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Extended Abstract 

Introduction 

Iran is considered as one of the most important tourism hubs in the world. Iran can be located in 

a suitable position of tourist attractions in Asia and the international level due to some features 

which include a long-standing history in civilization and culture, nature and various climatic 

conditions, and other features such as numerous sanctuaries. This study aimed to evaluate the 

capacity and potential of tourism within the Birjand County. The research method is descriptive-

analytical using Reynard, Pereira, Vikor, Coopras, and Kapland techniques. The current study 

examines the potential of urban tourism to consider the performance management of Birjand 

County concerning the sustainable development of urban tourism through these variables. It also 

seeks to provide practical approaches to improve the current situation using sustainable 

development. The purpose is focused on evaluating the potential of urban tourism within 

Birjand County. The findings can assist the urban managers to enhance the level of sustainable 

development of urban tourism and increase local satisfaction as well as the satisfaction of 

tourists with the least environmental damages. 

 

Methodology 

The research method is descriptive-analytical. Information gathering has been done using the 

desk – field, and documentary based methods. Reynard, Pereira, Kapland, Coopras, and Vikor 

techniques have been used for data analysis; so that Reynard and Pereira methods have been 

used to examine the tourism parameters, and after summing up the results, the city has been 

leveled and ranked based on the potentials and capabilities of tourism using multiple attribute 

decision-making models, such as Kapland, Coopras, and Vikor techniques. 

 

Results and discussion 

According to the geographical location and the placement of various natural and human 

attractions in Birjand County to attract domestic and foreign tourism, this county is one of the 

important tourist sites within Iran and the southeastern region of the country. Therefore, this 

study is designed based on the triple bottom line approaches of imaginary effects (economic, 

socio-cultural, and environmental). The results obtained from the Reynard method can be 

classified into three main sections: “The number of historical monuments” parameter with 2.8 

points from the total maximum final point. It has achieved the highest scores among all the sites. 

Also, this site has the highest score in most of the assaying among other parameters; so that it 

was selected as the best parameter with the highest score in terms of various assays. 

“Determination of the borders of the registered monuments” parameter in scientific values with 

2 points and “the number of historical and natural monuments” in complementary values with 
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1.9 points, place in the second and third positions, respectively. The results obtained using the 

Pereira method to examine the tourism capabilities of Birjand County indicate that these two 

parameters have a significant difference with others in terms of numbers. Therefore, they have 

obtained a high score which includes “the number of registered historical and natural 

monuments” with 13.37 points and “determination of the borders of the registered monuments” 

with 11.08 points which is considered as the highest point among all the sites. In the second 

position, “the number of historical and natural monuments” indicates the obtained score on this 

site. In comparison with the previous parameter, this will be less severely exposed to changes 

resulting from tourism development. Generally, the studied parameters have lower points in 

terms of scoring. This indicates the necessity of fundamental evaluation of the capacities within 

these sites concerning tourism planning and development. We have achieved the ranking level 

of development in the tourism sector of Birjand County through the combination of rankings 

obtained from Kapland, Coopras, and Vikor models. These investigations indicate that in 

Birjand County, Birjand City is the central city, and also Khusf, and Mohammad Shahr are in 

extra-development, development, and lower-development conditions in terms of tourism 

potential. 

 

Conclusion 

The current study examines the tourism capabilities of Birjand County in terms of sustainable 

tourism development. It also considers the performance management of Birjand County 

concerning the sustainable development of urban tourism through these variables and provides 

some practical approaches to improve the current situation using the development of the county. 

The results from combining Reynard and Pereira tourism models indicate that “the number of 

historical monuments”, “determination of the border of historical monuments”, and “the number 

of historical and natural monuments” parameters with 13.37, 11.08, and 9.04 points have the 

highest scores among all the sites which have obtained the maximum score of tourism 

capabilities from 20 points using this method. Therefore, in comparison to other studied sites, 

this parameter has a high potential to attract tourists in terms of scientific values and 

complementary values. The implementation of sustainable spatial planning through educational 

programs, entertainment, etc. can lead to poverty reduction and job creation in the scope of 

attracting tourists and increasing tourism tours in desert areas, in particular for the residents of 

Birjand County. We have achieved the ranking level of development in the tourism sector of 

Birjand County through the combination of rankings obtained from Kapland, Coopras, and 

Vikor models. These investigations indicate that in Birjand County, Birjand City is the central 

city, and Khusf and Mohammad Shahr are in extra-development, development, and lower-

development conditions in terms of tourism potential. 
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 بیرجند شهرستان های گردشگریسنجش و ارزیابی توان
 

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانرنامهاستادیار جغرافیا و ب - 1اصغر عبدالهیعلی

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -مسلم قاسمی 

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -مهدی مرادی 

 
 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                             17/04/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 و هـادولت توجـه دارد هک ییایزام لیدل به و است شده برخوردار ایالعادهفوق تیاهم از امروزه یگردشگر صنعت

گردشـگری  هـایتوانبی ، سنجش و ارزیـاباهدفاین تحقیق  .است ردهک جلب خود به را یمحل و یمل مسئوالن
-ری یـرا پـ -رینارد  هاییکتکنتحلیلی و با استفاده از  -روش توصیفی  برتکیهکه با  باشدمیشهرستان بیرجند 

شاخص ست که احاکی از آن  آمدهدستبه. نتایج باشدمیکوپراس و کپلند به دنبال دستیابی به این مهم  -وایکور 
. در بررسـی باشـدیمر دو تکنیـک رینـارد و وایکـور بهتـرین وضـعیت را دارا در ه« و بناهای تاریخی آثارتعداد »

وان ت ازنظراول تا سوم را  هایجایگاهنیز مشخص گردید که بیرجند، خوسف و محمد شهر  موردبررسی هایگزینه
، هرسـتان، شـهر بیرجنـدنتیجه گرفت در سـطح ش توانمی درمجموع. اندبرگرفتهگردشگری شهرستان بیرجند در 

 در پـی نتـایج. باشـندمی فرو توسعه، میان توسعه و ورا توسعه هایوضعیتخوسف و محمد شهر به ترتیب دارای 
و...، توسـعه  ونقلحملکانات اقامت، از جمله ام هازیرساخت تیفیک شیافزامشتمل بر  پیشنهادهایی، آمدهدستبه

