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 چکیده

کار، مدرررت شاهر، ار جهات مند و پاردار خدمات گراشهر، ای راشررز، فضاری هدفبرشامه
مند، گراشهران و به تبع آن جذب گراشهر است. به شظار بهبوا وضعزت گراشهر، و جلب رضارت

هاا، موجوا امکاشات و خدمات گراشهر، شهر شازرای منناساب باا پناش ازق و یابلزاترسد وضع می
گراشاهر،  ت هزالت و امکاشات باشد. هدف ارن پژوهش بررسی و تحلزق وضعزتگراشهر، آن شمی

روش  رابی به گراشهر، پاردار ار شهر شازرای اسات.ار شهر شزرای ای شظر گراشهران و تأثزر و است
تحلزق و بر مبنا، هدف ای شوع روش کاربرا، است. شنارج پژوهش شگان ای آن اارا  –تحقزق توصزفی 

که شهر شزرای ای لحاظ برخوراار، ای امکاشات و خدمات گراشهر، ار وضاع شامناسابی یارار اارا و 
شهر شزرای الیم است که مدرران گراشهر، ارن م ئله را جهت بهبوا و کاراری پاردار، گراشهر، ار 

هاا، گراشاهر، زرگذار، امکاشاات و یررسااختتأثمدشظر یرار اهند. همچنزن شنارج تحقزق حاکی ای 
سای، یرربنا، توسعه پاردار گراشهر، ار شهر شزرای اارا. باه طاور زای مدرررت شهر، ار پزااشمورا ش

ر، ار توساعه ها، گراشهر، شاهر شازرای و تأثزرهاا، مهاس توساعه گراشاهکلی با توجه به یابلزت
-کارها، مفزاد  کاستوان ای گراشهر، به عنوان رکی ای راشفرهنهی و محزطی  می -اینصاا،  اجنماعی

 رابی به توسعه پاردار ار محدواش مورا شظر بهرش گرفت.هزرنه با بایاهی باال ار است

 .ررز، گراشهر، پاردارشهر شزرای  خدمات  برشامهواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1

کنناد  یباق ای هار یزاز، برا، تبززن اهمزت شقگی که خدمات ار جوامع ارفاا می

هااری خدمات را به عنوان فعالزت 1مارشال بار نی به ااراکی مفهومی ای آن است رافت.

م نقزس و بی واسطه ار فرارند  بطور کند که مجزا ای تولزد مواا اولزه ه نند وتعررف می

طور م انقزس منکای بار بهند. تخصص ار ارائه خدمات  کنفززرکی تهزه مواا شرکت می

هاا، باشد و مززان اتکا، ب زار کمی باه مهارتا،  تجربه و ااشش میها، حرفهمهارت

خدمات ار ب نرساای، جهات رای کزفزات یشادگی  (.82: 1384اارابی  ) فززرکی اارا

مات به اشدایش شزاای تواشند شقش تأثزر گذار، را ارفا کنند. فقدان خدمطلوب ار جوامع می

جوامع به عدم اطمزنان و افزارش تقاضا خواهد اشجامزد کاه مگاکالت منعادا کالباد،  

اینصاا،  اجنماعی  فرهنهی و غزرش برا، اسنفااش کنندگان به وجاوا خواهاد آورال لاذا 

یزمنی است که ار هر او جنبه تقاضا و عرضاه ارائه خدمات  واب نه به حضور افراا ذ،

د. ار بعد عرضه  ک اشی که ارائه کنندش خادمات ه انند و ار بعاد تقاضاال حضور اارش

برشاد. بناابرارن ار تعررفای ها که خدمات مورا شظر را اررافت کراش و ای آن بهرش میآن

تی افراا جامعاه اعاس گوری را م ئله تیپاسخ برا،جامعل خدمات به عنوان ری اتصال 

تواشد کااربرا ااشانه ر ری کالم کلزت جامعه میها و اای خاشوااش  جوامع محلی  شرکت

خدمت فعالزت را منفعنی شامح وس و لمس شگدشی است که ری طرف به طارف  .باشد

کند و مالکزت یزز، را به اشبال شدارا. تولزد خادمت ممکان اسات باه ارهر عرضه می

ه باشای  کاال، فززرکی واب نه باشد را شباشد. ماشند اجارش اتاق ار هناق  سادران پاول با

م افرت با هواپزما  تماشا، ری م ابقه وریشی و ...کاه هماه م انلزم خرراد خادمت 

اهمزت و شقش بالقوش خدمات ار توسعه  امار،  (.31: 1379  2کاتلر و همکارانه نند )

پراایان توسعه پزادا تر، ار بزن شظررهروی جارهاش محکسغزر یابق کنمان است که روی به

به پنج عامق مهاس و کلزاد، باه   یمزنه شقش بالقوش خدمات ار توسعهار  3کند. اشکناامی

  : کندعنوان شقش راهبرا، اشارش می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Marshall 

2. Kotler et al 

3. Unctad 
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 افزارش و تقورت حاکمزت  هورت و امنزت ملیل  •

 ها، اساسی برا، شزای ها، مرام و عملکرا اینصاال تأمزن یررساخت •

 ها، اشنغالل توسعه سرماره اش اشی و افزارش فرصت •

 افزارش توان ریابت بنهاش ها، ملی ار بایار جهاشیل  •

 تأثزر گذار، بر مکان رابی تولزد و کارکرا ها، تصمزس سای،. •

محققای  1عالوش بر تاکزد اشکناا بر شقش اشکار شاپاذرر خادمات ار توساعه  گاور   

است که با تاکزد بر اومزن شقش راهبرا، عنوان شدش ای سو، اشکناا  رعنای تاأمزن یرار 

باه وجاوا   ها، اساسی برا، شزایها، مرام  یهار روش ت اهزق حرکات افارااساخت

واااشانن مارام باه   آوران خدماتی که خواشان منحرک ه نند )ارجاا خدمات سازار(

مهزا کران خدمات ار رای مکاان باا و  ه خدماتتررن فاصله بیشدگی کران ار شزاری

 )ارازا، خراماه  شامارابرمیرا بارا، تویراع خادمات  تر باه اشاخا فاصله شزارای

آن و  تورر انی ت اهزالت و امکاشاات وضعزت هدف ارن پژوهش شناساری (.35:1382

مگخص کران تأثزرات آن ار توسعه پاردار گراشهر، شاهر شازرای اسات. ار راسانا، 

 گراا:رابی به اهداف فوق سوال یرر مطرح میاست

ساای، تواشاد ار پزاااشمدرررت شهر، تا یه مززان می ایزمورا شارجاا امکاشات  ✓

 یرربنا، توسعه پاردار گراشهر، ار شهر شزرای شقش ااشنه باشد؟

 

