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 چکیده

 سواتهه  ضوروری  را آن تخریو   از جلووگیری  و زیست محیط به توجه و جانبههمه ریزیبرنامه طبیعت، در گردشگری برای تقاضا 

 گسوهر   نواحی گردشگری را در این بخواهیم که در صورتی و اند شده شناتهه طبیعی بکر منابع بعنوان عموماً بیابانی نواحی. است

 000111وسوعت   بوا  مرکز ایران در یزد اسهان .نیسهند مسهثهی پایدار توسعه از قاعده طبیعی های یتسا سایر مانند نیز نواحی این دهیم

معرفوی مممهورین   . دهود  یمو  تشوکی   وبیابوانی  کوویری  اراضوی  را آن درصود  56 کوه  است کشور بزرگ اسهان سومین مربع یلومهرک

 باشود  یمو اصولی ایون تحقیوق     سؤالو معیارهای مناس  اندازه گیری گردشگری پایدار طبیعی در مناطق تشک و بیابانی  ها شاتص

نظر تواهی از تبرگان و اساتید به شیوه دلفوی و همننوین مودل تحلیو       تحلیلی و پیمایشی از طریق –مقاله حاضر با رو  توصیفی 

و معیارهوای مناسو  بورای انودازه گیوری پیشورفت بوه سووی پایوداری در           هوا  صشاتبه معرفی  SPSSافزار تشخیص در قال  نرم 

درصود   6در سوح    T-testتحقیق بور اسواآ آزموون فور       های یافهه. پرداتهه است گردشگری طبیعی در مناطق تشک و بیابانی

 طبیعوی در منواطق بیابوانی   سنجش پایوداری گردشوگری    شاتص برای 56تحقیق تعداد  های یافههبر اساآ  .مورد آزمون قرار گرفت

، 2دسهرسی به منابع آب با میوانگین   یها شاتصدر این میان . شاتص معرفی شدند 82 یحیمحبرای پایداری زیست . انهخاب شدند

سونجش  . باشوند  یمو بیشوهرین وزن را دارا   12/7وتنوو  گیواهی وجوانوری بوا میوانگین       78/7، دما با میانگین 7با میانگین  کیفیت آب

رسانی  اطال  ،62/2امنیت اجهماعی با میانگین  ها شاتصاین  ینتر ممم. گیرد یمشاتص صورت  01اجهماعی و فرهنگی با پایداری 

سنجش پایداری اقهصوادی بوا تعوداد    . اند نمودهبیشهرین امهیاز را کس   08/7مکانمای تاریخی و فرهنگی با میانگین  15/7 با میانگین

، میزان اشهغال جوامع محلی 05/7از گردشگری برای ساکنان محلی با میانگین  درآمدحاص  یها شاتص. شود یم شاتص انجام 07

 .باشد یماقهصادی  یها شاتصاز مممهرین  7 یانگینمگردشگری با  های یرساتتز، 7 یانگینمبا 

معیارهای گردشگری بر اساآ تست دانکن صورت گرفت کوه در ایون میوان معیارهوای امنیوت، منوابع آب وموالی در         بندی اولویت

 .اولویت اول ومعیارهای تاک و توپوگرافی در اولویت پنجم قرار گرفهند
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 مقدمه

 تولیدد  درصدد  10 كه طوري به دنیاست، صنعت پردرآمدترین و بزرگترین به شدن تبدیل حال در گردشگري صنعت 

 سال تا 1310 سال از( UNWTO, 2008)است  داده اختصاص خود به را جهان اشتغال از درصد 10ناخالص جهان و 

 فعالیدت  ایدن  از ناشی درآمد و است یافته افزایش نفر میلیون 303 به میلیون 01 از المللی بین جهانگردان تعداد 0002

 سدال  تدا  كده  شدود  یمد  بینی پیش (.Moreno, Alvaro and Amelung, Bas, 2009)است  رسیده دالر میلیارد 561 به

 از یكدی  گردشدگري  كده  معتقدندد  اقتصداددانان (. UNWTO, 2001) .برسدد  نفدر  میلیدارد  6/1 بده  تعدداد  ایدن  0000

 .كند استفاده توسعه و صنایع دیگر جانشینی براي آن قابلیتهاي از تواند یم جهان سوم كه است صنایعی ترین یدبخشام

همچندین  . شدود  تاریخی در زمدره ده كشدور اول دنیدا محسدو  مدی      -هاي فرهنگی كشور ایران از نظر وجود كانون 

مند از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان به معناي آن اسدت كده زمینده     قرارداشتن ایران در شمار پنج كشور نخست بهره

كده تقریبداد در طدول     اسدت  يا گستردهران سرزمین ای(. 1351شیبانی، )است گذاري اكوتوریسم فراهم   هرگونه سرمایه

گونده   100گونه پستاندار،  160وجود بیش از . اي از این سرزمین پهناور یافت هریک از چهار فصل را در گوشه سال

رضدایی،  . )باشدد  هداي بالفعدل جدذ  اكوتوریسدم مدی      گونه گیاهی از پتانسیل 500گونه ماهی و بیش از  020پرنده، 

ایدن  . درآمدد موجدود نیسدت    و ها يورودكشور گردش پذیر جهان از نظر  50حتی در فهرست ایران  ولی نام( 1350

علدی رمدم    شگري در ایران به ویژه اكوتوریسم هنوز جایگاه واقعدی خدود را نیافتده و   دموارد بیانگر این است كه گر

یران از این بابت بسدیار نداچیز   درآمد ارزي ا, فرهنگی مساعد جغرافیایی و وجود مواهب طبیعی و موقعیت مناسب و

 .باشد یم

 فعالیدت،  ایدن . اسدت  شدده  تبددیل  دنیدا  سراسدر  طبیعی مناطق در مهمی اقتصادي فعالیت هم اكنون به گردي طبیعت

 حفاظدت  اهمیدت  درباره كنند، تجربه را فرهنگ و طبیعت مظاهر تا كند یم فراهم كنندگان بازدید براي را ییها فرصت

 مندافع  و حفاظدت  بدراي  را درآمددي  گردي طبیعت نیز همزمان طور به بیاموزند، محلی يها فرهنگ و زیستی تنوع از

 اهمیدت  (.Drum & Moore,2002) كندد  یمد  ایجداد  روسدتایی  و دوردست يها مكان در ساكن جوامع براي اقتصادي

 اكوتوریسدم  جهدانی  سدال  را 0000 سال متحد ملل سازمان كه رسید جایی تا المللی بین دیدگاه در طبیعی گردشگري

: نمدود  تعرید   چندین  را پایدار گردشگري اصول ،1355 سال در گردشگري جهانی سازمان(. Weaver, 2007) نامید

 بده  زیباشدناختی  و اجتمداعی  اقتصدادي،  نیازهداي  كده  نحوي به شونده، تجدید منابع تمام مدیریت سمت به راهبردي

