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  اصفهان دانشگاه شناسی، اقلیم و جغرافیا ارشد کارشناس ـ ساردو عمرانی زینب

  08/03/1391 نهایی: تأیید           05/12/1390 مقاله: پذیرش

  چکیده
 به توجه با بشري وکارهاي کسب ترین پیچیده از یکی و است وجهی چند فعالیتی گردشگري

 که چرا دارد؛ اهمیت گردشگري ریزي برنامه در پایدار ي توسعه .است جغرافیایی موقعیت
 طبیعی، محیط به که است هایی فعالیت و ها جاذبه بر متکی گردشگري ي توسعه بیشترین

 از جزئی شهرها تاریخی بافت شوند. می مربوط فرهنگی مناطق الگوهاي و تاریخی میراث
 و جمعی خاطرات تداوم و شناختیزیبا لحاظ به تنها نه که دنکشور فرهنگی و ملی ي سرمایه

 شمرده نفر ها میلیون معیشت و سکونت محل بلکه هستند، ارزشمند ما شهرهاي بخشی هویت
 انداز، چشم و سیما آشفتگی همچون ،منفی هاي ویژگی داراي ها بافت این حال، این با شوند. می

 و صادياقت ساختار در آشفتگی شهري، تجهیزات و سیساتتأ کمبود مناسب، دسترسی عدم
 این از زیادي جمعیت ي تخلیه به منجر که هستند نیز اي سازه ـ کالبدي فرسودگی و اجتماعی

 گردشگري ي توسعه با متناسب هاي راهبرد که است آن بر پژوهش این است. شده ها بافت
 مورد دلفی تخصصی خواهینظر روش منظور این به کند. بندي اولویت را قدیم بافت در پایدار

 ي توسعه هاي راهبرد و منطقه بر مروري از پس رو، پیش نوشتار است. گرفته قرار استفاده
 تجزیه و ها داده آوري جمع ي شیوه تشریح به دلفی، روش بر فشرده گذري با گردشگري پایدار

 مناسب هاي راهبرد بندي طبقه قالب در مطالعه ي نتیجه پایان، در است. پرداخته آنها تحلیل و
  است. آمده ،اولویت ترتیب به منطقه این گردشگري پایدار ي توسعه براي

  
  

  .دلفی روش اصفهان، شهر قدیم بافت گردشگري، پایدار ي توسعه ،راهبرد ها: واژه کلید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :09133151033 نویسنده مسئول              E-mail:  halabian_a@yahoo.com 



  1391 ، پاییز4سال دوم، شماره ، جغرافیا و پایداري محیط  112

 
  مقدمه

 و کشورهاسـت  بـین  فرهنگـی  تبـادالت  در مـؤثر  عوامـل  از و درآمـد  منـابع  از یکـی  دنیا، در گردشگري امروزه
 نظـر  از .)102 :1389 محمـدنژاد،  و (فنـی  دارد اي ویژه اهمیت ،جهان خدماتی صنعت ترین گسترده ي منزله به

 منـابع   تمـامی  مـدیریت  بـه  که است گردشگري از نوعی گردشگري پایدار ي توسعه ،جهانگردي جهانی سازمان
 عوامـل  تنـوع  محیطـی،  زیسـت  اساسـی  فرآینـدهاي  فرهنگی، آداب رعایت ضمن که اي شیوه به ،شود می منجر

 ایـران  اینکه به توجه با حال .)173 :1384 (رنجبریان، شود حفظ زندگی حمایتی هاي سیستم و محیطی زیست
 اقتصـاد  جانشـین  توانـد  مـی  صـنعت  این و است گردشگري هاي جاذبه ي زمینه در جهان نخست کشور ده جزء
 صـنعت  ایـن  هـاي  چالش به توجه بنابراین )،53 :1382 سقایی، و نژاد (مهدي شود نفت به متکی محصولی تک
  باشد. مفید بسیار کشور اقتصاد براي تواند می ،آن پایدار ي توسعه راهکارهاي ي ارائه و کشور مختلف مناطق در

 جهـان  سراسـر  در گردشـگران  تعـداد  ،2000 سـال  در ،WTO(1( گردشـگري  جهـانی  سـازمان  آمار بنابر 
 وارد مسـتقیم  طـور  به دالر میلیون 475 حدود مبلغی گردشگري، جریان این از و بوده نفر میلیون 701 بر افزون
 درآمـد  و نفـر  میلیـون  922 بـه  گردشگران براي ،2008 سال در ارقام این است. شده جهان اقتصادي ي چرخه
 و جـذب  بـراي  کشـوري  هـر  .)102 :1389 محمـدنژاد،  و (فنی است رسیده دالر میلیارد 944 به آن از حاصل
 دوم؛ و گردشـگر  جـذب  ي بـالقوه  عوامـل  داشـتن  ؛اول باشد: داشته مهم ویژگی دو باید راه این از درآمد کسب
    گردشگري. محصوالت تولید و خدمات ي ارائه توان

 و (ختـایی  دهـد  مـی  ارائـه  فراوانـی  خـدمات  که هست گردشگري صنعت ارکان از یکی اقامتی، تأسیسات
 درصـد  60 از بـیش  که اي گونه به دارد. گردشگري صنعت در را اقتصادي تأثیر بیشترین و )3 :1387 همکاران،

 جـانبی  نیازهاي از یکی اقامتی تأسیسات ).Law, 1996: 109( شود می هتل ي هزینه صرف گردشگر هاي هزینه
 ي همـه  از گردشگران است ممکن هرچند دارد، نیاز آن به توریستی و بزرگ شهر هر که است گردشگري بخش
 طیـف  خـود  ،اقـامتی  تأسیسـات  و امکانـات  .)107 :1386 (موحـد،  نکنند استفاده آن جانبی خدمات و ها هتل

 هـاي  خواسـت  و مـالی  هـاي  توانمنـدي  البته و مقصد محیط به حدودي تا تنوع این که دارند اي گسترده بسیار
 جانبـه  دو کـه  دارد وجـود  متناسب اقامتی تأسیسات نوع و مقصد میان تعاملی بنابراین گردد. بازمی گردشگران

 اینتاشـو  مـک  ؛1994 ،2هـالووي   :جملـه  از نویسـندگان  از بسـیاري  .)164 :13889 زاهـدي،  و (رنجبریان است
 در پـذیرایی  و اسـکان  خـدمات  کـه  انـد  کـرده  تأکیـد  موضوع این بر ،1997 ،4استبلر و سینکلر ؛1990 ،3گلدنر

