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 چکیده 
اجتماعی و    -ديو نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار اقتصا آن، جایگاه خاصی را در اقتصاد كشورها دارد  ي امروزه صنعت گردشگري به ویژه شاخه شهر       

  در   ي شهر   ينقش گردشگر    گاهیو جا  ت ی اهم  ی راستا پژوهش حاضر با هدف بررس  ن یفرهنگی كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه دارد.  در ا
دژ و   نی شهر شاه يگردشگر ل یتحل ه یو تجز یسنج  لی پتانس يت. برادرآمده اس  ریبه رشته تحر  «ی قیتطب -یلیتحل با روش»   ندژیشهر شاه يتوسعه اقتصاد 

اقتصاد برا   ي نقش آن در توسعه  پتانس  ي استراتژ  نیترمناسب   ن ییتع  ياز مدل سوات و  باال بردن  در    ANP  از مدل  ندژیدر شهر شاه  يگردشگر  لی جهت 

و كاهش    ل ینشان داد كه  تعد  يبر گردشگر  رگذاریتأث  ی رونیو ب  یون عوامل در  لی حاصل از تحل  ج یاستفاده شده است. نتا  Super Decisionsافزار¬نرم
. از  باشدی م  دار برخور  SWOT  ک یابعاد تکن   ر یبا سا  سه ی در مقا  یی باال  ت یاز اهم  ي گردشگر  ل ی جهت باال بردن پتانس  0.331نقاط ضعف با نمره    ي هاشاخص 

م   ی رونیو ب  ی عوامل درون  ی ابیارز  س یماتر  ل ی تشک  گرید  ي سو استراتژ  از یامت   ن یانگ یو محاسبه  پتانس  ي هاي عوامل، نمره كل  باالبردن    ي برا  ي گردشگر   لی و 
  نیتر( مناسب 0.32كل)  ازی امت  ن یانگ ی( با م SO)يو استراتژ   دی( محاسبه گردWT)ی( و تدافع WO)ي(، بازنگر ST(، تنوع)SO)یتهاجم/یرقابت  ي چهار استراتژ

 . دیدژ انتخاب گرد نی شاه ي شهر ي توسعه اقتصاد يرا ب ي گردشگر لی و پتانس تی باال بردن ظرف ي برا ي استراتژ
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  مقدمه
های انسان معاصر است که عالوه بر تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، گری از مهمترین فعالیتگردش    

به عنوان یکی از بزرگترین و  این صنعت  .(99:1390ها را دگرگون ساخته است)دهکردی و دیگران،نفرهنگی وروش زندگی انسا 
اقتصادی و محیطی فراوانی به دنبال داشته   شد تصاعد گونه خود تغییرات اجتماعی، صنایع در دنیا مطرح شده است. با ر ترینمتنوع

(. به همین خاطر از 159:1388پورسلیمانی،و قلیدل شده است)تقوی  است به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم بین پژوهشگران مب
(. هم  42:  1383زاده،  ؛ شفیع 75،  1389ی و دیگران،  زایی نام برد)نورتوان به عنوان یک منبع اصلی درآمد و اشتغال گردشگری می 

و... توریسم مذهبی  )اکوتوریسم،ژئوتوریسم،  خود  انواع مختلف بخشهای  با  بین بخشاکنون گردشگری  در  را  های .(بیشترین رشد 
 Ewert؛Hamilton et al ,2005,255 ؛  Quattrone  ,2002,3؛   Deng  , 2002 , 422مختلف اقتصادی دارد)

and Jamieson,2003  ؛Bentley at el , 2010گی  ؛، مستوفی19:  1382وای  ب140:  1380الممالک،؛  که  ه  (.  طوری 
(، اهرمی قدرتمند 122، 1388کانی و دیگران،؛ نجفی 62،  1384؛ زمردیان ،1381امرئی )موحد،اقتصاددانان آن را به عنوان صادرات ن

الگوه  )در  توسعه  می Donald and Hawkins,2007: 350وار  سوم  هزاره  در  اساسی  نیاز  و   )(  Seongseopدانند  

Kima et al,2007: 1031.) 
قابلیتها کنار  ا  در  مانند  گردشگردی  صنعت  عمده  مزایای  علمیو  روابط  توسعه  ای-رزآوری،  و  فرهنگی،  ثبات  نمایش  اشتغال،  جاد 

،  1383موسوی و دخلی کهنمویی،؛صدر152، 1388ن، گر و دیگراای و کاهش نابرابریهای اجتماعی)نوحهامنیت کشور ، تعادل منطقه

تواند کشورمان را از تارها میها و ساخ( و نیز اینکه این صنعت در کنار توسعه سایر زمینه King hang,2004,373-382؛  92

اسب در این رت پرداختن به موضوع توریسم و زیر شاخه های آن و ارایه راهبردهای مناسب و متناقتصاد تک محصولی درآورد؛ضرو 

و از سویی وجود جاذبه و فرهنگی کشورهای جهان و کشور های اسالمی  زمینه را بوجود می آورند.  های فراوان طبیعی، تاریخی 

 (. 138، 1389شود)میرکتولی و مصدق، واقع 

 از   نتوانسته  حال  به  تا   اما   تاریخی، فرهنگی و طبیعی است  متنوع  هایجاذبه  شهر شاهیندژ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای

کند  ایشایسته  نحو  به  صنعت  این  مواهب  در   مؤثری  نقش  تواندمی  شهر  این  گردشگری  فضای  بررسی  و   شناخت.  استفاده 

  داشته   موجود  هایظرفیت  از  استفاده  و   فرهنگی  و  طبیعی  اجتماعی،   شرایط  با  متناسب  گردشگری  ریزی فضاهایبرنامه  و  ندهیماسا

 راهبردی،  ریزیبرنامه  عوامل داخلی و خارجی و فرآیند  شناسایی  با   که  است  آن   حاضر  پژوهش   اصلی  هدف  و برهمین اساس   .باشد

 یارائه  به  اقدام  کارکردها،  این   توسعه  به منظور  و   اندام شاهیندژشهر کوچک  گردشگری  یکارکردها  و  هاجویی توانمندی  پی   ضمن

و  زمینه گردشگری صورت   .گردد  شهر  این  ردشگریتوسعه گ  جهت  در  کاربردی  راهبردهای  تدوین  راهکارها  در  زیادی  مطالعات 