 حیدا   هداي  سیستم و اكولوژیک تنوع ضروري، شناختی بوم فرایندهاي فرهنگی، یكپارچگی كه شود برآورده شكلی

 و حفاظدت  بده  هم كه پایدار گردشگري از شكلی عنوان به گردي طبیعت(. UNEP/WTO, 2002) شود حفظ بخش

 از بسدیاري  زیسدت،  محدیط  نامناسدب  ارزیدابی  خداطر  به متاسفانه ولی است شده شناخته كند یم كمک توسعه به هم

رو گدزینش   از ایدن  (.Tsaur & Lin 2006,) روندد  یمد  پدیش  تخریبدی  خود و ناپایداري سمت به گردشگري ها مكان

 .رسد محیط زیست خاص هر منطقه ضروري به نظر می هاي مناسب گردشگري طبیعی با توجه به شرایط مكان

هداي شدكننده    در زمره اكوسیستمها،  مناطق بیابانی به دلیل تولید اندک و سادگی ساختار در مقایسه با سایراكوسیستم 

بیابانی اسدت   از طرف دیگر وسعت قابل توجهی از ایران داراي اقلیم بیابانی و نیمه(. Tremblay,2006) دنگیر قرار می

محیطدی   زیسدت  مسدایل توسعه شتابناک بدون توجه به . و این مناطق در دوره پیشرفت كشور راهی جز توسعه ندارند
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اي شاخص از مناطق خشدک و   استان یزد بعنوان نمونه. جبرانی را به همراه خواهد داشت ابلدر این مناطق نتایج میرق

لدذا  . هاي خاصی را به خود اختصاص داده است ویژگی... نیمه خشک جهان از جها  اكولوژیكی، زیست محیطی و 

در محدیط طبیعدی چدون     هداي انسدانی   هرگونه دخالت و اقددام گدروه   بایست یمبه منظور دستیابی به توسعه پایدار، 

و براساس ظرفیت تحمل و توان اكولوژیكی منطقده   جامع هاي كامل، مبنی بر آگاهی... كشاورزي، صنعت، خدما  و 

هاي طبیعی موجود در استان نظیر عوارض بیابانی موجدود در   در این میان با توجه به مناي تنوع پدیده. صور  بگیرد

گیداهی و   يهدا  گونده اندازهاي طبیعی همراه با تنوع  چشم اي، زیباي كوهپایه يها گاه جلوههاي خشک، كویرها،  دشت

بعنوان فرصتی جهت توسعه جوامع محلی، رفع فقدر، ایجداد    هاي تفریحی وگردشگري، بر جنبه جانوري خاص، عالوه

طبیعدی كده در   ویژه گردشگري   گردشگري در این مناطق به توسعه .هاي منطقه استفاده كرد اشتغال و حفظ اكوسیستم

امدا   .باشد هاي بالقوه این مناطق می اي استفاده از قابلیتههمقایسه با سایر صنایع، نیاز به توسعه كمتري دارد یكی از را

تددوین معیارهداي   . هاي گردشگري طبیعی در این مناطق استریزي نیاز به نگاهی جامع و علمی از ضروریا  برنامه

 .تواند گامی مهم در این راستا باشد آنها در هر اكوسیستم می بندي ها و اولویت گزینش این عرصه

اسدت   در ادبیا  توسعه گردشگري مفهوم پایداري به كانون اصلی مبا حث علمی ودانشگاهی جهدان تبددیل گشدته    

(Mason&Ven Der brog,2002.) در مسدیر توسدعه،    آن فدراوان  هداي  یدان زو  ها یداريناپاكه با مشخص شدن  یراز

. پایداري بعنوان مسئله مهم نمود یافته و توجه جامعه جهانی را در طی دو دهه اخیدر بده خدود مشدغول كدرده اسدت      

در خصوص ارتباط گردشگري و توسعه پایدار در یک دهه گذشدته مطدرو و    ییها بحثبدنبال این چالشهاي جهانی 

گسدترش ایدن مفداهیم ودیددگاه هدا در ادبیدا  توسدعه        بسدط و  . (V.R.Vander, 2005,165) .گسترش یافته اسدت 

گردشگري به دنبال افزایش سریع تعداد گردشگران، گسترش صنعت گردشگري انبوه و اثرا  مخدر  آن بدر محدیط    

مختلد    يكشورهاكارشناسان وصاحبنظران  1330در نقاط مختل  جهان منجر شد تادر طول دهه  ها انسانزیست و 

عوامل پایداري در بخش گردشگري را متذكر شوند و نسبت بده رفدع عوامدل ناپایدداري     اهمیت و ضرور  توجه به 

چارچو  نظدام   ینتدو در این میان یكی از عوامل یكسان سازي در رهیافت كلی پایداري،. دراین بخش هشدار دهند

براي شناسدایی   ها روشیكی از . مندي براي سنجش و ارزیابی میزان پایداري و پیشرفت در مسیر توسعه پایدار است

و معیارهاي توسعه پایدار گردشگري طبیعی در هدر منطقده بدا     ها شاخصتولید و بكارگیري  ها چالشو توجه به این 

ایجداد یدک برنامده     ضدرور   جهت رسیدن به این هدف،. باشد یمتوجه به خصوصیا  بومی و اكوسیستم آن منطقه 

احسداس   ها ینفعذخبرگان و متخصصین نهادهاي مختل  و سایر  هاي یدگاهدو لحاظ كردن نظرا  و  يا مشاورهمنظم 

توجه به این مقدمه اهداف بنیادي این مقاله توسعه یک روش شناسی بدراي تبیدین و    با (.1351حداد تهرانی،) شود یم

اساسی  سؤال لذا .باشد یمبومی پیشنهادي پایداري گردشگري طبیعی در مناطق خشک و بیابانی  يها شاخصطراحی 

و معیارهاي مناسب براي اندازه گیدري توسدعه پایددار گردشدگري طبیعدی در منداطق        ها شاخص تحقیق این است كه

؟ مقالده  آیدد  یمد مناسب اندازه گیري بدسدت   یارهايمعو  ها شاخصخشک و بیابانی چیست؟ به وسیله چه فرآیندي 

ومتخصصان به شیوه دلفی، بده بررسدی    یرگانخ توصیفی، پیمایشی و نظر خواهی از اساتید،–حاضر با روش تحلیلی 

و معیارهاي مناسب براي اندازه گیدري پیشدرفت بده سدوي      ها شاخصادبیا  تحقیق و طراحی فرآیند تدوین و ارایه 

 .پردازد یمبیابانی  هاي یستماكوسگردشگري پایدار در 
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 معرفی منطقه مورد مطالعه

 10درجده و   10دقیقده عدرض شدمالی و     2درجده و   31دقیقه تا  31درجه و  03استان یزد از نظر موقعیت جغرافیایی در  