 هـر  بـا  گردشـگري  هـر  زیـرا  ؛اسـت  صـنعت  این هاي بخش پویاترین و ترین پیچیده از یکی ،گردشگري صنعت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Tourism Organization 
2. Halloway 
3. Goldner 
4. Sinclair & Stabler 
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 :1386 (کـاظمی،  دارد خـوراك  و اسـتراحت  خواب، براي محلی به نیاز کند، سفر که مقصدي هر به و اي انگیزه

 دارد نیـاز  مختلـف  هاي هدرج حسب بر ها هتل انواع به شهر گردشگران، مالی توان و سالیق تنوع دلیل به و )75
 شـود  مـی  خوابگاهی تشکیالت از اي همجموع شامل ،گردشگران اقامتی خدمات بنابراین، .)107 :1386 (موحد،

 ي صـبحانه  و معمـولی  تختخـواب  یـک  به فقط یا ،باشد مجلل بسیار هاي گاه استراحت صورت به است ممکن که
 و نیازهـا  از بازتـابی  ،شـهرها  در شـده  فـراهم  امکانـات  میـزان  پـس  .)75 :1386 (کـاظمی،  شود محدود ساده

 (رنجبریـان  دارند بازار این پویایی از نشان همه که است ذارانگ سرمایه نوآوري و امکانات و مسافران هاي سلیقه
 فضـاي  در اساسـی  نقـش  توانـد  مـی  تأسیسـات،  و امکانـات  ایـن  دقیق گزینی مکان که )100 :1389 زاهدي، و

   کند. وارد شهر گردشگري صنعت به را زیادي درآمد و کند ایفا شهري گردشگري
 داراي ،آن قـدیم  بافـت  و دارد اي هویـژ  موقعیـت  گردشـگري  نظـر  از اصفهان شهر ایران، شهرهاي بین در

 از را اصـفهان  ،حاصـلخیز  خـاك  و رود زاینـده  ي رودخانـه  وجـود  .است شهر ي محدوده در تاریخی اثر بیشترین
 امکان هم، دردست دست عوامل این است. بخشیده آن به خاصی وهوایی آب اعتدال و کرده خارج کویري حالت
 ي توسـعه  ي زمینـه  هـا،  زیرساخت برخی وجود و کنند می فراهم شهر این در را گردشگري ي توسعه ریزي برنامه

 راهکـاري  مثابـه  بـه  ،گردشـگري  ي ویژه اهمیت به توجه با اینک سازد. می ممکن اصفهان شهر در را گردشگري
 بـه  ،تحلیلـی  ــ  توصـیفی  يهـا  روش از اسـتفاده  بـا  کـرد  خواهیم تالش شهري، پایدار ي توسعه جهت در مؤثر

 بـه  توجـه  بـا  بپـردازیم.  اصـفهان  شـهر  تـاریخی  باقـت  گردشـگري  پایـدار  ي توسـعه  هـاي  راهبـرد  بندي اولویت
 هـاي  راهبـرد  از یـک  کـدام  که است پرسش این به پاسخ جويو جست در نوشتار این ،شده بیان هاي فرض پیش

  است؟ برخوردار بیشتري اولویت از نظر مورد ي منطقه گردشگري پایدار ي توسعه
 قـرار  توجـه  مـورد  انـد،  شـده  انجـام  دلفی روش از گیري بهره با که زیادي پژوهشی کارهاي مطالعه این در

 )،1376 (لطفـی،  کشـور  چـرم  صـنایع  در وري بهـره  بهبـود  ریـزي  برنامـه  ي زمینـه  در هـایی  پژوهش اند. گرفته
 (تـرك  صنایع مهندسی در وري بهره هاي شاخص )،1378 (مصرآبادي، تهران شهرداري در وري بهره گیري اندازه

 انسـانی  نیـروي  وري بهـره  سطح ارزیابی )،1371 اصل، (گلشنی وري بهره بهبود ریزي برنامه ،)1369 ارزانفوذي،
 مـدل  طراحـی  ،)1373 (برنـدك،  دانشـگاه  در تحقیقـات  مسـائل  و پژوهشـی  تـوان  بررسی ، )1373 (لواسانی،

 عوامـل  و )1376 کالیی، آهنگر (احمدي ایران بافت دست فرش صنعت در وري بهره سطح ارزیابی و گیري اندازه
 از مطالعـاتی  ي نمونـه  ،)1376 (نصـرتی،  طـالش  ي منطقه در شبدر کاشت به شالیکار مددکاران نگرش بر ثرمؤ

  .است رو پیش پژوهش هدف ،چون اهدافی به یابی دست در دلفی روش توانمندي نشانگر که است دست این
 در گردشـگري  پایـدار  ي توسـعه  هاي توان و ها ضرورت به مطالعه، مورد ي منطقه معرفی ضمن نوشتار این

  ي شـیوه  و کـار  انجـام  مراحل دلفی، روش از کوتاهی معرفی با ادامه در است. پرداخته اصفهان شهر قدیم بافت
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 ترتیـب  بـه  ،منطقـه  بـراي  مناسـب  گردشـگري  ي توسـعه  هاي راهبرد درنهایت، و تشریح ها داده تحلیل و تجزیه
  است. شده معرفی اولویت

  مطالعه مورد ي محدوده
 11817250 مسـاحت  بـا  کـه  اسـت  شـهرداري  ي گانـه  چهـارده  مناطق از یکی اصفهان شهرداري سه ي منطقه

 بـه  غربـی  شـمال  طرف از سروش، خیابان به شمال طرف از است. شده تقسیم محله 19 و ناحیه 5 به مترمربع،
 بـه  غـرب  طـرف  از و رود زاینده ي رودخانه به جنوب طرف از بزرگمهر، خیابان به شرق طرف از مدرس، خیابان
 منطقـه  ایـن  ).اصـفهان  شـهرداري  سـه  ي همنطقـ  رسانی اطالع پایگاه( شود می محدود عباسی چهارباغ خیابان
 خـدمات  و تسـهیالت  و هـا  جاذبه بیشترین ضمن در دهد، می تشکیل را اصفهان شهر فرهنگی ـ تاریخی بخش

  است. شده واقع منطقه این در گردشگري

 
  تاریخی) و قدیم (بافت اصفهان شهر در 3 ي منطقه موقعیت ي نقشه .1 شکل
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  اصفهان شهر قدیم بافت گردشگري هاي ویژگی
 متفـاوت،  هـاي  انگیـزه  بـا  و مختلـف  مناطق و کشورها از گردشگران جذب براي منطقه: گردشگري هاي جاذبه
 اساسـی  رکـن  و اولیـه  عنصر ،ها جاذبه .)85 :1386 (کاظمی، است ضروري مقصد در هایی جاذبه و منابع وجود

