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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the sustainability of tourism villages in 
the study area that are in the discovery stage in comparison with the rural 
tourism centers that are in the stages of development and stabilization of 
destination tourism. With the above interpretations, the present study aims to 
explain the process of developing these tourism destinations and the stability of 
the study area. The present study is an applied type; statistical population of 
tourist villages of Darram and Chavarzgh villages that were selected by purposive 
non-probability sampling method, 277 households. Field-library data collection 
and data analysis using inferential statistics based on Butler's Tourism Life Cycle 
Model in SPSS software and applying COPRAS, ORESTE Multi-Criteria Ranking 
Technique; The use of the UCINET software is done. The research findings show 
that Gohar village is in the destination conflict stage from the perspective of 
Butler tourism life cycle model which with a total of 842 is in the first place from 
the perspective of sustainability of tourism activities and the lowest level of 
tourism sustainability in Shirin Su Residential Centers which is in the 
development stage of the tourism life cycle with a total of 1115. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The aim of this study is comparing and 
evaluating the stability of tourism villages 
in the study area which are virginal and in 
the process of discovering the destination 
compared to rural tourism centers that are 
in the process of developing and 
stabilizing the destination tourism. Where 
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with the construction and operation of a 
new road along the route of this tourist 
axis (Zanjan-Taham-Chavarzaq-Daram-
Tarom road);  Great changes have taken 
place in the communication of 
transportation as well as the entry of 
tourists into this area. 

The present study aims to explain the 
process of development of these tourist 
destinations and the stability of the study 
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area to find out the answers to the 
following questions : 

1. What is the position of tourism 
centers in the study area in Butler's 
tourism life cycle model? 

2. What are the levels of tourism 
sustainability-criteria  in Studied 
tourist areas? 

3. What is the status of tourism 
villages in the study area in the 
process of developing tourist 
villages which are pristine and in 
the process of discovering the 
destination, compared to the rural 
tourism centers that are in the 
stages of development and 
stabilization of destination 
tourism? 

2. Methods 
The present study is of applied type; 
Statistical population of tourist villages of 
Darram and Chavarzaq villages; Tarom 
township, which is targeted by non-
probable sampling method; 277 
households have been selected for 
sampling. After the questionnaire was 
designed and the reliability and its validity 
were verified by experts, to ensure its 
reliability (reliability), Cronbach's alpha 
coefficient in SPSS software was 0.763. 
Field-library data collection method and 
data analysis using inferential statistics 
based on Butler tourism life cycle model in 
SPSS software and using COPRAS - 
ORESTE multi-criteria ranking technique; 
Also, the display and drawing of space 
streams of the studied area has been done 
using UCINET software . 

3. Discussion and result 
Research findings that Shit village is in the 
stage of stabilizing the development of the 
destination with the highest score of 1.00, 
and the villages of Walidar and Shirinsoo 
area are in the stage of destination 
development with the score of 0.736 and 

0.588, respectively, among the stages of 
the destination life cycle. Based on the 
scores obtained, it can be said that the 
villages of Dram and Gohar (scores of 
0.483, 0.3644, respectively) are in the 
second stage of the life cycle, ie the stage 
of intervention and involvement of 
entrepreneurs and local residents in 
tourism.  Meanwhile, the villages of 
Siahvarood and Nokian, according to the 
scores obtained (0.184 and 0.101), are in the 
first stage of the destination life cycle, ie 
the discovery stage . 

Finally, the sustainability of rural 
tourism centers in four economic, social, 
environmental and physical dimensions of 
households in the households of the 
studied villages was investigated and 
ranked with the ORESTE technique. Gohar 
village, which is in the process of clashing 
its destination from the perspective of the 
Butler tourism life cycle model; with a total 
of 842, it ranks first in terms of 
sustainability of tourism activities. The 
second level of stability is related to the 
village of Dram, which in this village is also 
in the stage of conflict with the total 
number of 92.5 and the lowest level of 
tourism stability in Shirinsoo residential 
centers in the stage of destination 
development of the tourism life cycle with 
the total number of 1,115. 

4. Conclusion 
According to Butler's life cycle model, the 
tourist village of sheet is in the process of 
stabilizing the development of the 
destination, and the villages of Walidar and 
Shirinsoo are in the stage of the 
development of the destination; 
Sustainability rankings are at the lowest 
levels, and the rest of the villages are in the 
process of discovering their destination 
and conflict. They have a higher level of 
sustainability, which means that the 
process of tourism development in the 
study area does not move towards 
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sustainability. Although it has positive 
effects on some indicators such as job 
creation, etc., in general the villages are 
weak in terms of sustainability indicators 
compared to the pristine villages and are 
in the process of discovering the 
destination. 
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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی وضعیت پایداری روستاهای گردشگری محدوده مورد 
مطالعه که بکر و در مرحله کشف مقصد هستند نسبت به مراکز روستایی گردشگری که در 

باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی؛  گردشگری مقصد هستند؛ میمراحل توسعه و تثبیت  
با روش  آماری روستاهای گردشگرپذیر دهستان درام و چورزق؛ شهرستان طارم که  جامعه 

اند. روش گیری انتخاب شدهخانوار جهت نمونه  ۲۷۷گیری غیراحتمالی هدفمند؛ تعداد  نمونه
ها با استفاده از آمار استنباطی زیه و تحلیل دادهای و تجآوری اطالعات میدانی ـ کتابخانهجمع

بندی و بکارگیری تکنیک رتبه  SPSSافزار  بر اساس مدل چرخه حیات گردشگری باتلر در نرم
؛ همچنین، نمایش و ترسیم جریانات فضایی محدوده مورد ,COPRAS   ORESTEچند معیاره

 دهد؛ . نتایج تحقیق نشان میانجام شده است  UCINETافزار  مطالعه با استفاده از نرم
روستای گوهر که در مرحله درگیری مقصد از منظر مدل چرخه حیات گردشگری باتلر قرار 

باشد و های گردشگری میدر رتبه اول از منظر پایداری فعالیت  ۸۴۲دارد؛ با مجموع عددی  
اقامتی شیرین مراکز  در  گردشگری  پایداری  میزان  توسعکمترین  مرحله  در  که  ه مقصد سو 

با مجموع عددی   و  این بدین معناست که توسعه می  ۱۱۱۵چرخه حیات گردشگری  و  باشد 
زایی و... در  ها نظیر اشتغالگردشگری با وجود اینکه موجب تأثیرات مثبت در برخی شاخص

شاخص منظر  از  کلی  طوری  به  اما  شده  مطالعه  مورد  به محدوده  نسبت  پایداری  های 
 باشند. فته در مرحله کشف مقصد؛ ضعیف میروستاهای بکر و قرار گر 

 کلیدواژه ها: 
پایداری گردشگری، توسعه   

گردشگری روستایی، دهستان درام و 
 چورزق.
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 مقدمه 
ای از امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یک زیر مجموعه

توسعهفعالیت در  را  بایست سهم خود  اقتصادی،  ی های 
همکاران،  منطقهپایدار   و  (سجادی  نماید  ایفا  :  ١٣٩٧ای 

شکل٩٢٥ در  و  خلق   )  و  بازساختی  فرآیندهای  به   دهی 
فقر فرصت کاهش  اقتصاد،  به  بخشی  تنوع  جدید،  های 

داشته   ویژه  توجه  و...  اجتماعی  رفاه  افزایش 
منافع    . )Figueredo et al, 2011: 3باشد( که  زمانی 

د؛ ادراك بهره مندان  بیشتر از هزینه ی آن باش  ی گردشگر
گردشگر  ی  توسعه  به  نسبت  می  یمحلی  کند  تغییر 

)Chen et al, 2018: 2  .(ی دستیابی به گردشگررو،  از این  
رفتار که  است  گردشگرانی  حضور  مستلزم    ی پایدار، 

باشند   داشته  شاهی،  مسووالنه  اما     )۳۳:  ۱۳۹۸(ملک 
عی  فعالیت گردشگری با برخی آثار منفی اقتصادی  ـ  اجتما
گاه سکونت  و  است  مواجه  نیز  زیستی   محیط  های  و 

از  است  ممکن  اجتماعی  فضای  یک  عنوان  به  روستایی 
و به    های گردشگری تهدید شودطریق توسعه ی فعالیت

ناپایداری حرکت کند  :Hall and Muller, 2004(  سمت 
پروین،  )،  28 از ).   ۱:  ۱۳۹۰(خدادادی،  دیگر؛  دیدگاهی  در 

برون و  هال  فعالیت  دیدگاه  ی  توسعه  کابرینی،  های  و 
تواند زمینه را برای ایجاد  گردشگری در مناطق روستایی، می

نماید   هموار  اقتصادی  ـ  اجتماعی  و  (باباخانپویایی  زاده 
خواسته)۸۹:  ۱۳۹۱لطفی،   و  نیازها  شناسایی  های  ؛ 

: ۱۳۹۵(عبدالهی و عباسی،  مشتریان نیز امر ضروری است  
های مردم  با تقویت نمودن ظرفیت) و توسعه ی پایدار  ۱۰۴

شیوه  اتخاذ  طریق  از  مدیریت محلی؛  برای  مناسب  های 
منابع و استفاده ی بهینه از آن، با توجه به تأمین امنیت  

های فعلی و آتی، دسترسی برابر به منابع و همچنین  نسل
سازی، حکمرانی خوب و مانند اینها برای مهار  آموزش و آگاه

 :Parasad, 2003)شود  ها تالش می و اجتناب از مخاطره
به مثابه    یبهره مندان محلی گردشگر. توانمندسازی  (756

مثبت در جریان توسعه ی    یاثرگذار  یبرا  ی کلید  ی عامل
 & Jani, 2018:150) (Hamiltonاست (  یپایدار گردشگر

Alexander, 2013: 171 مناطق    یداری)؛ اما در سنجش پا
و    یی روستا عنوان سطوح خرد  عمده   یمحلبه  مشكالتی 

نگاه د در  و  دارد  بر  گر شاخصیوجود  عمدتاً  موجود  های 
رو پایاساس  به  باال  از  (ییكردی  هستند   ,Rileyن 
له ی بهره مندان و موسسات  ی) و بیشتر به وس2001:2446

پایدار   ی  توسعه  مفهوم  از  آنها  درك  اساس  بر  ور،  بهره 
(طراحی شده این  ).  Morse and Fraser, 2005:627اند 

برنامه در  که  است  گردشگر  یریزدرحالی  ی  ؛  یتوسعه 
همگرا می  و  مثبت  نقش  به    ی ها روش  یبایست 

توسعه ی    یریز بهره مندان محلی در برنامه  یتوانمندساز
ناحیه  یپایدار گردشگر و    ی او  ثابت  (شفیعی  توجه شود 

 ).۸۶: ۱۳۹۸هراتی فرد، 

با در نظر داشتن جنبه های فوق؛ شهرستان طارم که   
در شمال استان زنجان واقع شده و مركز آن "آببر" نام دارد؛ 

نواحی دارای جاذبه  بکری است.  و  گردشگری جذاب  های 
شیرین و  ولیدر  ـ  شیت  سیاه گردشگری  ـ  در  سو  ورود 

قابلیت   بودن؛  کشاورزی  قطب  کنار  در  طارم  شهرستان 
های گردشگری دارند و در طرح آمایش  تباالیی در فعالی 

ریزی  برنامه  و  مدیریت  (سازمان  زنجان  استان  سرزمین 
) به عنوان محور گردشگری ممتاز  ۸۲:۱۳۹۲استان زنجان،

ای پیشنهاد شده است که از شهر زنجان شروع و منطقه
در اثر احداث جاده ی جدید "زنجان ـ تهم  ـ  چورزق"،  با 

ـ ولیدر و عبور از مراکز اکوتوریس تی روستایی تهم، شیت 
سیاه شیرین ـ  ـ سو  تاریخی  شهر  به  نهایت  در  ورود؛ 

شود و این اکوتوریستی ماسوله در استان گیالن ختم می
ناحیه ی گردشگری به عنوان یک محور گردشگری متمرکز  
به  مذکور،  ی  جاده  احداث  از  قبل  است.  شده  پیشنهاد 

اسب در محدوده خاطر نبود شبکه ی ارتباطی فیزیکی من
ی مورد مطالعه (دهستان درام و چورزق)؛ تردد ساکنان این 
ناحیه از جاده ی قدیمی و اصلی شهرستان طارم بود که از  
سمت شهر آببر به صورت محدود ارتباط فیزیکی را به این 