سدومین  )كیلومترمربع  131111آن حدود  مساحت( 1شكل ) .است دقیقه طول شرقی واقع شده  16درجه و  15دقیقه تا 

. ر محدوده فال  مركزي ایدران قدرار گرفتده اسدت    نفر د 330000جمعیت حدود  وبا( استان كشور از لحاظ مساحت

 30درجه سانتی گراد و میزان رطوبت نسدبی بدین    15میلی متر در سال، میانگین سالیانه دما  102متوسط بارندگی آن 

طبیعی، تاریخی و فرهنگی  هایمتنوع یزد بعنوان یكی از مناطق با اقلیم خشک داراي جاذبه استان .باشد یمدرجه  31تا 

kmدرصد از مساحت استان بدا وسدعت    56.باشد یمتانسیل جذ  گردشگر با پ
را اراضدی بیابدانی ودشدت     2110000

شدر  و  ) یدر انج یردرهكدو  از مهمترین نواحی بیابانی و كدویري یدزد،  (. 1353طرو آمایش استان یزد،) دهد یمتشكیل 

 (1352نوجوان،) .باشد یم( مركزيبخش )مروست ، كویر (شر ) یرابركوهكو ،(شمال وشر ) یرسیاهكوهكو ،(مر 

 
 موقعیت جغرافیایی استان یزد در کشور- شکل 

توسعه پایدار گردشگري طبیعدی در منداطق خشدک     يها شاخصاز  يا مجموعهاز آنجایی كه هدف اصلی دستیابی به 

نظرسنجی )پیمایشی  هاي یوهشتوصیفی و همچنین با –لذا تالش شده است تا با بهره گیري از روش تحلیلی  باشد یم

آماري همانند میدانگین   يها روشبراي تجزیه وتحلیل اطالعا  از . هدف مذكور تحقق یابد (از خبرگان ومتخصصان

توسدعه   يهدا  شاخصبراي انتخا  . استفاده شده است Spss و Excel يافزارهاآماري و نرم  يها آزمونو واریانس و 

توسدعه پایددار و    يهدا  شداخص پایدار گردشگري در مناطق خشک در ابتدا با توجه بده مطالعده مدروري بدر ادبیدا       

شناسدایی، و در   هدا  شداخص از  يا مجموعهو فرهنگی  یاجتماع محیطی، یستز گردشگري پایدار در ابعاد اقتصادي،

مذكور جهت سهولت مقایسده در ادبیدا     يها خصشامرحله بعد  در .گردد یمابعاد سازماندهی و فهرست  قالب این

سپس با توجه به فراوانی آنهدا در مندابع    ها شاخص ینا .گردد یموشاخص هاي تكراري حذف  گردد یمنظري مربال 

 ي پرسشدنامه  سدپس  .گدردد  یمد كلیددي اسدتخرا     يها شاخصمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و ( مورد 10)مروري 
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Delphi مهم تهیه شده و با انجام مطالعا  پیمایشی و نظدر سدنجی از متخصصدان و خبرگدان بدا       يها شاخصاین  از

توسعه پایدار گردشگري طبیعی در مناطق خشدک   يها شاخصمناسب و بومی شده از  يا مجموعه( نفر 01)موضوع 

طراحدی شناسدایی    فرآیندد  تدوان  یم در ارتباط با روش شناسی تحقیق لذا طبق توضیح فو . گردد یمایران ارایه  براي

 .نشان داد 0توسعه پایدار گردشگري طبیعی را به صور  شكل  يها شاخص

 
 توسعه پایدار گردشگری طبیعی یها شاخصفرآیند طراحی شناسایی : 2شکل 

 توسعه پایدار گردشگری طبیعی یها شاخص فرآیند طراحی و شناسایی

 شناسایی اصول توسعه پایدار گردشگری طبیعی - 

از اصول براي گردشگري پایدار پیشنهاد گردیده است كده ایدن اصدول از تعداری       يها مجموعهدر منابع گردشگري 

در یک سیستم پویا مانند جامعه بشري، پایداري به معنی ثبا  تعادل در طدول زمدان   . توسعه پایدار اقتباس شده است

توان آن را به راحتی سنجید یدا انددازه   بنابراین نمیاین مفهوم یک كیفیت میر ثابت است و نه یک نقطه ثابت، . است

در هدر سیسدتم   . پردازندد وسعت عدم تعادل مدی  ها به سنجش ناپایداري یا میزانبه همین دلیل بیشتر شاخص. گرفت

بعضدی از ایدن عوامدل ممكدن اسدت در      . اقتصادي و اجتماعی عوامل گوناگون و متعددي براي ناپایداري وجود دارد

از آنجدایی  . شدود كنترل باشند ولی بعضی دیگر بستگی به فشارهایی دارد كه از خار  به سیستم وارد میسیستم قابل 

چالشدی كده در   . ها پیچیده و تاحدودي ناشناخته هستند، روابط علی و معلولی در آنها آشكار نیسدت كه املب سیستم

عدم قطعیت موجود، بتواند راهی براي ارایده   ها وها وجود دارد این است كه علیرمم تمام پیچیدگیارتباط با شاخص

 هدا  شداخص  یدن ا گردشدگري پایددار،   يهدا  شداخص براي كداربردي نمدودن    لذا .هاي جدید پیدا كندنظرا  و شیوه

در منابع توسعه پایدارمجموعه هاي مختلفی از اصدول توسدعه پایددار    . از مجموعه اصولی گرفته شده باشد بایست یم

 ،،Unep(1998)جهانی گردشدگري،  سازمان سازمان ملل، بانک جهانی، 01دستور كار  صولا ذكر شده است از جمله،

(wear(2001 از اصول مطرو شده توسط این منابع بعنوان رهنمودهایی براي انتخدا    ییها مجموعهاین مقاله  در ....و

 :اصول توسعه پایدار گردشگري عبارتند از. استفاده شده است ها شاخصو تعری  

 1 یفرهنگد  ،یاجتمداع  ارتقاي تنوع طبیعی، -3عدم مصرف بیش از حد و اتالف منابع  - 0فاده پایدار از منابع است -1

تحقیدق و   -3بازاریدابی   -5آمدوزش   -2مشاركت جوامع محلدی   -6حمایت از نظام اقتصاد محلی  -1 ریزي برنامه -

 پژوهش

1 
 شناسایی اصول توسعه پایدار گردشگری طبیعی•

2 
 تبیین معیارها ی طراحی و انتخاب شاخص های پایداری•

3 
 بررسی و شناسایی شاخص های پایداری از منابع مطالعاتی•

4 
 غربالگیری از شاخص های جهانی وشناسایی شاخص های اصلی•

5 
 انتخاب شاخص های نهایی براساس پرسشنامه خبرگان•

6 
 تجزیه وتحلیل یافته ها واستخراج شاخص های نهایی •
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 ها شاخصتبیین معیارها و انتخاب  -2

