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تحليل مًاوع مًثر بر تًسعٍ گردضگري ريستاي سردابٍ ،ضُرستان اردبيل
دوتر يويل حيدري ساربان
استبيبض ٌط ٜٚرغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ضٚستبيي ،زا٘طٍبٔ ٜحمك اضزثيّي

چىيدٌ

 - 1-1طرح مسالٍ

أطٚظ ٜتٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ث ٝػٛٙاٖ ضاٞىبضي زض

اظ ز 1970 ٝٞثب سبذتبض زٞي ٔزسز التػبز  ٚثحطاٖ وطبٚضظي

رٟت تٛسؼ ٝالتػبزي  ٚارتٕبػي ٘ٛاحي ضٚستبيي ٔحسٛة

فطغتٞبي التػبزي زض رٛأغ ضٚستبيي وبٞص يبفت ٚ ٝايٗ

ٔي ضٛز أب تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ٕٛٞاض ٜثب ٔٛا٘ؼي ٘ظيط ٔٛا٘غ

تغييطات ايسٜٞبي تٛسؼ ٝالتػبزي رٛأغ ضٚستبيي ضا ٔحسٚز

سبذتبضي ،ظيطثٙبيي ،ارتٕبػي -فطٍٙٞي ٛٔ ٚا٘غ آٔٛظضي

سبذت ٚ ٝضاٞجطزٞبي لسيٕي تٛسؼ ٝضا ٘بپبيساض سبذت ٚ ٝوطٛضٞب

ضٚثط ٚاستٞ .سف ايٗ ٔمبِ ،ٝتحّيُ ٔٛا٘غ ٔٛحط ثط تٛسؼٝ

ضا ث ٝرستزٛي ثيطتط ثطاي ضاٟٞبي غيطسٙتي ثطاي تخجيت

ٌطزضٍطي ضٚستبيي زض زٞستبٖ سطزاث ٝضٟطستبٖ اضزثيُ

پبيساضي ضبٖ ٔزجٛض سبذت ٝاست (ٞبض٘ٚي سّيٕب٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ،

ٔيثبضس .ضٚش وبض ث ٝغٛضت ٔيسا٘ي ثٛز ٚ ٜاعالػبت اظ

 ٓٞ )213 :1389چٙيٗ ،ثط٘بٔٞٝبي تٛسؼ ٝضٚستبيي زض اثتسا ثب

عطيك پطسص ٘بٔ ٝاظ ٘ 200فط اظ ضٚستبييبٖ سبوٗ زض زٞستبٖ

تٛر ٝث ٝسيبستٞبي ٔٛرٛز ،ثب تأويس ثط تٛسؼ ٝوطبٚضظي،

سطزاث ٝرٕغ آٚضي ٌطزيس ٜاست .ضٚايي غٛضي پطسص ٘بٔ ٝثب

غٙؼتي وطزٖ سى٘ٛتٍبٟٞبي ضٚستبيي ،اضائ ٝأىب٘بت  ٚذسٔبت

وست ٘ظطات غبحت ٘ظطاٖ زض زا٘طٍب ٚ ٜوبضضٙبسبٖ ارطايي

ضفبٞي ضٚستبيي  ٚارطاي عطحٞبي فيعيىي  ٚوبِجسي ثٛزٜ

ٔطثٛع ٝث ٝزست آٔس ٓٞ .چٙيٗ پس اظ ا٘زبْ يه ٔغبِؼ ٝضإٙٞب

است .زض ايٗ ٔيبٖ يىي اظ ثرصٞبي التػبزي و ٝزض تٛسؼٝ

 ٚآظٔ ٖٛپبيبيي پطسص ٘بٔ ٝضطيت وط٘ٚجبخ آِفب  0/86ثسست

ضٚستبيي وٕتط ث ٝآٖ تٛر ٝضس ٜاست تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

آٔس .زازٜٞبي ثسست آٔس ٜثب استفبز ٜاظ تىٙيه فطآيٙس تحّيُ

ضٚستبيي استٔ( .غيؼي ٍِٙطٚزي ٕٞ ٚىبضاٖ)3 :1385 ،

سّسّٔ ٝطاتجي ٔٛضز تحّيُ لطاض ٌطفتٝا٘س٘ .تبيذ پژٞٚص ٘طبٖ

ٌطزضٍطي ضٚستبيي زض ز٘يبي أطٚظ يىي اظ ثرطٟبي ٟٔٓ

ٔيزٞس و ٝاظ ثيٗ ٔٛا٘غ ٔٛحط زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي

فؼبِيتٞبي التػبزي ٔحسٛة ٔيٌطزز .ايٗ فؼبِيت ٟٔٓ

ٔب٘غ سبذتبضي زض ضٟطستبٖ اضزثيُٛٔ ،حطتطيٗ ٔب٘غ فطآضٚي

التػبزي اظ زيسٌبٟٞبي ٔرتّفي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاست.

تٛسؼٌ ٝطضٍطي ضٚستبيي ثٛزٛٔ ٚ ٜا٘غ ارتٕبع-فطٍٙٞي،

ثؼضي آٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ثرطي اظ ثبظاض ٌطزضٍطي ٔيضٙبسٙس ٚ

ظيطثٙبيي  ٚآٔٛظضي زض ضز ٜثؼسي لطاض ٌطفتٙس .زض ٟ٘بيت ثب

ػسٜاي ٘يع آٖ ضا سيبستي ثطاي تٛسؼ ٝضٚستبيي لّٕساز ٔيوٙٙس

تٛر ٝث ٝتحّيُ ٘تبيذ ،پيطٟٙبزاتي وبضثطزي اضائ ٝضس ٜاست.

(ٕٞبٖ ٓٞ .)5 :1385 ،چٙيٌٗ ،طزضٍطي ضٚستبيي٘ ،تيز ٝيه
ٔف ْٟٛفطاٌيط اظ ٌطيعٞبي ضٟطي است و ٝزض سيغط ٜسطٔبيٝ

ولمات وليديٌ :طزضٍطي ضٚستبيي ،تٛسؼ ٝضٚستبيي،

زاضي ،ضٞيبفت پسبفٛضزيسٓ ضا زض ػجٛض اظ ٍ٘طش ته ٔحٛض

ضٚش تحّيُ سّسّٔ ٝطاتجي ،زٞستبٖ سطزاث.ٝ

زض ٘ٛاحي ضٚستبيي زض لبِت وٙصپصيطي التػبزي-ارتٕبػي

 -1ممدمٍ

ؤ ٝيتٛا٘س ظٔيٝٙسبظ زضآٔس  ٚاضتغبَ ثبضس ،زض ٓٞآٔيرتٍي ثب
غٙؼت ظٔيٗ زاضي ث ٝارطا ٔيٌصاضز(حيسضي سبضثبٖ:1390 ،

ٔ .) 42ضبف ثط ايٌٗ ،طزضٍطي ضٚستبيي يىي اظ ا٘ٛاع

وطزٜا٘س  ٚپيصثيٙي ٔيضٛز زض آيٙسٔ ٜزٕٛع سفطٞب ث10 ٝ

ٌطزضٍطي است و ٝثب ثسيبضي اظ اٍِٞٛبي زيٍط ٌطزضٍطي

ثطاثط يب ٘عزيه ثٔ 6 ٝيّيبضز سفط زض سبَ ثطسس (سفطي وٝ

پي٘ٛس زاضزِٚ .ي ٚرٔ ٝطرػ ٝآٖ استمطاض زض ٘ٛاحي ضٚستبيي

زست وٓ  6سبػت ع َٛثىطس) .ثٙبثط آٔبض ثب٘ه رٟب٘ي ،زض

است (ضضٛا٘ي .)25 :1387 ،ػال ٜٚثط ايٌٗ ،طزضٍطي

سبَ  2000تؼساز ٌطزضٍطاٖ زض سطتبسط رٟبٖ ثبِغ ثط701

ضٚستبيي ث ٝوّي ٝفؼبِيتٟب  ٚذسٔبتي و ٝثٚ ٝسيّ ٝوطبٚضظاٖ،

ٔيّي٘ ٖٛفط ثٛز ٚ ٜاظ ايٗ رطيبٖ ٌطزضٍطئ ،جّغي حسٚز 475

ٔطزْ  ٚزِٚتٟب ثطاي تفطيح ،استطاحت  ٚرصة ٌطزضٍط ٘ ٚيع

ٔيّيبضز زالض ث ٝعٛض ٔستميٓ ٚاضز چطذ ٝالتػبز رٟبٖ ضسٜ

فؼبِيتٟبيي و ٝثٛسيٌّ ٝطزضٍطاٖ زض ٘ٛاحي ضٚستبيي غٛضت

است .ثطذي ٔٙبثغ ،زضآٔس ٌطزضٍطي ضا زض سبَٞبي ٚ 2010

ٔيٌيطزٌ ،فتٔ ٝيضٛز (ضٕس اِسيٙيٞ ٚ .)97 : 1389 ،ط چٙس

 2020ث ٝتطتيت ٔ 2000 ٚ 1550يّيبضز زالض ثطآٚضز وطزٜا٘س

أطٚظ ٜحطٚتٞبي زض حبَ وبٞص ثرص ا َٚزض التػبزٞبي

(ٔيط عبِجيبٖ )29 :1380،زض ايٗ ٔيبٖ ،ايطاٖ اظ ِحبػ زاضا ثٛزٖ

پيططفت ،ٝثب ٔٛار ٝضسٖ ثب احطات رٟب٘ي ضسٖ  ٚتالشٞبي

اثي ٚ ٝٙآحبض تبضيري رع 9 ٚوطٛض ٘رست ز٘يب  ٚاظ ِحبػ

ّٔتٞبي رٟبٖ س ْٛثطاي ثسست آٚضزٖ پبيٍبٞي زض پّٞٝبي

ربشثٞٝبي اوٛتٛضيستي زض ٔيبٖ  10وطٛض ثطتط ز٘يب لطاض زاضز.

