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 مقدمه

 یی،زا اشتغال درآمد، اصلی منبع کشورها از بسیاریکه در  دنیاست صنعت ینتر متنوع و ینتر بزرگ جهانگردی صنعت

 یكم، و بیست قرن شروع با(. 84: 6908 وای، چاگ) شود می محسوب زیربنایی ساختار توسعة و خصوصی بخش رشد

 از بسیاری میان در چشمگیری رقابت که یا گونه به شد؛ تبدیل دنیا صنایع پردرآمدترین از یكی به گردشگری صنعت

 برعالوه گردشگری صنعت(. 03: 6939 همكاران، و نژادحسن) داشت وجود گردشگران جذب برای جهان کشورهای

 دهشیری،همراه است ) یزخاص خود ن المللی ینب یراتو تأث یفرهنگ سیاسی، ارتباطی، یایمزابا  یو ارزآور ییزا اشتغال

. بود دالر میلیارد 779 از بیش المللی ینب ورودی گردشگر میلیون 168 از حاصل ارزی درآمد ،6334 سال در(. 48: 6937

 خواهد دالر تریلیون 8 به شگریگرد از حاصل درآمدکرده است  بینی یشپ 8585 سال تا 6جهانگردی جهانی سازمان

 زمرة درکه  است مذهبی گردشگری یا،در دن یتوجه گردشگر قابل یها از حوزه یكی(. 61: 6938 بروجنی، ضرغام) یدرس

 آن مانع نیزوهوا  آب بدی یا اقلیمی های یتا آنجا که دشوار دارد؛ قرار جهان حال و گذشته های یگردشگر ینتر پررونق

 سازمان مطالعات براساس(. 90: 6938 همكاران، و فراهانیرسد ) یم دینی فرهنگ خود قدمت به نآ قدمت و شود ینم

 سازمانکنند ) یم سفر جهان سرتاسر در معنوی و مذهبی های یزهانگ با نفر میلیون 155 هرساله جهانگردی، جهانی

 مذهبی گردشگری توسعة دنبالبه ازپیش یشب جهان کشورهای امروزه دلیل، همین به(. 8566 جهانگردی، جهانی

و  یرمسافرت و س یزاسالم ن در(. 00: 6938 ترکمان، و بروجنی ضرغامهستند ) درآمدزایی و اشتغال برای منبعیعنوان  به

 ستایش منظور بهباال  یبه درک یدنرس یبرا یندر زم یرس کند یم یدتأک یداست. قرآن مج یدهپسند یها از سنت یاحتس

مختلف از  آیات(. 690: 6900 همكاران، و افتخاری ینالد دارد )رکن بسیاری یتاهم ینشر نظام آفرقدرت مطلق و تأمل د

 86 فاطر، 77 حج، 71 یوسف، 653 سبا، 60 رم، 78 و 3 عنكبوت، 85 انعام، 66 نمل، 13 نحل، 91 ،عمران آل 694جمله 

 و بروجنی ضرغام) کنند یم یدتأک یروسفرهستند که بر س یاتیاز جمله آ ملک 60و  یونس 88 محمد، 65 غافر، 08 و

(.00: 6938 ترکمان،

عالوه شده، کشور سراسر در گوناگونورسوم  آداب یریگ شكل به منجر که بسیار فرهنگی تنوع با ایران پهناور کشور

 یا نقطه هر که است همراه بسیاری مقدس یها مكان و ها یارتگاهز بناها، مذهبی، های یینآ با ،متنوع یها جاذبه داشتن بر

 بر عالوه. است باب 06 و هزار 0 ایران یها زاده امام مجموع. است کرده مساعد مذهبی گردشگری توسعة برای را آن از

 مناطق در درصد 4 ،ها زاده امام مجموع از. دارند ای ویژه جایگاه شیعیان نزد که هستند مدفون کشور در پیامبر 99 آن،

اند  شده واقع کویری مناطق و ها جاده در بقیه و کوهستانی مناطق در درصد 60 هری،ش مناطق در درصد 89 روستایی،

 68 با مازندران آن از پس و درصد 67 با فارس استان نیز، کشور یها استان میان در(. 6931 خیریه، امور و اوقاف سازمان)

 6با داشتن  یزن یاریستان چهارمحال و بختاند. ا داده اختصاص خود به را امامزادگان تعداد دوم و اول یها رتبه درصد

 (.645 :6903 سامانی، ریاحیدارد ) ینهزم یندر ا یمهم یگاهکشور جا یها زاده درصد امام

 یخی،تار یعی،مختلف طب های ینهزم در ی،مذهب یگردشگر یها منابع و جاذبه برعالوه بختیاری و چهارمحال استان

 یها منابع و جاذبه یتتوجه به موقع بابرخوردار است.  یگردشگر ةتوسع یبرا یمناسب های یتظرف از... و یفرهنگ

 یو...، برخ یگردشگر یساتبه تأس یمراکز گردشگر یزتجه ها، یرساختز جمعیتی، بزرگ مراکز دربارةاستان  یگردشگر

 بیشتری ومیتمحر از که مناطق از برخی و شده رو هگردشگران روب یتاستان با اشباع جمع یگردشگر یها از جاذبه

متوازن  ةتوسع یدمناسب با یزیر برنامه یک چارچوب در است بدیهی. روست روبه گردشگر حضور عدم با است برخوردار
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 که استان گردشگری مراکز از یكی. شودفراهم  یكپارچهطور  مناطق استان به همة یبرقرار و امكان توسعه برا یا منطقه

که هرساله  است( چغاخور دهستان) بروجن شهرستان در واقع علیحمزه زاده امامگردشگران است،  گستردة توجه مورد

 ی،اقتصاد ینةمختلف در زم یراتتأث سببافراد  ینمكان است. حضور ا ینشاهد حضور هزاران گردشگر و زائر در ا

 یزیر برنامه و یداریپا یكردبا رو یراتتأث ین. شناخت ااست شده منطقه این در... و کالبدی محیطی، یستز ی،اجتماع

 یگردشگران و مردم محل یبرا یمطلوب شرایط و شودمنطقه  زیست یطمح یبتخر مانع تواند یم مورد ینمناسب در ا

 است: یرز های پرسشبه  ییگو به دنبال پاسخ پژوهش این اساس براین. کندفراهم 

 است؟ چگونه علیحمزه زاده امام پایداری وضعیت

 قرار دارد؟ یگاهیدر چه جا یگردشگر چرخة براساس علیحمزه زاده امام گردشگری

نظریمبانی
 که یدرحال نداشت؛ وجود اجتماعی طبقات به توجه با گردشگری اشكال تفكیک امكان اول، جهانی جنگ از پیش تا

 ی،گرگردش مدنظراز اشكال  یكی(. 60: 6943 رضوانی،) کرد استفاده هدف و انگیزه مكان، زمان، عوامل از باید امروزه

