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چکیده

جملهباغجاذبه از پتانسیلهایطبیعیو از ارتباطونزدیکیاینها هایباالییدرجذبگردشگربرخوردارند.

کند.استانکرمان،دوچندانمیهاراهانیزهستند،اهمیتآنهایتاریخی،کهعمدتاًدرونباغهاباجاذبهجاذبه

هایزیادیاست.هدفازاینپژوهششدهدرنواحیخشکایراناست،دارایباغهایواقعکهیکیازاستان

باغ توانمندی عیارارزیابی و است پرالونگ مدل از استفاده با گردشگر جذب در کرمان شهرستان های

شاخص چهار میانگین از باغ هر ظاهریزیبای»گردشگری «ی «علمی»، «فرهنگی-تاریخی»، و -اجتماعی»،

هایآوریاطالعاتنیزازروشآید.درجمعدستمیشوند،بهدهیمی،کهدرپنجسطحمتفاوتنمره«اقتصادی

منظوربررسیدقیقوامتیازدهیدرطیمراحلپژوهش،ای،اسنادی،وپیمایشیاستفادهشدهاست.بهکتابخانه

 برنامهضمنبررسی گروه همچنیناستادان و استان گردشگریدر حوزۀ فعاالن از مدیریتمنطقه، ریزیو

بیرم ماهان، شازده باغ چهار و باغگردشگریاستفاده فتحآباد، و هرندی، انتخابموزۀ اینتحقیق برای آباد

نتایجپژوهشنشانمیشده امتیااند. با گردشگریباغشازده عیار نظر از که دهد خود7/0ز به را اول رتبة

 آمار به توجه با است. ماختصاصداده وزارت صنای،گردشگری،فرهنگیراث یافتهدستیعو و مدلی های

هایبعدیقرارآباددررتبهآباد،هرندیوبیرمهایفتحپرالونگ،درجذبگردشگر،باغشازدهدررتبةاولوباغ

سال،جریانآب،وساختمانزیبایازراباغشازدهبهدلیلوجوددرختانکهندارند.ازنظرزیبایی،بیشترینامت

بندیکسبکردهرتبةاولرادراولویت69/0موزۀهرندیباامتیازکسبکردهاست.ازلحاظارزشعلمیباغ

د(اشارهکرد.شوشناسی)آثارارزشمندیدرآننگهداریمیتوانبهوجودموزۀباستاناستکهازدالیلآنمی

ارزشتاریخیبه امتیاز مطالعه، باغمورد چهار کلیبراساسمدلتحقیقدر ارزش75/0فرهنگی)-طور و )

ارزش74/0زیباییظاهری) امتیاز از باالتر بسیار علمی)52/0اقتصادی)-هایاجتماعی( و استکه55/0( )

هادارد.اریخیآنهایموردمطالعهوهمچنینارزشتنشاناززیباییباغ
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 مقدمه

های  محیطی است که در سال گردشگری از عوامل اصلی توسعة پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و زیست

گردشگری انواع مختلفی دارد . (23: 1393 سقایی،و  ی)پاپلگردی داشته است  ای به موضوع طبیعت اخیر رویکرد گسترده

های ایرانی  بندی کرد. گردشگری باغ ساخت تقسیم ها را در سه گروه گردشگری طبیعی و تاریخی و انسان توان آن که می

ا های تاریخی استان کرمان ر توان جزو هر سه نوع گردشگری محسوب کرد که به همین دلیل در این تحقیق باغ را می

 ایم. انتخاب کرده

توانند در جذب گردشگر موفق باشند و گردشگران را به سوی  ها می های گردشگری متناسب با میزان جذابیت جاذبه

تواند انگیزة بیشتری  گیرد که می خود جلب کنند. درواقع، ساختار گردشگری یک جاذبة گردشگری عواملی را دربر می

 هم آورد. برای تقاضای گردشگری در آن مکان فرا

باغ ایرانی نتیجة تعامل میان کنش انسان و فضای فیزیکی و طبیعی است که تأثیر ابعاد اجتماعی و فرهنگی سرزمین 

عنوان یکی از چند  ای بس طوالنی به سازی در کشور ایران با قدمت زیاد و پیشینه در آن تبلور یافته است. سنت هنر باغ

سازی در ایران قدمتی دیرینه دارد. باغ  باغ (.220 :1396اط مقدم و همکاران، سازی در جهان است )خی مکتب اصلی باغ

های  عنوان یک عنصر شهری همسو و سازگار با ویژگی ای از بهشت زمینی، ساخت دست بشر، و به عنوان نمونه ایرانی به

ر و متناسب با خصوصیات های مطلوب محیط طبیعی و فضایی جو گیری از ویژگی طبیعی است که با حداکثر بهره

فرهنگی و اجتماعی است که شرایط مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت و سکونت موقت یا دائمی شهروندان فراهم 

توان آب، گیاه، هندسه، و بستر دانست. آب و گیاه  ارکان باغ ایرانی را می (.171 :1392کرده است )نیلی و همکاران، 

ها در باغ مورد توجه قرار  شود و تأثیرات عینی و ذهنی آن ام آبیاری و نظام کاشت تحلیل میعموماً تحت عنوان نظ

