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 چکیده
طور اعم و پایداری گردشگری به طور اخص در مناطق بازدیدی، به یکی از مهمترین مباحث در محافل علمی ه در عصر حاضر گردشگری ب

را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، جهان تبدیل شده است. ارزیابی وضعیت کنونی و نحوه پیشرفت به سوی پایداری گردشگری، دامنه موضوع 
ها و نمایهها، در ابعاد مختلف آن مستلزم وجود سنجه ردشگریگکشاند. بدیهی است رسیدن به پایداری فرهنگی، محیط و نهادی می

 است. در این مقاله تالش شده است یک چارچوب الگویی منسجم از آنیابی وضعیت های صحیح جهانی گردشگری در جهت ارزالگو
گیری پایداری در هر سه سطح محیط زیستی، اقتصادی و های گردشگری پایدار ارایه گردد، تا ضمن توانمندسازی از جهت اندازهنمایه

عالوه بر شناخت ارتباط به کمک این چارچوب الگویی، همچنین  .از نظر فنی و اقتصادی قابل سنجش باشدو  به آسانی قابل فهماجتماعی، 
نخست تاثیرات احتمالی  در راستای این هدف،. شودمیحیط طبیعی، عملیات پایش اقدامات مدیریتی نیز ممکن بین گردشگری و م

( ساحلی نواحیو  جزایر، شده حفاظت مناطق، نادر نواحی، کوهستانی مناطق، تاریخی مناطقگردشگری در پنج منبع متفاوت تفرجی )
نمایه  64 به تفکیک (سیاسی -اقتصادی شناختی؛ مردم -اجتماعی کولوژیکی؛ا -)فیزیکینمایه  351و سپس چارچوبی از  شدمشخص 

متناسب با مقوله سنجش پایداری معرفی نمایه سنجش ظرفیت برد گردشگری  13نمایه سنجش گردشگری پایدار و  77 پایداری، سنجش
 تحقق این هدف داشته باشد. تواند نقش مهمی در ن میزمینه توسعه پایدار گردشگری و راهبردهای آ ها درنمایه این استفاده بهینه ازد. ش
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 سرآغاز
ای اجتماعی و اقتصادی هاز سیاستگردشگری بخش مهمی 

بسیاری از  .(Stasiukynas et al., 2013) ستا اتوسعه کشوره
اند وضعیت خویش را کارگیری این رهیافت توانستههکشورها با ب

خور توجهی بهبود بخشند. از این رو، این صنعت یکی از در تا حد 
های اقتصادی است که رشد سریعی داشته و ترین فعالیتبزرگ

عامل مهمی در توسعه اقتصاد ملی و محلی در جهان محسوب 
توجه فزاینده جوامع به  (.Scott & Limiex, 2010) شودمی

ی افراطی از منابع، سبب ربردا افزایش سود اقتصادی و بهره
 زندگی بشر با کاهش تدریجی کیفیت ها در رابطهایجاد نگرانی

ها، پارادایم پایداری شکل گرفته ه و به دنبال این نگرانیشد
گیری، توجه خود را به مسایل است. این پارادایم در ابتدای شکل

ل اجتماعی و اشته بود، اما به تدریج وارد مسایاقتصادی معطوف د
که به ت. پایداری به عنوان فرآیندی است ه اسشدی زیستمحیط

کند تا تصمیم بگیرند چه اقداماتی را ران کمک میگذاسیاست
ای پایدارتر انجام باید و چه اقداماتی را نباید برای ساختن جامعه

رو، برای از بین بردن عوامل از این (.Pope, 2004) دهند
های نامهناپایداری و نیز حفظ محیط زیست در چارچوب موافقت

گیری پایداری از و اندازه های توسعه پایدارالمللی، روشبین
ی اهمیت ها در فرایند ارزیابی تاثیرات گردشگرنمایهطریق 

که بیشترین سهم توسعه گردشگری کرده است، چرا  زیادی پیدا
یی است که به محیط طبیعی، هاها و فعالیتمتکی بر جاذبه

گردشگری مربوط تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق میراث 
نتیجه صنعت  منابع ضایع یا نابود شوند، دراین، اگر شوند. بنابرمی

پس  .(Sompholkrang, 2014) شدگردشگری موفق نخواهد 
های متعددی در این کنفرانس، 3993در سال  از کنفرانس ریو

هایی برای تبیین ارتباط مفهومی زمینه برگزار شد و تالش
هات جگردشگری پایدار با توسعه پایدار صورت گرفت و عمده تو

ایدار معطوف پدستیابی به توسعه به ارتقای رویکردها به منظور 
رفع و تعدیل عوامل  نظران به منظورشد. از این رو، صاحب

ریزی و ارزیابی تاثیرات گردشگری به فرایند برنامهناپایداری در 
چارچوب الگویی های توسعه پایدار گردشگری در نمایهتدوین 

میان،  در این (.3174زاده، اده و نبی)جعفرز منظمی پرداختند
مند عالوه بر اینکه تبیین مفهوم پایداری و تدوین چارچوبی نظام

توسعه پایدار ضروری است، برای ارزیابی آن و پیشرفت در مسیر 
های سنتی و در درون ای متفاوت از شاخصها را به گونهباید آن

 ن اساس، صاحبمناسب نگریست و برایچارچوب فرآیند توسعه 
 ها را بسط و توسعه دهندنمایهکردند تا این نظران مختلف تالش 

Tsaur, 2006)). ها، برای نشان دادن پژوهش در ادامه
هایی که بتواند پیوند بین موضوعات اقتصادی، اجتماعی و نمایه

 دهای پایداری مطرح شنمایهی را برقرار سازند، زیست محیط
(Diaz & Norman, 2006 Omri etal., 2015;)سطح  . در

