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  چکیده

بزرگترین صنعت خدماتی جهان در آمده و اهمیت صنعت گردشگري امروزه به حدي رسیده است که به عنوان 

تبلور یافتن . ساالنه میلیونها نفر توریست در سراسر جهان با انگیزه هاي گوناگون در حال جابه جایی و سفر می باشند

گردشگري به عنوان یک نیاز و به طبع آن افزایش ضریب تأثیر گذاري آن در تمام ابعاد زندگی جوامع، لزوم توجه به آن را 

از طرف دیگر به دلیل تخصصی شدن گردشگري، این موقعیت براي تمام جوامع پیش آمده . ش از پیش مطرح می سازدبی

که با برنامه ریزي کار آمد، خود را به عنوان مقصد گردشگري مطرح کنند و از منافع سرشار آن بهره گیرندگردشگري 

ائل و عوامل مؤثر اقتصادي اجتماعی و فرهنگی در هر صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مس

با  قابلیت ها و تنگناهاي توسعه گردشگري شهرستان سردشت رابر این اساس در این پژوهش سعی داریم، . منطقه است

روش . مورد بررسی قرار دهیم و جهت توسعه هر چه بیشتر آن راهکارهاي استراتژیک ارائه دهیم Swotاستفاده از مدل 

.تحلیلی و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي و میدانی می باشد- قیق در مقاله حاضر توصیفیتح

  قابلیت،تنگنا،توسعه گردشگري،شهرستان سردشت: کلید واژه ها 

  

  

  وبیان مسالهمقدمه-1

با شروع قرن بیست و یکم به دلیل وجود زیر ساخت هاي اقتصادي، بهداشتی، امنیتی و ارتباطی، گردشگري به 

با استناد به آمار و گزارش ها می توان گفت .)1:1385 پاپلی یزدي و سقایی،(یل شده است یکی از سه صنعت برتر دنیا تبد

). prett, 39:2011(آمدترین صنعت در ابعاد جهانی استکه صنعت گردشگري در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پردر

درصد از  5، )10: 1390اسماعیلی و دیگران،(درصد از اشتغال  10 ،)2010کباسی، (درصد از تولید ناخالص  11این صنعت 

شوراي جهانی سفر و (درصد از سرمایه گذاري جهانی را شامل می شود  5و ) 7:1392بیاتی خطیبی و همکاران،(صادرات 

فت، تولیدات و در بسیاري ازنواحی جهان نیز میزان تجارت گردشگري برابر یا حتی بیشتر از صادرات ن) 2013گردشگري، 

چنین گسترش جهانی منجر به رشد اقتصادي و اشتغال در بسیاري از بخش هاي مرتبط، از . مواد غذایی و اتومبیل است

بر خالف گذشته که فقط افراد ). 2011بوهالیس و دار کی، ( ساخت و ساز گرفته تا کشاورزي و مخابرات شده است

باشد، افزایش روزافزون تعداد گردشگران، گویاي تبلور یافتن گردشگري  معدودي می توانست در فرآیند آن مشارکت داشته

                                                            
١

Khaled.alipour@gmail.comنویسنده مسئول،
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توسعه گردشگري اثرات گوناگونی را . همین امر ضریب تاثیر گذاري گردشگري را افزایش داده است. به عنوان یک نیاز است

تماعی و فرهنگی تقسیم کرد که به همراه دارد که به طور کلی می توان آنها را به اثرات و پیامدهاي اقتصادي، محیطی و اج

بنابر این نقش گردشگري به عنوان منبع جدیدي  ).Cascante, 17:2008(بسته به بافت و شرایط جامعه متفاوت است

رشد و براي ایجاد اشتغال، کسب در آمد، در آمدهاي مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساخت هاي اجتماعی که موجب

با توجه به این موضوع، ). 1:1387 کاظمی،(توسعه سایر صنایع می شود، در مطالعات متعدد مورد تائید قرار گرفته است 

  .امروزه اکثر کشورها در صدد بهره برداري از این موقعیت بر آمده اند

  

  ضرورت تحقیق-2

نعت خدماتی جهان در آمده و اهمیت صنعت گردشگري امروزه به حدي رسیده است که به عنوان بزرگترین ص

تبلور یافتن . ساالنه میلیونها نفر توریست در سراسر جهان با انگیزه هاي گوناگون در حال جابه جایی و سفر می باشند

گردشگري به عنوان یک نیاز و به طبع آن افزایش ضریب تأثیر گذاري آن در تمام ابعاد زندگی جوامع، لزوم توجه به آن را 

از طرف دیگر به دلیل تخصصی شدن گردشگري، این موقعیت براي تمام جوامع پیش آمده . طرح می سازدبیش از پیش م

که با برنامه ریزي کار آمد، خود را به عنوان مقصد گردشگري مطرح کنند و از منافع سرشار آن بهره گیرند 

صنعتی، درصد باالي بیکاري ، ضعف در زیرساخت هاي ستان سردشتبا توجه به محرومیت شهر). 5: 1389کهزادي،(

جوانان و در آمد پایین این ناحیه الزم است با استفاده از تمام امکانات و قابلیت ها در جهت رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و 

بدین منظور گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتی فرابخشی که با حوزه . کسب درآمد از راههاي مختلف اقدام شود

اقتصاد، کشاورزي، فرهنگی، محیط زیست و خدمات در تعامل است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان  هاي مختلفی نظیر

داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت آن ناحیه گردیده است، می تواند با توجه به قابلیت هاي بالقوه 

در این پژوهش . به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی توسعه در این منطقه مورد توجه قرار گیرد ستان سردشتگردشگري شهر

را مورد بررسیقرار  ستان سردشتپیش روي گردشگري شهر قابلیت ها و تنگناهاي سعی داریم تا در قالب مدل سوات، 

ي اجرایی زمینه را براي توسعه هر چه بیشتر دهیم و با ایجاد دید علمی و مبتنی بر واقعیت هاي موجود، با ارائه راهبردها

