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مقدمه
گردشگری از عوامل اصلی توسعة پایدار در سطوح اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و زیستمحیطی است که در سالهای
اخیر رویکرد گستردهای به موضوع طبیعتگردی داشته است (پاپلی و سقایی .)23 :1393 ،گردشگری انواع مختلفی دارد
که میتوان آنها را در سه گروه گردشگری طبیعی و تاریخی و انسانساخت تقسیمبندی کرد .گردشگری باغهای ایرانی
را میتوان جزو هر سه نوع گردشگری محسوب کرد که به همین دلیل در این تحقیق باغهای تاریخی استان کرمان را
انتخاب کردهایم.
جاذبههای گردشگری متناسب با میزان جذابیتها میتوانند در جذب گردشگر موفق باشند و گردشگران را به سوی
خود جلب کنند .درواقع ،ساختار گردشگری یک جاذبة گردشگری عواملی را دربر میگیرد که میتواند انگیزة بیشتری
برای تقاضای گردشگری در آن مکان فراهم آورد.
باغ ایرانی نتیجة تعامل میان کنش انسان و فضای فیزیکی و طبیعی است که تأثیر ابعاد اجتماعی و فرهنگی سرزمین
در آن تبلور یافته است .سنت هنر باغسازی در کشور ایران با قدمت زیاد و پیشینهای بس طوالنی بهعنوان یکی از چند
مکتب اصلی باغسازی در جهان است (خیاط مقدم و همکاران .)220 :1396 ،باغسازی در ایران قدمتی دیرینه دارد .باغ
ایرانی بهعنوان نمونهای از بهشت زمینی ،ساخت دست بشر ،و بهعنوان یک عنصر شهری همسو و سازگار با ویژگیهای
طبیعی است که با حداکثر بهرهگیری از ویژگیهای مطلوب محیط طبیعی و فضایی جور و متناسب با خصوصیات
فرهنگی و اجتماعی است که شرایط مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت و سکونت موقت یا دائمی شهروندان فراهم
کرده است (نیلی و همکاران .)171 :1392 ،ارکان باغ ایرانی را میتوان آب ،گیاه ،هندسه ،و بستر دانست .آب و گیاه
عموماً تحت عنوان نظام آبیاری و نظام کاشت تحلیل میشود و تأثیرات عینی و ذهنی آنها در باغ مورد توجه قرار
میگیرد (سلطانزاده و اشرف گنجویی .)81 :1392 ،باغ ایرانی همیشه با دیواری محصور شده است و دلیل این موضوع را
میتوان عامل امنیتی و اعتقادات مذهبی ساکنان فالت ایران دانست .از شاخصهای اصالتبخشی باغهایی که در فالت
ایران قرار دارند میتوان به حضور آب ،گیاه ،چشمانداز مناسب ،محور اصلی ،فضای سبز ،سایه ،کوشک ،یا عمارت اصلی
اشاره کرد .بسیاری از باغهای قدیمی که الگوهای مناسب باغ ایرانی را دارند از نظر درختکاری ،زیباسازی ،آبنما ،و
کوشک مشابهت دارند .تعدادی از باغها به علت بیتوجهی به مرور زمان و با پیدایش شرایط غیرعادی از بین رفتهاند
(داعی پاریزی .)13 :1395 ،تفاوت این پژوهش با پژوهشهایی که پیشتر انجام گرفته در این است که محققان گذشته
بیشتر بر روی چگونگی طراحی این باغها تمرکز کردهاند ،اما در این مقاله بر روی موضوع گردشگری این باغها با استفاده
از مدل پرالونگ تأکید شده است .در همین راستا سؤاالت ذیل مطرح میشود:
اولویتبندی باغات شهرستان کرمان از لحاظ جذب گردشگر و زیباییشناسی چگونه است؟
عیار گردشگری و عیار بهرهوری باغات شهرستان کرمان چگونه است؟

