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چکیده	
ایــن تحقیــق بــا هــدف ارائــه راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار مبتنــی بــر 
قابلیت  هــای جوامــع محلــی منطقــه گردشــگری کهمــان در شهرســتان سلســله 
ــاظ  ــافی و از لح ــق اکتش ــت تحقی ــت. ماهی ــه  اس ــورت گرفت ــال 1399 ص و در س
ــش  ــت. در گام اول و بخ ــده اس ــام ش ــه گام انج ــه در س ــت ک ــردی اس ــدف کارب ه
کّمــی تحقیــق، 241 نفــر از مــردم روســتایی منطقــه گردشــگری کهمــان از طریق 
ــم  ــت اکوتوریس ــل از صنع ــع حاص ــدند و مناف ــاب ش ــی انتخ ــری تصادف نمونه گی
در جوامــع محلــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در گام دوم، بــا مطالعــات 
ــز  ــط و نی ــازمان های مرتب ــود در س ــدارک موج ــناد و م ــی اس ــه ای، بررس کتابخان
ــل و  ــای بالفع ــه، قابلیت  ه ــه منطق ــنا ب ــدی و آش ــراد کلی ــی اف ــا برخ ــه ب مصاحب
بالقــوه در منطقــه گردشــگری کهمــان شناســایی شــد. در گام آخــر، راهکارهــای 
ــه قابلیــت منطقــه شناســایی و تحلیــل شــد  ــر پای ــدار ب توســعه اکوتوریســم پای
ــرده شــده اســت. در ایــن گام،  کــه در ایــن قســمت از روش دلفــی فــازی بهــره ب
حجــم نمونــه شــامل 21 نفــر از کارشناســان مرتبــط بــود کــه بــه روش هدفمنــد 
ــاکنان  ــه س ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــج ای ــدند. نتای ــاب ش ــی انتخ گلوله برف
روســتاهای مذکــور عمدتــًا )89/4 درصــد( منافــع اقتصــادی را منافــع غالــب بــر 
اثــر توســعه اکوتوریســم در منطقــه گردشــگری کهمــان می داننــد. راهکارهــای 
ـ فرهنگی بــا پنــج راهــکار فرعی،  ارائه  شــده دربرگیرنــده راهکارهــای زیرســاختی 
ـ زیســت محیطی بــا شــش راهــکار فرعــی و راهکارهــای اقتصــادی بــا ُنه  آموزشی 
راهــکار فرعــی اســت. بــر اســاس نظــر کارشناســان، راهکارهــای زیرســاختی در 
اولویــت باالتــری از ســایر راهکارهــا قــرار دارد کــه دربرگیرنــده راهکارهــای فرعــی 
ــون  ــرق گوناگ ــانی از ط ــترده و اطالع رس ــغ گس ــت، تبلی ــراری امنی ــون برق همچ
به منظــور آشــنایی با منطقه، توســعه تســهیالت بهداشــتی در منطقــه و تصویب 

قوانیــن و مقــررات حمایتــی از ایــن صنعــت اســت.
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فــازی،  دلفــی  روش  پایــداری، 

کهمــان گردشــگری  منطقــه 

مقدمه
پایــداری  دارد:  اساســی  رکــن  ســه  پایــدار  توســعه 
زیســت محیطی، پایــداری اقتصــادی و پایــداری اجتماعی 
ــرو  ــد چگنــی، 1394( و کارآمــدی هــر نظــام در گ )گودرزون
تحقیــق ســه بعــد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی 
ــکاران،  ــان و هم ــی، 1394؛ امینی ــد چگن ــت )گودرزون اس
1391؛ مریدســادات و ســاعی نیا، 1395(. رویکردهــای 
توســعه پایــدار بازتــاب تنــوع چالش هــای اجتماعــی، 
اقتصادی، زیســت محیطی و سیاســی اســت که کشــورهای 

مختلــف بــا آن مواجه انــد و تفســیرهای متعــدد و متفــاوت 
از توســعه پایــدار از ارزش هــا و عالئــق متفــاوت در جوامــع 
گوناگــون مشــتق می شــود )امیــر انتخابــی و همــکاران، 
1395(. هریــک از کشــورها، در هــر ســطحی از توســعه، بــه 
دنبــال توســعه اقتصــادی و هم زمــان توجــه بــه حفاظــت از 
ــود  ــد خ ــتی اند و مایل ان ــد محیط زیس ــی و بع ــع طبیع مناب
را از اقتصــاد تک پایــه ای جــدا کننــد )زردان و منصــور 
بهمنــی، 1394(. یکــی از ایــن روش هــا گردشــگری اســت 
کــه در دهه هــای اخیــر از جایــگاه ویــژه ای در توســعه برخی 
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کشــورها برخــوردار بــوده اســت )فرزیــن و همــکاران، 
1398(، آن چنان کــه اقتصاددانــان آن را صــادرات نامرئــی 
هم اکنــون  همــکاران، 1396(.  و  )موحــدی  نامیده انــد 
لحــاظ  بــه  کــه  کشــورهایی  به ویــژه  کشــورها،  اغلــب 
موقعیــت مکانــی از ایــن مزیــت برخوردارنــد، آن را در 
برنامه هــای توســعه ملــی خــود گنجانده انــد )زردان و 

منصــور بهمنــی، 1394(.
امــروزه صنعــت گردشــگری بــه یکــی از بزرگ تریــن صنایــع 
خدماتــی جهــان از لحــاظ درآمدزایــی تبدیل شــده اســت 
و بســیاری از سیاســت گذاران و برنامه ریــزان آن را رکــن 
ــدق،  ــی و مص ــد )میرکتول ــدار می دانن ــعه پای ــی توس اصل
1389؛ صحنــه و خــداداد، 1393(. ایــن صنعــت دارای 
ــغلی،  ــای ش ــاد فرصت ه ــون ایج ــی همچ ــرات مثبت تأثی
درآمدزایــی، کاهــش فقــر افزایــش رفــاه در جامعــه، ایجــاد 
امنیــت اجتماعــی و گســترش عدالــت اجتماعــی )بهمنــی 
و نمامیــان، 1398؛ فرزیــن و همــکاران، 1398( اســت. 
همچنیــن در گســترش ایــن صنعــت در بخــش کشــاورزی 
ــتغال  ــاورزی، اش ــدات کش ــش تولی ــر افزای ــی نظی تأثیرات
ــت و  ــرای فعالی ــزه ب ــش انگی ــاورزی و افزای ــش کش در بخ
ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی را بــه همــراه خواهــد 
داشــت )علیقلــی زاده، 1398؛ حبیبی و هاشــمی، 1395(.
گردشــگری در ســال های اخیــر رشــد بســیار چشــمگیری 
ــه بزرگ تریــن صنعــت در جهــان شــده  داشــته و تبدیــل ب
اســت )Black & Crabtree, 2007؛ Aref, 2011( و به منزلــه 
ــرای  ــگری ب ــعه گردش ــه توس ــت یابی ب ــرای دس ــزاری ب اب
کشــورهای درحــال  توســعه کــه بــا معضالتــی چــون 
نــرخ بیــکاری بــاال، محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد 
تک محصولــی مواجه انــد اهمیــت فراوانــی دارد )رحمانــی 
و همــکاران، 1395؛ بدری و همــکاران، 1390(. همچنین 
ایــن صنعــت می توانــد زمینه ســاز توســعه باشــد )مهــراب 

ــکاران، 1398(. ــی و هم قوچان
اســت  گردشــگری  مهــم  شــاخه های  از  اکوتوریســم   
)اشــتری مهرجــردی، 1382( کــه نوعی ســفری مســئوالنه 
و هدفمنــد بــه طبیعــت اســت )میرزایــی و فومــن اجیرلــو 
 Garrod ؛Balt et al., 2012بــه نقــل از تاجری نســب، 1396؛
و   )Bunruamkaew & Murayam, 2011 Wilson, 2003 &؛ 

ــی،  ــی و مطالعات ــون آموزش ــی همچ ــداف خاص دارای اه
ــردن از مناظــر طبیعــی )میرکریمــی و همــکاران،  ــذت ب ل
1395؛ Anderson, 2009(، حفــظ محیط زیســت و بهبــود 

رفــاه مــردم بومــی اســت )Scheyvens, 2007(. بــرای توســعه 
ایــن صنعــت، ابتــدا بایــد مطالعــات منســجم انجــام گیــرد، 
ــزی  ــب برنامه ری ــای مناس ــتخراج راهکاره ــا اس ــپس ب س

ــود. ش

ــت  ــی و موقعی ــینه زمین شناس ــران دارای پیش ــالت ای  ف
ــکاران، 1397( و  ــاری و هم ــی مخت ــژه )گل ــی وی جغرافیای
ــون  ــای گوناگ ــی در حوزه ه ــگری فراوان ــای گردش جاذبه ه
فرهنگــی و طبیعــی و اکوسیســتم اســت )طلیعه علیــا، 
1390(، امــا صنعــت گردشــگری آن نســبت بــه رونــد 
ــود  ــه ای خ ــای منطق ــگری و رقب ــی گردش ــِد جهان روبه رش
توســعه چندانــی نداشــته اســت )ویســی، 1396(. بــا 
ــای  ــی و جاذبه ه ــای طبیع ــر ویژگی ه ــران ازنظ ــه ای آن ک
ــان  ــور اول جه ــج کش ــن پن ــتی بی ــوع زیس ــتی و تن توریس
آمارهــای   ،)1393 حاتمــی،  و  )کیاکجــوری  دارد  قــرار 
ــر  ــه از  نظ ــد ک ــان می ده ــی نش ــگری جهان ــازمان گردش س
ورود گردشــگر در جایــگاه صــدم جهــان قــرار گرفتــه اســت 
و ایــن خــود گویــای ضعف صنعت گردشــگری کشــور اســت 
)احمــدی و خســروی پــور، 1393(؛ زیرا متأســفانه آن گونه 
کــه شایســته اســت از ایــن جاذبه هــای توریســتی در جذب 
گردشــگر و توریســت بهــره گرفتــه نشــده اســت، بــا این کــه 
ــران  ــه ای ــت ک ــبی اس ــت مناس ــم فرص ــت اکوتوریس صنع
ســود سرشــاری از ایــن صنعــت بــه اقتصــاد کشــور تزریــق 

