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. همگام با توسعه آورد يمگردشگری شهری يک فرصت بزرگ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی برای شهرها به وجود 

 بهو خدماتي برای گردشگران ارائه گردد.  ساتیتأس، بايد گردشگران ازینگردشگری، در نواحي شهری برای برآوردن 

تا  اند کردهبه آن توجه  ها دولته پايدار گردشگری امروزه رويكردی عمومي است که همین دلیل سیاست توسع

اجتماعي و اخالقي برای  یها دگاهيدو از  مالي خودکفا ازلحاظدر بلندمدت مقبول افتد و  يشناخت بوم ازلحاظگردشگری 

اهمیت بسیاری  یعناصر گردشگر باشد. در اين زمینه نحوه استقرار و الگوهای فضايي دبخشينوجوامع محلي مفید و 

گذاری صورت گرفته برای تحلیل فضايي و شناسايي الگوهای فضايي گردشگری پايدار شهری  باهدفدارد. اين پژوهش 

توصیفي و تحلیلي  یها روشترکیبي از  ،روش ازنظراست. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و  شده انجامشهر چمستان 

است. در اين راستا ابتدا بر اساس  شده استفاده، اسنادی و میداني یا کتابخانه رتصو بهو روش گردآوری دادها  است

گردشگری  ی بازدارندهو  کننده بیترغصورت گرفته از کارشناسان دخیل در امر گردشگری شهر، نیروهای  یها مصاحبه

گرديدند. نتايج تحقیق نشان  یدبن تياولو( وزن دهي و ANP) یا شبكهپايدار شهر شناسايي و با استفاده از مدل تحلیل 

کسب کرد. باالترين اولويت را  گردشگری پايدار شهر انواع آلودگي ی بازدارندهو  کننده بیترغدر بین نیروهای  دهد يم

 ييایجغرافهمچنین در اين تحقیق تحلیل الگوی فضايي عناصر گردشگری پايدار شهری با استفاده از سیستم اطالعات 

(GIS) ايستگاه رهايپذ مهمانگردشگری،  یها جاذبهو مشخص شد که عناصر گردشگری،  رار گرفتق يموردبررس ،

و توزيع فضايي آن نرمال نیست. مراکز اقامتي، مراکز  یا خوشهمسافربری دارای الگوی پراکنده و  یها شرکتتاکسي و 

 .استي نرمال فشرده و متراکم در بخش مرکزی شهر و توزيع فضاي صورت بهتجاری و پارکینگ شهری 

 (GIS)و  (ANPمدل ) الگوهای فضايي، عناصر گردشگری، گردشگری پايدار شهری، شهر چمستان،: ها دواژهیکل
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 مقدمه -۴-

 يفرهنگ وي خيتار ،يمیاقل یباال لیپتانس لیاست که به دل يمناسب یها نهيگزاز  یصنعت گردشگر

 باارزشمهم و  یها یتوانمنداز  يكي عنوان به توان يمو توجه به آن الزم بوده و  یزير برنامهکشور ما 

 ياشكال مختلف و انواع گوناگون یصنعت دارا نيا استفاده کرد. داريکشورمان از آن در جهت توسعه پا

آن  یها شاخص ازجمله (.cater,2000) استمتفاوت  ينیو سرزم يطیمح طياست که بسته به شرا

 ديجد نهیزم یشهر سميتور اشاره کرد. یشهر سميو تور یگردشگر ٔ  نهیدرزم یزير برنامهبه  توان يم

بافت،  ،یمعمار ازجملهمختلف آن  یها تیقابلشهر و  ٔ  نهیدرزم یزير برنامهاست که در مورد  يمطالعات

، مطالب ۲۳۳1بحث کند و تا دهه  ستيجذب گردشگر و توردر جهت  هم آن رهیفرهنگ و غ ساخت،

اما ؛ (Dennis and susan,2000بود ) شده نوشته یشهر داريدر مورد نقش آن در توسعه پا ياندک

