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 ی جذب گردشگر هاتیظرف ازلحاظی استان مازندران هاشهرستانی بندسطح
 

 ،1طاهر پریزادی ،2یلیاسماعتینا ، .*3مصطفی احمدی فوالدی

 mostafaa.af@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، 
 tina.esmaeili66@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی، واحد نور، 

 tparizadi@yahoo.comدانشگاه خوارزمی، 

 

 

 چکیده

 ومسائل  از یکی گردشگری افزایش یافته است. صنعت زمینه در اقتصادی یهاتیفعال و اهمیتِ گسترش امروزه ضرورت

 تعاملی رابطة بر مبتنیمراتب سلسلهعدم  و فضایی سازمان در توازن عدم مازندران، استان جمله از ایران آن در مشکالتِ

مختلف نگارش  نواحی در نابرابری تعدیل و هارساختیز متعادل لذا این مقاله با هدف توزیع است؛ گردشگری نواحی میان

و سنجش همبستگی  TOPSIS و AHPمدل  دو از یریگبهره با پیمایشی و تحلیلی -توصیفی پژوهش، یافته است. روش

ی استان هاشهرستانتحقیق  است. در این SPSS افزارنرمبین متغیرها بر مبنای ضریب همبستگی مدل پیرسون در 

نشان داد: دو فرضیه در نظر  تحقیق اولیه ی شدند. نتایجبندسطحگردشگر  جذب درمؤثر  عوامل از برخی اساس مازندران بر

ی استان مازندران به لحاظ پارامترهای جذب گردشگر و هاشهرستاندر این مقاله؛ یعنی ارتباط مستقیم بین  شدهگرفته

ی استان اثبات شد. به عبارت دیگر هاشهرستانیز عدم تناسب بین تعداد گردشگران و ظرفیت گردشگری و ن تعداد گردشگر

، تعداد گردشگران نیز شودیمی استان مازندران هر چه میزان پارامترهای جذب گردشگر بیشتر هاشهرستاندر سطح 

زم شهرستان برای گردشگری نبوده و در برخی ی الهاتیظرفیابد. همچنین تعداد گردشگران هر شهرستان تابع افزایش می

از راهکارها در راستای گسترش  ایموارد ظرفیتِ توسعه شهرستان متناسب با تعداد گردشگران نیست. درنهایت مجموعه

 پیشنهاد شد. هارساختیزتعادل 

 . AHP، TOPSIS گردشگری، مازندران، :یکلیدی هاواژه

  

                                                 
 551کد مقاله ثبت شده در همایش: ی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین. امنطقهی زیربرنامه* نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد  3

 شگاه آزاد اسالمی، واحد نور.ی شهری دانزیربرنامهدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و  -3

 ی دانشگاه خوارزمی، تهران. علمهیأت عضو  -1
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 ـ مقدمه 3

این صنعت  .گشته است تبدیل یاقتصاد عظیم فعالیت یک و یدرآمد مهم منابع از یکی به دنیا رد یگردشگر امروزه صنعت

یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان  عنوانبهاست  شدنیجهانبدون دود و نوبنیاد که هم سبب و هم پیامدی در روند 

 معدنی، یهایکان گاز و نفت، همچون منابع از یاریبس( به عبارتی محدود بودن 4:3001. )مامفورت و مونت، شودیمقلمداد 

 ،هایزیربرنامه انواع با و ی نمودهبرداربهره خود طبیعی و فرهنگی میراث چون یدارتریپامنابع  از که است داشتهوا را هادولت

 که مزایایی است یدارا صنعت یک عنوانبهی گردشگرنمایند.  یاقتصاد درآمد منابع به تبدیل را آن یهاتیجذابو  میراث این

 صورتبه نیز در هر دو سطح ملی و محلی و درآمد کار و ظرفیت افزایش نفع مستعد، به شهر یک یا کشور یک در آن توسعه

منافع آن  رغمیعلآن،  ختهیگسلجامو  ازحدشیب، رشد توسعهدرحالولی در کشورهای  .است توجه قابل پایدار اقتصاد

 (.1:3143باشد )ضیایی و شجاعی، کنندهبیتخردر همه ابعاد  تواندیم، اشاغواکننده

ی فراوان اعم از هالیپتانس وجود بنامند. با مرز یک در جهانی را آن که است شده سبب ایران در ی گردشگریهاجاذبهی غنا

از  درصد 01/0 تعداد و از درصد 03/0 فقط ایران کشور ی،جهانگرد جهانی سازمان آمار مطابق ،ساختانسانتاریخی، طبیعی و 

 رقم ایران، یگردشگری اجاذبه پتانسیل به با توجه نکته است. این داده اختصاص خود به را دنیا در یگردشگر یدرآمدها

 ما فقدان کشور در یگردشگرصنعت  توسعه یهاطرح ی از مطالعات واریبس نیادیبنی کاست .شودیم شامل را اندکی

 است )غفاری و ترکی هرچگانی، یگردشگرخدمات  و هارساختیز نامناسب عیتوزبال آن به دن ی وبندسطح ی،بندرتبه

)هانگ دو  اندکردهعمل  ترموفقگردشگران در جذب گردشگر  موردعالقهبرخی از مناطق با ارائه خدمات  کهیطوربه(. 8:3144

ی فرابرخوردار و مقصدهای ریگ کلشو  در منطقه توسعه ( و این مسئله سبب بر هم زدن تعادل3:3031 و فانگ چن،

 (.3:3133معافی و همکاران،است ) شده یگردشگرفروبرخوردار 

. هستی جذب گردشگر استان مازندران هاتیظرفی از لحاظ بندسطحدر پژوهش حاضر نمونه موردی انتخابی جهت سنجش 

 توانیمند است که درواقع می و جهانی بهرهدر جذب و جلب گردشگر در سطح مل یاژهیو یهااستان از امتیازات و جاذبهاین 

یی فضا یزیربرنامهعدم وجود  سبببه  نیزاز آن به نفع رونق اقتصادی منطقه و حتی کشور سود جست و در حال حاضر 

 ،رشد معقول منظوربه منابع نیا از یبرداربهرهی چگونگو  نیسرزمیی، شناخت منابع فضای زیربرنامه هدف منطقه با در مناسب

 نیسرزم یفضا در یمنف ی وبیتخری هابازتاب و تعادل عدم از بروز یریجلوگ و نیسرزم پهنه بر یاقتصاد مطلوب و متوازن

 ی خود ندارد.هالیپتانس( استفاده مناسبی از 34:3144اشکورری،  یمعصوم)

ی هر هایتوانمندو  هاخصلتتوجه به و ارائه خطوط کلی برای همه مناطق،  هابرنامهی انگارمطلقاهمیت اجتناب از  وقوف به