تٛسؼ ٝالتػبزي  ٚارتٕبػي ،ثط افعايص تٛر ٝثط ٌطزضٍطي

ايٗ زض حبِي است و ٝثبيس ٔتٙبست ثب ايٗ لبثّيتٞب اظ زضآٔس

ضٚستبيي ٔتٕطوع ضس ٜاست )(Kostas, 2003: 1

ٔ 400يّيبضز زالضي تٛضيسٓ ثٟط ٜثجطز  ٚس ٟٓآٖ حسالُ 5

زض ايٗ ٔيبٖ ،ضٟطستبٖ اضزثيُ ثب زاضتٗ فبوتٛضٞبي ٔرتّف اظ

زضغس ايٗ ٔيعاٖ زضآٔس ثبضس .أب زضآٔس ايطاٖ ٘ ٝتٟٙب ايٗ

ضٟطستبٖٞبي ٔ ٟٓزض رصة ٌطزضٍطي استٙٔ .غمٝ

ٔيعاٖ ٘يست ،ثّى ٝزضآٔس سطا٘ ٝايطاٖ ثسيبض پبييٗتط  ٚوٕتط اظ

ٌطزضٍطي سطزاث٘ ٝيع ث ٝػّت لطاض ٌطفتٗ زض زأ ٝٙضطلي وٜٛ

 5غسْ زضغس س ٟٓتٛظيغ است  ٚزض ٔيبٖ وطٛضٞبي ز٘يب ،زض

سجالٖ  ٚثطذٛضزاضي اظ ٔحيظ عجيؼي ثىط  ٚوٞٛستب٘ي ،زاضتٗ

ضتج 92 ٝلطاض زاضزٔ( .حسٙي )152 :1388 ،زض ايٗ اضتجبط

ٔطاتغ سطسجع ،آثٍطْٞبي ٔتؼسز ،آثطبض ٔؼطٚف سطزاث ٚ ٝثٝ

ٔيتٛاٖ ٌفت ،ضٟطستبٖ اضزثيُ اظ ٔٙبعك ٔستؼس ثطاي

ذػٛظ ٛٞاي پط٘طبط  ٚذٙه زض تبثستبٖ  ٚسطز  ٚثطفي زض

ٌطزضٍطي است و ٝزض ٕٞيٗ ضاستب ٔغبِؼبت ٔتؼسزي ا٘زبْ

ظٔستبٖ٘ ،مص زض ذٛض تٛرٟي ضا زض رصة ٌطزضٍطي زاضز.

ضس ٜاست٘ .ظط ث ٝايٗ و ٝزض اوخط ايٗ ٔغبِؼبت ،ثؼضي اظ

زض ٟ٘بيت ،زض ايٗ تحميك تالش ٔيضٛز ثب ضٙبسبيي  ٚاِٛٚيت

ٔٙبعك ث ٝغٛضت ٌصاض  ٚتٟٙب ث ٝغٛضت اسبٔي شوط ٔيضٛز،

ثٙسي ٔٛا٘غ ٔٛرٛز زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي زض

ِصا ٔٙغمٌ ٝطزضٍطي سطزاث ٝرعٙٔ ٚبعك ٔستؼس ثطاي رصة

ضٟطستبٖ اضزثيُ ثب استفبز ٜاظ زيسٌب ٜضٚستبييبٖ سبوٗ زض

ٌطزضٍط ثب تٛر ٝث ٝپتب٘سيُٞبي ٔتؼسز ،اظ لجيُ آةٞبي ٌطْ

ٔٙبعك ضٚستبيي زٞستبٖ سطزاثٌ ،ٝبٔي اسبسي ٛٔ ٚحط زض

ٔتؼسز ،زأ ٝٙسجالٖٙٔ ،بعك يياللي  ٚآة ٛٞ ٚاي ٔٙبست

رٟت تٛسؼٙٔ ٝبعك ضٚستبيي ضٟطستبٖ ثطزاضت ٝضٛز .رٟت

است .ثطاي ثطضسي لبثّيت ٞط وساْ اظ ٔٛاضز ٔ ٚغبِؼ ٝتٛا٘بيي

ضفغ ايٗ ٔطىُ  ٚضٙبسبيي ٔٛا٘غ تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي

رصة  ٚتٛسؼٌ ٝطزضٍطي ايٗ ٔٙغمٛٔ ٚ ٝا٘غ ٔ ٚحسٚيتٞبي

اظ ٔسَ فطآيٙس تحّيُ سّسّٔ ٝطاتجي استفبز ٜضس ٜاست.

فطاضٚي آٖ٘ ،يبظ ث ٝتحميك احسبس ٔيٌطزز و ٝث ٝثٟطٌٜيطي
اظ ضٚش رسيس ػّٕي ٔيتٛاٖ ضطٚضت  ٚتٛا٘بيي ٔٙغم ٝضا ثٝ

 -2-1اَميت ي ضريرت تحميك
او ٖٛٙثرص غٙؼت ٌطزضٍطي ،ث ٝعٛض ٔستميٓ  ٚغيط ٔستميٓ
ثيص اظ ٔ 200يّي ٖٛفطغت ضغّي تٕبْ ٚلت٘ ،يٕٚ ٝلت ٚ
فػّي ثٛرٛز آٚضز ٜاست .زض سبَ ٘ 1998عزيه ث625 ٝ
ٔيّيٌ ٖٛطزضىط زض سطاسط ز٘يب اظ وطٛضي ث ٝوطٛض زيٍط سفط

غٛضت ػّٕي تؼييٗ ٕ٘ٛز تب زض ٟ٘بيت ،ثط٘بٔٝضيعي تٛسؼ ٝايٗ
ٔٙغم ٝثب تٛر ٝث٘ ٝيبظ ،الساْ الظْ ا٘زبْ ضٛز.
 - 3-1اَداف تحميك

ٞسف اغّي ايٗ تحميك تحّيُ ٔٛا٘غ ٔٛحط ثط تٛسؼٝ

ٔيثبضس  ٚرٟت تؼييٗ تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضي ،ثب استفبز ٜاظ فطَٔٛ

ٌطزضٍطي زٞستبٖ سطزاث ٝزض ضٟطستبٖ اضزثيُ ثب ضٚش

وٛوطاٖ ،تؼساز ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبست ثطاي ايٗ تحميك ٘ 195فط ثسست

فطآيٙس تحّيُ سّسّٔ ٝطاتجي  ٚاٞساف فطػي ظيط است:

آٔس و ٝثطاي ثبالتط ثطٖ ٔيعاٖ زلت  ٚاػتجبض يبفتٞٝب ،حزٓ

-1-3-1ضٙبسبيي زٞستبٖ سطزاث ٝث ٝػٛٙاٖ يىي اظ لغتٞبي

اػضب ث٘ 200 ٝفط افعايص يبفت  ٚثسيٗ تطتيت تؼساز 200

ٌطزضٍطي ضٟطستبٖ اضزثيُ

پطسص ٘بٔ ٝزض ثيٗ ضٚستبييبٖ سبوٗ زض ٔٙبعك ضٚستبيي

 -2-3-1ضٙبذت ٔٛا٘غ ٔ ٚحسٚزيتٞبي تٛضيستي ٔٙغمٝ

زٞستبٖ سطزاث ٝتٛظيغ ٌطزيس .لجُ اظ تٛظيغ پطسص ٘بٔ ٝثٝ

ضٚستبيي سطزاثٝ

تؼييٗ ضٚايي  ٚپبيبيي آٖ ٔجبزضت ضسٌ .فتٙي است آظٔ٘ٛي

 -3-3-1الساْ ث ٝثط٘بٔٝضيعي زليك ٔٙبست ٌطزضٍطي زض ايٗ

زاضاي ضٚايي است و ٝثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي آ٘چٔ ٝس ٘ظط است

ٔٙغم ٝضٚستبيي ثطاي حُ ٔطىُ التػبزي ٚارتٕبػي.

ٔٙبست ثبضس .و ٝپطسص ٘بٔٔ ٝصوٛض ثط پبيٛٔ ٝا٘غ ضٙبسبيي
ضس ٜزض پيطي ٝٙپژٞٚص  ٚزيسٌب ٜغبحت٘ظطاٖ  ٚوبضضٙبسبٖ

 -4-1محديدٌ پژيَص

فطاٌ ٓٞطزيس ٜاستٚ .يطايص ٟ٘بيي پطسص٘بٔ ٝضا چٙس تٗ اظ

ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝثب ٔرتػبت رغطافيبيي  38زضر10 ٚ ٝ

غبحت ٘ظطاٖ تبييس ٕ٘ٛز٘س ،ثٙبثط ايٗ ضٚايي پطسص ٘بٔ ٝتبييس

زليم ٝتب  38زضر 34 ٚ ٝزليم ٝػطؼ ضٕبِي  48 ٚزضر41 ٚ ٝ

ٔيضٛز .پس اظ ايٗ ث ٝتؼييٗ پبيبيي پطسص٘بٔ ٝالساْ ضس و ٝزض

زليم ٝتب  48زضر 50 ٚ ٝزليم ٝع َٛضطلي زض  22وئّٛتطي

ايٗ تحميك رٟت تؼييٗ پبيبيي پطسص ٘بٔ ٝاظ آظٔ ٖٛآِفبي

غطة ضٟطستبٖ اضزثيُ ٚالغ ضس ٜاست٘ ٚ .مطٔ )1( ٝحسٚزٜ

وط٘ٚجبخ استفبز ٜضس ٜاست .ثطاي سٙزص پبيبيي پطسص٘بٔٝ

ٔٛضز ٔغبِؼ ٝضا زض سغح استبٖ ٘طبٖ ٔيزٞس.

٘يع ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ( )α<0/86ثطآٚضز ضس ٜاست وٝ
٘طبٖ زٙٞس ٜپبيبيي پطسص ٘بٔ ٝاست .افع ٖٚثط ايٗ ٕٞبٖ عٛضي
و ٝشوط آٖ ضفت ثب ػٙبيت ث ٝايٙىٞ ٝسف پژٞٚص حبضط،
تحّيُ ٔٛا٘غ ٔٛحط زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي زض ضٟطستبٖ
اضزثيُ ٔيثبضسِ ،صا زازٜٞبي رٕغ آٔبضي ضس ٜاظ عطيك
پطسص ٘بٔ ٝثب استفبز ٜاظ تىٙيه  ،AHPو ٝيه ضٚش
تػٕيٌٓيطي ٌطٞٚي زض ٔحيغٟبي پيچيسٔ ٜيثبضسٛٔ ،ضز
اضظيبثي  ٚپطزاظش لطاض ٌطفت ٝاست،
سغح ا َٚضبُٔ ٞسف اغّي ،اِٛٚيتثٙسي ٔٛا٘غ ٔٛحط زض

ٔٙجغ :سجحب٘ي1389 ،
ضىُ (ٛٔ :)1لؼيت رغطافيبيي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼٝ

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي است .سغح ز ْٚزض ثطٌيط٘سٜ
ٔالوٟب ٔ ٚؼيبضٞبي اسبسي تبحيطٌصاض ثط ضٚي ٔٛا٘غ ٌطزضٍطي
ضٚستبيي ٔب٘ٙس تؼسز ٔطاوع تػٕيٓ ٌيطي  ٚػسْ ٕٞبٍٙٞي زض
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ثيٗ آٟ٘ب ،فمساٖ فط ًٙٞپصيطش ٌطزضٍط ،سيستٓ اضتجبعي ٚ

زض ايٗ تحميك ضٚش ٌطزآٚضي زازٜٞب ثطاي پبسرٍٛيي ثٝ

اعالػبتي ٘بٔٙبست ٔ...ٚيثبضس .سغح آذط ضبُٔ ٌعيٞٝٙبي

سئٛاالت تحميك ،ث ٝز ٚغٛضت اسٙبزي (زازٜٞبي حب٘ٛيٚ )ٝ

ٔ ٟٓحبغُ اظ زستٝثٙسي ٔؼيبضٞب زض سغح ز ْٚضبُٔ ٔٛا٘غ

پيٕبيطي (زازٜٞبي اِٚي ٚ )ٝاثعاض ٔٛضز استفبز ٜزض ضٚش

سبذتبضيٛٔ ،ا٘غ ارتٕبػي-فطٍٙٞيٛٔ ،ا٘غ ظيطثٙبيي  ٚآٔٛظضي

پيٕبيطي ،پطسص٘بٔ ٝثٛز ٜاست  ٚلّٕطٔ ٚىب٘ي ايٗ تحميك

 ٚوٕجٛز ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔترػع است .زض ايٗ تحميك سؼي

