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دهیچک  

نقل،  وحمل  سایلهای اخیر افزایش بیش از حد جمعیت، رشد و گسترش سریع شهرنشینی و استفاده از ودر دهه

شگری با ق گردسبب افزایش چشمگیر این تمایل و بازدیداز چشم اندازهای طبیعی شده است در صورتی که اکثر مناط

اتی برای اهی و خدمات رففرض اینکه مورد تهدید قرار نگرفته و یا از بین نرفته باشند، کماکان سابق فاقد هرگونه امکان

وضوع ملبد. این طا می ربیشتر انسان به این مناطق، ایجاد و سازماندهی مراکز رفاهی  گردشگران هستند در حالی که هجوم

اینگونه  مورد اندیشه متفکران محیط زیست را به سمت خود جلب کرده است و به گونه ای بحث آمایش سرزمین را در

 فضاها مطرح می سازد.

شود که در غرب این شهرستان و در جوار حسوب میدریاچه زریوار یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان مریوان م

مناطق کوهستانی واقع شده است و علیرغم بازدید گسترده گردشگران، از امکانات رفاهی کمی برخوردار می باشد. از آنجا 

تا که تسهیالت مورد نیاز گردشگران الزم است در مکانی با بیشترین کارایی مستقر شود، در این پژوهش سعی بر آن است 

بهترین مکان ایجاد دهکده گردشگری با کمترین تغییر در طبیعت و همسان با آندراطراف دریاچه مشخص گردد. از این رو 

( و تلفیق الیه های اطالعاتی دخیل در امر گردشگری مثل شیب، فاصله از GISبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )

                                                 
 jafarihas@yahoo.comجغرافیا، دانشگاه زنجان   استادیار گروه  . 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه زنجان.  2
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های گردشگری تعیین گردید. نتایج اولیه ها برای احداث دهکدهبهترین مکان رورخانه و گسل و... و مدل همپوشانی وزنی،

هکتار و در 91با توجه به نقشه نهایی ارائه شده حاکی از آن است که قسمت های شمالی و بخصوص جنوبی با وسعت 

 هکتار، جهت ایجاد مراکز رفاهی و گردشگری مناسبت بیشتری دارد. 2/104مجموع

 

 ریوارزهکده گردشگری، مدل همپوشانی وزنی، سیستم اطالعات جغرافیایی، دریاچه د واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

 ییراتهای اخیر، صنعت گردشگری در جهان، توسعه چشمگیری یافته و تغطی دهه

امل اقتصادی و اجتماعی شگرفی را سبب شده است. گردشگری یکی از مهمترین عو

یشرفت و پ مولد ثروت و اشتغال در دنیا معرفی شده و به مثابه موتور اقتصادی رشد

عرصه جهانی است )کریمی و  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در

 (.31: 1390همکاران،

ادی و سال اخیر یکی از مهمترین پدیده های اقتص 50رشد چشمگیر گردشگری در 

 25 شود افزایش شمار گردشگران خارجی ازاجتماعی قرن بیست و یکم محسوب می

ال نفر در س میلیون 922و  2004میلیون نفر در سال  763به  1950میلیون نفر در سال 

ته است سال گذش 50درصد در طول  7ای بیش از نمایانگر متوسط رشد ساالنه 2008

 (.26)منبع: همان: 

بالغ بر  تعداد گردشگران در سرتاسر جهان 2000بنابر آمار بانک جهانی، در سال

الر به طور دمیلیارد  475میلیون نفر بوده و از این جریان گردشگری مبلغی حدود 701

 (.3 :1385خه اقتصادی جهان شده است )پاپلی یزدی و همکاران،مستقیم وارد چر

ن تریاز بین اشکال مختلف گردشگری، گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی

ت (. گردشگری روستایی عبار112شود)منبع: همان :اشکال گردشگری محسوب می

ی و ایهای مختلف روستهای مختلف گردشگری در محیطها و گونهاست از فعالیت

بیعت طن و پیرامون آنها که در بردارنده آثار مثبت/ منفی برای محیط روستا، انسا

 (.112: 1382است)سقایی،
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از یک سو  توان از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد:گردشگری روستایی را می