  .گردشگري فراهم کنیم

  اهداف تحقیق-3

ستان سردشتشناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري شهر

ستان سردشتشناسایی نقاط قوت گردشگري شهر

 ستان سردشتشناسایی نقاط ضعف گردشگري شهر

تستان سردششناسایی فرصت هاي پیش روي گردشگري شهر

ستان سردشتشناسایی تهدیدهاي پیش روي گردشگري شهر

 ستان سردشتتدوین استراتژیهاي توسعه گردشگري شهر

  

  مورد مطالعه منطقه-4

 بخشودودهســـــتانو4 شهرستانسردشتیکیازشهرستانهایاستانآذربایجانغربیدرشمالغربیایراناست،اینشهرســـــتانداراي

 7/3اینشهرســتان. کیلومترمربعدرجنوبغربیاستانآذربایجانغربیواقعشدهاســت 1411 سردشتباوســعتیبالغبر. روستامیباشــد292
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ــت . مساحتاستانرادربرگرفتهاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــور شهرستانسردشتازشمالبهشهرستانپیرانشهر،ازشمالغربیبهمهاباد،ازشرقبهبوکان،ازجنوببهاستانکردستانوکشورعراقوازغرببهکش

ــی ــردد عراقمنتهیمـ ــامل. گـ ــه 3 اینشهرستانشـ ــهري نقطـ ــش 2 یشـ ــتانوده 6 بخـ ــکونیمی 297 سـ ــد آبادیمسـ . باشـ

ــوبمی ــودودر شهرسردشتمرکزآنمحســـــــ ــو 45«شـــــــ ــول 48 درجهـــــــ ــو 36 - دقیقهطـــــــ  9 درجهـــــــ

.باشد مترمی 1515 عرضجغرافیایقرارگرفتهوارتفاعبافتفیزیکیشهرازسطحدریاحدود»دقیقه

  سردشت شهرستان و طبیعی تاریخی وفرهنگی هاي جاذبهبرخی از -5

  پلقلعهتاسیان -5-1

موجودبررودخانهزابصغیرپلقالتاسییاقالتاسیاناستکهبهمرورزمانوهمچنینباالآمدنآبموجبتخریبالیههایسستسهایپلیکیاز

 -طحیآنشدهطولپلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالی

جنوبیاستودرحقیقتبهاستثناییکیازستونهایشمالیسنگچینیکهمالطانتقریباًازپایهشروعشدهبقیهســـتونهارانگهایطبیعیطرفینپلکه

تباسهستونسنگینیمهتمامطبیعیکههرکدامباسنگچینیمحکمپایههایاصلیپلراتشــکیلمیدناشیازشیبتندکوهستانیوآخریندامنهآناس

ــت . هندساختهشدهاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبااینپلبرسرراهقدیمیمیرآبادبهمهاباددرقسمتشمالیرودخانهزابکوچکبناشدهنزدیکترینروستابهپلقالتاسیانازسمتغربیروستاهاینبی

ــتد . وموساالناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خموالناازمریدانشیخیوسفالدینبرهانبناشدهباشدوبهگفتهایبهپلموالنانیزشــهرتاحتماالًاینپلدراواسطقرنسیزدهمهجریوبهدستورشی

اینپلدارایسهدهنهوچهارستوناستطولتقریبیآنپنجاهمتروعرضآندرقسمتپاییندهمترودرقسمتفوقانیچهارمتراســتارتفاعآنتاکفد.دارد

  .هانهتقریباًپانزدهمترمیباشد

  

  پل قلعه تاسیان سردشت

)گرمابهبیستونسردشت( حمامقدیمیسردشت -5-2

)  پارکفعلیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهر(  اینحمامجنبکاروانسرایالیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــآقا

بهدستورسردارکلعزیزخانمکریدرزمانقاجاریاناحداثشدهاستکهمالکیتحمامبهادارهکالوقافوامورخیریهبودهکهازموقوفاتمسجدجام

.عشهرسردشتمیباشد
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  )گرمابه بیستون سردشت(حمام قدیمی

  تپهیباستانیربطسردشت -5-3

ــال ــودبرمیگردد 843 تاریخچهربطبهحضورقومماناکهبرایاولینباردرســـــ  قبالزمیالددرمیانمتونآشوریظاهرمیشـــــ

دولتمانادراوجقدرتخودحوضهیجنوبیوشرقیدریاچهارومیهمنطقهمیانهودرهقزالوزنرادراختیارداشتهوپایتختاصلیآناینبرتونامداشــت.

ــنلو ــارهکردزیویه،قالیچیو–ازمهمترینمحوطههایمنسوببهمانامیتوانبهحســـــ ــالهایپایانیقرن–ربطاشـــــ  7 دولتمانادرســـــ

.  قبالزمیالدازآنبعنوانتابعدولتمادیادمیشود 593 قبالزمیالدباافزایشقدرتدولتمادبهقلمرواینپادشاهیالحاقشدوبرایآخرینباردرسال

ــدهبررویآجرهایباابعادمختلف ) 33×33) (40×40 – 30×30( باتوجهبهنوشتههاونقوشحکشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانمیراثفرهنگیمعتقد  2 ندکهقطعهربطکارشناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) خالـــدینی( مربوطبهدورانمانابود،وپایتختموصاصیرمیباشدومعبدمهمومورداحتراماورارتوئیوگاهیآشـــوریومانابهنامخدایهالدینی

  .هکتاروقطعههایزیادینیزبعنواندژهایمحافظاینشهرمهموباستانیدراطرافآنقراردارد 50 محوطهاینتپهحدود–نیزدرآنقراردارد

  

  

  سردشتتپه موساسیر ربط 

  سردشتآبشار شلماش  -5-4
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در نزدیکی شهرستان سردشت در اسـتان آذربایجـان غربـی قـرار داردایـن آبشـار کـه از مهمتـرین         آبشار شلماش 

اي سرسـبز و زیبـا در کنـار      باشـد بـا دره    آید و مورد توجـه گردشـگران مـی    آبشارهاي استان آذربایجان غربی به حساب می

.شود  هاي رودخانه معروف زاب کوچک محسوب می   و از شاخههاي پراکنده واقع شده   جنگل

  آبشار شلماش سردشت

  چشمه کانی گراوان -5-5

کیلـومتري   2یکی از جاذبه هاي مهم گردشگري شهرستان سردشت چشمه آب معدنی گراوان است که در فاصـله  

