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رفتار محیط دوستانه گردشگران طبیعت محور: مورد تاالب بین المللی 

 آالگل

0بیبیساراداز6آرمانآخوندنژاد،
 

94/0/31تاریخپذیرش:-7/3/39تاریخوصول:



 چکیده

یمهمگردشگریاستکهدرتوسعهمحیطیپایدارنقشبسیارمهمیهاگردشگریطبیعتمحوریکیازگونه

یکیازبهترینروشمیفاای تمرکزوبهبودرفتارمحیطدوستانهگردشگرانهاکند. پایدارمحیطی، یتوسعه

و مکان نقشدلبستگیبه پرداختو گردشگر محیطدوستانه کاوشرفتار به اینتحقیق اینرو، از است.

 بدینمنظور، تجربیبررسینمود. طور به آن بر را 081رضایتگردشگر تاالببینگردشگر از بومیکه

از استفاده با گرفتند. پیمایشقرار دسترسمورد گیریدر روشنمونه با بودند نموده المللیآالگلبازدید

نتایجتحقیقحاکیازاثراتمثبتومعناداردلبستگیبه مدلسازیمعادلهساختاریازطریقنرمافزارلیزرل،

تانهگردشگربود.دلبستگیبهمکانبررضایتگردشگرنیزاثرمکانورضایتگردشگربررفتارمحیطدوس

 مثبتومعنادارگذاشت.

دلبستگیبهمقصد،رضایتگردشگر،رفتارمحیطدوستانه،گردشگریطبیعتمحور.واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                                                 
گری،دانشگاهسمنان،)نویسندهمسئول(کارشناسارشدمدیریتجهانگردی،دانشآموختهدانشکدهگردش.0

arman.akhoondnejad@yahoo.com
کارشناسارشدجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشآموختهدانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیلی. 2
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 مقدمه

وبهنوعیازگردشگریاشارهداردکهگردشگرانبهبازدیدمنابعمحورطبیعتگردشگری

6)آندرکپردازندمیطبیعیمناطق لی0443، 0؛ جذابیت0469، گردشگریبر از ایننوع .)

درسرتاسردنیابسیارمحبوبشدهاست(و9،0460کیددارد)چیووهمکارانأمحیطزیستت

بهجامعهمیزبانکمک،زیراکهباعثافزایشمنافعاقتصادیمرتبطباحفظمنابعطبیعیشده

،پایداریاکوتوریزمترینجنبه.مهم(0469)لی،شودمیمحیطیپایدارکردهوموجبتوسعه

هدفگردشگریپایدار حفظمنابعمقصدبرای،زیستمحیطیاست. گردشگریبا توسعه

.(0،0469)دولنیکاروهمکاراننسلآیندهاست

جاذبه و منابع داشتن با ایران هاکشور حسینی، )شاه فراوان طبیعی ازمی(6930ی یکی تواند

(.درکشورایراننیز6983یگردشگریطبیعتمحوردردنیاباشد)منشیزادهوفالحی،هاقطب

(.مناطق6930منابعطبیعیازاهمیتخاصیدرتوسعهپایداربرخوردارهستند)صابریوهمکاران،

اندوازایندادهتحتحفاظتبخشقابلتوجهیازگردشگریطبیعتمحوررابهخوداختصاص

(.6988لحاظ،شمالایرانازقابلیتباالییدرجذبگردشگربرخورداراست)ضیاییومیرزایی،

 عنوان به ایران طبیعیوطبیعتگردیگنجینهشمال مناطقبکر وجود مطرحاستو ایران در

ابعطبیعیبسیاریکیازمن.پایداررافراهمکندگردشگریتواندزمینهتوسعهمییدیدنی،هاجاذبه

زیبایشمالایران،منطقهحفاظتشدهتاالبآالگلدراستانگلستاناست.

جریاناست،کهدریطبیعیهاگاهزیستباافزایشچشمگیربازدیدهاازتردیدینیستکه

ازدههد.خودراازدستخواهنددازیباییکیفیتوتدریجبهمرورزمانوبهبکراینمناطق

یزیستمحیطیافزایشچشمگیریداشتهاند.هااکنونمشکالتوبهتبعآننگرانیت6374

ییبرایاینمشکالتوجوددارد،اماافرادنیزبایدنقشفعالیدراینفرایندهااگرچهراهحل

)محمتاغلو سازند سازگارتر محیط با را خود رفتار و باشند 9داشته حقیقت،0464، در .)

