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 چكيده

 در دو دهه اخير با ظهور پارادايم توسعه پايدار در صنعت گردشگري، در سپهر علمـي و اجرايـي و  
ثيرات نــامطلوب و مخــرب أاي در خصــوص تــ هــاي فزاينــده در ســطح ملــي و بــين المللــي نگرانــي

لذا مطالعات و اقدامات تجربـي زيـادي بـراي عمليـاتي كـردن مفهـوم       . شد گردشگري انبوه مطرح
رغم تمام ايـن اقـدامات، نتـايج     ياما، عل. آن صورت پذيرفته استهاي ارزيابي  و مدل توسعه پايدار

از طرف ديگر مطالعات نخستين در كشور . حاصل از پيشرفت به سوي پايداري مطلوب نبوده است
 ويـژه در ه توسعه گردشـگري بـ  دستيابي به پايداري جهت عمده در  هاي حاكي از وجود چالشنيز 

در  تحليلـي، پيمـايش   ـ  شناسي توصيفي با استفاده از روشحاضر  لذا مقاله .باشد روستايي مي نواحي
ثر در توسـعه  ؤهاي مـ  اين سئوال كليدي بوده است كه بر اساس ابعاد و شاخص به صدد پاسخگويي

فرهنگــي كشــور از چــه ســطحي از پايــداري  ـ  روســتاهاي تــاريخيپايــدار گردشــگري روســتايي، 
هاي اجتماعي و اقتصادي گردشگري  برخوردارند؟ نتايج بيانگر اين مطلب است كه ابعاد و شاخص

از پايداري بيشتري نسبت به بعد محيطي در روسـتاهاي مـورد مطالعـه برخوردارنـد و همچنـين ايـن       
اصول  بايست ها مي رفع ناپايداريلذا در جهت . برخوردارندضعيفي  روستاها از سطح پايداري نسبتاً

كار گرفته شود تـا  ه هاي اجرايي ب ها و برنامه توسعه پايدارگردشگري در سياست و الزامات رويكرد
فرهنگـي  ـ   خصـوص روسـتاهاي تـاريخي   ه در نواحي روستايي و بـ  يگردشگراز اين طريق توسعه 
  . كشور  پايدار گردد
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 مقدمه

ناكارآمدي و ناپايداري بسياري از راهبرد هـاي كالسـيك گذشـته در زمينـه توسـعه      
روستايي، برنامه ريزان و دست اندركاران را بر آن داشت تا راهبرد هـاي جديـدي را   

اي گذشته كنند، از اين رو با مطرح شـدن نظريـه توسـعه پايـدار از     جايگزين راهبرده
به بعد، توسعه گردشگري نيز به عنوان يكي از راهبردهـاي ممكـن و قابـل     1970دهه 

دوام براي توسعه در بسـياري از منـاطق دور و روسـتايي، و شـايد بـه عنـوان يكـي از        
دار و پايـداري محـيط   ي مناسب بـراي پيـاده سـازي الزامـات توسـعه پايـ      ها جايگزين

 گـذاري  سـرمايه ايجـاد اشـتغال،    چنين همزيست، اجتماع و اقتصاد نواحي روستايي و 
و منافع اقتصادي در نواحي روسـتايي مطـرح    ها ساختدولتي و خصوصي، بهبود زير 

 نـده يآ عنـوان  تحـت  ١بروتلنـد  گـزارش  ظهـور  و شيدايـ پ زمـان  ازدر اين راستا . شد
 ،پژوهشـگران  از ياريبس) 1987 يجهان توسعه و ستيز طيمح ونيسيكم( ما مشترك
 عمـل  در را داريـ پا توسـعه  مقاصـد اهـداف و   تا اند كرده تالش ها سازمان و كشورها

گسـترش فرآينـد صـنعت    به طـوري كـه    (T. G. Ko, James, 2001:1)  .كنند ادهيپ
 در نقـاط مختلـف جهـان   گردشگري انبوه و اثرات مخرب آن بر محـيط و انسـان هـا    

دوسـتداران   كنفـرانس ، 1992ريـو   در كنفـرانس ( 1990طـول دهـه    اعث شـد تـا در  ب
) يالمللـ  بـين ي هـا  همـايش بسـياري ديگـر از    در و 1999ي طبيعـت در سـال   المللـ  بين

بـه عوامـل    اهميـت و ضـروت توجـه   نظران كشورهاي مختلف  كارشناسان و صاحب
ديل عوامـل  نسـبت بـه رفـع يـا تعـ      گردشـگري را متـذكر شـده و    در بخـش  پايداري

  ).Salah Wahab and John J 2005:252(. هشدار دادند ،اين بخشدر ناپايداري 
ها با مطرح شدن پارادايم توسعه پايـدار،   بدين ترتيب در پي كاهش اين ناپايداري

و ارزيابي پيشرفت به سـوي پايـداري    گيري اندازهي عملي ها روشاستفاده از فنون و 
 گـذاري  سـرمايه  نيز گسترش يافت و) روستاييو گردشگري (در صنعت گردشگري 

 ي ارزيـابي هـا  مـدل ي عملـي و  هـا  سياستتوسعه  صرف اي منابع انساني قابل توجه و
با اين توصيف، بنا بر عقيده بسـياري از  ) KO T. G., 2005:2 . (گرديد توسعه پايدار

                                                                                                                   
1 . Brundtland 
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يـت  دانشمندان، تحقق اين امر در زمينه توسعه گردشـگري روسـتايي بـا توجـه بـا ماه     
ايـن در حـالي اسـت كـه بـا      . باشـد  مـي پيچيده آن با مسايل و مشكالت زيادي همراه 

، لــزوم ســنجش و ارزيــابي ســطح پايــداري منــاطق  هــا چــالشوجــود ايــن مســايل و 
در جهـت   هـا  آنگردشگري به منظـور مشـخص نمـودن وضـعيت و ميـزان پيشـرفت       

ي بيش از پيش مـورد  در مناطق روستاي به ويژهبه توسعه پايدار گردشگري  يابي دست
، در صـورتي كـه توسـعه پايـدار     شـود  مـي  تأكيـد  رو ايـن از . باشـد  مـي همگـان   تأكيد

يي است تـا بتـوان بـه كمـك آن     ها روشروستايي هدف نهايي باشد، نياز به ابزارها و 
ــه ســوي پايــداري را در   ) محلــي، ملــي و جهــاني( ي مختلــف هــا مقيــاسحركــت ب

) 1993(  ١و همان طوري كـه سـولو   )14: 1383، بدري و افتخاري(كرد  گيري اندازه
و برطبـق  " فاقد هرگونه ارزشـي اسـت   گيري اندازهصحبت كردن بدون "بيان ميكند 

بل و مورس، (است  گيري اندازهمديريت نيازمند "، )1997(  ٢نظر هاردي و همكاران
بـه  ت ي مختلفـي كـه بتوانـد پيشـرف    ها روشاز اين رو استفاده از ابزارها و ) 40: 1385
بـر ايـن اسـاس و از آن    . اسـت  ناپذير اجتنابكند،  گيري اندازهتوسعه پايدار را  سوي

جدا از مفهوم توسـعه پايـدار    توان ميرا ن روستايي گردشگري پايدارجائي كه توسعه 
توسـعه   در بخـش ي و ارزيـابي پايـداري   مفاهيم پايدارگفت  توان ميدر نظر گرفت، 

از  .خواهـد بـود  مفاهيم توسعه پايدار قابـل تبيـين   در قالب همان روستايي  گردشگري
اين رو با توجه به  مفهوم توسعه پايـدار روسـتايي كـه در آن بـه رفـاه انسـان و بهبـود        

اذعان نمود كـه   توان ميشده است،  تأكيدكيفيت زندگي او و رفاه اكوسيستم طبيعي 
سيسـتم طبيعـي   كونيز مردم و ا SRTD (3( ارزيابي توسعه پايدار گردشگري روستايي

ان و با اهميت برابري مورد بحث قرار داده و از ايـن منظـر مـردم جـزء     توأمرا به طور 
مكملي از اكوسيستم به حساب خواهند آمد و رفاه و آسايش يكي منوط به آسـايش  

  . باشد ميديگري 
در اين ميان هرچند در ادبيات و نظريات توسعه و توسـعه روسـتايي ايـران نيـز در     

                                                                                                                   
1. Solow 
2. Hardi et All 
3. Sustainable Rural Tourism Development 
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. ي افـزايش يافتـه اسـت   گير چشم به طورته مفاهيم پايداري و توسعه پايدار دهه گذش
كه در خصوص توسعه گردشگري روستايي در ايران ايـن   دهد مياما، مطالعات نشان 

، مسائل و مشكالت بسيار زيادي همراه است و در سـپهر علمـي و   ها چالشپارادايم با 
با اين نگاه توجـه بـه پايـداري    . شده استبه اين پارادايم پرداخته  تر كماجرايي ايران 

نواحي روستايي كه داراي قدمت طوالني بوده و ميراث معنوي، تـاريخي و فرهنگـي   
چـرا كـه   . كشور در آن هـا حفـظ شـده اسـت، از اولويـت خاصـي برخـوردار اسـت        

ميـراث   چنـين  هـم هاي طبيعـي، اجتمـاعي و فرهنگـي و     ي كاركردي و زيباييها جنبه
انـه، كنـدوان، ميمنـد، اورامـان     روسـتاهاي ايـران هماننـد ماسـوله، ابي    ماندگار تاريخي 

، سـبب  آينـد  ميفرهنگي ايران به حساب  ـ  كه از روستاهاي تاريخي... ، الفت وتخت
شده اين روستاها عليرغم هجوم انديشه توسعه مدرنيزاسيون بتواننـد بناهـاي تـاريخي،    

ي از تـر  بـيش ده و تعـداد  حفـظ كـر   چنـان  هـم آداب و سنن فرهنگي و محلي خود را 
  .  ي را به خود  جذب نمايندالملل بينگردشگران داخلي و 

عمـده   مسـايل و مشـكالت   بـا ايـن وجـود، در حـال حاضـر ايـن روسـتاها نيـز بـا         
كــه . گردشـگري خـود مواجــه انـد    اقتصـادي و محيطــي در رونـد توســعه   ،اجتمـاعي 

