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دانشیار جغرافیا ،واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سمیه تیموری
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران و مدرس واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 6931/ 07 / 11 :تاریخ پذیرش7931/ 02 / 21 :

چکیده
گردشگری بهعنوان بزرگترینوپیچیدهترین صنعت دنیا محسوب میگردد.تنوع ابعاد و پیچیدگیهای صنعت گردشگری متناسب با
مناطق جغرافیایی،زمینههای ویژهای جهت برنامهریزی و مدیریت گردشگری میطلب جيا قيرط زا یرگشدرگ .د ا لغش د

بسک و

    

درآمد میتواند مناطقی را که استعداد گردشگری را دارد بهعنوان يکی از عنا طم هعسوت یديلک رص رررر رررررح نمايددد .در می یاهرهش نا   

مختلف کشور ،شهر خرمآباد به سبب قدمت تاریخی ،شمار فراوان جاذبهها و نیز تنوع در آنها از شهرهای بارز کشور به شمار می-
آید .محله باباطاهر به سبب داشتن آثار تاریخی متعددی ازجمله مجاورت با قلعه فلک االفالک،بازارمیرزاسیدرضا ،مقب اطاباب هر ه رر ررر،

چندخانهتاریخی ،حمام باشی ،میدان گپ ،حمام گپ و  ...قابلیتهای زیادی را برای تبدیل به  یرگشدرگ زا یمهم بطق را دارد    .
لذا هدف اصلی این تحقیق ،تحلیل و ارزیابی قابلیتهای توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرمآباد (محله باباطاهر) میباشددد.

روش تحقیق در پژوهش حاضر ،توصیفی – تحلیلی و از نوع تحقیقات پژوهشی -کاربردی میباشد .نت جیا بهههههدستتتآم لدم رد هد   

تحلیل سلسله مراتبی  AHPنشان میدهد که جاذبههای تاریخی -فرهنگی با ضریب ( ،)0/656زیرساخته ب ا اا ااا یرض ببب (  )0/ 185و

تسهیالت و خدمات با ضریب ( )0/651به ترتیب اهمیت باالترین نمره را به خود اختصاص دادهاند .نتایج حاصل از ارزیابی ماتریس-
 SWOTنشان میدهد که بزرگترین عدد بهدستآمده مربوط به  soکه نقاط فرصت و قوت پروژه میباش یاب هک د ددد دددد"اس یژتارت
تهاجمی "اتخاذ شود،درایناستژاتژی {soحداکثر -حداکثر} میباشد که باید با بهرهگی وق طاقن زا یر ت زا 

نهایت استفاده را کرد.

واژگان کلیدی :توسعه ،صنعت گردشگری ،بافت تاریخی ،خرمآباد ،محله باباطاهر.

( -1نویسنده مسئول) zivyar@yahoo.com

   فرصتتتها ای موج دو
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مقدمه
گردشگری از طريق ايجاد شغل و کسب درآمد میتواند مناطقی را که استعداد گردشگری را دارد بهههعنو زا یکي نا   
عناصر کليدی توسعه مطرح نمايد چراکه اين صنعت منجر به ايجاد تنوع در فعالیته کسير و هدش یداصتقا یا     
ت خ یجرا ) )و
ی(توریست ت
یتوان درگناهج دعب ود رد د ییی ییی
ناشی از اقتصاد تکمحصولی را کاهش میدهد .گردشگری می ی
  

یتوان  دشر تابجوم د و ت  و ار هعس
ايرانگردی(توریست داخلی)مطرح باشد؛ در بخش اول ارزآوری اين صنعت می ی

فراهم نمايد و در بخش دوم با تشديد سرعت جريان پولوکاالدر اقتصاد محلی ،منطقهای و نهايتًاًا توسعه موزون ملی
نقش مهمی ايفا نمايد.نقش گردشگری بهعنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ،دریافته یتایلام یا   
بیشتر ،جذب ارزی و تقویت زیرساختهای اجتماعی که موجب رشد و تقویت سایر صنایع میشو تاعلاطم رد ،د   
متعدد مورد تأیید قرارگرفته است (کاظمی.)1: 387 1،امروزه فعالیتهای گردشگری بهعنوان بخش چهارم فعالیتهای
انسان پس از کشاورزی ،صنعتوخدمات محسوب میشود و کارشناسان پیشبینی میکنند در س لا

 2020بهههعنو نا

سودآورترین صنعت جهان درآید ،بهطوریکه از آن بهعنوان صادرات نامرئی نام میبرند (کریم پناه .) 1384 ،درواقع از
یو
گردشگری بهعنوان ابزاری برای تحریک اقتصادهای بحرانی و تقویت فعالیتهای توسعهای از طریق اش اغت لللزایی ی
کسب درآمد استفاده میشود (.)Abby&Geffrey,2006گردشگری بهعنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا ،نق و ش
جایگاه ویژهای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد .هنگامیکه ابعاد و زمینههای مرتبط با گردشگری بهخو هتخانش یب   

گردد ،بهطور یقین در جهت توسعه واقعی مناطق جغرافیایی گامهای علمی و اجرایی مطلوبتری طی خواهد شددد-.

این وضعیت زمانی نمود بیشتر و عینیتری پیدا مینماید که منطقهای دارای پتانسیلهای گردشگری متنوع و منحصر-

لها ييي گون وگا نننگردش يرگ ،،
بهفرد باشد ،توسعه گردشگري در هر منطق ملع تخانش دنمزاين ه ييييييييي توانننهااوپتانسيل ل

ویژگیهای اجتماعی،فرهنگی،اکولوژیکی،اقتصادی،صنعتي،مسائلومشكالت مسافران در طول اقامت آن مانرب و نا هه ههه-
ریزي پويا است .شناخت پتانسیلهای طبيعی و انسانی هر منطق ،ه هم زا یهاگآ اب هار

ته نآ یا در امر
یدودحم تتتت تتتت

برنامهريزی و توسعه پایدار آن نقش عمدهای ايفا مینمايد(بزیوساالری سردری .)3: 1389 ،در میان من نوگانوگ قطا   
کشور ،شهر خرمآباد به سبب قدمت تاریخی ،شمار فراوان جاذبهها و نیز تنوع در آنها از شهرهای بارز استان لرستان
به شمار میآید ،وضعیت استقرار و نوع جاذبههای این شهر موقعیت مناسبی را برای زون بندی و برنامهریزی تجهیز
جاذبهها فراهم کرده است (طرح جامع گردشگری استان لرستان .) 1384 ،محله باباطاهر به سبب داشتن آث خیرات را ی   
متعددی ازجمله :مجاورت با قلعه فلک االفالک ،بازار میرزاسید رضا ،مقبره باباطاهر ،چند خانه تاریخی ،حمام باشی،
ی را دارد .بااینح تعنص لا   
میدان گپ ،حمام گپ و ...قابلیتهای زیادی را برای تبدیل به قطب مهمی از گردشگر 
گردشگری در این محله نسبت به نواحی دیگر از پیشرفت کمتری برخوردار بوده و دلیل اصلی ای  رما ن ر رد دیاب ا

