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ABSTRACT 

Introduction: Tourism is an important part in the sustainable development of rural environments. Its ability to 

create sustainable employment and a desirable level of profit comes from the stability of tourism activities 

throughout the year. 

Objectives: The aim of this study is to measure the level of sustainability of tourism development. Also it 

explains the levels of sustainability of tourism in the process of tourism life cycle in the target villages of My

ami in Semnan Province. 

Methodology: This study is an applied research in terms of purpose, cross-sectional in terms of time, 

explanatory-analytical in  terms of nature and descriptive in terms of research design. It was performed based 

on the analysis of Barometer and Butler models. In order to collect the required data, two methods of document 

and field studies (questionnaire) and (interview) were used. 

Geographical Contex: The target villages of tourism in Myami County of Semnan Province، including the 

villages of Fromad and Abbasabad in the east of the province and the city and the villages of Hosseinabad, 

Nardin, Nam Nik, Talobin and Dasht Shad in the north of Myami. 

Result and Discussion: The value of sustainability in the environmental dimension is 0.435, and for socio-

economic dimension is 0.465. The social and economic dimensions and indicators of development are more 

sustainable than the environmental dimension in the studied villages. According to the research findings, the 

average stability of all studied villages is average, and among them, Fromad village with a stability value of 0.5 

has the highest level of stability. It indicates that this village has a better situation comparing to other villages 

in terms of facilities and services welfare, level of information and awareness of people about the benefits of 

tourism and other factors. Telubin village has the lowest level of stability among the target villages due to lack 

of facilities and services, low quality of rural environment and lack of attention of local managers and level of 

awareness and the low economic status of the people from the benefits of tourism. It scores a value of 0.365, 

and is at the level of instability (poor stability). 

Conclusion: The value of tourism sustainability in the environmental and socio-cultural dimension is not at the 

same level in the studied villages. Villages that have a medium and higher level are in the evolutionary tourism 

which is the stage of participation, intervention and involvement of local communities is in accordance with 

Butler tourism model. Based on Crouch and Ritchie strategy, the villages of Dasht-e Shad and Talubin are 

potentially unstable and at the pre-tourism stage, so in accordance with Butler's tourism model in the 

exploration and solutions phase, "human resources-education, social-cultural, product marketing" is offered in 

the framework of Poon strategy. 

KEYWORDS: Sustainability Barometer, Butler’s Integrated Approach, Sustainable Development of Rural 

Tourism, Target Tourism Villages, Miami County 
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 پژوهشیمقاله    

 در روستاهای هدف گردشگری  سطوح پایداری گردشگریبررسی 

 شهرستان میامی
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1399 مرداد 21 تاریخ دریافت:  
1399 مهر 06 تاریخ پذیرش:  

    چکیده
گردشگری بخش مهمی در توسعه پایدار محیط های روستایی است. توانایی آن در ایجاد اشتغال پایدار و سطح مطلوبی از سود ناشیی از  مقدمه:

 ثبات فعالیت های گردشگری در طول زمان است.

 آیند چرخه حییات گردشیگریتبیین سطوح پایداری گردشگری در فرو  گردشگری توسعه پایداری سطح سنجش هدف با حاضر پژوهش :هدف

  سمنان جهت برنامه ریزی گردشگری روستایی انجام شده است. نگردشگری شهرستان میامی در استا هدف روستاهای در

و از لحیاظ طیرح تحقییه بیه صیورت  تحلیلیی-تبیینی نوع از ماهیت ظاز لحا واز لحاظ زمان مقطعی ، از لحاظ هدف کاربردی این پژوهش :یشناسروش

 مییدانی و اسینادی روش دو از نییاز میورد هیای آوری داده جمی  منظیور بیه. شید و باتلر انجام راست و بر پایه تجزیه و تحلیل مدل بارومتبوده  توصیفی

 بودند. محلی نمدیران و خبرگا، و شورای روستا ندهیارا ،لواحد تحلی و روستا پژوهش تحلیل سطح.گردید استفاده )پرسشنامه( و )مصاحبه(

، نیا   نیرد  ، شامل روستاهای فرومد و عباس آباد در شرق استان و روستاهای حسیی  آبیاد،در استان سمنان یامیشهرستان م یهدف گردشگر یروستاهاجغرافیایی: قلمرو 

 و دشت شاد در شمال شهرستان میامی می باشد.  تلوبی نیک،

 از توسیعه اقتصیادی اجتمیاعی و شیاخص هیای و ابعاد است که 465/0بعد اجتماعی اقتصادی  435/0محیطی  در بعد پایداری ارزش: هاافتهی

 در طبیعیی جاذبه هیای و محیط ها شکننده بودن بیانگر امر این برخوردارند، همورد مطالع در روستاهای محیطی بعد به نسبت بیشتری پایداری

 ارزش با بین ،روستای فرومد در این ،متوسط است و هطالعمورد م کل روستاهای پایداری میانگین تحقیه یافته های اساس راست. ب روستاها این

 خیدمات امکانیات و راز نظ روستا است این این بیانگر و دارد قرار( خوب) متوسط پایداری سطح در داشته و پایداری میزان بیشترین5/0 پایداری

داشیته  دیگیر روسیتاهای بیه بهتری نسبت وضعیت ریگردشگ توسعه عوامل ، سایر و مزایای گردشگری از مردم آگاهی و اطالعات سطح رفاهی،

 سیطح و محلیی میدیران توجیه و عدم روستا محیط کیفی وضعیت بودن پایین رفاهی، و خدمات امکانات کمبود دلیل به نروستای تلوبی است و

نیا  سیطح در و داشته روستاهای هدف ینب در را پایداری میزان ، پایین ترین365/0میزان  با گردشگری، مزایای از مردم پایین آگاهی و اقتصادی

 متوسط قرار دارند. پایداری درسطح و نام نیک نحسین آباد، عباس آباد ،نردی یعنی دیگر روستاهای دارد، ضعیف( قرار )پایداری بالقوه  پایداری

، روسیتاهای دقرار نیدار یکسانی حسط در شده مطالعه روستاهای در گردشگری در بعد محیطی و اجتماعی فرهنگی ارزش پایداری :یریگجهینت

بیاتلر  یهستند که در تطابه با مدل گردشیگر یدر مرحله گردشگر یگردشگر یاز لحاظ چارچوب نقطه تکاملکه سطح متوسط و باالتری دارند 

در  "زیرسیاختی،فرهنگی -اجتماعی آموزش،-انسانی،پذیری  مناب باشند مشارکت  یم یشدن جوام  محل ریدر مرحله مشارکت و مداخله و درگ

سطح  ناپایداری بالقوه و در نقطه پیش گردشگری میی باشیند   نراهبرد کراچ و ریچی پیشنهاد می گردد. و روستای دشت شاد و تلوبی چارچوب

چیارچوب در  "محصیول-بازاریابی ،فرهنگی-اجتماعی ، آموزش-مناب  انسانی "هالذا در تطابه با مدل گردشگری باتلر در مرحله اکتشاف و راهکار

  راهبرد پون پیشنهاد می گردد.