گـراوان از چشـمه هـاي آب معـدنی       کانی. کیلومتري شمال شرقی شهرستان سردشت واقع شده است 12شهرستان ربط و 

است که امالح محلول در آن حداقل یک گرم در لیتر بالغ می گردد، چشمه در کنار روستایی بنـام کـانی گـویز در جنـوب     

شرق حوضه زاب قرار گرفته که آب جوشان از آن بیرون می آید، در کل این چشمه معدنی و گازدار اسـت و حتـی در امـور    

تفاده قرار می گیرد، آب چشمه پس از جریان در سطح زمین از خود موادي برجاي مـی گـذارد و بـه    پوست درمانی مورد اس

دنبال آن روز به روز بر حجم توده ي مخروطی شکل و زیباي آن افزوده می شود،آب از نظر معالجه امـراض جلـدي شـهرت    

  .اش غیر قابل شرب است داشته و خواص درمانی و بیوفیزیولوژیکی دارد، آب چشمه سرد و به علت شوري

  چشمه کانی گراوان
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  رودخانه زاب  -5-6

ــمتفعلی  اینرودخانهبهدلیلواقعشدندربخشمیانیبهواسطهکوههایبلندجنگلی،درهایژرفبهوجودآوردهکهتاقســـــــــــ

. استکهبهتازگیسدیبررویآنساختهمیشــود »تنگهگــرژال « مهمترینتنگهــاینبخش . امتدادیافتهاســت ) قسمتجنوبیسردشــت(

  .سرچشمهمیگیرد) متر3578سیاهکوهباارتفاع( صغیرازکوههایشمالغربپیرانشهر»زاب« شاخهایاز

  رودخانه زاب شهرستان سردشت

  تحقیقروش - 6

براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز از بررسی هاي کتابخانه اي و مطالعات . تحلیلی است -تحقیق از نوع توصیفی

جامع و مبتنی بر واقعیت، مصاحبه هایی با افراد مختلف در  در مرحله اول براي کسب دیدي. میدانی استفاده شده است

در . صورت گرفت ستان سردشتسازمان ها و بخشهاي گوناگون مرتبط با گردشگري و بازدیدهایی از جاذبه هاي شهر

مرحله بعد، متناسب با دیدي که از مرحله اول کسب کردیم، پرسشنامه هایی براي کارشناسان بخش هاي مختلف مرتبط 

نفر از کارشناسان متناسب با موضوع تحقیق، به عنوان نمونه آماري  30بر اساس بررسی اولیه . ا گردشگري طراحی کردیمب

شهرستان  پس از نظرخواهی از آنها، بر اساس مدل سوات، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي گردشگري. انتخاب شدند

سان، اقدام به وزن دهی کردیم و سپس در نهایت با توجه به در ادامه با توجه به نظر کارشنا. مشخص شدند سردشت

  .سعی شد تا راهبردهاي اجرایی براي برون رفت از وضع موجود ارائه شود ستان سردشتواقعیت موجود گردشگري شهر

  

مفاهیم-7

آمد حاصل از صنعت گردشگري در جهان، به عنوان مهمترین در .است گردشگري ابزاري کلیدي در فرآیند توسعه

درصد از درآمد  50بخش در آمدزایی بسیاري از کشورها طبق آمار به گونه اي کامال نابرابر تقسیم می شود، طوري که 

ست و دیگر کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و اتریش سرازیر شده ا 7حاصل از این صنعت تنها به 

ساله  20ایران در این میان با تأکید بر چشم انداز . درصد درآمد حاصل از این صنعت اکتفا می کنند 50کشورها تنها به 

با جذب  1404میلیارد دالري بر آن است سهم خود را از بازار جهانی گردشگري در سال  30کشور و سرمایه گذاري 

درصد از درآمد صنعت گردشگري جهان  2به ) میلیون نفر 20(ن المللی حداقل یک و نیم درصد تعداد گردشگران بی

برساند که مسلما رسیدن به این مهم با ایجاد زیرساخت هاي مناسب براي جذب گردشگران در این زمینه محقق خواهد 
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عمده ترین در کل امروز نقش بالقوه گردشگري در توسعه بر کسی پوشیده نیست، صاحبنظران ).1991:64جنکینز، . (شد

گردشگري از منابع اصلی ارز آوري براي کشورها محسوب : دالیل چنین نقش تاثیر گذاري را در عوامل زیر خالصه کرده اند

به عالوه، در تراز ملی پرداخت ها نیز تاثیر گذار می باشد که از دالیل اصلی حمایت دولت ها ازگردشگري می . می شود

براي بسیاري از کشورهاي در حال . اد اشتغال و درآمد در کشورها و مناطق میباشدگردشگري از منابع اصلی ایج. باشد

توسعه، با داشتن صنعتی محدود، منابع طبیعی ناچیز و وابسته به کمک هاي بین المللی، گردشگري شاید تنها وسیله براي 

  .)109:1997اوپر من و چاون، (کسب در آمد، ایجاد اشتغال و کسب سرمایه گذاري خارجی باشد 

  

  شهرستان سردشتدر ارتباط با وضعیت گردشگري  Swotتجزیه و تحلیل-8

در این راستا ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصـت هـا و تهدیـدها    

بـا   تهیه، سپس بـا نظـر سـنجی از کارشناسـان سـازمان هـا و نهادهـاي مـرتبط         ستان سردشتمطرح براي گردشگري شهر

در نهایت با محاسبه و تحلیـل آنهـا، اوال اولویـت هـا مشـخص شـد،       . گردشگري، اقدام به وزن دهی به هر یک از آنها کردیم

سپس با توجه به اولویت ها، جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت نقاط قوت و فرصت هاي موجـود  

  . ی بدین منظور ارائه شدیدر فصل نتایج و راهکارها، استراتژي ها،شهرستان سردشتدر ارتباط با توسعه گردشگري 

  

  ستان سردشتشناسایی عوامل داخلی مؤثر بر گردشگري شهر-9

، جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت ها می باشد؛ ستان سردشتهدف از این مرحله سنجش محیط داخلی شهر