چارچوبنظریوپیشینةتحقیق 
چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق یک رهیافت ترکیبی است ،زیرا امروزه تبیین مسائل با یک نظریه امکانپذیر
نیست .بنابراین از نظریات مازلو ،هومنز ،و نظریة وسایل و هدف مرتن استفاده شده است .طبق نظریة مازلو ،انسان
موجودی نیازمند است که درجة کامروایی او تابعی از ارضای نیازهاست .بنابراین ،رضایتمندی توریستی نیز تابعی از
ارضای نیازهای انسان است .طبق نظریة هومنز ،مبادله یک رفتار حسابشدهای است که طرفین مبادله سعی در به
حداکثر رساندن سود دارند و یک توریست در انجام مبادلة توریستی خود به دنبال به حد اکثر رساندن پاداش است .مرتن
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نیز میگوید برای رسیدن به اهداف تعریفشدهـ یعنی آنهایی که ارزش تالش دارندـ باید وسایل رسیدن به این اهداف
مهیا باشد .بنابراین ،باید در جامعة میزبان وسایل رسیدن به این هدف برای یک توریست بیشتر مهیا شود تا آستانة
رضایت باال رود .در غیر این صورت ،آستانة رضایت او پایین میآید (نجیمی و همکاران .)1392 ،ساخت باغ در کشور ما
سابقهای طوالنی داشته و در همة دورانها ،بهخصوص دورة اسالمی ،مورد توجه بوده است .باغها در کل عملکردهای
مختلفی داشتهاند و در بعضی دورانها باغهای عمومی برای گردش و تفریح اهالی ساخته میشدهاند .در دورة اسالمی نیز
ایجاد باغها و درختزارها همچنان مورد عالقة ساکنان این سرزمین کهنسال بوده و عالوه بر باغهای بزرگ و بیرون از
شهرها ،چندین سده پدیدة باغسازی در درون شهرها خاص این سرزمین بوده است (آدینهفر .)1 :1393 ،ساخت محلی
سرسبز و با نهرهای روان و درختان زیبا برای آسایش و پناهبردن در دامن طبیعت یکی از مهمترین اهداف استقرار
باغهاست (متدین و متدین.)23 :1394 ،
وجود باغ ایرانی همواره متکی بر وجود یک قنات یا چشمهای بوده است که بهطور دائم آب آن در باغ جریان مییافته
است .به طور معمول ،آب ابتدا وارد باغ شده و پس از آبیاری کامل باغ آنچه مازاد مصرف باغ باشد برای مصارف دیگر از
باغ خارج می شود .نتیجه آنکه مساحت باغ در رابطه با میزان آب قرار گرفته شده و همواره مساحت باغ به اندازهای است
که آب در فصل کم آبی نیز بتواند باغ را آبیاری کند .کمبود آب میل ایرانی را به تماشای بیشتر آن میافزاید و در نتیجه
طراحان باغ ایرانی همواره با ابتکارهای گوناگون کوشش نمودهاند تا آب را هر چه بیشتر در باغ نگه دارند و با گردش و
حرکتدادن بیشتر به آن هرچه بیشتر آن را به تماشا بگذارند .برای این کار از آبنماها ،حوضها ،استخرها ،جویبارها،
آبشارها ،آبگردانها ،و فوارههای گوناگون با طرحها ،اندازهها ،و میزان جهش آب متفاوت استفاده کردهاند (پورمند و
کشتکار قالتی .)54 :1390 ،اکنون در ذیل نمونههایی از تحقیق پژوهشگران بر روی باغهای ایرانی آورده شده است:
جدول.1پیشینةتحقیق
سالتحقیق 

عنوانتحقیق 
باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تأکید بر ارزشهای باغ
ایرانی دوران صفوی

پژوهشگر(ان) 
انصاری و
محمودینژاد
پورمند و کشتکار
قالتی

1390

تحلیل علتهای وجودی ساخت باغ ایرانی

داعی پاریزی

1395

پژوهشی در زمینة پیشینة تاریخی ،خصوصیات ،و
منظر باغ هرندی شهر کرمان

آزمون و معینی

1397

تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان بر اساس
تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان

سلطانزاده و
اشرف گنجویی

1392

وجوه تمایز و تشابه باغ بیرمآباد و فتحآباد کرمان با
یکدیگر و باغ ایرانی

1386

نتایجتحقیق 
باغهای ساخت مکتب اصفهان برخالف ساختن کاخهای ادوار گذشتة
تاریخ ایران است
علتهای وجودی ساخت باغ اگرچه در یک ارزش قرار ندارند ،به
تناسب مکان و زمان تاریخی ساخت دارای اهمیت ویژهاند و علت اصلی
ساخت باغ بر مبنای لذتجویی بوده است
باغ تاریخی هرندی در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری در اراضی
زراعی خارج از محدودة شهر کرمان احداث شده است؛ کاربری اولیة آن
تفریحی و بعد بهصورت مسکونی و تفریحی درآمده است
بر اساس نتایج پرسشنامه ،بیشتر پاسخها حاکی از این است که
مؤلفههای حرکتی (کالبدی و معنایی) تأثیر زیادی در ایجاد یک تصویر
ذهنی بههمپیوسته و مشترک در مخاطبان ایجاد مینماید
بروز برخی تمایزات با الگوی باغ ایرانی در کنار حفظ خصایص آن و
ایجاد حس حضور در یک باغ ایرانی برای ناظر نشان از غنای یک الگو
و قدرت انطباق آن با متغیرهای محیطی دارد که توسط معمار هنرمند
ایرانی همسو با نیازهای کاربران در باغهای بیرمآباد و فتحآباد صورت
عینی به خود گرفته است

