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چکـیده
مدلهای موجود که تأثیر اکوتوریسم را بر آلودگی محیط زیست اندازهگیری میکنند ،دقت باالیی ندارند و نتایج با خطای
نسبتا باالیی گزارش می شود اما در این مدل جدید که در این مقاله به معرفی آن پرداخته خواهد شد ،در واقع مدلی برای
ارزیابی بهتر تاثیر اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست است .برای اجرای این مدل ،ابتدا الزم است داده های آلودگی
محیط زیست از مناطق دیدنی اکوتوریسم جمع آوری شوند ..سپس بر اساس پارامترهای اولیه نقاط دیدنی ،ضرایب آلودگی
تعیین می شوند و از تبدیل داده های جمع آوری شده برای ساخت مدلی برای ارزیابی تاثیر آلودگی اکوتوریسم استفاده می
شود .در نقاط دیدنی بر اساس تجزیه و تحلیل مقادیر انتشار کربن ،ارزش پولی آلودگی محیط زیست تعیین می شود .نتایج
تجربی در مطالعات انجام شده نشان می دهد که مدل پیشنهادی در این مطالعه ،بهتر از سایر مدلهای موجود عمل
میکند.

واژگـان کلـیدی :واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی،
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 -1مقدمه
بهبود استانداردهای زندگی انسان و رشد گردشگری اکولوژیکی طبیعی به ناچار منجر به تولید زباله خواهد شد و در نتیجه
آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت ( .)Guo et al. 2018از اینرو محققان در تالش هستند تا بتوانند اثرات اکوتوریسم
را بر آلودگی های محیط زیست با استفاده از مدل های کاربردی بسنجند که در این تالش ،دسترسی به جدیدترین و قابل اطمینان
ترین داده ها برای تنظیم وضعیت آلودگی ضروری است ( .)Jing et al. 2018مطالعات مرسوم در مورد مدلهای اندازهگیری
آلودگی محیطی بر اساس ارزیابی جامع فازی است .این مدل ها برای یک برنامه کاربردی توسعه داده شده اند که در آنها محققان
با تبدیل ارزیابی کیفی آلودگی محیط زیست به ارزیابی کمی ،یک مدل کارآمد را استخراج می کنند ( .)Guo 2019اگرچه این
مدل ها می توانند تا حدودی میزان اثرات اکوتوریسم بر آلودگی های محیط زیست را تخمین بزنند اما از دقت باالیی برخوردار نمی
باشند .از اینرو در این مطالعه ،با استفاده از مدل اقتصادسنجی نسبی ،روشهای مختلف تحلیل زیست محیطی را ادغام کرده و یک
مدل جامعی د ر این زمینه ارائه می شود .در این راستا ،داده های آلودگی محیط زیست به عنوان دیتابیس قوی برای مدل مورد نیاز
می باشد که بتوان اهداف اکوتوریسم را نیز پوشش دهد .به طور کلی اکوتوریسم دو هدف اصلی را دنبال می کند :حفاظت از محیط
طبیعی و توسعه اقتصاد گردشگری محلی .در اکوتوریسم سنتی اغلب نگرانی های زیست محیطی نادیده گرفته می شود اما در این
مدل توسعه اکوتوریسم محلی با درنظر گرفتن اثرات آن بر آلودگی های محیط زیست انجام خواهد شد .به عبارت دیگر توسعه
اکوتوریسم پایدار مورد توجه خواهد بود.
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 -2اکوتوریسم
بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی اکوتوریسم ()TIES : The International EcotourismSociety
در سال  112۲بوم گردی یا اکوتوریسم ”سفری است مسئوالنه به جاذبه های طبیعی برای لذت بردن ،ادراک و قدر طبیعت را
دانستن (و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال حاضر) به طوری که حافظ زیست بوم بوده ،سبب
پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده ،شامل آموزش بوده و در آن گردشگر و در فعالیت های سودآور اجتماعی-اقتصادی مردم
محلی مشارکت داشته باشد ”.در بوم گردی کلمه ی آموزش بسیار مورد تاکید قرار داشته ،هم شامل مسافران و هم شامل مردم
محلی می شود .اکوتوریسم ،نوعی رویکرد گردشگری است که در آن گردشگران با اهداف مشخص به سفری مسئوالنه از مناطق
طبیعی نامسکون و دستنخورده جهان می پردازند .هدف از رویکرد بیشتر آموزش و تربیت مسافران برای حمایت از اکوسیستم و
منابع طبیعی ،احترام به فرهنگ ها و عقاید مختلف و حقوق بشر و توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع محلی می باشد .از دهه ی 81
تا به حال ،اکوتوریسم به عنوان یکی از دغدغه های اصلی طرفداران محیط زیست در نظر گرفته می شود بنابراین نسل های آینده
ممکن است که مقصدهایی را تجربه کنند که نسبتا بکر و دست نخورده است .به طور کلی ،اکوتوریسم با قسمت های زنده محیط
های طبیعی سر و کار دارد و تمرکز آن بر روی موضوعاتی چون «مسئولیت اجتماعی در سفر»« ،رشد شخصیتی» ،و «محیط
طبیعی با دوام» می باشد .اکوتوریسم شامل سفرها و مقصدهایی می شود که جاذبه های اصلی آنها «زیست گیاهی و جانوری» و
«میراث فرهنگی» آن مناطق می باشد .این نوع خاص از صنعت گردشگری ،قصد دارد تا به گردشگران بینشی درباره اثر انسان بر
روی محیط ارائه دهد و به آنها یاد بدهد که برای زیست بوم های طبیعی ارزش بزرگتر و بیشتری قائل شوند.