می برقرار  و  ناحیه  جغرافیایی  انزوای  در  ناحیه  این  و  کرد 
احداث   با  اما  داشت؛  قرار  بهرهارتباطی  از جاده و  برداری 

جدید در امتداد مسیر این محور گردشگری (جاده ی زنجان  
بزرگی در   ـ درام شهرستان طارم)؛ تحوالت  ـ چورزق  تهم  ـ 
برقراری ارتباطات حمل و نقل و همچنین ورود گردشگران 
به این ناحیه اتفاق افتاده است. با تفاسیر فوق، تحقیق 

یند توسعه ی این مقاصد  حاضر با هدف مبنی بر تبیین فرآ
گردشگری و پایداری محدوده ی مورد مطالعه؛ در پی یافتن  

 پاسخ به سواالت زیر است: 

جایگاه مراکز گردشگری محدوده ی مورد مطالعه    .۱
در مدل چرخه ی حیات گردشگری باتلر  چگونه 

 است؟
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نواحی گردشگری مورد مطالعه؛ از نظر معیارهای   .۲
 سطحی قرار دارند؟ پایداری گردشگری در چه 

گردشگری   .۳ روستاهای  ی  توسعه  فرایند  در 
محدوده ی مورد مطالعه؛ روستاهایی که بکر و در  
مرحله ی کشف مقصد هستند؛ نسبت به مراکز  
روستایی گردشگری که در مراحل توسعه و تثبیت 
گردشگری مقصد هستند؛ از منظر پایداری در چه  

 وضعیتی هستند؟

 ادبیات موضوع  
 حقیق ی ت پیشینه ۲٫۱

های موجود در تحلیل  با ردیابی پیشینه ی نظری رهیافت
می  گردشگری،  پژوهشتوسعه ی  که  نمود  اذعان  ها توان 

با  دوم؛  جهانی  جنگ  از  بعد  عمدتاً  گردشگری  ی  درباره 
و طی   ظهور و رشد گردشگری انبوه گسترش یافته است

، گردشگری بنا به ضرورت توسعه به تعادل  ۱۹۶۰دهه ی  
است حساب    رسیده  به  نوسازی  الگوی  از  بخشی  که 

رهیافتمی  تمرکز  برخالف  و  آید.  نوگرایی  محققان  های 
که شامل "هواداری و حمایت"   ١٩٥٠ مدرنیزاسیون دهه ی

یک و  سطحی  نگرش  با  گردشگری  ادامه؛ از  در  و  جانبه 
وابستگی در دهه ی  نگرش نظریه تئوری  در  ١٩٦٠پردازان 

نگر  و  ساختارگرایی  رهیافت  و قالب  محتاطانه  ش 
"هشداری" به فعالیت گردشگری که روی اثرات نامطلوب  

) بودند  متمرکز  ).  Naci Polat, 2015: 438گردشگری 
تعدیل   یا  توسعه ی جایگزین  رهیافت  همچنین محققان 
و  تعدیل  و  جرح  با  گردشگری  توسعه"  "اشکال  روی  که 

)؛  Jafari et al, 2016: 35های قبلی متمرکز بودند (دیدگاه
مدار در توسعه نهایت در رهیافت چهارم، دیدگاه دانش  در

نگر گردشگری به  ی گردشگری بر پایه ی "تفکر جامع و کل
  (Shen et al, 2008: 51). عنوان یک سیستم" است

مقاصد  توسعه ی  فرایند  بحث  در  مطالعات  اولین  از 
سیر  تعیین  ی  زمینه  در  گیلبرت  مطالعات  گردشگری؛ 

سال   در  گردشگری  مقاصد  والتر    ١٩٣٩تکامل  است. 
نیز در مطالعات خود  ١٩٦٤کریستالر( آلمانی  ) جغرافیدان 

صورت   به  گردشگری  مقاصد  حیات  ی  چرخه  مفهوم  به 
پالگ( دارد.  اشاراتی  مطالعه ١٩٧٢پراکنده  یک  در   (

پدیدارشناسانه و شخصیتی از مسافران و گردشگران، گونه 
ی  توسعه  مختلف  مراحل  در  را  گردشگران  شناسی 
گردشگران   ماجراجو،  گردشگران  ؛  ترتیب  به  گردشگری 

دارای روحیه ی نزدیک به ماجراجویی و میانه رو و نهایتا  
  ) نمود  تقسیم  کار  مخافظه    گردشگران 

(Swarbrook,1998:259 ) با مطالعه  ١٩٧٨استسفسلد (
با   آمریکا  شرقی  شمال  مناطق  گردشگری  مقاصد  در 
شناسایی الگویی از تغییرات عنوان چرخه ی حیات مقصد  

 Butler,2001:287گردشگری را وارد مطالعات علمی نمود(
نوعی از چرخه ی   ١٩٨٠) . همچنین ریچارد باتلر در دهه ی  

من  که  کرد  عرضه  را  محصول  و  حیات  خصیصه  با  اسب 
باشد گردشگری  فعالیت   &Alvares )ویژگیهای 

Lourence, 2004: 3-4 ( 

درزم  رو؛  این  پیاز  ی  پژوهش،  یش ی نه  سوابق  و  نه 
گاه فعالیت گردشگری در  یکه در مورد جا  ین منابع یمهمتر

پا و  گاهی توسعه  سکونت  تاکنون    ییروستا  یهاداری 
شده ونگاشته  اردوغان   : هستند  شرح  بدین  توسان    اند 

گردشگر ٢٠٠٩( مؤسسات  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ،   ی) 
، حفاظت از آب، مدیریت  یانرژ  یورعملکرد پایینی در بهره

مسئوالنه: سنجش    ی تولید شده، کسب و کارها  یها زباله
-زیست محیطی صاحبان اقامتگاه یپذیرسطح مسئولیت

ارتباطات و همچنین دانش الزم را در زمینه    یگردبوم  یها
رعایت اصول حفاظت از محیط زیست دارند و استخدام ی  

زمینه  ینیروها در  حساس  و  و    ی هامسئول  مدیریتی 
است ضروری  محیطی  (  .زیست  تحقیق  ٢٠١١دیوید  در   (

پایدار یک وظیفه    یخود نشان داد که حفاظت از گردشگر
گذاران و هم جامعه باید ی دوگانه است؛ زیرا هم سرمایه

) نشان ٢٠١٠باشند. وانگ و باکلی (  به آن توجه کافی داشته
کارها و  کسب  صاحبان  و  مدیران  توجه  که   یدادند 

آلودگی  ی گردشگر به کاهش  ابعاد محیط زیستی    ی ها به 
آتش کاهش  گردشگر،  تعداد  افزایش  ها،  یسوزمحیطی، 

درآمد   از  بخشی  اختصاص  انسانی،  تهدیدات  با  مقابله 
  ی هاایهبه محیط زیست، افزایش سرم  یحاصل از گردشگر

) در  ٢٠١٢اجتماعی و ... منجر شده است. کووان و آکان (
  ی پژوهش خود نشان دادند؛ صاحبان کسب و کار گردشگر 

ها، مراتع و مناظر  به استفاده بیش از حد از ظرفیت جنگل
بکر طبیعی دارند؛ اما جامعه ی محلی و روستایی عمدتاً در  

اف خود دهند و از محیط اطر مقابل آنها واکنش نشان می
نتایج مطالعه ی هورث و بیرکی (حمایت می )  ٢٠١٨کنند، 

مجارستان    یگردشگر  یهانشان داد که توسعه ی فعالیت
زیاد  میزان  مسئولیت  یتا  و  به  محیطی  زیست  پذیری 

سیستم  که  دارد  بستگی  مدیران  زیست    یهااجتماعی 
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می قرار  تأثیر  تحت  را  همکاران  محیطی  و  فونتا  دهند. 
منطقه    ٥٧شرکت جهانگردی در    ٩٠٠بررسی حدود  )  ٢٠١٦(

های کوچک  دهد که بنگاهی حفاظت شده اروپا نشان می
که   آنچه  به  نسبت  پایداری  مسئولیت  قبال  در  بیشتر 

می پیش میبینی  مشارکت  از شد،  که  طور  همان  کنند. 
بررسی پیشینه ی پژوهش مشخص است، تاکنون مطالعه  

موضوع   با  ارتباط  در  مستقیمی  انجام  ی  حاضر  پژوهش 
نشده است و پژوهش حاضر؛ در پی بررسی فرایند توسعه 

 ی مقاصد گردشگری و سنجش پایداری این مراکز است.

 مبانی نظری  ۲٫۲
به منزله    ۱۹۹۰انگاشت توسعه ی پایدار در اوایل دهه ی  

ای بزرگ برای احیای اعتبار از دست رفته و اقبال در  ی ایده
برنامه افول  انگلی حال  (ریزی  کرد  ظهور   Hawthonسی 

and Conceal, 2008: 73های  ) و به سرعت در دیگر حوزه
 R.D.A2و   R.E.S1 هایگذاری عمومی، مانند گروهسیاست

به جای سیاست راهبردها  راستای  کار  در  به  مجزا  گذاری 

). آنچه که در رویکرد یکپارچه Price, 2012: 221گرفته شد (
از راه    جدید؛ حایز اهمیت بود؛ رویه ی  الزامی در تبعیت 

گذاری  های سیاستهای "برد ـ برد" به مثابه ی اولویتحل
ریزی سنتی  درجه ی یک؛ به جای شالوده ی فکری برنامه

 ) بود  تعادل  و  توازن   ,Hawthon and Concealیعنی 
واپسین  81 :2008 در  پایدار  ی  توسعه  اساس  این  بر   .(

ود را نه تنها  های سده ی بیستم میالدی به سهولت خسال 
های اصلی؛ بلکه به عنوان نقطه به عنوان یکی از چالش

عطفی برای مناظره؛ پیرامون بسیاری از مسائل موجود در  
بی (اکرمی، دوران  نمود  مطرح  هستی  ی  عرصه  نظمی 

۱۳۹۳  :۱۴  .( 

توسعه ی پایدار که به معنای «تلفیق اهداف اقتصادی،  
محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان اجتماعی و زیست  
آسیب بدون  نسلفعلی  توانایی  به  برای  زدن  بعدی  های 

و ابعاد آن به شرح  (OECD, 2001,11) برآوردن نیازهایشان  
)  ١جدول جدول زیر است: (

 ی دار گردشگریابعاد و اصول توسعه ی پا  :١جدول  

 ابعاد اصول 

مسئوالنه ی    یابیو جلوگیری از آسیب به محیط ـ حفظ تنوع ـ بازار یمحل  یت از اقتصادهایحما
. سهم گردشگری در کاهش فقر ـ گردشگری و معیشت پایدار ـ توزیع درآمد متعادل ـ توزیع یگردشگر 

 منافع اقتصادی عادالنه 

  یداریپا
 ی اقتصاد

فظ طبیعت و تنوع  دار از منابع ـ کاهش دادن مصرف مفرط و اتالف ـ مشارکت در حی استفاده ی پا
 زیستی 

  یداریپا
 ی کیاکولو

قات و نظارت مداوم با  یـ تقبل تحق یـت محصول گردشگریفیآموزش کارکنان در راستای ارتقا ک
ـل کارآمد ـ مراعات اصول زندگی شرافتمند و شایسته ـ رعایت یاسـتفاده از مجموعـة داده هـا و تحل

 های محلی ارزشای براساس سیستم   حقوق زنان ـ فعالیت توسعه

  یداریپا
 ی فرهنگ 

آن   یط یر مح یتأث یاب یو ارز یو ملـ یمحلـ یراهبـرد یـز یردر چارچوب برنامه  یادغـام توسعه ی گردشگر
ل در  یدخ  یهـان سـازمانی کاالها و مشارکت ب یسازکپارچه در حوزه ی هماهنگ ی  یز یرـ برنامه 

ـ  مشورت با نقش   یت تجربه ی گردشگر یفیو ارتقا ک  یـ مشارکت دادن جوامع محل یر یگ می تصم
ـ ارزش دادن به شرایط و حقوق  یز یردر برنامه  یگردشگر  یساز کپارچهینان و عموم مردم ـ یآفر

 مشاغل و کار 

  یداریپا
اجتماع  

 محلی 

Source: Nicholas & thapa:2010 

  ی ساز آگاه  ی آموزشی برا  یهادوره  یازنگردر این راستا؛ ب
از اثرات ابعاد محیط طبیعی    یبهره مندان محلی گردشگر