اهمیتوضرورتتحقیق 
تنوع فرهنگی در کشور ایران به اندازة قارة اروپاست و این مزیت زمانی مفید است که اقوام مختلف در کشور ابتدا
همدیگر را شناخته و درک نمایند و به نوعی وفاق فرهنگی در کشور بهوجود آید .به عبارتی ،برتریجویی قومی -فرهنگی
باید به وفاق فرهنگی تبدیل شود که بهترین شیوة تحقق این امر تقویت و گسترش گردشگری داخلی است .جهانگردی
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توانسته است  1نفر از هر  9نفر در سراسر دنیا را بهکار گیرد .با توجه به معضل بیکاری در ایران ،که امروزه بیش از 15
درصد جمعیت فعال کشور را دربر میگیرد ،توسعة گردشگری بهعنوان یک راهکار اساسی مطرح است (مغانی رحیمی،
.)5 :1383
به طور کلی استان کرمان و شهرها و روستاهای تابعه آن به دلیل موقعیت ویژة جغرافیایی از پتانسیلهای
اکوتوریستی فراوانی برخوردار هستند

)et al., 2020

 .(Khaliliشهرستان کرمان در دل این استان نیز با دارابودن

توانمندیهای بالقوة توریستی از جمله پتانسیلهای تاریخی -فرهنگی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،و از جمله باغات زیبا و
دلربای آن همچون باغ شاهزاده ماهان ،باغ فتحآباد ،باغموزة هرندی ،و باغ بیرمآباد کمتر مورد توجه واقع شده ،که توجه
به آنها میتواند موجبات توسعة گردشگری ،اشتغالزایی و توسعة اقتصادی شهرستان کرمان را فراهم سازد .بنابراین ،به
خاطر اهمیت موضوع و نقش غیر قابل کتمان گردشگری در توسعة مناطق مختلف کشور ،لزوم توجه به این امر بیش از
پیش روشن میشود.

اهدافتحقیق 
الف)هدفکلی 

ارزیابی کمی توانمندی توریستی باغهای ایرانی در نواحی خشک (مطالعة موردی :باغهای شهرستان کرمان).
ب)اهدافجزئی 

اولویتبندی باغات شهرستان کرمان در زمینة جذب گردشگر؛
اولویتبندی باغات شهرستان کرمان در زمینة زیباییشناختی.

منطقةموردمطالعه 
استان کرمان در جنوب شرقی فالت ایران بین  54درجه و  21دقیقه تا  59درجه و  34دقیقة طول شرقی و  26درجه و
 29دقیقه تا  31درجه و  58دقیقة عرض شمالی با مساحت  182726کیلومتر مربع واقع شده است که رتبة اول را در بین
استانهای کشور داراست و بیش از  11/21درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .استان کرمان از شمال
به استان های خراسان جنوبی و یزد ،از جنوب به استان هرمزگان ،از شرق به استان سیستان و بلوچستان ،و از غرب به
استان فارس محدود شده است .پهنای حداکثر استان در بخش شمالی  480کیلومتر و حداقل در بخش جنوبی تا 80
کیلومتر تغییر مینماید .عرض متوسط استان  250کیلومتر و فاصلة بین حد جنوبی و شمالی یا طول استان برابر با 660
کیلومتر است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان.)1399 ،
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شکل.1موقعیتجغرافیاییمنطقةموردمطالعه 

موادوروشها 

پژوهش حاضر با هدف کاربردی -توسعهای و بر مبنای بررسی و ارزیابیهای میدانی و همچنین مطالعة اسناد تاریخی و با
بهکارگیری یکی از مدلهای رایج در مطالعات ارزیابی پتانسیلهای ژئوتوریستی مناطق (روش پرالونگ) انجام گرفته است .دلیل

انتخاب مدل پرالونگ در مقالة پیش رو از بین سایر روشهای مشابه این است که این مدل با توجه به درنظرگرفتن جنبههای
مختلف سایتهای گردشگری از کارایی مناسبی در زمینة جذب گردشگر برخوردار است .بر همین اساس ،نخست از طریق
مطالعات کتابخانهای ،با بررسی منابع و مدارک مرتبط با موضوع و منطقة مورد پژوهش ،به گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز
اقدام شده است و سپس با بررسی نقشههای توپوگرافی و بازدیدهای میدانی ،باغها و موقعیت ژئومورفوسایتهای مورد مطالعه

مشخص و نسبت به نمایش آنها توسط نرمافزار  ArcGIS 10.8اقدام شده است و عیار گردشگری هر باغ از میانگین چهار
شاخص بهدست میآید :الف) زیبایی ظاهری؛ ب) علمی؛ ج) تاریخی -فرهنگی؛ د) اجتماعی -اقتصادی ،که در پنج سطح
متفاوت نمرهدهی میشوند.


