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 چکیده

افزایش گردشگران در برخی مناطق  ،اقتصادیرشد  صنعت گردشگری در مهم با وجود نقش
پذیری و نابودی منابع طبیعی و اکوسیستم شود، بنابراین تواند موجب آسیبگردشگری می

ف . هدشودزیست برقرار  الزم است تعاملی قوی بین ابعاد گردشگری و اثرات آن بر محیط
های گردشگری پایدار در سه بعد گیری پایداری گردشگری از طریق شاخصاین مطالعه اندازه

محیطی است. برای دستیابی به این هدف،  یک شاخص ترکیبی اقتصادی، اجتماعی و زیست
ل دپایداری، روش دلفی و نظرسنجی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از  م

تخب های منریزی ریاضی، سطح کلی پایداری گردشگری به صورت عملی در شهرستانبرنامه
)کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند( تعیین گردیده  4931استان کرمان در سال 

العه اند. نتایج مطبندی شدههای مورد مطالعه از نظر پایداری نیز رتبهاست. همچنین شهرستان
های مذکور از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده هد که هیچ یک از شهرستاندنشان می

ری تو ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گردشگری نسبت به بعد اجتماعی در وضعیت نامناسب
 قرار دارند. 
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 مقدمه -1
عالوه  شده است و تبدیل خدمات بخش صنعت ترینبزرگ به حاضر گردشگری حال در

دمنه و شود )طاهریمی محسوب جهان یک شماره صنعت اهمیت، که از نظر بر این

همکاران،  و )بیدختیکند می ایفا پایدار نیز، نقش مهمی (، در توسعه4931همکاران، 

-می را بر پایدار فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود توسعه(. 4903

ه های آیندبدون آن که به منافعی که به نسل ،دهندرا ارتقا می آورند و سطح زندگی خود

 تعلق دارد زیان وارد کنند. 

ز ط گردشگری و توسعه پایدار نیپایدار، ارتبا بنابراین به دنبال مباحث مربوط به توسعه

اقتصادی محور به  توسعه گردشگری از توسعه 4301 حائز اهمیت شده و از اواخر دهه

(، WTO) 4سازمان جهانی گردشگریپایدار حرکت کرده است. از نظر  سمت توسعه

گردشگری پایدار در دنیای امروزی رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت 

های طبیعی است و بر این نکته تأکید بدون تأثیرگذاری مخرب بر زیست بوم گردشگری

گردشگری، بشر قادر خواهد بود که جوانب مشخصی از محیط را  دارد که در قالب توسعه

(. از این رو 4904در جهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری کند )شریف زاده و مرادی، 

 یدار دارای ابعاد، عناصر و مفاهیم مختلفی است )گردشگری پایدار در راستای توسعه پا

( که هسته اصلی آن برابری بین نسلی 4903، افتخاری و همکاران، 2111، 2ابدل الو

 نیز آمده است(.  9طور که در گزارش براتلندباشد )همانمی

های ها و معرفبنابراین برای رسیدن به گردشگری پایدار ضروری است که شاخص

دار شناسایی شده و ارزیابی علمی دقیقی از وضعیت گردشگری و پیامدهای گردشگری پای

آن بر اقتصاد، اجتماع و محیط زیست به عمل آید تا از این طریق، پایداری یا ناپایداری 

ل و )بگردشگری با توجه به اصول و معیارهای گردشگری پایدار، مورد سنجش قرار گیرد 

                                                 
4 World Tourism Organization 

2 Abdullaev 

 کمیسیون جهانی گزارش انتشار با میالدی 4307 سال در بار نخستین برای جهانی ادبیات در پایدار توسعه مفهوم 9

 مشهور گزارش براتلند به که گزارش این شد.  مطرح ما تركمش آینده نام متحد با ملل سازمان توسعه و زیستمحیط

 تأمین را حال زمان نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه :نمایدمی تعریف ذیل صورت به را پایدار توسعه است

ت، )پرهیزگار و فیروزبخ بیندازد خطر به را نیازهایشان به در پاسخگویی آتی هاینسل توانایی آنکه بدون کندمی

4931.) 
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گیری پایداری ابعاد گردشگری، در گام اول ف اندازه(. در این مطالعه با هد2119، 4مورس

سپس در گام دوم، یک شاخص ترکیبی  شوند.های گردشگری پایدار معرفی میشاخص

 هایگردد که به صورت عملی در شهرستانگیری گردشگری پایدار ارائه میجهت اندازه

ای مورد هشهرستانمنتخب گردشگری استان کرمان مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 

مطالعه، شش شهرستان استان کرمان شامل کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و 

ای هفرهنگی و اقتصادی ظرفیت -شهرستان مذکور از نظر تاریخیباشند. هر شش زرند می

بالفعل و باقوه زیادی برای جذب گردشگری دارند که این مسئله از طریق مطالعات انجام 

یافتگی نشان داده شده است )گزارش های توسعهمحاسبه شاخص شده در استان کرمان و

-(. سرانجام با استفاده از مدل برنامه4932اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان، 

 ود.شگیری میهای مورد مطالعه اندازهریزی ریاضی، سطح گردشگری پایدار در شهرستان

ز مقدمه، در بخش دوم مروری بر سازماندهی مقاله حاضر به این صورت است که پس ا

شود. در بخش سوم روش ادبیات موضوع شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می

های تجربی و تحقیق معرفی شده و در بخش چهارم نتایج حاصل از تخمین مدل، یافته

 گیری و پیشنهادهای سیاستی نیز بخش پایانی پژوهشگردد. نتیجهتفسیر نتایج بیان می

 دهند.تشکیل می را

 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری -2-1

برداری افراطی از منابع و در نتیجه توجه فزاینده جوامع به افزایش سود اقتصادی و بهره

هایی در رابطه با اضمحالل تدریجی زندگی بشر ایجاد ضایعات فراوان سبب ایجاد نگرانی

ارادایم محیطی، پهای زیستایش جنبشها و پیدگردیده است. به دنبال افزایش این نگرانی

 گیری، توجه خود را به مسائلپایداری شکل گرفته است. این پارادایم که در ابتدای شکل

اقتصادی و قرار دادن عبارت توسعه در مقابل رشد معطوف کرده بود )توسعه اقتصادی(، 

 (. 4939محیطی شد )مضطرزاده و حجتی، به تدریج وارد مسائل اجتماعی و زیست

به بعد در نوشتارهای توسعه اقتصادی به طور گسترده  4301مفهوم توسعه پایدار از دهه 

با  4391مورد توجه صاحب نظران واقع گردید، اما توجه به گردشگری پایدار از دهه 

حیط های گردشگری بر اقتصاد، مشناسایی تأثیر بالقوه گردشگری انبوه و تأثیر فعالیت

                                                 
4 Bell and Morse 
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(. این روند در دهه 2119، 1طق میزبان گردشگری آغاز شد )چویزیست و فرهنگ در منا

گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از با شکل 4371

ای همنابع طبیعی، فرهنگی و سایر منابع گردشگری و استفاده دائم نسل فعلی و نسل

گری پایدار به عنوان راه نجات ها مفهوم گردشآینده معطوف گردید. به دنبال این تالش

 (در ریودوژانیرو) 4332در سال که بعد از اجالس زمین طبیعت و انسان معرفی گردید. 

