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 :چكيده

سياحتي و زيارتي و اماكن  شناختي،اندازها و عوارض طبيعي و زمينروستاهاي شهرستان بويراحمد به دليل تنوع چشم 

 تاثير بررسيي حاضر، هدف مقاله .تي دنيا مطرح شونداژئوتوريسصورت يكي از مناطق تواند بهنظير هنري ميو آثار بي

. روش تحقيق در اين پژوهش باشديم بويراحمد شهرستان روستاهاي ژئوتوريسم بر پايدار گردشگري هايمؤلفه

اي باشد در روش اسنادي و مطالعات كتابخانهعات به دو اسنادي ميداني ميتحليلي است. روش گردآوري اطال -توصيفي

دسترسي ها و مستندات شده است كه اغلب از طريق مطالعات ميداني قابلآوري تعاريف، نظريات، تئورياقدام به جمع

بوطه ساكن در توجهي از اطالعات نيز از طريق پرسشنامه از شهروندان و كارشناسان خبره مرنيست. بخش قابل

آمده در اين تحقيق، از طريق دستهاي بهآمده است. يافتهدستنفر به 200روستاهاي شهرستان بويراحمد در حدود 

هاي وتحليل قرارگرفته است. نتايج حاكي از آن است كه بين مؤلفهمورد تجزيه (SPSS) افزارهاي آماري نرمروش

رستان بويراحمد رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد، يعني هر مقدار روستاهاي شه ژئوتوريسمگردشگري پايدار و 

ها برقرار شود، به همان اندازه امكان اين مؤلفه تر بين گردشگري پايدار وتر باشد و ارتباطات بيشها هماهنگمؤلفه

رد. فزون بر آن ي اول قرار دامحيطي در رتبهي گردشگري پايدار بيشتر خواهد شد. بخش زيستدستيابي به توسعه

بخش كالبدي در رتبه دوم قرار گرفت و بخش اجتماعي در رتبه سوم قرار گرفت. اين در حالي بود كه بخش اقتصادي 

 ژئوتوريسمدهد كه گيرد. نتايج پژوهش نشان ميدر رتبه چهارم يعني در رتبه آخر در رابطه با گردشگري پايدار قرار مي

   هاي گردشگري پايدار دارد.بطه مثبت و مستقيمي با مؤلفهدر روستاهاي شهرستان بويراحمد را

 ، توسعه پايدار، روستاهاي شهرستان بويراحمدژئوتوريسمگردشگري پايدار،  هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

 بيكاري، باالي ميزان همچون معضالتي با كه، توسعهدرحال كشورهاي براي ويژهبه گردشگري، صنعت توسعه

 ،اميريانو  صباغ كرماني( است برخوردار فراواني اهميت از هستند، مواجه محصوليتك اقتصاد و ارزي منابع محدوديت

 و شغلي جديد هايفرصت ارائه و درآمد سطح بودن پايين بر غلبه گردشگري توسعه اصلي دليل بنابراين ).86:  1379

 ركود دچار نوعيبه كه نواحي در بخصوص فقر كاهش براي را اميدهايي تواندمي و است جامعه در اجتماعي تحوالت

  ).93: 1386(پاپلي يزدي و سقايي، آورد  فراهم ،اندشده اقتصادي

 گردشگري نشريه و امريكا گردشگري صنعت انجمن توسط 2002 سال گزارش در آشكار صورتبه ژئوتوريسم

 » ژئوتوريسم« تركيبي واژه در» ژئو« پيشوند به و بود عمومي بسيار موضوع اين به هاآن نگرش .شد معرفي ملي جغرافياي

 كاربرد ژئوتوريسم از جديد رويكرد اين درواقع. بودند كرده توجه شناسيزمين رويكرد با نه و جغرافيايي رويكرد با

 از زوديبه ديدگاه اين ،برگرفت در نيز را فرهنگي و اجتماعي چون خروجي و ورودي هايبخش و پيداكرده جديدتري

 گردشگري از شكلي ژئوتوريسم. داد شناسيزمين گردشگري تخصصي مفهوم به را خود جاي بعد به 9119 سال

 گسترش و حفظ براساس و يابد توسعه مهم شناسيزمين آثار با منطقه در تواندمي كه است زيستمحيطي-فرهنگي

  .)KPMG ,2003( باشدمي شناسيزمين ميراث

 شده محسوب "طبيعت بر مبتني گردشگري " فضايي الگويي در گردشگري هايگونه از يكي ژئوتوريسم ،باوجوداين