                                                                                                                                                                                 

1 - Andereck 
2 - Lee 
3 - Chiu et al 
4 - Dolnicar et al 
5 - Mehmetoglu 
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ایافزایشپایداریزیستمحیطیهدفقراردادنگردشگراناست.گردشگرانبهترینراهبر

باداشتنرفتاریمحیطدوستانهدرمکانموردبازدیدنقشیحیاتیدرکاهشاثراتمنفیبر

(.6،0461کنند)جوانودولنیکارمیمحیطزیستبازی

شناختعواملاث و گردشگران محیطدوستانه درکرفتار آنیکالزمهبنابراین، بر رگذار

اساسیجهترسیدنبهتوسعهپایداردرزمینهگردشگریطبیعتمحوراست.تحقیقاتپیشین

؛رامکیسون0،0469بهطورتجربینقشعواملیهمچوندلبستگیبهمکان)چنگوهمکاران

همکاران 9و ،0469 لی، 0466؛ همکاران، و )چیو رضایتگردشگر و )0460 و؛ رامکیسون

براساس0469کاران،هم موردکاوشقراردادهبودند. (دررفتارمحیطدوستانهگردشگررا

بررفتار بررسیاثراتدلبستگیبهمکانورضایتگردشگر به تحقیقحاضر اینتحقیقات،

محیطدوستانهگردشگرونیزاثردلبستگیبهمکانبررضایتگردشگردرزمینهگردشگری

فرضیاتتحقیقبدینشرحطبیعتمحورپرداخت. )میبهطورخاص، دلبستگیبه6باشند: )

بررفتارمحیطدلبستگیبهمقصد(0).گذاردمیمقصدبررضایتگردشگراثرمثبتومعنادار

بررفتارمحیطدوستانهرضایتگردشگر(9).گذاردمیدوستانهگردشگراثرمثبتومعنادار

تواندبهعنوانراهنماییدرامورمینتایجاینتحقیق.گذاردمیگردشگراثرمثبتومعنادار

ومناطقهابرنامهریزیوبازاریابیدرجهترسیدنبهتوسعهپایدارمورداستفادهمدیرانجاذبه

طبیعیقراربگیرد.

                                                                                                                                                                                 

1 - Juvan  & Dolnicar 
2 - Cheng et al 
3 - Ramkissoon et al 
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 مرور ادبیات 

 دلبستگی به مقصد

اشا یکمکان با یکفرد رابطه به مکان احساس یا مکان به )چنگودلبستگی دارد ره

اتکا،می(وشاملچهارنوع0466؛لی،0469؛رامکیسونوهمکاران،0469همکاران، باشد:

هویت،احساسوپیونداجتماعی.اتکابهدلبستگیکارکردیبهیکمکانوکیفیتآنمکان

خصوصیاتفیزیکیمکاناست.ثیرأتکندکهبهشدتتحتمیاشارههانسبتبهسایرمکان

بودنمکانآگاهیداردومیایننوعازدلبستگیزمانیرخ داندمیدهدکهشخصازیکتا

دلبستگینمادیناستکهداللتمیکهمکان هویت، فراهمنماید. را تواندتجربیاتدلخواه

بهمکانربطمی احساسبهعنوانپیوندمیکندبهادراکاتوعقایدشخصکهویرا دهد.

بایکمکانتعریفشدهاست.پیونداجتماعیبهدلبستگیبهیکمکانبرعاطفییکشخص

فراهم بودندریکمکانتجربهایرا دارد. نمایدکهازمیاساسارتباطاتاجتماعیاشاره

(.0469گیرد)رامکیسونوهمکاران،میتأارتیاطاتاجتماعینش

گذارد.افرادیکهبهیکمکانخاصمیآناناثررابطهایکهافرادبایکمکاندارندبررفتار

ازمکانراضیبودهودرآنمکانرفتاریمسئوالنهتر دلبستههستندتمایلبیشتریدارندتا

داشتهباشند.تحقیقاتپیشینبهطورتجربیدریافتندکهدلبستگیبهمکانپیشبینخوبیبرای

همکا )چنگو است گردشگر دوستانه محیط رفتار 0469ران، لی، و0466؛ رامکیسون .)

(نیزدریافتندکهدلبستگیبهمکانبررضایتگردشگرونیاترفتاریمحیط0469همکاران)

دوستانهکمتالشوپرتالشاثرمثبتومعناداریداشت.

