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  )انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بينفصلنامه (جغرافيا 

  1394زمستان، 47شماره ، سيزدهمسال دوره جديد، 

  

  خوزستان خوزستان   استاناستان  گردشگريگردشگري  نمونهنمونه  مناطقمناطق  بنديبندي  سطحسطح

  

1الحسينياحمد خادم
2  ممبني تبار قريب ، 

3و صفر قائدرحمتي 
  

 1/6/1394: ، تاريخ تاييد12/5/1394: تاريخ وصول

  

  چكيده

 و اجتماعي اقتصادي، وضعيت بر بسياري تأثيرات اخير هاي سال در نوين، صنعتي عنوانبه گردشگري

بخش  اين فراوان درآمدزايي لحاظ به جهان كشورهاي از بسياري و داشته جهان فرهنگي

جهت ايجاد امكانات و تاسيسات مورد نياز توسعه اين   محلي  سطوح در را اي عمده هاي گذاري سرمايه

 مانند و زماني مالي، فني، از اعم  مختلف هاي محدوديت به توجه با سويي، از .اندداده صنعت اختصاص

 وجود كوتاه زمان مدت  در محلي سطوح در گردشگري ها ظرفيت تمام توسعه و گيري بهره امكان  آن

 منظور به مقاصد گردشگري بهترين تعيين و بندي رتبه براي مناسب هاي روش از استفاده بنابراين،. ندارد

هاي اخير و در سال. باشد مي ضروري ها، شاخص و معيارها زا تعدادي مدد به منابع تخصيص و گسترش

هاي گردشگري، ايجاد مناطق نمونه گردشگري به برداري و ساماندهي هر چه بيشتر جاذبهبه منظور بهره

رسد مطالعه و از اين رو، به نظر مي.عنوان الگوي توسعه گردشگري در كشور ايران انتخاب شده است

ساز رشد و توسعه گردشگري  تواند زمينهگردشگري در سطح استاني و ملي ميبندي مناطق نمونه سطح

 استناد با خوزستان استان گردشگري نمونه منطقه 30 بندي سطح حاضر پژوهش از هدف. را فراهم آورد

 و اي كتابخانه اطالعات، گرداوري ابزار و تحليلي - توصيفي پژوهش تحقيق روش. است شاخص 45 به

 اعتبار و ارزش همچنين و موردنظر هاي شاخص تعدد به توجه با پژوهش اين در. دباش مي ميداني

 شده استفاده گردشگري نمونه مناطق بندي سطح منظور به عاملي تحليل تكنيك از ها شاخص متفاوت

                                                 
آباد، اصفهان، ايران، آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفعضو هيات علمي گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، واحد نجف. 1

 A.khademolhoseiny@ yahoo.comنويسنده مسئول، 

  آباد، اصفهان، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، نجفآباد، گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، واحد نجف. 2

  ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرساستاديار جغرافيا و برنامه. 3
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 درماني با -مراكز خدماتي عامل كه گرديد استخراج عامل 8 نظر مورد شاخص 45 از منظور بدين. است

 ارزش كمترين داراي 2,30 ويژه مقدار با تفريحي - انرژي عامل و امتياز بيشترين داراي 8,93 ويژه مقدار

 شاخص با المبينفتح گردشگري نمونه منطقه عاملي تحليل تكنيك نتايج اساس بر. اند بوده بندي سطح در

 ترين پايين در - 7,24 تركيبي شاخص با انشان گردشگري نمونه منطقه و رتبه باالترين در 7,6 تركيبي

  .است گرفته قرار بندي سطح از رتبه

  

  .بندي، خوزستان سطح گردشگري، توسعه تحليل عاملي، نمونه، مناطق: كليدواژگان
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  مقدمه

  مسئله بيان

 تبديل دنيا صنايع درآمدترين پر از يكي به گردشگري صنعت ويكمبيست قرن شروع با امروزه

 چشم به جهانگردان جذب براي جهان كشورهاي از بسياري ميان در اي فشرده رقابت شده،

 از مهمي بخش فرد، به منحصر هاي ويژگي با و پويا صنعتي عنوانبه توريسم صنعت و خورد مي

 اختصاص خود به را توسعه در حال  و يافته توسعه كشورهاي توليدي و اقتصادي هاي فعاليت

 توان امروزي دنياي در كه فعاليتي عنوانبه صنعت اين). 108 :1388 زاده،ابراهيم( است داده

 توجه مورد گذاشته، نمايش به دنيا تمامي در را خردورزانه و متوازن توسعه فرآيند بر اثرگذاري

 همه در اجرايي مديريت و سياسي هاي نظام ريزانبرنامه و گذاران سياست از وسيعي طيف

 هاي فعاليت مجموعه عنوانبه گردشگري توسعه امروزه و است گرفته قرار دنيا كشورهاي

 نقش و) weaver,3,2006(دارد  جوامع اقتصادي هاي بنيان تقويت در بسزايي تأثير اقتصادي،

 بيشتر، مالياتي هاي دريافت درآمد، كسب اشتغال، ايجاد براي جديدي منبع عنوان به گردشگري

 توسعه و رشد موجب كه )Sharply,233,2002(اجتماعي  هاي زيرساخت تقويت و ارز جذب

 امر اين). 1: 1387 كاظمي،( است گرفته قرار تأييد مورد متعدد مطالعات در شود، مي صنايع ساير

طبيعي به  و تاريخي آثار بودن غني و موضوع اهميت به توجه با ايران كشور كه است حالي در
 درصد 06/0 تنها متأسفانه )3: 1390بيگي فيروزي، (جهان  توريستي اول كشور ده از عنوان يكي

و با وجود ) 54: 1392دهقانپور و همكاران، ( كرده خود نصيب را دنيا توريستي درآمد
كشور به دست آورده است  185را در بين  133شمار از نظر گردشگري رتبه  هاي بي پتانسيل

سوي نهادهاي  ريزي از بنابراين با توجه به اهميت موضوع برنامه). 74: 1392زاده، نوري و تقي(
منظور بسط و گسترش توسعه گردشگري با توجه به توان گردشگري باالي كشور مسئول به

