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 مبتنی بر( 19- کووید) کرونا ویروس گیری شهری برای دوران پس از همه گردشگری احیای استراتژی

 رویکرد مدلسازی مکانی )مطالعه موردی: کالنشهر تبریز(

 

 1حسن احمدزاده  

 2داداش پور مقدم  دیمج

 3زاده یرضا ول

 چکیده

 با مقاله اين. است داده قرار تأثير تحت شدت به را تبريز کالنشهر در شهري گردشگري اخير سال دو در کرونا ويروس گيري همه
 قرار بحث مورد گيري همه از پس راندو براي مکاني رويکرد از طريق آنها شناسايي مناطق با پتانسيل باالي گردشگري و توسعه هدف
 و موثرهاي شاخص عنوان به محيطي، کالبدي و هواشناسي اجتماعي، مکاني معيارهاي مطالعه اين در منظور همين به. است گرفته

 -Fuzzy و Fuzzy-WLCترکیبیهاي مدل ورودي عنوان به نوين مدلسازي چارچوب يک در آوري، جمع شهري گردشگري بر پيشران

OWA نيز کرونا خطر مکاني مدلسازي از شهري گردشگري و گيري همه ميان ارتباط درک منظور به همچنين.. گرفت قرار مورداستفاده 
 نشان نتايج.. بود منطقي همبستگي و آنها از کدام هر مستقل تاثير دهنده نشان عوامل ميان پيرسون همبستگي است. نتايج شده استفاده

 به( 0.135) شاغلين تراکم و( 0.151) متاهل شهروندان تراکم ،(0.153) جمعيت تراکم ،(0.154) مجرد وندانشهر تراکم عوامل که داد
 مدل دو توسط شده ايجاد شهري گردشگري مکانيهاي نقشه عالوه به. بودند شهري گردشگري توسعه بر اهميت باالترين داراي ترتيب

 اين پژوهشهاي يافته. هستند 7 و 2،3،6 مناطق در گردشگري باالي انسيلپت از حاکي نيز  Fuzzy- OWA و  Fuzzy-WLCترکيبي
 منظور به گذاران سرمايه و مديران براي را ارزشمنديهاي مشاوره و دهد مي راستاي توسعه ي آن گسترش در را گردشگري مديريت
 .دهد مي ارائه شهري گردشگريهاي پتانسيل توسعه و شناسايي

 ردشگري شهري، همه گيري کرونا، مدلسازي مکاني، سيستم اطالعات مکاني، تبريز.توسعه گواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه 

وامل مهم و برجسته ارتباطي، موثر اقتصادي و از عهاي قطبيکي از  پوياچند وجهي فعاليت به عنوان يک  4 گردشگريامروزه 
-قطب (. تا جايي که اخيرا167: 1398سطح جهان به حساب خواهد آمد )محمدي و ميرتقيان رودسري، در  وسياسي فرهنگي، اجتماعي

نفر  ميليارد 1.5 به 2019 سال در گردشگران تعداد افزايش با و اند بوده شاهد را گردشگري صنعت چشمگير رشد جهاني اقتصادهاي 
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 دهه يک با پرباري مسير سرگذاشتن پشت به قادر جهاني صنعت از قسمت اين ،(UNWTO, 2012)درصدي 4با رشد  2018سبت به سال ن
 Çiftçioğlu, 2021: 1) اقتصادي کشورها فرآيندهايدر  با ايفاي نقش موثر صنعت گردشگري .است بوده جهاني مالي بحران زمان از رشد

& Sokhanvarاز طريق  گردش و جذب ارز، درآمد زايياشتغال زايي،  جملهاثرات مثبت از  ه و پايداري داراي(، در صورت توسع
در جهان به عنوان پس از صنعت نفت و خودروسازي  که مي توان به قدرت درآمدزايي آن بازديدکنندگان داخلي و خارجي مي باشد

اقتصادي با پتانسيل باال براي ايجاد هاي ري يکي از مهمترين فعاليت(. از اين رو، گردشگ121: 1398سومين صنعت اشاره نمود )کشاورز، 
جايي که مي تواند به عنوان منبع اصلي درآمد براي ادارات دولتي و  (. تاGrubor et al., 2019: 6691اشتغال در بسياري از نقاط جهان است )

( مورد توجه قرار بگيرد. اخيرا دولتمردان Jenkins, 1982: 91رجي )( و جذب سرمايه گذارهاي داخلي و خاBrida et al., 2011ساکنان محلي )
در سطح کالن مي  اقتصادي و فرهنگي سياسي، توسعه به منظور مؤثر فعاليتي به عنوان گردشگري به مديريتي خود،هاي محلي در سياست

مهم دستيابي به رشد و توسعه در هاي يکي از راه امروزه، توسعه صنعت گردشگري به عنوان(. 67: 1400نگرند )قهرماني فرد و همکاران، 
خود را هاي توجه داشته و بسياري از برنامه ييدنيا محسوب مي شود و جوامع مختلف به اين مقوله به عنوان يکي از عوامل مهم درآمدزا

 از پارامترهايي براساس پويا، و 1 پايدار توسعه بعد از دليل همين (. به107: 1399)يغفوري و همکاران،  بر اين اساس پايه گذاري کرده اند
 :Seraphin et al., 2018است ) جهان در صنعت بزرگترين گردشگري جهانگردي، و مسافرت زايي، اشتغال صادرات، ناخالص، درآمد قبيل

 شهرها توسعه در ثيرگذارتا نقش ايفاي به قادر حاضر عصر اقتصادي هاي فعاليت پوياترين از يکي عنوان به گردشگري ميان، اين در .(89
هاي ، روند و شيوه1980به طوري که، عالقه به گردشگري شهري از ابتداي دهه  .(50: 1399باشد )اسدي پيمان و همکاران،  مي

در به عنوان متراکم ترين سکونتگاه بشري  هاشهر(. از اين رو، Popescu, 2013: 34   &Ciangaگردشگري را تا حد زيادي تغيير داده است )
(. شهرها به عنوان مجموعه اي متشکل از اجزاء، Alvarez, 2010نيز مي باشند )ها براي اهداف گردشگري ترين مکانزمره با اهميت

متنوعي از هاي گردشگري مي توانند جلوههاي فضاها، چرخه ها و قوانين حاکم، فارغ از روابط جاري آنها، به عنوان جذاب ترين مکان
 از همواره شهري پايدار توسعه به يابي دست رو، اين و آرامش را براي ساکنان محلي و بازديدکنندگان فراهم آورند. از زيبايي ها، خدمات

 امري کار نيروي منابعهاي محدوديت و اقتصادي کنوني شرايط با توسعه تحقق اين. است بوده شهري ريزان برنامههاي دغدغه مهمترين
هاي قطب مهمترين به تواند مي که است گردشگري شهري، پايدار توسعه فرآيندهاي موثرترين از يکي ن،بنابراي .رسد نمي نظر به ساده

 ويروس جهاني همه گيري و شيوع با توسعه گردشگري در شهرها و رشد با اين حال، .(Grah et al., 2020: 792شود ) تبديل شهرها اقتصادي

 دسته جمعي درهاي سفرهاي داخلي و خارجي و ممنوعيت کشورها از قبيل ممنوعيت  هايتحت تاثير سياست دچار رکود شده و  2کرونا

 مستقيم طور به پاندمي (. اين49: 1400گرديد )ابراهيم پور و همکاران،  به طور جدي متوقف 2020 سال 3 مارس ماه از بعد، عمومي مجامع
 :Zhu et al., 2020شد ) شروع چين در ووهان شهر از کرونا بيماري يوعش اولين که طوري به .است بوده گذار تاثير آن تحوالت و شهرها بر

 از محدوديتيهاي سياست از محلي دولتمردان استفاده موجب اوليه،هاي پيک در مشخص داروي و واکسن وجود عدم به دنبال آن، .(1
گرديد ... و پذيرايي و تفريحي مراکز تعطيلي اجتماعي، گذاري فاصله رعايت خانگي، قرنطينه خارجي، و داخليهاي پرواز توقف قبيل

 خارجي و داخلي گردشگران جانب از سالمت و ايمني افتادن خطر به از نگراني ديگر، طرفي از .(1: 1400)عسگري سوادجاني و همکاران، 
 موجب المللي، بين و محلي صورت به محدوديتيهاي سياست اعمال رو، اين از .است شده برعلت مزيد گردشگري، مقاصد بهداشت و

 Huangاست ) نموده رو روبه جدي بحران با نيز را گردشگران به متکي اقتصادهاي قطب که شده سفر به تمايل و تقاضا و عرضه کاهش

et al., 2020: 102660; Schubert, 2021.) ،جذب توليد، صادرات، واسطه به ارزي منابع مهمترين از يکي عنوان به گردشگري بنابراين 
 سوء اثرات تاثير تحت ديگري صنعت هر از بيشتر المللي، بين و داخلي گردشگران خروج و ورود طريق از گذار سرمايه جذب و شتريم

کشور با  در گردشگري اصلي مقاصد از يکي به عنوان کالنشهر تبريز ميان اين در .(Ntounis et al., 2021: 1است ) گرفته قرار کرونا بيماري
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  3 ..بر ي( مبتن19- ديوکرونا )کو روسيو يريدوران پس از همه گ يبرا يشهر يگردشگر ياياح ياستراتژ

 

