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 مقدمه

 وجه یول دارد، وندیپ یگردشگر گرید یالگوها از یاریبس با که است یگردشگر انواع از یکی ییروستا یگردشگر

 یگردشگر اشکال نیتریمردم از یکی امروزه ،ییروستا یگردشگر .است ییروستا ینواح در استقرار آن مشخصة

 ،شد آغاز ییروستا مناطق در حیتفر به عالقه با بار نیاول یبرا که (2 :1389 گران،ید و معصوم یریقد) شودیم محسوب

,) افتی رشد 19 قرن در شدنیصنعت و ینیشهرنش شیافزا به واکنش در 2004  و توسعه ،ریاخ انیسال یط و (11,

 شمندان،یاند و نظرانصاحب توجه ،ییروستا ینواح توسعة و رشد در یاساس و مهم یراهبردها ار یکی عنوانهب آن رونق

 شد قلمداد یامنطقه و یمحل توسعة یبرا یراهبرد عنوانهب و کرد جلب خود به را ییروستا مسائل متخصصان ویژهبه

 صنعت قالب در ییروستا جوامع اقتصاد یسازمتنوع در یمهم نقش سوکی از ییروستا یگردشگر (.234 :2002 شارپلی،)

توسعه یهاانگاره بر غلبه قیطر از ،یمل اقتصاد رشد کیتحر یبرا یالهیوس گرید سوی از و کندمی فایا یگردشگر

 کردیرو شدنحمطر با ،میان نیا در (.25 :1389 زاده،میکر) رودمی شماربه یمحل مردم یزندگ استاندارد بهبود و نیافتگی

 شتریب که -شمندانیاند از یاریبس سوی از ییروستا یگردشگر درمورد کردیرو این توسعه، به مربوط مباحث در یداریپا

 از شیب حیتفر و یگردشگر که دارد وجود اعتقاد نیا .است شده رفتهیپذ -هستند ستیز طیمح و اقتصاد حفظ نگران

 را یداریپا میمستق ریغ طوربه امر نیا که است ییروستا هایاجتماع ختارسا از یمهم بخش به شدنلیتبد حال در شیپ

 به توجه بدون ،ییروستا ینواح در یگردشگر یهاتیفعال توسعة ،نیبنابرا ؛(249 :1998 هال، و باتلر) دهدیم قرار نظر مد

 ةندیآ و بردنمی ییجا به راه ،ینواح نیا در صرف یگردشگر توسعة .ستین ریپذامکان ،یداریپا میمفاه و مباحث

 کردیرو با ییروستا یگردشگر اگر .سازدیم روهروب یموانع و هاچالش با را ییروستا یگردشگر یهاعرصه و ها تیفعال

 ییروستا ینواح در توسعه ندیفرا کی محرك ای خالق است ممکن شود، تیریمد و یزیربرنامه مناسب، ینحوبه یداریپا

 باشد یگردشگر تیفعال خود نیهمچن و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهارشاخهیز تمامی در یحلم جوامع یداریپا زین و

 از که است ییهاتنش و هاجانیه کاهش یبرا مثبت یاوهیش ،1یگردشگر داریپا توسعة چراکه ؛(7 :1387 زاده،یقلیعل)

 یروش نیهمچن .است آمده وجودهب بانزیم جوامع و ستیز طیمح دکنندگان،یبازد و یگردشگر صنعت متقابل یرهایتأث

 آن در ستیز طیمح و یگردشگر یوابستگ که ییروستا مناطق در ژهیوهب ؛رودیم کارهب یگردشگر ةتوسع یبرا که است

 درحال روزبهروز هاآن در یگردشگر ةتوسع و گسترش که ییروستا ینواح جمله از (.119 :1380 ،یشارپل) است مشهود

 اوقات گذران یبرا یهایتفرجگاه ،روستاها گونهنیا .است یجنگل و یکوهستان مناطق در واقع یاهاروست است، شیافزا

 هاهفته آخر ویژهبه ،التیتعط یگردشگر بازار در گردشگران یتقاضا یپاسخگو و شوندمی محسوب شهروندان فراغت

 شاهد روزروزبه که دنیآیم شمارهب روستاها نوع نیا جملة از ،دماوند شهرستان یمرکز بخش یروستاها .دنشویم شناخته

 فردهمنحصرب یهایتوانمند و هایژگیو از یبرخوردار لیدلهب ،هیناح مناسب طیمح .هستیم هاآن در یگردشگر توسعة

 و تهران شهرکالن هب یکینزد یطرف از و آبشار ها،اچهیدر وجود ،یآبعل یاسک ستیپ به یکینزد مناسب، یوهواآب رینظ

 شده سبب است، تهران شهر ریدامنگ که ...(و تیجمع ازدحام ،یطیمحستیز یآلودگ مانند) هاییمشکل و مسائل جودو

 تبعبه و باشد سال مختلف فصول در یتهران شهروندان ویژهبه گردشگران حضور یبرا یمناسب یفضا ،هیناح نیا تا است

 ازمندین روستاها نیا در یگردشگر داریپا ةتوسع به لین .گذارد یبرجا ینواح نیا در یگوناگون یامدهایپ و آثار ،فعالیت این

 یالزام ،یگردشگر یداریپا نییتب نجایا در ،نیبنابرا ؛است یگردشگر یداریپا در ثرؤم عوامل از یجامع شناخت و درك

 یمرکز بخش یروستاها در یگردشگر یداریپا نییتب و لیتحل هدف با مقاله نیا ،اساسنیبرهم .رسدیم نظرهب

 نیا در یگردشگر یداریپا در ثرؤم عوامل ،یگردشگر یداریپا سطح نییتع ضمن تا است افتهی نیتدو دماوند شهرستان

 :است شده مطرح پرسش سه زمینه، نیا در بنابراین، د؛شو نییتع ینواح

 ارد؟د قرار یداریپا از یسطح چه در دماوند شهرستان یمرکز بخش یروستاها در یگردشگر ةتوسع -

                                                                                                                                                                          
1. Sustainable Tourism Development 

تیوا
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 دارد؟ وجود مطالعه مورد یروستاها در یگردشگر یداریپا نیب یتفاوت چه -

  دارد؟ وجود ایرابطه چه ،فضایی -مکانی عوامل و روستاها در گردشگری پایداری میزان بین -

 

 نظری مبانی

 یازهاین ةمواجه در میداپارا نیا .هاستنهیزم تمام در داریپا ةتوسع به یابیدست در تالش حاصل یگردشگر یداریپا ةتوسع

