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  بررسی و تحلیل فضاهاي گردشگري شهر ارومیه 
  

  13/06/1390 مقاله: رشیپذ خیتار          01/10/1389 مقاله: افتیدر خیتار
  

  چکیده
شهرها  ،گیرد ترین فضاهایی که در میان مقصدهاي گوناگون مورد توجه و بازدید گردشگران قرار می یکی از مهم

باشند. در این میان شهرهاي پرجمعیت و تاریخی جاذب گردشگران بیشتري هستند. فضاهاي شهري از دیرباز  می
هاي انسانی بوده و در  ترین سکونتگاه ترین و کامل زیرا که شهرها پیشرفته ،روند به شمار می ترین فضاها جذاب

فرهنگی  -یره هستند. به طور ویژه شهرهاي تاریخیپزشکی و غ ،تفریحی ،علمی ،بردارنده مراکز مهم اقتصادي
هاي  ترین کانون به همین جهت مهم ،هاي بسیاري براي گردشگران بر اساس منابع موروثی و باستانی دارند فرصت

  جذب گردشگران هستند.
ی توصیفی و براساس تحلیل محتوا بوده و هدف آن بررسی فضاهاي تاریخی و فرهنگ ،روش این تحقیق پیمایشی

تواند نقش مؤثري در برنامه  هاي موجود در این بخش از شهر است. که می ها و محدودیت شهر ارومیه و فرصت
  ریزي و مدیریت گردشگري این شهر داشته باشد.

دهد که فضاي گردشگري ارومیه تحت تأثیر فضاي تاریخی شهر قرارگرفته و بیشتر  هاي این تحقیق نشان می یافته
 ،دهد. این بخش از شهر با وجود موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به مراکز تجاري پوشش میبخش مرکزي شهر را 

                                                        
  .ریزي شهري دانشگاه اصفهانبرنامهدانشیار گروه جغرافیا و  - 1
  E-mail: Mahdi3249@yahoo.com.                                  ریزي گردشگري دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه - 2
  .ریزي شهري دانشگاه مراغهعضو هیأت علمی گروه جغرافیا برنامه - 3
 .گردشگري دانشگاه اصفهان ریزيکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه  -4

 39ي سال دوازدهم، شماره

 77-93، صفحات 1391پاییز 

 واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد  
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم يفصلنامه
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نقل  فرسودگی ناوگان حمل و ،دچار مشکالت خاصی مثل ،خدماتی و اداري و داشتن تجهیزات و تأسیسات شهري
شود با باال بردن استانداردهاي خدمات  کیفیت پایین تسهیالت و خدمات گردشگري است. پیشنهاد می ،شهري

ایجاد مراکز اطالع  ،هاي مالی به بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در بخش گردشگري ارائه معافیت ،گردشگري
بتوان به توسعه  ،گردشگري شهر ارومیهرسانی و تبلیغاتی و در نهایت با استفاده از مدیریت پایدار در برنامه ریزي 

  گردشگري و پویایی فضاي گردشگري این شهر کمک کرد. 
  

  شهر ارومیه. ،گردشگري شهري ،فضاي گردشگري ها:ید واژهکل
  

  مقدمه
یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین  ،امروزه صنعت گردشگري در دنیا
اي است؛ از این رو بسیاري از  ترین صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه کشورهاست و به عنوان گسترده

 المللی هستند یندر پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت ب ،کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده
متعادل کننده توسعه اقتصادي در  ،متناقض و پیچیده است. صنعتی ارز آور اي پدیدهگردشگري ). 1:1386 ،کاظمی(

سطح مناطق و برقرار کننده توزیع عادالنه درآمد و همچنین برخوردار از نقش اساسی در ایجاد مشاغل و منابع 
با انتقال ثروت از جوامع دارا و تزریق آن  تواند میکه  .)37: 1380 ،(لومسدن استتکمیلی مستقیم و ثانوي در آمد 
امید بخش ترین ابزار توسعه براي کشورهاي جنوب باشد. از سویی دیگر توسعه به  ،به اقتصاد کشورهاي جهان سوم

 .)5: 1385 ،جدي مواجه سازد (ولیزاده هاي چالشیکباره و بدون برنامه صنعت گردشگري ممکن است کشور را با 
هاي مختلف است که از به  اي از فعالیت که ترکیب پیچیده ،هاي جدید شهري است گردشگري شهري از جمله پدیده

هاي محیطی و میزان توانمندي و کشش شهر در جذب گردشگران و ارائه خدمات به آنها به  هم پیوستن ویژگی
شود که عبارتند از: تجارت و فرهنگ  ته میخیلی متفاوت پنداش ،که با دو انگیزه و هدف اصلی ،آید وجود می
). امروزه گردشگري شهري به صورت مسئله و فعالیتی مهم است که سبب تغییرات فضایی 34:1386 ،(موحدي

  ).  33 ،گسترده در شهرهاي بزرگ شده است (همان
 ،سیاسی ،نگیفره ،صنعتی ،بازرگانی ،هاي اقتصادي فعالیت ،به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهیشهرها 
آیند  به عنوان مقصد گردشگران به شمار می ،هاي تاریخی و گردشگري فراغتی و داشتن جاذبه ،ارتباطی ،بهداشتی
تواند  می ،اي هاي گردشگري در هر منطقه ها و قابلیت ) و به دلیل اینکه بهره برداري از توان86: 1373 ،(رضوانی

هاي مزبور و برنامه ریزي در این  ها و قابلیت تحلیل توان ،اي پویا و فعال براي توسعه آن منطقه فراهم نماید زمینه
فضایی است که منابع گردشگري در آن  ،). فضاي گردشگري شهري4:1385 ،زمینه ضرورت ویژه دارد (فاضلی

فضاهاي  -1توان به دو دسته تقسیم کرد:  هاي معاصر میاین فضاها را در شهر ).43:1386 ،وجود دارد (موحدي
 ،فضاهاي سنتی نظیر بازارها -2میادین و پالژها  ،فرهنگسراها ،مراکز فروش مدرن ،ها مدرن یا جدید نظیر پارك

