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مقدمه
صنعت جهانگردی بزرگترین و متنوعترین صنعت دنیاست که در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی،
رشد بخش خصوصی و توسعة ساختار زیربنایی محسوب میشود (چاگ وای .)84 :6908 ،با شروع قرن بیست و یكم،
صنعت گردشگری به یكی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شد؛ بهگونهای که رقابت چشمگیری در میان بسیاری از
کشورهای جهان برای جذب گردشگران وجود داشت (حسننژاد و همكاران .)03 :6939 ،صنعت گردشگری عالوهبر
اشتغالزایی و ارزآوری با مزایای ارتباطی ،سیاسی ،فرهنگی و تأثیرات بینالمللی خاص خود نیز همراه است (دهشیری،
 .)48 :6937در سال  ،6334درآمد ارزی حاصل از  168میلیون گردشگر ورودی بینالمللی بیش از  779میلیارد دالر بود.
6

سازمان جهانی جهانگردی تا سال  8585پیشبینی کرده است درآمد حاصل از گردشگری به  8تریلیون دالر خواهد
رسید (ضرغام بروجنی .)61 :6938 ،یكی از حوزههای قابلتوجه گردشگری در دنیا ،گردشگری مذهبی است که در زمرة
پررونقترین گردشگریهای گذشته و حال جهان قرار دارد؛ تا آنجا که دشواریهای اقلیمی یا بدی آبوهوا نیز مانع آن
نمیشود و قدمت آن به قدمت خود فرهنگ دینی میرسد (فراهانی و همكاران .)90 :6938 ،براساس مطالعات سازمان
جهانی جهانگردی ،هرساله  155میلیون نفر با انگیزههای مذهبی و معنوی در سرتاسر جهان سفر میکنند (سازمان
جهانی جهانگردی .)8566 ،به همین دلیل ،امروزه کشورهای جهان بیشازپیش بهدنبال توسعة گردشگری مذهبی
بهعنوان منبعی برای اشتغال و درآمدزایی هستند (ضرغام بروجنی و ترکمان .)00 :6938 ،در اسالم نیز مسافرت و سیر و
سیاحت از سنتهای پسندیده است .قرآن مجید تأکید میکند سیر در زمین برای رسیدن به درکی باال بهمنظور ستایش
قدرت مطلق و تأمل در نظام آفرینش اهمیت بسیاری دارد (رکنالدین افتخاری و همكاران .)690 :6900 ،آیات مختلف از
جمله  694آلعمران 91 ،نحل 13 ،نمل 66 ،انعام 85 ،عنكبوت 3 ،و  78رم 60 ،سبا 653 ،یوسف 71 ،حج 77 ،فاطر86 ،
و  08غافر 65 ،محمد 88 ،یونس و  60ملک از جمله آیاتی هستند که بر سیروسفر تأکید میکنند (ضرغام بروجنی و
ترکمان .)00 :6938 ،
کشور پهناور ایران با تنوع فرهنگی بسیار که منجر به شكلگیری آدابورسوم گوناگون در سراسر کشور شده ،عالوه
بر داشتن جاذبههای متنوع ،با آیینهای مذهبی ،بناها ،زیارتگاهها و مكانهای مقدس بسیاری همراه است که هر نقطهای
از آن را برای توسعة گردشگری مذهبی مساعد کرده است .مجموع امامزادههای ایران  0هزار و  06باب است .عالوه بر
آن 99 ،پیامبر در کشور مدفون هستند که نزد شیعیان جایگاه ویژهای دارند .از مجموع امامزادهها 4 ،درصد در مناطق
روستایی 89 ،درصد در مناطق شهری 60 ،درصد در مناطق کوهستانی و بقیه در جادهها و مناطق کویری واقع شدهاند
(سازمان اوقاف و امور خیریه .)6931 ،در میان استانهای کشور نیز ،استان فارس با  67درصد و پس از آن مازندران با 68
درصد رتبههای اول و دوم تعداد امامزادگان را به خود اختصاص دادهاند .استان چهارمحال و بختیاری نیز با داشتن 6
درصد امامزادههای کشور جایگاه مهمی در این زمینه دارد (ریاحی سامانی.)645 :6903 ،
استان چهارمحال و بختیاری عالوهبر منابع و جاذبههای گردشگری مذهبی ،در زمینههای مختلف طبیعی ،تاریخی،
فرهنگی و ...از ظرفیتهای مناسبی برای توسعة گردشگری برخوردار است .با توجه به موقعیت منابع و جاذبههای
گردشگری استان دربارة مراکز بزرگ جمعیتی ،زیرساختها ،تجهیز مراکز گردشگری به تأسیسات گردشگری و ،...برخی
از جاذبههای گردشگری استان با اشباع جمعیت گردشگران روبهرو شده و برخی از مناطق که از محرومیت بیشتری
برخوردار است با عدم حضور گردشگر روبهروست .بدیهی است در چارچوب یک برنامهریزی مناسب باید توسعة متوازن
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منطقهای برقرار و امكان توسعه برای همة مناطق استان بهطور یكپارچه فراهم شود .یكی از مراکز گردشگری استان که
مورد توجه گستردة گردشگران است ،امامزاده حمزهعلی واقع در شهرستان بروجن (دهستان چغاخور) است که هرساله
شاهد حضور هزاران گردشگر و زائر در این مكان است .حضور این افراد سبب تأثیرات مختلف در زمینة اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی ،کالبدی و ...در این منطقه شده است .شناخت این تأثیرات با رویكرد پایداری و برنامهریزی
مناسب در این مورد میتواند مانع تخریب محیطزیست منطقه شود و شرایط مطلوبی برای گردشگران و مردم محلی
فراهم کند .برایناساس این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
وضعیت پایداری امامزاده حمزهعلی چگونه است؟
گردشگری امامزاده حمزهعلی براساس چرخة گردشگری در چه جایگاهی قرار دارد؟