 آن در كه است خاصي هدف بازار دربرگيرنده و باشدمي خود به منحصر تقاضاي بازار و محصول عرضه داراي كه

  .باشدمي برخوردار طبيعي محيط شناخت هاييحداقل از گردشگران

 سروكارطبيعي  هايجاذبهبا منابع و  مستقيماًكه  شودميگردشگري  هايفعاليتشامل آن دسته از  گراطبيعتگردشگري 

كرد. گردشگري ساحلي، ماجراجويانه، گردشگري  بنديطبقهرا به شش دسته  گراطبيعتدارد. بر اين اساس گردشگري 

اكوتوريسم  الملليبينانجمن ) 73: 1390(زاهدي،  گردييعتطبمصرفي، گردشگري محصور، گردشگري سالمت و 

آن اكوتوريسم سفر مسئوالنه به نواحي طبيعي  براساستعريف نويني از اين نوع گردشگري داده است كه  1995در سال 

  ).42: 1390(رضواني،  انجامدميو پايداري و رفاه مردم محلي  زيستمحيطاست كه به حفظ 

 هايانسان روحي آرامش خدمت به را محيطيزيست و شناسيزمين هايپديده اكوتوريسم، با همراهي در ژئوتوريسم

 با نزديكي و هستي جهان هايناشناخته كشف به پرخاطره و بخشلذت جذاب، سفري در را آنان و آورددرمي كنجكاو

 كه ژئوتوريسم پيدايش عوامل ترينمهم عام طوربه .خواندفرامي آفرينش طبيعي هايجاذبه در شدن ورغوطه و طبيعت

 ،هاگسله و خوردگيچين ها، آتشفشان فرسايش،: از اندعبارت گرددمي طبيعي هايپديده به گردشگران جلب موجب

 مثل باشدمي فرسايش ژئوتوريسم هايپديده اصلي خالق اما مرجاني، هايتپه نمكي، بلورهاي و نمكي گنبدهاي

 ،هارودخانه ،هاچشمه ،هاشكستگي ،هادره غارها، ژئوتوريسم هايپديده و منابع ترينمهم. انحاللي و بادي آبي، فرسايش
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 هايفسيل ،هاتونل مد، و جزر ساحلي، هايبريدگي نمكي، گنبدهاي ،هاخوردگيچين جهت ،هاطاقديس و هاناوديس

  .باشدمي زمين مختلف پديدهاي و اشكال و روان هايشن گياهي، پوشش و جنگل ،ماندهبرجاي

بويراحمد پرداخته  شهرستان روستاهاي ژئوتوريسم بر پايدار گردشگري هايمؤلفه تأثير بررسيلذا در اين مقاله به 

  . شودمي

 

  پيشينه تحقيق:

 و نمودند مطالعه را ايران در اكوتوريسم توسعه يهافرصت و هاچالش ،1388 سال در همكاران و نسب رخشاني

 90 حدود در ساالنه كه ياگونهبه دارد، وجود كشور اكوتوريسم صنعت در فراواني يهاچالش كه، رسيدن نتيجه اين به

 ،شوديم پرداخت توريست جهاني بازار به اكوتوريسم و توريسم رونق براي ايراني خانوار هر ملي توليد سهم از دالر

  ).31-55: 1388و ضرابي،  رخشاني نسب( يابديم اختصاص ايران به اندكي سهم بازار اين از كهيدرحال

 در اقتصادي توسعه و توريسم صنعت ارتباط) در تحقيقي به نام (1393( عباسپورو  نايينينظيفي و سميرميبابايي

 صنعت وضعيت بررسي ضمن مطالعه، اين در) به اين نتيجه رسيدند كه: 1359-1390( عصبي شبكه رويكرد با ايران

 در. است شدهپرداخته عصبي شبكه روش از استفاده با ايران در گردشگر تقاضاي سازيمدل به ايران، در گردشگري

 از حاصل ارز ،1390 تا 1359 هايسال طي در ايران به ورودي گردشگر تعداد: از اندعبارت ورودي متغيرهاي مدل

 تأثير ميزان بررسي براي محقق توسط كه) سياسي عوامل( مجازي متغير يك همچنين و  هاسال اين طي در گردشگري

 را اهميت بيشترين  ارز نرخ كه دهدمي نشان نتايج. است شدهتعريف گردشگر تقاضاي روي بر منطقه در جنگ وجود