 تيهو ی ازنماد منزله بهاز کشورها  یاریدر بس یشهر یگردشگر خصوصاً داريپا یامروزه گردشگر

در  یداريپا نيبنابرا؛ گردد يممحسوب  یمهم اقتصاد یها بخشاز  يكيو  يانسان ،يعیطب ،يفرهنگ

 يطیمح ستيز و يخيتار ،یاقتصاد ،ياسیس ،يفرهنگ ،يبه ابعاد فن مند نظاممستلزم توجه  یگردشگر

 یمنابع برا نيا یامروز و حفظ ماندگار ازیمطابق با ن یگردشگر یها جاذبهاستفاده از  یسو به درحرکت

عالوه بر حفظ  یگردشگر یها رمجموعهيزاز  يكي عنوان به یشهر یشگرراستا گرد نياست. در ا ندهيآ

 ييبنا ريز اختارو توسعه س یشهر نیکناس یسب درآمد براو ک يفرصت شغل جاديو باورها با ا ها ارزش

 :۲۹۳۶، و خوشنود نیهشت جمواليي ) سازد يمرا فراهم  یشهر يكپارچگيو  داريامكان توسعه پا شهر

 ديدر جوامع امروز با يفرهنگ و ياجتماع ،یاقتصاد یهاهنیدر زم یشگرف گردشگر ریتأث. با توجه (۲۲

درست در جهت گسترش آن تالش کرده و آثار  یزير برنامهآگاهانه و با ، لمانهاع يتيريبلند و مد ینظر

 .(۶ :۲۹۳1محالتي، ) دیرسانآن را به حداقل  يمنف

 

 



 

 
 

 مسئلهبیان  -۴-2

در تبؤادالت فرهنگؤي بؤین     مؤثثر ه يكي از منابع مهم درآمد و از عوامل امروزه گردشگری در دنیا، ب 

اسؤؤت  یا ژهيؤؤوخؤؤدماتي در جهؤؤان حؤؤائز اهمیؤؤت   صؤؤنعت نيتؤؤر گسؤؤترده عنؤؤوان بؤؤهکشورهاسؤؤت و 

، بخش مهمؤي  فرد منحصربه یها يژگيو باصنعتي پويا و  عنوان بهصنعت گردشگری (. ۲۲۱:۲۹۳۶ي،کاظم)

. را به خؤود اختصؤاد داده اسؤت    توسعه درحالو  افتهي توسعههای کشور اقتصادی و تولیدی یها تیفعالاز 

بیانگر امور اقتصادی، اجتمؤاعي و فرهنگؤي اسؤت، گردشؤگری      يخوب بهاست که  ييها انيجرگردشگری از 

و اهؤداف مختلؤف اسؤت، گردشؤگری در يؤک کلیؤت        هؤا  زهیبؤاانگ میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت 

که در فضای جغرافیايي آثؤار   هاست آنز سرمايه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان جرياني ا رندهیدربرگ

در پردازش فضايي الگويي متفؤاوتي ارائؤه    یگردشگر .(biredenhann,2004:7) نهد يممختلفي بر جای 

فضايي گردشؤگری   یالگوهايكي از اين  دارند يپساختار و عملكرد فضايي خاصي را در  هرکدامکه  دهد يم

اسؤت کؤه    گردشؤگری بخشي از اين صنعت توسؤعه منؤد و پايؤدار     درواقعگردشگری شهری هری است. ش

. رسؤد  يمؤ و سؤابقه طؤرآ آن در محافؤل علمؤي بؤه کمتؤر از دو دهؤه اخیؤر          موضوع نسبتاٌ جديدی اسؤت 

فضايي و مكؤاني انسؤان در جامعؤه شؤهری      یها تیفعال نيتر دهیچیپو  نيتر مهمگردشگری شهری يكي از 

شهری يک فرصؤت بؤزرگ فرهنگؤي، اجتمؤاعي و اقتصؤادی بؤرای        گردشگری، نظران صاحببه نظر است، 