مبانینظری 
تا پیش از جنگ جهانی اول ،امكان تفكیک اشكال گردشگری با توجه به طبقات اجتماعی وجود نداشت؛ درحالیکه
امروزه باید از عوامل زمان ،مكان ،انگیزه و هدف استفاده کرد (رضوانی .)60 :6943 ،یكی از اشكال مدنظر گردشگری،
گردشگری مذهبی 6است (رضایی .)80 :6930 ،که از قدیمیترین و پررونقترین گردشگریهای گذشته و حال سراسر
جهان است و قدمت آن به قدمت فرهنگ دینی میرسد (ابراهیمزاده و همكاران .)661 :6935 ،با توجه به این قدمت
گسترده ،در سالهای اخیر این گردشگری به بازاری بزرگ با بخشبندی بیشتری تبدیل شده است و بسیاری از مسئوالن
گردشگری در کشورهای مختلف آن را روشی برای ایجاد تنوع یا نجات اقتصادی مناطق مشكلدار دانستهاند (موسوی و
همكاران .)655 :6937 ،تأسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع گردشگری ،مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه به بافت
اجتماعی ،فرهنگی و عقیدتی جهانگردان ویژگیهای خاص خود را دارد که در هر کشوری از تنوع بسیار زیادی برخوردار
است و نقش مهمی در اشتغال و تولید درآمد دارد (رضوانی .)63 :6943 ،بهکمک این نوع گردشگری میتوان منبع مالی
جدید وضعیت اقتصادی مردم محلی را بهبود بخشید و در زدودن فقر و محرومیت نقشی تعیینکننده داشت (بریدنهام و
ویكنز8557 ،؛ فوساتی و پنال8555 ،؛ گیاوتزی و نیجكمپ3 :8551 ،؛ لی و چانگ .)603 :8550 ،از دهة  ،6305در
چارچوب توسعة محلی ،گردشگری راهبردی برای اشتغال و رشد بر پایة تعادل منطقهای است که از سوی مؤسسات و
نهادهای منطقهای و بینالمللی ،مانند اتحادیه اروپا توصیه میشود؛ از اینرو گردشگری مذهبی از دیدگاه گردشگران و
ساکنان منطقه ،منافع بلندمدتی دارد و سبب توسعة فرهنگی و منطقهای میشود؛ بنابراین در ساختار ادراکی ،دو حوزه
برای گردشگری مذهبی و فرهنگی قابلتصور است .در یکسو ،اندازه و ابعاد گردشگری مذهبی و فرهنگی و در سوی
دیگر گردشگری مذهبی بهعنوان کارگزار توسعة محلی مدنظر قرار میگیرد .برایناساس ،گردشگری مذهبی و فرهنگی
ابزار مؤثر و قابلاعتمادی را برای توسعة اقتصاد محلی و قلمرو جغرافیایی بر مبنای توسعة پایدار فراهم میکنند (موسوی
و همكاران.)33 :6937 ،
گردشگری مذهبی در مناطق محلی نقشی مهم و تعیینکننده در تجدید حیات روستاها ،اشتغال و درآمد برای آنها،
حفاظت از میراثهای گوناگون طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و درنهایت توسعة یكپارچه و پایدار روستایی دارد (باباخانزاده و
لطفی .)06 :6936 ،مراکز مذهبی از جنبههای گوناگون اجتماعی ،هنری و روانشناسی در سبک زندگی اسالمی و
فرهنگ ایرانی نقشی اساسی داشتهاند (موسوی و سلطانی .)6 :6939 ،مراکز مذهبی چنان اعتباری دارند که در بسیاری از
موارد ،دالیل عمدة تأسیس اولیه یا توسعة بعدی سكونتگاهها هستند و یكی از عناصر کلیدی پاسخگویی به نیازهای
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معنوی و روحی انسانها بهشمار میروند (هاب .)98-61 :6331 ،گردشگران مذهبی و زائران از نظر مفهوم تخصصی تا
حدودی متفاوتاند .زائران کسانی هستند که انگیزة آنها از مسافرت تنها انجام امور مذهبی است ،ولی گردشگران
مذهبی ضمن زیارت و شرکت در مراسم مذهبی ،از مكانهای دیگر گردشگری ،اعم از مذهبی و غیرزیارتی نیز دیدن
میکنند (نیازی و همكاران .)619 :6903 ،با توجه به اهمیت مراکز مذهبی ،بهویژه امامزادهها برای مردم ،این فضاها از
دیرباز مورد توجه بوده است .از اینرو ارزیابی پایداری فضاهای گردشگری مذهبی نقش مهمی در برنامههای آتی و
توسعة پایدار این مراکز خواهد داشت .برایناساس ،ارزیابی پایداری گردشگری مبنایی مهم در این زمینه است که نشان
میدهد گسترش گردشگری در محیطهای مختلف تا چه میزان بهسوی شرایط مطلوب و پایدار حرکت میکند (جمعهپور
و کیومرث .)35-03 :6936 ،در حال حاضر ،روشهای بسیاری ابداع شده است که به جنبههای متفاوتی از توسعه و
پایداری اشاره دارند .این روشها بهصورت کلی کنار هم قرار میگیرند و بعضی دیگر نیز به تبادلنظر دربارة شاخصها
میپردازند (رکنالدین افتخاری و آقایاری هیر.)97 :6901 ،
در پژوهشهای مختلف از روشهای گوناگون ارزیابی پایداری استفاده شده است که یكی از کاربردیترین آنها
میزان سنج یا بارومتر پایداری با استفاده از شاخصهای مختلف است (بوسل .)67-69 :6333 ،براساس این روش،
پایداری دو بخش سالمت اکوسیستم (ترکیب شاخصهای زیستمحیطی و کالبدی) و رفاه انسانی (از ترکیب
شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) را دربردارد .توسعة پایدار زمانی رخ میدهد که اکوسیستم و مردم در سالمت
و رفاه باشند (محمودی و همكاران .)101 :6937 ،عالوهبر تعیین پایداری فضاهای گردشگری که میتواند برنامهریزان را
بهسوی توسعة پایدار مراکز گردشگری رهنمون کند ،تعیین و ارزیابی جایگاه این فضاها در چرخة حیات گردشگری ،گام
مهمی در برنامهریزی مقاصد گردشگری است .ارزیابی این چرخه را میتوان به سیستم برنامهریزی سازمانها و فعالیتها
تشبیه کرد که نیازمند سرمایهگذاریهای عظیمی در بخشهای عملیاتی ،نیروی انسانی و فنی است .این سرمایهگذاری
باید در فازهای نخستین ،همچنین در تمام چرخة عمر هر سیستم یا فعالیت صورت پذیرد .چرخة حیات سازمانها و
فعالیتها مانند چرخة حیات محصول شامل تولد ،رشد ،بلوغ ،پیری و مرگ است .ارزیابی چرخة حیات یكی از ابزارهای
مؤثر در تصمیمگیری است که میتوان بهکمک آن آثار اقدامات و فعالیتها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کرد .همچنین
میتوان مسیرهای مناسب با بیشترین کارایی را پیشنهاد داد (یاری حصار و همكاران.)636 :6937 ،
با توجه به موضوع پژوهش و مبانی نظری ،در ادامه برخی پژوهشهای مرتبط با گردشگری مذهبی و ارزیابی
پایداری مراکز گردشگری بیان شده است.
باید توجه داشت عالوهبر استفاده از دیدگاههای نظری پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر ،بهکارگیر شاخصهای
مورد نیاز مرتبط با گردشگری و گردشگری مذهبی در این پژوهشها و ترکیب و تلخیص آنها از دیگر کاربردهای
قابلتوجه در این پژوهش است .در زمینة شاخصها ،از پژوهشهای فراهانی و همكاران ( ،)6938محمدییگانه و
همكاران ( ،)6938رکنالدین افتخاری و همكاران ( )6901و تقوایی و همكاران ( )6903بیشترین استفاده شده است.
همچنین روششناسی پژوهشهای مرتبط برای تدوین مدل چرخة حیات گردشگری و تحلیل بارومتر پایداری کاربرد
داشته است.
با توجه به اینكه تاکنون در پژوهشی به ارزیابی پایداری مراکز گردشگری مذهبی با استفاده از مدل اسكات-آلن و
مدل باتلر پرداخته نشده است ،این پژوهش متفاوت از سایر پژوهشهای مرتبط با گردشگری مذهبی بهشمار میآید که
میتوان آن را الگوی سایر مراکز نیز دانست.
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جدول.5سوابقپژوهش 