ی استان مازندران که خود عامل هاشهرستانی گردشگری در هالیپتانس(. تنوع 26: 1377وثوقی، سازد )یمرا ضروری  منطقه

ی گردشگری استان شده است که نتیجه آن مقصدهادر  «نابرابری و عدم تعادل»محرک گردشگری است، سبب شکل گیری 

 ی مختلف مازندران است.هاشهرستانو نامتعادل استان و توزیع نابرابر خدمات و امکانات در سطح  توسعه نامتوازن

 مسائلدر سطح استان،  آن یهارساختیز یبندسطح و یگردشگر مسئله به توجه ضرورت مثبت راتیتأثدر این راستا در کنار 

 تعاملی رابطه بر مبتنی مراتبسلسلهعدم  و ان فضاییدر سازم توازن عدم سطح این استان که شامل در یگردشگر مشکالت و

 و هارساختیز متعادل توزیع و مختلف استان نواحی در یگردشگر یهارساختیزی بندرتبه است، یگردشگر نواحی میان

 مختلف را ضروری نموده است. نواحی در ینابرابرتعدیل 

 عیتوز و یگردشگری هارساختیزاستان مازندران از حیث  یهاشهرستان یبندسطحهدف آن است که با  پژوهش نیا لذا در

 یهارساختیزیی فضا یالگوو  ی پرداختگردشگری فضاها ییکارا و گردشگر جذب و یقیتطب سهیمقا به ، بتوانهاآن ییفضا

مناسب، عدم انطباق  ی و تجویز راهکارهایزیربرنامهبا  توانیم لهیوسنیبداز طرفی  .داد ارائهمتوازن  توسعه یبرا را یگردشگر

هدف مقاله  درمجموعی استان مازندران است را ارتقا داد. هادغدغه نیترمهمو شرایط تسهیل گردشگری را که از  هارساختیز

« گردشگر تعداد گردشگر و جذب یپارامترها لحاظ به مازندران ی استانهاشهرستانچگونگی ارتباط بین »حاضر دستیابی به 

 است. «هاشهرستان ظرفیت و گردشگران تعداد ب بینمیزان تناس»و نیز 
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 ادبیات نظری پژوهش ـ 2

به معرفی نظری  اجمالبهتا ضمن شناسایی مفاهیم گردشگر و گردشگری  گرددیمدر ادبیات نظری پژوهش حاضر تالش 

 در توسعه گردشگری نیز پرداخته شود. مؤثرعوامل 

 

 تعاریف و مفاهیم ـ 3ـ  2

تعریف کرده  صورتنیبدی ترانسپورت و گردشگری از گردشگر المللنیبپیشنهاد کنفرانس  بر اساسان ملل سازم 3311در سال 

تفرج و استراحت، گذراندن تعطیالت، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور  منظوربهی است که ادکنندهیبازداست: گردشگر، 

به کشوری غیر از کشور  هاکنفرانسدر شرکت در  تیمأمورخانواده، پزشکی درمانی و معالجه، تجارت و ورزش، زیارت، دیدار از 

ماه بیشتر نبوده و کسب شغل هم مدنظر  1ساعت کمتر و از  38حداقل مدت اقامت وی از  نکهیبر ا، مشروط کندیمخود سفر 

تگاه عمومی یا خصوصی در اقام شبک: کسی که حداقل یدینمایمنباشد. سازمان گردشگری در تعریف از گردشگر چنین اشاره 

 (.33، 3143پارسانیان و اعرابی، برد )یمدر محل بازدید به سر 

یی است که از هاتیفعالو  هاانسانی گردشگری: عبارت است از مجموعه تغییرات مکانی المللنیبگردشگری از دیدگاه اتحادیه 

و  کندیمیی است که انسان را به جابجایی وادار هاخواسته. این تغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن شودیمآن منتج 

 (.38، 3143دیبایی، دارند )بالقوه از هر شخصی با شدت و ضعف متفاوتی وجود 

 

 عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ـ 2ـ  2

ی و الشود )یمانتخاب  احتماالًوقتی یک مقصد گردشگری قادر به برآوردن نیازهای گردشگران باشد، جذاب تصور شده و 

آن توسعه و گسترش صنعت گردشگری هستند  تبعبهی که سبب جذاب شدن یک منطقه و (. عوامل3: 3031کوانگ وین، 

ی، گسترش روابط خارجی، بهبود کیفیت خدمات رفاهی، کاهش قیمت محصوالت المللنیبافزایش تبلیغات  باشندیمزیر  قراربه

ی در این صنعت )امیری عقدایی و مؤمنی گذارهیسرماخارجی به  ارانگذهیسرماو خدمات گردشگری تا حد ممکن و تشویق 

(. گسترش شهرنشینی، زمان و اوقات فراغت، اصالح قوانین کار و بهبود شرایط کار، توسعه دانش و فرهنگ عمومی 3: 3033

ری و عواملی از جزء عوامل اصلی توسعه گردشگ درآمدتوسعه ارتباطات و سهولت دسترسی، افزایش سطح  ،ی(شناسجهان)

در مقصد، تبلیغات و مقررات  شدهارائه، امکانات و تسهیالت ساختانسانی مقصد اعم از طبیعی، تاریخی و هاجاذبهقبیل 

 .شوندیمحقوقی جزء عوامل جنبی توسعه گردشگری قلمداد 

 

 راهبردهای صنعت گردشگری -2-1

ی گردشگری امنطقهی ملی و زیربرنامهت و عنصری اساسی از راهبردهای توسعه گردشگری مبنای توسعه و مدیریت این صنع

 «ایجاد تفریحگاه )استراحتگاه( برای جهانگردان». یکی از انواع راهبردهای توسعه در مناطق مختلف جهان، شودیممحسوب 

، کندیمحتی را ارائه امکانات تفریحی و استرا ازجملهاست. یک تفریحگاه معموالً دامنه وسیعی از خدمات و امکانات گردشگری 

از راهبرد توسعه تفریحگاه مکزیک نام برد.  توانیم هاآن نیترمهمکه از  اندنمودهکشورهای مختلفی از این نوع راهبرد استفاده 

ی هاجاذبهبه راهبرد توسعه گردشگری شهری اشاره کرد، شهرها غالباً گستره وسیعی از  توانیماز دیگر راهبردهای گردشگری 

و تسهیالت رفاهی شهری  هاجاذبه. بسیاری از شوندیمی شهری را شامل هاپارکو  هاهتل، هارستورانیخی، فرهنگی، بازار، تار

، از طرفی شهرها ممکن است دروازه ورود و خروج گردشگران به کشور یا اندافتهاساساً برای خدمت به شهروندان توسعه ی

، به حساب آیند. این نوع راهبرد کنندیمگردشگرانی که به نواحی اطراف شهرها مسافرت پایگاهی برای  عنوانبهمنطقه باشند و 

باید به دقت عمل شود. امروزه احداث یا عمران مجدد برخی از نواحی شهری که در جهت استفاده جهانگردان و اوقات فراغت 

مانند  «توسعه گردشگری روستایی»به راهبرد  توانیم، امری متداول است. از دیگر راهبردها ردیگیمقرار  هاهیناحساکنان آن 
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صداقتی و فغفوریان، کرد )مانند کشور عربستان اشاره  «توسعه گردشگری مذهبی»و راهبرد  اجراشدهدر کشور سنگال  آنچه

3130 :5.) 