 ). فضاهاي گردشگري شهر20: 1386 ،مساجد و سایر اماکن تاریخی (انوري و نساج ،ها باغ ،ها گورستان ،ها زاده امام
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هاي تئاتر و  سالن ،ها پارك ،ها مقبره ،ها هاي متنوع مثل موزه گیرد. این شهر داراي جاذبه ارومیه در گروه دوم قرار می
اي استفاده  هاي منحصر به فرد و تاریخی است اما تا به حال نتوانسته از مواهب این صنعت به نحو شایسته معماري

تواند نقش مؤثري در ساماندهی و برنامه ریزي  ین شهر میکند. در واقع شناخت و بررسی فضاي گردشگري ا
  هاي موجود داشته باشد. طبیعی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت ،فضاهاي گردشگري متناسب با شرایط اجتماعی

  
  اهمیت و ضرورت تحقیق

امید امروزه گردشگري یکی از . )117:1386 ،ترین حرکت مردم در زمان صلح است (موحدي گردشگري بزرگ
در حال . )89: 1387 ،هایی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه یادمی کنند (خسروي نژاد بخش ترین فعالیت

کنند و درآمدهاي گردشگري  حاضر بسیاري از کشورها منافع اقتصادي و اجتماعی خود را از گردشگري دریافت می
ترین هدف توسعه  واقع مهم درEccles and Casta)، (1996: 44 برند هاي منطقه به کار می را براي توسعه زیرساخت

 ).Sharpley،Richard and ،1997:40اجتماعی نواحی مقصد است ( -توسعه اقتصادي ،گردشگري داخلی و خارجی
اي با سودآوري فراوان به همراه گسترش تکنولوژي ارتباطات در وضعیت کنون جهان از  گردشگري به عنوان پدیده

. )26: 1382 ،حیدري ،زاده دلیرشود (حسین رخوردار گشته که تحت عنوان صنعت از آن یاد میچنان جایگاهی ب
گردشگري یکی از رشد یافته ترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم بود و اغلب به عنوان یک کلید براي رشد اقتصادي 

                                                                                             .Font and Ahjem)،(1999:63  هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در حال توسعه استفاده شده است
  این منافع در پنج عنوان اصلی عبارتند از:    ،تواند منافع زیادي را براي جوامع مختلف به همراه داشته باشد صنعت گردشگري می

  انرژي و ارتباطات ،حمل و نقل ،ها توسعه زیر ساخت -1
  خدمات تغذیه و ،صنعت ساختمان ،کشاورزي ،حمایت صنایع فرآوري زمینه مناسب براي توسعه و -2
  صورت مستقیم و غیر مستقیم هاي خارجی به جذب سرمایه -3
ر سایر هاي شغلی و ایجاد تحول مثبت د توسعه فرصت ،هموار سازي بستر مناسب براي افزایش درآمدهاي ملی -4

  هاي اقتصادي با استفاده از ضریب تکاثري صنعت گردشگري.  بخش
 .)5: 1383 ،رحیم ،بهبود استانداردهاي زندگی (حیدري - 5 

  هاي مناسب گردشگري جایگاه مناسبی از نظر جذب تعداد گردشگر و درآمد  شهر ارومیه با وجود داشتن قابلیت
 ،هاي دولتی جایگاه مناسب در گردشگري نیازمند توجه همه بخشرسیدن ارومیه به  لذا ارزي در کشور ندارد؛

  خصوصی مرتبط با این صنعت است. 
  

 اهداف تحقیق

  تاریخی) شهر ارومیه. -هاي فرهنگی هاي گردشگري (جاذبه ارزیابی پتانسیل -1
  شناخت فضاي گردشگري شهر ارومیه. -2
  ارومیه.شناسایی مشکالت و مسائل موجود در فضاي گردشگري شهر  -3
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  محدوده مورد مطالعه
که در قسمت غربی  ،مرکز استان آذربایجان غربی است ،که در عهد باستان به نام چیچست هم خوانده شده ،ارومیه

متر از سطح دریاهاي آزاد با  1443کیلومتر و به ارتفاع  40کیلومتر و عرض  80اي به طول  آذربایجان در جلگه
طول شرقی روي زمین تپه مانندي در کنار دریاچه ارومیه گسترده شده  45/ 4عرض شمال و  37/ 34 مختصات

). شهر 93:1384 ،به طوري که دریاچه ارومیه در شرق آن و دریاچه مارمیشو در غرب آن قرار دارد (انزلی ،است
آب و با  این شهر بارور هاي ینزمنفر جمعیت داشته است.  577307حدود  1385ارومیه بر اساس سرشماري سال 

سو و قرار گرفتن آن در  النهرین از یک بین و یرصغ یايآس ،ارمنستان ،هواي مساعد و واقع شدن آن در معبر قفقاز
به عنوان یکی از  طوري کهبه  .اي به چهره این شهر بخشیده است ویژه کنار دریاچه ارومیه از سوي دیگر وضع

  ).www.wikipedia.orgشود ( یمشهرهاي گردشگري ایران محسوب 

  
  ): موقعیت منطقه مورد مطالعه1نقشه شماره (

  منبع: نگارندگان
   ها و نظریات دیدگاه

هاي پیچیده علمی است که معانی مختلفی را در بر دارد و به طور وسیعی با  هاي ذهنی و واژه فضا از جمله چالش
). مفهوم فضا به شکل علمی و به طور وسیع از 5:1379 ،گیرد (مدنی پور استفاده قرار میهاي متفاوتی مورد  برداشت

وارد ادبیات جغرافیایی شده است به طوري که برخی آن را به عنوان یک مفهوم پایه در جغرافیا  ،1950دهه 
ولید و تقسیم کار در یک کل شرایط اجتماعی ت ،اند. فضا شامل فرایندهاي طبیعی تغییر یافته به وسیله انسان دانسته