 و (، فارغ از اضطراب1400تاريخي، فرهنگي، بهداشتي و سياسي در بخش گردشگري )تقي زاد فانيز و مقني جانسوز،  هايوجود ظرفيت
 بودن دارا به باتوجه تبريز شهر ساکنان محلي، تحت تاثير اين همه گيري با کاهش ورود گردشگران مواجه شده است. رواني فشارهاي

. کند عمل موفق گردشگري توسعه اهداف تحقق راستاي در تواند مي خاص، زندگي سبک و قوميت از ساکناني و هنري فرهنگي اصالت
 از استقبال براي را اصولي و استاندارد ها زيرساخت خود، بااليهاي پتانسيل با غني تمدني و درخشان و کهن پيشينيه تواند مي آن دليل

باتوجه به اثرات مخرب فرهنگي، زيرساختي و  از اين رو،.نمايد فراهم ماسال شهرجهان ترين يافته توسعه و زيباترين عنوان به گردشگران
گردشگري شهر تبريز براي دوران پس از همه گيري ضروري تلقي مي هاي اخير، توسعه مجدد پتانسيلهاي اقتصادي کرونا در سال

خواهد بود  آتي و فعلي گردشگران رضايت بجل و نيازها پيش بيني گردشگري، برندسازي و هاي گردد. اين امر شامل تعيين پتانسيل
در رقابتي قرار خواهند گرفت که شهري  گردشگريمقصدهاي  (. بدون شک در آينده اي نزديک1: 1397)اسماعيل زاده و همکاران، 

(. به طوري که شناسايي فضاهاي Woyo & Slabbert, 2020: 536برگ برنده ي آنها خواهد بود )اري گردشگران رضايت و وفادجلب 
جهت تاثير بر  ، رسانه ها و بازديدهاابزارهاي تبليغياز طريق  رقابتيبازار چنين در شهري با پتانسيل باالقوه ي گردشگري، و معرفي آن 

: 1399مديريتي در شهرها خواهد بود )زيتونلي، هاي از مهمترين سياستگردشگري يکي  انتخاب مقاصدبه منظور گردشگران  نگرش
گردشگري پس از همه گيري کرونا، امروزه هاي (. عالوه بر اشتياق و اميد گردشگران داخلي و خارجي به بهبود وضعيت و سياست89

(. با اين Abram & Waldren, 2021: 1نوين هستند )هاي ي پتانسيلو به دنبال تجربه  فضاها و مناظر تکراري دلسرد شده اندگردشگران از 
، با چالشي دوگانه نيز روبرو هستند. از يک سو، شهرها نيروي محرکه اقتصادحال در پديده روزافزون گردشگري جهاني، شهرها به عنوان 

که از غنا و تنوع اهداف فرهنگي، ورزشي، تجاري و ...  بايد بتوانند انتظارات و نيازهاي تعداد فزآينده اي از گردشگران را برطرف کنند،
جذب شده اند و بايد به طور مداوم چنين امکاناتي را تجديد و بهبود بخشند. از سوي ديگر، آنها بايد اطمينان حاصل کنند که گردشگري 

که با هايي ري نشود. بنابراين، نگرانيبه گونه اي توسعه يافته و مديريت مي شود که به نفع شهروندان باشد و باعث وخامت محيط شه
هدف توسعه زيرساخت ها، خدمات، حفاظت از مراکز تاريخي، فرهنگي، مذهبي، تفريحي و ورزشي انجام مي شود، به طور فزآينده اي 

ن تعادل بين اين مورد توجه مديران محلي قرار دارد، که به تأييد شهرها به عنوان مقاصد سفر کمک مي کند. با اين حال نياز به تضمي
نگراني ها و نيازهاي داخلي براي دستيابي به محيط مناسب زندگي به دور از تخريب زير ساخت، عدم تغيير فرهنگ و رسوم ساکنان 

 (.Gârbea, 2013: 193محلي با قوت خود باقي است )

براساس پتانسيل مناطق نمونه اولويت  گردشگري استان کرمانشاه راهاي ( قطب1391داخلي نوري و همکاران ) هايپژوهش ميان در
توصيفي و فن پرسشنامه با روش دلفي استفاده شده است. در پژوهشي ديگر خاوريان -بندي نمودند. در مطالعه آنها از رويکرد پيمايشي

هبردي در براي برنامه ريزي را SOAR( با هدف توسعه گردشگري شهري در شهر تفت از مدل استراتژيک 1392گرمسير و همکاران )
اين خصوص استفاده نمودند. نتايج آنها نشان داد که پتانسيل موجود فضاهاي سبز شهري و آب و هواي مطلوب در اين شهر موجب 

( با تاکيد بر نقش راهبردي و 1394باالرفتن پتانسيل توسعه گردشگري و درآمدزايي براي شهروندان خواهد شد. سلطاني و همکاران )
 شهري گردشگري توسعه جهت در کاربردي راهبردهاي تعيين و راهکارها ارائه به وسعه شهرستان اروميه، اقدامکليدي گردشگري در ت

با ( 1396صيدايي و حسيني )مناسب در برنامه ريزي گردشگري شهري مي باشد. هاي نتايج آنها حاکي از تاثيرباالي استراتژي .نمودند
براساس تعداد جاذبه، سطوح عملکرد )ملي، محلي، بين  د گردشگري در استان اصفهانمستعهاي هدف ارزيابي و تعيين اولويت پهنه

اقدام به امتياز دهي نمودند. براساس نتايج حاصل از مطالعه آنها، گردشگري هاي المللي( و سطوح دسترسي )پياده، سواره( نسبت به جاذبه
سميرم و فريدون هاي و بيشترين امتيازات به شهرستان قرار دارد جنوب و غرب قسمتدر دو  در اين استانظرفيت گردشگري  باالترين

مکاني مورد  –تحليل فضايي در شهرستان فسا را با استفاده از  گردشگري عهتوان توس( 1397. موسوي و همکاران )شهر مربوط است
سنجي آنها در واحد سطح  بندي و تراکممکاني، طبقه ها، تعيين موقعيتشناسايي انواع جاذبهارزيابي قرار دادند. به طوري که ابتدا اقدام به 

در  بود. هاي مستعد انواع مصاديق گردشگريمايش گرافيکي مکاني از شهرستان فسا در قالب پهنهنمودند. نتايج مطالعه آنها به صورت ن
گيالن سعي بر جذب  گردشگري اريخي،ت-فرهنگيهاي قابليت بازاريابي مدل ارائه ( با هدف1399حسين آبادي و همکاران )پژوهشي ديگر 

 قرار راهبردي شرايط دسته در تاريخيهاي قابليت بازاريابي و فرهنگيهاي قابليت بازاريابي که آنها نشان دادهاي گردشگران داشتند. يافته
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ساکنان را  ديدگاه از يگردشگر خالق تخريب بر 19 کوويد پاندمي تأثير ( در پژوهشي تحليل1400دارد. عسگري سوادجاني وهمکاران )
 ازدست رفته فرصتهاي جبران در سعي بيماري کرونا از ناشي اضطراب با وجود بررسي نموده است. براساس نتايج آنها ساکنان شهر يزد

 ايراست در خود اقتصاديهاي فعاليت و کرده تبديل فرصت به را تهديد اين نوآوري و خالقيت با نحوي به تا هستند تالش در و داشته

رسانه  پوشش مقاصد گردشگري، از طريق ( نيز سعي بر احياي1400ابراهيم پور و همکاران ) .نمايند احياء جديدي شکل به را گردشگري
معني  و مثبت داراي اثرات رسانه اي پوشش که داد نشان براي مقابله با بيماري با هدف دانش ساکنان داشتند. نتايج مطالعه ي آنها اي

( تقويت گردشگري شهر 1400در پژوهشي ديگر قهرماني فرد و همکاران ) .دارد بيماري دانش و محافظتي رفتارهاي خطر، ادراک بر داري
 حياتيهاي پيشران ارزيابي و درآمدي شهرداري امري ضروري تلقي نمودند. در پژوهش آنها شناخت منابع تبريز را با توجه به ناپايداري

مک انجام شد. نتايج آنها  ميک نرم افزار از استفاده و متقاطع تحليل اثرات و دلفي روشهاي از استفاده اگردشگري ب توسعه آينده بر مؤثر
 مي باشد.هاي در بين ساير پيشران 1107 امتياز با فرهنگ حاکي از از اهميت باالي پيشران

لعات استفاده از ر اين مطادري که نهاست. به طوبررسي مطالعات داخلي انجام گرفته در اين زمينه حاکي از پيمايشي و توصيفي بودن آ
ي و برمبنا مال توصيفيمکان مرجع صورت نگرفته است و پژوهش ها به صورت کاهاي اطالعات مکاني و دادههاي توانايي سيستم

مکاني به منظور  بعادراي اقعي داپرسشنامه و محاسبات آماري تحقق يافته اند. اين درحالي است که مناطق مستعد گردشگري در دنياي وا
لعات پيشين مي مطاهاي يه کاستمراجعه گردشگران داخلي و خارجي مي باشد. از اين رو، عدم اشاره به مناطق به صورت مکاني، از عمد

ا گردشگري بهاي نجي قابليتسپتانسيل  با رابطه عالوه براين در را دوچندان نموده است.هايي باشد که نياز به انجام چنين پژوهش
 ر آورده شده است.است که تعدادي از آنها به شرح زي گرفته صورت کمي مطالعات تاکنون استفاده از سيستم اطالعات مکاني