 ساخت،رهنمون میمحیط زیست  لطمه بر حداقل زیان و با ها را به سمت توسعهدولت

( یکم های مربوط به قرن بیست و)یعنی برنامه 24توافقات حاصله در دستور کار جلسه 

زیست سازمان کمیته محیطبود که کنفرانس این بعد از  (. 2119 ، 2فنلقرار گرفت )

به این را هایی را انجام داد و توسعه گردشگری پایدار فعالیت (WTO) جهانی گردشگری

  شکل تعریف کرد:

توسعه گردشگری پایدار نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده و شانس »

 (. 2111، 3)وان در «کندرا حفظ و تقویت می آیندگان

از این رو برای از بین بردن عوامل ناپایداری و نیز حفظ محیط زیست در چارچوب 

-گیری پایداری از طریق شاخصپایدار و اندازه های توسعهالمللی، روشهای بینموافقتنامه

گری اهمیت زیادی پیدا کرد، ریزی و ارزیابی تأثیرات گردشها و معیارها در فرایند برنامه

ه هایی است که بها و فعالیتچرا که بیشترین سهم توسعه گردشگری متکی بر جاذبه

. شوندمحیط طبیعی، میراث تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق گردشگری مربوط می

ران را توانند گردشگبنابراین اگر این منابع ضایع یا نابود شوند، مناطق گردشگری نمی

نند و بالطبع صنعت گردشگری موفق نخواهد شد. در این میان تبیین مفهوم جلب ک

مند برای ارزیابی آن و پیشرفت در مسیر توسعه پایدار پایداری و تدوین چارچوبی نظام

های شناسایی و توجه به (، که یکی از روش4903ضروری است )افتخاری و همکاران، 

گردشگری پایدار در چارچوب الگویی منظم های های پایداری، به کارگیری شاخصچالش

 است.

میالدی به طور جدی مطرح  91توجه به ایجاد و توسعه شاخص برای اولین بار در دهه 

هایی مانند تولید های اقتصادی بودند و شاخصها در ابتدا مشتمل بر جنبهشد. شاخص

                                                 
4 Choi 
2 Fennell 
9 Van der  
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ت ها عمومیملت ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص کلی رفاه و توسعه

 (. 2119، 4یافت )چوی و سیراکایا

بعضی پژوهشگران این معیارها را مورد انتقاد قرار دادند که منجر  71و  91های در دهه

هایی که های اجتماعی شد. در ادامه برای نشان دادن شاخصبه توجه بیشتر به شاخص

-خصرا برقرار سازند، شا بتوانند پیوند بین موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

؛ کراجنک 2119، 9؛ دیاز و نورمن2114، 2های پایداری مطرح شد )فرساری و پرستاکس

المللی مطالعات متعددی (. در سطح بین4903و افتخاری و همکاران،  2111، 1و گالویک

و ون 9، سانچو و همکاران1(، گلگو و مونیچ2111از جمله سازمان جهانی گردشگری )

های گردشگری پایدار و تعیین سطح پایداری گردشگری ی در معرفی شاخصسع 7بروئک

های جایی که یک اتفاق نظر در مورد شاخص(. اما از آن2149، 0اند )پرز و همکاراننموده

اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گردشگری پایدار وجود نداشت، پژوهشگران به این 

ای هه و متناسب با شرایط هر مقصد، شاخصنتیجه رسیدند که الزم است برای هر منطق

(. موضوع مهم این است که در کنار 2110، 3پایداری بومی سازی شوند )برون و هیرسچ

سطح  گیریهای گردشگری پایدار باید روشی معرفی شود که توانایی اندازهمعرفی شاخص

ش امکان سنج پایداری ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را داشته باشد زیرا عدم

-های یکپارچه و سیاستسطح پایداری ابعاد گردشگری، مانعی برای تدوین دستورالعمل

( که در این زمینه بالنکاس و 2141، 41های منسجم خواهد بود )وایال و همکارانگذاری

های ارائه شده سایر ( با استفاده از شاخص2149( و پرز و همکاران )2144) 44همکاران

گیری پایداری ابعاد ضمن معرفی یک شاخص ترکیبی برای اندازهمطالعات پیشین، 

                                                 
4 Choi and Sirakaya 
2 Farsari and Prastacos 

9 Diaz and Norman 
1 Krajnc and Glavic 

1 Gallego and Moniche 
9 Sancho et al. 

7 Van Broeck 
0 Perez et al. 
3 Brun and Hirsch 
41 Vila et al. 

44 Blancas et al. 
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گیری سطح کلی پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گردشگری، اقدام به اندازه

یز اند. در ادامه نریزی ریاضی نمودههای برنامهمناطق گردشگری اسپانیا با استفاده از مدل

 شود.ه در زمینه گردشگری پایدار اشاره میبه برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شد

 پیشینه پژوهش-2-2

مطالعات انجام شده در داخل -2-2-1  

های در زمینه گردگشگری پایدار، اغلب مطالعات انجام شده در داخل کشور و در سال

اخیر، در زمینه گردشگری پایدار روستایی بوده اما در سایر کشورها، گردشگری پایدار به 

ای از مطالعات انجام شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به گزیدهصورت کلی 

  شود.اشاره می

 -ای پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی( در مطالعه4931افتخاری و همکاران )

ها حاکی از آن است که ابعاد اند. نتایج پژوهش آنفرهنگی ایران را مورد ارزیابی قرار داده

و اقتصادی از پایداری بیشتری نسبت به بعد محیطی برخوردار بوده و برای رفع  اجتماعی

های امهها و برنپایدار گردشگری در سیاست ها باید اصول و الزامات رویکرد توسعهناپایداری

 اجرایی به کار گرفته شود. 

ح ملی بندی اثرات گردشگری در سط( به ارزیابی و اولویت4932امیرحاجلو و همکاران )

های اخیر توسعه اند که در دههپرداختند و بیان کرده 4با استفاده از تکنیک تاپسیس

صنعت گردشگری در سطح کالن و خرد باعث تغییر در اقتصاد، اجتماع و نگرش سیاسی 

ها حاکی از آن است، در بین پیامدهای گردشگری جوامع شده است. نتایج مطالعه آن

ست ترین پیامد منفی مربوط به بعد زیعمدهو ه بعد اقتصادی بیشترین آثار مثبت مربوط ب

 باشد. محیطی می

( به ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه 4932ضرابی و صفرآبادی )

مدل راهبردی شهر کرمانشاه تدوین  2سوات پرداختند. در این پژوهش با استفاده از مدل

 اکوتوریسم پایدار منطقه ارائه گردیده است.  و راهکارهای مناسب برای دستیابی به

                                                 
4 Topsis 

2 SWOT 
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مطالعات انجام شده در خارج -2-2-2  

های موجود دو منطقه حفاظت شده ایتالیا ای با داده( در مطالعه2141) 4کاستیالنی و ساال

