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های البرز و تهران است؛ در این های گردشگری در محور گردشگری استان: هدف از نگارش مقاله حاضر سنجش سطح پایداری و تکامل فعالیتهدف

 های گردشگری تبیین شود.مقاله همچنین، تالش شده است تا نقش محورهای گردشگری در ارتقای سطح پایداری فعالیت

های سنجش پایداری پرسکات آلن )تکنیک تحلیلی -توصیفی هایروش از استفاده باکاربردی بوده که  -های بنیادیمقاله پیش روی از نوع پژوهش: روش
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 مقدمه. 1
 له. طرح مسأ1 .1

از ارکۀان اصۀلی  حاضۀر یکۀی حۀال گردشۀگری در صۀنعت

 راهبردهۀایی کۀه یکی از ،بر همین اساس .است ا تصاد جهانی

توسۀعه  گرفته، مورد توجه  رار جهان کشورهای در غالب اخیرا

الزم  هایپتانسیل دارای که است یمحروم ر نواحید گردشگری

 هستند.گردشگری  برای صنعت

در نظۀام های الزم برای تحول ین پیش زمینهیکی از مهمتر

 هۀا در فرآینۀد چرخۀةجایگۀاه کنۀونی آن شۀناخت، گردشگری

شۀۀناخت بسۀۀترهای الزم را بۀۀرای ارایۀۀة تکۀۀاملی اسۀۀت. ایۀۀن 

هۀایی کۀه د. از جملۀه مۀدلراهکارهای کارآمد فراهم خواهد کر

امکان ایجاد شناخت جامح را در ارتبۀا  بۀا مقاصۀد گردشۀگری 

مۀدل در بسۀیاری از  مۀدل بۀاتلر اسۀت. ایۀن ،دفۀراهم مۀی کنۀ

 ؛وانی مورد استفاده  رار گرفته استیافته به فراکشورهای توسعه

اما در ایران مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجۀام شۀده 

کوشۀد ز جمله معدود مطالعاتی است که میاست. این پژوهش ا

ورهۀای لعۀه در محتا ضمن تحلیل پایداری روستاهای مورد مطا

های تهران و البرز، با اسۀتفاده از ایۀن مۀدل گردشگرپایر استان

های گردشۀگری امعی نسبت به وضعیت تکامل فعالیتتحلیل ج

 وت ایۀن مقالۀه را  های مورد مطالعه فراهم آورد. نقطةدر روستا

-ای دانست کۀه بۀرتوان نظام پیشنهادها و راهکارهای توسعهمی

 است. اساس چارچوب باتلر تدوین شده

 رویکردهۀای از جۀاییهبۀجۀا یۀک ،پایدار گردشگری رویکرد

 بۀۀه گردشۀگری، ةتوسۀع ةزمینۀ در نئوکالسۀیک ا تصاد سنتی

، 1)هۀاوکیز و ویلیۀامز دهۀدمۀی نشۀان راپایۀدار  توسۀعة رویکرد

 مفهۀوم از جۀدا تۀواننمی را پایدار گردشگری( 25ص.  ،1993

( در 40ص.، 1390کرد )تقوایی، صفرآبادی،  بحث پایدار توسعة

ال تۀالش صۀنعت گردشۀگری در توسعة پایدار نقطة ایۀده ،وا ح

(. 139ص. ، 1391است )ضرغام بروجنی و نیک بۀین،  21 رن 

، فرمۀانی )طۀاهری دمنۀه گردشۀگری صنعت در پایداری مفهوم

 ةده چند طی ،( 119ص. ، 1390سکینه، مستوفی الممالکی، 

انگیزتۀرین برباحثهم ،حال عین در و تریناصلی از یکی گاشته

 ةتوسۀع رونۀدهای فهۀم بۀرای چۀارچوبی عنۀوان به مفاهیم و

 در گردشۀگری و منابح طبیعۀی مدیریت و اجتماعی، ا تصادی

هۀای با وجۀود نگرانۀی ،بنابراین .است شده مطرح جهان سراسر

 تجربی ا دامات و مطالعات، در خصوص گردشگری انبوه فزاینده

 آن ارزیۀابی و پایۀدار ةتوسع مفهوم کردنعملیاتی برای زیادی

 نتایج حاصل ا دامات، این تمام رغمعلی .است پایرفته صورت

، 2هۀرتی ) اسۀت نبۀوده مطلۀوب سوی پایۀداری به پیشرفت از

کشۀور  در نخستین مطالعات ،طرف دیگر از .(132، ص. 2005

بۀه  یۀابیجهۀت دسۀت در عمده هایچالش وجود از نیز حاکی

. اسۀت روسۀتایی در نۀواحی ویژه هب گردشگری ةپایداری توسع

پایۀۀدار یکۀۀی از اهۀۀداف عینۀۀی صۀۀنعت  ةاگۀۀر توسۀۀع ،بنۀۀابراین

گیری عملکۀرد و ارۀرات گردشۀگری پس اندازه ،گردشگری است

صۀد اتۀوان تر ۀی و پیشۀرفت مقچگونه مۀی یک ضرورت است.

پایدار گردشۀگری انۀدازه گرفۀت   ةگردشگری را به سمت توسع

 ۀرن حاضۀر در علۀم گردشۀگری این پرسشی است که از اوایل 

های ها و مراحل تکامل حوزهتبیین ناپایداری و شده است مطرح

هۀای مطلۀوب ریزی بۀرای رسۀیدن بۀه افۀقگردشگری و برنامه

با توجه به اهمیت و ضۀریب است.  این شناختپایداری مستلزم 

ریر باالی گردشگری بر ارکۀان اجتمۀاعی و ا تصۀادی جوامۀح تأ

 هۀای گسۀتردةفواید و  ابلیت و ( 2ص.  ،1389، منیؤ)ممحلی 

کۀۀردن فقۀۀر و کۀۀندر جۀۀاب منۀۀابح، رشۀۀد اشۀۀتغال، ریشۀۀه آن

 هدیدهای ناشی از آن )تخریب گستردةمحرومیت از یک سو و ت

ی( ضرورت توجه به ایۀن منابح طبیعی و حاف هویت های محلّ

کۀه  ابل توجه آن بیش از پیش اهمیت یافته است. نکتةرویکرد 

ی مقاصۀد در شگری مستلزم شناخت جایگاه کنونهای گردطرح

ی اسۀت. شناسۀایی ایۀن جایگۀاه تکامل گردشۀگر فرآیند چرخة

د. کنۀه سمت افۀق مطلۀوب را تسۀهیل مۀیهای حرکت بزمینه

توسۀعه و خاصۀه حالوع و روشی که کمتر در کشورهای درموض

کۀه هۀی  فاۀای شۀود. نظۀر بۀه ایۀنه کار گرفته میدر ایران ب

نخواهند شد و پایداری طور آنی پایدار و یا ناپایدار  جغرافیایی به

 ها در طول زمان اسۀت، از ایۀن رو،نتیجة تأریر ا دامات و برنامه

د شناسایی ها در این رونست تا جایگاه فااها و فعالیتا ضروری

هۀای متناسۀب هۀای ا ۀدام و اسۀتراتژیو متناسب با آن برنامۀه

زة گردشۀگری ضۀرورتی ویۀژه در حۀوهطراحی شوند. این امر بۀ

 ناپایر است. اجتناب

ردشۀگری موفۀق در سۀطح جهۀان بررسی تجارب مقاصد گ

هۀای فاۀایی گزینی رویکردکارگیری و جایهدهد که بنشان می

سزایی در جاب گردشگر و های سهم ببه جای رویکردهای نقطه

ایۀۀن رویکردهۀۀا مقاصۀۀد گردشۀۀگری دارد. در چۀۀارچوب  توسۀۀعة

محورهۀای گردشۀگری بۀه صۀورت هۀا و توسعه و تکامل خوشه

کۀارگیری ایۀن انۀد. نتۀایج بۀهوجه  رار گرفتۀهای مورد تفزاینده

رویکردها عالوه بر جاب حداکثری گردشگران و افزایش درآمۀد 

 های گردشگری، پایداری هرچه بیشتر فااهایحاصل از فعالیت
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هۀای پشۀتیبان و خۀدمات گردشگری است. اسۀتفاده از فعالیۀت

