطی است و نیز وجود فرهنگ غنی مردم منطقه 

الوند خمین با آداب و رسوم مختلف را یک پتانسیل خوب برای یک 

این باورند که توسعه اکوتوریسم  کنند و براکوتوریسم پایدار تلقی می

د نگرش و باور افراد را توانمیودی به آن شده جانوری که نگاه محد

که یطوردهد. همان وحش تغییرویژه حیاتزیست بهنسبت به محیط

در دستاوردهای این پژوهش مشاهده شد در فرضیه دوم و در بعد 

و کارشناسان  گردشگری های بازاریابانبین نگرش اکوتوریسم اجتماعی

یانگین نمرات بازاریابان محیط زیست اختالف نتیجه دیده شد و م

گردشگری میزان باالتری نسبت به کارشناسان محیط زیست بود. 

تاکید بازاریابان گردشگری بر مقوله اجتماعی اکوتوریسم بر  معموالً

که هنوز در بعد اجتماعی  ویژه الوندچرخد. بهمحور یادگیری می

ضور اکوتوریسم در حال رشد است. بازاریابان بر این باورند که ح

د بخش مهمی از توانمیگردشگران در منطقه حفاظت شده الوند 

 سازی گردشگری ایجاد نماید. قطعاً مراودات اجتماعی را برای تسهیل

شده که حضور گردشگران در روستاهای کنار منطقه حفاظتزمانی

رونق خواهد  کسب و کار گردشگری را پر چشم بخورد، تر بهالوند بیش

تماعی همیشه با خود دستاوردهای اقتصادی را هم کرد. ارتباطات اج

چنین دوری نکردن از اجتماعات گردشگران هم داشت. خواهد همراهبه

د زمینه مناسبی را برای کاهش سو تفاهم و سو ادراکات برای توانمی

جوار بر این باورند که دو طرف باشد. بسیاری از مردم روستاهای هم

شده و بکر الوند را د منطقه حفاظتتوانمیزیاد گردشگر  حضور تعداد

به یک مکان پر ازدحامی تبدیل کند که مخاطرات زیادی را برای 

همراه داشته باشد. شاید اگر همین مراودات جا بهوحش آنحیات

از طریق  متعدد چه مستقیم هایو تبلیغات آموزشی به شیوه اجتماعی

صب تابلوهای متعدد در طریق ن اهالی منطقه الوند و یا غیرمستقیم از

های ناصحیح مسیر گردشگری صورت پذیرد، میزان تنش و برداشت

زیست و هم برای اهالی که از حضور را هم برای کارشناسان محیط

ها را به سوی پررنگ گردشگر میل و رغبتی ندارند، کاهش دهد و آن

های یک مفاهمه خوب تشویق نماید. برپایی چادرها و یا ایستگاه

گردی الوند و نیز وحش و طبیعتف در مسیر گردشگری حیاتمختل

د شکاف اجتماعی بین گردشگران و اهالی توانمیتبلیغات آموزشی 

منطقه را کاهش دهد. بنابراین اگرچه کارشناسان محیط زیست به 

ای حضور گردشگر را برای حیات وحش گیاهی شکل محافظه کارانه

ابان گردشگری تاکید دارند که یک دانند اما بازاریو جانوری مضر می

های این موضوع ها و ریسکد چالشتوانمیدرك جمعی از دو طرف 

را به حداقل برساند. در فرضیه دوم میانیگن نظرات هر دو گروه 

عبارت دیگر هم بازاریابان گردشگری و به تفاوتی را نشان نمی داد.

