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 چکیده

 کارکردهای و فناوری هاینوآوری چارچوب در یکم، و بیست قرن در گردشگری

 اقتصاد گیریشکل با همراه داریسرمایه جانبة همه سیطرة و یکسو از مدیریتی جدید

 فضاهای در بسیاری تحوالت سبب دیگر، سوی از سیاسی مرزهای شدن کمرنگ و جهانی

 شاخص مدل از استفاده با تا بوده آن بر سعی پژوهش این در: شودمی جغرافیایی

 گردشگری مبحث در منطقه این اقلیمی مطلوبیت بررسی به ، TCI توریسم وهوایآب

 باشدمی 91پیربکران در فروردین برابر با  TCIمیزان  مدل، هاییافته اساس بر شود. پرداخته

با  ماهاردیبهشت. باشدمی ایدئالی در سطح وهوایآبو احساس آرامش در این ماه به لحاظ 

با شاخص  تیرماهدر سطح عالی قرار دارد.  84در سطح عالی و خرداد با عدد  88عدد 

در سطح  68دارای احساس آرامش در سطح خیلی خوب، مرداد با شاخص  76ی وهوایآب

با  مهرماهدر سطح احساس آرامش خیلی خوب قرار دارد. 76خوب و شهریور با شاخص 

در سطح  88امش عالی، آبان ماه با شاخص در سطح احساس آر 88شاخص آب وهوایی 

در سطح احساس آرامش خوب قرار دارد.در فصل زمستان،  68عالی و آذر با شاخص 

و  58با شاخص  ماهبهمندر سطح احساس آرامش خوب،  60برابر با  TCIبا میزان  ماهدی

 .باشدمیدر سطح احساس آرامش عالی برای گردشگران  88با میزان شاخص  اسفندماه

 TCI، یوهوایآبپیربکران، گردشگری، توریست، شاخص : کلمات کلیدی

                                                           
  1 کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری، موسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

  2 هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
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 بیان مساله -1

مروزه اهمیت صنعت گردشگری و لزوم توسعه آن با توجه به تاثیرات شگرف ا

-اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آن بر کسی پوشیده نیست. از این رو برنامه

یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و  عنوانبهریزی، هدایت و توسعه صنعت گردشگری 

ریزی گردشگری پایدار، ایجاد طرحی شود. برنامهایجاد اشتغال، به عنوان یک نیاز مطرح می

که هدف کالن آن  باشدیبا در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار مبرای توسعه گردشگری 

های گردشگری بر روی مناطق گردشگری، به دلیل جلوگیری از اثرات مخرب فعالیت

 باشد.  های انسانی میاندازهای طبیعی و جاذبهتجاری کردن مناظر و چشم

اهمیت فراوان صنعت گردشگری، در کشور ما آن چنان که باید و متناسب با  رغمبه

بهره فته و درنتیجه از منافع مادی و معنوی حاصل از آن بیها، این صنعت توسعه نیاظرفیت

مانده است. توسعه صنعت گردشگری در ایران، یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی به شمار 

از  باشد.یفراوان م تیحائز اهم داریپا یگردشگر ریزیبرنامهتوجه به رود. از این رو می

ها و تنگناهای موجود ناخت علمی قابلیتعملی، با ش صورتبهآنجا که هدایت این فرآیند 

های فراوان در هر منطقه از کشور میسر است، از این رو بخش پیربکران  با توجه به قابلیت

باشد. با توجه به کی از مناطق مهم استان برای رشد و شکوفایی این صنعت مییمنطقه

در این منطقه انجام نشده  مطالب یاد شده تا کنون اقدامات موثری برای دستیابی به این مهم

 نمونه موردی این پژوهش انتخاب گردید.  عنوانبهاست لذا 

 لیاز پتانس یعیو طب یخیتار اریبس یهابا داشتن جاذبهاین بخش و حوزه نفوذ آن 

با بررسی و  جهینت مجاور برخوردار هستند؛ در یجذب گردشگران از شهرها یبرا ییباال

شناسایی تنگناها و مشکالت توسعه گردشگری در این منطقه، تحلیل وضع موجود و 

راهبردها و راهکارهای الزم جهت رشد و گسترش صنعت گردشگری در پیربکران و حوزه 

گردد. در پژوهش پیش رو نگارنده در پی کشف و مشخص نمودن میزان نفوذ آن ارائه می

ی توریست وهوایآبخص پیربکران با استفاده از شا یمنطقهدر  وهوایآبمطلوبیت 

 وهوایآبپیربکران دارای  یمنطقهتا مشخص شود در چه فصولی از سال  باشدمی

 .باشدمیبرای گردشگری  تریمطلوب

 بررسی ادبیات پژوهش -2
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 یشافزا و صنعت بخش در اوانفر گذاریسرمایه با بعد به 18 نقر زغاآ از نیتهرمد ندور

 آن توسعه و شهرنشینی شدر سریع لتحو منجر به نیاد در وزمرا به تا آن یفضا و جمعیت

 توسعه ینا مهم یمترهاراپا از یکی  .ستا هشد ملی و جهانی یشهرها نکال سمت به

 یها موقعیت و مترهاراپا هم انیرا جامعه در که ،ستا دهبو یشهر یشگردگر رثاآ دجوو

 چنین در.ستا دهبو موثر ربسیا کالنشهرها و شهرنشینی شدر در مذهبی و فرهنگی ،طبیعی

 که هادستمزد یشافزا و ر،کا تساعا نشد کم ،نقل و حمل سایلو توسعه و یشافزا فضایی

 گریز ندرو و غتافر تقااو رانگذ هایزمینه ستا دهبو یشهر ندگیز نشد ماشینی حاصل

 ،شهرنشینی توسعه با مهمگا که ایگونهبه. ستا دهکر مهیا را یشهر هایمحیط از

 از یشهر هایمحیط کلی رطو به. ستا یافتهتعمیم یشهر یشگردگر ازجمله یشگردگر

 تمرکز ظلحا به را یشهر هایکانون یکسو از »نددار منیتا یشگردگر صنعت در نظر دو

 مبدأ انعنو به فعالیت و رکا از ناشی هایخستگی و هارفشا و هاآن در جمعیت

 علت به شهرها از بعضی یگرد یسواز  و گردندمی بمحسو یشگردگر هایمسافرت

 و یخیرتا هایجاذبه و غتیافر ،تباطیار ،سیاسی دی،قتصاا هایفعالیت نمکاا دجوو

در ادامه نتایج برخی از .  « .شوندمی هبرگزید یشگردگر هایمسافرت انعنو به یشگردگر

 مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور آورده شده است

 و فضایی رساختا بعد از یسمرتو یابیارز در سعی د،خو یرساله در (1988) 3کیم یو

 تتباینا کشش ل»مد از دهستفاا اـب سالهر ینا. دارد یستیرتو یسفرها لمد بر آن اتتأثیر

 یرساله در 4لی .کندمی ئهارا را آن از حاصل ندرو و یابیارز یستی«رتو یسفرها فضایی

 یسمرتودی قتصاا اتتأثیر یابیارز جهت را یستیرتو مختلف هایگروه یهادیکررو د،خو

 تحقیق ینا. ستا داده ارقر تحلیل و سیربر ردمختلف مو یهارتو روی بر غتافر تقااو و

 و 5نگد .ستا گرفته شکل یستیرمناطق تو از نیدکنندگازدبا مختلف تنظریا از دهستفاابا 

 )اکوتوریسم(  یسمرتو طبیعی هایجاذبه یابیارز به دخو مقاله در 2004 لسا در رانهمکا

 و یستیرتو طبیعی مناطق یابیارز ایبر تبیامر سلسله رساختا از مقاله ینا در. اندپرداخته