اند که توسعه گردشگری پایدار های گردشگری پایدار، بیان کردهو با استفاده از شاخص

ویق کسب و کارهای جدید است و استفاده از مفهوم گردشگری روشی مناسب برای تش

پایدار در مناطق حفاظت شده، یک روش برای توسعه محلی گردشگری، کاهش اثرات 

 باشد. های سنتی و محلی میمنفی زیست محیطی و ترویج ارزش

های گردشگری ( در پژوهشی با استفاده از سیستم شاخص2144و همکاران ) 2بالنکاس

ا از شاخص هاند. آنرسی گردشگری پایدار مقاصد گردشگری روستایی اسپانیا پرداختهبه بر

طح اند و نهایتاً سترکیبی برای سنجش پایداری هر بعد از ابعاد گردشگری استفاده نموده

 اند. پایداری روستاهای گردشگری مورد نظر را تعیین کرده

های گیری و دادههای تصمیمداده( با استفاده از روش ارزیابی 2141) 9کتوت و دوی

-حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با پنج خبره گردشگری نشان دادند که از یک سو فعالیت

ای هتوانند سبب بهبود رفاه جامعه محلی شوند و از سوی دیگر فعالیتهای گردشگری می

محلی و کاهش کیفیت محیط زیست  -های سنتیتوانند باعث کاهش ارزشگردشگری می

 فرهنگی و زیست محیطی تعادل -های اقتصادی، اجتماعیگردند. بنابراین باید بین جنبه

 و توازن برقرار باشد.

در دو منطقه حفاظت شده چین و انگلستان ( با استفاده از نظرسنجی 2141) 1زوو و فوکس

ها نسبت به ای، به بررسی نگرشو با روش معادالت ساختاری و اطالعات پرسشنامه

ا به هدهنده آن است که تغییر نگرشاند. نتایج این مطالعه نشانی پایدار پرداختهگردشگر

 زیست بوده است. گردشگری پایدار و حفاظت محیط سمت توسعه

ای به اهمیت گردشگری سبز در ارتباط با گردشگری ( در مطالعه2141)1وتسی و همکاران

ده از روش تحلیل محتوا و اطالعات جغرافیایی ها با استفااند. آنپایدار، در یونان اشاره کرده

GIS  اند که حمایت سایت اطالعات و داده در یونان، بیان نموده 143مناطق گردشگری از

                                                 
4 Castellani and Sala 
2 Blancas et al 

9 Ketut and Dewi 
1 Xu and fox 

1 Votsi et al. 
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از گردشگری سبز همراه با منافع اقتصادی، باعث حفاظت و بهبود میراث فرهنگی و محیط 

 زیست خواهد شد. 

ر مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری ای به مرو( در مطالعه2141) 4جوسیپ و ایوان

های دهی شاخصهای وزنها مربوط به بررسی روشاند. اهمیت کار آنپایدار پرداخته

باشد. نتایج این مطالعه حاکی از آن آوری اطالعات در مطالعات اخیر میپایداری و جمع

-برای جمع ها و پرسشنامهدهی شاخصبرای وزن AHPهای دلفی و است که عموما روش

 اند. ها مورد استفاده قرار گرفتهآوری داده

های اخیر گردشگری و مباحث شود که در سالبا توجه به مطالعات انجام شده، مشخص می

مربوط به آن مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است اما در ایران اغلب مطالعات 

آوری این جنبه نواند. ار پرداختهبه صورت توصیفی به بررسی گردشگری و گردشگری پاید

مقاله، تعیین شاخص ترکیبی پایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است 

ریزی ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، البته استفاده از که به کمک مدل برنامه

 ی تحقیقهای نوآورروش دلفی که خود وابسته به مطالعات میدانی است، از دیگر جنبه

 شود.محسوب می

روش تحقیق -3  
های گردشگری پایدار با توجه به مطالعات گذشته و نظر خبرگان در این مطالعه، شاخص 

(، در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و 2119، 9پوول و 2112، 2به شیوه دلفی کالسیک )لو

برای است  . شایان ذکر(2141، 1دوروویس و لوریتجمحیطی، سازماندهی و ارائه شدند )

ها با وضعیت و شرایط ایران، های عملیاتی و متناسب کردن شاخصنیل به شاخص

های منتخب ارائه شده در مطالعه، توسط خبرگان و متخصصان مرتبط با شاخص

پیوست(. معیارهای  1و  1، 9)جداول اند گردشگری مورد بازبینی قرار گرفته و نهایی شده

ها توسط متخصصان بر اساس معیارهای اعالم شده ارزیابی و عملیاتی کردن شاخص

ها دسترسی به داده -2ارتباط داشتن با موضوع  -4سازمان جهانی گردشگری، عبارتند از: 

وضوح و درك توانایی برای  -1اعتبار اطالعات  -9آوری و پردازش( )ظرفیت برای جمع

                                                 
4 Josip and Ivan 

2 Loo 
9 Powell 

1 Durovic and Loverentjev 
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جغرافیایی و یا مناطق های قابلیت مقایسه در طول زمان و در سراسر حوزه -1کاربران 

 (. 4903و افتخاری و همکاران،  2144اند )بالنکاس و همکاران، مختلف بوده

 31ها تهیه و جهت تکمیل در اختیار ای ساختار یافته از این شاخصسپس پرسشنامه

ریزان و پژوهشگران حوزه اقتصاد، گردشگری خبره )شامل اساتید دانشگاه، مدیران، برنامه

برای هر شاخص در هر معیار ( قرار گرفت. در پرسشنامه تدوین شده، و محیط زیست

باالترین امتیاز و اهمیت(.  41کمترین امتیاز و  1مشخص گردید ) 41 -1امتیازی بین 

اری آم ای و با استفاده از سالنامهکتابخانه -اطالعات کمی مورد نیاز نیز به روش اسنادی

ا استفاده از روش تحلیل محتوا و سرانجام بد. انآوری شده( جمع4932استان کرمان )

تری از خصوصیات تر و دقیقها درك جامعچارچوب مفهومی، که نسبت به سایر مدل

 دهد، گردشگری پایدار مورد ارزیابی قرار گرفت. پایداری مقصد ارائه می

ابتدا دستورالعمل انجام پژوهش تدوین شده  ،(4در الگوی مفهومی پیشنهادی )شکل 

ست، بنابراین طراحی الگوی مذکور باعث شده فرایند انجام تحقیق کامال مشخص باشد. ا

ری های گردشگبدین ترتیب مطابق الگوی ارائه شده، براساس مطالعات پیشین، شاخص

ل و در مراح پایدار بومی شده در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی شده

وح کلی پایداری مناطق گردشگری مورد سنجش قرار بعد، شاخص ترکیبی پایداری و سط

د توانهای پایداری میگیرند. شایان ذکر است مدل ارائه شده، با تعداد باالی شاخصمی

ای از مسائل مربوط به پایداری را بررسی و ارزیابی نماید. تجزیه و تحلیل طیف گسترده

و  ،Excel اریانس در محیطهای آماری مانند میانگین و وها با روشاطالعات و داده

ریزی ریاضی نیز به ترتیب با استفاده از نرم ها و برآورد مدل برنامههمچنین پایایی داده

