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 چکیده
 توسعه به نیل فرآیند در ضروری جمله رویکردهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی و ازهای اصلی توسعه زیستگردی از اهرمبوم

های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. همواره از دیدگاه که سرمایه در جهان است و وقت رفت هدر از جلوگیری و پایدار
 خِبرگان و نفر از 44نظرات  از استفاده گردی روستایی باهای بوممعیارها و شاخصبندی تعیین و اولویت پژوهش این از هدف

 هایمنظور شناسایی معیارها و شاخص، از تکنیک دلفی بهکارشناسان متخصص در این حوزه بوده است. در این پژوهش

اِنتروپی و گیری چندمعیاره تصمیم تکنیک از گردی روستایی،محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی حائز اهمیت در بوم زیست
تکنیک دلفی،  از استفاده با های این پژوهشیافته تحلیل و شده است. تجزیه اولویت آنها استفاده و وزن محاسبه تاپسیس به منظور

سازی گردی روستایی شناسایی و بومیمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی برای بومهای زیستمعیار را از جنبه 4شاخص و  54
محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی به تکنیک اِنتروپی نشان داد که معیار زیست طریق از دهی معیارهانموده است. نتایج وزن

 بندی معیارها با تکنیکاولویت اند. نتایجبه خود اختصاص داده را (2276/0( و )2496/0(، )2726/0(، )2501/0های )ترتیب وزن

گردی روستایی دارند. فنی و اقتصادی اولویت باالتری را در قیاس با سایر معیارها در بوم هاییارداد مع تاپسیس نیز نشان
وجود فضای سبز،  هایمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی به ترتیب شاخصنشان داد از جنبه زیست های پژوهشهمچنین یافته

ارهای محلی روستایی؛ سبک معماری و صنایع دستی، نوع پوشش جنگل، مرتع...؛ شکوفایی اقتصاد روستاها با توسعه و رونق باز

ها اولویت اول را به خود نسبت به سایر شاخصهای مذهبی، تاریخی، باستانی، زیارتی... لباس و غذاها و وجود اماکن و جاذبه
تواند سبب خاص خود می هایگردی روستایی بدلیل قابلیتدهد که بومهای بعمل آمده نشان میاختصاص دادند. نتیجه بررسی

گردد معیارها محیطی، اقتصادی و اجتماعی در آینده شود. لذا، پیشنهاد میجذب گردشگران داخلی و خارجی و پیشرفت زیست
های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد و سازمان ذیربط گردی روستایی در این مطالعه در برنامهسازی شده بومهای بومیو شاخص

 های انتخاب شده را مد نظر قرار دهند.  معیارها و شاخص گردی روستایی اینهای بوموژهپر جهت اجرای

 تاپسیسها، خبرگان و متخصصان، اِنتروپی، گردی روستایی، معیارها و شاخصبومواژگان کلیدی: 
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Abstract  
Ecotourism is one of the main tools for environmental, economic and social 

development and it is one of the essential approaches in the process of achieving 

sustainable development and preventing the waste of time and capital in the world 

which it always considered from different perspectives. The purpose of this study is to 

determine and prioritize rural ecotourism criteria and indicators using the opinion of 

44 persons of experts and specialist in this field. In this study, Delphi method used to 

identify environmental, economic, social and technical criteria and indicators in rural 

ecotourism. Also Entropy and TOPSIS multi-criteria decision-making technique have 

been used to calculate their weight and prioritize, respectively. Analysis of the 

findings of this study using the Delphi method has identified and customized 54 

indicators and 4 criteria from environmental, economic, social and technical aspects 

for rural ecotourism. The results of weighting the criteria with Entropy technique 

showed that the environmental, economic, social and technical criteria have allocated 

weights (0.2501), (0.2726), (0.2496) and (0.2276) respectively. Also, the results of 

prioritization of criteria with TOPSIS techniques showed that technical and economic 

criteria have a higher priority compared to other criteria in rural ecotourism. Also the 

research findings showed that from the environmental, economic, social and technical 

aspects, indices of green space, forest, pasture and etc..; the prosperity of the rural 

economy with the development and prosperity of local rural markets; architectural 

style and handicrafts, type of clothing and food cover and the existence of places and 

religious historical, ancient, pilgrimage places and attractions compared to other 

indicators get the first priority. The results of studies show that rural ecotourism due 

to its special capabilities can attract domestic and foreign tourists and environmental, 

economic and social development in the future. Therefore, it is suggested that more 

attention be paid to customized rural ecotourism indicators in this study in 

management programs and the relevant organization to pay attention to these criteria 

and selected indicators for the implementation of rural ecotourism projects.  

Keywords: Rural Ecotourism, Criteria and Indicators, Experts and Specialists, 

Entropy, TOPSIS  
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 مقدمه

گردی فرایندی است که از دیرباز به منظور تأمین نیازهای روانی، فرهنگی، اجتماعی و بوم

گردی در میان های رو به رشد است. امروزه، بومها وجود داشته و از شاخصهاقتصادی انسان

و به  ای برخوردار بوده استهای مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل مالحظهگونه

های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شده است یکی از اهرم

 منطقه توسعه توانمندسازی جهت در مهمی نقش تواندمی ( که1383مقدم، )بحرینی و جهانی

 20( و  در 1396عینالی و همکاران، و  2005و همکاران،  1رباشد )تسا داشته دنبال به محروم

رود ایم و انتظار میگردی در سراسر جهان بودههای بوماخیر شاهد گسترش سریع فعالیت سال

(. از آنجایی که کشور ایران 1392به شدت این گسترش نیز افزوده شود )حسینی و همکاران، 

گردی است لذا باید با های طبیعی مناسب برای توسعه بومنیز دارای طیف وسیعی از اکوسیستم

محیطی، ها و معیارهای زیستبندی شاخصریزی دقیق و با شناخت و اولویتیک برنامه

 گردی، بستر مناسبی از توسعه پایدار منطقه را فراهم ساخت.اقتصادی، اجتماعی و فنی بوم

 توسعه در اساسی راهکاری عنوان به تواندمی دارد، که هاییظرفیت با روستایی گردیبوم 

گیران باید از اینرو مدیران و تصمیم .(1395الهی و همکاران، عمتشود )ن مطرح روستایی پایدار

این  از پایدار شکل به استفاده گردی روستایی وجهت بوم عرضه تفرجگاهی کیفیت برای افزایش

گردی روستایی بکار گیرند. اما از ارزیابی بوم را جهت خاصی و معیارهای اصول مناطق،

گردی روستایی به گیری در مورد بومائلی که برای تصمیمآنجاییکه در دنیای امروز اغلب مس

-گردد. اکثر تصمیم شود؛ دارای ابعاد متنوعی است و با چند معیار فرموله میمدیران عرضه می

های مختلف کمی و کیفی قرار دارد که اغلب های مدیران تحت تأثیر معیارها و شاخصگیری

تواند باعث ض هستند و افزایش مطلوبیت یکی میها با یکدیگر در تعاراین معیارها و شاخص

کنند که بین چندین گزینه موجود بهترین کاهش مطلوبیت برای دیگری شود، آنان سعی می

 هایی تحت عنوان (. به همین دلیل روش1381، پورقدسیگزینه را انتخاب کنند )

اند که به حل مسائل دهگیری چند شاخصه توسعه داده شگیری چند معیاره به ویژه تصمیمتصمیم

گردی (. بوم1398و مزده و همکاران،  1393زنجیرانی و  همکاران، کنند )مزبور کمک می
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نیز از جمله مواردی است که در گذشته بر اساس اصول و ضوابط و معیارهای  روستایی در ایران

الک انتخاب پذیرفته است بلکه تنها سالیق شخصی و منافع اقتصادی مفنی و علمی انجام نمی

آن بوده است. این امر سبب بروز معضالت و مشکالت فراوانی در این زمینه گردیده است. لذا 

های مناسب ایجاد بندی مکانها برای تعیین و اولویتای از معیارها و شاخصشناسایی مجموعه

فراوان  های آنها و سایر مناطق حائز اهمیتگردی روستایی به منظور پایداری و حفظ ارزشبوم

ریزی ها ابزارهای برنامه(. این معیارها و شاخص2017و همکاران،  1باشد )برندفول کابینامی

گردی های مناسب برای تعیین توان بومسازان در زمینه تعیین مکاندقیق برای کمک به تصمیم

ف اصلی (. از اینرو هد2001، 2گذاری و مدیریت آنها هستند )یانا و پالوکیسروستایی و سیاست

