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 مقاله پژوهشی

 گردی عشایری توسعه بوم تنگناهای وواکاوی موانع 

 (بختیاری و چهارمحال ستانا عشایر :مطالعه )مورد 
 

  2زاده دهکردی نرگس نظری ،1رسول عباسی
 26/11/1399: تاریخ پذیرش   21/5/1399: تاریخ دریافت

 

  چکیده

شور برتر جهان است اما تنها یک در حالی که ایران از نظر منابع طبیعی و گردشگری جزو ده ک
درصد از درآمد جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. استان چهارمحال و بختیاری به 

از در مقوله گردشگری ، استراحتگاهی و علت برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، گردشگری

 حضور که ای و جاذبه در منطقه ایرعش حضور دلیل به . این استانظرفیت بالقوه باالیی برخوردار است

                                                                                                                                               
و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و  * پژوهشگران مراتب قدردانی خود را از مدیران

 دارند. کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری ابراز می اداره

 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران.نویسنده مسئول و استادیار  -1

(r.abbasi@hmu.ac.ir) 

  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران. -2
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 شمار صنعت به این پیشگامان جزو عشایری گردی بوم بحث کند در می ایجاد گردشگران برای هاآن
لذا  استان وجود دارد. در عشایری گردی بر سر راه توسعه ظرفیت بومآید. لیکن هنوز موانع زیادی  می

شهرستان کوهرنگ  ویژهبهعشایری در این استان گردی هدف از این پژوهش شناسایی موانع توسعه بوم

 گردآوری نحوه حیث اکتشافی و از روش، از نظر کاربردی؛ هدف، لحاظ به حاضر است. پژوهش
 دهد. می تشکیل و آشنا با عشایر منطقه گردشگری حوزه خبرگان را آماری جامعهاست.  کیفی ها داده
 کفایت خبره بر اساس حد 15تعداد  و است یبرف گلوله و غیراحتمالی نوع از گیری نمونه روش
نیمه ساختاریافته   مصاحبه شیوه به ها داده آوری انتخاب شدند. جمع نظری اشباع گیری و قاعده نمونه

مضمون پایه، ده مضمون  63گردی عشایری در قالب ها، موانع توسعه بوم است. با تحلیل مصاحبه

، ها رساختیضعف زمد. مضامین فراگیر عبارتند از: دهنده و شش مضمون فراگیر به دست آ سازمان
و ضعف ی فرهنگ-یاجتماع هی، ضعف سرمایطیمح ستیز یها تی، محدودیدولت یها تیضعف حما

 است. سازوکار جذب گردشگر

 .گردیبوم اقامتگاه ،عشایری گردیبوم عشایر، گردشگری، صنعت ها: واژه کلید

 
  مقدمه

 واژهگردی است.  یا بوم 1شگری، اکوتوریسمهای رو به رشد گرد یکی از شاخه

استفاده شد. این واژه، در  2السکورن توسط هکتور 1983برای اولین بار در سال  گردی بوم
های آموزشی این  کید بر جنبهأگردی و با ت شرح سفر به مناطق بکر طبیعی با هدف طبیعت

بر آخرین  بنا .(Mirzadeh Kooshahi and Dehghani, 2016) کار رفته استه گردش ب
گردی سفری  بوم، 2015در سال  3(TIES) المللی اکوتوریسم تعریف ارائه شده توسط جامعه بین

 ؛های طبیعی برای لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن است مسئوالنه به جاذبه

بوم بوده، سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده، شامل  که حافظ زیست طوری به
های سودآور اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته گردشگر در فعالیت ،ده و در آنآموزش بو

  .(Azizi et al., 2019) باشد

                                                                                                                                               
1. Ecotourism 

2. Hector Lascurain 

3. The International Ecotourism Society (TIES) 
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 در گردی بوم هایزیرشاخه از یکی عنوان به در چند سال گذشته عشایری گردیبوم

 جوامع کنار در سوم جامعه عنوان به عشایری جامعه نیز ما کشور در است. دهش مطرح جهان

، خود فرهنگی و معیشتی خاص های ویژگی دلیل به که است دهش مطرح روستایی و شهری

 عشایری گردیبوم عنوان تحت گردی بوم از ای زیرشاخه و است شتهدا دنبال به را کوچندگی

 و فرهنگی های زمینه در موجود غنای به توجه با که است حالی در این .است گرفته شکل

 ,.Shahdadi et al) رسید عشایری گردشگری زمینه در زیادی های موفقیت به توان می طبیعی

2019). 

ی و ریعشا یگردبومموانع توسعه  نهیدر زمدهد  بررسی سوابق پژوهشی نشان می

گردی عشایری در رابطه با بوم ویژهبه؛ صورت نگرفته است چندانیپژوهش  ها،آن یها اقامتگاه

ترین دهنده برخی از مهمنشان 1جدول استان چهارمحال و بختیاری نیز پژوهشی یافت نشد. 

 در زمینه مطالعه حاضر است. های انجام شدهپژوهش

 پیشینه پژوهش. ۱جدول 

 ترین نتایج مهم عنوان پژوهش پژوهشگر

(Saydaie and 
Hedayati 

Moghadam, 2010) 

توسعه  در تینقش امن

 یگردشگر

وی انسانی شامل فقدان نیری توسعه گردشگر یموانع اصل

کارآزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر 
تجربگی کادر  اطالعی و بی ایرانگردی و جهانگردی و بی

 و هیسسات جهانگردی، نبود امکانات اولؤشاغل در م

 است.مناسب  یرفاه تامکانا یفیو ک یضعف کم

(Pashazadeh and 
Khodakarami, 

2012) 

 یها و تنگناها تیقابل یبررس

 لسونیا ریعشا یگردشگر

با موانعی از متنوع  های از جاذبه یدارررغم برخویعل ریعشا

ضللعف هللا،  سللاختریکمبللود ز ،یتیریمللد قبیللل مشللکالت

 روبرو هستند. یو کمبود منابع مال غاتیتبل

(Ardashiri, 2014) 

 یدر ارتقا ینقش گردشگر

)استان ی بوم یزندگ
 (یاریچهارمحال و بخت

مناسلب   یمنطقله جهلت توسلعه گردشلگر     یها رساختیز

 گلر یو د یگردشلگر  یمتلول  یهلا  نبوده و دخاللت سلازمان  

اسللتان  یگردشللگر یهللا و نهادهللا در توسلعه فضللا  سلازمان 
و گسلترش امکانلات    یتحلوالت کلارکرد   جلاد یمنظور ا به