محقق

سال

عنوانپژوهش

حسننژاد و همكاران

6939

شناسایی استراتژیهای توسعة
سرمایهگذاری گردشگری مذهبی در ایران

فراهانی و همكاران

6938

محمدییگانه و
همكاران

6938

تقوایی و همكاران

6903

مهدوی

6935

رکنالدین افتخاری و
همكاران

6901

محمودی و همكاران

6937

نیکبین و کرمی

6936

اکبریان و رضوانی

6937

یاری حصار و
همكاران

6937

بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعة
روستایی از دیدگاه گردشگران
نقش گردشگری مذهبی در توسعة
روستایی ،با تأکید بر کیفیت زندگی و
سرمایة اجتماعی
تحلیلی بر توسعة گردشگری مذهبی
ارزیابی پایداری توسعة گردشگری
روستاهای تاریخی-فرهنگی ایران
سطحبندی پایداری توسعة روستایی ،مطالعة
موردی بخش هیر
ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی
بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعة
گردشگری جزیره کیش
تحلیل و تبیین پایداری توسعة گردشگری
در مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند
پایش چرخة حیات گردشگری پایدار

نتایج
نتایج نشان میدهد مناسب ترین راه برای برون رفت از بحرانها و چالشهای
احتمالی حوزهی سرمایهگذاری گردشگری مذهبی  ،توسعه و بهره گیری از
ظرفیتهای سرمایهگذاری و اتخاذ راهبرد های تدافعی با تأکید بر رفع ضعفها و
نگاه به تهدیدهای احتمالی و موجود است.
گردشگری مذهبی در روستای چكان در ابعاد کالبدی و اقتصادی ،بهبود سطح
توسعة روستایی در محدودة مورد مطالعه را بههمراه داشته است.
گردشگری مذهبی در میان ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،تنها
در بعد کالبدی بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه را
بههمراه داشته است.
از جمله مهمترین چالشها در شهرستان نورآباد ممسنی مشكل پارکینگ،
سرویسهای بهداشتی نامناسب ،ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی ،وضعیت
نامناسب رفاهی و اقامتی برای زائران و ...است.
مجموع روستاهای مورد مطالعه از منظر تكامل چرخة حیات در طیفی از مراحل
توسعه تا مداخله ،توسعه و تثبیت جای میگیرند.
وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر پایداری نامطلوب است و بیشتر سكونتگاهها
در طبقه متوسط قرار میگیرند.
شاخصهای سیستم طبیعی در وضعیت ناپایدار و تقریباً ناپایدار قرار دارند .درمجموع
نتایج تحلیل بارومتر پایداری نشان میدهد در شرایط کنونی وضعیت پایداری
انسانی و طبیعی در ناحیة مدنظر در حالت تقریباً ناپایدار قرار دارد.
تبلورنیافتن پایداری اجتماعی فرهنگی در توسعة گردشگری جزیرة کیش
توسعة گردشگری روستایی در ناحیة مورد مطالعه در سطح پایداری ضعیف قرار
دارد.
مقاصد مورد مطالعه هنوز در مراحل آغازین چرخه تكاملی گردشگری پایدار قرار
دارند.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که با هدف ارزیابی پایداری گردشگری مذهبی امامزاده حمزهعلی در
شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری از دیدگاه گردشگران انجام شده است .جامعة آماری این پژوهش
گردشگران و زائران امامزاده حمزهعلی هستند .براساس اطالعات اداره کل اوقاف و امور خیریة استان چهارمحال و
بختیاری ،حجم کل گردشگران و زائران این امامزاده در طول سال حدود  155هزار نفر است که بیشترین بازدید را در
ماههای خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور داشتهاند .متوسط بازدید روزانه این ماهها حدود  7هزار نفر و سایر ماههای سال حدود
پانصد نفر است (ادارة کل اوقاف و امور خیریة استان چهارمحال و بختیاری .)6937 ،با توجه به این ارقام ،جامعة آماری
این پژوهش 7 ،هزار زائر و گردشگر امامزاده در روزهای اوج گردشگری هستند .حجم کل نمونه براساس فرمول کوکران
مشتمل بر  905نفر برآورد شده است .برای جمعآوری اطالعات پژوهش از جامعة نمونه ،پرسشنامة گردشگران تهیه شد
که در قسمت اول آن ،متغیرهای مختلف ابعاد زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی در قالب طیف پنجگزینهای
لیكرت درنظر گرفته شد .در قسمت دوم نیز متغیرهای مراحل ششگانة باتلر مدنظر قرار گرفت .درنهایت گردشگران این
پرسشنامهها را با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تكمیل کردند .پایایی پرسشنامة پژوهش براساس ضریب
آلفای کرونباخ  5/476محاسبه شد .بهمنظور ارزیابی پایداری گردشگری امامزاده حمزهعلی از مدل پرسكات–آلن و برای
ارزیابی جایگاه این امامزاده در چرخة حیات گردشگری از مدل باتلر استفاده شد .
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یافتهها 
بحثو 
قلمروپژوهش 