 . مبانی نظری2

 اصول خدمات گردشگری . 2-1

ا، بخگی به آن بارد بر پاره اشهارشمداخله ار هر موضوع را پدردش ار جهت شظام    

توان تصور، ای ری پدردش را موضوع ای رشد و توسعه اسنوار گراا. ار ینزن حالنی می

مند، مگخص  به صورت ری کق من جس  بدست ااا که اجزا، آن ار تناسب با هدف

ها ای تحرکی مناسب برخوراار باشند. تحرکی منعاال که کق اجزا، را ار بر گرفنه و آن

توان گفت پدرادش  کررتای را با یمان و مکان هس سو کند. با تحقق ارن امور است که می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Gore 
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-مند که یاعدش و تحول و تکامق بر تمامی ابعاا آن حاکمزت اارا. کلزنی ریاست هدف

بخگاد. ار پاریه که اجزا، آن منعاال بواش و ار یلمرو ها، معزنای باه خاوا معناا می

دمات گراشهر،  مجموعه ا، است واجد اجزا که باراد یاریوب ارن بزنش  سز نس خ

ار ری کق من جس اش جام رابد. ارن کق ار جهت تحرکای شار انه شزایمناد پزارو، ای 

 اصول یرر است:

اران اصاق بار کرارت و تناوع اجازا، : 1اصل وحدت و کثرت یا اصل جامعیت

ار یالاب مجموعاه ها ها( و ترکزب آنسز نس )گراشهر  سفر  راش  وسزله شقلزه و جاذبه

پاریه االلت اارا. مجموعه ا، که اجزا، آن بارد ش بت باه اهاداف توساعه ا، ا، ری

 وحدت رابند. 

ارن اصق بر همراهی اجزا، سز نس ش بت به یماان االلات  :اصل تحول و تکامل

اارا. به عبارت ارهر  ار یاریوب ارن اصق  ارتقاء کمی و کزفی اجزا، سز نس امار، 

است. عدم همراهی را تحول هر ری ای اجازاء باا شارارم یمااشی  تحارک اجنناب پذرر 

 شوا.طبزعی مجموعه را برهس یاش و شاکار آری آن را موجب می

ارن اصق به رشد و توسعه مناواین اجازا، رای کاق و شزاز  :اصل تعادل و تمایز

تعررف یلمرو عمق هر ری ای اجزا، سز نس ار محدواش خا  االلات اارا. وجاوهی 

-گراا )سایمان حماقمنجر به تکورن کلزنی منعاال و هورنی کارآمد برا، اجزا، میکه 

 (.1379ها، کگور  وشقق و پاراشه

بار نی خدمات گراشهر، با کزفزت و کمزت رک اان باه هماه  : 2اصل عمومیت

 افراا ارائه شوا و هزچ تبعزضی شباشد.

رادگاش هاا، کمزات و کزفزات خادمات گراشاهر، بار انی ای ا: 3اصل مقبولیت

فرهنهی  اجنماعی و اینصاا، مورا یبول مرام باشاد و بنواشاد جهات تاأمزن  حفا  و 

 ارتقا، سالمت و رفاش حال گراشهران  م افران و راشندگان موثر باشد. 

همه افراا جامعه فارغ ای مالحظات اینصااا،  اجنمااعی  سزاسای  :  4اصل عدالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Comperhensiveness 

2. Universality 

3. Acceptability 

4. Equity 



  شزرای شهر ار گراشهر، خدمات ررز،برشامه اریرابی    

 

53 

 ملزنی و مذهبی حق برخوراار، ای ارن شوع خدمات را اارشد. 

امکاشات خدمات گراشهر، بارد باه ش ابت جمعزات تقاضاا  : 1اصل فراهم بودن

 کنندش با توجه به سطح بند، خدمات فراهس باشد.

و م افران بار انی اسنرسای کاماق باه کلزه گراشهران  : 2اصل در دسترس بودن

 خدمات گراشهر، ضرور، را ااشنه باشند.

خدمات گراشهر، بار انی هنهاام ضارورت بارا، جامعاه  :اصل به هنگام بودن

 تقاضا کنندش فراهس باشد.

بار نی تمامی اسنفااش کنندگان ای عهدش پرااخت هزرناه  :اصل قابل پرداخت بودن

 ند. ارن شوع ای خدمات گراشهر، برآر

ار  -توان هر شوع برخورا با سز نس عرضاه و تقاضاا رابا پزرو، ای ارن اصول می  

معنااار کرا. برخوراهاری که ماهزت توسعه ا، ااشنه و اامنه تأثزر  -یالب کلزنی من جس

 (.72: 1391مرشد،  بهنام ) شواآن به ابعاا اجنماعی  فرهنهی و اینصاا، کگزدش می

 

 خدمات گردشگری و تسهیالت  .2-2

 بارآورانخدمات گراشهر، شامق تمام امکاشات و ت هزالتی اسات کاه جهات   

هاا  اهندگان خدمات )سایمانها، مورا اشنظار گراشهران ای سو، ارائهشزایها و خواسنه

شوا تا رضارت گراشاهران ها  جامعه مززبان و ...( به گراشهران ارائه میااارات  ارگان

مرباوط ث بحا  ها، مربوط به گراشهر،ار فعالزت (.1391رشد،  شوا )بهنام م جلب

 مزاان یارا کاه ارل (56-63: 1384 فنااحی  جارهاش مهمی اارا )طالقاشی و  به خدمات

 ساطح ار رشاد حاال ار و پزگانای ها،بخش ای رکی گراشهر،  ها، خدماتیفعالزت

ها، گراشهر، یررساختاهمزت خدمات و  لذا (ل1-7: 2011  3)فور، است المللیبزن

ها و تعاداا ای آن جهت است که رابطه م نقزمی بزن افزارش کمزت و کزفزت یررساخت

وشقاق  توساعه گراشهران وجوا اارا. ب م و گ نرش ارتباطات و وسارق مدرن حماق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Availability 

2. Accessibility 

3. Fourie 
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ها، مناسب ارتباطی و مواصاالتی خدمات هواپزماری و فرواگاهی و بهرش براار، ای راش

