
 

 

 

 

 
 

 

های اقتصادی شهر با تأکید بر گردشگری پایدار )مورد مطالعه: ریزی تقویت زیرساختبرنامه

 شهر اردبیل(
 

  مربی گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بناب، بناب، ایران *علی مجنونی توتاخانه

 نور، ایران شهری، دانشگاه پیامریزی استادیار گروه جغرافیا و برنامه علیرضا سلیمانی

 30/04/1397 پذیرش: 11/12/1396دریافت: 

ات تدثییر عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنددهدر عصر حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان توسعه پایدار است و به چکیده:

ملی بدا پتانسدیح ح د  و محیطی است که ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد اقتصادی، اجتماعی و زیست

شود. امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، رویکردی عمومی است که حمایت از منابع طبیعی، باعث پایداری محیطی می

م یدد و نویددب    ،مقبدو  و از لحداظ مدالی ،شناختی در بلندمددتاند تا گردشگری از لحاظ بومها به آن توجه کردهدولت

ریزی توسعه پایدار گردشدگری در شدهر اردبیدح ان دام شدده راستا، پژوه  حاضر با هدف برنامه جوامع محلی باشد. در این

هدای مدورد اسدت اده در پدژوه  از ندوع دادهتحلیلی اسدت.  -براساس هدف، کاربردی و از نوع توصی یاست. روش پژوه  

دارندده توسدعه گردشدگری پایددار شدهری، از کننده و بازترین نیروهای ترغیباسنادی و میدانی است. برای دستیابی به مهم

کنندده و بازدارندده های مدثیر ترغیبن ر از خبرگان گردشگری شهری، اسدتراتژی 80طریق تکمیح پرسشنامه و مصاحبه با 

بنددی شددند. در دهدی و اولویت، وزن(ANP)توسعه گردشگری پایدار تدوین گردید. سپس با است اده از مد  تحلیح شبکه 

های توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیدح ترین استراتژیکننده و بازدارنده، مناسبترین نیروهای ترغیبساس مهمنهایت برا

، اردبیدح کنندده توسدعه پایددار گردشدگری شدهردهند که در بدین نیروهدای ترغیباست راج گردید. نتایج تحقیق نشان می

مدیریت پایدار در ب   گردشدگری  توجهی بهکمشهر،  این گردشگری زایی و در بین نیروهای بازدارنده توسعه پایداراشتغا 

، یکننده و بازدارندده توسدعه گردشدگری شدهرترین نیروهای ترغیباند. همچنین به ازای مهمشهری، اولویت را کسب کرده

و هدفمند از افدزای  گیری بهینه شده، استراتژی بهره های ارائهتدوین گردید که در بین استراتژی ،ه ت استراتژی مش ص

منظور ای اد اشتغا  و درآمد بدرای های گردشگری بهوردهاها و فربرداری از جاذبهانگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره

عنوان بهترین استراتژی انت اب شد. همچنین در این تحقیق، الگدوی فادایی عناصدر گردشدگری شدهر مردم شهر اردبیح به

و مش ص شد که فاای گردشگری شهر اردبیح تحدت تدثییر  العات جغرافیایی، بررسی گردیدسامانه اط اردبیح با است اده از

 دهد.( را پوش  می1فاای تاری ی شهر )بافت قدیم( قرارگرفته و ب   مرکزی شهر )منطقه 

 اردبیح شده، های اقتصادیزیرساخت ریزی، توسعه اقتصادی شهر، گردشگری پایدار، تحلیح شبکه،برنامهواژگان کلیدی: 

 JEL :L83, Q01, N15, D85بندی طبقه

 

 

a.majnoony@bonabu.ac.ir : مسئو * نویسنده 

 .41-57((، 25)پیاپی 1)7پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری،  -فصلنامه علمی

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern ،SID ،Google Scholar ،Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

 پژوهشی  -فصلنامه علمی
 شهریاقتصاد و مدیریت 
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 مقدمه -1

اسدت کده  ایپیچیده اقتصادی گردشگری، فعالیت

ترین و پردرآمدترین صنعت شدن به بزرگدر حا  تبدیح

(؛ Redi & Fernandez, 2018در ابعاد جهدانی اسدت )

 ،(Kabassi, 2017)درصد از تولید ناخالص  11که طوریبه

درصدد از  5، (Fang et al., 2016)درصد از اشتغا   10

گذاری جهدانی را بده خدود درصد از سرمایه 5صادرات و 

 . ت دارت گردشدگری(Travel, 2015)اختصاص داده است 

در بسددیاری از نددواحی جهددان برابددر یددا حتددی بیشددتر از 

صدادرات ن دت، تولیددات مدواد غدذایی و اتومبیدح اسدت 

(Darcy & Buhalis, 2011) ،درآمد حاصح از توریسم .

 های اصلی رشد اقتصادی و ابزاریعنوان یکی از محرکبه

باشدد می آن از ناشدی نتدایج و رکدود بدا مقابلده بدرای

(Agiomirgianakis et al., 2014)از بی  . چنانکه در 

 درآمدزایی منبع دومین عنوانبه توسعهدرحا  کشور 45

آیدد )حیددری سداربان و همکداران، می حسداب به جهان

 و درآمدد افدزای  بدرای مناسدب ( و راهبدردی1395

 .(Snyman, 2012)است  کشورها این فقرزدایی

تدددرین عنوان یکدددی از مهمصدددنعت توریسدددم بددده

قرن اخیر بدا رشدد تصداعد های هزاره سوم طی نیمپدیده

گونه خود تثییر بسزایی در رشد و پویایی اقتصاد و تبداد  

 زاده و همکداران،فرهنگی کشورها داشدته اسدت )اشدرف

عنوان یکددی از فرایندددهای تولیددد فاددا، از ( و بدده1389

عنوان هددایی اسددت کدده از آن بددهترین فعالیتامیدددب  

. (Solnet et al., 2014)کنندد گدذرگاه توسدعه یداد می

 ات دداذ بددا حددوزه گردشددگری، متولیددان امددر رونیددازا

 پایدار توسعه جهت در مناسب هایححراه و هامحدودیت

(. در 1389 پور و همکداران،)حسدناند برآمده گردشگری

حددا  حاضددر بسددیاری از کشددورها، منددافع اقتصددادی و 

آورنددد و اجتمدداعی خددود را از توریسددم بدده دسددت مددی

های منطقده درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت

 توسددعه گردشددگری، بددرای کشددورهای. برندددبدده کددار می

ح: بیکدداری بددا ، یددبتوسددعه کدده بددا معاددالتی از قدرحا 

محصددولی مواجدده محدددودیت منددابع ارزی و اقتصدداد ت 

هسددتند، از اهمیددت فراوانددی برخددوردار اسددت )حیدددری 

 (. 1396ساربان و همکاران، 

وجدود مشدکالت در زمینده توسدعه  کشور ایران بدا

 پایدان در را جهدانگرد میلیدون بیست گردشگری، حدود

اسدت. بررسدی  کدرده بینیپی  خود توسعه پن م برنامه

درصدد از ایدن  13دهد که تنها در حددود نشان مینتایج 

به عبارتی ایدن ب د  از  ؛تعداد، گردشگر وارد شده است

محمدی هدف برنامه پنج توسعه محقق نشده است )بی 

(؛ لذا بررسی موانع توسعه این صنعت در 1389، و خاتمی

مناطق م تلف کشور و تددوین راهبردهدایی بدرای حدح 

 ان، ضرورت دارد.مشکالت توریسم شهرهای ایر

وهددوای خدداص شددهر اردبیددح بدده دلیددح وجددود آب

های تاری ی فدراوان و وجدود های خن (، جاذبه)تابستان

توریستی شورابیح، هر ساله جمعیت زیدادی  ویژه منطقه

باشدد و ایدن از گردشگران داخلی و خدارجی را پدذیرا می

ن در  928695شهر طبق آمارهدای مرکدز آمدار ایدران بدا 

، ششدمین 1395رودی به این شدهر در سدا  گردشگر و

شدود )مرکدز آمدار مقصد گردشگران داخلی محسوب می

(؛ بنددابراین بایددد توسددعه توریسددم شددهر از 1395ایددران، 

های متصددیان شدهری قدرار گیدرد تدا خددمات و اولویت

شده و فواید اقتصدادی امکانات موردنیاز گردشگران تثمین

دد. بددا وجددود توریسدم وارد سیسددتم اقتصددادی شددهر گددر

توان برای توریسم قائدح شدد، اگدر مزایای فراوانی که می

ریزی صحیحی در این زمینه ان دام نشدود، توسدعه برنامه

محیطی، فرهنگددی، ات من ددی زیسددتتددثییرتوریسددم، 

اجتماعی و اقتصدادی را بده وجدود خواهدد آورد. در ایدن 

عنوان فعالیتی پرسود و من عت بلکه صورت توریسم نه به

آور و نامطلوب مطرح خواهدد شدد. نوان فعالیتی زیانعبه

ریزی و توسددعه توریسددم بایددد توجدده بنددابراین، در برنامدده

گیالندده و زیادی به جنبه پایداری توریسدم شدود )غ اری

ریزی بدرای توسدعه پایددار (. پس برنامده1396همکاران، 

خصوص در شهر اردبیح، توریسم در مناطق گردشگری به

ارتقای اقتصدادی، اجتمداعی و فرهنگدی شدهر و به دلیح 

از نیازهای ضروری بدرای  ،همچنین کنتر  آیار من ی آن
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ی  شهر گردشگری است. در این پژوه  سعی بدر ایدن 