امامزاده حمزه علی در مختصات  96درجه و  01دقیقه و  84ثانیة عرض شمالی و  06درجه و  08ثانیة طول شرقی قرار
گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا  8978متر است .از نظر موقعیت ،این امامزاده در استان چهارمحال و بختیاری ،شهرستان
بروجن ،بخش بلداجی و دهستان امامزاده حمزهعلی واقع شده است .براساس سرشماری سال  ،6930مجموع جمعیت این
دهستان بیش از  8013نفر در قالب  403خانوار است .مجموع روستاهای این دهستان نیز بیشتر از هفت روستاست .مرکز
دهستان نیز روستای آقبالغ است (مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسكن  .)6930امامزاده حمزهعلی در 87
فروردینماه  6908با شمارة ثبت  0880یكی از آثار ملی ایران محسوب میشود (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
ایران .)6935 ،براساس منابعی از جمله تهذیباالنساب ،التذکره ،الشجر الكشاف ،الذرهالذهبیه و شجرة طیبه شجرة حمزه
علی به حضرت زینالعابدین بازمیگردد .براساس این منابع ،حمزهعلی فرزند ابوالحسن محمد است.
حضرتزین

ابوالحسنعلی

العابدین

اصغر

حمزهاالکبر

الحسناالفطس

الحسنابومحمد
المکفوق

امامزادهحمزه

ابوالحسنمحمد

علی
احمد

علی

حسن

حمزهعلی 

شکل.5شجرهنامةامامزاده
صنایعدستیوگردشگریاستانچهارمحالوبختیاری 5311،

منبع:ادارۀکلمیراثفرهنگی،

مامزادهحمزهعلی 
شکل.2ا 



از دیگر جاذبههای پیرامون امامزاده ،تاالب بینالمللی چغاخور ،تاالب گندمان ،تفرجگاه سیاه سرد بروجن ،جاذبهها و
سوغات شهر بلداجی ،باغهای پیرامون ،ارتفاعات و روستاهای اطراف با جلوههای فرهنگی خاص خود است .با توجه به
این ظرفیتها ،مسیر شمارة  7گردشگری استان در این محدوده قرار دارد و برنامهریزی برای تجهیز این مسیر از
اولویتهای استان بهشمار میآید (ادارة کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری،
 .)61 :6900با توجه به مجموع این ظرفیتها ،هرساله گردشگران و زائران بسیاری وارد این محدوده میشوند که نقش
مؤثری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی منطقه دارند.
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امامزادهحمزهعلیدرمسیرشمارۀ4گردشگریاستان 
شکل.3موقعیت 
یعدستیوگردشگریاستانچهارمحالوبختیاری 5333،
منبع:ادارۀکلمیراثفرهنگی،صنا 

مجموع اراضی امامزاده حمزهعلی بیش از  70هكتار است .از جمله امكانات و خدمات این امامزاده ،آب شرب،
سرویسهای بهداشتی ،زائرسرا ،شهربازی ،بازارچة تجاری ،پارکینگ ،سكوهایی برای نشستن ،فضای سبز ،فضای درمانی،
خدمات انتظامی و ...است .همچنین جادة دسترسی به این امامزاده آسفالت است و این مكان با مرکز بخش حدود 0
کیلومتر فاصله دارد.
اطالعاتپاسخگویان 

اطالعات میدانی این پژوهش در قالب پرسشنامة گردشگران و زائران امامزاده حمزهعلی جمعآوری شده است .از مجموع
پاسخگویان 16 ،درصد مرد و  93درصد زن بودهاند .از نظر مدت اقامت نیز  49درصد این افراد گردشگر روزانه و 84
درصد گردشگر با اقامت بیش از یک شبانهروز بودهاند 10 .درصد گردشگران از استان چهارمحال و بختیاری 63 ،درصد از
استان اصفهان 3 ،درصد از استان خوزستان و  4درصد از سایر استانها بودند .همچنین  66درصد این افراد ،بیسواد و
سطح سواد  89درصد ابتدایی 75 ،درصد دیپلم و  81درصد لیسانس و باالتر است .از نظر میانگین سنی نیز  85درصد 60
تا  83سال 78 ،درصد  95تا  73سال و  90درصد  05سال به باال بودهاند.
امامزادهحمزهعلی 
ارزیابیابعادتوسعةپایدارگردشگری 

با توجه به اینكه پاسخهای پرسشنامه در قالب طیف پنجگزینهای لیكرت جمعآوری شد ،ابتدا میانگین پاسخهای مربوط به
هریک از متغیرها محاسبه و پس از آن با ترکیب متغیرهای مربوط به ابعاد زیستمحیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی
وضعیت میانگین هر بعد مشخص شد .برای تعیین وضعیت هر متغیر و ابعاد مختلف از نظر پایداری ،میانگینهای مورد نظر با
طبقات بارومتر پایداری پرسكات–آلن (جدول  )8تناسبگیری شد و درنهایت وضعیت پایداریها بهدست آمد (جدول  9و .)7

جدول.2طبقاتپیشنهادیبارومترپایداریپرسکات–آلن 
حالتهایپایداری 


ارزشهایپایداری 


ناپایدار

5-8

تقریباً ناپایدار

8/6-7

پایداری متوسط

7/6-1

تقریباً پایدار

1/6-0

پایدار

0/6-65

منبع:بلومورس 5311،

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،3پاییز5331



112

6

یانگینهاووضعیتپایداریمتغیرهایموردمطالعهدرابعاداجتماعی،کالبدیو ...