ژه  میامی شهرستان ،رویکرد تلفیقی آلن باتلر هدف گردشگری، روستاهای روستایی، گردشگری پایدار توسعه پایداری، ربارو مت ها:کلیدوا
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 مقدمه
با توجه به ناکامی برنامه های توسعه روستایی و روند روزافزون تخلیه جمعیت روستایی، گردشگری روستایی به عنوان رویکردی 

گردشگری روستایی از دو جنبه  (.1394 و همکاران، ارخودیمودودی ) مکمل در کنار سایر فعالیت های اقتصادی مطرح شده است

 و محلی منطقه ای های سیاستفعالیت گسترده جهانی و دیگری به خاطر نقش آن در توسعه  نبه عنوادارای اهمیت است: یکی 
گردشگری بخش مهمی در توسعه پایدار محیط های روستایی است. توانایی آن در ایجاد اشتغال پایدار و سطح  (.1381، )رحیمی
 تعیین (.José Manuel Guaita Martínez،2019) در طول سال استاز سود ناشی از ثبات فعالیت های گردشگری  مطلوبی

 نواحی روستایی در گردشگری پایدار توسعه فرایند در تأثیرگذار های سیاست از توان می را کشور در گردشگری هدف روستاهای

 هدف روستای(.1394رونیزی،اکبریان ) تسروستاها این در گردشگری پایداری سنجش زمینه این در توجه درخور نکتهکرد.  قلمداد

 دارد وجود فرهنگی و طبیعی ،تاریخی های جاذبه از ای مجموعه آن یک در که شود می گفتهجغرافیایی  ای محدوده به گردشگری

 پایدار توسعة راستای در اخیر های سال در که است کشورهایی ازجمله ایران. بود دخواهن اقامت گردشگران و سفر برای ای انگیزه که

 گردشگری توسعه جامع طرح) مختلفی های برنامه و ها سیاست و گرفته قرار توجه مورد آن در گردشگری توسعة نواحی روستایی،

 خدماتی و ها فعالیت کلیه روستایی گردشگری .(1387)رضوانی ، کرده است تدوین زمنیه این رد (گردشگری ویژه مناطق تعیین کشور،

 نواحی در گردشگران های فعالیت کلیه نیز و دهند انجام می گردشگران جذب و استراحت تفریح، برای ها دولت و روستاییان که را

 فضایی و اقتصادی ی،فرهنگ پیامدهای با روستا تحرکات اجتماعی بزرگترین از یکی به عنوان گردشگری .گیرد می بر ررا د روستا

 جوامع و طبیعی جاذبه های و محیط زیست با که تعامالتی و پیوندها به واسطه .(Rahnamyi et al,2014) بوده متعددی همراه

مطالعات  (Yarihesar et al.2017) گذارد می بر جای خود از منفی و مثبت ابعاد در قابل توجهی پیامدهای کند می برقرار محلی
ی معمده در جهت دستیابی به پایداری توسعه گردشگری به ویژه در نواحی روستایی  چالش هایشور حاکی از وجود نخستین در ک

گردشگری روستایی، یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق  (1389 افتخاری،) باشد
کمترین تاثیر مخرب را دارد، یا اصوال فاقد چنین آثاری است و باعث ارتقای سطح بهره روستایی استفاده می شود. این گونه توسعه، 

در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال، اصالح توزیع درآمد، حفظ محیط روستا و فرهنگ بومی، جلب مشارکت مردم بومی و محلی  وری
گردشگری را ندارند و یا این قابلیت بسیار ضعیف است،  خواهد شد از آنجا که همه روستاهای کشور دارای قابلیت توسعه در زمینه

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به انتخاب روستاهایی که دارای قابلیت باالتری در وزارت معاونت سرمایه گذاری 
 روفندگردشگری مع زمینه گردشگری نسبت به سایر روستاها هستند نموده است، این روستاها در سطح کشور به روستاهای هدف

 در توسعه های محرک ایجاد و محرومیترفع  برای دولت اصلی رویکردهای از روستاها از گروه این تعیین(.1391 )رحیمی و رنجبر،

 مقوله و روستاها، ویژه به محروم مناطق های توان از گیری بهره کشور، سالة بیست انداز چشم سند در شده تعیین اهداف تحقق مسیر

قرار  بدلیل میامیدارای روستاهای زیادی است  نشهرستان میامی در استان سمنا .(1393 و افشار، زاده علیقلی) است گردشگری
هرساله تعداد زیادی گردشگری از این  ،تپر اهمیگیری در مسیر پر تردد و جاده ترانزیتی تهران مشهد و وجود مناطق گردشگری 

جاذبه های طبیعی و فرهنگی و جاذبه های دست ساز دیدن می کنند بطوری که  مختلف گردشگری همچون انگیزهایشهرستان با 
نفر از جاذبه  های طبیعی این شهرستان دیدن کردند  407767حدود  29/12/1398تا  01/01/1395در سه سال اخیر یعنی از سال 

نفر  166241زدیدکنندگان از جاذبه های دست سازنفر بودند و با564327از آثار تاریخی و فرهنگی نکنند گاکه در مقابل تعداد بازدید 
مار مشخص است سهم آطور که از  همان (.1399 آمار اطالعات اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان،) است هدبو

ردشگری  گ گردشگران و عالقمندان جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان بیشتر است که این خود نیازمند مدیریت و برنامه ریزی
،عدم برنامه ریزی و کم توجهی به ظرفیت های روستاهای هدف ، منجر به پیامدهای منفی اجتماعی  پایدار برای جاذبه های آن است

لذا خالء چنین تحقیقاتی برای  ارتقاء و   و اقتصادی و زیست محیطی برای جوامع محلی روستایی در آینده نه چندان دور می گردد
وب می نیز محس در کشور طق کم برخوردارامن ءگری با توجه به بنیان های زیستی منطقه مورد مطالعه که جژتقویت بنیه گردش

ایدار با وجود عالقه روزافزون به گردشگری پ تحقیقات پیشین نیز کمتر سراغ این روستاها رفته است . ضرورت پیدا می کند ،شوند
راکنده است. ارزیابی عملکرد به عنوان یک راه حل مناسب برای این مشکل اجرای واقعی شیوه های پایداری در بخش گردشگری پ

هنوز برای این منظور تدوین نشده است. نویسندگان مختلف رویکردهای مختلفی  STپدید آمده است ، اما هیچ مدل ارزیابی جهانی
 ,Rita S.G.Estêvão) گیری، محدودیت هایی دارندمحدودیت ها ، به ویژه در مورد انتخاب معیارها و وزن  را ارائه داده اند، اما این