 بنـدي  طبقـه  گونـاگون  اشـکال  به گردشگري هاي جاذبه کنون تا .)73 :1386 (موحد، هستند گردشگري صنعت
 غیـر  هاي جاذبه و دیدنی) مناظر مطلوب، وهواي (آب مهیا ي طبقه دو به ها جاذبه بندي طبقه یک در که اند شده
 فرهنگـی  ــ  تاریخی هاي جاذبه .)85 :1386 (کاظمی، اند شده بندي طبقه تاریخی) و باستانی آثار ،ها (موزه مهیا
   د:نشو می تقسیم دسته پنج به خود که هستند غیرمهیا هاي جاذبه ءجز

  ؛ها زیارتگاه و ها مقبره دینی، مدارس معابد، کلیساها، مساجد، مانند ـ مذهبی هاي جاذبه .1
 ؛ها گاه تکیه و بازارها ها، حمام کاروانسراها، ،ها پل مانند ـ شهري هاي جاذبه .2

  ؛باروها و برج و ها قلعه ها، رزمگاه دژها، مانند ـ نظامی هاي جاذبه .3

   .شخصی منازل و ها باغ قصرها، ها، عمارت مانند ـ مسکونی هاي جاذبه .4

  ).146 :1383 (حیدري، فرهنگی ناملموس هاي جاذبه .5
 مسـجد  مسـجدآقانور،  ،يمحمدجعفرآباد حاج مسجد حکیم، مسجد اصفهان، جمعه مسجد مذهبی: هاي جاذبه
 مسـجد  علـی،  مسجد آقا، قلی علی مسجد ،مقصودبیک مسجد ،مصري مسجد ایلچی، مسجد سردرآن، و قطبیه

 الملـک  نظـام  خواجـه  آرامگـاه  ،قاسـم  بابـا  مقبـره  ،امـام  درب ،)عباسـی  مهمانسراي( مادرشاه کاروانسراي صفا،
 چهـل  ي منـاره  ،علـی  مسـجد  ي منـاره  ،طـوقچی)  (مناره قوشخانه باغ ي مناره ،اصفهان هاي مناره ،(دارالبطیخ)

 ي مدرسـه  ،بزرگ جده ي مدرسه ،عبداهللا مال ي مدرسه ،اصفهان قدیمی مدارس .دارالضّیافه ي مناره دو ،دختران
 ناصـري  ي مدرسـه  ،جاللیه ي مدرسه ،آورد نیم ي مدرسه ،گران کاسه ي مدرسه ،شفیعیه ي مدرسه ،کوچک جده

 ي (حـوزه  چهاربـاغ  ي مدرسـه  ،امـامی  ي مدرسـه  ،بازار صدر ي مدرسه ،سلیمانیه ي مدرسه ،عباسی ي مدرسه یا
  .امام مسجد ،اله لطف شیخ مسجد صادق)، امام ي علمیه
  قیصریه بازار در سر ،جهان نقش میدان شهري: هاي جاذبه
 حـاج  خانـه  االسـالم،  شـیخ  خانـه  یـداللهی،  خانه قدسی، خانه ها، قزوینی خانه ،اعلم خانه مسکونی: هاي جاذبه
 کـاخ  ،اصـفهان)  ینـی یتز هنرهـاي  ي (مـوزه  خانـه  رکیـب  عمـارت  ،قـاپو  عالی کاخ ملک، انگورستان ها، رسولی

 صـنایع  و گردشـگري  و فرهنگـی  میراث (سازمان تیموري تاالر ،اشرف تاالر ،چهلستون) ي موزه (باغ چهلستون
  ).1390اصفهان، شهر دستی

  اصفهان تاریخی بافت هاي رستوران و ها هتل
 پـذیرش  یـا  اجـاره  بـراي  متعـدد  هـاي  اتـاق  داراي و شـوند  می احداث شهرها در معمول طور به ها هتل ها: هتل
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 و... هـا  فروشـگاه  اسـتخر،  تریـا،  رستوران، سمینارها، ،ها همایش ها، میهمانی ها، جشن براي فضاهایی و مسافران
 لحاظ از ها هتل .شود فراهم مسافران نیاز مورد راحتی و آسایش وسایل تمام ،شود می تالش ها هتل در .هستند
 هـاي  بخـش  گسـتردگی  ،همـایش  سـالن  پـذیرایی،  امکانات محل، معماري، اتاق، تعداد مساحت، چون، عواملی

 سـتاره  یـک  تـا  سـتاره  پـنج  از ،بـودن  ممتـاز  ترتیب به آن، مانند و شاغل انسانی نیروي تعداد و سطح مختلف،
 خـاص  موقعیـت  دلیـل  بـه  اصـفهان  شـهر  تـاریخی  بافـت  .)148 :1379 فراهـانی،  (زمانی شوند می بندي درجه

 1 ي شـماره  جـدول  در .اسـت  زمینـه  ایـن  در مناسـبی  گردشـگري  تجهیزات داراي خود، تاریخی و جغرافیایی
    است. شده آورده اصفهان شهر از منطقه این در موجود هاي هتل

  اصفهان شهر تاریخی بافت در موجود هاي هتل فهرست .1 جدول

 ردیف هتل نام درجه  گروه اتاق تعداد تخت تعداد
454 230 C 5 1  عباسی 
53 27 A 1 2  پرشیا  
 3 صبا 1 - 22 50
204 96 C 4 4 پیروزي 
160 58 T 3 5 ستاره 
88 44  A 3 6 سفیر 
42 12 A 1 7 طوبی 
 8 ونوس 3 - 58 186
80 38 T 2 9 صفوي 
54 27 T 2 10 سپاهان 
84 36 T 3 11 ملل 
50 19 T 2 12 ملک 
56 16 T 1 13 قصر 
  14  زهره 3 - 51 68
  15  حکیم 1 - 10 30
  16  بهشت هشت 1 - 13 40
  17  پارتیکان 2 - 11 33
  18  مهر 1 - 7 28
53 27 A 1 19  جهان نقش  

  
 بـه  را او کـه  ییهـا  جاذبه ي مشاهده بر عالوه گذارد، می پا بازدید مورد محل به گردشگر که هنگامی :ها رستوران

