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  مقدمه  - 1 - 1

هاي عمده اقتصادي از از فعالیتهاي اخیر رشد و توسعه صنعت گردشگري و اتخاذ آن به عنوان یکی در دهه

گري در جهت جذب گردشگران، طرف کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و رقابت مقاصد عمده گردش

هاي گردشگري به دو مقوله مهم توجه داشته تا جهت افزایش درآمدهاي حاصله از فعالیتریزان را برآن برنامه

 نمایند: 

ي گردشگري؛ دوم: تالش در جهت حفظ منافع تقاي لذت و کیفیت تجربهاول: افزایش رضایت گردشگران و ار

  جوامع میزبان.

پذیرش گردشگري این و ارتقاي ظرفیت  دور از ذهن نیست که دستیابی به این دو مهم از طریق شناسایی، تعیین

هاي گردشگري بیش از ظرفیت پذیرش این مقاصد باعث کاهش کیفیت گردد. زیرا توسعه فعالیتمقاصد میسر می

گـردد.  تجربه گردشگري و افول میزان رضایت جوامع میزبان و نارضایتی آنان از توسعه فعالیت هاي گردشگري می

-هند، از مناطق بکر طبیعی تا سـایت دنوان مقاصد گردشگري مورد توجه قرار میگردشگران نقاط مختلفی را به ع

ها و تمامی این مقاصد از محیط طبیعـی ویـژه و خـاص خـود     هاي و فستیوالهاي تاریخی و فرهنگی تا نمایشگاه

یـن دو محـیط   ها نیز از جمعیتی در حوزه نفوذ عملکردي و توزیعی خود برخوردارند که ابرخوردار بوده و غالب آن

واهنـد بـود. اگـر شـکل توسـعه      هاي گردشگري خیعنی محیط طبیعی و انسانی این مقاصد متاثر از توسعه فعالیت

هاي گردشگري ناپایدار بوده و منطبق با ظرفیت پذیرش محیطی و انسانی این مقاصد نباشد دیر یا زود این فعالیت

  این مقاصد از رونق خواهد افتاد.مقاصد با افول گردشگري روبرو خواهند شد و گردشگري 

عه در این راستا محقق در این پژوهش با استفاده از مطالعه ظرفیت پذیرش اجتماعی، میزان دستیابی به توس

  لو به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگري عشایري کشور بررسی کرده است.پایدار را در عشایر تیره هیبت
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   مسأله بیان  -2 - 1

آید و بسیاري از کشورها، این صنعت ترین صنعت دنیا به حساب میترین و متنوعگردشگري امروزه بزرگ

نمایند.( ایلون زایی و توسعه ساختارهاي زیربنایی خود محسوب میپویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال

توان این صنعت را ابزاري مناسب براي رشد و اهمیت اقتصادي گردشگري می با توجه به).  2:1392کشکولی ،

در کنار اثرات مثبت بسیار زیادي که این ) 2:1395ها شمرد(زارع میرك آباد،ي اجتماعی و اقتصادي مقصدتوسعه

ت منفی آن امریست اشتباه چرا که در صورت بی توجهی به این صنعت با خود به همراه دارد، نادیده انگاشتن اثرا

اثرات ممکن است شاهد تاثیرات مخرب و جبران ناپذیري به روي جوامع میزبان و گردشگران باشیم. در این راستا 

و به منظور کنترل تاثیرات منفی حاصل از گردشگري، امروزه مفهوم گردشگري پایدار به عنوان مفهومی نو براي 

). تعاریف بسیاري براي توسعه 2:1391ابله با آثار مخرب توسعه گردشگري مطرح شده است (گرجی و همکاران،مق

پایدار عنوان شده است اما بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگري، توسعه پایدار گردشگري، فرآیندي است که با 

با حفاظت منابع طبیعی و انسانی در  کیفیت زندگی میزبان، تأمین تقاضاي بازدیدکنندگان و به همان نسبت

 ). 22:1995ارتباط است (هانتر و گرین ،

ها، توجه به ظرفیت هاي مختلفی براي دستیابی به پایداري گردشگري وجود دارد که یکی از آنروش

)؛ بطور کلی، ظرفیت پذیرش به همراه پایداري، اشاره 2:2005) است (مازرتی، موستی ،TCCپذیرش گردشگري(

آن دارد که پایداري به عنوان یک شرط الزم و ضروري باید در تعیین میزان جمعیت، معادل ظرفیت تحمل یا به 

). به بیان دیگر ظرفیت پذیرش گردشگري 89:2016تر از میزان ظرفیت تحمل در یک ناحیه باشد (وي ،پایین

شود ه جامعه میزبان اتالق میهاي گردشگري است که بدون ایجاد خسارت جبران ناپذیر بمفهومی از فعالیت

ریزان گردشگري در زمینه ظرفیت تحمل مقصد معتقدند که جامعه میزبان ). برنامه2:2013(ژورادو و همکاران،

براي رشد و توسعه گردشگري ظرفیت معینی دارد و رشد فراتر از حد ظرفیت آن، منجر به بروز پیامدهاي 

-گذاري هاي گردشگري را در پی میدتی کاهش منافع سرمایهاجتماعی و زیست محیطی خواهد شد و پس از م

 - ). ظرفیت پذیرش گردشگري داراي ابعاد مختلفی از جمله: فیزیکی، اکولوژیکی، اقتصادي2:1392آورد(حاتمی،

