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مقدمه
 مهم منابع از یکی را آن توان می که جایی تا ؛کشورهاست از بسیاری ملی تصاداق های بخش پویاترین از توریسم صنعت

 فرهنگ معرفی برای ها دولت ابزار ترین مهم از یکی توریسم کنونی، جهان در آورد. شمار به فرهنگی و اقتصادیتوسعة 

 و صلح آوران پیام هانگردانج ،امروزه است. امنیتی و ،اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، های استفاده و ملل سایر به خود

 نشردهندگان و کنند آفرینی نقش امنیت ایجاد و جهانی سطح در ها بحران کاهش در توانند می و وندش می تلقی دوستی

 (.5 :8939 )خلیلی، باشند دوستی و صلح

 در گریگردش های ظرفیت و منابع همة از بهینه ةاستفاد و شناساییتوسعة گردشگری  در بنیادین اصول از یکی

 و دقیق شناخت دارد، قرار بیابانی و خشك مناطق قلمرو در ایران کشور اعظم بخش اینکهبه  باتوجه است. میزبان ةجامع

 و اقتصادی توسعة و توسعة گردشگری اساسی ضروریات از اکویره و ها بیابان های توانایی از برداری بهره های راه اصولی

 الزم و نگرفته انجام کامل طور به کویری مناطق های جاذبه شناخت کنون تا .است کشور کل حتی و منطقه اجتماعی

 اینتوسعة  برای مناسب های زیرساخت ایجاد همچنین و ها جاذبه این های ویژگی خصوص در تری دقیق مطالعات است

 جدیدی های انگاره مللیال بین سطح در اینکهبه  باتوجه (.15 :8913 زندی، و جهانیان) گیرد انجام کویری نواحی در صنعت

 ةحوز برای فراوانی اریذگ سرمایه امکان ایران کویر های قابلیت ،است آمده وجود به کویر از بازدید به مندی عالقه از

 از کویر گردشگری های جاذبه و امکانات از بهینه ةاستفاد و کامل شناخت عدم ،حاضر حال در .داراست را گردشگری

 ةارائ و تجهیز صورت در کویر کند. اقدام آن رفع به ریزی برنامه با باید کشور توریسم صنعت که است مسائلی جمله

 .دهد اختصاص خود به را کشور داخل به گردشگر ورود از باالیی ةسران تواند می گردشگر به الزم امکانات

 های زمینه در یمتعدد یاه جاذبه و هوبالق های توان یدارا کشور، مواصالتی ثقل مرکز در قرارگیری با ،قم استان

 راهگشا اریبس تواند یم ها زمینه این در یگردشگر صنعتتوسعة  که ستا ورزشی و ،یخیتار ،یفرهنگ ،علمی ی،عیطب

 باشد شده فراهم زین آن مناسب بستر که بود خواهد پذیر امکان یگامنه ها تیمطلوب و ایمزا نیا به یابی دست باشد.

 در کشور، خشك و گرم ةپهن در قرارگیری و قم استان جغرافیایی موقعیتبه  باتوجه .(881 :8933 همکاران، و زاده ابراهیم)

 نیازمند اول ةوهل در قم، استان کویری های ظرفیت و منابع از استفاده رسانیدن فعل به قوه از وتوسعة گردشگری  راستای

 منابع این از بهینه ةاستفاد بندی اولویت سپس و ابانبی و کویر گردشگری ةزمین در استان های توانایی و منابع این شناخت

 به توان می کویریتوسعة گردشگری  برای قم استان در موجود های نمونه جمله از هستیم.توسعة گردشگری  برای بالقوه

 حوض رکوی نمك، کوه قمرود، ةمنطق و سلطان حوض ةدریاچ دره، پلنگ ،جانوری و گیاهی بسیار زیاد تنوع با مَسیله کویر

 های توان دارای که کرد اشاره کویری تورهای اجرایو  ژئومورفولوژیکی خاص اشکال کهك، غار کبار، سد و جاده ،رهمُ

گری ورزشی، گردشگری گردش علمی، گردشگری، ژئوتوریسم سالمت، یا درمانی گردشگری های زمینه در باال بسیار

 است. ...تاریخی و -فرهنگی

 هدف با گردشگری رشد» از است عبارت که توسعه ششم ةبرنام در گردشگری انداز شمچ به عنایت بابنابراین، 

 های قابلیت بندی اولویت و شناسایی با تا است آن بر حاضر تحقیق ،«مولد و پایدار گردشگری اقتصاد یك به یابی دست

 کند. کمك استان این دری توسعة گردشگر و امنیت تأمین به قم استان یبیابان و یکویر مناطق درتوسعة گردشگری 

نظریمبانی
 مسافرت این دهد. می انجام خود عادی محیط از خارج مکانی در و مسافرت در فرد که است هایی فعالیت، گردشگری



 11قماستانیبیابانویکویرمناطقدرگردشگریهایقابلیتبندیاولویتوشناسایی

 8جهانگردی جهانی سازمان است. دیگر های فعالیت یا ،تجارت تفریح،، هدف و کشد نمی طول سال یك از بیش

 د:کن می تعریف چنین را گردشگری

 انجام خود عادی محیط از غیر مکانی در و سفر در فرد یك که کارهایی مجموعه :از است عبارت گردشگری»