گردی ها و معیارهای بومبندی شاخصسازی و اولویتدهی، بومیاین پژوهش شناسایی، وزن

را  گردی روستاییهای بومتوان معیارها و شاخصروستایی و پاسخ به این سوال که آیا می

با توجه به  گردیبرای بوم بندی نمود و به یک الگوی مناسبدهی و اولویتشناسایی، وزن

 یدار اکوسیستم دست یافت؟ اصول پا

 مبانی نظری پژوهش 

به عنوان اولین  3السکوراین -سِباالوس ، شخصی بنامگردیهای کهن و مرتبط با بومدر بین کتاب

گردی پرداخت. البته الزم به ذکر است که در برخی متون مرتبط  به خلق لغت بوم کسی بود که 

ای دیگر از گردد. اما پارهبر می 1980اخر دهه گردی، تاریخچه کاربرد این لغت به اوبا بوم

اند که دهند و بر این عقیدهارتباط می 4هتزر را به شخصی بنام گردینظران، تاریخچه بومصاحب

گردی سفر (. بوم1397به کار برده شده است )عرب اسدی،  1960این لغت اولین بار در دهه 

های محیطی، ست به طوری که تمام ویژگیمسئوالنه و بازدید از زیست بوم یک منطقه ا

-بوم (. از سوی دیگر1397فرهنگی، طبیعی، اجتماعی اصیل منطقه حفظ شود )عرب اسدی، 

رود که زدایی به شمار میهای مهم توسعه و محرومیتگردی به عنوان یکی از ابزارها و مولفه

ه رشد اقتصادی و ایجاد بخشی بای در توانمندسازی مردم محلی و تنوعتوانسته نقش عمده
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های اقتصادی ایفا کند )حسنوند های اشتغال برای مردم روستاها در ارتباط با سایر بخشفرصت

( و پول و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی نواحی پیرامونی، 1390و حسنود، 

داخلی به دیگر  ( و سبب شناساندن فرهنگ1371های طبیعی کشاند )دیبایی، روستاها و جاذبه

 کشورها شود.

توان آن را ابزار مهمی گردی روستایی در واقع بخشی از بازار گردشگری بوده که میبوم 

 و محیطی جوامع روستایی قلمداد کرد )عالءالدینیزیست اجتماعی و -برای توسعه اقتصادی

گردشگری که در های گردی روستایی به کلیه فعالیت(. به عبارت دیگر بوم1393زاده، امین

محیط روستایی با توجه به فرهنگ و بافت سنتی روستا، هنر و صنایع دستی و آداب و رسوم 

شود. به گردی و غیره است گفته میسنتی که در برگیرنده گردشگری زراعی، اکوتوریسم، بوم

گیرد و به گردشگران عبارت دیگر فعالیتی چند وجهی که در محیط خارج از شهر صورت می

گردی روستایی به (. از سوی دیگر بوم1384زاده، هد )منشیهیت زندگی روستایی را نشان میما

ای از گردشگری مبتنی بر گونهگردی به عنوان عنوان الگویی فضایی در توسعه گردشگری و بوم

های تسریع توسعه و پیشرفت روستاها بوده، چنانچه با طبیعت در مناطق روستایی یکی از شیوه

تواند منجر به توسعه همه جانبه و گردی روستایی انتخاب شوند، میی و دانش مناطق بومآگاه

 (.1391پایدار روستا گردد )رحیمی و رنجبر دستانی، 

با توجه به اینکه کشور ایران از لحاظ تنوع جغرافیایی، گستردگی محیط طبیعی، وجود مناطق 

آب و هوای متنوع در روستاهای کشور و  ییالقی، ارزش و اعتبار تاریخی و مذهبی روستاها،

شماری است، توسعه های بیتاریخی منحصر به فرد دارای پتانسیل -همچنین میراث فرهنگی

تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد گردی میگردشگری و بوم

ایی به طور اخص داشته برای روستاییان و در نهایت توسعه کشور به طور اعم و توسعه روست

ای از گردی روستایی به عنوان شاخه(. از اینرو در چند سال اخیر بوم1387باشد )رضوانی، 

-به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است )کرمی 1380گردشگری در ایران از ابتدای دهه 

 (. 1395دهکردی و همکاران، 

ی در ایران، پژوهش کامل و جامعی گردرغم وجود پتانسیل باالی گردشگری و بوماما علی

محیطی، اقتصادی، ها زیستای از معیارها و شاخصبه منظور معرفی، شناسایی مجموعه
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گردی در منطقه انجام نگرفته است ریزی توسعه بومگردی روستایی و برنامهاجتماعی و فنی بوم

یین توان گردشگری و بندی و تعشود. لذا تحقیق در زمینه اولویتو جای خالی آن احساس می

گردی نواحی روستایی، جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه و از دست دادن زمان ضرورت بوم

الیحه برنامه پنجم توسعه روستایی )پیشنهادی دولت درتوسعه  174دارد. زیرا بر اساس ماده 

-نامهگذاری، بر روستایی( دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست

های اجرائی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت  ریزی راهبردی و نظارت و هماهنگی بین دستگاه 

های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و  زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری

 جامعه شهری حمایت الزم را از اقداماتی که در این ماده ذکر شده به عمل آورد.

ها و معیارهای ه توسعه و پایداری در ابعاد مختلف مستلزم وجود شاخصاز اینرو رسیدن ب 

ها و معیارها در زمینه گردشگری بندی شاخصگردی روستایی است. زیرا شناسایی و اولویتبوم

سازی اشتغال، تواند نقش مهمی در متنوعسازی آن در نواحی روستایی میروستایی و بومی

ها و و شهرنشینان، کاهش مهاجرت و توسعه زیرساختکاهش درآمدهای بین روستاییان 

رضایت ساکنان محلی و افزایش سطح زندگی شود. از اینرو تحقیق حاضر سعی دارد با توجه به 

ها و گردی در بین گردشگران و عالقمندان و نقش آن در توسعه روستاها شاخصرشد بوم

اجتماعی -طی، اقتصادی و فرهنگیمحیهای زیستگردی روستایی را از دیدگاهمعیارهای بوم

بندی کند زیرا چنین ابزارهایی به منظور تعیین راهبرد جدید در زمینه توسعه شناسای و اولویت

سازی اقتصاد جوامع محلی داشته باشد و تواند نقش مهمی در متنوعگردی روستایی میبوم

 های جدیدی در نواحی روستایی گردد. ساز ایجاد فرصتزمینه

 ه پژوهشپیشین
 یزمینه در داخلی مطالعات در دهد که تاکنونشده در این زمینه نشان میبررسی مطالعات انجام

 انجام ایمطالعه گردی روستایی به صورت جامع،ها و معیارهای مناسب بومانتخاب شاخص

ها و معیارهای است و این مطالعه، جزء مطالعات جدید در جهت شناسایی جامع شاخص نشده

است،  نزدیکگردی روستایی است. در اینجا به ذکر برخی از آنها که به موضوع مورد مطالعه بوم

گردی در ی معیارهای بومبند(، به اولویت1391) کاراشاره شده است. حدادنیا و دانه

 11پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که  های بیابانی و نیمه بیابانی با روش دلفی اکوسیستم
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گیری گردی دارای اهمیت و در تصمیمریزی بومزیرمعیار برای برنامه 28ر اصلی مشتمل بر معیا

(، با استفاده از روش دلفی و مقیاس 1391به ترتیب دارای اولویت است. اصغریان و همکاران )

زیر معیار اجتماعی، شش زیر معیار اقتصادی، هشت  11محیطی،  لیکرت، هفت زیر معیار زیست

های جنگلی شمال  گردی در پارک فرهنگی و چهار زیر معیار قانونی را جهت طبیعت زیر معیار

(، به منظور تدوین استراتژی مدیریت و 1394گر )نیان یزد و نوحهالدینمعرفی نمودند. قطب

گردی سیریک از روش دلفی استفاده نمودند. نتیجه بررسی گردی در منطقۀ بومریزی بومبرنامه

انسان ساخت  های طبیعی، کاربری اراضی، عواملگردی را در سه دسته جاذبهر بوممعیا 11آنها، 

(، در مطالعه خود 1395الهی و همکاران )برای منطقه مورد مطالعه مشخص نمود. نعمت

روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و 

بندی نمودند. آنها در ان روستایی استان مازندران اولویتتکمیل پرسشنامه توسط گردشگر

های فرهنگی و اجتماعی، های گردشگری، جاذبهمطالعه خود به این نتیجه رسیدند زیرساخت

های مذهبی تاریخی و طبیعی به ترتیب بیشترین ضریب تسهیالت و خدمات روستایی و جاذبه

(، 1396عینالی و همکاران )مازندران دارند. تاثیر را در توسعه گردشگری روستایی در استان 

های لای با استفاده از مدهای گردشگری استان کردستان را در راستای توسعه منطقهجاذبه

های  پژوهش آنها نشان داد که منطقه بندی نمودند. یافتهو ویکور شناسایی و اولویت تاپسیس

