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 چکیده   
ضایی فر هر الگوی ددشگری عه گرفضایی در حال گسترش است که گردشگری عشایری نیز یکی از این الگوها است. توس گردشگری در قالب الگوهای مقدمه:

ینه توسعه گردشگری ای در زمجهت قابل توتنوع عشایری، از ظرفیبه برخورداری از  تواند تاثیرات و پیامدهای خاص خود را داشته باشد. کشور ایران با توجهمی
 برخوردار است.

 سنجی تاثیرات توسعه گردشگری در عشایر بختیاری است.هدف این تحقیق، امکان هدف پژوهش:

 واست. جامعه آماری تحقیق را  افراد علمی  نگرفژر-دف کاربردی و جز تحقیقات کمیظر هنتحلیلی و از -توصیفی-روش تحقیق شناسی پژوهش:روش

از  افراد علمی و  نفر 200را  جم نمونهحدهند. با توجه به اینکه آمار دقیقی از جامعه آماری در دسترس نیست، شناسان( مرتبط با موضوع تشکیل میاجرایی)کار
ا بی ضریب کرونباخ برابر ز طریق آلفاای آن نیز یی آن از طریق نخبگان  انجام و پایایها، پرسش نامه بوده است که روااند. ابزار گردآوری دادهادهاجرایی تشکیل د

 محاسبه و تایید شد. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند انجام شد. 81/0

ن ستان و اصفهاخوزری، یاهای چهارمحال و بختت پوشش عشایر بختیاری شامل استانقلمرو جغرافیایی پژوهش را منطقه تحقلمرو جغرافیایی پژوهش: 

 اند.تشکیل داده
ند. اختالف میانگین معنادار هست 05/0ت محیطی در سطح کمتر از فرهنگی و زیس-دهد که سه شاخص اقتصادی، اجتماعیها نشان مییافته ها و بحث:یافته

اما از نظر  تواند مثبت باشد،یدر جامعه عشایری م این دو شاخص دهد که تاثیر گردشگری از نظر( نشان می24/1عی )( و شاخص اجتما28/1شاخص اقتصادی)
های ر ارتقاء، ظرفیتددرصد  42تواند . نتیجه رگرسیون نیز تایید نمود که توسعه گردشگری میاستثیرگذاری آن منفی (، نوع تا-101/1شاخص زیست محیطی )

ارد که با دشگری اشاره حیطی گردمهای اقتصادی، اجتماعی و زیست ین شاخصاز وجود رابطه معنادار ب موجود عشایری  موثر باشد. همچنین همبستگی پیرسون
 توجه به ضریب همبستگی، بین دو شاخص اقتصادی و اجتماعی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. 

ی توسعه در جامعه هارخی شاخصه بهبود ببد توانری اشاره دارد. توسعه گردشگری میهای عشایظرفیتنتیجه از وجود رابطه میان توسعه گردشگری و ارتقاء  نتایج:

  ختیاری است.بعشایر  عشایر منجر شود. آنچه در این زمینه مهم است مدیریت بهینه در راستای کاهش اثرات زیست محیطی گردشگری بر زیست بوم

 

ژه :کلیدوا  امکان سنجی، توسعه گردشگری، عشایر بختیاری. ها

                                                 
 safarimasood@pnu.ac.ir   :Mail -E                                          اکبریعلینویسنده مسئول:  مسعود صفری *   

                                

http://www.jsnap.ir/


 1400 تابستانو  بهار(، 1)پیاپی  لاو، شماره اولدوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           100  

 

  مقدمه
 ت جهانی راز تجاراکی صنعت مهم در جهان نقش ایفاء می نماید بگونه ای که گردشگری شش درصد امروزه گردشگری به عنوان ی

نی است. شتغال زایی، در سطح جهاا(. اهمیت صنعت گردشگری بسیار بیشتر از رشد اقتصادی و 2: 1390تشکیل می دهد)نژاد ایرانی و همکاران، 
ایی فرهنگ های خاص و های مناسب آتی، افزایش آگاهی مردم از طریق شناسرصتچنانچه از این صنعت می توان برای حفظ و افزایش ف

نابع درآمد و ایجاد اشتغال مگردشگری به عنوان یکی از  (.,2019Lukjanova :2های سیاسی استفاده کرد)ترویج آنها و حتی برای کاهش تنش
ل کاهش صادی در حاای اقتهانی که سود فعالیت های دیگر بخش می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی باشد. گردشگری به خصوص در زم

 ن سطح درآمد و ارائهپایین بود لبه برباشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غ
وی دچار ی که به نحر نواحدبرای کاهش فقر به خصوص  فرصت های جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه است و می تواند امیدهایی را

م تامل ه برنامه ریزی آن نیز مستلز(. بنابراین گردشگری پدیده ای است چندوجهی ک25: 1386رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد)پاپلی یزدی، 
ه عبارت کمطرح است  ل توسعهکشورهای در حادر ابعاد گوناگون آن است. هفت عامل کلیدی برای گردشگری به عنوان یک راهبرد توسعه در 

یاسی و در نهایت گردشگری س-جتماعیاند از : توزیع درآمد، آزادی تجارت و حذف انحصارات، استمرار رشد تقاضا، هزینه ها، اشتغال، منزلت ا
 (.36: 1391هدفمند)حسینی و محمدی،

 هبود شرایطه موجب بک شوده اقتصادی و اجتماعی محسوب می توسعه گردشگری به عنوان یک کاتالیزور مؤثر برای توسعدر حقیقت 
-ین صنعت می ااز توسعه  ه مانعکوجود دارد  مشکالتیهمواره  ،اما با توجه به نقش مهم این صنعت در توسعه ؛اقتصادی و اجتماعی خواهد شد

طوح عه گردشگری در سهای الزم جهت توس (. در اینجاست که اهمیت و کنکاش در راستای بسترسازی77: 1392)لطیفی و همکاران،شود
یازمند دارد که ن ی وجودامحلی و منطقه ضرورت پیدا می کند. ظرفیت های زیادی در زمینه توسعه گردشگری در سطح سرزمینی و منطقه 

( و برنامه 2013l,Nicula et a :532شناخت دقیق این ظرفیت ها است؛ چرا که توسعه هر منطقه، بر اساس ظرفیت های آن شکل می گیرد)
رفیت ها در الگوهای ظ(. در بحث گردشگری، این ,2017Milova et al :440ریزی برای بخش گردشگری نیز نیازمند شناخت ظرفیت ها است)

