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و افزایش درآمدشغلیهاي فرصتدراکوتوریسم نقش 
)شهرستان خوانسار:مورديۀنمون(

چکیده
زاترین صـنایع  درآمـد زاتـرین و  امروزه صنعت گردشگري یکـی از اشـتغال  . ترین نوع توریسم استسازگاراکوتوریسم 

هاي پارك طبیعـی، جنگـل   گونهعمدتاً در زیر(اي خاص اکوتوریسم ها داشتن ویژگیشهرستان خوانسار ب.رودشمار میهب
توان نام برد کـه  هاي واژگون را میها دشت الله، از این جاذبهو دشت، رودخانه و دریاچه، آبشار، چشمه و غار توزیع شده

اجتمـاعی و فرهنگـی بـا توجـه بـه موقعیـت       هـاي اقتصـادي،   تواند نقش خود را در زمینهمی) عملکردي در سطح ملی دارد
ش درآمـد سـاکنین   افـزای ، )زاییاشتغال(هاي شغلی و از این صنعت به منظور فراهم کردن فرصتجغرافیایی آن ایفا نموده

هـاي مزبـور در توسـعۀ    اکوتوریسـتی و تحلیـل قابلیـت   بررسی اثرات گردشگري ،حاضرهدف پژوهش. در منطقه بهره برد
در ایـن راسـتا، پـژوهش حاضـر براسـاس اطالعـات آمـاري و        . اسـت هاي اشتغال و افـزایش درآمـد  فرصتۀتوسعمنطقه و 

در نـرم افـزار آمـاري    و تجزیه و تحلیل آن منطقه مان پیک گردشگري در زاکوتوریستی مشاهدات میدانی از نقاط جاذب
Spss،یـاب و پیمایشـی تعـداد    حجم نمونه با توجه به رعایت حداقل نمونه در تحقیق توصیفی زمینـه .صورت گرفته است

.لین مرتبط با زمینه پژوهش پر شده استئوپرسشنامه از مس20پرسشنامه از گردشگران پر شده و تعداد 100
هـاي اشـتغالی و همچنـین    نقـش گردشـگري منطقـه در فرصـت    تـأثیر  در مـورد  )BinomialTes(نتایج آزمون آمـاري  

هـاي  در منطقـه باعـث ایجـاد فرصـت    نـه تنهـا   افزایش درآمد حاکی از این امر است که گردشگري در شهرستان خوانسـار  
/. 59(هـاي شـغلی   گردشگري منطقه بـا فرصـت  بینبلکه داراي یک همبستگی،هدیگردو افزایش درآمد) 2/10(اشتغالی 

.باشدمی) ضریب همبستگی/. 56(افزایش درآمد همبستگی گردشگري با و ) ضریب همبستگی
.گردشگري،شهرستان خوانسار،اکوتوریسماشتغال،: کلیديهايهواژ

مقدمه
محیطـی  تماعی، سیاسـی و زیسـت  پیامدهاي اقتصادي، اجداراي به طور کامل و اکوتوریسم به طور خاص گردشگري 

ریزي این فعالیت درسـطوح  فرهنگی، محیطی و سیاسی گردشگري براي برنامه-شناخت ابعاد اقتصادي، اجتماعی. باشدمی
).1381،22معصومی،(یایی ضروري استگوناگون جغراف
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کشـورهاي پیشـتاز در   . استهاي متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخیغالباً منوط به وجود جاذبه،فعالیت توریستیۀتوسع
و یا به لحاظ چشم اندازها برتر طبیعی ) …مصر و یونان، ایتالیا، اسپانیا،(بخش گردشگري یا به لحاظ قدمت تاریخی خود 

و یـا بـه لحـاظ تلفیـق ایـن عناصـر بـا        ) …سوئیس، نروژ، فرانسـه و  (برف هاي پرها، سواحل آفتابی، کوهستانمانند دریاچه
هـاي  گـذاري هاي مصنوعی و همچنین ایجاد ساختاري سازمانی و فراهم آوردن بستر سـرمایه برخی جاذبهیکدیگر و ایجاد
اند به تقاضاي وسیعی از نیازهاي جهانگردي پاسخ داده و از اثرات و دستاوردهاي آن نیـز بـه همـان نسـبت     گسترده توانسته

رونـق در  گـردي موجـب ایجـاد بـازار کـار پر     طبیعـت ،آنچـه مسـلم اسـت   ). 1382،6مختاري ملک آبادي، (مند شوندبهره
امروزه از صنعت گردشگري به عنوان یـک بـازوي  ). 1385،16فنل، . اي(گرددحال توسعه مییافته و درکشورهاي توسعه

).1383،53سـقایی،  ومهـدي نـژاد  (شود ایی کشورهاي در حال توسعه نام برده میدزقدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر
ایـن در حـالی اسـت کـه از نظـر اقتصـادي نیـز        ی گردشگري در عصر پسامدرن است و سم یکی از الگوهاي فضایاکوتوری

. شوداکوتوریسم، پویایی اقتصاد جوامع محلی را سبب می
اخیر و افزایش جمعیت جوان آن لزوم توجه به راهکارهاي جدید براي ایجاد اشـتغال  ۀده، طی چندرشد جمعیت کشور

ها در جهـت ایجـاد   هاي مختلف گردشگري در سطح کشور و استفاده از این توانوجود توان. سازدایان میدر کشور را نم
خوانسـار شهرسـتان ). 1379،57،تحریریـان و پوراحمد(باشدزاییي اشتغالتواند یکی از این راهکارهادرآمد و اشتغال می

و واقـع  موقعیـت خـاص جغرافیـایی خـود    توریسـمی آن  هاي چشمگیر گردشگري و اکوو جاذبهها بودن توانبه جهت دارا
منـدي از منـاظر چشـم نـواز     بهره،و تهران، داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیرشدن بین دو قطب بزرگ جمعیتی اصفهان

درصـد از  9/2،شهرسـتان خوانسـار  . اسـت شـناخته شـده   ...وهاي اللـه واژگـون  ها و دشتچشمهآبشارها، طبیعی همچون 
درصـد از مجمـوع   8/5،)1جدول (جاذبه طبیعی خود2وده است که با ي گردشگري استان را در خود جانمایی نمهاجاذبه
بـراي ایجـاد   رو این از ).1388مهندسین مشاور شهر و خانه، (باشدهاي طبیعی استان در سطح ملی و محلی را دارا میجاذبه

.ي در این جهت سود جستکاربه عنوان راهاین صنعتتوان از میبراي جمعیت جواناًاشتغال مخصوص
خاص در سطح ملی و محلی منطقهطبیعیۀجاذبدو)1جدول 

از کـل جمعیـت ایـن اسـتان     ،دهـد نشـان مـی  1385هـاي سـنی در سـال    در گـروه ،اسـتان بررسی توزیع نسـبی جمعیـت   
15-64در گـروه سـنی   ) درصد1/72معادل (نفر3288512ساله، 0-14در گروه سنی )درصد1/22معادل (نفر 1007181

وزیـع نسـبی جمعیـت    همچنـین ت . انـد سـاله و بیشـتر قـرار داشـته    65در گروه سـنی  ) درصد8/5معادل (نفر 263563ساله و 
9/18معـادل  (نفـر  6158از کل جمعیـت ایـن شهرسـتان    که دهد نشان می1385سال هاي سنیدر گروهشهرستان خوانسار
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139/ )شهرستان خوانسار:نمونۀ موردي(هاي شغلی و افزایش درآمد نقش اکوتوریسم در فرصت