(. باغ ایرانی همیشه با دیواری محصور شده است و دلیل این موضوع را 81: 1392زاده و اشرف گنجویی،   گیرد )سلطان می

هایی که در فالت  بخشی باغ های اصالت ز شاخصتوان عامل امنیتی و اعتقادات مذهبی ساکنان فالت ایران دانست. ا می

انداز مناسب، محور اصلی، فضای سبز، سایه، کوشک، یا عمارت اصلی  توان به حضور آب، گیاه، چشم ایران قرار دارند می

و  نما، کاری، زیباسازی، آب های قدیمی که الگوهای مناسب باغ ایرانی را دارند از نظر درخت اشاره کرد. بسیاری از باغ

اند  توجهی به مرور زمان و با پیدایش شرایط غیرعادی از بین رفته ها به علت بی کوشک مشابهت دارند. تعدادی از باغ

تر انجام گرفته در این است که محققان گذشته  هایی که پیش (. تفاوت این پژوهش با پژوهش13: 1395)داعی پاریزی، 

ها با استفاده  اند، اما در این مقاله بر روی موضوع گردشگری این باغ کرده ها تمرکز بیشتر بر روی چگونگی طراحی این باغ

 شود: از مدل پرالونگ تأکید شده است. در همین راستا سؤاالت ذیل مطرح می

 شناسی چگونه است؟ بندی باغات شهرستان کرمان از لحاظ جذب گردشگر و زیبایی اولویت

 ان کرمان چگونه است؟وری باغات شهرست عیار گردشگری و عیار بهره

تحقیقةپیشینچارچوبنظریو
پذیر  امروزه تبیین مسائل با یک نظریه امکان زیرا ،چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق یک رهیافت ترکیبی است

انسان  ،زلوام ةطبق نظری .هدف مرتن استفاده شده است وسایل و ةو نظری، زلو، هومنزابنابراین از نظریات م .نیست

رضایتمندی توریستی نیز تابعی از  ،بنابراین .کامروایی او تابعی از ارضای نیازهاست ةموجودی نیازمند است که درج

ای است که طرفین مبادله سعی در به  شده مبادله یک رفتار حساب ،هومنز ة. طبق نظریاستارضای نیازهای انسان 

توریستی خود به دنبال به حد اکثر رساندن پاداش است. مرتن  ةمبادل یک توریست در انجام حداکثر رساندن سود دارند و



 701                      ...یستیتورهاییتواولوهایتوانمندیکمیابیارز

 

باید وسایل رسیدن به این اهداف  ـ هایی که ارزش تالش دارند یعنی آن ـ شده گوید برای رسیدن به اهداف تعریف نیز می

 ةمهیا شود تا آستان میزبان وسایل رسیدن به این هدف برای یک توریست بیشتر ةباید در جامع ،مهیا باشد. بنابراین

ساخت باغ در کشور ما . (1392 همکاران، و نجیمی) آید رضایت او پایین می ةآستان ،رضایت باال رود. در غیر این صورت

ها در کل عملکردهای  خصوص دورة اسالمی، مورد توجه بوده است. باغ ها، به ای طوالنی داشته و در همة دوران سابقه

اند. در دورة اسالمی نیز  شده های عمومی برای گردش و تفریح اهالی ساخته می ها باغ در بعضی دوران اند و مختلفی داشته

های بزرگ و بیرون از  سال بوده و عالوه بر باغ ها و درختزارها همچنان مورد عالقة ساکنان این سرزمین کهن ایجاد باغ

(. ساخت محلی 1: 1393فر،  سرزمین بوده است )آدینهسازی در درون شهرها خاص این  شهرها، چندین سده پدیدة باغ

ترین اهداف استقرار  بردن در دامن طبیعت یکی از مهم سرسبز و با نهرهای روان و درختان زیبا برای آسایش و پناه

 (. 23: 1394هاست )متدین و متدین،  باغ

یافته  طور دائم آب آن در باغ جریان می بهای بوده است که   وجود باغ ایرانی همواره متکی بر وجود یک قنات یا چشمه

طور معمول، آب ابتدا وارد باغ شده و پس از آبیاری کامل باغ آنچه مازاد مصرف باغ باشد برای مصارف دیگر از  است. به

ست ای ا شود. نتیجه آنکه مساحت باغ در رابطه با میزان آب قرار گرفته شده و همواره مساحت باغ به اندازه باغ خارج می

افزاید و در نتیجه  آبی نیز بتواند باغ را آبیاری کند. کمبود آب میل ایرانی را به تماشای بیشتر آن می که آب در فصل کم

اند تا آب را هر چه بیشتر در باغ نگه دارند و با گردش و  طراحان باغ ایرانی همواره با ابتکارهای گوناگون کوشش نموده

ها، استخرها، جویبارها،  نماها، حوض شتر آن را به تماشا بگذارند. برای این کار از آبدادن بیشتر به آن هرچه بی حرکت

اند )پورمند و  ها، و میزان جهش آب متفاوت استفاده کرده ها، اندازه های گوناگون با طرح ها، و فواره گردان آبشارها، آب