ریوار، روستای اورامان به ترتیب دارای نمونه گردشگری مجموعه پارک تفریحی آبیدر، دریاچه ز

(، معیارهای 1398اند. مزده و همکاران )از معیارهای مورد نظر بوده برخورداریباالترین سطوح 

اکوتوریسم را با استفاده از  تعیین پتانسیل طرح جنگلداری سری دو و از جهت توسعه پایدار

بندی نمودند. نتایج حاصل از اولویتتاپسیس  و  اِنتروپی گیری چند معیارههای تصمیممدل

نشان داد که معیار شیب منطقه، میدان دید،  اِنتروپی های آنها با استفاده از تکنیکدهی معیاروزن

هیدرولوژی و جاده دسترسی به ترتیب بیشترین وزن را در بین سایر معیارها به خود اختصاص 

-(، به منظور ارزیابی پایداری سایت طبیعت2005و همکاران ) 1.  در خارج از کشور تساراندداده

گردی بر گردی تایوانی از روش دلفی استفاده نمودند. نتایج مطالعه آنها حاکی از تأثیرگذاری بوم

(، در مطالعه خود با هدف 2008) 2اقتصاد محلی و موارد اجتماعی و محیطی بوده است. جیانگ

                                                           
1 Tesaur 

2 Jiang  
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های کیفی شامل ای تِن گتو چین از روشگردی روستتالش برای تجزیه و تحلیل پتانسیل بوم

ها استفاده نمودند. نتایج های غیر رسمی، مشاهدات و پرسشنامهیافته، بحثهای ساختارمصاحبه

های از پیش تعیین شده و های مؤثر و برنامه نامهمطالعه آنها نشان داد که مقررات و آیین

 گردیایدارسازی و توسعه بوممشارکت فعال مردم محلی در سطوح مختلف نقش مهمی در پ

های یوکاهانس در غرب لگردی جنگ(، در تحقیقی مناطق بوم2010) 1دارد. دهامی و دانگ

بندی نمودند. نتایج مطالعه  طبقه GISویرجینیا در کشور آمریکا را بر اساس مقایسات دوتایی در 

باشد.  دارای اهمیت می آنها نشان داد که در انتخاب مکان برای بوم گردی مساحت و نوع منطقه

گردی بندی منابع بوم(، طی پژوهشی به شناسایی و طبقه2011) 2عالء الدین اوغلو و سلکوک

های پژوهش آنها بیانگر آن مبتنی بر طبیعت در بخش غربی دریاچه وان در ترکیه پرداختند. یافته

%( قرار 48%( و باال ) 52ها در سطوح متوسط )ها از نظر برخورداری از جاذبهبود که این سایت

گردی در فنالند با استفاده از ای به بررسی مفهوم کنونی بوم(، در مطالعه2012) 3دادند. ایکونن

گردی پرداخت. ساختاریافته با کارشناسان بوم مصاحباتهایی از تحلیل محتوا، مطالعات و آمیزه

-گردی دارد ولی فقدان حمایتبومنتایج مطالعه ایشان نشان داد که منطقه پتانسیل زیادی برای 

گردی به جامعه محلی وارد کند و ناتوانی های دولتی، تضادهای ارزشی که ممکن است بوم

گردی را درسطح کوچک گردی به عنوان یک مزیت رقابتی در تجارت، بومفنالند در پذیرش بوم

گردی در پژوهشی بوم(، 2013) 4بارکائوسکین و نیسکا مقیاس در کشور فنالند نگه داشته است.

عوامل  SWOTناپذیر توریسم پایدار معرفی کردند و با استفاده از تجزیه و تحلیل را جزء جدایی

گردی لیتوانی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که موقعیت جغرافیایی گذار در توسعه بوماثر

اط قوت و کمبود و فرهنگی ،نق مطلوب، طبیعت غنی و منحصر به فرد و منابع تاریخی

گردی در لیتوانی، نقاط ضعف ها و ناتوانی در نشان دادن تصویری جذاب از بومساخت زیر

گردی را با به کارگیری سامانه (، منابع بوم2016و همکاران ) 5شوند. راهایونینگسیحمحسوب می

ند. نتایج ( در منطقه بوگور کشور اندونزی، مورد ارزیابی قرار دادGISاطالعات جغرافیایی )

حاصل از این پژوهش، هفت ناحیه توپولوژیک به ترتیب مناطق با قابلیت دسترسی و جذابیت 
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باال، قابلیت دسترسی متوسط و جذابیت باال، قابلیت دسترسی پایین و جذابیت باال، قابلیت 

دسترسی باال و جذابیت متوسط، قابلیت دسترسی و جذابیت متوسط، قابلیت دسترسی پایین و 

و همکاران  1بیت متوسط، قابلیت دسترسی و جذابیت پایین را ارائه دادند. برندفول کوبیناجذا

گردی در غنا را با محوریت موضوعی حفظ مناطق طبیعی و اثرات آن بر جامعۀ (، بوم2017)

گردی برای جوامع اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد، مزایای بوممحلی مورد مطالعه قرار داده

ای را به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت گردی گستردههای بومود بوده و هزینهمحلی محد

گردی منجر به درآمد های بومگرد، ناشی از فرصتشده تحمیل کرده و افزایش بازدید از بوم

(، با استفاده 2017و همکاران ) 2های مدیریتی شده است. اسمیرتی آشوکبرای دولت و سازمان

گردی پایدار در غرب های مشارکتی عوامل موثر بر گسترش صنعت بومشاز روش دلفی و رو

گردی را با شاخص بوم 54معیار و  4اصل،  4سیکیم هند را شناسایی نمودند. نتایج مطالعه آنها 

، فرهنگ و (، مکان و صدای مردم محلی2019توجه به نظرات کارشناسان ارائه نمودند. آدوم )

تالیزور برای توسعه اکوتوریسم در جوامع روستایی در کشور غنا ها را به عنوان یک کاسنت

کننده شرکت 51های گروهی با بررسی نمودند. این بررسی از طریق مصاحبه شخصی و بحث

های مردم محلی های حاصل از این مطالعه نشان داد که فرهنگ و سنتصورت پذیرفت. یافته

(، سیستم 2020توریسم دارد. شیانگ و همکاران )ریزی و توسعه اکوروستا نقش مهمی در برنامه

ارزیابی منابع اکوتوریسم روستایی چین را بر اساس مرور ادبیات مربوطه و تفسیر استانداردهای 

گردی روستایی مطالعه نمودند. در این مطالعه سیستم های اصلی ارزیابی بوم، شاخصملی چین

، سطح عامل و سطح شاخص با سطح هدفگردی روستایی در سه سطح: ارزیابی منابع بوم

)، سیستم ارزیابی جایگزین میزان (AHPاستفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی )
3
DARE)  و

ای گردی روستایی به روند مهم توسعهروش دلفی ارزیابی گردید. نتایج مطالعه آنها نشان داد بوم

ا است. همچنین شرایط فرهنگی و تبدیل شده است و موتور مهمی برای ارتقا احیای روستاه

طبیعی انسان عناصر اصلی منابع اکوتوریسم روستایی است و اهمیت مناظر طبیعی و اشیا 

(، ترجیحات گردشگری روستایی را در 2021ترین موارد است. آن و آالرکون )فرهنگی برجسته

در ترجیحات  ، کاوشاسپانیا بررسی نمودند. هدف این مطالعه تحقیق در گردشگری روستایی

                                                           
1 Brandful Cobbinah 
2 Smriti Ashok 

3 Decision Alternative Ratia Evaluation System (DARE) 
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گردشگری و بررسی عوامل تعیین کننده فردی این ترجیحات بوده است. برای دستیابی به این 

گردشگر در مادرید یا بارسلونا انجام شد. نتایج نشان داد که  452، نظرسنجی بر روی هدف

کنند که ، گردشگری روستایی را انتخاب میگردشگران پس از بررسی جامع صفات مختلف

های نسبتاً مهم برای ترجیحات رود باالترین سودمندی را داشته باشد. ویژگیر میانتظا

 ، امکانات و موقعیت مکانی بود.های فضای بازنوازی روستاییان، فعالیتگردشگران شامل میهمان

انتخاب، شناسایی و  یزمینه دهد تاکنون دردر این مطالعه نشان می شده بررسی سوابق انجام

 ،محیطی، اقتصادیاز ابعاد زیست گردی روستاییهای بوممعیارها و شاخص سازیبومی

لذا هدف اصلی این پژوهش،  .است نشده انجام ایبه صورت جامع، مطالعه اجتماعی و فنی

بندی مورد شناسایی و اولویتگیری در بندی و استنتاج نتایج، تصمیمشناسایی، اولویت

گردی روستایی با توجه به نقش تماعی و فنی بوماج ،محیطی، اقتصادیهای زیست شاخص

 طبیعی بوده است. ها در فرآیند حفاظت منابعزیربنایی و بنیادی این شاخص

 ها  مواد و روش

 هاشناسایی و انتخاب معیارها، شاخص

محیطی، های زیستو درجه اهمیت شاخص هامعیارها، شاخص تعیین در این مقاله به منظور

شد.  استفاده گروهی دلفی گیریتکنیک تصمیم از گردی روستاییبومماعی و فنی اجت ،اقتصادی