5/11معـادل  (نفـر  3725سـاله و  15-64در گروه سنی ) درصد6/69معادل (نفر22632اله، س0-14در گروه سنی ) درصد
سـاله بـوده   15-64نشانگر تمرکز جمعیت در گروه سنی ،این مقایسه.اندساله و بیشتر قرار داشته65در گروه سنی ) درصد

).1385سالنامه آماري استان اصفهان، (باشندار و فعالیت میککه جمعیت در سنین 
. باشـد و ساختمان سـنی جامعـه ضـروري مـی    با توجه به معضل بیکاري شهرستان ریزي اشتغال در اینترتیب برنامهبدین

لـذا  .درصـد اسـت  2/8مـورد مطالعـه   رستان ـمیزان بیکـاري در شهـ  ،1385اري نفوس و مسکن سال ـاس نتایج سرشمـبراس
آن در راسـتاي ایجـاد   هاي طبیعی و فرهنگی جاذبهبا عنایت بر ار گردشگري در شهرستان خوانسهايگیري از پتانسیلبهره

.رفاه اجتماعی و اقتصادي قویاً توصیه می شود
بیکاري به عنـوان  . شودترین نیازهاي یک جامعه محسوب مینظر از اساسیبه شغل مورددموضوع اشتغال و دستیابی افرا

ریـزان  هـاي اساسـی برنامـه   ی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغـه مخرب اجتماعی، اقتصادي، فرهنگةیک پدید
تـوان  رود، بـه سـادگی مـی   نرخ بیکاري از حد خاصـی فراتـر مـی   هنگامی که). 1387،31و همکاران، کرباسی(بوده است

ساسی و منطقیآمدي و کارکرد نامناسب است و بدین ترتیب، راه حل ااقتصاد دچار ناکارهاي مختلفدریافت که بخش
ارکان مهم اقتصـاد آن اسـت   ۀطرف کردن مشکل بیکاري در کشوري همچون ایران، سامان بخشیدن به وضعیت فروبستبر
عـدم .اسـت گریبانبهدستبیکاريواشتغالۀزمیندرشدیديبحرانباایرانکشور). 1381،171، غروي نخجوانی(

درصـد  1/9اي که نـرخ بیکـاري از   گونهبه. شده استحاکمايکنندهاننگرطوربهکارنیرويتقاضايوبر عرضهتعادل
هـاي  همچنـین براسـاس داده  ). 1383،43، زاهـدي مازنـدرانی  (رسـیده اسـت  1380درصد در سـال  2/14به 1375در سال 

اي نـه توانـد زمی از این رو صنعت گردشـگري مـی  . درصد بوده است28/14، حدوداً 1385رسمی کشور، نرخ بیکاري سال 
. شمار آیدهباین معضلپویا در جهت رفع
حـال حاضـر   ی بیش از تجارت جهانی داشته و درالمللی سرعتدرآمد حاصل از گردشگري در سطح بیناز سوي دیگر، 

درصد از کل تولید ناخالص جهـانی متعلـق بـه صـنعت     9/10.دهداز نظر ارزش صادراتی درصد بسیار باالیی را تشکیل می
دالر بـه صـنعت گردشـگري    میلیـارد 700معـادل  هاي جهانی تقریبـاً گذاريدرصد از کل سرمایه4/11و گردشگري است

درصـد  11اسـت و ترین صنعت مطـرح  ساالنه به عنوان بزرگ،تریلیون دالر4/3گردشگري با رقمی نزدیک . متعلق است
).1381،6،»گردشگري«اطلس (را در بر دارد1تولید ناخالص داخلیاز

بررسی جغرافیاي طبیعی ایران . نمایدارایه میهاي پویا و فعالی را جهت توسعه زمینه،هاي اکوتوریستیها و قابلیتتوان
بیانگر آن است که اکوتوریسم در ،گذاري در کشورمانهاي اکوتوریستی قابل سرمایهکدام از جاذبهسنجی هرو نیز امکان

،رافیاییـاین تنوع جغ. ال خود استـشده به حسیـارمستعد و البته رهـانظیر، خـاص، بنبع اقتصـادي کمران یک مـای
مند بهرهیکی ازچندکشور چنان که ایرانآن؛ایران فراهم کرده استهاي بسیارمتفاوت گیاهی و جانوري را درگونهزیست

این امر به . آیدار میدر جهان به شم) هاي اصلی گیاهی و جانوريگونهفصل و زیستداشتن چهار(از تنوع زیستی کامل
هاي اکوتوریستی کشور گذاري اکوتوریستی به ویژه در قطبمعناي آن است که در ایران زمینه براي هرگونه سرمایه

1 Gross

)محصول ناخالص داخلی برابر است با ارزش مجموع کاالها وخدماتی که در قلمرو داخل کشور تولید می شود(
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از این . ها وجود نداردسازي آنکه اغلب حتی نیازي به مضاعفاستدسترس چنان درآن،منابع مورد اتکافراهم است و 
.هاي توریسم استتر از دیگر بخشیران بسیار افزوناکوتوریسم اةنظر توان بالقو

هاي خاص شهرستان خوانسار با داشتن ویژگیشود که از آن جا ناشی می،ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق
د هاي متنوع و ارزشمنمتأسفانه تاکنون این جاذبهموده ونمنطقه ایفا نهاي اقتصاديدر زمینهچندانینقش یاکوتوریسم

.قرار گرفته استبرنامه ریزان گردشگريو انسانی کمتر مورد توجهطبیعی
مبانی نظري پژوهش

کننـد  یـاد مـی  1عنـوان گـذرگاه توسـعه   ههـایی اسـت کـه از آن بـ    تـرین فعالیـت  بخشامروزه گردشـگري یکـی از امیـد   
Swarbrook,1998, 203)(.اسـاس  بر. شـود ی مـی تلقـ سـریع  حال رشد دره عنوان صنعتیگردشگري در بسیاري از موارد ب

در سـال را  درصـد  4رشـدي معـادل   تقریبـاً 2010بین المللـی تـا سـال    گردشگري ،سازمان جهانی گردشگريگزارشات 
هاي بیان شده توسـط شـوراي   با توجه به اطالعات و پیش بینی. )(World Tourism Organizatio¸1996خواهدکردتجربه

درمستقیم گردشگري در کشورهاي مختلـف  ، اثرات غیر2011در سال آورد شده ، بر)WTTC(گردشگري و سفر جهانی 
طبیعـت گـردي   ،رغم سختی اندازه گیـري علی. )Vellas, 2011,P.6(لص داخلی آنها است ادرصد از کل تولید ناخ/. 6حد 

Buckley¸1994¸P)..630(آیدحال رشد گردشگري به حساب میترین بخش دربه عنوان سریع

، رواج جهـانی  پایـدار اسـت  ۀمحـیط زیسـت و توسـع   از هاي حفاظت آلایدهۀان مفهومی که بر پایبه عنو،اکوتوریسم
.کـار گرفتـه شـد   به2توسط هکتور سبالو و السکورین،1983اکوتوریسم در سال ةواژ). 1386،88،پیراسته وجوزي( دارد

