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چکیده
 به دلیــل وجــود زیبایــی و جذابیــت مناطــق 

ً
توســعۀ طبیعت گــردی صرفــا

اکوتوریســتی رخ نخواهــد داد. ایــن امــر پــس از قابلیــت طبیعــی هــر منطقــه، 
ــی، راه  ــاخت های رفاه ــد زیرس ــی مانن ــل گوناگون ــود عوام ــش و وج ــد پیدای نیازمن
دسترســی، امنیــت گردشــگران، بازاریابــی و تبلیغــات و مــواردی از ایــن قبیــل اســت؛ 
ــۀ  ــوارد به منزل ــن م ــی از ای ــود برخ ــی کمب ــا حت ــود ی ــت نب ــن اس ــه ممک به طوری ک
عوامــل بازدارنــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی در هــر منطقــه اکوتوریســتی به شــمار 
آیــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل بازدارنــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی 
ــده،  ــل بازدارن ــایی عوام ــرای شناس ــد. ب ــام ش ــودرز انج ــفید الیگ ــار آب س در آبش
ــل  ــا صاحب نظــران اســتانی انجــام شــد. تحلی ــۀ نیمه ســاختاریافته ب بیســت مصاحب
داده هــای گردآوری شــده از مصاحبه هــا، بــه شناســایی 34 مفهــوم، در قالــب 6 
ــرای  ــه ای ب ــازی دومرحل ــی ـ ف ــپس از روش دلف ــد. س ــر ش ــع منج ــتۀ کالن موان دس
ــده  ــل بازدارن ــدی عوام ــران و رتبه بن ــن صاحب نظ ــی بی ــق گروه ــه تواف ــتیابی ب دس
ــار  ــردی در آبش ــعۀ طبیعت گ ــدۀ توس ــل بازدارن ــج، عوام ــق نتای ــد. طب ــتفاده ش اس
ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــع فرهنگ ــد از: موان ــارت بودن ــب عب ــودرز به ترتی ــفید الیگ آب س
ــی 0/811،  ــن کل فازی زدای ــا میانگی ــه ب ــف منطق ــی ضعی ــن 0/829، معرف میانگی
ــی 0/803،  ــن کل فازی زدای ــا میانگی ــی ب ــزی مال ــرمایه گذاری و برنامه ری ــع س موان
ــا میانگیــن کل فازی زدایــی 0/779، موانــع امنیتــی  موانــع زیربنایــی و زیرســاختی ب
بــا میانگیــن کل فازی زدایــی 0/767 و مشــکالت دسترســی و اطالعاتــی بــا میانگیــن 
کل فازی زدایــی 0/648. ازایــن رو پیشــنهاد کلــی ایــن تحقیــق، برنامه ریــزی دقیــق، 
مدیریــت  تصمیم گیرنــدۀ  ســازمان های  تــالش  و  مالــی  حمایت هــای  جــذب 
ــع  ــش موان ــع و کاه ــرای رف ــتان ب ــتان لرس ــودرز و اس ــتان الیگ ــردی شهرس طبیعت گ

ــت.  ــش اس ــن پژوه ــده در ای ــی ارائه ش ــنهادهای اجرای ــق پیش ــده ازطری یادش

مقدمه
اشــتغال زایی  و  درآمــد  منابــع  از  یکــی  گردشــگری 
بــرای  کــه می توانــد رهیافتــی  اســت  در ســطح محلــی 
ــتقیم و  ــرات مس ــه تأثی ــه ب ــا توج ــد. ب ــادی باش ــعۀ اقتص توس
غیرمســتقیم گردشــگری، از هــر یــازده شــغل در جهــان یــک 
 .)UNWTO, 2019( ــه گردشــگری اســت ــوط ب شــغل مرب
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه کشــورهای درحــال  توســعه 
ــه درآمدهــای توریســتی درحکــم منبــع درآمــدی  می تواننــد ب
مهــم تکیــه کننــد و ســهم شــایان توجهــی در تولیــد ناخالــص 

 .)Azam et al., 2018( داخلــی ایــن کشــورها داشــته باشــند
ــرعت در  ــه به س ــت ک ــی اس ــی از فعالیت های ــگری یک گردش
ــورت  ــگری به ص ــه گردش ــت؛ چراک ــد اس ــال رش ــان درح جه
چشــمگیری بــه توســعۀ اقتصــادی کشــورهای میزبــان کمــک 

.)Meleddu, 2015( می کنــد 
در بیــن انــواع گردشــگری، بوم گــردی نوعــی گردشــگری 
شــامل  ـ  گردشــگری  اجــزای  همــۀ  شــرایط  کــه  اســت 
گردشــگران، میزبانــان، محیــط و حتــی شــرایط محیطــی 
 Asadpourian( درحــال  توســعه و آینــده را در نظــر می گیــرد
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ــی  ــامل ویژگی های ــگری ش ــوع گردش ــن ن et al., 2020(. ای
ــت  ــادی، حفاظ ــود اقتص ــر، بهب ــش فق ــه کاه ــت، ازجمل اس
 Anup,( از تنــوع زیســتی و حفاظــت از محیــط  زیســت
 .)2016; Ars & Bohanec, 2010; Duffy, 2008
ــد  ــئوالنه و بازدی ــتی، مس ــفری محیط زیس ــردی س طبیعت گ
از منابــع طبیعــی دســت نخورده بــرای لذت بــردن و قدردانــی 
از طبیعــت اســت کــه حفاظــت از محیط زیســت را رواج 
ــن مــی آورد،  ــدگان را پایی ــی بازدیدکنن ــرات منف می دهــد، تأثی
ــادی  ــع اقتص ــر و مناف ــال درگی ــورت فع ــی را به ص ــردم محل م
 Ghorbani et( ــد ــم می کن ــا فراه ــرای آن ه ــی را ب – اجتماع
 al., 2015; Sayyed, 2013; Ceballos-Lascurain,
ــده  ــه  ش ــدار گرفت ــگری پای ــردی از گردش 1996(. طبیعت گ
اولین بــار  بــرای  و ســبالوس الســکورین در ســال 1980 
آن را تعریــف کــرده اســت )Sharpley, 2006(. تمرکــز 
حفــظ  حیات وحــش،  بقــای  روی  بــر  طبیعت گــردی 
ســرمایه داری  توســعۀ  و  فقــر  ریشــه کنی  محیط زیســت، 
اســت )Duffy, 2008(. توســعۀ طبیعت گــردی در گــرو 
ــود  ــات موج ــه از امکان ــتفادۀ بهین ــت و اس ــظ محیط زیس حف
ــردی  ــت طبیعت گ ــت )Ashok et al., 2017(. اهمی آن اس
ــال  ــل س ــازمان مل ــه س ــوده ک ــدی ب ــی به ح ــۀ جهان در عرص
ــرده  ــذاری ک ــردی نام گ ــی طبیعت گ ــال بین الملل 2002 را س
اســت. توســعۀ طبیعت گــردی، در مناطقــی کــه پتانســیل 
ــدی  ــای تولی ــر بخش ه ــق دیگ ــعه ازطری ــرای توس ــی ب پایین
ــی  ــرای درآمدزای ــی ب ــد منبع ــم می توان ــد، ه ــی دارن و خدمات
افــراد محلــی باشــد و همچنیــن مکانــی مناســب گردشــگری 
ــد  ــم کن ــگران فراه ــت گردش ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران را ب

)Asadpourian et al., 2020(
ــل  ــور چهارفص ــوان آن را کش ــه می ت ــران، ک ــور ای کش
ــای  ــۀ جاذبه ه ــان در زمین ــر جه ــور برت ــزو ده کش ــد، ج نامی
ــه علــت داشــتن تــوان و جاذبه هــای  گردشــگری اســت کــه ب
چشــمگیر طبیعــی یکــی از کشــورهای مهــم دنیــا محســوب 
نظــر  از  ایــران   .)1391 همــکاران،  و  )امینیــان  می شــود 
پنــج  جــزو  اقلیمــی  تنــوع  و  اکوتوریســتی  جاذبه هــای 
ــور  ــن کش ــه، 1387(. ای ــت )حاجی پروان ــر دنیاس ــور برت کش
دریاچه هــا،  غارهــا،  کویرهــا،  کوهســارها،  دشــت ها، 
ــن  ــری دارد و از ای ــتی بی نظی ــا و صنایع دس ــارها، موزه ه آبش
منظــر، جــزو معــدود کشــورهای جهــان اســت. وجــود 
ــتان  ــان لرس ــارهای خروش ــی و آبش ــبزه های وحش ــا و س گل ه
ــاهده  ــران مش ــام ای ــه ن ــوری ب ــای کش ــوب مرزه در چارچ
می شــود. در ایــن میــان، نقــش آبشــارها از بقیــه بارزتــر 
اســت و بررســی و معرفــی آبشــارهای لرســتان می توانــد 
ــعۀ  ــرفت و توس ــه و پیش ــاد منطق ــه اقتص ــایانی ب ــک ش کم
ــش  ــرای افزای ــرا ب ــد؛ زی ــردی کن ــق طبیعت گ ــه از طری منطق

ــای  ــرج در فض ــر تف ــد ب ــگری بای ــل از گردش ــع حاص مناف
ــی،   ــی، اجتماع ــر اکولوژیک ــی از نظ ــای طبیع ــاز و محیط ه ب
 Kil et( فرهنگــی و اقتصــادی به صــورت پایــدار متکــی بــود

.)al, 2014

پیشینۀ پژوهش
ــعۀ  ــدۀ توس ــل بازدارن  عوام

ً
ــا ــه عین ــی ک ــه تحقیق اگرچ

ــد  ــرده باش ــی ک ــفید را بررس ــار آب س ــردی در آبش طبیعت گ
وجــود نــدارد، امــا برخــی محققــان مطالعاتــی انجــام داده انــد 
ــاص  ــور خ ــردی به ط ــدۀ طبیعت گ ــل بازدارن ــا عوام و در آن ه
ــی  ــه برخ ــد. البت ــام را واکاوی کرده ان ــور ع ــگری به ط و گردش
از پژوهش هــا نیــز معطــوف بــه شناســایی موانــع گردشــگری 
ــگری  ــوع از گردش ــن ن ــت ای ــی اس ــتند و گفتن ــتایی هس روس
اشــتراکات زیــادی بــا طبیعت گــردی دارد. در ادامــه بــه 
تعــدادی از ایــن مطالعــات در دو بخــش داخلــی و خارجــی 