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829631930205X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619322954#!
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 وی( Hardy et al., 2002) کرد مطرح1996سال  در باتلر را گردشگری به مربوط های درحوزه پایداری مفهوم . نخستین بار(2019

 شود می مفرط استفادۀ ناپذیری بطور اجتنا به منابع و گردشگری مقصد نواحی از هو گرن ویژه برداشت هایی گام باید که بود معتقد

ها و مختصر به تعدادی از این پژوهش 1جدول در  (Sharply, 2008 )رسند کاربری می  افت به سرانجام و بود نخواهند جذاب دیگر و
مؤثر  های شاخصکلیدی بوده است که بر اساس ابعاد و های حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال  هلشود. مقامینتایج آنها اشاره 

رار در چه سطحی ق آن روستاهای هدف گردشگری ،شهرستان میامی از توابع استان سمنان  در توسعه پایدار گردشگری روستایی
با  ریارتقاء گردشگبهینه و برنامه ریزی  توسعهتحقیق  هدف عمده ؟گرفته اندقرار گردشگری در کدام مرحله از چرخه حیات و  دارند

در روستاهای هدف گردشگری  پایداری در توسعه مؤثر عوامل تحلیل و  پایداری گردشگریو تبیین میزان  سنجش ،شناخت علمی 
 است.د حسین آباو  نردین، تلوبین دشت شاد، ،نام نیک ،روستا بنام های فرومد، عباس آباد 7میامی شامل 

 1جدول
 پیشینه تحقیق

 نتایج سال محقق

 2005 کیم
عنوان محرکی برای از بین بردن مشکالت اقتصادی در جامعه روستایی کره را مورد بررسی قرار داده در پژوهشی نقش گردشگری به

 های این کشور دارند.توسعه گردشگری در روستا برنامه هایکه دولت و بازار نقش مهمی در مشارکت  می رسدو به این نتیجه 

باینوم بلی و نانسی 
گرد مک گه و تام 

 1هامت

2017 

در سه ایالت ایاالت متحده  "ابتکارات گردشگری پایدار: چشم انداز ساکن  (IPA)عملکرد-تجزیه و تحلیل اهمیت"در پژوهشی با عنوان 
ج نشان های استراتژیک خود بر گردشگری پایدار انجام داد. نتایدر  ایالت مشترک المنافع ویرجینیا با سطح های مختلفی از تأکید بر برنامه 

 داد که ساکنان سه منطقه در سطح باالیی از اهمیت یکسانی برخوردار بودند اما در برداشت آنها از عملکرد متفاوت است. 

 2012 2همکاران هدالتور

گری به بررسی روند توسعه گردش "اشتغالزایییی و ای برای توسعه مناطق روستاگزینه بهعنوانروستایی  گردشگری“پژوهش در 
 اکس جنکینر)با استفاده از مدل ب مدتو میان کوتاه مدتبینی تقاضای گردشگران روستایی در روستایی در اسپانیا و یافتن مدل پیش

 شود.گردشگری روستایی از این پژوهش استخراج می اشتغالزاییپردازند و براساس آن مدل می

و 3جی.استوا ا .ریتا.اس
 همکاران

2019 

در مورد نواحی  "رویکرد اجتماعی و فنی برای ارزیابی گردشگری پایدار: افزودن ارزش با یک چارچوب جامع فرآیند محور"در پژوهش 
ندی مناطق بنتایج حاصل از کاربرد عملی سیستم توسعه یافته نشان می دهد که ماهیت فرایند گرا آن ، رتبه  نشان دادند که کشور پرتغال

 است. STگردشگری را با توجه به میزان پایداری آنها تسهیل می کند )یعنی لیسبون و دره تاگوس منطقه گردشگری پرتغال با بیشترین 

جوزه  مانوئل  گویتا 
 و همکاران 4مارتیز

2019 

اند یجه رسیده، به این نت"ردشگری پایدارتجزیه و تحلیل ثبات گردشگری روستایی به عنوان شرط مطلوب برای گ "در مقاله ای با عنوان
در این مقاله سطح فصلی گروهی از مقاصد روستایی با مقاصد ساحلی و شهری مقایسه شده است. این مطالعه نقاط اصلی گردشگری در 

تایی با ثبات روساسپانیا را به عنوان مرجع در نظر گرفته است. این تجزیه و تحلیل نتیجه می گیرد که سطح ثبات ساالنه گردشگری 
 آن نیست ، فاصله چندانی ندارد زیرا فصلی بودن در مناطق ساحلی بسیار بیشتر است. نپایدار تریگردشگری شهری که 

 1391 داود مهدوی
در تحقیقی به ارزیابی  توسعه گردشگری روستایی ایران پرداخت و به این نتیجه رسد که  اغلب روستاهای هدف گردشگری ایران در 

 متوسطی از لحاظ پایداری قرار دارندسطح 

 .پرداخت منتخب شرق استان سمنان یفقرا  در روستاها یحام یگرد عتیموانع تحقق طب 1397 رضوانی و همکاران
یاری حصار و 
 همکاران

1394 
ورد هدف اصد متیجه رسد که مقنو به این  پرداخت به پایش چرخه حیات گردشگری پایدار روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل

 در مرحله آغازین  چرخه تکاملی گردشگری قرار دارند

 1394 اکبریان رونیزی

سپیدان( پرداخت که نتایج بدست آمده نشان  نمطالعه: شهرستاسنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری )مورد 
ی قرار دارند که در بین ابعاد مورد مطالعه، بعد دهد که توسعه گردشگری در روستاهای هدف در مجموع در سطح متوسط پایدارمی

ـ فرهنگی از وضعیت پایداری بهتری برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد در بین روستاهای مورد مطالعه از لحاظ پایداری  اجتماعی 
 تفاوت معناداری وجود داردتوسعه گردشگری 

و  محمدعلی ،شادی
 همکاران

 تپرداخ نمونه استان سمنان  موردی: روستاهایمطالعه با  آنها؛  و ارزیابیتاهای هدف گردشگری ایران تدوین شاخص های روسبه  1395

 پرداختند  مازندارندر پژوهشی به تحلیل توسعه گردشگری بخش چهاردانگه  با استفاده از راهبرد  و تحلیل سوات  1396 و رجایی کامیابی

و  حیدری سورشجانی
 همکاران

1397 

روستاهای  14بندی اولویت پرداخت چندمعیاره گیری تصمیمروستاهای هدف گردشگری با استفاده از فنون  اولویت بندیو ارزیابی 
های نخست توسعه گردشگری مورد گزینش قرار گرفت. نتایج پژوهش عنوان اولویتهدف گردشگری شهرستان کرج سه روستا به
ترتیب از شرایط بهتری برای توسعه گردشگری برخوردار هستند و سایر روستاها هرود بنشان داد روستاهای گچسر، آتشگاه و والیت

