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 که دارد یفراوان یاجتماع - ياقتصادمثبت توجه به اثرات  جهان بعد از نفت با يزان صنعت درآمدیعنوان دومبه يگردشگر
ن یها داشته باشد. اها و روستاشهر یاعم از نواح یانسان ههايگاسکونت يکارکرد -يساختار عرصهشگرف در  یتوانسته تحول

 هکپارچیت یریو مد يزیراگر با برنامه شود.یم ادی »سوم جهان يهاکشور هراهبرد توسع نیتربخشدیما« عنوانبه آن ازکه صنعت 
با هدف شناخت و که  پژوهش نیا در .بشودگونه جوامع نیدار ایپا هتوسع و ییایساز پونهیتواند زمیهمراه باشد؛ م یو مل يامنطقه

 استفاده باانجام گرفته است، تالش است  یلیتحل -یفیتوص يکردیدر شهرستان کازرون با رو يگردشگر هتوسع يهانهیل زمیتحل
منطقه در  يگردشگر هتوسع يهانهیزمها و يتوانمند یابیارز بهباتلر  يزیرو مدل برنامه سوات یسنجتیلیقا يهاکیتکن از

 يگردشگر کارشناسان از نفر 20 نظر از) S.W.O.T( گانههارچ عوامل وزن نییتع و اطالعات لیتحل و هیتجز يبراپرداخته شود. 
 17 و 224/3 یوزن ازیامت و قوت نقطه 17 با مطالعه مورد همنطق ست کهاز آن یق حاکیتحق يهاافتهی. دیگرد استفاده شهرستان

 نسبتبه يهايتوانمند 088/3 یوزن ازیامت و دیتهد 16 و 027/3 یوزن ازیامت و ضعف نقطه 18 بربرا در 11/3 یوزن ازیامت و فرصت
 دهیگرد هايتوانمند نیا شدن بالفعل از مانع موجود يهادیتهد و هاضعف یول ،دارد يگردشگر يهاتیفعال هتوسع يبرا ییباال

شهرستان  يدهد توسعه گردشگریکه نشان م ن شد،ییک تعیاستراتژ يهاتیاولو) QSPM(ز روش سپس با استفاده ا. است
 يتريمتعدد و قو يهاهم با فرصت یرونیط بیها روبرو است و به لحاظ محنسبت به ضعف يترقیعم يهاکازرون با قوت

 خصوصی هايبخش هايحمایت از برداريبهره و زيسازمینهژه یوبه SO يهاياستراتژ يسازادهیروبروست که در صورت اتخاذ و پ
در  Butler مدل جینتان یچنهم افت.یدست ب تري ج مطلویتوان به نتایگردشگري م فعالیت در گذاريسرمایه براي دولتی و

 کرده یط کامل را هیاول همرحل دو ،باتلر مدل همرحل هفت از کازرون در يگردشگرست که آن يایمنطقه گو يگردشگر يبندسطح
 یو محل يامنطقه هکپارچیت یریازمند مدین يحل بعدامرکه ورود به  ،است شده) توسعه همرحل( سوم همرحل يابتدا وارد و
  باشد.  یم
  

  .کازرون ،Butler مدل ،SWOT کیتکن ،يردشگرگ هتوسع ،يراهبرد يزیربرنامه: يدیکل يهاواژه
  

  1مقدمه
 نیتر مهم از یکی عنوان به يگردشگر صنعت امروزه

 بـا و اسـت مطرحا یدن درزا درآمد عیصنا نیترمتنوع و
 يابـر يامالحظـه قابل درآمد منبع نشتابا يرشد نرخ
 در ثرمؤ عوامل از حال نیع در .هاستدولت از ياریبس

ــادالت ــ تب ــ یفرهنگ ــور نیب ــتکش ــه و هاس ــوان  ب  عن
                                                             

  aminizahra41@yahoo.com: مسئول نویسنده*

 تیـاهم حـائز جهـان یخـدمات صـنعت نیتـر گسترده
 ).69: 1392 ،يریشمشــ و ییراســ( باشــد یمــ يا ژهیــو

ــابق  ــارمط ــازمان آم ــان س ــگر یجه ــداد  2يگردش تع
 2011ون نفــر در ســال یــلیم 990گردشــگران جهــان 

ش از هـزار و یبـبـه  يبوده و درآمد حاصل از گردشگر
ه بـا مقایسـن آمار در یا ده است.یارد دالر رسیلیم یس

                                                             
1- World Tourism Organisation 
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ون نفـر و یـلیم 940که تعداد گردشـگران  2010سال 
ون یـلیم 882 يتعداد گردشگران ورود که 2009سال 
دهنـده  شـتر و نشـانیون نفر بیلیم 50بوده است،  نفر 

درصدنسـبت بـه سـال گذشـته  6/4حدود  ينرخ رشد
 1035تعداد گردشـگران جهـانی  2012در سال است. 

میلیون نفر بودند. درآمـد ارزي حاصـل از آن در سـال 
ن بیلیـو 840بیلیون دالر برابـر بـا  1079حدود  2012

در سـال  يبر اساس آمار ارائه شده، گردشگر یورو شد.
و غـذا،  ییایمیپس از تجارت سوخت، مـواد شـ 2013
در سـال  .جهان لقـب گرفـت سودپرن صنعت یچهارم
 يهاون مسافر به کشوریلیم 100ارد و یلیک می 2014

 245ک هـزار و یبالغ بر  يمختلف سفر کردند و درآمد
 شـد یالمللـنیب يگرب صنعت گردشیارد دالر نصیلیم
)World Tourism Organization )UNWTO.((  

 ا،یــدن ياقتصـاد کارشناســان ینـیبشیپــ براسـاس
 از توانـدیم 2020 تا 2000 سال از يگردشگر صنعت

 نفـت صنعت از یحت واشد ب جهان عیصنا نیترآورسود
ــاتومب و ــم لی ــیپ ه ــگ یش ــا از. ردی ــگر رونی  يگردش

 توجـه مـورد آورسـود ياقتصـاد تیـفعال کی عنوان به
 تیـاهم ).Rivero, 2009: 1( است گرفته قرار هاکشور

 بـه وابسـته همـه از شیبـ حاضـر عصـر در يگردشگر
ــاال تیــقابل کــه اســت آن ياقتصــاد يچرخــه  در ییب

 باشدیم دارا یالمللنیب و یمحل اقتصاد ییایپو ينهیزم
)Chiang Lee and Chun-Ping  2008: 180.(   

 پایـدار توسعه به رسیدن براي مهم يهاگام از یکی
 یآگـاه ازمندین اول مرحله در یمکاندر هر  گردشگري

 آن قـوت و ضـعف نقاط زین و هايتوانمند ها،تیقابل از
هــا و رســاختیشــناخت از ز يو در گــام بعــد منطقــه

 باشـدیمـ يگردشـگر يهـاتیـامکانات مرتبط با فعال
 نیــا نیچنــهــم ).1: 1391 همکــاران، و پــورنیحســ(

 منـاطق سـاکنان که است یاساس تیاهم حائز موضوع
 مشکالت و ستیز طیمح یخراب دچار دینبا يگردشگر
ــاع ــد یاجتم ــروزه،. گردن ــتیس ام ــع اس ــپا ۀتوس  داری
 قیـطر از کـه اسـت یعمـوم کـردیرو کیـ يگردشگر

 از يگردشـگر تـا اسـت گرفته قرار توجه موردها دولت
 لحاظ از و لقبو قابل مدتیطوالن در یشناسبوم لحاظ

 یاخالقـ و یاجتماع هاي هدگاید نظر از و کفاخود یمال

 ن،یـابنـابر. باشـد بخشدینو و دیمف یمحل جوامع يبرا
 و یفرهنگـ ،یعـیطب طیمحـ از یبخش دیبا يگردشگر

 و ییقوات( کند حفظ را هاآن نیب تعادل تا باشد یانسان
  ).  49-48: 1391 ،یومرثیک

 در يگردشـگر تیـفعال لیبـدیبـ تیـاهم وجود با
 يهــايگــذاراســتیس ،ياقتصــاد ییشــکوفا و توســعه

 صـورت کشـورمان در آن ارتقـاء خصـوص در یمناسب
 تیـفعال هتوسـع به مربوط يهاتالش عمده و رفتهینپذ

 يهـاافـتیره به معطوف ر،یاخ يهادهه در يگردشگر
 انـدبـوده محورتقاضا یعبارتبه ای و یغاتیتبل و یقیتشو

 هتوسـع دیـبا رونیااز  ).95: 1385 ،یمیسل و شاکري(
 مختلف يهاجنبه از ياستراتژ کی عنوانبه يگردشگر

 یبررسـ مـورد ينهـاد و کیاکولوژ ،یاجتماع ،ياقتصاد
ــرار ــگ ق ــر .ردی ــاس ب ــات اس ــازمان گزارش ــان س  یجه

ــگر  از يبرخــوردار دهــم فیــرد در رانیــا ،يگردش
ــه ــا جاذب ــتان يه ــار و یباس ــرد در و یخیت ــنجم فی  پ

 یحـال در دارد، قـرار یعـیطب يهاجاذبه زا يبرخوردار
 1 از کمتـر يگردشـگر يهـادرآمـد از رانیـا سهم هک

ــد ــت درص ــیمط( اس ــرود یع  در). 361: 1390 ،يلنگ
از توابع اسـتان  کازرون شهرستان زین يامنطقه اسیمق

 يهــاتــوان نظــر از کشــور برتــر منــاطق جــزءفــارس 
 ،ياهمنطقـ اسیمق در وجود نیا با اما. است يگردشگر

