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و   یوزارت کشور، وزارت اطالعلت، وزارت راه، قوه قضلئ ،یشهردار ،یانتظلم یرویدولت )ن

  یونظ  »، «ه  ل حفلظ  ت از محوط    یب  را یملل  ال نیب   یه  ل ...( و کش  ورهل و ع  لزملن

و « ی یو لر  یه ل  محوط    تیریو م د  یحفلظت، مرمت، نگه دار  یبرا ییهل دعتورال مل

و  یدع ت  گیی نل  ،یفرهنگ   راثی  ع لزملن م  یاعالم شده از عو یضوابط حفلظت تیرعل»

انج لم   یب را  ی یو لر  یه ل  محوط    تیو ظرف یالملل نیو ب یکشور، ضوابط مل یگردشگر

« ی یو لر  یهل علخت جلده و ...( مربوط ب  محوط  ،یکلربر ریی)ملنند وغ یعمران لتیعمل

ه لی و لری ی ای ران برخ وردار      از اولویت بیشتری در ووع   گردشگری محوط  ب  ورویب

 .هستند

ریزی آرم لنی،   هلی ولری ی، حفلظت، برنلم  گردشگری میراث، محوط  :کلیدی های واژه

 وئوری فلزی

 



 

 مقدمه

از  یکد یبد    یصدعت  ررششد ر   شد ن  لیتبد  سفر و  یروزافزون تقاضا شیافزا با
جذب ررشش ران بالقوه شر  معظور ب الزم اس  هر کشور  ،جهان عیصعا نیتر بزرگ
 & Arasli)خدوش تد ک کعد     ییربعدا یو رش  ز یاقتصاش -یاجتماع  توست  یراستا

Baradarani, 2014). 
و  سدو  کید موس و نداملموس از  مل یفرهع  راثیشامل م) راثیم یررشش ر

شر جهدان امدروز بد      یمهم ررششد ر  اریاز انواع بس ( ریش یاز سو یتیطب راثیم
هددا،  )مانعدد  مطوطدد  یمدداش یایشر شددکل اشدد یفرهع دد راثیددم. روش یشددمار مدد

هدا،   مدوزه  یایاشد  ،یهعدر  یهدا  مجموع روستاها، شهرها،  ،ییروستا یان ازها چشم
 یرمداش یشامل ععاصدر    نیو همچع شوش یم  اری( پ یخیتار یها و باغ یشست عیصعا
( یتماعاج ورسوم آشابو  یها، مراسم مذهب رقص، باورها، جشن ،یقیموس لی)از قب
  در یو اهد ا  ش  یررشش ر یهستع  ک  برا راثیمهم م یموارش از اجزا نیاس . ا

از  راثیم یررشش ر یتقاضا برا (.15: 2011 ،یموثیت) رن یر یمورش استفاشه قرار م
اس .   هیب  اوج خوش رس کمی و س یو شر قرن ب افت ی شیب  سرع  افزا 1990شه  
 یعد یب شیشارش و پد  یفرهع د  -یخیررشش ران، جعب  تدار  زهیشرص  از ان  25تا  18
را شر جدذب ررششد ران    یمطدور  و فرهعد  نقدش   خی، تدار 2030تا سال  شوش یم

 یبدرا  یو ررششد ر  یفرهع د  راثی(. م1393 ،ی و همکارانخواه  شاش  )موسو
 یش ه اس  و روز ب  روز نسب  بد  آن کعجکداو   لیموضوع آشعا تب  کیمرشم ب  

 (.1394 ،و همکاران زاشه )عباس شهع  ینشان م یشتریب
از چهدل شرصد     شیبد  راثید م یررشش ر ،یررشش ر یاز نظر سازمان جهان
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مستمر بمان   ع هیرش  آن شر آ روش یشارش و انتظار م اریرا شر اخت یجهان یررشش ر
ندوع از   نید ا یکد  شر آن تقاضدا بدرا    ی(. رشد  2014 ،یررشش ر ی)سازمان جهان
 .(Wang et al, 2010) شرصد  اضداف  خواهد  شد      15سداالن  دد وش    یررششد ر 
و از  رانید ا یشر دال رش  ررششد ر  یها از دوزه یکی فرهع ی راثیم یررشش ر
شر  یتدوجه  قابدل   ید ظرفاز اسد  و   یشر توست  صعت  ررشش ر اتکا قابلموارش 

 شر ینقش مهمد  ینوع ررشش ر نیاس . ابرخورشار جلب ررشش ران  یکشور برا
 .(Ismagilova et al, 2015) شارش یالمللد  نیو بد  یشاخل یررشش ر توست  اقتصاشی و

هددای  هددای باسددتانی، بعاهددای قدد یمی و مطوطدد  ، یاشمددانخیازتددار شیپددهددای  تپدد 
(. 342: 2011ررشش ری میراث هسدتع  )تیمدوثی،    ترین معابع شعاسی از رایج باستان
 یشارا المللدی  بدین و چد    یجذب ررشش ر، چد  شر ابتداش شاخلد    یبرا رانیکشور ا

ها،  ملموس )شامل مطوط  یفرهع  راثیها شاشتن م از آن یکیاس  ک   ییها  یمز
بعاها و  ک  آن اس شواه  داکی از ( اس . یو باستان یخیتار یها بعاها و مجموع 

بدر  کشدور   ررا ش یصدعت  ررششد ر   یبار اصل رانیا یخیو تار یباستان یها مکان
و  اید اد دفاظد ،  کشور بد ون توجد  بد     یصعت  ررشش ر نیشارن . بعابرا عه ه

شهد  کد     آمدار نشدان مدی    امکان رش  و توست  ند ارش.  یخیتار یها توست  مطوط 
رششد ران میدراث تشدکیل    شرص  از ررششد ران وروشی ایدران را ر   37نزشیک ب  

باعد    رانید شر ا یو فرهع د  یخیتدار  یهدا  وجوش جاذب (. WTTC, 2010شهع  ) می
 یالمللد  نیو بد  یجذب ررشش ران شاخل ،یررشش ر  بالقوه کشور شر توست  ییتوانا

بد    ،بدالقوه  یهدا  یتوانمعد   سازی این فتال لیتب  معظور ب . شوش یو کسب شرآم  م
 اس . ازین های تاریخی ی مطوط ررشش ر  توست  یراهبرشها ت وینو  یزیر برنام 

 راثید م ددوزه  رانیمد   مشغل  فکریو  ین ران نیتر عم ه ،دفاظ  از رذشت 
 شرخصدو    ید با ی کشدور شعاسد  و باسدتان  یفرهع د  راثید . مسئوالن مبوشه اس 
عمدل کععد     یا رون  ب  ،اق ام کرشه یفرهع  راثیو م یررشش ربین  توازن یبرقرار
بتوانعد     ران،ررششد  یجاذبد  بدرا   جداش یو ا یخیآثار تار  یبر دفظ اهم ع وهک  

 هدای تداریخی،   مطوطد  اقد ام کععد .    زید آثار ن نیو دفاظ  از ا ینسب  ب  ن ه ار
معاسدب و    یریبدا مد    ی هستع  ک فرهع  و تم ن جهان  یرقابل جای زین بخش
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و از  ررفد  بهدره   یرشد  ررششد ر   یبدرا  آنهدا تدوان از   یمد  حیصدط  یزیر برنام 
شر واقددع،  آثددار اسددتفاشه کددرش. نیددا یدفددظ و ن هدد ار یبددرا داصددل یشرآمدد ها
کد  شر   کعد   مدی فدراهم   یخیتار یدفاظ  از بعاها یبرا یمتقول  بوشج  یررشش ر

 یشرست ب ارر دفاظ   .رشوجوش شا بعاها بیو تخر یامکان نابوش ،آنصورت فق ان 
صورت ن یرش شستیابی بد  اهد ا  اقتصداشی و اجتمداعی توسدت  ررششد ری شر       

ارائ  راهبرشهای توست   ه   اصلی این پژوهشنخواه  بوش.  ریپذ امکانبلع م ت 
هدا از   ایران با تأکی  بر دفاظد  از ایدن مطوطد     (١)های تاریخی ررشش ری مطوط 

ها و ته ی ها( شر  عوامل شاخلی )قوت، ضتف( و خارجی )فرص شعاسایی طریق 
عوامل شاخلی و خارجی مدثثر بدر توسدت      لیوتطل  یتجز معظور ب این زمیع  اس . 
  SWOTهای تداریخی ایدران و ارائد  راهبرشهدا از روک تطلیدل      ررشش ری مطوط 

بع ی راهبرشهدا   کرشن تأثیرها و اولوی  ، برای کمّیSWOTاستفاشه ش ه اس . چون 
ریدری   کعد ، از یدک روک تصدمیم    ی فدراهم نمدی  هدا( امکدان   )مطابق با اهمید  آن 

آم ه از  ب  شس برای تتیین توالی راهبرشها استفاشه ش ه اس . با نتایج  ١چع متیاره
توانع  با توج  بد    ریران می نفتان/ تصمیم ذی SWOTو  MCDMهای  ترکیب روک

هدای تداریخی    اولوی  راهبرشهایی ک  تأثیر بیشتری بر توست  ررششد ری مطوطد   
ریدزی   ، بدا اش دام برنامد    عد وه  بد  تری اتخاذ کعع .  های اصولی ایران شارن ، تصمیم

ریددری چعدد متیاره ج یدد ی بددرای    و تئددوری فددازی از روک تصددمیم  2آرمددانی
 های تاریخی ایران استفاشه ش ه اس . بع ی راهبرشهای دفاظتی مطوط  اولوی 

 ادبیات تحقیق. ١

ثروت و اشتغال شر شنیا مترفی شد ه و   ترین عوامل مول  صعت  ررشش ری از مهم
یافت  و شردال توسدت  شر   موتور اقتصاشی رش  و پیشرف  کشورهای توست   مثاب  ب 

 راثید م یررشش ر(. 115: 1391جهانی اس  )ضر ام بروجعی و شالبافیان،   عرص 
 ,Kang)اسد   یشرددال رشد  صدعت  ررششد ر     یها ررروهیز نیتر عیاز سر یکی

2010). 
                                                           