  . امري ضروري است

منظور توسعه گردشگري بايد مدنظر قرار دهند، توسعه و يكي از راهبردهايي كه مسئولين به
شگري هستند هاي الزم براي توسعه گرد گسترش گردشگري در مناطقي است كه داراي پتانسيل

 به توجه با منابع آن كارگيري به گردشگري، مناطق هاي داشته و منابع كيف و كم از چرا كه فارغ

 حال همه در و هميشه سرمايه، يا و انساني نيروي طبيعت، زمان، از اعم مختلف هاي محدوديت
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از نظر توان و  1از سوي ديگر مقصدهاي گردشگري). Hall,26,1999(بود  نخواهد پذير امكان
 براي الزم هاي قابليت از مقصدها اين از برخي. قابليت جذب گردشگري با هم تفاوت دارند

 محلي برد و قابليت از هم برخي و برخوردارند المللي و بين ملي سطح در گردشگر جذب

 مناطق اين همه براي را مشابهي برنامه توان نمي ريزي فرآيند برنامه در رو اين از. برخوردارند

هاي مالي و زماني از يك سو، و تفاوت در مقاصد  بنابراين با توجه به محدوديت .نمود تدوين
كند كه در يك منطقه، برخي از مقصدهاي  گردشگري از سوي ديگر، شرايط ايجاب مي

تر توسعه يابند، خدمات و تسهيالت بيشتري دريافت  گردشگري نسبت به برخي ديگر سريع
). 26: 1389ضيايي و شجاعي، (ها تخصيص يابد  تري به آن اي بيش ي سرمايهها نمايند و نهاده

 بهترين تعيين و بندي رتبه براي مناسب يها روش از استفاده بنابراين، به جهت انتخاب بهينه،

 و معيارها از تعدادي مدد با منابع تخصيص و گسترش منظوربه گردشگري نمونه مناطق
منطقه نمونه  30بندي  بنابراين هدف از پژوهش حاضر نيز سطح .باشد يم ضروري ،ها شاخص

گذاري بخش  گردشگري استان خوزستان با توجه به محدود بودن اعتبارات دولتي و نيز سرمايه
هاي كهن تاريخي، طبيعي، مذهبي،  مندي از جاذبه استان خوزستان با بهره. باشد خصوصي مي

گردد كه با  گردشگري در سطح كشور محسوب مي ترين مقاصد يكي از مهم... دفاع مقدس و 
هاي  ريزي بهينه به يكي از قطب تواند در صورت برنامه منطقه نمونه گردشگري مي 30وجود 

  . المللي تبديل گردد گردشگري در سطح ملي و بين

  

  پيشينه تحقيق

ه است ي متعددي انجام پذيرفتها پژوهشبندي مناطق نمونه و مقاصد گردشگري  در زمينه سطح
  :گردد كه در ذيل به برخي از آنها كه قرابت بيشتري با پژوهش حاضر داشته است، اشاره مي

، در پژوهشي به انتخاب مناطق نمونه گردشگري با استفاده از )1388(بدري و همكاران 
منطقه  8در استان كهگيلويه و بويراحمد پرداخته و پس از تعريف معيارها، از ميان  AHPروش

منطقه چشمه بلقيس، كوهگل و درياچه سد كوثر را به عنوان منطقه نمونه  3استان،گردشگري 

                                                 
1 . Destination zone 
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، در )1390(وند شماعي و موسي). 55: 1388بدري و همكاران، .(اند گردشگري گزينش كرده
هاي گردشگري با استفاده  هاي استان اصفهان از لحاظ زيرساخت بندي شهرستان اي به سطح مطالعه

 اصفهان، هاي شهرستان كه دهد نتايج اين تحقيق نشان مي. اند پرداخته AHPوTOPSISاز مدل 

 قرار گردشگري هاي زيرساخت بودن دارا نظر از سه تا يك سطح در ترتيب شهر و كاشان به شاهين

 و اول نواحي عنوان به ترتيب به كاشان و اصفهان شهرستان الذكر، فوق مدل دو تركيب با و .دارند
). 23: 1390شماعي و موسي وند، (اند  داده اختصاص خود به را امتياز بيشترين دوم گردشگري

هاي گردشگري استان كرمانشاه بر  بندي قطب اي به اولويت ، در مقاله)1391(نوري و همكاران 
  TOPSISگيري چند معياره هاي مناطق نمونه گردشگري با استفاده از روش تصميم اساس پتانسيل

دهد كه مناطق نمونه گردشگري واقع شده  ابي انجام شده در اين پژوهش نشان ميارزي. اند پرداخته
گذاران در سطح بسيار خوبي قرار داشته و  در قطب كرمانشاه براي واگذاري به سرمايه

). 75: 1391نوري و همكاران، (باشد  گذاري در اين مناطق داراي توجيه اقتصادي مي سرمايه

بندي مناطق نمونه گردشگري با استفاده از  ا تحت عنوان سطح، پژوهشي ر)1392(حيدري پور 
در مناطق نمونه گردشگري باغ بهادران، زرين شهر و تاالب گاوخوني استان اصفهان   AHPروش

اند كه در نتيجه آن مشخص شده است كه منطقه نمونه گردشگري تاالب گاوخوني  انجام داده
دوم  و منطقه زرين شهر در اولويت سوم قرار دارند  اولويت اول، منطقه باغ بهادران در اولويت

هاي  ، در پژوهشي به ارزيابي و اولويت)1392(نظر و همكاران  خوش). 105: 1392حيدري پور، (
اند كه آبشار  گذاري در مناطق نمونه گردشگري شهرستان سميرم پرداخته و مشخص كرده سرمايه

گذاري  شرايط بهتري براي سرمايه 3تا  1هاي  تسميرم، زيد بن علي و ونك به ترتيب با اولوي
بندي  در پژوهشي به رتبه) 1392(دهقانپور و همكاران ). 24: 1392نظر و همكاران،  خوش(دارند 

منطقه نمونه  12اند كه از  مراكز و واحدهاي نمونه گردشگري شهر ابركوه پرداخته و دريافته
ترين اثر گردشگري در شهر،  ترين و پربيننده گردشگري شهر ابركوه، منطقه سرو به عنوان كهن

در ) 1394(الحسيني جاللي و خادم). 53: 1392دهقان پور و همكاران، . (ترين گزينه است مناسب
 41اند كه از ميان  بندي مناطق نمونه گردشگري در استان كرمان پرداخته و دريافته پژوهشي به سطح

