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گستردهای یافته است و هر سال بر تعداد مسقافرانی کقه

گردشگری)1330 ،؛ این در فالی است که براساس سقند

با انگیزههای مختلف سقفر مقیکننقد ،افقزوده مقیشقود.

چشمانداز در اف  ،1404جذب گردشقگر در ایقران بایقد

مطاب برآورد سازمان جهانی گردشگری ،کل گردشقگران

 1/5درصقد و درآمققد آن  2درصقد رشققد داشقته باشقد و

دنیا در سقال  1350تقریبقا  25میلیقون نفقر و در سقال

پذیرای 20میلیون گردشگر با درآمدی فدود  25میلیارد

 2000فدود  700میلیون نفر بوده است که این رققم در

دالر باشد (نوری و همکقاران .)1331 ،از سقوی دیگقر بقا

سال  2020به فدود  1/6میلیارد نفر خواهد رسید .ایقن

توجه به این که ایران از جملقه کشقورهایی اسقت کقه بقا

ارقام ،نشقانگر رشقد  7درصقدی در یقد دوره  50سقاله

اقتصاد تدمحصولی ،اتکای شدیدی به درآمدهای فاصل

 1350تققا  2000اسققت؛ بنققابراین ،بققا اسققتناد بققه آمققار و

از صققادرات نفققت خققام دارد ،ایققن شققرای باعققث شققده

گزارشهای ارائه شده میتوان گفقت صقنعت گردشقگری

متغیرهای کالن اقتصادی با دنبالهروی از قیمقت جهقانی

در فققال تبققدیل شققدن بققه بققزرگتققرین و پردرآمققدترین

در طول زمان دچقار نوسقانات شقدیدی شقوند؛ بنقابراین

صنعت در ابعاد جهانی است؛ به طقوریکقه  11درصقد از

رهایی از نفت در سایه افزایش صادرات کاالهای صقنعتی،

تولید ناخالص 10 ،درصد از اشتغال 5 ،درصد از صقادرات

محصققوالت کشققاورزی و برنامققهریققزی بققرای توسققعه

و  5درصد از سرمایهگذاری جهانی را به خقود اختصقا

فعالیت هایی چون صنعت گردشگری ،امکقان پقذیر اسقت

داده اسققت (قاسققمی و همکققاران .)1335 ،رشققد درخققور

(خاکساری و عباسی.)1332 ،

توجققه و چشققمگیر گردشققگری در پنجققاه سققال اخیققر

یکققی از مبافققث مهققم و اساسققی در برنامققهریققزی

نشاندهنده اهمیت اقتصادی و اجتماعی این پدیده است.

گردشگری نیقز تعیقین جایگقاه و وضقعیت موجقود ایقن

رشد روزافزون و شقتابنده گردشقگری موجق شقده کقه

صققنعت در یققد منطقققه و ش قناخت منققاط مختلققف از

بسققیاری از صققاف نظققران ،قققرن بیسققتویکققم را قققرن

جنبههای طبیعی ،تاریخی و زیستی در اقصی نققاط یقد

گردشگری بنامند (ایمانی و همکاران.)1334 ،

سرزمین اسقت ( .)Jamrozy, 2007بقر ایقن اسقاس ،در

در ایققن راسققتا توسققعه صققنعت گردشققگری بققرای

برنامه ریزی های گردشگری ،تالش برای شقناخت نقوافی

کشورهای در فال توسعه که به معضقالتی از قبیقل نقر

گردشگری ،معرفی نوافی گردشگری مستعد ،ارزیابی نوع

بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تدمحصولی

جاذبه مناط  ،ارزیقابی منقاط مسقتعد سقرمایهگقذاری،

مواجققه هسققتند از اهمیققت فراوانققی برخققوردار اسققت

تالش بهمنظور توسعه پایدار نوافی گردشگری و تمرکقز

(خاکساری و عباسی .)1332 ،کشور ایران نیز بقه عنقوان

بر فعالیتهای خا

در این مناط مدنظر قرار میگیرند.

ید کشور درفالتوسعه با برخقورداری از منقابع سرشقار

براساس این رویکرد ،از یقد سقو منقاط مسقتعد بایقد

محیطققی و بهققرهگیققری از پشققتوانه تققاریخی -تمققدنی و

شناسایی شوند و از سوی دیگر در برنامقهریقزی توسقعه

فرهنگی چندهزارساله ،از قابلیقت ویقههای بقرای توسقعه

گردشگری ،راهبردها و مقرراتی تنظیم و بقه کقار گرفتقه

صنعت گردشگری برخوردار است اما از لحاظ شقکوفایی،

شوند که جوابگوی نیاز گردشگران و متناس بقا توسقعه

این کارکرد نتوانسته جایگاه درخور تقوجهی کسق کنقد

پایدار باشند ).(Nelson & Botterill, 2002

(موسققوی و همکققاران .)1334،بققهگونققهای کققه براسققاس

یکی از مناطقی که در استان آذربایجانغربی دارای

آخرین آمار سازمان میراث فرهنگقی و گردشقگری ایقران

جاذبههای متعدد گردشگری اسقت و در توسقعه صقنعت

در سققال  ،1383تنهققا  3121281گردشققگر وارد کشققور

گردشگری نقش مهمی ایفقا مقیکنقد ،شهرسقتان خقوی
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طی نیم قرن گذشته ،فعالیتهای گردشگری ،ابعاد

اسققت (سققازمان میققراث فرهنگققی ،صققنایع دسققتی و
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شدهاند و در بین  185کشور ،رتبه  133را بهدست آورده
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محیطی و وجود منابع سرشار طبیعی ،انسانی ،جاذبههای

همه تحقیقات در زمینه گردشگری ،به توصیف و تحلیقل

تاریخی و مذهبی ،پتانسیل و ترفیقت فراوانقی در زمینقه

درونمنطقهای محدود میشوند .وی معتقد اسقت کقه بقا

گسترش صنعت گردشگری دارد که با تدوین خ مشیها

واردات کاالهققا و روابقق اقتصققادی ،زمینققههققای رشققد

میتوان صنعت جهقانگردی

گردشگری فراهم میشود .همچنین برای تغییر الگوهقای

و گردشگری را اولین گقام مقؤثر در فقرزدایقی و توسقعه

مهاجرت ،تعادل پول ،استفاده بهینقه از زمقین و توسقعه

اقتصادی ،اجتماعی منطقه دانست .همچنین از آنجاییکه

اقتصادی ،میتوان از توسعه گردشگری استفاده کرد.

