
 
  6، پياپي2، شماره2، دوره1398 پاييزجغرافيا و روابط انساني، 

    

  بررسي وضعيت شاخص هاي اثرگذار بر توسعه گردشگري روستايي در استان لرستان

  3وحيد پوربساط، *2سيامك شرفي، 1مريم بيرانوندزاده

  دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستان -1

  عضو هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه لرستان-2

  كارشناس ارشدبرنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد بروجرد-3

  1398/09/05:پذيرش تاريخ 1398/08/18                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

كاهش ، افزايش درآمد روستاييان ،واند نقش بسيار موثري در اشتغال زاييي تامروزه گردشگري روستايي م

. ستاها داشته باشدزدودن فقر از جامعه روستايي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي رو، مهاجرت آنها به شهرها

پژوهش حاضر با هدف؛ بررسي وضعيت شاخص هاي اثرگذار بر توسعه گردشگري روستايي در استان لرستان 

روستاي هدف گردشگري مصوب در استان لرستان مي باشند  12جامعه آماري تحقيق شامل . تدوين شده است

ي شده اند. نتايج تحقيق نشان داد براي توسعه كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده هاي تحقيق گردآور

گردشگري روستايي در لرستان نياز به جذب سرمايه گذار در بخش خصوصي و دولتي است. از پيامدهاي مثبت 

رونق گردشگري روستايي مي توان به توسعه شبكه حمل و نقل، افزايش امكانات تفريحي، ايجاد اشتغال براي 

صورت عدم مديريت صحيح گردشگري روستايي، شاهد افزايش آلودگي محيط زيست روستاييان اشاره نمود. در 

  و تغيير شگرف در قيمت امالك در روستاهاي مورد مطالعه خواهيم بود.

  

  .گردشگري روستايي، روستاهاي هدف گردشگري، لرستانواژگان كليدي: 
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  مقدمه 

گردشگري از مهمترين فعاليت هاي انسان معاصر است كه همراه با بوجود آوردن تغييراتي شگرف در سيماي زمين، اوضاع 

ردشگري گ). 1391(كرمي دهكردي و همكاران، ش زندگي انسان ها را دگرگون مي سازدسياسي، اقتصادي، فرهنگي و رو

روستايي يكي از شاخه هاي مورد توجه حوزه ي گردشگري در سال هاي اخير است كه با اتكا به قابليت هاي طبيعي و 

يكي از برنامه هايي كه  ).1392(جمشيدي صالح و طالبي، انساني بومي و محلي مي تواند عامل توسعه ي روستاها گردد

دولت در راستاي حركت از اقتصاد تك پايه به سوي اقتصاد متنوع در دستور كار خود قرار داده است، توسعه گردشگري 

تواند نقش بسيار موثري  امروزه گردشگري روستايي مي). 2: 1381در سكونتگاه هاي روستايي است( افتخاري و قادري، 

زدودن فقر از جامعه روستايي و در نهايت رشد ، كاهش مهاجرت آنها به شهرها، آمد روستاييانافزايش در ،در اشتغال زايي

  ). 1394(زماني، و توسعه اقتصادي روستاها داشته باشد

شتغال خانوارهاي روستايي است كه جهت نيل به          از مهم ترين اهداف گردشگري روستايي افزايش درآمد روستائيان و ا

ــيد علي پور و همكاران:  اين اهداف، برنامه ري ــرو معتقد اســت  1389زي الزم و ضــروري اســت(س ). به طوري كه ماس

گردشگري روستايي به علت تطبيق پذيري باال نقش موتور محركه توسعه اقتصادي پايدار را در مناطق روستايي بازي مي 

ــرايط محيطي متفاوت، دارMusaro, 2016كند( ــگري  ). ايران به دليل وجود تنوع اقوام و ش اي تنوع جاذبه هاي گردش

نقطه روستايي   2800بيش از ). استان لرستان با دارا بودن   1386روستايي در سراسر كشور مي باشد( تقديسي و دانشور،         

از جمله اســتان هايي اســت كه قابليت هاي فراواني در زمينه توســعه   در اين نقاط، جاذبه هاي تاريخي و طبيعي متعددو 