 توساعه ارکاان تاررنمهس ای ان به مقصد خواهد افزوا. ای ارن رو رکیبر ایبال گراشهر

 تأسز اات خدمات و ت هزالت ی ا کارآمد سز نمی ااشنن اخنزار ار گراشهر، مقاصد

، هاافعالزات ای بخاش اران ار کاه خادماتی بااال، کزفزات وایع ار .است گراشهر،

 مادت مزااشهزن ارآماد  افازارش باه منجار م انقزس شوا بصاورتمی ارائه گراشهر،

 اشهزازش خاوا اران که شواگراشهران می مطلوبزت سطحش افزار شهارت ار و ماشدگار،

-بای مای خوا موطن به مقصد،ی ا راضی که گراشهراشی و ااشنه پی ار را مجدا بایارد

. پراایشادمای ماذکور مقصاد ای بایاراد بارا، خاوا شزارکان ترغزب و تگورق به گراشد

-مای گراشاهر، ها،سارت برا، هزرنه بدون بایاررابی شوعی به منجر گراشهررضارت 

 (.1391 )بهنام مرشد، وا ش
ها، خادماتی مکااشززم یدرتمناد، اسات کاه اسنرسی باه یمازن و یررسااخت  

را ای طرراق اتکاا  شاانارآماد و شارارم یشدگی کاه  ساایاشهروشدان فقزر را یااار می

ای آشجاری کاه یمازن ار شاهرها باا  (.19: 2000  1)سراگزلدرنگ خواشان بهبوا بخگند

توجه به تغززرات مخنلف اینصاا، و اجنماعی و رشد فزارندش کالباد، شاهرها ار تماام 

اشزا خصوصاً شهرها، جهان سوم باه صاورت رای م ائله ب ازار مهاس مطارح اسات 

تدارک ارادن یمازن  بار تررز، می(  به همزن الزق فرارند برشامه44: 1379)موالیااش  

اری خاوا یارار شهاهاا را هادف ها، خدماتی و ارائه موثر و کارآماد آنبرا، یررساخت

ررز، تأسز ات خدماتی ار شکق مدرن آن ار حادوا رای یارن پازش ار برشامه. بدهد

کگورها، با اینصاا پزگرفنه به عنوان پاسخی ضرور، برا، شزاای ساالمت جمعزات ار 

نی سای، و تقاضاها، جمعزت روبه رشاد و باه منظاور فاراهس ها صنعروسناها ای تأثزر

ها، اساسی شهرها به وجوا آمدشد. ارن برشامه رراز، ار آغاای بزگانر آوران یررساخت

برا، پرااخنن به م ائق و مگکالت شاشی ای اوضااع آشافنه و غزار بهداشانی شاشای ای 

-برشاماه (.95: 9819  2)مادرلنون تحوالت صنعنی یرن شویاهس توسعه پزدا کاراش اسات

 ها، خدماتی گراشهر، به او عامق اساسی ب نهی اارا:ررز، یررساخت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Seragelding 

2. Middelton 
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هاا و افازارش یابلزات اول: ارجاا شزوش ها، مناسب اسنرسای باه یررسااخت •

 لاسنرسی

رراز، تأسز اات ها، پاره بزرگ مقزاس برا، برشاماهاوم: طراحی و تهزه شقگه •

 .خدمات گراشهر،

 ی یاونها و تأسز اات خادماتی باه مالحظااتبرا، یررساختررز، اساساً برشامه

ها، یاشوشی و شظاس اهنادش یاریوب  هاشظس و ترتزب سایمان  ها، کالن اولتسزاست

اطالعات   پذرر برا، راحنی اجراها، سااش اشعطافسز نس  بند،ار شکق مقررات منطقه

 ورکراها، مگارکنی شزایمنادرو  هاپگنزباشی مالی برا، طرح  فضاری و ابزارها، بایبزنی

ها بار ررز، تأسز ات خدماتی گراشهر، تخمزن یررساختم ئله مهس ار برشامه .است

رراز، بارا، اساس تقاضا، اسنفااش ای خدمات ار آرندش است. ای سو، ارهر ار برشاماه

 ب ازاریتأسز ات گراشهر، بحث عدالت فضاری و یابلزت اسنرسی بهزناه ای اهمزات 

عدالت فضاری به معنا، اسنرسای رک اان باه خادمات عماومی پاراه  برخوراار است.

بعضای ای اران  (.1994  1)اسامزت ها را مورا سانجش یارار اااتوان آنباشد که میمی

هاا شد ای اسنرسی به امکاشات بهداشنی و فرهنهی  اسنرسی به هنقاامکاشات پاره عبارت

ها بارا، اسنرسی و اسنفااش ای آنها، بزن راهی  و ارهر خدمات ضرور، که و مجنمع

 پذرر باشد.مد، امکانآتمام ایگار جوامع به هر سطح ار

 

 . قلمرو تحقیق3
 ، شاهر، شهرسانان شازرای و مرکاز اسانان فاارستاررن شقطاهشهر شزرای مهس   

 رو، کزلومنر، جنوب تهران وایع شدش است. اران شاهر بار 919باشد و ار فاصله می

 52و  30کزلاومنر ار طاول جغرافزااری  15کزلومنر و عرض  120طول  طورلی به جلهه

وایاع  کزلومنر، جنوب تهران 919شمالی ار 29و  30ارجه شریی و عرض جغرافزاری 

ارصاد ای کاق م ااحت اسانان(  54/8کزلومنرمربع ) 10479شدش است. م احت شزرای 

ی منطقاه را ارصاد ا 6/93مااهور، و ارصد را منااطق کوه اناشی و تداه 4/60بواش که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Smith 
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ها، ارن شهرسنان با پزرو، ای جهت عماومی اهد. کوشاشت و مناطق پ ت تگکزق می

