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 دهیچك
-الگویی برای ارتقای زندگی به شیوه( Ecovillage/ )اکوویلیج بوم روستا

محیطتی، اجتمتا ی و اصتدتادی از    های زیست  ثباتیهای پایدارتر با رفع بی
هتد   . است  در مناطق روستتایی   های پایدارطریق اجرای ساختارها و شیوه

کلیدی الگوی بتوم روستتا    هایشاخصوضعی  ارزیابی حاضر  اصلی تحقیق
اس . این پژوهش به لحاظ  ورحاشیه تاالب چغاخ گردشگرپذیر در روستاهای

هد  کاربردی بوده و به لحاظ ماهی  از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی 
. به منظتور بررستی و ارزیتابی شتاخص هتای کلیتدی بتوم روستتا در          اس

 81/0پایاییبا  ساخته پرسشنامه محققروستاهای گردشگرپذیر مورد مطالعه، 
و  کلیته ستاکنین محلتی   را  جامعه آمتاری پتژوهش   به کار گرفته شده اس .

حجت  نمونته در ایتن     .تشکیل داده انتد در منطقه چغاخور  حاضر گردشگران
مطابق با فرمتول کتوکران و متناستا بتا      بوده که نفر 366پژوهش، برابر با 

کته   متی دهتد   نشتان ه است . نتتایج ایتن پتژوهش     شتد بترآورد   /01خطای
ابعتاد   ی الگوی بوم روستا درشاخص ها هیکل از نظر مطالعه  روستاهای مورد

 یمطلتوب   ی( در وضع71/2حاصله ) جینتا نیانگیسه گانه با توجه به مقدار م
شتاخص  کته  نتایج به دس  آمده نشان می دهد .  همچنین اینکه صرار ندارند

ب  بته ستایر ابعتاد و    وضعی  بهتری نست  الگوی بوم روستا طبیعی بعد های
هتای  شاخص های این الگو در روستتاهای متورد مطالعته دارنتد و شتاخص     

الش ترو، اجتما ی و اصتدادی در درجات و رتبه های بعدی صرار دارند.از این
 دیت مف یاز طرح ها یبانیپشت، گذاری داخلی و خارجیجه  جذب سرمایهدر 

بته   اکتوویلیج هتا   ی ملت  یهتا گنجاندن طترح ی و طیمح س یو زود بازده ز
ی از جملته  و منطقته ا  یمحلت  نیمستوول  یاز ستو  یملت  ی نوان طترح هتا  

 راهکارهای پیش رو اس .

 

وضعی  سنجی، شاخص، بوم روستا)اکوویلیج(،  :كلیدیهای واژه

 .گردشگری،تاالب چغاخور

 

Abstract 
The Eco-village is a model for promoting sustainable 

living by removing environmental, social and economic 

destabilization through the implementation of 

sustainable structures and practices in rural areas. The 

main purpose of the present study is to evaluate the 

status of key indicators of eco-village pattern in tourist 

villages on the margins of Choghakhor wetland. The 

present study is applied in terms of purpose and is 

descriptive-analytic in nature. A researcher-made 

questionnaire with a reliability of 0.89 was used to 

evaluate the key indices of eco-village in the studied 

touristy villages. The statistical population of the study 

consisted of all local residents and tourists present in 

Choghakhor. The sample size in this study was 311 

persons estimated according to Cochran formula with 

error of 0.05. The results show that the studied villages 

are not in desirable condition in terms of all three 

dimensions of eco-village, because the mean value of 

the results is just 2.76. The results also show that the 

natural dimension indices of eco-village pattern are 

better than other dimensions and indices in the studied 

villages. Socio-economic indices are in the following 

ranks. Therefore, the following three solutions can be 

offered: 1- Efforts to attract domestic and foreign 

investment, 2- Supporting useful and early plans for 

environmental efficiency, and 3- Incorporation of 

ecovillage projects as national plans by local and 

regional authorities. 

 

Keywords: Assessment, Indicator, Eco-Village, 

Tourism, Chaghaghoor Lagoon. 
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 مقدمه
طبیعتی،   منتابع  از بترداری  بهتره  در هتا فناوری توان افزایش با

 هت   بر طبیع  زیان به حاضر صرن دو محیطی در زیس  تعادل
 ربتع  در و بتوده  ناپتذیر  جبران گاه و اسفبار ای پدیده که خورده
 الملتل  بتین  امروزه، جامعه .اس  گذشته فاجعه مرز از اخیر صرن
 متتی زیستت  محتتی  از محافظتت  را معضتتل ایتتن حتتل راه

( و در ایتن حتوزه اولویت  بتا     11: 6386داند)پورسعید ، روستتا،  
رویکردهایی اس  که  الوه بر تحقق حفاظ  محی  زیس  به 
افزایش درآمدهای اصتدادی و غنای فرهنگی و طبیعتی مکتان   

بنتابراین دانشتمندان و   .  (Diana,2003:54) ها بیانجامتد 
بته   زیس  بودند جه  تعادل بخشیمحی  حامیهای که گروه

رابطه انسان و محی  طبیعی او و آشتتی بتین انستان متدرن و     
طبیع ، هماهنگی و ه  سویی انسان با طبیع ، و پایتان دادن  

 در د.های مختلفی مطرح کردنهای صرن حاضر دیدگاهبه بحران
اکوویلیج ها درسطح جهان از پراکنتدگی  بوم روستا یا   ،این بین

و  صتتفایی پتتور ) شتتدند. تتتری برختتودار و مقبولیتت  بتتیش 
واکاوی ادبیات مربوط نشان می دهتد کته    (.13: 6311دیگران،

توستت  جمعتتی از  اکتتوویلیج هتتامهمتتترین الگوهتتای امتتروزی 
 6110حتدود   هایدانشمندان و دوستداران محی  زیس ، ازسال

 80رشد این جنبش هتا  متالح حتدود دهته     مطرح شد. 6170و 
 دایان و گیلمن ، رابرت6116درسال  سپس میالدی اتفاق افتاد.

 70نویستندگان بتیش از    مطالعاتی را با حضور جمعی از 6گیلمن
 ,Jackson)برگزار کردند.  اکوویلیجنام  شش صاره با در کشور

یک واژه بتین   نوان به هر حال، واژه اکوویلیج به (2004:40
 بتا محتی  زیست     ستازگار به معنای روستای پایدار و و  المللی 

(Fotopoulos, 2000:296 )بتته شتتکل  6116در ستتال
هد  اصلی و ابتتدایی   و ، ارائه شد2گیلمن رسمی توس  رابرت

اصتدتادی بتومی و ستازگار بتا محتی        ایتبدیل به جامعته  آن،
 610تتا   10که در مقیاس کوچک آن جمعیتی بتین   زیس  بود

در نظتر متی گرفت  و در مقیتاس      اینفر را برای اجرای منطقه
 نفر در نظر گرفته متی شتد.   2000التر ازبزرگتر زندگی برای با
-گیری از محیطی به دور از آلتودگی بهره ر ای  حقوق انسانها،

محتی    اشتغال و درآمد برای ستاکنین،  های صوتی و محیطی،
حفظ اکوسیستت  طبیعتی منطقته و بستیاری      بهداشتی مناسا،

در جهتان بته شتمار    اکوویلیج هتا  اصلی  مشخده هایدیگر از 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Gilman 
2. Robert Gilman 

در توصتی  و تعریت  مفهتوم     (2008:8Van,-27)  رودمی
 ,Kennedy) بتا محتی  زیست     ستازگار روستتای پایتدار و   

Joseph 2004:17) یکی از دانشمندان محی  زیس  3آنجال
را از منظر فرهنگی مورد مطالعه صترار   اکوویلیج آفریقای جنوبی،

ارتباطتات   اکوویلیج هاداده اس  و بر این اساس  قیده دارد که 
حتی مذهبی را با استفاده از ایجاد احساسات صتوی و  فرهنگی و 

د و بتزر  تترین محتل    ن میق در دل ساکنان به وجود می آور
 ارتباطتتات و احساستتات مردمتتان دوستتتدار طبیعتت  استت .    