ی فضایی و از الگوها ت. یکیفضایی مختلف شکل گرفته و با توجه به توسعه صنعت و فناوری، اهمیت این بخش از اقتصاد دوچندان شده اس
 م گردشگری در عصر حاضر، گردشگری مبتنی بر کوچ یا همان گردشگری عشایری است. مه

عشایری یکی از نوین ترین زیر شاخه های گردشگری است. با توجه به سبک زندگی امروز و پیشرفت صنعت و تکنولوژی  گردشگری
گردشگری عشایری نوعی از گردشگری است  .(Ishii,2012 :293)زندگی در دامان طبیعت می تواند برای بسیاری از مردم جالب و دیدنی باشد

 که در محیط های وابسته به قلمرو کوچندگی عشایر انجام می شود و بازدید از جاذبه های فرهنگی و اجتماعی مرتب با زندگی عشایری و جاذبه
(. گردشگری عشایری بر قدرت 56 :1390قشالقی عشایر مدنظر گردشگر است)لطفی و همکاران،-های طبیعی موجود در منطقه ییالقی

,2000Wu :محلی شود)-( و  می تواند موجب بهبود زندگی اقتصاد افراد قومی23: 1389اقتصادی عشایر  می افزاید)قدیری معصوم و همکاران،

 Harris etشود)(. همچنین گردشگری می تواند موجب توانمندسازی و احیای فرهنگ های مردمی و فرهنگ های  از بین رفته و جدا شده 56

45: 2006al, (.گردشگری و مدیریت آن توسط عشایر باعث تقویت بینان های اقتصادی عشایر و نظارت بیشتر بر محیط زیست می داند)قنبری
گردشگری .(1392(. گردشگری بر شاخص امنیت و توسعه آن در سطح جامعه محلی و ملی موثر است)یازرلو و همکاران، 1393و همکاران،

 بر جامعه میزبان تاثیرات زیادی از جمله افزایش آگاهی، ارتقاء استفاده از فناوری، بهبود تعامل،  افزایش اشتغال و تولید را به دنبالعشایری 
 & Tiberghienسبک زندگی عشایر در بستر زمانی می تواند تحت تاثیر گردشگری تغییرات زیادی داشته باشد)(.,2020Gantemurدارد)

2016Feifan,)  البته برخی از این تاثیرات مثبت و برخی منفی است. افزایش سود و آموزش، تنوع تولید و اشتغال، کاهش مهاجرت، بهبود و
و تخریب محیط زیست عشایری، تغییر فرهنگ، ( ,2010Steenjacobseحس تعلق، رونق صنایع دستی و بازاریابی از تاثیرات مثبت آن است)

با توجه به تاثیرات مثبت صنعت گردشگری و با توجه به چالش هایی ( ,2018Ekaیرات منفی آن می تواند باشد)تغییر کوچ و تسلط فناوری از تاث
که جوامع عشایری با آن مواجه هستند همانند نبود فرصت های اقتصادی، مشکالت فرهنگی، زیست محیطی، شکست پیوندهای اجتماعی، 

ر به حاشیه شهرها، پیدایش کمربند فقر در پیرامون شهرهای بزرگ)میرواحدی و فروپاشی نظام ایلی، مهاجرت، سرریز نیروهای بیکا
 (، به نظر می رسد که توجه به گردشگری عشایری می تواند غیرقابل انکار و یک رویکرد ضروری تلقی شود. 64: 1395اسفندیاری،

نجکاوی بسیاری از گردشگران را جلب می کند تا با این از آن جا که زندگی عشایر در بسیاری از کشورها از بین رفته، خود این موضوع ک 
نوع زندگی آشنا شوند. این نوع از گردشگری می تواند به عنوان یک راهبرد با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت های 
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)رحیمی و نشین، بر عهده داشته باشد گردشگری عشایری، نقش موثری در توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد منطقه ای و به خصوص جامعه کوچ
توسعه گردشگری عشایری، امکان افزایش درآمد خانوارهای عشایری، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت های عشایری را (. 1: 1392سائلی، 

(. در 105: 1393همکاران،  )قنبری ودر بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیالت رفاهی در مناطق عشایری، فراهم می کند
کشور ایران نیز این نوع گردشگری می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. همچنانکه امروزه گردشگری عشایری به عنوان یکی از نوین ترین 

زارعی و شاخه های گردشگری در ایران، سهم برجسته ای به خود اختصاص داده و هر سال توجه گردشگران زیادی را به خود جلب می کند)
های متفاوت، دارای بستر بسیار مناسبی به منظور  کشور ایران با سابقه ای دیرین و کهن با قومیت های مختلف و اقلیم(. 22: 1397همکاران،

نوز برنامه ریزی انواع گردشگری است و با توجه به این که ایران یکی از معدود کشورهایی است که کوچ، همچون گذشته در آن جریان دارد و ه
: 1302)یازرلو و همکاران،عشایر ایرانی سنت های خویش را برپا می دارند، می تواند محمل مناسبی برای برنامه ریزی توریسم عشایری باشد

های بسیاری برای گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد و به صنعت گردشگری تواند جذابیتنشینی میهای زندگی کوچدیدنیدر واقع  (.103
 (.62: 1395)میرواحدی و اسفندیاری بیات،کمک کند کشور

شگری توسعه گرد رگی درقلمرو ایل بختیاری با جاذبه های طبیعی، منابع و پتانسیل های سنتی، فرهنگی و زیست محیطی، فرصت بز
شود. ی آن میهادامنهی و مرکز گرس(. قلمروی جغرافیایی این ایل شامل زا105: 1393)قنبری و همکاران،  عشایری، در ایران به شمار می رود

 یی غربیهاقسمت وهای وسیعی از شمال و شمال شرق استان خوزستان، استان چهارمحال و بختیاری از نظر تقسیمات کشوری، شامل بخش
سان، بروجن، ، فارهرکردشذه، رامهرمز، ای ی فریدونشهر، فالورجان، لنجان، دزفول، شوشتر، مسجد سلیمان،هاشهرستانشود. استان اصفهان می