 ز آنها در ذیل اشاره خواهیم کرد. گرفته که به مواردی ا
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 ه تحقیقپیشین :1جدول

 توضیحات محققین 
Astrid 

Seckelmann(2002 ) 
آلمان انجام دادند، در    Passauای در گروه جغرافیای دانشگاه  تحقیقی پیرامون وضعیت گردشگری ترکیه به منظور توسعه ناحیه 

 ده است های مختلف ترکیه پرداخته شاین تحقیق به گردشگری سنتی، گردشگری صنعتی و توسعه پایدار در قسمت 

tsaur (2006و دیگران ) 
مقاله  روابدر  برای تحلیل  را  اجتماعی و محیطی  منابع اقتصادی،  ط  ای معیارهای معقولی مانند: ساکنان بومی، مدیریت توریست، 

 اند میان منابع، جامعه و توریسم در اکوتوریسم را از جهات مختلف مورد توجه قرار داده 

(2007)Tripathi & 

Ghosh 
 اندها ساحلی و تاثیر آنها در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جنوب آسیا پرداخته ررسی منابع اکوتوریسم و تفرجگاه ی به  بدرمقاله  

Weaver&Laeton(2007 ،) 
های  اند نویسندگان معتقدند با افزایش تقاضا برای گردشگری، آسیب پذیری جاذبه پژوهشی به بررسی اکوتوریسم پایدار پرداخته در  

های تخصصی و غیرتخصصی فعال  ها باید سازمان شود. بنابرین برای کاهش تخریب این جاذبه کوتوریسم و ژئوتوریسم زیادتر می ا
 اند ائه راهکارهایی مناسب کردهمینه اکوتوریسم اقدام به ار در ز 

sherstha  (2007و دیگران ) 
بازدیدگنندگان برای تفرج مبتنی بر طبیعت در منطقه رودخانه    ، تقاضای2007ای با استفاده از روش هزینه سفر در سال  در مقاله 

متوسط  آپ بطور  بازدیدکنندگان  داد که  نشان  نتایج  و  بررسی  مورد  را  فلوریدا  اقامت هزینه    74.18الچیکاال  روز  ازای هر  به  دالر 
 ته است. میلیون دالر در سال برای منطقه به همراه داش  484.56اند که آورد اقتصادی در حدود نموده

Hongzhe & Zhu(2008 ) 
  انندهبرانگیز خود که کنندمی  معرفی  صنایع  سوم نسل الینفک جزء را ژئوتوریسم  و پرداخته  چین کشور در  پایدار توریسم  بررسی به 

  ارپاید  توسعه  در  موثری   ونقش  بود  خواهد  تورگردانی   های آژانس   ها،هتل   غذا،  تهیه   های رویس   نقل،  و   حمل   نظیر   دیگری   صنایع 
 . داشت خواهد اقتصادی 

wearing & neil(2009 ،) در کتاب خود،آثار پتانسیل و امکان تجزیه و تحلیل اکوتوریسم در کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند . 

 (2011لیتاوو)
-1995 یها  سال  طی همسایه  کشورهای  و پرتغال کشورهای روی   بر اقتصادی رشد  و گردشگری  بین رابطه عنوان  با پژوهشی در

  رسیدند   نتیجه  این   به   شد،   بررسی  سیستمی   یافته   تعمیم   گشتاورهای  زننده  تخمین   از  استفاده  با   تحقیق  این   دادند، در   انجام   2008
 دارد.  اقتصادی  بررشد داریاثرمعنا گردشگری  که

 (2014کریشمان)
اردن طی   اقتصاد در کشور  ارتباط  توریسم و  با عنوان بررسی  نتیجه رسیدند که    1990–  2011در پژوهشی  این  به  انجام دادند 

 صنعت گردشگری اثر چشم گیری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. 

Lee & et al (2020 ) 
هدف اصلی این مطالعه نشان دادن منافع محلی و    .پرداختند  مند گردشگری: تحوالت و تحوالتبررسی شهر هوشایی به  در مقاله 

 .است متخصصان محققان   دولت برایرهبری هوشمندانه گردشگران و نقش های 

Parvin & et al (2020 ) 

ریزی برای  تایج نشان داد که برنامه ن   شهری در تهران با رویکرد اقتصادی پرداختند.گردشگری  ریزی  ایی به اهمیت برنامه در مقاله  
در این تحقیق ، صنعت گردشگری   .موثر باشد تواند در توسعه اقتصادی تهران جذب گردشگران بیشتر و افزایش مدت زمان آنها می 

امه  شامل دو عامل مهم ، زیرساخت ها و تبلیغات است که باید به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود و به طور جدی در برن
 .ریزی گردشگری تهران دنبال شود

  و  افتخاری  الدین رکن 
 ( 1388)همکاران

  از   بسیاری   که   دهدمی   نشان  نتایج   و  پرداخته   « جهانی  توریسم   در  ی اسالم  کنفرانس   سازمان   عضو  کشورهای   نقش »  یمقاله   در
  در  مهم   کلیدی  بخشهای  از  یکی  تواندمی گردشگری   صنعت  ولی   دارند،   جهان   گردشگری   درآمد   در   اندکی   سهم   اسالمی   کشورهای 

  صنعت  تواند   می   کارآمد   و   منسجم  سیاستهای  با   و   آید   حساب   به   مسلمان  ملل  میان   در   همگرایی   ایجاد   و   اسالمی   کشورهای  اقتصاد
 . بخشند ارتقاء  را خود گردشگری

 ( 1389کیانی و بهبودی)

باین نتیجه رسیدند که    "استانبول و اصفهان  های گردشگری کالن شهرهایدر پژوهش خود با عنوان بررسی و سنجش ویژگی  
سازند  و  مثبت  تعامالت  ایران،  در  دوره صفویه  به  دوره ههمگام  سایر  به  نسبت  که    هاای  است،  داشته  وجود  ترکیه  و  ایران  بین 

باعث  قابل مشاهده است و هر دو شهر  استانبول و اصفهان  فعلی  بارز آن شهر  بین   سنجش و نمود  لی شده  الملجذب گردشگران 
 است 

 ( 1397بیرانوندزاده)