بابايي سميرمي ( است داشته ايران در گردشگر تقاضاي بر مؤثر عوامل ميان در را اهميت كمترين جنگ و داشته مدل در

  .)113 -130: 1390و همكاران، 

 شهري پايدار توسعه در آن نقش و گردشگري بررسي و تحليلدر تحقيقي با نام ( )1391( مصلحي و نيا اعتمادي

 ضعف، قوت، نقاط شناسايي و موجود وضع وتحليلتجزيه با  ) به اين نتيجه رسيدند كه:اصفهان شهر موردي نمونه(

 بهره افزايش ضمن و آيد فراهم منطقه اين در پايدار توسعه براي راهكارهايي و راهبردها تهديدات، و هافرصت

 نتايج روازاين. داد كاهش حداقل به را آن از حاصل منفي تأثيرات بتوان آن، از سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

 شهر هايفرصت و قوت نقاط امتياز 151 درمجموع، كه دهدمي نشان آمدهدستبه اطالعات وتحليلتجزيه از حاصل

 پايدار گردشگري توسعه درزمينه منطقه باالي توان از نشان آن، تهديدهاي و ضعف نقاط امتياز 125 مقابل در اصفهان

 توسعه چراكه گيرد، قرار ويژه موردتوجه بايد توسعه هايبرنامه در گردشگري صنعت به توجه ضرورت بنابراين. دارد

 نقش منطقه پايدار توسعه در تواندمي توازن، و تعادل سويبه اصفهان شهر بيشتر چه هر هدايت بر عالوه گردشگري

  ).137-164: 1391، مصلحيو  اعتمادي نيا( نمايد ايفا مؤثري

 مديريت بررسي به اكولوژيكي مطلوب پايدار توسعه و گردشگري مديريت عنوان با پژوهشي در )1388( عظيمي

 پايداري مفهوم از ناشي را موضوع اهميت و پرداخته محيطيزيست هايسازمان براي اكوتوريسم هايسايت
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 ايجاد باعث توريسم اكو موفق مديريت كه است معتقد چنينهم وي .است دانسته اقتصادي پايداري و محيطيزيست

 محلي و ايمنطقه ملي، مختلف MS-SWOT در سطوح در اقتصاد و زيستمحيط براي پايدار، توسعه الزم شرايط

 ).144-128: 1388(عظيمي،  شودمي

كه در زمستان  »پيراموني مشهد از ديدگاه اكوتوريسم يهااچهيها و درنگرش بر چشمه«مقاله ) 1382( زمرديان 

در مجله جغرافيا و توسعه به چاپ رسيده است. نويسنده با استدالل نظري و تجربي به تأثير بالمنازع انواع  1382

طبيعي ناحيه از  ياندازهاچشم يريگژئوتوريستي در شكل يهادهيپد نيترعنوان يكي از مهمو به هااچهيها و درچشمه

و بر اين باور است كه در طول  پردازديزيباشناختي و اكوتوريستي، تاريخي فرهنگي و بعضاً تقدسي گونه م يهاجنبه

  .)136-124: 1382، زمرديان( گردشگران داخلي و خارجي بوده است تاريخ همواره موردتوجه شهروندان و

tosun  به اين توسعهدرحالتوسعه گردشگري پايدار در جهان  يهاچالشدر تحقيق خود تحت عنوان  2001در سال ،

اصول توسعه گردشگري پايدار، كاري دشوار و مستلزم شرايط حاكم اقتصادي، اجتماعي  يسازادهيپنتيجه رسيدند كه، 

 ياهانتخاباقدام براي رسيدن به اصول توسعه پايدار، مستلزم  هرگونهاست، بنابراين  توسعهدرحالو سياسي در جهان 

است. عالوه بر آن، اجراي  يطيمحستيزاجتماعي، اقتصادي و  يهايدگيچيپ براساس يريگميتصمسياسي، اقتصادي و 

با  يالمللنيب يهاسازماناصول توسعه پايدار گردشگري جز با همكاري  درآوردناين اقدام دشوار، جهت به اجرا 

  .)Tosun, Cevat ,2001( باشدينم ريپذامكان توسعهدرحال يكشورها

 Sharply  در تحقيقي تحت عنوان گردشگري روستايي و چالش متنوع گردشگري به اين نتيجه رسيدن  2002در سال

 ,Sharply, Richard( گردشگري روستايي ضرورت پشتيباني فني و مالي ضروري است مؤثركه، براي توسعه 

2002(.  