میلیون  5/1تیاری حدود (. مساحت منطقه ییالقی ایل بخ226: 1398شود.)صیدایی و صادقی،کوهرنگ، اندیکا و لردگان شامل این محدوده می
است کیلومتر  540 میلیون هکتار است. طول مسیرهای کوچ ایل بختیاری نیز برابر با 5/2هکتار و مساحت منطقه قشالقی حدود 

(enesta.orgwww.c).د؛ چرا که های مهم گردشگری اشاره نموتوان به مسیر کوچ ایل بختیاری به عنوان یکی از جاذبهاز نکات جالب توجه می
گذرد و این های مختلف کارون میهای پر آب سرشاخهی زاگرس و رودخانههاکوه مسیر کوچ از ارتفاعات سخت گذر و پر فراز و نشیب رشته

در دو منطقه  نشینان بختیاری بوده است. استقرار آنهای عشایری کشور است که عبور از آن، از مشکالت مهم کوچترین راهیکی از ناهموار
 ،هالباس، چادرهااهیستلف، و رسوم، تولید لبنیات، مراسمات مخی مختلف سکونتی، تغذیه، آداب هاجنبهییالق و قشالق و نحوه زندگی آنها از 

های طبیعی ایل بختیاری های گردشگری ایل بختیاری قلمداد شود. همچنین از جمله جاذبهتواند از جاذبهنی و... همه میی انساهاستگاهیز
ی ارودخانهای ازفت، مسیرهمنطقه ب شیمبار، دشت نطقه هزارچم، منطقه تازار،ممنطقه کوه سفید،  توان به ایلراه دزپارت، ایل راه دو آب،می

ی مختلف فرهنگی، هانبهجتواند از د. بنابراین الگوی فضایی شکل گرفته شده تحت عنوان گردشگری عشایر بختیاری میکارون و...اشاره نمو
ی ایل نینشکوچی استقرار و مسیر هانمکاباشد.  مؤثری، ماجراجویانه و... قابل توجه و  در گردشگری عشایری کشور شناسمردماکوتوریسمی، 

امروزه  آنچه. بخشدیمریزی در این زمینه را ضرورت ب آن، زمینه توسعه گردشگری و برنامهاجتماعی کمیا-فرهنگی هایبختیاری در کنار جاذبه
محدود بوده  صورتبه ده استشاهد آن هستیم این است که رویکرد گردشگری در زمینه عشایر بختیاری وجود ندارد و مواردی که مشاهده ش

این با توجه به شود. بنابر رونق گردشگری در منطقه عشایر بختیاری سازنهیزمتواند دی وجود دارد که میهای متنوعی زیااست. ظرفیت و جاذبه
ت این می ساهم م آما آنچه که این ظرفیت های طبیعی و انسانی می توان بیان نمود که امکان توسعه گردشگری عشایر بختیاری وجود دارد،

نطقه عشایری می در ردشگرگی توسعه عشایری بر جای بگذارد. به عبارت تاثیرات و پیامدهای احتمالتواند در جامعه باشد که چه تاثیراتی می
ری عشایری وسعه گردشگات تتاثیر گیری، در زمینه شناختهای مطالعاتی و تصمیمبا انجام این تحقیق، بخشی از  گپباشند. بختیاری چه می

 شود. مشخص می

 

 شناسی پژوهشروش
مایشی پی -تحلیلی، ژرف نگر و از  نظر هدف کاربردی است. همچنین بر اساس روش، کمی-توجه به ماهیت آن توصیفیروش تحقیق با 

دهند. با توجه به اینکه آمار دقیقی از جامعه آماری شناسان( مرتبط با موضوع تشکیل میافراد علمی و اجرایی)کار است. جامعه آماری تحقیق را
این افراد در اداره عشایری استان، بیمه روستاییان و عشایری، اند. افراد علمی و اجرایی تشکیل داده نفر از  200ا در دسترس نیست، حجم نمونه ر

ها  مشغول ریزی، دفتر امور روستایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین دانشگاهجهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه
نامه بوده که روایی آن از طریق جامعه نخبگان تایید و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ با ر گردآوری داده ها، پرسشاند. ابزابه فعالیت بوده
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استفاده شد.  SPSSافزار ها نیز از نرمنامه نیز به صورت هدفمند بوده است. برای تجزیه و تحلیل دادهروش توزیع پرسشتایید شد.  81/0ضریب 
  بوده است. رگرسیون  و اینیز شامل آزمون تی تک نمونه حقیقهای تآزمون

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
شود( امیده مینی بختیاری هاکوهه ک) یمرکزقلمروه جغرافیایی این تحقیق، قلمرو ایل بختیاری است. قلمروی جغرافیایی این ایل شامل زاگرس 

 چهارمحال و های وسیعی از شمال و شمال شرق استان خوزستان، استانششود. از نظر تقسیمات کشوری، شامل بخی آن میهادامنهو 
هرمز، لیمان، رامسر، مسجد دزفول، شوشت ی فریدونشهر، فالورجان، لنجان،هاشهرستانشود. یی غربی استان اصفهان میهاقسمتبختیاری و 

ی چهارمحال و هاستانادوده شود.ییالق این ایل در محایذه، شهرکرد، فارسان، بروجن، کوهرنگ، اندیکا و لردگان شامل این محدوده می
ام محلی کوه تاراز، ارد و با ندحدوده قرار مزاگرس که در این  کوهرشتهبختیاری و اصفهان و قشالق آنها در استان خوزستان قرار دارد. بخشی از 

نها در غرب آدر شرق و قشالق  هایاریبختدر واقع ییالق  .کندیمری را از هم جدا شود، ییالق و قشالق ایل بختیاگینو و لیله شناخته می
. کنندیمفاده از آنها است هافهیطا وزاگرس واقع شده است. سه مسیر اصلی ایلرا بین ییالق و قشالق وجود دارد که کلیه باب ها  کوهرشته

ر است. طول مسیرهای کوچ ایل میلیون هکتا 5/2ود میلیون هکتار و مساحت منطقه قشالقی حد 5/1مساحت منطقه ییالقی ایل بختیاری حدود 
 (.226: 1398)صیدایی و صادقی،استکیلومتر  540بختیاری نیز برابر با 

 

 
 (1400عشایر بختیاری)بازترسیم، نقشه موقعیت جغرافیایی .1شکل

 