در ارتقؤا  کیفیؤت    یمثثرکه اين فرصت نقش بسیار  آورد يم به وجودو مادر شهرهای جهاني  شهرها کالن

وقات گردشگری شهری چون با گذران ا بر اين اساس ايفا  کند. تواند يمزندگي شهروندان در ابعاد مختلف 

مسؤتمر و پايؤدار در ارتبؤاس اسؤت،      صورت بهفراغت، نیازهای فراغتي در درون شهر و محیط پیرامون شهر 

شهروندان دائؤم و غیؤر دائؤم     ازیموردن يچندوجهخدمات شهری  ريناپذ ييجدااين صنعت در شهرها بخش 

فرهنگي و تؤاريخي  محیطي، میراث  یها باارزشعالوه بر اين گردشگری شهری  .دهد يمشهری را تشكیل 

 بؤودن  نؤواحي شؤهری بؤه علؤت دارا    همچنین . (۲۹۳۶،ابراهیمي اکبر زادهدارد )هر شهر ارتباطي تنگاتنگ 

. شؤهرها معمؤوالً بؤا    گردنؤد  يمؤ غالبؤاً مقاصؤد گردشؤگری محسؤوب      تاريخي و فرهنگي بسؤیار  یها جاذبه

، هؤا  پؤار  ورزشؤي،   یهؤا  ومياسؤتاد  ، بناهؤای يؤادبود، تتاترهؤا،   ها موزهمتنوع و بزرگ که دارای  یها جاذبه

گردشؤگری   یریؤ گ شكلشهربازی، مراکز خريد، مناطقي با معماری تاريخي و... را دارا بوده، نقش بارزی در 

گردشگری پايدار در بسؤیاری   خصود بهگردشگری شهری  .باشند يما جذب گردشگران بسیار دارو  شهری

مهؤم اقتصؤادی محسؤوب     یهؤا  بخؤش عؤي، انسؤاني از   نمادی از هويت فرهنگؤي، طبی  منزله بهاز کشورها، 



 

 
 

سیاسؤي،   بؤه ابعؤاد فضؤايي، فرهنگؤي،     منؤد  نظؤام ، پايداری در گردشگری، مستلزم توجؤه  رو نيازا .شود يم

گردشگری مطابق با نیاز امؤروز   یها جاذبهاستفاده از  یسو به درحرکت يطیمح ستيزتاريخي و  اقتصادی،

توريسم پايدار توريسمي اسؤت کؤه بتوانؤد در يؤک      درواقع. نده استو حفظ و ماندگاری اين منابع برای آي

سؤقايي،  نزنؤد ) صؤدمه   سؤت يز طیمحؤ انسؤاني و فیزيكؤي بؤه     ازنظرنامحدود ادامه يابد و  يدرزمانمحیط و 

، ونقؤل  حمؤل تسؤهیالت  ) يمختلفؤ  یهؤا  بخؤش گفت صؤنعت گردشؤگری بؤا     توان يمبنابراين ؛ (۳۶:۲۹۳۳

شؤهرهای   ازجملؤه شؤهر چمسؤتان   ( مؤرتبط اسؤت.   ...مسؤافربری و   یهؤا  شرکتپارکینگ، مراکز اقامتي، 

انبؤوه و دارا بؤودن    یهؤا  جنگؤل با سواحل خؤزر و   یجوار همو از طرف ديگر به دلیل توريستي ايران است 

به آن امكؤان   تاريخي و فرهنگي طبیعي، یها جاذبهآب گرم معدني و  یها چشمهمعتدل، وجود  یوهوا آب

آمؤدن تحؤوالت عظؤیم     به وجؤود گردشگری باعث  در گردشگری باشد. مثثرز مهم و داده است که از مراک

 ازجملؤه اثؤرات نؤامطلوب زيؤادی     و در شهر چمسؤتان شؤده   يطیمح ستيزاقتصادی، اجتماعي، کالبدی و 

بؤه اراضؤي کشؤاورزی و بؤاغي،      یانؤداز  دسؤت ، رشد سوداگری زمین و مسكن، يطیمح ستيز یها يآلودگ

بؤر جؤای    موردمطالعؤه در منطقؤه   ها نيابكر طبیعي و تهديد فرهنگ محلي و نظیر  یا اندازهتخريب چشم 

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در اين مرحله بؤه شؤرآ و تحلیؤل عناصؤر گردشؤگری       گذاشته است.