هایی از این  فعالیت و ورزش استراحت، تفریح، سرگرمی، آن هدف و کشد نمی طول سال یك از بیش سفر این دهد. می

 .(5331)سازمان جهانی گردشگری، « قبیل است

 یا شخصی دالیل به که مدتیی ط در گردشگر یك که داند می هایی فعالیت ةهم شامل را ریگردشگ (5335) 5اسمید

 (.59 :5335 اسمید،) دهد می انجام کند می کارو  زندگی معموالً او که مکانی از دور جایی در یا حرفه

 :کند می تقسیم زیر یها دسته به را گردشگری های فعالیت جهانگردی جهانی سازمان

 رهنگیف گردشگری

 اکوتوریسم

 )اقتصادی( تجاری گردشگری

 مذهبی گردشگری

 ورزشی گردشگری

 گردشگری محیطی، یستز گردشگری شامل گردشگری از یمتفاوت های گونه ةدربرگیرند گردی طبیعت یا اکوتوریسم

 (.581 :8939 سقایی، و یزدی پاپلی) هاست ینا یرنظ و ،یواناتح و یاهانگ گردشگری شکار، و یدص گردشگری یایی،در


آندربیابانوکویرگردشگریجایگاهوگردشگریانواعبندیطبقهنمودار.1شکل

 با اخیر های دهه در که است ای واژه اکوتوریسم است. اکوتوریسم ةزیرمجموع بیابان و کویر گردشگریبنابراین، 

 برده نام آن از بیوگردشگری و ،بزس گردشگری گردی، بوم گردی، طبیعت محیطی، زیست گردشگری چون هایی اصطالح

 نخورده دست نسبتاً و بکر و شده حفاظت مناطق در زیستی تنوع و کره زیست منابع حفظ، اکوتوریسم هدف. است شده

 محیط با که است گردشگری از نوع آن شده، مشتق گردشگری و اکولوژی ةواژ دو از که ،اکوتوریسم از منظور است.

 و کند می کمك اکوسیستم حفظ به اکوتوریسم شود. می مرتبط شده حفاظت نواحی همچنین و نخورده دست و بکر طبیعی،

 (.53 :8911 زاهدی،) است قائل ارزش و احترام محلی جوامع بومی های ارزش و طبیعی منابع برای

 فرق دیگری هب کشور یك از و است دقیقی ریزی برنامه نیازمند بیابانی و کویری نواحی در اکوتوریسم توسعة موضوع

 کسب درآمد دالر میلیارد سه تا ساالنه بیابان در گردشگری از فقط ،تونس مانند ،کشورها برخی در امروزه کند. می
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ـ   کشور این از وسیعی ةگستر برای اقتصادی بازده سبب تنها نه بیابان در گردشگری رونق که است حالی در این .شود می

 مانند شده فراموش سنتی های شیوه برخی بلکه ،آورد می فراهم ـ  ندارد رقابتی صنعتی و کشاورزی تولیدی ظرفیت که

از  یکی ،چین همچنین انجامد. می محلی جوامع زندگی سطح بهبود به و کند می احیا را شتربانی و دستی  صنایع

 به را ها آن خود، کهن و تاریخی آثار از گردشگران جذب کنار در ،توانسته هوشمندی با که شود می وبمحس کشورهایی

 (.59 :5333 فنل،) کند ترغیب بیابانی های جاذبه از بازدید

 بازاری بیابان گردشگری دارد. داللت متنوعی های محیط و ،تجارب محصوالت، به بیابان گردشگری اصطالح

 ،اجتماعی طبیعی، محیط با تعامل با کوچك های گروه در است مختلفی های ویژگی دارای آن بازار لکهب ،نیست عدیبُ تك

 جانوری، حیات گیاهی، پوشش کویری، و بیابانی های جاذبه از دیدار و کویری نواحی و ها بیابان در گردش فرهنگی. و

 وجود به را گردشگری از خاصی ةگون آن های جاذبه سایر از دیدار و ورزشی های فعالیتدادن  انجام مورفولوژیك، اشکال

 از بسیاری برای ویژه به گردی بیابان (.5331 گردشگری، جهانی سازمان) شود می نامیده بیابان گردشگری که آورده

 شود. می محسوب پرجاذبه گردشگری های زمینه از یکی اند، بهره بی جهان طبیعی بیوم این نعمت از که ،اروپا ساکنان

پژوهششرو
 ای کتابخانه صورت به اطالعات آوری جمع است. کاربردی نوع از هدف لحاظ به و تحلیلی - توصیفی حاضرپژوهش  روش

 روش از استفاده با ها هنام پرسش است. گرفته انجام مستقیم( ةمشاهد و محل از بازدید و هنام پرسش از )استفاده میدانی و

  صنایع فرهنگی، میراث کل ةادار کارمندان شامل که اند هکرد تکمیلآن را  خبرگان و متخصصان و شدهتدوین  8دلفی

 استان تورلیدرهای قم، شهر گردشگری و مسافرتی خدمات دفاتر ارشد کارکنان و مدیران قم، استان گردشگری و دستی