جمله سازمان جهانی گردشگری  متعددی ازالمللی مطالعات بین
سعی  (4335) (4)بروکن و (4337) همکاران و (3)سانچو (،4336)

 ( ,.Perez et alاند های گردشگری پایدار نمودهنمایهمعرفی  در

ماعی، های اجتنمایهدر مورد  ی. از آنجا که اتفاق نظر2013)
ر ضمن زیستی گردشگری پایدار وجود ندارد و داقتصادی و محیط

باید روشی معرفی شود که توانایی  ها،نمایهدر کنار معرفی این 
دی و زیستی، اقتصاگیری پایداری در هر سه سطح محیطدازهان

از نظر و  به آسانی قابل فهمزمان  اجتماعی را داشته باشد و هم
یک  ارایهصدد این مقاله در ،بل سنجش باشدو اقتصادی قا فنی

های گردشگری پایدار برآمده نمایهچارچوب الگوی منظمی از 
 است.

 

 نظری چارچوب
 توسعه پایدار و گردشگری پایدار

ی پایدار اقتباس تر توسعهگردشگری پایدار از مفهوم وسیع اندیشه
ر محیط شده و انعکاسی از نگرانی فزاینده از تاثیرات انسانی ب

میالدی اصول  4336در سال  سازمان جهانی جهانگردی. است
های بنیادی را برای گردشگری پایدار معرفی کرد که جنبه

 بر در را گردشگری فرهنگی -اقتصادی، محیطی و اجتماعی
اساسی توسعه پایدار، تعاریف متعددی برای از تعاریف  گرفت.می

پایدار مشتق شده است. با توجه به پیشنهاد کمیته  گردشگری
ه پایدار ب گردشگری، توسعه 3995وزرای اتحادیه اروپا در سال 

بتواند در حال حاضر نیازهای گردشگران و  ای کهصورت توسعه
یی را هادر حالی که فرصت ،مردم محلی کنونی را مرتفع سازد

در  (1)شود. تیبالبرای آیندگان حفاظت و بهبود بخشد، تعریف می
اساس بهبود ادعا دارد که گردشگری پایدار بر  3997سال 

هدف بهبود  با و طبیعی اقتصادی بخشیدن منابع فرهنگی،
مع محلی قرار دارد، کیفیت زندگی جوااستانداردهای زندگی و

های و نیازمندی وقعاتزمان با پاسخگویی به تدرحالی که هم
فرهنگی برای  های طبیعی و منابعبازدیدکنندگان، زیستگاه

http://karnaval.ir/world-tourism-organization/
http://karnaval.ir/world-tourism-organization/
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 توسعه .(6)(2002DES ,)آینده هم حفظ شود های نسل
گردشگری یک فرآیند پویا از تالقی منابع گردشگری با تقاضا و 

. (Creel, 2003)ها است نیازهای واقعی و بالقوه گردشگر
نیازمند  (5)(STD)توسعه توریسم پایدار  بنابراین، اجرای دقیق

یک مکانیزم پایش دقیق برای دستیابی به نقطه تعادل بین 
پایش، فرآیندی شامل  .(Sharma, 2016) تنفعان اسذی

های مکرر از یک یا چند پدیده در جهت ارزیابی گیریاندازه
گذاری ها، مبنایی برای ارزشدر طول زمان است. نمایه تغییرات

 (Camus et شوندمیپایداری توسعه گردشگری در نظر گرفته 

(al., 2015پایداری، ابزار مفیدی هستند که  های. نمایه
گذاری و در نهایت اهداف های پایش را با فرآیندهای ارزشبرنامه

سازند و از این رو معیاری برای داوری، ارایه اصلی مرتبط می
ها نقش قاطعی در توسعه مایهنمایند. بنابراین، معرفی نمی

پیشنهاد  3999در سال  (4)کند. بوتلرگردشگری پایدار بازی می
 ,Tsaur)معنی است نمود که واژه توسعه پایدار بدون نمایه بی

های توسعه توریسم پایدار، توسط . بعضی از نمایه(2007

شده معرفی  4334دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن در سال 
دلیل ه( که به استشدارایه  ی این تحقیقهابخش یافتهر د) است

 ,.Camus et al) توان کاربرد آن را در مطالعاتجامع بودن می

2015; Sharma, 2016; Omri et al., 2015) .مشاهده نمود 

 
 گردشگری و تأثیرات آن

کننده بزرگ از منابع طبیعی و یک گردشگر یک مصرف
و اغلب تراکم  می شودندها محسوب تولیدکننده بزرگ از پسما

رشد های طبیعی است. گردشگران فراتر از ظرفیت اکوسیستم
های زیست و تنشمحیط ها، بارگذاری برگردشگر سریع تعداد
 ;Creel, 2003; Sharma, 2016) سازدمضاعف می تبعی آن را

Miočić et al., 2016.) ثیرات انابراین، بسیاری از تب
 -شناختی و اقتصادیمردم -فیزیکی، اجتماعی -اکولوژیکی

که در  می شودسیاسی در قبال افزایش گردشگر حاصل 
 ( به ترتیب ذکر شده است.1 و 4و  3) هایجدول

 
  متفاوت یدر زیستگاهها مردم شناختی گردشگری -اثرات اجتماعی (:1) جدول

 (2002گزارش دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن،  )منبع:

ق مناط

 تاریخی

مناطق 

 کوهستانی

نواحی 

 نادر

مناطق 

 حفاظت شده

نواحی  جزایر

 ساحلی

 اثرات

های باالتر زندگی برای هزینه √ √   √ √
 افراد مقیم

تعارضات استفاده از سرزمین  √ √  √ √ √
 هادر بین فعالیت

های عمومی باال رفتن هزینه √ √ √ √ √ √
 هابرای توسعه زیرساخت

 صلی شدن استخدام و درآمدف √ √   √ 

وابستگی باال به فعالیت های  √ √   √ √
 گردشگری

 بازار سیاه √ √    

 افزایش وابستگی به واردات √ √  √ √ 

توزیع نابرابر سودهای  √ √ √  √ √
 اقتصادی
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  های متفاوتاقتصادی گردشگری در زیستگاه -اثرات سیاسی (:2) جدول

 (2002ان مطالعات محیط زیستی آتن، گزارش دپارتم )منبع:

 

 های متفاوت اکولوژیکی گردشگری در زیستگاه -(: اثرات فیزیکی3جدول)

 (2002: گزارش دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن، )منبع

 

 

 

 

مناطق 

 تاریخی

مناطق 

 کوهستانی

نواحی 

 نادر

 مناطق

 حفاظت شده

نواحی  جزایر

 ساحلی

 اثرات

 ترک فعالیت های سنتی √ √  √ √ √

 ازدحام جمعیت در طول سال و بصورت فصلی √ √   √ √

 های جوامع محلیشکسته شدن قبح ارزش  √  √  

 هاهای مرم محلی با گردشگروجود تناقض √ √    √

 ازدحام و برانگیختگی اتفاقی مردم محلی √ √   √ √

همراهی مردم محلی در رابطه با سبک زندگی  √ √   √ √
 گردشگر

 کاریافزایش بزه      √

 افزایش تصادفات √ √   √ 

مناطق 

 تاریخی

مناطق 

 کوهستانی

مناطق 

 نادر

مناطق 

 حفاظت

نواحی  جزایر

 ساحلی

 بخش اثرات

کیفیت  توسعه کنترل نشده √ √    √
 ترافیک وتراکم √ √   √ √ زندگی

 آلودگی صدا √ √   √ √

 زیرساخت ها با بار اضافیزیرساخت √ √   √ 

 تولید پسماند √ √  √ √ √

 فشارهای ناپایدار بر سیستم لجن √ √   √ √

 منابع استفاده ناپایدار از آب √ √ √ √ √ 

 استفاده ناپایدار از انرژی √ √    

 های شیرینآلودگی آب √ √ √ √ √ 

 آلودگی دریا √ √    

 آلودگی هوا √ √   √ √

محیط  زهاکاهش واقعی چشم اندا √ √ √ √ √ 
زیست 
 طبیعی

 هاپاکتراشی جنگل √ √   √ 

 های در خطرو تنش بر گونه کاهش زیستگاه √ √ √ √ √ 

 خسارت به میراث فرهنگی وملی √ √ √ √ √ √

 فرسایش ساحلی و فرسایش خاک √ √ √ √ √ 

محیط  ساییدگی یا تخریب در نتیجه استعمال عمومی      √
زیست 

 ساختمانی

 هاناسازگاری در بین استفاده √ √  √ √ 

 تغییردر ساختارهای شهری √     √

 تغییر سبک باستانیو  شهرنشینی/ بسط دادن مکانی √ √  √ √ √
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 گردشگریمفهوم ظرفیت برد 

هر زمان که بازدیدکنندگان به یک مکان توریستی قدم 
ند و شوگذارند باعث ایجاد یک تاثیر منفی در آن منطقه میمی

بنابراین، یک بحث جدی در این . این حقیقتی اجتناب ناپذیر است
سازی نمودن ظرفیت یک سیستم برای شبیه زمینه، مطرح

توان در یک واژه ساده می (.DES, 2002)تغییرات است 
در  گردشگریظرفیت برد را بیشینه سطح قابل قبول برای توسعه 

ی قابل درک است، براحتاین مفهوم، انست. اگرچه یک منطقه د
مشکالت قابل توجهی  های کاربردی ممکن است بااما در واژه

واژه کاربردی ظرفیت برد به  در .(Fick, 2003) مواجه شویم
باشد  داشته تواندحدودی از رشد است که یک منطقه می»معنای 

 است« زیستی آن تجاوز نمایدبدون این که از ظرفیت محیط

(Ortolano, 1984).  چنین  توان، میاین تعریفتوجه به با
کمیت حاصل از برآورد  ،ریزی توسعهاستنباط نمود که در برنامه

ظرفیت برد، به عنوان یک مشخصه ویژه آن ناحیه، این امکان را 
 ازسرانه دهد تا با دانستن میزان مجاز ارزیابان قرار می اختیار در

یم نمایند تا از عدم ای تنظرا به گونه های خود، برنامهسرزمین
کاهش توان طبیعی و همچنین از سالمت فرآیندهای اکوسیستم 

 (Sharma, 2016). نمایندازمدت اطمینان نسبی حاصل در در
استفاده درست از با م، یک اکوسیست توانند ازحال مدیران می

منابع،  شها و استانداردهای سالمت سیستم و همچنین پاینمایه
استفاده مفرط،  ناشی ازمطمئن شوند که اثرات حفاظت نمایند تا 

پایش به عنوان یک جزء . (Christine, 2005) افتداتفاق نمی
ریزی و توسعه مکان و اساسی از تحلیل ظرفیت برد در طرح

ها، . نمایهنمایدکمک می ،جرای مدیریتبررسی فرآیندهای ا
ارایه های پرمعنی را برای تعریف و اجرای ظرفیت برد فرصت

سیستم هستند و  همچنین بازتاب فشارها بر مایند ونمی
 Southern Cross) کنندفاکتورهای کلیدی را بیان می

University Portfolio Marine Group, 1997; 