اشــاره خواهــد شــد. 
 )1382( ناصرپــور  و  مدهوشــی  پژوهــش  نتایــج 
تعــدد مراکــز تصمیم گیــری، ضعــف بازاریابــی، ضعــف 
امکانــات زیربنایــی و فقــدان فرهنــگ پذیــرش گردشــگر 
ــی و  ــت. توکل ــمرده اس ــگری برش ــع گردش ــه موان را ازجمل
ــی )1387( در پژوهــش خــود، فقــدان ســرمایه گذاری  هدایت
کمبــود  زیربنایــی،  بخش هــای  در  کافــی  و  مناســب 
تبلیغــات  شــدید  ضعــف  گردشــگری،  زیرســاخت های 
مســلط  و  کارآزمــوده  نیروهــای  نبــود  اطالع رســانی،  و 
راهنمایــی  تابلوهــای  فقــدان  و  خارجــی  زبان هــای  بــه 
ــوان  ــگری عن ــای گردش ــزو چالش ه ــن را ج ــان التی ــه زب ب
ــی در  ــل اصل ــی عام ــایی )1383( در تحقیق ــد. موس کرده ان
ــد.  ــی می دان ــاس ناامن ــر احس ــدن گردشــگر را متغی جذب نش
 )1388( توحیدیان فــر  و  بخشــی جهرمی  تحقیــق  نتایــج 
و  پایــدار روســتایی: چالش هــا  عنــوان »گردشــگری  بــا 
ــن الزم  ــوق ها و تضمی ــود مش ــه نب ــان داد ک ــا« نش راهکاره
ــی از  ــی یک ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــترش س ــرای گس ب
متغیرهــای بازدارنــدۀ توســعۀ پایــدار در گردشــگری روســتایی 
ــود در  ــۀ خ ــب )1389( در مطالع ــوری و مهدی نس ــت. ن اس
ــه  ــد ک ــان دادن ــتان نش ــتان لرس ــر در اس ــۀ گه ــۀ دریاچ منطق
فقــدان  توســعۀ طبیعت گــردی  نقــاط ضعــف  مهم تریــن 
ــازمان ها  ــم کاری س ــه، ک ــص و دانش آموخت ــای متخص نیروه
دولتــی  بخــش  ســرمایه گذاری نکردن  مرتبــط،  ادارات  و 
بــه میــزان الزم و نبــود برنامه ریــزی صحیــح در اســتفاده 
و  امینیــان  هســتند.  گردشــگری  توســعۀ  قابلیت هــای  از 
همــکاران )1391( در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه یکــی 
از مهم تریــن موانــع توســعۀ پایــدار طبیعت گــردی، نبــود 
ــطح  ــودن س ــی و پایین ب ــردم محل ــارکت م ــکاری و مش هم
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ــی و  ــۀ تقوای ــای مطالع ــی اســت. یافته ه ــۀ محل ــی جامع گاه آ
همــکاران )1391( در ناحیــۀ ســامان چهارمحــال و بختیــاری 
نشــان داد کــه کمبــود امکانــات و تأسیســات زیربنایــی و فقدان 
ســرمایه گذاری های مکفــی در اماکــن اقامتــی، مهم تریــن 
حیدری ســاربان  هســتند.  طبیعت گــردی  توســعۀ  موانــع 
توســعۀ  در  مؤثــر  موانــع  بیــن  از  کــه  داد  نشــان   )1391(
گردشــگری روســتایی مانــع ســاختاری در شهرســتان اردبیــل، 
مؤثرتریــن مانــع فــرآوری توســعۀ گردشــگری روســتایی بــوده 
و موانــع اجتمــاع ـ فرهنگــی، زیربنایــی و آموزشــی در ردۀ 
بعــدی قــرار گرفتنــد. یافته هــای پژوهــش توالیــی و همــکاران 
ــه  ــاخت های الزم، ازجمل ــود زیرس ــان دهندۀ کمب )1392( نش
ــی، رفاهــی و ضعــف مدیریــت در  ــی، پذیرای مکان هــای اقامت
زمینــۀ توســعۀ گردشــگری در بخــش کهــک اســتان قــم اســت. 
ــل  ــه دلی ــت محیطی، ب ــیب زیس ــش آس ــج از افزای ــی نتای بررس
ــرمایه گذاری  ــف س ــاختی و ضع ــل زیرس ــب بودن عوام نامناس
در ایــن بخــش حکایــت دارد. براســاس نتایــج پژوهــش ملکــی 
و همــکاران )1392( در شهرســتان دره شــهر، کمبــود امکانــات 
ــی  ــب نارضایت ــگران موج ــروری گردش ــی ض ــی و رفاه اقامت
آنــان شــده و بــرای حــل ایــن موضــوع، ایجــاد زیرســاخت های 
جدیــد بــرای ورود گردشــگران بــه منطقــه پیشــنهاد شــده 
اســت. کرمــی و شــریفی )1392( در تحقیقــی در مراغــه 
نشــان دادنــد کــه فقــدان امکانــات رفاهــی، اقامتــی، بهداشــتی 
مهم تریــن  روســتایی،  گردشــگری  مناطــق  در  ورزشــی  و 
ــه  ــن منطق نقطه ضعــف جاذبه هــای گردشــگری روســتاهای ای
در   )1395( همــکاران  و  امیدی نجف آبــادی  اســت.  بــوده 
تحقیــق خــود، عوامــل مؤثــر در توســعۀ طبیعت گــردی شــامل 
ــت گذاری،  ــاختی، سیاس ــادی، زیرس ــۀ اقتص ــل هفت گان عوام
در  ترویجــی  ـ  آموزشــی  عامــل  و  جغرافیایــی  فرهنگــی، 
ــج  ــق نتای ــد. طب ــی کرده ان ــک را بررس ــان کوچ ــۀ لواس منطق
طبیعت گــردی  توســعۀ  عوامــل  مهم تریــن  تحقیــق،  ایــن 
در ایــن منطقــه، به ترتیــب عوامــل آموزشــی ـ ترویجــی و 
ــی  ــکاران )1395( در تحقیق ــوری و هم ــد. ن ــاختی بودن زیرس
بــا عنــوان »ارزیابــی قابلیت هــای اکولوژیکــی آبشــار مارگــون 
ــه  ــد ک ــان دادن ــتراتژی SWOT« نش ــدل اس ــتفاده از م ــا اس ب
مهم تریــن عامــل ضعــف توســعۀ طبیعت گــردی، فقــدان 
در  بوم گــردی  ســایت های  نبــود  و  الزم  ســرمایه گذاری 
مناطــق اطــراف آبشــار مارگــون اســت. طبــق نتایــج پژوهــش 
ــاخت های الزم  ــود زیرس ــکاران )1398( نب ــدپوریان و هم اس
ــه،  ــی از منطق ــف دولت ــای ضعی ــگران، حمایت ه ــرای گردش ب
ــی و  ــردم محل ــارکت م ــی و مش ــرش اجتماع ــودن پذی پایین ب
ــی  ــه ضعف های ــه ازجمل ــی در منطق ــت ناکاف ــن امنی همچنی
ــتان  ــدار در اس ــردی پای ــعۀ طبیعت گ ــع توس ــه مان ــتند ک هس

ــت. ــده اس ــتان ش لرس

ــا  ــز اشــتاینر1 )2006( ب ــن مطالعــات خارجــی نی در بی
ــد  ــی معتق ــورهای عرب ــگری در کش ــت گردش ــی وضعی بررس
ــراوان ، کشــور  ــا وجــود جاذبه هــای گردشــگری ف اســت کــه ب
مصــر نتوانســته در بخــش توریســم درآمدزایــی مناســبی داشــته 
باشــد. ایــن محقــق مهم تریــن علــل فقــدان درآمدزایــی 
را نبــود امنیــت و تهدیدهــای اجتماعــی و روانــی و نبــود 
ــز  ــال2 )2008( نی ــت. ه ــته اس ــه دانس ــانی بهین خدمات رس
بــا تحلیــل وضعیــت گردشــگری در کشــورهای جهــان ســوم، 
ــه برخــی از مهم تریــن مشــکالت گردشــگری ایــن کشــورها  ب
ازجملــه نبــود امنیــت روانــی و جانــی اشــاره کــرده اســت و بــر 
ــردن  ــزوم توجــه دولت هــای جهــان ســوم در راســتای ازبین ب ل
گردشــگری  پلیــس  راه انــدازی  ازطریــق  معضــالت  ایــن 
ــی در  ــز3 )2014( در تحقیق ــو و من ــت. لی ــرده اس ــد ک کی تأ
ــان  ــاوه، نش ــور زیمب ــگری در کش ــدار گردش ــعۀ پای ــۀ توس زمین
ــکاری  ــی و هم ــی و هماهنگ ــزی ناکاف ــه برنامه ری ــد ک می ده
ــع  ــگری، مان ــش گردش ــر در بخ ــای درگی ــن نهاده ــدود بی مح
توســعۀ گردشــگری اســت. رشــد گردشــگری در لیوینگســتون 
 بــر انگیزه هــای اقتصــادی در گردشــگری متمرکــز 

ً
عمدتــا

جمعیــت  در  آن  تأثیــر  و  اجتماعــی  چشــم انداز  و  شــده 
ــز، ســاختار  ــو و من ــه اســت. از نظــر لی ــده گرفت محلــی را نادی
توســعۀ  عامــل  مهم تریــن  دولتــی  ســازمان های  ضعیــف 

طبیعت گــردی اســت. 
در تحقیــق پاســاپا4 و همــکاران )2015( بــا عنــوان 
در  پایــدار  طبیعت گــردی  بــرای  دولــت  »اســتراتژی های 
تانزانیــا« نتایــج نشــان داد کــه دولــت ضعیــف بــه برنامه ریــزی، 
مدیریــت ســوء و ناکارآمــد منابــع طبیعت گــردی منجــر 
 
