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 21/05/99پذیرش:  14/11/98دریافت: 

اوتمهاد،ری  ونوان یههب اد ااب بههمنهاق  شه ری گردشههری در  ،وسهعه ههایاردیابب وضعیت پایه اری شها  : چکیده

روی م یران برای ک ب اقمینان اد پای اری ،وسعه گردشهری است. اردیابب چر ه حیات گردشهری شه ر راههارهای پیش

مه   چر هه حیهات همچنهی  ،هر گهردد.  ریهزی دایه ،وان  وضعیت ،وسعه گردشهری را بررسب کردع و منجر به برنامهمب

،وان  وضعیت پای اری ،وسعه گردشهری را به دات ، یهی  کنه . پهشوهش حاضهر بها هه ی بررسهب وضهعیت مبگردشهری  

های گردشهری و همچنی  بررسب وضعیت چر ه حیات گردشهری در مناق  مختمف شه ر ، ریهز رهورت پای اری شا  

است. جامعه اماری ای  ،حقیه  در دو  ،حمیمب -و رویهرد حاکم بر ان ،وریفب  باش مب  گرفته است. پشوهش اد نوع کاربردی

ای انتخها  گردیه .  وشههنفهر بهودع کهه بهه رو    386سطح شام  گردشهران و   رگان است. حجم نمونهه گردشههران  

دانشههاهب و   اندنفر اد استا  20 ه حیات گردشهری، اد  ی مناق  ش ر ، ریز اد نظر مراح  چربن تیاولومنظور  همچنی  به

ب، اجتماوب، ااتصادی و طیمح تیدهای ،حقی  نشان دادن  که اد نظر پای اری  کارشناسان گردشهری استفادع گردی . یافته

اد بیشتری  امتیهاد بر هوردار ه هتن  و 698/0، 899/0،  874/0،  609/0با امتیادهای    10و    8،  8،  1،ر،یب مناق   کال  ی به

در  4و  8است. همچنی  نتایج م   چر هه حیهات نشهان داد کهه منهاق   561/0گانه برابر با عامتیاد ن ایب ،مامب مناق  د

ده  که وضهعیت های ای  ،حقی  نشان مبمرحمه ،وسعه و بقیه مناق  در مرحمه م ا مه و درگیری ه تن . در ن ایت یافته

گذاری سرمایه  هردیروهای م یریتب با   ومومب گردشهری ، ریز در حا  حرکت به سمت ،وسعه است که نیادمن  ب  ود رو

 ها است.در دیرسا ت

 ، ریزش ر  ،وسعه پای اری، گردشهری ش ری، چر ه حیات، با،مر،  واژگان کلیدی:  

 JEL :L83, Z3, Z32, Z38بندی  طبقه
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 مقدمه -1

،ههری ، یهههب اد مهه رنامهرودع رههنعت گردشهههری، 

مههامب ،ههری  رههنای  در ،،ههری  و رو بههه گ ههتردع ههال  

 ,Han & Hyun)  یهاح ها  مهبکشهورها ج هان به

(. اهمیت ای  رنعت در دستیابب به ،وسعه متوادن 2015

کهه امهرودع ،مهامب کشهورها اد ان به ا ری واضح اسهت  

های ،وسعه بخشب به سیاستونوان سهوی برای ،حق به

کننه  محیطب اسهتفادع مهبااتصادی، اجتماوب و دی هت

(Sigala, 2017) ان  بها و ب یاری اد ای  کشورها ،وان ته

بر رنعت گردشهری برای بر ب اد مشهالت  ود اد  یه،ه

ی  فقر، بیهاری، پایی  بودن درام  سهرانه و ... راهههار ا 

امهار سهادمان ج هانب ،وری هم، رهنعت   اسها بربیابن .  

دررهه  اد  6و دررهه  اد کهه  رههادرات  7گردشهههری، 

 اسهتدادع  گذاری ج هانب را بهه  هود ا تصها   سرمایه

ی ههاگزار ق ه     (.1395همهاران،  ساربان و  حی ری  )

سها    10سادمان ج انب ،وری م، رنعت گردشههری در  

رنعت پیشتاد و بهات،ر اد رهنایعب ماننه    ونوانبه  این ع

(. Abadi et al., 2018نفت، ا،وم ی  و ...  واهه  بهود )

 ههایمحرک  ادونوان یههب  درام  حار  اد ،وری هم، بهه

 نتایج و رکود با قابمهم برای و ابزاری ااتصادی رش  ارمب

باشه  )حیه ری سهاربان و مب بیههاری مثه  ان اد ناشب

 کشور 45 اد بیش که در(. چنان1398مجنونب ،و،ا انه، 

 ح ها به درام دایب من   دومی  ونوانبه ،وسعهدرحا 

 و درامه  افهزایش برای راه ردی مناسب روای ای ، ادمب

،هوان گفهت کهه بنابرای  مب؛ است کشورها ای  فقرددایب

ههایب ،ری  فعالیتامرودع گردشههری یههب اد امیه بخش

 کننه ونوان گهذرگاع ،وسهعه یهاد مباست کهه اد ان بهه

(. ،قاضای دیاد برای 1397مجنونب ،و،ا انه و سمیمانب،  )

ای  رنعت منجر به ای  ش ع که قب دو دهه ا یهر ایه  

 ع کهه در ی  رنایعب ،  ی  ش،ربزرگبه یهب اد  رنعت  

را داشهته   و ،وسهعهمقای ه با رنای  دیهر بیشتری  رش   

 (.Zhidkoblinova, 2013است )

کشور ایران با ،وجه به اینهه جزو پنج کشور ج ان 

اد نظر ،نهوع اامیمهب و جهزو دع کشهور ج هان اد لحها  

رغهم داشهت  ومبان  ولب درام     ،اریخب و فرهنهب است

،هر اد ب هیار پهایی   های ب یار باتی گردشههریپتان ی 

ها در دمینهه بها وجهود کاسهتب  .کشورهای مجهاور اسهت

 بی هت حه ود ،وسعه گردشههری، کشهور ایهران جهذ 

  هود ،وسهعه پهنجم برنامهه پایان در را ج انهرد میمیون

(. لهذا 1396اسهت )نهورودی و بیشهمب،  کردع بینبپیش

 بررسب موان  ،وسعه ای  رنعت در مناق  مختمف کشور

،هه وی  راه ردهههایب بههرای حهه  مشهههالت ،وری ههم  و

ههها و شهه رهای ایههران، ضههرورت دارد. شناسههایب  رفیت

ریزی در حههودع شناسههب موانهه  و سیاسههت برنامهههاسیب

،ری  معضالت بخش گردشهری گردشهری، اد جممه م م

های هههها و پتان هههی اسهههت و اردیهههابب دایههه   رفیت

است کهه   کارام گردشهری، نیادمن  ا،خاذ رو  و م لب  

های گردشهری را در ،مامب ها و مح ودیتبتوان   رفیت

ابعاد اد جممه محیطب، ااتصادی، اجتماوب، دیرسها تب و 

(. ههی  1393و همههاران،    نشاد  )حا،مبکنغیرع بررسب  

قور ناگ انب و ای بهرنعت و فضای ش ری در هی  دمینه

بهه ریزی به ،وسعه نخواه  رسی  و برای نی   ب ون برنامه

ههای مناسهب هها و اسهترا،شیاه ای ،وسعه بایه  برنامهه

(. Budiasa & Ambarawati, 2014قراحهب گهردد )

در   مخصورهاًنهته ااب  ،وجه ای  اسهت کهه در ایهران و  

ی دشههری شه ری، مه   مناسهب بهرای اجهرابخش گر

الهوی ،وسعه وجود ن ارد و فق ان الهوی ،وسعه منجر به 

و ایه   گردشهری ش ری ش ع اسهتای با بر ورد سمیقه

شورهای موف  در ها در کدر حالب است که بر ب اد م  

ی امالحظهان  نتایج ااب ،وان ته  بخش رنعت گردشهری

(. اد جممههه 1395داشههته باشههن  )فههیک و همهههاران، 

هههای موفهه  در ایهه  دمینههه، مهه   چر ههه حیههات مهه  

در ه گردشهری را ،وان  رون  ،وسعگردشهری است که مب

گاری ،وسهعه و میهزان سهاد  کنه بررسب    مراح  مختمف

اسا  ارو  ،وسعه پای ار ب هنج  پای ار گردشهری را بر

(Cole, 2012; Bernini & Cracolici, 2015 ) لههذا  ؛

ضرورت و اهمیت شنا ت جایههاع ایه  مه   در ،وسهعه 

ااتصادی گردشهری ش ری الزامب است ،ا بتوان با ،هیهه 
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شناسب مناسب ،وسعه گردشههری بر ای  م   یک رو 

 را فراهم سا ت.