 سراسر حال و گذشته های یگردشگر ینتر پررونق و ترین یمیقد از(. که 80: 6930 رضایی،است ) 6مذهبی گردشگری

 قدمت این(. با توجه به 661: 6935 همكاران، و زاده یم)ابراه رسد یم دینی فرهنگ قدمت به آن قدمت و است جهان

از مسئوالن  یاریاست و بس شده تبدیل بیشتری یبند با بخش بزرگ یبازار به یگردشگر ینا یراخ یها در سال گسترده،

 و موسوی) اند دانستهدار  مناطق مشكل ینجات اقتصاد یاتنوع  یجادا یبرا روشیمختلف آن را  یدر کشورها یگردشگر

 بافت به جهتو با زائرسراها وها  مسافرخانه مانند گردشگری، نوع این پذیرایی و اقامتی تأسیسات(. 655: 6937 همكاران،

 برخوردار زیادی بسیار تنوع از کشوری هر در که دارد را خود خاص های یژگیو جهانگردان عقیدتی و فرهنگی اجتماعی،

 مالی منبع توان یم گردشگرینوع  این کمک به(. 63: 6943 رضوانی،) دارد درآمد تولید و اشتغالدر  یو نقش مهم است

و  یدنهام)بر داشت کننده یینتع نقشی محرومیت و فقر زدودن در و بخشید ودبهب را محلی مردم اقتصادی وضعیت جدید

، در 6305 دهة از(. 603: 8550 ،و چانگ لی ؛3: 8551 یجكمپ،و ن گیاوتزی ؛8555 ،و پنال فوساتی؛ 8557 یكنز،و

مؤسسات و  یاست که از سو یا تعادل منطقه پایة بر رشد و اشتغال یبرا راهبردی یگردشگر ی،محل توسعة ارچوبچ

گردشگران و  یدگاهاز د هبیمذ یگردشگر رو یناز ا شود؛ یم یهاروپا توص یهاتحاد مانند المللی، ینو ب یا منطقه ینهادها

دو حوزه  ی،ادراک ساختاردر  ینبنابرا شود؛ یم یا و منطقه یفرهنگ ةتوسع سببو  دارد یمنافع بلندمدت منطقه، انساکن

 سویو در  یو فرهنگ یمذهب یو ابعاد گردشگر اندازه سو، یکتصور است. در  قابل یو فرهنگ یمذهب یگردشگر یبرا

 یو فرهنگ یمذهب یگردشگر اساس،اینبر. گیرد یقرار م دنظرم یمحل توسعة کارگزار عنوانبه یمذهب یگردشگر یگرد

 موسوید )نکن یفراهم م یدارپا ةسعتو یبر مبنا یاییو قلمرو جغراف یاقتصاد محل ةتوسع یرا برا یاعتماد ابزار مؤثر و قابل

 (.33: 6937 همكاران، و

 ها،آن برای درآمد و اشتغال روستاها، حیات تجدید در کننده یینتع و مهم ینقش محلی مناطق در مذهبی گردشگری

 و زادهخانبابا) دارد روستایی پایدار و یكپارچه توسعة یتدرنها و فرهنگی و تاریخی طبیعی، گوناگون های یراثم از حفاظت

و  یاسالم یدر سبک زندگ یشناس و روان یهنر ی،گوناگون اجتماع یها از جنبه مذهبی مراکز(. 06: 6936 لطفی،

از  یاریکه در بس دارند یاعتبار چنان یمذهب مراکز(. 6: 6939 سلطانی، و موسویاند ) داشته یاساس ینقش یرانیفرهنگ ا

 یازهایبه ن ییپاسخگو یدیاز عناصر کل یكیو  ستندها ه سكونتگاه بعدی ةتوسع یا یهاول یستأس عمدة دالیل ،موارد
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تا  یمفهوم تخصص نظر اززائران  و مذهبی گردشگران(. 98-61: 6331 هاب،روند ) یم شمارها به انسان یو روح یمعنو

گردشگران  یول ،تاس یانجام امور مذهب تنهاها از مسافرت  آن انگیزة که هستند کسانی زائران. اند ت متفاو یحدود

 یدند یزن یرزیارتیو غ یاعم از مذهب ی،گردشگر یگرد یها از مكان ی،و شرکت در مراسم مذهب یارتز نضم یمذهب

فضاها از  ینمردم، ا یها برا زاده ویژه امام به مذهبی، مراکز اهمیت به توجه با(. 619: 6903 همكاران، و نیازیکنند ) یم

و  یآت یها در برنامه ینقش مهم مذهبی یگردشگر یفضاها یداریپا ارزیابی رو این زامورد توجه بوده است.  یربازد

است که نشان  ینهزم ینمهم در ا ییمبنا یگردشگر یداریپا یابیارز اساس،براین مراکز خواهد داشت.  ینا یدارپا ةتوسع

 پورجمعهکند ) یحرکت م یداراو پ مطلوب شرایط سوی به یزانمختلف تا چه م های یطدر مح یگسترش گردشگر دهد یم

 و توسعه از متفاوتی یها جنبه به که است شده ابداع بسیاری یها روش حاضر، حال(. در 35-03: 6936 کیومرث، و

ها  شاخص دربارةنظر  تبادل به نیز دیگر بعضی و گیرند یم قرار هم کنار کلیصورت  به ها ش رو این. دارند اشاره پایداری

 (.97: 6901 هیر، آقایاری و افتخاری ینلدا پردازند )رکن یم

ها  آن ترین یاز کاربرد یكیشده است که  استفاده پایداری ارزیابی گوناگون یها مختلف از روش های پژوهش در

 روش، این براساس(. 67-69: 6333 بوسل،مختلف است ) یها با استفاده از شاخص پایداری بارومتر یا سنج میزان

 ترکیب از) انسانی رفاه و( کالبدی و محیطی یستز یها شاخص ترکیب) اکوسیستم تسالم بخش دو پایداری

 سالمت در مردم و اکوسیستم که دهد یم رخ زمانی پایدار توسعةبردارد. در را( اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، یها شاخص

 را ریزانبرنامه تواند یکه م یگرگردش یفضاها یداریپا یینتع برعالوه(. 101: 6937 همكاران، و محمودیباشند ) رفاه و

گام  ی،گردشگر یاتح ةفضاها در چرخ ینا جایگاه ارزیابی و تعیین ،رهنمون کند یمراکز گردشگر یدارپا ةتوسع سوی به

 ها یتها و فعال سازمان یزیر برنامه یستمبه س توان یم رااین چرخه  یابیاست. ارز یمقاصد گردشگر یزیر در برنامه یمهم

 گذاری یهسرما این. است فنی و انسانی نیروی یاتی،عمل یها در بخش یمیعظ های گذاری یهسرما یازمندکه ن کرد یهتشب