سل له جبال یاگرس ای شمال باه طارف جناوب شاریی کگازدش شادش اسات. ار اران 

ها، پراکندش مطابق با جهت عمومی ارتفاعات راا شدش شزاز وجاوا اارا شهرسنان اشت

کوار  اشت سروسنان و سزاخ اارشهون تگاکزق تررن آشها را اشت شزرای  اشت که مهس

تاررن منار و پ ات 3097اهند. بلندتررن شقطه ارن شهرسنان کوش مزگوان باا ارتفااع می

باشاد. اران شاهر ار منر ای سطح اررا می 1046شقطه آن حاشزه اررایه مهارلو با ارتفاع 

و آب و هوا،  منر، ای سطح اررا و ارمنطقه کوه ناشی یاگرس وایع شدش 1484ارتفاع 

ها، بمو  معندلی اارا. شهر شزرای ای سمت غرب به کوش اراک و ای سمت شمال به کوش

ها، یاگرس( محادوا شادش اسات. رای مقام و باباکوهی )ای رشنه کوشسبزپوشان  یهق

کند که به رواخاشه خگای معاروف اسات و تنهاا ار روا فصلی ای وسم شهر عبور می

. ارن روا به اررایه مهارلو وایع ار جنوب شاریی شازرای فصق یم نان و بهار آب اارا

ها، تاررخی شهرسنان شزرای و تررن مکانمهس (.www.eshiraz.ir/infotech)ررزا می

خاشی  حمام وکزق  بایار وکزاق  عماارت شصازر  کررس اشد ای: ارگحویش شفوذ آن عبارت

تخت جمگزد  پاسارگاا  شقش رسنس  آرامهاش شاش شجاع  اروایش یرآن  آرامهااش  الملی 

باا اارا باوان  باشد. امارویش شهرسانان شازرایمی …سزبوره  شقش رجب  حمام وکزق و

د  یرا کاه باشای مراکز جذب گراشهر ار اشزا می رکی فرافضاها، تاررخی منحصر به 

ی )تخت جمگزد و پاسارگاا( ار حاویش شفاوذ او آثار باسناشی و تاررخی ثبت شدش جهاش

ارن شهرسنان یرار اارا که هر ساله پذررا، تعداا یرااا، گراشاهر ااخلای و خاارجی 

 است.

 

http://www.eshiraz.ir/infotech
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 مورد مطالعه : محدوده1شکل 

 

 . روش تحقیق4

تحلزلای و بار اسااس هادف ای شاوع  –تحقزق حاضر بر مبنا، روش توصزفی     

جامعه آمار، ارن پژوهش شامق گراشاهران وروا، باه شاهر  .مطالعات کاربرا، است

شزرای است  با توجه به شبوا آمار ار مورا گراشاهران وروا، باه شاهر شازرای  حجاس 

 صاورت اران باه اشنخاب خواهد شد  اسنرس ار گراشهران براساس گراشهران شموشه

 باه ی وشناساار شاهر شازرای گراشاهران هفناه  رویها، سارر و تعطزق رویها، ار که

شفار اشنخااب گراراد.  120حجاس گراشاهران  خواهد شاد. مباارت شامهپرسش تکمزق

ها، خدمات گراشاهر، ار شاهر شازرای بااالتر ای ضررب الفا، کروشباخ برا، شاخص

محاسبه گرارد که با اسنناا به شظر اوپنهام  ضررب پاراری فوق بزااشهر روارای یاباق  7/0

ارن پژوهش سه مرحله اساسی مورا توجاه یارار  آور، اطالعاتیبول است. برا، جمع

 گزرا: می

رراز، اساناا،  اهمزات برشاماه -ا، ار مرحله اول ای طررق مطالعات کنابخاشه ✓
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 مدرررت تورر س ای شظر پاردار، مورا بررسی یرار گرفت. 

ار مرحله اوم با اسنفااش ای مطالعات پزمارگی شامق مراجعه به محق  مگااهدش  ✓

ها، مورا شزای ار یمزنه ابعاا خادمات گراشاهر، ار شاهر شامه  اااشپرسشو پر کران 

 آور، گرارد.شزرای جمع

هاا، ماورا شزاای تحقزاق  ار مرحله سوم بعد ای جمع آور، اطالعاات و اااش ✓

ایادام Spss  هاا ار محازمها، پاژوهش و تجزراه و تحلزاق آنش بت به آیمون فرضزه

 گرارد.

 

 های تحقیق. یافته5

 . وضعیت امکانات و خدمات گردشگری در شهر شیراز از نظر گردشگران5-1
مناد، گراشاهران ای وضاعزت امکاشاات و رضاارت مززان آوران است به برا،   

ا، اسانفااش شادش اسات. شازوش تای شموشاه Tخدمات گراشهر، شهر شزرای ای آیمون 

لزکرت بواش و بر ارن ا، گزرنه 5شامه مبننی بر روش طزف گذار، سؤاالت پرسشاریش

شگاان اهنادش کمناررن  1ها اخنصاا  اااش شاد. امنزاای به پاسخ 5تا  1ها، اساس رتبه

شگان اهندش بزگنررن مززان امنزای ار هر ری  5ها و امنزای مززان امنزای ار هر ری ای گوره

باه عناوان مزااشهزن  3ها، مورا بررسی ار ارن پژوهش است. ای اران رو عادا ای گوره

 ا، ار هارتی شموشه Tروض ارن پژوهش تعززن گرارد. شنارج بدست آمدش ای آیمون مف

 ها، مورا بررسی ار ارن پژوهش به شرح یرر است: مؤلفه ای ری

 

 فضایی گردشگری –. خدمات کالبدی 5-1-1
جامعه شکوفا شزایمند فضاهاری است که شه فقم ار جهت آسارش و رفاش افاراا و   

-(. برشاماه79: 1385شمواش  بلکه رفنارها، مطلوب را تگورق کند )پاکزاا  ها عمق گروش

کناد  بادرن منظاور ارک ررز، کاربر، اراضی شقگی مهس ار ساماشدهی فضاری ارفا مای

ها، مخنلف شهر، و تعززن مزازان کمباوا و عادم تعااال ار ساطوح وضعزت کاربر،

باشاد. مزازان و شحاوش تویراع ا،  به عنوان ضرورتی اجنناب شاپاذرر مایمخنلف منطقه
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راابی باه عادالت تواشاد شقاش ماؤثر، ار اساتها، خدمات شهر، میفضاری کاربر،