 .( روستای کلها قرار دارد14های بعدی قرار دارند و در رتبه آخر)اولویت در اولویت
و  ظاهریمحمد 

 همکاران
1398 

ترین سطح  پائین دارای( 1روستای دهبهار) پایداری و )9-10در دارای باالترین رتبه) شیت و ولی روستاهای داد.تحقیق نشان  نتایج
 .پایداری بوده است

دهکردی و  کرمی
 بهرامی ده توتی

1399 
( در مرحله اکتشاف و روستاهای آورگان، 249/0که روستای کتک با امتیاز ) می دهدنتایج حاصل از مدل چرخه حیات نیز نشان 

( در مرحله درگیری هستند. نتایج حاصل از 280/0( و )287/0(، )305/0)(، 443/0سیبک، گردبیشه و متویی به ترتیب با امتیازهای )
 .آزمون کندال نیز نشان داد که بین سطوح مختلف پایداری و قرارگیری روستاها در مدل چرخه حیات همبستگی مثبت وجود دارد

                                                           
1 B. BynumBoley.Nancy GardMcGehee. A.L.Tom Hammett 
2 De la Torre 
3 Rita S.G. Estêvão 
4 José Manue lGuaita Martínez 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619322954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301790#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301790#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301790#!
https://www.mendeley.com/authors/57210147889
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829631930205X#!
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 پژوهش روش
و از لحاظ طرح تحقیق به  تحلیلی-تبیینی وعن از ماهیت ظاز لحا واز لحاظ زمان مقطعی ، از لحاظ هدف کاربردی این پژوهش

 استفاده و )مصاحبه( (پرسشنامه) میدانی و اسنادی روش دو از نیاز مورد های آوری داده جمع منظور به. استصورت توصیفی بوده 
 و تجزیه رایب. است (12) محلی نخبر گامدیران و  (12) و شورای روستا نده یارا: لواحد تحلی و روستا پژوهش تحلیل سطح. شد

 شده هاستفاد و تبیین سطوح پایداری گردشگریمقاصد  هجایگا شناسایی به دلیل (و باتلر ربارو مت روش) های روش از ها تحلیل داده
در راستای هدف و موضوع  گردشگری توسعة پایداری ،همرحل پنج فرایندی طی بارومتر روش از گیری بهره با .است

 تغییر ناـمز لطودر  مقصد که هدد می ننشارود،  می رکا به یشگردگر مقصد با طتبادر ار قتیو باتلر لمد .شد ارزیابی تحقیق
ند دگر تحیا تجدید مرحلهوارد  اـیو  هدـش دوـکر راـچد دـنناتو می یشگردگر مقاصد تکاملی ندرو ین. در ایابد می توسعهو  دهکر

 عشباا مرحله به  (دارد دجوو اتثرا کمترین که قتیو) کتشافیا مرحلهاز  دمقص که ازهندا نهما به نیز اتثرا منهدا و (2003 ل،)ماسو
 .رود می پیش  ست(ا توجه قابل اتثرا انمیز که قتیو)

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 به و جدا شهرستان شاهرود از 1392 سال در میامی شهرستان. است گرفته قرار سمنان استان شرقی شمال در میامی شهرستان

 شمال عرض حداقل و دقیقه19 و درجه 55 شهرستان این جغرافیایی شرقی طول حداقل. گردید تاسیس جدید ستانیشهر عنوان

 این. است متر 1122 دریا ازسطح شهرستان این مرکز هواشناسی ایستگاه ارتفاع. باشد می دقیقه 3 و درجه 36 آن جغرافیایی

 شمال از رضوی، خراسان با شرق خراسان شمالی، استان با ال شرقیشم طرف از مساحت، عکیلو مترمرب 3356 وسعت با شهرستان

 بزرگراهی و مسیر در شهرستان این.باشد می هم مرز شاهرود شهرستان با جنوب و غرب طرف از و بوده همسایه گلستان استان با

 می میامی شهرستان باستانی و تاریخی آثار مهمترین از .است گرفته قرار در مسیر جاده ابریشم همچنین ،مشهد تهران آهن راه

 مرکز عنوان به میامی شهر.برد نام فریومدی یمین ابن از توان منطقه می این شهیر شاعران از .کرد اشاره فرومد مسجد به توان

 و آقایان حمام و مسجد عباسی، کاروانسرای شاه به توان می جمله آن از .است دارربرخو بسیاری تاریخی آثار از شهرستان این
 آباد محمد و آباد صدر الحاک، آباد، عباس میاندشت، ،(آباد جهان) سپنج میامی، کاروانسرای 6 وجود.کرد اشاره شناسی مردم موزه

 و شقایق دشت شامل ، گردشگری نمونة منطقة 4 دارای میامی شهرستان.است میامی شهر ساله هزار قدمت هخود گوا ابریشم پل
 این گردشگری هدف روستاهای از نردین و فرومد .است آباد عباس و شاد جنگل دشت و یکن نام آبشار و جنگل آفتابگردان،

گی های موقعیت روستاهای هدف گردشگری در تقسیمات  سیاسی شهرستان میامی و ویژ 2 لو جدو 1در شکل .است شهرستان
 جغرافیایی آن نشان داده شده است.کلی 
 

 2جدول 
 سیمات سیاسی شهرستان میامیموقعیت روستاهای هدف گردشگری در تق

 شهرستان استان
مرکز 

 شهرستان
 دهستان بخش

روستای هدف 

 گردشگری

 ویژگی جغرافیایی

 نوع اقلیم
وضعیت طبیعی 

 روستا

شكل استقرار 

 روستا

 میامی میامی سمنان

 مرکزی

 فشرده و متراکم دشتی خشک و سرد فرومد فرومد

های کالته
 شرقی

 فشرده دشتی خشک و سرد -

 فشرده دشتی خشک و سرد عباس آباد میامی

 کالپوش

 رضوان
حسین آباد، دشت 
 شاد و نام نیک

نیمه مرطوب و 
 سرد

کوهپایه ای و 
 نیمه کوهستانی

 فشرده

 نردین و تلوبین نردین
نیمه خشک 

 سرد
 فشرده نیمه دشتی

 



 371  امیابیک... / در روستاهای سطوح پایداری گردشگریبررسی 

 
 شهرستان میامی و روستاهای هدف گردشگری آن تموقعی .1شکل

  و بحث هاافتهی
اصول حاکم بر ترسیم بارومتر  ،پاسخ به این سئوال سراغ تدارند؟ جهدر چه سطحی قرار  میامی روستاهای هدف گردشگری
 ارزیابی گردشگری توسعة پایداری ای، مرحله پنج فرایندی طی ربارو مت روش از گیری بهره باکه  پایداری پر اسکات آلن رفته شد

 هم ابیخانت نماگرهای هاو شاخص در است ممکن :نماگرها و ها شاخص کردن جهت هم( الف  :است رحش بدین آن نتیجة شدو