ــی، 1393(. ــوری و حاتم ــد )کیاکج کن
 در بیــن اســتان های کشــور، لرســتان را می تــوان در زمــره 
مناطــق مهــم هــدف گردشــگری و اکوتوریســتی کشــور بــه 
شــمار آورد، زیــرا از نظــر منابــع و جاذبه هــای گردشــگری 
و اکوتوریســتی در ابعــاد کّمــی و کیفــی غنــی اســت )اجــزاء 
شــکوهی و همــکاران، 1393( کــه بــا برنامه ریــزی و توجــه 
خــاص می تــوان از مزایــای ایــن صنعــت بهــره بــرد. 
دراین بیــن، ســراب کهمــان کــه معروف تریــن جاذبــه 
ژئوتوریســم در اســتان لرستان اســت در شهرستان سلسله 
قــرار دارد. ایــن منطقــه گردشــگری در داخــل نواحــی 
ــی  ــله یک ــتان سلس ــت. شهرس ــه اس ــرار گرفت ــتایی ق روس
ــای  ــت و قابلیت  ه ــتان اس ــتان لرس ــتان های اس از شهرس
گردشــگری فراوانــی دارد. وجــود دامنــه وســیعی از گیاهان 
دارویــی در ایــن منطقــه از دیگــر قابلیت هــای ایــن منطقــه 
ظرفیت هــای  از  بهینــه  اســتفاده  و  بهــره وری  اســت. 
برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  نیازمنــد  گردشــگری 
اســت  بلندمــدت  و  میان مــدت  کالن  و  راهبــردی 
)ویســی، 1396(. بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده، در ایــن 
تحقیــق راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار مبتنــی 
بــر قابلیت هــای جوامــع محلــی منطقــه گردشــگری 
کهمــان در شهرســتان سلســله بررســی می شــود و در 
ــده  ــه  ش ــر گرفت ــر در نظ ــی زی ــداف فرع ــتا اه ــن راس ای

ــت: اس
1. شناســایی منافــع حاصــل از رونــق صنعــت اکوتوریســم 

در منطقــه گردشــگری کهمــان
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بــرای  روســتایی  جوامــع  قابلیت  هــای  شناســایی   .2
اکوتوریســم توســعه  جهــت  در  بهره گیــری 

ــه  ــه ب ــا توج ــدار ب ــم پای ــق اکوتوریس ــای تحق 3. راهکاره
قابلیت هــای منطقــه گردشــگری کهمــان

 مروری بر ادبیات موضوع
اکوتوریسم

اکوتوریســم یکــی از انــواع گردشــگری اســت کــه تاریخچــه 
آن بــه ســال 1965 بازمی گــردد، وقتی کــه هتــزر1 آن را 
ــای  ــت ها بحث ه ــت ),Kakda 2012( و اکولوژیس ــه کار گرف ب
عمیق تــر دربــاره آن را از ســال 1970 میــالدی آغــاز کردنــد 
)Bjork, 2007(. در یکــی از اولیــن تعاریف اکوتوریســم، هتزر 

آن را واژه ای بــرای تشــریح روابــط متقابــل گردشــگری، 
ــرده اســت  ــه کار ب محیط زیســت و ویژگی هــای فرهنگــی ب
ــر محیــط  کــه بایــد چهــار معیــار کمتریــن پیامــد منفــی ب
طبیعــی، حداکثــر مســئولیت پذیری در قبــال فرهنــگ 
جامعــه میزبــان، افــزودن منافــع اقتصــادی بــرای جامعــه 
ــی  ــه محل ــارکت جامع ــزان مش ــر می ــز حداکث ــان و نی میزب
بــرای افزایــش رضایــت گردشــگران را در نظــر بگیــرد 
ــرادف  ــد مت ــم را نبای )Popisko & Zamfar, 2011(. اکوتوریس

ــا  ــًا ب ــردی الزام ــرا طبیعت گ ــت، زی ــردی دانس ــا طبیعت گ ب
حفــظ محیط زیســت و ارزش هــای جامعــه میزبــان همــراه 
ــامل  ــط ش ــقایی، 1389( و فق ــزدی و س ــی ی ــت )پاپل نیس
بازدیــد از جاذبه هــای طبیعــی اســت )Smiths, 2013(. ایــن 
صنعــت بــه چهــار نــوع تقســیم بندی می شــود: دیــدار 
از حیات وحــش، دیــدار از چشــم اندازها و آثــار طبیعــی، 
ــد،  ــوا )مجاه ــر حال وه ــرج و تغیی ــت، تف ــوزش در طبیع آم
1394( کــه به واســطه نزدیکــی بــا طبیعــت از اولویــت خاصی 
برخــوردار اســت. اکوتوریســم امــروزه به منزلــه صنعتــی پویا 
و نوپــا اهمیــت روزافزونــی یافتــه اســت و کشــورهای مختلف 
بــرای حفاظــت از محیط زیســت و اســتفاده از منابع سرشــار 
ـ اجتماعــی و سیاســی آن بــه دنبــال بســط و  اقتصادی 
ــمی، 1395(. ــی و هاش ــد )حبیب ــترش طبیعت گردی ان گس

منافع اکوتوریسم در جوامع روستایی
ایــن نــوع گردشــگری مزایایــی دارد، از قبیــل کمتریــن اثــر 
ــری  ــدزاده و اصغ ــت )محم ــره محیط زیس ــر پیک ــب ب تخری
شــیوه، 1396(، تحقــق توســعه پایــدار در نواحی روســتایی 
ــع و  ــن، 1387(. مناف ــزادگان نمی ــنی و مهدی ــت )حس اس
مزایــای ایــن صنعــت در جوامــع محلــی نواحی روســتایی را 
می تــوان برحســب نتایج ســایر تحقیقات بــه انــواع گوناگون 

ــرد. ــیم بندی ک تقس

1. Hetzere

ــل توســعه و گردشــگری  در بعــد اقتصــادی، ارتبــاط متقاب
به ویــژه اکوتوریســم بــه توســعه فرصت هــای اقتصــادی 
 Blangi( و اجتماعــی در جوامــع محلــی کمــک می کنــد
ــعه دارد  ــا توس ــازگاری را ب ــترین س Mahta, 2006 &( و بیش

)پیشــوا و صنایعیــان، 1394(. در بعــد مســائل مالــی و 
اقتصــادی می تــوان تأثیــرات ایــن صنعــت را مــواردی نظیر 
ــمی، 1389(،  ــر )هاش ــش فق ــتغال زایی و کاه ــش اش افزای
افزایــش قیمــت زمیــن و باغــات )امیــری و فرج اللهــی، 
1394( بهبــود وضعیــت زیســتی و معیشــتی مــردم بومــی و 
جوامــع محلــی )فــرازی، 1396( و نیــز بهره بــرداری بهینــه 
ــرای  ــانی ب ــروی انس ــی و نی ــی، مال ــه، طبیع ــع پای از مناب
الگــوی مصــرف مطلــوب، به کارگیــری  بــه  دســت یابی 
امکانــات فنــی، ســاختار و تشــکیالت مناســب بــرای رفــع 
نیاز نســل امــروز و آینــده )زیــاری، 1380( برشــمرد. در بعد 
ــی  ــن روش ــم بهتری ــت، اکوتوریس ــت از محیط زیس حفاظ
اســت کــه بــرای منطقــه و جوامــع محلــی و روســتایی مفید 
اســت و ســبب حفاظــت از طبیعــت بــدون آسیب رســاندن 
ایدئــال در راســتای  ایــن مقولــه ای  و  بــه آن می شــود 
توســعه پایــدار اســت )حاجی نــژاد و یــاری، 1392( کــه 
ازنظــر اکولوژیکــی باعــث کاهــش فشــار بــر منابــع طبیعــی 
می شــود )فــرازی، 1396(. اکوتوریســم بیشــتر مرتبــط 
ــت از  ــر حفاظ ــی ب ــی مبتن ــا و رفتارهای ــاد گرایش ه ــا ایج ب
محیط زیســت، حمایــت از جامعــه محلــی و توانمندســازی 
آن اســت و ســه هــدف اصلــی پایــداری و حفاظــت از جامعه 
محلــی و توانمندســازی آن را دارد )صفــری، 1389(. در 
ایــن زمینــه، بســیاری از مقاصــد گردشــگری بایــد پایــداری 
.)Ritchie & Crouch, 2000( ــد ــر بگیرن ــز در نظ ــط را نی محی

ــزاری  ــب اب ــم اغل ــان، اکوتوریس ــی از محقق ــدگاه برخ از دی
عالــی بــرای ارتقــای توســعه پایــدار اســت کــه توانایــی خلق 
منافــع عظیــم اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی 
ــال   ــورهای درح ــتایی کش ــق روس ــاکنان مناط ــرای س را ب
توســعه دارد و ســبب تعــادل منطقــه ای، کمک به بهســازی 
دارای  مناطــق  توســعه  حیات وحــش،  زیســتگاه های 
برون کوچــی  از  جلوگیــری  و  گردشــگری  جاذبه هــای 
و  و همــکاران، 1386: صدرموســوی  می شــود )طیبــی 
دخیلــی کهنمویــی، 1383؛ دادرس و کردوانــی، 1391؛ 
تقــی زاده و زینلــی، 1392(. منافــع دیگــر اکوتوریســم 
بــرای جوامــع محلــی را می تــوان در دســته فرهنگــی-
اجتماعــی قــرار داد. ایــن صنعــت احســاس غــرور و آگاهــی 
دربــاره اهمیــت منابــع طبیعــی را بــرای جوامــع محلــی بــه 
ارمغــان مــی آورد تــا توســعه محلــی خــود را کنتــرل کننــد 
)Garrod & Wilson 2003,( و افــراد منطقــه را بــه تــداوم 

ــد  ــویق می کن ــی تش ــگ بوم ــنتی و فرهن ــی س ــیوه زندگ ش
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و درنهایــت بــه ارزش هــای جامعــه احتــرام می گــذارد 
)Campbell, 1999(. در جــدول 1 به طــور مختصــر بــه منافــع 

ــتایی  ــی و روس ــع محل ــم در جوام ــت اکوتوریس ــار مثب و آث
اشــاره می شــود.