رغ از ان فاکنند تا گردشگرمحیطهای روستایی و پیرامون آنها این فرصت را مهیا می

 ند و ازذرانوی شهری و سیطره فناوری در بطن سنتی روستا زمانی را به فراغت بگهیاه

 یگری رانفس دتهای تواند راهدیگر سو در کنار آن اقتصاد روستایی وابسته به زمین می

 (.202: 1385نیز تجربه کند)پاپلی یزدی و همکاران،

ان تومی دارعیشت پایبه منظور توسعه پایدار روستایی و برخورداری روستاییان از م

ریسم های مکمل کشاورزی در روستاها بهره گرفت که در این میان تواز فعالیت

ز ری ازایی و جلوگیروستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال

 ایی وزهای روستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغالمهاجرت

دل ع متعاروستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیهای جلوگیری از مهاجرت

ری کند. از سوی دیگر، برخورداخدمات و تسهیالت رفاهی در روستا،فراهم می

 و زیست رهنگیهای اجتماعی، فروستاهای ایران از جاذبه های طبیعی، منابع و پتانسیل

: 1388اراندی و همکرود )شهیشمار میمحیطی، التزامی در توسعه توریسم روستایی به

بی در تاال های(. در این میان دریاچه زریوار بارزترین و ارزشمندترین اکوسیستم99

-گلز جنااستان کردستان است که در نزدیکی شهرستان مریوان واقع شده و با بخشی 

ده شاحاطه  آناتولی است -های زاگرس شمالی که متعلق به هات اسپات جهانی ایران

، های زاگرس شمالی نه فقط از نظر حفاظت آب و خاکجنگل است. این بخش از

لکه تند بهای باالیی هسجلوگیری از فرسایش و ایجاد آب وهوای مناسب دارای ارزش

ر ز نظابه علت وجود جاذبه آبی دریاچه زیوار و نزدیکی به مرز باشماق مریوان 

 (.20: 1389اکوسیستم نیز بسیار چشمگیرند )رشیدی و همکاران،

های توریستی یابی سایتهای گردشگری در قالب دهکدهپژوهش حاضر به مکان در

( و مدل وزنی GISاطراف دریاچه زریوار با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

های گردشگری در این منطقه جهت داه شود و پرداخته شده تا از طریق آن به پتانسیل
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های گردشگری در ست حساس منطقه طرحی پایدار با حفظ محیط زیدر راستای توسعه

 این مکان اجرا گردد.

 
 پیشینه تحقیق

یاچه در اطراف در SWOTو مدل  GIS( با استفاده از 1390کیومرثی و همکاران )

ی جنوب های گردشگری در ارتفاعاتکافتر به مکانیابی بهترین مکان ایجاد دهکده

عت ه صنیی برای رشد و توسعمشرف بر دریاچه پرداخته است و در نهایت، راهبردها

 (.99: 1390گردشگری در ساحل دریاچه کافتر ارائه داده است)کیومرثی و همکاران،

بی مناطق به مکانیا AHPو مدل  GIS( با استفاده از 2011حکیمی عابد و همکاران )

 ه سهگردشگری ساحلی دریاچه خزر پرداخته اند که پس از پژوهشهای انجام گرفت

 ده اند.منطقه بدست آورده در نتایج تحقیق انتخاب و معرفی کر 17منطقه از بین 

رائه به ا SWOTگیری از تکنیک ( با بهره1385رکن الدین افتخاری و مهدوی )

های راهکارها جهت توسعه گردشگری در دهستان لواسان کوچک از دهستان

دلیل  نطقه بهپذیری روستاهای این مگیرند که آسیبپردازند و نتیجه میشمیرانات می

اسب های منگسترش گردشگری در سطح باالیی قرار دارد و نیازمند تدوین سیاست

 است.