شگري به ويژه گر  سمعيلي و همكاران،      گرد ستايي دارد( ا شگري طبيعي و رو شگ   1396د سد گرد ري  )، اما به نظر مي ر

است. بنابراين ضروري است شاخص هايي كه مي توانند در توسعه گردشگري         روستايي توسعه و رونق چنداني نداشته    

ستا، مقال           ستان لرستان موثر باشند، شناسايي و تحليل شوند. در همين را ه حاضر با هدف بررسي وضعيت     روستايي در ا

ايجاد ساز و   "و در جهت پاسخ به دو فرضيه   برخي شاخص هاي اثرگذار در توسعه گردشگري روستايي استان لرستان        

شگري و فعاليتهاي مولد و ا          سهيالت، خدمات گرد صي در زمينه ت صو سرمايه گذاري بخش دولتي و خ سب براي  كارمنا

ــتغال زا مي تواند به عنوان مهمتري ــتايي مورد توجه قرار گيرد ش ــگري روس ــعه اي گردش و   "ن اولويت برنامه هاي توس

يي در استان لرستان مي   روستا  يبه توسعه گردشگر   يابيو دست  يلمطلوب جهت ن يبه عنوان استراتژ  استراتژي تهاجمي "

  ، تدوين شده است."باشد

  

  محدوده مورد مطالعه

نقطه روستايي  12اث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان در راستاي توسعه گردشگري روستايي، سازمان مير

). اين روستاها عمدتا در نيمه شرقي 1استان را به عنوان روستاهاي هدف گردشگري مصوب و معرفي نموده است(شكل
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رز، سراوند در استان و شامل روستاهاي ونايي و دهكرد در بروجرد، امامزاده قاسم و كمندان در ازنا، گايكان در اليگود

درورد، چنارگريت، گوشه شهنشاه، سنگتراشان، بيشه و رباط نمكي در خرم آباد و وليعصر در پلدختر هستند كه در اين 

  تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  روستاهاي هدف گردشگري در استان لرستانموقعيت  .1شكل 

 

  روش تحقيق

تحليلي مبتني بر منابع اسنادي و پيمايشي است. ابزار گردآوري      -كار گرفته شده توصيفي   نوع تحقيق كاربردي، روش به

گزينه اي ليكرت طراحي شده است. روايي پرسشنامه توسط       5داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است كه در قالب طيف     

ضريب آلفاي كرونباخ برابر        شده و ميزان پايايي نيز با  سنجيده  صصان  شد كه به لحاظ پايايي قابل تاييد  مي ب 0,767متخ ا

هستند كه با مراجه حضوري در روستاها تكميل و     روستاي مورد مطالعه   12نفر از ساكنين   384 . حجم نمونه شامل است 
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شده اند.    ست. تحليل             سپس تحليل  شده ا ستفاده  سپيرمن ا ضيات تحقيق از آزمون ا ستگي فر سنجش ميزان همب جهت 

  SWOTتهديدات پيش روي صنعت گردشگري روستايي استان لرستان در قالب مدل        نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و  

  صورت گرفته است.

  بحث و نتيجه گيري

پس از جمع آوري پرسشنامه ها و تحليل آنها با استفاده از روش هاي ذكر شده، به تحليل نتايج در قالب جدول هاي 

، توزيع فراواني مكان زندگي پاسخگويان 1ته شده است. در جدول جداگانه پرداخته شده كه در زير به تشريح آنها پرداخ

  آورده شده است.

  

  توزيع فراواني مكان زندگي پاسخگويان -1جدول 

درصد   درصد فراواني نام روستا

 معتبر

درصد 

  تجمعي

  8.3  8.3  5.0  32 ونايي

  16.7  8.3  5.0  32 وليعصر

  25.0  8.3  5.0  32 شهنشاه گوشه

  33.3  8.3  5.0  32 چنارگريت

  41.7  8.3  5.0  32 سنگتراشان

  50.0  8.3  5.0  32 امامزادهقاسم

  58.3  8.3  5.0  32 گايگان

  66.4  8.1  4.8  31 بيشه

  75.0  8.6  5.1  33 نمكي رباط

  83.3  8.3  5.0  32 كمندان

  91.7  8.3  5.0  32 دهكرد

  100.0  8.3  5.0  32 سراوند

   100.0  59.9  384  جمع

، 2در جدول  درصد افراد به عنوان پاسخگو انتخاب شده اند. 3/8ه به طور يكسان از هر روستا روستاي مورد مطالع 12از 

