
١ 
 

  در استان ایالم طبیعت گردي يامکان سنجی توسعه

   *جواد رحیمی مقدم

  **احسان ناظري

  چکیده

و رقابتی شدن این صنعت سرمایه طبیعت گردي امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت گردشگري و 
در شده زیرساخت هاي تأیید  نمودن اجرا در پی آن،ساز، ضرورت بسترسازي و برنامه ریزي هاي منطقی و 

هدف از تحقیق  .نماید اما پر استعداد ایالم، صد چندان جلوه گري می ؛در استان کوچک به ویژه ،کشور
ش حاضر از پژوه .می باشد طبیعت گردجذب  راستايحاضر بررسی قابلیت هاي طبیعی استان ایالم در 

 نامه ها توسط رسشحاصل از پداده هاي . تحلیلی است_ توصیفی  آن روش تحقیقو  ،نظرينوع تحقیق 
 با فرضیات در پایان با استفاده از روش هاي حل شده وتجزیه و تحلیل  SPSSو   Excelنرم افزارهاي 

قابلیت جذب استان ایالم  و که فرضیات موجود تأیید شده آمددست ه ب این نتیجه Tآزمون  از استفاده
گردي غرب کشور از ظرفیت و  طبیعتگردي دارد و براي تبدیل شدن به قطب  ي طبیعت گردشگر و توسعه

 .توانمندي الزم برخوردار است

  

 .، گردشگرياستان ایالم ،، امکان سنجیطبیعت گردي :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .ایالم باختر عالی آموزش يمؤسسه جهانگردي گروه استادیار  *

  .لي مسئوو نویسنده )توسعه برنامه ریزي(انگردي ارشد رشته مدیریت جه کارشناس **
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  مقدمه

 این کشورها از بسیاري. آید  می حساب به دنیا در صنعت ترین متنوع و ترین بزرگ جهانگردي صنعت
 ساختار زیر بنایی يتوسعه و خصوصی بخش رشد زایی، اشتغال درآمد، اصلی منبع را پویا صنعت

پدیده پویاي جهانی و  يامروزه صنعت گردشگري فراتر از یک صنعت به مثابه ).19: 1386، 1یگ(دانند می
 .(Elliott, 1997: 4)  اجتماعی است که پیچیدگی هاي خاص خود دارد

 مشاغل در کار از ناشی خستگی ی،صوت هاي آلودگی و هوا آلودگی شهرنشینی، زندگی هاي دشواري
 می وادار را شهرنشین انسان مشابه، موارد دیگر و شهر در زندگی شرایط بودن یکنواخت و تکراري شهري،

  .)236: 1380 رضوانی،( ببرد پناه طبیعت به استراحت و خستگی رفع براي تا کند

هده و لذت از طبیعت و پدیده ها اصلی آن گردشگري، مشا ياست که انگیزه نوینپدیده اي  طبیعت گردي
یکی از منابع جدید درآمد در راستاي  يمثابهو از آن می توان به  استو چشم اندازهاي طبیعی و فرهنگی 

به عنوان بدیلی براي گردشگري انبوه مطرح شده و در حال  طبیعت گرديمفهوم  .پایدار نام برد يتوسعه
 ست که بر تعامل با محیط طبیعی تقریباًاشگري طبیعت مبنع گردایکی از انو طبیعت گردي. گسترش است

 پایدار است طبیعت گرديپیش شرط از طبیعت درك اکولوژیکی . کید داردأحفاظت و آموزش ت ،بکر
 .)، الف61: 1382زاهدي، (

 خلق را گوناگونی طبیعی منظرگاه هاي ایالم، استان طورهمین و ایران سرزمین متنوع بسیار اقلیمی شرایط
 بزرگ هاي قطب از یکی به را ایالم استان تواند می شود، معرفی جهانیان به درستی به اگر که است کرده

 ایجاد آن دنباله ب و استان گردشگري هاي قابلیت شناخت. نماید تبدیل طبیعت گردي ه ویژهب و گردشگري
 حضور براي را الزم يهزمین زیست، محیط به مندان عالقه و گردشگران برداري بهره جهت مناسب بستري

 يویژه مناطق در پژوهشی و علمی مطالعات تقویت با و نموده فراهم... و پژوهشگران دانشمندان،
  .یافت دست مطلوبی نتایج و تحقیقات به توان می گردشگري

طبیعت  مناسب هاي زیرساختفقدان  مانند عواملی وجود موجود، هاي ظرفیت و قابلیت ها وجود با
 اطالع عدم و طبیعت گردي فرهنگ ضعف کمبود متخصصان، مسأله، این به کافی شناخت عدم ،گردي
 بی ،چنین هم. است ایران در طبیعت گردي جذب عدم جمله دالیل جمعی از رسانه هاي توسط رسانی

 مواد زاید پراکندگی از ناشی که شده بسیاري محیطی زیست معضالت موجب مقررات، قوانین و به توجهی
  ).139: 1390علیا،  طلیعه(است  منابع تخریب و رویه بی هاي بهره برداري ،ضایعات و

  

                                                             
1. Gee 
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  لهأبیان مس

یکی از انواع گوناگون گردشگري می باشد که متأسفانه در کشور ما مورد کم توجهی قرار  طبیعت گردي
ی از یک. وجود دارد در کشور هاي فراوانی جهت توسعه و ترویج آن توانمنديدر حالی که  ؛گرفته است
این ) طبیعی، انسانی، ورزشی و غیره(مختلف  يبا توجه به قابلیت ها و ظرفیت هاي بالقوهاستان ایالم 