ــته ــاهیجا نتوانس ــ گ ــود یواقع ــطح در را خ ــ س  و یمل
 اسـت يامنطقه شهرستانن یا. آورند دست به يا منطقه

 جهـتبه و  است يبخش کشاورز هیپا بر آن که اقتصاد
 گونـاگون يهـاپوشـش و یطـیمح منـابع تنوع داشتن

 اسـت داشـته شهرت "سبز شهر" به گذشته در یاهیگ
 بــه توجــه بـا امــا ).148: 1391 همکــاران، و يصـفار(

 فکـر بـه دیـباخـاك  یو بازده آب منابعکاهش سطح 
، و بـوددر منطقـه  يرونـق اقتصـاد گرید يهانیگزیجا

 يبـرا يگردشـگر يهـافرصـت از که دیشیاند يریتداب
 بهـره شهرسـتان درش درآمـد یو افزا اشتغال گسترش

تالش اسـت ضـمن انجـام  این پژوهش ن دریبنابرا. برد
ــا اســتفاده از روش  یدانیــو م يداســنا يهــایبررســ ب

ن یـیتعل جـامع در یـه و تحلیبه تجز SWOTت یریمد
 يش رویپـ يهـادیـو تهد هانقاط قوت، ضعف، فرصت

 یبیبا ترککازرون در شهرستان  يتوسعه گردشگرروند 
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ن بـا ی. همچنـشـودپرداخته  یو خارج یاز منابع داخل
 هرونـد توسـع يبنـداستفاده از مـدل بـاتلر بـه سـطح

تـا ضـمن  کازرون پرداخته شود، هدر منطق يگرشگرد
صــنعت در ن یــات یجــامع از وضــع یداشــتن شــناخت

نـه ین زمیـدر امربوطـه  دهايشـنهایپ هبه ارائکازرون 
  اقدام نمود. 

  
  ينظر یو مبان هاهدگایم، دیمفاه

 "Tourism"لغــت : يد گردشــگریــم و فوایمفــاه
گشتن اخـذ شـده  يبه معنا Tour، از کلمه يگردشگر

ــا Turnsن یشــه در لغــت التــیت کــه راســ ــه معن  يب
و مقصـد دارد. در  ن مبدأیدن و رفت و برگشت بیچرخ

 متـرادف يبا جهـانگرد يگردشگر یفارس يهافرهنگ
و در اقطار عـالم سـفر کـردن، معنـا شـده اسـت  است

ــد ــوان ي(خام ــون و والیمات). 2: 1391، یو رض در  1س
د: ف کردنـیـن تعریرا چنـ يگردشگر 1980ل دهه یاوا
کـه از  یمردمـ( علـم مطالعـه گردشـگران يگردشگر"

الت، یشــوند)، تشــکیخــود خــارج مــ یمکــان معمــول
، يرات اقتصــادیثز تــأیــآنــان و ن يهــاازیــن يپاســخگو

زبـان یبـر جامعـه مهـا آن یطـیمحسـتیو ز یاجتماع
در  ي). گردشـگر70: 1390و همکاران،  ي(قنبر "است

ه اسـت کـ یده و جهـانیـچیپ هدیـک پدیـحال حاضر 
ــاهم ــاعی ــاد یت اجتم ــت.  يو اقتص ــخص اس آن مش

 یاصل یک رشته علمیبه  يش مطالعات گردشگریدایپ
ــل شــده اســت کــه از طریتبــد ش مجــالت یدایــق پی

 یقــاتیو مراکــز تحق یدانشــگاه ههــاي، گرویتخصصــ
 :Darbellay and Stock, 2011آشـکار شـده اسـت (

ک صـنعت، ی یواقع يبه معنا يصنعت گردشگر). 441
 يبـرا يسفر به عنـوان ابـزار هه صرف به مقولکه از نگا

کسب درآمـد،  يبرا يالهیوسهآن را ب یح و سرگرمیتفر
ل کـرده اسـت، بـه یتبـد يجاد اشتغال و تعامل تجاریا

ک صـنعت خـدمت محـور محسـوب یـ یواقعـ يمعنـا
در گـرو ارائـه خـدمات بهتـر  شود که بقا و رشد آن یم

زمـانی  ).24: 1389دمنـه و همکـاران،  ياست (طـاهر
باید توسعه گردشگري را پایدار بدانیم که مخرب نبوده 
و باعث خفظ منابع آب و خاك، منابع ژنیتیکی، گیاهی 
                                                             
1- Matison & Wal 

ــراي نســل ــع و جــانوري ب ــردد. در واق ــده گ ــاي آین ه
گردشگري پایدار، گردشگري است کـه بتوانـد در یـک 

محدود تداوم داشته باشد و از نظـر محیط و در زمانی نا
به محـیط زیسـت صـدمه نزنـد و تـا  انسانی و فیزیکی

هـاي هـا و فراینـدحدي فعال شود که به سایر فعالیـت
). Butler, 2000: 29اي وارد نسـازد (اجتمـاعی لطمـه

طور اعم علیرغم پذیرش جهانی رویکرد توسعه پایدار به
طـور اخـص و و رویکرد توسـعه پایـدار گردشـگري بـه

هـاي شـورویژه ک ها، بهتالش گسترده بسیاري از کشور
ــــه  ــــگري در زمین ــــه گردش ــــرفته و در عرص پیش

ــاتی ــار عملی ــدار ســازي اصــول و معی هــاي توســعه پای
مـدت مبتنـی بـر هـاي بلنـدگردشگري در قالب برنامه

هاي شفاف، این مهـم  ها و سیاستاهداف کالن، راهبرد
عبارتی دیگـر در کشور ما ایران هنوز جایگاه واقعی و به

نکرده است. ابهام و عدم جایگاه مشخص و شفافی پیدا 
رجی و اها بـه موضـوع گردشـگري خـثبات در رویکرد

نگري، فراموشی بازار تقاضاي گردشگري داخلی، روزمره
مـدت و مشـخص نبـودن فقدان سـند راهبـردي بلنـد

گـــانگی اهــداف کـــالن توســعه گردشـــگري، چنــد
هـاي دخیـل و غیـره، از جملـه گیـران و ارگـان تصمیم
ــعف ــض ــدهاي نظ ــا و تهدی ــعه ه ــدیریت و توس ام م

  ).60: 1390گردشگري در کشور است (قدمی، 
ـــا  يت گردشـــگریرین، توســـعه و مـــدیبنـــابرا ب

کپارچه شده اسـت. درك یو توسعه جامعه  يزیر برنامه
درك  ینظر سـاکنان محلـاز نقطه يگردشگر يتوسعه

ــا را از موقع ــم ــدی ــدت و پات بلن ــم ــد  يداری از مقاص
 :Woo et al., 2014تر خواهد کـرد (قیعم يگردشگر

84.(   
  

  يگردشگر ينقش و کارکردها
 يگردشگر ينقش اقتصاد  

زبـان و یکشور م يبرا يجاد اشتغال، کسب درامد ارزیا
از  یاتیمال يهاش درآمدیها، افزابهبود تراز پرداخت

، يمرتبط بـا گردشـگر ياقتصاد يهاتیمحل فعال
  ... .و ياجاد تعادل منطقهیا
 يردشگرگ یو فرهنگ ینقش اجتماع  
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ــزا ــرانگیاف ــل، ب ــرام و یش درك متقاب ــس احت ختن ح
بـه جامعـه و فرهنـگ حـاکم، توجـه بـه  ينگـرخوش
) یع دستی، تئاتر و صنایقیژه موسیو ه(ب یمحل يهنرها

 یو فرهنگـ یاجتمـاع يهـاتوان از جملـه نقـشیرا م
  برشمرد.  يگردشگر
 يگردشگر یطیمحستینقش ز  

حش، ات ویمهم و ح یعیطب یکمک به حفظ نواح
توسعه و بهبود ، ینواح یطیت محیفیکمک به اصالح ک

آب، تدارك  یکش، لولهيساز، جادهییربنایالت زیتشک
و  یطیط محیکه موجب بهبود شرا و...ستم فاضالب یس

 یلیو دخ ي(صدر موسوشود یها میکاهش انواع آلودگ
  ).131: 1383، ییکهنمو

 یمکملـروابط  يدارا يها و گردشگرن، شهریبنابرا     
بـه  یبـه نـوع يانـواع گردشـگر ۀچرا که همـ ،هستند
اشـند. پـس در ییازمند مـین يها و خدمات شهرکانون

د یبا يگردشگر یتوسعه و ترق يبرا يزیرگونه برنامههر
در ارائــه خــدمات  يشــهر يهــاکــانون يبــه توانمنــد

یـار و زیـوز توجـه شـود (یـم) نیمسـتقریم و غی(مستق
از محققــان رو بســیاري ایــن از). 78: 1392همکــاران، 

هـا، گیري مفاهیم، مدلکارگردشگري براي توسعه و به
هـاي گردشـگري پایـدار، هاي پایش و شـاخصسیستم

 ,Bramwell and Laneانـد (تالش زیادي صورت داده

1993: 4; Miller, 2001: 351.( هـاي اسـتفاده از ابـزار
 ریزي استراتژیک و مدل چرخه حیات گردشگريبرنامه

  مقصد هم از آن جمله است.
  

