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  چکیده

هاي از جمله ظرفیت است.در حفظ منابع طبیعی مهم  راهبردهايیکی از  اکوتوریسمامروزه 

تواند مولدي مهم در توسعه اکوتوریسم می ویژه تاالب است که ههاي آبی باکوتوریستی، استفاده از پهنه

هاي توسعه اکوتوریسم در اشد. این پژوهش با هدف بررسی زمینهو به موازات آن پایداري منابع آبی ب

گرفته  المللی میانکاله در شرق استان مازندران، از نگاه گردشگران مورد سنجش و ارزیابی قرارتاالب بین

است. جامعه بوده نامه اي و ابزار سنجش پرسشانی و کتابخانهاست. روش تحقیق به دو صورت مید

که از کردند که براي گذران اوقات فراغت به این تاالب مراجعه  ندآماري پژوهش کلیه گردشگرانی بود

گري ورد پرسشـعنوان نمونه انتخاب و مهنفر با استفاده از جدول مورگان ب 384میان آنان تعداد 

آماري  و آزمون SPSSافزار ا استفاده از نرمـب ،آوري اطالعات میدانیپس از جمع مستقیم قرار گرفتند.

هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش روابط بین متغیر، ايناپارامتري نسبت دو جمله

رغم برخورداري این تاالب از تنوع اکوسیستمی گیاهی، مرتعی و همچنین برخورداري نشان داد که علی

نظیر و زیستگاه مناسب و با ارزش براي حضور وحوش و پرندگان آبزي، اندازهاي بیز امنیت و چشما

  المللی میانکاله مناسب نیست.هاي توسعه اکوتوریسم در تاالب بینیرساختز

  تاالب میانکاله.توسعه پایدار، منابع آبی،  اکوتوریسم،: يکلیدهاي واژه
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  مقدمه

-پیشرفت موازات بیستم به سده دوم نیمه از

 محیط مسایل به توجه تخصصی، و علمی هاي

حیات  افتادن خطر به از ممانعت جهت زیستی

 به یابیدست هاياولویت از یکی عنوانبه ها،انسان

 واقع اجرایی و علمی مجامع مد نظر پایدار توسعه

 نقر لطو ). در1389شد (دشتی و همکاران، 

 از دهستفاا انمیز و برابر سه نجها تـجمعی ،بیستم

 س،اــسا ینــهم رــب. ستا هشد برابر شش آب

 يرـگیهرـبه ايبر زمال تمکاناا دیجاا و يیزربرنامه

 توجه و گرفته شکل پیش هالسا از آب، منابع از

 توعاـموض آب، ابعـمن عهـتوس به را دخو هدـعم

 مانیزاـس و حقوقی ،سیاسی ،محیطیتـیسز

 معاوـج وزهمرا رو،از این. ستا دهرـک فوـمعط

 شدر رسیدن به در آب تـهمیا از یـلمللاینـب

 هگاآ هیندآ و لحا يهانماز در ارپاید ديقتصاا

  ).1391زاده، تقی و نوري(ند اشده

که انگیزه اصلی  است اکوتوریسم پدیده مدرنی

ده و لذت از طبیعت و ـآن گردشگري، مشاه

توان هاي طبیعی و فرهنگی بوده و از آن میپدیده

 يعنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستابه

). 1392توسعه پایدار نام برد (شبیري و همکاران، 

هاي توسعه صنعت توریسم و یکی از راهبرد

اکوتوریسم و درآمد حاصل از آن، شناسایی 

ریزي هاي گردشگري مناطق و برنامهتوانمندي

بهینه و حفاظت از وري بهرهمدیریت صحیح براي 

  ). Hejrati et al., 2012مناطق است (

جاذبه  ،هاي مهم اکوتوریسمزمینه از جمله

تواند نقش اساسی در هاست که میطبیعی تاالب

له مهم در سأم توسعه اکوتوریسم داشته باشد.