اجتماعی است که این ابعاد در ارتباط با یکدیگر قرار دارند؛ ظرفیت پذیرش اجتماعی یکی از –سیاسی و فرهنگی 

ي دیدارکنندگان را انواع ظرفیت پذیرش گردشگري است که هم سطح تحمل جامعه میزبان و هم کیفیت تجربه 

چون: جمعیت،  هاییتوان از طریق شاخص). ظرفیت پذیرش اجتماعی را می6:1390گیرد (شکاري،میدر بر 

مسیرهاي گردشگري، رفاه اجتماعی، امنیت، سالمتی و اثرات روانشناختی مورد بررسی قرار داد(فرهودي و 

هاي عنوان شده این امکان را می دهد تا ظرفیت پذیرش گردشگري )؛ مطالعه هر یک از شاخص28:1383شورچه،

  هاي مختلف گردشگري تعیین شود. در شاخه



 

۴ 
 

هاي مختلفی از قبیل گردشگري شهري، گردشگري فرهنگی، گردشگري مذهبی، شکلامروزه گردشگري به 

گردشگري کشاورزي، گردشگري روستایی، گردشگري عشایري، ژئوتوریسم و گردشگري طبیعی و غیره مشاهده 

 ترین). در این میان گردشگري عشایري به عنوان یکی از نوین2:1392می شود(عزیزپور فرد و قبادي علی آبادي،

دهد و هر سال توجه گردشگران زیادي میاي را به خود اختصاص سهم برجستههاي گردشگري در ایران، زیرشاخه

گیري از فشار بیش از حد به کند؛ از این رو تعیین ظرفیت جمعیت پذیرش به منظور جلورا به خود جلب می

  رسد.نظر می هاي گردشگري عشایري و کنترل آثار مخرب توسعه گردشگري الزم بهجاذبه

در این راستا محقق در این پژوهش به مطالعه ظرفیت پذیرش اجتماعی، میزان دستیابی به توسعه پایدار  

  لو بعنوان یکی از مقاصد مهم در گردشگري عشایري کشور پرداخته است. در ایل قشقایی تیره هیبتگردشگري را 

  

  ضرورت پژوهشو اهمیت  - 3- 1

در خارج از کشور مطالعات متعددي پیرامون ظرفیت پذیرش اجتماعی و اگر چه در سی سال گذشته 

ازدحام در مکان هاي تفریحی صورت گرفته است، اما در ایران تاکنون مطالعات معدودي پیرامون ظرفیت پذیرش 

فیت پذیرش و کاربرد آن در طور کلی بحث ظر). به7:1390اجتماعی در گردشگري انجام شده است(شکاري،

هاي پژوهشی و دانشگاهی تر از یک دهه داشته و تعداد مقاالت و یا طرحاي کمبدي در ایران سابقهیزي کالربرنامه

هاي کشور تر تفرجگاه). در بیش182:1390باشند(حسن پور و همکاران،انجام شده در این زمینه انگشت شمار می

- صحیح دیدارکنندگان به چشم می مدیریت ما حجم زیاد تقاضا، تراکم دیدارکنندگان، فقدان فضاي کافی و عدم

). ورود گردشگران، خطر آسیب رسانی به آثار و میراث فرهنگی و فرهنگ و تاریخ منطقه را 7:1390خورد(همان،

دهد و عالوه بر آن ممکن است باعث استهالك منطقه و نارضاینی مردم بومی و کاهش مشارکت افزایش می

تواند در . به همین دلیل تعیین ظرفیت پذیرش گردشگري منطقه میجامعه بومی در فرآیند گردشگري شود

هاي اساسی براي جذب گردشگر، شاخص بوده و زمینه را براي بهره برداري پایدار فراهم تعیین ظرفیت

). میزان گردشگران ورودي یک مقصد به عنوان یک مسئله جدي در مقاصد 2:1391کند(پوراحمد و همکاران،

قاصد گردشگري به خصوص در کنندگان در ما افزایش بیش از حد تعداد بازدید، چرا که بگردشگري مطرح است

هاي گردشگري شاهد تاثیرات منفی اجتماعی در مقاصد گردشگري خواهیم بود(موزامیل اسماعیل اوج فصل

،5:2015.( 

عشایري که مستعد اي به ویژه براي مناطق بنابراین لزوم تعیین ظرفیت تحمل گردشگري براي هر منطقه

ها عالوه بر اینکه موجب استفاده بهینه از باشد. تعیین این ظرفیتباشند الزم و ضروري میتوسعه گردشگري می

  شود، در توسعه پایدار گردشگري در مناطق عشایري نیز مفید خواهد بود.ها و امکانات میقابلیت
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 :.استعی، مکانی و زمانی انجام پذیرفته موضو يپژوهش حاضر در سه قلمرو

 به مربوط قسمت و عشایري گردشگري يحیطه در موضوعی لحاظ از تحقیق این :موضوعی قلمرو - الف

  .گیردمی قرار اجتماعی پذیرش ظرفیت

 1395 ماه خرداد 15 تا 1396 اردیبهشت 1 زمانی يبازه در پژوهش این میدانی بخش :زمانی قلمرو -ب

  .است پذیرفته انجام

   .باشدمی فارس استان در لوهیبت تیره قشقایی عشایر تحقیق، مکانی قلمرو :مکانی قلمرو - ج