است تا توسدعه گردشدگری در شدهر اردبیدح بده منظدور 

ریزی شدود. در ایدن راسدتا وضدعیت توسعه پایدار برنامده

سدی و راهکارهدایی توسعه توریسم در شدهر اردبیدح، برر

شده است تا  برای توسعه پایدار توریسم در این شهر ارائه

من عت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگدی و ضمن افزای  

ات من دی تدثییرتوسعه گردشدگری، بتدوان  محیطیزیست

این اساس پدژوه  حاضدر  حاصح از آن را کاه  داد. بر

ده کننددده و بازدارنددبددا هدددف شناسددایی نیروهددای ترغیب

های مناسدب توسدعه توسعه گردشگری، تعیین استراتژی

پایدددار گردشددگری و شددناخت الگوهددای فاددایی عناصددر 

گردشگری شهر اردبیدح ان دام شدده اسدت. در راسدتای 

تحقق اهداف تحقیق، پژوه  حاضر در پدی پاسد گویی 

 به سثا  زیر است:

کننددده و بازدارنددده بددا توجدده بدده عوامددح ترغیب

تددرین راهکارهددای مناسددب، حگردشددگری شددهری اردبیدد

 پیشنهادی برای توسعه گردشگری این شهر چیست؟

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

گردشدگری و »با عندوان  ای(، در مقاله2016) 1وا 

توسعه: به سوی نتایج پایدار گردشگری فرهنگی و توسعه 

را با تثکیدد بدر  یگردشگرات توسعه تثییر، «پایدار محلی

توسعه گردشگری فرهنگی مورد مطالعده قدرار داده و بده 

این نتی ه دست یافتند که در توسعه گردشگری شهری، 

  بیشتری برخوردار است. تثییراتهای فرهنگی از ویژگی

توسدعه »پژوهشی با عندوان  در (،2016) 2لئو و چو

استراتژی گردشگری و تسدهیح فراینددهای یکپارچده در 

بدا  «های برندد، بازاریدابی و انگیدزه در شدهرهاارزشبین 

بده ایدن  ،است اده از روش تحلیح شدبکه و روش دیمتدح

زمدان بدا توسدعه گردشدگری نتی ه دست یافتند که هدم

شهری، برند جهانی گردشگری نیز بهبود یافته و شهر بدا 

                                                           
1- Wall 

2- Liu and Chou 

 شود. می حیتبدعبور از بحران، به شهر جهانی 

ای بدا عندوان (، در مقاله2015) 3و کوربوسزام یر 

در راستای توسعه پایدار گردشگری در منداطق شدهری: »

، بده «مطالعه موردی بوخارست به عنوان مقصد توریستی

این نتی ه رسیدند که توسعه گردشگری فرهنگی و تداری ی 

 کند.به عنوان موتور محرک توسعه پایدار شهر عمح می

ای بدا عندوان مقاله(، در 2014و همکاران  ) 4پاکر

نگددرش گردشددگران چینددی و اسددترالیایی بدده طبیعددت، »

محیطی: پیامدددهای طراحددی حیوانددات و مسددائح زیسددت

، وضدعیت توریسدم «ت ارب گردشگری مبتنی بر طبیعت

وح  و ح اظت و مدیریت آن را بررسدی کردندد و حیات

وح  از تهدیددهای یابت کردند مدیریت در ح   حیات

 همیت بسیاری دارد.، ایگردشگرتوسعه 

 های داخلی ب( پژوهش

(، در پژوهشددی بدده 1394نددژاد و شددری ی )حدداتمی

بررسی تثییرات مثبت گردشگری شهری بر چهدار متغیدر 

توسعه پایدار شهری؛ یعنی پایدداری اجتمداعی، پایدداری 

کالبدی، پایداری محیطی و پایدداری اقتصدادی، از منظدر 

 در از اسدتادان، ن 22ن ر از ساکنان شهر سدنندج و  384

سدنندج  مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری در شدهر

 -پرداختند. این پژوه  براساس روش تحقیق، توصدی ی

تحلیلی است. نتایج نشان دادند که گردشگری شهری در 

ای مثیر باعث پایداری شهر سنندج توانسته است به شیوه

هرچه بیشتر شهر سنندج شدود و بیشدترین تدثییر را بدر 

ه پایدار اقتصادی و کمترین تثییر را بر توسعه پایدار توسع

 محیطی داشته است.

ای ضدمن (، در مطالعده1396چشدمه )محمدی ده

هدای هدا و جاذبدهشناخت و معرفدی برخدی از توانمنددی

گردشگری شهرکرد، به تنگناها و مشدکالتی کده فدراروی 

باشدد، پرداختده اسدت. ایدن گردشگری شهر شهرکرد می

تحلیلدی اسدت و بدا اسدت اده از  -نوع توصدی یتحقیق از 

آوری داده از طریددق بررسددی مطالعددات میدددانی و جمددع

                                                           
3- Zamfir and Corbos 

4- Packer  
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ن در از  70نامه )از دیدگاه ای و پرس اسنادی و کتاب انه

هدا نشدان مسئو ن و گردشگران( ان ام شده است. یافتده

هدای دادند که شهرکرد به رغم برخوردار بودن از ظرفیت

  تاری ی و طبیعدی، بدا کمبدود با ی گردشگری در ب 

امکانات زیربنایی و رفاهی و ضعف تبلیغاتی مواجه اسدت. 

زایی بددرای های اشددتغا از طددرف دیگددر، مسددئله فرصددت

گذاری کرده شهرکرد و ورود ارز و سدرمایهجوانان تحصیح

 برای شهرکرد نیز وجود دارد.

بدده  ( در پژوهشددی1393توانا و همکدداران  )ضددیا 

های فادایی توسدعه صدنعت گردشدگری و ارزیابی پیامد

های نوسازی و بهسازی در بافت تاری ی باغشدهر سیاست

شاخص،  16میبد پرداختند. در این تحقیق، با است اده از 

عوامح مثیر بر توسعه صدنعت گردشدگری و بده تبدع آن 

نقشی که در بهسازی و نوسازی بافت تاری ی شهر میبدد 

تحقیق، به ترتیب عامح نتایج براساس دارند، بررسی شد. 

ت صصدی،  -کالبددی، عامدح نهدادی -ساماندهی فادایی

تدرین محیطی و عامدح تبلیغداتی، از مهدم -عامح کالبدی

عوامح تثییرگذار در توسعه صنعت گردشگری و اقددامات 

 باشند. بهسازی و نوسازی در باغشهر میبد می

دهد که بیشتر آنها بر روی مرور مطالعات نشان می

اند. در این پدژوه  تلف گردشگری متمرکز شدهابعاد م 

کنندده و بازدارندده سعی بر این بوده تدا نیروهدای ترغیب

توسعه پایدار گردشگری شهر اردبیح در ابعاد م تلف اعم 

 از کالبدی، طبیعی، فرهنگی، مددیریتی و غیدره مشد ص

شددود و از طریددق تحلیددح فاددایی عناصددر توریسددتی، 

را در راسددتای توسددعه راهکارهددایی اجرایددی و عملددی 

های اقتصددادی پایدددار شددهر اردبیددح بددرای زیرسدداخت

ریزی توسعه پایدار شهر ارائده گدردد، تدا اقتصدادی برنامه

یافته مبتنی بدر توسدعه پایددار گردشدگری شدکح توسعه

 گیرد.

 

 مبانی نظری -3

 و تدرینبزرگ از یکدی به گردشگری صنعت امروزه

و بده  شده تبدیح جهان اقتصادی هایب   پردرآمدترین

تناسددب کددارکرد سددازنده خددود، نقدد  بسددزایی در رشددد 

اقتصادی و نمایاندن پیشینه تاری ی و فرهنگدی کشدورها 

 .(Moutinho & Vargas-Sanchez, 2018)کند ای ا می

 کده اسدت گردشدگری از ندوعی گردشدگری شدهری،

 مانندد م تلدف هایجاذبده بده منددعالقه شدهروندان

 ضدمن و طبیعدی مدذهبی ی ی،تدار فرهنگی، هایجاذبه

 شدهرها در نیدز را خود وقت از ب شی مسئو نه، گردش

های گردشدگری، گذرانند تا بدا اسدت اده از توانمنددیمی

 .(Wise, 2016)شهر به سمت توسعه پایدار حرکت کند 

 قددرن نیمدده دوم ایددن شدداخه از صددنعت گردشددگری در

 وسدایح ارتقدای شهرنشینی، گسترش با میالدیه دهم 

 تغییدرات آهدن،راه خطدو  گسترش ویژهبه و ونقححمح

 فراغدت اوقدات و اجتمداع میانی طبقه و افزای  اجتماعی

. در میان اندواع (Rogerson, 2018)یافت  توسعه بیشتر

هایی که برای صدنعت گردشدگری ارائده شدده بندیطبقه

تدرین و است، گردشگری شهری بده عندوان یکدی از مهم

های گردشدگری شدناخته شدده اسدت ترین شاخهپررونق

(McKercher, 2016). و م زا هایمکان ،شهری نواحی 

 یعنی ؛مش صه عمومی چهار دارای که هستند ایپیچیده

 ،(Yang & Wall, 2016)بدا ی سداختارها  فیزیکدی تراکم

اجتماعی  ت انسعدم ،(Visser, 2017)کارکردها  و مردم

 و (Smith, 2015)کارکردی چنددد اقتصدداد و فرهنگددی و

 و ایمنطقدده هایدرون شددبکه در فیزیکددی مرکزیددت

 به عبارتی مراکز .(Baum, 2007) باشندمی شهریدرون

 فرهنگدی، و تداری ی هایجاذبده داشتن علت به شهری،

شدوند و بده می محسدوب مهمدی گردشگری مقصد اغلب

های گردشدگرپذیر، نیازمندد توجده و دلیح تمرکز جاذبده

ریزی ویددژه هسددتند تددا ضددمن اسددت اده از ایددن برنامدده

های آتی نیز فراهم ها، زمینه برای است اده نسحتوانمندی

گردد که اصطالحاً به این رویکرد، گردشگری پایدار گ ته 

 شدهرها بدا .(Agiomirgianakis et al., 2014)شدود می

 تئاتر، هایسالن یادبود، بناهای ها،موزه شامح ؛متنوع هایجاذبه

بدا  منداطق خریدد، مراکدز شدهربازی، ها،پارک ها،ورزشگاه

 افراد یا مهم حوادث به مربو  هاییمکان و تاری ی معماری
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ح م  بنابراین، هستند؛ بسیاری گردشگران جاذب مشهور،