  

 موردمطالعه موقعيت جغرافيايي منطقه

  توپوگرافي و جغرافياي طبيعي

استان كهگيلويه و بويراحمد منطقة ناهمواري است و حدود 
5

كه  دهدماهور تشكيل ميآن را ارتفاعات و تپه 4

ماهورها و حدودهاي كم ارتفاع و تپههاي مرتفع و در ناحية گرمسيري از كوهدر ناحية سردسير بيشتر كوه
5

از   1

  .)133: 1374، مرادي( هاي كوچك و بزرگ تشكيل داده استوسعت آن را دشت

شهر ياسوج دركوهپاية دنا قرارگرفته و توسعة آن قسمتي از دشت سررود را در برگرفته است. اين دشت در 

شود. دوپشته و برآفتاب از همديگر جدا ميهاي زاگرس قرارگرفته و توسط ارتفاعات خوردگيهاي جنوبي چيندامنه

درجه  51باشد. اين دشت در مختصات جغرافيايي هكتار مي 12100مساحت دشت ياسوج در سطح اجمالي برابر 

 47درجه و  30دقيقه تا  28درجه و  30گرينويچ و  النهاردقيقه طول شرقي از نصف 43درجه و  51دقيقه تا  21و 

  ).143: 1388(خليلي و همكاران،  وا قرارگرفته استدقيقه عرض شمالي از است
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متر از سطح  1919باشد. متوسط ارتفاع شهر حدود شيب عمدة شهر از طرف شمال شرق  به جنوب غرب مي

متر از  1830ترين ارتفاع حدود متر از سطح دريا و در پايين 2000كه اين رقم در باالترين ارتفاع شهر  باشددريا مي

باشد.  قسمت درصد مي 25تا  15باشد. شيب متوسط شهر در ارتفاعات شمالي و شرقي، بين ير ميسطح دريا متغ

اراضي جنوب غرب  درصد و 5درصد، قسمت شرقي شهر شيب متوسط حدود  4جنوب غربي شهر شيب حدود 

  .باشددرصد را دارا مي 5/0درصد و اراضي كارخانة قند شيب حدود 5/1شيب متوسط حدود 

  

 

  )موقعيت منطقه موردمطالعه1نقشه شماره(

  

هاي سميرم و لردگان، از جنوب به سپيدان و ممسني، از شرق به شهرستان بويراحمد از شمال به شهرستان

گرفته و داراي شود.اين شهرستان در منطقه سردسيري استان قرارشهرستان اقليد و از غرب به كهگيلويه محدود مي

  دهد.را نشان مي) موقعيت جغرافيايي شهرستان بويراحمد 1( باشد.شكل شمارهلومترمربع ميكي 5502بر  مساحتي بالغ
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  ي موردمطالعه در كشور(مĤخذ:نگارنده)ي موقعيت محدوده)  نقشه2شكل(

 

  مركز بويراحمد موقع رياضي، خصوصي و نسبي شهر ياسوج

دقيقه طول شرقي  36درجه و  51شمالي از خط استوادقيقه عرض  28درجه و  30ياسوج در موقع جغرافيايي  شهر

گرينويچ قرارگرفته است. موقع خصوصي شهر ياسوج در قسمت برآفتاب سررود در بويراحمد عليا و  النهاراز نصف

در نقطه تقارن و همگرايي دو رودخانه بشار در جنوب و مهريان در غرب و كوه دنا در شمال و شمال شرقي محصورشده 

آباد، آباد، نجفآباد، خلفمون موقع نسبي، اين شهر از شمال به ارتفاعات زاگرس، از طرف جنوب به كريماست. پيرا

آباد سفلي و بلكو آباد وسطي، شرفغربي و مغرب به مهريان، شرفآباد عليا و از طرف شمالاز طرف مشرق به محمود

  ).128-122: 1388(خليلي و همكاران،   شودمحدود مي
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  عكس هوايي روستاهاي منطقه مورد مطالعه) 2شكل (

  

  بويراحمد شهرستان توريستي روستاهايژئوي هاجاذبه: 1جدول 

 مجموع كوهستان درياچه جنگل آبشار چشمه رودخانه دشت رغا جاذبه

 جاذبه

 طبيعي

 239 3 45 5 34 31 40 37 44 احمدبوير

  

  روش تحقيق :

 پيمايشي روش تحقيق اين در. باشديم مقطعي زماني لحاظ از و كاربردي ماهيت با پيمايشي-توصيفي تحقيق، اين