هـت جشـارکت در مـردم منطقـه بـه م قیطقه، تشوو ... در من یورزش ،یحیتفر ،یاستراحتگاه ،یامکانات بهداشت
 تأسیسـاتث در احـدا یمشارکت بخش خصوص از، استفاده یگردشگر التیو تسه زاتیتجه ،هازیرساختتوسعه 
 .گرددمیارائه  منطقه یگردشگر

 

 یرجند.گردشگری، توسعه پایدار، رینارد، پریرا، وایکور، کوپراس، کپلند، بواژگان کلیدی: 
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 همقدم
 شـهرها. شوندمیسوب مح یمهم یگردشگر مقاصد غالباً ،یفرهنگ و یخیتار هایجاذبه بودن دارا علت به یشهر زکمرا
 زکـمرا ،یشـهرباز ،هاپارك، یورزش هایاستادیوم تئاتر، هایسالن بود، ادی یبناها ،هاموزه متنوعی همچون، هایجاذبه با
 هسـتند یاریبسـ انگردشگر جاذب مشهور، افراد ای مهم حوادث به مربوط هاییمکان و یخیتار یمعمار با مناطق د،یخر
 سـوم هـزاره در یاساس ازین را گردشگری ل،یمان بیانیه در یگردشگر سازمان روازاین (188 :1385 ،ییسقا و یزدییپاپل)

 و یاجتمـاع هایماقـدا ارهـا،ک انیـجر هک است گشته بدل مهم یتیفعال نون بهکا یگردشگر تیریمد. است ردهک یمعرف
 توسـعه ر همین اساس تحقـقب (10 :1382کازس،) دهدمی لکش ییاروپا یشورهاک در ویژهبه را یفراوان ییرات فضاییتغ
 اسـت باور نیا بر اول نگرش. است گرا مساوات و نگرآینده گرا، لک و نگر جانبههمه ردیکرو سه گرو در یگردشگر داریپا
 اجاتیاحت برآورد دوم، ردیکرو در. گردد مالحظه یکولوژکا و یاقتصاد ،یاسیس بستر در هک است داریپا یهنگام توسعه هک
 مطـرح نـدگانیآ یبرا برابر هایفرصت حفب و زیستمحی  محافظت از آن موازاتبه و زبانیم جامعه گردشگران، ینونک

 تـوالیی،اسـت )مـوردنظر  منـابع و هادهدا انات،کام از استفاده در ینسل و فرا ینسل درون مساوات سوم، ردیکرو در. است
 نیریـد سـابقهاز  یبرخـوردار بـا و رودمـی به شمار جهان در یگردشگر مهم هایقطب از رانیا بیندراین. (142: 1386
 در یریـقرارگ ییتوانـا متعـدد، هـایزیارتگاهجملـه  از گـرید عوامل و گوناگون یمیاقل  یشرا و عتیطب فرهنگ، و تمدن
 وعتنـ ،یگردشگر هایجاذبه حا ل به رانیا. داراست را المللیبین و ایسطح آس در یگردشگر پرجاذبه نقاط مناسب گاهیجا

(. 131: 1387 و همکـاران، آبـادیزنگی)کشور اول جهان اسـت  3و  5، 10جزو  بیترت به دستیصنایعتنوع  و یگردشگر
 جنـوب شـرقبکر جنـوب و  متعدد طبیعی در مناطق هایجاذبهکه؛ وجود  شودمیناشی  ازاینجا قیتحق تیضرورت و اهم

شـمار  ایه و جلب گردشگران بهو جذب سرم زاییاشتغالپتانسیلی جهت  عنوانبهدر شهرستان بیرجند خود  خصوصاًکشور 
ه بـه ایـن که ضـمن توجـ کندمییجاب در شهرستان بیرجند ا هاپتانسیلو  هاجاذبهضرورت توجه به این  روازاین. رودمی
ه سرشار ه این دلیل کب موردمطالعهمحدوده  روازاینگام اساسی جهت رونق گردشگری شهرستان نیز برداشته شود.  مهم؛
یی شـور بـوده و توانـاک جنوب شـرقی طبیعی و انسانی جهت توسعه صنعت توریسم در جنوب و هاپتانسیلو  هاجاذبهاز 

یه از کشـور یک پایلوت گردشگری در این ناح عنوانبهد توانمیرا در خود دارد و  هاتوانمندیسرمایه سرشار از این  جذب
 دینـرآفین اصل اساسـی؛ ااست. بر همین اساس جهت دستیابی به  شدهگرفتهقرار  موردبررسینیز شناخته شود انتخاب و 

اداره از  شـدهبرگرفته در گردشگری شهرستان بیرجند مؤثر هایشاخصدر قالب سنجش  رد،یکه قرار است انجام پذ یکار
؛ هـر یـک هاشـاخصکلیـه  آوریجمعکه پس از  ایگونهبه؛ صورت گرفته و گردشگری دستیصنایع یفرهنگ راثیکل م
چنـد  گیریتصـمیم هایتکنیکز ابا استفاده  درنهایتقرار گرفته و  وتحلیلتجزیهمتعدد گردشگری مورد  هایمدلتوس  
 .اندگردیده بندیرتبه آمدهدستبهنتایج  مختلف شهرستان بر اساس هر یک از هایبخششاخصه 
 ردکـعمل رهـا،یمتغ نیـا یابیارز با تا است، گردشگری شهری هایتوانو ارزیابی  سنجش دنبال به حاضر پژوهشلذا 

 بهبـود جهـت در یلعم یارهاکراه و گردد یبررس یشهر یگردشگر داریپا توسعه با رابطه در شهرستان بیرجند، تیریمد
 یشـهر یگردشـگر یهاپتانسـیلو  هـاتوان سـنجش و ارزیـابی هـدف،. شـود ارائه توسعه شهر رنتیجهد و موجود وضع

