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 چکیده

ویژه در حـوزه جنـوبی، منـابع هـای حاصـلخیز بـهتوجه و زمینتان کرمان از جمعیت باالی جوان، وسعت قابلاس

باشـد. طبیعـی و انسـانی( برخـوردار می) های متنـوع گردشـگریهـا و جاذبـهقابلیت زیرزمینی غنی و ارزشـمند و

خصـوص در به) سـعه ناپایـدارتو وفضـایی  -بـدیفرهنگی، اقتصادی و کال –وجود، معضالت متعدد اجتماعیبااین

باشـد. ای و محلی میریزان ملی، منطقهعنوان چالشی اساسی فراروی مدیران و برنامهمناطق کویری و بیابانی( به

تحلیلـی  -صورت اکتشافی و توصیفی روش پژوهش به این پژوهش با توجه به ماهیت آن، از نوع کاربردی است.

شده اسـت. در پـژوهش حاضـر، ای و میدانی استفادههای کتابخانهردنیاز از روشهای موبرای گردآوری داده است.

ان کرمـان( ازنظـر تـوان توریسـم، از است) بندی منطقه موردمطالعهبندی و پهنهمنظور اولویتبرای نخستین بار، به

ایی بسیار باالی شده است. کاراستفاده GIS( در محی  Vikorگیری چند شاخصه ویکور )سازی مدل تصمیمپیاده

ت طـا و درنهایـت قابلیـتاپسـیس، و ...( در کسـب نتـایج بـا کمتـرین خ) های پیشـینمدل ویکور نسبت به مدل

نتـایج  ران باع  انتخاب مـدل مزبـور گردیـده اسـت.های نهایی توس  مدیگیریکارگیری این نتایج در تصمیمبه

دهـد های مختلف اطالعاتی نشـان میو تحلیل الیهحاصله از بررسی خروجی نهایی مدل ویکور حاصل از تلفیق 

یعی فرهنگی و طب -های انسانیهای کرمان، بم، جیرفت، سیرجان و رفسن ان به دلیل داشتن جاذبهکه شهرستان

تـر و کمتـر رومگوناگون از توان باالتری نسبت به سایر مناطق اسـتان برخـوردار هسـتند. همچنـین، منـاطق مح

های طبیعـی ودیتگنج، منوجان، کهنوج و ...، که با محدنند: فهرج، ریگان، رودبار جنوب، قلعهیافته استان ماتوسعه

رهنگـی ف -های انسـانیهای طبیعی و جاذبـههای انسانی مواجه هستند؛ با توجه به وجود جاذبهو همچنین چالش

اد، رزشـی، سـالمت، رویـدگردی، فرهنگی، قومی، روستایی، وطبیعت) مناطق مستعدی جهت توسعه انواع توریسم

 باشند.نیاشناسی، فروشگاه کتاب، و ...( می کشاورزی، برای دیدار بستگان،
 

 .استان کرمان ،، مدل ویکورکویری گردشگریبندی، اولویت کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

بـردی اساسـی در بندی تـوان توسـعه، راههای محیطی و انسانی با رهیافت آمایشی و اولویتها و ظرفیتشناخت قابلیت

های اخیـر در کشـورهای مختلـف توجـه بـه شود. در همین راستا در دههای قلمداد میریزی مطلوب منطقهجهت برنامه

هـا، جایگـاه یافته در جهت ارتقا  وضعیت معیشـتی و پایـداری آنویژه در مناطق کمتر توسعهگسترش انواع گردشگری به

در همین رابطه، مناطق کویری و بیابانی با توجه بـه شـرای  خـاص  افته است.های کالن این کشورها یخاصی در برنامه

هـای پـر چـالش در عرصـه عنوان حوزهای ناشی از آن، همواره بههای توسعهمحیطی و جغرافیایی و تنگناها و محدودیت

عنوان یکـی از ری بـههای اخیـر، گردشـگویژه طـی دهـهاند. در کشورهای مختلف بهریزی قلمداد شدهمدیریت و برنامه

گونه مناطق مطرح بـوده اسـت. در ترین راهبردها در جهت تحقق توسعه پایدار محیطی، اجتماعی و اقتصادی در اینمهم

زیسـت، کـاهش سـطح درآمـدی توسعه به دالیلی چون عمـدتاً تخریـب محی ویژه در کشورهای درحالسطح جهانی، به

رویه جمعیت در مراکز ویژه فضاهای روستایی( و افزایش بیهای انسانی )بهاجتماعات محلی، کاهش جمعیت در سکونتگاه

در کـانون ( های امنیتی ناشی از آن؛ مقوله توسعه پایدار و پایداری اجتماعات محلـی )روسـتایی و شـهریشهری و چالش

یافته بـه لحـاظ یز کمتر توسعهیافته و ندر همین راستا، در کشورهای توسعه های توسعه قرارگرفته است.ریزیتوجه برنامه

ای بـه منـافع اقتصـادی حاصـل از طور فزاینـدهگردشگری پایدار، بخش دولتی بـه اقتصادی، در چارچوب توسعه پایدار و

های روسـتایی و زدایی از عرصـهها و توان گردشگری مناطق و گسترش توریسـم در جهـت محرومیـتشناسایی ظرفیت

نمایـد ای میتوجـه ویـژه( تقرار در مناطق خالی از سکنه و پایداری اجتماعـات محلـیشهری و نیز )ترغیب جمعیت به اس

(Briedenhann,2012: 584.)  ،گردشـگری بیابـانی"در همین ارتبـاب، در کشـورهای دارای اقلـیم گـرم و خشـک" 

تعددی جهت عملیاتی های مو در این رابطه سیاست آید.ای به شمار میعنوان راهبردی مهم در حوزه گردشگری منطقهبه

آثـار ژئومورفولوژیـک؛ ) های مختلـف طبیعـیهای مزبور با توجه بـه جاذبـهسیاست گردد.سازی اهداف مدنظر تدوین می

ورسوم محلـی؛ و بافت خاص سکونتگاهی؛ آثار تاریخی؛ آداب) فرهنگی -ها؛ آسمان صاف و ...( و انسانیریگزارها؛ تلماسه

اقتصـادی فراوانـی  –های اجتمـاعیتوسعه با چالشعنوان یک کشور درحالایران به گردند.می...( در مناطق بیابانی ارائه 

روبرو گردیده است. شهرنشینی شتابان، صنعتی شدن، رشد جمعیت و گذار از یک جامعه وابسـته بـه کشـاورزی بـه یـک 

. این سناریو در حـال حاضـر بـرای جامعه مدرن صنعتی، فشار زیادی را بر منابع طبیعی و محی  انسانی وارد ساخته است

اما شرای  خـاص ایـران ناشـی از اسـتقرار در  .(Ebtekar,2009:295) داده استتوسعه رخبسیاری از کشورهای درحال

هـای هـا و قابلیتطول و عرض جغرافیایی گسترده و تنوعات شدید محیطی و اقلیمی ناشی از آن، من ر بـه ای ـاد توان

وجود بـه دلیـل فقـدان در اشکال و انواع متعدد( در مناطق مختلف گردیده اسـت؛ بـااین) گرباالیی در جهت جذب گردش

عنوان مزیـت نسـبی بـرای های توریستی مزبـور بـهریزی راهبردی و متناسب در راستای شناسایی منابع و ظرفیتبرنامه

های فضـایی ی و اقتصادی، نابرابریفرهنگ -توسعه مناطق گوناگون کشور؛ در بسیاری از موارد ضعف در ساختار اجتماعی

ها و مسائل امنیتی و درنهایت ناپایـداری توسـعه در ای باع  گسترش فقر، مهاجر فرستی، چالشهای منطقهو عدم تعادل

 55درجه و  25برخی از مناطق شده است. محدوده موردمطالعه )استان کرمان( در جنوب شرقی فالت مرکزی کشور بین 

النهار گرینـویچ دقیقـه طـول شـرقی از نصـف 26درجه و  59دقیقه تا  26درجه و  52عرض شمالی و درجه  32دقیقه تا 

های خراسان و یزد، از شرق به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، از غـرب بـه قرارگرفته است؛ این استان از شمال به استان

 151شـهر و  64بخـش، 58شهرسـتان، 23شود. استان کرمان بـا استان فارس و از جنوب به استان هرمزگان محدود می

گالب ) درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است 11رود و ترین استان کشور به شمار میدهستان، بزرگ

(. استان کرمان از تنوع آب و هوایی گرم تا کویری برخـوردار اسـت. مقـر و موقعیـت جغرافیـایی و نسـبی 14: 1390زاده،

های ها و جاذبهگیری انواع قابلیتاد تنوع فضایی و اقلیمی و فراهم نمودن بستری مناسب برای شکلاستان کرمان در ای 
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های طبیعی گردشگری تأثیر کامالً بارزی داشته است. آثار طبیعی بکر و فضاهای مناسب گردشگری استان ماننـد: دامنـه

ترین نقطه ای شنی در کویر شهداد و نیز گرمیا شهر افسانه هاکلوت کویر لوت، زار، خبر و ارزوئیه بافت، روچون،هزار، الله