العـات و  یش بکر مانده و همراه با تأکید بر اطبه منظور شرح و توصیف سفرهاي متکی بر طبیعت به مناطق کم و ب،در ابتدا
).  1382،165،جنتی(معلومات به کار گرفته شد

،اکوتوریسـم «:ه دادیـ نخستین تعریـف خـود از اکوتوریسـم را چنـین ارا    1991در سال ،لی اکوتوریسملمجمع بین الم
بخشـیدن بـه سـطح    حیط زیسـت و بهبود ماز موجب حفاظت و حمایت لیت است کهئومسافرت به منابع طبیعی همراه با مس

).Hvenegeard.clen, 1994,p.25(»شـود اد درآمد مـی هاي اشتغال و ایجاز نظر ایجاد فرصت) بومی(زندگی مردم محلی 
اکوتوریسـت  «: کنـد اکوتوریسم را چنین بیان می1989سال درزیففر در کمیسیون بین المللی حفظ منابع طبیعی واشینگتن

گیري مسـتقیم  ي حیات وحش و منابع طبیعی را تجربه کرده و از طریق ابزارهاي کاري و مالی با هدف بهرههاي نابودشیوه
).Ziffer¸1989(»کندتالش می،منطقه و رفاه اقتصادي ساکنین محلی در مناطق بازدید شدهازحفاظتدرجهت

صنعتاین اثرات اشتغال زایی -
کنیـا در  (ه ساله به مناطق طبیعی جـذاب  هایی که هماکوتوریستدهد وصادي میزیستی، ارزش اقتاکوتوریسم به تنوع 

وارد کـرده و بـراي بسـیاري از مـردم محلـی      ارز ها دالر به کشـور میزبـان   میلیونساالنهکنند،مسافرت می) فریقاي شرقیآ
).1385،91زاهدي، (کننداشتغال ایجاد می

هـاي  بیش از هر فعالیت اقتصادي دیگـر فرصـت  ،کندشورها ایجاد میاي که گردشگري در کمجموعه فعالیت گسترده
گردشگري صنعتی خدماتی اسـت کـه نیـاز  بـه تعـداد زیـادي نیـروي        این بدان علت است که اصوالً.آوردشغلی فراهم می

1 -Tourism passport to development

2 -Hector Ceballo, Lascurain
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بـه  .ار باالسـت بسـی ،گـذاري شـده  نسبت کارکنان این صنعت در برابر منابع سـرمایه .ها داردانسانی در مقایسه با سایر بخش
).1380،188محالتی، (زا استطلب و اشتغال، گردشگري صنعتی کارعبارت دیگر

صـنعت  شامل صنایع ساختمان، صـنایع غـذایی، بخـش تجـارت جهـانگردي،     عمدتا،هاي صنعت گردشگريفعالیت
هایی کـه بـه صـورت    شرکت. باشدحمل ونقل، مراکز فروش کاالهاي سوغاتی و هدایا، صنایع دستی و مراکز تفریحی می

-بـا تجربـه  در تماس هستند و به صـورت مسـتقیم  آنهایی هستندکه کارکنانشان با گردشگران،کنندزایی میمستقیم اشتغال

-آنهـایی هسـتند کـه بـا شـرکت     ،زایی دارندمستقیم اشتغالهایی که به صورت غیرشرکت. هاي جهانگردان سروکار دارند

مسـتقیم  از مشـاغل مسـتقیم و غیر  افزاینـده اشـتغال ،بدین ترتیب.انددر ارتباط،کنندی میزایمستقیم اشتغالهایی که به طور
مسـتقیم و  زایـی مسـتقیم و غیر  صنعت گردشگري بـا اشـتغال  ،کلیبه طور.گیردبخش گردشگري در اقتصاد ملی شکل می

،1382چـاگ،  ،گـی، واي (آینـد  رالیی از نیروي کـار بـه اسـتخدام د   شود که درصد بامیموجبافزایندههمچنین اشتغال 
256.(

تواننـد بـا   هـاي خصوصـی یـا دولتـی مـی     بخـش ،در روستاها و مناطق خوش آب و هوا و در جوار آثار تاریخی متروکه
ز از هجوم سـیل آسـاي روسـتاییان بـه سـوي مراکـ      ،ایجاد امکانات تفریحی و پذیرایی و به خدمت گرفتن جوانان روستایی

در جهت کـاهش میـزان بیکـاري    گامی مؤثرطریق،این ي کنند و ازجلوگیر،اشباع استروي کارشهري که بازارشان از نی
،1380،محالتـی (جارشـهرهاازجمعیت جلـوگیري کننـد   انباشـتگی ناهن و ازخالی شدن و ویرانی روسـتاها و داشتهبردرکشور

85.(
بر افزایش درآمداثرات-

هـا  اکوتوریسـت ،هـاي قـراردادي  برخالف توریست. باشدمیگردي بسیار چشمگیرمنافع اقتصادي و اجتماعی طبیعت
هـاي  هـاي پـذیرایی در رسـتوران   سرویس،تسهیالت اقامتیها به اکوتوریست. پردازند و توقع کمتري دارندمیپول بیشتري

تفاده ازهـا جهـت اسـ   اکوتوریسـت . ها دارندهایی عمده با توریستها تفاوتاکوتوریستبدین ترتیبنیاز ندارند ولوکس
حفاظـت از محـیط زیسـت و ارتقـاي سـطح      جهـت  مبـالغ بیشـتري   وپردازندزیستی یک کشور یا پارك ملی پول میتنوع

هـاي  کمتري نسـبت بـه توریسـت   تسهیالت رفاهی و امکانات اقامتیحالی است کهاین در.پردازندمیزندگی اهالی محلی 
هـزار نفـر   15، سـاالنه  در کاسـتاریکا 1"مونتـه ورده "دور افتـاده  منطقـه جنگلـی   ،بـه عنـوان مثـال   . کننـد معمولی طلب مـی 

چـه بیشـتر منطقـه    گهـداري هر پردازنـد تـا صـرف ن   ها مبلغی ورودي اضافی میکننده دارد و هر یک از اکوتوریستبازدید
راي بهتـر سـاختن   توانند از این درآمد بـ به طوري که می،بسیاري از کشورها درآمد بسیار باالیی از اکوتوریسم دارند. شود

.)1382،17،ذاکـري (اغلب کشورهاي آفریقایی از این دست هستند. وضع زندگی و معیشتی مردم حداکثر استفاده را ببرند
حـالی اسـت کـه از نظـر اقتصـادي نیـز       یی گردشگري در عصر پسامدرن اسـت و ایـن در  اکوتوریسم یکی از الگوهاي فضا

.شودبا ایجاد اشتغال و درآمد سبب میاکوتوریسم، پویایی اقتصاد جوامع محلی را 
فریقـا وانـدونزي   آ،مریکـاي التـین  آگردشگران اکوتوریسـم در  هویژهب،هاي گردشگرياز گروهناشی مجموع درآمد 

در . شـود ترین منبع درآمد بـراي کشـور محسـوب مـی    در برزیل مسافرت به طبیعت بزرگ. باشدمیلیارد دالر می55حدود 

1- Monte werde
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بیشتر ایـن رقـم   . آیدحساب میهترین منبع ارزآور باکوتوریسم سومین و بزرگ1فریقا مثل روانداآبخش جنوبی و مرکزي 
).1386،228،قره نژاد(صیب کشور شده استن1970در 2هاي کوریالتوسط گردشگران صخره نوردي به کوه

