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سنجش و ارزیابی چرخة حیات گردشگری...
سال چهارم
صورت پایرفته است .علیرغم تمام این ا دامات ،نتایج حاصل
 .1مقدمه
2
از پیشرفت به سوی پایۀداری مطلۀوب نبۀوده اسۀت (هۀرتی ،
 .1 .1طرح مسأله
 ،2005ص .)132 .از طرف دیگر ،مطالعات نخستین در کشۀور
صۀنعت گردشۀگری در حۀال حاضۀر یکۀی از ارکۀان اصۀلی
نیز حاکی از وجود چالشهای عمده در جهۀت دسۀتیۀابی بۀه
ا تصاد جهانی است .بر همین اساس ،یکی از راهبردهۀایی کۀه
پایداری توسعة گردشگری به ویژه در نۀواحی روسۀتایی اسۀت.
اخیرا در غالب کشورهای جهان مورد توجه رار گرفته ،توسۀعه
بنۀۀابراین ،اگۀۀر توسۀۀعة پایۀۀدار یکۀۀی از اهۀۀداف عینۀۀی صۀۀنعت
گردشگری در نواحی محرومی است که دارای پتانسیلهای الزم
گردشگری است ،پس اندازهگیری عملکۀرد و ارۀرات گردشۀگری
برای صنعت گردشگری هستند.
یک ضرورت است .چگونه مۀیتۀوان تر ۀی و پیشۀرفت مقاصۀد
یکی از مهمترین پیش زمینههای الزم برای تحول در نظۀام
گردشگری را به سمت توسعة پایدار گردشۀگری انۀدازه گرفۀت
گردشگری ،شۀناخت جایگۀاه کنۀونی آنهۀا در فرآینۀد چرخۀة
این پرسشی است که از اوایل ۀرن حاضۀر در علۀم گردشۀگری
تکۀۀاملی اسۀۀت .ایۀۀن شۀۀناخت بسۀۀترهای الزم را بۀۀرای ارایۀۀة
مطرح شده است و تبیین ناپایداریها و مراحل تکامل حوزههای
راهکارهای کارآمد فراهم خواهد کرد .از جملۀه مۀدلهۀایی کۀه
گردشگری و برنامهریزی بۀرای رسۀیدن بۀه افۀقهۀای مطلۀوب
امکان ایجاد شناخت جامح را در ارتبۀا بۀا مقاصۀد گردشۀگری
پایداری مستلزم این شناخت است .با توجه به اهمیت و ضۀریب
فۀراهم مۀی کنۀد ،مۀدل بۀاتلر اسۀت .ایۀن مۀدل در بسۀیاری از
تأریر باالی گردشگری بر ارکۀان اجتمۀاعی و ا تصۀادی جوامۀح
کشورهای توسعهیافته به فراوانی مورد استفاده رار گرفته است؛
محلی (مؤمنی ،1389 ،ص ) 2 .و فواید و ابلیتهۀای گسۀتردة
اما در ایران مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجۀام شۀده
آن در جۀۀاب منۀۀابح ،رشۀۀد اشۀۀتغال ،ریشۀۀهکۀۀنکۀۀردن فقۀۀر و
است .این پژوهش از جمله معدود مطالعاتی است که میکوشۀد
محرومیت از یک سو و تهدیدهای ناشی از آن (تخریب گستردة
تا ضمن تحلیل پایداری روستاهای مورد مطالعۀه در محورهۀای
منابح طبیعی و حاف هویت های محلّی) ضرورت توجه به ایۀن
گردشگرپایر استانهای تهران و البرز ،با اسۀتفاده از ایۀن مۀدل
رویکرد بیش از پیش اهمیت یافته است .نکتة ابل توجه آنکۀه
تحلیل جامعی نسبت به وضعیت تکامل فعالیتهای گردشۀگری
طرحهای گردشگری مستلزم شناخت جایگاه کنونی مقاصۀد در
در روستاهای مورد مطالعه فراهم آورد .نقطة وت ایۀن مقالۀه را
فرآیند چرخة تکامل گردشۀگری اسۀت .شناسۀایی ایۀن جایگۀاه
میتوان نظام پیشنهادها و راهکارهای توسعهای دانست کۀه بۀر-
زمینههای حرکت به سمت افۀق مطلۀوب را تسۀهیل مۀیکنۀد.
اساس چارچوب باتلر تدوین شده است.
موضوع و روشی که کمتر در کشورهای درحالتوسۀعه و خاصۀه
رویکرد گردشگری پایدار ،یۀک جۀابۀهجۀایی از رویکردهۀای
در ایران به کار گرفته میشۀود .نظۀر بۀه ایۀنکۀه هۀی فاۀای
سنتی ا تصاد نئوکالسۀیک در زمینۀة توسۀعة گردشۀگری ،بۀۀه
جغرافیایی به طور آنی پایدار و یا ناپایدار نخواهند شد و پایداری
رویکرد توسۀعة پایۀدار را نشۀان مۀیدهۀد (هۀاوکیز و ویلیۀامز،1
نتیجة تأریر ا دامات و برنامهها در طول زمان اسۀت ،از ایۀن رو،
 ،1993ص )25 .گردشگری پایدار را نمیتۀوان جۀدا از مفهۀوم
ضروری است تا جایگاه فااها و فعالیتها در این روند شناسایی
توسعة پایدار بحث کرد (تقوایی ،صفرآبادی ،1390 ،ص )40.در
و متناسب با آن برنامۀههۀای ا ۀدام و اسۀتراتژیهۀای متناسۀب
وا ح ،توسعة پایدار نقطة ایۀدهال تۀالش صۀنعت گردشۀگری در
طراحی شوند .این امر بۀهویۀژه در حۀوزة گردشۀگری ضۀرورتی
رن  21است (ضرغام بروجنی و نیک بۀین ،1391 ،ص.)139 .
اجتنابناپایر است.
مفهوم پایداری در صنعت گردشۀگری (طۀاهری دمنۀه ،فرمۀانی
بررسی تجارب مقاصد گردشۀگری موفۀق در سۀطح جهۀان
سکینه ،مستوفی الممالکی ،1390 ،ص ،) 119 .طی چند دهة
نشان میدهد که بهکارگیری و جایگزینی رویکردهۀای فاۀایی
گاشته یکی از اصلیترین و در عین حال ،مباحثهبرانگیزتۀرین
به جای رویکردهای نقطهای سهم بهسزایی در جاب گردشگر و
مفاهیم و به عنۀوان چۀارچوبی بۀرای فهۀم رونۀدهای توسۀعة
توسۀۀعة مقاصۀۀد گردشۀۀگری دارد .در چۀۀارچوب ایۀۀن رویکردهۀۀا
ا تصادی ،اجتماعی و مدیریت منابح طبیعۀی و گردشۀگری در
توسعه و تکامل خوشههۀا و محورهۀای گردشۀگری بۀه صۀورت
سراسر جهان مطرح شده است .بنابراین ،با وجۀود نگرانۀیهۀای
فزایندهای مورد توجه رار گرفتۀهانۀد .نتۀایج بۀهکۀارگیری ایۀن
فزاینده در خصوص گردشگری انبوه ،مطالعات و ا دامات تجربی
رویکردها عالوه بر جاب حداکثری گردشگران و افزایش درآمۀد
زیادی برای عملیاتیکردن مفهوم توسعة پایۀدار و ارزیۀابی آن
حاصل از فعالیتهای گردشگری ،پایداری هرچه بیشتر فااهای
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سال چهارم
سؤالهای پژوهش به شرح زیر خواهد بود:
گردشگری است .اسۀتفاده از فعالیۀتهۀای پشۀتیبان و خۀدمات
 -1روستاهای هدف گردشگری در استانهای البرز و تهۀران
مختلف و متنوع مقاصد گردشۀگری موجۀود در محۀور و جۀاب
در چه سطحی از پایداری رار گرفتهاند
گردشگران سایر مقاصد گردشگری تنها در پرتو نگۀاه و رویکۀرد
 -2مقاصد وا ح در محورهای گردشۀگری مۀورد مطالعۀه در
فاایی ابل حصول است؛ زیرا ترجیحات گردشگران بر اسۀتفاده
کدام مرحله از چرخة حیات گردشگری رار دارند
و بازدید حداکثری از منابح و جاذبۀههۀای موجۀود در منۀاطق و
 -3آیا نزدیکی به محورهۀای گردشۀگرپایر زمینۀه را بۀرای
نواحی مختلف است و نۀه مقاصۀد نقطۀهای و جزیۀرهای .کشۀور
ارتقای سطوح پایداری و جایگاه روستاهای هدف گردشۀگری در
ایران از جمله سرزمینهایی است که به واسۀطة تنۀوع گسۀتردة
چرخة حیات گردشگری فراهم میکند
فاایی و مکانی و تعدد جاذبههۀای گردشۀگری از فرفیۀتهۀای
 -4راهبردهای اصلی توسعة پایدار گردشگری در هر کدام از
الزم برای توسعة محورهای گردشگری و از آن طریۀق ،حصۀول
مقاصد کداماند
بهینة گردشگری پایدار برخوردار است .میراث فرهنگی غنۀی در
شبکة زنجیرهای روستاها و شهرهای مجاور به همۀراه فرفیۀت-
 .2 .1پیشینۀ تحقیق
های طبیعی منحصربهفرد در جۀایجۀای ایۀن سۀرزمین امکۀان
بررسی روند تکاملی الگوها و مدلهای تشریحکنندة فرآیند
تعریف فعالیتهای گردشگری بههمپیوسته به شکل محورهۀای
توسعة مقصدهای تفر گاهی نشان میدهد که طی بیش از 60
گردشگری را به طور ویژهای فراهم کرده است .محورهۀایی کۀه
سال گاشته ،پژوهشهای بسیاری در زمینة پیشبینی فرآیند و
در صورت برنامۀهریۀزی پایۀدار از ابلیۀت جۀاب گردشۀگران از
مسیر توسعة مقصدهای گردشگری صورت گرفته است .این
ا صی نقا به طور پیوسته برخوردار است .نتایج حاصۀل از بۀه-
پژوهشها به طور عمده ناشی از نیاز برنامهریزان صنعت
کارگیری این رویکرد ،عالوه بر پایداری فاۀاهای گردشۀگرپایر،
گردشگری به ابزارهای پیشبینی فرآیند توسعة مقصدهای
رفح محرومیت از جوامح محلّی از طریۀق گسۀترش درآمۀدهای
گردشگری بوده است که به مواردی اشاره میشود.
بخش گردشگری است.
در پژوهشی که حمید ضرغام بروجنی با عنوان «سنجش توسعة پایدار
کالنشهرهای تهران و البرز در دامنة جنوبی رشتهکوههۀای
گردشگری» در جزیرة کیش در سال  1391با استفاده از مدلهای
شمالی به واسطة مو عیت طبیعی منحصۀربۀهفۀرد ،مجۀاورت بۀا
آموبا و آتسی انجام داده ،نتایج نشانگر وضعیت پایداری متوسط در
حوزههای روستایی ،تمرکز انبوه جمعیت و مجۀاورت نسۀبی بۀا
این جزیره است (ضرغام بروجنی ،نیک بین.)137 ،1391 ،
استانهای گردشگرپایر شمالی از جملۀه منۀاطقی هسۀتند کۀه
در مدل مقایسهای سنجش گردشگری پایدار ،باالنسیز،
فرفیتهای الزم برای توسۀعة گردشۀگری پایۀدار روسۀتایی در
گونزالز ،لوزونا-اویوال ،پرزر ( )2010یک سیستم شاخصی برای
چارچوب محورهای گردشۀگری را فۀراهم کۀردهانۀد .محورهۀای
سنجش پایداری در مقاصد گردشگری ساحلی و جزیرهای با
گردشگری تهران -ائمشهر ،تهران-فیروزکۀوه ،کۀر -چۀالوس و
توجه به پیشنهادها و تعاریف سازمان جهانی گردشگری ارایه و
غیره از آن جملهاند .محورهایی که هر کدام مجموعة گسۀترده-
همچنین ،یک شاخص ترکیبی جدیدی جهت سادهکردن
ای از روستاهای گردشگرپایر و جاذبههای طبیعی مختلف را در
اندازهگیری پایداری و تسهیل تجزیه و تحلیل مقایسهای برای
خۀۀود جۀۀای دادهانۀۀد .مجۀۀاورت نسۀۀبی فاۀۀاهای روسۀۀتایی بۀۀا
طبقهبندی مقصدها به کار گرفته است .این اندازهگیری با به-
محورهای فوق فرصت توسعة پایدار فعالیۀتهۀای گردشۀگری را
کاربردن فرآیندی جهت کاهش تعداد موضوعات تصمیمگیری
در اختیار آنها رار داده است .در این مقاله تالش شده است تا
مورد تحلیل از یک روش نوین دومرحلهای انبوه براساس پی
روستاهای هدف گردشگری وا ح در سۀه محۀور گردشۀگری بۀا
ای سی و فاصله تا نقطة مرجح استفاده کرده است (باالنسیز،
اهمیت متفاوت در استانهای البرز و تهران مۀورد ارزیۀابی ۀرار
گونزالز ،لوزونا-اویوال ،پرز ،2010 ،3ص .)211 .این مدل نسبت
گرفته و نقش محورهۀای گردشۀگری در تکامۀل چرخۀة حیۀات
به سایر مدلها دارای ابلیت مقایسة چند مقصد در طول
مقاصد گردشۀگرپایر و سۀطح پایۀداری آنهۀا را بۀا اسۀتفاده از
فرآیند سنجش به طور همزمان است؛ ولی درک و سنجش
تکنیک سنجش پایداری پرسکات و آلن و مۀدل چرخۀة حیۀات
د یق و عمیقی از یک مقصد گردشگری ارایه نمیکند.
باتلر مورد بررسی رار گیرد.
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در پژوهشی دیگر که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه هالیم کره انجام
شده به منظور سنجش توسعة پایدار گردشگری ،مدلی به نام کو ارایه
کردهاند .این مدل در سال  2000میالدی و طی فرآیند تحقیق در
دوازده منطقه ارایه شده است .این مدل براساس روش پرسکات آلن و
شامل سنجش اجزا ،فرآیند انتخاب شاخصها و تجزیه و تحلیل آنها
است (گوردون ،2007 ،ص .)47 .در پژوهشی دیگر که داوود مهدوی
( )1390برای رسالة دکتری خود تحت عنوان ارزیابی پایداری توسعة