 جدول 1: منافع اکوتوریسم در توسعه جوامع محلی و روستایی

اجتماعی- فرهنگیاقتصادیزیست محیطی

محققان

صفری )1389(، عینالی و همکاران 

)1393(، طیبی و همکاران )1386(، 

صدرموسوی و دخیلی کهنمویی 

)1383(، دادرس و کردوانی 

)1391(، زیاری )1380(

Neth )2008(, Blangi & Mahta 

)2006(, Holtz & Edwards )2003(

صفری )1389(، عینالی و همکاران 

)1393(، طیبی و همکاران )1386(، 

صدرموسوی و همکاران )1383(، دادرس 

وکردوانی )1391(، پیشوا و صنایعیان 

)1394(، شهیدی و همکاران )1388(، 

رضوانی و همکاران )1390(،

Neth )2008(, Blangi & Mahta )2006(, 

Garrod & Wilson )2003 Bunruamkaew 

& Murayam )2011(,

عینالی و همکاران )1393(، طیبی و 

همکاران )1386(، صدرموسوی و دخیلی 

کهنمویی )1383(، دادرس و کردوانی 

)1391(، میرزایی و فومن اجیرلو )1396(، 

غزانی و همکاران )1395(

Neth )2008(, Campbell )1999(, 

Cole )2006(

منافع مثبت

انگیزه ای برای حفظ مناطق طبیعی 

و فیزیکی، مدیریت بهینه منابع، 

بهسازی زیستگاه های حیات وحش، 

توسعه مناطق دارای جاذبه های 

گردشگری، مدیریت صحیح و 

کارآمد بهره برداری از منابع پایه و 

طبیعی

توسعه و تنوع اقتصادی، تنوع بخشی 

به رشد اقتصادی، توزیع درآمد برای 

اقتصاد جوامع محلی، تأمین درآمد برای 

بقای جاذبه ها، فرصت های اشتغال و 

درآمد، توسعه زیرساخت های محلی، 

ارزآوری، کمک به سرمایه گذاری 

کوچک مقیاس محلی، جذب پول و سرمایه 

از مراکز به پیرامون، توسعه فرصت های 

اقتصادی- اجتماعی، توسعه رفاهی مردم، 

توانمندسازی معیشت مردم

افزایش آگاهی ها و مشارکت فعال محلی، 

کمک به بقای طوالنی مدت میراث 

فرهنگی، احیای فرهنگ و فعالیت های 

سنتی فرهنگی، تشویق جوامع بومی 

برای ارزش نهادن به سرمایه های طبیعی 

و فرهنگی، تعادل منطقه ای و جلوگیری 

از برون کوچی، تداوم ارزش های جامعه، 

احترام، تسهیل فرایند وفاق ملی، امنیت 

و صلح، رفع نابرابری های جنسیتی در 

محیط های اشتغال، سرمایه اجتماعی

معرفی منطقه مطالعه شده
اســتان  شهرســتان های  از  یکــی  سلســله  شهرســتان 
ــی دارد.  ــگری فراوان ــای گردش ــت و قابلیت ه ــتان اس لرس
شهرســتان سلســله دارای دو بخــش اســت: بخــش مرکزی 
بــا جمعیــت 59۸13 نفــر بــه مرکزیــت شــهر الشــتر )شــهر 
الشــتر بــا جمعیــت 3۷25۷ نفــر( کــه دارای چهــار دهســتان 
دوآب، هنــام، قلعــه مظفری و یوســفوند اســت و درمجموع 
دویســت روســتا دارد. بخــش فیروزآباد با جمعیــت 1۷20۸ 
ــاد اســت )جمعیــت شــهر  ــه مرکزیــت شــهر فیروزآب نفــر ب
ــتان  ــش دارای دو دهس ــن بخ ــر(. ای ــاد: 2۸۷6 نف فیروزآب
فیروزآبــاد و قالیــی اســت کــه درمجمــوع 66 روســتا دارد. 
در  ژئوتوریســم  جاذبــه  معروف تریــن  کهمــان  منطقــه 

اســتان لرســتان اســت که در این شهرســتان و در دهســتان 
یوســفوند واقــع  شــده اســت. دره کهمــان مربــوط بــه دوران 
ــران باســتان اســت و در شــمال شــرقی  ــخ ای پیــش  از تاری
شهرســتان سلســله قــرار دارد. ایــن اثــر در 1۸ اردیبهشــت 
ــار ملــی  ــا شــماره ثبــت 3۷55 به عنــوان یکــی از آث 13۸0 ب
ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. منطقــه گردشــگری مذکــور 
از پــل گــرکان شــروع می شــود و روســتاهای دره تنــگ 
)بــا 1309 نفــر جمعیــت(، مقصودآبــاد )بــا 96 خانــوار( 
و دکامونــد )بــا 277 نفــر جمعیــت( را دربــر می گیــرد. 
روســتاهای مذکــور تقریبــًا بــا یکدیگــر فاصله های یکســان 

)کمتــر از 4 کیلومتــر( دارنــد.
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روش شناسی تحقیق
تحقیــق حاضــر از لحاظ هــدف کاربــردی اســت و از نظر نوع 
تحقیــق، جــز تحقیقــات آمیختــه )کّمیکیفــی( قــرار دارد. 
اطالعــات الزم بــرای تحقیــق، بنــا بــه اهــداف تعیین شــده، 
بــا مصاحبــه و پرســش نامه گــرداوری شــده اســت. اهــداف 

ــد از: ــق عبارت ان ــه گانه تحقی س
صنعــت  رونق گرفتــن  از  حاصــل  منافــع  شناســایی   .1

کهمــان؛ گردشــگری  اکوتوریســم در منطقــه 
بــرای  روســتایی  جوامــع  قابلیت هــای  شناســایی   .2

اکوتوریســم؛ توســعه  جهــت  در  بهره گیــری 
ــه  ــه ب ــا توج ــدار ب ــم پای ــق اکوتوریس ــای تحق 3. راهکاره

قابلیت هــای منطقــه گردشــگری کهمــان؛
در بخــش نخســت، بــرای بررســی هــدف اول تحقیــق، 241 
نفــر از مــردم محلــی از روســتاهای دکامونــد، مقصودآبــاد و 
دره تنــگ به طــور تصادفــی برگزیــده شــدند )بــرآورد حجــم 
ــت(.  ــورت گرف ــورگان ص ــی و م ــدول کرجس ــا ج ــه ب نمون
اطالعــات ایــن بخــش بــا پرســش نامه گــرداوری شــد. 
ــوده  ــر ب ــرح زی ــه ش ــش ب ــور دارای دو بخ ــش نامه مذک پرس

ــت: اس
ــغل  ــغل، ش ــوع ش ــیت، ن ــردی )جنس ــای ف ــف( ویژگی ه ال

ــکونت و...(. ــل س ــی، مح ــی و فرع اصل
ب( ســنجش منافــع حاصــل از ورود گردشــگران بــه منطقه 

در قالــب طیــف پنج گانــه1 لیکــرت
ــناد و  ــی اس ــه ای، بررس ــات کتابخان ــا مطالع در گام دوم، ب
ــه  ــز مصاحب ــط و نی ــازمان های مرتب ــود در س ــدارک موج م
ــای  ــه قابلیت ه ــه منطق ــنا ب ــدی و آش ــراد کلی ــی اف ــا برخ ب
ــان  ــگری کهم ــه گردش ــوه در منطق ــل و بالق ــود بالفع موج
شناســایی شــد. در گام ســوم کــه آخریــن گام تحقیــق بــوده 
اســت، راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار در منطقــه 
گردشــگری کهمــان بــا روش دلفــی فــازی شناســایی شــد. 
ایــن روش به منظــور تصمیم گیــری و اجمــاع در مســائلی که 
اهــداف و پارامترهــای آن به صراحــت مشــخص نیســتند، 
نتایــج بســیار ارزنــده ای بــه بــار مــی آورد. ویژگــی مهــم ایــن 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــر اس ــی انعطاف پذی ــه چارچوب روش ارائ
از موانــع مربــوط بــه عــدم دقــت و صراحــت را پوشــش 
می دهــد. ازآنجا کــه تصمیم هــای خبــرگان بــر اســاس 
ــت  ــر اس ــت، بهت ــی اس ــدت ذهن ــردی و به ش ــت ف صالحی
داده هــا به جــای اعــداد قدیــم بــا اعــداد فــازی نمایــش داده 
شــوند. مراحــل اجــرای روش دلفــی فــازی درواقــع ترکیبی 
از اجــرای روش دلفــی و انجــام تحلیل هــا بــر روی اطالعــات 
بــا اســتفاده از تعاریــف نظریــه مجموعه هــای فــازی اســت 

ــکاران 1397(. ــی و هم ــرازه، 1393؛ رضائ ــکوهی و اف )ش

1. خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4و خیلی زیاد=5

و  خبــرگان  از  متشــکل  تحقیــق  ایــن  در  دلفــی  پانــل 
ــی و  ــراث فرهنگ ــگری، می ــازمان گردش ــان از س کارشناس
صنایع دســتی اســتان لرســتان، مدیریــت جهاد کشــاورزی 
شهرســتان سلســله، مســئول نظام مهندســی کشــاورزی و 
منابع طبیعی شهرســتان سلســله، اســتادان و دانشجویان 
مقطــع کارشناســی ارشــد گروه توســعه روســتایی دانشــگاه 
برخــی  اســت.  بــوده  نفــر(   21 مجمــوع  )در  لرســتان 
ویژگی هــای اصلــی بــرای انتخــاب خبــرگان بــه ایــن شــرح 
اســت: بــا مســئله موردبحــث درگیر باشــند، اطالعــات الزم 
ــد  ــرکت در فراین ــرای ش ــزه ب ــند، دارای انگی ــته باش را داش
دلفــی باشــند و احســاس کننــد که اطالعــات حاصــل از یک 
ــد  ــمند خواه ــز ارزش ــا نی ــود آن ه ــرای خ ــی ب ــق گروه تواف
بــود )اصغرپــور، 1382؛ شــکوهی و افــرازه، 1393؛ رضائــی 