  

  پژوهش نوآوري يجنبه- 8- 1

  :دانست عشایري گردشگري مطالعاتی حوزه در نو گامی را پژوهش این توانمی زیر موارد به باتوجه

 نشده مشاهده محقق توسط ایران در عشایري گردشگري پذیرش ظرفیت با رابطه در ايقبلی مطالعات   -1

  . است

 گردشگران از زیادي تعداد جذب توان خود، خاص هايپتانسیل و ظرفیت به توجه با عشایري گردشگري  -2

 گردشگري نوع این در پذیرش ظرفیت تعیین گردشگري نوع این بودن جدید دلیل به نتیجه، در. دارد خود در را

 مطالعه مناطق و گردشگري هايشاخه سایر در پذیرش ظرفیت مطالعات با مقایسه در باشد، موثر بسیار تواندمی

 .بود خواهد متفاوت گردشگري نوع این در شده بررسی هايشاخص پیشین، يشده
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  متغیرهاي پژوهش مفهومیتعریف  -9 - 1

 چشم در را خود معنایی اصالت که، هستند پسامدرنی زائران عشایري، گردشگران: عشایري گردشگري

- می مقیم خاص مکان در که زمان ان چه گردشگران، این هدف کنند، می جستجو عشایري فرهنگی هايانداز

  .)4:1392فراهانی،(باشد می هاآن تجربه در شرکت و اقوام شناخت کنند،می کوچ عشایر با چه و شوند

امین کند، بدون آنکه توانایی اي است که نیازهاي نسل کنونی جهان را تتوسعهتوسعه پایدار  :توسعه پایدار

  در یک تعریف دیگر ).71،1393هاي آتی را در برآوردن نیازهاي خود به مخاطره افکند(صالحی و همکاران:نسل

فیت تحمل اکوسیستم پشتیبان توسعه پایدار به معناي پیشرفت کیفیت زندگی و زندگی در ظر«

  ).31:1392تمی:حا»(است

 که) نانآ هايفعالیت و دیدارکنندگان تعداد لحاظ از(  استفاده سطح حداکثر: اجتماعی پذیرش ظرفیت

 غیرقابل سطح در(منفی اثرات متحمل میزبان جامعه و کنندگان دیدار که آن بدون باشد، پذیرا تواندمی مکان یک

   بررسی میزبان جامعه نظر نقطه از فقط اجتماعی ظرفیت مطالعه این در). 2000، ساوردیاس( شـوند) قبول

 و عشایري جامعه رضایت کاهش موجب آن از بیشتر استفاده که، ادهاستف از سطحی از است عبارت و شودمی

  شودمی گردشگران حتی

  متغیرهاي پژوهش عملیاتیتعریف  - 10 - 1

جهان را تامین کند، بدون آنکه توانایی اي است که نیازهاي نسل کنونی توسعه پایدار توسعه :توسعه پایدار

براساس مدل  ).71،1393نسل هاي آتی را در برآوردن نیازهاي خود به مخاطره افکند(صالحی و همکاران:

 در تاکنون بعد اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی است.، توسعه گردشگري پایدار داراي سه 1996کوکوسیس 

 شده مطرح زیادي هاي پرسش کرد، عملیاتی را گردشگري توسعه توانمی چطور که این زمینه

 در و شدند معرفی پایداري موضوع با مرتبط مفهومی چارچوب چندین راستا این در). 19:1386رهنمایی،(است

  ؛)WTO,1993(است داده اختصاص خود به را ها بحث بیشترین پذیرش ظرفیت مفهوم بین، این

 که) نانآ هايفعالیت و دیدارکنندگان تعداد لحاظ از(  استفاده سطح حداکثر: اجتماعی پذیرش ظرفیت

 غیرقابل سطح در(منفی اثرات متحمل میزبان جامعه و کنندگاندیدار که آن بدون باشد، پذیرا تواندمی مکان یک

 انواع دیگر با مقایسه در شاید اجتماعی پذیرش ظرفیت هايآستانه ارزیابی). 2000، ساوردیاس( شـوند) قبول

 وابسته افراد، هايقضاوت و هاارزش ادراك، به زیادي حد تا هاآستانه این زیرا باشد؛ دشوارترین هاظرفیت

شاخصهایی مانند: جمعیت، مسیرهاي گردشگري، رفاه  .) 2004 ، مکسا و کوکوسیس ؛ 2000 ساوریادس(اند

اجتماعی، اشتغال، امنیت و اثرات روانشناختی از جمله مواردي است که در مطالعه ظرفیت پذیرش اجتماعی مورد 

  ).55:2002 مکسا، و کوکوسیس بررسی قرار می گیرد.(
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  خالصه فصل - 11 - 1

 بیـان  راسـتاي  در و بیـان  تحقیق مساله مطالعه، مورد موضوع مورد در اي مقدمه بیان از بعد حاضر فصل در

 مـورد  تحقیـق  پیشـینه  و تدوین تحقیق فرضیات و اهداف سواالت همین طبق و شد آورده تحقیق سواالت مساله

 در کلـی  بطـور . شـد  بیان تحقیق هاينوآوري نهایت در و بیان مختصر صورت به تحقیق روش. گرفت قرار بررسی