گردشگری روستایی در ایران (مطالعة موردی :روستاهای تاریخی-
فرهنگی ایران) انجام داد که در این پژوهش ،نتایج بهدستآمده از روش
میدانی ارزیابی پایداری به وسیلة بارومتر پایداری نشان میدهد که در
مجموع ،روستاهای مورد مطالعه از سطح پایداری نسبتاً متوسطی
برخوردارند .علی دلشاد ( )1391مقالهای تحت عنوان «مدلسازی
توسعة مقصد تفر گاهی کالردشت با استفاده از الگوی طیف توسعة
تفر گاه» ارایه کرده است که بر مبنای کارکرد عملی بازار در مقصد
تفر گاهی بنیان نهاده شده است .علیرغم شباهتهای فاهری این
مدل با مدل چرخة حیات پهنة گردشگری باتلر ،این مدل درصدد
دستیابی به این مفهوم است که توسعة مقصد تفر گاهی از نظرگاه
ا تصادی بر تغییرات در بازار مقصد تفر گاهی بنیان نهاده شده است .از
جمله ویژگیهای این الگوی بازار چندبخشی ،متوازنشدن عدم رشد
در یک بخش بازار با رشد در بخش بازار دیگر است ،در حالی که در
الگوی بازار یکبخشی که تنها بر مبنای یک بخش بازار و یا تعداد
گردشگران ورودی باشد ،ممکن است نرخهای متفاوت رشد و یا نزول
تجربه شود .این ویژگی ،ماهیت ناهمگون مقصدهای تفر گاهی را
نشان میدهد و باید مدنظر داشت که فرآیند رشد مقصد تفر گاهی
همیشه از فاز گردشگری محلّی به فاز گردشگری بینالمللی صورت
نمیگیرد .در کشورهای درحالتوسعه الگوی وارونهای از توسعه وا ح
میشود در مقصد تفر گاهی کالردشت این الگو متفاوت بوده است ،به
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طوری که آغاز توسعه با فاز سوم یا گردشگری ملّی بوده است .شواهد
نشان میدهد که مقصد تفر گاهی کالردشت هماکنون در فاز سوم
توسعه یا فاز گردشگری ملّی وا ح است؛ ولی نشانههایی از ورود به فاز
چهارم یا گردشگری بینالمللی به چشم میخورد .همچنین ،با توجه به
وضعیت موجود ،تعداد نهایی بازدیدکنندگان از مقصد تفر گاهی
کالردشت به افزایش خود ادامه خواهد داد و مقصد به صورت بالقوه از
این توان برخوردار است.