 مورد بررسی قرار گرفته است. GAMSو  SPSSافزارهای 



...یبیشاخص ترک با استفاده از داریپا یسنجش گردشگر                                           
 

  
 (: مدل مفهومی انجام پژوهش1شکل)

 (2144منبع: بالنکاس و همکاران )

 

 (1𝐃𝐏𝐂𝐢شاخص ترکیبی گردشگری پایدار) -3-1

مؤلفه اصلی است که هر مؤلفه،  J مقصد و Nشاخص ترکیبی گردشگری پایدار متشکل از 

های (. ابتدا الزم است مؤلفه1و  1، 9شود )جداول بیان می Iijتوسط شاخصی با ارزش 

ها معرفی شوند و سپس ارزش عددی هر یک های بومی شده مربوط به آناصلی و شاخص

های موجود و های کمی با استفاده از اطالعات و دادهبه گردد. )شاخصها محاساز شاخص

ا هگیری شاخصجایی که واحد اندازههای کیفی با استفاده از نظر خبرگان(. از آنشاخص

( )بالنکاس و همکاران، INijباشد، الزم است قبل از استفاده نرمال شوند )متفاوت می

2144:) 

INij =
Iij−min

max−min
(4                                                                                 )  

 به دست آید. 4و  1ها بین عددی همه شاخص شود تا ارزشها باعث میسازی دادهنرمال

های نرمال شده، شاخص ترکیبی گردشگری پایدار محاسبه در ادامه با استفاده از شاخص

 شود:می

DPCi = ∑ [VEj(∑ INij|Corrji|)
p
i=1 ]    i = 1, 2, … , n   

q
j=1                            (2)                   

                                                 
4 distance-principal component 
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های تعداد شاخص pتعداد مشاهدات،  nمتغیرهای مورد استفاده در این رابطه عبارتند از: 

، امین مؤلفه اصلیjله واریانس توضیح داده شده بوسی jVEهای اصلی، تعداد مؤلفه q اصلی،

ijcorr  همبستگی )ارتباط( بینjو  اصلیمؤلفه  امینiین شاخصام ،INij  ارزش شاخص

دهنده پایداری نشان DPCiشاخص ترکیبی پایداری که ارزش باالتر  DPCiنرمال شده و 

 (LPDPCi) 4در مرحله بعد، الزم است شاخص پایداری کلی بیشتر هر بعد گردشگری است.

محاسبه گردد. بدین منظور اقدام به  های مورد مطالعهو شهرستان مقاصد گردشگری

( برای هر یک از مقاصد گردشگری، با استفاده از 9ماکزیمم کردن تابع هدف زیر )رابطه 

 (:2149و همکاران،  2پرزریزی ریاضی شده است )مدل برنامه

LPDPCi = Maxw ∑ wj
iDPCij

d
j=1  (9 )                                                          

 که: به طوری 

∑ wj
i

d

j=1

DPCij ≤ 1       i = 1, … , n 

wj
iDPCij ≥ ωi       i = 1, … , n       j = 1, … , d 

wj
i ≥ 0     j = 1, … , d 

wj که در آن
i  وزن شاخص برای مشاهدهi،امd  ،اقتصادی  تعداد ابعاد گردشگری )اجتماعی

شاخص ترکیبی پایداری هر بعد گردشگری در مقصدهای  DPCijو زیست محیطی(، 

حداقل وزن مجاز ارائه شده توسط خبرگان برای هر یک از ابعاد ωi مختلف گردشگری. 

گردشگری در هر شهرستان )مقصد گردشگری(، که وارد کردن این محدودیت در مدل 

، اقتصادی و زیست محیطی، در گردشگری پایدار مقاصد شود همه ابعاد اجتماعیباعث می

(. 2149گردشگری لحاظ شده و هیچ یک از ابعاد نادیده گرفته نشوند )پرز و همکاران، 

های گردشگری توسط خبرگان تعیین شده در اغلب مطالعات انجام شده وزن شاخص

مورد نظر توسط های ریزی ریاضی در این است که وزن شاخصاست اما مزیت روش برنامه

د. شونها دخیل نمیشود و نظرات افراد در تعیین وزن شاخصریزی تعیین میمدل برنامه

-بین صفر و یک است که عدد یک نشان (LPDPCi)مقدار عددی شاخص پایداری کلی 

 اشد. بدهنده پایدارترین وضعیت گردشگری و عدد صفر بیانگر ناپایدارترین وضعیت می

 نتایج تحقیق -4

                                                 
4 Linear programming distance-principal component 

2 Perez et al. 
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ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. از آنجایی که برای بررسی ثبات درونی داده

گیرد. در مرحله ها مورد تائید قرار میبدست آمده است، ثبات درونی داده 3/1این ضریب 

پیوست( و با توجه به امکانات  1و  1، 9های ارائه شده )جداول بعد، با استفاده از شاخص

های استان کرمان، سطح پایداری ابعاد گردشگری با استفاده جود در شهرستانو شرایط مو

 ارائه گردیده است. 4گیری شده که نتایج در جدول اندازه 2از رابطه 

 (: پایداری ابعاد گردشگری شهرستان های مورد مطالعه1جدول )
 اجتماعی شهرستان

DCP 
 اقتصادی رتبه

DCP 
 زیست محیطی رتبه

DCP 
 رتبه

 2 21/1 2 11/1 1 19/1 نکرما

 4 99/1 9 90/1 2 92/1 بم

 9 24/1 1 92/1 9 19/1 جیرفت

 1 43/1 4 13/1 4 91/1 رفسنجان

 9 41/1 1 91/1 9 94/1 سیرجان

 1 49/1 1 92/1 1 13/1 زرند

 های تحقیقمنبع: یافته

یست گانه گردشگری )اجتماعی، اقتصادی و زدهد که ابعاد سهنشان می 4نتایج جدول 

باشند و رتبه پایداری ابعاد مختلف محیطی( از سطح پایداری یکسانی برخوردار نمی

که در همه مقاصد های مورد مطالعه متفاوت است. به طوریگردشگری در شهرستان

گردشگری مذکور، بعد اجتماعی باالترین امتیاز و سطح پایداری را بخود اختصاص داده 

مورد نظر به لحاظ اجتماعی )فرهنگی( از وضعیت  است. این بدین معناست که مقاصد

بهتری برخوردار هستند و از نظر اقتصادی و طبیعی و زیست محیطی دارای وضعیت 

باشند. به عبارت دیگر سطوح پایداری محاسبه شده حاکی از آن است که ناپایدارتری می

مربوط به  هایهای مورد مطالعه استان کرمان، عوامل اجتماعی )شاخصدر شهرستان

سنجش پایداری اجتماعی( مانند خدمات حمل و نقل، خدمات مالی، دارویی، ورزشی و 

اند اما سطح ( بیشتر مورد توجه قرار گرفته9فرهنگی )جدول  –سایر عوامل اجتماعی 

هایی مانند تقاضای پایداری اقتصادی و زیست محیطی )بیان شده توسط شاخص

د، مناطق حفاظت شده، آلودگی، سرانه فضای سبز و گردشگری، مدت اقامت، توزیع درآم

اند. دهد که این ابعاد چندان مورد توجه واقع نشدهمی پیوست(  نشان 1و  1...، جداول 

برای شفافیت بیشتر مسئله و مقایسه بهتر سطوح پایداری اقدام به ترسیم نمودارهای رادار 
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سطوح پایداری ابعاد اقتصادی و شده است. این نمودارها نیز حاکی از نامناسب بودن 

که هدف همه کشورها جائی(. از آن2زیست محیطی  بویژه بعد زیست محیطی است )شکل 

های استان کرمان رسیدن به توسعه از جمله ایران و به دنبال آن هدف همه شهرستان

ی سطح ستواند ابزاری توانمند برای بررپایدار و پایداری است، لذا تعیین سطح پایداری، می

 پایداری فعلی در راستای رسیدن به اهداف پایداری مورد نظر هر شهرستان باشد. 