توسعه اکوتوریسم تاالبی، طراحی الگوي راهبردي و 

اسب است تا ضمن ـناي مـهصـاخـوسعه شـت

المت ــس ،اي طبیعیــهاذبهــرداري از جــببهره

تضمین نماید اکوسیستم و پایداري جوامع محلی را 

به معناي اراضی  از نظر لغوي تاالب ).1393(وزین، 

و در فارسی از دو کلمه تال و آب گرفته  1خیس

تال لغت هندي به معناي آبگیر است  شده است که

  ).1390و همکاران، زاده قطرمی (رجب

 به 1980اصطالح اکوتوریسم در اواخر دهه 

عنوان یک نتیجه مستقیم از نظریه محیط زیست 

& Coria ( جهانی پایدار در دنیا ظاهر شد

Calfucura, 2012 .(المللی بنابر تعریف انجمن بین

والنه و مبتنی بر ئاکوتوریسم، اکوتوریسم سفري مس

بیعی براي ارضاي اصول توسعه پایدار به نواحی ط

هاي روحی و روانی است که با حفظ محیط نیاز

                                                           
1 Wetland 
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هاي مردم محلی همراه زیست و احترام به ارزش

باشد و به بهبود جامعه محلی میزبان منجر شود 

  ). 1394(احسانی، 

 کمیسیون نشست از پس 1987 سال در

 پایدار توسعه مفهوم توسعه، و زیست محیط جهانی

توسعه پایدار  آن گردید و در مطرح بار اولین براي

 ارضاي آن براي فرآیند که اطالق شد ايبه توسعه

 براي آینده هاينسل توانائی حاضر، نسل نیازهاي

نبرد (خوشکام،  بین از را خود نیازهاي ارضاي

1387.(  

 در پژوهشی با) 1396( قربانی و ایلدرمی

 توسعه در آبی منابع اکوتوریسم اهمیت"عنوان 

 "همدان کوهستانی استان مناطق گردشگري

 مورد مناطق آبی منابع اکوتوریسم که گزارش دادند

 توسعه هستند و باالیی را دارا بسیار قوت نظر،

 محیط حفظ باعث تواندمی آبی منابع اکوتوریسم

 بـا استفاده بیشترین طوري که به شود زیست

) 1393وزین ( .آوردمی فـراهم را هـزینه کمترین

تدوین الگوي برنامه "تحت عنوان  در پژوهشی

ریزي راهبردي توسعه اکوتوریسم تاالبی در راستاي 

داري جوامع ـایـاالب و پـسالمت اکوسیستم ت

هاي میانکاله و لپوي روستایی، محدوده تاالب

دست یافت که ظرفیت  هجیبه این نت "زاغمرز

هاي مورد ها باال بوده و در روستااکوتوریستی تاالب

نیز ظرفیت اکوتوریستی بر اساس طیف مطالعه 

هاي مورد سنجش باالتر از لیکرت در اکثر شاخص

حد مطلوب عددي مورد آزمون ارزیابی شده است. 

د توسعه اکوتوریسم ادهمچنین تحلیل کمی نشان 

منوط به اتخاذ مورد مطالعه تاالبی در منطقه 

این پژوهش بـا هـدف  راهبردهاي بازنگري است.

- هاي توسعه اکوتوریسم در تاالب بینبررسی زمینه

المللی میانکالـه در شـرق استان مـازنـدران، از نگاه 

  گردشگران مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

  هاواد و روشم

  عرفی محدوده پژوهش م

 25میانکاله در استان مازندران، در  تاالب

موقعیت  درکیلومتري شمال شهرستان بهشهر 

دقیقه عرض شمالی و  36رجه و د 50جغرافیایی 

دقیقه طول شرقی قرار دارد  17درجه و  53

این محیط آبی با  ).1392(جعفري و همکاران، 

باشد هکتار شامل خلیج و تاالب می 45000وسعت 

جهت برخورداري از معیارهاي کنوانسیون  که به

هاي همجوار با وسعت با تاالب )1354(رامسر 

هاي یکی از سایتعنوان هکتار به 100000

کنوانسیون رامسر ثبت گردید (مقدس و همکاران، 

1393.(   
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

  