.باغهایشهرستانکرمان 
شکل 2
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در طی مراحل پژوهش ،ضمن بررسی منطقه ،از فعاالن حوزة گردشگری در استان و همچنین استادان گروه
برنامهریزی و مدیریت گردشگری بهمنظور بررسی دقیق و امتیازدهی این مدل استفاده شده است و باغ شاهزاده ماهان،
باغ فتحآباد ،باغ هرندی ،و باغ بیرمآباد در شهرستان کرمان بهعنوان مهمترین باغهای استان کرمان برای این پژوهش
انتخاب شدهاند.
مدلپرالونگ 1

مدل پرالونگ را اولین بار محققی با همین نام در سال  2005بهمنظور ارزیابی پتانسیلها و توانمندیهای گردشگری
مناطق ارائه کرد

(2005

 .)Pralong,در روش پرالونگ ،عیار گردشگری هر مکان توریستی از میانگین چهار شاخص

بهدست میآید :الف) زیبایی ظاهری؛ ب) علمی؛ ج) تاریخی -فرهنگی؛ د) اجتماعی -اقتصادی ،که در پنج سطح متفاوت
نمرهدهی میشوند (احسانی.)234 :1394 ،
عیارگردشگری =

شاخصزیباییظاهری+علمی+تاریخی،فرهنگی+اجتماعی،اقتصادی
4

الف)عیارزیباییظاهری

عیار زیبایی ظاهری یک مکان با توجه به میانگین امتیاز جاذبههای دیدنی و تماشایی ذاتی آن مکان است که بر اساس
میانگین بندهای جدول  2محاسبه میشود:
جدول.2معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشزیباییظاهری
معیارامتیاز 

صفر 

 0/25

 0/5

 0/75

1

( )1تعداد نقاط دیدنی
( )2دوام جاذبه
( )3میزان تأثیر انسان
( )4نشاطآوری
( )5تباین رنگها با محیط اطراف
( )6میزان آگاهی جوامع از زیبایی مکان

رنگهای مشابه
-

یک
کمتر از یک ماه
کم
کم
محلی

 2یا 3
بین یک تا سه ماه
متوسط
متوسط
رنگهای گوناگون
منطقهای

 5 ،4یا 6
بین سه تا پنج ماه
زیاد
زیاد
ملی

بیش از 6
بیش از  5ماه
بسیار زیاد
بسیار زیاد
رنگهای متضاد
بینالمللی

منبع:احسانی235:1394،

ب)عیارعلمی

شامل معیارهایی مثل کمیابی ،جایگاه آموزشی ،برخورداری از ارزش جغرافیایی دیرینه ،و ارزش اکولوژیکی است که بر
اساس میانگین بندهای جدول  3محاسبه میشود:
جدول.3معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشعلمی
معیارامتیاز 
( )1جذابیت از نظر جغرافیای دیرینه
( )2ویژگیهای تجسمی
( )3مساحت به درصد
( )4کمیابی
( )5وضعیت مکان
( )6جذابیت اکولوژیکی

صفر 
صفر
بیش از 7
بهشدت تخریبشده
صفر

 0/25
کم
کم
کمتر از 25
بین  5تا 7
تخریبشده
کم

 0 /5
متوسط
متوسط
بین  25تا 50
بین  3تا 4
تخریب در حد متوسط
متوسط

 0/75
زیاد
زیاد
بین  50تا 90
بین  1تا 2
اندکی تخریبشده
زیاد

1
خیلی زیاد
خیلی زیاد
بیش از 90
بی نظیر
بدون هرگونه دستکاری
خیلی زیاد

منبع:احسانی 236:1394،

1. Pralong
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ج)عیارتاریخی-فرهنگی

عیار تاریخی -فرهنگی بر جنبههای هنری و آداب و رسوم فرهنگی رایج در منطقه توجه میکند که بر اساس میانگین
بندهای جدول  4محاسبه میشود:
جدول.4معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشتاریخی-فرهنگی
معیارامتیاز 
( )1جنبههای فرهنگی -تاریخی
( )2جنبههای تاریخی و باستانشناسانه
( )3جنبههای مذهبی و معنوی
( )4رخدادهای هنری و فرهنگی

صفر 
بدون تعلق خاطر
بدون هرگونه اثر یا بنا
صفر
هرگز

 0/25
ضعیف
ضعیف
ضعیف
-

 0 /5
متوسط
متوسط
متوسط
گاهگاهی

 0/75
شدید
زیاد
زیاد
-

1
بسیار شدید
بسیار زیاد
بسیار زیاد
حداقل یک بار در سال

( )5اثرات مثبت توریسم بر فرهنگ بومی
( )6اثرات منفی توریسم بر فرهنگ بومی

بی اثر
بی اثر

تأثیر کم
تأثیر کم

تأثیر متوسط
تأثیر متوسط

تأثیر زیاد
تأثیر زیاد

تأثیر بسیار زیاد
تأثیر بسیار زیاد

منبع:احسانی 236:1394،

د)عیاراجتماعی-اقتصادی

عیار اجتماعی -اقتصادی هر مکان به ویژگیهای قابل بهرهبرداری و کارآفرینی آن در زمینة گردشگری و تفریح بستگی
دارد که بر اساس میانگین بندهای جدول  5ارزیابی میشود:
جدول.5معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشاجتماعی-اقتصادی
معیارامتیاز 
( )1قابلیت دسترسی
( )2مخاطرات طبیعی
( )3تعداد بازدیدکنندگان در هر سال
( )4سطح تمهیدات حفاظتی
( )5جذابیت
( )6تأثیر در اقتصاد جامعة بومی