 شود. گردشگری ساکن استان قم می ةویان رشتدانشج و گردشگری ةرشت تاداناس قم،

 و تعریف دلفی پنل در کنندگان شرکت برای پژوهش ةمسئل اول ةمرحل در که است بوده صورت بدین کار روند

 و استخراج بود بیابان و کویر با ارتباط در آنچه ،سپس .شد آوری جمع گردشگری ةزمین در استان های قابلیت و ها ظرفیت

 لیست یکسان، واژگان کاربرد و ،تکراری موارد حذف ها، ایده این پاالیش و تحلیل با پژوهشگر ،در ادامه .شد بندی طبقه

 بعدی ةمرحل در نمود. تهیه را بیابانی و کویری نواحی درتوسعة گردشگری  برای قم استان های ظرفیت و منابع نهایی

 و کویری نواحی درتوسعة گردشگری  برای قم استان های ظرفیت و منابع با ارتباط در را خودآرای  و ها ایده پنل اعضای

 های جاذبه ترین مهم از بازدید با نیز میدانی های بررسی برای ،همچنین دند.کر ارائه کمی امتیازدهی صورت به بیابانی

 شد.  برداشت نواحی این های قابلیت، استان بیابانی و کویری نواحی گردشگری

 برایو  Getis-Ord عمومی ةآمار از ،قم استان گردشگری های جاذبه فضایی توزیع الگویمنظور بررسی  به

 مدل از مولد اقتصاد به یابی دست وتوسعة گردشگری  راستای در استان کویری گردشگری های ظرفیت بندی اولویت

 8313 ةده اواخر در بار اولین برای که است چندمعیاره گیری تصمیم مدل یك الکتر مدل است. شده استفاده 5الکتر

 از ها گزینه بندی رتبه جای به روش این در (.93 :8911 )مؤمنی، شد مطرح گیری تصمیم فنون بهترین از یکیعنوان  به

                                                                                                                                                                   
بهبود  که هدف کند یم این روش مواقعی خوب کار. بود یافته  در سانتامونیکا در ایالت کالیفرنیا توسعه میالدی توسط شرکت رند 8313 ةدر ده روش این .8

ای توریسم در ه ( که در این تحقیق هدف اصلی کشف پتانسیل5331)هارتمن،  باشد ها بینی یشپ ةو نیز توسع ،ها حل ، راهها یلدرك ما از مشکالت، پتانس

گروهی از افراد  که یطور به ؛توصیف شود عنوان روش برای روند برقراری ارتباط در ساختار یك گروه به دلفی ممکن استنواحی کویری استان قم بوده است. 

 گزینی برای عنوان جای به روش دلفیاز گفت  توان یم ،خالصه طور به(. 5335)لینستون، مقابله با یك مشکل پیچیده است  عنوان یك کل در حال به

 (.5331د )کستن کوهل و همکاران، شو یمحاسبات چهره به چهره استفاده م

2. ELECTRE 
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1AAk مثالً که صورت بدین شود. می استفاده 8ای غیررتبه به معروف جدیدی مفهوم  اگرچه که است آن بیانگر 

 1A بر را kA بهتربودن ریسك آنالیست و DM ندارند، یکدیگر به ریاضی رنظ از ارجحیتی هیچ 1 و K های گزینه

 حذف غیرمؤثر های گزینه طریق بدان و ارزیابی ای غیررتبه مقایسات از استفاده با ها گزینه ةکلی روش این در پذیرد. می

) اوزان از توافق ةدرجبراساس  زوجی مقایسات (.913 :8933 نیا، حکمتو  )موسوی شوند می
jW) از اختالف ةدرج و 

) موزون های ارزیابی مقادیر
ijV) یك مبنای بر مراحل این ةکلی ند.شو می آزمون ها گزینه ارزیابی برای توأماً و بوده استوار 

 هم هماهنگی آنالیز به معروف لحاظ بدین روش که شوند می ریزی پایه ناهماهنگ ةموعمج یك و هماهنگ ةمجموع

 (.918 :8933 نیا، حکمتو  )موسوی هست

موردمطالعهۀمحدود
 31 و شمالی عرض 91○ 88 تا 91○ 1 بین ایران مرکز غرب شمال در مربع کیلومتر 88591 حدود مساحتی با قم استان

 استان به شمال از استان این گیرد. می دربر را کشور کل مساحت از درصد11/3 و دارد رقرا شرقی طول 13○ 39 تا 13○

 استان .(5)شکل  است محدود مرکزی استان به غرب از و ،اصفهان استان به جنوب از سمنان، استان به شرق از تهران،

 کهاست  آبادی 993 و ،تاندهس 3 شهر، 1 بخش، 1 شهرستان، یك دارای 8931 سال در کشوری تقسیمات نظر ازقم 

 نمك ةدریاچ غرب در استاناین  (.50 :8935 ،مرکز آمار ایران) است سکنه از خالی آبادی 851 و سکنه دارای آبادی 539

 مرکز در که (8911 قم، استان ریزی برنامه و مدیریت )سازمان است قم شهر آن مرکز و شده واقع کویر دشت و )مسیله(

 (.911 :8911 )فرید، است گرفته قرار کشور جمعیتی ثقل


موردمطالعهۀمحدودموقعیتةنقش.5شکل

 این است. دشت صورت به مابقی و داده تشکیل ای کوهپایه و کوهستانی مناطق را استان وسعت از درصد51 حدود

