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  :چکیده

د مختلف اقتصادي، اجتماعی و گردشگري روستایی یکی از انواع گردشگري است که شکل پایدار آن در ابعا      

عنوان موتور  لی است. توسعه پایدار گردشگري بهي پایدار جوامع مح وسعهیابی به تمحیطی بستر ساز دست زیست

شود. این در حالی است که این  ل توسعه تلقی میندگی جوامع در حامحرك توسعه و عاملی جهت بهبود کیفیت ز

گردند که ممکن است به توسعه یا  ي مختلف دچار تحوالتی بنیادي میها آندر زم ها آنمع و مقاصد گردشگري جوا

تواند به مدیران و  دشگري می مقاصد گر جایگاهد منجر شود. بنابراین شناخت افول دائمی گردشگري در آن مقاص

وگیري کند. از زوال و ناپایداري گردشگري جل ر رونق بخشی به توسعه پایدار گردشگري کمک کرده و ازریزان د برنامه

به ارزیابی روستاها از سپس  .پردازد مناطق روستایی میگردشگري  در ابتدا به ارزیابی پایدارياین رو تحقیق حاضر 

هاي  ردهاي مناسب جهت تحول در فعالیتپردازد و پیشنهاد راهب منظر تکامل چرخه حیات گردشگري پایدار می

در آخرین گام مدل  آمدهبر اساس نتایج بدست  چنین هم دهد گردشگري بر اساس شاخص نقطه تکاملی را ارائه می

بر اساس این بررسی کند.  میتدوین  هاي مورد مطالعه شهرستان پیرانشهربراي روستارا استراتژیک توسعه پایدار 

 منظور به، انجام گرفته است تحلیلی -توصیفیروش  در آن بهجزیه و تحلیل اطالعات و تهدف از نوع کاربردي 

محدوده  است شده گرفته بهره) پرسشنامه( یدانیم يها روش و برداري) ي (فیشاسناد يها روش از اطالعات يگردآور

(قبرحسین)، زیوکه و   پآباد، خرپا الهیجان، بادین سنگ، کهنه جغرافیایی این پژوهش را روستاهاي خورنج، سپی

شتمل بر جامعه محلی دهد. جامعه آماري م در شهرستان پیرانشهر تشکیل میان بن، آبخورده و دالو ماشکان، لیک

گیري کوکران با ضریب  امعه نمونه که از طریق روش نمونهجباشد.  می ها آنن و گردشگران مسئوالروستاهاي فوق، 

. نتایج باشند می مسئول نفر) 30(گردشگر و نفر)  102(، محلی  ي جامعه) نفر 488( شامل و% انتخاب 95اطمینان 

و مطالعه در سطح متوسطی از پایداري، این بررسی بر اساس مدل بارومتر پایداري نشان داد که روستاهاي مورد 

رحله بلوغ و مقاصد مورد مطالعه هنوز در مراحل آغازین چرخه تکاملی گردشگري پایدار قرار گرفته و تا رسیدن به م

  است.هاي مورد مطالعه استراتژي تهاجمی تثبیت فاصله قابل توجهی وجود دارد بهترین استراتژي براي روستا

 SWOT، پیرانشهر بارومتر پایداري، ت گردشگري،حیا ي  چرخه ارزیابی ،يپایدار هاي شاخص :ها واژه کلید
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 مقدمھ -1-1

ي مقاصد و محصوالت  مدیریت توسعه وریزي  به عنوان یک بحث علمی جهت برنامه ي حیات امروزه مفهوم چرخه

هاي خارجی رشد،  مؤلفه شگري، منعکس کننده نیروهاي داخلی ودي گر تحلیل و تبین مکانیسم پویاي توسعه گردشگري،

توان تغییرات زمانی فرآیند  یي مدنظر جامعه علمی قرار گرفته است. زیرا از طریق این مدل، م الگوي رفتاریی نظام توسعه

. این گردشگري و میزان جذابیت مقاصد مورد تحلیل قرار دادگردشگري را با توجه به الگوي رفتاري گردشگران در مقاصد 

باشد. با شناخت چرخه حیات مقاصد گردشگري در نواحی روستایی  هاي مختلفی از فراز و فرودها می دورهدهنده  تغییرات نشان

در وضعیت فعلی این چرخه، ارزیابی علمی دقیقی از وضعیت توسعه گردشگري و اثرات و پیامدهاي آن بر  ها نآو جایگاه 

ه گردشگري مورد روي محیط، اجتماع و اقتصاد جوامع گردشگر پذیر به عمل آید تا از این طریق پایداري و ناپایداري توسع

ان مسئله، سواالت پژوهش، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت در این فصل به کلیات پژوهش، شامل بی تبیین قرار گیرد.