1. Multi-criteria decision making (MCDM) 
2. Goal Programming 
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 گری میراثگردش .١-١

ریدزی   های ررششد ری اسد  و چعانچد  برنامد      جاذب  نیتر مهممیراث فرهع ی از 
معاسبی انجام شوش، توست  ررشش ری ب  دمای  مالی و شولتدی بدرای دفاظد  از    

رذشدت  شر جامتد      (. میراث، مصر  و تجرب Su & Wall, 2014انجام  ) میراث می
 :Han, 2016)جدذابی  اساسدی شارش  م رن امروز اس  ک  برای صعت  ررشش ری 

اسد . میدراث    2و میراث فرهع دی  ١کلی میراث شامل میراث طبیتی صورت ب . (84
مطور، نقش مهمی بدر عهد ه شارش.    ررشش ری رو ب  رش  طبیت   طبیتی، شر دوزه

های متعوع آن اس  )تیمدوثی،   ایجاشش ه توسط بشر و جلوه  میراث فرهع ی رذشت 
ب  ایعک  میدراث طبیتدی صدرفاا شدامل مدوارش ملمدوس اسد         (. با توج  14: 2011

مقایس  بت  ملموس و ناملموس میراث، شر زمیع  میراث فرهع ی موضدوعی  شارش.  
هدا و   مان ه از رذشت ، مثل یاشمدان  باقی لمس قابلمیراث فرهع ی ملموس ب  ععاصر 

رریرند ه  بعاهای تاریخی اشاره شارش. میراث فرهع ی ناملموس یدا میدراث زند ه شرب   
های مرتبط با یک فرهع  خدا  اسد  کد  از     ها و جلوه ها، فتالی  شانش، مهارت

 (.UNECSO, 2015کعع  ) نسلی ب  نسل شی ر انتقال پی ا می
ای از ررشش ری اس  ک  ه   آن ارتقای اشتیاق و  شاخ  ،ررشش ری میراث

راث هدای تداریخی و مید    شعاسدی و دفاظد  از مطوطد     ع ق  ب  تداریخ و باسدتان  
 :Baram, 2008)میراث ملموس و ناملموس اسد    عام شر شو دوزه طور ب فرهع ی 

 ل یوسد  بد  شانع  کد    ررشش ری میراث را فتالیتی می .(2000) 3. راروش و فایل(213
شدوش. طبدق    ان ، انجام می ررشش ران شر فضایی ک  اشیای تاریخی ب  نمایش شرآم ه

لی از ررششد ری اسد  کد  هدم     ( ررششد ری میدراث، شدک   2002) 4نظر پی رسن
ررشی را با تأکی  بر دفاظد  میدراث    ررشش ری فرهع ی و هم ررشش ری طبیت 

 (.Daenglouppha et al, 2006ریرش ) فرهع ی شربر می

                                                           

1. Natural 
2. Cultural 
3. Garrod & Fyall 

4. Pederson 
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 توسعه گردشگری میراث .2-١

رشد  شر   شر ددال هدای   ترین بخدش  و سریع نیتر بزرگررشش ری میراث یکی از 
یدک راهبدرش توسدت      ععدوان  ب وع ررشش ری صعت  ررشش ری جهان اس . این ن
شدوش کد  معجدر بد       مطسدوب مدی   توست  شردالبرای جوامع مطلی شر کشورهای 

کدرشن اشدتغال و    دمای  اقتصاشی و بهبوش کیفی  زن ری جوامع مطلی بدا فدراهم  
 ,Ghanem & Saad)شدوش  هدا مدی   های اقتصاشی مانع  بهبوش زیرسداخ   سایر فرص 

2015). 
تاریخی و فرهع ی یک کشور یکی از عوامل اصدلی ررششد ری    های پتانسیل

 (:Ismagilova et al, 2015زیرا ) ،اس 
     ابزار مهمی برای اط ع ررشش ران از میراث فرهع ی و تاریخی اسد  کد

. میراث فرهع ی و تداریخی شارایدی مهمدی بدرای     اس خوش ان یزه قوی برای سفر 
 شه . اقتصاشی را تط  تأثیر قرار می  روش و توست  شهرهای م رن ب  شمار می

 زیدرا موجدب توزیدع یکعواخد       ،اجتماعی اهمید  زیداشی شارش    شر دوزه
 کع . شوش و نوسانات فصلی را تت یل می جریان ررشش ران شر یک معطق  می

  شهد  تدا میدراث     ع وه بر شرآم زایی برای مرشم مطلی، ب  آنان فرص  مدی
 ن سهیم شون .خوش را با ررشش را فرش معطصرب 

 اکثدر  بدرای  ررششد ری  انواع ترین معاسب از یکی توان  می میراث ررشش ری
 موضدوع  این. هستع  خوش ررشش ری توست  شروع ابت ای راه شر ک  باش  جوامتی
شرص   60 ک  ب انیم، شاش خواه  نشان بیشتر را خوش زمانی اهمی  ایران کشور برای
 توسدت   شرددال  کشدورهای  شر( فرهع دی  و طبیتی)جهانی  میراث های پای اه هم 
(. اهمی  ررشش ری میدراث شر کشدورهای   6: 2009شارن  )تیموثی و نیاوپان،  قرار

ب  این شلیل اس  ک  عامل مهمی بدرای ارتقدای توسدت  ررششد ری      توست  شردال
 (.Merwe, 2016شوش ) ای شر این کشورها مطسوب می ملی و معطق 

 محوطه تاریخی .٣-١

ب    لغ  ب  متعای زمیعی اس  ک  شور آن را شیوار کشی ه باشع . مطوط ، شر محوطه
فرهع ی یا بقایای آثدار، قدرار    -آن آثار تاریخی  شوش ک  شر رستره ای رفت  می دیط 
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 شاشت  باش ؛
، شر لغ  ب  متعی تتلق تاریخی اس ، چیزی ک  تاریخ بدر سداختار و   تاریخی
ای ) الباا  هایش مبین فرهع  شوره مای  رون، اثر رذاشت  باش ؛ چیزی ک  بتاروپوشک

عطفدی شر تداریخ     های تاریخی باش  و داصل یا مطصول نقطد   مشخص( از شوره
 (.204: 1388اجتماعی، علمی، هعری و متماری باش  )تودی ی، 

بشر بد  وجدوش    خیهستع  ک  شر طول تار یکیزیف یایبقا ی،خیتار یها مطوط 
 یملد   ید شر هو ،ددال  نیشرعد  رون . شمار می  بمل   کی یخیان  و سابق  تار آم ه
ارتباط بدا   یمرشم و برقرار یزن ر یباع   عا نیشارن . همچع ینقش مهم زیها ن آن

شرک از  شد ن  شدتر یهدا شر ب  آن  ید . اهمشدون   یم یرذشت  و تجارب زن ه اجتماع
 (.41: 1394 پدور،  یاسد  )صدالط   لیب  یرونارون ب یاجتماع یها  یرذشت  و هو

یدا کراند     خیازتدار  شیپد هدای   ششد  شدامل  هدا   اصلی از مطوط   ساساا هف  طبق ا
ها  های مذهبی، رورستان و مقبره ها، شهرهای تاریخی، مکان ،  ارها، تپ ١ها  روشخان 
 (.Joukowsky, 1980: 35-37)وجوش شارش های زیر آب  و مطوط 

عداملی جهد  عرضد  میدراث      ععوان ب های تاریخی، شر سراسر جهان  مطوط 
(. یکدی از شالیدل اصدلی    Wang et al, 2015کععد  )  ملی و جذب ررشش ر عمل مدی 

هدا و تداریخ    هدا شر مدورش سدع     بخشدی آن  های تاریخی، آراهی دفاظ  از مطوط 
بدوشن اثراتدی کد      (. بدا توجد  بد  جد ی    Kruger, 2006: 91ای اس  ) مطلی/ معطق 

ریزان و م یران مقصد ها، اهمید     ز اس  برنام کع ، نیا ررشش ری میراث ایجاش می
دفاظ  از رذشت  را شرک کعع . امروزه تاریخ و رذشت  ب  شالیل مختلدف: اهمید    

مطیطی، مزی  هعری، ارزک اقتصداشی، نوسدتالژی،    آموزشی و علمی، تعوع زیس 
 (.204: 2011شوش )تیموثی،  ررایان  مطافظ  می ررایی و کارکرش معفت  ملی 

طبیتدی بازتولید     طدور  ب توان   ها و مراتع، نمی رهع ی برخ   جع لمیراث ف
شوش و شر زمره معابع  یرقابدل جدای زین اسد . دفاظد  از میدراث فرهع دی، از       

(. دفاظدد ، از Millar, 1989تددرین مسددائل شر مدد یری  ررششدد ری اسدد  ) مهددم
ام شدوش،  انجد  یخدوب  بد  های اولی  شر م یری  مطوط  اس . ارر این نیاز  نیازمع ی

                                                           

1. riverside terraces 
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توان  برای اه افی مانع  آموزک، تطقیدق و ررششد ری مدورش اسدتفاشه      مطوط  می
های مختلدف بدرای اشامد  دیدات خدوش بد         (. مطوط Nemaheni, 2006قرار ریرش )

 از: عبارتع های مربوط ب  دفاظ   های دفاظتی متفاوت نیاز شارن . روک روک
 .: تتمیر، ترمیم و بازسازی یک مکان١بهبود .1
: ن ه اری ب  متعی دفاظ  مستمر از یک مکان و بازرسی مدعظم  2نگهداری .2

اس . ن ه اری زمانی ک  یک مکان از اهمی  تاریخی و فرهع ی زیاشی برخورشار 
 روش.  اس  از اصول اساسی دفاظ  ب  شمار می

: مراقب  از اثر، زمانی معاسب اس  کد  وضدتی  موجدوش مکدان،     3مراقبت .3
شاه  برجست ی فرهع ی خاصی مطسوب شوش یا شر جدایی کد  بد      خوش یخوش ب 

سدایر فرایعد های دفاظد  عملدی      یریکدارر  بد  بوشن شواه  موجدوش،   شلیل ناکافی
 نیس .
: بازسددازی بددرای مکددانی معاسددب اسدد  کدد  شر اثددر آسددیب و  4بازسااازی .4