 داریـپا توسـعه سـطح ال بـردنبـا در را یشـهر رانیمـد توانـدمی حاضـر پـژوهش هاییافته. باشدمیشهرستان بیرجند 
 .رساند یاری ،یطیمح بیآس ترینکم با گردشگران تیرضا چنینهم و یمحل تیرضا شیافزا و یشهر یگردشگر
 زمینـه در شـورک از و خـارج داخـل در یاریبسـ ارشناسـانک هکـ دهـدمی نشان نهیزم نیا در موضوع اتیادب یبررس
 توسـعه شـاخص ریتـأث یبررس به خود مقاله در، 2012در سال اران کهم مهرگان و: اندکرده قیتحق آن آثار و یگردشگر
 جیپرداختنـد. نتـا 1967 -2007 یزمـان دوره یطـ 1یبازگشـت خود وقفه با مدل از استفاده با یگردشگران خارج بر یانسان
 بلندمـدت و مـدتکوتاه در یانسـان توسعهشاخص  و یخارج گردشگران ورود انیم یمعنادار و مثبت رابطه دهدمی نشان
 از اسـتفاده با سعهتودرحال یشورهاک در یگردشگر یاقتصاد به بررسی اثرات، 2011در سال  یارده یدیدارد. توح وجود
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 بلندمدت و و مدتکوتاه یکاستراتژ ریزیبرنامه با هک دهندمی نشان پژوهش هاییافته. پردازدمی یفیتوص -لیتحل روش
 حـل تواننـدمی یالت اقتصـادکمشـ ثـرکا ،توسعهدرحال یشورهاک یگردشگر داتیتول و خاص هایتوانایی از استفاده با

 بـه را 1منـا منطقه در یگردشگر توسعهو  یاقتصاد رشد نیب رابطه ایمطالعه در ،1392 در سال ارانکهم و قتیشوند. حق
 آمدهدسـتبه جینتـا. ردندک یبررس 3ثابت اثرات روش به 1999 – 2009 یزمان دوره یبرا الگو برآورد و 2تیعل رابطه کمک

در سال  ارانکهم و پور رنج .دارد وجود دوطرفه تیعل رابطه منا، یشورهاک در یاقتصاد رشد و یان گردشگریم داد نشان
 یداخلـ ناخـالص دیـتول و سـمیتور صـنعت از حاصل یدرآمدها نیب رابطه وسیجوسل -جوهانسن روش از استفاده، 1390
 یانباشـتگ هـم رابطـه یک هک دهدمی نشان جینتا. دادند قرار موردبررسی 1347 -1388دوره  یط رانیا در را نفت بدون

 زین و یداخل د ناخالصیتول كمحر عنوانبه تواندمی یگردشگر صنعت توسعه و دارد وجود ورکمذ یارهین متغیب بلندمدت
 نیبـ اطالعـات از با استفاده درآمد عیتوز بر یگردشگر ریتأث یبررس به ،2010در سال  Suraj .گردد شورک یاقتصاد رشد
 نمونـه در ناخـالص درآمـد ینـابرابر ،یگردشگر خشب دهندمی نشان جینتا. پردازدمی 5ییتابلو هایداده روش و 4یشورک
 یـکنکت از اسـتفاده بـا ،2009در سـال  Arezki, Piotrowski. دهدمی اهشکرا  مطالعه نیا در مورداستفاده یشورهاک
 ا تخصـصیـآ کـهاین یبررسـ بـه 1980 – 2002 یزمـان دوره یطـ ،یشـورک نیب اطالعات صورتبه 6یابزار یرهایمتغ

 تخصـص انیـم مثبـت ارتبـاط دهندهنشـانج، ینتـا. پرداختند است، یاقتصاد توسعه جهت یمناسب یاستراتژ ،یگردشگر
 تیـاهم و نقـش نیـیتع جهـت 7سـتانده -داده وتحلیلتجزیه از، 2009در سال  Surajاست.  یاقتصاد رشد و یگردشگر
 – 2005 یزمـان دوره یطـ یانروم شورک یبرا یگردشگر بخش بر اشتغال و درآمدها مختلف، یاقتصاد هایافزودهارزش
 یگردشـگر نیهمچنـ. اسـت یناخالص داخلـ دیتول بر یگردشگر میمستق سهم نشانگر ج،ینتا. است ردهک استفاده 2000
 .است مؤثر زین عیصنا ریسا یبر خروج صنعت نیا یخروج یانیجر اثر قیطر از میرمستقیغ طوربه
 

 مبانی نظری
 در ،یگردشگر در بخش داریپا توسعه میمفاه ن،یبنابرا رد،ک بح  داریپا توسعه هوممف از جدا تواننمی را داریپا یگردشگر
 ۀتوسـع و ضرورت استفاده بر داریپا یاساس گردشگر بر همین است؛ نییتب قابل الن،ک اقتصاد داریپا توسعه میمفاه قالب
 کشـورها از بسـیاری توریسـم در ثیرتـأ روازایـن (.44 :1389 رحمانی،) کندمی تأکید سالم یرهایمس در یگردشگر منابع
 از بسـیاری رشـد عامـل اخیـر هایسـال در توریسـم بخـش مثالعنوانبه ؛شودمی احساس توسعه محرك یک عنوانبه

 و یگردشـگر پایـدار توسعه . به همین منظور(,14:82103WTOاست ) بوده ورد کیپ و مالدیو بوتسوانا، همچون کشورها
 نیبـ هاییوابسـتگیو  متقابـل روابـ  هسـتند، یگردشگر اندرکاردست هک یسانک هیلک قیعال اقدامات، ردنک هماهنگ
 ریـنظ یعـوامل به یگردشگر توسعه به یابیدست( لذا 13: 1380محالتی،دارد ) وجود هاسازمان ریسا و یگردشگر سازمان
. اسـت وابسته ه،یسرما جذب و یگردشگر مقررات و نی، قوانیانسان یروین آموزش و ریزیبرنامه ،یسازمان مناسب ساختار

