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 دهیکچ
 و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد متعدد راتیتأث با ،یتمدن ایهدیپد مثابهبه یگردشگر

 ییهواوآب تیوضع مانند یمتعدد یعوامل به آن رشد و رونق و است همراه یطیمحستیز

 بودندسترسدر ،یارتباط یهاشبکه از یمندبهره ،یدنید مناظر ،هاملت یغن فرهنگ مطلوب،

دارد. در این بین،  یبستگ گذشته یهاتمدن و یخیتار آثار ترمهم همه از و یحیتفر زکمرا

 دارد یگردشگر ةنیزم در زیادی اریبس یهالیپتانس که است ییهااستان جمله از لیاردب استان

 این یهاشهرستان یمعمار و یخیتار یهاجاذبه و یگردشگر ییایجغراف یهایژگیو یابیارز و

 شناختاست  گفتنی. است منطقه نیا محروم ینواح ةتوسعبه  ورود برای یگام استان

 یبرا هیاول یهاگام و مهم ابعاد از یگردشگر ینواح یبندرتبه و موجود یگردشگر یهاجاذبه

 و یاکتابخانه منابع به استناد با حاضر پژوهش در .آیدمی شماربه یگردشگر یزیربرنامه

 یهاجاذبهنظر  از لیاردب استان یهاشهرستان یبندرتبه منظورو به یدانیم مشاهدات

 یمعمار -یخیتار یهاجاذبه ،یستیژئوتور یهاجاذبه گروه سه در شاخص نوزده از ،یگردشگر

 منظوربه نیز یمراتبسلسله لیتحل روش. است شده استفاده شدهحفاظت مناطق و وحشاتیح و

 نیب از. است رفته ارکهب هاشهرستان یبندرتبه یبرا پرومته، روش و هاشاخص اوزان نییتع

 و نیترمهم ،یمعدن یهاآبگرم و هاچشمه وجود ،یبندرتبه انجام در شدهاستفاده یهاشاخص

. شودیم یتلق یمعمار -یخیتار و یستیژئوتور یهاشاخص نیب از شاخص نیرگذارتریتأث

 مهم یهاجاذبه یبرخ مبودک وجود با نیسرع شهرستان دهدیم نشان حاضر پژوهش جینتا

 ل،یاردب یهاشهرستان و گرفته قرار استان یهاشهرستان اول ةرتب در ،یمعمار -یخیتار

 نیا یبعد یهارتبه در خلخال و وثرک ،یرمگِ ر،ین سوار،لهیب ،آبادپارس ن،ینم ،شهرنیمشک

 به تیعنا با گردشگران جذب یتوانمند شیافزا منظوربه تیدرنها .اندگرفته جای سهیمقا

 .است شده ارائه ییشنهادهایپ مطالعه، جینتا
 

 .پرومته مدل ،یگردشگر ،یبندسطح ،یمراتبسلسله لیتحل ل،ی: استان اردبیدیلک هایهواژ
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 مقدمه

 در که است همراه یطیمحستیز و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد متعدد راتیأثت با ،یتمدن ایهدیپد ةمثاببه یگردشگر

 کرده ظهور یانسان مشخص رفتار عنوانبه ریاخ سال چند در و شده بدل یاساس یازین به یحیتفر یحالت از زمان گذر

 نفر ونیلیم 982 به یدرصد 6/4 رشد با 2012 سال در گردشگران تعداد ،یگردشگر یجهان سازمان آمار براساس. است

 را یگردشگر (.UNWTO, 2012) است رفته فراتر دالر ونیلیتر 1 از درصد 8/3 رشد با آن از حاصل درآمد و دهیرس

 و نیتربزرگ امروزه و است داشته وجود یانسان جوامع در دور اریبس یهاگذشته از هک دانست هنک یادهیپد توانیم

 شورهاک از یاریبس در ییربنایز ساختار ةتوسع و یخصوص بخش رشد اشتغال، درآمد، اساسو  ایدن صنعت نیترمتنوع

 از ،یعیطب منابع استخراج و دیتول هک سوم جهان یشورهاک در یگردشگر صنعت به توجه ان،یم نیا در .آیدشمار میبه

 (.3: 1386 ،قرخلو) شودمی قلمداد توسعه یهایزیربرنامه انونک و عطف ةنقط ست،ین هاآن سود به یاقتصاد نظر

 یغن فرهنگ مطلوب، یوهواآب تیوضعمانند  یمتعدد عوامل به یگردشگر صنعت رشد و رونقتوجه داشت که  باید

 و یخیتار آثار ،ترمهم همه از و یحیتفر زکمرا بودنسدستردر ،یارتباط یهاشبکه از یمندبهره ،یدنید مناظر ،هاملت

  .(13-14 :1386 ،قرخلو ) است وابسته گذشته یهاتمدن

 و یکالبد یهاطرح ةیته کشور، در یگردشگر ةتوسع یهااستیس یاجرا و یریگیپ با همگام عوامل، نیا یراستا در

 یهابرنامه و هاطرح از یاریبس همانند اما است، مدنظر نیز دارند یگردشگر ةجاذب که یمناطق در ییفضا یزیربرنامه

 ییفضا و یکالبد یزیربرنامه بر حاکم یارهایمع و ضوابط و اصول اگر ،شودمی و شده اجرا مناطق سطح در که یکالبد

 یخارج تجارب و مطالعات و یگردشگر یعموم یفضاها از غالباً باشد، داشته وجود زین یگردشگر ةجاذب با یمناطق در

 و کشور مناطق از یاریبس در امکانات و خدمات کمبود ،تیجمع کم تراکم و یپراکندگچون  عواملی. استشده  گرفته

 یزیربرنامه یبرا را خاص یارهایمع و ضوابط نیتدو ،هااستان و مناطق یفضاها در یگردشگر یهاجاذبه انواع وجود

 .بخشدیم ضرورت مناطق در یگردشگر یکالبد -ییفضا

 تعادل جادیا برای یاستیس بلکه فراغت، اوقات گذران ةنیزم ةمثاببه تنهانه یگردشگر ضرورت، نیا یراستا در

 ؛است یزیربرنامه نظام و زانیربرنامه مدنظر ةافتیتوسعه کمتر مناطق ةتوسع همچنین ،هایتعادلبی بردننیباز و یامنطقه

 دشو یبازشناس ردیگیم صورت آن در یگردشگر که ییفضاها انواع دیبا یمتعال هدف نیا به دنیرس یبرا رواین از

 (.1-5: 1389 ،یقاسم)