 ها و بحثیافته
سال بوده اند. از نظر  56تا  26که این افراد در دامنه سنی سال بوده است  30نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی نمونه مورد مطالعه 

درصد دکتری و مابقی نیز فوق دیپلم داشته اند.  8/13درصد نمونه دارای تحصیالت فوق لیسانس،  3/22درصد لیسانس،  4/41تحصیالت نیز 
درصد  4/43د. نتیجه توصیفی نشان داد که بیش از درصد نیز در ارگان های مرتبط مشغول به فعالیت بوده ان 7/98درصد در دانشکاه و  3/11

درصد نیز گزینه  8/14درصد نیز گزینه زیاد و بیش از  3/19نمونه آماری نسبت به توسعه گردشگری در عشایر بختیاری اعتقاد بسیار زیاد، 
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کان رونق چنین نوع گردشگری در محدوده زندگی متوسط را انتخاب نموده اند. بنابراین آنها معتقدند که در صورت برنامه ریزی و رفع موانع، ام

 عشایر بختیاری وجود دارد.  
 

 های توسعه گردشگری در عشایر بختیاریشناخت و ارزیابی ظرفیت
در ظرفیت اشاره شده  12ارزیابی ظرفیت های شناخته شده توسعه گردشگری عشایر بختیاری با آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد 

برای بررسی جهت معناداری، از اختالف میانگین و آمار تی آزمون استفاده می شود. نتایج معنادار بوده اند.  05/0کمتر از  در سطح( 1جدول)
(، فرهنگ و آداب 20/1صنایع دستی بومی و محلی)اختالف میانگین آزمون تایید می نماید که ظرفیت های توسعه گردشگری شامل 

(، زندگی 40/1(، شیوه دامداری)10/1(، جاذبه های اکوتوریسمی ییالق و قشالق)05/1ای سنتی و متنوع)(، غذاه35/1(، مسیر کوچ)901/0غنی)
(، سبک 801/0،  بناها و آثار تاریخی مسیر کوچ)06/1(، جذابیت عبور از رودهای کارون، بازفت و...، )31/1در سیاه چادرهای عشایر)

(، می توانند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. به 100/1(و گیاهان داروئی مسیر کوچ)101/1(، موسیقی عشایر بختیاری)نی نوازی( )42/1زندگی)
و بایستی برنامه ریزی جهت استفاده از این گونه  بوده در راستای توسعه گردشگری عشایر بختیاری بسیار مهم ،عبارت دیگر این ظرفیت ها

 تاکید قرار گیرد.  گردشگری، بر پایه تقویت و استفاده از این فرصت ها مورد
 

 های توسعه گردشگری در عشایر بختیاری. شناخت و ارزیابی ظرفیت1جدول 

 3مبنای آزمون =  ظرفیت ها

T  درجه

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

 درصد 95سطح 

حد 

 پایین

 حد باال

 36/1 031/1 20/1 000/0 199 01/14 صنایع دستی بومی و محلی عشایر بختیاری

 08/1 718/0 901/0 000/0 199 76/9 فرهنگ و آداب غنی عشایر بختیاری

 46/1 23/1 35/1 000/0 199 3/22 مسیر کوچ عشایر بختیاری

 19/1 906/0 05/1 000/0 199 4/14 غذاهای سنتی و متنوع عشایر بختیاری

 35/1 04/1 20/1 001/0 199 08/15 جاذبه های اکوتوریسمی ییالق و قشالق

 49/1 30/1 40/1 000/0 199 7/29 شیوه دامداری عشایر بختیاری

 46/1 14/1 31/1 000/0 199 02/16 زندگی در سیاه چادرهای عشایر بختیاری

 20/1 893/0 06/1 000/0 199 2/13 جذابیت عبور از رودهای کارون، بازفت و...

 995/0 604/0 801/0 000/0 199 06/8 بناها و آثار تاریخی مسیر کوچ

 54/1 25/1 42/1 002/0 199 3/19 سبک زندگی عشایر بختیاری

 26/1 935/0 101/1 000/0 199 1/13 موسیقی عشایر بختیاری)نی نوازی(

 25/1 941/0 100/1 000/0 199 6/13 گیاهان داروئی مسیر کوچ

 
 یثیرات اقتصادی توسعه گردشگری در عشایر بختیارسنجی تأامکان

 متغیر 8 اشاره به آن دارد که در عشایر بختیاریتوسعه گردشگری  تاثیرات اقتصادیای در سطح نمونهتی تکآزمون نتایج حاصل از 
معنادار بوده اند. بررسی جهت معناداری با استفاده از اختالف میانگین و  05/0در ارتباط با توسعه گردشگری منطقه، در سطح کمتر از  اقتصادی

توسعه گردشگری از نظر متغیرهای اقتصادی می تواند تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد. این متغیرها عبارت اند از  آزمون تایید می نماید که  tآماره 
(، کاهش فقر 802/0(، افزایش درآمد خانوار)60/1(، ایجاد اشتغال)103/1(، رونق صنایع دستی)100/1رونق و تنوع تولید)دامداری( )

. بنابراین گردشگری (25/1( و افزایش سرمایه گذاری)50/1(، توانمندسازی اقتصادی)9350/1(، رونق بازاریابی محصوالت بومی)30/1اقتصادی)
 در جامعه عشایری بختیاری و قلمرو جغرافیایی آنها می تواند از نظر اقتصادی یک تحول ملموس را از جهات مختلف ایجاد نماید. از مهمترین

دشگری در جامعه عشایری می توان به ایجاد اشتغال، توامندسازی اقتصادی و کاهش فقر اشاره نمود. در واقع در صورت تاثیرات اقتصادی گر
 (. 2)جدولتوسعه گردشگری، این متغیرها بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت
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 امکان سنجی تاثیرات اقتصادی توسعه گردشگری در عشایر بختیاری .2جدول 