 هدا  شداخص اساسی این است كده   سؤال .باشد یم ها شاخصكار نحوه انتخا   ینتر مهم ،ها شاخصدر فرآیند معرفی 

 از .انتخا  شدوند  یارهايمعبراي رسیدن به هدف توسعه پایدار گردشگري طبیعی و هماهنگ با جامعه بر اساس چه 

جامع باشد و بدا پوشدش كامدل فعالدت      بایست یمگردشگري پایدار  يها شاخصانتخابی براي  یارهايمعطرف دیگر 

 هدا  سدازمان از معیارهداي ذیدل كده در مندابع مختلد  توسدط        لدذا  .گردشگري ارزیابی نهایی راپیچیده وسخت نكند

 (3شكل ) .استفاده شده است ها شاخصومتخصصان ارایه گردیده است جهت نمره دهی 

 -1هزینه پایین تولیدد شداخص    -1اطالعا  تبار اع -3واطالعا   ها دادهدسترسی به  -0ارتباط داشتن با موضوع  -1

 ها شاخصكاربرد عمومی 

 
 پایداری یها شاخصانتخاب  معیار: 3شکل 

 پایداری یها شاخصو جمع آوری  ییشناسا بررسی منابع، -3

جامع براي توسعه پایدار گردشگري طبیعی، با توجه بده تجربیدا  جهدانی و     يها شاخصاز  يا مجموعهبراي نیل به 

شاخص گدردآوري شددند و بدر     001از  يا گستردهمروري بر ادبیا  توسعه پایدار و گردشگري پایدار در ابتدا طی  

 .شدند بندي طبقه محیطی یستز ،یاجتماع اساس ابعاد اصلی پایداري به سه طبقه اقتصادي،

 .....و ها ساختدرآمد حاصل از گردشگري، اشتغال، تعداد گردشگران، زیر : ابعاد اقتصادي شامل -

 ...گیاهی و جانوري و يها گونهحفاظت از طبیعت، مدیریت منابع، منابع طبیعی، : ابعاد زیست محیطی شامل -

 ......فرهنگی و مشاركت اجتماعی، امنیت اجتماعی، پیشینه تاریخی و: ابعاد اجتماعی و فرهنگی شامل -

 اصلی یها شاخصجهانی و شناسایی  یها شاخصغربالگیری از   -4

در تجدار  بدین    هدا  شداخص شناسایی شده در مرحله قبل به علت عدم مقایسده   يها شاخصدر این قسمت در ابتدا 

كه بدا كشدور مدا     ها شاخصالمللی و سایر منابع مورد بررسی و نیز با توجه به تكراري بودن و خاص بودن برخی از 

معیار انتخاب 

شاخص های 

 پایداری

اعتبار 
 اطالعات

دسترسی به 
 داده ها

ارتباط 
داشتن با 

 موضوع

کاربرد 
عمومی 

 شاخص ها         

هزینه پایین 
تولید 
 شاخص
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سدپس  . شداخص كداهش یافدت    101متناسب نبود موارد میدر ضدروري و تكدرار حدذف گردیدد و تعدداد آنهدا بده         

بدین   يهدا  سدازمان از جمله )مطالعه مورد  10در مربال شده در این مرحله با توجه به فراوانی تكرار آنها  يها شاخص

جددول  )ساختاري ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته  و براساس شرایط (پژوهشگران و ،محققان ،كشورها المللی،

 .شاخص انتخا  شدند 61و در پایان تعداد  (1
 توسعه پایدار گردشگری طبیعی در مناطق بیابانی بر اساس تجارب جهانی یها شاخصچک لیست انتخاب .  جدول 
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    ٭    ٭  ٭      ٭ باران

     ٭   ٭         سرعت باد

  ٭  ٭   ٭   ٭  ٭    ٭ دما

  ٭         ٭      تابش

        ٭    ٭   ٭  رطوبت

  ٭   ٭            آسایش اقلیمی

                  

                 

 هاي پژوهش یافته: منبع

بدر   باشدد  یمد از منابع وتجار  جهدانی   ها شاخصكه مربوط به استخرا   1نتایج حاصل از نمونه چک لیست جدول 

 .آورده شده است 6و  1و  1جداول  3ستون اساس فراوانی آنها در 

 نهایی براساس پرسشنامه خبرگان یها شاخصانتخاب  -5

متناسب با شدرایط ایدران بدا     ها شاخصو همچنین بومی كردن  تر يكاربرد يها شاخصدر این مرحله براي نیل به  

كلیدي و مهم مورد ارزیابی كارشناسان و متخصصان مرتبط بدا   يها شاخص، (3جدول )استفاده از پرسشنامه خبرگان 

كده   هدا  شداخص  معیارهداي انتخدا    در ایدن مرحلده بدا توجده بده     . صنعت گردشگري و محیط زیست قرار گرفدت 

 بایسدت  یمد و با توجه به چک لیست زیر خبرگان  اند كردهجهانی گردشگري و نیز سایر متخصصان ارایه  يها سازمان

بده معنداي بیشدترین     3به معناي كمتدرین اهمیدت و    1. با توجه به درجه اهمیت امتیاز بدهند 3تا  1از  ها شاخصبه 

در روش فرایندد   1دهی پیشنهاد شدده توسدط سداعتی   برگرفته از روش وزن 1-3  طی  مبناي انتخا. باشد یماهمیت 

مبناي انتخا  این طی  آن است كه این طی  نه آنقدر محدود است كده پاسدخگو را در   . تحلیل سلسله مراتبی است

. گیدري را از پاسدخگو بگیدرد   پاسخگویی دچار محدودیت انتخا  نماید و نه آنقدر گسترده است كه قدر  تصدمیم 

، با توحه به كمدی بدودن طید     (بسیار كم تا بسیار زیاد هاي ی طهمچون )كیفی  هاي ی طضمن اینكه در مقایسه با 

 2به عنوان مثدال عددد   . اطمینان حاصل كرد كه تمام پاسخگویان درک یكسانی از وزن و عدد مورد نظر دارند توان یم

 هداي  ید  طنمدره فاصدله دارد امدا در     0 ،(3عدد )است كه تا حداكثر طی   2ي عدد در نزد همه پاسخگویان به معنا

 (0جدول ) .متفاو  باشد "متوسط"كیفی ممكن است به عنوان مثال درک چند نفر از گزینه 
                                                                                                                                                               
1
 - Saati 
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 بر اساس طیف کمی وکیفی ها شاخصارزش گذاری : 2جدول 