(Ross,2000:82 در این میان، به  قیده .)  جابرت روستتای
برای افرادی که به دنبال راه  را پایدار و منطبق با محی  زیس 

هوای ستال    هوایی، تغییرات آب و های پایدار به مشکالت،حل
 ,Joubertطراحتتی شتتده استت  هستتتندو آرامتتش دنیتتوی 

Alfred, 2014:6-25) (    طتتوری  کتته اکتتوویلیج هتتا 
 مواد و از کنندمیو تولید ارگانیک تهیه  را غذایی خود حمواد اکثرا

 نیتز  تنتوع زیستتی و  و محلی برای محافظ  و مراصب  از زمین 
برند. های خود بهره می هوا در ساختمان آب، خاک و ظ  ازحفا

با محتی  زیست ،    سازگاراغلا ساکنین روستای پایدار و  درآمد
ختدمات   و بازیاف  محدوالت و تولید ازطریق خرده فروشی از

ضمن حفظ آسایش و پایتداری مناستا بترای     ،اکوویلیج .اس 
شتگران  ورودگرد ساکنین محلی، محل مطلوبی برای استراح ،

زایتی بترای   داخلی و خارجی و متعاصا آن درآمدزایی و اشتتغال 
ساکنین محلی بوده و از مهاجرت های بی رویته متردم و کتو     

متتتی محلتتتی بتتته شتتتهرها و دیگتتتر منتتتاطق جلتتتوگیری   
 لی رغ  نوپا بتودن موضتوع    .(Bundale, 2004:11)شود

فی اکوویلیج ها، سازمان ها، نهادها و افراد مختلفی اصدام به معر
های اکوویلیج کرده اند. وجه اشتتراک همته   شاخص ها و مولفه

این موارد تاکید فزاینده بتر روی شتاخص هتای اکولتوژیکی و     
زیس  محیطی اس . اگرچه بخش ا ظ   این بسته ها صبتل از  

محتور  داشتته باشتند، آن را بته  نتوان      آن که مبنایی طبیعت  
در تتدوین   موضو ی اجتما ی و فرهنگی معرفی می کنند و لذا

و معرفی بسته های نماگر و شاخص نیز بر روی شاخص هتای  
اجتما ی و اصتدادی نیز بته انتدازه شتاخص هتای اکولتوژیکی      

رو در  اینجا سعی شده تتا بته برختی از    تاکید وجود دارد. از این
شتتاخص هتتا و معیارهتتای کلیتتدی الگتتوی اکتتوویلیج از نظتتر   

 (6ول دانشمندان و محققان مختل  ارائه شود.) جد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
3. Anjela 
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 شاخص ها و معیارهای  الگوی بوم روستا )اکوویلیج(  .6جدول 

 ها و معیارهاشاخص پژوهشگر

Gilman, Gilman 

1991:103-107 

بیوسیست ، محی  ساخته شده، محی  اجتما ی و فرهنگی، محی  اصتدادی، ایجاد سرمایه اجتما ی، تفکر 
 سیستمی

Gaia, 1995: 26  طراحی اکولوژیکی، ساخ  و ساز اکولوژیکی، شیوه های ساخ  و ساز اجتما ی، شیوه های مناسا حمل
 و نقل، پرماکالچر، شغل های دوستدار محی  زیس ، تولید سبز و انرژی جایگزین.

Inoguchi & Abdi, 

1999: 37-64 
 مدیری  زباله، آلودگی، حمل و نقل، منابع آب و انرژی.

Jackson, Karen, 

2002:6-8 
تجارت سبز، طراحی اکولوژیکال، طراحی پرماکالچر، مدیری  مشارکتی، سالم ، آموزش، محلتی گرایتی   

 اصتدادی، معنوی ، شکوفایی اخالصی و فردی، ارتباط با خدا و طبیع ، جهان بینی و تجلیل از زندگی.

Global Ecovillage 

Network (GEN), 

2008:1-22 

طبیع ، دسترسی به مواد غذایی، مدیری  پسماندها، آزادی، ا تماد، امنیت ، ارتباطتات، توستعه    حفاظ  از 
خدمات، آموزش، مراصب  بهداشتی و اصتداد سال ، هنتر، اوصتات فراغت ، تتاب آوری اجتمتا ی، پایتداری       

 معنوی و صلح جهانی.

 
بررسی پیشینه تحقیق نیز بیانگیر این واصعی  اس  کته در  

مطالعتاتی صتورت    هالیجیزمینه اکوو های اخیر  نیز درطی سال
، مناطق مستتعد  گرفته و سعی شده با کمک شرک  های پیشرو

-612: 6388) راصی حسینی،  .شناسایی و ظرفی  سنجی شوند
( در مقالتته ای از 2004) 6رُز جاکستتنبتته طتتوری کتته   (.616

جنتبش اجتمتا ی و معنتی دار در صترن     "ها به  نوان اکوویلیج
یاد می کند. این مقاله ضمن بیان اهمی  این جنتبش،   "بیست 

( ایجاد شده برای توسعه 2GENبه معرفی شبکه های جهانی )
رویکترد  این نگرش اشاره می کنتد کته توستعه و تترویج ایتن      

 3مستلزم اتخاذ رویکردهای یکپارچه نگر و همبسته اس . کتونز 
تووری تحول اجتما ی "( پروژه ای را با  نوان 2061) 4و آولینو

در سطح کشتورهای اتحادیته    "1و شبکه های جهانی اکوویلیج
اروپا به انجام رساند و در آن ضمن معرفی شبکه هتای جهتانی   

الگو را معرفی کترد. تاکیتد    اکوویلیج، رویکردهای اجتما ی این
اصلی این پژوهش بر شیوه هتای حکمروایتی و نقتش آفرینتی     

( در مقالته ای چگتونگی   2001) 1اجتما ات محلی بود. داوسون
کنتد.  تاثیرات اکوویلیج ها را بر اصتدادهای محلتی بررستی متی   

( اکوویلیج ها را به  نوان جنبشتی جهتانی   2004) 7کارن لیفین
یتای مختلت  آن را در کتتابی بتا  نتوان      معرفی می کنتد و زوا 

رستاند. در خدتو   به چاپ متی  "جنبش جهانی اکوویلیج ها“

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Ross Jackson. 
2. Global Ecovillage Network (GEN). 
3. Kunze 
4. Avelino 
5. Transformative social innovation theory and 
Global ecovillage network 
6. Dawson 
7. Karen Lifin 

( در 6311وزیتتن و دیگتتران ) مطالعتتات داخلتتی نیتتز مطالعتتات 
ارائه الگوی اکوویلج جه  زیس  پایدار در "ای با  نوان مطالعه

روستا  63 به بررسی تعداد "روستاهای حاشیه اکوسیست  تاالب
  چهار شهرستان حاشیه تتاالب میانکالته و لپتوی زاغمترز    در را 

دهد بعد اکولوژیک نشان می این پژوهش تایجاند. نبررسی کرده
ج یاز سه  بیشتری جه  زیس  پایدار براساس الگتوی اکتوویل  

( در 6312محمدی )در روستاهای حاشیه تاالب برخوردار اس . 
رسی کرده اس . ها را برمقاله ای اکوویلیج ها و ویژگی های آن

 شتود کته از  متی  اکوویلیچ ها به  نوان مدلی یاد دراین مقاله از
پذیرفتن تعامالت جوامع امروزی امتناع می کنند و بته روابطتی   
تمایل دارند که ما آنها را به  نوان سیست  هایی بشناسی  که با 

 نابستتانی و دیگتران    .ساز هستندنیازهای انسان و طبیع  ه 
تحلیتل معیارهتای شناستایی    "له ای بتا  نتوان   ( در مقا6311)

روستای ختوب از دیتدگاه کارشناستان و متدیران روستتایی در      
به معرفی اکوویلیج ها متی پتردازد و آن را بته     شهرستان بناب