( رويکردهاي توصيفي و کيفي براي مقايسه ظرفيت گردشگري را موثر نمي دانند. بنابراين آنها از يک مدل 2017و همکاران ) 1يان 
مختلف براي پتانسيل گردشگري، بر اساس ارزش منابع و وضعيت توسعه هاي داده شده به شاخص مختلف اختصاصهاي رياضي با وزن

گردشگري ميراثي هاي استفاده نموده اند. مطالعه آنها به طور خاص به توسعه يک روش عملي و کمي براي اندازه گيري پتانسيل سايت
هايي مکان دشگري مي دهد که منابع مالي محدود دولتهاي شهري يا استاني به اشاره دارد. ارزيابي نتايج آنها حاکي از اطمينان منابع گر

را مورد  هلند کشور در گردشگري مقصد مديريت پژوهشي ( در2020و همکاران ) 2هارتمن  .با پتانسيل نسبتاً باال اختصاص داده مي شود
گردشگري مي باشد. در پژوهشي  مقصد توسعه آينده مورد مولد در بازيگرهاي آنها بيانگر اهميت باالي شبکه بررسي قرار داده اند. نتايج

گردشگري هاي يک مقصد براي جذب و مديريت فعاليتهاي به عنوان يکي از توانايي ديگر اهميت ظرفيت حمل و نقل گردشگري
دولت در منابع هاي رمايه گذاري( مورد بررسي قرار گرفته است. درمطالعه آنها مقايسه چگونگي تاثير س2020وهمکاران ) 3توسط وانگ 

مقصد برتر گردشگري شهري در چين انجام  9گردشگري، حفاظت از محيط زيست، اقتصاد و زيرساخت ها بر رشد گردشگري با توجه به 
مديريت محيط زيست و گردشگران هاي نتايج پژوهش آنها حاکي از تاثير باالي ظرفيت حمل و نقل گردشگري بر سياست شده است.

پس از همه گيري کرونا را مورد بررسي قرار داده است. از ديدگاه  ( تقويت مسيرهاي جديد براي توسعه گردشگري2020) 4ت.  براودر اس
وي اگر نوآوري نهادي کافي در هر دو طرف تقاضا و عرضه گردشگري رخ دهد، ظهور مسيرهاي جديد مورد تقويت قرار گرفته و منجر 

 د.به تحول در گردشگري مي شو

پيشين حاکي از ارائه راهکارها و سياسيت مديريتي به منظور توسعه گردشگري به صورت جامع و بعضا تک هاي بررسي پژوهش 
 رو، اين از. گذارد مي تأثير کنند مي سفر مقصد يک به که گردشگراني اعتماد بر گردشگري زمينه در که مختلفي بعدي مي باشد. عوامل

                                                      
 Yan

 Hartman

 Wang
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 پيش تواند مي آنها از کدام هر بعدي تک بررسي که است مختلفي معيارهاي از متاثر شهري فضاي شگريگرد پتانسيل و توان بررسي
 در گردشگري مکانمند مديريت و توسعه تاکنون اينکه به توجه با .نمايد مختل را اي منطقه هر در گردشگري صنعت عملکرد بيني

 اين به اقتصادي پايداري در توجه خور در جايگاهي نتوانسته گري،گردش مختلفهاي ظرفيت و قوت نقاط رغم علي تبريز کالنشهر
پژوهش حاضر با يک ديدگاه مديريتي کالن و جامع مبتني بر سيستم اطالعات مکاني، عوامل مکان مرجع و   باشد، داشته شهرستان

ا رويکرد برندسازي براي دوران پس از فضايي، پتانسيل گردشگري کالنشهر تبريز را به منظور توسعه اين صنعت بهاي تجزيه و تحليل
بالقوه ي گردشگري و توسعه ي آنها هاي را مورد ارزيابي قرار داده است. هدف اصلي پژوهش شناسايي پتانسيل 19-همه گيري کوويد

کيبي نوين، مي باشد، به گونه اي که با ادغام متغيرهاي مکاني اجتماعي، اقتصادي، محيطي و هواشناسي در يک فرآيند مدلسازي تر
هاي پيش روي موضوع تبيين گرديده است. اين رويکرداز عمده نوآوريهاي برنامه ريزي توسعه گردشگري به منظور رفع موانع و چالش

 به پاسخ هدف با حاضر پژوهش در راستا اين موجود در اين مطالعه مي باشد که تا کنون توسط هيچ محققي صورت نگرفته است. در
 کدام به مربوط تبريز در گردشگري پتانسيل باالترين و کدامند؟ تبريز در شهري گردشگري توسعه بر مؤثر عوامل مترينمه نظير سؤاالتي
 مي پيشنهاد محلي مقامات توسط استفاده منظور به مديريتي راهکارهاي ها، تحليل ارائه و مدلسازي انجام از پس است؟ شهري مناطق

 .گردد

 مبانی نظری

هاي رويکرد از بخشي گردشگري مقصدهاي بندي تقسيم .کند مي پيدا معنا مکاني خاص الگوهاي قالب در گردشگري اصطالح 
 ي نحوه و محدوده منابع و ها توانمندي شناسايي و آگاهي ريزي، برنامه از نوع اين هدف زيرا. است منطقه يک در مکاني ريزي برنامه
 از همواره بشريهاي سکونتگاه بزرگترين عنوان به شهرها. باشد مي آينده يتوضع بيني پيش با همراه منابع اين از برداري بهره

هاي جاذبه وجود که، طوري به(. 67: 1400قهرماني فرد و همکاران، ) آمد خواهند حساب به گردشگري توسعه براي ها مکان مستعدترين
. باشد مي گردشگري مقاصد عنوان به شهرها انتخاب لدالي عمده از شهري، مناطق در... و اجتماعي هنري، فرهنگي، تاريخي، متنوع
 و ها،پارک ورزشي، هاياستاديوم تئاتر، هايسالن تاريخي، بناهاي ها،موزه نظير ديگري مناظر و ها ظرفيت موفق، موارد الرغم علي

(. Timothy, 1995: 53) گردد مي لقيت شهرها در گردشگر جذب عناصر ديگر از نيز مشهور افراد يا مهم حوادث به مربوط اي ويژه فضاهاي
 و فضا ايجاد سبکي، چنين در. است گرديده 1 اکسپرسيونيستي سبک آمدن وجود به موجب فراغت، اوقات و کار ميان تمايز وجود عدم

 تحقق براي ضاف بهترين رو، اين از. (Sweeney et al., 2018: 90شد ) خواهد محسوب انسان اصلي اهداف از بخش لذت و مهيج شاد، اوقات
 مهمترين به تواند مي روزمره کاريهاي فعاليت از ناشي فشارهاي و آنها در 2 جمعيت تراکم نظر از که هستند شهرها زندگي از سبک اين

امروزه تمايل سفر به شهرهاي مختلف در سراسر دنيا به ميزان قابل توجهي درحال افزايش است. مقاصدي  .شود تبديل گردشگري قطب
ها، درمان و تحصيل بر ميزان اين تمايل اثرگذار بوده است. با اين حال، افرادي ديگر ها و نشستو کار، شرکت در همايش کسبهمچون 

ها، جستجوي عاليق و همچنين تفريح، شهرها را به عنوان مقاصد گردشگري خود در اوقات فراغت خود براي شناخت ساير فرهنگ
 Fu(. تقاضاي گردشگري در شهر ها وابسته به کيفيت عرضه خدمات با کيفيت گردشگري مي باشد )Visser, 2020: 173انتخاب مي کنند )

et al., 2020( که عالوه بر ايجاد حس رضايت در گردشگران، مي تواند پيامدهاي مثبت اقتصادي بسياري براي شهر باشد )Parviznejad & 

Akhavan, 2021: 1تجارت و کسب و هاي ت و استاندارد در سطح انتظارات، در نظر گرفتن منافع بخش(. از اين رو، باالبردن ميزان کيفي
احياي هاي کار گردشگري شهروندان در شهرها، خط مشي و سياست هاي مطلوب براي توسعه گردشگري شهري از استراتژي

شگري شهري نوعي دانش بين رشته اي ريزي مناسب با هدف توسعه ي گرد گردشگري در شهرها به حساب خواهند آمد. در واقع، برنامه
گردشگري شهري  مرتبط، نيازمند است. به طوري که، توسعههاي علمي و نهادها و سازمانهاي مي باشد که به همکاري ساير رشته
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 Population density 
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د و توسعه ايجا (. به عبارتيZeng et al., 2021) مناسب مي باشد و فضاهاي ايجاد زيرساخت ها مستلزم خالق و پويامديريتي مبتني بر 
جمله  جامعه از تاريخيهاي وجهزنده کردن  منظوربه  برندسازي آنها و و بازسازي با پتانسيل باال براي گردشگريفضاهاي شهري 

زي براي اوقات و ايجاد مراکاجتماعي استاندارد گسترش فضاهاي عالوه بر توسعه گردشگري شهري است که  رويکردهاي مديريتي در
 طوري (. بهGholami et al., 2019: 107گردد ) شهروندانتعادل سالمت جسمي و رواني  هويت بخشيدن به شهر موجب مي تواند با، فراغت

 داشتن مستلزم امر اين تحقق که کند منعکس را گردشدگري مقصد يکهاي قابليت و خدمات هويت، تمام تواند مي برند يک که،
شهري از فرآيندهاي مهم و چندوجهي مي باشد که  رنامه ريزي و مديريت گردشگري، ببنابراين.باد مي فردي به منحصرهاي توانمندي

 شده مردم زندگي شرايط در مخربي اثرگذاري موجب کرونا ويروس گيري همه طرفي بررسي آن در ابعاد مختلف مکاني مورد نياز است. از
: 1400عسگری سوادجانی و همکاران، است ) شتهدا پي در را ترس و استرس اضطراب، مانند منفي رواني پيامدهاي کنون تا و

 شهروندان عواطف و روحيات ،1قرنطينه زمان به مربوط رواني پيامدهاي گردشگري، اقتصاد بر کرونا منفي اثرات بر عالوه رو، اين از .(1
 :Brooks et al., 2020است ) نموده دار خدشه کارها و کسب تعطيلي و پاندمي به نسبت کافي دانش عدم بيماري، از ترس با حد زيادي تا را

روحي و رواني زيادي براي مقاصد گردشگري مي باشد که در صورت عدم برنامه ريزي و هاي بنابراين شرايط فعلي همراه با التهاب .(912
هاي هشدر پژو GISاگرچه سابقه تکنولوژي  توسعه مناسب گردشگري، اثرات مخرب را بر روي صنعت گردشگري شاهد خواهيم بود.