در بخش طبیعت گردي اهمیت  .نام گرفته استکه در کشور ما عروس زاگرس  می باشدمناطق مستعد 
طبیعت بالفعل بخش هاي بالقوه و  توانمنديضمن بررسی  که در این پژوهشگردشگري ما را بر آن داشت 

شناساندن  و توسعه راستايبراي رفع موانع و مشکالت و در  ،ن مرتبطااز دیدگاه مدیران و متخصص گردي
  .نمائیمکارهایی ارائه  آن راه

  تحقیق فرضیات
 ماجراجویانه و طبیعت گردي شکل به گردشگر جذب) قابلیت( امکان ایالم استان زیباي و بکر طبیعت. 1

  .دارد

  .دارد وجود ارتباط ایالم استان در طبیعت گردي و جغرافیایی واملع بین. 2

  .دارد کشور غرب طبیعت گردي قطب به شدن تبدیل توانایی ایالم استان رسد می نظر به. 3

 اهداف تحقیق

 و مدیران دیدگاه از ایالم استان در طبیعت گردي یتوسعه سنجی امکان بررسی و: هدف کلی تحقیق
  .استان متخصصان

  اختصاصی تحقیق هدافا

  ؛ایالم استان گردشگري - جغرافیایی طبیعی هاي بنیان شناخت. 1

  ؛ایالم استان براي گردشگر جذب يتوسعه در طبیعت گردي نقش. 2

  .طبیعت گردي يتوسعه اثرات و ها ظرفیت مورد در کارشناسان و مدیران دیدگاه بررسی. 3

 روش تحقیق

 .تحلیلی می باشد –و روش تحقیق به کار رفته در آن توصیفی ده،از نوع تحقیق نظري بوپژوهش حاضر 
فرهنگی و گردشگري شهرستان هاي استان ایالم تشکیل  کارمندان سازمان میراث آماري تحقیق را يجامعه
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و بحث داده اند، دلیل این انتخاب ارتباط بیشتر آنها نسبت به سایر سازمان ها و ارگان ها با موضوع تحقیق 
 است یاستنباط آمار يها روش از استفاده یتصادف يریگ نمونهروش  اساسچون  .بوده استردي طبیعت گ

از فرمول نمونه گیري . استفاده شده است روش نمونه گیري تصادفی از ،دارد برتري ها روش ریسا رب و
 :مطابق با فرمول زیر. استفاده شده استحجم نمونه درصد  95با ضریب اطمینان  کوکران

 
  :در آنکه 

 d  =0.05= مقدار خطا    n   1.96 =Z= حجم نمونه

 N   0.5 =p =q= حجم جامعه

 کارمندان نامه هایی تنظیم و توسط پس از طرح فرضیات، پرسش .نمونه انتخاب شده است 62تعداد 
 تکمیلداده هاي حاصل از  ،سپس .تکمیل شده است فرهنگی و گردشگري استان ایالم میراث سازمان
آزمون  از استفاده در پایان با شده وتجزیه و تحلیل  SPSSو   Excelنرم افزارهاي  مه ها توسطنا پرسش

T داده  گردآوري. دست یافته ایمبه نتایج قابل توجهی در استان ایالم  طبیعت گردي يدر خصوص توسعه
  :ه استشد تقسیم بخش دو به کلی صورتبه  پژوهش این در ها

 و بررسی مورد تحقیق موضوع با مرتبط مدارك و اسناد و هاپژوهش  الت،مقا ،ها باکت ،بخش اول در
 صورتبه  ،تحقیق دوم بخششده؛ و  آوري جمع اینترنت از طریق تکمیلی هاي داده و گرفت قرار مطالعه
   .شده است انجام پیمایشی و میدانی

 تحقیق يپیشینه

براي ما این فرصت ارزنده را به  ،نامحققمطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته توسط دانش پژوهان و 
از تجارب آنها استفاده ي درست به عمل آوریم و زمینه ي غناي علمی تحقیقات  ،جود آورده تا از یک سوو

از هرگونه دوباره کاري که منجر به از دست دادن وقت و سرمایه شود،  ،از سوي دیگر ؛خود را فراهم کنیم
هاي  پایان نامه، طرح هاي تحقیقاتی و ها باتحقیق، منابع، کتبهتر انجام  بدین ترتیب براي. کنیمجلوگیري 

برخی از  يدانشجویان مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که در این قسمت چکیده
  .آنها مطرح می گردد
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 يامکان سنجی نواحی مستعد توسعه «تحقیق خود را تحت عنوان ) 1386(شایان و همکاران  *
تجزیه و تحلیل، جمع بندي در این مطالعه . انجام داده اند»  در استان کهگیلویه و بویر احمد اکوتوریسم

پهنه بندي نواحی مستعد  يو در نهایت، نقشه هصورت گرفت GIS و ارزیابی داده ها با استفاده از
 دهد که شهرستان نشان می وي یافته هاي تحقیق .ه استاستان تولید شد آن طبیعت گردي يتوسعه

 هاي گچساران و کهگیلویه براي تفرج زمستانه بویراحمد و دنا براي تفرج تابستانه و شهرستان هاي
 .ندهست مناسب

 يعوامل راهبرد يو فرصت ها دهایتهد یابیارز« تحقیقی تحت عنوان ) 1388(محرم نژاد و همکاران  *
از این تحقیق می . نده اانجام داد»  )دمنطقه حفاظت شده جاجرو: يمطالعه مورد( اکوتوریسمصنعت 