Fennel and(باشـد یمـ ریزي جامع بین بخش دولتی و بخـش خصوصـی   تهیه یک برنامهدر گرو موفقیت اکوتوریسم 

Engles,1990,p.23.(هاي اقتصادي، زیست محیطـی و فرهنگـی منـاطق مختلـف بـه      در این میان شناختی صحیح از قابلیت
م باید به صورت هماهنگ و مکمـل  هاي اکوتوریستوسعۀ توان. اکوتوریسم، امري ضروري استۀریزي توسعمنظور برنامه

و با توجـه بـه  این اساسبر. طبیعی به طور منطقی محقق شودبرداري از منابع بهرهسطح مناطق صورت پذیرد تا تعادل دردر
هاي اکوتوریسم شهرستان خوانسـار  مـورد تجزیـه و تحلیـل     هاي گردشگري طبیعی، قابلیتها و وجود جاذبهوجود پتانسیل

.قرار گرفته است
ها و روش پژوهشداده 

براي دستیابی به هـدف  .اي، تحلیلی، همبستگی و میدانی استخانههاي کتابترکیبی از روش،شیوة کار در این پژوهش
هـاي موجـود از نظـر جـذب اکوتوریسـم و      به منظـور تعیـین پتانسـیل   هاي گردشگري منطقهپژوهش، پس از بررسی جاذبه

ۀ سـع اکوتوریسـم و راهکارهـاي تو  ۀهاي اشتغالی و افزایش درآمد و آشنایی با مشـکالت و موانـع در توسـع   فرصتۀتوسع
در نـرم  شـده طالعـات جمـع آوري  اسـپس  .و توزیـع شـد  تنظیم شهرستان خوانسار تعدادي پرسشنامه تهیه، اکوتوریسم در

.ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتم،SPPSافزار 
خصـوص اکوتوریسـم ایجـاد    هگردشـگري، بـ  ،رسـد بـه نظـر مـی   -1:پرداخته شده اسـت به دو فرضیه ،این پژوهشدر
خصـوص اکوتوریسـم   هگردشـگري، بـ  ،رسدبه نظر می-2. پی خواهد داشتشهرستان خوانسار را دري شغلی درهافرصت
یـاب و  تحقیـق توصـیفی زمینـه   باتوجه بـه رعایـت حـداقل نمونـه در    . تان خوانسار خواهد شدشهرسمد درآافزایش درباعث 

.شده استۀ پژوهش پربا زمینلین مرتبطئوپرسشنامه از مس20گردشگران و تعداد پرسشنامه از100تعداد ،پیمایشی
قلمرو پژوهش 

کیلومتري شـمال غـرب   170ۀمربع و در فاصلکیلومتر922هان است که با مساحت هاي استان اصفخوانسار از شهرستان
خوانسـار از شـمال بـه شهرسـتان     .باشـد متـر از سـطح دریـا مـی    2300متوسط ارتفاع این شهرستان . اصفهان واقع شده است

،سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن   ،سالنامه آماري(شود ریدن و از غرب هم به شهرستان فریدن منتهی میآباد و فنجف
در شـمال غربـی اسـتان    ،عهـده دارد کزیت شهرستانی به همـین نـام را بر  حال حاضر مره درشهر قدیمی خوانسار ک).1375

شـهر  . باشـد بـا شهرسـتان فریـدن همجـوار مـی     اصفهان واقع شده و از سمت شمال و شرق به شهرستان گلپایگان، از غـرب  
شرقی و در دامنۀ ارتفاعات زاگرس شـرقی و  50°19عرض شمالی در 33َ°13خوانسار به لحاظ مختصات جغرافیایی در َ

هـا و  جـوي ،ها، وجود چشـمه سـار  گرفته و غناي منابع آب سطحیهاي قبله و گلستان کوه قراراي باریک دردامنۀ کوهدره
.دهدنمایش فضایی موقعیت شهرستان خوانسار را نشان می)1(ةشمارنقشه.آیندهاي بارز شهر به شمار مییژگیانهار از و

1- Rawanda.
2- Montain Gorilla.
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نمایش فضایی موقعیت شهرستان خوانسار) 1شکل

ــی  ۀکلمــ ــق نگــارش و تلفــظ م ــد طری ــه چن ــدخوانســار را ب ــه؛کنن ،»Khanisar«خانســیار،»Khansar«خانســار: از جمل
. خانسار از دو بخش خـان و سـار تشـکیل شـده اسـت     ۀکلم. »Khusar«و خوسار» Khansar«خوانسار ،»Khunsar«خونسار

خـونی  ،انیکـ ،کهنـی ،کن،کهن،کان،خان: صورتههاي گوناگون ایرانی بمعناي چشمه است و در گویشهب،خانةواژ
چشـمه و حـوض   ،ظـور از خـان در کلمـۀ خانسـار    واژة خان معـانی مختلفـی داشـته و من   . رودکار میهو ببازمانده... و خانی

).1372،72،میر محمدي(شودکار برده میهبانبوهی و فراوانی به معناي کثرت، که و سار پسوندي است ،است
هاي گردشگري جاذبه

فلـک  وجود درختان سر به .المللی موقعیتی بسیار عالی داردملی و بین -شهرستان خوانسار از نظر گردشگري منطقه اي
گـرفتن ایـن دره سرسـبز در بـین ارتفاعـات      چشـمه سـاران در ایـن منطقـه و قرار    هاي جاري وکشیده خوانسار و وفور آب

انبوهی و وفور درختان و باغـات میـوه   .وجود آمدن اعتدال در آب و هواي خوانسار گردیده استهاطراف آن نیز موجب ب
ر میـان  هـاي ایـن بخـش از شـهر گشـته اسـت و اغلـب مسـاکن د        محلهمانع از یکپارچگی و تراکم ،در شمال شهر خوانسار

قـادر بـه   خوانسار یک باغ شهر زیباست که تنهـا در فصـل زمسـتان    ،عبارت دیگرهب.گرفته استباغات و درختان میوه قرار
،بنـابراین . باشـند مساکن و تأسیسات این شهر در میان انبوه درختان قابل رؤیت نمی،محله هارؤیت سیماي ظاهري است و 

ۀردي کـه در چرخـ  ـمورد مطالعه بـه لحـاظ نقـش و کاربـ    ۀري در ناحیـواحی با ارزش طبیعی و گردشگـتعیین و شناخت ن
القـی بـا   یایـن شهرسـتان داراي شـرایط مناسـب ی    . اي برخـوردار اسـت  از اهمیـت ویـژه  ،ها دارندشناختی و حیات انسانبوم

خوانسار را سرسبز و خرم ساخته و بر لطافـت  ةدر،جوشانۀصدها چشم.استسردتاًبهایی نسهاي معتدل و زمستانتابستان
،ی اسـت کـه وجـود چشـمه سـاران     یو نیمه صحرانسار نوعی آب و هواي کوهستانیآب و هواي خوا.هوایش افزوده است

).1385،3،راهنماي گردشگري خوانسار(کشاورزي به کیفیت آن افزوده استهايها و زمینرودخانه و باغ
جاذبه هاي طبیعی

پارك سرچشمه
زیبـاي  ۀچشمه پیر و چنـدین چشـم  ،چشمه مرزنگشت.در جنوب غربی شهر خوانسار واقع شده است،پارك سرچشمه

