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  :چکیده

. همگام با توسعه آورد یمگردشگري شهري یک فرصت بزرگ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي براي شهرها به وجود 

 بهو خدماتی براي گردشگران ارائه گردد.  ساتیتأس، باید گردشگران ازینگردشگري، در نواحی شهري براي برآوردن 

تا  اند کردهبه آن توجه  ها دولته پایدار گردشگري امروزه رویکردي عمومی است که همین دلیل سیاست توسع

اجتماعی و اخالقی براي  يها دگاهیدو از  مالی خودکفا ازلحاظدر بلندمدت مقبول افتد و  یشناخت بوم ازلحاظگردشگري 

اهمیت بسیاري  يعناصر گردشگر باشد. در این زمینه نحوه استقرار و الگوهاي فضایی دبخشینوجوامع محلی مفید و 

گذاري صورت گرفته براي تحلیل فضایی و شناسایی الگوهاي فضایی گردشگري پایدار شهري  باهدفدارد. این پژوهش 

توصیفی و تحلیلی  يها روشترکیبی از  ،روش ازنظراست. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و  شده انجامشهر چمستان 

است. در این راستا ابتدا بر اساس  شده استفاده، اسنادي و میدانی يا کتابخانه رتصو بهو روش گردآوري دادها  است

گردشگري  ي بازدارندهو  کننده بیترغصورت گرفته از کارشناسان دخیل در امر گردشگري شهر، نیروهاي  يها مصاحبه

گردیدند. نتایج تحقیق نشان  يدبن تیاولو) وزن دهی و ANP( يا شبکهپایدار شهر شناسایی و با استفاده از مدل تحلیل 

کسب کرد. باالترین اولویت را  گردشگري پایدار شهر انواع آلودگی ي بازدارندهو  کننده بیترغدر بین نیروهاي  دهد یم

 ییایجغرافهمچنین در این تحقیق تحلیل الگوي فضایی عناصر گردشگري پایدار شهري با استفاده از سیستم اطالعات 

)GIS( ایستگاه رهایپذ مهمانگردشگري،  يها جاذبهو مشخص شد که عناصر گردشگري،  رار گرفتق یموردبررس ،

و توزیع فضایی آن نرمال نیست. مراکز اقامتی، مراکز  يا خوشهمسافربري داراي الگوي پراکنده و  يها شرکتتاکسی و 
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  مقدمه -1-1

 یفرهنگ وی خیتار ،یمیاقل يباال لیپتانس لیاست که به دل یمناسب يها نهیگزاز  يصنعت گردشگر

کشورمان  باارزشمهم و  يها يتوانمنداز  یکی عنوان به توان یمو توجه به آن الزم بوده و  يزیر برنامهکشور ما 

است که بسته به  یاشکال مختلف و انواع گوناگون يصنعت دارا نیا استفاده کرد. داریاز آن در جهت توسعه پا

 يزیر برنامهبه  توان یمآن  يها شاخص ازجمله ).cater,2000( استمتفاوت  ینیو سرزم یطیمح طیشرا

است که در مورد  یمطالعات دیجد نهیزم يشهر سمیتور اشاره کرد. يشهر سمیو تور يگردشگر ٔ◌ نهیدرزم

در  هم آن رهیفرهنگ و غ بافت، ساخت، ،يمعمار ازجملهمختلف آن  يها تیقابلشهر و  ٔ◌ نهیدرزم يزیر برنامه

 داریدر مورد نقش آن در توسعه پا ی، مطالب اندک1990بحث کند و تا دهه  ستیجذب گردشگر و تورجهت 

 يگردشگر خصوصاً داریپا ياما امروزه گردشگر؛ )Dennis and susan,2000بود ( شده نوشته يشهر

مهم  يها بخشاز  یکیو  یانسان ،یعیطب ،یفرهنگ تیهو ي ازنماد منزله بهاز کشورها  ياریدر بس يشهر

 ،یفرهنگ ،یبه ابعاد فن مند نظاممستلزم توجه  يدر گردشگر يداریپا نیبنابرا؛ گردد یممحسوب  ياقتصاد

 ازیمطابق با ن يگردشگر يها جاذبهاستفاده از  يسو به درحرکت یطیمح ستیز و یخیتار ،ياقتصاد ،یاسیس

از  یکی عنوان به يشهر يشگرراستا گرد نیاست. در ا ندهیآ يمنابع برا نیا يامروز و حفظ ماندگار

