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  چكيده
هاي گردشگري  ها و مكان امروزه براي ارزيابي جامع گردشگري شهري، نياز به شناسايي سايت

عنوان مركز استان آذربايجان شهر اروميه به. ها از منظر معيارهاي گردشگري است شهرها و ارزيابي آن
ر و زيباي كشور است و غربي، با وجود آثار تاريخي، فرهنگي و طبيعي مختلف، از شهرهاي گردشگرپذي

هاي گردشگري شهر اروميه با استفاده از معيارهاي گردشگري، به  هدف اين تحقيق نيز، ارزيابي سايت
تحليلي است  –روش تحقيق از نوع توصيفي. ها استريزي الزم براي اين سايت منظور پياده كردن برنامه

 11اب سايت، گزينش شده و از طريق سايت بر اساس معيارهاي انتخ 12كه پس از مطالعات اوليه، 
ها، تعداد  ها، ميادين شهري، فضاهاي سبز، پايانه هاي ارتباطي، هتلمعيار گردشگري شامل فاصله از راه

     ها، سطح جذابيت، سطح تبليغات و خدمات، تعداد نقاط ديد و اختالف  گردشگران، تنوع جاذبه
دهي و  وزن، )AHP(مراتبي  ارها از طريق روش تحليل سلسلهاين معي. انداز، مورد ارزيابي قرار گرفتچشم

تركيب شده و  COPRASگيري  در تركيب با اطالعات هر سايت به ازاي هر معيار، از طريق روش تصميم
هاي مسجد جامع،  دهد كه سايت نتايج حاصل از تحقيق نشان مي. ارزش نهايي هر سايت مشخص شد
   ها بوده و براي بازاريابي مؤثر هستند و ضرورت دارد كه  سايت پارك اللرباغي و بازار، مستعدترين

 .ها معطوف شود مدت بر روي اين سايتگردشگري در كوتاه  ريزيبرنامه

  ، سايت گردشگريCOPRASشهر اروميه، گردشگري شهري، روش : واژگان كليدي
  

                                           
 استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران : نويسنده مسئول)Hataminejad@ut.ac.ir(  
 ه ريزي روستايي، دانشگاه خوارزميدانشجوي دكتري جغرافيا و برنام  
 كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم، دانشگاه تهران  
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه دكترا، پژوهشگر  
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  مقدمه
دشگري در بين ين مقاصد گرتر مهمعنوان يكي از ي گذشته، شهرها بهدر چند دهه

دنبال آن، گردشگري شهري و به) 1032: 2008و همكاران،  1ادوارد(گردشگران شناخته شده 
هدف از ورود گردشگر  .)15: 2006، 2پوتوف(مورد بررسي بسياري از محققان قرار گرفته است 

  عنوان مقصد گردشگري است و با هدف بازديد از به فضاي شهري در نظر گرفتن شهر به
امروزه، گردشگري براي بسياري از «. شود يمهاي گردشگري شهر، وارد فضاي شهر هجاذب

مديران و مسؤالن شهري به يك امر اقتصادي بااهميت تبديل شده است كه نيازمند ارزيابي 
ي  هاي گوناگون در زمينه ، داوري ميان گزينهها هدفي رقابت، تعريف و تعيين  صحنه
. »هاي گردشگري شهري استد ساختار مناسب و تجارتي فرآوردهگذاري و آمايش و ايجا سرمايه

بندي در توسعه و چگونگي ي اولويت ، نحوهها جاذبهريزي بر اساس ي مهم در برنامه نكته
يارهاي مع، معموالً ها جاذبهبندي براي سنجش و اولويت. هاي مورد نظر استي جاذبه توسعه

محيطي، نهادي،  فرهنگي، زيرساختي، زيست - ياقتصادي، اجتماعمعيارهاي  مختلفي مانند
هاي مطلوب را نسبت  ها، بتوان گزينه گيرد تا براساس آن يمقانوني و جغرافيايي مورد توجه قرار 

  ).150- 149: 1390فرد،  ف و شعبانيقاليبا(هاي گوناگون انتخاب كرد به جاذبه
ري در اختيار عنوان يك كاالي گردشگهاي گردشگري شهري براي اينكه بهسايت

كار گرفته شوند، ضرورت دارد تا از ديدگاه گردشگران قرار گرفته و در فرايند گردشگري به
. ي الزم را داشته باشندها ارزشمعيارهاي مختلف گردشگري شهري، بررسي شده و شرايط و 

 هاي مختلف شهريشهر اروميه، شهري قديمي با قدمت دوهزارساله است كه از ديرباز بين ملت
. اين شهر در طول تاريخ، تحوالت تاريخي مختلفي را پشت سر گذاشته است. شناخته شده بود

تنوع قومي و نژادي اين شهر ناشي از اين تحوالت است كه در كنار داشتن آب و هوا و طبيعت 
      .)80: 1391آبادي و همكاران،  زنگي( زيبا، يكي از مناطق مهم گردشگري در كشور است

جود نقاط ضعف و قوت متعدد در گردشگري شهر اروميه، انجام يك پژوهش در دليل وبه
   ناپذير است؛ اما با وجود اين  ريزي گردشگري اين شهر، ضرورتي اجتنابي برنامه زمينه

طور كامل مورد شناسايي قرار هاي گردشگري شهر اروميه به ها و جاذبه ها، سرمايهظرفيت
چندان شناخته شده نيست و همچنين از فضاهاي گردشگري  نگرفته و براي مردم اين شهر،

از سوي ديگر، نيروي انساني آموزش ديده در . گيرد ي بهينه و پايدار صورت نمي شهر، استفاده
همين . رو است و بسياري از راهنمايان تور، از تخصص الزم برخوردار نيستند شهر، با كمبود روبه

در ميان مشكالت ذكر شده، . گذارد دشگري نيز اثر ميمسأله بر كيفيت خدمات و تسهيالت گر
هاي ارتباطي و مسيرهاي داخل شهر، يكي از عوامل مهم در ركود گردشگري نامناسب بودن راه

                                           
1 Edward  
2 Pothof  
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با توجه . اين شهر بوده و اين مورد، بر هدايت و راهنمايي گردشگران در شهر تأثير گذاشته است
هاي ها و جاذبه ريزي دقيق و جامع براي سايتامهبه موارد گفته شده، ضرورت دارد كه يك برن