توسعه  ( محدود استان کردستان را به منظور1387پناه )زاده اصل و کریمفرج

ت ش فعالیجام شاند و اراضی استان را برای انگردشگری طبیعی مورد ارزیابی قرار داده

شهای کوهنوردی، دامنه نوردی، اسکی، طبیعت درمانی، ورزگردشگری طبیعی شامل 

 نها یکتاند و در نهایت مشخص نموده اند که بندی کردهآبی و طبیعت گردی پهنه

 رد.درصد از مساحت استان هیچ گونه قابلیتی برای توسعه گردشگری طبیعی ندا

ا استفاده از ( با بررسی مناطق مستعد گردشگری طبیعی کاشان ب1387ابراهیمی فینی )

GIS  و مدل اکولوژیکی مخدوم مناطق مستعد توسعه گردشگری را شناسایی کرده

تری های شمال غربی و شمال شرقی منطقه استعداد بیشاست. در این پژوهش بخش
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های مرکز و غرب منطقه مستعد برای برای توسعه گردشگری متمرکز را داشته و بخش

 د.باشگردشگری گسترده با طبقه یک می

-ای توسعه( در تحقیقی تحت عنوان راهبردهای مناسب بر1389فاضل نیا و هدایتی )

ند که اچنین نتیجه گرفته SWOTی زریوار با استفاده از مدل ی گردشگری دریاچه

 وزنگری پذیری دریاچه بخاطر گردشگری بودن باالست و نیازمند بای آسیبآستانه

از  فادهها و استت واحد جهت رفع محدودیتارائه سیاستهای مناسب و همچنین مدیری

 باشد.ها و توانمندیهای آن میقابلیت

ای با عنوان راهبردهای توسعه اکوسیستم در ( در مقاله1390بدری و همکاران )

سعی کرده اند تا راهبرد اصلی برای اقدام در  SWOTشهرستان مریوان با استفاده از مدل 

ریوان از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی شناسایی و زمینه توسعه اکوسیستم شهرستان م

ارائه گردد.یافته های این تحقیق نشان می دهد که به منظور تقویت و توسعه اکوسیستم 

ای راهبردی پایدار در شهرستان مریوان، الزم است راهبردهای متنوعی بعنوان مجموعه

توجه قرار گیرند. تفاوت  ریزی اکوسیستم موردگذاری و مدیریت و برنامهبرای سیاست

های انجام شده بکارگیری سیستم اطالعات پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش

های های موثر در مکانیابی دهکدهو تلفیق الیه 1جغرافیایی با مدل همپوشانی وزنی

 باشد.گردشگری می

ا اند که هر کدام از آنههای مختلفی دخیلهای گردشگری الیهدر مکانیابی دهکده

شوند. برای انتخاب بهترین مکان، مدلهای مختلفی به طبقات مختلفی تقسیم بندی می

گررستری و مدل ، محاسبهSWOT ،AHPتوان به مدل وجود دارد که از آن جمله می

-های خاصی به کاربرده میها و تحلیلهمپوشانی وزنی اشاره کرد که هر کدام به شیوه

-انی وزنی استفاده شده است.دلیل این امر برابری الیهشوند. در این مقاله از مدل همپوش

رسد کارایی بهتری نسبت به سایر های مورد استفاده از نظر ارزش است که بنظر می

-، محاسبهAHP( در مقاله ای مدلهای 1390نیاز )ها داشته باشد. رهنما و کاظمی بیمدل

                                                 
1. overly weigh 
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ی بافتهای مرکزی وسعهگر رستری و همپوشانی وزنی برای شناسایی و اولویت بندی ت

ها در شهرها را باهم مقایسه کرده اند که نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل

های مرکزی شهرهاست ولی شناسایی مناطق بالقوه برای توسعه در فرایند احیای محله

 باشد.ها بهتر میکارایی مدل همپوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل

ر که د دهدی موضوعی را مییوه ای است که امکان محاسبهمدل همپوشانی وزنی ش

د نیازمن یشتربآن فاکتورهای مختلف و متفاوت دخالت دارند.در بررسی مسائل مکانیابی، 

مه هرفتن گی یک مسئله هستیم تا با در نظر بکارگیری فاکتورهای گوناگون، درباره

 فاده ازا استود و این مشکل بگیری شفاکتورهایی که در آن مسئله دخیل هستند، تصمیم

 برطرف شده است. GISافزاریمدل همپوشانی وزنی در محیط نرم

 
 منطقه مورد مطالعه

تان واقع در کیلومتر مربع یکی از شش شهرس 5/322شهرستان مریوان با وسعتی برابر 

ودن بارا دمحدوده سیاسی استان کردستان است که در غرب ایران قرار دارد و بخاطر 

دی گرعتهای بکر، در زمره یکی از مناطق مهم طبیای متنوع طبیعی با جاذبهفضاه

ی یاچه(. در76: 1385گیرد)شرکت تحقیقات جهاد و آب و آبخیزداری،کشور جای می

 46غرافیاییکیلومتری شمال غربی شهر مریوان و در طول ج 2زریوار)زریوار( در فاصله

یا قرار متری از سطح در 1285ارتفاع دقیقه و 31درجه و 35دقیقه و عرض10درجه و 

 (.1( )شکل484: 1387بهروزی راد،)گرفته است



102 

 
 

  1388 پائیزم، شش، شماره سومه جغرافیایی، سال اندیش
 

 
 ( موقعیت شهرستان مریوان و دریاچه زریوار1شکل)

ین شیر های آبپیدایش دریاچه به گفته کارشناسان که یکی از بزرگترین دریاچه

به  ریوارچه زگردد. وسعت دریاشود به دوران سوم زمین شناسی برمیجهان محسوب می

تر و م 6د باشد. حداقل عمق آن حدودلیل تغیرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر می

های همتر برآورد شده است. آب دریاچه، شیرین است و از تعدادی چشم 12حداکثر

ر مربع کیلومت 9/87گردد. مساحت دریاچه معادل جوش و نزوالت جوی تامین میکف

نیا و اضلباشد)فمیلیون مترمکعب می 7/42یاچه در حدودی درو متوسط آبدهی ساالنه

 (.152: 1389همکاران،

هایی که منجر به جذب توریست در این منطقه شده است، شامل: سدخاکی قابلیت

اندازهای متنوع نسبت به دریاچه، شهر مریوان در جنوب دریاچه)این سد با ایجاد چشم

یی را برای صنعت گردشگری فراهم نموده هاروستاهای اطراف دریاچه و اراضی قابلیت

ی پارک سواری، کوهستان زریوار، مجموعهپیمایی و دوچرخهاست( قایقرانی، کوه

ی مشرف به آن، جاده دور دریاچه و روستاهای اطراف دریاچه است. ساحلی و تپه

های آب فراوان در کنار دریاچه از دیگر جاذبه های دریاچه همچنین سرسبزی و چشمه

های طبیعی دریاچه و مرزی بودن منطقه به لحاظ ارزان بودن باشند. با توجه به قابلیتمی
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اجناس مورد نیاز همچنین آب و هوای معتدل منطقه هر ساله تعداد زیادی از مسافران و 

گردشگران داخلی ) تهران، اصفهان، شیراز و دیگر شهرهای ایران( و خارجی از این 

ره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کنند. )ادامنطقه دیدن می

 (.1387مریوان، 

 
 تقویم اقلیمی توریستی ایستگاه مریوان

-یمامبر بهترین محدوده آسایش دمایی محدود زمانی ما ژوئن تا ماه سپتدما:  -1

 باشد.

 سمان وها نشان از صاف بودن آبا توجه به اینکه کمترین بارندگی بارندگی: -2

 حدودهباشد و این بهترین شرایط برای گردشگری است، لذا مآرامش هوا می

برای  مریوان تگاهزمانی ماه ژوئن تا ماه سپتامبر از لحاظ پارامتر بارندگی در ایس

 گردشگری مناسب است.

 ز ماهحاظ محدوده آسایش رطوبت نسبی ابهترین بازه زمانی از ل رطوبت نسبی: -3

 ود.شمارس تا ماه ژوالی و از ماه سپتامبر تا ماه نوامبر را شامل می

ر نظر اند )بدون دهایی که دارای ساعت آفتابی باالییمحدوده ساعت آفتابی: -4

 بنابراین از گرفتن سایر پارامترهای اقلیمی( نشان از هوای صاف و آرام دارند.