ً
ــا ــور عمدت ــردی کش ــداری طبیعت گ ــه پای ــت؛ چراک ــده اس ش
ــف و  ــخ گویی ضعی ــیوۀ پاس ــی، ش ــفافیت ناکاف ــل ش ــه دلی ب
ــردی  ــای طبیعت گ ــن فعالیت ه ــف بی ــام ضعی ــم ادغ مکانیس
اســت.  افتــاده  خطــر  بــه  کشــور  توســعۀ  برنامه هــای  و 
نتایــج تحقیــق موندینــو و بــری5 )2019( نشــان داد کــه 
ــده ای  ــش بازدارن ــم نق ــوز ه ــی هن ــی ذهن ــت های منف برداش
ــن ممکــن اســت نتیجــۀ  ــد کــه ای در توســعۀ اکوتوریســم دارن
عاملــی اصلــی، یعنــی فقــدان آمــوزش مناســب محیــط 
آموزشــی  سیســتم  در  استفاده شــده  روش هــای  و   زیســت 
باشــد. یافته هــای تحقیــق ووندیــراد6 و همــکاران )2020( 
نشــان داد کــه تعامــالت و همــکاری ضعیفــی بیــن ذی نفعــان 
طبیعت گــردی وجــود دارد. طبــق نتایــج ایــن تحقیــق در 
مقاصــد طبیعت گــردی دوردســت، نبــود توانمندســازی و 

1. Steiner
2. Hall
3. Liu & Mwanza
4. Pasapea
5. Mondino & Beery 
6. Wondirad
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ــای  ــد و بق ــف می کن ــردی را تضعی ــع بوم گ ــارکت جوام مش
طوالنی مــدت اکوسیســتم ها و خــود جوامــع را بــه خطــر 

می انــدازد.
آبشــار آب  ســفید بــه عــروس آبشــارهای لرســتان 
معــروف اســت. ایــن آبشــار در جنــوب شــرقی لرســتان و در 
ــوه در  ــد قالیک ــوه بلن ــار ک ــرس و در کن ــای زاگ ــۀ کوه ه دامن
بخــش بشــارت ذلقــی و در حــدود 50 کیلومتــری الیگــودرز 
قــرار دارد. ارتفــاع آبشــار 70 متــر و عــرض تــاج آن در فصــل 
ــوا  ــا ه ــوط ب ــورت مخل ــت. آب آن به ص ــر اس ــی، 8 مت پرآب
بــر اثــر برخــورد بــا ســنگ ها بــه شــکل حبــاب ســفید 
ــه آب ســفید معــروف شــده اســت. در  ــد؛ ازایــن رو ب درمی آی
تحقیقــی کــه اســدپوریان و همــکاران )1398( بــرای ســنجش 
تعییــن مناطــق مســتعد توســعۀ پایــدار طبیعت گردی در اســتان 
لرســتان انجــام داده انــد، باالتریــن نمــره در بیــن هفــت معیــار 
بــرای آبشــار آب ســفید، مربــوط بــه معیــار جذابیــت تفرجــی 
ــن  ــت. ای ــار اس ــن آبش ــی ای ــت طبیع ــار وضعی ــپس معی و س
آبشــار در فصــل بهــار و تابســتان پذیــرای گردشــگران بســیاری 
از داخــل اســتان و اســتان های اصفهــان، چهارمحــال و 
و  و کهکیلویــه  بختیــاری، مرکــزی، همــدان، خوزســتان 
ــردی  ــه طبیعت گ ــاور ک ــن ب ــود ای ــا وج ــت. ب ــد اس بویراحم
ــرای اجتماعــات محلــی  ــی ب ــه فرصت هــای درآمــدی خوب ب
منجــر خواهــد شــد )Aronsson, 2004( و درصــورت 
ــای آن  ــۀ ظرفیت ه ــتفاده از هم ــرای اس ــح ب ــت صحی مدیری
می توانــد بــه اشــتغال زایی آنــان منجــر شــود، امــا بنابــر 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــان ادارۀ می ــارات کارشناس اظه
علی رغــم  مشــاهدات محقــق،  و  تجربیــات  و همچنیــن 
آبشــار آب ســفید، آن چنان کــه  بــاالی طبیعــی  پتانســیل 
شایســته و بایســته اســت، رونــق و توســعۀ طبیعت گــردی 
ــاده  ــاق نیفت ــگری اتف ــرای گردش ــتعد ب ــۀ مس ــن منطق در ای
ــی  ــود تحقیق ــر، نب ــن ام ــل ای ــی از دالی  یک

ً
ــاال ــت. احتم اس

جامــع در زمینــۀ تحلیــل و واکاوی عوامــل بازدارنــدۀ توســعۀ 
ــه و  ــک مطالع ــد. بی ش ــه باش ــن منطق ــردی در ای طبیعت گ
ــزان  ــه برنامه ری ــادی ب ــک زی ــل، کم ــه عوام ــایی این گون شناس
بخــش گردشــگری در شهرســتان الیگــودرز و مســئوالن 
ــار آب  ــردی در آبش ــتر طبیعت گ ــعۀ بیش ــرای توس ــتانی ب اس
ســفید خواهــد کــرد، موضوعــی کــه در کنــار نبــود مطالعــه ای 
انجــام  اصلــی  دالیــل  از  مطالعه شــده  منطقــۀ  در  دقیــق 
ــدف  ــی و ه ــئلۀ اصل ــن رو، مس ــود. ازای ــر ب ــش حاض پژوه
ــعۀ  ــدۀ توس ــع بازدارن ــی موان ــر، بررس ــۀ حاض ــام مقال از انج
طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید الیگــودرز اســت. بــا 
ــه ای  ــرده، مطالع ــۀ نام ب ــال در منطق ــه تابه ح ــه این ک ــه  ب توج
ــه بررســی ایــن مســئله بپــردازد  کــه به صــورت اختصاصــی ب
انجــام نشــده اســت، می تــوان بــه جدیدبــودن مطالعــه اشــاره 

کــرد. همچنیــن انتخــاب روش دلفــی فــازی بــرای دســتیابی 
ــق از دیگــر مشــخصه های پژوهــش حاضــر  ــه هــدف تحقی ب
اســت کــه از برخــی تحقیقــات مشــابه آن را متمایــز می ســازد.

روش شناسی تحقیق
منطقــۀ مطالعه شــده در تحقیــق حاضــر، آبشــار آب 
ســفید در شهرســتان الیگــودرز واقــع در اســتان لرســتان 
اســت. اســتان لرســتان در غــرب ایــران و شهرســتان الیگــودرز 
در شــرق اســتان لرســتان قــرار دارد. ایــن آبشــار زیبــا و 
دیدنــی در منطقــۀ ذلقــی و در فاصلــۀ حــدود 50 کیلومتــری 
ــفید  ــار آب س ــت. آبش ــده اس ــع ش ــودرز واق ــتان الیگ شهرس
ــه  ــت ب ــود و درنهای ــرازیر می ش ــتان س ــار لرس ــه رود رودب ب
رودخانــۀ دز می پیونــدد. آبشــار آب ســفید بــا ارتفاعــی 
ــر از بلندتریــن آبشــارهای ایــران اســت و در  درحــدود 70 مت
فصــل پربــارش و در اوج پرآبــی، پهنــای تــاج آن تــا 15 متــر 
هــم می رســد. در مواقــع دیگــر ســال، تــاج آبشــار حــدود 8 
ــا دارد )ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  متــر پهن

ــتان، 1391(.  ــتان لرس ــگری اس گردش
از  و  لحــاظ هــدف کاربــردی  از  پژوهــش حاضــر 
لحــاظ میــزان کنتــرل بــر متغیرهــا از نــوع تحقیقــات میدانــی 
اســت. روش دلفــی فــازی اســاس ایــن پژوهــش قــرار گرفــت 
ــگری و  ــوزۀ گردش ــرگان ح ــا خب ــر ب ــاط مؤث ــر ارتب ــا عالوه ب ت
مدیریــت توســعۀ مناطــق اکوتوریســتی و دســتیابی ســریع بــه 
ــازی  ــداد ف ــری اع ــا به کارگی ــا، ب ــات آن ه ــان نظری ــاع می اجم
به جــای اعــداد قطعــی بــه نتایــج نزدیــک بــه واقعیــت دســت 

یافــت. 
ــدۀ  ــۀ اول، به منظــور شناســایی عوامــل بازدارن در مرحل
توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید الیگــودرز، با روش 
نمونه گیــری هدفمنــد بیســت مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته 
ــگری،  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــاغل در ادارۀ می ــرگان ش ــا خب ب
فرمانــداری، بخشــداری ها، دهیــاران فعــال، کارشناســان 
و  شهرســتان  محیط زیســت  ادارۀ  کشــاورزی،  جهــاد 
تحلیــل  شــد.  انجــام  گردشــگری  تورهــای  راهنماهــای 
ــایی 34  ــه شناس ــا، ب ــده از مصاحبه ه ــای گردآوری ش داده ه
مفهــوم، در قالــب 6 دســتۀ کالن موانــع منجــر شــد )جــدول 
ــود  ــال وج ــل و احتم ــن عوام ــایی ای ــه شناس ــه ب ــا توج 2(. ب
ــان  ــول اطمین ــور حص ــا، به منظ ــات آن ه ــوگیری در نظری س
عوامــل  جامعیــت  و  کاربردی بــودن  دقــت،  صحــت،  از 
شناسایی شــده، از روش دلفــی فــازی بــرای دســتیابی بــه 

ــد.  ــتفاده ش ــرگان اس ــن خب ــی بی ــاع گروه اجم
پرســش نامه ای ســاختارمند  دلفــی،  اول  مرحلــۀ  در 
ــرگان  ــی و از خب ــش طراح ــۀ اول پژوه ــج مرحل ــاس نتای براس
درخواســت شــد تــا بــا اســتفاده از متغیرهــای کالمــی خیلــی 
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ــت  ــزان اهمی ــاد می ــی زی ــاد و خیل ــط، زی ــم، متوس ــم، ک ک
ــپس  ــد. س ــخص کنن ــده را مش ــل شناسایی ش ــک از مراح هری
ــدند.  ــل ش ــی تبدی ــازی مثلث ــداد ف ــه اع ــی ب ــای کالم متغیره
ــدول 1  ــه ج ــه ب ــا توج ــی ب ــای کالم ــه، متغیره ــن مرحل در ای

ــدند. ــف ش ــی تعری ــازی مثلث ــداد ف ــورت اع به ص

جدول 1: اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای کالمی 
)Sladoje et al., 2011(

عدد فازی مثلثی )L, m, U(متغیرهای کالمی
 عدد فازی
قطعی شده

0/750)1،1، 0/75(خیلی زیاد

0/562)1، 0/75، 0/5(زیاد

0/312)0/75، 0/5، 0/25(متوسط

0/062)0/5، 0،0/25(کم

0/062)0،0،0/25(خیلی کم

بدین صــورت کــه اعــداد فــازی مثلثــی بــه نظــر هریــک 
از خبــرگان رســید و مجموعــۀ اعــداد فــازی مثلثــی بــرای هــر 

ــا اســتفاده از رابطــۀ )2( به دســت آمــد. خبــره ب
                                                                    )2( رابطــۀ 

 در مرحلــۀ ســوم میانگیــن مجموعه هــا  از تمامــی 
مجموعه هــا  از طریــق رابطــۀ )3( محاســبه شــد.