ها براي  ها و ارزيابي آن ريزي بايد در چارچوب شناسايي سايتاين برنامه. شهري تدوين شود
  .گردشگران و مردم باشد

  
  مباني نظري 

همين مسئله . شدنددچار ركود  ،اقتصادي هايفعاليت بخش شهرها در ،1970ي  از دهه
از . مد و اشتغال باشندآدرايجاد هاي جديد براي  ريزان به فكر راه و روشهباعث شد كه برنام

يكي از  ،گردشگري شهري. ي گردشگري شهري رونق گرفت توسعه راهبردهاي ،1980ي  دهه
زنگي (باشد  مي ،به ويژه شهرهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته ،عوامل كاهش فقر در شهرها

 و اقتصادي سياسي قدرت تراكم و تجمع مركزاين مناطق،  .)83- 82 :1391 ،آبادي و همكاران
 و جنبمراكز اقامتي  خريد، فرهنگي، و تاريخي يها از جاذبه ي وسيعي گستره غالباًكه  هستند

به  خدمت براي، رفاهي تسهيالت و ها از جاذبه بسياري. شوند يم شامل را شهري جوش و
ها  آن تداوم بهتواند  يم، تسهيالت از اين انگردشگر استفادهاما  ،اند يافته توسعه شهروندان

توانند محل توليد كاالهاي  يمهمچنين شهرها  .)18: 1390موحد و همكاران، ( كند كمك
برامول، (شود  حسوب ميممختلفي باشند كه عامل مهمي براي جذب مسافران و گردشگران 

تواند  يمحيطي شهر، اين مسأله در كنار تنوع قومي و نژادي و عملكردهاي م .)35: 1998
: 2012، 1امينيان(ي گردشگري و اقتصاد شهري را فراهم نمايد  ي مناسبي براي توسعه زمينه
هاي ويژگيبا  مختلف هايفعاليت از ايپيچيده تركيب، شهري گردشگريبنابراين  .)517

موحد و ( است خدمات ارايه وگردشگران  جذب در شهر كشش و توانمندي ميزان، محيطي
كاركرد گذران اوقات فراغت و گردشگري به عنوان يكي از كاركردهاي  .)18: 1390اران، همك

توان  بنابراين مي .)478: 2012آنوار و همكاران، (شود  يماصلي يك شهر مدنظر قرار گرفته 
گفت، فضاي گردشگري شهري، فضايي است كه منابع گردشگري در آن وجود دارد و الگوي 

ها، محل اقامت، امكانات و خدمات  ي از منابع گردشگري مانند جاذبهرفتاري گردشگران تابع
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و  الگوي رفتاري در محيط شهري متناسب با ويژگي. است

هاي اجتماعي، طور كلي تابعي از فضاي گردشگري و فضاي شهري است و بر حسب پديدهبه
: 1385تقوايي و صفرآبادي، (ايي تغيير مي كند ساختار فضايي گردشگري جداي از ساختار فض

195(. 

المللي و داخلي صورت هاي متعددي در سطوح بيندر راستاي گردشگري شهري، پژوهش
توان به يك پژوهش جامع  المللي، ميهاي انجام شده در سطح بيناز پژوهش. گرفته است

                                           
1 Aminian 
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را از كاالهاي شهري در اشاره كرد كه نقش رضايتمندي گردشگران ) 1998( 1توسط برامول
اين . ي كيفيت اين كاالها در چند شهر كشور انگلستان مورد بررسي قرار داده است توسعه

ي توليدات شهري را براي گردشگران و افراد مقيم شهر مورد آزمايش  ها درباره تحقيق، ديدگاه
ريزي  اي برنامهي مناسبي بر تواند زمينه نويسنده معتقد است كه نتايج تحقيق مي. قرار داد

در پژوهشي، گردشگري ) 2006(پوتوف . گردشگري توليدات گردشگري شهري فراهم نمايد
كشور كرواسي را مورد بررسي قرار داده و به نقش مهم  2فرهنگي شهري در شهر دابرونيك
المللي ورودي به شهر و حفظ ميراث فرهنگي اشاره كرده گردشگري مجازي، گردشگران بين

ي گردشگري شهري در  به بررسي راهبردهاي توسعه) 2010( 3و و كوربوسپوپسكي. است
در اين پژوهش، بهبود زيرساختها و سطح . در كشور روماني پرداخته است 4منطقه براسو

گذاري از تبليغات، ساخت يك برند گردشگري شهري، شناخت بازارهاي هدف و افزايش سرمايه
نيز به موضوع ) 2011(و همكاران  5كين. ده استعوامل مؤثر بر گردشگري شهر براسو ياد ش
دهد كه  نتايج پژوهش نشان مي. چين پرداختند 6گردشگري شهري در شب و در شهر گوآنژو

هاي گردشگري در شب بوده و موجب جذب و ورود بسياري از گوآنژو داراي تنوعي از فعاليت
عنوان نقش گردشگري به به) 2011( 7در اين ميان آنوآر و همكاران .گردشگران شده است

كشور مالزي اشاره كرده و به  8كاركرد اوقات فراغت در ايجاد يك شهر سالم در شهر پوتراجايا
تر و با جرم و جنايت كمتر نسبت  اند كه گردشگري موجب ايجاد فضايي سالماين نتيجه رسيده

مورد گردشگري  ترين مطالعات صورت گرفته در يكي از مهم. به گذشته در اين شهر شده است
باشد كه در اين پژوهش، فضاها  مي) 1391(شهر اروميه، مربوط به كار زنگي آبادي و همكاران 

هاي  در اين تحقيق جاذبه. هاي گردشگري شهر اروميه مورد برررسي قرار گرفته استو مكان
گردشگري شهر اروميه به صورت توصيفي مورد بررسي قرار گرفته و در چارچوب تحليل 

SWOTها و همچنين نقاط ضعف و تهديد گردشگري منطقه معرفي شده  ها و قوت ، فرصت
نويسندگان در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه فضاي گردشگري شهر اروميه، بيشتر متاثر . است

همچنين . هاي گردشگري، در مركز شهر متمركز شده استاز بافت تاريخي بوده و قابليت
ي گردشگري در شهر اروميه  ه خود به بررسي راهبردهاي توسعهدر پايان نام) 1391(قاسمي 

