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همچنين به معناي . پايدار بدين معنا نيست كه هيچ چيزي تغيير ننمايد
پايدار يك جامعه . مدينه فاضله اي كه هيچ چيز بدي رخ ندهد نمي باشد

درپي بقاء و بهبود مشخصه هاي اقتصادي، محيطي و اجتماعي يك ناحيه 
  .است تا اعضاي آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه حيات بپردازند

در واقع طبق شكل ذيل مي . يك جامعه داراي انواع مختلفي از سرمايه است
ايداري مطرح توان هريك از بخش هاي سرمايه را در ارتباط با شاخص پ

 نمود، مثالً آيا شاخص نماي بلند مدتي از جامعه را نشان مي دهد؟
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 هاي توسعه پايدار شاخص

1رسول محمد علي پور  

  : مقدمه
يك جامعه . باشد همچنين به معناي مدينه فاضله اي كه هيچ چيز بدي رخ ندهد نمي. پايدار بدين معنا نيست كه هيچ چيزي تغيير ننمايد

پايدار درپي بقاء و بهبود مشخصه هاي اقتصادي، محيطي و اجتماعي يك ناحيه است تا اعضاي آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه 
  .حيات بپردازند

ارتباط با شاخص در واقع طبق شكل ذيل مي توان هريك از بخش هاي سرمايه را در . يك جامعه داراي انواع مختلفي از سرمايه است
  پايداري مطرح نمود، مثالً آيا شاخص نماي بلند مدتي از جامعه را نشان مي دهد؟

  
  شاخص چيست؟

تعاريف موجود و اصطالحات فني كه درباره . شاخص يكي از اجزاي ضروري براي ارزيابي كلي ميزان پيشرفت به سوي توسعه پايدار هستند
مفاهيم مربوط به آن مانند الزم است يك تعريف شفاف و مورد توافق براي شاخص و نيز . شاخص ها ارائه شده است هنوز ابهام آميز است

منظور از توافق گفته شده تنها توافق سياسي نيست بلكه تعاريف، بايد از جنبه هاي منطقي و . آستانه ،نمايه، هدف و استاندارد ارائه گردد
  .ارزشي نيز مورد قبول باشند

ك متغير فرضي كه بيان كننده يك متغير ي: برخي تعاريف اختصاصي شاخص ها كه در مراجع مختلف ارائه شده است به شرح زير است
ديگر است كه خود قابل اندازه گيري و تفسير نيست، يك معيار براي مرور اطالعات مربوط به يك پديده خاص يا يك نشان گر مستقل 

  .براي سنجش آن پديده
ال حركت هستيد و به چه ميزان از آنچه شاخص چيزي است كه شما را ياري مي نمايد تا دريابيد كجا هستيد، در امتداد كدام مسير در ح

يك شاخص خوب به شما پيش از بد شدن يك مسئله هشدار مي دهد و شما را نسبت به حل آن مسئله كمك . مي خواهيد فاصله داريد
ي اين واقعيت شاخصهاي پايدار. شاخصهاي جامعه پايدار زماني كه ارتباط ميان اقصاد، محيط و جامعه ضعيف هستند بكار مي روند. مي كند

  . را منعكس مي كنند كه سه بخش اساسي در اين زمينه با يكديگر در ارتباط هستند

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –ازاريابي بكارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش    1

 سرمايه هاي موجود يك جامعه

Source: Hart, ١٩٩٥, p.١٦ 

http://www.hku.hk/sdindic 
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اشاره مي نمايد كه در كنفرانس توسعه  1992به سيستم هاي شاخص به عنوان ابزاري براي ارزيابي پيشرفت در جهت پايداري در سال  2ياز

  :عملكرد اصلي مي باشند 3شاخصهاي توسعه پايدار داراي . و محيط سازمان ملل متحد ريودوژانيرو بيان شد
  ساده سازي .1
  محاسبه سازي .2
 ارتباط سازي .3

 
در اين ميان سيستم هاي شاخص فرصتي را براي . تفاده گسترده اش، مفهوم پايداري داراي معنايي غيردقيق و گنگ مي باشدبرخالف اس

در حال حاضر . ايجاد شاخصها نمي تواند از سياست گردشگري درجهت توسعه پايدار جدا شود. دريافت چنين معنايي بدست مي دهند
اين مفهوم به دليل رابطه اش با مصرف منابع طبيعي . رابطه ميان گردشگري، محيط و توسعه استپايداري چارچوبي براي تحليل و تفسير 

 .و كيفيت محيط مقصد در حيطه سياست گذاري و مديريت مقصد مورد توجه قرار ميگيرد

نمودن معني شانس مشخص . 1: نقش سيستم هاي شاخص در عملياتي سازي توسعه گردشگري پايدار به دودليل قابل اهميت است
توسعه پايدار نه به عنوان اتوپيا بلكه روندي از تغييرات كيفي . 2پايداري و سنجش تكامل فعاليت گردشگر در ارتباط با اصول اصلي آن 