 و یرضوان) دکنیم محافظت هاآن از حال، نیدرع و دهدمی شیافزا ندهیآ یبرا را هافرصت ،زبانیم مناطق و گردشگران

 هایپژوهش و هاهمطالع در 1980 ةده اواخر از ،یگردشگر در داریپا ةتوسع بررسی هرچند (.37 :1390 گران،ید

 ،یاجتماع ابعاد دار،یپا یگردشگر .گرددیبرم 1960 ةده به ،داریپا یگردشگر به جهتو نخستین شد، آغاز یگردشگر

 است شده مطرح انبوه یگردشگر مقابل ةنقط عنوانبه یگردشگر نوع نیا .ردیگیدربرم را یطیمحستیز و یاقتصاد

 هوا، عت،یطب بر یگردشگر هایریتأث به توجه بدون یگردشگر ةتوسع ،انبوه یگردشگر در چراکه ؛(584 :2006 موتیار،)

 و یگذار هیسرما از بعد کهیطورهب ؛رفتیپذ یم صورت مقصد یاندازها چشم و مردم ،یجانور و یاهیگ پوشش ن،یزم آب،

 و هاردی) افتییم شیافزا و کردمی بروز یکیاکولوژ و یاقتصاد ،یاجتماع یامدهایپ ،یگردشگر یها تیفعال گسترش

 و کارشناسان و شد شتریب انبوه یگردشگر یامدهایپ مورددر ها تیحساس ،بعد به زمان آن از ن،بنابرای ؛(170 :2001 بتون،

 .دادند نشان توجه داریپا یگردشگر به متولیان

 یهاطیمح یبرا یسنت شکل به یگردشگر ةتوسع که دارد اشاره موضوع نیا به داریپا یگردشگر مفهوم ی،کل طورهب

 وارد طیمح نیا به یجد یهابیآس غلط، یهاهیرو ةادام و دارد پی در یمنف آثار ی،هنگفر -یاجتماع و یاقتصاد ،یعیطب

 نیا تا است شده سبب و بوده مطرح داریپا یگردشگر مفهوم دربارة که یموضوع اما ،(128 :1385 ،یکاظم) دکنیم

 هانتر عقیدةبه ؛است داریپا ةتوسع یاساس موضوع از آن دورماندن ،نشود واقع همگان رشیپذ مورد جهان سطح در مفهوم

 در یگردشگر که یطیمح ای اجتماع دنکرداریپا نه و یگردشگر دنکرداریپا موضوع بر داریپا یگردشگر مفهوم (1997)

 :1387 ،یرضوان) است مهم و ازین مورد ی،گردشگر یهاتیفعال یبرا موضوع نیا کهیدرحال است؛ استوار دارد، قرار آن

 ها،عرصه یداریپا به دیبا یداریپا کردیرو قالب در یگردشگر یهاتیفعال یزیربرنامه و توسعه رد ،اساسنیبرا (.128

  .شود توجه کیستماتیس و جامع طورهب یگردشگر یهاتیفعال یداریپا زین و ییایجغراف یهاطیمح

 یدیجد افتیره تحقق یبرا آن، 21 ةقطعنام در ژهیوبه ،ویر در نیزم نشست کنفرانس در 1992 سال در ،مبنا نیا بر

 سازمان سوی از ییشنهادهایپ ،زبانیم جوامع رد آن یامدهایپ یابیارز و یگردشگر داریپا ةتوسع یعنی ی،گردشگر از

 این. کرد جلب خود به را محققان و ریزانبرنامه توجه و شد ارائه گردشگری و سفر جهانی شورای و گردشگری جهانی

 ،یطیمح عوامل یابیارز ،داریپا یگردشگر تحقق منظوربه یاقتصاد موجود تیظرف یابیرزا :از بودند عبارت پیشنهادها

 سطح در یگردشگر داریپا ةتوسع به یابیدست در تیموفق یریگاندازه ی،گردشگر اتیعمل از متأثر یاقتصاد و یفرهنگ

 ...و یگردشگر داریپا ةتوسع به یبایدست برای جامعه یهابخش تمام مشارکت و یهمکار یابیارز ،یمحل و یامنطقه ،یمل

 در کینئوکالس اقتصاد یسنت یکردهایرو از یتحول ،یگردشگر داریپا توسعة کردیرو (.6 :1390 گران،ید و یافتخار)

 یازهاین به بلکه ،است توجه مورد بازار یازهاین تنها نه کرد،یرو نیا در که است کل کردیرو به یگردشگر ةتوسع ةنیزم

 نظر اجماع ،زمینه نیهم در (.1274 :2006 سیراکایا، و چوی) دشویم توجه زین یعیطب ستیز طیمح و جامعه

 مورد داریپا ةتوسع کردیرو دش سبب کردهایرو گرید مقابل در آن یکارآمد به تیعنا زین و کردیرو نیا بر نظران صاحب

 (.233 :2002 شارپلی،) شود واقع ییروستا یگردشگر ةتوسع یراستا در نظرانصاحب و محققان استقبال

 گرید یگروه و گذاردب یخاص یهاگروه بر یمنف یریثأت است ممکن. است دشوار یندایفر ،یگردشگر داریپا ةتوسع
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 به آن در که دارد ضرورت ،باشد داشته را تیموفق شانس نیشتریب یگردشگر داریپا ةتوسع نکهیا یبرا .ببرند سود آن از

 یبرا الزم طیشرا از یکی ،ندیافر نیا در نفعانیذ دخالت که داردیم انیب یگردشگر ینجها سازمان .شود توجه نفعانیذ

 شکل طیمح عنوان با یبستر در که است یتیفعال یگردشگر (.28: 2003 جر،) است یگردشگر داریپا ةتوسع یریگشکل

 جامعه ،مهم عامل نیا کنار در. گرفت نخواهد شکل یگردشگر هرگز آن بدون که اردد یتیاهم چنان بستر نیا. ردیگیم

 .شوندیم مطرح یگردشگر ةعمد نفعانیذ عنوانهب ،دارند که یمتقابل روابط با هرسه که رندیگیم قرار یگردشگر و

 گریکدی بر که یریثأت با و ندیآیم شمارهب نفعانیذ نیا ندگانینما ،گردشگران و یمحل ساکنان ،(طیمح) منابع رانیمد

 یروین موفق، یگردشگر میپارادا و الگو کی ،ینظر لحاظ از .ندکنیم فایا یگردشگر ةتوسع در یمهم نقش دارند،

 داریپا ةتوسع ،زمینه نیهم در (.674: 1999 وال، و روس) آوردیم دستهب عمده نفعیذ سه نیا از را خود یجنبش