   قیش تحقرو
 روش و ياتوسـعه پـژوهش کردیرو قیتحق نیا در

 آن اطالعـات کـه اسـت ریزي استراتژیکبرنامه قیتحق
 اطالعات. شد يآورجمع ياکتابخانهو  یدانیم صورتبه
 SWOT یت سـنجیـقابل روش قالـب در آمده دستبه

 ابتدا: هکصورت نیدب. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد
 يهاطرح و منابع مطالعه و یدانیم يهادیبازد قیطر از

 موجود اتدیتهد و هافرصت ضعف، قوت، نقاط موجود،
 يبنــددســته شــده يآورجمــع اطالعــات و ییشناســا

 نفـر 20 نظـر اساس بر هااریمع یدهوزن سپس .دیگرد
 د،بعـ همرحل در و گرفت انجام شهرستان کارشناسان از

 تـدوین موجـود وضـع دبهبو يراستا در ییهاياستراتژ
 )Butler( بـاتلر مـدل از اسـتفاده بـا آخـر در و دیگرد

 شهرســتان در يگردشــگرصــنعت  کــه شــد مشــخص
 را خـود مـدل باتلر .دارد قرار يامرحله چه در کازرون

 زمینـه در کـه تحقیقـاتی به توجه م. با 1980 سال در
 حیـات چرخـه« عنـوان با داد انجام گردشگري توسعه
مدت مـدل بلند ههايبا تلفیق دیدگا. داد ارائه »1مقصد

ریزي اسـتراتژیک، چرخه حیات مقصد و مفاهیم برنامه
بخـش و کارآمـد مقاصـد در مقـاطع امکان مدیریت اثر

عبارت دیگر بـا مـدیریت و مختلف زمانی وجود دارد. به
ریزي اسـتراتژیک صـحیح، امکـان دسـتیابی بـه برنامه

حیات مقصد، بـاالخص  ۀاز چرخ پایداري در هر مرحله
ریـزان در مراحل اولیـه وجـود دارد. بـه اعتقـاد برنامـه

هاي مقاصد در هر مرحلـه از محیطی، با بررسی ویژگی
هاي مناسبی را براي توان راهبردها میچرخه حیات آن

مقاصد تعیین نمود. از طرف دیگر پایـداري از دیـدگاه 
هـاي ودن متغیـرلحاظ نم نیازمندریزي راهبردي برنامه

هاي راهبردي، آگـاهی . در بسیاري از طرحاست مقاصد
و درك تغییرات و توسعه مقاصد، اهمیت بسیاري دارد 

تـوان ). در نتیجـه مـی18: 1392پور، (ضیایی و حسن
هاي سوات و بـاتلر در نمـایش تغییـرات گفت که مدل

هـاي موجود و آتی جوامع در مقابـل شـرایط و ویژگـی
  خارجی منطقه بسیار موثر هستند. محیط داخلی و

 بـا را خـود مـدل بـاتلر :)Butler Model( باتلر مدل
 که تحقیقاتی به توجه با »مقصد زندگی چرخه« عنوان

 سـال در ه بـود،داد انجـام گردشگري توسعه زمینه در
 مراحـل گردشـگري توسـعه براي او. داد ارائه .م 1980

 داده نشـان 1 شـکل در کـه شـمردمـی بـر را مختلفی
 شرحبه باتلر مدل در گردشگري توسعه مراحل .شود می
  :باشدمی زیر
 مرحله گردشگري توسعه فرآیند در مرحله اولین -
 شهر یک براي که دارد عقیده باتلر. است "کشف"

 اقتصادي اثرات و دارد وجود گردشگر معدودي تعداد
  .است کم گردشگري

 مرحله است که "شدن عمل وارد" مرحله دومین -
 مرحله این در باشد.می گردشگري هايفعالیت افزایش

                                                             
1 - Destination life cycle 
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 اقامت مدت معموالً. یابدمی افزایش گردشگران تعداد
 یک به بیشتري تعداد اما شود،تر میکوتاه گردشگران

  روند.می مکان
 تغییـرات و گردشـگر سـریع رشد توسعه؛ مرحله در -

 یـک در گردشگري بخش هايجنبه همه در دراماتیک

 نیز مرحله این. آیدمی وجودبه  کوتاه نسبتاً نزما مدت
 صـورت انتقـالی صـورتبـه مـدل مراحـل سـایر مانند

  .گیرد صورت سرعتبه  کهاین تا گیرد می

   

  
  باتلر گردشگري توسعه مختلف مراحل نمودار  - 1 شکل

  ).1197: 1391 حاتمی، و ملکی( منبع:
  
 نامیده "بخشیتحکیم" عنوان با سوم مرحله - 

 سایر و گردشگران رشد نرخ مرحله این در. شود می
 چهگر یابدمی کاهش گردشگري به مربوط هايفعالیت
 طبق بر. است افزایش حال در گردشگران واقعی تعداد

 بیش سالیک در کنندگانبازدید تعداد کل باتلر، نظر
  .است مقصد در ساکن جمعیت از
 که تاس بعدياشباع مرحله  مرحلهیا  رکود همرحل -

 ظرفیت یا برتظرفی افزایش مشکلدر این مرحله، 
 زوال سبب سئلهم این که آیدپیش می اندازه ازبیش

  . شودمی گردشگري
 آن، از پس و موقتی باشد رکود مرحله است ممکن -

 وجودبه  گردشگران تعداد کاهش یا افزایش حالتدو 
  . آید
 ساختار تجدید آن، از منظور که نوسازي؛ همرحل -

 از بعد که دادگونه شرح می، باتلر ایناست مقصد
 اتفاق ساختار تجدیدبه عقیده او  ورکود مرحله

 اتفاق زمانی ساختار تجدید باتلر عقیده به. افتد می
 و شده عرضه گردشگري جدید محصوالت که افتدمی

 وجودبه مردم براي مقصد از متفاوت جدید تصوري یا
  . )4: 1393اصل، آید (حمزه و هادي

 
و قلمرو پژوهش محدوده  

 استان شهرستان 29 از یکی کازرون شهرستان     
 51 در و دارد قرار رانیا یغربجنوب در که است فارس
 درجه 29 و یشرق طول هیثان 15 و قهیدق 39 و درجه

 نیا وسعت. است شده واقع یشمال عرض قهیدق 27 و
 متوسط ارتفاع و مربع لومتریک 4119 حدود شهرستان

 طرف از که باشدیم متر 950 حدود ایدر سطح از آن
 مشرق طرف از ،یممسن شهرستان به شمال و مغرب

 استان به یغرب جنوب طرف از راز،یش شهرستان به
 محدود آبادروزیف شهرستان به جنوب طرف از و بوشهر

 12 شهر، 6 و بخش 5 يدارا شهرستان نیا. گرددیم
 جینتا با ابقمط. باشدیم يآباد 305 و دهستان
 1390 سال در مسکن و نفوس یعموم يسرشمار

 نیدوم که است نفر 330000 از شیب یتیجمع يدارا
 است فارس استان تیپرجمع شهرستان

)http://www.kazeroonnema.ir( )2 شکل.(  
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  کشور و فارس استان در کازرون شهرستان استقرار ییفضا تیموقع نقشه -2 شکل

  .نگارندگان: میترس. 1389 رس،فا ياستاندار: خذمأ
  

  یبحث اصل
 استفاده با کازرون، شهرستان يگردشگر تیوضع

سوات  تحلیلی ابزار :IFAS, EFAS( SWOT( مدل از
 مناسـبات و نظم ایجاد جهت اساسی هايروش از یکی

ــژه ــین وی ــائل ب ــتراتژیک مس ــت اس ــرین از و اس  بهت
 محســوب محــیط هــدایت و تحلیـل بــراي هــا تکنیـک

  ).yuksei et al., 2007: 33-65( شود می
 يگردشــگر هتوســع بــر ثرمــؤ یداخلــ عوامــل

 مقولـه چهـار قسـمت نیـا در :کـازرون  شهرسـتان 
 یبررسـ مـورد منـابع و هـاعملکرد موجود، يهاراهبرد

 و ضـعف نقاط و قوت نقاط عنوان تحت و اندگرفته قرار
 و یکیاکولـوژ ،یاجتمـاع ،ياقتصـاد( ابعاد چارچوب در
 پـس). 1 جدول( گرفتند قرار مورد مطالعه )یساختریز
 هتوسع هنیزم در منطقه ضعف و قوت نقاط ییشناسا از

 بـه جـدول نیـا در که شد یطراح یجدول ،يگردشگر
 ستون در ،یداخل عوامل ضعف و قوت نقاط از کدام هر

 و نـدهیآ بـر عامـل هـر یاحتمـال اثـر با متناسب سوم،
 نظـر اسـاس ربـ( 20 تـا 0 از يانمره آن، یآت تیموقع

 نقـاط تکتک ینسب وزن سپس. شد داده) کارشناسان
 اختصـاص وزن میتقسـ از شده ییشناسا ضعف و قوت
 سـتون در و دیگرد محاسبه اوزان مجموع بر شده داده

 جدول پنجم ستون در. گرفت قرار) ینسب وزن( چهارم
 عامـل هر تیموقع و تیاهم به توجه با) طبقه -درجه(

 در و شده داده 4 تا 1 از يازیمتا ،يگردشگر هتوسع در
 وزن ضـربحاصـل از) یینها وزن( جدول ششم ستون

 دسـتبـه) طبقـه( درجـه در کیاسـتراتژ عوامل ینسب
  .دیگرد محاسبه د،یآیم

  

  )IFAS( کازرون شهرستان در يگردشگر هتوسع بر ثرمؤ یداخل عوامل سیماتر. 1 جدول
امتیاز 

ینهای  
 درجه

وزن 
 ابعاد توسعه )Strengths( قوت نقاط وزن نسبی

 کشاورزي تولیدات بخش بر منطقه اقتصادي هايفعالیت تمرکز 18 .0610 4 .244
 
 

 اقتصادي
 

 مطالعه مورد محدوده در کشاورزي محصوالت کاشت امکان 17,75 .0601 3 .180
 دامداري براي مناسب مراتع وجود 16,58 .0562 3 .168
165.  3 0551. گردشگري گسترش وسیلهبه بیشتر زاییاشتغال به النمسئو اعتقاد 16,25   