تنوع مقاصد گردشۀگری موجۀود در محۀور و جۀاب مختلف و م

گردشگران سایر مقاصد گردشگری تنها در پرتو نگۀاه و رویکۀرد 

زیرا ترجیحات گردشگران بر اسۀتفاده  ؛فاایی  ابل حصول است

هۀای موجۀود در منۀاطق و بازدید حداکثری از منابح و جاذبۀهو 

ای. کشۀور ای و جزیۀرهنواحی مختلف است و نۀه مقاصۀد نقطۀه

ة تنۀوع گسۀترد ه واسۀطةهایی است که بیران از جمله سرزمینا

هۀای هۀای گردشۀگری از فرفیۀتفاایی و مکانی و تعدد جاذبه

، حصۀول محورهای گردشگری و از آن طریۀق الزم برای توسعة

ار است. میراث فرهنگی غنۀی در گردشگری پایدار برخورد بهینة

-ه فرفیۀتا و شهرهای مجاور به همۀراای روستاهشبکة زنجیره

کۀان جۀای ایۀن سۀرزمین امفرد در جۀایهبهای طبیعی منحصر

محورهۀای  پیوسته به شکلهمههای گردشگری بتعریف فعالیت

است. محورهۀایی کۀه ده ای فراهم کرگردشگری را به طور ویژه

ریۀزی پایۀدار از  ابلیۀت جۀاب گردشۀگران از در صورت برنامۀه

-هنتایج حاصۀل از بۀ ا صی نقا  به طور پیوسته برخوردار است.

کارگیری این رویکرد، عالوه بر پایداری فاۀاهای گردشۀگرپایر، 

ترش درآمۀدهای ی از طریۀق گسۀرفح محرومیت از جوامح محلّ

 . بخش گردشگری است

هۀای کوهی رشتهجنوب شهرهای تهران و البرز در دامنةکالن

فۀرد، مجۀاورت بۀا هبۀمو عیت طبیعی منحصۀر ه واسطةشمالی ب

روستایی، تمرکز انبوه جمعیت و مجۀاورت نسۀبی بۀا  هایحوزه

ی از جملۀه منۀاطقی هسۀتند کۀه های گردشگرپایر شمالاستان

گردشۀگری پایۀدار روسۀتایی در  های الزم برای توسۀعةفرفیت

انۀد. محورهۀای چوب محورهای گردشۀگری را فۀراهم کۀردهچار

چۀالوس و -وه، کۀر فیروزکۀ-شهر، تهران ائم-گردشگری تهران

-اند. محورهایی که هر کدام مجموعة گسۀتردهز آن جملهغیره ا

طبیعی مختلف را در  هایاز روستاهای گردشگرپایر و جاذبه ای

وسۀۀتایی بۀۀا انۀۀد. مجۀۀاورت نسۀۀبی فاۀۀاهای رخۀۀود جۀۀای داده

هۀای گردشۀگری را تپایدار فعالیۀ محورهای فوق فرصت توسعة

ه است تا ها  رار داده است. در این مقاله تالش شددر اختیار آن

روستاهای هدف گردشگری وا ح در سۀه محۀور گردشۀگری بۀا 

های البرز و تهران مۀورد ارزیۀابی  ۀرار اهمیت متفاوت در استان

حیۀات  قش محورهۀای گردشۀگری در تکامۀل چرخۀةگرفته و ن

هۀا را بۀا اسۀتفاده از مقاصد گردشۀگرپایر و سۀطح پایۀداری آن

حیۀات  خۀةپایداری پرسکات و آلن و مۀدل چر تکنیک سنجش

 باتلر مورد بررسی  رار گیرد. 

 به شرح زیر خواهد بود: پژوهش الهایؤس

های البرز و تهۀران روستاهای هدف گردشگری در استان -1

  اندر چه سطحی از پایداری  رار گرفتهد

عۀه در مقاصد وا ح در محورهای گردشۀگری مۀورد مطال -2

 حیات گردشگری  رار دارند  کدام مرحله از چرخة

گردشۀگرپایر زمینۀه را بۀرای  آیا نزدیکی به محورهۀای -3

گاه روستاهای هدف گردشۀگری در سطوح پایداری و جای ارتقای

 د کنچرخة حیات گردشگری فراهم می

پایدار گردشگری در هر کدام از  راهبردهای اصلی توسعة -4

 ند امقاصد کدام

 تحقیق  . پیشینۀ2. 1
 فرآیند ةکنندتشریح هایمدل و الگوها تکاملی روند بررسی

 60 از بیش طی که دهدمی نشان گاهیتفر  مقصدهای ةتوسع

 و فرآیند بینیپیش ةزمین در بسیاری هایپژوهش گاشته، سال

 این. است گرفته صورت گردشگری مقصدهای ةتوسع مسیر

 صنعت ریزانبرنامه نیاز از ناشی عمده طور به هاپژوهش

 مقصدهای ةتوسع رآیندف بینیپیش ابزارهای به گردشگری

  .شودیم اشاره یموارد به که است بوده گردشگری
پایدار  سنجش توسعة»در پژوهشی که حمید ضرغام بروجنی با عنوان 

های با استفاده از مدل 1391کیش در سال  در جزیرة« گردشگری

یداری متوسط در گر وضعیت پانتایج نشان ،آموبا و آتسی انجام داده

 (. 137، 1391)ضرغام بروجنی، نیک بین، این جزیره است 

باالنسیز،  ،ای سنجش گردشگری پایداردر مدل مقایسه

یک سیستم شاخصی برای  (2010ر )اویوال، پرز-گونزالز، لوزونا

ای با در مقاصد گردشگری ساحلی و جزیره سنجش پایداری

ه و ی گردشگری ارایو تعاریف سازمان جهان توجه به پیشنهادها

کردن ک شاخص ترکیبی جدیدی جهت سادهی ،همچنین

ای برای ری و تسهیل تجزیه و تحلیل مقایسهگیری پایدااندازه

-هگیری با بها به کار گرفته است. این اندازهبندی مقصدطبقه

ری گیدی جهت کاهش تعداد موضوعات تصمیمینبردن فرآکار

پی اساس ای انبوه برلهمرحمورد تحلیل از یک روش نوین دو

)باالنسیز،  ده استو فاصله تا نقطة مرجح استفاده کر سی ای

(. این مدل نسبت 211 ، ص.2010، 3اویوال، پرز-گونزالز، لوزونا

ها دارای  ابلیت مقایسة چند مقصد در طول به سایر مدل

ولی درک و سنجش  فرآیند سنجش به طور همزمان است؛

 کند. صد گردشگری ارایه نمید یق و عمیقی از یک مق
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ره انجام در پژوهشی دیگر که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه هالیم ک

دار گردشگری، مدلی به نام کو ارایه پای شده به منظور سنجش توسعة

میالدی و طی فرآیند تحقیق در  2000مدل در سال  اند. اینکرده

سکات آلن و اساس روش پردوازده منطقه ارایه شده است. این مدل بر

ها ها و تجزیه و تحلیل آنفرآیند انتخاب شاخصشامل سنجش اجزا، 

 یمهدو داوود کهدیگر  یپژوهش در(. 47، ص. 2007گوردون، ) است

 ةتوسع یداریپا یابیارز عنوان تحت خود یدکتر ةرسال یبرا( 1390)
 -یخیتار یروستاها: یمورد ةمطالع) رانیا در ییروستا یگردشگر