مطالعه  عنوان:  با  پژوهشی  و   استان   گردشگری   پایدار   توسعه   در  آباد  خرم  دره  اهمیت   طرح    در   ثبت   زمینه  نمودن  فراهم   لرستان 
از شاخص های فرهنگی در شهر خرم  فهرست  نتایج حاصل  اند؛.  نتیجه رسیده  این  به  ها  دهد که وجود موزهآباد نشان میجهانی 

  رد  های تاریخی، تعدد بناهاو یادبود ادوار گذشته و پلهای تاریخی و با کاربریها مختلف و نقش آنهایخی و فرهنگی معتبر از الیهتار
های مورد سنجش  دهنده میزان اهمیت ان در بین مولفهادوار مختلف به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم واقع شده اند و نشان

 باشد. می

 ( 1398و شرفی)بیرانوندزاده 
آباد  خرم  گردشگری  محور  در  گردشگری  صنعت  توسعه  بر  موثر  اجتماعی  پیامدهای  و  ابعاد  بررسی   به   پژوهشی  ر   پلدخت  -در 

 ماندگاری، افزایش و  سکونت  به  گردشگران، تمایل  اقامت  مدت مکانی، افزایش  تعلق  حس  اند: افزایشاند و عنوان داشته پرداخته 
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 توضیحات محققین 
زندگی  به ترتیب الویت از مهم ترین پیامدهای اجتماعی اثرگذار  در توسعه گردشگری   در  فرهنگی  رات اجتماعی و تغیی همبستگی 

 .منطقه مورد هستند 

 ( 1399متقی )

، نشان  ایشان  نتایج حاصله از تحقیق  ر پرداخته است.ای با رویکرد درآمد محو٬ای گردشگری منطقه حلیل مقایسه در پژوهشی به  ت

نرخ    داد متغیرهای  فروشی که  خرده  قیمت  شاخص  بر   (CPI) ارز،  اثرگذار  عوامل  مهمترین  از  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  و 

 .شودسه گروه کشورهای با درآمد پایین، متوسط و باال، محسوب می گردشگری جهانی همه کشورها و هر 

 ( 1399حیدری و همکاران)

  نتایج نشان اند.  پرداخته   شهر مشهد گری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کالنپذیری و توسعه گردشتدوین راهبردهای رقابت به   

پاسخگ  تحقیق و عدم  فرسودگی  و  تورم  فناوری،  و  تکنولوژی  که  زیرساخت داد  بزرگ ها بهویی  محیطی  عنوان  موانع کالن  ترین 

یت، حمایت دولت، سهولت در تهیه  شود. همچنین در بین سایر عوامل، امن ت توسعه گردشگری ورزشی شهر مشهد محسوب می جه

 . خوردارندهای ارتباطی مناسب و در صدر همه اقتصاد پویا از باالترین تناسب راهبردی براقامتگاه مناسب، بهداشت، راه 

 1398أخذ: مطالعات نگارندگان، م

 

ق یروش تحق  
 يشد،  ابزار گردآور  يآورجمع   ازیاطالعات مورد ن  ، یدانی و م  يباشد، ابتدا با مطالعات اسناد  ی م  یقیتطب-یلیپژوهش تحل  روش      

آن بر    ییایپا  نییتع  يرامده و بآ  بدست  انیپرسشنامه با استفاده از نظرات متخصص  ییبود، روا  يداده ها، پرسشنامه محقق ساخته ا
 0.7آلفا كرونباخ از    بی(بدست آمد. كه اگر ضر 837/0كرونباخ آن )  يآلفا  دهیاجرا گرد  یشیبه طور آزما  ينفر  10نمونه    کی  يرو 
  ی بمطلو  یسواالت همبستگ  یدرون  یبرخوردار است و از نظر همبستگ  یمطلوب  ییایباشد نشان دهنده آن است پرسشنامه از پا  شتریب

و متخصص در زم  يدارند. جامعه آمار نفر ) حداقل حجم نمونه(از آن ها به  30بودند كه    يشهر  يردشگرگ  نهیشامل كارشناسان 
  نه یزم نیدر ا د ینقاط قوت و ضعف، فرصت و تهد نیرا كه مهمتر یروش كارشناسان عوامل نیعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در ا

 ندیفرآ یبیاز مدل ترك استفادهشد. سپس با  میتنظ (SWOT ) گانه 4عامل  نیهمترر قالب مد شد. و  يبود در چند مرحله جمع آور
در شهر   سمیو ژئوتور  سمیاكوتور  لیتحل  هیو تجز  یسنج   لیبه پتانس ( SWOT ) کیاستراتژ  لیو تحل (ANP) يشبکه ا   لیتحل
 .بهره گرفته شد دمنیاز  آزمون فر ندژیشاه يعوامل اثر گذار بر توسعه گردشگر  يدژ پرداخته شد. جهت رتبه بند نیشاه

 

 ی پژوهشغرافیایو جمرقل

دژ         آذربایجان غر 225مسافتی حدود    با شهر شاهین  استان  در جنوب شرقی  بین مدارهای  کیلومتر  و  تا36-24بی  درجه   37-5درجه 
ور کلی کوهستانی و در دشت  به ط  ر ه. این ششماره یک(شکل  است)درجه طول شرقی واقع شده  46-  59درجه تا  46-15عرض شمالی و 

فته و سیمای آن به  چندان مرتفع آن را در بر گره  بلند احاطه گردیده واین ارتفاعات ن  محدودی قرار گرفته و از هر سمت با کوههای نسبتاً
 صورت کاسه در آورده است. 