ضٟطستبٖ اضزثيُ ٔيثبضس .ربٔؼ ٝآٔبضي ايٗ تحميك ٘ 20579فط

ضس ٜاست اِٛٚيتثٙسي ٔيبٖ ٔٛا٘غ شوط ضس ٜغٛضت ٌيطز .تب

ٔحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ ػسزي ٔجبزضت ٚضظيس زض ٔٛضز ٔحبسجٝ

ث ٝثط٘بٔٝضيعاٖ ٔ ٚتِٛيبٖ ٔطثٛط زض ضاستبي ضفغ ٔطىُ

ٔيبٍ٘يٗ ػسزي ٔيتٛاٖ ٌفت پس اظ تىٕيُ پطسص٘بٔ ٝتٛسظ

فٛقاِصوط ٔسبػست وٙس .ثؼس اظ تٟي ٝسبذتبض سّسّٔ ٝطاتجي ثٝ

سبوٙبٖ ٔٙبعك ضٚستبيي زٞستبٖ سطزاث ،ٝثب ٘ظطات ٔرتّفي ثطاي

تطىيُ رسٔ َٚمبيس ٝظٚري ٔجبزضت ضس ٜاست .زض ايٗ اضتجبط

ٞط يه اظ ٌعيٞٝٙب ضٚثطٔ ٚيضٛيٓ ،رٟت ضفغ ايٗ ٔؼضُ

ٔيتٛاٖ ٌفت رسٔ َٚمبيسٝاي ثط اسبس سبذتبض سّسّٔ ٝطاتجي

ثبيستي رسٔ َٚمبيسٝاي ثب  ٓٞتطويت ض٘ٛس زض ضٚش AHP

ثبال تٟئ ٝيض٘ٛسٔ ،مبيس ٝظٚري ثب استفبز ٜاظ ٔميبسي و ٝاظ

ٔيتٛاٖ ٔيبٍ٘يٗ ٙٞسسي ضا ث ٝوبض ٌطفت چ ٖٛؤ ٝحمميٗ

تطريح يىسبٖ تب اضرحيت ثيٟ٘بيت عطاحي ضس ٜاست،

ظيبزي اظ ايٗ ٔيبٍ٘يٗ ثطاي تطويت لضبٚتٟب زض ٔسَ AHP

غٛضت ٔيٌيطز .ايٗ ٔميبس زض رس )1( َٚثٕ٘ ٝبيص ٌصاضتٝ

استفبز ٜوطزٜا٘س.

ضس ٜاست ٓٞ .چٙيٗ ثؼس اظ تٟي ٝزضذت سّسّٔ ٝطاتجي ٔحمك ثٝ

ايلًيت بىدي مًاوع مًثر بر تًسعٍ گردضگري ريستايي

وٓ ثٛزٖ

پبييٗ ثٛزٖ

سيستٓ اضتجبعي ٚ

تسٟيالت

٘جٛز

فمساٖ

تؼسز ٔطاوع تػٕيٓ

٘جٛز يه ثط٘بٔٝ

ٔطاوع

زا٘ص

اعالػبتي

ضفبٞي ٚ

تجّيغبت

فطًٙٞ

ٌيطي  ٚػسْ

ربٔغ  ٚيىپبضچٝ

٘بٔٙبست

ذسٔبتي وٓ

وبفي

پصيطش

ٕٞبٍٙٞي ثيٗ آٟ٘ب

آٔٛظضي

سبذتبضي

ظيط ثٙبيي

ارتٕبػي-فطٍٙٞي

آٔٛظضي

ٕ٘ٛزاض ( :) 1سبذت سّسّٔ ٝطاتجي اِٛٚيت ثٙسي ٔٛا٘غ تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي(ٔبذص :يبفتٞ ٝبي تحميك)
رسٔ :)1( َٚمبيس 9 ٝوٕيتي سبػتي ثطاي ٔمبيس ٝظٚري(ٔميبس ٔمبيس ٝظٚري)
1

ترخيح يىسان

َر دي گسيىٍ اثر يىساوي بر َدف دارود

3

ومي ارخحيت

ارخحيت يىي از گسيىٍ َا بر ديگري (گسيىٍ مًرد ممايسٍ) اودن است

5

ارخحيت لًي

ارخحيت يىي از گسيىٍ َا بر ديگري (گسيىٍ مًرد ممايسٍ) لًي است.

7

ارخحيت بسيار لًي

ارخحيت يىي از گسيىٍ َا بر ديگري (گسيىٍ مًرد ممايسٍ) بسيار لًي است.

ارخحيت بي وُايت

ارخحيت يىي از گسيىٍ َا بر ديگري (گسيىٍ مًرد ممايسٍ) در حداوثر ممدار ممىه لرار دارد.

9
4،2 ،6 ،8

امتيازات مياوي وطاودَىدٌ حالتُاي مياوي َر يه از حاالت ممايسٍ اي فًق است.

ٔأذص :سبػتي1378 ،
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ٔ ;aijيبٍ٘يٗ ٙٞسسي ٔؼيبض
ٔ =aؼيبضي و ٝثب ٌعيٞٝٙب ٔمبيسٔ ٝيضٛز
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 ; ijزٌ ٚعي ٝٙو ٝثب ٔ ٓٞمبيسٔ ٝي ض٘ٛس.
;kوس ضرػي و ٝث ٝسئٛاالت پطسص٘بٔ ٝپبسد زاز ٜضسٜاست.
 ;nتؼساز افطازي وٌ ٝعيٞ ٝٙب ضا ثب ٔؼيبضٞب ٔمبيس ٝوطز ٜا٘س.

ػال ٜٚثط ايٗ پس اظ تٟي ٝزضذت سّسّٔ ٝطاتجي ثٔ ٝحبسجٚ ٝظٖ

اضائ ٝسيبستٞبي ٔٙبست زض رٟت ضفغ ٔحسٚزيتٟب  ٚاستفبزٜ

٘سجي ٔؼيبضٞب ٌ ٚعيٞٝٙب الساْ ضس ضٚش وبض ث ٝايٗ غٛضت

اظ ٔعيتٞبي ٘سجي ٔٛرٛز ٔيثبضس .ثط اسبس ٘تبيذ ٔغبِؼبت

است و ٝپس اظ تٟي ٝزضذت سّسّٔٝطاتجي ٔ ٚحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ

ٔيسا٘ي غفبضي ٕٞ ٚىبضاٖ( )1390ثب ػٛٙاٖ «ثطضسي ٔٛا٘غ

ٙٞسسي ،ثٙٔ ٝظٛض اِٛٚيتثٙسي ٔٛا٘غ ٔٛحط زض تٛسؼٝ

تٛسؼٌ ٝطزضٍطئ ،غبِؼٛٔ ٝضزي ضٚستبٞبي ٞسف ٌطزضٍطي

ٌطزضٍطي ضٚستبيي ،ػّٕيبت ضيبضي زض ٔحيظ ٘طْافعاضي

ثرص ٔطوعي اضزثيُ» ٟٔٓتطيٗ ٔٛا٘غ ػٕسٌ ٜطزضٍطي

 Expert Choiceتؼميت ضس٘ .رست ٔؼيبضٞب ثب تٛر ٝثٞ ٝسف،

ضٚستبيي ثيتٛرٟي ٔسئٛالٖ ث ٝتٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي،

ٔٛضز ٔمبيس ٝظٚري لطاض ٌطفتٚ ٚ ٝظٖ ٘سجي ٞط ٔؼيبض ثب تٛرٝ

٘بٔٙبست ثٛزٖ ظيط سبذتٞبي وبِجسي ٔ ٚحيغي ضٚستب ،ػسْ

ثٞ ٝسف ثطآٚضز ٌطزيس ،زض ٔطحّ ٝثؼس ٌعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٝ

اعالع ضسب٘ي زض ذػٛظ ربشثٞٝبي ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٚ

ٔؼيبضٞب ٔٛضز ٔمبيس ٝظٚري ٚ ٚظٖ ٘سجي ٞط ٌعئ ٝٙحبسجٝ

وٕجٛز أىب٘بت ضفبٞي  ٚالبٔتي زض ضٚستب ٔيثبضسٔ .غبِؼبت

ٌطزيس .پس اظ ايٗ ٔطحّ ٓٞ ٝث ٝثٟجٛز ٘بسبظٌبضي تػٕيٓ

ٚيالضي٘ )2009( 1ٛٙطبٖ ٔيزٞس و ٝػسْ آٌبٞي ٔطزْ ٘سجت

ٔجبزضت ٌطزيس چ ٖٛو ٝضٚضي و ٝسبػتي ثطاي ثطضسي

ث ٝاحطات التػبزي ٌطزضٍطي ،ػسْ تجّيغبت  ٚاعالع ضسب٘ي،

سبظٌبضي زض لضبٚتٟب زض ٘ظط ٌطفتٔ ،ٝحبسج ٝضطيجي ث٘ ٝبْ

وٕجٛز أىب٘بت  ٚذسٔبت ضفبٞي ،ػسْ اضتجبط ٕٞ ٚبٍٙٞي

ضطيت ٘بسبظٌبضي است ،و ٝاظ تمسيٓ ضبذع ٘بسبظٌبضي ثط

وبفي ثيٗ سبظٔبٖٞب ٛٔ ٚسسبت اظ ٔٛا٘غ تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

( )IIثط ضبذع تػبزفيثٛزٖ ( )RIث ٝزست ٔيآيس ،چٙب٘چ ٝايٗ

ضٚستبيي ث ٝضٕبض ٔيضٚز .ثبظثي )2000( 2زض ٔغبِؼبت ذٛز

ضطيت وٛچىتط يب ٔسبٚي  0/1ثبضس ،سبظٌبضي زض لضبٚتٟب

زضيبفت و٘ ٝجٛز تجّيغبت ٔٙبست  ٚثط ذٛضٞبي فطٍٙٞي

ٔٛضز لج َٛاستٌ ٚ ،ط٘ ٝثبيس زض لضبٚتٞب تزسيس٘ظط ضٛز .زض

٘بٔؼم ٚ َٛغيطٔتؼبضف اظ ٔٛا٘غ ػٕس ٜزض ػسْض٘ٚك  ٚضىٛفبيي

ٟ٘بيت رٟت ٔحبسجٚ ٝظٖ ٟ٘بيي ٞط ٌعي ،ٝٙػُٕ تّفيك غٛضت

غٙؼت ٌطزضٍطي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ٔيثبضس .ث ٝثبٚض ّٔطٚ 3

ٔيٌيطز  ٚزض ٟ٘بيت پبسد ٟ٘بيي ٔسبِ ٝثٕ٘ ٝبيص زض ٔيآيس.