این عمدل بدرای بقدای آن مکدان      ک  یشرصورتشرررونی، شچار نقص ش ه باش  یا 
ی باش  یا برجست ی فرهع ی مکان را شر تمامید  آن بازررشاند . بازسدازی    ضرور

 بای  ب  شکلی انجام شوش ک  با بررسی شقیق بتوان ج ی  بوشن آن را تشخیص شاش.
ها بر یک مکدان باید  مطتدرم شدمرشه شدون .       : تأثیرات تمامی شوره5مرمت .5

کدرشن بافد     ش، آشدکار های مختلف را شربرشار چعانچ  مکانی باف  مربوط ب  شوره
پدذیر اسد     ای شی ر، تعها شر صورتی توجید   یک شوره ب  بهای از شس  شاشن شوره

ش ه از اهمی  فرهع ی کمتری نسب  بد  بافد  بدر جدای ماند ه       ک  باف  برشاشت 
برخورشار باشد . هد   از مرمد  هدم دفدظ تمامید  معبدع و هدم آشدکارکرشن          

 ادی اولی  اس .های فرهع ی آن و بهبوش شعاسایی طر ارزک

                                                           

1. Improvement 
2. Maintenance 
3. Preservation 
4. Reconstruction 
5. Restoration 
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شد ه بدرای ارائد  شدرایطی      : از نظر قانونی، ایمعی یتعی اقد ام انجدام  ١ایمنی .6
دفظ و ابقای معطق  یا امداکن تداریخی. همچعدین ایدن واهه بد  دفاظد         معظور ب 

فیزیکی اماکن تاریخی شر برابدر سدرق ، تخریدب عمد ی، فرسدوشری مطیطدی و       
 (.82: 1393و یوکیلتو، های بصری نیز اشاره شارش )فیل ن  مزادم 

شعاسی اس ، فشدار زیداشی    زمانی ک  دفاظ  و مرم  شر مورش اماکن باستان
شعاسان و م یران امداکن باسدتانی بدرای نوسدازی بعاهدای باسدتانی بدرای         بر باستان

ددال معدافع زیداشی شر     مقاص  علمی، آموزشی و ررششد ری وجدوش شارش. بدا ایدن    
  ویرانی وجوش شارش از قبیل دفظ اصدال   دفاظ  اماکن تاریخی شر همان وضتی

نکرشن اشدیای خدرش. البتد  مرمد  سداختارهای تداریخی از نظدر         مطل و مضطرب
شعاسی و علمی نیز معافع زیاشی شارش. از نظر ررشش ری هر شو شی راه مهدم   زیبایی

شهع  بعاهای تاریخی را ب  همان صدورت   هستع . برخی از شی ارکعع ران ترجیح می
عع ، چون بر اصال ، ق م  یا صط  مکان تاریخی شاللد  شارش. بدا ایدن    خراب  ببی

ش ه باشع  تا بتوانع   شهع  ک  شاه  آثار باستانی مرم  دال، برخی شی ر ترجیح می
عظم  اولی  بعاها را شریابع . چع ین مطالت  تطقیقداتی روی شی ارکععد ران امداکن    

شهع  ک  هم شاه   راث ترجیح میتاریخی نشان شاشه اس  ک  اکثر شی ارکعع ران می
 (.352-353: 2011باشع  )تیموثی،  نش ه مرم های  ش ه و هم قسم  آثار مرم 

 پیشینه تحقیق .4-١

توست  ررششد ری میدراث شر     ش ه شر زمیع  ای از مطالتات انجام شرح زیر خ ص 
 ریزی راهبدرشی  های تاریخی و برنام  خا  مطوط  طور ب دوزه میراث فرهع ی و 

 شر این زمیع  اس :
ریزی بدرای دفاظد  و نیدز     ب  برنام  پژوهشی( شر 1395باورساش و انصاری )

ری پرشاختعد .   یعل چشم ه ای  ررشش ران شاخلی و خارجی شر مطوط  تاریخی 
اصدول و    ، اق امات م یریتی بر پاید  پژوهشش ه شر این  راهکارهای مطرح ازجمل 

سدازی   های پای ار ررشش ری از طریق باززند ه  راهکارهای دفاظتی شر کعار استفاشه
و تفسیر روایات تداریخی و نیدز ارتقدای تجربد  و لدذت شر شی ارکععد ران اسد         
                                                           

1. Protection 
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 (.1395)باورساش و انصاری، 
 شدهرت  زا کهن تاریخی -فرهع ی میراث شارای معاطقی با سرشش  شهرستان

 ررششد ران  سداالن   خدوش  چشدم یر  هدای  جاذب  با ک  اس  برخورشار باالیی بسیار
 بد   تطقیقدی  شر بعدابراین . کع  می جذب خوش سم  ب  را زیاشی خارجی و شاخلی
 پرشاختد   سرششد   شهرسدتان  ررششد ری   توست  شر فرهع ی میراث نقش بررسی
 (.1394 بهمع ،) اس  ش ه

  توسدت   شر ررششد ری  های جاذب  و فرهع ی میراث نقش» تطقیق شی ری شر
 ربغد  نیر شهرسدتان  شر میدراث  و ررششد ری  های جاذب  بر تأکی  با «ررشش ری
 بدوشن  ناشدعاخت   نامعاسدب،  تبلیغات ک  اس  آن از داکی نتیج ،. اس  ش ه بررسی
  توسدت   عد م  شالیدل  از تداریخی  هدای  سدای   از مطافظد   عد م  و ها جاذب  و آثار

 (.1394 فتطی، و آزاشخانی) اس  غرب نیر شهرستان شر ررشش ری
 راه سدر  بر ک  موانتی و مشک ت پژوهشی شر( 1393) پور بهمن و میردسیعی

 ش ه مطرح شارش، وجوش فرهع ی میراث شارای معاطق شر ررشش ری صعت  توست 
 موضوع، با مرتبط مطیطی شعاخ  و تطلیل شر SWOT ماتریس از استفاشه با. اس 
 خصدو   ایدن  شر کشدور  کد   هایی فرص  و ته ی ات ضتف، نقاط قوت، نقاط ب 

 ررشش ری صعت   توست  برای راهکارهایی و پیشعهاشها اس  و ش ه اشاره ،شاشت 
 (.1393 پور، بهمن و میردسیعی) ش ه اس  ارائ  فرهع ی میراث شارای معاطق شر

مهم شهرها اسد  کد  معجدر بد       یها ییاز شارا یکی یخیو تار یفرهع  راثیم
تجرب   یقیشارش. شر تطق یشر توست  اقتصاش یتوجه قابل ریو تأث شوش یکسب سوش م

هد   توسدت     یشدهرها بدرا   یخیتدار  راثید شرق اروپا شر استفاشه از م یکشورها
 .((Ismagilova et al, 2015ررفت  اس   قرار یمعطق  مورش بررس یو اقتصاش یاجتماع

 و فرص  و ضتف قوت، نقاط شعاسایی ب  تطقیقی شر( 2014) چوی و ناوی
 از معظدور  بد ین . پرشاختعد   مالزی شر جهانی میراث نامزش های مکان از یکی ته ی 

 ایدن  نتدایج . اسد   ش ه استفاشه تطقیق اشبیات بررسی و عمیق مصادب  پرسشعام ،
 از اطمیعدان  جهد   باید   ای پیشد یران   هدای  تد ک  و بهبوشهدا  ک  شاش نشان تطقیق
 (.Nawi & Choy, 2014ریرش ) قرار م نظر مکان این شرس  شعاخ 
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 شر ارتقدا  و بازاریابی راهبرشهای استخراج ب ( 2014) کومار شی ری تطقیق شر
 تطقیدق  ایدن  شر همچعین. اس  پرشاخت  هع  شر جهانی تاریخی مکان 29 با ارتباط
 مدورش  شاخلی بازاریابی بر تأکی  با ها مکان این ارتقای شر رو پیش موانع و ته ی ها
 (.Kumar, 2014اس  ) ررفت  قرار بررسی

از  یاشید متاصدر شر تتد اش ز   توج  قابل یها یژریاز و یکی راثیم یررشش ر
مرو بدا توجد  بد      شر  ون ،رو نیااس . از  قایشر آفر ژهیو ب  ،توست  شردال یکشورها
و  یراهبدرش  اس یس یقیشر تطق یجعوب یقایشر آفر ینوع ررشش ر نیا عیرش  سر

مددورش  یجعددوب یقددایآفر یاقتصدداش ررششدد ر یرا بددرا راثیددم یمعددافع ررششدد ر
 افت یساختار یها با استفاشه از مصادب  قیتطق نیقرار شاشه اس . شر ا لیوتطل  یتجز
ب  شدعاخ    ،یو ساکعان مطل  کعع رانیبازش نیپرسشعام  شر ب عیو توز نفتان یبا ذ

 یبدرا  یمطرکد  ععدوان  بد   یکد یزیاند از ف  آن شر چشم راتیو تأث راثیم یررشش ر
 .(Van der Merwe, 2013) اس پرشاخت  ش ه  یتوست  مطل

 ییراهبرشهدا  نیب  تد و  یجعوب یقایشر آفر یقیشر تطق ی،ررشش ر یواد  مل
پرشاختد    یجعدوب  یقدا یشر آفر یفرهع د  راثید م یررششد ر  یتوست  و ارتقا یبرا

شر  عد ه یآ یوهایسدعار   و طدرح  یجدار   یموقت لیوتطل  یتجزب   این تطقیقاس . 
اجدرا ارائد     یبدرا  یکرشیرو  یشرنهاپرشاخت  و  یفرهع  راثیم یدوزه ررشش ر

 (.2011 ،یجعوب یقایآفر یررشش ر یه اس  )واد  ملکرش
 مد یری   معظدور  بد   کد   کرشن  مطرح تطقیقی شر( 2010) یی ی  و سومانکیو

 لید وتطل  ید تجز از پدس  ترکید   شر جهانی تاریخی های مکان از دفاظ  و اثربخش
 و راهبرشهدا  ردرفتن  نظدر  شر بد   نیداز  ندوادی  این ب  مربوط مسائل و کعونی وضع

 بررسی معظور ب  تاریخی مکان 9 شر این تطقیق،. اس  ج ی  م یریتی های سیاس 
 توسدت   بدرای  مبعدایی  تطقیدق  هدای  یافت . اس  ش ه انتخاب ها آن موجوش وضتی 
 آیعد ه  شر ترکید   شر جهدانی  میدراث  دفاظد   جه  مثثر راهبرشهای و ها سیاس 
 (.Somuncu & Yigit, 2010اس  ) کرشه فراهم

( ب  کشف تدأثیرات مثبد  و معفدی    2008) و اوری  رمزیشر تطقیق شی ری 
آوری اط عدات از   جمدع  معظور ب های تاریخی شر آمریکای مرکزی پرشاختع .  مکان
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های تطقیدق نشدان شاش    با ررشش ران استفاشه ش ه اس . یافت  وروشررهای  مصادب 
هدا   ررشش ری شر ایدن مکدان    معافع اقتصاشی و آموزشی ناشی از توست  ک  یشردال

هایی نیز شر مدورش دد  مجداز توسدت  ررششد ری شر ایدن        اما ن رانی ،وجوش شارش
مطیطدی و   ها مطرح اس . شر این تطقیق معافع و مضرات اقتصاشی، فرهع ی، مکان

هدای تداریخی مطدرح شد ه اسد        ررشش ری شر مکدان   آموزشی مربوط ب  توست 
(Ramsey & Everitt, 2008.) 