ی ریز( پایداری کلی مقاصد گردشگری با استفاده از مدل برنامه2در ادامه نیز در جدول )

 ( محاسبه گردیده است.9ریاضی )رابطه 
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 (: پایداری ابعاد گردشگری پایدار2شکل )

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 

 

 

 (: پایداری مقاصد گردشگری2جدول )
پایداری مقاصد  شهرستان

با استفاده از 

میانگین وزنی 

 هاشاخص

رتبه 

 پایداری

پایداری مقاصد با 

استفاده از شاخص 

 LPDPCi 

 رتبه

 9 1499/1 9 1934/1 کرمان

 2 1917/1 2 1193/1 بم

 1 9119/1 9 9917/1 جیرفت

 4 1794/1 4 1102/1 رفسنجان

 1 9110/1 1 9773/1 سیرجان

 9 9124/1 1 9112/1 زرند

 های تحقیقمنبع: یافته

ب ریزی برای جذدستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی گردشگری، تنها از طریق برنامه

ست های اجتماعی، اقتصادی و زیپذیر نیست بلکه الزم است بخشگردشگران بیشتر، امکان

ان و یکپارچه در راستای رسیدن به گردشگری پایدار مورد توجه محیطی به صورت همزم

ریزی قرار گیرند. استان کرمان و مقاصد گردشگری آن، مراکز مهم گردشگری و برنامه
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که هر شش شهرستان مورد مطالعه این استان باشند اما با اینطبیعی و انسان ساخت می

غرافیایی، اقلیمی، درآمدی، زیرساختی های جاز نظر تاریخی و فرهنگی غنی هستند، تفاوت

 1، 9های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ارائه شده در جداول کالبدی )شاخص –

ها از نظر گردشگری پایدار شده است بندی آنها، منجر به رتبهپیوست( این شهرستان 1و 

( بیانگر )شاخص پایداری کلی  LPDPCiکه نتایج حاصل از شاخص(، به طوری2)جدول 

های مورد مطالعه به ترتیب از پایدارترین به ناپایدارترین مقصد آن است که شهرستان

گردشگری عبارتند از: رفسنجان، بم، کرمان، سیرجان، جیرفت و زرند. نتایج شاخص 

های مورد های مذکور حاکی از آن است که شهرستانشهرستان (LPDPCi)پایداری 

جائی که مقدار عددی شاخص پایداری برخوردارند )از آن مطالعه از سطح پائینی از

LPDPCi  حد متوسط سطح پایداری در نظر گرفته شده  1/1بین صفر و یک است، عدد

ر و  تتر باشد وضعیت پایداری مطلوباست بنایراین هر چه سطح پایداری به یک نزدیک

 تر گزارش شدهلوبتر باشد وضعیت پایداری نامطهر چه سطح پایداری به صفر نزدیک

های مورد دهد که در شهرستان(. در نتیجه نتایج نشان می2149است، پرز و همکاران، 

مطالعه استان کرمان، اقدامات عملی زیادی برای رسیدن به گردشگری پایدار حتی در بعد 

های اقتصادی نیز صورت نگرفته است و تا رسیدن به سطح پایداری و گردشگری شاخص

-له قابل توجهی وجود دارد. البته وضعیت پایداری بعد زیست محیطی و شاخصپایدار فاص

باشد که این امر به دلیل عدم تر میهای مربوط به آن از سایر ابعاد گردشگری نامطلوب

ها، آلودگی منابع و به طور کلی رایگان بودن توجه کافی به منابع طبیعی، تخریب جاذبه

-ها و جوامع میزبان( میگری )گردشگران، دولتخدمات محیط زیست به مقاصد گردش

 LPDPCiو   DPCiهای باشد. الزم به ذکر است در مطالعه حاضر ضمن معرفی شاخص

برای تعیین سطوح پایداری ابعاد گردشگری و در نهایت تعیین سطح پایداری مقاصد 

ن های استاها به صورت تجربی در شهرستانگردشگری، نحوه کاربردی کردن این شاخص

-ها ابزارهای جدیدی هستند که میکرمان نشان داده است. به عبارت دیگر این شاخص

یرا قابل توجهی داشته باشند ز ریزان کمکگیری مدیران و برنامهتوانند به فرایند تصمیم

نظران گردشگری، اقتصاد و ها عالوه بر متغیرهای کیفی و دیدگاه صاحبدر این شاخص

 شود. های کمی زیادی نیز استفاده میداده محیط زیست، از

، پایداری همه ابعاد گردشگری به صورت همزمان سنجیده LPDPCi با استفاده از شاخص

ناسایی گردد. بدین ترتیب با شو نهایتاً سطح پایداری کلی سیستم گردشگری تعیین می
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ت بهبود وضعیت توان در جهپایداری و ناپایداری مقاصد گردشگری مورد مطالعه می

ها حرکت نمود. همچنین عالوه بر اینکه پایداری کلی مقاصد موجود و کاهش ناپایداری

ریزی ریاضی( محاسبه شده است، از میانگین وزنی )مدل برنامه LPDPCiتوسط شاخص 

بندی مقاصد آوری شده بود(، نیز جهت رتبههایی که از پرسشنامه خبرگان جمع)وزن

ریزی ریاضی نسبت به میانگین وزنی نظرات ت. مزیت روش برنامهاستفاده شده اس

بندی مقاصد گردشگری است که خبرگان، عدم دخیل شدن نظرات شخصی افراد در رتبه

 باشد. قابل مقایسه می  4نتایج دو روش در نمودار 

 

 
 LPDPCi(: پایداری مقاصد گردشگری  با دو روش میانگین وزنی و شاخص 1نمودار )

 های تحقیقنبع: یافتهم

 گیری نتیجه -5
 -به منظور ارزیابی گردشگری پایدار، به عنوان مفهومی از تعامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی

محیطی در مقاصد گردشگری، ضرورت دارد تا سیستم فراگیر و همه فرهنگی و زیست

گردشگری پایدار ای از پارامترهای پایداری مد نظر قرار گرفته شود و از این طریق جانبه

یری گتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه سعی شده با بهرهدر سطح عمیق

از ابزارهای ارزیابی پایداری و با توجه به چارچوب مفهومی انتخابی، که مبتنی بر پایداری 

سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و با کمک شاخص ترکیبی، پایداری 

گردشگری استان کرمان به صورت کاربردی مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار  مقاصد

۰.۰۰

۰.1۰

۰.۲۰

۰.3۰

۰.۴۰

۰.۵۰

ی
دار

پای
ح 

سط

مقاصد گردشگری

LPDPCشاخص 

میانگین وزنی



 39                    4931تان / تابس2/ شماره سوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

، های مورد مطالعه به ترتیبگیرد.  نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در همه شهرستان

ه باشند اما ببعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارای باالترین سطح پایداری می

جدی در هیچ یک از ابعاد گردشگری مورد توجه قرار طور کلی مسئله پایداری به صورت 

ری است. تمحیطی نسبت به سایر ابعاد دارای وضعیت نامناسبنگرفته است و بعد زیست

سطح پایداری مقاصد  (LPDPCi)در این مطالعه با استفاده از شاخص پایداری کل 

اهداف توسعه گردشگری مورد سنجش قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است با وجود 

پایدار در استان کرمان، تدوین سند چشم انداز توسعه و تأکید بر نقش گردشگری در 

های مورد مطالعه از سطح پایداری قابل قبولی توسعه پایدار، هیچ یک از شهرستان

 )متوسط به باال( برخوردار نیستند. 

استای توسعه پایدار ریزان توسعه، ارزیابی سطح پایداری در ریکی از وظایف مهم برنامه

 های توسعه و پایداریتوان زمینهکه با استفاده از این ارزیابی و شناخت، میطوریاست به

مناطق را فراهم آورد. بنابراین با توجه به اهمیت روز افزون صنعت گردشگری، با تعیین 

ای هیگذارریزی و سیاستتوان در جهت بهبود برنامهسطح پایداری ابعاد مختلف آن، می

ای گام برداشت و از این طریق ضمن رسیدن به اهداف گردشگری در سطح ملی و منطقه

 اقتصادی و فرهنگی گردشگری، اهداف پایداری آن را نیز مورد توجه قرار داد.
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 پیوست
 (: شاخص های اجتماعی گردشگری پایدار3جدول )

 J مولفه اصلی)معیار( 𝐼𝑖𝑗شاخص عالمت
)+(𝐼𝑖1 های ورزشیسرانه سالن  خدمات ورزشی 

𝐼𝑖2)+( هداشتیب -خدمات سالمتی سرانه بیمارستان و درمانگاه  

𝐼𝑖3)+( خدمات حمل و نقل سرانه وسایل حمل و نقل 

𝐼𝑖4)+( خدمات مالی سرانه بانک 

𝐼𝑖5)+( خدمات دارویی سرانه داروخانه 

𝐼𝑖6)+( منافع گردشگری توزیع منافع گردشگری برای ساکنان 
𝐼𝑖7)+( منافع گردشگری توزیع منافع گردشگری برای گردشگران 
𝐼𝑖8)+( منافع گردشگری توزیع منافع گردشگری برای محیط زیست 
Ii9)+( تعداد آژانس)ها و مراکز برگزاری تور در منطقه )سرانه  توجه به گردشگری 
𝐼𝑖10)+( های انگیزه مردم برای مشارکت و همکاری با سازمان

 مسئول در امر گردشگری منطقه
های مشارکت و همکاری سازمان

ردولتی در فعالیت گردشگریغی  

𝐼𝑖11)+( های غیردولتی برای مشارکت در امر انگیزه سازمان
 گردشگری منطقه

های گردشگریمدیریت فعالیت  

𝐼𝑖12)+( های گردشگری فرهنگی در  ارزیابی مدیریت فعالیت
 منطقه

 های گردشگریمدیریت فعالیت

𝐼𝑖13)+( گردی( اکوتوریسم )طبیعتهای ارزیابی مدیریت فعالیت
 در منطقه

های گردشگریمدیریت فعالیت  

𝐼𝑖14)+( های گردشگری کشاورزی در ارزیابی مدیریت فعالیت
 منطقه

های گردشگریمدیریت فعالیت  

)+(𝐼𝑖15 های اقتصادهای گردشگری در زیر بخشسهم فعالیت  سهم گردشگری در اقتصاد مقصد 

𝐼𝑖16)+( ایمنی مقصد توسط گردشگران ارزیابی  رضایت گردشگران از امنیت منطقه 
𝐼𝑖17)+( سرانه وسایل ایمنی منطقه ) آمبوالنس، اوژانس جاده-

 ای(
رضایت گردشگران از وسایل ایمنی 

 منطقه
𝐼𝑖18 (-)  رضایت گردشگران از امنیت منطقه ارزیابی میزان تنش بین گردشگران و ساکنان منطقه 
𝐼𝑖19 (-)  رضایت گردشگران از امنیت منطقه تعداد جرم و جنایت ثبت شده در منطقه )سرانه( 
𝐼𝑖20)+(  ارزیابی میزان همکاری نظامی و انتظامی نهادهای

 در راستای تامین امنیت  گردشگران محلی یا دولتی
نقش نیروی انتظامی در تامین 

 امنیت گردشگران
𝐼𝑖21)+( یغات مثبت در منطقه گردشگری )در آگاهی دادن و تبل

 مورد امنیت، بهداشت، فرهنگ جامعه میزبان(
 تبلیغات ملی و منطقه ای
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 J مولفه اصلی)معیار( 𝐼𝑖𝑗شاخص عالمت
𝐼𝑖22 (-) تبلیغات منفی  بر علیه مناطق جنوبی کشور  

های جنوبی استان( )شهرستان  

ایتبلیغات ملی و منطقه  

𝐼𝑖23)+( )اث فرهنگیحفاظت از میر بودجه میراث فرهنگی منطقه )سرانه  

𝐼𝑖24 (-) تعداد گردشگر به مساحت آثار باستانی و میراث  
 فرهنگی

 شدت استفاده از میراث فرهنگی

𝐼𝑖25)+( تعداد  نمایشگاه)های فرهنگی )سرانه های فرهنگی برگزاری جشنواره 
رسوم-جهت حفظ و معرفی آداب  

𝐼𝑖26)+( یدار ها به گردشگری پاافزایش سطح توجه آژانس
 )متعادل(

 توجه به گردشگری پایدار

𝐼𝑖27)+( توجه به گردشگری پایدار گذاران به گردشگری پایدارافزایش سطح توجه سیاست 
𝐼𝑖28)+( توجه به گردشگری پایدار انگیزه گردشگران برای گردشگری پایدار 
𝐼𝑖29)+( ی پایدارتوجه به گردشگر ها در زمینه گردشگری پایدارنوآوری 
𝐼𝑖30)+(  تغییر نگرش به حفظ محیط زیست و اهمیت حفاظت