 روش از آمدهدستهب جینتا ،شپژوه نیا در که داد انجام (رانیا یفرهنگ

 در که دهدیم نشان یداریپا بارومتر ةلیوسه ب یداریپا یابیارز یدانیم

 یمتوسط نسبتاً یداریپا سطح از مطالعه مورد یروستاها ،مجموع

 یسازمدل» عنوان تحت یامقاله( 1391) دلشاد یعل .برخوردارند

 ةتوسع فیط یالگو از استفاده با کالردشت یگاهتفر  مقصد ةتوسع

 مقصد در بازار یعمل کارکرد یمبنا بر که است دهکر هیارا «گاهتفر 

 این فاهری هایشباهت رغمیعل. است شده نهاده انیبن یگاهتفر 

 درصدد مدل این باتلر، گردشگری ةپهن حیات ةچرخ مدل با مدل

 گاهنظر از گاهیتفر  مقصد ةتوسع که است مفهوم این به یابیدست

 از. است شده نهاده بنیان گاهیتفر  مقصد بازار در تغییرات بر ا تصادی

 رشد عدم شدنمتوازن بخشی،چند بازار الگوی این هایویژگی جمله

 در که حالی در ،است دیگر بازار بخش در رشد با بازار بخش یک در

 تعداد یا و بازار بخش یک مبنای بر تنها که بخشییک بازار الگوی

 نزول یا و رشد متفاوت هاینرخ است ممکن باشد، ورودی گردشگران

 را گاهیتفر  مقصدهای ناهمگون ماهیت ویژگی، این. شود تجربه

 گاهیتفر  مقصد رشد فرآیند که داشت نظرمد باید و دهدمی نشان

 صورت المللیبین گردشگری فاز به یمحلّ گردشگری فاز از همیشه

 وا ح توسعه از ایوارونه ویالگ توسعهحالدر کشورهای در. گیردنمی

 به است، بوده متفاوت الگو این کالردشت گاهیتفر  مقصد در شودمی

 شواهد. است بوده یملّ گردشگری یا سوم فاز با توسعه آغاز که طوری

 سوم فاز در اکنونهم کالردشت گاهیتفر  مقصد که دهدمی نشان

 فاز به ورود از اییهنشانه ولی ؛است وا ح یملّ گردشگری فاز یا توسعه

 به توجه با ،همچنین. خوردمی چشم به المللیبین گردشگری یا چهارم

 گاهیتفر  مقصد از بازدیدکنندگان نهایی تعداد موجود، وضعیت

 از بالقوه صورت به مقصد و داد خواهد ادامه خود افزایش به کالردشت

 .است برخوردار توان این

 ی تحقیقشناسروش .2
از نۀۀوع مطالعۀۀات بنیۀۀادی و بۀۀه روش  پۀۀژوهش پۀۀیش رو

 منظۀور بۀه، مقالۀه نیۀا درتحلیلی انجام شده اسۀت.  -توصیفی

-روش و بۀرداری(ی )فیشاسناد یهاروش از اطالعات یگردآور

 روسۀتاهای .اسۀت شۀده گرفته بهره( نامهپرسش) یدانیم یها

را دربندسۀر و افجۀه در محۀور  پۀژوهش در ایۀن مطالعۀه مۀورد

گچسۀر و شهرسۀتانک در محۀور چۀالوس و  گردشگری لواسان،

 دهنۀد. جامعۀةگلیرود در محۀور طالقۀان تشۀکیل مۀی ورکش و

خۀانوار( 967نفر جمعیت ) 3393آماری این پژوهش مشتمل بر 

گیۀری کۀوکران بۀا است. جامعة نمونه که از طریق روش نمونۀه

نفر اسۀت.  345 شامل ،انتخاب شده است %95ضریب اطمینان 

نامۀه رد نیاز در این مطالعه از طریق پرسۀشاطالعات میدانی مو

 گردشگران گۀردآوری شۀده اسۀت. جامعۀة نامهخانوار و پرسش

نمونۀۀه از طریۀۀق روش تصۀۀادفی سیسۀۀتماتیک و گردشۀۀگران از 

نمونۀه  اند. توزیح جامعۀةطریق روش تصادفی ساده انتخاب شده

در میۀۀان روسۀۀتاهای مۀۀورد مطالعۀۀه بۀۀه روش نسۀۀبی )نسۀۀبت 

مورد بررسی در این پژوهش  ده است. محدودةت( انجام شجمعی

(. جۀدول زیۀر 3)شکل های تهران و البرز استمشتمل بر استان

 دهد.روستاهای مورد مطالعه را نشان میاطالعات تفصیلی 

 های توصیفی مقاصد گردشگری مورد مطالعهویژگی -1 جدول
 1390خا: مرکز آمار ایران، مأ

 اهمیت محور محور گردشگری جمعیت خانوار )متر(ارتفاع  شهرستان استان روستا نام

 2درجه  لواسان-محور گردشگری تهران 143 41 4200 شمیرانات تهران دربندسر

 2درجه  لواسان-محور گردشگری تهران 833 212 2780 شمیرانات تهران افجه

 1درجه  چالوس-محور گردشگری کر  1048 317 2190 کر  البرز شهرستانک

 1درجه  محور گردشگری کر  چالوس 1008 302 2230 ر ک البرز گچسر

 3درجه  طالقان-محور گردشگری کر  130 34 2320 طالقان البرز گلیرود

 3درجه  طالقان-محور گردشگری کر  231 61 2100 طالقان البرز ورکش
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بر اسۀاس محورهۀای گردشۀگری بۀا  پراکندگی روستاهای نمونه

ی از سّۀ اند. در ایۀن پۀژوهش، بۀه تأانتخاب شده اهمیت متفاوت درجة

مطالعات طرح جامح گردشگری استان تهران محورهۀای گردشۀگری 

 -چالوس به عنوان محور درجه یک گردشۀگری، محۀور تهۀران -کر 

و محور طالقان به عنۀوان دو گردشگری  لواسان به عنوان محور درجة

سه گردشگری انتخۀاب شۀده و در هۀر محۀور تعۀداد دو  محور درجة

ا به عنوان نمونه انتخۀاب شۀده انۀد. روسۀتاهای نمونۀه از میۀان روست

 اند.شگری و به شکل تصادفی انتخاب شدهروستاهای هدف گرد

 
 مطالعه مورد روستاهای تیموقع نقشۀ -1 شکل

 1393، های تحقیقخا: یافتهمأ

 های تحقیقدهی شاخصچهارچوب سازمان -2جدول 

 .1393های تحقیق، : یافتهمأخا
 هاشاخص مراحل هاشاخص لمراح

 ةمرحل

 اول

 ةمرحل

 اکتشاف

 متوسط تعداد گردشگران در روز

مرحله 

 چهارم
 تثبیت

 ی ()تعداد گردشگران به مردم محلّ یمحلّ ةفرفیت تحمل جامع

 ری با دیگر مناطق اطرافگسطح ر ابت واحدهای گردش درصد گردشگران انفرادی و ماجراجو

 تعداد امکانات ا امتی و رفاهی مدرن گردشگران میزان تماس بین مردم و

 درصد سهم گردشگری در ا تصاد روستا میزان افزایش تعداد گردشگران

 فروپاشیهای خدماتی ورشکسته یا در حال تعداد واحد تعداد امکانات ا امتی و پایرایی و تفریحی

 ةمرحل

 دوم

 ةمرحل

شدن درگیر

و مداخله 

 ةجامع

ی در محلّ

 ردشگریگ

 

 

 

