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  1سهراب امیریان

 

 
 مقالۀ پژوهشی

 چکیده
کشورهای جهان به آن توجه شده توسعه و گسترش گردشگری در نواحی تازگی در اغلب یکی از راهبردهایی که به
های گردشگری های الزم برای گسترش گردشگری را دارند. بخش بسیار مهمی از فعالیتمحرومی است که قابلیت

 هایجاذبه داشتن لیدلبه پاوه، شهرستان. گرفته استگردی نام مندشدن از طبیعت است که امروزه بومدر دنیا برپایۀ بهره
 وضعیت تحلیل و بررسی مقاله این هدف .دارد را بسیاری گردشگران جذب قابلیت تاریخی، و طبیعی فراوان

 آوریجمع روش و تحلیلی ـ توصیفی تحقیق روش. است پایداری ابعاد بر تأکید با پاوه شهرستان در گردشگری
 هایروش از ها،داده وتحلیلتجزیه برای. است( مصاحبه و نامهپرسش) میدانی و( اسنادی) ایکتابخانه اطالعات

شده است. نتایج حاصل از ای و آزمون کولموگروف استفاده نمونهتک tآماری )توصیفی و استنباطی( ازجمله آزمون 
د های مربوط به ابعاکدام از شاخصگردی در هیچدهد که بوممیگردی منطقه نشان بررسی وضعیت گردشگری و بوم

فرهنگی پایدار نیست. درکل، نتایج  ـ های مربوط به ابعاد اجتماعیمحیطی و همچنین شاخصاقتصادی و زیست
دهد. میپذیری آن را افزایش گردی در منطقۀ پاوه پایدار نیست و همین امر آسیبحاصل نشان داد که گردشگری و بوم

 طلبد. میاین منطقه است و توجه شایانی را  امات گردشگریاجرا از الزریزی جامع، مناسب و قابلبنابراین، برنامه
 گردشگری، ابعاد گردشگری، پایداری، شهرستان پاوه واژگان کلیدی:

 
 

_____________________________ 
  s_amirian@pnu.ac.irریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ استادیار جغرافیا و برنامه .1
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 مقدمه

است  کهنای دیرپا و هرچند سیروسیاحت و گردشگری پدیده
سبب بهو عمری به قدمت تاریخ و تمدن بشری دارد، 

نیاز به  ،یفّناورهای زمان، همراه با توسعه و گسترش ضرورت
 استراحت، تفریح و تمدد اعصاب، بیش از هر زمان دیگری در

: 1389هدایتی، نیا و )فاضل کرده استن عصر نمود پیدا ای
اکثریت گردشگران از  ۀانگیز ،طورکلی(. به147و  146

، مناظر مطلوب، وهوای خوشمسافرت، استفاده از آب
شکار و رانی، کوهنوردی، دریانوردی، ماهیگیری، قایق

(. 130: 1390، علیا های معدنی است )طلیعهگیری از آببهره
کشور  49صنعت گردشگری دومین منبع درآمد بیش از 

آید و راهبردی برای افزایش درآمد و میشمار توسعه بهدرحال
: 1390)مقصودی و همکاران،  است ن کشورهاای فقرزدایی

کشورهای  بیشتردر  اساس، یکی از راهبردهایی که این بر (.26
توسعه و گسترش گردشگری در نواحی  شدهتوجه بدان جهان 

ست. اهای الزم برای گسترش گردشگری قابلیتمحروم و دارای 
 پایۀهای گردشگری در دنیا بربخش مهمی از فعالیت

گرفته  گردی ناممندشدن از طبیعت است که امروزه بومبهره
عت مانند سواحل اندازها و مناظر زیبای طبیاست. چشم

 هایها و جاذبهزارها از کانونبیشه و هاها، تاالبدریاها، دریاچه
ن ای (.145و  146: 1389،هدایتینیا و هستند )فاضل گردیبوم

های فراغتی انسان را بیشتر در طبیعت فعالیت ،نوع از گردشگری
های هدفمند همراه با د و مبتنی بر مسافرتکنمی پذیرامکان

های طبیعی و های فرهنگی و معنوی از جاذبهدیدار و برداشت
ان و یهای گوناگون آن است )رضایجویی از پدیدهلذت

 گوناگونهای ان گزینهمی گردی در(. بوم92: 1387، همکاران
حفاظت از  ایبر تالششامل  ،اهداف آن ۀواسطبه ،گردشگری

های یژگیزیست، التزام به جوامع محلی و احترام به ومحیط
که بیشترین  هستند ریزیهای برنامهها ازجمله گزینهفرهنگی آن

یارعلی، د )مافی غالمی و نپایدار دار ۀسازگاری را با مفهوم توسع
 قابلیت، گوناگونهای مبوزیستبا داشتن  ،رانای(. 32: 1391

 همراه ،وهواییهای آب. تفاوتداردگردی بوم ۀدر توسع بسیاری
طبیعی  اندازهایچشمهای طبیعی، اندازها و اکوسیستمبا چشم

ای و تنوع زیستی آن افزوده که بر غنای گونه ایجاد کردهرا ایویژه

اندازها و گردی )اکوتوریسم( راهی برای حفظ چشماست. بوم
حفاظت از غنای زیستی و ذخایر طبیعی چنین مناطقی است. 

های د کاربریجاای اکوتوریسم امکان ۀبا گسترش و توسع
ها گاهبرای حفظ پایداری زیستالزم سر و اعتبار می اقتصادی

 گردیبوم(. 138: 1391، صفرآبادیخواهد شد )سپهر و  نیتأم
شکوفایی آن در کشور نیازمند  و از گردشگری است بخشی

استان در  پاوهشهرستان  است.و جامع مشخص  راهبردهای
های جاذبه داشتنمن ض این شهرستان، کرمانشاه واقع است.

دلیل به متأسفانه ،فراوان طبیعی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی
نبود یک  و کمبودهای ساختاریبودن، مرزی، کم شناخت

نتوانسته درخصوص جذب گردشگر  مناسب، مدیریتی راهبرد
در  پاوهکه شهرستان ییجاازآن .داشته باشد ایشایسته کردعمل

گردی برای قرار دارد، اهمیت بوم کرمانشاه استان منطقۀ مرزی
 ایمنطقه پاوهاست. ضروری شهر این توسعه و رشد و گسترش 

منطقۀ غرب خصوص اطرافش )به ۀگردشگری است که حوز
گردشگران با  ،ن مقصدای در ،کنند ومی ( به آن مراجعهکشور

ن تعامل به ای کنند.میزیست محلی تعامل اجتماع و محیط
تواند می شود کهمی منجر معیت محلی و محیطر جد تأثیراتی

زیست محلی منجر به تخریب محیط ،مثالا  ؛منفی یا مثبت باشد
های دلیل آلودگیشود یا برای اقتصاد محلی سودمند باشد. به

طور اینمحیطی و دیگر مشکالت ناشی از گردشگریزیست
مات ااز الز پاوهدر شهرستان  رسد که گردشگریمی نظربه

 ییگوپاسخ یدرپ پژوهش نیا درواقع،کند. پایداری پیروی نمی
 گوناگون یهاشاخص و ابعاد تیوضع که است سؤال نیا به