گردشؤگری   ی بازدارنؤده و  کننؤده  بیؤ ترغسوپر دسیشؤن عوامؤل    افزار نرماستفاده از  . در ابتدا باميپرداز يم

گردشؤگری   یها جاذبهبه تحلیل الگوی فضايي  ها جاذبهتوجه به اهمیت ر را شناسايي کرده و سپس با پايدا

 .ميپرداز يمشهر چمستان 

 

 سؤاالت اصلی پژوهش -۴-۹

پايدار شهری در شهر چمستان گردشگری  ی بازدارندهو  کننده بیترغعوامل اولويت از بین  نيتر مهم -۲

 ؟کدام است

 ؟شگری شهر چمستان چگونه استيي گردالگوی فضا -۱

 

 

 فرضیات پژوهش -۴-۱



 

 
 

گردشگری پايدار شهری در  ی بازدارندهو  کننده بیترغاولويت از بین عوامل  نيتر مهم رسد يمبه نظر  - ۲

 است. وساز ساخت جهیدرنتشهر چمستان تخريب محیط 

 طح شهر قرار دارد.پراکنده در س صورت بهالگوی فضايي گردشگری شهر چمستان  رسد يمبه نظر  -۱

 هدف )اهداف( پژوهش -۴-5

امؤا اهؤداف فرعؤي    ؛ هدف اصلي پژوهش تحلیل فضايي توريسم پايدار شهری در شهر چمستان است 

مربؤوس بؤه توريسؤم پايؤدار      توسؤعه  یهؤا  شاخصشناخت از  -۲از:  اند عبارتهم در اين پژوهش است که 

و  کننؤده  بیؤ ترغعوامؤل  شناسؤايي   -۹ر شؤهری  ارائه پیشنهادهايي در مورد گردشؤگری پايؤدا   -۱شهری 

 بررسي الگوی فضايي عناصر گردشگری شهری -۱مورد توريسم پايدار شهری در  ی بازدارنده

 پژوهش تیاهمضرورت و -۴-6

قؤرن بیسؤتم را قؤرن     نظران صاحبموجب شده است که بسیاری از  گردشگری صنعت روزافزونرشد 

صنايع توسعه پايؤدار   نيتر مهميكي از  عنوان بهوزه گردشگری را امر(. ۹:۲۹۳۶کاظمي، بنامند )گردشگری 

کؤه از تحؤر  بؤااليي در تغییؤرات اقتصؤادی، سیاسؤي، اجتمؤاعي، شؤهری و          بايد دانست یا جامعهدر هر 

مؤديريت   یها یزير برنامهمختلف صنعت گردشگری، همراه با  یها جنبهدار است، تمرکز بر رمحیطي برخو

زنؤدگي  در  یا جامعؤه و ملي هؤر   يالملل نیبدر فرايندهای  يتیبااهمنقش بسیار  یا هر جامعهمحلي و ملي 

منافع زيادی را بؤرای شؤهروندان    تواند يمصنعت گردشگری  ايفا  کند. تواند يمشهروندان در ابعاد مختلف 

قؤل،  ، حمؤل ن هؤا  رسؤاخت يزتوسؤعه   -۲از:  انؤد  عبارتبه دنبال داشته باشد اين منافع در پنج عنوان اصلي 

جؤؤذب  -۹فؤؤرآوری زمینؤؤه مناسؤؤب بؤؤرای حمايؤؤت از صؤؤنايع و ديگؤؤر خؤؤدمات   -۱انؤؤرژی و ارتباطؤؤات، 