 هـایبخش نیبـ یهمـاهنگ و منسـجم و توانـا تیریمد یک ، وجودیگردشگر صنعت مناسب و پایدار توسعه جادیا یبرا
 عنوانبـه توانـدمی یگردشـگر طورکلیبه (.32 :1382مدهوشی و همکاران،) است تیاهم حائز اریبس ،یخصوص و یدولت
(؛ 5 :1386صدری و همکـاران،باشد ) یارز منابع یمتنوع ساز و محصولیتک اقتصاد زا ییرها ،یعلم یارهاکراه از یکی
 مفهـوم. باشـد یشـهر یردهـاکارک گـرید بـا رابطه در هک شود واقع دیمف تواندمی یهنگام یشهر یگردشگر حالبااین

                                                           
1. MENA 
2. Causality relationship 
3. Fixed Effect 
4. Cross- Section 
5. Panel Data Model 
6. Instrumentalvariable 
7. Input-Outpute (I-O) 
8. world turism organism 
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 (Sutcliffe,2009:11) اسـت یالبدک و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح عوامل تعامل دربرگیرنده یشهر یداریپا
 شـود، ای محسـوب میپایدار در هـر جامعـه توسعهیکی از صنایع مهم  عنوانبهگفت که صنعت گردشگری  توانمیپس 

ـــوردار اســـت  ـــهری و محیطـــی برخ ـــاعی، ش ـــی، اجتم ـــرات اقتصـــادی، سیاس ـــاالیی در تغیی ـــه از تحـــرك ب  ک
(Ramkissoon & Nuncio,2008:48.)   یارتقـا ،تـوانمیرا  یشـهر داریـپا یگردشگر یهاسیاست ترینمهمامروزه 

 ؛یگردشـگر مقاصـد ریتصـو و یمحلـ ،یفرهنگـ هایویژگی جیترو زبان؛یم جوامع یزندگ تیفکیاصالح  و یمحلتوسعه 
 جامعـه هـم هکـ زیسـتمحی  تیـفکی حفب نان؛کسا یزندگ تیفکی و یگردشگر تجارب تیفکی یازهاین نیب یهماهنگ

( زیرا این مهم کـه ایـن صـنعت اثـرات 49: 1388تقوایی و اکبری،) کردعنوان  اندوابسته آن به هم گردشگران و زبانیم
گسترده و شگرف اجتماعی و فرهنگی بر ساختار اجتمـاعی جامعـه، سـبک زنـدگی افـراد و اقتصـاد مقصـد دارد؛ توسـ  

( ;Gursoy,2004:501 Pérez, 2005:591; Gursoy et al,2010:386) قرارگرفتـه اسـتتحقیقات متعدد مورد اثبات 
ــگری  ــاس گردش ــن اس ــر ای ــهب ــاخت عنوانب ــعه زیرس ــادل ارز، توس ــد، تب ــع درآم ــروت، منب ــال ث ــان انتق  ها جری

(Sharpley, 2014:43می )ایـن صـنعت قـادر بـه  چراکـهجوامـع بـه شـمار آیـد،  توسعهترین گزینه برای تواند مناسب 
ـــرای ســـاکنان محلـــی ) ـــاال ب ـــان  توســـعه( Mehmetoglu,2001:96تـــأمین منـــافع اقتصـــادی ب  مقاصـــد میزب

(Boo & Busser,2006:227 و )ـــه ـــه ارائ ـــه تجرب ـــیع ب ـــناختی وس ـــی و ش ـــدهای کیف ـــدمی بازدیدکنن   باش
(Lepp,2007:879 Shrestha et al,2007:982; Lee,2009:12; که در همین راستا البته مطالعات فراوانی )شده انجام

گردشگری داللت بر این واقعیت دارد که توسعه و تأکید بر مشارکت جامعه در پذیرش  (.Bigné et al,2005:297) است
  شـوندمی کنـار گذاشـتههـای گردشـگری مـدیریت پروژه و البتـهگیری ریزی، تصمیمساکنین اغلب از فرآیندهای برنامه

(Teye et al,2002:6.) ها و از هزینـه هـاآن ادراکـاتمطالعات حاکی از آن است که نگرش ساکنین و تـوازن  حالبااین
 باشــد منـافع گردشـگری عـاملی عمـده در رضـایت گردشـگر و بنــابراین جـذابیت کلـی منطقـه و موفقیـت صـنعت می

(Andriotis & Vaughan,2003:27 Terzidou & Szivas,2008:12; در حقیقـت .)گردشـگری موضـوع  توسـعه
های این صنعت را کاهش و گذاری که هزینهمشییل خ انداز ساکنان در تسهبه ساکنان بوده و درك چشم منفعت رسانی

باشـد شـود؛ بسـیار مفیـد میصـنعت می توسعهمنجر به حمایت بیشتر ساکنان از  درنتیجهدهد و منافع آن را افزایش می
(2013:13,Prayag et al این مطالعه نیز بر اسـاس .)اقتصـادی، )تـأثیرات تصـوری  1گانهخـ  پـایین سـه رویکردهـای

 .شده استطراحی (محیطیزیستفرهنگی و  -عی اجتما
 

 روش پژوهش
صـورت و اسـنادی  ایکتابخانـه - یدانیـم صـورتبه اطالعات نیز یتحلیلی و گردآور -توصیفی  پژوهش قیتحق روش

ط بـه صـورت میـدانی بـه گـردآوری اطالعـات مربـوبدین ترتیب که با مراجعه به محـدوده موردمطالعـه به .گرفته است
ای به گردآوری اطالعات نظری و اسـنادی در ارتبـاط بـا شده و با استفاده از روش کتابخانهشهرستان پرداختهگردشگری 

 شـدهفادهاست های رینارد، پریرا، کپلند، کوپراس و وایکـورتکنیکاز  هاداده وتحلیلتجزیهجهت  شده است.موضوع پرداخته
و پـس از  شـدههـای رینـارد و پـری یـرا استفادهتکنیک های گردشـگری ازبدین ترتیب که برای سنجش شاخص است
و  بندیسـطحبـه کپلند، کوپراس و وایکور  چند شاخصه گیریتصمیم هایمدل؛ با استفاده از آمدهدستبهنتایج  بندیجمع
 سـیموردبرر هایشـاخصدامه ا. در شده استی گردشگری اقدام هاتوانمندیو  هاپتانسیلشهرستان بر اساس  بندیرتبه