، و ارتقای دانش و مهارت  یتوسعه ی گردشگر  ی و اقتصاد

 
1 Renewable Energy Systems 

برا آنان  و   یمندبهره  یمحیطی  موجود،  منابع  از  بهینه 
تشکلشکل اثرات    یهادهی  بهبود  باعث  نهاد؛  مردم 

و  اعتماد  و جلب  محلی  مندان  بهره  ادراك شده  محیطی 

2 is an innovative, consultative process driven 
company 
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برا  یمندرضایت برنامه  یآنها  در  و طرحمشارکت    ی ها ها 
برا  ی گردشگر تالش  راستا  یو  در  زیست  محیط    ی حفظ 

پایدارگردشگر ی  و    یتوسعه  ثابت  (شفیعی  بود  خواهد 
نیز یک طرح    ) و گردشگری مسئوالنه۸۶:  ۱۳۹۸هراتی فرد،  

فرصت  یگردشگر ایجاد  هدف  طریق    یهابا  از  مطلوب 
زندگی   کیفیت  ارتقای  تعطیالت،  از  بهینه  ی  استفاده 

مزایا  اقتصاد  یساکنان،  ـ  منابع    ی اجتماعی  از  حفاظت  و 
 :Mohd Hafiz Hanafiah,2016کند (طبیعی را تداعی می 

222 ( 

اولین مطالعات درباره ی   از  به مفاهیم فوق،  با توجه 
ی  چرخه  الگوی  به  مربوط  مقصدگردشگری،  ی  توسعه 
باتلر است که بر اساس پاردایم نیوتنی در   حیات مقصد 

صورت گرفته است که هر مقصدی فرآیندی را   ١٩٨٠سال  
از ابتدا تا انتها طی خواهد کرد و در طی این مراحل ممکن  
از   اینکه  یا  ادامه دهد  است مقصد بتواند به حیات خود 

گ مقصد  ی  بیچریل، چرخه  و  (وال  شود  خارج  ردشگری 
 ). این مدل دارای پنج مرحله به شرح زیر است: ٩٣:  ١٣٨٤

در این مرحله تفریحگاه   مرحله ی یک؛ کشف مقصد: •
و مقصد گردشگری هنوز توسعه نیافته و با استقبال  
ناچیز و انگشت شماری روبه روست ؛ یا به اصطالح 

وکار و  در مرحله ی خفتگی قرار دارد. تعداد کسب  
تجارت بسیار کم و ناچیز به صورت خودجوش و بنا  
) است  برنامگی  بی  و  آنی  اقتضای   بر 

.(Andriotis,2003:4 
، مردم   مرحله ی دو؛ درگیری مقصد:  • این مرحله  در 

خانواده و  پرسعادی  با  اطالعها   و  رسانی  وجو 
گردشگران ماجراجو و یا کوهنوردان از وجود این چنین  

رشد و   (Andriotis,2003:4).شوند  مقصدی آگاه می

توسعه ی گردشگری در این مرحله به صورت بطئی  
 ). Chai,2009:250(گیرد و کند انجام می

خدمات ارائه    مرحله ی سه؛ رشد و توسعه ی  مقصد: •
می  گسترش  بومی  ی  جامعه  توسط  در  یشده  ابد. 

حجم  به  هنوز  مقصد،  رشد  و  توسعه  ی  مرحله 
افزوده می فعالیت این  ها و تعداد گردشگران  شود و 

مراجعان  زیاد  تعداد  و  فعالیت  اوج  نمود  دوره، 
نیز   محلی  مردم  از  که  نحوی  به  است  گردشگران 

   Andriotis,2003:4). (  تعدادشان بیشتر است
مرحله ای   مرحله ی چهار؛ تثبیت توسعه در مقصد: •

و  آثار  رسیده؛  حداکثر  به  گردشگر  میزان  که  است 
شود. در مرحله ی  پیامدهای مثبت و منفی نمایان می 

به   را  ناحیه  این  بیرونی  و حتی  تثبیت؛ مردم محلی 
می  گردشگری  مقصد  و عنوان  حمایت  اما  شناسند؛ 

تاثیرات   بروز  خاطر  به  محلی  ساکنان   مثبت  دید 
ی بسیار مشهود؛ افزایش  شود. پدیده  منفی کمتر می 

تعداد  اجاره بطئی(کند)  کاهش  تعداد  در  که  هاست 
 ). Alvares,2004:3کند ( گردشگران نیز جلوه می

در این مرحله احتمال    مرحله ی پنج؛ رکود در مقصد: •
یا   به میزان کم  فعالیت گردشگری  رکود در  دارد که 
دیگری پیش   و حتی ممکن است حاالت  باشد  زیاد 

ترین مرحله در مورد سرنوشت چرخه بیاید و حساس 
ی حیات این مقصد بستگی به نوع  ارزیابی حین اجرا،  

راهبرد  برنامه یا  استراتژی  یک  از  استفاده  و  ریزی 
است   موجود  وضع  به  توجه  با  منطقی  و  صحیح 

)Tourcildsen, 2003:54) ،(Andriotis, 2003:5  .( 

شکل   نهایت،  را   ١در  حاضر  پژوهش  مفهومی  مدل 
 ): ١ن می سازد (شکل نمایا
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 مدل مفهومی پژوهش :   ١شکل 

 ۱۳۹۸منبع: یافته های تحقیق حاضر؛  

 

 روش تحقیق 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و  

جمع  برای  است.  تحلیلی  ـ  توصیفی  ماهیت  نظر  آوری از 
ای و میدانی مبتنی بر مشاهده  اطالعات، از روش کتابخانه

ی مستقیم و غیر مشارکتی، تهیه ی فیلم و عکس و پرسش  
است. شده  استفاده  با t2pqd21+1n(t2pqd2-1) نامه 

؛ روستاهای واقع در  ۱۳۹۵به سرشماری رسمی سال  توجه
دارا گردشگری  مجموع    یمحورهای  با  نفر    ۴۲۶۷سکنه 

خانوار است. در بحث، حجم نمونه بعد    ۱۳۴۰ت و  یجمع
نمونه روش  داشتن چندین  نظر  در  و  بررسی  با  از  گیری، 

محور  دو  این  در  واقع  روستاهای  تعداد  اینکه  به  توجه 

خانوار در روستاهای    ۱۳۴۰ل  گردشگری؛ هفت روستا؛ شام 
ورود سو، نوکیان و سیاه شیت، ولیدر، گوهر، درام، شیرین

است. جهت انتخاب نمونه از روستاها ؛ ابتدا با استفاده از  
های مورد نظر در هر  بندی شده) بلوکای (الیهروش ناحیه 

روستا جهت مطالعه؛ با توجه به موضوع فعالیت اقتصادی  
گیری غیر  با استفاده از روش نمونهخانوارها مشخص شد و  

)  ۳۱۳:  ۱۳۹۱،(جاللی،  ١تصادفی هدفمند(یا مبتنی بر هدف)
غیرمستقیم    ۲۷۷تعداد   و  مستقیم  صورت  به  که  خانوار 

میدانی   های  دارند(یافته  گردشگری  ی  زمینه  در  فعالیت 
حاضر،   مورد  ۱۳۹۸تحقیق  شماری  تمام  صورت  به  )؛ 

 ). ۲ل مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند(جدو

 

 

 
1 Judgmental or Purposive sampling 
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 وضعیت فعالیت و اشتغال خانوارهای ساکن در  محدوده  ی مورد مطالعه :  ٢جدول 

خانوارهای مرتبط با   نام روستا 
 فعالیت گردشگری

تعداد کل  
خانوار  

 روستایی 
 جاذب 

های گردشگری سنتی، چشمه سارها،  خانه صنایع دستی، مواد غذایی محلی، ییالق و  ٢٨٤ ١١٧ شیت 
های قلعه شیت، رودخانه چهار فصل، غار سیدباغی، ییالق دوال و ییالق نَراب، سنگ

 دختر و پسر، امامزاده سید محمد ماهوری شیت
گردی، محصوالت محلی، غذای محلی، میوه محلی، درخت  یخچال طبیعی، طبیعت ٢٢٨ ٩٩ ولیدر

 کهنسال گردوی ولیدر
 منطقه ی نمونه گردشگری حفاظت شده سرخ اباد، عبور رودخانه قزل اوزن ١٩٩ ٨ گوهر
 گردی ـ  عبور رودخانه دائمی قزل اوزن ـ قلعه تاریخیطبیعت ٥٢٠ ٢١ درام

 گردی، چشمه سار، میوه و غذای محلی.طبیعت اکوتوریستی و ٢٥ ١١ سو شیرین
محصوالت دامی و میوه محلی ـ آیین سنتی و مذهبی  های سنتی ـ حمام سنتی ـ خانه  ٥٣ ١٢ ورود سیاه

 السی ب، گردو، آلبالو، زردآلو، گی بندی ـ نمد مالی ـ سعلم
 گردی، محصوالت دامی محلی، داروهای گیاهی ـ شالبافیطبیعت ٢٥ ٨ نوکیان

  ١٣٤٠ ٢٧٧ جمع
 ۱۳۹۸های تحقیق حاضر،  منبع: یافته

 

بعد از طرح پرسش نامه ی نهایی و اطمینان از روایی  
پایایی   از  اطمینان  جهت  خبره،  افراد  توسط  آن  (اعتبار) 
صورت   به  آزمون  پیش  ی  مرحله  آن،  اعتماد)  (قابلیت 

ب آلفای کرونباخ  یق ضریمحدود به عمل آمد سپس از طر
افزار   نرم  پایاییSPSSدر  میزان  محاسبه    ،  نامه  پرسش 

 ۷۶۳/۰مورد پرسشنامه روستاییان عدد    ۲۹گردید که برای  
های مورد مطالعه؛  به دست آمد. همچنین، ابعاد و شاخص

محیطی   و  کالبدی  اجتماعی،  اقتصادی،  بعد،  چهار  در 
زیست بر اساس طیف لیکرت سنجیده شده که به شرح 

 ) است. ۳جدول شماره ی (
 های پایداری گردشگری روستایی در محدوده ی مورد مطالعه : شاخص  ٣ل جدو

 معیار سنجش شاخص ابعاد  متغیر 

ری
شگ

رد
ی گ

دار
پای

 

عی
تما

اج
د 

بع
 

هویت 
 اجتماعی 

و فرهنگ مردم محلی در اثر ورود گردشگران،   هاها، تغییر در ارزشحفاظت از میراث طبیعی و جاذبه 
 و رسوم و مراسم سنتی ویژهدستی، حفظ آداب حمایت و ارزش صنایع

نسبت معکوس میزان مهاجرت از روستا، کاهش فقر در روستا، کاهش فاصله ی طبقاتی بین خانوارهای  رفاه اجتماعی
ساکن روستا در صورت وجود فاصله و شکاف طبقاتی، کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی (موبایل،  

و   و ...)، کیفیت امکانات و خدمات بهداشتی ـ درمانی، رضایت ساکنان محلی از خدماتتلفن ثابت 
 تسهیالت زیرساختی گردشگری 

آموزش، دانش  
و آگاهی 

 روستائیان 

های گردشگری، تحقیقات و نظارت مداوم در گردشگری متناظر با  آموزش کارکنان و صاحبان مجموعه
محیط خاص روستا، مشورت با نقش آفرینان و مردم محلی در امور گردشگری، آگاهی و دانش عمومی 

دهی به گردشگران،  های آموزشی جهت خدمات زیست خود، شرکت در دوره مردم نسبت به مسائل محیط 
های کارآفرینی گردشگری، بازاریابی مسئوالنه ی گردشگری،  میزان حمایت نهادهای دولتی از ایده

 های تبلیغاتی برای جذب گردشگر فعالیت
امنیت و  
انسجام 
 اجتماعی 

آلود ساکنان محلی  احساس امنیت در روستا، میزان جرایم و ناهنجاری در روستا، میزان رفتارهای غضب
های توسعه ی گردشگری، مشارکت مردم ها و برنامه نسبت به گردشگران، مشارکت مردم در اجرای طرح 

ی، نحوه ی  های گردشگری به گردشگران، مشارکت بانوان در ارائه ی خدمات گردشگردر معرفی جاذبه 
 ارتباط مردم روستا با گردشگران 
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 معیار سنجش شاخص ابعاد  متغیر 