وسعه تفاوت ميان توسعه پايدار به عنوان يك هدف با توسعه پايدار به عنوان روند از اهميت فراواني در زمينه عملياتي ت. درنظر گرفته شود
  .پايدار برخوردار است

داراي ارتباط  GDPشاخصهاي اقتصادي مانند . شاخصهاي توسعه پايدار به گونه اي بيان كننده مدل تعاملي ميان جامعه و محيط مي باشند
ام از دو راه اين اقد. لذا چنين چارچوبي مورد توسعه قرار گرفته است. اقتصادي مي باشند- كمي با اثرات اكولوژيك سيستم هاي اجتماعي

از طريق تركيب جنبه هاي اكولوژيكي با ارزش ) (SNAسيستم اول شامل توسعه بر مبناي سيستم حساب هاي ملي : حاصل شده است
GNP در اين روش تصحيح . تصحيح شده انجام شده استGNP  آسيب هاي محيطي، اثرات اكولوژيكي اقتصاد و زيان هاي موجودي

و  SNAاست كه همان ايجاد رابطه نزديك ميان  SNAروش دوم ايجاد سيستم اقماري محيطي با . ي شودمنابع بصورت پولي درآورده م
  .شاخصهاي محيطي است

 
 

  :مدل هاي شاخص پايدار
  :واكنش –وضعيت موجود  –سيستم فشار 

 :ارائه شده است بهترين چارچوب براي تعريف شاخصهاي توسعه پايدار است كه سه نوع شاخص را اينگونه بيان مي نمايد OECD3توسط 

 فشار به معناي فعاليت هاي انساني است كه . شاخص هاي اعمال فشار كه شامل فعاليتهايي مي شود كه بر محيط اثر مي گذارند
  .فيت و كميت منابع طبيعي يعني وضعيت موجود مي گرددباعث اعمال فشار بر محيط زيست و تغيير كي

 شاخصهاي وضعيت كه موقعيت كنوني منطقه را توصيف مي نمايند.  
 اين واژه براي تشخيص عكس المعل . شاخصهاي پاسخ كه عمل و سياست هاي منجر به تغييرات وضعيت پايدار را بيان مي نمايند

  .بكار مي رود) به حفاظت محيط زيستمانند هزينه اختصاص داده شده (هاي اجتماعي 
 
 

                                                            
٢ Yaz 
٣ Organisation for Economic Co‐operation and Development  
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  :مدل آژانس محيط اروپا
توليد و (توسعه هاي اقتصادي و اجتماعي . دسته طبقه بندي مي نمايد 5اين چارچوب كه برداشتي از مدل قبلي است، اثرات محيطي را در 

. نمايد، و منجر به ايجاد اثرات مختلفي مي گردد، موجب حركت محيط و فشار بر آن ميگردد، تغييري را در حالت محيط ايجاد مي )مصرف
  .، در هر مرحله از اين فرآيند قابل معرفي مي باشد)سياست راهنمايي شده توسط شاخصهاي پايداري(پاسخ هاي اجتماعي 

ست؟ چه چيزي در حال وقوع ا: ايجاد دسته اي از شاخصهاي استراتژيك صرفا از طريق پاسخ به چند سوال ساده قابل طرح است
، آيا در حال بهبود هستيم؟ )شاخصهاي عملكردي(، آيا اهميت دارد و آيا ما درحال رسيدن به اهدافمان هستيم؟ )شاخصهاي توصيفي(
  ).شاخص هاي موثر سياسي(، آيا سنجش هاي اثر مي كنند؟ )شاخصهاي كارآمدي(

 

  :سلسله مراتب شاخص الول
بعنوان مثال بسياري از . ملي، محلي، سازماني و شركتي مورد توجه قرار ميگيرند شاخصهاي پايداري به عنوان ابزاري در كليه سطوح

اين مقاله توجه را بر شركتهايي دارد كه بصورت داوطلبانه . شركتهاي تجاري با استفاده از اين مفهوم به ايجاد شرايط رقابتي پرداخته اند
 .اقدام به استفاده از شاخصهاي پايداري نموده اند

وليد پايدار مركز الول ماساچوست اقدام به ايجاد سلسله مراتب پايداري نمودند تا در مقابل اقدامات شركتهايي كه تنها بخاطر محققان ت
نگاهي به چارچوبهاي پايداري نشان داد كه اين شركتها فهم اندكي . وجهه عمومي گزارشهاي نامعتبري از پايداري ارائه مي دادند بايستند

آنها اقدام به تهيه ليست شاخصها با راهنمايي كمي بعنوان اينكه چگونه آنها را در جهت پايداري بيشتر . توليد پايدار دارنددرباره سيستمهاي 
  .سطح براي طبقه بندي شاخصهاي مرتبط با اصول اساسي پايداري است 5اين سلسله مراتب داراي . بكار برند، مي نمايند