Sompholkrang, 2014 (Camus etal., 2015;. فرآیند  حال
 ,DES) تعیین ظرفیت برد گردشگری شامل مراحل زیر است

تجزیه و  .4 ؛های سیستمتجزیه و تحلیل ویژگی .3 :(2002
 از گردشگریاجرای توسعه  .1 ؛گردشگریتحلیل توسعه 

 -سیاسینگاری، مردم -اکولوژیکی، اجتماعی -های فیزیکیجنبه
ارزیابی وضعیت هر یک از  .5 ؛هاپیشرانشناسایی  .6 ؛اقتصادی

  ؛و غیرهاجزاء، شناسایی اثرات، مشکالت، تهدیدها و برخوردها 
برای هر جزء،  )TCC(( 7)ظرفیت برد گردشگری تعریف .4

ها )فهرست ها و انتخاب نمایهشناسایی تنگناها، محدودیت
های جایگزین گزینهتهیه و تکمیل  .7 ؛ها(ابتدایی، تعریف آستانه

های جایگزین برای اجرا، تجزیه و ، روشگردشگریتوسعه 
درست، تهیه یک راهبرد تحلیل اثرات، انتخاب یک گزینه 

تعریف ظرفیت برد کلی برای سیستم بر اساس  .8 ؛عملکردی
 اجرای ظرفیت برد کلی برای سیستم، .9 ؛های درستگزینه

 .هاانتخاب یک فهرست نهایی از نمایه
 

 پژوهشروش 
که رویکرد همه جانبه با تحلیل  با توجه به رویکرد اصلی مقاله

، روش مورد استفاده با تاکید بر است مند پایدارییکپارچه و نظام
های زیادی حال حاضر مدل است. درتحلیلی  -روش مروری

مدل  ،(wong, 2006) (8))مدل رادار جهت ارزیابی پایداری
 ,Bossel) (33)وار اندام، رویکرد (,Hardi 1999) (9)داشبورد

در  WEF(33)وسیله ی بزیست محیطشاخص پیشرفت  و (1999
 گردشگری رابطه با مدیریت پایدارمچنین در ه و 4337سال 

(Castellani & Sala, 2010; Blancas et Logar, 2010; 

al., 2011)  ها به نمایهکه بیشتر این ، اشاره نمودتوان میرا
کمتر  آنها، دلیل مشکالت موجود در زمینه سنجش و ارزیابی

 سعی شده است این مقالهبنابراین در  گیرد.مورد استفاده قرار می
دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن در سال استناد از گزارش با 

 جامع و پرکاربرد در عین حال هاینمایهدرصدد معرفی  ،4334
ها به عنوان نمایهاین  برآید.گیری گردشگری قابل فهم و اندازه

شالوده پایداری در بسیاری از مطالعات قبل استفاده شده و در 
 تفاده خواهد شد.اینده هم اس

 

 هایافته
 سه دسته نمایه شامل: مطالب ذکر شده در باال، منطبق با 

مردم  -اجتماعی هاینمایه .4اکولوژیکی؛  -های فیزیکینمایه .3
سیاسی که نشان دهنده اجزای  _اقتصادی هاینمایه .1شناختی؛ 

( 4 و 5 و 6) هایجدولدر است به ترتیب  ظرفیت برد توریسم
 ده شده است.آور
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 (2002فیزیکی )منبع: گزارش دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن،  -های اکولوژیکینمایه (:4) جدول

 فیزیکی -های اکولوژیکینمایه -1

ظرفیت برد های نمایه گردشگری پایدارهای نمایه پایداری هاینمایه موضوع

 گردشگری

محیط  -3
زیست طبیعی و 

 تنوع زیستی

   

3- 3- 
 اکوسیستم

   

3-3-3- 
تخریب 

اکولوژیکی، 
تخریب ساحل و 

 غیره

 کل مناطق طبیعی، شبه طبیعی - 
سطحی از مناطق طبیعی، شبه طبیعی به  - 

 کل 

  

 درصدی از مناطق طبیعی: 

 در شرایط خوب 

 بسیار تخریب یافته 

 های گردشگریدلیل فعالیته تغییر درپوشش گیاهی ب -
های دلیل گردشگری و فعالیته ب تغییر در تنوع زیستی -

 تفرجی

 

 دلیل حضور گردشگری ه تغییر در نواحی بحرانی ب - 
 طول خط ساحل تخریب نشده به کل طول خط ساحلی -

 طول خط ساحل مصنوعی به کل طول خط ساحل -

 طول ساحل به کل طول خط ساحلی -

های مناطقی از اکوسیستم 
کلیدی )تاالب،جنگل 

 منطقهوغیره( به کل 

3-3-4- 
تخریب وکاهش 

 فون وفلور

 های بومی و در معرض تهدیدتعداد گونه - 
های های بومی به تعداد گونهتعداد گونه - 

 بومی در سطح ملی

  

های فضا یا منطقه اشغال شده توسط گونه
 بومی یا تهدیدشده به کل اراضی )%(

  

ترک  -3-3-1
ه یک منطقه ب
دلیل فشار 

 جمعیت

 اد گردشگرها به ازای:تعد 

 کیلومتر از خط ساحل قابل دسترس -

 متر مربع از ساحل قابل دسترس -

 کیلومتر مربع از اماکن طبیعی -

 

 حفاظت -3-4

درصدی از مناطق تحت حفاظت )اراضی  -
 حفاظت شده به کل اراضی(

های کلیدی مناطق حفاظتی از اکوسیستم -
متنوع )مانند اراضی مرطوب و جنگل ها( به 

های کلیدی )مانند مناطق اکوسیستم  کل
 جنگلی حفاظتی به کل جنگل (

  های کلیدی حفاظتیها به سطح اکوسیستمتعداد گردشگر

میراث  -4
 فرهنگی

ه ها و سایر اماکن تاریخی بکاهش یا تخریب زیرساخت 
 دلیل توسعه گردشگری 

 