 

 موانع توسعه صنعت گردشگری -2-4

ی موانع عمده در طورکلبهشگری متفاوت است، اما با توجه به شرایط هر کشور یا منطقه، موانع توسعه صنعت گرد هرچند

 ی توسعه گردشگری عبارت است از:هابرنامهاجرای 

ی، ارتباط یهاراهو  ونقلحمل ستمیس ی، ضعفگردشگر یایمزا از یعموم یناآگاهی، گردشگر توسعه جامع طرح وجود عدم

 شناخت ی، عدمخارج یهارسانه در رانیا کشور هیلع یمنف غاتیتبل ی، عاملابیبازار مدون و منسجم برنامه کی وجود عدم

 یبرا یمذهب و یفرهنگ یهاتیمحدودی، گردشگربخش  در یگذارهیسرما از دولت تیحماعدمی، گردشگر مناطق و هاتیظرف

 ضعف ی، عاملاسیس و یاقتصاد داردنباله یهامیتحری، گذارهیسرما یبرا یخصوص بخش قیتشو ی، عدمخارج گردشگران

 و نگرجامع دگاهید وجود ، عدمهاآن انیم تعامل عدم و یگذاراستیس مراکز ی، تعددگردشگر صنعت در غاتیتبل و یابیربازا

ی، فرهنگ و یعلم ی،اسیس مراکز با یاقتصاد ریگ میتصم واحدها تعامل ی، فقداننفتی درآمدها بر هیتک و نگر، توجه بلندمدت

 تیمحدودگردشگران،  یرو بر یلیتحم یهاتیمحدودی، گردشگر موضوع در یاسالم و یفقهمراجع  بازدارنده یرهایتفس

 ی، نبودگردشگر حوزه در یخارج یگذارهیسرما مشارکت یهاتیمحدود)گردشگران(،  اتباع ریساتوسط  ییدارا تملک

 نیب یهمکار وجود ی، عدمگردشگر بخش در دهیدآموزش و متخصص یانسان یروین مسافران، نبود ازیموردن التیتسه

 (.3:3133فیروزجائیان و همکاران، ) یگردشگر بخش در ریدرگ یهایسازمان
 

 هاروش و مواد -1

 پیشینه و زمینه -1-3

 ،یدنید یهامکان یمعرف و شناخت مطالعات ؛عمده بخش سه در گرفته صورت یگردشگر نهیزم در تاکنون که یمطالعات

در جدول  است؛ بوده یگردشگری فرع یهارشته در یتخصص مطالعات ،تیادرنه و آن راتیتأث و یگردشگر در زمینه یمطالعات

 پرداخته شده است. موردپژوهشدر رابطه با موضوع  شدهانجامبه تحقیقات  3شماره 

 

 

 پیشینه و زمینه پژوهش 3شماره جدول 

 نتایج سال نام محقق
موقعیت 

 مکانی

ت 
هیئ

کارشناسان 

ل
جامعة مل

 

3341
 

نظر این هیئت به همة افرادی  برداشت. به های اساسیگامدر جهت تعریف جهانگرد 

سال محل اقامت  ساعت و بیشتر و کمتر از یک 38تفنن و لذت به مدت  منظوربهکه 

 .گویندمیدائم خود را ترک کنند جهانگرد 

 

ف
گورچی

 

3343
 

منفی اشکال مختلف استفاده از منابع محیطی بر طبیعت و  تأثیراتبه بررسی 

این تغییرات منفی را  تأثیرنطقه شرقی آذربایجان شوروی پرداخته است و م وهوایآب

 در گردشگری و اقتصاد محل مورد بررسی قرار داده است.

آذربایجان 

ی
شورو
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ن
گ ج

ن فون
گ و چ

گ دو کوان
هون

 

3031
 

 ندیتوسط فرآ یگردشگر عملکردوزن عامل مؤثر بر  تیاولوای با عنوان در مقاله

منابع محدود  صیتخص مؤثر طورنمایند که بهی، اشاره میفاز یسلسله مراتب لیتحل

در دوران  ویژهبه ،یگردشگر صنعت جیاز موضوعات مهم در ترو یکی یگردشگر

 شنهادیو پ یگردشگر هینظر تیتثب مطالعه نیحاصل از ا جینتا. استی سخت اقتصاد

 نیا هاییافتهد. روناست.  یتنامیو یگردشگر صنعت یبرا هایحلارائه راهو  هاتوصیه

از عملکرد  وریبهرهدر بهبود  زانیکمک به برنامه ر یابزار برا کی عنوانبهمطالعه 

 گردد.ی استفاده میگردشگر

ویتنام
 

اوندر، عمر
 

و همکاران
 

3031
 

 مقصد روش ساخت یابیارز یبرا اریچند مع گیریای با عنوان تصمیمدر مقاله

 ازجمله هاییویژگیمقصد  بندیرتبه یبراکه نمایند اشاره می هیدر ترک یگردشگر

 ،یمنابع فرهنگ ،یآب گذارینشانه، محل اقامت، سواحل را ونقلحمل ،یعیطب منابع

غذا،  تیفیک مت،یسالمت و بهداشت، ق ت،یامن ،یمنیا ت،یمحبوب ر،یتصوشهرت، 

 ن،یدیآ ا،یرا در چهار شهرستان )آنتال سرگرمی و حیو تفر تیفعالشب و انواع  یزندگ

 لیتحل ندیرآدر این ارزیابی با استفاده از ف اند.مورد ارزیابی قرار داده موال( ر،یازم

« سالمت و بهداشت»، «تیو امن یمنیا( »TOPSIS) تکنیک( و AHP) یسلسله مراتب

 شدند. نییتع هااریمع ترینمهم عنوانبه« متیق»و 

ترکیه
 

صدر
 

ی
موسو

 و 

ی
دخیل

 

ی
کهنموئ

 