 چگونه پاوه شهرستان در ،یداریپا لحاظ از ژهیوبه ،یگردشگر
 ؟است

 نظری مبانی

 راتیتأث یانسان تیفعال از یتیبااهم شکل ۀمنزلبه یگردشگر
 مقصد، ۀمنطق در راتیتأث نیا .کندیم جادیا طیمح در یاریبس
 جامعه و فرهنگ اقتصاد، ،یمحل طیمح با گردشگران که ییجا

 راتیتأث توانیم رو،نیازا. است مشهود اریبس ،دارند تعامل
 ،یاقتصاد راتیتأث نیعناو تحت را یگردشگر

 سون،یم) کرد یبررس یطیمحستیز و یفرهنگ ـ یاجتماع
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 ها در سطحفعالیت ترینبزرگگردشگری یکی از  (.48: 1390
المللی در گردشگری جهان است و تبادالت مالی و بین

افزار است قیاس با تبادالت موجود در صنعت نفت و جنگقابل
(Wall, 1997 .) گردشگری پایدار نوعی جهانگردی است که

زبان امروز را می نیاز مسافران، صنعت گردشگری و جوامع
نده را برای رفع یآ هایکه توانایی نسلنایکند، بدونمی برآورده

گردی نقش نیازهایشان به یغما ببرد. به همین دلیل است که بوم
اشکال جایگزین گردشگری  .کندمی ن مفهوم بازیای مهمی در
گردشگری( تالشی بوده گردی، گردشگری سبز و زمین)مثل بوم

 شده انجامگردشگری پایدار توجه بیشتر به  با هدفاست که 
گیری گردشگری پایدار در شکل (.Yoo et al., 2000است )

 ،از آن زمان تاکنون ،ظهور رسید وبه 1990 ۀابتدای ده
ریزی و برجسته، برنامه یپارادایم منزلۀبه ،روزافزون ایگونهبه

ه قرار داد تأثیرمدیریت بخش گردشگری جهان معاصر را تحت
شروع  1970 ۀزیست از دهمحیط درخصوصا هاست. نگرانی

نزدیک پایدار و گردشگری پایدار  ۀشد و سرانجام به مفهوم توسع
گیر شد. همه ،ن قرنای در ،یافت و ادامهن روند ای .شد

 منزلۀ، به1990 ۀگردشگری پایدار محبوبیت خود را در ده
 ازچندین محقق و همچنین افزایش آگاهی  تحقیقات ۀنتیج

زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری های وارده بر محیطآسیب
(. Stoddard et al., 2008)آورد  دستبه ،ناشی از گردشگری

پایدار منافع صنعت گردشگری و محققان گردشگری را  ۀتوسع
 ۀتوسع»که  کندمی بیان اینسکیپ ادوارد، مثالا جلب کرده است. 

های عهاز مجمو ،گردشگری ۀپایدار در هر مقیاسی از توسع
 ،گردشگری بزرگ گرفته تا گردشگری با منافع خاص و محدود

ریزی که چقدر برنامهدارد  نای کاربرد دارد و پایداری بستگی به
زیست یک  های خاص محیطو با ویژگی گرفتهشکل  درستیبه

ناحیه، اقتصاد و جامعه و مدیریت مستمر گردشگری مرتبط 
 تبدیل «گردشگری پایدار»ن مفهوم با اندکی تغییر به ای .«است

گرفتن از گردشگری پایدار با الهام (.Wall, 1997)شود می
که نیازهای  ایپایدار عبارت است از گردشگری ۀتعریف توسع

های مربوط به که از ظرفیتنای نسل حاضر را پاسخ دهد، بدون
ریزی و حوی برنامهن. گردشگری پایدار بهبکاهدنده آی هاینسل
جامعۀ زیست، اقتصاد و فرهنگ ر محیطدشود که می اجرا

گردشگری در (. 111: 1393، )زاهدی نگذاردزبان اثر منفی می

گیری از منطقی در بهره هایروش ۀهدف اصلی ارائ ،پایدار
ن منابع ای غیرعلمی کارگیریبهاز  پرهیزمنابع طبیعی و انسانی و 

 -1پایدار گردشگری دارای سه جنبه است:  ۀاست. توسع
 و راث فرهنگیمی حفظ منابع و -2 ،زیستحفاظت از محیط

 ۀفلسف (.5: 1394زاده، حرمت و احترام به جوامع )ابراهیم -3
در از رویکردهای سنتی اقتصادی  گذارپایدار گردشگری  ۀتوسع
 ( را نشانمندترنظامنگرتر )کلی یگردشگری به رویکرد ۀتوسع

نیازهای به بلکه  ،نیازهای بازار تنها بهنهن رویکرد، ای دهد. درمی
 ۀگردشگری باید به جامع شود.میتوجه طبیعی  جامعه و محیط

محلی سود برساند، اقتصاد محلی را تقویت کند، نیروی کار 
 و مواد منابع از ،پایدار صورتبه ،و کندمحلی را استخدام 

های سنتی محلی ی و مهارتاکولوژیک، تولیدات کشاورز
. برای تضمین هدایت جریان منافع گردشگری کند استفاده

که شامل  ،های مربوطهسازوکارمحلی،  ۀسمت جامعبه
طراحی  درستیبهها و قوانین است، باید سیاست ای ازمجموعه

های ویژگیبه های گردشگری باید و اجرا شود. فعالیت
همۀ و  کند توجههای محیط محلی اکولوژیک و ظرفیت

های محلی زندگی سنتی و فرهنگ ۀاحترام به شیو باباید ها تالش
 باید پایدار گردشگری ۀکه توسع کندمیاشاره  رس. سو باشدهم

های سیستمدر  که باشدتغییر اجتماعی اقتصادی مثبتی 
منفی  تأثیرمحلی جامعۀ فرهنگی، اکولوژیک و اجتماعی 

به فرایندهای منسجم سیاسی،  آمیز آنموفقیت و تحقق نگذارد
ریزی، مدیریت، پایش، کنترل و یادگیری اجتماعی نیاز برنامه
کارایی سیاسی آن به مشارکت فعال ساکنان  همچنین،دارد. 

 ۀر دولت، نهادهای اجتماعی، همدمحلی بستگی دارد که 
این  گذارد. درمی های بخش خصوصی اثرنفعان و فعالیتذی

پایدار گردشگری فرایندی است که  ۀتوسع که عریف آمده استت
 بازدیدکنندگان تقاضای نیتأم میزبان،جامعۀ زندگی  با کیفیت

 انسانی و طبیعی محیط منابع حفاظت با نسبت، همان به و،
 پایدار توسعۀ که رسدمی نظربه طورکلی،به. دارد ارتباط

 کالسیک سنتی هایراهبرد با مقایسه در آن، اصول و گردشگری
 و توافق در بیشتر محلی جامعۀ عالیق و منافع با گردشگری،

 پایدار گردشگری بر ۀمفهوم توسع کهنیا ویژهبه. است سازگاری
مناسب و  ۀن داللت دارد که مردم محلی باید نوع توسعای

 ۀن، نوع توسعای را تعیین کنند. عالوه برۀ خود مطلوب منطق



 

 