طی اکوتوریسم محیزیست بعد که معتقدند زیست،محیط کارشناسان هم

د پیامدهای ناخوشایندی را توانمیاگه در آن مالحظاتی رعایت نشود 

برای منطقه حفاظت شده الوند به بار بیاورد. بر این اساس الزم است 

ریزان و متولیان حفاظت از منطقه الوند ضمن داشتن یک نگاه برنامه

های اساسی سو نیازریزی، از یکپایدار به این منطقه، در زمان برنامه

به اثرات  سویی،گردان را برطرف نمایند و از گردشگران و طبیعت

 نیزجای بگذارند همنفی که این گردشگران ممکن است در طبیعت ب

تنوع زیستی موجود در منطقه الوند در هیچ نقطه دیگری  ندیشند.ابی

درصد  12های جنوبی استان نظیر ندارد و این منطقه از محدوده

درصد پرندگان استان مرکزی را در خود جای  44ان و پرندگان ایر

درصد پرندگان این منطقه، پرندگان شکاری  30 داده و بیش از

درصد پستانداران کشور  8/0اند و از نظر پستانداران نیز حمایت شده

این منطقه دارای تنوع رویشگاهی خوبی  .را در خود جای داده است

جوار خود ارزش بت به مناطق همبوده و از لحاظ تنوع گیاهی نیز نس

تری دارد و تنوع زیست محیطی منطقه در هیچ نقطه دیگر از بیش

تیپ گیاهی  9مرکزی تکرار نشده و وجود  جنوبی استان هایمحدوده

. بر این اساس تمام درصد آنان آندمیک است 20گونه که  115با 

ظ های بازاریابان گردشگری و کارشناسان محیط زیست، حفدغدغه

چنین حیات وحش بکری است. نکته قابل توجه در مورد این منطقه 

و تعرض  خمین مردم محلی شناسی منطقه الونددر آسیب که آن است

نادیده گرفته  ها به محیط زیست جانوری و گیاهی کامالًبرخی از آن

شده است. این در حالی است که در یک گزارش از سازمان حفاظت 

انه برخی از کشاورزان و سودجویان به محیط زیست خمین، متاسف

 های فصلی این اراضی را مورد تصرف خود قرار های کشتبهانه

هکتار مورد تصرف قرار  24که در یک مورد حدود نحویدهند بهمی
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ها گرفته بود که بعدها از طریق مراجع قضایی و انتظامی این زمین

های زی به زمیناندادست ،بنابراین(. 1395شد )شریفی، آزادسازی 

ثار تخریب خاك و پوشش آ شده الوند خمین، نه فقط حفاظت منطقه

که زیستگاه جانوری الوند  شودمیبلکه باعث  کندمیگیاهی را فراهم 

دستخوش تغییراتی گردد که حیات وحش آن منطقه را تهدید کند. 