ها و گنجاشدن عدالت و برابر، اجنماعی ااشنه باشد. همچنزن اخنصا  صحزح کاربر،

تواشد راهی به سو، توسعه پاردار شهر، باشاد. ار وایاع ها، مربوط به آن میار برشامه

هاا ار ساطح شاهر بار انی بارا، تماامی ان و راحت به هرری ای کاربر،اسنرسی آس

هاا، ها، مخنلف شاهر،  کااربر،شهروشدان فراهس باشد. ار ارن راسنا ای مزان کاربر،

تفررح و اویات فراغت به الزق شقگی کاه ار غناا، فرهنهای جواماع شاهر، و روح و 

ای اهمزت شاراشی برخوراارشاد  طلبند وروان شهروشدان اارشد  الزامات خا  خوا را می

ها، اجنماعی و باه تغززر الهوها، کار و ورژگی (. یرا که1: 1392فر و ارهران  )خوش

تفاررح و سارگرمی را ار سااکنان  طور کلی تغززر شزوش یشدگی  اح اس شزای رویمرش به

هاا، اهد و ای طرفی احزا و ساریشدگی محازمها، امروی، روی به روی افزارش میشهر

هاا و هر، و حف  و پوراری شهرها شزایمند حضور هر یه بزگانر سااکنان آن ار فضااش

مراکز شهر، و تعامالت اجنماعی آشان با رکدرهر است )ساعزد، رضاواشی و سازنزچی  

(. بعد ای اشقالب صنعنی با توجه به تحوالتی که ار ساخت اینصااا، و باایار 30: 1386

: 1976  1)تام اون فراغات را اگرگاون سااختکار ار ارن اورش رخ ااا ماهزت اویات 

ای اواسم یرن شویاهس تا ابندا، یرن بز نس شهااها، اجنمااعی کاه باه شادت  .(62-58

شهران سالمت یشدگی ار جوامع شهر،  بورژش سالمت یشدگی کواکان بواشد  به تادررج 

با تگخزص رک ر، مگکالت برا، ارفا، شقاش جدراد، ار تفاررح و اویاات فراغات 

 اارا، کالباد، شظار ای اراران شاهرها،. (7: 2005  2تارکزلدسان) ی پزادا کراشادآمااگ

 شاهر و توساعه شاهر باا کهان سااخنار آشها ای ب زار، ار ه نندل ها، مگابهیورژگی

 رشاد، باا شاهر جدراد سااخنار و شادش هس پاشزدش ای اتومبزق  ای بزگنر هریه اسنفااش

 ار تعااال ارهار عادم ساو، است. ای کراش پزدا توسعه مخنلف ها،ار حویش شامنعاال

 که است شدش اجنماعی مگکالت بروی شهر موجب تجمعی مراکز و اجنماعی ها،جنبه

اسات  جواشان ورژش به فراغت مرام اویات گذران برا، مناسب فضا، کمبوا ای آشها رکی

ررز، شهر را بار (. ار حال حاضر شهراار، شزرای  برشامه86: 1387)فالحت و کالمی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Thomson 

2. Torkildsen 
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ررز، برا، آرندش و کننرل بر توسعه  تحت مادرررت عهدش اارا و اش جام و الحاق برشامه

ررز، شهر، ار شزرای ار شظار گرفناه شهراار،  بارد به عنوان مرحله شهاری برا، برشامه

: 1381پور  شوا  گریه شقش اولت شهر، هنوی م نلزم اصالحات اساسی است )مدشی

352.) 
 هاری کاه جهات اریراابی وضاعزت مؤلفاه  همه گوره1ها، جدول س اااشبر اسا

فضاری گراشهر، ار شهر شازرای ماورا اسانفااش گراراد  معناااار و  -خدمات کالبد،

ها ای مزاشهزن شظر، کمنر باواش اسات. ار وایاع شاهر شازرای ای شظار مزاشهزن تمامی آن

باشاد. ار زت مناسبی شمیفضاری گراشهر، و اویات فراغت ار وضع -خدمات کالبد،

وضعزت تبلزغاات و بایارراابی گراشاهر، ار شاهر » ارن مزان بدتررن وضعزت را گوره

 باشد.اارا می« شزرای
 

فضایی در  -های خدمات کالبدیسطح معناداری ارزیابی گردشگران از شاخص :1جدول 

 شهر شیراز

 Mean Mean هاگوره رارف
Difference 

Sig 

1 
خدمات پذرراری )رسنوران  اغذره فروشای وضعزت 
 ها و ...(خاشهو یا،

2.98 0.02- 0 

2 
  سااارامهمانوضاااعزت خااادمات ایاااامنی )هناااق  

 م افرخاشه و...(
2.94 0.06- 0 

3 
ها، موضوعی  مراکز خررد  امکاشات تفررحی )پارک

 وریشی و ... (
2.44 0.56- 0 

 0 -0.13 2.87 غذائی، فروش مواا هامکانتعداا و کزفزت  4

 0 -1.27 1.73 وضعزت تبلزغات و بایاررابی 5

 0 -0.92 2.08 مززان خدمات رساشی و سرورس اهی الکنروشزکی 6

 

 . خدمات بهداشتی و کیفیت محیط 5-1-2
و  امکاشاات هاا  سارماره صانارع  و تمرکز شهرشگزنی جمعزت  افزارش با همهام   
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 و شادش کناوشی تبادرق شاهرها، کاالن به بزرگ شهرها، و کراش شهر، رشد خدمات

 ای ب ازار، توجاه الزاق همازن به است. پدرد آمدش بگر برا، شاپذرر، جبران مگکالت

  طرراق اران ای شاد تاا معطاوف یشادگی کزفزات مفهوم به شظران صاحب ااشگمندان و

بگار  یشادگی کزفی بعد به بخگزدن بهبوا و شرارم یشدگی ارتقا، راسنا، ار هاریتالش

 شاهر تنهاا هاا،(. ار وایع ارهر شاابرابر،68: 1386صورت بهزرا )رباشی و کزان پور  

 تولزاد تهزه خادمات  جمعزت  رشد ار بلکه شز ت  ارآمد، ها،شابرابر، بایتاب برا،

 و رفااهی امکاشات شهر،  ت هزالت و امکاشات به اسنرسی پرورش  و اشنغال  آمویش

 و روامای کاار باه اجنماعی و ماا، محزم شااماشی  امنزت سالمت  تفررحی  فضاها،

 جا که آن پذررا. ای تأثزرمی طبقاتی پارهاش و یشدگی مکاشی مویعزت ای عوامق ارن ،همه

 تعزازن اارا، بناابرارن شاوا مای تعرراف هااکزفزات همازن ،بر پاره یشدگی معزارها،

، کزفزات یشادگی  (. واژش44: 1391و همکاارن   شاژاا یحااتمطبقاتی است ) و مکاشی

 بزگانر بااا محاازم طبزعای و شاارارم خااارجی یشاادگی افاراا ای یبزااق آلااواگی  کزفزاات 

ها، یربا شناخنی  تراکس ترافزی  شزوع جرم و ماشند ارنها ار ارتبااط اسات م کن  جنبه

 یشدگی ای فرا کلی رضارت را یشدگی (  کزفزت2000) 2فو. (2010  1)واشگ و همکاران

بهزر نی  عدم را بهزر نی عنوان به را یشدگی کزفزت ( 2008) 3ااس کند.می خوا یلمداا

مفهاوم  کاه گفات تاوانمای کلای است. به طور کراش تعررف آشها یشدگی محزم و مرام

 مفهاوم تکاماق با هدف اصالح و« 5کزفزت محزم یشدگی»و را « 4کزفزت یشدگی شهر،»

