دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان ( 8931صص)969-913

تقاضای بومگردی استان گیالن با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی
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مهدی حسام ،3استادیار گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
حسن اروجی ،دانشآموخته دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی
مهدی چراغی ،دانشآموخته دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران
دریافت79/4/81 :

ارجاع جهت اصالحات79/7/44 :

پذیرش71/4/18 :

چکیده
بومگردی به عنوان یکی از اشکال گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است .یکی از موضوعات
مهم در بومگردی ،شناخت و تبیین وضعیت تقاضا است .در این رابطه ،تقاضای گردشگری معموال در ارتباط با بازار گردشگگری
سنجیده میشود و بازار گردشگری عمدتاً مرتبط با منطقه گردشگرفرست و خصوصیات و ترجیحات نمایندگان آنهگا اسگت .بگا
توجه به اهمیت این موضوع در توسعه بومگردی ،در این تحقیق به بررسی وضعیت تقاضای بگومگگردی اسگتان گگیالن درداختگه
شده است .مطالعه حاضر از نوع تحلیلی است و گردآوری دادهها به روش دیمایشی از طریق فرایند درسشنامه تقاضای بومگگردی
و انجام مصاحبهها و گفتگو و مشاهدات میدانی انجامگرفته است .جامعه آماری ،کلیه گردشگران ورودی بگه اسگتان گگیالن مگی-
باشند که تعداد  114نفر نمونه آماری از طریق فرمول کوکران و به روش نمونهگیری در دسترس ،جهت بررسی انتخگا

شگدند.

جهت تحلیل دادههای به دست آمده حاصل از درسشنامه ،از آزمونهای آماری ویلکاکسون ،دوجملگهای و تگی و روش اولویگت-
بندی کودراس استفاده شد .نتایج دژوهش نشان میدهد که نقش جاذبههای زمین گردشگری مانند سگواحل و منگاطق جنگلگی در
انگیزه برای سفر حال حاضر و آینده گردشگران به استان گیالن بسیار مهم است .اما هدف تعداد زیادی از گردشگران از سفر بگه
چنین جاذبههایی ،صرفاً برای تفریح و آرامش بوده و کمتر انگیزههای بومگردی در آنها دیده مگیشگود .همننگین خگدمات بگوم-
گردی و اسکان در اقامتگاههای بومگردی ،چندان در مسافرت گردشگران تأثیرگذار نبوده و انگیزه زیادی برای آنها ایجاد نکگرده
است.

کلیدواژهها :تقاضا ،انگیزه ،گردشگری ،بومگردی ،استان گیالن

 -8این مقاله با حمایت استانداری استان گیالن انجام شده است.
 -4نویسنده مسئول،

Email: mhesam@guilan.ac.ir
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مقدمه
بومگردی ،8شکل جدید و متفاوتی از طبیعتگردی و ماجراجویی است که حفاظت از میراث طبیعی
و فرهنگی محلی را از طریق بهبود رفاه جامعه محلی دنبال میکند .بدیهی است که گسترش گردشگری به
نواحی طبیعی حساس همراه با فقدان مدیریت و برنامهریزی مناسب ،میتواند تهدیدی برای یکپارچگی
اکوسیستمها و فرهنگهای محلی باشد (سرا .)4009 ،4بومگردی در نواحی خاصی میتواند شرایط زیر را
فراهم نماید :نخست اینکه ،سرمایهگذاریها برای حفاظت از اکوسیستم و مدیریت زیستمحیطی؛ دوم،
محصوالت جنبی اقتصادی برای ساکنین محلی؛ سوم حمایت و دشتیبانی برای حفاظت زیستمحیطی
توسط اجتماعات محلی (لیندبرگ و هاوکینس .)8771 ،3یکی از چالش ها و مباحث مهم در حوزه بوم
گردی ،سنجش تقاضای بوم گردی استت .تخریب محیطزیست و منابع طبیعی و همننین افزایش فشار
صنعتی و اقتصادی بر زندگی انسان ،بر انگیزه بشر برای زندگی در میان طبیعت و عوارض طبیعی تأثیر به
سزایی گذاشته (سای لیونگ )4080 ،4و تقاضا را برای گردشگری محیطهای طبیعی و زمینشناختی
افزایش داده است (هادزیک .)4080 ،5جهت برنامهریزی صحیح و ایجاد سیاستهای درست در حوزه
گردشگری ،محققان گردشگری باید انواع و حجم گردشگران و تقاضای گردشگری منطقه خود را ارزیابی
کنند (گوه .)4084 ،6به منظور سنجش وضعیت تقاضای بومگردی ضرورت دارد تا مجموعهای از انگیزه-
های اصلی سفر گردشگران به یک منطقه در زمان حال و آینده بررسی شده و تفاوت بین این عوامل
تحلیل شود .با بررسی تقاضا ،ضمن بخشبندی بازار بومگردی یک منطقه ،عوامل مؤثر بر بازارگردشگری
و عناصر بازاریابی شناخته شده و با ترکیب عوامل عرضه و تقاضا در کنار مبحث تطبیق محصوالت
گردشگری با بازار گردشگری ،می توان برنامهریزی و الگوی مناسبی جهت توسعه یک منطقه بومگردی
ارائه داد.
استان گیالن به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری در ایران ،همواره مورد توجه بسیاری از
طبیعتگردان بوده است .وجود توانهای باال در حوزه زیستگاههای طبیعی ،نشاندهنده سرمایههای مهم این
استان در توسعه بومگردی و گردشگری و جذ

افراد مختلف در حوزه فعالیتهای گردشگری و اشتغال و
1. Ecotourism
2. Serra
3. Lindberg and Hawkins
4. Sai-leung
5. Hadzic
6. Goh
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کارآفرینی است .بنابراین ضرورت انجام دژوهش در حوزه بوم گردی بر تاکید عوامل عرضه و تقاضا به
منظور ارائه چشمانداز مطلو  ،محسوس است .سنجش وضعیت تقاضای بومگردی میتواند در تعیین
گونههای مختلف گردشگران ،طیفهای مختلف گردشگر ،نقش آژانسها و واسطهها ،نقش مشارکت مردمی
و نقش دولت و همننین سیستم و شبکههای کارآفرینی در توسعه بومگردی مؤثر باشد .به منظور ارائه
برنامهریزی مطلو

