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مقدمه
صنعت گردشگگری فراينگ ها ،فعالیگتهگا و نتگاي
ارتبگگاو و تعا گگا یگگاگ گردشگگگراگ ،فعگگا گ صگگنعت
گردشگری ،ز ا اراگ ،جا عۀ حلي و پیرا وني اسگت
که وجب پذيرش و جلب گردشگر در قص يشود
( شکیني و همکگاراگ .)55 :5191 ،فعالیگت گردشگگری
ا روزه بهعنواگ يکي از همترين و پوياترين فعالیتهگا
در جهاگ طرح است و در همگۀ عرصگههگا ،در سگط
جهاني ،لي و نطقهای ورد توجه برنا هريزاگ دولتي
و شرکتهای خصوصي قرار گرفتگه اسگت .بسگیاری از
کشورها به اين حقیقت پيبگردهانگ کگه بگرای بهبگود
وضعیت زن گي اقتصادی خود باي ابتکار عما بهخگر
دهن و درص د يافتن راههای تگازهای برآينگ (لطفگي،
 .)1 :5131توريسگگم دارای اشگگکا ختلگگ و انگگوا
گوناگوني است که بسته به شرايط حیطگي ،تفگاو
اسگگت ( .)Cater, 2000: 8يکگگي از الگوهگگای ف گگايي
گردشگری شکاگرفته در عصر پسگا رگ ،گردشگگری
در طبیعت است (وارثي و همکگاراگ )13 :5191 ،کگه بگا
اثرا نفي زيست حیطي و اجتماعيِ کمتر و انطباق
و همخواني بیشتر با توسعۀ پاي ار (شجاعي و همکگاراگ،
 ،)11 :5191بهعنواگ شکلي از توسعۀ گردشگری پاي ار
ورد توجگه قگرار گرفتگه اسگت (اصگررياگ و همکگاراگ،
 .)91 :5195در جهگاگ ا گروز ،گردشگگری رويکگرد
گستردهای به طبیعتگگردی دارد (عینگالي و همکگاراگ،
591 :5191؛ ر گگگانيپگگگور و همکگگگاراگ)15 :5191 ،؛
بهطوری که طي سا هگای اخیگر ،اکوتوريسگم يکگي از
سريعالرش ترين گرايشهای صنعت توريسم در جهگاگ
بوده است ( ه وی و همکاراگ.)11 :5191 ،
رش روزافزوگ جمعیت و تعاقب آگ شگهرنشگیني
لجامگسیخته بگهويگهه در کشگورهگای درحگا توسگعه
(کمبود ف ای سبز ،آلودگي شهرها) ،شکال فراواني
را ازلحاظ گذراگ اوقا فراغت و استفاده از زيباييهای
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طبیعي بهوجود آورده اسگت .بگا توجگه بگه شگکال و

سائا زن گي اشیني ا روزی گيتگواگ گفگت گردم
جوا ع ا روزی بیش از گذشگته نیاز نگ دسگتیابي بگه
آرا ش روحي و تم د اعصاب يباشن (خلیلي و همکاراگ،
)13 :5191؛ از همین رو افراد يا گروههگای توريسگتي بگا
ه ف بهرهگیگری از زيبگاييهگای طبیعگي و جلگوههگای
حیگگر انگیگگز خلقگگت بگگه روسگگتاهای جگگایگرفتگگه در
دوردستترين نقاو سفر يکنن (دانش هر)111 :5195،
که اين خود بنای شرو فعالیتي بهنگام «اکوتوريسگم»
اسگت .توريسگم سگبز ،توريسگم پايگ ار و بیوتوريسگم
واژههای تنوعي است کگه بگرای گردشگگری طبیعگت
استفاده يشود (وارثي و همکاراگ .)15 :5191 ،فعالیتي
کگگه بگگا ه گ ف بهگگرهگیگگری از زيبگگاييهگگای طبیعگگي و
جلوههای حیر انگیز خلقگت و در عگین حگا سگفری
سئولیتپذير ب وگ کمترين آسیبپذيری حیطي بگر
ف ای کالب ی ناطق گردشگگری و بتنگيبگر اصگو
پاي اری (حسني هر )511 :5191 ،صگور گيگیگرد و
گرايشي نو و پ ي های نسبتاً تازه در صنعت جهانگردی
اسگگت (رضگگاياگ و همکگگاراگ )91 :5191 ،و بگگه يکگگي از
شاخههای هم و رو به رش صنعت گردشگری تبگ يا
ش ه است (دانهکار و همکاراگ.)53 :5195 ،
طبگق برآوردهگا ،گردشگگری طبیعگي تقريبگاً 11
درص از سفرهای بینالمللي را شا ا يشود و وقتگي
بهصور ناسب يريت شود ،يتوان باعگ ايجگاد
اشگترا حلگي و فرصگتهگای توسگعۀ بگو ي شگود
) (Ryngnga, 2008: 50و عالوه بر ايجاد فرصگتهگای
اقتصادی ،از حیط زيست حفاظت کن
).(Heng Zhang, 2012:916

اکوتوريسم بر شکلي از گردشگری در ناطق طبیعي
بتنگيبگر تج يگ نظگگر در حفاظگت از حگیط زيسگگت
تمرکز است )(Yen-Ting Helena Chiu,2014: 321
کگگه شگگا ا ايجگگاد روابگگط ثبگگت بگگین گردشگگگری،
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تنگگو زيسگگتي و گگردم حلگگي ازطريگگق اسگگتفاده از
استراتهیهای ناسب يريت گردشگری خواه بگود
) (Sheryl Ross, 1999: 673بسیاری از برنا هريگزاگ و
سیاستگذاراگ يکوشن با شناسگايي حگ وديتهگا،
زيتها و ا کگاگسگنجي فعالیگتهگای گردشگگری در
اينگونه حیطها و نیز با برنا هريزی اصولي و ناسب،
نقش ؤثری در تنو بخشي به اقتصاد حلي و توسگعۀ
لي برعه ه گیرن (ياریحصار و همکاراگ.)531 :5191 ،
سن چشمان از جمهگوری اسگال ي ايگراگ در افگق
 5111که همترين سن راهبگردی و کگالگ کشگور در
همۀ ز ینههاست ،گردشگگری و طبیعگتگگردی را بگا
ه ف رفع ح وديتها و توسعۀ ناطق روستايي ورد
توجه و تأکی قگرار داده اسگت (دانگش هگر و همکگاراگ،
 )11 :5195ب ينساگ باي گفگت بگرای تحقگقپگذيری
توسعۀ پاي ار در عرصههای روستايي ،صگاديقي چگوگ
کاربری ز ین ،طراحي کالب ی سکن ،خ ا  ،راههگا
و نظام حماونقا ،یراث فرهنگگي و یگراث طبیعگي
ورد توجه قگرار گرفتگه اسگت (رکگنالگ ين افتخگاری و
همکگگاراگ .)19 :5191 ،بگگيترديگ  ،صگگنعت گردشگگگری
انن ساير فعالیتهگای اقتصگادی تگأثیری عمیگق بگر
حیط يگذارد ،بهطوری که در برخي ناطق ،سگبب
بازسازی ،سرزن گي و تقويت هويت حلي و در برخگي
از ناطق سبب تگأثیری تقابگا و نفگي شگ ه اسگت
(قائ رحمتي و همکاراگ.)535 :5191 ،
گسترش صگنعت گردشگگری در کگاگهگايي کگه
پتانسیا بگالقوۀ جگذب گردشگگر را دارنگ  ،گيتوانگ
درجهت رش و توسگعۀ همگهجانبگۀ جوا گع یزبگاگ،
بگهعنگواگ ابگزاری کارآ گ بگهکگار گرفتگه شگود .در
فعالیتهای ربوو بگه گردشگگری طبیعگي ،افگراد يگا
گروههای جهانگرد با ه ف بهرهگیری از زيبگاييهگای
طبیعگگي و جلگگوههگگای حیگگر انگیگگز خلقگگت ،بگگه
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رشگتهکگوههگای رتفگع ،کوهسگتاگهگا ،کوهپايگههگا،
جنگاها ،صحراها و درياهگای عمیگق سگفر گيکننگ
(رفیعیاگ و همکاراگ .)91 :5191 ،يکگي از نگاطق دارای
قابلیت زياد برای گسگترش طبیعگتگگردی در اسگتاگ
اصفهاگ ،نطقۀ باغبهادراگ است کگه بگهلحگاظ آثگار و
جاذبههای ختلگ و چشگمانگ ازهگای طبیعگي زيبگا،
بهعنواگ تفرجگاه گردشگراگ داخلگي و خگارجي گورد
توجگگه قگگرار گرفتگگه اسگگت .بگگهدلیگگا پتانسگگیا بگگا ی
گردشگگگگری در ايگگگن نطقگگگه ،جگگگذب و گسگگگترش
فرصتهای گردشگری با رويکرد جاذبگههگای طبیعگي
يتوان ز ینۀ توسعۀ پاي ار را به عما آورد .ايگن نگو
گردشگری ،با فگراهمآوردگ فرصگتهگای ج يگ بگرای
بسیاری از روستاها ،همچوگ وسیلهای است که حیگا
دوباره به جوا ع روستايي يده و وجب توسعۀ اين
نواحي يشود .چنانچه کارشناساگ صنعت گردشگری
در ايراگ عتق ن که سگر ايهگگذاری در ايگن صگنعت،
سودی عاد با دو برابر ذخگائر نفتگي ،نصگیب دولگت
يکن که غالب آگ ريشه در طبیعت داشته و بهنوعي
با صنعت طبیعتگردی ارتباو پی ا گيکنگ (نگگارش،
)51 :5191؛ بنابراين پهوهش حاضر به سگنجش نقگش
جاذبگگههگگای طبیعگگتگگگردی در توسگگعۀ گردشگگگری
باغبهادراگ و تحلیا شاخصهای ؤثر در آگ با رويکرد
بسگگترسگگازی بگگرای برنا گگهريگگزی بهینگگه گگيپگگردازد.
فرضیههای پهوهش عبار ان از:
 جاذبههای طبیعتگردی بگر توسگعۀ گردشگگری دربخش باغبهادراگ اثر عناداری دارد.
 یگگانگین نظگگرا کارشناسگگاگ ،جا عگگۀ حلگگي وگردشگراگ دربارۀ عوا ا اثرگذار بر توسعۀ گردشگگری
دارای تفاو است.
 عا ا اقا تي ،اثرگذارترين شاخص گؤثر بگر توسگعۀگردشگری در باغبهادراگ است.
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 راهکارهگگای بتنگگيبگگر شگگارکت جا عگگۀ حلگگيناسبترين راهکار برای توسعۀ گردشگگری در بخگش
باغبهادراگ است.
همگام با توسعۀ گردشگری باني نظری ،دي گاهها
و نظرا فلسفي ختلفي دربارۀ توسعۀ پاي ار
گردشگری نیز طرح ش ه است؛ يکي از اين کاتب
اي هآلیسم است .بهدلیا سائا ترتب بر گردشگری
انبوه ،بسیاری از ان يشمن اگ حوزۀ گردشگری انوا
اي هآ و جايگزين گردشگری ( انن گردشگری
سئو نه ،اکوتوريسم و )...را بهعنواگ ابزاری برای
تحقق پاي اری در توسعۀ گردشگری طرح کردن ؛ ا ا
بیشتر پهوهشهای صور گرفته در اين حوزه ،تنها به
بح دربارۀ اصو و فروضا توسعۀ پاي ار پرداخته و
کمتر نگاهي پراگماتیك در اين خصوص داشتهان  .اين
ا ر تا ح ودی تحتتأثیر اهیت اي هآلیستي توسعۀ
پاي ار بوده است .رابینسوگ 5دو دي گاه کلي دربارۀ
حفاظت از حیط زيست را اينطور عرفي يکن :
دي گاه «حا یاگ حراست از حیط زيست» که دارای
فلسفهای ر انتیك و روحاني بوده و درپي حفظ حیط
طبیعي بهصور توسعهنیافته و بکر است و دي گاه
«حا یاگ حفاظت از حیط زيست» که خواهاگ
حفاظت از حیط و نابعطبیعي برای بهرهبرداریهای
آتي هستن ) (Robinson, 2004: 371اهیت ذهني
اي هآلیستي توسعۀ پاي ار وجب ش تا هر گروه روش
تفاوتي را برای يريت نابع طبیعي برگزين و
توافقي در اين باره حاصا نکن  .حا یاگ حراست از
حیط زيست بهدنبا ايجاد ترییر در ارزشها و سبك
زن گي هستن ؛ درحالي که طرف اراگ حفاظت از
حیط زيست ،راهکارهای فنآورانه و نافع حاصا از
کارايي را بر يگزينن « .نسخۀ اي ئولوژيك پاي اری»
تحتتأثیر تالشهای فعا گ حیط زيست شکا
1-Robinson