  

عدم برنامهریزی و سرمایهگذاری درست جستجو نمود .با توجه به آنچه ذکر شد ،هدف اصلی این تحقیققق تحلی  ل ووو
ارزیابی قابلیتهای توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرمآباد (محله باباطاهر) میباشد .با توجه به بیان مسئله
و اهمیت موضوع تحقیق و همچنین اهدافی که در باال ذکر گردید ،این پژوهش درصدد است تا به سؤال اساسی زیر
پاسخ دهد:
 -عمده راهبردها و استراتژیهای مؤثر بهمنظور توسعه صنعت گردشگری در محله باباطاهر به چه صورت میباشد؟

تحلیلوارزیابیقابلیتهایتوسعهصنعت85 ...

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

ت-
مفهوم گردشگری را میتوان از زوایا و چشماندازهای مختلف موردبررسی قرارداد.اسمیت معتقد اس سد هک ت تتت تتت
اندرکاران جهانگردی باید تعاریف متفاوت و انبوه ارائهشده از جهانگردی را پذیرفته ،ضمن درک دالیل وجود چنین

اختالفنظرهایی،آنراارجنهند(هالوجنکینز .)81: 1389 ،لغت گردشگری 1از کلمه تور 2به معنای گش هک هدشذخا نت    

ریشه در لغت التین  toursبه معنای دور زدن ،رفتن و برگشتن بین مبدأ و مقص راد شخرچ و د دد ددد(Oxford,1989:-

 .)189واژه توریسم نخستین بار در سال  11 18میالدی در مجلهههای انگلیس  مان هب ی ا ام گنیتروپس گ لجم( نیزا هههههه ههههههه
ورزش)آمد .در آن زمان این لغت به معنای مسافرت و بهمنظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیع یارب ی   
کسب لذت به کار میرفت (محالتی)3:0 38 1،؛ اما در فرهنگهای فارسی گردشگری با جهانگردی مت و تسا فدار

ی-
به معنای در اقطار عالم سفر کردن ،مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر بهقصد مقصدی می ی
رود و سپس به محل اقامت خود بازمیگردد،معنا شده است(الوانی.)81: 1373 ،اما کاملترین تعریفی که از گردشگری

ن تعری یرگشدرگ ،ف   
میتوان ارائه داد ،تعریفی است که سازمان جهانی گردشگری آن را بیان نموده است .طبق این ن
عبارت است از فعالیتی که در آن فردی به مسافرت رفته و در آن مکان که خارج از محیط زندگی اوست برای مدتی

ت-
کمتر از یک سال ،جهت تفریح ،تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید( .)WTO,2001گردشگری به مجموعه فعالیت ت

هایی اطالق میشود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق میافتد.این فرآیند شامل هر فع لیبق زا یتیلا ::: ::برنامههه-
ریزی سفر ،مسافرت به مقصد ،بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز میشود.همچنین فعالیته یا ی کی هک ار     
گردشگر بهعنوان بخشی از سفر انجام میدهد ،نظیر خرید کاالهای مختل  نابزیم نایم لماعت و ف و رد ار نامهیم       
یافت ،د
برمیگیرد .بهطورکلی میتوان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر ی م قافتا رگشدرگ ک یییی یییی
گردشگری تلقی کرد(موحد .) 15 : 1386 ،در اینجا الزم است برای روشن شدن مفهوم گردشگری تفاوت بار معنایی آن
قوانفس و ب یکیدزن یار   
با جهانگردی بیان شود .جهانگردی اساسًاًا یک کار فرهنگی و بهقصد شناخت و سیر در آفا 
به خداوند و تبلیغ دین انجام میشد .درحالیکه گردشگری یک کار اقتصادی است ک  ندرب تذل یارب رتشیب ه و    
احساس آرامش کردن ،فرار از گرفتاریهای شهری و ارضای حس لذتجویی و کنجکاوی صورت میپ ریذ دد(پ یلپا
یزدی و سقایی.) 22 : 1385 ،
ت که
ی است ت
جغرافیدانان تعاریف زیادی از گردشگری ارائه کردهاند و اهمیت موضوع ازنظر جغرافیدان هب نا    حدی ی

امروزه بهصورت یک شاخه مستقل در جغرافیا تحت عنوان "جغرافیای جهانگردی"3در آمده است .این کلمه در سال
یه فلتخم لاکشا ،ییایفارغج یا     
 1905توسط"التراندر"4وارد ادبیات جغرافیایی آلمان شد که با گس رب شرت رس یی یی

جهانگردی و اهمیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن بیشازپیش موردتوجه قرار گرفت .در اینجا دو توصیف برای
1

.tourism
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. Altrandr
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یه نیب یا   
جهانگردی ازنظر جغرافیدانان آورده میشود":مطالعه شرایط جغرافیایی جه  یدرگنا ووو بررس گتسباو ی یی یی
اشکال مختلف وقتگذرانی با عوامل گوناگون طبیعی و فرهنگی است"(شکویی.) 12 : 1354 ،

مجموعه تأثیرات و روابط متقابلی که درنتیجه حضور موقت و گذراندن اوقات فراغت فرد یا گروهی از اف ریغ دار   
محلی ازیکطرف و محیط پیرامون از طرف دیگر به وجود میآید.این تعریف نهههتنهاا جنب یعامتجا ه  ،،، ،،اقتص  یدا ووو
فرهنگی جریان جهانگردی را نفی نمیکند ،بلکه سعی میکند اساس پیدایش آن را با توجه به عوامل جغرافیایی اعم
از عوامل طبیعی یا انسانی توجیه نموده و علل ظهور آن را بیان نماید تا از این طریق یعن ناهاگآ تخانش اب ی ه هب 

   