 کره زمین در همان محل به نام گندم بریان، دشت سریر؛ غار کفتار، غار قاسم یا صفا، غار ایوب، غار شعیب، غـار ترنـگ،

کوهی و ... گلچـین، کـلکوه  (؛ کوه شاهزاده،15: 1390گالب زاده،) شاه و آبشار دلفاردپره، غار جفریز، آبشار علمغار شب

هـا و هزاره چهارم قبـل از مـیالد( باعـ  شـده تـا از توان) (. قدمت و پیشینه طوالنی سرزمین کرمان52:1377دل،)زنده

کنـار  تاریخی برخوردار باشد، آثاری کهن چون ارگ بم، قلعه دختر کرمان، تپه یحیـی بافـت، –های بسیار فرهنگیجاذبه

 (؛ تـل ابلـیس15: 1390گنبـد جبلیـه و...)گـالب زاده، اهلل ولی، باغ شازده، مس د جامع،متصندل جیرفت، آستانه شاه نع

گـردی و جهـانگردی اسـتان های شهر دقیانوس جیرفت و ...)مدیریت سازمان ایرانجنوب کرمان(، آقوس شهداد، ویرانه)

نفـر  2938988 سـتان کرمـان دارای، ا1390با توجه به نتایج آخرین سرشماری رسمی کشور در سال  (.26: 1380کرمان،

درصدی برخوردار بوده که باالتر از متوس  رشد ساالنه جمعیت کشور بوده اسـت  2.07جمعیت بوده و از نرخ رشد ساالنه 

اسـتان کرمـان بـاوجود جمعیـت  (.38: 1391مرکز آمار ایران،) با افزایش جمعیت روبرو بوده است 1385و نسبت به سال 

هـای حاصـلخیز توجـه و زمینوسـعت قابل های مختلف اقتصادی، فرهنگـی و ...(،ان پشتوانه فعالیتعنوبه) باالی جوان

 فـوالد گـل گهـر، مـس سرچشـمه،) جیرفت(، وجود منابع غنی و ارزشـمند) ویژه در جنوب استان و هند کوچک ایرانبه

تـاریخی گردشـگری؛ طبـق شـواهد و -گـیهای بـاالی طبیعـی و فرهنها و جاذبهویژه قابلیتسنگ زرند و...(؛ و بهزغال

کـاری مانند مهاجرت شدید روستاییان بـه مراکـز شـهری، بزه) فرهنگی –های متعدد اجتماعی مستندات آماری، با چالش

تخلیـه ) فضـایی –پایین بودن سطح درآمـدی، بیکـاری و ...( و کالبـدی ) قاچاق مواد مخدر و...(، اقتصادی) و...(، امنیتی

های روستایی و...( مواجه بوده و روند ناپایداری توسعه را طی نموده است. بنابراین توجـه بـه توسـعه تگاهبسیاری از سکون

انواع گردشگری در این استان در جهت کاهش یا تعدیل معضـالت مزبـور و ای ـاد معیشـت پایـدار اهمیـت و ضـرورتی 

تـرین سـاله کشـور، یکـی از مهم 50انداز توسـعه شـمبا توجه به اینکه در راستای تـدوین سـند چ  یابد.ناپذیر میاجتناب

های شهری و روستایی و ای اد مراکز سـکونتگاهی جدیـد بـا توجـه بـه راهکارها، ای اد پدافند انسانی و تثبیت سکونتگاه

طبیعـی ) های متعدد و فراوان گردشگریها و جاذبهروی، با توجه به وجود توانباشد؛ ازاینای میهای محلی و منطقهتوان

هـای پیرامـونی های سـکونتگاهی شـهری، روسـتایی و حوزهفرهنگی( در سطح استان کرمان که در عرصه –و تاریخی 

های( ارزشـمند جهـانی در ها و روشها، رویکردها، مدلنظریه) گیری از ت اربتوان با استفاده از بهرهاند، میاستقراریافته

های گردشگری منطقه مزبور بـه لف آن، از طریق شناسایی منابع و ظرفیتهای مختسن ی گردشگری و شاخهزمینه توان

هـای توریسـم و نقـش آن در در زمینه شناسـایی منـابع و ظرفیت های روستایی و شهری کمک نمود.پایداری سکونتگاه

یا غیرمستقیم  طور مستقیم وپایداری اجتماعی مناطق، مطالعات مختلفی در سطح جهانی و نیز داخلی صورت گرفته که به

گیری از ت ربیات پیشین و تبیین بهتر مسئله پـژوهش، بـه برخـی از اند؛ در ادامه در جهت بهرهبه این مسئله اشاره نموده

 گردد:شده، اشاره میترین مطالعات ان اممهم

د، گردشـگری و زیست سازمان ملل متحـبرنامه محی "در اثری با عنوان (2006) 1زیست سازمان ملل متحدبرنامه محی 

عنوان راهنمایی کاربردی در زدایی توس  سازمان ملل( بهها و بیابانگذاری سال جهانی بیاباندر راستای نام) که "هابیابان

که از طریـق کارشناسـان آگـاه دهـد کـه گردشـگری بیابـان، درصـورتیشده، نشان میزمینه گردشگری و بیابان تدوین

( در یـک 2017) 2یونسـکو تواند راهکاری برای توسعه پایدار منـاطق باشـد.رزیابی گردد؛ میریزی شود و تأثیراتش ابرنامه

های ها، تسـهیلگری، بر ارائه حمایت"توسعه گردشگری پایدار در یونسکو، مناطقی از جنوب شرق اروپا"پژوهش با عنوان

                                                           
1 . UNEP 

2 . UNESCO 
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پـذیری و ... در و ارزیـابی نتـایج؛ رقابتسازی؛ ای اد چارچوب بهینه و شفافیت؛ پـایش های مالی؛ ظرفیتدولتی و مشوق

جهت بسترسازی برای تحقق گردشگری پایدار )باهدف کاهش فقر، درآمدزایی، ای اد معیشت پایدار برای اجتماع محلی و 

( در یـک بررسـی بـا 2017) گروه بانک توسعه آفریقا تأکید نموده است. حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی گردشگری(،

بر لزوم توجه به توسعه فعالیـت  "ردشگری آفریقا: گردشگری پایدار از طریق نوآوری، کارآفرینی و فنّاوریپایش گ"عنوان

گردشگری پایدار و مقاوم در مناطق بیابانی از طریق نوآوری، کارآفرینی و فنّاوری تأکید نموده است. نتـایج ایـن پـژوهش 

گذاری داخلـی و خـارجی؛ افـزایش ، جذب سرمایهGDPزان همچنین بر نقش فزاینده توسعه گردشگری در باال بردن می

 African Development Bank :7-4) نمایـدیافته تأکید میاشتغال؛ و کاهش فقر در مناطق بیابانی و کمتر توسعه

Group,2017) .( در یـک 1390) باشد. مهرابی بشرآبادی و همکـارانترین موارد بدین شرح میاز مطالعات داخلی مهم

دهد کـه نشان می "های آنبررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستان"ه با عنوانمطالع

هـای هـای اقتصـادی اسـتان از بخشهای مرتب  با آن ازلحاظ برقراری پیوند بـا سـایر بخشفعالیت گردشگری و بخش

هـا و از کانال عرضه و تقاضا، تولیـد در سـایر بخش تواندشوند و لذا این صنعت میرو در اقتصاد استان محسوب میپیش

نقـش ارزیـابی ژئومورفولـوژیکی در "( در اثـری بـا عنـوان1391) اشـراقی و همکـاران کل اقتصاد استان را رونق بخشد.

های مختلـف طبیعـی و انسـانی دهد که با توجه به وجود جاذبـهمی نشان "ژئوتوریسم پایدار، مطالعه موردی: بیابان ایران

ها در هایی )ماننـد فقـدان بسـیاری از ایـن جاذبـهگردشگری در مناطق کویری و بیابـانی ایـران و از سـویی محـدودیت

تـوان زمینـه تحقـق توسـعه پایـدار گردشـگری را در ریزی، میکشورهای اروپایی و دیگر جوامع(، در صورت وجود برنامه

یر کـو ئومورفوتوریسـم،ژبررسـی تـوان "ی بـا عنـوانامطالعـهر ( د1393همکاران )مناطق بیابانی فراهم نمود. ایروانی و 

دهد کـه جنـوب غـرب منطقـه بیابـانی بـا توجـه بـه برخـورداری از نشان می "SWOTسیرجان، با استفاده از تکنیک 

های طبیعی( و نیز دسترسی مناسب بـه مرکـز شـهری و انداز رطوبتی خاص و دیگر جاذبههایی )دلتا، وجود چشمپتانسیل

( در یک بررسـی 1394) موسوی و همکاران باشد.ه ارتباطی، جهت توسعه فعالیت جئومورفوتوریسم بسیار مناسب میشبک

 چنـدمعیاره گیریتصـمیمهـای گردشـگری بـا روش توسـعههای و زیرسـاخت هـاتوانبنـدی بررسی و اولویت"با عنوان