  نقش گردشگري در اشتغال زايي روستاهاي مورد مطالعه آورده شده است.
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  توزيع فراواني نقش گردشگري در اشتغال زايي روستاهاي هدف گردشگري مورد مطالعه -2 جدول

  درصد تجمعي تبردرصد مع  درصد فراواني طبقه

  3.1  3.1  1.9  12 كم خيلي 

  6.8  3.7  2.2  14  كم

  14.7  7.9  4.7  30 متوسط

  46.1  31.4  18.7  120 زياد

  100.0  53.9  32.1  206 زياد خيلي

   100.0  59.6  382  جمع

وستاهاي مورد درصد پاسخگويان معتقد به تاثير خيلي زياد نقش گردشگري در اشتغال زايي در ر 9/53، 2براساس جدول 

  .، نقش گردشگري در افزايش درآمد خانوارهاي روستايي بيان شده است3در جدول  مطالعه مي باشند.

  

  

  توزيع فراواني نقش رونق گردشگري در افزايش درآمد خانوار -3 جدول

درصد   درصد فراواني طبقه

 معتبر

درصد 

  تجمعي

  8.  8.  5.  3 كم خيلي 

  1.8  1.0  6.  4 كم

  10.2  8.4  5.0  32 متوسط

  37.9  27.7  16.5  106 زياد

  100.0  62.1  37.1  238 زياد خيلي

   100.0  59.8  383 جمع

  مأخذ:يافته هاي پژوهش

  

درصد تاثير متوسط  4/8درصد تاثير زياد،  7/27درصد پاسخگويان معتقد به تاثير خيلي زياد،  1/62، 3براساس نتايج جدول 

ي كم نقش رونق گردشگري در افزايش درآمد خانوار در روستاهاي مورد مطالعه مي و مابقي معتقد به تاثير كم و خيل

 و ماركتها سوپر در گردشگران يازن مورد روزمرة مايحتاج و موادغذايي فروشتوزيع فراواني نقش ، 4در جدول  باشند.

  آورده شده است. در افزايش درآمد خانوارها عرضه فروشگاههاي
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 سوپر در گردشگران يازن مورد روزمرة مايحتاج و موادغذايي فروشنقش توزيع فراواني  -4 جدول

  در افزايش درآمد خانوارها عرضه فروشگاههاي و ماركتها

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني طبقه

  1.3  1.3  8.  5 كم خيلي 

  4.5  3.2  1.9  12 كم

  24.9  20.4  12.0  77 متوسط

  59.9  35.0  20.6  132 زياد

  99.7  39.8  23.4  150 زياد خيلي

  يافته هاي پژوهش مأخذ:

درصد تاثير خيلي  40درصد معتقد به تاثير زياد،  35درصد پاسخگويان  معتقد به تاثير متوسط،  4/20، 4براساس جدول 

 نگردشگرا نياز مورد روزمرة مايحتاج و غذايي مواد فروشدرصد معتقد به تاثير كم و خيلي كم نقش  5/4زياد و حدود 

 و ساخت فزايش، به بررسي ا5هستند. در جدول  در افزايش درآمد خانوارها عرضه هاي فروشگاه و ها سوپرماركت در

  در افزايش درآمد ارگان هاي دولتي پرداخته شده است. گردشگري فعال بخش يك عنوان به سازها

  

در افزايش درآمد  ريگردشگ فعال بخش يك عنوان به سازها و ساخت فزايشتوزيع فراواني ا -5 جدول

  ارگان هاي دولتي

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  3.7  3.7  2.2  14 كم خيلي 

  15.6  11.9  7.0  45 كم

  43.9  28.3  16.7  107 متوسط

  73.5  29.6  17.5  112 زياد

  100.0  26.5  15.6  100 زياد خيلي

   100.0  59.0  378 جمع

  يافته هاي پژوهش مأخذ:
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درصد تاثير خيلي زياد  5/26درصد تاثير متوسط، 3/28درصد پاسخگويان معتقد به تاثير زياد،  30حدود ، 5جدول براساس 

در بخش فعال گردشگري  كيسازها به عنوان  ساخت و شيافزا درصد معتقد به تاثير كم و خيلي كم،  نقش ا15و حدود 

  افزايش درآمد ارگان هاي دولتي مي باشند.