های باز هم نکته قابل تامل در حفاظت از این منطقه طبق گزارش

رغم وجود ساختمان فیزیکی برای ی و مشاهدات، متاسفانه علیاعالم

بان در منطقه دیده نشده است بانان، اما اثری از وجود محیطمحیط

دهد هنوز در مورد پیشگیری، موضوع جدی گرفته که این نشان می

نشده است. در فرضیه سوم که بعد فرهنگی اکوتوریسم جانوری را 

گرفته شد که نقطه نظرات بازاریابان  مورد بررسی قرار داد، نتیجه

دغدغه  گردشگری با کارشناسان محیط زیست متفاوت است. قطعاً

وحش در ن طبیعت و حیاتاتمام کارشناسان محیط زیست و طرفدار

زیست الوند باعث برهم این است که حضور گردشگران در محیط

 کارشناسان محیط جانوری خواهد شد. زیست عمومی این خوردن نظم

زیست بر این باورند که حضور گردشگران یک فرهنگ جدیدی را در 

تبعات زیادی  است که ممکن خواهد کرد شده جایگزینمنطقه حفاظت

های گردشگری در را برای محیط زیست داشته باشد. نبود زیرساخت

ها یا مراکز اقامتی در منطقه و نیز گاهمنطقه الوند مثل استراحت

که گردشگران  شودمیگردشگر باعث  حضور ایالزم بر افزارهایسخت

ناگزیر از امکانات طبیعی منطقه برای اسکان و اقامت خود استفاده 

چنین نبود امکاناتی که بتواند پیامدهای حضور گردشگر را کنند. هم

ویژه جانوری باعث لطمه دیدن زیست گیاهی و به مدیریت کند قطعاً

های خوراکی یا مصرفی خود هخواهد شد. بسیاری از گردشگران زبال

د توانمیکنند و این خود را بعد از اتمام کار در طبیعت رها می

های خطری جدی برای وحوش باشد. در موارد زیادی وجود قوطی

های پالستیکی باعث خفگی بسیاری از جانوران شده کنسرو یا سطل

اریابان . از طرفی نگاه بازشودمی جدی تلقی موضوع بسیار که این است

متفاوت است. بازاریابان گردشگری بر  گردشگری به این مساله کامالً 

جانوری منطقه الوند زیست گیاهی و این باورند که حفاظت از محیط

های دولتی و حتی کدام از سازمانهایی است که هیچمستلزم هزینه

های مردم نهاد تمایلی به پرداخت آن ندارند. فراهم کردن زیرساخت

برای این محیط زیست بکر فقط محدود به ایجاد یک پاسگاه  متعدد

شده الوند با . منطقه وسیع حفاظتشودمیبان نمحیط کوچک با چند

کوچکی محافظت  هایزیرساخت چنین با دتوانمیهای آن نجاذبه انواع

های مردم شود. گستره منطقه به حدی است که باید پای سازمان

های مشارکت کننده در امر گردشگری شرکتنهاد و داوطلبانه و نیز 

میان کشیده شود. بازاریابان  و متولیان بخش خصوصی گردشگری، به

های پشتیبانی گردشگری براین باورند که حضور این دسته از گروه

د فرهنگ گردشگری پایدار توانمیکننده اکوتوریسم در منطقه الوند 

جای هب محیطیآثار زیست ینترکه کم نحویبه جا بیندازد منطقه را در

توسعه گردشگری در این منطقه با توجه به مراودات  بگذارد. قطعاً

ساز یک تعامل فرهنگی د زمینهتوانمیاجتماعی با روستاهای اطراف 

ها جای بگذارد. وجود آداب و آیینهخوب برای حفظ محیط زیست ب

روز بهمن در دهمین « جشن ناقالی»مانند های محلی مثل  و مراسم

یکی از کارکردهای فرهنگی اکوتوریسم را « جشن تخ تخی» و ماه 

گردشگران و مشارکت  حضور آورد. قطعاًمی گردشگران به ارمغان برای

د توانمیآنان در تعامل اجتماعی و فرهنگی با منطقه بومی الوند 

ها را نسبت به حفاظت از این منطقه بکر متقاعد کند. هرچه بهتر آن

گاه نتوانند زیست شاید هیچحفظ محیط های اجراییکه سازمان کاری

نین باید به این نکته توجه داشت که یکی چآن را عملی سازند. هم

سازی های جدی و مهم در اکوتوریسم آموزش و فرهنگاز مقوله

 استفاده از مواهب طبیعی و دیدن حیات وحش جانوری است. قطعاً 

اطراف منطقه الوند خمین  روستاهای گردشگر و نیز اهالی امر آموزش

موضوعی نیست که سازمان حفاظت محیط زیست بتواند آن را اجرا 

کند. نه توان آن را دارد و نه تمایلی به امر آموزش. چرا که آموزش 

یادگیری مستقیم  که باید به شکل مستمر خواهد بود امری گردشگران