شهرستان سنندج در سطح فـرا برخـوردار و  اند کهفتهیابه این نتی ه دست "استان کردستان( هایشهرستان)موردمطالعه: 

زیرسـاختی گردشـگری  هایشـاخصدهگالن و دیوانـدره در سـطح فـرو برخـوردار )محـروم( بـه لحـاظ  هایشهرستان

دسـتی و تعـداد دفـاتر صنایع هایفروشگاه. همچنین، طبق نتایج روش ضریب پراکندگی نیز معیارهای: تعداد اندقرارگرفته

ایـن اسـتان  هایشهرسـتانطور نابرابری در میـان و مسافرتی به ونقلحمل هایشرکتفرتی و گردشگری و خدمات مسا

ایـن اسـتان و  هایشهرسـتانشده است که توجه مسئوالن و مدیران شهرها جهت تقویت و احداث این امـاکن در توزیع

سن ی توسعه امکان"در یک مطالعه با عنوان (1395) الرسول و همکارانخادمت .طلبدپیشرفت این صنعت ارزشمند را می

نشـان داد کـه از منظـر کارشناسـان و گردشـگران کـویر شـیراز در مـاتریس  "پایدار اکوتوریسم بیابان در کـویر شـیراز

و اسـتراتژی الزمـه توسـعه  گیـردمیدر محدوده شـماره یـک )قـوی( قـرار  SWOT اجرایی هایاولویتو  هااستراتژی

 پورریحان و همکـارهای کریمبررسینتایج حاصل از  در این منطقه، استراتژی رشد و ساخت خواهد بود.اکوتوریسم بیابان 

ریزی راهبـردی توسـعه پایـدار گردشـگری اسـتان کرمـان بـا تأکیـد بـر مدیریت و برنامه"( در پژوهشی با عنوان1396)

ر محی  خارجی بـا فرصـت و در محـی  نمایانگر آن است که این منطقه در بخش گردشگری د "گردشگری کویر شهداد

در گردشـگری  هـایظرفیتقابلیت بسیار باالیی جهـت توسـعه و ارتقـای  منطقه داخلی باقدرت روبرو است. بنابراین این

بـا  (1397) انصـیاد بیدهنـدی و همکـارنتـایج پـژوهش  یافته دارد.شدن به یک مقصد گردشگری توسعهتبدیل راستای

دهد شهرستان سرعین بـاوجود کمبـود برخـی نشان می "گردشگری استان اردبیل هایجاذبه بندیسطحتحلیل و "عنوان

شـهر، های اردبیـل، مشکینهای استان قرارگرفتـه و شهرسـتانمعماری، در رتبه اول شهرستان -های مهم تاریخیجاذبه
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منظور انـد. درنهایـت بـهیسه جـای گرفتههای بعدی این مقاسوار، نیر، گِرمی، کوثر و خلخال در رتبهآباد، بیلهنمین، پارس

گونـه کـه بررسـی همان .شـده اسـتافزایش توانمندی جذب گردشگران با عنایت به نتـایج مطالعـه، پیشـنهادهایی ارائه

ویژه در سـطح اجتماعـات محلـی و نـواحی کمتـر دهد با گسترش روزافـزون فقـر بـهمطالعات در سطح جهانی نشان می

های مختلف محیطـی و انسـانی گردشـگری ها و جاذبهطق کویری و بیابانی(، بر لزوم شناخت توانیافته )مانند مناتوسعه

ها در راستای توسعه پایدار تأکیـد شـده اقتصادی آن –نگر( در جهت توسعه اجتماعی مناطق )با رویکردی یکپارچه و کلی

نفعـان در فرآینـد یزان، مشـارکت کلیـه ذیرها، بر ضرورت توجه بـه نظـرات کارشناسـان و برنامـهاست. در این پژوهش

عنوان یک مزیت نسبی برای توسعه تأکیـد های گردشگری مناطق بههای توریسم و شناسایی منابع و ظرفیتریزیبرنامه

کتاب، مقاله و ...( در زمینـه گردشـگری و شناسـایی منـابع و ) های متنوعی در قالبشده است. در سطح داخلی، پژوهش

گونه مطالعـات غالبـاً بـه شده است؛ اینمحدوده موردمطالعه( ان ام) ریستی در کشور و نیز در استان کرمانهای توظرفیت

ها و منابع توریسـتی در سـطح منـاطق های مورداستفاده در سطح جهانی صورت گرفته و به شناسایی توانتبعیت از روش

شـده در ایـن  امهـای پژوهشـی انرغم تالشکه در ایران بهتوان گفت اند؛ اما مبتنی بر یک رهیافت انتقادی میپرداخته

های مزبور نیز هر یک صرفاً بـا تعیـین ای که پژوهشگونهشود؛ بهطور ملموسی مشاهده میزمینه هنوز خال  مطالعاتی به

سـایی نگـر و فضـایی در شناهای توریسـتی پرداختـه و از رویکـردی یکپارچـه، کلیهایی محدود، به بررسی توانشاخص

بنـدی و منظور اولویتدر پـژوهش حاضـر، بـرای نخسـتین بـار، بـه انـد.ها و منابع توریستی مناطق غفلت ورزیدهظرفیت

گیری چند شاخصه ویکـور در سازی مدل تصمیماستان کرمان( ازنظر توان توریسم، از پیاده) بندی منطقه موردمطالعهپهنه

تاپسیس، و ...( در کسب نتایج ) های پیشیناالی مدل ویکور نسبت به مدلشده است. کارایی بسیار باستفاده GISمحی  

باعـ  انتخـاب مـدل  های نهایی توس  مـدیرانگیریکارگیری این نتایج در تصمیمو درنهایت قابلیت به با کمترین خطا

کـه عـدم قطعیـت در های چند معیاره در شرایطی اسـت گیریمزبور گردیده است. مدل ویکور، ابزاری مفید برای تصمیم

باشد. در واقع ایـن گیرنده قادر به بیان اولویت خود در آغاز طراحی سیستم نمیگیری وجود دارد و همچنین تصمیمتصمیم

بنـدی بنـدی و اولویت، با دقت باالیی مناطق را ازنظـر تـوان و قابلیـت توریسـم پهنهGISسازی در محی  مدل با پیاده

ها را ترین شاخصنگر، جامعاضر در تمایز با مطالعات پیشین، سعی بر آن دارد تا با نگاهی کلرو پژوهش حازاین نماید.می

ها و منابع توریسـتی در منطقـه های نظری )با تأکید بر رویکرد گردشگری پایدار( در جهت ارزیابی ظرفیتمبتنی بر بنیان

 د.بکار گیر Gisسازی مدل ویکور در محی  موردمطالعه از طریق پیاده

 

 مبانی نظری

( 2های طبیعـی؛گردنـد: جاذبـههای گردشگری از سوی سازمان جهانی گردشگری به سه دسـته عمـده تقسـیم میجاذبه

هـا، های طبیعـی شـامل: ناهمواریجاذبه (.Inskeep,1993:1-31)های ویژه ( جاذبه3تاریخی؛ و  –های فرهنگیجاذبه

منظره با شیب مالیم، طول آفتابی بـودن روز، درجـه های خوشها، درهنهای کوهستاکوهستانی بودن منطقه، زیبایی قله

 ها، سرعت باد، میزان بارش برف و ... بـرای جهـانگردان اهمیـت فراوانـی داردحرارت، چگونگی پوشش گیاهان و جنگل

هـا، هـا، موزهاخهای تاریخی، هنری و فرهنگی مانند: کتاریخی شامل: میراث -های فرهنگی(. جاذبه15: 1380محالتی،)

 .(94: 1384زاده،منشـی) باشـنددسـتی و ... میها، موسـیقی، صنایعورسـوم و سـنتها، آدابمراکز علمی و فنی، کتابخانه

سـرعت در حـال گسـترش های بسـیار گسـترده و نیـز بهگردی یا گردشگری بر مبنای محـی  طبیعـی از شـاخهطبیعت

 هـا،وحشنظیـر باغ) های بسته سـاخته دسـت بشـریبر طبیعت در محی رود. گردشگری مبتنی گردشگری به شمار می

گونـه از گردشـگری، ها( و در محی  باز طبیعی قابل ان ام اسـت. در اینهای پرندگان و آکواریومشناسی، باغهای گیاهباغ

درمان است. با توجه جویی از طبیعت بکر، ماجراجویی، آموزش، گذران اوقات فراغت، تفریح و یا حتی هدف گردشگر لذت
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تـوان از ایـن هـا، غارهـا و ...( میماننـد کلوت) اندازهای فراوان و زیبای موجود در نواحی کـویر و بیابـانیبه وجود چشم

گردشـگری در منـاطق  ها در جهت جذب طبیعت گردان خارجی و داخلی باهدف پایداری اقتصاد بومی بهره جست.قابلیت

تاریخی؛ ماجراجویانه؛ ورزشی؛ درمـانی؛ سـالمت؛ انبـوه یـا  –شود: فرهنگی فاوتی تقسیم میکویری و بیابانی به انواع مت