 شر میدراث  ررشش ری  توست  های مط وشی  و ها فرص  تطقیقی لی و لو شر
 شر میدراث  از دفاظ  ب  نیاز تطقیق، ه  . ان  شاشه قرار بررسی مورش کع  را هع 
 بدرای  بدازار  قوت -جذابی  ماتریس. اس  تغییر دال شر فرهع ی ان از چشم مقابل
 اسدتفاشه  ک  شاش نشان نتایج. اس  ررفت  قرار استفاشه مورش میراث مورش 19 ارزیابی

 شنبدال  ب  معفت  جامت  مرشم و شول  برای ررشش ری برای شهری میراث معابع از
 شد ه  مطدرح  صعت   توست  برای معاسبی های فرص  تطقیق این همچعین شر. شارش

 (.Li & Lo, 2005اس  )
 اند از  سدع  چشدم  مع  اشبیات تطقیق و اسعاش باالشسدتی )شدامل    با بررسی نظام

ی اقتصاشی، اجتماعی  های توست  توست  ررشش ری جمهوری اس می ایران، برنام 
ررشش ری جمهوری اس می ایدران(، عوامدل     ملی توست   و فرهع ی کشور، برنام 

 بع ی ش ه اس .   جمع 1های تاریخی شر ج ول  ررشش ری مطوط   ت مثثر بر توس

 های تاریخی ی گردشگری محوطه عوامل مؤثر بر توسعه .١جدول 

 مهبع های تاریخ  گردشگری محیط   الیامل مؤثر بر تیسع 

 سرالت ب های تاریخ  نسبت  میزان حفاظت از محیط 
 ها تخریب آن

؛  قانین برنام  پهجم تیسع  1395باورساد و انصاری، 
اقتصادی، اجتماال  و فرههگ  جمهیری اسمم  ایران؛ 

 McCluskey؛ 2011واحد مل  گردشگری آفریقای جهیب ، 

& McCluskey, 2008  

 های تاریخ  تعیین حریم محیط 
ی بخش میراث فرههگ  و گردشگری  انداز تیسع  سهد چشم

 (1384-1404ن
  محیط  تحمل ظرفیت متهاسب با گردشگران ورود

 تاریخ 
 & Garrod & Fyall, 2000; Gündüz؛ 1392شیرازیان، 

Erdem, 2010; Kong, 2010 

های مهاسب جدید متهاسب با  تعیین و استقرار کاربری
 محیط 

 1999ساخت، ؛ مهشیر میراث بیم1392شیرازیان، 

 1391زاده و همکاران،  ییسفپیر های تاریخ  حفظ و احیاء مهظر محیط 
 Garrod & Fyall, 2000; Kruger, 2006; Kong, 2010 دیدارکههدگان از بعض  رفتار ب  نسبت نظارت االمال



 ١٣٩٧زمستان  ♦نه  و شماره بیست ♦سال هفتم  ♦اجتماعی -راهبرد فرهنگی      222

 مهبع های تاریخ  گردشگری محیط   الیامل مؤثر بر تیسع 
 1392شیرازیان،  رالایت اصیل ایمه  در نیسازی یا حفاظت از آثار ارزشمهد
 گردشگری جمهیری اسمم  ایرانبرنام  مل  تیسع   اجرای مؤثر قیانین و مقررات مربیط ب  میراث فرههگ 

 ی محل  های اشتغال برای جامع  ضرورت ایجاد فرصت
McCluskey & McCluskey, 2008; Wang et al., 

، برنام  مل  تیسع  1393شیرمیج و شیشتری،  2010
 گردشگری

 الملل  افزایش تعاممت بین
McCluskey & McCluskey, 2008 ؛ شیرمیج و

 1393شیشتری، 
 های محیط  گردشگری ب  نسبت مسئیالن و دولت تیج 

 تاریخ 
، حسیه  و Steyn, 2011، 1393 شیشتری، و شیرمیج

 1391محمدی، 
و  کهترل از خارج یوسازها ساخت از ناش  آلیدگ  بصری

 محیط  یه زم پس نامطلیب در دید و مهظر ایجاد
 1395باورساد و انصاری، 

، 1391زاده و همکاران، ، پیرییسف1395انصاری، باورساد و  محیط وجید آلیدگ  زیست
McCluskey & McCluskey, 2008 

 & McCluskey، 1391زاده و همکاران، پیرییسف وقیع بمیای طبیع 

McCluskey, 2008 

 های تحقیق حاضر مهبع: یافت 

 شناسی تحقیق روش .2

تشدخیص   این پژوهش از نظر ه   و نتایج، کاربرشی اس . شر این پژوهش برای
هدای تداریخی   عوامل شاخلی و خارجی و راهبرشهای توسدت  ررششد ری مطوطد    

ها استفاشه ش ه اسد .   ، با تأکی  بر دفاظ  از مطوط SWOTایران از روک تطلیل 
ریدزی آرمدانی و    ش ه با اسدتفاشه از مد ل اش دامی برنامد      راهبرشهای ارائ   یشرنها

نظر  آماری این تطقیق را خبرران صادب  ان . جامت  بع ی ش ه تئوری فازی اولوی 
ن فتال شر اسال سابق  ت ریس مرتبط( و متخصص 3شر زمیع  ررشش ری )با د اقل 

سال سابق  کار شر این دوزه(  4های تاریخی )با د اقل  صعت  ررشش ری مطوط 
شهع . نظر ب  مط وشی  ععاصر جامتد  تطقیدق، بدرای تتیدین نموند  از       تشکیل می
 ای هدا پرسشدعام    ابزار ررشآوری شاشه ی ه فمع  استفاشه ش ه اس .ریر روک نمون 

هدای مشداب  و مشدورت بدا      آن از طریق بررسدی متدون و پدژوهش    روایی ک اس  
بدرای   .مطقدق شد ه اسد     های تاریخیمطوط  ینظران شر دوزه ررشش ر صادب
امدل  عو های تداریخی، ررشش ری شر زمیع  مطوط  اتیاشب بررسیابت ا با  انجام کار
با نظر خبرردان و   تتیین ش . سپس های تاریخیتوست  ررشش ری مطوط مثثر بر 

ها( و خدارجی مدثثر    خرش کارشعاسی، عوامل شاخلی )با تأکی  بر دفاظ  از مطوط 
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  ید شرنهاهای تاریخی ایدران شعاسدایی شد ن .     شر زمیع  توست  ررشش ری مطوط 
ی شر زمیع  توسدت  ررششد ری   راهبرشهای دفاظت بع ی اولوی جه   ای  پرسشعام 
 دوزه قرار ررف . نیخبرران ا اریو شر اخت نیت و های تاریخی ایران مطوط 

 تحلیل  شرح روش .٣

 SWOTتحلیل  .١-٣

 یاتید د اریبس یکعون رییتغ شر دال سرع  ب  طیشر مط یراهبرش یزیر ب  برنام  ازین
ریزی راهبرشی مقص  ررششد ری شدامل تدوالی     برنام  .(Rashid et al, 2016)اس  
ها شر مورش استفاشه از معدابع جهد  موفقید  مقصد  شر آیعد ه       ها و تصمیم انتخاب

یکپارچ  و رسدمی شارش کد  باعد  انطبداق مقصد  بدا         اس . این امر نیاز ب  برنام 
رل هدای کعتد   ریدزی و سیسدتم   تغییر و توست  اط عات، برنام  شر دالهای  موقتی 

 SWOT(. استفاشه از Ruhanen, 2010شوش ) برای نظارت و پاسخ ب  این تغییرات می
  دوزه مطققان شعاخ  اس ، یراهبرش یزیر برنام  ه   با یراهبرش عشیب کی ک 

 .(Bell & Rochford, 2016بخش  ) می بهبوش را راهبرش
از نقداط  ، چارچوبی برای ارائ  راهبرشها )با توج  ب  ترکیبدی  SWOTماتریس 

(. Rauch et al, 2015ها و ته ی های شعاسایی ش ه( اسد  )  قوت و ضتف، فرص 
، SOتدوان چهدار ندوع راهبدرش، شدامل راهبرشهدای        با استفاشه از این مداتریس مدی  

(. Wang et al, 2014ارائ  کدرش )  WTو راهبرشهای  ST، راهبرشهای WOراهبرشهای 
اسد . شر   2هع ه راهبرشهدای تهداجمی  ش نشان ١(SOها ) ها و ضتف ارتباط بین قوت

کوش  از  اجرای این راهبرشها، بخش ررشش ری با استفاشه از نقاط قوت شاخلی می
 3(WTهدا و ته ید ها )   برشاری کعد . ارتبداط بدین ضدتف     های خارجی بهره فرص 