 یهایژگیو یابیارز و دارد یگردشگر ةنیزم در زیادی اریبس یهالیپتانس که است ییهااستان جمله از لیاردب استان

 محروم ینواح ةتوسع به ورود برای یگام ،استان این یهاشهرستان یمعمار و یخیتار یهاجاذبه و یگردشگر ییایجغراف

 و توسعه ،دهش توجهآن  به جهان یشورهاک اغلب در تازگیبه هک ییراهبردها از یکی نیا اساس بر ،است منطقه نیا

 است گفتنی .دارد یگردشگر گسترش یبرا را الزم یهالیپتانس که است یمحروم ینواح در یگردشگر ترشسگ

 ،یفروشعمده و یفروشخرده سطوح در است ممکن یگردشگر یدستنییپا و یباالدست خدمات با مرتبط یهاتیفعال

 ،کند ثروت و شغل جادیا مقصد اماکن یبرا مرتبط موارد ریسا و یحیتفر خدمات ،یهتلدار و یدارمهمان ،ییغذا عیصنا

 ةکنندهیتوج ییمحتوا و یموضوع نظر از رواین از ؛شود نمونه مناطق در یکاریب کاهش و اشتغال رشد موجب همچنین

 یبندرتبه و یابیارز است درصدد حاضر ةمقال. است حوزه نیا در مطالعه و لیاردب استان در طهیح نیا به توجه ضرورت

 پاسخ پرسش نیا هب و آورد دستبه را لیاردب استان یهاشهرستان یرمعما -یخیتار و یستیژئوتور یهاجاذبه از یمناسب

  است؟ چگونه یگردشگر یهاشاخص نظر از لیاردب استان یهاشهرستان ةرتب و سطح هک دهد

 انجام یگردشگر با ارتباط در یفراوان مطالعات ،یالمللنیب و یمل یدانشگاه مراکز و یمتول یهاسازمان یهاتیحما با

 :شودیم اشاره هاآن از یبرخ به که است شده
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 ةتوسع در یگردشگر عناصر از یکی ةمثاببه را ونقلحمل رساختیز نقش جاذبه، مدل با (2008) 2تانایس و 1خادارو

 در یستیتور یهاانیجر نییتع در نهیگز نیترمهم ،ونقلحمل یهارساختیز که افتندیدر و ندکرد یبررس یالمللنیب سمیتور

 صرف زانیم و گردشگر تیرضا در یمهم نقش هاجاذبه به یدسترس ةنحو که گرفتند جهینت نیهمچن ،است مقصد ینواح

 (.Khadaroo and Seetanah, 2008: 831-840) دارد او ةنیهز

 با و 4تیلوج مدل از استفاده با هتل محل انتخاب در را بالقوه یهاشاخص یپژوهش در( 2012) دیگران و 3انگی

 یهارساختیز تراکم، اثر خدمات، تنوع هتل، ةستار تعداد دریافتند و کردند یابیارز آن مکان و هتل یهایژگیو بیترک

 یابیمکان مهم عوامل از یگردشگر یهاتیسا به یدسترس و مترو به یدسترس جاده، به یدسترس ،یعموم خدمات

 .(Yang et al 2012: 684-975) است شهر در هاهتل

 «یاستنباط آمار یهاروش از استفاده با اصفهان شهر یداخل یگردشگر بازار لیتحل» یبررس در( 1385) یآبادیزنگ

 ،هامتیق یگران رینظ بازدارنده یهاچالش یبرخ از ییرها یبرا ییارهاکراه ،گردشگران التکمش کردنمشخص با

 و یعموم روابط و ونقلحمل رساختیز ،یاقتصاد یهاشاخص یارتقا یو. است کرده ارائه یرساناطالع تیفیک و کیتراف

  (.135: 1385 ،یآبادیزنگ) داندیم یگردشگر رشد در رگذاریتأث یهامؤلفه نیترمهم از را یرساناطالع

 و کبابقلعه ندوان،ک) یشرق جانیآذربا یگردشگر التیتسه تیوضع یابیارز» در( 1386) یلیدخ و یموسوصدر

 یبرا را الزم التیتسه و اناتکام هانهیزم اغلب در یبررس مورد یهامکان هکدریافتند  «گردشگران دگاهید از( شرفخانه

 ،یلیدخ و یموسو صدر) کردند هیتوص را یگردشگر در یرساختیز خدمات ةارائ رواین از ندارد؛ گردشگران تیرضا جلب

1386 :140.)  

 ةجامع بر دیتأک با یگردشگر مقصد ةحوز تحمل تیظرف یبررس» عنوان با یقیتحق در( 1387) یقدم و ییرهنما

 ددار یمتفاوت تحمل تیظرف خود گردشگران نوع با رابطه در زبان،یم ةجامع بعد ازکالردشت  حوزة که افتندیدر «زبانیم

 و ییرهنما) ردیگ صورت یگردشگر یزیربرنامه دیبا هاتیقابل یبندسطح و یطیمح تحمل یهاآستانه یبررس با که

 یهاتیقابل و سالمت یگردشگر» عنوان با یامقاله در( 1392) فرانیآر و یزیرک یعربشاه (.25: 1387 ،یقدم

 یهاآبآب گرم و  یهاچشمه ران را در چهار قسمت یا یهایتوانمندو  هاتیقابل ،«رانیا در یدرمان -یپزشک یگردشگر

 ةتوسع در یستیژئوتور یزیربرنامه بر و ،لیتحل یپزشک یگردشگرسم( و ی)اکوتور یگردعتیطب ،ینمک یگنبدها ،یمعدن

  (.141: 1392 فر،انیآر و یعربشاه) کردند دیتأک مذکور یهالیپتانس از برخوردار مناطق

 قطب نییتع منظوربه یشهر یهارساختیز نقش یابیارز» عنوان با یقیتحق در( 1390) پورساسان و وندیموس

استان مازندران را  یهاشهرستان ،«(مازندران استان: یمورد ةمطالع) AHP و TOPSIS یهامدل از استفاده با یگردشگر

 ییرایپذ ی، واحدهاهاهتلو  یاقامت ی، واحدهایر دفاتر خدمات مسافرتینظ ییارهایبا مع یت گردشگریاهم نظراز 

به روش  ونقلحمل یهاانهیپاو  یدستعیصنا یهافروشگاه، یفروشخردهو  یفروشعمده یهاکارگاه، هارستوران، یراهنیب