گرفته و برخي اي ئولوژیهای کالسیك ،انن الهیا

رهاييبخش،فمینیسم ،فمینیسم راديکا و ارکسیسم
را نیز تحتتأثیر قرار داده است .نظريهپردازاگ
پراگماتیسم در حوزۀ گردشگری عتق ن  ،ازآنجا که
وجود دارد،
احتما رش گردشگری در بلن
طالعا کاربردیتر و به دور از آر انگرايي در اين
ز ینه ضروری است .تنها در اين صور است
کهپهوهشها يتوانن از خطر نا رتبطبودگ با دنیای
واقعي به دور باشن  .بسیاری از نويسن گاگ توضی
شفافتر و عملیاتيتر فهوم پاي اری در گردشگری را
ضروری دانسته و در پي ايجاد استان ارد و عیارهايي
در اين ز ینه بودهان تا خط شيهايي ت وين شود که
نهتنها بهلحاظ نظری قاباقبو ان  ،بلکه بهلحاظ عملي
نیز قابا اجرا باشن  .ب وگ ايجاد ابزارهای ؤثر برای
تب يا اي هآ ها به عما ،گردشگری پاي ار قابلیت اجرا
ن ارد و در دنیای واقعي وضوعیت نميياب  .همچنین
باي برای بهکارگیری اصو توسعۀ پاي ار در
گردشگری راي و تعارف انبوه ،راهکارهايي عرفي
شود؛ زيرا اين چیزی است که در دنیای واقعي ا روز
اتفاق افتاده و نیاز ن توجه است و رويکردی عماگرا
را يطلب ) .(Liu, 2003:472اين دي گاه لزوم حرکت
درجهت پاي اری را آشکار ساخته و نیاز بهاست های
شکا و پیچی ه ن ارد.
اخالق پراگماتیك زيست حیطي بسیار روشن و
قابا اجراست .تصمیما کسبوکارها عطوف به
ه ف است .درواقع کسبوکارها برای تحقق اه افي
شخص فعالیت يکنن ؛ اه افي انن بقا ،افزايش
ارزش سهام و توجه به نافع ذینفعاگ .در اين
تصمیما اثرا الي ورد توجه قرار يگیرن  .به
جای صرفنظر از آثار الي و تأکی بر اي هها و
آر اگهايي که باي ورد توجه قرار گیرن  ،پاي اری
پراگماتیك به کسبوکارها اين ا کاگ را يده که در
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تصمیما زيست حیطي خود ،به برآورد اثرا الي
نیز بپردازن  .بسیاری از فعا گ حیط زيست عتق ن
که نميتواگ برای کا های زيست حیطي ارزشي
تعیین کرد و نباي آگها را در تحلیاهای هزينه-
فاي ه وارد کرد؛ ا ا اين دي گاه آر اني در حیط
کسبوکار قابا اجرا نیست و واقعیا شرکتها را
نادي ه يگیرد) . (York, 2009: 104ب ين ترتیب با
اتخاذ رويکرد پراگماتیسم ،اه اف توسعۀ پاي ار در
قالب اه اف کسبوکار تنظیم ش ه و با آگ در يك
راستا قرار يگیرد .درحالي که با نگاه اي هآلیستي به
توسعه ،رعايت الحظا زيست حیطي ،اجتماعي
فرهنگي و اخالقي الزا اً نجر به سودآوری که ه ف
اصلي کسبوکار است نميشود؛ زيرا مکن است اين
الحظا همراستا با اه اف الي يك بنگاه اقتصادی
نباش  .عالوهبر کسبوکارها ،رويکرد پراگماتیك به
توسعۀ گردشگری در سط قص نیز توصیه يشود.
رويکرد پراگماتیك به توسعۀ گردشگری در قص ها،
برخالف رويکرد اي هآلیستي توسعۀ پاي ار که با ايجاد
ح وديتهايي نافع گردشگری را برای قص ها
کاهش يده  ،سعي دارد با درنظر گرفتن پارا ترهای
حیطي -حلي نافع حاصا از گردشگری را بهینه
سازد (ضیائي و همکاراگ .)11 :5191 ،رور نابع نشاگ
يده که واژۀ اکوتوريسم را هکتورسبالوس سکورين
در سا  5931ز اگ پروژۀ حمايت از طبیعت در
کزيك ،اب ا کرده است (ا ینیاگ و همکاراگ.)1 :5195،
برخي صاحبنظراگ سابقۀ کاربرد اين اصطالح را اواخر
دهۀ  5911يدانن )(Wearing & Neil, 1999: 142
و برخي ديگر اوايا دهۀ ( 5931درام و ور.)1 :5133 ،
جمع بینالمللي اکوتوريسم در سا  5995نخستین
تعري خود را از اکوتوريسم اينچنین ارائه داد:
سافر به نابع طبیعي که همراه با سئولیت باش
و وجب حمايت و حفاظت حیط زيست ش ه و
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بهبود سط زن گي ردم حلي (بو ي) را بهدنبا
داشته باش ()Havenegeard, 1994: 28؛ ازاينرو
توسعۀ فعالیتهای گردشگری بتنيبر اکوتوريسم از
يك سو ،با ايجاد فرصتهای شرلي و درآ ی يتوان
نافع اقتصادی بيشماری را بهطور ستقیم و
غیر ستقیم توجه جوا ع حلي یزباگ و ساکناگ
آگها کن و با آثار تکاثری 5خود به رش و توسعۀ
اقتصاد حلي کمك کن  .اهمیت اکوتوريسم و
تأثیرگذاری آگ بهح ی است که سا  1111از سوی
ساز اگ لا تح بهعنواگ سا بینالمللي اکوتوريسم
نامگذاری ش ( افي و همکاراگ .)11 :5195 ،اصا سوم
و چهارم اعال یۀ  5911ريو ،حق برخورداری از توسعۀ
پاي ار را نیز اينگونه بیاگ يکن  :حق دستيابي به
توسعه باي در عما بهگونهای اجرا شود که بهطور
نصفانه نیازهای توسعه و نیازهای زيست حیطي
نسا حاضر و آين ه تأ ین شود و حمايت از حیط
زيست جزء ج اييناپذير فراين توسعه را تشکیا ده ؛
درنتیجه توسعۀ پاي ار دو جنبه دارد :حمايت از حیط
زيست و توسعۀ اقتصادی و در جهاگ ا روز که
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعي پ ي های فراگیر و
درحا گسترش است (طاليي .)11:5131 ،ؤسسۀ
بینالمللي حیط زيست و توسعه ،توسعۀ پاي ار را
بتنيبر سه سیستم يدان  :سیستم نابع اکولوژيکي
يا بیولوژيکي ،سیستم اقتصادی و سیستماجتماعي
).(Mebratu,1998:505گردشگری ازجمله فعالیتهايي
است که برخي از اوقا بهدلیا بهرهگیری تراکم از
طبیعت ،سبب تنز کیفي و حتي نابودی آگ گشته
است .ب ين سبب ،ا روزه طالعا فراواني در راستای
دستیابي به گردشگری پاي ار صور يگیرد و به نحو
گستردهای بهعنواگ رويکردی بنیادين ،برای هر نو
توسعه ،ازجمله توسعۀ گردشگری پذيرفته ش ه است و
1 -Multiplier Effect
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در باح سیاسي و حیطي ،گردشگری پاي ار
بهعنواگ فهو ي نو ،برای قابله با آثار خرب توسعۀ
گردشگری طرح ش ه است (.)Kousis, 2000: 484
توسعۀ پاي ار گردشگری دارای سه جنبۀ حفاظت از
حیط زيست ،حفظ نابع و یراث فرهنگي و حر ت
و احترام به جوا ع است (زرداگ و بهمني.)1:5191 ،
گردشگری پاي ار عبار است از گسترش اين صنعت
و جذب گردشگراگ به کشور با استفاده از نابع
وجود ،بهگونهای که ضمن پاسخدادگ به نیازهای
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ضوابط قانوني جا عه و
و
همچنین انتظارا گردشگراگ ،بتواگ وح
يکپارچگي ،هويت فرهنگي و سال ت حیط زيست،
رش اقتصادی و رفاه ردم را بهگونهای توازگ و
پیوسته تأ ین کرد (اعتمادینیا و همکاراگ.)519:5195 ،
ساز اگ جهاني جهانگردی برای اولین بار در سا
 )5111( 5933اصطالح گردشگری پاي ار را طبق
عیارهای گزارش برانت لن اينگونه تعري کرد:
گردشگری پاي ار ،نیازهای گردشگراگ حاضر و جوا ع
یزباگ را با حافظت و ارتقاء فرصتهای آين گاگ
برآورده يکن (ضرغامبروجني و نیكبین519 :5195 ،؛
شیری و ابوسعی ی.)51:5139 ،
بهسبب اهمیت جاذبههای اکوتوريستي در توسعۀ
گردشگری ،طالعاتي در سط لي و بینالمللي در
اين رابطه صور گرفته است که به نمونههايي از آگها
در ادا ه اشاره ش ه است:
سراقي و همکاراگ ( ،)5131در قالهای باعنواگ
«نقش جاذبههای اکوتوريستي در توسعۀ گردشگری
 »SWOTبه بررسي و ارزيابي
نهاون با تأکی بر
پتانسیاها و قابلیتهای جاذبههای اکوتوريستي اين
شهر پرداختهان  .نتاي حاکي از آگ است که ضع در
يراگ نسبتبه سائا زيست حیطي
بینش
جاذبههای اکوتوريستي نطقه باع آسیبپذيری
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با ی آگ ش ه است .زنگيآبادی و همکاراگ ( )5139با