توسعه بومگردی در استان گیالن ضرورت دارد تا عوامل و انگیزههای مؤثر بر تقاضای

بومگردی تعیین و تحلیل شود .بر همین اساس مهمترین سؤاالت دژوهش به شرح زیر است:
 -8مهمترین انگیزههای گردشگران از سفر به فضاهای بومگردی استان کدام است؟
 -4چه عوامل و انگیزههایی در مسافرت احتمالی گردشگران به این استان در آینده میتواند نقش
تعیین کنندهای داشته باشد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در چارچو

توسعه دایدار ،نظریه گردشگری دایدار مطرح می شود .همننین باید بر نظریه تبادل

اجتماعی تاکید کرد .نظریه تبادل اجتماعی ،تعامل میان فردی را بر مبنای سود و زیان آن برای هر شیوه
احتمالی تعامل ،تحلیل می کند .این نظریه به همکاری و مشارکت بخش های مختلف این سازمان با هدف
کسب منافع متقابل اشاره دارد و بر عمل متقابل بنا شده است .بر طبق نظر آقای هومان ،مردم به دنبال یک
تعادل اصولی بین سود و هزینه هستند ،نه حداکثر کردن سود از طریق هزینه های دیگران (اروجی؛ 8171
به نقل ازهومان .)8791 ، 8یکی از مهمترین دیدگاه های مرتبط با دژوهش ،نظریه گونه شناسی گردشگری
است .کوهن ،)8711( 4گردشگران ورودی به مقصد تفرجگاهی در مراحل مختلف توسعه را در چهار نوع
افراد سرگردان ،کاوشگران ،گردشگران انبوه به صورت انفرادی ،گردشگران انبوه (به صورت گروهی و
سازماندهی شده) طبقه بندی می کند (بیتون .)4001 ، 1دالگ با مطالعه شخصیتهای گردشگران ورودی به
مقصدهای گردشگری ،گونه گردشگران را در مراحل مختلف توسعه ارائه نمود .او به مانند کوهن ،نوع
مسافران را به عنوان وجه مشخصه هر فاز توسعه مقصد تفرجگاهی مد نظر قرار داد .همننن باید به نظریه
انگیزه های گردشگری اشاره کرد .انگیزههای گردشگری ،یکی از مهمترین عوامل در تقسیمبندی و
مدیریت گردشگری است .در یک تقسیم بندی می توان نظریه های گردشگری را بر مبنای محرکها و

1. Homans
2. Cohen
3. Beeton
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به سه دسته تقسیم کرد .دسته اول ،آن دسته از نظریه ها را شامل می شود که به وجود

عواملی در خود افراد اشاره می کنند که باعث سفر افراد به مقصد خاصی می شوند ،این عوامل بیشتر
عوامل روانشناختی هستند؛ دسته دوم ،شامل نظریه هایی می شوند که به وجود عواملی در مبدا اشاره دارند
و باعث سفر افراد به مقصد خاصی میشود و دسته سوم ،نظریههایی هستند که به وجود محرك و عواملی
در مقصد اشاره دارند که باعث سفر افراد به آن مقصد خاص میشوند مانند نظریه سسله مراتب نیازهای
مازلو (اروجی؛ .)8171
در یک سیستم گردشگری ،عوامل عرضه و تقاضا ،هدایتگر و تعیینکننده کیفیت عوامل و فرایندهای
گردشگری هستند و شناخت قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا و همننین شرایط تعادل در بازار ،نقش مهمی
در تولید محصوالت گردشگری مطلو

و بخشبندی بازار گردشگری ،ازجمله زمین گردشگری خواهد

داشت (بورگر .)4008 ، 8از عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری میتوان به میزان درآمد گردشگران،
ویژگیهای سنی ،جنسی و تحصیلی گردشگران ،نوع عالیق و انگیزهها ،وضعیت اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی ناحیه تولید گردشگر ،میزان دسترسی به اطالعات مقصد گردشگری (یاپ و آلن،)4088 ، 4
خدمات مسافرتی ،نقش تبلیغات و رسانهها ،محدودیتهای مقصد و مبدأ گردشگری ،امنیت ،بازار هدف
گردشگری ،قوانین و مقررات مبدأ و مقصد گردشگری ،سطح توسعه خدمات و زیرساختها ،شرایط
اقلیمی ،میزان استفاده از فناوریهای نوین در گردشگری(ساندی 8791 ، 1و سان 4و همکاران.)8778 ،
تجربههای ملموس(سان و همکاران )8778 ،و غیرملموس گردشگری ،سبک زندگی ،نگرش دیدگاه ها و
ادراك (یاپ و آلن  ،)4088 ،شرایط آ

و هوا (سولیداد ،)4084 ، 9تعداد گردشگران ورودی به مقاصد

گردشگری ،هزینه های گردشگران (ساندی ،)8791 ،مدت زمان بازدید گردشگران ،الگوهای فصلی
گردشگری (‘گارین مونوز و همکاران )4009 ، 1و غیره اشاره کرد .در این میان تصویر ذهنی یا وجهه
گردشگری نیز یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری است .وجهه استنباط شده مجموعه باورها ،عقاید
و نظراتی است که یک فرد از یک مقصد دارد (رنجبریان و قنبری)8111 ،

1. Burger
2. Yap & Allen
3. Sunday
4. Sun et al
5. Soledad
6. Garin-munoz
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در سالهای گذشته مطالعاتی در ارتباط با بومگردی و تأکید بر تقاضای آن انجام شده است .در سطح
بین المللی ساندی )8791( 8به بررسی نقش هزینههای گردشگری در میزان تقاضای و میزان سفرهای
خارجی در امریکا درداخته است و برای این کار از تحلیلهای رگرسیونی استفاده کرده است .در بررسی
تقاضای گردشگری ،مارتین و ویت ،)8711( 4به بررسی دو شاخص هزینههای گردشگران در تقاضای
بومگردی میدردازد .هزینههای گردشگران شامل هزینههای حمل و نقل و هزینههای زندگی در مقصد
گردشگری خواهد بود .مورلی ،)8774( 1اقدام به تدوین مدلی در حوزه تقاضای گردشگری نموده است.
نویسنده به این نکته اشاره میکند که مدل جدید عالوه بر شاخص دو مرحلهای تصمیم به سفر همراه با
انتخا