بـه معنـای تمـامی ) گردشـگری رویـداد وکار؛تفریحی؛ سرگرمی؛ نوستالژیک؛ روستایی؛ قومی؛ شهری؛ مبتنی بـر کسـب

موارد ت اری و ... برای بازاریـابی و های ورزشی، های فرهنگی، رقابتها و مراسمشده مانند: جشنریزیرویدادهای برنامه

کشـاورزی؛  گردی؛ گردشـگری بـرای دیـدار بسـتگان؛ الکترونیـک؛توسعه در گردشگری(؛ گردشـگری اسـتقرار؛ طبیعـت

محیطی؛ افراطـی؛ گـردش در بـاغ؛ نیاشناسی؛ تحصیل؛ صوتی؛ فروشگاه کتاب؛ )میزی و مسافرت م ـازی(؛ دارو؛ زیسـت

ــک ــاص؛ گت ــاالی خ ــی؛ ک ــگری؛ بینفره؛ علم ــدف )ردش ــی،Getz,2008ه ــاپلی 1384زاده،؛ منشــی1380، محالت ؛ پ

)رویکـرد  گردشگری پایدار (.1391؛ حیدرآبادیان، 1390؛ یاوری و همکاران، 1387؛ راس ویل،1386؛ توالیی،1385یزدی،

ردشـگری پایـدار، شود. یک تعریف متـداول از گحاکم بر پژوهش(: امروزه در حوزه گردشگری بر توریسم پایدار تأکید می

 به شرح ذیل است: (WTO) تعریف سازمان جهانی گردشگری

که بـه حفاظـت از باشد، درحالیتوسعه گردشگری پایدار به دنبال تأمین نیازهای گردشگران کنونی و مناطق میزبان می" 

یازهـای جهـت تـأمین ن کـه تمـام منـابع درنحوی. به"نمایـدها برای آینده نیز توجـه میمنابع و بهبود بخشی به فرصت

که یکپارچگی فرهنگی، فرآیندهای ضروری اکولوژیکی، تنوع زیسـتی، شود؛ درحالیاقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می

دیگر، توسعه گردشگری پایدار به لحاظ اکولوژیکی پایدار، ازنظر عبارتدهد. بهو نظام پشتیبان زیستی را موردتوجه قرار می

الهـام گـرفتن از  توریسم پایدار با (.UNESCO,2017:9) ت، و به لحاظ اجتماعی عدالت گرا استاقتصادی دارای منفع

هـای فیتنکـه از ظرتعریف توسعه پایدار، عبارت است از نوعی توریسم که نیازهای نسل حاضـر را پاسـخ دهـد؛ بـدون ای

ریزی و اجـرا م پایـدار بـه نحـوی برنامـهاسخگویی به نیازهای خود مایه بگذارد. توریسـپهای آینده برای مربوب به نسل

شـگری توسـعه گرد (.111: 1385زاهـدی،) زیست، اقتصاد و فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی نگـذاردشود که بر محی می

 شود:با اصول زیر شناخته می پایدار

 بهبود بخشی به سطح رفاه جوامع؛ 

  زیست طبیعی و فرهنگی؛حمایت از حفظ محی 

  مندی گردشگر؛گردشگری و رضایتدرک کیفیت محصول 

 کارگیری مدیریت و نظارت سازگاربه (UNESCO,2017:9-10.) 

ویـا در جهـت حرکـت پ، جنبشـی "سـال توسـعه گردشـگری پایـدار"بـا عنـوان "2017 "گذاری سالبر همین مبنا، نام

ه سـال ام اعـالن بیانیـریزی گردشگری به سمت تغییرات مثبت ذکرشده است. م مع عمومی سازمان ملل در هنگبرنامه

محیطی و سـتتواند به تحقق تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیجهانی گردشگری پایدار، تأکید نمود که گردشگری می

   (.WTO,2017:1) گانه توسعه پایدار کمک نماید 17نیز اهداف 

های بخـش ژئـو جاذبـهشـده اسـت از دو بخـش ژئـو و توریسـم تشکیل ژئوتوریسـمگردشـگری یـا زمین :ژئوتوریسم

ای، عنوان موضـوعی چنـد رشـتهشود و بخش توریسم آن بهشناسی، ژئومورفولوژی و میراث معدنکاری را شامل میزمین

ژئوتوریسـم  .شـودشـامل می…های صـنعت گردشـگری ازجملـه تفسـیر، مـدیریت، اقامـت، تورهـا وتمامی زیرسـاخت

ابع گردشـگری در مقاصـد اسـت. یعنـی هـدایت گردشـگران پایدار بـوده و هـدف آن حفـظ منـ گردشگریزیرم موعه 

تنـوع  ایـران بـا .اسـتفاده باشـدمانـده و قابلطور باقیهای آینـده هـم همـانکه محل مورد بازدید بـرای نسـلنحویبه

های توانـد از پدیـدهنظیـر، میبی جـانبیشناسـی گونـاگون و طبیعـت هـای زمینشناختی، اقلـیم متنـوع و ویژگیزمین

های بـزرگ هـای نشسـتی، شـکافهـا، منـاطق فسـیلی، درهها، درهدر سراسر کشـور ماننـد غارهـا، تنگـه شناختیزمین
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 معـادن سـنگی، –ای ای، سواحل صخرههای ماسهها، هرمها، انواع کانیفشان، گلشناختیزمین، سازندهای شناسیزمین

های بـالقوه متعــدد پـس از تــدارک ر قالـب ژئوســایتشـناختی دهــای زمینمیراث عنوانبـههـا و غیــره باسـتانی، کلوت

مورداسـتفاده قـرار هـا عنوان ابزاری کارساز در راستای توسعه ژئوتوریسم و تأسـیس ژئوپارکهای گردشگری بهزیرساخت

ای برخوردار اسـت های مرتفع و فضاهای کویری گستردههای طبیعی خود، از دشتاستان کرمان با توجه به ویژگی  دهد.

گیرند و برخی دیگر همچـون ها و مناطق ییالقی، مورداستفاده وسیع گردشگری قرار میها همچون دشتبرخی از آن که

اطلس ژئوتوریسم استان کرمـان، ) گیرندفضاهای کویری مورداستفاده تورهای کویری در عرصه گردشگری ایران قرار می

اند و های نیمه مرتفـع و مرتفـع اسـتقراریافتهغالباً در عرصههای شهری و روستایی در سطح استان، (. سکونتگاه5: 1385

های استان کرمان این امر در حالی است که توزیع ناهمواری اند.مناطق پست و بیابانی تقریباً جاذب جمعیت چندانی نبوده

ت تبیین بهتر در این پژوهش در جه شرای  بسیار مساعدی را برای توسعه گردشگری و جذب جمعیت فراهم ساخته است.

بـا اسـتفاده از ) شـده اسـت. در پـژوهش حاضـرعنوان رویکرد حاکم بر پژوهش تعیینمسئله، دیدگاه گردشگری پایدار به

های بندی گردشگری و نیز شاخصفرهنگی که برگرفته از مدل اکولوژیکی طبقه -های طبیعی و انسانیتلفیقی از شاخص

باشـد(، بـرای و در واقع حاصل مباح  نظری و ت ربی و نظرات کارشناسان می انواع توریسم در مناطق بیابانی و کویری

سازی مدل پیاده استان کرمان( ازنظر توان توریسم، از) بندی منطقه موردمطالعهبندی و پهنهمنظور اولویتنخستین بار، به

( مـدل مفهـومی 1 )شـکلگـردد. اسـتفاده می GISافـزاری ( در محـی  نرمVikorگیری چند شاخصه ویکور )تصمیم

 دهد.پژوهش را نشان می

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1 شماره شکل

 

 روش پژوهش

تحلیلـی اسـت.  -صورت اکتشافی و توصـیفی این پژوهش با توجه به ماهیت آن، از نوع کاربردی است. روش پژوهش به

ها، مقاالت، ها، طرحگزارش ها،داری از کتاببرفیش) ایهای اسنادی یا کتابخانههای موردنیاز از روشبرای گردآوری داده

تکمیـل ) ها و ...( و نیـز میـدانیریزی و نظـارت راهبـردی اسـتانها، اطالعات معاونـت برنامـههای آماری، نقشهسالنامه

هـای روش) هـای کمـیشـده از طریـق روشهای گردآوریشده است. تحلیل دادهپرسشنامه توس  متخصصان( استفاده

 ، و ویکـور( و کیفـیAHPای،ای و روش جمـع رتبـهای و روش مبتنی بر توان رتبهشامل: عکس پذیری رتبهبندی رتبه

بنـدی )شـامل: های رتبهشده است. بر اساس روشبهره گرفته Gisها نیز از استدالل عقالنی( بوده و جهت ترسیم نقشه)

 جدول) های موردنظرای(، نیز به هریک از شاخصهای و روش جمع رتبای و روش مبتنی بر توان رتبهعکس پذیری رتبه

هـای منـاطق کـویر و بیابـان اسـتان کرمـان در توسـعه نظران در زمینه قابلیتنفر از متخصصان و صاحب 15( توس  2

معرف بیشـترین اهمیـت؛  1 شده است که در آن رتبهبندی مستقیم استفادهشده، در این راستا از رتبهگردشگری، وزن داده