این فضا داراي دو رکن اساسی فضاي طبیعی و فضاي اجتماعی است که ساخت ). 118: 1375 ،منتظم است (شکوئی
 ،فردي و جمعی ،بخشد؛ بنابراین فضاي جغرافیایی با تصمیمات انسانی زندگی بشر بر روي کره زمین را شکل می

ترین فضاهایی که مورد بازدید  مهم). 300 ،(همان کند نه به طور مرتب تغییر میآگاهانه یا ناآگاها ،اختیاري یا اجباري
اند. زیرا  داده ترین فضاها را تشکیل می گیرند فضاهاي شهري هستند که از دیرباز جذاب می و اقامت گردشگران قرار

ــه ارومی

ــه ارومي

ــتان   ــه در اسـ ــورد مطالعـ ــه مـ ــت منطقـ موقعیـ

ــتان    ــه در شهرسـ ــورد مطالعـ ــه مـ ــت منطقـ 4موقعیـ
25 0 25 50 7512.5

Km
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 ،در بردارنده مراکز مهم اقتصاديدهند. شهرها  هاي انسانی را تشکیل می ترین قرارگاه ترین و کامل که شهرها پیشرفته
مندند و از این رو  هاي طبیعی نیز بهره ها از جاذبه هستند و افزون بر این ... تفریحی و پزشکی و ،علمی ،فرهنگی

). فضاي شهري در واقع نوعی فضاي 10: 1382 ،شوند (کازس هاي جلب گردشگران محسوب می ترین کانون مهم
اقتصادي و اجتماعی است. فضاي جغرافیایی بازتابی از  ،هاي عوامل طبیعی با ویژگیجغرافیایی است. فضایی کالبدي 

 ،باشد (شکوئی هاي ارادي او با محیط خود می تجربیات او از زندگی و وابستگی ،جهان هاي اساسی انسان از آگاهی
رفتارهاي اجتماعی  هاي جدید شهري است که زمینه ساز یک رشته از ). گردشگري شهري ازجمله پدیده301: 1375

هاي شهري است. الگوي رفتاري گردشگران در شهر تابعی از الگوهاي فضاي شهري است که به  با توجه به ویژگی
شود. رفتار گردشگرانی شهري در فضاي شهري  خدمات شهري و ارتباطات اجتماعی تعریف می ،ها عنوان جاذبه
ها به طور آگاهانه یا  صمیمات فردي و جمعی انسانشود و اگر بپذیریم که فضاي شهري در پی ت متجلی می

در  ،گردشگران نیز در روند فضاي شهري یا تغییر آن با توجه به اهمیت و نقش آن شهر ،کند غیرآگاهانه تغییر می
شاید بیشترین تأثیر گردشگران را در فضاي تاریخی شهر ببینیم؛ به طوري که یکی از  ،صنعت گردشگري نقش دارند

ي مورد توجه گردشگران فضاهاي تاریخی در شهرهاست؛ فضاهایی که با توجه به بافت آن به عنوان یک ها جاذبه
  ).38: 1386 ،شود (موحد چالش بزرگ در جهت توسعه شهري از آن نام برده می

  

  استراتژي گردشگري شهري
هاي جدید  ها و روش شهرها در فعالیت اقتصادي خود با کاهش مواجه شدند و به اینکه از راه ،میالدي 1970از دهه 

هایی براي بازسازي فیزیکی مناطق متروکه و  نیاز به فعالیت ،نیازمند شدند. این کاهش ،درآمد و شغل ایجاد کنند
در حال رشد بود و بررسی در  گردشگري ،دورافتاده را ضروري نمود. همزمان با این کاهش اقتصادي در شهرها

  تواند نقشی در احیاي فیزیکی و اقتصادي شهرها ایفا کند؟ ضرورت پیدا کرد.  مورد اینکه آیا گردشگري می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )141:1387، ): نمودار استراتژي گردشگري شهري (تقوایی و اکبري1شماره ( نمودار

 دير جديتصاو
 يابيزاربا

 دکنندگانيبازد

 غرور
شهر

 هایجاذبه ديگر تيرشد جمع
توسعه  ياقتصاد
 افتهي

 درآمد

 شغل
شتر يب هایسرمایهجذب 

 يطيمح يبهبودها

 يو اجتماع ي، اقتصاديکيزيف يبازساز

د يبازد ينيش بيپ
کنندگان

 يبهبودها -يه گذاريجذب سرما

ل يتسه عرضها و ي، احينگهدار
ن اساکن يد برايجد هایکننده

 يمحل

 يه بخش عموميفشار اول
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هایی به منظور توسعه گردشگري  ها و سیاست خط مشی ،اي به طور گسترده ،میالدي 1980بر همین اساس طی دهه 
کند  در شهرها در آمریکاي شمالی و اروپاي غربی به کار گرفته شد. چون گردشگري به عنوان پایه اقتصادي عمل می

). توسعه گردشگري به ویژه در کشورهاي 1387 :138 ،و قادر به حمایت از اقتصاد محلی است (تقوایی و اکبري
کاهش بیکاري و  ،عامل مؤثري در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهاي مختلف ،یافته کمتر توسعه

  ). 6:1385 ،شود (کاظمی رونق اقتصادي و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می
  

   هاروشمواد و 
توصیفی و براساس تحلیل  ،بر پژوهش پیمایشیهاي مورد بررسی و ماهیت موضوع رویکرد حاکم  با توجه به مؤلفه

اي جمع آوري شده است. اطالعات به  اسنادي و کتابخانه ،محتوا بوده و اطالعات آن به صورت بازدیدهاي میدانی
ابتدا از طریق  ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین صورت که SWOT دست آمده در قالب روش

ها و تهدیدهاي موجود گردشگري در شهر  فرصت ،ضعف ،نقاط قوت ،نابع موجودبازدیدهاي میدانی و مطالعه م
هایی در راستاي  ها اقدام به تدوین استراتژي ارومیه شناسایی شد. سپس متناسب با اطالعات به دست آمده و تحلیل

  بهبود وضع موجود گردشگري شهر ارومیه گردید.
  