 3مبنای آزمون =  تاثیرات اقتصادی

t  درجه

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

 درصد 95سطح 

حد 

 پایین

 حد باال

 26/1 935/0 100/1 000/0 199 2/23 رونق و تنوع تولید)دامداری(

 25/1 941/0 103/1 000/0 199 67/9 رونق صنایع دستی

 73/1 46/1 60/1 000/0 199 7/21 ایجاد اشتغال

 963/0 637/0 802/0 000/0 199 3/22 افزایش درآمد خانوار

 41/1 18/1 30/1 000/0 199 2/26 کاهش فقر اقتصادی

 46/1 23/1 35/1 003/0 199 1/16 رونق بازاریابی محصوالت بومی

 61/1 38/1 50/1 000/0 199 9/11 توانمندسازی اقتصادی

 40/1 09/1 25/1 000/0 199 5/30 افزایش سرمایه گذاری

 
 فرهنگی توسعه گردشگری  در عشایر بختیاری-سنجی تأثیرات اجتماعیامکان

ای نشان نمونهتی تک آزمونصل از می باشند. نتایج حا این صنعت صادیاقت -اجتماعی تاثیرات، در جامعه عشایری بختیاری توسعه گردشگری تاثیراتاز دیگر 
ه به اختالف میانگین نشان می دهد قرار دارند. بررسی جهت معناداری آزمون با توج 05/0ز گردشگری، در سطح معناداری کمتر ا فرهنگی-متغیر اجتماعی 10که  داد

ی این شاخص کمک واقع به ترق عشایر تاثیرات مطلوب و مثبتی داشته باشد و در فرهنگی جامعه-می تواند در زمینه های مختلف اجتماعی توسعه گردشگریکه 
ز جلوگیری ا ه  متغیرهایست می توان بابود آنها با تحقق صنعت گردشگری در عشایر بختیاری  امکان پذیر فرهنگی که به-از مهمترین متغیرهایی اجتماعی نماید.

(، بهبود حس 40/1سواد و آموزش) (، بهبود25/1(، بهبود تسهیالت رفاهی)51/1(، توزیع مناسب خدمات)950/0(، بهبود پیوندهای اجتماعی)15/1مهاجرت)
اشاره  (22/1احیای آداب و فرهنگ های بومی) و( 35/1(، توسعه مسیرهای ییالق و قشالق)21/1(، ارتقاء امنیت منطقه)101/1(، افزایش تعامل و همکاری)31/1تعلق)

اد و آموزش، بهود حس ات، بهبود سومناسب خدمرهنگی گردشگری مربوط به متغیر توزیع ف-نمود. بر اساس اختالف میانگین محاسبه شده، بیشترین تاثیر اجتماعی
 (.3)جدول تعلق و جلوگیری از مهاجرت بوده است

 
 رهنگی توسعه گردشگری در عشایر بختیاریف-امکان سنجی تاثیرات اجتماعی. 3جدول

 3مبنای آزمون =  رهنگیف-تاثیرات اجتماعی

t  درجه

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

از 

 میانگین

در  فاصله اطمینان

 درصد 95سطح 

 حد باال حد پایین

 28/1 01/1 15/1 000/0 199 8/16 جلوگیری از مهاجرت

 11/1 781/0 950/0 000/0 199 1/11 بهبود پیوندهای اجتماعی

 62/1 37/1 51/1 000/0 199 4/24 توزیع مناسب خدمات

 37/1 12/1 25/1 000/0 199 8/19 بهبود تسهیالت رفاهی

 54/1 25/1 40/1 005/0 199 3/19 و آموزشبهبود سواد 

 43/1 16/1 31/1 000/0 199 2/19 بهبود حس تعلق

 25/1 947/0 101/1 000/0 199 2/14 افزایش تعامل و همکاری

 35/1 04/1 21/1 004/0 199 7/15 ارتقاء امنیت منطقه

 50/1 19/1 35/1 000/0 199 1/17 توسعه مسیرهای ییالق و قشالق

 32/1 07/1 22/1 000/0 199 4/19 اب و فرهنگ های بومیاحیای آد
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 ثیرات زیست محیطی توسعه گردشگری در عشایر بختیاریسنجی تأامکان
ر بخشی از تاثیرات توسعه گردشگری به محیط زیست تاثیرات زیست محیطی می باشند. به عبارت دیگ، در جامعه عشایری توسعه گردشگری تاثیراتاز دیگر 

بررسی شده در سطح  متغیر 8که  در جدول زیر اشاره به آن دارد که تاثیرات زیست محیطی توسعه گردشگریای در سطح نمونهتی تکآزمون نتیجه مربوط می شود. 
 توسعه گردشگری از نظر متغیرهای زیست محیطیتایید می نماید که تاثیرگذاری  نیزه آزمون گزارش شد tنتایج اختالف میانگین و آماره معنادار بوده اند.  05/0کمتر از 

یرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجه و دارای اهمیت است؛ اما نوع تاثیرگذاری منفی است. به عبارت دیگر جامعه آماری معتقد است که با توسعه گردشگری، هر چند تاث
حفظ جنگل های  ز نظر زیست محیطی تاثیرات منفی و نامطلوبی را خواهد داشت. بررسی اختالف میانگین متغیرهای زیست محیطی شاملمثبتی به دنبال دارد، اما ا

(،  -900/0(، عدم ریختن زباله در مسیرکوچ )-01/1(، حفظ منابع آب در مسیر کوچ)-850/0(، حفظ گونه های گیاهی)-31/1(، حفظ گونه های جانوری)-800/0بلوط)
این نکته مهم را تایید می  (،-952/0( و حفظ چشم اندازهای طبیعی)-25/1(، عدم تخریب اراضی زراعی و باغی در مسیر کوچ )-950/0حفظ مراتع طبیعی عشایر)

ای طبیعی خواهد شد. بر نماید.به عبارت دیگر گردشگری  موجب از بین رفتن جنگل های بلوط، انقراض گونه های گیاهی و جانوری، تخریب مراتع و چشم اندازه
باغی در  اساس اختالف میانگین گزارش شده بیشترین تاثیر زیست محیطی گردشگری از نظر متغیرهای عدم حفظ گونه های جانوری  و تخریب اراضی زراعی و