جامعه آماري اين باشد، يم ساده تصادفي يريگنمونه يري،گنمونه روش و است،شده استفاده اطالعات يگردآور جهت

براي  .دهديتشكيل منفر  200  حدود در پژوهش را شهروندان و كارشناسان خبره مربوطه ساكن در شهر ياسوج

ها، مقاالت نامههاي التين و فارسي، پايانهاي چارچوب نظري پژوهش و پيشينه آن از كتابها در زمينهآوري دادهجمع

هاي آماري پژوهش از طريق پرسشنامه استخراج خواهد د. و دادهشهاي اينترنتي استفاده هاي اطالعاتي و سايتو پايگاه

  .شد
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ها استفاده شد كه ابتداي پرسشنامه، داده يآورپژوهش، از يك پرسشنامه به شرح ذيل براي جمع با توجه به اهداف

مانند سن، جنس، سطح تحصيالت و سابقه  هايبرخي از اطالعات جمعيت شناختي آزمودن يآورمنظور جمعسؤال به 4

  خدمت آمده است.

اعتبار محتوايي و اعتبار  لهيوسشده است.روايي سؤاالت بهاستفادهتايي 5براي ارزيابي پرسشنامه از طيف ليكريت 

 وتحليلتجزيه شد. براي سنجش پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد. ديسازه به كمك تحليل عاملي تائ

 شدهپرداختهنباطي استفاده شد. سپس است اريو انحراف مع نيانگيم ،يوانادرصد فر ،يبخش از فراوان نيتوصيفي در ا

 اني. در پاديگرد يبررس رسونيپ يبا استفاده از آزمون همبستگ قيتحق هايهيفرض قيتحق نيا ياست. در بخش استنباط

 يافزارهانامه از نرمآماري و پرسش يهاداده وتحليليهبراي تجزاستفاده شد. يباطدر بخش استن يخط ونياز رگرس

  استفاده شد. SPSS  21آماري

 

 

  هاي پژوهشيافته

  هاتوصيفي متغير ليوتحلهيتجز

اقتصادي  مؤلفهاست.  57/0و انحراف معيار  95/2كالبدي داراي ميانگين  مؤلفهنشان داد كه ميانگين  1-4نتايج جدول 

 مؤلفه، 48/0و انحراف معيار  88/2اجتماعي داراي ميانگين  مؤلفه، 57/0و انحراف معيار  62/2داراي انحراف معيار 

و انحراف  82/2است و صنعت گردشگري داراي ميانگين  61/0و انحراف معيار  12/3ي داراي ميانگين طيمحستيز

  باشد.مي 47/0معيار 

  متغيرهاي تحقيق: توصيف 2جدول
  *انحراف معيار  *ميانگين  گويه

  57/0  95/2  كالبدي مؤلفه

  57/0  62/2  اقتصادي مؤلفه

  48/0  88/2  اجتماعي مؤلفه

  61/0  12/3  يطيمحستيز مؤلفه

  47/0  82/2  صنعت گردشگري

  

  هاي پژوهشمنبع: يافته

 آمار استنباطي

عالوه بر آمارهاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) از آمارهاي استنباطي نظير  شدهنييتعبراي رسيدن به اهداف 

كه نتايج حاصل در زير  شدهاستفادهآزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته متغيرهاي تحقيق 

  است. شدهارائه
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اين الگو ميزان  براساسبه عمل آمد.  استفاده) 1971براي توصيف ميزان همبستگي بين متغيرها از الگوي ديويس (

  شوند.زير توصيف مي صورتبههمبستگي 

همبستگي جزئي =01/0 -09/0  

همبستگي پايين =1/0 -29/0   

همبستگي متوسط =3/0 -49/0   

همبستگي باال =5/0 -69/0   

همبستگي خيلي باال= 7/0 -99/0  

  همبستگي كامل =1

  فرضيات تحقيق

رابطه معناداري شهر ياسوج  اكوتوريسم و ژئوتوريسمكالبدي و صنعت گردشگري با  مؤلفهرسد بين به نظر مي-1

  وجود دارد.