دژ، واقع در پنج کیلومتری جنوب این  ای اطراف شاهینهرشناسی، سابقه استقرار و سکونت بشر در غاهای باستانیافته   به استناد شواهد و 
از مراکز مهم قدرت و از معدود در عصر زمامداری ساسانیان  . این شهر  هزار سال پیش از میالد مسیح بر می گردد10شهر، به هشت تا  

این شهر در دوره اسالمی  .  بوده است  ن قرار داشته و پذیرای زائران آنزما  'آذرگشسب'شهرهای مهم آن دوران بوده که بر سر راه آتشکده  
یر که سرآغاز آن های اخکاوش باستانشناسی صورت گرفته در سال.  دارای بناهای متعددی بوده که آثار بر جای مانده حکایت از آن دارد

 . ی مختلف حکایت دارداهحفاری تپه وسط شهر بوده منجر به کشف آثار و بقایای دوران مختلف شد که از رونق و اعتبار این شهر در دوره 

 

 

 

 

 



                                                                          مریم بیرانوند و همکاران .... ..... .. (دژ ن ی )مورد: شهرشاهیو نقش آن درتوسعه اقتصاد شهر  ی شهر  یگردشگر        359 

 

 
 

 منطقه مورد مطالعه مکانی  : موقعیت 1شکل 

 

 

 : مهمترین بناهای تاریخی و دیدنی در شهر شاهیندژ 2شکل 

 1398، رندگانمطالعات نگاماخذ: 

 
 و بحث  هاهافتی

جنبه های  یعنی؛ باشدمی فعهدف این مرحله سنجش محیط داخلی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط قوت و نقاط ض     
  رو در این قسمت مهمترین نقاط قوت و ضعف از اینکه در راه دستیابی به هدف می تواند زمینه های مساعد یا بازدارنده  ایفاء کند. 

نویسندگان وزن دهی شد    بعد مورد    شهر شاهین دژ را   گردشگریوزنی    و امتیازاز پر کردن پرسشنامه توسط کارشناسان  توسط 
 ارائه شده است.  (2)شماره و در جدولرسی رب
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 دژ  نیدر شهر شاه یموثر بر گردشگر یرونیعوامل  ب
تحل  نیا  هدف     ب  لیمرحله   و شناسا  نیشهر شاه   یرونیاثر عوامل  ه  ییدژ  تهدفرصت  و  توسعه  صنعت    داتیا  راه  موجود در 
بررس  یم  سمیتور از  پس  و  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  و    تیعوض  یباشد.  ها  فرصت  از  مجموعه  مطالعه،  مورد  محدوده 
به   .دیگرد  نیی( تع3آنها در  جدول )  ریتاث  بیضر  تیقرار گرفت. در نها  یسمورد برر  یموجود در سر راه توسعه گردشگر   یدهایتهد

. دیاستفاده گرد  ینوز  ازیسوات از مجموع امت  کی دژ در تکن  نیشهر شاه  سمیو ژئوتور  سمیمولفه بر اکوتور  نیموثرتر   نییمنظور تع
 است.  بوده  2.997 یبوده و در مجموع نمره عوامل درون 1.991، ضعف 1.001نقاط قوت  یوزن  ازینشان داد که مجموع امت جینتا
 

 شهر شاهین دژ ماتریس عوامل داخلی موثر بر اکوتوریسم و ژئوتوریسم ایران از لحاظ اقتصادی در : 2جدول 

  وزن ( wقوه)لانقاط ضعف ب &(sه)نقاط قوت بالقو
  درجه
 بندی 

امتیاز   
 وزنی 

رتبه  
 بندی 

1S 3 0.121 2 0.06   باال بودن امنیت گردشگران داخلی و خارجی در سراسر نقاط شهر مورد مطالعه 

2S  1 0.141 3 0.047 داشتن چشم انداز زیبا و اب و هوای متنوع و مطبوع 

3S  1 0.141 3 0.047 گری در منطقه شدگسترش طرح های گروجود حس مشارکت مردم در توسعه و 

4S 5 0.094 2 0.047 رغبت مدیران و مسئولین محلی برای ایجاد اشتغال و کسب درامد از طریق توسعه گردشگری 

5S  6 0.081 2 0.04 شهر داشتن تنوع گیاهی در مناطق مختلف 

6S  4 0.107 2 0.054 و ...  معدنی ، کوهستان، چشمه های آب رودخانهطبیعت چهار فصل، وجود 

7S  4 0.107 2 0.054 شهر مورد مطالعه تنوع فرهنگی و قومی در 

8S  6 0.081 1.5 0.054 وجود بستر مناسب جهت ایجاد فرصت های شغلی در امور گردشگری 

9S  2 0.134 2.5 0.054   گردشگری در شهر شاهیندژدر اشکال مختلف  تنوع 

1W    2 0.242 4 0.06 جذب توریست  یا بر مناسب اخت های عدم وجود زیر سضعف و 

2W  2 0.242 4 0.06 . و ... در مناطق مقصد های مانند اینترنت پرسرعتناکافی بودن یا عدم دسترسی به تکنولوژی 

3W  2 0.242 4 0.06 ضعف عدم مهارت و عدم کارایی منابع 

4W  1 0.272 4.5 0.06 های جامع و استراتژیک فقدان برنامه 

5W 4 0.188 3.5 0.054 و گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی اکوتوریسم   نقاط بی و معرفیای ضعف در بازار 

6W   7 0.070 1.5 0.047 عدم استفاده کافی از سرمایه گذاری بخش خصوصی 

7W 5 0.161 3 0.054 نامناسب بودن زیرساختهای محیطی و کالبدی مانند جادها و غیره 

8W 6 0.117 3.5 0.034 ذبه ها به برخی از جا ن استرسی مناسب و آسعدم وجود د 

9W   2 0.242 4 0.06 شکالت اقتصادی م  نرخ تورم باال و 

10W    3 0.215 4 0.054 عدم آموزش مردم منطقه در جهت استفاده از پتانسیل های گردشگری 

  2.997 56 1 جمع امتیازات 

 1398، مطالعات نگارندگان ماخذ:  

 
بوده که    2.424  یرون یبوده و نمره کل عوامل ب  1.165و فرصت ها    1.263  داتینقاط تهد  ی زنو   ازیتمامجموع    گر،یدر طرف د     

درون   انگریب عوامل  ب  یسلط  عوامل  ب  ی م  ی رونیبر  در  ها  نیباشد.  بررس  یمولفه  داخل   ،یمورد  عوامل  بخش  حس   ؛یدر  وجود 

برنامه  نیتر  همم   1.141  در منطقه با نمره  یگردشگر  یمشارکت مردم در توسعه و گسترش طرح ها و    یهاقوت، فقدان  جامع 
تر  0.272با نمره    کیاستراتژ  م  نیمهم  ب   یضعف  در بخش عوامل  آمدها    ازین  ز،ین  یرونیباشند.  در  و  به جذب گردشگر    یکشور 