   
  :سطح اول، متابعت و همخواني تسهيالت

مانند ارزش دالري . شامل مقاديري براي سنجش آنكه تا چه حد يك وسيله با قوانين و استانداردهاي صنعتي همخواني دارد
  پرداخت شده بابت خاكروبه ها و يا تعداد اخطارهاي تخدي ها

   
  :سطح دوم، استفاده و عملكرد مواد

اين شاخصها عموماً براي باقي ماندن در شرايط مزيت رقابتي از . شامل مقادير ورودي، خروجي و عملكرد مانند زباله هاي توليد
مثالً مي توان به استفاده . طريق رهبري هزينه حياتي هستند چراكه كارآمدي استفاده از منابع را مورد سنجش قرار مي دهند

  .نهايي انرژي اشاره نمود
   

  :سطح سوم، اثرات تسهيالت
به عنوان مثال مي . ه سنجش اثرات بالقوه بر محيط و سالمتي و ايمني كارگر مي پردازدگامي پيش تر از مرحله قبل برداشته و ب

  .از يك ميليون تن انرژي اشاره نمود co2توان به ساطع شدن گاز 
   

  :سطح چهارم، زنجيره عرضه و چرخه عمر محصول
ساطع  co2اين مرز نگاهي فراتر از جريانان تسهيالت شركت براي نگرش به زنجيره عرضه دارد و بعنوان مثال مي توان به گاز 

  .شده از حمل و نقل اشاره نمود
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  :سطح پنجم، سيستم هاي پايدار

. پايدار نمايان مي شود شامل شاخصهايي كه نشان مي دهند چگونه جريانات توليد يك شركت در تصويري وسيعتر از جامعه
سطح پنجم شاخصهاي پايداري محيطي اثرات . توليد پايدار يك فعاليت ايزوله نبوده و وابسته به محيط اطراف خود مي باشد

توليد بر كيفيت بلند مدت بر توسعه بشر و زندگي را در ظرفيت تحمل اكولوژيك مي سنجد كه از آن نمونه مي توان به درصد 
  . منابع محلي اشاره نموداستفاده از آب 

  
  :كاربرد شاخص ها

بويژه در اتخاذ خط مشي . كاربرد اصلي شاخصهاي توسعه پايدار پشتيباني و اصالح خط مشي ها و تصميم گيري در سطوح مختلف است
ممكن . شود هاي ملي و بين المللي بخش مهمي از چرخه تصميم گيري كه توسط آنها مراحل مختلف فرايند تصميم سازي شناخته مي

  . است در مراحل مختلف از شاخص هاي مختلفي و به روش هاي متفاوتي در هر مرحله مورد استفاده قرار گيرد
مانند اندازه، سطح صنعتي بودن و (تفاوت هاي موجود بين كشورهاي مختلف . اغلب شاخص ها براي كاربرد در سطوح ملي تدوين شده اند

بين كشورها اغلب بسيار گسترده و عميق است و باعث بروز اشكاالت جدي در كاربرد شاخص هاي و نيز ناهمگوني هاي موجود ) غيره
به اين دليل بسياري از كارشناسان و ). مثال معني كيفيت هوا در سطح يك كشور چيست؟(يكسان در سطوح ملي تمام كشورها مي گردد 

  .شويق مي كننددولتمردان به شدت توسعه و گسترش شاخص هاي سطوح زير ملي را ت
  :شاخصهاي سنتي در برابر شاخصهاي پايداري

  :شاخصهاي اقتصادي
 تاكيد شاخصهاي پايداري شاخصهاي پايداري شاخصهاي سنتي

  ميانه درآمد
درآمد هرنفر مربوط به متوسط درآمد اياالت 

 متحده

ساعات استخدامي قابل پرداخت در متوسط 
 حقوق الزم براي پوشش نيازهاي اساسي

نيازهاي . حقوق چه مي توان خريدبا 
اساسي در قالب مصرف پايدار تعريف 

 .شوند

  نرخ بيكاري
  تعداد شركتها
 تعداد مشاغل

 گوناگوني و لزوم پايه شغل محلي
  تعداد و تغير اندازه شركتها
  تعداد و تغير اندازه صنايع

 تغير سطوح مهارت الزم براي مشاغل

منعطف توان بازار در . انعطاف بازار كار
 بودن دد زمان تغييرات اقتصادي

   
  :شاخصهاي محيطي
 تاكيد شاخصهاي پايداري شاخصهاي پايداري شاخصهاي سنتي

 مصرف و توليد مواد سمي سطوح آلودگي آب و هوا
 مايل مسافرت شده -وسيله 

 سنجش فعاليتهاي مسبب آلودگي

بادوام، تجديد درصد محصوالت توليد شده زباله هاي جامد ايجاد شده-تن
 پذير

 استفاده محتاطانه از مواد

 كل انرژي استفاده شده از منابع هزينه سوخت
 نسبت اسفاده از انرژي هاي تجديد پذير

 استفاده از منابع در نرخ پايداري
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  :شاخصهاي اجتماعي