  های اخالقیکاهش ارزش 

1- 
های زیرساخت

 گردشگری

های گردشگر گاهتراحتاس  
 به کل جمعیت ثابت

ها به کل تعداد ها به ازای انواع گردشگرگاهتعداد استراحت 
 های استراحت مکان
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 فیزیکی -های اکولوژیکی(: نمایه4ادامه جدول)

 فیزیکی-های اکولوژیکیادامه نمایه -1

 ظرفیت برد گردشگری هایایهنم گردشگری پایدارهای نمایه پایداری هاینمایه موضوع

  اشغال درصدی از امکانات کلیدی  

ها که با واحدهای امدادی گردشگر 
 های کولوژیکیاستفاده از برچسب

های که در سطح ملی، محلی و )برچسب
منطقه ای شناخته شده است( هشدار 

 خواهند داد

 

تعداد متوسط روزهایی از سال که از حد  کیفیت هوا -6
 اندارد آلودگی تجاوز نموده استاست

متوسط روزهایی از سال در جریان فصل استفاده  
گردشگری که آلودگی از حد استاندارد خودش 

 تجاوز نموده است

به ازای  سطح آلودگی بدلیل دوزهای خروجی
 سال 

  

متوسط روزهایی از سال که آلودگی صوتی از  آلودگی صدا -5
 تحد استاندارد تجاوز نموده اس

متوسط روزهایی از سال در جریان فصل استفاده  
گردشگری که آلودگی صدا از حد استاندارد خودش 

 تجاوز نموده است

 انرژی -4
مصرف  -4-3

 انرژی

 

به ازای مصرف انرژی )از نیروی برق و یا 
 های پتروشیمیایی(سوخت

 متوسط ساالنه مصرف انرژی به متوسط 
مصرف انرژی در فصل استفاده 

 گریگردش

 

مصرف انرژی به ازای منبع )از منابع قابل 
غیر قابل تجدید( به کل مصرف  -تجدید
 انرژی

های مرتبط مصرف انرژی توسط فعالیت
 با گردشگری به کل مصرف انرژی

 

های مرتبط با مصرف انرژی توسط فعالیت
 گردشگری به کل ظرفیت ذخیره انرژی

مصرف انرژی از منابع قابل تجدید /  - 
 کل

)در واحدهای  مصرف انرژی - 
 گردشگری(

 

های بازدارنده برای کاهش فعالیت 
 مصرف انرژی برای ارباب رجوع

 

نتشار ا -4-4
دی اکسید 

 کربن

 کل دی اکسید کربن منتشر شده در سال -
 دی اکسید کربن منتشر شده در مکان -

دی اکسید منتشر شده ناشی از  -
 های گردشگری به کل فعالیت

 دی اکسید منتشر شده در سال -

 

دی اکسید کربن منتشر شده از هر نوع 
، گاز طبیعی، انرژی الکتریسیته GPLسوختی)

 به کل دی اکسید کربن منتشر شده وغیره(

  

 آب -7
 7-3- 

  مصرف آب

مصرف آب به ازای هر واحد استراحتگاه  مصرف آب به ازای افراد مقیم در یک روز 
 گردشگری در روز

 

 برداشت فصلی به منابع قابل دسترس فصلی -
 برداری فصلی از منابع آبی()نمایه بهره

)صنعت،  مصرف آب به ازای بخش -
 وغیره( های گردشگریفعالیت

مصرف آب در رابطه با فعالیت های گردشگری به  
 کل مصرف
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 فیزیکی -اکولوژیکی هاینمایه(: 4ادامه جدول)

 فیزیکی -های اکولوژیکینمایهادامه  -1

 ظرفیت برد گردشگریهای نمایه گردشگری پایدار هاینمایه های پایدارینمایه موضوع

بهره برداری بی رویه(/ منابع  ) ختالسا 
 قابل تجدید آب

متوسط مصرف آب در فصل پیک به مصرف 
 متوسط ساالنه آب

 

)ذخایر غیر قابل  مصرف آب به ذخایر آب
 شمارش(

دشگری که اقداماتی در جهت های گراستراحتگاه
کاهش مصرف آب انجام می دهند به کل 

 استراحتگاهای گردشگری

 

کیفیت  -7-4
 آب 

7-4- 3 
 کیفیت آب

درصدی از آب که تحت استاندارد کیفیت 
درجریان تصفیه آب، به ازای یک سال از 

 شوندمکان نمونه برداری می

نمایه پاکیزگی آب قابل دسترس گردشگر برای 
تشخیص اینکه آب مورد نظر قابل شرب هست یا 

 نه؟

 

ها ) باکتری کلیفرم ای از تعداد آالیندهنمایه  
 وفلزات سنگین(

های کیفی آب ساحلی درصدی از نمونه
 تنی وکه با استانداردهای آب برای آب

 کندشنا، به ازای یک سال برابری می

7-4- 4- 
 مدیریت آب

پسآبی که مرحله اول، دوم و سوم تصفیه را 
 پشت سرگذاشته به کل پسآب

  هزینه ساالنه ذخیره آب به تعداد گردشگر

  هزینه ساالنه ذخیره آب شرب به تعداد گردشگرها 

وسط روزانه پسماند دردوره پیک تولید مت تولید روزانه پسماند جامد به ازای هر گردشگری تولید پسماند جامد به ازای یک مکان 
 به تولید متوسط ساالنه پسماند جامد