راث تـاريخي و فرهنگـي   تخريب و از بين رفـتن ميـ  در  توان مينمودهاي عيني آن را 
گردشـگري، ازدحـام و شـلوغي،     يهـا  جاذبهروستاها، آلودگي و تهي سازي منابع و 

... وفرهنگـي كشـور    -ي تـاريخي مهاجرت و تخليه بسـياري از روسـتاها  نبود امنيت، 
كنـوني  " ناپايـدار   " نسـبتاً وضـعيت نـامطلوب و    گيـري  شكلباعث كه  مشاهده كرد

مثـال، روسـتاي ابيانـه هـم اكنـون عـالوه بـر         ه عنـوان بـ به طوري كـه،  . يده استگرد
، ناكـافي و  )هزار گردشگر نوروزي 85(مشكالت ناشي از شلوغي و ازدحام جمعيت 

نامناسب بودن امكانات زيربنابي روستا نسبت به گردشگران ورودي، آلودگي منـاظر  
 0./46نـرخ رشـد منفـي    (از همه به مهاجرت جوانان و پيري جمعيـت   تر مهمروستا و 
درب اكثـر   كه به طوريدرحال تبديل شدن به يك منطقه غير مسكوني است ) درصد

منازل قديمي روستا در حال بسته شدن است و آثار با ارزش روستا در حـال تخريـب   
افزون بر ايـن، روسـتاي كنـدوان    )  86: 1383بنياد مسكن انقالب اسالمي، . (باشند مي

ــدم     ــد ع ــادي همانن ــكالت زي ــز داراي مش ــاختي   ني ــب زيرس ــات مناس ــود امكان وج
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 چنــين هــم، ... ي بهداشــتي وهــا ســرويسگردشــگري هماننــد كمپينــگ، پاركينــگ، 
آلودگي و رهاسازي فاضـالب در معـابر، تخريـب باغـات و مـزارع روسـتا و از همـه        

 يها قسمت در رويه و ناهمگون با معماري اصيل روستا بي سازهاي و ساخت تر مهم
 فـرد  به منحصر و ويژه بافت بر نامطلوبي كه اثرات جاده ددر امتدا مخصوصاً جنوبي

 ديـد  امكـان  روسـتا  از ييهـا  قسـمت  در كـه  طـوري  بـه . اسـت  زده روستاي كندوان

 و بـا  ، نـاهمگن  نوسـا  ساختمان هـاي  و فقط ندارد ي كله قندي قديمي وجودها خانه

 و دسـتي  فرهنگـي، صـنايع   ميـراث  سـازمان ( شود مي ديده معماري نامطلوب كيفيت
و روستاي اورامان نيز  با مسـايلي نظيـر   ) 79-78: 1387شرقي، گردشگري آذربايجان

ي ارتبــاطي نامناســب، فقــدان تســهيالت و خــدمات اقــامتي، رفــاهي و هــا ســاختزير
پذيرايي مناسب، نبود نيروهاي آموزش ديده و ماهر، ضعف اطالع رساني و بازاريابي 

هنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري     سـازمان ميـراث فر  (روبروست ... گردشگري و 
اين در حـالي اسـت كـه روسـتاهاي ماسـوله و ميمنـد نيـز بـه         ) 597: 1387كردستان، 

، زنـده  آينـد  مـي كه تنها براي افـرادي كـه بـه آنجـا      اند شدهنمايشگاه توريستي تبديل 
ي متـولي گردشـگري   هـا  سـازمان هستند و ساكنان اين روستاها از يـك سـو بـا فشـار     

نيازهـاي   تـأمين ماندن در همان شكل سنتي خود و از سوي ديگر بـا   كشور براي باقي
ي تـر  بيشمعيشتي خود روبرو هستند كه با امكانات زندگي مدرن امروزي با سهولت 

علمـي و   ،جـامع و ارزيـابي  شـناخت  نبـود  در سـايه  ايـن مـوارد    كـه ، شـود  مـي مرتفع 
آثــار و ده تــا منجــر شــ  پايــداري توســعه گردشــگري در ايــن منــاطقاز  كارشناســانه

ايـن روسـتاها و    اقتصـادي و اجتمـاعي نـامطلوب گريبـانگير     ،اكولـوژيكي  پيامـدهاي 
بـا ايـن توصـيف اسـت كـه ضـرورت       . گردد بالطبع ساختار كالن گردشگري كشور

بـه منظـور   محيطـي   و زيسـت ، اقتصـادي  فرهنگـي -ارزيابي پايداري عوامل اجتماعي 
 ـ تـاريخي  روسـتاهاي   حفاظـت از و  هتوسـع  هـايي بـراي پايـدار كـردن     حـل   راه يافتن

و  ئلابرخـورد بـا مسـ    حاضـر در پـي   لـذا  مقالـه  . فرهنگي را دو چنـدان كـرده اسـت   
 مـؤثر ي هـا  شاخصكليدي است كه بر اساس ابعاد و   سؤالبه اين  ي مذكورها چالش

فرهنگـي   ـ  در توسعه پايدار گردشگري روستايي، سطح پايداري روستاهاي تاريخي 
ارزيـابي   يعملـ  روشتوسـعه   هـدف بدين منظور مقاله حاضر بـا   كشور چقدر است؟
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انسـاني و طبيعـي، در    سـتم يس تيـ فيك برحسـب توسعه گردشگري روستايي  پايداري
 بـه سـوي  ي مشـخص بـه ارزيـابي پيشـرفت     زمـان  محـدوده  كيـ  درروستاهاي نمونـه  

پايداري گردشگري در روستاهاي مورد مطالعـه پرداختـه اسـت كـه در ادامـه بـه آن       
  .شود ميداخته پر

 مباني نظري  
 بـه بعـد مـورد توجـه     1970از دهـه   توسـعه پايـدار   توسـعه جهـان پـارادايم   در ادبيات 
گردشـگري پايـدار از دهـه    توجـه بـه    اين در حالي است كه نظران واقع شد، صاحب

 يهــا فعاليــتبــه اثــرات  و توجــه بــا شناســايي اثــرات بــالقوه گردشــگري انبــوه 1960
رشـد غيـر    چنين همو ، توريستيفرهنگ نقاط  محيط زيست و بر اقتصاد، گردشگري

قابل كنترل گردشگري انبوه كه باعث تهي سازي و تخريب منابع طبيعي، اجتماعي و 
فرهنگي شده و اثرات مخربي همانند فروكاست ميراث و فرهنگ سـنتي و محلـي، از   

مسائل زيست بين رفتن هويت محلي، افزايش ميزان جرائم، ازدحام و شلوغي و ديگر 
بـه   .(Choi .H.S. 2003: 1)  آغاز شد محيطي را در مناطق  ميزبان برجاي نهاده بود،

 ١)ST(دنبال اين بحث ها بود كه در صنعت گردشگري پارادايم گردشـگري پايـدار   
از ايـن منظـر پـارادايم    . نجات طبيعـت و انسـان نمـود پيـدا كـرد      حل راهبه عنوان تنها 

ي را در غالب مرز ها بررسـي كـرده و رابطـه مثلـث وار     گردشگري پايدار، گردشگر
ميان جامعه ميزبان و سرزمين آن را از يك سو و جامعه ميهمان يعنـي گردشـگران را   

و قصـد دارد فشـار و بحـران     سـازد  مـي از سويي ديگر با صـنعت گردشـگري برقـرار    
رقـرار  كـرده و در طـوالني مـدت موازنـه اي را ب     موجود بين سه ضلع مثلث را تعديل

آن جايي كه در اين  اما از).  135: 1382قادري، (د، و آن را مورد توجه قرار داد ساز
بـا ديـد بسـيار    (پارادايم راهكار غالب بيش ازحد گردشگري محور و باريك بين بود 

، اقـدامات عملـي طراحـي شـده بـراي      رو ايـن ، از )محدود در حوزه، مقيـاس و زمينـه  
توسـعه   موضوعات حسـاس مفهـوم   توانست مين "گردشگري پايدار"عملياتي كردن 

و يـا حتـي ممكـن اسـت عليـه      . تر مطرح نمايد عمومي و عملياتي به صورتپايدار را 
افزون بر ايـن، ايـن   . Hunter, 1995: 156)( نيازهاي عمومي توسعه پايدار عمل كند
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ي پايداري در گردشـگر  راي تشريحمفهوم توسعه پايدار ب راهكار به طور متناقضي به
از  .كـرد  مـي ، نگـاه  اشـاره دارد  آن ابعاد مختلـف مفهـوم  ساير از  كه به طور جداگانه

ضـرورت  ، در حـوزه گردشـگري   چشم انداز توسعه پايدار رسيدن بهبه منظور  رو اين
وجود اين كاستي ها  )Butler, 1999: 9(پذيرفته شودرويكرد جامع و يكپارچه  دارد

بعـد از  ( 1992، از سـال  گردشـگري يـات  در ادبدر گردشگري پايـدار سـبب شـد تـا     
سوم توسعه، پارادايم جديـدي در جهـت پوشـش دادن    و در طي موج ) كنفرانس ريو

مطـرح   ١)STD( گردشـگري توسعه پايـدار  ي توسعه پايدار به نام ها زمينههمه ابعاد و 
) ST(پايــدار گردشـگري  گـردد كـه پـارادايم جديــدي نسـبت بـه رهيافــت نخسـتين       

ر اين پارادايم جديد تالش شده تا اصول اساسي توسعه و توسـعه  د. شود ميمحسوب 
و اجزاء و عناصر آن، چراكـه در  گردشگري مد نظر قرار گرفته تا خود  تر بيشپايدار 

به مثابه يك چرخه براي توسعه پايدار گردشگري ، گردشگري پارادايم توسعه پايدار
ش فقـر روسـتايي، عـدالت و    و اصول اساسي توسعه پايدار همانند كاه گردد ميتلقي 

 باشـد  مـي مطمـع نظـر    ...توزيع درآمد، برابري ميان نسلي و بين نسلي، تنوع زيستي و 
توسـعه پايـدار گردشـگري بـه ايـن صـورت       لذا در اين پـارادايم،  ). 1جدول شماره (

توسعه پايدار گردشگري فرايندي اسـت كـه نيازهـاي گردشـگران     ": شود ميتعريف 
ي آينـده را مـورد   هـا  فرصـت ، درحالي كـه  سازد ميرا برآورده  فعلي و مناطق ميزبان