 درصد گردشگران با ا امت شبانه

 ةمرحل

 پنجم
 رکود

 مشکالت زیست محیطی

 مشکالت اجتماعی گردشگری ةی در توسعسطح مشارکت مردم محلّ

 مشکالت ا تصادی گردشگری ةمردم به توسع ةمیزان عال 

 روستا ( حتمسافرفیت تحمل محیطی)تعداد گردشگران به  نگرش مردم نسبت به گردشگران

 متوسط تعداد گردشگران در فصل او  گردشگری وجود الگوی فصلی گردشگری در روستا

 یافتهسازمان شده وریزیگروهی برنامه گردشگراندرصد  بازار / بازارچه در مقصد ةتوسع

 هندهدمزاحم و آزار ةکنندی بازدیدنظر مردم محلّ سطح تبلیغات و بازاریابی توسط مردم

 تعداد زیرساخت های توسعه یافته از گردشگری

 ةمرحل

 ششم

 تجدید

 حیات/

 افول

 های انسان ساخت جدید و مدرنتعداد جاذبه

 ةمرحل

 سوم

 ةمرحل

 توسعه

 هاباسازی توسعه و احیای مجدد جاذبههای زیتعداد پروژه سطح مشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و توسعه

 مانده از  بلجابرداری از منابح بکر طبیعی بهبهره یافته به کلو سازمانوهیگر گردشگراندرصد 

 کنندگانکاهش سریح تعداد بازدید سطح تغییرات در فاهر فیزیکی و طبیعی روستا

 کاهش میزان سود واحدهای تجاری و توریستی ی در واحدهای گردشگریدرصد مالکیت محلّ

 اشباع فرفیت مقصد توسط صنعت گردشگری وستاشاخص آزردگی مردم ر

 سطح باالی تبلیغات در جاب گردشگران ی در فصل او نسبت گردشگران به مردم محلّ
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در ایۀن پۀژوهش بۀۀرای سۀنجش سۀطح پایۀۀداری از مۀدل بۀۀارومتر 

منظۀۀور ارزیۀۀابی جایگۀۀاه  و به آموبامدل آلۀۀن و پایۀۀداری پرسۀۀکات

 "مدل بۀاتلر"خة حیات گردشگری از روستاهای مورد مطالعه در چر

شناسۀی فرآیند انجام تحقیق، با تأکیۀد بۀر روشاستفاده شده است. 

(، در هشۀت مرحلۀه تی ال سیچرخة حیۀات گردشۀگری پایۀدار )

تعریف شده است. بعد از تعریف و تعیین اهداف پایداری، چۀارچوب 

مفهومی ارزیابی پایۀداری گردشۀگری در  الۀب سیسۀتم انسۀانی و 

هۀای یستم طبیعی مشخص شۀده و سۀ،س، ابعۀاد و شۀاخصاکوس

(. در 2کلیدی پایداری گردشۀگری روسۀتایی تبیۀین شۀد )جۀدول 

شده، با اسۀتفاده نهایت، پس از ترکیب و تلفیق اطالعات جمح آوری

های آماری و ابزارهای ارزیابی پایداری نظیر بارومتر پایداری از روش

هۀا در هۀا و تحلیۀل دادهشۀاخصگیری این و رادار پایداری به اندازه

 سطح روستاهای مورد مطالعه پرداخته شد. 

ه اسۀاس چۀارچوب مۀدل بۀاتلر و بۀهای مطالعۀه بۀرشاخص

اند. جدول زیر چارچوب تفکیک مراحل ششگانة آن انتخاب شده

 دهد.یهای انتخابی را نمایش مشاخص

 مبانی نظری . 3
حیات گردشگری به  های اخیر، مدل چرخةدر دهه

ها این امکان را داده تا سیر تاریخی را گران و دولتپژوهش

ای در نظر های توسعهکرده و برای آینده مقاصد برنامه تحلیل

 (.53، ص. 2008، 4رودریگز، پارالوپز و یانس اسیونز) بگیرند

یک  از کاال حیات ةچرخ همانند گردشگری مقصد حیات ةچرخ

 دورنمای اساسبر که طوریه ب ،کندمی تبعیتالگوی مشخص 

 بازارهای توجه خود تر ی و رشد زمان در مقصد یک ای،توسعه

 (.344ص.  ،1380 لومسدن،) کندمی جلب خود به را متفاوتی

-سازمان ریزیبرنامه به سیستم توانمیحیات را  ةچرخ ارزیابی

 هایگااریسرمایه نیازمند که تشبیه کرد نیزها ها و فعالیت

 این .است فنی و انسانی نیروی ملیاتی،ع هایبخش در عظیمی

 ةچرخ کل در بلکه ؛نخستین فازهای در تنها نه گااریسرمایه

 حیات ةچرخ د.پایر صورت بایدیا فعالیت  سیستم هر عمر

، تولد شامل محصول حیات ةچرخ مانند ؛هاها و فعالیتسازمان

 ،وا ح در )3ص.  ،1383 است )زارع،گ مر و پیری ،غرشد، بلو

 گیریتصمیم در رروم ابزارهای از یکی حیات ةچرخ بیارزیا

 و کرده ارزیابی را هاا دامات و فعالیت اررات است  ادر که است

بیشترین با  مناسب هایمسیر و دهد  رار تحلیل و تجزیه مورد

های علمی که در این یکی از حوزه کارایی را پیشنهاد دهد.

غرافیای موضوع به طور جدی ورود پیدا کرده است، ج

 گردشگری است. 

 فرآینۀد ةکنندتشریح هایمدل و الگوها تکاملی روند بررسی

 60 از بۀیش طی که دهدمی نشان گاهیتفر  مقصدهای ةتوسع

 و فرآیند بینیپیش ةزمین در بسیاری هایپژوهش گاشته، سال

 ایۀن. اسۀت گرفتۀه صۀورت گردشگری مقصدهای ةتوسع مسیر

 صۀنعت ریۀزانبرنامۀه نیۀاز از ناشۀی عمۀده طۀور بۀه هاپژوهش

 مقصۀدهای ةتوسۀع فرآینۀد بینۀیپۀیش ابزارهای به گردشگری

 گردشگری ةتوسع اررات شناخت برای که است بوده گردشگری

 توسۀعه هایبرنامه کارآیی و ارربخشی میزان افزایش نتیجه در و

 هۀایدهۀه طۀی روی، ایۀن از. هستند برخوردار اساسی نقشی از

 فرآیند بینیپیش ةزمین در گوناگونی هایلمد و الگوها گاشته،

 بروجنۀی ضرغام) است شده مطرح گردشگری مقصدهای ةتوسع

-صۀورت مطالعۀات اولۀین(. 145-146صۀص.  ،1390 دلشاد، و

-مۀی را گاهیتفر  مقصدهای ةتوسع فرآیند تشریح برای گرفته

 شناسۀیریخۀت ةزمینۀ در( 1958) بۀارت هۀایتۀالش بۀه توان

 یۀةارا بۀه منجۀر کۀه نسۀبت داد ساحلی ی،گاهتفر  مقصدهای

 والتۀر (.225ص.  ،2004 پریدوکس،) دشن خاصی ةتوسع الگوی

 مفهۀوم بۀه کۀه اسۀت یافۀراد اولۀین از یکی( 1964) کریستالر

 کۀوهن .اسۀت دهکۀر اشۀاره گاهیتفر  مقصدهای حیات ةچرخ

 یۀةارا بۀه شناختی،روان مباحث دادن رار نظرمد با نیز( 1972)