تحلیلي بر نقش طبیعتگردی در جذب گردشگراگ
نطقۀ سيسخت استاگ کهگیلويه و بويراحم بیاگ
کردهان  ،با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در
دنیای کنوني و نقش نابعطبیعي در جذبگردشگراگ،
با يك نگاه تكبع ی (زيست حیطي) به اين نطقه،
شاه تخريب حیط زيست هستیم .ضرور دارد با
يكنگاه تلفیقي (زيست حیطي-گردشگری) از تخريب
بیشتر اين نطقه جلوگیری شود و شاه ايجاد
حیطي سالم ،پويا و پاي ار برای جذب گردشگر در
نطقه سيسخت باشیم.
پورسی خلیا و همکاراگ ( )5191در قالهای به
بررسي نقش جاذبههای اکوتوريستي ،فرهنگي و
تاريخي در توسعۀگردشگری استاگ سمناگ پرداختهان .
نتاي حاکي از آگ است که جاذبههای اکوتوريستي
بیشترين نقش را در توسعۀ گردشگری ايفا يکن و
جاذبههای تاريخي باستاني و جاذبههای فرهنگي-
ذهبي در ردههای بع ی جای يگیرن  .دانش هر و
همکاراگ ( )5195در تحقیقي با نام «بررسي نقش
طبیعتگردی و آثار آگ در توسعۀ ناطق روستايي با
تحلیلي  ( SWOTطالعۀ وردی:
استفاده از
روستای اورا اگ تخت)» ،دريافتهان در نطقۀ ورد
طالعه ،ؤلفه چشمان ازهای زيبا و نحصربهفرد روستا
بههمراه باغها و ف اهای سبز ،همترين نقطهقو
بوده است.
ؤلفۀ فق اگ برنا هريزی و سر ايهگذاری دولتي در
اين نطقه عم هترين نقطهضع آگ ،ؤلفۀ توجه
بیشتر سئو گ به برنا هريزی و سر ايهگذاری در
نطقه ،همترين فرصت بیروني و سرانجام ؤلفۀ نبود
يريت آگاه به وضوعا اکوتوريستي ،عم هترين
ته ي خارجي بوده است .نگارش و همکاراگ ()5191
در ا کاگسنجي توسعۀ گردشگری تا بهای پادختر
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تحلیلي  ،SWOTنشاگ دادهان که در
براساس
نطقۀ ورد طالعه تع اد  15نقطهقو داخلي و
فرصت خارجي بهعنواگ زيتهای نطقه و تع اد 11
نقطهضع داخلي و ته ي خارجي بهعنواگ تنگناهای
ا کاگسنجي توسعۀ گردشگری در نطقه وجود دارد.
از تجزيهوتحلیا نتاي بهدستآ ه چنین نتیجه
گرفته ش که آستانۀ آسیبپذيری تا بها بهدلیا
ح ور با ی گردشگراگ است و نیاز ن بازنگری و
ارائۀ سیاستهای ناسب و استفاده از قابلیتها و
توانمن یهای آگ است.
شاکریزاده و همکاراگ ( )5191تعیین قابلیت و
تواگ بومشناختي شهرستاگ روداگ به نظور کاربری
طبیعتگردی با استفاده از روش تصمیمگیری
چن عیاره را ورد پهوهش قرار دادهان  .يافتهها حاکي
از آگ است ناطق دارای درجۀ تواگ ان ک با
 515111/1هکتار و  11/1درصگ از کا اراضي،
بیشترين ساحت اراضي را در شهرستاگ روداگ به
خود اختصاص داده است 9/5 .درصگ از سگاحت کا
شهرستاگ شا ا  19155/1هکتار دارای تواگ زياد،
 11115/9هکتار از سط شهرستاگ عگاد 51/1
درصگ دارای تواگ توسط و ح ود  91111/1هکتار
عاد  19/9درص آگ ،اراضي فاق تواگ برای توسعۀ
طبیعگتگگردی است.
رحمتي و همکاراگ ( )5191در طالعهای نقش و
تأثیر پارکهای طبیعي حو های در توسعۀ گردشگری
 ANPورد بررسي
شهر اصفهاگ را با استفاده از
قرار دادهان  .نتاي بهدستآ ه نشاگ يده ،
شاخصهايي چوگ دسترسي ،ا نیت ،زيست حیطي و
اقتصادی ،اولويت زيادی برای انتخاب پارکهای نمونه
دارن و همچنین باع يشود که شکا ناشي از
ح ور گردشگراگ در شهر اصفهاگ را کاهش ده .
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رنجبردستنايي و همکاراگ ( )5191اتخاذ راهبردهای
ناسب درجهت توسعۀ طبیعتگردی پاي ار با استفاده
های SWOT, AHP, ANPرا در تا ب گن اگ
از
استاگ چهار حا و بختیاری به انجام رسانی هان .
پهوهشگراگ در يافتهها بیاگ يکنن  ،در جمو
 11نقطهقو و فرصت با ا تیاز  1/59بهعنواگ زيتها
و  11نقطهضع و ته ي با ا تیاز وزني  1/15بهعنواگ
ح وديتهای توسعۀ طبیعتگردی در اين تا ب
وجود دارد.
ایکارتر )5991( 5براساس طالعهای که دربارۀ
توسعۀ اکوتوريسم در جزاير ويرجینیا به انجام
رسانی ه ،بر اين عقی ه است که سودهای حلي،
سودهای صنعتي ،فشار تراکم ،هزينه ،حفاظت و
چالشهای ستمر هم يتوان بهعنواگ پتانسیا
اکوتوريسم و هم يتوان بهعنواگ شکال اکوتوريسم
طرح شود و دربارۀ الکاني که درگیر تبلیغ
اکوتوريسم بهعنواگ شکا ؤثر توسعۀ آگ هستن ،
يکن که دچار نوعي چالش در آشتيدادگ
بح
همۀ اين اه اف هستن .
پالکو )5915( 1با بررسي وضعیت گردشگری در
تانزانیا نتیجه يگیرد ،اکوتوريسم نقش همي در
اقتصاد تانزانیا بازی يکن و تذکر يشود برای
ت اوم و پاي اری اين صنعت نیاز به توجه به اکولوژی،
کشاورزی ،دا اری ،اخالق ،هنر و فلسفه در سط
لي و بینالمللي وجود دارد.
هويانگ و ديگراگ ( )1111تحقیقي را باعنواگ
«بررسي عوا ا ؤثر بر گردشگری در ناطق جنگلي
ييپاگ در شما شرقي چین» بهانجام رسان هان  .نتاي
تحقیق حاکي از اهمیت بیشتر عیارهای طبیعي
نسبتبه عیارهای انساني است.

1-E.Carter
2-Pallko
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يور و توگ )1111( 5در قالهای به بررسي
اکوتوريسم پاي ار پرداختهان و عتق ن که اکوتوريسم
بهعنواگ گرايشي ج ي از توريسم دارای اجزاء
ختلفي است که همترين آگها عرضه ،تقاضا ،اثرا
انساني ،حیطهای خارجي و ساز اگهای غیردولتي
است که هر يك به فراخور نقشي که در ز ینۀ
اکوتوريسم دارن  ،دارای اثرا ويههای يباشن .
ت و کابانباگ ( )1111به تحقیقي باعنواگ «عوا ا
ؤثر بر توسعۀ گردشگری پاي ار در نطقۀ پالوينگي
کرۀ جنوبي» پرداختهان  .نتاي تحقیق حاکي از آگ
است که عوا ا زيست حیطي ازجمله تنو زيستي،
شرايط فصلي ،يريت زبالهها ،نابع آبي و توزيع آگ
بهعنواگ شاخصهای کلی ی تحقق گردشگری پاي ار
در نطقۀ پالوينگي کره جنوبي حسوب يشون .
برنت و همکاراگ )1151( 1توسعه گردشگری بر
حور طبیعت را از دي گاه گردشگراگ بازدي کنن ه از
ناطق حفاظتش ه ورد بررسي قرار دادهان  .يافتهها
نشاگ يده  ،گردشگراگ به تجربههای فعا
گردشگری بتنيبر جاذبههای طبیعي عالقه ن
ي ري ت ي
هستن ؛ بنابراين پیشنهاد يدهن اق ا ا
در ناطق ستع برای بسط فرصتهای تجربي
گردشگری طبیعت حور فراهم آي .
کابینا و همکاراگ )1151( 1اکوتوريسم در غنا را با
حوريت وضوعي حفظ ناطق طبیعي و اثرا آگ بر
جا عۀ حلي ورد طالعه قرار دادهان  .در اين پهوهش
سیاستهای تجربي انجامش ه و نتاي حاصا از آگ
ورد بررسي قرار گرفته است .طبق يافتهها ،زايای
اکوتوريسم برای جوا ع حلي ح ود بوده و هزينههای
اکوتوريستي گستردهای را به جوا ع حلي جاور
1-Weaver & laeton
2-Brent D.Moyle, Pascal Scherrer, Betty Weiler, Erica
Wilson, Noah Nielsen
3-Patrick Brandful Cobbinah, Daniel Amenuvor, Rosemary
Black, Charles Peprah
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ناطق حفاظتش ه تحمیا کرده است .افزايش بازدي

از توريست ناشي از فرصتهای اکوتوريستي نجر به
درآ برای دولت و ساز اگهای يريتي ش ه است.
خوستاريا و چاچاوا )1151( 1چشمان از توسعۀ
اکوتوريسم در ناطق تفريحي جنوب گرجستاگ را
ورد طالعه قرار دادهان  .فهوم کلي برنا هريزی
چشمان از نطقهبن ی ف ايي در اين طالعه شا ا
حفاظت از تنو طبیعي ،چشمان از گردشگری
فرهنگي ،آ وزشي ،به اشتي و حمايت از نافع جوا ع
حلي ،ازنظر ارتقاء اکوتوريسم و ايجاد حیط ثبتي
برای کشاورزی ارگانیك است .نتاي حاصا از بررسي
طالعا صور گرفته در داخا و خار کشور با
وضوعیت جاذبههای طبیعتگردی نشاگ يده ،
حققاگ ختل با رويکردهای تفاو و بع اً شابه
اين وضو را ورد بررسي و تحلیا قرار دادهان .
پهوهش حاضر پس از بررسي پیشینۀ تحقیق ،با
رويکردی سیستماتیك و درنظر داشتن ابعاد اثرگذار بر
بتنيبر
گردشگری
فرصتهای
توسعۀ
جاذبههایطبیعت در چهار بع اطال رساني و تبلیرا ،
خ ا اقا تي ،ا کانا رفاهي و تسهیال ارتباطي
نقش جاذبههای طبیعتگردی را برای اولین بار در
توسعۀ گردشگری باغبهادراگ طالعه کرده است .به
سازی عاد
اين نظور از قابلیتهای
ساختاری باتوجه به قابلیت و دقت با ی آگ در انجام
تحلیاهای آ اری استفاده ش ه است.
نتاي پهوهش حاضر چشمان ازی روشن برای
برنا هريزی توسعۀ پاي ار گردشگری با آگاهي از
کانیسم اثرگذاری شاخصهای ورد بررسي برای
يراگ در نطقۀ ورد طالعه فراهم خواه آورد.