بسـیاري  ،پارك زیباي سرچشمه. دیگر در مجموع چشم اندازي زیبا را مقابل دیدگان میهمانان و گردشگران گشوده است
.کند و محلی مناسب جهت استراحت آنها در شهر استرا به خود جلب میاز مسافرین از راه رسیده 
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گلستانکوه
که در جنوب شهرسـتان خوانسـار   القی مناسبیسبز و خوش آب و هوا و داراي شرایط یگلستانکوه منطقه اي است، سر

پیـاز وحشـی   ،گـزانگبین هـاي سرتاسر منطقه گلستانکوه پوشیده از گـون . قرار گرفته است،کیلومتري شهر خوانسار15در 
وسـرنگون ایرانـی  ازجملـه انواع الله هاي سرنگون،اشک مژگان،هاي اللهگلي آنهاي زیباانواع گلاز. است) موسیر(

.نام بردتوان میالله آتشی و الله کوهی را ،الله بیشه زار،سرنگون حنایی
هـاي  هـا کـه در میـان بوتـه    ایـن گـل  .شـود سرنگون مـی هاي هاي اشک مژگان یا اللهگلستانکوه در فصل بهار پر از گل

قطـرات درشـت نـوش    اشاره بـه ،نام اشک مژگان. خاصیت دارویی دارند،رویندها نیز میی بر روي صخرهگزانگبین و حت
ــراوش مــی کــه از نوشــگاهشــیرین آن دارد ــهــاي قاعــده آن ت گــل ســرنگون گرگــانی ،بســیار نزدیــک آنۀشــود و گون

"Fertillaria-Vaddeana"شودباشد که در گرگان و خراسان دیده میمی   .
)سیل(کوه سول 

. اي از جبـال زاگـرس اسـت کـه شـهر در امتـداد آن گسـترش یافتـه اسـت         رشته،این کوه واقع در ضلع جنوبی خوانسار
. باشدراهی کوه میمسافرانپیمایان ومنزلگاه با صفایی براي کوه،دل این کوه فراهم نمودهة جالبی درچشمه تک که منظر

پارك طبیعی سنگ شیر
ایـن مکـان   ،از کنار درختان و سبزه زاران زیباعبور رودخانه .قرار دارد،)سنگ شیر(هند ۀ بیددرمحل،این تفرجگاه زیبا

. تبدیل کرده استهاي جذاب براي استراحت و تفریح انیکی از مکرا به
دربند

وجود سد خاکی دربند در کنار . بویین قرار دارد-در مسیر کوهستانی خوانسار،کیلومتري شهر5واقع در ،دربندمنطقۀ
.نمایدمیگردشگران زیادي را جذب،هستانطبیعت زیباي کو

گردنگاه
سـار و فریـدن بـوده و اطـراف آن     در غرب شهر خوانسار کـه گـذرگاه قـدیمی و کوهسـتانی بـین خوان     ،اي استگردنه

. به تماشا گذاشته استانداز زیبایی از طبیعت راچشم
هاي تاریخی جاذبه

ن شهرسـتان  یـ هاي تاریخی آن نیز براي رونـق گردشـگري ا  وجود جاذبه،مورد مطالعهۀهاي طبیعی منطقدر کنار جاذبه
از اقـوام  ايتاریخ مهاجرت دسـته ،دست استتاریخی خوانسار درۀترین مدارکی که از سابققدیمی.باشدمیحائز اهمیت 

صـفویه یکـی از مراکـز    ةخوانسـار در دور .رسـد ه خوانسار و سرگذشت آنها است که به زمان سلطنت کوروش مییهود ب
،اناز زمـان صـفوی  ایـن شـهر  . رسـد سـال مـی  1000به بیش از ،ن شهرتاریخی ایۀسابق. ادب و صنعت بوده است،مهم علم

طـالب و اهـل علـم    همـان زمـان تـاکنون بـه تربیـت      از ،ن شـهر علوي در ایۀمدرس.یکی از مراکز بزرگ علمی بوده است
.  اندمشغول بوده است و بسیاري از مراجع بزرگ نیز در آنجا تربیت شده

بابا تركۀو بقع) بابا پیر(پیر ۀبقع
و بابا ترك در شـرق  ) پارك سرچشمه(بابا پیر در جنوب غربی شهرهاي مقبره،ترین آثار باقی مانده در خوانسارقدیمی

.ی اسـت آن دوازده ضـلع ةداراي گنبد دو پوش و نماي خارجی منشـوري اسـت کـه قاعـد    ،هر دو مقبره.باشدار میخوانس
نمـاد  تـرین  کـه باسـتانی  ،پیـر خوانسـار  ۀبقعـ . اي از دوازده امام و دوازده ترك کـاله صـفویه بـوده اسـت    دوازده ضلع نشانه

صـاحب بقعـه در زمـان    . نا به امر پادشاه وقت ساخته شده اسـت در اوایل سلطنت صفویه ب،باشدسرزمین زیباي خوانسار می
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و بزرگـان شـیعه از علمـا و عرفـا     ، تکامل و ترقی رسـیده کـه علمـا   اي از تعالیحیات خود در جهان اسالم و تشیع به مرحله
.آمدنددیدن ایشان میهبراي کسب فیض ب

مریم بیگم صفويۀمدرس
،مـریم بـیگم  ۀمدرسـ . اي در خوانسـار سـاخته کـه هنـوز بـاقی اسـت      سـه مدر،شاه طهماسـب ۀزوج،مریم بیگم صفوي

توسـط  1306در سال صد متر مربع وسعت دارد و این مدرسه حدود هزار و پان. علمیه در خوانسار استۀترین مدرسقدیمی
هللاحمتـه ا سـید حسـین علـوي ر   هللاتوسط مرحـوم آیـت ا  ،1354در سال .بنیان نهاده شدحاجی میرزا محمد تقی خوانساري 

.تعمیر و نوسازي گردیده است
مسجد جامع شهر خوانسار

تـرین مسـجد شـهر خوانسـار بـا      قـدیمی ،بـا سیصـد و پنجـاه سـال قـدمت     ،در جنوب شرقی شهر خوانسار،مسجد جامع
سـیار  این مسجد داراي موقوفات ب. باشدمیمحراب ویژه در هس بیهاي بسیار نفمساحتی حدود سه هزار متر مربع و گچ بري

.باشدمی1147دهند و سال اتمام آن در سال بناي آن را به شهر یارالملک آقا صانع نسبت می.است
)دختران بکر(ة حلیمه و نرگسمقبر

عـدد در روسـتاي قودجـان و یـک عـدد در      دو،یـک عـدد در شـهر خوانسـار    :شـامل عدد سـنگ قبر چنددر خوانسار 
و بـر روي آنـان   بـوده  داراي شـکل خـاص   ها این سنگ. دختران بکر وجود داردهاي دختران بک یا روستاي بیدهند به نام

در ،کیلـومتري شـهر خوانسـار   9زاده حلیمـه و نـرگس در   امـام .طور برجسته حجاري شده استهپنج منشور مربع القاعده ب
.روستاي قودجان قرار دارد و خطوط سنگ قبر آنان به خطوط کوفی و مربوط به قرن سوم هجري است