تور ،شاخص زمان و میزان بودجه را نیز در نظر گرفته و آنها را باهم ترکیب می کند .جامپول و

مهتا )4004( 4به بررسی ویژگیها و کارکردهای خانه های بوم گردی درداختند .تأکید اصلی نویسندگان بر
شناسایی چالشها و فرصتهای مرتبط با خانههای بومگردی و توجه به اصول دایداری بود و در کنار اثرات
مثبت و منفی مؤثر بر خانههای بومگردی ،چشمانداز و بازار آینده خانههای بومگردی را نیز بررسی کرده
است .ژو و همکاران )4009( 9به مدلسازی عرضه و تقاضای گردشگری درداخته است .لیم و

چان1

( ،)4088به بررسی تقاضای گردشگری فصلی نیوزیلند برای دو کشور آمریکا و استرالیا درداختهاند.
نویسندگان برای این کار از تحلیل های طیفی استفاده کرده و در این تحلیل شاخصهای تقاضای
گردشگری را مورد تحلیل قرار دادند .از مطالعات دیگر در حوزه تقاضای گردشگری باید به مطالعه یاپ و
آلن ( ،)4088در حوزه تقاضای گردشگری داخلی استرالیا اشاره کرد .نویسندگان در این مقاله عالوه بر
شاخصهای درآمد و هزینه گردشگران ،به شاخص رفتاری و ادراکی گردشگران ،میزان وامهای خانگی و
میزان ساعات کار در شغل خودشان نیز توجه دارد .یانگ 9و همکاران ( ،)4084به بررسی تقاضای
گردشگری داخلی مکانهای شهری و روستایی در چین درداختند .سوفیا )4081( 1به مزایای رقابتی شدن
بازار زمین گردشگری در مالزی درداخته است .یافتههای دژوهش دییشنهاد ترویج و تبلیغ زمین گردشگری
را مطرح کرده است .کریستین )4081( 7دتانسیلها و چالشهای ژئوتوریسم در منطقه کاریبین 80دردالخته
1. Sunday
2. Martin and Witt
3. Morley
4. Jampol & Mehta
5. Zhou et al
6. Chan and Lim
7. Yang
8. Sofia
9. Christian
10. Karabien
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و استانداردهای بازار زمین گردشگری و تقاضای زمین گردشگری بررسی کرده است .در سطح داخلی،
سقایی و جوانبخت قهفرخی ( ،)8178به بررسی وضعیت گردشگران فعلی مشهد و برآورد تقاضای
گردشگری برای دنج سال آینده این شهر درداختند .نویسنده در دژوهش به بررسی برآورد تعداد و حجم
گردشگران ورودی به شهر مشهد در طی دوره  8110تا  8170نموده و برای افق دنج ساله آینده نیز میزان
گردشگران را دیش بینی نموده است .برای این کار از مدلهای سری زمانی استفاده کرده است .بر اساس
نتایج به دست آمده ،تعداد زائران ورودی به کالنشهر مشهد در افق  8179معادل  49194011تن برآورد
گردیده است .توطنی و فرحینیا ( )8178در دژوهشی با عنوان «معماری بومگردی :بازشناسی نقش
معماری دایدار در توسعه گردشگری زیستمحیطی» به رابطه بومگردی با معماری و معماری دایدار اشاره
نمودهاند .این دژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که در راستای تبیین نقش معماری در بومگردی بوده و
رسیدن به مفهوم تقریبا جدیدی تحت عنوان معماری بومگردی را ارائه میدهد .فرجی و همکاران ()8174
به موضوع طراحی مجتمعهای تفریحی و گردشگری با رویکرد معماری بومی در استان گیالن درداختند.
در بخش نتیجهگیری ،از اصول موجود در معماری گیالن به اصول موجود در طراحی فضای مسافرتی
رسیده و دیشنهاداتی برای طراحی این فضاها ارائه شده است .ره ( )8174در دژوهشی معماری مناطق
کوهستانی استان گیالن را با هدف رونق گردشگری مورد توجه قرار داد .نتیجه دژوهش حاکی از آن است
که عدم وجود برنامه مدون در توسعه گردشگری ،تغییر در ساختار زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم و
مطابقت نداشتن نیازهای امروز مردمان بومی با سازه های قدیمی سبب ساخت سازههایی ناهمگون با
طبیعت کوهستانی گیالن شده است .اروجی ( )8171در حوزه بومگردی روستایی شهرستان خور و
بیابانک ،به مبحث بازار بوم گردی و اقامتگاه های بوم گردی درداخته شده و ارتباط بین عرضه و تقاضای
گردشگری را در چارجو

مدل توسعه تشریح کرده است .نتیجه دیشینه دژوهش نشان میدهد که تا کنون

دژوهش خاصی در ارتباط با تقاضای بومگردی گیالن صورت نگرفته است و ضرروت انجام دژوهش
محسوس است.
منطقه مورد مطالعه
استان گیالن با مساحتی در حدود  84988کیلومترمربع در میان رشتهکوههگای البگرز و تگالش در شگمال
ایران قرارگرفته است .البرز غربی مانند حصاری استان گیالن را در بر گرفتگه و بلنگدترین قلگه آن فگک یگا
درفک (آشیانه عقا ) نام دارد .جلگه گیالن حد در واسط کوه و دریا ،با ارتفاعی در حدود  19متر دایینتر
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از سطح دریاهای آزاد تا  899متری از سطح دریا ،گسترده شده است .ایگن جلگگه در حگدود یگکسگوم از
مساحت استان را به خود اختصاص داده که به دو بخش عمده شرق و غر

شکل .8

گیالن تقسیم میشود.