های ی در درگاهصورت گیرد. بنابراین شاید سازمان محیط زیستگاه

اینرتنی وابسته به خود بروشورها یا مطالب آموزشی را منتشر کند 

امر آموزش گردشگر امری تخصصی است که باید متولیان  اما قطعاً

اصلی گردشگری آن را آموزش دهند و آموزش با حضور گردشگر در 

فرضیه چهارم که بعد اقتصادی  در کرد. منطقه الوند تحقق پیدا خواهد

باز هم اختالف نگرش در بین  کندمیوریسم جانوری را مطرح اکوت

خورد. کارشناسان محیط زیست و بازاریابان گردشگری به چشم می

دومین منبع  صنعت گردشگری امروزه این جهانی گزارش سازمان طبق

 2020 سال(. 1388نژاد، است )قرهکشور جهان  49درآمد بیش از 

سر دنیا به رقمی حدود یک میلیارد تعداد گردشگران در سرتا میالدی

درصد درآمدهای  10و پانصد و شصت میلیون نفر خواهد رسید که 

 1950 هایدر طی سال (.UNWTO ،2007) گیردمیجهانی را دربر 

 25درصد، از  65المللی با نرخ رشد ساالنه گردشگری بین، 2005 تا

 2005میلیون نفر در سال  806به  1950میلیون گردشگر در سال 

میلیارد و دویست  1به نزدیک  2015 و در سال( 1387 طیبی،)

کشور ایران با وجود  (.Thompson ،2017) میلیون نفر رسیده است

دالیل متعددی به گردشگری انبوه هایها و ظرفیتمزیت برخورداری از

مند گردد. های اقتصادی این صنعت بهرهورینتوانسته است از بهره

میلیارد دالر،  250هزار و گری خارجی ایران از یکارزی گردش درآمد

میلیارد دالر است )ضیاءآبادی و  7تنها نیم درصد یعنی نزدیک به 

های قبل بحث شد یکی از که در بخشطور(. همان1395همکاران، 
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 هایزیرساخت توسعه به کمک اکوتوریسم اقتصادی کارکردهای

داشت زم برای نگههای الگردشگری و نیز کمک به توسعه زیرساخت

ایجاد  . قطعاًباشدمیجانوری و حفظ وحوش در طبیعت  زیستمحیط

منابع انسانی  کارگماریههایی همراه به بچنین تجهیزات و زیرساخت

هایی است گذاریشایسته که به این امر متعهد باشند نیازمند سرمایه

و پذیر است. طبق مشاهدات که فقط با توسعه اکوتوریسم امکان

داوطلبانه برای  هایهای گروهی، بسیاری از فعالیتهای رسانهگزارش

به گردشگری  عالقمند از افراد بسیاری طریق جانوران و گیاهان از حفظ

 یابد قطعاً  . اگر تعداد این گردشگران افزایششودمیطبیعت انجام  در

تر خواهد شد. طبق گزارشات بسیار آسان منابع خدادای داشت ایننگه

زیست جانوری نهاد عالقمند به محیط های مردممردمی و نیز سازمان

بان برای و گیاهی، بسیاری از مناطق حفاظت شده حتی یک محیط

های روزانه هم ندارند. چه برسد به امکانات الزم و زیربنایی سرکشی

علوفه و غذای وحوش در فصول سرما  مثل آبشخورهای متعدد، توزیع

های بیماری دارهای الزم برای جلوگیری از بحرانیا بحرانی، نبود هش

شده استان مرکزی، برخی مناطق حفاظت در کهنحویوحوش، به برای

دلیل گرفتار شدن در بسیاری از جانوران زنده در این منطقه به

های خطرناك تلف شدند. بنابراین برای مقابله با چنین بیماری

اکوتوریسم جانوری  هایی که محیط زیست با آن روبروست،چالش

ی مختلف هاگونهداشت د راه حل مناسبی برای حفظ و نگهتوانمی

نایاب و کمیاب در منطقه الوند باشد. پژوهشگر بر این باور است که 

های طبیعی و تاریخی متعدد و دلیل وجود جاذبهشهرستان خمین به

اه را برای د رتوانمینیز پتانسیل نهفته در منطقه زیبا و طبیعی الوند 

ورود به اکوتوریسم جانوری در این منطقه بازکند. اگرچه مخاطرات 

اولیه ورود به اکوتوریسم جانوری در منطقه الوند را باید پذیرفت اما 

که هم نحویانداز خوبی را تصور کرد. بهبرای آینده آن چشم توانمی

زیست جانوری برطرف گردد و هم دوستداران طبیعت دغدغه محیط

ها بتوانند از دیدن وحوش زیبا و کمیاب در منطقه گردیو بوم گردی

 مند شوند. الوند خمین بهره
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