 .2روششناسی تحقیق
پۀۀژوهش پۀۀیش رو از نۀۀوع مطالعۀۀات بنیۀۀادی و بۀۀه روش
توصیفی -تحلیلی انجام شده اسۀت .در ایۀن مقالۀه ،بۀه منظۀور
گردآوری اطالعات از روشهای اسنادی (فیشبۀرداری) و روش-
های میدانی (پرسشنامه) بهره گرفته شۀده اسۀت .روسۀتاهای
مۀورد مطالعۀه در ایۀن پۀژوهش را دربندسۀر و افجۀه در محۀور
گردشگری لواسان ،گچسۀر و شهرسۀتانک در محۀور چۀالوس و
ورکش و گلیرود در محۀور طالقۀان تشۀکیل مۀیدهنۀد .جامعۀة
آماری این پژوهش مشتمل بر  3393نفر جمعیت (967خۀانوار)
است .جامعة نمونه که از طریق روش نمونۀهگیۀری کۀوکران بۀا
ضریب اطمینان  %95انتخاب شده است ،شامل  345نفر اسۀت.
اطالعات میدانی مورد نیاز در این مطالعه از طریق پرسۀشنامۀه
خانوار و پرسشنامه گردشگران گۀردآوری شۀده اسۀت .جامعۀة
نمونۀۀه از طریۀۀق روش تصۀۀادفی سیسۀۀتماتیک و گردشۀۀگران از
طریق روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند .توزیح جامعۀة نمونۀه
در میۀۀان روسۀۀتاهای مۀۀورد مطالعۀۀه بۀۀه روش نسۀۀبی (نسۀۀبت
جمعیت) انجام شده است .محدودة مورد بررسی در این پژوهش
مشتمل بر استانهای تهران و البرز است (شکل .)3جۀدول زیۀر
اطالعات تفصیلی روستاهای مورد مطالعه را نشان میدهد.

جدول  -1ویژگیهای توصیفی مقاصد گردشگری مورد مطالعه
مأخا :مرکز آمار ایران1390 ،
محور گردشگری

اهمیت محور

خانوار جمعیت

نام روستا

استان

شهرستان

ارتفاع (متر)

143

محور گردشگری تهران-لواسان

درجه 2

دربندسر

تهران

شمیرانات

4200

41

محور گردشگری تهران-لواسان

درجه 2

افجه

تهران

شمیرانات

2780

212

833

درجه 1

شهرستانک

البرز

کر

2190

317

1048

محور گردشگری کر -چالوس

گچسر

البرز

کر

2230

302

1008

محور گردشگری کر چالوس

درجه 1

گلیرود

البرز

طالقان

2320

34

130

محور گردشگری کر -طالقان

درجه 3

ورکش

البرز

طالقان

2100

61

231

محور گردشگری کر -طالقان

درجه 3
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سنجش و ارزیابی چرخة حیات گردشگری...
سال چهارم
لواسان به عنوان محور درجة دو گردشگری و محور طالقان به عنۀوان
پراکندگی روستاهای نمونه بر اسۀاس محورهۀای گردشۀگری بۀا
محور درجة سه گردشگری انتخۀاب شۀده و در هۀر محۀور تعۀداد دو
سۀی از
درجة اهمیت متفاوت انتخاب شدهاند .در ایۀن پۀژوهش ،بۀه تأ ّ
روستا به عنوان نمونه انتخۀاب شۀده انۀد .روسۀتاهای نمونۀه از میۀان
مطالعات طرح جامح گردشگری استان تهران محورهۀای گردشۀگری
روستاهای هدف گردشگری و به شکل تصادفی انتخاب شدهاند.
کر  -چالوس به عنوان محور درجه یک گردشۀگری ،محۀور تهۀران-