)اول(امامزاده سید صالح قصیر 
حضـرت امـام موسـی بـن جعفـر      ،واقع در بیدهند خوانسار با هفت واسطه به امام هفتم شیعان،امامزاده سید صالح قصیر

. پیونددمی) ع(
مسجد آقا اسداهللا

ط اسداهللا قسمتی از آن توس.استساخته شدهقمري 1258در سال ،مسجد مرحوم آقااسداهللا رحمه اهللا تعالی علیه
مسجد آقا اسداهللا بر اثر .خان و قسمت دیگر آن پس از ده سال به کوشش فرزندش محمد باقر خان ساخته شده است

اندیش و نیکوکار تجدید بنا گردید منین خیرؤهمت جمعی از مبا مجدداًوتخریب شد،شمسی1366ل اـسسیل در
).87- 1378،99،میر محمدي(

بحث
ه شـده توسـط کارشناسـان شـهرداري شهرسـتان خوانسـار، شهرسـتان        یـ یـدانی و مطـابق آمـار ارا   هاي ماساس پژوهشبر

.باشـد مـی ) هـزار گردشـگر  40حـدود  مـاه هـر  (هزار نفر گردشگر 300000پذیراي حدود ،طور متوسطهخوانسار ساالنه ب
هـاي کوتـاه مـدت    جهت اقامتو عمدتاً) ماهه نخست6(اول سال ۀشایان ذکر است که بیشترین تعداد گردشگران در نیم

که در ابتدا به سـنجش نقـش اکوتوریسـم در گردشـگري منطقـه      یی از آنجا.نمایندیک یا دو روزه از این منطقه بازدید می
بـر اسـاس   در این ارزیابی بـه عمـل آمـده   . یک ارزیابی از علت استقبال گردشگران در منطقه صورت گرفت،پرداخته شد

شـرایط طبیعـی   لـذا  . اولویـت بنـدي گردیـد   محاسـبه و  اي متغیرها میانگین رتبه،(Friedman Test)فریدمن آزمون آماري
، اولویـت دوم 50/4منطقـه بـا میـانگین رتبـه اي    خرید محصـوالت بـومی  ،اولویت اول85/5ايبا میانگین رتبهخاص منطقه

اولویـت  90/2اي با میانگین رتبهصنایع دستیید خر،اولویت سوم45/4اي با میانگین رتبهثار تاریخی و باستانیبازدید از آ
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111، شماره پیاپی1392، زمستان4، شماره 28فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 146

اولویـت ششـم را   55/1اي علت شغلی با میـانگین رتبـه  اولویت پنجم و 75/1اي با میانگین رتبه، وجود مراکز علمیچهارم
جهت مقایسه ایـن امـر محاسـبه    Chi-Squareها، آزمون آماري مجذور خیاولویتۀپس از محاسب). 1ةشمارشکل(دارند

و در 5آزادي ۀمقدار خـی دو مشـاهده شـده از مقـدار بحرانـی جـدول بـا درجـ        ،دهدنشان می2طور که جدول همان. دش
هاي متفاوتی برخـوردار  علت استقبال گردشگران در منطقه از اولویت،تر است؛ از این روبزرگα/.= 000سطح تشخیص 

تـوان نتیجـه   این اسـاس مـی  بـر . باشـد اولویـت مـی  تـرین مهم،شرایط طبیعی خاص منطقه،طور که مشخص شدهمان. است
.باشدترین عامل میمهم،گرفت که شرایط طبیعی خاص منطقه در جذب گردشگران

نمایش میانگین رتبه اي علت استقبال گردشگران از منطقه)2شکل

علت استقبال گردشگران از منطقهۀمقایس)2جدول 
n

_
R

ΣRdfChi-SquareAsymp. Sig.

شرایط طبیعی خاص 
205/85117منطقه

583/714000./

204/4589اثار تاریخی و باستانی
204/5090خرید محصوالت بومی

صنایع دستی
202/90

58

201/7535مراکز علمی
201/5521اشتغال زایی

نفـر از  798تعداد. نفر گزارش شده است4970تعداد،1375شماري ، مطابق اسناد سرنسارمجموع شاغالن شهرستان خوا
پـرورش دام و  ،باغـداري ،درصـد در امـور زراعـت   1/16دهند که با سهمی برابر آنان را کشاورزان و دامداران تشکیل می

).1375آماري استان اصفهان، سالنامه (زنبور عسل در محدودة شهر یا اطراف آن به حرفۀ کشاورزي اشتغال دارند
سـاختمان و تولیـد یـا    ،صنایع دسـتی ،تولیدات صنعتی،جاستخراهاي آن که شامل بخششاغالن در بخش صنعت و زیر

درصد گزارش شده است که بیشترین فراوانی در ایـن  3/25نفر با سهمی برابر 1258معادل ،توزیع آب و برق و گاز است
درصـد از  9/12اختصاص دارد کـه بـالغ بـر    )فرش(دات صنعتی شامل صنایع دستی یت تولیبه شاغالن دربخش فعال،گروه

شاغلین در بخش خدمات است که تعداد شاغالن در آن بـالغ  ةبرعهد،نقش غالب اقتصادي. شودسهم مذکور را شامل می
سالنامه آمـاري اسـتان   (اشدبمیدرصد از کل شاغالن این شهرستان 6/58نفر گزارش شده است که سهمی معادل 2914بر 

درصـد در بخـش کشـاورزي،    18/32تر شهرسـتان،  ساله و بیش10از شاغالن ، 1385همچنین در آبان ماه ).1375اصفهان، 

0
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5

درصد6

شرایط طبیعي
خاص منطقھ

اثار تاریخي و
باستاني

خرید
محصوالت

بومي

صنایع دستي مراكز علمي اشتغال زایي
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147/ )شهرستان خوانسار:نمونۀ موردي(هاي شغلی و افزایش درآمد نقش اکوتوریسم در فرصت

سالنامه آمـاري اسـتان اصـفهان،    (انددرصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته78/38درصد در بخش صنعت و 77/27
.دهدمورد مطالعه را نمایش میۀدر منطقتوزیع جمعیت شاغل2شکل).1385

16.1
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کشاورزی خدمات صنعت

مورد مطالعهۀتوزیع جمعیت شاغل در منطقنمایش )3شکل

حمـل و نقـل   ،رستوران و مراکز پذیراییهتل و،هاي مختلف از قبیل فروش و بازرگانیبخش، انواع زیربخش خدمات
درمـان و سـایر   مـوزش و بهداشـت،   آ،)شـکري کشـوري و ل (امـور عمـومی ودولتـی   ،بانک و بیمـه ،امورمالی،و انبار داري

فعالیـت دارنـد و   اقتصـادي  هـاي متنـوع   در بخـش شهرسـتان خوانسـار   مردم ،از لحاظ اقتصادي. گرددخدمات را شامل می
نیـز  ) گـز (و تهیـۀ شـیرنی   هاي قالیبـافی  فعالیت. ندااورزي و پرورش زنبور عسل مشغولکش،غالب آنها به کارهاي خدماتی

، عمـدتاً مربـوط بـه    گـردد وري مـی هاي اساسی جوامع که منجـر بـه تولیـد و بهـره    فعالیت).1387،78انی، سلط(رواج دارد
سـهم بخـش خـدمات در میـزان شـاغالن، بـیش از سـایر        ،در شهرسـتان خوانسـار  . باشـد هاي کشاورزي و صنعت میبخش
بـر  ،اي از شـاغالن بخـش خـدمات   مـده که قسمت عاستاین،باشدآنچه در این شهرستان حائز اهمیت می.ها استبخش