و سیاستگذاریهای مناس

منققاط اسققت و اخققتالی مکققانی ،فضققایی ،اقتصققادی،

گردشگری پایدار را شامل استفاده پایدار از منابع ،کاهش

اجتماعی و فرهنگی مناط را از منظر توسعه نسقبت بقه

مصققری انققر ی و جلققوگیری از اتققالی آن ،فف ق تنققوع،

یکقدیگر نیقز مشقخص مقیکنقد و بقا ایقن روش رونقد

صنعت گردشگری و برنامه ریزی ،فمایت از نظام اقتصقاد

شکلگیری توسعه قطبی مناط مشخص و در نهایت ،در

محلی ،مشارکت اجتماعات محلی ،مشاوره با افراد ذینفع

برنامهریزی توسعه ،مناط نیازمند و کمتقر توسقعهیافتقه

و عامه مردم ،آموزش خدمه ،بازاریابی صنعت گردشقگری

تعیین میگردد (تقوایی و همکاران)1330 ،؛ لقذا در ایقن

و انجام تحقیققات مسقتمر پیرامقون توسقعه گردشقگری

پهوهش به منظور پی بردن به نابرابریهای بقین نقوافی،

میداند.
3

بهمنظور تقویت زیرساختها ،توجه بیشقتر برنامقهریقزان،

تقققرواینن و همکقققارانش ( )2014در پهوهشقققی،

اسققتفاده بهینققهتققر زمققانی گردشققگران و مققدیریت بهتققر

مقاصد گردشگران در شمال الپلنقد 4فنالنقد را بقا هقدی

جاذبههای گردشقگری ،بقا اسقتفاده از مقدل تاکسقونومی

ترجیحات محی زیست و محل اقامت گردشگران بررسی

عققددی بققه رتبققهبنققدی نققوافی گردشققگری شققهر خققوی

کردنقققد .در نظرسقققنجی از  1054گردشقققگر داخلقققی و

پرداخته شده است.

خارجی ،پاسخدهندگان بر ارتباط محل اقامت با طبیعت،
زیرساختهای سبز ،دسترسی آسان به محل اقامت خقود

 -2پیشینه تحقیق

و کیفیت محی زیسقت در انتخقاب مقصقد خقود تيکیقد

الف) پژوهشهای خارجی

کردند.
5

سابقه پهوهش در زمینه گردشگری به صورت یقد

هیانگ و پینگ ( )2012در تحقیقی با مدل فازی

رشته علمی ،تقریبا به دویسقت سقال پقیش برمقیگقردد.

و  ،TOPSISبه ارزیابی رقابت در صنایع گردشگری در 3

اولققین کتققاب در رابطققه بققا گردشققگری تحققت عنققوان

کشور جنوب شرق آسیا پرداختند .ایقن مطالعقه در سقال

«راهنمای گردشگری» بود .از آن زمان تاکنون ،مطالعاتی

 2003بققا اسققتفاده از شققش معیققار (در دسققترس بققودن

که در زمینه گردشگری انجام شده اند در سه بخش عمده

جاذبه ها ،فملونقل مناس  ،قیمت مناس  ،امنیت ،بقازار

بققودهانققد :اول ،مطالعققات شققناخت و معرفققی مکققانهققای

عرضه محصوالت ،مناتر طبیعقی) و  15زیرشقاخص کقه

دیقدنی ،دوم مطالعققاتی کققه گردشققگری و تققيثیرات آن را

توس کارشناسان در بخش های مختلف ،وزندهی شدند،

بررسی میکنند و در نهایقت ،مطالعقاتی کقه بقه صقورت

انجام گردید .نتای نشان دادند که در رتبهبنقدی بقین 3

تخصصی در رشتههای فرعی گردشگری بحث میکنند.

1- Williams
2- McKercher
3- Tyrväinen
4- Lapland
5- Huang and Peng
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رتبهبندی یا سطحبنقدی ،روشقی بقرای سقنجش توسقعه

مقققد کرچقققر )1333( 2در پهوهشقققی ،اصقققول
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میباشد .این شهرستان با توجقه بقه دارا بقودن موقعیقت

ویلیامز )2000( 1در پهوهشقی ،نتیجقه گرفقت کقه
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هنققگکنققگ ،مققالزی ،تایلنققد ،سققنگاپور ،تققایوان ،کققره و

طبقهبندی میکنند و تصقویر عقاطفی ایقن گقروههقا ،در

فیلیپین ،بهترین عملکرد را داشتند.

فرایند انتخاب ،اسقتفاده مقیشقود .در ابتقدا مقصقدهای

تحلیل اولویتبندی مقصقد گردشقگری براسقاس انگیقزه

ید مدل الجیت چندجملهای آشیانهای برای تعیین قصد

گردشگران در مالزی ،با استفاده از روشهقای TOPSIS

بازدید از ید مقصد معین ،به کقار گرفتقه شقد .تصقاویر

و فازی پرداختند .نتقای ایقن تحقیق نشقان دادنقد کقه

عقاطفی از مقصقدهای سقفر و محقدودیتهقای فقردی،

بازدید دوستان و بستگان و تمدد اعصاب و اسقترافت ،دو

متغیرهای مؤثر در این فرایند هستند .متغیرهای وابسته،

عامققل تيثیرگققذار در انتخققاب مقصققد هسققتند .همچنققین

قصد بازدید از هشت پقار

ملقی در کقره جنقوبی اسقت.

مالقققات افققراد جدیققد ،آرامققش ،درمققان ،آشققنایی بققا

نتای نشان دادند که مفهوم طبقهبندی و فرایند ترتیبقی

فرهنگهای جدید ،لذت بردن از زندگی و خرید در ش ،

در انتخقاب مقصقد ،تيثیرگقذار هسقتند .طبققهبنقدی

از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگران میباشند.

مقصدهای سقفر در گقروههقای مشقابه ،فراینقد انتخقاب

زهانققگ 2و همکققارانش ( )2011در پهوهشققی ،بققه

تصمیمگیران را آسان مقیکننقد؛ بقه گونقهای کقه بقرای

رتبهبندی  16شهرستان در دلتای رود یانگتسه ،با هدی

انتخاب محل ،به تالش کمتری نیاز دارند .همچنین عامل

بهبقود رقابققت بققرای جقذب گردشققگران پرداختنققد .ایققن

تصویر عاطفی منطقه موردنظر که در بیشقتر تحقیققات،

مطالعه تجربی ،در دو مرفله انجقام شقد .در مرفلقه اول،

نادیده گرفته میشود ،در این پهوهش نیز مورد توجه قرار

 35شاخص ،شناسایی و با روش آنتروپی ،وزندهی شدند

گرفت و نتای نشان دادند که این عامل ،نقش مهمقی در

و در مرفلققه دوم ،از روش  TOPSISبققرای رتبققهبنققدی

انتخاب مقصد سفر دارد.

اسققتفاده گردیققد .نتققای نشققان دادنققد کققه مققدلهققای

ب) پژوهشهای داخلی

 TOPSISو آنتروپققی ،روشهققای مققؤثری در ارزیققابی و

قنبققری و همکققارانش ( )1331در پهوهشققی ،بققه

رتبهبندی جذب مقصد گردشگری هستند.

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهرستان

یوکسقل 3و همکقارانش ( )2005بقه بررسقی اداره

روانسققر براسققاس پتانسققیل جققذب گردشققگر پرداختنققد.

گردشگری به صورت متمرکقز و غیرمتمرکقز در ترکیقه،

همچنین آنها به تعیین مکانهای جقاذب گردشقگر ایقن

مسائل مربوط به ارزیابی تمرکززدایی از فکومت مرکزی

شهرستان و ارائقه راهکارهقایی بقه منظقور ارتققای نققاط

و نیز به تواناییهای بالقوه و مزایقا و کاسقتیهقای آن ،بقا

ققوت و رفقع موانقع و مشقکالت مناط هفتگانه جاذب

استفاده از ید چارچوب کلقی پرداختنقد .در نهایقت ،بقه

گردشگر محدوده مورد مطالعه پرداختند.