پرداخته و پس از بررسي عوامل دروني و بيروني مؤثر بر گردشگري، با استفاده از تحليل 
SWOTهمچنين نتايج پژوهش با سند . ، اقدام به تدوين راهبردهاي پژوهش نموده است   

                                           
1 Bramwel 
2 Dabrovnik 
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ايت اروميه يكي از مراكز گردشگري ايران انداز شهر مورد مقايسه قرار گرفته و در نهچشم
نيز اثرات اقتصادي تفرجگاه بند اروميه بر روستاهاي ) 1391(رضاييه آزادي . معرفي شده است

داده است كه اين  ارايهي گردشگري اين منطقه  اطراف بررسي كرده و راهبردهايي براي توسعه
دشگري تفريحي، مشاركت روستاهاي گذاري در بخش گردر ارتباط با سرمايه راهبردها عموماً

  . ها و وضع قوانين حفاظت از منابع طبيعي، تدوين شده استگذارياطراف منطقه، جذب سرمايه
هاي اكوتوريسم هاي توجه به گردشگري شهري اروميه، توان ترين ضرورت يكي از مهم

بكر و  شناختيشهر اروميه به دليل داشتن فرايندهاي خاص طبيعي و زمين. شهري است
ي  ي اروميه، درياچه هاي طبيعي متعددي مانند درياچه همچنين طبيعت غني، داراي جاذبه

ي جذب بسياري از گردشگران  ها، زمينهاين توان. مارميشو، پيست اسكي خوشاكو و غيره است
از سوي ديگر، يكي ديگر از مواردي كه ضرورت پژوهش در . را در اين شهر فراهم كرده است

سازد، كمبود درآمد و منافع از بخش گردشگري براي  شهر اروميه را آشكار ميگردشگري 
  ريزي توان گفت شهر اروميه به دليل ضعف در برنامه جامعه ميزبان بوده و در يك حالت كلي مي

دليل داشتن مركزيت اروميه اگرچه به. گردشگري، درآمد چنداني از اين فعاليت اقتصادي ندارد
ي گردشگري به اندازه  بيشتري برخوردار است اما اين امكانات براي توسعه سياسي از امكانات

هاي گردشگري ها و سرمايه ريزي جامع بر روي سايتلذا ضرورت دارد كه برنامه. كافي نيست
منطقه صورت گيرد و اين سرمايه در صورت داشتن استانداردهاي الزم، به صورت كاال در 

ا توجه به مطالب مذكور، اهداف اصلي اين پژوهش، شناسايي و ب. اختيار گردشگران قرار گيرد
ريزي گردشگري ها و برنامهبندي سايتهاي گردشگري شهري اروميه، اولويتارزيابي توانمندي

ها، بر مبناي ميزان توانمندي بوده و در واقع سواالت و و تعيين كاربري گردشگري سايت
    ها وهاي گردشگري، تعيين ارزشقابليت هاي اساسي پژوهش مربوط به شناسايي چالش
 .هاي گردشگري استريزي براي فرايندها و فعاليتبرنامه

  
  شناسي تحقيق روش

تحليلي  –ردي و از نظر شيوه انجام، توصيفيروش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف، كارب
هاي براي شناسايي سايت. آوري اطالعات، اسنادي و پيمايشي استبوده و روش جمع

هاي گردشگري شهر اروميه مورد بررسي قرار گرفته و در ها و جاذبه گردشگري، ابتدا توانمندي
هاي گردشگري ايفا  ريزيتوانند نقش اصلي را در برنامه ها كه مي نهايت مستعدترين سايت

هاي ها يا پديده منظور از سايت گردشگري شهري، مكان. نمايند، براي مطالعه انتخاب شدند
ي در مركز يا حومه شهر هستند كه براي گردشگران، جذاب بوده و در ارتباط با گردشگري شهر

ها، دو معيار تنوع و پراكندگي مورد توجه قرار  در انتخاب سايت. گيرند مورد استفاده قرار مي
هاي مورد بررسي بايد هر يك از جذابيت معيار تنوع، به معناي آن است كه سايت. گرفته است
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اين تنوع، از جنبه تاريخي، فرهنگي، تفريحي، . گردشگري خاصي برخوردار باشند و ويژگي
هاي مشابه، يك يا دو مورد مهم بنابراين به دليل وجود پديده. طبيعي و غيره بررسي شده است

معيار پراكندگي نيز . هاي مشابه انتخاب شدعنوان نمونه اين پديدهو مورد توجه گردشگري، به
هاي در يك ناحيه خاص ها بوده و به مفهوم عدم تمركز سايتصلي انتخاب سايتيكي از اصول ا

ها بايد از نظر معيارهاي گردشگري شهري مورد ارزيابي قرار گرفته و بر سپس اين سايت. است
. شوند بندي ميها از نظر كاربري گردشگري اولويت مبناي اين معيارها، در نهايت، سايت

طريق سه بخش مطالعات ميداني، بررسي مطالعات پيشين صورت معيارهاي اين پژوهش از 
گرفته در حوزه گردشگري شهري و همچنين مصاحبه با تعدادي از كارشناسان مرتبط با 

در اين پژوهش تنها معيارهايي كه با گردشگري شهري . گردشگري شهري تعيين شده است
  .شوند ارتباط مستقيم دارند، انتخاب مي

استفاده ) AHP(مراتبي  اي وزن دهي معيارها، از روش تحليل سلسلهدر اين پژوهش، بر
    مراتبي،  ترين سطح سلسله شود و در پايين اين روش زيرمعيار نيز تجزيه مي. شده است

 .)159: 2005و همكاران،  1وولفسلهنر(گيري قرار دارند كه بايد ارزيابي شوند هاي تصميمگزينه
ها، در نهايت با استفاده از روش كوپراس  دهي آنها و وزنها و معيار پس از تعيين سايت

)COPRAS(براي اين منظور ابتدا ضرورت دارد تا بانك . شود ها حاصل مي ، ارزش نهايي سايت
از  روش كوپراس .ها شامل ميزان و ارزش هر سايت به ازاي هر معيار است اطالعاتي سايت

    هاي روشت تعيين هدف كلي كه به اي از معيارها جههاي كلي، مجموعهشامل هدف
 با استفاده از وزن معيارها هاي مختلفبندي گزينهبندي يا رتبهاولويت برايو  بودهگيري تصميم