 لیو تکم یشهر یهارساختیز به توجه که دریافتند و کردند یبررس یستمیبر نگرش س دیتأکبا  و یو آمار یلیتحل

 یدر شهرها یشهر داریپا یبه گردشگر یدسترس یهانهیگز نیترمهماز  ،یمرتبط با گردشگر زاتیو تجه ساتیتأس

 (.29: 1390 پور،ساسان و وندی)موس استمازندران 

شهرستان  یفرهنگ-یخیتار یهاجاذبه یمراتبسلسله لیتحل» با عنوان یادر مقاله (1388) یو داغستان ییایض

 کیهر ةرتب که ندپرداخت «یمراتبسلسله لیتحل فن» از استفاده با یگردشگر یهاجاذبه یبندسطح و یابیارز به «شابورین

                                                                                                                                                                                            
1. Khadaroo 

2. Seetanah 

3.Yang 

4. Logit Model 
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 التیتسه جاذبه، یاصل محصول ،یطیمحستیز ،یاسیس ،یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد یارهایمع براساسها ابتدا از جاذبه

داد  نشان نیز پژوهش یینها جی. نتاشد نییبازار و عوامل رقابت تع یارهایو مع ینهاد رساخت،یز ،یمنابع انسان خدمات، و

 یریگمیو تصم یزیربرنامه یبرا ییمبناسطوح  نیو ا دتوسعه در سه سطح قرار دار تیاولو نظر ازشهرستان  یهاجاذبه

 (.113-138: 1389 ،یداغستان و ییای)ض است شابورینشهرستان  یگردشگر رانیمد

 یگردشگر ةتوسع یبرا یگردشگر یهاجاذبه یبندتیاولو و یابیارز» عنوان با یامقاله در( 1390) فردیشعبان و بافیقال

 در را شهر این یگردشگر یهاجاذبه ،«(سنندج شهر: یمورد ة)مطالع رهیمتغ چند یریگمیتصم یهامدل براساس یشهر

 و یبندتیاولو یبرا یمراتبسلسله لیتحل ندیافر از استفاده با یعیطب و ساختانسان ،یخیتار-یفرهنگ مختلف یهابخش

 با مقایسه در سنندج شهر یخیتار و یفرهنگ یهاجاذبه دریافتند و ندردک یبررس سنندج شهر مطلوب یگردشگر ةتوسع

 حاضر پژوهش (.147-172: 1390 فرد،یشعبانو  بافی)قال دارد یزیربرنامه و توسعه یبرا یشتریب تیاولو ،گرید یهاجاذبه

 .است گرفته صورت لیاردب استان یگردشگر یهاجاذبه یبندسطح هدف با و گذشته هایپژوهش ةادام در زین

 

  ینظر یمبان

 شودیم انجام گردشگران به یرسانخدمت یبرا یارهیزنج صورتبه که است مختلف یهاتیفعال از یازهیآم یگردشگر

 در یگردشگر ستم،یب قرن اواخر تا یگردشگر یهاپژوهش از فراوانی بخش در(. 132: 1385 ،یمحمد و یآبادیزنگ)

 تیفعال نیا (.Xiao, 2007: 26) است نشده چندانی توجه یشهر یگردشگر به اما شده، بررسی عتیطب و روستاها

: 1388 ،یاکبر و ییتقوا) آورندیم وجودبه را یتیکل گر،یکدی بیترک با که دارد ییاجزا و عناصر ستم،یس کی عنوانبه

 از یگردشگر نظام ،نیا اساس بر و ستا آن تیکل و اجزا شناخت ازمندین ستم،یس هر درست درکاین بین،  در(. 36

 خدمات و التیتسه ،ییربنایز ساتیتأس ،ونقلحمل خدمات و التیتسه ،یاقامت مراکز ،یگردشگر یهاتیفعال و هاجاذبه

 (.Inskeep, 1991: 3)است  متشکل یستیتور

 و شده واقع آن در رهیغ و غذاسراها و یاقامت مراکز ها،جاذبه مانند یگردشگر عناصر که مکان و فضا از ییهاقسمت

 یعیطب و نخوردهدست و بکر یفضاها مقابل در ،شودیم خوانده یشهر یگردشگر یفضا است، مؤثر گردشگران رفتار بر

 یگردشگرژئو و یگردشگراکو یهاعرصه ةمثاببه آن اطراف و ییروستا یهاسکونتگاه ای یسکونتگاه یفضاها از خارج

 یهاجاذبه و هارساختیز یپراکندگ محصول یشهر یگردشگر یفضا ،نیبنابرا ؛(100: 1381 ،موحد و ییوکش) است

 و یعیطب رامون،یپ طیمح با انسان تعامل صولمح یگردشگرژئو و یعیطب یگردشگر یفضا و ،شهر داخل در یگردشگر

 یانسان یکارکردهاو  است یانسان یهایریگمیتصم محصول یگردشگر عناصر یپراکندگ رواین از ؛است نخوردهدست

 (.97: 1391 ،یصالح و احدنژاد) پذیردمی تأثیر هاآن ازین و جامعه ساختار نهادها، ها،شهیاند از زین

 یهانهیزم در یگردشگر یطیمح و یاجتماع ،یاقتصاد آثار بوجذم ،یاجتماع پژوهشگران شتریب مانند دانانیجغراف

-یطیمح یمنف آثار کردنکم و یاقتصاد یبازده افزایش منظوربه زبانیم مناطق در نیزم یکاربر به اما ،اندشده گوناگون

 تیظرف و گردشگران تعداد نیب یهماهنگ که داشت توجه باید(. Pearce, 2001: 129) اندنکرده یادیتوجه ز یفرهنگ

 ورود دارد، یاریبس یایمزا یگردشگر صنعت اگرچه. است یضرور اریبس هارساختیز ویژهبه یگردشگر یفضاها

 ،یاقتصاد و یاجتماع ینابسامان مانند یالتکمش موجود، ششک و هاتیظرف به توجه بدون هیناح ای منطقه کی به گردشگر

 ؛داشت خواهد دنبالبه را ستیز طیمح به رساندنبیآس و یاجتماع نامناسب یبرخوردها ،یاجتماع تیهو رییتغ ،یشلوغ

 یفضاها یسامانده و ییفضا عیتوز نییتع برای دیبا یگردشگر یمنف راتیتأث از یریشگیپ و اهشک منظوربه ن،یبنابرا

 هاضرورت ریسا و تیفعال یبارگذار یهاآستانه درک منظوربه یگردشگر یهاطیمح یبندرتبه و یبندسطح ،یگردشگر