بندي قرار طوبي به ترتيب در سطح يك تا سه از سطحدختر، جوپار و مناطق نمونه، مناطق قلعه
  ).151: 1394الحسيني، جاللي و خادم(دارند، 
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  مناطق نمونه گردشگري

هاي تاريخي، فرهنگي،  شود كه در جوار جاذبه هايي گفته مي مناطق نمونه گردشگري به محدوده
المللي،  ار سطح بينشود و بر اساس ظرفيت در چه مذهبي، طبيعي و گردشگري كشور ايجاد مي

هر منطقه نمونه ). 28: 1390وند، شماعي و موسي(شوند  ملي، استاني و محلي تعيين مي
واحدهاي اقامتي، : گردشگري داراي مراكز خدماتي، رفاهي، فرهنگي و گردشگري از جمله

ير ها و سا دستي و فرهنگي، هنري، تفريحي، ورزشي، پارك پذيرايي، خريد، توليد و عرضه صنايع
 نمونه مناطق عبارتي به). 80: 1389توكلي و همكاران، (خدمات گردشگري خواهد بود 

 از اي مجموعه يا  و چند يا يك آن در كه شود مي اطالق جغرافيايي محدوده به گردشگري

 اقامت و سفر براي اي آنها انگيزه وجود دارد و وجود فرهنگي و طبيعي تاريخي، هاي جاذبه

  .)367 :1388 بمانيان، و نژادمحمودي( بود خواهد گردشگران

  

  تأثيرات مناطق نمونه گردشگري

ايجاد مناطق نمونه گردشگري مانند هر پديده ديگري داراي اثرات مثبت و منفي است كه در 
  :گردد به برخي از اين اثرات اشاره مي) 1(شكل 

  

  تحقيقهاي يافته –اثرات مثبت و منفي مناطق نمونه گردشگري : 1شكل

  

  منطقه مورد مطالعه

 4درجه و  33دقيقه تا  58درجه و  29كيلومترمربع بين  64746استان خوزستان با مساحت 
دقيقه طول شرقي از  39درجه و  50دقيقه تا  41درجه و  47دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 
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خورداري از  تاريخي اين استان به دليل بر. النهار گرينويچ در جنوب غربي ايران قرار دارد نصف
هاي طبيعي زيبا و  هاي محوري مناسب، جاذبه مندي از زيرساخت غني و كهن تاريخي، بهره

هاي برجاي مانده از هشت سال دفاع مقدس، برخورداري از اماكن و  ارزشمند، وجود جاذبه
گردشگري ترين مقاصد  همواره به عنوان يكي از مهم... هاي مذهبي متعدد، تنوع قوميتي و  جاذبه

اين استان داراي . باشد مطرح است و داراي ظرفيت بسيار بااليي در زمينه توسعه گردشگري مي
پراكنش فضايي . شهرستان پراكنده شده است 27باشد كه در  منطقه نمونه گردشگري مي 30

  .آورده شده است) 2(مناطق نمونه گردشگري اين استان در شكل 

  
  هاي تحقيقيافته: منبع - نمونه گردشگري استان خوزستان موقعيت جغرافيايي مناطق: 2شكل

  

  روش پژوهش

 - روش تحقيق آن توصيفي. باشد هاي كاربردي مي مقاله حاضر از نظر  ماهيت از نوع پژوهش
مصاحبه و (اي و  ميداني  ها، از نوع تحقيقات كتابخانه تحليلي و از نظر نحوه گردآوري داده

 ابتدا انتخاب، فرآيند پيشبرد و ارزيابي اين پژوهش برايدر . شود قلمداد  مي) مشاهده

 بررسي شيوه دو از استفاده با نهايت در شناسايي شده و مختلف معيارهاي از اي مجموعه

 اساس شاخص بر 45 تعداد گردشگران، از خارجي و نظرسنجي و داخلي موفق تجارب
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سپس با استفاده از . ديده استگر گرايي مشخصذهنيت هرگونه از به دور و عيني هاي يتواقع
1تكنيك كارآمد تحليل عاملي

عامل مناطق  8عامل تقليل و با استفاده از اين  8شاخص به  45 
الزم به ذكر است در اين پژوهش . بندي گرديده است نمونه گردشگري استان خوزستان سطح

  .صورت گرفته است Excelو  Spssافزار  پردازي با استفاده از نرم داده

  

  هاي تحقيق شاخص

باشد  ها در تعداد مشخصي عامل مي ازآنجاكه هدف تحليلي عاملي تلخيص تعداد زيادي شاخص
لذا از ميان عوامل . ها است اولين مرحله براي انجام روش تحليل عاملي  انتخاب شاخص

  است  شده ها شاخص  ترين مهم  خوزستان مختلف تأثيرگذار بر مناطق نمونه گردشگري استان

 آب، فرهنگي، ورزشي، مذهبي، طبيعي،  تاريخي،  هاي شاخص  شامل  ها اين شاخص  ).2 جدول(

مطب،  اورژانس، درمانگاه، داروخانه، بهداشت،  خانه بهداشتي،  سرويس گاز، پاركينگ، مخابرات،
واحد پذيرايي،  سالن ورزشي، ، نيروي انتظامي،CNG پمپ بنزين، مركز خريد، پست، بانك،

 هاي هتل،تعداد اتاق تعداد هتل، سينما، موزه، آژانس مسافرتي، پايانه، فرودگاه، هن،آراه آسفالت،

هاي مهمانپذير، تعداد اتاق تعداد مهمانپذير، ستاره، 2هتل ستاره،1هتل  هاي هتل،تعداد تخت
گ، ستاره، خانه معلم، مدارس، كمپين 3ستاره، مهمان پذير  1پذير، مهمان پذير همانمتعداد تخت 

  .باشدآالچيق و سكو، منازل استيجاري مي

  

  فاصله مناطق نمونه با امكانات و مراكز جمعيتي

گردشگري و  صنعت توسعه در رفاهي و مراكز جمعيتي خدمات امكانات، اهميت علت به
نمونه  مناطق فواصل به قسمت اين در بندي مناطق نمونه گردشگري همچنين اهميت در سطح