بررسی  از استفاده گردی روستایی باهای بوممطالعه فهرستی از معیارها و شاخص این در

کارشناسان در قالب  و ای، مطالعات گذشته و استفاده از نظرات متخصصینکتابخانه تحقیقات

 ،محیطی، اقتصادیهای زیستاستخراج شاخص منظورردید. سپس به گ پرسشنامه دلفی شناسایی

 متشکل گیریتصمیم گروه بین هاو امتیازدهی آنها، پرسشنامه گردی روستاییبوماجتماعی و فنی 

طبیعی و و متخصصان ادرات کل منابع ها، خبرگان از اعضای هیات علمی دانشگاه نفر 44 از

مدرک  زیست با محیط دستی وگردشگری وی، صنایعآبخیزداری و همچنین میراث فرهنگ

 توزیع گردی روستایی تخصص داشتند در سه دوره،باالتر که در زمینه بوم و ارشد کارشناسی

ها در فرایند شناسایی با تعیین نظرات خود را راجع به میزان اهمیت معیارها و شاخص گردید تا

( و در صورت نیاز، معیار یا 1د )جدولیکی از پنج درجه اهمیت )مقیاس لیکرت( بیان کنن
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بندی (. سپس برای جمع2007و همکاران،  1شاخص جدیدی به لیست اضافه نمایند )اسلوماکی

، 2معیار هر شاخص در هر مرحله محاسبه )پوول شوندگان، میانگین و انحرافآرای پرسش

 نهایی نظرات شد تا  کننده قرار گرفته و از آنها خواسته متخصصان شرکت اختیار ( و در2003

نمایند. همچنین  اعالم اولویت به ترتیب اعضاء بقیه نظریه مالحظه میانگین به توجه با را خود

های خود های دریافتی را مجدداً مرور نموده تا در صورت نیاز در نظرات و قضاوتپاسخ

(. در 2007مکاران، و ه 3تجدیدنظر کرده و دالیل خود را در موارد عدم توافق ذکر نمایند )مانکا

گروه دلفی لیست گردید. در این مطالعه  نهایی نظر اعالم مبنای بر های تحقیقشاخص پایان،

هایی که متوسط رتبه سه یا باالتر را کسب  سازی، معیارها و شاخص بندی و بومی جهت اولویت

 (.1394، شدند )حسینی و همکاران بندی اولویتشان  کردند پذیرفته و با توجه به میانگین

 (.2007. تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها بر اساس مقیاس لیکرت )اسکوماسکی و همکاران، 1جدول 

1 2 3 4 5 

 اهمیت بسیار زیاد اهمیت زیاد با اهمیت کم اهمیت اهمیتبی

در  این پژوهش جهت حصول به اتفاق نظر میان اعضای دلفی یعنی همگرا شدن نظر آنها از 

در این مطالعه روایی پرسشنامه با توجه به نظر  نحراف معیار استفاده گردید. همچنینشاخص ا

، پرسشنامه هایسوال درونی پایداری بررسی منظور متخصصان و کارشناسان تعیین و به

گردی روستایی در و کارشناسان خبره در زمینه  بوم اساتید از نفر 17بین  مذکور یپرسشنامه

 مقدماتی پرسشنامه در آنها پیشنهادهای و نظرات آنها، نظرات دریافت از پس توزیع اول مرحله

 هایسوال درونی پایداری سپس جهت بررسی (.1391همکاران،  گردید )عنابستانی و لحاظ

 با (. که2010، 4گردید )میچل کرونباخ استفاده آلفای ضریب پایایی تکنیک سنجش از ،پرسشنامه

 در قرارگرفت. تأئید مورد پرسشنامه این ( پایاییα=83/0) کرونباخ آلفای ضریب به مقدار توجه

 .استفاده گردید  Spss16 افزار نرم از هاداده تحلیل و و تجزیه منظور به مطالعه این

                                                           
1 Skulmoski 

2 Powell 

3 Munca 
4 Mitchell 
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 های اِنتروپی و تاپسیستکنیکها با شاخص معیارها و و اولویت وزن تعیین

 تعیین منظور های اِنتروپی به، تکنیکشده تهگرف در نظر هایشاخص به توجه با این پژوهش در

)اصغرپور،  ها و معیارها استفاده گردیدشاخص بندیاولویت تاپسیس برای ها،شاخص وزن

 اطالعات تئوری و علوم اجتماعی فیزیکی، علوم در عمده مفهوم اِنتروپی یک تکنیک .(1382

 این درپیام است.  یک از انتظار مورد وایمحت از موجود اطمینان میزان عدم نشان دهندۀ و باشد می

های شاخص و محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی(معیارها )زیست وزن تعیین جهت مطالعه

 ماتریس به را گیریماتریس تصمیم ابتدا ،اِنتروپی تکنیک از استفاده گردی روستایی با بوم

وزن  نهایت در و ها محاسبهخصشا از هریک برای راdj و   Ejمیزان و نموده تبدیل شده نرمال

(Wjهریک ) باشد است. مراحل اجرای این روش به شرح زیر می شده تعیین هاشاخص از

 (:1395)تحویلی و همکاران، 

ها )مقدار کمّی : امتیاز شاخصr: در این ماتریس، Aگیری : تکمیل ماتریس تصمیم1 گام

 ها: شاخصXدهندگان  : پاسخAشاخص(، 

(1) 
 

 

 

M= 

 X 1 X2 X 3  Xn 

A1 r11 r12 r13  r1n 

A2 r21 r22 r23  r2n 

A3 r31 r32 r33  r3n 

      

      

Am rm1  rm2  rm3   rmn 

 

شود تا ( محاسبه می1صورت رابطه )ابتدا به A: محتوای اطالعاتی موجود در ماتریس 2گام

 صورت نرمال در آید. به Aماتریس 

(2                  )                                                                    𝑃𝑖𝑗 =
𝑟𝑗𝑗

∑ 𝑎𝑖2𝑗𝑚
𝑖=1

 
 

یک  Kکه طوریبه شودمیازای هر مشخصه محاسبه ها به Pijاز مجموع  Ej: میزان 3گام

 =kکه  طوریبهمنظور تأمینبه ثابت مثبت است
1

ln 𝑚
 است.     

(3    )                                      (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛)                ln 𝑃𝑖𝑗 ∑ 𝑃𝑖𝑗 
𝑚
𝑖=1 K-  =Ej 

10  E
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 ام: j( به ازای شاخص dj: محاسبه درجه انحراف )4گام

(4    )1- 𝐸𝑗                                                                                                           =𝑑𝑗                                                                                                                    

 

 (:Wjها ): محاسبه اوزان شاخص5 گام

 (5            )                                                       (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛)      𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑚
𝑗=1

 =𝑊𝑗                                                                                                                                                                                                                     

 و ، اجتماعی و فنی(اقتصادیمحیطی، معیارها )زیست اولویت تعیین جهت مطالعه این در 

 بر روش این اساستکنیک تاپسیس استفاده شد.  از استفاده گردی روستایی باهای بومشاخص

 ترینبیش و مثبت آلایده حلراه با را فاصله ترینکم باید انتخابی گزینه که است استوار مفهوم این

است )وانگ و چانگ،  زیر ترتیببه روش این مراحل باشد. داشته منفی آلایده حلراه با را فاصله

2007  :) 

 مقیاس شده(:گیری موجود به یک ماتریس )بی: تبدیل ماتریس تصمیم1گام

(6)                                                                                       𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

  =𝑛𝑖𝑗 

       
        

    

عنوان ورودی به به wبودن بردار مقیاس( وزین با مفروض: ایجاد ماتریس )بی2گام 

 الگوریتم:

  (7 {                                                                       )W={ W1, W2, ……Wn 

مقیاس( و قابل مقایسه شده ماتریسی است که امتیازات معیارها در آن )بی NDکه ریطوبه

 .ماتریسی است قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن غیرصفر خواهد بود Wn×nاست و 

 (8     )                                                V =  𝑁𝐷 . 𝑊𝑛∗𝑛 = [

𝑣11 𝑣12 𝑣1𝑛

𝑣21 𝑣22 𝑣2𝑛

𝑣𝑚1 𝑣𝑚2 𝑣𝑚𝑛

] 