تجزیهوتحلیل یک جریان جهانگردی پرداخته و اثرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را نهتنها در مقطع زمانی بلکه با
استفاده از این دیدگاه ،چشمانداز آینده را رخنمون سازد(رضوانی.) 12 : 1374 ،
توسعه پایدار گردشگری
توسعه واژهای است که اغلب به فرایند حرکت جامعه از نقطهای به نقطه دیگر اطالق میگردد که جنبههای مختلفی
اعم از رشد اقتصادی ،تغییر ساختاری ،صنعتی شدن ،خودشکوفایی و اتکابهنفس فرهنگی ،مذهبی و ملی و ف ار یدر
ت كههه
ت انکارناپ یذ ررر است ت
ن واقعيت ت
یگیرد ( .)Harrison,1998بر همین اساس ،مفهوم توسعه پايدار ناظر بررر اين ن
در برم 
مالحظات مربوط به اكولوژي ميتواند و بايد در فعاليتهاي اقتصادي به كار گرفته شود .اين مالحظات شامل ايدههاي

ايجاد مح يطي منطقي است كه در آن ادعاي توسعه بهمنظور پيشبرد يك فيت همه جنبههاي زندگي مورد چالش قرار مي-

گيرد(رادکلیف.) 34 : 1373 ،اصول گردشگری پایدار نیز با اصول توسعه پایدار شباهت دارد ،چراکه ب عبانم یرادیاپ ر    
ی فرهنگ یرگشدرگ هعسوت زا ی    
برای گردشگری تأکید دارد.اصول پایداری به جنبههای محیطی ،اقتصادی،اجتم عا ی ی
یمدت ایجاد گردد (Logar,2002:-
برمیگردد و میبایستی تعادل مناسبی بین این سه بعد برای تضمین پایداری طوالن 

.)2رویکرد توسعه پایدار گردشگری ،یک جابهج یا ی یسالکوئن داصتقا یتنس یاهدرکیور زا  ک عسوت هنیمز رد  ه       
گردشگری ،به یک رویکرد کلینگرتررا نشان میدهد که در این رویکرد ،عالوه بر نیازهای ب رازا  ،،نیازه و هعماج یا
محیط طبیعی نیز موردتوجه قرار میگیرد (.)Hawkes & William,1993
ادبیات آکادمیک گردشگری شهری در ایران و سراسر جهان ،در چند دهه اخیر افزایش وسیعی داشته اس نیا رد .ت   
راستا مطالعاتی نیز در صورت پذیرفته است که چند نمونه از آن به شرح زیر میباشد:

ش-
بدری و یاری حصار درسال  388 1در پژوهشی تحت عنوان "انتخاب مناطق نمونه گردشگری ب ور زا هدافتسا ا شش شش
AHPدراستانگهگیلویهوبویراحمد"بهایننتیجهرسیدندکهمناطقگردشگریچشمهبلقیس،کوهگل،منطقههه دریا رثوک هچ   

مناسبترین گزینه برای انتخاب بهعنوان مناطق نمونه گردشگری در تهیه ط نتسه یرگشدرگ عماج حر دددد ددددد(ب و یرد
یاری حصار.) 388 1،

تگ  اب یدر ا زا هدافتس   
عشوری و فریادی درسال  1389در پژوهشی تح اونع ت نن ننن"ارزی  قطانم ییاناوت یبا ط عیب تتتت تتتت

شهای تجزیهوتحلیل چند معیاره (مطالعه موردی :لواسان کوچک)"،استعدادهای گردشگری لواسان کوچک را با
رو 
استفاده از روشهای ارزیابی چند معیاره در شش حوزه آبخیز شناسایی و ارزیابی نمودند .نتایج تحقی  نانآ ق ن ناش    
میدهد که سه معیار جاذبهها ،تسهیالت و جوامع محلی مهمترین معیارها میباشند (عشوری و فریادی.) 1389 ،
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رحمانی و همکاران در سال  1389در پژوهشی دیگر با عنوان "امکانسنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر مالیر

با استفاده از مدل  ،"SWOTباهدف شناخت عوامل و زمینههای قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مؤثر بر توسعه پایدار
گردشگری شهر و تبیین الگویی مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری شهری مالیر از دو روش توصیفی و تحلیلی
استفاده نمودهاند.نتایج پژوهش نشان میدهد ،به دلیل وجود جاذبههای گردشگری و ارزشه ،رهش رد یگنهرف یا    
مالیر میتواند سالیانه پذیرای جمع کثی  یلخاد نارگشدرگ زا یر و شاب یجراخ  ددددد دددددد (رحم راکمه و ینا ان .) 1389 ،،، ،،
مشکینی و حیدری در درسال  0931در پژوهش خود با عنوان" ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان ب زا هدافتسا ا   

مدل " SWOTبه بررسی پتانسیلها و مح یدود تتته د یرگشدرگ تعنص هعسوت یا ر هش  ر درپ ناجنز ا تخ ههههههه ههههههههانددد.

تجزیهوتحلیلها نشان میدهد که با توجه به توانها و استعدادهای بالقوه گردشگری منطقه ،آن میتواند به یک عامل
توسعه درونزا تبدیل شود که خود نیاز به برنامهریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت ،تقوی و تصرف ت

اب هلباقم    

یبخشددد (مش یردیح و ینیک  .)0931،،، ،،زیوی راکمه و را ا رد ن    س لا
تهدیدات و ضعفها را ض م ترور یی یی

 2931در

پژوهشی با عنوان" امکانسنجی صنعت توریسم در شهرستان خرمآباد اس یلحت لدم زا هدافت لی      " SWOTب نیا ه   

نتیجه رسیدند که با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای موجود میتوان نتیجه
گرفت که شهر خرمآباد از جاذبههای توریستی فراوانی برخوردار است و دارای قابلیتهای محی .تسا یرایسب یط    
لذا شهر از انطباقپذیری الزم با محیط برخوردار نیست و باید با اتخاذ استراتژیهایی درصدد از بین ب اهدیدهت ندر   
جهت تبدیل به فرصت برآمد (زیویار و همکاران .)2931،رضایی نیا و جعفری در س لا  3931در پ اب دوخ شهوژ    

عنوان " اولویتبندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری شهر سلطانیه" که بر اساس مدل استراتژیک )(SWOT

و ماتریس ) (QSPMداشتند ،به این نتیجه رسیدند که تبلیغات وسیع و واگذاری تسهیالت خصوص تخاس یارب ی    
هتل و حفظ بازارهای گردشگری و شناساندن جاذبهها و استفاده از پتانسیلهای طبیعی ش  داجیا یارب ره ا کم ا تان     
تفریحی ،مهمترین راهبردها در گردشگری ای م بوسحم رهش ن

یشو دن  ..جعفررری و دیگ ار ننن در س لا
یییی یییی

 4931در

پژوهشی تحت عنوان" بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیلی
 SWOTو تکنیک  "GISبه بررسی جاذبهها ،امکانات و خدمات و وضعیت اکوتوریسم و ژئوتوریس هقطنم م    مو در