 بنابراین،. ستیبرخوردار ن یمناسب تیمنطقه از وضع نیدر ا طبیعت گرديکه صنعت  گرفت جهینتتوان 
از قطب  یکیمنطقه به  نیا لیجاجرود و تبد يحفاظت شده يدر منطقه طبیعت گردي يهو توسع جادیا

 ،یطیمح ستیبراساس عناصر ز کپارچهی یتیریمد يریمستلزم به کارگ رانیا طبیعت گردي يها
 .دي عنوان شده استو اقتصا یاجتماع

 يگردشگر يها جاذبه ییفضا لیتحل« کارشناسی ارشد خود با عنوان  يدر پایان نامه )1388(احمدي  *
، جاذبه هاي گردشگري، طبیعت گردي و محدودیت هاي آنها را در » سمیاکوتور بر دیتأک با المیا استان
هاي گردشگري سطح  توانمندياستان ایالم شناسایی و شهرستان هاي استان را از نظر امکانات و سطح 

نتایج این بررسی نشان می دهد  .هایی در جهت توسعه و بهبود آن ارائه داده استکار بندي کرده و راه
 ،توسعه یافتهدست آمده، شهرستان ایالم در گروه تقریباً ه که با توجه به سطوح توسعه و امتیازات ب

شهرستان هاي مهران، دره شهر و شیروان در گروه شهرستان هاي در حال توسعه و شهرستان هاي 
 .دهلران، ایوان و آبدانان در گروه فرو توسعه طبقه بندي شده اند

  مبانی نظري تحقیق

 طبیعت گرديمفهوم 

  :اشاره می شودین آن ها رت مهم در اینجا به تعاریف متعددي ارائه شده است که طبیعت گرديبراي 

مسافرت مسئوالنه و مبتنی بر اصول پایداري به نواحی طبیعی به منظور بهره  :عبارتست از طبیعت گردي «
گیري معنوي و ارضاي نیازهاي روحی و روانی به گونه اي که با شناخت و کسب آگاهی و احترام به نظام 

 »احی طبیعی و ارتقاي رفاه جامعه میزبان کمک کندباشد و به محافظت از نو همراهارزش هاي مردم محلی 
  .)90-89: 1390زاهدي، (
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بازدیــد و لــذت بــردن از طبیعــت، بــا تــرویج  شــامل ســفرهاي زیســت محیطــی پایــدار،  طبیعــت گــردي
. مــردم بــومی اســت اشــتغال زایــی بــرايمحافظــت از آن، اثــرات کمتــر دیدارکننــده بــر محــیط زیســت و 

ــر روي فعالیــت تحــت عنــوان برخــی  ،کوچــک و در منــاطق کــامالً مشــخص در مقیــاس هــایی عمومــاً ب
اشــکال طراحــی شــده محافظــت از محــیط زیســت و پشــتیبانی از اقتصــاد ســنتی محلــی بــه عنــوان یــک  

  .(Medlik, 2003: 60)  کارفرماي اصلی متمرکز است

 طبیعت گردياهمیت 

 می بیشتر طبیعت گردي اهمیت طبیعت، مستقیم تجربه مثبت اثرات و فواید از مردم هاي آگاهی افزایش با
 مناطق به ساله همه که هاییطبیعت گرد. دهد می اقتصادي ارزش زیستی، تنوع به طبیعت گردي. شود

 اشتغال محلی مردم از بسیاري براي و ،وارد میزبان کشور به ارز دالر ها میلیون کنند، می مسافرت جذاب
ي زمینه گیرند، قرار استفاده مورد درستیه ب طبیعت گردي از حاصل هاي آمد در چه چنان .کنند می ایجاد
- توسعه هاي هدف تحقق و آید می فراهم شده حفاظت مناطق بسط و طبیعی زیست محیط حفظ براي الزم

  ).91: 1390زاهدي، (شود  می تسهیل پایدار ي

  و انواع آن طبیعت گرد

ند و آنها را بر مبناي وضعیت، میزان تجربه، ارائه ده طبیعت گردهاسعی کرده اند تعریف خاصی از  محققان
کسی است که براي بهره گیري از  طبیعت گردبه طور کلی، . پویایی و تحرکشان طبقه بندي کنند يدرجه

  :دسته تقسیم می شوند پنجها در مجموع به طبیعت گرد .هاي فیزیکی و فکري می پردازد طبیعت به چالش

  1علمی هايطبیعت گرد. 1

  :است ویژگی هاي زیرعلمی داراي طبیعت گرد یک  2ویناز نظر کال

 ؛است موثق و ژرف اي تجربه جوي و جست در 

 ؛داند می ارزش با اجتماعی نظر شخصی و از را تجربه این 

 ندارد؛ خوبی میانه شده تعیین پیش از هاي برنامه و بزرگ گردشگري هاي گروه با 

 ؛است فکري و فیزیکی هاي چالش طلب در 

 ؛شود مطلع آنان فرهنگی ویژگی هاي از دارد دوست و است بومی مردم با تعامل به مند عالقه 

 ؛دهد می ترجیح را فتکل بی و ساده امکانات داده، وفق شرایط با را خود و است پذیر انعطاف 

                                                             
1. Science Ecotourists 
2. Colvin 
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 ؛کند می تحمل را سفر هاي ناراحتی 

 ال مشارکت؛دهد می ترجیح منفعالنه رفتار بر را فع 

 1390زاهدي، ( کند خرج تجربه کسب براي دهد می ترجیح راحتی، رايب کردن هزینه جايه ب :
96-97(. 