و همــکاران 1397(.
پــس از تشــکیل تیــم تحقیــق، بایــد خبــرگان کلیــدی 
می شــدند.  توجیــه  مســئله  خصــوص  در  و  انتخــاب  
ــدار،  ــل مق ــب حداق ــود را در قال ــر خ ــرگان نظ ــواًل خب معم
ممکن تریــن مقــدار و حداکثــر مقــدار )اعــداد فــازی مثلثی( 
ــن  ــپس میانگی ــد، س ــه می دهن ــازی ارائ ــش نامه ف در پرس
ــر  ــزان اختالف نظ ــده( و می ــداد ارائه ش ــرگان )اع ــر خب نظ
هــر فــرد خبــره از میانگیــن محاســبه می شــود؛ آنــگاه 
ــرگان  ــه خب ــد ب ــات جدی ــذ نظری ــرای اخ ــات ب ــن اطالع ای
ــاس  ــر اس ــره ب ــر خب ــد، ه ــه بع ــود. در مرحل ــال می ش ارس
ــدی را  ــر جدی ــل نظ ــه قب ــت آمده از مرحل ــات به دس اطالع
ارائــه می دهــد یــا نظــر قبلــی خــود را اصــالح می کنــد. ایــن 
فراینــد تــا زمانــی ادامــه می یابــد کــه میانگیــن اعــداد فــازی 
به انــدازه کافــی باثبــات شــوند. ایــن پرســش نامه بــا هــدف 
کســب نظــر خبــرگان دربــاره میــزان موافقــت آن ها با مــوارد 
یادشــده طراحــی شــد. امتیازدهی خبــرگان بــه راهکارها از 

طریــق متغیرهــای کالمــی صــورت گرفــت )جــدول 2(.

جدول 2: اعداد فازی و اعداد فازی مثلثی شده

 متغیرهای کالمی
عدد فازیعدد فازی مثلثی)اهمیت راهکار بیان شده(

قطعی شده 

0/062)0/25-0-0( خیلی کم

0/062)0/5-0/25-0( کم

0/3125)0/75-0/5-0/25( متوسط

0/5625)1-0/75-0/5( زیاد

0/75)1-1-0/75( خیلی زیاد
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گفتنــی اســت اعــداد جــدول 2 بــا اســتفاده از رابطــه 1 
محاســبه  شــده  اســت.

رابطه 1: رابطه مینکوسکی                

قالــب  در  بیان شــده  راهکارهــای  تمامــی  ادامــه  در 
پرســش نامه تنظیــم و گــردآوری شــد و دوبــاره در اختیــار 
ــه  ــد ک ــته  ش ــا خواس ــد و از آن ه ــرار داده ش ــور ق ــروه مذک گ
بــا توجــه بــه راهکارهــای پیشــنهادی بــر اســاس گزینه هــا 
بــه هــر راهــکار امتیــاز دهنــد. ســپس تمامــی پاســخ ها بــه 
هرکــدام از گزینه هــا در هــر راهــکار جداگانــه شــمارش شــد 
و درنهایــت، میانگیــن فــازی بــر اســاس فرمول 2 محاســبه 

شــد.
رابطه 2: 

 

 A ave و  i ام  خبــره  نشــان دهنده   Ai رابطــه  ایــن  در 
نشــان دهنده میانگیــن دیــدگاه خبــرگان اســت. پــس 
پاســخ های  تعــداد  پرســش نامه ها،  جمــع آوری  از 
داده شــده بــه هــر راهــکار شــمارش و تحلیــل شــد و 
پــس از مشخص شــدن تعــداد پاســخ های داده شــده و 
محاســبه میانگیــن فــازی مثلثــی بــرای عوامــل از فرمــول 
ــده  ــازی قطعی ش ــداد ف ــبه اع ــرای محاس ــکی ب مینکووس
اســتفاده شــد. گفتنــی اســت، اگــر میانگیــن فازی زدایــی 
گویه هایــی کمتــر از 0/25 باشــد از لیســت پرســش نامه 
دور دوم حــذف خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت کــه پــس 
از ارائــه تمامــی راهکارهــا، پیــش از ورود بــه مرحلــه دوم و 
ــهولت در  ــور س ــی، به منظ ــن فازی زدای ــبه میانگی محاس
تحلیــل و نتایــج، راهکارهــا دســته بندی شــد. بدین گونــه 
کــه راهکارهــای فرعــی )خرده راهــکار( کــه بــه هم شــباهت 
داشــتند یــا مربــوط بــه یــک حــوزه بودنــد در یــک دســته 
ــن  ــا تعیی ــرای آن ه ــب ب ــی مناس ــدند و عنوان ــرار داده ش ق

ــد. ش

یافته ها
ــع  ــم در جوام ــت اکوتوریس ــق صنع ــل از رون ــع حاص ـ مناف

محلــی
کــه  می دهــد  نشــان  قســمت  ایــن  توصیفــی  نتایــج 
97/2 درصــد افــراد ســاکن در روســتاهای واقــع در منطقــه 
گردشــگری کهمــان منبــع درآمــد زراعــی دارنــد و در بیــن 
ایــن افــراد، 67/9  درصــد مشــاغل غیرزراعــی موقــت و 
ــه  ــًا ب ــاغل عمدت ــن مش ــن ای ــه رونق گرفت ــد ک ــی دارن فصل
ورود گردشــگران بســتگی دارد. همچنیــن نتایــج ایــن 
ــور  ــتاهای مذک ــاکنان روس ــه س ــد ک ــان می ده ــش نش بخ

ــب  ــع غال ــادی را مناف ــع اقتص ــد( مناف ــًا )89/4 درص عمدت
براثــر توســعه اکوتوریســم در منطقــه گردشــگری کهمــان 
می داننــد. همان گونــه کــه جــدول 3 نشــان می دهــد، 
منافــع حاصــل از توســعه اکوتوریســم باعــث شــکل گرفتن 
ایده هــای کارآفرینانــه در بیــن جوامــع محلی شــده اســت؛ 
امــا ایده هــای کارآفرینانــه به راحتــی قابل اجــرا نبوده انــد. 
ــن و  ــرق، تلف ــر ب ــاخت هایی نظی ــود زیرس ــن بهب همچنی
اینترنــت از دیگــر دســتاوردهای ایــن صنعــت بــوده اســت. 
ــی  ــه اهال ــد ک ــان می ده ــج نش ــه نتای ــی ب ــی اجمال نگاه
ــد  ــه بهره من ــن منطق ــگران در ای ــور گردش ــتا از حض روس
شــده اند و حضــور گردشــگران بــرای ایــن جوامــع مزایــای 

ــت. ــته اس ــی داش ــادی در پ اقتص
همچنیــن نتایــج ایــن بخــش نشــان داد کــه رونق گرفتــن 
ایــن صنعت باعــث اشــتغال زایی و تنــوع شــغلی غیرزراعی 
در نواحــی روســتایی منطقه کهمــان شــده و درآمدهایی را 
عایــد اهالــی روســتاها کــرده اســت. نتایــج مصاحبــه نیــز 
نشــان داد کــه توجــه بــه ایــن صنعــت باعــث رونق گرفتــن 
ــب  ــیار مناس ــای بس ــا درآمده ــی ب ــاغل فصل ــی مش بعض
بــرای اهالــی شــده اســت، از قبیــل اســکان بین راهــی 
و  عشــایری  ســیاه چادر  پانــزده  برپایــی  بــا  مســافران 
ــه.  ــتایی منطق ــی روس ــط اهال ــردی توس ــای بوم گ خانه ه
همچنیــن، بــا وجــود رودخانــه دائمــی کهمــان کــه از ســه 
روســتا می گــذرد، بعضــی مشــاغل بــا درآمدزایــی مناســب 
همچنــان بــه قــوت خــود باقی انــد. در ایــن خصــوص 
ــرورش  ــه پ ــزده مزرع ــت کم پان ــداث دس ــه اح ــوان ب می ت
ماهــی رنگین کمــان و قــزل آال در ایــن محــدوده اشــاره کــرد 
کــه قســمت عمــده  فــروش آن هــا بــرای گردشــگران اســت. 
همچنیــن وجــود این رودخانه ســبب ایجــاد باغات فــراوان 
گــردو در روســتاهای مذکــور شــده اســت. در فصولــی کــه 
ــه منطقــه ســفر می کننــد، اهالــی روســتاها  گردشــگران ب
بــا گرفتــن حــق ورودی بــه باغــات درآمدهایــی کســب 
می کننــد. ســایر نتایــج حاصــل از مصاحبه هــا نشــان داد 
کــه عرضــه مســتقیم محصــوالت باغات گــردِو و ســیب و نیز 
گوشــت تــازه گوســاله و گوســفند توســط اهالــی روســتاها 
بــه گردشــگران ســبب می شــود ایــن نواحــی از دیگــر 
ــوند.  ــد ش ــگران بهره من ــور گردش ــادی حض ــای اقتص مزای
همچنیــن، بنــا بــر نتایــج مصاحبه ها، توســعه ایــن صنعت 
ســبب افزایــش قیمــت اراضــی زراعــی و باغــات، مهاجــرت 
ــمگیر در  ــد چش ــع درآم ــاد منب ــتا، ایج ــه روس ــوس ب معک
ــوند و  ــه وارد می ش ــه منطق ــگران ب ــه گردش ــی ک فصل های
نیــز ایجــاد مشــاغل غیرزراعــی بــرای اهالــی ایــن منطقــه 
شــده اســت. در قســمت اولیــه یافته هــای حاصــل از 
ــا اهالــی روســتاهای ایــن منطقــه گردشــگری  مصاحبــه ب
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مشــخص شــد کــه روســتای تنــگ دره زیرســاخت های 
مناســب تری از ســایر روســتاهای هم جــوارش دارد. علــت 
ــگری  ــه گردش ــل منطق ــتا در داخ ــن روس ــدن ای آن  واقع ش
اســت کــه ســبب شــده اســت توجــه خاصــی بــه آن شــود، 
طــرح هــادی در ایــن روســتا اجــرا شــود، زیرســاخت های 
بــرق و تلفــن و اینترنــت فراهــم شــود و ایــن روســتا از منافــع 

اکوتوریســم به طــور اخــص  بهره منــد گــردد. همچنیــن 
ســبب شــده اســت کــه اهالــی ایــن روســتا شــاهد مهاجــرت 
معکــوس باشــند و افــرادی کــه از این روســتا مهاجــرت کرده 
بودنــد، بــا مجهزشــدن ایــن روســتا و بهره منــدی از مزایــای 
ایــن صنعــت، بــه روســتا بازگردنــد و فعالیــت خــود را از ســر 

گیرنــد.

