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Abstract  
Tourism and the environment are interdependent. For this reason, 
tourism development and management are key factors in achieving 
sustainable development. This study aimed to evaluate tourism's 
environmental sustainability in the target villages of East Azerbaijan 
province. This research is a survey in terms of practical purpose and in 
terms of how to collect data. The study's statistical population was the 
heads of households in four villages targeted for tourism in East 
Azerbaijan province (N = 819). Using the Krejcie-Morgan table, the 
statistical sample size of 265 people was calculated. The proportional 
stratified sampling method was used to obtain a statistical sample in 
each of the selected villages. To achieve the purpose of the research, in 
the first stage, the indicators of environmental sustainability of tourism 
were identified using an integrated method. Based on the two 
indicators, resource conservation and biodiversity and management and 
environmental policies were determined with 29 indicators. In the 
second stage, using the radar model, the overall environmental 
sustainability of tourism in the target villages of East Azerbaijan 
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province was assessed. The results showed that the studied villages 
generally have a moderate level of environmental sustainability. 
Among the villages as case studies, the highest environmental 
sustainability score, equal to 0.585, belonged to Totehkhaneh village, 
and the lowest score, equal to 0.369, belonged to Kandovan village. 

Introduction 
Tourism and the environment are interdependent. For this reason, 
tourism development and management are critical factors in achieving 
sustainable development compatible with the environment. Therefore, 
it is necessary to carry out all programs, including tourism, based on 
recognizing and evaluating the environment's potential to preserve both 
the natural values  and the proper and continuous use of the 
environment. This study aimed to evaluate tourism's environmental 
sustainability in the target villages of East Azerbaijan province. Given 
the current situation and since nature is one of the most important 
resources in rural tourism and the destruction of nature is a threat to 
sustainable tourism in a destination, this study aims to assess the 
environmental sustainability of tourism in target villages. It was an East 
Azarbaijan province, and efforts were made to study and evaluate the 
environmental dimension of rural tourism. It is hoped that the results of 
this study will be helpful in the protection of rural natural resources and 
their preservation for the future and reduce the destructive effects of 
tourism in these areas and ultimately lead to sustainable tourism 
development and sustainable rural development in rural areas. 

Materials and Methods 
This research is a survey in terms of practical purpose and in terms of 
how to collect data. The study's statistical population was the heads of 
households in four villages targeted for tourism in East Azerbaijan 
province (N = 819). Using the Krejcie-Morgan table, the statistical 
sample size of 265 people was calculated. The proportional stratified 
sampling method was used to obtain a statistical sample in each of the 
selected villages. To achieve the purpose of the research, in the first 
stage, the indicators of environmental sustainability of tourism were 
identified using an integrated method. Based on the two indicators, 
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resource conservation and biodiversity and management and 
environmental policies were identified with 29 indicators. In the second 
stage, using the radar model, the overall environmental sustainability of 
tourism in the target villages of East Azerbaijan province was assessed. 

Discussion and Results 
The results showed that the studied villages generally have a moderate 
level of environmental sustainability. Among the studied villages, the 
highest environmental sustainability score, equal to 0.585, belonged to 
Totehkhaneh village, and the lowest score, equal to 0.369, belonged to 
Kandovan village. The environmental situation in Kandavan village is 
the most unstable of all, Among the studied villages; Where the oldest 
village in terms of tourism and the most number of incoming tourists, 
and has relatively more suitable tourism facilities and services. There 
indicates insufficient attention to this village's environment and the 
vulnerability of physical environments and its historical and natural 
monuments and attractions. 

Conclusions 
As noted, it can be concluded that the sustainable development of 
tourism in terms of policy, management, and planning is not yet in a 
good position, and the opportunities for tourism to develop this village 
have not been appropriately exploited. In the face of its threats, they 
have been realized in different areas and in some cases. According to 
field studies, the target villages are faced with many challenges and 
issues in the field of environmental and natural issues. This issue is fully 
seen in the situation of Kandovan village. Although tourism in this 
village has developed, its environmental damage is more obvious 
compared to tourism capabilities. Therefore, to solve the existing 
problems, it is necessary to review the programs and executive policies 
by considering the principles of sustainable tourism development in the 
province. Based on the results of the present study, the following 
solutions are presented, which can be effective in the sustainability of 
environmental resources in the tourism target villages of East 
Azerbaijan province. The solutions are: Increasing the level of 
awareness and knowledge of the general public, especially the 
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indigenous youth active in the field of tourism, towards the environment 
and how to protect the capital and natural attractions of the village 
through training and holding orientation classes on related 
organizations, development Advertising programs, local public media, 
and publications are some of the strategies that can be effective in 
sustaining the natural environment of the target villages. Also, 
considering that most people currently use social networks, the 
potential of these networks can be used to the fullest, and through that 
sense of responsibility and environmental knowledge of the host and 
guest community affected. Therefore, it is suggested that the clips and 
purposeful and scientific training be prepared with the cooperation of 
the experts of the Environmental Protection and Tourism Organization 
and adapted to the language (in Turkish in the study area). The culture 
of the areas to be used. Illiterate and illiterate people should also be 
included. Therefore, it is necessary to take the required planning and 
measures. 

Keywords: East Azerbaijan, Environmental Indicators, Sustainability 
Assessment, Target Villages. 
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 دفه روستاهاي در گردشگري محیطیزیست پایداري ارزیابی
 شرقی آذربایجان استان

 
 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران فاطمه کاظمیه 

  

 ایران تبریز، تبریز، نشگاهاد توسعه کشاورزي، دکتري رشته دانشجوي اسما عیدي 

 چکیده
 که ياگونهبه گردشگري، مدیریت و توسعه دلیل همین به. متقابل دارند وابستگی زیستمحیط و گردشگري

ارزیابی  هدف از این پژوهش .آیدمی شمار به توسعه پایدار به دستیابی در اساسی عامل باشد، سازگار محیط با
 حاظازلی بود. این پژوهش شرق جانیآذربامحیطی گردشگري در روستاهاي هدف استان پایداري زیست

مایشی است. جامعه آماري پژوهش سرپرستان ها پیآوري دادهچگونگی جمع ازلحاظهدف کاربردي و 
) که با استفاده از N=819ی بودند (شرق جانیآذرباخانوارها در چهار روستاي هدف گردشگري در استان 

ر د دستیابی به نمونه آماري منظوربهنفر محاسبه گردید.  265ي آماري مورگان حجم نمونه -جدول کرجسی
ه هدف تحقیق ب دستیابی اي متناسب استفاده شد. برايطبقه گیرينمونه روش منتخب از روستاهاي از یک هر

ند. تلفیقی شناسایی شد محیطی گردشگري با استفاده از روشهاي پایداري زیستشاخص در مرحله اول
 29ا ب درمجموعمحیطی  هايسیاست و ی و مدیریتستیتنوع ز و منابع از اساس دو شاخص، حفاظتبراین

یطی محشدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل رادار پایداري سطح کلی پایداري زیستنماگر شناسایی 
 رمجموعدی ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرق جانیآذرباگردشگري در روستاهاي هدف استان 

 مطالعهمورد روستاهاي بین برخوردارند. در محیطی متوسطیزیست پایداري سطح ازموردمطالعه  روستاهاي
 369/0ترین امتیاز برابر با خانه و کمروستاي توته به متعلق 585/0 با برابر محیطیپایداري زیست امتیاز بیشترین

 متعلق به روستاي کندوان بود.