    SWOT روش تجزیه و تحلیل 
SWOT 1383 ،است (زیاري 8تهدید و 7فرصت ،6ضعف ،5معادل فارسی قوت کلمه انگلیسی با حرف اول چهار :

باید بهترین سازگاري را با آنها داشته باشد.  ،شناسایی نظام مند عواملی است که راهبرد SWOT). تجزیه تحلیل 238
ها  ضعف ،حداکثر برساند به هاي سیستم را ها و فرصت منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش باید قوت

خوبی براي انتخاب و طراحی یک  و تهدیدها را به حداقل برساند. این منطق اگر درست به کار رود نتایج بسیار
یکی از ابزارهاي استراتژیک  SWOT ). مدل293: 1385 ،موسوي و راهبرد اثربخش خواهد داشت (حکمت نیا

تحلیل  SWOTو تهدیدات برون سیستمی است. مدل  ها تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت
ارائه  ،نماید سیتماتیکی را براي شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژیی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می

ها و تهدیدها را به  ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت دهد. از دیدگاه این مدل یک استراتژي مناسب قوت می
هاي موقعیتی سیستم و در  اي از همه جنبه تجزیه و تحلیل دامنه ،رساند. در واقع نقطه کلیدي این مدل حداقل می

در قالب  SWOT لتحلی). 126: 1386 ،نتیجه فراهم کننده چارچوب مفیدي براي انتخاب راهبرد است (مبارکی
  شود: می مبه صورت زیر انجامراحل آن  جداول طراحی شده و

  نقاط قوت و ضعف و در قالب جداول  ،تهدیدها ،ها فرصتفهرستی از ه تهی -1

                                                        
5- Strength   
6 - Weak 
7 - Opportunity 
8- Treat  
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ضایی ه فتحلیل برنامه ریزي توسعب (نقاط قوت و ضعف در قال ،تهدیدها ،ها فرصتتشریح و تفسیر هر یک از  -2
و تدوین راهبردهاي گوناگون  SWOT). تکمیل ماتریس 9: 1385 ،افتخاري و مهدوي) (SWOT به روش اي ناحیه

  ). 49:1384 ،گیرد (گلکار براي هدایت سیستم در آینده صورت می
  

  ها و نحوه تعیین استراتژي SWOT): ماتریس 1جدول شماره (
 نقاط قوت  SWOTماتریس 

S  
  نقاط ضعف

W  
  ها فرصت

O 

 استراتژي

SO 

 استراتژي

 
WO 

  تهدیدها
T  

 استراتژي         

S T          

 استراتژي

 
WT 

  ).9:1385 ،منبع : (افتخاري و مهدوي     
  هاي گردشگري ارومیه جاذبه

هایی در مقصد  وجود منابع و جاذبه ،هاي متفاوت براي جذب گردشگران از کشورها و مناطق مختلف و با انگیزه
). 73:1386 ،ها عنصر اولیه و رکن اصلی صنعت گردشگري است (موحد ). جاذبه85:1385 ،ضروري است (کاظمی

محل بازدید و  ،یک رابطه تجربی بین گردشگران«جاذبه گردشگري عبارت است از:  ،)1974( 9به اعتقاد مک کانل
ري به اشکال هاي گردشگ تاکنون جاذبه». دهد جزوه راهنما که اطالعات مختصري در مورد آن محل ارائه می

مناظر دیدنی) و  ،ها به دو طبقه مهیا (آب و هواي مطلوب که در یک طبقه بندي جاذبه ،اند گوناگون طبقه بندي شده
 -هاي تاریخی جاذبه). 85:1385 ،اند (کاظمی و تاریخی) طبقه بندي شده ،آثار باستانی ،ها هاي غیر مهیا (موزه جاذبه

  شود:  مهیا است که خود به پنج دسته تقسیم می هاي غیر فرهنگی جز جاذبه
  ها ها و زیارتگاه مقبره ،مدارس دینی ،معابد ،کلیساها ،هاي مذهبی مثل مساجد جاذبه -1
 ها بازارها و تکیه گاه ،ها حمام ،سراها کاروان ،ها هاي شهري مثل پل جاذبه -2

 اروهاها و برج و ب قلعه ،ها رزمگاه ،هاي نظامی مثل دژها جاذبه  -3

 ها و منازل شخصی باغ ،قصرها ،هاي مسکونی مثل عمارها جاذبه  -4

  ).146: 1383 ،هاي ناملموس فرهنگی (حیدري جاذبه  -5
 

  هاي مذهبی  جاذبه
مقبره  ،قبرستان آشوریان ،کلیساي جهودلر ،کلیساي ننه مریم ،مسجد جامع ،مسجد اعظم ،مسجد سردار ،مسجد مناره

  سه گنبد.

                                                        
9 -Mac chanel 
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  شهريهاي  جاذبه
 ،حمام قراچه (حمام قائم) ،مدرسه قدیمی هدایت ،یخچال نه پله ،سراي داخل شهر کاروان ،بازار قدیمی ارومیه

  حمام تجلی. ،گرمابه آخوند
  

  هاي مسکونی جاذبه
 ،ساختمان جهاد دانشگاهی ،عمارت چهار برج ارومیه ،لشگر ساختمان ستاد ،ساختمان شهرداري ،ساختمان شهربانی

  بناي انصاري
  

  هاي ناملموس فرهنگی جاذبه
میراث و دیگر تولیدات مادي  ،هاي مختلفی از آداب و رسوم با جلوه ،فرهنگ به عنوان یک نظام ارتباطی بین مردمی

بدون فرهنگ که (.  Duranti،1997،33 (کند گیرد و واقعیت وجودي جامعه را بیان می و زیبا شناختی شکل می
زیرا گردشگري در  ،همه جا شبیه هم خواهد بود و گردشگري دیگر عینیت نخواهد داشت ،کند میها را ایجاد  تفاوت