ها و  سازمان یاتح چرخة. پذیرد صورت یتفعال یا یستمعمر هر س چرخة تمام در همچنین نخستین، فازهای در باید

 یاز ابزارها یكی یاتح چرخة ارزیابی. است مرگ و پیری ،محصول شامل تولد، رشد، بلوغ یاتح چرخة مانند ها یتفعال

 همچنین. کرد یلو تحل تجزیه و یابیرا ارز ها یتو فعال اقدامات آثار آن کمک به توان میاست که  گیری یممؤثر در تصم

 (.636: 6937 همكاران، و حصار یاری) داد یشنهادرا پ ییکارا یشترینمناسب با ب مسیرهای توان می

 یابیو ارز یمذهب یمرتبط با گردشگر های پژوهش یدر ادامه برخ ی،نظر یو مبان پژوهشع توجه به موضو با

 است. شده بیان یمراکز گردشگر یداریپا

 یها شاخص کارگیر به ،حاضر پژوهشمرتبط با  یها پژوهش ینظر های یدگاهاستفاده از د برعالوه داشت توجه باید

 کاربردهای یگرها از د آن یصو تلخ یبها و ترک پژوهش یندر ا یبمذه یو گردشگر یگردشگر با مرتبط نیازمورد 

و  یگانه محمدی(، 6938و همكاران ) یفراهان یها پژوهش از ،ها شاخص زمینةاست. در  پژوهش ینتوجه در ا قابل

. ستااستفاده شده  بیشترین( 6903و همكاران ) یی( و تقوا6901و همكاران ) یافتخار ینالد (، رکن6938همكاران )

 کاربرد یداریبارومتر پا یلو تحل یگردشگر یاتح ةمدل چرخ ینتدو یمرتبط برا یها پژوهش یشناس روش ینهمچن

 است. داشته

و  آلن-اسكات مدل از استفاده با مذهبی گردشگری مراکز پایداری ارزیابی به پژوهشیتاکنون در  ینكهتوجه به ا با

که  آید یم شماربه یمذهب یمرتبط با گردشگر های پژوهش یراوت از سامتف پژوهش ینا است، نشده پرداختهمدل باتلر 

 .دانست یزمراکز ن یرسا الگوی را آن توان می
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پژوهش.سوابق5جدول

 محقق سال پژوهشعنوان نتایج

 های چالش و ها بحران از رفت برون برای راه ترین مناسب دهد می نشان نتایج
 از گیری بهره و توسعه ، مذهبی گریگردش گذاری سرمایه ی حوزه احتمالی

 و ها ضعف رفع بر تأکید با تدافعی های راهبرد اتخاذ و گذاری سرمایه های ظرفیت
 .است موجود و احتمالی تهدیدهای به نگاه

 توسعة های یاستراتژ شناسایی
 ایران در مذهبی گردشگری گذاری یهسرما

 همكاران و نژادحسن 6939

 سطح بهبود اقتصادی، و کالبدی ابعاد در چكان روستای در مذهبی گردشگری
 .است داشته همراهبه را مطالعه مورد محدودة در روستایی توسعة

 توسعة در مذهبی گردشگری نقش بررسی
 گردشگران دیدگاه از روستایی

 همكاران و فراهانی 6938

 اتنه محیطی، یستز و اجتماعی کالبدی، اقتصادی، ابعاد میان در مذهبی گردشگری
 را مطالعه مورد روستاهای خانوارهای زندگی کیفیت وضعیت بهبود کالبدی بعد در

 .است داشته همراهبه

 توسعة در مذهبی گردشگری نقش
 و زندگی کیفیت بر یدتأک با روستایی،

 اجتماعی سرمایة
6938 

 و یگانهمحمدی
 همكاران

 رکینگ،پا مشكل ممسنی نورآباد شهرستان درها  چالش ینتر مهم جمله از
 وضعیت خصوصی، بخش گذاری یهسرما ضعف نامناسب، بهداشتی های یسسرو

 .است... و زائران برای اقامتی و رفاهی نامناسب
 همكاران و تقوایی 6903 مذهبی گردشگری ةبر توسع تحلیلی

 مراحل از طیفی در حیات چرخة تكامل منظر از مطالعه مورد روستاهای مجموع
 .گیرند یم جای تثبیت و توسعه مداخله، تا توسعه

 گردشگری توسعة پایداری ارزیابی
 ایران فرهنگی-تاریخی روستاهای

 مهدوی 6935

ها  سكونتگاه بیشترو  است نامطلوب پایداری نظر از مطالعه مورد روستاهای وضعیت
 .گیرند یم قرار متوسط طبقه در

 مطالعة روستایی، توسعة پایداری یبند سطح
 هیر بخش موردی

6901 
 و افتخاری ینالد کنر

 همكاران

. درمجموع دارند قرار ناپایدار تقریباً و ناپایدار وضعیت در طبیعی سیستم یها شاخص
 پایداری وضعیت کنونی شرایط در دهد یم نشان پایداری بارومتر تحلیل نتایج

 .دارد قرار ناپایدار تقریباً حالت در مدنظر ناحیة در طبیعی و انسانی

 همكاران و محمودی 6937 محلی سطوح در پایداری فرایند ارزیابی

 کیش جزیرة گردشگری توسعة در فرهنگی اجتماعی پایداری تبلورنیافتن
 توسعة فرهنگی اجتماعی پایداری بررسی

 کیش جزیره گردشگری
 کرمی و بین یکن 6936

 قرار ضعیف پایداری سطح در مطالعه مورد ناحیة در روستایی گردشگری توسعة
 .دارد

 گردشگری توسعة پایداری تبیین و لیلتح
 دماوند مرکزی بخش روستایی مناطق در

 رضوانی و اکبریان 6937

 قرار پایدار گردشگری تكاملی چرخه آغازین مراحل در هنوز مطالعه مورد مقاصد
 .دارند

 6937 پایدار گردشگری حیات چرخة پایش
 و حصار یاری

 همكاران

پژوهشروش
 در علیحمزه زاده امام یمذهب یگردشگر پایداری ارزیابی هدف با که است تحلیلی-توصیفی و کاربردی حاضر پژوهش

 پژوهش این آماری جامعةشده است.  انجامگردشگران  دیدگاه از بختیاری و چهارمحال استان توابع از بروجن شهرستان

استان چهارمحال و  یریةاف و امور خکل اوق اداره اطالعات براساس. هستند علیحمزه زاده امام زائران و گردشگران

 در را بازدید بیشترینکه  است نفر هزار 155طول سال حدود  در زاده امام ینحجم کل گردشگران و زائران ا یاری،بخت

 حدودسال  یها ماه یرو سا نفرهزار  7ها حدود  ماه ینروزانه ا ید. متوسط بازداند داشته شهریور و مرداد تیر، ،خرداد یها ماه