شکل  -1نقشۀ موقعیت روستاهای مورد مطالعه
مأخا :یافتههای تحقیق1393 ،
جدول  -2چهارچوب سازماندهی شاخصهای تحقیق

مأخا :یافتههای تحقیق.1393 ،
مراحل

شاخصها

مراحل

متوسط تعداد گردشگران در روز
مرحلة
اول

مرحلة
دوم

مرحلة
اکتشاف

مرحلة
درگیرشدن
و مداخله
جامعة
محلّی در
گردشگری

درصد گردشگران انفرادی و ماجراجو
میزان تماس بین مردم و گردشگران
میزان افزایش تعداد گردشگران

مرحلة
سوم

فرفیت تحمل جامعة محلّی (تعداد گردشگران به مردم محلّی )
مرحله
چهارم

سطح ر ابت واحدهای گردشگری با دیگر مناطق اطراف
تثبیت

تعداد امکانات ا امتی و رفاهی مدرن
درصد سهم گردشگری در ا تصاد روستا

تعداد امکانات ا امتی و پایرایی و تفریحی

تعداد واحدهای خدماتی ورشکسته یا در حال فروپاشی

درصد گردشگران با ا امت شبانه

مشکالت زیست محیطی

سطح مشارکت مردم محلّی در توسعة گردشگری

مشکالت اجتماعی

میزان عال ة مردم به توسعة گردشگری
نگرش مردم نسبت به گردشگران
وجود الگوی فصلی گردشگری در روستا

مرحلة
پنجم

مشکالت ا تصادی
رکود

فرفیت تحمل محیطی(تعداد گردشگران به مساحت روستا )
متوسط تعداد گردشگران در فصل او گردشگری

توسعة بازار  /بازارچه در مقصد

درصد گردشگران گروهی برنامهریزیشده و سازمانیافته

سطح تبلیغات و بازاریابی توسط مردم

نظر مردم محلّی بازدیدکنندة مزاحم و آزاردهنده

تعداد زیرساخت های توسعه یافته از گردشگری

تعداد جاذبههای انسان ساخت جدید و مدرن

سطح مشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و توسعه

تعداد پروژههای زیباسازی توسعه و احیای مجدد جاذبهها

درصد گردشگران گروهیو سازمانیافته به کل
مرحلة
توسعه

شاخصها

سطح تغییرات در فاهر فیزیکی و طبیعی روستا
درصد مالکیت محلّی در واحدهای گردشگری

مرحلة
ششم

تجدید
حیات/
افول

بهرهبرداری از منابح بکر طبیعی بهجامانده از بل
کاهش سریح تعداد بازدیدکنندگان
کاهش میزان سود واحدهای تجاری و توریستی

شاخص آزردگی مردم روستا

اشباع فرفیت مقصد توسط صنعت گردشگری

نسبت گردشگران به مردم محلّی در فصل او

سطح باالی تبلیغات در جاب گردشگران
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در ایۀن پۀژوهش بۀۀرای سۀنجش سۀطح پایۀۀداری از مۀدل بۀۀارومتر
پایۀۀداری پرسۀۀکاتآلۀۀن و مدل آموبا و به منظۀۀور ارزیۀۀابی جایگۀۀاه
روستاهای مورد مطالعه در چرخة حیات گردشگری از "مدل بۀاتلر"
استفاده شده است .فرآیند انجام تحقیق ،با تأکیۀد بۀر روششناسۀی
چرخة حیۀات گردشۀگری پایۀدار (تی ال سی) ،در هشۀت مرحلۀه
تعریف شده است .بعد از تعریف و تعیین اهداف پایداری ،چۀارچوب
مفهومی ارزیابی پایۀداری گردشۀگری در الۀب سیسۀتم انسۀانی و
اکوسیستم طبیعی مشخص شۀده و سۀ،س ،ابعۀاد و شۀاخصهۀای
کلیدی پایداری گردشۀگری روسۀتایی تبیۀین شۀد (جۀدول  .)2در
نهایت ،پس از ترکیب و تلفیق اطالعات جمح آوریشده ،با اسۀتفاده
از روشهای آماری و ابزارهای ارزیابی پایداری نظیر بارومتر پایداری
و رادار پایداری به اندازهگیری این شۀاخصهۀا و تحلیۀل دادههۀا در
سطح روستاهای مورد مطالعه پرداخته شد.
شاخصهای مطالعۀه بۀراسۀاس چۀارچوب مۀدل بۀاتلر و بۀه
تفکیک مراحل ششگانة آن انتخاب شدهاند .جدول زیر چارچوب
شاخصهای انتخابی را نمایش میدهد.