ت
راغ

ت ف
وقا

و ا
ی 

گر
دش

 گر
ریة

نش
 

ورة 
د

6
ارة 

شم
 ،

12 ،
تان

مس
و ز

ییز 
پا

 
14

00
 

98 

زندگی، عادات و آداب مردم  ۀباید شیوهای گردشگری فعالیت
 ۀها با محیط طبیعی را منعکس سازد. توسعمحلی و ارتباط آن

کند می پایدار گردشگری مسیر هماهنگی از توسعه را حمایت
از اجتماعی سازگار،  از نظرگو، اکولوژیکی پاسخ از نظر باید که

 از نظرسیاسی عادالنه،  از نظرفرهنگی درخور،  نظر
اقتصادی نیز برای  از نظرو سرانجام  مورد حمایتوژیکی تکنول
، باییغالمیان)قدمی و  باشدزبان کارآمد می محلی ۀجامع

اگر سطح استفاده از منابع همچنین،  (.114 و 112، 111: 1393
گردشگری  ۀتوسع، نباشد تجدید آنفراتر از توانایی  گوناگون

شود که اصول می ن، گفتهای عالوه بر. شودمی پایدار حاصل
( حفظ کیفیت محیط، 1ند از )اگردشگری عبارت پایدار ۀتوسع

حفظ پیوند بین ( 3)، گردشگران ( منافع جوامع محلی و2)
حفظ هماهنگی بین مردم ( 4)، گردشگری و محیط زیست

متناسب با  یشرایط پویاجاد ای(5و محیط زیست، ) محلی
هدف و  برای بایدنفعان ذی ۀ( هم6)و  محلی ۀجامعظرفیت 

 تالش کنندبا هم  ،پایدار ۀتوسعتحقق  یعنی رسالتی واحد،
(Amerta, 2017) 

 تحقیق ۀپیشین

رفتار »ای تحت عنوان در مقاله ،(2014چیو و همکاران )
 328، با استفاده از «گردیبوم محیطی درزیست ۀمسئوالن
ظ لحا ازگردشگران  ۀرفتار مسئوالن ۀکاوش دربار به ،نامهپرسش
محیطی پرداختند. نتایج نشان داد که ارزش، رضایت و زیست

لحاظ  ازگردشگران را  ۀتواند رفتار مسئوالنمیشده درکفعالیت 
 محیطی ارتقا دهد. زیست

درک مردم »تحت عنوان  ایدر مقاله ،(2012النی )اج
گردی در سابانگ، پالوان، اثرات و اهمیت بوم ۀدربارمحلی 
تولید  برحسبمحلی  ۀر جامعدگردی بوم تأثیرات، «فیلیپین

محلی  ۀجامع هایدیدگاهمردم و همچنین  تأثیرمعاش و 
گردی و اهمیت منابع طبیعی در صنعت بوم تأثیر خصوصدر

که  دهدمی مطالعه نشان ۀ. نتیجکندمی توریسم را بررسی
 دارانخانهدرآمد برای بیشتر مهم صنعت توریسم در منطقه منبع 

گردی در سابانگ به صنعت بوم ۀکه توسع گیردمی ت و نتیجهاس
 .ه استان مردم محلی منجر شدمی تغییر معاش در

گیری تصمیم»ای با عنوان در مقاله ،(2012) وللین و 
، با استفاده از «گردیپایداری بوم قابلیتگروه فازی در ارزیابی 

منابع، ان گردشگری، می به بررسی روابط ،روش دلفی فازی
ن مطالعه ای محلی، اقتصاد و اجتماع پرداختند. نتایج ۀجامع

برای مدیریت پایدار مقصد فراهم کرده  باارزشیابزار منسجم و 
 است.

راهبرد »ای با عنوان در مقاله ،(2009و همکاران ) زنئ  اک
، تجربیات کاستاریکا را در «توسعه: تجربیاتی از کاستاریکا

محیطی، مثبت و منفی زیست یراتتأثگردی و ارزیابی بوم
گردی در چهار مقصد بوم ۀاقتصادی و اجتماعی توسع

 ۀدهد که توسعمی نشان نتایجاند. گردشگری منعکس کرده
 دارد. دووجهیگردی ماهیتی بوم

با عنوان  ایمقالهدر  ،(1392) نگارش و همکاران
براساس  دخترپل هایتاالبگردشگری  ۀتوسع سنجیامکان»

گردشگری  ۀتوسع سنجیامکان، به «SWOTتحلیلی مدل 
 پذیریآسیب میزان اند. نتایج نشان داد کهمنطقه پرداخته

 ۀست و نیازمند بازنگری و ارائزیاد اگردشگری  سبببه هاتاالب
 هایتوانمندیو  هاقابلیتمناسب با استفاده از  هایسیاست

 . است منطقه
در پژوهشی با عنوان  ،(1391آبادی )صفرسپهر و 

اکوتوریسم پایدار در  ۀبر توسع اثرگذار هایشاخصتحلیل »
 گوناگونبه بررسی و تعیین ابعاد  ،«رانای مناطق بیابانی

نشان  هااکوتوریسم با کمک الگوریتم دلفی پرداختند. یافته
پیامدهای مثبت بیش از پیامدهای منفی است و  دادند که

اجتماعی جوامع بیابانی و حفاظت  ـ های رونق اقتصادیزمینه
 داشته است.درپی از طبیعت بیابان را 

عنوان  بادر پژوهشی  ،(1389هدایتی )نیا و فاضل
، با «زریوار ۀگردشگری دریاچ ۀمناسب برای توسع راهبردهای»

گردشگری  ۀتوسع برایراهبرد  ۀبه ارائ، SWOTاستفاده از مدل 
گردشگری سازوکار زریوار پرداختند. نتایج نشان داد که  ۀدریاچ

مناسب و همچنین  هایسیاست ۀدریاچه نیازمند بازنگری و ارائ
ها ها و استفاده از قابلیترفع محدودیت منظوربهمدیریت واحد 

 .استهای آن و توانمندی
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 شناسی تحقیقروش

گردآوری روش و تحلیلی  ـ روش تحقیق حاضر توصیفی
 و مصاحبهمشاهده، میدانی ) ای )اسنادی( وات کتابخانهاطالع

لحاظ هدف، از نوع تحقیق  از ،ن پژوهشای( است. نامهپرسش
های شاخص هدف پژوهش تحلیل و بررسی .کاربردی است

پایدار گردشگری در  ۀتوسعنقش آن در و  گردشگری پایدار
های پرسشاهداف و  ،با توجه به موضوع .استشهرستان پاوه 

گردشگری و  پایداریوضعیت ن مقاله به بررسی ای پژوهش،
روش طور خالصه، به پرداخته است. در شهرستان پاوه پایدار

 در و پیمایشی است. ایمطالعات کتابخانه تحقیق مبتنی بر
 ارائه قیتحق نیا در یموردبررس یهاشاخص و ابعاد ،1 جدول