رابطۀ )3(                   

ســپس بــرای هــر خبــره، مقــدار اختــالف از میانگیــن بــا 
اســتفاده از رابطــۀ )4( محاســبه شــد.

رابطۀ )4(
                                         

ــه  ــه ب ــۀ چهــارم، بعــد از این کــه بازخــورد اولی  در مرحل
ــب  ــرگان در قال ــدۀ خب ــات اصالح ش ــد، نظری ــرگان داده ش خب

ــد.  ــۀ )5( درآم ــورت رابط ــی به ص ــازی مثلث ــداد ف اع
 )5( رابطــۀ 

در ایــن مرحلــه نیــز هماننــد  مرحلــۀ دوم، میانگیــن 
ــی  ــۀ دوم دلف ــرگان  در مرحل ــدۀ خب ــات اصالح ش نظری

ــد. ــبه ش ــۀ )6( محاس ــق رابط از طری
رابطۀ )6(                                 

                                   

ــۀ پنجــم، از روش ســادۀ مرکــز ثقــل براســاس   در مرحل
رابطــۀ )7( بــرای فازی زدایــی مقادیــر هریــک از مراحــل 

ــد. ــتفاده ش ــی اس دلف
رابطۀ )7( 

ــرگان در دو  ــر خب ــزان اختالف نظ ــر، می ــۀ آخ  در مرحل
ــد. ــبه ش ــۀ )8( محاس ــق رابط ــه از طری مرحل

رابطۀ )8(
   

پانــل  انــدازۀ  نکتــۀ مهــم در اجــرای روش دلفــی، 
ــرای دلفــی  ــدازۀ پانــل الزم ب ــا ان ــاط ب خبــرگان اســت. در ارتب
 Mullen,( ســنتی و دلفــی فــازی اجمــاع نظــر وجــود نــدارد
ــا  ــت ت ــن هش ــرگان بی ــل خب ــول پان ــدازۀ معم ــا ان 2003(، ام
ــن  ــا بی دوازده )Cavalli-Sforza & Ortolano., 1984( ی
 .)Okoli & Pawlowski., 2004( ده تــا هجــده نفــر اســت
ــرگان  ــر از خب ــت نف ــل بیس ــای پان ــر، اعض ــش حاض در پژوه
بودنــد کــه براســاس چهــار ویژگــی دانــش، تجربــه، تمایــل و 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــل دلف ــرکت در مراح ــرای ش ــی ب ــان کاف زم
روش نمونه گیــری هدفمنــد یــا قضاوتــی شناســایی و انتخــاب 
ــر  ــش نامه های ه ــل، پرس ــای پان ــن اعض ــس از تعیی ــدند. پ ش
دور به صــورت حضــوری و در مــواردی کــه امــکان دسترســی 
ــع و  ــه شــیوۀ الکترونیکــی توزی ــرگان وجــود نداشــت ب ــه خب ب
ــه  ــتیابی ب ــا دس ــا ت ــردآوری داده ه ــد گ ــد. فراین ــع آوری ش جم
اشــباع تئوریــک ادامــه یافــت )مصاحبــه بــا بیســت نفــر(. برای 
ــازی  ــیوۀ مثلث س ــا از ش ــتی آزمایی داده ه ــنجی و درس اعتبارس
ــع داده هــا اســتفاده شــد. همچنیــن داده هــای احصاشــده  مناب

ــد شــدند. ــی متخصصــان موضوعــی تأیی ــق بازبین ازطری

یافته ها
توصیف ویژگی های کارشناسان

طبــق نتایــج آمــار توصیفــی، میانگیــن ســنی کارشناســان 
43/4 ســال و دامنــۀ تغییــرات ســن آن هــا بیــن 35 تــا 60 ســال 
ــۀ ســابقۀ  ــن ســابقۀ کار پاســخ گویان 15/7 و دامن ــود. میانگی ب
کار کارشناســان بیــن 7 تــا 27 ســال بــود. بیشــتر کارشناســان 
ــتند.  ــد داش ــی ارش ــی کارشناس ــدرک تحصیل ــد( م )45 درص
همچنیــن 40 درصــد آن هــا مــدرک کارشناســی و 15 درصــد 
نیــز دکتــری داشــتند. محــل خدمــت بیشــتر کارشناســان 
میــراث  ادارۀ  درصــد(،   35( تحقیــق  ایــن  در  پاســخ گو 
ــت  ــی از ســازمان های مدیری ــود. باق فرهنگــی و گردشــگری ب
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ــد(،  ــداری )10 درص ــد(، فرمان ــاورزی )30 درص ــاد کش جه
ادارۀ  و  درصــد(   20( طبیعــی  منابــع  و  محیط زیســت 

ــد. ــد( بودن ــکی )5 درص دامپزش

نتایج استخراج مقوله ها و دسته بندی آن ها
در ایــن مرحلــه، گــروه تحقیــق بررســی عمیــق و 

ــای  ــن مصاحبه ه ــل از مت ــی حاص ــای میدان ــل داده ه تحلی
نیمه ســاختار یافته را انجــام داد و در ایــن راســتا 34 مقولــۀ 
ــده  ــای شناسایی ش ــت مقوله ه ــد. درنهای ــایی ش ــه شناس اولی
ــدول 2(. ــدند )ج ــته بندی ش ــی دس ــوم اصل ــش مفه در ش

جدول 2: دسته ها و مقوله های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته

مقولههایاستخراجشدهازمصاحبههادستهبندی

مشکالت دسترسی و 

اطالعاتی

نامطلوب بودن راه های ارتباطی تا آبشار

طوالنی بودن راه های ارتباطی و دسترسی سخت به آبشار

کمبود تابلوهای راهنمایی در طول مسیر برای دسترسی راحت به آبشار

نبود کیوسک اطالعات راهنمای گردشگران

کمبود راهنماهای محلی

کمبود عالئم و تابلوهای راهنما در منطقه برای گردشگران

موانع سرمایه گذاری و 

برنامه ریزی مالی

کمبود سرمایه گذاری دولتی در زمینۀ گردشگری در منطقه

تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه

گاهی نداشتن کارآفرینان محلی از ظرفیت توسعۀ طبیعت گردی آ

درک پایین جامعۀ محلی از گردشگری درحکم منبع درآمدی پایدار

بنیۀ مالی ضعیف مردم محلی برای سرمایه گذاری در منطقه

ناتوانی مسئوالن ملی و استانی برای بهره مندی از تجارب جهانی 
در عرصۀ طبیعت گردی

موانع زیربنایی و 

زیرساختی

فقدان سرویس های بهداشتی مناسب و کافی

کمبود فضا برای پارکینگ

نبود آالچیق و سکو برای نشستن گردشگران

نبودن روشنایی برای اسکان شبانه

آنتن دهی ضعیف خطوط ارتباطی و اینترنت در منطقه

نبود اقامتگاه مناسب برای گردشگران

نبود رستوران و غذاخوری بهداشتی و مطمئن

کمبود فروشگاه مواد غذایی و آب سالم و مطمئن

باالبودن قیمت غذا و نیازمندی های گردشگران
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مقولههایاستخراجشدهازمصاحبههادستهبندی

موانع امنیتی

کمبود نیروی انتظامی برای تأمین امنیت گردشگران

نبود خدمات اورژانس و ایمنی )آمبوالنس، آتش نشانی، پلیس راه و غیره(

بومی بودن اکثریت گردشگران و احساس غربت در بین دیگر گردشگران

موانع فرهنگی و 

اجتماعی

ناآشنایی گردشگران با فرهنگ جامعۀ میزبان

کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینۀ گردشگری

همکاری نکردن مردم محلی با دولت برای توسعۀ طبیعت گردی

برخورد نامناسب جامعۀ میزبان با گردشگران

تخریب محیط زیست منطقۀ به دست برخی از گردشگران

رفتار نامسئوالنۀ اخالقی و اجتماعی گردشگران

معرفی ضعیف منطقه 

معرفی نکردن آبشار در سطح ملی ازطریق رسانۀ ملی

فعالیت ضعیف بازاریابی و تبلیغی تورهای گردشگری

کمبود برگزاری مسابقات ورزشی محلی در منطقه

کمبود صنایع دستی و سوغات در منطقه

نتایج مربوط به روش دلفی فازی 
مرحلۀ اول دلفی فازی

توســعۀ  بازدارنــدۀ  موانــع  شناســایی  از  پــس 
بــرای  الیگــودرز  ســفید  آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی 
ــه اجمــاع نظــر خبــرگان درمــورد صحــت عوامــل  دســتیابی ب
مرحلــه  دو  در  دلفی ـ فــازی  روش  از  شناسایی شــده 
ــا  ــته و ب ــش نامه ای بس ــه پرس ــورت ک ــد؛ بدین ص ــتفاده ش اس

ــزان  ــن می ــرای تعیی ــن و ب ــرت تدوی ــف لیک ــری طی به کارگی
ــرگان  ــار خب ــده در اختی ــع شناسایی ش ــک از موان ــت هری اهمی
ــن  ــش نامه ها، میانگی ــع آوری پرس ــس از جم ــت. پ ــرار گرف ق
عوامــل  از  هریــک  فازی زدایــی  مقــدار  و  مثلثــی  فــازی 
ــان دهندۀ  ــت آمده نش ــی به دس ــن قطع ــد. میانگی ــت آم به دس
شــدت موافقــت خبــرگان بــا هریــک از عوامــل شناسایی شــده 

اســت )جــدول 3(. 