 نوان سکونتگاهی انسان محور و هماهنگ با طبیع  یاد کرده 
هتایی کته   اکنون در میان همة متدل  ه و بر این باور اس  که 

 یابی به بهترین وضعی  اجتماع روستایی را هد  صترار داده دست
. داردگستتردگی بیشتتری در ستطح جهتان      جاند، مدل اکوویلی

اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، ژاپن و آسیای جنتوب شترصی،   
ترین منتاطق جهتان در زمینتة توستعة      اصیانوسیه و آفریقا  مده

ینه تحقیتق  همتانطور کته از پیشت   . آینتد به شتمار متی   جاکوویلی
شود که  لی رغ  تمرکز  اغلا مطالعتات بتر روی    مالحظه می

اکوویلیج ها  و ویژگی ها و ظرفی  سنجی  منتاطق تتا کنتون    
مطالعه ایی در خدو  وضتعی  ستنجی شتاخص هتای بتوم      

ویژه مناطق گردشگر روستا) اکوویلیج ( در مناطق روستایی و به
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 در  درحاضتر، ه پذیر انجام نگرفته اس . این در حالی اس  کت 
 معیشتی،زیس  محیطی و نیز مشکالت  مسائلبا توجه به نوع 

فشارهای اصتدادی وارد بر بسیاری از کشورها حتی کشتورهای  
اهمی  جذب گردشتگر در منتاطق مختلت      صنعتی و پیشرفته،

اس )گراوندی در اولوی  صرار گرفته موجود در کشورهای جهان 
شتکل کالستیک و    بته  گردشگری توسعه(. 71: 6310و پایزن،
منفتی   آثار اصتدادی و طبیعی، اجتما ی هایمحی  برای سنتی

 جدی های آسیا غل ، رویه های ادامه و دارد در بر بیشماری

(. از این رو می تتوان   1: 6310کند. )مهدوی، وارد می محی  به
باایجاد و توسعه اکوویلیج ها، ضمن ر ایت  اصتول حفاظت  از    
منابع طبیعی و محی  زیس  منطقه، حیات اجتما ی و اصتدادی 
روستاییان را ارتقا داد و در ضمن گردشگران ه  متی تواننتد از   
ع این فرص  ها بدون هیچ گونه تخریبی در محی  زیس  منتف

گردند. بنابراین، بایستی تاکید کرد که روند هد  صرار دادن این 
گونه مناطق جنبه صرفاح اصتدادی نداشته و اهدا  و ابعاد دیگتر  

 به طور افقی و موازی مدنظر اس . 
کشور ایران نیز از این صا ده مستثنی نبوده و بتا توجته بته    

ران یاف  که به وفور در ایمناطق روستایی پتانسیل بسیار باالی 
-توسعه این رویکرد، ضمن حفاظ  و بهبتود شتاخص   می شود،

ورود ارز و  هتای های زیس  محیطی، به توسعه و ایجاد فرص 
گتذاران بختش   و جتذب سترمایه   اشتغالزایی، مناسا درآمدزایی
روستاهای پایدار و منطبق بر  ایدهکمک خواهد کرد و  خدوصی

 گردشتگران  جتذب  بتا  را زیست   محی  جهانی استانداردهای

-به همین دلیل در طی سال .محقق می نماید خارجی و داخلی

مطالعاتی صورت گرفته و ستعی   هالیجیزمینه اکوو های اخیر در
، منتاطق مستتعد شناستایی و    شده با کمک شرک  های پیشرو

اجترای روستتای پایتدار و    بتدون شتک     .ظرفی  سنجی شوند
ایران می تواند اکوویلیج ها در منطبق با محی  زیس  یا همان 

 الوه بر صرفه اصتدادی و اجتما ی، از تخریتا اراضتی مفیتد    
) راصی جلتتوگیری نمایتتد روستتتایی و منتتابع طبیعتتی روستتتایی

  (.616-612: 6388حسینی، 
در این زمینه روستتاهای حاشتیه تتاالب چغتاخور از توابتع      
شهرستان بلداجی در استان چهتار محتال و بختیتاری از جملته     

واستطه توانتایی هتای متنتوع محیطتی       ه بته مناطقی اس  کت 
 اصلیمتتی شتترای  حاصتتلخیز، کتتافی، ختتاک همچتتون منتتابع آب

گیتاهی در کنتار حیتات اجتمتا ی روستتایی و       مطلوب، پوشش
( فرص  های بتی  38: 6371زیس  بوم های  شایری )باصری، 

بدیلی برای توسعه رویکرد اکوویلیج را در اختیار می نهد. نکتته  
  که این ظرفی  هتا هنتوز بته طتور کامتل      صابل توجه آن اس

شناسایی و مورد ارزیابی صرار نگرفتته و لتذا در ختدم  توستعه     
اجتما ی، اصتدادی و زیس  محیطی منطقه نیتز صترار نگرفتته    
اس . این در حالی اس  که جامعه روستایی مزبتور بته واستطه    
شرای  سخ  اصتدادی نیازمند اجرای چنین پروژه هایی هستند 

رایند فزاینده تخلیه نواحی روستایی کاسته شده و ثبتات و  تا از ف
مانایی اجتما ی جوامتع روستتایی محقتق شتود، ضتمن آنکته       
گردشگران ه  فرص  استفاده از این ظرفیت  هتا را پیتدا متی     
کنند. اما آنچه که امروز در منطقه مشاهده می شتود بیتانگر آن   

اد و توستعه  اس  که تا رسیدن این منطقه به مرز پایداری و ایج
 اکوویلیج ها هنوز راه طوالنی مانده اس . 

نکته صابل توجه آنکه به دلیل نوپایی موضوع اکتوویلیج هتا   
ویژه آنکته   در ایران مطالعات آن نیز کمتر انجام شده اس  و به

های مختل  مرتب  با اکوویلیج ها در سطح روستتاها و  شاخص
های ی  ها و مکانمناطق دارای ظرفی  توسعه این گونه از فعال

گردشگری مورد ارزیابی جامعی صرار نگرفته انتد تتا بتر استاس     
نتایج آن برنامه ریزی های مناستا در ابعتاد متورد نیتاز انجتام      

منتد ،  شود. لذا این پژوهش برآنس  تا با اتخاذ رویکردی نظتام 
جامع و مبتنی بر واصعیات رهیاف  اکوویلیج ها در سطح جهتانی  

لگوی اکوویلیج را در روستتاهای پیرامتون   و ملی شاخص های ا
مورد ارزیابی صرار داده و به سوواالت زیر پاسخی  چغاخورتاالب 

درخور دهد: شاخدهای کلیدی الگوی اکتوویلیج در روستتاهای    
گردشگر پذیر مورد مطالعه از  چه وضعیتی برخوردار هستتند  و  

ورد آیا تفاوت معناداری بین شاخص های مذکور در روستاهای م
مطالعه وجود دارد  بنابراین مهمترین هد  این پژوهش ارزیابی 

های زیست  محیطتی، اجتمتا ی و اصتدتادی     و تحلیل شاخص
الگوی اکوویلیج در روستاهای  گردشگر پتذیر پیرامتون تتاالب    

هتا در  جهت  توستعه    وضتعی  ایتن شتاخص    تبیتین چغاخور و 
 اکویلیج ها در مناطق گردشگری اس .