 تاكيد شاخصهاي پايداري شاخصهاي پايداري شاخصهاي سنتي

SAT تعداد دانش آموزان تعليم ديده براي كار كه در  و ديگر نمرات استانداردسازي
  . جامعه محلي در دسترس هستند

تعداد دانش آموزاني كه وارد كالج شده و به 
 .جامعه باز مي گردند

انطباق مهارتهاي شغلي و تعليمي با 
 نيازهاي جامعه محلي

تعداد راي دهندگاني كه در انخابات راي مي  تعداد راي دهندگان ثبت شده
  .دهند

تعداد راي دهندگاني كه در جلسات شهري 
 .شركت مي نمايند

توانايي . شركت در فرآيند دموكراسي
 شركت در فعاليتهاي دموكراتيك

  :مجموعه جامعي از شاخص هاي توسعه پايدار با استفاده از تئوري جهت يابي
در اين رويكرد . روش جهت يابي بنياني تدوين شده استمجموعه كاملي از شاخص هاي توسعه پايدار در سطح منطقه اي با استفاده از 

كل سيستم به ما كمك )مجراي سيستم ب)شاخص ها بر اساس توانايي شان براي پاسخگويي درست به سواالت مطرح شده در جهت الف
  .مي كنند

  
  :شماي كلي شاخص هاي زير سيستم

 سهم آن در كل سيستم رويكرد زيرسيستمجهت

X

  موجوديت
 سيستم دوام دارد؟آيا

 آيا مي تواند زنده بماند؟

آيا زيرسيستم سهم خود را در وجود و 
 بقاي كل سيستم ايفا مي كند؟

P 
  نيازهاي روان شناختي

آيا زيرسيستم با نيازهاي روان شناختي و فرهنگي هم 
 ساز است؟

آيا سهم خود را در آمايش و امنيت رواني 
 مردم ايفا ميكند؟

E 
  اثر گذاري

آيا سهم خود را در كارايي و بهره وري  زير سيستم كارآمد و موثر است؟آيا
  كل سيستم ايفا مي كند؟

F 
  آزادي عمل

آيا زيرسيستم آزادي عمل الزم را براي واكنش و عكس 
  العمل نسبت به نيازها دارد؟

آيا سهم خود را در آزادي عمل كل 
  سيستم ايفا مي كند؟

S 
  امنيت 

آيا سهم خود را در ايمني، سالمتي و  سالم و پايدار است؟آيا زير سيستم امن،
  پايداري كل سيستم ايفا مي كند؟

A 
 سازگاري

آيا سهم خود را در انعطاف پذيري و   آيا زيرسيستم با چالش هاي جديد سازگاري دارد؟
  سازگاري كل سيستم ايفا مي كند؟

C 
  همزيستي

تعامل آيا زيرسيستم مي تواند با زيرسيستم هاي ديگر 
  داشته باشد؟

آيا سهم خود را در هم زيستي با كل 
سيستم و تعامل با زيرسيستم هاي ديگر 

  ايفا مي كند؟
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  :فهرست اين شاخصها با استفاده از رده بندي كلي زير مرتب شده اند

N شاخصهاي اصولي و اخالثي 
N1 حفظ سالمتي و حقوق فردي، حفظ طبيعت و حقوق نسل آينده كه در قانون اساسي آمده است  
N2 تعداد موارد عدم رعايت حقوق اوليه بشر 
N5 درصد موافقت سيستم هاي قانوني با عاليق مناطق و سيستم هاي طبيعي ديگر و آيندگان  
N9  مشكالت محيط زيست، منابع، اقتصاد (ميزان فعاليت اقتصادي بحث انگيز(... 

  
P شاخصهاي روان شناختي  

P6  درصد جمعيتي كه مشكالت جدي دارند(اضطراب ناشي از منابع، محيط زيست و آينده(  
P15  جنگل ها و پارك ها، مساجد، معابد و (نزديكي نسبي مراكز تفريحي، روحاني و فرهنگي(...  
P16 زيبايي مناظر منطقه  

  
Q شاخصهاي توصيفي  

Q1  ميزا سرمايه گذاري براي توليد/ ميزان سرمايه گذاري براي تحصيالت 
Q15 امكان دنبال كردن نقشه هاي زندگي 
Q17 درصد افرادي كه از رسانه هاي همگاني برخوردارند 

  
O شاخصهاي سازماني يا تشكيالتي 

O1  اجتماعي، ميزان تورم، متوسط بقاي دولت قبل از تغيير عمده –ميزان پايداري اقتصادي سياسي  
O18 زمان متوسط براي اجراي تصميمات كارآفريني 
O21 ميزان تمركززدايي از مسئوليت ها 