 .محیطی¬زیست هاي¬شاخص هدف، روستاهاي شرقی، آذربایجان پایداري، ارزیابی: هاکلیدواژه

ارزیابی پایداري گردشگري در روستاهاي هدف « عنوان با پژوهشی گزارش نهایی طرح ازبرگرفته  حاضر پژوهش -
 .است اجرا شده تبریز دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشی که است» یشرق جانیآذربااستان 

  :نویسنده مسئولkazemiyeh@tabrizu.ac.ir 
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 مقدمه

 از يکشورهاست. بسیار توسعه اقتصادي و اجتماعی هايسیاست از مهمی بخش گردشگري
 بهبود وجهیت درخور حد تا را خویش وضعیت اندتوانسته رهیافت این يریکارگبه با کشورها

 ترینرشتابپ که اقتصادي است هايفعالیت ترینبزرگ از یکی این صنعت ،رونیازا بخشند
 رسراس در محلی و ملی اقتصاد در توسعه مهمی عامل و داراست جهان صنایع میان در را رشد

 ). 1393شود (یاري حصار و باختر، می محسوب جهان
 ییروستا گردشگري آن نوع یک. است فراوانی هايگونه و هاداراي شاخه گردشگري

 يکشاورز هايزمینه در که هایی استفعالیت و هاجاذبه از وسیعی محدوده شامل که است
 کشورهایی ازجمله ). ایران1395است (حیدري ساربان و همکاران،  شدهفیتعر يرشهریغ یا

 را ريگردشگ توسعه نواحی روستایی، پایدار توسعه راستاي در اخیر هايسال در که است
 شور،ک گردشگري توسعه جامع طرح(مختلفی  هايبرنامه و هاسیاست داده و قرار موردتوجه

  ).1387کرده است (رضوانی،  تدوین زمینه این در) گردشگري يمناطق ویژه تعیین
 هايزیرساخت ضرورت تقویت و روستاها در گردشگري هايتوسعه فعالیت منظوربه

در  1385در سال  عشایري و روستایی گردشگري راهبردي کمیته آن، افزایش و عمومی
 با تا شد ر آنب کمیته این. شد تشکیل گردشگري و یدستعیصنا فرهنگی، میراث سازمان

 جتماعیرفاه ا به مختلف کشور روستاهاي در گردشگري فراوان هايقابلیت وجود به توجه
 که اییروستاه رونیازا. بپردازد مناطق مختلف در خدماتی و اقتصادي هايفعالیت توسعه و

 ردشگريهدف گ روستاهاي عنوانبه داشتند، بیشتري گردشگري جذب قابلیت و توانمندي
طرح  و ریزيبرنامه هر در خدمات يارائه و هاجاذبه شناخت و بررسی. شدند انتخاب

و  یدستعیصنا فرهنگی، میراث سازمان که است اساسی و پایه مطالعات از گردشگري،
 رحیمی( برداشت مسیر این در مهم گامی گردشگري هدف روستاهاي انتخاب با گردشگري

 ). 1391و رنجبردستانی، 
 ايعهمجمو آن در که شودمی گفته جغرافیایی ايمحدوده به گردشگري هدف روستاي

 اقامت و سفر براي ايانگیزه که دارد وجود فرهنگی و طبیعی تاریخی، هايجاذبه از
رفع  براي دولت اصلی رویکردهاي از روستاها از گروه این تعیین. بود خواهند گردشگران
داز انچشم سند در شدهنییتع اهداف تحقق مسیر در توسعه هايمحرك ایجاد و محرومیت
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 از گیريبهره )،16/06/1399ي کشور (توسعه گردشگر يسند راهبردکشور و  سالهستیب
 .)1394گردشگري است (اکبریان رونیزي،  يمقوله و روستاها ژهیوبه مناطق محروم هايتوان

 هوایی، ازوروستاهاي هدف گردشگري به سبب وجود مناظر طبیعی و شرایط خاص آب
آیند که همواره هاي گردشگري در کشور به شمار میترین عرصهترین و جذابمهم

ي گردشگران براي گذراندن اوقات فراغت در فصول مختلف شد گستردهوو آمد موردتوجه
سال بودند که این امر آثار و پیامدهاي مختلف و متفاوتی را براي این مناطق به دنبال داشته 

 است.
-سار بومهخوشکه شب رانیدر ا ییروستا يگردشگر عهتوس توجهجالب داتیاز تمه یکی
و با  )/دولتیبخش عموم تیبدون حما( یخصوصشبکه به دست بخش  نی. ااستي گرد

 جادشدهیاکشور طه در چند نق ییروستا يگردشگرعه توس لاناز فعا ياحلقهي ریگشکل
ر عهده دارد. را ب يگردشگرتوسعه  لگریشبکه نقش تسه ياعضا ازی کیاست. در هر روستا 

 ياهانهخ يسازبر مرمت و آماده مشتملی، بخش خصوص لگرانیتسه نیاز ا کیهر  تیفعال
و  یدستعیصنافرهنگ،  یو معرف یمحل خاص ورسومآداباز گردشگران با  ییرایپذ ،یبوم

از  کیهر  توانیم ،رونیازا ت.اس یمنطقه با مشارکت جماعت محل داتیتول گرید
 تیبر هو تمرکز با نظر گرفت که قرار است در اکو موزه ینوع مثابهبهشبکه را  يروستاها

 مطالعه .گردد یجماعت محل توسعهرفاه و  يموجب ارتقا یمکان و جلب مشارکت مردم
 آثار ،یبخش خصوص لگرانیسار از منظر نقش تسهخوشه يروستاها فردمنحصربهبه تجر

-استیجهت س هاتیفعال یطیمحستیو ز ياقتصاد ،یاجتماع يداریو پا يگردشگر توسعه
 ).1393زاده، و امین ینیعلاءالد( آموزنده است اریبس ندهیدر آ یاحتمالي گذار

ائل شد، توان بر آن قمزایاي فراوانی که می باوجودگردشگري  صنعت فرآیند گسترش
 سبب ،طبیعت از متراکم گیريبهره دلیل به اوقات از برخی که است هاییفعالیت ازجمله

عام در  ورطبهزیست و منابع طبیعی محیط آورد.می فراهم را آن حتی نابودي و کیفی تنزل
خاص حائز اهمیت بوده و از طرفی ادامه  طوربهصنعت گردشگري و گردشگري روستایی 

 اهآنتر اینکه تخریب و نابودي هاي بعد به همراه دارد و مهمروند گردشگري را در سال
در صنعت گردشگري و  پایداري رویکرد قرار دادن مبنا ،رونیازاناپذیر است. جبران

ها ازماناز کشورها و س و بسیاري داکردهیپبخصوص در گردشگري روستایی اهمیت زیادي 
 تلاش کردند تا اهداف و مقاصد توسعه پایدار را در این صنعت پیاده کنند.
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 ار،ساخت مکان، انتخاب از چیز هر گردشگري ينهیدرزم که گرددمی سبب پایداري
 ردشگرانگ تقاضاي و عرضه براي محصول گردشگري طورکلیبه و تجهیزات و تسهیلات

لاش باشد. توسعه پایدار گردشگري ت میهمان و میزبان براي طبیعت و محیط از حفاظت تابع
منفی آن را  اتریتأثدارد تا اصول توسعه پایدار را در گردشگري تلفیق کند تا از این طریق 

-به حداقل و منافع آن را به حداکثر برساند. توسعه پایدار گردشگري در درازمدت و کوتاه
بهبود استانداردهاي  ظرازنهاي جامعه میزبان محلی مدت خواهد توانست نیازهاي و خواسته

 هاي گردشگران و صنعت گردشگريرا برآورده کرده و خواسته زندگی و کیفیت زندگی
محیطی براي گردشگري، شامل اجزاي طبیعی، و همچنین حفاظت از منابع پایه زیست

دستیابی به هر دو هدف قبلی را در اولویت اصلی خویش  منظوربهو فرهنگی،  شدهساخته
، در حال حاضر همچنان در بسیاري از مقاصد گردشگري کشورمان وجودنیاابقرار دهد. 

نادیده گرفتن و چشم بستن بر اصول گردشگري پایدار ادامه دارد که تداوم این روند در 
گیري وضعیت نامطلوب و ناپایدار اکولوژیکی در مناطق گردشگري درازمدت موجب شکل

 بخش گردشگري ژهیوبهمختلف کشور و  و مشکلات متعددي را بر بخش شده و چالش
 تحمیل خواهد کرد.

درصد از مساحت کشور  76/2، لومترمربعیک 89/45490استان آذربایجان شرقی با وسعت 
، استان 1396آخرین تقسیمات سیاسی در سال  بر اساسرا به خود اختصاص داده است. 