 انسان ي اولیه نیازهاي جمله از غذا شود. مینأت باید که است دیگري انسانی نیازهاي نیازمند ده،کشان مکان آن
 شـناخته  گردشـگري  مقصد هر هاي جاذبه مهم موارد از یکی خود ضروري، نیاز این مینأت بر عالوه غذا اما ،است
 بـومی  افـراد  فراغت اوقات گذران براي اسبابی ها، خانه چاي و تریاها ها، رستوران در حضور خوردن، غذا شود. می

 ي جاذبـه  و نقـش  ،گردشـگري  مقصـد  و گردشـگران  میـان  فرهنگـی  هـاي  تفاوت .رود می شمار به گردشگران و
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 بافـت  در موجود هاي رستوران ترین مهم .)104 :1388 زاهدي، و (رنجبریان کند می دوچندان را غذایی خدمات
  سعدي. رستوران و مهاراجا حسین، ملت فردوسی، قصر توحید، اطلس، از: عبارتند اصفهان شهر تاریخی

  پژوهش روش
 و اسـنادي  هـاي  روش تلفیـق  اسـاس  بـر  اطالعـات  آوري جمـع  و بـوده  کاربردي هدف، دید از رو پیش پژوهش

 و کارشناسـان  نظـرات  تحلیـل،  و تجزیـه  هـاي  داده اصـلی  مبنـاي  و منبـع  اسـت.  شده انجام میدانی مطالعات
 ي نتیجـه  بـه  یابی دست اساسی راه رسید نظر به ،پژوهش ادبیات و موضوع ماهیت به توجه با .است نامتخصص
 ،دلفـی  روش آنجاکـه  از اسـت.  زمینـه  ایـن  در نمتخصصـا  و کارشناسان نظرات از فادهاست کاربردي، و صحیح

 باشـد،  پـژوهش  هـاي  پرسش براي خوبی گوي پاسخ کارشناسان، نظرات تحلیل و تجزیه و آوري جمع با تواند می
 تخصصـی  اهداف تعیین وگذاري  مشی خط ي زمینه در دلفی روش .قرارگرفت پژوهشگران انتخاب و توجه مورد

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  دسـت  ایـن  از بسیاري مطالعات در ،رو این از و دارد فراوانی کاربرد صنایع، و ها شرکت در
   .گیرد می

  دلفی روش
 اسـتخراج  را مختلف نتایج توان می ،آن اساس بر که است آینده بینی پیش براي تخصصی نظرخواهی یک دلفی
 تلخـیص  و آوري جمـع  بـراي  که اي گونه به است، برخوردار نیز باالیی اطمینان از سادگی، ضمن روش این کرد.

 مواردي در دلفی روش ).124 :1381 (فتحی، رود می کار به معین) ي حیطه یک (در افراد هاي قضاوت و نظرات
 دارد اي هعمـد  کـاربرد  شـود،  مـی  مشاهده ریاضی هاي مدل و روابط قوانین، کاربرد لحاظ از هایی محدودیت که

  .)12 :1376 (احمدي،
 (فتحـی،  کردنـد  تـدوین  رانـد  ي مؤسسـه  بـراي  1950 سـال  در هلمرد و دارکلی بار نخستین را روش این

 معینـی  محـل  در آنکه بی متخصص، هاي گروه و افراد هاي قضاوت و ها نگرش بررسی اب روش این ).128 :1381
 بـه  هـا،  دیـدگاه  بـین  همـاهنگی  ایجـاد  و مرحلـه  چنـدین  طـی  نامه پرسش از استفاده با و باشند داشته حضور
 نظـرات  و هـا  دیـدگاه  مجموعه تحلیل و گذاري ارزش ،بندي جمع پایان در پردازد. می افراد این نظرات آوري جمع
 یـک  ایجـاد  بـراي  راهکـاري  دلفـی  روش گیرد. می قرار گیري تصمیم یا برنامه تدوین گذاري، هدف مبناي افراد،

 اسـت،  مسـتقل  و جداگانـه  اجـزاي  شـامل  کـه  گروهی به یندآفر این که اي گونه به است، گروهی ارتباط فرآیند
 گري پرسش دلفی روش در ).386 :1376 احمدي، (علی کنند شرکت پیچیده مسائل حل در که دهد می اجازه

 اسـتفاده  قبـل  هـاي  هدور یـا  هدور ي آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  از هدور هر در و شود می انجام بیشتر یا هدور دو در
 نتـایج  و خـود  ازانتـر  هـم  عقایـد  و هـا نظر ثیرأتـ  تحـت  کارشناسان و متخصصان دوم، دور از بنابراین، شود. می
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  ).Kerstin Cuhls, 2001: 96( دهند می پاسخ ها سؤال به پیش دور از آمده دست به

 اسـت،  گروهـی  ارتبـاطی  سـاختار  بر مبتنی قوي فرآیند یک دلفی روش همکاران، و هادر  تعریف براساس
 قضـاوت  و گیـرد  می قرار استفاده مورد است، دسترس در نامطمئن و ناکامل دانشی که مواردي در که طوري به
  )Hader Michael and Hader, 1995: 12( شود می سپرده امر آن متخصصان به

  دلفی روش اساس بر پژوهش یافته هاي
 روش ،بیشـتر  پذیري انعطاف دلیل به پژوهش این در یابد. می تحقق پیشرفته و عمومی صورت دو به دلفی روش

 گـر  تحلیـل  و طـراح  گروه نام به کم نفراتی با کوچک گروه یک نخست شیوه، این در است. شده برگزیده عمومی
 تعیـین  دلفـی  گـروه  نـام  به ،بیشتر نفرات تعداد با را يبزرگتر گروه گروه، این بعد ي مرحله در .دنشو می تعیین

 بایسـتی  ادامـه  در گیرنـد.  مـی  قـرار  پرسـش  مـورد  کـه  هستند متخصصانی و کارشناسان واقع در که کنند می
 بـراي  دلفـی  گـروه  بـه  نامـه  پرسـش  این .شود تدوین گر تحلیل و ها سؤال طراح گروه دست به اول ي نامه پرسش

 عنـوان  با مرحله این شوند. می گذاري ارزش و بندي جمع نظرات آوري، جمع از پس و شود می ارسال گویی پاسخ
 اول ي مرحلـه  نتـایج  اسـاس  بـر  ،دیگـر  اي همرحلـ  در گـر  تحلیل و طراح گروه شود. می گذاري نام دلفی اول دور

 مراحـل  طـی  مطالعـه  ایـن  در شده انجام اقدامات مجموعه ادامه، در د.نکن می طراحی را دوم دور ي نامه پرسش
  .است شده تشریح گانه شش