 نیکناس يسب درآمد براو ک یفرصت شغل جادیو باورها با ا ها ارزشعالوه بر حفظ  يگردشگر يها رمجموعهیز

موالیی ( سازد یمرا فراهم  يشهر یکپارچگیو  داریامکان توسعه پا شهر ییبنا ریز اختارو توسعه س يشهر

 و یاجتماع ،ياقتصاد يهاهنیدر زم يشگرف گردشگر ریتأث. با توجه )11 :1386، و خوشنود نیهشت ج
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درست در جهت گسترش  يزیر برنامهآگاهانه و با ، لمانهاع یتیریبلند و مد ينظر دیدر جوامع امروز با یفرهنگ

  .)6 :1380محالتی، ( دیرسانآن را به حداقل  یآن تالش کرده و آثار منف

  

  

  مسئلهبیان  -1-2

در تبـادالت فرهنگـی بـین     مـؤثر ه یکی از منابع مهـم درآمـد و از عوامـل    امروزه گردشگري در دنیا، ب 

ــت و  ــهکشورهاس ــوان ب ــترده عن ــر گس ــنعت نیت ــت     ص ــائز اهمی ــان ح ــدماتی در جه ــوخ ــت  يا ژهی اس

، بخش مهمی از فرد منحصربه يها یژگیو باصنعتی پویا و  عنوان بهصنعت گردشگري ). 114:1386ی،کاظم(

. را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     توسـعه  درحـال و  افتـه ی توسـعه هاي کشور اقتصادي و تولیدي يها تیفعال

بیانگر امور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است، گردشگري میل به  یخوب بهاست که  ییها انیجرگردشگري از 

جریانی  رندهیدربرگو اهداف مختلف است، گردشگري در یک کلیت  ها زهیباانگاستفاده از فضا در اوقات فراغت 

 نهد یمکه در فضاي جغرافیایی آثار مختلفی بر جاي  هاست آنز سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان ا

)biredenhann,2004:7(. ساختار و  هرکدامکه  دهد یمدر پردازش فضایی الگویی متفاوتی ارائه  يگردشگر

گردشـگري شـهري   هري است. فضایی گردشگري ش يالگوهایکی از این  دارند یپعملکرد فضایی خاصی را در 

و سابقه طرح  است که موضوع نسبتاٌ جدیدي است گردشگريبخشی از این صنعت توسعه مند و پایدار  درواقع

 نیتـر  دهیـ چیپو  نیتـر  مهـم . گردشگري شهري یکـی از  رسد یمآن در محافل علمی به کمتر از دو دهه اخیر 

شهري یک فرصت  گردشگري، نظران صاحببه نظر فضایی و مکانی انسان در جامعه شهري است،  يها تیفعال

که این فرصت  آورد یم به وجودو مادر شهرهاي جهانی  شهرها کالنبزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي براي 

 بـر ایـن اسـاس    ایفـاء کنـد.   توانـد  یمدر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مختلف  يمؤثرنقش بسیار 

 صورت بهوقات فراغت، نیازهاي فراغتی در درون شهر و محیط پیرامون شهر گردشگري شهري چون با گذران ا

 ازیموردن یچندوجهخدمات شهري  ریناپذ ییجدامستمر و پایدار در ارتباط است، این صنعت در شهرها بخش 

محیطـی،   يهـا  بـاارزش عالوه بر این گردشگري شـهري   .دهد یمشهروندان دائم و غیر دائم شهري را تشکیل 

نـواحی  همچنـین  . )1386،ابراهیمـی  اکبـر زاده دارد (فرهنگی و تاریخی هر شهر ارتبـاطی تنگاتنـگ   میراث 
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. گردنـد  یمـ غالباً مقاصـد گردشـگري محسـوب     تاریخی و فرهنگی بسیار يها جاذبه بودن شهري به علت دارا

ورزشـی،   يهـا  ومیاسـتاد  ، بناهاي یادبود، تئاترها،ها موزهمتنوع و بزرگ که داراي  يها جاذبهشهرها معموالً با 

 يریـ گ شـکل ، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معمـاري تـاریخی و... را دارا بـوده، نقـش بـارزي در      ها پارك

گردشگري پایـدار در   خصوص بهگردشگري شهري  .باشند یما جذب گردشگران بسیار دارو  گردشگري شهري

مهـم اقتصـادي محسـوب     يها بخشعی، انسانی از نمادي از هویت فرهنگی، طبی منزله بهبسیاري از کشورها، 