مرتبط با گردشگري باالتر از يک دهه مي باشد، با اين حال در خصوص پتانسيل سنجي قابليت ها گردشگري شهري با رويکرد مکاني 
قابل مالحضه اي در خصوص پشتيباني از برنامه ريزي ها و هاي اطالعات مکاني تواناييهاي کاربردهاي اندکي داشته است. سيستم

هاي فعاليات توسعه براي مستعد مکانهاي شناسايي که، طوري (. به99: 1390دارند )تقوايي و همکاران،  مکانيهاي تصميم گيري
 منظور به نوين ترکيبيهاي مدل ايجاد رو، اين از .باشد مي زمينه اين در GIS کاربردهاي ترين مهم و ترين گسترده از شهري گردشگري
: 1394دهند )برقي و همکاران،  توسعه را آن بايد محلي مديران و ريزان برنامه که تاس مواردي از گردشگريهاي توانمندي مدلسازي

جايگزين هاي تصميم يک انتخاب بين گزينه (. ,1999Eastman :493است ) 2يک ابزار پشتيباني تصميم براي ارزيابي چند معياره  .(55
در ارزيابي چند معيار،  م گيري به عنوان معيار شناخته مي شود.)مانند اقدامات جايگزين، تخصيص زمين و غيره( است که مبناي تصمي

تالش مي شود مجموعه اي از معيارها را براي دستيابي به يک مبناي مرکب واحد براي تصميم گيري با توجه به يک هدف خاص 
تقسيم مي شوند  3اطع بولي ارزيابي چندمعياره به سه دسته ترکيب خطي وزني، سفارش ميانگين وزني و تقهاي ترکيب شوند. مدل

(Masoudi et al., 2021: 457در اين مطالعه از دو مدل ترکيب خطي وزني و سفارش ميانگين وزني براي مدلسازي پتانسيل .) هاي
گردشگري استفاده شده است. براي استفاده از مدل ترکيب خطي وزني بايد ابتدا وزن مربوط به هر عامل مشخص شود، سپس  با ضرب 

عامل در وزن، مدلسازي شروع مي شود. هرچه وزن عاملي بيشتر باشد، تأثير آن عامل بيشتر بر روي نقشه نهايي نمايان خواهد شد. هر 
 به طوري که اين مدل با اعمال وزن مربوط به هر عامل، عوامل را  با همديگر ترکيب مي کند.

 روش شناسی تحقیق

 احياي استراتژي يعني مطالعه اصلي هدف به توجه با که باشد مي آن بودن کاربردي تحقيق اينهاي ويژگي ترين شاخص از
 مي حاضر مطالعه نتايج کرونا، پسا دوران براي آنها برندسازي و ها پتانسيل شناسايي از استفاده با تبريز کالنشهر در شهري گردشگري

 از استفاده با پژوهش نياهاي داده يگردآور وهيش. اشدب مفيد گردشگري توسعه منظور به شهري ريزان برنامه و مديران براي تواند
 اطالعاتهاي ستميس و ها داده بر يمبتن زين پژوهش انجام نديفرآ. است 1 يدانيم قاتيتحق و نيشيپ مطالعات ،4کارشناسان نظرات

                                                      
 Quarantine 

 Multi-criteria evaluation (MCE)

 Boolean Intersection 

 Experts 
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 صورت به مطالعه انجام و پرسشنامه فن از استفاده که چرا. است نينو و نوآور مطالعات جمله از خود نوع در که باشد يم 2 ييايجغراف
فاکتور اجتماعي،  18ابتدا تعداد  .باشد نمي گردشگري باالي پتانسيل با مرجع مکانهاي موقعيت شناسايي به قادر تحليلي-توصيفي

فرآيند مکاني  محيطي، هواشناسي و کالبدي موثر بر پتانسيل گردشگري شهري انتخاب و داده ها از بعد غيرمکاني به مکاني تبديل شدند.
فاکتور رستري توليد شدند. به دنبال آن، به منظور اطمينان از عدم وجود  18انجام شد و تعداد  ArcGIS 10.5سازي داده ها در نرم افزار 

عوامل، استفاده شد. سپس براساس ميزان تاثير هرکدام از  3رابطه خطي ميان فاکتورها وتاثير مستقل هرکدام از آنها از همبستگي پيرسون 
( به صورت زير 1استانداردسازي آنها با روش افزايشي و کاهشي به صورت باينري انجام گرفت. فرآيند انجام تحقيق براساس شکل )

 دنبال خواهد شد:

 جراي مدل فازي و هم پوشاني عوامل استاندارد شده با تابع جمع جبري فازيا -1

پنچ کالس پتانسيل مربوط  نقطه از 150( به صورت انتخاب 1و  0ه داده باينري )بقه بندي نقشه فازي ايجاد شده و ايجاد پايگاط -2
 به نقشه ي پتانسيل گردشگري فازي

 4تعيين اهميت هرکدام از عوامل با استفاده از تکنيک نسبت کسب اطالعات  -3

 راي هر کدام از عواملبدست آمده بهاي براساس وزن 6 وزني ميانگين و سفارش 5وزني  خطي ترکيبهاي اجراي مدل -4

 پهنه بندي شده پتانسيل گردشگري کالنشهر تبريز هاي تهيه نقشه -5

ي مناطق نظور برندسازپهنه بندي گردشگري به مهاي دلسازي مکاني شويع ويروس کرونا در کالنشهر تبريز و مقايسه با نقشهم -6
 داراي پتانسيل و افسرده براي دوران پسا کرونا

 

                                                                                                                                                                                

 Field research 

 Geographical information systems (GIS)

 Pearson correlation 

 Information gain ratio (IGR)

 Weighted linear combination (WLC) 

 Ordered weighted averaging (OWA) 
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 دار روش شناختی پژوهش.(. نمو1شکل )

 

 محدوده مورد مطالعه

)شکل  استواقع شدهو شمال غربي ايران است که در مرکز اين استان  استان آذربايجان شرقيهاي تبريز يکي از شهرستان کالنشهر 
 دقيقه  05درجه و 38دقيقه طول شرقي و  17درجه و  46يت قعدر مو هکتار 13/24559وسعتي حدود  نيز باتبريز  کالنشهرالف(.  -1

تبريز،  ب(. -1( )شکل 1: 1398)دوستي و همکاران،  واقع شده است اندر مرکز اين است متر  1340عرض شمالي با ارتفاع متوسط حدود 
، قطب بازرگاني، صنعتي، سياسي ينتربزرگباالقوه اي همچون هاي داراي پتانسيلشهر شمال غرب ايران،  ينتربزرگبه عنوان 
هاي کوه ه جلگه تبريز و از جنوب به دامنه. اين شهر از شمال به کوه عينالي، از غرب بو کانون ارتباط شمال غرب ايران است گردشگري

-المللي تهرانغربي کشور و در امتداد محور بينسهند محدوده شده است. موقعيت ژئوپولوتيکي اين شهر به دليل واقع شدن در شمال
ريز به دليل حاصلخيز بارزگان مي باشد که پل ارتباطي ايران به اروپا نيز محسوب خواهد شد. عالوه براين وضعيت خاص توپوگرافي تب

 از بسياري و معدني منابع ها،چشمه کوهستان، پاي هاي افکنه مخروط و هاجلگه کافي، آب اقليم و آب و هواي معتدل، بودن خاک،
در زمينه توسعه منازل مسکوني، خدماتي، درماني و صنعتي به يک  موجب شده است که امروزه اين شهر امروزه طبيعي؛ هايموهبت

به طوري که . آن گرم و خشک استهاي تبريز سرد و تابستانهاي يل شود. متاثر از وضعيت توپوگرافي و کوهستاني، زمستانقطب تبد
 ماهدي گراد و ميانگين حداقل دما درسانتي درجه 32 تيرماه در دما ( ميانگين حداکثر2020-2009ساله ) 12براساس يک دوره ي 

( جمعيت شهر تبريز با 1395گراد بوده است. براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن )سال سانتي درجه -8( سال ماه سردترين)
هاي صنايع توليدي هاي اقتصادي در اين شهر در بخش. فعاليتپ( -1نفر مي باشد )شکل  369،724،1بالغ بر منطقه شهرداري 10

تبريز مقر اصلي ، به طوري که باشندمتمرکز مي ريو گردشگ سنگين و سبک، صنايع غذايي، صنايع دستي و هنري، تجارت و خدمات
به حساب خواهد آمد. وجود بناهاي تاريخي، فرهنگي و هنري متعدد با سبقه تاريخي طوالني مدت برند معتبر ايران  100چهار برند از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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برج ساعت(، خانه مشروطيت، دهکده مقبره الشعرا، عمارت شهرداري ) نظير بازار تاريخي تبريز، ارک عليشاه، پارک ائل گلي، مسجد جامع،
هاي آينالو و منطقه ارسباران موجب شده است تا کالنشهر تبريز از نظر توريستي کندوان، آبشار آسياب خرابه، منطقه توريستي بام، جنگل

گردشگران خارج هاي همجوار، گردشگران متقاضي از ديگر نقاط کشور و گردشگري قابليت توسعه و جذب گردشگران از شهرها و استان
 از کشور را داشته باشد. 