در واقع در اين تعريف حركـت بـه گونـه اي    . كند ميو تقويت  دهد ميحمايت قرار 
كه منجر به مديريت تمامي منـابع بـه شـيوه اي بشـود كـه       شود مياست كه پيش بيني 

باشند، درحـالي   ينتأمنيازهاي اقتصادي، اجتماعي، زيبايي شناسي و اكولوژيكي قابل 
كه يكپارچگي فرهنگي، انرژي، آب، هوا، زيستگاه، زباله، حيات وحش، فرآيندهاي 

  .(UNEP 2001) &(WTO)حفظ گردد .. اصلي اكولوژيك، تنوع زيستي و
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  معيارهاي پايداري دو قلمرو در گردشگري: 1جدول شماره 
  )از گردشگري پايدار تا توسعه پايدار گردشگري(

  روقلم         

 معيارهاي تمايز
  )  STD( توسعه پايدار گردشگري   )  ST( گردشگري پايدار 

  تعريف مساله
:گردشگري تخريب كننده گردشگري است

ــابع    ــب من ــاري، تخري ــدن، بزهك ــوه ش انب
 فرهنگي وگردشگري

گردشگري به مثابه يك چرخه براي توسـعه پايـدار،   
  ...كاهش فقر، برابري ميان نسلي، تنوع زيستي و

  يداري اقتصاديپا
گردشگري به مثابه يـك بخـش اقتصـادي،    
رشد فزاينده زيربناها و منـابع گردشـگري   

  به عنوان يك ضرورت و اجبار

فقر  فرا فقر يا ضد(سهم گردشگري دركاهش فقر-
  )بودن آن

  توزيع درآمد، ثروت و منابع قدرت اقتصادي -
 ...گردشگري و معيشت پايدار و -

  پايداري محيطي
هوا، آب، خاك ( حيطيكاهش آلودگي م -

  ....)و
  افزايش كارايي انرژي -

ــت - ــظ طبيع ــاركت در حف ــتي (مش ــوع زيس ، )تن
  دسترسي به منافع ناشي از مشاركت

مانع شدن از تخريب اليه ازون و گرم شدن زمين  -
 ....و

-پايداري اجتماعي
  فرهنگي

 كاهش دشمني با علم و صنعت-
كاهش بزهكـاري، كـاهش انبـوه شـدن      -

  ....و
 ظ ميراث فرهنگيمشاركت در حف -

  رعايت زندگي شرافت مندانه و در خور-
  رعايت حقوق زميني و مردم محلي -
  )حقوق زنان(رعايت روابط جنسيتي  -
 )حقوق كار( رعايت شرايط كار -

Source: Duim, V.R. van der (2005) Tourismscapes: An actor-network perspective 
on sustainable tourism development. Wageningen: WUR Wageningen. ,PN 172    

سـهم   چـون  هـم پايـداري اقتصـادي بـا معيارهـايي     : به اين ترتيب در تعريف مـذكور 
، توزيـع درآمـد،   )فرافقر بودن گردشگري يا ضد فقـر بـودن  (گردشگري در كاهش فقر 

، ...اكنان محلـي منـاطق توريسـتي و   منابع قدرت اقتصـادي و معيشـت پايـدار سـ    ثروت و 
، )تنـوع زيسـتي  (پايداري محيطـي بـا معيـار هـايي هماننـد مشـاركت در حفـظ  طبيعـت         
، و در نهايـت  ... دسترسي به منافع ناشي از مشاركت و  جلوگيري از گرم شدن زمـين و  

رعايـت حقـوق زمـين و مـردم محلـي،       فرهنگي با معيارهايي هماننـد  - پايداري اجتماعي
رعايــت زنــدگي شــرافتمندانه، درخــور و افــزايش رضــايتمندي مــردم، توانمندســازي و  

و رعايت  حقوق ) حقوق زنان(مشاركت فعاالنه مردم در توسعه، رعايت روابط جنسيتي 
نكتـه راهبـردي ديگـر در     (Duim, V.R. van der, 2005: 172) شـود  ميكار مشخص 
افـزون بـر    ، بلكـه نداشتهرقابت با هم ي مختلف پايداري ها جنبهن است كه اين تعريف اي

سطح بااليي از  به طوري كه .شوند ميتلقي مهم  نيز اندازه يكبه  هم تحولي و همسويي
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پايدار گردشگري روستايي نيز همانند توسعه پايدار متضمن بهكرد و حفظ آسايش 
 توان مي) 432، ص  2005( ١با اين توصيف و همسو با نظر كو. هر دو نظام است

اگر توسعه پايدار يكي از اهداف مهم صنعت گردشگري معاصر است ، «گفت كه
 ثراتش در اين مناطق باشدعملكرد و ا گيري اندازهپس اين  صنعت بايد قادر به 

(Fernández, J. I. P., & Sánchez Rivero, M. 2009:279).   
هدف اول در هر مقصد  به عنوانسطح پايداري  گيري اندازهبر اين اساس 

مشخص گردد  كه اينبه منظور . گردد ميتلقي ) ازجمله مناطق روستايي(گردشگري 
ا ناسازگار با مدل توسعه پايدار كه تا چه حد گسترش و توسعه گردشگري سازگار ي

مقصد هستند يا خير؟ و در صورتي كه اهداف اصلي برآورده نشده، چه تغييراتي را 
به  رو ايناز بايستي بوجود آورد تا توسعه پايدار گردشگري روستايي تحقق يابد؟ 

د رت داروضر، ها آنن و يا به حداقل رساند و ناپايدار مطلوبمنظور اجتناب از اثرات نا
پايدار گردشگري  در فرايند توسعه ي راهبردياز همه عوامل كه نقش انگير تصميم تا

در نواحي روستايي كه ميزان پيشرفت  گيري اندازهبنابراين . باشند آگاه روستايي دارند،
با يك رويكرد نظام وار  ،در حركت هستندتوسعه پايدار صنعت گردشگري   به سوي

 كه پايداري گيري اندازهي ارزيابي ها شاخص، ابزارها و ها روش به وسيلهو همه جانبه 
، شوند ميتلقي  و سودمند به عنوان يكي از مجموعه ابزارهاي مفيد، قابل قبول

  .شود مياست كه در ادامه با اين موارد پرداخته  پذير امكان

  مفهوم ارزيابي پايداري 
 مورد در يگير تصميم عمل كه اين از بيش كه ارزيابي دهد ميارزيابي نشان متون 
 چيز چه «كه اين كردن مشخص براي است تالشي باشد، »است غلط چيز چه « كه اين
تحليل  توان ميبنابر اين ارزيابي را ). 10 : 1382 بدري، افتخاري،( .يابد »بهبود دتوان مي

 نهايي منظور كه ناميد اهداف با ارتباط در تأثير و كارايي عملكرد، ندنظام فرآيندي و
 و انطباق منظور به تجارب از ييها درس ترسيم ترجيحاً بلكه نيست، صدور حكم نآ

فراهاني، (است  آينده يها تالش بهبود و اصالح براي و اقدامات موجود سازگاري
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و  ريزي برنامههدف عمده از ارزيابي اين است كه ميزان موفقيت، ).  97، ص 1385
، سنجش و مقايسه گيري اندازهظر مديريت سياست را در حصول به اهداف مورد ن

. قابل انجام است) 2شكل شماره (ها و ابزارهاي ارزيابي  ريق روشاين كار از ط. نمايد
 توضيح كه ها آسيب تشخيص - 1: است عنصر سه شامل ارزيابي معمول طور به
 دنبال را آن پيشرفت كه نظارت - 2 است، نياز مورد ارزيابي چرا عمل دهد مي
 نمايد مي ترسيم را برونداد و پيشرفت به مربوط نتايج كه زشيابيار - 3 ؛كند مي

 ارزيابي به موضوع از طرف ديگر ارزيابي از نظر). 11ص ،1382 بدري، افتخاري(
 )پيامدهاي اجتماعي( اجتماعي ، ارزيابي)محيطي زيست پيامدهاي يا( محيطي زيست

 موسي(است  كيكتف قابل) اقتصادي پيامدهاي بررسي يا( اقتصادي ارزيابي و
)  97: 1385هاني ، فرا ؛72 : 1382 بدري، افتخاري، ؛ 88 :1379 كاظمي، محمدي،
فرآيندي اين نوع ارزيابي در  به صورتباهم و  ها آنارچه ديدن كه در صورت يكپ

 به پايداري، لذا از اين منظر ارزيابي. گردد ميحوزه ارزيابي پايداري توسعه محسوب 
 سوي براي حركت به تغيير به كمك براي مهم ابزاري وانعن به اي فزاينده طور

 اي پايه واضح طور به پايدار توسعه يا پايداري چراكه مفهوم. شود مي پايداري ديده
 دتوان مي كه است ابزاري پايداري با اين توصيف ارزيابي. است پايداري ارزيابي براي
 يزان در حوزه گردشگريمختلف از جمله برنامه ر سازان سياست و انساز تصميم به

 براي تالش در نبايد يا بايد را اقداماتي چه آن ها كه بگيرند تا تصميم كند كمك
پايداري توسعه  ارزيابيبا اين نگاه، اعتبار . دهند انجام پايدارتر اي جامعه ساختن

و  ريزي برنامهخصوص تدوين  الزم را در بينشكه  خواهد بوددر اين گردشگري 
جهت  و داده گردشگري روستايي به دستتوسعه ا و الگوهاي پايدار ارايه راهبرده

جا اهميت  اين موضوع از آن. دهد ميرا نشان پذيري جامعه  تغييرات و ظرفيت تحمل
هاي توسعه  سياست مي بايست فرايند چگونه كه كند ميمشخص  كند كه پيدا مي

كرد و اين امر ين تبيتدوين و را  )سطح، نوع و كيفيت توسعه(روستايي  گردشگري
و ابزارهاي ارزيابي پيشرفت به سوي پايداري است  ها روش به كارگيريخود نيازمند 

  .شود ميو ابزارها پرداخته  ها روشكه در ادامه به اين 



      14 ةمطالعات گردشگري شمار ةفصلنام    12

  پايداري و ابزارهاي ارزيابي  ها روش
الش تپيش گفته، با در نظر داشتن مفاهيم  يپايدارارزيابي  و ابزارهاي ها روش عموماً