ضٚظيهٔ )1999( 4ب٘غ ػٕس ٜزض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي
سّغٌٝطي ٘رجٍبٖ  ٚفمساٖ استمالَ زاذّي زض تػٕيٌٓيطي،
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سجحب٘ي( )1389زض ٔمبِ ٝذٛز ثب ػٛٙاٖ «ضٙبذت پتب٘سيُٞبي
ٌطزضٍطي ٔٙغم ٝآثٍطْ سطزاث ٝزض استبٖ اضزثيُ ثب ضٚش
 »SWOTث ٝايٗ ٘تيز ٝضسيس اظ ٘مبط ضؼف ٔٙغم ٝثطاي
ٌطزضٍطي ثطٚزت سطٔب زض فػُ ظٔستبٖ٘ ،جٛز ٔىبٖ البٔتي
ثيص اظ يه ضٚظ ،ثٟساضتي ٘جٛزٖ زض آةٞبي ٌطْ ٘ ٚجٛز
پبضوي ٚ ًٙاظ ٘مبط لٛت ٔٙغم ٝثطاي ٌطزضٍطي زض زضرٝ
ا َٚػٛأُ ٔحيغي اظ لجيُ چطٓا٘ساظ ٔٙبست عجيؼي  ٚآة ٚ
ٛٞاي ذٙه اظ ٔب ٜاضزيجٟطت تب آذط آثبٖ  ٚزض زضر ٝزْٚ
آةٞبي ٌطْ است .ضوٗاِسيٗ افتربضي ٟٔ ٚسٚي ( )1384زض
تحميمبت ٔيسا٘ي ذٛز پيطأ« ٖٛضاٞىبضٞبي تٛسؼٌ ٝطزضٍطي
ضٚستبيي ثب استفبز ٜاظ ٔسَ SWOT؛ زٞستبٖ ِٛاسبٖ
وٛچه» زضيبفتٙس و ٝآستب٘ ٝآسيت پصيطي ٘مبط ضٚستبيي ثٝ
ػّت ٌطزضٍطي ثٛزٖ ثسيبض ثبالست ٘ ٚيبظٔٙس ثبظٍ٘طي ٚ

ضؼف فطاٚاٖ زض ضٙبسبيي ربشثٞٝبي ٌطزضٍطي ضٚستبيي،
فمساٖ فط ًٙٞپصيطش ٌطزضٍط ٔيثبضس .وبپٛض )2010( 5زض
يبفتٞٝبي ذٛز ث ٝايٗ ٘تيز ٝضسيس ٌستطش أىب٘بت ضفبٞي ٚ
ظيط ثٙبيي ،ثٟجٛز ثٟساضت ،ثٟجٛز ذغٛط اضتجبعي اظ رّٕٝ
فؼبِيتٞبيي است و ٝث ٝثٟجٛز ٚضؼيت ٌطزضٍطي وٕه
ٔيوٙس .ثبثب ذبٖظاز )1389( ٜضؼف تبسيسبت البٔتي  ٚپصيطايي،
ضؼف سيستٓٞبي حُٕ ٘ ٚمُ ،ضؼف تبسيسبت ثٟساضتي ٚ
 ٓٞچٙيٗ ضؼف ذسٔبت فطاغتي ضا اظ ٕٟٔتطيٗ ٔٛا٘غ تٛسؼٝ
ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٔيزا٘س .زيبٔ٘ٛس )2006( 6زض يبفتٞٝبي
ٔيسا٘ي ذٛز زضيبفت و ٝثيػاللٍي  ٚسغح پبييٗ آٌبٞي
1

Villarino
Busby
3
Meller
4
Ruzic
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Kapur
6
Diamond
2

ربٔؼٔ ٝيعثبٖ اظ ٔتغيطٞبي تبحيطٌصاض زض ػسْ ضضس  ٚضىٛفبيي

ػٛٙاٖ ػٛأُ ٔ ٟٓاغالح ٔٙبعك ضٚستبيي ث ٝضٕبض ٔيآيٙس،

غٙؼت ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٔيثبضس .اپطٔٗ )2006( 7ػسْ

ٔيتٛا٘س ٘مص ػٕسٜاي زض تٛسؼ ٝايٗ ٘ٛاحي زاضتٝ

اػتٕبز ٔسئٛالٖ ثٔ ٝطزْ ٔحّي ،ػسْ زستطسي س ٚ ُٟآسبٖ

ثبضس(ضطيف ظازٔ ،ٜطازي ٘ژازٔ .)54 :1381 ،ضبف ثط ايٗ،

ٌطزضٍطاٖ ث ٝربشثٞٝب٘ ،جٛز تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي زض

يىي اظ ثعضٌتطيٗ ٔٙبفغ غٙؼت ٌطزضٍطي زض ٘ٛاحي

ٔٙبعك ضٚستبيي  ٚتٕطوع ازاضات ػٕٔٛي زض ٔطوع ضا اظ

ضٚستبيي ايزبز زضآٔس  ٚزستٕعز ثطاي افطاز ضبغُ زض ايٗ

ٔتغيطٞبي تبحيطٌصاض زض ايٗ اضتجبط ٔيزا٘س .ث ٝظػٓ ّٙٞسٚ 8

غٙؼت است ،و ٝاغّت آٟ٘ب ضا افطاز ٔحّي  ٚثٔٛي تطىيُ ٔي

ٕٞىبضاٖ ( )2003ػسْ ٚرٛز ربزٜٞبي ٔٙبست  ٚاستب٘ساضز،

زٙٞس( .ضبضپّي .)76 :1380 ،ثؼال ،ٜٚتٛسؼٌ ٝطزضٍطي زض

ضؼف زض ضجىٞٝبي آة  ٚثطق ثٟساضتي  ٚغيط ثٟساضتي ثٛزٖ

٘ٛاحي ضٚستبيي ٔيتٛا٘س ٘مص ٕٟٔي زض ٔتٛٙع سبظي التػبز

ٔطاوع البٔتي اظ زيٍط ػٛأُ زفغ ٌطزضٍط ضٚستبيي ٔيثبضس.

رٛأغ ضٚستبيي زاضت ٚ ٝظٔي ٝٙسبظ تٛسؼ ٝپبيساض ضٚستبيي ثبضس.

پتطظِىب )2005( 9زض يبفتٞٝبي ذٛز ث ٝايٗ ٘تيز ٝضسيس وٝ

 ٚاظ عطف زيٍط ٚسيّ ٝاي ثطاي تحطن ضضس التػبز ّٔي اظ

٘ساضتٗ أىب٘بت ضفبٞي  ٚالبٔتي ٔٙبست اظ زيٍط ٔٛا٘غ اسبسي زض

عطيك غّج ٝثط اٍ٘بضٜٞبي تٛسؼ٘ ٝيبفتٍي  ٚثٟجٛز استب٘ساضزٞبي

ضاستبيي ػسْ ض٘ٚك  ٚضىٛفبيي ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٔيثبضس

ظ٘سٌي ٔطزْ ٔحّي ث ٝحسبة آيس (ثٟطأيٓٞ .)5 :1389 ،

زض ايٗ ٔيبٖ آٔيتٔ )2011( 10ؼتمس است ػال ٜٚثط ػسْ ٚرٛز

چٙيٗ ،تٛسؼٌ ٝطزضٍطي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ػٙػطي اسبسي

أىب٘بت  ٚتبسيسبت ضفبٞي زض ٔٛضز ضٚستبٞب ،ػسْ ثط٘بٔٝضيعي

است  ٚيىي اظ ضاٟٞبي ٘زبت ضٚستب اظ فمطٟٔ ،برطت ٚ

ٔٙبست زض ظٔيٌ ٝٙطزضٍطي ٘يع اظ ٔٛا٘غ تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

ٔطىالت التػبزي  ٚارتٕبػي ث ٝضٕبض ٔيضٚز(ٟٔسٚي ٚ

ضٚستبيي است .زض ٟ٘بيت ،ثط اسبس يبفتٞٝبي ٔيسا٘ي ِغيفي ٚ

ٕٞىبضاٖ )40 :1387 ،ػال ٜٚثط ايٌٗ ،طزضٍطي ثٔ ٝخبث ٝيه

ٚزازي (ٛٔ )1390ا٘غ ظيطسبذتي ،فطٍٙٞي ،ثط٘بٔٝضيعي ٚ

ٔتغيط تبحيط ٌصاض زض افعايص ظيط سبذتٞب ،اضتمبء تجبزالت

ٔسيطيتي ٓٞ ٚ ،چٙيٗ اعالػبتي  ٚتجّيغبتي اظ ٔٛا٘غ اسبسي زض

ارتٕبػي  ٚفطٍٙٞي ،رّت سطٔبيٞٝبي سطٌطزاٖ  ٚث ٝرطيبٖ

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ٔحسٛة ٔيضٛز.

ا٘ساذتٗ آٖ زض ٔحيظ ضٚستب زض ضاستبي ٘يُ ث ٝسغحي اظ
تٛسؼ ٝالتػبزي تّمي ٔيضٛز( .

Lori,Corsale,

 -2مباوي وظري

 .)2010:153-154ث ٝظػٓ ٚيّس ٖٛضىٛفبيي ٌطزضٍطي ثٝ

ٌطزضٍطي ضٚستبيي ضاٞىبضي است و ٝآحبض التػبزي ٕٟٔي

ػٛٙاٖ يه ضاٞجطز زض ضاستبي تعضيك اضظ ،ايزبز اضتغبَ ٚ

زاضت ٚ ٝثٛ٘ ٝػي ٔيتٛا٘س ث ٝوٙس ضسٖ ض٘ٚس ترّيٝ

حٕبيت  ٚپطتيجب٘ي اظ ضضس ٕٝٞرب٘ج ٝزض ٘ٛاحي ضٚستبيي

سى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚستبيي  ٚوبٞص ٟٔبرطت وٕه وٙس.

ٔيثبضس )ّٙٞ .(Wilson, 2001:132-139س 11ثط ايٗ ثبٚض

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ث ٝػٛٙاٖ ضاٞجطزي ثطاي تٛسؼ ٝضٚستبيي

است و ٝتٛسؼٌ ٝطزضٍطي ٔيتٛا٘س ث ٝاحيبء  ٚثبظسبظي ٔٙبعك

٘سجتب تفىط رسيسي است و ٝسيبست ٌصاضاٖ ٔحّي زض رٛأغ

ضٚستبيي وٕه وٙس .)Holland, 2003:2( .ث ٝػميسٞ ٜبَ

12

ضٚستبيي ث ٝإٞيت ايٗ ضاٞجطز پي ثطزٜا٘س( .ضوٗ اِسيٗ

ٌستطش  ٚضىٛفبيي ٌطزضٍطي ضٚستبيي ث ٝاضتمب وبضآيي،

افتربضي ،لبزضي .)28-29 :1381،ػال ٜٚثط ايٗ ،تٛسؼ ٝغٙؼت

ضا٘سٔبٖ تِٛيس  ٚافعايص زضآٔس ضٚستبييبٖ وٕه ٔيوٙس.