وجود    لیلبه د  یقرصت و کاهش گردشگر  نیمهم تر  0.236با نمره    ینفت  ریو غ  یبه منابع در آمد  یتنوع بخش   ی حاصل از آن برا
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مجموع نمرات    گری. از طرف ددیشناخته گرد  دیتهد  نیمهم تر  0.157با نمره    ران یا  یاسالم  ی جمهور  هیعل  یالملل  نیب  یها  میتحر
  . که دیمحاسبه گرد  2.166و مجموع نمرات مثبت)عوامل قدرت و فرصت( برابر    3.253( برابر  دی)عوامل ضعف و تهدیمنف  یبارها

 (. 4باشد)جدول  یدژ م نیشهر شاه سمیو ژئوتور  سمیاکوتور نهیبر نقاط و قوت در زم داتیتهد و تسلط ضعف  انگریامر ب نیا

 

 شهر شاهین دژعوامل خارجی موثر بر اکوتوریسم و ژئوتوریسم  :3جدول 

  وزن ( T( چالش ها، محدودیت ها، وتهدیدها)Oفرصت ها و امکانات)
  درجه
 بندی 

امتیاز  
 وزنی 

  هرتب
 بندی 

1O   8 0.055 1.5 0.037 ی زرینه رود و توسعه آن به عنوان یک راهبرد انه مانند رودخ  مناظر طبیعی 

2O   7 0.063 2 0.031 افزایش توان اقتصادی و کاهش بیکاری مردم منطقه در سالهای اخیر 

3O  5 0.084 2 0.042 شناساندن و بازاریابی صنایع دستی و محلی برای افزایش صادرات 

4O  4 0.092 2.5 0.037 لب گردشگران بومی و غیربومی در تمام طول سال ت گردشگری برای جالایجاد تنوع در محصو 

5O   ...2 0.141 3 0.047 وجود قطبهای بزرگ جمعیتی مانند اورمیه و 

6O   5 0.084 2 0.042 رغبت بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه های مرتبط با گردشگری 

7O  3 0.131 2.5 0.052 لهای گذشته لی و خارجی نسبت به ساخاتر شدن تعدان گردشگران دبیش 

8O  5 0.084 4 0.021 سرمایه گذاری بخش دولتی در سالهای اخیر و استفاده از تجارب کشور های پیشرو در توسعه توریسم 

9O  6 0.079 2.5 0.031 وجود امنیت مناسب در داخل کشور  برای گردشگران 

10O  1 0.236 5 0.047 آن برای تنوع بخشی به منابع در آمدی و غیر نفتی و در آمدهای  حاصل از  رنیاز  کشور به جذب گردشگ 

11O    6 0.079 2.5 0.031 محدوده مورد مطالعه وجود شبکه های ارتباطی مناسب در 

12O  9 0.037 1 0.037 مار آن با شهرهای همجوار برای تبادل گردشگری و افزایش ش  ی گفتگو یبرا  یساز  ینه زم 

1T  1 0.157 3 0.052 تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران  کاهش گردشگری به دلیل وجود 

2T   5 0.094 2 0.047 عدم وجود تورهای گردشگری در منطقه 

3T    7 0.063 2 0.031 عدم صنایع اشتغال زا در منطقه 

4T  5 0.094 2 0.047 نبر اثر  بازدید گردشگرابیش از حد منابع توریستی از بین رفتن محیط زیست و فرسایش 

5T   ناتوانی و کمبود اختیارات الزم سازمانها برای جذب نیروهای متخصص و مجرب در جهت ترغیب سرمایه
 گذاران دربخش صنعت گردشگری 

0.042 2.5 0.105 4 

6T  8 0.055 1.5 0.037 گری گذاری بخش خصوصی در گردشعدم شفافیت الزم در مقررات در جهت حمایت و جلب سرمایه 

7T  4 0.105 2.5 0.042 ضعف در برخورد با گردشگران به دلیل ضعف در برقراری ارتباط کالمی 

8T  4 0.105 2.5 0.042 و ضعف در اطالع رسانی  شهر مورد مطالعهآشنا نبودن گردشگران خارجی با جاذبه های 

9T  3 0.118 2.5 0.047 دشگری اری دولت در جهت توسعه گرگذبی توجهی و عدم سرمایه 

10T  2 0.126 3 0.042 رغم امنیت واقعی باال(به ویژه برای گردشگران خارجی )علی مقصد احساس نا امنی در 

11T  3 0.118 2.5 0.047 همجوار در تبادل گردشگر  شهرهای تعامالت ضعیف با 

12T 6 0.084 2 0.042 یای طبیعی تخریب محیط زیست، افزایش خشکسالی و بال 

13T  9 0.039 1.5 0.026 های ارتباطی در منطقه کیفیت پایین و نامناسب بودن شرابط راه 

  2.424 60 1 مجموع 

 1398، مطالعات نگارندگانمنبع: 
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 SWOT مدل مثبت و منفی بارهای :4جدول
 امتیاز  شاخص  منفی و  مثبت بارهای 

 مثبت

 1.001 (Sقوت)

 1.165 ( Oفرصت)

 2.166 جمع

 منفی

 1.991 ( Wضعف)

 1.263 (Tتهدید)

 3.253 جمع
 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

0
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     O 
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      T 

 
 تأثیرگذار بیرونی و ونیدر عوامل : اولویت بندی3شکل

 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

 
استرات کردن  مشخص  از  استراتژی ژیپس  اولویت  باید  تعیینهها  را  برای    ا  اولویتنماییم.  بهترین تعیین  تعیین  و  استراتژی  های 

 استفاده گردید. ANP و  SWOT تلفیقروش  ازاستراتژی 

 ربرت استراتژی تعیین جهت ANP و  SWOT تلفیق

 گردد:برای این منظور مراحل زیر طی می  ANPتعیین اولویت با استفاده از روش

دد. برای تبدیل زیر عوامل و استراتژی ها، به حالتی که بتوان آنها را  گراختار سلسله مراتبی میمرحله اول : مساله تبدیل به یک س

تکنیک   )  ANPبا  در شکل  اولین1سنجید  در  است. هدف  داده شده  نمایش  فاکتورهای    (  و  قوت  SWOT سطح مدل  نقاط   ( ،

،  عامل برای نقاط قوت   9در سطح سوم شامل :  SWOTرار داده می شوند زیر عوامل ها( در سطح دوم قهدیدها، و فرصتضعف، ت