 مدل ،از (2009) تاکانو .ستا هشد دهستفاا ،یسمرتو یابیارز ایبر هاییمدل از همچنین

                                                           
3 Y.kim 
4 lee 
5 Deng 
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 استراتژیک ریزیبرنامه برای (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند و SWOT ترکیبی

 از استفاده با هاآن. کردند استفاده سریالنکا، موردی مطالعة گردشگری، احیای بازاریابی

 فاکتورهای بندیاولویت برای و بررسی را صنعت درونی و بیرونی عوامل SWOT تکنیک

SWOT تکنیک از AHP تفکیکی و ارتباطی استراتژی که داد نشان نتایج. کردند استفاده 

 فرایند برای که بودند هاییاستراتژی بهترین بازاریابی ترغیبی استراتژی با کارانه محافظه

 .شد گرفته کار به گردشگری احیای

 مقصد بندیاولویت تحلیلی و بررسی به پژوهشی در (2012) موحد میل و محمد

 فازی TOPSIS مدل از استفاده با مالزی در گردشگران انگیزة اساس بر گردشگری

 و اعصاب تمدد و بستگان و دوستان بازدید که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. پرداختند

 جدید، افراد مالقات همچنین،. است مقصد انتخاب در تأثیرگذار عامل دو استراحت

 از شب در خرید و زندگی، از بردن لذت جدید، هایفرهنگ با آشنایی درمان، آرامش،

 بر نیز، مالزی گردشگری مقاصد میان در. است گردشگران مقصد انتخاب در دیگر عوامل

 پینگ و یانگ .دارند قرار 8بوجانگ و 7آلور منطقة و 6لنکاوی ترتیب به بندیاولویت اساس

 گردشگری صنایع در رقابت ارزیابی به TOPSIS و فازی مدل با خود تحقیق در (2012)

 )در معیار 6 از استفاده با 2009 سال در مطالعه این. پرداختند آسیا شرق جنوب کشور 9 در

 ،محصوالت عرضة بازار امنیت، مناسب، قیمت مناسب، نقل و حمل ،هاجاذبه بودن دسترس

 بندی وزن مختلف هایبخش در کارشناسان سوی از که شاخص زیر 15 و طبیعی( مناظر

 9 بین از بندیرتبه در که دهدمی نشان نتایج. است گرفته انجام ارزیابی درنهایت و اندشده

 تایلند، مالزی، ،کنگهنگ ژاپن، چین، ترتیب به یادشده، معیارهای اساس بر کشور،

 کوپرا و ارتا .اندداده اختصاص خود به را عملکرد بهترین فیلیپین و کره، تایوان، سنگاپور،

 منطقة مطالعة به گردشگری صنعت در نوآوری موانع بررسی عنوان با تحقیقی در (2014)

 هایفعالیت مانع مختلف عوامل از متعدد شواهد تحقیق این. اندپرداخته لهستان جنوبی

. دهدمی ارائه متوسط و کوچک، میکرو، مقیاس با توریستی هایگذاریسرمایه در نوآورانه

 فرایندهای و محیطی، سازمانی، اصلی بعد سه در را گردشگری نوآوری موانع تحقیق این

                                                           
6 Langkawi 
7 Alor 
8 Bujang 
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 مشارکت موانع تحقیقی در (2014) هاتیپوگلو .کندمی بندیتقسیم خالقیت با مرتبط

. کردند مطالعه را ترکیه کشور در ترکیه منطقة در پایدار گردشگری ریزیبرنامه در نفعانذی

 و مهم مسائل از نفعانذی آگاهی: از اندعبارت موانع این بررسی جهت شده آنالیز ابعاد

 از ایشان اندازچشم و پایدار، گردشگری اصول از هاآن دانش گردشگری، فعلی وضعیت

 عدم که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. منطقه برای مؤثر حکومت مدل و ریزیبرنامه فرایند

 فرایند در نفعانذی مشارکت مانع مؤثر رهبری و همکاری برای نهادی ساختارهای

 عدم سهامداران، نزدیک هایدیدگاه این، بر عالوه. است پایدار گردشگری ریزیبرنامه

 فرایند درک مانع است ممکن شخصی منافع اساس بر مالی تمرکز و استراتژیک گیریجهت

 به خود پژوهش در (2014) همکاران و دومنیگز .شود پایدار گردشگری توسعة

 پژوهش این. پرداختند استرالیا و اسپانیا کشور دو مقایسة و گردشگران مقاصد یریپذرقابت

 حاصل نتایج. است گرفته انجام کشور دو گردشگری مقاصد از گردشگران تجربة اساس بر

 از مناسب یهارساختیز و تجاری، یهانمانام خدمات، کیفیت استرالیا در که دهدمی نشان

 محلی ساختارهای و وهواآب و است برخوردار گردشگر جذب برای زیادی اهمیت

 .هستند اسپانیا در گردشگر جذب در موضوع نیترمهم توریستی

 را الپلند فنالند شمال در گردشگران مقاصد پژوهشی در (2014) همکاران و ترواینن

 از نظرسنجی در. کردند بررسی گردشگران اقامت محل و ستیزطیمح ترجیحات باهدف

 طبیعت، با اقامت محل ارتباط موارد بر دهندگانپاسخ خارجی، و داخلی گردشگر 1054

 در زیستمحیط کیفیت و خود، اقامت محل سایت به آسان دسترسی سبز، هایزیرساخت

 "با عنوان  ایمقالهدر (، 1391میکائیلی و پیشرو) .کردند تأکید خود مقصد انتخاب

 یمطالعه)یسم رکوتوا یتوسعه رمنظو به رود کناری هتفرجگا منظر حیاطر و ریزیبرنامه

 ایبر ریهکارا یئههدف خود از انجام این تحقیق را ارا " (ندونها نگیا ابسر: ردیمو

محمدپورجابری  .دانستند آن دیعملکر یتوسعه نمکاو ا هاهتفرجگا عنو ینا حیاطر

 با شهروندان زندگی کیفیت بر گردشگری نقش تحلیل "خود با عنوان  یمقالهدر (، 1393)

 تحلیل و به بررسی "شمیرانات( )شهرستان فشم شهر: ذهنی مورد هایشاخص بر تأکید

 بر با تأکید فشم شهر شهروندان زندگی کیفیت ابعاد در آن نقش و گردشگری توسعة

 هایدادهو  تحلیلی و توصیفی تحقیق این شناسیروش. است پرداخته ذهنی هایشاخص
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 نتایج .است شده گردآوری )پرسشنامه( میدانی و اسنادی روش از استفاده با نیاز مورد