 
 1آزاد هاي طبیعت گرد. 2

 باالیی نیز پذیري انعطاف از و دارند طبیعی و بکر نواحی از دیدار براي کافی تحرك و پویایی که افرادي
  .اند ناشناخته اما ؛است زیاد افراد اگرچه تعدادشان این. برخوردارند

 2یافته سازمان هاي طبیعت گرد .3

 از دیدار براي که کسانی مانند .کنند می سفر ویژه مناطق به شده ریزي برنامه تورهاي طریق از که افرادي
  .نمایند می عزیمت منطقه آن به جنوب قطب هاي جذابیت

 3دانشگاهی و علمی هاي گروه. 4

 می سفر طبیعی مناطق به دانشگاهی و پژوهشی سساتؤم براي علمی تحقیقات چارچوب در که افرادي
 طبیعت رازهاي کشف به عادي هايطبیعت گرد از بیش و دارند اقامت مقصد در زیادي نسبتاً مدت و کنند

  .دهند می نشان عالقه

 4ماجراجو طبیعت گردهاي. 5

در  براي یک نفر آن چه بدیهی است. ترین هدف آنها ایجاد هیجان براي خود است افرادي هستند که مهم
براي فرد ) قایقرانی در یک رودخانه یا صخره نوردي: مثل(به حساب می آید  فعالیتی عادي زندگی روزمره

که  ها در این نگاه افراد و تجارب آن ،بنابراین. دیگري موضوعی استثنایی و عاملی هیجان زا تلقی می شود
به این ترتیب ما طیف متنوعی .اوت استبا یکدیگر متف ،فعالیتی را از جمله گردشگري ماجراجویانه بشناسند

رنجبریان و (خواهیم داشت از گردشگري ماجراجویانه با توجه به درجه خطرپذیري و هیجان انگیزي آن 
  ).65: 1388زاهدي، 

  

                                                             
1. Do-it-yourself Ecotourists 
2. Ecotourists on tours 
3. Scientific groups 
4. Adventurer Ecotourists 
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 پایدار طبیعت گردي

و ها پاسخ دهد طبیعت گردیعنی به نیازهاي فعلی  ؛آن دسته از گردشگري که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد
براي آینده بپردازد و به جاي صدمه زدن به اکولوژي در جهت  طبیعت گرديبه حفظ و ایجاد فرصت هاي 

خوانده می » پایدار طبیعت گردي «پایداري آن تالش بورزد و به ارتقاي معیشت مردم محلی کمک کند 
 بررسی می توان نظرم دو از را طبیعت در موجود منابع اصوالً ارزش .)64: 1390جهانیان و زندي، (شود 

  :کرد

 ؛مخلوقات اشرف عنوان به انسان منظر از. 1

  .جهان در موجودات يکلیه منظر از. 2

 نگرش این در. گیرند قرار بشر ياستفاده مورد بتوانند که دارند ارزش زمانی طبیعی منابع اول دیدگاه در
 حفظ از بیش محیط از گیري بهره بر و می گیرند قرار اکولوژیکی هاي ارزش از باالتر اجتماعی هاي ارزش
 نظم حفظ بر و می گیرند قرار نظر مورد موجودات کل دوم، دیدگاه در .می شود توجه محیط کیفیت
  ).، ب92: 1382زاهدي، (می شود  تأکید طبیعت

وداري نشان ارتباط بین گردشگري انبوه و سایر انواع گردشگري را با پایداري در نم 1996در سال  1باتلر
  ).1 شماره نمودار( اده استد

  ارتباط بین پایداري و انواع گردشگري از دید باتلر :)1(شماره  نمودار

 

  )25: 1384پارسایی، ( :منبع

  

                                                             
1 . Butler 
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 پایدار طبیعت گردياصول زیربنایی در 

با . باشد و به تخریب منابع طبیعی و کاهش آنها منجر نشود سازگار زیست محیط با باید طبیعت گردي
ها، مسئوالن دولتی، طبیعت گردطرف هاي دخیل اعم از مردم محلی،  يادگیري براي کلیهآموزش و ی

، همراه باشد و منافع بلند مدت جامعه محلی را از طریق محافظت مستمر ...متصدیان صنعت گردشگري و 
  .از منابع طبیعی تأمین کند

ت و تحقق هدف هاي اجتماعی و پایدار عالوه بر محافظت از محیط زیس طبیعت گرديبه این ترتیب در 
  ).، ب93-94: 1382زاهدي، (اقتصادي، به مسائل ارزشی و اخالقیات نیز توجه می شود 

  مورد مطالعه يمحدوده شناخت

. دهد می تشکیل را کشور کل مساحت از صد در 2/1 حدود مربع، کیلومتر 138هزار و  20 با ایالم استان
 از شمالی عرض دقیقه 02 درجه و 34 تا دقیقه 03 و درجه 32 بین زاگرس جبال سلسله غرب در استان این
 يگوشه در گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 03 و درجه 48 تا دقیقه 40 و درجه 45 و استوا خط

با  شرق از ،خوزستان با استان جنوب از ،استان کرمانشاه با شمال از استان این .است شده واقع کشور غربی
 24شهرستان،  10استان ایالم داراي . دارد مشترك مرز کیلومتر 425 با کشور عراق از غرب و ستانلر استان

ي نقشه). 1392 ،معاونت برنامه ریزي استانداري ایالم(دهستان داراي سکنه است  47 و شهر 23بخش، 
  .درا نشان می دهکشور  در ایالم هاي شهرستان و ایالم استان ، موقعیت)1(شماره 
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 موقعیت استان و شهرستان هاي ایالم در کشور :)1(ي شماره نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  )1392 الم،یا ياستاندار يزیر برنامه معاونت( :منبع                                                                           