 

 کار  داده ها و روش
 ،روشتحقیق حاضتر بته لحتاظ هتد  کتاربردی و بته لحتاظ        

مبتنی بر پیمایش اس . در این راستا تحلیلی  -توصیفی یتحقیق
الزم به ذکر اس  که به منظور تدوین مباحث نظری و تدوین و 

 اسنادی -کتابخانه ایمطالعات از طراحی شاخص های تحقیق 
گترداوری اطال تات و    و سپس در ادامه کار جه  استفاده شده

بتا   میتدانی پیمایشتی و    اتمطالعت ،دستیابی به هتد  تحقیتق   
و صورت گرفتته  و مردم  مراجعه مستقی  به منطقه مورد مطالعه

 در این پژوهش از حتدود  بوده اس .ابزار پژوهش نیز پرسشنامه 
 366برابر با  نمونه ای - مردم به  نوان جامعه آماری نفر 8648



 601            6318زمستان  ، 61)سری جدید(، پیاپی  4، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه  لمی 

 

 

انتخاب شتد    و فرمول تدحیح آن ول کوکراننفر مطابق با فرم
. است   گردشتگران دهستتان چغتاخور   محلتی و  مردمکه شامل 

روش انتخاب روستاهای نمونه ای به صتورت تمتام شتماری و    
بته  است .   ساده تدادفی روش انتخاب افراد نمونه نیز به طریق

 30و پایتایی پرسشتنامه تعتداد    منظور مشتخص کتردن ا تبتار   
اول بتتین پاستتخگویان توزیتتع و آلفتتای   پرسشتتنامه در مرحلتته

حاکی از ا تبار  د کهشبرای آن محاسبه  81/0کرونباخی معادل 
-های جمعی . برای پردازش دادهاس باال و مناسا پرسشنامه 

بترای پاست     های آمار توصیفی وروش ها ازشناختی پرسشنامه
شتامل آزمتون    روش های آمار استنباطی های پژوهش ازسؤال

نترم افتزار   با کمک  تحلیل واریانس و آزمون تی تک نمونه ای
 اس . شدهاستفاده  spss آماری

 

 تعداد و توزیع نمونه ها در روستا های مورد مطالعه. 2جدول

 جمعیت روستا

تعداد 

نمونه 

 )مردم(

نمونه  تعداد

 گردشگران
 جمعیت روستا

تعداد 

نمونه 

 )مردم(

تعداد نمونه 

 گردشگران

 7 7 660 سی  آباد 24 21 2111 آورگان

 20 20 6018 شهرک گلوگرد 8 8 687 خانی آباد

 1 1 42  لی آباد 66 66 178 دستگرد

 61 61 874 کلبی بک 8 8 644 ساکی آباد

 7 7 618 متویی 7 7 17 سلطان آباد

 7 7 621 خدر آباد 1 1 40 سنگچین

 613 618 8648 جمع کل 21 21 2638 سیبک

  6311های تحقیق، و یافته 6310منبع: مرکز آمار ایران،       

 
هتا ابتتدا بتا بررستی     در این پژوهش برای انتخاب شاخص

، 6311ادبیات و پیشتینه الگتوی اکتوویلیج ) وزیتن و دیگتران،      
، 6311، صتتتتتفایی پتتتتتور و دیگتتتتتران، 6314مهتتتتتدوی  

Jackson,2004  ،Gaia T., 1995  ، Dawson, J., 

( اصول، ابعاد و معیارها شناسایی شد و بر استاس آن    2006 
لگتوی اکتوویلیج درخدتو  روستتاهای     شتاخص ا  601تعداد 

هتای  دهستان چغاخور استتخرا  شتد. بترای نیتل بته شتاخص      

های کارآمدتر و ارتباط متناسا بتا شترای    تر و شاخص ملیاتی
، حاک  بر فضاهای روستتایی دهستتان چغتاخور حاشتیه تتاالب     

نفر  23های کلیدی بدس  آمده، مورد صضاوت و ارزیابی شاخص
ن و کارشناسان صترار گرفت  و در نهایت     ا، متخددانادتاز اس
معر  یا گویه جه  ارزیابی و ستنجش   81شاخص و  61تعداد 

متورد   مطالعته  روستتاهای متورد  در توسعه اکوویلیج گردشگری 
توجه صرار گرف  که در جداول زیر به آنهتا اشتاره شتده است .    

 
 تعداد شاخص ها و معر  های پژوهش بتفکیک ابعاد .3جدول 

 تعداد معرف ها شاخص ها تعداد ابعاد

 27 1 طبیعی

 27 4 اقتصادی

 32 1 اجتماعی

 6311منبع: نگارندگان،                              
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 روستاهای گردشگری موردمطالعهدر  های(اکوویلیجی کلیدی الگوی  بوم روستاها )هاشاخص .4جدول 

 معرف ها )گویه ها( شاخص ها 

ی
یع

طب
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

حفاظتتتتت  از 
اکوسیستتتتتت  
طبیعتتتتتتی و 

 جاذبه ها

های حفاظ  شتده )منطقته شتکار ممنتوع( در روستتا،       های زیستی بعد از تخریا، وجود سای احیاء زیستگاه گونه
های حفاظ  شده )پوشتش  های زیستی وجود سای ا تبارات اختدا  یافته در خدو  حفاظ  از زیستگاه گونه

ممنوع(، ر ای  ضواب  و مقررات در خدو  استفاده از منابع تاالب و گیاهی، پناهگاه حیات وحش، منطقه شکار 
های در حتال انقترا،(، جلتوگیری از    های کلیدی گیاهی و جانوری )گونهجاذبه های گردشگری، حفاض  از گونه

ه ها و تتاالب و جاذبت  های کشاورزی(، ر ای  حری  رودخانهتغییر کاربری اراضی در حاشیه تاالب )تبدیل به زمین
 های گردشگری.

 
مدر  تولید و 
 ارگانیک

هتای  هتای طبیعتی بترای حفاظت  زمتین     استفاده از کود و سموم شیمیایی در تولید مواد غذایی، استتفاده از روش 
های طبیعی و ارگانیک برای حاصلخیزی خاک )کود سبز(، میزان فرآوری مواد غتذایی  کشاورزی، استفاده از روش

روستتا  در  انترژی تجدیدپتذیر  ان تولیتد  هتا، میتز  به مواد دیگر، میزان استفاده جه  نظاف  لبتاس هتا از شتوینده   
 )خورشیدی، بادی(، میزان تولید و پرورش مواد غذایی به صورت ارگانیک.

طراحی بتومی  
مستتتتتتکن و 

 روستا 

استفاده از مدالح طبیعی و محلی )مثل چوب( در ساخ  و سازها، استفاده از مدالح ساختمانی با ظرفی  حرارتتی  
انتداز  باال، طراحی ساخ  و سازها با توجه به شرای  اصلیمی و طبیعی محل، ر ای  اشکال زمین و  دم تغییر چش 

بنتدی  با طبیع  در طراحی راهها، ر ای  منطقته ریزی(، استفاده از مدالح و طراحی هماهنگ برداری، خاک)خاک
جات، باغات میوه و کندوها و تتوده جنگلتی(، طراحتی مستاکن بته      اجزا در روستا )مساکن در مرکز، سپس صیفی

ها اطرا  تسهیالت مشترک(، استفاده مجدد از فضاهای متروکه سکونتگاه، بندی ساختمانای )خوشهصورت خوشه
های حمل و نقل جایگزین )نظیر دوچرخه سواری، وسایل   و سازها، استفاده از سیست آرایش متراک / فشرده ساخ

 مالکی  مشترک وسایل نقلیه.  نقلیه طراحی شده با منابع انرژی پاک(، وجود برنامه

متتتتتدیری  و 
برنامتته ریتتزی 

 محیطی

 

بترداری،  انتداز )ختاک  تغییر چش درصد برخورداری از فضاها و امکانات  مومی، میزان ر ای  اشکال زمین و  دم 
جات و...(، جلوگیری بندی اجزا در روستا )مساکن در مرکز، سپس صیفیریزی(در منطقه، میزان ر ای  منطقهخاک

های کشتاورزی(، میتزان اصتدامات فتردی بترای کتاهش       از تغییر کاربری اراضی در حاشیه تاالب )تبدیل به زمین
واحدهایی که به دنبال بازیاف  ضایعات بوده اند به کل واحد های  نسب  تعداد رسانی مواد زاید،مدر  و به حداصل

 گردشگری، وجود طرح مدیری  فاضالب.