 های ایرانی آورده شده است: غ شگران بر روی باهایی از تحقیق پژوه (. اکنون در ذیل نمونه54: 1390کشتکار قالتی، 

 .پیشینةتحقیق1جدول

نتایجتحقیقعنوانتحقیقسالتحقیقپژوهشگر)ان(

انصاری و 
 نژاد محمودی

1386 
های باغ  باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تأکید بر ارزش

 ایرانی دوران صفوی
ادوار گذشتة های  های ساخت مکتب اصفهان برخالف ساختن کاخ باغ

 تاریخ ایران است

پورمند و کشتکار 
 قالتی

 های وجودی ساخت باغ ایرانی تحلیل علت 1390
های وجودی ساخت باغ اگرچه در یک ارزش قرار ندارند، به  علت

اند و علت اصلی  تناسب مکان و زمان تاریخی ساخت دارای اهمیت ویژه
 جویی بوده است ساخت باغ بر مبنای لذت

 1395 زیداعی پاری
پژوهشی در زمینة پیشینة تاریخی، خصوصیات، و 

 منظر باغ هرندی شهر کرمان

باغ تاریخی هرندی در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری در اراضی 
زراعی خارج از محدودة شهر کرمان احداث شده است؛ کاربری اولیة آن 

 صورت مسکونی و تفریحی درآمده است تفریحی و بعد به

 1397 آزمون و معینی
تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان بر اساس 

 تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان

ها حاکی از این است که  بیشتر پاسخ  نامه، بر اساس نتایج پرسش
های حرکتی )کالبدی و معنایی( تأثیر زیادی در ایجاد یک تصویر  مؤلفه

 نماید یپیوسته و مشترک در مخاطبان ایجاد م هم ذهنی به

زاده و  سلطان
 اشرف گنجویی

1392 
آباد کرمان با  آباد و فتح وجوه تمایز و تشابه باغ بیرم

 یکدیگر و باغ ایرانی

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 

تغیرهای محیطی دارد که توسط معمار هنرمند و قدرت انطباق آن با م
آباد صورت  آباد و فتح های بیرم ایرانی همسو با نیازهای کاربران در باغ

 عینی به خود گرفته است

اهمیتوضرورتتحقیق
مختلف در کشور ابتدا  اقواماست که  دیاروپاست و این مزیت زمانی مف ةقار ةتنوع فرهنگی در کشور ایران به انداز

فرهنگی  -جویی قومی برتری ،به عبارتی .وجود آید و به نوعی وفاق فرهنگی در کشور بهد نهمدیگر را شناخته و درک نمای

جهانگردی . گسترش گردشگری داخلی است تحقق این امر تقویت و ةد که بهترین شیوشوباید به وفاق فرهنگی تبدیل 



1401تابستان،2ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 702 

 

 15که امروزه بیش از  ،توجه به معضل بیکاری در ایران اکار گیرد. ب نفر در سراسر دنیا را به 9 هرنفر از  1توانسته است 

، مغانی رحیمی)است عنوان یک راهکار اساسی مطرح  گردشگری به ةگیرد، توسع درصد جمعیت فعال کشور را دربر می

1383 :5.)  

 یهایلاز پتانس یاییجغراف یژةو یتموقع یلدل تابعه آن به یاستان کرمان و شهرها و روستاها یبه طور کل

با دارابودن  در دل این استان نیز کرمان ستانشهر .(Khalili et al., 2020)برخوردار هستند  یفراوان یستیاکوتور

باغات زیبا و  از جمله ی، واجتماع یی،ایجغراف ،یفرهنگ -یخیتار های پتانسیلجمله  از یستیتور ةبالقو یها توانمندی

، که توجه کمتر مورد توجه واقع شده آباد موزة هرندی، و باغ بیرم آباد، باغ دلربای آن همچون باغ شاهزاده ماهان، باغ فتح

به زایی و توسعة اقتصادی شهرستان کرمان را فراهم سازد. بنابراین،  تواند موجبات توسعة گردشگری، اشتغال ها می به آن

از  یشمناطق مختلف کشور، لزوم توجه به این امر ب ةنقش غیر قابل کتمان گردشگری در توسع خاطر اهمیت موضوع و

 د.شو  پیش روشن می

اهدافتحقیق
کلیهدف(الف

 های شهرستان کرمان(. های ایرانی در نواحی خشک )مطالعة موردی: باغ ارزیابی کمی توانمندی توریستی باغ

جزئیاهداف(ب

 رستان کرمان در زمینة جذب گردشگر؛بندی باغات شه اولویت

 شناختی. بندی باغات شهرستان کرمان در زمینة زیبایی اولویت

منطقةموردمطالعه
درجه و  26دقیقة طول شرقی و  34درجه و  59دقیقه تا  21درجه و  54استان کرمان در جنوب شرقی فالت ایران بین 

کیلومتر مربع واقع شده است که رتبة اول را در بین  182726حت دقیقة عرض شمالی با مسا 58درجه و  31دقیقه تا  29

درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. استان کرمان از شمال  21/11های کشور داراست و بیش از  استان

از غرب به  های خراسان جنوبی و یزد، از جنوب به استان هرمزگان، از شرق به استان سیستان و بلوچستان، و به استان