 . است یمنطقه ضرور نیدر اگردشگری 
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 ترین نتایج مهم عنوان پژوهش پژوهشگر

(Van Nguyen, 

2016) 

از  سمیموانع اکوتور ییشناسا

منطقه  یدولت محل دگاهید

 تنامیهانگ النگ و

 یرا بلرا  سلم یلزوم تمرکز بر توسلعه اکوتور  یمقامات محل

برنامه  چیاند اما ه داده صیدر منطقه تشخ داریپا یگردشگر

هللا تللدارک  اسللتیس یاجللرا یبللرا یمناسللب یاسللتراتژ ایلل

 اند. دهیند

(Miller, 2017) 

 یها لیها و پتانس چالش

از  یبه عنوان شکل سمیاکوتور

در  داریحفاظت و توسعه پا

 کاراگوئهیزاپاترا ن رهیجز

تنللد از: عبار رهیللجز نیللدر ا سللمیموانللع توسللعه اکوتور 

 یلللتظرف ،یمحلللل یاز جملللله اعضللا  نفعلللانیمشللارکت ذ 

 یهلا  سلازمان  سلم، یتوسعه اکوتور برای بودجه ها، ساختمان

 .ستیز طیو نظارت بر مح سمیدر امر اکوتور لیدخ

(Mirzadeh 

Kooshahi and 

Dehghani, 2016) 

 یها لینقش پتانس یبررس

بندرعباس در  یگرد بوم

 جذب گردشگران

 و رامونیپ های تیجذاب ،یعیشهرستان از لحاظ منابع طب نیا

برخلوردار اسلت، املا از نظلر      یمناسب تیاز وضع ،یدسترس

دارد کلله الزم  ییکمبودهللا ،گردشللگران یامکانللات رفللاه

 انجام دهد. یاقدامات نهیزم نیاست دولت در ا

(RostamPisheh et 

al., 2019) 

 یقیتطب لیو تحل یابیارز

اقامتگاه  یساختار کالبد

 یها ه)اقامتگای گرد بوم

تالرخانه بردبار و  یگرد بوم

 (النیگشت؛ استان گ یلماید

در سلط  بلاالتر و    یاقامتگاه تالرخانه از نظر ساختار معمار

 یآن نسبت به معملار  یقرار دارد و معمار یاستاندارد بهتر

 یبلاال  نله یو هز هیود سلرما کمبل ، متفاوت است اریروستا بس

و عالقله ملردم بله توسلعه اقامتگلاه       زهیل و انگ یسنت یمعمار

 کند. یهر دو اقامتگاه صدق م یبرا

(Hesam, 2019) 

و  سیسأموانع ت ییشناسا

 یگردبوم یها توسعه اقامتگاه

استان  ییروستا یدر نواح

 النیگ

 نیللدر ا یگللرد بللوم یهلا  توسللعه اقامتگللاهتأسللیس و موانلع  

 ،یمشکالت ادار ،یابیبازار ،یزری و برنامه تیریمد ،مناطق

 یاراضل  کلاربری  و امکانلات  و کمبلود آملوزش   هلا،  جاذبه

 است. شناسایی شده

(Ehsanifar et al., 

2020) 

 یها چالش یفیک لیتحل

در استان  ییروستا یگردشگر

 کرمانشاه

در حلوزه   یزیل ر و برنامه گذاری استیس ندایفر یناکارآمد

 تیهلللدا نلللدایفر یناکارآملللد ،ییروسلللتا یگردشلللگر

 یدر حلللوزه گردشلللگر نلللانیو کارآفر گلللذاران هیسلللرما

 هلای  سلازمان  یکلاف  یبانیو پشلت  تیل فقلدان حما یی، روستا

عوامللل عللدم توسللعه گردشللگری   تللرینی و ... مهللمدولتلل

 در استان کرمانشاه شناسایی شدند. روستایی
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 ترین نتایج مهم عنوان پژوهش پژوهشگر

(Mahmoudi 

Chenari et al., 

2020) 

 طیمح تیسنجش ظرف

شهرستان ماسال  یروستاها

 یتوسعه گردشگر یبرا

 یکشاورز

 یبلرا  یخلوب  تیل شهرسلتان ماسلال از ظرف   ییمناطق روسلتا 

املر   نیل برخوردار هسلتند و ا  یکشاورز یتوسعه گردشگر

و در  شللتریبللا شللدت ب ای و جلگلله ای هیللکوهپا یدر نللواح

بللا توجلله بلله کمبللود امکانللات و نبللود   یکوهسللتان ینللواح

 دارد. انیجر یبا شدت کمتر یکونت دائمس

(Feyers et al., 

2020) 

 یبرا نفعانذیاستفاده از 

مشارکت در توسعه  جادیا

 یگردشگر

 نیب یهمکار ،سمیالزمه رشد بازار در مناطق اکوتور

مانند  ییها در مکان .مقصد و محققان است رانیمشاغل، مد

عامل  نیتر یوجود دارد اصل یعیطب یکه گردشگر دایفلور

 یبرا یمشترک و ساختار یزیر نبود برنامه ،محدودکننده

 .استاجرا 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 جمعیت در کشور های استان سوم رتبه ،ییالق دوره در بختیاری و چهارمحال استان

 داشتن با خود فرهنگی و تاریخی طبیعی، متعدد های جاذبه کنار در استان این .رددا را عشایری

 توانند می ها جاذبه این سازد. فراهم را گردشگری هر رضایت تواند می عشایری باستانی فرهنگ

 . آورند فراهمرا عشایری  گردشگری مختلف اقسام گسترش برای الزم زمینه

رنگ شدن سبک سنتی  با توجه به کم دهد می نشان وضعیت کنونی عشایر استان مشاهده

 و نیست برخوردار الزم کیفیت و کمیت از استان عشایری گردیبومخدمات  ،عشایری زندگی

 برای . از طرف دیگر،باشد خارجی و داخلی گردشگران زیاد جمعیت پاسخگوی تواند نمی

ویژه موانع به موجود وضع اول، شناخت در مرحله عشایری استان، گردیبومتوسعه وضعیت 

 های پژوهش بودن ناکافی با توجه به لذا دارد. عشایری ضرورت گردیبومپیش روی توسعه 

 توسعه تنگناهایو  موانع شناسایی دنبال به پژوهش این ،عشایری گردیبومحوزه  در پیشین

 و ذینفع یها گروه نظر و دیدگاه با توجه به بختیاری و چهارمحال استان در عشایری گردی بوم

 .است منطقه گردشگری توسعه در درگیر
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 نظری مبانی
 گردی عشایری و بوم عشایر