 گرفت  ارار دلی  به گذشته، هایدورع اد ، ریز ش ر

 ایران بادرگانب م م اد مراکز یهب ابریشم، جادع م یر در

 ویهشع مواعیهت دلیه  به ش ر ای  است. رفتهمب شماربه

 اد  هاور های ،جهاریکاروان پذیرای درادی سالیان  ود،

 م ادلهه مرکهز و بهودع وثمهانب و روسیه راع اد اروپا و دور

شه ؛ مب مح هو  اروپهایب کشهورهای بادرگانب کاتهای

 ،هاری  قو  در است. بر وردار ج انب ش ر،ب اد روادای 

ج هانهردان  و ،جهار مهورد ،وجهه هموارع ش ر ای  ، ریز،

 فراوانب دلی  به را ان و است بودع اروپایب و ور  ایرانب،

های ان . اد جممه جاذبهستودع ا معماری دی ایب و ثروت

یز، بادار ، ر ،هوان به مجمووههههری ش ر ، ریز مبگهردش

،اریخب(،  و رگم ج  جام  )مجمووه پنج م ج  بهههههز

ر ی ،اریخب بهههههاپ ب، الشعرا، ائ گمرعم ج  ک ود، مق 

ی، پ  سنهب، پ  ااری(، رود )پ  اجبچاروی م هههههران

برج  معت ومیشاع،  ، ریز، ارگ  ش رداری  کاخ  پوشان، 

هههها، اغب و پهههارکرشهههی ی، باغالرب ای ومارت ربههه بقای

اشههارع   غیههرع  های ،فریحب و  ریه ، سهوغا،ب ومجتم 

ه اسهتفادع اد یهک مه   ب ینهه و کارامه  که  لذا با؛  کهرد

،وان موفقیت ،وسعه مب  م تنب بر شرایط ش ر ، ریز باش 

د. با ،وجهه پیش ،ضمی  کرادای  ش ر را بیش  گردشهری

شوهش حاضهر درره د به قرح م ئمه رهورت گرفتهه، په

   باش :سؤا  دیر مبپاسخهویب به 

شه ر وضعیت چر هه حیهات گردشههری کالن -

 ، ریز به چه رورت است؟ 

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

( در پشوهشهب بها ونهوان 2014)و همهاران    1انگی

»بررسب نقش فرهنگ و دولت در دمینه پای اری منطقهه 

 چر ههچی  با اسهتفادع اد   2کیانگی سی وهواا  و   

 
1- Yang 

2- Xinjiang 

ها و یاسهتسبه ایه  نتیجهه رسهی ن  کهه    «3حیات با،مر

ی دولههت چههی  ،وان ههته بهها درگیههر سهها ت  هابرنامههه

ههههای دارای جاذبهههه ،وری هههتب در منطقهههه سههههونتهاع

کیانگ در فراین  ،وسعه، سطح پای اری منطقهه را اد سی 

 قری  افزایش مشارکت محمب بات ب رد. 

( در پشوهشههههب بهههها ونههههوان 2011) 4سههههینگ

سادی چر ه حیات مناق  گردشههری« بهه ایه  »شفای

نتیجه دست یافت که م   چر ه حیات گردشهری با،مر 

ر بههاتیب بههرای اردیههابب مراحهه  ،وسههعه، اد کههارایب ب ههیا

شناسب ،وسعه گردشهری و همچنهی  هه ایت ان اسیب

 به سمت اه ای ،وسعه پای ار بر وردار است.

( در پشوهشههب بهها 2008و همهههاران ) 5رودریهئههز

 ب: چر هه دنه گجزایر ،وری هتبمقص     ی اریپاونوان »

مطالعه مهوردی جزیهرع   ،ان ادهاو چشم  یمنطقه گردشهر

« به ای  نتیجه دست یافتن  که گردشهری ایه  6یئف،نر

منطقه در حا  حرکهت بهه سهمت بمهوت اسهت و ج هت 

سروت بخشی ن به ای  چارچو  بای  ابعهاد اسهترا،شیهب 

 ی مورد،وجه ارار گیرد. زیربرنامه

( در ،حقیقهب بها ونهوان 2008و همهاران )  7ژانگ

»،وسعه گردشهری و م   چر ه حیهات گردشههری در 

مناق  گردشهری، مطالعه مهوردی پهارک ممهب جنهمهب 

پههارک ایهه  نتیجههه رسههی ن  کههه  « بههه8ژانههگ جیههاجب

را اد مه   بها،مر چ هار مرحمهه او   موردمطالعه ،هاکنون،  

رحمهه پهارک در م   ای  حاضر  حا   در  و،جربه کردع است  

 ارار دارد. می،حه

 داخلی  هایب( پژوهش

( در 1399،ههو،ب )کرمههب دههههردی و ب رامههب دع

ای به اردیابب پای اری روستاهای نمونهه گردشههری مقاله

و چر ههه حیههات در  9براسهها  مهه   بههارومتر پایهه اری

 
3- Butler 

4- Singh 

5- Rodríguez 

6- Tenerife  

7- Zhong 

8- Zhangjiajie 

9- Barometer of Sustainability 
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های حاره  اد بهارومتر یافتهش رستان بروج  پردا تن . 

لحها    روسهتاهای موردمطالعهه ادپای اری نشان داد کهه  

مجمههوع در سههطح  سههطح پایهه اری متفههاوت بههودع و در

پای اری متوسط ارار دارن  و در بی  ابعاد بررسهب شه ع، 

بع  اجتماوب وضهعیت پایه اری ب تهری دارد. همچنهی  

کهه   دادنتایج حار  اد مه   چر هه حیهات نیهز نشهان  

در مرحمهه اکتشههای و  249/0روسهتای کتههک بها امتیههاد 

وستاهای اورگان، سی ک، گردبیشه و متویب به ،ر،یب با ر

در مرحمههه  280/0و  287/0، 305/0، 443/0امتیادهههای 

درگیری ه تن . نتایج حار  اد ادمون کن ا  نیز نشهان 

داد که بی  سطوح مختمف پای اری و ارارگیری روسهتاها 

 ر ه حیات هم  تهب مث تب وجود دارد.در م   چ

( در ،حقیقهب بها 1396ان )سهممب و همههار  کیانب

ونوان »اردیابب فراین  ،وسعه گردشهری بر اسها  مه   

چر ه حیات مقص ، نمونه موردی: ش رستان بویراحم «، 

به ای  نتیجه رسی ن  که ش رسهتان بویراحمه  اد لحها  

های گردشهری در حا  گذر اد مرحمهه معرفهب و شا  

بویراحمه  در اد نهاع کارشناسهان و سهاکنی  ش رسهتان  

 مرحمه رش  در م   چر ه حیات مقص  با،مر ارار دارد.

ای با ( مطالعه1394یاری حصار و حی ری ساربان )

هههای ههه ی سههنجش سههطح پایهه اری و ،هامهه  فعالیههت

های ال رد و ، هران گردشهری در محور گردشهری استان

شه ع اسهت ،ها   ،ال در ای  مقاله  همچنی     انجاس دادن .

ردشههری در ار،قهای سهطح پایه اری نقش محورههای گ

در ایه  مقالهه اد   ، یهی  شهود.  ههای گردشههریفعالیت

 هو چر ه  1های سهنجش پایه اری پرسههات اله ،هنیک

جامعه امهاری .  استفادع ش ع است  حیات گردشهری با،مر

ای  مقاله را روسهتاهای وااه  در محورههای گردشههری 

شهش   ،عه اددهه .  د ،شهی  مهبهای ، ران و ال راستان

 ش ن .ونوان روستاهای نمونه انتخا  روستا در مجموع به

در محورهههای وااهه   کههه روسههتاهاینتههایج نشههان دادنهه  

،هامهه   هگردشهههری ارههمب اد سههطح پایهه اری و چر هه

  وردار ه تن .بربات،ری  

 
1- Prescott-Allen 

( در پشوهشب بها ونهوان 1392)  پورح  ضیایب و  

ردشهری بها راه ردی ،وسعه مقار  گ  یها»، وی  حودع

چر هه   یهااستفادع اد ،ط ی  ،ئوریک و کهاربردی مه  

موردشناسهب: ،  2و شا   رنجهش داک هب  حیات مقص 

ابودیه اباد، بنه ریگ و   ،گهزمصر، فرحزاد، محم اباد کورع

« به ای  نتیجه رسهی ن  کهه بهه ج ، جن   وشی ، ریگ

، گههز، وشههی محمهه اباد کههورع ،فرحههزاد ،مصههر،ر،یههب 

 بنهه ریگ بهها ،وجههه بههه، ابودیهه ابادجنهه   و ، جهه ریههگ

،ر،یب در هها بهههای مه  و ،طاب  ان با ویشگب  هابشگیو

رشه ، اکتشهای و مشهارکت )ق ه  مه     هابت ای مرحم

منه ی ،فهاو،ب و والاههببه  چر ه حیات مقص ( و مرحم

 .)ق   م   شا   رنجش داک ب( ارار دارد

اردیهابب بررسب مطالعات رورت گرفته در رابطه با  

در رابطهه  اوتًده  کهه چر ه حیات گردشهری نشان مب

مطالعهات محه ودی رهورت   ،با چر ه حیات گردشهری

های ی دادعاورجم بودن    دشوارناشب اد  امر  و ای     گرفته

نیاد است. همچنی  بررسب مطالعات رهورت گرفتهه مورد

ده  که دا   کشور بیشتر ،حقیقات م تنب بهر نشان مب

گردشههری روسهتایب   مهورد  ردشهری درچر ه حیات گ

گونههه مطالعههه م تنههب بههر چر ههه حیههات بههودع و هی 

د امینه گردشهری شه ری وجهود نه ارد؛  گردشهری در د

پشوهش حاضهر دارای نهواوری در دمینهه بررسهب   ای  رو

 چر ه حیات گردشهری ش ری است. 