مدیری  منتابع  
مواد زایتد   آب،

 و فاضالب

 های آبریز تاالب به میزان مجاز ها و تاالب، برداش  آب از تاالب و حوضهر ای  حری  رودخانه
مکان های گردشگری برختوردار از شتبکه جمتع     )آب فاضالب( در منطقه، میزان آوری آب خاکستریمیزان جمع

 آوری و دفن فاضالب.

ی
اد

ص
اقت

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

 خوداتکایی

 
تولید مواد غذایی توس  خود روستا )در محل(، تعداد صنایع روستایی سازگار با محی  به کل صنایع موجود، درصد 

های افراد محلی شاغل در کسا و کارهای روستایی کوچک پایدار )خانگی، خانوادگی(، درصد افراد فعال در تعاونی
های پایداری، درصد کاالهتا  ها و پروژهاجرای طرح اصتدادی روستا یا منطقه زیس ، مشارک  مالی مردم روستا در

حمای  از سرمایه گذاران کوچک محلی، میزان افتزایش  و تولیدات محلی ساخته شده در کسا و کار گردشگری، 
 یا کاهش نرخ بیکاری فدلی و دایمی در منطقه.

ابتکتتتتتتارات  
 اصتدادی 

 و...،شغلی برای جامعته محلتی، متردم بتومی      های دسترسی به فرص حمای  از کسا و کارهای کوچک پایدار، 
درصد رضای  جامعه محلی از شغل درصد افراد شاغل در محل دسترسی به بازار روزها یا بازارهای هفتگی محلی، 

و میزان درآمد حاصله از گردشگری، متوس  درآمد سرانه جمعی  ساکن از گردشگری)درصد(، متوس  درآمد سرانه 
 .های پایداریهای محلی از پروژهها و صندوقای از بانک حمای  سرمایهدرصد(، جمعی  ساکن از گردشگری)
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تقوی  اصتدتاد  

 محلی

 

تعداد مکان های ارائه دهنده خدمات گردشگری که در طول سال  فعال هستند، تعداد خدمات و زیرستاخ  هتای   
کلیدی مربوط به گردشگری/کل خدمات، تعداد خدمات و زیرساخ  های ایجاد شده توست  صتنع  گردشتگری،    

زینه شده برای جلوگیری از برخورداری از طرح جامع برای توسعه منطقه / سای  گردشگری در روستا، ا تبارات ه
های تجاری محل در منطقه، طرح جامع اجرا شده سای  گردشگری برای فرسایش در حوضه تاالب، تنوع کاربری

 توسعه منطقه.

 
 کیفی  خدمات

 گردشگری

درصد افراد محلی استفاده کننده از زیرساخ  های مربوط به گردشگری، میزان کیفی  خدمات اسکان، غذا، حمل 
ر ایت   و نقل و سایر خدمات گردشگری، در دسترس بودن خدمات و کاالها و فرآورده های گردشتگری محلتی،   

ات اساستتی بتترای وجتتود امکانتتهتتا در روستتتا، رستتانی مدتتر  انتترژی در طراحتتی ستتاختمان اصتتول حتتداصل
 بازدیدکنندگان)پارکینگ و... (به ازای تعداد گردشگران.

ی
اع

تم
اج

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

ستتتتتتتترمایه 
 اجتما ی

پتذیری در صبتال مستائل زیست  محیطتی      وجود دیدگاه یا هد  مشترک )نظیر حفظ محی ( بین مردم، مسوولی 
 دیگران.ها و تجارب خود با موجود درخدو  گردشگری تاالب، تسهی  باورها و ارزش

توسعه خدمات 
 اجتما ی

 محلی و

وجتود  ها در خدو  تاالب، دسترسی به وسایل نقلیه  مومی راضی کننتده،  های فرهنگی و جشنوارهوجود برنامه
های آموزشی و ترویجی درخدو  تاالب از ستوی نهادهتای   برنامهمراکز اطال ات بازدیدکنندگان و گردشگران، 

ر ای  احترام  اطال ات درباره توسعه گردشگری در آنها در دسترس می باشد، تعداد مکان های محلی کهمحلی، 
 احترام به سالمندان، زنان و کودکان.به میهمانان )گردشگران داخلی، گردشگران خارجی و...(، 

احستتتتتتتاس 
 رضای  محلی 

ی از نقتش ورود  درصد افرادی که آگاهی و درک مثبتمیزان رضای  مردم از توسعه گردشگری در منطقه خویش،  
گردشگران دارند، درصد ساکنان محلی که معتقدند گردشگری برای توسعه منطقه موثر اس ، میزان تعار، بتین  

 مردم و گردشگران.

توانمندستتتازی 
 جوامع محلی

های زندگی پایدار )نظیر انترژی جتایگزین، کتاهش    های جایگزین و نوآوریآگاهی و آموزش مردم در مورد روش
برداران دارای اطال ات و زباله(، سترسی به اطال ات و آموزش در مورد حفاظ  از تاالب و منابع گردشگری، بهره

درباره مسائل و  وامل تبادل اطال ات ی و گروه برای استفاده بهینه از تاالب و منابع گردشگری، یادگیری آموزش
های یادگیری گروهتی، رابطته و تبتادل    تهدید کننده گردشگری تاالب، مشارک  مردم محلی در جلسات و برنامه

 های مرتب .ها و منابع با جوامع دیگر و سازماناطال ات، ایده

 
مشتتتتتتارک  

 اجتما ی

 

دیگران، وجود دیدگاه یا هد  مشترک)نظیر حفظ محتی ( بتین متردم،    ها و تجارب خود با تسهی  باورها و ارزش
درصد مشارک  مردم و سهامداران در اجرای طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری، دسترستی بته اطال تات و    

گیری، تعداد تشکل های غیر دولتی محلی فعال در  رصه گردشگری، دسترستی  آموزش مربوط به مباحث تدمی 
 ای یا معیشتی.های حرفهو آموزش مهارت

 مندیترضتتتای 
 گردشگران

 میزان سطح رضای  گردشگران از مقدد و محل بازدید شده، میزان رضای  از کیفی  جاذیه ها،
 میزان رضای  از خدمات و امکانات مورد نیاز، میزان رضای  از چش  انداز محل.  

،  Jackson,2004، 6311، صتفایی پتور و دیگتران،    6314، مهدوی  6311و با اصباس و تلخیص از وزین و دیگران،   6311منبع: نگارندگان،   
Gaia T., 1995  ، Dawson, J.,  2006   

 

 دنیتز بایت   دهستان چغاخوردر خدو  صلمرو تحقیق یعنی 
کیلتومتر مربتع از    220با مساحتی حدود  گف  که این دهستان
اداری در استان چهارمحال و بختیاری،  -نظر تقسیمات سیاسی 

ای از بخش  متده  بخش بلداجی صرار دارد.و  شهرستان بروجن
های سطح دهستان چغاخور را حوضه آبخیز چغاخور از زیرحوضه

شتامل یتک   این منطقته   فر ی حوضه کارون تشکیل می دهد.
متتر   2221فرونشینی یا ناودیس به نام تاالب چغاخور با ارتفتاع  

هتای  از سطح دریا و مجمو ه ارتفا تات متعتددی شتامل کتوه    
)سازمان اس  شاهپور ناز و چاله باغ  حمزه  لی، کالر، برآفتاب،

 (.6386ریزی استان چهارمحال و بختیاری، مدیری  و برنامه
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   نقشه موصعی  منطقه مورد مطالعه .6شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج
 یافته های توصیفی مربوط به پاسخگویان -

 ویژگتی هتای  توصیفی به دس  آمده، در ارتبتاط بتا    یافته های
نشان متی  منطقه مورد مطالعه در  جامعه نمونهجمعی  شناختی 

را درصتد   7/20و  انمترد  پاستخگویان را درصتد   3/71که  دهد
درصد شرک  کننتدگان   1/88 همچنین .می دهندزنان تشکیل 

بتته لحتتاظ  .بتتوده انتتددرصتتد مجتترد 4/66در تحقیتتق متاهتتل و
متعلتق بته    بیشترین فراوانی از کل پاستخگویان تحدیالت نیز 