 )که مشخص هویتی و واسع سرزمینی قدرتمند، ایلی ساختار از که هستند افرادی ،عشایر

 دسته سه به اسکان لحاظ از توانمی را جامعه این .برخوردارند است( نیز دیگران قبول مورد

 عشایر کنندمی کوچ دام و خانوار اتفاق به سال طول تمام در که عشایری به -الف کرد: تقسیم

 که است زندگی از ای شیوه )یکجانشین( یافتهاسکان عشایر -ب شود.می اطالق کوچنده

 یا هدایتی هایکانون شکل به کشور مختلف روستاهای و شهرها در عشایر از ایعده اکنون هم

 اطالق کوچندگانی از دسته آن زندگی به نیز کوچندهنیمه عشایر -ج اند.پذیرفته را آن ،حمایتی

یعنی بخشی از سال را در ییالق و  ؛دنشونمی جاجابه قشالق و ییالق در را سال تمام که شودمی

 Nowruzi and) کنند می زندگی دائمی سقف زیر درشوند و  یا قشالق ماندگار می

Mahmoudian, 2016). 

 جامعه زیستی قلمرو جغرافیایی پهنه در گردش یا سفر گونه هر عشایری گردشگری

 این فرهنگی خصایص با آشنایی و طبیعی های جاذبه از گردشگر گیری بهره منظوربه عشایری

 و ها فعالیت کلیه بهتواند می عشایری گردشگری ،صورت این در .است شده تعریف قشر

 نیز و ، جذب گردشگراناستراحت تفری ، برای ها دولت و دممر عشایر، وسیلهبه که خدماتی

 ، گفته شودگیردمی صورت عشایری مناطق در گردشگران وسیلهبه که هاییفعالیت

(Mirvahedi and Esfandiari, 2017). 2نشینی کوچ نیمه و 1نشینی کوچ زندگی شیوه، 

 .دهد می قرار گردشگران روی پیش را متفاوتی اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، اندازهای چشم

 رسوم و آداب معیشت، شیوه محلی، غذاهای گاه، سکونت از اعم ها جنبه تمام در عشایر زندگی

 کوچ، رسوم و آداب کوچ، نحوه دیگر سوی از دارد. جذابیت گردشگران برای ...و فرهنگ و

 و عشایر ای قبیله قومی روابط همراه به کوچ مدت و حرکت مسیر پاییزه، و بهاره کوچ زمان

                                                                                                                                               
1. Nomadism 

2. Semi Nomadism 
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 گردشگری گسترش امتیازات از است. گردشگران برای جالب موضوعات از هاآن بندی تیره

 عالوه و دهند ادامه را خود زندگی ،سنتی شیوه به عشایر تا کند می کمک که است این یعشایر

گردشگری  .(Ghadiri Masoom et al., 2010) افزاید می عشایر اقتصادی قدرت بر آن بر

های شغلی و کسب درآمد اضافی برای مردم  گردی عشایری موجب ایجاد فرصت قومی و بوم

 شود به گردشگران می محلی از طریق فروش محصوالت و یا ارائه خدمات به طور مستقیم
(Othman and Rosli, 2011). 

 گردی بوم های اقامتگاه

، نقش مهمی در گردی عنوان عناصر خدماتی مهم در بومگردی به های بوماقامتگاه

نمود بیشتری  ،توسعه گردشگری دارد و این مسئله در مناطق بکر و مناطق روستایی یا ییالقی

محیطی و اجتماعی اصول و  ها از منظر فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، زیستاین اقامتگاه دارد.

 RostamPisheh) دنظر قرار گیر ها باید مدمعیارهای معینی دارد که در ساخت و مدیریت آن

et al., 2019). های مختلفی ها فعالیتگردی فقط جنبه اقامتی ندارند؛ در آن های بوماقامتگاه

غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای  ارائههمچون 

گردی رعایت  ترین اصلی که در اقامتگاه بومشود. مهمجام میو...ان نمایش و موسیقی سنتی

کمک به توسعه راستین روستاها  های گردشگری ودر فعالیتشود، مشارکت جامعه محلی  می

 .(Anabestani et al., 2018) است

 اکوهتل و اکوکمپو اکولوژ، گونه سه در بومی اقامتگاه نام با هااقامتگاه از جدیدی گونه

میالدی و در اولین سمینار  199۴از سال  گردشگری دنیای به رسمی صورت به سنتی های هتل یا

 2002 سال در رسمی تعریف اولین اساس بر شد. معرفیهای تخصصی اکولوژ  المللی انجمن بین

 زیر معیارهای به که است گردشگری اقامتگاهی امکانات ،اکولوژ یا بومی قامتگاها میالدی،

 طبیعی محیط بر اثر کمترین ایجاد پیرامون؛ فرهنگی و طبیعی محیط از حفاظت است: پایبند

 و ها کارگاه ارائه محلی؛ جامعه کارگیری به با همراه گروهی کار هنگام در اقامتگاه اطراف

 و حفاظت چگونگی درباره هااقامتگاه مالکان و گردشگران کارکنان، ویژه آموزشی هایبرنامه
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 جهت در تحقیقاتی های برنامه با همکاری و پیرامون فرهنگی و طبیعی محیط با برخورد

 دارای که ها اقامتگاه از نوع این توسعه و ایجاد اصلی هدف محلی. پایدار توسعه ریزی برنامه

 یها اقامتگاهدر این راستا، . است پایدار توسعه به رسیدن هستند، بومی ساختاری و هویت

 ندارند؛ اقامتی جنبه تنها و شده اداره محلی خانواده یک توسطنیز قابل طرح هستند که  عشایری

 فروش و آموزش ساخت، بومی، نوشیدنی و غذا ارائه مانند مختلفی های فعالیت هاآن در بلکه

 و تورها بومی، رویدادهای برگزاری سنتی، وسیقیم و نمایش اجرای محلی، دستی صنایع

  .(Bizeh, 2018) خورد می چشم به گردی بوم های فعالیت

 پژوهش شناسی روش

 مورد ابزار است. یاکتشاف و یکاربرد قاتیتحق جزء هدف، و نوع اساس بر پژوهش نیا

 است پژوهش اصلی هدف از برگرفته مصاحبه سؤاالت .است افتهیساختار مهین مصاحبه ،استفاده

 را پژوهش یآمار جامعه شد. طراحی سؤال یازده تعداد ها،آن تشری  و بسط با که

 تشکیل یاریبخت و چهارمحال استان عشایری و یگردبوم گردشگری، طهیح نظران صاحب

 ،دهندگانپاسخ .اند شده انتخاب 1یبرف گلوله با روش نفر 15 تعداد هاآن نیب از که دهند می