درصد ترکیبی پسماند )آلی، 
 پالستیک،فلزات وغیره(

  درصد ترکیبی پسماند در جریان فصل پیک

تولید  -8-3-4
 پسآب

تولید متوسط روزانه پسآب در دوره پیک   تولید پسآب روزانه به ازای هر فرد
 نه پسآببه تولید متوسط ساال

مدیریت  -8-4
 مواد زائد

8 -4- 3- 
مدیریت مواد 

 زائد جامد

دفن پسماندهای جامد با هرنوع تصفیه ای 
)زباله سوز، لندفیل، بازیافت، استفاده دوباره( 

 به کل پسماندهای جلمد

واحدهای گردشگری که دنباله رو رویکردهای 
کاهش پسماند و بازیافت هستند به کل واحدهای 

 گردشگری

لید روزانه مواد جامد زاید در جریان تو
پیک فصلی به ظرفیت جمع آوری روزانه 

 های دفنمواد جامد یا ظرفیت سیستم

ظرفیت جمع آوری و دفن مواد جامد به 
 صورت روزانه

مواد زائد قابل بازیافت تولید شده در واحدهای 
گردشگری به کل پسماند تولید شده در واحدهای 

 گردشگری

 

اص بکارگرفته شده در سیستم درصد اشخ
های منسجم و بهداشتی مدیریت مواد زائد 

 جامد

وجود عملکردهای ممانعتی برای ارباب رجوع با داشتن 
 امتیازکاهش دادن تولید مواد زائد جامد

 

  هزینه مدیریت مواد پسماندی به کل تعداد گردشگرها 

8-4-4- 
 مدیریت پساب

های گردشگری در واحدهای تراحتگاهسهم اس ظرفیت تصفیه روزانه پساب 
گردشگری که دستگاه تصفیه پساب مخصوص 

 خود دارند 

تولید پساب روزانه در جریان پیک فصلی 
 به ظرفیت تصفیه روزانه

سهم جمعیت محلی بکارگرفته شده جهت 
 های تصفیه پسابطرح

سهم استراحتگاه های گردشگری در  
واحدهای گردشگری که طرح های 

 کنندپساب را پیاده میتصفیه 

های جمع اوری و تصفیه شده سهم پساب
 توسط عموم به سیستم زهکشی خصوصی

  هاهزینه مدیریت پساب با ازای تعداد گردشگر
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 فیزیکی -(: نمایه های اکولوژیکی4ادامه جدول)

 فیزیکی-های اکولوژیکیادامه نمایه -1

 ظرفیت برد گردشگری هاینمایه ی پایدارگردشگرهای نمایه پایداری هاینمایه موضوع

 زمین -9

 استفاده از زمین -9-3
 تراکم -9-3-3

اراضی شهری شده برای 
های دوم، گردشگری )خانه

 مراکز گردشگری و هتل،
 غیره( به کل اراضی شهری

 اراضی شهری به کل اراضی 

تراحتگاه ها تراکم توسعه گردشگری )تعداد اس درصد استفاده اراضی به ازای بخش 
 به اراضی شهری (

 تغییرات -9-3-4

درصد ترک اراضی در ده 
 ساله اخیر

کاهش اراضی کشاورزی، جنگل و تاالب و  -
 ده ساله اخیر بخاطر توسعه گردشگری غیره در

درصد مناطق طبیعی تخریب شده به دلیل  -
 های و امکانات اسکیفعالیت

 

 چشم انداز -33

کاهش  -33-3
یبایی های زارزش

 شناسی

  ساختمان های متوسط تا خیلی بلند 

  ترکیب اراضی و جنبه های دیرینه شناسی 

 انتقال وحرکت -33

قابلیت  -33-3
 دسترسی

)تعداد پروازهای داخلی  ترافیک متوسط فصلی- 
وخارجی، تعداد قایق های لنگر گرفته، تعداد 

 به متوسط ترافیک ساالنه ها(ماشین

متوسط برای رسیدن به فاصله و زمان  -
 مقاصد گردشگری 

استفاده از امکاناتی مانند  زمان انتظار برای -
 ، ورود به موزهاسکی

 زیرساخت -33-4
تراکم خیابان )طول خیابان  -

 به کل منطقه(
 های ارتباط جمعیشبکه -

تعداد مکان های پارکینگ به تعداد ماشینهای  
ی به ازای روز،کالسکه ها در نواحی بحران

 مانند امتداد سواحل یا مراکز تاریخی و غیره

 نوع انتقال -33-1
کنند به مردمی که از وسایط عمومی استفاده می 

 جمعیت مقیم + گردشگرها

 

 اطمینان -33-6
توزیع تعداد ماشین به تعداد  سطوح تصادفات: 

 تصادفات در جریان یک سال

 

 

 

 (2002گزارش دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن،  )منبع: مردم شناسی -های اجتماعی(: نمایه5جدول )

 مردم نگاری -نمایه های اجتماعی -2

 ظرفیت برد گردشگری هاینمایه گردشگریهای نمایه پایداری هاینمایه موضوع

مردم  -3
 شناسی

   نسبت رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت

   تراکم جمعیت)فرد به مساحت(

جریان  -4
 گردشگری

 ها:گردشگرها/ مسکن  

 )ارزش حداکثر )دوره پیک 

 حداقل -ارزش متوسط 

 مسکن333تعداد مکان های استراحتی به ازای   

 مسکن 333تعداد استراحتگاه اقامتی به ازای   
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 مردم نگاری -های اجتماعی(: نمایه5ادامه جدول )

 مردم نگاری -نمایه های اجتماعی -2

 ضوعمو موضوع موضوع موضوع

 