و کمتترین فراوانتی از    (درصد3/37 )افراد با تحدیالت ابتدایی 
و  لیسانس(فوق ) نیز افراد با تحدیالت کارشناسی ارشد را  کل
بتین   لحتاظ شتغل و نتوع فعالیت  از     . ازشامل می شوندالتر با

 1/26برابر بتا   کشاورزان بیشترین درصد فراوانی با  یانپاسخگو
 1/2و کمترین درصد فراوانی نیز، متعلق بته کتارگران بتا  تدد     

 .بوده اس 

 
 تحقیقشاخص های  مربوط توصیفیهای یافته -

الگوی بوم روستا های آماری شاخص های کلیدی نتایج بررسی
-( در این تحقیق نشان می1در روستا های مورد مطالعه)جدول 

اجتمتا ی بتا    بعتد  زیرشاخص ر ای  حقوق انسانی از دهند که 
بیشترین میانگین و شاخص توسعه خدمات اجتما ی  31/3 دد 

از  را کمتترین میتانگین   26/2 و زیرساخ  های محلی بتا  تدد  
قوی  اصتداد محلتی و نشتاط و   زیرشاخه ت ،. همچنینداردآماره 

اصتدتادی بتا  تدد     بعتد تنوع بخشی اصتدادی طوالنی مدت از 
 43/2بیشترین میانگین و شاخص درآمد و اشتغال با  دد  12/2

طبیعی نیز زیر شتاخص   بعد.در دارداز آماره را  کمترین میانگین
و  81/3با  تدد  را مدر  ارگانیک بیشترین مقدار آماره تولید و 

زیر شتاخص حفاظت  از میتراب طبیعتی و      مقدار را رینکمتنیز 
 .دارد 2/ 24جاذبه ها با  دد

 شاخص های پژوهشو   ابعاد آماره های توصیفی. 5جدول 

نمیانگی حداکثر حداقل تعداد شاخص ها ابعاد رانحراف معیا   

 اجتما ی

 248/3 31/3 00/11 00/6 360 سرمایه اجتما ی

 861/0 26/2 00/4 10/0 360 توسعه خدمات اجتما ی و زیرساخ  های محلی

 127/0 31/2 21/4 00/6 308 احساس رضای  محلی از گردشگری

 110/0 71/2 10/4 00/6 308 توانمندسازی جوامع محلی

 77/0 61/3 00/1 21/6 308 مشارک  اجتما ی

 /84 20/3 00/1 00/6 614 گردشگران مندیرضایت

 13/0 17/2 67/4 00/6 308 خوداتکایی یاصتداد
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 6311های تحقیق، منبع: یافته

 
 توصیفی ها، آماره هایبندی شاخص اولوی جه  در ادامه 

از . الزم به ذکتر است  کته    محاسبه شده اس  1در جدول ها آن
های حیث میانگین که بیشترین کاربرد را در آماره دارد، شاخص

بیشتتترین و شتتاخص اصتدتتادی بتتا  01/3طبیعتتی بتتا میتتانگین 

در ذیل به  .اس کمترین میانگین آماره توصیفی  11/2میانگین 
)شتاخص هتای فر تی( نیتز      های توصیفی زیر شاخص هاآماره

 اشاره شده اس .

 
 آماره های توصیفی شاخص های پژوهش . 1جدول 

 6311منبع: یافته های تحقیق،        

 
کلیددی   شاخص های وضعیت و تبیین  یافته های استنباطی  -

 الگوی بوم روستاها 

در این بخش از بررسی به منظور پاس  به سواالت تحقیق 
و ارزیابی  شاخص های  کلیدی الگوی اکوویلیج در روستتاهای  
از مورد مطالعه در سه بعد زیس  محیطی، اجتما ی و اصتدادی 

 و شتاخص هتای   استتفاده شتده است     تک نمونته ای  tآزمون 
د سه گانه متورد بررستی و تجزیته و    در هر کدام از ابعاپژوهش 

تحلیل صرار گرفته اس . با توجه بته نتوع ستواالت پرسشتنامه،     
در نظر گرفته شده است  . در ادامته بته     3میانگین فرضی  دد 

 یافته های به دس  آمده پرداخته شده اس 

های بعد اجتماعی الگوی اکوویلیج ارزیابی و تحلیل شاخص -6

 در روستاهای مورد مطالعه

( 8تک متغیره )جتدول   t یافته های تحقیق با استفاده از آزمون
توستعه ختدمات    میتانگین شتاخص هتای   نشان می دهتد کته   

اجتما ی و زیرساخ  های محلی، توانمندسازی جوامتع محلتی   
دارنتد و میتانگین    میانگین فرضی تحقیقداری با نیاختال  مع

 متوس  کمتر و میتانگین شتاخص هتای   حد  این شاخص ها از 
از  ،سرمایه اجتمتا ی و  مشارک  اجتما ی و رضای  گردشگران

با ی اجتما  هیسرماشاخص  متوس  بیشتر اس . اما میانگینحد 
 (7)جدول  اختال  معناداری ندارد. مبنا دد 

ابتکارات اصتدتادی )معیشت  محلتی و تستهی      

 منابع(
366 00/6 76/3 43/2 12/0 

نشتاط و تنتوع بخشتی    ، تقوی  اصتدتاد محلتی  

 اصتدادی طوالنی مدت
360 20/6 77/3 12/2 13/0 

زیرساخ  ها و فترآورده هتای   کیفی  خدمات و 

 گردشگری
360 40/6 03/1 47/2 11/0 

 طبیعی

 110/0 81/3 00/4 00/6 360 مدر  ارگانیکتولید و 

 164/0 24/2 33/4 00/6 360 حفاظ  از میراب طبیعی و جاذبه ها

مدیری  و برنامه ریزی محیطی)طراحی مستکن  

 و روستا(
360 00/6 00/4 16/3 163/0 

 121/0 18/3 17/3 40/6 304 مدیری  منابع آب،مواد زاید و فاضالبتولید و 

 31/60 70/2 16/3 41/6 366 کل شاخص ها

معیار انحرا  میانگین حداکثر حداصل تعداد متغیر  

 11/0 01/3 03/4 37/6 360 شاخص های طبیعی

 42/0 11/2 16/3 36/6 366 شاخص های اصتدادی

 43/0 17/2 04/4 20/6 360 شاخص های اجتما ی
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 اجتما ی بعد شاخص های در خدو  tنتایج آزمون . 1 جدول

انحراف  میانگین تعداد های بعد اجتماعیشاخص

 معیار

Test Value = 3 

t df Sig 

3114/3 360 سرمایه اجتما ی  2481/3  68416/0  301 012/0  

2621/2 360 توسعه خدمات اجتما ی و زیرساخ  های محلی  86147/0  04114/0  301 000/0 

3111/2 308 احساس رضای  محلی از گردشگری  12720/0  03174/0  307 000/0 

7173/2 308 توانمندسازی جوامع محلی  11011/0  03311/0  307 000/0 

6111/3 308 مشارک  اجتما ی  77113/0  04421/0  307 006/0  

2044/3 301 رضای  گردشگران  84131/0  04836/0  304 000/0 

  6311منبع: یافته های تحقیق،      

 
می توان گف  کته در     8 با توجه به جدولهمچنین اینکه 

مقدار ستطح معنتی   بعد اجتما ی بوم روستاها  با توجه به اینکه 
و کتوچکتر است    01/0 سطح از (  000/0 آمده) به دس داری 

است   ( 17/2)برابر با اجتما ی بعد  میانگین نمره شاخص های 

متوست  در نظتر     دد کمتر از ها میانگین این شاخصاین  که 
روستاهای . لذا می توان نتیجه گرف  که اس  گرفته شده اس 