 آماری ةجامع ،ارقام ین(. با توجه به ا6937 یاری،استان چهارمحال و بخت یریةکل اوقاف و امور خ ادارةاست ) نفر انصدپ

 کوکران فرمول براساس نمونه کل حجم. هستند یاوج گردشگر یدر روزها زاده امام رو گردشگ زائرهزار  7 ،این پژوهش

شد  یهگردشگران ته ةنمونه، پرسشنام ةاز جامع پژوهشاطالعات  یورآ جمع برای. است شده برآورد نفر 905 بر مشتمل

 ای ینهگزپنج طیف قالب در کالبدی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، یستمختلف ابعاد ز یرهایمتغ ،که در قسمت اول آن

 ینردشگران اگ یت. درنهاگرفت قرار مدنظرباتلر  ةگان مراحل شش متغیرهای نیز. در قسمت دوم شد گرفته نظردر یكرتل

 ضریب براساس پژوهش پرسشنامة پایایی. کردند تكمیل ساده تصادفی یریگ نمونه روشها را با استفاده از  پرسشنامه

برای  و آلن–پرسكات مدلاز  علیحمزه زاده امام یگردشگر پایداری یابیارز منظور به.شد محاسبه 476/5 کرونباخ آلفای

باتلر استفاده شد. مدل از یگردشگر یاتح ةرخدر چ زاده امام این جایگاه یابیارز
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هایافتهوبحث
پژوهشقلمرو

قرار  یطول شرق یةثان 08درجه و  06و  یعرض شمال یةثان 84و  یقهدق 01درجه و  96در مختصات  یحمزه عل زاده امام

 شهرستان بختیاری، و هارمحالچ استاندر  زاده امام ینا ،موقعیتمتر است. از نظر  8978 یاارتفاع آن از سطح در وگرفته 

 این یتمجموع جمع ،6930سال  سرشماری براساس. است شده واقع علیحمزه زاده امامو دهستان  بلداجیبخش  بروجن،

. مرکز ستروستا هفتبیشتر از  یزدهستان ن ینا یاست. مجموع روستاها خانوار 403در قالب  نفر 8013بیش از  دهستان

 87 در علیحمزه زاده امام(. 6930 مسكن و نفوس سرشماری ایران، آمار مرکزغ است )بال آق روستای نیزدهستان 

 گردشگری و فرهنگی میراث سازمان) شود می محسوب ایران ملی آثار از یكی 0880 ثبت شمارة با 6908 ماه فروردین

حمزه ةشجر طیبه شجرة و الذهبیهالذره الكشاف، الشجر التذکره، االنساب،تهذیباز جمله  منابعی براساس(. 6935 ایران،

 است. محمد ابوالحسن فرزند علیحمزه منابع، این براساس. گردد یبازم العابدین ینز حضرت به علی

 

 

 

 

 

علیحمزهزادهامامنامةشجره.5شکل

 5311بختیاری،وچهارمحالاستانگردشگریودستیصنایعفرهنگی،میراثکلادارۀ:منبع


علیحمزهزادهماما.2شکل

ها و  جاذبه بروجن، سرد سیاه تفرجگاه گندمان، تاالب ،چغاخور المللی ینتاالب ب زاده، امام یرامونپ یها جاذبه دیگر از

خاص خود است. با توجه به  یفرهنگ یها اطراف با جلوه روستاهایارتفاعات و  یرامون،پ های باغ ی،سوغات شهر بلداج

از  یرمس ینا یزتجه یبرا یزیر محدوده قرار دارد و برنامه یناستان در ا یگردشگر 7 ةشمار مسیر ها، یتظرف ینا

 بختیاری، و چهارمحال استان ردشگریو گ دستی یعصنا ی،فرهنگ یراثکل م ادارة) آید یم شماراستان به های یتاولو

 نقش که شوند میمحدوده  ینا وارد بسیاری انو زائر گردشگرانهرساله  ها، یتظرف ین(. با توجه به مجموع ا61: 6900

 .رندمنطقه دا یو کالبد محیطی یستز ی،اجتماع ی،در ابعاد اقتصاد مؤثری

حضرتزین

 العابدین

ابوالحسنعلی

 اصغر
االفطسالحسن ابومحمدالحسن 

 المکفوق

االکبرحمزه محمدابوالحسن  حمزهامامزاده 

 علی

 حسن علی احمد
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استانیگردشگر4شمارۀمسیردرعلیزادهحمزهامامیت.موقع3شکل

5333بختیاری،وچهارمحالاستانردشگریوگدستییعصنای،فرهنگیراثکلمادارۀمنبع:

آب شرب،  زاده، امام ینامكانات و خدمات ا ههكتار است. از جمل 70 از بیش علیحمزه زاده امام یاراض مجموع

 درمانی، فضای سبز، فضای نشستن،برای  ییسكوها ینگ،پارک ی،تجار بازارچة ی،شهرباز ،زائرسرا ی،بهداشت های یسسرو

 0مرکز بخش حدود  بامكان  این و است تآسفال زاده امام این به یدسترس جادة همچنین... است. و انتظامی خدمات

 فاصله دارد. یلومترک

پاسخگویاناطالعات

 مجموع از. است شده یآور جمع علیحمزه زاده امامزائران  و گردشگران پرسشنامة قالب در پژوهش این میدانی اطالعات

 84و  روزانه گردشگر افراد ینا درصد 49نیز  اقامت مدت نظر ازاند.  بوده زن درصد 93 و مرد درصد 16 پاسخگویان،

 از درصد 63 بختیاری، و چهارمحال استان از گردشگران درصد 10اند.  روز بوده شبانه یک از بیش اقامت با گردشگر درصد

و  سواد یافراد، ب ایندرصد  66 همچنین. بودندها  استان سایر از درصد 4 و خوزستان استان از درصد 3 اصفهان، استان

 60 درصد 85 نیز سنی یانگین. از نظر ماست باالتر و لیسانس درصد 81 و دیپلم درصد 75 ابتدایی، رصدد 89سطح سواد 

 .اند هسال به باال بود 05درصد  90و  سال 73 تا 95 درصد 78 سال، 83 تا

علیحمزهزادهامامگردشگریپایدارتوسعةابعادارزیابی

مربوط به  یها پاسخ یانگینابتدا م شد، یآور جمع یكرتل ای ینهگزپنج یفطدر قالب  پرسشنامه یها پاسخ ینكهتوجه به ا با

 اجتماعی و اقتصادی کالبدی، محیطی، یستمربوط به ابعاد ز یرهایمتغ یبپس از آن با ترک ومحاسبه  یرهااز متغ یکهر

مورد نظر با  های یانگینم ی،یدارو ابعاد مختلف از نظر پا یرهر متغ یتوضع یینتع ی. براشدهر بعد مشخص  یانگینم یتوضع