 5/31 مورد مطالعه يامالك در روستاها و نيزم متيق شيافزا نقش رونق گردشگري دردر خصوص ، 6براساس جدول 

درصد تاثير متوسط و مابقي معتقد به تاثير كم  5/25درصد تاثير زياد،  7/30درصد پاسخگويان معتقد به تاثير خيلي زياد، 

  اين مولفه مي باشند.

در روستاهاي مورد  امالك و زمين قيمت افزايش در گردشگري رونقتوزيع فراواني نقش  -6 جدول

  مطالعه

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  4.2  4.2  2.5  16 كم خيلي 

  12.3  8.1  4.8  31 كم

  37.8  25.5  15.1  97 متوسط

  68.5  30.7  18.3  117 زياد

  100.0  31.5  18.7  120 زياد خيلي

   100.0  59.4  381 جمع

تاثير  اي جاده ونقل حمل شبكه و ها راه گسترشدر  گردشگريدرصد پاسخگويان معتقدند رونق  7/46، 7براساس جدول 

  درصد پاسخگويان نيز معتقد به تاثير متوسط هستند. 15خيلي زيادي دارد. 

 اي جاده ونقل حمل وشبكه راهها گسترشدر  گردشگريتوزيع فراواني نقش  رونق  -7جدول 

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  2.1  2.1  1.2  8 كم خيلي 

  5.0  2.9  1.7  11 كم

  19.8  14.9  8.9  57 متوسط

  53.3  33.4  20.0  128 زياد

  100.0  46.7  27.9  179 زياد خيلي

   100.0  59.8  383  جمع

  مأخذ:يافته هاي پژوهش



  زاده و همكارانيرانوند ب                      

138 

 

  

مورد  يدر روستاها يحيامكانات تفر شيدر منطقه در افزا گردشگران شتريرشد گردشگري و حضور بدر خصوص تاثير 

درصد تاثير خيلي زياد و مابقي معتقد  2/53درصد تاثير زياد،  4/27درصد پاسخگويان معتقد به تاثير متوسط،   15، مطالعه

  به تاثير كم و خيلي كم بوده اند.

 تفريحي امكاناتايش در  افز منطقه در بيشترگردشگران حضور و گردشگري رشدتوزيع فراواني  تاثير   -8جدول 

  روستاهاي مورد مطالعه در

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  1.6  1.6  9.  6 كم خيلي 

  4.5  2.9  1.7  11 كم

  19.5  15.0  8.9  57 متوسط

  46.8  27.4  16.2  104 زياد

  100.0  53.2  31.5  202 زياد خيلي

   100.0  59.3  380 جمع

  مأخذ: يافته هاي پژوهش

ر اكثر پاسخگويان با رونق گردشگري تبادل فرهنگي بين مردم بومي و گردشگران صورت مي گيرد و اين امر منجر از نظ

  .)9(جدول مي گردد مردم تجارب و عمومي دانش اطالعات افزايشبه 

 و عمومي دانش اطالعات افزايشو  گردشگران و مردم بين تعامالت و فرهنگي تبادلتوزيع فراواني نقش  -9دول ج

  مردم تجارب

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  4.5  4.5  2.7  17 كم خيلي 

  11.4  6.9  4.1  26 كم

  39.9  28.6  16.8  108 متوسط

  67.7  27.8  16.4  105 زياد

  100.0  32.3  19.0  122 زياد خيلي

   100.0  59.0  378 جمع

  مأخذ: يافته هاي پژوهش
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خانوارهاي  نيدر ب يحياوقات فراغت و فضاهاي تفر آن بر فرهنگ استفاده از رياثحضور گردشگران و تدر خصوص 

 7/5درصد تاثير كم و  7/9درصد تاثير متوسط،  5/24تاثير زياد،  4/32درصد معتقد به تاثير خيلي زياد،  7/27يي، روستا

  .)10(جدول درصد معتقد به تاثير خيلي كم بوده اند

  