جدول 3: اولویت بندی منافع کسب شده در منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله

میانگینمؤلفهمیانگینمؤلفه

45/3مهاجرت معکوس4/34شکل گرفتن ایده های کارآفرینانه برای استفاده از فرصت های موجود منطقه

44/3بهبود زیرساخت های اینترنت در منطقه3/87کاهش مهاجرت

43/3افزایش درآمد غیرزراعی3/78افزایش درآمد زراعی

31/3اشتغال زایی برای ساکنان منطقه3/58بهبود زیرساخت های برق در منطقه

98/2افزایش تنوع شغلی غیر زراعی برای ساکنان منطقه3/56بهبود فیزیکی معابر روستا

43/2افزایش تنوع شغلی زراعی برای ساکنان منطقه3/54اجرایی کردن ایده های کارآفرینانه برای استفاده از فرصت های موجود منطقه

36/2بهره گیری از توان دارویی منطقه برای اشتغال زایی3/56بهبود زیرساخت های تلفن در منطقه

بــرای  روســتایی  جوامــع  قابلیت هــای  شناســایی  ـ 
اکوتوریســم توســعه  جهــت  در  بهره گیــری 

در ایــن بخــش از تحقیــق، بــا مطالعــات کتابخانــه ای، 
بررســی اســناد و مــدارک موجــود در ســازمان های مرتبــط 

و نیــز مصاحبــه بــا برخــی افــراد کلیــدی و آشــنا بــه منطقــه، 
قابلیت هــای بالفعــل و بالقــوه در منطقه گردشــگری کهمان 

ــدول 4(.  ــد )ج ــایی ش شناس

جدول 4: معرفی قابلیت های منطقه گردشگری کهمان )پرهیزگاری، 1395؛ یافته های تحقیق(

مواردنوع قابلیت

آلوی کوهی، کیکم، ارزن، بادامک، گون، زرشک، شیرخشت، ون، خرزهره، بنه، پنج انگشت، سمسا، مفرا، پوشش گیاهی
آویشن، چای کوهی، موسیر

پلنگ، خرس، کفتار، گرگ، روباه، شغال، گورکن، سنجاب، سگ آبی، سمور، موش خرما، کل، بز، قوچ، میش، حیات وحش
گراز، خوک، کبک کوهی، کبک دری، تیهو، گنجشک، کالغ، قرقاول، بلدرچین

غار دوقلوی کهمان، غار کردل، غار باالخانه، چشمه خاصو، چشمه تخت شاه، هفت چشمه، چشمه سرده و غارها و چشمه ها
300 چشمه کوچک

گیاهان علفی
 Agropyrum sp, Hordeum urinum, Anthemis cotula, Mentha longifolia, Malva parvi, Onobruchis
 caput-gali, Scrophularia striata, Medicago sativa, Phlomis olivieri, Centaurea behen, Plantago

anceolate, Echinops ritrodes, Vicia cativa, Prangos uloptera, Trifolium lappaceum



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

ن 
ستا

 تاب
م ،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

راهکارهای توسعه اکوتوریسم پایدار مبتنی بر قابلیت های 
جوامع محلی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله

سپهوند  و  همکاران 192

جدول 5: معرفی قابلیت های منطقه گردشگری کهمان به تفکیک روستاهای منطقه )یافته های تحقیق، 1399(

دکاموندمقصودآبادروستای دره تنگقابلیت
ی

کشاورز

 پانزده مزرعه پرورش ماهی، باغات متعدد
 گردو و امکان ورود گردشگران به باغ با

 گرفتن حق ورود، دام پروری سنتی و صنعتی
انبوه

 یک مزرعه پرورش ماهی، پانزده
 خانه بوم گردی، اسکان بین راهی
مسافران با سیاه چادرهای سنتی

 یک واحد پرورش قارچ صنعتی به
 وسعت 6 هزار مترمربع و یک واحد

پرورش گوساله شصت رأسی

ی
طبیع

 300 چشمه سار بزرگ و کوچک، رودخانه
 کهمان، گیاهان دارویی فراوان و گوناگون

در منطقه
چشمه سارها، رودخانه کهمانچشمه سارها، رودخانه کهمان

 

ـ راهکارهــای تحقــق اکوتوریســم پایــدار بــا توجــه بــه 
کهمــان گردشــگری  منطقــه  قابلیت هــای 

ــوده  ــق ب ــن گام تحقی ــه آخری ــوم ک ــه، گام س ــن مرحل در ای
اســت، راهکارهــای توســعه اکوتوریســم پایــدار در منطقــه 
گردشــگری کهمــان بــا روش دلفــی فــازی شناســایی 
ــرگان  ــکل از خب ــق متش ــن تحقی ــی در ای ــل دلف ــد. پان ش
ــی و  ــراث فرهنگ ــگری، می ــازمان گردش ــان س و کارشناس
صنایع دســتی اســتان لرســتان، مدیریت جهاد کشــاورزی 
شهرســتان سلســله، مســئول نظام مهندســی کشــاورزی و 
منابع طبیعی شهرســتان سلســله، اســتادان و دانشجویان 
مقطــع کارشناســی ارشــد گروه توســعه روســتایی دانشــگاه 
ابتــدا  اســت.  بــوده  نفــر(   21 مجمــوع  )در  لرســتان 
راهکارهــای  تمامــی  و  گرفــت  مصاحبه هایــی صــورت 
توســعه صنعــت اکوتوریســم پایــدار در منطقــه گردشــگری 
ــای  ــی راهکاره ــد. در گام دوم تمام ــایی ش ــان شناس کهم
بیان شــده در قالــب پرســش نامه تنظیــم و گــردآوری شــد 
و دوبــاره در اختیــار گــروه مذکــور قــرار داده شــد و از آن هــا 
ــر  ــنهادی ب ــای پیش ــه راهکاره ــه ب ــا توج ــد ب ــته  ش خواس

اســاس گزینه هــا و متغیرهــای زبانــی بــه هــر راهــکار امتیاز 
دهنــد. ســپس تمامــی پاســخ ها بــه هرکــدام از گزینه هــا در 
هــر راهــکار جداگانــه شــمرده شــد و درنهایــت، میانگیــن 

ــر اســاس فرمــول 2 محاســبه شــد. فــازی ب
فرمول 2:

در ایــن بخش نظرســنجی مرحلــه دوم انجام شــد و همانند 
گام اول، پــس از مشخص شــدن تعــداد پاســخ ها، گویه هــا 
ــرای  و راهکارهــای ارائه شــده، اعــداد فــازی قطعی شــده ب
هــر مؤلفه محاســبه شــد. پــس از محاســبه میانگیــن فازی 
مثلثــی بــرای عوامــل از فرمــول مینکووســکی اعــداد فازی 
قطعی شــده بــرای هــر مؤلفــه محاســبه شــد کــه نتایــج آن 
در جــدول 6  مشــاهده می شــود و نشــان دهنده اجمــاع 
ــعه  ــت توس ــکار در جه ــه راه ــرای ارائ ــان ب ــر کارشناس نظ

اکوتوریســم پایــدار روســتایی اســت.
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جدول 6: اولویت بندی راهکارهای مرحله اول و محاسبه میانگین فازی زدایی هر راهکار

کار
فازی زداییαMβراهکارهای خردشدهراه

ی
خت

سا
زیر

0/50/750/8920/2219بهبود خدمات حمل ونقل

0/5710/8210/9280/4679توسعه تسهیالت بهداشتی در منطقه

0/5530/8030/9640/278نصب تابلوهای راهنمایی و مسیریابی برای مسافران

0/5890/839946/00/5540تبلیغ گسترده و اطالع رسانی از طرق مختلف برای آشنایی با منطقه

0/5530/8030/9280/563بهبود امنیت در منطقه

0/6070/8570/9460/635تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت

ی
یط

مح
ت 

یس
و ز

ی 
زش

مو
آ

0/7140/96410/445انتشار بروشورها و معرفی منطقه کهمان با ترسیم مکان های دیدنی

1/2671/9282/4460/435تأمین تجهیزات ورزشی و کوهنوردی و صخره نوردی

1/14281/8032/3030/405بهره گیری از عالقه مندان روستایی برای مراقبت از محیط زیست

 اشاعه گردشگری فرهنگی به منظور جلوگیری از نابودی فرهنگ و
1/2141/8752/3210/464رسوم بومی

 برگزاری کالس های آموزشی مناسب برای کارآفرینی و نحوه استفاده
1/3031/962/3570/511از فرصت های موجود منطقه

1/33922/4820/532فرهنگ سازی به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

ی
اد

تص
اق

1/6252/2852/5890/611حمایت از توسعه صنایع دستی در این منطقه

1/5892/252/5530/612برگزاری جشنواره های محلی فروش محصوالت دستی و زراعی

1/0531/6782/1960/407استفاده از قابلیت گیاهان دارویی

1/251/9102/3920/484آژانس های حرفه ای گردشگری

 برگزاری جشنواره های فصلی در روزهای مشخص سال در هنگام
0/9461/6072/1780/378برداشت محصوالت