مهمترین . توانند نقش مساعد یا بازدارنده ایفاء کنندیعنی جنبه هاي که در راه دستیابی به هدف توسعه گردشگري، می 

.ارائه شده است 1در ارتباط با توسعه گردشگري در جدول  ستان سردشتنقاط قوت و ضعف شهر

  

  ستان سردشتعوامل داخلی مؤثر بر گردشگري شهر -1جدول 

  عوامل داخلی  ردیف

  : قوت ها  1

1S :وجود جاذبه هاي طبیعی بکر و زیبا  

2  2S :وجود جاذبه هاي تاریخی  

3  3S :وجود جاذبه هاي فرهنگی  

4  4S : بازارچه هاي مرزيوجود  

5  5S :نسبت به توسعه گردشگري ستان سردشتتمایل عمومی مردم شهر  

  :ضعف ها  6

1W :ستان سردشتکیفیت پایین سیستم حمل و نقل در شهر  

7  2W : مهمانسراها و نظیر هتل ها، (کمبود امکانات اقامتی مطلوب(...  



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

)اردبیل

8  3W: کمبود نیروهاي متخصص در زمینه گردشگري در نهادهاي مرتبط با

  گردشگري

9  4:Wضعف تبلیغات و بازاریابی  

10  5:W کم عرض بودن و پرپیچ و خم بودن جاده هاي منتهی به شهرستان

  سردشت

11  6 W : و نظیر سرویس هاي بهداشتی، پارکینگ (کیفیت پایین تأسیسات رفاهی

  )غیره در محل جاذبه ها

  

  گردشگري شهرستان سردشتشناسایی عوامل خارجی مؤثر بر -10

و شناسایی فرصت ها و  ستان سردشتهدف از انجام این مرحله از پژوهش، کنکاش در محیط خارجی شهر

بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی محیط پیرامون . می باشد ستانتهدیدهاي موجود در راه توسعه گردشگري این شهر

ارائه شده  2، مجموعه فرصت ها و تهدیدهاي موجود بر سر راه توسعه گردشگري شناسایی شد که در جدول ستانشهر

  .است

  ستان سردشتعوامل خارجی مؤثر بر گردشگري شهر -2جدول 

  عوامل خارجی  ردیف

  :فرصت ها  1

1 :O افزایش تمایل فعالیت هاي گردشگري و به ویژه فعالیت هاي اکولوژیکی و قابلیت بالقوه

  در این زمینهشهرستان سردشت 

2  2 :Oمشارکت بخش خصوصی در طرح ها و برنامه هاي مرتبط با گردشگري  

3  3 :O شرایط آب و هوایی مطلوب  

4  4 :O کشور عراقموقعیت همجواري با  

  :تهدید ها  5

1 T :سرمایه گذاري اندك دولت در این شهرستان  

6  2 T : عدم ارائه مجوز و تسهیالت جهت گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات و تاسیسات

  ستان سردشتگردشگري شهر

7  3 T :از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی  

8  4 T :افزایش مشکالت زیست محیطی به واسطه فعالیت هاي گردشگري  

9  5 T : و فرهنگ گردشگران ستان سردشتفرهنگ سنتی شهروندان شهرتعارض بین  
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10  6 T :سردشت خطرناك بودن مسیرهاي اصلی منتهی به شهرستان  

  

ستان یدهاي پیش روي توسعه گردشگري شهرتجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهد-11

  سردشت

نقطه ضعف  6نقطه قوت داخلی در برابر  5، تعداد ستان سردشتمی بینید، در شهر 2و  1همانطور که در جداول 

بدین ترتیب در . تهدید خارجی، مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است 6فرصت خارجی در برابر  4داخلی و تعداد 

ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگناهاي پیش روي  12نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تعداد  9مجموع تعداد 

که در باال بیان گردیدند، به  swotمجموعه عوامل و معیارهاي . قابل شناسایی است ستان سردشترتوسعه گردشگري شه

معیار سنجش و درجه بندي براي هر . منظور اولویت سنجی و وزن دهی در پرسشنامه مربوط به کارشناسان لحاظ شدند

. ، درجه بندي شده بود، ارائه شد)خیلی کم(ا ت) خیلی زیاد(یک از عوامل بدین صورت بود که براي عامل، دامنه اي که از 

در . سپس بر اساس اطالعات و داده هاي گردآوري شده، درجه بندي،وزن دهی و امتیاز وزنی هر یک از عوامل تعیین شدند

در . نهایت بر اساس امتیاز وزنی کسب شده هر یک از عوامل، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها اولویت بندي شدند

.را مشاهده کرد swotمی توان وزن، درجه بندي و امتیاز وزنی هر یک از عوامل مطرح در تحلیل  4و  3ل جداو

  وزن دهی و رتبه بندي نقاط قوت و ضعف - 3جدول 

  امتیاز وزنی  رتبه  وزن  عوامل داخلی  ردیف

  : قوت ها  1

1S :وجود جاذبه هاي طبیعی بکر و زیبا  
15/0  4  60/0  

2  2S : 10/0  2  05/0  هاي تاریخیوجود جاذبه  

3  3S :14/0  2  07/0  وجود جاذبه هاي فرهنگی  

4  4S : 27/0  3  09/0  وجود بازارچه هاي مرزي  

5  5S:33/0  3  11/0  نسبت به توسعه گردشگري ستان سردشتتمایل عمومی مردم شهر  

  :ضعف ها  6

1W:ستان سردشتکیفیت پایین سیستم حمل و نقل در شهر  
12/0  4  48/0  

7  2W : 33/0  3  11/0  ...)نظیر هتل ها، مهمانسراها و (کمبود امکانات اقامتی مطلوب  

8  3W: کمبود نیروهاي متخصص در زمینه گردشگري در نهادهاي مرتبط

  با گردشگري
09/0  3  27/0  

9  4:W14/0  2  07/0  ضعف تبلیغات و بازاریابی  

10  5:W 02/0  1  02/0شهرستان منتهی به کم عرض بودن و پرپیج و خم بودن جاده هاي  
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  سردشت