جدول.3م

ایجاد اشتغال
تنوع اشتغال
خرید محصوالت کشاورزی توسط
گردشگران
اشتغال بومیان در بخش گردشگری

میانگین
پاسخها 

8/1
8/8

0/8
7/7

8/0

0

پایداری متوسط

8/1

0/8

پایداری متوسط

فصلیبودن درآمد ناشی از گردشگری*

7/8

6/1

ناپایدار

کیفیت منظر
فشار بر منابع در اثر گسترشهای کالبدی به
پیرامون*

نابرابری اقتصادی*

9/0

9

تقریباً ناپایدار

فضای سبز و محوطهسازی

8/6

دسترسی به خدمات اعتباری و بانكی
افزایش درآمد

9/9
8/6

1/1
7/8

تقریباً پایدار
پایداری متوسط

بهسازی محیط
تغییر کاربری اراضی*

6/4
9/8

9/7
9/1

گسترش صنایعدستی

8/0

0

پایداری متوسط

کیفیت آب

8/8

7/7

گسترش مشاغل خدماتی
افزایش هزینة کاال و خدمات*
افزایش قیمت زمین*
سرمایهگذاری بخش خصوصی
متوسط هزینهکرد گردشگران
تمایل به اقامت بیش از یک روز در
امامزاده

9
9/9
8/7
8/9
8/1

1
9/7
0/8
7/1
0/8

پایداری متوسط
تقریباً ناپایدار
پایداری متوسط
پایداری متوسط
پایداری متوسط

6/3

9/0

تقریباً ناپایدار

تخریب محیطزیست*
آلودگی منابع آبوخاک*
اتالف آب*
از بین رفتن پوشش گیاهی*
از بین رفتن حیات جانوری*
درک اهمیت منابع در آیندة مقصد از سوی
جامعة محلی

9/7
9/9
7/6
9/8
9/8

9/8
9/7
6/0
9/1
9/1

8/0

0/1

گویههای اجتماعی-فرهنگی

میانگین
پاسخها

پایداری

سطح پایداری

مواجهة اکوسیستم حوزة مقصد با خطر *

8/3

7/8

تقریباً ناپایدار

بهبود امكانات و خدمات آموزشی

6/0

9/1

تقریباً ناپایدار

گویههای کالبدی-فیزیكی

میانگین
پاسخها

پایداری

سطح پایداری

بهبود امكانات و خدمات فرهنگی

8/9

7/1

پایداری متوسط

کیفیت راههای دسترسی

8/8

7/7

ارتقای سطح استاندارد زندگی مردم
اعتیاد*

8/6
9/9

7/8
9/7

پایداری متوسط
تقریباً ناپایدار

کمیت و کیفیت خدمات درمانی
توسعة ارتباطات

6/0
9/8

9/1
1/7

سرقت*

9/8

9/1

تقریباً ناپایدار

دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی و سالم

8/9

7/1

بزهكاری*
رعایت احترام به میهمان
توجه به فرهنگ محلی مردم
رضایت جامعة محلی از گردشگری

9/7
9/8
9/6
9/7

9/8
1/7
1/8
1/0

تقریباً ناپایدار
تقریباً پایدار
تقریباً پایدار
تقریباً پایدار

دسترسی به سرویس بهداشتی مناسب
پوشش مناسب تلفن همراه
دسترسی گردشگران به فضای درمانی
دسترسی به فضاهای تجاری

6/1
7/9
6/3
9/1

9/8
0/1
9/0
4/8

مشارکت ساکنان محلی در برنامهریزیها

8/6

7/8

پایداری متوسط

دسترسی به پارکینگ

8/1

0/8

تعامل میان گردشگران و جامعة میزبان

7/6

0/8

پایدار

ترافیک*

8/0

0

مهاجرتهای روستایی*

9/0

9

تقریباً ناپایدار

بهبود وضع زیرساختها و خدمات عمومی

8/1

0/8

حفاظت از میراث فرهنگی امامزاده

8/7

7/0

پایداری متوسط

ایجاد کاربریهای گردشگری

8/9

7/1

افزایش سطح آگاهی ساکنان محلی

9/8

1/7

تقریباً پایدار

بهبود امكانات و خدمات تفریحی

8/4

0/7

8/3

7/8

پایداری متوسط

9/1

4/8

تقریباً پایدار

8/1

0/8

پایداری متوسط

9/1

4/8

تقریباً پایدار

گویههایاقتصادی

تأثیر منفی گردشگران بر فرهنگ بومی
مردم*
رفتار ساکنان محلی با گردشگران در
ایجاد انگیزه برای سفرهای بعدی
رضایت خاطر گردشگران از سفر به
مقصد
هویتبخشی به جامعة مقصد

پایداری 

سطح
پایداری 
پایداری متوسط
پایداری متوسط

جمعآوری و دفن بهداشتی زباله
دفع بهداشتی فاضالب

میانگین
پاسخها 

6/0
6/3

پایدار
ی
9/1
9/0

مخاطرات محیطی*

8/3

7/8

6/3

9/0

سطح
پایداری 
تقریباً ناپایدار
تقریباً ناپایدار
پایداری
متوسط
تقریباً ناپایدار

9/0

9

تقریباً ناپایدار

7/8

ستمحیطی
گویههایزی 

سوانح جادهای*

9/0

8/7

پایداری
متوسط
تقریباً ناپایدار
تقریباً ناپایدار
پایداری
متوسط
تقریباً ناپایدار
تقریباً ناپایدار
ناپایدار
تقریباً ناپایدار
تقریباً ناپایدار
پایداری
متوسط

پایداری
متوسط
تقریباً ناپایدار
تقریباً پایدار
پایداری
متوسط
تقریباً ناپایدار
پایدار
تقریباً ناپایدار
تقریباً پایدار
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط

تقریباً ناپایدار

* شاخصمنفی 

یافتههایپژوهش 
منبع :