248. 4 0621. 18,33 
مذهبی  و فرهنگی تاریخی، نظیربی و ارزشمند آثار و ابنیه فراوانی

 بقعه )ع( سیدحسین زادهبیشاپور، امام تاریخی (همچون: مجموعه
  ...)کازرونی و اسحق ابو شیخ

جتماعیا  مردم بین اجتماعی مشارکت و همکاري حس 15,25 .0517 2 .103 
 سکنه زدنیمثال و باال نوازيمهمان روحیه 17,5 .0593 3 .177
 منطقه مردم فرهنگی همگونی و اشتراکات وجود 17,25 .0585 3 .175
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 باال نسبتا اجتماعی امنیت وجود 14,73 .0499 1 .0499
170.  3 0568. منطقه ممرد خاص هايسنت و فرهنگ رسوم، و آداب 16,75   

257. 4 0644. 19 
 در اکولوژیکی طبیعی، فردبهمنحصر و زیبا هاياندازچشم وجود

 ...) و انبوه باغات انبوه، نیمه و انبوه جنگلی پوشش( شهرستان

 اکولوژیکی

 هارودخانه وجود و سالم آب منابع از برخورداري 17,75 .0601 3 .180

254. 4 0635. 18,75 
 بودن معروف( فصول تمام در شهرستان سبزيسر هوایی، و آب تنوع

 )"سبز شهر" به شهرستان

250. 4 0625. 18,45 
 وسعت با) کشور شیرین آب دریاچه ترینبزرگ(پریشان دریاچه وجود
 و کشور آبی هاياکوسیستم ترینمهم عنوانبه مربع کیلومتر 43

 آبزیان و پرندگان نایاب هايگونه زیستگاه

244.  4 0610.  18 
 عشایر و ایالت محل عنوانبه ارتفاعات و متعدد هايکوهستان وجود

استان مختلف  

 هايزیرساخت از استفاده امکان و شیراز شهرکالن به منطقه نزدیکی 18,78 .0636 4 .254
 زیرساختی شهر این در موجود

106.  2 0534.  15,75 
-قسمت رد خصوصبه گردشگري منابع و هاجاذبه به مناسب دسترسی

شهرستان شرق جنوب از هاییقسمت و شرق شمال و شرق هاي  
 مجموع  294,87 1 - 3,224
امتیاز 

ینهای  
 درجه

وزن 
توسعه ابعاد )Weaknesses( ضعف نقاط وزن نسبی  

0926. 2 0463.  15 
-به گردشگري بخش در گذاريسرمایه جهت منطقه مردم تمایل عدم

 زمین گريسودا دلیل

قتصاديا  
225. 4 0563.  سنتی اقتصاد پایه بر شهرستان اقتصاد بودن متکی 18,25 
148.  

 
3 0494.  16 

 نیاز مورد خدمات و گردشگري بخش در شاغل جمعیت اندك توزیع
 گردشگران

164. 3 0548. کرده تحصیل جوانان بیکاري 17,75   
 گرگردش جذب و معرفی در ضعیف رسانیاطالع و تبلیغات 17,25 .0532 3 .159

 اجتماعی
 گردشگري و شهري مدیریت در کارآمدنا و تخصصیغیر مدیریت 16 .0494 3 .148
 گردشگري مواهب از شهرستان مردم آگاهی سطح و باور بودن پایین 15,5 .0478 2 .0956

148.  3 0494.  16 
 بخش در گذاريسرمایه جهت شهرستان ساکنین تمایل عدم

... و سرمایه فقدان لهجم از مختلف دالیل به گردشگري  
 سال گرم فصول در هوا میانگین دماي بودن باال 18,66 .0576 4 .230

 
 اکولوژیکی

234.  
 

4 0586.  
 

19 
 هايخشکسالی دلیلبه پریشان دریاچه تاالب رفتن فرو خاموشی در

 انسانی مداخالت برخی و اخیر
 گردشگري مقوله افزایش اب منطقه در خاك و آب منابع آلودگی 14,25 .0440 1 .0440
 گردشگري بودن فصلی 16,25 .0501 3 .150

0956.  2 0478.  15,5 
   و طبیعی بکر هاياندازچشم و مناطق به ریزانبرنامه توجهیبی

 بخش این در گذاريسرمایه عدم

228.  
 

4 0571.  
 

18,5 
 نظام رعایت عدم و خدماتی و بهداشتی تسهیالت بودن مناسبنا

 جهت شهرستان درمان و بهداشت خدمات در درمان يبندسطح
 زیرساختی گردشگر سالمت تضمین

 زباله دفع جهت مناسب سیستمی وجود عدم 17,75 .0548 3 .164

 ارتباطی بستبن در شهرستان گرفتن قرار جغرافیایی موقعیت لحاظ از 19,13 .0590 4 .236

رفاهی و اقامتی کمیت و کیفیت پایین خدمات 18,80  .0580 4  .232  
 234.   4 19 

 طریق از تنها مجاور هايشهرستان با ارتباط و آهنراه و فرودگاه فاقد
آسفالته جاده  

 مجموع  308,59 1 - 3,027
  . 1393 ق،یتحق یلیتحل و یدانیم يهاافتهی: منبع
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 نشان 1 جدول يهاداده به ینگاه :قوت نقاط یبررس
 قوت ۀنقط مورد 17 دوجو با شهرستانن یا که دهدیم

 نیشتریب و داشته يگردشگر هتوسع يبرا ییباال توان
 یوزن ازیامت با یکیاکولوژ عامل به مربوط قوت نقاط
 922/0 یوزن ازیامت با یاجتماع عامل و 185/1

 زین یکیاکولوژ عامل يهاقوت نقطه نیترمهم. باشد یم
 ،یعیطب فرد به منحصر و بایز يهااندازچشم وجود

 و انبوه یجنگل پوشش( شهرستان در یکیولوژاک
 يهاقوت نقطه از و. باشدیم...) و انبوه باغات انبوه، مهین

 رینظیب و ارزشمند آثار و هیابن یفراوان یاجتماع عامل
 و تیمز نیترمهم عنوانبه یمذهب و یفرهنگ ،یخیتار

 حساببه کازرون يگردشگر يتوسعه يبرا قوت
  .دیآ یم

 1 جدول در محاسبات مطابق :عفض نقاط یبررس
 به مربوط محدوده نیا هتوسع يهاضعف نقطه نیترباال

 نیا یوزن ازیامت. باشدیم منطقه یرساختیز عوامل
 عوامل نیترمهم از شد، محاسبه 094/1 عامل
 از: توانیم منطقه در رگذاریثتأ یساختریز يها ضعف
 در شهرستان گرفتن قرار ،ییایجغراف تیموقع لحاظ

 تاالب رفتن فرو یخاموش در و یارتباط بستبن
 یبرخ و ریاخ يهایخشکسال لیدلبه شانیپر اچهیدر

  .برد نام را یانسان مداخالت
در  يگردشگر هتوسع بر ثرمؤ یخارج عوامل

  کازرون شهرستان
 نیبد: SWOT سیماتر يهاافتهی يساز یکم

 داتیتهد و فرصت ضعف، قوت، نقاط ابتدا منظور

 صورتبه 2 و 1 جدول در را مطالعات از شده استخراج
 و یکیاکولوژ ،یاجتماع ،ياقتصاد( یموضوع

 و متخصص 20 از و نموده يبنددسته) یرساختیز
 دیگرد درخواست يگردشگر همقول با ریدرگ کارشناس

 اختصاص 20 تا 0 نیب يازیامت عوامل از کی هر به
 و يآورجمع کارشناسان هیکل نظر سپس .دهند

 هااریمع از کی هر يبرا یاکتساب ازیامت نیانگیم
 سپس). 2 و 1 جداول وزن ستون( دیگرد محاسبه
 ضعف، قوت، نقاط يبرا یاکتساب يهاوزن مجموع
 در که طورهمان. دیگرد محاسبه داتیتهد و هافرصت
 يبرا هاوزن مجموع دیکنیم مالحظه 2 شماره جدول

 ضعف نقاط يبرا ،87/294 قوت نقاط يهااریمع
 هادیتهد و 03/299 هافرصت اریمع يبرا ،59/308
 از کدام هر ینسب وزن محاسبه يبرا. باشدیم 41/274
 میتقس مجموع وزن بر را اریمع آن وزن هااریمع
 خوانده رتبه ای درجه اسم به 5 ستون. میکن یم
 کی هر تیاهم زانیم دهندهنشان ستون نیا شود، یم
 نیا شهیهم. شودیم عنوان که است ییهاسنجه از

 تیاهم نیترکم که ییهاآن. هستند 4 تا 1 از هارتبه
 که ییهاآن و 1 عدد هاآن به دارند را درجه ای
 يبرا. است شده داده 4 عدد دارند را تیاهم نیشتریب

 ،3 و 2 شماره جداول 6 ستون یوزن ازیامت محاسبه
 ضرب درجه ستون در را جداول نیا ینسب وزن ریمقاد

 از کدام هر يبرا را ریمقاد نیا یتمام پسس نموده
 را یینها وزن و شد جمع) S.W.O.T( گانهچهار عوامل

  .آمد دستبه

  
  )EFAS( کازرون شهرستان در يگردشگر توسعه بر ثرمؤ یخارج عوامل سیماتر :2 جدول

  وزن  )Opportunities( هافرصت  توسعه ابعاد
 وزن
  ینسب

  درجه
 ازیامت
  یینها

  اقتصادي

  .233  4  .0583  18,37  کشور نقاط سایر به شهرستان باغی محصوالت و مرکبات تصادرا
 گذاريسرمایه جهت دولت مدتبلند هايوام و مالی هايمشوق

  گردشگري هايساختزیر توسعه براي خصوصی بخش
16  0507.  3  152.  