 سدرو سدکونت، محدح مانند گردشگری امکانات از زیادی

 در گردشدگری خدمات سایر و ونقححمح ،ارتباطات غذا،

 خود و اطراف مناطق از بازدیدکنندگان که اندشهرها واقع

 .(Koens & Thomas, 2015)کنند می است اده آن از شهر،

در رابطدده بددا توسددعه گردشددگری و م صوصدداً توسددعه 

 گردشگری شهری سه دیدگاه وجود دارد:

دیدددگاه موافقددان: مطددابق ایددن دیدددگاه، هدددف 

گردشگری شدهری بده دسدت آوردن ت دارب فرهنگدی و 

اجتماعی است. بر این اساس، بیشتر گردشگران فرهنگدی 

 ایهای موجدود اهمیدت ویدژهاجتماعی، برای زیرساخت

های مثبت اقتصدادی ند. گروه فوق، با اشاره به جنبهاقائح

زایی، از جملدده اشددتغا  ؛و اجتمدداعی گردشددگری شددهری

مانددگاری اقتصدادی، ح اظددت مندابع طبیعدی، تعمیددر و 

ها و ح   صدل،، نگهداری بناهای باستانی، تعامح فرهنگ

 دیدگاه ب شیدند. این قوت را انگیزه گسترش این صنعت

 و جهانگرد جلب امکانات، و تثسیسات بیشتر هرچه توسعه به

 کوشددمی طریدق بددین و دهددمی گردشدگر اهمیدت

مطابق این  .برساند حداقح به را جامعه اقتصادی مشکالت

دیدگاه، گردشگری شهری، سیستمی اقتصادی است کده 

مانند هر نظام اقتصادی دیگر در پی منافع است و از نظدر 

شدود. مطدابق ایدن اقتصادی، ی  فعالیت پایده تلقدی می

کسدب سدود اقتصدادی  ،ترین هدف گردشگردیدگاه، مهم

های شدهری اهمیدت است؛ بندابراین، داشدتن زیرسداخت

  .(Fennell, 2015; Collins et al., 2018)زیادی دارد 

دیدگاه م ال دان: در ایدن دیددگاه، گردشدگری بده 

زدایی و کا یی شدن فرهنگ، افزای  میزان جرم فرهنگ

ان امدد. طرفدداران ایدن هدا میو ناهن اری و تنز  ارزش

های گردشگری، همه و برنامهها دیدگاه معتقدند که طرح

های جامعه را در خدمت پدو  و درآمدد ارزی قدرار داشته

آیدد دهد و این درآمد بده بهدای گدزاف بده دسدت میمی

(Agamirova et al., 2017). 

 ایدن ایدده گردشدگری: تطبیقی توسعه هایدیدگاه

تل یدق  بدا که است یاد شده گروه دو مناظره نتی ه گروه،

بدر  گردشدگری توسدعه ندوعی م الف، و موافق هایبیانیه

 مندابع و مدردم اقتصادی هایارزش به پاس گویی مبنای

 و شدهری گردشدگری دادندد. ارائده و طبیعدی مصدنوعی

 ...، و فرهنگدی محیطی،زیسدت پذیر،کنتر  و سازهم روستایی،

 مندابع از اسدت اده بدر و هاسدتپیشنهادی آن هایگزینه

 تعامدح ت ریبی، نق  ندانستن مدیریت، سهولت محلی،

 ،گدروه هدر دو در نظر گدرفتن مندافع و میزبان و مهمان

 و شدد مطدرح 1980 دهده در دیددگاه، دارند. این تثکید

مناسددب  هایسیاسددت ات دداذ بددا کوشددیدند هددادولت

 مصال، میان سازگاری نوعی خود، کشور برای گردشگری

محددود  جای به و کنند ات اذ گردشگری توسعه و جمعی

کنندد  هماهندگ ملدی مندافع بدا را توسدعه کدردن آن،

(Shakeela & Weaver, 2018; Bimonte & Punzo, 2016). 

در نهایت از م موع نظریات مطدرح شدده در بداب 

توان نتی ه گرفت کده گردشدگری می شهری، گردشگری

 و هدامکان در فادا هدهنددعامدح تغییر شدهری، ید 

شدود می محسدوب شدهر هر برای شناخته شده هایزمان

(Sinclair-Maragh et al., 2015). ،گردشدگری در واقع 

فادداها یددا  از ب شددی بددر تمرکددز شددهری از طریددق

مهدم در  عداملی به عندوان تواندمی شهری هایزیرساخت

 هدر .باشدد مدیریت توسدعه شدهری مدورد توجده زمینه

 امکاندات، و فادا ایدن از گردشدگران است اده که قدرچه

 فادا باشد، بیشتر های شهریجاذبه و تسهیالت خدمات،

 تمایح بیشتر گردشگری سمت به شهری فاای ساختار و

 استوار شهر ساختار فاایی دیگر،عبارتی  به کند.می پیدا

 .(Nunkoo, 2015)است  شهری توریسم ساختار بر

 

 روش تحقیق -4

در پژوه  حاضدر، روش تحقیدق براسداس هددف، 

کاربردی و از نوع مطالعات توصی ی و تحلیلی است. برای 

 های اسنادی و میدانی اسدت ادهاز روش ،هادادهگردآوری 

)مقدا ت،  ایهای کتاب اندهشده است. از طریدق بررسدی

ها و ...( و همچنین مشورت بدا نامهها، پایانکتب، گزارش

های م تلف گردشگری نظران عرصهکارشناسان و صاحب
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شهر اردبیح، سثا ت پرسشدنامه تددوین گردیدد. جامعده 

نظران صددنعت شناسددان و صدداحبآمدداری پددژوه ، کار

گردشدددگری و نمونددده آمددداری شدددامح کارشناسدددان و 

های م تلددف گردشددگری در شددهر نظران عرصددهصدداحب

ن ر بدوده اسدت. ابدزار  80باشد که در م موع اردبیح می

پرسشددنامه بددوده اسددت.  ،هددای پددژوه گددردآوری داده

پرسشنامه مورد است اده در این تحقیق، در دو بعد تهیده 

سدثا  و در ابعداد  20: بعد او  پرسشنامه شامح شده بود

سددثا (،  5سددثا (، اجتمدداعی و فرهنگددی ) 5) اقتصددادی

سدثا ( بدوده اسدت. بعدد  5سثا ( و نهادی ) 5محیطی )

دوم پرسشنامه نیدز شدامح همدان چهدار بعدد اقتصدادی، 

فرهنگی، محیطی و نهادی بوده که به ترتیدب  -اجتماعی

ست، این بعدد مربدو  بده سثا  بوده ا 6و  9، 2، 3دارای 

عوامح بازدارنده توسعه گردشگری شهر اردبیدح بدود. بده 

منظور تعیین اهمیت استراتژی توسعه گردشدگری، ابدزار 

ن در  80ها )پرسشنامه( در اختیدار همدین وری دادهآگرد

های مثیر قرار داده شد تا به صورت مقایسه زوجی، مثل ه

 مایندد. در ایدنبر توسعه گردشگری شهر اردبیح را مشد ص ن

 ایاز روش فرایند تحلیح شدبکه ،هادهی دادهتحقیق برای وزن

افدزار هدا، نرمتحلیح دادهواست اده شده است و ابزار ت زیه

Super Decision افدزاردر نرماشدد. بمیSuper Decisions 

ها رکن اصلی در تعیین ضرایب اهمیت معیارهدا و مثل ده

در درون ی  یا چندد مداتریس دودویدی )و در ید  بدازه 

اصدلی و گذاری معیارهای ( است. وزن9دهی ی  تا امتیاز

 های تکمیلددی خبرگددانمددثیر در پرسشددنامه یزیرمعیارهددا

(، 1گردشگری به پنج طبقه با اهمیت؛ خیلی کدم )عددد 

 ( و خیلدی زیداد7(، زیاد )عدد 5متوسط )عدد (، 3کم )عدد 

تدرین بنددی مهمشده بود. بدرای اولویت ( تقسیم9)عدد 

کننددده و بازدارنددده توسددعه گردشددگری نیروهددای ترغیب

پایدار شهر، تمامی معیارها و زیرمعیارهای مدثیر کده توسدط 

وارد محددیط  نددد.دهددی شددده بودخبددره وزن کارشناسددان

شدددددند، در نهایددددت  Super Decisionsافددددزار نرم

های توسعه گردشگری پایدار شدهر ترین استراتژیمناسب

بندددی و های م تلددف، اولویتاردبیددح از بددین اسددتراتژی

گردید. در آخر برای تحلیح الگدوی فادایی عناصدر است راج 

 اسدت اده Arc Gisافدزار از نرم ،شهر اردبیدح گردشگری

 شده است.