  ).1جدول ( مراكز جمعيتي پرداخته شده است و برخي از امكانات به خوزستان استان گردشگري

                                                 
اي از متغيرها بر حسب تعداد كمتري اي از فنون آماري اشاره دارد كه هدف مشترك آنها ارائه مجموعهبه مجموعه.  1

 ).16، 1381مولر، كيم و (متغير فرضي است 
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  )فاصله بر حسب كيلومتر(اطالعات كلي مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان : 1جدول

 نام مناطق رديف
فاصله تا 

 ترمينال

  فاصله تا 

 راه آهن

فاصله تا 

 فرودگاه

فاصله تا 

 بندر

فاصله تا 

 مركز استان

مركز فاصله تا 

 شهرستان

فاصله تا 

 مراكز اقامتي

فاصله پمپ 

 بنزين

 0 75 25 75 150 75 75 25 يادمان شهداي هويزه 1

 35 35 35 95 140  95 95 35 تاالب هويزه 2

 20 55 20 180 285 180 180 55 سد شهيد عباسپور 3

  30 75 30 250 355 250 250 75 شيرين  بهار 4

 45 45 45 185 307 45 40 45 روستاي پامنار 5

 15 75 15 75 25 75 75 15 دهالويه 6

 40 120 40 120 100 80 100 20 طالئيه 7

 40 90 40 90 140 90 90 40 ام الدبس 8

 0 45 45 150 45 45 55 0 اروند 9

 20 20 20 225 177 225 225 20 خائيز 10

 16 16 16 220 173 220 220 16 تنگ تكاب 11

 5 5 5 210 157 210 210 5 مارون 12

 6 6 6 211 158 211 211 5 خارستان 13

 15 15 15 120 15 25 15 15 شلمچه 14

 15 15 15 100 15 25 15 15 شهداي شيميايي 15

 20 40 35 187 188 187 187 35 مال آقا 16

  10 58 15 162 198 162 162 10 رباط 17

 12 67 67 267 294 267  267 67 بلوط بلند 18

 26 26 26 226 253 226 226 26 ركعت 19

 17 17 17 217 234 217 217 17 دشت بزرگ 20

 14 69 69 269 269 269 269 69 زراس 21

 16 71 71 271 298 271 271 71 انشان 22

 60 130 60 225 332 225 225 60 آرپناه 23

 15 67 15 179 287 179 179 15 غارپپده 24

 3 3 3 135 235 35 40 3 فتح المبين 25

 24 24 24 140 140 30 24 24 كرخه 26

 5  5 5 127 240 15 0,1 5 دوكوهه 27

  0 0 0 122 240 10 1 0 پارك دره 28

 10 45 10 90 60 90 60 10 درياچه سد رامشير 29

 9 85 10 180 0 180 85 12 ساحل رودخانه هنديجان 30

  1389خوزستان ،مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري استان : منبع
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  هاي تحقيق يافته

بندي مناطق نمونه  ها و همچنين سطح ها به عامل منظور تبديل و تقليل شاخصدر اين پژوهش به
  . گردشگري استان خوزستان از تكنيك تحليل عاملي استفاده گرديده است

  

  ها گذاري عامل ها و نام تقليل شاخص

مشخص ساختن اشتراكات .1: عاملي شاملدر اين مرحله بعد از انجام مراحل تحليل 
تبيين ميزان كل واريانس .2هاي نامناسب؛  هاي گردشگري مورد مطالعه و حذف شاخص شاخص

ها و محاسبه بارهاي عاملي قبل و بعد  چرخش عامل .3ها؛  توضيح داده شده براي همه شاخص
زم به ذكر است به ال. ها در مرحله چهارم پرداخته شده است گذاري عامل از چرخش به نام

  .ها از بارهاي عاملي استفاده شده است گذاري عامل منظور نام

  

  )درماني - مراكز  خدماتي (عامل اول 

درصد از كل واريانس  19,84باشد كه اين عامل  مي 8,93عامل اول داراي مقدار ويژه 
ا توجه به باشد كه ب متغير مي 12اين عامل داراي . كند هاي گردشگري را محاسبه مي شاخص
در جدول . گذاري شده است نام »درماني - مراكز خدماتي« كننده با عنوان عاملهاي تبيين شاخص

  . هاي عامل اول آورده شده است بارهاي عاملي شاخص 2

  

  )درماني - مراكز خدماتي(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اول : 2جدول                 

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

 0,898  داروخانه  CNG 0,552 9  5 0,921  بانك  1

 0,863  پست  10 0,500  مدارس  6 0,765  مطب  2

 0,863  سالن ورزشي  11 0,767 درمانگاه 7 0,643  مركز خريد  3

 0,767  خانه بهداشت  12  0,921  اورژانس  8 0,587  نيروي انتظامي  4

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )تأسيسات اقامتي( عامل دوم

هاي  درصد از كل واريانس شاخص 18,29باشد كه  مي 8,22عامل دوم داراي مقدار ويژه 
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اين عامل داراي . دهد گردشگري در بين مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان را تشكيل مي
گذاري  نام »اقامتيتأسيسات « ها، به عنوان عامل باشد كه با توجه به اين شاخص شاخص مي 11

  ).3جدول (شده است 

  

  )تأسيسات اقامتي(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل دوم : 3جدول

  شاخص  رديف

بار 

  عاملي

    رديف

  بار 

  عاملي

  شاخص  رديف

  بار 

  عاملي

 0,582 واحد پذيرايي  9 0,809 ستاره 3پذير  مهمان  5 0,959  پذير تعداد اتاق مهمان  1

2  
تعداد تخت 

 پذير مهمان
 0,554 آالچيق  10 0,695 ستاره 1هتل   6 0,959

 0,348 كمپينگ  11 0,679 منازل استيجاري 7 0,928 ستاره 1پذير  مهمان  3

      0,676 خانه معلم  8 0,899 پذير تعداد مهمان  4

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )تاريخي - هاي فرهنگي قابليت( عامل سوم

هاي  درصد از كل واريانس شاخص 12,18باشد كه اين عامل  مي 5,49در عامل سوم مقدار ويژه 
شاخص است كه مقدار بار عاملي آنها مابين  4اين عامل داراي . كند گردشگري را تبيين مي