 3 5 2 6 1 1 3 0 1 اعداد كمی

 تفسیر كیفی
اهمیت خیلدی  

 كم
 ٭ زیاد اهمیت ٭ اهمیت متوسط ٭ اهمیت كم ٭

اهمیددددددددت 

 بسیارزیاد

 هاي پژوهش یافته: منبع

 .آنها را بیان كرد توان ینمبینابینی هستند كه به صور  كیفی دقیقاد  هاي یتاهمدر واقع  5و  6، 1، 0اعداد : توضیح ٭
 9تا   بر اساس طیفی از  ها شاخصچک لیست امتیاز دهی به : 3جدول 

اد 
ابع

لی
ص
ا

 

رها
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م

 

 ها شاخص
 وبیابانیدر مناطق کویری  توسعه پایدار گردشگری طبیعی میزان اهمیت شاخص در

1 0 3 1 1 6 2 5 3 

طی
حی
ت م

یس
ز

 

یم
اقل

 

          (درصد) ینسبرطوبت 

          (سانتی گراد)دما 

          (میلیمتر)بارندگی 

          (متر بر ثانیه)باد سرعت 

          (مد  تابش)تابش 

 هاي پژوهش یافته: منبع

كه میدانگین نمدرا     ییها شاخص. است T-TEST میانگین آنها و آزمون فرض نهایی بر مبناي يها شاخصانتخا   

محاسبه شده متعلق بده یدک نمونده از     هاي یانگینماز آنجایی كه . و باالتر بودندانتخا  شدند 1پرسشنامه خبرگان آن 

درصدد بده    1جامعه كارشناسان است با استفاده از روشهاي آماري فرضیه میانگین نمرا  هدر شداخص را در سدطح    

 1میانگین بدست آمده از پرسشنامه خبرگان براي آنها بیش از عددد   كه ییها شاخص. كنیم یمآزمون  T-TESTروش 

درصدد   1در سطح معندی دار   آنها نتخا  شدند مشروط به اینكه نتایج آزمون آمارينهایی ا يها شاخصبود به عنوان 

(Sig ) شدود  یم ییدتأگردد و شاخص رد می( است 1میانگین كمتر از )باشد، در اینصور  فرض صفر  01/0كمتر از .

پرسشدنامه خبرگدان    در پایان از تجزیه وتحلیل. باشد فرض صفر پذیرفته است 01/0چنانچه مقدار بزرگتر یا مساوي 

نتدایج   6، 1،1جدداول  . شاخص براي ارزیابی گردشگري پایدار طبیعی در منداطق خشدک انتخدا  گردیدد     61تعداد 

 .دهد یمحاصل از پرسشنامه خبرگان را نشان 

 ها یافته

 ابعاد زیست محیطی های یافتهتحلیل  -الف

واقعیدت   پرسشنامه و نظر سدنجی خبرگدان، نشدانگر ایدن    با مقایسه مروري بر مطالعا  انجام شده و نتایج حاصل از 

است كه مفاهیم مرتبط با پایداري اكولوژیكی و زیست محیطی گردشگري طبیعی متناسب با تعارب  موجدود و ندوع   

پایه، زندگی انسانها و هماهندگ و   منابع فعالیت گردشگري طبیعی در این مناطق بر پایه حفظ و ارتقاء محیط زیست،

این راستا زمینه سازي وآماده نمودن شرایط براي مشاركت جوامع محلدی بده    در .بیعت تعری  شده استبا ط همگام

ویژه روستاییان درجهت حفظ وتامین اهداف زیست محیطی گردشگري پایدار به منظدور اطمیندان حفاظدت از مندابع     

بانی بدلیل اكوسیستم حسداس  مهم در مناطق خشک وبیا ینا .طبیعی وجاذبه هاي طبیعی گردشگري مورد توجه است

وشكننده آن حایز اهمیت بیشتر است و به بهره برداري پایدار از این منابع براي فراهم آوردن شرایط مناسدب زنددگی   

انتخدا  شدده در مندابع     يهدا  شاخصاساس فراوانی  بر .كند یمبراي جوامع محلی ورضایت مندي گردشگران كمک 

شاخص انتخدا  گردیدد كده بدر اسداس نظرسدنجی از خبرگدان         66خارجی در ارتباط باا بعاد زیست محیطی تعداد 
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شاخص مناسب وسدازگار جهدت ارزیدابی گردشدگري      05 تعداد كه از این تعداد شاخص، دهد یموكارشناسان نشان 

 گیاهی وجدانوري،  پوشش ایی چون حفاظت از طبیعت،معیاره ها شاخصپایدار طبیعی در مناطق خشک می باشداین 

را شامل می شودكه زمینه اصلی پایداري زیسدت محیطدی را در   .... آ ، شد  استفاده از محیط و منابع تفرجی، منابع

 5مربوط به معیار منابع آّ  مانند دسترسی به منابع آ  با میدانگین   يها شاخصدر این میان  كند یماین مناطق فراهم 

وایدن   اند دادهبیشترین وزن را به خود اختصاص  20/2 با میانگین دما ،2 یانگینم با( كیفیت آ )یزان آلودگی اّ   و م

را  يا توسدعه كه هرگونه فعالیت  باشد یممهم نشان دهنده اهمیت شاخص دما و بویژه آ  در مناطق كویري و بیابانی 

وسداختمان خداک    بافدت  زهكشدی،  یطشدرا  عمق خداک،  شاخصهاي مربوط به خاک شامل. وابسته به آن كرده است

زیست محیطی براساس نظدر خبرگدان نشدان     يها شاخص امتیاز 1در جدول شماره . اند نمودهكمترین امتیاز را كسب 

باشدد   01/0است وسطح معندی داري آنهداكمتر از    1از جدول كه میانگین آنها باالتر از  ییها شاخص. داده شده است

 .شود یمی پذیرفته بعنوان شاخص نهای

 ابعاد اقتصادی های یافتهتحلیل -ب

كده تبیدین مفداهیم     دهدد  یمبا بررسی وتجزیه وتحلیل ابعاد اقتصادي در مرور منابع ومقایسه آن با نظر خبرگان نشان 

تاكیدد بدر    هدا  شداخص این  .باشد یمطبیعی  هاي یستماكوسمرتبط با پایداري اقتصادي گردشگري طبیعی شبیه به سایر 

 درآمدد ورفداه درایدن جوامدع،     یشافزا توزیع عادالنه منافع ناشی از گردشگري براي جوامع محلی به ویژه روستاییان،

بر . دارد ....اشتغال ودر آمد و یشافزا گردشگري به منظور توسعه گردشگري در این مناطق، يها ساختزیر  گسترش

 1شاخص بدا دامنده فراواندی بدیش از      31تعداد این اساس بر مبناي اطالعا  ارایه شده در بخشهاي قبلی مرور منابع 

شاخص قابلیت اندازه گیدري   12 بارتكرار مورد استفاده قرار گرفته كه از این میان از دید گاه متخصصان داخلی تعداد