 

 مبانی نظری   -3

مورد ،وجهه بشهر اهرار   ربادیاد د  یرنعت گردشهر

ج هان   یااتصاد ،جار  باد ارکان ارم  بهی  عگرفته و امرود

 بدمان مناب  دا مههم  بی،رک   یرنعت اد قر   یاست. ا

محیطب و دی هت  ،یااتصهاد  ،باجتمهاو   مناف   ،بو  ارج

بهه های ان انب  و سهونتهاع  فضاها  یرا برا  یادید  بفرهنه

 ج انب سادمان گردشهری  .(1389)دینارون ،   همراع دارد

 سوس در هزارع نیاد اساسب را گردشهری ،3مانی  در بیانیه

 
2- Doxey’s Irridex Model 
3- Manila 
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اد  (. ب هیاریLew et al., 2014) اسهتکهردع  معرفهب

 من عهب ونوانبهه گردشههری و اهمیت نقش به کشورها،

 در نتیجهه، انه .پهب بردع و اشهتغا  درامه  ایجهاد بهرای

 اد گیهریب رع بهرای را مناس ا،شهان اد انهان ب هیاری

کهه  یقوربه، ان ،وسعه دادع رنعت ای  ن  ب هایمزیت

گههذرگاع و دروادع ورود بههه ،وسههعه  ونوانبهههگردشهههری 

شود. ای  رنعت والوع بر ،أمی  نیادهای پای ار مطرح مب

مههادی و معنههوی جامعههه گردشهههران، ،غییههرات مث ههت و  

اورد کهه در  میزبان و پذیرن ع به بار مب ایب را در جامعه  سادن ع 

بنهه ی  محیطب ،ق ههیم ی ههت د ابعههاد ااتصههادی، اجتمههاوب و  

 (. Budiasa & Ambarawati, 2014)   شود مب 

ونوان اردیابب میزان ،وسعه گردشهری به  سنجش و

روی  پهیش ،هری  م هائ   ،هری  و پیچیه عیهب اد کمیه ی

. ( Sigala, 2017مههه یران ایههه  بخهههش مطهههرح اسهههت ) 

گیرنه گان بخهش گردشههری گهذاران و ،صهمیمسیاست

هموارع در حا  یافت  پاسخب وممب به ای  سؤا  ه تن  

که چه ااه امات و چهه ،صهمیما،ب بهرای ،وسهعه پایه ار 

نشهان دادع   ههاانی  هاافتهگردشهری نیاد است و نتایج ی

که در ج ت نی  به ای  ه ی نیادمن  استفادع اد ابزارها و 

 در (.Zhidkoblinova, 2013ش  )باوممب مبهای رو 

هههای اردیههابب میههزان ،وسههعه در بخههش ینههه رو دم

های متع دی ارائه ش ع و امرودع نیهز شا    ،گردشهری

ههای اردیهابب ،هر بهه همهراع رو ههای کهاربردیشا  

 ,Cracolici)،هر ارائهه شه ع اسهت ،ر و کاربردیمناسب

بعه  اد سها    ومه ،اًی  گردشههر(. اردیابب ،وسهعه  2015

و به دن ا  برگزاری کنفرانس ریو در دمینه ،وسعه   1992

پای ار مورد ،وجه ارار گرفت که قب ای  کنفرانس، مهوج 

سوس ،وسعه مورد ،وجه ارار گرفهت و هه ی ان پوشهش 

های ،وسعه بودع است. در ایه  دادن ،مامب ابعاد و دمینه

مهورد رهیافت، ارو  اساسب ،وسعه گردشهری به نحوی  

،وجه ارار گرفت که در ارهطالح امهرودی ،وسهعه پایه ار 

 (. در رهیافهتAall, 2014شود )مب شنا تهگردشهری 

ونوان یههک ج یهه  ،وسههعه گردشهههری، گردشهههری بههه

ای در نظر گرفته ش  که همانن  یک موجود دنه ع چر ه

دارای نیادهههههای حیههههات و مراحهههه  رشهههه  اسههههت 

(Kristjánsdóttir, 2016 ،گردشهری .) فعالیت ،رکی هب

است که در رون  ،هاممب  هود مراحه  متعه دی را قهب 

ریهزی و در ههر مرحمهه نیادمنه  برنامهه  رو یهاکن ؛ ادمب

وانه  ،ههایب کهه مبهماهنهب  ا  است. اد جممه مه  

  مه   چر هه وضعیت ،وسعه گردشهری را بررسهب کنه

 (.Sigala, 2017حیات گردشهری است )

،ههوان بههه سی ههتم اردیههابب چر ههه حیههات را مههب

ریهزی سهادمانب ،شه یه کهرد کهه نیادمنه  ،وسهعه برنامه

در ،مههامب مراحهه  ،وسههعه سههادمان اسههت. در وااهه  

چر ه حیات یهک سهادمان شهام  مراحه  ،وله ، رشه ، 

بموت، پیری و مهرگ اسهت کهه رهنعت گردشههری ههم 

کنهه . مهه   چر ههه حیههات اد ایهه  ااوهه ع پیههروی مههب

هههای را یههتگردشهههری اههادر اسههت ااهه امات و فعال

اردیههابب کههردع و م ههیر مناسههب بهها بیشههتری  کههارایب را 

(. ایه  مه   Kruczek et al., 2018پیشهن اد دهه  )

عه و ،هامهه  مقصهه  گردشهههری را شههش مرحمههه ،وسهه

گیههرد کههه شههام  اکتشههای، مشههارکت، ،وسههعه، مههبدربر

 ،ث یههت یهها بمههوت، رکههود، نههزو  یهها احیهها دوبههارع اسههت

 مراحهه ریههک اد همچنههی  ویشگههب ارههمب ه(. 1)شههه  

 1سههادع شهه ع در چر ههه حیههات گردشهههری در جهه و  

 نشان دادع ش ع است.
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 1400 پاییز  وششم،سب شمارع /ش ری م یریت و  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ااتصاد  22

 

 مدل چرخه حیات گردشگری باتلر   -1شکل 

 (Kristjánsdóttir, 2016منبع: )

 

 های گردشگری در هر یک از مراحل مدل چرخه حیات گردشگری ویژگی شاخص -1جدول 

 ویژگی مراحل  ویژگی مراحل 

 اکتشای 
کم گردشهر،    ،ع ادروابط غیر،جاری، 

 ،مای  به ار، اط 

،ث یت یا  

 بموت 

،ع اد گردشهران در بیشتری  ح  ممه ، گردشهری ،جاری، ،صویر  

 ذهنب در حا  افو ، بادار ،ث یت ش ع 

 مشارکت 
مشارکت گردشهر و جامعه، ،ورهای  

 گردشهری، ،ع اد کم گردشهر 
 ها رسا تید رش  منفب بادار، کاهش ،ع اد گردشهران، اضمحال   رکود 

 ،وسعه 
به سفر، رون     ی،ما ،ع اد باتی گردشهر، 

 افزایشب گردشهر 
 نزو  یا احیا 

نزو  )اد رون  افتادن گردشهری، ،خریب اثار، فراموشب(، احیا  

 ( ها جاذبه)  مات ج ی ، مراکز م رن، ، میغات نوی ، احیای دوبارع  

 ( Kristjánsdóttir, 2016)منبع:

 

 روش تحقیق   -4

العهات کهاربردی و رو  پشوهش حاضهر اد نهوع مط

-،ورهیفب  رهورتبهم نای ماهیت پشوهش  ،حقی  ان بر

ی مورد نیاد ای  ،حقیه  هااوری دادع،حمیمب است. جم 

می انب بودع اسهت. در مرحمهه ای و به دو رورت کتابخانه

بههرداری اد کتههب، اد قریهه  مطالعههه و فههیش ایکتابخانههه

ها، نتایج سرشهماری ها، نقشهها، گزار نامهمقاتت، پایان

ی ،خصصب ادارات مختمف )شه رداری، امارهاو همچنی   

(، متغیرههای بودجهه  و  برنامههمیراث فرهنههب، سهادمان  

ی اد ،حقیههه ، وضهههعیت بر هههورداری منهههاق  شههه ر

های گردشهری و ،ع اد گردشههران ورودی بهه دیرسا ت

. در شناسهایب گردیه  ،ک منهاق  مختمهف شه ری،فهیه

هها اد قریه  اوری دادعمرحمه مطالعات می انب نیز جمه 

نامه در بی  گردشهران رورت گرفته است. ،ودی  پرسش

ی ای  ،حقی  را گردشهران وارد ش ع به ش ر امارجامعه  

 31/06/1398لغایهت  01/06/1398بادع دمهانب  ، ریز در  

نفهر ه هتن .   32659دهنه  کهه در مجمهوع  ،شهی  مب

حضههور دیههاد  دع دمههانب بههه دلیهه ومههت انتخهها  ایهه  بهها

گردشهران در ش ر ، ریز و همچنهی  ،نهوع گردشههران 

دا مب و  ارجب بودع است. با استفادع اد فرمو  کهوکران 

ونوان حجهم نمونهه نفر به  384مرا، ب،  و به رو  سم مه

نامه با ک ب نظر . روایب پرسش(2انتخا  گردی  )ج و   

متخصصههان ،أییهه  شهه  و پایههایب ان نیههز بههرای بخههش 

، بخهش اجتمهاوب برابهر بها 884/0محیطب برابر با  دی ت

و بخهش کال ه ی  899/0 ، بخش ااتصادی برابر با932/0

بودع است. در ن ایهت اینههه پایهایب کمهب   900/0برابر با  

همچنهی  محاسه ه گردیه .    902/0نامه برابهر بها  سشپر

،رکیب اوضای گروع دلفب در ای  ،حقی  شام  سهه نفهر 
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ریهزی دکترای جغرافیای ش ری، چ ار نفر دکترای برنامه

گردشهههری، دو نفههر دکتههرای ااتصههاد، دو نفههر دکتههرای 

م یریت، دو نفر دکترای معماری، سه نفر اد اوضای دفا،ر 

ارشه  و یهک نفهر نفر کارشناسهب  مات گردشهری )دو  

ارشه  و دو دار با م رک کارشناسهبدکتری(، دو نفر هت 

ن میراث فرهنههب بها مه رک دکتهری بهودع نفر اد معاونا

 است.