 .هستند عشایر حوزهدر  فعاالن از یا و گردشگری های فعالیت در سوابقی دارایو  آشنا به منطقه

 که تاس قضاوتی ،نظری اشباع د.نک می پیروی نظری اشباع قاعده از گیری نمونه کفایت حد

 اطالعات و نیست نیاز بیشتر اطالعات آوری جمع به که گیرد می تصمیم آن مبنای بر محقق

 ,.Ranjbar et al) شود نمی تحقیق وارد کند کمک طبقه خصوصیات تعریف به که جدیدی

 حضوری یا تلفنی تماس طریق از کرونا گیری همه شرایط گرفتن نظر در با مصاحبه هر .(2012

 یسطحسه مضمون لیتحل روش اب آوری جمع از پس ها داده چارچوب، توسعه یبرا شد. انجام

 شناختی جمعیت اطالعات ،2 جدول شد. یساز مفهوم (،هیپا و دهنده سازمان ر،یفراگ نی)مضام

 دهد. می نشان را وهشپژ در کنندگان مشارکت

                                                                                                                                               
1. Snowball sampling 
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  پژوهش در کنندگان مشارکت شناختی جمعیت اطالعات .2 جدول

 درصد فراوانی طبقات متغیر

 سن
 98/19 3 سال ۴0 تا30

 02/80 12 سال 50تا  ۴0

 سابقه کاری
 ۴0 6 سال10-15

 60 9 سال15باالتراز

 تحصیلی مدرک

 3/33 5 کارشناسی

 0۴/60 9 ارشد کارشناسی

 66/6 1 دکترا

 های پژوهشمأخذ: یافته

  کدگذار دو بین ییایپا محاسبه
 کدگذار، چند یا دو که دارد اشاره میزانی به تکرارپذیری یاکدگذار  دو بین پایایی

 کدگذاری شیوه یک به را متن یک کدگذاران، که صورتی در کنند. می تکرار را یکدیگر نتایج
 برای کدگذار دو بین پایایی شاخص .شود می خوانده تکرارپذیر کدگذاری، یندفرا کنند،

 درصد  محاسبه برای پیشنهادی روش است. تر عینی ثبات، شاخص به نسبت پایایی، محاسبه
 ,Ghasemi) است زیر قرار به رود، می کار به پایایی شاخص عنوان به که کدگذار دو بین پایایی

2015): 

 پایایی درصد =×100

 تا کرد درخواست محقق یک از پژوهشگر فوق، روش با مصاحبه پایایی محاسبه برای
 نتایج از حاصل های داده .کند کدگذاری و انتخاب تصادفی طور به را هامصاحبه از هایینمونه

 جدول در که طور همان است. آمده 3 جدول در پایایی درصدبا  همراه پژوهشگر دو کدگذاری
 برابر توافقات عدم تعداد و 29 برابر توافقات تعداد ،78 برابر کدها کل تعداد شود می دهمشاه 3

 به توجه با .است درصد 3/7۴ کدگذار دو بین پایایی شود می مشاهده که طور همان .است 22 با
 این کدگذاران بین پایایی درصد که گفت توان می است، درصد 60 از بیش پایایی میزان اینکه

 شود. می تأیید پژوهش
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 کدگذار دو نیب ییایپا محاسبه .3 جدول

 پایایی درصد توافقات عدم تعداد توافقات تعداد کدها کل تعداد مصاحبه عنوان ردیف

1 PF 39 13 19 6/66  

2 PA 18 7 2 7/77  

3 PE 21 9 1 7/85  

3/7۴ 22 29 78 کل ۴  

 های پژوهشمأخذ: یافته

 از کله  باشلند  افرادی آماری، نمونه شد تالش نیز پژوهش کیفی بخش روایی تأمین برای
 توصلیف  در محققلان  مداخلله  باشند. همچنین برخوردار پژوهش بستر در الزم تخصص و دانش

 خصلوص  در هلا آن تأیید و ارجاع ،خبرگان از تعدادی به کدگذاری نتیجه نیز و برسد حداقل به
 شود. اخذ استخراجی چارچوب
 .شلد   اسلتفاده  مضمون تحلیل روش از ها مصاحبه متن حلیلوت تجزیه برای پژوهش این در

 هلا  داده درون در موجلود  )مضلامین(  الگوهلای  بیان و تحلیل تعیین، برای روشی مضمون، تحلیل
1برایون و کالرک کند. می توصیف جزئیات قالب در و دهی سازمان را ها داده روش، این است.

 

 ,.Abooyee Ardakan et al) انلد  نملوده  هارائل  را مضلمون  تحلیلل  گانله  شلش  مراحلل  (2006)

 اولیله  کلدهای  ایجلاد  بله  دوم مرحلله  .اسلت  هاداده محتوای عمق با آشنایی اول، مرحله .(2014
 ایلن  در .اسلت  جاللب  محقلق،  نظلر  به که نمایند می معرفی را هایی داده ویژگی کدها پردازد؛ می

 دارد؛ نلام  اولیله  مضلامین  جستجوی که سوم مرحله در شد. استخراج ها مصاحبه از کد 71 مرحله
 هللایداده خالصله  همله  کلردن  مرتلب  و اولیله  مضلامین  قاللب  در مختللف  ایکلده  بنلدی  دسلته 

 دهنلده  سلازمان  مضلامین  ،چهلارم  مرحلله  در .آملد  دست به اولیه مضمون 27 که است کدگذاری
 مرحلله در  اسلت.  بلاالتر  سلط   مضامین به دهی شکل و تصفیه و بازبینی شامل که گیرد می  شکل
 سلپس  گیلرد.  ملی  قرار مجدد بازبینی مورد و تعریف شده، ارائه تحلیل برای اصلی مضامین ،پنجم

 چیلزی  آن ماهیلت  کلردن،  بازبینی و تعریف وسیلهبه شود. می تحلیل اصلی مضمون هر های داده

                                                                                                                                               
1. Bryon and Clark 
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 اصللی،  مضمون هر که دشو می تعیین و شده مشخص کند می بحث آن مورد در مضمون یک که
 ۴ فرعللی، مضلامین  میلان  از مرحللله یلن ا در .جلای داده اسلت   خللود در را هلا  داده از جنبله  کلدام 