،به عبارت دیگـر .، باغداري و غیره ایجاد شده است)تولید عسل(مشاغل بخش کشاورزي از قبیل پرورش زنبور عسل ۀپای
. عالوه بر افزایش تولیدات شهرستان در ایجاد شغل نیز مؤثر عمل کرده است،فعالیت در بخش کشاورزي

بـا  یـت اشـتغالی آنهـا مسـتقیماً    لاشـتغال و درآمـد مـردم شهرسـتان خوانسـار کـه فعا      ۀزمینبا توجه به مطالعات میدانی در
هـاي  تحلیلاطالعات میدانی و تجزیه وقسمتدر دوهاي ذیل تجزیه و تحلیل،شهرستان مرتبط بودهموضوع گردشگري در

. ع در شهرستان خوانسار استبه نحوي بیانگر اهمیت این موضو،هر قسمت از این مطالعات.استصورت گرفتهآماري 
162تعـداد  ،خـدمات بـه گردشـگران دارنـد    یـۀ کل واحدهاي تجاري که ارتباط تنگاتنگی با ارا،در شهرستان خوانسار

واحد عملیات بسته بندي و فـروش  19واحد در بخش توزیع و فروش عسل فعالیت دارند، 68،از این تعداد. باشدواحد می
5فعالیت دارند و در نهایت فـروش گـز در   ... ) نظیر گردو، بادام و(واحد در امر فروش خشکبار70،دهندرا توأم انجام می

ایـن امـر   .باشـد بـیش از بیسـت سـال مـی    ،هاي ذکر شدهواحد. %80حدود قدمت ،قابل ذکر است. پذیردواحد صورت می
درصـد  10تـا 8سـاالنه حـدود   ،داد این واحـدها تع. باشدو اهمیت آنها در اقتصاد منطقه میبیانگر پایداري مشاغل یاد شده

مشاغل مرتبط با گردشگري، در ایجـاد اشـتغال و افـزایش درآمـد کـامالً مـؤثر بـوده        ۀیابد و بدین ترتیب توسعافزایش می
آن، درآمـد حاصـل از   . %85باشد که میلیون ریال می150تا 100ساالنه حدود ،درآمد هر یک از واحدهاي تجاري. است

گـردد  مالحظـه مـی  . مربوط به فروش به ساکنان بـومی اسـت  %15حصوالت و تولیدات شهرستان به گردشگران و فروش م
. هاي بخش گردشگري استکه بخش قابل توجهی از این درآمد منوط به فعالیت
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تغال هاي اشفرصتۀجهت سنجش و ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعپژوهش ۀدر ادام،با توجه به تحلیل مطرح شده
هاي آماري پرداختـه  و آزمونSPSSز نرم افزار به تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده اخوانسارو افزایش درآمد شهرستان

.ایمو سپس به بررسی نتایج حاصله از آن پرداخته
هـاي  بـر روي داده BinomialtTesهـاي اشـتغالی آزمـون آمـاري     جهت ارزیابی نقـش گردشـگري منطقـه در فرصـت    

فـرض  .را در دو گروه نشـان مـی دهـد   %50فرض ،این آزمون.)3جدول (به عمل آمدخصوص این امر رسنجی شده درنظ
مـورد  در%50بـا مقایسـه درصـد ایـن دو گـروه بـا همـدیگر فـرض         . باشـد مطلوب نبوده و باالتر مطلوب مـی %50کمتر از 
تـا حـد زیـاد و    گردشـگري را  )%75(اسـخگویان  نسبت زیـادي از پ هاي اشتغالی گردشگري در خوانسار رد شده و فرصت

تأثیر گردشـگري را  % 25دانند و در مقابل تنها در منطقه میاز طریق گردشگريهاي اشتغالباعث ایجاد فرصتزیاد بسیار
.اندمتوسط و کم ارزیابی نموده،هاي اشتغالفرصتایجاد در

ردشگري در خوانسارهاي اشتغالی گفرصتBinomialTesآزمون آماري )3جدول 

هاي اشتغالفرصت Category N
Observe
d Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (2-tailed)

Grou
p 1

<= 3 5 ./25 ./50 041./

Grou
p 2

>3 15 ./75

Total 20 1/00

بر )4جدول (tBinomialTesآزمون آماري ،همچنین جهت ارزیابی نقش گردشگري منطقه در افزایش درآمد منطقه
%50دهـد کـه فـرض کمتـر از     را در دو گروه نشان می%50این آزمون فرض .به عمل آمدروي داده هاي نظرسنجی شده

درمـورد تـأثیر گردشـگري در    %50درصد این دو گروه با همدیگر فرض ۀبا مقایس.باشدمطلوب نبوده و باالتر مطلوب می
در را تا حد زیاد و خیلـی زیـاد گردشـگري    )%80(از پاسخگویانصد باالییاقتصاد خوانسار در حد متوسط رد شده و در

توان نتیجه گرفت که گردشـگري در منطقـه باعـث    می،اساس موارد فوقبر. دانندگذار میافزایش درآمد مردم منطقه تأثیر
. گرددرونق اقتصادي می

نسارنقش گردشگري در اقتصاد خواBinomialTesآزمون آماري )4جدول 
Catego

ry N
Observe
d Prop.

Test
Prop. Asymp. Sig. (2-tailed)

اقتصاد Grou
p 1

<= 3 4 ./20 ./50 012./

Grou
p 2

>3 16 ./8٠

Total 20 ./100

راستاي نقش گردشـگري  درها را ارتباط منطقی پاسخ،هاي آماري صورت گرفتهآزمونهاي تحقیق ویافتهبدین ترتیب 
گردشگري منطقه ۀادامه جهت آگاهی از ارتباط بین توسعدر. ددهمینشان هاي اشتغال و افزایش درآمد فرصتۀدر توسع

.ایمبهره گرفته(Correlation)همبستگیگردشگري منطقه و افزایش درآمد مردم از آزمون ۀتوسع،و افزایش اشتغال
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پیرسـون،  دشـگري منطقـه و افـزایش اشـتغال از روش همبسـتگی     گرۀبراي بررسی میزان همبستگی بین متغیرهاي توسع
فـرض عـدم   ،و سـطح معنـی دار بـودن   هـا  و نتـایج حاصـله از آزمـون   5بـا توجـه بـه جـدول     .استفاده شد1کندال، اسپیرمن

این دو متغیـر همبسـتگی   بدین ترتیب بین رد شده و %5گردشگري منطقه و افزایش اشتغال در سطح ۀتوسعمیان همبستگی 
.وجود دارد

گردشگري منطقه و افزایش اشتغالۀمیزان همبستگی بین توسع)5جدول 

Sig. (2-tailed)
Correlation
Coefficient

آزمون آماري
)ضریب همبستگی(

.019.521Pearson

.013.498Kendall's tau_b

.006.592Spearman's rho

نیـز از روش همبسـتگی   دشـگري منطقـه و افـزایش درآمـد مـردم     گرۀبراي بررسی میزان همبستگی بین متغیرهاي توسع
فرض عـدم همبسـتگی   در سطح معنی دار بودن،ها با توجه به نتایج حاصله از آزمون.استفاده شدپیرسون، کندال، اسپیرمن 