3143
 

 به اینگردشگران  دید از گردشگری تسهیالت وضعیت ا عنوان ارزیابیای بمقاله در

 توزیع مناسب طوربه هازمینه اغلب در گردشگری هایزیرساخت نتیجه رسیدند که

 .است نشده

ایران ـ 
استان

 

آذربایجان
 

ی
شرق

 

ی
 زنگ

ی
عل

 و 
ی
آباد

همکاران
 

3133
 

 ری با استفاده از مدلهای توسعه گردشگای با عنوان تحلیل فضایی شاخصدر مقاله

TOPSIS های استان اصفهان بر اساس بندی شهرستانبه ارزشیابی و اولویت

اند. این پژوهش که به روش های توسعه گردشگری در چهار سطح پرداختهشاخص

شده نشان داد که شهرستان اصفهان در این استان توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام

 د.در سطح فرابرخوردار قرار دار
 شهرستان

 ـ
ایران

ی 
ها

استان اصفهان
 

ی و همکاران
ف قنبر

یوس
 

3133
 

های گردشگری شهرستان روانسر بندی جاذبهای با عنوان شناسایی و اولویتدر مقاله

بر اساس پتانسیل جذب گردشگر که به روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام شده 

اند و با استفاده از روش ختهاست به بررسی نه پارامتر در شهرستان روانسر پردا

اند. ایشان های جذب گردشگری این شهرستان پرداختهبندی مکانتاپسیس به اولویت

های جاذب گردشگر، راهکارهایی جهت ارتقا بندی مکاندر این مقاله پس از اولویت

گانه جاذب گردشگری شهرستان های هفتنقاط قوت و رفع موانع و مشکالت مکان

 ه دادند.روانسر ارائ

ایران ـ شهرستان روانسر
 

 : مطالعات نگارنده از منابعمأخذ

 قیتحق انجام روش و مواد -1-2

 تعداد جذب گردشگر و یپارامترها لحاظ به مازندران استان یهاشهرستان بین وجود ارتباط سؤاالت به ییگوپاسخ یبرا

 ها پرداختهآنتحلیل  و شناخت متغیرها ابتدا بایستی بهشهرها،  ظرفیت و گردشگران تعداد بین تناسب و نیز وجود گردشگر

به  ابتدا کهیطوربه .استفاده شده است هاآنجهت تدقیق متغیرها و تحلیل  و تحلیلی توصیفی روش از شود. در این پژوهش

 اطالعات سپس ،شدهپرداخته یگردشگرتوسعه  و یشهری زیربرنامه نظر از هارساختیز در رگذاریتأث عوامل تعریف و شناسایی

گردید.  یآورجمع موردمطالعه استان یهاشهرستان در سطح یگردشگرمربوط به  یهارساختیز با ارتباط در ازیموردنآمار  و
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ی استان مازندران به لحاظ پارامترهای جذب هاشهرستانسپس جهت آزمون فرضیات به شرح وجود ارتباط مستقیم بین 

 طریق از ی استان مازندرانهاشهرستانتناسب بین تعداد گردشگران و ظرفیت گردشگری گردشگر و تعداد گردشگر و عدم 

شده است.  زیرساختی پرداخته یارهایمع از یک هر اهمیت ضریب تعیین و هاشهرستانی بندرتبهبه  TOPSISمدل 

 شدهییشناسابرتر  مرکز و شناسایی گردیده هستند یگردشگر قطب تعیین امر در دخیل که یگریدکیفی  یارهایمع، تیدرنها

 محاسبه شده است. AHP مدل در مرتبط یارهایمع سایر و مدل مذکور نتایج و

 منابع و علمی مراکز تحقیقاتی و ،هاکتابخانه به مراجعه طریق از -3ی اطالعات در پژوهش حاضر به سه روش گردآوری هاروش

 .است موردمطالعه ی محدودههاسازمان مدیران و مسئوالن با مصاحبه طریق از -1میدانی  مشاهدات طریق از -3موجود 

 

 ارائه مدل تحلیلی پژوهش -1-1

ی و ارائه بندجمعی، ارزیابی الگوهای فضایی و موردبررسفرآیند تدوین پژوهش حاضر به سه بخش اصلی شناسایی منطقه 

ی استان مازندران مورد هاشهرستانی ی گردشگرهاتیظرفی شده است. در قسمت شناسایی منطقه، بندمیتقس هاشنهادیپ

ارزیابی الگوها و روندها در چارچوب  مطالعه قرار گرفته است و پس از برداشتن گام اول در قسمت شناخت، در گام دوم

به تدوین راهبردها و  الذکرفوقی تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی سنجش گردیده است. پس از بررسی جمیع عوامل هاکیتکن

ی گردشگری پرداخته شده است. هالیپتانسارائه راهکارهای کارا و پایدار در جهت تقویت و تجهیز  تیدرنهای طرح و هااستیس

 .دهدیممدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان  3نمودار شماره 

 : مدل مفهومی پژوهش3نمودار شماره 

 
 

 مأخذ: نگارندگان

 

 العهمحدوده مورد مط -1-4

 شناسایی منطقه مورد بررسی

شناخت عوامل مؤثر بر گردشگری 

 هاشهرستان

 

 یهاتیظرفو  هاشهرستانبررسی زمینه و پیشینه 

 هاآنگردشگری 
 

 گام اول

 ارزیابی الگوهای فضایی

 یهاتیظرف یبندسطحمؤثر بر  هاشیگراتحلیل روندها و 

 گردشگری

 تاپسیس تحلیل سلسله مراتبی

 هاشنهادیپی و ارائه بندجمع

گام 

 دوم

گام 

 سوم
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)سرشماری  3130در سال  نفر 1.034.331با جمعیتی بالغ بر و  لومترمربعیک 31.451استان مازندران با مساحتی بالغ بر 

 15 و درجه 11 تا دقیقه 84 و درجه 15 ی شمال ایران است. این استان در هااستان( یکی از 3130عمومی نفوس و مسکن، 

 31ی استقرار یافته است. این استان با شرقطول دقیقه  30درجه و  58تا دقیقه  18درجه و  50و  شمالی دقیقه عرض

از غرب به استان گیالن، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان تهران و از شمال به دریاچه  3130شهرستان در سال 

 ، پیشگفتار(.3131برنامه آمایش سرزمین استان، است )خزر محدود شده 

 

 هشی پژوهاشاخص -1-5

ی هارساختیزی گردشگری، هاجاذبهی اصلی در چهار دسته هاموضوعپژوهش حاضر  سؤاالتدر راستای پاسخگویی به 

پشتیبان نظام گردشگری استان،  عنوانبهی اقامتی و پذیرایی و میزان برخورداری از امکانات درمانی هارساختیزارتباطی، 