 ( آورده شده است.1مطابق جدول )
 تحقیق هایشاخص .1 جدول شماره

 ردیف شاخص گیریواحد اندازه تعداد در سطح شهرستان

 1 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی تعداد آثار و بناهای اثر 215

 2 شدهثبت آثار حریم تعیین اثر 91

 3 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه عدد 10

 4 و آموزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات ددع 2000

 5 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد اثر 12
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 6 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد طرح 6

 7 گردشگران تعداد نفر 350000

 8 گردشگری تأسیسات و اماکن تعداد مورد 20

 9 گردشگری هنمون مناطق تعداد مورد 2

 10 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد مورد 10

 1388و گردشگری،  دستیصنایع فرهنگی میراث کل اداره :مأخذ

 موردمطالعهمحدوده 
 و درجـه 59 تا قهدقی 57 و درجه 57 و شمالی عرض دقیقه 31 و درجه 33 تا دقیقه 20 و درجه 31 بین بیرجند شهرستان

 سرایان، شهرستان هب غرب شمال از و قائنات شهرستان به شمال از شهرستان این .است شدهواقع شرقی طول دقیقه 40

 سربیشه شهرستان به شرق از نهبندان، شهرستان به شرق جنوب از کرمان استان به جنوب غرب از یزد، استان به غرب از

 21 معادل مربعکیلومتر 20033حدود  وسعت با بیرجند ستانشهر .است محدودشده در میانشهرستان  به شرق شمال از و

از جاذبـه و  درجنـیشهرسـتان ب .اسـت داده اختصـاص خود به را مساحت استان بیشترین نهبندان شهرستان از بعد درصد
ر قـرا یاقتصـاد باصرفهمتعدد  هایدشتشهرستان  نی. از آن جمله؛ در اباشدمیبرخوردار  یمتعدد گردشگر یهاپتانسیل
ه کـرد. اشـار رانیـخـور، رزر، گلم ،یجلگه ماژان، سرچاه عمار رجند،یبه دشت ب توانمی هادشت نیا ترینمهم. از دارند

ه کـل و بـز؛ منطقـه شـاخص در منطقـ یجـانور هایگونـهآرك و گرنگ؛ دارا بـودن  شدهحفاظتاز مناطق  یبرخوردار
مربوط بـه دوره  هایکتیبهو  ریتصاو ؛شناسیزمیندوران سوم متعلق به  یباغران؛ مجموعه نگارها شدهحفاظت یشنهادیپ

 .باشندمی اندر شهرست یگردشگر هایتوان انگری؛ همه و همه بشدهحفاظت وحشحیاتو  یاشکان
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند .1 شکل شماره

 

 هایافتهبحث و 
متعدد طبیعـی و انسـانی جهـت جـذب گردشـگری  هایاذبهجموقعیت جغرافیایی و قرارگیری  واسطهبهشهرستان بیرجند 

 توسـعه. بر همین اسـاس باشدمیداخلی و خارجی؛ همواره از سایت مهم گردشگری در ایران و منطقه جنوب شرق کشور 
های گذاری کـه هزینـهمشـیانداز ساکنان در تسهیل خ به ساکنان بوده و درك چشم منفعت رسانیگردشگری، موضوع 

شـود؛ صـنعت می توسعهمنجر به حمایت بیشتر ساکنان از  درنتیجهدهد و را کاهش و منافع آن را افزایش میاین صنعت 
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 1گانهخـ  پـایین سـه رویکردهـای(. از همین رو این مطالعه نیز بر اساس 2013:14et al, Prayagباشد )بسیار مفید می
 هـاداده وتحلیلتجزیـه. در ادامـه بـه شده استراحیط( محیطیزیستفرهنگی و  -تأثیرات تصوری )اقتصادی، اجتماعی 

 هـایویژگی نیبـ ارتبـاط كدر بـه تـا گـرددمی تحقیق خواهیم پرداخت. در ایـن بخـش تـالش شناسیروشمطابق با 
 مکمـل، ارزش گردشـگران بپـردازد لـذا در ارسـنجییع منظوربـه فرهنگـی و کییاکولـوژ ،یاقتصـاد ابعاد و گردشگری

 شود.می گرفته نظر در تاریخی( - زمین) بر شاخصتأکید  با فرهنگی و یاقتصاد زیبایی، ،اکولوژیک هایشاخص
 

 Reynardروش  بر اساس مکمل و علمی ژئومورفوتوریستی یعیارها ارزیابی .2 شماره جدول 

 عیار شاخص توضیحات

ی ر پذیرتعداد ابنیه تاریخی که نشان از قدیمت باالی شهرستان و گردشگ
 آن دارد

 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی اد آثار و بناهایتعد

 
 
 
 
 علمی

 شدهثبت آثار حریم تعیین هامشخص نمودن حریم آثار تاریخی و گردشگری جهت محافظت از آن

های آموزشی جهت بکار گیری نیروهای مشتاق جهت افزایش تعداد کارگاه
 ترویج هنرهای سنتی

 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه

عنوان هـا بـهتولید محصـوالت فرهنگـی و هنرهـای دسـتی و معرفـی آن
 فرهنگی شهرستان

 و آموزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات

های تــاری  و گردشــگری در شهرســتان و جــذب ها و تپــهتعــدد محوطــه
 گردشگر

 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد

 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد ار باستانیانجام اقدامات کشف و شناسایی آث
 
 
 
 
 مکمل

 گردشگران تعداد های متعدد گردشگری الزمه افزایش تعداد گردشگران استوجود جاذبه

 گردشگری تأسیسات و اماکن تعداد اماکن و تأسیسات رفاهی برای سکونت و اسکان گردشگران

واسـطه وجـود های گردشـگری بهر زمـره سـایتقرار گرفتن شهرسـتان د
 مناطق نمونه گردشگری

 گردشگری نمونه مناطق تعداد

 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد دارا بودن شهرستان از پتانسیل باالی اماکن تاریخی و طبیعی

 