و  ، فرهنگيدارند تا رشد اقتصادي جوامع را در كنار وضعيت خدمات اجتماعي
پايداري توسعه با  ها روشدر اين . محيطي جامعه بررسي كنندـ  ي زيستها ارزش

هاي ها، حفاظت و توسعة سرمايه آن به نيازهاي حال و آينده نسل ييگو پاسخمالحظه 
در اين ). 4: 1387برارپور، ( .شودررسي ميهاي انساني و اجتماعي بطبيعي و سرمايه

يك چارچوب جامع براي ابزارهاي ارزيابي پايداري ) 2007( ١راستا، نس و همكاران
) 1: (را توسعه داده اند كه از سه چتر يا طبقه كالن تشكيل شده كه عبارتند از

، شوند ميبه صورت غير يكپارچه و يا يكپارچه تقسيم  تر بيشمعيارها، كه / ها شاخص
ارزيابي مبتني بر محصول با تمركز بر روي مواد و يا جريان انرژي از محصول يا ) 2(

ارزيابي يكپارچه، كه مجموعه اي از ) 3(خدمات از ديدگاه چرخه حيات، و در نهايت 
ابزارهاست كه معموال بر روي تغيير راهبرد و سياست يا اجراي يك پروژه متمركز 

كه الزم به ذكر است  در اين ميان، :Singh R. at all , 2009 )  196. ( شوند مي
پايداري داراي نقش كليدي  گيري اندازهمعيارهاي پايداري در فرايند /ها شاخص
بين  چراكه امروزه به طور معمول اين موضوع پذيرفته شده كه براي پيوند. هستند

موضوعات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و نشان دادن روابط متقابل قدرت 
 )147: 1388رضواني،( آيند ميابزار بسيار سودمندي به حساب » ي پايداريها شاخص«

هاي هستند كه عموما حالتي خاص از توسعه اقتصادي، رابزا ها شاخص، چراكه
ت كمي و كيفي ارايه مي دهند و اجتماعي و زيست محيطي را در يك منطقه به صور

ند براي تجزيه و تحليل عملكرد و پيش بيني عملكرد چيزي در آينده استفاده توان مي
د به توصيف داده ها به شكلي ساده كمك كند و به اين ترتيب توان ميشاخص . شوند
 .).(Rorarius J. , 2007:13استفاده كرد ها آنها از  يگير تصميمبراي كمك به  توان مي
ترين روش براي ارزيابي پايداري،  ترين و كاربردي ات، عموميت يافتهمطالع برابر

ي فشار زيست ها شاخصعبارتند از  ها آنين تر مهممعيارهاي ها هستند كه /ها شاخص

                                                                                                                   
1 .Ness at all. 
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، شاخص 4ي اجتماعيها شاخص، 3، توليد ناخالص ملي2، جاپاي بوم شناختي1محيطي
   . 7ي توسعه پايدار ها شاخصو  6محيطي ـ  هاي پايداري زيست شاخص، 5توسعه انساني

بـه دنبـال   " SDI(8(ي توسعه پايدار ها شاخصي مذكور، ها شاخصدر بين مجموعه 
تصويري كامل از سيستم اجتماعي،اقتصـادي و محيطـي بـا يـك روش يكپارچـه،      ارائه 

 &,Curry) "براي منعكس كردن ماهيت پايداري به شكلي جامع از توسعه پايدار است

Maguire, 2007: 2)  به عنـوان مثـال   (ي الملل بيني توسعه پايدار در سطح ها شاخصاز
، )به عنوان مثال كشور هـاي شـمال اروپـا   (، منطقه اي )سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا

هدف ايده بر اين مبنا اسـت  . شود ميو سطوح محلي استفاده ) به عنوان مثال ايرلند(ملي 
د ابعـاد مختلـف   توان ميي مختلف به شكل تركيبي ها شاخصو تركيب  آوري جمعكه 

كـه بـا تجزيـه و    . نمايـد  گيـري  انـدازه اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي پايـداري را  
تحليل چند بعدي از توسعه پايدار،كمك هاي كارآمـدي بـراي گسـترش، تعـدي و يـا      

 (Curry,& Maguire, 2007:27) كنـد  مـي ي هـا ارايـه   گيـر  تصميمو  ها سياستتفسير 
 گيـري  انـدازه ي هـا  مـدل بـه عنـوان ابـزار مـديريتي از طريـق       هـا  شاخصنشان دادن اين 

  .است پذير امكانپايداري 

  ها شاخصپايداري بر مبناي  گيري اندازه يها مدل 
 بروز زمينه ي آن،ها شاخص به ويژه و پايدار نظريه توسعه طرح هنگام از ها مدل اين
 عنوان به صرفا كه است يافته سازمان اي به گونه ها مدل از برخي .اند يافته ظهور و

 شده ي تعريفها شاخص با واحد اي بسته بلكه ،شود مين تلقي گيري اندازه مدل
 و همزمان طور به را پايداري يها شاخص گيري اندازه و طراحي فرايند كه است

                                                                                                                   
1. Environmental Pressure Indicators 
2. Footprint indicator 
3. Gross National Production 
4. Social Indicators 
5. Human Development Index 
6. Environmental Sustainability Index 
7. Sustainable Development Indicators 
8. Sustainable Development Indicators 
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 وجود ها آندر جايگزيني و تصرف و دخل امكان و به عبارتي برداشته در انتوأم
 اقدام زمينه اين در شاخص بدون توان مين كه است اين موضوع ،آن دليل. ندارد
 كاربرد در جامع هاي تدوين رهيافت موضوع، وسعت به توجه اين با بر افزون .كرد

 زيادي يها روش حاضر حال در. است شده تبديل توجه قابل چالشي به ها شاخص
 و دارند اشاره پايداري ارزيابي و ايدارپ توسعه از متفاوتي يها جنبهكه به  شده ابداع

تبادل  به هم ديگر بعضي و گيرند مي قرار هم كنار در كلي تصوير يك صورت به
 زمينه اين در دقيق انجام گرفته مطالعات از يكي .پردازند مي ها شاخص درباره نظر
و  ها شاخصبر اساس  پايداري ارزيابي براي مدل پنج وي .است )1998( ١باسل كار

 يا سنج ميزان -2 ٢اكولوژيكي پاي جاي -1  از عبارتند ارايه كرده كه ها معرف
 -فشار چارچوب -4 ها معرف خطاي و آزمون يا ويژه انتخاب -3 ٣پايداري بارومتر
 (Bossel, 1999: 13-14). ٥وار اندام رويكرد -5 ٤واكنش - موجود وضعيت -فشار
ي ديگري ها مدلبه  توان يمافزون بر اين در فرايند تكاملي ادبيات پايداري،  (14

 چند تحليل يها روش، داشبورد پايداري و ) رادار پايداري ( همانند كب وب 
ي پايداري اشاره ها شاخصو ارزيابي پايداري براساس  گيري اندازهبراي  معياري
  . كرد

ي توسعه ابيارز يها مدل بر اساس ادبيات ارزيابي پايداري گردشگري، عموماً
براي  ي شده راده سازمانو  منظم ر صدد هستند تا مسيريپايدار گردشگري د

 درمورد بتوانند گذاران استيس كه يطوربه  كند فراهم ها شاخص سنجش و بيترك
 گيري نتيجه مقصد كي يبرا ستمياكوس و انسان) ستميس تيفيك( سالمت تيوضع
 اما .اشندب مي معايبي و مزايا دارايي مذكور ها روش از كدام هربا اين وجود  .كنند

 گردشگري توسعه پايدار ارزيابي خصوص در تركيبي روش يك از استفاده
 ي گردشگريپايدار ارزيابي براي حاضر مطالعه درلذا . باشد مؤثر بسيار دتوان مي

                                                                                                                   
1. Bossel 
2. Ecological Footprint 
3. Barometr of Sustainability 
4. Pressure – state - action 
5. Systemic Approch 
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نظامند ارزيابي  رويكرد فرهنگي كشور با توجه به –در روستاهاي تاريخي  روستايي
 منظور تدوين به خبره محور همانند دلفيي تحليل چند معياره ها روشپايداري از 

 جهت ارزيابي و رادار پايداري بارومتر يها روش از و ها شاخص و ها معرف
  . است شده استفاده پايداري گردشگري روستايي

  تحقيق شناسي روش
يعني  مقاله، كه پارادايم توسعه پايدار گردشگري روستايي اصلي رويكردبا توجه به 

 شناسي روش، باشد ميپايداري  تحليل يكپارچه و نظام مند اهمه جانبه برويكرد 
 به صورتمورد استفاده، جهت ارزيابي پايداري گردشگري در نواحي روستايي نيز 

ي ها شيوهتحليلي و  -توصيفي شناسي روشبر  تأكيدنگر با  وار و همه جانبه نظام
ذكر است كه در اين الزم به . ، كيفي و كمي است)پيمايشي( يابي زمينهتركيبي شامل 

ي ها روشي اسنادي و كتابخانه ايي و ها روشمقاله به منظور گرداوري اطالعات از 
. و مصاحبه با مردم، مسئولين و گردشگران بهره گرفته شده است هميداني پرسشنام

، مسئوالن محلي و )مردم( جامعه آماري مورد مطالعه شامل سه گروه جامعه ميزبان
براي تعيين حجم نمونه از  .باشد ميسال  18باالي  ها آنه سن ك باشد ميگردشگران 

نفر از سرپرستان خانوار انتخاب و  380مردم از فرمول كوكران استفاده شد و تعداد 
مورد پرسش قرار گرفتند، براي انتخاب نمونه ازگردشگران با توجه به تعداد متوسط 

ازگردشگران انتخاب شد و نفر  350تعداد  )طبق برآوردي كه به عمل آمد( ها آن
   .نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد 50ن تعداد مسئوالبراي 
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  فرايند ارزيابي پايداري توسعه گردشگري روستايي:  1نمودار شماره 
  

توسعه  شناسي روشبر  تأكيدتحقيق، با  شناسي روشفرايند  1مطابق نمودار شماره 
ابتدا پس از تعريف و . هشت مرحله برابر انجام شدشگري روستايي در دپايدار گر