  گر تحلیل و طراح گروه الف)
 از نفـر  دو پژوهشـگر،  ،شامل که است شده تشکیل نفره شش گروه یک از ها، نامه پرسش حیطرا براي گروه این
 در ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوي  نفـر  یـک  و ادکتـر  دانشـجوي  نفر یک همچنین گردشگري، کارشناس د،ااست

  است. اشتهد همکاري پژوهشگران با تحقیق مختلف مراحل در که توریسم ریزي برنامه و جغرافیا ي رشته

  دلفی گروه ب)
 افـراد  ایـن  باشند. تخصص و دانش داراي پژوهش موضوع در که پذیرد می انجام افرادي مشارکت با دلفی روش

 روش ایـن  مراحل ترین مهم از دلفی گروه براي شرایط واجد اعضاي گزینش شوند. می شناخته دلفی گروه نام با
 ).Powell, 2003: 376-382( دارد افـراد  این دانش و شایستگی به بستگی کار نتایج اعتبار زیرا شود؛ می شمرده

 در اسـتفاده  مـورد  روش شـود.  می انجام 1احتمالی غیر گیري نمونه طریق از گروه اعضاي انتخاب معمول طور به
 کـه  اسـت  اسـتوار  اصل این بر روش این است. بوده 2قضاوتی یا دار هدف احتمالی غیر گیري نمونه پژوهش، این

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non- probability sampling 
2. Porposive/judgmental sampling 
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 Hasson and( اسـت  اسـتفاده  قابـل  گـروه  اعضـاي  کـردن  دسـتچین  بـراي  جامعـه،  ي درباره پژوهشگر دانش

Mckenna, 2000: 1015-1008.( تشـکیل  در کـه  اسـت  دیگـري  مهم ي نکته ،نیز گروه براي اعضا تعداد تعیین 
 نفـر  1685 تـا  10 بـین  پیشـین  هـاي  پـژوهش  در چند هر گروه اعضاي تعداد گیرد. قرار توجه مورد باید گروه

 عضـو  40 تـا  10 ،باشـد  داشـته  وجـود  هماهنگی و تجانس گروه اعضاي میان که هنگامی اما است، بوده متغیر
 پیـام  اصـفهان،  هاي دانشگاه استادان شامل ،نفر 32 پژوهش، این در دلفی گروه اعضاي تعداد .شود می پیشنهاد

 و زمینـه  ایـن  در شـهر  اندرکارِ دست افراد زمینه، این در مسئول هاي سازمان کارشناسان و مدیران اصفهان، نور
  .اند بوده گردشگري امر در باسابقه و خبره کارشناسان از دیگر جمعی ،نیز

  دلفی گروه اعضاي بندي گروه .2 جدول

  تعداد  تحصیلی مدرك  کار محل  گروه  ردیف

 علمی تأهی و استادان  1
 ریزي برنامه و شهري ریزي برنامه و جغرافیا يادکتر  اصفهان نور پیام اصفهان، دانشگاه  دانشگاهی

  9  اجتماعی علوم يادکتر روستایی،

2  
 و سازمانی نیروهاي

  اجرایی
 و گردشگري فرهنگی، میراث ي اداره

 اصفهان، استان دستی صنایع
  اصفهان استانداري اصفهان، شهرداري

 و جغرافیا يها رشته ارشد کارشناس و کارشناس
 علوم توریسم، ریزي برنامه و شهري ریزي برنامه

  شهرسازي مهندسی و کامپیوتر مدیریت، اجتماعی،
14  

 اندرکارِ دست نیروهاي  3
   زمینه این در شهر

  اصفهان شهر 3منطقه شهرداري
  قدیم) (بافت

 ریزي برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس و کارشناس
  9  شهرسازي مهندسی و مدیریت شهري،

  نامه پرسش هاي سؤال طراحی ج)
 بـا  گـو و گفـت  میـدانی،  ي مطالعـه  از حاصل اي همنطق اطالعات اساس بر گر، تحلیل و طراح گروه مرحله این در

 منطقـه  با متناسب گردشگري ي توسعه هاي راهبرد ترین مهم موضوع، با مرتبط مختلف نهادهاي اندرکاران دست
 شـامل  اول ي نامـه  پرسـش  .کردنـد  تـدوین  دلفـی  گروه از نظرخواهی براي خاص اي نامه پرسش چارچوب در را

 شـهر  قـدیم  بافت گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد ترین مهم ،آن هاي ستون و سطرها در که است جدولی
 تمـامی  کـرد،  تعیـین  یکـدیگر  بـه  نسـبت  را هـا  راهبـرد  ایـن  اولویت بتوان اینکه براي است. شده درج اصفهان
  .شود می گذاري ارزش و مقایسه کارشناس هر توسط ،ها ستون و سطرها در مندرج ها راهبرد

 بافـت  گردشـگري  پایـدار  ي توسعه هاي راهبرد 3 ي شماره جدول در :اول ي نامه پرسش مندرجات ریاضی بیان
O" : O" حرف (با اصفهان شهر قدیم = {O |푖 =  شـده  داده نمـایش  ریاضـی  يهـا  نشانه صورت به ){26…	,2	,1
푃 صورت به نیز هاامتیاز است.  بـه  )Oi قالـب  در سـطرها  در مندرج يها راهبرد( ام 푖 راهبرد نسبی اهمیت که ,	

  است. شده مشخص است، )Oj قالب در مندرج يها راهبرد( ام푗 راهبرد

  دلفی اول دور د)
 بـوده  شهر قدیم بافت در گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد ینتر مهم به یابی دست هدف دلفی، اول دور در
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 ضمن بتوانیم تا کند می کمک آنها تحلیل و تجزیه و ها راهبرد کردن یکم ،ها نامه پرسش طراحی ي هشیو. است
  .باشیم داشته آنها از نیز دقیقی بندي اولویت ها، راهبرد دهی وزن

 شـده  درج منطقـه  گردشگري ي توسعه راهبرد 26 آن در که اول ي نامه پرسش :آماري تحلیل و محاسبه روش
 داده امتیـاز  و مقایسه مربوطه، دستورکار از استفاده با صنعت این کارشناسان و خبرگان از نفر 32 سوي از بود،
  است: گرفته انجام زیر روابط از استفاده با ها راهبرد وزن تعیین محاسبات شد.