 بهبود بر مؤثری نقش توانسته فشم شهر در گردشگری توسعة که است آن پژوهش یانگر

 نقش و جایگاه اهمیت ارزیابی در که داد نشان نتایج همچنین،کند.  ایفا کیفیت شهروندان

 فراغت بیشترین اوقات و تفریح شده، مطالعه قلمروهای میان از فشم، شهر در گردشگری

با  ایمقالهدر  (1394تکیه خواه و دیگران ) است. داشته شهروندان دیدگاه بر را تأثیر

و فرایند تحلیل  SWOTبر اساس تحلیل  یگردعتیطب یتوسعهتدوین استراتژی  "عنوان 

 شناسایی باهدفو  "در شهر سنندج اریآبموردی )پارک جنگلی  یمطالعه ANP یاشبکه

 تدوین و تهدیدها(، و هافرصت) خارجی عوامل (،هاضعف و هاقوت) داخلی عوامل

 پذیریآسیبآبیدر به این نتیجه رسیدن که :  جنگلی پارک گردیطبیعت توسعة استراتژی

 همچنین و باالست گردیطبیعت توسعة لحاظ آبیدر( به جنگلی )پارک شده مطالعه منطقة

 بودن محدود به توجه با آبیدر، پارک جنگلی سطح در منابع مجدد تخصیص و توزیع

  .است الزامی امری ،هاضعف بودن باال و هافرصت

 توسعة موانع بندیرتبه و ارزیابی "در پژوهشی با عنوان  (،1394ایمانی و دیگران )

 مطالعات مبنای بر تحلیلی ـ توصیفی روشی با "مینودشت شهرستان در گردشگری

 گردشگری توسعة موانع بندیرتبه و ارزیابی به پرسشنامه( و )مشاهده میدانی و ایکتابخانه

 در گردشگری توسعة دهدمی نشان تحقیق این پرداختند . نتایج مینودشت شهرستان در

 تحلیل از استفاده با موانع این. است مواجه متعددی موانع با مینودشت شهرستان

 چندمعیاره گیریتصمیم مدل با سپس و ارزیابی SPSS افزارنرم کمک به هاپرسشنامه

 موانع موجود، موانع بین در که است آن گویای بندیرتبه نتایج ؛اندشده بندیرتبه تاپسیس

 اجتماعی، زیرساختی، اقتصادی، موانع ترتیب به آن از پس و دارد را نقش بیشترین مدیریتی

خود با عنوان  یمقالهدر  (،1394حبیبی و دیگران ) .دارند قرار بعد هایرتبه در محیطی و

جاپای  مدل از استفاده با فرهنگی ـ تاریخی اماکن در گردشگری پایدارِی ارزیابی"

 تکیه با و ـ تحلیلی توصیفی روشی با "سنندج( شهر کرد، خانة: موردی )مطالعة شناختیبوم

 «کرد خانة»در  گردشگری پایداری میدانی، مطالعات و اسنادی ـ ایکتابخانه مطالعات بر

 منظور به. فرهنگی را مورد ارزیابی قرار دادند ـ تاریخی اماکن از یکی منزلة به سنندج شهر

 تواندمی مدل این. است شده استفاده شناختیبوم جاپای مدل پایداری از سطح ارزیابی

 گردشگران نیازهای کنندهتأمین که زمینی میزان قالب در و صورت کّمی به را پایداری میزان
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 جبران توانایی مکان این  که داد نشان پژوهش هاییافته. مشخص کند است مکان این به

 پشتیبان فضاهای به تأثیرات این جبران برای و را ندارد گردشگری محیطیزیست فشارهای

 ونقلحمل برای سوخت مصرف نیز، مختلف جاپا هایبخش میان در. است نیازمند

 .است داده اختصاص خود به را میزان بیشترین

 و هاتوان بندیاولویت و بررسی "در پژوهشی با عنوان (، 1394موسوی و دیگران ) 

: مطالعه )مورد معیاره چند گیریتصمیم هایروش با گردشگری توسعة هایزیرساخت

و با استفاده  یاسهیمقا ـ توصیفی پژوهش کردستان( با استفاده از روش استان یهاشهرستان

معیار  12 اساس بر کردستان استان یهاشهرستان بندیاولویت به Vikor و Topsis از مدل

 اندپرداخته برخوردار( فرو برخوردار، نیمه برخوردار، ،فرا برخوردار) سطح 4 در اصلی

 و فرا برخوردار سطح در سنندج نتایج بدست آمده بدین شرح است که: شهرستان

 هایشاخص لحاظ به )محروم( برخوردار فرو سطح در و دیواندره ده گالن یهاشهرستان

 سیربر "در پژوهشی با عنوان  (،1395مزیدی ) .اندقرارگرفته گردشگری زیرساختی

 مطالعه)نگلستان ستاا در یشهر نمواپیر ستاییرو یهادر تفرجگاه یشگردگر یپیامدها

 ستاییرو یشگردگرمعتقد است توسعه  "(لکتودباآعلی نشهرستا دباآمحمد هنهد: ردیمو

تخلیه  ندرو کند شدن به تواندمی ستاییرو توسعه ایبر اریبزا و سیاست انعنو به

 کند.  کمک ستاییرو جمعیت تمهاجر کاهش و ستاییرو هایسکونتگاه

پژوهش، در خصوص موضوع تحقیق  یپیشینهبا توجه به مطالعات صورت  گرفته در 

 صورت نگرفته است . ایمطالعهپیربکران تا کنون  یمنطقهدر 

 مفاهیم و تعاریف -2-1

 نمدآ پدید و شهرها مساحت و جمعیت یشافزا با اههمر ،شهرنشینی چشمگیر توسعه

 و تباطیار ملاعو و یمختلف شهر هایترکیب و هابافت دیجاا باعث رگبز یشهرها

 ماا ،ستا فاهیر ملاعو و یاامز ریبسیا جدوا هرچند که ستا شد ای ه پیچید دیقتصاا

 تمعضال و تمشکال ینا. ستا آورده دجوو هـب نشهرنشینا ایبر را معضالتی و تمشکال

 گرفتن ارقر خطر در باعث و هشد گرجلوه دحا مسائلی رتصو به اردمو از ریبسیا در

 نساکنا یطیاشر چنین (. در1391)موحد و دیگران،  اندشده یهرـش ندگیز تجریانا

 کهاچر دهندمی سر را تـطبیع به گشتزبا ایند ماشینی و رنمد ندگیز از خسته شهرها

 .کندمی جلب دخو یسوبه را رگبز یشهرها نساکنا ن،مواپیر طبیعی محیط هایجاذبه
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 انندوشهر غتافر تقااو نندراگذ ایبر طبیعی تفریحی هایمکان به جحتیاا رگبز یشهرها

 فعر یا رکا مهادا ایبر انندوشهر حیرو یهازنیا یکنندهتأمین که هاییمکان ،نددار دخو

  ست.ا ندگیز و رکا از هاآن خستگی

 توریسم، توریست، تعاریف و مفهوم آن -2-2

به معنای سفر، مسافرت و  "تور "واژه توریسم از دو بخش تور و ایسم تشکیل شده که

فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و... . اشاره دارد. پسوندی که  به مکتب  "ایسم"سیاحت و  

بنابراین توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری است. ریشه یونانی 

است کهاز یونان به اسپانیا و سپس به فرانسه و از آنجا به انگلیس  "توریست  "این واژه 

دوره  "یا  "نوبت  "ایبه معن   TOURوارد شده است. در قرن چهاردهم میالدی کلمه

 "و در قرن هفدهم به معنای  "حرکت دورانی   "، در قرن پانزدهم به معنای "خدمت 

و  "توریسم  "و در قرن هجدهم و نوزدهم کلمات  کار رفتبه  "مسافرت کردن به اطراف 

از آن گرفته شد. توریسم نه تنها در زبان فرانسوی  و انگلیسی، بلکه دراکثر  "توریست  "

. در زبان فرانسه، رساندیمبانهای زنده دنیا با اندکی اختالف در تلفظ، مفهوم مشترکی را ز

است، خواه این  "گردش "و  "مسافرت  "، "حرکت  "به مفهوم  "نوبت  "تور عالوه بر 

لغات فارسی،  در فرهنگگردش به دور دنیا و یا حرکت به دور یک محور باشد. 