 

 های توزیع شده به تفکیک مناطق مختلف شهر تبریز نامه جمعیت گردشگری و تعداد پرسش  -2جدول 

شهریمناطق   جمعیت گردشگری 
 نامهتعداد پرسش 

 توزیع شده 
 جمعیت گردشگری مناطق شهری

نامه تعداد پرسش 

 توزیع شده 

1منطقه  7منطقه  40 3754   2989 32 

2منطقه  8منطقه  35 3300   3066 32 

3منطقه  9منطقه  36 3421   2879 30 

4منطقه  10منطقه  66 6205   3622 38 

5منطقه  مناق ک   33 3102   35485 375 

6منطقه   3147 33 - - - 

 

های مورد بررسب در ای  پهشوهش مشهتم  شا  

شا   در ابعهاد مختمهف اجتمهاوب، ااتصهادی،   117بر  

ویشگهب  3دع اسهت. جه و  ی بهوو کال ه محیطب  دی ت

ح ب مراح  مختمهف های پای اری گردشهری برشا  

 ده .گردشهری با،مر را نشان مبم   چر ه حیات 

 

 های پایداری گردشگری بر حسب مراحل مختلف مدل چرخه حیات گردشگری باتلر ویژگی شاخص -3جدول 

 مراحل مدل باتلر 
 متغیرها

 هارساختیز ی طبیعیهاجاذبه ی فرهنگیهاجاذبه گردشگران  جامعه محلی

 اکتشای 

اگاهب با مزایای سطح 

گردشهری، ،ما  با 

 گردشهران

با  ،ما ،ع اد کم گردشهر، 

 جامعه محمب 

کمیت و کیفیت  

یب مانن  امهان ها جاذبه

، ل ا ، هامودع ،اریخب، 

 ... غذاها، سوغا،ب،

،  هواکیفیت منظر، کیفیت 

، منظر ش ری،  هاپارککیفیت 

ب  اشت محیط، مخاقرات  

 محیطب

واح های ااامتب،  یابان، 

،رافیک، ، میغات، کارایب 

ن ادهای دولتب،   مات  

 ب،ورگردان

 مشارکت

های مشارکت دمینه

مردس و گردشهران،  

اگاهب گردشهران اد 

 مقص 

اجماع جمعب گردشهران با  

محمب برای حفا ت اد  جامعه 

 اثار گردشهری 

مشارکت وممب گردشهران 

در نه  اری، معرفب اثار  

 فرهنهب 

مشارکت وممب گردشهران در 

 نه  اری، معرفب اثار ق یعب 

های ی دیرسا تسادفراهم

ش ری )ااامتب، رفاهب، ،غذیه، 

، ...( برای ش ر  اجرا،رافیک، 

 ر یگردشهرپذ

 ،وسعه 
رون  افزایشب رفتارهای  

 ی جامعه محمب احرفه

،ع اد دیاد گردشهر، ،مای   

گردشهران به سفر مج د،  

گردشهران،  رون  افزایشب 

 رون  افزایشب کیفیت   مات 

ب  ود ب  اشت فضاهای 

ونارر   حذیگردشهری، 

 مزاحم

ب  ود کیفیت فضاهای س ز، 

حفظ کیفیت مناب  ا ، رون   

 افزایشب جذابیت و دی ایب

ت   مات و  ب  ود کمیت و کیفی

سی تم  ها، اجرایدیرسا ت

یهپارچه م یریت گردشهری  

 مقص 

 ،ث یت یا بموت 
پذیری درر  ،حم  

 جامعه محمب 

 رفیت ،غییرپذیری 

گردشهران، س م گردشهران  

 در ااتصاد ش ر

  هاجاذبهبرن  ش ن 

 فرهنهب 
 ق یعب  هاجاذبهبرن  ش ن 

های پذیری بی  دیرسا تراابت

 رفاهب 

 رکود 
 جادش ع یامشهالت 

 مردس برای گردشهران 

مشهالت ایجاد ش ع 

 گردشهران برای مردس 
 دی ع بناهای فرهنهب اسیب

ی هابیاس،خریب و 

 محیطبدی ت
 ها ی دیرسا ت ناکارام 

 نزو  یا احیا

 احیا

مشارکت مردس و  

ن ادهای دولتب برای 

 یزی پای ار ربرنامه

انهیزع گردشهران برای باددی   

 و مان گاری در مقص  

ی فرهنهب و ها جاذبه

ی ج ی ، هاش یهما 

 گردشهری ماجراجو

ی  هااچه یدر ، هاپارک

مصنووب، دی اسادی منظر 

 ش ری و ایجاد ش ع 

های م رن و ایجاد دیرسا ت

 کارام  

 افو  
ناهنجاری و درگیری 

 بی  مردس و گردشهران 

ن ود رغ ت برای باددی  ،وسط 

 گردشهران

نواوری و ،هراری  ن ود

 هاتیفعالبودن 
 ود امهانات پاسخهون  نواوریو س 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 19

https://iueam.ir/article-1-1777-fa.html


 1400 پاییز  وششم،سب شمارع /ش ری م یریت و  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ااتصاد  24

 

 مدل بارومتر پایداری

ی اری مرکب اد دو ونصر ارهمب بهه بارومتر پام    

است کهه ههر دوی ان ها  رفاع ان انب و  ناس رفاع اکوسی تم

 شههرایط پایهه اری ار،قهها یابنهه بایهه  بههرای رسههی ن بههه 

(Prescott-Allen, 1995 .)بنههه ی ق قهههه اسههها بر

دهنه ع نشهان  2/0الب    0ال  حالت پای اری اد    -پرسهات

 5/0حالت ناپای اری بالقوع،   4/0الب    3/0حالت ناپای اری،  

حالهت   8/0الهب    7/0حالهت پایه اری متوسهط،    6/0الب  

بیههانهر حالههت  1الههب  9/0پایهه اری بههالقوع و در ن ایههت 

ها بهی  رهفر و یهک یری سهونتهاعارارگو    استپای اری  

دیهر   رهورتبهی م   بهارومتر پایه اری   واه  بود. اجرا

 :شودمب انجاس

های  اس: در ایه  مرحمهه ارد  اولیهه ، یه دادع  -

 شون .مربوط به هر نماگر وارد مب

سههو: بر ههب اد هههای  ههاس هههم، یههه جهه و  دادع -

های  هاس بها یهه یهر های موجود در ج و  دادعشا  

مثا  ن  ت مراکز ب  اشتب بهه که    ایرسو نی تن . بهم

و میزان بهاتی ان ارد    باش مبجمعیت شا   مث ت  

که شا   ن  ت بناههای  شهتب بهه که  دارد درحالب

بناها، شا   منفب بودع و میزان کمتر ان ارد  بهاتیب 

 دارد.

مقیهها : هرکهه اس اد هههای هههم، یههه جهه و  دادع -

ح  متفهاو،ب ها دارای وانماگرهای موجود در ج و  دادع

مقیها  کهردن امههان است؛ بنابرای  بایه  اد قریه  بهب

هها را فههراهم اورد کهه ایه  کهار بهها مقای هه ،ط یقهب ان

 پذیر ش ع است:استفادع اد فرمو  دیر امهان

rij                              (1فرمو  )  =
xij-xj

min

xi
max-xj

min 

مقیها  کهردن نماگرهها بها ای  فرمو  که برای بب

اس، i  بهرای ارد  نمهاگر  xijرود  جن ه مث ت به کهار مهب

xj
min برابههر کمینههه نمههاگرi  اس وxi

max  برابههر بیشههینه

 اس است. iنماگر

rij =
xj
max-xij

xj
max-xj

min 

مقیها  کهردن نماگرهها بها ای  فرمو  که برای بب

اس iبرابهر ارد  نمهاگر   xijرود  جن ه منفهب بهه کهار مهب

xj
min برابر کمینه نماگرi .اس است 

های ن ایب: در ای  مرحمه ارد  ، یه ج و  دادع  -

ها اد شا    هرک اسن ایب هر دادع اد قری  اوما  ارد   

یههت درن او  ههها محاسهه ه شهه عدر مرحمههه اسههتخراج دادع

ارد  ن ایب هر   ،سنجش میزان پای اری نماگرها  منظوربه

است که در   1،ا    0شود که و دی بی   نماگر محاس ه مب

به معنب ناپای اری کام  و یک بهه معنهب پایه اری   0ان  

کام  است. دو ونصر ارمب بارومتر پای اری رفهاع ان هانب 

)پایهه اری ااتصههادی و اجتمههاوب( و رفههاع اکوسی ههتم 

است که بای  برای رسهی ن بهه محیطب(  ی تد)پای اری  

 (.Prescott- Allen, 1995)  شرایط ،وسعه ار،قا یاب 

در   ربهابهرای اولی   م   چر ه حیهات گردشههری

،وسهعه گردشههری   منظوربههبها،مر و  ،وسط    1980سا   

 در هفهت مرحمهه و بهه شهرح دیهر اجهرا  کهه  شه   ورضه

 شود:مب

بها  ی،وسعه گردشهر  این مرحمه در فر  ی کشف: اول

ان ااه اس بهه  باسهت کهه قه  یاتاستفادع م   چر ه ح

کهه معهری  شهودبمه یرههایمتغ گیهریو انه ادع ی ،ه و

 .منطقه ه تن  یگردشهر یتوضع

 یه شه ن )وارد ومه  شه ن(: در ا یهردرگ مرحمهه

. کنهه بم یشمرحمههه ،عهه اد گردشهههران شههروع بههه افههزا

ااامهت گردشههران کو،هاع   تمرحمه مه   ی در ا  ی همچن

 .است یادحجم مراجعت گردشهران به منطقه د  بول

گردشهر و   ی مرحمه رش  سر  ی ،وسعه: در ا  مرحمه

 یبخهش گردشههر  یهادر همه جن ه  یکدراما،  ییرات،غ

 .ای بدمان ن  تاً کو،اع به وجود مم ت  یکدر 

مرحمهه نهرخ   ی (: در ایت)،ث   ببخشیم،حه  مرحمه

 یمربوط به گردشهر  هاییتفعال  یرسارش  گردشهران و  

 کههبگردشهران درحال  بگرچه ،ع اد وااع  یاب بکاهش م

 .است یشافزا

مشههه   ،رکههود )اشهه اع(: در مرحمههه رکههود مرحمههه

 گیرد.مبشه   اد ان ادعیش  ب یت رف  یا یت رف یشافزا
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: ممهه  اسهت مرحمهه رکهود یاتح  ی مرحمه ،ج 