ط ب توکا هعسوت ه و  مسیر و هقطنم مسیروتوئژ       
مطالعه پرداخته و در نهایت به ارائه راهبردها و استراتژیهای م بتر ط ط
پرداخته شد .استراتژی نهایی اکوتوریسم و ژئوتوریسم این شهرستان یک استراتژی تهاجمی مبتنی ب طاقن تیوقت ر    
یباش .د
قوت و استفاده از فرصتهای موجود در جهت غلبه بر ضعفهاوتهدیداتپیشرودرزمینهگردشگریمنطقهمی ی

یهای گردشگری شهر ساحلی بوش رب ره   
سقایی و دیگران در سال  5931در پژوهشی تحت عنوان" بررسی توانمند 
ته سارب اهدیدهت و ا اس دم 
اساس مدل سوات و تاپسیس" برای این منظور با تعیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ت

لللل للللل

SWOTبه ارائه راهبرد ،در جهت توسعه گردشگری شهر س رهشوب یلحا    پرداختند ..همچن  اب نی ا زا هدافتس لدم     
خدهن اگد ننن من قطا
تاپسیس رتبهبندی و سطحبندی پتانسیلهای گردشگری بوشهر از نظر پاسخ خ

 8گان رهشوب رهش ه    

صورت گرفت که نتایج به دست آمده نشان داد که برخورد مناسب مردم با ضریب نزدیکی (  ). 5347در اولویت اول،
ساحل زیبا و شنی با ضریب نزدیکی (  ). 5339در اولوی مود ت

ی (). 436 3
بنزدیکی ی
یباض یر ب ب
ی-س تن ی ی
سارم و مم ممم م بهذ ی ی

دراولویتسومقرارگرفته ودر جذب گردشگر به این شهر تأثیرگ راذ بودن و یناحبس .د

رد ناراکمه

لاس       6931در
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پژوهشی تحت عنوان" کاربرد شاخص  TCIو مدل  SWOTدر توسعه گردش یمورا هچایرد یرگ ههه هههه"ب  نیا ه ن هجیت    
یدهد که ماههای تیر و مرداد برای گردشگری ایده آل ،ماههای خ ،تشهبیدرا ،دادر
رسیدند که شاخص  TCIنشان م 
شهریور ،فروردین ،مهر و اسفند برای گردشگری بسیار خوب

ام و یلاع ات هههه هههههه و ید ،رذآ ،نابآ یا

  

یارب نمهب     

یباشد .نتایج تجزیه و تحلیل مدل  SWOTنشان داد که تع داد  71نق توق هط   
گردشگری در مرز بحرانی تا خوب م 
داخلی در برابر  15نقطهضعف و تعداد  19فرصت در برابر  71تهدید شناس یا ی ی
یشد ..بن راد هقطنم نیاربا ا لیسناتپ ی    
باالی جذب گردشگری است ولی آستانه آسیبپذیری منطقه به علت کاهش آب دریاچه ک ادت تروص رد ه و نآ م   
سبب کاهش شدید گردشگران میشود که نیازمند بازنگری و ارائه سیاست مناسب برای رفع محدودیتها و اس هدافت
یباشد.
تهای نسبی موجود منطقه م 
از مزی 
روششناسی تحقیق

یباش اب وسکی زا هک د    
ی -ک م یدربرا یی یی
روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی– تحلیلی و از نوع تحقیقات پژوهشی ی
مطالعات اسنادی و کتابخانهای به بررسی ابعاد ،تعاریف و چارچوب نظری تحقی اب رگید ییوس زا و ق شم ا تاده      
یرب داد یروآدرگ هب ط ههه ههههه هدودحم رد مزال تاعالطا و ا    
میدانی دقیق و همچنین مراجعه به سازمانها و ادارات ذ 
شنامه
موردمطالعه برای دستیابی به سؤاالت و اهداف تحقیق پرداخته شد .ابتدا ما با توجه به نتایجی که از 001پرسش ش
گردشگری بهدستآمده به رتبهبندی مهمترین عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در بافت تاریخی محل زا رهاطاباب ه   
یپردازیم و درنهایت برای ارائه راهبرده و ا
طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHPبهوسیله نرمافزار Expert choiceم 
استراتژیهای موجود با توجه به نقاط ضعف،قوت ،فرصت و تهدید از طریق ماتریس SWOTپیشنهاده یا ی هئارا ار    
میدهیم.فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPیکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است که ب راب نیلوا یار    
توسط آل ساعتی در سال  0 98 1مطرح شد.اساس این روش مقایسات زوجی است و هنگامیک یمصت ه مممممگیرن اب هد   
چندین شاخص کمی و کیفی روبهروست روش مناسبی است .فرآیند تحلیل شبکه با شناسایی و اولویتبندی عناصر
تصمیمگیری شروع میشود ،این عناصرشاملهدفها ،معیارها یا مشخصهها و گزینهه یا

یشو رد هک د   
احتم م یلا یی یی

اولویتبندی به کار گرفته میشوند.فرآیند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها به ایجاد ی لس راتخاس ک سل یبتارم ه     
منجر میشود،ساخت سلسله مراتبی به این دلیل است که عناصر تصمیمگیری را میتوان در سطوح مختلف خالصه
کرد (بوون .) 333 : 1993 ،این فرآیند روش ا تهج بسانم ی تخا چیپ تامیمصت ذ ید هههههه هههههههای ک و رصانع ه

یاهروتکاف    

تصمیمگیری در آن از جنس کیفیت بوده و بهسختی میتوان آنها را به جنس کمیت تبدیل نمود .در این روش پس
از ایجاد ساختاری سلسله مراتبی از عناصر تصمیمگیری (هدف ،معیارها و گزینهها)مقایس بود ه هه هههدوی ه زا حطس ر   
عناصر صورت میپذیرد که بدین ترتیب وزن هر عنصر در یک خوشه یا سطح تعیین و بهمنظور حصو زا نانیمطا ل   
ثبات اوزان تعیینشده جهت دستیابی به هدف موردنظر ،اقدام به محاس گزاس خرن هب ا آ یر

ی-
یگ در دد(آق یا ی ی
ننن ننننه م ا یی یی

وهمکاران.)4: 1386 ،تكن كي ياماتريسسوات ،ابزاري براي شناخت تهديدها و فرصتهاي موجود در محيط خارجي و
ت و كنترللل آن
بازشناسي ضعفها و قوتهاي داخلي آن بهمنظور سنجش وضعيت و تدوين راهبردهایي براي ه ياد ت ت
سيستم است.از ديدگاه اين مدل ،كي