 بسترشناسی پژوهش

شرقی شرقی استان آذربای انشما شهر اردبیح در 

طددو   °48،17׳عددرش شددمالی و °38،15׳در موقعیددت

فاصدله آن تدا مدرز  (.1 نقشهجغرافیایی واقع شده است )

باشدد. از کیلدومتر می 20جمهوری آذربای ان در حددود 

شدکلی ایفدالت دایره این شدهر در ،لحاظ موقعیت نسبی

 ن و بداغروغربی دریای خزر و بین دو کوه سبالدر جنوب

متدر  1263واقع شده اسدت و ارت داع آن از سدط، دریدا 

 (.1386طرح جامع شهر اردبیح، باشد )می
 

 
  پراکنش فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل -1 نقشه
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 تحقیقهای یافته -5

 چهدار شدامح ،تحقیدق این در وتحلیحروش ت زیه

 است: اصلی مرحله

 معیارهدای و تحقیدق هددف تعیدین :او  مرحلده

 هدف به دستیابی

هدف اصلی این تحقیق تدوین و انت اب اسدتراتژی 

توسددعه گردشددگری پایدددار شددهر اردبیددح اسددت. جهددت 

 -دستیابی به این هدف، چهار معیار اقتصادی، اجتمداعی 

 شناسدایی گردیدد. دلیدح ،فرهنگدی، محیطدی و نهدادی

 منطقده ید  کده ایدن اسدت فوق معیارهای کارگیریبه

 در پایددار توسدعه بده دسدتیابی جهدت گردشدگرپذیر

 اجتمداعی اقتصدادی، چدال  چهدار بدا گردشگری خدود

 در تحقیدق لدذا ؛اسدت مواجه نهادی و محیطی فرهنگی،

 بده یابیدست معیارهای عنوان تحت هاچال  این حاضر

 اند.مورد بررسی قرار گرفته پایدار گردشگری

کننددده و مرحلدده دوم: شناسددایی نیروهددای ترغیب

 بازدارنده توسعه گردشگری پایدار

 اجتماعی اقتصادی، هایحوزه در از عوامح فهرستی

 بدر یدا من دی مثبت تثییر که نهادی و محیطی فرهنگی،

 که را عواملیگردید.  شناسایی داشتند، پایدار گردشگری

 عندوان تحدت و انت اب بودند مثیر پایدار شهر بر گردشگری

 گردشدگری توسدعه در و بازدارنده کنندهترغیب نیروهای

این عوامح با است اده  تعیین گردیدند. ،شهر اردبیح پایدار

 منابع آماری سدازمانای، نظرات کارشناسان و از منابع کتاب انه

همچنین  (.1میراث فرهنگی است راج شده است )جدو  

 است راج گردید. ، 2عوامح بازدارنده به صورت جدو  

 توسعه گردشگری شهر اردبیل کنندهعوامل ترغیب -1جدول 
 معیار کنندهزیرمعیارها/ نیروهای ترغیب معیار کنندهزیرمعیارها/ نیروهای ترغیب

 های قدیمی و آیار تاری ی متعددوجود خانه -6

 ارتقای سط، زندگی اجتماعی -7
 ارتقای عدالت اجتماعی، امنیت و برابری -8
 ظرفیت با ی شهر برای پذیرایی از تورهای داخلی و خارجی -9
 دستی و فرهنگ مردم شهر به گردشگرانشناساندن صنایع -10

اجتماعی 
 فرهنگی

 ای اد اشتغا  -1

 زاییدرآمد -2

 گردشگری گذاران در حوزهپتانسیح با ی شهر برای جذب سرمایه -3
 ها و خدمات عمومیبهبود زیرساخت -4
 شده از صنعت توریسمافزای  درآمدهای مالیاتی حاصح -5

 اقتصادی

تالش و توسعه متصدیان شدهر بدرای جلدب و تسدهیح سد ر  -16
 گردشگران به شهر

همکاری و مشارکت در بین وجود سط، با ی آگاهی و حس  -17
 مردم شهر

 های اقامت گردشگران در شهرها و مححتنوع تعداد و درجه هتح -18
 های تبلیغاتی برای شناساندن شهر و جذب توریسمتوسعه فعالیت -19
 افزای  سالیانه گردشگران ورودی به شهر -20

 نهادی

 های خن  و مطبوع در شهر وجود تابستان -11

 عنوان یدد  جاذبددهدریاچدده در داخددح شددهر بددهوجددود  -12
 فرد طبیعیمنحصربه

 های تاری یاحیا و نوسازی اماکن و جاذبه -13
 زیست شهرح   محیط -14
وجددود دو شددهر گردشددگری مهددم )سددرعین و آسددتارا( در  -15

 نزدیکی شهر اردبیح

 محیطی

 

 توسعه گردشگری شهر اردبیل عوامل بازدارنده -2جدول 
 اهداف نیروهای بازدارنده اهداف بازدارندهنیروهای 

ازحد جمعیت در فصدو  گردشدگری و نبدود تراکم بی  -4
 امکانات و تسهیالت کافی نسبت به گردشگران

 افزای  ت ل ات اجتماعی با ورود گردشگران به این شهر -5

اجتماعی 
 فرهنگی

 های شغلیفصلی بودن فرصت -1

 زمین و مسکن در طو  فصو  گردشگریخصوص های فروش بهافزای  قیمت -2

 های گردشگریبرداری اقتصادی از جاذبهریزی نامناسب برای بهرهبرنامه -3

 اقتصادی

برنامه مدون برای تسهیح و توسدعه گردشدگری  فقدان -15
 زمستانی 

های مدیریت پایددار در ب د  از شاخصپایین است اده  -16
 گردشگری شهری

دیدددگان مدداهر در امددر آموزشکمبددود مت صصددین و  -17
 گردشگری در شهر

 بدرای مشدارکت  زم آگداهیعدم وپایین  رسانیطالعا -18

 خصوصی ب  
 گردشگری زمینه در جامع و کارآمد هایبرنامه فقدان -19

 شهر سط، در
 ها )در وضع موجود(حاکمیت دیدگاه ب شی در اجرای پروژه -20

 نهادی

 آلودگی هوا، صدا، مناظر -6

 خصوص در فصو  سردوهوای سرد بهمحدودیت ناشی از شرایط آب -7

 های اصلی کشورسهولت دسترسی به جادهعدم -8
 آهن در حا  ساخت با شهرراه فاصله و دسترسی نامناسب پروژه -9
 شهر سط، در پرتردد ایام در ویژه عمومی پارکینگ فاا برای کمبود -10
 شهر به رسیدنبرای  ارتباطی مسیرهای بودن عرشکم -11
طبیعی  هایاحتما  تعرش به عرصه و وسازهاساختپایین کنتر   -12

 های گردشگریم اور جاذبه
 خیز بودن شهرزلزله -13
آلودگی و ت ریب منابع طبیعی و فرهنگی و منابع آب و از بین  -14

 اندازهارفتن چشم

 محیطی
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دهند کده در شدهر اردبیدح، نشان می 2و  1جدو  

نیدددروی بازدارندددده  20کنندددده و نیدددروی ترغیب 20

ای شده اسدت. در نهایدت مدد  سداختار شدبکهشناسایی

 پژوه  بدین صورت ترسیم گردید. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای و روابط درونی و بیرونی معیارها و زیرمعیارهای گردشگری شهر اردبیلشبکه -1شکل 

 

 معیارها و زیرمعیارهای بندیمرحله سوم: اولویت

 تحقیق

شده با اسدت اده آوریدر این مرحله، اطالعات جمع

وتحلیح شدد و بدا ت زیده، Super Decisionافدزار از نرم

هدددای نهدددایی معیارهدددا، وزن، ANPاسدددت اده از روش 

های تحقیق نسبت به هددف تحقیدق معیارها یا گزینهزیر

و اولویددت معیارهددا ، 4و  3و  امشدد ص گردیددد. جددد

 د.ندهمعیارهای تحقیق را نشان میزیر

 