ان، ممهه  اسهت  اد  وجود داشته باش  و پس  بم ،  یبرا

،عهه اد گردشهههران  کههاهش در یهها یشدو حالههت افههزا

وجود بهه ب. حالت کهاهش دمهانی وجود اکنن ع بهمراجعه

که   ببا محصوت،  این بکه مهرر م  بکه گردشهران  ای بم

گانهه مراح  شش  4ج و   .  ه تن   براض  شودبورضه م

 ده .مراح  را نشان مبیک اد و نحوع امتیاددهب هر

 

 ی در مدل چرخه حیات گردشگری باتلر و بارومتر پایداریگردشگرهای گذاری دوره ارزش  -4جدول 

 رتبه ارزش  وضعیت کلی 

0-25/0 مرحمه اکتشای   1 

26/0-50/0 م ا مه و درگیری  2 

45/0-51/0 ،وسعه   3 

76/0-100 ،ث یت   4 

-50-100 رکود/افو    5 

+ 50-100 ،ج ی  حیات/ احیا   6 

 سطوح مختلف توسعه پایدار در مدل بارومتر پایداری 

های پایداریحالت های پایداری ارزش   

0-2/0 ناپای ار   

2/0-4/0 ناپای اری بالقوع   

4/0-6/0 پای اری متوسط   

6/0-8/0 پای اری بالقوع   

8/0-1 پای ار   
 

هههای اوری دادعاد ،نظههیم متغیرههها و جمهه  پههس

بهها اسههتفادع اد بههارومتر ،حقیهه   هههایشهها   ،یههادموردن

و مه   چر هه حیهات گردشههری و در محهیط   پای اری

. همچنی  اد محهیط ن ش    یو،حمهی،جز  Excelافزار  نرس

نقشهه   رهورتبههای  یز برای نمایش یافتهن  GIS  افزارنرس

 .گردی  استفادع

ههای منظور امتیاددهب به شا  در ای  ،حقی  به

فادی استفادع   AHPش ر ، ریز، اد رو   گردشهری کالن

فادی شهام  مراحه    APHی رو  فراین  کمب اجرا  .ش 

 دیر است:

 مرا، برسم نمودار سم مه  -1

منظور انجهاس مقای هات ،عریف او اد فهادی بهه  -2

 دوجب

 ،شهی  ما،ریس مقای ات دوجب  -3

یک اد سهطرهای مها،ریس برای هر Si محاس ه -4

 مقای ه دوجب

 
 ن  ت به هم یهر  Si درجه بزرگب محاس ه -5

 

در مهها،ریس  هانهههیگزودن معیارههها و  محاسهه ه -6

 مقای ات دوجب

 .محاس ه ودن بردار ن ایب  -7

معیارهای کیفهب مقه ار وه دی که برای  یب  انجا  اد

ههها م تنههب بههر مقههادیر دبههانب وجههود نهه ارد، اردیههابب ان

باش . مقادیر دبانب مورداستفادع در ایه  گیران مب،صمیم

ها و اردیهابب گزینهه  ،دیرمعیارها  ،مقاله برای اودان معیارها

 ام ع است.  5 ج و ها در معاد  فادی ان
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 هامقادیر زبانی متغیرهای امتیاز ارزیابی و درجه اهمیت و معادل فازی آن  -5 جدول

 عدد فازی مثلثی متناظر با متغیر وزن  عدد فازی مثلثی متناظر با متغیر امتیاز ارزیابی مقدار زبانی 

( 0،0،20)  یمب کم   (0،0،0.2 )  

( 0،20،40) کم  (0،0.2،0.4)  

( 30،50،70) متوسط   (0.3،0.5،0.7)  

( 60،80،100) دیاد   (0.6،0.8،1)  

( 80،100،100)  یمب دیاد   (0.8،1،1 )  

 
 محدوده موردمطالعه

،ب ونوان مرکز سیاسهب و  ه ماش ر ، ریز بهکالن

 غر  کشههور ایههران وشههراب در شهما اسهتان اذربایجههان

درجه   38و    شراب  قو دایقه    17درجه و    46مختصات  

. براسا  امار ا هری  دایقه شمالب واا  ش ع است  05و  

دارای  1395سرشهههماری نفهههو  و م هههه  در سههها  

(. 6میمیون نفر بودع است )ج و     5/1جمعیتب معاد  با  

،ق یمات کال  ی قرح جام ، ایه  شه ر بهه دع   براسا 

 (. 1ش ع است )نقشه منطقه ،ق یم 

 
 مشخصات جمعیتی و عناصر گردشگری تبریز به تفکیک مناطق مختلف شهرداری  -6جدول

 جمعیت  مناطق شهری
های  تعداد جاذبه

 تاریخی

های  تعداد جاذبه

 گردشگری نوین 
 جمع کل مناطق 

 40 32 8 315183 1منطقه 

 27 18 9 229474 2منطقه 

 36 24 12 218647 3منطقه 

 29 14 15 196507 4منطقه 

 47 27 19 187958 5منطقه 

 44 18 26 155872 6منطقه 

 74 30 44 126124 7منطقه 

 115 41 74 98910 8منطقه 

 64 21 43 29384 9منطقه 

 36 36 0 634 10منطقه 

 760 510 250 1558693 ک  مناق  

(1397فرهنگی تبریز، منبع: )آمار سازمان میراث   
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گانه شهر تبریز  موقعیت جغرافیایی مناطق ده  -1نقشه    
 

 های تحقیقیافته  -5

 های توصیفییافته

اد بههی  کهه   هههای پههشوهش نشههان دادنهه یافتههه

درره    47درر  گردشهران را دن و    53،  دهن گانپاس 

انه . همچنهی  بیشهتری  درره  ،شهی  دادعان ا را مرد  

سها  بها   45الهب    30پاسخهویان مربوط به گهروع سهنب  

درر  بودع است. در رابطه با ،ع اد دفعات باددی    15/41

درره   23/54اد ، ریز هم ،ع اد دو و سه بهار باددیه  بها 

دارای بیشتری  میزان فراوانب بهودع اسهت. همچنهی  در 

باددی  اد ، ریز، دی ن اثهار ،ری  دلی    صو  سؤا  م م

 درر  دارای بیشتری  میزان بودع است.  65/ 43،اریخب با 

 های استنباطییافته

ههای  بررسب ابعهاد مختمهف پایه اری شها     منظور به 

ههها،  ههها و ،رکیههب ان ی دادع اور جمهه    اد قریهه    گردشهههری 

یک اد معیارها در مناق  ش ر ، ریهز  های  اس هر ما،ریس دادع 

مطالعه ارار گرفهت و سهپس امتیهاد  نامه مورد پرسش اد قری   

یک اد مناق  در هر معیار اد قریه  اوه اد  های هر نامه پرسش 

شه ع و در ن ایهت  فادی ،عریف ش ع ،هاب  وضهویت جهایهزی   

  رههورت ج اگانههه بههرای معیارههها به   یههک اد امتیههادات فههادی هر 

 (. 7مناق  محاس ه ش  )ج و   

 نتایج منطق فازی در خصوص ابعاد چهارگانه پایداری به تفکیک مناطق شهری تبریز   -7  جدول 

محیطی پایداری زیست مناطق  ی اقتصادپایداری  پایداری اجتماعی    پایداری کالبدی  

1منطقه   (96/0 ،58/0 ،79/0 )  (87/0 ،60/0 ،71/0 )  (80/0 ،51/0 ،65/0 )  (90/0 ،61/0 ،70/0 )  

2منطقه   (82/0 ،45/0 ،50/0 )  (43/0 ،40/0 ،40/0 )  (81/0 ،53/0 ،68/0 )  (87/0 ،55/0 ،71/0 )  

3منطقه   (71/0 ،34/0 ،59/0 )  (59/0 ،30/0 ،36/0 )  (72/0 ،40/0 ،57/0 )  (91/0 ،67/0 ،75/0 )  

4منطقه   (88/0 ،50/0 ،80/0 )  (90/0 ،40/0 ،85/0 )  (92/0 ،50/0 ،74/0 )  (79/0 ،66/0 ،67/0 )  

5منطقه   (8/0 ،53 /0 ،72/0 )  (96/0 ،72/0 ،77/0 )  (85/0 ،51/0 ،64/0 )  (87/0 ،52/0 ،68/0 )  