 .6در جدول  9گویههایی با جهت مثبت (ایجاد اشتغال ،بهبود امكانات ،تعامل میان گردشگران و مردم محلی و )...هرچه میانگین پاسخها به  0میل کند ،شرایط بهتر را
نشان میدهد و برعكس در گویههای منفی (دزدی ،اعتیاد ،تخریب محیطزیست و )...هرچه میانگین به سمت  6میل پیدا کند شرایط بهتر است.
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حضور گردشگران و زائران در مراکز مذهبی تأثیرات مختلفی بر ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و ...دارد.
برایناساس با استخراج گویههای مختلف در قالب این ابعاد ،وضعیت هریک از گویهها و ابعاد کالن ،که از ترکیب متغیرها
بهدست آمده است ،محاسبه شد .با توجه به طیف پنجگزینهای پاسخها در قالب لیكرت و میانگین این طیف ،گویههای
مثبتی که میانگین آنها بیشتر از  8/0بهدست آمد ،شرایط متوسط به باالیی دارند ،اما گویههایی با جهت منفی ،میانگینی
کمتر از  8/0از شرایط متوسط به باال را بهدست آوردند؛ از اینرو در بعد اقتصادی ،گویههای دسترسی به خدمات اعتباری
و بانكی ،ایجاد اشتغال ،اشتغال بومیان در بخش گردشگری ،بهترین وضعیت و فصلیبودن درآمدهای حاصل از
گردشگری ،افزایش هزینهها ،نابرابری اقتصادی ،اقامت گردشگران براساس مدت اقامت و ...در بدترین شرایط و در
وضعیت ناپایدار و تقریباً ناپایدار قرار دارند .در بعد اجتماعی ،تعامل میان گردشگران و جامعة میزبان ،هویتبخشی به
جامعة مقصد ،رضایت جامعة محلی از گردشگری بهترین وضعیت و اعتیاد ،سرقت و بزهكاری بدترین شرایط را دارند .در
بعد زیستمحیطی ،حدود  40درصد متغیرها وضعیت ناپایدار یا تقریباً ناپایدار دارند که بهترین وضعیت به گویة درک
اهمیت منابع در آیندة مقصد از سوی جامعة محلی مربوط است .بدترین وضعیت نیز اتالف آب شرب و کشاورزی ،فشار
بر منابع و تخریب محیطزیست محسوب میشود .همچنین در بعد کالبدی ،سوانح جادهای ،دسترسی به سرویس بهداشتی
و خدمات درمانی بدترین وضعیت را از سایر متغیرها دارند.

پاسخگویان

پایداری

پایداریاقتصادی 

سطحپایداری 

پایداریاجتماعی

وفرهنگی 

سطحپایداری 

پایداریکالبدیو

فیزیکی 

یستمحیطی 

ز

ناپایدار

متوسط

متوسط

سطحپایداری 

سطحپایداری 

9/46

پایداریکل 

شرح 
کل

تقریباً

7/01

پایداری

0/69

پایداری

7/34

پایداری

7/1

متوسط

سطحپایداری 

جدول.4وضعیتابعادپایداریگردشگریمذهبیازدیدگاهزائرانوگردشگران 

پایداری
متوسط

یافتههایپژوهش 
منبع :

حمزهعلیازدیدگاهگردشگران 

امامزاده
شکل.4وضعیتپایداریگردشگریدر 



ترکیب کل گویهها در قالب ابعاد کالن نشاندهندة وضعیت متوسط به پایین پایداری گردشگری در محدودة مورد
مطالعه است .در هیچیک از ابعاد نیز شرایط پایدار یا حتی تقریباً پایدار حكمفرما نیست .با توجه به جدول و شكل ،7
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باالترین میزان پایداری در امامزاده حمزهعلی به پایداری اجتماعی و فرهنگی مربوط است که این بعد از توسعة پایدار با
توجه به ارزش  0/69در شرایط پایداری متوسط قرار دارد .پس از آن ،پایداری کالبدی و فیزیكی با ارزش  7/34قرار
گرفته است .کمترین میزان پایداری به بعد زیستمحیطی با ارزش  9/46و پس از آن بعد اقتصادی با ارزش  7/01مربوط
است .درمجموع ،همة ابعاد توسعة پایدار در سطح متوسط (ارزش  )7/1ارزیابی شدهاند .این نتایج نشاندهندة عملكرد
ضعیف مدیریت و برنامهریزی امامزاده حمزه علی در این زمینه است .در صورت تداوم این روند در آینده ،وضعیت ابعادی
از توسعة پایدار که در وضع موجود در شرایط متوسط است ،بهسوی شرایط ناپایدار پیش خواهد رفت.
بهکمكمدلبارومتر 
ارزیابیتوسعةپایدارگردشگری 

در این مرحله ،اطالعات گردآوریشده با استفاده از بارومتر پایداری در قالب دو شاخص رفاه انسانی (از ترکیب ابعاد
اقتصادی و اجتماعی) و رفاه اکوسیستم (از ترکیب ابعاد محیطی و کالبدی) برای ارزیابی سطح پایداری در امامزاده حمزه
علی تجمیع و محاسبه شد که نتایج آن در جدول  0و شكل  0آمده است.
امامزادهحمزهعلیازدیدگاهپاسخگویان 
جدول.1وضعیتکلرفاهسیستمانسانیورفاهاکوسیستمطبیعیدر 
شرح 

رفاهسیستمانسانی 

رفاهاکوسیستمطبیعی 

کل پاسخگویان

7/00

7/97

منبع:نگارندگان
پایدار 



پایداریبالقوه













(خوب) 
پایداریمتوسط 
ناپایداریبالقوه




(ضعیف) 
ناپایدار 




پنجگانةپرسکاتآلن)ازدیدگاهکلپاسخگویان 
شکل.1ارزشپایداریومقادیرپایداری(طبقات 

ارزش پایداری و مقادیر پایداری (طبقات پنجگانة پرسكات آلن) نشاندهندة حاکمبودن وضعیت پایداری متوسط در
امامزاده حمزهعلی است؛ بنابراین برنامهریزی برای بهبود شرایط پایداری این مقصد در قالب ابعاد مختلف بهصورت
هماهنگ از اهمیت بسیاری برای توسعة آیندة منطقه برخوردار است.
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امامزادهحمزهعلیدرفرایندچرخةحیاتگردشگریپایدار 
جایگاه 