مورد مطالعه پژوهش از نظر شاخص های اجتما ی در وضتعی   
 . دارندنوبی صرار مطل

 
 تک نمونه ای شاخص های اجتما ی tخالصه نتایج آزمون  .1 جدول

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

Test Value = 3 

t df Sig 

 000/0 301 -3/63 431/0 17/2 360 بعد اجتماعی بوم روستاها

 6311منبع: یافته های تحقیق،      

 
ارزیابی و تحلیل شاخص های بعد اقتصادی الگوی اکدوویلیج  -2

 در روستاهای مورد مطالعه

( 1تک متغیره )جتدول   t یافته های تحقیق با استفاده از آزمون
 ،اصتدتادی  بعتد  شتاخص هتای   نشان می دهد که در ارتباط بتا 

متوست  کمتتر   حد اصتدادی از بعد   شاخص های کلیهمیانگین 
روستتاهای متورد مطالعته    ، لذا می توان نتیجه گرف  کته  اس 

در وضعی  مطلتوبی   اصتدادی نیزپژوهش از نظر شاخص های 
 .دارندنصرار 

 بعداصتدادی  یدر خدو  شاخص ها tآزمون  جینتا. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد های  بعد اقتصادیشاخص
Test Value = 3 

t df Sig 

 000/0 307 -128/63 113/0 17/2 308 خوداتکایی

 000/0 360 -824/68 121/0 43/2 366 درآمد و اشتغال

تقوی  اصتداد محلی و نشاط و تنوع بخشی اصتدادی طتوالنی  
 مدت

360 12/2 131/0 117/62- 301 000/0 

 000/0 301 -141/61 111/0 47/2 360 کیفی  خدمات و زیرساخ  ها و فرآورده های گردشگری

   6311های تحقیق، منبع: یافته
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افزون بر این نتایج به دس  آمده در خدو  بعد اصتدادی 
به دس  داری مقدار سطح معنیبوم روستاها نشان می دهد که 

میتانگین  و کتوچکتر است    01/0 از سطح  0/ 000آمده برابر با 
میانگین  پس، اس  (11/2)که برابر  های اصتدادینمره شاخص

نتیجته  است . بنتابراین    حد متوس  نمره این شاخص، کمتر از 
هتای  روستاهای مورد مطالعه از نظر شاخص گرفته می شود که

 ندارند.در وضعی  مطلوبی صرار نیز اصتدادی 

 
 اصتدادیبعد تک نمونه ای شاخص های  tخالصه نتایج آزمون . 60 جدول

 Test Value = 3 انحراف معیار میانگین تعداد 

t df Sig 

 000/0 360 -682/68 42101/0 1167/2 366 بعد اصتدادی بوم روستاها

 6311منبع: یافته های تحقیق،            

 
های بعد زیسدت محیطدی الگدوی    ارزیابی و تحلیل شاخص-3

 اکوویلیج در روستاهای مورد مطالعه
(،  مشاهده می 66یافته های  به دس  آمده )جدول با توجه به 

شود میانگین شاخص های تولید و مدر  ارگانیک و حفاظت   
از میراب فرهنگی و طبیعی الگوی بوم روستتا در منطقته متورد    

کمتتر از حتد متوست      24/2و  81/0مطالعه به ترتیا با مقتدار  
میتانگین شتاخص هتای متدیری  و برنامته ریتزی       اس  ولتی  

 )طراحی مسکن و روستا( و تولید و مدیری  منتابع آب،  محیطی
از حتد   18/3و 16/3به ترتیتا بتا مقتدار     مواد زاید و فاضالب 

 بیشتر اس .  متوس 
 

 محیطیزیس  ی بعدشاخص ها  یدر خدو  وضع tآزمون  جینتا .66جدول 

 میانگین تعداد های زیست محیطیزیرشاخص
انحراف 

 معیار

Test Value = 3 

t df Sig 

 000/0 301 -611/4 110/0 81/0 360 مدر  ارگانیکتولید و 

 000/0 301 -113/26 161/0 24/2 360 حفاظ  از میراب طبیعی و جاذبه ها

 000/0 301 -111/63 163/0 16/3 360 و..( مدیری  و برنامه ریزی محیطی)طراحی مسکن

 000/0 303 -481/60 121/0 18/3 304 مواد زاید و فاضالب منابع آب،تولید و مدیری  

 6311منبع: یافته های تحقیق،       

 
(، 62جدول ) نتایج  به دس  آمده با توجه بهافزون بر این، 
به دس  آمده  برای کلیه شاخص هتای  داری مقدار سطح معنی
کتوچکتر  01/0 ستطح  از است  کته     003/0 بعد طبیعی برابر با

بتا   محیطتی بعد زیس  های شاخص کلیه میانگین نمره واس  
 دارد. اکنون با توجه به مقدار میانگین  زیادیاختال   مبنا دد 

 
کته میتانگین نمتره     شودمشاهده می  (3/ 01این فرضیه )کلی 
است . بنتابراین    حد متوس   های طبیعی بیشتر ازشاخصکلیه 
روستتاهای متورد مطالعته پتژوهش از نظتر      توان گف  که می 

در وضتعی    محیطتی الگتوی بتوم روستتا    زیست   های شاخص
 دارند .صرار  تری مناسا

 محیطی بوم روستاهازیس  دبعتک نمونه ای  tنتایج آزمون  . 62 جدول

  

 انحراف معیار میانگین تعداد
Test Value = 3 

t df Sig 

 003/0 301 113/2 11883/0 0137/3 360 محیطیزیست بعد

 6311منبع: یافته های تحقیق،           
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 هدای الگدوی بدوم روسدتا    ارزیابی  و تحلیل کلیده شداخص  -4

 )اکوویلیج( در روستاهای مورد  مطالعه

شتاخص هتای    مجموع کلیته  از نتایج حاصله  63شماره جدول 
اصتدتتادی و  )اجتمتتا ی،مطالعتته الگتتوی بتتوم روستتتا   متتورد 
. دهتد  نشان متی را  پذیرگردشگر در روستاهای (محیطی-زیس 

به دست    داری سطح معنیاین نتایج بیانگر این نکته اس  که 
و افزون بتر   کوچکتر اس 01/0 از سطح    000/0آمده برابر با 

کلیته  ( بترای  71/2با توجه به مقدار میانگین نتایج حاصل )این 

د که میانگین نمره کل شاخص هتا  شومشخص میشاخص ها 
اس . لذا نتایج حاصل بیتانگر ایتن مطلتا     حد متوس  کمتر از

ه در وضعی  مطلوبی سه گان ابعاد اس  که در کل شاخص های
وضعی   موجتود روستتاهای    این بدین معنی اس   صرار ندارند.

بتوم روستتا یتا همتان       کلیتدی شتاخص هتای   مورد مطالعه با 
  روستای پایدار و منطبق بتا محتی  زیست  مبتنتی گردشتگری     
فاصله نسبتا زیادی دارد که بایستی مورد توجه  برنامه ریتزان و  

  مسووالن  صرار بگیرد.
  

 شاخص هاکلیه  تک نمونه ای tخالصه نتایج آزمون  .63 جدول
 

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

Test Value = 3 

t df Sig 

 000/0 360 -013/62 31232/0 7110/2 366 شاخص هاکلیه 

  6311منبع: یافته های تحقیق،     

 
هدای کلیددی الگدوی    داری تفاوت بدین شداخص  تبیین معنی -

 اکوویلیج  در روستاهای مورد مطالعه

-شتاخص  معناداری تفاوت بین ابعاد و نییبه منظور آزمون و تب

ابتدا اختال  بین  یگردشگر یهاجیلویاکو کلیدی الگوی  یها
 بررستی  از طریق تحلیل واریانسرا  شاخص های اصلی تحقیق

 شده اس . 

( متی تتوان    64این نتایج  به دس  آمده)جدول با توجه به 
و   000/0  حاصل برابر با داریچون مقدار سطح معنیگف  که 
 شتود. رد متی  H0کمتر اس ، در نتیجه فتر،   01/0از سطح  
یکستان  01/0خطتای  میتزان   هتا بتا   میانگین شاخص ،بنابراین
های مورد مطالعه داری بین ابعاد و شاخصو تفاوت معنی نیس 

 وجود دارد.