.جود داردبدین ترتیب بین این دو متغیر همبستگی ورد شده و %05گردشگري منطقه و افزایش اشتغال در سطح ۀتوسع
گردشگري منطقه و افزایش درآمدۀمیزان همبستگی بین توسع) 6دول ج

Sig. (2-tailed)
Correlation
Coefficient

آزمون آماري
)ضریب همبستگی(

.045.452Pearson

.015.487Kendall's tau_b

.010.561Spearman's rho

نتیجه گیري
اعـث ایجـاد و افـزایش اشـتغال شـود و ایـن امـر در جهـت توسـعۀ اقتصـادي و           توانـد ب اي مـی گردشگري در هر ناحیه

داراي آب و هـواي بسـیار   ،خوانسار به جهت موقعیت طبیعی خاصـی کـه دارد  ۀمنطق. سزایی داردهاجتماعی ناحیه اهمیت ب
تاً بهـایی نسـ  سـتان هـاي معتـدل و زم  با تابسـتان ،یالقی استیمنطقه داراي شرایط مناسب .باشدمناسب جهت گردشگري می

هـاي طبیعـی ایـن    جاذبـه . خوانسار را سرسبز و خرم ساخته و بر لطافت هوایش افزوده استةجوشان درۀصدها چشم،سرد
اکوتوریستی در ترغیب گردشگران نقـش مـؤثري را ایفـا    ،دهد که منطقه از لحاظ پتانسیل طبیعینکته را به خوبی نشان می

.نمایدمی
عمـدتاً  ،ته از تولیدات شهرستان که در کسب درآمد شاغالن و ایجاد شغل نقـش اصـلی دارنـد   آن دس،حال حاضردر

بـه طـوري کـه اگـر     ،درآمـد کـامالً وابسـته بـه مکـان اسـت      به عبـارتی میـزان  . رسنددر داخل خود شهرستان به فروش می
در کسـب درآمـد مـؤثر خواهـد     ،گردشگران به این شهرستان مراجعه نمایند و محصوالت این شهرستان را خریداري کنند

کننـدگان بـه   شـود کـه میـزان درآمـد حاصـل از گردشـگري محـدود و منـوط بـه میـزان مراجعـه           این شرایط سبب می. بود
هاي اشتغالی و همچنـین  در مورد نقش گردشگري منطقه در فرصتtBinomialTesآزمون آماري . شهرستان خواهد بود

و ) 2/10(هـاي اشـتغالی   که گردشگري در شهرستان خوانسار باعـث ایجـاد فرصـت   افزایش درآمد حاکی از این امر است 

1-.Pearson  ,Kendall's tau_b ,Spearman's rho
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ضـریب  /. 59(هاي شـغلی  داراي یک همبستگی بین گردشگري منطقه با فرصتو از طرفی دیگر گرددافزایش درآمد می
حاصـله  ۀجـ اسـاس مـواد فـوق و نتی   بر.دارد) ضریب همبستگی/. 56(و همبستگی گردشگري با افزایش درآمد ) همبستگی

؛منطقه را بـه همـراه داشـته باشـد    ۀتواند توسعامري مهم است که میخصوص اکوتوریسمهتوجه به صنعت گردشگري و ب
هاي جهـانگردي را بیشـتر در آثـار و    این است که جاذبه،متأسفانه نگرش غالب دست اندرکاران بخش جهانگرديچراکه 

یک سو نگري از دیگر جاذبه هـاي کشـور   وهاي طبیعی کشوربه جاذبهتوجهی نسبت کند و با بیبناهاي کهن جستجو می
.کننداز جمله صنعت روبه رشد سریع اکوتوریسم غفلت می

گـذاري در زمینـۀ گردشـگري    تـوان بـا سـرمایه   می،هاي طبیعی و تاریخی شهرستان خوانساربه هر حال با توجه به جاذبه
رسـتان مـورد نظـر فـراهم آورد کـه      چه بیشتر گردشـگران را بـه شه  ۀ ورود هرنمنطقه، ایجاد تسهیالت و تبلیغات مناسب زمی

.تواند جوابگوي نیازهاي شغلی افراد ناحیه نیز باشدمی
راهکارها

شهرسـتان خوانسـار  ۀهـاي توسـع  تـرین محـدودیت  مهـم ،ریـزي اسـتان اصـفهان   برنامهمطابق گزارش سازمان مدیریت و
فرهنگـی در  -وجـود موانـع اجتمـاعی   -2؛تجهیـزات گردشـگري و مراکـز اقـامتی    کمبود تأسیسات و -1: عبارت است از

کوچک و پراکنـده بـودن اراضـی کشـاورزي و تبـدیل اراضـی مسـتعد کشـاورزي بـه          -3؛هاي گردشگريفعالیتۀتوسع
.ساخت و ساز 

هـا قابـل مالحظـه    هاي گردشگري و کشاورزي در مقایسه بـا سـایر بخـش   از طرفی سهم اعتبار اختصاص یافته به بخش
طـور چشـمگیر افـزایش    هان را بـ ـرستـ ـشهربوط به توسـعۀ ادات مـر قابلیت اجرایی شدن پیشنهـع این امـباشد، که در واقمی
همـه جانبـه   ۀحاضر، راهکارهاي ذیل را جهـت افـزایش درآمـد، ایجـاد شـغل و توسـع      ۀاز این رو نویسندگان مقال. دهدمی

:نمایندمیشهرستان مؤثر دانسته و پیشنهاد 
تکمیـل و  تسریع در ،هاي شغلی بیشتر و افزایش درآمدگردشگري منطقه و همچنین ایجاد فرصتۀبه جهت توسع- 

اره زاگـرس، دهکـده گردشـگري بـا     ه اندازي هتـل سـه سـت   ار(گردشگري منطقه هاي مربوط به پروژهبرداري بهره
؛باشندمؤثر می)... وهکتار45وسعت

اسـاس اصـل   به بلند مدت بر) ي یک یا دو روزههااقامت(گردشگري منطقه از کوتاه مدت تالش در جهت تبدیل - 
؛رفع نیازها و تجهیزات گردشگران به منظور اشتغال پایدارتر گردشگري و افزایش درآمد بیشتر

؛ها و موانع اصلی گسترش گردشگريشناسایی محدودیت- 
؛اي که نیازهاي موجود و آتی گردشگران باشدختلف به گونهمراکز اقامتی میۀارتقاء وضعیت و خدمات قابل ارا- 
در معرفی مؤثر تولیدات کشاورزي به ویژه آن دسته از محصوالت که نـوع و کیفیـت آنهـا شهرسـتان خوانسـار را      - 

؛می سازد از سایر مناطقسطح ملی و در مراحل بعدي سطح بین المللی 
؛رغوبیت و اخذ استانداردهاي الزمسازماندهی کردن تولیدات از نظر رتبه بندي م- 
؛شناسایی بازارهاي هدف در سطوح مختلف و جهت دهی تولیدات به سمت برآوردن تقاضاي مؤثر- 
؛تالش در جهت ارتقاء میزان پذیرش و استقبال ساکنان منطقه از گسترش گردشگري- 
میـزان گردشـگران منطقـه بـه اوج     هایی به عنوان مراکز اقامتی شناور در فصول و مـواقعی کـه  در نظر گرفتن مکان- 

.رسدخود می
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