: در اقطار عالم سفر کردن و شناختن، مسافرت برای اندکردهگردشگری را چنین تعریف 

و سپس به محل سکونت  رودیممقصدی  مسافر بهتفریح و سرگرمی، و سفری که در آن 

 (.1385-. )کاظمیگرددیمخود باز 

 گردشگری شهری -2-3

و استفاده از  هاجاذبهمتفاوت و بازدید از  یهازهیانگگردشگری شهری سفر به شهر با 

امکانات و تسهیالت خدماتی موجود در شهر است. روند و جریان گردشگری در شهر 

اقتصادی و فضایی شهر دارد. گردشگری شهری  –نقش موثری بر ساختار اجتماعی 

انسانی و طبیعی و مراکز خدماتی،  هایجاذبهی است که در ارتباط با عناصر و هایفعالیت

. شهرها با ارائه امکانات و خدمات گیردمی. در شهرها صورت اقتصادی و بهداشتی و..

طبیعی و مصنوعی باعث جذب گردشگر و در نتیجه باعث  هایجاذبهمناسب و خلق 

 . شوندمیافزایش درآمد و ایجاد اشتغال در شهر 

 یشهر یشگردگر هایفرصت و عناصر -2-4
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 طتباار یشهر رساختا مختلف هایبخش با که ستا ایپدیده یشهر یشگردگر صنعت

 ستا ینا یشهر مدیریت زهحو در صنعت ینا تمشکال از یکی جامعه ما در درواقع دارد،

 که ریطو به ،نیست ضحوا و شنرو ما یشهری مانهازسا ایبر فعالیت ینا هایمحدوده که

 به هریک و انددانسته مراین ا متولی را دخو یشهر هایسازمان و هادنها از یشماریب وهگر

ده سا یبندطبقه یک در بکور جانسن. دهندمی ئهارا تخدما انشگردگر به دخو نوبه

 عناصر»  ستا دهکر نبیا تخدما ئهاار ایبر را یشهر یشگردگر ثانویه و لیهاو یعناصر

 مستعد ژهیو اتتجهیز و هاتیفعال نیچنهم و نسانیا و دیما یهاهیپا و هانهیزم ،نخستین

 تتسهیال هگیرند بر در که یثانو عناصر. میکند مغااد و جمع باهم را انشگردگر بجذ

 عناصر به که کیفی عناصر .هستند یشگردگر نقل و حمل هایبنگاه ا،سراغذ ،قامتا ،خرید

 ،هاتوقفگاه ازجمله مختلف طنقا به سترسید تتسهیال شامل و اندمعروف ضافیا

 (.1382ژرژ و فرانسوا، ترجمه محالتی، ).«هستند بازدیدکنندگان و انمسافر به رسانیاطالع

 باید: ترکیبی حطر یک در یشهر یشگردگر زهحو در درواقع

 اغذ ،گانیزربا ،وآمدرفت به طمربو تخدما ،هاامهمانسر نچو: جانبی اتتجهیز •

 د،کر همافر یشهر دانجهانگر ایبر را رسانیاطالع هایسامانه و اسر

 را دیجهانگر با مرتبط مهم مشاغل عمدتاً انشگردگر ایبر اتتجهیز و تکاارتد •

 .داد نساما باید

 سایر و یشهر انشگردگر خدمت در و دهکر زیسازبا باید را یشهر اثمیر •

 .داد ارقر عمتنو افهدا با انشگردگر

 .دکر همافر باید را یشگردگر بجذ هیژو کنندهسرگرم و تفریحی اتتجهیز •

 ارقر تجربه و ثبت ردمو باید را یشهر یشگردگر مهم هایفرصت و هاادیدرو •

 (.1389د )پاپلی یزدی و سقایی، کر ریکا سرلوحه و .داد

 تفرجگاه -2-5

 از دور طبیعی هایتفرجگاه به دممر از ریبسیا هشد سبب صنعتی جامعه هایویژگی 

 گونه هر از ستا رتعبا تعریف طبق، جتفر ایبر طبیعی منبع یک. ندآور روی شهرها

 و افراخته)شودمی گرفته نظر در تفرجگاهی دهستفاا ایبر که ،خشکی یا آب از عما سیستم

 یک تا دهسا رجویبا یک از عما طبیعی یسیما از سیعیو طیف ه(.  تفرجگا1390 خدایی،

 هبالقو را آن تواندمی هیندآ در ایمنطقه هر از دهستفاا لحتماا همچنین ؛ردیگیم بر در را رغا
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 صلیا طشر ،طبیعی یطاشر از دهستفاا نمکاا یا دهستفاا. کند تبدیل جتفر ایبر منبعی به

 از برخی فیزیکی یسیما. ستا هبالقو یا بالفعل تفرجگاهی منبع به نمکا یک تبدیل

 یبیشتر ریگازسا هتفرجگا اثحدا ایبر و ستا ترمناسب جتفر ایبر طبیعی یهاسامانه

 ارقر لویتدراو ب،نتخاا مهنگا دخو دیخو به و دارد طبیعی یفضاها یگرد به نسبت

 عنو مانند هاییرمعیا و مؤثرند دییاز ملاعو، اندازهاچشم جحیتار با طتباار در. گیردمی

 (.18: 1387 ، نیاضور)انددسته ینا از طبیعی بیتاجذ و فیاتوپوگر ،هاجنگل ن،ختادر

  گردشگری کارکرد و ساختار -2-6

 کارکردهای و فناوری هاینوآوری چارچوب در یکم، بیست و قرن در گردشگری

 اقتصاد گیریشکل با همراه داریسرمایه همه جانبة سیطرة و یکسو از مدیریتی جدید

 فضاهای در تحوالت بسیاری سبب دیگر، سوی از سیاسی مرزهای کمرنگ شدن و جهانی

 منطقة یا شهر یک گردشگری کارکرد .(185: 2011)امکلی و بایکال، شودمی جغرافیایی

 هایزمینه در و گردشگری سیستم عرضه)مقصد(در بخش که است نسبتی گردشگری،

 آن فایدة -هزینه باید که کندمی دریافت... و محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی، مختلف

 امکانات، از ایمجموعه نیز گردشگری شود. ساختار ارزیابی پایدار توسعة به دستیابی برای