نظیر درآمد ناشی از گردشگري براي سداكنان   ییها شاخص. دارد پایداري اقتصادي در گردشگري طبیعی در كشور را

، كیفیدت  2گردشدگري بدا میدانگین     يها ساخت، زیر 2 یانگینم، میزان اشتغال جوامع محلی با 36/2محلی با میانگین 

مد نظر كارشناسان وخبرگدان داخلدی    يها شاخصاز مهمترین  ....و 36/2محصوال  وخدما  گردشگري با میانگین 

بسدتر مناسدب رابدراي     ها شاخص ینا .اند دادهه كه بیشترین امتیاز مربوط به معیارهاي اقتصادي به خود اختصاص بود

اساسدی جوامدع محلدی     یازهداي نانسانی واقتصادي موجدود در جوامدع محلدی وارضداي      هاي یهسرمااستفاده بهینه از 

ر خبرگدان ومندابع جهدانی مهمتدرین     از نظد  تدوان  یمد  لدذا  .شدود  یمد را موجدب   وهمچنین جلب رضایت گردشگران

 .خالصه نمود 1پایدار گردشگري طبیعی از بعد اقتصادي برطبق جدول  يها شاخص

 ابعاد اجتماعی و فرهنگی های یافتهتحلیل -ج

نتایج حاصل از پرسشنامه خبرگان و تجار  جهانی بیان گر این واقعیت است كه تبیدین مفداهیم مدرتبط بدا پایدداري      

اجتماعی وفرهنگی گردشگري طبیعی در مناطق خشک متناسدب بدا تعداری  موجدود در ارتبداط بدا توسدعه پایددار         

ایدن مبندا    بدر  .اسدت مندي گردشگران وگردشگري پایدار بر محوریت ارتقاء كیفیت زندگی جوامع محلی و رضایت 

 بسترسازي به منظور اطمینان از زندگی بهتر براي همه روستاییان و همچندین رضدایت منددي گردشدگران از اهدداف     

شاخص در مرور منابع خارجی با توجه بده فراواندی تكدرار     33در این قسمت تعداد . است مورد توجه در این بخش
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بر اساس نظر خبرگان و كارشناسان با توجه به شرایط موجود در گردشدگري   ها صشاخاز این . آنها انتخا  گردیدند

ایدن گدروه    يهدا  شاخص ینتر مهم از .شاخص سازگارتر با محیط كشور انتخا  گردیدند 13طبیعی در كشور، تعداد 

 یدانگین مبا  ها جاذبه، مدیریت 2,36با میانگین  گردشگران و اطالع رسانی یترضا ،،5,15امنیت با میانگین  به توان یم

 امتیداز  ینتدر  مهدم  6اندد جددول    نظر خبرگان و جوامع بین المللدی بده خدود اختصداص داده     بیشترین امتیاز از 2,05

 دهد یمپایداري اجتماعی و فرهنگی را نشان  يها شاخص
 ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری طبیعی پایداری یها شاخص امتیاز: 4جدول . 

ار
معی

 

های پایداری  شاخص

 زیست محیطی

ب 
جا
ر ت
ی د

وان
فرا

نی
جها

 

 (درصد)فراوانی نظرات خبرگان 

آزمون  واریانس میانگین

T 

Sig 

 
  2 3 4 5 6 7 8 9 

کم
ی 
خیل

 

  کم  

ط
وس

مت
 

اد 
زی

  

اد
 زی
لی
خی

 

یم
اقل

 

 8 090 29232 49623 5996 20 0 28 8 6  2  2  4 0 4 رطوبت

 09000 37 89 29793 7972 44 20 20 8 4 0 0 4 0 8 دما

 09000 39734 59060 6968 32 2  2  2  20 0 4 8 0 5 بارندگی

 09048 9732  39000 59560 4 36 0 20 2  2  2  4 0 4 سرعت باد

 09000 48 99 0 292 7972 36 32 6  8 4 0 4 0 0 3 قلیمیا آسایش

سی
شنا

ن 
زمی

 و
فی

گرا
پو
تو

 

 09774 09765 69833 49460 2  8 4 8 6  6  8 6  2  3 درصد شیب

 099962 - 299 49250 3980 0 8 0 6  8 20 20 2  6  3 جهت شیب

 0925 09685 69907 5936 6  4 20 2  2  2  4 8 2  2 ارتفاع

  0978 -0979 79757 4956 8 2  6  0 6  4 4 28 2  8 فاصله از گسل

 09996 -29934 59060 3968 0 8 4 2  8 20 2  2  24 2 سنگ بستر مناسب

ب
ع آ

ناب
م

 

 09000 8954 77 29 7950 32 20 32 8 4 0 4 0 0 8 منابع آب زا فاصله

 09000 99045 29750 8900 60 20 0 8 8 0 4 0 0 6 دسترسی به منابع آب

 09000 69325 29500 7900 24 6  24 2  20 4 0 0 0 9 میِزان آلودگی آب

ونه
گ

 
 یها

ی
ور
جان

 و
هی

گیا
 

 09003 3 490000 6920 6  8 32 4 6  6  4 4 0 5 تراکم گیاهی

 09276 09605 39940 5924 4 8 6  6  28 8 4 6  0 5 ترکیب پوشش گیاهی

 09000 59099 60 49 7908 32 24 6  0 2  8 8 0 0 4 در معرض خطر یها گونه

 09000 39656 39667 6940 6  6  20 6  6  4 2  0 0 8 تنوع جانوری

 09007 2964 67 59 6920 6  20 20 8 8 2  8 8 0 6 ها نهنواحی وِِِیژه گو 

وجووود منوواطق حفا ووت 

 شده
5 8 0 8 4  2  6 4  2 36 6952 69760 29923 09004 

 09054 967  43 49 5968 8 8 24 6  20 8 4 2  0 3 ها گونهسالمت 

ک
خا

 

 09963 -9866  69077 4908 8 4 4 8 6  20 8 2  20 2 عمق خاک

 09532 -09082 59848 49925 8 2  2  4 20 6  8 2  8 2 شرایط زهکشی

 09988 -29397 48 59 4905 0 2  4 4 20 8 20 24 8 3 بافت وساختمان خاک

ت
بیع
 ط
 از
ت
ا 
حف

 

ور هوایی کوه   ژدرصد پو 

اثرات گردشگری ارزیایی 

 شود یم

6  2 0 8 8 4  2 40 8 8 5976 59690  9593 09062 

  0902 49 29 49090 5990 2  6  2  8 32 4 2  4 0 7 شدت استفاده از محیط

  090 29484 59633 6933 24 6  8 2  6  8 4 2  0 8 میزان فشار بر محیط

 09000 69928 29 39 4 79 40 20 4 20 8 8 0 0 0 6 میزان آلودگی محیط

وجود قوانین حفاطوت از  

 محیط
5 0 4 4 0  2 8  2 32 28 7900 49 00 59680 09000 

 هاي پژوهش یافته: منبع

 معیارها بندی تحلیل اولویت -د

معیارهاي گردشگري طبیعی دو فرظیه مورد آزمون قرار گرفت فرظیده اول میدانگین معیارهدا یكسدان      براي تحلیل 