11  6 W : نظیر سرویس هاي بهداشتی، (کیفیت پایین تأسیسات رفاهی

  )پارکینگ و غیره در محل جاذبه ها
12/0  4  48/0  

  16/3    1  جمع  

ستان کر و زیبا، تمایل عمومی مردم شهربا توجه به جدول فوق از دید کارشناسان وجود جاذبه هاي طبیعی ب

مهمترین نقاط قوت  27/0و  60/0،33/0 به ترتیب با امتیاز وزنی بازارچه هاي مرزينسبت به توسعه گردشگري و سردشت 

نظیر سرویس هاي (همچنین، کیفیت پایین تأسیسات رفاهی . به حساب می آیند ستان سردشتگردشگري شهر

نظیر هتل (و کمبود امکاناتاقامتی مطلوب  ، کیفیت پایین سیستم حمل و نقل)بهداشتی،پارکینگ و غیره در محل جاذبه ها

از  ستان سردشتمهمترین نقاط ضعف گردشگري شهر 33/0و  48/0، 48/0به ترتیب با امتیاز وزنی ...) ها، مهمانسراها و 

.دید کارشناسان محسوب می شود

  

  وزن بندي و رتبه بندي فرصت ها و تهدیدها  -4جدول 

  زنیامتیاز و  رتبه  وزن  عوامل خارجی  ردیف

  :فرصت ها  1

1 :Oي اکولوژیکی افزایش تمایل فعالیت هاي گردشگري و به ویژه فعالیت ها

  در این زمینهستان سردشت و قابلیت بالقوه شهر

08/0  2  16/0  

2  2 :O30/0  3  10/0  مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و برنامه هاي مرتبط با گردشگري  

3  3 :O 56/0  4  14/0  شرایط آب و هوایی مطلوب  

4  4 :O48/0  4  12/0  همجواري باکشور عراق  

  :تهدید ها  5

1 T :افزایش تمایل به سفرهاي خارجی در میان ایرانیان  
08/0  2  16/0  

6  2 T : عدم ارائه مجوز و تسهیالت جهت گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات

  ستان سردشتو تاسیسات گردشگري شهر
12/0  4  46/0  

7  3 T :32/0  3  10/0  و محلی از بین رفتن فرهنگ سنتی  

8  4 T :27/0  3  09/0  افزایش مشکالت زیست محیطی به واسطه فعالیت هاي گردشگري  

9  5 T :و فرهنگ ستان سردشت ارض بین فرهنگ سنتی شهروندان شهرتع

  گردشگران
08/0  2  16/0  

10  6 T : 27/0  3  09/0  سردشت جاده هاي اصلی منتهی به شهرستانخطرناك بودن  
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  14/3    1  جمع  

  

در زمینه توسعهگردشگري از دیدگاه کارشناسان با آن  ستان سردشتبا توجه به جدول فوق مهمترین فرصت هایی که شهر

، به عنوان اولین فرصت شناخته شده است و 56/0شرایط آب و هوایی مطلوب که با امتیاز وزنی : روبرو است عبارتند از

به عنوان دومین فرصت پیش رو و مشارکت بخش خصوصی در طرح 48/0با امتیاز وزنی  کشور عراقموقعیت همجواري با 

در عین حال مؤلفه هاي عدم ارائه مجوز . در اولویت بعدي قرار دارد 30/0ط با گردشگري با امتیاز وزنی مرتبها و برنامه های

به  46/0با امتیاز وزنی  سردشتستان و تسهیالت جهت گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات و تاسیسات گردشگري شهر

خطرناك بودن به عنوان دومین عامل و  0/ 32عنوان مهمترین تهدید، از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی با امتیاز وزنی 

می  ستان سردشتبه عنوان سومین عامل تهدید روبه روي شهر 27/0با امتیاز وزنی  جاده هاي اصلی منتهی به شهرستان

در این مرحله عوامل مؤثر در گردشگري  ،4و  3و تحلیل عوامل استراتژیک با توجه به جداول خالصه تجزیه . باشد

  .اولویت بندي می شوند) نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(  ستان سردشتشهر

  خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک -5جدول 

  امتیاز وزنی  رتبه  وزن  عوامل استراتژیک  ردیف

1  1S : 44/0  4  10/0  هاي طبیعی بکر و زیباوجود جاذبه  

2  2S :24/0  3  08/0  نسبت به توسعه گردشگري ستان سردشتتمایل عمومی مردم شهر  

3  3S : 21/0  3  07/0  بازارچه هاي مرزيوجود  

4  1W : نظیر سرویس هاي بهداشتی، پارکینگ و (کیفیت پایین تأسیسات رفاهی

  )غیره در محل جاذبه ها
09/0  4  36/0  

5  2W : 24/0  3  08/0  شهرستان سردشتکیفیت پایین سیستم حمل و نقل در  

6  3W: 21/0  3  07/0  ...)نظیر هتل ها، مهمانسراها و (کمبود امکانات اقامتی مطلوب  

7  1 :O40/0  4  10/0  شرایط آب و هوایی مطلوب  

8  2 :O 36/0  4  09/0  همجواري با کشور عراقموقعیت  

9  3 :O 24/0  3  08/0  ها و برنامه هاي مرتبط با گردشگريمشارکت بخش خصوصی در طرح  

10  1 T :تجهیزات و ، عدم ارائه مجوز و تسهیالت جهت گسترش و توسعه خدمات

  ستان سردشتتاسیسات گردشگري شهر
09/0  4  36/0  

11  2 T :24/0  3  08/0  از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی  

12  3 T:21/0  3  07/0  سردشتجاده هاي اصلی منتهی به شهرستان  خطرناك بودن  
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  تدوین راهبردها -12

، )ST(، تنوع )SO(تهاجم / مختلف رقابتی اینک با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر به تدوین راهبردهاي 

در راهبردهاي تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و . می پردازیم) WT(و باالخره راهبردهاي تدافعی ) WO(بازنگري 

.فرصت هاي بیرونیاستوار است، راهکارهاي زیر جهت بهره برداري هاي موجود به منظور توسعه گردشگري ارائه می شود