 باشددهستان می 142شهر و داراي  62بخش،  44شهرستان،  20داراي  یشرق جانیآذربا
 روستایی نواحی. )1396، یشرق جانیآذرباریزي استان (گزارش سازمان مدیریت و برنامه

رسبز هاي جغرافیایی و توپوگرافی، اقلیمی، مناطق سبا توجه به ویژگی یشرق جانیآذربااستان 
هدف  يچهار روستا يدارااین استان  باشد.یهاي گردشگري متنوعی مداراي جاذبه

 یشرق جانیآذربااین روستاها در مناطق مختلفی از استان  .باشدیمي گردشگر
خانه در هتوت، روستاي اسکودر شهرستان  کندواناز روستاي  اندعبارتکه  اندشدهپراکنده

جدول  مرند در شهرستان زنوزقو روستاي  جلفا، روستاي اشتبین در شهرستان بنابشهرستان 
 ).1)؛ شکل (1(
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 موردمطالعهموقعیت و مشخصات جغرافیایی، اجتماعی روستاهاي  -1جدول 

 نام روستا
وضعیت  موقعیت

 توپوگرافی

فاصله از 
مرکز استان 

 (کیلومتر)

تعداد 
 *جمعیت

تعداد 
 خانوار

 دهستان بخش شهرستان

 151 450 62 کوهستانی سهند مرکزي اسکو کندوان

 مرکزي بناب خانهتوته
بناجوي 
 شمالی

 182 608 150 ايتپه -کوهستانی

 132 490 225 کوهستانی مهرنوجه رودسیه جلفا اشتبین

 354 1052 90 ايتپه -کوهستانی زنوزق مرکزي مرند زنوزق

 .است ذکرشده 1395نتایج سرشماري عمومی سال  بر اساستعداد جمعیت و خانوار  *

 یشرق جانیآذربادر استان  موردمطالعه. موقعیت جغرافیایی روستاهاي 1شکل 
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اي پیشینه تاریخی، دار ازنظر اندقرارگرفته موردمطالعهروستاهایی که در این پژوهش 
به قرن هفت هجري  قدمتشانقدمت زیادي هستند. برخی از این روستاها مانند کندوان، 

ست. آنچه ا شدهثبتالمللی و ملی کشور فهرست آثار بینشود. این روستا در تخمین زده می
هاي مخروطی و هرمی هاي مسکونی در درون تودهبه کندوان هویت باستانی داده وجود منزل

ها براي خود خانه مسکونی، آغل، اي است. روستاییان کندوان داخل این تودهشکل صخره
ه هاي مبارزدر این روستا حاکی از صحنهاي، اند. معماري صخرهانبار و کارگاه ایجاد کرده

معدنی  هاي زیبا وهاي طبیعی است. چشمهو جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره
شود. گردشگران داخلی ساله محسوب می 6000هاي این روستاي کندوان از دیگر جاذبه

منطقه  نیز دارد به این این منطقه که جنبه درمانی یمعدنآباستفاده از منابع  به خاطرزیادي 
ترین روستاي ایران به لحاظ ترتیب استقرار مساکن روستایی آیند. روستاي زنوزق بزرگمی

 منظم، هايفرشسنگ با تاریخی، روستاي این پایانبی جلوه و از نوع پلکانی است. زیبایی
-یدامج آبشار .شودمی کامل قرمز و سبز آبی، هايرنگ به چوبی هايپنجره و در و هاخانه

 موردتوجه که روندمی شمار به زنوزق دیدنی هايجاذبه ازجمله قیه، قلعه و مسجد زنوزق
 . است گردشگران از بسیاري

 برخی رهمقب که است بوده نیز ییاعتناقابل دینی و فرهنگی هايشخصیت داراي زنوزق
اي خانه دارروستاي توته. شودمی محسوب گردشگري جاذبه و زیارتگاه عنوانبه هاآن از

ها باشد و به دلیل جلوگیري از نفوذ سرما در فصل زمستان اکثر خانهاي میمعماري صخره
از شرایط  متأثر در این روستا هاکوچکی هستند. معماري خانه هايو پنجره بداراي در

ا طبیعت ، برفتهگشکلهاي اقتصادي روستاییان اقلیمی، محیط طبیعی، نحوة معیشت و فعالیت
 جانوران و پرندگان انواع روستا این وحشحیات قلمرو در .اطراف خود هماهنگی دارد

 دامنه و روستا اراضی در و دارند وجود روباه و شغال گرگ، کبک، مانند وحشی
در میان روستاهاي اطراف  .رویندکمیاب می هارستنی و گیاهان انواع اطراف هايکوهستان

یکی از روستاهاي شگفت کشور شهرت خاصی دارد.  عنوانبه رود ارس روستاي اشتبین
از قدیم رونق دارد و عده زیادي از مردم به تولید و پرورش ي اشتبین تولید ابریشم در روستا

 هاي باغی و محصولات جالیز اشتبین بسیار مرغوب است.میوه کرم ابریشم اشتغال دارند.
ه نهم و دهم هجري حکایت از پیشین يهاقرن مرمرین مربوط به يهابهیکت، دیمیگورستان ق
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 است دهشثبتروستاي اشتبین در فهرست آثار ملی کشور  آن دارد. يبهاگرانتاریخی 
 ).1395(زارعی و ابراهیمی، 

الانه فراوان س یعیطب يهاجاذبه و یخیتار يهاداشتن مکان لیبه دلتمامی این روستاها 
اصول  ر اساسبریزي مدیریت نامناسب، عدم برنامه کنیهستند ول ياریگردشگران بس يرایپذ

 بارونق زمانمهباعث شده تا به بعد اقتصادي گردشگري  شیازپشیب دیتأکو  توسعه پایدار
یطی در محي زیستو مشکلات عمده مسائل، این روستاهادر  يگردشگر يهاتیفعال ینسب
اریخی ت میراث رفتن بین از تخریب وتوان به عینی آن می ها نمودار گردد که از نمودهايآن

غییر ت شلوغی، و تخلیه و آلودگی منابع طبیعی، ازدحام گردشگري روستاها، هايو جاذبه
 تاً نسب و نامطلوب وضعیت گیريشکل باعث که کرد اشاره ...و کاربري زمین، مواد زائد

 طبیعت، ازآنجاکهلذا با توجه به وضع موجود و  .است ناپایدار کنونی در این روستاها گردیده
ردشگري گ براي تهدیدي طبیعت، است و تخریب گردشگري روستایی در منابع ترینمهم از

-هدف از انجام این پژوهش ارزیابی پایداري زیست رونیازااست،  مقصد یک در پایدار
د ش شد تا بعبود و تلا یشرق جانیآذربامحیطی گردشگري در روستاهاي هدف استان 

 یرد.گ قرارگرفتهو ارزیابی علمی  یموردبررسمحیطی گردشگري روستایی زیست

 پیشینه پژوهش
 ستا شدهانجام خارج کشور و داخل در تحقیقاتی موردمطالعهمرتبط با موضوع  ينهیدرزم

 شود:می اشاره هاآن ترینمهم از برخی به خلاصه طوربه که
) در تحقیقی به ارزیابی الگوهاي گردشگري پایدار در نواحی 1390رضوانی و همکاران (

 15ه هاي توصیفی و تحلیلی بتهران پرداختند. آنان با استفاده از روش شهرکلانروستایی 
نماگر  26ي توسعه پایدار گردشگري دست یافتند. گانهنماگر در ابعاد سه 88شاخص و 
اده زمحیطی بودند. قدمی و علیقلینماگر زیست 21فرهنگی و  -تماعینماگر اج 41اقتصادي، 

) در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی توسعه گردشگري مقصد در چارچوب 1391فیروزجانی (
پایداري (مطالعه موردي تنکابن) با استفاده از مدل بارومتر پایداري پرسکات آلن به این نتیجه 

دشگران ر تنکابن با تخریب منابع، نارضایتی جامعه گررسیدند که فرآیند توسعه گردشگري د
و نگرش منفی ساکنان محلی، از اصول و معیارهاي توسعه پایدار گردشگري فاصله دارد و 

 کند.از الگوي ناپایدار پیروي می
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هاي توسعه پایداري ) به ارزیابی شاخص1394اي دیگر پوراحمد و همکاران (در مطالعه
شگري شهر ساري پرداختند. آنان با استفاده از تحلیل رگرسیون گردشگري در مقاصد گرد

داري و شاخص پای نیترفیضعبه این نتیجه رسیدند که شاخص پایداري اکولوژیکی 
پایداري گردشگري در شهر ساري را دارا هستند.  ازلحاظترین وضعیت اقتصادي قوي

، مین در حوزه طبیعیهاي زرسانی اکولوژیکی، عدم تخریب کاربريکاهش میزان آسیب
ها و پسماندها در جلوگیري از رهاسازي زباله ژهیوبههاي آب و هوایی جلوگیري از آلاینده

در  ژهیوبهمحیطی  يریپذ ستیززیست و افزایش سواحل ساري و حمایت از پاکی محیط
این پژوهش بود. اکبریان رونیزي و  يهاشنهادیپهاي طبیعی و مناظر اکولوژیک از تالاب

اي به تحلیل و تبیین پایداري توسعه گردشگري در مناطق ) در مطالعه1394رضوانی (
روستایی (مطالعه موردي بخش مرکزي شهرستان دماوند) پرداختند. محققین براي 

-هاي آماري توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یکها، روشداده لیوتحلهیتجز
(بارومتر و رادار پایداري) بکار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان  يآمار ریغهاي طرفه) و روش

د در سطح پایداري ضعیف قرار دار موردمطالعهداد که توسعه گردشگري روستایی در ناحیه 
وضعیت پایداري گردشگري تفاوت معنادار آماري  ازلحاظکه البته در بین روستاهاي نمونه، 

ود. همچنین نتایج بیانگر آن بود که بین میزان پایداري گردشگري روستاها با شدیده می
تهران، میزان جمعیت و تعداد گردشگران رابطه مستقیم و معنادار  شهرکلانمعیارهاي فاصله از 
 آماري وجود دارد.