ريزي، برآوردهاي مالي، حسابداري و همچنين از اين روش در امور مختلف برنامه .رود ميكار به
ها  منظور تعيين اولويتبه 2اس و كاكالسكاساين روش توسط زاواداسك. شود جغرافيا استفاده مي

كه در ) 319: 2011، 3ويسينآنتوچه(ها توسعه پيدا كرد  ها و درجه مؤثر بودن گزينه اولويت
ي آن، نيازي به عمليات پيچيده  عين سادگي، بسيار كاربردي و قدرتمند بوده و براي محاسبه

   .)8: 2009، 5و داتا 231: 2012، 4چندرا داس(رياضي نيست 
در . سازي روش كوپراس، ضرورت دارد مراحل مختلف به مرحله انجام برسدپياده براي

براي تعيين وزن معيارها، از شاخص آنتروپي . مرحله نخست، بايد وزن معيارها، تعيين شود
اين شاخص با استفاده از پراكندگي مقادير هر گزينه به ازاي هر يك از . استفاده شده است
سازي اين روش، ضرورت دارد كه ابتدا مقادير هر گزينه به  براي پياده .شود معيارها، تعيين مي

                                           
1 Wolfslehner  
2 Zavadskas and Kaklauskas 
3 Antucheviciene 
4 Chandra das 
5 Datta 



  157.......................................................................................هاي گردشگري شهري سايت رزيابيبررسي و ا
  

 
 

سازي مقادير ماتريس، وزن و ارزش معيارها  سپس با نرمال. ازاي هر معيار، استخراج گردد
 .شود حاصل مي

عنوان اولين مرحله روش كوپراس، گيري بهپس از تعيين وزن معيارها، ماتريس تصميم
ها در يك سمت  گيري، به شكل يك ماتريس است كه گزينهتصميمماتريس . شود تشكيل مي

عنوان يك ستون جدا در وزن معيارها نيز به. ماتريس و معيارها در سمت ديگر قرار دارند
    براي تكميل مقادير ماتريس، ميزان ارزش هر معيار براي هر گزينه . شود ماتريس آورده مي

 .شود مربوطه نوشته مي صورت جداگانه محاسبه شده و در محلبه

گيري، مقادير هر گزينه بر وزن دار كردن ماتريس تصميمبراي وزن: دارتشكيل ماتريس وزن
گيري وزني، براي تشكيل ماتريس تصميم. شود ها ضرب شده و بر مجموع مقادير تقسيم مي آن

  :شود استفاده مي 1ي  از فرمول شماره
)1    (                                                                                        

1

i
ij ijn

ij
j

qd x
x






 

  )2012و همكاران،  1مولينر: منبع( گيريتشكيل ماتريس تصميم
  

مقدار هر گزينه به ازاي هر معيار است  Xiوزن هر معيار و ،  qi،1ي  در فرمول شماره
معيارهاي مثبت و منفي، تفكيك شده و مشخص سپس ) 852: 2011و همكاران،  2چاترجي(

منظور از معيار مثبت يا سازگار، معياري است كه با افزايش مقدار آن، ميزان مطلوبيت . شود مي
كند اما براي معيارهاي منفي، با افزايش مقدار، از ميزان مطلوبيت كاسته  آن نيز افزايش پيدا مي

منفي، بايد ارزش نهايي معيارهاي مثبت و پس از مشخص كردن معيارهاي مثبت و . شود مي
+براي اين منظور، شاخص . منفي را مشخص كرد

Sj  و-
Sj محاسبه شده 2ي  از فرمول شماره ،

  .)571: 2011و همكاران؛  3و كوماردي 10- 7: 2012مولينر و همكاران، (است 
)2            (                                                               

i

j ij
z

S d
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j ij
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S d


   

  )2012مولينر و همكاران، : منبع( ي ارزش معيارهاي مثبت و منفي محاسبه
شود  محاسبه مي به تفكيك هاي مثبت و منفي ، جمع جبري ارزش2ي  طبق فرمول شماره

  .)2008و همكاران،  4كنستانتينوس(
 3ي  ، از فرمول شماره)Q(ي ارزش نهايي هر گزينه  محاسبه ي پاياني براي در مرحله
 :گردد استفاده مي

                                           
1 Mulliner 
2 Chatterjee 
3 Komardey 
4 Konstantinos 
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  )2012مولينر و همكاران، : منبع( ها ي ارزش نهايي گزينه محاسبه

  
-Sجبري معيارهاي مثبت براي هر گزينه، ، مقدار جمع Sj، 3ي  در فرمول شماره

j  مقدار
-Sبر  1در اين بخش ابتدا . جمع جبري معيارهاي منفي براي هر گزينه است

j  تقسيم شده و
ي ميزان  دهنده نشان Qمقدار . شود براي هر گزينه محاسبه مي Qسپس طبق فرمول باال مقدار 

مقدار ارزش باال، نشانگر اهميت و . ها بر حسب معيارها است ارزش و اهميت هر يك از گزينه
: 2011ويسين، و آنتوچه 10- 7: 2012مولينر و همكاران، (ها خواهد بود  مطلوبيت بيشتر گزينه

322 (.  
  قلمرو پژوهش

 تپه زمين رويبر  اين استان، غربي قسمت در كه است غربي آذربايجان استان مركز اروميه،
مساحت كلي  .)80: 1390زنگي آبادي، ( است شده واقع ي اروميه درياچهمجاورت  در مانندي

، ها باغ، مزارع و ها رودخانههاي مسكوني، خدماتي، ارتباطي، نظامي،  يكاربراراضي شهر اروميه با 
  .)11: 1389محمدزاده و سرافروزه، (هكتار است  7200حدود 

  
  

  موقعيت شهر اروميه :1ي  ي شماره نقشه
  1392، نگارندگان: ، تهيهمسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان: منبع
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تاريخ غني و چند هزار ساله اين شهر در كنار آثار تاريخي و مذهبي مختلف و همچنين 
ي گردشگري شهر فراهم كرده  هاي طبيعي شهر و پيرامون آن، زمينه را براي توسعهجاذبه
ي  ر به درياچهي شهرچاي در داخل شهر و نزديكي اين شه با توجه به قرار داشتن رودخانه. است

بندي شهر  استخوان. ودش يمعنوان شهري سرسبز و با آب و هواي معتدل محسوب اروميه، به
ي اصلي شهر و دو نوع گذرگاه سنتي و مدرن،  عنوان پهنهتاريخي مركز شهر بهشامل بافت 

د، هاي تاريخي مانند كليساها، مساجشامل جاذبه ها جاذبهداراي بافت تاريخي بوده و مجموعه 
اندازهاي طبيعي از جمله در پيرامون شهر نيز، چشم. بازارها و غيره در اين بخش قرار دارد

بر طبق آمار سازمان ميراث فرهنگي . كندو ارتفاعات خودنمايي مي ها رودخانه، ها باغ، ها پارك
، حدود 1390شهرستان اروميه، تعداد گردشگران ورودي داخلي به شهر اروميه در سال 

قاسمي، (نفر بوده است  250532نفر و در مجموع  20232نفر و گردشگران خارجي،  230300
1391 :118 - 121(.  