متر مربع از مکان 4تعداد گردشگرها در   
)مانند ساحل، موزه،  به مناطق کلیدی

 فرهنگی و غیره(: های طبیعی/مکان

 دوره پیک( ارزش حداکثر( 

 حداقل -ارزش متوسط 

 گردشگرها/ سطح قلمرو  

 دوره پیک( ارزش حداکثر( 

 حداقل -ارزش متوسط 

 )توزیع در جریان سال( گردشگرها/ ماه  

شدگان به محل یه ازای هر  تعداد وارد  
 مسکن 333

 استخدام -1

 هایاستخدام ثبت شده در فعالیت
 ماهیگیری( )کشاورزی،

های استراحت گردشگری به کل مکان 
 افراد بومی استخدام شده

کاهش استخدام در فعالیت های 
 سنتی

استخدام نیمه وقت یا فصلی به استخدام در سرتاسر 
 سال

 

جوامع محلی در مقایسه با  چ کردنکو  
 متوسط ملی

رفتار  -6
 اجتماعی

ها در مقایسه با متوسط تعداد ازدواج
 ملی

ای های محاورهدرصد فهمیدن گردشگر از زبان
 مقاصد گردشگری

 

ها در مقایسه با متوسط تعداد طالق
 ملی

  های مختلط در مقایسه با متوسط ملیتعداد گروه

 سه و تحصیلنسبت ترک مدر

 ایمنی و سالمتی -5

 سالمتی -5-3
متوسط فوریت های پزشکی در جریان فصل گردشگر  

 به متوسط ساالنه
 

5-4- 
 تبهکاری

سطوح تبهکاری: توزیع تعداد 
شده در جریان  ارایههای کاریبزه

 یک سال

هایی که گردشگری شرکت کاری در مکانتعداد بزه -
  گزارش شده هایدارند به کل تبهکاری

 هاتعداد و نوع جنایت بر ضد گردشگر -

 

 گردشگرها/ ماه )توزیع در جریان سال(  

تعداد واردشدگان به محل یه ازای هر   
 مسکن 333

   های روانشناسیبحث -4

سطح  -4-3
رضایت 

 گردشگری

شده توسط  ارایههای تعداد شکایت  
 گردشگری

  شان جمیزان رضایت گردشگری از تفر 

 
میزان رضایت افراد بومی با سطح کنونی توسعه  

 گردشگری
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 مردم نگاری -های اجتماعی(: نمایه5ادامه جدول )

 مردم نگاری -نمایه های اجتماعی -2

 موضوع موضوع موضوع موضوع

سطح  -4-4
رضایت مردم 

 بومی

 تعداداستقرارهای جزئی به کل استقرارهایی محلی - 
ارهای محلی باز در سال به کل تعداد استقر -

 استقرارهای محلی

 

نسبت افراد محلی که ازحضور گردشگری   
برند )استخدام شدگان محلی+ سود می

 استخدام کنندگان محلی( به کل 

 

 (2002گزارش دپارتمان مطالعات محیط زیستی آتن،  )منبع: سیاسی –های اقتصادی نمایه (:6) جدول

 سیاسی –دی های اقتصانمایه -3

 ظرفیت برد گردشگری هاینمایه گردشگری پایدارهای نمایه پایداری هاینمایه موضوع

درآمد و  -3
سرمایه 

 گردشگری

نسبت درآمدهای خالص خارجی در ارتباط با  
 سرمایه گردشگری

 

  هاهای ابتدایی در شروع سفر گردشگرهزینه  

  دریافتی حاصل از گردشگری 

متوسط درآمد به ازای فراهم آوری امکانات   درآمد افراد مقیم متوسط
 برای گردشگری

 استخدام -4

متوسط استخدام ساالنه )مستقیم یا  استخدام توسط بخش اقتصادی
 غیرمستقیم( در گردشگری به کل 

 

 گران درصد نیروهای کاری فصلی در کل کار تعداد کارگران فعلی نسبت نبود استخدامی از افراد مقیم

هزینه و درآمد  -1
 عمومی

های عمومی بر: حفاظت و هزینه
های موروثی، ارتقاء ارزش دارایی

رهنگی و طبیعی مدیریت مناطق ف
 طبیعی به کل هزینه عمومی

 درآمد مالیاتی گردشگری به کل درآمد -
های درآمد مالیاتی گردشگری به کل هزینه -

 مربوط به توسعه گردشگری

 

قیمت زمین در مقایسه با نواحی  تفاوت در  
 گردشگری 

شرکت گردشگری در تولید ناخالص   
 گردشگری در مناطق

  سهم دریافتی از گردشگری در واردات 

  وجود ضوابط محدودکننده گردشگری  سیاست-6

 قانون/ -6-3
 زمینه طرح ریزی

  صورت یک نیروه ضوابط ب قانون و 

 مدیریت -6-4

هایی برای گردشگری پایدار روژهها یا پبرنامه 
 هابه کل پروژه

 

ابزارهای موجود اقتصادی برای کنترل توسعه   
 گردشگری

های جنبه -6-1
 تشکیالتی

وجود خدمات مورد نیاز جهت پشتیبانی  
 گردشگری

 وجود پرسنل ویژه و متخصص در جوامع محلی بر
 یا مدیریت مشکالت ناشی از توسعه گردشگری
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های ذکر شده برای پایداری صنعت گردشگری، نشانگر این ایهنم
اصل است که در نظر گرفتن ظرفیت برد و رسیدن به حد 
پایداری برای هر منبع به عنوان یک اصل مهم و انکارناپذیر 

های پایداری، ظرفیت برد است. بنابراین باید با توجه به نمایه
از آنها، مورد ارزیابی وری بهینه تمامی منابع تفرجی جهت بهره