 يهاروابط شاخص نییو تع يبندتیاولو) در مطالعه خود به 1396دلشاد و همکاران (
ي پرداختند. در این مطالعه از تکنیک دلفی فازي گردشگر توسعه يداریسنجش پا

، عهموردمطالهاي نشان داده است که در بین شاخص آمدهدستبهبود. نتایج  شدهاستفاده
در سنجش پایداري گردشگري بوده است  ترین شاخصمهم عنوانبههاي اقتصادي شاخص
 هايشاخص هاي بعدي قرار گرفتند. همچنینهاي اکولوژیکی و اجتماعی در رتبهو عامل
 تعیین ي،گردشگر توسعه پایداري سنجش در هاشاخص نیرتریرپذیتأث عنوانبه فرهنگی

در شهر  گردشگري محیطیزیست ابعاد )، در ارزیابی1397پور و همکاران (شدند. قربان
 ناپایدار ه استفادهک گیري چند معیاره به این نتیجه رسیدندرشت با استفاده از تکنیک تصمیم

 منابع فیتکی از مرورزمانبهمتعددي به دنبال داشته و  نامطلوب پیامدهاي طبیعی هايجاذبه از
 عدب است. از بین راهبردهاي تحقق گردشگري، تقویت در آن منطقه کاسته طبیعی
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 تحقق ستايرا در را رتبه پایداري بالاترین اصول بر اساس فصول تمام رودخانه در گردشگري
 یابیارز عنوان تحت ايمطالعه در ،)1397( چکلویچ يعبدکرد.  کسب پایدار گردشگري

 يداریپا گیرياندازه به جانیآذربا استان هدف يروستاها در يگردشگر يداریپا
 .رداختپ يداریپا رادار و بارومتر لهیوسبه جانیآذربا استان هدف يروستاها در يگردشگر

 بعد به سبتن يشتریب يداریپا از ياقتصاد و یاجتماع ابعاد که داد نشان آمدهدستبه جینتا
 هنوز که داد نشان يداریپا رادار نیهمچن هستند. برخوردار موردمطالعه يروستاها در یطیمح

 .دارد وجود فاصله موردمطالعه يروستاها در يداریپا سطح به دنیرس تا یتوجهقابل مقدار
) پژوهشی با عنوان پایداري گردشگري روستایی در 2008( 1کوا استوي و یارکووا

بلغارستان انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که گردشگري روستایی در مناطق 
وسعه هاي بازاریابی نیازمند تبه سطح مطلوبی از توسعه خود نرسیده است و روش موردمطالعه

 گردشگران می باشد. همچنینمحصولات پیچیده گردشگري مطابق با نیازهاي مختلف 
فراهم و  العهموردمطعوامل طبیعی، جغرافیایی، انسانی، فیزیکی و اقتصادي توسعه در مناطق 

 توسعه يبرا ياچاره ییروستا يگردشگر باهدف يادر مطالعه )2012( 2اوکچ آماده است.
 توانیرا م یطیمحستیزو  يمشکلات اقتصاد یاصل شهیکه ر افتیدست جهینت نیبه ا داریپا

با  داریاز توسعه پا يدیجد ياندازهاو چشم داریدر حال ظهور از مصرف ناپا يهادر بحران
 ییراگتسلط مصرف يجابه یتوسعه انسان یو جسم یروان ،یاخلاق ،يمعنو جانبههمهتمرکز 

 کرد. ینیبشیپزمانه است  ازیکه ن

تحلیل توسعه گردشگري پایدار اي به )، در مطالعه2015( 3سسوتی انینگتیاس و مناف
 یسنجامکان یپژوهش بررس آنان ازهدف پرداختند.  4روستایی در روستاي کوتهورجو

-امکان ،مورد ارزیابی در این مطالعهعناصر  بود.کوتهورجو  در ییروستاگردشگري توسعه 
 ياراد این روستاکه  نشان داد جی. نتابود یمال یسنجو امکان يو اقتصاد یاجتماع یسنج

 هعکه توس دادنشان  یمال یسنجاست. امکان يو امکانات گردشگر یکاف يهارساختیز
محققین  تیدرنهانبوده است.  پذیرها امکانارتقاء زاغه يتلاش برا يبرا ییروستاگردشگري 

 توسعه يراب یمختلف يراهکارها دار،یتوسعه پا یموضوع اصل عنوانبهگرفتن مردم  در نظربا 

1- Yarkova and Stoykova 
2- Okech 
3- Sesotyaningtyas and Manaf 
4- Kutoharjo 
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 ریزيبه برنامه ) در پژوهشی2018همکاران ( و ۱نواکی ارائه دادند. يگردشگر ییروستا
 پایدار در لهستان پرداختند. پژوهشگران در این مطالعه توسعه گردشگري براي استراتژیک

 استان، 13 در را گردشگري توسعه استراتژي 37 هاي کمی و کیفی را بکار گرفته وروش
 هايحوزه نآنان دریافتند که بالاتری .کردند يبندرتبهشهر و پنج شهرستان کشور لهستان  11

یزي ربرنامه هايشاخص ،یموردبررس اسناد در گردشگري توسعه استراتژي ارزشیابی
 است. ارزیابی و نظارت اجرا، و استراتژیک

اي به ارزیابی گردشگري پایدار روستایی در مناطق ) در مطالعه2021داوردوست و کارهان (
 توسعه هايترکیه پرداختند. نتایج ارزیابی آنان نشان داد که طرح در کشوراوزوندره و ارزروم 

اظ است اما شرایط به لح امیدوارکننده اهداف به دستیابی براي مناطق این پایدار در گردشگري
شاخص در چهار  33آنان با استفاده از تکنیک دلفی محیطی حاکی از نگرانی است. همچنین زیست

ري زیست در مورد آینده گردشگبعد کیفیت خدمات، امکانات، مدیریت روستا و حفاظت از محیط
گیري از مشارکت آنان، افزایش ذینفعان و بهره در منطقه ارائه کردند. افزایش آگاهی و آموزش

ز ا موردمطالعهي زیست منطقهت از محیطکیفیت خدمات و امکانات و توجه بیشتر بر حفاظ
 پژوهش در جهت حرکت به سمت گردشگري پایدار بود. يهاشنهادیپ
 

 روش
ها پیمایشی است. جامعه آوري دادهچگونگی جمع ازلحاظهدف کاربردي و  ازلحاظاین پژوهش 

دند بو جانیآذرباآماري پژوهش سرپرستان خانوارها در چهار روستاي هدف گردشگري در استان 
)819=Nنفر محاسبه گردید.  265ي آماري مورگان حجم نمونه -) که با استفاده از جدول کرجسی

اي هطبق گیرينمونه روش منتخب از روستاهاي از یک در هر دستیابی به نمونه آماري منظوربه
بود.  شنامهپرس از استفاده با میدانی برداشت بر متکی هاداده يآورجمع متناسب استفاده شد. روش

اي هدر این راستا در گام اول با بررسی متون و ادبیات مربوط به توسعه پایدار گردشگري، شاخص
 محیطی استخراج شدند.پایداري زیست

ها ا و شاخصهمعرف يریکارگبهپایداري و توسعه پایدار،  يریگاندازهترین رهیافت براي مقبول
ابزاري براي رصد نمودن کم و کیف  عنوانبهها توجه به شاخصاصولاً ). 2003، 2(بل و مورس هست

گیري آثار و پیامدها و همچنین ارزیابی وضعیت، داراي سابقه طولانی ها و اقدامات، اندازهسیاست
 شدهرفتهگها در نظر یکی از موضوعات اصلی این تلاش عنوانبهباشد. توسعه پایدار گردشگري می

1- Nowacki 
2- Bell and Morse 
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هاي خاص آن را براي پایش و ارزیابی توسعه گردشگري است که ضرورت دارد شاخص
-شاخص ،تعریف سازمان جهانی گردشگري بنا بر). 2006، 1سیراکایا و (چوي قرارداد مورداستفاده

یري گاز تصمیم هاآنگیرندگان توسط سنجند که تصمیممجموعه اطلاعاتی را می هاي پایداري
 ايها مجموعهدهند. شاخصمیرا کاهش  ياقهیسلناآگاهانه و نادرست دوري جسته و سازوکارهاي 

 و درست اهمیت دارند. موقعبهسازي هاي سودمند و آن عواملی هستند که براي تصمیماز سنجه
ر د گذاري در آینده هستند که خطر آسیب سهويو سرمایه يامروزها ابزاري براي مدیریت شاخص