آمده برای هـر شـاخص، آن دسـته از دستای بهدو و ... است. بنابراین بر اساس میانگین رتبهبیانگر اهمیت درجه 2ه نمر

کمتـرین رتبـه را بـه  1 موازات دور شدن از عددتر است، باالترین رتبه و بهنزدیک 1 ها به عددمعیارهایی که میانگین آن
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هـای عـددی از روی ای از معیارها، برای ای اد وزنبندی بر روی م موعهبهدهند. بعد از ان ام عمل رتخود اختصاص می

روش )و )( ای(ای((، ))عکس پـذیری رتبـه)جمع رتبه) توان استفاده کرد.اطالعات دارای نظم ترتیبی، از چندین روش می

های پژوهش را نشـان شاخص( 1) (. جدول70: 1389پور طاهری،) شوند(( از آن جمله محسوب می1ایمبتنی بر توان رتبه

 دهد.می
 

 های پژوهششاخص .1شماره جدول

 زیر معیار معیار عوامل

ی
بیع
ط

 

 +() بارش اقلیم منطقه

 (-) دما
 

سیمای فیزیکی 
 سرزمین

 های ژئومورفولوژیک( )+(های زیباشناختی )جاذبهجاذبه

 (-) شیب

 +() جهت شیب

 (-سازمان فضایی()) ارتفاع
 آب )سطحی و زیرزمینی( )+( آب منابع
 نوع و قابلیت خاک )+( خاک

 +() تنوع و وسعت پوشش گیاهی

نی
سا
ان

 

 +() پراکنش فضایی جمعیت های اجتماعیویژگی
قـومی، ) هر و روستا و ...؛ الگوهـای متمـایز فرهنگـیفرهنگی در ش -اماکن تاریخی) تاریخی-فرهنگیمنابع سیمای فرهنگی

های فرهنگـی و جشنواره) ها و سایر تسهیالت فرهنگیموزه دستی؛لی و ...(؛ هنرها و صنایعنوازی محمهمان
 های اقتصادی جالب. )+(...(؛ فعالیت

 (-) ؛ دسترسی به مراکز خدماتی در شهرهای اصلی ارتباطیدسترسی به راه زیرساخت
 ,Williams(2003),UNEP(2006), Omidvar & Khosravi(2010), Eshraghi and et al(2012), Iravani and et al (2014) (1380) مخدوم

 

 مورد مطالعهمحدوده 

با توجه به موضوع، روش و ماهیت پژوهش حاضر، جامعه آماری یا منطقه موردمطالعه شامل پهنه سرزمینی استان کرمان 

 34درجـه و  59دقیقه تـا  21جه و در 54باشد. استان کرمان در جنوب شرقی فالت مرکزی قرار دارد. این استان بین می

و از  النهار گرینـویچ قـرار دارددقیقه عرض شـمالی از نصـف 58درجه و  31دقیقه تا  29درجه و  26دقیقه طول شرقی و 

شرق به استان سیستان و بلوچستان، از غرب به استان فارس و از جنوب به  از ی خراسان جنوبی و یزد،هااستانشمال به 

درصـد  11.6یلومترمربع است که تقریباً ک 183285معادل  1391مساحت استان در سال  شود.یممحدود استان هرمزگان 

اسـتان کرمـان تـا پایـان سـال  (.2شکل ()1391استانداری کرمان، است )از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده 

ی استان شامل: ارزوئیـه، انـار، هاانشهرستدهسـتان بـوده است.  151و شهر  71بخش،  58شهرستان،  23ی دارا 1391

جنوب، ریگان، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، فهـرج،  رودبار ، رفسن ان،راور بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رابر،

هـای طبیعـی خـود، از باشد. استان کرمان با توجـه بـه ویژگییم، کهنوج، منوجان و نرماشیر کوه بنان، کرمان، گنجقلعه

ها و منـاطق ییالقـی، هـا همچـون دشـتای برخوردار است که برخـی از آنهای مرتفع و فضاهای کویری گستردهتدش

گیرند و برخی دیگر همچون فضـاهای کـویری مورداسـتفاده تورهـای کـویری در مورداستفاده وسیع گردشگری قرار می

های شـهری و روسـتایی در (. سکونتگاه5: 1385اطلس ژئوتوریسم استان کرمان،) گیرندعرصه گردشگری ایران قرار می

اند و مناطق پست و بیابانی تقریباً جاذب جمعیت چندانی های نیمه مرتفع و مرتفع استقراریافتهسطح استان، غالباً در عرصه

گری و های استان کرمان شرای  بسیار مساعدی را برای توسعه گردشاین امر در حالی است که توزیع ناهمواری اند.نبوده

                                                           
1 . Rank exponent method 
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نفر بوده و بر طبـق سرشـماری سـال  2652413، 1385جذب جمعیت فراهم ساخته است. جمعیت استان کرمان در سال 

درصـد رشـد  07/2درصـد(،  29/1) نفر رسیده است و نسبت به متوس  رشد کشـور 2938988مرکز آمار ایران، به  1390

درصد از جمعیت کل  91/3، 1390کل کشور و در سال درصد از جمعیت  76/3، 1385استان کرمان در سال  داشته است.

دهد که ( در سطح استان نشان می1390و  1385در دو مقطع زمانی ) کشور را در خود داشته است. روند تغییرات جمعیتی

های اند. قسمتی از کاهش جمعیتـی شهرسـتانترین مناطق بودههای کرمان، رفسن ان، بم و جیرفت پرجمعیتشهرستان

(؛ به خـاطر رونـد 1388ها به شهرستان در سال های آنرفسن ان، بم و کهنوج )با توجه به تبدیل تعدادی از بخش بافت،

فرهنگی؛ استقرار و پراکنش فضایی  -رغم تأثیر بارز عوامل انسانیالبته الزم به ذکر است به تقسیمات کشوری بوده است.

وضعیت ارتفاعی، پوشش گیـاهی و خـاک و ...( صـورت گرفتـه ) بیعیجمعیت در سطح استان غالباً در انطباق با شرای  ط

 روی، مناطق کویر و بیابان با فقدان یا کمی جمعیت مواجه هستند.است. ازاین

 

 
 (1391)نقشه موقعیت جغرافیایی و حدود سیاسی استان کرمان در کشور . 2شماره  شکل

 

 هابحث و یافته

های پژوهش به شرح ذیـل های مختلف اسنادی، یافتهح  و بررسی عوامل و دادههای نظری و ت ربی ببا توجه به بنیان

 گردد.ارائه می

های توریسم در مناطق کـویر های مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتبندی شاخصدر جهت تبیین مسئله پژوهش و اولویت

های دانشـگاه) وع از مراکـز پژوهشـیموض نظران در حوزهبر اساس روش دلفی( از کارشناسان و صاحب) نفر 15و بیابان، 

ها( انتخـاب های گردشـگری اسـتان و شهرسـتانسـازمان) رب های ذیو سازمان تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی(

دهندگان از مراکـز درصـد از پاسـخ 63باشـد: ها به شرح ذیـل میشدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند که مشخصات آن

درصـد زن  20دهندگان مـرد و درصـد از پاسـخ 80انـد. ربـ  بودهدرصد نیز از نهادهـای ذی 37دانشگاهی و پژوهشی و 

درصــد از  63انــد. ســاله بوده 55تــا  35درصــد بــین  70 ســاله و 35تــا  25دهندگان بــین درصــد از پاســخ 30انــد. بوده

درصـد  65تخصصان بـه ترتیـب اند. سطح تحصیالت مدرصد ساکن استان کرمان بوده 37دهندگان ساکن تهران و پاسخ

ریزی هـای برنامـهگرایش) های تحصیلی متخصصان شـامل جغرافیـادرصد کارشناسی ارشد بوده است. رشته 35دکترا و 

 باشد.توریسم، ژئومورفولوژی، شهری و روستایی( و مدیریت جهانگردی می

نظران: اطق کویر و بیابان از دیدگاه صـاحبهای توریسم در منهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتبندی شاخصاولویت

های توریسـم های مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتبندی(، شاخصهای رتبهمبتنی بر روش) بر اساس نظرات متخصصان

های اول تا چهـارم تاریخی، شهری و مبتنی بر رویدادها رتبه –گردی، فرهنگی طبیعت در مناطق کویر و بیابان به ترتیب
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 (.2 جدول) اندهای بعدی قرارگرفتهها در رتبهاند و سایر شاخصتهرا داش

 

های توریسم در مناطق کویر و بیابان از دیدگاه های مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتبندی شاخصاولویت .2شماره جدول

 ای(هی بر توان رتبای و روش مبتنای، عکس پذیری رتبهجمع رتبه) بندیهای رتبهمتخصصان بر اساس میانگین روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AHPها بر اساس روش وزن دهی شاخص

باشد. چهار گام بعدی می گام اول در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ای اد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع موردبررسی

ها، محاسـبه یت گزینـهدر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، محاسبه ضریب اهم