موقعیت منطقه مورد مطالعه (منبع :سازمان نقشه برداری ایران)8171 ،

روش تحقیق
این دژوهش از نظر هدف ،یک دژوهش کاربردی و از نظر ماهیت دادهها ،یک دژوهش کمی به شمار
می رود .داده های این دژوهش از طریق مطالعات میدانی شامل ابزار درسشنامه ،مصاحبه ،گفتگو و
مشاهدات و از طریق منابع کتابخانهای در قالب مقاالت و کتابها گردآوری شده است.
جامعه آماری دژوهش شامل کلیه گردشگران ورودی به استان گیالن می باشد .روش نمونه گیری به
صورت نمونه در دسترس بوده و بر اساس فرمول کوکران و با ضریب اطمینان  79درصد ،تعداد نمونه
 114گردشگر تعیین شد .جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده حاصل از درسشنامه از آزمونهای و
شاخصهای آماری به شرح زیر استفاده شده است:
-

از شاخصها میانگین و ضریب تغییرات برای سنجش تأثیرات تقاضا استفاده شده است.

-

آزمون کولمرگراف – اسمیرینوف 8برای سنجش توزیع نرمال داده ها و نوع دارامتریک یا
نادارامتریک بودن دادهها استفاده شده است.

-

جهت سنجش و اعتباریابی نتایج دادهها ،از آزمونهای آماری استفاده شده است .برای این منظور ابتدا
از طریق آزمون کولموگراف – اسمیرینوف ،وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها مورد سنجش قرار
1. Kolmogorov–Smirnov test
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گرفته است که برای کلیه داده ها ،ضریب معناداری برابر با صفر بود که این مسئله به معنای عدم
توزیع نرمال داده ها است .برای این منظور از آزمون نادارامتریک دو جمله ای برای سنجش اعتیار
نتایج استفاده شده است .در این آزمون ،طیف ارزیابی تأثیرات ،به دو دسته تقسیم شده و آزمون بر
اساس این دو طیف انجام شده است که ضریب معناداری کمتر از  0/09نشان از معنادار بودن دادهها
و نتایج دارد.
با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها ،از آزمون آماری نادارامتریک ویلکاکسون ،برای سنجش تفاوت

-

تقاضای بوم گردی بین انگیزههای فعلی گردشگری با انگیزههای آتی تقاضای بومگردی بهره گرفته
شده است .این آزمون ،وضعیت انگیزه های بوم گردان در مسافرت فعلی با مسافرت آتی را نسبت
به هم مقایسه کرده است.
-

همننین از طریق مدل کودراس 8نیز جهت اولویتبندی شاخصهای تقاضا استفاده شد .این مدل،
جهت اولویت بندی معیارها استفاده می شود .در این مدل ،مجموعه عوامل توسط مجموعه معیارها
ارزیابی می شود که در اینجا منظور از معیارها ،دو شاخص میانگین و ضریب تغییرات است .به
شاخص میانگین نسبت به ضریب تغییرات ارزش بیشتر داده شده است .در این روش دس از تعیین
معیارها ،ماتریس تصمیم گیری به عنوان اولین مرحله روش کودراس ،تشکیل می گردد.
برای تشکیل ماتریس تصمیم گیری وزنی ،از فرمول زیر استفاده می گردد:

-

-

در فرمول باال qi ،وزن هر معیار و  Xiمقدار هر گزینه به ازای هر معیار می باشد (حاتمی
نژاد و همکاران؛  .)8171در مرحله دایانی برای محاسبه ارزش نهایی هر گزینه ( ،)Qاز فرمول
زیر استفاده می گردد:

-

در فرمول باال Sj ،مقدار جمع جبری معیارهای مثبت برای هر گزینه S-j ،مقدار جمع جبری
معیارهای منفی برای هر گزینه میباشد .در این بخش ابتدا  8بر  S-jتقسیم می گردد و سپس
طبق فرمول باال مقدار  Qبرای هر گزینه محاسبه میگردد (حاتمی نژاد و همکاران؛ .)8171
1. COPRAS
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یافتههای پژوهش
در بخش یافته های دژوهش ،ابتدا مشخصات و ویژگیهای فردی نمونه دژوهش (گردشگران
ورودی) مورد بررسی قرارگرفته است .در بررسی کلی ،باید گفت که عمده گردشگران بین  10تا  49سال
سن داشتند و البته بیش از  14درصد نیز در رده سنی  89تا  10سال قرار داشتند .بیشتر گردشگران منتخب
دژوهش مرد بودند .از منظر تحصیلی نزدیک به نیمی از آنها دارای مدرك کارشناسی بوده و تنها نیمی از
آنها به صورت رسمی شاغل بودند و در مجموع یک چهارم از گردشگران در ادارات و فعالتهای دولتی
اشتغال داشتند .از منظر اقتصادی ،دو سوم گردشگران سطح اقتصادی متوسط داشته و نیمی از گردشگران
حداقل یک تا سه میلیون در ماه درآمد داشتند.
عمده گردشگران ورودی به استان گیالن که جهت ارزیابی و سنجش انتخا

شدند ،از شهرهای تهران،

اصفهان ،کرج ،بابل ،ساری ،زنجان ،قزوین ،شیراز ،بندرعباس ،گرگان ،اردبیل ،یزد ،اهواز ،بابلسر ،ایالم،
مشهد ،نهاوند ،شهرکرد ،اراك ،تنکابن و غیره بودند .این نشان از حوزه نفوذ قدرتمند استان گیالن در سطح
کشور است .بر اساس نظر گردشگران ،دو سوم مناطق مبدا و بازار گردشگری آنها دارای شرایط اقتصادی
متوسط است و این مسئله می تواند یکی از دالیل سفر آنها باشد .نکته جالب توجه این است که بیش از
 99درصد مسافرتها به صورت خانوادگی انجام شده است .در واقع این گردشگران که عمدتا گردشگران
ساحلی محسو