 

 رضایت گردشگر

تواحساسیاست.ازنظرشناختی،رضایتبهتفاوتمیانانتظارا-رضایتمفهمومیشناختی

هاعمکردواقعیاشارهدارد.اگرعملکردیکتجربهبرابرباانتظاراتیکفردباشدویاازآن

کندکهمیدهد.ازنظراحساسی،رضایتبهاحساساتمثبتاشارهمیفراتررودرضایترخ

شخصایجاد در مییکتجربه همکاران، و )چیو زمانیرخ0460کند مکان رضایتاز .)
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کهمی ودهد تجربیاتیپرشور و ساخته برآورده نیازهایویرا مکان بپندارد کننده بازدید

(.0469هیجانانگیزفراهمنماید)رامکیسونوهمکاران،

(.این6930)شاهحسینی،رضایتگردشگراندرفرایندتصمیمگیریآناننقشبسزاییدارد

یمثبتیبهآنمکانهاستندنگرشافرادیکهازیکمکانراضیهییداستکهأتامرمورد

؛0460ترهستند)چیووهمکاران،(ونسبتبهآنمکانمسئول0460دارند)چیووهمکاران،

 همکاران، و )0469رامکیسون همکاران و رامکیسون مثال، طور به تجربی0469(. طور به )

شاثرمثبتومعنادارینتیجهگیریکردندرضایتگردشگربرنیاترفتاریمحیطدوستانهکمتال

دررفتارای(نیزدریافتندکهرضایتگردشگرعاملتعیینکننده0460داشت.چیووهمکاران)

مسئوالنهزیستمحیطیبود.



 رفتار محیط دوستانه

شودکهمیرفتارمحیطدوستانه،رفتارپایدارمحیطییارفتارمسئوالنهمحیطیبهرفتاریاطالق

)فاضلیوجعفرمنفیبرمحیطنداشتهباشدوحتیممکناستبهمحیطمنفعتبرسانداثرات

 6930صالحی، لی، زیست0469؛ محیط از پایدار استفاده موجب رفتار این شودمی(.

 همکاران، و 0469)رامکیسون لی، نگرانی0466؛ از بازتابی رفتار این محیطها(. به نسبت

روش خطابدادنهازیستو مشکالتزیستمحیطیی )چنگوباشدمیموضوعاتو

فتارمحیطدوستانهگردشگرانالزمهوضرورتیجهترسیدنبهپایداری(.ر0469همکاران،

تأثیراثراتزیانبارنشأتوموفقیتمناطقطبیعیاستازآنجاییکهمحیطزیستتحت

(.0469گرفتهازافزایشبازدیدهااست)رامکیسونوهمکاران،

 

 مدل مفهومی تحقیق 

:دهدمی(چهارچوبمفهومیاینتحقیقرانشان6شکل)
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 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 معرفی محدوده مورد تحقیق

 فاصله کیلومتر79حدودتاالبآالگلبا درچندکیلومتریمرزازشهرستانگنبدکاووس،

این0)شکلاواقعشدهاستصحر ترکمنستانودرمرکزشورهزاربزرگترکمنایرانو .)

تاالب سه مجموعه است. گلستان استان دریاچه بزرگترین و آبشور تاالبیکدریاچه

بهثبترسیدهاندو6903لمللیازسالینابیهابهعنوانتاالبآالگل،آلماگلوآجیگل

زیست محیط تحتحفاظتسازمان شوری، دلیل به آبشورهستند. یز پرورشماهیان

تاالب این در کپور و ماهیسفید ویژه به داردهادریایخزر تاالبهم.رونق این هاچنین،

بهشمار مناسبیبرایپرندگانآبزیوکنارآبزیمهاجر یهاجزوجاذبهروندومیزیستگاه

 که هستند صحرا ترکمن منطقه و گلستان استان گردشگری ومهم گردان طبیعت ساالنه

.دنکنمییرابهخودجذبگردشگرانزیاد

تا کیلومتریشهرگنبدکاووس84،بایدمسیرزیباوارزشمندیهارسیدنبهاینتاالبجهت

توانشاهدمیزیبابخشمرزیداشلیبروندرشمالاینشهرستانراطیکردکهدراینمسیر

ترکمنصحرادشتزارهادرفصلرویشوزندگیشتراندروگندمهاطبیعتزیبایشقایق

.بود

رفتارمحیط

 دوستانه

 قصددلبستگیبهم

 رضایتگردشگر

(6) 