سطح  درصد 8/15که  طوری به ؛دارد خشك و گرم هوای و آب و شده واقع خشك نیمه و خشك ةمنطق یك در استان

 معتدل هوای و آب و است مرتفع های کوه از پوشیده استان غرب و جنوب .استان را اقلیم گرم و خشك فراگرفته است

 است مسیله دشت ها آن ترین بزرگ که است وسیع های بیابان از پوشیده نیز استان شمالی و ،مرکزی شرقی، مناطق .دارد

 .(8911 قم، استان ریزی برنامه و مدیریت )سازمان

                                                                                                                                                                   
1. Outranking 
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اقلیمیکشوروموقعیتاستانقمدرنواحیکویریوبیابانیةنقش.9شکل

هایافتهوبحث
بیابانوکویرتوسعةگردشگریةزمیندرقماستانهایقابلیتترینمهم

 ،میدانی بازدیدهای ون( امتخصص ةنام پرسش 50نامه ) پرسش از حاصل های یافته و گرفتهانجام های بررسیبه  باتوجه

 آمد. دست به 8 جدول شرح به یکویر و یبیابان نواحی درتوسعة گردشگری  برای قم استان های قابلیت

8بیابانوکویرتوسعةگردشگریةزمیندرقماستانهاییتقابلترینمهم.1جدول

هاقابلیتردیف

8P 
بـه دور از شـلوغی و هیـاهوی شـهرها دارنـد و نیـز درمـان         احداث شهرك درمانی یا سالمت )برای افرادی که نیاز به محیطی سـاکت و آرام و 

 ...( و هآکن، التهابی پوستیهای  ، بیماریاختالالت خلقیشدید،  استرس و اضطراب، پوکی استخوانهایی از قبیل  بیماری

5P  بردن از شرایط سخت و دشوار( لذت طور کلی العبور و به و صعب ،نشده یرعادی، بکر، کشفجدید یا غ یها راهگردشگری ماجراجویانه )عبور از 

9P 
و  ،موجـودات زنـده   شناسـی،  گیاهـان مختلـف دارویـی، سـتاره     خـاك، هـا،   اشکال ژئومورفولوژیك و لندفرم ةگردشگری علمی )مشاهده و مطالع

 (نواحی بیابانی یوهوا آب

0P 
رانـی،   یـل و اتومب یموتورسوارای،  های ماسه سکی روی تپهی، اهاورکرافت، چتربازگردشگری ورزشی و برگزاری انواع مسابقات ورزشی )از جمله 

 دوانی و ...( ، شترسواری، اسبداغ یها ماسه یبرهنه رو یمقاومت پا ةمسابق

1P 

شناسـی و طبیعـی، کاروانسـراهای     نمـك، اششـکال زیبـای زمـین     ةهای این مناطق در قالب تورهای گردشگری )دریاچ بازدید گردشگران از جاذبه

ـ   گـردی مـی   یعـت طبو ... که شامل اکوتوریسم و  ،ها دیدن طلوع و غروب آفتاب و ستارهراهی،  بین روسـتاهای دیـدنی اسـتان و     ،عـالوه  هشـود. ب

 های توریستی( ساخت از قبیل مجموعه های انسان جاذبه

1P 
هـای مختلـف در قالـب     م و جشـن های فرهنگـی و هنـری )مثـل برگـزاری مراسـ      ای مناسب برای برگزاری برنامه ها و مجموعه ایجاد زیرساخت

 های سنتی و بومی و ...( هنری، اجرای موسیقی ةگردشگری رویداد، مسابقات سالیان

1P 
کردن شب، عکاسی در طبیعت، تماشای گنبدهای نمکـی   گردی، چادرزدن در کویر و سپری یعتطبیعت و در طبروی  یادهپتوان اکوتوریستی )مثل 

 و ...(

1P خصوصی در ارتباط با انواع توریسم و بخشی دولتی ها امکان جذب سرمایه 

منبع:نگارندگان

                                                                                                                                                                   
موارد  همةها و بازدیدهای میدانی نویسندگان مقاله است و از آنجا که تشریح و توضیح  ذکر این نکته ضروری است که این جدول نتایج نهایی بررسی .8

ها مراجعه شود به: مرکز  کامل نتایج حاصل از این بررسی ةبه ذکر نتایج نهایی بسنده شده است. برای مطالع فقطاین مقاله خارج است،  ةده از حوصلش بیان

 با ایران، بیابان و کویر مناطق در توریسم های ظرفیت و منابع شناسایی»آماد و فناوری، عنوان طرح  ةتحقیقات راهبردی دفاعی، پژوهشگاه دانا، پژوهشکد

 «.اول فاز -قم استان: موردی ةجمعیت؛ مطالع پایدار استقرار رویکرد
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سالمتیادرمانیشهرکاحداث

به  باتوجه د.رب بهره امراض از بسیاری رفع در قابلیت این از توان می ،فراوان نمکزارهای وجودبه  باتوجه ،قم استان در

 میزان تقریباً است، نمك از پوشیده که ،سلطان حوض و قم ةدریاچ اطراف ،«زنند می نمکش بگندد چه هر» المثل ضرب