صفر 
با فاصلة بیش از
یک کیلومتر از
مسیر در دسترس
کنترلناپذیر
کمتر از  10هزار
نفر
بدون حفاظت
صفر

 0/25
با فاصلة کمتر از
یک کیلومتر از
مسیر در دسترس
کنترلنشده
بین  10تا 100
هزار نفر
حفاظت کم
کم
کم

 0 /5
قابل دسترس از
طریق جادة محلی
تا حدودی کنترلشده
بین  100تا  500هزار
نفر
حفاظت متوسط
متوسط
متوسط

 0/75
قابل دسترس از
طریق جادهای با
اهمیت منطقهای
کنترلهای اختیاری
بین  500هزار تا 1
میلیون نفر
حفاظت زیاد
زیاد
زیاد

1
قابل دسترس از
طریق جادهای با
اهمیت ملی
بدون خطر
بیش از  1میلیون
نفر
حفاظت بسیار زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد

منبع:احسانی 237:1394،

پس از محاسبة امتیازدهی لندفرمها ،که بر اساس بازدیدهای میدانی و روش پرالونگ انجام شد ،به ارزیابی توانمندی
میزان بهرهوری لندفرمهای مورد مطالعه پرداخته شد .ارزیابی میزان بهرهوری لندفرمها شامل دو بخش بوده و همانند
ارزیابی توانمندی گردشگری معیارها و مقیاسهایی برای امتیازدهی هر یک از اجزا مشخص شده است (شایان و
همکاران.)6 :1389 ،
در این روش ،عالوه بر ارزیابی عیار گردشگری ،ارزش بهرهبری کنونی سایتها نیز ارزیابی میشود .ارزیابی ارزش
بهرهبرداری خود بر اساس دو معیار عیار میزان بهرهبری و کیفیت بهرهبری منطقه محاسبه میشود تا توانمندیهای بالقوه
و بالفعل آنها مشخص شوئد (.)Pralong, 2005
ارزیابیعیاربهرهبریگردشگری 


این عیار با دو پارامتر میزان بهرهبری و کیفیت بهرهبری محاسبه میشود:
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عیاربهرهبری =


بری+کیفیتبهرهبری


شاخصمیزانبهره
2

میزان بهرهبری بیانگر میزان استفادة فضایی و زمانی از مکان گردشگری است؛ در حالی که کیفیت بهرهبری بر
اساس چگونگی استفاده از چهار معیار گردشگری محاسبه میشود .در چنین وضعیتی ،معیارهای گوناگونی با مقیاسهای
امتیازدهی متفاوت برای ارزیابی این دو جزء اصلی عیار بهرهبری استفاده میشود.
معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشبهرهبری

جدول.6
معیارامتیاز 
( )1مساحت مورد استفاده (هکتار)
( )2تعداد زیرساختها
( )3اسکان فصلی (روز)
( )4اسکان روزانه (ساعت)
( )5انگیزة سرمایهگذاری

صفر 
صفر
صفر
صفر
صفر

 0/25
کمتر از 1
1
از یک تا  90روز
کمتر از  3ساعت
کم

 0 /5
بین  1تا 5
بین  2تا 5
از  91تا  180روز
بین  3تا  6ساعت
متوسط

 0/75
بین  5تا 10
بین  6تا 10
از  181تا 270
بین  6تا  9ساعت
زیاد

1
بیش از 10
بیش از 10
از  271تا  360روز
بیش از  9ساعت
خیلی زیاد

منبع:احسانی 238:1394،

کیفیت بهره بری بر اساس چگونگی استفاده از میانگین چهار معیار گردشگری شامل زیبایی ظاهری ،ارزش علمی،
ارزش فرهنگی ،و اقتصادی محاسبه میگردد.
جدول.7معیاروامتیازدهیدرمیزانکیفیتبهرهبری
معیارامتیاز 
( )1استفاده از زیبایی ظاهری
( )2استفاده از ارزش علمی
( )3استفاده از ارزش فرهنگی
( )4استفاده از ارزش اقتصادی (نفر)