. )89:1386 ،گیرد (پاپلی یزدي ها شکل می هاي مختلف در قالب این تفاوت ها و در راستاي انگیزه پیرامون تفاوت
انگر تنوع فرهنگی و منعکس شود که بی هاي گردشگري را شامل می اي از جذابیت هاي فرهنگی بخش عمده جاذبه

توان هم از نوع ملموس و هم غیر  هاي فرهنگی را می ). جاذبه147:1383 ،کننده هویت جوامع است (حیدري
ها و  جشنواره ،مراکز فرهنگی و هنري ،هاي صنایع دستی و محصوالت هنري ملموس به شرح زیر معرفی کرد: کارگاه

 ،رقص و کنسرت ،موسیقی ،هاي محلی سنن و گویش ،آداب ،لکلوریکهاي فو آیین ،فیستوال هاي فرهنگی و هنري
محققان  ،ها اغلب مورد توجه مردم شناسان ). این جاذبه46:1387 ،ها و غذاهاي محلی (حیدري تئاتر و سینما و لباس

د ها در ارتباط با عوامل متعد همچون دیگر فرهنگ ارومیهفرهنگ مردم ). 147:1383 ،و مستشرقین است (حیدري
 ،ترین ویژگی فرهنگ مردم این خطه عمده لذا فردي برخوردار است؛ هاي منحصر به از ویژگی ،جغرافیایی و اقتصادي
از  سنن برجسته قومی انعکاس یافته است. هاي فولکلوریک آن است که به نحوي در مراسم و تکوین زبان و ویژگی

عرق  ،مراسم سمنو پزون ،در چهارشنبه آخر سالتوان به مراسم شال اندازي  جمله رسوم فرهنگی این شهر می
چرم سازي و قالیبافی  ،توان به صنایع چوبی بیدمشک گیري و شب چله اشاره کرد. از صنایع دستی ارومیه هم می

  اشاره کرد.
  

  جهیزات و تسهیالت گردشگري در شهر ارومیهت
تأسیسات گردشگري . باشد گردشگري مییکی از عوامل مهم در جذب گردشگر وجود تجهیزات و تسهیالت 

اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان  ،واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذیرایی
 ،شوند (تقوایی و اکبري طبق ضوابط و مقررات آئین نامه مربوط به تأسیسات گردشگري کشور ایجاد می

 ،ها توان به سه گروه عمده تأسیسات اقامتی (هتل گردشگري را در مجموع می ). تجهیزات و تأسیسات212:1387
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) و تأسیسات حمل و نقل ... ها و چایخانه ،ها قهوه خانه ،ها تأسیسات پذیرایی (رستوران ،)... ها و کمپ ،سراها مهمان
داشتن پیشینه و سابقه در ). شهر ارومیه به علت مرکزیت استان و 140:1386 ،و ارتباطات طبقه بندي کرد (رضوانی

نیاز به گسترش امکانات و  ،هر چند در امر توسعه گردشگري ،مدنیت از امکانات نسبتاً خوبی برخوردار است
 ،سراها مهمان ،ها تسهیالت گردشگري در شهر ارومیه عبارتند از: هتل تجهیزات کامالً مشهود است. امکانات و

دفاتر خدمات مسافرتی و  ،ارتباطات پستی و مخابراتی ،ها قهوه خانه ،ها رستوران ،ها کمپ ،هاي اقامتی مجتمع
  هاي ارتباطی. شبکه ،جهانگردي

  
  پذیرها ها و مهمان هتل
ها معموالً در شهرها احداث  ). هتل109:1387 ،باشند (فرزین هاي قابل اجاره براي عموم می ها ترکیبی از اتاق هتل
 ،ها کنفرانس ،ها میهمانی ،ها هاي متعدد براي اجاره و یا پذیرش مسافران و فضاهایی براي جشن شوند و داراي اتاق می

 شود تمام وسایل راحتی مورد نیاز ها سعی می باشند. در هتل ها و ... می فروشگاه ،استخر ،تریا ،رستوران ،سمینارها
هاي مختلف طبقه بندي کرد و بر آن  ها را به گروه توان هتل ). می148:1379 ،مسافران مهیا گردد (زمانی فراهانی

تعداد  ،ها از نظر عواملی نظیر مساحت ). هتل96:1388 ،اساس تنوع و یا گوناگونی این صنعت را نشان داد (چاك
سطح و تعداد نیروي انسانی  ،هاي مختلف تردگی بخشگس ،سالن کنفرانس ،امکانات پذیرایی ،محل ،معماري ،اتاق

ستاره یا هر درجه نیز به چهار  هر ،شوند به ترتیب ممتاز بودن از پنج ستاره تا یک ستاره درجه بندي می ... شاغل و
  شود: قسمت به شرح زیر تقسیم می

T- اعمال مدیریتی اصولی و تجهیزات سبک و سنگین در کلیه  ،که از نظر ارائه خدمات استاندارد ،یا تاپ
  هاي هتل در سطح عالی قرار گرفته باشد. قسمت

A - هاي هتل  اعمال مدیریتی اصولی و تجهیزات سبک و سنگین در کلیه قسمت ،که از نظر ارائه خدمات استاندارد
  در سطح خوب قرار گرفته باشد.

B - هاي هتل  اعمال مدیریتی اصولی و تجهیزات سبک و سنگین در کلیه قسمت ،که از نظر ارائه خدمات استاندارد
  در سطح متوسط قرار گرفته باشد.