 80کیلومتر و حداقل در بخش جنوبی تا  480استان فارس محدود شده است. پهنای حداکثر استان در بخش شمالی 

 660کیلومتر و فاصلة بین حد جنوبی و شمالی یا طول استان برابر با  250نماید. عرض متوسط استان  کیلومتر تغییر می

 (.1399 کرمان، استان ریزی برنامه و مدیریت سازمانکیلومتر است )
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.موقعیتجغرافیاییمنطقةموردمطالعه1شکل

هاموادوروش
 تاریخی و با اسناد ةهای میدانی و همچنین مطالع مبنای بررسی و ارزیابی و بر ای عهتوس -هدف کاربردی پژوهش حاضر با

. دلیل است ژئوتوریستی مناطق )روش پرالونگ( انجام گرفتههای  های رایج در مطالعات ارزیابی پتانسیل کارگیری یکی از مدل به

های  با توجه به درنظرگرفتن جنبههای مشابه این است که این مدل  انتخاب مدل پرالونگ در مقالة پیش رو از بین سایر روش

از طریق  نخست ،بر همین اساس. های گردشگری از کارایی مناسبی در زمینة جذب گردشگر برخوردار است مختلف سایت

 نیاز مورد های داده و اطالعات گردآوری به پژوهش، ة موردمنابع و مدارک مرتبط با موضوع و منطق ای، با بررسی مطالعات کتابخانه

های مورد مطالعه  و موقعیت ژئومورفوسایت ها باغبازدیدهای میدانی،  و ی توپوگرافیها سپس با بررسی نقشهو  است شده اقدام

عیار گردشگری هر باغ از میانگین چهار و  اقدام شده است ArcGIS 10.8افزار  ها توسط نرم نمایش آنمشخص و نسبت به 

اقتصادی، که در پنج سطح  -فرهنگی؛ د( اجتماعی -آید: الف( زیبایی ظاهری؛ ب( علمی؛ ج( تاریخی دست می شاخص به

 شوند. دهی می متفاوت نمره



 
هایشهرستانکرمان.باغ2شکل
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مراحل پژوهش، ضمن بررسی منطقه، از فعاالن حوزة گردشگری در استان و همچنین استادان گروه در طی 

منظور بررسی دقیق و امتیازدهی این مدل استفاده شده است و باغ شاهزاده ماهان،  ریزی و مدیریت گردشگری به برنامه

های استان کرمان برای این پژوهش  ترین باغ مهم عنوان آباد در شهرستان کرمان به آباد، باغ هرندی، و باغ بیرم باغ فتح

 اند. انتخاب شده

1مدلپرالونگ

های گردشگری  ها و توانمندی منظور ارزیابی پتانسیل به 2005مدل پرالونگ را اولین بار محققی با همین نام در سال 

تی از میانگین چهار شاخص (. در روش پرالونگ، عیار گردشگری هر مکان توریسPralong, 2005مناطق ارائه کرد )

اقتصادی، که در پنج سطح متفاوت  -فرهنگی؛ د( اجتماعی -آید: الف( زیبایی ظاهری؛ ب( علمی؛ ج( تاریخی دست می به

 (.234: 1394شوند )احسانی،  دهی می نمره

شاخصزیباییظاهری+علمی+تاریخی،فرهنگی+اجتماعی،اقتصادی

4
 =  عیارگردشگری 

 زیباییظاهریالف(عیار

های دیدنی و تماشایی ذاتی آن مکان است که بر اساس  عیار زیبایی ظاهری یک مکان با توجه به میانگین امتیاز جاذبه

 شود: محاسبه می 2میانگین بندهای جدول 

 .معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشزیباییظاهری2جدول

25/05/075/01فرصامتیازمعیار

 6بیش از  6یا  5، 4 3یا  2 یک - ( تعداد نقاط دیدنی1)
 ماه 5بیش از  بین سه تا پنج ماه بین یک تا سه ماه کمتر از یک ماه - ( دوام جاذبه2)

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم - ( میزان تأثیر انسان3)
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم - آوری ( نشاط4)

 های متضاد رنگ - های گوناگون رنگ - های مشابه رنگ ها با محیط اطراف رنگ( تباین 5)

 المللی بین ملی ای منطقه محلی - ( میزان آگاهی جوامع از زیبایی مکان6)

 1394:235منبع:احسانی،

 ب(عیارعلمی

ارزش اکولوژیکی است که بر شامل معیارهایی مثل کمیابی، جایگاه آموزشی، برخورداری از ارزش جغرافیایی دیرینه، و 

 شود: محاسبه می 3اساس میانگین بندهای جدول 

 درمیزانارزشعلمیامتیازدهیمعیارو.3جدول

25/05/075/01صفرامتیازمعیار
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم - ( جذابیت از نظر جغرافیای دیرینه1)

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم صفر های تجسمی ( ویژگی2)
 90بیش از  90تا  50بین  50تا  25بین  25کمتر از  - ( مساحت به درصد3)

 بی نظیر 2تا  1بین  4تا  3بین  7تا  5بین  7بیش از  ( کمیابی4)