شدوش. هد      مطدرح مدی   4ععوان راهبرشهای تد افتی  بایک خطر بالقوه و  ععوان ب 
، کاهش نقاط ضتف شاخلدی  آورن  یشرمرا ب  اجرا  WTرشهای هایی ک  راهب سیستم

                                                           

1. Strengths and opportunities (SO) 
2. Aggressive strategies 
3. Weaknesses and threats (WT) 

4. Defensive strategies 
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هدا و   و پرهیز از ته ی های ناشی از مطیط خارجی اس . ارتباط قدوی بدین قدوت   
شدوش. ارتبداط قدوی بدین      مدی  2معجر ب  استفاشه از راهبرشهای تعدوع  ١(STته ی ها )
شدوش.   مدی  4معجر ب  استفاشه از راهبرشهدای بدازن ری   3(WOها ) ها و فرص  ضتف

های موجوش شر مطیط  برشاری از فرص  این اس  ک  با بهره WOه   راهبرشهای 
 (.  360-364: 1999خارج بتوان نقاط ضتف شاخلی را از بین برش )شیوی ، 

 بندی راهبردها  اولویت .2-٣

س  ک  اهمی  هر ععصدر شر  ا این SWOTهای روک  ترین مط وشی  یکی از مهم
بعابراین تتیین ععاصدر تأثیرردذار بدرای     ،ش ن نیس  بل کمّیریری، قا فرایع  تصمیم

. شر این روک اولویتی برای راهبرشهدا شر نظدر   اس ریری راهبرشی، ششوار  تصمیم
(. بد   Pesonen et al, 2001شدوش )  شوش و ب  ابهام ععاصر نیدز توجد  نمدی    ررفت  نمی

بد    SWOTریری راهبرشی بدا اسدتفاشه از    همین جه  ارزیابی جامع فرایع  تصمیم
 پذیر نیس . روک سعتی امکان

)یتعدی   SWOTمداتریس   ععصدر  چهدار بع ی راهبرشها بر مبعای تدأثیر   اولوی 
هدا و   از فرصد   یبدرشار  استفاشه از نقاط قوت، کاهش ععاصر نقداط ضدتف، بهدره   

 (MCDMریدری چعد متیاره )   یدک مسدئل  تصدمیم    ی(ادتمال های یاجتعاب از ته 
بهیع  از بین  دل راهریری چع متیاره ابزاری اس  ک  معجر ب  انتخاب  اس . تصمیم

های مربوط بد    (. از بین روکYazdani et al, 2017شوش ) ای از متیارها می مجموع 
بعد ی   تدرین روک بدرای اولوید     (، معاسدب GPریزی آرمانی ) بع ی، برنام  اولوی 

ن متغیرهدای پشدتیبان اضدافی اسد  کد       ، شر نظر ردرفت GPراهبرشها اس . فلسف  
ریدری   کعع ه شر فرایع  تصدمیم  تسهیل ععوان ب شوش و  ها شعاخت  می انطرا  ععوان ب 

شهعد    یشارن  ک  نشدان مد   یریشالل  بر مقاشکعع . انطرافات مثب  و معفی  عمل می
کمتدر بدرآورشه    اید  شتریمتت ش، نسب  ب  سطوح مشخص خوش ب اه ا از  کی ک ام

                                                           

1. strengths and threats (ST) 
2. diverse strategies 
3. weaknesses and opportunities (WO) 

4. review or overview strategies 
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مجمدوع انطرافدات ندامطلوب از هدر آرمدان کد  توسدط         ،ر تدابع هد    شان .  ش ه
شد ه از طریدق    ددل ارائد    . راهشدون   یدد اقل مد   شدوش،  یمد  نیدی تت رن هیر میتصم
شر ایدن  شهد .   ریرند ه ارائد  مدی    ریزی آرمانی بهترین توافق را بدرای تصدمیم   برنام 

 اس . بع ی راهبرشها استفاشه ش ه تطقیق از این شیوه جه  اولوی 

 در تحقیق  شده ارائهمدل . ٣-٣

 (:Khan, 2018مردل  اس  ) 4مورش استفاشه شر این تطقیق شامل  MCDMروک 
 MCDM. شر ایدن مردلد ، مداتریس    گیری : ایجاد ماتریس تصمیمنخستمرحله 
ها ) شامل رزیع 

iA( متیارها ،)jC  و مجموع ) ( اهد افیT    اسد  کد  توسدط )
شدوش. شر ایدن    ریرن ران با توج  ب  متیارهدا شر نظدر ررفتد  مدی     نفتان/ تصمیم ذی

ها برای هر متیار با شر نظر ررفتن متغیرهای ک می ارزیدابی   مردل ، عملکرش رزیع 
نشان شاشه شد ه   2شوش. متغیرهای ک می مورش استفاشه شر این تطقیق شر ج ول  می

بدرای   1اع اش فازی مثلثدی اسد  از رابطد      صورت ب اس . با توج  ب  ایعک  اع اش 
(. اه ا ، بیدان ر انتظدارات   Skalna et al., 2015شوش ) اع اش استفاشه می کرشن یقطت

 متیار اس .  نفتان شر مورش هر  ذی ریرن ران/ تصمیم
L M U

ij ij ij

ij

x x x
x

 


2

4

% % %

1رابط       

 ها با توجه به هر معیار . متغیرهای کالمی برای ارزیابی عملکرد گزینه2جدول 

متغیرهای 
 کمم 

 بهترین بهتر خیب متیسط بد بدتر بدترین

 (9، 10، 10ن (7، 9، 9ن (5، 7، 9ن (3، 5، 7ن (1، 3، 5ن (1، 1، 3ن (0، 1، 1ن الدد فازی

شد ه شر   . شر این مردل  با استفاشه از متغیرهای ک می ارائ ها مرحله دوم: تعیین وزن
های فدازی هدر متیدار بدا اسدتفاشه از       شوش. وزن وزن متیارها مشخص می 3ج ول 
 شون .   ب  ع ش قطتی تب یل می 2رابط  

L M U

j j j

j

W W W
W

   
 

2

4
2رابط       

 شوش. استفاشه می 3بط  ش ه از را مطاسب  وزن نرمال معظور ب 



 ١٣٩٧زمستان  ♦نه  و شماره بیست ♦سال هفتم  ♦اجتماعی -راهبرد فرهنگی      226

j

j n

j

W
W

W






1

3رابط         

 . متغیرهای کالمی برای تعیین اهمیت معیارها٣جدول 

متغیرهای 
 کمم 

 طیر ب 
   کمهتیج قابل

 کم کم یل خ کم یل خ یل خ

 (3/0، 4/0، 5/0ن (2/0، 3/0، 4/0ن (1/0، 2/0، 3/0ن (0، 1/0، 2/0ن الدد فازی
 تیجه  زیاد قابل طیر ب  خیل  زیاد خیل  زیاد خیل  زیاد متیسط

 (8/0، 9/0، 1ن (7/0، 8/0، 9/0ن (6/0، 7/0، 8/0ن (5/0، 6/0، 7/0ن (4/0، 5/0، 6/0ن

مدوزون   GP. شر این مردل  از م ل ریزی بر مبنای هدف مرحله سوم: حل مدل برنامه
 شوش. بع ی راهبرشها استفاشه می برای اولوی 

ه  : 

n

j i j i

i

Min W d W d   




1 

,ها:  اه ا  و مط وشی  ,...,
n

ij i i i j

i

a x d d g j n 



   
1

1 2 

Wjشر این م ل، 

  وWj

های مثبد  و معفدی    های مربوط ب  انطرا  ، وزن
ام را شر شسدتیابی   jضریبی اس  ک  وضتی  مشدارک  متغیدر    ijaهر ه   اس . 

idمتغیر تصمیم و  ixشه .  ام نشان می iب  متیار    وid شهعد ه   ، ب  ترتیب نشان
 ام اس . jشستیابی باالتر یا کمتر ب  ه   

 :1-0مط وشی  

ix 1   ارر رزیعi انتخاب ش ه اس .ام 

ix 0  صورت نیاشر  یر 
انتخاب مط وشی : 

m

i

i

x



1

1 
. شر ایدن مردلد ، رزیعد  معاسدب شوم     ها مرحله چهارم: تعیین رتبه نهایی گزینه

شوش تا  شوش و مردل  سوم تکرار می ابت ا از طریق بهترین رزیع  رام قبلی تتیین می
بع ی  ها ب  ترتیب اولوی ، رتب  ها تتیین شون . شر نتیج  رزیع  ک  سایر رزیع زمانی 
 شون . می
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 ها تحلیل داده .4

هدای   شد ه از بررسدی وضدتی  مطوطد      شر این بخش با توج  ب  عوامل شعاسدایی 
هدا(،   ررششد ری ایدن مطوطد     ی تاریخی ایران شر اشبیدات تطقیدق )بدرای توسدت     

 ان .   ها استخراج ش ه با تأکی  بر دفاظ  از مطوط راهبرشهای توست  ررشش ری 
 یسدت ، کامدل شاشدتع    ییآشدعا  موضوع تطقیق باک   یکسب نظر خبرران برای
 ییاز سوابق اجرا یشانش اهبر تخصص  مشارک  شاشت  باشع  ک  ع وه یش  افراش

هدای   نظرخدواهی از خبرردان ررششد ری مطوطد      بر اسداس برخورشار باشع .  زین
ضتف شر زمیع  دفاظ  شر مطیط شاخلی  8، با جمهوری اس می ایران تاریخی شر

رو اس . الزم ب  ذکر اسد     ته ی  مطیطی شر مطیط خارجی روب 3فرص  و  4و 
هدای تداریخی ایدران بدا      بعا ب  نظر خبرران، نقط  قوتی شر زمیع  ررشش ری مطوط 

ز عوامل شاخلی و هر یک ا 4شر ج ول  ها وجوش ن ارش. تأکی  بر دفاظ  از مطوط 
 خارجی مشخص ش ه اس .