می شوند ،بیشتر از آنکه بوم گرد باشند ،طبیعتگرد هستند و عمدتا خانوادگی مسافرت

می کنند.
در ارتباط با نحوه آگاهی گردشگران از فضاهای گردشگری مورد بازدید ،نزدیک به نیمی از آنها از
طریق دوستان خود با فضاهای بوم گردی و گردشگری آشنا شدند و یک چهارم آنها از طریق تجربه
سفرهای دیشین ،مجددا اقدام به مسافرت نمودند .نکته قابل توجه ،نقش تنها  4/7درصدی آژانس ها در
این زمنیه است .در واقع در مسافرتهای بوم گردی ،به دلیل وجود دینیدگی های سفر بوم گردی ،آژانسها
باید نقش مهمی ایفا نمایند ،اما در مجموع آژانسهای مسافرتی استان ظاهرا نقش چندانی در آشنایی
گردشگران با فضاهای بوم گردی نداشته است .بررسی آمار مدت اقامت گردشگران در یک فضای بوم
گردی نشان می دهد که بیش از  17درصد گردشگران حداقل یک روز را در جاذبه هایی گردشگری که
بازدید کرده اند .همننین دو درصد گردشگران بیش از دنج روز در یک مکان گردشگری اقامت داشتند.
نوع اقامت گردشگران نیز متفاوت بود 41 .درصد در چادر و  48درصد در مسافرخانهها اسکان داشتند.
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هتلها و اقامتگاههای بوم گری درصد کمتری را به خود اختصاص می دهند .اقامت بیشتر گردشگران در
مجموع مسافرخانه ها و مهمانسراها است و اقامت در چادر نسبت به مدت اقامت در یک مکان گردشگر
کاهش داشته است .همننین درصد استفاده از هتل بیشتر از قبل است .علت اصلی این مسأله را باید در
افزایش مدت اقامت و طبعاً عدم امکان استفاده از چادر برای مدت طوالنی و همننین وجود امنیت بیشتر
و امکانات باالتر در هتلها برای اقامتهای چندین روزه جستجو کرد.
بررسی وضعیت تقاضای بومگردی فعلی از منظر انگیزههای اصلی مسافرت
عوامل و انگیزههای اصلی مسافرت گردشگران به استان گیالن در موارد مختلگف شناسگایی و گگزینش
شده و سپس از گردشگران خواسته شده است تا مشخص نماید که هر کگدام از عوامگل بگه چگه میگزان در
انگیزه مسافرت آنها به استان گیالن تأثیرگذار بوده است .به منظور سنجش نقش این عوامل به عنوان انگیزه
های سفر فعلی به استان ،از دو شاخص میانگین و ضریب تغییرات استفاده شده است .نتایج نشان میدهگد
که جاذبههای زمین گردشگری که بخشی از بومگردی محسو

می شگود ،انگیگزه اصگلی مسگافرت فعلگی

گردشگران به استان است و در کنار آن باید به شاخه دیگر بومگردی یعنی بیوتوریسم و جاذبه های زیستی
اشاره کرد که در اولویت دوم قرار دارد .در بخش جاذبه های زمین گردشگری ،نقش سگواحل بسگیار مهگم
است .اما باید اشاره کرد که این نوع از گردشگری را نمی توان چنگدان بگه عنگوان یگک زمگین گردشگگری
شناخت چرا که تقریبا بخش اعظم گردشگران صرفا برای تفریح و آرامگش بگه سگاحل مگی رونگد و کمتگر
گردشگری از سواحل به عنوان یک عارضه زمین شناختی یاد می کند.
در جدول  ،8نتایج میانگین و ضریب تغییرات تقاضای فعلی بومگردی در مسافرت فعلی و مسافرت
آتی گردشگران مشخص شده است .در واقع هدف ،سنجش این مسأله است که چه انگیزههایی باعث
مسافرت فعلی بوم گردان به استان گیالن شده و چناننه بخواهند در آینده نیز مجدداً به این استان مسافرت
کنند ،چه انگیزههایی آنها را به مسافرت ترغیب خواهد کرد .بر اساس نتایج انگیزه های مسافرت فعلی،
مشخص است که خدمات بوم گردی و اسکان در اقامتگاه های بوم گردی ،چندان در مسافرت گردشگران
تأثیرگذار نبوده و انگیزه زیادی برای آنها ایجاد نکرده است .این مسأله باید مورد توجه برنامهریزان قرار
گیرد ،چراکه خدمات تفریحی ،گردشگری و اقامتی بومگردی از جمله اقامتگاههای بومگردی با توجه به
ویژگیهای خاص ،خود یک جاذبه محسو

میشود و این تنوع بومگردی میتواند جاذ

گردشگر و

توسعه خدمات بوم گردی باشد .وضعیت اقتصادی گردشگران نیز انگیزه چندانی در سفر گردشگران
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نداشته و همین مورد در موضوع تمایل به ارتباط با مردم بومی نیز صادق است .بنابراین تقاضای بومگردی
فعلی استان گیالن نسبت به عوامل زمین گردشگری و بیوتوریستی 8کششدذیری باالتری دارد.
در تقاضای آتی بومگردی ،انگیزههای اصلی مسافرت بومگردان میتوان در مقولههای زیر تحلیل کرد:
 انگیزه های تفریح و کسب آرامش .در واقع بخشی از گردشگران صرفاً به قصد تفریح و تمدد اعصاو استفاده از اوقات فراغت به استان سفر می کنند.
 تأکید بر جاذبههای زمین گردشگری و میراث زمین .اما همانطور که مشخص شد این مورد بیشتر ازآنکه مربوط به دانش زمین گردشگری باشد ،صرفاً تفریحی و بصری است.
 دارکهای جنگلی و مناطق ییالقی استان .مناطق ییالقی داماش و ماسوله و چابکسر در کنار دارکهایجنگلی یکی از انگیزه های اصلی گردشگران در سفر مجدد به منطقه است.
 در کنار داركهای جنگلی ،گونههای گیاهی و جانوری نیز کامالً با مسأله مناطق ییالقی و جنگلیمرتبط است و اساساً وجود چنین زیستگاههایی در استان در جذ
 -در این بین گردشگران معتقدند که وجود جاذبههای کمیا

گردشگران اهمیت دوچندان دارد.
و بکر در استان که عمدتاً متفاوت و بکر

نسبت به مبدأهای گردشگری است ،یکی از انگیزههای سفر آینده به استان خواهد بود .صحت این مسأله
را میتوان در حوزه نفوذ بومگردی استان بررسی کرد که عمدتاً از تهران و مناطق مرکزی کشور به شمال
مسافرت میکنند و بعضی جاذبههای مورد مشاهده در سفر فعلی ،تبدیل به یک جاذبه بکر و جذا