ا ماه و ت سایش ساعت آفتابی بهترین بازه از ماه می شروع شدهلحاظ محدوده آ

 سپتامبر ادامه دارد.

ماه  بهترین محدوده آسایش از لحاظ فشار بخار آب مربوط به فشار بخار آب: -5

 باشد.مارس تا آخر ماه نوامبر می

ی ل منفتواند یک عاماگر سرعت باد از یک حد مجاز باالتر رود می سرعت باد: -6

د گردشگری بحساب آید. از این لحاظ محدوده آسایش سرعت بادر جریان 

 د.شویایستگاه مریوان از ماه اکتبر شروع شده و تا ماه مارس را شامل م
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تگاه ایس با توجه به تمام پارامترهای اقلیمی که شرح آنها گذشت محدوده آسایش

الی و ، ژوئنهای ژومریوان )به غیر از پارامتر رطوبت نسبی و سرعت باد( شامل ماه

 (.1389باشد )اسکندری، آگوست می
 

 یافته های تحقیق

 شناسیمینزهای منطقه بر اساس نقشه های شناسی و گسل های اطالعاتی زمینالیه

ه ردید. سپس نقشه رقومی زمین شناسی تهیبانه تهیه گ -چهارگوش مریوان1:250000

. قسیم شدس تها به چهارده کالشده از منطقه مورد مطالعه با توجه به ویژگیهای سازند

ر ز گسل داصله همچنین با استفاده از الیه رقومی تهیه شده از گسلهای منطقه، نقشه فا

ه به صورت رستر تهیه شد و در چهار کالس برحسب کیلومتر طبقArc GIS  محیط 

 دهی شد.بندی و وزن

در  دید وتهیه گرArc GIS  منطقه در محیط DEMنقشه شیب حوضه با استفاده از 

ی که کونتچهار کالس دسته بندی و  وزن دهی شد. نقشه مربوط به فاصله از مراکز س

 1:50000باشد، براساس نقشه توپوگرافی شامل شهر و روستاهای اطراف دریاچه می

دیده ی گرسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه گردید و بصورت ساختار نقطه رقوم

 است.

ی اراضی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره الیه مربوط به کاربری ا

ETM+2002 در نرم افزارENVE4.7  تهیه و در محیطArc GIS ه ویرایش و به یازد

 کالس طبقه بندی گردید.

سازمان  1:50000نقشه مربوط به فاصله از رودخانه و جاده با استفاده از نقشه 

س و ج کالاز رودخانه در پن جغرافیایی نیروهای مسلح رقومی گردید که نقشه فاصله

-زنوا و هبندی نقشه مربوط به فاصله از جاده در چهار کالس دسته بندی شدند.کالس

 ( ذکر شده است.1دهی مربوط به هر الیه در جدول شماره )
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 راکز سکونتی،مای مانند ( با توجه به ساختار الیه، نقطه1پس از تهیه جدول شماره )

و  ناسیشانه، پلی گونی مانند کاربری اراضی و زمین خطی مانند جاده، گسل، رودخ

مال ا اعردریاچه آنها را به فرمت رستری تبدیل کرده تا بتوان کالس های مربوطه 

یه ها را ال Arc GISدر نرم افزار  overly weighبا استفاده از دستور  (.2نمود)شکل 

شده  ظارتیت بصورت نی نهایی را استخراج گردد. در نهاروی هم قرار داده تا الیه

 (3شکل )اند حذف گردید. هکتار کمتر بوده و یا دور افتاده 1مناطقی را که از 
 های گردشگریدهی عوامل موثر در مکانیابی دهکدهبندی و وزن: کالس1جدول

 وزن کالس عامل وزن کالس عامل

کز 
مرا

از 
له 

اص
ف

ر(
)مت

ی 
ونت

سک
 

1500-0 1 

سی
شنا

ن 
زمی

 