توجاه  ماورا و مطارح شاهر، پاردار توسعه به اینصاا، و کمی صرف توسعه ای توسعه

 و ملای ار مقزااس اینصااا، صارف توساعه به پاسخی مفهوم ارن وایع گرفت. ار یرار

 و هااشااخص باه توجاه مؤراد شاوعی به و بوا شهر، مقزاس ار صرف کالبد، توسعه

 باا تعامق ار و شهر، ررز،برشامه عرصه ار پاردار و اینصاا، کزفی اجنماعی  معزارها،

 (.294: 1382یااش  کارکرا، است )مهد، - کالبد، ها،شاخص

ای آن  شگاان ای شظار گراشاهران هاااااش اسننباطی تحلزق و تجزره به مربوط شنارج  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Wang et al 

2. Foo 

3. dass 

4. Urban Quality of Life 

5. Quality of Life Environment 
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ها، شحوش برخورا مرام بومی باا گراشاهران  خادمات اارا که به ترتزب مزاشهزن گوره

مزاحمت  عدم ایا، و ...(  اسنرسای باه آب ساالس و بهداشنی و ارماشی  امنزت )شبوا 

ها، عمومی و خصوصی و وضعزت پارک و فضاا، سابز ای یابق شرب  پاکززگی مکان

هاا، بزگانر اسات. همچنازن وضاعزت سارورس 3مزاشهزن مفروض تحقزق رعنی عدا 

 (.2است )جدول  86/2شوری( ای شظر گراشهران بهداشنی)است

 
یابی گردشگران از کیفیت محیط و خدمات بهداشتی در شهر سطح معناداری ارز :2جدول 

 شیراز

 Mean Mean هاگوره رارف
Difference 

Sig 

 0 04/1 04/4 امنزت )شبوا مزاحمت  عدم ایا، و .....( 1

 0 63/1 63/4 شحوش برخورا مرام بومی با گراشهران  2

 0 22/1 22/4 خدمات بهداشنی و ارماشی 3

 0 39/0 89/3 ، عمومی و خصوصیهامکانپاکززگی  4

 

 . خدمات حمل و نقل پایدار گردشگری5-1-3
جاری  به حف  وشقلی است که ضمن توجه به شزایها، جابهوشقق پاردار  حمقحمق

کناد. و ارتقا سالمت اش ان و محزم یر ت  رشد اینصاا، و عدالت اجنماعی توجه می

جاری  به اسنرسی شزز توجاه عالوش بر توجه به جابهبه طور کلی حملی و شقلی است که 

وشقاق پارادار ( شزز ارکان حمق2005) 2(. کند، و همکاران6: 2003  1ااشنه باشد )اکزن

م اائق  -پاریه حمق و شقق و کاربر، یمازن(  ررز، ریاولت )برشامه –را یهار عنصر

هاا، شاهر، )سارماره یررساخت -مالی )مکاشز س مالی پاردار  کافی و عدالت محور(  

باه عقزادش  ااشناد.ا، مایتوساعه محلاه -هاا، مهاس شاهر،( و گذار، ار یررسااخت

موضاوع  4(  ضرورت اسانفااش ای حماق و شقاق پارادار 2008) 3ارهزنکاشالر و همکاران

ارصاد وساارق  97شوا: الف( اسنفااش ای سوخت ف ازلی کاه تقرربااً اصلی را شامق می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Deakin 

2. Kennedy et al 

3. Yigitcanlar et al 
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ها، یر ت محزطی خصوصاً آلاواگی هاوا و آثاار کنند و آلواگیشقلزه ای آن اسنفااش می

ها، ا،ل ب( ب زار، ای گزرنهخاشهشاشی ای گرم شدن کرش یمزن ار اثر تولزد گایها، گق

شهرها، اشزا با ایاحام مواجه ه نند که خوا مگاکالت اجنمااعی حمق و شقق ار کالن

 صااافات منجار باه مارگ و مزار ورا به اشبال ااشنه استل ج( اصق ارمنی با توجه به ت

روری جلوگزر، ا( سز نس حمق و شقق بارد ار ارتباط با کاربر، یمزن بواش و ای پراکندش 

ها، کافی بوان ظرفزت   به ترتزب مزاشهزن گوره3براساس جدول  گزرا.کند را ار بر می

جهات ها  وجوا م زرها، منناوع ها، م افرتی وتورگراانها  وضعزت آژاشسپارکزنگ

رسزدن به مقصدها، گراشهر، و پوشش مناسب شهر توسم وسارق شقلزاه همهااشی ای 

 کمنر است. 3مزاشهزن مفروض تحقزق رعنی عدا 
 

سطح معناداری ارزیابی گردشگران از خدمات حمل و نقل گردشگری در شهر  :3جدول 

 شیراز

 Mean Mean هاگوره رارف
Difference 

Sig 

وجوا م زرها، مننوع جهت رسزدن باه مقصادها،  1

 گراشهر،
06/2 94/0- 0 

 0 -39/0 61/2 پوشش مناسب شهر توسم وسارق شقلزه همهاشی 2

 0 -21/1 79/1 هاپارکزنگکافی بوان ظرفزت  3

 0 12/0 12/3 تجهززات سوخنی  اشرژ، و پمپ بنزرن و ز اتتأس 4

 0 -11/1 89/1 هان، م افرتی وتورگرااهاآژاشسوضعزت  5

 

 گیری. نتیجه6
ها، اخزر  به عنوان عاملی مهس ار تحاول و توساعه کگاورها گراشهر،  ار سال 

ها، اخزار ایاار ها، اینصاا، طی اههب زار، ای فعالزتمورا توجه یرار گرفنه است. 

افول شدرد شدش و سطح ار آمد و اشنغال پارزن آمدش است. ای سو، ارهر  افزارش شارخ 

بزکار، و مهاجرت ش ق جوان ای روسنا به شهر پزامدها، مخنلفی برا، منااطق شاهر، 

ابازار باالقوش بارا، تغززار به همراش ااشنه است. بنابرارن گراشهر، شه تنها به عنوان ری 
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ارن وضعزت  بلکه رکی ای عناصر جاداری شاپاذرر راهبارا توساعه شاهر، شادش اسات. 