 (.7 و 9 جدولدست آمد )به ها یداریپا یتوضع یتدرنها و شد گیریتناسب( 8)جدول  آلن–پرسكات پایداریطبقات بارومتر 

آلن–پرسکاتیداریبارومترپایشنهادی.طبقاتپ2جدول
یداریپایهاارزشیداریپایهاحالت

 5-8 ناپایدار

 6/8-7 یدارناپا تقریباً

 6/7-1 متوسط پایداری

 6/1-0 پایدار تقریباً

 6/0-65 پایدار

5311مورس،وبلمنبع:
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6...وکالبدیی،درابعاداجتماعمطالعهموردیرهایمتغیداریپاوضعیتوهایانگینم.3جدول

 یاقتصادیهاهیگو
نیانگیم

هاپاسخ
یداریپا

سطح
یداریپا

 یطیمحستیزیهاهیگو
نیانگیم

هاپاسخ
داریپا

ی
سطح

یداریپا
 داریناپا باًیتقر 1/9 0/6 زباله یبهداشت دفن و یآور جمع متوسط یداریپا 8/0 1/8 اشتغال ایجاد
 داریناپا باًیتقر 0/9 3/6 فاضالب یبهداشت دفع متوسط یداریپا 7/7 8/8 اشتغال تنوع

 توسط یکشاورز محصوالت دیخر
 گردشگران

 8/7 3/8 *یطیمح مخاطرات متوسط یداریپا 0 0/8
 یداریپا

 متوسط
 داریناپا باًیتقر 0/9 3/6 منظر تیفیک متوسط یداریپا 8/0 1/8 گردشگری بخش در بومیان اشتغال

 داریناپا 1/6 8/7 *یگردشگر از یناش درآمد بودنیفصل
 به کالبدی یها گسترش اثر در منابع بر فشار

 *پیرامون
 داریناپا باًیتقر 9 0/9

 8/7 6/8 یساز محوطه و سبز یفضا داریناپا باًیتقر 9 0/9 *یداقتصا ینابرابر
 یداریپا

 متوسط
 داریناپا باًیتقر 7/9 4/6 طیمح یبهساز داریپا باًیتقر 1/1 9/9 یبانك و یاعتبار خدمات به یدسترس

 داریناپا باًیتقر 1/9 8/9 *یاراض یکاربر رییتغ متوسط یداریپا 8/7 6/8 درآمد شیافزا

 7/7 8/8 آب تیفیک متوسط یداریپا 0 0/8 یدست عیصنا گسترش
 یداریپا

 متوسط
 داریناپا باًیتقر 8/9 7/9 *ستیز طیمح بیتخر متوسط یداریپا 1 9 یخدمات مشاغل گسترش

 داریناپا باًیتقر 7/9 9/9 وخاک* آب منابع یآلودگ داریناپا باًیتقر 7/9 9/9 *خدمات و کاال هزینة شیافزا
 داریناپا 0/6 6/7 *آب اتالف متوسط یداریپا 8/0 7/8 *نیزم متیق شیافزا

 داریناپا باًیتقر 1/9 8/9 *یاهیگ پوشش رفتن نیب از متوسط یداریپا 1/7 9/8 یخصوص بخش یگذار هیسرما
 داریناپا باًیتقر 1/9 8/9 *یجانور اتیح رفتن نیب از متوسط یداریپا 8/0 1/8 گردشگران کردنهیهز متوسط

روز در  کیاز  شیمت ببه اقا لیتما
 زاده امام

 داریناپا باًیتقر 0/9 3/6
 سوی از مقصد آیندة در منابع اهمیت درک

 محلی جامعة
0/8 1/0 

 یداریپا
 متوسط

 یفرهنگ-یاجتماع یهاهیگو
 نیانگیم

 ها پاسخ
 داریناپا باًیتقر 8/7 3/8 * خطر با مقصد حوزة اکوسیستم مواجهة یداریپا سطح یداریپا

 یكیزیف-یکالبد یهاهیگو داریناپا باًیتقر 1/9 0/6 یآموزش خدمات و اناتامك بهبود
 نیانگیم

 ها پاسخ
 یداریپا سطح یداریپا

 7/7 8/8 یدسترس یها راه تیفیک متوسط یداریپا 1/7 9/8 یفرهنگ خدمات و امكانات بهبود
 یداریپا

 متوسط
 داریناپا باًیتقر 1/9 0/6 یدرمان خدمات تیفیک و تیکم متوسط یداریپا 8/7 6/8 مردم زندگی استاندارد سطح ارتقای

 داریپا باًیتقر 7/1 8/9 ارتباطات توسعة داریناپا باًیتقر 7/9 9/9 *ادیاعت

 1/7 9/8 سالم و یبهداشت یدنیآشام آب به یدسترس داریناپا باًیتقر 1/9 8/9 *سرقت
 یداریپا

 متوسط
 داریناپا باًیتقر 8/9 1/6 مناسب یبهداشت سیسرو به یدسترس داریناپا باًیتقر 8/9 7/9 *یبزهكار

 داریپا 1/0 9/7 همراه تلفن مناسب پوشش داریپا باًیتقر 7/1 8/9 میهمان به احترام رعایت
 داریناپا باًیتقر 0/9 3/6 یدرمان یفضا به گردشگران یدسترس داریپا باًیتقر 8/1 6/9 مردم یمحل فرهنگ به توجه
 داریپا باًیتقر 8/4 1/9 یتجار یفضاها به یدسترس داریپا باًیتقر 0/1 7/9 یردشگرگ از یمحل جامعة رضایت

 8/0 1/8 نگیپارک به یدسترس متوسط یداریپا 8/7 6/8 ها یزیر برنامه در یمحل ساکنان مشارکت
 یداریپا

 متوسط

 0 0/8 *کیتراف داریپا 8/0 6/7 زبانیم جامعة و گردشگران میان تعامل
 یداریپا

 متوسط

 8/0 1/8 عمومی خدمات و ها رساختیز وضع بهبود داریناپا باًیتقر 9 0/9 *ییروستا یها مهاجرت
 یداریپا

 متوسط

 1/7 9/8 یگردشگر یها یکاربر جادیا متوسط یداریپا 0/7 7/8 زاده امام یفرهنگ راثیاز م حفاظت
 یداریپا

 متوسط

 7/0 4/8 یحیتفر خدمات و امكانات هبودب داریپا باًیتقر 7/1 8/9 محلی ساکنان آگاهی سطح افزایش
 یداریپا