  
L شاخص شرايط زندگي  

L13 درصد افرادي كه به آب سالم و بهداشتي در محل زندگي خود دسترسي دارند 
L21 نفر بوسيله تروريستها، جرائم  100.000تعداد افراد كشته شده در هر : درجه امنيت داخلي و خارجي...  
L26 بخشي از عمر كه به تفريح گذشته است 

  
W شاخص رفاهي  

W2  استفاده از منابع تجديد ناپذير(فشار وارد بر نسل آينده ناشي از نيازهاي بيش از حد(.../  
W10 بخشي از جمعيت كه مي توانند در مواقع ضروري نياز خود را برطرف كنند 

  
M شاخصهاي استفاده از منابع 

M1 سال/سرانه/فلزات(،)سال(سرانه/انرژي: (سرانه خروجي منابع( 
M2  حداقل آثار/آثار اكولوژيكي(متوسط مصرف منابع و آلودگي به ازاي واحد توليد يا خدمات، وابسته به استفاده بهترين فن آوري(  
M3 هزينه انرژي به عنوان بخشي از كل سيستم عمليات 
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M4 )ثابت زمان/ضربدر)نرخ مصرف)/(غذا و محصوالت ضروري 
M5  توليد اوليه و ظرفيت جذب مواد زائد(درصد ظرفيت قابل تحمل منطقه( 
M6 وابستگي به منابع تجديد ناپذير، سهم منابع تجديد پذير 
M7  ميزان بازيابي و احياي منابع تجديد پذير/ ميزان استفاده از منابع تجديد پذير 
M8  عمر منابع= منابع تجديد ناپذير ميزان استفاده از / ميزان استفاده از منابع تجديد پذير  
M9 انرژي الزم براي برداشت يك واحد از منابع تجديد پذير 

M10 نرخ تغيير در انرژي الزم براي برداشت يك واحد از منابع تجديد پذير 
M11 انرژي الزم براي استخراج يك واحد انرژي تجديد ناپذير 
M12 نرخ تغيير در انرژي الزم براي استخراج يك واحد انرژي تجديد ناپذير 
M13  ميزان نقصان منابع انرژي تجديد ناپذير/ نرخ گسترش انرژي هاي تجديد پذير جايگزين  
M14  درصدي از منابع ديگر كه به جاي منابع فعلي مي تواند مصرف شود )انرژي،آب،غذا(تامين فراواني ،  
M15  افرادي كه توسط ماشين،اتوبوس،قطار و هواپيما جابجا مي شوند(سرانه كيلومتر پيمايش خودرو در سال(  
M16  انرژي، غذا، مواد اوليه –آب (متوسط فاصله حمل و نقل براي منابع كليدي( 
M17 نيازهاي اساسي براي سيستم حمل و نقل 
M18 اقبت هاي بهداشتيتنوع براي غذاهاي اصلي، حمل و نقل، آموزش، مر 
M19 تامين فراواني خدمات زيرساختي ضروري 
M20 چشم انداز آينده فعاليت هاي اجتماعي مرتبط با زيرساخت ها 

  
F شاخصهاي مالي و اقتصادي 

F2 نرخ رشد بهره وري  
F12 اثرات زيست محيطي و اجتماعي، نسبت هزينه هاي خارجي فعاليت هاي اقتصادي به ارزش معامالت اقتصادي  
F15 نسبت قيمت گندم به قيمت نان: تجاري كردن زنجيره توليد 

  
D شاخصهاي وابستگي  

D1  به منابعي كه در منطقه تحت كنترل نيستند) غذا، آب، انرژي، مواد ضروري(درصد منابع حياتي وابسته  
D5 درصد بار زيست محيطي و مصرف منابع وابسته به مصرف غير قابل جبران منابع مشترك بين المللي 
D6 آلودگي هوا و آب كه صادر يا وارد مي شود 

  
B شاخص بارهاي زيست محيطي 

B1 سرانه ميزان مساحت الزم از اكوسيستم براي توليد يا استفاده از خدمات : آثار زيست محيطي ناشي از استفاده هاي مجاز و پايدار
  اكوسيستم

B2 نرخ تغيير در آثار زيست محيطي 
B3 فشارهاي خارجي وارد بر محيط زيست به علت نيازهاي شخصي 
B4 معادل (ميزان انتشارگازهاي گلخانه اي توسط ستادهاي اقتصادCO2  به تنGDP/1 به دالر(  
B5  آلودگي، بيابان گستري(ميزان تغيير در شاخص هاي زيست محيطي كليدي( 
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B6 درصد اكوسيستم هاي سالم و دست نخورده 