 در گۀاهیتفۀر  مقصد به ورودی گردشگران از ناسیشگونه یک

 (. 29 ص. ،2001 بری،) پرداخت توسعه مختلف مراحل

 یۀۀا خشۀۀنودی ةدرجۀۀ مراحۀۀل از شاخصۀۀی( 1975) داکسۀۀی

 تشۀۀریح منظۀۀور بۀۀه را گردشۀۀگری مقصۀۀد سۀۀاکنان ناخشۀۀنودی

 رشۀد مراحۀل بۀه نسۀبت یمحلّۀ مۀردم نگۀرش تغییۀر چگۀونگی

 دهکۀر هیۀارا( گردشۀگری مقصد حیات ةچرخ مراحل) گردشگری

 مطالعۀه بۀا( 1978) استنسفیلد(. 58ص.  ،1382 اردکانی،) است

 تغییراتی الگوی متحده ایاالت شر ی شمال گاهیتفر  مقصدهای

 در گۀاهیتفۀر  مقصۀد ةچرخۀ» عنوان تحت که دکر شناسایی را

 (. 287ص.  ،2001 باتلر،)شد  مطرح «گردشگری نوین ادبیات

-صۀورت مطالعات و هاپژوهش مبنای بر لربات 1980 ةده دراما 

 ةچرخۀ الگۀوی گۀاهی،تفر  مقصد ةتوسع الگوهای ةزمین در گرفته

 ةچرخۀ» بۀاتلر. دکر هیارا را( تی ای ال سی) گردشگری ةپهن حیات

 صۀنعت مناسۀب کۀه داد تغییۀر ایگونۀه بۀه را «5محصۀول حیات

ون هیۀل (. 3-4 صۀص. ،2005 لورنکۀو، و آلۀوارز) باشد گردشگری

ت را بۀه نۀام مۀدل حیۀا ( نیز فرمولی جدید از مدل چرخۀة2001)

ی فرآینۀد چرخۀة حیۀات ه کرد که به توصۀیف کمّۀتولید ارای-تقاضا

بۀاتلر  ،( دو دهۀه بعۀد172، ص. 2001، 6روسلپرداخت )مقاصد می
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در پژوهشی دیگۀر ایۀن مۀدل را مۀورد بۀازبینی  ۀرار داد و مراحۀل 

 (. 286، ص. 2200، 7بالترتکاملی آن را توسعه داد )

 بر در را گردشگری مقصد تکامل و توسعه مرحله 6 مدل این 

 بلۀوغ، یۀا تثبیۀت توسۀعه، مشۀارکت، اکتشاف، شامل که گیردیم

ص.  ،2005 هال، وایت و مور)است  مجدد یاحیا یا و نزول رکود،

 تغییر داد. «8حیات گردشگری چرخة»و آن را به  (113
 

 
 دشگری باتلرمقاصد گر مراحل توسعۀ -2 شکل

 2001، 9الندتورپ و وانیل

مطابق تئوری باتلر چرخة حیۀات گردشۀگری بۀه سۀه دورة 

پۀیش  : دورةشۀودبنۀدی مۀیاصلی در مقاصد گردشگری تقسیم

، 13)آنۀدریوتیس 12فرا توریسم و دورة 11توریسم ، دورة01توریسم

 .(2 )شکل (41، ص. 2001

هۀۀای گردشۀۀگری و دورة اول مشۀۀتمل بۀۀر کشۀۀف فرفیۀۀت

 هۀای توسۀعة آن اسۀۀت. دورة دوم مشۀتمل بۀر توسۀۀعةورتضۀر

یۀابی بۀه ها تۀا جۀاب گردشۀگران و دسۀتا دامات و زیرساخت

، فرهنگی، ا تصادی آن در ابعاد مختلف اجتماعی منافح گستردة

بازگشت به افۀول و  محیطی است. دورة فراتوریسم دورةو زیست

فرآینۀدها ، در ایۀن دوره مۀدیریت مقاصۀد و یا تداوم ربات است

 حیات مقاصد گردشگری بۀر عهۀده دارد بدیلی در ادامةنقش بی

  (.95، ص. 2007، 14هونگسراناگون)

 یداکسۀ و کوهن پلوگ، ستالر،یکر اتینظر به توجه با باتلر 

، ص. 2002، 15هۀوینن) اسۀت داده هیارا را خود مدل ای و هینظر

و در طۀول زمۀان  شۀد هیۀارا 1980 سۀال در بۀاتلر مدل .(228

 کۀرد اذعان تنها نه و گران بعدی تکامل پیدا کردتوسط پژوهش

 کۀرد کیدأت بلکه ؛است مرتبط ی بل یهایتئور به اشهینظر که

 یزنۀدگ ةچرخۀ از یابیۀبازار /کۀار و کسۀب مفهوم بر یمبتن که

 . است محصول

 
 حیات مقصد گردشگری  ۀچرخ -3 شکل

 140ص. ، 1980اسمیتا و کامات، مأخا:
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-یمۀ کۀار به یگردشگر مقصد با رابطه در دلم نیا یو ت

 و کۀرده رییۀتغ زمۀان طۀول در مقصۀد که دهدیم نشان رود،

 ةبۀرای توسۀعبۀاتلر ( 55ص.  ،1382 اردکانی،) یابدیم توسعه

)فرهنگۀی و  مراحل مختلفی را بیان کرد ،گردشگری در مقصد

 فرآینۀد در مرحلۀه اولۀین (1383()کۀاتلر، 1377 محب علی،

 دارد عقیۀده بۀاتلر. است «16کشف» مرحلة ی،گردشگر توسعة

 محۀۀدودی تعۀۀداد توریسۀۀتی، مقصۀۀد یۀۀک بۀۀرای ابتۀۀدا در کۀۀه

 کۀه نیست ایاندازه به گردشگران تعداد و دارد وجود گردشگر

 درآمۀدی منۀابح زیۀرا باشد؛ خاصی امکانات آوردنفراهم سبب

ی بسیار کم ری با ا تصاد محلّگردشگ ارتبا . است کم دریافتی

 خۀود را در کنتۀرل خۀود دارنۀد ةی، منطقۀافراد محلّۀاست و 

. دومۀین (56، ص. 2008رودریگز، پارا لوپز، یۀانس اسۀتوس، )