  روش تحقیق

تحلیلی و در  - توصیفیپژوهش حاضر از نوع 

زمره تحقیقات کاربردي است. از آنجایی که در این 

نامه و مصاحبه براي گردآوري تحقیق از ابزار پرسش

را یک تحقیق  آناطالعات مورد نیاز استفاده شد، 

 قلمداد کرد. به توانمی پیمایشی (میدانی) نیز

منظور تدوین چارچوب نظري، پیشینه و متغیرهاي 

اي استفاده العات اسنادي و کتابخانهتحقیق از مط

شد. جامعه آماري این پژوهش کلیه گردشگرانی 

ودند که در ایام تعطیل براي بازدید به تاالب ـب

المللی میانکاله مراجعه کردند. با توجه به بین

مشخص نبودن تعداد واقعی آنان، حجم نمونه با 

شد که  تعییننفر  384 ،استفاده از جدول مورگان

نامه وش تصادفی ساده نسبت به تکمیل پرسشبه ر

 شامل ها اقدام شد. متغیرهاي پژوهشتوسط آن

هاي اکوتوریستی و زیرساختی، شرایط پتانسیل

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی 

ثر بر توسعه مؤعنوان عوامل بهبوده و  پیرامون تاالب

روایی محتوایی  نظر گرفته شد. اکوتوریسم تاالب در

یت اساتید و متخصصان حوزه رونامه به پرسش

هاي گردشگري رسیده و از نظرات و پیشنهاد

اصالحی آنان استفاده شد. جهت تعیین پایایی 

نامه از ضریب آلفاي کرنباخ استفاده گردید. پرسش

راي سواالت ـاسبه شده بـضریب پایایی مح
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بدست آمد. اطالعات استخراج  773/0نامه پرسش

هاي آزمون ، باSPSSافزار در نرمنامه شده از پرسش

آماري رگرسیون، فریدمن، بینومیال و کاي اسکوئر 

  قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماري  وردم

  نتایج

  هاي توصیفی پژوهشیافته

در این پژوهش بیشترین میزان فراوانی به 

نفر را مردان تشکیل  189نفر را زنان و  195میزان 

از پاسخگویان در سنین درصد  67دادند. بیش از 

  سال قرار داشتند. 20- 40بین 

درصد)  6/82شوندگان (پرسش قریب به اتفاق

و از مسائل طرح شده در  هاز قشر تحصیل کرده بود

  هاي تحقیق مطلع بودند. پرسش

هاي تحقیق مشخص گردید با توجه به یافته

 داراي درصد) 6/33دهندگان (که یک سوم از پاسخ

درصد خود را بیکار اعالم نموده و  9/34 ،شغل آزاد

داراي مشاغل ترتیب بهدرصد نیز  2/12و  18

محل سکونت  .دولتی و یا در حال تحصیل بودند

در  درصد) 8/50بیش از نیمی از پاسخگویان (

محدوده  دردرصد  8/18هاي اطراف تاالب، روستا

سایر نقاط استان  دردرصد  2/17شهرستان بهشهر، 

  سایر نقاط کشور بوده است. درد نیز درص 3/13و 

  هآزمون فرضیهاي یافته

هاي توسعه اکوتوریسم در آیا زمینه سوال پژوهش:

  تاالب میانکاله مناسب است؟

 آزمـون کولموگـوروف   از حاصـل  بررسی نتایج

ي تحقیق به شـرح زیـر   هامتغیر مورد در اسمیرنوف

  است:

ون ــدر آزم داريمعنـی سطـحدار ـمق

متغیر مربوط به کلیه اسمیرنوف براي  -کولموگروف

) کمتر 05/0سوال اصلی تحقیق از خطاي مجاز (

هاي ع دادهـاوت توزیـذا تفـل ).1(جدول  گردید

دار گردیده با توزیع نرمال معنیسوال اصلی تحقیق 

هاي سوال اصلی تحقیق را توان توزیع دادهمینو 

ها در این دادهنرمال فرض کرد. از آنجایی که توزیع 

بوده، به همین دلیل براي آزمون نسواالت نرمال 

اي این فرضیه از توزیع ناپارامتري نسبت دو جمله

  استفاده گردید.
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  نرمال بودن متغیرهاي تحقیقآزمون اسمیرنوف براي  - آزمون کولموگروفنتایج  - 1جدول 

  در جذب یرگذارثأعوامل ت

 یانکالهگردشگر به تاالب م
 میانگین  تعداد

انحراف 

  معیار
Z 

  سطح 

  داريمعنی

  تاالب میانکاله  در توسعه اکوتوریسم وضعیت کلی زمینه

  از نگاه گردشگران
384  34/3 21/1 46/3  00/0 

 00/0  58/3 34/1 40/3  384  ها و شبکه حمل و نقل منطقهها، راهزیرساخت

 00/0  81/4 39/1 51/3  384  بهداشتی در تاالبامکانات رفاهی، اقامتی و 

 00/0  13/4 36/1 43/3  384  رسانی براي معرفی تاالباطالع تبلیغات و

 00/0  38/3 24/1 52/3  384  (گردشگر) در سطح تاالب امنیت جامعه میهمان

 00/0  13/3 29/1 39/3  384  به مقوله گردشگري نگرش مردم  بومی

 00/0  09/5 33/1 83/3  384  و کارخانجات همجوار  صنایعتخریب تاالب توسط آلودگی 

 00/0  49/4 26/1 79/3  384  قاچاق جهت کنترل صید و شکار  هاي زمانی منع ورودبرنامه

  