 سیاسی، اقتصـادي،  به ابعاد فضایی، فرهنگی، مند نظام، پایداري در گردشگري، مستلزم توجه رو نیازا .شود یم

گردشگري مطـابق بـا نیـاز امـروز و حفـظ و       يها جاذبهاستفاده از  يسو به درحرکت یطیمح ستیزتاریخی و 

 یدرزمانتوریسم پایدار توریسمی است که بتواند در یک محیط و  درواقع. نده استماندگاري این منابع براي آی

بنـابراین  ؛ )86:1388سـقایی،  نزنـد ( صـدمه   سـت یز طیمحـ انسانی و فیزیکی به  ازنظرنامحدود ادامه یابد و 

، پارکینـگ، مراکـز اقـامتی،    ونقـل  حمـل تسـهیالت  ( یمختلفـ  يهـا  بخشگفت صنعت گردشگري با  توان یم

و از طرف دیگر شهرهاي توریستی ایران است  ازجملهشهر چمستان ) مرتبط است. ...مسافربري و  يها شرکت

آب گرم  يها چشمهمعتدل، وجود  يوهوا آبانبوه و دارا بودن  يها جنگلبا سواحل خزر و  يجوار همبه دلیل 

در گردشگري  مؤثرز مهم و به آن امکان داده است که از مراک تاریخی و فرهنگی طبیعی، يها جاذبهمعدنی و 

در شـهر   یطـ یمح سـت یزآمدن تحوالت عظیم اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و  به وجودگردشگري باعث  باشد.

، رشد سـوداگري زمـین و مسـکن،    یطیمح ستیز يها یآلودگ ازجملهاثرات نامطلوب زیادي  و چمستان شده

بکر طبیعی و تهدید فرهنـگ محلـی و نظیـر     يا اندازهبه اراضی کشاورزي و باغی، تخریب چشم  يانداز دست

با توجه به اهمیت صنعت گردشـگري در ایـن مرحلـه بـه      بر جاي گذاشته است. موردمطالعهدر منطقه  ها نیا

 کننـده  بیترغسوپر دسیشن عوامل  افزار نرماستفاده از  . در ابتدا بامیپرداز یمشرح و تحلیل عناصر گردشگري 

به تحلیل الگوي فضـایی   ها جاذبهتوجه به اهمیت ر را شناسایی کرده و سپس با گردشگري پایدا ي بازدارندهو 

  .میپرداز یمگردشگري شهر چمستان  يها جاذبه

  

  سؤاالت اصلی پژوهش -1-3
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پایدار شهري در شهر چمستان کدام گردشگري  ي بازدارندهو  کننده بیترغعوامل اولویت از بین  نیتر مهم - 1

  ؟است

  ؟شگري شهر چمستان چگونه استیی گردالگوي فضا - 2

  

  

  فرضیات پژوهش -1-4

گردشگري پایدار شهري در  ي بازدارندهو  کننده بیترغاولویت از بین عوامل  نیتر مهم رسد یمبه نظر  -  1

  است. وساز ساخت جهیدرنتشهر چمستان تخریب محیط 

  طح شهر قرار دارد.پراکنده در س صورت بهالگوي فضایی گردشگري شهر چمستان  رسد یمبه نظر  - 2

  هدف (اهداف) پژوهش -1-5

اما اهداف فرعـی هـم   ؛ هدف اصلی پژوهش تحلیل فضایی توریسم پایدار شهري در شهر چمستان است 

 -2مربوط به توریسم پایـدار شـهري    توسعه يها شاخصشناخت از  -1از:  اند عبارتدر این پژوهش است که 

مـورد  در  ي بازدارندهو  کننده بیترغعوامل شناسایی  -3ر شهري ارائه پیشنهادهایی در مورد گردشگري پایدا

  بررسی الگوي فضایی عناصر گردشگري شهري -4توریسم پایدار شهري 

  پژوهش تیاهمضرورت و -1-6

قـرن بیسـتم را قـرن     نظـران  صـاحب موجب شده است که بسـیاري از   گردشگري صنعت روزافزونرشد 

صنایع توسعه پایدار در  نیتر مهمیکی از  عنوان بهوزه گردشگري را امر). 3:1386کاظمی، بنامند (گردشگري 

که از تحرك باالیی در تغییرات اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی، شـهري و محیطـی       باید دانست يا جامعههر 

مدیریت محلی و ملی  يها يزیر برنامهمختلف صنعت گردشگري، همراه با  يها جنبهدار است، تمرکز بر ربرخو