 .3مبانی نظری
در دهههای اخیر ،مدل چرخة حیات گردشگری به
پژوهشگران و دولتها این امکان را داده تا سیر تاریخی را
تحلیل کرده و برای آینده مقاصد برنامههای توسعهای در نظر
بگیرند (رودریگز ،پارالوپز و یانس اسیونز ،2008 ،4ص.)53 .
چرخة حیات مقصد گردشگری همانند چرخة حیات کاال از یک
الگوی مشخص تبعیت میکند ،به طوری که براساس دورنمای
توسعهای ،یک مقصد در زمان رشد و تر ی خود توجه بازارهای
متفاوتی را به خود جلب میکند (لومسدن ،1380 ،ص.)344 .
ارزیابی چرخة حیات را میتوان به سیستم برنامهریزی سازمان-
ها و فعالیتها نیز تشبیه کرد که نیازمند سرمایهگااریهای
عظیمی در بخشهای عملیاتی ،نیروی انسانی و فنی است .این
سرمایهگااری نه تنها در فازهای نخستین؛ بلکه در کل چرخة
عمر هر سیستم یا فعالیت باید صورت پایرد .چرخة حیات
سازمانها و فعالیتها؛ مانند چرخة حیات محصول شامل تولد،
رشد ،بلوغ ،پیری و مرگ است (زارع ،1383 ،ص (3 .در وا ح،
ارزیابی چرخة حیات یکی از ابزارهای مورر در تصمیمگیری
است که ادر است اررات ا دامات و فعالیتها را ارزیابی کرده و
مورد تجزیه و تحلیل رار دهد و مسیرهای مناسب با بیشترین
کارایی را پیشنهاد دهد .یکی از حوزههای علمی که در این
موضوع به طور جدی ورود پیدا کرده است ،جغرافیای
گردشگری است.
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بررسی روند تکاملی الگوها و مدلهای تشریحکنندة فرآینۀد
توسعة مقصدهای تفر گاهی نشان میدهد که طی بۀیش از 60
سال گاشته ،پژوهشهای بسیاری در زمینة پیشبینی فرآیند و
مسیر توسعة مقصدهای گردشگری صۀورت گرفتۀه اسۀت .ایۀن
پژوهشها بۀه طۀور عمۀده ناشۀی از نیۀاز برنامۀهریۀزان صۀنعت
گردشگری به ابزارهای پۀیشبینۀی فرآینۀد توسۀعة مقصۀدهای
گردشگری بوده است که برای شناخت اررات توسعة گردشگری
و در نتیجه افزایش میزان ارربخشی و کارآیی برنامههای توسۀعه
از نقشی اساسی برخوردار هستند .از ایۀن روی ،طۀی دهۀههۀای
گاشته ،الگوها و مدلهای گوناگونی در زمینة پیشبینی فرآیند
توسعة مقصدهای گردشگری مطرح شده است (ضرغام بروجنۀی
و دلشاد ،1390 ،صۀص .)145-146 .اولۀین مطالعۀات صۀورت-
گرفته برای تشریح فرآیند توسعة مقصدهای تفر گاهی را مۀی-
توان بۀه تۀالشهۀای بۀارت ( )1958در زمینۀة ریخۀتشناسۀی
مقصدهای تفر گاهی ،ساحلی نسۀبت داد کۀه منجۀر بۀه ارایۀة
الگوی توسعة خاصی نشد (پریدوکس ،2004 ،ص .)225 .والتۀر
کریستالر ( )1964یکی از اولۀین افۀرادی اسۀت کۀه بۀه مفهۀوم
چرخة حیات مقصدهای تفر گاهی اشۀاره کۀرده اسۀت .کۀوهن
( )1972نیز با مدنظر راردادن مباحث روانشناختی ،بۀه ارایۀة
یک گونهشناسی از گردشگران ورودی به مقصد تفۀر گۀاهی در
مراحل مختلف توسعه پرداخت (بری ،2001 ،ص.)29 .
داکسۀۀی ( )1975شاخصۀۀی از مراحۀۀل درج ۀة خشۀۀنودی یۀۀا
ناخشۀۀنودی سۀۀاکنان مقصۀۀد گردشۀۀگری را بۀۀه منظۀۀور تشۀۀریح
چگۀونگی تغییۀر نگۀرش مۀردم محلّۀی نسۀبت بۀه مراحۀل رشۀد
گردشگری (مراحل چرخة حیات مقصد گردشۀگری) ارایۀه کۀرده
است (اردکانی ،1382 ،ص .)58 .استنسفیلد ( )1978بۀا مطالعۀه
مقصدهای تفر گاهی شمال شر ی ایاالت متحده الگوی تغییراتی
را شناسایی کرد که تحت عنوان «چرخۀة مقصۀد تفۀر گۀاهی در
ادبیات نوین گردشگری» مطرح شد (باتلر ،2001 ،ص.)287 .
اما در دهة  1980باتلر بر مبنای پژوهشها و مطالعات صۀورت-
گرفته در زمینة الگوهای توسعة مقصد تفر گۀاهی ،الگۀوی چرخۀة
حیات پهنة گردشگری (تی ای ال سی) را ارایه کرد .بۀاتلر «چرخۀة
حیات محصۀول »5را بۀه گونۀهای تغییۀر داد کۀه مناسۀب صۀنعت
گردشگری باشد (آلۀوارز و لورنکۀو ،2005 ،صۀص .)3-4 .ون هیۀل
( )2001نیز فرمولی جدید از مدل چرخۀة حیۀات را بۀه نۀام مۀدل
تقاضا-تولید ارایه کرد که به توصۀیف کمّۀی فرآینۀد چرخۀة حیۀات
مقاصد میپرداخت (روسل ،2001 ،6ص )172 .دو دهۀه بعۀد ،بۀاتلر
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رکود ،نزول و یا احیای مجدد است (مور و وایت هال ،2005 ،ص.
در پژوهشی دیگۀر ایۀن مۀدل را مۀورد بۀازبینی ۀرار داد و مراحۀل
 )113و آن را به «چرخة حیات گردشگری »8تغییر داد.
تکاملی آن را توسعه داد (بالتر ،2002 ،7ص.)286 .
این مدل  6مرحله توسعه و تکامل مقصد گردشگری را در بر
میگیرد که شامل اکتشاف ،مشۀارکت ،توسۀعه ،تثبیۀت یۀا بلۀوغ،

شکل  -2مراحل توسعۀ مقاصد گردشگری باتلر
الندتورپ و وانیل2001 ،9

مطابق تئوری باتلر چرخة حیۀات گردشۀگری بۀه سۀه دورة
اصلی در مقاصد گردشگری تقسیمبنۀدی مۀیشۀود :دورة پۀیش
توریسم ،10دورة توریسم 11و دورة فرا توریسم( 12آنۀدریوتیس،13
 ،2001ص( )41 .شکل .)2
دورة اول مشۀۀتمل بۀۀر کشۀۀف فرفیۀۀتهۀۀای گردشۀۀگری و
ضۀرورتهۀای توسۀعة آن اسۀۀت .دورة دوم مشۀتمل بۀر توسۀۀعة
ا دامات و زیرساختها تۀا جۀاب گردشۀگران و دسۀتیۀابی بۀه
منافح گستردة آن در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،ا تصادی
و زیستمحیطی است .دورة فراتوریسم دورة بازگشت به افۀول و
یا تداوم ربات است ،در ایۀن دوره مۀدیریت مقاصۀد و فرآینۀدها

نقش بیبدیلی در ادامة حیات مقاصد گردشگری بۀر عهۀده دارد
(هونگسراناگون ،2007 ،14ص.)95 .
باتلر با توجه به نظریات کریستالر ،پلوگ ،کوهن و داکسۀی
نظریه و یا مدل خود را ارایه داده اسۀت (هۀوینن ،2002 ،15ص.
 .)228مدل بۀاتلر در سۀال  1980ارایۀه شۀد و در طۀول زمۀان
توسط پژوهشگران بعدی تکامل پیدا کرد و نه تنها اذعان کۀرد
که نظریهاش به تئوریهای بلی مرتبط است؛ بلکه تأکید کۀرد
که مبتنی بر مفهوم کسۀب و کۀار /بازاریۀابی از چرخۀة زنۀدگی
محصول است.

شکل  -3چرخۀ حیات مقصد گردشگری
مأخا:اسمیتا و کامات ،1980 ،ص140 .
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و تی این مدل در رابطه با مقصد گردشگری به کۀار مۀی-

ا تصاد ی و اجتماعی مقصد است و سبب زوالرفۀتن محصۀول

رود ،نشان میدهد که مقصۀد در طۀول زمۀان تغییۀر کۀرده و

گردشگری میشود .مرحلة «رکود »20مرحلة بعدی است که به

توسعه مییابد (اردکانی ،1382 ،ص )55 .بۀاتلر بۀرای توسۀعة

آن مرحلة اشباع نیز گفته میشۀود .در مرحلۀة رکۀود مشۀکل

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

افزایش فرفیت بر د یا فرفیت بیش از اندازه شکل میگیۀرد و

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

این مسأ له سبب زوال محصول گردشگری میشود.