 ای مجموعله  محقلق،  کله  شود می شروع زمانی ششم مرحله .آمد دست به فراگیر یا اصلی مضمون
 باشلد.  داشلته  اختیار در را تحقیق ایزمینه ساختارهای با منطبق و انتزاعی کامالً اصلی مضامین از

 در شلده  شناسایی مفاهیم حاوی ۴ جدول است. گزارش نگارش و پایانی تحلیل شامل مرحله این
 از یلک  هلر  بلرای  و شلده   بنلدی  دسلته  اولیله  مضلامین  قالب در که است مصاحبه نمونه یک متن

 است. شده  انجام ها مصاحبه

 ها مصاحبه از شده استخراج کدهای از ای نمونه .4 جدول

 کد کلیدی نکات ردیف
 غیرسنتی شیوه به مکان نقل درسن یم زودتر مقصدبه  و شوند یم جا جابه نیماش با ریعشا 1

 سرد هوای و آب است مناطق به گردشگر ورود برای مانعی خود هوا و بآ 2
 تبلیغات و بازاریابی ضعف یابیبازار و غاتیتبل نینو یها وهیش از استفاده عدم 3
 راهبردی یزیر برنامه عدم یریعشا یگرد بوم یها تیفعال منسجم و جامع یزیر برنامه فقدان ۴

5 
 کوهرنگ شهرستان ژهیوبه استان یگرد بوم یها تیظرف

 گردیبوم های ظرفیت شناسایی عدم

6 
 ریعشا رسوم و آداب و ها سنت و ها اصالت حفظ عدم

 ریعشا خاص رسوم و آداب رفتن نیب از

7 
 عالقه دائم اسکان به ریعشا مردم که شده باعث جوامع شدن تهیمدرن

کوهستانی مانند منطقه بازفت ساکن در بعضی مناطق نشان دهند و 
 اند شده

 ازین مورد امکانات نبود
 گذاری سرمایه ضعف

8 
 مردم یلیا نظام در گذشته مانند  انسجام نداشتن و یدگیپاش هم از
 ریعشا

 عشایری و ایلی زندگی زوال

 های پژوهشمأخذ: یافته

 محدوده مورد مطالعه

ی کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب ها ستان چهارمحال و بختیاری از جمله بخشا

دقیقه تا  30درجه و  ۴9دقیقه عرض شمالی و  38درجه و  32دقیقه تا  9درجه و  31شود و  می
دقیقه طول شرقی گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال و مشرق به استان  26درجه و  51
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 شود ه و بویراحمد محدود میاصفهان، از مغرب به استان خوزستان، از جنوب به استان کهگیلوی
 (.1)شکل 

چهارمحال و استان کل امور عشایر   اداره مندرج در وبگاه آمار اعالمی بر اساس
 خانوار است 2۴60۴5در قالب  نفر 11086۴0 کشورجمعیت عشایر کوچنده (، 1399) بختیاری

 22923قالب نفر در  118900، در دوره ییالق چهارمحال و بختیاری  جمعیت عشایر استانکه 
 5دهندکه دارای  درصد عشایر استان را تشکیل می 99 بختیاری بالغ برایل عشایر . خانوار است

های قشقایی و جرقویه، دیگر ایالت عشایری  . ایلباشند تش می 29۴ و تیره ۴۴بزرگ طایفه، 

، اردل های کوهرنگ، لردگان دهند. عشایر استان در دوره ییالقی در شهرستان استان را شکل می
 ، فارسان و شهرکرد مستقر هستند. بروجن و کیار،

 
 چهارمحال و بختیاری استاننقشه  .۱شکل 
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 نتایج و بحث

 حیطه در نظران صاحب با مصاحبه 15 از حاصل های داده تحلیل و تجزیه منظوربه

 ارب چند از پس و شد استخراج ها  مصاحبه متن ابتدا مضمون تحلیل روش با عشایری گردی بوم

 در که آمد دست به کد 93 تعداد مصاحبه، در کلیدی نکات و جمالت به توجه با مطالعه

 است. آمده 5 جدول

 مصاحبه تفکیک به اولیه یهاکد تعداد .5 جدول

 15 1۴ 13 12 11 10 9 8 7 6 5 ۴ 3 2 1 مصاحبه

 5 5 6 8 9 ۴ 7 7 ۴ 5 6 11 5 5 6 اولیه هایکد تعداد

 های پژوهشمأخذ: یافته

 کاهش مورد 78 به مفاهیم برخی مجدد ترکیب با و خبرگان مشورت با کدها عدادت

 شش نهایت در و تبدیل دهنده سازمان مضمون 15 به اولیه کدهای تعداد ،ادامه در یافت.

 در گردشگری موانع تکرار بدون و مرتبط های مضمون 6 جدول شد. شناسایی اصلی مضمون

همان  دهد. می نشان فراگیر و دهندهسازمان پایه، مضامین کتفکی به را عشایری گردی بوم حوزه

محال و بختیاری، پنج عامل رطور که در این جدول مشخص است از نگاه کارشناسان استان چها

در توسعه آن نقش ایفا و تنگنا عنوان مانع گردی عشایری نقش دارند و بهعمده در ضعف بوم

ها، ضعف  های دولتی، ضعف زیرساخت از: ضعف حمایتعبارتند  تنگناهاو  کنند. این موانع می

محیطی.  های زیست فرهنگی، ضعف سازوکار جذب گردشگر و محدودیت-سرمایه اجتماعی

عشایر  ویژهبه نهادهای محلی، مردم منطقه و بلکه دولت نه صرفاًتوجه این است که  قابلنکته 

ضعف دولت و ضعف نهادی؛ آفرینی ضعیف  نقش بومی منطقه در این کمبودها نقش دارند.