 (.4)جدولمسیر کوچ بوده اند
 

 ثیرات زیست محیطی توسعه گردشگری در عشایر بختیاریسنجی تأ.  امکان4جدول

 3مبنای آزمون =  رات زیست محیطیتاثی

t  درجه

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

 درصد 95سطح 

حد 

 پایین

 حد باال

 -637/0 -963/0 -800/0 000/0 199 -67/9 حفظ جنگل های بلوط

 -14/1 -46/1 -31/1 000/0 199 -02/16 حفظ گونه های جانوری

 -688/0 -01/1 -850/0 000/0 199 -4/10 گیاهیحفظ گونه های 

 -846/0 -15/1 -01/1 000/0 199 -8/12 حفظ منابع آب در مسیر کوچ

 -718/0 -08/1 -900/0 000/0 199 -76/9 عدم ریختن زباله در مسیرکوچ 

 -781/0 -11/1 -950/0 000/0 199 -1/11 حفظ مراتع طبیعی عشایر

 -13/1 -36/1 -25/1 000/0 199 -2/21 در مسیر کوچ عدم تخریب اراضی زراعی و باغی

 -781/0 -11/1 -952/0 000/0 199 -1/11 حفظ چشم اندازهای طبیعی

 
 های توسعه گردشگریارزیابی شاخص

جه آزمون شد تا بگونه ای نتایج آزمون در سطح متغیرها تایید شود. نتی انجامنیز  شاخص های توسعه گردشگری با توجه به تاثیراتارزیابی 
 05/0در سطح کمتر از  فرهنگی و زیست محیطی-اقتصادی، اجتماعیشاخص  سهتی تک نمونه ای در سطح شاخص ها نشان می دهد که هر 

می تواند شاخص های اقتصادی،  معنادار هستند. به عبارت دیگر بررسی نتیجه در سطح شاخص ها نشان می دهد که توسعه گردشگری
-شاخص اجتماعی ( و28/1)اقتصادی. بررسی اختالف میانگین شاخص محیطی را تحت تاثیر قرار دهدفرهنگی و زیست -اجتماعی
( نشان می دهد که توسعه گردشگری از نظر این دو بعد در جامعه عشایری بختیاری می تواند مثبت و موثر باشد، اما از نظر بعد 24/1)فرهنگی

 (.5نوع تاثیرگذاری آن منفی است)جدول(، -101/1زیست محیطی با توجه به اختالف میانگین)
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 ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری در عشایر بختیاری .5جدول 

 3مبنای آزمون =  شاخص ها

T  درجه
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

اختالف از 
 میانگین

فاصله اطمینان در 
 درصد 95سطح 
 حد باال حد پایین

 33/1 22/1 28/1 000/0 199 2/46 اقتصادی

 29/1 18/1 24/1 000/0 199 1/45 هنگیفر-اجتماعی

 -958/0 -04/1 -101/1 000/0 199 -2/47 زیست محیطی

 
 های جامعه عشایریدر ارتقاء ظرفیتسنجش میزان رابطه و  اثرگذاری توسعه گردشگری 

از میزان خطای قابل قبول  گرسیونی کمتر(تحلیل واریانس مدل رSigتحلیل واریانس مدل رگرسیونی نشان می دهد میزان خطای آلفای )
بطه معنادار درصد را 99ن باالی در سطح اطمیناتوسعه گردشگری و ظرفیت های جامعه عشایری باشد و لذا بین می 000/0( و برابر با 05/0)

 (. 6ولدتاثیرگذار باشند)ج ارتقاء ظرفیت های جامعه عشایریمی تواند در  توسعه گردشگریوجود دارد و در حقیقت 
 

 رگرسیونی مدل رابطه و تاثیرات توسعه گردشگری و ظرفیت های جامعه عشایری معناداری آزمون .6جدول
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 679/6 1 678/6 040/23 000/0 

Residual 38/57 198 290/0 

Total 066/64 199 ***   

 
 423/0ابر با ، بره عشایریو ارتقا ظرفیت های موجود جامع توسعه گردشگریگردد، میزان همبستگی بین می ( مشاهده7بر اساس جدول)

ظرفیت های موجود واریانس( درصد از تغییرات ) 42مجموعاً توان تبیین  توسعه گردشگریآید. است که یک همبستگی مستقیم به شمار می
 گردد.تبیین می دیگرتوسط عوامل  موضوعن درصد از تغییرات ای 58و  استرا دارا  عشایری

 
 تبیین تغییرات متغیر وابسته) ارتقاء ظرفیت های موجود( از طریق توسعه گردشگری .7جدول

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 423/0 104/0 100/0 538/0 

 
شایری( را پیش بینی می واحد، متغیر وابسته)ظرفیت های موجود ع 423/0ستقل( ( نشان می دهد که توسعه گردشگری)متغیر م8جدول)

عه فیت های جاموجود دارد که ظر درصد از تغییرات این متغیر است. در واقع با توسعه گردشگری امکان آن 42نماید که به معنای پیش بینی 
ری نیمی از  بار وسعه گردشگینکه تتقاء یابد. این تاثیرگذاری یعنی اعشایری از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و حتی زیست محیطی ار

 توسعه را می تواند بر عهده داشته باشد و تحوالت قابل مالحظه ای را ایجاد نماید.   
 

 آماره های ضرایب مدل رگرسیونی متغیر مستقل) توسعه گردشگری( .8جدول 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 974/0 664/0  468/1 144/0 

 000/0 800/4 423/0 198/0 902/0 توسعه گردشگری
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 سنجش همبستگی تاثیرات توسعه گردشگری

ر گرفت. نتیجه تحلیل قرا مورد یدر این بخش، میزان رابطه و همبستگی ابعاد مختلف و تاثیرگذار گردشگری نیز در جامعه عشایری بختیار
وجود دارد. بررسی  000/0معناداری در سطح  فرهنگی رابطه-همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تاثیرات اقتصادی با تاثیرات اجتماعی

 ر یا بهبود شاخصر گونه تغییهو نسبتاً قوی است. به عبارت دیگر با  239/0ضریب همبستگی تایید می نماید که رابطه مثبت و میزان آن 
ق است. آن نیز صاد معه عشایری نیز بهبود پیدا می نماید و برعکسفرهنگی در جا-اقتصادی در نتیجه توسعه گردشگری، شاخص اجتماعی

برابر با  یب همبستگیست. ضرهمچنین بین شاخص اقتصادی و زیست محیطی نیز رابطه معناداری وجود دارد اما جهت معناداری منفی بوده ا
توسعه  رت دیگر بامی نماید که بهبود شاخص اقتصادی، در ضعیف شدن شاخص زیست محیطی تاثیرگذار باشد. به عبا بخوبی تایید -442/0