 های تاریخی ایران ی گردشگری محوطه . عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه4جدول 

 الامل داخل  و خارج  سمبل شرح

 نقاط ضعف

W1 ها سرالت تخریب آن و های تاریخ  محیط  الدم تیازن بین حفاظت از 
W2 تاریخ  های محیط  ضعف در تعیین حریم 
W3  های تاریخ  ضعف در حفظ و احیای مهظر محیط 
W4 های مهاسب جدید متهاسب با ظرفیت هر محیط  ضعف در تعیین و استقرار کاربری 
W5 رالایت نکردن اصیل درست مرمت و احیا، جهت حفظ اصالت 

W6 
مطابق با ضیابط میراث  حفاظت از آثار ارزشمهد ابازسازی یدر   مهیاصیل ا نکردن تیرالا

 فرههگ 
W7 مخاطبان رفتار ب  نسبت ضعف در االمال نظارت 
W8 تاریخ   تحمل محیط  ظرفیت با الدم تهاسب بین تعداد دیدارکههدگان 

 فرصت

O1 تاریخ  های محیط  گردشگری از مسئیالن و دولت حمایت 
O2  اجرای مؤثر قیانین و مقررات مربیط ب  میراث فرههگ 
O3 محل  جامع  مشارکت 

O4 الملل  افزایش تعاممت بین 

 تهدید

T1  اسیدی های باران مانهد آثار متأثرکههده محیط  زیست های آلیدگ 
T2 طبیع  بمیای 

T3 
 در نامطلیب دید و مهظر ایجاد و کهترل از خارج یوسازها ساخت از ناش  بصری آلیدگ 

 محیط  یه زم پس

 تحقیق حاضرهای  منبع: یافته
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 یریکدارر  بد  توان با دذ  نقاط ضتف و بدا   با تطلیل عوامل شاخلی و خارجی می
ای از  ، مجموعدد SWOTهددا، بددا ته یدد ها مقابلدد  کددرش. مطددابق بددا تطلیددل  فرصدد 

های تاریخی ایران بدا تأکید  بدر دفاظد  از      راهبرشهای توست  ررشش ری مطوط 
هدا و   عوامدل خدارجی )فرصد    هدا( بدا    ها با ترکیب عوامل شاخلی )ضتف مطوط 

راهبدرش دفداظتی توسدت  ررششد ری      7، 5ته ی ها( تتیین ش ه اس . شر جد ول  
های تاریخی ایران ارائ  ش ه اس . الزم ب  ذکر اسد  کد  راهبرشهدا مدورش      مطوط 

 توافق خبرران اس .

 SWOT. ماتریس 5جدول 

 (Wها ن ضعف 

 ها فرصت
 (Oن

WO1:  ن های تاریخ  های نیین برای حفاظت از محیط  فهاوریاستفاده از آخرین دستاوردهایW1 O1 O4) 
WO2ن های تاریخ  های  برای حفاظت، مرمت، نگهداری و مدیریت محیط  : تهظیم دستیرالعملW1 W5 W6 

W7 W8 O1 O2) 
WO3دست  و گردشگری کشیر،  شده از سیی سازمان میراث فرههگ ، صهایع : رالایت ضیابط حفاظت  االمم
های تاریخ  برای انجام الملیات المران  نمانهد تغییر کاربری، ساخت  الملل  و ظرفیت محیط  مل  و بینضیابط 

 (W1 W2 W3 W4 O1 O2های تاریخ  ن جاده و ...( مربیط ب  محیط 
WO4های  ها در پایگاه گیری از آن : برانگیختن مشارکت جامع  محل  و آمیزش نیروی کار بیم  جهت بهره

 (W1 W3 W7 O3ریخ  نهای تا محیط 
WO5دست  و گردشگری، دولت ننیروی انتظام ، شهرداری،  : هماههگ  بین سازمان میراث فرههگ ، صهایع

الملل  برای حفاظت از  های بین وزارت کشیر، وزارت اطمالات، وزارت راه، قیه قضائی  و ...( و کشیرها و سازمان
 (W1 W5 W6 O1 O2 O4ها ن محیط 

 تهدیدها
 (Tن

WT1ن های تاریخ  های نیین برای حفاظت از محیط  : استفاده از آخرین دستاوردهای فهاوریW1 T1 T2) 
WT2های اجرای  کارآمد برای تحکیم قیانین مرتبط با کهترل و جلیگیری از تجاوز و گسترش  : وضع ضمانت

مرزهای مالکیت ها در تعیین  های مسکین  ب  حریم و الرص  تاریخ  محیط  و هماههگ  ارگان سازه
 (W1 W2 T3ن های تاریخ  محیط 

WT3 :افراد متخصص در این  گیری از و بهره آمیزش قیطر از  خیتار های محیط  از  اصیل حفاظت یارتقا
 (W1 W2 W3 T1 T2ن زمیه 

 های تحقیق حاضر مهبع: یافت 

ابتد ا   ریزی آرمانی و تئدوری فدازی،   بع ی راهبرشها با اش ام برنام  ب  معظور اولوی 
نظدر خبرردان و بدا اسدتفاشه از متغیرهدای ک مدی        بر اسداس ریری  ماتریس تصمیم

ش ه با شر نظر ررفتن کمک ب  کداهش   ( برای تتیین تأثیر راهبرشهای ارائ 2)ج ول 
ها و شوری از ته ی ها بر مبعای شرایط کعدونی توسدت     نقاط ضتف، کشف فرص 

 کد   یشرصدورت الزم ب  ذکر اس   های تاریخی ایران تشکیل ش . ررشش ری مطوط 
شدوش.   یک راهبرش برای یکی از نقاط عملی نباش ، تأثیر آن صفر شر نظر ررفتد  مدی  
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سدپس بدا اسدتفاشه از     ،متغیرهای ک می فازی شریافد  شد    بر اساسابت ا نظرات، 
با شر نظر ررفتن  WO1برای مثال برای راهبرش ب  اع اش قطتی تب یل ش ن .  1رابط  
ریری از متغیرهای ک می فازی داصدل از نظدرات    ، پس از میان ینW1 ضتف نقط 

 زیر مطاسب  ش : صورت ب خبرران، ع ش قطتی 
 (871/4، 571/6، 8) خبرران: نظراتمیان ین 

/ ( / )
/

L M Ux x x
x

x

 


 
 

11 11 11
11

11

2
4

4 871 2 6 571 8
6 5

4

% % %

 
همچعین وزن هر یک از نقاط ضتف، ته ی  و فرص  با توج  ب  ایعک  تدا چد    

های تاریخی ایدران تأثیرردذار هسدتع ، بدا شر نظدر       مطوط د  شر توست  ررشش ری 
 بر اساس( توسط خبرران تتیین ش . ابت ا نظرات، 3ررفتن متغیرهای ک می )ج ول 
بد  اعد اش قطتدی     2سپس بدا اسدتفاشه از رابطد      ،متغیرهای ک می فازی شریاف  ش 

متغیرهدای  ریدری از   پدس از میدان ین   W1 ضدتف  نقط برای  ،تب یل ش ن . برای مثال
 زیر مطاسب  ش : صورت ب ک می فازی داصل از نظرات خبرران، ع ش قطتی 

)میان ین نظرات خبرران:  / , / , / )0 6710 7710 871 

/ ( / ) /
/

L M UW W W
W

W

   


 
 

1 1 1
1
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شد ه   شوش. وزن نرمدال  استفاشه می 3ش ه از رابط   ب  معظور مطاسب  وزن نرمال

 زیر مطاسب  ش ه اس : صورت ب  W1برای 
/

/
/

j

W
W

W



  



1
1 15

1

0 771
0 073

10 514

 
 6اط شر جد ول  های نرماالیزش ه هر یدک از نقد   ریری و وزن ماتریس تصمیم
 نشان شاشه ش ه اس .
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 گیری . ماتریس تصمیم6جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 

WO1 5/6 5/4 3 4/2 4/3 2/5 6/3 9/3 1/4 4 8/2 2/3 6/7 6/7 7/3 
WO2 7/7 3/7 5/7 5/7 5/4 7/4 5/4 3/4 8/5 7/7 5/5 8/4 3/7 3/7 7/7 
WO3 5/7 6/6 8/6 7/7 5/7 1/6 3/4 2/5 5/3 6/6 7/3 7/3 4/6 4/6 8/6 
WO4 2/7 6/4 8/4 4/3 8/3 8/3 6 6/5 2/2 5/5 4/7 7/2 2/6 2/5 7/3 
WO5 1/8 4/7 4/7 6/7 4/7 4/7 2/8 2/8 5/6 8/6 8/3 7/2 7/7 7/7 8 
WT2 8/5 1/6 1/4 8/3 1/3 4 8/2 8/2 2/5 8/5 2/4 8/2 4/2 4/2 1/7 
WT3 7/8 9/4 9/4 9/4 1/5 1/5 8/6 6/6 5 2/7 4/7 2/3 3/5 8/2 4 

T 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 75/9 
W, 771/0 728/0 7/0 685/0 714/0 685/0 685/0 771/0 685/0 642/0 742/0 614/0 7/0 714/0 714/0 
W 073/0 069/0 066/0 065/0 067/0 065/0 073/0 065/0 061/0 061/0 7/0 058/0 066/0 067/0 067/0 

های تطقیق معبع: یافت 
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 ععدوان  بد  ( .…WO1ریزی آرمانی، راهبرشهای ) شر مردل  بت  برای دل م ل برنام 
,ام ) iراهبرش  ,...,i 1 2 ریزی خطی از نوع ترکیبی بدرای   بع ی ش ن . برنام  ( طبق 9

اسداس آنچد     م ل تطقیق داضر، برش ه اس .  انتخاب راهبرش مثثر و مهم استفاشه
 بع ی ش ه اس : زیر فرمول صورت ب مطرح ش ،  3-4شر بخش 

 تابع ه  :
Min=[0/073,...,0/067]𝑑1

++[0/073,...,0/067] 𝑑1
−+...+[0/073,...,0/067]𝑑7

+[0/073,...,0/067]𝑑7
− 

 ها: مط وشی 
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A6ریری مربوط ب  ج ول  ، ماتریس تصمیم ،X ( برشار متغیرهای تصدمیم ،WO1  تدا