  ) SO(تهاجمی / هبردهاي رقابتی را -12-1

تأکید بر توسعه توریسم طبیعی و اکوتوریسم به دلیل وجود مزیت هاي نسبیبراي توسعه این نوع توریسم در •

ستان سردشتشهر

ستان سردشتایجاد بستري مناسب براي سرمایه گذاري بخش خصوصی در صنعتگردشگري شهر•

مه هاي گردشگري، به منظوربهره مند شدن آنها از منافع مشارکت دادن هر چه بیشتر جامعه محلی در برنا•

حاصل از گردشگري و ایجاد دید مثبت بین آنها نسبت به گردشگري و در نتیجه حمایت از برنامه هاي توسعه 

گردشگري 

شناسایی جاذبه ها و تبلیغات و بازاریابی مناسب براي جذب گردشگران جهترقابت با سایر مناطق تفریحی رقیب •

منظور بکار گیري صحیح و استفاده از ستفاده از نیروي متخصص در زمینه گردشگري و مدیریت گردشگري بها •

  شهرستان سردشتپتانسیل هاي بالقوه گردشگري 

  

  )ST(راهبردهاي تنوع  - 12-2

در راهبرد تنوع بخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهاي بیرونی متمرکز است، جهت کاهش فشار تهدیدهاي 

  : بیرونی می توان راهبردهاي زیر را ارائه نمود

تنوع بخشی به امکانات، فعالیت ها و خدمات گردشگري به منظور جلبرضایت گردشگران و در نتیجه افزایش •

ن سردشتشهرستاتعداد گردشگران در 

برگزاري جلسات مداوم و منظم با مردم محلی جهت به حداقل رساندن تأثیراتمنفی احتمالی گردشگري مانند از  •

بین رفتن فرهنگ محلی 

محیط آرام و زیبا و جلوگیري از برنامه ریزي و ساماندهی توریسم به منظور استفاده و بهره گیري مطلوب از •

تخریب مزارع، مناظر و چشم اندازهاي طبیعی 

و ایجاد و نصب عالئم دراین مکان ها و تدوین دفترچه منتهی به شهرستان سردشت  توسعه و تجهیز مسیرهاي •

  هاي راهنما براي گردشگران و آموزش آنها

  )WO(راهبردهاي بازنگري  -12-3
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د بر نقاط ضعف درونی، سعی می شود تا با استفاده از فرصت هاي بیرونی موجود، تأثیر در این راهبرد ضمن تأکی 

  : از جمله این راهبردها می توان به موارد زیر اشاره نمود. نقاط ضعف درونی را به حداقل رساند

از  شت را احداث و توسعه جاده سردشت به بوکان به دلیل اینکه شهرستان سرد توسعه و بهبود راههاي ارتباطی،•

.فضاي بسته خارج می کند و می تواند به آزادراهها دسترسی پیدا کند

ارائه مشوق هاي مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت پروژه هایگردشگري  •

بازنگري و توسعه نهادها و سازمانهاي مرتبط در منطقه مورد مطالعه برایآموزش مردم و گردشگران به منظور  •

اثرات مثبت توریسمبهینه و هدفمند از منافع وبهره مندي 

ضمن بازنگري در امکانات رفاهی موجود، توسعه همه جانبه امکانات رفاهی واستراحتگاهی گردشگران مورد توجه •

.قرار گیرد

ستان سردشتکاهش بروکراسی اداري به منظور تسریع در پروژه هاي گردشگري شهر•

  

  ) WT(راهبردهاي تدافعی  -12-4

بر این اساس براي کاهش آسیب پذیري گردشگري . راهبردها بر کاهش آسیب پذیري متمرکز هستنداین 

  : می توان راهبردهاي زیر را ارائه نمود ستان سردشتشهر

تدوین مقررات و ضوابط در زمینه توسعه و اصالح نهادهاي مدیریتی و بهکار گیري مدیریت تخصصی در بخش •

مدیریت براي اجراي درست طرح هاي بلند مدت هاي گردشگري و همچنین ثبات در

جهت گذراناوقات فراغت و استراحت از  ستان سردشتاطالع رسانی و معرفی قابلیت ها و توانمندیهاي شهر •

... طریق رسانه ملی، اینترنت، چاپ کتاب و

اد تسهیالت و برگزاري همایش ها و سمینارها در زمینه توسعه سرمایه گذاري در صنعتگردشگري شهري و ایج •

امتیازات ویژه در زمینه احداث مجتمع هاي اقامتی، هتل ها، موزه، تأسیسات تفریحی همچون پارك هاي 

.. جنگلی و

تنوع بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري و در نتیجه کاهش فصلی بودن تقاضا  •

).8: 1391امان پور، (فراهم آوردن شرایط الزم در جهت مشارکت مردمی •

  

  ستان سردشتماتریس راهبردها و راهکارهاي توسعه گردشگري شهر -6جدول 

  

  

  

  

  

  :فرصت ها

افزایش تمایل فعالیت هاي گردشگریو بـه   -1

قابلیـت بـالقوه   و  ویژه فعالیت هاي اکولوژیکی

  در این زمینهستان سردشت شهر

مشارکت بخـش خصوصـی در طـرح هـاو      -2

  :تهدیدها

افزایش تمایـل بـه سـفرهاي خـارجی در      -1

  میان ایرانیان

ــل    -2 ــهیالت عوام ــوز و تس ــه مج ــدم ارائ ع

ــعه   ــترش و توســ ــت گســ ــی جهــ بیرونــ

عوامل بیرونی
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  برنامه هاي مرتبط با گردشگريSwotتحلیل 

  شرایط آب و هوایی مطلوب  -3

شهرستان سردشت بـا  موقعیت همجواري  -4

  کشور عراق

 و تاسیســـات گردشـــگريتجهیزاتخـــدمات،

  شهرستان سردشت

  محلی از بین رفتن فرهنگ سنتی و -3

  