-دسـت  روش نهایـت  در و بیان تحقیق فرضیات و اهداف سواالت، سپس و مشخص تحقیق اصلی مساله فصل این

  .گردید بیان انتظار مورد نتایج به یابی

 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم: 

 مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  -1 -2

 از پس نهایت در. گردید بیان تحقیق فرضیات و سواالت مسئله، بیان براساس و مشخص تحقیق مسئله مطالعه، مورد موضوع ي درباره اي مقدمه بیان از پس قبلی فصل در

 ارائه مفاهیم و تعاریف به مربوط مباحث ابتدا در. است شده انجام موضوع نظري مبانی بر مروري فصل این در. گردید بیان مختصر طور به تحقیق روش تحقیق، پیشینه بررسی

 هاي شاخص ، پذیرش ظرفیت انواع پذیرش، ظرفیت به مربوط مباحث دوم بخش در. است شده داده شرح پایدار گردشگري پایدار، توسعه عشایري، گردشگري گردشگري،: شده

  .است شده بیان...   و پذیرش ظرفیت انواع پذیرش، ظرفیت

   1گردشگري  - 2 -2

ها و جوامع میزبان در فرایند جذب گردشگران و میزبانی از ها و روابط ناشی از تعامل گردشگران، تأمین کنندگان کسب وکار، دولتردشگري عبارت است از مجموع پدیدهگ

که مسافرت کرده و در مکانی خارج از محیط معمول به هاي شخصی است طور کلی گردشگري تمامی فعالیت). به128:1393(اربابیان،زمانی،رحیمی، ها و دیگر بازدیدکنندگانآن

ر از دوسـتان و آشـنایان،   مدت کمتر از یک سال متوالی، به منظور استراحت، تجارت یا اهداف دیگر اقامت کند. گردشگري ممکن است شامل تعطیالت، سـفرهاي تجـاري، دیـدا   

) عنـوان کـرده   3WTO). همچنین سازمان جهانی جهـانگردي( 40،2005و دیگران: 2باشد(لورد کیپانیدز مسافرت آموزشی (سفر علمی)، ورزشی، درمان و سالمتی یا سفر مذهبی

هـاي سـازنده را شـامل تهیـه حمـل و نقـل، مسـکن، تفـریح، سـرگرمی، غـذا و خـدمات مربـوط را در برمـی گیرد(یوسـفی               اي از فعالیـت است کـه گردشـگري بخـش گسـترده    

  ). 76،1394باصري:

                                                             
1. Tourism  
2. Lordkipanidze 
3. World Tourism Organization 
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 چند هر. است کشورها از بسیاري در سرمایه و اشتغال درآمد، افزایش مهم منبع که دانندمی جهان رشد حال در صنایع ترینسریع و ترینوسیع بزرگترین، از را گردشگري

 میلیارد 1/6 تعداد به المللی بین گردشگري 2020 سال تا که شودمی بینی پیش). 34،1394:غیاثی(دارد همراه به جهان نقاط از بسیاري در باري زیان آثار آن سریع توسعه که

  ).4،1389:همکاران و صرافی ساري(برسد

  

  انواع گردشگري - 1 - 2 -2

غالمرضایی اشاره نمود ( براساس نوع، محل و ماهیت این صنعت، گردشگري را به دسته هاي مختلف تقسیم می کنند از جمله می توان به موارد زیر که نسبتا جامعتر است

  ):2:1391همکاران،و 

 گردشگري آثار باستانی - 

 گردشگري زیارتی - 

 گردشگري عشایري - 

 گردشگري روستایی - 

 گردشگري طبیعی - 

  در ادامه با توجه به هدف اصلی پژوهش به گردشگري عشایري پرداخته می شود.

  1عشایري گردشگري -2 - 2 -2

 دستی صنایع رسوم، و آداب ها،آیین رفتارها، مسکن، اخالقی، هايارزش تولید، و درآمد زبان، نوع چون ايبرجسته هايمولفه که است محیطی - فرهنگی مکتب یک عشایر،

 در ولی. است شده بیان روستایی یا طبیعی گردشگري قالب در موارد عموم در و شده عشایر بر اياشاره کمتر گردشگري، هاي بنديطبقه در. شودمی شامل را پوشاك و

 کوهستانی و محلی ايمنطقه و بوم نام به بستري در که اجتماعی محیطی، فرهنگی، هايشاخص با است شده مطرح ممتاز يجاذبه عنوان به فراپسامدرنیسم، و پسامدرنیسم

                                                             
1. Nomad Tourism 
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 هر براي فراوانی هايجذابیت واجد دارند آنها از هرکدام که خصوصیاتی و ترکمن عرب، بلوچ، ترك، کرد، لر، مختلف اقوام وجود دلیل به ایران). 110:1391قراگوزلو،(است پدیدار

 اي،عشیره و ایلی و قومی جمعیت نفر چهارمیلیون وجود با ایران،. بپردازند سنتی زندگی تماشاي به نزدیک از تا دارند عالقه گردشگران از بسیاري. است بیرونی گردشگري و ناظر

 زیر شرح به توان می را عشایر ايمنطقه پراکندگی حاضر حال در).  124:1391، شیوا و عامریان(است نبرده بهره خوبی به گردشگر جذب براي قومی و فرهنگی تنوع ظرفیت از