( ...و فروش مسافرتی، خدمات دفاتر پذیرایی، )اقامتی، خدماتی عناصر قوانین، و تسهیالت

 به عنوان هاجاذبه همراه به که است... و گردشگری هایسازمان و هاشرکت حمل و نقل،

 در را گردشگران نیازهای و دهدمی تشکیل را مکان یک گردشگری سیستم عرضه، عوامل

 هر گردشگری ساختار هایویژگی البته (.1395)عبدی و پایدار ، سازدمی برآورده مقصد

 )مذهبی، کارکرد و نقش تنوع، ماهیت، اعتبار، اهمیت، از متأثر یکسو از خود نوبربه  مکان،

 هایویژگیاز  متأثر دیگر، سوی از و خود مکانی هایجاذبه (...و تجاری فرهنگی،

 بر مؤثر عوامل ،1 شکل است. در گردشگران و ساکنان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

 :شودمی مشاهده گردشگری ساختار
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 گردشگری پایدار -2-7

 هایتو آن میان تعادل ایجاد گردشگری، توسعة مدیریت و ریزیبرنامه در اصلی مسئله

 یا ناحیه منطقه، یک در تفریحی و گردشگری هایفعالیت میزان با اجتماعی و طبیعی محیط

 حساسیت از آن، پیرامون و شهری هایگردشگاه در ویژه به امر این. است خاص گردشگاه

 سوی از و منابع محدودیت و تقاضا افزایش با سو یک از چراکه است؛ برخوردار بیشتری

 چند طی نظر، این از. روستروبه محیطیزیست مشکالت و مسائل افزایش خطر با دیگر،

 منابع از برداریبهره چگونگی زمینة در جدیدی هایروش و رویکردها ،هادیدگاه اخیر دهة

 .(50: 1391 زاده، مهدی و است)سعیدنیا شده مطرح شهری هایگردشگاه ویژه به طبیعی،

 هایسیاست و رویکردها طریق از گردشگری توسعة در توازن ایجاد بر پایدار، گردشگری

 به ،گذاریقانون با است موظف دولت. دارد تأکید آینده در دولتی و خصوصی بخش نوین

 هم گردشگران و کند محافظت گردشگری مقاصد فرهنگی و طبیعی منابع از جدی طور

 استفاده و بازدید گردشگری هایجاذبه از ضوابط، رعایت و مقررات چارچوب در باید

 را گردشگری محصول کیفیت استمرار توانمی که است چارچوبی چنین در تنها   .کنند

 (.1396کرد)حیدری چیانه و دیگران،  تضمین

 و احیا برای طبیعی مناطق هایظرفیت کارگیری به را پایدار گردشگری توانمی عالوهبه

 بومیان زندگی هایشیوه و رسوم و آداب شناخت به کمک آینده، در آن منابع وریبهره

 و گردشگری سودهای از محلی  مردم نةعادال سهم پذیرفتن گردشگری، تجربة کسب برای
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 مفهوم از برگرفته پایدار گردشگری درواقع،دانست.  بومی مردم انگیزة و اشتیاق ردنباال ب

 منابع از استفاده بدون را کنونی نسل نیازهای که است گردشگری نوعی و پایدار توسعة

 بر که شودمی اجرا ایشیوه به پایدار، گردشگری. کندمی برطرف آینده هاینسل

 گردشگری همچنین .باشد نداشته منفی اثر میزبان جامعة فرهنگ و اقتصاد ،زیستمحیط

 و اجتماعی اقتصادی، نیازهای که ایگونهبه ؛شودمی منجر منابع مدیریت به پایدار،

 ،زیستمحیط از بهینه استفادة باید پایدار گردشگری بنابراین، کند؛ برآورده را شناختیزیبایی

 و اجتماعی منافع آوردن فراهم و میزبان جوامع فرهنگی و اجتماعی اصالت به احترام منابع،

 آمیزموفقیت تحقق منظور دهد. به قرار هدف درازمدت در را همه برای اقتصادی

 مدیریت، ،ریزیبرنامه سیاست، اندازچشم ترکیب مستلزم پارادایم این پایدار، گردشگری

 (.1396)حیدری چیانه و دیگران،  است. اجتماعی یادگیری فرایندهای و پایش

 خدمات بازاریابی نظریة -2-8

دارد در  اشاره سازمان واقعی خدمات و انتظار مورد خدمات میان رابطة به نظریه، این

بر . است شده تأکید خدمات از وی ارزیابی و خدمت کنندةدریافت رویکرد بر ادراکاین 

. دارند انتظاراتی آن از کنند، را خریداری خدمتی اینکه از پیش مشتریان رویکرد، این اساس

انتظارات  و دیگران گذشتة هایتجربه ،هاآن گذشتة هایتجربه برمبنای انتظارات، این

 انتظارات شدن برآورده. گیردمی شکل دیگران هایتوصیه و سازمان تبلیغات شخصی،

 خدمات مناسب، خدمات نظر، مورد که خدمات است عامل چند مستلزم مشتریان،

 (.1396)کرمی و دیگران،  شودمی شامل را یریپذتحمل منطقة و شدهینیبشیپ

 روش تحقیق -3

به  تحلیلی – توصیفی تحقیق روش از تلفیقیر پژوهش پیش رو سعی شده تا با د

ی گردشگری در فصول مختلف سال پرداخته شود. در وهوایآببررسی میزان مطلوبیت 

. در بخش اندشدهو میدانی تهیه  ایکتابخانهتحقیق به دو روش  هایدادهراستای موضوع ، 

 ربطذی هایسازمانتحقیق از  یمحدوده، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی ایکتابخانهمطالعات 

 استفاده هاداده تحلیل برای توصیفی آماری روش از بیشتر پژوهش این اخذ شده است. در

 شده استفاده گردشگری اقلیمی مطلوبیت میزان سنجش برای  Tci مدل شده است و از

 است
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 مورد مطالعه یمحدودهشناخت  -3-1

 الیه منتهی در که بوده فالورجان شهرستان توابع از پیربکران بخش مرکز پیربکران شهر

 36 و درجه 32 تا دقیقه 25 و درجه 32 جغرافیایی موقعیت با شهرستان مرکزی قسمت

 10 در شرقی دقیقه 36 و درجه 51 تا دقیقه 26 و درجه 51 و شمالی عرض دقیقه

 حریم) مربع کیلومتر 15 وسعت با اصفهان شهر کیلومتری 20 و فالورجان شهر کیلومتری

 پیدایش به شهر این تاریخی سابقه. است گردیده واقع جمعیت نفر12192 حدود و( شهر

 است اولجایتو سلطان دوران از و هجری هشتم قرن به متعلق آنکهپیربکر بقعه و آرامگاه

 اصلی نام و هجری هفتم قرن دوم نیمه بزرگ عرفا و مدرسین و علما از پیربکـران. رسدمی

(  ع) مجتبی حسن امام ابن زید ابن زید امامزاده شهر آرامگاه این در است بوده محمد وی

 موسی کوه در بنان غار است یهود قوم به متعلق کــــه استراخاتون زیارتگاه و داشته وجود

 دارند قرار پیربکران شهر در نیز باشدمی زیادی بسیار احترام دارای کلیمی اقلیت برای که