WT3 ،)D   وD    برشارهای هد   وT  (   اسد  75/9، بدرشار هد ) .
ix 1 

ام، راهبدرش مدثثر و مهمدی     iراهبدرش   ععدوان  بد  ش ه  شه  ک  راهبرش انتخاب نشان می
نشان شاشه  7دل ش ه و نتایج شر ج ول  LINGOافزار  اس . م ل، با استفاشه از نرم
 ،یفرهع د  راثید سازمان م نیب یهماهع »شه  ک  راهبرش  ش ه اس . نتایج نشان می

وزارت کشدور،   ،یشدهرشار  ،یانتظدام  یروید شولد  )ن  ،یو ررششد ر  یشست عیصعا
 یهددا کشددورها و سددازمان و ...( و   یوزارت اط عددات، وزارت راه، قددوه قضددائ 

تدرین و مدثثرترین راهبدرش     (، مهدم WO5« )هدا  دفاظ  از مطوطد   یبرا یالملل نیب
 های تاریخی ایران اس . دفاظتی شر توست  ررشش ری مطوط 
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 . نتایج حل مدل٧جدول 

) X5 میرد , ,......, )ix i i  1 2 7  تابع هدف 5

 53/2 0 1 مقدار

 .اس زیر  صورت ب با تکرار رام سوم ب  ترتیب اولوی  راهبرشهای 
WO5›WO2›WO3›WT3›WO4›WO1›WT2 

 گیری نتیجه

های  ای رش  پی ا کرشه و ب  بخش مهمی از تصمیم فزایع ه طور ب ررشش ری میراث 
سدفر،   یتقاضدا بدرا   شیاز افزا یا بخش عم ه(. Han, 2016سفر تب یل ش ه اس  )

 رشید ر ینشدأت مد   یررششد ر  یبرا یمعبت ععوان ب  یفرهع  راثیم یاز تلق ماایمستق
 هدا  شر برخدی از مطالتد    انجام ش ه قاتیتطق یشر بررس (.1393 ،یی)اشر  رعجو
 یب ون شر نظدر ردرفتن راهبدرش    یررشش ر  شر توست  یفرهع  راثیتعها ب  نقش م

 .(Ramsey & Everitt, 2008؛1394بهمع ، )توست  آن پرشاخت  ش ه اس   یبرا
کدرشن تجربد     ب  مطدرح  ،راثیم یررشش ر  توست  یبررسمربوط ب   قاتیتطق
از و همچعدین   هدا   یمطد وش  ،ها فرص  یو بررس ع یزم نیمختلف شر ا یکشورها

. همچعدین تعهدا راهبرشهدای بازاریدابی     موضدوع پرشاختعد    نید بد  ا  ینظر اقتصداش 
 Kumar, 2014; Li & Lo, 2005; Ismagilova)ررشش ری میراث بررسی ش ه اسد   

et al, 2015; Van der Merwe, 2013)جهد    یجعدوب  یقدا یکد  شر آفر  یقد ی. شر تطق
انجام ش ه اسد  تعهدا    راثیم یررشش ر یتوست  و ارتقا یبرا ییراهبرشها نیت و

 یقدا یآفر یررششد ر  یتوست  پرشاخت  ش ه اسد  )وادد  ملد    یب  ارائ  راهبرشها
نقداط قدوت،    ییتعهدا بد  شعاسدا    ی نیزخیتار یها مطوط  ع ی(. شر زم2011 ،یجعوب

شر جهد    یها پرشاخت  ش ه اسد  و راهبدرش   مطوط  نیا  یه ضتف، فرص  و ت
 ,Nawi & Choy, 2014; Somuncu & Yigit)ها ارائد  نشد ه اسد     توست  و بهبوش آن

ترین معابع ررشش ری میراث هسدتع . شر ایدران    های تاریخی از رایج مطوط . (2010
. سازش یتر م  یارزشمع  را پراهم راثیم نیاز ا های تاریخی دفاظ  مطوط کثرث 

دوزه  نیا م یران و مسئوالن متولی شر یذات ف یوظ یخیتار یها دفاظ  از مطوط 
بد  شعاسدایی نقداط قدوت،      تعهدا  ند  شدوش   شر این پژوهش ستی می رو نیااس . از 
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تاریخی ایدران بدا   های  ضتف، فرص  و ته ی  شر زمیع  توست  ررشش ری مطوط 
بعد ی راهبرشهدای    بلکد  بدرای رتبد     ،ها پرشاخت  شدوش  تأکی  بر دفاظ  از مطوط 

ریدری   هدای تداریخی ایدران از روک تصدمیم     دفاظتی توست  ررششد ری مطوطد   
ریزی آرمانی و تئدوری فدازی اسدتفاشه شد ه اسد . شر       چع متیاره ترکیب با برنام 

ریری اثربخشی و انتخاب راهبدرشی کد     هش ه عبارات ک می برای ان از روک ارائ 
ش ه توسط خبرران شوش، مدورش اسدتفاشه    توان  معجر ب  شستیابی ب  اه ا  تتیین می

توان ب  تعظیم نقش  راهدی بدرای    قرار ررفت  اس . با استفاشه از نتایج این تطقیق می
 تربیش جذب معظور ب  ت ابیری اتخاذ های تاریخی ایران و توست  ررشش ری مطوط 

پدژوهش ابتد ا بدا بررسدی اشبیدات      شر ایدن   .پرشاخ  شاخلی و خارجی ررشش ران
عوامدل مدثثر بدر توسدت  ررششد ری       ععدوان  ب ( 1مورش )ج ول  15تطقیق، تت اش 

شد ه، بدا نظرخدواهی از     های تاریخی استخراج ش . از بین عوامل شعاسدایی  مطوط 
عامدل   3فرصد  و   ععدوان  بد  عامل  4، ضتف نقط  ععوان ب عامل  8خبرران، تت اش 

های تاریخی ایران بدا تأکید  بدر     ته ی  شر زمیع  توست  ررشش ری مطوط  ععوان ب 
ها تتیین ش . با توج  ب  میزان اهمیتی ک  برای هر یک از نقداط   دفاظ  از مطوط 

تاریخی و  یها دفاظ  از مطوط  نیع م توازن ب»ب  شس  آم ، نتایج نشان شاش ک  
« ضدتف شر اعمدال نظدارت نسدب  بد  رفتدار مخاطبدان       »و « ها آن بیسرع  تخر

 یاید ب »فرصد  و   نیتدر  مهدم ، «یمشدارک  جامتد  مطلد   »نقاط ضتف،  نیتر مهم
معظدر   جاشیخارج از کعترل و ا یوسازها ساخ از  یناش یبصر یآلوشر»و « یتیطب
ته ید ها شر زمیعد  توسدت      نیتدر  مهدم ، «مطوطد   عد  یزم پدس ندامطلوب شر    یو ش

هدا هسدتع . بدا     های تاریخی ایران با تأکی  بر دفاظ  از مطوط  طوط ررشش ری م
و تطدددابق نقددداط ضدددتف و فرصددد  )راهبرشهدددای   SWOTاسدددتفاشه از روک 

راهبدرش   7کاران ( و ضتف و ته ی  )راهبرشهای ت افتی( با یک ی ر، تتد اش   مطافظ 
 نیاسدتفاشه از آخدر  »های تاریخی ایدران شدامل    دفاظتی توست  ررشش ری مطوط 

 میتعظد »، «یخیتدار  یهدا  دفاظد  از مطوطد    یبرا نینو یها یفعاور یشستاورشها
ی، خیتدار  یها مطوط   یریو م  یدفاظ ، مرم ، ن ه ار یبرا ییها شستورالتمل

و  یشست عیصعا ،یفرهع  راثیسازمان م یاع م ش ه از سو یضوابط دفاظت  یرعا
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 یبدرا  یخیتدار  یهدا  مطوط   یو ظرف یالملل نیو ب یکشور، ضوابط مل یررشش ر
سداخ  جداشه و ...( مربدوط بدد      ،یکداربر  رییدد)مانعد  تغ  یعمراند  اتید انجدام عمل 
کدار   یروید و آمدوزک ن  یمشارک  جامت  مطلد  ختنیبران »، «یخیتار یها مطوط 
 نیبد  یهماهع »، «یخیتار یها مطوط  یها  اهیها شر پا از آن یریر جه  بهره یبوم

 ،یانتظدام  یروید شولد  )ن  ،یو ررششد ر  یشسدت  عیصدعا  ،یفرهع د  راثید سازمان م
و ...( و   یوزارت کشددور، وزارت اط عددات، وزارت راه، قددوه قضددائ  ،یشددهرشار

 نیاسدتفاشه از آخدر  »، «ها دفاظ  از مطوط  یبرا یالملل نیب یها کشورها و سازمان
وضدع  »، «یخیتدار  یهدا  دفاظد  از مطوطد    یبدرا  نینو یها یفعاور یشستاورشها
از  یریمدرتبط بدا کعتدرل و جلدور     نیقوان میتطک یکارآم  برا ییجراا یها ضمان 

مطوطد  و   یخیو عرصد  تدار   میبد  ددر   یمسدکون  یهدا  تجاوز و رسدترک سدازه  
 یارتقدا »و « یخیتدار  یهدا  مطوطد    ید مالک یمرزهدا  نییها شر تت ارران یهماهع 

از افدراش   یرید ر آمدوزک و بهدره   قید از طر یخیتدار  یها از مطوط  یدفاظ  اصول
شد ه، نتدایج ترکیدب     ب  شس  آم . از بین راهبرشهای ارائ « ع یزم نیمتخصص شر ا
 نیبد  یهمداهع  »ریزی آرمانی با تئدوری فدازی نشدان شاش کد  راهبدرش       روک برنام 
 ،یانتظدام  یروید شولد  )ن  ،یو ررششد ر  یشسدت  عیصدعا  ،یفرهع د  راثید سازمان م
و ...( و   یراه، قددوه قضددائ وزارت کشددور، وزارت اط عددات، وزارت ،یشددهرشار

از اولوید  بیشدتری   « هدا  دفاظ  از مطوط  یبرا یالملل نیب یها کشورها و سازمان
 نسب  ب  سایر راهبرشها برخورشار اس .  