  :نمود بندي فهرست

  .کنندمی زندگی خراسان استان و گلستان استان يمحدوده در که ترکمن مختلف طوایف شامل :ایران شرقی شمال و شمال عشایر

  .اندیافته استقرار کردستان و غربی آذربایجان کرمانشاه، استان از هایی محدوده در که...  و گوران سنجابی، کلهر، زبان کرد عشایر ایل شامل :ایران غرب شمال عشایر

 بوشهر و لرستان خوزستان، و فارس استان از هایی محدوده در که کوچک لر عرب، قشقایی، خمسه، مختلف طوایف و ایالت شامل :ایران جنوب و غربی جنوب عشایر

  .کنند می زندگی

  .دارند اسکان بلوچستان و سیستان استان در که بلوچ مختلف طوایف و ایالت شامل :ایران جنوب عشایر

 بختیاري، و چهارمحال هاياستان از هایی محدوده در که... و مکران بهمئی، بادي، چرام، زیاري، دشمن بویراحمدي، بختیاري، بزرگ ایل شامل :ایران مرکزي عشایر

  .کنندمی زندگی کرمان و احمد بویر و کهگیوله و خوزستان

  ).1386همکاران، و دل زنده(اندپراکنده خراسان استان يمحدوده در که مختلفی طوایف و ایالت شامل :ایران شرقی شمال و شرق عشایر

 کشور در گردشگري توسعۀ براي مناسبی بسیار شرایط داراي فرهنگی، و طبیعی متنوع وضعیت ویژه به مختلف هايجاذبه نظر از ایران، عشایر استقرار و کوچ قلمروهاي

 این).  6:1383سیستانی، افشار( هستند خود خاص فرهنگ و ورسوم آداب داراي یک هر که کنندمی زندگی گوناگونی هاي طایفه و عشایر ایران در.) 54: 1383 رحیمی،( است

  ).  همان( بکشاند خود سوي به را ملل فرهنگ داراندوست تواندمی که هستند خود يویژه... و موسیقی محلی، هايورزش مذهبی، و ملی هايآیین و هاجشن داراي اقوام

  :جمله از داشت مدنظر را معیار چند باید عشایري گردشگري تعریف منظور به

 شود واقع عشایر حرکتی مسیرهاي بند میان نواحی قشالق، ییالق، در( باشد شده واقع عشایري نواحی در.(  

 ها، میراث طبیعی، دنیاي و طبیعت با تماس باز، فضاي عشایري، دنیاي مقیاس کوچک هاي فعالیت و ها ویژگی پایه بر(باشد عشایري عملکردي لحاظ به 

  ).باشد عشایر سنتی هاي فعالیت و سنتی اجتماعات
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 که است گردشگري نوعی عشایري گردشگري دیگر عبارت به محلی؛ هايخانواده با مرتبط و باشد داشته ارگانیکی و آهسته رشد و باشد سنتی هايویژگی داراي 

 موجود طبیعی هايجاذبه با و عشایري زندگی با مرتبط اجتماعی و فرهنگی هايجاذبه از بازدید و شودمی انجام عشایر کوچندگی قلمرو به وابسته هاي محیط در

  .باشد گردشگر مدنظر عشایر قشالقی – ییالقی منطقه در

 چند هر. کنندمی جستجو عشایري فرهنگی اندازهاي چشم در را خود معنایی اصالت که دانست پسامدرنی زائران عشایري گردشگران باال، در شده ذکر معیارهاي بنابر

 این شناخت باشد، اهمیت با تواندمی آنچه ولی دهد می نشان مصرف چرخه در را آنها ادغام و عشایري مناطق فضایی تصرف در را داريسرمایه اقتصاد قابلیت عشایري گردشگري

 گردشگري کلی طوربه). 1390سقایی، و یزدي پاپلی( است مفید توسعه به رسیدن براي پایداري و رفاه سودمندي، پایه سه بر آن فضایی تحلیل و تجزیه و گردشگري گونه

 قشر، این فرهنگی خصایص با آشنایی و طبیعی هايجاذبه از گردشگر گیريبهره منظور به عشایري، جامع زیستی قلمرو جغرافیایی پهنۀ در گردش یا سفر هرگونه عشایري،

  ). 4:1395بیات، اسفندیاري و میرواحدي( است شده تعریف

 تماشاي. است آنان هايتجربه در شرکت و مختلف اقوام شناخت گردشگري، این هدف. شود می انجام اقوام و بومی افراد زندگی سبک مشاهده منظور به گردشگري نوع این

-می روي سفرها گونه این به معاصر دنیاي یا و خود موقعیت از بهتري درك جهت نیز برخی و است گردشگري نوع این هايجذابیت جمله از هاآیین ها،جشن سنتی، مراسم

 دوي هر از واقع در و است فرهنگی گردشگري و اکوتوریسم از تلفیقی عشایري گردشگري که کردند بیان) 1391( همکاران و غالمرضایی). 72:1387زاهدي و رنجبریان(آورند

 طریق از محلی، مردم براي اضافی درآمد کسب و شغلی هايفرصت ایجاد موجب عشایري و قومی گردشگري) 2011( همکاران و عثمان نظر بنابر. گیردمی بهره مفاهیم این