(0) 

 

(9) 
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 (: نقشه موقعیت تاالب آالگل در استان گلستان، ایران2شکل )

 روش تحقیق

ینتاالبکهازابومی.گردشگرانشدانجامدرتاالبآالگل6939اینتحقیقدرتابستانسال

موردپیمایشقرارگرفتند.روشنمونهگیریمورداستفادهدراینتحقیق،بازدیدنمودهبودند

برابر64دردسترسبود.تحتنظریهتوزیعنرمال،حجمنمونهبایدحداقلروشنمونهگیری

پارامترهای69(.ازآنجاییکهاینتحقیقدارای6،0466)وییراتعدادپارامترهایآزادباشد
                                                                                                                                                                                 

1 - Vieira 
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 نمونه حجم حداقل است، می694آزاد باشد. منظور، گردشگران904بدین میان پرسشنامه

اینهازکپخششد باتوجهبهاینکه940تعداد، پرسشنامهبه68عددبرگشتدادهشدند.

پرسشنامه081ودرنهایتتعدادطورکاملتکمیلنشدهبودند،اینتعدادنادیدهگرفتهشدند

%بود.9/83نرخپاسخموثرحاکیازجهتتجزیهوتحلیلمورداستفادهقرارگرفتندکه

ایپرسشنامهتحقیقاتمربوطپیشینموردمطالعهقرارگرفتندو،تحقیقیهاهسازسنجشبهمنظور

 محقق اساسآنساخته هابر تهیه گشت که بخشبود.دارای بهدو پرسشنامه بخشاول

 دهندگانگردآوری پاسخ شناختی جمعیت میخصوصیات دوم بخش و شاملپرداخت

بخش.بودتحقیقیهاسازهسنجشسواالتجهت در پرسشنامهدوم تمام رویهامولفه، بر

ردهبندیشدند.9موافقم=هشدتبتا6مخالفم=هشدتنقطهایازب9طیفلیکرت

حس خود، بخشیاز حسهمدلی، لذت، )بهترینمکان، هشتمولفه با مقصد دلبستگیبه

کهبرگرفتهتعلق،معناداری،ترجیحاتخانواده/دوستان،ناامیدیخانواده/دوستان(سنجیدهشد

(بودند.رضایتگردشگرباسهمولفه)تصمیمدرست،0469رامکیسونوهمکاران)ازتحقیق

( همکاران و رامکیسون تحقیق از برگرفته که شد سنجیده رضایتکلی( (0469خرسندی،

بودند.رفتارمحیطدوستانهگردشگرباچهارمولفه)آلودهنکردنمحیط،عدمورودبهجاهای

 وضعیتحساس، زدن برهم گزارشعدم حیوانات، و مگیاهان تخریبیاأبه درباره مورین

(بودند.0460آلودگی(سنجیدهشدکهبرگرفتهازتحقیقچیووهمکاران)

 

 نتایج 

6یسنجشازطریقضریبآلفایکرونباخارزیابیشد.همانطورکهجدولهاپایاییمقیاس

بودندکهبرطبقنظرمومنیو7/4ونباخبیشترازمقداردهد،تمامضرایبآلفایکرمینشان

یسنجشازهارواییمقیاسیسنجشاست.ها(نشاندهندهپایاییمقیاس6983فعالقیومی)

ییدیدرنرمافزارلیزرلارزیابیشد.روشبیشینهاحتمالانتخابشد،زیراأطریقتحلیلعاملت

باشد.پسازصحتتوزیعنرمالداده،میقابلاطمینانیاینروشپرکاربرداستوداراینتایج

ت شاخصأنتایجتحلیلعامل که دادند محدودههاییدینشان سنجشدر برازشمدل یهای

تجاوزکردندکهبرطبقشوماخرولومکس|31/6|موردقبولبودندوتماممقادیرتیازمقدار
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بیشبراین،تمامبارهایعاملیاستانداردشدهعالوه(نشاندهندهرواییهمگرابودند.6988)

ازهادهند.همبستگیمیانسازهمیبودندکهرواییهمگراراموردتقویتقرار9/4مقدارتراز

(.0466کمتربودندکهنشاندهندهرواییواگرااست)وییرا،7/4مقدار
 ی سنجشها پایایی و روایی مقیاس -1جدول 