 است. قارچی و پوستی امراض درمان برای بزرگ قابلیت یك مورد این که است صفر به نزدیك میکروبی های آلودگی

 گذراندن هدف با که باشد ورزشی و ،رفاهی اقامتی، بیمارستانی، ةمجموع شامل تواند می سالمت شهرك این تأسیس

 د.شو احداث آرام محیطی در بیماران هتنقا دوران



ماجراجویانهگردشگری
 و ،سواری دوچرخه جاده، بدون های مسیر در سفر قم استان بیابان نواحی های قابلیت ترین مهم از یکی زمینه این در

 .است طبیعی ایاندازه چشم و اقلیمی های ویژگی به وابسته کامالً ماجراجویانه گردشگری از شاخه این است. یموتورسوار

 در کوهستان یسوار دوچرخه و بدلندهااز  عبور همچنین و قم استان کویری مناطق در جاده بدون های مسیر در سفر

 کوهستان یموتورسوار .است قم استان در گردشگری نوع این امکانات از تهران - قم اتوبان اطراف حوالی ناهموار مناطق

 بکر، غیرعادی، یا جدید های راه از عبور دارد. استان این در بسیاری مسیرهای یوارس دوچرخه مانند نیز موتور با گردش و

 در گردشگری های زمینه دیگر از نیز الین اسلك و (طناب با )پرش سوینگ ،پاراگالیدر با پرواز العبور، صعب و نشده کشف

 است. قم استان کویری و یبیابان نواحی



علمیگردشگری
 د:کر تقسیم اصلی ةدست چند در توان می را قم استان یبیابان و یکویر قمناط در علمی گردشگری

 کرد مشاهده آنجا در را ساختمانی متنوع اشکال توان یم که ایران مناطق جمله از ژئوموفولوژی: و شناسی زمین .8

 پایین گسل اثر در که داریم گراونی طولی  ةچال سه قم سمت به تهران از .است کاشان - قم و تهران - قم اتوبان حوالی

 .قم ةچال. 9؛ سلطان حوض. 5 ؛دارد( قرار آن در شور رود )که تهران. 8 :از اند عبارت و اند رفته

 



تهرانوقمبینسلطانحوضةچال.۴شکل

 یکی که اند شده جدا هم از و آمده باال هورست صورت به ها آن فاصل حد که رفته پایین تکتونیك اثر در چاله سه این

 وجود به توان می ژئومورفولوژی و شناسی زمین مختلف اشکال جمله از است. ایران در تکتونیکی های نمونه بهترین از

 رود، پیچان واش، ریل ،هرزآب یا آب نخ یال، سرشاخه، آثار آبخیز، ةحوض سله، ،شور ةرودخان های پادگانه ماهورها، تپه

 کرد. اشاره یگالو  ،بدلند

تهران حوضسلطانقم   
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 و قابلیت که مراکزی و نواحی اکنون هم موردبررسی، فاکتورهای و گرفته انجام مطالعاتبه  باتوجه ی:شناس ستاره .5

 فردو، روستای در ملی ةرصدخان موقت سایت از: اند عبارت دارد وجود ها آن در ستارگان رصد برای تجهیزاتتوسعة  امکان

 کهك. ویریچ روستای و ،گچین دیر کاروانسرای پاسنگان، تاریخی کاروانسرای کهك، اشوِل یروستا

 .8 :شود یم تقسیم دسته سه به قم استان در موجود گیاهی یها گونه ،کلی طور به شناسی: حیوان و شناسی گیاه .9

 :جمله از) مهاجم .9 ؛زیادشونده .5و ...(؛  میرحسن کاله درمنه، ،ها گون :از اند عبارت شونده کم یها )گونه شونده کم

 استان در گونه 51 حدود ،ایران در شده شناسایی پستاندار گونه 819 از ....( و ،اسپند ورك، فرفیون، جارو، هزارخار، خارشته،

 صورت به گونه 851 حدود ،ایران در شده شناسایی ةپدید گونه 135 از نیز پرندگان یها گونه خصوص رد دارد. وجود قم

 های یباکتر انواع و ها یزمارگانمیکرو وجود استان سطح در توجه جالب نکات از دارد. وجود استان در بومی یا مهاجر

 یناولعنوان  به یسلول تك یها جلبك وها  هدیاتوم انواع و سلطان حوض و قم کویر ةمنطق خاك در دوست نمك

 .باشدمی 8ر منطقه است که غذای میگوهای آب شورشو آب اکوسیستم در غذا یدکنندگانتول



ورزشیگردشگری
 مسابقات از: اند عبارت دارند برگزاری تیقابل قم استان یبیابان و یکویر نواحی در که ورزشی های لیتفعا ترین مهم

 پرواز سافاری، مسابقات برگزاری رالی، مسابقات برگزاری ماراتون، یدو مسابقات ی(،دوان اسب و یشترسوار) سوارکاری

 مقاومت ةمسابق برپایی کویر، و کوهستان یسوار دوچرخه ،کراس موتور مسابقات برگزاری پاراگالیدر(، با )پرواز تفریحی