4-T.K. Khoshtaria, N.T. Chachava
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مواد و روشها

تع اد 111نفر حاسبه ش ;(Franz et al,2007:1149

اين پهوهش ازنظر ه ف ،يك تحقیق کاربردی است؛
چراکه ه ف تحقیق کاربردی ،توسعۀ دانش کاربردی
در يك ز ینۀ خاص است .ازنظر روش ،پهوهش
توصیفي -تحلیلي است .جا عۀ آ اری ورد طالعه
شا ا ساکناگ بو ي نطقۀ باغبهادراگ ،گردشگراگ و
کارشناساگ آشنا به سائا گردشگری در ح ودۀ
ورد طالعه است .براساس نتاي آخرين سرشماری
رکز آ ار ايراگ در سا  ،5191جمعیت باغبهادراگ به
تع اد  11119نفر گزارش ش ه است .حجم نمونه با
استفاده از نرمافزار  Sample Powerو با درنظرگرفتن
ح اکثر اطمیناگ ،ح اقا یزاگ خطا و تواگ آز وگ به

(Franz et al, 2007: 175

در ج و شمارۀ ( )5حجم نمونۀ حاسبه ش ه
براساس سطوح ختل اطمیناگ ارائه ش ه است.
چنانچه شخص است ،حجم نمونه با  99درص
اطمیناگ به تع اد  111نمونه حاسبه ش ه است .در
شکا شمارۀ ( )5رون تع اد حجم نمونه در قايسه با
تواگ آز وگ نمايش داده ش ه است .روش نمونهگیری
بهصور تصادفي بوده است .کارشناساگ آشنا به
سائا گردشگری در ادارههای رکزی و نطقهای به
تع اد  11نفر بوده که پرسشنا ه در اختیار آناگ قرار
گرفته است.

جدول  :7پارامترهاي مؤثر در محاسبۀ حجم نمونه براساس توان آزمون و سطح اطمینان
vs
SD
N
CI
Lower Upper Tails Alpha Power
1/1
5
91
1/911
1/19
1/15
1
1/111
1/311
1/1
5
559
1/911
1/31
1/53
1
1/111
1/915
1/1
5
511
1/911
1/31
1/51
1
1/111
1/915
1/1
5
111
1/911
1/31
1/51
1
1/111
1/991
1/1
5
511
1/991
1/11
1/11
1
1/151
1/311
1/1
5
519
1/991
1/31
1/11
1
1/151
1/915
1/1
5
111
1/991
1/31
1/53
1
1/151
1/915
1/1
5
111
1/991
1/31
1/51
1
1/151
1/931

أخذ :يافتههای تحقیق5191 ،

شکل  :7نمودار نمایش حجم نمونه

تهیه و ترسیم  :نگارن گاگ5191 ،

mean
1
1
1
1
1
1
1
1
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معرفي محدودۀ مورد مطالعه
باغبهادراگ در  15درجه و  51دقیقۀ طو شرقي و
 11درجه و  11دقیقۀ عرض شمالي از استوا قرار
گرفته و ارتفا توسط آگ از سط دريا  5911تر
است ( ختاری لكآبادی .)11 :5131 ،اين بخش با
رکزيت شهر باغبادراگ در  11کیلو تری جنوب غربي
شهر اصفهاگ است و ازلحاظ تقسیما کشوری يکي از
دو بخش شهرستاگ لنجاگ بوده و دربردارن ۀ دو شهر
با نامهای باغبادراگ و چر هین و  11روستای دارای
سکنه است .از  11روستای وجود در بخش باغبادراگ
 11روستا در ساحا رودخانۀ زاين هرود واقع ش هان .



زم بهذکر است که  11کیلو تر از طو رودخانۀ

زاين هرود در بخش باغبادراگ است .طبیعي است با
وجود جاریبودگ رودخانۀ زاين هرود با اين طو در
بخش باغبهادراگ جاذبههای گردشگری طبیعي يا
اکوتوريستي فراواني بهوجود يآي که در طو اين
سیر و  11روستای واقعدر ساحا رودخانۀ زاين هرود
پراکن ه هستن  .اين بخش با  11119نفر جمعیت،
 11/1درص از جمعیت آگ را در خود جای داده است.
(سرشماری عمو ي نفوس و سکن  )5191شکا شمارۀ
( )1وقعیت قرارگیری نطقۀ ورد طالعه را نمايش
يده .

شکل  :9موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در سطح کشور

تهیه و ترسیم  :نگارن گاگ5191 ،

ابزار جمعآوري و تحلیل دادهها
وردنیاز برحسب فرضیا و اه اف
اطالعا
تحقیق ازطريق اسناد ،جال  ،کتب رتبط ،نابع
اينترنتي و همچنین طالعۀ طرحهای صور گرفته و
نقشههای ربوو جمعآوری ش ه است .ابزار جمعآوری
اطالعا در پهوهش حاضر پرسشنا های حققساخته
شا ا  55سؤا عمو ي و  11سؤا اختصاصي است
که در قالب طی پن گزينهای لیکر طراحي ش ه
است.به نظور بررسي و اطمیناگ از درجه اعتمادپذيری
پرسشنا ه ،از ضريب آلفای کرونباخ بهره
سؤا

گرفته ش  .طابق حاسبا انجامگرفته ،ق ار ضريب
آلفای کرونباخ  1/915است که حاکي از طلوببودگ
پايايي پرسشنا ه است .همچنین روايي پرسشنا ه
تحتنظر کارشناساگ و در قالب روايي صوری ورد
تأيی قرار گرفت .در ج و شمارۀ ( )1نتاي ربوو به
سنجش یزاگ پايايي ابزار پهوهش ارائه ش ه است.
برای ترسیم نقشۀ جانمايي نطقۀ ورد طالعه ،از
نرمافزار  ARC GIS 10.3و برای تجزيهوتحلیا دادههای
آ اری از نرمافزار  SPSSاستفاده ش  .همچنین برای
سازی از نرمافزار  Amosاستفاده ش ه است.
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جدول  :9نتایج مربوط به سنجش پایایي ابزار پژوهش

آلفای کرونباخ

تع اد شاخصها

1/915

11

به بازدي

ج د به اين نطقۀ گردشگری را اعالم کرده و 51/1
درص حاضر به بازدي
اطالعا

أخذ  :يافتههای تحقیق5191 ،

نتاي حاصا از بررسي جنسیت پاسخگوياگ نشانگر
آگ است  19نفر از پاسخگوياگ عاد  11/1درص از
حجم جا عه نمونه ،زناگ و  511نفر عاد ،11/1
رداگ هستن  .یانگین تع اد خانوار پاسخگوياگ 1/11
نفر است .بررسي یزاگ تحصیال حاکي از آگ است،
 11/1درص از پاسخگوياگ ديپلم 11/3 ،درص فوق
ديپلم 13 ،درص لیسانس 9 ،درص فوق لیسانس و
 1/1درص دکترا هستن .
وضعیت شرلي پاسخدهن گاگ نشاگ يده 11 ،
نفر دارای شرا دولتي 519 ،نفر دارای شرا آزاد و
 11نفر به ساير شاغا يپردازن  .یزاگ درآ

11

نفر عاد  11/5درص  ،کمتر از يك یلیوگ تو اگ و
تع اد  511نفر عاد  11/5درص دارای حقوق يك
تا دو یلیوگ تو اگ و تع اد  11نفر عاد

51/1

درص دارای حقوق بیش از دو یلیوگ تو اگ يباشن .
نتاي

ج د از نطقه نميباشن .

بهدستآ ه از نحوۀ آشنايي گردشگراگ با

ح ودۀ ورد طالعه نشانگر آگ است که  99نفر

یافتههاي پژوهش

شاخص بررسي تع اد دفعا

ج د از نطقه ،تمايا خود بنيبر سفر

سفر به نطقه

بین آگ است که  15/1درص از پاسخگوياگ برای
اولین بار 11/5 ،درص دو بار و  11/1درص بیش از
سفر 511
ِ
دو بار به نطقه سفر کردهان  .نو وسیلۀ
نفر ،خودرو شخصي؛  11نفر اتوبوس؛  11نفر تاکسي و
 3/5درص ساير وسايا نقلیه بوده است 39/1 .درص
از پاسخگوياگ در پاسخ به سؤا تمايا بازدي کنن گاگ

ساکن هماگ نطقه هستن  31،نفر ازطريق دوستاگ و
آشناياگ 15 ،نفر ازطريق رسانههای جمعي و  11نفر
عاد  9/19درص ازطريق ساير عوا ا با حیط آشنا
سفر  11/19درص از گردشگراگ،
ِ
ش هان  .ه ف از
تفريحي؛  1/1درص در اني؛  1/1درص علمي؛ 51/1
درص کاری و  51/11درص ساير اه اف بوده است.
 591نفر از پاسخگوياگ در اولويتبن ی جاذبههای
گردشگری نطقه ،به جاذبههای طبیعي 55 ،نفر به
جاذبههای تاريخي 1 ،نفر به جاذبههای فرهنگي و 51
نفر به ساير جاذبهها رأی دادهان .
به نظور سنجش نقش جاذبههای طبیعتگردی
در توسعۀ گردشگری بخش باغبهادراگ براساس باني
نظری پهوهش ،طالعۀ پیشینۀ تحقیق و ويهگيهای
ح ودۀ ورد طالعه 51 ،نماگر طراحي ش
نظرا

که

پاسخگوياگ را درخصوص عناداری نقش

جاذبههای طبیعي در توسعۀ گردشگری نطقه ،ورد
سنجش قرار يده  .برای تحلیا يافتهها از آز وگ تي
تكنمونهای استفاده ش  .نتاي حاصا از آز وگ تي در
ج و