 بدون هرگونه دستکاری شده اندکی تخریب تخریب در حد متوسط شده تخریب شده شدت تخریب به ( وضعیت مکان5)

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم صفر جذابیت اکولوژیکی( 6)

1394:236منبع:احسانی،

                                                                                                                                                                   
1. Pralong 



 705                      ...یستیتورهاییتواولوهایتوانمندیکمیابیارز

 

 فرهنگی-ج(عیارتاریخی

کند که بر اساس میانگین  های هنری و آداب و رسوم فرهنگی رایج در منطقه توجه می فرهنگی بر جنبه -عیار تاریخی

 شود: محاسبه می 4بندهای جدول 

 فرهنگی-معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشتاریخی.4جدول

25/05/075/01صفرامتیازمعیار

 بسیار شدید شدید متوسط ضعیف بدون تعلق خاطر تاریخی -های فرهنگی ( جنبه1)
 بسیار زیاد زیاد متوسط ضعیف بدون هرگونه اثر یا بنا شناسانه های تاریخی و باستان ( جنبه2)

 بسیار زیاد زیاد متوسط ضعیف صفر های مذهبی و معنوی ( جنبه3)

 حداقل یک بار در سال - گاهی گاه - هرگز ( رخدادهای هنری و فرهنگی4)

 تأثیر بسیار زیاد تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم بی اثر ( اثرات مثبت توریسم بر فرهنگ بومی5)

 تأثیر بسیار زیاد تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم بی اثر توریسم بر فرهنگ بومی( اثرات منفی 6)

1394:236منبع:احسانی،

 اقتصادی-د(عیاراجتماعی

برداری و کارآفرینی آن در زمینة گردشگری و تفریح بستگی  های قابل بهره اقتصادی هر مکان به ویژگی -عیار اجتماعی

 شود: ارزیابی می 5بندهای جدول  دارد که بر اساس میانگین

 اقتصادی-معیاروامتیازدهیدرمیزانارزشاجتماعی.5جدول

25/05/075/01صفرامتیازمعیار

 ( قابلیت دسترسی1)
با فاصلة بیش از 
یک کیلومتر از 
 مسیر در دسترس

با فاصلة کمتر از 
یک کیلومتر از 
 مسیر در دسترس

قابل دسترس از 
 طریق جادة محلی

قابل دسترس از 
ای با  طریق جاده

 ای اهمیت منطقه

قابل دسترس از 
ای با  طریق جاده

 اهمیت ملی

 بدون خطر های اختیاری کنترل شده تا حدودی کنترل نشده کنترل ناپذیر کنترل ( مخاطرات طبیعی2)

 ( تعداد بازدیدکنندگان در هر سال3)
هزار  10کمتر از 

 نفر

 100تا  10بین 
 هزار نفر

هزار  500تا  100بین 
 نفر

 1هزار تا  500بین 
 میلیون نفر

میلیون  1بیش از 
 نفر

 حفاظت بسیار زیاد حفاظت زیاد حفاظت متوسط حفاظت کم بدون حفاظت ( سطح تمهیدات حفاظتی4)

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم - ( جذابیت5)

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم صفر ( تأثیر در اقتصاد جامعة بومی6)

1394:237منبع:احسانی،

ها، که بر اساس بازدیدهای میدانی و روش پرالونگ انجام شد، به ارزیابی توانمندی  پس از محاسبة امتیازدهی لندفرم

ها شامل دو بخش بوده و همانند  وری لندفرم های مورد مطالعه پرداخته شد. ارزیابی میزان بهره وری لندفرم میزان بهره

هایی برای امتیازدهی هر یک از اجزا مشخص شده است )شایان و  ارزیابی توانمندی گردشگری معیارها و مقیاس

 (.6: 1389همکاران، 

شود. ارزیابی ارزش  ها نیز ارزیابی می بری کنونی سایت در این روش، عالوه بر ارزیابی عیار گردشگری، ارزش بهره

های بالقوه  شود تا توانمندی نطقه محاسبه میبری م بری و کیفیت بهره برداری خود بر اساس دو معیار عیار میزان بهره بهره

  (.Pralong, 2005) ها مشخص شوئد و بالفعل آن

بریگردشگریارزیابیعیاربهره

 شود: بری محاسبه می بری و کیفیت بهره این عیار با دو پارامتر میزان بهره
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بریبری+کیفیتبهرهشاخصمیزانبهره

2
 = بریعیاربهره   

بری بر  بیانگر میزان استفادة فضایی و زمانی از مکان گردشگری است؛ در حالی که کیفیت بهرهبری  میزان بهره

های  شود. در چنین وضعیتی، معیارهای گوناگونی با مقیاس اساس چگونگی استفاده از چهار معیار گردشگری محاسبه می