 و ها شاخص اساس، این بر. هستند (ربهت باال مقدار) صعودی برخی( بهتر پایین مقدار) نزولی برخی چراکه باشد، نداشته وجود سویی
 با دلیل، همین به .دارد بسیار اهمیت نماگر و شاخص هر ارزش: گرهانما به دهی وزن ب( .باشند جهت هم و سو هم باید نماگرها

 در شده محاسبه وزن و شد داده وزن نماگرها و ها شاخص به )محلی و استانی( کارشناسان دیدگاه از گیری ه بهر و دلفی روش

 آن به مربوط نماگرهای شاخص، هر مقدار محاسبة برای مرحله این در :انما گره جمیعت ج(. شد ضرب نماگر و شاخص هر مقدار

 انجام نهایی آماری هایمحاسبه پیشین، مراحل انجام از پس: ها آماره محاسبة د(. شد محاسبه شاخص هر نهایی مقدار و محاسبه

 رد. شوند استاندارد ها شاخص است الزم آماری های محاسبه و مقایسه برای: هاداده استانداردکردن و( .شود می ستخراجا نتایج و
 و کم شاخص حداقل مقدار از عدد هر مقدار نهایتا   و محاسبه آن تغییرات دامنة و تعیین شاخص هر رحداکث و حداقل مرحله این

 تبدیل برای: گیری اندازه معیار تعیین ن( آمد دست به یک و صفر بین استانداردشده هایداده و شد تقسیم تغییرات دامنة بر حاصل

اکوسیستم و رفاه پایداری رفاه ابعاد که به طور کلی دارای  شد استفاده آلن پرسکات گانة پنج طبقات از کمی به کیفی های محاسبه
هداشت منابع سرزمین، ب اکوسیستم که در دوبعد اکولوژیکی شاملابعاد پایداری رفاه جهت  )شاخص( می باشد. و زیر ابعادانسانی 

بر  برای روستاهای هدف کیفیت مکان و یکپارچگی فضاییشامل  ،لبدیکاو در بعد و آسیب پذیری محیط  محیط، خدمات محیط
  .دیده می شود 3بندی در جدول امتیاز بندی شد که نتیجه امتیاز و وزن و برداشت میدانی پایه نظر خبرگان
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 3دول ج
 های هدف گردشگریابعاد پایداری رفاه اکوسیستم در روستاه

 روستای هدف

 ابعاد پایداری

 ست محیطیزی

 کالبدی اکولوژیكی کل

منابع 

 سرزمین

بهداشت 

 محیط

خدمات 

 محیط

آسیب 

پذیری 

 محیط

کیفیت 

 مكان

یكپارچگی  

 سطح ارزش فضایی

 پایداری متوسط 46/0 6/0 5/0 4/0 5/0 45/0 3/0 فرومد

 39/0 55/0 5/0 35/0 45/0 4/0 2/0 عباس آباد
 نا پایداری
 بالقوه

 پایداری متوسط 5/0 55/0 55/0 6/0 45/0 45/0 5/0 نردین

 38/0 25/0 2/0 2/0 6/0 45/0 6/0 تلوبین
 نا پایداری
 بالقوه

 پایداری متوسط 46/0 6/0 4/0 2/0 5/0 5/0 6/0 حسین آباد

 43/0 3/0 3/0 35/0 6/0 45/0 6/0 نام نیک
پایداری  

 توسطم

 43/0 3/0 3/0 35/0 6/0 45/0 6/0 دشت شاد
 نا پایداری
 بالقوه

شامل منابع انسانی، مراقبت اجتماعی، کیفیت زندگی و  اجتماعی و فرهنگی ددو بعکه در  ابعاد پایداری رفاه انسانیجهت 
 نبرگاخمشارکت روستاییان و در بعد اقتصادی شامل عدالت، رفاه و ثبات اقتصادی  برای تک تک روستاهای هدف بر پایه نظر 

 دیده می شود  4از  و وزن بندی در جدول امتیاز بندی شد که نتیجه امتی

 4جدول
 اد پایداری رفاه انسانی در روستاهای هدف گردشگریابع

 مراحل

 ابعاد پایداری

 اجتماعی
 کل

 اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

منابع 

 انسانی

مراقیت 

 اجتماعی

کیفیت 

 زندگی
 مشارکت

 عدالت

 اقتصادی

رفاه 

 اقتصادی

ثبات 

 اقتصادی

 

 سطح زشار

 پایداری متوسط 54/0 50/0 50/0 50/0 6/0 6/0 5/0 6/0 فرومد
 پایداری متوسط 48/0 45/0 5/0 45/0 5/0 55/0 4/0 55/0 عباس آباد
 پایداری متوسط 55/0 5/0 5/0 55/0 65/0 6/0 5/0 6/0 نردین
 ناپایداری بالقوه 35/0 35/0 35/0 3/0 4/0 3/0 4/0 3/0 تلوبین

 پایداری متوسط 51/0 5/0 5/0 4/0 6/0 5/0 5/0 6/0 حسین آباد
 پایداری متوسط 45/0 4/0 45/0 4/0 4/0 5/0 5/0 45/0 نام نیک
 ناپایداری بالقوه 38/0 35/0 4/0 4/0 4/0 4/0 5/0 25/0 دشت شاد

سطوح  2ودر شکل  دصورت ابعاد پایداری کل مشاهده می گرده ترکیب ابعاد پایداری اجتماعی و زیست محیطی را ب 5در جدول 
بطوری که فرومد،عباس اباد، نردین،  پیاده گردید نمودار بارومتر بر روی پایداری روستاهای هدف گردشگری شهرستان میامی

 را آوردند. نام نیک  امتیازپایداری متوسط کلحسین آباد و 
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 5جدول
 پایداری روستاهای هدف گردشگری شهرستان میامی سطوح

 مراحل
 یابعاد پایدار

 کل زیست محیطی اجتماعی

 پایداری متوسط پایداری متوسط پایداری متوسط فرومد
 پایداری متوسط ناپایداری بالقوه پایداری متوسط عباس آباد
 پایداری متوسط پایداری متوسط پایداری متوسط نردین
 ناپایداری بالقوه ناپایداری بالقوه ناپایداری بالقوه تلوبین

 پایداری متوسط پایداری متوسط ی متوسطپایدار حسین آباد
 پایداری متوسط پایداری متوسط پایداری متوسط نام نیک
 ناپایداری بالقوه ناپایداری بالقوه ناپایداری بالقوه دشت شاد

 

 
 سطوح پایداری روستاهای هدف گردشگری شهرستان میامی در نمودار بارومتر .2شکل

: روستاهای هدف گردشگری در کدام مرحله از آیند چرخه حیات گردشگریتبیین سطوح پایداری گردشگری در فر

 و راهکارهای کلی تکامل چرخه حیات گردشگری پایدار بر اساس رویکرد تلفیقی آلن باتلر 6جدولدر چرخه حیات قرار گرفته است
 وضعیت شاخص گردشگری آمده است.