 .است شده
 داریپا یگردشگر  یهاشاخص و ابعاد: 1 جدول

 (1399 ق،یتحق پیشینۀ براساس نگارنده یهاافتهی)
ُبعد 

 اقتصادی
 ُبعد محیطی

ُبعد 
 فرهنگی ـ اجتماعی

 اشتغال زنان کاربری زمین زاییاشتغال

 درآمدزایی
 آلودگی 

 )آب، هوا، صدا(
 ورسومحفظ آداب

 قیمت زمین
گیاهی و های حفظ گونه

 جانوری
 تعامل و مشارکت

  آثار تاریخی 
  افزایش امکانات 
  خدمات زیربنایی 

  

وضعیت »ای دربارۀ نامهپرسش پژوهش، نای در
شناخت و بررسی وضعیت گردشگری و  منظوربه« گردیبوم
 نامهپرسشن ای .استفاده شده است موردمطالعه ۀگردی منطقبوم
 و محیطیزیست اقتصادی، یعنی پایداری ُبعد سه در

 نیز ابعاد این از هریک. است شده طراحی فرهنگی ـ اجتماعی
خصوص در نامهپرسش هایگویه که است هاییشاخص دارای

سنجش روایی  برای. اندشدهطراحی ها ن شاخصای
 با که شده استفاده ظاهری روایی روش از ،نامهپرسش

 این نتایج. است شده برداریبهره خبرگان از نظرسنجی
. است روایی دارای نامهپرسش که است آن گویای هانظرسنجی

 کرونباخ آلفای فرمول از ،نامهپرسش پایایی سنجش برای
 داشتن با ،نامهپرسش این که دهدمی نشان نتایج. شد استفاده

های هدفیکی از  کهازآنجایی دارای پایایی است.، 79/0 آلفای
ریزی دستیابی به راهبردهای مناسب برای برنامه این پژوهش

 نیا یآمار ۀجامع، است پاوه شهرستانگردی گردشگری و بوم
 ژهیوبه پاوه شهرستان یگردشگر انیمتول و رانیمد قیتحق

 بیش از) تیپرجمع یروستاها یاسالم یشوراها یاعضا
 جدول براساس. هستند نفر 75 که شهرستان( خانوار ستیدو

 براساس نامهپرسش و شد نییتع نفر 63 نمونه حجم ،مورگان
 وۀیش د؟یهست نئمطم ایآ) ساده یتصادف یریگنمونه ۀویش

 دسترس در یریگنمونه احتماالا ! یکشقرعه یعنی ساده یتصادف
 60 مذکور، ۀنامپرسش 63 از شد، عیتوز شانیا نیب( است بوده

 .شد لیتحل و داده بازگشت و لیتکم نامهپرسش
آماری  هایاز روشاطالعات با استفاده  وتحلیلتجزیه

( انگین و انحراف استانداردمی فراوانی، درصد فراوانی،) توصیفی
آزمون کولموگروف  ای ونمونهتک tآزمون و آمار استنباطی )

 انجام شد. SPSSافزار با استفاده از نرم همچنین واسمیرنف( 

 موردمطالعه ۀمنطق

است. های استان کرمانشاه یکی از شهرستان پاوهشهرستان 
و از شرق با  شهرستان سروآبادشهرستان پاوه از شمال با 

، از جنوب شرقی با استان کردستاندر  شهرستان کامیاران
و از غرب با  شهرستان جوانروداز جنوب با ، شهرستان روانسر

این شهرستان در  شهر پاوه مرکز .همسایه است عراقمرز 
جغرافیایی و ارتفاع  عرض ۳۵°۰۳ و جغرافیایی طول ۲۱°۴۶

 ۱۱۲پاوه در . است متری از سطح دریا واقع شده ۱۵۴۰
 غربی جنوب کیلومتری ۱۶۵ و پاوه ـ کیلومتری راه کرمانشاه

وهوای منطقه نسبتاا سرد و مایل به آب .دارد سنندج قرار شهر
 1260. شهرستان پاوه، با مساحت مرطوب استو معتدل 

 این دهد.می درصد مساحت استان را تشکیل 6کیلومتر مربع، 
 آن جمعیت و دارد دهستان پنج و شهر بخش، پنج سه شهرستان
 نفوس عمومی مرکز آمار ایران: سرشماری) است نفر ۶۰،۴۳۱

 زبان به پاوه شهرستان بخش عمده مردم (.۱۳۹۵ سال مسکن و
. کنندمیتکلم  جافی کردی به و بخشی هم و هورامی کردی

 هایگویش تریناصیلو  ترینکهن از هورامی کردی گویش
 است. کردی زبان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 هاداده وتحلیلتجزیه

 وضعیت و ابعاد گردشگری پایدار از نظر مدیران روستایی منطقه

آورده شده  2که در قالب جدول  شدهبررسیلحاظ فراوانی و درصد فراوانی  از« گردشگریوضعیت » ۀنامپرسش سؤاالتها و گویه
 است.

 ها: فراوانی و درصد فراوانی پاسخ2جدول 
 کم یلیخ کم متوسط ادیز  ادیز  اریبس هیگو  ابعاد

 یاقتصاد

 یوکارهامردم منطقه و کسب یبرا یاقتصاد یمنافع یگردشگر
 .دارد یمحل

- 
- 

13 
7%/21 

27 
45% 

20 
33% 

- 
- 

و  یفصل یکاریب منطقه، در دیجد یهاشغل جادیابا  ،یگردشگر
 دائم را کاهش داده است.

- 
- 

1 
7%/1 

30 
8%/50 

22 
7%/36 

7 
8%/10 

و در تمام  یدائم منطقه، نیا در یبراثر گردشگر جادشده،یا مشاغل
 طول سال فعال هستند.

- 
- 

2 
3%/3 

9 
15% 

33 
55% 

16 
7%/26 

 وجوجست یبخش گردشگر از ریغ به یبخش در دیبا را بهتر شغل
 .کرد

- 
- 

10 
6%/16 

28 
7%/46 

19 
7%/31 

3 
5% 

 شده منطقه در دیجد یهایگذارهیسرما جذب موجب یگردشگر
 .است

- 
- 

12 
20% 

39 
65% 

9 
15% 

- 
- 

گسترش  ریتأثتحت منطقه، در خدمات و کاالها از یاریبس
 است. افتهی یتوجهقابل شیافزا ،یگردشگر

- 
- 

15 
25% 

30 
50% 

15 
25% 

- 
- 

 شده مسکن و نیزم یگران موجب منطقه نیا در یگردشگر ۀتوسع
 .است

- 
- 

17 
3%/28 

36 
60% 

6 
10% 

1 
7%/1 

 رونق ندهیآ در منطقه یاقتصاد یهاتیفعال یگردشگر ۀواسطبه
 .گرفت خواهد

- 
- 

21 
35% 

35 
4%/58 

4 
6%/6 

- 
- 

 مناطق ریسا با تواندیم یگردشگر یمقصد ۀمنزلشما به ۀمنطق
 .کند رقابت کینزد یگردشگر

10 
7%/16 

33 
55% 

15 
25% 

2 
3%/3 

- 
- 

 یطیمح

 یهاتیفعال براثر منطقه، یکشاورز یهانیزم از یاریبس
 .اندداده یکاربر رییتغها آن مانندبه مسکن، اقامتگاه و  ،یگردشگر