 یابی. جهت ورزشی مسابقات و ،الین اسلك هاورکرافت، ،داغ های ماسه روی برهنه پای



گردشگریتورهایقالبدرمناطقاینهایجاذبهازگردشگرانبازدید
 این در گردشگری تورهای برگزاری با که ستا فراوانی گردشگری های قابلیت دارای قم استان بیابانی و کویری مناطق

 د.کر فراهم را آن از حاصل درآمدزایی وتوسعة گردشگری  ةزمین توان می گوناگون های جاذبه از بازدید و مناطق

 شود: می بندی طبقه دسته دو در قم استان بیابانی و کویری مناطق های جاذبه

 ممنوع شکار ةمنطق کویر، ملی پارك گیاهی، پوشش انواع ،نمك ةدریاچ سلطان، حوض شامل طبیعی: های جاذبه. 8

 اسب، غدیر تاالب مره، تاالب سنتی روستاهای و کهك ییالقی های جاذبه غارها، و ها کوه انواع مسیله، دشت دره، پلنگ

 )س(. معصومه بهشت تاالب

 حوض کاروانسرای پاسنگان، نسرای)کاروا راهی ینب کاروانسراهای شامل تاریخی: ساخت( )انسان انسانی های جاذبه. 5

 ةقلع قرمز، ةقلع قمرود، ة)قلع ها قلعه ...(، و ،دیر کاروانسرای آباد، یعل سنگی، قلعه کاروانسرای منظریه، کاروانسرای سلطان،

 خورآباد، قلعه ةتپ) تاریخی های محوطه سدها، و ها پل تاریخی، های خانه (،مظفرآباد ةقلع کاج، محمدآباد گلی ةقلع آباد، سام

 .انبارها آبو  ها میل ،ها آتشکده (،... و ،خاتون سکینه ةتپ گبری، ةتپ ،آباد مبارك ةقلع ةتپ البرز، ةتپ



هنریوفرهنگیهایبرنامهبرگزاریبرایمناسبایمجموعهوهازیرساختایجاد
 و میالد و مذهبی اعیاد در ویژه به ،تشیع جهان علمی پایگاه ترین مهم و کشور زیارتی مرکز دومینعنوان  به ،قم استان

 مناطق سایر به نسبت و دارد خود به مخصوص عزاداری ینیآ و سرور و جشن و مذهبی رسوم و آداب )ع(، ائمه وفات

 هنری، و مذهبی یها موزه شامل تواند می قم استان فرهنگی های یتجذاب ،کلی طور به است. نمونه و پیشرو کشور

                                                                                                                                                                   
1. Artemia 
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 مسابقات برگزاری ها، جشن ارکسترها، یلدا(، و نوروز )مثل ها مناسبت فرهنگی رویدادهای ها، مهنمایشنا و خوانی یهتعز

 های یتفعال یا هنری - مذهبی های محل صورت به ها مکان این برپایی باشد. موسیقی و هنری یها برنامه سایر و ،هنری

 مجالس برگزاری از: اند عبارت کرد اشاره بدان توان می که مذهبی - فرهنگی آداب و ها برنامه جمله از آید. درمی فرهنگی

 خوانی. یهتعز و ،عاشورا مراسم ،ائمه وفات ایام در عزاداری وعظ،



اکوتوریستیتوان
 اکوتوریستی های جاذبه ترین مهم به موردی طور به که است متنوع بسیار بیابانی و کویری مناطق اکوتوریستی های جاذبه

 کویر در چادرزدن گردی، یعتطب و بیابانی و کویری نواحی در روی پیاده :شود می اشاره قم استان بیابانی و کویری مناطق

 درمانی، شن بیابان، و کویر طبیعت در عکاسی شب، در ستارگان و خورشید غروب و طلوع ةمشاهد شب، کردن سپری و

 درمانی. نمك و ،درمانی آفتاب



توریسمانواعباارتباطدرخصوصیبخشودولتیهایسرمایهجذبامکان
 صنعت که آنجا از است. خصوصی بخش به توجه گردشگری صنعت رونق در اصلی های یتاولو از یکی ،شك بدون

 خصوصی بخش ندارد، همراه نیز فوری و یآن سود دیگر طرف از و است گذاری یهسرما باالی حجم نیازمند گردشگری

 بدون. است دولت مالی های یقتشو و حمایت نیازمند و نیست ها گذاری یهرماس نوع این دادن انجام به قادر تنهایی به

 تغییر این شود. می سازگار تغییر با خصوصی بخش د.شو موفق صنعت این در تواند ینم خصوصی بخش ،دولت حمایت

 از بخشی ینا شود. یم موجب را دیگری تغییر مجدداً و شود یم داده بازگشت و منعکس، فرهنگ بر اثرگذاری از پس

 این در توان می را گردشگری صنعتتوسعة  در خصوصی بخش ةبالقو های نقش ترین مهم از برخی است. توسعهفرایند 

 غذا، تولید شامل دیگر صنایع یارتقا و توسعه سهام، و گذاری سرمایه صنعت، در خبرگی و بازار شناخت کرد: خالصه موارد

 و ،ملی محلی، مربوط مسئوالن با ارتباط برقراری برای فشار و نفوذ اعمال ،ها رسانه با مؤثر ارتباط دستی،  صنایع و هنرها

 ،نهاد های مردم و سازمان ،ها نفعان شامل جامعه، دولت ه ذیب مسئوالنه گردشگری ترویج نیاز، مورد زمان در المللی بین

 و فروش و محلی کار نیروی استخدام ،محور جامعه گردشگری پتانسیل و اهمیت از مسافران شناخت و آگاهی افزایش

 بازاریابی.