های منفی ارتباطی عشایر؛ ضعف  های دسترسی و خدمات رفاهی؛ ضعف دانشی و قالب راه

الذکر  های ابعاد فوق ترین مؤلفه مهم و سردسیر بودن منطقه از عشایری بازاریابی و تبلیغات

 هستند.
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 موانعیها آن است که مشخص شد  های حاصل از تحلیل مصاحبه یکی از مهمترین یافته

گردی عشایری شده است تنها به کمبود امکانات مرتبط نیست که موجب عدم پیشرفت بوم

ویژه کوهرنگ از جذابیت مناطق عشایری استان بهبلکه بسیاری از گردشگران، شناخت دقیقی 

، فقدان الزم و امکانات ها زیرساخت ضعفترین مشکالت منطقه در کنار  ندارند. از عمده

 ر سط  ملی و فراملی برای جذب گردشگر است.تصویری درست د

 ها مصاحبه از استخراجی مضامین .6 جدول

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

ضعف 

 ها زیرساخت

 های دسترسی ضعف راه

 ها جادهنامطلوب بودن 

 های عشایری بعد مسافت تا اقامتگاه

 نبود تابلو و عالئم راهنمایی

 گردی بلوهای اماکن بومنبود تا

 ضعف خدمات رفاهی

 های مناسبپارکینگ فقدان

 خدمات یباال متیق

 ضعف خدمات درمانی

 ضعف پذیرایی

 کمبود اقامتگاه

 کمبود رستوران

بنیه ضعیف صنعت 

 گردی عشایری بوم

 نوپا بودن

 ضعف بنیه مالی عشایر

 گذاریکمبود سرمایه

 گذاری بخش خصوصیضعف سرمایه

 گذاری ضعف امنیت سرمایه

ضعف 

های  حمایت

 دولتی

ریزی  عدم برنامه

 مدیریتی

 گردیهای بوم عدم شناسایی ظرفیت

 راهبردی یزیر برنامهعدم 

 ی عملیاتیزیر برنامهعدم 

 ریزی برای گردشگری فصلی ضعف برنامه
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 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

 ضعف مدیریتی

 استمرار برخی مشکالت

 دیریتیثباتی م بی

 ها نامشخص بودن مسئولیت

 پراکنده بودن اقدامات مدیران

 عدم انسجام در تصمیمات مدیران

آفرینی ضعیف  نقش

 دولت

 حمایت در حد صدور مجوز

 نبود تسهیالت دولتی

 توجهی دولتکم

 گردیهای دولتی از بومضعف حمایت

 دولتیگذاری سرمایه ضعف

 عمرانی برای مناطق عشایری اتاعتبار کمبود

 ضعف نهادی

 نبود نهاد تخصصی گردشگری عشایر

 سازی در عشایرمتولی فرهنگعدم وجود 

 گردیضعف قوانین حمایتی از بوم

های  محدودیت

 محیطی زیست

 سردسیری منطقه

 آب و هوای سرد

 هوا آب و راتییتغ

 کوتاه اقامت عشایر و کوچ زودهنگامزمان 

بوم  تخریب زیست

 منطقه

 بوم منطقهنگرانی از تخریب زیست

 گردشگران سطتو تخریب محیط زیست

ضعف سرمایه 

-اجتماعی

 فرهنگی

های منفی قالب

 ارتباطی عشایر

 گذاران با سرمایه ریعشا ارتباطات نامطلوب

 ارتباطات نامطلوب با گردشگران

 تعارضات داخلی عشایر

 ی فرهنگیها تیتعصبات و حساس

 رغبت کم به پذیرش گردشگر
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 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

ضعف دانش و توان 

 همکاری

 ضعف دانش عشایر

 گردی ضعف آگاهی و اطالعات عشایر از بوم

 خارجی گردشگرانفرهنگ  عدم آشنایی با

تحوالت سبک زندگی 

عشایر از سنتی به 

 مدرنیته

 عدم نقل مکان به شیوه سنتی

 ریآداب و رسوم خاص عشا عدم حفظ

 عالقه عشایر به اسکان دائم

 زوال زندگی ایلی عشایر

ضعف 

سازوکارهای 

 جذب گردشگر

 ضعف بازاریابی

 

 عدم استفاده از شیوه های نوین بازاریابی و تبلیغات

 نبود متخصصان بازاریابی

 ضعف استقبال از گردشگران

 ناآگاهی گردشگران

 گردشگران اطالعات ضعف

 دشگران با منطقهضعف آشنایی گر

 های منطقه عدم آشنایی مردم با جاذبه

 ریعشا فرهنگعدم شناخت گردشگران از 

 های صنایع دستی عشایر عدم شناخت گردشگران از ظرفیت

 ارتباطات نامطلوب گردشگران با عشایر

 گردیو دور شدن از فرهنگ بوم شدن جوامع تهیمدرن

 ضعف تبلیغات
 رسانه ملی در غیعدم تبل

 ضعف نمایش زندگی عشایر در رسانه ملی

 های پژوهشمأخذ: یافته

 تعداد بیشترین دهد. می نشان را فراگیر مضمون هر ذیل پایه مضامین تعداد 7 جدول

که بیانگر آن  است ها زیرساخت ضعف و دولتی های حمایت ضعف مضمون به مربوط ،مضامین

 ضعیف و حمایت مداخله معتقدند طور عمدهبه تحقیق نای خبرگان فراوانی، نظر از است که

 است. منطقه در عشایری گردیبوم توسعه عدم اصلی عامل دولت،



  .....یگرد توسعه بوم یموانع و تنگناها یواکاو

93 

 فراگیر مضمون هر ذیل پایه مضامین تعداد و درصد .7 جدول

 درصد پایه مضامین تعداد فراگیر مضامین ردیف

 2/28 22 دولتی های حمایت ضعف 1

 23 18 ها زیرساخت ضعف 2

 5/20 16 فرهنگی-اجتماعی سرمایه ضعف 3

 2/19 15 گردشگر جذب کار و ساز ضعف ۴

 9/8 7 محیطی زیست های محدودیت 5

 100 78 - کل

 های پژوهشمأخذ: یافته

 
 ساخته( )محقق تحقیق مفهومی چارچوب .2 شکل

 اهپیشنهاد و یریگ جهینت

 ،بختیاری و چهارمحال استان در گردی بوم خصوص در موجود های پتانسیل از یکی

 و توسعه راه سر بر موانعی که ددا نشان پژوهش این های یافته اما ؛است عشایری گردی بوم

 گردشگری و گردی بوم نظرانصاحب با مصاحبه طی .وجود دارد پتانسیل این از استفاده

 جذب گردشگر یضعف سازوکارها

 استان چهارمحال و بختیاری یریعشا یگرد توسعه بوم و تنگناهای موانع

 یفرهنگ-یاجتماع هیضعف سرما

 

 یدولت یها تیحماضعف 

 
از  ریعشا یت سبک زندگتحوال

 تهیبه مدرن یسنت

 

وان تضعف دانش و 

 یهمکار

  

 یزیر عدم برنامه

 یتیریمد 

 

دولت فیضع ینیآفر نقش  

  

یدسترس یها ضعف راه  

-صنعت بوم فیضع هیبن

یریعشا یگرد   
غاتیضعف تبل یابیضعف بازار    

 ضعف خدمات

 یرفاه

 ها ضعف زیرساخت

های  محدودیت

 محیطی زیست

ضعف 

 یتیریمد

 یمنف های قالب یضعف نهاد 

 ریعشا یارتباط

 