غربی رشته کوه هاي  يی است که در حاشیهمنطقه اي کوهستان ،طبیعی ویژگی هاياستان ایالم از نظر 
  :می توان به دو قسمت تقسیم نمود به طور کلی ناهمواري هاي این استان را. زاگرس واقع شده است

  اند؛ ناهمواري هاي نیمه شرقی و شمال شرقی که از کوهستان هاي بلند شکل گرفته :یکم

با شیبی مالیم به سمت غرب امتداد  رتفاع کهشامل نواحی کم اارتفاعات نیمه غربی و جنوب غربی  :دوم
  .)39: 1388محمدیان، . (دارند

یک میلیارد و  نه حدودبا آورد ساال) سیمره يي رودخانهبه استثنا(دائمی  يرودخانه چهاردهدر استان ایالم 
وش، رودخانه هاي کنگیر، گدارخ :عبارتند ازد که عمده ترین آن ها نمتر مکعب جریان دار میلیون 900

سیمره به این مجموعه اضافه شود، آورد  يچه رودخانه چنان. کنجانچم، چنگوله، میمه، دویرج و چرداول
رودخانه هاي دائمی استان به . متر مکعب خواهد بود میلیون 500و  میلیارد چهار رودخانه هاي استان حدود
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 يسالنامه(سیمره در شرق و رودخانه هاي مرزي در غرب، تقسیم می شوند  يآبریز، رودخانه يدو حوزه
 ).25، 1389 ایالم استان آماري

و در  در برخی نقاط خاك مستعد .از نظر کشاورزي همه جاي استان براي کارهاي کشاورزي مناسب نیست
شیروان و چرداول و تا در مناطق گرمسیري و آبرفت کرخه، سیمره، . جاي دیگر استعداد الزم وجود ندارد

در کوه ها خاك  به ویژهولی در دیگر نقاط  ؛حدي آبدانان و ایوان خاك غنی و مستعد کشاورزي وجود دارد
اما براي کاشت علوفه و مراتع مناسب است  ؛داراي عمق محدودي است و براي کشاورزي مفید نیست

  ).18: 1390خیتال، (

  استان ایالم طبیعت گرديمنابع 

رودخانه ها، دریاچه ها، تاالب ها، . ، داراي منابع غنی می باشدطبیعت گرديالم از لحاظ منابع استان ای
استان ایالم هستند  طبیعت گردياز جمله جاذبه هاي ... چشمه ها، غارها، آبشارها، پار ك هاي جنگلی و 

  :که عبارتند از

م، کَنگیر، جزمان، گاوي، چنگوله، سیمره، چرداول، گُدار خوش، کنجانچ تَلخاب،مانند  :ها رودخانه )1
 میمه؛ دویرج وکُلم، سیکان، سیاه گاو، 

 ؛ایالم سد و آبدانان دوقلويمانند  :ها دریاچه )2

 ؛سرطاف و آبتاف آو، چممانند  :آبشارها )3

 ؛چکَر و زمزم درویش، سیابمانند  :ها تاالب )4

 بولی؛ گرم آب و دهلران گرم آبمانند  :ها چشمه )5

 ،)پوکه قلعه( قالپیکَه ایوان، انفجاري ایوان، طلسم گَه، تایه گان، زِینه خُفاش، ناتاریکه،کُمانند  :غارها )6
 ).1390، میراث فرهنگی و گردشگري استان ایالم(آبدانان  مژاره غار و کَبوترالن و ملک غارهاي

 چغا، لوماراول، شیروان چرد مرَخُ، ره، سیروانیمسمانند : )طبیعی و دست کاشت( پارك هاي جنگلی )7
دره  رابس، وثرکُ، هیمم، آبگرم، باهنر شهید، آباد رضا، )مهران( شهدا، داالب، کوه سیاه، رغواناَ، سبز

ه کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان رادا( )ملکشاهی( در، بیوره، شهدا انفال، هزاریوان، ا رابسشهر، 
  .)1390ایالم، 
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  آزمون فرضیه ها
نامه هایی  لیت ها و امکاناتی که استان ایالم در این زمینه دارد، اقدام به تهیه و تکمیل پرسشبا توجه به قاب

نامه ها توسط  این پرسش. در استان ایالم نمودیم طبیعت گردي يجهت بررسی امکان سنجی توسعه
دست ه ب میراث فرهنگی و گردشگري استان ایالم تکمیل شده و پس از ورود داده هاي سازمان کارمندان

 Tبا استفاده از آزمون مستقل و جداول مجزا  پس از آن،. تجزیه و تحلیل شدند SPSSنرم افزار  آمده با
  .یمنتایج قابل توجهی دست یافتو به  ضیات موجود مورد بررسی قرار گرفتهریک از فر تهیه شده

  فرضیه ها
و  طبیعت گرديبه شکل  گردشگرجذب ) قابلیت(طبیعت بکر و زیباي استان ایالم امکان  :1 يفرضیه

  .ماجراجویانه دارد
تعداد، میانگین، انحراف  )1(شماره  در جدول. خروجی آزمون تی تک متغیره داراي دو قسمت می باشد

با  .بوده است 40/3مشاهده می شود که میانگین این متغیر . معیار و میانگین خطاي معیار گزارش شده است
خیلی .5؛ زیاد.4؛ متوسط.3؛ کم.2خیلی کم؛ .1(می باشد ) گزینه(گویه  5راي که این متغیر دا توجه به این