 .دهدیمی هر بخش را نشان هاشاخصمعیارها و  3تقسیم شده است. جدول شماره 
 

 ی استان مازندرانهاشهرستانی گردشگری بندسطحی هاشاخصجدول تعیین معیارها و  2جدول شماره 

 : نگارندگانمأخذ

 

 هاداده لیوتحلهیتجزبحث و  -4

 شاخص معیار موضوع

 ی گردشگریهاجاذبه

 ی گردشگری طبیعیهاجاذبهتعداد 
 جنگل دریا) یطیمحستیز تنوع از برخورداری

 (کوهستان

 شدهییشناسا و ثبت تاریخی اماکن تعداد تاریخیی گردشگری هاجاذبهتعداد 

ی گردشگری فرهنگی ـ هاجاذبهتعداد 

 مذهبی

 ی نمایشهاسالنگنجایش 

 تعداد امامزاده و بقعه مبارکه

 ی ارتباطیهارساختیز

ی زمینی، هوایی، دریایی و هاراهبرخورداری از 

 آهنراه

 آهنراهبرخورداری از 

 برخورداری از راه دریایی

 خورداری از راه هواییبر

 ضریب برخورداری شهرستان از راه آسفالته

 راهداری آالتنیماشتعداد 

 تعداد خطوط تلفن ثابت تقسیم بر جمعیت برخورداری از امکانات مخابراتی

 واحدهای بانکی تقسیم بر جمعیت برخورداری از خدمات مالی و اعتباری

 برخورداری از خدمات مسافربری
 ونقلحملی تعاونی هاتشرکتعداد 

 ی خدمات جهانگردیهاشرکتتعداد 

 -ی اقامتیهارساختیز

 پذیرایی

 هتل و متل و ...() یعمومی هااقامتگاهتعداد تخت در 

 تعداد رستوران و واحدهای پذیرایی

 یراهنیببرخورداری از خدمات 

 ی ساحلیپالژهابرخورداری از 

 امکانات از برخورداری

 درمانی
 ی فعالشهر اد مراکز بهداشتی و درمانیتعد
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ی استان هاشهرستانی گردشگری هالیپتانسی و هاتیظرفی بندتیاولوکاربست تکنیک تاپسیس در  -4-3

 مازندران

فاصله را با ایده آل منفی  نیترشیبده آل و فاصله را با ای نیترکینزدی که انهیگزمدل تاپسیس رویکردی است برای شناسایی 

(. پس از تعیین معیارهای پژوهش و با بررسی آماری 3-4: 3031والسکوئز و هستز، دارد )ی چندبعددر یک فضای محاسباتی 

ی بندسطحی استان مازندران از لحاظ ظرفیت گردشگری موجود بر مبنای مراحلی به شرح ذیل هاشهرستانبا تکنیک تاپسیس 

 شده است؛

 
 شاخص: 34گزینه و  31 بر اساس هادادهتشکیل ماتریس 

 های زیر به معنای وجود و عدم وجود است.( در داده3 و 0) 

وزن دهی  30 تا 3در شاخص جاذبه طبیعی بر طبق دارا بودن هر سه عنصر دریا جنگل و کوهستان میزان برخورداری آن از 

 شده است.

 
 و تشکیل ماتریس استاندارد هادادهاستاندارد نمودن 

 هاشاخصتعیین وزن هر یک از 
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تعیین 

 ترینپایینامین آلترناتیو حداقل ) iتعیین فاصله و  )باالترین عملکرد هر شاخص( آلایدهامین آلترناتیو از آلترناتیو  iفاصله 

 عملکرد هر شاخص(.

تعیین 

 آلترناتیو تعیین ضریب وقل و آلترناتیو حدا آلایدهبرای آلترناتیو  ایفاصلهمعیار 

 فضایی یبندسطحنقشه  Arcgis 10 افزارنرم، از طریق هاشهرستانی بندرتبهو در مرحله آخر پس از تعیین امتیاز و 

ی ساری و هاشهرستان شودیمکه مشاهده  گونههمانگردشگری تولید گردید.  ظرفیت لحاظ از مازندران استان یهاشهرستان

ی رامسر، آمل و چالوس در سطح دوم قرار دارند و مابقی هاشهرستانو  باشندیمباالی پذیرش گردشگر  بابل دارای ظرفیت

 دهندهنشان 1ی استان در وضعیت نامناسبی از نظر برخورداری از ظرفیت گردشگری دارند. جدول شماره هاشهرستان

 .است ی استان مازندران از لحاظ ظرفیت گردشگریهاشهرستانی فضایی بندسطح

 روش تاپسیس موردمحاسبهی هاشاخص: وزن نهایی 1جدول شماره 

 نوشهر 0.083057

سطح 

 سوم

)ظرفیت 

 پایین(

 سطح اول ساری 0.980865

)ظرفیت 

 باال(
 بابل 0.950797 قائمشهر 0.051608

 سطح دوم رامسر 0.379948 سوادکوه 0.048261

)ظرفیت 

 متوسط(
 آمل 0.211089 تنکابن 0.043687

 چالوس 0.108644 نور 0.030133

 سطح سوم بهشهر 0.028594 بابلسر 0.013012

)ظرفیت 

 پایین(

 نکا 0.015354 محمودآباد 0.00933

 گلوگاه 0.014048 جویبار 0.006114

 نوشهر 0.083057

سطح 

 سوم

)ظرفیت 

 پایین(

 سطح اول ساری 0.980865

)ظرفیت 

 باال(
 ابلب 0.950797 قائمشهر 0.051608

 سطح دوم رامسر 0.379948 سوادکوه 0.048261

)ظرفیت 

 متوسط(
 آمل 0.211089 تنکابن 0.043687

 چالوس 0.108644 نور 0.030133

 سطح سوم بهشهر 0.028594 بابلسر 0.013012

 نکا 0.015354 محمودآباد 0.00933)ظرفیت 
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 پایین( گلوگاه 0.014048 جویبار 0.006114

 

 محاسبات نگارندگانمأخذ: 

 

 AHPی استان مازندران با تکنیک هاشهرستانی توان گردشگری بندسطح-4-2

مبنای بر  یریگمیتصم آناساس که  AHPی استان مازندران از تکنیک هاشهرستانی توان گردشگری بندسطحجهت 

گام  میتصم یوردن درخت سلسله مراتببا فراهم آ رندهیگمیتصمدر این تکنیک . ، استفاده گردیده استاست یزوج ساتیمقا

را نشان  میدر تصم یابیمورد ارز بیرق یهانهیو گز سهی، عوامل مورد مقامیمراتب تصم. درخت سلسلهکندیآغاز متحلیل را 

 بیرق یهانهیگز یاز فاکتورها را در راستا کیوزن هر  ساتیمقا نی. اردیگیانجام م یزوج ساتیمقا یسر کی. سپس دهدیم