- 
- 

- 
- 

1 
7%/1 

44 
3%/73 

15 
25% 

 یهایکنترل آلودگ ۀنیدرزم یخوب یهابرنامه منطقه مسئوالن
 .دارند یگردشگر یطیمح

- 
- 

- 
- 

20 
3%/33 

25 
7%/41 

15 
25% 

 دفع و یآورجمع ۀبرنام مطابق منطقه سطح در فاضالب و زباله
 .شودیم

- 
- 

5 
3%/8 

37 
7%/61 

16 
6%/26 

2 
3%/3 

 و یآورجمع ستمیس یدارامنطقه  یگردشگر یو واحدها هامکان
 .هستندزباله  حیدفن صح

- 
- 

3 
5% 

18 
30% 

28 
7%/46 

11 
3%/18 

 ی)آلودگ سروصدا جادیا باعث منطقه نیا در یگردشگر گسترش
 .است شده( یصوت

- 
- 

2 
3/3% 

34 
7/56% 

23 
3/38% 

1 
7/1% 

 و یاهیگ نادر و ابیکم یهاحفاظت از گونه یبرا یقانون منطقه، در
 .دارد وجود یجانور

- 
- 

1 
7%/1 

33 
55% 

22 
6%/36 

4 
7%/6 

 هاابانیخ ها،جاده وضع بهبود به منطقه نیا در یگردشگر گسترش
و  یادار و یدرمان ،ی)بهداشت یعموم خدمات و امکانات ورود و
 .است کرده کمک دیجد( رهیغ

- 
- 

5 
3%/8 

30 
50% 

24 
40% 

1 
7%/1 

 زلزله مقابل در منطقه یخیتار و یگردشگر یهاهیابن و آثار
 .است شده یسازمقاوم

- 
- 

3 
5% 

4 
7%/6 

41 
3%/68 

12 
20% 

 تیحما و حفاظت( یعیو طب ی)فرهنگ ژهیو یهاتیسا و مناطق از
 .شودیم یاژهیو

- 
- 

- 
- 

16 
7%/26 

43 
7%/71 

1 
7%/1 



 

 

 

وه
 پا

ن
ستا

هر
 ش

در
ی 

گر
دش

گر
ی 

ار
ید

 پا
اد

بع
ل ا

حلی
ت

 
 

101 

 کم یلیخ کم متوسط ادیز  ادیز  اریبس هیگو  ابعاد

  ـ یاجتماع
 یفرهنگ

 دارند. تیدر منطقه رضا یگردشگر ۀتوسع از مردم
- 
- 

4 
7%/6 

36 
60% 

19 
7%/31 

1 
7%/1 

 .هستند تیفعال مشغول یگردشگر مشاغل در مردان یپابهپا زنان
- 
- 

- 
- 

12 
20% 

31 
7%/51 

17 
3%/28 

 شده بهتر منطقه یسنت مراسم و هاآداب و سنت گردشگران، ورود با
 .است

- 
- 

- 
- 

1 
7%/1 

30 
50% 

29 
3%/48 

 ارتباط منطقه همانانیم و گردشگران با دارند دوست یمحل مردم
 .کنند برقرار

- 
- 

2 
3%/3 

44 
3%/73 

14 
4%/23 

- 
- 

 تیهو حفظ و یمحل فرهنگ داشتننگه زنده به یگردشگر گسترش
 .است کرده کمک منطقه مردم یفرهنگ

- 
- 

1 
7%/1 

32 
3%/53 

27 
45% 

- 
- 

 یاعضا با مردم منطقه، مهم یهایریگمیتصم و مشکالت حل یبرا
 .کنندیم یهمکار شورا

- 
- 

8 
3%/13 

42 
70% 

20 
7%/16 

- 
- 

گسترش  ۀدربار الزم اطالعات موجود یمحل ینهادها و مراکز
 .دهندیمرا به مردم ارائه  یگردشگر

- 
- 

- 
- 

13 
7%/21 

36 
60% 

11 
3%/18 

کنترل تعارضات  ۀنیدرزم یخوب یهابرنامه یدارا منطقه مسئوالن
 .هستند گردشگران با زبانیم ۀجامع یفرهنگ

- 
- 

2 
3%/3 

5 
3%/8 

17 
4%/28 

36 
60% 

 داریپا یگردشگر نقش از یروشن درک و یآگاه منطقه مردم
 .دارند( کند حفظ را یفرهنگ و یعیطب منابع که شدهیزیر)برنامه

- 
- 

1 
7%/1 

20 
3%/33 

36 
60% 

3 
5% 

و جلسات(  هانشست یبرگزار مانند) یآموزش یهادوره و هابرنامه
 یهاجاذبه و منابع از حفاظت ۀنحو ازمردم منطقه  کردنآگاه یبرا

 .است شده یطراح یگردشگر

- 
- 

2 
3%/3 

3 
5% 

34 
7%/56 

21 
35% 

 تیچقدر جذاب یگردشگر یمقصد ۀمنزلبه منطقه نیا شما، نظر به
 دارد؟ یگردشگر گسترش و توسعه یبرا تیقابلو 

17 
3%/28 

39 
65% 

4 
7%/6 

- 
- 

- 
- 

 د؟یخود هست ۀمنطق در یگردشگر گسترش موافق یحد چه تا
- 
- 

13 
7%/21 

30 
50% 

15 
25% 

2 
3%/3 

 
دهد، مدیران روستایی می نشان 2طور که جدول همان

در  ،اند وهدادپاسخ  سؤاالتمنفی به  نگاه نسبتاا  امنطقه ب
چندان دید ها یک از آنبه هیچرضایت و  ،از ابعاد یکهیچ

اند. در هدادپاسخ  هابه آن مثبتی ندارند و در حد متوسط
عد اقتصادی، منافع اقتصادی گردشگری های مربوط به بُ گویه

زایی و شغل قه و بومیان در حد متوسط و کم، اشتغالبرای منط
. استکم  مناسب هم در حد متوسط، کم و حتی بسیار

 های جدید در منطقه در حد متوسط است کهگذاریسرمایه
لحاظ گردشگری  ازبودن منطقه علت ناشناختهتواند بهمی

 توجهیقابلباشد. کاالها و خدمات در منطقه هم چندان رشد 
گرانی زمین و مسکن  تا حدی سببنداشته است. گردشگری 

وهوا است. آبخوش ۀمنطق نایدر  ویالسازی علتشده که به
مدیران روستایی دید چندان مطمئن و مثبتی به رونق گردشگری 

تواند با سایر می ن منطقهای هاولی از دید آن ،نده ندارندآی در
 مناطق گردشگری نزدیک رقابت کند. 