کنندهزیرمعیار ترغیب هدف معیار  زیرمعیار بازدارنده 

 اقتصادی

 ای اد اشتغا 

 درآمدزایی

گذاریپتانسیح با ی شهر برای سرمایه  

ها و خدمات عمومیبهبود زیرساخت  

 افزای  درآمدهای مالیاتی توریسم

های تاری ی متعددوجود خانه  

اجتماعیارتقای سط، زندگی   

 ارتقای عدالت و امنیت اجتماعی

 ظرفیت با ی شهر برای تورگردانی

 شناساندن صنایع دستی و فرهنگی مردم

 دارا بودن شهر از آب و هوای خن 

 وجود دریاچه در داخح شهر به عنوان جاذبه

فرهنگی -های تاری یاحیا و نوسازی جاذبه  

زیست شهرح   محیط  

توریستی سرعین و آستارا وجود دو شهر  

 تالش متصدیان شهر برای توسعه گردشگری

 حس همکارای و مشارکت در بین مردم

 تعداد و درجه کی یت مراکز اقامتی

های تبلیغاتی برای شناساندن شهرفعالیت  

 افزای  سا نه گردشگران ورودی 

های شغلیفصلی بودن فرصت  

مسکنهای زمین و افزای  قیمت  

وریریزی نامناسب اقتصادی در بهرهبرنامه  

 تراکم گردشگران و نبود امکانات در برخی فصو 

 افزای  ت ل ات اجتماعی با ورود گردشگران

 آلودگی هوا، صدا و مناظر

 محدودیت ناشی از وجود هوای سرد

های اصلیدسترسی راحت به جادهعدم  

 شدن آن آهن و طو نیساخت نامناسب خط

 کمبود فاای پارکینگ خودرو در ایام خاص

عرش بودن مسیرهای ورودی شهرکم  

های طبیعیتعرش بر عرصه  

خیز بودن شهرزلزله  

 آلودگی و ت ریب منابع طبیعی و آب

 فقدان برنامه برای گردشگری فصو  سرد

توجهی به مدیریت پایدار در ب   کم

 گردشگری
نیروی ماهرکمبود مت صص و   

هارسانی برای مشارکت سایر ب  اطالععدم  

 فقدان برنامه جامع گردشگری

هادیدگاه ب شی در مدیریت پروژه  

تقویت 

های زیرساخت

اقتصادی شهر 

اردبیل با تأکید بر 

 گردشگری

فرهنگی -اجتماعی  

 محیطی

 

 نهادی

 وابستگی درونی

 

 وابستگی بیرونی
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 مقایسات زوجی معیارهای اصلی توسعه گردشگری شهر اردبیل -3جدول 

 معیارها اقتصادی محیطی نهادی اجتماعی وزن معیار رتبه معیار

 اقتصادی 1 3 4 2 21/0 1

 محیطی 33/1 1 3 2 16/0 2

 نهادی 2 33/1 1 2 12/0 3

 اجتماعی 1 1 1 1 09/0 4

 

دهد که در بین معیارهدای نشان می 3نتایج جدو  

او  و پدس  رتبه، 21/0معیار اقتصادی با ضریب  ،تحقیق

فرهنگی بده  -از آن معیارهای محیطی، نهادی و اجتماعی

تدا  دومهای رتبده، 09/0و  12/0، 16/0ترتیب با ضدریب 

 را به دست آوردند. چهارم

 

 کننده( نسبت به هدف تحقیقاولویت زیرمعیارهای تحقیق )نیروهای ترغیب -4جدول 

 رتبه
وزن 

 هاشاخص
 رتبه زیرمعیار

وزن 

 هاشاخص
 زیرمعیار

 های طبیعیاحیا و نوسازی اماکن و جاذبه 044/0 11 ای اد اشتغا  090/0 1

 های خن (وهوای خاص )تابستانآب 042/0 12 درآمدزایی 078/0 2

 041/0 13 افزای  سالیانه گردشگران ورودی به شهر 076/0 3
عنوان یدد  وجددود دریاچدده در داخددح شددهر بدده

 فرد طبیعیمنحصربه جاذبه

4 066/0 
پتانسدددیح بدددا ی شدددهر بدددرای جدددذب 

 گردشگری گذاران در حوزهسرمایه
14 033/0 

دستی شهر بده صنایعشناساندن فرهنگ غنی و 

 گردشگران

 وضعیت با ی آگاهی و حس همکاری  033/0 15 ها و خدمات عمومیبهبود زیرساخت 062/0 5

 032/0 16 های قدیمی و آیار تاری ی متعددوجود خانه 062/0 6
هدای اقامدت ها و مححهتح تنوع تعداد و درجه

 گردشگران در شهر

7 059/0 
پذیرایی از تورهدای ظرفیت با ی شهر برای 

 داخلی و خارجی
 ارتقای عدالت اجتماعی، امنیت و برابری 032/0 17

8 054/0 
های تبلیغاتی برای شناسداندن فعالیت توسعه

 شهر و جذب توریسم
 زیستح   محیط 031/0 18

9 050/0 
شددده از افددزای  درآمدددهای مالیدداتی حاصح

 صنعت توریسم
 اجتماعیارتقای سط، زندگی  031/0 19

10 049/0 
متصدیان شدهر بدرای جلدب  تالش و توسعه

 رضایت گردشگران
20 025/0 

وجود دو شهر گردشگری مهم: سرعین و آستارا 

 در نزدیکی شهر

 

کنندده های ترغیبوزن شداخص ،در مرحله بعددی

گردشگری شهر اردبیح، با است اده از روش تحلیح شدبکه 

 5مطدددابق جددددو  ، Super Decisionافددزار و در نرم

بنددددی زیرمعیارهدددای آمدددد. نتدددایج اولویت دسدددتبه

همچندین  آمد.دسدتبه 6کننده نیز مطابق جدو  تقویت

های است راج شده برای نیروهدای بازدارندده وزن شاخص

 7ریزی گردشگری شهر اردبیح به صدورت جددو  برنامه

 محاسبه شد.
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 Super Decision افزار شده از نرمکننده( استخراجها )نیروهای ترغیبوزن شاخص -5جدول 

 نامطلوب متعادل مطلوب هاشاخص

 04/0 04/0 46/0 های خن (وهوای خاص )تابستاندارا بودن شهر از آب -1

 03/0 03/0 36/0 های اقامت گردشگریها و مححتنوع تعداد و درجه هتح -2

 04/0 04/0 48/0 های تاری یو نوسازی اماکن و جاذبهاحیا  -3

 03/0 03/0 35/0 ارتقای عدالت اجتماعی، امنیت و برابری -4

 03/0 03/0 34/0 ارتقای سط، زندگی اجتماعی -5

 05/0 05/0 55/0 افزای  درآمدهای مالیاتی -6

 07/0 07/0 83/0 گردشگران ورودی به شهر افزای  سالیانه -7

 09/0 09/0 1 ای اد اشتغا  -8

 06/0 06/0 68/0 ها و خدمات عمومیبهبود زیرساخت -9

 04/0 04/0 54/0 گردشگراناندرکاران شهر برای جذب تالش و توسعه دست -10

 05/0 05/0 59/0 های تبلیغاتی برای شناساندن شهر و جذبتوسعه فعالیت -11

 03/0 03/0 35/0 زیست شهرح   محیط -12

 07/0 07/0 86/0 درآمدزایی -13

 03/0 03/0 36/0 دستی و فرهنگ مردم شهر به گردشگرشناساندن صنایع -14

 05/0 05/0 65/0 ظرفیت با ی شهر برای پذیرایی از تورهای داخلی -15

 06/0 06/0 60/0 های قدیمی و آیار تاری ی متعددوجود خانه -16

 04/0 04/0 46/0 ی  جاذبه منحصرعنوان وجود دریاچه در داخح شهر به -17

 02/0 02/0 28/0 وجود دو شهر توریستی مهم )سرعین و آستارا( در نزدیکی -18

 03/0 03/0 36/0 وجود وضعیت با ی آگاهی و حس همکاری و مشارکت -19

 06/0 06/0 73/0 گذارانپتانسیح با ی شهر برای جذب سرمایه -20

 

 تحقیق )نیروهای بازدارنده( نسبت به هدف تحقیقاولویت زیرمعیارهای  -6جدول 

 رتبه
وزن 
 هاشاخص

 رتبه زیرمعیار
وزن 
 هاشاخص

 زیرمعیار

1 14/0 
مددیریت پایددار در ب د   توجهی بدهکم

 گردشگری شهری
 ازحد جمعیت در فصو  گردشگریتراکم بی  048/0 11

2 10/0 
 زمینه در جامع و کارآمد هایبرنامه فقدان

 شهر سط، در گردشگری
12 028/0 

خصدوص زمدین و های فدروش بهافزای  قیمت
 مسکن در طو  فصو  گردشگری

 025/0 13 های شغلیفصلی بودن فرصت 10/0 3
 در ویژهعمدومی بده پارکیندگ فاا برای کمبود

 شهر سط، در پرتردد ایام

4 091/0 
حاکمیدددت دیددددگاه ب شدددی در اجدددرای 

 ها )در وضع موجود(پروژه
 آلودگی هوا، صدا و منظر 021/0 14

5 090/0 
های سرد و برنامه مش ص برای ماه فقدان

 برفی در امر گردشگری
15 015/0 

رسدیدن برای عرش بودن مسیرهای ارتباطی کم
 به شهر

6 067/0 
بددرای   زم آگدداهی و رسددانیاطالععدم

 خصوصی ب   مشارکت
 های اصلی کشورسهولت دسترسی به جادهعدم 012/0 16

7 061/0 
دیددگان  زم کمبود مت صصین و آموزش

 در امر گردشگری
17 006/0 

ازدیاد ت ل ات اجتماعی با ورود گردشدگران بده 
 این شهر

8 059/0 
آلودگی و ت ریب منابع طبیعی و فرهنگی 

 اندازهاو منابع آب و از بین رفتن چشم
18 0064/0 

وسازها و احتما  تعرش بده ساختپایین کنتر  
 های گردشگریطبیعی م اور جاذبه هایعرصه

9 058/0 
بددرداری ریزی نامناسددب بددرای بهرهبرنامدده

 های گردشگریاقتصادی از جاذبه
19 004/0 

آهدن در راه فاصله و دسترسدی نامناسدب پدروژه
 حا  ساخت با شهر

10 051/0 
وهوای سرد محدودیت ناشی از شرایط آب

 خصوص در فصو  سردبه
 بودن شهر خیززلزله 0003/0 20
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 Super Decision افزار شده از نرمها )نیروهای بازدارنده( استخراجوزن شاخص -7جدول 