 از گردشگران، یازهاین و زبانیم مناطق ساکنان و یمحل جوامع یازهاین نیتأم ضمن که است یندیفرا ،یگردشگر

 شودیم ینیبشیپ که است یاگونهبه حرکت ،ندیفرا نیا در ،درواقع .کندیم تیتقو را آن و تیحما ندهیآ یهافرصت

 نیتأم قابل ،یکیاکولوژ و یشناسییبایز ،یاجتماع ،یاقتصاد یازهاین که شود منجر منابع یتمام تیریمد به ایشیوه به

 ...و یستیز تنوع ک،یاکولوژ یاصل یندهایافر وحش، اتیح زباله، ستگاه،یز هوا، آب، ،یانرژ ،یفرهنگ یکپارچگی و ندباش

 :کرد یبندمیتقس ریز شرح به عمده بعد سه در را یگردشگر داریپا ةتوسع توانیم بیترتنیابه .شود حفظ

 فقربودن، ضد ای یگردشگر فرافقربودن ،فقر اهشک در یگردشگر سهم چون ییارهایمع با یاقتصاد یداریپا بعد -

 ؛ ...و یمحل ساکنان داریپا شتیمع ،یاقتصاد قدرت منابع و ثروت درآمد، عیتوز

 ؛ ...و مشارکت از یناش منافع به یدسترس عت،یطب حفظ در مشارکت رینظ یطیمحستیز یداریپا بعد -

 و شرافتمندانه یزندگ تیرعا ،یمحل مردم و نیزم حقوق تیرعا مانند ییارهایمع با که یفرهنگ -یاجتماع یداریپا -

 حقوق و یتیجنس روابط تیرعا توسعه، در مردم ةفعاالن مشارکت و یتوانمندساز مردم، یتمندیرضا شیافزا ،درخور

 (.1390 گران،ید و یافتخار) شودیم مشخص کار حقوق تیرعا و زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گردشگری پایدار توسعة ابعاد. 1 شکل

 

 ،یعیطب طیمح از حفاظت ها،نسلدرون یبرابر ،ینسلنیب یبرابر ،یگردشگر داریپا ةتوسع هدف ،فیتوص نیا با

 جامعه افراد یاساس یازهاین رفع و یفرد رفاه خوداتکا، ةجامع تنوع، ،یاقتصاد یبقا ،ناپذیردیتجد منابع از حداقل ةاستفاد

 بهبود را جوامع یزندگ یاستانداردها سطح ،یگردشگر داریپا ةعتوس ،شد مطرح آنچه به تیعنا با ،درمجموع .است

 آن به گردشگران و زبانیم ةجامع که -را ستیز طیمح حفظ و است گردشگران ةتجرب تیفیک یارتقا یپ در ؛بخشد می

 (.122 :1387 ،یرضوان) دارد دنبالهب -اندوابسته

 فرهنگی -اجتماعی پایداری
 محلی مردم و زمین قوقح رعایت -
 شرافتمندانه زندگی رعایت -
 مردم در توسعه ةفعاالن مشارکت و توانمندسازی -
 کار حقوق رعایت جنسیتی و روابط رعایت -

 اقتصادی پایداری
 فقر کاهش -
 منابع و ثروت درآمد، توزیع -
 محلی و... ساکنان پایدار معیشت -

 پایدار گردشگری ةتوسع

 محیطیزیست پایداری
 طبیعت، حفظ در مشارکت -
 .مشارکت از ناشی به منافع دسترسی -
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 یندیافر را ییروستا یگردشگر داریپا ةتوسع توانیم ،یگردشگر اردیپا ةتوسع اهداف و ابعاد مفهوم به توجه با حال

 یهاحرفه و عیصنا قیتشو ،یمحل هایدیتول ةعرض ةریزنج بهبود ،یمحل اجتماع ةتوسع یازهاین نیتأم بر که ستناد

 نیهم رد .دارد دیتأک یگردشگر درآمد ثبات شیافزا و یمحل یاجتماع و یطیمحستیز تیظرف با متناسب ةتوسع ،یمحل

 یگردشگر یداریپا لیتحل و شناخت ن،ییتب ازمندین خود ،ییروستا یگردشگر داریپا ةتوسع به لین کرد اشاره دیبا زمینه

  .دشویم مطرح یگردشگر عةتوس یداریپا یابیارز ،منظور نیا یبرا که است

 نیا که است آن بیانگر هاآن از عضیب که است شده مطرح یداریپا یابیارز ندیافر درمورد یادیز یهابحث امروز تا

 در .است گرفته تئنش -انددهکر مطرح را آن باستان انیونانی که -«ستیچ خوب یزندگ»یمیقد الؤس از هاموضوع

 دیبا یکس چه و شود یابیارز دیبا چگونه یگردشگر داریپا ةتوسع نکهیا رینظ یادیز هایپرسش درمورد ،ریاخ های سال

 یداریپا یابیارز مدل (.434 :2005 کو،) است هشد بحث جهان سرتاسر در یاندهیفزا طورهب ،دکن یابیارز را آن یداریپا

 ارانذاستگیس کهیطورهب ؛آورد فراهم هاشاخص یریگاندازه و بیترک ،یندهاسازم یبرا مندمنظا یندیافر دیبا ،یگردشگر

 نیهم در (.817 :2001 کو،) ندکن میترس یگردشگر مقصد کی یراب را یعیطب ستمیاکوس و یانسان ستمیاکوس رفاه بتوانند

 که است داده ارائه یگردشگر یداریپا یابیارز بر دیتأک با یداریپا یابیارز یبرا را یمدل (2005 و 2001) کو زمینه،

 وجود یداریپا ارزیابی گیچگون درمورد یادیز مباحث و هاپژوهش .است یداریپا یابیارز در مطرح کردیرو دو از یبیترک

 توانیم را نگرءجز کردیرو .است شده میتقس نگرکل و نگرءجز کردیرو دو به ،یداریپا یابیارز درمورد بحث .دارد

 کردیرو را آن که -نیگزیجا کی با و شده جیرا یغرب هایپژوهش سنت در که گرفت درنظر یعلم یالگو ةدهندانعکاس

 یسنت مطلق، اتعاطال با است ممکن یداریپا یابیارز کردیرو .است شده دهیکش چالش به -ندیگومی مندمنظا ای نگرکل

 با ییتنهابه تواننمی را یداریپا نیهمچن .شودینم نییتع منفرد یهالفهؤم با یداریپا چون ؛نباشد ریپذامکان نگرءجز و