 شود.  می بری استفاده امتیازدهی متفاوت برای ارزیابی این دو جزء اصلی عیار بهره

 بریمعیاروامتیازدهیدرمیزانارزشبهره.6جدول

25/05/075/01صفرامتیازمعیار

 10بیش از  10تا  5بین  5تا  1بین  1کمتر از  صفر ( مساحت مورد استفاده )هکتار(1)
 10بیش از  10تا  6بین  5تا  2بین  1 صفر ها ( تعداد زیرساخت2)
 روز 360تا  271از  270تا  181از  روز 180تا  91از  روز 90تا  کیاز  - ( اسکان فصلی )روز(3)
 ساعت 9بیش از  ساعت 9تا  6بین  ساعت 6تا  3بین  ساعت 3کمتر از  صفر ( اسکان روزانه )ساعت(4)
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم صفر گذاری ( انگیزة سرمایه5)

1394:238منبع:احسانی،

بری بر اساس چگونگی استفاده از میانگین چهار معیار گردشگری شامل زیبایی ظاهری، ارزش علمی،  کیفیت بهره

 گردد. ارزش فرهنگی، و اقتصادی محاسبه می

 بری.معیاروامتیازدهیدرمیزانکیفیتبهره7جدول

25/05/075/01صفرامتیازمعیار

 استفاده از زیبایی ظاهری( 1)
بدون هرگونه 
 هزینة تبلیغات

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی چند محصول

چندین اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

چندین اقدام حمایتی و 
 معرفی چند محصول

 ( استفاده از ارزش علمی2)
بدون هرگونه 
 امکان آموزشی

و  یک اقدام حمایتی
 معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی چند محصول

چندین اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

چندین اقدام حمایتی و 
 معرفی چند محصول

 یاستفاده از ارزش فرهنگ( 3)
بدون هرگونه 
 امکان آموزشی

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی چند محصول

حمایتی و  چندین اقدام
 معرفی یک محصول

چندین اقدام حمایتی و 
 معرفی چند محصول

 100000بیش از  100000تا  20000بین  20000تا  5000بین  5000کمتر از  بدون بازدیدکننده )نفر( یاستفاده از ارزش اقتصاد( 4)

1394:238منبع:احسانی،

شوند و میانگین بندهای آن  پنج سطح متفاوت امتیازدهی میهر یک از اجزای این معادله خود معیارهایی دارند که در 

های عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا  یک از جنبه  شود. در این فرمول وزن هیچ امتیاز نهایی آن عیار محسوب می

مکان  ها بر دیگری در تعیین قابلیت گردشگری نظری زیاد نیست، زیرا دلیل خاصی برای اهمیت کم یا زیاد یکی از آن

 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 

گذاری با استفاده از  ریزی و مدیریت گردشگری ارزش فعاالن حوزة گردشگری در استان و همچنین استادان گروه برنامه

 شود. انجام شده است که در ادامه به آن پرداخته می مدل مربوطه
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باغاتشهرستانکرمان
ماهانشاهزادهباغ(الف

باغ شاهزاده ماهان )ثبت جهانی یونسکو( در شهرستان کرمان قرار دارد. شکل کلی باغ با محور مرکزی، آبشارها، 

ها  میوه دید بیننده را به بنای سفید باالخانه در متن کوههای جانبی  روها، و ردیف متناوب درختان چنار و سرو، و کرت پیاده

های  ترین ویژگی درختان غالب این باغ سرو، چنار، و سپیدار است. از مهم (.173 :1392سازد )نیلی و همکاران،  متوجه می

اصلی شده است. بنای وجودآمدن آبشارهایی در مسیر  ای ساخته شده است و باعث به صورت پله این باغ این است که به

اهلل ولی، و خوش آب و هوا بودن  شود. نزدیکی به عمارت شتر گلو، آرامگاه شاه نعمت این باغ به دورة قاجار نسبت داده می

 شود. منطقه از محاسن این باغ تاریخی محسوب می

 

 
ایباغشاهزادهماهان.تصویرماهواره4شکل

یهرندۀموزباغ(ب

منصبان نظامی کرمان بود، اقدام به احداث  السلطان، که یکی از صاحب قمری، محمدرضاخان عدل 1290در حدود سال 

السلطان از نوادگان  هزار متر مربع است. عدل 25باغی تفریحی خارج از حصار شهر کرمان کرد. مساحت این باغ 

تا  1280های  تاریخ احداث باغ بین سالالملک، حاکم دوم، بود.  خان وکیل قلی الملک، حاکم تهران، و فرزند مرتضی وکیل

گردد. باغ یادشده در سال  شود. بنابراین، قدمت ساختمانی آن به حدود یک قرن پیش برمی قمری تخمین زده می 1285

هزارتومان به مرحوم ابوالقاسم هرندی فروخته شد. این باغ به  40شمسی به وسیلة ورثة اسفندیاری به مبلغ  1313

شناسان قرار گرفت. این اثر در  روزة رضاشاه در مسیر سفر تبعیدش به جزیرة موریس مورد توجه تاریخمناسبت توقف چند

(. درختان این باغ شامل انار، 8: 1389ثبت رسیده است )کمالی،  عنوان یکی از آثار ملی ایران به به 1354آذر  18تاریخ 

کف و موزة  این باغ امروزه به موزة سازهای سنتی در هم انگور، کاج، انجیر، توت، سیب، زرشک، و گالبی است. ساختمان

 شناسی در طبقة دوم تغییر کاربری داده است. باستان
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موزۀهرندیایباغ.تصویرماهواره5شکل