  (:-Aآل منفی )حل ایده( و راه+Aآل مثبت )حل ایدهنمودن راه: مشخص3گام

(9) 
𝐴+ ={(max 𝑉𝑖𝑗  | j∈ J), (min 𝑉𝑖𝑗  | j∈ 𝐽′ ) | i =1, 2... m}={𝑉1

+ , 𝑉2
+ , ..., 𝑉𝑗

−,…, 𝑉𝑛
+} 

A - ={(min vi j | j ∈ J ) , (max 𝑉𝑖𝑗| j ∈ 𝐽′) | i= 1, 2, ..., m}={𝑉1
− , 𝑉2

− , ..., 𝑉𝑗
−,…, 𝑉𝑛

−} 

J= {j= 1, 2... n | j ∈ benefit} 

𝐽′= {j =1, 2... n | j Cost} 



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -وستایی توسعۀ محلی )ر                          514 

  

 

ها با استفاده از روش آلام با ایدهi : محاسبه اندازه جدائی )فاصله( فاصله گزینه 4گام

 اقلیدسی:

(10) 

1, 2... m    =; i  0.5 {2(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
+) ∑  n

j=1}=    𝑑𝑖+ 

1, 2... m  =; i  0.5{2(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
−  ∑  n

j=1}=    𝑑𝑖− 

 آل:حل ایدهبه راه  Ai: محاسبه نزدیکی نسبی 5گام 

 (11                     )                   ; 0 ≤   cli+≤ 1; i= 1, 2… m         di−

(di+ +di_)
  =cli+ 

Ai=Aشود که چنانچه مالحظه می
diگردد آنگاه  +

+
cliبوده و خواهیم داشت:   0=

+
و در  1=

Ai=Aصورتی که 
diشود آنگاه  -

-
cliبوده و  0=

+
به  Ai خواهد شد. بنابراین، هراندازه گزینه 0=

Aآل )حل ایدهراه
cli، ارزش باشدنزدیکتر  (+

 به واحد نزدیکتر خواهد بود. +

cliها: براساس ترتیب نزولی بندی گزینه: رتبه6گام 
 مسالههای موجود از توان گزینهمی +

 بندی نمود.مفروض را رتبه

 های پژوهشیافته
 از روستایی گردیبومهای  صسازی معیارها و شاخ شناسایی و بومی منظور در این پژوهش به

ها،  نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه 44است که اعضای آن را،  شده استفاده دلفی روش

طبیعی و آبخیزداری و همچنین میراث فرهنگی، صنایع و متخصصان ادرات کل منابع خبرگان

گردی باالتر که در زمینه بوم و ارشد مدرک کارشناسی زیست با محیط دستی وگردشگری و

 (. 1روستایی تخصص داشتند تشکیل دادند )جدول

 بندی اعضای دلفی . گروه1جدول 

 تعداد مدرک تحصیلی گروه ردیف

 14 دکتری علمی دانشگاه هیأت استادان 1

2 
خبرگان و متخصصان ادارات کل میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری
 16 کارشناسی ارشد

3 
طبیعی و  نابعخبرگان و متخصصان ادارات کل م

 آبخیزداری و محیط زیست
 14 کارشناسی ارشد
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دلفی و خالصه کردن،  گروه اعضای پاسخ آوریجمع از در پایان دور اول تکنیک دلفی پس

شاخص شامل شاخص  54معیار و  4در مجموع  ،های مشابهاصالح و ادغام معیارها و شاخص

 54از میان که در نهایت ناسایی شد فنی ش 10اقتصادی و  16اجتماعی،  13زیست محیطی،  17

شاخص  11شامل  شاخص 44شاخص حذف و  10شاخص ارزیابی شده توسط متخصصان، 

شان مرتب و فنی پذیرفته و بر اساس میانگین 10اقتصادی و  12اجتماعی،  11زیست محیطی، 

 به ایجنت سازی گردیدند سپس جهت محاسبه وزن آنها از تکنیک انتروپی استفاده گردید.بومی

 میزان ماتریس، شده نرمال میزان و ماتریس برای تکمیل تکنیک انتروپی اجرای از آمده دست

(Wjو: وزن شاخص )ها (djانحراف (، ) : درجهEjبه ترتیب : عدم )ارائه 3و 2جداول  در اطمینان 

 .است شده

 معیارها با تکنیک اِنتروپی وزن . محاسبۀ2ول جد

 Ej dj Wj معیارها

 2501/0 9287/21 -9287/10 طیزیست محی

 2496/0 8841/21 -8841/10 اجتماعی

 2726/0 9011/23 -9011/11 اقتصادی

 2276/0 9582/19 -9582/9 فنی

 گردی روستایی با تکنیک اِنتروپیهای بومشاخص وزن محاسبۀ. 3جدول 

 Ej dj Wj زیست محیطی: 1معیار

 0228/0 9975/1 -9975/0 ریا(توپوگرافی منطقه )شیب، جهت، ارتفاع از سطح د

 0228/0 9965/1 -9965/0 آب و هوا و اقلیم )از قبیل داشتن هوای خنک و ییالقی(

 0227/0 9931/1 -9931/0 گردیزمان و فصل  بوم

وجود منابع آب سالم، میزان ذخایر آب شیرین و مقدار آبدهی چشمه یا چاه 

 منطقه
9924/0- 9924/1 0227/0 

 های آبی،جنگل، مرتع، جنگلکاری،  باغ، مزارع، زمین وجود فضای سبز،

 تاالب، رودخانه، دریاچه، آبشار، ساحل
9989/0- 9989/1 0228/0 

 0227/0 9928/1 -9928/0 میزان آلودگی محیطی )هوا ، آب ، خاک ، و ...(

های گردی، پارکهای جنگلی )طبیعی، مصنوعی(، پارک طبیعتوجود پارک

 وحشملی و مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیاتهای طبیعت، پارک
9977/0- 9977/1 0228/0 
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 گردی روستایی با تکنیک اِنتروپیهای بومشاخص وزن محاسبۀ. 3دول ادامه ج

 Ej dj Wj زیست محیطی: 1معیار

 0227/0 9927/1 -9927/0 سوزی، سیل، زمین لغزش، رانش و ریزش(عدم مخاطرات طبیعی )آتش

 0226/0 9798/1 -9798/0 ایی منطقهموقعیت جغرافی

 0227/0 9942/1 -9942/0 گیری...(خیزی، سیلتوان کنترل شرایط بحرانی )میزان لرزه

 0227/0 9930/1 -9930/0 های بهسازی و هادی، از قبیل سیستم فاضالب روستایی، جاده...اجرای طرح

 Ej dj Wj : اجتماعی2معیار

روستا و سطح آگاهی و دانش عمومی  سطح سواد و تحصیالت افراد ساکن

 مردم نسبت به محیط روستا
9911/0- 9911/1 0227/0 

 0227/0 9932/1 -9932/0 میزان ارتباط روستا با شهر )تعامل روستاییان با مردم خارج از روستا(

 0226/0 9844/1 -9844/0 نحوه نگهداری دام در روستا

جهت مکاری و مشارکت آنها گردان و هفرهنگ پذیرش جامعه محلی از بوم

 ریزیبرنامه
9941/0- 9941/1 0227/0 

 0227/0 9944/1 -9944/0 گردیهای بومآموزش مردم محلی در خصوص نحوه مدیریت محیط

–گردان با خصوصیات فرهنگیهای آموزشی جهت آشنایی بومریزیبرنامه

 اعتقادی مردم روستا
9923/0- 9923/1 0227/0 

 0228/0 9960/1 -9960/0 ایع دستی، نوع پوشش لباس و غذاهاسبک معماری و صن

، رعایت آداب، رسوم، مراسم سنتی، فرهنگی منحصر به فرد تقویت، حفظ

 روستایی و میراث فرهنگی و بافت تاریخی روستا
9934/0- 9934/1 0227/0 

 0227/0 9938/1 -9938/0 های کارآفرینی در جهت بهبود در معیشت جوامع وابستهفعالیت

 0224/0 9595/1 -9595/0 امنیت و تنوع غذاهای  بومی و محلی تولید شده توسط جوامع روستایی

گردی روستا های بومرسانی و تبلیغات در خصوص شناساندن توانمندیاطالع

 جهت جذب گردشگر
9920/0- 9920/1 0227/0 

 Ej dj Wj : اقتصادی3معیار 

 0228/0 9959/1 -9959/0 و رونق بازارهای محلی روستاییشکوفایی اقتصاد روستاها با توسعه 

 0228/0 9950/1 -9950/0 تعداد و کیفیت واحدهای مسکونی روستا

 0226/0 9818/1 -9818/0 میزان اعتبارات تخصیص یافته به بخش عمران و نوسازی روستا

یع مقدار و تنوع تولیدات فرآورده های بومی در روستا )ماکیان، ابریشم و صنا

 دستی..(
9921/0- 9921/1 0227/0 

 0227/0 9937/1 -9937/0 ارزش مصرفی و غیرمصرفی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه
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 گردی روستایی با تکنیک اِنتروپیهای بومشاخص وزن محاسبۀ. 3دول ادامه ج