C - هاي هتل  اعمال مدیریتی اصولی و تجهیزات سبک و سنگین در کلیه قسمت ،که از نظر ارائه خدمات استاندارد
  ).154:1379 ،در سطح ضعیف قرار گرفته باشد (زمانی فراهانی

هاي مختلف مسافران و میزان پویایی این  بازتابی از نیازها و سلیقه ،ها و مهمانپذیرها تسهیالت و خدمات هتلمیزان 
). ارومیه به علت موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخی به عنوان یکی از شهرهاي 75:1387 ،صنعت است (کاظمی

این بخش است. در جدول زیر انواع  در باستانی مورد توجه گردشگران است و داراي تجهیزات گردشگري مناسبی
  ارومیه و درجه آنها مشخص شده است.تأسیسات اقامتی 
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  ): جدول واحدهاي اقامتی ارومیه2جدول شماره (

 نوع واحد نام واحد
 درجه /گروه

 گروه درجه

 C 4 هتل ساحل
 T 3 سرا مهمان سراي جهانگردي ارومیه مهمان

 T 2 هتل آنا
 T 2 هتل دریا
 A 2 هتل رضا
 A 2 هتل خرم
 T 2 هتل آذران

 B 1 هتل تک ستاره
 A 1 هتل الله
 B 1 هتل ارگ

 C 2 مجتمع اقامتی مجتمع جهانگردي فانوس
  -  2 مجتمع اقامتی باري گردشگريمجتمع 

  www.hoteldari.comمنبع:                     
  هاي گردشگري  کمپ
گردند. معموالً  ها و یا در مناطق دیدنی و خوش آب و هوا احداث می در بین راههایی هستند که  ها استراحتگاه کمپ

هاي ایجاد  توانند با استفاده از محوطه هاي سرپوشیده هستند و مسافران می هاي بهداشتی و استراحتگاه داراي سرویس
شهر ارومیه فاقد کمپ  ).110:1384 ،زاهدي ،شده چادر بنا نهاده و شب را در همان منطقه سپري نمایند (رنجبریان

پارك الغدیر و  ،هایی به صورت موقت در پارك ائللر باغی اما در ایام تعطیل سال (تابستان و عید) کمپ ،دائمی است
  .شود پارك ساعت ایجاد می

  

  ها رستوران
 ،هایی که او را به این مقصد کشانیده عالوه بر مشاهده جاذبه ،گذارد زمانی که گردشگر به محل مورد بازدید پا می

نیازهاي اساسی انسانی دارد که باید تأمین شود. غذا از جمله نیازهاي فیزیولوژیکی اولیه انسان است. اما غذا عالوه 
شود.  ته میهاي هر مقصد گردشگري شناخ اي قابل اهمیت از جاذبه خود به عنوان گونه ،بر تأمین این نیاز ضروري

اسبابی براي گذران اوقات فراغت افراد بومی و گردشگران  ،ها تریاها و چایخانه ،ها حضور در رستوران ،غذا خوردن
هاي فرهنگی میان گردشگران و مقصد گردشگري نقش و جاذبه خدمات غذایی را  شود. تفاوت محسوب می
 ،فالمینگو ،هاي میرداماد هاي ارومیه: رستوران رستورانترین  ). مهم104:1388 ،کند (رنجبریان و زاهدي دوچندان می

  .)www.urmia.ir( است 2 غزال ،1 غزال ،اقیانوس ،گون آي ،میالد
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  هاي ارومیه ها و هتل پارك ،ها ): نقشه پراکنش جاذبه2نقشه شماره (

  
 هاي ارتباطی شبکه

تواند نقش مهمی در توسعه آن داشته باشد. به ویژه  هاي حیاتی یک سرزمین می عنوان شریانهاي ارتباطی به  شبکه
تواند بسیار مهم باشد.  هاي ارتباطی مناسب در جذب و رضایت گردشگران می وجود شبکه ،در بخش گردشگري

هره برداري از توسعه خدمات هواپیمایی و فرودگاهی و ب ،بسط و گسترش ارتباطات و وسایل مدرن حمل و نقل
ها) بر اقبال گردشگران بر مقاصد گردشگري  قطار شهري و نظیر این ،هاي خوب ارتباطی و مواصالتی (راه آهن راه

اما داراي شبکه ارتباط زمینی  ،باشد ). شهر ارومیه فاقد شبکه ریلی می1386:129 ،خواهد افزود (پاپلی یزدي
  باشد: اي است که شامل مسیرهاي زیر می گسترده
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  کیلومتر 105مهاباد  -جاده ارومیه

  کیلومتر 45سرو (مرز ترکیه)  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 70اشنویه  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 45زیوه  -سیلوانا -ارومیهجاده 

  کیلومتر 80سلماس  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 260تسوج  - از طریق سلماس ،هیدریاچه اروم کیلومتر از طریق میانبر 138تبریز  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 900تهران  -ارومیهجاده 

   کیلومتر 385ندج سن -ارومیهجاده 
  کیلومتر 175بوکان  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 105مهاباد  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 90نقده  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 115پیرانشهر  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 200سردشت  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 200هین دژ شا -ارومیهجاده 

  کیلومتر 140میاندوآب  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 280تکاب  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 220ماکو  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 135خوي  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 230چالدران  -ارومیهجاده 

  کیلومتر 210سقز  - ارومیهجاده 
(www.ostan-ag.gov.ir)  

  
 تجزیه تحلیل نقاط قوت و ضعف 

که بهترین  ،باشد می ،»ها و تهدیدها فرصت ،ضعف ،نقاط قوت«به عنوان یک مدل ارزیابی کننده  ،SWOTمدل 
ها و  فرصت ،ضعف ،دهد. در جدول زیر نقاط قوت راهبرد را براي فرایند برنامه ریزي راهبردي گردشگري ارائه می

هاي راهبردي براي گردشگري این شهر  فضاي گردشگري شهر ارومیه تبیین گردیده و در پایان استراتژي تهدیدهاي
  در آینده ارائه گردیده است.
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  SWOT): نظام تجزیه و تحلیل 3جدول شماره (
  عناصر
  تهدیدات  ها فرصت  نقاط ضعف  نقاط قوت  کلیدي