شمارۀ ( )1ارائه ش ه است .از آنجا که در

سنجش گويهها از طی

پن گزينای لیکر استفاده

ش ه است ،ع د  1بهعنواگ ح وسط در تحلیاها
وردنظر قرار گرفته است.
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جدول  :5سنجش نقش جاذبههاي طبیعتگردي بر توسعۀ گردشگري باغبهادران




آز وگ تي
زير عیارها

آ اره تي

کیفیت جاذبههای طبیعي
توانايي جذب گردشگر با جاذبههای طبیعي
جاذبۀ طبیعي و بهبود آ وزش
تع اد بازدي کنن گاگ
تمايا بازدي کنن گاگ از جاذبههای طبیعي
نابع و ايجاد تجربۀ طبیعي
توانايي جذب گردشگر
توانايي جذب گردشگر با ردههای سني تفاو
تع اد جاذبههای طبیعي
چشمان از ناسب
جذب گردشگر با رودخانه
چشمان از سرسبز و جذب گردشگر
آب و هوا و جذب گردشگر
توسعۀ طبیعتگردی و حفاظت از جاذبه
توسعۀ طبیعتگردی و بهبود تواناييها
يريت گردشگری
قابلیت اقا ت شبانه
أخذ  :يافتههای تحقیق5191 ،

53/111
51/111
51/351
55/191
51/51
1/111
51/191
51/111
51/513
51/111
59/11
53/511
51/111
51/111
51/111
51/511
51/511

هماگطور که از نتاي ارائهش ه در ج و شمارۀ 1
شهود است ،برای همۀ عیارهای ربوو به گسترش
اکوتوريسم با توجه به ق ار آ ارۀ آز وگ  tو نیز سط
عناداری گزارشش ه ،اثرگذاری جاذبه و پتانسیاهای
طبیعتگردی بر توسعۀ گردشگری در باغبهادراگ تأيی
يشود .ثبتش گ ح ود با و پايین اطمیناگ در
سط  91درص نیز تأيی کنن ۀ اثرگذاری پتانسیاهای
طبیعي باغبهادراگ بر جذب و توسعۀ گردشگری است.
با توجه به ق ار آ ارۀ تي ،نماگرهای جذب گردشگر
توسط رودخانۀ زاين هرود ،چشمان از سرسبز نطقه،
کیفیت جاذبههای طبیعي ،توانايي جذب گردشگر
توسط جاذبههای طبیعي ،آب و هوای ناسب ،تع اد
جاذبههای طبیعي و توسعۀ طبیعتگردی و حفاظت از

سط

عناداری اختالف یانگین
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

5/515
1/911
1/319
1/191
1/311
5/553
1/335
1/391
1/919
1/911
5/511
5/191
5/111
1/913
5/111
1/935
1/919

اطمیناگ در سط  91درص
کرانۀ با

کرانۀ پايین

5/111
5/111
1/911
1/351
5/113
5/191
5/115
5/151
5/131
5/191
5/111
5/151
5/519
5/131
5/511
5/519
5/191

5/155
1/311
1/131
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/311
1/311
1/15
1/911
1/911
.1/319
1/333
1/311
1/311

جاذبهها بهعنواگ اثرگذارترين عوا ا درجذب گردشگراگ
هستن ؛ ب ين روی يتواگ بیاگ کرد جاذبههای
طبیعتگردی نطقه نقش هم و عناداری در توسعۀ
گردشگری باغبهادراگ به خود اختصاص داده است.
هماگگونه که ذکر ش  ،تحقیق حاضر براساس
نظريا سه گروه کارشناساگ ،گردشگراگ و جا عه
حلي صور گرفته است .برای بررسي عناداری يا
ع م عناداری نظرا سه گروه وردنظر درخصوص
یانگین عوا ا اثرگذار بر توسعۀ گردشگری در بخش
باغبهادراگ از آنالیز واريانس يكطرفۀ ANOVA
استفاده ش  .چنانچه نتاي حاصا از تحلیا در ج و
شمارۀ ( )1نشاگ يده  ،سط عناداری آز وگ
( )1/111حاکي از نابرابری یانگین عوا ا اثرگذار بر
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توسعۀ گردشگری از دي گاه پاسخگوياگ در بخش
باغبهادراگ است .چنانچه سط پوشش آ ارۀ آز وگ از
 1درص کمتر باش  ،وجود تفاو بین یانگینها را
نتیجهگیری يکن  .طبق يافتههای ج و شمارۀ(،)1
وجود تفاو در بین یانگینهای شاه ه تأيی

يشود و به اين عني است که یانگین نظرا سه
جا عۀ پاسخگو (کارشناساگ ،جا عۀ حلي و
گردشگراگ) درخصوص عوا ا اثرگذار بر توسعۀ
گردشگری با يک يگر تفاو دارد.

جدول  :0نتایج آزمون برابري میانگینهاي عوامل اثرگذار توسعۀ گردشگري در بخش باغبهادران
سط

عناداری
10111

 Fآ اره
51/111

ANOVA
درجه آزادی
یانگین ربعا

جمو

ربعا

1/551

1

51/111

یاگگروهي

1/191

111

191/11

دروگگروهي

119

351/31

جمع

أخذ :يافتههای تحقیق5191 ،

برای تشخیص تریرها و تعیین عوا ا اثرگذار بر
سازی عاد
توسعۀ گردشگری در نطقه از
ساختاری
سازی عاد
ساختاری استفاده ش .
ابزاری بسیار قوی است که ضمن برخورداری از دقت
با  ،ا کاگ تحلیا پ ي ههای پیچی ۀ علوم انساني را
یسر يسازد .اين روش ا کاگ تحلیا اطالعا
بهصور چن تریره و رتبط با هم را فراهم يآورد
و در جايگاه با تری از تحلیا رگرسیوگ ،تحلیا سیر
و تحلیا عا لي قرار يگیرد (باربارام ام.بايرگ.)3 :5191 ،
اين روش جموعهای از روشهای آ اری برای
سازی روابط بین تریرهای ستقا و وابسته
ساختاری) و تریرهای پنهاگ و شاه هپذير
(
ان ازهگیری) است ) .(Ullman ,2006: 12در فن
(
ساختاری پهوهشگر با شاه ه و
يابي عاد
حاسبۀ ترییرا همز اگ (واريانس شترک) چن
تریر ،قص دارد نتیجه بگیرد که احتما ً عا ا
شترکي تبیینکنن ۀ اين ترییرا همز اگ است
به بررسي و
(علوی .)115 :5191 ،همچنین اين
شناسايي تحلیا سیر تأثیر تریرها بر يک يگر،
تحلیا عا اها ،همبستگي بین تریرها و یزاگ

خطای هر تریر يپردازد .درنهايت به نظور ارزيابي
از شاخصهای نیکويي برازش نیز استفاده
بهتر
يکن  .ه ف از انجام اين کار شناسايي همترين و
اثرگذارترين تریرهايي است که توسعۀ گردشگری در
نطقۀ باغبهادراگ را تحتتأثیر قرار داده است؛
عا لي
بنابراين با توجه به باني تئوريکي تحقیق،
رتبه دوم بر بنای چهار عا ا پنهاگ تسهیال
اقا تي و
رفاهي ،خ ا
ارتباطي ،ا کانا
های عا لي
اطال رساني و تبلیرا تنظیم ش .
هايي اطالق يشود که در آگ
رتبۀ دوم به
تع ادی از تریرهای پنهاگ ،تریر پنهاگ ديگری را
ان ازهگیری يکن (بسحاق .)511 :5191 ،در اين
تحقیق تكتك تریرهايي که قابلیت شناسايي هر
ک ام از عوا ا پنهاگ چهارگانه را داشتهان  ،بهصور
ش هان و بر بنای شاخصهای
جزا وارد فراين
باقي ان ه يا حذف
برازش و سط عنيداری در
نهايي عوا ا ؤثر
ش هان  .در شکا شمارۀ ()1
بر توسعۀ گردشگری در بخش باغبهادراگ نشاگ داده
ش ه است.
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شکل  :5مدل نهایي عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري در باغبهادران

تهیه و ترسیم  :نگارن گاگ5191 ،

عا لي رتبۀ دوم نشاگ يده که
يافتههای
درنهايت ک ام تریرها دارای اهمیت بیشتری بوده و
اثرا بارزتری بر توسعۀ گردشگری در باغبهادراگ

داشتهان  .در ج و شمارۀ ( )1ک هر ک ام از
نهايي نشاگ داده ش ه است.
تریرهای وجود در
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سنجش نقش جاذبههای طبیعتگردی در توسعۀ گردشگری...
جدول  :3متغیرهاي نهایي شناسایيشده در مدل عاملي مرتبۀ دوم

يه او

شاخص

عا ا

 -5ا کاگ دسترسي آساگ به جاذبههای طبیعي
 -1عالئم سیريابي برای جاذبههای طبیعتگردی
تسهیال ارتباطي
))A

 -1جادههای دسترسي به نابع طبیعي شهرستاگ
 -1خ ا پارکینگ برای گردشگراگ نطقه

عوا ا ؤثر بر توسعۀ گردشگری در بخش باغبهادراگ )(ABCD

 -1خ ا حماونقا عمو ي برای دسترسي به جاذبهها
 -1نطقهبودگ هزينۀ خ ا حماونقا
 -5وجود سرويس به اشتي در ح ودۀ جاذبههای طبیعي
 -1وجود فروشگاه در ح ودۀ هر يك از جاذبههای طبیعي
ا کانا رفاهي
)(B

 -1وجود ف ای ناسب برای بازی کودکاگ
 -1دسترسي به آب آشا ی ني سالم در ح ودۀ جاذبههای طبیعي
 -1ف ای ناسب برای نشستن (سکوهای شخص)
 -1وجود زيرساختهای ناسب درجهت راهپیمايي ،شنا ،قايقسواری
 -5وضعیت اقا تگاههای باغبهادراگ

خ ا اقا تي
))C

 -1وجود هماگپذير برای اقا ت
 -1وجود هماگسرا برای اقا ت
 -1وجود هتا برای اقا ت
 -1وجود خانههای اجارهای حلي برای اقا ت
 -5کیفیت عرفي و اطال رساني دربارۀ جاذبههای طبیعي نطقه

اطال رساني و تبلیرا
))D

 -1تلويزيوگ و بنرهای شهری
 -1اطالعا

وجود در شبکۀ اينترنت

 -1ارائۀ اطالعا توسط ردم حلي

ک
A1
A2
A3
A4
A5
A6

B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4

أخذ  :يافتههای تحقیق5191 ،

يافتههای بهدستآ ه نشاگ يده که عا ا
ا کانا رفاهي بیشترين بار عا لي را با  1/95به خود
اختصاص داده و بیشتر از ساير عوا ا بر توسعۀ
گردشگری در باغبهادراگ اثرگذار بوده است .پس از
عا ا رفاهي ،تسهیال ارتباطي با بار عا لي  1/91قرار
دارد و جايگاه دوم را ازحی تأثیرگذاری به خود
اختصاص داده است .عا ا خ ا اقا تي در بین
عوا ا اثرگذار با بار عا لي  1/31سو ین عا ا اثرگذار
بر توسعۀ گردشگری در باغبهادراگ است .درنهايت در
بررسي عوا ا اثرگذار بر توسعۀ گردشگری در بخش
باغبهادراگ اطال رساني و تبلیرا با بار عا لي 1/31