  (.25-26: 1390وند،یموس و یشماع) کرد یزیربرنامه



  117 اردبیل استان گردشگری هایجاذبه بندیسطح و تحلیل

 

 خدمات ةارائ تیفیک بهبود و شرفتهیپ یشورهاک حد در یحیتفر و یاقامت ساتیتأس یاستانداردساز» زین ما کشور در

 ،یمذهب یهانهیزم در شورک یگردشگر متنوع یهاجاذبه یارتقا و ایاح» و «فعال ینظارت حیصح ستمیس و یگردشگر

 یهااستیس از «شورک ةپرجاذب نقاط در یگردشگر یهاتیظرف شیافزا و یکپزش ،یورزش ،یعیطب ،یخیتار ،یفرهنگ

 در و کالن یارذگاستیس نیا با (.1383 ،رانیوزئتیه ةنامبیتصو) است یگردشگر و یفرهنگ راثیم بخش النک

 در لیاردب استان یهاشهرستان یهالیپتانس ،رهیمتغچند یابیارز یهاروش قیتلف با حاضر پژوهش ،یمل اهداف یراستا

 .کندمی مطالعه و یبررس را یگردشگر ةنیزم
 

 پژوهش روش

 وهیش بر یبررس نیا نیهمچن است، یکاربرد نیز پژوهش نوع و ،یلیتحل -یفیتوص یهاروش ءجز پژوهش نیا روش

 و لیاردب استان سمیژئوتور اطلس ویژهبه ،مقاالت و هاگزارش به استناد با هاداده و است یمبتن یدانیم و یاکتابخانه

 اوزان نییتع یبرا( AHP) یمراتبسلسله لیتحل نیز هاداده لیوتحلهیتجز روش. است شده یگردآور گاننگارند مشاهدات

 کاربرد( لیاردب استان یهاشهرستان یبندرتبه) یخروج ةارائ منظوربهنیز  1پرومته روش و است شدهاستفاده یهاشاخص

 افزارنرم از و ،یمراتبسلسله لیتحل یبرا Expert Choiceافزارنرم از ،محاسبات دقت افزایش و عیتسر یبراهمچنین  ،دارد

PROMETHEE است شده استفاده یبندرتبه انجام یبرا. 

 مناطق و وحشاتیح ،یستیژئوتور یهاجاذبه ةدست سه به حاضر، پژوهش در شدهاستفاده یهاشاخص یطورکلبه

 :شودیم میتقس یمعمار -یخیتار یهاجاذبه و شدهحفاظت
 

 یستیژئوتور یهاشاخص

 نیا ،است یدائم و پرآب ،مناسب نسبتاً یهایبارندگ وجود لیدلبه لیاردب استان یهارودخانه :رودخانه( الف

 و قیعم یهادشت و هادره ازعبور  با ،دریگیم سرچشمه استان ةدیشک کفل به سر یهاکوه دل از معموالً هک هارودخانه

 ةرودخان: از است عبارت استان یهارودخانه نیترمهم .دآوریم وجودبه یامسحورکننده و بایز یاندازهاچشم ،گسترده

 .هروآباد و اویخ رود،دره ،یبالخل ارس،

. است لیاردب ةمنطق یعیطب یهاجاذبه از گرید یکی استان، در یطب و یعیطب متعدد یهاچشمه وجود :چشمه( ب

 یهاچشمه یهاکانون نیترمهم از یکی منطقه نیا است شده سبب لیاردب استان یشناسنیزم خاص یهایژگیو ،درواقع

 پهن، آب گزال، ،یگل شیگاوم سو،یسار ،سوقره از اندعبارت استان مهم یهاچشمه. شود قلمداد ایران آبگرم و یمعدنآب

 دره،لهیب ،ییسویقر یسار الدره،یو الدرق،یو ؛نیسرع در ییسوگوز ممتاز، ةخانقهوه همت، ةخانقهوه چشم،آب ،ییسوگل

 و یبوشل اسد، ،یعل گل ؛شهرنیمشک الهرودِ در ییسوقوتور ؛شهرنیمشک در الریباجبش و ییسولییمو الوند،یا نرجه،یق

 .هروآباد در خلخال ةچشم و لیاردب در سردابه

 آبشار شیدایپ علت هاآن میان از. آبشارها هستند هاها و چشمهرودخانه آبراه ریدر مس جالب یهادهیپد از: آبشار( ج

منطقده  نیدا در. نددکیم زشیراز آنجا  آب هک است رودخانهبلند در بستر  شیوبکم شکلیاپله سخت یهاسنگبرونزد 

از  یتعدداد. ننددکیمد یط دشت به دنیرسرا تا  تند و داربیش یبستر معموالً یکوهستان مناطقدر  یجار یرودها بیشتر

و  انیدجر حجدمو   ارتفداع ،عدر از نظر  هاآناز  یبرخ کهاند داده لیتشکرا  ییآبشارها ینواح نیادر  هاچشمهرودها و 

 دره،روانیشد شورشدورنه، سدردابه، ز،ید ،بالغآقاز: آبشار  است عبارتمهم استان  ی. آبشارهاچشمگیرند یعیطب اندازچشم

 .گرنرهو  یچا اویخ گورگور آلوارس، گورگور

                                                                                                                                                                                            
1. Promethee 
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 سبالن ةقل و لیشوراب نئور، یهااچهیدر حاضر، پژوهش در رفتهارکهب یستیژئوتور یهاشاخص گرید از: اچهیدر( د

 است.

 .مالاحمد و شورگل نوشار، گنجگاه،: از ستا عبارت استانسرسبز  یهاتاالب: هاتاالب( ه

 .سبالن کوه: هاکوه( و

 .ناو ةگردن الماس، ةگردن ران،یح ةگردن: هادره( ز

 

 شدهحفاظت مناطق و وحشاتیح

 .است حاضر پژوهش در رفتهارکهب یهاشاخص گرید از یعیطب-یستیتور مناطق و شدهحفاظت مناطق ،وحشاتیح

 ستگاهیز ،یدانیم هوشنگ ستگاهیز ل،یموو ستگاهیز ،یسدره روانیش ستگاهیز :لیاردب مهم یهاستگاهیز( الف

 سراوان ستگاهیز ،یسدره حسن ستگاهیز تبنق، ستگاهیز لو،یحاج ستگاهیز آقابابا، ستگاهیز خروسلو، ستگاهیز گل،قره