افؤزايش   -5 يزنؤدگ بهبؤود اسؤتانداردهای    -۱ میرمسؤتق یغمسؤتقیم و   صورت بهخارجي  ها یگذار هيسرما

. (۳ :۲۹۳۹حیدری، ) یاقتصاد یها بخششغلي، ايجاد تحول مثبت در  یها فرصتدرآمدهای ملي، توسعه 

چارچوب و زيربنايي بؤرای گردشؤگری بسؤیار مهؤم      عنوان بهمقوله فضا و تحلیل فضايي نواحي گردشگری 

و خؤدمات توريسؤتي    هؤا  رساختيزاست. برای در  بهتر فضا، فرآيندهای سازنده آن از بعد فیزيكي شامل 

، هؤا  موزهريخي، سینما، تتاتر، آثار تا)مورد بازديد  یها مكانو غیره(،  ها فروشگاه، ها رستوران، ها هتلشامل )

دارد فرهنگؤي و رفتؤاری شؤهر بسؤیار اهمیؤت       یهؤا  يژگؤ يومذهبي و غیره( و بعد اجتمؤاعي و   یها مكان

 یزيؤ ر برنامهبرای توريسم قائل هستیم، اگر  توان يممزايای فراواني که  باوجود (.۱:۲۹۳۲شكويي و موحد، )

، اقتصؤادی، اجتمؤاعي و   يطیمح ستيزمنفي  یریتأثصحیحي در اين زمینه انجام نشود توسعه گردشگری 



 

 
 

 عنؤوان  بؤه و منفعؤت بلكؤه    پرسؤود فعالیؤت   عنوان بهرا به وجود خواهد آورد و در اين صورت توريسم نه  ...

و توسؤعه گردشؤگری بايؤد توجؤه      یزيؤ ر برنامؤه بنؤابراين در  ؛ و نامطلوب مطرآ خواهد شد آور انيزلیت افع

توريسؤم پايؤدار در    ی توسؤعه بؤرای   یزيؤ ر برنامؤه ريسم مبذول گردد. پؤس  پايداری تو یها جنبهزيادی به 

طبیعي، تاريخي، اقلیمي، اقتصؤادی، اجتمؤاعي و    به ابعاد شهر چمستان بايد خصود بهمناطق گردشگری 

، اقتصؤادی، اجتمؤاعي،   يطؤ یمح ستيزشهر چمستان و همچنین کنترل آثار منفي آن )آثار منفي فرهنگي 

بنؤابراين بؤرای کؤاهش و پیشؤگیری از     ؛ نیازهای ضروری برای شهر چمسؤتان اسؤت   ( ازياسیو سکالبدی 

 ريؤزی  برنامؤه منفي گردشگری بايد نسبت به تعیین توزيع فضايي و ساماندهي فضاهای توريسؤتي   راتیتأث

 کرد.

 ی پژوهشپیشینه- ۴-7

اسؤت  مؤده  بؤه نؤام اسؤپورتینگ آ    یا مجلؤه ( مؤیالدی در  ۲۳۲۲واژه توريسم نخستین بؤار در سؤال )  

خؤاد از دو دهؤه    طور بهعام و توريسم پايدار  طور بهعمر مطالعات در مورد توسعه پايدار  (.۲۹۳1محالتي،)

توسؤعه پايؤدار، رويكؤرد سؤنتي توسؤعه گردشؤگری بؤه         ميپارادادر راستای  ۲۳۳1در دهه . کند ينمتجاوز 

 یسؤو  بهکت از گردشگری انبوه و نامطلوب حرمطلوب  یامدهایپهمزمان بر  دیتأکچالش کشیده شده و با 

 .jurowski and williams, 1997)) ديگردآغاز گردشگری پايدار 

به اين نتیجه رسید که گردشؤگری پايؤدار را   گردشگری پايدار ( در پژوهش با عنوان ۲۳۹۹سال )وايت در  