  

  
  

  ي شهر اروميه نقشه : 2ي  ي شماره نقشه
  1392نگارندگان، : ؛ تهيه و ترسيمي پايه از شهرداري اروميه نقشه: منبع

  
اين . نتخاب شدندسايت گردشگري در شهر اروميه براي ارزيابي ا 12در اين پژوهش، 

گنبد، مريم، برج سهپله، كليساي ننهها شامل موزه اروميه، بازار اروميه، يخچال نهسايت
ي  ساختمان شهرباني، سالن ورزشي الغدير، ساختمان جهاد دانشگاهي، پارك اللرباغي، خانه

به  هادر اين بخش، اين سايت. انصاري، مسجد جامع اروميه و مدرسه قديمي هدايت هستند
  :شود صورت مختصر معرفي مي
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شمسي  1346اين موزه در سال . موزه اروميه در خيابان شهيد بهشتي اين شهر قرار دارد
شناسي و تاالر بنا شد و داراي سه تاالر بزرگ مخصوص اشياي باستاني و تاريخي، تاالر مردم

در حال حاضر ي جنوب شرقي اروميه واقع شده است كه  بازار قديمي در گوشه. ساعت است
. ستاقبال و منتظري محصور ا -هاي امام عسگرآباديبخش عمده و سالم آن در بين خيابان

اي است از دوران گنبد مقبرهبناي سه. اجتماعي است –كاربري فعلي آن عمدتاً تجاري
اين مقبره از بيرون به . سال كه در جنوب شرقي شهر واقع شده است 800سلجوقيان با قدمتي 

ي انصاري متعلق به بابك جعفري  خانه. اي و مدور و از داخل، چهارگوش استتوانهشكل اس
اين خانه در قسمت . رسد يماله خان انصاري بوده كه به مرو زمان به دختر ايشان و همسر سيف

بست انصاري واقع ي بن و ميدان گل اوستي در كوچه 2مركزي شهر و در امتداد خيابان مدني 
پله در يك محله قديمي به نام عسكرخان و در كنار نهر پله يا دوقوزنهيخچال . شده است

ي  رسد اين بنا متعلق به دوره يمنظر به. در شهر اروميه قرار دارد» ي چاي دره«كوچكي به نام 
مدرسه . بنا و سقف آن از سنگ و آجر است و يخچال هنوز سالم باقي مانده است. قاجاريه باشد

هاي گردشگري شهر است كه در بافت متراكم و مسكوني و گر از سايتقديمي هدايت يكي دي
با توجه به نوع مصالح و فرم معماري، تاريخ احداث . در ضلع غربي خيابان امام احداث شده است

سايت گردشگري كليساي . گرددي قاجار برمي قدمت آن به دوره. رسد يم 1303آن به سال 
در . هاي اروميه است يآشورنظير و تاريخي و يكي از آثار بي مريم در خيابان قدس قرار داردننه

ساختمان جهاد دانشگاهي از ديگر . گرفت يمهاي گذشته، دفن اموات در اين محل انجام  سده
 ،بعد از دارالفنون. در خيابان شهيد بهشتي قرار دارد هاي گردشگري شهر اروميه است كهسايت

يكي از آثار كهن و  ،مسجد جامع. رستان در ايران بوداين اولين ساختمان آموزش طب و بيما
اين مسجد در ميان بازار قديمي اين شهر قرار دارد و يكي از اركان . قديمي شهر اروميه است

در كنار ساختمان شهرداري و ستاد ارتش ساختمان شهرباني نيز  .اصلي بافت قديمي شهر است
 دليلاين بنا به. در ميدان انقالب شهر اروميه قرار دارد و از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

به عمارت كاله فرنگي معروف است و مانند  ،و معماري ساده دو طرف بناداشتن دو اتاق در 
 از يكي اروميهپارك اللرباغي . ور استهاي پيچ در پيچ و مدداراي پله ،ساير بناهاي تاريخي

ي شهرچاي واقع  اين پارك در كنار رودخانه. گردشگري در اروميه است هايو مكانها  تفرجگاه
در . ي شهرچاي كشيده شده است است و در امتداد پاركي قرار دارد كه در طول رودخانه شده

دير قرار دارد كه اغلب، محل اين ميان، خارج از مركز شهر، سالن ورزشي شش هزار نفري الغ
. اين سالن در بلوار ورزش، واقع در ميدان ورزش واقع شده است. برگزاري مسابقات واليبال است

هاي ملي و المللي در ردهدر اين محل هم اكنون مسابقات واليبال ليگ و همچنين مسابقات بين
 .شود يمباشگاهي برگزار 
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 ها تجزيه و تحليل داده

ها، بر  يتسايابي وضعيت گردشگري شهر اروميه و ضرورت تعيين و ارزشپس از بررسي 
هاي بندي سايتطبق آنچه در بخش روش تحقيق بيان شد، مراحل مختلف جهت اولويت

هاي مهم گردشگري در مرحله نخست، جاذبه. گردشگري شهر اروميه مورد بررسي قرار گرفت
در . ردشگري برخوردار است، انتخاب شدندي گ شهر اروميه كه از شرايط اوليه براي توسعه

هاي گردشگري ، موقعيت سايت3ي  ي شماره ها و در نقشه، فهرست سايت1ي  جدول شماره
  :تعيين شده، نمايش داده شده است

  