مولفه
آلفای

باخکرون

بارعاملی

استانداردشده
مقدارتی

بهترینمکان

39/4

73/488/69

84/468/61لذت

78/493/69حسهمدلی

84/467/61بخشیازخود

86/497/61حستعلق

89/436/61معناداری

77/460/69ترجیحاتخانواده/دوستان

80/403/67خانواده/دوستانناامیدی

تصمیمدرست

73/4

78/479/60

79/460/60خرسندی

70/413/69رضایتکلی

آلودهنکردنمحیط

83/4

86/469/61

73/496/69عدمورودبهجاهایحساس

89/410/67عدمبرهمزدنوضعیتگیاهانوحیوانات

87/440/68موریندربارهتخریبیاآلودگیأبهمگزارش

(60/007÷87=16/0کایاسکوئر/درجهآزادی)

(479/4ریشهمیانگینمربعاتخطایبرآورد)

(34/4نیکوییبرازش)

  (87/4اصالحشده)برازشییکوین

(38/4)شدهنبرازشهنجار

(38/4برازشتطبیقی)
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توصیفیشامل انحرافمعیارومیانگینآمار و 0تحقیقدرجدولیهاسازههمبستگیبین،

تجاوزکردند9اییعنیعددگزینه9ازنقطهمیانیطیفهاسازهتمامیآوردهشدهاند.میانگین

نشاندهندهایناستکهگویاگردشگرانبهمکاندلبستگیداشتند،ازمکانراضیبودند،که

نتایج نشاندادند. آزمونهمبستگیپیرسونورفتارمحیطدوستانهمطلوبیدرمکانازخود

قابلذکراستکه.شتمعناداریوجوددامثبتوتحقیقهمبستگییهاسازهنشاندادکهبین

باشند.میاعدادپررنگنشاندهندهمیانگینواریانساستخراجشده

 آمار توصیفی و همبستگی  -2جدول 

سازه
میانگین

)انحرافمعیار(
609

(6دلبستگیبهمقصد)
66/0

(910/4)
64/8 

(0رضایتگردشگر)
69/0

(907/4)
13/457/8 

رفتارمحیطدوستانه

(9)گردشگر

87/9

(973/4)
79/470/460/8 



نتایجخصوصیاتجمعیتشناختیپاسخدهندگانحاکیدهد،مینشان9همانطورکهجدول

این مردانتشکیل%0/90کهاستاز تحقیقرا بهمینمونه بیشدادند. آنانلحاظسنی، تر

بین0/97) سن دارای )%04-96( دهندگان پاسخ بیشتر تحصیالت9/14بودند. دارای )%

میلیونتومانبود.6%(زیر90ترآنان)دانشگاهیبودند.همچنین،درآمدبیش
 خصوصیات جمعیت شناختی  -3جدول 

درصدتعدادشرحخصوصیات

جنسیت
6990/90مرد

6968/09زن

سن
68-94807/08

96-046470/97
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06-94036/67

94088/61بزرگتراز

تحصیالت

649/9ابتدایی

990/60راهنمایی

188/09دبیرستان

6799/14دانشگاهی

درآمد

644444460090کمتراز

6444444-0444444389/90

0444444-9444444999/66

9444444999/66بیشتراز



 یبرازشهاشاخصانجامگردید.عادلهساختاریمدلسازیمجهتبررسیفرضیاتتحقیق،

اجازهدادهنشد.هامدلساختاریمشابهمدلسنجشبودند،زیراهیچکواریانسخطابینمولفه

نشاند،ندهمینشان9وشکل0همانطورکهجدول تغییردر73/4دهندکهمیبرآوردها

حرافمعیاردرسازهدلبستگیبهمکانسازهرضایتگردشگربهازایتغییریبهاندازهیکان

هم تغییردرمتغیررفتارمحیطدوستانهگردشگربهازای97/4و97/4چنین،صورتگرفت.