ٌطزضٍطي زض ٘ٛاحي ضٚستبيي ث ٝػٛٙاٖ يه استطاتژي رسيس

( .)Hall,2010:43ايٛا٘ب

تٛسظ رٛأغ ٔحّي ،ػٛأُ سيبسي  ٚثط٘بٔ ٝضيعاٖ و ٝثٝ

ضٚستبيي ضا زض احيب ٔ ٚتٛٙع سبظي التػبز ضٚستب ٔيزا٘س

13

٘مص اسبسي تٛسؼٌ ٝطزضٍطي
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( .)Ivona,2008: 30ث ٝثبٚض ػسٜاي ٌطزضٍطي ضٚستبيي

ضٚستبيي ضتبة ثيطتطي ٔيثرطس .أب ػّيطغٓ ايٗ ٔٛضٛع

تسٟيُ ٌط ٔٛحط ثطاي احيبي ٔزسز ٔٙبعك ضٚستبيي ٔيثبضس

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ٕٛٞاض ٜثب ٔٛا٘غ ٚ

( .)Pearece,2008:100-103يبفتٞٝبي ػّٕي ٘طبٖ ٔيزٞس

ٔحسٚزيتٟبي ظيبزي ضٚثط ٚاست .ضبٖٚ ٚ 17يّس)2001( 18ٖٛ

ثيٗ ٌستطش ٌطزضٍطي ضٚستبيي ثب ٌستطش حٕبيت اظ

٘جٛز ٘يطٚي ا٘سب٘ي ثب زا٘ص ٟٔ ٚبضت ثبال  ٚضؼف سطٔبيٝ

تِٛيسات ضٚستبيي  ٚاضتمبء ضبذعٞبي سالٔت  ٚضفب ٜضاثغٝ

ارتٕبػي زض ٔٙبعك ضٚستبيي  ٚضؼف سيستٓ اضتجبعي ٚ

ٔؼٙبزاضي ٚرٛز زاضز(.تمسيسي ظ٘زب٘ي ،زا٘طٛض ػٙجطاٖ:1386 ،

اعالػبتي ٘بٔٙبست ضا اظ ٔٛا٘غ فطاضٚي ض٘ٚك  ٚضىٛفبيي

ٔ .)184ت ٖٛتٛسؼ٘ ٝطبٖ ٔيزٙٞس ثيٗ تٛسؼٌ ٝطزضٍطي زض

غٙؼت ٌطزضٍطي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ٔيزا٘س .ث ٝثبٚض ثٙسيه

19

ٔٙبعك ضٚستبيي ثب افعايص آٌبٞي ظيست ٔحيغي  ٚاضتمبء

ثٙسيه ٚ 19زسي )1999( 20ثيٗ تؼسز ٔطاوع تػٕيٌٓيطي ٚ

تؼبٔالت ارتٕبػي ضاثغٔ ٝستميٓ ٔ ٚؼٙبزاضي ٚرٛز زاضز.

ػسْ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ آٟ٘ب ،ضؼف فطاٚاٖ زض ذسٔبت ٌطزضٍطي،

( .)Milone,2005:452-565ػال ٜٚثط ايٗ ،احطات تٛسؼٝ

آضٙبيي ٘ساضتٗ ٌطزضٍطاٖ اظ فط ًٙٞضٚستبييبٖ ،پبييٗ ثٛزٖ

ٌطزضٍطي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ضبُٔ؛ تٛٙع سبظي التػبز

زا٘ص ضٚستبييبٖ پيطأ٘ ٖٛيبظٞب  ٚحٛائذ ٌطزضٍطاٖ ثب ػسْ

ٔحّي ،تٛسؼ ٚ ٝپيططفت ارتٕبػي  ٚتىبُٔ  ٚتؼبِي ضرػيت

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚرٛز زاضز.

ضٚستبييبٖ ثب آٌبٞي اظ اضظشٞبي فطٍٙٞي ذٛز ٔيثبضس

اِس٘جٛضي )2008( 21ثٙع٘ )2010( 22جٛز أىب٘بت  ٚتبسيسبت

( .)Sharpley,2002:32-36ث ٝظػٓ زيٗ 14ثيٗ ض٘ٚك ٚ

ضفبٞي  ٚتجّيغبت زض ٔٛضز ضٚستبٞب ،ػسْ ثط٘بٔٝضيعي ٔٙبست زض

ضىٛفبيي غٙؼت ٌطزضٍطي ثب تمٛيت ٘مص ظ٘بٖ ضٚستبيي،

ظٔيٌ ٝٙطزضٍطي ضا ٘يع اظ ٔٛا٘غ ٌستطش ٌطزضٍطي ضٚستبيي

تمٛيت استفبز ٜثٟي ٝٙاظ ٔٙبثغ عجيؼي ٔٛرٛز  ٚاحيبي التػبز

ٔيزا٘ٙس.

ضٚستبيي ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚرٛز زاضز (.)Din,2002:560-562
زاٚيس

15

( )2009ثط ايٗ ػميس ٜاست ٌستطش  ٚض٘ٚك

ٌطزضٍطي ٔيتٛا٘س ظٔي ٝٙاذص زضآٔسٞبي حبغُ اظ زضيبفت
ٔبِيبت ،تمٛيت ظيط سبذت ارتٕبػي  ٚرصة اضظ زض ٘ٛاحي
ضٚستبيي ضا فطا ٓٞآٚضز .ث ٝثبٚض والضن )2011( 16ض٘ٚك
غٙؼت ٌطزضٍطي زض ٘ٛاحي ضٚستبيي ٔيتٛا٘س ث ٝتٛإ٘ٙسسبظي
ضٚستبييبٖ ،تٛٙع ثرطي ث ٝفؼبِيتٞبي التػبزي  ٚايزبز
فطغتٞبي ضغّي رسيس ٔٙزط ضٛز .زض ٟ٘بيتٌ ،طزضٍطي
ضٚستبيي ثب ايزبز فطغتٞبي ضغّي ،اضتمب سغح ظ٘سٌي
ضٚستبييبٖ ،اغالح ٚضؼيت ػٕٔٛي ٔٙغم ،ٝض٘ٚك وطبٚضظي،
ض٘ٚك ذسٔبت  ٚوبالٞبي ٔػطفي ،تٛسؼ ٚ ٝثٟجٛز تزٟيعات
ظيطثٙبيي (ربزٜٞب ،ذغٛط اضتجبعي  ٚسيستٓٞبي حُٕ ٘ ٚمُ)،
ثٟسبظي ٔحيغي ،ثبالثطزٖ سغح آٌبٞي ضٚستبييبٖ ،اضتمبء
أىب٘بت ضفبٞي ،ثٟساضتي  ٚپعضىي  ...ٚث ٝتٛسؼٙٔ ٝبعك

 -3معرفي مًاوع مًثر بر ضىًفايي صىعت گردضگري
ريستايي
رٟت پبسرٍٛيي ث ٝسئٛاالت تحميك ِٔٛفٞٝبي ٔٛا٘غ ٔٛحط ثط
ٌطزضٍطي ضٚستبيي ثب ػٙبيت ثٔ ٝجب٘ي ٘ظطي تحميك ٔٛضز
تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاست ٓٞ ٚ .چٙبٖ و ٝزض ٔجب٘ي ٘ظطي تحميك
ٔالحظٔ ٝيضٛز ٔٛا٘غ ٔرتّفي زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي
احط ٌصاض ٞستٙس  ٚايٗ ٔٛا٘غ زض چٟبض ٌط ٜٚاغّي ث ٝتطتيت
شيُ تمسيٓ ثٙسي ٌطزيس ٜاست:
اِف) ٔٛا٘غ سبذتبضي ة) ٔٛا٘غ ارتٕبػي-فطٍٙٞي د) ٔٛا٘غ
آٔٛظضي  ٚوٕجٛز ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔترػع ز)ٔٛا٘غ ظيط ثٙبيي
حبال زض ظيط ث ٝتططيح ٞط يه اظ ٔٛا٘غ پطزاذتٔ ٝي ضٛز.
ٛٔ )1ا٘غ سبذتبضي
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تؼسز ٔطاوع تػٕيٌٓيطي  ٚػسْٕٞبٍٙٞي ثيٗ آٟ٘ب ،ػسْ اػتٕبز

اضتجبعي  ٚاعالػبتي ٘بٔٙبست ٛٔ ...ٚا٘غ ظيط ثٙبيي ٔٛحط ثط

ٔسئٛالٖ ثٔ ٝطزْ ٔحّي ،تٕطوع ازاضات ػٕٔٛي زض ٔطوع،

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ٔيثبضٙس ٚ ،ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝثطضسي

سّغٌٝطي ٘رجٍبٖ  ٚفمساٖ استمالَ زاذّي زض تػٕيٌٓيطي،

 ٕٝٞايٗ ػٛأُ ث ٝعٛض رساٌب٘ ٝزض حٛغّ ٝايٗ ٘ٛضتبض ٘يست،

ػسْ تسٚيٗ ارطاي يه ثط٘بٔ ٝربٔغ  ٚيىپبضچ ٝثطاي تٛسؼٝ

زض ايٙزب تٟٙب ث ٝثطضسي زٔ ٚب٘غ ٟٔٓتط پطزاذت ٝضس ٜاست

ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٛٔ ...ٚا٘غ سبذتبضي ٔٛحط ثط تٛسؼٝ
ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٔيثبضٙس ،ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝثطضسي يه ثٝ
يه  ٕٝٞايٗ ٔٛا٘غ ث ٝعٛض ٔزعا اظ حٛغّ ٝايٗ ثحج ذبضد
استِ ،صا زض ايٗ پژٞٚص ث ٝثطضسي ز ٚػبُٔ ٕٟٔتط پطزاذتٝ
ضس ٜاست.
-1-1تؼسز ٔطاوع تػٕيٓ ٌيطي  ٚػسْ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ آٟ٘ب

 -1-3سيستٓ اضتجبعي  ٚاعالػبتي ٘بٔٙبست
 -2-3پبييٗثٛزٖ تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي زض ٔٙبعك ضٚستبيي
ٛٔ )4ا٘غ آٔٛظضي  ٚوٕجٛز ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔترػع
پبييٗ ثٛزٖ آٌبٞي ضٚستبييبٖ ،وٓ ثٛزٖ ٔطاوع آٔٛظضي رٟت
تطثيت ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔطتجظ ث ٝايٗ غٙؼت ،ثيػاللٍي
ضٚستبييبٖ ٘سجت ث ٝتٛسؼ ٝايٗ غٙؼت ،پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص

 -2-1ػسْ تسٚيٗ ارطاي يه ثط٘بٔ ٝربٔغ  ٚيىپبضچ ٝثطاي

ضٚستبييبٖ پيطأ٘ ٖٛيبظٞب  ٚحٛائذ ٌطزضٍطاٖ ٛٔ...ٚا٘غ

تٛسؼٌ ٝطزضىطي ضٚستبيي

آٔٛظضي ٔٛحط زض ٔٛضٛع تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ٔيثبضس.
 ٚثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝثطضسي  ٕٝٞايٗ ػٛأُ ث ٝعٛض رساٌب٘ ٝزض

زض وُ ٕٟٔتطيٗ ٔٛا٘غ ارتٕبػي-فطٍٙٞي ٔٛحط زض تٛسؼٝ

حٛغّ ٝايٗ ٘ٛضتبض ٘يست ،زض ايٙزب تٟٙب ث ٝثطضسي زٔ ٚب٘غ

ٌطزضٍط ضٚستبيي ضبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔي ثبضس:

ٟٔٓتط پطزاذت ٝضس ٜاست

٘جٛز تجّيغبت وبفي ،فمساٖ فط ًٙٞپصيطش ٌطزضٍط ،ػسْ

-1-4پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص ضٚستبييبٖ

ٛٔ )2ا٘غ ارتٕبػي-فطٍٙٞي

آضٙبيي ٌطزضٍطاٖ اظ فط ًٙٞضٚستبييبٖ  ٚضؼف سطٔبيٝ

 -2-4وٓ ثٛزٖ ٔطاوع آٔٛظضي

ارتٕبػي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ،تفبٚت فطٍٙٞي ثيٗ ٔيعثب٘بٖ ٚ

 -4بحث اصلي 

ٌطزضٍطاٖ ضٚستبيي ٛٔ ...ٚا٘غ ارتٕبػي  ٚفطٍٙٞي ٔٛحط ثط

الف) ممايسٍ معيارَا:
زض ٔطحّ ٝأ َٚؼيبضٞب ث ٝغٛضت ظٚري٘ ،سجت ثٞ ٝسف
ٔغبِؼ( ٝاِٛٚيتثٙسي ٔٛا٘غ ٔٛحط زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي
ضٚستبيي) ٔمبيسٔ ٝيٌطز٘س.

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ٔيثبضٙس ،ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝثطضسي
يه ث ٝيه  ٕٝٞايٗ ٔٛا٘غ ث ٝعٛض ٔزعا اظ حٛغّ ٝايٗ ثحج
ذبضد استِ ،صا زض ايٗ پژٞٚص ث ٝثطضسي ز ٚػبُٔ ٕٟٔتط

عجك ضىُ ( )1و٘ ٝطبٖزٙٞسٔ ٜمبيس ٝظٚري ٔؼيبضٞب ثب تٛر ٝثٝ
ٞسف پژٞٚص ٔيثبضسٔ ،ؼيبض ٘جٛز يه ثط٘بٔ ٝربٔغ ثب ٘سجت
ٔ ٚ 0/218ؼيبض وٓ ثٛزٖ ٔطاوع آٔٛظضي ثب ٘سجت  0/061اظ
ثيطتطيٗ  ٚوٕتطيٗ اِٛٚيت ثطذٛضزاض٘س٘ .طخ سبظٌبضي

پطزاذت ٝضس ٜاست .و ٝػجبضتٙس اظ:
-1-2فمساٖ فط ًٙٞپصيطش ٌطزضٍط
٘ -2-2جٛز تجّيغبت وبفي
ٛٔ )3ا٘غ ظيطثٙبيي
ػسْ ٚرٛز ربزٜٞبي ٔٙبست  ٚاستب٘ساضز ،غيطثٟساضتي ثٛزٖ
ٔطاوع البٔتي ،پبييٗ ثٛزٖ تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي ،سيستٓ

ٔحبسج ٝضس ٜثطاثط ثب 0/04ثٛز ،ٜثٙبثطايٗ سبظٌبضي ٔؼيبضٞب ثب
ٞسف پژٞٚص لبثُ لجٔ َٛيثبضس.

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/04:

ضىُ (ٔ :)1مبيسٔ ٝؼيبضٞب ث ٝغٛضت ظٚري ٘سجت ثٞ ٝسف تحميك

ب) ممايسٍ زيخي گسيىٍَا

ٔحبسج ٝضس ٜثطاثط 0/03است .ثٙبثطايٗ سبظٌبضي ٔؼيبض تؼسز

زض ٔطحّ ٝزٌ ْٚعيٞ ٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبضٞب ٔٛضز ٔمبيس ٝظٚري

ٔطاوع تػٕيٓ ٌيطي ثب ٌعيٞٝٙب لبثُ لج َٛاست.

لطاض ٔي ٌيط٘س.

ضىُ ٔ -5مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض

ضىُ ٘ -2طبٖزٙٞسٚ ٜظٖ ٌعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض ٘جٛز يه

ػسْ تجّيغبت وبفي زض ضىُ (٘ ،)5تيز ٝحبغُ اظ ٔمبيسٝ

ثط٘بٔ ٝربٔغ است ،عجك ايٗ ضىُ ػبُٔ سبذتبضي ثب ٘سجت

ٌعي ٝٙثب يىسيٍط ٘سجت ثٔ ٝؼيبض ػسْ تجّيغبت وبفي ٘طبٖ زازٜ

 ٚ 0/418ػبُٔ ظيط ثٙبيي ثب ٘سجت  0/092ث ٝتطتيت ثيطتطيٗ ٚ

ضس ٜاست ،ثط اسبس ضىُ فٛق ػبُٔ ارتٕبػي-فطٍٙٞي ثب

وٕتطيٗ س ٟٓضا ٔيثبضٙس٘ ،طخ ٘بسبظٌبضي ٔحبسج ٝضس ٜثطاثط

٘سجت  0/502اظ ثيطتطيٗ اِٛٚيت  ٚػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت

ثب 0/05است .ثٙبثطايٗ سبظٌبضي ٔؼيبض ٘جٛز يه ثط٘بٔ ٝربٔغ ٚ

 0/076اظ وٕتطيٗ اِٛٚيت ثطذٛضزاض است٘ .طخ ٘بسبظٌبضي

يىپبضچ ٝثب ٌعيٞٝٙب لبثُ لج َٛاست.

ٔحبسج ٝضس ٜثطاثط ثب 0/01است ثٙبثط ايٗ سبظٌبضي ٔؼيبض ٔيعاٖ

ضىُ ٘ -3طب٘سٙٞسٚ ٜظٖ ٌعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض فمساٖ

زستطسي ث ٝاػتجبضات ثب ٌعيٞٝٙب لبثُ لج َٛاست.

فط ًٙٞپصيطش است ،عجك ايٗ ضىُ ػبُٔ سبذتبضي ثب ٘سجت

ٕٞب٘غٛضي و ٝضىُ ٘ 6طبٖ ٔيزٞس ٘تبيذ  ٚثطضسي ٔمبيسٝ

 ٚ 0/501ػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  0/124ث ٝتطتيت ثيطتطيٗ ٚ

ٌعيٞ ٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض سيستٓ اضتجبعي  ٚاعالػبتي ضؼيف

وٕتطيٗ اِٛٚيت ضا زاضا ٔيثبضٙس٘ .طخ ٘بسبظٌبضي ٔحبسجٝ

٘طبٖزٙٞس ٜايٗ است و ٝػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  0/390اظ

ضس ٜثطاثط 0/06است .ثٙبثط ايٗ ٘طخ ٘بسبظٌبضي ٔؼيبض فمساٖ

ثيطتطيٗ اِٛٚيت  ٚػبُٔ سبذتبضي ثب ٘سجت  0/149اظ وٕتطيٗ

فط ًٙٞپصيطش ثب ٌعيٞٝٙب لبثُ لج َٛاست.

اِٛٚيت ثطذٛضزاض است٘ .طخ ٘بسبظٌبضي ثسست آٔس ٜثطاثط ثب

ضىُ ٘ -4طبٖزٙٞسٚ ٜظٖ ٌعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض تؼسز ٔطاوع

 0/02ثٛز ،ٜزض ٘تيز ٝسبظٌبضي ٔؼيبض ٚضؼيت سيستٓ اضتجبعي

تػٕيٌٓيطي است ،عجك ايٗ ضىُ ػبُٔ ارتٕبػي-فطٍٙٞي ثب

 ٚاعالػبتي ضؼيف ثب ٌعيٞٝٙب لبثُ لجٔ َٛيثبضس.

٘سجت  ٚ 0/308ػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  0/189ث ٝتطتيت
ثيطتطيٗ  ٚوٕتطيٗ اِٛٚيت ضا زاضا ٔيثبضٙس٘ ،طخ ٘بسبظٌبضي


٘طخ ٘بسبظٌبضي0/05:
ضىُ (ٔ :)2مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض ٘جٛز يه ثط٘بٔ ٝربٔغ

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/06:
ضىُ (ٔ :)3مبيسٌ ٝعيٞ ٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض فمساٖ فط ًٙٞپصيطش

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/03:

ضىُ (ٔ :)4مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض تؼسز ٔطاوع تػٕيٓ ٌيطي

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/01:
ضىُ (ٔ :)5مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض تجّيغبت ٘بوبفي

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/02:
ضىُ (ٔ :)6مبيسٌ ٝعيٞ ٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض سيستٓ اضتجبعي  ٚاعالػبتي ضؼيف

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/05:
ضىُ (ٔ :)7مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص

٘طخ ٘بسبظٌبضي0/08:
ضىُ (ٔ :)8مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض پبييٗ ثٛزٖ سغح تسٟيالت ضفبٞي
تّفيك ٌعيٞٝٙب ٔ ٚؼيبضٞب ثب تٛر ٝثٞ ٝسف؛ ضبذع ٘بسبظٌبضي ٟ٘بيي 0/06

ضىُ (ٚ :)9ظٖ ٟ٘بيي ٌعيٞ ٝٙب

ٕٞب٘غٛضيى ٝضىُ ٘ 7طبٖ ٔيزٞس ٘تيز ٝحبغُ اظ ٔمبيسٝ

زض ضىُ ٘ 8تيزٔ ٝمبيسٌ ٝعيٞٝٙب ث ٝغٛضت ظٚري ثب تٛر ٝثٝ

ٌعيٞ ٝٙب ثب يىسيٍط ٘سجت ثٔ ٝؼيبض پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص ٌٛا ٜايٗ

ٔؼيبض تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست ،عجك

ٔغّت است و ٝػبُٔ آٔٛظضي ثب ٘سجت  0/462اظ ثيطتطيٗ

ايٗ ضىُ ػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  ٚ0/496ػبُٔ آٔٛظضي ثب

اِٛٚيت  ٚػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  0/070اظ وٕتطيٗ اِٛٚيت

٘سجت  0/068ث ٝتطتيت زض ثبالتطيٗ  ٚپبييٗتطيٗ اِٛٚيت لطاض

ثطذٛضزاض است٘ .طخ ٘بسبظٌبضي ٔحبسج ٝضس ٜثطاثط ثب 0/05

زاض٘س٘ .طخ ٘بسبظٌبضي ٔحبسج ٝضس ٜثطاثط ثب 0/08ثٛز ،ٜزض

است .ثٙبثطايٗ سبظٌبضي ٔؼيبض پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص ثب ٌعيٞٝٙب

٘تيز ٝسبظٌبضي ٔؼيبض تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي ثب ٌعيٞٝٙب

لبثُ لج َٛاست.