تمهیدات مربوط به عدمتمرکز و پذیرش بیچون و چرای

فدادینیا ( )1387در تحقیقی ،چهار پهنه مناس
گردشگری طبیعی در شهرستان خاتم را شناسایی کرد و

این سیاستها ،هشدار میدهند.

هانققگ 4و همکققارانش ( )2006بققه بررسققی نقققش
طبقهبندی ،تصویر عاطفی و محدودیتها در شکلگیقری
مدل مجموعه انتخاب پرداختند .در این تحقی فرض شد

نتیجه گرفت که پهنه واقع در خوانسار ،باالترین اولویت و
پهنهای در غرب هرات ،کمترین اولویت را دارد.
شققماعی و موسققیوند ( )1330در پهوهشققی ،بققه
سقطحبنققدی شهرسققتانهققای اسققتان اصققفهان ،از لحققاظ

1- Mohamad and Jamil
2- Zhang
3- Yüksel
4- Hong

زیرساختهای گردشگری پرداخته و نتیجه گرفتنقد کقه
5- Multi Dimensional Scaling

Downloaded from iueam.ir at 7:51 +0430 on Tuesday July 17th 2018

محمد و جمیل )2012( 1در پهوهشی به بررسقی و

مشابه از طری روش  ،5MDSطبقهبندی شدند و سپر
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کشور ،براساس معیارهای یادشده ،به ترتی چین ،اپقن،

کقه افقراد ،مقصقدهای سقفر را بقه گقروههقای مشقابه،
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شهرستانهای اصقفهان و کاشقان ،بقه ترتیق

بیشقترین

فضقققایی و سقققطحبنقققدی جاذبقققههقققای گردشقققگری و

سققلطانی و شاهنوشققی ( )1331بققه اولویققتبنققدی

زیرساختهای ارتباطی و شبکهراههقا در منقاط کقویری

جاذبههای گردشگری شهرستان مشهد مققدس ،از منظقر

ایران پرداختنقد .نتقای ایقن پقهوهش نشقان دادنقد کقه

گردشققگران داخلققی پرداختققه و نتیجققه گرفتنققد کققه

جاذبههای گردشگری ،با توجه به پهنای متعادل بیضقی و

گردشگران شهرستان مشهد مقدس با جاذبههقای جدیقد

استقرار نقطه مرکز متوس در نزدیکی مرکقز جغرافیقایی

ایجاد شده ،ارتباط مناسبی نداشتهاند.

شهرسقتان خقور و بیابانقد ،تقا فقدی متعقادل هسقتند.

ارزیابی و ردهبندی  16استان کشور ایران ،از نظقر انقواع

توزیع فضایی جاذبههای گردشگری نشان داد کقه بقا کقم

جاذبههقای گردشقگری و برخقی از شقاخصهقای رشقد

شقدن مسقافت پهنقههقای رتبقهبنقدی زیرسقاختهقای

اقتصادی پرداختند .نتای تحقی آنها بیانگر آن بودند که

ارتباطی ،از میزان جاذبههای گردشگری کاسته میشود.

استانهای فارس ،تهران و خراسقان رضقوی از نظقر دارا
بودن جاذبههای گردشگری ،باالترین رتبهها را بقه خقود

 -9مبانی نظری

دادهاند و جاذبههقای انسقانسقاخت ،بیشقتر از

گردشگری شهری

اختصا

جاذبههای طبیعی و تاریخی ،شاخصهای رشد اقتصادی
را تحت تيثیر قرار دادهاند.

از دهه  1370میالدی ،شهرها در فعالیت اقتصادی
خود با کاهش مواجه شدند و به ایجاد راههقا و روشهقای

امانپور و همکارانش ( )1332تحقیقی را بقا عنقوان

جدید درآمقد و شقغل پرداختنقد .ایقن کقاهش ،نیقاز بقه

«رتبهبندی شهرستانهقای اسقتان خوزسقتان از لحقاظ

فعالیتهایی بقرای بازسقازی فیزیکقی منقاط متروکقه و

شاخصهای گردشگری» ،با اسقتفاده از مقدل TOPSIS

دورافتاده را ضروری کرد .همزمان با کاهش اقتصقادی در

انجقام دادنقد .نتقای تحقیق نشقان دادنقد کقه اسقتان

شهرها ،گردشگری در فال رشد بقود و بررسقی در مقورد

خوزستان با صدها جاذبه تاریخی ،فرهنگقی و مقذهبی و

اینکه آیا گردشگری میتواند نقشی در افیای فیزیکقی و

وجود مناط جنگی ،قابلیت توسعه و سرمایهگذاری کالن

اقتصادی شهرها ایفا کند ،ضرورت یافت .بر همین اسقاس

در این صنعت را دارد و رتبهبندی شهرسقتانهقا ،بیقانگر

طی دهه  1380میالدی ،به طور گستردهای ،خ مشیها

این است که شهرستانهای اهقواز ،دزفقول و شوشقتر ،از

و سیاستهایی به منظور توسعه گردشگری در شقهرهای

باالترین رتبه برخوردار هستند.

آمریکای شقمالی و اروپقای غربقی ،بقه کقار گرفتقه شقد.

فاجینهاد و همکاران ( )1332مطالعهای با عنقوان

گردشققگری شققهری بققه ویققهه در کشققورهای کمتققر

«رتبهبندی میزان برخورداری جاذبهها و زیرسقاختهقای

توسعهیافته ،عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجق

گردشگری در مراکز شهرستانهای استان مازندران» ،بقا

افزایش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیکقاری و رونق

استفاده از رویکرد تحلیل عوامقل اسقتراتهید انجقام داد.

اقتصققادی و در نتیجققه ،بهبققود کیفیققت زنققدگی مققردم و

هدی این مطالعه ،سطحبندی براسقاس برخقی از عوامقل

افزایش رفاه اجتماعی میشود (کقاتمی .)1386 ،در شقکل ،1

مؤثر در جذب گردشگر شقهری ،بقا بهقرهگیقری از مقدل

استراتهی گردشگری شهری نشان داده شده است.

 TOPSISاست .نتای نشان دادند که شهرستان ساری از
نظر جاذبهها و زیرساختها در مقام اول قرار دارد.
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نصراللهی و همکارانش ( )1333در مطالعقهای بقه

همچنین بررسی الگوی استقرار زیرساختهای ارتباطی و
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اهمیت را در جذب گردشگر دارند.