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

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

کۀۀه در ابتۀۀدا بۀۀرای یۀۀک مقصۀۀد توریسۀۀتی ،تعۀۀداد محۀۀدودی

است .ممکن است مرحلة رکود ب رای مدتی وجود داشته باشۀد

گردشگر وجود دارد و تعداد گردشگران به اندازهای نیست کۀه

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

سبب فراهمآوردن امکانات خاصی باشد؛ زیۀرا منۀابح درآمۀدی

تعداد گردشگران مراجعهکننده به وجۀ ود آیۀد .حالۀت کۀاهش

دریافتی کم است .ارتبا گردشگ ری با ا تصاد محلّی بسیار کم

زمانی وجود می آیۀد کۀه گردشۀگرانی کۀه مکۀرر مۀیآینۀد بۀا

است و افراد محلّۀی ،منطقۀة خۀود را در کنتۀرل خۀود دارنۀد

محصوالتی که عرضه می شود راضی نباشند و یا بعای از آنها

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

م مکن است فوت کرده یا ادر به سفرکردن نباشند .به عقیۀدة

مرحله بۀه عنۀوان مرحلۀة «مداخلۀه و درگیۀرشۀدن مۀردم در

باتلر تجدید ساختار ،زمانی اتفاق می افتد که محصوالت جدید

گردشگری »17نامیده میشود .ا ین مرحلۀه همۀراه بۀا افۀزایش

گردشگری عرضه شده باشد .باتلر یکی از دو حالتهای ممکن

فعالیت های گردشگری است .در این مرحله تعداد گردشۀگران

بعد از مرحل رکود پیشنهاد میکند -1 :ادامة حالت رکۀود -2

شروع به افزایش میکند .در ایۀن مرحلۀه معمۀوالً گردشۀگران

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

مدت ا امت کوتاهتر؛ اما با تعداد بیشتری به یک مکان مقصۀد

)282

میآیند .در این مرحله اررات افزایشی بۀه وجۀود مۀیآیۀد کۀه

 .4یافتههای تحقیق

خدمات رسانی به گردشگران به شکل رسمی صورت میگیرد و

در این بخش از بررسی و به منظور پاسخ به سؤال نخسۀت

اجتماع محلّی بهتدریج خود را بۀا فعالیۀتهۀای گردشۀگری و

« روستاهای هدف گردشگری در استانهای البۀرز و تهۀران در

حاور گردشگران تطبیق میدهد .در مرحلة توسۀعه18؛ رشۀد

چه سۀطحی از پایۀداری ۀرار گرفتۀهانۀد » سۀطوح پایۀداری

سریح گردشگر و تغییرات دراماتیک در همة جنبههای بخۀش

روستاهای هدف گردشگری در مقاصد گردشگری مورد مطالعه

گردشگری در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه بوجود میآید .ایۀن

د ر ابعاد اجتماعی ،ا تصادی و زیستمحیطۀی مۀورد سۀنجش

مرحله نیز مانند سایر مراحل مدل به صۀورت انتقۀالی و گۀاار

رار گرفتهاند .در این تحلیل برای تبدیل محاسبات کمّۀی بۀه

صورت میگیرد تا اینکه به سرعت صورت گیرد .به این ترتیب

مقادیر کیفی از طبقات پنج گانه پرسکات آلۀن اسۀتفاده شۀده

است که در این مرحله دورنمۀای گردشۀگری شۀکل گرفتۀه و

است (جدول .)3

مقصد حالتی فراملّی مییابد.
مرحلة چهارم با عنوان مرحلة «بلۀوغ و تثبیۀت »19نامیۀده
میشود .در این مرحله نرخ رشد گردشگران و سۀایر فعالیۀت-
های مربو به گردشگری کاهش مییابد ،گرچه تعداد وا عۀی
گردشگران درحال افزایش است .بر طبق نظر باتلر ،کل تعۀداد
بازدیدکنندگان در یک سال بیش از جمعیت ساکن در مقصۀد
است .آنچه در این مرحله اهمیت دارد این اسۀت کۀه سۀطح
توسۀۀعة گردشۀۀگری بۀۀیش از فرفیۀۀتهۀۀای کشۀۀش محیطۀۀی،
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جدول  -3طبقات پنجگانۀ پیشنهادی پرسکات-

جدول  -4سطوح پایداری روستاهای هدف گردشگری براساس مدل بارومتر

آلن جهت طبقهبندی سطوح پایداری
مأخا :مهدوی1390 ،

پایداری
مأخا :مطالعات میدانی1393 ،
ابعاد پایداری

ارزش
پایداری

سطح پایداری

0-20

ناپایدار

اجتماعی

مراحل

اقتصادی

زیست محیطی

پایداری کل

ارزش

سطح

ارزش

سطح

ارزش

سطح

ارزش

سطح

20-40

پایداری ضعیف

دربندسر

0/504

متوسط

0/608

خوب

0/677

خوب

0/596

متوسط

40-60

پایداری متوسط

ورکش

/257

ضعیف

0/101

ناپایدار

0/151

ناپایدار

0/170

ناپایدار

پایداری خوب

افجه

0/199

ناپایدار

0/200

ضعیف

0/343

ضعیف

0/247

ضعیف

شهرستانک

0/815

پایدار

0/852

پایدار

0/532

متوسط

0/733

خوب

گلیرود

0/320

ضعیف

0/222

ضعیف

0/184

ناپایدار

0/242

ضعیف

گچسر

0/825

پایدار

0/84

پایدار

0/475

ضعیف

0/713

خوب

کل

0/487

متوسط

0/741

متوسط

0/394

ضعیف

0/450

متوسط

پایدار

مطابق این مدل ،روستاهای مورد مطالعۀه در طیفۀی از مراحۀل

مقایسة سطوح پایداری در ابعاد مختلف نشان میدهد کۀه بعۀد

پایداری رار مۀیگیرنۀد .نتۀایج بررسۀیهۀای صۀورتگرفتۀه در

زیستمحیطی به واسطة حجم باالی فشار اکولوژیک از پۀایین-

روسۀۀتاهای مۀۀورد مطالعۀۀه نشۀۀان مۀۀیدهۀۀد کۀۀه بۀۀه طۀۀور کلۀۀی

ترین سطح پایداری برخوردار است .ابعاد ا تصۀادی و اجتمۀاعی

روستاهای منطقة مورد مطالعۀه از منظۀر گردشۀگری در سۀطح

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

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

شکل  -4رادار مقایسۀ تطبیقی ابعاد پایداری در روستاهای

شکل  -5رادار شاخصهای پایداری روستاهای

موردمطالعه

مورد مطالعه

مأخا :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

مأخا :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
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جدول -5سطح پایداری مقاصد مورد مطالعه به تفکیک
محورهای گردشگری مأخا :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،
محور گردشگری

اندازه پایداری

سطح پایداری

کر -چالوس

0/723

پایداری باال

تهران-لواسان

0/422

متوسط

کر -طالقان

0/206

پایداری ضغیف

شکل  -6سطح پایداری محورهای گردشگری مورد مطالعه
مأخا :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