دی 
صا

اقت
د 

بع
 

های اشتغال برای جوانان،  کاهش نرخ بیکاری، جذب شاغالن ماهر در گردشگری، افزایش فرصت رفاه اقتصادی 
گذاری دولت در بخش های شغلی برای بانوان، افزایش قدرت خرید جامعه ی محلی، میزان سرمایه فرصت

گذاری بخش خصوصی در زمینه ی گردشگری، حمایت دولت از کسب وکارهای  یهگردشگری، میزان سرما
 کوچک محلی

وابسته به گردشگری، تنوع   هایجذب نیروی کار مازاد (در صورت وجود ) از بخش کشاورزی در فعالیت اشتغال پایدار 
 گذاران کوچک محلیبخشی و افزایش درآمد شاغالن گردشگری، کاهش بیکاری، حمایت از سرمایه

دریافت  
 تسهیالت

تسهیل پرداخت وام و اعتبارات به جامعه ی   هایدریافت اعتبارات بانکی مرتبط با گردشگری، سازوکار 
 کار گردشگری  ومحلی، تسهیل در اخذ مجوزهای کسب

مندی ساکنان محلی از درآمد حاصل از گردشگری، امنیت درآمدی،افزایش انگیزه ی جوانان برای  رضایت درآمد
 ماندن در روستا، ایجاد واحدهای اقتصادی محلی گردشگری و افزایش درآمد

تی
س

 زی
ط

حی
د م

بع
 

بهداشت 
محیطی و 

 معابر 

های دفع زباله، میزان دسترسی به های سطحی، بهبود روشآوری و دفع آبرعایت پاکیزگی محیط، جمع
 خدمات بهداشتی، همکاری در حفظ بهداشت محیط

کیفیت هوای 
پاک و  منابع  

 آبی

های  ، جلوگیری از تخریب زیباییرعایت اصول هوای پاک توسط گردشگران جهت جلوگیری از آلودگی هوا
طبیعی، کنترل و جلوگیری از آلودگی منابع آبی توسط گردشگران، اعتقاد ساکنان محلی به حفاظت از  

های جانوری، دسترسی به های گیاهی، نسبت معکوس کاهش گونهطبیعت، نسبت معکوس کاهش گونه
 آب سالم 

دی 
الب

د ک
بع

 

کیفیت مسکن  
 و زیرساختها 

ونقل و ونقل، در دسترس بودن اسکان و حمل کیفیت و استاندارد مسکن، کیفیت خدمات اسکان و حمل 
های وسازها، توسعه ی زیرساخت های سبز و بومی در ساختهای  محلی، میزان استفاده از فناوری فرآورده

گری مناسب، ای مناسب. دسترسی به خدمات گردشها و تسهیالت جادهارتباطی، دسترسی به زیرساخت
 رسانی گردشگری مناسب بودن خدمات اطالع

طبیعی موجود در روستا، افزایش سهولت دسترسی به روستا از طریق بهبود   هایبرداری از ظرفیتبهره کیفیت معابر
 هام رودخانه و گذرگاه یت حری و بهبود معابر و رعا یمعابر اصلی و فرعی، سامانده

های دیگر، کنترل افزایش قیمت نسبت معکوس تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و باغات به فعالیت تغییر کاربری 
وسازهای بدون برنامه و بدون سازهای گردشگری، نسبت معکوس ساختواراضی روستایی مستعد ساخت

 مطالعات علمی در فضای طبیعی برای جذب گردشگری میزان تغییرات کاربری اراضی ناهنجار 
 ؛  با استفاده از منابع در دسترس و پیشنیه ی نظری پژوهش ۱۳۹۸های تحقیق حاضر،  منبع: یافته

 قلمرو جغرافیایی تحقیق ۳٫۱
جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل؛ خانوارهای سکونت 

های درام و چورزق  های روستایی گردشگرپذیر دهستانگاه
ارم در استان زنجان هستند. به استناد آخرین  شهرستان ط 

سال   در  کشوری  اداری  و  سیاسی  ،  ۱۳۹۷تقسیمات 
شهرستان طارم در شرق استان قرار گرفته که شامل ؛ سه  

بخش مرکزی، گیلوان و چورزق است. (درگاه ملی آمار ایران، 
دهستان۱۳۹۷ سیاسی  موقعیت  ادامه،  در  و  ).  درام  های 

روستاهای مورد مطالعه در آن قرار   شود کهچورزق ارائه می 
). ۲دارند (شکل
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 : موقعیت سیاسی و جغرافیایی محدوده ی مورد مطالعه  ٢شکل 

 ۱۳۹۸منبع: سازمان تقسیمات کشوری وزارت کشور ،  

 

باید    گویانهای فردی مربوط به پاسخ با توجه به داده
  ۴۰گویان رده ی سنی گفت که؛ بیشتر ساختار سنی پاسخ 

سال بوده و ساختار جنسی آنان را بیشتر مردان در    ۳۱ـ  
هایی چون اند. در سایر ویژگی درصد تشکیل داده   ۸۱حدود  

از   نیمی  به  نزدیک  است.  متأهالن  با  اکثریت  تأهل؛ 
با  پاسخ  از    ۴/۵۱گویان دارای مدرک دیپلم  درصد هستند. 

بخش ل در  شاغالن  محلی  ساکنان  شغلی؛  وضعیت  حاظ 
دهندگان  های کشاورزی و باغداری بیشترین پاسخ فعالیت 

گذاری  دهند. وضعیت سرمایهدرصد را تشکیل می   ۸/۶۹با  
  ۴۶/۲۸اندازی فعالیت مرتبط با گردشگری معادل برای راه  

درصد در زمینه ی فعالیت خدماتی اعم از تجاری، رفاهی و  
 ردشگری توسط ساکنان محلی بوده است.پشتیبان گ

فضایی مانند حرکت جمعیت، کاال، خدمات    یهاجریان
شود که سطح توسعه ی  و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده می 

ارتباطی   یمراکز سکونت گاهی اعم از ؛ شهر، روستا و مجار
می  قرار  تأثیر  تحت  را  ،  آنها  (افراخته  )).  ۳۹:  ۱۳۹۱دهد 

شده ی محدوده ی مورد مطالعه    جریان گردشگران وارده
بر   مشتمل  نامه؛  پرسش  از  اطالعات  شمارش  مبنای  بر 
روابط و جریاناتی است که شدت جریان گردشگران وارد 

تر است؛ اما رشت و خلخال جریان  شده از شهر زنجان قوی
از سایر استانضعیف دارند.  نیز  تری  از کشور  ها و خارج 

طالعه و برعکس، گردشگران به سمت محدوده ی مورد م
جریان این روابط را به   ۴و   ۳جریان دارند. شکل شماره ی 

 ). ۴و  ۳دهد (شکل  همراه شدت جریانات نشان می

 

 
 : جریان  انتزاعی فعالیت گردشگری محدوده ی مورد مطالعه  ٣شکل 

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  
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: جریان  فعالیت گردشگری  روی نقشه ی محدوده ی مورد   ٤شکل 

   مطالعه
 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 

 تجزیه و تحلیل 
پایداری محدوده  تبیین وضعیت  تحقیق حاضر جهت  در 
گردشگری   مراکز  جایگاه  بر  تحلیلی  ابتدا  مطالعه؛  مورد 

حیات   ی  چرخه  "مدل  در  مطالعه  مورد  ی  محدوده 
به   دسترسی  فضایی  تحلیل  همچنین،  باتلر"؛  گردشگری 
پرداخته  مطالعه  مورد  ی  محدوده  خدمات  و  تسهیالت 

تکنیک  می  با  آخر  در مرحله ی  نهایتاً  و    ١ORESTEشود 
"رتبه به  مطالعه"  نسبت  مورد  روستاهای  پایداری  بندی 

می  طوری اقدام  همان  ذکر شود.  پژوهش  ادبیات  در  که 
گردید؛ هر مقصد گردشگری در روند توسعه ی خود، دارای 
مراحل مختلفی از جمله مرحله ی  کشف، مداخله و درگیر  
شدن، تثبیت، رکود و یا در نهایت افول/ یا تجدید ساختار  

ی  «چرخه  بدان  که  می  است  گفته  مقصد»  شود.  حیات 
ب نیاز  مورد  اطالعات  نمودن  فراهم  و  جهت  تحلیل  رای 

چرخه اقداماتی    سنجش  روستاها،  گردشگری  حیات  ی 
ها از ادبیات و تجارب داخلی و  همانند؛ استخراج شاخص

تشکیل   و  میدانی  و  اسنادی  اطالعات  گردآوری  خارجی، 
داده کردن شاخصپایگاه  عالمت  هم  و  ها، ها، هم جهت 

شاخصبی کردن  اهمیت مقیاس  ضریب  ی  محاسبه  ها، 
هشاخص در  و  ها  تجمیع  جداگانه،  صورت  به  مرحله  ر 

). ٤جدول ها صورت گرفته است (تلفیق نمرات شاخص

 

 گردشگریی حیات گذاری مراحل چرخه: طبقات مقیاس ٤جدول  

 مرحله ارزش معادل وضعیت 
۲۵  –  ۰ مرحله ی کشف مقصد  ۰  –  ۲۵  ۱ 

۵۰ – ۲۶ مرحله ی درگیری مقصد  ۲۶ – ۵۰  ۲ 
۷۵ – ۵۱ مرحله ی توسعه مقصد  ۵۱ – ۷۵  ۳ 
۱۰۰ – ۷۶ مرحله ی تثبیت مقصد  ۷۶ – ۱۰۰  ۴ 

) – ۵۰تا ( ۱۰۰ مرحله ی رکود / افول مقصد  ) – ۵۰تا ( ۱۰۰   ۵ 
۵۰  –  ۱۰۰ حیات و احیا مقصدتجدید   ۱۰۰  –  ۵۰  ۶ 

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 

شاخص محاسبه  کمیتجهت  ابتدا  نهایی،  های  های 
معرف از  شده  حاصل  دادهمختلف  به  بیها  نسبی  -های 

تبدیل گردید. برای انجام این کار میزان حداقل و    مقیاس

 
است که هدف  تصمیم گیری چند معیاره این روش از تکنیک های ١

آن رتبه بندی گزینه های پژوهش است. ورودی های این تکنیک 
گزینه می  -ماتریس تصمیم (یک ماتریس معیارالف. :عبارت اند از 

یعنی ماتریسی که ستون های آن معیارهای پژوهش وگزینه  ؛باشد
ساختار  ).  ب. های پژوهش سطرهای ماتریس را تشکیل می دهند

حداکثر هر معرف معین شد و دامنه ی تغییرات به دست  
و   کم  معرف  عددی  مقدار  از  حداقل  مقدار  سپس  آمد. 