در

سفر آینده میشود.
 یک نکته قابل تأمل و نگران کننده در این نتایج ،تأثیرگذاری نهچندان زیاد عامل تجربه سفرهای قبلیدر تقاضای آتی بومگردی استان است .مقدار میانگین این عامل برابر با  4/11است که مقدار متوسط رو به
باال میباشد اما قابل توجه نیست و این نشان میدهد که هنوز تصویر ذهنی سفرهای قبلی نمیتواند تعیین
کننده مسافرت آنها باشد .این مورد البته میتواند مرتبط با این مسأله نیز باشد که در بعضی موارد زمان
فراغت تعیین کننده سفرها بوده و گردشگران گزینههای ثابت از دیش تعیین شده دارند .در تقاضای آتی
نیز ،تأثیرات عوامل فرهنگی و جاذبههای شهری متوسط و محدود است.
 اساساً خدمات بومگردی و تجربه اسکان در اقامتگاههای بومگردی نیز همننان اولویت چندانی درمسافرت گردشگران به استان ندارد؛ اگرچه بیتأثیر نیز نیستند .در واقع هر چقدر که فضاها و زیستگاههای

1. Bio Tourism
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بومگردی در اولویت بومگردان قرار دارد ،خدمات و عناصر جانبی آن مانند خدمات تفریحی ،دذیرایی و
اقامتی ،در حال و آینده تأثیرات نسبی و محدود دارند.
 در سفر آینده گردشگران ،همننان قدرت اقتصادی و اجتماعی گردشگران و انگیزههای ارتباط باجامعه بومی ،خرید و انگیزههای دژوهشی ،جایگاه چندانی ندارد.
جدول  .8میانگین و ضریب تغییرات انگیزههای مسافرت فعلی و آتی گردشگران به استان گیالن
انگیزه فعلی
متغیر

بازدید از جاذبه های میراث زمین مانند رودها ،تپه های جنگلی ،دریا ،سواحل،

میانگین

ضریب
تغییرات

انگیزه آتی
میانگین

ضریب
تغییرات

9/09

0/44

4/78

0/41

9/00

0/40

4/11

0/44

4/14

0/44

4/99

0/41

4/91

0/44

4/44

0/49

4/19

0/49

4/11

0/11

تماشای جاذبه های گردشگری داخل شهر

4/40

0/49

1/71

0/11

جهت تفریح و کسب آرامش

1/71

0/11

4/71

0/41

تجربه اسکان در اقامتگاه های بوم گردی

1/97

0/19

4/81

0/14

قدرت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی شما

1/99

0/14

1/97

0/14

تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جدید

1/11

0/14

1/91

0/11

انگیزه اقتصادی مانند خرید یا تجارت

1/14

0/40

1/47

0/17

جهت انجام تحقیق علمی و افزایش دانش و آگاهی

1/01

0/98

1/98

0/40

نقاط کوهستانی و غیره
بازدید از دارك های جنگلی و فضاهای سبز
بازدید از جاذبه های زیستی (گونه های حیوانات و دوشش گیاهی و دهنه های
جنگلی)
بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان
استفاده از خدمات بوم گردی مانند تله کابین ،جنگل نوردی ،تفریحات
ساحلی و غیره

منبع :یافتههای دژوهش

به منظور اعتبارسنجی نتایج ،از آزمون نادارامتریک دوجملهای استفاده شده است (جدول  .)4بر اسگاس
آزمون دوجملهای انگیزه های مسافرت فعلی ،بازدید از جاذبههای زیستی (گونههگای حیوانگات و دوشگش
گیاهی و دهنههای جنگلی) ،بازدید از جاذبه های میراث زمین مانند رودها ،تپههای جنگلی ،دریا ،سگواحل،
نقاط کوهستانی و غیره ،بازدید از دارکهای جنگلی و فضاهای سگبز انگیگزه تعگداد بیشگتری از گردشگگران

تقاضای بومگردی استان گیالن با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی
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ورودی به استان را تشکیل میدهد .در این بین تنها متغیر انگیزه اقتصادی مانند خریگد یگا تجگارت ،دارای
عدم معناداری بوده و نمیتوان به آن اعتماد کرد .در بخش انگیزههای آتی ،نتایج متغیرهای بازدید از جاذبه
های تاریخی استان ،تماشای جاذبههای گردشگری داخل شهر و تجربه و انگیگزه سگفر یگا سگفرهای قبلگی
معنادار نیستند .به این ترتیب نیز نمیتوان با اطمینان گفت که عامل تجربه سفرهای قبلی در اولویت اصلی
گردشگران در سفر آتی نیست؛ چرا که داده های این عامل معنادار نیست و نمیتگوان آن را بگه کگل بگوم-
گردی گیالن و کل گردشگران تعمیم داد.
جدول  .4نتایج آزمون دوجملهای انگیزههای مسافرت فعلی و آتی گردشگران به استان گیالن
انگیزه مسافرت فعلی
مؤلفهها

بازدید از جاذبههای تاریخی و فرهنگی استان

انگیزه مسافرت آتی

فراوانی

ضریب

مشاهده شده

معناداری

<= 1/9

0/87

0/00

> 1/9

0/18

طبقه

فراوانی
طبقه

شده
<= 1/9

0/41

> 1/9

0/99

8/00
بازدید از جاذبههای زیستی (گونه های حیوانات و
دوشش گیاهی و دهنه های جنگلی)

بازدید از جاذبه های میراث زمین مانند رودها ،تپه
های جنگلی ،دریا ،سواحل ،نقاط کوهستانی و غیره

بازدید از دارك های جنگلی و فضاهای سبز

<= 1/9

0/84

> 1/9

0/11

<= 1/9
> 1/9

0/79

0/00

<= 1/9

0/80

> 1/9

0/70

<= 1/9
> 1/9

0/14

0/00

<= 1/9

0/09

> 1/9

0/71

تماشای جاذبه های گردشگری داخل شهر

<= 1/9
> 1/9

0/91

0/00

<= 1/9

0/07

> 1/9

0/78

تجربه اسکان در اقامتگاه های بوم گردی

<= 1/9
> 1/9

0/14
8/00

0/00

0/00

8/00
0/00

<= 1/9

0/84

> 1/9

0/11

8/00
0/11

0/00

8/00

8/00
0/44

0/00

8/00

8/00
0/81

معناداری

8/00

8/00
0/09

مشاهده

ضریب

0/00

8/00
0/00

<= 1/9

0/19

> 1/9

0/19
8/00

0/00
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ادامه جدول 4
انگیزه مسافرت فعلی
مؤلفهها