نتایج بررسیهای مرتبط با سنجش پایداری براسۀاس مۀدل
پرسکات آلن نشان میدهد که روسۀتاهای گردشۀگری وا ۀح در
محور درجة یک گردشگری با فاصۀلة زیۀادی نسۀبت بۀه سۀایر
روستاها در سطح پایداری کامل رار دارنۀد .همۀانطۀور کۀه در
بارومتر پایداری پرسکات و آلۀن (شۀکل  )7مالحظۀه مۀیشۀود
روسۀۀتاهای شهرسۀۀتانک و گچسۀۀر در سۀۀطح پایۀۀداری کامۀۀل،
روستای دربندسر در سطح پایداری متوسط ،روستاهای افجۀه و

گلیرود در سۀطح پایۀداری متوسۀط و روسۀتای ورکۀش نیۀز در
سطح ناپایدار رار گرفتۀه اسۀت .همچنۀین ،شۀاخصهۀای رفۀاه
انسانی در مقایسه با شاخصهۀای رفۀاه اکوسیسۀتم از وضۀعیت
بهتۀۀری برخوردارنۀۀد .جۀۀدول ( )6وضۀۀعیت شۀۀاخصهۀۀای رفۀۀاه
اک وسیستم و رفاه انسانی را در منطقة مورد مطالعه نشۀان مۀی-
دهند.

جدول  -6وضعیت کل رفاه سیستم انسانی
و رفاه اکوسیستم
مأخا :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،
رفاه

رفاه

اکوسیستم

انسانی

دربندسر

0/68

0/56

ورکش

0/15

0/18

افجه

0/34

0/20

شهرستانک

0/53

0/83

گلیرود

0/18

0/27

گچسر

0/48

0/83

کل

0/39

0/48

روستا

گام بعدی در این مطالعۀه تبۀین جایگۀاه روسۀتاهای مۀورد
مطالعه در چرخة حیات گردشگری باتلراست .در ایۀن مرحلۀه و
در پاسخ به سؤال دوم «مقاصد وا ۀح در محورهۀای گردشۀگری
مورد مطالعه در کدام مرحله از چرخة حیۀات گردشۀگری ۀرار

شکل  -7بارومتر پایداری روستاهای هدف گردشگری
مأخا :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

دارند » و پس از تحلیل شاخصهای مختص هر مرحله از مۀدل
بۀۀاتلر ،جایگۀۀاه هۀۀر کۀۀدام از روس ۀتاهای هۀۀدف گردشۀۀگری در
محورهای سهگانۀه بۀه تفکیۀک تبیۀین و مشۀخص شۀده اسۀت
(جدول .)7
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جدول  -7وضعیت قرارگیری روستاهای مورد مطالعه در مراحل چرخۀ حیات گردشگری
مأخا :یافتههای پژوهش1393 ،

نام روستا

شاخص باتلر ()BI

جایگاه در () TLC

کل

دربندسر
ورکش
افجه
شهرستانک
گلیرود
گچسر

0/424
0/169
0/192
0/674
0/271
0/654

توسعه
اکتشاف
اکتشاف
تثبیت/بلوغ
درگیری و مداخله
تثبیت/بلوغ

0/397

نتایج تجزیه و تحلیل شاخصهای باتلر بۀه تفکیۀک مراحۀل
ششگانه در مقاصد گردشگری مورد مطالعه در استانهای تهران
و البرز نشان میدهد کۀه روسۀتاهای شهرسۀتانک و گچسۀر بۀه
ترتیب با ارزش امتیازی  0.674و  0.654در مرحلۀة تثبیۀت یۀا
بلوغ رار گرفتهاند .روستاهای دربندسر در محور تهران-لواسۀان

مرحله چرخه حیات

مداخله و درگیری
(شروع توسعه)

با ارزش  0.424در مرحلة سوم یا توسۀعه ،روسۀتای گلیۀرود بۀا
ارزش  0.271در مرحلۀة دوم (درگیۀری و یۀا شۀروع توسۀۀعه) و
روستاهای ورکش و افجه نیز به ترتیۀب بۀا  0.162و  0.192در
مرحلة نخست و یا اکتشاف رار گرفتهاند (شکل .)8

شکل  -8جایگاه روستاهای هدف گردشگری مورد مطالعه در چرخۀ حیات باتلر
مأخا :یافتههای پژوهش1393 ،

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش «آیا نزدیکۀی بۀه محورهۀای
گردشگرپایر زمینه را برای ارتقۀای سۀطوح پایۀداری و جایگۀاه
روستاهای هدف گردشگری در چرخة حیات گردشۀگری فۀراهم
میکند » .شایان ذکر است که به طور کلی و براساس چارچوب
تعریفشده مۀدل بۀاتلر ،روسۀتاهای وا ۀح در محورهۀای کۀر -
چالوس (محور درجة یۀک) از منظۀر چرخۀة تکامۀل در مرحلۀة
توسعه و روستاهای گردشگری وا ۀح در محۀور تهۀران-لواسۀان
(محور درجة دو) در مرحلۀة مداخلۀه و درگیۀری و روسۀتاهای

وا ح در محور کر -طالقان (محور درجۀة سۀه) نیۀز در مرحلۀة
اکتشاف رار گرفتهاند و این بهخوبی نمایانگۀر ایۀن اسۀت کۀه
اهمیت محور گردشگری بر روی تکامل فعالیتهای گردشۀگری
در روستاهای مورد مطالعه اررگاار است (جدول  .)8همچنۀین،
نتایج جدول ( )9نیز نمایۀانگۀر آن اسۀت کۀه بۀین محورهۀای
گردشگری وسطح پایداری روستاهای هدف گردشۀگری ارتبۀا
مستقیم وجود دارد.
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جدول  -8تعیین جایگاه محورهای گردشگری در چرخۀ تکامل
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جدول  -9امتیاز نهایی محاسبهشدۀ روستاهای مورد مطالعه در
مراحل چرخۀ حیات
مأخا :یافتههای نگارندگان1393 ،

وضعیت
محور

شاخص باتلر

قرارگیری

گردشگری

()BI

درمراحل

نقطه تکاملی

چرخه حیات
کر -چالوس

0/664

توسعه

گردشگری

تهان-لواسان

0/347

مداخله و
درگیری

گردشگری

کر -طالقان

0/180

اکتشاف

پیش
گردشگری

کل منطقة گردشۀگری کۀالنشۀهرهای تهۀران و کۀر کۀه
مقاصد گردشگری مورد مطالعه در آنهۀا پراکنۀده شۀدهانۀد ،از