های زمین توان بیان کرد کهمی، عد محیطیر بُ د
به مسکن و  شدنتبدیلدر حال تدریج بهزراعی  کشاورزی

 علتبه ،شد اشارههم  طوری که قبالا همان ،اقامتگاه هستند که
های مناسب ن منطقه برنامهدر منطقه است. مسئوال ویالسازی

های محیطی گردشگری دارند. آلودگی مهارکمی برای 
 انجام درستیبهآوری و دفع مناسب زباله و فاضالب جمع
در  ویژهبه ،های صوتی ناشی از گردشگرید. آلودگیشونمی

موجب آزار  ،گردشگران به منطقه ورودتعطیل و  روزهای
های کمیاب بومیان ساکن است. قانون برای حفاظت از گونه

بزهای  ،مثالا  ؛ها وجود نداردگیاهی و جانوری برای تمامی آن
 با چنین قوانینی حمایت و حفاظت پاوه شهرستان کوهی

در  خصوصبه ،هاشوند. گردشگری به بهبود وضعیت جادهمی
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و ورود امکانات و  ،(پاوهروستاهای  ویژهبهمناطق روستایی )
خدمات عمومی کمک چندانی نکرده است. آثار و بناهای 

،اصکم و شاید بتوان گفت  تاریخی و گردشگری بسیار با  الا
سازی نشده مقاوم زلزله قابلمدر  ،خیزبودن منطقهزلزله وجود

 بسیار کمفرهنگی و طبیعی  ۀهای ویژمناطق و سایتاز است. 
 ،فرهنگی ـ لحاظ اجتماعی از شده است.حمایت و حفاظت 

گردشگری در  ۀاستنباط کرد که مردم از توسع طوراین توانمی
مشاغل گردشگری برای زنان حد متوسط و کم رضایت دارند. 

 کهدرحالی هستند، ابتداییبسیار  نیز هاشغلبسیار کم و همین 
 خصوصبه ،به مردان تعلق دارد. مردم محلی باالترردهمشاغل 

های از ورود بعضی از گردشگران که به زمین ،یانیروستا
ها همخوانی لحاظ فرهنگی با آن اززنند یا می زراعی آسیب

اهالی روستا  ،ناراضی هستند، حتی در بعضی روستاهاندارند 
های خود وارد تا گردشگران با اتومبیل اندایجاد کرده موانعی

ورسوم، فرهنگ روستا نشوند. گردشگری به بهبود و حفظ آداب
ها در حال کمک نکرده است و بیشتر آن دستیصنایع محلی و 

دید مثبتی به  هک این دلیل به ،فراموشی هستند. مردم محلی
 منافع حاصل از گردشگری ناآشنا اگردشگری ندارند و ب

های الزم را در تصمیمات و حل مشکالت همکاری هستند،
های مناسبی برای برنامه اصالا ن و متولیان . مسئوالکنندنمی

زبان و گردشگر ندارند که می فرهنگی هایتعارض مدیریت
گاه دلیلتواند بهمی هانایۀهم  هاهکردن مردم از طریق جلسنآ

 اعتقاد دارندباشد. مدیران روستایی  هامانند آنها و و نشست
الزم را برای توسعه و جذب گردشگر  قابلیتجذابیت و  پاوه
 ۀگسترش و توسع با یادشده مشکالت علتولی به ،دارد

توان میدرنهایت، . نیستند چندان موافق گردشگری در منطقه
مشکالتی که ذکر شد ناشی از  عمدۀبخش بیان کرد که 

مردم و مسئوالن از منافع گردشگری و نداشتن  آگاهیعدم
این همچنین، در  ن زمینه است.ای مناسب و جامع در ۀبرنام

 از ،پاوهگردی شهرستان برای بررسی وضعیت بومتحقیق، 
 استفاده اینمونهتک t آزمون و اسمیرنف کولموگروف آزمون

توجه  با اسمیرنف کولموگروف آزمون نتایج ،3 جدول در. شد
حاکی از ارائه شده است. این نتایج ها بودن توزیع دادهنرمال به

_____________________________ 
 تنظیم شده است. 1399براساس محاسبات نگارنده در سال  6تا  3جداول  .1

گردی )اقتصادی، آن است که تمامی ابعاد وضعیت بوم
بودن نرمال ۀفرهنگی( از مفروض ـ محیطی و اجتماعیزیست
 (.P> 0.05کنند )می پیروی

یع نرمال3جدول  کمک آزمون ها بهدادهبودن : بررسی توز
 1کولموگروف

 ابعاد
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 .Df Sig آماره

 20/0 30 11/0 اقتصادی

 09/0 30 14/0 محیطی

 20/0 30 11/0 فرهنگی ـ اجتماعی

 20/0 30 09/0 نمرۀ کل

میانگین، انحراف استاندارد برای نمرات متغیرهای : 4جدول  
 پژوهش 

 بیشینه کمینه 

میانگین 
)انحراف 
 استاندارد(

 (45/2) 48/28 33 24 اقتصادی

 (72/2) 90/23 32 17 محیطی

 (05/3) 68/28 36 22 فرهنگی ـ اجتماعی

 (02/6) 06/81 99 69 نمرۀ کل

ای برای بررسی نمرات متغیرهای نمونهتک t: آزمون 5جدول 
 پژوهش 

 t Df Sig. (2-tailed) ابعاد

 11/0 119 18/1 اقتصادی

 16/0 119 09/0 محیطی

 13/0 119 02/1 فرهنگی ـ اجتماعی

 09/0 119 79/1 نمرۀ کل

کل  ۀاز ابعاد و نمر یکهیچدهد که می نشان 5 جدول 
ای معنادار نمونهتک tگردی در آزمون مربوط به وضعیت بوم

از عد اقتصادی . نتایج نشان داده است که بُ (<05/0p)نیستند 
ن معنی که ای به(؛ <t ،05/0p=18/1) نیستآماری معنادار  نظر

از اصول  پاوهگردی در شهرستان وضعیت اقتصادی بوم
عد دهد که بُ می نتایج نشان ،کند. همچنینپایداری پیروی نمی
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، t=09/0)آماری معنادار نیست  از نظرمحیطی زیست
05/0p>)گردی محیطی بومن معنی که وضعیت زیستای ؛ به

 کند. عالوه براز اصول پایداری پیروی نمی پاوهدر شهرستان 
آماری معنادار نیست  از نظرفرهنگی نیز  ـ عد اجتماعین، بُ ای
(09/0=t ،05/0p>؛) ن معنی که وضعیت ای به

از اصول  پاوهگردی در شهرستان فرهنگی بوم ـ اجتماعی
 نظراز  (t=79/1)کل  ۀنمر درنهایت،کند. پایداری پیروی نمی

توان نتیجه گرفت که وضعیت می پس ،آماری معنادار نیست
در ابعاد پایداری )اقتصادی،  پاوه ۀگردی و گردشگری منطقبوم

( از اصول پیروی فرهنگی ـ محیطی و اجتماعیزیست
 کنند و در جایگاه مناسب خود قرار ندارد.نمی

ای برای بررسی نمرات متغیرهای نمونهتک t: آزمون 6جدول 
 پژوهش

 t df Sig. (2-tailed) هاشاخص

 42/0 119 59/0 زاییاشتغال

 38/0 119 27/0 درآمدزایی

 27/0 119 16/0 قیمت زمین و مسکن

 33/0 119 73/0 زمینکاربری 

 13/0 119 01/1 آلودگی

های جانوری، حفظ گونه
 گیاهی و آثار تاریخی

10/0 119 18/0 

افزایش امکانات و 
 خدمات زیربنایی

88/0 119 22/0 

 10/0 119 08/1 اشتغال زنان

 13/0 119 66/0 ورسومآدابحفظ 

تعامل بین گردشگران و 
 مردم محلی

02/1 119 09/0 

 10/0 119 12/1 مشارکت

های یک از شاخصدهد که هیچمی نشان 6جدول 
ای معنادار نمونهتک tگردی در آزمون مربوط به وضعیت بوم