  .میانگین جواب افراد به این متغیر در حد متوسط به باال می باشد که نشان می دهد 40/3، میانگین )زیاد
  

  آمار توصیفی تک متغیره: )1(شماره  جدول
 میانگین خطاي معیار  انحراف معیار  میانگین  تعداد  

 .06754 .53182 3.4032 62   1 فرضیه
  

 نگارندگان :منبع
  

جدول که در آن   ينتیجه. سنجیده است tاول را از طریق آزمون  يدرستی فرضیه )2(شماره  جدول
)Sig=0.010 ( ،یعنی طبیعت بکر و زیباي استان  ؛اول تأیید می شود يفرضیه است کهحاکی اعالم شده

در این آزمون اختالف . و ماجراجویانه دارد طبیعت گرديبه شکل  گردشگرجذب ) قابلیت(ایالم امکان 
درصد براي تفاوت  95اطمینان  يستون بعد از اختالف میانگین، یک فاصله. اعالم شده است 40/3میانگین 

. می توان فرض صفر را رد کرد ،در این فاصله قرار نگیرد 01/0در صورتی که . میانگین مطرح کرده است
و  ،فرض صفر رد ،بنابراین .قرار ندارد 57/3و  24/3 يدر محدوده 01/0ه می شود که در اینجا مشاهد

  .فرض مخالف پذیرفته می شود
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 .و ماجراجویانه دارد طبیعت گرديبه شکل  گردشگرجذب ) قابلیت(طبیعت بکر و زیباي استان ایالم امکان  :)2(شماره  جدول

 اختالف میانگین  داري سطح معنا   درجه آزادي   آزمون تی مستقل  
 از اختالف میانگین% 95فاصله اطمینان  

 باال ترین  پایین ترین 

 3.5768 3.2404 3.40860 .010 61 40.522 1 فرضیه

  

 نگارندگان :منبع
  

  .در استان ایالم ارتباط وجود دارد طبیعت گرديبین عوامل جغرافیایی و  :2 يفرضیه
مشاهده می . عداد، میانگین، انحراف معیار و میانگین خطاي معیار گزارش شده استت )3( شماره در جدول

می باشد ) گزینه(گویه  5داراي با توجه به اینکه این متغیر  .بوده است 41/3شود که میانگین این متغیر 
واب افراد میانگین ج که نشان می دهد 41/3، میانگین )خیلی زیاد.5؛ زیاد.4؛ متوسط.3؛ کم.2؛ خیلی کم.1(

  .به این متغیر در حد متوسط به باال می باشد
  

  آمار توصیفی تک متغیره :)3(شماره  جدول
 میانگین خطاي معیار  انحراف معیار   میانگین   تعداد  

 .08412 .66233 3.4186 62 2فرضیه 
  

 نگارندگان :منبع
  

جدول که در آن   ينتیجه. است سنجیده tدوم را از طریق آزمون  يدرستی فرضیه )4( شماره جدول
)0.030=Sig. ( ،بین عوامل جغرافیایی و یعنی  ؛دوم تأیید می شود يفرضیه که استحاکی اعالم شده

. اعالم شده است 41/3ین در این آزمون اختالف میانگ .در استان ایالم ارتباط وجود دارد طبیعت گردي
در . درصد براي تفاوت میانگین مطرح کرده است 95 اطمینان يستون بعد از اختالف میانگین، یک فاصله

مشاهده می شود که در اینجا . می توان فرض صفر را رد کرد ،در این فاصله قرار نگیرد 03/0صورتی که 
 .و فرض مخالف پذیرفته می شود ،فرض صفر رد ،بنابراین .قرار ندارد 53/3و  26/3 يدر محدوده 03/0
 

 .در استان ایالم ارتباط وجود دارد طبیعت گرديجغرافیایی و بین عوامل  :)4(شماره  جدول

 
 اختالف میانگین   داري سطح معنا   درجه آزادي   مستقلآزمون تی  

 از اختالف میانگین% 95فاصله اطمینان  

 باال ترین  پایین ترین 

 3.5383 3.2682 3.41323 .030  61 50.388 2فرضیه 

  

  نگارندگان :منبع
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  .غرب کشور دارد بیعت گرديطبه نظر می رسد استان ایالم توانایی تبدیل شدن به قطب  :3 يفرضیه

مشاهده می . تعداد، میانگین، انحراف معیار و میانگین خطاي معیار گزارش شده است )5( شماره در جدول
می باشد ) هگزین(گویه  5داراي که این متغیر  با توجه به این .بوده است 19/3شود میانگین این متغیر 

میانگین جواب افراد  که نشان می دهد 19/3، میانگین )خیلی زیاد.5؛ زیاد.4؛ متوسط.3؛ کم.2؛ خیلی کم.1(
  .به این متغیر در حد متوسط به باال می باشد

  

 آماره توصیفی تک متغیره: )5(شماره  جدول

 میانگین خطاي معیار  انحراف معیار  میانگین  تعداد  

  .06660  .52441  .19803 26 3فرضیه 
  

 نگارندگان :منبع
  

  

جدول که در آن   ينتیجه. سنجیده است tسوم را از طریق آزمون  يدرستی فرضیه )6( شماره جدول
)0.000=Sig.( استان ایالم توانایی تبدیل یعنی  ؛سوم تأیید می شود يفرضیه است کهحاکی  ،اعالم شده

ستون . اعالم شده است 19/3ین ر این آزمون اختالف میانگد .غرب کشور دارد طبیعت گرديشدن به قطب 
در صورتی . درصد براي تفاوت میانگین مطرح کرده است 95اطمینان  يبعد از اختالف میانگین، یک فاصله