 
 ( . موقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری.2شکل )

 

گردشگري در هاي فرهنگي و جاذبههاي اثر ثبت شده در بخش 1800استان آذربايجان شرقي به مرکزيت تبريز با ثبت بيش از   
داراي پتانسيل گردشگري در ايران قرار بگيرد. از طرفي با هاي پنجم استانموجب شده است که اين استان در رده ي  1فهرست يونسکو 

برگزيده شد، پيشرفت روز افزون اين شهر در  2که در آن تبريز به عنوان پايتخت گردشگري اسالمي  2018توجه به رويداد بين المللي 
بر اساس . تگذاش تنزل به رو ره و با گسترش ويروس کرونايکبازمينه توسعه گردشگري به طور فزآينده اي رو به افزايش بود تا اينکه 

گردشگري،  نظيرهاي اقتصادي بخشدر کالنشهر تبريز شيوع ويروس کرونا ، 3در زمان اپيدمي صورت گرفتههاي اقتصادي بررسي
توليد ناخالص داخلي  و مت کاالهابازرگاني خارجي، بازار سرمايه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب و کارهاي خُرد، کسب و کارهاي عمومي، قي

                                                      

 United Nations' Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

 Islamic Tourism Capital 

 Epidemic 
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( مشاهده نمود که اين تصاوير مربوط به آبان ماه سال 3)نمونه اي از اين تاثير را مي توان در شکل  .داده استتحت تأثير قرار به شدت را 
کرونامبني بر تعطيلي بازار ثبت )بعد از شيوع کرونا( مبتني بر تصميم ستاد ملي مقابله با  1400مرداد سال 27)قبل از شيوع کرونا( و  1397

 شده است.

 
 ( . تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر گردشگری و کسب وکارهای وابسته به آن در تبریز. 3شکل )

 

ن مورد جبرا در ورتي که، در صصنعت گردشگري تبريزناشي از شيوع ويروس کرونا در  اثرات مخرببا توجه به از اين رو،      
واهد خهاي وارده تصاعدي آسيب ،ه نشوددر پيش گرفت کاربرديبه طور  مديريتيهاي گردشگري ناشي از آن سياست هاي اقتصاديزيان

 رو خواهند شد که حتي ممکن است از چرخه اقتصادي حذف شوند.بهشد و بسياري از فعاالن اقتصادي با چالش زيادي رو

 معیارهای موثر بر توسعه گردشگری شهری

، سير شرايط مقصد و رضايتمندي گردشگران بر اساس انگيزه، فضهاي شهريدر  مختلفهاي شکلگردشگري با  درسالهاي اخير  
بهبود کيفيت زندگي شهري )گردشگري (. برقراري توازن منفعتي ميان توسعه 125: 1398صابري فر، ) تکاملي خود را طي کرده است

بهينه  با استفاده از گردشگري استاندارد به منظور جلب رضايت گردشگران ( و فراهم آوردن مراکزساکنان محلي در مناطق گردشگري
هاي ، از سياستسازي منافع اقتصاد محلي، حفاظت از محيط طبيعي و انسان ساخت و فراهم آوردن تجارب مناسب براي بازديدکنندگان

، وکالبدي ، اقتصاديمحيطيعاد فني، اجتماعي، فرهنگي، مند به اباين امر مستلزم توجه نظامتحقق  .مهم مديريتي در اين زمينه مي باشد
عوامل موثر بر توسعه گردشگري در قرن بيست براي آينده مي باشد. همچنين تعيين هاي گردشگري استفاده از جاذبه راستاي توسعه ودر 

هاي (. به طوري که، از سياستMurgante et al., 2021: 7245اصلي ترين بخش مديريت گردشگري اهميت زيادي دارد )عنوان و يکم به
انتخاب فاکتورهاي تاثيرگذار براي استفاده ، شرايط شهر مقصد و انتظارات گردشگرانبا توجه به  گردشگريدر جهت توسعه  يرقابتمهم 

در اين بنابراين،  گيرد.ب مورد توجه قرارو مديريت شهري  مديريت گردشگريريزي برنامه درد بايمکاني گرشگري است که هاي در تحليل
و شناسايي  تبريزکالنشهر  درشهري گردشگري  پتانسيلعنوان عوامل موثر بر ه که بمکاني  فاکتورهايترين قسمت از اين پژوهش، مهم

 اريمع ريز18 و ياصل اريمع 4 تعداد ،يدانيمهاي يبررس و انيدانشگاه و نيمتخصص نظرات منابع، مرور اساس بر رو، نيا از. شده اندبيان 

ي مورد اجتماعي، کالبدي، هواشناسي و کالبدي و زير معيارها شامل مطالعه اين در شده شناسايي معيارهاي .شد ييشناسا موضوع با مرتبط
استفاده شامل تراکم جمعيت، تراکم شهروندان مجرد، تراکم شهروندان متاهل، تراکم شهروندان فاقد شغل، تراکم شهروندان شاغل، 

مترو، فاصله از مراکز هاي عمومي، فاصله از ايستگاههاي پذيرايي، فاصله از پارکينگ-فاصله از مراکز تاريخي، فاصله از مراکز تفريحي
ماني، تراکم بناها با مصالح با کيفيت، تراکم بناها با مصالح بي کيفيت، فاصله تا جاده اصلي، فاصله از مراکز آتش نشاني، در-بهداشتي

 (. 1ميانگين حداکثر دماي ساالنه، ميانگين حداقل دماي ساالنه، ميانگين بارش ساالنه و فاصله از گسل هستند )جدول 

 

 

https://parsmodir.com/tourism/sustainable-tourism.php
https://parsmodir.com/tourism/sustainable-tourism.php
https://parsmodir.com/tourism/tourism-management.php
https://parsmodir.com/tourism/tourism-management.php
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 بریز.گردشگری شهری ت معیارها و عوامل موثر بر -(1جدول )

 

 اجتماعی عوامل

ن، سليمي و همکارا) خواهد داشت توريست شهريدر توسعه  تاثير بسزايي گردشگري جامعه مقصد 1عوامل اجتماعي و توان اجتماعي 
که  گردشگر داخلي و خارجي هستند نفر ميليونها پذيراي هرساله چرا که شهرها به عنوان پر رونق ترين مقاصد گردشگري .(23: 1400

يماً با قگردشگري مست چرخه ي (. به طوري که،Wang et al., 2018: 218فرآيندهاي اجتماعي و فضايي خاصي در آن در حال وقوع است )
در  جامعه شناختياجتماعي و  عوامل نقش کليدي، لذا (243: 1397ندان و بوميان مقصد( در ارتباط است )قنبري، جامعه ي بشري )شهرو

فرآيند گردشگري قابل چشم پوشي نيست. در اين مطالعه عواملي نظير تراکم جمعيت، تراکم شهروندان مجرد، تراکم شهروندان متاهل، 
ن شاغل به عنوان موثرترين عوامل زمينه ساز اعتماد اجتماعي به گردشگري شهري در تبريز تراکم شهروندان فاقد شغل و تراکم شهروندا

کليدي ترين شروط الزم براي توسعه ي اقتصاد و فرهنگ يک جامعه محسوب مي شود، امنيت  ازاعتماد انتخاب شده اند. از آنجا که 
است. اگرچه، عدم وجود گردشگر در  شهري گردشگري توسعه بر موثر عوامل از به عنوان برآيند حاصل از اعتماد شهري فضاهاي حاکم بر

                                                      
 Social power 

 معيارها عوامل منبع فرمت داده/واحد

رداري/نفر در هکتارب-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم جمعيت

 اجتماعي

رداري/نفر در هکتارب-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم شهروندان مجرد

کتارداري/نفر در هبر-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم شهروندان متاهل

رداري/نفر در هکتارب-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم شهروندان فاقد شغل

رداري/نفر در هکتارب-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم شهروندان شاغل

ررستري /مت-مکاني ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح   فاصله از مراکز تاريخي 

ررستري /مت-مکاني کالبدي ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح   
-فاصله از مراکز تفريحي

 پذيرايي

ررستري /مت-مکاني ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح  عموميهاي ارکينگفاصله از پ   

ررستري /مت-مکاني ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح  متروهاي فاصله از ايستگاه   

 

ررستري /مت-مکاني ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح   
-فاصله از مراکز بهداشتي

 درماني

رداري/بنا در هکتارب-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم بناها با مصالح با کيفيت

رداري/بنا در هکتارب-توصيفي  
 برنامه)سازمان  ومسکن نفوس يسرشمار

(آمار و يزير  
 تراکم بناها با مصالح بي کيفيت

ررستري /مت-مکاني ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح   فاصله تا جاده اصلي 