گونه كه جدول كالبدي و صنعت گردشگري از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. همان مؤلفهجهت بررسي رابطه 

 =744/0داري است (داراي رابطه مثبت و معني %99، در سطح  يو صنعت گردشگر يكالبد مؤلفهدهد، نشان مي 4-2

r  0001/0و = p.(  فرضيه مبني بر وجود رابطه اين همبستگي در سطح خيلي بااليي ارزيابي گرديد. بنابراين اين

  . گرددتأييد مي ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمدر ارتباط با  يو صنعت گردشگر يكالبد مؤلفهدار بين معني

  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  يو صنعت گردشگر يكالبد مؤلفههمبستگي  :3جدول 
  توصيف همبستگي  )p(داري سطح معني  )r(ضريب همبستگي   متغير

  خيلي باال  0001/0  744/0**  كالبدي مؤلفه

  يداريمعنعدم  :ns،  %95 در سطحي داريمعن: *   %99ي در سطح داريمعن: **   هاي پژوهشمنبع: يافته

  

رابطه معناداري  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  اقتصادي و صنعت گردشگري مؤلفهرسد بين به نظر مي

  دارد.وجود 

-است. همان شدهگرفتهي، از ضريب همبستگي پيرسون بهره و صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفهي جهت بررسي رابطه

دار بوده معني %99ي، مثبت و در سطح و صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفهدهد، ارتباط عامل نشان مي 3گونه كه جدول 

). بنابراين اين فرضيه مبني بر p = 0001/0و  r = 828/0است ( شدهفيتوصو همبستگي آنان در حد خيلي بااليي 

  گردد.تأييد مي ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا ي و صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفهرابطه 

  

  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  يو صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفههمبستگي  :4جدول
  توصيف همبستگي  )p(داري سطح معني  )r(ضريب همبستگي   متغير
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  خيلي باال  0001/0  828/0**  اقتصادي مؤلفه

  يداريمعنعدم  :ns،  %95 در سطحي داريمعن: *   %99ي در سطح داريمعن: **      هاي پژوهشمنبع: يافته  

رابطه معناداري  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  اجتماعي و صنعت گردشگري مؤلفهرسد بين به نظر مي -3

  وجود دارد.

است.  شدهگرفتهي، از ضريب همبستگي پيرسون بهره و صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفهي متغير جهت بررسي رابطه

دار معني %99ي، مثبت و در سطح و صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفه دهد، ارتباط عامنشان مي 4گونه كه جدول همان

). بنابراين اين فرضيه مبني بر رابطه p = 000/0و  r = 647/0است ( شدهفيتوصبوده و همبستگي آنان در حد بااليي 

  گردد.تأييد مي ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا ي و صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفه

  

  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  يو صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفههمبستگي : 5جدول 

  توصيف همبستگي  )p(داري سطح معني  )r(ضريب همبستگي   متغير

  باال  0001/0  647/0**  اجتماعي مؤلفه

  يداريمعنعدم  :ns،  %95 در سطحي داريمعن: *   %99ي در سطح داريمعن: **      هاي پژوهشمنبع: يافته  

رابطه  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا محيطي و صنعت گردشگري زيست مؤلفهرسد بين به نظر مي -4

  معناداري وجود دارد.

 شدهگرفتهي، از ضريب همبستگي پيرسون بهره و صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفهي متغير جهت بررسي رابطه

 %99ي، مثبت و در سطح و صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفهدهد، ارتباط نشان مي 5گونه كه جدول است. همان

). بنابراين اين فرضيه p = 000/0و  r = 730/0است ( شدهفيتوصدار بوده و همبستگي آنان در حد خيلي بااليي معني

  گردد.تأييد مي ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا ي و صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفهمبني بر رابطه 

  

  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  يو صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفههمبستگي  :6جدول 
  توصيف همبستگي  )p(داري سطح معني  )r(ضريب همبستگي   متغير

  خيلي باال  0001/0  730/0**  يطيمحستيز مؤلفه

  يداريمعنعدم  :ns،  %95 در سطحي داريمعن: *   %99ي در سطح داريمعن: **      هاي پژوهشمنبع: يافته

  

  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسم هاي مستقل بر صنعت گردشگري وبررسي تأثير متغير

زمان هاي اثرگذار بر صنعت گردشگري و توسعه آن از تحليل رگرسيوني چندگانه به روش همتبيين سازه منظوربه

)Enter ( دهد. را نشان مي ليوتحلهيتجزاطالعات مربوط به اين  6است. جدول  شدهگرفتهبهره  
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اقتصادي  مؤلفه -1X ،(2كالبدي ( مؤلفه -1از:  اندعبارتدهد، متغيرهاي مستقل نشان مي 6گونه كه جدول همان     

)2X ،(3- مؤلفه ) 3اجتماعيX 4ي (طيمحستيز مؤلفه-4) وX.(  

  