کالنتری و ملد ( )1333در پهوهشقی ،بقه تحلیقل

 111ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستم ،پاییز 1336
پیشبینی بازدید
فشار اولیه بخش عمومی

نگهداری ،افیا و عرضه
تسهیلکنندههای جدید برای
ساکنان

بازاریابی
تصاویر جدید
بازدیدکنندگان
رشد جمعیت

دیگر جاذبههای
اقتصادی توسعه

درآمد

جذب سرمایههای بیشتر
بهبودهای محیطی

شغل

شکل  -1استراتژی گردشگری شهری
منبع( :تقوایی و اکبری)1911 ،

گردشگری شهری ،رهیافتی جدید بقرای فهمیقدن

 -تسهیالت و خدمات توریسقتی دیگقر (شقماعی و

گردشگری است .برخی از محققان ،ترکی های مختلفقی

موسیوند.)1330 ،

از گردشگری ارائه کقردهانقد کقه در نهایقت بقه سیسقتم

توسعه پایدار گردشگری

گردشگری مرتب هستند؛ زیرا یقد مفهقوم اساسقی در

توسعه پایدار گردشگری ،فرایندی است که با بهبود

برنامهریزی گردشگری آن است که گردشگری را باید بقه


کیفیت زندگی میزبانان ،تيمین تقاضای بازدیدکنندگان و

صورت سیستمی مرک از عوامل عرضه و تقاضقا در نظقر

ففاتت از منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است .برخقی

گرفت که به یکدیگر مرتب هستند .گردشگری مانند هر

از صقاف نظقران ،گردشقگری پایقدار را رویکقردی کقه

چندبعدی دیگر ،ید سیستم است؛ به تبقع ایقن
موضوع 

مستلزم عملکردی برای فیات و کیفیقت بلندمقدت هقم

میشود،
اینکه هر سیستم از اجزایی تشکیل 
خصیصه و 

منقابع طبیعقی و هقم انسقانی اسقت ،تعریقف مقیکننقد

گردشگری نیز عناصقر و اجزایقی دارد کقه بقا ترکیق بقا

(مشیری و سید ابوسعیدی .)1383 ،گردشقگری پایقدار،

درسقت هقر

نیازمنقد جلقوگیری از تخریق و انحطقاط سیسقتمهقای

سیستم به شناخت اجزای سیستم و کلیقت آن نیازمنقد

اجتمقاعی ،فرهنگقی و اکولقو یکی جامعقه میزبقان اسقت و

است .بر این اساس ،نظام گردشگری ،متشقکل از عناصقر

ساکنان بومی باید از آن ،منقافعی را کسق کننقد .بقرای

زیر است:

تحق موفقیقتآمیقز گردشقگری پایقدار ،ایقن پقارادایم،

مقیآورنقد .در
بهوجود 
یکدیگر ،کلیتی را 

 -جاذبهها و فعالیتهای توریستی

مستلزم ترکی چشمانداز سیاست ،برنامهریزی ،مقدیریت

 -مراکز اقامتی

و فرایندهای یادگیری اجتماعی است (قدمی .)1330 ،در

 -تسهیالت و خدمات فملونقل

جدول  1زمینهها ،اهدای و راهبردهای توسقعه پایقدار بقا

 -عناصر مؤسساتی

رویکرد گردشگری ،آورده شده است.

 -تيسیسات زیربنایی دیگر
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بازسازی فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی
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جذب سرمایهگذاری -بهبودهای محیطی
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جدول  -1زمینهها ،اهداف و راهبردهای توسعه پایدار با رویکرد گردشگری

اقتصادی

پویایی اقتصادی بافت

باال بردن سطح درآمد ساکنان و پایین آوردن بار تکفل ،بقا ایجقاد فرصقتهقای شقغلی،
رون مشاغل محلی ،استفاده از نیروی کار محلی در اداره مراکز گردشگری

اجتماعی

تقویت فیات اجتماعی در بافت

ایجققاد نظققارت اجتمققاعی ،ایجققاد کققاربریهققای گققذران اوقققات فراغققت ،از بققین بققردن
ناهمگونیهای اجتماعی ،جل مشارکت مردمی

فرهنگی

افیای هویت فرهنگی بافت و تکیه بر
آن در برنامهریزی گردشگری

افیای هنجارهای رفتاری کهن ،اجرای ارزشهای کالبدی کهن ،شناسقاندن ارزشهقای
تاریخی فرهنگی بافت به گردشگران

کالبدی

ایجاد محیطی مطلوب برای ساکنان و
گردشگران

معاصرسازی عملکردها ،از بین بردن کاربریهای ناسازگار ،اقدامهقای زیسقتمحیطقی و
بهداشتی (دفع فاضالب و آبهای سطحی) ،تداوم سازمان فضای کهقن ،تعریقف شقبکه
پیاده ،محدود ساختن ترافید سواره ،افداث پارکینگ

منبع( :رفیعیان و همکاران)1913 ،

این پهوهش بقهمنظقور اولویقتبنقدی جاذبقههقای

جذب گردشگر ،از روش تاکسونومی عددی استفاده شقده

گردشققگری شهرسققتان خققوی انجققام شققده و روش آن،

اسققت .تاکسققونومی عققددی ،روشقی بققرای رتبققهبنققدی و

توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدی ،کاربردی است .بقرای

مقایسققه اسققت کققه قققادر اسققت بققا تلفیقق تعققدادی از

جمع آوری اطالعات و دادههقای مقورد نیقاز ،از مطالعقات

شاخصهای مرتب با معیقار مقورد بررسقی ،گزینقههقای

اسنادی و نیقز مطالعقات میقدانی ،مشقاهده و پرسشقنامه

مورد مطالعه را اولویتبندی نماید.

اسققتفاده شققد .پرسشققنامه مققورد اسققتفاده بققه صققورت
پرسشنامه محق ساخته و با سؤاالت بسته ،در قال طیف

 -0یافتههای تحقیق

لیکرت با گویههقای پقن گزینقهای ،تنظقیم شقده اسقت.

در ابتققدای بحققث ،الزم اسققت کققه فراینققد مققدل

شاخصهای تحقیق  ،بقا تهیقه

محققان برای تعیین وزن

تاکسققونومی عققددی توضققیح داده شققود .تکنیققد آنققالیز

پرسشقققنامه ویقققهه کارشناسقققان ،نظرهقققای  30نفقققر از

تاکسونومی عددی ،شامل مرافل ذیل است:

کارشناسان مرتب با گردشگری شهرستان را جویا شده و

 -1تشکیل جدول ماتریر اطالعات اولیه بر مبنای

با استفاده از مدل تاکسونومی عقددی ،وزن نهقایی چهقار

شاخصهای مورد استفاده ،به صقورتی کقه نقام نققاط یقا

پارامتر تحقی  ،محاسبه گردید و اوزان محاسبه شقده ،در

مناط مورد مطالعه ،در ید ستون و مقادیر شاخصهای

راستای اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهرستان ،به

مورد استفاده ،در ستون مقابل آن نوشته میشوند.

کار گرفته شدند.

 -2ممکققن اسققت شققاخصهققای مختلققف دارای

روشها و فنقون کمقی مختلفقی ،بقرای سقنجش و

مقیققاسهققای مختلفققی باشققند ،از ایققن رو ،الزم اسققت

رتبهبندی جاذبقههقای گردشقگری ،وجقود دارنقد کقه در

شققاخصهققای مققورد اسققتفاده از مقیققاس ،رهققا شققوند و

سازماندهی و ارزیابی اطالعات ،بسته به میقزان اعتبقار و

عدمتجانر شاخصها ،از بین برود و برای این کار مقیتقوان

وثوق اطالعات در دسقترس و مهقارتهقای برنامقهریقزان

از روش استاندارد کردن اسقتفاده کقرد .در ایقن تحقیق ،

محلی استفاده میشوند؛ از جمله این روشها میتوان بقه

برای استاندارد کردن دادهها ،از روش تقسیم کقردن انحقرای

تحلیلهای تاکسونومی ،عقاملی ،خوشقهای و شقبکههقای

مقادیر از میانگین به انحرای معیار استفاده شده است.