طه شاخص . برای رابنماید اقتصادی گردشگری، بعد زیست محیطی آن می تواند صدمات زیادی به منطقه و قلمرو جغرافیایی عشایر تحمیل
ا توسعه گردشگری اگر چه شاخص های ب(. بنابراین -116/0ز، همین مضوع صادق است)ضریب همبستگی برابر با اجتماعی و زیست محیطی نی

اثیرات منفی ستی شاهد تو بای اقتصادی و اجتماعی جامعه عشایری بهبود و ارتقاء خواهند یافت، اما شاخص زیست محیطی برعکس خواهد بود
 (.9در این زمینه باشیم)جدول

 
 رابطه تاثیرات توسعه گردشگری( همبستگی پیرسون جهت سنجشیب ضرا .9جدول 

ضریب  

 همبستگی

 شاخص N سطح معناداری
 جتماعیا-اقتصادی 200 001/0 239/0

 یست محیطیز-اقتصادی 200 000/0 -442/0

 یست محیطیز-اجتماعی 200 000/0 -116/0

 

 گیرینتیجه
شته باشد. ی و ملی دانطقه ای مختلف می تواند تاثیرات زیادی در سطوح محلی، مگردشگری به عنوان یک صنعت پویا به طرق و شیوه ها

ری، برای نعت و فناوشرفت صگردشگری عشایری یکی از گونه های جالب و ماجراجویانه است که در چند دهه گذشته با توجه به رونق و پی
سنجی نسبت به  نوع امکان که یک ر بختیاری مورد تاکید بوده استبسیاری از افراد مهم و جالب است. در این تحقیق قلمرو جغرافیایی عشای

وع و قابل ختیاری متنشایر بتاثیرات توسعه گردشگری عشایر بختیاری صورت گیرد؛ چرا که نتیجه نشان می دهد که ظرفیت های گردشگری ع
ع دستی، آداب هد که صنایدان می د ندارد. نتیجه نشتوجه هستند، اما رویکرد برنامه ریزی جهت توسعه و یالفعل نمودن  این ظرفیت ها وجو

همترین ظرفیت هایی مامداری از دشیوه  غنی، جاذبه های اکوتوریسمی، بناها و آثار تاریخی مسیر کوچ، گیاهان داروئی، زندگی در سیاه چادرها و
 ود. تری نمختیاری توجه بیشهستند که می تواند بر اساس آنها نسبت به توسعه گردشگری در قلمرو جغرافیایی عشایر ب

شد، بگونه ای که ل داشته باه دنبانتیجه نشان داد که توسعه گردشگری می تواند تاثیرات قابل توجه ای در زمینه اقتصاد جامعه عشایری ب
بومی، توانمندسازی  صوالتبی محازاریابرونق و تنوع تولید، رونق صنایع دستی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار، کاهش فقر اقتصادی، رونق 

موضوع می تواند  دشگری، اینسعه گراقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهمترین این تاثیرات است. به عبارت دیگر با مهیا نمودن مفهوم تو
(، استین 2020گنتمور)یج تحقیقات نتا  بخش های مختلف اقتصاد عشایر منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و نوع تاثیرات نیز مثبت و مطلوب است.

ا پوشش می دهند و بر ر( نیز نتیجه این بخش از تحقیق 1393( و قنبری و همکاران)1389(، قدیری معصوم و همکاران)2010جاکوبسن)
 تاثیرگذاری اقتصادی گردشگری اشاره دارندو 

ت مطلوب می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ فرهنگی نیز در صورت برنامه ریزی و اقداما-همچنین توسعه گردشگری از نظر شاخص اجتماعی
چرا که نتیجه نشان می دهد که توسعه گردشگری می تواند از مهاجرت های بی رویه به روستاها و شهرها و همچنین یکجانشینی عشایر 

د سواد و آموزش، بهبود حس جلوگیری نماید. عالوه بر این به بهبود پیوندهای اجتماعی،  توزیع مناسب خدمات،  بهبود تسهیالت رفاهی،بهبو
تعلق، افزایش تعامل و همکاری،ارتقاء امنیت منطقه، توسعه مسیرهای ییالق و قشالق( و احیای آداب و فرهنگ های بومی نیز کمک خواهد 

د و تحوالت فرهنگی جامعه عشایری را می تواند تحت تاثیر قرار ده-کرد. بنابراین کامالً مشخص است که توسعه گردشگری، شاخص اجتماعی
( نیز بر تاثیرگردشگری بر 2016( و تیبرقین و فیفان)2010(، استین جاکوبسن)2006قابل مالظه ای را ایجاد نماید.  تحقیقات هریس و همکاران)
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ق آموزش و سواد جامعه میبزبان، افزایش مشارکت، احیای فرهنگ های بومی و توزیع خدمات اشاره دارند که با نتیجه این بخش از تحقی
 همپوشانی دارند. 

دارد.  ا به دنبالرطلوبی برعکس دو شاخص اقتصادی و اجتماعی، توسعه گردشگری از نظر شاخص ها زیست محیطی، تاثیرات منفی و نام
سعه الوه بر توعرد نماید. وری واهمچنانکه توسعه گردشگری مهمترین صدمات را می تواند به جنگل های بلوط منطقه و گونه های گیاهی و جان

ی در مسیر راعی و باغراضی زاگردشگری به کاهش منابع آب در مسیر کوچ، ریختن زباله در مسیرکوچ، تخریب مراتع طبیعی عشایر،  تخریب 
( 2018حقیق ایکا)تواهد بود. خاپذیر کوچ  و از بین رفتن چشم اندازهای طبیعی ، منجر می شود و این موضوع در بلندمدت و کوتاه مدت جبران ن

د. بنابراین نفی می باشثیرات متخریب محیط زیست عشایری، تغییر فرهنگ و تسلط فناوری از سوی توسعه گردشگری اشاره دارد که این تابر 
 ( سازگاری دارد. 2018نتیجه بخش زیست محیطی تحقیق حاضر با تحقیق ایکا)

ه توسعه کمی نماید  تایید مک نماید. در واقع نتیجهعالوه بر این توسعه گردشگری می تواند به ارتقا ظرفیت های جامعه عشایری ک
و رونق برخی  بازاریابی ز جملهگردشگری می تواند ظرفیت ها و فرصت های بالقوه را به بالفعل تبدیل نماید و بسیاری از مسائل مختلف ا