 -3شاخص های مورد نیاز برای اجرای مدل
در ابتدا ،یک الگوی مناسب برای بررسی داده ها به منظور تنظیم پارامترهای اساسی مختلف انتخاب می شود .موقعیت های
جغرافیایی همه پارامترهای واجد شرایط را ثبت کنید .با توجه به شرایط مختلف اکوسیستم ،داده های مختلف را جمع آوری و سپس
عملیات تبدیل داده را شروع کنید .مدل مربوطه را مطابقت دهید .با توجه به اصول انتخاب شاخص ،داده های اصلی را وارد کنید.
وضعیت های مختلف اطالعات فرمول مدیریت وضعیت اطالعات به شرح زیر است:
()2
در رابطه ( P ،)2مدیریت وضعیت اطالعات است .پارامتر A ،داده های مربوط به وضعیت محیطی داخلی با توجه به اهداف
اکوتوریسمی است Q .میزان آالینده های زیست محیطی تولید شده توسط گردشگران است .ما از معادله ( )2برای تجزیه و تحلیل
وضعیت مدیریت یک اکوسیستم تحت شرایط مختلف و در نتیجه کسب جایگاه واقعی گردشگران استفاده می کنیم .سپس با توجه
به ساختار محیطی ،داده ها را کالیبره کرده و ردیابی را ادامه می دهیم .سپس برای ایجاد یک پایگاه داده هدف برای نشان دادن
مسیر حرکت داده های آلودگی به صورت واقعی ،هر گونه مانع در مسیرها و کانال ها را حذف می کنیم (شکل  .)1سپس دادههای
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جمعآوریشده را بر اساس شاخص های مدل اقتصادسنجی فیلتر میکنیم—یعنی دادههایی که با دادههای واقعی ناسازگار هستند-
حذف می شوند .بدین ترتیب ،امکان انتخاب شاخص های مدل اقتصادسنجی فراهم می شود (.)Ouyang et al., 2018

 -4فرضیات مدل اندازه گیری
رابطه بین توسعه اکوتوریسم و آلودگی محیط زیست پیچیده است .برای ساخت یک مدل اندازه گیری ،باید فرضیات زیر را در مورد
آن انجام دهیم:


اکوتوریسم و گردشگران که بر اساس رفتار آنها انواع مختلفی از زباله ها را تولید می کنند.



رابطه ورودی-خروجی به کاوش و تحلیل کمک خواهد کرد.