تعيين اهداف پايداري، چارچوب مفهومي ارزيابي پايداري گردشگري در قالب 
ي ها شاخصكيفيت سيستم انساني و اكوسيستم طبيعي مشخص شده و سپس ابعاد و 

و در مرحله بعد ) 2جدول شماره(كليدي پايداري گردشگري روستايي تبيين گرديد 
، كشورهاي )يالملل بيني ملي و ها سازمان( ررسي و استفاده از تجارب جهانيبا ب

توسعه يافته و درحال توسعه و تحقيقات مستقل توسط پژوهشگران براي عملياتي 
به منظور  و ي پايداري توسعه گردشگري طراحي گرديدها شاخصكردن مفاهيم، 

ديد خبرگان و  هاي كشور ازبا شرايط و مقتضيات روستا ها آنن بومي شد
شاخص نهايي جهت ارزيابي پايداري  80خواهي شد و تعداد متخصصان داخلي نظر

در پرسشنامه در  ها گويهتوسعه گردشگري روستايي در كشور انتخاب و به صورت 
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در نهايت اطالعات پس . ، گرديدآوري جمعسطوح مختلف جامعه آماري توزيع و 
ي آماري و ها روشه، با استفاده از شد آوري جمعاز تركيب و تلفيق اطالعات 

و رادار پايداري ) 2شكل شماره ( ١ابزارهاي ارزيابي پايداري نظير بارومتر پايداري 
 و تحليل داده ها در سطح روستاهاي ها شاخصاين  گيري اندازه ، به) 3شكل شماره (

  .پرداخته شدمورد مطالعه 
  

   
  
  

  
  
  
  
  
  

               يگردشگر يدارياپ )فشارسنج(بارومتر  : 2شماره  شكل

  
  ،80 - 79،  صص 1385 سيمون و مورس ، استفان، بل ،: منبع          

                                                                                                                   
1 .Barometr of Sustainability 

=  10.0-8.1خوب،=  8.0-6.1متوسط، =6.0-4.1ضعيف،=4.0-2.1بد،=2.0-0.0از 
نتايج سطوح پايداري ممكن است مطابق با تمايالت  مقصدهاي گردشگري متفاوت .عالي
: بخشي  4ايدار، متوسط و ناپايدار، و پ: پايدار و ناپايدار ، سه بخشي : بخشي 2همانند .( باشد

 ...) پايدار، پايداري بالقوه، نا پايداري بالقوه و ناپايدار و
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  1پايدار توسعه شكل ستاره اي رادار پايداري يا راهنماي:  3شماره شكل
  
  
  

                                                                                                                   
 :رپايدا هاي نظام و معيارهاي اساسي يها ويژگي ف و تعاري . ١

 كه اي اوليه مواد انرژي، اطالعات، .باشد زيست به قادر و بوده سازگار محيطي نرمال وضعيت با نظام :موجوديت
 مفيد و بوده تعادل در مدت بلند در بايد نظام :ياثربخش .باشند دسترس در بايد هستند ضروري نظام پايداري براي
 :همزيستي .دكن تالش آن محيطي اثر و) انرژي و مواد اطالعات،( كمياب منابع امنيت براي ) رموث نه(  شود واقع
 :تامني .باشد داشته گوناگون ههاي را از را محيطي دگرگوني از حاصل يها چالش با سازگاري قابليت بايد نظام
 پيش قابل غير و ثبات بي متغير، شرايط محيطي، يعني راتتغيي بخش زيان آثار از خويش حفاظت توان بايد نظام
 و سازگاري يادگيري، توان از بايد نظام: سازگاري. باشد داشته را طبيعي محيط نرمال حالت از خارج بيني

آزادي  .دباش برخوردار محيطي، تغييرات از ناشي يها چالش برابر در مناسب يها پاسخ براي ايجاد خودسازماني
 ديگر )جهتگيريهاي( عاليق و رفتار به ويژه توجه منظور به را خود رفتار اصالح توان اختيار و بايد نظام: عمل

  (Bossel, 1999, 31).باشدا داشته خويش، محيط در نظامها) عامالن(
  

 اگـر  .دهـد مـي نشـان  را  )ناپايداري(دوامعدممنطقه)دايرهواحد(دياگراموسطدايره
 آزادي ماننـد  ( باشد يك از كمتر) تهديد به واكنش نسبت ميزان ( محور 6 از يك هر ارضاي
 ميدهد نشان را ناپايداري مي افتد و دايره محدوده درداخل  )باال دياگرام در عمل
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   ها شاخصرهيافت و چارچوب سازماندهي : 2جدول شماره
  ) ايداريهاي سنجش پ و معرف ها شاخصابعاد، ( 

 ي تبيين كننده پايداري گردشگريها معرف ي تركيبيها شاخص )زير سيستم ( ابعاد سيستم

بان
ميز

عه 
جام

  

اني
انس

تم 
سيس

  

عي 
تما
اج

 - 
گي

رهن
ف

  

پايداري 
    - اجتماعي
 فرهنگي

 رعايت حقوق انساني
 

رعايت احترام به ميهمان، رعايت حقوق زنان و 
 فيترعايت حقوق كار، رضايت از كي، سالمندان

 بهبود  كيفيت زندگي
رعايت زندگي (

 )مندانهشرافت

توسعه خدمات  اجتماعي و زيرساختارهاي  
محلي، رضايت از كيفيت اشتغال و در آمد،  

بهداشت و  سالمتي،  احساس رضايت  جامعه 
  محلي  از گردشگري، ا منيت اجتماعي

حفاظت از الگوهاي 
 اجتماعي و فرهنگي

، الگوهاي اجتماعي و فرهنگيحمايت  و ارتقا  
حفاظت  از ميراث فرهنگي  و  بافت تاريخي روستا

پايداري نهادي و 
مشاركت و كنترل محلي  سياسي

ي، اجرا و بهرهگيرتصميم، ريزي برنامهمشاركت در 
 برداري،  اداره نهادهاي محلي

 دسترسي به اطالعات و ارتباطات ساختار  نهاديظرفيت نهادي

ا
دي

صا
 قت

عدالت و رفاه  اقتصادي پايداري اقتصادي

و عايدي، توزيع درامد و اشتغال،  توزيع درآمد
و   ي شغلي ، توزيع قدرت ،  كاهش فقرها فرصت

 فقر زدايي

 ثبات اقتصادي

تقويت اقتصاد محلي و نشاط طوالني مدت ، تنوع 
ي اقتصادي روستا ، كاهش ها فعاليتبخشي بع 

 آسيب پذيري
پايداري ساختار

توليد و خدمات 
 گردشگري

كيفيت  فراورده ها  و 
   خدمات گردشگري

رضايتمندي گردشگران ، كيفيت خدمات و تجربه 
كيفيت محصوالت و فرآورده  هاي ، گردشگري

 گردشگري

عي
 طبي

ستم
وسي

اك
  

عي
طبي

 
 

پايداري منابع 
اب ( اكوسيستم  

..)،خاك و  هوا و 
 منابع سرزمين

  

مصرف و ( بهينه از زمين، منابع آب  استفاده
، پوشش گياهي و مراتع، كيفيت هوا و  )كيفيت

 منظر
حمايت از گونه هاي 
 جانوري و گياهان

، )گياهي و جانوري(حفظ تنوع محيطي
  اكوسيستمهاي حساس

ات عمومي تأثير
 محيطي

  فشار محيطي،  فشار اجتماعيظرفيت تحمل

 آسيب پذيري محيطي
رات طبيعي ،اقليمي ، حفاظت از ميراث مخاط

 هاجاذبهطبيعي و 

مديريت و 
ي ها سياست

 محيطي

  ،  مديريت ريزي برنامهبرنامه ريزي و مديريت
ضالبريت مواد زايد، مديريت سيستم فاتوليد و مدي بهداشت محيط

آگاهي هاي زيست
 تقويت آگاهي هاي زيست محيطي محيطي

 مصرف انرژي، تغييرات اقليمي و گرم شدن زمينمسايل جهاني
 1389ي تحقيق، پژوهشگران، ها يافته: منبع
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  ترسيم وضعيت روستاهاي مورد مطالعه 
ماسـوله، كنـدوان،   (كشـور  -روستاي تاريخي فرهنگي  7محدوده مورد مطالعه شامل 

كــه ايــن روســتاها بــا توجــه  باشــد مــي) بــوه و الفــتاورامــان تخــت، ابيانــه، ميمنــد، ان
هماننـد دارا بـودن آثـار ثبـت     (و عوامل تعيين كننده عملكرد گردشـگري   ها شاخص

شده ملي و جهاني، دارا بودن بافت تـاريخي و يـا سـبك معمـاري خـاص يـا مراسـم        
داراي  چنـين  هـم فرهنگي تعريف شده در زمان خاص، دارا بـودن جمعيـت ثابـت، و    

مطـابق  (ي طبيعـي  هـا  ويژگـي به لحاظ  .اند شدهانتخاب ) يالملل بينش ملي و حوزه كن
و ) بجـز روسـتاي الفـت   (اين روستا ها اغلب در منـاطق كوهسـتاني   ) 3جدول شماره 

و به لحاظ وضعيت اجتماعي، روستاهاي مورد مطالعـه   اند شدهخوش آب و هوا واقع 
ين جمعيـت  تـر  بـيش ، 1385داراي جمعيت ثابت هستند كه بر اساس سرشماري سـال  

ين جمعيت مربوط بـه روسـتاي ابيانـه بـا     تر كمنفر و  3899مربوط به روستاي الفت با 
، روسـتاهاي ميمنـد و   ي گردشگريها جاذبهاز نظر منابع و . باشد مينفر جمعيت  301

و  باشـند  مييي دست كند در دل صخره و كوه ها خانهكندوان داراي بافتي تاريخي با 
ه، اورامــان و انبــوه عــالوه بــر بافــت و معمــاري تــاريخي داراي مراســم روســتاي ابيانــ

فرهنگي و پوشاك محلي هستند و روستاي ماسوله نيز عالوه بر بافت سـنتي و محلـي   
از ايـن رو، ايـن روسـتاها بـه سـبب داشـتن        .ي طبيعـي فراوانـي اسـت   هـا  جاذبهداراي 
از ن قدمت  بسيار طوالني ي فراوان تاريخي، فرهنگي و طبيعي برخوردار بودها جاذبه