حاصل از  یهاسیماتر یاگونهبه یمراتب سلسله لیتحل ندیمنطق فرآ تی. درنهادهدیرا نشان م میدر تصم یابید ارزمور

مقاله حاضر و  (. در31-38: 3033پاپیک و همکاران، ) دیحاصل آ نهیبه میکه تصم سازدیم قیتلف گریکدیرا با  یزوج ساتیمقا

ی سازگار انجام پذیرفته بین گردشگران و متخصصین هاقضاوتانجام پذیرفت و  معیارهای معین، این مقایسه دودویی بر اساس

مورد تحلیل سلسله مراتبی قرار گرفتند. نمودار شماره  Expertchoiceافزار نرم لهیوسبهآمد که  به دستاین حوزه، جداولی 

 .دهدیمرا پس از محاسبات، نشان  مورداستفادهی هاشاخصوزن نهایی  3

 

 هاشاخصوزن نهایی  2ماره نمودار ش

 
 

ی گردشگران و متخصصین بر معیارهای معین در بخش هاقضاوتمشخص شد که بر اساس  8طبق جدول شماره  تیدرنهاو 

ی ساری، هاشهرستانظرفیت گردشگری به سه دسته ظرفیت باال )از  ی استان به لحاظ میزان برخورداریهاشهرستانقبل، 

ی هاشهرستانظرفیت پایین ) ( وی آمل، چالوس، رامسر، تنکابن، نوشهر، نور و بابلسرهاتانمتوسط )شهرسبابل(، ظرفیت 

 .شدند ، محمودآباد، سوادکوه و بهشهر، گلوگاه، جویبار، نکا( تقسیمشهرقائم
 

 AHPی استان مازندران بر اساس هاشهرستانی بندسطح -4جدول شماره 

 سطح شهرستان امتیاز سطح شهرستان امتیاز

 1 شهرقائم 83.83

)ظرفیت 

 3 ساری 305.50

)ظرفیت   بابل 45.35 محمودآباد 83.54
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 پایین(

 

 باال(

 چالوس 40.34 سوادکوه 13.31

2 

)ظرفیت 

 متوسط(

 آمل 43.40 بهشهر 33.83

 رامسر 14.11 جویبار 31.33

 تنکابن 14.84 نکا 35.31

 نوشهر 11.31 گلوگاه 33.13

83.33 Mean 53.35 نور 

34.55 SDV 53.34 بابلسر 

 

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 ی استان مازندرانهاشهرستانی گردشگری هاتیظرفتبیین رابطه بین تعداد گردشگر و  -4-1

در قیاس با  AHPو  Topsisی تکنیک بندسطحی گردشگری آن، هاتیظرفی هر شهرستان و ریگردشگر پذتطبیق  منظوربه

ی قبل مورد بررسی قرار گرفت، کنار هم قرار گرفتند. همچنین طبق جدول هابخشر شهرستان که در ورودی گردشگر ه

ی و گردشگری استان مازندران دستعیصنامیزان ورودی گردشگر بر اساس آمار منتشره از سازمان میراث فرهنگی،  5شماره 

از لحاظ  هاشهرستانعلل ضعف و قوت این  در ادامه همین بخش به شدهنییتع. بر اساس معیارهای شودیممشاهده 

 .شودیمی گردشگری پرداخته هارساختیز

 

 ی تحلیلی و میزان ورود گردشگرهامدلبر اساس  هایبندسطح: قیاس 5جدول شماره 

مسافران کل تعداد ی بندسطح تعداد

 واردشده

در  استان مازندران یهابه اقامتگاه 

 3131سال 

AHP 

model 
Topsis 

model 

 ساری ساری رامسر 303330

 بابل بابل چالوس 43331

 رامسر چالوس نور 11048

 آمل آمل ساری 13138

 چالوس رامسر نوشهر 15118

 نوشهر تنکابن تنکابن 13345

 شهرقائم نوشهر بابلسر 34181

 سوادکوه نور شهرقائم 35154

 تنکابن شهرقائم بابل 3343

 نور محمودآباد محمودآباد 3544

 بهشهر بابلسر آمل 1313

 نکا سوادکوه بهشهر 5431

 گلوگاه بهشهر جویبار 0
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 بابلسر جویبار نکا 0

 محمودآباد نکا سوادکوه 0

 جویبار گلوگاه گلوگاه 0

 

 3130ی و گردشگری استان مازندران دستعیصناسازمان میراث فرهنگی، مأخذ: محاسبات نگارندگان و آمارهای دفتر فنی 

 

ی پشتیبان گردشگری در هارساختیز، شهرستان ساری از لحاظ گرددیممشاهده  شدهنییتعکه از تحلیل معیارهای  طورهمان

از لحاظ زیرساخت قوی ارتباطی و درمانی  شیهاتیظرفی نیز با توجه به ریگردشگر پذسطح باالیی قرار گرفته است و از لحاظ 

یی است که بین پارامترهای جذب گردشگر و تعداد هاشهرستانکی از ی عنوانبهی گردشگری مطابقت دارد و هاجاذبهو 

گردشگر آن، تناقضی وجود ندارد. همچنین در سطح شهرستان بابل با توجه به زیرساخت قوی ارتباطی، درمانی و دارا بودن 

 یعیطبکامل از سه جاذبه ی زیاد گردشگری در مقابل با تعداد ورود گردشگر به این منطقه به دلیل عدم برخورداری هاجاذبه

است. شهرستان  مشاهدهقابل، تناقض آهنراهدریا، جنگل و کوهستان( و قرار نگرفتن در مسیرهای اصلی زمینی، هوایی و )

 ی طبیعی وهاجاذبهولی به دلیل ظرفیت باالی  ستینرامسر نیز با توجه به اینکه در باالترین سطح ظرفیت و توان گردشگری 

 بیشترین تعداد گردشگر را به خود اختصاص داده است. هااقامتگاهل و ظرفیت باالی هت

ماتریس ارتباطات در قالب  spss افزارنرمو بر طبق ضریب همبستگی با مدل پیرسون در  شدهانجامی هایبررسبا توجه به 

 0.4ب گردشگر کمتر از ضریب میزان ورودی گردشگر نسبت به پارامترهای جذ دهدیمحاصل شد که نشان  1نمودار شماره 

 .استهمبستگی و رابطه مستقیم این متغیرها  دهندهنشانکه  است

 

 ماتریس وابستگی معیارهای گردشگری 1شماره مودار ن
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ر گردشگی استان و هاشهرستانی گردشگری هاتیظرفبا توجه به پژوهش حاضر در قالب تکنیک تاپسیس بین  درمجموع