 در تفريحي فضاهاي و فراغت اوقات از استفاده فرهنگتاثير آن بر  و گردشگران رحضوتوزيع فراواني  -10 جدول

  روستايي خانوارهاي بين

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  5.7  5.7  3.4  22 كم خيلي 

  15.4  9.7  5.8  37 كم

  39.9  24.5  14.7  94 متوسط

  72.3  32.4  19.3  124 زياد

  100.0  27.7  16.5  106 زياد خيلي

   100.0  59.8  383  جمع

  مأخذ:يافته هاي پژوهش

، از نظر پاسخگويان بي شك رونق گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه بر افزايش ناهنجاري هاي 11براساس جدول 

  درصد افراد اين عقيده را داشته اند). 80اجتماعي و تغيير فرهنگ بوميان اثر گذار خواهد بود(چنانكه باالي 

افزايش  بر منطقه در غريبه و ناشناس وآمدهاي رفت افزايش و گردشگري رونقتاثير توزيع فراواني  -11جدول 

  اجتماعي ناهنجاريهاي

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  8.4  8.4  5.0  32 كم خيلي 

  18.1  9.7  5.8  37 كم

  53.7  35.6  21.2  136 متوسط

  80.1  26.4  15.8  101 زياد

  100.0  19.9  11.9  76 زياد ليخي

   100.0  59.6  382 جمع

  مأخذ: يافته هاي پژوهش
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 مورد مطالعه يروستاهاي در گردشگري درارتقاء سطح استانداردهاي زندگدرصد پاسخگويان تاثير نقش  9/28از ديدگاه 

تاثير خيلي كم مي باشد(جدول  درصد 5تاثير كم و  7/13درصد تاثير خيلي زياد و  6/22درصد تاثير زياد،  7/29متوسط، 

12.(  

  در روستاهاي مورد مطالعه زندگي استانداردهاي سطح ارتقاء در گردشگرينقش  توزيع فراواني - 12جدول

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  5.0  5.0  3.0  19 كم خيلي 

  18.7  13.7  8.1  52 كم

  47.6  28.9  17.2  110 متوسط

  77.4  29.7  17.6  113 زياد

  100.0  22.6  13.4  86 زياد خيلي

   100.0  59.3  380 جمع

  مأخذ: يافته هاي پژوهش

  

در صورت عدم مديريت صحيح قيمت امالك و زمين در روستاهاي مورد مطالعه بر اثر توسعه گردشگري، بدون شك 

  ).13براي خانوارهاي كم درآمد در خصوص تامين مسكن مشكالتي ايجاد خواهد شد(جدول 

مشكل براي خانوارهاي كم  و ايجاد امالك و زمين قيمت افزايشدر  گردشگري رونقتوزيع فراواني نقش  -13جدول 

  درآمد

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  4.7  4.7  2.8  18 كم خيلي 

  14.0  9.2  5.5  35 كم

  43.5  29.6  17.5  112 متوسط

  73.1  29.6  17.5  112 زياد

  100.0  26.9  15.9  102 زياد خيلي

   100.0  59.1  379  جمع
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كم مي باشد. ديگر  در افزايش طرفداري از محيط زيست درصد پاسخگويان، تاثير نقش رونق گردشگري 13از نظر 

در روستاهاي مورد مطالعه خواهد  زيست محيط از طرفداران افزايشپاسخگويان معتقدند رونق گردشگري  تاثير خوبي بر 

  ).14جدول داشت(

 

  در روستاهاي مورد مطالعه زيست محيط از طرفداران افزايش در گردشگري نقشتوزيع فراواني  -14جدول 

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  3.4  3.4  2.0  13 كم خيلي 

  12.8  9.4  5.6  36 كم

  42.0  29.2  17.5  112 متوسط

  79.6  37.6  22.5  144 زياد

  100.0  20.4  12.2  78 زياد خيلي

   100.0  59.8  383 جمع

 مأخذ: يافته هاي پژوهش

درصد پاسخگويان اذعان داشته اند كه رونق گردشگري در افزايش آلودگي هوا و آلودگي  50، بيش از 15براساس جدول 

  صوتي در روستاهاي مورد مطالعه اثر گذار خواهد بود.