B7 درصد تغييرات در اكوسيستم هاي سالم 
B8  طول در كيلومتر مربع(زيرساخت ها، جاده و بار ترافيكي تغيير اكوسيستم ها بوسيله(  
B9 نرخ تغيير در توليد اوليه ناشي از استفاده بشري 

B10  نرخ تغيير در نمايه تنوع بوم شناختي 
B11 گونه هاي در معرض خطر برحسب درصد گونه هاي بومي 
B12 ميزان تغيير در فهرست گونه هاي درمعرض خطر 
B13 نرخ افزايش گونه هاي مقاوم به نابودي 
B14 نرخ تغيير در تعداد مواد شيميايي مقاوم در محيط زيست 
B15  ميزان جذب/ نرخ توليد يا ورود مواد شيميايي مهم 
B16  درصد رودها و سواحل آلوده نشده به كيلومتر 
B17 حاصلخيزي اوليه خاك/ ) قليايي شدن+اسيدي شدن+فرسايش+آلودگي: (از دست رفتن حاصلخيزي 
B18 ميزان استفاده از برداشت منابع) / (ذخيره منابع= (عصر ثابت منابع : نرخ تهي سازي منابع تجديد ناپذير(  
B19 مقدار برداشت-ميزان احيا= (نرخ تهي سازي منابع تجدبد پذير( 
B20  دست نخورده ذخاير، اكوسيستم هاي(ظرفيت خودپااليي نسبت به اندوخته هاي مصرف شده(  
B21 درصد مصرف، بازيافت و احياي منابع و ميزان جذب مواد زائد كه بايد با استفاده از روش هاي فني انجام گيرد  
B22  مساحت كل زمين هاي كشاورزي/ مساحت مورد استفاده براي كشاورزي با حفظ پايداري محيط زيست  
B23 رايط بوميدرصد سازگاري بومي روش هاي برداشت منابع با ش 
B24 تعداد گونه هاي محصول بومي در منطقه كه هريك مي : ظرفيت استفاده هاي چند منظوره و متنوع از محيط زيست و منابع اصلي
  نياز منطقه را برآورده كند% 10تواند 
B25 ظرفيت تحمل زيستي واقعي در برابر ظرفيت تحمل مورد بهره برداري 
B26 نرخ تغيير در ظرفيت تحمل زيستي منطقه اي 
B27 درصد : نمايه پايداري منطقهGDP براساس فعاليتهاي پايدار 
B28  زلزله، فرسايش، تخليه منابع، بهره گيري مفرط(نزديك شدن به تخريب( 
B29 ميزان واقعيت تغييرات در برابر ميزان مجاز تغييرات: حد سازگاري اكوسيستم هاي كليدي  
B30  ميزان تبديل زمين هاي حاصلخيز كشاورزي به ): محيط زيست، منابع،توسعه منطقه(نرخ ممانعت از انتخاب گزينه هاي مهم

  تاسيسات زيرساختي و غيره
B31 درصد كاهش عمر مفيد بر اثر آلودگي هاي زيست محيطي: هزينه بهداشتي، آلودگي هاي زيست محيطي  
B32 زم براي اثر كردن اثرات مخرب سيستمدرصد خروجي هاي اقتصادي ال 
B33 درصد سهم تخريب محيط زيست ناشي از فقر 
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 تا چه اندازه اي سياست گردشگري اسپانيا با پايداري منطبق است؟

امروزه نيز در مقاصد . ميالدي را نشان مي دهند 70و  60تمامي شيوه هاي توسعه گردشگري امروزي كمبودهاي جريان توسعه دهه هاي 
همانگونه . گردشگري كه به بلوغ رسيده اند، سياست گردشگري بر سازماندهي نامناسب رشد اقتصادي دولت و بنگاههاي اقتصادي قرار دارد

 - كند، مسير پايداري بايد از طريق دنبال نمودن مشكالت كنوني و بلند مدت توسعه پيشين صورت گيرد، ساختار سياسي كه باتلر اشاره مي 
  . اقتصادي مقاصد بالغ، به تداوم فعاليت گردشگر وابسته است و اين امر توسعه در چارچوب پايداري را كامالً نمايان و مهم مي كند

اگرچه اين مفاهيم در گذشته نيز مطرح بوده اند اما امروزه با افزايش . ميالدي وارد عرصه گردشگري شد 90مفاهيم پايداري از اوايل دهه 
ميالدي كاهش چشمگير تقاضا نسبت به دهه  90در كشور اسپانيا و در نيمه دهه . آگاهي عمومي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند

ميالدي كه دليل اصلي آن توسعه ناپايدار و اثرات جدي محيطي مانند اشغال بيش از اندازه زمين در مناطق توريستي و فشار  80تا  60هاي 
  . بر گونه اي شكننده بود، مشاهده گرديد

  كيفيت، استراتژي رقابتي گردشگري اسپانيا
و باعث اتخاذ سياستهاي ترفيع گردشگري بر پايه عناصر  اين دوره ركود منجر به تشخيص مشكالت ساختاري گردشگري در اسپانيا گرديد