0/57141/1601/750/258ایجاد دهکده گردشگری در اطراف منطقه کهمان

ایجاد بازارچه های توریستی برای فروش صنایع دستی منطقه، 
1/44642/1072/5530/5625تولیدات محلی و...
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بنابــر نظــر کارشناســان، در راهکارهــای مرتبــط با مســائل 
ــد  ــه ترتیــب عبارت ان ــن راهکارهــا ب زیرســاختی، مهم تری
ــت،  ــن صنع ــی از ای ــررات حمایت ــن و مق ــب قوانی از تصوی
ــرای  ــف ب ــرق مختل ــانی از ط ــترده و اطالع رس ــغ گس تبلی
آشــنایی مــردم بــا منطقــه و نیــز بهبــود در امنیــت منطقــه 
ــط  ــای مرتب ــن، در راهکاره ــان. همچنی ــگری کهم گردش
ــد از  ــا عبارت ان ــن راهکاره ــی، مهم تری ــائل آموزش ــا مس ب
فرهنگ ســازی بــرای جلوگیــری از تخریــب منابــع طبیعی 
و اشــاعه گردشــگری فرهنگــی به منظــور جلوگیــری از 
ــودی فرهنــگ و رســوم بومــی. راهکارهــای اقتصــادی  ناب
ــر  ــر نظ ــا ب ــود و بن ــی ب ــکار فرع ــه راه ــده ُن ــز دربرگیرن نی
کارشناســان، مهم تریــن آن هــا عبــارت بودنــد از برگــزاری 
و  دســتی  محصــوالت  فــروش  محلــی  جشــنواره های 

زراعــی، اســتفاده از قابلیــت گیاهــان دارویی کــه در منطقه 
کهمــان وجــود دارد )جــدول 6(، برگــزاری جشــنواره های 
فصلــی در روزهــای مشــخصی از ســال در هنــگام برداشــت 
محصــوالت باغــی بــرای جلــب گردشــگران، گســترش 
زمینه هــای جــذب گردشــگر از طریــق توســعه گردشــگری 
کشــاورزی در منطقــه و نیــز ایجــاد بازارچه هــای توریســتی 
ــی.  ــه و تولیــدات محل ــتی منطق ــرای فــروش صنایع دس ب
در انتهــای ســمت چــپ جــدول 7 اختــالف دو مرحلــه 
محاســبه  شــده اســت، بدیــن طریــق کــه اعــداد مرتبــط بــه 
فازی زدایــی تمامــی راهکارهــا در گام اول و دوم از همدیگــر 
کــم شــده و حاصــل آن در ســتون آخر جــدول 7 نشــان داده 

 شــده اســت.

جدول 7: اولویت بندی راهکارهای مرحله دوم و محاسبه میانگین فازی زدایی هر راهکار

اد
 اختالف دوفاز زداییαmβراهکارهای خردشدهابع

مرحله

ی
خت

سا
زیر

0/5710/8210/9280/5980/376بهبود امنیت در منطقه

0/5530/8030/9640/5930/125نصب تابلوهای راهنمایی و مسیریابی برای مسافران

0/5890/8390/9460/6160/338تبلیغ وسیع و اطالع رسانی از طرق مختلف برای آشنایی با منطقه

0/5530/8030/9280/5840/030توسعه تسهیالت بهداشتی در منطقه

0/6070/8570/9460/6290/066تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت

ی
یط

مح
ت 

یس
و ز

ی 
زش

مو
آ

0/7140/96410/7230/088فرهنگ سازی در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

0/5710/8210/9280/5980/153برگزاری کالس های آموزشی مناسب برای کارآفرینی

اشاعه گردشگری فرهنگی به منظور جلوگیری از نابودی 
0/5710/8210/9460/6020/167فرهنگ و رسوم بومی

0/5530/8030/9280/5840/179بهره گیری از عالقه مندان روستایی برای مراقبت از محیط زیست

0/5350/7850/9280/5710/107تأمین تجهیزات ورزشی و کوهنوردی و صخره نوردی

0/50/7140/8210/5260/015انتشار بروشورها و معرفی منطقه کهمان با ترسیم مکان های دیدنی

ی
اد

تص
اق

0/5170/7670/9280/5580/026ایجاد آژانس های حرفه ای گردشگری

0/092-0/4820/7320/8750/517حمایت از توسعه صنایع دستی در این منطقه 

0/014-0/5710/8030/9100/598برگزاری جشنواره های محلی فروش محصوالت دستی و زراعی

0/6250/8750/9460/6420/235استفاده از قابلیت گیاهان دارویی منطقه

 برگزاری جشنواره های فصلی در روزهای مشخصی از سال
0/5710/8210/9820/6110/127در هنگام برداشت محصوالت باغی برای جلب گردشگران

 گسترش زمینه های جذب گردشگر از طریق توسعه
0/5710/8210/9460/6020/224گردشگری کشاورزی در سطح منطقه

ایجاد بازارچه های توریستی برای فروش صنایع دستی 
0/6600/9100/9640/6740/225منطقه، تولیدات محلی و...

0/5170/8391/1250/5890/098ایجاد دهکده گردشگری در اطراف منطقه کهمان
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بحث و نتیجه گیری
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه مــواردی همچــون 
ایجــاد تنوع شــغلی، ایجــاد فرصت هــای اشــتغال در نواحی 
روســتایی و کســب درآمد ازجملــه دســتاوردهای اقتصادی 
ــای  ــت. یافته ه ــتایی اس ــی روس ــن نواح ــم در ای اکوتوریس
ایــن بخــش از تحقیق با تحقیقــات بالنگی و مهتــا )2006(، 
ــی  ــی )1394(، رضوان ــری و فرج الله ــمی )1389(، امی هاش
و همــکاران )1390(، علیقلــی زاده )1398( و حبیبــی و 

هاشــمی )1395( همخوانــی داشــته اســت.
تنــگ دره  روســتای  کــه  کــرد  مشــخص  همچنیــن 
ــوارش  ــتاهای هم ج ــب تری از روس ــاخت های مناس زیرس
منطقــه  در  روســتا  ایــن  واقع شــدن  آن   علــت  دارد. 
ــی   ــه خاص ــت توج ــده اس ــبب ش ــه س ــت ک ــگری اس گردش
بــه ایــن روســتا شــود و طــرح هــادی در آن بــه اجــرا 
ــم  ــت فراه ــن و اینترن ــرق و تلف ــاخت های ب ــد، زیرس درآی
ــرد.  ــتری بب ــره بیش ــم به ــتا از اکوتوریس ــن روس ــود و ای ش
ــاهد  ــتا ش ــن روس ــی ای ــه اهال ــد ک ــخص ش ــن مش همچنی
مهاجــرت معکــوس بوده انــد و بــا مجهزشــدن ایــن روســتا 
روســتاییان  صنعــت،  ایــن  مزایــای  از  بهره منــدی  و 
ــد.  ــر گرفته ان ــود را از س ــت خ ــته اند و فعالی ــر بازگش مهاج
همان گونــه کــه نتایــج تحقیقــات جلوگیــری از برون کوچــی 
ــم در  ــعه اکوتوریس ــای توس ــوس را از مزای ــرت معک و مهاج
نواحــی روســتایی شــمرده اند )طیبــی و همــکاران، 1386؛ 
و  دادرس  1383؛  کهنمویــی،  دخیلــی  و  صدرموســوی 
ایــن  تقــی زاده و زینلــی، 1392(، در  کردوانــی، 1391؛ 
ــه  ــه ب ــا توج ــن، ب ــم؛ بنابرای ــاهد آن بوده ای ــز ش ــتا نی روس
مــوارد مذکــور، عمــده تأثیــرات صنعــت اکوتوریســم در ایــن 
منطقــه اقتصــادی اســت کــه اهالــی نواحــی روســتایی از آن 

شــده اند. بهره منــد 
به منظــور افزایــش منافــع اقتصــادی این صنعــت در منطقه 
پیشــنهاد می شــود کــه در فصل هــای مشــخص ســال و در 
هنــگام برداشــت محصــوالت باغی بــرای جلب گردشــگران 
جشــنواره گــردو برگــزار شــود. ازآنجاکــه عمــده محصــوالت 
ایــن منطقــه گــردو اســت، ایــن عنــوان بــه برندســازی 
محصــوالت ایــن منطقــه نیــز کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 
ــود  در ایــن راســتا تبلیغــات گســترده هــم مفیــد خواهــد ب
ــه و  ــن منطق ــا ای ــگران ب ــتر گردش ــنایی بیش ــبب آش و س

ــد. ــد ش ــدی آن خواه ــای تولی توان ه
نامناســب  توزیــع  مناســب،  رفاهــی  امکانــات  کمبــود 
ــه علــت نبــود زیرســاخت های  گردشــگر در فصــول ســال ب
مناســب در منطقــه و فقــدان تابلوهــای راهنمــا بــرای 
هدایــت مســافران ســبب شــده اســت کــه امــکان اســکان 
ــود؛  ــا نش ــه مهی ــا در منطق ــرای خانواره ــدت ب ــی م طوالن

بنابرایــن کاهــش یــا حــل مشــکالت مذکــور در گــروه اعمال 
راهکارهــای ارائه شــده از ســوی کارشناســان خواهــد بــود، 
زیــرا از دیــدگاه کارشناســان بهبــود زیرســاخت های منطقه 
گردشــگری کهمــان در اولویــت قــرار دارد. بی تردیــد بهبــود 
زیرســاخت ها رضایــت گردشــگر را بــه همــراه خواهــد 

ــکاران، 1398(. ــخو و هم ــی خوش ــت )ایمان داش
وجــود انــواع گیاهــان دارویــی در منطقه گردشــگری کهمان 
ــه  ــت ک ــه اس ــن منطق ــود در ای ــای موج ــر قابلیت ه از دیگ
می تــوان از آن در ایجــاد فرصت هــای گردشــگری بهــره 
ــتای  ــی روس ــد اهال ــش از 80 درص ــودن بی ــواد ب ــرد. باس ب
بــر خــواص درمانــی  نیــز تســلط داشــتن  و  تنــگ دره 
ــکار در  ــه راه ــه هرگون ــرای ارائ ــی ب ــه مزیت ــان منطق گیاه
ایــن خصــوص اســت، از جملــه تبلیــغ گســترده ایــن منطقه 
بــرای شــرکت های داروســازی گیاهــی تــا از ظرفیــت افــراد 
محلــی و نیــز منطقــه کمــال بهــره بــرده شــود. راهکارهــای 
ارائه شــده در این بــاره عبارت انــد از: حمایــت از توســعه 
ــنواره های  ــزاری جش ــه، برگ ــن منطق ــتی در ای صنایع دس
محلــی فــروش محصــوالت دســتی و زراعــی، برگــزاری 
ــاد  ــی و ایج ــرای کارآفرین ــب ب ــی مناس ــای آموزش کالس ه
صنایع دســتی  فــروش  بــرای  توریســتی  بازارچه هــای 