1. O: سطر؛ يها راهبرد 

2. O: ؛ستون يها راهبرد 

3. O: میزان ؛ستون راهبرد به نسبت سطر راهبرد اهمیت یکم 

4. 푃 , = 푃 , = 	 푃 , = 	 푃 , = 푃 , = 푃 , = 1 
 یـک  باشد، داده پاسخ نامه پرسش به که گروه ام퐾 عضو هر براي بنامیم، 퐾 را دلفی گروه اعضاي تعداد اگر

 را سـطر  هـاي  راهبـرد  از یک هر نهایی وزن .آید می دست به ها راهبرد سایر به نسبت راهبرد هر براي نسبی وزن
  شود: می حاصل زیر روابط از ،است شده امتیازدهی ام 퐾 عضو توسط که

P  ؛دلفی گروه ام푘 عضو توسط سطر، در ام푖 راهبرد به شده داده اوزان مجموع .5 ,  

 
 عضـو  هر طرف از سطرها در مندرج يها راهبرد تمامی امتیازهاي مجموع .6

  دلفی گروه
p , = A 

 توسـط  و شـده  نوشـته  اول ي نامـه  پرسش جدول سطرهاي در که گانه وشش بیست يها راهبرد نسبی وزن
 .است شده داده پاسخ دلفی گروه ام 퐾 عضو

7.  푤 	표 =
∑ ,

∑ ∑ ,
     ,         푘 = 1,2, … ,30 

 رابطه؛ این در که

푊: عضو امتیازدهی از آمده دست به وزن 푘؛دلفی گروه ام  
W O : راهبرد وزن  iعضو امتیازدهی از حاصل ام 푘است. دلفی گروه ام 

 نظـر  براسـاس  راهبـرد  هـر  هاي وزن و امتیازها مجموع دلفی، گروه اعضاي نفر 32 پاسخ آوري جمع از پس
 .است شده ارائه نتایج این 3 ي شماره جدول در شدند. محاسبه باال در ارائه روابط اساس بر ،گویان پاسخ ي همه
 هـا امتیاز مجمـوع  میـانگین  از بیشـتر  یـا  برابـر  کـه  را هـایی  راهبـرد  مجموعـه  برگزیده، هاي راهبرد تعیین براي

 زیـادي  ي فاصـله  بعـدي  يهـا  مرتبـه  بـا  و بـوده  نزدیک میانگین عدد به که موردي چند و بودند )042548/0(
 3 ي شـماره  جدول در ها راهبرد این. برگزیدیم منطقه گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد عنوان به را ندداشت
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 توجـه  افـزایش  چـون  یهـای  راهبـرد  تخصصـی،  خواهی نظر این اساس بر اند. شده مشخص )14 تا1 يها (ردیف
 میـراث  حفـظ  تـاریخی،  بافـت  در موجـود  تاریخی آثار مرمت و حفاظت براي فرهنگی میراث سازمان نمسئوال
 شـهر  کـل  گردشـگري  پایـدار  ي توسـعه  بـه  رسـیدن  و منطقه بومی مردم توسط قدیم بافت فرهنگی و تاریخی
  اند. گرفته قرار اول يها اولویت در ،اصفهان

  اولویت ترتیب به اصفهان شهر قدیم بافت در گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد .3جدول
  وزن  اصفهان شهر قدیم بافت در گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد Oi  ردیف

1  O23 
 بافـت  در موجـود  تـاریخی  آثـار  مرمـت  و حفاظت براي فرهنگی میراث سازمان مسئوالن توجه افزایش
  تاریخی

068323/0  

2  O14  060564/0  منطقه بومی مردم توسط قدیم بافت فرهنگی و تاریخی میراث حفظ  
3  O20  053687/0   اصفهان شهر کل گردشگري پایدار ي توسعه به رسیدن  
4  O1  053054/0  منطقه در اقامتی مراکز احداث براي دولتی يها سازمان حمایت  
5  O9  049987/0  گردشگري بخش در گذاري سرمایه براي خصوصی بخش ي هانگیز افزایش  
6  O11  046873/0  اقتصادي يها فعالیت تنوع و اشتغال افزایش  
7  O13  044653/0  منطقه درآمد کم مردم درآمد افزایش  
8  O24  044562/0  ناساکن زندگی کیفیت و رفاه میزان افزایش  
9  O17  044542/0  منطقه این در تاریخی بناهاي احیاي و مرمت و حفظ به مربوط اعتبارات افزایش  
10  O12  043654/0  اقامتی و فرهنگی مراکز ایجاد براي ،تاریخی بافت در قدیمی يها خانه از استفاده  
11  O26  042349/0  دیگر مردمان زندگی ي هنحو با بومی مردم آشنایی میزان افزایش  
12  O22  040515/0  مردم دید ي هحوز گسترش و نظر وسعت ایجاد  
13  O25  039548/0  جامعه افراد فرهنگی تجارب شدن غنی  
14  O21  039134/0  مردمان سایر به مثبت فرهنگی هاي ارزش انتقال امکان ایجاد  
15  O8  036845/0  فرهنگی و تفریحی تسهیالت ي هتوسع  
16  O5  035248/0  موجود امکانات و ها زیرساخت بهبود  
17  O16  034598/0  متخصص انسانی نیروي از بهتر ي استفاده  
18  O2  034238/0  منطقه گردشگري هاي توان و منابع از بهتر ي استفاده  
19  O4  033428/0  گردشگري يها مکان امنیت بهبود  
20  O10  032735/0  گردشگري ي هتوسع و گردشگر جذب در محلی هنرهاي و دستی صنایع نقش افزایش  
21  O3  031731/0  جدید هاي توسعه و تاریخی ي همحدود بین پیوند برقراري امکان  
22  O6  030762/0  شهر یخیرتا بافت جوار در تجاري ـ اداري يها فعالیت تحرك و تمرکز  
23  O15  030245/0  منطقه بهداشتی وضعیت بهبود  
24  O7  028384/0  عمومی يها مکان و فضاها افزایش  
25  O18  026392/0   منطقه محلی يها سنت احیاي  
26  O19  024529/0  نقل و حمل بهبود  

  دلفی دوم دور )ه
 هـا  راهبـرد  دهـی  وزن و مقایسه براي جدولی شامل انتخابی، اهداف به توجه با دوم ي نامه پرسش ،مرحله این در
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 ،دوم و پیشـنهادي  هـاي  راهبـرد  یکـی  بـود.  نیـاز  اطالعـات  گروه دو به نامه پرسش این تدوین براي. شد تدوین
 (جـدول  آمـد  دسـت  به دلفی اول دور در که اصفهان شهر قدیم بافت در گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد
 ترتیـب  ایـن  بـه شـد.   دوم ي نامـه  پرسـش  جـدول  يها ستون و سطرها وارد تیبتر به اطالعات این .)3 ي شماره
 بخـش  در گـذاري  سـرمایه  يهـا  اولویـت  تعیـین  بـه  یابی دست براي دلفی دوم دور به مربوط دوم ي نامه پرسش