شناسایی جایگاه امامزاده حمزهعلی بهعنوان مقصد گردشگری براساس مدل چرخة حیات مقاصد گردشگری باتلر ،مستلزم
داشتن آمار و اطالعات مختلف در دورة چندسالة عمر مقاصد گردشگری است ،اما با توجه به نبود دادههای آماری موثق و
رسمی ،همچنین شاخصهایی برای شناسایی جایگاه مقاصد گردشگری ،در این قسمت به شیوهای کیفی (کیانی سلمی و
همكاران )09 :6931 ،به شناسایی جایگاه امامزاده حمزهعلی در چرخة حیات گردشگری پرداخته شد .در این فرایند ،پس از
استخراج متغیرهای مرتبط با مراحل مختلف مدل باتلر ،این متغیرها در قالب پرسشنامة گردشگران تنظیم شد و پس از
تكمیل آن ،تجزیه و تحلیلهای الزم صورت گرفت .در جدول  ،1ویژگیها و متغیرهای استفادهشده در این زمینه آمده است .
یژگیهاومتغیرهایمقصدبراساسمدلچرخةحیاتباتلر 

جدول.1و
مراحل 

مراحل 

متغیر 

اول

اکتشاف

میزان تمایل جامعة میزبان برای ارتبااط باا گردشاگران،
روابط غیرتجاری ،تعداد کم گردشگر ،درصاد گردشاگران
فااردی و ماااجراجو ،تعااداد امكانااات اقااامتی ،پااذیرایی و
تفریحی و انگیزة کسب تجارت جدید

چهارم

دوم

مشارکت

ساارمایهگااذاری محل ای ،توسااعة زیرساااختهااا ،سااهم
گردشگران با اقامت شابانه ،الگاوی گردشاگری فصالی،
میزان تبلیغات از سوی مردم ،توسعة بازار ،آغاز مشاارکت
گروه های پیشرو در گردشگری ،نسابت گردشاگران باه
جامعة محلی ،میزان آثار منفی گردشگری

پنجم

سوم

توسعه

سهم تورهای گروهی ،تمایل بسیار باه سافر مجادد باه
مقصد ،روند افزایش گردشگران ،افزایش کمیت و کیفیت
رقابت ،ایجاد جاذبه های مصنوعی ،تغییر کااربری ،توجاه
مدیران به ابعاد مختلف توسعة مقصد ،سطح تغییارات در
ظاهر فیزیكی و طبیعی مقصد ،درصد مالكیت محلای در
واحدهای گردشاگری ،شااخص آزردگای ماردم ،نسابت
گردشگران به مردم محلی در فصل اوج ،روابط تجاری

ششم

بلوغ

تثبیت

تجدید
حیات/
افول

متغیر 
بازار تثبیاتشاده ،گردشاگری تجااری ،تعاداد
گردشگران در مقایسه با ماردم محلای ،ساطح
رقابااات واحااادهای گردشاااگری ،تمایااال
سرمایهگذاران غیربومی به سرمایهگذاری ،تعداد
امكانات اقامتی و رفاهی مادرن ،درصاد ساهم
گردشگری در اقتصاد مقصد ،تعاداد واحادهای
خدماتی ورشكسته یا در حال فروپاشی و میزان
تمایل ارتباط میان گروهها
ظرفیااات تحمااال محااایط ،متوساااط تعاااداد
گردشاگران در فصاال اوج گردشاگری ،درصااد
گردشااگران گروهاای برنامااهریاازیشااده و
ساازمانیافتااه ،آزردگای مااردم محلای ،میاازان
تخریاااب زیرسااااختهاااا ،میااازان تغییااار
سرمایهگذاری نسبت به سایر فعالیتها
تعداد جاذبههای انسانسااخت جدیاد و مادرن،
تعداد پاروهههاای زیباساازی توساعه و احیاای
مجدد جاذبه ،بهره برداری از منابع بكار طبیعای
باااهجاماناااده از قبااال ،کااااهش صاااریح
بازدیدکنندگان ،کاهش میزان ساود واحادهای
تجاری و توریستی ،اشباع ظرفیت مقصد توسط
صنعت گردشاگری ،ساطح بااالی تبلیغاات در
جذب گردشگران ،میزان تخریب زیرساختها و
میزان تمایل جامعة میزبان به تداوم گردشگری

وحسنپور 5332 ،

منبع:یاریحصاروحیدریساربان5334،؛حمزهوهادیاصل5333،؛کیانیسلمیوهمکاران5331،؛ضیایی

برای بهدستآوردن امتیاز مربوط به هر مرحله ،میانگین پاسخهای متغیرهای مورد نظر محاسبه شد .سپس متناسب با
امتیازهای مدل باتلر محاسبات انجام گرفت و درنهایت امتیاز مربوط به هر مرحله و جایگاه نهایی امامزاده روی نمودار
مشخص شد.
امامزادهحمزهعلیدرمراحلمختلفچرخةحیاتباتلر 
.ارزششاخصهایگردشگری 