، دغدغه اصلي سياست 2006الي  2000بر طبق برنامه كيفيت گردشگري اسپانيا ميان سالهاي . رقابتي و پيش زمينه توسعه پايدار شد
نامه اي را در جهت آماد سازي برنامه  وزيران محيط زيست و اقتصاد اسپانيا تفاهم 1998در سال . گردشگري اسپانيا رقابتي بودن نام گرفت

  .توسعه پايدار امضا نمودند كه موفقيت آميز نبود
  :نحوه تكوين و موقعيت فعلي سيستم هاي شاخص توسعه پايدار

توليد شاخص ها در چارچوب جريان هاي برنامه ريزي و و : دو جريان اصلي را مي توان در نحوه تكامل شاخص هاي پايداري در نظر گرفت
جريان اول در ابزار . يستم هايي كه در مقابل نياز تطابق سيستم هاي اطالعاتي محيط و گردشگر به ملزومات توسعه پايدار پاسخگو باشندس

شاخصها فشار كنوني اعمال .  ربط دهنده برنامه ريزي گردشگري با سياست هاي كاربري زمين و برنامه ريزي شهري قابل روئيت است
را مي سنجند و به توصيف يك دسته از سناريوهاي روند برپايه پيش بيني هاي رشد ...) آب، انرژي،(وده و منابعش شده گردشگري بر محد

اين سناريوها چگونگي اشتباه مدل هاي رشد ناحيه را مشخص ساخته و نياز به اصالح سياست . عرضه و تقاضاي گردشگري مي پردازند
  . ح مي نمايندهاي سنتي را از طريق محدود نمودن رشد مطر

   
  :سيستم اسپانيايي شاخص هاي محيط گردشگري

. استراتژي هاي ملي در حمايت از توسعه پايدار و انطباق آن با سياست هاي گردشگري موجب ايجاد سيستم ملي شاخصها گرديد
  . شاخصهاي تعريف شده توسط اسپانيا نشان دهنده كاربرد بخشي از سيستم شاخصهاست

 مقياس شاخص

 مح -من  -مل  تعداد مكانهاي خواب در تاسيسات گردشگري با تقسيم نوع تاسيساتمتوسط

 مح -من  -مل  توزيع ساليانه جريان هاي گردشگري

 من -مل مجموع مخارج ساليانه گردشگري

 مح -من  -مل  استخدام در بخش هتلداري و رستوران

 مح -من  -مل  *درصد معادل جمعيت گردشگري

 مح -من  -مل  اقامتي تجمعيتاسيسات 

 مح -من  -مل  فشار بالقوه بر نواحي طبيعي

 مح -من  -مل  تجمع گردشگر در نواحي شهري

Tourism anthropisation factor**  مح -من  -مل 
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 مح -من  فاصله فرودگاه ها تا نواحي غير مسكوني شهري

 مح -من  -مل  حضور خانه هاي دوم

 مح -من  -مل  سايتهاي فرهنگي و تاريخيبازديدكنندگان 

 مح -من  -مل  مداخله پليس حفاظت از طبيعت بر فعاليت هاي ورزشي و گردشگري در نواحي طبيعي

 مح -من  -مل  سواحل مجهز

 مح -من  -مل  لنگراندازي در بنادر ورزشي

 مح -من  -مل  توليد زباله شهري در ارتباط با گردشگري

 مح -من  -مل  شهري در ارتباط با گردشگريمصرف آب شرب 

 مح -من  -مل  مصرف انرژي الكتريكي در ارتباط با گردشگري

 مل چگونگي توزيع گردشگران ورودي

 مح -من  -مل  سايتهاي عالقه مندي طبيعي

 مح -من  -مل  كيفيت آب استحمام قاره اي

 مح -من  -مل  كيفيت آب استحمام معدني

 مح -من   فاضالب در جمعيت معادل در سايتهاي اصلي گردشگري ظرفيت رفتار با

 مح -من  -مل  درصد نواحي حفاظت شده از طريق كنترل دسترسي و مسيرهاي سفر

 مح -من  -مل  هتل هاي تحت سيستم هاي حفاظت محيطي

 مح -من  -مل  انتخاب مجزاي پكيج هاي توليدي گردشگري

 مح -من  -مل  برنامه ريزي منطقه اي و گردشگريتلفيق ضوابط محيطي با قوانين و

  محلي : مح -منطقه اي : من -ملي : مل* 
  365/ تعداد اقامت هاي شبانه توسط غير مقيمان = جمعيت معادل گردشگري * 