 منطقه یریسردس

 

 بوم ستیز بیتخر

 منطقه

 یناآگاه

 گردشگر
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 در عشایری گردی بوم عهتوس در مانع مهمترین ،دولتی های حمایت ضعف که شد صمشخ

 Saydaie)صیدایی و هدایتی مقدم  با پژوهشی یافته این است. کوهرنگ شهرستان ویژهبه استان

and Hedayati Moghadam, 2010)،  پاشازاده و خداکرمی(Pashazadeh and 

Khodakarami, 2012)، پیشه و همکاران رستم(RostamPisheh et al., 2019)،  حسام

(Hesam, 2019)، فر و همکاران احسانی(Ehsanifar et al., 2020)،  میلر(Miller, 2017)، 

 دارد. همخوانی (Van Nguyen, 2016)ون نگوین ( و Feyers et al., 2020) و همکاران فایرز

 اند. کرده تأکید گردی بوم و گردشگری بر دولت نقش از ناشی های کاستی اثرات بر نیز هاآن

 ضعیف و رنگکم حضور از ناشی که هایی کاستی و ریزی برنامه در ضعف مدیریت، در ضعف

 و چهارمحال استان در درآمد منبع این از نتوان که شده سبب ،است بخش این در دولت

  آورد. دست به را الزم عواید ،بختیاری

 ضعف ،شده استان در عشایری گردی بوم توسعه عدم سبب که عاملی دومین

 دسترسی عدم بهداشتی، و رفاهی امکانات به ویژه الزم امکانات ودوج عدم .است ها زیرساخت

 منفی اثر ،آنان وفاداری و گردشگران جذب در و... خدمات قیمت بودن باال ،مناطق به آسان

 Saydaie and Hedayati) صیدایی و هدایتی مقدم های پژوهش با  یافته این .ددار

Moghadam, 2010)،  پاشازاده و خداکرمی(Pashazadeh and Khodakarami, 2012)، 

 Mirzadeh Kouhshahi and)میرزاده کوهشاهی و دهقانی  ،(Ardashiri, 2014) شیریدار

Dehghani, 2016)، زاد دهقانفرد و قاسمی(Dehghanfard and Ghasemizad, 2017)، 

 (Hesam, 2019) حسام و (Mahmoudi Chenari et al., 2020) محمودی چناری و همکاران

  .است همسو

 ضعف ،پاسخگویان نظر از استان در عشایری گردی بوم توسعه در یا تنگنامانع  سومین

پاشازاده و خداکرمی  های یافته با پژوهش یافته این که بوده فرهنگی-اجتماعی سرمایه

(Pashazadeh and Khodakarami, 2012 )فر و همکاران احسانی و(Ehsanifar et al., 

 و عشایر بد های تجربه مدرنیته، به سنتی از عشایر زندگی سبک در تغییر .دارد همخوانی (2020
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 رغبت ،گذاران سرمایه که شده سبب گردی بوم مثبت نتایج از عشایر آگاهی سط  بودن پایین

  دهند. نشان خود از بخش این در ها فعالیت توسعه برای گذاری ایهسرم به نسبت کمتری

 ضعف استان، در عشایری گردی بوم توسعه تنگنای چهارمین ندبود دمعتق نظرانصاحب

 و (Hesam, 2019) حسام های یافته با پژوهش یافته این .است گردشگر جذب سازوکارهای در

 رسانی اطالع و تبلیغات ضعف دارد. همخوانی (Ehsanifar et al., 2020)فر و همکاران احسانی

 کوهرنگ، شهرستان ویژهبه استان عشایری گردیومب های جاذبه زمینه در استانی نمسئوال

 گردشگران ناآگاهی مهمتر همه از و عشایری گردی بوم گذاران سرمایه توسط بازاریابی ضعف

 که شده سبب کوهرنگ شهرستان ویژههب استان عشایری گردیبوم های ظرفیت با رابطه در

 سط  افزایش در تواند می تبلیغات .باشند نداشته منطقه از بازدید به چندانی توجه گردشگران

  باشد. مؤثر بسیار گردشگران، جذب ادامه در و آگاهی

 همچون محیطی زیست های محدودیت ندبود معتقد پژوهش خبرگان ،نهایت در

 استان گردی بوم توسعه مانع که است عواملی جمله زا آن بوم زیست تخریب و منطقه سردسیری

 :شود می ارائه ذیل شرح به چند هاییپیشنهاد ،پژوهش ایه یافته به عنایت با است. شده

 شود. فعال استان گردشگری ادارات در عشایری گردی بوم دفتر عنوان با خاصی بخش 

 و مختلف های همایش مانند ویژه های برنامه تهیه با عشایری گردشگری های کمپ 

  کنند. گردشگر جذب و اثربخش تبلیغات به اقدام خاص، محلی -بومی های جشن

 آداب حفظ خصوص در منطقه عشایر به الزم های آموزش گردشگر، جذب تداوم منظوربه 

 در مهمی عنصر چادر، سیاه کردن برپا سنت ویژهبه .شود داده عشایری دیرینه های سنت و

 گردشگران، برای چادر سیاه در زندگی تجربه است. عشایری گردیبوم جذابیت حفظ

 بود. هدخوا العاده فوق تجربه یک

 حضور برای خاصی محدوده گرفتن نظر در یا مراقبتی های زمینه ایجاد با توان می 

  کرد. جلوگیری منطقه در محیطی زیست مشکالت بروز از گردشگران
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 پرداخت از هم تا بگیرند خدمت به را منطقه بومی افراد ،گردشگری های کمپ صاحبان 

 افکار در تغییری بومی، افراد کردن درگیر با هم و کنند جلوگیری زیاد دستمزدهای

 مناسب راه یک عنوانبه گردیبوم و گردشگری به که کنند ایجاد منطقه مردم عمومی

 کنند. نگاه درآمد کسب

 روی بر گردیبوم توسعه که مفیدی تأثیرات دادن نشان و منطقه در سازی فرهنگ برای 

 برگزار منطقه عشایر برای آموزشی های دوره توان می دارد عشایر اقتصاد و منطقه بوم زیست

 بتوانند گردی بوم از درست درک با و کنند نگاه گردشگران به مثبت دید یک با تا نمود

 باشند. گردشگر یبیشتر تعداد پذیرای

 در گردی بوم توسعه به پارتیزانی بازاریابی جمله از سنتی بازاریابی های روش از استفاده با 