عنوان عامل دهنده، بههاي تشكيل با توجه به شاخص. باشد در نوسان مي 0,91تا 0,79
  ).4جدول (ت گذاري شده اس نام »تاريخي - هاي فرهنگي قابليت«

  

  )تاريخي - فرهنگي(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل سوم : 4جدول

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

 0,845 هاي مذهبي جاذبه  3 0,914 موزه  1

 0,794 هاي تاريخي جاذبه  4 0,914 هاي فرهنگي جاذبه  2

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )هتل و سطح كيفي( عامل چهارم

هاي گردشگري  درصد از كل واريانس شاخص 9,70است و  4,36اين عامل داراي مقدار ويژه 
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شاخص  4اين عامل داراي . كند در بين مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان را تبيين مي
 »كيفيهتل و سطح «باشد و تحت عنوان عامل  مي 0,86تا  0,71است كه مقدار بار عاملي آنها از 

  ).5جدول (گذاري شده است  نام

  

  )تأسيسات اقامتي(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم : 5جدول

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

 0,814  تعداد اتاق هتل  3 0,863 ستاره 2هتل   1

 0,713 تعداد تخت هتل  4 0,862 تعداد هتل  2

  1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )ورزشي و رفاهي - هاي طبيعي قابليت(عامل پنجم 

درصد از كل واريانس  8,07باشد كه اين عامل  مي 3,63عامل پنجم داراي مقدار ويژه 
با توجه به . باشد شاخص مي 5اين عامل داراي . كند هاي گردشگري را تبيين مي شاخص
گذاري شده  نام »و رفاهي ورزشي - هاي طبيعي قابليت«هاي تبيين كننده، به عنوان عامل  شاخص

  ).6جدول (است 

  

  )ورزشي و رفاهي - طبيعي(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم : 6جدول

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

 0,704 مخابرات  4 0,806  پايانه  1

  0,450 پمپ بنزين  5 - 0,790  هاي طبيعي جاذبه  2

       - 0,769 هاي ورزشي جاذبه  3

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )ها زيرساخت( عامل ششم

هاي گردشگري را  درصد از كل واريانس شاخص 5,67بوده و  2,55اين عامل داراي مقدار ويژه 
هاي  اين عامل با توجه به شاخص. باشد شاخص مي 4اين عامل داراي . كند تبيين و محاسبه مي

  ).7جدول (گذاري شده است  نام »ها زيرساخت«استفاده شده در آن، به عنوان عامل 
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  )ها زيرساخت(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل ششم : 7جدول

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

 0,535 برق  3 0,756 سرويس بهداشتي  1

 0,438 گاز  4 0,733 آسفالت  2

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )دسترسي(عامل هفتم 

درصد از كل  5,54باشد كه  مي 2,50داراي مقدار ويژه  »دسترسي«عامل هفتم تحت عنوان 
  ).8جدول (كند  هاي گردشگري را تبيين و محاسبه مي واريانس شاخص

  )حمل و نقل(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل هفتم : 8جدول

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

 0,866 فرودگاه  2 0,871 راه آهن  1

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  )تفريحي - انرژي(عامل هشتم 

هاي گردشگري را  درصد از كل واريانس شاخص 5,12بوده و  2,30اين عامل داراي مقدار ويژه 
 - انرژي«عنوان عامل باشد كه تخت شاخص مي 3اين عامل داراي . كند تبيين و محاسبه مي

  ).9جدول (گذاري شده است  نام »تفريحي

  )تفريحي - انرژي(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل هشتم : 9جدول

  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف  بار عاملي  شاخص  رديف

  - 0,487 آب  3 0,689 سينما  2 0,812 آژانس مسافرتي  1

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع

  

  گردشگري در هشت عاملامتيازات عاملي مناطق نمونه 

همانگونه . بندي ابتدا امتيازات عاملي مرتبط با هر يك از مناطق محاسبه گرديده است به منظور سطح
دهد در عامل اول طالئيه، غار پپده و پامنار، در عامل دوم مارون، خارستان و  كه نتايج نشان مي

المبين، پامنار و مارون، عامل چهارم فتحالمبين، در دوكوهه، در عامل سوم پارك دره، خارستان و فتح
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در عامل پنجم كرخه، شهداي شيميايي خرمشهر و طالئيه، در عامل ششم شهداي شيميايي خرمشهر، 
مال آقا، دهالويه، در عامل هفتم سد شهيد عباسپور، رباط و اروند و در عامل هشتم سد انحرافي 

  .اند قرار گرفته هاي اول تا سوم رامشير، دهالويه و اروند در رتبه

  

  امتيازات عاملي هر يك از مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان: 10جدول

 نام مناطق
  ها عامل

  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم دوم اول

 - 0,8645 - 1,0703 1,6170 1,2677 - 0,0030 - 0,4734 - 0,2604  - 0,7264 شهداي شيميايي خرمشهر

 - 0,2843 - 1,1202 - 2,5629 0,8705 - 0,1168 - 0,9177 - 0,6118 1,6250 تاالب هويزه

 - 0,6697 - 0,3788 - 0,5629 1,1322 - 0,5347 - 0,4818 - 0,8114 1,8408 طالئيه

 - 0,0336 - 1,0425 0,3601 - 1,1084 2,0385 - 1,2428 - 0,5725 1,7345 پامنار

 1,9926 - 0,1861 1,1275 - 2,3886 - 0,3035 - 0,0910 - 0,2475 0,7681 دهالويه

 1,9712 1,9707 - 0,9791 - 0,3803 - 0,2349 0,3441 - 0,2717 - 0,7580 اروند

 0,8333 - 0,8845 0,5328 0,9314 0,0255 - 0,4441 - 0,1018 - 0,4984 ام الدبس

 0,1615 - 1,2405 0,8283 1,3561 0,2330 - 0,7087 - 0,1960 - 0,8339 كرخه

 - 0,5142 2,2756 0,7122 - 0,2100 - 0,8638 - 0,6548 - 1,0062 1,6524 سد شهيد عباسپور