 متوسط
 یران بر فرهنگ بومگگردش یمنف ریتأث

 مردم*
 متوسط یداریپا 8/7 3/8

 داریناپا باًیتقر 7/8 0/9 *یا جاده سوانح
 در گردشگران با محلی ساکنان رفتار

 بعدی سفرهای برای انگیزه ایجاد
 داریپا باًیتقر 8/4 1/9

 به سفر از گردشگران خاطر رضایت
 مقصد

 متوسط یداریپا 8/0 1/8

 داریپا باًیتقر 8/4 1/9 مقصد جامعة به بخشیهویت

منفیشاخص *

پژوهشهاییافتهمنبع:

                                                                                                                                                                   
 را بهتر شرایط کند، میل 0 بهها  پاسخ میانگین هرچه...( و محلی مردم و میان گردشگران تعامل امكانات، بهبود اشتغال، ایجاد) مثبت جهت با هایی گویه 9 جدول . در6

 .است بهتر شرایط کند پیدا میل 6 سمت به میانگین هرچه...( و ستیز طیمح تخریب اعتیاد، دزدی،) منفی های گویه در برعكس و دهد یم نشان
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. داردو...  محیطی یستز ی،اجتماع ی،بر ساختار اقتصاد یمختلف یراتتأث یگردشگران و زائران در مراکز مذهب حضور

 یرهامتغ یبکه از ترک ،ابعاد کالن و هاگویه از هریک یتوضع ابعاد، این قالب در مختلف هایگویه خراجاست با اساس براین

 هاییهگو یف،ط ینا یانگینو م یكرتها در قالب ل پاسخ ای ینهگزپنج طیف به توجه با. شددست آمده است، محاسبه به

 میانگینی ی،با جهت منف هاییگویه اما دارند، ییتوسط به باالم یطشرا مد،دست آبه 0/8 از بیشتر ها آن یانگینکه م یمثبت

 اعتباری خدمات به دسترسی هاییهگو اقتصادی، بعد در رو این از ؛دست آوردند را به باال به متوسط شرایط از 0/8 از کمتر

 از حاصل درآمدهای بودنفصلیو  یتوضع ینبهتر گردشگری، بخش در بومیان اشتغال اشتغال، ایجاد بانكی، و

 در و یطشرا بدترین در... و اقامت مدت براساساقامت گردشگران  اقتصادی، نابرابری ها، ینههز افزایش گردشگری،

 به بخشیهویت میزبان، جامعة و گردشگران میانتعامل  اجتماعی، بعد در. دارند قرار ناپایدار تقریباً و ناپایدار وضعیت

را دارند. در  یطشرا ینبدتر یسرقت و بزهكار یاد،اعت و وضعیت بهترین دشگریگر از محلی جامعة رضایت مقصد، جامعة

درک  گویة به یتوضع یندارند که بهتر یدارناپا یباًتقر یا یدارناپا یتوضع یرهادرصد متغ 40حدود  محیطی، یستبعد ز

فشار  ی،شرب و کشاورز اتالف آب نیز یتوضع بدترینمربوط است.  محلی جامعة سوی از مقصد آیندة در منابع اهمیت

 بهداشتی سرویس به دسترسی ی،ا جاده سوانح کالبدی، بعد در همچنین. شود می محسوب زیست یطمح یببر منابع و تخر

 .دارند یرهامتغ یرسا ازرا  یتوضع ینبدتر یخدمات درمان و

گردشگرانزائرانودیدگاهازمذهبیگردشگریپایداریابعادوضعیت.4جدول
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46/9 

 یباًتقر

 یدارناپا
01/7 

 پایداری

 متوسط
69/0 

 پایداری

 متوسط
34/7 

 پایداری

 متوسط
1/7 

 اریپاید

 متوسط

پژوهشهاییافتهمنبع:


گردشگراندیدگاهازعلیحمزهزادهامامدرگردشگریپایداریوضعیت.4شکل

مورد  ةدر محدود یگردشگر یداریپا یینمتوسط به پا یتوضع ةدهند در قالب ابعاد کالن نشان هاگویه کل ترکیب

 ،7شكل  وتوجه به جدول  با. یستفرما ن حكم یدارپا یباًتقر یتح یا یدارپا یطاز ابعاد نیز شرا یک یچمطالعه است. در ه
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 با یداربعد از توسعة پا اینکه  است مربوط یو فرهنگ یاجتماع یداریپا به علیحمزه زاده امامدر  یداریپا یزانم باالترین

 قرار 34/7با ارزش  یزیكیو ف یکالبد یداریپا ،قرار دارد. پس از آن متوسط پایداری یطشرا در 69/0توجه به ارزش 

 مربوط 01/7با ارزش  یو پس از آن بعد اقتصاد 46/9با ارزش  محیطی یستبعد ز به یداریپا یزانم ین. کمتراست گرفته

عملكرد  ةدهند نشان یجنتا ین. ااند ه شد ارزیابی( 1/7در سطح متوسط )ارزش  یدارپا ةابعاد توسع همة ،. درمجموعاست

 یابعاد یتوضع ینده،روند در آ یناست. در صورت تداوم ا ینهزم یندر ا یحمزه عل زاده امام یزیر و برنامه یریتمد یفضع

 خواهد رفت. یشپ یدارناپا یطشرا سوی به ،متوسط است یطکه در وضع موجود در شرا یدارپا ةاز توسع

بارومترمدلکمكبهیگردشگریدارپاتوسعةارزیابی

 ابعاد ترکیب)از  انسانی رفاه شاخص دو قالب در پایداری بارومتر از استفاده اب شده یگردآور اطالعات مرحله، این در

حمزه زاده امام در پایداری سطح ارزیابی برای( یو کالبد یطیابعاد مح یب)از ترک اکوسیستم رفاه و( اجتماعی و اقتصادی

 است. آمده 0و شكل  0 جدول در آن نتایج کهشد  محاسبه و تجمیع علی

یانپاسخگودیدگاهازعلیحمزهزادهامامدرطبیعیاکوسیستمرفاهوانسانیسیستمرفاهکلیتوضع.1جدول

طبیعیاکوسیستمرفاهانسانیسیستمرفاهشرح

 97/7 00/7 پاسخگویان کل

 نگارندگانمنبع:

پایدار

بالقوهپایداری

)خوب(



متوسطپایداری

بالقوهناپایداری

(یف)ضع



ناپایدار


یانکلپاسخگویدگاه(ازدآلنپرسکاتةگانپنجطبقات)یداریپامقادیروپایداری.ارزش1شکل

متوسط در  یداریپا یتوضع بودنحاکم ةدهند ( نشانآلن پرسكات ةگان پنج طبقات) یداریپا مقادیر و پایداری ارزش

صورت  مقصد در قالب ابعاد مختلف به ینا یداریپا یطبهبود شرا یابر یزیر برنامه ینبنابرا است؛ علیحمزه زاده امام

 منطقه برخوردار است. یندةآ توسعة برای بسیاری یتهماهنگ از اهم
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یدارپایگردشگریاتحچرخةفراینددرعلیحمزهزادهامامجایگاه