 شاخص های پژوهشابعاد و تحلیل واریانس . 64 جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  

 000/0 741/601 631/24 2 276/48 بین گروهی

 228/0 128 801/266 درون گروهی
 

000/0 

 130 071/210 کل
  

000/0 

 6311منبع: یافته های تحقیق،         
 

کدام شاخص  بررسی اینکه میانگین به منظور افزون براین،
 وضتعی   ،بیشتر و کدام شاخص کمتر اس  و یا به  بارت دیگر

است  از   بهتر و کدام شاخص ها بتدتر  کدام یک از شاخص ها 

بته   61آزمون دانکن استفاده شده اس  که نتایج آن در جتدول  
 شرح زیر آورده شده اس .

 شاخص های پژوهش بر اساس آزمون دانکنوضعی  ابعاد و مقایسه  .65 جدول

 تعداد کاربری
 زیر گروه ها

6 2 3 

 - - 11/2 366 اصتدادیبعد  هایشاخص

 - 17/2 - 366 اجتما یبعد  هایشاخص

 01/3 - - 301 طبیعیبعد های شاخص

 6 6 6 - سطح معناداری



 665            6318زمستان ، 61)سری جدید(، پیاپی  4، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه  لمی 

 

 

 6311های تحقیق، منبع: یافته               

ابعاد متورد مطالعته     نتایج نشان می دهد، که طوری همان
در  دار تقسی  متی شتوند.  یبه سه زیرگروه مجزا با اختال  معن

طبیعتی بیشتترین ستطح و    بعتد   این زیرگروه ها، شاخص های 
بنتابراین   دارنتد.  شاخص های اصتدادی در کمترین سطح صترار 

در  روستا   الگوی اکو ویلیج طبیعیبعد   وامل و شاخص های 
 این بدین معنی است  دارند و  های مورد مطالعه وضعی  بهتری

در ایجتاد   روستاهای متورد مطالعته    وامل طبیعی و کالبدی که
از  روستای پایدار و منطبق با محی  زیس  مبتنتی گردشتگری   

 وضعی  به مراتا بهتری برخوردار هستند.
 

  تیجه گیریبحث و ن
کته   نشان داد تحقیق،  ادبیات و شده انجام مطالعات واکاوی

از مهمترین مواردی که به  نوان دغدغته کشتورهای جهتان    
جه  توسعه پایدار در کشورهایشان مطرح شد، توسعه پایتدار  
روستایی و به ویژه بخش کشاورزی است . موضتو ی کته از    

امکانتات بیشتتر و    تبدیل روستاهای کوچک به بتزر ، دارای 
بخش های درآمدزای اصتدتادی،خبر متی دهتد و ضترورت و     
الزامات پیاده سازی اکوویلیج را در منتاطق دارای استتعداد بتا    
کمک بخش های خدوصی و دولتی،را گوشزد می کند.در این 
راستا همانطور که گفته شد منتاطقی متی تواننتد بته  نتوان      

و پایتداری   اکوویلیج مطرح شوند کته  ضتمن حفتظ آستایش    
مناسا برای ساکنین محلی،  محل مطلوبی برای استتراح ،  
ورود گردشگران داخلی و خارجی و متعاصتا آن درآمتدزایی و   

زایی برای ساکنین محلی را فراه  آورده و از مهاجرت اشتغال
های بی رویه مردم و کو  محلی به شتهرها و دیگتر منتاطق    

مناح بتا توجته بته    جلوگیری کنند.شایان ذکر اس  اکوویلیج ض
ایجاد فضای دور از آلودگی های هوا و صوت روزمره موجتود،  
به فعالی  بشری زیر سایه آرامش یاری رساند.افزون بر ایتن،  
پرهیز از استفاده از کودهای شیمیایی در بختش کشتاورزی و   
استفاده از کودهای ارگانیک، تغییر در الگوهای کش  موجتود  

وری از غییتر در الگتوی بهتره   در کشور،مدر  بهینته انرژی،ت 
منابع و پرهیز از هرگونه تخریا و آلوده کردن محی  زیست   
از شاخص هایی اس  که اکوویلیج می بایست  داشتته باشتد.    
ضمن آن که مشکالت کمبود برختی از ختدمات اجتمتا ی و    
نبود آن در روستتاها در کنتار ترغیتا و تشتویق بترای رشتد       

ه اجترای اکتوویلیج کترده    ها را ملزم بمعکوس مهاجرت دول 

ها در این پتژوهش نشتان متی دهنتد کته      اس .نتایج بررسی
هتای  روستاهای مورد مطالعه پژوهش از نظر شاخصوضعی  

ندارنتد و   در وضتعی  مطلتوبی صترار    بتوم روستتاها   جتما یا
توسعه ختدمات اجتمتا ی و زیرستاخ      هایمیانگین شاخص

داری با یمعنهای محلی، توانمندسازی جوامع محلی اختال  
روستاهای متورد  . از سوی دیگر، دارند میانگین فرضی تحقیق

 بوم روستاها نیز مطالعه پژوهش از نظر شاخص های اصتدادی
 همته زیتر شتاخص هتای    ندارنتد و   در وضعی  مطلوبی صترار 

د.  این در دارنمیانگین فرضی داری با یاصتدادی اختال  معن
 ی و اصتدتادی،  هتای اجتمتا  حالی اس  که بر خال  شاخص

-زیست  روستاهای مورد مطالعه پژوهش از نظر شاخص های 

دارنتد و  صترار   تتری   در وضعی  مطلوب محیطی بوم روستاها
داری بتا  تدد   یطبیعی اختال  معن شاخص های زیر برخی از

های مدیری  و اخصش دارند. در این میان زیر میانگین فرضی
و تولیتد و   )طراحتی مستکن و روستتا(    برنامه ریزی محیطتی 

مواد زاید و فاضالب از حد متوس  بیشتتر   مدیری  منابع آب،
میانگین نمره کل شاخص  در مجموع می توان گف  کهاس . 

ی مورد بررسی برای ارزیابی الگوی اکوویلیج ها در منطقه ها
 با میانگین فرضی تحقیتق  چغاخورروستاهای پیرامونی تاالب 

سه گانه در  ابعاد های در کل شاخصو  اختال  معناداری دارد
نتتایج بته دست     . در نهای  آنکه وضعی  مطلوبی صرار ندارند

وضتعی    آمده نشان می دهد  وامل و شاخص های طبیعتی  
در منطقته متورد مطالعته      اکوویلیج هتا در ایجاد  تریمناسا

ا ی و اصتدتادی در درجتات و   تهتای اجتمت  صتد و شاختدارن
-مده میآه به نتایج به دس  های بعدی صرار دارند. با توجرتبه

هتای  زیتر را در راستتای توستعه اکتوویلیج    ی توان راهکارهتا 
 ایگردشگرپذیر در منطقه مورد مطالعه و نیز در سطوح منطقه

 و ملی پیشنهاد کرد:

و بوم روستاها نسب  به  و گردشگران مردم افزایش آگاهی -
نسب  به خطرات زیس  محیطی دنیای امتروز   نیز و آن زایایم

 .و راه های مرتفع کردن آنها

اجتمتا ی و اصتدتادی هماننتد     هایشاخصتوجه بیشتر به  -
توسعه خدمات اجتما ی و زیرساخ  های محلی، توانمندستازی  

 . جوامع محلی

منتاطق  اینگونته  جذب سرمایه گذاری داخلی و ختارجی در   -
و زود بتازده   دیت مف یرح هااز ط یبانیشتو پ  مستعد گردشگری
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و  داریتتپا یاستتتعداد روستتتا یدر منتتاطق دارا یطتتیمح ستت یز
 .س یز  یبا مح سازگار

و  داریت پا یروستتا  ی ملت  یطترح هتا  و اجرای  گنجاندن  -
 یاز ستو  یملت  یبته  نتوان طترح هتا     س یز  یمنطبق با مح

 ی.او منطقه یمحل نمسووال
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