ان مند عالقههاي فزاينده گردشگران و  نيازها و خواسته تأميني را براي يك سو فرصت
به فضاهاي تاريخي و جذاب را ايجاد كـرده و از سـوي ديگـر زمينـه تجديـد حيـات       

ند و از اين راه ها ساختخويش را از اين طريق فراهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
اهميـت  . ي را به خود جذب نمايندشمار بيي الملل بينگردشگران داخلي و  اند توانسته
اي است كـه در يـك نمونـه     تاريخي و فرهنگي كشور به اندازه ي روستاهايها جاذبه

هزار  20كوچك آن روستاي باستاني و سه هزار ساله ميمند از طرف يونيسكو جايزه 
ظ ميراث و مديريت تداوم زندگي به را به دليل حف) ملينا مركوري(ي الملل بيندالري 

ي انجـام  هـا  بررسـي بـا ايـن وجـود     )1: 1384نـوروزي،  . ( خود اختصاص داده اسـت 
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ــن روســتاها  نشــان   ــه از اي ــا فرصــتكــه متاســفانه از   دهــد مــيگرفت ي حاصــل از ه
گردشگري براي توسعه اين مناطق بهره برداري مناسبي نشده و در مقابـل تهديـدهاي   

به طـوري كـه هـم اكنـون ماسـوله و ميمنـد بـه نمايشـگاه         . فته استتحقق يا آن بعضاً
زنده هسـتند و ابيانـه    آيند ميكه تنها براي افرادي كه به آنجا  اند شدهتوريستي تبديل 

درحال تبديل شدن به يك منطقه غير مسكوني است و ساكنان ايـن روسـتاها از يـك    
قي مانـدن در همـان شـكل    ي متولي  گردشگري كشور براي بـا ها سازمانسو با فشار 

نيازهاي معيشتي خود روبرو هستند كه با امكانات  تأمينسنتي خود و از سوي ديگر با 
عـالوه بـر ايـن روسـتاهاي     . شود ميي مرتفع تر بيشزندگي مدرن امروزي با سهولت 

ي ديگري از قبيل تخريب آثار تـاريخي و بافـت   ها چالشفرهنگي كشور با –تاريخي
بين رفتن آداب و رسـوم و مراسـم فرهنگـي، مهـاجرت سـاكنين و      كهن روستا ها، از 

ي غير متعارف بـومي  با معماربناهايي جديد  احداث، ها متروك شدن تعدادي از خانه
روبـرو هســتند كـه ضــرورت   ... و محلـي، آلـودگي، از بــين رفـتن حيــات جـانوري و    

 ي پايـدار كـردن  هايي بـرا  حل راه يافتنشناخت و ارزيابي عوامل ناپايداري به منظور  
  .را دو چندان مي نمايد ها آن حفاظت ازو  توسعه

موقعيت و مشخصات جغرافيايي، اجتماعي و گردشگري روستاهاي :   3جدول شماره 
  مورد مطالعه

 نام روستا
نوع  موقعيت  جغرافيايي، سياسي و اداري

 روستا

ارتفاع
از سطح 
 دريا

يها جاذبه) 1385( جمعيت 
ثبت ملي و 
 جهاني

فت با
تاريخي و 
 سنتي

مراسم 
فرهنگي 
عرضوطولدهستان بخش شهرستان استان خاص

 جغرافيايي
تعداد
جمعيت

 تعداد 
  خانوار

سردار فومن گيالن ماسوله
 جنگل

 37و09و13ماسال
 48و59و14

  √ √ 181 1050559كوهستاني

آذربايجان كندوان
 37و48و15 سهند مركزئ اسكو شرقي

 46و13و08
  √ √ 176 2400601تانيكوهس

 35و33 و36 برزرود مركزئ نطنز اصفهان ابيانه

 51و35و17
 √ √ √ 160 2220305كوهستاني

30و14و21 ميمند مركزئ شهربابك كرمان ميمند
 55و23و38

كوهپايـــه
 ايي

2240673 171 √ √  

26و54 و41 حومه مركزئ قشم هرمزگان الفت
 55و46و01

  √ √ 755 103899ساحلي

اورامان اورامان سروآباد كردستان اورامان
 تخت

35و15 و42
 46و16و16

 √ √ √ 641 14503000كوهستاني
 36و39و11 كليشم عمارلو رودبار گيالن انبوه

 49و59و13
 √ √ √ 177 1300613كوهستاني
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  موقعيت جغرافيايي روستاهاي مورد مطالعه در ايران:  1نقشه شماره 

 ها يافته

 داراي پايدارگردشـگري روسـتايي   توسـعه  شد عنوان مقاله ادبيات در كه گونه همان

 يها مدل و مفهومي هاي چارچوب قالب در آن را توان مي كه است گوناگوني ابعاد
 بـه چـارچوب   توجـه  و بـا  سبـر ايـن اسـا   . داد قـرار  بررسي و ارزيابي مورد مختلف

 سـه  پايدارگردشگري روستايي و در قالـب  توسعهبر پاراديم  مبتني كه مقاله انتخابي

 منظـور  اسـت، در ايـن پـژوهش بـه     اجتمـاع  و اقتصاد محيط، يعني پايداري مهم بعد

ـ  آزمون و ارزيابي سطح پايداري توسعه گردشگري روستايي در روستا هاي تاريخي
 بـراي . شـد  پرداختـه  نمونـه  جامعـه  در ابعـاد  ايـن  تحليل و بررسي به فرهنگي كشور

ي مـورد  ها شاخصدر مرحله اول  ابعاد از يك هر در پايداري نهايي سبه شاخصمحا
 نسـبي بـي   هـاي  داده بـه  حاصـله  مختلف هاي هم جهت شده و سپس كميت مطالعه

 معـين  معـرف  هر حداكثر و حداقل ميزان كار اين انجام براي .گرديد تبديل مقياس

 معـرف  هـر  عـددي  قدارم از حداقل مقدار سپس .آمد به دست تغييرات دامنه و شد
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 صـفر  بين مقياس بي هاي نسبي داده تا گرديد تقسيم نوسانات دامنه بر حاصل و كم

 تـك  تـك  بـراي  شـده  حاصـل  نسـبي  هـاي  داده از نهايـت  در .آيد دست به يك تا

 شده حاصل عدد و آمد عمل به گيري ميانگين گانه سه ابعاد از يك هر در ها معرف

 تبديل براي .گرديد منظور از ابعاد يك در هر يپايداري گردشگر شاخص عنوان به

كه در جـدول    آلن پرسكات گانه پنج طبقات از نيز كيفي مقادير به كمي محاسبات
  است ارايه گرديده، استفاده شده  4شماره 

 پرسكات آلن جهت طبقه بندي سطوح پايداري گانه پنج طبقات: 4جدول شماره 
  رتبه  ارزش  معادل  وضعيت
  1  100 -81 100-81 پايدار
  2  80 -61 80-61 )خوب(پايداري بالقوه
  3  60 -41 60-41 متوسط
  4  40-21 40-21 )ضعيف(ناپايداري بالقوه
  5  20-0 20-0 ناپايدار

  1381پژوهشگران ، با اقتباس از پرسكات آلن ،: منبع   

  ابعاد توسعه پايدار گردشگري روستايي در روستاهاي مورد مطالعه ارزيابي
 از سه نمونه جامعه در روستايي پايداري وضعيت پايداري، يها معرف به توجه با

 گرفـت  قـرار  ارزيابي مورد گردشگران ن ومسئوال، )مردم(سرپرست خانوار ديدگاه

 .است شده ارايه زير نمودارهاي و ها جدول در آن نتايج كه
  

 يانگو پاسخدگاه وضعيت ابعاد پايداري در روستاهاي نمونه از دي:  5جدول شماره 

 
پايداري

اجتماعي فرهنگي
پايداري
اقتصادي

پايداري 
 طبيعي

 پايداري كل

0.519 563/0 543/0 451/0)مردم(سرپرست خانوار
0.370 300/0 416/0 394/0نمسئوال

0.584 497/0 563/0 693/0گردشگران
0.491 454/0 507/0 512/0كل

  1389، ي ميداني پژوهشگران ها يافته: منبع
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نشـان  )  5و 4، 3، 2و نمودارهـاي شـماره    5جـدول شـماره   (نتايج به دست آمـده  
 512/0گاه هرسه گروه پاسخ دهنده بعـد اجتمـاعي فرهنگـي بـا امتيـاز      دهد از ديد مي
ين امتياز پايداري در بين ابعـاد پايـداري گردشـگري روسـتايي در روسـتاهاي      تر بيش

در  507/0ست و سپس بعد اقتصادي با امتيـاز  مورد مطالعه را به خود اختصاص داده ا
اين . ين امتياز را به خود اختصاص داده استتر كمرتبه بعدي و در نهايت بعد طبيعي 

ي هـا  شـاخص فرهنگـي نمونـه بـه لحـاظ     –بدين معني اسـت كـه روسـتاهاي تـاريخي    
اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي از وضعيت بهتري برخوردار هستند و از نظر طبيعي با 

و منـابع طبيعـي و آلـودگي منـاظر و چشـم       هـا  جاذبـه وجه به تخريب آثار تاريخي و ت
. اندازهاي روستايي در روسـتاهاي نمونـه از وضـعيت ناپايـدارتري برخـوردار هسـتند      

بنابراين مقايسه نتايج حاصله در بين روسـتاهاي مـورد مطالعـه از نظـر ابعـاد سـه گانـه        
ن اغلـب  مسـئوال كـه از ديـدگاه مـردم و    پايداري گردشگري بيانگر اين مطلب است 

روستاي ميمند و ماسـوله در   ها آنروستاها داراي پايداري متوسطي هستند كه در بين 
و از ديـدگاه گردشـگران پايـداري ابعـاد در      باشند مياين بعد وضعيت بهتري را دارا 

ست كه بين اين روستاها داراي دامنه ايي متغيير از پايداري متوسط تا پايداري خوب ا
  .باشند ميروستاي ماسوله از وضعيت بهتري برخوردار  ها آندر بين 

  
                       

                                              

   
  