 یاصل تیمحدود ،اندهکرد عنوان ردکیرو نیا طرفداران از یعضب طورکههمان زیرا ؛دکر یابیارز و داد حیتوض ینگرکل

 یایمزا ،نگرکل کردیرو که ستین یشک .است مانده ناکام یداریپا یابیارز لیتحل ،روش ةارائ در که ستا نآ کردیرو نیا

 متداول روش ها،داده لیتحل یندهایافر در ژهیوهب ،یابیارز یهابخش در اما ،دارد یداریپا یابیارز ندیافر در یبسیار

 لیتبد قبول قابل یابیارز ابزار کی به نگرکل کردیرو میبخواه اگر .شود یمعرف یریپذاجتناب طور به دیبا یفن ای یتایاضیر

 ییشناسا ةمرحل هشت شامل یابیارز ندیافر ،یبیترک مدل نیا در .کنیم قیتلف و بیترک را شدهمطرح کردیرو دو باید ،شود

 نییتع ،یداریپا اسیمق نییتع ،یداریپا یهاشاخص ییشناسا ،یداریپا یاصل دابعا ییشناسا ،(یعیطب و یانسان) ستمیاکوس

 یداریپا یابیارز ندیافر در یشینما و یکیگراف یابزارها از یریگبهره ،(اسیمق کی یهابخش) یداریپا یبنددرجه

 (.436 -443 :2005 کو،) است آن یبررس و یابیارز جینتا و زمان طول در یداریپا یابیارز تداوم ،یگردشگر

 که یخاص یهایژگیو و هایتوانمند به توجه با ییروستا ینواح گفت توانیم شدهمطرح مباحث از یکل یبنددرجمع

 .است گسترش حال در روزهروزب ،آن یگردشگر امروزه که ندیآیم شمارهب یریگردشگرپذ یهاعرصه جمله از ،دارند

 را یانسان و یعیطب ستمیاکوس یداریناپا و نامطلوب آثار بروز چون ییهاامدیپ و آثار ،ینواح نیا در یگردشگر ةتوسع

 یداریناپا و یداریپا در ثرؤم عوامل لیتحل و یداریپا تیوضع نییتب ازمندین ،یگردشگر ةتوسع بنابراین، ؛دردا دنبال به

 بنابراین، است؛ کپارچهی و نگرکل کردیرو و افتیره کی ازمندین ،یداریپا لیتحل و نییتب گفت دیبا البته .است یگردشگر

 و است شده مطرح یقبل یکردهایرو یناکارآمد مقابل در که نگرکل و جانبههمه است یکردیرو یگردشگر داریپا ةتوسع

 قراردادن مبنا با پژوهش نیا در بنابراین، ؛است شده رفتهیپذ یگردشگر ةتوسع در نیادیبن یکردیرو عنوانهب امروزه

 تحلیل و تبیین ،دماوند شهرستان یمرکز بخش ییروستا ینواح در یگردشگر یداریپا ،یگردشگر داریپا ةتوسع کردیرو

 (.2 شکل) دشویم
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 پژوهش روش

 و یاسناد روش به هاداده یگردآور .است تحلیلی -یفیتوص ،روش نظر از و یکاربرد ،هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 نیا ةمطالع مورد ةیناح ،شد گفته که گونههمان .است پرسشنامه ابزار بر یمبتن یدانیم روش که است هشد انجام یدانیم

 شتر،یب و خانوار 50 شتندا رینظ ییارهایمع براساس اما ،است دماوند شهرستان یمرکز بخش یروستاها پژوهش،

 .اندشده انتخاب نمونه یروستاها عنوانهب تاروس شش ،آنها یمکان تیموقع زین و (یاریده و شورا) یمحل رانیمد جمعیت،

 سرپرست 180 ،پرسشنامه روش در .است گردشگران و یمحل رانیمد ،یمحل ساکنان شامل ،پژوهش نیا یآمار ةجامع

 نمونه حجم عنوانهب گردشگر 180 و (ریمد سه روستا هر در) یمحل ریمد 18 ،(هاخانوار مجموع از درصد 10) خانوار

 تاداناس و متخصصان دگاهید از یمندبهره با و یدلف روش با نماگرها و هاشاخص پژوهش، نیا در .انددهش گرفته درنظر

 1 جدول در که شد انجام کرونباخ یآلفا روش از استفاده با پرسشنامه ییایپا سنجش نیهمچن .اندشده نییتب دانشگاه

 یآمار ریغ یهاروش و (یاستنباط و یفیتوص آمار) یمارآیهاروش از هاداده لیتحل و هیتجز رایب نیهمچن .است دهمآ

 .است شده استفاده (یداریپا رادار و یداریپا بارومتر)

 گردشگری روستایی ةتوسع

 و پیامدهای گردشگری آثاربروز 

 محیطیزیست اقتصادی اجتماعی فرهنگی

 رفاه انسانی اکوسیستم طبیعی

 گردشگری  پایدارة رویکرد توسع      پایداری                ناپایداری          

 پایدار گردشگری ةابعاد توسع

 فرهنگی -اجتماعی محیطیزیست اقتصادی

 گردشگری ةهای پایداری توسعشاخص

 گردشگری روستایی ةتبیین و تحلیل پایداری توسع

 گردشگریثر در پایداری ؤعوامل م بین پایداری روستاها شباهت تفاوت/ یگردشگر ةسطح پایداری توسع

رد
خو

باز
 

 پژوهش مفهومی مدل. 2 کلش
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 یگردشگر ةتوسع یداریپا لیتحل و نییتب ینماگرها و هاشاخص .1 جدول

 نماگر شاخص بعد
 یآلفا میزان

 کرونباخ

صاد
اقت

 ی

 تنوع ،یمحل ساکنان استخدام ...(،و زنان )جوانان، زبانیم ةجامع یبرا یشغل یهافرصت جادیا اشتغال و تیفعال

 (یدامدار و یباغدار ،)زراعت یکشاورز یهاتیفعال گسترش و استمرار ،یشغل تیامن ،یشغل های فرصت

834/0 

 درآمد شیافزا درآمد، ثبات زبان،یم ةجامع یبرا برابر درآمد جادیا زبان،یم ةجامع درآمد شیافزا ثروت و مدآدر

 فقر کاهش ،یمحل ینهادها یبرا درآمد جادیا ،یمحل ةکسب

 مسکن، ةیته در خانوارها ییتوانا ن،یزم متیق یشافزا ،یزندگ ةنیهز نیمأت یبرا خانوارها ییتوانا یزندگ ةنیهز