 0,2727 - 0,3881 - 0,3989 0,4117 - 0,0726 0,0707 - 0,2555 - 0,7397 خائيز

 - 0,4697 0,0653 - 0,6927 - 0,4876 - 0,1800 0,6225 - 0,2549 - 0,9877 تنگ تكاب

 0,0062 0,6310 - 0,1179 0,4049 0,4905 - 0,7590 3,4594 0,4556 مارون

 - 0,2331 - 0,7079 0,1995 0,0523 - 1,3641 2,7891 0,6884 0,9907 خارستان

 - 0,3528 1,6078 0,5387 0,9055 - 0,3451 - 0,3606 - 0,4337 - 0,6825 شلمچه

 0,6603 1,2226 - 0,1635 0,4262 - 0,2050 - 0,4600 - 0,2403 - 0,7083  يادمان شهداي هويزه

 - 0,8518 - 0,7726 1,3914 - 1,0015 - 0,0385 0,0400 0,0573 - 1,0052 مال آقا

 0,7427 - 0,7131 0,9827 - 0,3552 - 0,2162 - 0,0868 - 0,1859 - 0,2398 شرين بهار

 0,3187 - 0,7266 - 0,2825 0,4048 - 0,1653 0,1008 - 0,0451 - 0,9388 بلوط بلند

 - 0,7296 - 0,4142 - 0,4943 - 0,0517 - 0,1690 0,1337 - 0,1047 - 0,9389 ركعت

 - 0,2049 0,0036 - 0,4116 - 1,5460 - 0,0767 - 0,1080 0,0937 - 0,8077 دشت بزرگ

 - 1,2648 - 0,6779 0,5542 - 0,6747 0,1691 - 0,3494 - 0,0461 - 0,9608 زراس

 - 1,7632 - 0,2058 - 2,8307 - 1,8512 0,0429 - 0,2256 0,2188 - 0,6252 انشان

 0,3604 - 0,0721 0,7814 - 1,9391 - 0,2041 - 0,5957 - 0,2652 0,5481 آرپناه

 3,0971 - 0,6094 - 1,2911 0,8772 0,0232 - 0,0350 - 0,1432 - 0,3402 انحرافي سد

 - 0,1841 0,9171 0,1062 0,5337 4,3093 2,2524 - 0,6796 0,3466 فتح المبين

 - 1,1244 2,1015 0,1912 0,3695 - 0,3789 0,0611 - 0,4973 - 0,9103  رباط

 - 0,0910 0,5746 0,3090 0,3617 0,3843 - 0,8180 3,3706 0,6774 دوكوهه

  - 0,1537 - 0,5643 0,1613 0,0929 - 1,2650 3,0448 0,5968 0,9194 پارك دره انديمشك

 - 0,4859 0,4707 0,6509 0,7109 - 0,7822 - 0,3834 - 0,8957 1,7538 غار پپده

 - 0,1411 - 0,0653 - 0,2563 0,8847 - 0,1964 - 0,2633 - 0,3575 - 0,6103 ساحل رودخانه هنديجان

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع
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  بندي نهايي سطح

با توجه به امتيازات عاملي هر يك از مناطق نمونه گردشگري در هشت عامل، شاخص تركيبي 
بر . بندي نهايي از مناطق صورت گرفته است هر يك از مناطق محاسبه و بر اساس آن سطح

  اساس نتايج به دست آمده از تكنيك تحليل عاملي در اين پژوهش مناطق نمونه گردشگري 

هاي اول تا سوم از مناطق نمونه گردشگري استان  مارون به ترتيب در رتبه المبين، دوكوهه وفتح
همچنين مناطق نمونه تاالب هويزه، زراس . خوزستان به منظور تخصيص بهينه منابع قرار دارند

ام را به خود اختصاص داده و  ونهم و سيوهشتم و بيستهاي بيست و انشان نيز به ترتيب رتبه
  .باشند هاي مناطق نمونه گردشگري را در استان دارا مي اري از شاخصكمترين ميزان برخورد

  

  بندي نهايي مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان سطح: 11جدول

 رتبه شاخص تركيبي نام مناطق رتبه شاخص تركيبي نام مناطق

 24 - 2,18078 مال آقا 19 - 0,51340 شهداي شيميايي خرمشهر

 15 - 0,07169 شرين بهار 28 - 3,11848 تاالب هويزه

 22 - 1,33406 بلوط بلند 18 - 0,46647 طالئيه

 26 - 2,76895 ركعت 14 0,13310 پامنار

 27 - 3,05787 دشت بزرگ 11 0,67129 دهالويه

 29 - 3,25070 زراس 6 1,66193 اروند

 30 - 7,24019 انشان 13 0,39421 ام الدبس

 23 - 1,38647 آرپناه 17 - 0,40026 كرخه

 7 1,57855 سد انحرافي 8 1,39126 شهيد عباسپورسد 

 1 7,60181 المبينفتح 21 - 1,09968 خائيز

 16 - 0,18751  رباط 25 - 2,38495 تنگ تكاب

 2 4,76887 دوكوهه 3  4,57087 مارون

 4  2,83241 پارك دره انديمشك 5 2,41485 خارستان

 9 1,03894 غار پپده 10 0,87725 شلمچه

 20 - 1,00581 ساحل رودخانه هنديجان 12 0,53191  هويزهيادمان شهداي 

  .1394هاي تحقيق،  يافته: منبع
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هاي اجرايي، مناطق نمونه گردشگري استان  منظور تبيين نتايج و اخذ خروجيدر ادامه به
  . اند بندي شدهخوزستان در سه سطح برخوردار، نيمه برخوردار و محروم دسته

  

 مناطق برخوردار �

المبين، دوكوهه، مارون، پارك دره، خارستان، سد انحرافي رامشير، نمونه گردشگري فتحمناطق 
الزم به توضيح است كه . گيرند جزيره اقامتي سد شهيد عباسپور و اروند در اين دسته قرار مي

كيلومتر از  10المبين، دوكوهه، خارستان، پارك دره، مارون در فاصله كمتر از مناطق فتح
ها و  استان مانند شوش، انديمشك و بهبهان و رامشير قرار دارند و از جاذبه شهرهاي مهم

منطقه نمونه گردشگري سد شهيد عباسپور نيز . شوند مند مي هاي اين شهرها بهره زيرساخت
برداري قرار  عنوان يك جزيره تفريحي و اقامتي توسط وزارت نيرو مورد بهرهها است كه به سال
ها و  ه گردشگري اروند در مجاورت شهر اروند كنار نيز از جاذبهمنطقه نمون. گيرد مي