 .یکند ارباب ستگاهیز و یسدره

 و مغانلیم یستیتور منطقة فندقلو، یستیتور منطقة شامل مناطق نیا: شدهحفاظت-یستیتور مناطق( ب

 .است آلوارس یکاس ستیپ

 

 یمعمار-یخیتار یهاجاذبه

 یهاجاذبه یابیارز در رفتهارکهب یهاشاخص از ،هاتیاقل یعباد زکمرا و یاسالم یعباد زکمرا مساجد، ،هاآرامگاه

 :از است عبارت هک دشویم محسوب یمعمار-یخیتار

شاه مقبرة رجان،ک گورستان ند،یو یسنگ دخمة ،شهرنیمشک در دریحخیش ةمقبر و انار گورستان :هاگورستان( الف

 محمد دیس مقبرة ل،ییجبرا نیالدنیام مقبرة اله،کنیزر شاهروزیف بن الخواصعو  مقبرة ،یصفخیش مقبرة ل،یاسماع

  .محوطه از خارج مقابر و لییجبرا نیالدنیام بقعة محوطة داخل مقابر ،یاالعراب

 در گبر گورستان ،خلخال در الیدان دیس مقبرة و یپارت قبرستان ،لیاردب در لییجبرا نیالدنیام ةبقع :هابقعه( ب

 .مغان در آبادپارس و اصالندوز یهاگورستان و یگِرم

 در سراجنت مسجد ل،یاردب اعظم مسجد ،یلیاردب مجتهد اکبر یرزاعلیم ل،یاردب جامع مساجد: هابقعه و مساجد( ج

 و مانیسل دیس امامزاده خلخال، کجل امامزاده و لیاردب در صالح امامزاده حمزه، دیس م،ییگورا یهابقعه زین و لیاردب

 .شهرنیمشک در اظمک یموس نبجعفر  دیس امامزاده

 .لیاردب در مقدس میمر یسایکل: هاتیاقل یمذهب مراکز( د

 .رین شهرستان در یعباسشاه یکاروانسرا :کاروانسراها( ه

 پل ان،یسام یمیقد پل ل،یاردب بازار مجموعه ،(دهده خوقره) نماانسان یسنگ کرةیپ: یباستان مهم آثار( و

 یهاپل مجموعه ر،ین پل ،(سنکداش) نیجج پل ،آبادمیابراه پل ،سوقره پل ه،یعقوبی پل( مادر ریپ) دآبادیس پل کلخوران،

 نیسرق ةتپ ل،یاردب تپه نارنج ،شهرنیمشک در( یساسان دوم شاپور) یپهلو ةنبشتسنگ ،لیاردب در پارآباد پل و نیخداآفر

 خرمن تپه ل،یاردب نییسا تپه ،یس تپه قکرک ل،یاردب یس تپه اولو ل،یاردب یس تپه نادر ل،یاردب یس تپه گوور ل،یاردب

 تپه ر،ین تپه وغونیبون ران،یش قرهتپه ن،ینم تپهقره ن،ینم تپهایآر ن،ینم تپه سربند ن،ینم سلوط تپه ن،ینم نارهک تپه ،یگرم

 (. تپه سالح) قنبر تپه و آبادپارس نادر

 در یئری شهر یروستا از است عبارت یگردشگر ارزش دارای یخیتار یروستاها: یخیتار یروستاها( ز
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 لیتبد شهر به روستا از تازگیبه که یویک شهر و لیاردب در لهیآل یروستا ر،ین در( برجلو) یبوشل یروستا ،شهرنیمشک

 .  است شده

 در قهقهه ةقلع قلعه، آغجه هنه،ک ةقلع: ازاست  تعبار گردشگر جذب در باال تیقابل با استان یهاقلعه: قالع( ح

 .ارس رود ةکنار در قارلوجا برج و لیاردب یگنبد شاطر برج ،آبادپارس اولتان ةقلع ،شهرنیمشک

 خانة ل،یاردب ایالرعالیوک خانة از اندعبارت استان در یگردشگر ارزش با یخیتار مساکن: یخیتار مساکن( ط

 خانة ،یشناسمرم نةیگنج ،یصاق میابراه رزایم حاج ةنخا ل،یاردب یصادق آقا وسفی حاج خانة ل،یاردب یمیابراه هاشم دیس

 خانة و یاسالم یجعفر مدرسة ساختمان ان،یریحر خانة ،یرفتاحیم خانة زاده،منف ترکد یونکمس خانة ،یصادق ینقلیحس

 .آصف یآقا

 

 مطالعه مورد محدودة

 نیب ران،یا فالت شمال در( شورک مساحت از درصد 1/1) لومترمربعیک 867 وهزار 17 معادل یوسعت با لیاردب استان

37 39 تا 45 47 و استوا خط از یشمال عر 42 48  تا 30  شمال در چینویگر النهارنصف از یشرق طول55

 با یداخل ةنقط نیترپست هک استیدر سطح از متر 1400 از شیب منطقه نیا ارتفاع نیانگیم. است شده واقع رانیا غرب

 با شمال از لیاردب استان. است متر 4811 ارتفاع با سبالن آن قلة نیبلندتر و سوارلهیب و آبادپارس شهر در متر 100 ارتفاع

 ،است محدود یشرق جانیآذربا استان با غرب از و زنجان استان با جنوب از ،النیگ استان با شرق از جان،یآذربا یجمهور

 وثر،ک ن،یسرع خلخال، ،آبادپارس سوار،لهیب ل،یاردب شهرستان 10 از ،یشورک ماتیتقس نیآخر براساس نیهمچن

 . استشده  تشکیل رین و نینم مغان، ،شهرنیمشک

 

 
 اردبیل استان یهاشهرستان و استان موقعیت .1 شکل

 

 هاافتهی و بحث

 ،یمراتبسلسله لیتحل روش به کاررفتهبه یهاشاخص اوزان نییتع از پس و شدهاشاره موارد به توجه با حاضر، پژوهش در

 :است هآمد دستهب ریز جدول
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 هیاول و خام یهاداده جدول لیتشک: اول گام
 

  هیاول یهاداده جدول .1 جدول

 دره وهک تاالب آبشار چشمه اچهیدر رودخانه 
 مناطق

 شدهحفاظت
 مناطق

 یستیتور

 1  1 1 4 1 11 3 1 لیاردب
          سوارلهیب

   2   3 1  1 خلخال
      1    نینم
  11  1  2 14 1 1 شهرنیمشک
       10   رین
          یگرم
 1        2 آبادپارس
       3  1 وثرک
 1     1 22   نیسرع
 0.078 0.049 0.097 0.130 0.028 0.022 0.162 0.036 0 وزن
 max max max max max max max max max شاخص نوع
 شکل v شکل v یعاد یعاد شکل v شکل v شکل v یعاد یعاد تابع نوع
 - - - - - - - - - یتفاوتیب آستانة
 8 5 - - 3 3 10 - - یبرتر آستانة