 Ej dj Wj : اقتصادی3معیار 

 0228/0 9948/1 -9948/0 میزان درآمد خانوار روستایی و وضعیت اشتغال آنها

گذاری در بخش های اقتصادی متنوع روستا از قبیل سرمایهفعالیت

 غیرکشاورزی
9936/0- 9936/1 0227/0 

 0227/0 9928/1 -9928/0 میزان تقاضا برای محصوالت محلی، صنایع دستی و هنرهای سنتی روستایی

 0227/0 9893/1 -9893/0 گردان در طول سالتوزیع مناسب حضور بوم

 0227/0 9940/1 -9940/0 فراهم نمودن زمینه توسعه اقتصادی روستا در درازمدت

 0226/0 9830/1 -9830/0 افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملکی

های های محلی، نمایشگاهو مراسم جشنهامنافع اقتصادی حاصل از اجرای 

 فرهنگی، هنری
9952/0- 9952/1 0228/0 

 Ej dj Wj : فنی4معیار

 0228/0 9949/1 -9949/0 میزان دسترسی به مراکز خرید، فرهنگی بهداشتی

 0228/0 9950/1 -9950/0 فاصله روستا از جاده، راه اصلی و فرعی)وضعیت دسترسی و کیفیت راه(

 0227/0 9933/1 -9933/0 فاصله مبدا تا روستا )فاصله تا نزدیکترین سکونتگاه های روستایی(

 0228/0 9963/1 -9963/0 ابع آبی، رودخانه، آبراهه، مناطق حفاظتی و زیستگاه حیات وحشفاصله از من

 0228/0 9981/1 -9981/0 های محلی روستاخدمات اجتماعی، رفاهی، اقامتی، بهداشتی و زیرساخت

انسانی و وجود روحیه باالی احساس امنیت در روستا و رعایت حقوق 

 نوازی مهمان
9935/0- 9935/1 0227/0 

های مذهبی، تاریخی، باستانی، زیارتی، مصنوعی، فرهنگی وجود اماکن و جاذبه

 و اجتماعی
9978/0- 9978/1 0228/0 

 0228/0 9970/1 -9970/0 وجود مراکز شناسایی و معرفی فرهنگ سنتی و محلی روستا

 0228/0 9955/1 -9955/0 های لبنی و جنگلیدستی، فراوردهبازارچۀ توریسم، صنایع

 0228/0 9968/1 -9968/0 های تفریحی و تفرجی و فرهنگی و اجتماعیوجود فعالیت

 ذیل در است. شده ارائه (5و  4های )تاپسیس در جدول تکنیک اجرای از آمده دست به نتایج

  .گرددمی ارائه بررسی تحت هایشاخص مربوط به هر یک از معیارها و نهایی و اولویتوزن 
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 ل تاپسیسبندی آنها با مدگردی روستایی و اولویتهای بومنهایی شاخص وزن بۀ. محاس4جدول 

 زیست محیطی: 1معیار
نزدیکی 

 نسبی
 ها اولویت

های آبی،  تاالب، وجود فضای سبز، جنگل، مرتع، جنگلکاری،  باغ، مزارع، زمین

 رودخانه. دریاچه، آبشار، ساحل
6188/0 1 

 2 5758/0 ن هوای خنک و ییالقی(آب و هوا و اقلیم )از قبیل داشت

 3 5690/0 توپوگرافی منطقه )شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا(

 4 5495/0 موقعیت جغرافیایی منطقه

های طبیعت، های جنگلی )طبیعی، مصنوعی(، پارک طبیعت گردی، پارکوجود پارک

 های ملی و مناطق حفاظت شده...پارک
4922/0 5 

 6 4900/0 میزان ذخایر آب شیرین و مقدار آبدهی چشمه یا چاه منطقهوجود منابع آب سالم و 

 7 4725/0 میزان آلودگی محیطی )هوا ، آب ، خاک ، و ...(

 8 4536/0 اجرای طرحهای بهسازی و هادی، از قبیل سیستم فاضالب روستایی، جاده...

 9 4468/0 سوزی، سیل، زمین لغزش، رانش وریزش(عدم مخاطرات طبیعی )، آتش

 10 4257/0 گردیزمان و فصل  بوم

 11 3473/0 گیری...(خیزی، سیلتوان کنترل شرایط بحرانی )میزان لرزه

 : اجتماعی5معیار
نزدیکی 

 نسبی
 هااولویت

 1 6424/0 سبک معماری و صنایع دستی، نوع پوشش لباس و غذاها

مومی مردم نسبت سطح سواد و تحصیالت افراد ساکن روستا و سطح آگاهی و دانش ع

 به محیط روستا
6008/0 2 

اعتقادی –گردان با خصوصیات فرهنگیهای آموزشی جهت آشنایی بومریزیبرنامه

 مردم روستا
5143/0 3 

 4 5058/0 امنیت و تنوع غذاهای  بومی و محلی تولید شده توسط جوامع روستایی

به فرد روستایی و  تقویت، حفظ، رعایت آداب، رسوم، مراسم سنتی، فرهنگی منحصر

 میراث فرهنگی و بافت تاریخی روستا
4793/0 5 

گردی روستا جهت های بومرسانی و تبلیغات در خصوص شناساندن توانمندیاطالع

 جذب گردشگر
4654/0 6 

 7 4615/0 های کارآفرینی در جهت بهبود در معیشت جوامع وابستهفعالیت

مکاری و مشارکت آنها  جهت ه فرهنگ پذیرش جامعه محلی از بوم گردان و

 ریزی برنامه
4505/0 8 
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 ل تاپسیسبندی آنها با مدگردی روستایی و اولویتهای بومنهایی شاخص وزن . محاسبۀ4دول ادامه ج

 اجتماعی: 5معیار 
نزدیکی 

 نسبی
 ها اولویت

 9 4353/0 میزان ارتباط روستا با شهر )تعامل روستاییان با مردم خارج از روستا(

 10 4208/0 گردیهای بومآموزش مردم محلی در خصوص نحوه مدیریت محیط

 11 4206/0 نحوه نگهداری دام در روستا

 : اقتصادی5معیار
نزدیکی 

 نسبی
 هااولویت

 1 5960/0 شکوفایی اقتصاد روستاها با توسعه و رونق بازارهای محلی روستایی

 2 5626/0 نهامیزان درآمد خانوار روستایی و وضعیت اشتغال آ

 3 5117/0 مقدار و تنوع تولیدات فرآورده های بومی در روستا )ماکیان، ابریشم و صنایع دستی..(

 4 5058/0 گذاری در بخش غیرکشاورزیهای اقتصادی متنوع روستا از قبیل سرمایهفعالیت

 5 4982/0 گردان در طول سالتوزیع مناسب حضور بوم

 6 4869/0 ه به بخش عمران و نوسازی روستامیزان اعتبارات تخصیص یافت

 7 4808/0 میزان تقاضا برای محصوالت محلی، صنایع دستی و هنرهای سنتی روستایی

 8 4544/0 تعداد و کیفیت واحدهای مسکونی روستا

 9 4476/0 های فرهنگی، هنریهای محلی، نمایشگاهها و مراسماجرای جشن

 10 4309/0 اورزی و منابع طبیعی منطقهارزش مصرفی و غیرمصرفی اراضی کش

 11 4077/0 فراهم نمودن زمینه توسعه اقتصادی روستا در درازمدت

 12 3849/0 افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملکی

 : فنی5معیار
نزدیکی 

 نسبی
 هااولویت

وجود اماکن و جاذبه های مذهبی، تاریخی، باستانی، زیارتی، مصنوعی، فرهنگی و 
 اعیاجتم

7162/0 1 

 2 6964/0 های محلی روستاخدمات اجتماعی، رفاهی، اقامتی، بهداشتی و زیرساخت

 3 6465/0 فاصله مبدا تا روستا )فاصله تا نزدیکترین سکونتگاه های روستایی(

 4 6237/0 های تفریحی، تفرجی، فرهنگی و اجتماعیوجود فعالیت

 5 6086/0 شتیمیزان دسترسی به مراکز خرید، فرهنگی بهدا

 6 6067/0 فاصله از منابع آبی، رودخانه، آبراهه، مناطق حفاظتی و زیستگاه حیات وحش

 7 5751/0 های لبنی و جنگلیدستی و فراوردهبازارچۀ توریسم و فروش صنایع

 8 5729/0 فاصله روستا از جاده، راه اصلی و فرعی)وضعیت دسترسی و کیفیت راه(

 9 5029/0 معرفی فرهنگ سنتی و محلی روستا وجود مراکز شناسایی و

 10 4962/0 نوازیاحساس امنیت در روستا و رعایت حقوق انسانی و وجود روحیه باالی مهمان
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بندی آنها با مدل نهایی معیارهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتمایی و فنی و اولویت وزن محاسبۀ. 5جدول 