 منطقه در که گردشگرانی رضایت جلب و شاد لحظات ایجاد .شود هپرداخت عشایری مناطق

 بپردازند. خود نزدیکان به منطقه معرفی و تبلیغ به شود می باعث اند یافته حضور

 برای الزم های پیگیری صنعت، این در منطقه بومیان و مردم مشارکت افزایش با همزمان 

 از وام اعطای عشایر، مالی بنیه ضعف به توجه با بگیرد. صورت دولتی های حمایت جذب

 باشد. منطقه این توسعه برای عاملی تواند می مشارکتی صورت به ها بانک یا دولت سوی

 اثر در افزایی هم ایجاد و ریزی برنامه با توان می دولتی های حمایت جلب از پس

 را گردان بوم به رسانی خدمات در موجود های ضعف دولت، و مردم دوجانبه های همکاری

 نمود. جذب منطقه به را بیشتری مندان عالقه و کرده عرف

  منابع:

 

1. Abooyee Ardakan, M., Labbafi, S., Azarpoor, S. and Jalalpoor, M. (2014). 

Identifying the critical factors for the success of strategic thinking in the 

view of the managers of cultural organizations in Isfahan. Journal of 

Executive Management, 6(11): 13-34. (Persian)  

2. Anabestani, A., Giyahi, H. and Javanshiri, M. (2018). An analysis of the 

effects of establishing ecotourism residence on development of rural 



  .....یگرد توسعه بوم یموانع و تنگناها یواکاو

97 

settlements, (A case study of Radkan village, Chenaran city). Journal of 

Spatial Planning, 8(2): 1-24. (Persian)  

3. Ardashiri, H. (2014). The Role of Nomadic Tourism in Promoting 

Indigenous Life, Case Study: Chaharmahal and Bakhtiari Province. Master 

Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian)  

4. Azizi, K., Rastegar, S.H., Heidari, G.H. and Jafarian, Z. (2019). Socio-

economic effects of ecotourism on the empowerment of local communities, 

Case: Baladeh area in Mazandaran province. Quarterly Journal of Spatial 

Economics and Rural Development, 8(1): 79-96. (Persian)  

5. Bizeh, A. (2018). A sense of traditional living. Geographical Attitude 

Student Journal, 5: 32-34. (Persian)  

6. Dehghanfard, S. and Ghasemizad, A. (2017). Recognition and prioritization 

of obstacles and problems affecting tourism industry development in Busher 

and offering the solutions. Journal of Tourism and Development, 6(10): 178-

194. (Persian)  

7. Ehsanifar, T., Shahmoradi, M., Shahbazi, S. and Rostami ghobadi, F. 

(2020). A qualitative analysis of rural tourism challenges of Kermanshah 

province. Journal of Rural Research, 10(4): 568-581. (Persian)  

8. Feyers, S., Stein, T. and Klizentyte, K. (2020). Bridging worlds: Utilizing a 

multi-stakeholder framework to create extension–tourism partnerships. 

Sustainability, 12(80): 1-23. 

9. Ghadiri Masoom, M., estealaji, A. and Pazoki, M. (2010). Sustainable 

tourism (rural-nomadic). University of Tehran Press. (Persian)  

10. Ghasemi, M. (2015). Identifying and prioritizing barriers to public policy 

implementation (Case study: Civil service management law). Master Thesis 

in Public Management, Shahed University. (Persian) 

11. Hesam, M. (2019). Identifying obstacles to the establishment and 

development of ecotourism residence in the rural areas Of Guilan province. 

Journal of Rural Research, 10(3): 546-559. (Persian)  

12. Mahmoudi Chenari, H., Motiee Langroudi, S.H., Faraji Shabbarbar, H., 

Ghadiri Massoum, M. and Yasoori, M. (2020). Assessing the capacity of 

Masal rural environment for the development of agritourism. Journal of 

Rural Research, 10(4): 596-613. (Persian)  

13. Miller, C.C. (2017). Challenges and potentials of ecotourism as a form of 

conservation and sustainable development on Zapatera island, Nicaragua. 

European Master in Environmental Science (EnvEuro), Department of 

Urban and Rural Development, Department of Urban and Rural 

Development. 



 97، شماره 25روستا و توسعه، سال 

98 

14. Mirvahedi, S. and Esfandiari, E. (2017). A study of the entrepreneurial 

potential of cultural tourism in Iranian Qashqai nomads. Journal of Tourism 

and Development, 5(3): 62-78. (Persian) 

15. Mirzadeh Kouhshahi, M. and Dehghani, A. (2016). Investigating the role of 

Bandar Abbas ecotourism potentials in attracting tourists. Hormozgan 

Cultural Research Journal, (11): 6-24. (Persian)  

16. Nowruzi, A. and Mahmoudian, F. (2016). A Comparative study of social 

and economic characteristics of accomodated and non- accomodated nomad 

(Case study: Koohrang township). Spatial Planning Quarterly, 5(4): 17-38. 

(Persian)  

17. Othma, P. and Rosli M. M. (2011). The impact of tourism on small business 

performance: Empirical evidence from Malaysian islands. International 

Journal of Business and Social Science, 2(1): 11-21. 

18. Pashazadeh, A. and Khodakarami, Z. (2012). Investigating the capabilities 

and bottlenecks of Eilson nomadic tourism. The fourth National Geography 

Student Scientific Conference. (Persian)  

19. Ranjbar, H., Haghdoost, A. A., Salsali, M., Khoshdel, A. R., Soleimani, M. 

A. and Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: A Guide for 

beginning. Annals of Military and Health Sciences Research, 10(3): 238-

250. (Persian)  

20. RostamPisheh, M., Nasir Salami, S. M. and Tizghalam Zonouzi, S. (2019). 

An evaluation and comparative analysis of physical structures in eco-

tourism resorts (Case study: Telarkhaneh Bordbar and Deylmay Gasht; 

Guilan province). Journal of Physical Development Planning, 4(2): 117-

138. (Persian)  

21. Saydaie, E. and Hedayati Moghadam, Z. (2010). The role of security in 

tourism development. Quarterly Journal of Social Sciences, 4(8): 97-110. 

(Persian)  

22. Shahdadi, A., Ghanbari, Y., Salmanizadeh, E. and Azareh, A. (2019). 

Potentiometric and location predatory areas for construction nomadic 

ecocamp (Case study: Part of Semirom province). Quarterly of Geography 

& Regional Planning, 9(3): 293-306. (Persian)  

23. Van Nguyen, T. (2016). Barriers to ecotourism development from the local 

government perspective: The case of Ha Long Bay, A dissertation submitted 

in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Master 

of Tourism department, School of Humanities and Creative Arts Flinders 

University. 

 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=4429