جدول7
مراحل 

اکتشاف 

امامزاده حمزه علی

5/664

منبع:نگارندگان 

درگیر
شدن 
5/970

توسعه 

بلوغ 

تثبیت 

افول 

5/843

5/53

5/50

5/57

جایگاهنهاییدرمدل 
5/603

درگیر شدن
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ارزش

زمان

حمزهعلیدرمراحلچرخةحیاتگردشگری 

امامزاده
شکل.1نموداروضعیت 



با توجه به جدول  ،4چرخة حیات گردشگری باتلر شامل شش مرحله است 6.در مرحلة اول گردشگران معدودی در
مقصد وجود دارند .آثار اقتصادی گردشگری نیز کم است .تعداد گردشگران بهاندازهای نیست که سبب فراهمآوردن
امكانات ویژهای باشد؛ زیرا عواید دریافتی کم است .همچنین ارتباط گردشگری با اقتصاد محلی بسیار کم است و افراد
محلی ،منطقة خود را کنترل میکنند .در مرحلة دوم ،فعالیتهای گردشگری و تعداد گردشگران افزایش مییابد .در این
مرحله ،معموالً گردشگران مدت اقامت کوتاهتری دارند ،اما دفعات بیشتری به مقصد میآیند .در این میان ،مؤسسات
تجاری احداث خدمات و امكانات تخصصی گردشگری را آغاز میکنند؛ درنتیجه مهمانخانهها ،هتلهای کوچک و
مكانهایی برای غذاخوردن ساخته میشود که به فراهمکردن راهنما و فعالیتهای گردشگری کوچک میپردازند .در
مرحلة سوم ،رشد سریع گردشگر و تغییرات دراماتیک در همة جنبههای بخش گردشگری در مدتزمانی نسبتاً کوتاه به
وجود میآید .مقصد گردشگری وارد سیستم یكپارچة رسمی گردشگری میشود که شامل شرکتها و بنگاههای غیرمحلی
و فراملی است .فعالیت گردشگری نیز در قالب ساختاری کامالً سازمانیافته صورت میگیرد .در مرحلة چهارم ،نرخ رشد
گردشگران و سایر فعالیتهای مربوط به گردشگری کاهش مییابد؛ اگرچه تعداد واقعی گردشگران در حال افزایش است.
سطح توسعة گردشگری بیش از ظرفیتهای کشش محیطی ،اقتصادی و اجتماعی مقصداست و سبب زوال محصول
گردشگری میشود .در مرحلة پنجم ،مشكل ظرفیت بیشتر میشود و این مسئله به زوال محصول گردشگری میانجامد.
ممكن است در مقصد امكانات گردشگری فراوان باشد ،اما سبب افزایش گردشگران نشود .گردشگران مراجعهکننده
معموالً تكراری هستند .در مرحلة ششم ،در صورت برنامهریزی مناسب و ایجاد ظرفیتهای جدید ساختار تجدید حیات
مییابد و در صورت بیتوجهی به ظرفیتسازی رکود قبلی همچنان ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینكه امتیاز نهایی امامزاده حمزهعلی  5/603است ،این مقصد در مرحلة درگیرشدن قرار دارد .در این
مرحله ،فعالیتهای گردشگری و تعداد گردشگران افزایش مییابد .خدماترسانی به گردشگران نیز بهصورت رسمی
صورت میگیرد و اجتماع بهتدریج خود را با فعالیتهای گردشگری و حضور گردشگران تطبیق میدهد.

 .6وضعیت کلی محاسبة شاخص باتلر برای مرحلة اکتشاف ،5 – 5/6 ،مداخله و درگیرشدن  ،5/66 – 5/85توسعه  ،5/86 – 5/15بلوغ  ،5/16-5/0تثبیت
 +5/0و افول  -5/0است (یاریحصار و همكاران.)06 :6937 ،
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یجهگیری 
نت 
براساس پژوهش حاضر ،امامزاده حمزهعلی یكی از مقاصد مهم گردشگری مذهبی استان چهارمحال و بختیاری محسوب
میشود که توجه بسیاری از زائران و گردشگران را به خود جلب کرده و پذیرای حدود  155هزار زائر و گردشگر است.
نكتة اساسی این است که حجم بسیار گردشگران چه تأثیری بر توسعة پایدار محدوده داشته است و آیا بهسوی بهبود
پایداری منطقه حرکت کرده است یا ناپایداری .برای این منظور ،دیدگاه گردشگران و زائران امامزاده حمزهعلی بررسی ،و
به روش ارزیابی پایداری ،نتایج آن تحلیل شد .براساس نتایج پژوهش ،علیرغم تأثیرات نسبتاً مناسب کالبدی ،اجتماعی و
اقتصادی ،شرایط مطلوبی در زمینة زیستمحیطی حاکم نیست و وضعیت تقریباً ناپایدار است .درمجموع با ترکیب ابعاد
توسعة پایدار در این زمینه ،وضعیت امامزاده در شرایط پایداری متوسط قرار دارد که در صورت نبود برنامهریزی بهینه ،این
وضعیت بهسوی ناپایداری خواهد رفت .از نظر جایگاه امامزاده در چرخة حیات گردشگری نیز نتایج نشان میدهد امتیاز
این امامزاده  5/603است یا در مرحلة دوم یعنی درگیرشدن یا وارد عمل شدن قرار دارد .در این مرحله ،فعالیتهای
گردشگری و تعداد گردشگران افزایش مییابد .معموالً گردشگران مدت اقامت کوتاهتری دارند ،اما با دفعات بیشتری به
این مكان میآیند .در این میان ،مؤسسات تجاری احداث خدمات و امكانات تخصصی گردشگری را آغاز میکنند؛
درنتیجه مهمانخانهها و هتلهای کوچک و مكانهایی برای غذاخوردن احداث میشود که به فراهمکردن راهنما و
فعالیتهای گردشگری کوچک میپردازند .تعداد گردشگران بهاندازهای است که بهرة کافی بههمراه دارد .همچنین مرحلة
آثار افزایشی بهوجود میآید؛ یعنی فراهمکردن امكانات گردشگری ،امكانات بعدی را با خود به همراه میآورد و جذب یک
گردشگر سبب جذب گردشگرهای بعدی میشود .خدماترسانی به گردشگران بهصورت رسمی صورت میگیرد و اجتماع،
بهتدریج خود را با فعالیتهای گردشگری و حضور گردشگران تطبیق میدهد .بررسی نتایج پژوهشهای مهدوی،
( ،)6935رکنالدین افتخاری و همكاران ( ،)6901محمودی و همكاران ،)6937( ،نیکبین و کرمی ،)6936( ،اکبریان و
رضوانی )6937( ،و ...دربارة ارزیابی پایداری گردشگری در مناطق مختلف کشور ،نشاندهندة شرایط ناپایدار ابعاد مختلف
این مقاصد است .همچنین شرایطی نزدیک به وضعیت امامزاده حمزه علی بر این مقاصد حكمفرماست .هرچند گسترش
گردشگری در برخی مقاصد تأثیرات مثبتی دارد ،درمجموع مدیریت توسعة گردشگری در بسیاری از مراکز کشور ،از جمله
امامزاده حمزهعلی استان چهارمحال و بختیاری با چالشهای اساسی روبهروست؛ از اینرو برنامهریزی برای توسعة پایدار
در مقاصد مختلف گردشگری کشور اهمیت بسیاری دارد .برایناساس ،سوقدادن گردشگری امامزاده حمزهعلی از مرحلة
دوم چرخة حیات بهسوی توسعه ،باید با برنامهریزی مناسب در ابعاد مختلف توسعة پایدار (اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی ،کالبدی و )...همراه با مشارکت مردم محلی مدنظر قرار بگیرد و زمینة رشد و توسعة منطقه فراهم شود.
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