بار ت مبننی رعارات اصاول گراشاهر، پارادار توسعه صنعت گراشهر، ار ارران می

. ای اجنماعی آن ار کگور جلوگزر، کراو  فرهنهی  یر ت محزطی ءسو آثارباشد تا ای 

 یر ت محزطی  منفی اینصاا،  آثار م با منافع مربت وأشهر، توتوسعه گرا سو، ارهر

ررز، تعززن یاریوبی برا، باه هدف برشامه  بنابرارن باشدمی همراش اجنماعیو  فرهنهی

باا  و حویش شفاوذ آن رایزش شهر .باشدمنفی می آثارپرهزز ای  است آوران منافع مربت و

گااش ذوق پربارتررن تجلای ... و یعزطب ی ارتریی  حرتفر فرهنهی  ی خرااشنن اماکن تار

 ای شاهرت بااالری برخاوراارران راا ،ن شاهرهازار بروا که و هنر ارراشزان به شمار می

 یارار ااخلی و خاارجی گراشهرانمورا توجه  و ارن امر موجب گراردش است تا است

 شاناختپژوهش سعی شدش است با اسنفااش ای مطالعات مزداشی به  ارنگزرا. بنابرارن ار 

باا هادف بهباوا  رایزشهر شا و کمبواها، امکاشات و خدمات گراشهر، هامحدوارت

اسنرسای (  1391مرشد، )بهنام یرا که بر مبنا، مطالعات  وضع موجوا پرااخنه شوا.

شاد کاه شقاش مهاس و باتررن پارامنرهاری میمناسب به خدمات گراشهر، رکی ای مهس

کلی ار عرصه حزات گراشهر، اارا. با توجاه  ا، ار رفاش اجنماعی و بطورتعززن کنندش

به ارنکه حضور موثر خدمات گراشهر، کارا و مطلوب و تویراع بهزناه و منناساب آن 

تواشاد باه تاواین و تعااال ساارر جهت ارائه به گراشهران و سارر اسنفااش کننادگان می

ران توجهی بکند  لذا لزوم توجه به ارن عنصر مهاس ضارورتی اشکاار کارکراها کمی شا

شوا. ای طرفی ارهر  به ارن الزق که اسنرسی به خدمات  حلقه ارتباط شاپذرر یلمداا می

شاوا  اران بزن او عنصر تقاضا )گراشهران( و عرضه )مراکز ارائه کنندش( مح اوب می

تر خاادمات حااالنی خااا  ها، خااا  خااوا برخااوراار اساات. ارمهااس ای پزچزاادگی

گراشاهر، باه الزاق ارفاا، شقاش تعزازن کننادش ار تاأمزن ساالمت روحای و رواشای 

ر ارن رابطه اران شاوع ا ها، بزگنر ای سارر خدمات مواجه است.گراشهران با ح اسزت

رراز، شزاای باه برشاماه  ای خدمات شزز مگابه سارر خدمات جهت تویرع بهزنه و مناساب

ررز، ار تمامی خادمات ا با توجه به او عنصر تأثزر گذار ار برشامهموارا مرتبم اارال لذ

ها )عرضاه( و جمعزات اسانفااشگراشهر،/جاذبه گراشهر،  رعنی مرکز ارائه خدمات
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توان شه تنها به تنظزس روابم مرتبم باا خادمات گراشاهر، و )گراشهران(  می کنندگان

تر بهزنه سای، تویراع آن ار کالن کاراتر شموان عملکرا آن ایدام شموا  بلکه ار سطحی

 .پهنه مناطق گراشهر، شزز پرااخت

شنارج پژوهش حاکی ای آن است که امکاشات و خدمات گراشهر، موجاوا شاهر   

باشاد و الیم اسات کاه ها، گراشاهر، آن شمایشزرای  منناسب با پناش زق و تواشمند،

-مچنزن به ترتزاب شااخصم ئوالن و مدرران شهر توجه بزگنر، به ارن م ئله کنند. ه

  م اافرخاشه و...(  ارجااا مراکاز پاذرراری سارامهمانها، ارجاا مراکاز ایاامنی )هناق  

هاا و ...(  بهباوا امنزات مناساب شاهر بارا، خاشاه)رسنوران  اغذراه فروشای و یاا،

گراشهران  تبلزغات و بایاررابی مناسب  ارجااا فضااها، وریشای و تفررحای هماشناد 

زر تاأثو.... و بهبوا وضعزت حمق و شقق عمومی و همهاشی بزگنررن  پارک  مراکز خررد

رابی به یرربنا، توسعه پاردار گراشهر، ار شهر شزرای اارشد. ار اران مزاان را ار است

ری(  اسنرسای آساان و راحات باه شواستها، بهداشنی)ها، کزفزت سرورسشاخص

تجهززات ساوخنی  اشارژ، و پماپ بنازرن باه  و ز اتتأسآب آشامزدشی سالس و بهبوا 

زرگاذار، ای تأث  حااکی 4 جدولزر را اارشد. همچنزن شنارج تأثترتزب کمنررن اهمزت و 

راابی باه توساعه پارادار گراشاهر، اارا  باه ررز، خدمات گراشهر، ار استبرشامه

هاا، خزلای ها به گزرناهر بر اساس اردگاش گراشهران بزگنررن ارصد پاسخعبارتی اره

 خوب و خوب اااش شدش است.
 

 سازی گردشگری پایداردر پیاده خدمات گردشگری و یرات امکاناتتأث :4جدول 
 اظهار شگدش کس کسخزلی تا حدوا، یراا یرااخزلی هاشاخص رارف

1 
امنزااات مناساااب شاااهر بااارا، 

 گراشهران
3/53 5/17 8/10 7/6 5/2 2/9 

2 
هاا، ارتبااطی و ش اب توسعه راش

 هاعالئس ورژش ار جااش
0/45 5/22 3/13 2/4 5/12 5/2 

3 
بهبوا کزفزات مراکاز بهداشانی و 

 ارماشی
7/36 8/15 7/26 5/7 7/11 7/1 

4 
بهبااوا وضااعزت حمااق و شقااق 

 عمومی و همهاشی
0/50 5/32 8/10 5/2 8/0 3/3 
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 اظهار شگدش کس کسخزلی تا حدوا، یراا یرااخزلی هاشاخص رارف