  .شودمی گردشگران به مستقیم طور به خدمات، ارائه یا و محصوالت فروش

  هاي گردشگري در مناطق عشایري قابلیت - 1- 2- 2-2

دهد. عشایر داراي مسکن خاص، صنایع دستی و لباس هاي تماشاي شیوه زندگی عشایر کوچ نشین یکی از مهمترین جاذبه هاي گردشگري اجتماعی را تشکیل می

ان یکی از خود هستند و به همین لحاظ براي بازدیدکنندگان جذاب هستند. به طور کلی عشایر ایران که معیشت و آداب و رسوم خاص خود را دارند در ایر رنگارنگ و دیدنی

ت دارد. توسعه گردشگري عشایري نه ترین شیوه هاي زندگی اجتماعی به شمار می آیند. عشایر از نظر لهجه، سنن، آداب و رسوم و برخی مسایل مذهبی با یک دیگر تفاوجذاب

ها و ). در زیر اشارات کوتاهی به قابلیت31:1391انجامد.(فراهانی،دهد، بلکه به حفظ بقاي زندگی عشایري میتنها تعداد گردشگران داخلی و خارجی را در کشورمان افزایش می

  پتانسیل ها در مناطق عشایري ایران ضروري است.
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  قابلیت ها را به صورت زیر برشمرد: توان اینبه طور کلی می

  هاي فرهنگی کوچ نشینان که متأثر از اعتقادات و باورهاي آنهاست، ویژگی آداب و رسوم: -1

  کند.چشم انداز فرهنگی آن جوامع را خلق می

بستگی و اتحاد روانی مردم و تجلی روح جمعی در ها و اعیاد در تبلور آداب و رسوم اهمیت خاصی دارد و زمینه ساز همبه طور کلی جشن ها و اعیاد عشایري:جشن -2

  اند.هاي گردشگريها خود خالق جذابیتساختار ایلی جوامع عشایري است. جشن

ها در تطبیق با محیط بوده، تبلور سبک باري هاي گردشگري است به خصوص آنکه مسکن آننوع مسکن کوچ نشینان در مناطق عشایري یکی دیگر از قابلیت مسکن: -3

رویدادهاي ي حرکتی دائم است.. شکل مسکن عشایري متأثر از بافت جغرافیایی هر ناحیه است و گذشته از شرایط فیزیکی و طبیعی به عواملی چون قدمت و برا

  .تاریخی و مذهبی و قومی بستگی دارد. مسکن اکثر عشایر ایران چادر است و زندگی چندروزه زیر چادر تنوعی است براي گردشگران پسامدرن

اي براي هاي لباس زنان در طوایف کوچ نشینان یک نوع وحدت فرهنگی به آنان بخشیده و عالوه بر جذابیت، شهرت ویژهشکل، دوخت، اندازه و انتخاب رنگ پوشاك: -4

ها براي ود و در محیط زندگی آنهاي سنتی خجوامع کوچ نشین فراهم کرده است. لباس بخشی از هویت فرهنگی هر ایل و طایفه است. دیدن مردم عشایري در لباس

-هاي خاصی دارد و آوازه آن تا دور دست ها نیز رفته و امروزه به یکی از مهمهاي محلی مردان و زنان قشقایی نیز جاذبهگردشگران عصر پسامدرن جذاب است. لباس

  هاي فرهنگی این قوم تبدیل شده است. ترین جاذبه

ماشینی این روزها به زندگی عشایري نیز رسوخ کرده و کوچ ماشینی جاي خود را به کوچ سال هاي پیشین داده است و  هاي زندگیاگر چه مشغله صنایع دستی: -5

توان چندان تمایزي با یک شهروند شهرنشین مشاهده نمود اما برخی اوقات در سلیقه ایالت و عشایر در نوع موسیقی و نوع لباس و نوع صنایع دستی مورد استفاده نمی

هاي فرهنگی هایی از زندگی سنتی و ایلی در میان طوایف عشایر فارس وجود دارد که بیانگر عمق فرهنگ و زندگی سنتی عشایر این اقلیم است. ویژگیرگه هنوز

و موسیقی و صنایع  باشد که آدابهاي گردشگري این استان در جلب گردشگران مختلف ایرانی و خارجی میترین جاذبهعشایر استان فارس بی شک یکی از مهم

  باشد.ها میدستی از جمله این ویژگی

ها سینه به سینه و نسل به توان در میان کوچ نشینان یافت. زیرا موسیقی عشایري میراث انسان هاي گمنامی است که قرنترین آواي موسیقی را میاصیل موسیقی: - 6

-ابد. آواي موسیقی عشایر رویکردي به ساختار سنتی جوامع کوچ نشین دارد و بیانگر خواستهینسل حفظ شده است و در آن عشق، عاطفه، مردي و رشادت تبلور می
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گیرد. آورد. شاهد مدعا مراسمی است که در میان کوچ نشینان از تولد تا مرگ در رابطه با آواي موسیقی شکل میهایی است که نیازها در مناطق عشایري پدید می

هایی که در ها و جشنوارههاي هنري است که گردشگران بسیاري را به جشنهاي گردشگري عشایري، بلکه یکی از جاذبهاز جاذبهموسیقی سنتی عشایر نه تنها یکی 

یی کند، ولو آن که این مراسم در قلب شهرها انجام شود. موسیقی در بین عشایر قشقایی و دیگر ایالت عشایر از ارزش باالشود جلب میآن موسیقی عشایري اجرا می

هاي شاد و حتی در ینبرخوردار است. نی، ساز و دهل ابزارهاي نواختن هستند که در موسیقی عشایر استان فارس و ایل قشقایی جایگاهی خاص دارد و معموالً در آی

  شود .ها از برخی از آن استفاده میسوگواري

هاي اصیل طبیعی و فرهنگی بسیار جالبی براي گردشگر خسته از ترافیک نی جاذبهها، تهیه آتش و پشم چیها و دشتزندگی دامداري در کوهستان نوع معیشت: -7

  شهري است.