  گردشگري شهر اروميه هايفهرست سايت :1ي  جدول شماره

  تحقيق حاضر: منبع
  

  
  هاي گردشگري موقعيت سايت :3ي  ي شماره نقشه

  نگارندگان: شهرداري اروميه؛ تهيهي پايه از  نقشه: منبع
  

ها مورد استفاده قرار  يتساي، معيارهايي كه براي ارزيابي هاي گردشگرپس از تعيين سايت
جهت تعيين معيارها، در ابتدا مقاالت و مطالبي كه در حوزه گردشگري و . گيرد، تعيين شد يم

ها به نگارش درآمده است، مورد مطالعه قرار گرفته و سپس براي تكميل ارزيابي سايت

سالن ورزشي   مريم كليساي ننه  بازار قديمي  مسجد جامع
  پلهيخچال نه  گنبدسهبرج   الغدير

ساختمان   پارك اللرباغي
ساختمان جهاد   موزه اروميه  ي انصاري خانه  مدرسه هدايت شهرباني

  دانشگاهي
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گردشگري شهري، مصاحبه و نظرخواهي شفاهي  مطالعات، با تعدادي از كارشناسان و اساتيد
معيارها از دو نوع مثبت و منفي . ها تعيين شد يتسامعيار براي ارزيابي  11شد و در نهايت 

معيار مثبت، معياري است كه با افزايش مقدار، ميزان مطلوبيت آن براي گردشگري . هستند
گردد كه با افزايش مقدار آن،  يمق بيشتر خواهد بود، در مقابل، معيار منفي، به معياري اطال

اين معيارها در سه گروه معيارهاي ارتباطي، خدماتي و . كند يمميزان مطلوبيت كاهش پيدا 
جايي و ي جابه معيارهاي ارتباطي، معيارهايي هستند كه زمينه. بندي شد گردشگري دسته

هاي ارتباطي، ميادين  بخش ارتباطي در اين پژوهش، راه. نمايد يمپخش گردشگران را فراهم 
ترين  يكنزدين يا دورتري دسترسي، همواره ها مدلبر مبناي مباحث . ها است يانهپاشهري و 

ها نقش اصلي در پخش و پراكنش  يانهپا. گيرد يمها مورد توجه قرار  يتسافاصله براي ارزيابي 
   از طريق  گردشگران و مسافران مختلف،. كند يمگردشگران در سطح شهر اروميه را ايفا 

هاي ارتباطي نقش  پس از پايانه، راه. شوند يمي مختلف شهر هدايت ها بخشهاي شهر، به پايانه
ي  هاي ارتباطي، زمينههاي مجاور شبكهسايت. مؤثري در توزيع و پخش گردشگران دارد

 ميادين شهري همانند پايانه، محل تمركز جمعيت. كند يممناسبي براي رونق گردشگري فراهم 
     هايي كه در مجاورت در هر سه معيار ارتباطي، سايت. هاي حمل و نقل است يستمسو 

، يكي از هتل. هاي ارتباطي قرار دارند، از ارزش بيشتري در گردشگري برخوردار هستندشبكه
گردشگران پس از ورود به شهر ممكن . شود يمين خدمات شهري و گردشگري محسوب تر مهم

ي خدماتي در بخش اقامت به ها بخشامت نياز داشته باشند و هتل، يكي از است به اسكان و اق
شود كه براي تفريح  يمهاي گردشگري محسوب  يكاربرفضاهاي سبز نيز يكي از . رودشمار مي

تر ها نزديك ها به فضاهاي سبز و هتلبه هر ميزان، سايت. روزانه و شبانه كاركرد بااليي دارد
پس از تامين اقامت و تفريح گردشگران در . نيز برخوردار هستند باشند، از ارزش بيشتري

، قبل از ها مكانخدمات مختلف در اين  ارايهو فضاهاي سبز، ضرورت دارد كه ضمن  ها هتل
ها صورت گيرد  يتسارساني براي هاي گردشگري، تبليغات و اطالعبازديد گردشگران از جاذبه

گذاري معيار تبليغات در اين ارزش. ها بازديد كنندتا گردشگران با آگاهي كامل، از سايت
در نظر ) سطح تبليغات خيلي باال( 5تا ) سطح تبليغات خيلي ضعيف( 1ي  پژوهش از دامنه
در اين پژوهش، پنج . نيز حائز اهميت است ها هاي گردشگري سايتويژگي. گرفته شده است

ها انداز، يكي از اين ويژگياختالف چشم. ويژگي اصلي گردشگري سايت بررسي شده است
اختالف چشم انداز به اين معنا است كه يك سايت گردشگري، از نظر شكل، بافت، . است

. هاي ديگر، چه ميزان با محيط پيرامون خود اختالف و تضاد دارد معماري، رنگ و ويژگي
كه اين مورد  شود هاي پيرامون مي يكاربرانداز باال، باعث تمايز سايت از داشتن اختالف چشم

و بر  1تا  5ي عددي  گذاري اين معيار، از دامنهارزش. براي گردشگران حائز اهميت زيادي است
انداز، قابليت ديد يك در كنار اختالف چشم. انداز تعيين شده استحسب ميزان اختالف چشم
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ز راه چنانچه سايت، نماي مناسبي براي مشاهده ا. شود سايت از فواصل مختلف نيز مطرح مي
. هاي گردشگري خواهد داشت يزيردور و از جهات مختلف داشته باشد، اهميت زيادي در برنامه

محاسبه ) شش نقطه ديد( 8تا ) بدون نقطه ديد( 1گذاري معيار تعداد نقاط ديد از ارزش ارزش
متري و همچنين از  500اين نقاط بايد از يك خيابان يا يك نقطه با فاصله حداقل . شده است

. سطح جذابيت يك سايت نيز داراي اهميت زيادي است. ها و زواياي مختلف باشدجهت
. خواهند بود تر مناسبريزي،  هايي كه از درجه جذابيت بااليي برخوردار باشند، براي برنامه يتسا

، )3ارزش (اي ، منطقه)4ارزش (، ملي )5ارزش (المللي سطح جذابيت در اينجا از سطح بين
چنانچه در پيرامون يك سايت، . تعيين شده است) 1ارزش (و بدون جذابيت ) 2ارزش (محلي 
ريزي گردشگري، يك ارزش باال تلقي هاي مختلف ديگري وجود داشته باشد، از نظر برنامهجاذبه

هاي توانند از سايت يمدر اين صورت، گردشگران در كنار بازديد از يك سايت، . شود يم
 500بايد در شعاع  ها جاذبهاين . ون آن قرار دارد نيز استفاده كنندگردشگري ديگر كه در پيرام