در  00/0مشاهده می شود که در اینجا . می توان فرض صفر را رد کرد ،در این فاصله قرار نگیرد 00/0که 
 .و فرض مخالف پذیرفته می شود ،فرض صفر رد ،بنابراین .قرار ندارد 33/3و  06/3 يمحدوده

    
 .در استان ایالم ارتباط وجود دارد طبیعت گرديبین عوامل جغرافیایی و : )6(شماره  جدول

 اختالف میانگین   داري سطح معنا   درجه آزادي   آزمون تی مستقل  
 از اختالف میانگین% 95فاصله اطمینان  

 باال ترین  ایین ترینپ 

 3.3312 3.0649 3.19803 .000 61 48.018 3فرضیه 

  

  نگارندگان :منبع
  

 نتیجه گیري

را بررسی کرده و به نتایجی مبنی بر اینکه آیا  طبیعت گردي يپژوهش حاضر وضعیت امکان سنجی توسعه
دست یافته یا خیر؟  دارد طبیعت گردي ياستان ایالم قابلیت و توانمندي هاي الزم جهت رشد و توسعه

ن بخش و تکمیل آنها توسط شاغال عدد 62به تعداد  نامه ها پرسش يدر این راستا از طریق تهیه. است
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مورد   SPSSصنعت گردشگري به بررسی موضوع پرداخته و داده هاي دریافتی را از طریق نرم افزار 
موجود در این  يهر سه فرضیه البته، .ایم تجزیه و تحلیل قرار داده و به نتایج قابل توجهی دست یافته

طبیعت  يکه استان ایالم ظرفیت کافی در جهت توسعه استو این امر حاکی  هتحقیق مورد تأئید قرار گرفت
  .به قطب مهم گردشگري کشور تبدیل گردد می تواندو در صورت توجه کافی،  داردرا  گردي

به شکل  گردشگرجذب ) قابلیت(زیباي استان ایالم امکان  تحقیق نشان داد که طبیعت بکر و ينتایج اولیه
تالشی  بایدبا توجه به جاذبه ها و منابع طبیعی بی نظیر در استان ایالم . و ماجراجویانه دارد طبیعت گردي

افراد بیشتر با این  وفراگیر صورت گیرد تا استان و جاذبه هاي آن به طور کامل به کل کشور معرفی گردد 
  .آشنا گردند عت گرديطبیمناطق 

 .غرب کشور دارد طبیعت گردينتایج دوم تحقیق نشان داد که استان ایالم توانایی تبدیل شدن به قطب 
طبیعت چهار فصل استان ایالم در بین استان هاي غرب کشور این قابلیت را به استان ایالم داده که به قطب 

  .  غرب تبدیل شود طبیعت گردي

. در استان ایالم ارتباط وجود دارد طبیعت گرديداد که بین عوامل جغرافیایی و  نتایج سوم تحقیق نشان
وجود آب و هواي بی نظیر در اکثر شهرستان هاي استان ایالم، وجود خاك حاصلخیز، دشت هاي فوق 

د که العاده زیبا، آبشارها، تپه ها، گونه هاي نادر گیاهی و جانوري در استان از جمله عوامل جغرافیایی هستن
  .ها تأثیر فراوانی داشته اندگردشگردر جذب 

تنوع  ،چنین استان ایالم از لحاظ تنوع اقلیمی و آب و هوایی و هم گفتدر یک جمع بندي کلی می توان 
یکی از ... پوشش گیاهی و زیبایی هاي وصف ناشدنی طبیعت، چشمه سار ها، دریاچه ها، کوه ها، غارها و 

اما متأسفانه بهره برداري از آن  ؛می باشدظرفیت هاي فوق العاده در کشور  استان هاي توانمند و داراي
 طبیعت گرديموضوع  به ویژهبا ضعف مواجه بوده و صنعت گردشگري و  طبیعت گردي يجهت توسعه

به یکی از می تواند این استان در صورت توجه بیشتر مسئوالن  ،به هر حال. مورد بی مهري قرار گرفته است
 .و گردشگري ماجراجویانه تبدیل شود طبیعت گرديمناطق بهترین 

  کارها راه

 ؛طبیعت گرديآگاهی افراد با مفهوم  افزایش -

  مجالت و غیره؛استان از طریق رسانه ها، روزنامه،  طبیعت گرديشناساندن جاذبه هاي طبیعی و  -

  ها؛طبیعت گردکمی و کیفی اماکن و تأسیسات براي افزایش رفاه  يتوسعه -
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  ورزشی، تفریحی و ایجاد فضاي سبز؛ افزایش جاذبه هاي -

  ؛طبیعت گردي يافزایش همکاري ادارات میراث فرهنگی و صنایع گردشگري براي توسعه -

  ؛طبیعت گردي يبیشتر براي توسعه دهیت اخدم -

  کیفیت خدمات؛ ارتقايراي ظرفیت مناطق اقامتی ب افزایش -

  ها؛طبیعت گردقل، جاده ها، پل ها جهت حضور مناسب کردن زیرساخت هاي حمل و ن -

  ها؛طبیعت گردمناسب کردن زیرساخت هاي رفاهی براي سرویس دهی مطلوب به  -

  و ورزشی منطقه براي جذب گردشگران؛ایجاد تنوع در فضاها و اماکن طبیعی  -

  ؛طبیعت گرديفعال و داوطلب براي کار در بخش  افراد خدمات استفاده از -

  ؛طبیعت گردي يح پژوهش ها و تحقیقات در حوزهش سطافزای -

  در استان؛ طبیعت گردي يکیفیت وب سایت هاي ویژه ارتقاي -

 .طبیعت گرديرویدادهاي مربوط به  به افزایش همکاري و توانمندي رسانه هاي محلی در پوشش دادن -
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  منابع و مآخذ