داده تا  گردید  تقسیم  نوسانات  ی  دامنه  بر  های  حاصل 

  ی  لزومی به محاسبه ORESTE در تکنیک.  ترجیحی شاخص ها
بلکه ترتیب اهمیت شاخص ها  ؛وزن شاخص ها نمی باشد

ی استخراج می گردد. در صورت موجود بودن وزن، ساختار ترجیح
 .شاخص ها را می توان استخراج کرد 

https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
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مقیاس بین صفر تا یک به دست آید. در نهایت  نسبی بی
صل شده به عنوان معیار در ارزیابی  های نسبی حااز داده

منظور   مراحل  از  یک  هر  در  گردشگری  حیات  ی  چرخه 

گردید که به منظور جلوگیری از اطاله ی این نوشتار؛ نتایج  
). ۵کلی آن در جدول شماره ی پنج ذکر می شود  (جدول 

 

 : وضعیت روستاهای نمونه از نظر شاخص¬های ارزیابی مراحل چرخه ی حیات گردشگری مدل باتلر  ٥جدول  

 نوکیان سو شیرین ورود سیاه گوهر ولیدر درام شیت  هاشاخص مراحل 

ف 
شا

کت
ه ا

حل
مر

 

۳۵/۳ میانگین تعداد گردشگر در روز   ۱۳/۳  ۱۹/۰  ۱۳/۰  ۱۱/۰  ۰۵/۱  ۰۴/۰  
۷۶/۰ درصد گردشگران ماجراجو و  انفرادی     ۸۷/۰  ۵/۰  ۰۳/۱  ۷۶/۰  ۷۲/۱  ۳۴/۱  

۷۹/۰ میزان ارتباطات بین ساکنان محلی و گردشگران   ۹۸/۰  ۳۱/۱  ۲۶/۱  ۶۲/۰  ۰۶/۱  ۹۸/۰  
۹۳/۰ درصد افزایش تعداد گردشگران   ۰۵/۱  ۷۳/۰  ۰۵/۱  ۰۷/۱  ۱۷/۱  ۰۱/۱  

۴۳/۳ و پذیرایی و تفریحی موجود تعداد امکانات اقامتی  ۲۸/۱  ۸/۰  ۵۵/۰  ۲۱/۰  ۵۲/۱  ۲۱/۰  

ه 
حل

مر
شد

یر 
درگ

 ن
ه 

مع
جا

ه 
خل

مدا
و 

ری
شگ

رد
ر گ

ی د
حل

م
 

۸۷/۱ درصد گردشگران با اقامت شبانه   ۸۶/۰  ۹۵/۰  ۹۷/۰  ۸۷/۰  ۹۱/۰  ۵۲/۰  
۹۵/۰ سطح مشارکت مردم محلی در توسعه ی گردشگری  ۹۴/۰  ۹۲/۰  ۰۸/۱  ۰۹/۱  ۱ ۰۲/۱  

۰۷/۱ میزان عالقه مردم به توسعه ی گردشگری   ۹۵/۰  ۸۳/۰  ۱۶/۱  ۹۸/۰  ۰۶/۱  ۹۶/۰  
۹۱/۰ نگرش مردم نسبت به گردشگران   ۱۹/۱  ۸۶/۰  ۹۹/۰  ۰۹/۱  ۹۴/۰  ۰۳/۱  

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ وجود الگوی فصلی گردشگری در روستا 
۷۵/۱ توسعه ی بازار و بازارچه در مقصد  ۷۵/۱  ۷۵/۱  ۰ ۰ ۷۵/۱  ۰ 

۹۶/۰ تبلیغات و بازاریابی توسط ساکنان محلی روستاسطح   ۹۶/۰  ۲/۱  ۰۴/۱  ۱۵/۱  ۰۵/۱  ۶۴/۰  
۳/۱ های توسعه یافته حاصل از گردشگری تعداد زیرساخت   ۰۴/۱  ۳/۱  ۳/۱  ۰۴/۱  ۵۲/۰  ۵۲/۰  

عه 
وس

ه ت
حل

مر
 

۴۴/۱ ریزی و توسعه سطح مشارکت مردم محلی در برنامه  ۸۲/۰  ۱/۱  ۸۹/۰  ۷۴/۰  ۹۱/۰  ۱/۱  
۹/۰ درصد گردشگران گروهی و سازمان یافته به کل گردشگر  ۹۷/۰  ۹۹/۰  ۹۲/۰  ۱/۱  ۰۱/۱  ۱۲/۱  

۲۳/۱ سطح تغییرات در ظاهر فیزیکی و طبیعی روستا  ۴۶/۱  ۹۲/۰  ۶۹/۰  ۹۲/۰  ۶۹/۰  ۰۷/۱  
۹۱/۰ درصد مالکیت محلی در واحدهای گردشگری   ۱۱/۱  ۷۷/۰  ۱ ۹۳/۰  ۱۴/۱  ۱۴/۱  

۰۲/۱ روستا شاخص آزردگی مردم   ۷۶/۰  ۱۶/۲  ۷۶/۰  ۷۶/۰  ۷۶/۰  ۷۶/۰  
۴۶/۳ نسبت گردشگران به مردم محلی در فصل اوج   ۰۱/۳  ۳۶/۰  ۱۲/۰  ۰۲/۰  ۰۱/۲  ۰۳/۰  

۴۵/۳ ) در روستا RBDتوسعه ی منطقه تجاری ـ تفریحی (  ۴۵/۳  ۴۵/۳  ۰ ۰ ۰ ۰ 

ت 
ثبی

ت
 

۴۷/۳ ظرفیت تحمل جامعه ی محلی    ۰۱/۳  ۳۶/۰  ۱۲/۰  ۰۲/۰  ۰۱/۰  ۰۳/۰  
۰۸/۱ سطح رقابت واحدهای گردشگری با دیگر مناطق اطراف  ۳۲/۱  ۰۸/۱  ۰۸/۱  ۷۲/۰  ۰۱/۱  ۷۲/۰  

۷۴/۳ تعداد امکانات اقامتی و رفاهی مدرن  ۴/۱  ۹۳/۰  ۰ ۴۷/۰  ۴۷/۰  ۰ 
۱۸/۲ درصد سهم گردشگری در اقتصاد روستا   ۳۱/۱  ۳۱/۱  ۴۴/۰  ۰۵/۱  ۵۲/۰  ۱۸/۰  

۰۴۸/۰ به رکودتعداد واحدهای خدماتی ورشکست شده و رو   ۰۹۵/۰  ۱۴۳/۰  ۱۹۰/۰  ۲۳۸/۰  ۲۸۶/۰  ۱ 

یی
ستا

 ای
د و

رکو
 

۰۹/۱ مشکالت محیط زیستی   ۱۸/۱  ۰۱/۱  ۲۲/۱  ۲۳/۱  ۴۵/۰  ۸۴/۰  
۳/۱ مشکالت اجتماعی  ۰۵/۱  ۰۶/۱  ۰۶/۱  ۹۳/۰  ۱ ۶/۰  
۲۸/۱ مشکالت اقتصادی  ۴۳/۱  ۱۷/۱  ۷۹/۰  ۸/۰  ۷۹/۰  ۷۶/۰  

۵۱/۳ ظرفیت تحمل محیطی    ۹۱/۲  ۲۱/۰  ۱۹/۰  ۰۹/۰  ۰۵/۰  ۰۴/۰  
۳۵/۳ متوسط تعداد گردشگران در فصل اوج گردشگری   ۱۳/۳  ۱۹/۰  ۱۳/۰  ۱۱/۰  ۰۵/۰  ۰۴/۰  

۹/۱ ریزی شده درصد گردشگرهای گروهی برنامه  ۲۹/۱  ۳۷/۱  ۵۲/۱  ۳۴/۰  ۳/۰  ۲۸/۰  
۹۳/۰ دیدگاه افراد محلی از بازدیدکننده مزاحم و آزاردهنده  ۰۹/۱  ۲۱/۱  ۹۵/۰  ۰۲/۱  ۸/۰  ۱ 
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 نوکیان سو شیرین ورود سیاه گوهر ولیدر درام شیت  هاشاخص مراحل 

ت
حیا

د 
دی

تج
 / 

ود
 رک

ل و
فو

ا
 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ساخت جدید و مدرن  های انسانتعداد جاذبه
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هاهای زیباسازی توسعه و احیای مجدد جاذبهتعداد پروژه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برداری از منابع بکر طبیعی به جا مانده از قبل بهره
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گردشگر کاهش سریع تعداد بازدیدکننده و 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کاهش سود واحدهای تجاری و توریستی 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ های گردشگری اشباع ظرفیت مقصد توسط فعالیت

۹۶/۰ سطح باالی تبلیغات در جذب گردشگر  ۹۶/۰  ۲/۱  ۰۴/۱  ۱۵/۱  ۰۵/۱  ۶۴/۰  
)؛ ( یاری حصار  ۲۵-۲۷: ۱۳۹۳) ؛ (مهدوی و همکاران، ۲۴:   ۱۳۹۲شاخص ها از (ضیایی و حسن پور، با اقتباس  ۱۳۹۸منبع: محاسبات و یافته های  تحقیق حاضر، 

 ) ۱۹۷:    ۱۳۹۴و همکاران، 

 

های روستایی  جایگاه و وضعیت قرارگیری سکونت گاه  •
باتلر؛   گردشگری  در چرخه ی حیات  گردشگر  جذب 

نهایی    ها؛ امتیازاتپس از محاسبه ی نمرات شاخص
ی  چرخه  مراحل  بین  در  روستا  هر  شده  محاسبه 

در   فعلی روستاها  حیات گردشگری؛ نشانگر جایگاه 
روستا   آن  گردشگری  مقصد  حیات  ی  مراحل چرخه 

 ).۶است (جدول 

 
 : نتایج تحلیل اطالعات برای هر روستا به تفکیک مراحل چرخه ی حیات  ٦جدول  

 امتیاز نهایی  میانگین  نام روستا 
 محاسبه شده

 وضعیت قرارگیری
 ی حیاتدر مراحل چرخه 

 میانگین امتیاز کل
 حیات  مرحله ی چرخه برای کلیه روستاها

٥٦١/٦ شیت   تثبیت مقصد  ١ 

 درگیری مقصد گردشگری  ٤٩٠/٠

١٢١/٤ درام  ٤٨٣/٠  درگیری مقصد  
٣١/٥ ولیدر  ٧٣٦/٠  توسعه مقصد 
٦٠٧/٣ گوهر  ٣٦٤/٠  درگیری مقصد  
٧٧٢/٢ ورود سیاه  ١٨٤/٠  کشف مقصد 

٩٧٨/٤ سو شیرین  ٥٦٨/٠  توسعه مقصد 
٩٢٤/١ نوکیان  ١٠١/٠  کشف مقصد 

   ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 

(همان(  جدول  در  که  می ۶گونه  مشاهده  شود؛ ) 
با   برابر  امتیاز  باالترین  کسب  با  شیت  در    ۰۰/۱روستای 

روستاهای   و  است  گرفته  قرار  مقصد   تثبیت  ی  مرحله 
سو در بین مراحل چرخه ی حیات به  ولیدر و ناحیه شیرین 

با   برابر  امتیاز  با  ی    ۵۶۸/۰و    ۷۳۶/۰ترتیب  مرحله  در 
دارند.   قرار  به دست  توسعه مقصد  امتیازات  به  توجه  با 

توان گفت که روستاهای درام و گوهر (به ترتیب  آمده می

ی ۳۶۴/۰،  ۴۸۳/۰امتیازهای   چرخه  دوم  ی  مرحله  در   ،(
و   کارآفرینان  درگیری  و  مداخله  ی  مرحله  یعنی  حیات 
ساکنان محلی در گردشگری هستند. این درحالی است که  

  ۱۸۴/۰به امتیازات ( ورود و نوکیان با توجه  روستاهای سیاه
حیات    ) به دست آمده، در مرحله ی اول چرخه ی۱۰۱/۰و  

 ). ۵شکل یعنی مرحله ی کشف مقصد قرار دارند 
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 : چرخه ی حیات گردشگری مقصد و جایگاه روستاهای نمونه در مراحل آن   ٥شکل 

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 

مشخص است روستای شیت با باالترین امتیاز در بین  
باشد، چرا حیات، در مرحله ی تثبیت می   مراحل چرخه ی

با   ورودی  گردشگر  تعداد  باالترین  دارای  و  که  امکانات 
می خوب  سیاه تسهیالت  روستای  روستای  باشد.  و  ورود 

نوکیان با کمترین امتیاز نهایی به دست آمده در مرحله ی  

کشف واقع شده است. الزم به ذکر است که این دو روستا  
جاذبه وجود  به  توجه  و  با  تاریخی  اکوتوریستی،  های 

نیز   و  خدمات  امکانات،  جذب  لحاظ  به  آن،  در  فرهنگی 
 ). ۶اند (شکل ذب گردشگر ناموفق بودهج

 

 
 ): وضعیت روستاهای مورد مطالعه در مراحل چرخه ی حیات گردشگری مقصد ٦شکل (

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  
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و   خدمات  به  دسترسی  میزان  پژوهش؛  ی  ادامه  در 
تسهیالت گردشگری در روستاهای مورد مطالعه با استفاده  

دهی معیارها و تکنیک از مدل آنتروپی شانون جهت وزن
ه مندی  بندی میزان بهرجهت رتبه  COPRASچند معیاره  
گاه تسهیالت  سکونت  و  خدمات  به  دسترسی  در  ها 

-سطح  یگرفته است. معیارها  گردشگری مورد بررسی قرار
دسترسی به    ی مراکز جذب گردشگر محدوده بر مبنا  یبند

گردشگر تسهيالت  و  (  یخدمات  جدول  شرح  )  ۷به 
باشد: می 

 

 ی دسترسی به خدمات و تسهيالت گردشگر ی مراکز گردشگر محدوده بر مبنا یبندسطح ی : معیارها   ٧جدول  

 دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی  •
 سرانه و فاصله از مراکز درمانی و بیمارستان  •
 تراکم و دسترسی به هتل و تسهیالت اقامتگاهی  •
 های حمل و نقلدسترسی به پایانه •
 خدمات معین گردشگری (خودرویی، آژانس گردشگری و مجتمع بین راهی، دفع زباله)  •
 سی به شبکه راه فرعی و اصلی و تأسیسات ( برق گاز و آب) دستر  •
 فاصله از حریم خطوط انتقال نفت، گاز و برق •
 سرانه و فاصله از پمپ بنزین و خدمات خودپرداز بانکی  •
 های انسان ساخت و تاریخیتراکم  و فاصله جاذبه •
 ای دهی جادهضریب نفوذ تلفن همراه و آنتن •
 های اکوتوریستی فاصله جاذبه تراکم جمعیتی مراکز تراکم  و •
 های هنریها و برنامهمحل برگزاری جشنواره •
 فاصله از مراکز سکونتگاهی (شهری و روستایی)  •

 با استفاده از منابع در دسترس  ۱۳۹۸های تحقیق حاضر منبع: یافته

 

راستای   در  شده  ذکر  فرایند  از  شمارش،  نهایی  ی  نتیجه 
بهرهتبیین   منظر  مقدار  از  نواحی  نهایی  ی  رتبه  و  مندی 

های دسترسی به خدمات و تسهیالت گردشگری با شاخص
 ) است: ٨به شرح جدول (COPRAS تکنیک 

 

 های دسترسی به خدمات گردشگریو رتبه ی نهایی نواحی از منظر شاخص   مندی : مقدار بهره  ٨جدول  

 ورودسیاه  ولیدر درام شیت  نوکیان  گوهر سوشیرین  نواحی
۱۶۶/۳ مندیمقدار بهره  ۵۶۸/۳  ۰۳۹/۲  ۶۸۸/۶  ۶۴۶/۴  ۵۷۲/۳  ۰۴۸/۳  

 ۶ ۳ ۲ ۱ ۷ ۴ ۵ رتبه 
 ۱۳۹۸منبع: محاسیات تحقیق حاضر،  

 

های فوق؛ در مرحله ی بعد با نرم فزار با توجه به یافته
GIS  درون روش  ی  با  فاصله  فضایی  تحلیل  مدل  با  یابی 

وزن (معکوس  پهنهIDWدار  به  مطلوبیت  )؛  فضایی  بندی 
تسهیالت   و  خدمات  به  دسترسی  و  منابع  ظرفیت 

شاخص  تفکیک  به  مطالعه  مورد  محور  های  گردشگری 

و  تحق قابلیت  منابع،  کیفی  و  اساس ظرفیت کمی  بر  یق 
گردشگری  جذب  مراکز  نهایی  رتبه  به  دسترسی  کیفیت 
محور مورد مطالعه در موقعیت مکانی پرداخته شده است 

). ٦شکل (
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 بندی فضایی مطلوبیت ظرفیت منابع و دسترسی به خدمات و تسهیالت گردشگری : پهنه  ٦شکل 

 ١٣٩٨منبع : یافته های تحقیق حاضر، 

 

 ) دهد که روستای شیت در  ) نشان می ۶شکل شماره 
ها در کمیت و کیفیت خدمات و تسهیالت  بیشتر شاخص 

گردشگری از وضعیت مطلوبی نسبت به بقیه ی نواحی 
مرکز   عنوان  به  درام  روستای  آن  از  پس  است؛  برخوردار 
دهستان  که یک سکونت گاه روستایی مرکزی است و در  

ی بخشی جایگاه باالتری از  ریز سلسه مراتب نظام برنامه
منظر جمعیت، دسترسی خدمات و تسهیالت گردشگری  
نسبت به مراکز دیگر در رتبه ی دوم دسترسی و ظرفیت  
مرکز   که  است  حالی  در  این  دارد؛  قرار  گردشگری  منابع 

و شیرین ولیدر  گاه روستایی  گردشگری  سو که  سکونت 
بیشتر   هستند؛ اما تقاضای گردشگری آن از روستای درام  

است. روستای نوکیان کمترین میزان خدمات و تسهیالت  
 باشد.ترین سطح دسترسی می گردشگری را دارد و در پایین

پس از بررسی وضعیت مراکز جذب گردشگری از منظر  
باتلر؛ همچنین تحلیل فضایی   چرخه ی حیات گردشگری 

به خدمات و تسهیالت سکونت   های  گاه میزان دسترسی 
روستایی جذب گردشگر مورد مطالعه؛ در ادامه، با استفاده  

به تبیین وضعیت پایداری   ORESTEبندی  از تکنیک رتبه 
های گردشگری در روستاهای مورد مطالعه پرداخته فعالیت 

نخست   بندی با کمک این روش،شود. به منظور رتبهمی 
مجموعه شاخص برای  رجحانی  ساختار  نوع  دو  و باید    ها 

).۹ها ایجاد گردد (جدول گزینه
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 های مورد نظرهای هر یک از شاخص ها، و وزن : شاخص   ٩جدول 
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شیرین 
 ۳٫۱۶ ۳٫۲۲ ۳٫۲۴ ۳ ۳٫۰۵ ۳٫۲۶ ۳٫۲۸ ۳٫۳۵ ۳٫۰۵ ۳٫۲۴ ۳٫۲۴ ۳٫۳ ۳٫۳۹ سو

 ۳٫۴۲ ۳٫۱۴ ۳٫۴۲ ۲٫۷۲ ۳٫۰۲ ۳٫۵۴ ۲٫۹۶ ۳٫۶۲ ۲٫۷۴ ۳٫۳۷ ۳٫۷ ۳٫۴ ۳٫۲۲ شیت 
 ۴٫۲ ۲٫۸ ۳٫۸ ۳ ۳٫۴ ۳٫۶ ۴٫۲ ۳٫۲ ۳ ۳ ۴٫۴ ۴٫۴ ۲٫۶ درام
 ۳٫۳۳ ۴٫۱۶ ۳٫۶۶ ۳٫۸۳ ۴ ۳ ۳٫۶۶ ۴٫۳۳ ۴٫۱۶ ۴٫۱۶ ۳٫۵ ۴٫۳۳ ۳٫۸۳ نوکیان
 ۳٫۲۵ ۲٫۸۹ ۳٫۲۳ ۲٫۴۴ ۲٫۸۸ ۲٫۹۶ ۲٫۸۵ ۳٫۵۶ ۳٫۱۱ ۳٫۴۳ ۳٫۲۷ ۲٫۹۴ ۳٫۲۳ ولیدر
 ۳٫۸ ۳ ۳٫۵ ۲٫۴ ۳٫۱ ۲٫۷ ۳٫۷ ۳٫۴ ۳ ۳٫۱ ۳٫۵ ۳٫۲ ۲٫۸ گوهر

سیاه 
 ۳٫۴۶ ۳٫۹۳ ۳٫۶۶ ۳٫۶ ۳٫۹۳ ۳٫۴ ۳٫۷۳ ۳٫۸ ۳٫۹۳ ۳٫۹۳ ۳٫۶۶ ۳٫۶ ۳٫۸ ورود

 ۰٫۰۵۸ ۰٫۰۳۵ ۰٫۱۴ ۰٫۰۴۳ ۰٫۰۲۵ ۰٫۰۸۶ ۰٫۰۴۱ ۰٫۰۹۳ ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۶۳ ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۷۱ ۰٫۰۴۵ وزن
 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 

اهمیت  اساس  بر  اول  رجحانی  ساختار  ترتیب،  بدین 
آیند و ساختار  ها نسبت به هم به وجود مینسبی شاخص

تک  ها بر حسب تکرجحانی دوم نیز روی مجموعه گزینه
شوند و در ادامه برای رتبه بندی اولیه  ها ایجاد میشاخص

-های بسبر اساس این ساختارها  با روش میانگین رتبه
می  استفاده  رتبه سون  روش؛  این  طریق  از  و  بندی  گردد 

شاخص مجموعه  گزینهاولیه  و  میها  محاسبه  گردد.  ها 
 مراحل این روند به شرح زیر است:

ها  مرحله ی برآورد فواصل گزینه ۴٫۱
d(o,mk) 
بر کاربرد ماتریسی فرضی    ORESTEبرآورد کردن روش  

با نام ماتریس موقعیت استوار است که در هر ستون آن،  
تصمیم از بهترین به بدترین با مالحظه هر یک   های گزینه

ها نیز خود  شوند. همچنین ستونها مرتب میاز شاخص
گردند. با تصویر کردن  ها مرتب میبر مبنای رتبه شاخص

موقعیت آن،  اصلی  قطر  بر  حاصل  ماتریس  های  اعضای 
موقعیت  و  اصلی  قطر  در سمت چپ  در  بهتر  بدتر  های 

د.  عمل برآورد غیر خطی  شونسمت راست آن تصویر می 

عمومی   d(o,mk)فواصل شرایط  به  دستیابی  با  برای  تر، 
 شود:  رابطه زیر انجام می 

 

 ١  معادله

𝑑𝑑″(𝑂𝑂,𝑚𝑚𝑘𝑘) = �(𝑟𝑟𝑘𝑘𝑅𝑅 + 𝑟𝑟𝑘𝑘(𝑚𝑚)𝑅𝑅)𝑅𝑅  

به     d، فاصله  Rدر این راستا با توجه به برخی از مقادیر  
 : شودصورت زیر تعریف می

 

 ٢ معادله

𝑅𝑅 میانگین هندسی:  = 1 → 𝑑𝑑″ 
𝑅𝑅 میانگین حسابی موزون:  = −1 → 𝑑𝑑″ 

𝑅𝑅 = −∞ → 𝑑𝑑″:𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑟𝑟𝑘𝑘 , 𝑟𝑟𝑘𝑘(𝑚𝑚)� 
 

 ٣ معادله

𝑅𝑅 میانگین مربعات:  = 2 → 𝑑𝑑″ 
𝑅𝑅 = +∞ → 𝑑𝑑″𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑟𝑟𝑘𝑘 , 𝑟𝑟𝑘𝑘(𝑚𝑚)� 



  

82 

 . ۸۹تا  ۶۳  صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

تبیین فرآیند توسعه مراکز گردشگری روستایی و سنجش پایداری؛ مورد پژوهی:  .   محمدجواد عباسی، ژیال سجادی و علی عبدالهی
 مراکز گردشگری دهستان درام و چورزق، شهرستان طارم 

بندی کلی فواصل  مرحله ی رتبه ۴٫۲
 R (mkها ( گزینه

ماتریس   اعضای  تک  تک  تصاویر  ی  فاصله  تعیین  با 
بندی  های فوق رتبهموقعیت از مبدأ از طریق یکی از حالت

طور کلی، انتخاب هر یک از شود. بهکلی فواصل انجام می
برای تصویر کردن و    Rهای فوق و یا مقادیر مختلف  حالت

آنها   موقعیت  بر  تأثیرگذاری  هدف  با  تنها  فواصل  تعیین 
به روش    نسبت  کمک  با  فواصل  ادامه،  در  که  بوده  هم 

بندی شده و بدین ترتیب  های بس سون رتبهمیانگین رتبه 
 شود.  مسئله دوباره به ماهیتی ترتیبی آن بازگشت داده می

بندی با اختصاص رتبه به دست آمده نتیجه این رتبه 
از روش بس سورن به فواصل به صورت است به نحوی  

 که برای مثال داریم:  
 ٤ معادله

( ) ( ) ( ) ( )1 2 0, 0,R a R a if d a d b< < 
های کلی نامیده  )، رتبه۱۰های به دست آمده (جدولرتبه

 شوند: شده و همگی در محدوده زیر واقع می
 ٥ معادله

1 < 𝑅𝑅(𝑚𝑚𝑘𝑘) < 𝑚𝑚. 𝑘𝑘 

 
 های بس سون بندی کلی فواصل با روش میانگین رتبه: رتبه ١٠جدول  
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 ۱۱۶ ۴۲٫۵ ۶۰٫۵ ۱۰۳٫۵ ۵۳٫۵ ۱۲۲ ۲۳٫۵ ۱۰۶ ۳۶٫۵ ۵۱٫۵ ۱۳۸ ۸۶٫۵ ۱۰۱ سو شیرین
 ۱۲۰ ۲۳٫۵ ۵۳٫۵ ۱۱۱ ۴۵٫۵ ۱۲۴ ۴۵٫۵ ۷۰٫۵ ۱۰٫۵ ۲۱٫۵ ۱۳۹ ۱۰۱ ۷۲ شیت 