گردشگري دروضعيت پايداري: 2نمودار 
 روستاهاي مورد مطالعه از ديدگاه  مردم

وضعيت پايـداري گردشـگري در   :3نمودار
  روستاهاي مورد مطالعه از ديدگاه  مسئوالن

 1389ي ميداني پژوهشگران ، هايافته:منبع1389ي ميداني پژوهشگران ،ها يافته: منبع
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  1389يداني پژوهشگران ، ي مها يافته: منبع                        1389ي ميداني پژوهشگران ، ها يافته: منبع

مدل  به وسيلهنمونه  روستاهاي سطح در ارزيابي توسعه پايدارگردشگري
 بارومتر

 قالب بارومتر پايداري در از استفاده با شده گردآوري در اين مرحله اطالعات
رفاه بشري جهت ارزيابي سطح پايداري در روستاهاي  و اكوسيستم رفاه شاخص دو

زير  و نمودارهاي جداول در آن نتايج كه گرديد حاسبهتجميع و م مورد مطالعه
 است شده آورده

وضعيت كل رفاه سيستم انساني و رفاه اكوسيستم طبيعي در روستاهاي :  6جدول شماره 
  يانگو پاسخنمونه از ديدگاه 

 پايداري كل رفاه اكوسيستم طبيعي رفاه سيستم  انساني 

سرپرست خانوار
 0.520 0.563 0.500 )مردم(

 0.292 0.3370.300نمسئوال
 0.542 0.5880.497گردشگران

 0.452 0.4750.454كل
               1389ي ميداني پژوهشگران ، ها يافته: منبع    

وضعيت پايداري گردشگري در: 4نمودار 
رد مطالعه از ديدگاه گردشگرانروستاهاي مو

وضعيت كل پايداري گردشگري : 5نمودار
 يانگوپاسخدر از ديدگاه كليه 
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يان گو پاسخ كليهكه از ديدگاه  دهد مينشان  6نتايج به دست آمده در جدول شماره 
با  برابر اكوسيستم رفاه ميانگين امتياز .انساني است رفاه از تر كماكوسيستم طبيعي  رفاه
سرپرستان  ديدگاه از .باشد مي 475/0امتياز  انساني برابر با  امتياز رفاه ميانگين و 454/0

 ها شاخص اين در برتري بدين معني كه. باشد مي عكس بر موضوع اين )مردم( خانوار
 اكوسيستم طبيعي برابر فاهر امتياز كه ميانگين اي گونه به اكوسيستم طبيعي است رفاه با
 بيشتر 063/0 ، باشد مي 500/0 با برابر كه انساني رفاه ميانگين و از باشد مي 563/0 با

هردو سيستم از رفاه و سطح پايداري ضعيفي برخوردار  نمسئوال ديدگاه از .است
 به سيستم انساني است رفاه با ها شاخص در عين حال از اين ديدگاه  برتري. هستند
 ميانگين از و باشد مي 337/0  با سيستم انساني برابر رفاه امتياز  كه ميانگي اي هگون
و در نهايت از ديدگاه  است ، بيشترباشد مي 300/0 با برابر كه اكوسيستم طبيعي رفاه

گردشگران نيز سيتم انساني نسبت به اكوسيستم طبيعي از وضعيت بهتري برخوردار 
 588/0  با سيستم انساني از اين ديدگاه برابر رفاه امتياز  كه ميانگين اي گونه به. است
 .است ، بيشترباشد مي 497/0 با  برابر كه اكوسيستم طبيعي رفاه ميانگين از و باشد مي
كه در بين هر سه گروه پاسخ  شود ميبا توجه به نتايج به دست آمده  مالحظه  رو ايناز 

فرهنگي از مردم و  ـ اي تاريخيدهنده، نگرش و ديد گردشگران نسبت به روستاه
اين روستاها از وضعيت انساني و طبيعي  ها آنن بهتر بوده و از ديدگاه مسئوال

ن نظر ديگري دارند، مسئوالدر صورتيكه بر خالف اين گروه، . پايدارتري برخوردارند
با امتيازكل (اين روستاها از وضعيت پايداري ضعيفي  ها آنبه صورتي كه از ديدگاه 

نسبت به وضعيت  ها آنبرخوردارند كه ناشي از آگاهي و اشراف ) 292/0بر با برا
با مسايل و مشكالت اين روستا ها  ها آن تر بيشروستاها و مشكالت موجود و درگيري 

  .باشد ميها  هنسبت به ساير گرو
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    1389ي ميداني پژوهشگران ،  ها يافته: عمنب

 پايدار

 )خوب(پايداري  بالقوه

 نا پايدار

 )ضعيف(ناپايداري بالقوه  

 متوسط

 بارومتر  وضعيت پايداري كل روستاهاي مطالعه:6نمودار
 يانگو پاسخاز ديدگاه كليه  

  بارومتر پايداري روستا هاي مورد مطالعه :7نمودار
 گرانبه تفكيك مردم، مسئوالن و گردش
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 مالحظه)  9و  7نمودار شماره (نمودار هاي بارومتري پايداري  به عنايت با
مردم كليه روستاهاي تاريخي فرهنگي مورد مطالعه با توجه با  ديدگاه از كه شود مي

امتياز ين تر بيشاند و  امتيازات به دست آمده، در سطح پايداري متوسطي قرار گرفته
ين امتياز مربوط به روستاي تر كمو  590/0پايداري متعلق به روستاي ميمند با نمره 

به دليل وضعيت نامطلوب اجتماعي و پيري جمعيت اين روستا  414/0ابيانه با نمره 
نمودارهاي (با توجه با امتيازات به دست آمده از بارومتر پايداري  چنين هم .باشد مي

در سطح  ن اغلب روستاهاي تاريخي فرهنگي نمونهمسئواليدگاه از د)  11و  7شماره 
ين امتياز پايداري متعلق به تر بيشاز اين ديدگاه . اند پايداري ضعيف قرار گرفته

 205/0ين امتياز مربوط به روستاي انبوه با نمره تر كمو  445/0روستاي ماسوله با نمره 
اين در حالي  .باشد ميروستا به دليل كمبود امكانات و خدمات گردشگري دراين 

فرهنگي مورد مطالعه  ـ است كه از ديدگاه گردشگران برخي از روستاهاي تاريخي
همانند ماسوله و كندوان در سطح پايداري خوب و مابقي در سطح پايداري متوسطي 

ين امتياز پايداري متعلق به روستاي ماسوله با تر بيشاز اين ديدگاه . اند قرار گرفته
و  420/0ين امتياز مربوط به روستاهاي اورامان و انبوه با نمره تر كمو  690/0نمره 
به دليل عدم وجود دسترسي مناسب و صعب العبور بودن و نيز عدم وجود  490/0

نتايج به  توجه با چنين هم. باشد ميامكانات و خدمات گردشگري دراين روستاها 
يان گو پاسخكليه  ديدگاه از كه شود مي مالحظه )6نمودار شماره (دست آمده 

روستاهاي تاريخي فرهنگي مورد مطالعه در سطح ) ن و گردشگرانمسئوالمردم، (
ين امتياز متعلق به تر بيش ها آناز ديدگاه . اند يداري تا حدودي متوسط قرار گرفتهپا

 392/0ين امتياز مربوط به روستاي انبوه با نمره تر كمو  555/0روستاي ماسوله با نمره 
  .باشد مي
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ي توسعه پايدارگردشگري در سطح روستاهاي نمونه ها شاخصارزيابي 
 با رادار

 گرافيكـي رادار پايـداري بـراي تحليـل،     ابزار از شناسي روشدر اين مرحله مطابق با 
. شـده اسـت   پايدار گردشگري اسـتفاده  توسعه يها شاخص ارزش نمايش و تركيب

در ) 13و  12و نمودارهـاي شـماره    7جـدول شـماره   ( همان طوري كه نتايج حاصله 
روســتاهاي  كــه ايــن بــا وجــود  دهــد مــيي پايــداري نشــان  هــا شــاخصمــورد 
گردشـگري  ي ها شاخص مورد ازچند مجموع در در فرهنگي مورد مطالعه _تاريخي
نمـرات  سـطح   كلـي  به طوراما  ،باشند ميز حد متوسط تر اباالداراي نمراتي  روستايي

رادار پايـداري گردشـگري    كـه  چنـان . اسـت  تـر  از حد متوسـط پـايين   دست آمده به
ي هـا  شـاخص نمره بـه دسـت آمـده بـراي همـه       كه دهد مينشان ) 13نمودار شماره (

و  باشـد  مـي ) 0.600(از امتياز حـد متوسـط    تر پايينتوسعه پايدارگردشگري روستايي 
ــعه           ــه توس ــيدن ب ــراي رس ــادي ب ــي زي ــدامات عمل ــه اق ــت ك ــي اس ــدان معن ــن ب اي

تـا  هنـوز مقـدار قابـل تـوجهي     پايدارگردشگري روستايي در ايران صورت نگرفته و 
مـورد مطالعـه فاصـله وجـود     گردشـگري  روستاهاي  كل پايداري در رسيدن به سطح

است و بـه   ي زيست محيطي اين وضعيت بدترها شاخصدر حوزه  كه به طوري. دارد
عنوان مثال شاخص ظرفيت تحمل محيطي و شاخص توجه به مسايل جهـاني زيسـت   

ايـن   كه باشند ميين امتياز تر كمداراي   0.391و  0.396محيطي با امتياز هايي برابر با 
، آلودگي منابع و ها جاذبهامر بيانگر عدم توجه كافي به منابع طبيعي روستاها، تخريب 

زيـاد گردشـگران بـه سـطح ظرفيـت تحمـل روسـتاهاي مـورد          عدم تناسب بين تعداد
. باشد مييي امكانات و خدمات موجود به اين تعداد گردشگر گو پاسخمطالعه و عدم 

ي مـورد مطالعـه را نشـان    هـا  شـاخص وضعيت هريـك از   13و  12نمودارهاي شماره 
  .دهد مي
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 ريخي ـ فرهنگيتاي پايداري گردشگري در روستاهاي ها شاخصوضعيت : 7جدول شماره 
  )والنئمردم و مس(يان گو پاسخنمونه از ديدگاه 

ابعاد 
 روستاي ي پايداري گردشگريها شاخص  پايداري

سرپرست 
 كل والنئمس)مردم(خانوار 

 - اجتماعي 
 فرهنگي

 0.6270.548 0.469رعايت حقوق انساني
 0.3730.450 0.527زندگي شرافت مندانهتأمينكيفيت زندگي و