آبادفتحباغ(ج

ت. هستة شده اس آباد آبیاری می کیلومتری شمال غرب کرمان واقع شده و توسط قنات فتح13در حاشیة شهر اختیارآباد در 

گیرد و متأثر از محیط بکر و  خان شکل می علی خان فرزند فضل علی ق توسط حسین 1280های باغ در حدود  اولیة عمارت

شود. در جانب شرق عمارت اصلی  های چندی بدان افزوده می شود و عمارت روز شکوفاتر می مستعد پیرامون خود روزبه

های فراوانی با کوشک باغ ایرانی دارد. این عمارت در یک اشکوب و  تعمارت چهارفصل است که به لحاظ ساختار قراب

گرا بوده و از چهار سو به محیط پیرامون خود دید دارد. نحوة قرارگیری عمارت چهار فصل به همراه شش اصله  برون

تنوع  نمای آن سبب ایجاد محوری جدید عمود بر محور اصلی شده است. باغ در طول سال دارای درخت کاج و آب

زاده و  توان آن را باغ حکومتی، سکونتی، تشریفاتی، یا تولیدی دانست )سلطان ای که می گونه نظیری بوده؛ به عملکردی کم

دانند و پس از مرمت در سال  (. بسیاری از محققان این باغ را الگوی ساخت باغ شازده ماهان می1392اشرف گنجویی، 

 متر است. 450در  250اد تقریبی این باغ برای بازدید عموم بازگردید. ابع 1394

 

 
آبادکرمانایباغفتح.تصویرماهواره6شکل

آبادرمیبباغ(د

بیگ قرار دارد. باغ در  ای چند صد متری با بنای تخت درگاه قلی این باغ در جنوب شرقی کرمان و در دامنة کوه در فاصله

های ایرانی دیده  خان بر کرمان بنا شده است. ورودی، برخالف آنچه در باغ علی دورة صفوی و در زمان حکمرانی گنج

ها در  ای دو عمارت است که هر دو بر ساختار باغ تأثیر گذاشته است. عمارتشود، در طول باغ قرار گرفته است. باغ دار می
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اند. عمارتی که درارای دو اشکوب است و ما آن را  یابی شده قالب یک سیستم هندسی مبتنی بر دو محور متعامد مکان

ه به دلیل پالن نامیم در انتهای محوری که ورودی نقطة آغاز آن است قرار گرفته و عمارتی ک عمارت اصلی می

(. نزدیکی به تخت درگاه 80: 1392زاده و اشرف گنجویی،  نامیم )سلطان ضلعی می اش آن را کوشک هشت ضلعی هشت

 بیگ، گنبد جبلیه، و همچنین پارک جنگلی پردیسان بر اهمیت این باغ افزوده است. قلی

 

 
 آبادایباغبیرم.تصویرماهواره7شکل

هاازیکدیگرفاصلةباغ

آباد در شمال شهر کرمان  آباد هستند که باغ فتح ها نسبت به هم باغ شاهزاده و فتح ، دورترین باغ8بر طبق جدول 

کیلومتر  10آباد و باغ هرندی هم با  )اختیارآباد( و باغ شاهزاده در جنوب شهر کرمان )ماهان( واقع شده است. باغ بیرم

 ند.های موجود دار ترین فاصله را بین باغ نزدیک

 هایکرمانازیکدیگر.فاصلةباغ8جدول

باغهرندیآبادباغفتحباغشاهزادهماهانآبادباغبیرمها)کیلومتر(فواصلباغ

 10 26 38 0 آباد باغ بیرم
 41 53 0 38 باغ شاهزاده ماهان

 17 0 53 26 آباد باغ فتح
 0 17 41 10 باغ هرندی

منبع:نگارندگان

پرالونگنتایجمدل

 -تاریخی، و اجتماعی -برای تعیین عیار گردشگری استان کرمان از میانگین چهار معیار زیبایی ظاهری، علمی، فرهنگی

اقتصادی استفاده شده است. هر یک از عیارها خود با توجه به معیارهای خاص خود در پنج سطح متفاوت امتیازدهی و 

دست آمده است. نتیجة ارزیابی عیار گردشگری و عیار  های معیارهای آن عیار بهدرنهایت امتیاز آن عیار از میانگین امتیاز

 آمده است. 9بری در جدول  بهره
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 بری.نتیجةنهاییارزیابیعیارهایگردشگریوبهره9جدول

امتیازارزشآبادباغفتحآبادباغبیرمباغشاهزادهماهانموزۀهرندیباغعارضهارزش
 74/0 79/0 64/0 93/0 61/0 ظاهریزیبایی 

 55/0 49/0 45/0 57/0 69/0 علمی

 75/0 86/0 71/0 78/0 67/0 فرهنگی -تاریخی

 52/0 59/0 47/0 53/0 49/0 اقتصادی -اجتماعی

 -61/070/056/068/0عیار گردشگری
 57/0 69/0 38/0 63/0 58/0 بری عیار میزان بهره
 7/0 71/0 61/0 8/0 68/0 بری عیار کیفیت بهره