5 
ارجاا مراکاز پاذرراری )رسانوران  

 ها و ...(خاشهاغذره فروشی و یا،
8/55 8/20 2/9 0/5 2/4 0/5 

6 
ارجااااا مراکاااز ایاااامنی )هناااق  

   م افرخاشه و...(سرامهمان
7/56 3/23 5/7 8/5 5/2 2/4 

7 
، عمااومی و هااامکانپاااکززگی 
 خصوصی

0/40 7/26 2/9 5/17 8/5 8/0 

8 
بهبوا پارکزنگ و خدمات مرباوط 

 به آن 
8/40 5/27 2/9 0/15 8/5 7/1 

9 
تجهزااازات  و ز ااااتتأسبهباااوا 

 سوخنی  اشرژ، و پمپ بنزرن
0/35 3/38 8/5 2/9 0/10 7/1 

10 
کزفزاااات مناسااااب خاااادمات 

  گراشهر، الکنروشزی
2/39 5/17 8/15 3/13 7/11 5/2 

11 
ارجاا فضاها، وریشی و تفررحی 

 پارک  مراکز خررد و ....هماشند 
8/50 8/25 5/12 7/6 3/3 8/0 

12 
هااا، بهبااوا کزفزاات ساارورس

 ری(شواستبهداشنی )
2/34 0/30 3/18 3/8 7/6 5/2 

13 
اسنرسی آساان و راحات باه آب 

 آشامزدشی سالس
2/34 3/23 5/17 7/11 0/10 3/3 

14 
زر، افراا آماویش ارادش و کارگبه

 گراشهر،ها، مجرب ار فعالزت
2/39 8/25 8/15 8/10 5/7 8/0 

15 
افاازارش کمزاات و کزفزاات مراکااز 
 اغذره فروشی و خراش فروشی 

7/46 0/20 7/11 8/10 2/9 7/1 

16 
، م ااافرتی و هاااآژاشسارجاااا 
 هاتورگراان

0/45 2/19 2/14 7/11 7/6 3/3 

 3/3 8/5 8/10 5/12 8/15 7/51 تبلزغات و بایاررابی مناسب 17

 

 پیشنهادها. 7
برا، بهبوا و ارتقا، وضعزت گراشهر، پارادار ار شاهر شازرای پزگانهااهاری باه 

 گراا:شرح یرر ارائه می
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هاا، ضارور، گراشاهر، ار شاهر شازرای جهات توجه به ارجاا یررسااخت •

 افزارش کزفزت محزطی گراشهر، شهر،

رای باه زشهرسنان شتورر نی ار  پذرراری  تجهززات ایامنی  سز ات وأتوسعه ت •

 جاذب گراشهرخصو  ار شواحی 

هاا، گراشاهر، و اویاات فراغات شاهر، تأمزن سطوح مورا شزاای کااربر، •

 ها، اسناشدارا جهت ارتقاء جارهاش عملکرا، گراشهر، ار شهر شزرایبراساس سراشه

گزر بر فعالزت واحادها، ایاامنی ار راسانا، کننارل ساطح شظارت فعال و پی •

 گراشهران ایزمورا شکاال و خدمات  ها و کزفزتیزمت

ها و ب نرسای، برا، جلب مگاارکت بزگانر گذار،سرماره شحوش ار دشظررتجد •

 گراشهر، منطقهل ایزمورا شها، گذار،بخش خصوصی ار یمزنه سرماره

یادرمی و ساننی شاهر  محاالت اجنماعی -فرهنهی مزراث و منابع ای حفاظت •

 شزرای

 

 منابع
راابی و تویراع خادمات تحلزلی بر رورکراها، مکان .(1382) .ارزا، خرامه  ح ن .1

ار مناطق روسناری بررسی تطبزقی رورکرا کارکراها، شهر، ار توسعه روسناری 
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ا،  محلاه هاا،شاابرابر، بر تحلزلی اجنماعی: عدالت و (. شهر1391شژاا  حجت. )

  اش اشی جغرافزا، ،هاپژوهش .مزاشدوآب شهر یدرمی ها،محله مورا،: ،مطالعه
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 .41-63: 80 شمارش

فرهنهای باا  –ها، تفررحی اریرابی کاربر،(. 1392رضا و ارهران. )فر  غالمخوش .5
پنجمزن کنفاراشس برشاماه رراز، و مادرررت  .جمعزت  مورا: شهر گرگان تاکزد بر

 شهر،  مگهد.

بررسی عملکرا فضاری و سااماشدهی شحاوش تویراع خادمات  .(1384) .اارابی  سزار .6
اراان شاماه کارشناسای ارشاد ار پ .ارماشی )بزمارسنان( مطالعه مورا،:  شهر شزرای

 1384گروش شهرسای، ااشگهاش شزرای  سال 

 کزفزات بارا، پزگانهاا، (. مادل1386م عوا. ) کزاشدور  و علی خوارسهاشی  رباشی .7

  ساال و علوم اش ااشی اابزات ااشگکدش مجلهاصفهان   شهر مطالعه مورا، یشدگی 

 .59-58پاشزاهس  شمارش 

هاا، راابی مجنمعطرح جاامع مکان (.1379. )ها، کگورپاراشهوشقق و سایمان حمق .8
ها  افنر اماور سارماره گاذار، و شظاارت بار راهی و تزرپارکرفاهی بزن-خدماتی
 .براار،بهرش

(  مگاهد و اویاات فراغات )لازوم 1386) .سعزد، رضواشی  شورد  سزنزچی  پزاروی .9

 .23و  22  شمارش ج نارها، شهرسای،شامه فصقساعنه(   24توجه به مفهوم شهر 

(  کزفزت خادمات گراشاهر، و اهمزات آن 1384) .طالقاشی  محمدل فناحی  سارا .10

 .56-63 :99-100  شمارش مدرررت .ار جلب رضارت گراشهر

 کزفزت بر شهر، بای فضاها، (. تأثزر1387کالمی  مررس. ) و فالحت  محمد صااق .11

 .22  شمارش مدرررت شهر، فصلنامه .شهروشدان فراغت اویات گذران

-  شارکت پاراایش و برشاماهشاهرتهران ظهور ری کالن(. 1381پور  علی. )مدشی .12

 ررز، شهر،  تهران.

(. برشامه ررز، راهبرا، توسعه شاهر، )تجربزاات اخزار 1382یااش  جواا. )مهد، .13

مرکز مطالعات و تحقزقاات شهرساای، و معماار، جهاشی و جارهاش آن ار ارران(. 
   یاپ اول  تهران.ارران

هاا، شظار، یاپ و راسات ار مادرررت ارادگاش .(1379) .موالیااش  محمادعلی .14
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  58-59  شامارش امه تحقزقات جغرافزاریشفصقها، شهر، و شنارج علمی ان  یمزن

 .43-57 :مگهد
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