  یمحل ساکنان دیخر قدرت

 خدمات ةنیزم در یگذارهیاسرم ،یگردشگر بخش هب طومرب دیجد یاقتصاد هایهسسؤم جادیا یگذارهیسرما

 ،یگردشگر به مربوط یدیتول یهاتیفعال ةنیزم در یگذارهیسرما ،یگردشگر به مربوط یرفاه

 و یجیترو یآموزش خدمات در یگذارهیسرما ،یگردشگر بخش در یبوم افراد یگذارهیسرما

  یرساناطالع

اع
تم

اج
 -ی

نگ
ره

ف
 ی

 ،یحیتفر ،یفرهنگ ،یآموزش خدمات و امکانات بهبود ،یگردشگر هب طومرب خدمات تیفیک بهبود خدمات و امکانات

 امکانات گسترش ،یدرمان -یبهداشت خدمات و امکانات بهبود ،یارتباط یهاشبکه ةتوسع ای بهبود

 گردشگران یبرا یرفاه امکانات گسترش زبان،یم ةجامع یبرا یرفاه

702/0 

 درمورد یمحل ساکنان یآگاه سطح ،یعیطب منابع تیاهم ورددرم یمحل ساکنان یآگاه سطح  زبانیم ةجامع یآگاه

 منابع تیاهم درمورد یمحل رانیمد و نمسئوال تیحساس و یآگاه سطح ،یگردشگر تیاهم

 یرساناطالع گردشگران، یعرف یازهاین و هاخواسته درمورد یمحل رانیمد یآگاه سطح ،یعیطب

 یگردشگر دربارة

 توسعه در یمحل ساکنان مشارکت ...(،و یتیحما یهاصندوق ها،)تشکل دیجد یمحل یانهاده جادیا یهمبستگ و مشارکت

 مشارکت ،یگردشگر بخش هب طومرب یهایزیربرنامه در یمحل ساکنان مشارکت روستا، عمران و

 زبانیم ةجامع و گردشگران نیب تعامل ،یعیطب منابع از انتیص و حفاظت امر در گردشگران

 فرهنگ از گردشگران یتمندیرضا ،یگردشگر طیمح تیفیک از گردشگران یتمندیضار گردشگران تیرضا

 شدهعرضه التیتسه و امکانات از گردشگران یتمندیرضا ،یریگردشگرپذ

 میزبان ةجامع تیرضا

 (محلی مدیران و )ساکنان

 حضور به توجه با خدمات و امکانات به یدسترس از یتمندیرضا ،یگردشگر ةتوسع از تیرضا

  گردشگران برخورد ةنحو و حضور از ردشگرانگ

 ةجامع و گردشگران نیب یفرهنگ تعارض نبود ،یمحل ةجامع یسنت ورسومآداب یایاح و حفظ فرهنگ

 گردشگران و یمحل مردم نیب یفرهنگ تبادل فرصت جادیا زبان،یم

 دلیلبه یمحل ةجامع یبرا شیساآ سلب ،یگردشگر بخش ةتوسع ةجیدرنت یشلوغ و ازدحام یاجتماع رفاه و تیامن

 ملک، و نیزم دوفروشیخر رونق اثر در یاجتماع و یخانوادگ یهایریدرگ گردشگران، حضور

 کار حقوق تیرعا ها،مکان و مردم حقوق تیرعا ،یاجتماع یهایناهنجار بروز

یز
ت

س
طیمح

 ی

 ةتوسع ةجینت در یعیطب عمناب بیتخر ،یباغ یاراض سطح کاهش ،یزراع یاراض سطح کاهش نیسرزم منابع

 در ناساکن فشار شیافزا روستا، یاراض یکاربر رییتغ ،یگردشگر به مربوط یوسازهاساخت

 یدلبستگ و وندیپ جادیا ه،یرویب و نشدهکنترل یوسازهاساخت زانیم شیافزا منابع، از برداری بهره

  یعیطب یاندازهاچشم بیتخر ع،مرات بیتخر وحش، اتیح بیتخر منابع، و یمحل مردم انیم
763/0 

 خاك یآلودگ آب، یآلودگ ،یصوت یآلودگ زباله، حجم شیافزا هوا، یآلودگ  یآلودگ

 ستیز طیمح بهبود

 روستا

 از حفاظت در یمحل رانیمد توجه گردشگران، حضور دلیلبه روستا ستیز طیمح تیفیک بهبود

 یزیربرنامه و توجه روستا، ستیز طیمح از حفاظت در یمحل ساکنان توجه روستا، ستیز طیمح

  روستا یعیطب یهاجاذبه از حفاظت به یمحل رانیمد توجه زائد، مواد مناسب دفن یراستا در

 

 مطالعه مورد یروستاها و هیناح یاجمال شناخت

 یارتفاع یبندطبقه در .دارد قرار تهران شهر یلومتریک 65 ةفاصل در که است تهران استان یهاشهرستان از یکی ،دماوند
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 .ددار ییایجغراف دیدگاه از یخاص یهایژگیو ،رونیا از و است کشور یشهرها نیترمرتفع جمله از دماوند ،رانیا یشهرها

 پژوهش ةنمون جامعة .دارد شتریب و خانوار 50 با روستا 23 که است دماوند شهرستان بخش دو از یکی ،یمرکز بخش

 سربندان یروستاها ،بیترتبه هاآن نیترتیجمعکم و نیترتیپرجمع که است یمرکز بخش یاروست شش شامل ،حاضر

 و مجاورت به توانیم مناسب یوهواآب کنار در ،نمونه یروستاها در یگردشگر یهاجاذبه جمله از .هستند نییحصارپا و

 یمختلف یالگوها و اشکال است شده سبب که کرد اشاره چشمه وجود و یاسک ستیپ به یدسترس رودخانه، به یدسترس

 دارد، یادیز رونق و رواج روستاها نیا در که روزانه یگردشگر جیرا یالگو کنار در .کند دایپ رواج هاآن در یگردشگر از

 ینواح نیا در آن رونق و توسعه ،ریاخ انیسال در که دیآیم شمارهب یگردشگر یالگوها گرید از ،دوم یهاخانه یگردشگر

 جدول .است یافته بروز دهیپد کی عنوانهب ،یگردشگر یالگو گرید کنار در مختلف یامدهایپ و آثار با و است یفزونهروب