  .گرفت قرار دلفی گروه اختیار دربار دیگر  و تنظیم منطقه، در آن اهداف و ها توان اساس بر گردشگري

 "푔"ا بـ  گردشـگري ي  توسـعه  هـاي  اولویـت  کـار،  سهولت براي اگر :دوم ي نامه پرسش مندرجات ریاضی بیان
  بندي کرد. دسته 4ي  صورت جدول شماره به توان می را پیشنهادي هاي راهبرد شود، داده نمایش

  پیشنهادي گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد .4 جدول
품퐢  ردیف   پیشنهادي گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد 

1  푔  

 يهـا  برنامـه  و فـیلم  ي هتهیـ  منطقه، با بیشتر آشنایی منظور به اي هماهوار يها نقشه عکس، ي هتهی تبلیغات، و بازاریابی
 در شـهر  دسـتی  صنایع و دیدنی مناظر پوستر و ماکت نصب المللی، بین يها نمایشگاه در شرکت تلویزیونی، و رادیویی

  ها جشنواره و ها جشن سنتی، مراسم برگزاري عمومی، اماکن و مسافربري يها پایانه
2  푔   گردشگري. يها مکان در سازي محوطه و پارك باز، فضاهاي ایجاد 

3  푔  حمل از استفاده و ترافیکی تراکم از جلوگیريبراي  نقل و حملهاي  دیگر سامانه و کافی اي هجاد هاي سیستم ي هتوسع 
  پیاده يها سیستم و عمومی نقل و

4  푔  بـا  گردشـگري  تسـهیالت  احداث جمله از ،جدید عمرانی امور تشویق و متمایز موجود محلی معماري يها سبک حفظ 
  محلی. معماري يها طرح از استفاده

5  푔  
 ي توسـعه  سیاسـت  و برنامـه  آن، مشـکالت  و مزایـا  مفـاهیم،  آمـوزش  ،جهـانگردي  ي هدربـار  ساکنان به دادن آموزش

 جهـانگردان  اجتمـاعی  الگوهـاي  و کننـد،  شـرکت  جهانگردي در خودشان توانند می ساکنان چگونه محلی، جهانگردي
بـا   توان می ، همچنینعمومی يها گردهمایی و ها همجل مطبوعات، تلویزیون، رادیو، از استفاده با منطقه از کننده بازدید

  .داد افزایش جهانگردي يها برنامه ي هدربار را مردم آگاهی ها، استفاده از این رسانه

6  푔  در زنی گشت و گردشگري يها مکان در انتظامی نیروي استقرار و گردشگري يها مکان در امدادرسانی يها پایگاه ایجاد 
  .گردشگران امنیت تأمین براي ها جاده و ها مسیر

7  푔  محلـی  ي هجامعـ  بـراي  را فـراوان  اقتصادي منافع تواند می ،گردشگران به محلی دستی صنایع فروش و تولید گسترش 
  آورد. فراهم

8  푔   .سنتی رستوران یا هتل ایجاد به منطقه قدیمی يها خانه از بعضی کاربري تغیر 
9  푔   .گردشگرها براي هم و ساکنان براي هم محیطی سالمت تأمین استانداردهاي حفظ 
10  푔   گردشگري. يها مکان در ویژه به ،منطقه مختلف نقاط در مجهز يها پارکینگ ایجاد 
11  푔   گردشگري. يها مکان و مسیرها در دور راه تلفن و پست يها باجه و دفاتر استقرار 
12  푔   .ها کرایه و نظم کنترل و گردشگري يها مکان به گردشگر حمل يها ایستگاه و ها سرویس ایجاد 
13  푔   منطقه تاریخی و باستانی يها محوطه و بناها مرمت و نگهداري حفاظت، 

  
 پیشـنهادي  هاي راهبرد تمام کار، روش براساس دوم، ي مرحله پرسشگري از حاصل نتایج بندي جمع براي

G" )퐺" نــام بــه اي مجموعــه در = {푔 | i=1, 2, …, 20} (جــدول در منــدرج هــايامتیاز د.نشــو مــی تعریــف 
 )푔 یـا  دوم ي نامه پرسش جدول سطر در نظر مورد راهبرد( ام i راهبرد امتیاز و 푞 صورت به دوم ي نامه پرسش
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푔 کـه  طـوري  بـه  )،O یـا  دوم ي نامه پرسش جدول ستون در نظر مورد (هدف امj هدف به ∈ 퐺			, O ∈ O را 

  دهد. می نشان

  آماري تحلیل و محاسبه روش
  است: زیر اطالعات حاوي دوم ي نامه پرسش برگ هر
푔 : ؛سطرها در مندرج پیشنهادي راهبرد  
	O: ؛ها ستون در مندرج هدف  
푞 : میزان ستون هدف به نسبت سطر راهبرد ثیرأت و اهمیت یکم.  

 خـواهیم  امتیـازي  باشـد،  داده پاسـخ  دوم ي نامـه  پرسش به که دلفی گروه امk عضو هر براي ترتیب بدین
  داشت.

  کنیم: می عمل زیر ترتیب به آماري محاسبات براي

q  ام گروه دلفیk مندرج در سطر، براي عضو راهبردمجموع امتیازهاي هر  .1  

امتیازهاي تخصیص داده شده  مجموع از استفاده با هرعضو به مربوط امتیازهاي مجموع .2
  گروه دلفی از سوي همان عضو

q  

 

푤  ام گروه دلفیkعضو  نظر نقطه از گانه سیزده هاي راهبرد نسبی وزن .3 푔 =
∑ q

∑ ∑ q
 

푖 = 1,2, … ,13   ,   푘 = 1,2, . . . ,32 
  روابط: این در
푤: عضو توسط شده ارائه وزن k ؛دلفی گروه ام  

푤 푔: راهبرد نهایی وزن iعضو سوي از شده ارائه ام k؛ام  
 ∑ q: عضو توسط شده ارائه هايامتیاز مجموع kصنعت به امiام.  
 ∑ ∑ q: عضو به مربوط دوم ي هنام پرسش يها ستون و سطرها امتیازهاي مجموع  k.ام  