 (=Sig 0,00و =F 101/10)واریدانس یكطرفده    آزمدون  .از معیارها بیشتر اسدت  است و فرض دوم میانگین كدام یک
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. رد گردید یعنی میانگین معیارها با یكدیگر متفاو  هسدتند  ها یانگینمبراي فرض اول انجام گردید كه فرض برابري 

معیارها را به پدنج   وننتایج حاصل از آزم براساس. انجام گردید براي مقایسه بین میانگین معیارها آزمون تست دانكن

و  و مدالی داراي اهمیدت بداال و در اولویدت اول قراردارندد      یتامن مطابق آزمون دانكن منابع آ ،. گروه تقسیم شدند

معیارهدا   میدانگین وزن  1شدكل   .قدرار گرفتندد   (اولویدت  تدرین  یینپا)پنجم معیارهاي خاک و توپوگرافی در اولویت 

 .دهد یمبراساس آزمون دانكن نشان 
 اقتصادی توسعه پایدار گردشگری طبیعی پایداری ابعاد یها شاخص امتیاز: 5دول ج

 معیار

 

 شاخصهای پایداری اقتصادی

 

ب 
جا
ر ت
ی د

وان
فرا

نی
جها

 

 (درصد)فراوانی نظرات خبرگان 

 آزمون واریانس میانگین
T 

Sig 
  2 3 4 5 6 7 8 9 

کم
ی 
خیل

 

  کم 

ط
وس

مت
 

 

ی 
خیل یاد
ز

یاد  
ز

 

ال
شتغ

ا
 

 09000 59547 39250 7900 20 28 24 8 8 4 8 0 0 7 درصد اشتغال ساکنان محلی

نووورش اشوووتغال در بخوووش  

 گردشگری به کل اشتغال
8 0 0 8 4 4 

 6 
40 4 24 6984 39058 59262 09000 

 09000 49498 39007 6956 2  6  32 6  6  0 4 4 0 6 درصد جمعیت زیر خط فقر

لی
ما

 

 مجموع در آمد ساکنان محلوی 

 از گردشگری
   0 0 0 4 4  2 36 20 24 7936  9740 89946 09000 

کووه از  ییهوا  خوانواده درصود  

گردشووگری کسووب دراموود   

 کنند یم

 0 0 4 0 8  6 36  6 20 7908 29 60 79076 09000 

درصد درآمد حاصل از بخش 

 گردشگری به غیر گردشگری
9 8 0 8 4  2  6 4  2 36 6952 69760 29923 09004 

ت
وال

ص
مح
ت 

یفی
ک

 

تعدادگردشووگران مجوودد بووه  

 مقصد گردشگری
 0 4 4 0 8 28 20 24  2 6968 29988 49869 09000 

سطح رضوایت گردشوگران از   

 مقصد
8 0 0 0 4 4  2 36 20 24 7936  9740 89946 09000 

در دسوووترس بوووودن کووواال  

 وخدمات گردشگری محلی
6 0 4 0 0  6 20 36 24 0 6952  9927 59475 09000 

لی
ص
ی ف

ضا
تقا

 
 بوودلیل یگردشووگرنوسووانات 

 فصلی
6 0 4 8 8  2  2 20 20  6 6940 49250 39395 09000 

 09000 79333 29250 7920 24 24 20 6  2  4 0 0 0 8 گر دشکران وارد شده در ماه

تعووداد فعالیووت هاوبنگاههووای 

 گردشگری فعال در طول سال
 0 0 0 0 4 4  2 36 20 24 7936  9740 89946 09000 

نرش بیکاری درخارج از فصل 

 گردشگری به طول سال
7 0 0 0 4 4  2 36 20 24 7936  9740 89946 09000 

ت
اخ
 س
زیر

 

 09000 39798 27 59 6972 24 20 28 4 4 4 8 8 0 6 کاربری اراضی

 09000 09947  9543  7972 36 28 8 28 0 0 0 0 0 0  دسترسی به جاده

 09000 89863 9833  7940 24 32 2  28 0 4 0 0 0    حمل ونقل

 09000 59929 39077 7908 24 32 8 2  2  2  0 0 0 9 ه و راه آهنفاصله تا فرودگا

 09000 39730 39323 6936 8 28 20 8 2  20 4 0 0 0  فاصله تا شهر

 09000 39787 7 394 6940 24 0 20 24 20 4 8 0 0 0  فاصله تا مراکز درمانی

 هاي پژوهش یافته: منبع
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 وزن معیارها براساس پرسشنامه خبرگان -4شکل 

 

 فرهنگی توسعه پایدار گردشگری طبیعی -اجتماعی  پایداری ابعاد یها شاخصامتیا ز : 6جدول 

 معیار
 -شاخصددهاي پایددداري اجتمدداعی  

 فرهنگی

ب 
جا
ر ت
ی د

وان
فرا

نی
جها

 

 (درصد)فراوانی نظرا  خبرگان 

 آزمون واریانس میانگین

T 
Sig 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

کم
ی 
خیل

 
 

 کم

 
ط
وس

مت
 

 

اد
زی

 

 

اد
 زی
لی
خی

 

ت
منی
ا

 

 09000 89947  .843 8948 68 20 4 8 0 0 0 0 0 0  وجود سطح باالی امنیت

 09000 99350 29307 7948 52 6  8 6  4 4 0 0 0 9 ثبت شده جرائمتعداد 

تعووداد توونش بووین گردشووگران   

 وبومیان
8 0 0 3 0 0 4 6 8 4 7900 39 67 5962 09000 

میزان پذیرش گردشوکران توسوط   

 جامعه محلی
8 0 0 0 8 4 4 40 24 20 7928  9960 89 43 09000 

 09000 9329   9707  7996 48 24 2  8 8 0 0 0 0 7 میزان رضایت گردشگران

از طریوق   فشار اجتمواعی بوالقوه  

 افزایش قیمت وتورم
6 8 4 0 4  2 24 20 20 8 6908 49827 29458 09000 

خی
اری
ه ت
شین

پی
 

 09000 39737 49548 6960 6 3 6 4 2   24 8 0 9 محلی صنایع دستیوجود 

 09000  6936 29777 2 79 24 24 24 4 20 0 4 0 0 9 تاریخی یها مکانوجود 

 09000 59270 7 299 6980 6  32 32 2  28 0 4 0 0 7 وجود فرهنگ سنتی محلی

مع
جوا

ت 
رک
شا
م

 