   متخصص هاينیرو نظرات شکوفایی براي مناسب فرصت وجود
  تجربه با

17,63  0559.  3  167.  

 گردشگري پایدار توسعه از کشور مسئولین حمایت و توجه افزایش
  درآمد کسب و زاییاشتغال رویکرد با

19  0603.  4  241.  

  .239  4  .0599  18,90  داخلی خالصنا تولید و گردشگري مبادالت در ناحیه سهم افزایش
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 هاياستان و هاشهر گردشگري توسعه هايبرنامه با پیونديهم
  همجوار

15,5  0492.  2  0984.  

  اجتماعی

  .169  3  .0564  17,78  فرهنگی هايجلوه غناي و محلی هايسنت احیاي

  گردشگران با برخورد در محلی مردم فرهنگ سطح رفتن باال
  

15,25  
0484.  2  

  
0968.  

  .238  4  .0595  18,75  المللیبین هايهمایش و هاجشنواره ها،نمایشگاه برگزاري

-آماده و جامعه سیاسی فرهنگی، فضاي شدن ترباز به یشگرا -
  خارجی گردشگر جلب براي شدن

15,31  0485.  2  097.  

  اکولوژیکی

 و اکولوژیکی متنوع هايجاذبه تمام از بهینه استفاده امکان
  منطق طبیعی

1  0571  4  228.  

 شدن فراهم واسطهبه پریشان دریاچه به مهاجر پرندگان مهاجرت
  .168  3  ,0563  17,75  زیست مناسب شرایط

  ساختیزیر

-زیر از برداريبهره و احداث در پایدار مدیریت روش گیريکاربه
  گردشگري خدمات و تسهیالت هايساخت

17,5  0555,  3  166.  

 شبکه و جاده توسعه جهت گذاريسرمایه و گذارانسرمایه ترغیب
  گريگردش هايجاذبه به دسترسی براي مناسب نقلوحمل

17,5  
  

0555.  
  

3  
  

166.  

 تحوالت در عطفی نقطه یک عنوانبه بناف تونل احداث پیگیري
  منطقه اقتصادي تحوالت آن تبع به و جغرافیایی

  
  کشور آهنراه خط به کازرون اتصال و هاجاده شدن اتوبانی

19,12  
  
  

17,67  

0606.  
  
  

0560,  

4  
  
  
3  

242.  
  
  
168.  

 جهت بوشهر -شیراز راه آزاد از کازرون شهرستان منديبهره
  جغرافیایی و اقتصادي بستبن از خروج

19  0603.  4  241.  

  3,11  -  1  299,03    مجموع

 وزن  وزن  )Threat(هادیتهد  توسعه ابعاد
  ینسب

 ازیامت  درجه
  یینها

  اقتصادي

 صنایع فقدان دلیلبه کشاورزي هايفعالیت بودن پذیرآسیب
  تبدیلی

17  0619,  3  185.  

  .112  2  ,0562  15,43  صنایع فعالیت سطح بودن پایین

 بخش در درآمد ایجاد مختلف هايشیوه از مسئولین آگاهی عدم
  درآمدکم مردم براي گردشگري

17,25  0628.  3  188.  

  .0537  1  .0537  14,76  شهر اقتصاد به کافی توجه عدم

  اجتماعی

  .0510  1  ,0510  14  منطقه این به گردشگران ورود با تخلفات ازدیاد

  گردشگران ورود با مردم سنتی فرهنگ رفتن بین از
14,75  

  
0537,  1  0537.  

 ابنیه و آثار مرمت و حفظ براي کافی و الزم بودجه تخصیص عدم
  تاریخی

17,28  0629.  3  188.  

 مردم به...)  و مخدر مواد حجابی،بد(فرهنگی هايهنجارينا انتقال
  بومی

18  0655,  4  262.  

 مناطق سایر به مسافرت به گردشگران انگیزه و تمایل افزایش
  .269  4  ,0674  18,5  )شیراز(رقیب و نزدیک فرهنگی

  .276  4  ,0692  19  کازرون منطقه در زلزله وقوع خطر باالي لنسبهبا ضریب  اکولوژیکی
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  .266  4  ,0665  18,25  طبیعی هايانداز چشم تغییر و گردشگران زیاد ازدحام
 سطح کاهش بواسطه پریشان دریاچه اکوسیستم نافتاد خطربه

  بومیغیر پرندگان مهاجرت و دریاچه آب
18,25  0665,  4  266.  

  .194  3  .0648  17,80  گردشگران حضور نتیجه در منطقه زیست محیط تخریب

  ساختیزیر

  .273  4  ,0683  18,75  کازرون به منتهی هايجاده تصادفات آمار افزایش
 با سازگارينا و نقلوحمل اساسی هايساختزیر بودن کافینا

  گردشگري امروزه ترافیک
18  0655,  4  262.  

 جهت پیرامون نواحی و فارس استان در رقیب مقاصد حضور
  گردشگر به خدمات ارائه و جذب

17,39  0633,  3  189.  

  3,088  -  1  274,41    مجموع
  . 1393ق، یتحق یلیتحل يافته هایمنبع: 

  
 عوامل 2 جدول در: روشیپ يهافرصت یبررس

 130/1 یوزن ازیامت کسب با منطقه در موجود ياقتصاد
 از توان یم نمونه يبرا. نمود کسب را وزن نیشتریب

 ریسا به شهرستان یباغ محصوالت و مرکبات صادرات
 دولت مدتبلند يهاوام و یمال يهامشوق و کشور نقاط

 توسعه يبرا یخصوص بخش يگذارهیسرما جهت
 يهافرصت از بعد. برد نام را يگردشگر يهارساختیز

 983/0 ینسب وزن با یساختریز يهافرصت ياقتصاد
 بیترغ به توانیم عوامل نیا نیب در و دارد قرار

 و جاده توسعه جهت يگذارهیسرما و گذارانهیسرما
 يهاجاذبه به یدسترس يبرا مناسب نقلوحمل شبکه

 کی عنوانبه بناف تونل احداث يریگیپ و يگردشگر
 تحوالت آن تبع به و ییایجغراف تحوالت در یعطف نقطه

  .کرد اشاره منطقه ياقتصاد
 در محاسبات مطابق: روشیپ داتیتهد یبررس
 در يگردشگر هتوسع داتیتهد نیترمهم 2 جدول

 ازیامت با یکیاکولوژ داتیتهد شامل کازرون شهرستان
 یوزن ازیامت با یاجتماع داتیتهد و 002/1 یوزن

 روشیپ یکیاکولوژ داتیتهد نیترمهم از. است 823/0

 خطر يباال لنسبهبا بیضر به توانیم شهرستان در
 افتادن خطربه کازرون، منطقه در زلزله وقوع
 آب سطح کاهش واسطههب شانیپر اچهیدر ستمیاکوس

  .کرد اشاره یبومریغ پرندگان مهاجرت و اچهیدر
 ،یخارج و یداخل ملعوا لیتحل و هیتجز از پس

 شهرستان در يگردشگر یکل تیوضع نییتب منظوربه
 یبررس به جامع و کیستماتیس طور به کازرون،

 بودن باال. است شده پرداخته عوامل نیا یقیتطب
) 224/3 یوزن ازیامت مجموع( قوت نقاط ازیامت مجموع

 دهندهنشان) 11/3( روشیپ هافرصت مجموع ازیامت و
 هتوسع نهیزم در شهرستان يباال يهايتوانمند

در ادامه با توجه وزن، درجه و  .باشدیم يگردشگر
قوت، فرصت، ضعف،  يک از مؤلفه هایهر  ییاز نهایامت

در  يک از ابعاد مرتبط با صنعت گردشگرید هر یتهد
به  3ب در جدول شماره یشهرستان کازرون به ترت

شودکه یمشاهده مشود. یش گذاشته مینما
در  يو توسعه گردشگر يگذارهیسرما يها فرصت

  باشد. یباال م قطهمن
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  یاکتساب ینسب وزن بیترتبه کازرون شهرستان داتیتهد و هافرصت ضعف، قوت، نقاط :3 جدول
 )S( هاقوت

S1- در یکیاکولوژ ،یعیطب فردبهمنحصر و بایز يهااندازچشم وجود 
  ...) و انبوه اغاتب انبوه، مهین و انبوه یجنگل پوشش( شهرستان

S2- ــینزد ــه یک ــه منطق ــالن ب ــهرک ــ ش ــان و رازیش ــتفاده امک  از اس
  شهر نیا در موجود يها رساختیز

S3- معروف( فصول تمام در شهرستان يسبزسر ،ییهوا و آب تنوع 
  )"سبز شهر" به شهرستان بودن
S4- با) کشور نیریش آب اچهیدر نیتربزرگ( شانیپر اچهیدر وجود 

 کشور یآب يهاستمیاکوس نیترمهم عنوانبه مربع مترلویک 43 وسعت
  انیآبز و پرندگان ابینا يهاگونه ستگاهیز و

S5- و یفرهنگ ،یخیتار رینظیب و ارزشمند آثار و هیابن یفراوان 
  یمذهب
S6- يکشاورز داتیتول بخش بر منطقه ياقتصاد يهاتیفعال تمرکز  
S7- و التیا محل عنوانبه ارتفاعات و متعدد يهاکوهستان وجود 
  استان مختلف ریعشا
S8- مورد محدوده در جاتیفیص و يکشاورز محصوالت کاشت امکان 