مینه شاخص رد که در زود داز رابطه وجتولیدات، قوت مجددی به خود گیرد. همچنین بین ابعاد تاثیرگذار گردشگری در جامعه عشایری نی
ر حقیقت با نفی است. دابطه ماقتصادی و اجتماعی نوع رابطه مثبت است اما در زمینه رابطه شاخص اقتصادی و اجتماعی با زیست محیطی ر

وسعه این دو شاخص و ، اما با تدارند توسعه اجتماعی و اقتصادی، اگر چه متغیرهای این دو بعد دچار تحول می شوند و اثراتی مطلوبی در جامعه
ری، تخریب ماعی گردشگو اجت رونق گردشگری، صدمات جبران ناپذیری می تواند به بعد محیط زیستی وارد شود. از این رو توسعه اقتصادی

واند تاثیرات تی می ختیاربشایری عمحیط زیست را می تواند به دنبال داشته باشد. به طور کلی گردشگری به عنوان یک رویکرد مهم در جامعه 
دشگری در قلمرو ت توسعه گریزی جهاقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال داشته باشد. آنچه که در این زمینه مهم است، شیوه برنامه ر

ی توسعه انیک واحد سازم-1هکعشایری بختیاری مبتنی بر وضعیت طبیعی و انسانی است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود 
ی الزم جامعه میزبان جهت رونق آموزش و آگاه-2گردشگری در سطح منطقه جهت برنامه ریزی در قلمروه ایل بختیاری  تشکیل شود.

جهت جذب  تبلیغات الزم-4ردشگری، روی این شیوه گردشگری در منطقه تاکید نمایند.گدفاتر خدمات -3گردشگری مورد تاکید قرار گیرد.
زمینه  ه های حمایتی بایستی تالش نمود که سرمایه گذران بخش خصوصی در اینبا ارائه بست-5این حوزه مهم است. گردشگران خارجی در

 فعالیت بیشتری داشته باشند. 
 

 منابع
 .سمت نشر: تهران ،(مفاهیم و ماهیت)گردشگری(. 1386.)حسین محمد یزدی، پاپلی

 گویال از استفاده با راهبردی ریزی برنامه منظور به سلطانیه گردشگری تنگناهای و ها قابلیت تحلیل(. 1391.)جلیل محمدی، علی؛ حسینی،
 .49-35(: 1)35 گردشگری، مطالعات مجله سوات، تحلیلی

ین همایش مناطق عشایری،اول تبیین نقش و جایگاه گردشگری های نوین )گردشگری عشایری( در توسعه(.1392.).سائلی، رباب؛ رحیمی، احمد
 .جغرافیا و محیط زیست پایدار،همدان ملی گردشگری،

یره هیبت توسعه پایدار)ایل قشقایی (. تاثیر ظرفیت پذیرش اجتماعی گردشگری عشایری در ت1397زارعی، قاسم؛ حاضری، هاتف؛ علی نژاد، لیدا.)
 .31-21(: 1)11لو(، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،

 دانشگاهی. ن، اصفهان: نشر جهادانی گردشگری پایدار روستایی و عشایری با تاکید بر ایرا(. مب1398صیدایی، اسکندر؛ صادقی، حجت اهلل.)
اه هران: موسسه انتشارات دانشگت(. گردشگری پایدار)روستایی و عشایری(، 1389قدیری معصوم، مجتبی؛ استعالجی، علیرضا؛ پازکی، معصومه.)

 تهران.

 SWOT تکنیک از ستفادها با عشایری گردشگری توسعه بر موثر عوامل بررسی(. 1393).محمدرضا منصوری، سمیه؛ رضایی، سیروس؛ قنبری،

 .119-105(: 10)3گردشگری، فضای جغرافیایی مجله ،(بختیاری ایل: موردی مطالعه)

 ی نیروهای مسلح.(. عشایر، توسعه و گردشگری، تهران: سازمان جغرافیای1390لطفی، حیدر؛ یوسفی، علی محمد؛ موسوی، رضا.)

 بر تأکید با) همدان روستایی واحین در گردشگری های فعالیت توسعه بر مؤثر موانع(. 1392.)لیال سیار، زلیخانی کریم؛ نادری، سمیه؛ لطیفی،
 .87-77(: 9)3ای، منطقه ریزی برنامه مجله ،(گردشگری هدف روستاهای
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ABSTRACT 
Introduction Tourism is expanding in the form of various spatial patterns, of which nomadic 

tourism is one. Tourism development in any spatial pattern can have its own effects and 

consequences. Due to its nomadic diversity, Iran has a significant capacity for tourism development. 

Purpose of the research: The purpose of this study is to assess the feasibility of tourism 

development effects in Bakhtiari nomads. 

Methodology The research method is descriptive-analytical and applied in terms of purpose, except 

for quantitative-in-depth research. The statistical population of the research consists of scientific and 

executive people (experts) related to the subject. Due to the fact that accurate statistics from the 

statistical community are not available, the sample size is 200 scientists and executives. The data 

collection tool was a questionnaire whose validity was performed by elites and its reliability was 

calculated and confirmed by Cronbach's alpha of 0.81. Sampling was also done purposefully. 

Geographical area of research The geographical territory of the research consists of the region 

covered by Bakhtiari tribes including Chaharmahal and Bakhtiari, Khuzestan and Isfahan provinces. 

Results and discussion The results shows that the three economic, socio-cultural and environmental 

indicators are significant at the level of less than 0.05. The difference between the average economic 

index (1.28) and social index (1.24) shows that the impact of tourism in terms of these two indicators 

in the nomadic community can be positive, but in terms of environmental index (-1.101), the type Its 

effect is negative. The regression result also confirmed that tourism development can be 42% 

effective in upgrading the existing nomadic capacities. Pearson correlation also indicates the 

existence of a significant relationship between economic, social and environmental indicators of 

tourism, which according to the correlation coefficient, there is a positive and direct relationship 

between economic and social indicators. 

Conclusion The result indicates the existence of a relationship between tourism development and 

the promotion of nomadic capacities. Tourism development can lead to the improvement of some 

development indicators in the nomadic community. What is important in this regard is optimal 

management in order to reduce the environmental effects of tourism on the ecology of Bakhtiari 

nomads. 
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