 دهند (سازمان جهانیرا کاهش می استفاده از منابع که صنعت (گردشگري) به آن وابسته است
 ).1993، 2گردشگري

یل هایی از قبویژگی و شرایط باید پایداري ارزیابی در مفید و موثّر نماگر یا شاخص یک
دارا باشد  مطالعه را باهدفدسترسی، پویایی، جامعیت و مرتبط بودن  تیقابلشفافیت، اعتبار، 

 و زیستی و مدیریتتنوع و منابع از اساس دو شاخص، حفاظت). براین1390(رضوانی و همکاران، 
 امگردشگري شناسایی شدند. در گ محیطیهاي پایداري زیستشاخص عنوانبهمحیطی  هايسیاست

نماگرهاي هر یک از  موردمطالعهروستاهاي  مقتضیات و دوم با در نظر گرفتن شرایط
 ها فهرست شدند.شاخص
 طریق از امهو پرسشن شد بهره گرفته محتوا اعتبار روش از روایی پرسشنامه تعیین براي

سوم  در گام شد. واقع تأیید ، متخصصین و کارشناسان موردیعلمئتیه اعضاي از پانلی
سطحی در  طیف لیکرت پنجگیري از ابزار پرسشنامه در قالب با بهره شدهییشناسا يهامؤلفه

یق ار تحقابز یاییپا بررسی منظوربهگردید.  آوريجمع و توزیع آماري جامعه مختلف سطوح
آمد  به دست 731/0آن  کرونباخو مقدار آلفاي یلتکم خارج از نمونه پرسشنامه 30تعداد 

اي از تهدس ازآنجاکه. در مرحله امتیازدهی، پرسشنامه بود قبولقابل پایایی دهندهکه نشان
کدگذاري مجدد براي  SPSSافزار بودند، با استفاده از نرم شدهمطرحدر جهت منفی  سؤالات

 ،شدهيرآوجمع اطلاعات تلفیق و ترکیب پس از ،تیدرنها ؛ وانجام شد سؤالاتاین دسته از 
 يگیرهبه انداز پایداري (رادار پایداري) ارزیابی و ابزارهاي آماري هايروش از استفاده با

 شد. پرداخته موردمطالعهروستاهاي  سطح در هاداده تحلیل و هاشاخص
 

  

1- Choi and Sirakaya 
2- WTO 
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 هاروستایی به تفکیک شاخص محیطی گردشگريپایداري زیست . نماگرهاي2جدول 

 نماگر شاخص

تی
یس

ع ز
تنو

 و 
ابع

 من
 از

ت
فاظ

ح
 

...  اقامتگاه وهاي گردشگري به مسکن، بسیاري از اراضی زراعی اطراف روستا در اثر فعالیت
 اند.تغییر کاربري داده

 فتهایکاهشسال اخیر زیبایی طبیعت اطراف روستا در اثر گسترش گردشگري  20در طی 
 است.

مصرف آب توسط گردشگران باعث کاهش منابع آب روستا  ازاندازهشیببه نظر من افزایش 
 شده است.

(آلودگی صوتی) در روستا شده  سروصداگسترش گردشگري در این روستا باعث ایجاد 
 است.

 شود.، هواي روستا آلوده میندیآیمهایی که گردشگران زیادي به اینجا در زمان
 هاي کمیاب گیاهی پیرامون روستا در حال نابودي هستند.اکثر گونه

 هاي کمیاب و نادر گیاهی و جانوري وجود ندارد.در این روستا قانونی براي حفاظت از گونه
 .است ازحدشیب شدهحفاظتهاي کنم تعداد گردشگران نسبت به مناطق و سایتفکر می

 شود.اي میهاي ویژه (طبیعی و فرهنگی) حمایت و حفاظت ویژهاز مناطق و سایت

ه 
تی

یس
ع ز

تنو
 و 

ابع
 من

 از
ت

فاظ
ح

 

ي افرهنگی) سرمایههاي روستا (طبیعی، تاریخی و که منابع و جاذبه اعتقاددارنداغلب اهالی 
 است که از گذشتگان به ارث رسیده و باید با استفاده مناسب آن را براي آیندگان نگاه داشت.

 هااذبهجتعداد گردشگران، فشار بر منابع و  ازحدشیبکه افزایش  اعتقاددارندبرخی از ساکنین 
 شده است. هاآنتخریب  باعث جهیدرنترا بیشتر کرده و 

 انداز روستاي ما را تخریب کرده است.هاي گردشگران، مناظر و چشمآشغالها و زباله
سیل، زلزله و ...  ازنظرها و مناطق گردشگري روستا در مناطق خطرناك اکثر سایت

 .اندشدهواقع
 افتهیکاهشتعداد انواع حیوانات وحشی در طبیعت اطراف روستا در اثر گسترش گردشگري 

 است.
 فتهایکاهشهاي اطراف روستا در اثر توسعه گردشگري ازهاي طبیعی و جنگلاندوسعت چشم

 است.
 گویند آب شرب روستا داراي طعم و مزه مناسبی نیست.برخی از ساکنین می

 اند.سازي شدهگردشگري و تاریخی روستا در مقابل زلزله مقاوم يهیابنآثار و 
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 .2جدول ادامه 
 نماگر شاخص

 و 
ت

یری
مد

ت
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حی
ي م

ها
 

 روستا داراي طرح و برنامه خوبی براي گسترش گردشگري است.
 کنندگان (توالت، پارکینگ و ...) به ازاي تعداد گردشگران وجود دارد.امکانات اساسی براي بازدید

 گیرد.ریزي روستا انجام میهاي گردشگري در مناطق مشخصی مطابق با طرح برنامهفعالیت
ها و...) براي آگاه کردن مردم ها و جلسههاي آموزشی زیادي (برگزاري نشستو دوره هابرنامه

 هاي گردشگري صورت گرفته است.روستا در جهت حفاظت از منابع و جاذبه
 که منابع طبیعی و شدهيزیربرنامهمردم روستا آگاهی و درك روشنی از نقش گردشگري پایدار (
 فرهنگی را حفظ کند) دارند.
 گردد.آوري و دفع میزباله و فاضلاب در سطح روستا مطابق برنامه جمع

 یرد.گقرار می مورداستفادههاي بهداشتی بازیافت شده و در روستا به روش دشدهیتولهاي زباله
 آوري دفن صحیح زباله برخوردارند.ها و واحدهاي گردشگري روستا از سیستم جمعمکان
 .است اجراشدهزیست خود متنوعی براي آشنایی روستاییان با حفظ محیطهاي آموزشی برنامه

تر کنندگان خدمات بیشبه تعداد پرسنل مدیریت گردشگري و اداره دکنندگانیبازدنسبت تعداد 
 است.

 تهگرفانجاماقدامات پیشگیرانه براي به حداقل رساندن آلودگی هوا براي گردشگران در روستا 
 است.

 م.هاي این روستا هستمن موافق ورود گردشگران بیشتر جهت استفاده از آثار و جاذبه یطورکلبه

 هایافته
 هاي توصیفییافته

 هاي فردي پاسخگویانویژگی
درصد از کل نمونه تحقیق براي سرپرستان خانوارها را مردان  90که  داد نشان پژوهش نتایج

سال)،  6/44پاسخگویان ( سنی را زنان تشکیل دادند. با توجه به میانگین درصد 10و حدود 
 8/12 سواد،بی پاسخگویان درصد 1/3 داد که نشان نتایج. بود سالانیم موردمطالعهجامعه 

 3/11دیپلم، فوق درصد 9/10 و درصد دیپلم 1/32 راهنمایی، درصد 26 درصد ابتدایی،
 43، شغل اصلی يپروردامکشاورزي و  .لیسانس بودنددرصد فوق 8/3درصد لیسانس و 

درصد  12درصد از پاسخگویان در مشاغل آزاد و  42دهندگان بود و قریب به درصد از پاسخ
گین دهندگان بیکار بودند. میانهاي دولتی اشتغال داشتند. حدود سه درصد از پاسخدر سازمان

 سال بود. 34سابقه سکونت پاسخگویان در روستا 
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 شتغال در گردشگري و میزان وابستگی درآمدي پاسخگویان با صنعت گردشگريا
فت. بله و خیر مورد ارزیابی قرار گر دوطبقهوضعیت اشتغال پاسخگویان در گردشگري در 

در بخش  ینوعبهنفر  3/42، موردمطالعهنتایج نشان داد که در بین سرپرستان خانوارهاي 
د فعالیتی در بخش گردشگري نداشتند. همچنین درص 7/57گردشگري اشتغال داشتند و 