ین و دشت شاد در نقطه تکاملی پیش تلوببطوری که روستای  مشاهده می گردد نقطه تکاملی گردشگری چارچوب 7در جدول 
ه ک پیاده گردید باتلرنمودار  بر رویمیامی نمودار وضعیت روستاهای هدف گردشگری شهرستان  3شکل در  و گردشگری می باشند

  .نداگرفته  در دوره گردشگری  و مرحله توسعه قرارباد، نردین، حسین آباد و نام نیک عباس آ فرومد،  3بر پایه مشاهده نمودار شکل 

 
 نمودار وضعیت روستاهای هدف گردشگری شهرستان میامی .3شکل 
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 6جدول
 اساس رویکرد تلفیقی آلن باتلر رهای کلی تکامل چرخه حیات گردشگری پایدار برراهکا

 شاخص روستاهای هدف ((TALCوضعیت  ردیف
وضعیت 

 شاخص روستا
 راهكارها

 اکتشاف 1
 تلوبین

 دشت شاد

 آموزش گردشگری نوین جامعه محلی کم متوسط گردشگران  در روز
)بعنوان راهبرد پایه ای در توسعه 

 روستاهای گردشگری(
مل و نقل، )ح توسعه خدمات زیر بنایی

 ارتباطات و اقامتی(
شناسایی ظرفیت ها و جاذبه های 

شگر پذیرشناسایی زیر ساخت گرد
 گذاریسرمایه

درصد گردشگران انفرادی و 
 ماجراجو

 متوسط رو به زیاد

درصد تماس بین گردشگران 
 و مردم

 کم

درصد افزایش گردشگران 
تعداد امکانات اقامتی و 

 پذیرایی
 کم

 
بین اکتشاف و  مرز

 مداخله)اکوتون(
 نام نیک

درصد گردشگران انفرادی و 
 ماجراجو

 متوسط افزایشی
شناسایی ظرفیت ها و جاذبه های 

شگر پذیرشناسایی زیر ساخت گرد
 گذاریسرمایه

 در گیر شدن ذی نفعان محلی
 تبلیغات و بازاریابی

 متوسط گردشگران  در روز
ضعیف و رو به 

 افزایش

2 
و در گیر شدن مداخله 

 جوامع محلی
 نام نیک، عباس آباد،

 حسین آباد و فرومد نردین،

درصد گردشگران با اقامت 
 شبانه

 کم

 در گیر شدن ذی نفعان محلی
ایجاد و توسعه زیر ساخت خدماتی، 

 رفاهی
،  اقامتیتکمیل زیر ساخت های 

 تفریحی
 توسعه جاذبه های گردشگر پذیر
ی نگسترش نظام تبلیغات و اطالع رسا

جهت معرفی ظرفیت های گردشگر 
 پذیری

سطح مشارکت مردم محلی 
 در توسعه گردشگری

 متوسط افزایشی

میزان عالقه مردم به توسعه 
 صنعت گردشگری

 خوب

نگرش مردم نسبت به 
 گردشگران

 نسبتا مطلوب

وجود الگوی فصلی 
 گردشگری در روستا

وجود 
 دارد)متوسط(

و بازارچه در توسعه بازار 
 روستا

 ضعیف

سطح تبلیغات و بازاریابی 
 توسط مردم روستا

 متوسط

تعداد زیر ساخت های  
 توسعه یافته از گردشگری

 ضعیف

   توسعه 3
   تثبیت 4
   تجدید و حیات 5
   رکود و افول 6

 

 7 جدول
 چارجوب نقطه تکاملی گردشگری

 نقطه تكاملی امتیاز نام روستا

 گردشگری متوسط افزایشی فرومد

 گردشگری متوسط کاهشی عباس آباد

 گردشگری متوسط نردین

 پیش گردشگری ضعیف کاهشی تلوبین

 گردشگری متوسط افزایشی حسین آباد

 گردشگری متوسط نام نیک

 پیش گردشگری ضعیف افزایشی دشت شاد
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 همکاران و ساربان حیدری و 2015 رضوانی و رونیزی اکبریان های یافته بامدل پراسکات آلن )بارومتر( در این تحقیق  یاهیافته
 همچنین .دارد همخوانی روستاها بین در پایداری درسطح تتفاو وجود برمبنی   2020کرمی دهکردی و بهرامی ده توتن  ،2016
 است که 0.465بعد اجتماعی اقتصادی  0.435 محیطی بعد در همورد مطالع روستاهای پایداری ارزش که داد نشان تحقیق نتایج
مورد  روستاهای در محیطی بعد به نسبت بیشتری پایداری از توسعه اقتصادی و اجتماعی های شاخص و ابعاد که است این بیانگر
 های یافته با نتایج این .است روستاها این در طبیعی های جاذبه و ها محیط بودن شکننده بیانگر امر این که برخوردارند همطالع
دهکردی و کرمی 2016 رونیزی اکبریان تحقیق با همچنین و  2015  زاده نجار و الهی نعمت 2011 ،همکاران و افتخاری الدین رکن

 .دارد همخوانی دیگر بعد دو به نسبت طبیعی بعد پایداری میزان بودن پایین بر مبنی2020و بهرامی ده توتن 

 روستاهایی با هدر مقایس هستند برخوردار بیشتری پایداری سطح از که دهد روستاهایی می نشان این تحقیق یافته های مدل باتلر

 حیدری یافته های ها با یافت این .دارند قرار حیات چرخه مدل از باالتری مراحل در،ه اندبود برخوردار پایداری پایین سطح از که

 مختلف سطوح و سطوح پایداری بین ارتباط وجود بر مبنی (2015)ساربان حیدری وحصار  یاری و (2016) همکاران و ساربان

   .ش گردشگری می باشندروستای دشت شاد و تلوبین در نقطه پی دارد. همخوانی گردشگری حیات چرخه
 

  گیرینتیجه
 7در روستاهای هدف گردشگری میامی شامل  پایداری در توسعه مؤثر عوامل تحلیل و پایداری میزان تبیین فبا هد این تحقیق

های یحسین آباد انجام گردید که هر کدام از آنها ویژگنردین، تلوبین،  دشت شاد،، نام نیک، های فرومد، عباس آبادروستا بنام
 بین روستاهای در متوسط است و همورد مطالع کل روستاهای پایداری میانگین تحقیق هاییافته اساس گردشگری متفاوتی دارند بر

 سطح در داشته و همورد مطالع روستاهای بین در را پایداری میزان بیشترین 0.5 پایداری ارزش با روستای فرومد همورد مطالع
 از مردم آگاهی و اطالعات سطح رفاهی، خدمات امکانات و ازنظر روستا است این این بیانگر و دارد رقرا( خوب) متوسط پایداری