شۀدن مۀردم در مداخلۀه و درگیۀر» ةمرحله بۀه عنۀوان مرحلۀ

ین مرحلۀه همۀراه بۀا افۀزایش شود. اده مینامی« 17گردشگری

عداد گردشۀگران های گردشگری است. در این مرحله تفعالیت

عمۀوالً گردشۀگران کند. در ایۀن مرحلۀه مبه افزایش میشروع 

تعداد بیشتری به یک مکان مقصۀد اما با  ؛ترمدت ا امت کوتاه

آیۀد کۀه مرحله اررات افزایشی بۀه وجۀود مۀی آیند. در اینمی

گیرد و شکل رسمی صورت میه رسانی به گردشگران بخدمات

گری و ردشۀهۀای گتدریج خود را بۀا فعالیۀتی بهاجتماع محلّ

؛ رشۀد 81توسۀعه ةدر مرحل دهد.حاور گردشگران تطبیق می

های بخۀش جنبه ةگردشگر و تغییرات دراماتیک در همسریح 

آید. ایۀن مدت زمان نسبتاً کوتاه بوجود می گردشگری در یک

به صۀورت انتقۀالی و گۀاار  مرحله نیز مانند سایر مراحل مدل

ین ترتیب ه اب که به سرعت صورت گیرد.گیرد تا اینصورت می

است که در این مرحله دورنمۀای گردشۀگری شۀکل گرفتۀه و 

 یابد.ی میملّمقصد حالتی فرا

 نامیۀده «19بلۀوغ و تثبیۀت» مرحلة عنوان با چهارم مرحلة

-فعالیۀت سۀایر و گردشگران رشد نرخ مرحله این در. شودمی

 وا عۀی تعداد چهگر یابد،می کاهش گردشگری به مربو  های

باتلر، کل تعۀداد  نظر طبق بر. است افزایش درحال گردشگران

سال بیش از جمعیت ساکن در مقصۀد  بازدیدکنندگان در یک

اهمیت دارد این اسۀت کۀه سۀطح  چه در این مرحلهاست. آن

هۀۀای کشۀۀش محیطۀۀی، گردشۀۀگری بۀۀیش از فرفیۀۀت ةتوسۀۀع

رفۀتن محصۀول ی و اجتماعی مقصد است و سبب زوالا تصاد

بعدی است که به  ةمرحل« 20رکود» ةشود. مرحلگردشگری می

رکۀود مشۀکل  ةشۀود. در مرحلۀاشباع نیز گفته می ةآن مرحل

گیۀرد و د یا فرفیت بیش از اندازه شکل میافزایش فرفیت بر

 .شودله سبب زوال محصول گردشگری میأاین مس

 «21افول/احیا» ةمرحل حیات باتلر، آخرین مرحله در چرخة

رای مدتی وجود داشته باشۀد رکود ب ةاست. ممکن است مرحل

ا کۀاهش در و پس از آن، ممکن اسۀت دو حالۀت افۀزایش و یۀ

ود آیۀد. حالۀت کۀاهش کننده به وجۀتعداد گردشگران مراجعه

آینۀد بۀا آیۀد کۀه گردشۀگرانی کۀه مکۀرر مۀیزمانی وجود می

ها نآشود راضی نباشند و یا بعای از صوالتی که عرضه میمح

 ةکردن نباشند. به عقیۀدبه سفرمکن است فوت کرده یا  ادر م

افتد که محصوالت جدید زمانی اتفاق می ،تلر تجدید ساختاربا

های ممکن شده باشد. باتلر یکی از دو حالت گردشگری عرضه

 -2حالت رکۀود  ةادام -1کند: بعد از مرحل رکود پیشنهاد می

 ، ص.2008، 22بۀۀۀۀورکر و بۀۀۀۀورگس) تجدیۀۀۀۀد سۀۀۀۀاختار

282) 

 ی تحقیقهایافته. 4

 ال نخسۀتو به منظور پاسخ به سؤ در این بخش از بررسی

ر های البۀرز و تهۀران دروستاهای هدف گردشگری در استان»

سۀطوح پایۀداری  « انۀدچه سۀطحی از پایۀداری  ۀرار گرفتۀه

مقاصد گردشگری مورد مطالعه روستاهای هدف گردشگری در 

مۀورد سۀنجش  محیطۀیر ابعاد اجتماعی، ا تصادی و زیستد

ی بۀه برای تبدیل محاسبات کمّۀدر این تحلیل اند. رفته رار گ

گانه پرسکات آلۀن اسۀتفاده شۀده مقادیر کیفی از طبقات پنج

 .(3)جدول  است



 49                                                 ... گردشگری چرخة حیات ارزیابی و سنجش                                     م        چهار سال           
 

 
 

-پیشنهادی پرسکات گانۀطبقات پنج -3جدول 

 بندی سطوح پایداریآلن جهت طبقه
 1390 مهدوی،مأخا: 

 

ارزش 

 پایداری
 سطح پایداری

 ناپایدار 20-0

 پایداری ضعیف 40-20

 پایداری متوسط 60-40

 پایداری خوب 

 پایدار 

اساس مدل بارومتر پایداری روستاهای هدف گردشگری برسطوح  -4جدول 

 پایداری
 1393مأخا: مطالعات میدانی، 

 مراحل

 ابعاد پایداری

 پایداری کل زیست محیطی اقتصادی اجتماعی

 طحس ارزش سطح ارزش سطح ارزش سطح ارزش

 متوسط 596/0 خوب 677/0 خوب 608/0 متوسط 504/0 دربندسر

 ناپایدار 170/0 ناپایدار 151/0 ناپایدار 101/0 ضعیف /257 ورکش

 ضعیف 247/0 ضعیف 343/0 ضعیف 200/0 ناپایدار 199/0 افجه

 خوب 733/0 متوسط 532/0 پایدار 852/0 پایدار 815/0 شهرستانک

 ضعیف 242/0 ناپایدار 184/0 ضعیف 222/0 ضعیف 320/0 گلیرود

 خوب 713/0 ضعیف 475/0 پایدار 84/0 پایدار 825/0 گچسر

 متوسط 450/0 ضعیف 394/0 متوسط 741/0 متوسط 487/0 کل
 

مطابق این مدل، روستاهای مورد مطالعۀه در طیفۀی از مراحۀل 

گرفتۀه در هۀای صۀورتگیرنۀد. نتۀایج بررسۀیپایداری  رار مۀی

دهۀۀد کۀۀه بۀۀه طۀۀور کلۀۀی ی مۀۀورد مطالعۀۀه نشۀۀان مۀۀیروسۀۀتاها

مورد مطالعۀه از منظۀر گردشۀگری در سۀطح  روستاهای منطقة

، بررسۀی و همچنۀین .(4)جۀدول   ۀرار دارنۀد پایداری متوسط

هد کۀه بعۀد دپایداری در ابعاد مختلف نشان می سطوح مقایسة

-حجم باالی فشار اکولوژیک از پۀایین محیطی به واسطةزیست

پایداری برخوردار است. ابعاد ا تصۀادی و اجتمۀاعی  ترین سطح

 .(5اند )شکل در سطوح بعدی پایداری جای گرفته به ترتیب

 

 

 
 

رادار مقایسۀ تطبیقی ابعاد پایداری در روستاهای  -4شکل 

 موردمطالعه
 1393ی نگارندگان، مطالعات میدان مأخا:

 

 
 

 روستاهای پایداری هایشاخص رادار -5 شکل

 طالعهمورد م
 1393مطالعات میدانی نگارندگان،  :مأخا
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سطح پایداری مقاصد مورد مطالعه به تفکیک -5 جدول

 1393مطالعات میدانی نگارندگان،  :مأخا محورهای گردشگری

 سطح پایداری اندازه پایداری محور گردشگری

 پایداری باال 723/0 چالوس-کر 

 متوسط 422/0 لواسان-تهران

 پایداری ضغیف 206/0 القانط-کر 
  

 سطح پایداری محورهای گردشگری مورد مطالعه -6 شکل
 1393مطالعات میدانی نگارندگان،  :مأخا

اس مۀدل اسۀبرهای مرتبط با سنجش پایداری نتایج بررسی

سۀتاهای گردشۀگری وا ۀح در دهد که روپرسکات آلن نشان می

بۀه سۀایر  زیۀادی نسۀبت محور درجة یک گردشگری با فاصۀلة

طۀور کۀه در روستاها در سطح پایداری کامل  رار دارنۀد. همۀان

د شۀومالحظۀه مۀی (7 بارومتر پایداری پرسکات و آلۀن )شۀکل

سۀۀر در سۀۀطح پایۀۀداری کامۀۀل، چروسۀۀتاهای شهرسۀۀتانک و گ

پایداری متوسط، روستاهای افجۀه و  حدر سط دربندسرروستای 

نیۀز در  ورکۀشدر سۀطح پایۀداری متوسۀط و روسۀتای  گلیرود

هۀای رفۀاه شۀاخص ،رفتۀه اسۀت. همچنۀینگسطح ناپایدار  رار 

هۀای رفۀاه اکوسیسۀتم از وضۀعیت انسانی در مقایسه با شاخص

هۀۀای رفۀۀاه ت شۀۀاخصیوضۀۀع (6) جۀۀدول بهتۀۀری برخوردارنۀۀد.

-وسیستم و رفاه انسانی را در منطقة مورد مطالعه نشۀان مۀیاک

 دهند. 