ررستري /مت-مکاني ياراض يکاربر نقشه -يشهر يليتفص طرح   فاصله از مراکز آتش نشاني 

ستري/ درجه سانتي گرادر-توصيفي (ساله 12نيانگي)م کشور يهواشناس سازمان   ميانگين حداکثر دماي ساالنه 

ستري/ درجه سانتي گرادر-توصيفي هواشناسي (ساله 12نيانگي)م کشور يهواشناس سازمان   ميانگين حداقل دماي ساالنه 

ترستري/ ميلي مر-توصيفي (ساله 12نيانگي)م کشور يهواشناس سازمان   ميانگين بارش ساالنه 

ررستري /مت-مکاني 100000:1 زيتبر يشناس نيزم نقشه   محيطي فاصله از گسل 
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(. نقشه ي مربوط به عوامل اجتماعي با 77: 1395يک فضا يا يک شهر دليلي بر عدم وجود امنيت در آن فضا نيست )متقي و همکاران، 
  4تهيه شدند )شکل  10.5Arc GISنرم افزار در  1کشور با تابع تراکم  1395حاصل از سرشماري نفوس و مسکن سال هاي استفاده از داده

 ث(.-الف

 عوامل کالبدی

حمل و نقل، امکانات اقامتي، خدمات  نظيراز خدمات مختلفي  موجب شده است تا گردشگران وجهي گردشگري شهري فرآيند چند
موجود در گردشگري مي هاي ان زيرساختتعامل مي. (Ben-Dalia et al., 2013: 233کنند )حين بازديد از مقصد استفاده  و فرهنگي تفريحي

فرهنگي، -مراکز تاريخيهاي گردشگري، يکي از مهم ترين زيرساختخوشايندي را براي گردشگران فراهم آوردند. هاي توانند تجربه
هاي ايستگاه و عموميهاي پارکينگ تفريحي پذيرايي و اقامتي است که به عنوان پيش نيازهاي توسعه ي گردشگري از آنها ياد مي شود.

مافي فروتن و مؤثرند ) گردشگر تجربه بر که هستند شهر يک در موجود هاي زيرساخت ديگر از نيز مترو نظير عمومي نقل و حمل
و بناها در هر شهر  فرسودگي واحدهاي مسکونياز توسعه به دليل  2فرسوده شهري هاي عقب ماندگي و حذف بافت .(69: 1397جاودان، 
از ديگر عوامل موثر بر جذب گردشگر مي باشد که عدم نوسازي و بهبود آنها مي محيطي  مشکالت زيستو  هايرساختضعف زبه دليل 

(. عوامل کالبدي مورد استفاده در اين 16: 1399تواند اين مناطق را از چرخه ي اقتصادي گردشگري بي بهره سازد )تقوايي و طاهري، 
هاي در قالب نقشه 1395موجود طرح تفصيلي، کاربري اراضي شهري و سرشماري نفوس و مسکن سال هاي مطالعه با استفاده از نقشه

پذيرايي، مراکز -فاصله از مراکز تاريخي، تفريحيهاي تهيه شدند. به منظور تهيه نقشه  Arc GIS 10.5مکاني با فرمت رستري در نرم افزار 
و براي تهيه نقشه ي  3اصلي از تابع فاصله اقليدسي هاي مترو و جادههاي يستگاهدرماني، مراکز آتش نشاني، پارکينگ ها، ا-بهداشتي

 ژ(.-ج 4با کيفيت و بي کيفيت از تابع تراکم استفاده شده است )شکلهاي مربوط به تراکم منازل با مصالح

 عوامل هواشناسی

 ,Pandy & Rogerson) زيادي در جذب گردشگر داردتاثير که  آب و هوا و اقليم منطقه استاز ديگر عوامل موثر بر جذب گردشگر  

به دارد.  مناسبيدهند که به مناطقي مسافرت کنند که شرايط آب و هوايي ترجيح مي خاصي. بسياري از گردشگران با اهداف (225 :2019
تغييرات آب و مايل دارند. تآب و هواي خشک و رطوبت نسبي پاييني با مناطقي بيماران حاد تنفسي نسبت به گردشگري در مثال،  طور

هوايي منجر به برنده و بازنده بودن در بخش گردشگري مي شوند، زيرا شهرها، جاذبه ها و فصل ها به طور فزآينده اي در جذب 
عدي (. با اين حال در اکثر مطالعات مربوط به گردشگري، به صورت تک بAall & Ko Koens, 2019: 4228بازديدکنندگان تاثيرگذار هستند )

گردشگري درماني هاي بر گردشگري طبيعي و اکوتوريسم متمرکز شده اند و گردشگري شهري را ناديده گرفته اند. فارغ از تمايل اقليت
به آب و هواي خيلي سرد يا خيلي گرم، اين نوع از آب و هوا نمي تواند جذابيتي براي اکثر گردشگران داشته باشد. به عالوه در واقع 

شديد و يک فصل هاي گرم/امواج گرما، بارندگيهاي ضاهاي شهري با طيف وسيعي از تغييرات آب و هوايي با طول موجهمراه بودن ف
-(. نقشهPandy & Rogerson, 2019: 225باراني طوالني، مورد تهديد حوادث طبيعي فراواني مي باشد که مورد پسند گردشگران نمي باشد )

-مربوط به شهر تبريز با استفاده از داده 1399ساله تا سال  12کثر دماي ساالنه مربوط به يک دوره مربوط به ميانگين حداقل و حداهاي 

 4تهيه شده است )شکل  Kriging 1با روش  4با استفاده از درونيابي    10.5Arc GIS هواشناسي در نرم افزار هاي ايستگاه 8مربوط به هاي 
 ص(.-س

                                                      
 Kernel density

 Worn urban textures 

 Euclidean distance

 Interpolation 
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 عوامل محیطی

شگري يک صنعت بسيار بي ثبات است که به راحتي تحت تأثير مسائل ايمني، امنيت، بهداشتي و محيطي با وجود رشد مثبت، گرد
متعدد از امکانات و هاي گردشگري شهري با مجموعه اي از جاذبه ها و استفادههاي (. ويژگيFauziah, 2016: 110قرار مي گيرد )

گردشگري و کاهش و مديريت بالياي هاي چالش ديگري را در موضوع بحران زيرساخت ها، چه براي ساکنان و چه براي بازديدکنندگان،
بشري را با هاي زلزله به عنوان يکي از مخرب ترين نوع از بالياي محيطي همواره شهرها و سکونتگاه محيطي به وجود مي آورد. وقوع
را  زيادي اثرات منفي ناگوار حوادث وقوع که داشت جهتو (. از اين رو بايدKarami & Yariyan, 2019: 185خطر جدي مواجه نموده است )

فعال هاي 2براي صنعت گردشگري به همراه دارد که قادر به تخريب چهره ي فضاهاي گردشگري خواهد شد. با توجه به وجود گسل 
سيل گردشگري در اين مطالعه متعدد در استان آذربايجان شرقي به مرکزيت کالنشهر تبريز، خطر زلزله به عنوان موثرترين عامل بر پتان

زمين شناسي کشور استخراج و با  1:100000فعال در اطراف تبريز از طريق نقشه هاي مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين موقعيت گسل
 ض(. 4استفاده از تابع فاصل اقليدسي، نقشه ي مربوط به فاصله از گسل تهيه شده است )شکل 

                                                                                                                                                                                

کريجينگ 

 Fault 
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 جتماعی، کالبدی، هواشناسی و محیطی موثر بر توسعه گردشگری شهری.(. عوامل ا4شکل )

 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 تعیین میزان همبستگی میان عوامل

اندازه  يرسون برايستگي پبراي اطمينان از استقالل هر يک از عوامل موثر بر گردشگري شهري در اين مطالعه، از ضريب همب    
و وري پيرسون است کاربرد شاخص آماري همبستگي دو متغيري، ضريب همبستگي گشتا(. 6)شکل  گيري همبستگي ها استفاده شد

همبستگي بين عوامل از قرمز  سلولهاي موجود بر اساس ميزان (.Benesty et al., 2009: 1ميان متغيرها مي باشد )کّمي  وجود رابطه بيانگر
باشد، مي توان گفت که تأثير  0.70اگر همبستگي بين دو متغير بيشتر از  د.)همبستگي مثبت( تا آبي )همبستگي منفي( برجسته مي شون

 ا همبستگي باال در مدلسازي باببه طوري که استفاده از عوامل  (.Kalantar et al., 2020: 1737آنها بر مدل نهايي بسيار مشابه خواهد بود )
ر منحصر به فردي در خروجي مي باشد و همه ي عوامل تاثي 0.7ز خطي کمتر اهاي امکان پذير نيست. در مطالعه حاضر همه همبستگي

 مدلسازي خواهند داشت.
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 ( . همبستگی مکانی میان عوامل موثر در مطالعه با استفاده از همبستگی پیرسون.6شکل )

 

 توابع هم پوشانی فازی

براي اين  از اين رو،دي ماهيت فازي دارند. تا حدود زيابراي پتانسيل سنجي گردشگري شهري در اين مطالعه موجود  عوامل 
عنوان عضوي از اين مجموعه، با توجه به فاصله اي که از عارضه ه ن هر پيکسل بآفازي تعريف مي شود که در هاي فاکتورها، مجموعه

يح تعريف شوند مي فازي با مقادير عضويت صحهاي صورت مجموعهه ب عواملدارد درجه عضويت متفاوتي به خود مي گيرد. اگر تمام 
در اين قسمت ابتدا همه عوامل با استفاده از تابع عضويت سيگموئيدي از اپراتورهاي مناسب فازي استفاده نمود.  عواملتوان براي تلفيق 