نام روستا

امتیاز نهایی

نقطه تکاملی

دربندسر

0/424

دوره گردشگری

ورکش

0/169

پیش گردشگری

گلیرود

0/192

پیش گردشگری

شهرستانک

0/647

دوره گردشگری

افجه

0/271

دوره گردشگری

گچسر

0/654

دوره گردشگری

منظر فرآیند تکامل گردشۀگری بۀاتلر در دورة گردشۀگری ۀرار
گرفتهاند (جدول.)10

جدول  -10وضعیت کلی محاسبهشده روستاهای مورد مطالعه در مراحل چرخۀ حیات
مأخا :یافتههای نگارندگان1393 ،
وضعیت کلی

ارزش

پیش گردشگری

0-30

دورة گردشگری

30-80

دورة فراگردشگری

80-100

 .5بحث و نتیجهگیری
سۀنجش توسۀعة پایۀدار گردشۀگری روسۀتایی و ارزیۀابی
روستاهای هدف گردشگری در محورهای سهگانه کالنشهرهای
تهران و البرز مستلزم آن است که سیستم فراگیر و همهجانبۀه-
ای از پارامترها مدنظر رار گرفته شود تا از این طریۀق توسۀعة
پایدار گردشگری روستایی در سطح عمیقتۀری مۀورد تجزیۀه و
تحلیل رار بگیرد .در مقالة حاضر سعی شده بۀا بهۀرهگیۀری از
ابزارهای ارزیابی پایداری همچون بارومتر و راداری پایداری و با
توجه به چارچوب انتخابی شاخصهای پایه مبتنۀی بۀر مراحۀل
هفتگانة باتلر سطح پایداری روسۀتاهای مۀورد مطالعۀه انۀدازه-
گیری شده و جایگاه آنها در چرخة حیۀات گردشۀگری تبیۀین
شود.
نتۀایج بررسۀیهۀا نشۀان مۀیدهنۀد کۀه روسۀتاهای مقصۀد
گردشگری وا ح در محورهای درجة یک (کر -چالوس) نه تنهۀا
از سۀۀطح پایۀۀداری بۀۀاالتری برخوردارنۀۀد کۀۀه در چرخۀۀة حیۀۀات
گردشگری نیز در مرحلة تثبیت و یا بلوغ رار گرفتۀهانۀد و ایۀن

امتیاز کلی
0/397

نقطه تکاملی
دوره گردشگری

نشان میدهد که مو عیت نسبی مقاصد گردشۀگری نسۀبت بۀه
محورهای گردشگرپایر ،فرآیندهای جاب گردشگر ،توسعة زیر-
ساختها و افزایش خدمات را ارتقا داده و امروز عایدات توسۀعة
گردشگری زمینة افزایش سۀطح درآمۀد ،تعۀدیل نۀابرابریهۀا و
محرومیتهای روستایی و حفظ و توسعة منابح گردشگرپایر بۀه
نسبت سایر مناطق افزایش یا تۀه اسۀت .از ایۀن رو ،روسۀتاهای
وا ح در محورهای درجۀة دوم و سۀوم نیۀز از نظۀر پایۀداری در
سطوح پایینتر و از منظر فرآیندها و مراحۀل تکامۀل در چرخۀة
حیات گردشگری به ترتیب در ردههۀای بعۀدی ۀرار دارنۀد .در
وا ۀۀح ،مجۀۀاورت نسۀۀبی بۀۀا محورهۀۀای گردشۀۀگری و جۀۀاب
گردشگران انبوه موجود در محور ،نقش ابل توجهی در توسۀعة
پایدار منابح گردشۀگری و مقاصۀد گردشۀگرپایر دارد و در ایۀن
بررسی نیز به سهولت این موضوع به اربات رسید.
مراجعه به شاخصهای مورد بررسی جدول ( )2به سۀهولت
نقا وت و ضعف مقاصد گردشگری مۀورد مطالعۀه و نیازهۀای
آنها را نشان میدهد؛ به طور مثۀال ،اگۀر روسۀتاهای گچسۀر و
شهرستانک در مرحلة تثبیت و یا بلوغ رار گرفتۀهانۀد ،بۀه ایۀن
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شاخصهای مراحل دوم به بعد را در برنامهریزیهای توسۀعهای
معنی است که شاخصهای مرتبط با مراحۀل اول تۀا چهۀارم در
هدف گیری کرد .بر این اسۀاس ،راهبردهۀای کلۀی گردشۀگری
این روستاها از وضعیت مناسبی برخوردار است .بنابراین ،برنامه-
پایدار در روسۀتاهای هۀدف گردشۀگری مۀورد مطالعۀه (سۀؤال
ریزیهای آینده باید بر روی توسعة شاخصهای مراحل پنجم و
چهارم) به شرح زیر خواهند بود:
ششم متمرکز شود و به همین ترتیب ،اگۀر روسۀتاهای افجۀه و
گلیرود در مرحلة درگیری و یا شروع توسۀعه ۀرار دارنۀد ،بایۀد
جدول  -11راهبردهای کلی توسعۀ پایدار گردشگری در روستاهای هدف گردشگری مورد مطالعه
مأخا :یافتههای نگارندگان1393 ،
ردیف

وضعیت در TALC

1

تثبیت/بلوغ

2

توسعه

3

درگیری/شروع توسعه

4

اکتشاف

روستاها
شهرستانک
گچسر

راهبردها
 کاهش فرفیت بار اکولوژیک
 بهروزکردن نظام خدماترسان مطابق استاندارهای منطقهای و جهانی
 آموزش گردشگران در حوزههای زیست محیطی و فرهنگی
 تکمیل زیرساختهای ا امتی ،پایرایی ،رفاهی و تفریحی

دربندسر

 ایجاد و توسعة نظام حسابداری گردشگری در مراکز گردشگری
 گسترش جاب سرمایههای بخش خصوصی
 توسعة سازمانهای مردمنهاد
 درگیرکردن ذینفعان محلّی

افجه
گلیرود

 ایجاد و توسعة زیرساختهای خدماتی ،رفاهی
 گسترش نظام تبلیغات و اطالعرسانی
 توسعة جاذبههای گردشگرپایر
 شناسایی سرمایهگااران بخش خصوصی
 آموزش جامعة محلّی

ورکش

 توسعة خدمات زیربنایی
 شناسایی جاذبههای گردشگرپایر
 شناسایی زیرساختهای سرمایهگااری

یاداشتها
1. Hawkes & Williams
2. Hertwich
3. Balances Gonzalez & Lozano-oyola, Perez
4. Rodríguez, Parra-López & Yanes-Estévez
)5. Production life cycle (PLC
6. Russell
7. Bulter
)8. Tourism Life cycle (TLC
9. Lundetorp & Vanhill
10. Pre Tourism Era
11. Tourism Era

12. post-Tourism Era Begins
13. Antriotis
14. Hongsranagon
15. Hovin`en
16. Exploration
17. Involvement
18. Development
19. Maturity & Stability
20. decline
21.Regeneration
22. Bro`oker & Burgess
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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
*. Corresponding Author: arastoo252@yahoo.com
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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
Tel: +98912 230 4550
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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
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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
Key words: Sustainable tourism, rural tourism,
tourism life cycle, Allen - Butler, Ardabil.
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