قماستاندرگردشگریهایجاذبهفضاییتوزیعالگوی

 یعمومة آمار از سرد(، )نقاط پایین یا داغ( )نقاط باال های ارزش با مکانی های خوشه موقعیت و محدوده شناسایی منظور به

 .(519 :8313و همکاران،  8)توماس شود گرفتهدرنظر  فضایی یتمرکزها تواند می سرد و داغ نقاط این است. شده استفاده

 در ها جاذبه پراکندگی نخست ،قم استاندر  بیابان و کویر گردشگری های جاذبه فضایی توزیع الگوی به بردن پی منظور به

 (.1شکل ) است شده مشخص قم استان سطح

                                                                                                                                                                   
1. Thomas, R.W 
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قمتاناسبیابانوکویرگردشگریهایجاذبهپراکندگیةنقش.2شکل

 شود. می پرداخته قم استاندر  گردشگری های جاذبه توزیع شاخص برای ارد گتیس ةآمار از حاصل نتایج به ادامه در


قماستاندربیابانوکویریگردشگرهایجاذبهیعتوزگتیسشاخصنمودار.2شکل

 قماستاندربیابانورکوییگردشگرهایجاذبهیعتوزبرایGetis-Ordۀآمارازحاصلنتایج.5جدول

 Getisشاخص  333351/3

11/81 Z score 

33/3 P-value 

منبع:نگارندگان

 سطح در ،استدست آمده  به 11/81و برابر با  11/5 از یشترب Zscore مقدار Getis-Ord مدل در اینکهبه   توجه با

 است. شده ای خوشه قم استان گردشگری های جاذبه توزیع 33/3 (P-value) اطمینان

 است «جغرافیایی تمرکز» صورت به قم استان در بیابان و کویر گردشگری های جاذبه توزیع اصلی ةمشخصبنابراین، 

 :اند شده متمرکز قم استان از منطقه سه در (ها خوشه) تمرکز این که

 ؛کیلومتر( 83 )شعاع تهران - قم اتوبان حوالی. 8
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 ؛یلومتر(ک 83 )شعاع کاشان - قم اتوبان حوالی. 5

 ؛کیلومتر( 53 )شعاع قم شهر اطراف نواحی. 9

 ةناحیسه  این به نواحی سایر عنوان با نیز ناحیه یك استان، نواحی سایر در ها جاذبه پراکندگیبه  باتوجه ،همچنین. 0

 ندارد. را ها جاذبه تراکم Getis-Ord مدل از آمده دست به ةناحیسه  ةانداز به که شود می اضافه اصلی


بیابانوکویرنواحیدرتوسعةگردشگریهایقابلیتبراساسقماستانسطحبندیتقسیمةنقش.3کلش

1قماستانیبیابانویکویرمناطقدرگردشگریهایقابلیتبندیاولویت

 میزان بارةدر را خود نظر تا شد خواسته متخصص( 11) متخصصان از بخش از تحقیق این های هنام پرسش در

. 8 :ناحیه سه به استان بندی تقسیمبه  باتوجه) قم استان یبیابان و یکویر نواحی در گردشگری های فعالیت دنکر اجرایی

 بیابانی و کویری نواحی سایر همچنین و قم شهر اطراف نواحی. 9 ؛کاشان - قم اتوبان حوالی. 5 ؛تهران -قم اتوبان حوالی

 شدن مشخصبه  باتوجه .شد محاسبه لیکرت طیف صورت به هنام پرسش در شده مطرح موارد یرتأث کنند. بیان قم( استان

 ،هاهنام پرسش از حاصل نتایج از استفاده با و یبیابان و یکویر مناطق در گردشگریتوسعة  ةزمین در قم استان های توانایی

 است. شده مشخص 9 جدول در که آمد دست به الکتر مدل در بندی اولویت و ارزیابی ةاولی ماتریس

یکمّگیریتصمیموارزیابیماتریس.9جدول

 نواحی

هاقابلیت
قمنواحیسایرشهرقماطرافکاشان-قم تهران-قم

8P 13/9 01/9 11/9 01/9 

5P 58/0 31/0 11/9 30/9 

9P 15/0 03/0 35/0 10/9 

0P 10/9 01/9 98/0 11/9 

1P 08/9 88/0 10/9 11/9 

1P 50/9 99/9 10/5 50/5 

1P 11/0 51/0 00/0 81/0 

1P 50/0 85/0 5/0 11/9 

منبع:نگارندگان

                                                                                                                                                                   
1. Elimination et choice Transling reality (ELECTRE) 
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سازی نورم استفاده شده است  مقیاس بی روش از ،منظور بدین هاست. داده سازی مقیاس بی الکتر روش اول ةمرحل

 (.9 )جدول

(8) 




m

i

ij

ij

ij

x

x
r

1

2

 