عه  این تحقیق توساستراتژی که برای  4عامل برای تهدیدها می باشد و   13فرصت ها و  برای عامل  12عامل برای نقاط ضعف، 10

 د در آخرین سطح این مدل می باشد. داده شده ان
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 مدل تحلیلی تحقیق  :4شکل 

 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

 : دومم گا

یاس با استفاده از مق SWOTوجود ندارد، مقایسه زوجی عوامل   SWOTاینکه هیچ گونه وابستگی بین عوامل مرحله دوم با فرض 

( نمایش داده می شوند. تمام مقایسه های زوجی نهایی که در  5. نتایج مقایسه در جدول )گیردبه هدف انجام میو با عنایت    9-1

به آن اشاره شده3جدول ) و سپس با استفاده از نرم افزار  است با محاسبه میانگین ه  (  ندسی کلیه مقایسات زوجی به دست آمد 

Super Decisions (.5)جدولآیدتحلیل و بردار ویژه زیر بدست می 

 عامل  هر  نسبی  اهمیت و اصلی  عوامل زوجی مقایسات ماتریس :5جدول 

 هدف  T O w S اهمیت نسبی 

0.301 2/1 2/1 2 1 S 

0.331 2 3 1 1 w 

0.211 2/1 1 2/1 3/1 O 

0.157 1 1 3/1 2/1 T 
 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

 گام سوم: 

 بررسی تاثیر هر عامل بر  عامل دیگر با استفاده از ماتریس های در این مرحله وابستگی های متقابل میان عوامل اصلی از طریق 

متقاب وابستگی های  تعیین می شود.  از  مقایسات زوجی  اصلی پس  میان عوامل  بیرونی  ل  و  درونی  محیط های  تحلیل  و  تجزیه 

 (. 6 جدول)سازمان بدست می آید

 عوامل  نسبی  اهمیت  و  اصلی عوامل زوجی مقایسه ماتریس : 6 جدول

 هدف  T O w ت نسبی اهمی

0.311 1 3 1 w 

0.282 2 1 3/1 O 

0.407 1 2 4 T 

 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 
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 باتوجه به نقاط ضعف  SWOT ورهاي اتریس وابستگی درونی فاكتم :7جدول

 هدف  T S اهمیت نسبی 

0.851 6 1 S 

0.149 1 6/1 T 
 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

 به تهدید ها باتوجه SWOT  فاکتورهای درونی یوابستگ ماتریس: 8جدول

 هدف  T w اهمیت نسبی 

0.813 7 1 w 
0.187 1 7/1 T 

 1398ت نگارندگان، منبع: مطالعا 

 ارم: گام چه

 به شرح ذیل محاسبه می گردد :   SWOTدر این مرحله اولویت های وابستگی درونی عوامل 

 

 

 گام پنجم و ششم:

عوا زیر  داخلی  مرحله  این  آمده    SWOTمل  در  دست  به  اولویت  هاي  شوند.بردار  می  محاسبه  زوجی  مقایسه  ماتریس  بوسیله 

، با استقاده از ضرب اولویت هاي  اول در زیر نمایش داده می شود    ایسه زوجی موجود در پیوستبوسیله تحلیل ماتریس هاي مق

  بدست آمده محاسبه می شوند.   SWOTعوامل    پیدا شده در مرحله چهار در اولویت داخلی زیر  SWOTوابسته متقابل عوامل  

 ( ارائه شده است. 9این محاسبات در جدول )

 
 SWOTفاکتورهای  نهایی  های اولویت بهعوامل فرعی( و محاس (ارهامعی زیر  نسبی اهمیت  :9 جدول

 فاکتورها  نسبی  اولویت SWOT فاکتورهای گروه  اولویت های SOWTگروه های 
 نهایی  اولویت

 ورها فاکت

 0.301 قوت  نقاط

S1 091 /0 027 /0 

S2 08/0 024 /0 

S3 15/0 045 /0 

S4 067 /0 020 /0 

S5 187 /0 056 /0 

S6 152 /0 046 /0 

S7 082 /0 025 /0 

S8 081 /0 024 /0 

S9 11/0 033 /0 

 0.331 ضعف  نقاط
W1 049 /0 016 /0 

W2 122 /0 040 /0 

W3 201 /0 067 /0 
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W4 132 /0 044 /0 

W5 018 /0 006 /0 

W6 07/0 023 /0 

W7 026 /0 086 /0 

W8 102 /0 034 /0 

W9 046 /0 015 /0 

W10 049 /0 016 /0 

 0.211 فرصت ها 

O1 05/0 011 /0 

O2 043 /0 009 /0 

O3 104 /0 022 /0 

O4 042 /0 009 /0 

O5 101 /0 021 /0 

O6 084 /0 018 /0 

O7 131 /0 028 /0 

O8 084 /0 018 /0 

O9 069 /0 015 /0 

O10 13/0 027 /0 

O11 079 /0 017 /0 

O12 083 /0 018 /0 

 0.157 تهدیدها 

T1 127 /0 020 /0 

T2 064 /0 010 /0 

T3 063 /0 010 /0 

T4 074 /0 012 /0 

T5 105 /0 016 /0 

T6 055 /0 009 /0 

T7 069 /0 011 /0 

T8 045 /0 007 /0 

T9 118 /0 019 /0 

T10 056 /0 009 /0 

T11 058 /0 009 /0 

T12 067 /0 011 /0 

T13 099 /0 016 /0 

 1 4/ 049 44 1 جمع

 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

 گام هفتم: 

 سیماتر اتی. جزئمیكن یهركدام از آنها محاسبه م SWOTرا با توجه به زبر عوامل  ها¬ياستراتژ  تیمرحله ما درجه اهم  نیدر ا

 لهیو به وس ژهیو  يبردارها Super Decisionsآورده نشده است. با استفاده از نرم افزار  ادیبخاطر حجم ز یزوج سهیمقا يها

   ودش یمحاسبه م w4 سیماتر نیا لیتحل

 شوند:   -یهستند محاسبه م swot يفاكتور ها بنی یكه منکعس كننده رابطه درون ییها يتژاسترا یكل تیآخر: سر انجام اولو گام
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 گردشگری در شهر شاهیندژ های : اولویت کلی استراتژی1نمودار