 معبد و محمود بابا پل – پیربکران بقعه از اندعبارت شهر این تاریخی ارزشمند آثار

 فعالیتهای عمده. باشندمی تاریخی نظیر کم و نادر بسیار آثار جمله از که استراخاتون

 از برخورداری به دلیل و هستند زحمتکش و کوشسخت مردمانی آنکه شهروندان اقتصادی

 از %25 و گردیده شامل آن را جمعیت از %50 شغل که بوده کشاورزی مناسب خاک و آب

 مشغول صنعتی فعالیتهای به دیگر افراد %25 و بازرگانی و تجاری فعالیتهای به آن جمعیت

 .باشندمی

 پژوهش هاییافته -4

 پیربکران یمنطقهگردشگری شهری در  -4-1

فراوان گردشگری جایگاهی  هایپتانسیلمحدوده مورد مطالعه در این تحقیق با داشتن 

خوبی در زمینه گردشگری استان پیدا نکرده است و به لحاظ برخورداری از امکانات و 

تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در مقایسه با سایر 

و  هاجاذبه. این منطقه با داشتن بردنمیعیت مطلوب به سر شهرستانهای استان در وض

توانهای الزم، زمینه و شرایط مناسبی برای توسعه توریسم و اکوتوریسم را دارد و با 

 یمنطقهتوان زمینه توسعه همه جانبه را فراهم نمود. مناسب و درست می ریزیبرنامه

باشد، وجود کوه مناظر پیربکران برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دارای توان الزم می

رود  ترینطوالنیزاینده رود به عنوان  یرودخانههای طبیعی بسیار زیبا ، عبور اندازچشمو 
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جاذب گردشگران فراوانی از جمله  تواندمیدر فالت مرکزی ایران از میان شهر و ... 

را نیز به  هاجاذبهسایر  توانمیگرا به این شهر شود و بدین ترتیب گردشگران طبیعت

گردشگران ارائه داد و باعث توسعه گردشگری شهری در این منطقه شد. ولی قبل از آن 

از ظرفیت  ایمنطقهشناخت و معرفی توانها و قابلیتها ضرورتی انکارناپذیر است زیرا هر 

ی گردشگری در آن بدون مشخص ساختن و تعیین خاصی برخوردار است و انجام فعالیتها

استانداردهای  طبیعی و توان اکولوژیکی زیان بار بوده و باعث فاصله گرفتن از اهداف 

 توسعه پایدار است. 

 (TCIی توریسم )وهوایآبشاخص  -4-2

 یهازمانبا ترکیب عوامل متعدد،  تواندمیتوریسم  وهوایآبیک الگوی مناسب 

مناسب برای گردش و تفریح را برای افرادی که شناخت کافی از اوضاع و احوال مناطق 

ند با استفاده از این توانمیدیگر ندارند، شناسائی و معرفی نماید. برنامه ریزان توریسم 

، امکانات و شرایط بازدید و گردش را نه فقط در فصل تراکم توریستی، بلکه در هاشاخص

گوناگون اقلیمی را  هایشاخص(، 9TCIتوریسم) وهوایآبنند. شاخص تمام سال معرفی ک

ی در این وهوایآبکلی هفت متغیر  طوربه. کندمیدر قالب یک معادله بیوکلیمایی ترکیب 

از :  اندعبارتاندیس استفاده شده است. متغیرهای اقلیمی مورد نیاز در این شاخص 

روزانه، حداقل رطوبت نسبی روزانه، متوسط  میانگین حداقل دمای روزانه، میانگین دمای

سرعت باد. این  و متوسطرطوبت نسبی روزانه، مجموع بارش، مجموع ساعات آفتابی 

مقیاس  بندیدرجه. آیندمیپنج شاخص فرعی در  صورتبهو  شوندمیترکیب  باهممتغیرها 

تغییر  100تا  -30که از  طوریه ی به یازده قسمت تقسیم شده است بوهوایآبشاخص 

است.  قبولقابلشرایط خوب تا خیلی خوب برای گردشگران  60-79. شرایط کندمی

 (.132، ص1389)ذوالفقاری، 

 توریسم وهوایآبشاخص  1رابطه 
TCI= 8 CID + 2CIA + 4R + 4S + 2W 

 درمعادله باال: 

=TCI  کندمیتغییر  100تا  -20توریسم است که میزان آن از  وهوایآبشاخص ، 

                                                           
9 Tourism climate index 
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=CID  شاخص آسایش طول روز است که شامل متوسط حداکثر دمای هوا )درجه

 درصد است،  برحسبسانتی گراد( و متوسط حداقل رطوبت نسبی 

=CIA  سانتی گراد و متوسط  برحسبشاخص آسایش روزانه شامل دمای متوسط هوا

 درصد است، رطوبت نسبی برحسب 

=R  متریلیمبارش به ،      

=S  ساعت،  برحسبمدت تابش آفتاب 

=W متر بر ثانیه.  برحسبسرعت متوسط باد 

که هرچه این عدد  باشدمی100الی  9 یبازهعددی در  TCIمجموع اعداد فوق یا همان 

 هایبندیتقسیم. باشدمینزدیکتر باشد مطلوبیت مکان به لحاظ آب و هوا بیشتر  100به 

 .باشندمی( قابل مالحظه 1ی توریسم در جدول )وهوایآبشاخص 
 و توصیف آسایش آن TCIشاخص  بندیتقسیم( 1جدول )

 TCIضریب  احساس آسایش

 100-90 آرمانی

 89-80 عالی

 79-70 خیلی خوب

 69-60 خوب

 59-50 قبولقابل

 49-40 مرز

 39-30 تا حدودی نامطلوب

 29-20 نامطلوب

 19-10 نامطلوب نهایتبی

 9تا  -30 غیرممکن

 (1389منبع: )ذوالفقاری، 

توریسم  وهوایآبدر ادامه و با توجه به اطالعات اقلیمی شهر  و با استفاده از شاخص 

مختلف سال پرداخته  هایماهپیربکران در  یمنطقه وهوایآببه بررسی میزان مطلوبیت 

 .شده است

 TCIپیربکران در معادله  یمنطقهاقلیمی  هایشاخص( محاسبه 2جدول )
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 نگارندهمنبع : محاسبات 

 91پیربکران در فروردین ماه برابر با  TCI( میزان 2بنابر نتایج حاصل از جدول )

( ، احساس آرامش در این ماه به لحاظ 1جدول ) بندیدستهکه با توجه به  باشدمی

در سطح عالی و خرداد با  88با عدد  ماهاردیبهشت. باشدمی ایدئالی در سطح وهوایآب

 در سطح عالی قرار دارد.  84عدد 

دارای احساس آرامش در سطح خیلی خوب، مرداد با  76ی وهوایآببا شاخص  تیرماه

در سطح احساس آرامش خیلی  76در سطح خوب و شهریور با شاخص  68شاخص 

 خوب قرار دارد.