  مطالعه
S9- هارودخانه وجود و سالم آب منابع از يبرخوردار  

S10 - سکنه یزدنمثال و باال ينوازمهمان هیروح  
S11 - منطقه مردم یفرهنگ یهمگون و اشتراکات وجود  
S12 - منطقه مردم خاص يهاسنت و فرهنگ رسوم، و آداب  
S13 - يدامدار يبرا مناسب مراتع وجود  
S14 - گسترش لهیوسبه شتریب ییزااشتغال به مسئوالن اعتقاد 

  يگردشگر
S15 - در خصوصبه يگردشگر منابع و هاجاذبه به مناسب یدسترس 

 شرق جنوب از ییهاقسمت و شرق شمال و شرق يهاقسمت
  شهرستان

S16 - مردم نیب یاجتماع مشارکت و يرهمکا حس  
S17 - باال نسبتا یاجتماع تیامن وجود  

  

  )W( هاضعف
W1- در شهرستان گرفتن قرار ییایجغراف تیموقع لحاظ از 

  یارتباط بست بن
W2- لیدلبه شانیپر اچهیدر تاالب رفتن فرو یخاموش در 

  یانسان مداخالت یبرخ و ریاخ يهایخشکسال
W3- مجاور يهاشهرستان با ارتباط و هنآراه و فرودگاه فاقد 
  آسفالته جاده قیطر از تنها

W4- یاقامت و یرفاه خدمات نییپا تیفیک و تیکم  
W5- سال گرم فصول در هوا نیانگیم يدما بودن باال  
W6- عدم و یخدمات و یبهداشت التیتسه بودن مناسبنا 

 درمان و بهداشت خدمات در درمان يبندسطح نظام تیرعا
  گردشگر سالمت نیتضم جهت شهرستان

W7- یسنت اقتصاد هیپا بر شهرستان اقتصاد بودن یمتک  
W8- زباله دفع جهت مناسب یستمیس وجود عدم  
W9- کرده لیتحص جوانان يکاریب  

W10- جذب و یمعرف در فیضع یرساناطالع و غاتیتبل 
 گردشگر

W11- يگردشگر بودن یفصل  
W12- و يشهر تیریمد در کارآمدنا و یتخصصریغ تیریمد 

  يگردشگر
W13- در يگذارهیسرما جهت شهرستان نیساکن لیتما عدم 
 ... و هیسرما فقدان جمله از مختلف لیدال به يگردشگر بخش

W14- و يگردشگر بخش در شاغل تیجمع اندك عیتوز 
  گردشگران ازین مورد خدمات
W15- بکر يهااندازچشم و مناطق به زانیربرنامه یتوجهیب 

  بخش نیا در يگذارهیسرما عدم و یعیطب
W16- از شهرستان مردم یآگاه سطح و باور بودن نییپا 
  يگردشگر مواهب
W17- مقوله شیافزا با منطقه در خاك و آب منابع یآلودگ 

  يگردشگر
W18- بخش در يگذارهیسرما جهت منطقه مردم لیتما عدم 

  نیزم يگرسودا لیدلبه يگردشگر
  )O( هافرصت

O1- تحوالت در یعطف نقطه کی عنوانبه بناف تونل احداث يریگیپ 
  منطقه ياقتصاد تحوالت آن تبع به و ییایجغراف
O2- داریپا توسعه از کشور نیمسئول تیحما و توجه شیافزا 

  درآمد کسب و ییزااشتغال کردیرو با يگردشگر
O3- جهت بوشهر - رازیش راه آزاد از کازرون شهرستان يمندبهره 

  ییایجغراف و ياقتصاد بستبن از خروج
O4- خالصنا دیتول و يگردشگر مبادالت در هیناح سهم شیافزا 
  یداخل
O5- یالمللنیب يهاشیهما و هاجشنواره ها،شگاهینما يبرگزار  
O6- نقاط ریسا به شهرستان یباغ محصوالت و مرکبات صادرات 

  کشور

  )T( هادیتهد
T1 - کازرون منطقه در زلزله وقوع خطر يباال لنسبهبا بیضر  
T2 - کازرون به یمنته يهاجاده تصادفات آمار شیافزا  
T3 - ریسا به مسافرت به گردشگران زهیانگ و لیتما شیافزا 

  )رازیش(بیرق و کینزد یفرهنگ مناطق
T4 - یعیطب يهااندازچشم رییتغ و گردشگران ادیز ازدحام  
T5 - کاهش بواسطه شانیپر اچهیدر ستمیاکوس افتادن خطربه 

  یبومریغ پرندگان مهاجرت و اچهیدر آب سطح
T6 - يسازگارنا و نقلوحمل یاساس يهاساختریز بودن یکافنا 

  يگردشگر امروزه کیتراف با
T7 - و مخدر مواد ،یحجاببد(یفرهنگ يهايهنجارنا انتقال (... 

  یبوم مردم به
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O7- و یکیلوژاکو متنوع يهاجاذبه تمام از نهیبه استفاده امکان 
  منطقه یعیطب

O8- یفرهنگ يهاجلوه يغنا و یمحل يهاسنت يایاح  
O9- فراهم واسطهبه شانیپر اچهیدر به مهاجر پرندگان مهاجرت 

  ستیز مناسب طیشرا شدن
O10 - کشور آهنراه خط به کازرون اتصال و هاجاده شدن یاتوبان  
O11 - صصمتخ يهاروین نظرات ییشکوفا يبرا مناسب فرصت وجود 

 تجربهبا
O12 - از يبرداربهره و احداث در داریپا تیریمد روش يریگکاربه 

  يگردشگر خدمات و التیتسه يهاساختریز
O13 - و جاده توسعه جهت يگذارهیسرما و گذارانهیسرما بیترغ 
  يگردشگر يهاجاذبه به یدسترس يبرا مناسب نقلوحمل شبکه
O14 - يگذارهیسرما جهت دولت دتمبلند يهاوام و یمال يهامشوق 
  يگردشگر يهاساختریز توسعه يبرا یخصوص بخش
O15 - يهااستان و هاشهر يگردشگر توسعه يهابرنامه با يوندیپهم 

  همجوار
O16 - آماده و جامعه یاسیس ،یفرهنگ يفضا شدن ترباز به شیگرا-
  یخارج گردشگر جلب يبرا شدن
O17 - گردشگران با برخورد رد یمحل مردم فرهنگ سطح رفتن باال  

T8 - گردشگران حضور جهینت در منطقه ستیز طیمح بیتخر  
T9 - رامونیپ ینواح و فارس استان در بیرق مقاصد حضور 

  گردشگران به خدمات ارائه و جذب جهت
T10 - آثار مرمت و حفظ يبرا یکاف و الزم بودجه صیتخص عدم 

  یخیتار هیابن و
T11 - در درآمد جادیا مختلف يهاوهیش از نیمسئول یآگاه عدم 
 درآمدکم مردم يبرا يگردشگر بخش
T12 - فقدان لیدلبه يکشاورز يهاتیفعال بودن ریپذبیآس 

  یلیتبد عیصنا
T13 - عیصنا تیفعال سطح بودن نییپا 
T14 - شهر اقتصاد به یکاف توجه عدم 
T15 - گردشگران ورود با مردم یسنت فرهنگ رفتن نیب از  
T16 - منطقه نیا به گردشگران ورود با تخلفات ادیازد  

  

  . 1393ق، یتحق یلیتحل يافته هایمنبع: 
  

با توجه به جداول موجود در ارزیابی کیفی حاصله       
توان گفت کـه شهرسـتان کـازرون در از شهرستان می

قـرار  "تهـاجمی -هاي رقـابتیراهبرد "یا  SOموقعیت 
 و درونـی قـوت نقـاط بـر تمرکز هاراهبرد این در دارد.

 هاییاستراتژي واقع در. است استوار بیرونی هايصتفر
 مجموعـه یـک که اییه هرا بررسی براساس که هستند

 منظـور به و خود قوت نقاط از گیريبهره براي تواندمی
 ســاخته و طراحــی بپیمایــد، هــافرصــت از بــردنســود

  ).  22: 1385 مهدوي، و افتخاريرکن الدین ( شوند می
د ییبا توجه به تأ: QSPMس یبا ماتر يریم گیتصم

مناسب و با توجه  يعنوان استراتژ به SOها ياستراتژ
شهرستان کازرون  يهاها و فرصتبه مجموعه قوت

قابل هاي رقابتی / تهاجمی یا راهبرد SO يهاياستراتژ
  از:طرح عبارتند

 و مذهبی فرهنگی، تاریخی، هايپتانسیل از استفاده -
 و داخلی ردشگرگ جذب جهت در شهرستان طبیعی

  المللیبین
 گردشگري منابع در امکانات ارائه افزایش و تقویت -
  اهمیت با

 و هاجشن برگزاري طریق از شهر جاذبیت ایجاد -
  المللیبین و ملی سطح در هاهمایش

 هايبخش هايحمایت از برداريبهره و سازيزمینه -
 فعالیت در گذاريسرمایه براي دولتی و خصوصی
  يگردشگر

 کازرون کشاورزي محصوالت و تولیدات از حمایت -
 در چه و استانی بخش در چه مسئوالن تمامی توسط
  .ملی بخش

 توسعه طریق از سرگرمی و تفریحی هايفضا ۀتوسع -
 مکمل و مناسب بستر عنوانبه اکوتوریستی هايجاذبه

  گردشگران اقامت زمان مدت افزایش براي گردشگري
 منظوربه تجربهبا و متخصص ايهنیرو از استفاده -

 و هانشست طریق از گردشگري آموزش و ترویج
  .متعدد جلسات
 زان اثریثر به لحاظ ممؤ يهاراهبرد يبندتیاولو