بيش از ( 5تا ) بدون جاذبه( 1گذاري اين معيار از  ي ارزش دامنه. متري سايت قرار گرفته باشند
حجم . در نهايت، حجم گردشگران ورودي به هر سايت نيز ارزش بااليي دارد. است) جاذبه 6

در ابتدا معيارهاي تعيين . شود يمت، يك معيار مهم محسوب پذيرش گردشگر براي هر ساي
اين كار از . يابي و وزن دهي شدندشده، از نظر ارزشي كه براي گردشگري شهر دارند، ارزش

براي اين كار ابتدا معيارهاي تعيين شده . انجام شد) AHP(مراتبي  طريق روش تحليل سلسله
دي بر اساس تشابه موضوعي و نقشي كه در بن اين دسته. بندي شدند در سه گروه دسته

  :گردشگري شهري داشتند، صورت گرفت
  

  )AHP(مراتبي  بندي معيارها در روش تحليل سلسله گروه :2ي  جدول شماره

 تحقيق حاضر: منبع

  
مراتبي، اين معيارها در قالب  دهي با روش سلسلهبندي معيارها، براي وزن پس از دسته

گروه . نفر از كارشناسان مرتبط با گردشگري شهري ارسال شد 25نامه طراحي شده و به پرسش
ي گردشگري و به ويژه شهر اروميه آشنايي داشته و  كارشناسان، افرادي بودند كه در زمينه

اين گروه شامل اساتيد، . هايي در ارتباط با گردشگري شهري داشتندمطالعات و پژوهش

  معيارهاي گردشگري  معيارهاي خدماتي معيارهاي ارتباطي
  تعداد نقاط ديد  هافاصله از هتل هافاصله از پايانه

  اندازاختالف چشم  فاصله از فضاهاي سبز هاي اصليجادهفاصله از بزرگراه و
  تعداد گردشگران ورودي  سطح خدمات و تبليغات گردشگري فاصله از ميادين شهري

  هاتنوع جاذبه    
  سطح جذابيت
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در نهايت با تحليل و تركيب . ز افراد مرتبط با شهر اروميه بودنددانشجويان و تعدادي ا
نشان داده  3ي  ، وزن نهايي معيارها حاصل شد كه در جدول شمارهAHPدر روش  ها پرسشنامه
و » سطح جذابيت«و » ها تنوع جاذبه«طبق اين جدول، معيارهاي گردشگري شامل . شده است

بيشترين ارزش براي گردشگري شهري برخوردار  از» سطح تبليغات«همچنين معيار خدماتي 
  . نيز داراي ارزش قابل توجهي بودند» ها فاصله از پايانه«و » فاصله از هتل«معيارهاي . بودند

  
  )AHP(مراتبي وزن نهايي معيارها در روش تحليل سلسله :3ي  جدول شماره

  تحقيق حاضر: منبع
 

هاي گردشگري شهر اروميه از ها، هر يك از سايت پس از تعيين معيارها و ارزش يابي آن
مرحله . شونديابي ميارزش COPRASگيري منظر اين معيارها و با استفاده از روش تصميم

  :گيري استنخست ارزيابي با اين روش، تشكيل ماتريس تصميم
  ماتريس تصميم گيري :4ي  جدول شماره

  تحقيق حاضر: منبع

  وزن  معيار  رديف  وزن معيار رديف
 074/0  نقاط ديدتعداد   7 198/0 هاتنوع جاذبه 1
 071/0  اندازاختالف چشم  8 112/0 سطح جذابيت 2
  064/0  فاصله از فضاهاي سبز  9 108/0 سطح خدمات و تبليغات گردشگري 3
  056/0  فاصله از ميادين شهري  10  097/0 هافاصله از پايانه 4
 055/0  تعداد گردشگران ورودي  11  084/0 هافاصله از هتل 5
   078/0 هاي اصليه و جادهفاصله از بزرگرا 6
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 25852247 2484 2700 2902 2028 فاصله  از ترمينال  097/0

 19171580 1710 2057 3075 1943 فاصله از فضاي سبز 067/0

 92 111 172 65 85 105 فاصله از بزرگراه و جاده 078/0

 1080300 125 537 961 1980 فاصله از هتل 084/0

 427 187 350 244 762 330 فاصله از ميادين 056/0

 3 1 2 5 2 2 نقاط ديد 074/0

 4 4 2 3 4 4 اختالف چشم انداز 071/0

 2 4 5 5 3 3 سطح جذابيت 112/0

 30002000 4000 5000 2000 2500 دشگرانتعداد گر 055/0

 4 4 4 4 2 1 ها تنوع جاذبه 198/0

 2 2 4 5 1 4 تبليغات  108/0
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  ادامه ماتريس تصميم گيري :5ي  جدول شماره

  تحقيق حاضر: منبع
  

ماتريس بر طبق روش ذكر شده در قسمت روش پس از تهيه ماتريس تصميم گيري، اين 
معيارهاي . شود يمدار شده و سپس در معيارهاي مثبت و منفي شناسايي تحقيق، نرمال و وزن

ها و  يانهپا، فضاهاي سبز، ميادين شهري و ها هتل، ها جادهو  ها بزرگراهمنفي شامل فاصله از 
معيار سطح خدمات و تبليغات معيارهاي مثبت هم شامل پنج معيار گردشگري و همچنين 

ي ذكر شده در بخش روش تحقيق، معيارهاي مثبت و منفي ها فرمولدر نهايت از طريق . است
. هاي گردشگري شهري اروميه محاسبه شدبا يكديگر تركيب شده و وزن و ارزش نهايي سايت

  :نشان داده شده است 6ي  در جدول شماره ها ارزشاين 
  هاي گردشگري شهر اروميه يتسايي وزن نها :6ي  جدول شماره

  تحقيق حاضر: منبع
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 3150 4421 3410 1773 1454 1940 فاصله  از پايانه  097/0

 100 1556 787 600 1019 1039 فاصله از فضاي سبز 067/0

 72 80 241 91 82 79 فاصله از بزرگراه و جاده 078/0

 931 2694 1302 1292 165 205 فاصله از هتل 084/0

 393 453 1071 828 200 635 فاصله از ميادين 056/0

 5 4 2 2 4 3 نقاط ديد 074/0

 4 4 2 4 4 4 اندازاختالف چشم 071/0

 2 4 5 4 5 5 سطح جذابيت 112/0

30000 2500060000 30000 3000 5000 تعداد گردشگران 055/0
 4 1 2 1 4 4 هاتنوع جاذبه 198/0