 .دهدیم نشان را نمونه یروستاها هایخانوار تعداد 2

 
 نمونه یروستاها در گردشگر و تیجمع خانوار، تعداد .2 جدول

 روستا

 تیجمع

 تعداد خانوار

 1074 246 ورزاننهییآ

 815 238 یمرا

 2306 618 سربندان

 695 175 حصارباال

 421 109 نییحصارپا

 1542 454 ءمشا

 6853 1840 جمع

 1385 سرشماری ایران، آمار مرکز :منبع                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه مورد یروستاها و هیناح تیموقع .3 شکل
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 پژوهش یهاافتهی

 نمونه حجم یژگیو

 متوسطه التیتحص (درصد 2/44) هاآن شتریب که ندتهس زن درصد 5/6 و مرد درصد 5/93 ،خانوار سرپرستان مجموع از

 انیپاسخگو یشغل تیوضع یبررس .رنددا تیفعال خدمات بخش در هاآن درصد 38/51 ،یشغل تیوضع لحاظ از .اندداشته

 مرد همه ،یمحل ریمد 12 مجموع از نیهمچن .دارند یگردشگر بخش به یشغل یوابستگ هاآن درصد 6/37 دهدیم نشان

 44/64 ،تعداد نیا از که است رنف 180 شامل ،گردشگران ةنمون حجم .است متوسطه هاآن بیشتر التیتحص و هستند

 درصد 7/87 .دارند باالتر و سانسیل التیتحص (درصد 46) هانآ شتریب که هستند زنان درصد 56/35 و انمرد درصد

 .نداساکن تهران اطراف یروستاها و شهرها در ،هیبق و تهران شهرکالن در گردشگران

 

 یگردشگر ةتوسع یداریپا تیوضع

 382/0 یگردشگر یداریپا ازیامت که دهدیم نشان مطالعه مورد یروستاها در 1یگردشگر ةتوسع یداریپا تیوضع جینتا

 تیوضع نیهمچن .دارد نوسان نییحصارپا یروستا در 102/0 تا ءامش یروستا در 707/0 نیب ،زانیم نیا که است

 425/0 ،یاقتصاد بعد یبرا یداریپا ازیامت که ستا آن انگریب (4 شکل) ابعاد از کیهر کیتفک به یگردشگر یداریپا

 ،یداریپا ازیتام ،یاجتماع بعد در .است نوسان در نییحصارپا و ءمشا یروستاها در بیترتبه ،107/0 تا 836/0 از که است

 بعد در .است نوسان در نییحصارپا یروستا در 136/0 تا ءمشا یروستا در 772/0 از زانیم نیا که است 383/0

 یروستا در 062/0 تا ورزاننهییآ یروستا در 539/0 از که است شده محاسبه 338/0 یداریپا ازیامت ،محیطی زیست

 (.3 جدول) است نوسان در نییحصارپا

 

 ابعاد کیتفک به نمونه یروستاها در یگردشگر یداریپا ازیامت .3 جدول

 پایداری وضعیت

 روستا

 کل یداریپا یطیمحستیز بعد یاجتماع بعد یاقتصاد بعد

 707/0 486/0 772/0 836/0 ءمشا

 559/0 480/0 460/0 736/0 سربندان

 293/0 323/0 339/0 216/0 حصارباال

 457/0 539/0 438/0 395/0 ورزاننهیآی

 102/0 062/0 136/0 107/0 نییحصارپا

 174/0 137/0 153/0 232/0 یمرا

 382/0 338/0 383/0 425/0  کل

 نگارندگان :منبع      

 

                                                                                                                                                                          
 پایداری 6/0 -4/0 ضعیف، پایداری 4/0 -2/0 ناپایدار، 2/0 -0) است شده استفاده آلن پرسکات گانةپنج طبقات از کمی، به کیفی هایمحاسبه تبدیل برای است ذکر شایان. 1

 (.پایدار 1 -8/0 و خوب پایداری 8/0 -6/0 متوسط،
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 گردشگری پایداری ابعاد امتیاز .4 شکل

 

 رفاه و 404/0 ،یانسان رفاه شاخص ازیامت که دارد آن از اننش بارومتر روش براساس یگردشگر یداریپا جینتا

 یفرهنگ -یاجتماع و یاقتصاد یهاشاخص پژوهش، ةمحدود در که ستا آن انگریب جهینت نیا .است 338/0 ،ستمیاکوس

 یپ در که ییهایآلودگ زین و یعیطب منابع بر یگردشگر نامطلوب آثار دلیلهب) یطیمحستیز یهاشاخص با تناظر در

 شاخص در که دارد آن از نشان روستاها کیتفک به یگردشگر یداریپا ازیامت .است برخوردار یترمناسب تیوضع از (دارد

 ورزاننهییآ یروستاها ستمیاکوس رفاه در و نییحصارپا و ءمشا یروستاها به مربوط ازیامت نیکمتر و نیشتریب ،یانسان رفاه

 نشان 4 جدول کهطورهمان ،یکل طور به .اندداده اختصاص خودهب را مقدار نیرکمت و نیشتریب بیترتبه ،نییحصارپا و

 در یگردشگر روستاها، نیب در نیهمچن .دارد قرار یداریپا فیضع سطح در یگردشگر ،نمونه یروستاها در ،دهدیم

 یگردشگر ،نییحصارپا و یمرا یروستا دو در و فیضع سطح در حصارباال متوسط، سطح در ورزاننهییآ و سربندان ،ءمشا

 ،ورزاننهییآ و سربندان مشاء، یروستاها در گردشگری که دفزوا دیبا زمینه نیهم در .(4 جدول) دارد قرار داریناپا سطح در

 .است برخوردار بیشتری پایداری از روستاها گرید با سهیمقا در ،گردشگر بیشتر تعداد بعالطب و شهرت قدمت، دلیلهب
 

 

 بارومتر روش براساس یگردشگر یداریپا تیوضع. 4 جدول

 پایداری وضعیت        

 روستا

 ستمیاکوس رفاه یانسان رفاه
 کل یداریپا

 تیوضع ازیامت تیوضع ازیامت

 متوسط متوسط 486/0 داریپا 818/0 ءمشا

 متوسط متوسط 480/0 متوسط 598/0 سربندان

 فیضع فیضع 323/0 فیضع 278/0 حصارباال

 متوسط متوسط 539/0 متوسط 417/0 ورزاننهیآی

 داریناپا داریناپا 062/0 داریناپا 122/0 نییحصارپا

 داریناپا داریناپا 137/0 داریناپا 193/0 یمرا

 فیضع فیضع 338/0 متوسط 404/0  کل

 نگارندگان :منبع         
 

( 6/0) متوسط حد از ترپایین ها،شاخص تمامی پایداری میزان دهد، می نشان( 5 شکل) پایداری رادار که گونههمان