 
 هیاول یهاداده جدول ادامة

 مسجد 
 زکمرا

 یعباد
 یاسالم

 زکمرا
 یعباد

 هاتیاقل
 قلعه آرامگاه پل عمارت

 و بهیتک
 یهاتپه

 یباستان

 یعمران آثار
 یخیتار و

 و شهر
 یروستا

 یخیتار
 1 1 8 1 9 7 11 1 3 4 لیاردب
           سوارلهیب

     2    1  خلخال
  1 5        نینم
 1  2 3 2    6  شهرنیمشک
 1  2   1  1   رین
 1  1  1      یگرم
   1 2 1 1     آبادپارس
 1          وثرک
           نیسرع
 0.028 0.059 0.038 0.044 0.081 0.01 0.015 0.013 0.025 0.02 وزن
 max max max max max max max max max max شاخص نوع

 یعاد یعاد شکل v شکل v شکل v شکل v شکل v یعاد شکل v شکل v تابع نوع
 - - - - - - - - - - یتفاوتیب آستانة
 - - 5 2 6 5 8 - 3 3 یبرتر آستانة

 

 از گدرید یهانهیگز با مقایسه در نهیگز کی یبرتر زانیم مرحله، نیا در :لک تیارجح تابع ةمحاسب ،دوم گام

 :شودیم محاسبه فمختل یهاشاخص نظر
n

j jj
(A ,A ) P (A ,A ), W


 1 2 1 21
  

 مدوزون جمدع از اسدت عبدارت  A1(Aπ,2( آن در هکد اسدت شدده داده حیترج 2A ةنیگز بر 1A ةنیگز رابطه، نیا در
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)2,A1P(A و اریمع هر یبرا JW با مرتبط وزن J اریمع نیام . 

 یهداانیجر دیدبا ،هاندهیگز لک یبرتر زانیم ةمحاسب از پس :یمنف و مثبت یهاانیجر ةمحاسب ،سوم گام

 :دیآیم دست به ریز ةرابط از 1A ةنیگز یبرا مثبت انیجر. دشو محاسبه هانهیگز یتمام یبرا یمنف و مثبت

x A
(A ) (A , x)

n




  


1 1

1
1

  

 :شودیم محاسبه ریز صورتبه 1A ةنیگز یمنف انیجر و

x A
(A ) (x,A )

n




  


1 1

1
1

 

 و گسسدته یهانهیگز یبندتیاولو و یابیارز یبرا هک II پرومته روش در :خالص انیجر ةمحاسب ،چهارم گام

 خدالص انیجر. ردیگیم صورت خالص انیجر ةمحاسب با هانهیگز املک یبندرتبه ،شودیم استفاده نهیگز نیبهتر انتخاب

 :شودیم محاسبه ریز ةرابط از 1A ةنیگز

(A ) (A ) (A )    1 1 1 

 ریز صورتبه هانهیگز یبندرتبه ،PROMETHEE  افزارنرماز  استفاده با حاضر پژوهش در ادشدهی محاسبات از پس

 :شودیم ارائه

 
 پرومته مدل براساس لیاردب استان یهاشهرستان یبندرتبه .2 جدول

 رتبه شهرستان نام خالص انیجر مثبت یهاانیجر یمنف یهاانیجر

 1 نیسرع 0.0840 0.0864 0.0024
 2 لیاردب 0.0437 0.0977 0.0540
 3 شهرنیمشک 0.0264 0.0686 0.0422
 4 نینم 0.0068 0.0118 0.0052
 5 آبادپارس 0.0065 0.0313 0.0248
 6 سوارلهیب 0.000 0.000 0.000
 7 رین -0.0044 0.0305 0.0349
 8 یگرم -0.0213 0.000 0.0213
 9 وثرک -0.0666 0.0036 0.0702
 10 خلخال -0.0752 0.0195 0.0947

 

 رشد انگریب پرومته مدل از یریگبهره با لیاردب استان یگردشگر یفضا لیتحل میمستق جینتا فوق، جدول به توجه با

 ،یگرم و کوثر خلخال، شهرستان سه و است شهرنیمشک و لیاردب ،نیسرع شهرستان در یگردشگر یهاتیظرف

 ةنیزم در را تیقابل نیبدتر شد، خواهد بیان بعد قسمت در که یلیدال به بنا خوب، یستیاکوتور طیشرا داشتن رغمیعل

 .دارند یگردشگر

 و یکاریب با مبارزه یهاوهیش از یکی عنوانبه یگردشگرة توسع بر ر،یاخ یهادهه در هادولت یهااستیساست  گفتنی

 قرار مدنظر را کاالها گرید و یگردشگر نیب ینیجانش تیاهم ،یگردشگر به یدیتول نگرش با و دارد دیتأک درآمد جادیا

 نانکسا رفاه شیو افزا یاقتصاد -یاجتماعة توسع ،یبازساز یهاروش از یکی زین یامنطقه یگردشگرة توسع. دهدیم

 ؛است یضرور یامر هاآن یبندسطحو  یابیارز سپس ،هجاذب ییشناسا ،یامنطقه یگردشگرة توسع منظوربه. است مقصد

در  یگردشگر یمقصدهابه  کهاست  یگردشگر ییفضا یدهسازمانو  یزیردر برنامه یتیریمد یابزار یبندسطح رایز

محصوالت و  ةعرضدهندة نشان و تگریهدا یابزار یبندسطح ،درواقع. رساندمی یاری یدار گردشگریپا ةحصول به توسع
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 است. یگردشگر یهاجاذبهة بالقوالفعل و ب یهاتیمتناسب با ظرف یخدمات گردشگر

 یآت اندازچشم است، مسلم آنچه. است یالبدک ییفضا یساختارها ندیابر و حاصل ییفضا سازمانذکر است که  شایان

 در. گرفت خواهد لکش هاتیقابل از بهتر و شتریب چههر ةاستفاد و تنگناها اثر کردنکم و حذف یراستا در ییفضا سازمان

 انتظام در که ندداشت کنندهنییتع ینقش عمده پارامتر چند لیاردب استان یهاسکونتگاه یریپذنظم در و موجود تیوضع