 تاپسیس

 اهاولویت نزدیکی نسبی معیارها

 1 0450/6 فنی

 2 7676/5 اقتصادی

 3 4412/5 محیطیزیست

 4 3968/5 اجتماعی

  گیری نتیجهبحث و 

 امکاناتی و هافرصت تواندمی که باشدمی روستایی گردیبوم روستایی، توسعه هایزمینه از یکی

ایفا  ستاییرو نواحی سازیو باز احیاء، نوسازی در مهمی نقش و سازد فراهم روستاییان برای را

 پایدار اصلی توسعه ارکان از جزئی به امروزه آن به وابسته اقتصاد و گردیگردشگری، بوم .نماید

 از توسعه ایشاخه عنوان به روستایی گردیبوم هدف است. شده تبدیل جهان تجاری اقتصاد و

 که کمترین کند اریبردبهره ایگونه به روستاها در موجود امکانات و منابع از که است چنین پایدار

روستایی،  مناطق در وریبهره سطح ارتقاء به آن کنار در و داشته را مناطق این بر تخریبی تأثیر

هایی جدید در زمینه توسعه حلجمله راه شود. از منجر روستایی صنایع توانمندسازی و تقویت

ها جهت ارزیابی و بندی معیارها و شاخصسازی و اولویتگردی روستایی،شناسایی، بومیبوم

گیری گروهی راستا در این مطالعه با تکنیک تصمیم تعیین پتانسیل این مناطق است. در همین

شاخص زیست  11هدف شامل  این کردن اجرایی منظور به شاخص 44دلفی، چهار معیار، 

سازی شدند و با تکنیک اِنتروپی فنی شناسایی و بومی 10اقتصادی و  12اجتماعی،  11محیطی، 

 ( نیز1394گر )الدین و نوحه( و قطب1391دهی شدند. نتایج مطالعات اصغریان و همکارن )وزن

 موید این مطلب است.

 اساس بر 3اِنتروپی در جدول  ها با تکنیکمعیار محاسبه وزن از آمده بدست نتایج به با توجه

گردی روستایی، معیار برای بوم شده پیشنهاد چهار معیار نظران، بینصاحب و متخصصان نظر

( و اجتماعی 2496/0(، اقتصادی با وزن )2506/0) (، فنی با وزن2726/0) وزن با محیطیزیست

معیارهای  اند. به عبارت دیگرص داده( به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصا2276/0با وزن )
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مطالعات  با مطابق این نتایج .و فنی بیشترین وزن را بخود اختصاص داده است محیطی زیست

های دهی معیارها و شاخصاست. در مطالعه آنها در ارزیابی و وزن (1394) حسینی و همکاران

در بین سایر معیارها  به خود  را وزن باالترین محیطیمعیارهای زیست های ملی،ارزیابی پارک

 اختصاص دادند. 

محیطی که از جنبه زیست داد نشان 4تکنیک تاپسیس در جدول  بکارگیری از حاصل نتایج

های آبی، تاالب، های وجود فضای سبز، جنگل، مرتع، جنگلکاری، باغ، مزارع، زمینشاخص

فی منطقه طبق نظر متخصصان و رودخانه، دریاچه، آبشار، ساحل؛ آب و هوا و اقلیم و توپوگرا

سوم  تا اول هایاولویت نهایی )نزدیکی نسبی( درکارشناسان به ترتیب با داشتن بیشترین وزن

 دارد امکان جاییکه تا باید گردی روستاییتحت بوم مناطق انتخاب ند. از اینرو برایاگرفته قرار

 نتایج با مطابق (. این نتایج1390راد، ها باشند )الماسی و بهروزیدارای این شاخص طبیعیمنطقه 

های آنها با استفاده از تکنیک دهی معیار( است. نتایج حاصل از وزن1398مزده و همکاران )

نشان داد که معیار شیب منطقه، میدان دید، هیدرولوژی و جاده دسترسی به ترتیب   اِنتروپی

 اند. دهبیشترین وزن را در بین سایر معیارها به خود اختصاص دا

-که شاخص داد نشان 4در جدول تاپسیس از جنبه اقتصادی  تکنیک بکارگیری از حاصل نتایج

های شکوفایی اقتصاد روستاها با توسعه و رونق بازارهای محلی روستایی، میزان درآمد خانوار 

یان، های بومی در روستا )ماکروستایی و وضعیت اشتغال آنها و مقدار و تنوع تولیدات فرآورده

های ابریشم و صنایع دستی..( بیشترین وزن نهایی )نزدیکی نسبی( را در بین سایر شاخص

در  انسانی نیروی وری کارآفرینیبهره اقتصادی به خود اختصاص دادند. لذا در این راستا افزایش

 درآمد کم اقشار توانمندسازی به منجر و آمد خواهد دست به گردیبوم متنوع اشتغاالت توسعه نتیجه

شد.  خواهد بومی افراد هایقابلیت مناسب و متنوع مشاغل ایجاد وسیله به زداییمحرومیت با هدف

 بر روستایی گردیبوم تأثیر (، جهت1393این نتایج در راستای نتایج مطالعه شکوری و بهرامی )

همکاران  ری و تسار و شهرستان کلین و نو قلعه روستاهای پایدار در معیشت منظر از فقر کاهش

گردی تایوانی با استفاده از روش دلفی حاکی از (، جهت ارزیابی پایداری سایت طبیعت2005)

 گردی بر اقتصاد محلی و موارد اجتماعی و محیطی بوده است.تأثیرگذاری بوم
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 های سبک معماری و صنایعاز جنبه اجتماعی شاخص 4در جدول های تحقیق مطابق یافته

اس و غذاها، سطح سواد و تحصیالت افراد ساکن روستا و سطح آگاهی و دستی، نوع پوشش لب

گردان با های آموزشی جهت آشنایی بومریزیدانش عمومی مردم نسبت به محیط روستا و برنامه

های های وجود اماکن و جاذبهاعتقادی مردم روستا و از جنبه فنی شاخص–خصوصیات فرهنگی

، مصنوعی، فرهنگی و اجتماعی؛ خدمات اجتماعی، رفاهی، مذهبی، تاریخی، باستانی، زیارتی

های محلی روستا و فاصله مبدا تا روستا )فاصله تا نزدیکترین اقامتی، بهداشتی و زیرساخت

ند. نتایج مطالعه اگرفته سوم قرار تا اول هایاولویت های روستایی( به ترتیب درسکونتگاه

استا است. آنها نیز در مطالعه خود بیان نمودند (، در این ر1395الهی و همکاران )نعمت

های فرهنگی و اجتماعی، تسهیالت و خدمات روستایی و های گردشگری، جاذبهزیرساخت

های مذهبی تاریخی و طبیعی به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر را در توسعه گردشگری جاذبه

 روستایی در استان مازندران دارند.  

 5گردی روستایی با استفاده از تکنیک تاپسیس در جدول رهای بومبندی معیااولویت نتایج

محیطی و اجتماعی به ترتیب با داشتن بیشترین داد که معیارهای فنی، اقتصادی، زیست نشان

ند. با توجه به اینکه معیارهای اگرفته چهارم قرار تا اول هایاولویت وزن نهایی)نزدیکی نسبی( در

 صنعت یک بعنوان نماید و امروزهگردی روستایی ایفا میزمینه بوم الذکر نقش مهمی درفوق

 تا اما کندمی کشورها بازی فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، هایبخش در شگرفی آثار پاکیزه و اصیل

 هایسال در چه گر .است گرفته قرار کشورمان اندرکاران دست و مسئولین غفلت مورد زیادی حد

 هایدستگاه آمادگی عدم بدلیل اما است گردیده معطوف بدان بیشتری توجه اخیر بخصوص

 کلی فقدان اجماع و مقررات و قوانین بودن شفاف غیر و بناها زیر از برخی نبودن آماده و متولی

 ننموده پیدا اقتصاد مقوله در حداقل را خود جایگاه گردی روستاییبوم مسئله، کماکان به نسبت

گردی روستایی در این سازی شده بومهای بومید به شاخصگردپیشنهاد میاست از اینرو 

های پروژه ربط جهت اجرایو سازمان ذی های مدیریتی توجه بیشتری شودبرنامه مطالعه در

همچنین  های انتخاب شده را مورد توجه قرار دهند. معیارها و شاخص گردی روستایی اینبوم