زندگی شهروندان در ابعـاد  در  يا جامعهو ملی هر  یالملل نیبدر فرایندهاي  یتیبااهمنقش بسیار  يا هر جامعه

منافع زیادي را براي شهروندان به دنبـال داشـته باشـد     تواند یمصنعت گردشگري  ایفاء کند. تواند یممختلف 

فرآوري  -2قل، انرژي و ارتباطات، ، حمل نها رساختیزتوسعه  -1از:  اند عبارتاین منافع در پنج عنوان اصلی 

مسـتقیم و   صـورت  بهخارجی  ها يگذار هیسرماجذب  -3زمینه مناسب براي حمایت از صنایع و دیگر خدمات 
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شـغلی، ایجـاد    يهـا  فرصـت افزایش درآمدهاي ملی، توسـعه   -5 یزندگبهبود استانداردهاي  -4 میرمستقیغ

مقوله فضـا و تحلیـل فضـایی نـواحی گردشـگري      . )9 :1383حیدري، ( ياقتصاد يها بخشتحول مثبت در 

چارچوب و زیربنایی براي گردشگري بسیار مهم است. براي درك بهتر فضا، فرآیندهاي سازنده آن از  عنوان به

 يهـا  مکانو غیره)،  ها فروشگاه، ها رستوران، ها هتلشامل (و خدمات توریستی  ها رساختیزبعد فیزیکی شامل 

 يهـا  یژگـ یومـذهبی و غیـره) و بعـد اجتمـاعی و      يها مکان، ها موزهریخی، سینما، تئاتر، آثار تا(مورد بازدید 

 تـوان  یمـ مزایاي فراوانی که  باوجود ).4:1381شکویی و موحد، دارد (فرهنگی و رفتاري شهر بسیار اهمیت 

منفی  يریتأثصحیحی در این زمینه انجام نشود توسعه گردشگري  يزیر برنامهبراي توریسم قائل هستیم، اگر 

فعالیـت   عنـوان  بهرا به وجود خواهد آورد و در این صورت توریسم نه  ...، اقتصادي، اجتماعی و یطیمح ستیز

و توسـعه   يزیر برنامهبنابراین در ؛ و نامطلوب مطرح خواهد شد آور انیزلیت افع عنوان بهو منفعت بلکه  پرسود

 ي توسـعه بـراي   يزیـ ر برنامـه ریسم مبذول گـردد. پـس   پایداري تو يها جنبهگردشگري باید توجه زیادي به 

طبیعی، تاریخی، اقلیمی، اقتصادي،  به ابعاد شهر چمستان باید خصوص بهتوریسم پایدار در مناطق گردشگري 

، اقتصـادي،  یطـ یمح سـت یزشهر چمستان و همچنین کنترل آثار منفی آن (آثـار منفـی   اجتماعی و فرهنگی 

بنابراین براي کاهش و پیشـگیري  ؛ نیازهاي ضروري براي شهر چمستان است ) ازیاسیو ساجتماعی، کالبدي 

 ریـزي  برنامـه منفی گردشگري باید نسبت به تعیین توزیع فضایی و ساماندهی فضـاهاي توریسـتی    راتیتأثاز 

  کرد.

  ي پژوهشپیشینه- 1-7

اســت مــده بــه نــام اســپورتینگ آ يا مجلــه) مــیالدي در 1811واژه توریســم نخســتین بــار در ســال (

خـاص از دو دهـه    طـور  بهعام و توریسم پایدار  طور بهعمر مطالعات در مورد توسعه پایدار  ).1380محالتی،(

توسعه پایدار، رویکرد سنتی توسعه گردشگري به چـالش   میپارادادر راستاي  1990در دهه . کند ینمتجاوز 

گردشگري  يسو بهکت از گردشگري انبوه و نامطلوب حرمطلوب  يامدهایپهمزمان بر  دیتأککشیده شده و با 

  .jurowski and williams, 1997)( دیگردآغاز پایدار 

به این نتیجه رسـید کـه گردشـگري پایـدار را     گردشگري پایدار ) در پژوهش با عنوان 1933سال (وایت در  

انسـانی اسـت    هم منابع طبیعی و هم بلندمدترویکردي که مستلزم عملکرد براي حمایت و کیفیت  عنوان به
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در  یطـ یمح سـت یزاجتمـاعی و   ،تصـادي پایدارمی تواند اهداف اق يگردشگرسنتی  میپارادابرخالف  نیچن هم