 Reynard روش به موردمطالعه هایشاخص عیارسنجی .3 جدول شماره
 شاخص حفاظت 

 بودن 
جغرافیای  کمیابی

 دیرینه
 جمع 

 8/2 8/0 7/0 8/0 5/0 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی تعداد آثار و بناهای

 2 3/0 4/0 5/0 8/0 شدهثبت آثار حریم تعیین

 8/1 5/0 6/0 6/0 1/0 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه

 7/1 4/0 4/0 5/0 4/0 شو آموز و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات

 6/1 2/0 6/0 7/0 1/0 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد

 2/1 2/0 4/0 4/0 2/0 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد

 1 2/0 2/0 3/0 3/0 گردشگران تعداد

 8/0 1/0 2/0 3/0 2/0 گردشگری تأسیسات و اماکن تعداد

 8/0 2/0 2/0 2/0 2/0 گردشگری نمونه مناطق تعداد

 9/1 4/0 5/0 6/0 4/0 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد
 

و بناهـای  آثـارتعـداد »شـاخص  :نمـود بنـدیطبقه اصلی بخش سه در توانمیرا  رینارد روش از آمدهدستبهنتایج 
 در سـایت ایـن .آورد دسـت به هاسایت کل در را امتیاز هایی، باالترینن امتیاز حداکثر مجموع از 8/2امتیاز  با «تاریخی

سـایر  در کـهطوریبه اسـت، نموده کسب عیارها دیگر در هاشاخص سایر میان در را امتیاز باالترین ،هاعیارسنجیاغلب 
 ایـن شـاخص، نتیجـهدر .شـدند انتخـاب مختلـف یعیارهـا منظر از شاخص برترین عنوانبه امتیاز باالترین با معیارها

 هایسایتسایر  با مقایسه در مکمل هایارزش و علمی هایارزش منظر از گردشگران جذب جهت در یزیاد هایتوان

 در ایجـاد اشـتغال و فقـر کاهش در پایدار فضایی هایریزیبرنامه اعمال صورت در دتوانمی و باشدمی دارا موردمطالعه
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ساکنان شهرسـتان بیرجنـد  یبرا ویژهبه یکویر و بیابانی مناطق یگردشگر یرهاتو افزایش و گردشگر جذب هایزمینه
تعیـین »شاخص  دوم رتبه شاخص، در بعدازاین .باشد داشته شایانی کمک ...و تفریحی آموزشی، هایجنبه هایزمینه در

 بـا مکمـل هایارزش در «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی»شاخص  و 2امتیاز  علمی با هایارزش در «شدهثبت آثارحریم 

 توسـعه در دتوانـمی تـریکم شـدت با اما قبل مورد همانند دتوانمی را هاسایت این ترتیباینبه. اندقرارگرفته 9/1امتیاز 
 قـرار ارزیـابی مـورد و تجهیـزات دسترسـی، مانند زیرساختی ابعاد این قسمت در .کند ایفا مهمی نقش منطقه یاقتصاد

 عـدد چـه هـر درمجموع .دهدمی نشان یگردشگر توسعه در را یک ژئومورفوسایت قابلیت ارزش، دو این جمع .گیردمی

: 1391مقیمـی،) دارد یگردشـگر یراسـتا در ریزیبرنامـه در آن یباال هایپتانسیل باشد نشانگر ترنزدیک 20 به حاصله
184.) 

 Pereiraروش  بر اساس ژئومورفوتوریستی چهارگانه یعیارها ارزیابی .4 جدول شماره

 ردیف شاخص حداکثر امتیاز 

 هاارزیابی علمی قابلیت ژئورمورفو سایت

1 Ra 1 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی تعداد آثار و بناهای 

1 In 2 شدهثبت آثار حریم تعیین 

1 Re 3 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه 

 هاارزیابی معیار مکمل در ژئورمورفو سایت

50/1 Cult 4 وام وزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات 

50/1 Eco 5 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد 

 هاارزیابی معیار استفاده در ژئورمورفو سایت

50/1 Vi 6 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد 

1 Eq 7 گردشگران تعداد 

1 Ou 8 گردشگری أسیساتت و اماکن تعداد 

 هاارزیابی معیار محافظت در ژئورمورفو سایت

1 In 9 گردشگری نمونه مناطق تعداد 

22 Vu 10 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد 

 

 Pereira روش به موردمطالعه هایشاخص عیارسنجی .5 جدول شماره

 جمع
ارزش 
 مدیریتی

ارزش 
 محافظت

 ارزش
 هاستفاد

 ارزش
 مورفولوژیک

 ارزش
 مکمل

 ارزش
 علمی

 هایشاخص
 موردمطالعه

37/13 49/5 25/1 24/4 88/7 88/2 5 
 تـاریخی تعـداد آثـار و بناهـای

 شدهثبت طبیعی
1 

 2 شدهثبت آثار حریم تعیین 3 75/2 75/5 83/2 5/2 33/5 08/11

47/10 47/5 5/2 97/2 5 5/1 5/3 
ــداد کارگاه ــایتع ــوزش ه  آم

 نتیس هنرهای
3 

4/10 15/6 75/2 4/3 25/4 1 25/3 
و  فرهنگـی رویدادهای و تولیدات
 معرفی

4 

52/9 52/3 25/1 27/2 6 1 25/3 
 هایو تپــه هامحوطــه تعــداد

 شدهثبت تاریخی
5 

 6 شناسی تاریخیباستان اکتشاف 55/2 1 55/3 78/1 3 78/4 33/8

 7 گردشگران تعداد 96/1 88/0 84/2 3/2 5/2 8/4 64/7

01/7 83/3 75/1 08/2 2/91 88/0 3/2 
ــداد ــاکن تع  تأسیســات و ام

 گردشگری
8 

 9 گردشگری نمونه مناطق تعداد 79/1 88/0 67/2 37/1 5/1 17/3 54/5

 10 طبیعی و تاریخی اماکن تعداد 53/2 69/1 58/2 27/3 42/5 64/2 00/11
 

 دو این است که، از حاکی ردشگری شهرستان بیرجندی گهاتوانمندیبررسی  در یرا یپر روش از آمدهدستبهنتایج  