 منابع شاخص و پایداری امتیاز بیشترین میزبان، جامعة رضایت و گذاریسرمایه درآمد، هایشاخص کل، در و است

 .اندداده اختصاص خودبه را پایداری میزان کمترین سرزمین،
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  یگرگردش یداریپا یهاشاخص رادار .5 شکل

 

 با (AVOVA) طرفهکی انسیوار لیتحل روش به مطالعه مورد یروستاها نیب در یگردشگر یداریپا تفاوت لیتحل با

 در یگردشگر یداریپا نیب که رفتیپذ توانیم ،(5 جدول) است آمده دستهب 05/0 از کمتر که P Value مقدار به توجه

 شده یبررس روستاها نیب تفاوت L.S.D آزمون از استفاده با زمینه، نیهم در .دارد وجود یمعنادار تفاوت ،نمونه یروستاها

 .اندشده مشخص ستاره عالمت با ،گردشگری یداریپا در تفاوتم یروستاها .است دهمآ 6 جدول در که
 

 نمونه یروستاها یداریپا تفاوت یمعنادار نییتب یبرا طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون جینتا .5 جدول

 نتایج

 هارییتغ منبع
 یمعنادار سطح شدهمحاسبه MS F مجذورات مجموع

 000/0 456/63 766/280 831/1403 یگروهنیب

   425/4 871/769 یگروهانیم

    701/2173 جمع

 نگارندگان: منبع
 

 درمورد تفاوت پایداری روستاهای نمونه L.S.Dج آزمون . نتای6جدول 

  جینتا

 روستا

 95/0 نانیاطم ةفاصل یمعنادار سطح یانگینم تفاوت

 باال حد نییپا حد

 مشاء

50900/3 سربندان (*) 000/0 4371/2 5809/4 

23100/6 حصارباال (*) 000/0 1591/5 3029/7 

27900/4 ورزاننهییآ (*) 000/0 2071/3 3509/5 

39800/8 نییحصارپا (*) 000/0 3261/7 4699/9 

44800/7 یمرا (*) 000/0 3761/6 5199/8 

 سربندان

- مشاء 50900/3 (*) 000/0 - 5809/4  - 4371/2  

72200/2 حصارباال (*) 000/0 6501/1 7939/3 

 8419/1 3019/0 158/0 77000/0 ورزاننهییآ

88900/4 نییحصارپا (*) 000/0 8171/3 9609/5 

93900/3 یمرا (*) 000/0 8671/2 0109/5 

 حصارباال

- مشاء 23100/6 (*) 000/0 - 3029/7  - 1591/5  

- سربندان 72200/2 (*) 000/0 - 7939/3  - 6501/1  

- ورزاننهییآ 95200/1 (*) 000/0 0239/3- 8801/0- 

16700/2 نییحصارپا (*) 000/0 0951/1 2389/3 
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 درمورد تفاوت پایداری روستاهای نمونه L.S.Dج آزمون . نتای6جدول 

  جینتا

 روستا

 95/0 نانیاطم ةفاصل یمعنادار سطح یانگینم تفاوت

 باال حد نییپا حد

21700/1 یمرا (*) 026/0 1451/0 2889/2 

 ورزاننهییآ

- مشاء 27900/4 (*) 000/0 - 3509/5  - 2071/3  

-77000/0 سربندان  158/0 - 8419/1  3019/0 

95200/1 حصارباال (*) 000/0 8801/0 0239/3 

11900/4 نییحصارپا (*) 000/0 0471/3 1909/5 

16900/3 یمرا (*) 000/0 0971/2 2409/4 

 نییحصارپا

- مشاء 39800/8 (*) 000/0 - 4699/9  - 3262/7  

- سربندان 88900/4 (*) 000/0 - 9609/5  8171/3 

- ورزاننهییآ 16700/2 (*) 000/0 - 2389/3  - 0951/1  

- حصارباال 11900/4 (*) 000/0 - 1909/5  - 0471/3  

-95000/0 یمرا  082/0 - 0219/2  1219/0 

 یمرا

- مشاء 44800/7 (*) 000/0 - 5199/8  - 3761/6  

- سربندان 93900/3 (*) 000/0 - 0109/5  - 8671/2  

- حصارباال 21700/1 (*) 026/0 - 2889/2  1451/0- 

- ورزاننهییآ 16900/3 (*) 000/0 - 2409/4  - 0971/2  

95000/0 نییحصارپا  082/0 1219/0- 0219/2 

 اننگارندگ: منبع

 

 فضایی -مکانی عوامل و گردشگری پایداری میزان میان ةرابط تحلیل

 گردشگران ةعمد بخش آنکه دلیلهب) تهران شهرکالن از فاصله اریمع چهار ،نیاز مورد اطالعات به یدسترس به توجه با

 گردشگران زین و دوم یهاهخان گردشگران تعداد جمعیت، تعداد ،(دهندیم لیتشک شهر ساکنان را مطالعه مورد ةیناح

 از استفاده با ،زمینه همین در .است شده گرفته درنظر یگردشگر یداریپا در ثرؤم فضایی -مکانی عوامل عنوانهب ،روزانه

 بر .است شده پرداخته گردشگری پایداری میزان و مذکور عوامل میان ةرابط تبیین به ،پیرسون همبستگی ضریب روش

 معنادار و مستقیم ةرابط ،مذکور معیارهای از هریک و گردشگری پایداری میزان بین که شود می مالحظه ،نتایج مبنای

 در گردشگری پایداری میزان ،عوامل این از هریک تعداد و میزان افزایش با عبارتیهب .(7 جدول) دارد وجود آماری

 .یابد می افزایش مطالعه مورد روستاهای

 

 فضایی -مکانی عوامل و پایداری نمیزا بین همبستگی ضریب .7 جدول

 ارهایمع

 یهمبستگ

 تیجمع روزانه گردشگر دوم یهاخانه فاصله

 رسونیپ

 یمعنادار سطح

816/0 (*) 830/0 (*) 941/0 (**) 838/0 (*) 

048/0  041/0  005/0  037/0  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 نگارندگان: منبع

 

 

 ادامة
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 یریگجهینت

 گذشته یهاافتیره و کردهایرو یناکارآمد مقابل در 1980 ةده اواخر از که است یدیجد کردیرو ،یگردشگر داریپا ةتوسع

 نیهم در .دارند توجه نآ به زانیربرنامه و نظرانبصاح امروزه و است شده مطرح (داریپا یگردشگر و انبوه یگردشگر)