 ۱۲۵ ۶۸٫۵ ۹۰٫۵ ۱۱۵ ۴۰٫۵ ۱۲۷ ۲۱٫۵ ۱۰۰ ۵٫۵ ۲۹٫۵ ۱۴۰ ۹۵٫۵ ۹۲ درام
 ۱۰۶ ۱۹ ۲۵٫۵ ۱۰۳٫۵ ۷۲٫۵ ۱۳۴ ۳۳٫۵ ۶۲٫۵ ۲۵٫۵ ۶۶٫۵ ۱۳۳ ۱۱۴ ۴۷ نوکیان
 ۱۱۲ ۵۵٫۵ ۲۷٫۵ ۹۷ ۳۶٫۵ ۱۱۷ ۱۷٫۵ ۸۸٫۵ ۱ ۷٫۵ ۱۳۰٫۵ ۸۱٫۵ ۸۰ ولیدر
 ۱۱۰ ۸۳٫۵ ۷۴٫۵ ۱۲۳ ۵۹ ۱۲۶ ۳۳٫۵ ۸۸٫۵ ۴۷٫۵ ۴۰٫۵ ۱۳۶ ۱۰۶ ۵۵ گوهر
 ۱۰۹ ۳۱٫۵ ۴۴ ۹۹ ۳۸٫۵ ۱۱۸ ۲۰ ۷۴٫۵ ۲٫۵ ۱۳٫۵ ۱۳۲ ۸۳٫۵ ۶۰ ورود سیاه

   ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 مرحله ی تجمیع  ۴٫۳
از محاسبه و تعیین همه رتبه های کلی، رتبه ی  پس 

ها به طور  ها برای تمام گزینهکلی در هر کدام از شاخص
،  mای مانند  شوند؛ یعنی برای هر گزینه جداگانه جمع می

 شود:تجمیع نهایی محاسبه می
 ٦  معادله

( ) ( )kR m R m=∑( ) ( )kR m R m=∑ 
بدین ترتیب یک ساختار ترتیبی افزایشی بر اساس و با در  

 شود: نظر گرفتن روابط زیر تعریف می

 

 

 ٧  معادله

𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑅𝑅(𝑚𝑚) < 𝑅𝑅(𝑏𝑏) 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑝𝑝 𝑏𝑏 
𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑅𝑅(𝑚𝑚) = 𝑅𝑅(𝑏𝑏) 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝐼𝐼 𝑏𝑏 

مناسب گزینه است،  کوچکتر  آن  به  مربوط  که  تر  ای 
شود؛ یعنی  بوده و رتبه ی بهتری بدان اختصاص داده می

های مطلق آن در  ای گزینه برتر است که جمع رتبهگزینه
شاخص گزینههمه  سایر  از  (روبنز، ها،  باشد  کمتر  ها 

رتبه١٩٨٢،٥٣ بنابراین،  توسط  )؛  نهایی  چند بندی  رویکرد 
گزینه برای  (شاخصه  جدول  صورت  به  موجود  زیر  ١١ها   (

است:
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 : رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از منظر پایداری  ١١جدول  

 مجموع روستا  رتبه 
 ۸۴۲ گوهر ۱
 ۹۲۹٫۵ درام ۲
 ۹۷۷ ورودسیاه  ۳
 ۱۰۴۶٫۵ نوکیان  ۴
 ۱۰۹۱ ولیدر ۵
 ۱۱۱۱ شیت  ۶
 ۱۱۱۵ سوشیرین  ۷

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  

 

) شماره  جدول  در  که  طور  می ۱۱همان  رویت  شود؛ ) 
مجموع   با  گوهر  منظر    ۸۴۲روستای  از  اول  ی  رتبه  در 

فعالیت می پایداری  گردشگری  بعد باشدهای  مرتبه  در   ،
با مجموع   پایداری   ۹۲۹٫۵روستای درام  و کمترین میزان 

اقامتی  گردشگری در مسیر رودخانه شیرین  سو در مراکز 

)  ۸باشد که شکل شماره ی (می   ۱۱۱۵سو با مجموع  شیرین 
گاه سکونت  در  پایداری  سطح  این  فضایی  های  توزیع 

به   را  مطالعه  مورد  ی  محدوده  گردشگر  جذب  روستایی 
مایش گذاشته است:  ن

 

 
 های روستایی جذب گردشگر محدوده : توزیع فضایی سطح پایداری سکونت گاه  ٧شکل 

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر،  
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 نتیجه گیری و پیشنهادات 
در پژوهش حاضر به تبیین فرایند توسعه در مقاصد جذب 
گردشگر محدوده مورد مطالعه و سنجش وضعیت پایداری 
آن پرداخته شد؛ بدین صورت که در ابتدا تحلیلی بر جایگاه  
ی  چرخه  در  مطالعه  مورد  ی  محدوده  گردشگری  مراکز 
حیات گردشگری باتلر؛ همچنین، تحلیل فضایی دسترسی  

و خ تسهیالت  بررسی  به  مطالعه  مورد  ی  محدوده  دمات 
بندی پایداری  شده و نهایتاً در مرحله ی آخر نسبت به رتبه 

های پژوهش نشان روستاهای مورد نظر اقدام شد. یافته 
گیری گردشگری در روستاهای مورد  داد که توسعه و شکل

در   مطالعه  مورد  روستاهای  و  نبوده  یکنواخت  مطالعه 
-گردشگری قرار دارند. به  ی حیات  مراحل مختلف چرخه

کسب  طوری با  شیت  همانند  روستاها  این  از  برخی  که 
باالترین امتیاز در مرحله ی "تثبیت توسعه ی مقصد" قرار 

سو در بین  گرفته است و روستاهای ولیدر و ناحیه شیرین
حیات؛  در "مرحله ی توسعه ی مقصد"    مراحل چرخه ی

  ه ی دوم چرخه یهستند. روستاهای درام و گوهر در مرحل
درگیری   و  مداخله  ی  "مرحله  یعنی  گردشگری  حیات 

باشند. این  کارآفرینان و ساکنان محلی در گردشگری" می
ورود و نوکیان در مرحله درحالی است که روستاهای سیاه 

حیات یعنی مرحله ی "کشف مقصد" قرار   ی اول چرخه ی
سی  دارند و در تحلیل نوع و میزان ظرفیت منابع و دستر 

مندی مراکز به خدمات و تسهیالت گردشگری و رتبه بهره
-جذب گردشگری محدوده  ی مورد مطالعه؛  بر مبنای پهنه

بندی فضایی مطلوبیت دسترسی به خدمات و تسهیالت؛   
ها در کمیت نشان داد که روستای شیت در بیشترشاخص

وضعیت  از  گردشگری  تسهیالت  و  خدمات  کیفیت  و 
ه ی نواحی برخوردار است. پس از مطلوبی نسبت به بقی

آن روستای درام به عنوان مرکز دهستان که یک سکونتگاه  
-باشد و در سلسه مراتب نظام برنامه روستایی مرکزی می 

ریزی بخشی جایگاه باالتری از منظر جمعیت و دسترسی  
خدمات و زیرساخت گردشگری نسبت به مراکز دیگر در  

گردشگری قرار دارد.    رتبه ی دوم دسترسی و ظرفیت منابع 
سو هستند؛ در رتبه ی بعد مرکز گردشگری ولیدر و شیرین

از روستای درام  بیشتر است.   اما تقاضای گردشگری آن 
ترین سطح میزان تسهیالت و  روستای نوکیان نیز در پایین

 خدمات گردشگری  است. 

حیات   وضعیت  شمارش  به  توجه  با  درنهایت؛ 
گردشگ روستایی  مراکز  مورد  گردشگری  ی  محدوده  رپذیر 

مطالعه در مدل باتلر و همچنین بررسی میزان دسترسی  
گردشگری،   خدمات  و  تسهیالت  به  گردشگری  مراکز  این 

رتبه و  بررسی  به  مراکز نسبت  گردشگری  پایداری  بندی 
اجتماعی،   اقتصادی،  بعد  چهار  در  گردشگری  روستایی 
روستاهای   خانوارهای  سطح  در  کالبدی  و  زیستی  محیط 

تکنیک مو با  و  پرداخته شد  نوع   ORESTE رد مطالعه  دو 
ها ایجاد  ها و گزینهساختار رجحانی برای مجموعه شاخص

شده   ذکر  رجحانی  ساختار  نوع  دو  تشکیل  از  پس  شد. 
رتبه  به  اقدام  نسبت  این ساختارها  بر اساس  اولیه  بندی 

رتبه  میانگین  روش  از  کار  این  برای  و  بسشد  سون  های 
به منظور تعیین گزینه برتر، نتایج حاصل    استفاده گردید.

های تصمیم  مورد مقایسه قرار  از مرحله ی تجمیع گزینه
داده شد. در این مرحله هر چه حاصل جمع کمتر باشد،  

بندی  گردد. بنابراین رتبهگزینه در رتبه ی باالتری واقع می
نهایی پایداری مراکز گردشگری مورد مطالعه توسط رویکرد  

های موجود به صورت جدول زیر  برای گزینه  چند شاخصه 
 ) : ۱۲ارائه شد (جدول 

 بندی روستاهای مورد مطالعه : رتبه  ١٢جدول  

 امتیاز نهایی 
 وضعیت قرارگیری مجموع گزینه در پایداری  محاسبه شده در چرخه باتلر 

 روستا و مراکز جذب گردشگر  پایداری رتبه  ی حیاتدر مراحل چرخه 

 گوهر ۱ درگیری مقصد  ۸۴۲ ۳۶۴/۰
 درام ۲ درگیری  مقصد ۹۲۹٫۵ ۴۸۳/۰
 ورود سیاه ۳ کشف مقصد ۹۷۷ ۱۸۴/۰
 نوکیان ۴ کشف  مقصد ۱۰۴۶٫۵ ۱۰۱/۰

 ولیدر ۵ توسعه  مقصد ۱۰۹۱ ۷۳۶/۰
 شیت  ۶ تثبیت  مقصد  ۱۱۱۱ ۱

 ۱۳۹۸منبع: محاسبات تحقیق حاضر ،  
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شود؛ ) رویت می ۱۲همان طور که در جدول شماره ی (
روستای گوهر که در مرحله ی درگیری مقصد از منظر مدل  
چرخه ی حیات گردشگری باتلر قرار دارد؛ با مجموع عددی 

فعالیت   ۸۴۲ پایداری  منظر  از  اول  ی  رتبه  های  در 
ستای گردشگری است. مرتبه ی دوم پایداری مربوط به رو

درام که در این روستا نیز در مرحله ی درگیری مقصد با  
عددی   پایداری    ۵/۹۲۹مجموع  میزان  کمترین  و  است 

شیرین  اقامتی  مراکز  در  ی  گردشگری  مرحله  در  که  سو 
توسعه مقصد چرخه ی حیات گردشگری و با مجموع عددی  

از منظر مدل    ۱۱۱۵ اینکه   به  توجه  با   ، رو  این  از  است. 
ت باتلر روستای گردشگری شیت در مرحله  چرخه ی حیا

روستای   و  است  گرفته  قرار  مقصد  ی  توسعه  تثبیت  ی 
سو در مرحله ی توسعه مقصد قرار دارند؛  ولیدر و شیرین 

رتبه پاییندر  در  پایداری  و بندی  دارند  قرار  سطوح  ترین 
درگیری   و  مقصد  کشف  ی  مرحله  در  که  روستاها  بقیه 

ارای باالتری هستند و این مقصد هستند؛ دارای سطح پاید
بدین معناست که  فرایند توسعه ی گردشگری در محدوده  

کند؛ با  ی مورد مطالعه به سمت سوی پایداری عمل نمی 
شاخص برخی  در  مثبت  تأثیرات  موجب  اینکه  ها وجود 

شود؛ اما به طوری کلی از منظر  مانند اشتغال زایی و ... می 
ی بکر و قرار گرفته های پایداری نسبت به روستاها شاخص

 باشند.  در مرحله ی کشف مقصد؛ ضعیف می 

از این رو ، با توجه به اینکه  از منظر مدل چرخه ی  
تثبیت   ی  مرحله  شیت  گردشگری  روستای  باتلر  حیات 
و  ولیدر  روستای  و  است  گرفته  قرار  مقصد  ی  توسعه 

بین مراحل چرخه ی حیات، در مرحله ی  شیرین سو  در 
دارن قرار  ترین  توسعه  پایین  در  پایداری  بندی  رتبه  در  د؛ 

سطوح قرار دارند و بقیه ی روستاها که در مرحله ی کشف  
پایدارای  سطح  دارای  هستند؛  مقصد  درگیری  و  مقصد 
باالتری هستند. بنابراین روستاهای گردشگری که بکر و در  
مرحله ی کشف مقصد هستند نسبت به مراکز روستایی 

ه و تثبیت گردشگری مقصد  گردشگری که در مراحل توسع 
این موضوع یک چالش   و  دارند  باالتری  پایداری  هستند؛ 
اساسی و هشداری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی  
و گردشگری کشور تلقی می شود که سیاست های اجرایی 
ی   توسعه  شکل  به  وزارتخانه  این  گردشگری  ی  توسعه 

فرا در  مطالعه؛  مورد  ی  محدوده  در  گردی  یند طبیعت 
علمی   معیارهای  نظر  نقطه  از  ناپایداری  موجب  توسعه 
تحقیق  نتایج  مقایسه  با  رابطه  در  است.چنانچه  شده 

) به مطالعه ی  ۲۰۰۵حاضر با دیگر پژوهش ها آندریوتیس(
گردشگری   حیات  ی  چرخه  بحث  در  یونان  کرت  جزیره 
پرداخته است و مطابق نتایج تحقیق این جزیره در مرحله  

شاهد تغییرات قابل توجهی در تفرج    ی شکوفایی است و
این  از  آثار منفی حاصل  آن  در  گاههای ساحلی شده که 
رشد مقصد به چشم می خورد و نیاز مبرم به تالشهایی در  
سطوح مختلف توسط بخش خصوصی و دولتی الزم است.  