منطقــه، تولیــدات محلــی.
و  دولــت  حمایــت  کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیقــات 
ــا  ــب ب ــای متناس ــه آموزش ه ــی و ارائ ــای مدیریت مهارت ه
کارآفرینــی به توســعه مشــاغل خانگــی و توســعه کارآفرینی 
منجــر می شــود )ایــزدی و همــکاران، 1395؛ حبیبــی 
و هاشــمی، 1395( و بی تردیــد افزایــش تولیــد و بهبــود 
ــل را  ــعه حمل ونق ــع و توس ــای صنای ــرد در بخش ه عملک
دربــر خواهد داشــت )فرزیــن و همــکاران، 1398(؛ بنابراین 
بایــد برای بهره منــدی از تــوان و قابلیت منطقه گردشــگری 
ــرای  ــتغال زایی ب ــن اش ــا ضم ــرد ت ــزی ک ــان برنامه ری کهم

اهالــی منطقــه، بــه توســعه ایــن صنعــت کمــک شــود.
عــالوه بــر منافــع مذکــور، دیگــر نتایــج نشــان می دهــد کــه 
تخریــب محیط زیســت1 از پیامدهــای ناخوشــایند توســعه 
اکوتوریســم در منطقــه اســت. از ســویی دیگــر، مــردم 
محلــی اظهــار داشــتند کــه برخــی گردشــگران بــدون توجه 
بــه حفــظ شــئونات اســالمی در منطقــه ظاهــر می شــوند. 
آنــان اعتقــاد دارنــد کــه این گونــه رفتارهــا ســبب کم برکــت 
شــدن زندگــی اهالــی شــده اســت کــه ســادگی و پاکــی مردم 
را تهدیــد می کنــد و بــه الگوبــرداری برخــی جوانــان منطقــه 
منجــر شــده اســت. از ســویی دیگــر، مشــاهدات و بیانــات 

و  رودخانــه  در  زباله هــا  قــراردادن  رودخانــه،  آلوده کــردن   .1
رهاکــردن آن هــا در طبیعــت، شکســتن شــاخ وبرگ درختــان و قطــع 
ــت  ــذا در طبیع ــخ غ ــرای طب ــزم ب ــوان هی ــتفاده به عن ــان و اس درخت

ــد. ــنیده می ش ــی ش ــرات از اهال ــه ک ــه ب ــد ک ــواردی بودن و... م
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افــراد محلــی نشــان می دهــد کــه گردشــگری و اســتفاده از 
مواهــب طبیعــی ســبب بــه حاشــیه رفتــن مــکان مذهبــی 
ــا  ــط ِوش ــت. خ ــده اس ــان ش ــه کهم ــا« در منطق ــط ِوش »خ
نخســتین قرآنــی اســت کــه از نجــف اشــرف بــه شهرســتان 
ــت  ــال قدم ــش از 1۷0 س ــت و بی ــده اس ــله آورده ش سلس
دارد و هم اکنــون بــه زیارتگاهــی بــرای شهرســتان سلســله 
ــکان  ــن م ــاد ای ــت زی ــود قداس ــا وج ــت. ب ــده اس تبدیل ش
ــکان  ــن م ــدن از ای ــرای دی ــگران ب ــل گردش ــدس، تمای مق
کــم بــوده اســت و بیشــتر گردشــگران مســیرهای طبیعــت 
را بــرای اســتراحت و دیــدن انتخــاب می کننــد. اهالــی 
ــه  ــی ک ــود منافع ــا وج ــه ب ــد ک ــگ دره معتقدن ــتای تن روس
حضور گردشــگران در پــی دارد و اشــتغال زایی را رونق داده 
و ســبب بازگشــت مهاجــران بــه ایــن روســتا شــده اســت، 
امــا آن قــدر تخریــب بــه دنبــال دارد کــه متحمــل ضررهایی 
شــده اند. حتــی بارهــا شــاهد مشــاجره اهالی با مســافرانی 
ــا  ــده اند ی ــا ش ــات آن ه ــاره وارد باغ ــدون اج ــه ب ــد ک بوده ان
ــتن  ــه شکس ــد ب ــت می کنن ــه ورودِی پرداخ ــی ک در باغات
ــته  ــیدن ناخواس ــش کش ــه آت ــان و ب ــرگ درخت ــاخه و ب ش
گردشــگران  ورود  »بــا  عبــارت  می کننــد.  اقــدام  بــاغ 
ــه  ــت ک ــی آشناس ــت« عبارت ــه اس ــا رفت ــات م ــت از باغ برک
تقریبــًا از هــر شــخص بومــی شــنیده می شــود و حاکــی از 
نارضایتــی آن هــا از گردشــگران در ایــن بعد اســت. ازاین رو 
پیشــنهاد می شــود از افــراد بومــی در قالــب مأمــوران حفظ 
محیط زیســت منطقــه اســتفاده شــود تــا در روزهایــی کــه 
مســافران در منطقــه حضــور دارنــد بــا پخــش تراکت هــا و 
بروشــورهای تبلیغاتــی، ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان، 
آن هــا را بــه حفاظــت از محیط زیســت ترغیــب کننــد و بــا 

دیــدن هرگونــه تخریــب بــه آن هــا تذکــر دهنــد.
ــت در  ــن صنع ــداری ای ــش روی پای ــدات پی ــر تهدی از دیگ
ــن  ــت ازبین رفت ــی باب ــان، نگران ــگری کهم ــه گردش منطق
فرهنــگ و ســنن نواحــی روســتایی در ایــن منطقــه اســت. 
ــن  ــق گرفت ــان رون ــی محقق ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ایــن صنعــت را ســبب کمــک بــه بقــای بلند مــدت میــراث 
ــای  ــای فعالیت ه ــی و بق ــگ بوم ــای فرهن ــی، احی فرهنگ
ســنتی فرهنگــی در نواحــی روســتایی می  داننــد )عینالی و 
همــکاران 1393؛ طیبی و همکاران، 1386؛ صدرموســوی 
ــی، 1391؛  ــی، 1383؛ دادرس و کردوان ــی کهنموی و دخیل
Neth, 2008(. در منطقــه موردمطالعــه، برخــالف نتایــج 

تحقیقــات پیشــین، یکــی از عمــده تهدیــدات پیــش روی 
توســعه ایــن صنعــت زوال فرهنــگ و ســنن بومــی نواحــی 
روســتایی اســت. شــایان ذکــر اســت کــه در کنــار آثــار 
طبیعــی موجــود در منطقــه، آداب  و رســوم، آشــپزی 
ــنن  ــگ و س ــده فرهن ــور عم ــتی و به ط ــی، صنایع دس محل

ــن  ــد. ای ــگر دارن ــذب گردش ــده ای در ج ــش عم ــردم نق م
قابلیت هــا بــه علــت نبــود اطالع رســانی و ناتوانــی از ایجــاد 
ــی و  ــی و خارج ــگران داخل ــا گردش ــی ب ــراد بوم ــاط اف ارتب
ــاکنان  ــتانی س ــی و باس ــی تاریخ ــات کاف ــتن اطالع نداش
روســتایی در معــرض تهدیــد و نابــودی قــرار گرفتــه اســت 
و بهره گیــری از گردشــگری فرهنگــی بــه تثبیــت فرهنــگ 

منطقــه کمــک خواهــد کــرد.
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ســاختار تئوریــک مدیریتــی- عملیاتــی برنامه ریــزی رشــد 
ــی  ــش مل ــن همای ــران«. اولی ــر ای ــد ب ــا تأکی ــم ب اکوتوریس
مدیریت گردشــگری، طبیعت گــردی و جغرافیــا، 23 بهمن 

ــدان. 92، هم
ــزی  ــر )1392(. »برنامه ری ــاری، منی ــی و ی ــژاد، عل حاجی ن
 SWOT- راهبــردی اکوتوریســم بــا اســتفاده از مدل ترکیبــی
TOPSIS )مــورد: پــارک جنگلــی بلــوران کوهدشــت(«. 

فصل نامــه جغرافیــا و توســعه، دوره 11، شــماره 32، ص 
.191-177

 .)1395( سیدســعید  هاشــمی،  و  مرضیــه  حبیبــی، 
»پهنه بنــدی اکوتوریســم منطقــه صادق آبــاد بافــق، اســتان 
یزد«. گردشــگری و توســعه، دوره 5، شــماره 2، ص 85-65.
ــیما )1387(.  ــن، س ــزادگان نمی ــا و مهدی ــنی، علیرض حس
»بررســی نقــش اکوتوریســم در توســعه پایــدار نواحــی 

روســتایی«. اولیــن کنفرانــس بین المللــی ســکونتگاه های 
.https://civilica.com/doc/56659 ،ــنندج ــرس. س ــنتی زاگ س

»بررســی  پرویــز )1391(.  و کردوانــی،  دادرس، حســن 
ــای  ــی از جنبه ه ــاالب انزل ــیه ت ــتاهای حاش ــت روس اهمی
مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و گردشــگری«. نگرش های 
ــو در جغرافیــای انســانی، دوره 4، شــماره 2، ص 40-21.  ن
رحمانــی، ولــی اهلل موالئــی هشــجین، نصــراهلل و شــیرکیائی، 
تیمــور )1395(. »تحلیــل راهبــردی گردشــگری روســتایی 
ناحیــه غــرب مازنــدران در راســتای توســعه پایــدار«. 
اقتصــاد فضــا و توســعه روســتایی، دوره 5، شــماره 17، ص 

.151-135
رضایــی، حمیــد، ســمیعی، روح اهلل، دیده خانی، حســین و 
شــجاعی، ســامره )1397(. »طراحــی الگوی توســعه پایدار 
ــازی«.  ــی ف ــتفاده از روش دلف ــا اس ــتایی ب ــی روس کارآفرین