 

 انسانی سیستم رفاه کل وضعیت -6 جدول

 اکوسیستم رفاه و 
  1393مطالعات میدانی نگارندگان،  :مأخا

 روستا
رفاه 

 اکوسیستم

رفاه 

 انسانی

 56/0 68/0 دربندسر

 18/0 15/0 ورکش

 20/0 34/0 افجه

 83/0 53/0 شهرستانک

 27/0 18/0 گلیرود

 83/0 48/0 گچسر

 48/0 39/0 کل

 

 
 بارومتر پایداری روستاهای هدف گردشگری -7شکل 

 1393مطالعات میدانی نگارندگان،  :خامأ

گۀاه روسۀتاهای مۀورد گام بعدی در این مطالعۀه تبۀین جای

و  است. در ایۀن مرحلۀهگردشگری باتلرحیات  مطالعه در چرخة

مقاصد وا ۀح در محورهۀای گردشۀگری »سؤال دوم  در پاسخ به

حیۀات گردشۀگری  ۀرار  ورد مطالعه در کدام مرحله از چرخةم

تص هر مرحله از مۀدل خهای مز تحلیل شاخصو پس ا «دارند 

تاهای هۀۀدف گردشۀۀگری در بۀۀاتلر، جایگۀۀاه هۀۀر کۀۀدام از روسۀۀ

 ه بۀه تفکیۀک تبیۀین و مشۀخص شۀده اسۀتگانۀمحورهای سه

 .(7 )جدول
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 گردشگری حیات ستاهای مورد مطالعه در مراحل چرخۀوضعیت قرارگیری رو -7جدول 
 1393 ،های پژوهشمأخا: یافته

تفکیۀک مراحۀل ه بۀ های باتلرل شاخصنتایج تجزیه و تحلی

های تهران در مقاصد گردشگری مورد مطالعه در استان ششگانه

دهد کۀه روسۀتاهای شهرسۀتانک و گچسۀر بۀه و البرز نشان می

در مرحلۀة تثبیۀت یۀا  0.654و  0.674ش امتیازی ترتیب با ارز

لواسۀان -اند. روستاهای دربندسر در محور تهرانبلوغ  رار گرفته

بۀا  گلیۀرودسوم یا توسۀعه، روسۀتای  در مرحلة 0.424 زشبا ار

دوم )درگیۀری و یۀا شۀروع توسۀۀعه( و  در مرحلۀة 0.271ارزش 

در  0.192و  0.162و افجه نیز به ترتیۀب بۀا  ورکشروستاهای 

 .(8 )شکل اندمرحلة نخست و یا اکتشاف  رار گرفته

 
 یات باتلرح خۀهدف گردشگری مورد مطالعه در چر جایگاه روستاهای -8 شکل

 1393 ،های پژوهشمأخا: یافته

 آیا نزدیکۀی بۀه محورهۀای» ال سوم پژوهشدر پاسخ به سؤ

گۀاه سۀطوح پایۀداری و جای گردشگرپایر زمینه را برای ارتقۀای

روستاهای هدف گردشگری در چرخة حیات گردشۀگری فۀراهم 

 چارچوباساس به طور کلی و برذکر است که  شایان. «د کنمی

-در محورهۀای کۀر  شده مۀدل بۀاتلر، روسۀتاهای وا ۀحتعریف

 از منظۀر چرخۀة تکامۀل در مرحلۀة یۀک( چالوس )محور درجة

ان لواسۀ-تهۀران توسعه و روستاهای گردشگری وا ۀح در محۀور

و روسۀتاهای مداخلۀه و درگیۀری  در مرحلۀة دو(  )محور درجة

نیۀز در مرحلۀة  سۀه( طالقان )محور درجۀة- ح در محور کر وا

سۀت کۀه ا گۀر ایۀنخوبی نمایانهاند و این برار گرفتهاکتشاف  

های گردشۀگری حور گردشگری بر روی تکامل فعالیتاهمیت م

، همچنۀین .(8)جدول  در روستاهای مورد مطالعه اررگاار است

سۀت کۀه بۀین محورهۀای ا گۀر آن( نیز نمایۀان9)جدول نتایج 

گردشگری وسطح پایداری روستاهای هدف گردشۀگری ارتبۀا  

 تقیم وجود دارد. مس

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 مرحله چرخه حیات کل (TLC )جایگاه در  (BIشاخص باتلر ) نام روستا

 توسعه 424/0 دربندسر

397/0 
 مداخله و درگیری
 )شروع توسعه(

 اکتشاف 169/0 ورکش

 اکتشاف 192/0 افجه

 بلوغ/تثبیت 674/0 شهرستانک

 و مداخله درگیری 271/0 گلیرود

 بلوغ/تثبیت 654/0 گچسر
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 تکامل ن جایگاه محورهای گردشگری در چرخۀتعیی -8جدول 
 1393، های نگارندگانمأخا: یافته

 

محور 

 گردشگری

شاخص باتلر 

(BI) 

وضعیت 

 قرارگیری 

درمراحل 

 چرخه حیات

 یتکامل نقطه

 گردشگری توسعه 664/0 چالوس-کر 

 347/0 لواسان-تهان
ه و مداخل

 درگیری
 گردشگری

 اکتشاف 180/0 طالقان-کر 
پیش 

 گردشگری
 

ستاهای مورد مطالعه در رو شدۀامتیاز نهایی محاسبه -9جدول 

 حیات مراحل چرخۀ

 1393، های نگارندگانمأخا: یافته
 

 نقطه تکاملی امتیاز نهایی نام روستا

 دوره گردشگری 424/0 دربندسر

 پیش گردشگری 169/0 ورکش

 پیش گردشگری 192/0 لیرودگ

 دوره گردشگری 647/0 شهرستانک

 دوره گردشگری 271/0 افجه

  دوره گردشگری 654/0 گچسر

شۀهرهای تهۀران و کۀر  کۀه گردشۀگری کۀالن کل منطقة

انۀد، از هۀا پراکنۀده شۀدهمقاصد گردشگری مورد مطالعه در آن

ار منظر فرآیند تکامل گردشۀگری بۀاتلر در دورة گردشۀگری  ۀر

 .(10اند )جدولگرفته

 حیات ستاهای مورد مطالعه در مراحل چرخۀشده رووضعیت کلی محاسبه -10جدول 

 1393، های نگارندگانمأخا: یافته

 نقطه تکاملی امتیاز کلی ارزش وضعیت کلی

 0-30 پیش گردشگری

 30-80 گردشگری دورة دوره گردشگری 397/0

 80-100 فراگردشگری دورة

 گیریث و نتیجه. بح5
و ارزیۀابی  روسۀتایی گردشۀگری پایۀدارتوسۀعة  سۀنجش

شهرهای گانه کالنتاهای هدف گردشگری در محورهای سهروس

-جانبۀههمه و فراگیر سیستم ست کها مستلزم آن تهران و البرز

 توسۀعة طریۀق این از تا شود گرفته  رار نظراز پارامترها مد ای

و  تۀری مۀورد تجزیۀهعمیق سطح روستایی در گردشگری پایدار

 از گیۀریبهۀره بۀا سعی شده حاضر مقالة در .بگیرد  رار تحلیل

 و با پایداری راداری و بارومتر چونهم پایداری ارزیابی ابزارهای

های پایه مبتنۀی بۀر مراحۀل شاخص انتخابی چارچوب به توجه

-روسۀتاهای مۀورد مطالعۀه انۀدازهباتلر سطح پایداری  گانةهفت

حیۀات گردشۀگری تبیۀین  ها در چرخةو جایگاه آنگیری شده 

 شود.

قصۀد دهنۀد کۀه روسۀتاهای مهۀا نشۀان مۀینتۀایج بررسۀی

چالوس( نه تنهۀا -یک )کر  گردشگری وا ح در محورهای درجة

حیۀۀات  ری بۀۀاالتری برخوردارنۀۀد کۀۀه در چرخۀۀةاز سۀۀطح پایۀۀدا

انۀد و ایۀن دشگری نیز در مرحلة تثبیت و یا بلوغ  رار گرفتۀهگر

نسۀبت بۀه  دهد که مو عیت نسبی مقاصد گردشۀگریمی نشان

-زیر ةیندهای جاب گردشگر، توسعفرآ محورهای گردشگرپایر،

و امروز عایدات توسۀعة  را ارتقا دادهها و افزایش خدمات ساخت

هۀا و افزایش سۀطح درآمۀد، تعۀدیل نۀابرابری گردشگری زمینة

بۀه ر منابح گردشگرپای های روستایی و حفظ و توسعةمحرومیت

. از ایۀن رو، روسۀتاهای اسۀت نسبت سایر مناطق افزایش یا تۀه

یۀز از نظۀر پایۀداری در دوم و سۀوم ن وا ح در محورهای درجۀة

 تر و از منظر فرآیندها و مراحۀل تکامۀل در چرخۀةسطوح پایین

در  ی بعۀدی  ۀرار دارنۀد.هۀارتیب در ردهحیات گردشگری به ت

و جۀۀاب  مجۀۀاورت نسۀۀبی بۀۀا محورهۀۀای گردشۀۀگری ،وا ۀۀح

 نقش  ابل توجهی در توسۀعة ،گردشگران انبوه موجود در محور

در ایۀن ردشۀگری و مقاصۀد گردشۀگرپایر دارد و پایدار منابح گ

 بررسی نیز به سهولت این موضوع به اربات رسید. 