صفر 

 0/25

 0/5

 0/75

1

بدون هرگونه
هزینة تبلیغات
بدون هرگونه
امکان آموزشی
بدون هرگونه
امکان آموزشی

یک اقدام حمایتی و
معرفی یک محصول
یک اقدام حمایتی و
معرفی یک محصول
یک اقدام حمایتی و
معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و
معرفی چند محصول
یک اقدام حمایتی و
معرفی چند محصول
یک اقدام حمایتی و
معرفی چند محصول

چندین اقدام حمایتی و
معرفی یک محصول
چندین اقدام حمایتی و
معرفی یک محصول
چندین اقدام حمایتی و
معرفی یک محصول

چندین اقدام حمایتی و
معرفی چند محصول
چندین اقدام حمایتی و
معرفی چند محصول
چندین اقدام حمایتی و
معرفی چند محصول

بدون بازدیدکننده

کمتر از 5000

بین  5000تا 20000

بین  20000تا 100000

بیش از 100000

منبع:احسانی 238:1394،

هر یک از اجزای این معادله خود معیارهایی دارند که در پنج سطح متفاوت امتیازدهی میشوند و میانگین بندهای آن
امتیاز نهایی آن عیار محسوب میشود .در این فرمول وزن هیچ یک از جنبههای عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا
زیاد نیست ،زیرا دلیل خاصی برای اهمیت کم یا زیاد یکی از آنها بر دیگری در تعیین قابلیت گردشگری نظری مکان
اکوتوریسمی وجود ندارد.

بحثونتایج 
شناسایی مناطق مورد مطالعه اولین مرحله است که در این بخش به آن توجه شده است و بعد از آن بر اساس آرای
فعاالن حوزة گردشگری در استان و همچنین استادان گروه برنامهریزی و مدیریت گردشگری ارزشگذاری با استفاده از
مدل مربوطه انجام شده است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
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باغاتشهرستانکرمان 
الف)باغشاهزادهماهان 

باغ شاهزاده ماهان (ثبت جهانی یونسکو) در شهرستان کرمان قرار دارد .شکل کلی باغ با محور مرکزی ،آبشارها،
پیادهروها ،و ردیف متناوب درختان چنار و سرو ،و کرتهای جانبی میوه دید بیننده را به بنای سفید باالخانه در متن کوهها
متوجه میسازد (نیلی و همکاران .)173 :1392 ،درختان غالب این باغ سرو ،چنار ،و سپیدار است .از مهمترین ویژگیهای
این باغ این است که بهصورت پلهای ساخته شده است و باعث بهوجودآمدن آبشارهایی در مسیر اصلی شده است .بنای
این باغ به دورة قاجار نسبت داده میشود .نزدیکی به عمارت شتر گلو ،آرامگاه شاه نعمتاهلل ولی ،و خوش آب و هوا بودن
منطقه از محاسن این باغ تاریخی محسوب میشود.

.تصویرماهوارهایباغشاهزادهماهان 

شکل4

باغموزۀهرندی 
ب) 

در حدود سال  1290قمری ،محمدرضاخان عدلالسلطان ،که یکی از صاحبمنصبان نظامی کرمان بود ،اقدام به احداث
باغی تفریحی خارج از حصار شهر کرمان کرد .مساحت این باغ  25هزار متر مربع است .عدلالسلطان از نوادگان
وکیلالملک ،حاکم تهران ،و فرزند مرتضیقلیخان وکیلالملک ،حاکم دوم ،بود .تاریخ احداث باغ بین سالهای  1280تا
 1285قمری تخمین زده میشود .بنابراین ،قدمت ساختمانی آن به حدود یک قرن پیش برمیگردد .باغ یادشده در سال
 1313شمسی به وسیلة ورثة اسفندیاری به مبلغ  40هزارتومان به مرحوم ابوالقاسم هرندی فروخته شد .این باغ به
مناسبت توقف چند روزة رضاشاه در مسیر سفر تبعیدش به جزیرة موریس مورد توجه تاریخشناسان قرار گرفت .این اثر در
تاریخ  18آذر  1354بهعنوان یکی از آثار ملی ایران بهثبت رسیده است (کمالی .)8 :1389 ،درختان این باغ شامل انار،
انگور ،کاج ،انجیر ،توت ،سیب ،زرشک ،و گالبی است .ساختمان این باغ امروزه به موزة سازهای سنتی در همکف و موزة
باستانشناسی در طبقة دوم تغییر کاربری داده است.
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ایباغموزۀهرندی 