، شدهانجامی بندسطحدر  نمونه این رابطه در شهرستان رامسر و بابل مشهود است. عنوانبهی رابطه کاملی وجود ندارد ریپذ

ی ساری، بابل و چالوس هاشهرستانو توان بالقوه جذب گردشگر هم  اندشدهبیشترین گردشگر به شهرستان رامسر جذب 

 .باشندیم

 

 یریگجهینتی و بندجمع -5

که در این پژوهش  شوندیمبر توسعه گردشگری قلمداد  مؤثرعوامل بسیاری در دسته عوامل  شدهاشارهنی بر ادبیات نظری مبت

و ارزیابی قرار  موردسنجشدر مقصد  شدهارائهعواملی از قبیل توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی و امکانات و تسهیالت 

ارتباط مابین تعداد گردشگران و پارامترهای جذب گردشگری طی پژوهش حاضر  و مبتنی بر این آزمون صحت انطباق اندگرفته

گردید. البته ذکر این نکته ضروری است که تاکنون در سطح استان  دییسایر محققان تأتحقیقات مقایسه با نتایج و مبتنی بر 

ی مشابه قیاس هاپژوهشحاضر را با  نتایج حاصل از پژوهش توانینممازندران پژوهشی در این خصوص صورت نپذیرفته و لذا 

ی گردشگری نیز مستند به هاتیظرفتناسب با  درگروی مفاهیم عام و خاص گردشگری افتگیبلوغو ارزیابی نمود. از سویی 

گردیده  دییتأکه صحت آن نیز  استادبیات نظری پژوهش حاضر و همچنین روند پژوهشی صورت گرفته از دیگر نتایج حاصل 

ی کالبدی و شرایط هایژگیوی صورت گرفته بر مبنای بندسطحص این موضوع ذکر این نکته ضروری است که است. در خصو

ی روانی و فرهنگی جامعه در خصوص شرایط پذیرش گردشگر در هایژگیوفیزیکی جامعه مورد بررسی بوده است. به عبارتی 

دلیل جذب بیشترین گردشگر  هاآنو دخالت دادن  هایژگیواین پژوهش لحاظ نگردیده است که بایستی در بستر توجه به این 

ی ساری، بابل و چالوس توجیه و بررسی گردد. لذا هاشهرستانتوان بالقوه جذب گردشگر  رغمیعلدر سطح شهرستان رامسر 

فرهنگی  ی آتی ضمن دخالت دادن موضوعاتهاپژوهشکه مستند به نتایج حاصل از این پژوهش، در  گرددیمدر انتها توصیه 

 و روانی، دامنه پژوهش حاضر گسترش یابد.

 

 ارائه راهبردهای پیشنهادی-6

ها زمانی قابل استفاده و ی باالیی برای توسعه صنعت گردشگری است. این ظرفیتهاتیظرفاستان مازندران دارای  درمجموع

های گردشگری در شود. به عبارتی پتانسیلی خواهد بود که متناسب با آن امکانات و خدمات پشتیبانی نیز ارائه برداربهره

ی الزم خواهد رسید که تأسیسات مناسب برای اسکان و اقامت گردشگران به وجود آید. لذا مستند به وربهرهاستان زمانی به 

ه ب هارساختیزنتایج حاصل از پژوهش یکی از راهکارهای عمده و کالن، پیشنهاد و تجویز راهکار در راستای گسترش تعادل 

 ؛گرددیمکه در بستر سطوح راهبردی به شرح ذیل ساختاربندی  رودیمشمار 

 

 در سطح عام-1-3

 ی:تیریمدی و مشارکتدر بعد 

، هاخواسته، هانگرشبر اساس  دیباطرح و برنامه  هرگونهی: بدون شک مردم یهامشارکتی جلب برا شتریبی هر چه سازنهیزم

 دیفوای در مورد محلی دادن به ساکنان آگاهراستا  نیاساکنان آن منطقه استوار باشد. در  یفرهنگی الگوهاو  هایژگیوو  ازهاین

 واقع شود. مؤثرآنان در طرح  شتریبدر مشارکت هر چه  تواندیمی گردشگرو اثرات مثبت 

 ی در استانگردشگری امور مربوط به ریگیپی برای نهاد لیتشک

 هاشهرستان نیمعتمدی و محل نیمسئولی با هگروی و جلسات کار راهبردی هاتهیکم لیتشک

 ی:ابیبازاری و گردشگردر بعد 

 ی مجاورهااستانجذب گردشگران از  زینی و استانی درون گردشگربر  شتریبهر چه  دیتأک

 منطقه گردشگری(. 300ی استان )بر اساس طرح گردشگری مناطق گردشگری هاجاذبهی معرفاقدام به 
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 العات مربوط به تعداد گردشگرانی ثبت اطبرای مرکز جادیا

 هاشهرستانی مناطق و عیطبی گردشگربه  شتریبتوجه هر چه 

 ی اطرافهاجاذبهی درون مناطق به گردشگری هاجاذبهدادن  وندیپی براتالش 

ر داخل د تواندیم زینمرکز  نیای در مورد مناطق: رساناطالعی برای مرکز لیتشکبر گردشگری الکترونیکی و  دیتأکتوجه و 

و حسن  زادهبپردازند )رسولی گردشگری منطقه هاجاذبهی معرفی به نترنتیای هاتیساوب سیتأسشود و با  سیتأسمناطق 

 (.38: 3133نژاد، 

 ی:اقتصاددر بعد 

 ی منطقهدستعیصنای جهت فروش و عرضه محصوالت با ارزش و مراکز جادیامردم بومی به  قیتشو

 ی در فصل برداشتباغالت مراکز موقت عرضه محصو جادیا

 ی منطقهریگردشگر پذاوج  امیادر  ژهیوبه شدهیبندبستهیی و غذامراکز عرضه مواد  جادیا

 در بعد زیرساختی:

 ی مناطقبهداشت تیوضعبه  شتریبی هر چه دگیرس

 دارای قابلیت دورافتادهی به مناطق ارتباطی هاراه تیوضعی فیکبهبود 

 

 در سطح خاص-1-3

ی باال، متوسط و پایین راهکارهای خاصی ارائه شده است که به شرح هاتیظرفی با هاگروهاز  هرکدامله برای در این مرح

 .است 1جدول شماره 

 

 ی متفاوتهاتیظرفی با هاشهرستاندر سطح  ارائه راهکارها -6جدول شماره 

 ظرفیت راهکار

 گردشگر ترشیبن و جذب ی موجود برای افزایش رضایت گردشگراهارساختیزارتقاء کیفیت 

 یداررفع ضعف خدمات هتلداری و رستوران

 ی منطقهریگردشگر پذاوج  امیادر  ژهیوبه شدهیبندبستهیی و غذامراکز عرضه مواد  جادیا

 نهایی کنندگانمصرف عنوانبهی گردشگری هارساختیزبه نظر گردشگران در توسعه  ترشیبتوجه 

 هاشهرستانی هایوروددر  CDاز طریق بروشور، نقشه راهنمای شهر و  هاتانشهرستبلیغ و معرفی نقاط دیدنی 