6منطقه   (80/0 ،30/0 ،51/0 )  (80/0 ،55/0 ،58/0 )  (75/0 ،35/0 ،52/0 )  (85/0 ،60/0 ،61 /0 )  

7منطقه   (65/0 ،30/0 ،45/0 )  (91/0 ،61/0 ،80/0 )  (64/0 ،30/0 ،49/0 )  (71/0 ،58/0 ،52/0 )  

8منطقه   (75/0 ،40/0 ،55/0 )  (88/0 ،52/0 ،66 /0 )  (79/0 ،34/0 ،55/0 )  (85/0 ،60/0 ،60 /0 )  

9منطقه   (10/0 ،62/0 ،85/0 )  (79/0 ،51/0 ،61/0 )  (95/0 ،71/0 ،83/0 )  (55/0 ،54/0 ،65/0 )  

10منطقه   (95/0 ،61/0 ،84/0 )  (88/0 ،60/0 ،75/0 )  (92/0 ،65/0 ،81/0 )  (95/0 ،80/0 ،90/0 )  
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در مرحمه بعه ، ااه اس بهه بررسهب و ،عیهی  ارد  

ی پایهه اری کههه  ههود مشههتم  بههر هامؤلفهههاد  هرکهه اس

 اسهها برهههای مختمفههب اسههت شهه  و سههپس شهها  

،عیهی    ههاانال  وضعیت پای اری    -ی پرسهاتبن ق قه

گردی  و نتهایج ان بهر روی مه   رادار نشهان دادع شه ع 

سطوح پای اری هر یهک اد منهاق  شه ر   8است. ج و   

محیطب، ان هانب، ااتصهادی، ، ریز را اد منظر ابعاد دی ت

محیطب( و پای اری کال  ی، پای اری اکوسی تمب )دی ت

ان انب )میانهی  پایه اری ان هانب، ااتصهادی و کال ه ی( 

اله ،   -پرسههاتاسها  ارهو  مه    دهه . بربنشان مه

پایه اری اکوسی هتمب معههروی بهه رفهاع اکوسی ههتمب و 

 پای اری ان انب معروی به رفاع ان انب است.

 

 های گردشگری به تفکیک مناطق مختلف شهر تبریز نتایج پایداری ابعاد مختلف شاخص  -8جدول 
میانگین  مناطق شهری 

به  هاشاخص

 تفکیک گروه

منطقه 

1 

منطقه 

2 

منطقه 

3 

منطقه 

4 

منطقه 

5 

منطقه 

6 

منطقه 

7 

منطقه 

8 

منطقه 

9 

منطقه 

10 

609/0 محیطبدی ت  589/0  578/0  554/0  547/0  541/0  477/0  413/0  369/0  351/0  503/0  

412/0 ان انب )اجتماوب(   470/0  488/0  804/0  548/0  504/0  505/0  874/0  408/0  618/0  563/0  

847/0 ااتصادی  690/0  497/0  795/0  625/0  576/0  550/0  899/0  517/0  759/0  675/0  

587/0 کال  ی   541/0  396/0  442/0  624/0  597/0  489/0  670/0  382/0  698/0  543/0  

609/0 پای اری اکوسی تمب   586/0  578/0  554/0  547/0  541/0  477/0  412/0  369/0  351/0  503/0  

630/0 پای اری ان انب   580/0  493/0  800/0  586/0  540/0  526/0  887/0  463/0  689/0  619/0  

619/0 پای اری ن ایب   585/0  535/0  649/0  567/0  541/0  501/0  677/0  416/0  520/0  561/0  

 

نتایج، پایه اری   اسا بر  ی:طیمحستیزپایداری  

شهه رداری بهها ارد  پایهه اری  1محیطب منطقههه دی ههت

دارای بات،ری  میزان پای اری بودع که در وضعیت   609/0

، 7،  6،  5،  4،  3،  2پای اری بالقوع ارار گرفته است. مناق   

،وان های بع ی ارار دارن . در واا  مبدر ر، ه  10و    9،  8

ههای ، ریهز اد نظهر شها  درره  شه ر    10گفت کهه  

 20محیطب گردشهری در وضعیت پای اری بالقوع،  دی ت

درره  وضهعیت   70درر  در وضعیت ناپای اری بالقوع و  

کهه  دهه بمپای اری متوسط ارار دارنه . بررسهب نشهان  

و استان اردهای نوی    هاوعیشمناق  ج ی  که منط   بر  

محیطب های دی تان ، اد نظر شا  ش ری سا ته ش ع

،هری ن ه ت بهه منهاق  گردشهری در وضعیت مناسهب

اهرار دارنه . وضهعیت   8و    4ا یمب ش ر ماننه  منهاق   

محیطب ش ر ، ریهز در ،مهامب دی ت  هایشا  ن ایب  

بههودع کههه در وضههعیت  503/0گانههه برابههر بهها منههاق  دع

 وسط ارار دارد.پای اری مت

براسههها  اقالوهههات  پایدددداری اجتمددداعی:

بها   8گانهه ، ریهز، منطقهه  مناق  دع   یاد بام ع،  دستبه

سههطح پایهه اری دارای بیشههتری   874/0ارد  پایهه اری 

، 3،  6،  7،  5،  10،  4،ر،یب مناق   بودع است. همچنی  به

هههای بعهه ی اههرار دارنهه . منههاققب در اولویت 9و  1، 2

همچنی  مناققب که در بافت مرکزی ش ر ارار   وا یمب  

های ان انب و حضهور بیشهتر دارن  به دلی  ،جم  فعالیت

در ایه  منهاق    وم ،اًگردشهران در بناهای ،اریخب که  

 وردار ه هتن . میهانهی  ارار دارن ، اد امتیاد بیشتری بر

بهودع   563/0ن ایب پای اری ان انب مناق  ، ریز برابر بها  

 گیرد.که در وضعیت پای اری متوسط ارار مب

، ریهز بها    8نتایج، منطقهه    اسا  بر پایداری اقتصادی:  

بات،ری  سطح پای اری ااتصادی را اد بی  مناق     0/ 899ارد   

اهرار گرفتهه اسهت. سهپس  ح پایه ار  گانه داشهته و در سهط دع 

ههای  در اولویهت   3،  9،  7،  6،  5،  2،  10،  4،  1،ر،یب منهاق   به 

بع ی ارار دارن . همانن  پایه اری ان هانب، پایه اری ااتصهادی  

های ،جاری، مؤس ات مهالب و  بات،ر هم به دلی  ،جم  فعالیت 

های ،جاری در مناق  مرکزی ش ر بودع اسهت. ارد   مجتم  

بودع کهه    0/ 675گانه برابر با  دی مناق  دع ن ایب پای اری ااتصا 

 در وضعیت پای اری بالقوع ارار دارد. 
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ام ع اد م   بهارومتر اد  دست نتایج به   پایداری کالبدی: 

بهها ارد     10نظههر پایهه اری کال هه ی نشههان داد کههه منطقههه  

در بههات،ری  سههطح پایهه اری اههرار داشههته و    0/ 698پایهه اری  

اههرار    9و    3،  4،  7،  2  ، 1،  6،  5،  8سههپس بههه ،ر،یههب منههاق   

گرفتن . میانهی  ن ایب ارد  پای اری کال ه ی منهاق  شه ر  

 باش  که در پای اری متوسط است. مب  0/ 543برابر با   ، ریز 

نشان دادع شه ع   راابعاد مختمف پای اری  ،  1نمودار  

 است. 

 یمناق  ش ر  ی اریپا  یبن ا   یانهی، م2در نمودار  

ابعههاد چ ارگانههه اوردع شهه ع اسههت. کیههبههه ،فه زیهه، ر

 

 های گردشگر تبریز به تفکیک مناطق مختلف شهری نمودار پایداری ابعاد مختلف شاخص  -1 نمودار 
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گانه شهر تبریز وضعیت شکاف بین ابعاد مختلف پایداری مناطق ده -2نمودار 
 

مرحمهه ن هایب رفاه انسانی و رفاه اکوسیستمی: 

ی م   بارومتر پای اری ،رسیم نمودار رفاع ان هانب و اجرا

که امتیادهای مربوط   رورت یب رفاع اکوسی تمب است.  