عصبی اشاره کرد .در این تحقی  ،به منظقور شناسقایی و
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 -1روش تحقیق

رتبهبندی جاذبههای گردشقگری شقهر خقوی بقه لحقاظ
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زمینه

هدف

راهبرد
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ماتریر مرفله دوم به عنقوان مققدار ایقدهآل ،انتخقاب و

 -3محاسبه فواصل بین بخشها :تفاوت یقا فاصقله
هر منطقه نسبت به منقاط دیگقر در مقورد هقر یقد از
شاخصها ،محاسبه میشود.

نشان داده میشقوند

فرمول زیر ،محاسبه و با عالمت

که نشاندهنده فاصله منطقه  iتا بخش ایدهآل است.

 -4محاسبه فاصقله هقر بخقش (منطققه) از بخقش
دیگر بر مبنای مجموع شاخصهای بهکقار گرفتقه شقده:

Cio=√(∑(yi-yo)^2

()2
در رابطه فقوق،

اعداد به دست آمده ،به توان دو میرسند و بهصقورت افققی،

بخش ایدهآل،

جمع و سپر از آنها جذر گرفتقه مقیشقوند .مققادیر بقه
دست آمده ،فاصله هر بخش از بخش بعدی را نشان میدهنقد.

 ،فاصقله مرکق

هقر بخقش از

 ،مقادیر موجود در ماتریر اسقتاندارد و

 ،مقدار ایقدهآل هقر سقتون در مقاتریر اسقتاندارد را
نشان میدهد.

این ماتریر ،متقارن بوده و قطر آن برابر صفر است.
عنصققر ،نشققاندهنققده فاصققله یققا تفققاوت بققین دو بخققش

مرفله سطح نسبی توسعه هر بخش از طری فرمول زیقر

(منطقه) است که این مناط در سطر و ستون مشقخص

محاسبه میشود:

مققیشققوند .در هققر یققد از سققطرها ،کمتققرین مقققدار

()3

نشاندهنده کوتاهترین فاصله است.

در رابطه باال،

 -6مشققخص کققردن بخققشهققای همگققن :بققرای

فاصله مرک

دستیابی به بخشهای همگن ،فد باال ( )D+و فد پایین

C o  Cio  2Sio

() 4

D±=d ±2sd

که ̅̅̅̅ ،میانگین ستون

 ،Dفد باال و پایین ، ،میانگین

همواره مقدار  Fiبین صفر و ید میباشد و هرچه به ید

نشان میدهد .نقاطی که کوتاهترین فواصل آنها مابین دو

نزدیدتر باشد ،نشاندهنده عق ماندگی منطقه و هرچقه

فد باال و پایین باشند ،همگن و نققاطی کقه کوتقاهتقرین

به صفر نزدیدتر باشد ،نشاندهنده توسعهیافتگی منطقه

فاصله آنها از نقاط دیگر ،مابین دو فد فوق ققرار نگیرنقد،

است که براساس آن میتوان وضعیت توسعه را مشقخص

جزو بخشهای ناهمگون محسوب میشوند.

کرد (جدول .)2

هقر منطققه از منطققه

ایقدهآل :بققزرگتقرین مقققدار در هقر یققد از سقتونهققای
جدول  -2وضعیت هر یک از مناطق از لحاظ جاذب بودن گردشگری
ردیف
1
2
3
منبع( :مؤمنی و صابر)1913 ،

درجهبندی
0/5
0/7
0/7

و

 ،انحرای معیار

مققیباشققد .خروجققی روش تاکسققونومی Fi ،اسققت.

کوتاهترین فاصله و  ،sdانحرای معیار کوتاهترین فاصله را

 -7محاسبه فاصقله مرکق

هر بخش از بخش ایقدهآل و

 ،میقانگین

که از معادله زیر به دست میآید:

دست میآید:
در رابطه فوق،

 ،سقطح توسقعه هقر بخقش،

،

به اضافه دو برابر انحرای معیار همقان سقتون اسقت

( )D-برای کوتاهترین فواصقل ،از طریق معادلقه زیقر بقه
() 1

C io
Co

Fi 

وضعیت توسعه
0

نسبتا توسعهیافته

0/5

درفالتوسعه
عق مانده
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 -5تعیین کوتاهترین فاصقله :در ایقن مقاتریر هقر

 -8محاسبه درجه توسعه بخشها (مناط ) :در این

] [ DOI: 10.29252/iueam.5.20.113

فاصقله مرکق هقر منطققه از منطققه ایقدهآل ،از طریق
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در این تحقی به منظور اولویتبندی مراکز جاذب

شاخصهای مورد بررسی در تحقی به همراه مؤلفههقا و

گردشگری شهرستان خقوی ،از چهقار شقاخص مقؤثر در

نحوه محاسبه آنها تشریح شدهاند.

جدول  -9شاخصهای مورد استفاده در تحقیق و توضیحات مربوطه
زیرساختها و
تيسیسات

در این پهوهش ،هر چه جاذبه مورد نظر از لحاظ امکانات و تيسیسات زیرساختی (برق ،آب آشامیدنی ،تلفقن ،پارکینقگ و )...
وضعیت بهتری داشته باشد ،امتیاز بیشتری کس میکند و بالعکر.

تسهیالت و
خدمات رفاهی

یکی از پارامترهای مهم برای گردشگران ،میزان دسترسی به تسهیالت و خدمات رفاهی در محل جاذبه گردشگری میباشقد.
در این پهوهش ،هر چقدر جاذبه از لحاظ تسهیالت و خدمات رفاهی (مراکز بهداشتی -درمانی ،هتل ،مهمانسرا ،فروشگاهها و
 )...مطلوبتر باشد ،امتیاز بیشتر و هرچه دسترسی به تسهیالت و خدمات رفاهی کمتر باشد ،امتیاز کمتری تعل میگیرد.

دسترسی

سهولت دسترسی به مکانهای گردشگری نیز یکی دیگر از پارامترهای مورد نظر گردشگران است کقه در ایقن پقهوهش ،هقر
اندازه میزان دسترسی (از لحاظ معیارهای کیفیت جاده ،فاصله از مرکز شهرستان و موقعیت نسبت به دیگقر جاذبقههقا و )...
بهتر باشد ،مکان مورد نظر ،امتیاز بیشتر و با دسترسی دشوارتر ،امتیاز کمتری برای جاذبه در نظر گرفته شده است.

عدممخاطرات
طبیعی

به طور طبیعی هر اندازه مخاطرات طبیعی (سیل ،زلزله ،رانش زمین و  )...ید مکان جاذب گردشقگری ،کمتقر باشقد ،امتیقاز
بیشتر و با افزایش میزان مخاطرات طبیعی ،امتیاز مکان جاذب گردشگری ،کاهش مییابد.