  .مند است هاي شهرستان آبادان بهره زيرساخت

  مناطق نيمه برخوردار �

الدبس در اين دسته قرار مناطق نمونه شلمچه، غار پپده، دهالويه، يادمان شهداي هويزه، ام 
هاي اين  يتي قرار دارند و از زيرساختاين مناطق نيز در نزديكي شهرها و مراكز جمع. گيرند مي

كيلومتري شهر بستان و مناطق يادمان شهداي  5الدبس در فاصله منطقه ام. مند هستند شهرها بهره
هاي جنگي استان خوزستان  ترين جاذبه عنوان يكي از مهمهويزه، شلمچه و دهالويه نيز به

ها  شده  ناطق از امكانات و زيرساختاند كه همين امر نيز موجب برخورداري اين م شناخته شده
  . است

  مناطق محروم �

مناطق نمونه پامنار شيرين بهار، . گيرند زياد است متأسفانه تعداد مناطقي كه در اين دسته قرار مي
رباط، سد كرخه، طالئيه، شهداي شيميايي خرمشهر، ساحل هنديجان، خائيز، بلوط بلند، آرپناه، 

ت بزرگ، تاالب هويزه، زراس و انشان در اين دسته قرار آقا، تنگ تكاب، ركعت، دشمال
عمده مناطق قرار گرفته در اين دسته مناطقي هستند كه عليرغم برخورداري از . گيرند مي

ها  هاي طبيعي از نظر برخورداري از انواع زيرساخت هاي غني گردشگري بويژه جاذبه جاذبه
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عمده مناطق قرار . لف متفاوت استضعيف هستند كه اين كمبود و ضعف براي مناطق مخت
وهوا و ييالقي استان، بويژه در فصل تابستان هستند  گرفته در اين دسته جزء مناطق خوش آب

اند در جذب گردشگران بويژه  ها نتوانسته كه متأسفانه به دليل عدم وجود امكانات و زيرساخت
  .گردشگران داخلي موفق باشند

  

  

  هاي تحقيقيافته: منبع - گردشگري استان خوزستانبندي مناطق نمونه  سطح: 3شكل

  

  گيري نتيجه

هاي مختلف اين پژوهش عنوان شد، در جهان امروز گردشگري به يكي  همانگونه كه در بخش
ترين و سودمندترين صنايع تبديل شده است و بر همگان واضح و روشن است كه رشد  از مهم
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كشور . وايد بسياري را به همراه داشته باشدتواند ف و توسعه اين صنعت در نواحي مختلف مي
هاي  ايران نيز با عنايت به سابقه تاريخي و موقعيت جغرافيايي و برخورداري از انواع جاذبه

اما . يكي از كشورهاي غني و توانمند در عرصه جهاني است... تاريخي، طبيعي، مذهبي و 
هايش نيست و فاصله بسيار  نمنديمتأسفانه جايگاه ايران در عرصه گردشگري متناسب با توا

ها و  ايجاد مناطق نمونه گردشگري در مجاورت جاذبه. زيادي در اين زمينه وجود دارد
ريزي جهت ارائه انواع خدمات مورد نياز به گردشگران در اين مناطق يكي از راهكارهايي  برنامه

شور ايران اتخاذ ها و نهادهاي مسئول جهت نيل به توسعه گردشگري در ك است كه سازمان
مجموعه (منطقه نمونه گردشگري در كل كشور وجود دارد  1168در حال حاضر . اند نموده

كه اين امر اختصاص اعتبارات  )3، 1389ها و قوانين مناطق نمونه گردشگري، دستورالعمل
رو شناسايي از اين. دولتي و جذب سرمايه بخش خصوصي را با مشكل مواجه نموده است

بندي  سطح. رسد بندي اين مناطق ضروري به نظر مي بندي و سطح ا به منظور اولويته قابليت
تواند به  شود، مي هاي مناطق انجام مي ها و توانمندي مقصدهاي گردشگري كه متناسب با قابليت

اي مد نظر قرار گرفته و منجر به  هاي ملي و منطقه ريزي عنوان يك ابزار مديريتي در برنامه
ساز  ها و نهايتاً زمينه هاي واقعي مناطق و ايجاد امكانات متناسب با اين قابليت ليتشناسايي قاب

لذا با توجه به اهميت اين موضوع . اي، استاني و ملي گردد نيل به توسعه پايدار در سطح منطقه
چرا كه اين . بندي مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان دارد پژوهش حاضر سعي بر سطح

از ... هاي جنگي و  هاي كهن تاريخي، طبيعي، مذهبي، جاذبه ود برخورداري از جاذبهاستان با وج
هاي خود است در اين  اين امر نيز مستثني نبوده و نتوانسته است آنچنان كه شايسته قابليت

بندي مناطق نمونه گردشگري  بدين منظور در پژوهش حاضر به منظور سطح. صنعت توسعه يابد
عامل : عامل شامل 8سايي و سپس با استفاده از تكنيك تحليل عاملي به شاخص شنا 45ابتدا 
تاريخي، عامل هتل و سطح  - فرهنگي هاي اقامتي، قابليت خدماتي، تأسيسات - درماني مراكز

تقليل و  تفريحي - ها، دسترسي و  انرژي رفاهي، زيرساخت و ورزشي - طبيعي هاي كيفي، قابليت
استفاده از شاخص تركيبي به دست آمده از هشت عامل براي هر يك در نهايت با . تبديل گرديد

بر اساس نتايج به دست آمده مشخص گرديد . بندي نهايي صورت گرفته است از مناطق، سطح
بندي قرار  المبين در رتبه اول و منطقه نمونه انشان در رتبه آخر از سطحمنطقه نمونه فتح

هاي گردشگري در بين  كه توزيع و پراكندگي زيرساختدهد  همچنين نتايج نشان مي. اند گرفته
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دهد  به نحوي كه نتايج نشان مي. مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان بسيار نامتعادل است
اند عموماً در فاصله كمي از مراكز شهري  هاي باال قرار گرفته بندي در رتبه مناطقي كه در سطح