 0.5140.536 0.557ي اجتماعي و محليهاارزشاز الگوهاي وحمايت
 0.5840.549 0.514مشاركت و كنترل محلي

 0.3830.419 0.454ظرفيت نهادي

 اقتصادي
 0.4670.511 0.554عدالت و رفاه اقتصادي

 0.4490.486 0.524ثبات اقتصادي
 0.4930.493 0.493*كيفيت خدمات و توليدات گردشگري

 طبيعي

 0.4430.484 0.526كيفيت منابع پايه گردشگري
 0.3340.412 0.490حمايت از گونه هاي گياهي و جانوري

 0.3840.396 0.409ظرفيت تحمل مقصد
 0.4570.487 0.517آسيب پذيري محيطي

 0.5390.525 0.511برنامه ريزي و مديريت محيطي
 0.3890.447 0.506بهداشت محيط

 0.4210.429 0.437آگاهي هاي زيست محيطي
 0.3440.391 0.437مسايل جهاني پايداري

كيفيت خدمات و توليدات گردشگري از طريق گردشگران مورد سنجش و ارزيابي قـرار گرفتـه    شاخص *
  .است

  1389ي ميداني پژوهشگران، ها يافته: منبع 
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  مورد مطالعه ي روستاهايي پايدارها شاخصرادار :  12نمودار شماره 
  نمسئوالاز ديد گاه مردم و  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    1389ي ميداني پژوهشگران، ها يافته: منبع
  

  ي پايداري روستاهاي مورد مطالعهها شاخصرادار : 13نمودار شماره  
  از ديدگاه هر دو گروه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1389 ي ميداني پژوهشگران،ها يافته: منبع
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 گيري نتيجه

براساس مطالعات انجام شده، پارادايم جديد توسعه پايدار گردشگري داراي ابعاد 
با اين توصيف، به . فرهنگي و اقتصادي است ـمختلف زيست محيطي، اجتماعي 

ارزيابي توسعه پايدار گردشگري روستايي در مناطق روستايي مورد مطالعه منظور 
عنوان مفهومي كه عوامل اقتصادي، اكولوژيكي و پايداري گردشگري به چنانچه 

اي از  ارد تا سيستم فراگير و همه جانبهاجتماعي و فرهنگي را شامل شود، ضرورت د
گردشگري روستايي  پايدار وسعهنظر قرار گرفته شود تا از اين طريق تپارامترها مد

ر نيز سعي لذا در مقاله حاض رد،يگقرار بتجزيه و تحليل مورد در سطح عميق تري 
بارومتر و راداري پايداري و  چون همشده با بهره گيري از ابزارهاي ارزيابي پايداري 

 محيط، يعني پايداري مهم بعد سه بر مبتني كه مقاله انتخابي به چارچوب توجه با

  .شود پرداخته نمونه جامعه در ابعاد اين تحليل به است اجتماع و اقتصاد
ميـداني بيـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه از نظـر ابعـاد         نتايج به دست آمده از روش  

پايداري در بين روستاهاي مورد مطالعه از ديدگاه هرسه گروه بعد اجتماعي فرهنگي 
ين امتيـاز پايـداري را در روسـتاهاي مـورد مطالعـه بـه خـود        تـر  بـيش  512/0با امتيـاز  

نهايـت بعـد   در رتبه بعـدي و در   507/0اختصاص داده و سپس بعد اقتصادي با امتياز 
در بين روستاهاي مورد مطالعـه  . ين امتياز را به خود اختصاص داده استتر كمطبيعي 

روسـتاي   به متعلق  585/0 با پايداري برابر امتياز يان حداكثرگو پاسخكليه  ديدگاه از
كـه باسـابقه تـرين روسـتا بـه لحـاظ گردشـگري و پرتعـدادترين گردشـگر           -ماسوله 

مناسـب تـري بـه نسـبت سـاير       نسـبتاً و خدمات گردشگري ورودي و داراي امكانات 
الفت  كندوان، ميمند، روستاهاي نيز آن از پس .برخوردار است -روستاها بوده است

روستاي ابيانـه بـه دليـل سـالخورده شـدن جمعيـت و مهـاجرت        . اند شده واقع اورامان
و تعـداد   جوانان و روستاي انبوه نيز با توجه به كمي امكانات و خـدمات گردشـگري  

  .كم گردشگر ورودي نسبت به ساير روستاها از پايداري ضعيفي برخوردار است
كه در مجمـوع   دهد ميعالوه بر اين نتايج به دست آمده از بارومتر پايداري نشان 

از  چنـين  هـم ضـعيفي برخوردارنـد و    نسـبتاً روستاهاي مورد مطالعه از سطح پايـداري  
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 رفـاه  از پايـداري  تـر  كـم اكوسيسـتم طبيعـي    فـاه يان پايداري رگو پاسخديدگاه كليه 

ميـانگين   و 454/0بـا   برابـر  اكوسيسـتم  رفـاه  ميانگين امتياز كه به طوري .انساني است
تـر بـودن    و ايـن امـر بيـانگر شـكننده     باشـد  مـي  475/0امتياز  برابر با انساني امتياز رفاه

ر ايـن روسـتاها و در   و منـابع تـاريخي و طبيعـي د    ها جاذبهي فيزيكي و آثار، ها محيط
و در نهايـت نتـايج بـه دسـت آمـده از رادار       .اسـت  ها آنتخريب قرار گرفتن معرض 
فرهنگـي   ـ روسـتاهاي تـاريخي    كـه  ايـن  با وجـود  دهد ميي پايداري نشان ها شاخص

داراي  گردشـگري روسـتايي  ي هـا  شـاخص مـورد  چنـد  مجمـوع در  در  مورد مطالعه
دست آمده از  نمرات بهسطح  كلي  به طوراما  ،دباشن ميتر از حد متوسط باالنمراتي 

كـه هنـوز    دهـد  مـي بر اين اساس نتايج به دست آمده نشان . است تر پايينحد متوسط 
مـورد  گردشـگري  روسـتاهاي   كل پايداري در تا رسيدن به سطحمقدار قابل توجهي 

 اهـ  شـاخص در حوزه زيست محيطي  كه به طوري . فاصله وجود دارددر ايران مطالعه 
اين وضعيت بدتر است به عنوان مثال شاخص ظرفيت تحمل محيطي و شاخص توجه 

ين تر كمداراي  0.391و  0.396به مسايل جهاني زيست محيطي با امتياز هايي برابر با 
اين امر بيانگر عدم توجه كـافي بـه محـيط زيسـت روسـتاها و نيـز        كه باشند ميامتياز 

اي اوج گردشـگري در روسـتا هـاي نمونـه و     ه وجود تعداد زياد گردشگران در زمان
  .باشد مييي امكانات موجود به گردشگران گو پاسخعدم 

چنين  توان ميروستاها با اين توصيف از مطالعات ميداني به عمل آمده از اين 
در ... كه پارادايم توسعه پايدار گردشگري به لحاظ سياست، برنامه و  نتيجه گرفت

ه هنوز از جايگاه مهمي برخوردار نيست و اين پارادايم روستاهاي نمونه مورد مطالع
است، چراكه  هنوز در سپهر علمي و اجرايي گردشگري روستايي ايران حاكم نشده

ي حاصل از ها فرصت، متاسفانه از آيد ميكه از نتايج به دست آمده بر  يطور همان
قابل گردشگري براي توسعه اين روستاها بهره برداري مناسبي نشده و در م

به طوري . تهديدهاي آن در حوزه هاي مختلف و در برخي موارد تحقق يافته است
و  ها چالشفرهنگي مورد مطالعه با  ـكه بنابر مطالعات ميداني روستاهاي تاريخي 

لذا با . در زمينه مسايل زيست محيطي و طبيعي مواجه اند به خصوصمسائل زيادي 
ي ها چالشبراي رفع اين موانع و  گردد ميتوجه به نتايج به دست آمده، پيشنهاد 
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ي اجرايي اقدام نموده و توجه ها سياستو  ها برنامهموجود، نسبت به بازنگري در 
راهبردهاي پارادايم توسعه پايدار گردشگري اصول و  به كارگيريالزم در استفاده و 

ه توسع يسو به شرفتيپدر جهت  چنين هم. روستايي در اين روستاها به عمل آيد
ي ها نيازمنديبايستي عاليق و  ها مي و رفع ناپايداري ،پايدار گردشگري روستايي

در نظر گرفته تا از طريق ايجاد  مختلف يها جنبه ازرا  سهامدارانو  نفع ذيهاي  گروه
و  عالئق تأمين ي توسعه پايدار گردشگري روستايي يعنياصل عنصر سهتعادل بين 

ي، توسعه عيطب طيمح يها ارزش حفظ و رانگردشگ تيرضا ،يمحل سكنهنيازهاي 
فرهنگي ـ  روستاهاي تاريخي به خصوصدر نواحي روستايي كشور و  يگردشگر

  .كشور پايدار گردد
 فرهنگي - افزون بر اين، نتايج حاصله از مطالعات ميداني در سطح روستاهاي تاريخي 

ي پايداري گردشگري مورد مطالعه، به عنوان نمونه مطالعاتي، نشان داد كه روش ارزياب
با استفاده از روش بارومتر و رادار پايداري به عنوان روشي ارزشمند و كارامد از 

ي پايداري، به خوبي توانسته است شرايط ها شاخصهاي ارزيابي مبتني بر  تكنيك
فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي را به صورت يكپارچه و در  ـ پايداري اجتماعي

به پايدار گردشگري روستايي در منطقه مورد مطالعه تبيين كند، قالب پارادايم توسعه 
ي حاصل از مطالعات ميداني و نيز مشاهدات عيني به خوبي با واقعيت ها يافته كه طوري

از  توان ميبه اين ترتيب . هاي موجود در روستا هاي مورد مطالعه منطبق بوده است
در ساير مناطق روستايي كشور ي طراحي شده به عنوان الگويي ها گويهو  ها شاخص

ي تركيبي كيفي و كمي ها شاخصدر جهت ارزيابي پايداري گردشگري با رويكرد 
  .استفاده كرد
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