 نامطلوب متعادل مطلوب زیرمعیارها

 02/0 02/0 15/0 آلودگی هوا، صدا، مناظر -1

 006/0 006/0 045/0 وسازهاساختپایین کنتر   -2

 10/0 10/0 71/0 های کارآمد و جامع در زمینه گردشگریبرنامه فقدان -3

 059/0 059/0 42/0 آلودگی و ت ریب منابع طبیعی و فرهنگی و منابع آبی -4

 006/0 006/0 04/0 ازدیاد ت ل ات اجتماعی با ورود گردشگران به این شهر -5

 02/0 02/0 19/0 های فروش به خصوص زمین و مسکن در فصو افزای  قیمت -6

 05/0 05/0 41/0 برداری اقتصادیریزی نامناسب برای بهرهبرنامه -7

 04/0 04/0 34/0 تراکم بی  از حد جمعیت و نبود امکانات و تسهیالت -8

 09/0 09/0 64/0 ها )در وضع موجود(حاکمیت دیدگاه ب شی در اجرای پروژه -9

 0003/0 0003/0 002/0 خیز بودن زمینزلزله -10

 14/0 14/0 1 مدیریت پایدار در ب   گردشگری شهر توجهی بهکم -11

 06/0 06/0 47/0 رسانی و آگاهی  زم برای مشارکت ب   خصوصیاطالععدم -12

 01/0 01/0 08/0 های اصلی کشورسهولت دسترسی به جادهعدم-13

 004/0 004/0 03/0 آهن در حا  ساختفاصله و دسترسی نامناسب پروژه راه -14

 1/0 1/0 75/0 های شغلیفصلی بودن فرصت -15

 05/0 05/0 36/0 وهوای سرد به ویژه در زمستانمحدودیت ناشی از شرایط آب -16

 09/0 09/0 63/0 های سرد و برفی سا برنامه مش ص برای ماه فقدان -17

 01/0 01/0 11/0 عرش بودن مسیرهاکم -18

 

اولویت زیرمعیارهای تحقیق را ، 7و  6نتایج جدو  

دهدد. در بدین نیروهدای نسبت به هدف تحقیق نشان می

 090/0معیار ای داد اشدتغا  بدا ضدریب زیرکننده ترغیب

معیارهددای بددا ترین اولویددت را کسددب کددرده اسددت و زیر

گردشدگران ورودی بده شدهر،  درآمدزایی، افزای  سالیانه

 گذاران در حدوزهرای جذب سدرمایهپتانسیح با ی شهر ب

ها و خدددمات عمدومی بدده گردشدگری، بهبددود زیرسداخت

 062/0و  483/0، 076/0، 078/0ترتیدددب بدددا ضدددرایب 

را به دست آوردندد. در بدین نیروهدای  5تا  2های اولویت

مدیریت پایدار در ب    توجهی بهکمبازدارنده؛ زیرمعیار 

ن اولویدت را ، بدا تری141/0گردشگری شهری با ضدریب 

های برنامدده فقدددانمعیارهددای کسددب نمددوده اسددت و زیر

گردشددگری در سددط، شددهر،  کارآمددد و جددامع در زمیندده

های شغلی، حاکمیت دیددگاه ب شدی فصلی بودن فرصت

برنامه مش ص  فقدانها در وضع موجود، در اجرای پروژه

هدای اولویت، های سرد و برفی در امر گردشگریبرای ماه

 به دست آوردند. را 5تا  2

 

های بندی اسدتراتژیمرحله چهارم: تدوین و اولویت

 توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیح

در این مرحلده بدا اسدت اده از اطالعدات حاصدح از 

های مناسددب توسددعه اسددتراتژی ،مراحددح او  تددا سددوم

بندددی گردشددگری پایدددار شددهر اردبیددح تدددوین و اولویت

کننددده و ی ترغیبتددرین نیروهدداشدددند. بدده ازای مهم

های مناسب (، استراتژی5تا  1بازدارنده )نیروهای با رتبه 

های توسددعه شددوند. در تدددوین اسددتراتژیتدددوین می

از نظریدات مت صصدین و  ،گردشگری پایدار شهر اردبیح

نظران عرصده گردشدگری ایدن شدهر و همچندین صاحب

های پژوه  است اده شده اسدت. بده عبدارتی نتایج یافته

های توسددعه نظر بددرای تدددوین اسددتراتژیهددای مدددمعیار

عالقدده  -1گردشددگری شددهر اردبیددح عبددارت بودنددد از: 

ن عان توسدعه شدهر اردبیدح کده شدامح مسدئولین و ذی

های مرتبط بدا ایدن مدیران رده با  و متوسط در سازمان

ایدن در : هاایرب شدی اسدتراتژی -2وده اسدت. موضوع بد

هایی که از ایرب شی مناسبی راستا سعی شد تا استراتژی

کننده و همچندین برای تحری  عوامح و نیروهای ترغیب
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ود. در  مثیر نیروهای بازدارنده و من دی اسدت اده شددکنت

ها این اساس سعی شد در تدوین استراتژی کارایی: بر -3

ابع است اده شود که با توجه به میزان من یهایاز استراتژی

موجددود در سددط، شددهر، بیشددترین من عددت اقتصددادی و 

و از اتددالف منددابع  باشددند اجتمدداعی را بدده همددراه داشددته

  د.نجلوگیری کن

های مناسددب جهددت توسددعه اسددتراتژی ،در نهایددت

 :گردندگردشگری پایدار شهر اردبیح به شرح زیر ارائه می

A-1گیری بهینه و هدفمند از افزای  انگیدزه ؛ بهره

ها و برداری از جاذبدهدر بین مردم در جهت بهرهمسافرت 

منظور ای اد اشدتغا  و درآمدد های گردشگری بهفراورده

ب شدی و ای داد برای مردم شهر اردبیدح، همچندین تنوع

دسدتی و سدایر مشداغح وابسدته و ها و عرضده صنایعبازار

های گردشگری؛ از جمله فدروش لبنیدات و مکمح فعالیت

زایی و ای دداد درآمددد پایدددار در  منظور اشددتغاعسددح بدده

خصددوص منطقدده نموندده مندداطق جدداذب گردشددگری به

 گردشگری شورابیح

A-2 ؛ بازنگری و اصالح قوانین گردشگری با تثکیدد

های راهبردی گردشگری بر گردشگری پایدار و تهیه طرح

هددای شددهری، همچنددین تشددویق مددردم بدده در مقیاس

ای کسدب صنعت گردشدگری بدر مشارکت در امر توسعه

خصدوص گذاران بهدرآمد و دادن امتیاز خاص به سدرمایه

 گردشگری. )ب   خصوصی( در زمینه

A-3هدا و نهادهدای ؛ ای اد هماهنگی در بدین اداره

سازی گردشگری پایدار خصوصی و دولتی جهت یکپارچه

در شددهر و تدددوین مقددررات و ضددوابط در زمیندده توسددعه 

کارگیری بدده گردشددگری و اصددالح نهادهددای مدددیریتی و

هدای گردشدگری و یبدات در مدیریت ت صصی در ب  

منظور هددای بلندمدددت، بددهمدددیریت بددرای اجددرای طرح

وسدیله سازی کارکردهای توسدعه گردشدگری بهیکپارچه

کارگیری تدددابیر مدددیریتی ها و بددهبرگددزاری نشسددت

های دولتدی، غیردولتدی، کننده با حاور سازمانهماهنگ

همچنین تعامح بیشتر مسئو ن شهر مردم و کارآفرینان، 

بددا مراکددز اسددتانی و ملددی بددرای ای دداد همدداهنگی در 

 بینانه در توسعه گردشگری شهر.ریزی واقعبرنامه

A-4گذاری اصدددددولی در توسدددددعه ؛ سدددددرمایه

های گردشگری، متناسدب بدا نیازهدای جامعده زیرساخت

شهری و گردشگران ورودی به شدهر و توسدعه و ت هیدز 

از قبیدح  ؛تسدهیالت و ت هیدزات گردشدگریشهر از نظر 

امدداکن رفدداهی و اقددامتی، مراکددز بهداشددتی و درمددانی و 

پذیری همچنین ظرفیت ،های دولتیونقح با حمایتحمح

های م تلف و تعیین حد مطلوب تراکم جمعیت در مکان

ازحد بده ایدن گردشگری در جهت کاه  فشار و تراکم بی 

 ز بین رفتن و ت ریب آن.ها و جلوگیری اها و جاذبهمکان

A-5ب شدددی تددد  عناصدددر ؛ سددداماندهی و نظم

گردشگری، تاری ی، هویتی، فااهای باز و پراکندده درون 

شهری در ی  سامانه کلدی گردشدگری در سدط، و برون

شهر و ای اد صندوقی بدرای حمایدت و مددیریت منداطق 

 زیبا و جذاب در شهر و مرمت آیار و ابنیه تاری ی.