مقدار منابع طبیعی متعلق به اهداف اکوتوریسمی و پسماندهای مختلف فاضالب ،مایع و صنعتی تولید شده در طول
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شکل  -2دیاگرام ذخیره داده

حفاظت و نگهداری اکوسیستم ()Zhang and Chai 2018

 -5ساخت مدل اندازه گیری
آلودگی محیطی ناشی از اکوتوریسم عمدتاً از اگزوز خودروها تشکیل شده است .بر اساس تعداد وسایل نقلیه ،نرخ انتشار نیز متفاوت
خواهد بود .دود خروجی از اگزوز خودروها ،در درجه اول از  CO ،SO2و  NOxتشکیل شده است .فرض کنید  Qi ،Ciو Ki

تعداد مسافران را نشان می دهند ،فاصله مقصد و منابع مصرفی سرانه به ترتیب  Iو jEاست .قیمت مصرف انرژی Vi ،مقدار
خاص است .آالینده های تخلیه شده توسط گردشگران سرانه در مقصد Si ،و داده های هزینه انتشار گاز خروجی برای وسیله نقلیه
و تعداد واقعی گردشگران در وسیله نقلیه به ترتیب  Iو  Biاست (.)Zhao 2018
با توجه به پارامترهای فوق ،مدل اندازه گیری ترافیک برای تأثیر وسایل نقلیه تردد کرده به مقصد اکوتوریسمی بر آلودگی محیط
زیست به شرح زیر ساخته شده است:
()1

پس از تجزیه و تحلیل تأثیر آلودگی وسایل نقلیه بر محیط زیست ،اکنون به بررسی تأثیر اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست می
پردازیم .فرض کنید که  Shو  Chنرخ تخریب اکوسیستم ناشی از گردشگران و هزینه تعمیر آسیب هایاکوسیستم باشد و  Jcو Ic

به ترتیب .مقدار زباله و خرده زباله تولید شده توسط گردشگران و در حین نظافت و نگهداری است.
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سپس ،مدل  Lsightseeرا بسازید که اثر محل اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست را نشان می دهد (معادله .)3
()3
مدل اندازه گیری تأثیر وضعیت اسکان در اطراف محل اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست به شرح زیر است:
()0
در رابطه ( Nr ،Hr ،Kr ،)0و  Drشرایط اطراف محل اقامت اکوتوریسم هستند .پارامترهای محل اقامت توریستی به ازای هر
منطقه و ارزش پیش بینی شده اقامتگاه خواهد بود .بر اساس موارد فوق ،بر اساس داده های مختلف در مورد آلودگی محیط زیست
تأثیر آن ارزیابی می شود .و سپس ترکیب نتیجه داده های فوق ،مدل نهایی تاثیر اکوتوریسم بر آلودگی را نشان می دهد (رابطه .)۲
()۲
بنابراین مدل اقتصادی ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست بدست می آید (.)Liu et al. 2018
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-6نتیجه گیری
اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد و بسیاری از
کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری های خود ایراد این بخش (اکوتوریسم) به لحاظ درآمدزایی فراوان
اختصاص دهند و همچنین در بین مردم نقش موثری ایفا کند .اکوتوریسم ارتباط عمیقی با حفاظت محیط زیست دارد و همچنین
نمی توان طبیعت گردی را بدون در نظر گرفتن ویژگی های توسعه پایدار ،اکوتوریسم (بوم گردی) نامید .لذا آگاهی از میزان اثرات
اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست اکوسیستم بسیار حائز اهمیت است که برای نیل به این هدف از مدل های ارزیابی اثرات
استفاده می کنند .در این مطالعه ،مدل اقتصادی جدیدی را برای سنجش اثرات اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست پیشنهاد شد.
مدلی برای تعیین تأثیر اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست در مقایسه با مدل های سنتی ،میتواند به طور مؤثر داده های اندازه
گیری آلودگی محیطی را از طریق تخصیص فضای مدیریت به دست آورد .مناطق آلوده را عالمت گذاری کرده و سنجش کنید .بعد
از آن ،با تعیین پارامترهای اساسی نقاط دیدنی اکوتوریسم ،می توان ضریب آلودگی را با توجه به ویژگی های مختلف جاذبه های
گردشگری تعیین کرد.
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