  .داشته باشد يا منطقهسطح ملی و 

کـه روش آن  بـوده   يپنـد ) تحقیقی با عنوان توسعه گردشگري پایدار در جزایر 1997سال (سارا سوزان در 

) در LAS( فـن گردشگري پایدار و کار بسط  يها شاخصاز  يا مجموعهوي  نتیجه کارو میدانی بوده  صورت به

  .استمقصد  يها حوزهالگوي مناسبی براي بررسی گردشگري و اثرات آن در یک حوزه مقصد و 

کـه   کاربیو يها کوهستان) در پژوهشی با عنوان جستجو براي گردشگري پایدار در 2000سال (در  کال تون

و  پایـداري گردشـگري   يها شاخصمعرفی ی بوده، توانست به این نتیجه برسد که مشارکت صورت بهروش آن 

  .استبر روش مشارکتی در تحقیقات مربوطه  دیتأک

طبیعی براي گردشگري در استرالیا  يها جاذبهارزیابی  پژوهشی با عنوان در) 2002در سال (دانگ و کینگ  

 اند دهیرسگردشگري به این نتیجه  يها توان ازنظرطح س 4پارك به  يبند طبقهضمن  )AHP( فنبا استفاده از 

و حفاظت از  يگذار هیسرما يبند تیاولوکه تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب محل مناسب به گردشگران و در 

  .به مدیران محلی یاري رساند ستیز طیمح

اي مدیریت گردشگري فرآیند توسعه پایدار بر يریگ اندازهدر پژوهشی با عنوان  )2003سال (سوك چوي در 

به این نتیجه رسیده که شـاخص گردشـگري    دلفی بوده و صورت بهانجام داده که روش آن  تگزاسمحلی در 

 يا منطقهقابل کاربرد در سطح ملی و  يها شاخصیک نقطه شروع براي مشتق کردن  عنوان به تواند یمپایدار 

  قرار گیرد. مورداستفاده

رابطه بین گسترش گردشگري و رشد اقتصادي در کشور  ژوهشی با عنوان) پ2006سال (در  کیم و همکاران

بین ایـن دو متغیـر وجـود دارد وهـم دیگـر را       بلندمدترابطه تعادلی  کی آننتایج  که اند کردهتایوان تحلیل 

  .کنند یمتقویت 

  که به شرح زیر است: صورت گرفته است یتوریسم پایدار شهري تحقیقات ٔ◌ نهیدرزمدر ایران 

بر توسعه پایدار در شهر تبریز  دیتأکتوریسم شهري با  ریزي برنامهبا عنوان پژوهشی  )1381سال (ي در کرد

 صورت بهبوده و نتایج آن به کسب درآمدهاي ارزي و ایجاد اشتغال  که روش آن توصیفی و تحلیلی شده انجام
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تی را براي توسعه شهر ضروري دانسته توریس يها جاذبهپایدار براي نیروي کار جوان در این شهر و استفاده از 

  .است

؛ اند پرداختهشناخت الگوي فضاي توریستی شهر اصفهان با عنوان پژوهشی  )1381سال (در شکویی و موحد 

فضاي تاریخی شـهر   ریتأثروش آن توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج آن فضاي توریستی شهر اصفهان تحت  که

  .دهد یم قرار دارد و بخش مرکزي شهر را پوشش

 کـه فراروي صنعت توریسم در شهر تبریز پرداختـه   يها چالشبا عنوان پژوهشی  )1385سال (در ولی زاده  

ر پایان هم بـر  و د کرده اشارهو موانع و مشکالت را  ها لیپتانسروش آن توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج آن به 

  کرده است. دیتأکنعت مرتبط با این ص يها سازمان، به همکاري گسترش توریسم شهري

پژوهشی با عنوان مدیرت گردشگري و توسعه پایدار در شهر کرمانشاه پرداختـه   ) در1388سال (در  عظیمی

ث ایجاد شرایط باع سمیاکو تورت موفق یروش آن توصیفی و تحلیلی بوده و به این نتیجه رسیده که مدیرکه 

  .شود یم، محلی يا منطقهح مختلف ملی، و اقتصاد در سطو ستیز طیمح، براي الزم توسعه پایدار

بررسی تحلیلـی فضـاي گردشـگري شـهر ارومیـه      با عنوان پژوهشی  )1390سال (در و همکاران  يآباد یزنگ

این نتیجه رسیده که فضاي گردشگري شهر  روش آن توصیفی و تحلیلی و پیمایشی بوده و به ؛ کهاند پرداخته