استفاده از خدمات بوم گردی مانند تله کابین ،جنگل
نوردی ،تفریحات ساحلی و غیره

انگیزه مسافرت آتی

فراوانی

ضریب

مشاهده شده

معناداری

<= 1/9

0/89

0/00

> 1/9

0/19

طبقه

فراوانی
طبقه

شده
<= 1/9

0/18

> 1/9

0/17

8/00

جهت تفریح و کسب آرامش

<= 1/9

0/09

> 1/9

0/71

جهت تفریح و کسب آرامش

<= 1/9
> 1/9

0/71

0/00

<= 1/9

0/81

> 1/9

0/14

جهت انجام تحقیق علمی و افزایش دانش و آگاهی

<= 1/9
> 1/9

0/40

0/00

<= 1/9

0/81

> 1/9

0/14

انگیزه اقتصادی مانند خرید یا تجارت

<= 1/9
> 1/9

0/41

0/00

<= 1/9

0/88

> 1/9

0/17

تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل با آنها و
کسب تجربه جدید

<= 1/9
> 1/9

0/14

0/49

<= 1/9

0/90

> 1/9

0/90

قدرت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی شما

<= 1/9
> 1/9

0/17
8/00

0/00

0/71

8/00
0/00

<= 1/9

0/44

> 1/9

0/91

8/00
0/18

0/00

8/00

8/00
0/11

0/00

8/00

8/00
0/94

0/00

8/00

8/00
0/10

معناداری

8/00

8/00
0/09

مشاهده

ضریب

0/01

8/00
0/00

<= 1/9

0/81

> 1/9

0/14

0/00

8/00

منبع :یافتههای دژوهش

به منظور اولویتبندی دقیقتر بین عوامل از مدل کودراس استفاده شده است .نتایج مدل در هر دو
بخش انگیزههای فعلی و آتی ،مشخص شده است .در بخش انگیزههای سفر فعلی ،بازدید از جاذبههای
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زمین گردشگری (زمین گردشگری و میراث زمین) و همننین جاذبههای زیستی و دارك جنگلی در
اولویت نخست انگیزهها قرار دارد .اما در اولویت سوم ،استفاده از خدمات بومگردی مطرح است .همننین
موضوع ارتباط گردشگران با جامعه بومی در مدل کودراس کمی بیشتر مود توجه بوده است .در بخش
انگیزههای آتی ،برخالف نتایج تحلیل آماری ،انگیزه کسب آرامش و تفریح در رتبه دنجم انگیزههای اصلی
گردشگران در بازدید از استان گیالن بوده و انگیزه اصلی مربوط به وجود جاذبههای ژئوتوریستی ،زیستی،
دارکهای جنگلی و جاذبه های بکر و کمیا

است.

جدول  .1نتایج وزندهی متغیرهای انگیزههای مسافرت کنونی گردشگران با مدل کودراس
انگیزه فعلی

انگیزه آتی

عوامل

0/801

0/014

جهت تفریح و کسب آرامش

0/804

0/018

بازدید از دارك های جنگلی و فضاهای سبز

0/071

0/014

بازدید از جاذبه های زیستی (گونه های حیوانات و دوشش گیاهی و دهنه های جنگلی)

0/074

0/014

استفاده از خدمات بوم گردی مانند تله کابین ،جنگل نوردی ،تفریحات ساحلی و غیره

0/017

0/011

بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان

0/011

0/094

تجربه اسکان در اقامتگاه های بوم گردی

0/099

0/011

تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جدید

0/099

0/018

تماشای جاذبه های گردشگری داخل شهر

0/099

0/019

قدرت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی شما

0/099

0/014

انگیزه اقتصادی مانند خرید یا تجارت

0/011

0/099

جهت انجام تحقیق علمی و افزایش دانش و آگاهی

0/091

0/099

بازدید از جاذبههای میراث زمین مانند رودها ،تپههای جنگلی ،دریا ،سواحل ،نقاط
کوهستانی و غیره

تجربه و انگیزه سفر یا سفرهای قبلی

0/099

منبع :یافتههای دژوهش

بررسی تطبیقی تقاضای حال و آتی بومگردی استان
در بررسی تقاضای بومگردی که با تأکید بر انگیزههای اصلی مسافرت گردشگران صورت گرفت،
بیشتر عوامل در هر دو مقطع یکسان بودند .بنابراین میتوان این عوامل را در هر دو بخش به صورت
جفتی مورد سنجش قرار داد و تفاوتها را مشخص نمود.
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در جدول  4از طریق آزمون ویلکاکسون به این مسأله درداخته شده است .این آزمون میتواند دو عامل
مشترك را در دو مقطع زمانی مورد بررسی قرار داده و مشخص نماید که آیا تفاوت معناداری بین این دو
مقطع وجود دارد یا خیر .ضریب معناداری کمتر از  0/09وجود این تفاوت معناداری را تأیید میکند .بر
طبق نتایج ،نیمی از عوامل مورد بررسی اساساً دارای عدم تفاوت معناداری بوده و به این معنی است که
کشش دذیری این عامل در تقاضا در زمان حال با شرایط آتی تفاوت چندانی نداشته و به نظر میرسد که
این تفاوت مقادیر واقعی باشد ،بنابراین تغییرات در طول این دو مقطع قابل استناد نیست و شرایط برابر
است .این عدم تفاوت بین انگیزههای تقاضا در بازدید از جاذبههای تاریخی و فرهنگی استان ،بازدید از
جاذبههای میراث زمین مانند رودها ،تپههای جنگلی ،دریا ،سواحل ،نقاط کوهستانی و غیره ،تفریح و کسب
آرامش ،تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جدید و قدرت و جایگاه
اقتصادی و اجتماعی نمود دیدا کرده است.
نکته قابل ذکر در انتها این است که تفاوت بی ن عوامل در دو مقطع در مجموع اندك و ناچیز است و
معناداری تفاوتها ،تنها میزان اعتبار این تفاوت و واقعی بودن آن را نشان میدهد ،وگرنه درصد این تفاوتها
بسیار اندك است و به نظر میرسد آننه امروز مورد دسند بومگردان است ،در آینده نیز خواهد بود.
جدول  .4نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه تقاضای بومگردی مسافرت فعلی و مسافرت آینده به استان گیالن
عوامل