 1 رس مسطح
 1 شیل خاکستری 9 2500-1500
 1 مارن و شیل 7 3500-2500
 3 توفای آندزیت 3 4500-3500

 3 کنگلومرا و ماسه سنگ 1 و بیشتر4500

از 
له 

اص
ف

ر(
)مت

ده
جا

 

 3 دیوریت و گابرو 1 500-0
 5 ترکیبات مخروط افکنه 7 1000-500

 5 مخروط افکنه های تراس رس 5 1500-1000
 5 ماسه سنگ قرمز 1 شترو بی 1500

خان
ود

زر
لها

اص
ف

ه
ر(

)مت
 

 5 رسوبات آبرفتی 1 1000-500
 7 گرانیت 3 2500-2000
 7 سنگ آهک تریاس 5 2000-1500
 7 ژیپس و مارن 7 1500-1000

از 
له 

اص
ف

ر(
ومت

کیل
ل)

گس
 

 7 سنگ آهک 1 2-0
 1 جنگل متراکم کم 5 4-2
 1 کشاورزی 7 6-4

 9 و بیشتر 6

ک
ضی

ارا
ی 

ربر
ا

 

 1 باتالق و آب

از 
له 

اص
ف

ر(
)مت

چه
ریا

د
 

 1 شهر 1 500-0
 3 باغ 9 1000-500

 3 مرتع مناسب 5 1500-1000
 3 کشاورزی و جنگل 3 2500-1500

 5 کشاورزی دیم 1 و بیشتر 2500

د(
رص

)د
ب 

شی
 

 5 دیم مخلوط 3 3-0
 5 کشاورزی دیم 7 10-3

 7 مرتع متوسط 5 15-10
    1 و بیشتر15
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 بندی بر روی الیه های موثر در مکانیابی دهکده های گردشگری: اعمال کالس2شکل 
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 ( مکانیابی روستای توریستی3شکل )

 گیریبحث و نتیجه

دریاچه زریوار شهرستان مریوان یکی از جاذبه های طبیعی گردشگری در غرب 

تواند نقش خود را در این امر می کشور محسوب می شود که با مدیریت و برنامه ریزی

در جذب توریست به منطقه ایفا کند. معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه و 

تواند منجر به دستاوردهای خوبی چه در زمینه درآمدزایی مطالعه علمی و اصولی آن می

بی ی اشتغال زایی بویژه در مناطق روستایی شود. مکانیاو سودآوری و چه در زمینه

مناطقی برای اسکان گردشگر در دامان طبیعت بکر منطقه و فراهم آوردن شرایط 

ریزان در این زمینه را آرامش برای گردشگران ضروتی است که نیاز مدیران و برنامه

برطرف می کند. در این پژوهش با فراخوانی الیه های مختلف اطالعاتی و مهم در امر 

به دستیابی نقاطی جهت احداث اماکن اقامتی در  گردشگری و تحلیل کارشناسانه آنها

قالب دهکده های گردشگری نائل شدیم. با رویهم گذاری الیه ها و استخراج الیه 

سطح باالی یک هکتار مکانیابی شد که برای کاربری مورد نظر مناسب  6نهایی، 
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(حاکی از 3تشخیص داده شده است. نتایج اولیه با توجه به نقشه نهایی ارائه شده )شکل 

هکتار و در 91آن است که قسمت های شمالی و بخصوص جنوبی با وسعت 

 هکتار، جهت ایجاد مراکز رفاهی و گردشگری مناسبت بیشتری دارد. 2/104مجموع

برای  یی راتواند تضمین باالچنین تحقیقاتی قبل از احداث پروژه های اجرایی می

 م بهارات و آسیب های بعدی هکارایی طرح و پروژه همراه داشته باشد و از خس

 تاسیسات احداثی و هم به طبیعت و محیط پیرامون پروژه جلوگیری کند.