  .دهد یمدارد و بخش مرکزي شهر را پوشش  فضاي تاریخی شهر قرار ریتأثارومیه تحت 

توسعه گردشـگري در شـهر    يها شاخصبا عنوان تحلیل فضایی پژوهشی  )1391سال (در  آبادي و همکاران

، اسـتان اصـفهان   يهـا  شهرسـتان در بین روش آن توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج آن  که اند پرداختهاصفهان 

گلپایگان، چادگـان، نطنـز،    يها شهرستانر سطح فرا برخوردار و شهرستان اصفهان بیشترین ضریب اولویت د

  .، دهاقان در سطح فرو برخوردار قرار داردشهر ینیخم، تیران، خوانسار، فالورجان

ر راستاي بررسی وضعیت گردشگري در شهر شیراز دبا عنوان پژوهشی  )1392سال (در شمشیرایی و سراپی 

آن توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج آن شهر شیراز به دلیل موقعیت و روش  ند کهتوسعه پایدار شهري پرداخت

به یکی  شدن لیتبدخود در موقعیت تهاجمی و رقابتی قرار داشته و ظرفیت  ...و یفرهنگ آثار برجسته تاریخی،

  .مراکز توریستی ایران را دارد نیتر بزرگاز 
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الگوي فضایی پراکنـدگی عناصـر گردشـگري     ) پژوهشی با عنوان تحلیل1393سال (عابد پور و همکاران در 

تحلیلـی بـوده و نتـایج حـاکی از پـژوهش آن اسـت کـه توزیـع فضـایی           و شهر زنجان که روش آن توصیفی

توزیـع   ؛ واسـت  1متمرکـز در منطقـه    صورت بهمسافربري  يها شرکتگردشگري، مراکز اقامتی و  يها جاذبه

نیـز بیشـتر در    هـا  انـه یپادر همه نقاط شهر است. همچنین  يتر متعادل صورت بهاتوبوس  يها ستگاهیافضایی 

  .ردیگ یمبا دقت بیشتري صورت  ریزي برنامه رو نیازاجنوب شهر پراکنده هستند 

کـه  ) پژوهشی با عنوان تحلیلی بر ساختار الگوي فضایی شـهر کرمانشـاه   1393سال (روشتی و همکاران در 

و در  يا خوشـه  صـورت  بـه  هـا  آنآن است که توزیع فضـایی  روش آن کاربردي بوده و نتایج حاکی از پژوهش 

در بافت قدیمی و مرکز شهر که داراي کاربري چندگانـه تشـکیل یافتـه     يا خوشه کامالً صورت بهبرخی موارد 

  است.

سعی  این پژوهش . دراند متمرکزشدهاست بر روي ابعاد مختلف گردشگري  شده انجاماین مطالعاتی که  ي همه

شهر چمستان مشخص و همچنـین الگـوي فضـایی توریسـتی      ي بازدارندهو  کننده بیترغیروي شده است تا ن

  شهر مورد ارزیابی قرار بگیرد و راهکارهاي براي توریسم پایدار شهري ابراز گردد.

  پژوهش روش و نوع -1-8

زیر  تحلیلی که با توجه به مراحل مختلف تحقیق، به شرح - توصیفی  صورت بهاین تحقیق  شناسی روش

  :است

 منظور بهکه در آن  شود میکیفی استفاده  هاي روشکیفی: براي انجام بعد توصیفی پژوهش از  هاي روش

گردشگري پایدار شهري، از  ٔ◌ درزمینه شده ارائه هاي مدلو  ها نظریهبررسی و مرور مطالعات مشابه قبلی و نیز 

  است. شده استفاده ها هنام پایانموجود، از قبیل کتب، مقاالت و  اي کتابخانهمتون 

. شوند میکمی براي بعد تحلیلی در این پژوهش، بر اساس فرضیات تحقیق انتخاب  هاي روشکمی:  هاي روش

مصاحبه با (و میدانی  اي کتابخانه ي جنبهکه  موردنیاز هاي دادهاطالعات و  آوري جمعبراي هر فرضیه به 

، با آمده دست بهو بر اساس اطالعات  شود میدام دارند، اق )کارشناسان امور دخیل در صنعت گردشگري

به  )GIS( جغرافیاییسوپر دسیشن و سامانه اطالعات  افزار نرم) و ANP( اي شبکهاستفاده از مدل تحلیل 

  .شود میشهر چمستان پرداخته  فضایی گردشگري پایدار شهري وتحلیل تجزیه
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