  تحليل رگرسيون چندگانه: نتايج 7جدول 
  B Beta  T P  متغير

  150/0  442/1  -  099/0  عدد ثابت

  0001/0  719/7  240/0  200/0  كالبدي مؤلفه

  0001/0  871/10  370/0  305/0  اقتصادي مؤلفه

  0001/0  528/8  211/0  210/0  اجتماعي مؤلفه

  0001/0  542/11  305/0  235/0  يطيمحستيز مؤلفه

F= 187/495 ;            Sig= 0001/0 ; 

R= 0/918;                R2= 0/843 ;            R2 Adjust= 0/842 

  هاي پژوهش.  منبع: يافتههستي تحقيق، گردشگري متغير وابسته

  

دار بودن مدل ي معنيدهنده)  نشانF = 187/495و  sig = 0001/0درصد ( 99در سطح  شدهمحاسبه Fمقدار 

  داري داشتند. متغير وابسته  اثر معني نيبشيپ. در اين مدل كليه متغيرهاي مستقل در هسترگرسيون 

دار بودن مدل نهايي رگرسيون چندگانه در اين و معني آمدهدستبهبرآورد تخمين، با توجه به اطالعات  منظوربه     

  توان توسعه گردشگري را تخمين زد:ي ذيل مي)، با معادله15پژوهش (جدول 

  

     Y= 0/200 X1+ 0/305 X2 + 0/210 X3 + 0/235 x4 

  

متغيرهاي مستقل، متغير وابسته نيز دهد كه با افزايش ميزان مقادير مثبت ضريب رگرسيوني در اين معادله نشان مي

) از 2R= 843/0درصد ( 3/84بين  دهد كه متغيرهاي پيشنشان مي 6-4همچنين نتايج جدول افزايش خواهد يافت. 

(بتا)  استانداردشدهاز طرفي، بررسي ضرايب رگرسيون  كند.بيني ميميزان نوسانات متغير مالك (گردشگري) را پيش

بيني  ي، سهم و تأثير بيشتري در پيشموردبررسبه ساير متغيرهاي  نسبت ياقتصاد مؤلفه دهد كه متغير نشان مي

  متغير وابسته داشته است. ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسم

  

 بندي عوامل رتبه

 ي عوامل اثرگذار بر گردشگري با استفاده از آزمون فريدمنبندتياولو: 8جدول 

 رتبه ايميانگين رتبه متغير

 2 71/2  كالبدي مؤلفه
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 4 69/1  اقتصادي مؤلفه

 3 49/2  اجتماعي مؤلفه

 1 10/3  يطيمحستيز مؤلفه

Chi-Square= 485/240 ;         Sig= 0100/0 ;           df=3 

  هاي پژوهشمنبع: يافته

  

شود، مالحظه مي 7-4جدول گونه كه در بندي متغيرهاي مستقل از آزمون فريدمن استفاده به عمل آمد همانبراي رتبه

بندي متغيرهاي مستقل را رتبه 7-4بندي متغيرهاي مستقل معنادار شده است. همچنين جدول آزمون فريدمن براي رتبه

كالبدي با  مؤلفهي اول قرار دارد. فزون بر آن در رتبه 10/3ي  ارتبهي با ميانگين طيمحستيز مؤلفهكه  دهديمنشان 

در رتبه سوم قرار گرفت. اين  49/2اي اجتماعي با ميانگين رتبه مؤلفهدر رتبه دوم قرار گرفت و  71/2اي ميانگين رتبه

 و ژئوتوريسمبا در رابطه  در رتبه چهارم يعني در رتبه آخر 69/1اي اقتصادي با ميانگين رتبه مؤلفهي بود كه در حال

 گيرد.قرار مي ياسوج شهر اكوتوريسم

  

  گيرينتيجه

 گسترش حال در روزافزون صورتبه توريسم صـنعت پايدار توسعه در نو رويكردي عنوانبه گردشگريزمين صنعت

 به عنايت با. ورزندمي اهتمام زمينه اين در بخشيآگاهي به باال محيطي تنوع با همراه كه كشورهايي در ويژهبه. است

 موردمطالعه ناحيه مردم تمايل تأثير مورد در پاسخگويان بين معناداري توافق اول فرضيه آزمون از آمدهعملبه هايبررسي

 هايپارك ايجاد زيرا.  دارد وجود طبيعت حفاظت و نگهداري و طبيعي هايپارك ايجاد محلي، فرهنگ احياي براي