 
 منابع:

بیعی طبررسی مناطق مستعد گردشگری (: »1387ابراهیمی فینی، فریبا)پاییز -1

یست بوم، مجله علمی پژوهشی گیاه و ز(« GISافزارکاشان)با استفاده از نرم

 25-36شماره پانزدهم،تهران،

 (1387اداراه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان مریوان) -2

ر تاثیر بمطالعه گردشگری استان کردستان با تاکید (:» 1389اسکندری، حمید) -3

امه نپایان « 1992-2008( سالهای PMVتوزیع عناصر اقلیمی بارش)

 کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان

اسی قیداری، امید حسن پور بدری، سید علی، خلیل رحمانی، مجید سج -4

-ژوهشپ« راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان(:»1390)تابستان

 31-54های روستایی، سال دوم، شماره دوم، تهران، صص

یروهای های ایران، سازمان جغرافیایی ن(: تاالب1387راد، بهروز)بهروزی -5

 مسلح، چاپ اول، تهران

(: گردشگری)ماهیت و 1385قایی)پاپلی یزدی،محمد حسین و مهدی س -6

 مفاهیم( انتشارات سمت، چاپ ششم، تهران

رشیدی، آرمان، مجید مخدوم، جهانگیر فقهی، مرتضی شریفی )پاییز و  -7

های اطراف تاالب زریوار با ارزیابی اکوتوریسم در جنگل(:»1389زمستان
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ال های محیط زیست، سپژوهش(« GISاستفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی )

 19-30، تهران، صص2، شماره1

وسعه تراهکارهای (: »1385الدین افتخاری، عبدالرضا و داوود مهدوی)رکن -8

« : دهستان لواسان کوچکSWOTگردشگری روستایی با استفاده از مدل 

 1-30، تهران،صص2، شماره10فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره

-طبیقیمقایسه ت(:» 1390نیاز)زمستانبیرهنما، محمد رحیم و مهدی کاظمی -9

برای  گر رستری و همپوشانی وزنیهای سلسله مراتبی، محاسبهتحلیلی مدل

وردی: مهای مرکزی شهرها ) مطالعه ی بافتبندی توسعهشناسایی و اولویت

،صص ، تهران78های جغرافیای انسانی، شمارهپژوهش« محله عیدگاه مشهد(

116-101 

پایان  «های گردشگری روستایی در ایرانبررسی قابلیت(:»1382سقایی، مهدی) -10

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

ی ، مطالعات تدوین سند مل1385شرکت تحقیقات جهاد و آب و آبخیزداری -11

گردشگری طبیعی کشور تدوین استراتژی ارتقای ظرفیت بخش دولتی، 

 خصوصی و مردمی

ش مهدی گودرزی سروشهیدی، محمد شریف، زهراالسادات اردستانی، محمد  -12

ی هاژوهشپ« ریزی نواحی روستاییبررسی تاثیرات توریسم در برنامه(:» 1388)

 99-113، تهران،صص67جغرافیای انسانی، شماره

ی ی توسعهراهبردهای مناسب برا(:»1389نیا، غریب و صالح هدایتی)پاییزفاضل -13

 ،سیستان و19، شماره جغرافیا و توسعه« گردشگری دریاچه زریوار

 145-170بلوچستان،صص

های مناسب تحلیل پهنه(:»1387اصل، منوچهر و رفیق کریم پناه)پاییززادهفرج -14

 عاتتوسعه گردشگری طبیعی در استان کردستان با استفاده از سیستم اطال

 33-65،50های جغرافیای طبیعی، شمارهفصلنامه پژوهش« جغرافیایی



110 

 
 

  1388 پائیزم، شش، شماره سومه جغرافیایی، سال اندیش
 

سعه برد اقلیم در طرح تو(: کار1390کریمی، جعفر و محمدرضا محبوب فر) -15

 صنعت توریسم، انتشارات ارکان دانش، اصفهان، چاپ اول

:» (1390زاده)تابستان کیومرثی، حسین، مسعود تقوایی، محمدمهدی تقی -16

 ویایی های گردشگری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافمکانیابی دهکده

-رنامهبرافیا و ، مجله جغ« )نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر(  SWOTمدل 

 99-120، صص2، شماره42، شماره پیاپی22ریزی محیطی، سال
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