مستلزم  ،باتلر یمقاصد گردشگر تیاح چرخة مدل براساس یمقصد گردشگر عنوانبه علیحمزه زاده امام یگاهجا شناسایی

موثق و  یآمار یها داده نبوداما با توجه به  ،است یعمر مقاصد گردشگر ةچندسال دورةداشتن آمار و اطالعات مختلف در 

و  یسلم کیانی) یفیک ای یوهقسمت به ش یندر ا ی،مقاصد گردشگر یگاهجا ییشناسا یبرا ییها شاخص ینهمچن ی،رسم

پس از  فرایند، این درپرداخته شد.  یگردشگر یاتح چرخة در علیحمزه زاده امام جایگاه ییبه شناسا (09: 6931همكاران، 

 از پس و شد یمگردشگران تنظ ةدر قالب پرسشنام یرهامتغ ینمرتبط با مراحل مختلف مدل باتلر، ا یرهایاستخراج متغ

.است آمده ینهزم یندر ا شده استفاده یرهایو متغ ها یژگیو ،1 جدول در. گرفت صورتالزم  های یلو تحل یهتجز آن، تكمیل

باتلریاتحچرخةمدلبراساسمقصدیرهایومتغهایژگی.و1جدول

متغیرمراحلمتغیرمراحل

 اکتشاف اول

ارتبااط باا گردشاگران،     یبرا یزبانم جامعة تمایل میزان
 گردشاگران  درصاد  گردشگر، کمتعداد  یرتجاری،روابط غ
 و پااذیرایی اقااامتی، امكانااات تعااداد ،ماااجراجو و فااردی

 یدکسب تجارت جد یزةو انگ تفریحی

 بلوغ چهارم

 تعاداد  تجااری،  گردشاگری  شاده، تثبیات  بازار
 ساطح  ی،محلا  ماردم  با مقایسه در گردشگران

 یااالتما گردشاااگری، واحااادهای رقابااات
 تعداد گذاری، یهبه سرما یربومیغ گذاران یهسرما

 ساهم  درصاد  مادرن،  فاهیر و اقامتی امكانات
 واحادهای  تعاداد  مقصد، اقتصاد در گردشگری

 یزانو م فروپاشی حال در یا ورشكسته خدماتی
 ها گروه میانارتباط  یلتما

 مشارکت دوم

سااهم  هااا، یرساااختز ةتوسااع ی،محلاا گااذاری یهساارما
 ی،فصال  یگردشاگر  الگاوی گردشگران با اقامت شابانه،  

بازار، آغاز مشاارکت   توسعة مردم، سوی از یغاتتبل یزانم
 باه  گردشاگران  نسابت  گردشگری، در روپیش یها گروه

 گردشگری منفی آثار یزانم ی،محل جامعة

 تثبیت پنجم

 تعاااداد متوساااط محااایط، تحمااال ظرفیااات
 درصااد گردشاگری،  اوج فصاال در گردشاگران 

 و شااده یاازیر برنامااه گروهاای گردشااگران
 میاازان محلای،  مااردم آزردگای  یافتااه، ساازمان 

 ییااارتغ یااازانم هاااا، یرسااااختز یااابخرت
 ها یتفعال یرنسبت به سا گذاری یهسرما

 توسعه سوم

سافر مجادد باه     باه  بسیار یلتما ی،گروه یتورها سهم
 یفیتو ک یتکم یشگردشگران، افزا یشمقصد، روند افزا

توجاه   ی،کااربر  ییرتغ ی،مصنوع یها جاذبه یجادرقابت، ا
 در تغییارات مقصد، سطح  ةبه ابعاد مختلف توسع یرانمد

 در یمحلا  مالكیت درصد مقصد، طبیعی و فیزیكی ظاهر
 نسابت  ماردم،  آزردگای  شااخص  گردشاگری،  واحدهای

 تجاری روابط اوج، فصل در یمحل مردم به گردشگران

 ششم
 تجدید
/ حیات
 افول

 مادرن،  و جدیاد سااخت   انسان یها جاذبه تعداد
 حیاای ا و توساعه  زیباساازی  یهاا  پاروهه  تعداد

 طبیعای  بكار  منابع از یبردار بهره جاذبه، مجدد
 یحصااار کااااهش قبااال، ازجاماناااده  باااه

 واحادهای  ساود  میزان کاهش بازدیدکنندگان،
 توسط مقصد ظرفیت اشباع توریستی، و تجاری
 در تبلیغاات  بااالی  ساطح  گردشاگری،  صنعت
و  ها یرساختز یبتخر یزانم گردشگران، جذب

 یتداوم گردشگربه  یزبانم ةجامع یلتما یزانم

5332،پوروحسنیاییض؛5331همکاران،وسلمیکیانی؛5333اصل،هادیوحمزه؛5334ساربان،حیدریوحصاریاریمنبع:

. سپس متناسب با شدمورد نظر محاسبه  یرهایمتغ یها پاسخ یانگینم مرحله، هر به مربوط امتیاز آوردندست  هب برای

 نمودار روی زاده امام یینها یگاهمربوط به هر مرحله و جا یازامت یتدرنها و گرفتات انجام مدل باتلر محاسب یازهایامت

 .شد مشخص

باتلریاتحچرخةمختلفمراحلدرعلیحمزهزادهامامیگردشگریها.ارزششاخص7جدول

اکتشافمراحل
درگیر

شدن
مدلدریینهاجایگاهافولتثبیتبلوغتوسعه

 شدن درگیر 603/5 57/5 50/5 53/5 843/5 970/5 664/5 یلحمزه ع زاده امام

نگارندگانمنبع:
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گردشگریحیاتچرخةمراحلدرعلیحمزهزادهاماموضعیتنمودار.1شکل

 در معدودی گردشگراناول  مرحلة در 6باتلر شامل شش مرحله است. یگردشگر یاتح چرخة ،4 جدول به توجه با

 آوردنفراهم سبب که نیست یا اندازه به گردشگران تعداد. است کم نیز گردشگری اقتصادی آثار. دارند وجود مقصد

 افراد و است کم بسیار محلی اقتصاد با گردشگری ارتباط همچنین. است کم دریافتی یدعوا زیرا باشد؛ ای ویژه امكانات

 این در. یابد یم افزایش گردشگران تعداد و گردشگری های یتفعال ،دوم ة. در مرحلکنند می کنترل را خود منطقة محلی،

 مؤسساتاین میان،  در. آیند یم مقصد به بیشتریدفعات  اما دارند، یتر کوتاه اقامت مدت گردشگران معموالً مرحله،

 و کوچک یها هتل ،ها مهمانخانه درنتیجه کنند؛ می آغاز را گردشگری تخصصی امكانات و خدمات احداث تجاری

. در پردازند یم کوچک گردشگری های یتفعال و راهنما کردن فراهم به که شود یم ساخته ذاخوردنغ برای ییها مكان