 ) کامات  گوای ۲۰۱۰باندره  ایالت  درباره  پژوهش خود  در   (
که ساحل گردشگری گوا  هندوستان به این نتیجه می رسد  

بررسی   و  ریزی  برنامه  بحث  و  رسیده  رکود  ی  مرحله  به 
بسیار   ناحیه  این  گردشگری  تحمل  ظرفیت  معیار  درباره 
ضروری است. بنابراین می توان اذعان نمود که بسیاری از  
فعالیت های گردشگری محدوده ی مورد مطالعه و در دیگر  

ت در سطح کم؛  مکانهای جغرافیایی؛  عالوه بر اثرات مثب
بنابراین  الزم   اند؛  اثرات منفی بیشتر داشته  و  ناپایداری 
مدیریت   و  ریزی  برنامه  در  خود  های  استراتژی  است 
محیطی،   ظرفیت  سنجش  قبیل:  از  گردشگری  مقاصد 
محدوده تغییرات قابل قبول، منطقه بندی، اعمال مجوز و  
های   طرح  اجرای  محیطی،  معیارهای  رعایت  اجازه، 

د، سیستم صحیح مدیریت گردشگران، استراتژی  استاندار 
های آموزشی، تحقیقات و نظارت بر امور را با دقت و اعمال 
نظارت بیشتری راهبری نماید. ازاین رو، با تفاسیر فوق و با 
توجه به  دستاوردهای پژوهشی تحقیق حاضر پیشنهاداتی  

های ذیربط در قالب رهنمودهای کاربردی زیر را به سازمان 
 نمود:  بیان 

جهت گیری به سوی رویکرد افزایش توانمندی ها و   •
سازمان  و  مدیریتی  نهادهای  به  اختیار  های  تفویض 

محلی در سطح شهرستان طارم برای اجرای قوانین و  
محیط زیستی،  مقررات در جهت جلوگیری از آلودگی  

رودخانه  حریم  اراضی رعایت  کاربری  تغییرات  و  ها 
قانونی   غیر  وسازهای  حفظ وساخت  بر  تأکید  با 

با رویکرد ظرفیت  های شکننده و آسیب محیط  پذیر 
کسب  زیاد  تقاضای  به  توجه  با  محیطی؛  تحمل 
وکارهای گردشگری و احداث مجتمع های گردشگری  

 به ویژه در مراکز شیرین سو ، شیت و ولیدر. 
محصوالت   • برداشت  ی  جشنواره  برگزاری  تقویت 

حصوالت  محلی و فرهنگی جهت شناساندن بیشتر  م 
و توان محیطی نواحی گردشگری دهستان چورزق و 

 درام.
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رشته  • ی  پژوهشی توسعه  و  آموزشی  مرتبط  های 
–گردشگری و کارآفرینی گردشگری در دانشگاه علمی

طارم،   شهرستان  نور  پیام  و  آزاداسالمی  کاربردی، 
و   تحقیقات  تقویت  برای  را  الزم  های   زمینه 

دشگری و  های مرتبط با بخش توسعه ی گر پژوهش
فراهم  آن  پیامدهای  و  اثرات  از  بخشی  آگاهی 

 خواهدکرد. 
مقاصد  • محلی  ساکنان  مشارکت  سازی  جریان 

های   برنامه  در  مطالعه  مورد  ی  محدوده  گردشگری 
توسعه ی گردشگری به منظور بهره مندی از منافع  
ی   مقوله  به  نسبت  آنها  دیدگاه  بهبود  و  حاصل 

خه ی حیات  کارآفرینی و توسعه ی گردشگری در چر 
 گردشگری مطلوب اثرگذار خواهد بود.

تقویت خدمات گردشگری فضاهای مکث روددره ای  •
محور شیرین سو در امتداد نوکیان و ماسوله با تاکید  
و  درام  دهستان  گردشگری  همگن  های  حوزه  بر 

 چورزق موثر خواهد بود. 
لزوم توجه و سرمایه گذاری بيشتر در مبحث  کسب   •

ن خودرويي گردشگران، در کل وکارهای خدمات معی
نظارت   درام،   و  گردشگری دستان چورزق  ناحیه ی 
در   بنزین  پمپ  جایگاه  افزایش  و  انتظامی  نیروی 

 سطح مراکز گردشگری محدوده ی مورد مطالعه.
تهیه ی برشورهای تبلیغاتی و آگاهی بخش در مورد   •

رعایت مسایل محیط زیستی توسط سازمان میراث  
 و گردشگری شهرستان طارم.  فرهنگی، صنایع دستی

 

 منابع
 منابع فارسی
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قلعه،  یقور یروستا بر یگردشگر اثرات

فصلنامه ی مطالعات مدیریت گردشگری، سال  
 هفتم، شماره ی بیستم. 

،  یفیک   یدر پژوهش ها  یری نمونه گ  )۱۳۹۱جاللی، رستم  ( 
تحق  ی  ك یمجله  سالمت،   یفیقات  علوم  در 

ی  ,  ۱۳۹۱زمستان   ی  ,   ۱   دوره  از    ۴   شماره   ;
 .  ۳۲۰تا صفحه  ۳۱۰صفحه 

) پروین  تحو۱۳۹۰خدادی،  روند  کالبد)،  فضا  یالت    یی ـ 
مجموعه جواهرده (شهرستان    یالقیی  یروستاها 

) پایان۱۳۵۵ـ    ۱۳۸۸رامسر)  کارشناسی  )  نامه 
برنامه و  در رشته جغرافیا  ریزی روستایی.  ارشد 

به راهنمایی دکتر عباس سعیدی، دانشگاه شهید  
 بهشتی تهران. 

 ). ۱۳۹۲ریزی استان زنجان (سازمان مدیریت و برنامه

 )،۱۳۹۷برداری کشور(قشه سازمان ن

و   سجادی، ژیال؛ رضویان، حیدری، محمدتقی؛ جهانگیری 
) شهری  ۱۳۹۷جمالی، حسین  مدیریت  نقش   .(

در توسعه ی پایدار گردشگری ساحلی از دیدگاه  
جامعه میزبان (مطالعه ی موردی: شهر بوشهر)،  

،  ۹ریزی شهری سال  نشریه ی پژوهش و برنامه
 . ۳۳شماره ی پیاپی 

) سعیده  فرد،  هراتی  و  ناصر  ثابت،  ).  ۱۳۹۸شفیعی 
در  برای مشارکت  محلی  ذینفعان  توانمندسازی 
میانجی   نقش  با  گردشگری  پایدار  ی  توسعه 

برنامه مجله  گردشگری،  از  شده  ادراک  -اثرات 
، ۸دوره ی  ریزی و توسعه ی دانشگاه مازندران،  

 .۷۱ـ  ۹۰، صفحه ۱۳۹۸، تابستان ۲۹شماره ی  

 یهان حوزه  ی) تدو۱۳۹۲(حسن پور محمود, محمود  ییایض
با استفاده  ی توسعه ی مقاصد گردشگر یراهبرد
چرخه ی    یمدل ها  ی ك و كاربردیق تئوریاز تطب

داکسیح رنجش  شاخص  و  مقصد  (مورد   یات 
گز؛  یشناس  کوره  آباد  محمد  فرحزاد،  مصر،   :

گ جن، جندق).  ین، ریگ و عشیدآباد، بند ریابوز
آمایجغراف و  شهریا  ا  یش  ز یمنطقه  مستان  . 

https://serd.khu.ac.ir/article-1-1560-fa.html&sw=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1560-fa.html&sw=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=46036
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_439_492.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_439_492.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_439_492.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_439_492.html
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=13480
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=125376
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=125376
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=125376
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7184
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=46928


 

87 

 . ۸۹تا  ۶۳  صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

تبیین فرآیند توسعه مراکز گردشگری روستایی و سنجش پایداری؛ مورد پژوهی:  .   یعبداله  یعلو  ی سجاد الیژ  ،ی عباس  محمدجواد
 مراکز گردشگری دهستان درام و چورزق، شهرستان طارم 

از   ;۹ ی   شماره , ۳ ی   دوره , ۱۳۹۲
 ۲۸ تا صفحه ۱۵ صفحه

محمدجواد پیامدهای  ۱۳۹۹(  عباسی،  بررسی  چارچوب   ،(
فضایی توسعه ی گردشگری روستایی با تأکید بر  
و  شیت  نواحی  پژوهی:  مورد  کارآفرینی، 

سو شهرستان طارم، استان زنجان. رساله  شیرین 
ریزی کارآفرینی  ی دکترا در رشته جغرافیا و برنامه

مناطق ...؛ به راهنمایی خانم دکتر ژیال سجادی و  
عبد علی  زمین  دکتر  علوم  ی  دانشکده  الهی، 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

-) محمدجواد  عباسی،  و  علی  ارزیابی  ۱۳۹۵عبدالهی،   .(
اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه ی کارآفرینی  
پیرامونی (مطالعه ی موردی: منطقه  روستاهای 

زنجان)  شهرستان  ـ  پشتلو  قره  و  ی  پژوهش 
  ۱۳۹۵ریزی روستایی سال پنجم تابستان  برنامه

 . ۱۴شماره ی  

(ملک غالمرضا  گونه۱۳۹۸شاهی،  گردشگران  )،  شناسی 
پذیر (مورد  داخلی شهری و گردشگری مسئولیت

مطالعه: گردشگران شهرهای بابلسر، الهیجان و 

برنامه ی  مجله  توسعسرعین)،  و  ی  ریزی  ه 
پاییز،    ۳۰، شماره ی  ۸دوره ی  دانشگاه مازندران  

 . ۱۷ـ  ۳۴، صفحه ۱۳۹۸

مهدوی .داود؛ رکن الدین افتخاری. عبدالرضا و سجاسی.  
ی  )  ۱۳۹۳حمداله(   توسعه  فرایند  ارزیابی 

گردشگری روستاهای تاریخیفرهنگی با استفاده  
.مجله از مدل چرخه ی حیات گردشگری مقصد

،  ۳برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری. دوره ی  
 ۳۲-۱۱، صفحه ۱۳۹۳، پاییز ۱۰شماره ی  
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 ر.یبرکی : امرانه، مشخصات نشر: ت یچاب تک

ارسطو  یاری داوودیمهدو ،  حصار.  ساربان.    یدریح ،. 
ش چرخه ی) پا۱۳۹۴(  جهی. خدیمی ابراه و    لیوک

ح پایی  گردشگری  موردیات  :  یدارمطالعه 
ل. برنامه  یاستان اردب  یروستاهای هدف گردشگر 

آما  یزیر انسان  شی و  علوم  (مدرس  .  یفضا 
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