بهعنواگ چهار ین فاکتور اثرگذار تعیین يشود.
يتواگ گفت توسعۀ عا ا خ ا رفاهي با
زير جموعۀ تحت آگ بیشترين نقش را در پیشبرد
توسعۀ گردشگری باغبهادراگ به خود اختصاص
يده و بیش از ساير عوا ا بر توسعۀ گردشگری در
بخش باغبهادراگ اثرگذار خواه بود.
با توجه به بارهای عا لي وجود در شکا شمارۀ
( )1شاه ه يشود که در بین تریرهای تسهیال
ارتباطي،عا ا خ ا حماونقا عمو ي برای دسترسي
به جاذبهها با بار عا لي  1/31با ترين تأثیرگذاری را
داراست .عا ا خ ا پارکینگ برای گردشگراگ با بار
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عا لي  1/11در جايگاه دوم قرار دارد .عا ا
نطقيبودگ هزينۀ حماونقا با بار عا لي  1/11و
عا ا عالئم سیريابي با بار عا لي  ،1/11جادههای
دسترسي به جاذبههای نطقه با بار عا لي  1/11و
عا ا ا کاگ دسترسي آساگ با بار عا لي  1/11در
جايگاههای بع ی جموعه تسهیال ارتباطي قرار
دارن .
در بین جموعه ا کانا رفاهي ،عا ا وجود ف ای
ناسب بازی با بار عا لي  1/31در جايگاه نخست،
تأثیرگذارترين تریر ايجادکنن ۀ ا کانا رفاهي است.
پس از آگ عا ا سرويس به اشتي در نطقه با بار
عا لي  1/11در جايگاه دوم قرار دارد .عا اهای وجود
فروشگاه در ح ودۀ جاذبه و عا ا ا کاگ دسترسي به
آب آشا ی ني با بار عا لي  1/11در جايگاه سوم قرار
گرفتهان  .عا ا ف ای ناسب برای نشستن با بار
عا لي  1/11در جايگاه چهارم تأثیرگذاری قرار دارد و
وجود زيرساختهای ناسب درجهت راهپیمايي ،شنا
و قايقسواری با بار عا لي  1/11در جايگاه پنجم قرار
دارد .در بین عوا ا خ ا

اقا تي ،عا ا وضعیت

هماگسرا با بار عا لي  1/39در جايگاه نخست قرار
دارد .عا ا وضعیت هماگپذير با بار عا لي  1/31در
جايگاه دوم ،عا ا وضعیت اقا تگاهها با بار عا لي
 1/11در جايگاه سوم ،عا ا وضعیت هتا با بار عا لي



 1/11و وضعیت خانههای اجارهای با بار عا لي 1/19

در رتبۀ چهارم قرار گرفته است .در جموعۀ
اطال رساني و تبلیرا  ،عا ا کیفیت عرفي و
اطال رساني دربارۀ جاذبههای طبیعي با بار عا لي
 1/11در جايگاه نخست قرار دارد .عا ا تلويزيوگ و
بنرهای شهری با بار عا لي  ،1/11جايگاه دوم
اطال رساني و تبلیرا

در عرفي ح ودۀ ورد

طالعه را داراست .ارائۀ اطالعا

توسط ردم حلي

با بار عا لي  1/19سو ین عا لي اثرگذاری است که در
عرفي جاذبههای گردشگری نطقۀ باغبهادراگ نقش
ايفا يکن و عا ا اطالعا

وجود در شبکههای

اينترنتي برای دريافت اطالعا از نطقه با بار عا لي
 1/13در جايگاه چهارم تأثیرگذارترين عوا ا ؤثر
آگاهيرساگ قرار گرفته است.
در ج و شمارۀ ( )1قادير غیراستان ارد ،خطای
عیار ،نسبت بحراني و سط تحت پوشش ( ق ار )P
نشاگ داده ش ه است .نتاي ج و حاکي از آگ است
ا دارای تفاو عنيداری با
که همۀ پارا ترهای
ق ار صفر يباشن  .ق ار  Pدر همۀ روابط فوق
کمتر از  1/11است که نشاگ يده همۀ روابط
ورد حمايت دادههای تجربي قرار
وجود در
ايجادش ه بهخوبي تحت حمايت
گرفتهان و
دادههای تجربي است.
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جدول  :9برآوردهاي غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
سط

عنيداری

نسبت بحراني

خطای عیار

تریرها

تخمین غیراستان ارد
1.000

ABCD

<---

A

***

5.853

.473

2.767

ABCD

<---

B

***

5.813

.508

2.955

ABCD

<---

C

***

5.755

.437

<---

D

2.514

ABCD

1.000

A

A1 <---

***

7.263

.247

1.797

A

A2 <---

***

5.449

.278

1.512

A

A3 <---

***

6.165

.366

2.259

A

A4 <---

***

6.335

.500

3.167

A

A5 <---

***

6.106

.413

2.519

A

A6 <---

1.000

B

B1 <---

***

12.370

.079

.981

B

B2 <---

***

14.223

.076

1.086

B

B3 <---

***

12.349

.073

.902

B

B4 <---

***

11.932

.070

.831

B

B5 <---

***

11.829

.082

.970

B

B6 <---

1.000

C

C1 <---

***

14.416

.071

1.021

C

C2 <---

***

15.293

.073

1.119

C

C3 <---

***

10.329

.068

.707

C

C4 <---

***

9.718

.068

.657

C

C5 <---

1.000

D

D1 <---

***

11.610

.084

.979

D

D2 <---

***

8.846

.086

.761

D

D3 <---

***

10.692

.081

.867

D

D4 <---

أخذ  :يافتههای تحقیق5191 ،

پس از بررسي عنيداری پارا ترها با ق ار صفر،
نهايي پهوهش توسط شاخصهای
به ارزيابي
برازش پرداخته يشود .در ج و شمارۀ ()1
نشاگ يده که
شاخصهای اصلي برازش
فهو ي
دادههای پهوهش بهخوبي توانستهان

پهوهش را نماين گي کنن  .بنابر آز وگهای انجامش ه،
اثرگذاری ا کانا رفاهي ،تسهیال ارتباطي ،خ ا
اقا تي و اطال رساني و تبلیرا بر توسعۀ گردشگری
ورد تأيی است.
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جدول  :1شاخصهاي اصلي برازش مدل مرتبۀ دوم

نمرا

شاخص

عالئم اختصاری

برازش قابا قبو

درجه آزادی

DF

-

531

خي دو بهنجار

CMIN/DF

X2/df <1

1/111

شاخص نیکويي برازش

GFI

.91< CFI ≤91

1/311

شاخص نیکويي برازش تع ياش ه

AGFI

.31< AGFI < .91,

1/311

شاخص نیکويي برازش قتص

PGFI

.11< PGFI <.11

1/119

شاخص بهنجار بنتلر و بونت

NFI

.91< NFI <.91

/311

شاخص برازش نسبي

RFI

.91< RFI <.91

1/311

شاخص برازش افزايشي

IFI

.91< IFI <.91

1/919

شاخص برازش توکر-لوئیس

TLI

.91< TLI <.91

1/391

برازش تطبیقي

CFI

.91< CFI < .91

1/913

شاخص نسبت اقتصاد

PRATIO

.11< PRATIO <.11

1/315

شاخص برازش قتص هنجارش ه

PNFI

PNFI >= 1/1

1/111

شاخص برازش تطبیقي قتص

PCFI

PCFI >= 1/1

1/195

ريشۀ دوم ربعا خطای برآورد

RMSEA

.11< RMSEA < .13

1/119

أخذ  :يافتههای تحقیق5191 ،

دولتي و گروههای حلي ت وين ش  .برای انتخاب
ناسبترين استراتهی توسعه در بخش باغبهادراگ از
آز وگ تي استفاده ش  .يافتههای حاصا از کاربرد اين
آز وگ در ج و شمارۀ ( )3ارائه ش ه است.

پس از طالعۀ پیشینه و باني نظری پهوهش،
برای ارائۀ راهکارهای توسعۀ گردشگری در نطقۀ
ورد طالعه 11 ،نماگر توسعه در قالب سه دسته
راهکار اصلي بتنيبر شارکت بخش خصوص ،بخش

جدول  :2نتایج بهدستآمده ازکاربرد آزمون تي براي انتخاب مناسبترین راهکار توسعه

ح
اطمیناگ در سط  91درص

توسط آز وگ1 -

یانگین اختالف

سط

عناداری

درجۀ آزادی

آ ارۀ تي

.111

119

11.111

خصوصي

119

51.131

دولتي

119

53.535

حلي

کرانۀ با

کرانۀ پايین

.991

.351

.9111

.391

.193

.1911

.111

.1111

.111

.131
.313
أخذ  :يافتههای تحقیق5191 ،

طبق يافتهها ،تأثیرگذاری هر سه دسته راهکار
پیشنهادی بر گسترش اکوتوريسم با توجه به ق ارۀ
آ ارۀ آز وگ  Tو نیز سط عناداری صفر ،تأيی

راهکار

يشود و ب اگ عناست که هر سه استراتهی
ت وينش ه در گسترش طبیعتگردی در ح ودۀ
ورد طالعه اثرگذار هستن  .با توجه به ق ار آ ارۀ

سنجش نقش جاذبههای طبیعتگردی در توسعۀ گردشگری...