یدلبستگیبهمکانورضایتگردشگرصورتهاتغییریبهاندازهیکانحرافمعیاردرسازه

هرسهفرضیهتجاوزکردند،|31/6|تماممقادیرتیازمقدارگرفت.درنتیجه،بهدلیلاینکه

ییدقرارگرفتند.أتحقیقموردت
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 آزمون فرضیات   -4جدول 

ضریبفرضیه

تعیین

واریانسبرآورد

خطا

مقدار

 تی

نتیجه

ییدأت619/484/4417/473/66

0
84/4

ییدأت97/4480/409/0

ییدأت997/4430/447/1

 
 (: مدل ساختاری3)شکل 

 بحث و نتیجه گیری

بهترینروشجهتافزایشپایداریزیستمحیطیهدفقراردادنگردشگرانجاییکهازآن

وانگیزاندنآنانبرایداشتنرفتاریمحیطدوستانهدرمکانموردبازدیداست،درکرفتار

برآنیکضرورتحیاتیبرای عواملموثر گردشگرانو توسعهمحیطدوستانه رسیدنبه
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ا بنابراین، است. محور طبیعت گردشگری زمینه در دوستانهپایدار محیط رفتار تحقیق ین

گردشگراندرزمینهگردشگریطبیعتمحورراموردکاوشقرارداد.بهطورخاص،تحقیق

حاضربهطورتجربیبهدنبالبررسیروابطمیاندلبستگیبهمکان،رضایتگردشگرورفتار

زمینهگردشگریطبیعتمحورحیطدوستانهگردشگرم در بود. گردشگر081بدینمنظور،

بین تاالب از که پیمایشقراربومی مورد بودند کرده بازدید گلستان استان آالگل المللی

گرفتند.

بودناثرهایافته دلبستگیبهمکانبررضایتگردشگرویتحقیقحاکیازمثبتومعنادار

اینرفتارمح دهندکهگردشگرانیکهبهمکاندلبستگیمینشانهایطدوستانهگردشگربود.

یافته یافتهیداشتندازمکانراضیبودندوازخودرفتارمحیطدوستانهنشاندادند. یاولبا

( همکاران و یافته0469رامکیسون با دوم یافته و همکاران،ها( یتحقیقاتپیشین)چنگو

چنین،اینتحقیقنشاندادکهرضایتگردشگربررفتارباشند.هممیمشابه(0466؛لی،0469

کهحاکیایناستکهگردشگرانیکهازمکانرضایتگذاردمیمحیطدوستانهگردشگراثر

یافته اینیافته، (را0460چیووهمکاران)یداشتندازخودرفتارمحیطدوستانهنشاندادند.

هد.دمیموردحمایتقرار

ومناطقطبیعیاست.ازآنجاییهاتحقیقحاضرحاویمفاهیمکاربردیبرایمدیرانجاذبه

بود،مدیرانمناطقطبیعیثیررضایتگردشگرأتترتحتکهرفتارمحیطدوستانهگردشگربیش

اتیوانتظاراتگردشگرانرابرآوردهسازندوتجربیهاییبیابندتانیازها،خواستههابایدروش

یکافیهاهیجانانگیزارائهدهند.بهطورمثال،تجهیزاینمناطقباامکاناترفاهینظیرتوالت

یزباله،هاییزیباومتنوع،سطلهاوتمیز،شیرهایآب،سوپرمارکتیمجهز،سکوهاوآالچیق

یمخصوصدرستکردنکباب،وسایلسرگرمیبرایکودکانمانندسرسرهوتابهامکان

هممی نماید. فراهم را رضایتبازدیدکنندگان اثرچنینتواند بودن معنادار مثبتو دلیل به

رفتارمحیطدوستانهگردشگر،مدیرانمناطقطبیعیدلبستگیبهمکانبررضایتگردشگرو

بایدبکوشندتابازدیدکنندگانرابهمناطقخودوابستهودلبستهنمایند.بهترینراهبرایاینکار

مدیرانمناطقطبیعیبایددرحفظویژگیهابهبودویژگی یخاصهایفیزیکیمناطقاست.

هستند.هامناطقخودبکوشندبهدلیلاینکهدلیلاصلیبازدیدگردشگرانهمینویژگی
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محدودیت دارای نیز حاضر تحقیق تحقیقات، همه آنهامانند ذکر استکه ارزشمندهایی

رفقطبریکتاالبتمرکزکرد.دوم،اینتحقیقفقطدرفصلتابستاناست.اول،تحقیقحاض

اینازروشنمونهگیریراحتاستفادهشد.چهارم،جهتگردآوریدادهانجامگشت.سوم،

تحقیقنقشخصوصیاتجمعیتشناختینظیرجنسیت،سن،سطحتحصیالتودرآمدوسایر

وردبررسیقرارنداد.عواملاثرگذاربررفتارمحیطدوستانهرام
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