 ورودی گردشگر تعداد و داشته دیگر روستاهای به بهتری نسبت وضعیت گردشگری توسعه شاخص های سایر و مزایای گردشگری
 و به روستا محیط کیفی وضعیت بودن پایین رفاهی، و خدمات تامکانا کمبود دلیل به تلوبین روستای و است بیشتر این روستا به

پایداری کل پایین  0.365میزان  با گردشگری، مزایای از مردم پایین آگاهی و اقتصادی سطح نیز و محلی مدیران توجه عدم دلیل
 دیگر روستاهای و دارد قرار( فضعی پایداری) بالقوه نا پایداری سطح در و داشته روستاهای هدف بین در را پایداری میزان ترین
 همورد مطالع بین روستاهای در می دهد نشان که دارند قرار متوسط پایداری درسطح ، نام نیکنردین حسین آباد، عباس آباد و یعنی

 دوجود دار تفاوت پایداری وضعیت ازلحاظ
د باد و نام نیک در مرحله گردشگری هستنآ روستای فرومد، عباس آباد ، نردین ، حسین نقطه تکاملی گردشگری چارچوباز لحاظ 

 منابع شارکتم"می باشند که راهکار  مداخله و درگیر شدن جوامع محلی که در تطابق با مدل گردشگری باتلر در مرحله مشارکت و
وبین و و روستاهای تل استراتژی کراچ و ریچی پیشنهاد می گردد در چارچوب"زیرساخت فرهنگی،-آموزش،اجتماعی-پذیری،انسانی

 "محصول-بازاریابی فرهنگی،-اجتماعی آموزش،-منابع انسانی"باتلر در مرحله اکتشاف و راهکاردشت شاد در تطابق با مدل گردشگری 
 .استراتژی پون پیشنهاد می گردد در چارچوب

  پیشنهادها 
ای ه، سیاست ها و پروژهاراهبرد ه، مهمترین میامیها و نتایج تحقیق در روستاهای هدف گردشگری شهرستان با توجه به یافته

  می باشد: 8ر گردشگری به شرح جدول جهت توسعه پایداکاربردی پیشنهادی 
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 8جدول
 شهرستان میامی  جهت روستاهای هدف گردشگری پیشنهادی های پروژه و ها سیاست راهبردها، 

اراهبرد ه سیاست ها پروژه پیشنهادی مكان جغرافیایی روستا  ردیف 

 نردین

مکان یابیمطالعاتی طرح   

 ورزشی های مجتمع
 کمپ گردشگری

فضاهای  استعداد یابی
 گردشگری
 استان ورزشی

 دهکده مکان یابی

 در تفریحی  ورزشی

 استان شمالی نواحی

1 

 روستای گردشگری نردین

 موضوعی روستاهای توسعه

 گردشگری

 ازمراکز بهینه ریزی برنامه

 مقاصد درتوسعه روستایی

 گردشگری
2 

 گیاهان کشت و صنعتی های داریدام

 دارویی

 عباس آباد

بازدید و تحقیقات علمی زمین شناسی و 
 معدن

با روستاهای کشور  خواند گیخواهر 
 گرجستان

-جنگل دشت شاد  
 

 جنگل نام نیک

 علمی های بازدیدهای فعالیت توسعه
 توسعه فضاهای بر تاکید

 وتفرجی تفرجگاهی

 های فعالیت توسعه

 توریستیاکو
3 

 جنگل نوردی مسیرهای توسعه
توسعه فضاهای  بر تاکید

 وتفرجی تفرجگاهی

 )گوییچ و دوکوهه()نردین(  کالته ها

 چشمه قوزلی  ومنطقه لته)تلوبین(

 و سونه)دشت شاد( باغبانانچشمه 

 کالته های فرومد

 های تفرجگاهی مجموعه توسعه
مدت و کوتاه میان رنامه های ب

ی زیست محیط مدت
 گردشگری

 برکه  های اگر گول و گول بی ته
 آباد(حسین)

 توسعه گردشگری سالمت زالو درمانی و گل درمانی

 های طبیعی جاذبه از صیانت آفتابگردان کالپوش و شقایق دشت
 های حفظ جاذبه بر تاکید

 طبیعی

 آباد عباس کاروانسرای آباد عباس روستای
بخش  به تاریخی آثار واگذاری

 وصیخص

 4 تاریخی آثار مدیریت

 فرومد
 

 تاریخی آثار مرمت فرومد جامع مسجد

 آرامگاه ابن یمین
 تاریخی شناسایی ومعرفی آثار

 تپه دشت شاد دشت شاد

 مدیریت و بازسازی آباد عباس یخدان عباس آباد

مسجد جامع فرومد، کاروانسرای عباس 
 آباد ،

 یرونینگهداری و حمایت ب آثار تاریخی

 سنتی اقامتگاه خانه های بوم گردی در روستاهای هدف

 بوم گردی اقامتگاه هایتوسعه 
وتوسعه  رشد بر تاکید
 و خاص اقامتی اشکال

 پذیرایی

5 

 بوم گردی فرومد،حسین آباد، نام نیک

 عباس آباد
 نمجهز بیمدرن و  متی رفاهیامجتمع اق

 راهی

ثار معروف آ و معرفیشناسایی  تعزیه نردین
 قابل ثبت

نا و  مدیریت میراث معنوی
 سملمو

فرومد-ابن یمین   دیوان اشعار و کتاب 

فرومد-نردین  مشاهیر روستا 

 یاد واره و بزرگداشت
 مجسمه و سردیس فرومد، نردین،

شهدای دهستان فرومد، دهستان نردین، 
شهید در  57بیش از دهستان رضوان) 

(کالپوش  

 شهدا

مد ، عباس آباد، دشت کالپوشفرو  
همراه با جشنواره -بازی های بومی محلی
 غذا

 ایجاد رویداد و جشنواره

 سنا ملمومیراث  هارت سنتی پخت غذام  غذای قطقی فرومد
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 های بعدی:  برای پژوهش پیشنهادها

استان  شهرهای کلیهو  گردشگریدف ه روستاهایجاذبه ها و  تبیین سطوح پایداری گردشگری به محققین می گردد پیشنهاد
ناطق و نواحی م مرتبط و بروز بپردازند و به سراغ این سئوال بروند که هایبا استفاده از مدل ها و تکنیک  یکپارچه سمنان به صورت
 طیاید ور بمنظ بدین است کارآمد پیشنهادی ها پروژه و ها سیاست، راهبرد کدام؟ و قرار دارند گردشگری در چه سطحمختلف استان 

 یستم،با رویکرد پویایی و پایداری س مقصد گردشگریدر  انگیزش ها تئوری، اجتماعیو  روانشناختی جغرافیاییمیدانی، ی هاپژوهش 
 . منطقه موردنظر مشخص گردد گردشگری تا جهت آینده محتوا و بستر کرد تعریف