 شـامل که اندکرده کسب باالیی امتیاز درنتیجهو  دارند یعدد جهت از یزیاد اختالف هاشاخص سایر با منتخب شاخص
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بـا امتیـاز « شـدهثبت آثـارتعیین حریم »و  37/13 امتیاز با «شدهثبتو بناهای تاریخی و طبیعی  آثارتعداد » هایشاخص
 از روش ایـن در را یگردشـگر هـایقابلیت امتیاز حداکثر که شودمی محسوب هاسایت کل در امتیاز باالترین که 08/11

 کـهطوریبه اسـت، کـرده را کسـب امتیاز باالترین هاارزش تمام در هاشاخص این واقع در .است نموده کسب امتیاز 20

، 42/5امتیاز  با محافظتی ارزش و 24/4استفاده با امتیاز  ، ارزش88/2از امتی با مکمل ارزش ،5امتیاز  با علمی ارزش ازنظر
 تـربیش که مسائلی رعایت با دتوانمی آن در است که یگردشگر توسعه و ریزیبرنامه یبرا سایت مستعدترین درمجموع

 کـه امتیـاز دارد قـرار «تعداد اماکن تـاریخی و طبیعـی»شاخص  دوم رتبه در .گیرد صورت دارند، تأکید یپایدار یرو بر

 یگردشـگر توسعه از حاصل تغییرات معرض در یکمتر شدت با اما قبل مورد همانند و است سایت این توس  شدهکسب

موضـوع  ایـن و برخوردارنـد پـایینی امتیازهای از امتیازدهی ازنظر موردمطالعه هایشاخص طورکلیبه .گرفت خواهد قرار
 است. یگردشگر توسعه و ریزیبرنامه در هاسایت این هایقابلیت به یاساس توجهات به نیاز دهندهنشان

 

 تأسف حاصل از تکنیک وایکورو  یشاخص سودمند .6 شماره جدول
R شاخص تأسف S بخش شهر شاخص تأسف 

 مرکزی بیرجند 219/0 050/0

 خوسف خوسف 622/0 346/0

 محمد شهر 504/0 444/0
 

 هر گزینه ی( براQر )محاسبه شاخص ویکو .7 شماره جدول

Q بخش شهر مقدار 

 مرکزی بیرجند 977/0

 خوسف خوسف 920/0

 محمد شهر 759/0
 

 Qو  S، R بر اساس مقادیر هاگزینهمرتب کردن  .8 شماره جدول

 Q  بر اساس مقدار R بر اساس مقدار Sبر اساس مقدار 

 977/0 مرکزی 050/0 مرکزی 219/0 مرکزی

 920/0 خوسف 346/0 خوسف 622/0 خوسف

 759/0 محمد شهر 444/0 محمد شهر 504/0 محمد شهر

 

 COPRASنتایج حاصل از مدل  .7 شماره جدول
 بخش رتبه شهر یافتگیدرجه توسعه

 مرکزی 1 بیرجند 7444/0

 خوسف 2 خوسف 0510/0
 

 Kapland از مدلنتایج حاصل  . 8 شماره جدول

 بخش رتبه شهر یافتگیدرجه توسعه

 مرکزی 1 بیرجند 8444/0

 خوسف 2 خوسف 4510/0

 3 محمد شهر 3478/0

بخـش  یافتگیتوسـعهسـطح  بنـدیرتبهلنـد بـه  کـپوایکور، کوپراس و  هایمدلحاصل از  هایبندیرتبهبا تلفیق 
 .ایمرسیدهگردشگری شهرستان بیرجند 

 

 بیرجند در بخش گردشگری شهرستان یافتگیتوسعهسطوح  .9 شماره جدول
 درصد وضعیت دهستان شهر خشب ردیف

1 

 

 
 
 مرکزی

 
 
 بیرجند

 القورات

 باقران

 شاخن

 شاخنات

 فشارود

 
 

 ورا توسعه

 
 
79/13 
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 کاهشنگ

 

2 

 

 خوسف
 خوسف

 براکوه

 ماژان جلگه

 خوسف

 زری قلعه

 میان توسعه
82/44 

 

 37/41 فرو توسعه محمد شهر

 
 گردشگری یافتگی شهرستان بیرجند در بخشتوسعهسطوح  .2 شماره شکل

 

 گیرینتیجه
 و نی، قـوانیانسـان یرویـن آمـوزش و ریزیبرنامه ،یسازمان مناسب ساختار رینظ یعوامل به یگردشگر توسعه به یابیدست

، یگردشـگر نعتصـ مناسب و پایدار توسعه جادیا یبر همین اساس برا. است وابسته ه،یسرما جذب و یگردشگر مقررات
 پـژوهش لـذاسـت. ا تیاهم حائز بسیار ،یخصوص و یدولت هایبخش نیب یهماهنگ و منسجم و توانا تیریمد یک وجود
 است تا یگردشگر داریپا توسعه با رابطه در ی گردشگری شهرستان بیرجندهاتوانمندی سنجش و یبررس دنبال به حاضر

 و گـردد یبررسـ یهرشـ یگردشـگر داریـپا توسعه با رابطه در شهرستان بیرجند، تیریمد ردکرها عملیمتغ نیا یابیارز با
های ز تلفیـق مـدلنتـایج حاصـل ا .شود ارائه توسعه شهرستان درنتیجه و موجود وضع بهبود جهت در یعمل یارهاکراه

و  آثـارتعـداد »های های گردشگری شهرستان بیرجند شـاخصدهد در بررسی توانگردشگری رینارد و پری یرا نشان می
و  08/11، 37/13 امتیـاز ابـبـه ترتیـب  «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی»و « شدهتثب آثارتعیین حریم »، «بناهای تاریخی

 20 از روش ایـن در را یگردشـگر هـایقابلیت امتیـاز حداکثر که شودمی محسوب هاسایت کل در امتیاز باالترین 04/9
 و علمـی هـایشارز رمنظـ از گردشگران جذب جهت در یزیاد هایتوان این شاخص، درنتیجه است نموده کسب امتیاز
 هایریزیبرنامـه اعمـال صـورت در دتوانـمی و باشدمی دارا موردمطالعه هایسایتسایر  با مقایسه در مکمل هایارزش