ح احساس آرامش عالی، آبان ماه با در سط 88توریست  ییو هوابا شاخص آب  مهرماه

 در سطح احساس آرامش خوب قرار دارد. 68در سطح عالی و آذر با شاخص  88شاخص 

در سطح احساس آرامش خوب،  60برابر با  TCIبا میزان  ماهدیدر فصل زمستان، 

در سطح احساس آرامش عالی  88با میزان شاخص  اسفندماهو  58با شاخص  ماهبهمن

 .باشدمیران برای گردشگ

چنین نتیجه گرفت که  شودمی( 2با توجه به اطالعات یاد شده در باال و در جدول )

پیربکران و به تبع آن روستاها و مناطق واقع در حوزه نفوذ در تمامی فصول سال به لحاظ 

 ی در وضعیت مناسبی برای گردشگری دارد.وهوایآبمطلوبیت 

احساس آسايشCID8*CIDCIA2*CIAR4*RS4*SW2*WTCIپیربکران

ايده آل5402.554.5184.51851091فروردين

عالی432485204.51851088ارديبهشت

عالی32451052052051084خرداد

خیلی خوب21651052052051076تیر

خوب1851052052051068مرداد

خیلی خوب21651052052051076شهريور

عالی432485204.51851088مهر

عالی5402.555203.51451089آبان

خوب324244.51831251068آذر

خوب2.5201.534.5182.5104.5960دي

قابل قبول2.520244.5181.5651058بهمن

عالی5405104.5182.51051088اسفند
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 گیرینتیجه -5

 که هست گردشگری و مسافرت جهان، در صنایع ترینمتنوع و بزرگترین از کیی

 بخش رشد اشتغال، درآمد، اصلی منبع عنوان را به پویا صنعت این کشورها  از بسیاری

 هایدستگاه پر رشدترین از یکی صنعت این. دانندمی زیربنایی ساختار توسعه و خصوصی

 شمار به فرهنگی و اقتصادی وضع بهبود برای عاملی همواره و است جهان اقتصادی

 جهانی تجارت از بیش سرعتی المللیبین سطح در گردشگری از درآمد حاصل. رودمی

 .دهدمی تشکیل را باالیی بسیار درصد صادراتی ارزش ازنظر حاضر حال در و داشته

 از و بوده مشخص چهارفصل دارای که است هاییاستان از یکی اصفهان استان

 قابل تعداد راه سر بر تقریباً و است داده جای خود در را هاطیمح گرمترین تا سردترین

 حفاظتی هایزونملّی،  هایپارک وجود از استان این. دارد قرار کشور هایاستان از توجهی

 مثل ماندگار هایرودخانه و سارهاچشمه و جذاب و زیبا بسیار هایتاالب شکارممنوع، و

 این از وسیعی قسمتهای طبیعت ماندن ناشناخته به توجه با ولی هست مندبهره زاینده رود

 همچنین. است گردیده اقدام مختلف هایریزیبرنامه به شهری و آباد نقاط در تنها استان

 قهقرا، به موارد رو بسیاری در و نشده ثبت پراکنده منابع از ای ه گسترد یمجموعه

  از متنوعی طیف هاداشته این. دهدمی شکل را خطه این اکوتوریسم یهاداشته

 طبیعی جغرافیای بررسی. شودمی شامل را...  و طبیعی جغرافیایی، ذخایر هایاندازچشم

 گذاریسرمایه قابل اکوتوریستی هایجاذبه از هرکدام یسنجامکان نیز و اصفهان استان

 خاص، نظیر، کم اقتصادی منبع یک حوزه این در گردشگری صنعت که است آن بیانگر

 .است خود حال به شده رها البته و بسیارمستعد

 هر در توریستی اکو و گردشگری هایقابلیت و توانها از برداریبهره راستا، این در 

 توان ارزیابی نماید، فراهم منطقه آن توسعه برای فعال و پویا هایزمینه تواندمی ایمنطقه

 توسعه.دارد ویژه ضرورتی جغرافیایی، ایگونهبه مزبور هایقابلیت تحلیل و اکوتوریستی

 بایستی متعادل رشد به دستیابی جهت و نیست متکی صنعت یا کشاورزی بخش به تنها

 مؤثر یعمده هایبخش از یکی عنوان به گردشگری به دیگر هایبخش به توجه بر عالوه

 و تفریحی هایمجموعه ایجاد منظور به بخش پیربکران ، . نگریست توسعه درامر

 توسعه جهت مالی منابع جذب و یکسو از مردم فراغت اوقات گذراندن برای گردشگری

ایجاد و . بسیار مورد توجه باشد بایستمیدیگر  سوی از اصفهان استان در گردشگری



 
 
 

 
 1401، بهار1شماره ،2دفصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جل

249 

 

 همچنین و منطقه در گردشگری افزایش و توسعه توسعه مراکز و مناطق گردشگری باعث

 هایجاذبه این تاکنون متأسفانه ولی گرددمی آن فرهنگ رفتن باال و رفاه سطح افزایش

 است قرارگرفته استفاده و ریزیبرنامه موردتوجه، کمتر انسانی و طبیعی ارزشمند و متنوع

 رفع و توسعه جهت در بزرگ گامی تواندمی منطقه، در گردشگری هایطرح انجام.

 بدیهی. باشد دیگر سوی از گردشگری پایدار توسعه و سویی از ایمنطقه هایمحرومیت

 شهرستان مردم ویژه به و مردم انتفاع جهت در گردشگری هایمجموعهایجاد  که است

 اقتصادی، اجتماعی، مختلف یهااز جنبه شهرستان توسعه موجبات تواندمی که است

 .نماید فراهم را گردشگری خصوص به و فرهنگی

 منابع -6

 هایتفرجگاهدر  یشکردگر (. ساماندهی1390افراخته، حسن، خدایی، بهرامعلی )     

، 17 جلد .فیاییاجغر معلو دیبررکا تتحقیقا محیطی نشریه تحمل با ظرفیت هماهنگ یشهراپیر

 .1390 ربها، 20 رهشما

رایند مدیریت جهانگردی، تهران، دفتر ف .(1385)نی، سید مهدی و پیروزبخت، معصومهالوا     

 فرهنگی. هایپژوهش

موانع  بندیرتبهو  یابیارز(. 1394طورانی، علی )ایمانی، بهرام؛ خسروی مهر، حمیده و     

-75، ص. 1 شماره، 2 دوره ،یشهر یگردشگرفصلنامه  .نودشتیدر شهرستان م یتوسعة گردشگر

89. 

 .خ1383: تهران ایران، هایاستان گیتاشناسی طلسا    

 .ناممتهران، انتشارات  ران،یا خیتار (.1381) اقبال ،یانیحسن و آشت ا،یرنیپ     

، تهران: (میو مفاه تیماه) یگردشگر .(1391) یمهد ،ییو سقا نیمحمدحس ،یزدی یپاپل

 .انتشارات سمت

(، تهران: میو مفاه تی)ماه یگردشگر .(1389) یمهد ،ییسقا ؛نیمحمدحس ،یزدی یپاپل     

 سمت.