  منابع
  گردشگري

هاي  وجود آثار تاریخی و تمدن -
 3قدیمی در شهر ارومیه که سابقه 

  هزار ساله دارند. 4تا 
هاي غنی فرهنگی در این  جاذبه -

  شهر
تنوع آب و هوایی و چشم  -

زیبا و متنوع در  اندازهاي طبیعی
  شهر و اطراف آن

اجتماعی و روحیه  -تنوع قومی -
  میهمان نوازي مردم منطقه

مستعد بودن شهر براي سرمایه  -
  گذاري و برنامه ریزي گردشگري

هاي بالقوه  نبود فهرستی از جاذبه -
  ارومیه و بالفعل گردشگري در شهر

هاي ناشی از شرایط  محدودیت -
در فصول آب و هواي سرد ارومیه 

  پاییز و زمستان
عدم استفاده از مدیریت پایدار در  -

 بخش گردشگري شهري

ناشناخته ماندن بسیاري از - 
  شهر ارومیه. هاي تاریخی جاذبه

عدم استفاده مفید و سود بخش  -
ها و فضاهاي گردشگري  از مکان

  شهر ارومیه

هاي  وجود جاذبه -
گردشگري توسعه یافته و 
قابل توسعه باقی مانده در 

  شهر و اطراف آن 
وجود تسهیالت گردشگري  -

و تجاري براي گردشگران 
  ورودي از کشورهاي همسایه

وجود تولیدات صنعتی و  -
صنایع دستی متنوع و جاذب 

  گردشگران
امکان توسعه تسهیالت  -

  تفریحی و فرهنگی
  
  

سیستم برنامه ریزي گردشگري ناتوانی  -
شهر ارومیه براي استفاده از مدیریت پایدار 

  شهري در بخش گردشگري
آب و هواي بسیار سرد و طاقت فرسا در  -

  فصول سرد (پاییز و زمستان)
بی ثباتی سیاسی در کشورهاي اطراف و  -

گردشگر فرست به شهر ارومیه مثل 
  ارمنستان و ترکیه  ،آذربایجان

ب به الگوهاي فرهنگ بومی و امکان آسی -
هاي محلی  فراموشی آداب و رسوم و سنت

  و بومی
عدم سرمایه گذاري خارجی در این  -

  بخش از صنعت
  ضعف مدیریتی و عدم مدیریت صحیح -

حمل و نقل 
  و دسترسی

موقعیت استراتژیک شهر ارومیه  -
آسیاي  ،ارمنستان ،در مسیر قفقاز

  النهرین. صغیر و بین
شبکه گسترده حمل و نقل  -

  اي  جاده

فرسوده  ناوگان حمل و نقل -
درون شهري و برون شهري و تأثیر 

آن بر آلودگی هوا و تصادفات 
  اي جاده

ضعف اقتصادي گردشگران  -
  ورودي به شهر ارومیه

  عدم وجود ارتباطات ریلی -

تالش در جهت کاهش  -
فرسودگی ناوگان حمل و نقل 

  شهري
اي تجار و تدارك ویزا بر -

گردشگرانی که از طریق 
هوایی و فرودگاه وارد 

  شوند. می
نزدیکی به کشورهاي  -

  همسایه

اي ناشی از ناتوانی در  تصادفات جاده -
نقل  کاهش فرسودگی ناوگان حمل و

  فرسوده
ناتوانی بخش گردشگري شهر ارومیه در   -

کسب اختیارات الزم جهت صدور ویزا 
دیدار از این  براي گردشگرانی عالقمند به

  شهر

ها و  سرویس
  تسهیالت

ها و  تنوع تعداد و درجه هتل -
هاي اقامت گردشگران در  محل

  شهر ارومیه 
هاي  وجود تورها و آژانس -

  مختلف در این شهر
  

کیفیت پایین خدمات و تسهیالت  -
  گردشگري

عدم آموزش نیروي انسانی  -
  شاغل در بخش گردشگري

 عدم آزاد سازي تسهیالت و -
خدمات گردشگري توسط بخش 

  عمومی.
ضعف امکانات و خدمات  -

راهنمایی و هدایت گردشگران در 
  هاي گردشگري مسیرها و مکان

هاي مناسب  عدم وجود پارکینگ -
  و مجهز.

هاي دست  تشویق سازمان -
اندرکار در برنامه ریزي 

گردشگري جهت باال بردن 
  تسهیالت و خدمات

تالش در جهت خارج  -
کز خدمات کردن مرا

ها  گردشگري از تصرف ارگان
  ي دولتی 

ناتوانی و نبود اختیارات الزم براي باال  -
بردن استانداردهاي تسهیالت و خدمات 

  گردشگري
هاي متولی  ناهماهنگی بین سازمان -

  گردشگري
عدم نظارت دقیق به فعالیت واحدهاي  -

  گردشگري ،خدماتی

  منبع: مطالعات نگارندگان
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  گیرينتیجه
امروزه گردشگري شهري به صورت مسأله و فعالیتی مهم است که سبب تغییرات فضایی گسترده در شهرها شده 

ها و تأسیسات  ها تغییر و تحول و پویایی فرهنگی هستند و با توجه به برخورداري از جاذبه است. شهرها میراث سال
دفاتر خدمات مسافرتی  ،مهمانپذیر ها ،ها هتل ،تجاري ،مذهبی ،فرهنگی ،هاي تاریخی مختلف گردشگري نظیر جاذبه

توانند جاذب خیل عظیم گردشگرانی داخلی و خارجی  می ... هاي تفریحی و گردشگري و مجتمع ،و جهانگردي
به دلیل پیچیدگی ماهیت شهرها و  ،باشند و منافع اقتصادي سرشاري را نصیب خود کنند. اما در حال حاضر

هاي مهمی روبرو  گردشگري شهري با چالش ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن ،ديهاي بسیار گسترده اقتصا شبکه
بهبود ذهنیت و تصویر مقاصد گردشگري شهري و در نهایت با ساختن شهرها  ،هاي رشد است که با اتخاذ استراتژي

  توان به افزایش تعداد گردشگران در شهرها امیدوار بود. می ،هاي زیباي زندگی به عنوان مکان
هاي شهرنشینی و مدنیت در کشور است که  ترین خاستگاه کهن از ،ارومیه به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی شهر