تي همترين و اثربخشترين راهکار سر ايهگذاری در
گسترش گردشگری شارکت و سر ايهگذاری بخش
خصوصي خواه بود و پس از آگ شارکت ردم
حلي در اولويت قرار يگیرد .استراتهی سر ايهگذاری
و ح ور نهادهای دولتي در گسترش گردشگری
بهعنواگ سو ین راهکار تشخیص داده ش ه است.
نتیجه
در اين پهوهش به بررسي نقش جاذبههای
اکوتوريستي در توسعۀ گردشگری پرداخته ش ه است
و سعي ش ه که اهمیت جاذبههای حیطي در جذب
گردشگراگ به نطقۀ ورد طالعه بررسي شود .طبق
نتاي بهدستآ ه از آز وگ  Tشاخصهای ربوو به
جاذبههای طبیعي بیشترين اهمیت را در جذب
گردشگر نسبتبه جاذبههای انساني و ساير عوا ا به
خود اختصاص داده است؛ هماگطور که نتاي تحقیق
برنت و همکاراگ ( ،)1151توسعۀ گردشگری بر حور
طبیعت را از دي گاه گردشگراگ بازدي کنن ه از ناطق
حفاظتش ه در ناطق ستع برای بسط فرصتهای
تجربي گردشگری طبیعت حور در اولويت قرار
يده  .اين يافته با نتاي پهوهش زنگيآبادی و
همکاراگ در سا ( )5139نیز ازنظر اثرگذاری
جاذبههای طبیعي بر توسعۀ گردشگری طبیعت در
سيسخت استاگ کهگیلويه و بويراحم نیز قرابت دارد؛
هرچن حققاگ رويکرد تكبع ی به توسعۀ گردشگری
را سبب تخريب حیط زيست بیاگ کردهان  .خلیا و
همکاراگ ( )5191نیز بر اولويت نقش جاذبههای
بتنيبر طبیعت در سمناگ صحه گذاشتهان  .نتاي
ساختاری
سازی عاد
بهدستآ ه از کاربرد
( )AMOSنشاگ يده  ،شاخص ا کانا رفاهي
بیشترين تأثیرگذاری را در بخش تسهیال و
زيرساختها ايفا يکن  .شاخص تسهیال ارتباطي
در جايگاه دوم ،بیشترين اثرگذاری در توسعۀ
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اکوتوريسم را به خود اختصاص داده است و
شاخصهای خ ا اقا تي و اطال رساني و تبلیرا
در جايگاه سوم و چهارم قرار دارن ؛ ازاينرو
برنا هريزی توسعۀ گردشگری در ح ودۀ ورد طالعه
برای رفع کمبودهای بر اين بنا باي ورد توجه
برنا هريزاگ قرار گیرد .همچنین شخص ش ،
استراتهیهای شارکت بخش خصوصي ناسبترين
راهکار گسترش اکوتوريسم در نطقه نسبتبه
شارکت بخش بو ي و دولتي است .اين ا ر نیاز ن
ايجاد بسترهای حمايتي قانوني و ارائۀ تسهیال
اعتباری تشويقي برای سر ايهگذاری بخش خصوصي
در حوزۀ گردشگری است؛ بنابراين پیشنهاد يشود
برای گسترش گردشگری در نطقۀ ورد طالعه،
توسعۀ طبیعتگردی و برنا هريزی بر بنای
پتانسیاهای طبیعتگردی صور گیرد و با فراهم
کردگ ز ینه برای شارکت بخش خصوصي و جا عۀ
حلي با توجه به رفع خالءهای ارتباطي ،رفاهي،
اقا تي و تبلیرا نسبتبه برنا هريزی طبیعتگردی
اق ام کرد .در اين راستا برای برنا هريزی و توسعۀ
گردشگری در ح ودۀ ورد طالعه زم است:
 در عا ا تسهیال ارتباطي واردی نظیر توسعۀخ ا حماونقا عمو ي با رويکرد بهبود هزينههای
حماونقا ،اح اث پارکینگ ،بهبود عالئم راهنمايي و
سیريابي و گسترش و بهبود جادههای دسترسي
صور پذيرد.
 برای افزايش رضايت ن ی گردشگراگ از ا کانارفاهي توسعۀ ف اهای بازی ،بهبود سرويسهای
به اشتي عمو ي در سط نطقه ،ايجاد و گسترش
فروشگاههای عرضۀ نیازهای گردشگراگ ،دسترسي به
آب آشا ی ني ،ايجاد و گسترش ف اهای نشستن و
استراحت ،ايجاد زيرساختهای ناسب برای
راهپیمايي ،شنا و قايقسواری انجام گیرد.
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 بهبود خ ا اقا تي باي با فراهمآوری هماگسرا،هتا و گسترش خانههای اجارهای انجام شود.
 برای بهبود اطال رساني و تبلیرا برای توسعۀگردشگری بهبود کیفیت عرفي و اطال رساني ،ايجاد
برنا ههای تلويزيوني و بنرهای شهری ،آ وزش ردم
حلي برای ارائۀ اطالعا  ،ايجاد سايت و وبالگ
بههمراه اطالعا عتبر و کاربردی پیشنهاد يشود.
درنهايت پیشنهاد يشود حققاگ آتي در تکمیا و
ادا ۀ نتاي تحقیق حاضر ،برای توسعۀ گردشگری در
نطقۀ ورد طالعه بر وضوعاتي چوگ رويکردهای
پاي ار توسعۀ گردشگری بتنيبر طبیعت و نیز
کانسیمهای جلب شارکت ردم حلي بهعنواگ يکي
از فاکتورهای اثرگذار بر توسعۀ پاي ار طبیعتگردی در
نطقۀ باغبهادراگ تمرکز داشته باشن .
منابع
 اصررياگ ،ريم؛ تیمور رستمي شاهراجي؛ کا راگ نصیراحم ی؛ جعفر او دیقاديکاليي ( .)5195شناسايي
يريت طبیعتگردی در
عیارها و شاخصهای
پارکهای جنگلي شما ايراگ با استفاد از روش دلفي،
فصلنا ۀ علمي-پهوهشي اکوسیستمهای طبیعي ايراگ.
سا دوم .شماره چهارم .صفحا .91-511
 اعتمادینیا ،ا یرعباس؛ حسن صلحي (.)5195تحلیا و بررسي گردشگری و نقش آگ در توسعۀ پاي ار
شهری (نمونۀ وردی :شهر اصفهاگ) ،فصلنا ۀ جررافیا و
برنا هريزی شهری چشمان از زاگرس .سا چهارم.
شمارۀ .51
 ا ینیاگ ،سکینه؛ ابراهیم صادقي؛ عب اهلل فرجي؛ افشیننادریگورقلعه ( .)5195بررسي فرصتها و چالشهای
توسعۀ اکوتوريسم در ايراگ ،دو ین همايش لي بررسي
راهکارهای توسعۀ اقتصادی با حوريت برنا هريزی
نطقهای ،دانشگاه آزاد اسال ي سنن .



 باربارام ام .بايراگ ( )5191کاربرد و تحلیاعاد ساختاری در علوم انساني با استفاده از نرمافزار
 ،AMOSترجم :دکتر علي حسینزاده با همکاری
آقاياگ حسین عرفاني؛ سجاد شمسي کوشکي؛ سی
ه ی حم ی ،دانشگاه آزاد شوشتر 111 .ص.
سازی عاد
 بسحاق ،حم رضا (.)5191ساختاری در علوم انساني ( .)Amos, 22انتشارا
جا عهشناساگ .تهراگ.
 پورسی خلیا سی علي ،ناصر اقبالي ( .)5191نقشجاذبههای اکوتوريستي ،فرهنگي و تاريخي در توسعۀ
گردشگری استاگ سمناگ ،فصلنا ه جررافیايي ف ای
گردشگری .دوره  .5شماره  .5صفحا .15-15
 حسني هر ،ص يقه؛ شهربانو کوهي ( .)5191شناساييتوانمن یهای بالقوه رودخانهای به عنواگ کاگهای
ناسب طبیعتگردی طالعه وردی :شفارود ،فصلنا ه
جررافیايي آ ايش حیط .شماره .51
 خلیلي ،زينب؛ جعفر او دی قاديکاليي؛ سی حمحسینينصر؛ جاه ه تکیهخواه ( .)5191تعیین قابلیت
تواگ طبیعتگردی جنگاهای سا اگ عرفي قوریقلعه
با تأکی بر فاکتور نابع آبي ،فصلنا ۀ علمي-پهوهشي
اکوسیستمهای طبیعي ايراگ .سا پنجم .شمارۀ چهارم.
صفحا .11-11
 دانش هر ،حسین؛علیرضا کريمي؛ وريا صفری (.)5195بررسي نقش طبیعتگردی و آثار آگ در توسعۀ ناطق
تحلیلي  ،SWOTپهوهشهای
روستايي با استفاده از
روستايي .سا سوم .شمارۀ سوم.
 ح ادینیا ،سمیه؛ افشین دانهکار ( .)5195اولويتبن یعیارهای طبیعتگردی در اکوسیستمهای بیاباني و
نیمهبیاباني با روش دلفي ،جررافیا و آ ايش شهری
نطقهای .شمارۀ  .1صفحا .51-19
 درام ،ان ی و ور و آلن ( .)5133توسعۀ بومگردی،ترجمۀ حسن کالنتری و ق ير شکراهللزاده .تهراگ.
انتشارا دانش.

سنجش نقش جاذبههای طبیعتگردی در توسعۀ گردشگری...