ونوان رفاع اکوسی هتم و ب بهطیمح تیدهای  به شا  

های اجتماوب، ااتصادی و کال  ی میانهی  امتیاد شا  

گرفته شه ع اسهت و بعه  اد   به ونوان رفاع ان انب در نظر

یهک اد منهاق  شه ری هر ی  اد ارد  پای اریا ذ میانه

، ریههز ااهه اس بههه ،رسههیم نمههودار رفههاع ان ههانب و رفههاع 

هههای رفههاع اکوسی ههتم شهه ع اسههت. اد نظههر شهها  

 9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1،ر،یب مناق   اکوسی تمب، به

های رفاع ی او  ،ا دهم و اد نظر شا  هاتیاولودر  10و  

 9و    3،  7،  6،  2،  5،  1،  10،  4،  8،ر،یب منهاق   ان انب به

های او  ،ا دهم ارار دارن . میانهی  ن ایب رفاع در اولویت

اکوسی تمب ش ر ، ریهز در دمینهه گردشههری برابهر بها 

و میانهی  ن ایب رفاع ان انب ش ر ، ریز هم برابهر   503/0

است که اد نظر رفاع ان انب در سهطح پایه اری   619/0با  

ههم در وضهعیت پایه اری   متوسط و اد نظر رفهاع ان هانب

، راداری پایه اری منهاق  شه ر 3بالقوع ارار دارد. نمودار  

گردشههری نشهان   ههایشا  ، ریز را در ابعاد مختمف  

 ده .مب

 های گردشگری تبریز زمینه توسعه شاخص نمودار پایایی نهایی وضعیت رفاه اکوسیستمی و رفاه انسانی در   -3نمودار 
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نتایج اردیابب امتیهاد ن هایب منهاق  شه ر   اسا بر

ههای ،وسهعه گردشههری، ، ریز اد نظر پایه اری شها  

اد نظهر   9و    7،  10،  3،  6،  5،  2،  1،  4،  8،ر،یب مناق   به

های او  ،ها های بارگذاری ش ع در اولویت،مامب شا  

ونوان ،ر،یب بههر دارن . به و ار،ب ای  مناق  بههارادهم  

انه . در بن ی شه عمناق  م او  برای گردشهران اولویت

،وسهعه    ههای شا   س  به سؤا  پشوهش م نب بر وضعیت  پا

گردشهههری منههاق  شهه ر ، ریههز در مهه   چر ههه حیههات  

گردشهری با،مر، ابت ا جایهاع هریک اد منهاق  شه ر ، ریهز در  

 (. 9ت گردشهری مشخ  گردی  )ج و   م   چر ه حیا 

 

 نتایج مدل چرخه حیات گردشگری باتلر در خصوص وضعیت چرخه حیات گردشگری مناطق شهر تبریز   -9جدول 

 مناطق شهری
شاخص  

 ( BIباتلر )
 TCLجایگاه در 

مناطق 

 شهری

شاخص باتلر 

(BI) 
 کل  TCLجایگاه در 

مرحله چرخه 

 حیات

 م ا مه و درگیری 0/ 352 6منطقه  م ا مه و درگیری 0/ 417 1منطقه 

425 /0 
م ا مه و  

 درگیری 

 م ا مه و درگیری 0/ 349 7منطقه  م ا مه و درگیری 0/ 397 2منطقه 

 ،وسعه  0/ 717 8منطقه  م ا مه و درگیری 0/ 370 3منطقه 

 م ا مه و درگیری 0/ 327 9منطقه  ،وسعه  0/ 599 4منطقه 

 م ا مه و درگیری 0/ 361 10منطقه  م ا مه و درگیری 0/ 369 5منطقه 

 
ههای مه   بها،مر در و،حمیه  شها  نتایج ،جریه

چر هه حیهات گردشههری در   گانهشش صو  مراح   

و  8ده  کهه منهاق  مناق  مختمف ش ر ، ریز نشان مب

در مرحمههه  599/0و  717/0بهه ،ر،یهب بها امتیادههای  4

 ا مهه و ،وسعه اهرار دارنه  و بقیهه منهاق  در مرحمهه م

، 5، 3،  2،  1،ر،یب منهاق   درگیری ه تن . همچنی  بهه

ارنه . های سهوس ،ها دههم اهرار ددر اولویت  9و    7،  6،  10

همچنی  شا   با،مر گردشههری شه ر ، ریهز برابهر بها 

بودع که در وضعیت م ا مه و درگیری اهرار دارد.   425/0

با ،وجه به اینههه میهانهی  شها   بها،مر که  ، ریهز اد 

نتیجهه   ،هوانبممنطقه بیشتر بهودع لهذا    8شا   با،مر  

گرفههت کههه چر ههه حیههات گردشهههری ، ریههز اد مرحمههه 

ه در حا  حرکت است. همچنهی  م ا مه به سمت ،وسع

با دلی  ارارگیری در مرکهز شه ر و وجهود   4و    8مناق   

ههای ،ههاریخب ، ریههز در ایهه  دررهه  جاذبههه 70بهیش اد 

 انهه ،هاریخب،   25مناق  اد جممه بادار ،اریخب، بیش اد  

متب و ...، ایه  دو منطقهه ها، مراکز  ری ، مراکز ااهامودع

پیشهران ،وسهعه گردشههری گر و  ونوان ه ایتش ری به

 (.2شه  شون  )ش ر ، ریز مح و  مب

ی بنه تیاولودر ن ایهت نقشهه فضهایب مربهوط بهه 

پایه اری   ههایشها  گانه ش ر ، ریز اد نظهر  مناق  دع

 ،رسیم ش ع است.  یگردشهر

 

   یگردشگرموقعیت مناطق شهر تبریز در مدل چرخه حیات   -2 شکل
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 های توسعه گردشگری براساس مدل چرخه حیات گردشگری باتلر بندی مناطق شهر تبریز از نظر شاخص اولویت  -2نقشه 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

امرودع گردشهری، یهب اد رنای  پیشتاد در وررهه 

باش . مطالعات رورت گرفته و همچنی  ،وسعه پای ار مب

های ،وسعه در کشورها مؤی  ای  موضوع است مرور برنامه

هها و که رهنعت گردشههری جایههاع واتیهب در پهشوهش

اسناد ،وسعه مم  مختمف دارد. با ،وجه به کارکرد سادن ع 

ها و رویهردهای گوناگونب بهرای ک هب گردشهری، رو 

اقمینان اد موفقیت ای  رنعت ارائه ش ع اسهت کهه ههر 

هایب بر وردار ه تن . ها و ضعفک اس اد ابزارها اد اابمیت

منظور بررسب وضعیت پای اری های ج ی ی که بهاد م  

های ،وسعه گردشههری ارائهه شه ع اسهت، مه   شا  

باشه . ایه  مه   در ی بها،مر مهبچر ه حیات گردشههر

اد جممه   مزایای متع دی؛های دیهر دارای  مقای ه با م  

ی، منط   بر وااعیت بودن و سادع و نهرواا نهری،  جام 

، امهرودع هابودن است. لذا با ،وجه به ای  ویشگب  ف مااب 

ههای در بی  پشوهشهران اد اهمیت دیهادی بهرای ،حمیه 

  وردار است.پیچی ع بخش گردشهری بر 

ونوان یههب اد شه رهای اه یمب و ش ر ، ریهز بهه

ایران نیادمن  بررسب وممب و کام  وضعیت   ریگردشهرپذ

شناسب، راههارهای گردشهری است ،ا بتوان ضم  اسیب

وممب را برای ،وسعه و رونه  گردشههری ان ارائهه کهرد. 

پههشوهش حاضههر بهها ههه ی بررسههب وضههعیت پایهه اری 

های گردشهری شه ر ، ریهز در ابعهاد ااتصهادی، شا  

محیطب بها اسهتفادع اد مه   اجتماوب، کال  ی و دی هت

ههای یافتهچر ه حیات گردشهری با،مر انجاس ش ع است. 

نشان دادن ، گردشهران دن وارد ش ع به   ،وریفب ،حقی 

درره  بیشهتر اد مهردان بهودع و در ههر دو   6ش ر ، ریز  

سا  بیشتری    45الب    30گروع دنان و مردان گروع سنب  

درره  گردشههران در   23/54فراوانب را دارن . همچنی   

نامه ایه  پهشوهش بهرای بهار دوس یها دمان ،همی  پرسش

کردع بودنه . نتهایج بخهش اولیهه سوس اد ای  ش ر دی ن  

های پشوهش نشان داد که پای اری ااتصهادی ،حمی  دادع

، پای اری ان انب برابهر بها 675/0گردشهری ، ریز برابر با  

بهودع   503/0محیطهب برابهر بها  و پای اری دی ت  563/0

محیطهب است. دلی  ارمب پایی  بهودن پایه اری دی هت

دی هت یب محیطناشب اد ،وسعه سری  ش رنشینب و ،خر

 و همچنی  پایی  بودن سرانه فضای س ز در ، ریز است. 

نتهههایج نشهههان دادنههه  کهههه در بخهههش پایههه اری 

، پایههه اری 1محیطب منطقهههه ههههای دی هههتشههها  

و پایه اری   8های اجتمهاوب و ااتصهادی منطقهه  شا  

در اولویهت اهرار دارنه .   10های کال  ی منطقهه  شا  

 561/0نه ، ریز برابر با  گاهمچنی  پای اری ک  مناق  دع
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بهرای ، نتهایج نشهان داد کهه پایه اری بودع اسهت. وهالوع

دیهههر بههودع و ااتصههادی و ان ههانب دارای ار، ههاط بهها یههک

موادات افزایش یا کاهش پای اری یهب اد ای  دو مهورد، به

که دلیه  ان واب هتهب   یاب پای اری دیهری نیز ،غییر مب

اسهت. در حهالب کهه دیاد بی  ااتصهاد و ووامه  ان هانب  

ااتصادی  محیطب با پای اریار، اط بی  هم  تهب دی ت

و ار،ب بها افهزایش پایه اری و ان انب معهو  اسهت، بهه

ش محیطب کهاهااتصادی و ان انب، میزان پای اری دی ت

های ثرات مخر  فعالیتیافته است که ای  امر ناشب اد ،أ 

شه ر ، ریهز دی ت  ااتصادی افراد و گردشهران در محیط

 4و   8بودع است. همچنهی  نتهایج نشهان دادنه  منهاق   

ش ر ، ریز به دلی  ارارگیری در ه ته مرکز ش ر و کالن

،جم  مراکز ،جاری و مالب و همچنی  ارارگیری بیش اد 

های ،اریخب و مراکز ااهامتب اد وضهعیت درر  جاذبه  70

،ری بر وردار ه تن  ولب در ای  مناق  پای اری مناسب

هههای ، شهها  وسههادسا ته دلیهه  ،ههراکم دیههاد بهه

محیطب مناسب نی ت. در راسهتای ب  هود هرچهه دی ت

ههها در منههاق  مرکههزی شهه ر بیشههتر وضههعیت شهها  

شود که اد قری  ایجاد فضاهای س ز کوچک پیشن اد مب

،هوان های  یابان مهبکاری ل همقیا  و دی اسادی و گ 

ه بهه ،عه اد وضعیت مناس ب ایجاد کرد. همچنی  با ،وجه

گردشهران وارد ش ع به مناق  مرکزی و ،ع اد واح های 

ااامتب و رفاهب، ،ناسب بی  ای  دو مقوله برارار ن هودع و 

ههای های ااامتب در نزدیهب جاذبهبای  م افر انه و هت 

 ،اریخب دایر گردد.