جدول 3: نتایج نظرسنجی و اولویت بندی میانگین دیدگاه های خبرگان مرحلۀ اول

مقولههایاستخراجشدهدستهها

اد
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ی
خیل
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زی

ط
وس
مت

کم

کم
ی
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7130001/0520/8810/6180/850نامطلوب بودن راه های ارتباطی تا آبشار

ــوار  ــی دش ــی و دسترس ــای ارتباط ــودن راه ه طوالنی ب

بــه آبشــار
0133130/4210/1570/0650/214

ــرای  ــیر ب ــول مس ــی در ط ــای راهنمای ــود تابلوه کمب
ــار ــه آبش ــت ب ــی راح دسترس

558200/8490/6970/4340/660

5510000/9340/7360/4730/714نبود کیوسک اطالعات راهنمای گردشگران

1361000/7100/4600/1970/456کمبود راهنماهای محلی

کمبــود عالئــم و تابلوهــای راهنمــا در منطقــه بــرای 
گردشــگران

5510000/9210/7230/4600/701
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مقولههایاستخراجشدهدستهها
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کمبــود ســرمایه گذاری دولتــی در زمینــۀ گردشــگری 
در منطقــه

1910001/0521/0390/7760/956

بــرای  خصوصــی  بخــش  تمایل نداشــتن 
منطقــه گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری 

2000001/0521/0520/7890/964

گاهــی کارآفرینــان محلــی از ظرفیــت توســعۀ  ناآ
ی طبیعت گــرد

379100/9070/6840/4210/671

ــم  ــگری درحک ــی از گردش ــۀ محل ــن جامع درک پایی
ــدار ــع درآمــدی پای منب

965010/9470/7890/5390/758

بــرای  محلــی  مــردم  ضعیــف  مالــی  بنیــۀ 
منطقــه در  ســرمایه گذاری 

0044120/4210/1570/0520/210

ــرای بهره منــدی  ــی مســئوالن ملــی و اســتانی ب ناتوان
ــردی ــۀ طبیعت گ ــی در عرص ــارب جهان از تج

965000/9860/8420/5780/802

ی
خت
سا
یر
وز
ی
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ع
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م

1550001/0520/9860/7230/921فقدان سرویس های بهداشتی مناسب و کافی

338600/7890/5650/3020/552کمبود فضا برای پارکینگ

3341000/7890/5650/2500/535نبود آالچیق و سکو برای نشستن گردشگران

1460001/0520/9730/7100/912نبودن روشنایی برای اسکان شبانه

1226000/9730/8680/6050/815آنتن دهی ضعیف خطوط ارتباطی و اینترنت در منطقه

1550001/0520/9860/7230/921نبود اقامتگاه مناسب برای گردشگران

1730001/0251/0130/7500/929نبود رستوران و غذاخوری بهداشتی و مطمئن

8840010/8420/5780/80کمبود فروشگاه مواد غذایی و آب سالم و مطمئن

0025130/3810/1180/0260/175باالبودن قیمت غذا و نیازمندی های گردشگران

ی
نیت
ام
نع
موا

0031070/4730/2100/0390/241کمبود نیروی انتظامی برای تأمین امنیت گردشگران

نبــود خدمــات اورژانــس و ایمنــی )آمبوالنــس، 
غیــره( و  پلیــس راه  آتش نشــانی، 

992001/0260/8810/6180/842

بومی بــودن اکثریــت گردشــگران و احســاس غربــت 
در بیــن دیگــر گردشــگران

865100/9600/8020/5390/767

ی
اع
تم
ج
وا
ی
نگ
ره
عف
وان
م

0008120/3680/10500/157ناآشنایی گردشگران با فرهنگ جامعۀ میزبان

کمبــود نیــروی انســانی ماهــر و آموزش دیــده در 
ــگری ــۀ گردش زمین

1270101/0260/9210/6570/868

همکاری نکــردن مــردم محلــی بــا دولــت بــرای 
طبیعت گــردی توســعۀ 

0037100/4340/1710/0390/214

0021440/50/2360/0260/254برخورد نامناسب جامعۀ میزبان با گردشگران

0021350/4860/2230/0260/245تخریب محیط زیست منطقه به دست برخی از گردشگران

0001370/4340/17100/201رفتار نامسئوالنۀ اخالقی و اجتماعی گردشگران

قه
نط
فم

عی
ض
ی
عرف
م

ازطریــق  ملــی  ســطح  در  آبشــار  معرفی نکــردن 
ــی ــانۀ مل رس

1622001/0260/9730/7100/903

1640001/05210/7360/929فعالیت ضعیف بازاریابی و تبلیغی تورهای گردشگری

1121150/4070/1570/0920/219کمبود برگزاری مسابقات ورزشی محلی در منطقه

154910/7230/4730/2230/473کمبود صنایع دستی و سوغات در منطقه
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پــس از انجــام مرحلــۀ اول نظرســنجی، مؤلفه هایــی 
ــد  ــر ش ــا از 0/25 کمت ــی آن ه ــن فازی زدای ــۀ میانگی ــه نتیج ک
ــه همیــن روال  ــز ب ــا مرحلــۀ دوم نی ــود ت حــذف شــدند. الزم ب
ــه و  ــم مقایس ــا ه ــه ب ــر دو مرحل ــج ه ــا نتای ــود ت ــام ش انج
نتیجــه مشــخص شــود. بــه دلیــل آن کــه میانگیــن فازی زدایــی 
ــدند و  ــذف ش ــود ح ــر از 0/25 ب ــا کمت ــورد از مؤلفه ه ده م

ــد. ــام ش ــه انج ــا 24 مؤلف ــۀ دوم ب مرحل

نظرسنجی مرحلۀ دوم
پــس از مشخص شــدن تعــداد پاســخ های داده شــده 
بــه موانــع بازدارنــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب 
ــن  ــۀ دوم و بعــد از محاســبۀ میانگی ســفید الیگــودرز در مرحل
فــازی مثلثــی بــرای عوامــل از فرمــول ســادۀ مرکــز ثقــل، اعداد 
فــازی قطعی شــده بــرای هــر مؤلفــه محاســبه می شــود. نتایــج 
ــۀ  ــل در مرحل ــی عوام ــازی و فازی زدای ــن ف ــل از میانگی حاص

ــه شــده اســت.   ــه شــرح جــدول 4 ارائ دوم ب

جدول 4: نتایج نظرسنجی و اولویت بندی میانگین دیدگاه های خبرگان مرحلۀ دوم
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7130001/0520/8810/6180/850نامطلوب بودن راه های ارتباطی تا آبشار

کمبــود تابلوهــای راهنمایــی در طــول مســیر بــرای 
دسترســی راحــت بــه آبشــار

458300/8680/6570/3940/640

3710000/9210/6970/4340/684نبود کیوسک اطالعات راهنمای گردشگران

038900/7100/4470/1840/447کمبود راهنماهای محلی

کمبــود عالئــم و تابلوهــای راهنمــا در منطقــه 
بــرای گردشــگران

3313100/8550/6310/3680/618

0/648میانگینفازیزداییدستۀاول:مشکالتدسترسیواطالعاتی

و
ی
ذار
هگ
مای
سر
ع
وان
م

ی
مال
ی
یز
هر
ام
برن

زمینــۀ  در  دولتــی  ســرمایه گذاری  کمبــود 
منطقــه در  گردشــگری 

1820021/0521/0260/7630/947

بــرای  خصوصــی  بخــش  تمایل نداشــتن 
منطقــه گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری 

1910001/0521/0390/7760/956

گاهی نداشــتن کارآفرینــان محلــی از ظرفیــت  آ
طبیعت گــردی توســعۀ 

289100/9070/6710/4070/662

درک پاییــن جامعــۀ محلــی از گردشــگری درحکــم 
ــدی پایدار ــع درآم منب

496010/9340/7230/4730/710

ــدی از  ــرای بهره من ــتانی ب ــی و اس ــئوالن مل ــی مس ناتوان

ــردی ــۀ طبیعت گ ــی در عرص ــارب جهان تج
587000/9600/7630/50/741

یزیمالی 0/803میانگینفازیزداییدستۀدوم:موانعسرمایهگذاریوبرنامهر

ی
خت
سا
یر
وز
ی
نای
رب
زی
ع
وان
م

1640001/05210/7360/929فقدان سرویس های بهداشتی مناسب و کافی

248600/7890/5520/2890/543کمبود فضا برای پارکینگ

155900/7500/50/2360/495نبود آالچیق و سکو برای نشستن گردشگران

1190001/0520/9340/6710/885نبود روشنایی جهت اسکان شبانه

ــت  ــی و اینترن ــوط ارتباط ــف خط ــی ضعی آنتن ده
ــه در منطق

51140010/8020/5390/780

1091001/0390/9070/6440/863نبود اقامتگاه مناسب برای گردشگران

1730001/0521/0130/7500/938فقدان رستوران و غذاخوری بهداشتی و مطمئن

5123001/0130/8150/5520/793کمبود فروشگاه مواد غذایی و آب سالم و مطمئن

یرساختی یربناییوز 0/778میانگینفازیزداییدستۀسوم:موانعز
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مقولههایاستخراجشدهمتغیرها
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ی
خیل
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ط
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کم

کم
ی
فازیمیانگینفازیمثلثیخیل

زدایی umL

ی
نیت
ام
نع
موا

ــس،  ــی )آمبوالن ــس و ایمن ــات اورژان ــود خدم نب
آتش نشــانی، پلیــس راه و غیــره(

991101/0130/8680/6050/828

احســاس  و  گردشــگران  اکثریــت  بومی بــودن 
غربــت در بیــن دیگــر گردشــگران

495200/9340/7230/46050/706

0/767میانگینفازیزداییدستۀچهارم:موانعامنیتی

و
ی
نگ
ره
عف
وان
م

ی
اع
تم
ج
ا

ــده در  ــر و آموزش دی ــانی ماه ــروی انس ــود نی کمب
ــۀ گردشــگری زمین

991101/0130/8680/6050/828

0/828میانگینفازیزداییدستۀپنجم:موانعفرهنگیواجتماعی

قه
نط
فم

عی
ض
ی
عرف
م

ــق  ــی از طری ــطح مل ــار در س ــردن آبش معرفی نک
ــی ــانۀ مل رس

1622001/0260/9730/7100/903

ــای  ــی توره ــی و تبلیغ ــف بازاریاب ــت ضعی فعالی
گردشــگری

6131001/0390/8550/5920/828

0641001/0390/8550/2100/701کمبود صنایع دستی و سوغات در منطقه

0/810میانگینفازیزداییدستهششم:معرفیضعیفمنطقه

ــردی در  ــعۀ طبیعت گ ــدۀ توس ــع بازدارن ــت  موان اولوی
ــته  ــر  دس ــده در ه ــودرز دسته بندی ش ــفید الیگ ــار آب س آبش
دســتۀاول،مشــکالتدسترســیواطالعاتــی: 
در ایــن  دســته، بیشــترین توافــق خبــرگان درخصــوص موانــع 
ســفید  آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ  بازدارنــدۀ 
نامطلوب بــودن  از:  بودنــد  عبــارت  به ترتیــب  الیگــودرز، 
راه هــای ارتباطــی تــا آبشــار بــا امتیــاز 0/850، نبــود کیوســک 
ــود  ــاز 0/684، کمب ــا امتی ــگران ب ــای گردش ــات راهنم اطالع
تابلوهــای راهنمایــی در طــول مســیر بــرای دسترســی راحــت 
ــای  ــم و تابلوه ــود عالئ ــاز 0/640، کمب ــا امتی ــار ب ــه آبش ب
راهنمــا در منطقــه بــرای گردشــگران بــا امتیــاز 0/618 و کمبود 