 زيستمحيط حفاظت آن شرطپيش كه شد خواهد منطقه توسعه آن تبعبه و گردشگر جذب و ورود موجب طبيعي

  هست. پايدار صورتبه

 ما كشور صنعت، ايـن جهاني اهميت به نگرش با كه اندآن گوياي تحقيق نظري مباني در شدهمطرح مباحث مجموعه

 نظيربي آثار و زيارتي و سياحتي شناختي،و زمين طبيعي مواريث و اندازهاچشم تنوع دليل به ياسوج   مخصوصا و

اين شهر  در موجود هايپتانسيل به توجه با. شود مطرح دنيا اكوتوريستي هايقطب از يكي صورتبه تواندمي هنري

گزدشگري در اين شهر مي  پايدار توسعه اهداف به دستيابي راستاي در گردشگريزمين صنعت توسعه براي تحقيق

 گردد.

 

  تحقيقگيري فرضيات نتيجه

رابطه معناداري  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمكالبدي و صنعت گردشگري با  مؤلفهرسد بين به نظر مي-1

  وجود دارد.
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گونه كه جدول كالبدي و صنعت گردشگري از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. همان مؤلفهجهت بررسي رابطه 

 r =744/0داري است (داراي رابطه مثبت و معني %99، در سطح  يو صنعت گردشگر يكالبد مؤلفهدهد، نشان مي 2

در ارتباط  يو صنعت گردشگر يكالبد مؤلفهدار بين كه وجود رابطه معني ميريگيمنتيجه  نيبنابرا  ).p = 0001/0و 

  .گردديمكالبدي  مؤلفهگردشگري شهري در  توسعه صنعتمي شود كه باعث  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا 

رابطه معناداري  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  اقتصادي و صنعت گردشگري مؤلفهرسد بين به نظر مي

  وجود دارد.

-است. همان شدهگرفتهي، از ضريب همبستگي پيرسون بهره و صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفهي رابطهجهت بررسي 

دار بوده معني %99ي، مثبت و در سطح و صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفهدهد، ارتباط عامل نشان مي 3گونه كه جدول 

 و ژئوتوريسم توسعه ي باعثبا توسعه شهري و صنعت گردشگر ياقتصاد مؤلفهرابطه  ميريگيم نتيجه نيبنابرا

  گردد.مي منطقه اقتصاد در اكوتوريسم

رابطه معناداري  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا  اجتماعي و صنعت گردشگري مؤلفهرسد بين به نظر مي -3

  وجود دارد.

است.  شدهگرفتهي، از ضريب همبستگي پيرسون بهره و صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفهي متغير جهت بررسي رابطه

دار معني %99ي، مثبت و در سطح و صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفه دهد، ارتباط عامنشان مي 4گونه كه جدول همان

 ژئوتوريسم توسعه ي باعثشهر داريبا توسعه پاي و صنعت گردشگر ياجتماع مؤلفهرابطه  ميريگيم نتيجه نيبنابرابوده 

  گردد.اجتماعي مي مؤلفهدر  اكوتوريسم و

رابطه  ياسوج شهر اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا محيطي و صنعت گردشگري زيست مؤلفهرسد بين به نظر مي -4

  معناداري وجود دارد.

 شدهگرفتهي، از ضريب همبستگي پيرسون بهره و صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفهي متغير جهت بررسي رابطه

 %99ي، مثبت و در سطح و صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفهدهد، ارتباط نشان مي 5گونه كه جدول است. همان

 باعث اكوتوريسم و ژئوتوريسمبا ي و صنعت گردشگر يطيمحستيز مؤلفهرابطه  ميريگيم نتيجه نيبنابرا دار بودهمعني

  گردد.مي يطيمحستيز مؤلفه باعث رونق اكوتوريسم و ژئوتوريسم توسعه

بندي متغيرهاي مستقل را نشان گونه رتبهبندي متغيرهاي مستقل از آزمون فريدمن استفاده به عمل آمد همانبراي رتبه

 مؤلفهكالبدي در رتبه دوم قرار گرفت و  مؤلفهي اول قرار دارد. فزون بر آن ي در رتبهطيمحستيز مؤلفهكه  دهديم

با در رابطه  اقتصادي در رتبه چهارم يعني در رتبه آخر مؤلفهي بود كه در حالرتبه سوم قرار گرفت. اين  در ياجتماع

  گيرد.قرار مي اكوتوريسم و ژئوتوريسم
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