هااز جاذبه  

 توجه به گردشگری پایدار

𝐼𝑖31 (-)  پایداری سطح جمعیت ثباتی سطح جمعیت منطقهبی 
𝐼𝑖32)+( جمعیت جوان درصد جمعیت جوان منطقه 
𝐼𝑖33 (-)  جمعیت مسن درصد جمعیت مسن منطقه 
𝐼𝑖34 (-)  تراکم جمعیت تعداد افراد در واحد سطح 
𝐼𝑖35 (-)  پایداری سطح جمعیت نرخ خالص مهاجرت از منطقه 
𝐼𝑖36 (-)  پایداری سطح جمعیت نرخ طبیعی افزایش جمعیت 
𝐼𝑖37 (-)  تحمیل فرهنگ خارجی درصد جمعیت خارجی مانند افاغنه در منطقه 
𝐼𝑖38 (-)  ظرفیت تحمل اجتماعی ه جمعیت منطقه )جامعه میزبان(نسبت گردشگران  ب 
𝐼𝑖39)+( تاثیر شرایط اجتماعی روی طول  امید به زندگی

 عمر جمعیت
𝐼𝑖40)+( سطح درآمد منطقه سرانه درآمد 
𝐼𝑖41)+(  درصد خانوارهای برخوردار از خدمات رفاهی در منطقه

 )برق(
درصد خانوارهای برخوردار از 

 رفاهی در منطقه خدمات
𝐼𝑖42)+( تفاهم و همکاری تفاهم و همکاری مردم محلی با گردشگران 
𝐼𝑖43)+(  ارزیابی امکانات نگهداری سالمندان در مناطق

 گردشگری منطقه
 نگهداری سالمندان

𝐼𝑖44)+(  ارزیابی امکانات نگهداری کودکان در مناطق گردشگری
 منطقه

 نگهداری کودکان

𝐼𝑖45 (-)  نرخ بیکاری نرخ بیکاری منطقه 
𝐼𝑖46)+( تاثیر گردشگری بر ساکنان تصور مردم محلی از بهبود خدمات به دلیل گردشگری 
𝐼𝑖47 (-) تصور مردم محلی از اثرات نامطلوب گردشگران بر شیوه  

 زندگی افراد محلی
 تاثیر گردشگری بر ساکنان

𝐼𝑖48)+( ز تاثیر گردشگری بر جلوگیری از تصور مردم محلی ا
 خروج افراد محلی و بومی از  منطقه

 تاثیر گردشگری بر ساکنان

𝐼𝑖49)+(  تصور مردم محلی از بهبود کیفیت زندگی به دلیل
 افزایش گردشگری در منطقه

 تاثیر گردشگری بر ساکنان

𝐼𝑖50)+(  برداشت گردشگران از کیفیت خدمات عمومی )اقامتگاه
 امکانات حمل و نقل(و 

برداشت گردشگران از کیفیت 
 خدمات عمومی



...یبیشاخص ترک با استفاده از داریپا یسنجش گردشگر                                           
 

 J مولفه اصلی)معیار( 𝐼𝑖𝑗شاخص عالمت
𝐼𝑖51)+( نوازی و تمایل به پذیرش گردشگران در ارزیابی مهمان

 جامعه محلی
نوازی و تمایل به پذیرش مهمان

 گردشگران
𝐼𝑖52)+(  بودجه حفاظت، بازسازی و مرمت آثار باستانی و میراث

 فرهنگی)سرانه(
ازی و مرمت آثار حفاظت، بازس

 باستانی و میراث فرهنگی
𝐼𝑖53)+( بهبود محیط زیست سرانه  فضای سبز 
𝐼𝑖54)+( حقوق زنان ارزیابی بهبود رعایت حقوق زنان 
𝐼𝑖55)+( حقوق کار و تامین اجتماعی ارزیابی بهبود رعایت حقوق کار و تامین اجتماعی 
𝐼𝑖56)+( سطح آموزش لی و دانشگاهیوجود مراکز آموزش عا 
𝐼𝑖57)+( سطح آموزش نرخ باسوادی جمعیت 
𝐼𝑖58)+( تنوع صنایع دستی ارزیابی تعدد و تنوع صنایع دستی در جذب گردشگران 
𝐼𝑖59)+(  تعداد مکان های تاریخی–)فرهنگی-پیشینه تاریخی فرهنگی )در واحد سطح 
𝐼𝑖60)+( فرهنگی-پیشینه تاریخی محلیهای سنتی وجود فرهنگ 

 ( و نگارندگان2144) منبع: بالنکاس و همکاران

 (: شاخص های اقتصادی گردشگری پایدار4جدول )
 J مولفه اصلی)معیار( 𝐼𝑖𝑗شاخص عالمت
𝐼𝑖61)+( تقاضای گردشگری منطقه تعداد گردشگران 
𝐼𝑖62)+( مدت اقامت گردشگران میانگین مدت اقامت 
𝐼𝑖63)+( درآمد گردشگری مخارج یک شب اقامت گردشگران 
𝐼𝑖64)+( توزیع درآمد ضریب جینی 
𝐼𝑖65)+( رضایت گردشگری رضایت گردشگران  داخلی از منطقه 
𝐼𝑖66)+( رضایت گردشگری رضایت گردشگران خارجی از منطقه 
𝐼𝑖67)+( یمت تصور مثبت گردشگران از رابطه کیفیت و ق

 خدمات در منطقه
 رضایت گردشگری

𝐼𝑖68)+(  تصور گردشگران از رابطه کیفیت و قیمت اقامت و
 مسکن

 رضایت گردشگری

𝐼𝑖69)+( رضایت گردشگری تصور گردشگران از رابطه کیفیت و قیمت رستوران 
𝐼𝑖70)+(  ارزیابی کیفیت کار کارکنان بخش گردشگری )هتل و

 رستوران و ..(
 ضایت گردشگریر

𝐼𝑖71)+( های حفاظت شده و  رضایت گردشگر از مجموعه
 های فرهنگی منطقهمجموعه

 رضایت گردشگری

𝐼𝑖72)+( شفافیت اطالعات گردشگری ارزیابی گردشگران از شفافیت اطالعات گردشگری 
𝐼𝑖73)+( )نرخ ارز درصد تغییرات نرخ ارز )گردشگران خارجی 
𝐼𝑖74 ()+ وجود ارتباطات راه دور مانند خدمات تلفن و  پست  

 )سرانه(
 وضعیت ارتباطات

𝐼𝑖75)+( (وجود ارتباطات آنالینADSL)وضعیت ارتباطات ()سرانه 
𝐼𝑖76)+( ریزی گردشگریبرنامه ریزی گردشگری در منطقهارزیابی برنامه 
𝐼𝑖77)+( 

 

یر دولتی در های غارزیابی همکاری دولت با سازمان
 زمینه گردشگری

های غیر همکاری دولت با سازمان
 دولتی 

𝐼𝑖78)+( های محلی در ارزیابی میزان مشارکت مردم و سازمان
 های گردشگریتهیه و اجرای برنامه

-میزان مشارکت مردم و سازمان

 های محلی
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 J مولفه اصلی)معیار( 𝐼𝑖𝑗شاخص عالمت
𝐼𝑖79)+( عرضه اقامتگاه رسمی گردشگری  سرانه هتل و مهمانپذیر

 انند هتل و مهمانسرا و ...م
𝐼𝑖80)+( عرضه اقامتگاه رسمی  با کیفیت  سرانه هتل های سه، چهار و پنج ستاره ستاره