  منابع فارسی) الف

 سم،یاکوتور بر دیتأک با المیا استان يگردشگر يها جاذبه ییضاف لیتحل ،)1388( ،نبیز ،ياحمد -
 .یانسان علوم و اتیادب دانشکده ارشد، یکارشناس نامه انیپا ،اصفهان دانشگاه

اداره فنی جنگل داري و  گزارش عملکرد، )1390( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ایالم، -
 .جنگل کاري

 .، واحد طرح ها و توسعه)1390( ردشگري استان ایالم،اداره میراث فرهنگی و گ -

 و کهگیلویه استان در اکوتوریسم توسعه مستعد نواحی سنجی امکان( ،)1384( ،اسماعیل پارسایی، -
 طبیعی جغرافیاي ارشد کارشناسی نامه پایان، مدرس تربیت دانشگاه ، )GIS از استفاده با احمد بویر

  .محیطی ریزي برنامه در شناسی اقلیم گرایش
 .دانشگاهی، تهران جهاد انتشارات سازمان ،اکوتوریسم ،)1390( زندي، ابتهال منوچهر؛ جهانیان، -

، زاگرو انتشارات ،)شناسی قوم( پشتکوه و ایالم اي منطقه تاریخی، تحوالت ،)1390( ،جعفر خیتال، -
 .ایالم

 اطالعات مجله زیست، حیطم حفاظت در آن نقش و اکوتوریسم ،)1380( اصغر، علی رضوانی، -
 .174 و 173 شماره ،اقتصادي – سیاسی

 با روستایی گردشگري توسعه راهکارهاي ،)1383( ،مهدوي داوود عبدالرضا؛ افتخاري، الدین رکن -
 .2 شماره ،یانسان علوم مدرس فصلنامه کوچک، لواسان دهستان:  SWOT مدل از استفاده

 .انتشارات چهار باغ، اصفهان، شناخت گردشگري، )1388( زاهدي، رنجبریان، بهرام؛ محمد -

 ،)زیست محیط بر تکیه با( پایدار اکوتوریسم و توریسم مبانی ،)1390(، السادات شمس زاهدي، -
 .تهران دوم، چاپ طباطبائی، عالمه دانشگاه انتشارات

، شماره 11دوره ، انسانی علوم مجله، )اکوتوریسم و پایداري(الف ، )1382( ،السادات شمس زاهدي، -
1. 

 مدرس مجله ،)اکوتوریسم منظر از پایدار توسعه هاي چالش(ب  ،)1382( ،السادات شمس زاهدي، -
 .3شماره ،7دوره ،مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم

 .)1389( ایالم، استان آماري يسالنامه -

 استان در اکوتوریسم سعهتو مستعد نواحی سنجی امکان(، )1386( پارسایی، سیاوش؛ اسماعیل شایان، -
 .53 ، پیاپیجغرافیا نامه ویژه، )بویراحمد و کهگیلویه
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 شماره سال سوم، ،حقوق تعالی ،)ایران در اکوتوریسم حقوقی وضعیت( ،)1390( ،زهرا علیا، طلیعه -
11. 

 اعرابی، محمد پارساییان، علی يترجمه ،جامع اندازي درچشم جهانگردي ،)1386( ،واي. چاك گی، -
 .تهران فرهنگی، هاي پژوهش فترد

 صنعت راهبردي عوامل هاي فرصت و تهدیدها ارزیابی(، )1388( آقاخانی، ناصر؛ مهسا نژاد، محرم -
 دوره ،زیست محیط تکنولوژي و علوم، ))جاجرود شده حفاظت منطقه: موردي مطالعه( اکوتوریسم

 .3 شماره یازدهم،

 مهران شهرستان اقتصاد بر آن تأثیر و ایالم استان یسمژئوتور بررسی( ،)1388( ،سامیه محمدیان، -
 و جغرافیا ارشد کارشناسی نامه پایان مالیر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،))زینگان غار موردي مطالعه(

  .شهري ریزي برنامه
 .)1392(معاونت برنامه ریزي استانداري ایالم،  -

 يترجمه ،)کنترل و ریزي برنامه( استراتژیک یتمدیر بازاریابی ،)1389( میک، ریچارد هلن؛ میک، -
 .تهران فرهنگی، هاي پژوهش دفتر امیدي، سعیده اعرابی،محمد  سید

: موردي مطالعه( کویري مناطق در اکوتوریسم جذب سنجی امکان(، )1389( و دیگران، جعفر نوري، -
 .32، شماره پژوهشی فضاي جغرافیایی-فصلنامه علمی، ))طزرجان کابین تله
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Abstract  

Today, respecting the importance and status of tourism and ecotourism industry and to 

become as a competitive capital construction industry, necessity of establishing 

appropriate fields and logical planning and then implementing approved 

infrastructures in the country ,especially in our small but apt province is revealed more 

and more. The aim of present study is to examine the natural potentials of Ilam 

province to attract eco-tourists. This study is a theoretical research and method applied 

in this study is a descriptive-analytical method. Data obtained from questionnaires was 

analyzed using software Excel and SPSS, and finally by applying T tests, it was 

obtained that hypotheses are confirmed and Ilam province may attract tourists and 

develop ecotourism and transform into the ecotourism focus in west of the country. 
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