انسؤاني   هم منؤابع طبیعؤي و هؤم    بلندمدترويكردی که مستلزم عملكرد برای حمايت و کیفیت  عنوان به

اجتمؤاعي و   ،تصؤادی پايؤدارمي توانؤد اهؤداف اق    یگردشؤگر سؤنتي   ميپؤارادا بؤرخالف   نیچنؤ  هؤم اسؤت  

 .داشته باشد یا منطقهدر سطح ملي و  يطیمح ستيز

کؤه روش آن  بوده  یپند( تحقیقي با عنوان توسعه گردشگری پايدار در جزاير ۲۳۳1سال )سارا سوزان در 

( LAS) فؤن گردشگری پايدار و کار بسط  یها شاخصاز  یا مجموعهوی  نتیجه کارو میداني بوده  صورت به

 .استمقصد  یها حوزهالگوی مناسبي برای بررسي گردشگری و اثرات آن در در يک حوزه مقصد و 

 کؤاربیو  یهؤا  کوهسؤتان ( در پژوهشي با عنوان جستجو برای گردشگری پايدار در ۱111سال )در  کال تون

پايؤداری   یهؤا  شؤاخص معرفؤي  ي بوده، توانست بؤه ايؤن نتیجؤه برسؤد کؤه      مشارکت صورت بهکه روش آن 

 .استبر روش مشارکتي در تحقیقات مربوطه  دیتأکو  گردشگری



 

 
 

طبیعؤي بؤرای گردشؤگری در     یهؤا  جاذبؤه ارزيؤابي   پژوهشي با عنوان در( ۱11۱در سال )دانگ و کینگ  

گردشؤگری بؤه ايؤن     یهؤا  تؤوان  ازنظرطح س ۱پار  به  یبند طبقهضمن  (AHP) فناسترالیا با استفاده از 

 یبنؤد  تيؤ اولوکه تحلیل سلسله مراتبي در انتخؤاب محؤل مناسؤب بؤه گردشؤگران و در       اند دهیرسنتیجه 

 .به مديران محلي ياری رساند ستيز طیمحو حفاظت از  یگذار هيسرما

ای مؤديريت  فرآينؤد توسؤعه پايؤدار بؤر     یریؤ گ انؤدازه در پژوهشي بؤا عنؤوان    (۱11۹سال )سو  چوی در 

بؤه ايؤن نتیجؤه رسؤیده کؤه       دلفؤي بؤوده و   صؤورت  بهانجام داده که روش آن  تگزاسگردشگری محلي در 

قابل کاربرد در  یها شاخصيک نقطه شروع برای مشتق کردن  عنوان به تواند يمشاخص گردشگری پايدار 

 قرار گیرد. مورداستفاده یا منطقهسطح ملي و 

رابطه بین گسؤترش گردشؤگری و رشؤد اقتصؤادی در      ژوهشي با عنوان( پ۱11۶سال )در  کیم و همكاران

بین ايؤن دو متغیؤر وجؤود دارد وهؤم      بلندمدترابطه تعادلي  کي آننتايج  که اند کردهکشور تايوان تحلیل 

 .کنند يمديگر را تقويت 

 که به شرآ زير است: صورت گرفته است يتوريسم پايدار شهری تحقیقات ٔ  نهیدرزمدر ايران 

بؤر توسؤعه پايؤدار در شؤهر      دیتأکتوريسم شهری با  ريزی برنامهبا عنوان پژوهشي  (۲۹۳۲سال )ی در کرد

بوده و نتايج آن به کسب درآمدهای ارزی و ايجاد اشؤتغال   که روش آن توصیفي و تحلیلي شده انجامتبريز 

تي را بؤرای توسؤعه شؤهر    توريس یها جاذبهپايدار برای نیروی کار جوان در اين شهر و استفاده از  صورت به

 .ضروری دانسته است

شؤناخت الگؤوی فضؤای توريسؤتي شؤهر اصؤفهان       بؤا عنؤوان   پژوهشؤي   (۲۹۳۲سال )در شكويي و موحد 