به سۀهولت  (2) جدول های مورد بررسیمراجعه به شاخص

ای و نیازهۀ نقا   وت و ضعف مقاصد گردشگری مۀورد مطالعۀه

وسۀتاهای گچسۀر و اگۀر ر ،به طور مثۀال دهد؛ها را نشان میآن

یۀن ، بۀه اانۀدشهرستانک در مرحلة تثبیت و یا بلوغ  رار گرفتۀه
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های مرتبط با مراحۀل اول تۀا چهۀارم در معنی است که شاخص

-ت. بنابراین، برنامهاین روستاها از وضعیت مناسبی برخوردار اس

های مراحل پنجم و شاخص عةهای آینده باید بر روی توسریزی

اگۀر روسۀتاهای افجۀه و  ،د و به همین ترتیبششم متمرکز شو

بایۀد  ،درگیری و یا شروع توسۀعه  ۀرار دارنۀد در مرحلة گلیرود

ای سۀعهوهای تریزیی مراحل دوم به بعد را در برنامههاشاخص

 گردشۀگرید. بر این اسۀاس، راهبردهۀای کلۀی هدف گیری کر

ال )سۀؤ ی هۀدف گردشۀگری مۀورد مطالعۀهپایدار در روسۀتاها

 به شرح زیر خواهند بود: چهارم(

 مورد مطالعهپایدار گردشگری در روستاهای هدف گردشگری  کلی توسعۀ راهبردهای -11 جدول
 1393های نگارندگان، مأخا: یافته

 راهبردها روستاها TALCوضعیت در  ردیف

 تثبیت/بلوغ 1
 شهرستانک

 گچسر

 ولوژیککاهش فرفیت بار اک 

 ای و جهانیرسان مطابق استاندارهای منطقهکردن نظام خدماتروزبه 

 های زیست محیطی و فرهنگیآموزش گردشگران در حوزه 

 دربندسر توسعه 2

 های ا امتی، پایرایی، رفاهی و تفریحیتکمیل زیرساخت 

 سابداری گردشگری در مراکز گردشگریحنظام  ةایجاد و توسع 

 ی بخش خصوصیهااب سرمایهگسترش ج 

 درگیری/شروع توسعه 3
 افجه

 گلیرود

 نهادهای مردمسازمان توسعة 

 ینفعان محلّکردن ذیدرگیر 

 های خدماتی، رفاهیساختزیر ایجاد و توسعة 

 رسانیگسترش نظام تبلیغات و اطالع 

 های گردشگرپایرتوسعة جاذبه 

 گااران بخش خصوصیشناسایی سرمایه 

 ورکش اکتشاف 4

 یمحلّ ةزش جامعآمو 

 خدمات زیربنایی توسعة 

 های گردشگرپایرشناسایی جاذبه 

 گااریهای سرمایهشناسایی زیرساخت 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Monitoring the evolution of tourism life cycle in 

Iran is relatively new; and despite of the fact that 

this approach can be a useful framework for 

understanding the relationships among the activities 

of tourism destinations, limited methods and 

approaches are introduced. Therefore, this research 

introduces a new approach to monitoring and 

evaluating tourism activities in tourism rural 

destinations from Tourism Life Cycle point of 

views. 

According to Butler approach resort areas undergo 

an evolutionary cycle of six stages. In the 

exploration stage, the resort is isolated with a 

‘sleepy’ appearance and with little or no 

development. In this stage, limited number of 

businesses exists, the provided facilities are used 

and owned by locals, and there is only a road that 

connects the settlement with an urban center. In the 

involvement stage, visitors from the overcrowded 

urban centers are attracted by the relaxing and 

unspoiled landscape of the resort. In this time, local 

entrepreneurs realize the economic significance of 

tourism and begin to provide facilities and services 

to tourists.  

In the stage of development, the number of tourists 

increases; and in the specific seasons, it reaches at 

its peak that is way more than the size of the local 

population. The accessibility to the resort areas, 

through the extension of the road network, makes 

more tourists visit these places. In the 

consolidation stage, building construction follows 

international standards and the road network 

expands further in order to provide access to the 

accommodation establishments, businesses, and 

residences. Awareness of these stages helps 

planners and managers to plan tourism destination 

effectively. This approach in tourism planning is 

relatively new in Iran. In the lack of such methods, 

tourism destinations have been remained stagnant.  

Since rural areas in Ardabil province have been 

faced with poverty and exclusion, it is necessary to 

fulfill its potential by means of tourism. This study 

tries to discover the evolution of tourism life cycle 

in rural destinations of Ardabil. The main targets 

of this article include: 

1. An investigation of the influential factors on 

the sustainability of tourism destination  

2. Proposing an appropriate methodology to 

measure Tourism Life Cycle 

3. Proposing and designing indicators to 

evaluate TLC 

4. Tourism destination assessment of Ardabil 

province in TLC 

5. Sustainability levels’ evaluation of rural 

destinations.  

2. METHODOLOGY 

This research is based on the theory of 

fundamental analysis and has been done through a 

descriptive–analytic method to analyze the tourism 

destination rural in Ardabil province. The data was 

gathered through surveys and by using librarian 

methods. The study area consisted of four villages 

including boosinej, Ganzagh, Gazaj, and 

Biledaragh. Statistical population of this study 

consisted of 3541 people (1388 households). The 

sample society (210 people) has been estimated 

through Cochran techniques. Households sample 

was selected through systematic sampling and 

tourists were chosen by simple random sampling. 

Based on the aforementioned theoretical literature, 

this study explains tourist destination evolution 

through the application of the tourism area life cycle 

model (TLC). The life cycle model proposed a 

hypothetical evolution of a tourist area and suggested 
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that destinations pass through six stages (Exploration, 

Involvement, Development, Consolidation, 

Stagnation, Decline, and Rejuvenation), each with 

specific characteristics. 

3. DISCUSION 

The result of this research shows that since there 

are not easy and accessible ways, from the villages 

to the destination of Ardebil, these villages are 

placed in the early stages of development. Hence, 

Gazaj (with a score of 0.499) and Boosnij (with a 

score of 0.432) are placed in the intervention and 

involvement of the local community and the 

village of Ganzagh (with a score of 0.269) and 

Bilehdaragh (0.206 points) in the exploration stage. 

The analysis of the results also shows that the 

evolutionary perspective of all destinations is 

placed in tourism era. 

4. CONCLUSION 

According to the findings of this study, we need to 

propose suitable strategies to the tourism 

destinations which are appropriate based on their 

place in TLC model. Therefore, the following 

strategies are proposed for the villages of 

Biladaragh and Ganzagh which are placed at the 

discovery stage.  

• Training local community (as a basic strategy for the 

development of rural tourism activities in this phase) 

• Developing infrastructure (transport, communications, 

accommodation, etc.) 

• Identifying capacity and attractions in destination rurals 

• Identifying infrastructure investment 

Also, the following strategies are proposed for the 

villages of Gazna and Boosnij that are placed at the 

involvement stage. 

• Engaging local stakeholders 

• Developing infrastructure services, welfare, etc. 

• Developing advertising and information systems 

to introduce tourism potential and opportunities 

• Developing attraction system 

• Completing infrastructure, residential, and 

recreational levels 

• Expanding private sector investment 
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