 باالی گردشگری
𝐼𝑖81)+( عرضه رستوران های  با کیفیت  سرانه رستوران

 باالی غذا و خدمات
𝐼𝑖82)+( وجود موسساتی که اطالعات مورد نیاز گردشگران را 

 فراهم می کنند )سرانه(.
 دسترسی به اطالعات

𝐼𝑖83)+( دسترسی به اطالعات وجود وب سایت های گردشگری  مربوط به منطقه 
𝐼𝑖84)+(  تعداد نشریات یا خبرنامه های محلی منتشر شده

 )سرانه(
 دسترسی به اطالعات

𝐼𝑖85)+( قه های جمعی منطارزیابی جایگاه گردشگری در رسانه
 ای و ملی

 دسترسی به اطالعات

𝐼𝑖86)+(  نسبت گردشگران در فصول کم توریست به فصول اوج
 توریست

 تقاضای فصلی گردشگری

𝐼𝑖87)+( تعداد افراد اسخدام شده در بخش  تعداد افراد استخدام شده در هتل
 گردشگری

𝐼𝑖88)+( ردشگری به سهم نسبی اشتغال گ اشتغال در هتل به کل اشتغال
 کل اشتغال در مقصد

𝐼𝑖89)+( اشتغال گردشگری درصد زنان شاغل در بخش گردشگری 
𝐼𝑖90)+( اشتغال گردشگری اشتغال افراد بومی و محلی در بخش گردشگری 
𝐼𝑖91)+( اشتغال ایجاد شده در بخش  شاغلین در بخش خدمات/ کل اشتغال منطقه

 خدمات
𝐼𝑖92)+( وسایل حمل و نقل سرانه  خدمات حمل و نقل  
𝐼𝑖93)+( دسترسی به فرودگاه وجود یا عدم وجود فرودگاه 
𝐼𝑖94)+( دسترسی به بزرگراه طول شبکه بزرگراه به کل مساحت منطقه 
𝐼𝑖95)+( دسترسی به جاده طول شبکه جاده به کل مساحت منطقه 
𝐼𝑖96)+( دسترسی به راه آهن نوجود یا عدم وجود راه آه 

𝐼𝑖97)+( نرخ اشغال موسسات اقامتی میانگین نرخ اشغال 

𝐼𝑖98)+( های گردشگری منطقه جذابیت تعداد جاذبه های طبیعی و تاریخی به مساحت منطقه 
𝐼𝑖99)+( راه ها و مسیرهای ساخته شده  در  طول کل شبکه جاده به مساحت منطقه

 منطقه
𝐼𝑖100)+(   )حفاظت میراث فرهنگی بودجه بازسازی و مرمت میراث فرهنگی )سرانه 
𝐼𝑖101)+( 

 
ارزیابی دسترسی به اعتبارات مورد نیاز  موسسات 

 گردشگری
دسترسی به اعتبارات مورد نیاز  

 موسسات گردشگری

𝐼𝑖102)+(  ارزیابی دیدگاه مردم محلی از تاثیر گردشگری بر رونق
 منطقه صنایع دستی

تاثیر گردشگری بر رونق صنایع 
 دستی

 ( و نگارندگان2144) منبع: بالنکاس و همکاران

 



...یبیشاخص ترک با استفاده از داریپا یسنجش گردشگر                                          
 

های زیست محیطی گردشگری پایدار(: شاخص5جدول )  

 J مولفه اصلی)معیار( 𝐼𝑖𝑗شاخص عالمت
𝐼𝑖103)+(  درصد مناطق طبیعی حفاظت شده به کل مناطق

 طبیعی
 مناطق طبیعی حفاظت شده

𝐼𝑖104)+( های گیاهی و جانوری  تنوع زیستی و تنوع گونه
 منطقه )در واحد سطح(

 ارزیابی اکولوژیکی منابع طبیعی

𝐼𝑖105 (-)  مصرف انرژی در بخش گردشگری سرانه مصرف انرژی )روزانه( 
𝐼𝑖106 (-)  مصرف آب در بخش گردشگری سرانه مصرف آب )روزانه( 
𝐼𝑖107)+( محلی که دسترسی به آب تمیز و سالم  درصد مردم

 دارند.
 دسترسی به آب سالم

𝐼𝑖108)+( آب مناطق گردشگری )کیفیت آب مناطق گردشگری ارزیابی کیفیت )مناسب 
𝐼𝑖109  (-)  تولید زباله توسط بخش گردشگری سرانه زباله )روزانه( 
𝐼𝑖110 (-)  آلودگی صوتی آلودگی صوتی 
𝐼𝑖111 (-) ای )آلودگی تولید گازهای گلخانه ایسرانه انتشار ساالنه گازهای گلخانه 

 هوا(
𝐼𝑖112 (-)  ساخت و ساز در منطقه تراکم ساخت و ساز در واحد سطح منطقه 
𝐼𝑖113 (-)  فرسایش میزان  فرسایش منطقه 
𝐼𝑖114)+( مناظر طبیعی منطقه درصد مساحت مناظر طبیعی منطقه 
𝐼𝑖115)+( های طبیعیتنوع جاذبه های طبیعی به مساحت منطقهتعداد جاذبه 
𝐼𝑖116)+( سطح کشاورزی منطقه های کشاورزی به کل مساحت منطقهدرصد زمین 
𝐼𝑖117 (-)  شدت استفاده گردشگری تعداد  گردشگر در واحد سطح منطقه 
𝐼𝑖118 (-)  های خالی از سکنه منطقهآبادی هاادیهای خالی از سکنه منطقه به کل آبآبادی 
𝐼𝑖119 (-)  شدت استفاده از منابع طبیعی تعداد گردشگران در واحد سطح مناطق حفاظت شده 

)+(𝐼𝑖120  برنامه ریزی و مدیریت محیط  وجود یک واحدی اداری زیست محیطی
 زیست

𝐼𝑖121)+( های زیست محیطیح آگاهیسط محیطیهای زیستارزیابی ارتقاء سطح آگاهی 
)+(𝐼𝑖122 بهداشت محیط ارزیابی گردشگران از بهداشت محیط 

𝐼𝑖123 (-) های زیست محیطی تصور مردم محلی در مورد آسیب 
 از گردشگری

 های زیست محیطیآسیب

𝐼𝑖124)+( بودجه میراث فرهنگی-)حفاظت از منابع طبیعی  و میراث  تاریخی )سرانه
 در مقصد فرهنگی

𝐼𝑖125)+( پوشش گیاهی درصد پوشش گیاهی منطقه 
𝐼𝑖126)+( های گیاهی نادرگونه های گیاهی نادر در واحد سطحتعدادگونه 
𝐼𝑖127)+( پوشش گیاهی تنوع گونه گیاهی در واحد سطح 
𝐼𝑖128)+( درهای جانوری ناگونه های جانوری  نادر در واحد سطح منطقهگونه 
𝐼𝑖129)+( تنوع جانوری تنوع گونه جانوری در واحد سطح منطقه 

 ( و نگارندگان2144) منبع: بالنکاس و همکاران

 

 

 