 09000 49498 39007 6956 2  6  2  6  6  0 4 4 0 4 تعداد پروژهای محلی گردشگری

تعووداد تشووکلهای غیوور دولتووی   

 گردشگری
7 0 0 0 4  2  6 20 24 24 7920 29250 79333 09000 

 09000 59492 29807 6984 6  20 32 8 20 0 0 4 0 9 وساکنان محلی ها گروهمشارکت 

کواال   ینتومم در  فعوال تعداد افراد

 وخدمات گردشگران
8 0 4 0 0  6 20 36 24 0 6952  9927 59475 09000 

لی
مح
ت 

یری
مد

 

 09000 79076 60 29 7908 20 6  36 6  8 0 4 0 0 5 مدیریت مشارکتی

 09004 29887 59227 6932 2  20 32 2  4 4 8 0 8 0  تصمیم گیری جمعی

 09000 59262 39057 6984 24 4 40 6  4 4 8 0 0 9 ها جاذبهوجود مدیریت 

 0900 9926   9540  7996 44 32 4 6  4 0 0 0 0    اطالع رسانی

 هاي پژوهش یافته: منبع

 بحث و نتیجه گیری

چشدم انددازها ي فدو  را     تدوان  ینم يا منطقهو در الگوي توسعه  باشد یمكویر و بیابان چشم انداز مالب استان یزد  

مكدانی آن بایدد بتواندد تولیدد كنندده       هداي  یصهخصچناچه بخواهد پایدار بماند  يا توسعههر . بدست فراموشی سپرد

تضمینی بدراي پایددار    تواند ینمهویت مكانی باشد و اگر چنین موضوعی در جریان توسعه محلها و مكانها رخ ندهد 
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یر ابركدوه، كدویر دره   چشم انداز بیابانی و كویري مانند كدویر سدیاهكوه، كدو    استان یزد داراي چندین. ماندن آن باشد

به مدیریت بویژه در بیابان بعنوان اكوسیستم شكننده از یک سو  یازن .انجیر، كویر هرا  و مروست، كویر سامند است

 یكدرد رو .كندد  یمجامع نگر در این مناطق را بیشتر  ریزي و توسعه صنعتی و كمبود آ  از سوي دیگر ضرور  برنامه

كه پزوهشگر و تصمیم گیرنده اثرا  فشارهاي وارده بر محیط را بشناسدد بددون    كند یمسیستمی این امكان را فراهم 

بدراي  . رویكرد سیستمی یكی از راههاي رسیدن به توسعه پایددار اسدت  . آنكه از تمام جزییا  آن آگاهی داشته باشند

فرهنگی براي اسدتفاده   و یاجتماع ،ياقتصاد رسیدن به توسعه پایدار در صنعت گردشگري باید منابع زیست محیطی،

 .مداوم در آینده حفظ شود و در عین حال براي جامعه كنونی سودمند و مفید باشد

 شدوند  یمد شاخص معرفی  05ابعاد زیست محیطی تعداد  در تحقیق، هاي یافتهبر اساس تحلیل مطالعا  انجام شده و 

گیاهی و جانوري با میدانگین   يها گونهو تنوع  5فاصله از منابع آ  با مینگین  2,20نظیر دما با میانگین  ییها شاخص

 يهدا  شداخص منابع آ  یكی از  كمبود .باشند یمزیست محیطی در گردشگري طبیعی  يها شاخصاز مهمترین  2,05

در مناطق خشک و بیابانی است كه در گردشگري نیز حایز اهمیت اسدت   يا توسعهمهم تعیین كننده هر گونه فعالیت 

مناطق خشک و بیابدانی   در .كرد ریزي لذا در توسعه گردشگري طبیعی نیز باید با توجه به محدودیت منابع آبی برنامه

ایدن   طبیعدی  هداي  یسدتم اكوسكه این باعدث شدكنندگی    باشد یمپوشش گیاهی كم  بعلت كمبود بارش، تنوع و تراكم

نیدز در   هدا  شداخص جانوري نیز از حساسیست باالیی برخوردار هستند كده ایدن    يها گونهو دنبال آن  شود یممناطق 

 بطور كلی معیارهایی چون اقلدیم، كیفیدت هدوا،   . توسعه گردشگري طبیعی در مناطق بیابانی نیز باید به آن توجه نمود

صدلی پایدداري زیسدت محیطدی و اكولدوژیكی را در سدطح       ا هداي  ینده زمآ ، تنوع زیستی، حفاظت از طبیعت  منابع

 .كند یمفراهم  منظور طبیعت گردي بیابانی به يها پهنه

معیارهداي مهمدی چدون امنیدت اجتمداعی، پیشدینه       . شدوند  یمشاخص معرفی  13در ابعاد اجتماعی و فرهنگی تعداد 

اصلی پایداري اجتماي و فرهنگدی   هاي یهپا.... فرهنگی و تاریخی، آدا  و رسوم سنتی و محلی، مشاركت اجتماعی و

، 15/5 نظیر سطح باالي امنیت بدا میدانگین   يها شاخص. دهند یمطبیعی و جوامع محلی شكل  يها عرصهرا در سطح 

مشداركت گروهدا و    ،10/2، وجود مكانهاي تاریخی و آدا  و رسوم سنتی بدا میدانگین   36/2اطالع رسانی با میانگین 

دهد كده توسدعه    نشان می ها شاخصاین  یبررس .باشند یم ها شاخصاز مهمترین این  ،15/6 ساكنان محلی با میانگین

گردشگري طبیعی در مناطق طبیعی بدون وجود امنیت پایدار و مشاركت جوامع محلی امكان پذیر نخواهد بدود و در  

 .گردشگري باید به این شاخص توجه جدي نمود ریزي برنامه

 گردشگري، هاي یرساختزمعیارهایی چون اشتغال، . باشد یمشاخص  12 شامل یعی،پایداري اقتصادي گردشگري طب

در ایدن بدین شداخص درصدد     . گیدرد  یمد را در بر ... نهادي و پشتیبانی، كیفیت محصوال  و خدما  مقصد و عوامل

درآمد سداكنان محلدی از    ،20/2با میانگین  ها ساخت، دسترسی به جاده و سایر زیر 2 یانگینماشتغال ساكنان محلی با 

نشان دهنده آن است كه ابعاد اقتصادي گردشگري  ها شاخصاین . باشد یم ها شاخصاز مهمترین  36/2گردشگري با 

گردشگري طبیعدی   ریزي برنامه. كه باعث افزایش اشتغال و درآمد ساكنان محلی گردد یابد یمپایدار در صورتی تحقق 

فزایش مشاركت جوامع محلی، سدهم اشدتغال و درآمدد ایدن جوامدع در صدنعت       صور  گیرد كه با ا يا گونهباید به 

 .گردشگري افزایش یافته و باعث پایداري جوامع محلی و همچنین حفاظت از محیط زیست گردد
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