ــاز 0/447.  ــا امتی ــی ب ــای محل راهنماه
یــزی دســتۀدوم،موانــعســرمایهگذاریوبرنامهر
مالــی: در  دســتۀ دوم، بیشــترین توافــق خبــرگان درخصــوص 
آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ  بازدارنــدۀ  موانــع 
عــدم  از:  بودنــد  عبــارت  به ترتیــب  الیگــودرز  ســفید 
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــرای س ــی ب ــش خصوص ــل بخ تمای
ــود  ــی 0/956، کمب ــاز فازی زدای ــا امتی ــه ب ــگری منطق گردش
ــا  ــه ب ــگری در منطق ــۀ گردش ــی در زمین ــرمایه گذاری دولت س
امتیــاز 0/947، ناتوانــی مســئوالن ملــی و اســتانی بــرای 
بهره منــدی از تجــارب جهانــی در عرصــۀ طبیعت گــردی 
بــا امتیــاز 0/741، درک پاییــن جامعــۀ محلــی از گردشــگری 
و   0/710 امتیــاز  بــا  پایــدار  درآمــدی  منبــع  به  منزلــۀ 
توســعۀ  ظرفیــت  از  محلــی  کارآفرینــان  گاهی نداشــتن  آ

امتیــاز 0/662. بــا  طبیعت گــردی 
یرســاختی:  ز و یربنایــی ز موانــع ســوم، دســتۀ
ــوص  ــرگان درخص ــق خب ــترین تواف ــته، بیش ــومین  دس در س
ــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید  ــع بازدارن موان
الیگــودرز، به ترتیــب عبــارت بودنــد از: فقــادن رســتوران 
ــی  ــاز فازی زدای ــا امتی ــن ب ــتی و مطمئ ــوری بهداش و غذاخ
0/938، نبــود ســرویس های بهداشــتی مناســب و کافــی 
بــرای  روشــنایی  نبــود   ،0/929 فازی زدایــی  امتیــاز  بــا 
ــب  ــگاه مناس ــود اقامت ــاز 0/885، نب ــا امتی ــبانه ب ــکان ش اس
بــرای گردشــگران بــا امتیــاز 0/863، کمبــود فروشــگاه مــواد 
غذایــی و آب ســالم و مطمئــن بــا امتیــاز 0/793، آنتن دهــی 
ــاز  ــا امتی ــه ب ــت در منطق ــی و اینترن ــوط ارتباط ــف خط ضعی
0/780، کمبــود فضــا بــرای پارکینــگ بــا امتیــاز 0/543 و نبــود 
آالچیــق و ســکو بــرای نشســتن گردشــگران بــا امتیــاز 0/495.
ــدی،  ــتۀ بع ــی:در  دس ــعامنیت ــارم،موان ــتۀچه دس
بیشــترین توافــق خبــرگان درخصــوص موانــع بازدارنــدۀ 
الیگــودرز  ســفید  آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ 
به ترتیــب عبــارت بودنــد از: نبــود خدمــات اورژانــس و 
ــاز  ــا امتی ــره ب ــس راه و غی ــس، آتش نشــانی، پلی ــی آمبوالن ایمن
0/863 و بومی بــودن اکثریــت گردشــگران و احســاس غربــت 

ــاز 0/706. ــا امتی ــگران ب ــر گردش ــن دیگ در بی
دســتۀپنجــم،موانــعفرهنگــیواجتماعــی: در 
ــع  ــوص موان ــده درخص ــۀ باقی مان ــا گزین ــم، تنه ــتۀ پنج  دس
ســفید  آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ  بازدارنــدۀ 
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ــر و  ــانی ماه ــروی انس ــود نی ــود از: کمب ــارت ب ــودرز عب الیگ
آموزش دیــده در حــوزۀ گردشــگری بــا امتیــاز فازی زدایــی 

.0 /828
ــتۀ  ــه: در  دس ــفمنطق ــیضعی ــم،معرف ــتۀشش دس
ــدۀ  ــع بازدارن ــوص موان ــرگان درخص ــق خب ــترین تواف 6، بیش
الیگــودرز  ســفید  آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ 
ــطح  ــار در س ــردن آبش ــد از: معرفی نک ــارت بودن ــب عب به ترتی
ــی 0/903،  ــاز فازی زدای ــا امتی ــی ب ــانۀ مل ــق رس ــی از طری مل
فعالیــت ضعیــف بازاریابــی و تبلیغــی تورهــای گردشــگری بــا 
ــه  ــوغات در منطق ــتی و س ــود صنایع دس ــاز 0/828 و کمب امتی

ــاز 0/701. ــا امتی ب

محاسبۀ اختالف میانگین دو مرحله
پــس  از این کــه نظرســنجی هــر دو مرحلــه انجــام 
ــار آب  ــردی در آبش ــعۀ طبیعت گ ــدۀ توس ــع بازدارن ــد و موان ش
ــنجی  ــۀ دوم نظرس ــته در مرحل ــر  دس ــودرز در ه ــفید الیگ س
اولویت بنــدی شــدند، الزم اســت کــه اختــالف بیــن میانگیــن 
ــود.  ــل ش ــی و تحلی ــده بررس ــل بازدارن ــدۀ عوام فازی زدایی ش
بررســی اختــالف میانگیــن فازی زدایی شــدۀ موانــع بازدارنــدۀ 
توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید الیگــودرز در 

ــت.  ــدول 5 اس ــرح ج ــه ش ــۀ اول و دوم ب مرحل

جدول 5: تفاوت میانگین مرحلۀ اول با مرحلۀ دوم موانع بازدارندۀ توسعۀ طبیعت گردی 

اختالفدومرحلهمرحلۀدوممرحلۀاولعواملبازدارندۀتوسعۀطبیعتگردیپایدارردیف

0/8500/8500نامطلوب بودن راه های ارتباطی تا آبشار1

0/020-0/6600/640کمبود تابلوهای راهنمایی در طول مسیر برای دسترسی راحت به آبشار2

0/9290/9380/009نبود رستوران و غذاخوری بهداشتی و مطمئن3

0/013-0/8070/793کمبود فروشگاه مواد غذایی و آب سالم و مطمئن4

0/008-0/9560/947کمبود سرمایه گذاری دولتی در زمینۀ گردشگری در منطقه5

0/008-0/9640/956تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه6

0/061-0/8020/741ناتوانی مسئوالن ملی و استانی برای بهره مندی از تجارب جهانی در عرصۀ طبیعت گردی7

0/9210/9290/008نبود سرویس های بهداشتی مناسب و کافی8

0/008-0/5520/543کمبود فضا برای پارکینگ9

0/039-0/5350/495نبود آالچیق و سکو برای نشستن گردشگران10

0/026-0/9120/885نبود روشنایی جهت اسکان شبانه11

0/035-0/8150/780آنتن دهی ضعیف خطوط ارتباطی و اینترنت در منطقه12

0/007-0/920/913نبود اقامتگاه مناسب برای گردشگران13

0/8420/8630/021نبود خدمات اورژانس و ایمنی )آمبوالنس، آتش نشانی، پلیس راه و....(14

0/039-0/8680/828کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینۀ گردشگری15

گاهی نداشتن کارآفرینان محلی از ظرفیت توسعۀ طبیعت گردی16 0/008-0/6710/662آ

0/048-0/7580/710درک پایین جامعۀ محلی از گردشگری درحکم منبع درآمدی پایدار17

0/061-0/7670/706بومی بودن اکثریت گردشگران و احساس غربت در بین دیگر گردشگران18

0/9030/9030معرفی نکردن آبشار در سطح ملی از طریق رسانۀ ملی19

0/100-0/9290/828فعالیت ضعیف بازاریابی و تبلیغی تورهای گردشگری20

0/4730/7010/228کمبود صنایع دستی و سوغات در منطقه21

0/030-0/7140/684نبود کیوسک اطالعات راهنمای گردشگران22

0/008-0/4560/447کمبود راهنماهای محلی23

0/083-0/7010/618کمبود عالئم و تابلوهای راهنما در منطقه برای گردشگران24
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ــۀ اول و  ــده در مرحل ــای ارائه ش ــه دیدگاه ه ــه ب ــا توج ب
ــالف  ــه اخت ــۀ دوم، درصورتی ک ــج مرحل ــا نتای ــۀ آن ب مقایس
ــر از 0/25  بیــن میانگیــن فازی زدایی شــده در دو مرحلــه کمت
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــف می ش ــنجی متوق ــد نظرس ــد، فراین باش
ــرگان  ــر خب ــده نظ ــن فازی زدایی ش ــالف میانگی ــه اخت این ک
ــوص  ــرگان درخص ــت، خب ــر از 0/25 اس ــۀ کمت در دو مرحل
ــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید  ــع بازدارن موان
الیگــودرز بــه اجمــاع رســیدند و نظرســنجی در ایــن مرحلــه 
متوقــف شــد. ایــن بدان معنــی اســت کــه خبــرگان بــه 
 
ً
ــا ــگاه تقریب ــش ن ــده در پژوه ــاد شناسایی ش ــا و ابع مؤلفه ه

ــدول 5(.  ــته اند )ج ــانی داش یکس

بازدارنــدۀ  موانــع  نهایــی  اولویت بنــدی 
ــل  ــاز حاص ــای امتی ــردی برمبن ــعۀ طبیعت گ توس