 روستاهاي مورد مطالعه در صوتيآلودگي  و هوا لودگيآ افزايش در گردشگرينقش  توزيع فراواني -15جدول 

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني  طبقه

  8.4  7.9  4.7  30 كم خيلي 

  19.9  11.5  6.9  44 كم

  48.4  28.5  17.0  109 متوسط

  79.1  30.6  18.3  117 زياد

  100.0  20.9  12.5  80 زياد خيلي

   100.0  59.6  382 جمع

در روستاهاي مورد مطالعه تاثير شگرفي خواهد  گردشگري توسعة در خصوصي بخش گذاري سرمايهپاسخگويان، به اعتقاد 

  داشت.
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در روستاهاي مورد  گردشگري توسعة در خصوصي بخش گذاري سرمايهنقش توزيع فراواني  -16جدول 

 مطالعه

  درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني 

  5.  3.  2.  1  ي كمخيل 

  2.3  1.8  1.1  7 كم

  15.7  13.3  8.0  51 متوسط

  79.4  63.7  38.1  244 زياد

  100.0  20.6  12.3  79 زياد خيلي

   100.0  59.8  383 جمع

  مأخذ: يافته هاي پژوهش

استان لرستان  پس از تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه ها در ارتباط با شاخص هاي موثر بر توسعه سكونتگاههاي روستايي

مناسب براي سرمايه  ايجاد ساز و كاربه نظر مي رسد استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن،  و و با توجه به فرضيات تحقيق

خصوصي در زمينه تسهيالت، خدمات گردشگري و فعاليتهاي مولد و ا شتغال زا مي تواند به عنوان  گذاري بخش دولتي و

  .)17(جدول سعه اي گردشگري روستايي مورد توجه قرار گيردمهمترين اولويت برنامه هاي تو
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 نهيدر زم يخصوص و يمناسب براي سرمايه گذاري بخش دولت ايجاد ساز و كارآزمون همبستگي فرضيه  -17جدول 

 و اولويت برنامه هاي توسعه اي گردشگري روستايي زا شتغالا و فعاليتهاي مولد و يخدمات گردشگر الت،يتسه

مناسب  از و كارايجاد س 

براي سرمايه گذاري بخش 

در  يخصوص و يدولت

خدمات  الت،يتسه نهيزم

و فعاليتهاي  يگردشگر

 زا شتغالا مولد و

برنامه هاي توسعه اي 

 گردشگري روستايي

ساز و كارمناسب براي سرمايه   اسپيرمن

 يوخصوص يگذاري بخش دولت

خدمات  الت،يتسه نهيدر زم

 وو فعاليتهاي مولد  يگردشگر

 زا شتغالا

Correlation 

Coefficient 

1  **502. 

Sig. (2-

tailed) 

. 0  

N 384  363  

برنامه هاي توسعه اي گردشگري 

 روستايي

Correlation 

Coefficient 

**502. 1  

Sig. (2-

tailed) 

0  . 

N 363  363  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

دهد  كه بين ساز و نشان مي 0,5ج به دست آمده از تحليل همبستگي اسپيرمن با توجه به ميزان ضريب همبستگي نتاي

كارمناسب براي سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي در زمينه تسهيالت، خدمات گردشگري و فعاليتهاي مولد واشتغال 

  وجود دارد. گردشگري روستايي رابطه معناداريزا و برنامه هاي توسعه اي 

  

  نتيجه گيري

توسعه گردشگري روستايي در لرستان مستلزم تغيير در سياست هاي موجود در حوزه گردشگري است،  با توجه به قابليت 

گذاري در  ،  جذب سرمايه گذار بخش خصوصي و توجيه بخش دولتي در راستاي سرمايههاي گردشگري  در لرستان
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، آموزش ساكنين روستايي در نحوه هيز زيرساخت هاي مورد نياز گردشگريفضاهاي باارزش گردشگري، تامين و تج

تعامالت با گردشگران، توجيه و آموزش جوامع محلي جاذب گردشگر در راستاي راه اندازي مشاغل مرتبط با حوزه 

  ن كمك كند.گردشگري روستايي، اعطاي تسهيالت كم بهره به روستاييان مي تواند به توسعه گردشگري روستايي در استا
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