 ریتؤأث روش آن توصیفي و تحلیلي بوده و نتايج آن فضای توريسؤتي شؤهر اصؤفهان تحؤت      ؛ کهاند پرداخته

 .دهد يم فضای تاريخي شهر قرار دارد و بخش مرکزی شهر را پوشش

فراروی صنعت توريسم در شؤهر تبريؤز پرداختؤه     یها چالشبا عنوان پژوهشي  (۲۹۳5سال )در ولي زاده  

ر پايؤان  و د کؤرده  اشارهو موانع و مشكالت را  ها لیپتانسروش آن توصیفي و تحلیلي بوده و نتايج آن به  که

 کرده است. دیتأکنعت مرتبط با اين ص یها سازمان، به همكاری هم بر گسترش توريسم شهری

پژوهشي با عنؤوان مؤديرت گردشؤگری و توسؤعه پايؤدار در شؤهر کرمانشؤاه         ( در۲۹۳۳سال )در  عظیمي

ث باعؤ  سؤم ياکو تورت موفق يروش آن توصیفي و تحلیلي بوده و به اين نتیجه رسیده که مديرکه پرداخته 



 

 
 

، محلؤي  یا منطقؤه آ مختلؤف ملؤي،   و اقتصاد در سؤطو  ستيز طیمح، برای ايجاد شرايط الزم توسعه پايدار

 .شود يم

بررسي تحلیلي فضای گردشؤگری شؤهر ارومیؤه    با عنوان پژوهشي  (۲۹۳1سال )در و همكاران  یآباد يزنگ

اين نتیجه رسیده که فضؤای گردشؤگری    روش آن توصیفي و تحلیلي و پیمايشي بوده و به ؛ کهاند پرداخته

 .دهد يمدارد و بخش مرکزی شهر را پوشش  فضای تاريخي شهر قرار ریتأثشهر ارومیه تحت 

توسؤعه گردشؤگری در    یهؤا  شؤاخص با عنوان تحلیل فضؤايي  پژوهشي  (۲۹۳۲سال )در  آبادی و همكاران

اسؤتان   یهؤا  شهرسؤتان در بؤین  روش آن توصیفي و تحلیلي بوده و نتايج آن  که اند پرداختهشهر اصفهان 

گلپايگؤان،   یهؤا  شهرسؤتان ر سطح فؤرا برخؤوردار و   ، شهرستان اصفهان بیشترين ضريب اولويت داصفهان

 .، دهاقان در سطح فرو برخوردار قرار داردشهر ينیخم، تیران، خوانسار، فالورجانچادگان، نطنز، 

ر بررسؤي وضؤعیت گردشؤگری در شؤهر شؤیراز د     با عنوان پژوهشي  (۲۹۳۱سال )در شمشیرايي و سراپي 

آن توصیفي و تحلیلؤي بؤوده و نتؤايج آن شؤهر شؤیراز بؤه       روش  ند کهراستای توسعه پايدار شهری پرداخت

خؤود در موقعیؤت تهؤاجمي و رقؤابتي قؤرار داشؤته و        ...و يفرهنگؤ  دلیل موقعیت و آثار برجسته تؤاريخي، 

 .مراکز توريستي ايران را دارد نيتر بزرگبه يكي از  شدن ليتبدظرفیت 

الگوی فضايي پراکندگي عناصر گردشؤگری   ( پژوهشي با عنوان تحلیل۲۹۳۹سال )عابد پور و همكاران در 

تحلیلي بوده و نتايج حؤاکي از پؤژوهش آن اسؤت کؤه توزيؤع فضؤايي        و شهر زنجان که روش آن توصیفي

توزيؤع   ؛ واست ۲متمرکز در منطقه  صورت بهمسافربری  یها شرکتگردشگری، مراکز اقامتي و  یها جاذبه