محیطی به واسطه افزایش مشکالت زیست -4

  فعالیت هاي گردشگري

تعارض بـین فرهنـگ سـنتی شـهروندان      -5

  و فرهنگ گردشگران ستان سردشتشهر

بـودن جـاده هـاي منتهـی بـه       خطرناك -6

  شهرستان سردشت

  :قوت ها

بکر  وجود جاذبه هاي طبیعی - 1

  و زیبا

  وجود جاذبه هاي تاریخی -2

  فرهنگی وجود جاذبه هاي -3

  بازارچه هاي مرزيوجود  -4

تمایــــل عمــــومی مــــردم  -5

نســبت بــه   ســتان سردشــتشهر

  توسعه گردشگري

  )SO(راهبردهاي رقابتی 

ــی و     -1 ــم طبیع ــعه توریس ــر توس ــد ب تأکی

اکوتوریسم به دلیل وجود مزیت هـاي نسـبی   

سـتان  شهر در توریسـم براي توسعه ایـن نـوع   

  سردشت

گذاري ایجاد بستري مناسب براي سـرمایه  -2

گردشــگري در  بخــش خصوصــی در صــنعت 

  ستان سردشتشهر

مشارکت دادن هر چه بیشتر جامعهمحلی  -3

در برنامه هاي گردشگري، به منظور بهره مند 

شدن آنها از منافع حاصالز گردشگري و ایجاد 

  دید مثبت بین آنها

بازاریـابی  و  جاذبه ها و تبلیغـات شناسایی  -4

مناسب براي جذب گردشگرانجهت رقابـت بـا   

  سایر مناطق تفریحی رقیب

ــه  -5 ــص در زمین ــروي متخص ــتفاده از نی  اس

منظـور  بـه   مـدیریت گردشـگري  و گردشگري

پتانسیل هـاي  و استفاده از  بکار گیري صحیح

  شهرستان سردشتگردشگري  بالقوه

  (ST)راهبردهاي تنوع 

فعالیــت هــا و بخشــی بــه امکانات،تنــوع  -1

خدمات گردشگري به منظور جلـب رضـایت   

گردشـــگران و در نتیجـــه افـــزایش تعـــداد 

  ستان سردشتدر شهر گردشگران

برگزاري جلسات مداوم و منظم بـا مـردم    -2

محلی جهـت بـه حـداقل رسـاندن تـأثیرات      

  منفی احتمالی گردشگري

برنامــه ریــزي و ســاماندهی توریســم بــه  -3

ــوب از منظــور اســ تفاده و بهــره گیــري مطل

ــب   ــوگیري از تخری ــا و جل محــیط آرام و زیب

  مزارع،مناظر و چشم اندازهاي طبیعی

  

منتهــی بــه توســعه و تجهیــز مســیرهاي  -5

و ایجاد و نصب عالئـم در   شهرستان سردشت

این مکان ها و تدوین دفترچـه هـاي راهنمـا    

  برایگردشگران و آموزش آنها

  :ضعف ها

و  سیستم حمـل کیفیت پایین -1

  ستان سردشتنقل در شهر

نظیـر  (کمبود امکانات اقـامتی  -2

  )WO(راهبردهاي بازنگري 

و احـداث   هبود راههاي ارتباطیتوسعه و ب -1

  به بوکان) ربط(و توسعه جاده سردشت

ارائه مشوق هاي مختلف به سرمایهگذاران  -2

  )WT(راهبردهاي تدافعی 

زمینه توسـعه  در تدوین مقررات و ضوابط -1

و اصـالح نهادهایمـدیریتی و بـه کـار گیـري      

مدیریتتخصصــی در بخــش هایگردشــگري و 

ی
ل درون

عوام
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  ...)مهمانسراها و ، هتل ها

در  کمبود نیروهاي متخصـص  -3

ــاي   ــگري در نهاده ــه گردش زمین

  مرتبط با گردشگري

  و بازاریابی ضعف تبلیغات-4

ضعف سرمایه گـذاري دولـت    -5

  در این شهرستان

کیفیـــت پـــایین تأسیســـات  -6

ــاهی ــر( رف ــاي   نظی ــرویس ه س

در محـل  ... بهداشتی، پارکینگ و 

  )جاذبه ها

  هاي گردشگري بخش خصوصی جهت پروژه

  

سازمانهایمرتبط بازنگري و توسعه نهادها و  -3

در منطقه مـورد مطالعـه برایـآموزش مـردم و     

گردشــگران بــه منظــور بهرهمنــدي بهینــه و  

  هدفمند از منافع و اثراتمثبت توریسم

ضمن بازنگري در امکانات رفاهی موجـود،   -4

توســـعه همـــه جانبـــه امکانـــات رفـــاهی و 

اسـتراحتگاهی گردشــگران مـورد توجــه قــرار   

  گیرد

ي بـــه منظـــور کـــاهش بروکراســـی ادار -5

گردشگري و در نتیجه تسریع در پـروژه هـاي   

  شهرستان سردشت گردشگري

  

  مدیریت همچنین ثبات در

ــا   -2 ــت ه ــی قابلی ــانی و معرف ــالع رس  واط

جهتگـذران  ستان سردشـت  توانمندهاي شهر

اوقات فراغت و استراحتاز طریق رسانه ملـی،  

  ...اینترنت و

برگزاري همایش ها و سمینارهادر زمینه  -3

توسعه سرمایه گذاري و صـنعت گردشـگري   

شهري و ایجادتسهیالت و امتیـازات ویـژه در   

  زمینهاحداث مجتمع هاي اقامتی، هتل ها

گردشگري  الیت هايتنوع بخشیدن به فع -4

  و در نتیجه کاهش قصلی بودن تقاضا

ــت  -5 ــرایط الزم در جهـ فـــراهم آوردن شـ

  مشارکت مردمی

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات-13

با قابلیـت هـا و اسـتعدادهاي     ستان سردشتنتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که وضعیت کنونی گردشگري شهر

همچنین بر اساس پژوهش، کمبود زیرساخت هاي گردشگري، کیفیـت پـایین سیسـتم حمـل و     . آن تناسبی نداردي بالقوه 

به حسـاب مـی    شهرستان سردشتنقل و کمبود امکانات اقامتی مطلوب، مهمترین موانع اساسی بر سر را توسعه گردشگري 