  شود.  هاي پژوهش پرداخته می ي تحقیق و محدودیت تحقیق، پیشینه

 مسئلھ بیان -1-2

تاثیر  هاي هزاره سوم طی نیم قرن اخیر با رشد تصاعد گونه خود ترین پدیده صنعت گردشگري به عنوان یکی از مهم

را قرن گردشگري قرن حاضر  که بسیاري از صاحب نظران  طوري کشورها داشته است به صادسزایی در رشد و پویایی اقت هب

تعامل گردشگران،  ها و روابط حاصل از رنده تمامی پدیدهبردا  ). این صنعت در84: 1389همکاران،  زاده و (اشرف اند نامیده

 جذب و پذیرایی از گردشگران است فرآیند جوامع میزبان، درو  وشندگان محصوالت گردشگري، دولتکنندگان و فر عرضه

)Mcintosh, 1995: 9(. ثیر آن بر زایی و تا توان به جنبه اشتغال بردارد که می  اي را در گردشگري نتایج و دستاوردهاي عمده

ر ). توسعه گردشگري دHoljevac, 2003:252( اجتماعی در منطقه یا کشور اشاره داشت - اي و اقتصادي کارکردهاي توسعه

گردد، و در کشورهاي در حال توسعه، فرصتی  ا و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد میآمدهکشورهاي صنعتی، موجب تنوع در

ن توسعه گذارا ریزان و سیاست بسیاري از برنامه). Hall, 1994: 457( آید د ارز و ایجاد اشتغال به شمار میبراي صادرات، تولی

عنوان  و بر این باورند که گردشگري، به کنند ي پایدار یاد می ارکان اصلی توسعه عنوان یکی از نیز، از صنعت گردشگري به

از مباحث  . یکی)Bodewes, 1981: 43( رود ي پایدار به شمار می ی از راهکارهاي مهم نیل به توسعهیک موضوع چند ارزش

 150 باشد، زیرا طی در یک منطقه مییت موجود این صنعت، ریزي گردشگري، تعیین جایگاه و وضع مهم و کلیدي در برنامه
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، الگوها و هاي گذشته طی دههاست.   بودهتکاملی توسعه در مقاصد گردشگري گردشگري شاهد یک الگوي  سال اخیر،

 دلشاد، بروجنی وضرغام ( توسعه مقصدهاي گردشگري مطرح شده است فرآیندبینی  هاي گوناگونی در زمینه پیش مدل

حیات گردشگري یکی از مباحث مورد  ي باشد. مدل چرخه ي حیات می ها مدل چرخه ین مدل) یکی از ا146- 145 :1390

ورد تواند در تبیین وضعیت موجود صنعت گردشگري یک منطقه م گري و از جمله مفاهیمی است که میتوجه در گردش

ر ري قرار دهد لذا این پژوهش سعی بریزان امر گردشگ محققان، برنامه هاي جدیدي را در اختیار استفاده قرار گرفته و دیدگاه

هاي ارائه شده، جایگاه صنعت گردشگري را مشخص و سپس راهکارها و راهبردهاي کاربردي  آن دارد تا با استفاده از داده

 حیات کاال از الگویی ي حیات گردشگري همانند چرخه ي جهت عبور از مراحل مختلف این چرخه را ارائه دهد. چرخه

زارهاي متفاوتی اي، یک مقصد در زمان رشد و ترقی خود توجه با که براساس دورنماي توسعه ي طور هکند ب مشخص تبعیت می

هاي گوناگون فرهنگی، هنري  بهي جاذ ه به اینکه سرزمین ایران از جنبه). با توج344: 1380لومسدن، ( کند را به خود جلب می

  شود و از جمله ده انگیزترین ممالک جهان شمرده می ي شگفت هروستاهاي متنوع و جذاب، در زمر و محیطی و دارا بودن

توان با  زایی این صنعت، می وجه به اشتغالبا ت چنین و هم هاي گردشگري است، ي دارا بودن جاذبه کشور برتر جهان در زمینه

آب و هوایی مطلوبی  طبیعی و هاي مناسب، گردشگري را به منبع درآمد سرشاري براي مناطقی که مناظر تدابیر و سیاست

هاي این مناطق را به فعل برساند و  آن ندارند، تبدیل کرد و توانمنديدارند و در حال حاضر ارزش اقتصادي به مفهوم متعارف 

با توجه به موقعیت ویژه و استراتریک شهرستان پیرانشهر  باشد. روستایی شهرستان پیرانشهر مییکی از این مناطق نواحی 