محدوده و قلمرو تحقیق

محدود میشود (نقشه  .)1شهر خوی با وسعتی در فدود

شقهر خقوی ،در دشقتی نسقبتا وسقیع ،در اسقتان

 6000کیلومترمربع ،وسیعترین شهرستان استان بقوده و

آذربایجانغربی قرار گرفته و بعد از ارومیه ،دومقین شقهر

بقراساس سرشماری  ،1385بقال بقر  360503نفقر و در

استان آذربایجانغربی میباشد .این شقهر ،از شقمال بققه

سال  182818 ،1385نفر جمعیت داشته است (فکیمی

شهرسققتان مققاکو و چالققدران ،از جنققوب بققه شهرسققتان

و همکاران.)1330 ،

سلماس ،از شرق بقه شهرستان مرند و از غرب بقه ترکیه

نقشه  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه
منبع( :معبودی و حکیمی)1931 ،
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معرفی شاخصها

زمینقه گردشقگری اسقتفاده شقده اسقت .در جقدول ،3
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مهمترین جاذبههای گردشگری شهر خوی

مقبره شیخ نوایی :آرامگقاه منقور فضقرت آخونقد

اسققت .ایققن بنققا در محلققه امققامزاده سققید بهلققول و در

کاشیکاری در ابتدای بلوار شقیخ نقوایی ققرار دارد .ایقن

شمالغربی شهر خوی ،واقع شقده اسقت .بقرم یقا منقاره

بقعه دارای ید ضریح بسیار زیبا و قلمکاری شده با نقش

شمر تبریزی خوی ،از آجر ساخته شده و با شقا هقای

آیققات الهققی و گققل و بوتققه اسققت و در اطققرای آن ،قبققور

قوچ و میشهای وفشی (کقه شقاه اسقماعیل صقفوی در

متبرکه علما و بزرگان شهرستان خوی قرار گرفته است و

ید روز شقکار کقرده بقود) ،زینقت داده شقده اسقت .در

ایققن بنققا بققا مسققافتی در فققدود  2000مترمربققع دارای

گذشته ،دو مناره و گنبدی از طال ،بر مزار شقمر وجقود

امکانقاتی؛ نظیقر مسققجد ،فسقینیه ،زائرسقرا ،آشققپزخانه،

داشته است؛ ولی در فال فاضر ،فق منقاره معقروی بقه

وضققوخانه و سققرویر بهداشققتی زنانققه و مردانققه و سققایر

«کله آهو» باقی مانده اسقت .در ورودی منقاره ،روزنقهای

امکانات رفاهی می باشد و تقریبا اکثقر مراسقم مقذهبی و

مستطیل شکل با پلههقایی مقارپید دیقده مقیشقود کقه

فرهنگی در شهرستان ،در این مکان برگزار مقیگردنقد و

میتوان از آن باال رفت و به نو

برم رسید.

آبشار بدالن :آبشار بدالن که به آبشقار ققزل چیقر

به عنوان یکی از قط های فرهنگی و گردشگری مذهبی
خوی محسوب میشود.

نیز معروی است ،در  35کیلومتری شهرستان خوی و 10

منطقه حفاظتشده مراکان :منطقه ففاتت شقده

کیلومتری روستای بدالن در مسیر کوههای اوریقن واققع

مراکان ،در جنوب سوافل رودخانه ارس و در شهرسقتان

شده است و بیش از  50متر ارتفقاع دارد .آب سرچشقمه

خوی قرار دارد .مرز شمالی این منطقه ،رودخانقه مقرزی

آبشار بدالن ،از شکافی بقه داخقل یقد گقودال غارماننقد

ارس و جمهوری آذربایجان است .این منطقه از شمال به

سرازیر می شود و از این معبر بارید ،امکان دسترسی بقه

رودخانه ارس ،از جنقوب بقه دشقت فرسایشقی رودخانقه

باالی آبشار وجود دارد .وجود درختچقههقای کوچقد در

قطور چای ،از غرب به دشتهای کشاورزی قره ضیاالدین

مجاورت آبشار ،زیبایی خاصی به آن بخشیده اسقت و بقه

و از شرق به جاده اصلی که از جلفا منشقع شقده و بقه

همین دلیل ،طبیعت بکر و زیبای ایقن آبشقار ،هقر سقاله

سمت جنوب ادامه می یابد .منطقه ففاتت شده مراکقان

میزبان گردشگران و عالقهمندان به طبیعت میباشد.

خوی بهعنوان مهمترین و زیباترین منطقه اکوتوریسم بقا

موزه خوی :موزه خوی ،در خیابان امام واققع شقده

 103هزار و  383هکتار مسافت ،از قدیمیترین منقاط

است .ساختمان ید طبقه ایقن مقوزه بقه مسقافت 256

چهارگانه سازمان ففاتت محی زیست است.

مترمربع؛ شامل دو سالن و ید تاالر کوچد است کقه در

رتبهبندی مراکز گردشگری شهر خوی

سال  1348خورشیدی بنا شده اسقت و سقپر در سقال

همققانطققور کققه قققبال گفتققه شققد ،شققاخصهققای

 1358به منظور گسترش موزه ،سه تاالر کوچقد بقه آن

اولویتبندی مراکز جقاذب گردشقگر در شقهر خقوی ،در

افزوده شد .در این موزه ،اشیایی متعل به پیش از تاریخ،

چهار بخش زیرساختها و تيسیسات ،تسهیالت و خدمات

دورههای تاریخی و آثاری مربقوط بقه هنرهقای ایرانقی و

رفاهی ،دسترسی و عدممخاطرات طبیعی ،تقسقیم شقد و

مردم شناسی به نمایش گذاشته شده است .از جمله آثقار

با استفاده از تکنید تاکسونومی عددی ،به رتبهبندی این

ارزشمند این موزه میتوان به سنگ نبشته شاه تهماسق

مراکز پرداخته شده است .نتای رتبهبنقدی در جقدول ،4

صققفوی ،کتققابهققای خطققی ،سققکههققای دوران مختلققف،

نشان داده شدهاند.

گِلمهرهها و  ،...اشاره نمود.
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منسوب به شمر تبریزی در دوره صفویان ساخته شقده

شققده و طققاق و گنبققدی طالیققیرنققگ و نمققای منظققری
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برج شمس تبریزی :برم شمر تبریزی بر مقزاری

نوایی ،در جنوبغربی شهر خوی با دو مناره کاشیکقاری
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جدول  -1رتبهبندی مراکز گردشگری شهر خوی
Fi

Fi

Fi

Fi

برم شمر تبریزی

0/81

0/46

0/70

0/23

مقبره شیخ نوایی

0/63

0/53

0/73

0/33

موزه خوی

0/82

0/61

0/46

0/43

آبشار بدالن

0/31

0/73

0/85

0/84

منطقه ففاتت شده مراکان

0/37

0/88

0/73

0/68

جاذبههای گردشگری

رتبهههبنههدی جاذبههههههای گردشههگری از لحههاظ

شیخ نوایی ،موزه شهر خوی ،منطقه ففاتت شده مراکان

تأسیسات و زیرساختها

برم شمر تبریزی ،موزه خوی ،آبشقار بقدالن و منطققه

و آبشقار بقدالن ،بقه ترتیق در رتبققه یقد تقا پقن قققرار
گرفتهاند.