لبثُ لجٔ َٛيثبضس.

ج) تلفيك

ٌطزيس  ٚػّٕيبت ضيبضي تحميك زض ٔحيظ ٘طْافعاضي expert

ٕٞبٖ عٛضي و ٝضىُ ٘ 9طبٖ ٔيزٞس ثط اسبس ٘تبيذ حبغُ

 choiceتؼميت ضس ٘ ٚرست ٔؼيبضٞب ثب تٛر ٝثٞ ٝسف  ٚسپس

اظ تّفيك ٌعيٞٝٙب ٔٚؼيبضٞب ثب تٛر ٝثٞ ٝسف پژٞٚص ٔيتٛاٖ

ٌعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبضٞب ٔٛضز ٔمبيس ٝظٚري لطاض ٌطفت ٚ

٘تيزٌ ٝطفت و ٝاظ ثيٗ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

ث ٝتطتيت ٚظٖ ٘سجي ٞط ٔؼيبض ثب تٛر ٝثٞ ٝسف ٚ ٚظٖ ٘سجي

ضٚستبيي ،ػبُٔ سبذتبضي ثبظزاض٘سٜتطيٗ ػبُٔ ثٛز  ٚزض ٔمبثُ

ٌعيٞ ٝٙب ٔحبسجٌ ٝطزيس٘ ٚ .تبيذ ٔمبيسٔ ٝؼيبضٞب ثب تٛر ٝثٝ

ػبُٔ آٔٛظضي اظ وٕتطيٗ إٞيت ثطذٛضزاض است .زض ٟ٘بيت

ٞسف ٘طبٖ زاز ٔؼيبض ٘جٛز يه ثط٘بٔ ٝربٔغ ثب ٘سجت ٚ 0/218

ٔيتٛاٖ ٌفت وٛٔ ٝا٘غ ػٕس ٜزض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي

ٔؼيبض وٓ ثٛزٖ ٔطاوع آٔٛظضي ثب ٘سجت  0/061اظ ثيطتطيٗ ٚ

ث ٝتطتيت ػجبضتٙس اظ سبذتبضي ،ارتٕبػي -فطٍٙٞي ،ظيطثٙبيي ٚ

وٕتطيٗ اِٛٚيت ثطذٛضزاض ضس٘س٘ ٚ .تبيذ ٔمبيس ٝثب تٛر ٝثٝ

آٔٛظضي.

ٔؼيبضٞب زض ٔٛضز ٔمبيسٌ ٝعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض ٘جٛز يه

 -5وتايح

ثط٘بٔ ٝربٔغ ٘طبٖ زاز ػبُٔ سبذتبضي ثب ٘سجت  ٚ 0/418ػبُٔ

ٞسف ايٗ تحميك تحّيُ ٔٛا٘غ ٔٛحط ثط تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

ظيط ثٙبيي ثب ٘سجت  0/092اظ ثيطتطيٗ  ٚوٕتطيٗ س ٟٓثطذٛضزاض

ضٚستبيي ثٛز ٛٔ ٚا٘غ ٔٛحط ثط تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي زض

ضس٘سٔ .مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض فمساٖ فط ًٙٞپصيطش

ايٗ تحميك زض چٟبض ٌط ٜٚاغّي ٔٛا٘غ سبذتبضي ،ارتٕبػي-

٘طبٖ زاز ػبُٔ ارتٕبػي-فطٍٙٞي ثب ٘سجت  ٚ 0/501ػبُٔ ظيط

فطٍٙٞي ،آٔٛظضي  ٚوٕجٛز ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔترػع ٛٔ ٚا٘غ

ثٙبيي ثب ٘سجت  0/124ث ٝتطتيت اظ ثيطتطيٗ  ٚوٕتطيٗ اِٛٚيت

ظيط ثٙبيي تمسيٓ ثٙسي ضسِٛٔ .فٞٝبي ٞط يه اظ ٔٛا٘غ رٟت

ثطذٛضزاض ضس٘سٔ .مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض تؼسز ٔطاوع

ٔمبيس ٝظٚري ضٙبسبيي ضس و ٝزض ايٗ ٔيبٖ ٔٛا٘غ سبذتبضي ثب

تػٕيٌٓيطي ٘طبٖ زاز ػبُٔ ارتٕبػي-فطٍٙٞي ثب ٘سجت

ِٔٛفٞٝبي تؼسز ٔطاوع تػٕيٌٓيطي  ٚػسْ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ آٟ٘ب

 0/308اظ ثيطتطيٗ اِٛٚيت  ٚػبُٔ ظيط ثٙبيي ثب ٘سجت  0/189اظ

 ٚػسْ تسٚيٗ يه ثط٘بٔ ٝربٔغ  ٚيىپبضچ ٝثطاي تٛسؼٝ

وٕتطيٗ اِٛٚيت ثطذٛضزاض ضسٔ .مبيسٌ ٝعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٝ

ٌطزضٍطي ضٚستبييٛٔ ،ا٘غ ارتٕبػي-فطٍٙٞي ثب ِٔٛفٞٝبي

ٔؼيبض ػسْ تجّيغبت وبفي ٘طبٖ زاز ػبُٔ ارتٕبػي فطٍٙٞي ثب

فمساٖ فط ًٙٞپصيطش ٌطزضٍط ٘ ٚجٛز تجّيغبت وبفيٛٔ ،ا٘غ

٘سجت  0/502اظ ثيطتطيٗ اِٛٚيت  ٚػبُٔ ظيط ثٙبيي ثب ٘سجت

ظيطثٙبيي ثب ِٔٛفٞٝبي سيستٓ اضتجبعي  ٚاعالػبتي ٘بٔٙبست ٚ

 0/076اظ وٕتطيٗ اِٛٚيت ثطذٛضزاض ضس٘سٔ .مبيسٌ ٝعيٞٝٙب

پبييٗ ثٛزٖ تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي زض ٔٙبعك ضٚستبيي ٚ

ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض سيستٓ اضتجبعي  ٚاعالػبتي ضؼيف ٘طبٖ زاز

ٔٛا٘غ آٔٛظضي  ٚوٕجٛز ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔترػع ثب ِٔٛفٞٝبي

ػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  0/390اظ ثيطتطيٗ اِٛٚيت  ٚػبُٔ

پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص ضٚستبييبٖ  ٚوٓ ثٛزٖ ٔطاوع آٔٛظضي ٔٛضز

سبذتبضي ثب ٘سجت  0/149اظ وٕتطيٗ اِٛيت ثطذٛضزاض ضس٘س.

سٙزص لطاض ٌطفت .رٟت تحّيُ ٔٛا٘غ ٔٛحط ثط تٛسؼٝ

ٔمبيسٌ ٝعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض پبييٗ ثٛزٖ زا٘ص ٘طبٖ زاز

ٌطزضٍطي ضٚستبيي اظ تىٙيه فطآيٙس تحّيُ سّسّٔٝطاتجي

ػبُٔ آٔٛظضي ثب ٘سجت  0/462اظ ثيطتطيٗ اِٛيت  ٚػبُٔ

استفبز ٜضس ضٚش ٌطزآٚضي زازٜٞب ث ٝز ٚغٛضت اسٙبزي ٚ

ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  0/070اظ وٕتطيٗ اِٛٚيت ثطذٛضزاض ضس٘س.

پيٕبيطي  ٚاثعاض ٔٛضز استفبز ٜزض ضٚش پيٕبيطي پطسص٘بٔٝ

ٔمبيسٌ ٝعيٞٝٙب ثب تٛر ٝثٔ ٝؼيبض تسٟيالت ضفبٞي  ٚذسٔبتي

ثٛز .ربٔؼ ٝآٔبضي ايٗ تحميك ٘ 20579فط اظ ضٚستبييبٖ سبوٗ

٘طبٖ زاز ػبُٔ ظيطثٙبيي ثب ٘سجت  ٚ 0/496ػبُٔ آٔٛظضي ثب

زض ٘ٛاحي ضٚستبيي زٞستبٖ سطزاث ٝثٛز .زض ايٗ تحميك رٟت

٘سجت  0/068ث ٝتطتيت زض ثبالتطيٗ  ٚپبييٗتطيٗ اِٛٚيت لطاض

ٔمبيس ٝظٚري ٌعيٞٝٙب ثب تطىيُ زضذت سّسّٔ ٝطاتجي الساْ ٚ

ٌطفتٙس .زض ٟ٘بيت ٘تبيذ حبغُ اظ تّفيك ٌعيٞٝٙب ٔ ٚؼيبضٞب ثب

پس اظ آٖ ثٔ ٝحبسجٚ ٝظٖ ٘سجي ٔؼيبضٞب ٌ ٚعيٞٝٙب ٔجبزضت

تٛر ٝثٞ ٝسف پژٞٚص ٘طبٖ زاز ٔٛا٘غ ػٕس ٜزض تٛسؼٝ

ٌطزضٍطي ضٚستبيي ث ٝتطتيت ػجبضت ثٛز٘س اظ ٔب٘غ سبذتبضي،

چٙيٗ ثبيستي ث ٝآٔٛظش  ٚاعالع ضسب٘ي ثٔ ٝطزْ زض ٘حٜٛ

ارتٕبػي-فطٍٙٞي ،ظيطثٙبيي  ٚآٔٛظضي.