درصد وابستگی  3/28درصد پاسخگویان وابستگی کم،  6/39 وابستگی درآمدي، ازنظر
وابستگی  درصد 3/2درصد وابستگی خیلی زیاد و  6وابستگی خیلی کم،  8/23متوسط، 

انسته نتوبنابراین فعالیت در بخش گردشگري هنوز ؛ )3زیادي با گردشگري داشتند (جدول 
ان که بخشی از روستایی هرچندداشته باشد  موردمطالعهجایگاه مهمی در اقتصاد روستاهاي 

آوردند ولی این صنعت همچنان در این می به دستقسمتی از درآمد خود را از این بخش 
 نمایان نیست. هاآنمشخص در فعالیت اقتصادي و درآمد  طوربهروستاها 

 

 با گسترش گردشگري پایدارمیزان موافقت پاسخگویان 
درصد  38موافق،  کاملاًدرصد از پاسخگویان  39، حدود 3بر مبناي نتایج مندرج در جدول 

 ناموافق با گسترش کاملاًدرصد موافق و حدود دو درصد ناموافق و  21تا حدودي موافق، 
صنعت گردشگري در روستاي محل سکونت خود بودند. همچنین ارزیابی میزان موافقت 

ه حدود نشان داد ک جانیآذربااسخگویان به لحاظ گسترش صنعت گردشگري در استان پ
؛ درصد موافق بودند 26درصد تا حدودي موافق و  28موافق،  کاملاًدرصد پاسخگویان  44

 ود بودند.خ منطقهبنابراین عمده گروه پاسخگویان موافق با توسعه صنعت گردشگري در 

 ان در توسعه گردشگري پایدارمیزان همکاري و مشارکت پاسخگوی
ارزیابی میزان مشارکت پاسخگویان در گسترش صنعت گردشگري در محل سکونت خود 

. نتایج ام صورت گرفتمشارکتی نداشته گونهچیهام تا مشارکت داشته کاملاًدر پنج رده از 
 درصد 17، ابداًدرصد  33، ندرتبهدرصد پاسخگویان  33نشان داد که حدود  آمدهدستبه

هاي مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در ریزيدرصد تا حدودي در برنامه 14اغلب و 
-یزيري اندك بودن برنامهدهندهروستاي خود همکاري و مشارکت داشتند. لذا نتایج نشان

 ي گردشگري در استان است.مند از مشارکت در حوزههاي بهره
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اشتغال در گردشگري، وابستگی درآمدي،  اساس برتوزیع فراوانی سرپرستان خانوار . 3جدول 
 )=265n(میزان موافقت با گردشگري و میزان مشارکت در گسترش صنعت گردشگري 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 اشتغال در گردشگري
 3/42 112 بله

 7/57 153 خیر

 %100 265 جمع
 

 وابستگی شغلی و درآمدي

 6 16 خیلی زیاد

 3/2 6 زیاد

 3/28 75 متوسط

 6/39 105 کم

 8/23 63 کم یلیخ

 %100 265 جمع

 میزان موافقت با گردشگري در روستا

 2/39 104 خیلی زیاد

 1/21 56 زیاد

 1/38 101 متوسط

 8/0 2 کم

 8/0 2 کم یلیخ

 %100 265 جمع

 میزان موافقت با گردشگري در استان

 9/44 119 خیلی زیاد

 4/26 70 زیاد

 7/28 76 متوسط

 0 0 کم

 0 0 کم یلیخ

 %100 265 جمع

میزان همکاري و مشارکت در گسترش صنعت 
 گردشگري

 4/0 1 خیلی زیاد

 7/17 47 زیاد

 7/14 39 متوسط
 6/33 89 کم

 6/33 89 کم یلیخ

 %100 265 جمع
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 محیطیهاي پایداري زیستهاي توصیفی شاخصیافته  
، به لحاظ موردمطالعهروستاهاي  درمجموع) مشخص است، 4که در جدول شماره (همانطور

را داشتند. وضعیت  70/3هاي محیطی بیشترین مقدار میانگین با شاخص مدیریت و سیاست
در بین روستاهاي مختلف یکسان نبوده، بطوریکه در شاخص  موردمطالعههاي شاخص

در روستاي کندوان تا  27/3ن میزان میانگین از زیستی بیشتریرعایت حفاظت از منابع و تنوع
میزان  هاي محیطی بیشترینمدیریت و سیاست ازنظردر روستاي اشتبین متغیر است.  09/3

در روستاي اشتبین  21/3متعلق به روستاي کندوان تا  70/3میانگین در این روستاها با امتیاز 
 متغیر است.

 اي ترکیبی پایداري محیطیههاي توصیفی شاخص. یافته4جدول شماره 

 نام روستا
هاي آماره

 توصیفی
 هاي ترکیبی پایداري محیطیوضعیت شاخص

 هاي محیطیمدیریت و سیاست حفاظت از منابع و تنوع زیستی

 کندوان
 49 49 فراوانی
 70/3 27/3 میانگین

 36/0 18/0 انحراف معیار

 زنوزق
 114 114 فراوانی
 44/3 20/3 میانگین

 41/0 22/0 انحراف معیار

 خانهتوته
 59 59 فراوانی
 54/3 10/3 میانگین

 41/0 24/0 انحراف معیار

 اشتبین
 43 43 فراوانی
 21/3 09/3 میانگین

 39/0 15/0 انحراف معیار

 هاي استنباطییافته
 موردمطالعهمحیطی گردشگري در روستاهاي ارزیابی سطح پایداري زیست

محیطی گردشگري در روستاهاي ارزیابی سطح پایداري زیست منظوربهدر این پژوهش 
هاي جهت شده و سپس کمیتمطالعه همهاي مورد، در مرحله اول شاخصموردمطالعه

تبدیل گردید. براي انجام این کار میزان حداقل  اسیمق یبهاي نسبی به داده مختلف حاصله
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ه دست آمد. سپس مقدار حداقل از مقدار و حداکثر هر معرف معین شد و دامنه تغییرات ب
 اسیقم یبهاي نسبی عددي هر معرف کم و حاصل بر دامنه نوسانات تقسیم گردید تا داده

ها معرف تکشده براي تکهاي نسبی حاصلاز داده تیدرنهابین صفر تا یک به دست آید. 
نظور محیطی مشاخص پایداري زیست عنوانبهشده گیري به عمل آمد و عدد حاصلمیانگین

رسکات آلن که گانه پگردید. براي تبدیل محاسبات کمی به مقادیر کیفی نیز از طبقات پنج
 است. شدهاستفادهدر جدول زیر ارائه گردیده، 

 پایداري سطوح بنديطبقه جهت آلن پرسکات گانهپنج طبقات .5جدول 
 رتبه ارزش معادل وضعیت
 1 80-100 8/0-1 پایدار

 2 60-80 8/0- 6/0 خوب)( بالقوهپایداري 
 3 40-60 4/0-6/0 متوسط

 4 20-40 2/0-4/0 ضعیف)( بالقوهناپایداري 
 5 0-20 0-2/0 ناپایدار

 )1381( لهارزیو ب مولدان منبع:

داراي  585/0 خانه با کسب امتیاز)، روستاي توته6با عنایت به نتایج حاصله در جدول (
امتیاز  534/0ن با نیز روستاي اشتبی ازآنپسمحیطی بود. رتبه به لحاظ پایداري زیستبیشترین 

محیطی را دارد. روستاي زنوزق و کندوان به ترتیب با کسب امتیاز بیشترین پایداري زیست
محیطی گردشگري قرار هاي سوم و چهارم به لحاظ پایداري زیستدر رتبه 369/0و  536/0

 محیطی در روستاي کندوان کهوضعیت زیست موردمطالعهتاهاي گرفتند. در بین روس
 و امکانات ايدار و گردشگر ورودي گردشگري و پرتعدادترین لحاظ به روستا ترینباسابقه

 ؛ کهتر استاست، ناپایدار بوده سایر روستاها نسبت به تريمناسب نسبتاً گردشگري خدمات
هاي ري محیطپذیاین روستا و حاکی از آسیب زیستاین امر بیانگر عدم توجه کافی به محیط

 هاي تاریخی و طبیعی آن است.فیزیکی و آثار و جاذبه
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 قیشرمحیطی گردشگري در روستاهاي نمونه استان آذربایجانوضعیت پایداري زیست -6جدول 