عراق و سایر کشورهاي حاشیه مدیترانه، وجود گمرك رسمی تمرچین،  - قرار گرفتن بر مسیر راه تجاري ایرانخود و به دلیل 

مناسبی  ها، پتانسیل بسیار گوناگونی جاذبهاکولوژیکی،  –هاي محیطی  معادن سنگ گرانیت، شهرك صنعتی، امنیت و ویژگی

عنوان منطقه گردشگري در  آن را بهگردشگري،  ي ا توسعهتوان ب ري را در خود جاي داده است که میبراي توسعه گردشگ

به تنهایی سهم ها  ها و جاذبه گیري از این موقعیت روستاهاي این شهرستان با بهره سطح ملی و بین المللی معرفی کرد

سنگ،  ان، سپیالهیج توان به روستاهاي کهنه می از جمله این روستاها اند ردشگران داخلی و خارجی داشتهاي در جذب گ عمده

کیلومتري  20اي، در  هاي افسانه روستاي خورنج سرزمین سنگ .اد و دهها روستاي دیگر اشاره کردآب دالوان، خورنج، بادین

هاي  اي پوشده از سنگ شمال شرقی پیرانشهر و برسر راه پیرانشهر به مهاباد واقع گردیده است. در مجاور این روستا، منطقه

ها را این چنین  اند، گویی دست معماري توانا این سنگ انگیزي بر روي هم انباشته شده طور شگفت که بهالجثه قرار دارد  عظیم

هایی که شهرستان پیرانشهر براي  ها و قابلیت با توجه به تمامی جاذبه با ظرافت تراش داده تا باغ وحشی سنگی درست کند.

، فقر و محرومیت روستایی، تخریب منابع طبیعی روستاییثل رونق بیشتر گردشگري در سطح شهرستان دارد ولی عواملی م

هاي  ،کمبود کمپاندازهاي این روستاها آلودگی مناظر و چشم تهدید حیات گیاهی و جانوري و کاهش تنوع زیستی،
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باعث شده گردشگري در این  و... بیکاري فصلی و کمی درآمد ي گردشگري، عدم مشارکت مردم محلی در توسعهگردشگري، 

ي فراوان روستاهاي شهرستان پیرانشهر، اگر این صنعت ها هاي باال و جاذبه . با توجه به تواننطقه رونق الزم را نداشته باشدم

هاي چشمگیري در  به جایگاه واقعی خود برسد و به چشم منبع درآمدي براي روستائیان به آن نگریسته شود شاهد پیشرفت

این  تمراحل چرخه حیا منظور تعیین جایگاه روستاهاي شهرستان پیرانشهر در و به بر همین اساس این روستاها خواهیم بود

ي حیات  جایگاه گردشگري روستایی منطقه پیرانشهر در چرخه کردي سیستماتیک به شناختکوشد با روی پژوهش می

ن منطقه و بررسی مرحله یافتن به سطوح پایداري گردشگري در ای تا پس از دست اي بپردازد گردشگري و راهبردهاي توسعه

ي رسیدن به موقعیت بهتر در اهایی راه را بررها و راهکا چرخه حیات این روستاها در گردشگري بتواند با ارائه استراتژي

  .گردشگري و افزایش توسعه پایدار آن هموارتر سازد. 

  االت پژوھشسؤ -1-3

  پایداري قرار دارند؟هاي گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه در چه سطحی از  فعالیت .1
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Rural tourism is a type of tourism that it's sustain form in different dimensions such as 
economic, social and environmental could lead to local sustain development. Tourism sustain 
development is considered as dynamic force of development and as an agent for improving life 
quality in developing countries. These societies and their tourism destinations during different 
epochs undergo deep transformations that could lead to development or permanent decline of 
tourism in these countries. Therefore, knowing life cycle of tourism destinations could help the 
decision makers and managers in boosting sustain development of tourism and preventing from 
decline and instability of tourism. As a result, at first current study investigates rural tourism 
stability and then investigates target villages for tourism of Piranshahr city from evolution of 
tourism life cycle point of view, and finally based on the evolutionary point index, suggest suitable 
strategies for varying of tourism activities. Furthermore, based on obtained results, in final step 
strategic model of sustain development for mentioned villages of Piranshahr is presented. This 
study is a fundamental study and information analysis has been conducted according to the 
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The obtained results of present study based on stability bareometer model shows that mentioned 
villages are in a moderate level of stability and target destination are in elementary stages of 
evolutionary cycle and there is a considerable gap between mature and stabilization stages. 
Therefore, the best strategy for mentioned villages is defensive strategy. 
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