دقیق و کارشناسانه قرار گیرد، چرا که صنعت گردشگری یکی از 
مظاهر اصلی نمایش توسعه در همه ابعاد آن در تمام سطوح 

ریزی در آن به هیچ وجه گذاری و برنامهمکانی است که سرمایه
ها و کارکردها نخواهد بود؛ زیرا پویایی و پایداری اتالف در هزینه

تواند موجب توسعه و گشایش بسیاری از روابطی حوزه می این
شود. بنابراین صنعت بینی میباشد که در سایر ابعاد کمتر پیش

گردشگری موجب گشایش و توسعه در ابعاد گوناگونی است که 
های درست، مدیریت اصولی و توانمند در ریزیالزمه آن برنامه

مردم شناسی است که در مسایل اقتصادی، سیاسی، اکولوژیک و 
ه شدهای قابل اندازه گیری در پژوهش حاضر مطرح قالب نمایه

 است.
 

 گیریبحث و نتیجه

گونه که در مبانی نظری مقاله عنوان شد، توسعه پایدار همان 
گردشگری دارای ابعاد گوناگونی است. بر این اساس و با توجه به 

بعد مهم پایداری چارچوب مقاله، توسعه پایدار در قالب سه 

 .می شود)محیط زیست، اقتصاد و اجتماع( به صورت زیر معرفی 
گیری مداوم یک یا چند پدیده به منظور نظارت، فرآیند اندازه

ارزیابی تغییرات آنها در طول زمان است. برای تمامی 
چرا که  ،ارزیابی الزم است های توسعه پایداراستراتژی

ها و اقدامات فراهم و ربخشی سیاستهایی برای ارزیابی اثفرصت
های مدیریتی مناسب را کند و پاسخل جلب مییتوجه را به مسا

شود. توسعه پایدارگردشگری شامل مدیریت آگاهانه موجب می
منابع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی و استفاده از ابزارهای خاص 
مدیریتی به منظور پایدارکردن این صنعت است. تحقق 

 پایدار، یک فرایند مداوم است و نیاز به نظارت پیوسته گردشگری
اصالحی و  اثرات و در صورت لزوم، انجام اقدامات پیشگیرانه

گیری عملکرد کل گردشگری، در سطح محلی، ملی دارد. اندازه
یا منطقه ای به طور سنتی در ابعاد اقتصادی و مالی آن متمرکز 

گردشگری و  ها و تسهیالتزیرساخت البته،شده است. 
ای از اثرات منفی و ی گستردههای گردشگران، دامنهفعالیت

شود. ابزارهای مختلفی برای سنجش پایداری مثبت را شامل می
گردشگری وجود دارد. ابزارهای ارزیابی پایداری درگردشگری 

 ای( و خرد )محلی و درکالن )جهانی و منطقه معموالً اثرات
یرند. یکی از این ابزارهای ارزیابی گسطح سایت( را اندازه می

های پایداری، ارزیابی نمایهپایداری است.  هاینمایهگردشگری، 
های پایداری نه تنها نمایهسنجد. را با استفاده از معیارهایی می

برای سنجش میزان پیشرفت مفیدند، بلکه فرآیند یادگیری را 
نگیزند، ال محیطی و اجتماعی بر مییبرای شناخت کلی مسا

ند و به تعیین اهداف توسعه نکظرفیت سازی جامعه را آسان می
در این د. نکنهای مناسب مدیریتی کمک میپایدار و استراتژی

پایداری،  نمایه 15فیزیکی در قالب  _نمایه اکولوژیکی  33مقاله 
گردشگری و ظرفیت برد  نمایه 39داری گردشگری، پای نمایه 66

 نمایه 7شناسی در قالب مردم _ماعی نمایه اجت 4همچنین 
ظرفیت برد  نمایه 5پایداری گردشگری،  نمایه 43پایداری، 

 نمایه 6سیاسی در قالب  –اقتصادی نمایه  6گردشگری و 
ظرفیت برد  نمایه 4پایداری گردشگری،  نمایه 33پایداری، 

که تمامی آنها قابل اندازه گیری هستند.  شدگردشگری ارایه 
ها در ابتدا نمایهشود برای کاربردی بودن بیشتر این میپیشنهاد 

ها بومی گردند و سپس با نمایههای مختلف، با توجه به زیستگاه
آوری اطالعات و ایجاد انتخابی، اقدام به جمع نمایهنوع  توجه به

بانک داده برای هر منطقه یا زیستگاه مورد نظر شود تا در بلند 
 های پایشی هم مهیا گردد.نامهمدت احتمال اجرای بر
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Abstract 

In the present age, tourism in general and tourism sustainability in particular have become 

important issues in the relevant scientific arenas. The economic, social, cultural, environmental and 

institutional subjects have come to the scene for evaluating the current situation and for realizing 

sustainable tourism development. It is obvious that achieving tourism sustainability in its various 

dimensions requires the existence of appropriate global measures, indicators and standards for 

evaluating tourism condition. In this paper we have endeavored to present an integrated framework 

of sustainable tourism indicators for measuring sustainability in environmental, economic and social 

aspects such that it is easy to understand, and technically and economically measurable. The 

framework provides an understanding of the relationship between tourism and the natural 

environment and is able to monitor management actions. To this end, the potential impacts of 

tourism were expressed in five different recreational resources (historical sites, mountainous 

regions, unique areas, protected areas, islands and coastal areas) and then a framework of 153 

indicators (physical-ecological, socio-morphological, economic-political), was divided into 46 

indicators of sustainability, 77 sustainable tourism and 30 tourism capacity indicators in accordance 

with sustainability measurement. The optimal use of these indicators can be important in achieving 

sustainable tourism development.  
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Indicators and Pattern, Monitoring of Management Actions 
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