ثطذٛضز ثب ٌطزضٍط ٌ ٚطزضٍطي زض ٘ٛاحي ضٚستبيي سطزاث،ٝ
ثٙٔ ٝظٛض رٌّٛيطي اظ تؼبضؼ ثيٗ ضٚستبييبٖ ٌ ٚطزضٍطاٖ زض

-6راَىارَا

ظٔي ٝٙفط ٚ ًٙٞآزاة  ٚضسٔ ،ْٛىبٖٞبي ذبظ  ٚسبيط ٔٛاضز

ثب استٙبز ث٘ ٝتبيذ تحميك ٔيتٛاٖ ٌفت رٟت رٌّٛيطي اظ

آٔٛظش زاز ٜضٛز .ػال ٜٚثط ايٗ ،ظٔيٝٙسبظي افطاز ثٔٛي ثٝ

تساذُ ٚظبيف زستٍبٟٞبي ارطايي پيطأ ٖٛغٙؼت

ٔطبضوت زض رٟت تٛسؼ ٝظيط سبذتبضٞب ،تزٟيعات ٚ

ٌطزضٍطي ضٚستبيي يه وٕيتٕٞ ٝبٍٙٞي تطىيُ ضٛز وٝ

تسٟيالت تٛضيستي غٛضت ٌيطز .زض ٟ٘بيت ،پيطٟٙبز ٔيضٛز

تػٕيٕبت سبظٔبٖٞبي ٔرتّف ضا ٕٞبٕ٘ ًٙٞبيس پُ اضتجبعي

زض سغح ّٔي ٔ ٚحّي ثط٘بٔ ٝضيعيٞبي الظْ زض رٟت تٛسؼٝ

ضا ثيٗ ايٗ سبظٔبٟ٘ب ايفب ٕ٘بيس اِجت ٝوٕيتٔ ٝعثٛض ٔيتٛا٘س ظٔيٝٙ

ٌطزضٍطي ضٚستبيي غٛضت ٌيطز .تجّيغبت  ٚاعالع ضسب٘ي

فؼبِيت ثرص ذػٛغي ضا ثب ا٘ؼىبس ٔطىالت ايٗ ثرص ثٝ

زض ظٔي ٝٙربشثٞٝبي ٌطزضٍطي ٘ٛاحي ضٚستبيي و ٝاظ

ثرص زِٚتي فطا ٓٞسبظز ٓٞ .چٙيٗ ٔيتٛاٖ ثيٗ ٟ٘بزٞب ٚ

لبثّيتٞبي ثبالي ٌطزضٍطي ثطذٛضزاض ٞستٙس ٘يع تب حسٚزي

ثرصٞبي ٔرتّف ٔطتجظ ،ثٙٔ ٝظٛض يىپبضچٝسبظي

ٔيتٛا٘س زض ظٔي ٝٙتٛسؼٌ ٝطزضٍطي ٔٛحط ثبضس.

وبضوطزٞبي ٌطزضٍطي ضٚستبيي ٕٞبٍٙٞي ايزبز وطزٓٞ .
چٙيٗ يبفتٞٝبي تحميك ٘طبٖ زاز و٘ ٝجٛز عطحٟبي ربٔغ

مىابع

ٌطزضٍطي ضٚستبيي يىي اظ ٔٛا٘غ ٔٛحط زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

 -1ثبثب ذبٖ ظاز ،ٜازضيس( .)1389اضظيبثي ٔٛا٘غ تٛسؼٝ

ضٚستبيي ثٛز ِصا ضبيست ٝاست ثب  ٓٞفىطي غبحجٙظطاٖ ٚ

ٌطزضٍطي زض ٔزٕٛػ ٝتفطيحي-تٛضيستي غبضي لٛضي لّؼ،ٝ

ٔحممبٖ يه تحميك ربٔغ  ٚوٍُ٘ط تٛسؼٌ ٝطزضٍطي

ٔزٕٛػٔ ٝمبالت زٔٚيٗ ٕٞبيص زا٘طزٛيي رغطافيب.

ضٚستبيي تسٚيٗ ٌطزز ٓٞ .چٙيٗ ثب تٛر٘ ٝمص ػبُٔ ظيط ثٙبيي

-2ثٟطأي ،ضحٕت اهلل( .)1389ثطضسي لبثّيت ٞب  ٚتٍٙٙبٞبي

زض تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ثبيستي سيستٓ اضتجبعي  ٚاعالػبتي

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي زض استبٖ وطزستبٖٔ ،زٕٛػٔ ٝمبالت

تمٛيت ضٛز  ٚأىب٘بت ضفبٞي  ٚذسٔبتي ٌستطش يبثس  ٚثٝ

چٟبضٔيٗ وٍٙط ٜرغطافيسا٘بٖ رٟبٖ اسالْ.

احساث ربز ٚ ٜضاٟٞبي اضتجبعي زض ضاستبي تٛسؼٙٔ ٝغمٚ ٝ

-3تمسيسي ظ٘زب٘ي ،سيٕيٗ ،زا٘طٛض ػٙجطاٖ ،فبعٕ.)1386(ٝ

ٔتؼبلت آٖ تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ػٙبيت ٌطزز .ػال ٜٚثط ايٗ،
ٔغّٛة است ٔسيطٞبي تٛضيستي زٞستبٖ سطزاث ٝضا ث ٝايزبز،
٘ػت ػاليٓ ،لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات زض ايٗ ٔىبٖٞب  ٚتسٚيٗ
زفتطچ ٝضإٙٞب ثطاي ٌطزضٍطاٖ  ٚآٔٛظش آٟ٘ب تزٟيع وطز.
ٔضبف ثط ايٗ ،ث ٝزِيُ فمساٖ فط ًٙٞپصيطش ٌطزضٍط وٝ
٘بضي اظ پبييٗ ثٛزٖ آٌبٞيٞبي ضٚستبييبٖ ٘سجت ثٔ ٝعايبي
ٌطزضٍطي ٔيثبضس ِصا تٛغئ ٝيضٛز ثط٘بٔٞٝبيي زض ضاستبي
ٔعايبي ٌطزضٍطي ضٚستبيي  ٚپرص آٖ اظ غسا  ٚسيٕبي
استبٖ تٟي ٚ ٝتِٛيس ضٛز  ٚػال ٜٚثط ايٗٔ ،طٚريٗ وطبٚضظي ثٝ
ٍٙٞبْ تٕبسٞبي ضٚزضض ٚزض ٔٛضز ٔحبسٙبت  ٚفٛايس
ٌطزضٍطي ضٚستبيي ث ٝضٚستبييبٖ اعالع ضسب٘ي وٙٙسٓٞ .

تٛضيسٓ ضٚستبيي ،تػٛيطي ٔزبظي يب اٍِٛيي حميمي زض ثط٘بٔٝ
ضيعي ضٚستبيئ ،زّ ٝرغطافيب  ٚتٛسؼ٘ ٝبحي ٝاي ،ضٕبضٞ ٜطتٓ.
-4حيسضي سبضثبٖٚ ،ويُ(٘ .)1389مص تٛضيسٓ زضتٛسؼٙٔ ٝبعك
ضٚستبيي ضٟطستبٖ ٔطٍيٗ ضٟط؛ ٔغبِؼٛٔ ٝضزي :ثرص ٔطٍيٗ
ضطلئ ،بٙٞبٔ ٝػّٕي-تطٚيزي رٟبز.
-5حيسضي سبضثبٖٚ ،ويُ( )1390اِٛيت ثٙسي ٔٛا٘غ ٔٛحط ثط
وبضآفطيٙي ظ٘بٖ ضٚستبيئ ،غبِؼٛٔ ٝضزي :استبٖ اضزثيُ ،فػّٙبٔٝ
ٔغبِؼبت ظ٘بٖ.
-6ذب٘ي ،فضيّٕٞ ٚ ٝىبضاٖ( .)1388ثطضسي احطات ٌطزضٍطي
سبحّي ثب تىي ٝثط ٘ظط سٙزي اظ ذب٘ٛاضٞبي ضٚستبيي؛ ٔغبِؼٝ
ٔٛضزي؛ ضٚستبي چرٕبِ ،ٝضٟطستبٖ ٍِٙطٚز ،فػّٙبٔ ٝػّٕي-
پژٞٚطي رغطافيبي ا٘سب٘ي ،سبَ ا ،َٚضٕبض ٜچٟبضْ.

-7ضضٛا٘ئ ،حٕسضضب( .)1387تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ثب

ٔ-18حسٙي ،ضضبػّي(ٌ .)1388طزضٍطي پبيساض زض ايطاٖ:

ضٚيىطز ٌطزضٍطي پبيساض ،ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜتٟطاٖ.

وبضوطزٞب ،چبِص ٞب  ٚضاٞىبضٞبٔ ،زّ ٝفضبي رغطافيبي

-8ضوٗ اِسيٗ افتربضي ،ػجساِطضب ،لبزضي ،اسٕبػيُ(.)1381

زا٘طٍب ٜآظاز اٞط ،سبَ  ،9ضٕبض.28ٜ

٘مص ٌطزضٍطي ضٚستبيي زض تٛسؼ ٝضٚستبيي ،فػّٙبٔٔ ٝسضس،

ٔ-19غيؼي ٍِٙطٚزي ،سيس حسٗ (٘ )1385مص ٌطزضٍطي زض

زٚض ،6ٜضٕبض. 2ٜ

التػبز ضٚستبيي ايطأٖ ،زّ ٝػّ ْٛرغطافيبيي زا٘طٍب ٜآظاز

-9ضوٗاِسيٗ افتربضي ،ػجساِطضبٟٔ ،سٚي ،زاٚز(.)1384

اسالٔي ٔطٟس.

ضاٞىبضٞبي تٛسؼٌ ٝطزضٍطي ضٚستبيي ثب استفبز ٜاظ ٔسَ SWOT؛

ٛٔ-20حس،ػّي ،وٟعازي ،سبالض( .)1389تحّيُ ػٛأُ ٔٛحط ثط

زٞستبٖ ِٛاسبٖ وٛچه ،فػّٙبٔٔ ٝسضس ،زٚض ،2 ٜضٕبض.10 ٜ

تٛسؼٌ ٝطزضٍطي استبٖ وطزستبٖ ثب استفبز ٜاظ ٔسَ ، SWOT

-10سبػتي ،تٔٛبس اَ ( .)1378تػٕيٓ سبظي ثطاي ٔسيطاٖ،

ٔزّ ٝپژٞٚص  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ضٟطي ،ضٕبض ٜز.ْٚ

تطرٕ ٝػّي اغغط تٛفيك ،تٟطاٖ :سبظٔبٖ ٔسيطيت غٙؼتي.

ٟٔ-21سٚئ ،سؼٛز ٕٞ ٚىبضاٖ( .)1387احطات ٌطزضٍطي ثط

-11سجحب٘ي ،ثٟطٚظ( .)1389ضٙبذت پتب٘سيُٞبي ٌطزضٍطي

تٛسؼ ٝضٚستبيي ثب ٘ظط سٙزي اظ ضٚستبييبٖ وٗ  ٚزض ٜسِٛمبٖ،

ٔٙغم ٝآثٍطْ سطزاث ٝزض استبٖ اضزثيُ ثب ضٚش ٔ ،SWOTغبِؼبت

فػّٙبٔ ٝضٚستب  ٚتٛسؼ ،ٝسبَ ،11ضٕبض.2ٜ

 ٚپژٞٚص ٞبي ضٟطي ٙٔ ٚغم ٝاي ،سبَ ا ،َٚضٕبض.4ٜ

ٞ-22بض٘ٚي سّيٕب٘ي ،ذسيزٍ٘ .)1389(ٝطش سبوٙبٖ ٔٙبعك

-12ضبضپّي ،ضيچبضز(ٌ .)1380طزضٍطي ضٚستبيي ،تطرٕٝ

ٌطضٍطي ضٚستبيي ٘سجت ث ٝپيبٔسٞبي ٌطزضٍطي ضٚستبيي،

ضحٕت اهلل ٔٙطي ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ،تٟطاٖٙٔ :طي.

ٔزّ ٝتحميمبت التػبز  ٚتٛسؼ ٝوطبٚضظي ايطاٖ ،ضٕبض.2ٜ

-13ضزبػيٛٙٔ ،چٟطٛ٘ ،ضيٛ٘ ،ضاِسيٗ( .)1386ثطضسي سيبست
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