(. که البته در این تحقیق 15: 1380زبردست،) شودها را شامل میمنطقی قضاوت ها و بررسی سازگاریامتیاز نهایی گزینه

شود. مبنای وزن دهـی بـه معیارهـا درروش استفاده می Expert choice افزاریارها در محی  نرمتنها از وزن دهی مع

AHP ( آمده است.3در جدول ) 

 

 

 رتبه مستقیم میانگین استاندارد سه روش شاخص

 2 88/0 تاریخی -فرهنگی

 20 21/0 ماجراجویانه

 13 47/0 ورزشی

 10 54/0 درمانی

 11 51/0 سالمت

 5 73/0 انبوه یا تفریحی

 6 69/0 سرگرمی

 22 15/0 نوستالژیک

 9 58/0 روستایی

 17 31/0 قومی

 3 85/0 شهری

 21 17/0 وکارمبتنی بر کسب

 4 76/0 مبتنی بر رویدادها

 1 91/0 گردیطبیعت

 18 27/0 برای دیدار بستگان

 28 03/0 میزی و مسافرت م ازی() الکترونیک

 14 38/0 کشاورزی

 24 11/0 نیاشناسی

 19 24/0 تحصیلی

 27 05/0 صوتی

 23 12/0 فروشگاه کتاب

 12 49/0 دارو

 7 61/0 محیطیزیست

 29 01/0 افراطی

 15 37/0 گردش در باغ

 25 08/0 نفرهتک

 26 06/0 هدفبی

 16 33/0 کاالی خاص

 8 59/0 گردشگری علمی
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 AHPمبنای وزن دهی به معیارها درروش  .3 شماره جدول

 امتیاز 1 3 5 7 9 2،4،6،8

اهمیت  اهمیت میانه
 مطلق

اهمیت 
 خیلی بیشتر

اهمیت 
 بیشتر

اهمیت 
 راندکی بیشت

اهمیت 
 مساوی

 تعریف

 

های شـاخص. باشـدمیبنـابراین سـازگاری آن موردقبـول ؛ بـوده 1/0است که کمتـر از  017/0برابر  نیزناسازگاری نرخ 

شده ( ارائه4) آمده در جدولدستارشناسان بهکو مبتنی بر نظرات  AHPهای مربوطه که بر اساس روش پژوهش و وزن

 است.
 

 های پژوهششاخصوزن نهایی  .4شمارهجدول 

 وزن نهایی زیر معیار معیار عوامل

ی
بیع
ط

 

 15/0 +() بارش اقلیم منطقه

 15/0 (-) دما

ســــیمای فیزیکــــی 
 سرزمین

 15/0 های ژئومورفولوژیک( )+(اذبههای زیباشناختی )ججاذبه

 02/0 (-) شیب

 02/0 +() جهت شیب

 02/0 (-سازمان فضایی()) ارتفاع

 15/0 )سطحی و زیرزمینی( )+( آب منابع آب

 1/0 نوع و قابلیت خاک )+( خاک

 1/0 +() تنوع و وسعت پوشش گیاهی

نی
سا
ان

 

 03/0 +() پراکنش فضایی جمعیت های اجتماعیویژگی

 
 سیمای فرهنگی

مـایز هر و روسـتا و ...؛ الگوهـای متفرهنگی در ش -اماکن تاریخی) تاریخی-فرهنگیمنابع
ها و سایر تسـهیالت دستی؛ موزهنوازی محلی و ...(؛ هنرها و صنایعهمانقومی، م) فرهنگی
 الب )+(جهای اقتصادی های فرهنگی و ...(؛ فعالیتجشنواره) فرهنگی

1/0 

 05/0 (-) های اصلی ارتباطیدسترسی به راه زیرساخت

 05/0 (-) دسترسی به مراکز خدماتی در شهر

 1 م موع  

 

 GIS در VIKORبی توان توریسم مناطق با استفاده از الگوریتم مدل تحلیلی بندی و ارزیاپهنه

طور خالصـه در ادامـه اشـاره های موردنیاز پژوهش بـهو شیوه تهیه نقشه GISسازی مدل ویکور در محی  مراحل پیاده

 شود:می

 :های کیفی به کمی(( )و تبدیل شاخصxij) گام اول: تشکیل ماتریس وضع موجود

های بارش، های مربوب به ماتریس وضع موجود شامل: نقشهها؛ نقشههای توصیفی مربوب به شاخصا توجه به دادهابتدا ب

سـطحی ) سازمان فضایی(، آب) یک(، شیب، جهت شیب، ارتفاعهای ژئومورفولوژهای زیباشناختی )جاذبهدما، تراکم جاذبه

های فرهنگـی، ههی، پراکنش فضـایی جمعیـت، تـراکم جاذبـو زیرزمینی(، نوع و قابلیت خاک، تنوع و وسعت پوشش گیا

 (.12تا  3 اشکال) ی و فاصله تا مراکز خدماتی در شهر تهیه شدندهای اصلی ارتباطفاصله تا راه
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 . نقشه دما4 شماره شکل
 

. نقشه بارش3 مارهش شکل  

 . نقشه شیب منطقه6 شماره شکل

 

 زیباشناختی هایجاذبه تعداد. نقشه 5 شماره شکل

 

نقشه سازمان فضایی  .8 شماره شکل

 منطقه
جهت شیب نقشه .7 شماره شکل  

. نقشه فاصله تا منابع آبی9 شماره شکل  
. نقشه خاک10 شماره شکل  
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های های بارش، دما، تـراکم جاذبـهگونه که نقشهذکر است که هماندر تحلیل وضعیت موجود منطقه موردمطالعه شایان 

(، نـوع و سـطحی و زیرزمینـی) سازمان فضایی(، آب) فاعیب، ارتهای ژئومورفولوژیک(، شیب، جهت شزیباشناختی )جاذبه

هـای اصـلی های فرهنگی، فاصله تا راهقابلیت خاک، تنوع و وسعت پوشش گیاهی، پراکنش فضایی جمعیت، تراکم جاذبه

؛ های طبیعی و انسانی ارتباب معناداری وجـود دارددهند؛ بین شاخصارتباطی و فاصله تا مراکز خدماتی در شهر نشان می

تر؛ بارش باالتر؛ دسترسی بیشـتر بـه که بیشترین تعداد جمعیت استان در مناطقی ساکن هستند که از دمای پاییننحویبه

همچـون کرمـان، ) های اصلی ارتبـاطی و مراکـز شـهری برخوردارنـدتر به راهمنابع آبی؛ خاک مناسب؛ دسترسی مناسب

بیعی و کمبود ا وضعیت نامناسب طی همچون ریگان، کهنوج و ... که بکه مناطقسیرجان، رفسن ان، جیرفت و ...(. درحالی

 های گردشگری دارند.وجهی ازنظر جاذبهتاند؛ قابلیت شایان جمعیتی مواجه

 (:rij محاسبه ماتریس نرمال) گام دوم: استانداردسازی

 .یابد(یالگوریتم ادامه م شود و مستقیم با اعداد غیر نرمال)البته در برخی از مطالعات، این گام محاسبه نمی

های ژئومورفولوژیـک(، های زیباشناختی )جاذبههای مثبت )بارش، تراکم جاذبهدر این گام با توجه به وجود هر دو شاخص

 جمعیـت، و سطحی و زیرزمینی(، نوع و قابلیت خاک، تنوع و وسعت پوشش گیـاهی، پـراکنش فضـایی) جهت شیب، آب

های اصلی ارتباطی و فاصله تا مراکز ه تا راهسازمان فضایی(، فاصل) منفی )دما، شیب، ارتفاعهای فرهنگی(؛ و تراکم جاذبه

شـده ده، استفاGISخطی در محی  ( اردسازیاستاند) سازی روش بی مقیاس سازیخدماتی در شهر( در پژوهش، از پیاده

هـای بـی مقیـاس سـازی ایر روشهای مثبت و منفی، مزیت این روش نسـبت بـه سـزمان از شاخصاست؛ استفاده هم

 باشد.می

 (1) رابطه

 های مثبت()بی مقیاس سازی شاخص

 (2) رابطه

 های منفی()بی مقیاس سازی شاخص 

Rij = نقشه استانداردشده هر شاخص() ماتریس استاندارد 

Xij = های هر شاخص(نقشه) ماتریس وضع موجود 

Max xij  =موجودترین مقدار عددی در ماتریس وضع بزرگ 

، بـا توجـه بـه مثبـت یـا منفـی بـودن GISترسیم نقشه نرمال شده هـر شـاخص( در ) برای محاسبه ماتریس استاندارد

های مربوطـه صـورت گرفتـه و نقشـه (گر رسترقسمت محاسبه) ها، محاسبات مزبور از طریق ابزار تحلیل فضاییشاخص

. نقشه پوشش گیاهی11 شمارهشکل  

 هایجاذبه. نقشه تعداد 12 شماره شکل

 فرهنگی

 

( 1,2,..., & 1,2,.. )
( )

ij

ij

x
rij i m j n

Max x
    

1 ( 1,2,..., & 1,2,.. )
( )

ij

ij

x
rij i m j n

Max x
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 ای اد شدند.