مقدار Z

ضریب معناداری

بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان

0/911

0/444

بازدید از جاذبه های زیستی (گونه های حیوانات و دوشش گیاهی و دهنه های جنگلی)

-9/494

0/000

-8/081

0/107

بازدید از دارك های جنگلی و فضاهای سبز

-1/711

0/000

جاذبه های شهری

-4/789

0/004

تجربه اسکان در اقامتگاه های بوم گردی

-1/948

0/000

استفاده از خدمات بوم گردی مانند تله کابین ،جنگل نوردی ،تفریحات ساحلی و غیره

-8/780

0/091

جهت تفریح و کسب آرامش

-8/894

0/440

بازدید از جاذبه های میراث زمین مانند رودها ،تپه های جنگلی ،دریا ،سواحل ،نقاط کوهستانی و
غیره

تقاضای بومگردی استان گیالن با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی
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ادامه جدول 4
عوامل

مقدار Z

ضریب معناداری

جهت انجام تحقیق علمی و افزایش دانش و آگاهی

-9/990

0/000

انگیزه اقتصادی مانند خرید یا تجارت

-4/991

0/088

تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل با آنها و کسب تجربه جدید

-8/184

0/809

قدرت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی شما

-8/171

0/091

منبع :یافتههای دژوهش

نتیجهگیری
بومگردی به عنوان وجه متعالی و توسعهیافته گردشگری ،میتواند کمترین اثرات منفی و در عین حگال
حداکثر اثرات مثبت را برای جوامع محلی داشته باشد .در این بین شناخت انگیزه گردشگران بگرای توسگعه
بومگردی اهمیت زیادی دارد .گردشگران ورودی بگه یگک مقصگد گردشگگری ،در واقگع نماینگدگان بگازار
گردشگری هستند که با شناخت خصوصیات ،ویژگیهای فردی ،تمایالت و گرایشهای آنها در مورد نوع
و کیفیت جاذبهها و محصوالت گردشگری و نگرشهای آنها در ارتباط با فرایندهای گردشگری ،میتگوان
به ویژگیهای بازار و تقاضای گردشگری یک مقصد دی برد .استان گگیالن بگه عنگوان یکگی از مقصگدهای
اصلی گردشگری در کشور ،در صورت توجه و توسعه بومگردی میتواند جنبههای منفی گردشگری حگال
حاضر را کمتر نماید و بیشترین بهرهمندی را از اثرات مثبت گردشگری نصیب خود سازد .بدین لحگا در
این تحقیق ،موضوع انگیزه گردشگری از ورود به استان گیالن به عنوان دایه برای برنامگهریگزی بگومگگردی
مورد توجه واقع شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که نقش جاذبههای زمین گردشگری مانند سگواحل
در سفر گردشگران به استان گیالن بسیار مهم است .امگا همگانطور کگه ذکگر شگد هگدف تعگداد زیگادی از
گردشگران از سفر به چنین جاذبههایی ،صرفاً برای تفریح و آرامش بوده و انگیزههای بگومگگردی کمتگر در
آنها دیده میشود .این نکته برای جاذبهها و مناطق جنگلی و ییالقی و گونههای مختلف جانوری و گیگاهی
نیز تا حدی مصداق مییابد .همننین در بررسی تقاضای فعلی بومگردی مشخص است که خگدمات بگوم-
گردی و اسکان در اقامتگاههای بومگردی ،چندان در مسافرت گردشگران تأثیرگذار نبوده و انگیگزه زیگادی
برای آنها ایجاد نکرده است .این مسأله باید مورد توجه برنامهریزان قرار گیگرد؛ چراکگه خگدمات تفریحگی،
گردشگری و اقامتی بومگردی از جمله اقامتگاههای بومگردی با توجه به ویژگگیهگای خگاص ،خگود یگک
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میشود و عالوه بر آن نقش زیادی در کمک به اقتصگاد مگردم محلگی دارد .یگک از نکگات

جالب توجه ،بیاهمیت بودن جاذبههای شهری و تاریخی ،به عنوان انگیزه سفر برای گردشگران اسگت کگه
دالیل متفاوتی مانند کافی نبودن تبلیغات و معرفی این نوع از جاذبههگا دارد .در ادامگه بگه منظگور سگنجش
تقاضای آتی بومگردی ،مجموعه مؤلفهها و عواملی انگیزشی و محرك بومگردی مورد شناسایی قرار گرفت
که نتایج آن نیز همانند تقاضای فعلی ،بر کشش باالی سواحل و جنگلها برای جذ
در این بین گردشگران معتقدند که وجود جاذبگههگای کمیگا

گردشگران تأکید دارد.

در اسگتان کگه عمگدتاً نسگبت بگه مبگدأهای

گردشگری متفاوت و بکر است ،یکی از انگیزههای سفر آینده به استان خواهد بود .نکته قابل تأمل در ایگن
نتایج ،تأثیرگذاری نه چندان زیاد عامل تجربه سگفرهای قبلگی در تقاضگای آتگی بگومگگردی اسگتان اسگت.
همننین در تقاضای آتی نیز ،تأثیرات عوامل فرهنگی و جاذبههای شهری متوسط و محدود ،و تمایل بگرای
استفاده از خدمات اقامتگاههای بومگردی نیز اندك است .نکته قابل ذکر در انتها این است که تفگاوت بگین
عوامل در دو مقطع در مجموع اندك و ناچیز است و معناداری تفاوتها ،تنها میگزان اعتبگار و واقعگی بگودن
تفاوت میان آنها را نشان میدهد ،وگرنه درصد این تفاوتها بسیار اندك است و به نظر میرسد آننه امگروز
مورد دسند بومگردان است ،در آینده نیز خواهد بود.
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