رتبههای اول تقا پقنجم را

در بخش زیرساختها و تيسیسات بهدست آوردند.
رتبهههبنههدی جاذبههههههای گردشههگری از لحههاظ
تسهیالت و خدمات رفاهی

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد
گردشگری ،فعالیتی چندمنظوره است که در چنقد
دهه اخیر ،سهم عمدهای در توسعه منطقهای و نافیهای

از نظر تسهیالت و خدمات رفقاهی نیقز بقه ترتیق

کشورها داشته است .از آنجا که گردشگری ،فعالیتی کاربر

برم شمر تبریزی ،مقبقره شقیخ نقوایی و مقوزه خقوی،

است که پیامدهای فرهنگی و اقتصادی به همراه دارد؛ در

آبشار بدالن و منطقه ففاتت شده مراکان ،در رتبقههقای

سالهای اخیر نه تنها در سطوح فراملی ،بلکقه در سقطح

ید تا پن قرار دارند.

ملی ،منطقهای و محلی مقورد توجقه ققرار گرفتقه اسقت.

رتبهبندی جاذبههای گردشگری از لحاظ شهاخص
دسترسی

بسیاری از برنامهریزان و مدیران شهری و روستایی برای
شکوفایی و توسعه گردشقگری ،درصقدد توسقعه بیشقتر

سهولت دسترسی به مکانهای گردشگری نیز یکی

نوافی تحت نظارت خود و بهینه کردن خدمات گردشقگری

دیگر از پارامترهای موردنظر گردشگران است .از این نظر،

در راستای افزایش ارزشافزوده این فعالیت هستند .از این

جاذبه های گردشگری مورد نظر شهرستان خوی از لحاظ

رو ،توجه به پتانسیلهای مناط در جقذب گردشقگر ،از

دسترسی ،به ترتی مقوزه خقوی ،بقرم شقمر تبریقزی،

ملزومات فرکت به سوی توسعه نوافی است.

مقبره شیخ نوایی ،منطقه ففاتتشقده مراکقان و آبشقار
بدالن ،رتبههای ید تا پن را به خود اختصا

دادهاند.

رتبهبندی جاذبههای گردشگری از لحاظ شهاخص
عدممخاطرات طبیعی

یکی از مشکالت مهقم در توسقعه فضقایی بقهویقهه
توسعه نافیهای گردشگری ،ضعف در سلسلهمرات نوافی
گردشقگری مبتنقی بقر رابطقه تعقاملی میقان نقوافی
گردشقققگری اسقققت .سقققطحبنقققدی منقققاط براسقققاس

به طور طبیعی ،هر اندازه مخاطرات طبیعی (سیل،

پتانسیلهای آنها در جذب گردشگر و خدمات موجود در

زلزله ،رانش زمین و  )...یقد مکقان جقاذب گردشقگری،

نوافی ،برای شناخت تفاوتها و تعیین خدمات مورد نیاز

کمتر باشد ،امتیاز بیشتر و با افقزایش میقزان مخقاطرات

و تعدیل نابرابری بین آنها است .بهرهبقرداری مناسق

از

طبیعی ،امتیاز مکان جاذب گردشگری ،کاهش مییابد .از

زیرساختها ،بستگی بقه شقناخت دقیق و سقطحبنقدی
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با توجه به جدول  ،4جاذبههای مقبر شقیخ نقوایی،
ففاتتشده مراکان ،به ترتی

نظر این شاخص ،جاذبه های برم شمر تبریقزی ،مقبقره
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زیرساختها و تأسیسات

تسهیالت و خدمات رفاهی

دسترسی

عدممخاطرات طبیعی

 121ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستم ،پاییز 1336

منطقه و نافیه دارد.

.201-221

بر این اساس ،در این مقاله با توجه به چهار شاخص

ایمانی ،بهرام؛ خسروی مهر ،فمیده؛ طورانی ،عاطفه.)1334( .

زیرساختها و تيسیسات و تسقهیالت و خقدمات رفقاهی،

ارزیققابی و رتبققهبنققدی موانققع توسققعه گردشققگری در

دسترسی و عدممخقاطرات طبیعقی ،بقا اسقتفاده از مقدل
تاکسقونومی عقددی نسقبت بقه رتبقهبنقدی جاذبقههقای
گردشگری شهر خوی در پتانسیل آنها نسقبت بقه جقذب
گردشگر پرداخته شده است .هقدی اصقلی ایقن تحقیق ،

شهرستان مینودشت .نشریه گردشگری شقهری،)1(2 ،
.75-83

تامعلی ،معصومه .)1385( .بررسی اثرات اقتصادی گردشگری

در جمهوری اسالمی ایران .پایان نامه کارشناسی ارشقد،
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا (س).

گردشگری است .با توجه به نتای بهدست آمده از رتبقهبنقدی،

و مدیریت گردشگری شهری .اصفهان :پیام علوی.

برم شمر تبریزی شهر خوی دارای بیشقترین پتانسقیل

تقوایی ،مسعود؛ وارثی ،فمیدرضا؛ شیخ بیگلو ،رعنقا.)1330( .

جذب گردشگر در این شهر میباشد؛ در مقابل بقا وجقود

تحلیققل نققابرابریهققای توسققعه نافیققهای در ایققران.

اینکه آبشار بدالن و منطقه ففاتتشقده مراکقان ،جقزو

پهوهشهای جغرافیای انسانی.153-168 ،)78(43 ،

جاذبههای طبیعی ناب شهر خوی از لحاظ جقذب گردشقگر

فاجینهاد ،علقی؛ علیقزاده ،محمدرضقا؛ اسقالمفقرد ،فاطمقه؛

بوده و دارای تقوانهقای گردشقگری بقالقوه هسقتند ،امقا

فققاطمی ،محمدمهققدی .)1332( .رتبققهبنققدی میققزان

ضعف تسهیالت و خدمات و زیرساختهای موجقود و بعضقا
افتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناط  ،باعث شده
است که این منقاط در جقذب گردشقگر نتواننقد موفق
باشند؛ لذا در این راستا پیشنهادهایی به شرح زیر مطقرح
میگردند:
 بازاریققابی صققنعت گردشققگری در شققهر خققوی وشناساندن جاذبههای این شهر به گردشگران
 جذب افراد متخصص در بخش گردشگری افقزایش خقدمات و امکانقات رفقاهی از جملقهمهمانسراها و مسافرخانهها
 ارتققای کیفیقت زیرسقاختهقای موجقود بقرایافزایش رضایت گردشگران و جذب بیشتر گردشگر
 فمایقققت و تشقققوی بخقققش خصوصقققی بقققهسرمایهگذاری در تيسیر امکانات رفاهی.

برخورداری جاذبه هقا و زیرسقاختهقای گردشقگری در
مراکز شهرستانهقای اسقتان مازنقدران بقا اسقتفاده از

رویکرد تحلیل عوامل استراتهید .فصلنامه نگرشهقای
نو در جغرافیای انسانی.113-130 ،)3(5 ،

فدادینیا ،سمیه .)1387( .پهنهبندی گردشگری متکقی بقه
طبیعت ،مبتنی بر معیارهای زیستمحیطی ،شهرستان
خاتم ،استان یزد .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشقکده
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
فکیمققی ،هققادی؛ پورمحمققدی ،محمدرضققا؛ پرهیزکققار ،اکبققر؛
مشکینی ،ابوالفضل .)1330( .ارزیابی شاخص های کمی
و کیفی مسکن در سکونتگقاههقای غیررسقمی ایقران،

مطالعقه مققوردی جمشقیدآباد خققوی .مجلقه جغرافیققا و
برنامهریزی محیطی.137-210 ،)4(22 ،
خاکسقققاری ،علقققی؛ عباسقققی ،مقققریم .)1332( .شناسقققایی
پتانسیلهای گردشقگری کوهرنقگ و ارائقه راهکارهقای

مناسق جهققت توسققعه گردشققگری منطقققه .اطالعققات
جغرافیایی.106-114 ،)88(22 ،

 -1منابع

رفیعیققان ،محسققن؛ بمانیققان ،محمدرضققا؛ رفیعیققان ،مجتبققی.