زایی های اشتغال. در ُبعد اقتصادی، شاخص(<05/0p)نیستند 
و قیمت زمین و  (t=27/0)، درآمدزایی با نمرۀ (t=59/0)با نمرۀ 

ستند. در ُبعد از نظر آماری معنادار نی (t=16/0)مسکن با نمرۀ 
 (،t=73/0)های کاربری اراضی با نمرۀ محیطی، شاخصزیست

های گیاهی و جانوری و حفظ گونه (،t=01/1)آلودگی با نمرۀ 
و افزایش امکانات و خدمات  (t=10/0)آثار تاریخی با نمرۀ 

از نظر آماری معنادار نیستند. در ُبعد  (t=88/0)زیربنایی با نمرۀ 

زنان با نمرۀ  های اشتغالشاخصفرهنگی،  ـ اجتماعی
(08/1=t،) ورسوم و فرهنگ محلی با نمرۀ حفظ آداب(66/0=t )

از نظر  (t=02/1)و تعامل بین گردشگران و مردم محلی با نمرۀ 
از  یکهیچکه  آماری معنادار نیستند. نتایج حاکی از آن است

، بنابراین .آماری معنادار نیستند از نظرها نمرات شاخص
 پاوهگردی موجود در شهرستان توان گفت که وضعیت بوممی
زایی، درآمدزایی، قیمت های اشتغالاز شاخص یکهیچدر 

های بری اراضی، آلودگی، حفظ گونهرزمین و مسکن، کا
جانوری، گیاهی و آثار تاریخی، افزایش امکانات و خدمات 

، تعامل بین ورسومآدابزیربنایی، اشتغال زنان، حفظ 
ن و مردم محلی و مشارکت از اصول پایداری پیروی گردشگرا

 کند. نمی
گردی شهرستان دهند که بوممی و آمارها نشان هاولجد

توان می را آن در وضعیت مناسب و پایدار نیست و علت پاوه
های جامع و صحیح گردشگری از سوی برنامه نبودندر 

دشگری آگاهی مردم محلی و مسئوالن از منافع گرنامسئوالن، 
ن زمینه و حتی ای رسانی مسئوالن به مردم دراطالعپایدار، عدم

منطقه و استان و  گوناگونهای هماهنگی بین ارگانعدم
اجرا تدوین و  درستیبههای گردشگری که همچنین طرح

 کرد. وجوجست اندنشده

 گیریبندی و نتیجهجمع

استوار طبیعت آن  ۀبیشتر برپای پاوهگردشگری در شهرستان 
گردی بررسی کرد. وضعیت را در قالب بوم توان آنمی که است

ن ای گردی درمناسب گردشگری و بومو ناریزی بدون برنامه
 بسیارمشکالت  سبب فراوان،استعداد  با وجودشهرستان، 

محیطی برای طبیعت بکر و زیبای آن و مشکالت زیست
 ن در منطقهفرهنگی برای بومیان ساک ـ اقتصادی و اجتماعی

به همراه خواهد  راآنان و حتی گردشگران  شود که نارضایتیمی
که  دهدمی نشان پژوهش حاضرنتایج حاصل از داشت. 

 یکهیچگردی در پایدار نیست و بوم پاوه ۀگردشگری در منطق
زایی، عد اقتصادی )اشتغالهای مربوط به بُ از شاخص

 ،. همچنینیستندرآمدزایی قیمت زمین و مسکن( پایدار 
عد های مربوط به بُ شاخص یکهیچگردی در بوم

های ، آلودگی، حفظ گونهزمینمحیطی )کاربری زیست
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جانوری و گیاهی و آثار تاریخی و افزایش امکانات و خدمات 
عد های بُ این، در شاخص بر زیربنایی( پایدار نیست. عالوه

و فرهنگ  ورسومآدابفرهنگی )اشتغال زنان، حفظ  ـ اجتماعی
 ،. بنابرایننیستمحلی، تعامل و مشارکت( نیز پایدار 

از اصول پایداری  پاوهگردی در شهرستان گردشگری و بوم
افزایش پذیری آن را آسیبمیزان امر  این کند.پیروی نمی

آن گردشگری  ۀتوسعشرایط زیرساختی شهرستان به  .ددهمی
 ایجاد شود تای و باید خدمات زیربنایی بیشتر انجامدنمی

گردشگری به  ۀتوسع برای تبدیل شود. پایدار آن گردشگری
 ،بنابراین. الزم استریزی اساسی برنامه ،اقتصادی ۀتوسع
 ۀتوسعاجرا از الزامات ریزی جامع، مناسب و قابلبرنامه

ج ینتا ،آن عالوه بر. استن منطقه ای پایدارگردشگری 
موجود در منطقه  یهانارساییکه  دهدمی آمده نشاندستبه

. دارد ینقش اساسو بومگردی پایدار  یگردشگر ۀتوسعدر عدم
های الزم برای گردشگری و نبود زیرساخت ،متأسفانه

 نظامر د بودن گردشگریبرنامهو بیضعف مدیریت  گردی وبوم
 تأثیرات منفیمحیطی فرهنگی و زیست ـ اقتصادی، اجتماعی

گردشگران از محیط شکننده و  ازحدبیش ۀ. استفاددارد
های اکولوژیکی فراوان در پی دارد. حساس طبیعی خسارت

و خاک،  وهواآبازبین رفتن گیاهان، آلودگی مواردی مانند 
در محل موجب خسارات و  هاگذاشتن آنباقیتولید زباله و 

شدن زیستی و مخدوش ۀناپذیری به چرخصدمات جبران
ضعف . ستا شدهزیست های طبیعی محیطجریان

 کاهشدر  مهمینقش  ونقلهای حملزیرساخت
ضعف دارد و این منطقه کنندگان و گردشگران به مراجعه

رفتن پوشش گیاهی و موجب تحلیلمحیطی هم اخالق زیست
 باآلود اهالی شود. امکان بروز رفتارهای غضبمی درختان

 ،اخالقیهای رفتاری و تفاوت ۀمشاهد دلیلبه ،گردشگران
فرهنگی گردشگری در منطقه  ـ تواند از آثار منفی اجتماعیمی

افزایش قیمت کاالهایی که برای زندگی مواردی مانند . باشد
بودن گردشگری در منطقه و فصلی اند والزممردم  ۀروزمر

افزایش بیکاری در فصولی که گردشگری رونق ندارد نیز از 
 در بنابراین، .استتبعات منفی اقتصادی گردشگری در منطقه 

ریزی و نیازمند توجه، برنامه گردیاین شهرستان، بوم
  است. آمدگذاری مناسب و مدیریت کارسرمایه

 شنهادهایپ

 ۀنیدرزم که یلیمسا و شدهانجام یهایبررس جینتا به توجه با
 اقدامات به ازین ،دارد وجود پاوه شهرستان یگردشگر یداریپا

ک ازجمله شودمیاحساس  حوزه نیا در یمتعدد  توسعۀ بر دیتأ
 یبرا منطقه توانمندبودن لیدلبه یگردعتیطب و یگردبوم