ت و انتخاب یل موقعیمفروض در زمان تحل یبخش
 يرا برا يترتر و سادهر روشنینه، مسیبه ياستراتژ

سازد. یاهم مو انجام اقدامات موثر فر هاشنهادیپ ياجرا
 يسازیس کمیق از ماترین تحقیرو در انیااز

نظر ه شده است. با در ک استفادیاستراتژ يزیر برنامه
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 7ک از یهر  یبخشت و اثریزان جذابیگرفتن م
) در رابطه با همه عوامل SO( يشنهادیپ ياستراتژ

 يزا در شهرستان کازرون، استراتژزا و بروندرون
 هايبخش هايحمایت از داريبربهره و سازيزمینه

 فعالیت در گذاريسرمایه براي دولتی و خصوصی
 ين استراتژیتر)، مناسب11,55از (یگردشگري با امت
  شود.یشنهاد میشهرستان کازرون پ يتوسعه گردشگر

  
  ریزي استراتژیک توسعه گردشگري شهرستان کازرونسازي برنامهماتریس کمی :4جدول 
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وامل استراتژیک درونی ع
ثر بر توسعه و بیرونی مؤ

شهرستان  يگردشگر
 کازرون

24.  12.  30.  24.  06.  18.  12.  06.  S1 
18.  18.  30.  18.  12.  18.  06.  06.  S2 
10.  25.  15.  10.  15.  15.  20.  05.  S3 
25.  25.  10.  25.  20.  25.  20.  05.  S4 
18.  24.  12.  18.  18.  24.  24.  06.  S5 
20.  25.  05.  25.  25.  10.  20.  05.  S6 
15.  10.  05.  25.  20.  15.  15.  05.  S7 
10.  10.  05.  15.  15.  10.  15.  05.  S8 
12.  16.  04.  12.  12.  08.  08.  04.  S9 
10.  15.  15.  10.  20.  10.  20.  05.  S10 
18.  18.  12.  24.  30.  18.  24.  06.  S11 
18.  18.  12.  18.  18.  18.  18.  06.  S12 
18.  24.  12.  18.  12.  18.  24.  06.  S13 
24.  24.  12.  24.  24.  24.  24.  06.  S14 
18.  18.  12.  18.  12.  18.  18.  06.  S15 
30.  24.  12.  18.  24.  18.  18.  06.  S16 
25.  15.  05.  20.  15.  20.  15.  05.  S17 
04.  08.  08.  08.  04.  8.  04.  04.  W1 
15.  15.  20.  20.  15.  15.  10.  05.  W2 
12.  12.  08.  16.  12.  12.  08.  04.  W3 
15.  10.  05.  15.  10.  15.  10.  05.  W4 
20.  15.  10.  20.  15.  20.  15.  05.  W5 
08.  04.  04.  08.  08.  08.  08.  04.  W6 
12.  08.  04.  12.  12.  08.  04.  04.  W7 
12.  08.  04.  12.  08.  12.  08.  04.  W8 
15.  10.  05.  10.  10.  10.  05.  05.  W9 
15.  10.  05.  15.  05.  10.  10.  05.  W10 
20.  08.  08.  20.  12.  16.  12.  04.  W11 
10.  10.  05.  10.  10.  15.  10.  05.  W12 
12.  12.  08.  12.  08.  12.  08.  04.  W13 
10.  10.  05.  10.  05.  15.  10.  05.  W14 
10.  05.  05.  10.  10.  10.  05.  05.  W15 
15.  05.  05.  10.  05.  05.  10.  05.  W16 
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15.  10.  05.  10.  10.  10.  10.  05.  W17 
15.  05.  10.  15.  10.  10.  10.  05.  W18 

5,48 4,80 3,32 5,55 4,67 4,8 4,58  
امتیاز عوامل داخلی به 

  هر راهبرد
15.  10.  20.  15.  15.  10.  10.  05.  O1 
10.  10.  10.  25.  10.  15.  10.  05.  O2 
20.  10.  10.  20.  15.  10.  10.  05.  O3 
18.  12.  12.  18.  18.  18.  18.  06.  O4 
20.  15.  15.  25.  20.  20.  20.  05.  O5 
12.  12.  08.  16.  16.  12.  12.  04.  O6 
20.  10.  05.  15.  10.  15.  15.  05.  O7 
16.  12.  04.  20.  20.  16.  16.  04.  O8 
20.  15.  10.  25.  25.  10.  10.  05.  O9 
16.  16.  08.  16.  16.  16.  12.  04.  O10 
15.  15.  10.  20.  15.  20.  15.  05.  O11 
20.  15.  05.  25.  15.  15.  20.  05.  O12 
20.  10.  05.  25.  10.  20.  15.  05.  O13 
25.  10.  05.  25.  10.  15.  10.  05.  O14 
24.  12.  12.  18.  12.  12.  12.  06.  O15 
15.  15.  05.  20.  10.  15.  15.  05.  O16 
12.  12.  12.  18.  12.  12.  18.  06.  O17 
06.  12.  24.  06.  06.  06.  12.  06.  T1 
05.  10.  05.  10.  05.  05.  10.  05.  T2 
18.  18.  12.  24.  18.  18.  18.  06.  T3 
15.  10.  15.  20.  10.  15.  10.  05.  T4 
10.  10.  05.  10.  10.  05.  05.  05.  T5 
10.  05.  05.  10.  10.  10.  10.  05.  T6 
18.  18.  12.  30.  12.  24.  18.  06.  T7 
12.  12.  06.  12.  12.  12.  12.  06.  T8 
12.  12.  06.  18.  12.  12.  12.  06.  T9 
06.  12.  06.  12.  06.  06.  06.  06.  T10 
06.  12.  06.  12.  06.  12.  06.  06.  T11 
06.  12.  06.  12.  12.  12.  12.  06.  T12 
12.  12.  12.  12.  06.  06.  12.  06.  T13 
24.  12.  06.  24.  06.  12.  18.  06.  T14 
12.  12.  12.  18.  12.  12.  12.  06.  T15 
18.  12.  12.  24.  12.  12.  18.  06.  T16 

4,88 4,02 3,06 6 4,04 4,3 4,29  
امتیاز عوامل خارجی 

 به هر راهبرد
  جمع کل  8,87 9,1 8,71 11,55 6,38 8,82 10,36

  . 1393منبع: یافته هاي تحلیلی تحقیق، 
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 در يگردشگر مقصد یزندگ چرخه مدل مراحل
شناسایی جایگاه مقاصد بر اساس  :کازرون شهرستان

مار مدل چرخه عمر مقاصد گردشگري باتلر به وجود آ
هاي مختلف در یک دوره بسیار طوالنی از عمر و داده

توسعه گردشگري در مقاصد نیازمند است. اما با توجه 
هاي آماري موثق و رسمی و به عدم دسترسی به داده

هایی براي شناسایی جایگاه چنین وجود شاخصهم
مقاصد در هر مرحله از عمر مقاصد، در این تحقیق 

اي کیفی به شناسایی وهشیتالش شده است تا به
جایگاه مقاصد در مدل باتلر پرداخته شود. در ابتدا 

هاي مراحل چرخه زندگی مقصد مشخصات شاخص
گردشگري باتلر را بیان کردیم، سپس به تجزیه و 

ها در شهرستان کازرون پرداختیم. تحلیل این شاخص
الزم به ذکر است که جهت فراهم نمودن اطالعات 

تحلیل و سنجش چرخه زندگی منطقه مورد نیاز براي 
ها از مطالعاتی، اقداماتی همانند استخراج شاخص

ادبیات، گردآوري اطالعات اسنادي و میدانی انجام 
 و هیتجز به توجه با گرفته است که در پایان،

 نیا به باتلر و سوات مدل با گرفته صورت يها لیتحل
 از کازرون شهرستان در يگردشگر که میرسیم جهینت

 و »اکتشاف« همرحل دو باتلر مدل همرحل هفت
 يابتدا وارد و کرده یط کامل طوربه را »يریدرگ«

 سوم همرحل. است شده »توسعه مرحله« سوم همرحل
 و است يسازسرنوشت و مهم حساس، يمرحله
 و شرفتیپ همرحل داستیپ اسمش از که طور همان
 امکانات طلبدیم که است مقصد يمنطقه شدنیجهان
 هاآن يرو و ییشناسا مختلف يهاقهیسل يبرا الزم
 در گذارریثتأ و مناسب غاتیتبل. شود يگذارهیسرما
 ییشناسا يهاازین اساس بر و آغاز یملفرا و یمل سطح
 اقدامات ،اندشده مشخص سوات مدل لهیوس به که شده
 الزمه يهاراهبرد کارنیا يبرا که رد؛یگ صورت الزم

 کازرون شهرستان يردشگرگ در شرفتیپ يبرا
 در که است ذکر به الزم. است دهیگرد ارائه و ییشناسا

 عوائد دوم و اول همرحل یعنی نیشیپ همرحل دو
 یط با فقط و نشده شهرستان مردم بینص یچنان آن

 منبع يگردشگر که است تیموفق با سوم همرحل
 3 شکل در .بود خواهد يداریپا و مناسب درآمد
 در يگردشگر مقصد یندگز چرخه مدل مراحل

  :است شده داده نشان کازرون شهرستان

  

  
  باتلر يگردشگر اتیح هچرخ در کازرون شهرستان گاهیجا: 3 شکل

  
    يریگجهینت

 و فرهنگـی و تاریخی سابقه داراي کازرون شهرستان       
 هـايانـدازچشـم و منـاظر از برخـوردار و غنـی اجتمـاعی

 گردشـگران جـذب بـراي بـاال هايپتانسیل داراي طبیعی
 داشـتن رغـمعلـی شـهر ایـن امـا .است داخلی و خارجی