 هایجاذبه یابیارز .(1396) حیدری چیانه؛ رحیم، راحلی، حسین و فکری، فاطمه     

. لیاردب لیشوراب ة: جاذبیمورد ةمطالع( CVM) مشروط یگذارارزشبا روش  یشهر یگردشگر

 .57 -70ص.  1396، بهار 1 شماره، 4 دوره ،یشهر یگردشگر یفصلنامه

مشهد: انتشارات دانشگاه  ران،یدر جهان و ا یشهر یگردشگر (.1387)احمد  ،ینارید     

 .یفردوس
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 ،علمی یمجله ر،کشو ساحلی مناطق یچهریکپا مدیریت حطر .(1385) فشینا ،کاردانه     

 127-126 ، صشماره ،بیستم لسا ،یاو در ربند تحقیقاتیو  تخصصی

 یگرـشدگر درـیکرو اـب ستاییرو یشگردگر یتوسعه .(1387)  ضارمحمد ،نیاضور     

 .اول پچا ان،تهر هنشگادا راتنتشاا یمؤسسه .ارپاید

جلد  .یکتاب سبز شهردار ،یشهر یگردشگر .(1391)جواد  ،زاده یمهداحمد و  ا،یدنیسع     

 کشور. یهایاریو ده هایشهردارتهران: انتشارات سازمان  زدهم،یس

 .یتاشناسیتهران، انتشارات گ .اینو در فلسفه جغراف یهاشهیاند (.1373)نیحس ،یشکوئ    

 یها حطرو  ییزربرنامه مبانی)ستاییرو یشگردگر .(1390) محمد د،فر صالحی     

 اول. پچا. مرندیز: مشهد ری،ساختا

در  مؤثر ملاعو تعیینو  هاشاخص تحلیل .(1380) علی ،یآبادیزنگ و هوشنگ ،طالبی     

-124ص ، 16دوره ییایجغراف تتحقیقا فصلنامه. انیرا رگبز یشهرها نسانیا توسعه ژیمتدلو

142. 

 .تهران، انتشارات سمت .توریسم یهواشناسآب و (. 1389)ذوالفقاری، حسن     

 ،یعوامل ساختار یقیمطالعة تطب(. 1395نژاد ، علی ) یو حاجعبدی، ناصر؛ پایدار، ابوذر      

: یمطالعة مورد)مؤثر بر توسعة آنها  و عوامل یشهر یگردشگر یالمانها یو نهاد یکارکرد

-93ص. . 1395، زمستان 1 شماره، 3 دوره ،یشهر یگردشگر(. فصلنامه فلیو ا یآزاد یبرجها

108  . 

منطقه  یستیاکوتور هایپتانسیل یبررس. ارشد یکارشناس نامهانیپا (.1387)ونیکتا ،یمیفه      

 .رشت .یمالز نگیگنت یاز تجربه موفق در منطقه کوهستان یریگبهرهتالش با  انیمر یکوهستان

 در ایمحله ارپاید توسعه (.1390)، علی صنیعی ذهب و ، محمدمسعود ؛ علی فیض،     

 ملی کنفرانس ن،صفهاا نشهشها محله: ردیمو مطالعه روان سالمت بر تکیه با بومی یفضاها

 اول.  دوره پژوهان، دانش عالی آموزش مؤسسه اصفهان شهری عمران و پایدار یتوسعه

 .تهران، انتشارات سمت ،یگردشگر تیریمد (.1385) یمهد ،یکاظم      

بر  یافتیره(. 1396، امید ) یوصفانکرمی، فریبا؛ درخشان، الهام، حسن زاده، مهرشاد       

. اسوجی: شهر یمطالعة مورد، با استفاده از مدل سروکوال یشهر یخدمات گردشگر تیفیبهبود ک

 . 15 – 28ص.  1396، بهار 1 شماره، 4 دوره ،یشهر یگردشگرفصلنامه 

و  پچا مرکز ،محالتی لدینا حصال ترجمه ی،شهر دیجهانگرا،نسوافر پوتییهژرژ، زسکا     

 .1382ان،تهراول،  یشایرو ،بهشتی شهید هنشگادا راتنتشاا
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ن الک رامونیدر پ ییروستا یبرگردشگر یلیتحل .(1387 ی)مهد ،ییو سقا عزت اهلل ،یماف      

، 10 شماره، 6سال ،یاهیناح ةو توسع ایجغراف ةمجل. مشهدنشهر ال: کیمورد ةشهرها، مطالع

 .40-21ص.

 یتیریمد بندیاولویت .(1388) میمر ،یامجدو مسعود ،یانی؛ پورکاهللنعمت پور،ی موس      

 .67- 81ص.، 18 شماره، 6 سال ت،یریمد ةفصلنام ت،یعوامل مرتبط با رضا

 یراهبردها بندیاولویت(. 1394) پور یفیخل مهیمحمد و حک ان،یسیو ؛رنجفیم ،یموسو      

سال  ،یاسیس یایمجلة جغراف .: استان کردستانیمطالعة مورد ،یمرز مناطق شیدر آما داریپا تیامن

 .75 -53ص ، 2 شمارهاول، 

(. 1394مریم ) ،یو اصغر هیسم ،یدیحم یمحمد، محمد ان،یسیو ؛رنجفیم ،یموسو      

و  یپژوهش -یعلم فصلنامه) ایجغراف .: شهر سرخسمورد یشهر یدر فضاها تیاحساس امن

 . 202 -185ص ، 45 شماره زدهم،یس سال د،یجد دوره، (رانیا یایانجمن جغراف المللیبین

شهروندان با  یزندگ تیفیبر ک ینقش گردشگر لیتحل(. 1393محمدپور جابری، مرتضی )      

، 1 دوره ،یشهر یگردشگر. راناتیمورد: شهر فشم شهرستان شمی ذهن هایشاخصبر  دیتأک

 45-35. ص 1393، زمستان 1 شماره

 (.1394) مهناز ،یو اکبر هیسم ،یدیحم یمحمد، محمد ان،یسیو رنجف،یم ،یموسو      

 گیریتصمیم هایروشبا  یتوسعة گردشگر هایزیرساختو  هاتوان بندیاولویتو  یبررس

، 1 شمارهسال دوم،  ،یشهر یگردشگر .(کردستان استان یهاشهرستانمورد مطالعه: ) ارهیچندمع

 .31 -17ص 

رود  هتفرجگا منظر حیاطرو  ریزیبرنامه(. 1391میکائیلی، علیرضا، پیشرو، عاطفه )      

 نفرهنگا یهینشر .(ندونها نگیا ابسر: ردیمو یمطالعه)یسم رکوتوا یتوسعه رمنظو به کناری

 .1391 نتابستاو  ربها، 41 شماره

و  یـتفرج یـحاطرو  ریزیبرنامهدر  تقاضاو  عرضه تعیین .(1386)  اـعلیرض ،میکائیلی      

 غت.افر تقااو ریزیبرنامه ینامهدرس .غتافر تقااو

 نمواپیر ستاییرو یهادر تفرجگاه یشگردگر یپیامدها سیر(. بر1395مزیدی، هاجر )      

و  اثمیر فصلنامه .(لکتودباآعلی نشهرستا دباآمحمد هنه: دردیمو مطالعه)نگلستا نستادر ا یشهر

 .یشگردگر

 یشگردگر هایتفرجگاه یابیارز(. 1391) علی. امانپور، سعید. زارعی، رضا موحد،      

 یشگردگر هتفرجگا ردیمو مطالعه ؛AHP و SWOT لتلفیق مداز  دهستفاا با شهرهاکالن نمواپیر

 .هشوپژو  تقا. مطالعاآ لما