 تواندیم زینمرکز  نیای در مورد مناطق: رساناطالعی برای مرکز لیتشکبر گردشگری الکترونیکی و  دیتأکتوجه و 

 نطقه بپردازند.ی گردشگری مهاجاذبهی معرفی به نترنتیای هاتیساوب سیتأسشود و با  سیتأسدر داخل مناطق 

 های آبی در سواحلتجهیز امکانات ورزش

آثار  ترمناسبی استان و ایجاد فضای ثابت و مطلوب نمایشگاهی برای عرضه دستعیصناایجاد بانک اطالعات از 

 یدستعیصنا

ظرفیت 

 باال

ی روینی، مالز توان ی بلندپروازانه و خارج اهاطرحی مناطق و اجتناب از واقعی هالیپتانسو  هاتوانتوجه به 

 هاشهرستان ربطیذی هادستگاهی نهادها و سازمانی و انسان

 توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی، ورزشی و تفریحی

 هاها و فعالیت هدفمند آنها در سطح شهرستانها و مؤسسات گردشگری و استقرار دفاتر آنایجاد شرکت

 یدستعیصناضه محصوالت با ارزش و ی جهت فروش و عرمراکز جادیامردم بومی به  قیتشو

 ی در فصل برداشتباغمراکز موقت عرضه محصوالت  جادیا

 ستیزطیمحمنابع طبیعی و  ژهیوبهی مرتبط هادستگاهنگاه حمایتی از سوی 

ظرفیت 

 متوسط
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 غار قلعه آهکی جان اسپهبد خورشید نیتربزرگ ژهیوبهتعیین حریم و حدود اماکن باستانی و تاریخی 

نوشهر و بهشهر( و استفاده از موقعیت ممتاز ) یبندری هاشهرستاندریایی در  ونقلحملبخش  یهاتیقابلتقویت 

 ی و تحرک اقتصادیگذارهیسرمامنطقه ویژه اقتصادی و مجتمع بندری امیرآباد بهشهر جهت 

 در روستاها نیهمچندر شهرها و  دیجدی وسازهاساختی در بومی معمار تیهواستفاده بهینه از 

 ی گردشگریرساناطالعاز ابزارهای نوین در استفاده 

 یداررستورانتوسعه خدمات هتل داری و  منظوربه هارستورانو  هاهتلایجاد 

ی محورهادر  هاموزهپایگاه پژوهشی و ایجاد غار  عنوانبهی نکا و گلوگاه هاشهرستاندر  خیازتارشیپاحیاء غارهای 

 هاشهرستان

 یامنطقهی تفریحی، گردشگری هامجموعهی ایجاد ی براسازنهیزم

 هاشهرستانی گردشگری در این هارساختیزایجاد و تقویت 

ی مناسب از ابنیه برداربهرهی، حفاظت و سازمقاومی حریم آثار تاریخی، مرمت، آزادسازی تاریخی، هاخانهتملک 

 تاریخی

 ان جویبارایجاد پارک دریایی در قالب طرح جامع گردشگری در شهرست

 هاو کمپینگ متیقارزانهای اقامتی ایجاد مجتمع

 در روستاها نیهمچندر شهرها و  دیجدی وسازهاساختی در بومی معمار تیهواستفاده بهینه از 

 در حریم دریا، رودخانه و... رمجازیغی وسازهاساختجلوگیری از 

 اجرای تدریجی مصوبه آزادسازی سواحل

 به مناطق با ظرفیت پایین افتهیاختصاصافزایش اعتبارات 

 موقت سکونتی با اهداف ربومیغ تیجمعی وسازهاساختنظارت بر 

ظرفیت 

 پائین

 : نگارندهمأخذ 

 

 منابع و مآخذ:

 

 های فرهنگی.دفتر پژوهش :. تهراناندازگردشگری در چشم(. 3143) اعرابی، محمود. پارسانیان، علی.

 ، مرداد.سالنامه آماری(. 3130گری استان مازندران. )دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی و گردش

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. :تهران .شناخت گردشگری(. 3143) دیبایی، پرویز

های تبلیغاتی مؤثر در جذب گردشگر در استان بندی روشبررسی و اولویت(. »3133زاده، مریم. حسن نژاد، مریم. )رسول

 و تابستان بهار اوّل، اوّل، شمارة سال اوّل، ، دورةنامه مطالعات گردشگریدو فصل«. شهر طرقبه خراسان رضوی مطالعه موردی:

 33-11، صص 3133

 .سازمان آمار ایران(. 3130سرشماری عمومی نفوس و مسکن. )

تصادی شهرها: ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری راهی برای توسعه اقبرنامه(. »3130صداقتی، عاطفه. فغفوریان، مهسا. )

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران«. نمونه موردی شهر نیشابور

ریزی فضایی بندی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو در برنامهسطح» (.3143) ضیایی، محمود. شجاعی، مسلم.

 .31، شماره 3143، پاییز فصلنامه مطالعات گردشگری«. گردشگری

نقش گردشگری در توسعه اجتماعی اقتصادی مناطق روستایی استان (. »3144سید رامین. ترکی هرچگانی، معصومه. ) غفاری،

 .3، شماره 3144، نامه روستا و توسعهفصل«. چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان
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تکنیک  کاربرد(. »3133رضازاده، فاطمه. )غالم حمید. پطرودی، سید مجتبی. هاشمی فیروزجائیان، اصغر.علی فیروزجائیان،

 و توسعه ریزیبرنامه مجله«. شناسانه( آسیب رویکرد با تحلیلی) گردشگری مطالعات در (ISM) تفسیری ساختاری سازیمدل

 .1 ةشمار ،3133دوم،  . سالگردشگری

، 3133 ، بهاری نو در جغرافیای انسانیهافصلنامه علمی پژوهشی نگرش(. 3133معافی، فؤاد. تقوایی، مسعود. رحیمی، راضیه. )

 شماره دوم.

 . تهران: انتشارات پیام.ایریزی منطقهاصول و مبانی برنامه(. 3144معصومی اشکوری، سید حسن. )

 . استانداری مازندران.برنامه آمایش استان مازندران(. 3131مهندسین مشاور مازندطرح. )

 .834، شماره 3140، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی«. رانبندی در ایمنطقه(. »3140وثوقی، فاطمه. )
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