 کنـونتـاه، توسـع و رشـد ايبـر بـاال بسـیار هايظرفیت
- بهـره وضـعیت ایـن از شایسـته صـورتهب است نتوانسته
 خـود از زمینـه ایـن در را موفقی يکارنامه و کند برداري

 مـدل از دهاستفا با پژوهش نیا در نیابنابر .بگذارد جايبر
 تیوضع SWOT, IFASE, EFASکیاستراتژ يزیربرنامه

 داد نشـان پـژوهش جینتا وشد  یبررس کازرون شهرستان
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 334/6 ینسـب وزن بـا فرصت و قوت عامل 34 تعداد که،
 وزن بـا دیتهد و ضعف عامل 34 تعداد و هاتیمز عنوانبه

 يرو شیپـ ها،تنگناه و هاتیمحدود عنوانبه 115/6 ینسب
س یمـاترنتایج . دارد قرار شهرستان نیا يگردشگر ۀعتوس
دهـد نشـان مـینیـز شهرستان کـازرون ) QSPM( یکم

ــعمناســب ــتراتژي توس ــرین اس ــازرون،  ۀت ــگري ک گردش
اسـت  "تهاجمی - هاي رقابتیاستراتژي "یا  SOاستراتژي 

هـاي پیشـنهادي ایـن بایست بـا اسـتفاده از راهبـردو می
هاي داخلـی در جهـت نمندياستراتژي از نقاط قوت و توا

تا بتـوانیم  شودهاي خارجی استفاده برداري از فرصت بهره
در امر مدیریت گردشگري بـه رشـد، شـکوفایی و توسـعه 

نـاتیو، اسـتراتژي آلتـر 7در بـین ، کـه پایدار دست یـابیم
 هــايحمایــت از بــرداريبهــره و ســازيزمینــهاســتراتژي 

 در اريگـذسـرمایه بـراي دولتـی و خصوصـی هـايبخش
 بـه توجه با تینها درترین است. گردشگري، بهینه فعالیت

 مدل و SWOT مدل با گرفته صورت يهالیتحل و هیتجز
Butler ــه ــا ب ــهینت نی ــ ج ــه میرســیم ــگر ک  در يگردش

 را مرحلـه دو بـاتلر مدل همرحل هفت از کازرون شهرستان
 مرحلــه( ســوم همرحلــ يابتــدا وارد و کــرده یطــ کامــل
- قهیسـل يبرا الزم امکانات طلبدیم که است شده) توسعه

. شـود يگـذارهیسـرما هاآن يرو و ییشناسا مختلف يها
پژوهش را بـا تحقیـق دیگـري کـه بـر این بنابراین، نتایج 

روي توسعه گردشگري شهرستان کـازرون بـا اسـتفاده از 
- گونـهایم بهمدل سوات انجام شده مورد مقایسه قرار داده

- هگردشگري شهرسـتان را بـپژوهش وضعیت این اي که 
تر و بصورت محسبات کمی و کیفی و تلفیق صورت جامع

 ایـن بـه عمیق نگاهی با رودمی امید. کرددو مورد ارزیابی 
 شهرسـتان در گردشـگري صـنعت سریع رشد که واقعیت
 را فراوانـی محیطـی و اقتصادي اجتماعی، تغیرات کازرون،

 کــالن هــايگیــريتصــمیم و مباحــث در دارد همــراهبــه
 مهـم هحـوز یـک بـه نیـز امـر ایـن شهرسـتان، مدیریتی
 عرصـه این نظرانصاحب و پژوهشگران حضور با مطالعاتی

  د. گرد مبدل
  
  هاشنهادیپ

ــل درون ــه عوام ــا هم ــه ب ــروندر رابط زا در زا و ب
 برداريبهره و سازيزمینهشهرستان کازرون، استراتژي 

 بـراي دولتـی و خصوصـی هـايبخـش هـايحمایت از
)، 11,55گردشگري با امتیاز ( فعالیت در گذاريسرمایه
ترین اسـتراتژي توسـعه گردشـگري شهرسـتان مناسب

و در رابطه با مدل بـاتلر هـم  شود.کازرون پیشنهاد می
حیـات گردشـگري بـه  ۀامکانات متناسب با مرحل ۀارائ

  شود.شهرستان پیشنهاد می
  

    منابع
 و ییناسـاش .1391 .یومرثیـکن حسی .مسعود ،ییتقوا .1

 روش بـه کافتر اچهیدر یستیاکوتور يهاتیقابل لیتحل
SWOT. برنامــه و ایــجغراف یپژوهشــ -یعلمــ هینشــر 

  .44 شماره ،17 سال ،يزیر
 .يمرشد بهنامحسن  .طیبیصدراهللا  .رایسم پور،نیحس .2

ریزي هوبرنام گردشگريهاي تزیرساخ شناخت .1391
 نشهرسـتا:مـوردي مطالعـه اقتصـادي توسعه جهت در

 .جغرافیا علمی همایش .داراب
. ارزیابی جایگاه 1393 .اصلهاديفاطمه  .حمزه، فرهاد .3

اولـین همـایش ملـی  .گردشگري عسلویه در مدل باتلر
  .توریسم و گردشگري سبز در ایران

گــاه ی. جا1391 .یرضــواناصــغر علــی .می، مــريخامــد .4
-ن کنفرانس برنامـهیچهارم .در باغشهر ابهر يگردشگر

 .يت شهریریو مد يزیر
ــدین؛رکــن .5 ــاري ال ــد .افتخ ــا عب ــدويالرض  .1385 .مه

 مـوردي نمونـه( روستایی گردشگري توسعه راهکارهاي
 .SWOT مـدل از اسـتفاده با) کوچک لواسان دهستان

  .تهران ،45 شماره مدرس، مجله
. 1392 .نوروزيمصطفی  .تیموريسمیه  .یار، پروانهزیو .6

د بر اساس آباسنجی صنعت توریسم در شهر خرمامکان
فصلنامه جغرافیـایی سـرزمین،  .SWOTمدل تحلیلی 

 .39سال دهم، شماره 
 یبررسـ .1392 .يریشمشمسلم  .نیحسمحمد ،ییسرا .7

 توسـعه يراسـتا در رازیشـ شهر در يگردشگر تیوضع
-برنامـه و ایجغراف .SWOT کیتکن از استفاده با داریپا
  .21 شماره ،24 سال ،یطیمح يزیر

 بر موثر عوامل .1385 .یمیسلن فریدو .عباس ،يشاکر .8
-تیـاولو و چابهـار آزاد منطقه در يگذارهیسرما جذب
ــد ــاآن يبن ــا ه ــتفاده ب ــتکن از اس ــیر کی  .AHP یاض

 .1 شماره ،ياقتصاد پژوهشنامه
 .1383 .ییکهنمـویلیدخجواد  .ستارریم ،يموسوصدر .9

 هینشـر .یسـتیتور يهاتفرجگاه يزیربرنامه بر يدرآمد
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 ،17 یاپیـپ شـماره ،یاجتمـاع و ینسانا علوم دانشکده
  .زیتبر دانشگاه

 .پـوریمیصـمخدیجـه  .یقنـواتالـه عزت .ریام ،يصفار .10
 سـمیاکوتور توسـعه مستعد يهاپهنه ییشناسا .1391

 علـوم يکـاربرد قاتیتحق هینشر .کازرون شهرستان در
 .26 شماره دوازدهم، سال ،ییایجغراف

وین . تــد1392 .پــورحســنمحمــود  .ضـیایی، محمــود .11
هاي راهبردي توسعه مقاصد گردشگري با استفاده حوزه

هـاي چرخـه حیـات از تطبیق تئوریک و کاربردي مدل
شناسـی: مصـر، مقصد و شاخص رنجش داکسـی مـورد

آباد کوره گز، ابوزیـد آبـاد، بنـد ریـگ و فرحزاد، محمد
جغرافیـا و آمـایش شـهري و  .عشین، ریگ جن، جندق

 .9اي، شماره منطقه
 یمسـتوفرضـا  .یفرقـانسـکینه  .نه، محسندميطاهر .12

موجـود در صـنعت  يها چالش یبررس .1389 .یالمالک
ت مراکـز یراز در ارتباط بـا محـدودیشهر ش يگردشگر

، ياو منطقـه يشـهر يمطالعات و پژوهش هـا .یاقامت
  .شماره هشتم

ارزیـابی و تـدوین اسـتراتژي  .1390 .قدمی، مصـطفی .13
شـگري نمونـه مقصد در چـارچوب توسـعه پایـدار گرد

مطالعــات و  .شــهر مشــهد مــوردي مطالعــه: کــالن
  .اي، سال سوم، شماره نهمهاي شهري و منطقه پژوهش

آزاده  .ینـیجمداود  .یکماسـحسـین  .وسـفی، يقنبر .14
 يهـاجاذبـه يت بندیو اولو ییشناسا .1391 .پورانیآر

ل جـذب یشهرستان روانسر بر اساس پتانسـ يگردشگر
 .3ط، شماره یمح يردایا و پایجغراف .گردشگر

  .آمار عمومی نفوس و مسکن.1390ران، مرکز آمار ای .15
ــیمط .16 ــرود یع ــ ،يلنگ ــندیس ــجغراف .1390 .حس  يای

 .مشهد یدانشگاه جهاد انتشارات ران،یا ياقتصاد
ــعی .17 ــی، س ــاتمی.ملک ــش. 1391 د. داود ح ــنعت نق  ص

 بـا بلوچسـتان و سیسـتان استان توسعه در گردشگري
 Butler( بـاتلر مـدل زيیـربرنامه هاي مدل از استفاده
Model (سوات و )SWOT(. هـايشـهر ملـی همایش 
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