استرات يژ مناسب قوتها و فرصتها را به حدا ثك ر و ضعفها و تهد هدي اا را به
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تهاا تهد هدي اا در چهاررر حال لك ت ييييي
فهاا و فرصت ت
ط قو  ت ووو ضعف ف
حداقل ممكن ميرساند .براي اين منظور ،،نقاط ط
 WT,ST,WO,SOبهصورت زير پيوند داده ميشوند و گزينههاي استرات يژ از بين آنها انتخاب ميشود:
 راهبردهاي رقابتي /تهاجمي ( ،)SOکه تمرکز آنها بر نقاط قوت دروني و فرصتهاي بيروني است. راهبردهاي تنوعبخشی ( ،)STبر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز است.تها ييي بيرون ييي در
 راهبردهای بازنگری ( ،)WOکه ضمن تأکید بر نقاط ضعف دروني ،سعي بر بهرهگيري از فرصت تجهت رفع نقاط ضعف ميباشد.

 راهبردهاي تدافعي ( ،)WTكه براي مقابله با ضعفهاي درونيوتهديدهاي بیرونی ارائه ميشود (موحد و کهزادی-،.) 1389

محدوده مورد مطالعه
یترین محلههای شهر خرمآباد در مرکز شهر است که از چهار طرف توسط خیابانهای اصلی
اين محله یکی از قدیم 
محصورشده است .از طرف شمال خیابان فردوسی(راسته بروجردیها) ،از جنوب خیابان  24متری حکیممم،از ط فر
977

شرق خیابان امام و از سمت غرب خیابان حافظ این محله را محصور کرده است .این محله که تقریب ًاًاًاًا در س لا

هجری خورشیدی به وجود آمده ازنظر معماری ،بافت قدیمی و اکثرًاًا بهصورت خانههای ریزدانه و بعضًاًا درشتدانه
یتوان ب اب هربقم ه باطاه ررر رررر،خانه آخون با د ووووو ،خانه
معابر و کوچههای تنگ و باریک است .از آثار تاریخی موجود م 
ابوالقاسمی ،حمام باشی ،سقاخانه و چندین خانه تاریخی و قدیمی ثبتنشده اشاره ک در  ..ای لاس رد هلحم ن    

1355

هجری خورشیدی با عبور خیابان  24متری حکیم در جهت شرقی-غربی ب  هلحم لد زا روبع ا و  رباعم یناریو  و    
خانههای موجود ،محله را به دو قسمت تبدیل کرد و به دلیل قرار گرفتن مقبره باباطاهر در این محله ،به ای هلحم ن   
درب باباطاهر گویند(کاظمی.) 1376 ،

شکل .1موقعیت محله درب باباطاهر
منبع:سازمان نوسازی و بهسازی شهر خرمآباد

یافتهها
 .1معيارهاي گردشگری دریافت تاریخی

 90فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

ی-
ی ت خیرا ی ی
ی (جاذبههههای ی
تآمده در زمينه معيارهاي گردشگری بافت ت خیرا ی ی
در اين قسمت با توصيف اطالعات بهدس 
نو
تهای گردشگري)كه در  001پرسشنامه که توس نارگشدرگ ط  ،،، ،،س ينكا ن ن
فرهنگی ،تسهيالت و خدمات و زیرساخ 
ی
ی باف خیرات ت یی یی
ت گردش رگ ی ی
ل وض يع ت ت
بوکار بهعنوان جامعه ميزبان مورد ارزيابي قرار گرفت به تحليل ل
صاحبين کس 
ی -فرهنگی ،،خ امد تتت و تس اليه تتت و
پرداختهشده است .گردشگری دریافت تاریخی با سه معيار جاذبهه خیرات یا یی یی

تها مورد ارزيابي قرارگرفته است ،که ما به رتبهبندی این عوامل در قالب مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی-
زیرساخ 
 AHPو سپس برای ارائه راهبردها و استراتژیها به بررسی نق فعض طا  ،،، ،،قوت ،،فرص رد یرگشدرگ دیدهت و ت
یپردازیم.
محدوده موردمطالعه از طریق ماتریس SWOTم 

شکل  .2ساختار سلسله مراتبی در پژوهش حاضر (نگارندگان) 96 31،
جدول .1وزن نها يي معیار و زیرمعیارهای عوامل موثربر گردشگری بافت تاریخی محله باباطاهر
هدف

معیار

باباطاهر

رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری محله

جاذبههای تاریخی-فرهنگی ()0/656

تسهیالت و خدمات ()0/651

زیرمعیار
تبندی میراث فرهنگی –تاریخی
شناسایی و اولوی 

0/ 528

معرفی و شناسایی میراث فرهنگی –تاریخی به افراد بومی

0/ 229

نالمللی
معرفی و شناسایی میراث فرهنگی –تاریخی در سطح ملی و بی 

( )0/ 185

0/160

توسعه و ارتقاء میراث فرهنگی و تاریخی

0/ 073

حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی و تاریخی

0/ 109

تسهیالت رفاهی -اقامتی-تفریحی

0/ 750

تسهیالت بهداشتی -درمانی

0/ 250

تهای مدیریتی
زیرساخ 
ت ها
زیرساخ 

ضریب اهمیت

0/945

تها اقتصادی
زیرساخ 

0/ 297

تها فرهنگی – اجتماعی
زیرساخ 

0/ 102

تهای کالبدی
زیرساخ 

0/ 053

(منبع :محاسبات نگارندگان)6931،

  

تحلیلوارزیابیقابلیتهایتوسعهصنعت91 ...

شکل  .3ارزیابی گزینهها در پژوهش حاضر (نگارندگان) 96 31،

شاخص ناسازگاری در تحقیق حاضر CR=0/12درصد است که نشاندهنده صحت محاسبات حاص بتر زا ل هه هههبن ید
است که در نرمافزار  EXPERT CHOICEمحاسبهشده است.