ربوط به مناسب نبودن هاي مفراوانی پاسخ

 56مورد ( 214هاي گردشگري میانکاله، زیرساخت

مربوط به مناسب بودن هاي پاسخ فراوانیدرصد) و 

 44( مورد 170هاي گردشگري میانکاله، زیرساخت

  . )2(جدول  درصد) بوده است

  

 تاالب میانکاله هاي توسعه اکوتوریسماي درخصوص میزان مناسب بودن زمینهنتایج آزمون نسبت دو جمله - 2جدول 

  تعداد  اریمع  هاي تحقیقگروه
  احتمال

  شده مشاهده

مورد  احتمال

  تست

  سطح

  يداریمعن

  028/0       50/0  56/0  170  3< =  اکوتوریسم هايمناسب بودن زمینه: 1گروه  

      44/0  214  3>   اکوتوریسم بودن زمینهنمناسب : 2گروه 

      00/1  384    جمع

  

 داريه مقدار سطح معنیـه این کـا توجه بـب

شده، بنابراین تفاوت  05/0) کمتر از 028/0(

درصد  95ها در سطح فراوانی دو گروه از پاسخ

فر مبنی ـدار گردید. به همین جهت فرضیه صمعنی

هاي توسعه اکوتوریسم در تاالب ه زمینهـک ر اینـب

و فرض شده رد  ،المللی میانکاله مناسب استبین

هاي توسعه که زمینه محقق مبنی بر این

المللی میانکاله مناسب االب بینـاکوتوریسم در ت

  نیست پذیرفته شد. 
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  گیرينتیجهبحث و 

آنالیز اطالعات استخراج شده از  اساسبر 

هاي تحقیق در ارزیابی سوال اصلی نامهپرسش

، ارائه شده است 2تحقیق که نتایج آن در جدول 

هاي توسعه که زمینه فرضیه صفر مبنی بر این

المللی میانکاله مناسب ر تاالب بیناکوتوریسم د

راین ـپذیرفته شد. بنابمخالف رض ـاست رد و ف

توسعه هاي زیرساخت کرد،توان استنباط می

فراهم المللی میانکاله اکوتوریسم در تاالب بین

مناسب نیست. نیست و لذا زمینه توسعه آن 

هاي توسعه اکوتوریسم در نامناسب بودن زمینه

هاي کشور توسط پژوهشگران برخی از تاالب

راد مختلف نیز گزارش شده است. رمضانی و قائمی

هاي تحلیل توان" اي با عنوان) در مقاله1392(

اکوتوریستی تاالب بوجاق با استفاده از روش 

AHP"  به این نتیجه رسیدند که با توجه به

، ارجحیت معیارها در توسعه اکوتوریسم متمرکز

داراي توان  )درصد 21ود (حدهکتار از منطقه  714

داراي توان  )درصد 7(حدود هکتار  237مطلوب، 

داراي  )درصد 67(حدود هکتار  2329متوسط و 

توان نامطلوب جهت توسعه اکوتوریسم متمرکز 

هاي مطرح هاي پژوهشبنابراین بین یافتهاست. 

  شده و نتایج این تحقیق هماهنگی وجود دارد.

  ترویجی وصیهت

حفظ منابع در  موفقیتبراي  کشوریک 

جهت هاي مناسب زیرساختبراي باید  طبیعی

گذاري کند. توسعه پایداري این منابع، سرمایه

پایدار نقش بسیار مهمی در توسعه اکوتوریسم آبی 

 مناسب، هاياستراتژي با اجرايدارد. منابع آبی 

 شغل ایجاد جهت منطقه بالقوه امکانات از توانمی

منظور به  غیرکشاورزي هايبخش در درآمد و

 آب خصوصبه طبیعی منابع بر فشار کاهش

هاي تحقیق، ه یافتهــه بــا توجـب .کرد استفاده

  شود:پیشنهادهاي زیر ارائه می

هاي مناسب براي جذب گردشگر بهبود زیرساخت - 

  و توسعه گردشگري در میانکاله.

هاي اهیـزایش آگــوزش، افــازي، آمـسرفیتظـ - 

هاي تاالب و ایجاد و راستاي حفظ ارزش عمومی در

منظور افزایش  ایگزین بهـاي جـهتوسعه معیشت

کید بر ـأا تـب نشینان تاالبحاشیه سطح درآمد

هاي برداري پایدار از منابع تاالب و حفظ روشبهره

  .سنتی

هاي ناشی از کنترل و جلوگیري از ورود آلودگی - 

و کودهاي  ها و زوائد جامد صنعتی، شهريفاضالب

  .شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی به تاالب
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