و همد    سد  یشسدت اه خدا  ن   کید مربدوط بد     یفرهع  راثیاز م دفاظ 
مربوط ب   یفرهع  راثیها با م شست اه ییآشعا شارن .  یلئوشر دفظ آن مس ینوع ب 

 آثدار هدا بد     اس یها و س یزیر توان  شر برنام  یم یهر شست اهاس ،  یخوش ضرور
کد    یدفدظ آثدار   یبرا  یبا یفرهع  راثیسازمان م توج  کع . خوشدوزه  یخیتار
و تتامدل شاشدت    خا  رفت دو   طور ب ها  شست اه یتکرار نخواهع  ش  با برخ  ریش

اجرایدی مختلدف بدرای بررسدی راهکارهدای      های  هایی بین شست اه باش  و نشس 
توسدت  ررششد ری برردزار شدوش.      معظدور  ب های تاریخی ایران  دفاظ  از مطوط 

تددرین شسددتاورشهای مربددوط بدد  دفاظدد  از  آردداهی از تددازه معظددور بدد همچعددین 
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هایی  توان ب  بررزاری نشس  های تاریخی و استفاشه از ال وهای جهانی می مطوط 
 المللی شر این دوزه پرشاخ . ازمان بینبا دضور کشورها و س
و  یشسدت  عیصدعا  ،یفرهع د  راثید سدازمان م  نیبد  یهمداهع  با توج  ب  ایعک  

از اولوی  باالتری نسب  ب  سایر راهبرشها برخدورشار اسد ، پیشدعهاش     ،یررشش ر
 قرار ریرش: م نظرساختن این راهبرش  شوش موارش زیر جه  عملیاتی می

مدرتبط   یهدا  توسدط ارردان   یفرهع  راثیدفاظ  از م  انی یروین لیکمت -
 ؛یانتظام یرویمانع  ن
و د وش شخدل و تصدر  شر مطوطد       یمالک نییامور مرتبط با تت یری یپ -

 ؛مربوط یها توسط ارران
 یفرهع  راثیاستفاشه از نظرات متخصصان دفاظ  و کارشعاسان سازمان م -
 یها کرشن طرح یاتیشر عمل یالملل نیب یها و شستورالتمل یو ررشش ر یشست عیصعا
 ؛یخیتار یها و مرم  مطوط  یعمران
ی هدا  ارردان  ریبا سدا  یجلسات مشترک کارشعاس لیجه  تشک یزیر برنام  -
 ؛ی(شهرشار ازجمل مرتبط )
 معظدور  ب  یتیو امع ینظام ص ح یذ یها ها و سازمان ارران یتمام یهماهع  -
 ؛یخیتار یها مطوط  یو مستع ساز یبرشار نقش 
دفاظد  از   یشر راسدتا  یخیتدار  یهدا  شر مطوط  ییویراش ستمیس یبرقرار -
 ؛دفاظ   انیو  یانتظام یروین یها با همکار آن

پرواند  از سدازمان    افد  یو شر یب  هماهع  یمانع  شهرشار ییها الزام ارران -
 ؛خوش یها طرح یاجرا یبرا یو ررشش ر یشست عیصعا ،یفرهع  راثیم

و  یشسدت  عیصدعا  ،یفرهع د  راثید سدازمان م  یالزم از سو یها آموزکارائ   -
 ؛یخیتار یها مطوط دفاظ  از  ع یشر زم یب  کارشعاسان شهرشار یررشش ر
 راثید الزم از سدازمان م  یبد  اخدذ مجوزهدا    ییاجرا یها  الزام تمام شست اه -
و توسدت  از   یعمراند  یهدا   از آ از طدرح  شیپ یو ررشش ر یشست عیصعا ،یفرهع 

 .رهیو   یصعتت یها اد اث مجتمع ،یساز راه ،ی: س سازلیقب
شوش متولیان ددوزه   تاریخی پیشعهاش می یها مطوط همچعین برای دفاظ  از 
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آثدار،   بید مانعد  تخر  ییهدا  عد  ینظارت نسب  ب  رفتدار مخاطبدان شر زم  دفاظ  با 
هرروند  رفتدار    یطدورکل  ب و  یخیتار یها زبال  شر مطوط  ختنیر ،یسینو یاشراری

نظدارت    هدا بد   شر مطوطد   نید آن  شینظارت و پا ستمیاز س یریر ناهعجار با بهره
 بپرشازن .ها  بر ررشش ران و کعترل دضور آن قیشق

 های مطوط  یتوست  ررشش ر راهبرشهای دفاظتی یپژوهش ب  بررس نیشر ا
سدایر   عد ه یآ هدای  شر پدژوهش  بجاسد  کد   پرشاختد  شد ه اسد .     ی ایدران خیتار

هدایی   های تاریخی ایدران شر زمیعد    راهبرشهای مربوط ب  توست  ررشش ری مطوط 
تقاضدا و   طدر    بد  مسائل مربوط  یبررس مانع  بازاریابی، مورش بررسی قرار ریرش.

تواند  موضدوع مدورش     ی نیز مدی خیتار یها مطوط  یررشش ر ع یررشش ران شر زم
 های آیع ه باش . بررسی شر تطقیق
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 نوشت پی
شر ایران اس  ک  از پتانسیل  ثب  ش ه ملی های تاریخی شر این تطقیق تأکی  بر مطوط . 1

آمدار شفتدر امدور     بدر اسداس  الزم ب  ذکر اسد  کد     ررشش ری برخورشار هستع .
، 1395شسدتی و ررششد ری شر سدال     ها شر سازمان میراث فرهع ی، صدعایع  پای اه
شد ه شر   ثب  یخیتار یها ب  مطوط  یفرهع  راثیم یها  اهیمورش از پا 30تت اش 

 .اختصا  شارش سطح ملی

 منابع
هدای   مقایس  عوامدل مدثثر بدر کیفید  خد مات شر ارگ     »(. 1393اشر  رعجویی، عاشل )

نام  کارشعاسی ارش  مد یری  جهدان رشی، شانشد اه     ، پایان«تاریخی استان کرمان
 ی تهران.یع م  طباطبا

 هدای  جاذبد   و فرهع دی  میدراث  نقدش  بررسدی »(. 1394طدی ) فت آمع آزاشخانی، پاکزاش و 
همدایش  ، «(غربی نر شهرستان مورشی نمون ) ررشش ری  توست  شر ررشش ری

 .المللی جغرافیا و توست  پای ار بین
مد یری  و توسدت  پاید ار معظدر فرهع دی      »(. 1395انصداری ) مجتبی باورساش، مرضی  و 

-223 ،3هج هم، شدماره   سال، زیس  مطیطعلوم و تکعولوهی  ،«ری یعل چشم 
235. 

 شهرسدتان  ررششد ری  توسدت   شر فرهع دی  میدراث  نقش بررسی»(. 1394بهمع ، شاشال  )
 .المللی زمین، فضا و انرهی اولین کع ره بین، «سرشش 

متیارهدای مرمد    »(. 1391انصداری ) مجتبدی  بمانیدان و  مطم رضا زاشه، سارا،  پوریوسف
، باغ نظر، «و طبیتی با تأکی  بر مطوط  بیستون کرمانشاه های تاریخی معظر مطوط 

 .35-44، 22سال نهم، شماره 
: تهدران ، چدا  شوم،  آشعایی با میراث فرهع ی آمدوزک عمدومی  (. 1388تودی ی، فائق )

 .سبطان نور
و شی دران،   پدورفرج اکبر ، ترجم  میراث فرهع ی و ررشش ری(. 1394جی ) تیموثی، شالن

 ر.تهران: مهربان نش
 ،اعرابدی  مطم سی  پارسائیان وعلی ، ترجم  استراتژیک م یری (. 1393) .فرش. آر شیوی ،
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 .فرهع ی های پژوهش شفتر: چهارم، تهران و چا  سی
هدای   هدا و مطد وشی    شدعاخ  تدوان  »(. 1393شوشدتری ) مدژشه  شورمیج، رمضدانتلی و  

اولدین  ، «SWOTررشش ری تداریخی شر شهرسدتان قدزوین بدا اسدتفاشه از مد ل       
 همایش ملی ررشش ری، شرآم  و فرص ، هم ان.

 .شستانتهران: ، های تاریخی جذابی  شر بعاها و مطوط (. 1392شیرازیان، رضا. )
، م یری  ررشش ری میراث فرهع دی )راهعمدای عمدل(   (. 1394پور، مطم رضا ) صالطی

 اصفهان: چهارباغ.
راث فرهع دی شر توسدت    سدهم مید  »(. 1394بهشتی )سی مطم  ضر ام بروجعی، دمی  و 

نخستین همایش ملی میراث فرهع دی   ،«پای ار ررشش ری جمهوری اس می ایران
 .و توست  پای ار

 های ررششد ری کشدورها   سیاس (. 1391شالبافیان ) اصغر یعلضر ام بروجعی، دمی  و 
 ، تهران: مهکام . ای تطبیقی( )مطالت 

هدای   نقدش ارزک »(. 1394ادمد ی )  سدلطان العاز مطم مراشی و اصغر زاشه، مظفر،  عباس
میراث متماری و شهری شر توست  ررشش ری فرهع دی مطالتد  مدورشی: بافد      

 .77-90، 14، شماره مطالتات شهری، «تاریخی ارومی 
، ترجمد   هدای میدراث جهدانی    م یری  شر مطوطد  (. 1393یوکیلتو )یوکا فیل ن، برنارش و 
 . تهران شانش اه ، تهران:چا  سومدعاچی، پیروز 

نقدش مصدعوعات   » (.1393ی )کشدکول  یبداقر  یعلد و  انیج لاسطاق  رنجف،یم ،یموسو
بدا   فدارس  یجخلد دوزه  یشهرها شر یشهر یشر توست  ررشش ر یمتعاشار فرهع 

فرهع دی  -همایش ملی علمدی  شهمین ،«(: بوشهریمطالت  مورش) یقیبر موس ی تأک
 .فرهع ی شانشجویان ایران -مرکز ررشش ری علمی، فارس یجخل

 معداطق  شر ررششد ری  های چالش»(. 1393پور ) بهمنهومن میردسیعی، سی امیردسین و 
 و متمداری  شر ج ید   هدای  افدق  المللدی  بدین  کع ره اولین، «فرهع ی میراث شارای
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