A-6هددای بددرداری از حمایتزی و بهرهسددا؛ زمینه

گذاری در ب دد  خصوصددی و کارآفرینددان بددرای سددرمایه

همچددون  ؛صددنعت گردشددگری شددهر بددا حمایددت دولددت

پرداخت یارانه و تسهیالت بدانکی و نظدایر آن و بدازنگری 

هدای فعلدی و نحدوه اسدت اده از ها و پروژهدر اجرای طرح

منظور های مردمددی در ب دد  گردشددگری بددهمشددارکت

 اگذاری کارها به مردم محلیو

A-7ویژه گذاری در انددواع گردشددگری بدده؛ سددرمایه

های گردشددگری زمسددتانی، همچددون برپددایی جشددنواره

هدددای برفدددی، ی دددی و زمسدددتانی بدددا محوریدددت بازی

هدای های موسدیقی، آیینسازی، برگدزاری برنامدهتندیس

سنتی، پ ت غذاهای محلی، برگزاری مسدابقات م تلدف 

ها و انی با برف و ید  و ای داد نمایشدگاههای زمستورزش

بازارهای زمستانه برای جلوگیری از رکود گردشدگری در 

هدای ایام سدرد سدا  و کداه  وابسدتگی فصدلی جریان

 (.8گردشگری به فصح تابستان )جدو  
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 اردبیلگردشگری پایدار شهر  های توسعهبندی استراتژیاولویت -8جدول 

زیرمعیارهای 

 بازدارنده

معیارهای 

 بازدارنده

زیرمعیارهای 

کنندهترغیب  

معیارهای 

کنندهترغیب  

فرهنگی 

 اجتماعی

زیرمعیارهای 

 بازدارنده

معیارهای 

 بازدارنده

زیرمعیارهای 

کنندهترغیب  

معیارهای 

کنندهترغیب  

 اقتصادی

 استراتژی

212/0  247/0  257/0  251/0  241/0  231/0  255/0  275/0  A-1 

425/0  258/0  423/0  243/0  265/0  342/0  198/0  122/0  A-2 

916/0  320/0  211/0  193/0  245/0  333/0  241/0  189/0  A-3 

136/0  256/0  188/0  185/0  263/0  298/0  243/0  320/0  A-4 

124/0  365/0  143/0  201/0  241/0  247/0  187/0  183/0  A-5 

277/0  321/0  154/0  187/0  257/0  410/0  165/0  362/0  A-6 

926/0  122/0  142/0  142/0  266/0  321/0  245/0  237/0  A-7 

245/0  302/0  332/0  254/0  

 نهادی

247/0  252/0  330/0  212/0  

 محیطی

A-1 

273/0  374/0  410/0  342/0  258/0  175/0  287/0  130/0  A-2 

423/0  246/0  235/0  336/0  301/0  241/0  245/0  147/0  A-3 

233/0  243/0  240/0  241/0  241/0  203/0  199/0  208/0  A-4 

819/0  214/0  243/0  244/0  251/0  214/0  200/0  197/0  A-5 

190/0  186/0  190/0  187/0  180/0  190/0  179/0  154/0  A-6 

716/0  170/0  165/0  146/0  212/0  263/0  250/0  288/0  A-7 

 

اسددت کدده در بددین حدداکی از آن  8نتددایج جدددو  

 218/0با مقددار  A-1شده؛ استراتژی های ارائهاستراتژی

آن  از تدددرین اولویدددت برخدددوردار شدددده و پدددساز بی 

بدده  A-5و  A-2 ،A-3 ،A-4 ،A-7 ،A-6های اسددتراتژی

، 113/0، 115/0، 164/0، 195/0ترتیدددب بدددا مقدددادیر 

 اند.را کسب کرده 7تا  2های رتبه ،090/0و  102/0

تحلیللل الگوهللای فضللایی پراکنللدگی عناصللر 

 GIS  گردشگری شهر اردبیل با استفاده

در پژوه  حاضر بدا اسدت اده از سدامانه اطالعدات 

الگوهای فادایی عناصدر گردشدگری  ،(GIS)جغرافیایی 

شهر اردبیح شناسایی و تحلیح فاایی عناصر گردشدگری 

شهر صورت گرفت. عناصر گردشگری که در این تحقیدق 

های های گردشگری )جاذبدهاند شامح: جاذبهارزیابی شده

ونقددح، هددای ت ریحددی(، تسددهیالت حمحتدداری ی و پارک

هددا و گهای مسددافربری، پارکینمراکددز اقددامتی، شددرکت

 2 نقشه. اندکه در سط، شهر قرارگرفتهباشند میها پایانه

پراکن  فاایی عناصر گردشگری شهر اردبیدح را شدنان 

 دهد.می

 

 
 پراکنش فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل -2 نقشه
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، الگوهای فاایی عناصر گردشگری شدهر (2شکح )

با است اده  ،شده بودهای م تلف تشکیحاردبیح که از  یه

تل یددق شددد و  (GIS)اطالعددات جغرافیددایی  از سددامانه

مش ص گردید که فاای گردشگری شهر اردبیدح تحدت 

شهر تثییر فاای تاری ی شهر قرارگرفته و ب   مرکزی 

های شددهر (. بیشددتر جاذبدده2دهددد )نقشدده را پوشدد  می

سداخت و در سدط، محلدی هسدتند. انساناردبیح، از نوع 

کده بافدت  1 در منطقه ،های تاری یمرکز متوسط جاذبه

اندد. توزیدع شود قرارگرفتهقدیم شهر اردبیح را شامح می

ها در شهر، بیشتر در مناطق ی ، دو و چهار فاایی پارک

های کده بیشدتر جاذبدهاند و با توجه بده اینشدهپراکنده 

قرار دارندد؛ لدذا گردشدگران  2و  1گردشگری در مناطق 

توانندد بده فادای سدبز جهدت اسدتراحت و راحتی میبه

مرکدز متوسدط مراکدز  ت ری، دسترسی پیدا کنند. نقطده

اسدت،  1اقامتی در خیابان امام خمینی، واقع در منطقده 

های لذا قرارگیری آن در این قسمت به علت ت مع جاذبه

 12یدح تنهدا گردشگری در این ب   است. در شهر اردب

شدده اسدت کده عمومداً در عنوان پارکیندگ یبتمکان به

شدهروندان  ،این منطقه از اند و به غیرقرارگرفته 1منطقه 

خود از فااهای باز  نقلیه و گردشگران جهت پارک وسیله

و مناطقی که در حا  حاضر متروکه هستند و همچندین 

کنندد. هدا، اسدت اده میای در کنار خیاباناز پارک حاشیه

بیشتر در منداطق  ،های مسافربری در شهر اردبیحشرکت

های اند. از نظددر تعددداد شددرکتشددده پراکنددده 4و  1

های شدهر اردبیدح کمبودی ندارد. پایانه ،مسافربری، شهر

تدداخح آن بدا اندد کده عدمقرارگرفته 4عموماً در منطقه 

ونقدح هدای سداختار حمحاز مزیت ،شدهریترافی  درون

تقریباً از توزیع  ،رانیبیح است. مسیرهای اتوبوسشهر ارد

 یاسدددتثنابه ؛مناسدددبی در سدددط، شدددهر برخوردارندددد

 اند.طور کامح ساخته نشدههای نوساز که هنوز بهشهرک

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه -6

های طبیعددی، فرهنگددی و تدداری ی ایددران، جاذبدده

توانددد پددذیرای از آن می کدددامشددماری دارد کدده هددر بی

 از اردبیدح، گردشگران و جهانگردان زیدادی باشدد. شدهر

و  اسدت برخدوردار گردشدگری ب د  در فراواندی قابلیت

شدود،  طور صدحیحی اسدت ادهبدههدا چنانچه این قابلیت

 فدراهم فرد، در زمینده گردشدگریای منحصربهم موعه

عنوان ید  صدنعت، در جهدت تواند بهشد که می خواهد

عمح کند و بسیاری از خألهای توسعه اقتصادی این شهر 

اقتصادی را پرکرده و گدامی بلندد در توسدعه گردشدگری 

مطالعده  ،بردارد. بدر ایدن اسداس هددف پدژوه  حاضدر

بدا تثکیدد بدر  های اقتصادیریزی تقویت زیرساختبرنامه

باشدد کده بدا توسعه پایدار گردشدگری شدهر اردبیدح می

تدرین مهم، (ANP)است اده از روش فرایند تحلیح شبکه 

 ،کننددددده و بازدارنددددده گردشددددگرینیروهددددای ترغیب

های توسعه ترین استراتژیتا مناسب شدندوتحلیح ت زیه

بنددی شناسدایی و اولویت ،گردشگری پایدار شهر اردبیح

شوند. دستاوردهای پژوه  حاضدر نشدان داد کده شدهر 

کنندده بدرای اردبیح بدا وجدود داشدتن نیروهدای ترغیب

شدگری بدا نیروهدای بازدارندده توسدعه توسعه پایدار گرد

باشد که نیازمند بازنگری و ارائه رو میگردشگری نیز روبه

های مناسب در جهت رفع نیروهدای بازدارندده و سیاست

باشد. نتایج پدژوه  کننده میاست اده از نیروهای ترغیب

که معیار اقتصادی در بدین معیارهدای دیگدر  دادندنشان 

شدود و در بدین یار محسوب میتحقیق، ارزشمندترین مع

زیرمعیار ای اد اشدتغا  و در بدین  ،کنندهنیروهای ترغیب

اسددت اده از مدددیریت زیرمعیددار عدم ،نیروهددای بازدارنددده

معیدار زیر تدرینمهم ،پایدار در ب   گردشدگری شدهری

های این پژوه  در خصوص . نتایج یافتههستندمش ص 

دشدگری بدا های اقتصدادی در توسدعه گرنق  زیرساخت

( و مشددکینی و 1383های حیددری چیاندده )نتدایج یافتدده

(، مطابقددت دارد. همچنددین در بددین 1391همکدداران )