 دلفی گروه ياعضا یکایک سوي از که دوم ي نامه پرسش نتایج اساس بر پیشنهادي هاي راهبرد نسبی وزن
  .است شده داده نشان 5ي  شماره جدول در است، شده داده امتیاز
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  اصفهان شهر قدیم بافت در پیشنهادي هاي راهبرد دهی وزن خصوص در دلفی گروه نظرات تلفیق .5 جدول

   نظر  ها راهبرد  ردیف
   عضواولین 

  نظر
  عضو دوم 

   نظر
 هر هايامتیاز جمع  32  "  عضو سوم

  راهبرد هر نهایی وزن  سطر

1  푔  109215/0  092141/0  07868/0  ...  ...  943592/2  084701/0  

2  푔  064846/0  060976/0  073604/0  ...  ...  709961/2  077978/0  

3  푔  075085/0  059621/0  048223/0  ...  ...  671267/2  076865/0  

4  푔  066553/0  094851/0  093909/0  ...  ...  706212/2  07787/0  

5  푔  039249/0  050136/0  071066/0  ...  ...  594942/2  074668/0  

6  푔  052901/0  092141/0  081218/0  ...  ...  543073/2  073176/0  

7  푔  109215/0  086721/0  073604/0  ...  ...  907435/2  08366/0  

8  푔  068259/0  065041/0  083756/0  ...  ...  808035/2  0808/0  

9  푔  032423/0  02981/0  030457/0  ...  ...  906499/1  054859/0  

10  푔  109215/0  092141/0  101523/0  ...  ...  788279/2  080231/0  

11  푔  109215/0  097561/0  093909/0  ...  ...  636063/2  085852/0  

12  푔  054608/0  092141/0  088832/0  ...  ...  570503/2  073965/0  

13  푔  109215/0  086721/0  081218/0  ...  ...  967075/2  085376/0  

  يگیر نتیجه و بحث
 (بافـت  اصـفهان  شـهر  قـدیم  بافـت  گردشـگري  پایدار ي توسعه هاي راهبرد بندي اولویت براي مرحله آخرین در

 اسـتفاده  با است آمده 5 ي شماره جدول در که کارشناسان نظر مورد پیشنهادي هاي راهبرد همجموع تاریخی)،
 ایـن  .انـد  شـده  بنـدي  طبقـه  اولویـت  ترتیـب  بـه  ،هـا آن بـین  شـده  ایجاد گسستگی و هاامتیاز توزیع چگونگی از

 بافـت  بـراي  مناسـب  گردشـگري  پایـدار  ي توسعه راهبرد مورد 12است که  پژوهش نهایی ي نتیجه بندي طبقه
 .کنـد  مـی  پیشـنهاد ) 6ي  (جـدول شـماره   اولویت تیبتر به ،گروه چهار قالب در را اصفهان شهر تاریخی و قدیم

 وزن بـا  گردشـگران  بـراي  هـم  و سـاکنان  بـراي  هم ،محیطی سالمت تأمین استانداردهاي حفظ راهبرد ،استگفتنی 
 داشـته اسـت،   اولویـت)  (آخـرین  دوازدهـم  ي رتبـه  بـه  نسبت زیاد، فاصله با را سیزدهم ي رتبه که 054859/0

 شـده  حذف پیشنهادي صنایع همین دلیل از مجموعه به بوده، آن به کارشناسان کم بسیار توجه ي دهنده نشان
  .است
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  گردشگري پایدار ي توسعه هاي راهبرد  رتبه  بندي اولویت

  اول اولویت

  .منطقه تاریخی و باستانی يها محوطه و بناها مرمت و نگهداري حفاظت،  1
 و فـیلم  ي هتهیـ  منطقـه،  بـا  بیشـتر  آشنایی براي اي هماهوار يها نقشه و عکس ي هتهی تبلیغات، و بازاریابی  2

 و دیـدنی  مناظر پوستر و ماکت نصب المللی، بین يها نمایشگاه در شرکت تلویزیونی، و رادیویی يها برنامه
  .ها جشنواره و ها جشن سنتی، مراسم برگزاري عمومی، اماکن و مسافربري يها پایانه در شهر دستی صنایع

 ي هجامع براي را فراوان اقتصادي منافع تواند می ،گردشگران به محلی دستی صنایع فروش و تولید گسترش  3
  .آورد فراهم محلی

  .سنتی رستوران یا هتل ایجاد به ،منطقه قدیمی يها خانه از بعضی کاربري تغیر  4  دوم اولویت
  گردشگري. يها مکان در ویژه به ،منطقه مختلف نقاط در مجهز يها پارکینگ ایجاد  5

  سوم اولویت

  گردشگري يها مکان در سازي محوطه و پارك باز، فضاهاي ایجاد  6
 تسـهیالت  احـداث  ازجملـه  ،جدیـد  عمرانـی  امور تشویق و متمایز موجود محلی معماري يها سبک حفظ  7

  محلی. معماري يها طرح از استفاده با گردشگري
 و ترافیکـی  تـراکم  از جلـوگیري  بـراي  نقل و حمل هاي سامانه دیگر و کافی اي هجاد يها سیستم ي هتوسع  8

  پیاده يها سیستم و عمومی نقل و حمل از استفاده

  چهارم اولویت

  گردشگري. يها مکان و مسیرها در دور راه تلفن و پست يها باجه و دفاتر استقرار  9
سیاسـت  برنامـه و   جهـانگردي، آمـوزش مفـاهیم، مزایـا و مشـکالت آن،      ي هآموزش دادن به ساکنان دربار  10

توانند خودشـان در جهـانگردي شـرکت کننـد، و الگوهـاي       می ي جهانگردي محلی، چگونه ساکنان توسعه
هــا و  اجتمـاعی جهـانگردان بازدیـد کننــده از منطقـه بـا اسـتفاده از رادیــو، تلویزیـون، مطبوعـات، مجلـه         

ي هـا  برنامـه  ي هرا دربـار ها، آگاهی مردم  توان با استفاده از این رسانه می ي عمومی، همچنینها گردهمایی
  جهانگردي افزایش داد.

  .ها کرایه و نظم کنترل و گردشگري يها مکان به گردشگر حمل يها ایستگاه و ها سرویس ایجاد  11
 و گردشـگري  يها مکان در انتظامی نیروي استقرار و گردشگري يها مکان در امدادرسانی يها پایگاه ایجاد  12

  .گردشگران امنیت تأمین براي ها جاده و ها مسیر در زنی گشت
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