هاي مهم گردشگري است. گستردگی عشایر استان فارس در فصل ییالقی در نواحی شمالی استان زندگی عشایري در آب و هواي کوهستانی یکی از جاذبه اقلیم: -8

پیدان ، خرم بید ، پاسارگاد و مرودشت ) و در فصل قشالقی در (شهرستانهاي داراب ، زرین دشت ، فسا ، جهرم ، استهبان ، نی (شهرستانهاي آباده ، اقلید ، بوانات ، س

صل هاي سال هاي گوناگون در فزیست بوم سبب اقلیم 19ریز ، قیر و کارزین ، المرد ، خنج ، مهر ، الرستان ، فیروزآباد ، فراشبند ، کوار ، کازرون و ممسنی) در قالب 

نه صدها هزار شده است که این گستردگی و متنوع بودن چشم اندازهاي طبیعی در ییالق و قشالق یکی از جاذبه هاي مهمی است که می تواند براي مثال سالیا

  گردشگر ثروتمند گرمازده را از شهرها داخل ایران و شهرهاي کشورهاي حاشیه خلیج فارس به مناطق عشایري بکشاند.

 هاي گردشگري در مناطق عشایري بیان گردید، بیانگر توان بالقوه باال در جذب گردشگر است. با توجه به عالقه روزافزون گردشگران کشورهايور کلی آنچه از قابلیتبه ط

به امکانات بالقوه موجود در مناطق عشایري  صنعتی به گردشگري در فضاهاي دور افتاده عشایري (هم براي استراحت و هم براي آموختن و دیدن چیزهاي جدید) و با توجه

  ).1390سقایی، و پاپلی یزدي( شود دیده کالن سطح ایران، گردشگري عشایري باید در برنامه ریزي گردشگري در

  منطقه مورد مطالعه - 3 - 2- 2-2

در جنوب منطقه درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این استان  7/5کیلومتر مرع، حدود  123946استان فارس با مرکزیت شهر شیراز با وسعت 

دقیقه عرض شمالی قرار گرفته  40و  درجه 31دقیقه و  3درجه و  27دقیقه طول شرقی و مدارهاي  35درجه و  55دقیقه و  36درجه و  50مرکزي ایران بین نصف النهارهاي



 

١٣١ 
 

مت ترین مناطق ایران است. این استان با برخورداري از موقعیت طبیعی و جغرافیایی ممتاز، مراکز مذهبی و بقاع متبرکه، شهرهاي باستانی، قداست. فارس یکی از پر جاذبه

  هاي گردشگري کشور شناخته می شود. کی از قطبگردي به عنوان یهاي معیشتی کوچ نشینی و جاذبه هاي طبیعتتاریخی و شگفتی

 جغرافیایی خود و وضعیت طبیعی مساعد براي شیوه زندگی و کوچ نشینی در ایامی از سال، از دیرباز فضایی براي زندگی روستایی و کوچ نشینی بخاطر موقعیت این استان

  )3:1391روستا،گردد(محسوب می

تر می باشند، مجموع ایالت فارس را بالغ بر چهل ایل و طایفه ذکر کرده تر و معتبراز لحاظ وسعت قلمرو و سکونت و جابه جایی مهمایالت فارس در مقایسه با سایر ایران 

درچند سال اخیر در جذب  پذیر استان فارس می باشد کهلو یکی از ایالت گردشگرتیره هیبت (همان).اندها از نواحی دور دست به فارس آمدهاند که بنا بر عقیده برخی غالب آن

  گردشگران داخلی و خارجی موفق عمل نموده است.
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  : موقعیت جغرافیایی استان فارس1- 2 شکل

لو از طایفه ششبلوکی ایل قشقایی، از دیرباز با سنن و فرهنگ عشایري در قلمروهاي خود تردد نموده اند. عشایر کوچنده تیره هیبتلو: زندگی عشایري در تیره هیبت

 لو نیز از ساختار ویژه جوامع عشایري (ایل، طایفه، تیره، بنکو) مستثنی نیست و هنوز نظام ریش سفیدي و احترام و تبعیت از نظام مدیریتساختار اجتماعی و عرفی تیره هیبت

نفر می  300خانوار کوچنده با جمعیتی در حدود  60حاضر داراي لو از طایفه ششبلوکی، ایل قشقایی می باشد و در حال عرفی، اقتدار نسبی خود را حفظ کرده است. تیره هیبت

- اري و سپس شغل هاي مرتبط میباشد که به زندگی کوچ نشینی در مراتع ییالقی، قشالقی و میانبند در محدوده قلمرو خود مشغولند. شغل غالب این افراد در درجه اول دامد
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واقع در قلمروها، از دیرباز مورد توجه گردشگران و عالقمندان به حفظ طبیعت بوده است(موسسه توسعه پایدار و محیط  باشد. سبک زندگی مبتنی بر کوچ عشایر و تنوع زیستی

  ).1392زیست،

حفات  باشد. این مناطقهاي زیستی، اکولوژیکی و فرهنگی باالیی میهاي بومی شامل مناطق حفاظت شده توسط جامعه بومی است که داراي ارزشقرقهاي بومی: قرق

ها به گیرد. این قرقهاي سنتی مورد حفاظت و مدیریت قرار میشده طی قرون متمادي نقش بیسار مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و گونه هاي موجود در آن داشته و به روش

  دالیل فرهنگی و همچنین معیشتی، براي بومیان منطقه از ارزش بسیار باالیی برخوردار هستند(همان).