 1398منبع: مطالعات نگارندگان، 

 

 امل موثر بر توسعه گردشگری شهری شاهیندژرتبه بندی عو
از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها  آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری که  

 .  گروه( استفاده می کنیم )متغیر  k در بین

با    مقدار آماره مربعنتایج محاسبات حاصل از آزمون فریدمن نشان می دهد،   آزادی و همچنین سطح معنی داری آزمون    4کی را  -Pدرجه 

Value  (. 11و 10)جداول مشاهده کرد0.7را با مقدار 

 ن فریدمن آزمو: 10جدول 

 

 

 

 

 
 

 

N 30 
Chi-Square 8.4 
df 4 

Asymp. Sig. 0.7 
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 میانگین رتبه ها: 11جدول 

میانگین رتبه   عوامل

 ها 

 2.42 زیست محیطی 

 3.48 زیرساختی 

فرهنگی  -اجتماعی  2.85 

 3.02 اقتصادی 

 3.23 مدیریتی 

 

 
اثرگذارترین عامل بررر رونررق  ،  شاهیندژه گردشگري شهري نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد در بین عوامل اثرگذار بر توسع

بنررابراین در برنامرره  ی باشند.به ترتیب اثرگذار مگردشگري شاهیندژ عامل زیرساختی می باشد بعد از آن عامل مدیریتی و اقتصادي 
یریتی به گردشگري نیازمنررد ریزي ها می بایستی ابتدا به تجهیز زیرساخت هاي مورد نیاز گردشگري پرداخت همچنین نوع نگاه مد

 تغییرات در سطح كالن و منطقه اي می باشد.
 

 ارایه راهبردها
 تهاجمی-
ند رودخانه زرینه رود و توسعه پتانسیل هاي آن به عنوان یک اسررتراتژي بهره برداري مناسب و اصولی از پتانسیل هاي طبیعی مان-

 مهم  
 در نقاط مختلف گردشگري شهر شاهیندژسرمایه گذاري افزایش رغبت مسئولین در جذب سرمایه گذاران براي -

 اتخاذ تصمیمات مناسب براي افزایش امنیت گردشگران 
 اي توسعه گردشگري براي كاهش بیکاري و افزایش درآمدزمینه سازي براي افزایش مشاركت مردم در طرح ه-

 (ST) تدافعی
 رجی افزایش اگاهی مردم در نحوه برخورد با گردشگران داخلی و خا-
 برنامه ریزي براي جلب سرمایه گذاران و سازمانهاي مردم نهاد براي پشتیابی از برنامه هاي گردشگري-

 راههاي ارتباطی با استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی برنامه ریزي براي بهبود وضعیت زیرساخت ها و 
 WT بازنگري

 یست منطقه و كاهش معضالت آنارایه برنامه جامع و راهبردي براي حفظ محیط ز-
 استفاده از نیروهاي مختصص و مجرب براي شناساندن نقاط جذاب گردشگري شهر شاهیندژ-

 براي استفاده مناسب از پتانسیل هاي موجود در شهركاهش مشکالت اقتصادي و بیکاري برنامه ریزي نهادهاي تصمیم گیر براي 
 ایش بازاریابی بخصوص در داخل كشورمجرب براي افزارایه تور به افراد متخصص و  -

WO 

بررا یالت مناسب براي گردشگران با ایجاد تنوع در محصوالت محلرری و آمرروزش دادن مررردم محلرری بررا نحرروه برخررورد هارایه تس-
 گردشگران

 افزایش تعداد گردشگران در منطقهتبادل اطالعات و تجربیات جهت براي تعامل مسئولین با شهرهاي همجوار 
 هاي الزم براي افزایش شبکه هاي ارتباطی مانند اینترنت پرسرعت در سطح منطقهایجاد بستر
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 گیری نتیجه
 اسررتراتژیک  ریزيبرنامرره بررر مبنرراي را خررود تحلیلرری چررارچوب ،رفتررهصورت گ تحقیقات نتایج از گیريبهره با حاضر تحقیق    

SWOT    وANP  پتانسرریل  جهت برراال بررردن استراتژي ترینناسبم  تعیین  اقتصادي به دنبال  هايشاخص  تحلیل  با  و   داده  قرار
 مدت،كوتاه زمانی هايدوره ربراي باال بردن پتانسیل د مناسب هايریزيبرنامه طریق،  این  از  تا  باشدمی  شهر شاهین دژگردشگري  

 .نماید  تدوین بلندمدت  و  مدتمیان
 دوم عوامررل سررطح در ،(اسررتراتژي بهترین انتخاب) فهد آن اول سطح در كه باشدمی سطح چهار شده در پژوهش شاملمدل ارائه

تحلیل اطالعررات  .دارند قرار جایگزین استراتژي چهار آن سطح آخرین در و  SWOTفرعی عوامل سوم سطح  ، درSWOTاصلی
ده بررو 2.997بوده و در مجموع نمره عوامل درونرری  1.991، ضعف 1.001مجموع امتیاز وزنی نقاط قوت در سطح خرد نشان داد كه؛ 

بوده كرره  2.424بوده و نمره كل عوامل بیرونی  1.165و فرصت ها   1.263است. در طرف دیگر، مجموع امتیاز وزنی نقاط تهدیدات  
وجررود حررس مشرراركت مررردم در توسررعه و درونی بر عوامل بیرونی می باشد. در بین مولفه هاي مورد بررسرری،    بیانگر سلط عوامل

مهم  0.272با نمره  کیجامع و استراتژ هايفقدان برنامهمهم ترین قوت،    1.141با نمره    در منطقه  يگردشگر  يگسترش طرح ها
ی بررا نفت ریو غ يبه منابع در آمد یتنوع بخش يحاصل از آن برا   يهاكشور به جذب گردشگر و در آمد   ازینترین ضعف می باشند.  