 و بیابـانی منـاطق یرگردشگ یتورها افزایش و گردشگر جذب هایزمینه در ایجاد اشتغال و فقر کاهش در پایدار فضایی

. باشـد داشـته شایانی کمک ...و تفریحی آموزشی، هایجنبه هایزمینه رستان بیرجند درساکنان شه یبرا ویژهبه یکویر
بخـش  یافتگیتوسـعهسـطح  بندیرتبهه بوایکور، کوپراس و کپ لند  هایمدلحاصل از  هایبندیرتبهبا تلفیق از طرفی 

عنوان مرکـز هر بیرجنـد بـهجند، شـدهد در شهرستان بیرها نشان میاین بررسی .ایمرسیدهگردشگری شهرستان بیرجند 
هـای گردشـگری های ورا توسـعه، میـان توسـعه و فـرو توسـعه ازنظـر توانشهرستان، خوسف و محمد شهر در وضعیت

 شامل: شدهارائه پیشنهادهاراهکارها و خصوص  نیدر هماند. شدهشناخته
 در  خصوصـاً... و ونقـلحملقامـت، از جمله امکانـات ا یگردشگر یاصل هایتوانو  هازیرساخت تیفیک شیافزا

 .محمدآبادشهرهای خوسف و 
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 ان.شگری شهرستمناطق دارای جاذبه گردو ... در  یورزش ،یحیتفر ،یاستراحتگاه ،یتوسعه امکانات بهداشت 
 جـادیهـت اج یگردشـگر التیو تسـه زاتیتجه ،هازیرساختمردم منطقه به مشارکت در جهت توسعه  قیتشو 

 در شهرستان اشتغال
 منطقه یگردشگر یهاپتانسیلو  هاتوانو  تأسیساتدر احداث  یتفاده از مشارکت بخش خصوصاس. 

 تقدیر و تشکر

 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است

 

 منابع
ــاپل (1 ــ یپ ــین ،یزدی ــقاو  محمدحس ــدی ،ییس ــگر (1385) مه ــماه) یگردش ــاه و تی ــاپ اول،  ،(میمف ــرانچ ــارات: ته  انتش

 مت.س

ــوا (2 ــعود ،ییتق ــرکا و مس ــودی، ب ــه (1388) محم ــر ایمقدم ــه ب ــد و ریزیبرنام ــگر تیریم ــهر یگردش ــاپ دوم، ،یش  چ
 ی.علو امیپ انتشارات :اصفهان

 معلم.تربیت دانشگاه انتشارات: تهران چاپ اول، ،یگردشگر صنعت بر ی( مرور1386) سیمین ،ییتوال (3

ــ قــت،یحق (4 ــدالخالق ان،یخرســند ی؛عل ــ ؛عب ــعل رابطــه ی( بررســ1392) حــامی ،یعرب ــم تی  توســعه و یداقتصــا ان رشــدی
ــهیخاورم یشــورهاک در یگردشــگر  -108 صــص. ،2 ارهشــم، 1دوره الن،کــ و یراهبــرد هایآفریقــا، سیاســت شــمال و ان

71. 

ــل ،یرحمــان (5 ــ( ارز1389) خلی ــا ردکــعمل یابی ــذهب نکام ــهپایان ،ییروســتا توســعه در یم ــا و  ارشــد یارشناســک نام جغرافی
 .مدرس تیترب دانشگاهدانشکده علوم انسانی،  ،ریزی شهریبرنامه

 رانیـا در بـه رشـد ه توریسـم منجـریفرضـ ی( بررسـ1390) رحجـتیم نسـب، ینجفـ؛ زهـرا انلو،کـت کریمی ؛رضا پور، رنج (6
 .115 – 134صص  ،3 هشمار ،16دوره شه،یاند راه یاقتصاد قاتیتحق، مجله 1388 -1347دوره  یط

ــادیزنگی (7 ــ ،آب ــدی؛ عل ــال ،یمحم ــاش،کریز؛ جم ــاید ب ــتحل (1387) ب ــگر لی ــ یگردش ــهداخل ــوردی: ی مطالع ــهر م  ش

 .131-156.صص ،8 شماره، 4دوره  توسعه، و ایجغراففصلنامه  اصفهان،

ــدر (8 ــعود ،یص ــوابش،؛ مس ــم غ ــته،؛ عبدالقاس ــا آبس ــ1386) مون ــعه ی( بررس ــگر توس ــنعت گردش ــارص ــان و ی آث  آن، جیت
 .8 -14 .صص، 25 شماره، 5دوره  ،1386زمستان  توسعه، و اقتصادفصلنامه 

ــ (9 ــواز و ژرژ ازس،ک ــهفرانس ــانگرد1382) ، پوتیی ــهر ی( جه ــه ،یش ــالح ترجم ــ الدینص ــ ،یمحالت ــارم،چ ــران اپ چه : ته
 .27-39 ، صص.7، شماره 6بهشتی، دوره  دیشه انتشارات دانشگاه

 هشتی.ب دیشه دانشگاه :تهران چاپ دوم، ،یجهانگرد بر ی( درآمد1380)الدین صالح ،یمحالت (10

ــ (11 ــرداد ،یمدهوش ــرپور و مه ــادر، ناص ــارز (1382) ن ــع یابی ــعه موان ــنعت توس ــگر ص ــورد یگردش ــه م ــتان، ی:مطالع  لرس
 .13-18، صص. 28، شماره 3دوره  ،یبازرگان هایپژوهش فصلنامه

ــیمق (12 ــ ،یم ــد دیس ــنجش  (1391) محم ــاخصس ــکح هایش ــت ال یمران ــش دول ــوب و نق ــترونکخ ــا کی آن،  یدر ارتق
 .7-21، صص. 8سال سوم، شماره  اطالعات، یفناور تیریمدفصلنامه 

13) Andriotis, Kevin. & Vaughan, Remi. (2003) Urban Residents' Attitudes toward Tourism 

Development, The Case of Crete, Journal of Travel Research, Vol. 42, No.5, pp.172-185. 
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