 هم ییروستا یگردشگر در یداریپا کردیرو بر ،ییروستا ینواح در تیفعال نوع نیا نامطلوب یامدهایپ و آثار دلیلهب زمینه،

 نیترمهم که است یگردشگر داریپا ةتوسع به لین و برداشتنگام یابزارها ،توجه درخور موضوع میان، نیا در .شد دیکأت

 و یداریپا زانیم نییتب هدف با حاضر ةمقال بنابراین، ؛است یگردشگر یداریپا در مؤثر عوامل و یداریپا زانیم نییتب ،اقدام

 نشان جینتا .درآمد اجرابه دماوند شهرستان یمرکز بخش یروستاها در ،یگردشگر ةتوسع یداریپا در مؤثر عوامل لیتحل

 ابعاد نیب در که دارد قرار یداریپا فیضع سطح در مطالعه مورد یروستاها در یگردشگر ةتوسع ،بارومتر روش یمبنا بر داد

 یهاشاخص نیب در .ندشتدا را ازیامت نیکمتر یطیمحستیز بعد و ازیامت نیشتریب یاقتصاد بعد ،یگردشگر داریپا ةتوسع

 داشتند را ازیامت نیشتریب زبانیم ةجامع تیرضا و یگذارهیسرما درآمد، یهاشاخص که بود آن انگریب هایبررس نیز یداریپا

 ،است رگذاریتأث زبانیم ةجامع یتمندیرضا زین و شیگرا زانیم رب یگردشگر یاقتصاد منافع که دگاهید نیا با وضع نیا که

 گفت دیبا زمینه، نیهم در .(1992 ،گرانید و نگیک ؛2002 ،مونزیس و هورن ؛1997 ،جانسون و ندبرگیل) دارد مطابقت

 در باید کهآنچنان که کرد عنوان توانمی بنابراین، دارد؛ را یداریپا زانیم نیکمتر ،نیسرزم منابع اخصش داد نشان هابررسی

 یاراض یکاربر رییتغ وساز،ساخت از ناشی طبیعی منابع تخریب ،وحش حیات ،یعیطب یاندازهاچشم به گردشگری ةتوسع

 .است نشده توجه هیرویب و نشدهکنترل وسازهایساخت زانیم شیافزا منابع، از یبرداربهره در ناساکن فشار شیافزا روستا،

 .دارد وجود مطالعه مورد یروستاها نیب یآمار معنادار تفاوت ،یداریپا زانیم و تیوضع لحاظ از که داد نشان جینتا نیهمچن

 ،ینواح نیا در جیرا یالگوها ردشگرانگ تعداد زین و جمعیت میزان ،تهران از روستاها ةفاصل که دش مشخص زمینه نیهم در

 ،گردشگران تعداد و فاصله زانیم شیافزا با کهیطور به ؛هستند روستاها در یگردشگر یداریپا زانیم در مؤثر عوامل جمله از

 .یابدمی شیافزا روستاها گردشگری یداریپا میزان

 نیا در که ستا آن انگریب و ستروستاها در یگردشگر یداریپا سطح بودنفیضع دهندةنشان جینتا ،درمجموع

 وجود زیادی ةفاصل ،گردشگری پایدار ةتوسع به دستیابی تا و است نشده توجه یگردشگر یداریپا به دیبا چنانکه ،ینواح

 زین و هاافتهی به تیعنا با بنابراین، د؛گیر انجام یمؤثر هایاقدام ،یگردشگر یداریپا به نیل برای باید ،بنابراین ؛دارد

 :شودیم ارائه ریز هایشنهادیپ ،یدانیم هایهمشاهد

 بعد به مربوط ،یداریپا زانیم نیکمتر ،داد نشان هاافتهی که گونههمان :یطیمحستیز یهاطرح بیتصو و هیته -

 ؛دارد مطابقت نیز یدانیم هایهمشاهد با که است یآلودگ و ینیسرزم منابع شاخص دو ویژهبه ،یطیمحستیز

 طیمح که موضوع نیا رفتنیپذ با و ندیآیم شمارهب ارزشمند یهاهیسرما از خود که روستاها نیا در راین،بناب

 یبرا ،گرفت نخواهد شکل تیفعال نیا نباشد اگر و است یگردشگر رونق و توسعه یاساس رکن ،آن منابع و ستیز

 رسد؛یم نظرهب یضرور یگردشگر جامع یهاطرح بیتصو و هیته ،آن از اظتفح

 با یگردشگر ةتوسع :یستمیس کردیرو با آن الگوهای و یگردشگر آثار تیریمد کارآمد یهاسمیمکان نییتب -

 و مناسب صورتهب آنکه بر مشروط البته ؛آوردمی ارمغانبه را ییروستا ینواح داریپا ةتوسع ،خود مثبت یامدهایپ

 آثار و شیافزا را مثبت آثار که است یگردشگر ةعتوس مهم رکن ،یگردشگر آثار تیریمد .شود تیریمد سازگار

 دهد؛می کاهش را یمنف

 یهاکارگاه و هاکالس یبرگزار قیطر از آن آثار و یگردشگر صنعت درمورد یمحل رانیمد یآگاه سطح شیافزا -

 و یدست عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ راثیم سازمان ویژهبه ،مرتبط ییاجرا یهادستگاه یهمکار با یآموزش

 کشور؛ یهایاریده و هایشهردار سازمان
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 در یمحل یهایژگیو با ناسبتم و هدفمند یهابرنامه و هااستیس نییتب و یمردم یهاسازمان و هاتشکل ادجیا -

 ؛یگردشگر بخش در مختلف یهایگذارهیسرما ةتوسع یراستا

 یهابرنامه و هاطرح در دوم یهاخانه نگردشگرا ویژهبه گردشگران نکردریدرگ یبرا مناسب بستر نکردفراهم -

 روستاها؛ در یگردشگر ةتوسع

 ؛یگردشگر ةتوسع و یزیربرنامه ندیافر در ییاجرا ینهادها و هادستگاه یفرابخش به یبخش ریزیبرنامه تفکر رییتغ -

 یزیربرنامه هب وجهت ،آن کنار در و ییروستا یگردشگر بخش ازین مورد خدمات و امکانات یفیک و یکم ةتوسع -

 ؛یگردشگر داریپا ةتوسع در مهم نفعانیذ و عناصر از یکی عنوانهب زبانیم ةجامع ازین مورد خدمات نیمأت یبرا

 .روستاها در یگردشگر یهایتوانمند و هاتیابلق از یاصول و ندمنظام یمندبهره و توسعه -
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