 اریزسپاسگ
گردشگری استان سمنان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان  دستی و، صنایع ث فرهنگی این پژوهش با حمایت اداره کل میرا

زاد آ و دانشگاه استان میراث فرهنگی و گردشگری اداره کل محترم مقاله از مدیران و کارشناسان ایننویسنده انجام شده است 
که نهایت همکاری  میامیگری روستای هدف گردشمحترم  ندهیاراتشکر و قدر دانی می کند و همچنین از   اسالمی واحد سمنان

 .داردرا  سپاسگزاریکمال  داشته انداطالعات را  جمع آوریدر 
 

 منابع
ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی ـ  )1389مهدی. ) ،پور طاهری ،داوود ،مهدوی ،عبدالرضا.رکن الدین  ،افتخاری

 .39-1 (،5)14، مطالعات مدیریت گردشگری. فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری
. سپیدان نمطالعه: شهرستا(.سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری مورد 1395) .ارضسعید ،رونیزی اکبریان

 167-193(،1)7.های روستائیپژوهش
عه گردشگری روستایی )مطالعه موردی : (. برنامه ریزی استراتژیک توس1390رضا. ) ،قادری ،کیومرث ،حبیبی ،رحمت اهلل ،بهرامی

 .74-61، (2) 3،یشهر شناسیپژوهش های بوم  .مناطق روستایی استان کردستان
 .راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران تدوین برنامه .(1393ناصر. ) ،عبدی ،فاطمه ،اقریب ،ابوذر ،پایدار ،علی ،حاجی نژاد
 .135-111(،2)8 ،راهبردی و کالن های سیاست
 (،14)54 ،جغرافیایی سرزمین .روستایی مقصد های(. عوامل مؤثر در جذب گردشگران به 1396حمید. ) ،جعفری ،شقایق ،حافظی زاده

31-41 
موردی: )روستای  مطالعه(. تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی، 1397سمیه. ) ،حاجی حیدری ،وکیل ،حیدری ساربان

 .92-73 (،4) 7، برنامه ریزی فضایی جغرافی. شهرموئیل شهرستان مشگین
روستاهای هدف گردشگری با استفاده  اولویت بندی(. ارزیابی و 1397) هدی. ،باسره ،صدیقه ،کیانی سلمی ،رسول ،حیدری سورشجانی

 101-140(، 13)43،مطالعات مدیریت گردشگری. چندمعیاره تصمیم گیریاز فنون 
تان چهار ردشگری اسگ)روستاهای هدف  رزیابی و اولویت بندی جاذبه های اکوتوریسم ا (.1391رحیمی، داریوش و رنجبر، محمود)

 .150-131 (،4)14،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای .محال و بختیاری
حامی فقرا )مورد مطالعه: روستاهای  طبیعت گردی(. موانع تحقق 1397ذبیح اهلل. ) ،ترابی ،علیسید  ،بدری ،محمد رضا ،رضوانی

 .51-28 ،(7) 26،یبرنامه ریزی و توسعه گردشگر (.منتخب شرق استان سمنان
 (.ها )سمت دانشگاهانسانی علوم  کتب و تدوینمطالعه  سازمان :روستایی تهرانمبانی جغرافیای (. 1390) عباس سعیدی.
 نشر نی.. تهران: علی اکبر خداپرست. ترجمه مکه ةسفرنام (1364). محمّد میرزا قاجار سلطان
و (. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران 1395عزت اله. ) ،عزتی ،سعودم ،مهدوی حاجیلویی ،محمدعلی ،شادی

 71-97(،1)9، نگرش های نو در جغرافیای انسانی. وستاهای نمونه استان سمنانآنها؛ مطالعه موردی:ر ارزیابی
های گردشگری نواحی روستایی فعالیت پایداریبندی سطح ( 1398) .اکبر ،حسین زاده محسن وآقایاری هیر،  ،محمد، ظاهری

 .137-120(،8)27، اقتصاد فضا و توسعه روستایی. درشهرستان طارم

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34746/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-14
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تحلیل تطبیقی منابع گردشگری روستاهای هدف گردشگری استان . (1393اسفند ). و افشار، سمیه علیقلی زاده فیروزجایی، ناصر
ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل  شدر همای  مازندران )مطالعه موردی: روستاهای جلگه ای و کوهستانی(، مقاله منتشر شده

 .دانشگاه بابلسر جتماعیدانشکده علوم انسانی وا مازندران:. (118-107)بابلسر دریای خزر،
 .(. توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی )مورد مطالعه: استان سمنان1395سید رضی. ) ،چاشمینبوی  ،داود ،فیض

 .82-96(،5)17،برنامه ریزی و توسعه گردشگری
پژوهش  .(. بررسی راهبردهای توسعه طبیعت گردی در بخش چهاردانگه شهرستان ساری1396). کامیابی، سعید و رجایی، محمد علی

 .107-126(،6)20،و برنامه ریزی روستایی
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد مشهد .دفرو م تاریخی جغرافیای. (1378)کرم شوریده یزدی 

(. ارزیابی پایداری روستاهای نمونه گردشگری بر اساس مدل بارومتر پایداری 1399مسعود. ) ،بهرامی ده توتی ،مهدی ،کرمی دهکردی
 .66-89(،1)11،روستائی پژوهشهای. : شهرستان بروجنهمورد مطالعو چرخه حیات 

و صنایع  یراث فرهنگیوزرات خانه گردشگری و م (.1399) .کمیته آمار اطالعات اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان
 .دستی

(. نقش گردشگری در تحوّالت اقتصادی و 1394)محمود.  ،ییایض ،دیحم ،انیشا ،جهیخد ،یبوزرجمهر ،یمهد ،یارخود یمودود
 .1-28 (،2)13،جغرافیا و توسعه ناحیه ای. ای هدف استان گلستاناجتماعی روستاه

نامه  پایان. (ایران فرهنگی تاریخی روستاهای مورد) ایران در روستایی گردشگری توسعة پایداری ارزیابی .(1391) .داود ،مهدوی
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.، علوم انسانی ، دانشکدهمدرس تربیت دکتری، دانشگاه رسالة
 هبرنام وزارش طرح پژوهشی مصوب سازمان مدیریت گ میامی،تفصیلی تدبیروتوسعه شهرستان  سند .(1391) .نمشاور سامامهندسان 

 .ریزی استان سمنان
پایش چرخه حیات گردشگری پایدار با استفاده از  (1394). اری حصار ارسطو، مهدوی داوود، حیدری ساربان وکیل، ابراهیمی خدیجهی 

 .185-216(،4)19 ،و آمایش فضا یزیبرنامه ر .(باتلر )مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل-مدل تلفیقی آلن
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