پس از  قرار گرفتند. 1تا  0استاندارد شدند. به طوري که مقادير عددي همه عوامل در بازه اي بين  IDRISI Selva1فازي در نرم افزار 
جمع رستري با استفاده از تابع هاي گردشگري به صورت اليه استاندارد سازي عوامل نوبت به هم پوشاني عوامل مي رسد. عوامل موثر بر

. با مي باشد 1تا  0جبري فازي با يکديگر ادغام شدند. خروجي هم پوشاني مدل فازي يک نقشه پتانسيل گردشگري در بازه اي بين 
( در مجموعه مديريتي شهر تبريز موجود نمي باشد، 2با پتانسيل باالي گردشگري )نقاط داغهاي نقاط آموزشي براي مکان توجه به اينکه

به منظور تهيه پايگاه داده آموزشي از نقشه ي فازي ايجاد شده استفاده شده است. اين يک روش مدلسازي نوين است که توسط 
(Alizadeh et al., 2018: 975( و )Yariyan et al., 2019.براي آموزش مدل ها استفاده شده است )  نقشه ي پتانسيل فازي ايجاد شده به ابتدا

هستند. سپس از  1تا  0نقطه انتخاب شد. اين نقاط داراي مقادير ارزشي بين  150شبکه اي از نقاط تبديل شد و به طور تصادفي تعداد 
مشخص شده در کالس ويژگي نقاط استفاده هاي استخراج مقادير سلول ها در مکان به منظور Extract Multi Values to Pointsدستور 

شد. به طوري که جدول توصيفي نقاط حاوي فيلدهايي به تعداد عوامل مورد استفاده در مطالعه مي باشد که به ازاي هر نقطه مقاديري 
 وزن مربوط به هر کدام از عوامل از روش نسبت کسب اطالعاتمتناسب با مقادير آن نقطه ثبت شده است. به دنبال آن به منظور تعيين 

نيز تهيه شد. فايل تهيه  CVSاکسل شده و از آن يک خروجي با فرمت استفاده شد. به طوري که جدول توصيفي نقاط تبديل به فايل 

                                                      

ادريسي سيلوا 

 Hot spots
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هر کدام از عوامل مقادير زير به عنوان وزن نيز اجرا شد و براي  Information gain ratioفراخواني شده و دستور  Weka 1شده در نرم افزار 
 (.7آنها بدست آمده است )شکل 

 

 

 

 ( . مقادیر وزنی برای عوامل با استفاده از روش نسبت کسب اطالعات.7شکل )

 مدلسازی مکانی توسعه گردشگری شهری

در نرم افزار ادريسي  OWAو  WLCمدل و تابع عضويت سيگموئيدال، دو  فازي پس از استانداردسازي عوامل با استفاده از ماژول  
 ارزيابي چندمعياره هاي سيلوا اجرا شدند. ورودي اين مدل ها عوامل استاندارد شده و وزن هر کدام از آنها مي باشد. براي هر عامل، مدل

ن شده اصلي خود ثابت نگه با استفاده از وزن اصلي و سپس با هر وزن افزايشي اجرا مي شود )در حالي که ساير عوامل را در وزن تعيي
بين هر سلول در تصوير اصلي با هر سلول در هر يک از تصاوير افزايشي هاي واريانس اين عامل به عنوان مجموع تفاوت مي دارد(.

و وزن سفارش پياده سازي کرديم. اين مجموعه دوم از وزن ها  عوامل را با استفاده از وزن OWA و WLC   محاسبه مي شود. ما مدل
امکان کنترل مستقيم سطح خطر را فراهم مي کند. وزن سفارش مجموعه اي از وزن بود که به يک مکان معين )پيکسل( اختصاص داده 
شده است. اعمال وزن سفارش بر اساس عوامل درجه بندي، حداقل تا حداکثر مقدار را براي هر مکان تحت تأثير قرار مي دهد. خروجي 

پتانسيل گردشگري، از دستور هاي مي باشد. به منظور پردازش بهتر نقشه 1تا  0ي پتانسيل با مقادير بين  هر کدام از مدل ها يک نقشه
خروجي با پنج کالس پتانسيل خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد هاي براي طبقه بندي نقشه ها استفاده شد. نقشه 2فاصله برابر

در هر دو نقشه از  7و  3، 2کي از همپوشاني معنادار ميان آنها است. به طوري که مناطق (. خروجي مدل ها حا8طبقه بندي شدند )شکل 
 پتانسيل باالتري براي گردشگري برخوردار هستند.

                                                      

وکا 

 Equal Interval
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 ین وزنی(.سفارش میانگ. ب: ترکیب خطی وزنیارزیابی چندمعیاره )الف: های پتانسیل گردشگری شهری تبریز براساس مدلهای ( . نقشه8شکل )

ل کالنشهر تبريز است. درصد در ک22نقشه ي مربوط به مدل ترکيب خطي وزني حاکي از پتانسيل باالي گردشگري به ميزان      
و  7و جنوبي منطقه  ، مناطق شرقي3غربي، جنوبي و شرقي منطقههاي ، قسمت2غربي منطقه هاي اين پتانسيل عمدتا در قسمت

اي پتانسيل باالي درصد مناطق مشابه دار27ي مدل سفارش ميانگين وزني نيز مي باشد. برا 6جنوب غربي منطقه هاي قسمت
م وکم براي گردشگري مي درصد مناطق شهر تبريز داراي پتانسيل خيلي ک41گردشگري مي باشند. در مقابل در هر دو نقشه ي فوق 

از پتانسيل کمتري  6نطقه جنوبي مهاي سمتو ق 5جنوب غربي منطقه هاي ، قسمت9، منطقه 7باشند. در اين ميان قسمت غربي منطقه
 براي گردشگري شهري برخوردار هستند.

 توسعه ی گردشگری پس از همه گیری کرونا

سفرهاي بين المللي، منطقه اي و محلي ناشي از شيوع ويروس کرونا، بالفاصله اقتصاد کشورها را تحت تأثير قرار داد. هاي محدوديت
هاي ري به واسطه ي ارتباط با سفرهاي بين المللي، گردشگري داخلي، بازديدهاي روزانه و بخشگردشگهاي در اين ميان سيستم
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مختلف مانند حمل و نقل هوايي، سفرهاي دريايي، حمل و نقل عمومي، اقامت، کافه ها و رستوران ها، کنوانسيون ها، جشنواره ها و 
بود گردشگري در کشورهاي در حال توسعه فارغ از محدوديت منابع جلسات، بيش از هر صنعت ديگري دچار افت شد. از اين رو، به

انساني و مالي، ساختارهاي حکومتي نامشخص و عدم برنامه ريزي گردشگري، به دليل استرس و ترس از همه گيري جامعه ي ميزبان با 
 صنعت شديد افت به منجر 19 -يدکوو ويروس از ناشيهاي پيک بودن پيچيده و تعدد چالش جديدي رو به رو شده است. بنابراين

 %80 حدود تا سفرها تعداد 2020 سال 2 مه ماه در 1 گردشگري جهاني سازمان بيني پيش براساس طوري به است، شده گردشگري
، بخش مديريتي 98در ايران نيز با توجه به وقوع حوادث ناگوار در سال  .(2020يافت )سازمان جهاني گردشگري،  خواهد کاهش

شوک اساسي به اين بخش از صنعت کشور وارد شد. بازتعريف  19-اميدوار بودند که با شروع همه گيري کوويد 1399به سال  گردشگري
سفر و هاي گردشگري در شهرها يک چالش کليدي براي مقاصد در زمينه اي است که محدوديتهاي بازاريابي و برندسازي پتانسيل

 کالنشهر گردشگري بازار رکود و افت به توجه با رو، اين مد و اشتغال گردشگري آنها داشته است. ازقوانين بهداشتي تأثير ماندگاري بر درآ
 گردشگري احياي فرآيند ارائه  دولتي، و خصوصي بخش در اقتصاديهاي چالش از فارغ گيري همه دليل به 1400 و 1399 سال در تبريز

به دنبال . گردد مي تلقي کاربردي و ضروري امري قبل، قسمت در شده اييشناس گردشگريهاي پتانسيل برندسازي رويکرد با شهري
عامل موثر، مدلسازي مناطق با باالترين تاثير از شيوع ويروس کرونا  18گردشگري کالنشهر تبريز با استفاده از هاي مدلسازي پتانسيل

طق فازي، نوع مصالح، مراکز تاريخي، تراکم جمعيت، مراکز نيز براي اين شهر انجام شد. عوامل دخيل در اين مدلسازي با استفاده از من
(. به طوري که فاصله از مراکز 9درماني، ميانگين حداقل و حداکثر دما، تراکم شاغلين و مراکز تفريحي پذيرايي بودند )شکل -بهداشتي

 & Kimه شيوع داراي سهم بيشتري بود )تاريخي، فضاهاي سبز و مراکز تفريحي پذيرايي به دليل برخ تجمعات بوميان همواره در زمين

Kang, 2021: 457( همچنين ميزان دسترسي شهروندان به مراکز درماني نيز موثر بر ميزان تاثير پذيري بود .)Han et al., 2021.) 