 4 3 4 3 5 4 تبليغات  108/0

وزن   سايت گردشگري  رديف  وزن نهايي  سايت گردشگري  رديف
  نهايي

  764/0  سالن ورزشي الغدير  7  119/0  مسجد جامع  1
  761/0  ي انصاري خانه  8  101/0  پارك اللرباغي  2
  073/0  گنبدبرج سه  9  1/0  بازار قديمي  3
  068/0  موزه اروميه  10  099/0  ساختمان شهرباني  4
  059/0  پلهيخچال نه  11  085/0  كليساي ننه مريم  5
  055/0  ساختمان جهاد دانشگاهي  12  083/0  مدرسه هدايت  6
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عنوان همانطوركه در نتايج نهايي مشخص شده است، سايت گردشگري مسجد جامع، به
توان  يمرسي كلي با بر. ريزي كاربري گردشگري تعيين شد مستعدترين سايت جهت برنامه

دليل آنكه در مركز شهر قرار داشته و با بافت تاريخي و مذهبي ارتباط گفت مسجد جامع به
ي مهم گردشگري اين ها از ويژگي. تنگاتنگي دارد، از منظر گردشگري ارزش بااليي را دارد

نه و مسجد جامع در مجاورت ميدان شهري، پايا. ي مهم استها بخشسايت، نزديكي به مراكز و 
همين مسأله در هدايت گردشگران ورودي به . هتل قرار دارد و به بزرگراه نيز نزديك است

اين سايت در مكاني . كند يمهاي ارتباطي، نقش مهمي ايفا  سايت از طريق پايانه، ميادين و راه
هاي هاي متعدد تاريخي و مذهبي بوده و به تعدادي از سايت واقع شده است كه داراي جاذبه

سطح جذابيت مذهبي و تاريخي سايت نيز نقش مؤثري در . باشد يمرد مطالعه نيز نزديك مو
نيز  ها جادهدليل بزرگ مقياس بودن، از قابليت ديد از مسجد جامع به. اين زمينه داشته است

به جز مسجد جامع، پارك اللرباغي و بازار قديمي شهر نيز از ارزش بااليي براي . برخوردار است
هاي مهم و برجسته پارك اللرباغي، قرار  يژگيويكي از . گردشگري برخوردار بودند ي توسعه

ي شهرچاي و پارك مجاور آن است كه همين مسأله در ارزش  داشتن در نزديكي رودخانه
بازار قديمي شهر نيز كه در مركز شهر قرار دارد، با بافت . گردشگري پارك تأثير به سزايي دارد

ويژگي برجسته و مهم سايت، نزديكي به بزرگراه، . تركيب شده استتاريخي و مذهبي آن 
گيري از اثر ميدان، پايانه و هتل بوده و اين موارد، به معناي قدرت باالي اين سايت در بهره

  . پراكنش و هدايت گردشگران در شهر است
  

  گيري بحث و نتيجه
شگري و خدماتي از اهميت گذاري معيارها نشان داد كه معيارهاي گردنتايج نهايي ارزش

با وجود اينكه، معيارهاي ارتباطي در . بيشتري نسبت به معيارهاي ارتباطي برخوردار است
دهد كه  يمكند، با اين حال نتايج نشان  يمپراكنش و هدايت گردشگران نقش اصلي را ايفا 

وده، از ي خدماتي و گردشگري كه براي يك سايت گردشگري مورد نياز بها شاخصمعيارها و 
ريزي ها بدين منظور انجام شده بود كه برنامه يتساارزيابي . اهميت بيشتري برخوردار است

     ها و  يتسابراي اين ارزيابي، ضرورت دارد كه . ها صورت گيرد گردشگري متناسب با آن
اي ريزي تنها بر برنامه. گيرد، شناسايي شوند يمها صورت  ريزي براي آنهايي كه برنامهمكان
ها، با توجه به ارزش هر سايت،  يتساگيرد، بلكه پس از ارزيابي  ينمهاي مستعد صورت سايت
ها بر  يتساريزي براي تعدادي از نحوي كه برنامهگيرد، به يمريزي متناسب با آن، انجام برنامه

با . م پذيردها انجا هاي ديگر، با هدف تقويت آنها بوده و يا براي سايت مبناي بازاريابي براي آن
  :زير انجام پذيرد تتواند به صور يمها،  يتساريزي گردشگري توجه به نتايج تحقيق، برنامه
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هايي كه از ارزش گردشگري بااليي در اين رويكرد، سايت: ريزي با رويكرد بازاريابيبرنامه
توان  ي را ميريزاين نوع برنامه.  شوند يمبرخوردارند، براي بازديد گردشگران، تبليغ و معرفي 

عنوان مسجد جامع، پارك اللرباغي و بازار قديمي، انجام داده و در حقيقت به هايبراي سايت
  .كار برديك كاالي گردشگري در فرايندهاي گردشگري به

هايي صورت ريزي براي سايتاين برنامه: ريزي با رويكرد خدماتي و گردشگريبرنامه
شگري و خدماتي داراي توان و قابليت هستند، اما اين ي گردها ارزشگيرد كه از منظر  يم

. ها تاحدودي پايين است ، به صورت بالفعل تبديل نشده و ميزان خدمات و تسهيالت آنها توان
ها بايد بيشتر تقويت شوند كه به مرور، براي بازاريابي  ي گردشگري آنها ارزشبنابراين 

ي قديمي  مريم و مدرسهني، كليساي ننههاي ساختمان شهرباسايت. گردشگري آماده شوند
  .شوند يمريزي  هدايت در قالب اين رويكرد، برنامه

هاي اين بخش، به درستي رسد سايت يمنظر به: ها توانريزي با رويكرد شناسايي برنامه
طور الزم و كافي مشخص ي آن براي گردشگران و مردم بهها ارزششناسايي و تحقيق نشده و 

، شناسايي شده ها توانهاي كارشناسي، اين براين ضرورت دارد با استفاده از گروهبنا. نشده است
  .مدت تدوين شودو در نهايت بازاريابي در طوالني ها ارزشريزي براي تقويت و برنامه
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