تواند ابزار گیری چندشاخصه میهای تصمیمیکتوان بیان کرد که بکارگیری تکندر پایان می

 که زمانی های بوم گردی روستایی دربندی معیارها و شاخصدهی و اولویتمناسبی برای وزن
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 باشد، بسیار داشته وجود معیارها( وزن مورد در مختلف افراد نظرات )همانند هاداده از ایدسته

معیارها و  درباره تحقیقات با متخصصان و گردد کارشناسانباشد. همچنین پیشنهاد می مفید

 موجود هایشناسایی پتانسیل و منطقه در محیطی و اجتماعیهای فنی، اقتصادی، زیستشاخص

های زبانی، فرصت و فرهنگی هایتفاوت و بومی دانش از گیریبهره با همچنین و مناطق روستایی

 نمایند. مشخص گردی روستایی را در منطقهتوسعه بوم

 دیر و تشکرتق

نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع پژوهش حاضر برگرفته از نتایج پایان

طبیعی ساری است که با حمایت مالی این دانشگاه صورت گرفته است. بدین وسیله از همکاری 

اداره کل و متخصصان  ها، خبرگان این دانشگاه و همچنین از اعضای هیأت علمی دانشگاه

زیست  محیط دستی وگردشگری وطبیعی و آبخیزداری و همچنین میراث فرهنگی، صنایع نابعم

 گردد.تشکر و قدردانی می

 منابع
 توسعه بر آن آثار و روستایی گردشگری سنجی(. امکان1393حسنوند ) ، اسماعیل، حسنوند احسان،

علمی توسعه محلی  دو فصلنامهسلسله(.  شهرستان در کهمان منطقه موردی روستایی )بررسی
 .200-187، 2 شماره سوم، دوره ،)روستائی ـ شهری(

و تئوری تحقیق در عملیات. انتشارات دانشگاه  معیارهگیری چند (. تصمیم1382اصغرپور، محمدجواد. )

 تهران.

و  معیارها(. شناسایی 1391اصغریان، مریم، شاهراجی، تیمور، نصیراحمدی، کامران، اوالودی، جعفر. )

های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش دلفی. گردی در پارکهای مدیریت طبیعتشاخص

 .93-، 4، سال دوم، شماره های طبیعی ایرانفصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم

روستایی  گردشگری در اشتغال و پایدار (. توسعه1393آرش، پیری، سعید. ) آزاد، سمیه، عثمانی، افشاری

 .121- 146، 10، سال سوم، شماره گردشگری فضای (. فصلنامهپالنگان تشیال موردی: )نمونه

 . نگاه دانش، تهران.( M.A.D.Mکاربردی )رویکرد گیریتصمیم(. 1377) زاده، علی.رجب عادل، آذر،

های بالقوۀ مناطق جهت توسـعۀ (. استفاده از توان1383بحرینی، سید حسین، جهانی مقدم، حمیدرضا. )

 .33-50،  35، سال سوم، شماره شناسیمحیطپـارک مـوزۀ نفـت مسـجد سـلیمان. گردشـگری 
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 نقش تحلیل: اصفهان استان گرمۀ روستای در گردشگری . توسعۀ1393. زاده امین نینا،  و عالءالدینی پویا،

 ششم، دوره ،دو فصلنامه علمی توسعه محلی )روستائی ـ شهری(ها، فعالیت  پایداری و گرتسهیل

 .70-49، 1 رهشما

 یابیمکان (، مطالعه1395سیگارودی شهرام. ) تحویلی، زهرا، ملکیان، آرش، خسروی، حسن، خلیقی،

 : دشت موردی )مطالعه TOPSIS از روش استفاده با خشک مناطق در باران آب استحصال پتانسیل

 .60-74، 27، شماره آب و آبیاری مهندسی فصلنامهانارک(. 

های بیابانی و گردی در اکوسیستمبندی معیارهای طبیعت(. اولویت1391کار، افشین. )حدادنیا، سمیه، دانه

 .17-30،  3، سال دوم، شماره مجله جغرافیا وآمایش شهرینیمه بیابانی با روش دلفی. 

ارزیابی و ارزشگذاری کارکردهای اکولوژیکی، (. 1394حسینی، ساره، اوالدی، جعفر، امیرنژاد، حمید. )
ی . رساله دکتری رشتههای ملی )مطالعه موردی: پارک ملی کیاسر(و اجتماعی پارک اقتصادی

 ص.230جنگلداری،  -مهندسی منابع طبیعی

 راهبردهای سنجش (. اولویت1392محمد. ) علی، پوراحمد، احمد، اوجی، حسن، علیزاده، حسینی،

، 45، دوره نسانیهای جغرافیای اپژوهشمنطقه الموت قزوین.  گردشگری فرهنگی یتوسعه

 . 1-17، 3شماره 

 ص.198، دانشگاه عالمه طباطبایی. شناخت جهانگردی. 1371دیبایی، پرویز.

های اکوتوریسم بندی جاذبه. ارزیابی و اولویت1391رحیمی، داریوش، رنجبر دستنانی، محمود. 

و های شهری مطالعات و پژوهشروستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری. 
 .131-150(: 14)4، ایمنطقه

رات انتشا :، تهرانتوسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار. 1387رضوانی، محمدرضا. 

 دانشگاه تهران.

-(. ارزیابی توان زیست محیطی پارک ملی ساحلی1388کار، افشین، ریاضی، برهان. )رنجبری، رقیه، دانه

، علوم وتکنولوژی محیط زیستهای تفرجی. ظور استفادهدریایی نایبند در استان بوشهر به من

 ص.11، 4سال یازدهم، شماره 

ترین . بررسی عملکرد متداول1393بیدی، شهال. فرد، خداکرم و یوسفی دهزنجیرانی؛ داریوش، سلیمی

مجله تحقیق در عملیات در یابی.  گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه های تصمیمتکنیک
 84-65(:  1) ، کاربردهای آن
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 معیشت منظر از فقر کاهش بر روستایی گردشگری تأثیر . مطالعه1393بهرامی.  شقایق، و شکوری علی،

دو فصلنامه علمی توسعه محلی )روستائی ری.  شهرستان کلین و نو قلعه روستاهای مورد :پایدار
 .24-1، 1 شماره ششم، دوره ،ـ شهری(

 و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، آثار بررسی(. 1391رویشی، حسن. )د سعیدی، عباس، اکبر،عنابستانی، علی

 روستاییان و گردشگران از دیدگاه روستایی هایسکونتگاه در گردشگری توسعه محیطی زیست

، سال دوم، شماره فضایی ریزیبرنامه تخصصی علمی مجلهفارس(. – موردی: دشت ارژن )مطالعه

2 ،20-1. 

های گردشگری بندی جاذبه. شناسایی و اولویت1396د و اسماعیلی، آسیه. عینالی، جمشید، رومیانی، احم

ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور )مطالعه موردی: استان در راستای توسعه منطقه

 .195-2012(: 2)4، فصلنامه راهبردهای توسعه روستاییکردستان(. 

. تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر مرکز AHPها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی داده. 1381قدسی پور ح. 

 نشر.

ریزی اکوتوریسم در شهر سیریک، با (. مدیریت و برنامه1394گر، احمد. )الدینیان یزد، نیما، نوحهقطب

های نو در گردشگری، جغرافیا و  کنفرانس ملی ایده. GISآوری اطالعات مکانی استفاده از فن
 نوین. ، بوکان. شرکت پنام خطتوسعه بومی

. واکافی کیفی مشکالت گردشگری 1395دهکردی، مهدی، کالنتری، خلیل و خراسانی، محمدامین. کرمی

روستایی در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از نظریه مبنایی با تاکید بر روستایی دیمه 

 . 175-198(: 19)5، ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامهشهرستان کوهرنگ. 

بر اساس  ملی پارک به شیمبار شده حفاظت منطقه (. تبدیل1390راد، بهروز.)هرا، بهروزیالماسی، ز

، آنها بهبود راهکارهای ایران و محیطی زیست هایبحران ملی همایش پنجمین.IUCN معیارهای 

13-1. 

ح بندی معیارهای تعیین پتانسیل طر(. اولویت1398مزده، فاطمه، سلیمانی، کریم، حسینی ، ساره. )

گیری چند های تصمیماکوتوریسم با استفاده از مدل جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار

 ص.19، 3، سال اول، شماره فصلنامه پژوهش گردشگری. TOPSISو  Entropy معیاره

 . تهران: مؤلف پیام انتشارات.اندر گردشگری مقول. 1384اهلل. زاده، رحمتمنشی

بندی روستاهای هدف (. اولویت1395زاده، مسعود. )، مجتبی، حسینالهی، زهرا، مجاوریاننعمت

-226،  3ام، شماره ، سال سینشریه توسعه و اقتصاد کشاورزیگردشگری در استان مازندران. 

218. 
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