به کوتاه نسبتاً یزمان مدت در گردشگری بخش یها جنبه همة در دراماتیک تغییرات و گردشگر سریعرشد  ،سوم ةمرحل

 غیرمحلی یها بنگاه وها  شرکت شامل که شود یم گردشگری رسمی یكپارچة سیستم وارد گردشگری. مقصد آید یوجود م

 رشدنرخ  ،چهارم ة. در مرحلگیرد یم صورت یافته سازمان کامالً ساختاری قالب در نیز گردشگری فعالیت. است فراملی و

. است افزایشدر حال  گردشگران واقعی تعداد اگرچه یابد؛ یم کاهش گردشگری به مربوط های یتفعال سایر و گردشگران

 محصولزوال   سبب و مقصداست اجتماعی و اقتصادی محیطی، کشش های یتظرف از بیش ردشگریگ توسعةسطح 

. انجامد می گردشگری محصول زوال بهمسئله  این و شود می بیشتر ظرفیتمشكل  ،پنجم ة. در مرحلشود یم گردشگری

کننده  ردشگران مراجعه. گنشود گردشگران افزایش سبب اما باشد، فراوان گردشگری امكانات مقصد در است ممكن

 یاتح یدساختار تجد یدجد های یتظرف یجادمناسب و ا یزیر در صورت برنامه ،ششم ة. در مرحلهستند تكراری معموالً

 .یافتهمچنان ادامه خواهد  یرکود قبل سازی یتبه ظرف توجهی بیو در صورت  یابد یم

 این در. دارد قرار درگیرشدن مرحلة درمقصد  این ،ستا 603/5 علیحمزه زاده امام نهایی امتیاز اینكه به توجه با

 رسمیصورت  به نیز گردشگران به یرسان . خدماتدیاب یم افزایش گردشگران تعداد و گردشگری های یتفعال مرحله،

 .دهد یم تطبیق گردشگران حضور و گردشگری های یتفعال با را خود یجتدر به اجتماع و گیرد یم صورت

                                                                                                                                                                   
 تثبیت ،16/5-0/5 بلوغ ،86/5 – 15/5 توسعه ،66/5 – 85/5 درگیرشدن و مداخله ،5 – 6/5اکتشاف،  مرحلة برای باتلر شاخص محاسبة کلی . وضعیت6

 (.06: 6937 همكاران، و حصار یاریاست ) -0/5 افول و+ 0/5

ش
رز
 ا

 زمان
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گیرییجهنت
 محسوب یاریاستان چهارمحال و بخت یمذهب یاز مقاصد مهم گردشگر یكی علیحمزه زاده امامپژوهش حاضر،  سبراسا

و گردشگر است.  زائرهزار  155حدود  پذیرای وبه خود جلب کرده  رااز زائران و گردشگران  یاریبس توجهشود که  می

 بهبودسوی  به آیااست و  داشتهمحدوده  یدارپا ةعتوس بر تأثیری چه گردشگران بسیاراست که حجم  ینا یاساس نكتة

 و بررسی، علیحمزه زاده امام زائرانگردشگران و  یدگاهد منظور، این برای. ناپایداری یامنطقه حرکت کرده است  پایداری

 و اجتماعی ی،نسبتاً مناسب کالبد یراتتأث رغم یعل پژوهش، نتایج براساس. شد تحلیلآن  یجنتا پایداری، ارزیابی روش به

 ابعاد یب. درمجموع با ترکاست یدارناپا یباًتقر وضعیتو  نیست حاکم محیطی یستز زمینة در یمطلوب شرایط اقتصادی،

 ینا ینه،به یزیر برنامه نبوددر صورت  کهقرار دارد  متوسط پایداری یطشرا در زاده امام یتوضع ینه،زم یندر ا یدارپا توسعة

 امتیاز دهد ینشان م یجنتا یزن یگردشگر یاتح ةدر چرخ زاده امام یگاهاهد رفت. از نظر جاخو یداریناپا سوی به یتوضع

 های یتفعال مرحله، این در. دارد قرار شدن عمل وارد یا درگیرشدن یعنیدوم  مرحلة در یا است 603/5 زاده امام این

 به بیشتری دفعات با اما دارند، یتر کوتاه تاقام مدت گردشگران معموالً. دیاب یم افزایش گردشگران تعداد و گردشگری

 کنند؛ می آغاز را گردشگری تخصصی امكانات و خدمات احداث تجاری مؤسساتاین میان،  در. آیند یم مكان این

 و راهنما کردنفراهم به که شود یم احداث غذاخوردن برای ییها مكان و کوچک یها هتل وها  مهمانخانه درنتیجه

 مرحلة همچنین. دارد همراهبه کافی بهرة که است یا اندازه . تعداد گردشگران بهپردازند یم کوچک ریگردشگ های یتفعال

 یک جذب و آورد یم همراه به خود با را بعدی امكانات گردشگری، امكانات کردن فراهم یعنی آید؛ یم وجود به افزایشی آثار

 اجتماع، و گیرد یم صورت رسمیصورت  به گردشگران به یرسان . خدماتشود یم بعدی گردشگرهای جذب سبب گردشگر

 مهدوی، های پژوهش یجنتا بررسی. دهد یم تطبیق گردشگران حضور و گردشگری های یتفعال با را خود یجتدر به

و  اکبریان(، 6936) ی،و کرم بین یک(، ن6937و همكاران، ) محمودی(، 6901و همكاران ) یافتخار ینالد (، رکن6935)

ابعاد مختلف  یدارناپا یطشرا ةدهند در مناطق مختلف کشور، نشان یگردشگر یداریپا یابی( و... دربارة ارز6937) ی،رضوان

گسترش  هرچند. ستفرما مقاصد حكم ینبر ا یحمزه عل زاده امام یتبه وضع یکنزد یطیشرا همچنینمقاصد است.  ینا

از جمله  ،از مراکز کشور یاریدر بس یگردشگر توسعة تمدیریرمجموع ددارد،  یمثبت یراتمقاصد تأث یدر برخ یگردشگر

 یدارپا ةتوسع یبرا یزیر برنامه رو این از روست؛ هروب یاساس یها با چالش یاریاستان چهارمحال و بخت علیحمزه زاده امام

 مرحلة از علیحمزه زاده امام یگردشگر دادنسوق اساس،این. بردارد سیاریب یتکشور اهم یدر مقاصد مختلف گردشگر

 ی،اجتماع اقتصادی،) یدارپا توسعة مختلف ادمناسب در ابع یزیر با برنامه باید ه،توسع سوی هب یاتح ةچرخ دوم

 .شودفراهم  منطقه توسعةرشد و  ینةو زم بگیردمدنظر قرار  یبا مشارکت مردم محل همراه...( و کالبدی محیطی، یستز
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