بررا نمررره  رانیرر ا یاسررالم يجمهور هیعل یالملل نیب يها  میوجود تحر  لیبه دل  يكاهش گردشگرمهم ترین قرصت و    0.236نمره  
 مهم ترین تهدید شناخته گردید.  0.157

نقاط ضعف بررا نمررره  يهایرونی تأثیرگذار حاكی از آن است كه شاخصتحلیل عوامل درونی و ب، يدر بخش انتخاب بهترین استراتژ
. از سرروي باشدیبرخوردار م SWOTبا سایر ابعاد تکنیک جهت باال بردن پتانسیل اكوتوریسم از اهمیت باالیی در مقایسه    0.331

و برراالبردن  هاييكررل اسررتراتژ دیگر تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونرری و محاسرربه میررانگین امتیرراز عوامررل، نمررره
( WTدافعی)ترر  ( و WO(، بررازنگري)ST(، تنرروع)SOاكوتوریسم و ژئوتورتوریسم براي چهررار اسررتراتژي رقابتی/تهرراجمی)پتانسیل

 پتانسرریل گردشررگريت و یرفظاستراتژي براي باال بردن  ینتر( مناسب0.32( با میانگین امتیاز كل)SOمحاسبه گردید و استراتژي)
در عمل این استراتژي به سمتی میل می كند تا بتواند با استفاده از پتانسیلها و فرصهاي خارج از   .انتخاب گردید  اهین دژ  در شهر ش

ست و نیز نقاط قوتی كه در داخل محدوده وجود دارد، با مدیریت مناسب و كارآمد بترروان ایررن محرردوده را بررا كسررب حاكم امحیط  
همچنررین اینکرره نتررایج پررژوهش  آن به سمت توسعه پایدار سررود داد. ه پتانسیل ها و مزایايدرآمد مناسب از گردشگري با توجه ب

(، )صررحرایی خانقرراه و میررر 1395( ، )بابررایی و همکرراران، 1395کرراران، هرراي )حسررین زاده دلیررر و همحاضررر بررا  نتررایج پژوهش
 .( هم راستا است1392( و )حسینی و همکاران،  1392خسروي،

 

 منابع
عباس - ارمغان)بابایی  محسن،عمارتی،  توس(،  1395،كاشی  هاي  استراتژي  تدوین  و  با ارزیابي  گردشگري  پایدار  عه 

از تكنيك   عمران شهري،    ، مطالعه موردي شهرستان سمنان،SWOTاستفاده  و  پایدار  توسعه  المللی  بین  كنفرانس 

 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو. 

  نه يماستان  و فراهم نمودن ز  يگردشگر  داریدره خرم آباد در توسعه پا  تيمطالعه اهم(،  1397)میمر  رانوندزاده،یب -

 استان لرستان  يو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیكارفرما: اداره كل م ،یطرح پژوهش ،يثبت در فهرست جهان

در   يدشگر موثر بر توسعه صنعت گر  ياجتماع  يامدهايابعاد و پ  يبررس(،  1398)یشرف  امک یو س  میمر  رانوندزاده،یب -

 . 1-10، صص 7 یاپیشماره پ - 3، شماره 2دوره  ،یو روابط انسان ایپلدختر، فصلنامه جغراف -خرم آباد  يمحور گردشگر

بررسي و شناخت قابليت هاي توسعه پایدار  (،  1395حسین زاده دلیر كریم، قربانی گلزاري، سپیده، قربانی گلزاري، سحر) -

 .40-19، صص 19، شماره 5اي گردشگري ف دورهجغرافیایی فض، SWOTگردشگري شهر تبریز با استفاده از مدل 
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نیازمند، جمال،فراهانی، فاطمه) -  ، با (،  1392حسینی سیداسعد  ریزي توسعه گردشگري شهري  برنامه  راهبردي  تحليل 

  ، همایش ملی شهرسازي و معماري در گذر زمان، دانشگاه بین ، مورد مطالعه شهرستان سنندج SWOTاستفاده از مدل  

 ینی )ره(.المللی امام خم

ب  ،يافتخار  نیالدركن - بهار  سجاس  ،ی شمی عبدالرضا،  کشورها(،  1388پور)حسن   وسفیو    يداریق  یحمداهلل  عضو   ينقش 

 .138-168سال پنجم، شماره دوم، صص ک،یت یفصلنامه ژئوپل  ،يجهان سمیدر تور يسازمان کنفرانس اسالم

گردشگري و توسعه پایدار شهر قزوین با استفاده از مدل (،  1395ز)صحرایی خانقاه محدثه، میرخسروي، سیده سرونا -

SWOT،  .كنفرانس ملی معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین 

دخ  رستار،ی،م يصدرموسو - ر  يدرآمد(1383)یكهنموئ  یلیجواد  برنامه  دانشکده   هینشر  ،ي ستیتور  يها  حگاهیتفر  ي ز یبر 

 . 91-112صص  ز،ی، داشگاه تبر17 یاپیه پشمار ،یو اجتماع یعلوم انسان

، استانبول و اصفهان  يشهرها کالن  يگردشگر  يهايژگیو سنجش و  يبررس(،  1389)ياكبر و نغمه بهبود  ،یانیك -

 زاهدان.-رانیجهان اسالم،ا دانانیجغراف  یالمللن یكنگره ب نیمجموعه مقاالت چهارم

دوره   ،يشهر  يگردشگر  هی، نشردرآمد محور  كرد یبا رو  يامنطقه   يردشگرگ  ياسهیمقا  ليتحل(،  1399)  رایسم  ،یمتق -

 .85-96، صص 2، شماره 7

 .یدانشگاه آزاد اسالم یمركز انتشارات علم ،رانیا يايدر بستر جغراف ينيشهر و شهرنش(، 1380رضا) ،ی الممالکی مستوف -

راض  ،ی ركتولیم - و  ر  یيروستا  يگردشگر  تيوضع  يبررس(،  1389مصدد)  هیجعفر  آن در   يدست  عیونق صناو نقش 

جنوب استرآباد  دهستان  گرگان  ،يمورد  پژوهشهاشهرستان  و  مطالعات  منطقه   يشهر  ي،  شماره    ،ياو  دوم،  سال 

 . 137-154هفتم،صص 

قشم با   يرهیجز  يگرد  عتيطب  يهاتيقابل  يابیارز(،1388اسمائ )  راسته،یپ  ،ي زاده، محمد مهد  نیگر، احمد، حس نوحه  -

 . 151-172،صص15و توسعه، شماره  ایجغراف  ،ي راتژاست تیریاز مدل مد يريگبهره

- Bentley, T, A. Cater, C. and Page, S, J. 2010. Adventure and ecotourism safety 

in Queensland: Operator experiences and practice. Tourism Management, 31: 
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