قلمرو ییالقی این تیره در استان فارس، شهرستان اقلید ، سرحد چهاردانگه اقلید و در غرب  ییالق:)1کوچ نشینی و زمان مناسب براي بازدید از منطقه: زندگی 

ز و کبک، خرس ، بلدرچین ، آهو هاي کم پوشش ، حیات وحش (کل و بروستاي شهرمیان قرار گرفته است. وجود قنوات ، چشمه سارها ، گیاهان دارویی همچون کاستی، جنگل

هاي طبیعی است که در قلمرو ییالقی )، آب بندها ، آسیاب مخروبه ، رودخانه در وسط ییالق و چمنزار حوالی رودخانه با طبیعت زیباي آن از جمله جاذبه…بره مرغابی ، غقاب و 

ترین زمان بازدید از منطقه از اواخر ترین زمان هم همین است. که در این میان مناسبو مناسب این تیره قرار دارد. مدت زمان اتراق از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور

  ).1392باشد(موسسه توسعه پایدار و محیط زیست،اردیبهشت تا پایان خرداد ماه می

شهرستان فراشبند و در مناطق بندر ریگ (بند ریگ) و خرمالو و باشد و در استان فارس، شرق هزار هکتار می 30لو در حدود قلمرو قشقالقی تیره هیبت) قشالق: 2

) و رودخانه است که معموال اگر  …هاي کنار، بنه ، کل خنک ، بادام کوهی ، حیات وحش (میش ، قوچ، بز و پازن ، کبک و تیهو و نربیشه واقع است. این قلمرو شامل جنگل

  سط مهر ماه تا اواخر فروردین است که مناسب ترین زمان هم همین است(همان).خشکسالی نباشد، جاري است. مدت زمان اتراق از اوا

 لو در ییالق، از دشت آسپاس شروع و با عبور از گردنه امامزاده اسماعیل، مرودشت ، شیراز ، میشوان ، سیاخ دارنگون و دشت فیروزآباد بهمسیر کوچ بهاره تیره هیبتکوچ: 

هاي اخیر زمان کوچ متغیر است و باشد. بدلیل خشکسالیروز می 20کیلومتر است و حداقل مدت زمان کوچ  450طول این مسیر در حدود  فراشبند و منطقه قشالقی می رسد.

الق (جنوب فارس) تا رسند، همچنین کوچ پاییزه از أواخر شهریور شروع و از ییالق (شمال فارس) به قشدر چند سال اخیر از اواخر اسفند شروع و اوایل اردیبهشت به مقصد می

  دهد(همان).میي مورد مطالعه را نشان یی منطقهموقعیت جغرافیا 1اوایل مهر ماه ادامه دارد. شکل شماره 

  شود:ها ذکر میباشد که در زیر اهم آنهاي مختلفی برخوردار میمنطقه مورد مطالعه از جذابیتهاي توریستی منطقه: جاذبه
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  زندگی کوچ نشینی عشایريآداب و رسوم عرفی و سنتی در  

 سیاه چادرهاي عشایري در ییالق و قشالق  

 قلمرو عرفی عشایر و جاذبه هاي طبیعی آن در دامنه هاي زاگرس  

 سیستم هاي قرق بومی و مدیریت سنتی مراتع  

 تنوع گیاهی و جانوري منطقه  

 (قالی بافی و جاجیم بافی) صنایع دستی  

 موسیقی محلی  

 لیدات عشایريغذاهاي سنتی تهیه شده از تو  

 مدارس عشایري  

 چراي دام در مراتع و محل نگهداري آنها در آغل  

 افسانه هاي محلی  

 کوچ عشایر و اتراق  

 ،1392جاذبه هاي فرهنگی و تاریخی طول مسیر(موسسه توسعه پایدار و محیط زیست.( 
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Abstract: 

This research aimed at assessing and improving the tourism carring capacity of 

nomad tourism of the Hayatul tribe in fars province regarding to sustainable 

development of tourism. Reception Capacity Tourism is a concept of tourism activities 

that involves the host community without causing irreparable damage. In this regard, 

tourism planners in the field of destination capacity accept that the host society has a 

certain capacity for the development of tourism, and growth beyond its capacity will 

result in social and environmental consequences. Therefore, in this study, library and 

documentary research methods have been used to collect information. In this way, field 

information was obtained using a researcher-made questionnaire among the Heybatlu 

tribes of Fars province, which is distributed among a sample of  218 people. Based on 

the results and the results of the study, it can be stated that the significance level of the 

linear regression test on the social capability variable in the tourism domain with the T-

value of 11.295 is less than the error level of 0.05% and the social acceptability of the 

nomadic tourism area in the region The study is in high status. 
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