امققانپور ،سققعید؛ محمققدی ،اصققغر؛ ناصققر ،مققریم.)1332( .

( .)1383شناسایی پهنههای زمینهسقاز توسقعه خقالق

رتبهبندی شهرستانهقای اسقتان خوزسقتان از لحقاظ

بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامقهریقزی

شاخصهای گردشگری با اسقتفاده از مقدل .TOPSIS

شهری ،نمونه موردی محله امقامزاده یحیقی ،نافیقه ،2
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شناخت عوامل مؤثر بر جذب گردشگر و کارایی فضاهایی

تقوایی ،مسعود؛ اکبری ،محمود .)1387( .مقدمهای بر برنامهریزی
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امکانات ،تيسیسات ،خدمات و ترفیتهای موجود در هر

فصلنامه نگرشهقای نقو در جغرافیقای انسقانی،)2(5 ،

رتبهبندی جاذبههای گردشگری  /...عطا غفاری گیالنده ،پروین دهدهزاده سیالبی ،مریم قدیمی قققققققققققققققققققققققققققققققققق 120

شهری.235-257 ،)25(8 ،

محی شناسی.1-10 ،)47(34 ،

زنگی آبادی ،علی؛ محمدی ،جمال؛ زیر باش ،دیبقا.)1385( .

مرادی هوسین ،نصرت .)1330( .بررسی و تحلیل جاذبقه هقا و

تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان .جغرافیقا و

پتانسیل های اکوتوریستی شهرستان ارومیه .پایقان نامقه

توسعه نافیهای.131-158 ،)8(4 ،

کارشناسقققی ارشقققد ،دانشقققکده علقققوم جغرافیقققایی و

سققلطانی ،سققحر؛ شاهنوشققی ،ناصققر .)1331( .اولویققتبنققدی

برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان.


جاذبههای گردشگری عمده شهرستان مشقهد از منظقر

مشیری ،سقیدرفیم؛ سقید ابوسقعیدی ،سقیدافمد.)1383( .

گردشگران داخلقی .دوفصقلنامه مطالعقات گردشقگری،

نقش اکوتوریسم در توسعه پایقدار و روسقتایی مطالعقه

.5-17 ،)1(1

موردی شاندیز (خراسان رضوی) .فصقلنامه جغرافیقایی

شققماعی ،علققی؛ موسققیوند ،جعفققر ،)1330( .سققطحبنققدی

سرزمین.1-14 ،)28(7 ،

گردشققگری بققا اسققتفاده از مققدل  TOPSISو .AHP

تغییرات کاربری اراضی و شبیه سازی گسقترش شقهری

مطالعات و پقهوهشهقای شقهری و منطققهای،)10(3 ،

شهرهای میانهاندام ،مطالعه موردی شهر خوی .پهوهشهقای

.11-23

جغرافیای برنامهریزی شهری.211-226 ،)2(3 .

قاسمی ،مسقلم؛ شقرفی ،فجقتالقه؛ جعفقری ،مرضقیه؛ شقیخ

موفد ،علی .)1381( .بررسی و تحلیل الگوی فضای توریسقم

علیپقور ،بهقزاد .)1335( .رتبقهبنقدی زیرسقاختهقای

شهری ،مطالعه موردی :شهر اصفهان .رسقاله دکتقری،

گردشگری شهری با استفاده از تکنید کوپراس مطالعه

دانشگاه تربیت مدرس.

موردی :استان زنجان .نشریه گردشگری شقهری،)1(3 ،
.31-41

موسوی ،میر نجف؛ ویسیان ،محمد؛ محمدی فمیدی ،سقمیه؛
اکبری ،مهناز .)1334( .بررسی و اولویت بندی توانها و

قدمی ،مصطفی .)1330( .ارزیابی و تدوین استراتهی مقصد در

زیرسققاختهققای توسققعه گردشققگری بققا روشهققای

چارچوب توسعه پایدار گردشگری نمونه مقورد مطالعقه:

تصمیمگیری چندمعیاره (مورد مطالعه :شهرستانهقای

کالن شهر مشقهد .فصقلنامه مطالعقات و پقهوهشهقای

استان کردستان) .نشریه گردشگری شهری.17-31 ،)1(2 ،

شهری و منطقهای.53-82 ،)3(3 ،
قنبری ،یوسف؛ کماسی ،فسقین؛ جمینقی ،داوود؛ آریقانپقور،
آزاد .)1331( .شناسقایی و اولویقتبنقدی جاذبقههقای
گردشگری شهرستان روانسر براساس پتانسقیل جقذب
گردشگر .جغرافیا و پایداری محی .65-86 ،)3(2 ،
کققاتمی ،محمققد .)1386( .مققدیریت گردشققگری .چققاد دوم،
تهران :انتشارات سمت.

مؤمنی ،مهدی؛ صابر ،الهه .)1383( .تعیین توسعهیافتگی شهر

نایین در استان اصفهان .مجله جغرافیقا و برنامقهریقزی
محیطی.161-180 ،)10(3 ،
نصقراللهی ،زهقرا؛ جهانبقازی ،نقدا؛ ناصقری ،طقاهره.)1333( .
ردهبنققدی اسققتانهققای کشققور برفسقق جاذبققههققای
گردشگری .مطالعات مدیریت گردشگری.17-37 ،)28(3 ،
ن قوری ،غالمرضققا؛ فتققوفی ،صققمد؛ تقققیزاده ،زهققرا.)1331( .

کالنتری ،محسن؛ ملد ،مرضقیه .)1333( .تحلیقل فضقایی و

اولویتبندی قطق هقای گردشقگری اسقتان کرمانشقاه

سطحبندی جاذبههای گردشگری و زیرساخت ارتباطی

براساس پتانسیل مناط نمونه گردشگری با استفاده از

و شبکه راه در مناط کویری ایقران ،مطالعقه مقوردی:

روش تصققمیمگیققری چنققدمعیاره تاپسققیر .جغرافیققا و

شهرستان خور و بیاباند .مطالعات جغرافیایی منقاط

پایداری محی (پهوهشنامه جغرافیایی).75-34 ،)4(2 ،

خشد.)17(5 ،
محمققدی دهچشققمه ،مصققطفی؛ زنگققیآبققادی ،علققی.)1387( .
امکققانسققنجی توانمنققدیهققای اکوتوریسققم اسققتان
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شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ زیرسقاختهقای

معبودی ،محمقدتقی؛ فکیمقی ،هقادی .)1334( .تحلیلقی بقر
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چهارمحقققال و بختیقققاری بقققه روش  .SWOTمجلقققه
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