نیز بیشؤتر در   ها انهيپادر همه نقاس شهر است. همچنین  یتر متعادل صورت بهاتوبوس  یها ستگاهيافضايي 

 .ردیگ يمبا دقت بیشتری صورت  ريزی برنامه رو نيازاجنوب شهر پراکنده هستند 

کؤه  ( پژوهشي با عنوان تحلیلي بر ساختار الگوی فضايي شهر کرمانشاه ۲۹۳۹سال )روشتي و همكاران در 

و در  یا خوشؤه  صؤورت  به ها آنآن است که توزيع فضايي روش آن کاربردی بوده و نتايج حاکي از پژوهش 

در بافت قديمي و مرکز شؤهر کؤه دارای کؤاربری چندگانؤه تشؤكیل       یا خوشه کامالً صورت بهبرخي موارد 

 يافته است.

 ايؤن پؤژوهش   . دراند متمرکزشدهاست بر روی ابعاد مختلف گردشگری  شده انجاماين مطالعاتي که  ی همه

شهر چمستان مشؤخص و همچنؤین الگؤوی فضؤايي      ی بازدارندهو  کننده بیترغیروی سعي شده است تا ن

 توريستي شهر مورد ارزيابي قرار بگیرد و راهكارهای برای توريسم پايدار شهری ابراز گردد.



 

 
 

 پژوهش روش و نوع -۴-8

 تحلیلي که با توجه به مراحل مختلف تحقیق، به شرآ -توصیفي  صورت بهاين تحقیق  شناسي روش

 :استزير 

 منظور بهکه در آن  شود ميکیفي استفاده  های روشکیفي: برای انجام بعد توصیفي پژوهش از  های روش

گردشگری پايدار  ٔ  درزمینه شده ارائه های مدلو  ها نظريهبررسي و مرور مطالعات مشابه قبلي و نیز 

 است. شده استفاده ها هنام پايانموجود، از قبیل کتب، مقاالت و  ای کتابخانهشهری، از متون 

کمي برای بعد تحلیلي در اين پژوهش، بر اساس فرضیات تحقیق انتخاب  های روشکمي:  های روش

و میداني  ای کتابخانه ی جنبهکه  موردنیاز های دادهاطالعات و  آوری جمع. برای هر فرضیه به شوند مي

و بر اساس اطالعات  شود ميدام دارند، اق (مصاحبه با کارشناسان امور دخیل در صنعت گردشگری)

سوپر دسیشن و سامانه اطالعات  افزار نرم( و ANP) ای شبكه، با استفاده از مدل تحلیل آمده دست به

 .شود ميشهر چمستان پرداخته  فضايي گردشگری پايدار شهری وتحلیل تجزيهبه  (GIS) جغرافیايي
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Abstract: Urban tourism is a great opportunity for social, economic and cultural cities creates. 

Along with the development of tourism, in urban areas to meet the needs of tourists, should be 

provided facilities and services for tourists. That is why the sustainable development of tourism 

policy is a general approach that the government has to pay attention to the ecological tourism in 

the long run is approved and financially self-sufficient, and from the perspective of social and 

moral for the local communities and the promise of the Useful.In this context, placement and 

spatial patterns of tourism is very important. This study aimed tantalize the spatial and identify 

spatial patterns of sustainable tourism for the City Chamestan done. The study applied the method 

is a combination of analytical methods and method for collecting data, documentary and field use. 

In this regard, based on the interviews of the experts involved in the tourism city, deterrence forces 

and encouraging sustainable tourism in identifying and using network analysis (ANP) were 

weighted and prioritized The results show the forces that encourage or inhibit sustainable tourism 

town of contamination became top priority. The study also analyzed the spatial pattern of urban 

sustainable tourism with the use of geographic information systems (GIS) were analyzed and it was 

found that elements of tourism, attractions, hospitality, taxi and passenger company has a random 

pattern and cluster and its spatial distribution is not normal.Residential centers, commercial centers 

and parking for compact urban and spatial distribution is normal in the central part of the city. 
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