 گام سوم: محاسبه ماتریس وزنی

محاسـبه  آمده(دسـتبه AHPکـه از طریـق ) مربوطهدر وزن هر شاخص ه از ضرب ماتریس استاندارد ماتریس وزنی ک

 شود.می

Vij نقشه وزنی هر شاخص() = ماتریس وزنی 

Nij  = هر شاخصماتریس استاندارد 

wij وزن هر شاخص = 

 (3) رابطه

گر قسمت محاسـبه) ابزار تحلیل فضایی در GIS نقشه مربوطه( در) بدین منظور برای محاسبه ماتریس وزنی هر شاخص

آمده( ضرب شده و از ایـن دستبه AHPکه از طریق ) آمده از هر شاخص در وزن مربوطهدسترستر(، نقشه استاندارد به

 طریق نقشه وزنی هر شاخص ای ادشده است.

 (:Rj) فاصله از حداقلو  Sj)) آلمحاسبه مقدار فاصله از ایده گام چهارم: 

گر قسمت محاسـبه) ها، از طریق محاسبات ذیل در ابزار تحلیل فضاییبا توجه به مثبت یا منفی بودن شاخص در این گام

های های زیباشـناختی )جاذبـهبـارش، تـراکم جاذبـه) های( بـرای شـاخص+SJ) (، نقشه فاصله از ایـده آل مثبـت1رستر

خاک، تنـوع و وسـعت پوشـش گیـاهی، پـراکنش سطحی و زیرزمینی(، نوع و قابلیت ) ژئومورفولوژیک(، جهت شیب، آب

دمـا، شـیب، ) های(، برای شـاخص-SJ) آل منفیهای فاصله از ایدههای فرهنگی( و نقشهفضایی جمعیت، و تراکم جاذبه

 های اصلی ارتباطی و فاصله تا مراکز خدماتی در شهر( تهیه گردید.سازمان فضایی(، فاصله تا راه) ارتفاع

 (4) رابطه

 (-fi( یا )-SJ( و منفی )+fi( یا )+SJده آل مثبت )محاسبه ای

 

 

 برای هر گزینه (R( و شاخص نارضایتی )S( محاسبه شاخص مطلوبیت )5) رابطه

 Wj وزن شاخص j .است 

 

 گام آخر: محاسبه شاخص ویکور

 آیدست میتر است، با استفاده از رابطه زیر به دکه همان امتیاز نهایی هر گزینه و کمتر بودن آن، مطلوب

((Opricovic, and Tzeng, 2006: 

 (6) رابطه

 S*= min sj, S-= max Sj R*= min sj, R-= max Rjکه در آن 

v  است، البته تفسیر بیشـتر دربـاره  5/0ضریبی است که اهمیت هر یک از اجزای رابطه فوق را نشان داده، اغلب برابرv 

هایی کـه حـق رد شود )مانند حالتای انفرادی بیشتر اهمیت داده میکمتر باشد، به نظره vصورت است که هر چه بدین

تر باشد به نظر جمعـی، تـوجهی بیشـتر بزرگ vگیری وجود داشته باشد( و برعکس، هر چه مقدار کردن )وتو( در تصمیم

                                                           
1 . Raster Calculator 

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
    

   


ij ij ijV N W 
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 خواهد شد.

 دیگر:عبارتبه

 Qمعنی حداکثر توافق  به V> 0.5اگر 

 Qبه معنی حداقل توافق  V< 0.5 اگر

 به معنی توافق گروهی برابر V=0.5 اگر

 Qو  Rو  Sشده از به دست آوردن سه فهرست مرتب

 داشته باشد: را دارد، اگر دو شرب وجود Qای هست که کمترین جواب بهینه )سازشی( گزینه

 الف( شرب اول برقراری رابطه زیر است:

 (7) رابطه

 تعداد آلترناتیوها است. iو  های اول و دوم هستند و زینهبه ترتیب، گ و که در آن

 گیرند.در صورت نقض شرب اول هر دو گزینه در م موعه جواب بهینه قرار می

 نیز بهترین رتبه را داشته باشد. Rیا  Sباید همچنین ازنظر  ب( شرب دوم، این است که

بایـد در شـرب  mکـه طوریام را شامل خواهد شد به mجواب بهینه، گزینه اول تا در صورت نقض شرب دوم، م موعه 

 زیر صدق کند.

 (8) رابطه

شده در مراحل قبلی، با توجه به فرمول نهایی مدل های تهیه، الیهGISبرای تهیه نقشه نهایی شاخص ویکور در محی  

مقـدار  ایـن ص ویکور به دست آمـد.و خروجی نهایی شاخ گر( رستر شدهقسمت محاسبه) وارد ابزار تحلیل فضایی ویکور،

تر باشد نشـانگر بهتـر بـودن وضـعیت گزینـه باشد و هر چه به عدد صفر نزدیکبندی( بین عدد صفر تا یک می)در پهنه

 (.4-14) )منطقه( در آن پهنه است شکل شماره

فیـق و تحلیـل دل ویکـور حاصـل از تلدهد، بر اسـاس خروجـی نهـایی مـ( نشان می4-14) گونه که شکل شمارههمان

 -های انسـانیهای کرمان، بم، جیرفت، سیرجان و رفسن ان به دلیل داشتن جاذبههای مختلف اطالعاتی، شهرستانالیه

ناطق مسـتعد ش فضایی مفرهنگی و طبیعی گوناگون از توان باالتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار هستند. پراکن

توجـه به مراکـز شـهری نیـز قابل ترسی مطلوب این مناطقهای استان و دسگری در تمامی شهرستانتوسعه انواع گردش

تـر و کمتـر دهـد کـه منـاطق محرومهای مختلف اطالعاتی استان نشـان میباشد. تطابق خروجی مدل ویکور با الیهمی

 های طبیعـیدیت، کـه بـا محـدونـوج و ...گنج، منوجـان، کهنند: فهرج، ریگان، رودبار جنـوب، قلعـهیافته استان ماتوسعه

ریگزارهـا، ) های طبیعـیهبا توجه به وجود جاذب دسترسی محدودتر به منابع آب، فرسایش زیاد خاک و ...( مواجه هستند؛)

های ورسـوم و سـنتآداب) فرهنگـی -های انسانیاندازهای کویری و بیابانی زیبا و ...( و جاذبهآسمان آبی و صاف، چشم

 توریسـم توجه، آثار و اماکن مذهبی، معماری روستایی ارزشمند و ...( منـاطق مسـتعدی جهـت توسـعه انـواعابلمحلی ق

فروشـگاه  نیاشناسـی، کشـاورزی، گردی، فرهنگی، قومی، روستایی، ورزشی، سالمت، رویداد، برای دیدار بستگان،طبیعت)

 .(14 و 13 اشکال) باشندکتاب، و ...( می
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(1395) کرمانتوان توسعه گردشگری در استان  بندیاولویت. نقشه خروجی نهایی مدل ویکور در جهت 13 شماره شکل  

 
و  GISب مـدل ویکـور در محـی  های مکانی در قالسازی شاخصهای حاصله از پیادهدر مرحله بعد، با توجه به خروجی

رویـداد  .3شی، ورز .2تاریخی،  .1) انواع توریسم آمده از پرسشنامه نخبگان بومی هر شهرستان، تواندستنیز اطالعات به

 (.14شده است شکل ها با کد مربوطه بر روی نقشه ذیل مشخصو ...( در هر یک از شهرستان

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 به تفکیک شهرستان() توان توسعه انواع توریسم در استان کرمان خوانی. نقشه14 شکل شماره
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 گیرینتیجه

کمبـود ) رهنگـیف -آبـی و ...(، اجتمـاعیزایی، کمتشدید روند بیابـان) های روزافزون محیطیت و چالش. وجود مشکال1

 -..( و کالبـدیزیـاد و . پایین بودن سطح درآمدها، معضالت معیشتی، بیکاری) سواد، مهاجر فرستی شدید و ...(، اقتصادی

راکـز مدسترسـی بـه  ای مناسب ارتبـاطی، سـطح پـایینهتخلیه بسیار زیادی از مناطق روستایی، نبود زیرساخت) فضایی

توجـه بـه  های مهم فکری و عملـیهمچون استان کرمان(، ضرورت) خدماتی و ...( در مناطق کویری و بیابانی در ایران

تقرار پایدار ی برای استوسعه انواع گردشگری در این مناطق را در جهت رفع یا کاهش یا تعدیل مسائل موجود و بسترساز

 سازد.گونه مناطق، روشن میعیت و توسعه پایدار در اینجم

تـرین موانـع دهـد کـه مهمهای صورت گرفته در این پژوهش نشـان میهای اسنادی و ارزیابی. نتایج حاصله از بررسی2

 -دیصادی؛ و کالبـفرهنگی؛ اقت -جتماعیاکولوژیک؛ ا -استان کرمان( از ابعاد محیطی) کنونی توسعه منطقه موردمطالعه

ک، و وقـوع آبی، فرسایش شدید خـا کمبود منابع تغییرات و نوسانات اقلیمی،) اند از: شرای  سخت محیطیفضایی عبارت