  .انگاشت دهیناد را هاآن نقش توانینم ندهیآ در هاسکونتگاه

-یخیتار و یستیژئوتور یهاجاذبه نظر از لیاردب استان یهاشهرستان یهایتوانمند معرفی ضمن حاضر، پژوهش

 یهاجاذبه» گروه دو در ،پژوهش نیا در رفتهارکهب یهاشاخص .پردازدیم زین ینواح نیا یبندرتبه به ،یمعمار

 یهاشاخص به یمراتبسلسله لیتحل روش از استفاده با هک گرفتند قرار «یمعمار-یخیتار یهاجاذبه» و «یستیژئوتور

 لیاردب استان شهرستان نیتوانمندتر عنوانبه نیسرع شهرستان ،پرومته روش در یبندرتبه به توجه با .شدند بدل موزون

 و یخیتار یهاجاذبه شهرستان این هکنیا با. استشده  انتخاب یمعمار-یخیتار و یستیژئوتور یهاجاذبه داشتن نظر از

 گرید با مقایسه در یمعدن یهاآبگرم و هاچشمه شاخص تیثقل و وزن آن انتخاب علت ندارد، یتوانمند یمعمار

 و گرم آب ةجاذب شدنیامنطقه به تیعنا با شهرستان، نیا به هایدسترس ةتوسع نیهمچن است، مدنظر یهاشاخص

 یتیجمع ثقل مرکز و لیاردب شهر به یکینزد. است نبوده ریتأثیب گردشگران ژةیو نگاه در نیسرع یدرمان یاستخرها

 .شودیم یتلق شهرستان نیا به گردشگران توجه شیافزا در یگرید عامل زین استان

 برخالف که است کرده کسب گردشگر جذب یتوانمند در را دوم ةرتب ل،یتحل نیا در لیاردب شهرستانسوی دیگر،  از

 و شهر در که یفراوان یخیتار یهاادمانی و یانسان یهارساختیز ةواسطبه که ،یعیطب یهاجاذبه لیدلبه نه نیسرع

 یهارساختیز و التیتسه تنوع و تعدد دیگر، سوی از. است کرده جلب خود به را گردشگران نظر دارد، وجود آن اطراف

 از نهیبه ةاستفاد که است یبزرگ ازیامت استان، نیا در ییایجغراف نقاط ریسامقایسه با  در لیاردب شهرستان در یگردشگر

 .کندمی فراهم را شهرستان نیا در یگردشگر روزافزون رشد موجبات آن،

 شده محاسبه صفر شهرستان نیا در خالص انیجر ،سوارلهیب شهرستان در مثبت و یمنف یهاانیجر ندیابر به توجه با

 انتفاع یگردشگر تیفعال منظر از شهرستان ای است صفر گردشگر جذب در شهرستان یتوانمند ،دیگر عبارت به ؛است

 ستیئوتورژ طیشرا از بردنبهره منظوربه فراوانی یعیطب یهایژگیو شهرستان نیا داشت توجه دیبا البته ،بردینم یخاص

 کردنلبوردیب و غاتیتبل ،یگردشگر ساتیتأس و هارساختیز شیافزا ق،یدق و مدون یزیربرنامه صورت در که دارد

 .دارد منطقه کردن ریپذگردشگر ندیفرا در را مثبت یانیجر به لیتبد تیقابل شهرستان، یهاییتوانا

 یتوانمند خالص یهاانیجر در یمنف ازیامت کسب با خلخال و کوثر ،یگرم ر،ین یهاشهرستان کهتوجه داشت  باید

 شماربه لیاردب استان یهاشهرستان نیترمحروم جزء ،ییفضا نظر ازو  قرار دارند آخر یهارتبه در گردشگر، جذب

 اریبس یوهواآب و یغن اریبس یعیطب یهالیپتانس داشتن نیع در خلخال و یگرم شهرستان دو انیم نیا در .آیندمی

 نیتربد در دارد، قرار یعال طیشرا در زین یگردشگر شیآسا میاقل نظر از که ،تابستان و بهار فصول در یالقیی و میمال

 ،خلخال در بایز القاتیی و انبوه یهاجنگل داشتن نیع در مناسب، یهایدسترس نبود و تیمحروم .هستند تیوضع

 و هاشهرستان نیا ماندنمحجور موجب ،است نیسرع با یبرابر قابل مناسب یگذارهیسرما با که یگرم مگر آب نیهمچن

 .است شده هاآن بکر یفضاها

 یهامهاجرت موجب خلخال شهرستان ویژهبه مذکور، یهاشهرستان زیناچ ةتوسع و یبرخوردار عدم است گفتنی

 دو در هایخلخال سکونت و النیگ یعنی ،جوارهم استان به بلکه لیاردب یعنی استان مرکز به نه نشهرستا نیا از یعیوس

 و تیمحروم ،یکاف و مناسب اشتغال نبود دیگر عبارت به ؛است شده یانزل و رشت یعنی الن،یگ بزرگ شهر

 تیوضع 2 شکل در .است شده منجر هامهاجرت این به یگردشگر ةحوز در شهرستان برتر طیشرا از نکردناستفاده
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 .است شده داده نشان یگردشگر منظر از هاشهرستان یبندرتبه

 

 
 پرومته مدل یهاافتهی براساس لیاردب شهرستان یگردشگر لیپتانس یبندرتبه. 2 شکل

 

  یریگجهینت

در شمال  تیو فعال تیتراکم ناهمگون جمع .است لیاردب استان در مؤثر یپارامترها نیترمهم جمله از یگردشگر پارامتر

 کرده لیتحم یجنوب ةمین به را تیمحروم طیشرا ت،یفعالمنظر سکونت و  از آن جنوبقسمت  درضعف  و استان این

 کل در تیفعال و سکونتانتظام  لیدر جنوب استان اردب یگردشگر ةتوسع یراهبردها نیترمهماز  یکی بنابراین، ؛است

 ییو شناسا هارساختیز ةتوسع و رشد با. هاستبخش نیدر ا یکارکرد ییزداتیمحرومکمک به  همچنین ،استان

بود. در  میخواه یگردشگر ةمحروم در حوز یهاشهرستان گاهیجا یشاهد ارتقا قطعاًمرتبط  یهاتیفعالو استقرار  هاجاذبه

 ،یامنطقه تیریاقدام مد نیترمهم ،یتیو فعال یسکونت ترمتناسب تیبه وضع تیعنا با نیز لیسطوح استان اردب ریسا