از روش دلفــی ـ فــازی
در ایــن مرحلــه و پــس از محاســبۀ اختــالف میانگیــن 
ارائه شــده  متغیرهــای  نهایــی  اولویت بنــدی  مرحلــه،  دو 
ــع  ــدول 4، موان ــه ج ــه ب ــا توج ــاس و ب ــد. براین اس ــام ش انج
ــت اول  ــن 0/828 در اولوی ــا میانگی ــی ب ــی و اجتماع فرهنگ
ــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید  ــع بازدارن موان
ــی  ــن باق ــت. همچنی ــرار گرف ــرگان ق ــر خب ــودرز از نظ الیگ
ــی  ــه معرف ــوط ب ــع مرب ــامل موان ــده ش ــع دسته بندی ش موان
 ،0/810 فازی زدایــی  کل  میانگیــن  بــا  منطقــه  ضعیــف 
موانــع ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی مالــی بــا میانگیــن 
ــا  ــاختی ب ــی و زیرس ــع زیربنای ــی 0/803، موان کل فازی زدای
میانگیــن کل فازی زدایــی 0/778، موانــع امنیتــی بــا میانگیــن 
ــی  کل فازی زدایــی 0/767 و مشــکالت دسترســی و اطالعات
بــا میانگیــن کل فازی زدایــی 0/648 در رتبه هــای بعــدی 

ــدول 4(.  ــد )ج ــرار گرفتن ق

نتیجه گیری و پیشنهادها
ــا هــدف شناســایی و اولویت بنــدی  پژوهــش حاضــر ب
ــفید  ــار آب س ــردی آبش ــعۀ طبیعت گ ــدۀ توس ــل بازدارن عوام
ــر  ــاع نظ ــه اجم ــتیابی ب ــرای دس ــد. ب ــام ش ــودرز انج الیگ
خبــرگان درمــورد صحــت موانــع شناسایی شــده از روش 
دلفــی فــازی اســتفاده شــد. طبــق نتایــج به دســت آمده، 

ــدند.  ــته بندی ش ــل دس ــش عام ــده در ش ــع بازدارن موان
براســاس نتایــج حاصلــه، از نظــر خبــرگان موانــع 
فرهنگــی و اجتماعــی در اولویــت اول موانــع بازدارندۀ توســعۀ 
طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید الیگــودرز اســت. کمبــود 
ــگری  ــۀ گردش ــده در زمین ــر و آموزش دی ــانی ماه ــروی انس نی
ــۀ  ــه در مرحل ــود ک ــته ب ــن دس ــده در ای ــۀ باقی مان ــا گزین تنه
ــدۀ  ــل بازدارن ــته از عوام ــن دس ــازی در مهم تری ــی ـ ف دوم دلف

توســعۀ طبیعت گــردی قــرار گرفــت. اســدپوریان و همــکاران 
)1398( بــه اهمیــت آمــوزش موضوعــات فرهنگــی و نیــز لیــو 
و منــز )2014( و موندینــو و بــری )2019( نیــز در تحقیقــات 
ــعۀ  ــی در توس ــی و اجتماع ــع فرهنگ ــت موان ــه اهمی ــود ب خ
گردشــگری اشــاره کرده انــد. ایــن نتیجــه نشــان می دهــد کــه 
علی رغــم وجــود زیبایی هــای طبیعــی آبشــار، کــه در بخــش 
ــد کــه  ــن باورن ــر ای ــدان اشــاره شــد، کارشناســان ب ــه ب مقدم
ــروی  ــودرز نی ــتان الیگ ــی شهرس ــه یعن ــۀ موردمطالع در منطق
انســانی کــه مهــارت مدیریــت تورهــای گردشــگری، اســکان 
ــت  ــن، مدیری ــن مطمئ ــا در اماک ــی آن ه ــگران، جایاب گردش
ــۀ آن هــا، مدیریــت خدمــات رفاهــی و مــواردی از ایــن  تغذی
قبیــل را داشــته باشــد وجــود نــدارد. پیشــنهاد پژوهــش حاضر 
ایــن اســت کــه از دو طریــق اقــدام بــه تربیــت نیــروی انســانی 
ماهــر و آموزش دیــده در زمینــۀ گردشــگری شــود. ایــن کار را 
ــع  ــگری در مقط ــتۀ گردش ــدازی رش ــق راه ان ــوان ازطری می ت
کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاه های اســتان لرســتان و 
تربیــت نیــروی انســانی در ایــن رشــته انجــام داد. در همیــن 
راســتا، بهتــر اســت بــرای مناطقــی از اســتان لرســتان، ماننــد 
ــردی  ــذب طبیعت گ ــیل ج ــه پتانس ــودرز ـ ک ــتان الیگ شهرس
ــا افــراد بومــی  دارنــد ـ ســهمیۀ بومــی در نظــر گرفتــه شــود ت
مهــارت الزم در زمینــۀ گردشــگری را بیاموزنــد و در شهرســتان 
محــل ســکونت خــود مشــغول بــه کار شــوند. ایــن امــر هــم 
بــه اشــتغال جوانــان منطقــه کمــک می کنــد و هــم بــه توســعۀ 
طبیعت گــردی در منطقــه. راهــکار دوم بــرای آمــوزش نیــروی 
ــق برگــزاری دوره هــای کوتاه مــدت  ــوان ازطری انســانی را می ت
ــگری  ــش گردش ــت در بخ ــدان فعالی ــرای عالقه من ــرده ب فش
ــا  ــا ب ــن آموزش ه ــه ای ــود ک ــنهاد می ش ــرد. پیش ــری ک پیگی
همــکاری ادارۀ  فنــی و حرفــه ای شهرســتان و ادارۀ میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری انجــام شــود. 
ــل  ــن عام ــه دومی ــف منطق ــی ضعی ــج، معرف ــق نتای طب
بازدارنــدۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید الیگــودرز 
شناســایی شــده اســت. بی شــک معرفــی منطقــه کمــک 
ــی  ــی و حت ــگران مل ــتر گردش ــذب بیش ــه ج ــمگیری ب چش
ــرد.  ــد ک ــودرز خواه ــفید الیگ ــار آب س ــه آبش ــی ب بین الملل
و  امیدی نجف آبــادی  و   )1382( ناصرپــور  و  مدهوشــی 
ــه ای  ــد. نکت ــد می کنن ــه را تأیی ــن نتیج ــکاران )1395( ای هم
ــن اســت کــه ظرفیــت واقعــی  ــل شــد ای ــد از آن غاف کــه نبای
ــرا  ــزان اســت؛ زی ــه چــه می ــرای جــذب گردشــگر ب ــه ب منطق
درصــورت جــذب بیشــتر از پتانســیل موجــود و ورود بیشــتر 
گردشــگران عواقبــی ماننــد تخریــب منطقــه ـ هــم بــه لحــاظ 
زیســت محیطی و هــم بــه لحــاظ ورود آســیب های اجتماعــی 
ـ توســعۀ ناپایــدار طبیعت گــردی در منطقــه را بــه دنبــال 
ــده  ــه در آین ــود ک ــنهاد می ش ــن، پیش ــت. بنابرای ــد داش خواه
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ــی  ــت اکولوژیک ــن ظرفی ــدف تعیی ــا ه ــی را ب ــان تحقیق محقق
و اجتماعــی منطقــۀ آبشــار آب ســفید الیگــودرز بــرای جــذب 
گردشــگر انجــام دهنــد. ســپس براســاس ظرفیــت اعالم شــده 
ازطریــق معرفــی آبشــار در ســطح ملــی از طریــق رســانۀ ملــی 
ــگری  ــای گردش ــغ توره ــی و تبلی ــت بازاریاب ــتانی، تقوی و اس
ازطریــق فضــای مجــازی و تــالش بــرای توســعۀ صنایع دســتی 
و ســوغات در منطقــه بــه معرفــی قوی تــر منطقــه کمــک کــرد.
موانــع ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی مالــی ســومین 
ــفید  ــار آب س ــردی در آبش ــعۀ طبیعت گ ــع توس ــته از موان دس
مهدی نســب  و  نــوری  اســت.  شــده  معرفــی  الیگــودرز 
ــود  ــای خ ــکاران )1391( در یافته ه ــی و هم )1389( و تقوای
عوامــل  از  یکــی  را  ســرمایه گذاری  در  ضعــف  موضــوع 
همچنیــن  برشــمرده اند.  گردشــگری  توســعۀ  بازدارنــدۀ 
ــه  ــکاران )1395( ب ــادی و هم ــۀ امیدی نجف آب ــۀ مطالع نتیج
ــد دارد.  کی ــگری تأ ــعۀ گردش ــی در توس ــت مال ــت مدیری اهمی
تمایل نداشــتن بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در 
بخــش گردشــگری منطقــه در ایــن متغیــر، بــا بیشــترین امتیاز، 
به  منزلــۀ اولویــت اول مطــرح شــد. ایــن موضــوع نشــان دهندۀ 
تمایل نداشــتن بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در 
بخــش گردشــگری منطقــه اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود 
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــالت الزم ب ــط تعام ــئوالن مرتب ــه مس ک
حقیقــی یــا حقوقــی بــرای ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی 
ــفید  ــار آب س ــردی در آبش ــعۀ طبیعت گ ــۀ توس ــی در زمین مال
الیگــودرز را داشــته باشــند. ایــن تعامــالت می تواننــد در 
قالــب وام هــای بلندمــدت، تســهیالت بانکــی و معافیت هــای 
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــویق در س ــی تش ــی و به طورکل مالیات
محلــی،  صنایــع  و  صنایع دســتی  توســعۀ  گردشــگری، 
ــه  ــور ب ــارج از کش ــان خ ــازمان ها و ایرانی ــردم و س ــویق م تش
ــد اداری  ــردن رون ــگری، کم ک ــۀ گردش ــرمایه گذاری در زمین س
ــند. ــی باش ــش خصوص ــر بخ ــرمایه گذاری راحت ت ــرای س ب
ــن  ــاختی چهارمی ــی و زیرس ــع زیربنای ــج موان ــق نتای طب
ــفید  ــار آب س ــردی در آبش ــعۀ طبیعت گ ــع توس ــته از موان دس
ــت  ــش و اهمی ــه نق ــادی ب ــات زی ــت. مطالع ــودرز اس الیگ
ایــن دســته از موانــع درحکــم موانــع بازدارنــدۀ توســعۀ 
نتایــج  بــه  می تــوان  کــه  کرده انــد  اشــاره  گردشــگری 
تحقیقــات حیدری ســاربان )1391(، توالیــی و همــکاران 
ــکاران  ــوری و هم ــکاران )1392( و ن ــی و هم )1391(، ملک
ــگران  ــاز گردش ــه نی ــت ک ــی اس ــرد. طبیع ــاره ک )1395( اش
ــۀ  ــر منطق ــی ه ــب طبیع ــردن از مواه ــا و لذت ب ــد از تماش بع
اکوتوریســتی، دســتیابی بــه یکســری امکانــات رفاهــی اســت 
کــه موجــب آرامــش آن ها در ســفر باشــد. ایــن امکانات شــامل 
ــی و آب ســالم، رســتوران و غذاخــوری  فروشــگاه مــواد غذای
بهداشــتی و مطمئــن، ســرویس های بهداشــتی مناســب و 