پژوهــش اجتماعــی، دوره 10، شــماره 38، ص 65-45. 
رضوانــی، محمدرضــا اکبریــان، رونیــزی، ســعیدرضا، 
ســیدعلی  بــدری،  و  عبدالرضــا  افتخــاری،  رکن الدیــن 
ــگی  ــادی گردش ــار اقتص ــه ای آث ــل مقایس )1390(. »تحلی
خانه هــای دوم بــا گردشــگری روزانــه بــر نواحــی روســتایی، 
ــا رویکــرد توســعه پایــدار )مــورد مطالعاتــی: شهرســتان  ب
ــتایی،  ــای روس ــران(«. پژوهش ه ــتان ته ــمیرانات، اس ش

دوره 2، شــماره 8، ص 62-35. 
زردان، میثم و منصوربهمنی، مســلم )1394(. »گردشگری 
ــش  ــدار«. همای ــگری پای ــعه گردش ــول توس ــتای و اص روس
ملــی عمــران و معمــاری بــا رویکــرد توســعه پایــدار، فومن، 

.https://civilica.com/doc/422686

ــدار و مســئولیت  ــه )1380(. »توســعه پای ــاری، کرامت ال زی
مجلــه  بیســت ویکم«.  قــرن  در  شــهری  برنامه ریــزان 
ــوم انســانی دانشــگاه تهــران، دوره  دانشــکده ادبیــات و عل

ص 385-371. شــماره 160،   ،48
شــکوهی، ســعیده و افــرازه، عبــاس )1393(. »طراحــی 
مــدل انتقــال فنــاوری و دانش نانــو در ایــران بــه روش دلفی 
فــازی«. اولیــن کنفرانس بین المللــی مدیریت در قــرن 21، 

https://civilica.com/doc/311726 .ــران ته
و  زهراالســادات  اردســتانی،  محمدشــریف،  شــهیدی، 
»بررســی   .)1388( محمدمهــدی  ســروش،  گــودرزی 
تأثیــرات توریســم در برنامه ریــزی نواحــی روســتایی«. 
ــماره 67،  ــانی، دوره 42، ش ــای انس ــای جغرافی پژوهش ه

.113-99 ص 
صحنــه، بهمــن و خــداداد، مهــدی )1393(. »بررســی 
راهکارهــای توســعه گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده 
از مــدل SWOT )مطالعــه مــوردی: دهســتان فیروزجــاه-
شهرســتان بابــل«. دومیــن همایــش ملــی پژوهــش هــای 
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https://civilica.com/ .ــگری ــا و گردش ــردی در جغرافی کارب
/doc/413612

صدرموســوی، میرســتار و دخیلــی کهنمویــی، جــواد 
تفرجگاه هــای  برنامه ریــزی  بــر  »درآمــدی   .)1383(
توریســتی«. جغرافیــا و برنامه ریــزی، دوره 4، شــماره 17، 

.112-91 ص 
صفــری، حجــت )1389(. امــکان ســنجی احــداث پــارک 
جنگلــی در منطقــه تنــگ چاهــو بــه منظــور توســعه 
اکوتوریســم. پایان نامــه کارشناســی ارشــد جغرافیــا و 
برنامه ریــزی شــهری، دانشــکده علــوم انســانی، گــروه 

ــان. ــگاه اصفه ــا، دانش جغرافی
حقوقــی  »وضعیــت   .)1390( زهــرا  علیــا،  طلیعــه 
ــماره  ــوق، دوره 3، ش ــی حق ــران«. تعال ــم در ای اکوتوریس

.140-129 ص   ،11
طیبــی، ســیدکمیل، بابکــی، روح اهلل و جبــاری، ا.میــر 
)1386(. »بررســی رابطــه توســعه گردشــگری و رشــد 
اقتصــادی در ایــران )1383-1338(«. پژوهش نامــه علــوم 
انســانی و اجتماعــی، ویــژه اقتصــاد، دوره 7، شــماره 26، 

.110-83 ص 
علیقلــی زاده فیروزجایــی، ناصــر )1398(. »اثــرات توســعه 
گردشــگری روســتایی بــر بخــش کشــاورزی )مطالعــه 
میان بنــد  دهســتان  جلگــه ای  )روســتاهای  مــوردی: 
شهرســتان نــور«. برنامه ریــزی توســعه گردشــگری، دوره 

8، شــماره 30، ص 124-111.
عینالــی، جمشــید، جعفــری، غالمحســین و تبیــره، 
اســماعیل )1393(. »ارزیابی نقش اکوتوریســم در توســعه 
مناطــق روســتایی )مطالعــه مــوردی: دهســتان اورامــان 
توســعه  و  برنامه ریــزی  ســروآباد(«.  تخت-شهرســتان 

گردشــگری، دوره 3، شــماره 9، ص 211-191.
غزانــی، عــزت اهلل بیژنی، مســعود و چیذری، محمــد )1395( 
»نقــش ســرمایه اجتماعــی در توســعه گردشــگری طبیعی 
مردم نهــاد از دیــدگاه روســتاییان اســتان مازنــدران«. 
علــوم ترویــج و آمــوزش کشــاورزی.1، دوره 12، شــماره 1،  

ص 69-53.
ــد  ــل رش ــی عوام ــدی )1396(. »بررس ــرازی، محمدمه ف
و توســعه پایــدار روســتایی بــا محوریــت اکوتوریســم 
ســومین  شــیراز«.  کالن شــهر  حــوزه  در  بوم گــردی 
و  معمــاری  عمــران،  بین المللــی  ســاالنه  کنفرانــس 
https://civilica.com/doc/636273 شــیراز،  شهرســازی، 
فرزیــن، محمدرضــا، عباس پــور، نیلوفــر، اشــرفی، یکتــا 
و ضرغــام بروجنــی، حمیــد )1398(. »اثــرات توســعه 
بخش هــای  اشــتغال  و  تولیــد  بــر  ورودی  گردشــگری 
ســاختاری«.  مســیر  تحلیــل  رهیافــت  اقتصــادی: 

گردشــگری و توســعه، دوره ۸، شــماره 4, ص 5۸-3۸.
کیاکجــوری، داود و حاتمــی، لیــال )1393(. »وضعیــت 
ملــی  همایــش  دومیــن  ایــران«.  در  اکوتوریســم 
پژوهش هــای کابــردی در جغرافیــا و گردشــگری. تهــران، 

.https://civilica.com/doc/413610

گلــی مختــاری، لیــال، بهرام آبــادی، الهــام و ســلگی، لیــال 
)1397(. »بررســی تطبیقــی توانمنــدی هــای ژئوتوریســم 
ــگ و  ــای پرالون ــدل ه ــتفاده از م ــا اس ــتر ب ــتان الش شهرس
پرییرا«. جغرافیا و توسعه، دوره 16، شــماره 52، ص 96-69. 
ــدار؛  ــعه پای ــرداد  )1394(. »توس ــی، مه ــد چگن گودرزون
شــاخص ها و سیاســت«. فصل نامــه علمــی پژوهشــی 

سیاســت جهانــی،دوره4، شــماره2، ص 238-215.
مجاهــد، وحیــده )1394(. »اکوتوریســم: تعاریــف، اصــول 
و پایــداری«. اولیــن کنفرانــس بین المللــی علــوم جغرافیا، 
https:// ،مؤسســه عالی علوم و.فنــاوری خوارزمــی. شــیراز

.civilica.com/doc/411100

محمــدزاده، حافــظ و اصغــری شــیوه، ســتار )1396(. 
»تحلیــل و بررســی روند طراحی دهکــده اقامتی، تفریحی 
و توریســتی بــا رویکــرد توســعه اکوتوریســم«. چهارمیــن 
کنفرانــس ملــی دســتاوردهای اخیر در مهندســی عمران، 
https://civilica. ،معمــاری و شهرســازی تهــران. تهــران

.com/doc/719337

مریــد ســادات، پــگاه و ســاعی نیا، محدثــه  )1395(. 
»جایــگاه گردشــگری در توســعه پایدار روســتایی  )مطالعه 
مــوردی: روســتای مصــر، شهرســتان خــور وبیابانــک(«. 
محیــط  پایــدار  توســعه  پژوهشــی  علمــی  فصل نامــه 

جغرافیایــی، دوره 1، شــماره 2، ص 95-83.
موحــدی، رضــا، ایــزدی، نســیم و علی آبــادی، وحیــد 
ــتایی  ــگری روس ــعه گردش ــع توس ــل موان )1395(. »تحلی
)مــورد مطالعــه: روســتای فــش، شهرســتان کنــگاور، 
ــی  ــات اجتماع ــه مطالع ــاه(«. دوفصل نام ــتان کرمانش اس

گردشــگری، دوره 4، شــماره 8، ص 126-99.
مهــراب قوچانــی، امیــد، غنیــان، منصــور، خســروی پور، 
بهمــن و کراتــز، جــان ســی )1398(. »مؤلفه هــای مؤثــر بــر 
تعهــد و ترجیــح فعالیت های گردشــگری در میان ســاکنان 
نواحــی روســتایی تاالب هــای اســتان خوزســتان«. علــوم 
آمــوزش کشــاورزی، دوره 15، شــماره 1،  و  ترویــج 

ص70-59.
 .)1396( پــری  اجیرلــو،  فومــن  و  محمــد  میرزایــی، 
ــا  ــاط آن ب ــط و ارتب ــر محی ــم ب ــرات اکوتوریس ــی اث »بررس
توســعه پایــدار«. اولیــن همایــش بین المللی گردشــگری، 
https://civilica. ،جغرافیــا و محیــط زیســت پــاک. همــدان

.com/doc/691551
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ــی  ــه )1389(. »بررس ــدق، راضی ــر و مص ــی، جعف میرکتول
رونــق  در  آن  نقــش  و  روســتایی  گردشــگری  وضعیــت 
جنوبی.شهرســتان  اســترآباد  دهســتان  صنایع دســتی 
ــرگان«. مطالعــات و پژوهش هــای شــهری و منطقــه ای،  گ

.154-135 ص   ،7 شــماره   ،2 دوره 
میرکریمــی، ســیدحامد، ســعیدی، ســحر و ســعیدی، 
بــه  دســت یابی  مفاهیــم  و  »اصــول   .)1395( ســپیده 
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