 به گردشگران است.  آن معرفی زیو ن هاجاذبه تیافزودن بر جذاب ،یگردشگر یابیدر بازار لیدخ یهاستمیس ویژهبه

 ،فراوان یهالیپتانسبا توجه به استعدادها و  و یصنعت گردشگر ةت توسعیاهم ازامل ک یآگاه وجودبا  ،درمجموع

د یل را تهدیاردب استان یارکیبحران ب هک ینونکط یدر شرا .است نرسیدهمنطقه  دررشد چشمگیری  بهصنعت  نیا

 مثال برای ؛خواهد داشت دنبالبهرا  ییزااشتغالن یباالتر ،یگذارهیسرمان یمترکبا  یصنعت گردشگر ةتوسع ،کندیم
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 توسعةدر  یاریبس یهاتیقابلکه  است برگرفتهرا در  لیاستان اردب یهاجنگلدرصد  85 ییتنهابهشهرستان خلخال 

 دارد. گریو انواع د یدرمان ،سبز یگردشگر

 :کرداشاره  لیبه موارد ذ توانیمصنعت در منطقه  نیا تیتقو یاساس یارهاکراه از

 یگردشگر ةدر حوز هاشهرستان یبا توجه به قوت برخ ،یشنهادیپ ةبست کی عنوانبهو  یشیو آما یتیرینظر مد از .1

 بدا لیدر استان اردب یتوسعة گردشگر استیس به شودیم شنهادیپ ،یخیو تار یادمانی یهاحوزهدر  یو برخ یعیطب

 .شود ستهینگر یقیتلف کردیرو

و بدا طدرح  یاسدتان شیسند آمدا ،یمل یدر سطح مناطق با طرح کالبد یگردشگر یهاحوزه یزیربرنامه مطالعات .2

بده  تدوانیم یاعرصدهدر هدر  یندیع یهالیپتانسدبا شدناخت  زیرا ؛شودمیو هماهنگ  قیتدق یجامع گردشگر

تدوان ها نیز میتوجه به پژوهش با. افتیدست  یگردشگراز جمله  ،مختلف یهاحوزهدر  یترمطلوب یزیربرنامه

 شناسند. طور دقیق نمیبه را یانسان یو حت یعیطب یهاجاذبه ،انیمتولدریافت 

 یهاجاذبه ةدر حوز ویژهبه امر نیقرار دارد و ا ییروستا یدر نواح لیاستان اردب یعیطب یهاجاذبه شتریکه ب نجاآ از .3

 یروسدتاها و هداحوزه در ارزش بدا بافت یبهساز طرح و ییروستا یهاد طرح خدمات شرح د،وشمی دهید یعیطب

 لیتفصبهروستا(  ینفوذ عموم ة)نه حوز یگردشگر ةاصالح شده و مطالعات مربوط به حوز یگردشگر ةجاذب یدارا

 و اقددامات و ،آشدکار یگردشگر ةحوز در جاذبه و روستا گاهیجا و نقشهمچنین  است،قرار گرفته  مدنظر یشتریب

 .است شدهشفاف ارائه  صورتبه یگردشگر ةجاذب تیتقو یبرا یکالبد یهاطرح

 دیدجد یهایفنّاوربا استفاده از  مناطق ریسا یگردشگر یهاجاذبه یو معرف یابیو بازار یارتباط یهاانیشر تیتقو .4

 ؛یارتباط

 ؛ن بخشیدر ا یگذارهیسرماو استفاده از  یت بخش خصوصکمشار .5

 ؛یگردشگر ةشرو در حوزیپ یشورهاکات یاستفاده از تجرب .6

 متصدیانو  رانیمد یآگاه شیبه افزا که هاشهرستان یگردشگر یهاجاذبهمرتبط با  یتخصص یعلم زکمرا جادیا .7

 .کندمی یانیشا کمکصنعت در منطقه  نیا

 :بود دواریام لیاردب استان اقتصاد در یگردشگر سهم شیافزا به زیر یهاطرح یبا اجرا توانیم شد بیان آنچه بر افزون

 ل؛یاردب یمیدق بازار در یاقتصاد یگردشگر ییاجرا طرح 

 ؛لیشوراب ةاچیدر ةیحاش زاتیتجه و ساتیتأس ینوساز و یسامانده طرح  

 ؛(استان یجنوب ةمین در یستیوتورکا قطب نیدوم) نئور ةاچیدر ةحوز زیتجه و توسعه طرح 

 ؛تیفیک شیبه توسعه و افزا مندازین یدرمانآب زکمرا زیتجه و توسعه طرح 

 ساواالن یهادامنه در یالقیی یگردشگر ةتوسع طرح. 

 

 منابع

 نقش نییتع و یگردشگر یهارساختیز ییفضا عیتوز یابیارز (1391) دریح ،یشانیم یصالح و محسن احدنژاد، (1

 فصلنامة دو ،(زنجان شهر: یمورد مطالعة) آن یریگشکل در شهرها یکیزیف رشد و یاسیس-یاقتصاد یندهایفرا

 .91-105 .صص ،1 ةشمار ،1 دورة ،یگردشگر مطالعات

 امیپ انتشارات: اصفهان ،یشهر یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه بر یامقدمه( 1388) محمود ،یاکبر و مسعود ،ییتقوا (2

 .یعلو

زبان یم ةبر جامع دیتأکبا  یمقصد گردشگر ةت تحمل حوزیظرف یبررس (1387) یمصطف ،یقدم و یمحمدتق ،ییرهنما (3
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 .17-33 .صص  ،66 ةشمار ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش ةینشر ،: شهر کالردشت(یمورد ةنمون)

 و ایجغراف اصفهان، شهر یداخل یگردشگر بازار لیتحل (1385) دیبا ،زیرک باش ؛محمدی جمال ؛یعل ،یآبادیزنگ (4

 .131-156 .صص ،8 ةشمار ،4دورة توسعه،

 مدرس ةفصلنام ،GIS از استفاده با اصفهان شهر یستیتور یفضا یالگو شناخت( 1381) یعل ،موحد و نیحس ،ییوکش (5

 .95-112 .صص ،4 ةشمار ،6 دورة ،یانسان علوم

 با یگردشگر یهارساختیز نظر از اصفهان استان یهاشهرستان یبندسطح( 1390) جعفر وند،یموس و یعل ،یشماع (6

 .صص ،10 شمارة ،3 سال ،یامنطقه و یشهر یهاپژوهش و مطالعات ةفصلنام ،AHPو  TOPSIS مدل از استفاده
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