 نام روستا پاسخگویان
پایداري 

حفاظت از 
 منابع طبیعی

 رتبه

پایداري 
مدیریت و 

هاي سیاست
 محیطی

 رتبه
پایداري 

 کل
 رتبه

سرپرست 
 خانوار

 4 369/0 4 320/0 4 419/0 کندوان

 3 536/0 2 595/0 3 476/0 زنوزق

 1 585/0 1 632/0 1 538/0 خانهتوته

 2 544/0 3 564/0 2 523/0 اشتبین

 - 508/0 - 527/0 - 489/0 - کل

 

 تاناس هدف در روستاهاي شاخصبه تفکیک  محیطی گردشگريزیست پایداري وضعیت .2 شکل
 یشرق جانیآذربا
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حفاظت از منابع طبیعی مدیریت و سیاست هاي محیطی
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 یشرق جانیآذربا استان هدف روستاهاي محیطی گردشگريزیست پایداري . وضعیت کل3شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه
ده ش گردشگري از مختلفی هايشاخه گیريموجب شکل گردشگري يتوسعه و رواج

ا هکه شامل محدوده وسیعی از جاذبه ها، گردشگري روستایی استاین شاخه ازجملهاست. 
. مفهوم است شدهفیتعرروستایی  یبازندگهاي مرتبط هایی است که در زمینهو فعالیت

توسعه  هازجملرویکردي بنیادین، براي هر نوع توسعه  عنوانبهاي پایداري به نحو گسترده
یریت کلیه رهنمونی براي مد عنوانبهتوسعه پایدار گردشگري  است. شدهرفتهیپذگردشگري 

شود. به طریقی که بتوان نیازهاي اجتماعی و اقتصادي را برآورده ساخت و منابع قلمداد می
هاي حفاظت از زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت سیستم

 زیست ایجاد کرد.آوردن کیفیت برتر محیط به وجودزندگی جوامع و 
یت به حساسیت اکولوژیکی و شکننده بودن اکوسیستم لزوم ارزیابی پایداري با عنا

سد رها و اصول توسعه پایدار الزامی به نظر میبه شاخص با توجهمحیطی گردشگري زیست
ضابطه سبب کاهش پیامدهاي مثبت و افزایش اثرات سوء گردیده و توسعه بی چراکه
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، هدف از این رونیازاهدف ظهور خواهد کرد.  عواقب ناشی از آن در همان منطقه تیدرنها
محیطی گردشگري در روستاهاي هدف استان آذربایجان پژوهش ارزیابی پایداري زیست

 به لحاظ شاخص مدیریت و موردمطالعه که روستاهاي داد نشان تحقیق شرقی بود. نتایج
) 70/3ین (انگهاي محیطی در حد متوسط بودند. روستاي کندوان بیشترین مقدار میسیاست

) در این شاخص را به خود اختصاص دادند. 21/3و روستاي اشتبین کمترین مقدار میانگین (
 زیستی در سطحبه لحاظ شاخص حفاظت از منابع و تنوع موردمطالعههمچنین روستاهاي 
بیشترین و روستاي اشتبین یا میانگین  20/3روستاي کندوان با میانگین  متوسط قرار داشتند.

 سطح از موردمطالعه روستاهاي درمجموعکمترین مقدار را در این شاخص دارا بودند.  21/3
 اهدیدگ از موردمطالعه روستاهاي بین برخوردارند. در محیطی متوسطیزیست پایداري

خانه روستاي توته به متعلق 585/0 با برابر محیطیپایداري زیست امتیاز پاسخگویان بیشترین
ا با راستهاي پژوهش هممتعلق به روستاي کندوان بود. یافته 369/0برابر با ترین امتیاز و کم

 يعبد)، 2021( 2داوردوست و کارهان)، 2021( 1نتایج تحقیقات اسپین اورتیز و رودریگرز
)، اکبریان 1395)، جعفریان و همکاران (1397پور و همکاران (قربان ،)1397( چکلویچ

)، 1394زاده و همکاران ()، عبدالله1394پوراحمد و همکاران ()، 1394رونیزي و رضوانی (
)، رضایی و همکاران 1393)، یاري حصار و باختر (1393سجاسی قیداري و همکاران (

 ) بود.1390) و مهدوي (1391)، یعقوبی (1391(
ین چن توانمی موردمطالعهروستاهاي  از آمدهعملبه میدانی مطالعات از توصیف این با
 از یزي هنوزرمدیریت و برنامه سیاست، لحاظ به گردشگري پایدار توسعه که ت کردبرداش

 ینا توسعه براي از گردشگري حاصل هايفرصت از نیست و برخوردار مناسبی جایگاه
 در و مختلف هايحوزه در آن مقابل تهدیدهاي در و نشده مناسبی برداريبهره روستاها

 وردمطالعهمروستاهاي هدف  میدانی مطالعات بنا بر کهيطوربه. است افتهیتحقق موارد برخی
له اند این مسئمواجه طبیعی و محیطیزیست مسائل ينهیدرزم زیادي و مسائل هاچالش با
روستا  گردشگري در این نکهیبااخورد. کامل در وضعیت روستاي کندوان به چشم می طوربه

شگري گرد يهاتیباقابلمحیطی آن در قیاس هاي زیستپیشرفت داشته است اما آسیب
رایی با اج هايسیاست و هابرنامه در براي رفع مشکلات موجود، بازنگري تر است. لذاواضح

1- Espín Ortiz and Rodríguez 
2- Davardoust and Karahan 
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 تایجن بر اساسدر نظر گرفتن اصول توسعه پایدار گردشگري در استان ضرورت دارد. 
داري در پای تواندمی هاآن به توجه که گرددمی ارائه شرح زیر به راهکارهایی حاضر پژوهش

 راهکارها .گردد واقع مؤثر یشرق جانیآذربامنابع محیطی روستاهاي هدف گردشگري استان 
 از: اندعبارت

و دانش عموم مردم به بخصوص جوانان بومی فعال در حوزه  افزایش سطح آگاهی
روستا  یعیهاي طبها و جاذبهزیست و چگونگی حفاظت از سرمایهگردشگري نسبت به محیط

اي ههاي مرتبط، توسعه برنامههاي توجیهی توسط سازماناز طریق آموزش و برگزاري کلاس
 تواند در پایداريهاي عمومی محلی و نشریه از راهکارهایی است که میتبلیغاتی، رسانه

 اجتماعی ايهشبکه اینکه توجه به واقع گردد. همچنین با مؤثرمحیط طبیعی روستاهاي هدف 
 هاشبکه نای هايپتانسیل از توانلذا می شودمی اکثریت افراد استفاده توسط اضرح حال در

 محیطی جامعه میزبان وبرد و از طریق آن حس مسئولیت و دانش زیست را استفاده نهایت
 و هدفمند هايآموزش و هاشود کلیپپیشنهاد می رونیازا. قرارداد ریتأثمیهمان را تحت 

 تناسبم و زیست و گردشگري تهیهکارشناسان سازمان حفاظت از محیطبا همکاري  علمی
 رداستفادهمو تا شوند تبدیل مناطق فرهنگ و) موردمطالعهمنطقه  در ترکی به زبان(زبان  با

 و ریزيمهبرنا زمینه این در که است بنابراین نیاز؛ بگیرد قرار هم سوادو کم سوادبی افراد
 .شود اتخاذ لازم تمهیدات
ذب کمک به ج سال و مختلف فصول در گردشگران مناسب توزیع براي ریزيبرنامه
. هاآندر  اهیرف و اقامتی تجهیزات و گسترش تسهیلات سایر روستاهاي هدف با در گردشگر

تاي روس مانند خاصی استان به مقاصد در گردشگري روستایی به دلیل معطوف کردن
 میهست روزها و فصول خاص در این روستا در گردشگران ازحدشیب ازدحام کندوان، شاهد

قاي نیاز است با ارت زمینه در این بنابراین؛ که فراتر از ظرفیت تحمل در این روستاست
ب گردشگران مناس توزیع مؤثرعملکرد، خدمات و کیفیت میزبانی از گردشگران و تبلیغات 

زنوزق را فراهم آورد. تلاش در خانه و روستاهاي توته ازجملهدر سایر روستاهاي هدف 
رهاي هم از نابراب طرفکیازجهت توزیع برابر گردشگران در تمامی روستاهاي هدف استان 

هاي گردشگري و توسعه متوازن مندي سایر روستاها از قابلیتکاهد و هم موجب بهرهمی
 کاهد.بر منابع طبیعی در یک مکان مشخص می ازحدشیبشده و از تخریب و فشار 
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ر استان محیطی داي استراتژیک در راستاي پایدار زیستها حاکی از نبود برنامهبررسی
-میهم توجهی ن هاآنهاي موازي و گاها متضاد که به بود. بطوریکه جز تعداد اندکی برنامه