شده بدرای توسدعه پایددار گردشدگری های ارائهاستراتژی

گیددری بهیندده و هدفمنددد از راهبددرد بهره اردبیددح، شددهر

افددزای  انگیددزه مسددافرت در بددین مددردم در جهددت 

منظور ای گردشگری بهها و فرآوردههبرداری از جاذبههبهر

عنوان ای اد اشتغا  و درآمد برای مردم شهر اردبیدح، بده
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 55 ددددددددددددددددددددددددددد، علیرضا سلیمانی توتاخانه م نونی علی /... بر تثکید با شهر اقتصادی هایزیرساخت تقویت ریزیبرنامه

 
 

بهتددرین اسددتراتژی مشدد ص شددد. ایددن یافتدده بددا نتددایج 

، محمددپور (1396گیالنده و همکداران )های غ ارییافته

(، هم وانی دارد. در بعد تحلیح 1394و امینیان ) زرندی

شدهر اردبیدح  1منطقه  الگوی فاایی عناصر گردشگری،

 4منطقده  ،آناز عنوان بافت قدیم در رتبده او  و بعدد به

بیشترین عناصر گردشگری شهر را بده  ،شهر در رتبه دوم

اند. بنابراین در راستای یدافتن پاسد  خود اختصاص داده

علمی به سثا  اصلی پدژوه  مبندی بدر اینکده بهتدرین 

گردشدگری راهکار یا استراتژی پیشنهادی بدرای توسدعه 

راهکدار اصدلی  تدوان گ دت کدههر اردبیح چیسدت، میش

های گردشدگری شدهر اردبیدح بایدد بدر تقویت زیرساخت

هددای ابعدداد اقتصددادی متمرکددز باشددد و از طریددق حمایت

گذاری در سددرمایه ،دولتددی، مردمددی و ب دد  خصوصددی

 ها تقویت گردد.زیرساخت

از  گدرددمیهای تحقیق پیشدنهاد با توجه به یافته

های راهنمددای گردشددگری، سددازی ایسددتگاهطریددق فراهم

اطالعات  زم در اختیدار گردشدگران قدرار داده شدود. از 

توان در این زمینه ان ام داد، نصب جمله کارهایی که می

باشد. بر این اسداس های م تلف میتابلوها راهنما با زبان

ریزی برای گردشگری پایددار شدهر اردبیدح در بعد برنامه

بدده عامددح اشددتغا  توجدده زیددادی شددود و مدددیریت بایددد 

غیرپایدار )مدیریت غیرت صصدی، سداختارهای فراقدانونی 

قدددرت، نگدداه ارزشددی مدددیران بدده صددنعت گردشددگری، 

از بدنده صدنعت  ،مدیریت بدون بودجه و مدیریت ناتوان(

گردشگری شهر حذف گردد. همچنین از بعد فاایی باید 

ردبیددح ازنظددر شددهر ا 4و تددا حدددودی منطقدده  1منطقده 

های گردشدگری پوشد  کامدح داده شدود تدا زیرساخت

گردشگران با رضایت کامح از گردشدگری در شدهر لدذت 

های ت ریحدی خدود ببرند و این شهر را دوبداره در برنامده

 قرار دهند.

همچنددین براسدداس نتددایج ایددن پددژوه ، توزیددع 

های های گردشددگری و دفدداتر مربددو  بدده شددرکتپایاندده

ر در مناطق ی  و چهار قرار دارند که بده مسافربری بیشت

هددای ورود گردشددگری بدده شددهر مطددرح ازهوعنددوان در

گداهی و شوند، در این راستا بهتدر اسدت مراکدز اقامتمی

مدوارد رفاهی در این دو منطقه توسعه یابد. عالوه بر ایدن 

 : گرددمیپیشنهاد زیر 

هددا و خدددمات ب شددی بدده امکانددات، فعالیتتنوع  -

 منظور جلب رضایت گردشگرانگردشگری به

های فرهنگدی و آمدوزش گذاری در ب  سرمایه  -

 مردم محلی جهت برقراری ارتبا  مناسب با گردشگران

های وضع قوانینی برای ح   و نگهدداری جاذبده  -

 طبیعی، فرهنگی و تاری ی در شهر

های بازاریابی و تبلیغدات و شناسداندن طرح تهیه  -

 های گردشگری شهر در سط، ملی و فراملیپتانسیح

های فصلی جهت استقرار گردشدگران ای اد کمپ  -

ویژه در امتدداد رودخانده در نقا  پرجاذبه گردشگری بده

 روست.بال لو )رودخانه ماهی( که با ازدحام گردشگران روبه

ات زیربنایی  زم جهدت گسترش خدمات و امکان  -

 بسترسازی برای اقامت و ت ری، گردشگران در همه ایام سا 

های ت صصدی بدا مدردم بدرای برگدزاری نشسدت  -

پددذیرش و اسددتقبا  مناسددب از گردشددگران و تهیددده 

های آموزشی رایگان و توزیدع آن بروشورها، م الت، فیلم

 ها در فرایند جذب گردشگر.بین مردم جهت تشویق آن

 

 منابع -7

زاده، محمدرضددا؛ مددددی، حسددین؛ خددادمی، نسددترن؛ اشددرف

زیسدتی ارزیدابی آیدار محیط .(1389بنیادی، صددیقه. )

های گردشگری سداحلی )مطالعده مدوردی: شدهر پروژه

هدای نشریه پژوه فارس(. المللی خلیججهانگردی بین

 .83-92، (1)1زیست، محیط

تحلیلدی بدر  .(1389محمدی، حسن؛ خداتمی، م تبدی. )بی 

توریسدددتی سیسدددتان و هدددای اکوهدددا و ارزشظرفیت

داندان المللدی جغرافیچهارمین کنگره بدینبلوچستان. 

 ، زاهدان.جهان اسالم

بررسدی نقد   .(1394نژاد، حسدین؛ شدری ی، امیدر. )حاتمی

 گسترش گردشگری شهری بدر توسدعه پایددار شدهری

م له گردشگری شدهری، نمونه موردی: شهر سنندج(. )

22(1 ،)74-61. 
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 .(1389پور، محمود؛ احمدی، زینب؛ الیاسدی، حسدن. )حسن

تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کدویری و 

بندر ریگ و  -بیابانی ایران نمونه موردی شهداد مرن اب

(، 13)14فصلنامه مطالعدات گردشدگری فرحزاد.  -مصر

197-177. 

مندد نیروحیدری سداربان، وکیدح؛ م ندونی توتاخانده، علدی؛ 

سدن   و ارزیدابی فرایندد (. 1395شیشوان، صغری. )

پایداری در روسدتاهای گردشدگرپذیر مطالعده مدوردی: 

. محددور توریسددتی قلعدده چددایی -شددیرشهرسددتان ع ب

 .93-112(، 1)23ای(، ریزی منطقهفصلنامه جغرافیا )برنامه

؛ م ندونی احیدری ساربان، وکیدح؛ نیرومندد شیشدوان، صدغر

بررسددی و (. 1396توتاخاندده، علددی؛ نقددابی، محبوبدده. )

گردشدگری  هادی در توسدعهارزیابی نق  اجرای طرح 

موردی: روستای توریسدتی  روستاهای توریستی مطالعه

فصدلنامه جغرافیدا و توسدعه،  .صور در شهرستان بنداب

15(46 ،)100-79. 

صدنعت  ریزیارزیدابی برنامده .(1383چیانه، رحدیم. )حیدری

نامده دکتدری رشدته جغرافیدا و . پایانتوریسم در ایران

 ریزی شهری، دانشگاه تبریز.برنامه

طرح جدامع (. 1386). شرکت مهندسین مشاور طرح و کاوش

 . شهر اردبیح

اله. ضیا توانا، محمدحسن؛ بیرانوندزاده، مریم؛ درویشی، هدایت

(. پیامدهای فاایی توسعه صنعت گردشدگری و 1393)

های نوسازی و بهسازی در بافت تاری ی باغشهر تسیاس

دو فصدلنامه محیطدی.  -میبد با تثکید بر عوامح کالبدی

 .67-78(، 1)1های منظر شهر، پژوه 

زاده سیالبی، پروین؛ قددیمی، مدریم. دهگیالنده، عطا؛ دهغ اری

های گردشددگری براسدداس بندددی جاذبددهرتبه (.1396)

است اده از مد  تاکسدونومی پتانسیح جذب گردشگر با 

فصلنامه اقتصاد . عددی )مورد مطالعه: شهرستان خوی(

 .113-126(، 20)5و مدیریت شهری، 

ارزیدابی (. 1394امینیدان، ناصدر. )محمدپور زرندی، حسدین؛ 

های گردشدگری از منظدر راههای بازآفرینی پیادهقابلیت

خرداد  15توسعه پایدار شهری )مطالعه موردی: خیابان 

 .1-23(، 11)3فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، . تهران(

تحلیح راهبردی تنگناها و  .(1396) .چشمه، پژمانمحمدی ده

های توسعه گردشگری شهری )مطالعده مدوردی: فرصت

تحقیقددات کدداربردی علددوم فصددلنامه شددهر شددهرکرد(. 
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