.تصویرماهواره
شکل5

فتحآباد 
ج)باغ 

در حاشیة شهر اختیارآباد در 13کیلومتری شمال غرب کرمان واقع شده و توسط قنات فتحآباد آبیاری میشده است .هستة
اولیة عمارتهای باغ در حدود  1280ق توسط حسینعلیخان فرزند فضلعلیخان شکل میگیرد و متأثر از محیط بکر و
مستعد پیرامون خود روزبهروز شکوفاتر میشود و عمارتهای چندی بدان افزوده میشود .در جانب شرق عمارت اصلی
عمارت چهارفصل است که به لحاظ ساختار قرابتهای فراوانی با کوشک باغ ایرانی دارد .این عمارت در یک اشکوب و
برون گرا بوده و از چهار سو به محیط پیرامون خود دید دارد .نحوة قرارگیری عمارت چهار فصل به همراه شش اصله
درخت کاج و آب نمای آن سبب ایجاد محوری جدید عمود بر محور اصلی شده است .باغ در طول سال دارای تنوع
عملکردی کمنظیری بوده؛ بهگونهای که میتوان آن را باغ حکومتی ،سکونتی ،تشریفاتی ،یا تولیدی دانست (سلطانزاده و
اشرف گنجویی .)1392 ،بسیاری از محققان این باغ را الگوی ساخت باغ شازده ماهان میدانند و پس از مرمت در سال
 1394برای بازدید عموم بازگردید .ابعاد تقریبی این باغ  250در  450متر است.

ایباغفتحآبادکرمان 


.تصویرماهواره
شکل6

رمآباد 
د)باغبی 

این باغ در جنوب شرقی کرمان و در دامنة کوه در فاصلهای چند صد متری با بنای تخت درگاه قلیبیگ قرار دارد .باغ در
دورة صفوی و در زمان حکمرانی گنجعلیخان بر کرمان بنا شده است .ورودی ،برخالف آنچه در باغهای ایرانی دیده
میشود ،در طول باغ قرار گرفته است .باغ دارای دو عمارت است که هر دو بر ساختار باغ تأثیر گذاشته است .عمارتها در
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قالب یک سیستم هندسی مبتنی بر دو محور متعامد مکانیابی شدهاند .عمارتی که درارای دو اشکوب است و ما آن را
عمارت اصلی مینامیم در انتهای محوری که ورودی نقطة آغاز آن است قرار گرفته و عمارتی که به دلیل پالن
هشتضلعیاش آن را کوشک هشتضلعی مینامیم (سلطانزاده و اشرف گنجویی .)80 :1392 ،نزدیکی به تخت درگاه
قلی بیگ ،گنبد جبلیه ،و همچنین پارک جنگلی پردیسان بر اهمیت این باغ افزوده است.

ایباغبیرمآباد


.تصویرماهواره
شکل7

فاصلةباغهاازیکدیگر 


بر طبق جدول  ،8دورترین باغها نسبت به هم باغ شاهزاده و فتحآباد هستند که باغ فتحآباد در شمال شهر کرمان
(اختیارآباد) و باغ شاهزاده در جنوب شهر کرمان (ماهان) واقع شده است .باغ بیرمآباد و باغ هرندی هم با  10کیلومتر
نزدیکترین فاصله را بین باغهای موجود دارند.
.فاصلةباغهایکرمانازیکدیگر

جدول8
فواصلباغها(کیلومتر) 

باغ بیرمآباد
باغ شاهزاده ماهان
باغ فتحآباد
باغ هرندی

باغبیرمآباد 
0
38
26
10

باغشاهزادهماهان 
38
0
53
41

باغفتحآباد 

26
53
0
17

باغهرندی 
10
41
17
0

منبع:نگارندگان 

نتایجمدلپرالونگ 

برای تعیین عیار گردشگری استان کرمان از میانگین چهار معیار زیبایی ظاهری ،علمی ،فرهنگی -تاریخی ،و اجتماعی-
اقتصادی استفاده شده است .هر یک از عیارها خود با توجه به معیارهای خاص خود در پنج سطح متفاوت امتیازدهی و
درنهایت امتیاز آن عیار از میانگین امتیازهای معیارهای آن عیار بهدست آمده است .نتیجة ارزیابی عیار گردشگری و عیار
بهرهبری در جدول  9آمده است.
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.نتیجةنهاییارزیابیعیارهایگردشگریوبهرهبری

جدول9
باغموزۀهرندی 

ارزشعارضه 
0/61
زیبایی ظاهری
0/69
علمی
0/67
تاریخی -فرهنگی
0/49
اجتماعی -اقتصادی
 0/61
عیار گردشگری 
0/58
عیار میزان بهرهبری
0/68
عیار کیفیت بهرهبری
متوسط 
عیار بهرهبری 

باغشاهزادهماهان 
0/93
0/57
0/78
0/53
 0/70
0/63
0/8
زیاد 

باغبیرمآباد 
0/64
0/45
0/71
0/47
 0/56
0/38
0/61
کم 

باغفتحآباد 

0/79
0/49
0/86
0/59
 0/68
0/69
0/71
زیاد 

امتیازارزش 
0/74
0/55
0/75
0/52
0/57
0/7
-

منبع:یافتههایتحقیق 


با توجه به نتیجة حاصله ،باغ بیرم آباد کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده که دلیل اصلی آن این است که بازدید
این باغ برای عموم آزاد نیست و بیشترین امتیاز را باغ شاهزاده ماهان گرفته است که نشان از زیبایی و اهمیت آن در
سطح بین المللی دارد و ثبت آن در میراث جهانی یونسکو بر اهمیت آن افزوده است .با توجه به نظر کارشناسان ،رتبهبندی
باغهای استان کرمان به ترتیب زیر است:
باغ شاهزاده ماهان؛
باغ فتحآباد؛
باغموزة هرندی؛
باغ بیرمآباد.