شکل  .4شاخص ناسازگاری در پژوهش حاضر (منبع :نگارندگان) 96 31،

 .2تحلیل یافتهها در مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP

ی -فرهنگ یرض اب ی ببب ببب
ب
یدهد ک بذاج ه هه هههه خیرات یا یی یی
نتایج بهدستآمده در مدل تحلیل سلسله مراتبی AHPنشان م 
(  )0/ 656زیرساختهاباضریب (  )0/ 185و تسهیالت و خدمات با ضریب (  )0/ 156به ترتیب اهمیت ب ار هرمن نیرتالا   
به خود اختصاص دادهاند .در زمینه زیرمعیارها شناسایی و اولویتبندی جاذبهه و یگنهرف یا

اب یخیرات

یرض ببببب ببببب
ب

(  )0/ 528تسهیالت و خدمات اقامتی تفریحی با ضریب (  )0/ 750زیرساختهای مدیریتی با ضریب ()0/945بیشترین
رتبه را به خود اختصاص دادهاند .نتایج نظرسنجی حاصل از شناسایی و اولویتبندی که توسط گردشگران ،کس و هب
خدهندگان (  27 / 66 ، 11و  13درصد) عمل رك دد
یدهد که ا ثك ريت پاس 
تآمده است نشان م 
شنامه بهدس 
ساکنین از پرس 
ب بس ای ررر مطلو ،ب
ی و معرف ييي جاذبههههاا را بههه ترتيب ب
تهای شناسا يي  ،اولویتبندی ی
یربط در زمينه فعالی 
سازمانهای ذ 
ب بررر
نامطلوب وتا حدی مطلوب ارزيابي کردهاند .تعداد تقریب ًاًاًاًا برابر ييي از آنه  ا ( (  38 / 66و  9/ 68درص ب )د هه ههه ترتيب ب
نامطلوب و بسيار نامطلوب بودن نظر دادهاند .با توجه به نتايج كلي تحليل و مشاهدات عيني پژوهشگر میتوان به اين
نتيجه رسيد كه سيستم گردشگري بافت تاريخي در شناسا يي و شناساندن جاذبههای تاريخي فرهنگي توانسته تا حدی
ص توسعههه
ل ش خا ص ص
ج تحليل ل
موفق باشد ولي اين عملكرد درخور اهميت و ارزش جاذبههای گردش رگ ييي نيس ياتن .ت جج جج
خدمات و تسهيالت رفاهي ـ اقامتي ـ تفريحي حا يك از وضعيت نامطلوب خدمات و تسهيالت مح دود ه ه ت خيرا ييي ـــ
ت ت رهش يخيرا   
یباشد .بيشترين تعداد گردشگران (  30و  28درصد) وض امدخ تيع تتتتت و تس اليه تتت بافت ت
فرهنگي م 
خرمآباد محله باباطاهر را تا بسیار نامطلوب و نامطلوب ،اعالم نموده هاند ..فقططط تع اد دد كم ييي از آنه  ا ( (  20و  15و 7
یت وان
درصد) وضعيت خدمات و تسهيالت بافت تاريخي را بسیار مطلوب و مطلوب و تا حدی مطلوب دانستهاند .م 
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از اين یافتهها به اين نتيجه رسيد از ديدگاه گردشگران ،سيستم گردشگري بافت تاريخي شهر خرمآباد محله باباط ها ررر
در تهيه و ارائه اين خدمات و تسهيالت عملكرد ضعیفی داشته است و میتوان علت اصلی این ضعف را فقدان مراکز
ی م تيريد ييي كي ييي
تهای ی
بازی و فروشگاههای بزرگ ،نداشتن پارکینگ و نبود هتل و مسافرخانه و ...دانست .زیرساخ 
نو
ن ش خا صصص در پرسش مان ههه س ينكا ن ن
یباشد .وضعيت اين ن
ديگر از شاخصهاي مديريت گردشگری در بافت تاريخي م 
تهای ی
ی
یدهد که در رابطه باا زیرس خا ت ت
كسبه مورد ارزيابي قرارگرفته است .نتايج حاصل از تحليل اين ارزيابي نشان م 
تهای مديريت گردشگری در بافت
یتوانیم بگوییم كه ا ثك ريت ساكنين و كسبه (  56و  01درصد) زیرساخ 
مديريتي م 
تاريخي شهر خرمآباد محله باباطاهر را به ترتيب نامطلوب و بسيار نامطلوب ارزيابي نمودهاند(71و  9و  )8آنها اين ن
ن
تها را به ترتيب مطلوب تا حدی مطلوب و بسيار مطلوب اعالم كردهاند.
زیرساخ 
 .3تجزیهوتحلیل یافتهها در ماتریس SWOT

ته یا
توسعه گردشگری مستلزم آن است که مطالعات پایه و کسب شناخت همهجانبه از توانه صرف ،یعیبط یا تتت تتت
سرمایهگذاری و دیگر قابلیتها و پتانسیلهای گردشگری داشته باشیم .بدین منظو ،ر در ای و تخانش هب شخب ن   
تحلیل نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای صنعت گردشگری در بافت تاریخی خرمآباد با استفاده
از مدل تحلیلی SWOTمیپردازیم .چنانچه مالحظه میشود امتیاز محدوده ما در ارزیابی عوام یلخاد ل   

 2/ 41بو هد

است؛ با توجه به اینکه عدد مربوطه از  2/5بزرگتر میباشد میتوانیم نشان دهیم که سیستم ما ازلحاظ عوامل داخلی
نسبتًاًا قوی است و ازجمله عوامل مؤثر در موفقیت این پروژه بهحساب میآید .همچنین در ماتریس عوامل خ ،یجرا
امتیاز نهایی 2/25بوده و عدد بزرگ تراز  2/5بیانگر شرایط مطلوب این بخش نیز میباشد و برای اینکه محدوده ما از
وضعیت فعلی به وضعیت پویا و فعال تبدیل شود ،نیازمند استراتژیهای خاص در ارتباط با وضع موجودمیباشد.
جدول  .2ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از عوامل داخلی ()IFE
عوامل