میراث تاریخی و فرهنگی بسیار غنی و گسترده آن توانمندي باالیی براي گسترش گردشگري شهري دارد. اما 
ث فرهنگی و بافت تاریخی این شهر با حفظ و صیانت میرا ،هاي آن در گرو ضرورت حفظ هویت این شهر و جاذبه

  عنوان ارکان پایدار تاریخ و هویت شهري و توسعه امکانات و تجهیزات گردشگري است. 
دهد که فضاي گردشگري ارومیه تحت تأثیر فضاي تاریخی شهر قرارگرفته  هاي این پژوهش نشان می در نهایت یافته

بخش از شهر با وجود موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به  این لذا دهد؛ و بیشتر بخش مرکزي شهر را پوشش می
فرسودگی  ،دچار مشکالت خاصی مثل ،خدماتی و اداري و داشتن تجهیزات و تأسیسات شهري ،مراکز تجاري

  کیفیت پایین تسهیالت و خدمات گردشگري است.  ،نقل شهري ناوگان حمل و
هاي مالی به بخش خصوصی براي  ارائه معافیت ،گردشگريشود با باال بردن استانداردهاي خدمات  پیشنهاد می

هاي گردشگري شهر و در نهایت  ایجاد مراکز اطالع رسانی و تبلیغاتی از جاذبه ،سرمایه گذاري در بخش گردشگري
بتوان به توسعه گردشگري و پویایی فضاي  ،با استفاده از مدیریت پایدار در برنامه ریزي گردشگري شهر ارومیه

  این شهر کمک کرد.  گردشگري
  در جدول صفحه بعد راهبردهایی در جهت توسعه و پویایی فضاي گردشگري شهر ارومیه ارائه گردیده است.
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  ): تدوین راهبردهاي نهایی براي توسعه گردشگري شهر ارومیه4جدول شماره (

  ردیف
راهبردهاي برنامه ریزي 

 گردشگري شهر ارومیه با روش
SWOT 

  نهایی برنامه ریزي گردشگري شهر ارومیه راهبردهاي

1  
تقویت نقاط قوت گردشگري 

  شهر ارومیه

  معماري و تاریخی شهر ،هاي فرهنگی برنامه ریزي گردشگري براي جاذبه -
  تنوع بخشی به محل سکونت گردشگران با توجه به سالیق و درآمد آنها -
  دشگري شهرهاي گردشگري در فضاي گر بهره برداري پایدار از جاذبه -

2  
کاهش و رفع نقاط ضعف 

  گردشگري ارومیه

  باال بردن کیفیت خدمات و تسهیالت گردشگري در شهر ارومیه -
  هاي گردشگري براي شهر تهیه راهنماي کامل جاذبه -
  هاي آموزشی براي شاغالن در بخش گردشگري برگزاري دوره -
  تسهیل مراحل صدور ویزا براي گردشگرانی خارجی -
انسجام بخشی به امور مربوط به برنامه ریزي گردشگري شهر ارومیه از طریق ایجاد سازمان قوي و  -

  منسجم
  استفاده از مدیریت پایدار در برنامه ریزي گردشگري این شهر -
  هاي گردشگري در سطح وسیع. شناسایی و شناساندن جاذبه -
ها و  این صنعت براي هماهنگی در برنامه هاي درگیر با ایجاد شورایی متشکل از نمایندگان سازمان -

  ها. کاهش ناهماهنگی بین این سازمان ها و سیاست
  ها مجهز در نقاط مختلف شهر. ایجاد پارکینگ -
  نصب عالئم راهنمایی در داخل شهر به منظور راهنمایی دقیق گردشگران. -

  ها تقویت فرصت  3

  تقویت صنایع و هنرهاي دستی جاذب گردشگران -
  و تسهیل صدور ویزا براي گردشگران ورودي از کشورهاي دیگر اخذ -
  هاي مالیاتی به بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در بخش گردشگري شهر ارائه معافیت -
  ارائه تسهیالت بانکی براي باال بردن کیفیت خدمات و تسهیالت گردشگري -

  کاهش تهدیدها  4

  سیستم برنامه ریزي گردشگري شهرعناصر تأثیر گذار در  ایجاد هماهنگی بر -
  نقل شهري تالش در جهت نوسازي و بهسازي ناوگان حمل و -
  افزایش مقاومت واحدها و تسهیالت گردشگري در مقابل حوادث و بالیاي طبیعی -
  تالش در جهت باال بردن استانداردهاي خدمات و تسهیالت گردشگري -
  لیغات براي حفظ اصالت فرهنگ بومی.  ها و تب جشنواره ،هاي آموزشی برگزاري دوره -

  منبع: نگارندگان
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  منابع
راهکارهاي توسعه گردشگري روستایی (نمونه موردي: « ،)1385عبدالرضا ( ،الدین و مهدوي رکن ،افتخاري -1

  .45شماره  ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ،مجله مدرس ،» sowtدهستان لواسان کوچک) با استفاده از مدل
  انتشارات نیل. ،»ارومیه در گذر زمان« ،)1384حسن ( ،انزلی -2
همایش  ،»بررسی و تبیین نقش صنعت گردشگري در توسعه فضاي شهري« ،)1386مینا ( ،نساج آریا و ،انوري -3

  دانشگاه آزاد اسالمشهر. ،گردشگري و توسعه پایدار ،اي جغرافیا منطقه
چاپ  ،انتشارات سمت ،تهران ،»گردشگري ماهیت و مفاهیم« ،)1385( ،محمدحسین و مهدي سقایی ،یزدي پاپلی -4

  اول. 
انتشارات  ،»اي بر برنامه ریزي و مدیریت گردشگري شهري مقدمه« ،)1387محمود ( ،مسعود و اکبري ،تقوایی -5

  پیام علوي.
دفتر  ،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ،»جهانگردي در چشم اندازي جامع« ،)1388( ،چاك واي. گی -6

  هاي فرهنگی. پژوهش
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