نتیجهگیری 

باغهای تاریخی ایرانی میراث تاریخی محسوب میشوند و پس از ثبت آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو نقش این
فضاها در صنعت گردشگری و توسعة آن نیز آشکار شده است .در این مقاله چهار باغ زیبا در شهرستان کرمان (باغ
شاهزاده ماهان ،باغ فتحآباد ،باغ هرندی ،و باغ بیرمآباد) انتخاب و برای اولویتبندی آنها از مدل پرالونگ استفاده شده
است .مدل پرالونگ ،با درنظرگرفتن جنبههای مختلف سایتها ،از کارایی مناسبی در زمینة جذب گردشگر برخوردار است.
با توجه به نظر کارشناسان و مدل پرالونگ ،بهطور کلی باغ شاهزاده ماهان در رتبة اول و باغ فتحآباد ،باغموزة هرندی ،و
باغ بیرمآباد در رتبههای بعدی مقاصد گردشگری قرار گرفتهاند .از نظر زیبایی ،بیشترین امتیاز را باغ شاهزاده ماهان به
دلیل وجود درختان کهنسال ،جریان آب ،و ساختمان زیبا کسب کرده است .از لحاظ ارزش علمی باغموزة هرندی با
امتیاز  0/69رتبة اول را در اولویتبندی کسب کرده است که از دالیل آن میتوان به وجود موزة باستانشناسی که آثار
تاریخی بسیار ارزشمندی در آن است اشاره کرد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که باغ شاهزاده ماهان امتیاز باالتری
نسبت به سه باغ دیگر دارد که امتیاز باالی آن در عیار گردشگری و همچنین عیار بهرهبری مشخص شده است .باغ
بیرم آباد نیز کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است ،زیرا در حال حاضر بازدید گردشگران از این باغ مقدور نیست .با
توجه به جدول  ،9در چهار باغ مورد مطالعه امتیاز ارزش تاریخی -فرهنگی ( )0/75و ارزش زیبایی ظاهری ( )0/74بسیار
باالتر از امتیاز ارزشهای اجتماعی -اقتصادی ( )0/52و علمی ( )0/55است که نشان از زیبایی باغهای مورد مطالعه و
همچنین ارزش تاریخی آنها دارد .با بررسی تحقیقاتی که پیشتر دربارة این موضوع انجام گرفته است درمییابیم که از
گذشته هدف از ساخت باغ های ایرانی تولید شادمانی و خوشی بوده و کاربری اغلب این باغات تفریحی بوده است .تاکنون
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پژوهشگران به مقایسههای تطبیقی جالبی از باغها پرداخته و نقش باغ را در فرهنگ ایرانی تشریح کردهاند ،اما هیچ یک
بهصورت اختصاصی باغهای نواحی خشک و چهار باغ یادشده در این مقاله ،واقع در استان کرمان ،را بررسی نکردهاند.
مهمترین راهکارها و پیشنهادهایی که در توسعة باغهای استان کرمان میتوان مد نظر داشت عبارتاند از:
آموزش و اطالعرسانی دربارة گردشگری بین افراد ساکن در نزدیکی باغها؛
تبلیغات از طریق سایتها و شبکههای مجازی برای معرفیکردن این جاذبهها به گردشگران خصوصاً گردشگران
خارجی؛
برگزاری همایشها برای آشناکردن افراد محلی با ارزش اجتماعی -اقتصادی گردشگری و ترغیبکردن حس تعلق
خاطر نسبت به جاذبههای تاریخی؛
فراهمنمودن امکان بازدید عموم از باغ بیرمآباد؛
ایجاد تأسیسات مورد نیاز توسعة گردشگری؛
بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی مناسب این باغها در جهت توسعة گردشگری و ایجاد اشتغال؛
برگزاری تور باغهای شهرستان کرمان که چهار باغ شاهزاده ،هرندی ،فتحآباد و بیرمآباد را شامل میشود؛
پایگاههای اطالعرسانی دیجیتالی برای باغها و همچنین کارتهای الکترونیکی اعتباری برای استفاده از باغها؛
برگزاری نمایشگاهها و همایشها در این باغها برای معرفی آن به بومیان؛
توسعة امکانات رفاهی و تفریحی در این باغها.
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