ردیف

نمره

ضریب

نمره نهایی

نقاط ضعف
1

عدم سرمایهگذاری (بخش دولتی و خصوصی) در زمینه گردشگری

0/ 09

1

0/ 09

2

شدیده و متخصص در امر گردشگری
کمبود نیروی انسانی آموز 

0/ 08

1

0/ 08

3

لها و رستورانها)
کمبودتاسیسات اقامتی و پذیرایی (هت 

0/ 08

1

0/ 08

4

کمبود امکانات آموزشی ،تفریحی و توریستی

0/ 07

2

0/ 14

5

عدم تبلیغات کافی برای گردشگران

0/ 07

2

0/ 14

6

کمبود مراکز درمانی و پزشکی

0/ 06

2

0/ 12

کمبود دفاتر اطالعاتی و جهانگردی

0/ 06

2

0/ 12

7
نقاط قوت
8

مجاورت در کنار آثار مهمی مثل قلعه فلک االفالک

0/ 09

3

0/ 27

9

وجود چند خانه تاریخی در محدوده بافت مانند خانه آخوند ابو

0/ 09

3

0/ 27

01

وجود حمامهای تاریخی مانند حمام باشی

0/ 07

3

0/ 21

11

وجود کاروانسرای تاریخی میرزا سید رضا

0/ 07

3

0/ 21

نزدیکی به بازار

0/ 06

4

0/ 24

وجود اماکن مذهبی مثل امامزاده زید ابن علی

0/ 06

4

0/ 24

وجود ساختمان تاریخی میرمالس

0/ 05

4

0/ 20

35

2/ 41

12
31
14
جمع

1

-

جدول  .3ماتریس ارزیابی فرصتها و تهدیدهای ناشی از عوامل بیرونی ()EFE
ردیف
فرصتها

عوامل

ضریب

نمره

نمره نهایی

تحلیلوارزیابیقابلیتهایتوسعهصنعت39 ...
1

تهیه برنامهای جامع و مدون برای توسعه گردشگری

0/ 09

3

0/ 27

2

ایجاد مراکز تفریحی و توریستی در نزدیک قلعه فلک االفالک

0/ 09

3

0/ 27

3

تهیه بروشورهای تبلیغاتی برای معرفی جاذبهها

0/ 08

4

0/ 32

4

آشنایی مردم با جاذبههای زیارتی و مذهبی

0/ 08

4

0/ 32

5

ایجاد موزه صنایعدستی

0/ 07

4

0/ 28

6

ایجاد رستورانهای سنتی در اطراف بافت تاریخی

0/ 06

3

0/81

تغییر کاربری برخی آثار مانند حمام باشی

0/ 06

3

0/81

7
تهدیدها
8

نبود اطلس توریستی مناسب

0/ 09

1

0/ 09

9

عدم توجه کافی به برخی از آثار باستانی

0/ 08

1

0/ 08

01

عدم اطالع گردشگران از مناطق مختلف بافت تاریخی

0/ 07

1

0/ 07

11

کمبود تأسیسات بهداشتی و رفاهی در مجاورت بافت موجود

0/ 07

2

0/ 14

کمبود زیرساختهای مناسب گردشگری

0/ 06

2

0/ 12

شدیده در گردشگری
کمبود نیروی انسانی آموز 

0/ 05

2

0/01

کمبود تورهای تفریحی و توریستی

0/ 05

2

0/01

35

2/25

12
31
14
جمع

1

-

جدول .4ترکیب عوامل داخلی و خارجی
عوامل خارجی

T
0/7

O
1/ 82

عوامل داخلی

W
0/ 77

S
1/ 64

مجموعه ضرایب عوامل مرکب

WO
2/ 59

ST
2/ 34

WT
1/ 47

SO
3/ 46

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .5ارزیابی عوامل داخلی و خارجی(منبع :محاسبات نگارندگان) 96 31،

ت و تهدی و د
با توجه به ارزیابی و محاسبات انجامشده در این تکنیک ،مشخص کردن نق عض طا فف ففف ،قو تتت  ،فرصت ت
امتیازدهی به آنها در قالب ماتریس swotو مشخص کردن عوامل داخلی و خارجی و ترسیم نمودار نه یا ی هظحالم    
میگردد جمع نمرههای نهایی بر روی محور xها از  1تا  2/5نشاندهنده ضعف داخلی و نمره  2/5تا  4بیانگر می ناز
قوت است .به همین شیوه ،جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از  1تا  2/5بی یدهت نازیم رگنا د و
نمره  2/5تا  4بیانگر میزان فرصت است .همانطور که در نمودار شکل ()5مشاهده میشو رب ییاهن تارمن د روی    

محورxها بیشتر از  2/5و تا حد4میباشد بزرگترین عدد بهدستآمده مربوط به  soکه نقاط فرصت و قو رپ ت و هژ   

میباشد که باید"استراتژی تهاجمی" اتخاذ شود ،در این استراتژی {soحداکثر -حداکثر} میباشد که باید ب رهب ا هه ههه-
تهای موجود نهایت استفاده را کرد.
گیری از نقاط قوت از فرص 
نتیجهگیری و ارائه راهحل
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دریک جمعبندی کلی با نگرش سیستمی به رابطه بین نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی از یکسو و فرصته و ا
تهدیدها در محیط خارجی از سوی دیگر میتوان اظهار داشت که در محیط داخلی محدوده موردمطالعه نقاط قوت
بیشتر از نقاط ضعف است و در محیط خارجی فرصتها بیشتر از ضعفهاست .بهاینترتیب با نگاهی سیس هب یمت   
نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای جداول فوق میتو هک تفرگ هجیتن نا

ج زا ام هدودحم ا بذ ههههههه ههههههههه یا

توریستی فراوانی برخوردار است و دارای قابلیتهای محیطی بسیاری اس  تیلباق و ت ت هب لیدب

بطق سیروت تی       

یتو طاباب هلحم هک تفگ نا ا رد ره   
بزرگی را دارا میباشد .با توجه به جداول موجود در ارزیابی کیفی حاص م هل یی یی

  

موقعیت SOیا "استراتژی تهاجمی" قرار دارد این استراتژی(حداکثر-حداکثر) میباشد که میتوان گفت با بهرهگیری
از نقاط قوت میتوان از فرصتهای موجود حداکثر استفاده را کرد که محدوده موردمطالعه م تسیروت بطق هب ا ی     
یده بذاج هک د ههه ههههه خیرات یا ی   
مهمی تبدیل شود .نتایج بهدستآمده در مدل تحلیل سلسله مراتبی  AHPنش م نا یی یی
فرهنگی با ضریب ( )0/ 656زیرساختهاباضریب (  )0/ 185و تسهیالت و خدمات با ضریب (  )0/ 156به ترتیب اهمیت
باالترین نمره را به خود اختصاص دادهاند .در زمینه زیرمعیاره و ییاسانش ا