محیطی و حفاظت از آن در مقاصد اي جامع در جهت پایداري زیستگردد، برنامه
وجود ندارد. این در حالی است که براي دستیابی  موردمطالعهي گردشگري استان و روستاها

است  است. نیاز اهمیت حائز استراتژیک بسیار برنامه یک اي وجودبه پایداري در هر حوزه
 به وجهت با منطقه مطالعه به کامل و جامع ايریزي مجدد و طرح برنامهبرنامه با بخش دولتی

 پایدار وسعهت اصول کردن لحاظ با بپردازد و هاآنو سطح پایداري  طبیعی موجود هايپتانسیل
تا در گام اول شاهد رفع  آورد به عمل هاآناقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري 

راي هاي طبیعی بو در گام دوم حافظ سرمایه موردمطالعهمحیطی در منطقه مشکلات زیست
 هاي بعدي باشیم.نسل

هاي حفاظت از منابع طبیعی؛ ها و طرحمردم به مشارکت در برنامهسازي و تشویق زمینه
یابد، حفاظت از محیط طبیعی نیازمند مشارکت می گسترش گردشگري که مکانی در هر

بخش دولتی، مردم محلی و گردشگران است. توجه به این امر بخصوص در گردشگري 
ارکت جلب مش رونیازاشد. بامی دوچندانروستایی که در تعامل مستقیم با طبیعت است 

ا هگذاريزیست بایستی در سیاستهاي مختلف مردم در جهت حفظ محیطگروه مؤثر
 .و حمایت قرار گیرد موردتوجه

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.

 سپاسگزاري
 ردم محلیممعاونت پژوهشی دانشگاه تبریز و از  را خود قدردانی و سپاس نهایت مطالعاتی تیم

 ابراز ردندک یاري را ما مطالعه این خانه که در انجامروستاهاي کندوان، زنوزق، اشتبین و توته
 .داردمی
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 منابع
 ۀمطالعگردشگري ( هدف روستاهاي در گردشگري پایداري . سنجش1394اکبریان رونیزي، س. ر. 

 .167-193: 1، شماره 7دروه ، هاي روستاییپژوهشسپیدان).  شهرستان: موردي
نـاطق در م يتوسعه گردشگر يداریپا نییو تب لیحل. ت1394رونیزي، س. ر. و رضوانی، م. ر. اکبریان 

دوره ، یانسان يایجغراف يهاپژوهش .شهرستان دماوند) ي: بخش مرکزيمورد ه(مطالع ییروستـا
 .81-95: 1، شماره 47

هاي توسعه پایداري . ارزیابی شاخص1394کلی، م. و صفدري مولان، ا. پوراحمد، ا. حسینی سیاه
سال  ،مجله آمایش و جغرافیایی فضاگردشگري در جوامع میزبان (مطالعه موردي شهر ساري)، 

 .160-172: 21ششم، شماره 
. راهکارهاي توسعه گردشگري روستایی 1395جعفریان، م. ح. اسکندریان، ا. و سلیمی سبحان، م. ر. 

فصلنامه جغرافیا و جرد شهرستان سمنان)، روستاي لاس موردمطالعه( SWOTبا استفاده از مدل 
 .160-182: 30، دوره هشتم، شماره انداز زاگرسریزي شهري چشمبرنامه

. سنجش و ارزیابی فرآیند 1395خانه، ع. و نیرومند شیشوان، ص. حیدري ساربان، و. مجنونی توته
لعه شیر محور توریستی ق(مطالعه موردي شهرستان عجب ریگردشگر پذپایداري در روستاهاي 

 .93-112، سال ششم، شماره سوم: ايریزي منطقهفصلنامه جغرافیا و برنامهچایی)، 
 يهاروابط شاخص نییو تع يبند. اولویت1396دلشاد، ع.، ابوهاشم آبادي، ف. و قاسمیان صاحبی، ا. 

،  دهمدوازسال  ،يگردشگر تیریمد فصلنامه مطالعاتي. گردشگر توسعه يداریسنجش پا
 .73-94: 39 شماره

 يروستاها( يگردتعیطب يهاجاذبه يبندتیو اولو یابیارز. 1391. م ،یو رنجبردستنان. د ،یمیرح
ال . سيامنطقه و يشهر يهامطالعات و پژوهشو بختیاري).  استان چهارمحال يهدف گردشگر

 .131-150: 14چهارم، 
. واکاوي پیامدهاي منفی توسعه گردشگري در مناطق 1391زاده، ا. و پاسکی، ا. رضایی، ر. شریف

 .83-92: 137، مسکن و محیط روستاروستایی استان قزوین، 
شارات چاپ اول، انت .رویکرد گردشگري پایدار گردشگري روستایی با هتوسع .1387 . ر.رضوانی، م

 دانشگاه تهران.
 . تبیین1390الدین افتخاري، ع. و بدري، س. ع. ر. رکن رضوانی، م. ر. اکبریان رونیزي، س.

 امونپیر نواحی روستایی در گردشگري الگوهاي آثار ارزیابی در پایداري محک هايشاخص
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 هاي جغرافیايپژوهشتهران)،  شهرکلانشهرها (مطالعه موردي نواحی روستایی پیرامون کلان
 .69-94: 81، شماره انسانی

 جانیکندوان آذربا يروستا ياصخره يو مطالعات معمار تیاهم. 1395زارعی، ع. و ابراهیمی، ح. 
و  يمعماري. و شهرساز يمعمار هنر و صنعت در ساختمان عمران، شیهما نیاولی. شرق

 .زیتبر ،يشهرساز
. سنجش و ارزیابی پایداري مقصدهاي 1393سجاسی قیداري، ح. رومیانی، ا. و جعفري، ن. 

گردشگري روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردي دهستان درب گنبد شهرستان 
 . 104-124، سال چهارم، شماره اول: ریزي فضاییمجله برنامهکوهدشت)، 

 نواحی در توسعه گردشگري محیطی آثار . تحلیل1394، ط. زاده، غ. صالحی، خ. و قرقانیعبدالله
رافیا و جغکلاله / استان گلستان)،  -سوآن (مطالعه موردي ناحیه آق بر مؤثر عوامل و روستایی

 . 148-169: 2، شماره 27سال  ریزي محیطی،برنامه
ارزیابی پایداري توسعه گردشگري روستایی (مطالعه موردي روستاهاي . 1397عبدي چیچکلو، س. 

اه نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگپایان ).یغرب جانیآذرباهدف گردشگري استان 
 تبریز. دانشکده کشاورزي. 

 لیتحل استان اصفهان: گرمه يدر روستا يگردشگر. توسعه 1393زاده، ن. الدینی، پ. و امینعلاء
 .49-70: 1، توسعه روستایی، دوره ششم، شماره هاتیفعال يداریو پا لگرینقش تسه

توسعه گردشگري مقصد در چارچوب  یابیارز .1391 ی، ن.روزجانیف زادهیقلیو عل ی، م.قدم
 .79- 104 :1شماره ، 27 دوره ،تحقیقات جغرافیایی .مطالعه موردي تنکابن داريیپا
بر تحقق گردشگري  مؤثرمحیطی . ارزیابی ابعاد زیست1397زالی، ن. پور، م. مولوي، م. و قربان

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت پایدار (مطالعه موردي رودخانه زرچوب شهر رشت)، 
 .289-323: 47، شماره 14، سال گردشگري

-، مدیریت و برنامهوبودجهبرنامه. انتشارات سازمان 1396. یشرق جانیآذرباگزارش آماري استان 
 .یشرق جانیآذرباریزي استان 

نشاط و ناصر  ،یمترجم: حداد تهران دار،یتوسعه پا يهاشاخص. 1381، س. لهارزیو ب .مولدان، ب
 .تهران ستیزطیمححفاظت  انتشارات محرم نژاد،

 يتاها: روسيموردمطالعه ( رانیدر ا ییروستا يتوسعه گردشگر يداریپا یابیارز. 1390د.  ،يمهدو
مدرس،  تیبدانشگاه تر ،ییروستا يزریهو برنام ایجغراف يرساله دکتر ).رانیا یفرهنگ –یخیتار

 .ایگروه جغراف ،یدانشکده علوم انسان
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پایدار روستایی از منظر جامعه  هاي گردشگري. ارزیابی شاخص1393یاري حصار، ا. و باختر، س. 
ششم،  ، سالايریزي منطقهبرنامهفصلنامه محلی و گردشگران (مطالعه موردي شهرستان نیر)، 

 .122-134: 22شماره 
. نظرسنجی درباره برخی پیامدهاي گردشگري روستایی در مناطق روستایی 1391یعقوبی، ج. 

 .139-153، سال دوم: مجله روستا و توسعهبخش سلطانیه، استان زنجان، 
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