  تخمين تصرف زمين بدليل ساخت تسهيالت گردشگري* * 
  

اين شاخصها نشان دهنده تالشي براي سيستماتيك نمودن اطالعات حاضر محيط و گردشگري اسپانيا و كمك به فهم بهتر رابطه ميان 
تعريف اين شاخصها مشكالتي را . تكامل فعاليت گردشگر، اثرات محيطي آن و نهايتاً سياستهاي جمعي و خصوصي مربوط به آن مي گردد

مشكالتي كه در اسپانيا بدليل وزن زياد اقامت هاي خارج از . ر جهت توسعه پايدارتر گردشگري نشان ميدهندكه در ايجاد شاخصهاي ملي د
  . هتل مانند خانه هاي دوم تشديد مي شوند

اريب محيطي مشهود در اين عرصه . ميباشد... اين سيستم بر پايه اطالعات در دسترس از منابع مختلفي چون گردشگر، محيط ،اقتصاد 
هيچ شاخصي كه مربوط به : اني هايي را براي توليد سيستم شاخصهايي كه با طبيعت انتگرالي محيط در ارتباط است مشخص مي نمايدنگر

هيچ توجهي به فهم افراد مقيم از اثرات شيوه توسعه . رضايت تقاضاي گردشگري و يا متغيرهاي كيفيت مربوط به فهم پايداري وجود ندارد
  .دگيشان نشده استگردشگري بر كيفيت زن

عالوه بر اين زمينه كاربردي شاخصها بايد روشن شوند، چراكه روند كنوني در پي اعتبار سه مقياس ملي، منطقه اي و محلي هستند تا اينكه 
  .شاخصها را به الزامات و نيازهاي مقياس هر كار منطبق سازند

. محيطي گردشگري با سيستم ملي شاخصهاي محيطي مي باشد چارچوب استفاده شده باال برپايه تركيب پيچيده اي از شاخصهاي
شاخصهاي گردشگري مربوط به نواحي تحت فشار هستند در حالي كه اثرات دريافت شده براي تمامي بخشهاي توليدي و نواحي محيطي 
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ه نظر مي رسد، اين خطر اگرچه اين شيوه از منظر تركيب سيستم بزرگ شاخصها بسيار منطقي ب. به شيوه اي عمومي محاسبه مي شود

  .وجود دارد كه نتوان رابطه علي ميان آثار گردشگري، تاثير آن بر محيط و پاسخهاي خصوصي و عمومي آن را درك نمود
  

  :نتيجه گيري
استي توسعه پايدار هدف اوليه سي. ايجاد شاخصهاي پايداري بايد مربوط به درجه تعهد سياست گردشگري اسپانيا به اين مدل توسعه باشد

اصول . ميالدي تعيين نموده است نمي باشد 90كه همچنان بازار محور است و بتدريج كيفيت را بعنوان استراتژي رقابتي خود در دهه 
  .توسعه پايدار در حوزه سياست هميشه حضور داشته است، اما چشم انداز واقعي فعاليت هاي خاص انجام شده محدود است

پايداري مفهومي فراتر از معاني هنري داشته باشد بايد تعريف دقيق تر از نقش بازي شده توسط هدف توسعه اگر ما خواستار اين هستيم كه 
ما نمي توانيم در انتظار اين باشيم كه بازار گردشگري . پايدار در استراتژي هاي و فعاليت هاي سياست گردشگري را مد نظر قرار دهيم

چراكه پايداري شيوه اي گسترده تر است كه در پي ايجاد توازن ميان ابعاد . ي داشته باشدادعاي دستيابي به سطح باالتري از پايدار
  .اجتماعي است -محيطي، اقتصادي و فرهنگي 

روند پيش گرفته شده توسط سياست گردشگري كه تمركز خود را بر پايداري نهاده است مستلزم سيستم شاخص هاست كه اگرچه كامل 
  . نباشد اما الزم است

طرح پيشنهاد شاخصهاي وزارت محيط اسپانيا موجب فهم بهتر روابط ميان گردشگري و توسعه پايدار شده است و فقدان اساسي سيستم 
در اين مرحله مقدماتي سيستم ها بطور منطقي . هاي آماري و اطالعاتي الزم براي سنجش توسعه پايدار گردشگري را روشن ساخته است

ذيه مي شوند، اما مرحله دومي نيز بايد آغاز شود كه در آن شاخصها با توجه به نيازها و نه آمارهاي دردسترس از طريق اطالعات موجود تغ
  .فايده در دستيابي اطالعات مورد تاكيد قرار مي گيرد -ايجاد شوند كه در آن همواره رابطه منطقي هزينه 

بدون كناره . گام سنجش پايداري و روندهاي توسعه مجدد بكار مي رونداين مفهوم جديد از شاخصها اشاره بر مقياس محلي دارد كه در هن
گيري از شاخصهاي مقياس ملي و منطقه اي توصيه مي شود كه از روش ميدلتون و هاوكينز و شيوه پائين به باالي شاخصها برپايه ي 

  .كاربرد تدريجي شاخصها مقاصد گردشگري استفاده شود
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