تبن بذاج ید هه هههه و یگنهرف یا
لوا وی تتت تتت

ته ریدم یا یتی اب     
تاریخی با ضریب (  )0/ 528تسهیالت و خدمات اقامتی تفریحی با ضریب (  )0/ 750و زیرس خا ت ت
ضریب ( )0/945بیشترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در محله باباطاهر برای توسعه آن نیاز ب مانرب ه هه هههه یا ی رگشدرگ بذج یارب      
پیشنهاد میشود:
لها و زیرساختهای الزم در محدوده موردنظر؛
 ایجاد هت 
 ایجاد یک سیستم پولی و مالی پیشرفته برای جذب گردشگر؛
 ایجاد پارک ،سینما ،مراکز گذران اوقات فراغت ،موزه و ...؛
 تبلیغات بهعنوان عنصری حیاتی برای جذب گردشگر؛
همچنین بهمنظور ساماندهی گردشگری محله باباطاهر میتوان راهکارهای زیر را ارائه داد:
 تأکید بر طراحی شهری و مدیریت شهری مرتبط با گردشگری؛
یشاپ ،سفرهخانه سنتی ،اغذیهفروشی و...؛
 احداث رستوران ،کاف 
 جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری؛
نالمللی؛
 اطالعرسانی مناسب و تبلیغات گسترده در سطح ملی و بی 
لونقل ،ارتباطات و ...به گردشگران؛
 ارائه خدمات استاندارد از قبیل اسکان ،بهداشت ،حم 
توحش و مردمشناسی؛
 احداث موزههای حیا 
 الگوبرداری از تجارب موفق جهانی در صنعت گردشگری؛
 راهاندازی وبسايتی جهت معرفي جاذبههاي گردشگري.
منابع
آقایاری هير،محسن( ) 1383؛سطحبندي پايداري توسعه روستاهاي بخش هير با استفاده از  ،GISپایاننامه کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و
برنامهريزي روستا يي  ،دانشگاه تربيت مدرس.

تحلیلوارزیابیقابلیتهایتوسعهصنعت95 ...
ی ،ته مانرب و یداصتقا تنواعم :نار هههه هههههری و نافعضتسم داینب یز
الوانی،مهدیودهدشتیشاهرخ ،زهره( ) 1373؛ اصول و مبانی جه درگنا ی ی
جانبازان انقالب اسالمی.

بدری ،سید علی ،یاری حصار ،ارسطو() 388 1؛ انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش ( AHPنمونه موردی :استان کهگیلویه
و بویراحمد) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال بیست و چهارم ،شماره .4

تجا ممم )،
ترشیزیان ،پریوش() 387 1؛کاربرد تکنیک SWOTدر برنامهریزی و ساماندهی فضاهای شهری در رابطه با توسعه گردشگری (ترب 
نشریه پویش ،شماره .1
حکمت نیا ،حسن و موسوی ،میر نجف ()0931؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیهههای ،ی راشتنا ،دز ا ملع ت    
نوین ،چاپ دوم.

خلیل پور ،سید علی () 38 10؛ اولویتبندی شاخصهای تأثیرگذار فرهنگی – اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران با اس زا هدافت
مدل AHP ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

جعفری ،غالم حسن ،جعفری ،محمد ،عباسی ،مهدی ،ارامی ،ابراهیم ()4931؛”بررسی پتانسیله و مسیروتوکا یا

توئژ و ناتسرهش مسیر     

ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیلی  SWOTو تکنیک  ،"GISفصلنامه جغرافی یا ی گشدرگ یاضف  ِرِر ی  ،،،، ،،،دوره  ،4ش رام ه ه ، 16
پاییز .4931
دیوید ،فرد آر ( ) 1383؛ مدیریت استراتژیک ،ترجمه :پارسائیان ،علی و اعرابی ،سید محمد؛ تهران،انتشارات دفت پ ر ژژژژژ وهشه ،یگنهرف یا   
چاپ ششم.
رهنمایی ،محمدتقی ()0931؛ گردشگری شهری،انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ اول.
ی و اقتصادد كش ترازو ،يزروا
رادکلیف ،مایکل ( ) 1373؛ توسعه پایدار،ترجمه :حسین نیر ،تهران؛انتش ارا تتت مركززز مطالعا تتت برنامهههریزی ی
کشاورزی ،چاپ اول.
رضایی نیا ،حسن ،جعفری ،فرهاد ()3931؛ اولویتبندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری ب زا هدافتسا ا    مدلللهاای ک ّمّم و ی کیفییی
(مطالعه موردی :شهر سلطانیه) ،مجله گردشگری شهری ،دوره  ،1شماره .1

زیویار ،پروانه ،تیموری ،سمیه ،نوروزی ،مصطفی ( ،)2931امکانسنجی صنعت توریسم در شهر خرمآباد بر اساس مدل تحلیلی، SWOT
فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال دهم ،شماره .93
زبردست،اسفندیار()0 38 1؛کاربردفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیدربرنامهریزیشهریومنطقهای ،پژوهشهای هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،ش رام هه
.0 1

یهای گردشگری شهر ساحلی بوشهر ب لدم ساسا ر    
سقایی ،محسن ،امینی نژاد ،غالمرضا ،صبوحی ،غالمرضا (".)5931بررسی توانمند 
سوات و تاپسیس" ،مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی،دوره  ، 27شماره ،1شماره (پیاپی  ،) 61بهار.5931

سبحانی ،بهروز ،صفریان زنگیر ،بهروز (".)6931کاربرد شاخص TCIو م لد

 SWOTدر توس هچایرد یرگشدرگ هع

یمورا هههه ههههه" ،مجلههه

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،دوره  ،4شماره (2پیاپی  ،) 14تابستان .6931
طرح جامع گردشگری استان لرستان ( ) 1384؛مهندسین مشاور آبادی سرزمین.
طبیبیان ،منوچهر و همکاران( ) 1386؛جستاری بر مفاهیم و روشهای برآورد کمی ظرفیت برد و ارائه یک نمونه ک رب یدربرا    پای هبرجت ه   
برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری دره عباس آباد-گنج نامه همدان ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره . 29
قرخلو ،مهدی و جانبابانژاد ،محمدحسین ( ) 1385؛گردشگری ،فرصت یا تهدید؛ فصلنامه علوم جغرافیایی ،شماره .4

کریم پناه ،رفیق( ) 1384؛ تحلیل اکو توریسم و نقش آن در توسعه منطقهای استان کردستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافی یعیبط یا -،،، ،،
دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس.
کاظمی ،ایرج ( ) 1376؛مشاهیر لر،انتشارات افالک.

7931  تابستان، شماره سوم، سال هشتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای96
       مهدزناپ، یرهش ی، هفص همانلصف، ) برای کاربرد در طراح لاسSWOT( )؛ مناسبسازی تکنیک تحلیلی سوات1384 ( کورش،گلکار
 فص همانل،SWOT

.4 شماره
 )؛ تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري اس ناتسدرك نات    ب دافتسا ا هه ههه از م لد1389 ( ساالر، علی و کهزادی،موحد
.2  شماره، سال اول،پژوهش و برنامهريزي شهري

 منطقه زنجان: (نمونه موردیSWOT)؛ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل0931( تقی، ابوالفضل و حیدری،مشکینی
. 35  شماره، سال یازدهم،فصلنامه فضای جغرافیایی،)رود
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