. مند باشند تري بهره ه از امكانات و خدمات گستردهكه همين امر نيز باعث گرديد. قرار دارند

هاي تحقيق پيشنهادات زير به منظور توسعه گردشگري و برقراري تعادل  بنابراين با توجه به يافته
  :گردد ها و امكانات گردشگري در مناطق اين استان ارائه مي در زيرساخت

يت و اولويت در مناطق ها به ترتيب اهم ريزي جهت ايجاد و تقويت زيرساخت برنامه .1
 هانيمه برخوردار و برخوردار  و البته متناسب با پراكنش جاذبه محروم،

منظور گذاري بخش دولتي در گردشگري در سطح استان به توجيه سودآوري سرمايه .2
هاي موردنياز در مناطق نمونه  افزايش سهم اعتبارات دولتي در منظور تأمين زيرساخت

هاي دولتي دخيل در امر تأمين  و مشاركت دستگاهورايزني و جلب همكاري 
 هاي مقاصد گردشگري؛ زيرساخت

هاي گردشگري در منابع  برداري از سواحل و گسترش فعاليت ضرورت تسهيل در بهره .3
 آبي استان؛

ها،  گذاري براي مناطق نمونه گردشگري استان كه حاوي ظرفيت هاي سرمايه تهيه بسته .4
هاي  توسعه اين مناطق باشد و ارائه اين فرصت و نيز افق تأسيسات موردنياز

 گذاران واقعي؛ گذاري به سرمايه سرمايه

گذاران و اختصاص اعتبارات الزم  بازاريابي اين مناطق به سرمايه توجه ويژه به تبليغات، .5
 جهت معرفي اين مناطق؛

 ضرورت افزايش تخصيص اعتبارات ملي و استاني به مناطق نمونه گردشگري؛ .6

هاي مالياتي و  گذاران بخش خصوصي در قالب معافيت ها حمايتي از سرمايه بستهتهيه  .7
بهره با عنايت به حجم فراوان اعتبارات مورد نياز در اين  هاي كم عوارض و ارائه وام

 مناطق؛

توريستي در شهرها و مناطق نمونه گردشگري  - ايجاد تأسيسات گردشگري و تفريحي  .8
 ر شديد اين تأسيسات در استان خوزستان؛استان با توجه به كمبود بسيا

 ؛گذارانتالش در جهت تسريع در صدور مجوزهاي  قانوني مورد نياز سرمايه .9
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  كتابشناسي

، تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهار با )1388(زاده، عبداهللا زاده، عيسي؛ آقاسيابراهيم .1

 ؛107- 128اي، سال اول، صص  ي شهري و منطقهها پژوهش، مطالعات و SOWTاستفاده از مدل راهبردي 

ريزي توسعه پايدار با تأكيد بر گردشگري مطالعه موردي  ، برنامه)1390(زاده، مهناز قلياستعالجي، عليرضا، اهللا .2

سال  ، دوره جديد)فصلنامه علمي پژوهشي انجمن جغرافيايي ايران(سرعين و روستاهاي اطراف، مجله جغرافيا 

  ؛129-144، صص 30نهم، شماره 

در استان  AHPنمونه گردشگري با استفاده از روش  مناطق، انتخاب )1388(بدري، سيدعلي، ياري حصار، ارسطو  .3

 ؛55-84، صص 95يراحمد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره بوكهگيلويه و 

گري استان لرستان بر اساس تحليل سوات و ، تدوين استراتژي توسعه صنعت گردش)1390(يار بيگي فيروزي، اله .4

 مديريت تحول، دانشگاه زاهدان؛ -فرايند تحليل شبكه، پايانامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني

زدائي از ديدگاه اجتماعات محلي  ، تأثير مناطق نمونه گردشگري در محروميت)1389(توكلي، مرتضي و همكاران  .5

اي، سال دوم،  هاي شهري و منطقه ، فصلنامه مطالعات و پژوهش)اورامانات تخت كردستانمنطقه : مطالعه موردي(

 ؛73- 94، صص 6شماره 

بندي مناطق نمونه گردشگري در استان كرمان، فصلنامه  ، سطح)1394(الحسيني، احمد جاللي، محبوبه، خادم .6

 ؛151- 162، صص 17اي، سال پنجم، شماره  ريزي منطقه برنامه

هاي گردشگري در مراكز  ها و زيرساخت بندي ميزان برخورداري جاذبه ، رتبه)1392(علي و همكاران  نژاد،حاجي .7

هاي  هاي استان مازندران با استفاده از رويكرد تحليل عوامل استراتژيك، فصلنامه علمي پژوهشي نگرش شهرستان

 ؛113-130نو در جغرافياي انساني، سال پنجم، شماره سوم، صص

: مطالعه موردي( AHPگيري از روش  بندي مناطق نمونه گردشگري با بهره ، سطح)1392(سفنديار حيدري پور، ا .8

، فصلنامه علمي پژوهشي )مناطق نمونه گردشگري باغ بهادران، زرين شهر و تاالب گاوخوني استان اصفهان

 ؛105- 117هاي نو در جغرافياي انساني سال پنجم، شماره سوم، صص نگرش

گذاري در مناطق نمونه گردشگري شهرستان سميرم،  هاي سرمايه ، ارزيابي اولويت)1392(نظر، مامند  خوش .9

 ؛24-45فصلنامه مطالعات گردشگري دوره سوم، شماره سوم، صص 

 داود، ايزدي، و محمد سيد اعرابي، آثار، ترجمهراهبردها و  مباني، جهانگردي؛ مديريت ،)1384(راجر ويل، داس .10

 سوم؛ چاپ فرهنگي، يها پژوهش دفتر: تهران

- بندي مراكز و واحدهاي نمونه گردشگري به ، رتبه)1392(دهقانپور، عليرضا؛ رضايي، حجت؛ محمودي، شريعه  .11

انداز آينده، سال سوم، شماره  ، فصلنامه گردشگري و چشم)مطالعه موردي شهر ابركوه(منظور تخصيص بهينه منابع 

 ؛53-66چهارم، صص 

شهرستان : و تبيين اثرات خشكسالي بر اقتصاد و ناپايداري جمعيتي، مورد مطالعه، واكاوي )1391(رضايي، حجت  .12
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