مردم این شهر نسبت به توسعه گردشـگري و وجـود   از طرف دیگر، وجود جاذبه هاي طبیعی بکر و زیبا، تمایل عمومی . آیند

و شـرایط آب و هـوایی مطلـوب،     ،مهمتـرین نقـاط قـوت    27/0و  33/0، 60/0به ترتیب با امتیـاز وزنـی    بازارچه هاي مرزي

، مشارکت بخش خصوصی در طرح ها وبرنامه هاي مرتبط با گردشگري به ترتیب با امتیـاز  کشور عراقموقعیت همجواري با 

عـدم ارائـه مجـوز و    . شناخته شـد  ستان سردشتبه عنوان مهمترین فرصت هاي گردشگري شهر 30/0و  48/0 ،56/0وزنی 

بـه  / . 46بـا امتیـاز وزنـی     شهرستان سردشـت تسهیالت جهت گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات و تاسیسات گردشگري 

به عنوان دومین عامل، افـزایش مشـکالت    0/ 32عنوان مهمترین تهدید، از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی با امتیاز وزنی 

بـا امتیـاز وزنـی     خطرناك بودن مسیرهاي منتهی به شهرستان سردشتزیست محیطی به واسطه فعالیت هاي گردشگري و 

با توجه به نتایجپژوهش جهت برون رفـت  . شناخته شدند ستان سردشتبه عنوان سومین عامل تهدید روبه روي شهر 27/0

توان راهکارهایی از قبیل استفاده از وسایل ارتباط جمعـی بـه منظـور معرفـی جاذبـه هـاي توریسـتی و         از وضع موجود می

مانند چاپ و نشر مقاله در مطبوعات داخلی و خـارجی و تهیـه فـیلم هـاي کوتـاه و       ستان سردشتامکانات گردشگري شهر

از  سـتان سردشـت  قابلیت هـاي ممتـاز شهر   به عنوان یکی از شهرستان سردشتتلویزیونی از جاذبه هاي توسعه گردشگري 

طریق تجهیز ارتفاعات مهم به پناهگاه و راه ارتباطی و سایر نیازمندیها، تالش در جهت خارج کردن توریسم شهر از ماهیـت  

بازارچـه  اسکی و فعـال کـردن    هاي فصلی بودن این صنعت، و فعال کردن توریسم زمستانی از طریق تجهیز و تبلیغ پیست

به امکانات گردشگري جهت استفاده از جاذبه هـاي آبـی ایـن منـاطق،      بزگ زاب شهرستان سردشت ، تجهیز سدهاي مرزي

 بـه بوکـان،  )ربـط (منتهی به شهرستان سردشت و احداث و توسعه جـاده سردشـت  تالش در جهت بهبود وضعیت جاده هاي 
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، مشارکت دادن بخـش خصوصـی جهـت    سردشتستان ایجاد مراکز اطالع رسانی و تبلیغاتی از دیدنی ها و جاذبه هاي شهر

ستان تأسیس هتل ها و مهمانخانه ها، برگزاري همایش ها و جشنواره هاي مختلف جهت معرفی پتانسیلها و توانایی ها شهر

.و به نمایش گذاشتن آثار هنري و صنایع دستی بومی در مراکز توریستی را ارائه کرد سردشت

  منابع-14

ارزیـابی اقلـیم آسـایش چنـد شـهر اصـلی       ). 1390(اسماعیلی، رضا، گنـدمکار، امیـر و مجیـد حبیبـی نوخنـدان      -1

پـژوهش هـاي جغرافیـاي طبیعـی،     ، PETگردشگري ایران با استفاده از شاخص هاي دماي معادل فیزیولوژیـک  

  .57، شماره

  .تهران ، مدیریت استراتژیک راهبردي، انتشارات دانشگاه)1384(اعرابی، محمد، -2

، امکان سنجی توسعه پایدار گردشگري در شهر یاسوج با استفاده از مـدل  )1391(سعید و تازش، یوسف، امان پور،-3

swotهمایش منطقه اي تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یاسوج ،.  

قلیم گردشگري و آسـایش  ، تقویم ا)1392(بیاتی خطیبی، مریم، زینلی، بهرام، رحیم پور، توحید و ذوالقدر، حمید -4

  .گردشگر، همایش ملی گردشگري، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان

گردشگري ماهیت و مفاهیم، تهران، انتشارات سـمت، چـاپ   ). 1389. (پاپلی یزدي، محمد حسین و مهدي سقایی-5

  .چهارم

  . آذربایجان غربی، استان )1395(سالنامه آماري، - 6

علـی پارسـائیان و محمـد اعرابـی، تهـران، انتشـارات دفتـر        : یت استراتژیک، ترجمـه ، مدیر)1379(فرد آر، دیوید، -7

  .پژوهشهاي فرهنگی

فصـلنامه جغرافیـا و    ، تحلیل ادراك شهروندان زاهـدانی در توسـعه گردشـگري چابهـار،    )1387(کاظمی، مهدي، -8

  .12، توسعه، شماره

  . تهران، مدیریت گردشگري، انتشاراتسمت، چاپاول، )1385(کاظمی، مهدي -9

، آسیب شناسی توسـعه گردشـگري در اسـتان کردسـتان، پایـان نامهکارشناسـی ارشـد،        )1389(کهزادي، ساالر، -10

  .دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري

  .رانگردشگري بین المللی، چاپاول، ته). 1384(گوهریان، محمدابراهیم و کتابچی، محمد مهدي -11

بر شاخص هـاي   گردشگري بر کیفیت زندگی شهروندان با تاکید تحلیل نقش). 1393(محمدپور جابري، مرتضی -12

  .35-45، ص 1، شماره 1ذهنی، مورد مطالعه شهر فشم، گردشگري شهري، دوره 

  .علم و دین، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزي شهري و ناحیه اي، نشر )1385(موسوي، میرنجف، -13

، راهکارهاي توسعه گردشگري در ایران، مجموعه مقاالت ظرفیت هاي اقتصادي ایـران بـا   )1384(نعمتی، نسرین -14

  .تاکید بر وضعیت گردشگري ایران در بستر جهانی شدن، دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه
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