 -زیادکمزیادمتوسطبری عیار بهره

هایتحقیقمنبع:یافته

آباد کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده که دلیل اصلی آن این است که بازدید  با توجه به نتیجة حاصله، باغ بیرم

است که نشان از زیبایی و اهمیت آن در این باغ برای عموم آزاد نیست و بیشترین امتیاز را باغ شاهزاده ماهان گرفته 

بندی  المللی دارد و ثبت آن در میراث جهانی یونسکو بر اهمیت آن افزوده است. با توجه به نظر کارشناسان، رتبه سطح بین

 های استان کرمان به ترتیب زیر است: باغ

 باغ شاهزاده ماهان؛

 آباد؛ باغ فتح

 موزة هرندی؛ باغ

 آباد. باغ بیرم

گیرینتیجه
 یننقش ا یونسکو یجهان یراثها در فهرست م و پس از ثبت آن شوند یمحسوب م یخیتار یراثم یرانیا یخیتار یها باغ

. در این مقاله چهار باغ زیبا در شهرستان کرمان )باغ آشکار شده است یزآن ن ةو توسع یفضاها در صنعت گردشگر

ها از مدل پرالونگ استفاده شده  بندی آن آباد( انتخاب و برای اولویت و باغ بیرمهرندی،   آباد، باغ شاهزاده ماهان، باغ فتح

ها، از کارایی مناسبی در زمینة جذب گردشگر برخوردار است.  های مختلف سایت است. مدل پرالونگ، با درنظرگرفتن جنبه

موزة هرندی، و  آباد، باغ تبة اول و باغ فتحطور کلی باغ شاهزاده ماهان در ر با توجه به نظر کارشناسان و مدل پرالونگ، به

اند. از نظر زیبایی، بیشترین امتیاز را باغ شاهزاده ماهان به  های بعدی مقاصد گردشگری قرار گرفته آباد در رتبه باغ بیرم

ا موزة هرندی ب سال، جریان آب، و ساختمان زیبا کسب کرده است. از لحاظ ارزش علمی باغ دلیل وجود درختان کهن

شناسی که آثار  توان به وجود موزة باستان بندی کسب کرده است که از دالیل آن می رتبة اول را در اولویت 69/0امتیاز 

دهد که باغ شاهزاده ماهان امتیاز باالتری  تاریخی بسیار ارزشمندی در آن است اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان می

بری مشخص شده است. باغ  ی آن در عیار گردشگری و همچنین عیار بهرهنسبت به سه باغ دیگر دارد که امتیاز باال

آباد نیز کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است، زیرا در حال حاضر بازدید گردشگران از این باغ مقدور نیست. با  بیرم

( بسیار 74/0ش زیبایی ظاهری )( و ارز75/0فرهنگی ) -، در چهار باغ مورد مطالعه امتیاز ارزش تاریخی9توجه به جدول 

های مورد مطالعه و  ( است که نشان از زیبایی باغ55/0( و علمی )52/0اقتصادی ) -های اجتماعی باالتر از امتیاز ارزش

یابیم که از  است درمی  تر دربارة این موضوع انجام گرفته ها دارد. با بررسی تحقیقاتی که پیش همچنین ارزش تاریخی آن

های ایرانی تولید شادمانی و خوشی بوده و کاربری اغلب این باغات تفریحی بوده است. تاکنون  از ساخت باغگذشته هدف 
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اند، اما هیچ یک  ها پرداخته و نقش باغ را در فرهنگ ایرانی تشریح کرده های تطبیقی جالبی از باغ پژوهشگران به مقایسه

 اند. شده در این مقاله، واقع در استان کرمان، را بررسی نکردههای نواحی خشک و چهار باغ یاد صورت اختصاصی باغ به

 اند از: توان مد نظر داشت عبارت های استان کرمان می باغ ترین راهکارها و پیشنهادهایی که در توسعة مهم

 ها؛  رسانی دربارة گردشگری بین افراد ساکن در نزدیکی باغ آموزش و اطالع

ها به گردشگران خصوصاً گردشگران  کردن این جاذبه های مجازی برای معرفی شبکهها و  تبلیغات از طریق سایت

 خارجی؛

کردن حس تعلق  اقتصادی گردشگری و ترغیب -ها برای آشناکردن افراد محلی با ارزش اجتماعی برگزاری همایش

 های تاریخی؛ خاطر نسبت به جاذبه

 آباد؛ نمودن امکان بازدید عموم از باغ بیرم فراهم

 جاد تأسیسات مورد نیاز توسعة گردشگری؛ای

 ها در جهت توسعة گردشگری و ایجاد اشتغال؛ گیری از موقعیت جغرافیایی مناسب این باغ بهره

 شود؛ آباد را شامل می آباد و بیرم های شهرستان کرمان که چهار باغ شاهزاده، هرندی، فتح برگزاری تور باغ

 ها؛ های الکترونیکی اعتباری برای استفاده از باغ ها و همچنین کارت باغ رسانی دیجیتالی برای های اطالع پایگاه

 ها برای معرفی آن به بومیان؛ ها در این باغ ها و همایش برگزاری نمایشگاه

 ها. توسعة امکانات رفاهی و تفریحی در این باغ
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