ــب،  ــگاه مناس ــبانه، اقامت ــکان ش ــرای اس ــنایی ب ــی، روش کاف
ــق و  ــت، آالچی ــی و اینترن ــوط ارتباط ــب خط ــی مناس آنتن ده
ســکو بــرای نشســتن، فضــا بــرای پارکینــگ و امکاناتــی از ایــن 
ــک  ــی ی ــی طبیع  زیبای

ً
ــا ــود صرف ــک وج ــت. بی ش ــل اس قبی

ــه  ــد ب ــات، نمی توان ــی امکان ــود ناکاف ــا وج ــدان ی ــه، فق منطق
ــر  ــتی منج ــه اکوتوریس ــک منطق ــردی در ی ــعۀ طبیعت گ توس
ــه ای  ــود برنام ــر وج ــق حاض ــنهاد تحقی ــن رو، پیش ــود. ازای ش
جامــع و مســتمر بــرای رفــع نیازهــای زیربنایــی و زیرســاختی 
میــراث  ادارۀ  ماننــد  ســازمان هایی  طــرف  از  گردشــگران 
ــتان  ــهرداری شهرس ــداری و ش ــگری، فرمان ــی و گردش فرهنگ
الیگــودرز اســت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هرگونــه 
ــا  ــب ب ــد متناس ــه می بای ــن زمین ــی در ای ــاز عمران ساخت وس
معمــاری و در تناســب بــا اقلیــم، فرهنــگ و شــرایط جغرافیایی 
و اجتماعــی جامعــۀ میزبــان باشــد؛ زیــرا ایــن اصــل یکــی از 

ــی رود.   ــمار م ــردی به ش ــدار طبیعت گ ــعۀ پای ــول توس اص
ــدۀ  ــدی بازدارن ــل بع ــی عام ــع امنیت ــج، موان ــق نتای طب
طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید الیگــودرز شناســایی شــده 
اســت. دو گویــۀ نبود خدمــات اورژانــس و ایمنــی )آمبوالنس، 
ــت  ــودن اکثری ــز بومی ب ــره( و نی ــس راه و غی ــانی، پلی آتش نش
ــگران  ــر گردش ــن دیگ ــت در بی ــاس غرب ــگران و احس گردش
ازجملــه مــواردی بودنــد کــه در مرحلــۀ دوم روش دلفــی فــازی 
ــود  ــد. وج ــرار گرفتن ــته ق ــن دس ــان در ای ــاع کارشناس ــا اجم ب
خدمــات اورژانــس و امنیــت ازطریــق نیروهــای امنیتــی اگرچه 
طبیعت گــردی  توســعۀ  بــرای  بنیــادی  زیرســاخت های  از 
اســت، امــا بــه دلیــل اهمیــت امنیــت گردشــگران در دســته ای 
جــدا بررســی شــده اســت. درخصــوص مســئلۀ امنیــت 
کیــد  و نقــش آن در جــذب گردشــگر محققــان زیــادی تأ
کرده انــد. بــرای نمونــه می تــوان بــه نتایــج پژوهش هــای 
ــان  ــب )1389(، امینی ــوری و مهدی نس ــایی )1383(، ن موس
ــز )2014(  ــو و من ــال )2008( و لی ــکاران )1391(، ه و هم
ــا  ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــز پیش ــه نی ــن مطالع ــرد. در ای ــاره ک اش
تأمیــن امنیــت جانــی، روانــی، بهداشــتی و غیــره گردشــگران از 
طریــق وجــود پایگاه هــای اورژانــس، نیروهــای تأمیــن نظــم و 
امنیــت بــه توســعۀ طبیعت گــردی در آبشــار آب ســفید کمــک 

کــرد.       
براســاس نتایــج تحقیــق، کــه مشــکالت دسترســی 
طبیعت گــردی  بازدارنــدۀ  عامــل  آخریــن  اطالعاتــی  و 
در آبشــار آب ســفید الیگــودرز اســت. توکلــی و هدایتــی 
)1387( و پاســاپا و همــکاران )2015( نیــز در مطالعــات 
خــود بــه اهمیــت ایــن عامــل اشــاره کرده انــد. همیشــه 
عامــل  آن  بی اهمیت بــودن  معنــای  بــه  آخرین عامل بــودن 
ــل  ــن عام ــت ای ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــه نش ــت؛ بلک نیس
ــی،  ــت. به عبارت ــر اس ــی بهت ــا اندک ــر عامل ه ــبت دیگ به نس
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مشــکل دسترســی بــه منطقــه و وجــود راهنماهــای محلــی در 
منطقــه، کمتــر از دیگــر عوامــل موجــب بازدارندگــی توســعۀ 
ــن  ــر ای ــق حاض ــنهاد تحقی ــت. پیش ــده اس ــردی ش طبیعت گ
ــه  ــه منطقــه و دسترســی گردشــگران ب اســت کــه دسترســی ب
ــن  ــود. ای ــود ش ــت موج ــر از وضعی ــات الزم راحت ت اطالع
ــر  ــردرگمی کمت ــگران و س ــتر گردش ــش بیش ــب آرام کار موج

ــد.   ــد ش ــا خواه آن ه
کــه  می دهــد  نشــان  تحقیــق  نهایــی  جمع بنــدی 
آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ  بازدارنــدۀ  عوامــل 
ســفید الیگــودرز در پنــج دســته موانــع فرهنگــی و اجتماعــی، 
ــرمایه گذاری  ــع س ــه، موان ــف منطق ــات ضعی ــی و تبلیغ معرف
و برنامه ریــزی مالــی، موانــع زیربنایــی و زیرســاختی، موانــع 
امنیتــی و مشــکالت دسترســی و اطالعاتــی دســته بندی 
شــدند. دانشــگاه لرســتان درحکــم یکــی از بخش هــای 
ــود در  ــۀ خ ــالت و وظیف ــتان، رس ــتان لرس ــی در اس تحقیقات
قبــال انجــام تحقیقــی بــا هــدف شناســایی و تحلیــل عوامــل 
ســفید  آب  آبشــار  در  طبیعت گــردی  توســعۀ  بازدارنــدۀ 
الیگــودرز را در قالــب مقالــۀ حاضر انجــام داده اســت. پس از 
شناســایی تعییــن اهمیــت هریــک از عوامــل، ضــروری اســت 
کــه اقدامــات اجرایــی بــرای کاهــش ایــن موانــع انجــام شــود. 
 بــرای رفــع هریــک از ایــن موانــع و عوامــل بازدارنــده 

ً
طبیعتــا

ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی، صنای الزم اســت کــه ســازمان می
گردشــگری اســتان لرســتان بــا حمایــت مالــی، لوجســتیکی و 
مشــاوره ای از ادارۀ زیرمجموعــۀ خــود در شهرســتان الیگودرز 
و همچنیــن بــا هماهنگــی نهادهــای دیگــری ماننــد شــهرداری 
ــه  ــن زمین ــات الزم در ای ــتان اقدام ــن شهرس ــداری ای و فرمان
ــه  ــات و هرگون ــن اقدام ــه ای ــت ک ــی اس ــد. گفتن ــام ده را انج
پــروژه بــرای توســعۀ طبیعت گــردی زمانــی می توانــد از 
ــی و  ــه همراه ــد ک ــوردار باش ــر برخ ــره وری مؤث ــی و به کارای
ــب  ــاکن در قط ــی س ــردم محل ــژه م ــردم و به وی ــارکت م مش
ــا  ــی، ب ــد. به عبارت ــته باش ــود داش ــار خ ــگری را در کن گردش
درگیرکــردن مــردم محلــی در فراینــد توســعۀ گردشــگری 
ــر  ــه بهت ــبرد هرچ ــان در پیش ــور آن ــای حض ــوان از مزای می ت
ازایــن رو  گرفــت.  بهــره  پروژه هــای گردشــگری  اهــداف 
ــذب  ــق، ج ــزی دقی ــق، برنامه ری ــن تحقی ــی ای ــنهاد کل پیش
ــدۀ  ــازمان های تصمیم گیرن ــالش س ــی و ت ــای مال حمایت ه
اســتان  و  الیگــودرز  شهرســتان  طبیعت گــردی  مدیریــت 
لرســتان بــرای رفــع و کاهــش موانــع یادشــده از طریــق 

ــت. ــش اس ــن پژوه ــده در ای ــی ارائه ش ــنهادهای اجرای پیش
ــه  ــی ک ــه محدودیت های ــه ب ــت ک ــان، الزم اس در پای
ــه  ــرد. از جمل ــاره ک ــد اش ــه بودن ــا مواج ــا آن ه ــان ب محقق
محدودیت هــای تحقیــق، از یک ســو تعــداد کــم کارشناســان 
ــوی  ــفید بــود. از س ــۀ آبشــار آب س ــرایط منطق ــه ش گاه ب آ

ــۀ  ــت منطق ــع از وضعی ــان مطل ــدادی از کارشناس ــر، تع دیگ
مطالعه شــده بــه دلیــل مشــغلۀ کاری و مــواردی از ایــن قبیــل 
ــرا  ــا تیــم تحقیــق انجــام نمی دادنــد؛ زی همــکاری کامــل را ب
ــوند  ــام می ش ــازی انج ــی ف ــه روش دلف ــه ب ــی ک در تحقیقات
ــت  ــی اس ــردآوری داده از خبرگان ــۀ گ ــن مرحل ــه چندی ــاز ب نی
ــکاری الزم را  ــوم هم ــل دوم و س ــت در مراح ــن اس ــه ممک ک
ــاب  ــکان انتخ ــن رو ام ــد؛ ازای ــام ندهن ــق انج ــروه تحقی ــا گ ب
ــود.  ــۀ جامعــۀ آمــاری فراهــم نب بیشــتر از بیســت نفــر به  منزل
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