های متعدد، سیالب، زلزله و ...(؛ پراکنش نـامتوازن و نامتعـادل جمعیـت و سالیخشک بالیا و رخدادهای طبیعی همچون:

های بود فرصتنویژه در مناطق روستایی کویر و بیابان؛ آگاهی جمعی به فعالیت در سطح استان؛ پایین بودن سطح سواد و

ویژه در منـاطق خصوص در بخش کشاورزی( و گسترش روزافزون فقـر بـهبه) شغلی مناسب و پایین بودن سطح درآمدها

اشتی، مراکـز بهدالم و دسترسی به راه مناسب، آب آشامیدنی س) روستایی کویر و بیابان؛ ضعف شدید زیرساختی و خدماتی

 اینطقـهمویژه در مناطق روستایی کـویر و بیابـان؛ ضـعف عملکـردی مـدیریت به آموزشی، مراکز اقامتی و رفاهی و ...(

عه توریسـم در های متناسب و کارآمد توساستانی و شهرستانی( و محلی )شهری و روستایی( در زمینه ارائه و اجرای طرح)

م تهیـه طـرح نمونه عد نی بر ت ارب و الگوهای موفق و ارزنده جهانی و داخلی( برایمبت) سطح مناطق کویری و بیابانی

خش خصوصی مردم، مدیران، ب) نفعانراهبردی گردشگری برای بسیاری از مناطق مستعد روستایی و ...؛ آموزش کلیه ذی

گیـری سـم؛ بهرهتوسعه انواع توریگیری از توان محلی و مشارکت مردم در زمینه و بازار( در حوزه توسعه گردشگری؛ بهره

تـرین عوامـل و گذاری داخلـی و خـارجی در حـوزه توسـعه انـواع توریسـم و ... . مهمهای جذب سرمایهمطلوب از شیوه

های متعدد و توان باالی توسعه گردشگری طبیعی های مؤثر در توسعه منطقه مزبور نیز شامل: وجود منابع و جاذبهپیشران

جـود منـابع و یاردانـگ و ...(؛ و هـا،کـویر شـهداد، کلوت کویر لوت، غارها،) وتوریسم در سرتاسر استانو اکوتوریسم و ژئ

ی هـدف، ه گردشگری در سرتاسر اسـتان )آثـار تـاریخی، روسـتاهافرهنگی توسع -و توان باالی انسانی های متعددجاذبه

ظرفیت و توان باالی رشد و توسعه  انی و ...(؛گ درمهای مناطق کویر و بیابانی، ریزشها و رویدادهای سنتی، ورجشنواره

می در زمینـه وجود دانش سـنتی و بـو سنگ، و ...(؛انواع معادن مس، زغال) اقتصادی با دسترسی به منابع غنی زیرزمینی

فیـت و ویژه در مناطق روستایی کویر و بیابان در جهت تحقق توسعه پایـدار گردشـگری؛ ظربه های محیطیشناخت توان

وان و ظرفیـت بـاالی فرهنگـی؛ و تـ -های طبیعی و انسانیتوان باال در زمینه توسعه گردشگری علمی با تأکید بر جاذبه

هـا و ...( در جهـت وحشقابلیت ای ـاد بـاغ) قابلیت توسعه صنعتی گیاهان دارویی( و جانوری) ناشی از تنوع شدید گیاهی

 باشند.توسعه گردشگری می

دهـد های مختلف اطالعاتی نشان میرسی خروجی نهایی مدل ویکور حاصل از تلفیق و تحلیل الیه. نتایج حاصله از بر3

فرهنگـی و طبیعـی  -های انسـانیهای کرمان، بم، جیرفت، سیرجان و رفسن ان بـه دلیـل داشـتن جاذبـهکه شهرستان

یی منـاطق مسـتعد توسـعه انـواع گوناگون از توان باالتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار هستند. پـراکنش فضـا

باشـد. نتـایج توجه میهای استان و دسترسی مطلوب این مناطق به مراکز شهری نیز قابلگردشگری در تمامی شهرستان

( همسویی دارد. بـه 2014همکاران )و ایروانی و ( 2012) ، اشراقی و همکارانUNEP(2006)های این پژوهش با یافته
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فرهنگـی گردشـگری در منـاطق کـویری و بیابـانی  -هـای طبیعـی و انسـانییتظرفبع و این مفهوم که شناسـایی منـا

ینه توانمندسازی، رشد و توسعه اقتصـاد محلـی و زمتواند یمیزی راهبردی و مشارکتی همراه باشد، ربرنامهکه با درصورتی

جمعیـت و پایـداری اجتمـاعی ایـن  ی شدید روستا به شهر، و درنهایت اسـتقرار پایـدارهامهاجرتی، جلوگیری از امنطقه

 مناطق را فراهم سازد.

عـه و سـایر منـاطق ها و نتایج پژوهش پیشنهادهایی و راهکارهایی )با تأکید بـر منطقـه موردمطالدر پایان، مبتنی بر یافته

 گردد:همسان( به شرح ذیل ارائه می

تر و کمتـر دهد که مناطق محرومستان نشان میهای مختلف اطالعاتی ال ویکور با الیهگونه که تطابق خروجی مدهمان

 های طبیعـیگنج، منوجـان، کهنـوج و ...، کـه بـا محـدودیتیافته استان مانند: فهرج، ریگان، رودبار جنـوب، قلعـهتوسعه

یتی، فرهنگـی مانند: مسائل امن) های انسانیدسترسی محدودتر به منابع آب، فرسایش زیاد خاک و ...( و همچنین چالش)

کاری و جرم و جنایـت و ...( مواجـه هسـتند؛ بـا های روستا به شهر، افزایش بزهاجتماعی همچون تشدید روند مهاجرتو 

های .( و جاذبـهاندازهای کویری و بیابـانی زیبـا و ..ریگزارها، آسمان آبی و صاف، چشم) های طبیعیتوجه به وجود جاذبه

توجه، آثار و اماکن مذهبی، معماری روستایی ارزشمند و ...( مناطق ابلهای محلی قورسوم و سنتآداب) فرهنگی -انسانی

یـدار گردی، فرهنگی، قومی، روسـتایی، ورزشـی، سـالمت، رویـداد، بـرای دطبیعت) مستعدی جهت توسعه انواع توریسم

هـای توسـعه بلیتهـا و قاباشند. در واقـع توجـه بـه چنـین تواننیاشناسی، فروشگاه کتاب، و ...( می کشاورزی، بستگان،

هـای فضـایی و های رفـع یـا کـاهش نابرابریتوانـد زمینـهفهرج، ریگـان و ...( می) گردشگری در مناطق محروم مزبور

د و تـأمین سـطح درآمـ اجتماعی؛ برقراری تعادل و توازن در پراکنش فضایی جمعیت، امکانات، خدمات و فعالیت؛ افزایش

ویژه در های اجتماعی و بافت با ارزش کالبدی بهها و سنتلی؛ حفظ الگوها، ارزشای و محای، ناحیهمعیشت پایدار منطقه

خصـوص در منـاطق کـویری و بیابـانی اسـتان های روستایی؛ استقرار پایدار جمعیت؛ و ای اد امنیت پایدار را بهسکونتگاه

 کرمان فراهم سازد.

 نی استان اجتماعات محلی در مناطق کویری و بیاباویژه نفعان توسعه گردشگری بهآموزش و توانمندسازی کلیه ذی

 در جهت مشارکت کارآمد در مدیریت توسعه توریسم؛

 نی استان؛ای اد و توسعه بانک اطالعات جامع، بروز و دقیق توصیفی و مکانی در مناطق کویری و بیابا 

 دشـگری در منـاطق کـویری و ه گرای( در زمینـه توسـعرشتهبین) ای اد و استقرار مراکز م هز آموزشی و پژوهشی

 بیابانی استان؛

 ویژه در منـاطق های مهم ارتباطی، خدماتی، رفاهی و ... در مناطق مستعد توسـعه گردشـگری )بـهتأمین زیرساخت

 کویری و بیابانی چون استان کرمان(؛

 خلـی در نی و دابخشـی در سـطوح جهـاهای مختلف تبلیغاتی در زمینـه آگاهیگیری بیشتر از شیوهبازاریابی و بهره

 های مختلف توریسم مناطق کویری و بیابانی استان کرمان؛زمینه شناسایی و معرفی منابع و ظرفیت

 وصی و های مختلف خصهای بخشها و بسترهای الزم و تسهیلگری در زمینه جلب مشارکت و سرمایهای اد زمینه

Ngo و  ن کرمـان؛یژه در مناطق کویری و بیابانی اسـتاونهاد( در زمینه توسعه گردشگری )بههای مردمسازمان) ها

ای، ملـی و های مختلف در سطوح محلـی، منطقـهها و کنفرانسها، همایشهای آموزشی، جشنوارهبرگزاری کارگاه

ویژه وسعه گردشگری )بـهتگیری از ت ارب موفق در زمینه نظران، و بهرهاندیشی بین صاحبالمللی در جهت همبین

 ری و بیابانی استان کرمان(.در مناطق کوی
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