های مه   بها،مر در صهو  مراحه  شا    جینتا

چر ه حیهات گردشههری در منهاق  مختمهف   گانهشش

،ر،یب بها بهه  4و    8نیز نشان داد کهه منهاق     ش ر ، ریز

اد بیشتری  امتیاد بر هوردار   599/0و    717/0امتیادهای  

بودع و در مرحمه ،وسهعه اهرار دارنه  و بقیهه منهاق  در 

همچنی  شا   با،مر   مرحمه م ا مه و درگیری ه تن .

دست به  425/0ز برابر با  اق  ش ر ، ریگردشهری ک  من

بنهابرای  ؛  ام  که بیانهر وضعیت م ا مه و درگیری است

،وان گفت که با ،وجه به اینهه میانهی  شا   بها،مر مب

منطقهه بیشهتر بهودع؛ لهذا   8ک  ، ریز اد شها   بها،مر  

چر ه حیات گردشهری ، ریز اد مرحمه م ا مه به سمت 

  رونه  ،وسعه در حا  حرکهت اسهت. در راسهتای ، هری

،وسعه گردشهری و همچنی  براراری ،هوادن در ،وسهعه 

شهه ر ، ریههز ،ورههیه ی منههاق  مختمههف کالنگردشهههر

با ارالح رویهردهای م یریتب، ،خصی  ب ینهه   گرددمب

هههای شهه ری، ایجههاد ،نههوع در و مناسههب دیرسهها ت

هههای بخههش هههای شهه ری و اسههتفادع اد  رفیههتجاذبههه

،وسهعه   رونه وان  های فردی بتگذاری صورب و سرمایه

متوادن و پای ار گردشهری ش ر ، ریز را فهراهم سها ت. 

،حههو  در  بههه منظههور گههرددهمچنههی  پیشههن اد مههب

ای اد جان ههسی هتم فراگیهر و همهه  ،گردشهری شه ری

،وسهعه پایه ار  پارامترهای م م مورد ،وجه ارار گیهرد ،ها

،حق  یاب . همچنی  با ،وجه به ارو  م   چر ه حیات 

گردشهری، ج ت رسهی ن بهه یهک رهنعت گردشههری 

ههای مناسب در ش ر ، ریز بای  ضهم  ،فهیهک شها  

ریهزی، بها در نظهر گهرفت  نیادههای گردشههران و برنامه

جامعه محمب، رویهرد م یریتب جهام  و اابه  اجهرا را در 

پههیش گرفههت. اد جممههه مههوارد م ههم در دمینههه ،وسههعه 

مشارکت مردس و   سادی ب تر تدس برایگردشهری، فراهم

انتفههاع اد منههاف  حارهه  اد گردشهههری اسههت کههه بایهه  

ههای ،وسهعه و ،هامه  گردشههری سرلوحه ،مامب برنامه

، ریز ارار گیرد؛ در غیر ای  رهورت گردشههری ناپایه ار 

  واه  بود.

  تههرایمپههشوهش حاضههر برگرفتههه اد رسههاله دکتههری  *  

سههادمان    یالهوههها   یهه ،حمب بهها ونههوان »دادع دهخواراانوها 

ااایههان    راهنمههایب « بههازیهه شهه ر ، ردر کالن  یگردشهر  یبفضا

ح   احم دادع و ایو  منوچ ری میان وا  و مشههاورع ااههای  

 ومب پناهب است.

 

 منابع  -7

مههوتئب    ؛نهههی ،  شهههروی  ؛ح    ،اروجب  ؛ح ی   ،نشادحا،مب

های  تای(. بررسههب و اردیههابب سهه 1393) .محم  ،امیچب
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.  ی مههوردی: شهه ر ارومیههه(گردشهری ش ری )مطالعههه

 . 168-151(،  9) 3  ی، ریزی و ،وسعه گردشهر برنامه نشریه  

(.  1398، ومههب. )،و،ا انههه  مجنههونب   ؛حیهه ری سههاربان، وکیهه 

محیطب جوامهه  محمههب  سادی ار،قای دانش دی تم  

مههوردی: محههور  در روسههتاهای گردشهههرپذیر مطالعههه  

نشههریه    .شههیر،وری ههتب امعههه چههایب ش رسههتان وجب

 .21-36(،  1)6  یب،راه ردهای ،وسعه روستا

نیرومنهه     ؛ومههب  ،مجنههونب ،و،ا انههه  ؛وکیهه   ،سههاربان  حی ری

ینهه   ا(. سههنجش و اردیههابب فر1395رغری. )  ،شیشوان

پای اری در روسههتاهای گردشهههرپذیر مطالعههه مههوردی:  

،وری هههتب امعهههه  محهههور    -شهههیرش رسهههتان وجب

(،  3)6(،  ایریزی منطقهههفصمنامه جغرافیا )برنامه ب.چای

112-93. 

کیهه  بههر  أریزی ،وری ههم بهها ،برنامه(. 1389دیناورون ، وظیم. )

نامهههه  پایهههان .  پایههه ار در ش رسهههتان شهههو،وسهههعه  

ارشهه ، دانشههه ع جغرافیهها، دانشهههاع هنههر  کارشناسههب

 ارف ان.

های  (. ، وی  حودع1392)  .محمود  ،پورح    ؛محمود  ،ضیایب

راه ردی ،وسعه مقار  گردشهری با استفادع اد ،ط ی   

هههای چر ههه حیههات مقصهه  و  ،ئوریک و کاربردی م  

موردشناسههب: مصههر، فرحههزاد،  شا   رنجش داک ههب  

ابودیهه اباد، بنهه ریگ و وشههی ،    ،گههزمحمهه اباد کههورع

  -فصمنامه جغرافیهها و امههایش شهه ری.  ج ، جن  ریگ

 .15-28(،  9)3،  ایمنطقه

  .سی رضههب  ،ن ههوی چاشههمب  ؛و اسههعمب  ،رسههتهار  ؛داود  ،فیک

(. قراحب و ، یی  م   ،وسعه گردشهری جنگ  1395)

کی  بر اثار فرهنهب و هنری اسرای جنهب ایران در  أبا ،

ریههزی و ،وسههعه  برنامهههنشههریه  .  هههای وههرا اردوگههاع

 .129-110(،  19)5،  گردشهری

(.  1399م ههعود. ) ،ب،ههو،دع بب رامهه  ؛یم هه  ،یدههرد بکرم

براسهها    ینمونههه گردشهههر یروستاها  ی اریپا  بابیارد

)موردمطالعههه:   اتیهه و چر ههه ح ی اریهه م   بههارومتر پا

  ،یبروسههتا  یهههاپههشوهش  هینشههرش رسههتان بههروج (.  

11(1  ،)88-66. 

کیانب سههممب، رهه یقه؛ شههاقریان، مح هه ؛ ابراهیمههب، لههیال.  

ین  ،وسعه گردشهری براسا  م    ااردیابب فر(. 1396)

ش رسههتان  چر ههه حیههات مقصهه  )نمونههه مههوردی:  

فصههمنامه جغرافیههای فضههای گردشهههری،  .  بویراحمهه (

6(22  ،)60-44. 

(.  1397مجنههونب ،و،ا انههه، ومیرضهها؛ سههمیمانب، ومیرضهها. )

هههای ااتصههادی شهه ر بهها  ،قویت دیرسهها ت  ریزیبرنامه

اردبی (.  ،أکی  بر گردشهری پای ار )مطالعه موردی: ش ر  

 . 41-57(،  25) 7نشریه ااتصاد و م یریت ش ری،  

مفرح    ؛افتا ، احم   ؛مجنونب ،و،ا انه، ومب ؛موسوی، میرنجف

(. ،حمی  شا   وهه الت فضههایب  1398بنا ، مجت ب. )

مههوردی: اسههتان    هدر روسههتاهای گردشهههرپذیر )مطالعهه 

،  های جغرافیای ان انبپشوهش نشریه.  شراب(اذربایجان

3(51  ،)551-569. 

گردشهههری شهه ری  (.  1396نههورودی، فری هها؛ بیشههمب، ب ههار. )

، ران، نیادها و الزامات دیرسهها تب ان )بررسههب مراکههز  

.  ااامتب ش ر ، ران و مقای ه اجمالب با ش ر اسههتان و (

 .53-35(،  6)2فصمنامه میراث و گردشهری،  

(. سنجش  1394. ) یساربان، وک  ی ریحصار، ارسطو؛ ح  یاری

  یبروسههتا   اریهه پا  یگردشهههر  اتیهه چر ههه ح  بابیهه و ارد

وااهه  در   یروسههتاها بقهه ی،ط  ب: بررسهه ی)مطالعه مورد

  هینشههر، ران و ال رد(.    یهااستان  یگردشهر  یمحورها

 .41-56(،  12)4  ،یبروستا  یزیرپشوهش و برنامه
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