 
 ( . ارتباط مکانی شیوع ویروس کرونا و توسعه گردشگری شهری.9شکل )
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ه باالي شيوع کرونا بود درصد از کل فضاي کالنشهر تبريز داراي خطر27ازي، حدود ( بدست آمده از منطق ف10براساس شکل )    
نيز درگيري  9و  7، 6، 5طق مي باشد. در مقابل منا 4و  3، 2، 10مرکزي منطقههاي است که بيشتر مناطق مرکزي شهر اعم از قسمت

ا همه ر مناطق بشگري داکي از پتانسيل باالي گردکمتري داشند. مقايسه نقشه همه گيري و نقشه ي پتانسيل گردشگري شهري، ح
زي نظير، احداث اي برندساويکردهگيري باال است. از اين رو سرمايه گذاري در اين مناطق براي احياي گردشگري شهري با استفاده از ر

ت چشمگير اهد پيشرفشمي توان  هصنايع دستي و سنتي منطقهاي نوين، مراکز گردشگري مزين به نور، ايجاد غرفههاي بناها با معماري
 به که است نشهر تبريزمسئوالن کال دست ابزاري قدرتمند در شهري، برندسازي که گفت توان مي رو گردشگري در اين شهر بود. ازاين

 آورند. ارمغان به هرش براي را اقتصادي رونق و رشد و کنند را جذب گذاران سرمايه و گردشگران بازديدکنندگان، توانند مي آن کمک

 

 ( . نقشه ی همه گیری کرونا ایجاد شده توسط عوامل مختلف مکانی.10شکل )

 بحث و نتیجه گیری

کالنشهر تبريز به عنوان شهر مرکزي استان آذربايجان شرقي از پتانسيل باالقوه اي به منظور توسعه ي گردشگري برخوردار است. 
بر  عامل موثر 18سيستم اطالعات مکاني براي دوران پساکرونا با گردآوري  اين مطالعه به منظور توسعه گردشگري شهري مبتني بر

 صورت به جهان نقاط ساير و ايران در پيشين مطالعات در محققان از بسياري اينکه به توسعه گردشگري شهري انجام شده است. باتوجه
 شناسايي حاضر پژوهش در اند، پرداخته شهري گردشگري بحث در توصيفي و کيفي عوامل بررسي به اغلب و اند نگريسته بعدي تک

 انجام( مدلسازي -ها داده) مکاني رويکرد يک از استفاده با موجود وضعيت ي توسعه استراتژي و تبريز کالنشهر گردشگريهاي پتانسيل
گري مورد استفاده مستعد توسعه گردشهاي شناسايي مکان براي Fuzzy-OWAو Fuzzy-WLC براين اساس، دو مدل ترکيبي  .است شده

قرار گرفت. قدرت پيش بيني مدل ها در اين مطالعه به کيفيت داده ها و انتخاب عوامل ورودي وابستگي معناداري دارد. از اين رو، 
تراکم جمعيت، تراکم شهروندان مجرد، تراکم شهروندان متاهل، تراکم شهروندان فاقد شغل، عامل مستقل  18همبستگي فضايي بين 

هاي عمومي، فاصله از ايستگاههاي پذيرايي، فاصله از پارکينگ-روندان شاغل، فاصله از مراکز تاريخي، فاصله از مراکز تفريحيتراکم شه
درماني، تراکم بناها با مصالح با کيفيت، تراکم بناها با مصالح بي کيفيت، فاصله تا جاده اصلي، فاصله از -مترو، فاصله از مراکز بهداشتي

با استفاده از  اني، ميانگين حداکثر دماي ساالنه، ميانگين حداقل دماي ساالنه، ميانگين بارش ساالنه و فاصله از گسلمراکز آتش نش
ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين همبستگي حاکي از مستقل بودن اثر هرکدام از عوامل بر مدلسازي بود. 

( بود. اين مي تواند بيانگر 646/0ق با بافت فرسوده و مصالح نامرغوب با تراکم شهروندان بيکار )باالترين همبستگي ميان تراکم مناط
 18ارتباط عوامل اجتماعي و توسعه ي کم مناطق متاثر از آنها باشد. همچنين تجزيه و تحليل استفاده شده به منظور تعيين اهميت نسبي 
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( و تراکم 0.151(، تراکم شهروندان متاهل )0.153(، تراکم جمعيت )0.154) عامل نشان مي دهد که عامل تراکم شهروندان مجرد
( به ترتيب داراي باالترين اهميت و از عوامل کليدي موثر بر توسعه گردشگري شهري هستند. اين نشان دهنده ي تاثير 0.135شاغلين )

ما و تاثير هاي ( نيز مي تواند يافتهDai et al., 2019: 777باالي معيارهاي اجتماعي بر گردشگري شهري است. نتايج حاصل از مطالعه ي )
باالي عوامل اجتماعي مقصد گردشگري شهري را تاييد نمايد. اگرچه در ساير مطالعات و متناسب با شرايط محلي عوامل ديگري مي 

يافتند که کيفيت پايين معابر اين شهر ( با بررسي گردشگري شهر زنجان در1394توانند در اولويت باشند. همانطور که جوري و همکاران )
از نقاط ضصف و اولويت دار به حساب خواهد آمد. در حالي که عواملي نظير فاصله از مراکز آتش نشاني و فاصله از مراکز تاريخي داراي 

و تاثير قابل  0ان باالتر از اهميت کمتري هستند. اگرچه عوامل اجتماعي داراي تاثير باالتري هستند، با اين حال همه ي عوامل داراي اوز
هستند.  7و  2،3،6خروجي دو مدل مورد استفاده در اين مطالعه حاکي از پتانسيل باالي گردشگري در مناطق هاي توجهي هستند. نقشه

با تراکم باالي تراکم، مناطق هاي مناطقي که کمترين فاصله با پارکينگ، مراکز تفريحي پذيرايي و ايستگاه مترو را دارند. براساس نقشه
جمعيت، مجردها و فاقد شغل از پتانسيل کمتري براي گردشگري شهري برخوردار هستند. بنابراين ارتباط معنادار ميان عوامل کالبدي 

با پايين ترين  6مياني منطقه هاي گردشگري نيز به درستي قابل رويت است. همچنين قسمتهاي شهري، اجتماعي و توسعه ي ظرفيت
خروجي مدل داراي پتانسيل کمتري براي گردشگري شهري است. در عين حال هاي درجه سانتي گراد( نيز در روي نقشه 5.5دما )

با دماي باالتر داراي پتانسيل بيشتري هستند. از اين رو، ارتباط ميان شرايط مساعد  7و  3، منطقه 6جنوب غربي منطقه هاي قسمت
مکاني توسعه گردشگري شهري و نقشه هاي وبي قابل درک است.به عالوه مقايسه نقشههواشناسي و انتظارات گردشگري شهري به خ

مناطق پرخطر همه گيري کرونا مي تواند راهبردهاي کوتاه مدت و بلند مدتي را براي احياي گردشگري شهري متاثر از اثرات منفي 
مکاني هاي تاثير پذيري باالي همه گيري که در روي نقشهدر کالنشهر تبريز ارائه دهد. به طوري که، در مناطق پرخطر با  19-کوويد

توسعه گردشگري نيز داراي پتانسيل باالتري براي گردشگري هستند مي توان با استفاده از رويکرد برندسازي، فضايي مهيج و جذاب را 
مي  اي توسعه ي گردشگري شهريبرنامه ريزي بر که مي دهد نشان حاضر براي جذب گردشگران داخلي و خارجي ايجاد نمود. مطالعه

اجتماعي و اقتصادي شهرها براي دوران پس از همه گيري داشته باشد.خروجي نهايي اين پژوهش،  بازآفريني در بسزايي تأثير تواند
در کالبدي، ايمن هاي مجموعه اي از مناطق داراي اولويت و قابل سرمايه گذاري براي توسعه گردشگري شهري با توجه به توانمندي

برابر مخاطرات طبيعي، دسترسي به خدمات رفاهي و شبکه ارتباطي ارائه مي دهد. اين مناطق که با ادغام موثرترين عوامل محلي در 
کالنشهر تبريز شناسايي شده اند، به منظور مديريت شهري در بخش خصوصي و عمومي حائز اهميت است. اين مي تواند شامل ارائه ي 

منحصر به فرد هاي ش خصوصي در ايجاد و توسعه ي مراکز گردشگري باشد. به طوري که با با تقويت توانمنديبالقوه به بخهاي فرصت
-گردشگري در کالنشهر تبريز، به طور خاص مي توان تاثير قابل توجهي بر اشتغالزايي شهر گذاشت. همانطور که مشاهده مي شود ضعف

ه ي گردشگري ناشي از عوامل اجتماعي مي باشد که با مديريت مناسب بايد برطرف قابل توجه در کالنشهر تبريز به منظور توسعهاي 
 کاهش هدف با  شهري گردشگري توسعه راستاي در تبريز کالنشهر ضعف و قوت نقاط ترين مهم شناسايي به توجه با رو، اين شود. از
 اعطاي اشتغال، ايجاد از، اعم شهر اجتماعي ي چرخه بهبود و صحيح مديريت بر عالوه که شود مي پيشنهاد ي، توسعه هاي آسيب

 قرار ذيربط هاي سازمان اولويت و کار دستور در نيز شهر حياتيهاي زيرساخت بهسازي و توسعه ،...و آموزش به امر به توجه تسهيالت،
 برند ايجاد و فرهنگ اصالت، حفظ ساز زمينه تواند مي موضوع، روانشناختي بعد از گردشگري فرهنگ آموزش امر به توجه همچنين .گيرد
 .باشد شهري گردشگري در نوين
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