 رضاياگ ،سحر؛ سی علي جوزی ( .)5191ارائۀ برنا ۀيريت راهبردی توسعۀ طبیعتگردی جزيرۀ قشم به
روش ،علوم و تکنولوژی حیط زيست .دورۀ  .51شمارۀ
 .5صفحا .95-519
 رکنال ينافتخاری ،عب الرضا؛ ابراهیم خلیفه؛ ه یپورطاهری؛ عب الرضا رحمانيف لي ( .)5191تحلیا
الگوی يريت برنا هريزی ف ايي ناطق روستايي در
ايراگ (نمونۀ وردی :طرحهای هادی ناطق روستايي
استاگ تهراگ) ،برنا هريزی و آ ايش ف ا .دورۀ .11
شمارۀ  .1صفحا .511-15
 رفیعیاگ ،ا ی ؛ سی علياکبر یرراضي؛ نجیبهعب العليپور؛ الهام گالبي ( .)5191انتخاب ناطق
ستع طبیعتگردی پناهگاه حیا وحش کیا کي به
روش تصمیمگیری چن عیاره ،فصلنا ۀ سنجش از دور
و سیستم اطالعا جررافیايي در نابع طبیعي .سا
پنجم .شمارۀ چهارم .صفحا .91-513
 ر انيپور ،هرداد؛ حمود روشني؛ عیسي پورر اگ( .)5191ارزيابي کاگهای ناسب طبیعتگردی با
تکنیك سا انههای اطالعا جررافیايي؛ طالعۀ وردی:
نطقۀ ديلماگ ،چشمان از جررافیايي ( طالعا انساني)،
سا  .1شمارۀ  .51صفحا .11-31
 رنجبردستنايي ،حمود؛ فاطمه سرا ال ين؛ غال رضانوری ( .)5191اتخاذ راهبردهای ناسب درجهت
های
توسعۀ طبیعتگردی پاي ار با استفاده از
( SWOT, AHP, ANPنمونۀ وردی :تا ب گن اگ
استاگ چهار حا و بختیاری) ،فصلنا ۀ علمي-پهوهشي
اکوبیولوژی تا ب .سا  .1شمارۀ  .11صفحا .19 -13
 زرداگ ،یثم؛ سلم نصوربهمني ( .)5191گردشگریروستايي و اصو توسعۀ گردشگری پاي ار ،همايش لي
عمراگ و عماری با رويکردی بر توسعۀ پاي ار.
 زنگيآبادی ،علي؛ سی علي وسوی؛ خلیفه خلقيپور( .)5139تحلیلي بر نقش طبیعتگردی در جذب
گردشگراگ ( طالعۀ وردی :نطقه سيسخت استاگ
کهگیلويه و بويراحم ) ،جررافیا و برنا هريزی .دورۀ .51
شمارۀ  .11صفحا .11-91
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 ساز اگ يريت و برنا هريزی استاگ اصفهاگ (.)5131کتابچه عملکرد شورای اسال ي شهر و شهرستاگ
چر هین ( .)5113 -5135اصفهاگ.
 سراقي ،عیسي؛ حسین لکي؛ داريوش ابوالفتحي( .)5131نقش جاذبههای اکوتوريستي در توسعۀ
گردشگری نهاون  ،نشريۀ تحقیقا کاربردی علوم
جررافیايي .شمارۀ .55
 شاکریزاده ،ابراهیم؛ فاطمه ه وی ( .)5191تعیینقابلیت و تواگ بومشناختي شهرستاگ روداگ به نظور
کاربری طبیعتگردی با استفاده از روش تصمیمگیری
چن عیاره ،پهوهشهای جررافیای طبیعي .دوره .11
شماره  .1صفحا .151-111
 شجاعي ،سلم؛ هگاگ تراباحم ی؛ هشی نزوی( .)5191ارزيابي توانمن ی پهنههای ستع توسعۀ
طبیعتگردی ( ورد طالعه :استاگ قم) ،فصانا ۀ
علمي -پهوهشي استاگ گلستاگ .سا  .1شمارۀ سلسا
 .9صفحا .11-31
 ضرغامبروجني ،حمی ؛ هنا نیكبین ( .)5195سنجشپاي اری توسعۀ گردشگری در جزيرۀ کیش ،فصانا ۀ
پهوهشهای اقتصادی .سا  .51شمارۀ  .1صفحا
.511-513
 ضیايي ،حمود؛ ابتها زن ی؛ نیلوفر عباسپور؛ رجاگعب ی ( .)5191توسعۀ پاي ار گردشگری از دي گاه دو
کتب اي هآلیسم و پراگماتیسم ،جلۀ برنا هريزی و
توسعۀ گردشگری .سا  .1شمارۀ  .3صفحا .55-11
 طالئي ،فرهاد ( .)5131بررسي توسعۀ پاي ار در بخشانرژی از دي گاه حقوق بینالملا حیط زيست ،جلۀ
دانشک ۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهاگ .شمارۀ
 .1شمارۀ پیاپي  .11سا .51
 عینالي ،جمشی ؛ غال حسین جعفری؛ اسماعیا تبیره( .)5191ارزيابي نقش اکوتوريسم در توسعۀ ناطق
روستايي (نمونۀ وردی :دهستاگ اورا اگ تخت-
شهرستاگ سروآباد) ،جلۀ برنا هريزی و توسعۀ
گردشگری .سا  .1شمارۀ  .9صفحا .595-151
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 قائ رحمتي ،صفرعلي؛ ا یررضا خاورياگ گر سیر( .)5191نقش تکنیك  META-SWOTدر برنا هريزی
راهبردی گردشگری شهر يزد ،برنا هريزی و آ ايش
ف ا .دورۀ  .11شمارۀ  .5صفحا .519-111
يابي عاد ساختاری در
 علوی ،وسي (.)5191پهوهشهای رتبط با آ وزش علوم سال ت ،جله
ايراني آ وزش در علوم پزشکي .شمارۀ .1
 افي غال ي ،داوود؛ نبياهلل يارعلي ( .)5195ارزيابيتواگ زيست حیطي درجهت تعیین نواحي ناسب
توسعۀ طبیعتگردی در استاگ چهار حا و بختیاری،
جلۀ تحقیقا نابع طبیعي تج ي شون ه .سا .1
شمارۀ  .1شمارۀ پیاپي  .3صفحا .11-11
 رکز آ ار ايراگ ( .)5191نتاي سرشماری عمو ينفوس و سکن.
 شکیني،ابوالف ا؛ ه ی اعظمنبوی؛ ه ی پورطاهری( .)5191ارزيابي عوا ا ؤثر در جذب گردشگرگ به
راکز تجاری -تفريحي ( طالعۀ وردی :راکز تجاری
نطقۀ نمونۀ گردشگری سپاد ،شه ) ،برنا هريزی و
آ ايش ف ا .دورۀ  .53شمارۀ  .5صفحا .519-511
 شیری ،سی رحیم؛ سی احم ابوسعی ی (.)5139نقش اکوتوريسم در توسعۀ پاي ار روستايي ( طالعۀ
وردی :شان يز خراساگ رضوی) ،جلۀ علمي-پهوهشي
جررافیايي سرز ین .سا  .1شمارۀ .13
 ختاری لكآبادی ،رضا ( )5131بررسي و تحلیاپتانسیا های گردشگری بخش باغبهادراگ و برنا ه
ريزی توسعه آگ ،پاياگ نا ه کارشناسي ارش  ،دانشگاه
اصفهاگ.
 ه وی ،علي؛ ا ی کر ي؛ جواد یرزايي (.)5191ارزيابي تواگ طبیعتگردی نطقۀ ب رۀ ايالم با استفاده
از سا انۀ اطالعا جررافیايي ،فصانا ۀ علمي-
پهوهشي اکوسیستمهای طبیعي ايراگ .سا  .1شمارۀ
 .1صفحا .11-11

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،35زمستان 7531



 نگارش ،حسین؛ بهروز پروانه؛ ه ی ه ینسب( .)5191ا کاگسنجي توسعۀ گردشگری تا بهای
تحلیلي  ،SWOTجلۀ طالعا
پادختر براساس
برنا هريزی سکونتگاههای انساني .دورۀ  .3شمارۀ .11
صفحا .5-51
 وارثي،حمی رضا( .)5191تحلیلي بر وضعیت گردشگریشهرستاگ نورآباد مسني با تأکی بر طبیعتگردی،
فصانا ۀ تحقیقا جررافیايي .سا  .11شمارۀ دوم.
شمارۀ پیاپي  .515صفحا .19-13
 وارثي ،حمی رضا؛ علي وسوی؛ يونس غال ي (.)5191تحلیلي بر وضعیت طبیعتگردی آبشار ارگوگ با تأکی
بر توسعۀ پاي ار ،جلۀ علمي -پهوهشي برنا هريزی
ف ايي .سا سوم .شمارۀ دوم .شمارۀ پیاپي  .9صفحا
.11-11
 ياریحصار ،ارسطو؛ داود ه وی؛ وکیا حی ریسارباگ؛خ يجه ابراهیمي ( .)5191پايش چرخۀ حیا
گردشگری پاي ار ( طالعۀ وردی :روستاهای ه ف
گردشگری استاگ اردبیا) ،برنا هريزی و آ ايش ف ا.
دورۀ  .59شمارۀ  .1صفحا .531-151
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Introduction
Tourism is a phenomenon that noticed human societies from long period and has continued different
requirements in terms of social, economic and historical. At the present time increasing population
growth and subsequent uncontrolled urbanization, especially in developing countries (shortage of
green spaces, urban pollution) has created problems in terms of leisure and many natural beauties.
Human escape the life of the machine to benefit nature so this is the basis of beginning in the name
of ecotourism. Activities aimed at exploiting the natural beauty and amazing aspects of creation and
at the same time responsible journey in lowest vulnerability environmental are done without the
physical space area Development of tourism industry in places that have the potential attracting
tourists can be used a useful tool in order to growth and comprehensive development of host
communities. One of the areas with high potential to develop ecotourism in the province of Isfahan is
Baghbahadoran region in terms of different attractions and beautiful natural landscapes, considered
as local and foreign tourists resorts. Because of high potential of tourism in this area tourism
attraction and promotion can make to sustainable development. So this study was to determine the
role of tourism in developing ecotourism attractions of Baghbahadoran region and identify
influencing factor onthe optimal approach for planning infrastructure
Methods and Material
The research method is Descriptive- Analytical and the main tool for data collection is a researchermade questionnaire. the Statistic population included experts, the local community and tourists of
Baghbahadoran region with a population of 47, 249 members. The sample size was calculated by
Sample Power software to 254 cases. For analyzing the results of the questionnaire, various
descriptive- inferential methods like T-test, ANOVA in SPSS software were used and for modeling,
fitting and relation test, structural equation modeling in AMOS software were applied.
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The results of the gender of respondents indicate that 79 percent of respondents equivalent to 7/35 of
the volume of the sample population are women and 142 men of 3/64 Check frequency index results
suggest that 7/21 percent of respondents visit the region for the first time, 1/27 twice and 7/50
percent, more than twice the percentage have traveled to the region.
In order to assess the role of ecotourism on the development of tourist attractions of Baghbahadoran
based on research theory bases, study research history and the characteristics of the studied area was
developed 17 indicators that tested respondents' views on the role of ecotourism attractions in the
area. One-sample t test was used for analysis. According to the results, for all criteria for the
development of ecotourism valued according to the Student t test and a significance level of zero
confirmed gravity and potential impact of ecotourism on the development of tourism in
Baghbahadoran. In order to identify the variables and factors affecting tourism development used
structural equation modeling in the area. The results of the second order factor model shows that,
ultimately, Baghbahadoran has significantly more important and more obvious effects on tourism
development. The results show that the elements welfare service - banking services with 91/0
dedicated to the highest load factor more than any other influenced the development of tourism in
Baghbahadoran. After a Bank-welfare services, enhancing communication with the load factor is
90/0 second place is allocated in terms of influence. Accommodation services among the factors
affecting operating with a load factor of 86/0 is the third place. Finally, the investigating effective
factors on tourism development in information and advertising Baghbahadoran vary from with a load
factor 850 influencing factor is determined as the fourth. So we can say that the development of
banking-welfare services with a subset of the most significant role in promoting the development of
tourism Baghbahadoran allocated to tourism development in the sector more than other factors
Baghbahadoran will be effective.
Conclusion
The findings indicate that ecotourism attractions in the region is most effective in attracting tourists.
The results of structural equation modeling show welfare facilities - banks with 91/0 influential factor
load factor for tourism development planning. Of this loadings factor 90/0 for facilitating
communication puts the developing planning tourism in second place And lodging services with 86/0
loading factor information and advertising with loadings factor 850 placed in the third and fourth
rankings. The use of t-test to select the most appropriate development strategy represents private
sector participation as the best solution development. It is suggested to expand ecotourism and
tourism in the study area. development planning should be based on the potential of ecotourism and
providing for the participation of the private sector and the local community due to communication
gaps meet, welfare, accommodation and advertising is necessary than ecotourism planning.
Keywords: Ecotourism, Baghbahadoran, Ecotourism attractions, Structural equation modeling.
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