 یهافرصت خلق و یبسترساز و یگردشگر نوع نیاۀ توسع
 جادیا یبرا منطقه در گذارانهیسرما جذب و یگذارهیسرما

 یهاتیقابل به توجه با یمحل مردم یبرا اشتغال یهافرصت
 :شودنیز ارائه می ریز یشنهادهایپ ،موارد نیا بر عالوه .موجود

 و یگردشگر یهارساختیز یبازساز و تیتقو -1
 شتریب جذب یبرا منطقه در دیجد یهارساختیز جادیا

 گردشگران؛

 لیتما و زهیانگ شیافزا از هدفمند و نهیبه یریگبهره -2
 و هاجاذبه از یبرداربهره برای نیشهرنش ۀطبق نیب در مسافرت

 یبرا درآمد و اشتغال جادیا منظوربه یگردشگر محصوالت
 موردمطالعه؛ ۀمنطق ناساکن

 یگردشگر خدمات و امکانات به یبخشتنوع -3
 تعداد شیافزا زین و گردشگران تیرضا جلب منظوربه

 گردشگران؛
 یهایریگمیتصم در یمحل ۀجامع کردنلیدخ -4

 ۀیروح تیتقو و حفاظت منظوربه منطقه ۀتوسع با مرتبط
  ؛یبوم مشارکت

 قیطر از منطقه یاهیگ پوشش بیتخر از یریجلوگ -5
 جلسات و هانشست قیطر از منطقه مردم و گردشگران آموزش

 بروشور چاپ و نصب و موردمطالعه ۀمنطق مردم با گوناگون
 گردشگران؛ یبرا

 منظوربه منطقه ونقلحمل امکانات زیتجه و توسعه -6
  گردشگران؛ وآمدرفت لیتسه

ک با یگردشگر یافتن قابلیت -7  خیتار و فرهنگ بر دیتأ
 و یفرهنگ مواهب از یمندبهره و یزیربرنامه یبرا منطقه

 ؛یخیتار

 انتخاب و منطقه یگردشگر تیریمد در یبازنگر -8
 یگردشگر اهداف شبردیپ و توسعه منظوربه واحد یتیریمد
 دار؛یپا



 

 

 

وه
 پا

ن
ستا

هر
 ش

در
ی 

گر
دش

گر
ی 

ار
ید

 پا
اد

بع
ل ا

حلی
ت

 
 

105 

 قیطر از یسنت یمعمار ساختار و بافت ۀتوسع -9
 و یمعمار یهاسنت ۀتوسع یبرا زهیانگ جادیا و یبسترساز

 و حفاظت ج،یترو در یمردم یهامشارکت جلب -10
 یفرهنگ و یخیتار ،یعیطب منابع از داریپا یمندبهره

 و یطیمحستیز بیتخر از یریجلوگ و منطقه یگردشگر
 .یفرهنگ و یخیتار

 منابع

 نیحس نژاد،یفرهاد و نیآفرگل ،یملک ،یسیع زاده،میابراه
 با یگردشگر ۀتوسع و کیاستراتژ یزیربرنامه(. 1394)

ک  و ایجغراف. آبادخرم یۀناح در داریپا ۀتوسع بر دیتأ
 .24-1 ،(14)5 ،یامنطقه یشهر شیآما

(. 1387) اسما راسته،یپ و یدعلیس ،یجوز سحر، ان،یرضا
 در یگردعتیطب ۀتوسع یراهبرد تیریمد ۀبرنام ۀارائ

 منابع قاتیتحق ۀمجل. یاریبخت چهارمحال استان
 .40-31 ،(2)3 ،دشوندهیتجد یعیطب

 سمیاکوتور و سمیتور یمبان(. 1393) الساداتشمس ،یزاهد
ک با) داریپا  عالمه دانشگاه: تهران. (ستیزطیمح بر دیتأ

 .ییطباطبا

 لیتحل(. 1391) اعظم ،یصفرآباد و عادل سپهر،
 مناطق در سمیاکوتور ۀتوسع بر اثرگذار یهاشاخص

 ،(4)45 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش نشریۀ .یابانیب
137-154. 

 در سمیاکوتور یحقوق تیوضع(. 1390) زهرا ا،یعل عهیطل
 .140-129 ،(11)3 ،حقوق یتعال. رانیا

 یراهبردها(. 1389) صالح ،یتیهدا و بیغر ا،ینفاضل
نشریۀ . واریزر ۀاچیدر یگردشگر ۀتوسع یبرا مناسب

 .170-145 ،(19)8 ،توسعه و ایجغراف

 اثرات(. 1393) محمد ،ییباانیغالم و یمصطف ،یقدم
: تهران. هااستیس و هاچارچوب امدها،یپ: یگردشگر
 .مهکامه

 توان یابیارز(. 1391)الله، نبییارعلی و داوود ،یغالم یماف
 ۀتوسع مناسب ینواح نییتع جهت یطیمحستیز

 ۀمجل. یاریبخت و چهارمحال استان در یگردعتیطب
 .40-31 ،(2)3 ،دشوندهیتجد یعیطب منابع قاتیتحق

 و فاطمه نوربخش، اکبر،یعل پور،یشمس مهران، ،یمقصود
 یابیارز و لیتحل(. 1390) یمهد ،یاسرم پناهزدانی

 ۀمنطق در سمیاکوتور ۀتوسع یراهبردها و هالیپتانس
 ،(7)2 ،خشک مناطق ییایجغراف ۀمطالع. مرنجاب

25-41. 

 و یزیربرنامه اثرات،: یگردشگر(. 1390) تریپ سون،یم
: تهران. انیتراب پونه و ییرزایم روزبه ۀترجم ،تیریمد

 .ترمه

 یمهد نسب،یمهد و پروانه بهروز، ن،یحس نگارش،
 یهاتاالب یگردشگر ۀتوسع یسنجامکان(. 1392)

 اندازچشم. SWOT یلیتحل مدل براساس دخترپل
 .14-1 ،(22)8 ،(یانسان مطالعات) ییایجغراف
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Study on Aspects of Tourism Sustainability in the County of Paveh 

 
Sohrab Amirian1 

 
Abstract 
One of the strategies that have recently been considered in many countries is the tourism development in 

deprived areas which also have the necessary capabilities to expand tourism. Now eco-tourism is an 

essential part of tourism activities globally, and it is based on the benefits of nature. Paveh city, due to its 

abundant natural and historical attractions, can attract many tourists. The purpose of this article is to 

investigate and analyze the tourism situation in the county of Paveh, with an emphasis on sustainability. 

The research method is descriptive-analytical, and the library (documents) and field (questionnaires and 

interviews) method is used for data collection. Statistical methods (descriptive and inferential), including 

one sample T-test and Kolmogorov, were used to analyze the data. The results of the survey of tourism and 

Eco-tourism in the region showed that none of the indicators related to economic, environmental aspects, 

and indicators associated with the socio-cultural dimension is not sustainable. In general, the results 

revealed that tourism and Eco-tourism are not sustainable in Paveh and the threshold of vulnerability 

increases. Therefore comprehensive, appropriate, and applicable planning is one of the tourism 

requirements in this region, and it also requires considerable attention. 

Keywords: Tourism, Tourism dimension, Sustainability, County of Paveh  
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