نورمروشازاستفادهباهادادهماتریسسازیمقیاسبی.۴جدول

نواحی

هاقابلیت
قمنواحیسایرشهرقماطرافکاشان-قم تهران-قم

8P 999/3 988/3 995/3 990/3 

5P 913/3 911/3 903/3 918/3 

9P 031/3 039/3 919/3 918/3 

0P 991/3 985/3 913/3 911/3 

1P 933/3 913/3 901/3 910/3 

1P 511/3 533/3 511/3 581/3 

1P 035/3 919/3 038/3 038/3 

1P 919/3 913/3 913/3 919/3 

 

اهمیت نسبی نواحی مختلف استان تأثیر و استاندارد( است. از آنجا که )مقیاس موزون  ماتریس بی ةدوم محاسب ةمرحل

یر نواحی استان سا .0و  ؛. اطراف شهر قم9کاشان؛  - ی اتوبان قمحوال .5تهران؛  - ی اتوبان قمحوال .8: ناحیهچهار  -قم 

ها هستیم.  دهی به آن منظور دخالت این اثرگذاری نیازمند وزن یست، بهنیکدیگر برابر با بر توسعة گردشگری  - قم 

از متخصصان خواسته شد تا میزان  ،استفاده شده است. بدین منظور AHPدهی به نواحی استان از مدل  منظور وزن به

منظور توسعة گردشگری در نواحی کویری و بیابانی  به استقرار پایدار جمعیت به ا باتوجهقابلیت هر یك از نواحی ذکرشده ر

ضرایب  Expert Choice11 افزار نرممتخصصان و با استفاده از  آرایاستان قم تعیین کنند. در ادامه با مبنا قراردادن 

 شود. مشاهده می 0و جدول  1نواحی تعیین شد که در شکل 


قماستاندربیابانوکویرگردشگریقابلیتبندیاولویتبرایAHPمدلازآمدهدستهبضرایب.1شکل

بیابانوکویرتوسعةگردشگریدرقماستانمختلفنواحیگذاریارزش.2جدول

ضریبنواحیردیف

 935/3 تهران - قم 8

 598/3 کاشان - قم 5

 515/3 شهر قم اطراف 9

 581/3 قم نواحی سایر 0

ع:نگارندگانمنب
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 موزون ماتریس در جاذبه هر برای آمده دست به مقدار استان، مختلف نواحی یگذار ارزش از پس ،یبترت ینبد

 آید. دست به ها قابلیت واقعی ارزش تا کنیم یم ضرب ناحیه همان وزن در را استانداردشده()

(5) 
jij WrV  

وزینمقیاسبیماتریس.2جدول

نواحی

هاقابلیت
قمنواحیسایرشهرقماطرافکاشان-قم تهران-قم

8P 999/3 988/3 995/3 990/3 

5P 913/3 911/3 903/3 918/3 

9P 031/3 039/3 919/3 918/3 

0P 991/3 985/3 913/3 911/3 

1P 933/3 913/3 901/3 910/3 

1P 511/3 533/3 511/3 581/3 

1P 035/3 919/3 038/3 038/3 

1P 919/3 913/3 913/3 919/3 

Wj
 

935/3 598/3 515/3 581/3 

8P 838/3 315/3 310/3 315/3 

5P 885/3 311/3 311/3 315/3 

9P 859/3 339/3 338/3 313/3 

0P 835/3 315/3 331/3 311/3 

1P 338/3 311/3 311/3 311/3 

1P 311/3 313/3 311/3 301/3 

1P 3858/3 313/3 838/3 311/3 

1P 889/3 311/3 331/3 313/3 

منبع:نگارندگان

های  آوردن ماتریس دست است. برای به (NI)و ماتریس ناهماهنگ  (I)سوم تعین ماتریس هماهنگ ة مرحل

د تا برای هر یك از شو یکدیگر مقایسه و ارزیابی می باهای مختلف گردشگری  هماهنگ و ناهماهنگ، قابلیت

ها مشخص شود. منظور از بُرد برتری یك قابلیت نسبت به  ها(، بُردها و باختوشهها در هر یك از نواحی )خ قابلیت

رد خواهد بود. در صورتی که امتیاز و بدیهی است که باخت نیز عکس بُ استقابلیت دیگر در هر یك از نواحی استان 

ها باید به نوع  ردها و باختن بُگیرد. در تعیی هماهنگ قرار می ةمجموع ودو قابلیت در یك ناحیه با هم برابر باشد، جز

، اعداد بیشتر اند های موردنظر مثبت قابلیت همةبه اینکه  مثبت یا منفی توجه کرد. باتوجه ةقابلیت به لحاظ داشتن جنب

دست  و وزنی که هر قابلیت به 1به جدول  ماتریس هماهنگ، باتوجه ةرد خواهد بود. در محاسبدر هر قابلیت برابر با بُ

 شود تا ماتریس هماهنگ شکل گیرد ردها با یکدیگر جمع میها، وزن بُ یی قابلیتدودورای هر یك از مقایسات آورده، ب

 شود: استفاده می 9ة طور کلی از رابط به که

(9)  jkl WI 
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هماهنگماتریس.3جدول
1P 5P9P۴P2P2P3P1P
1P  3 3 3 93/3 8 3 3 

5P8  55/3 11/3 15/3 8 3 55/3 

9P8 11/3  11/3 8 8 19/3 19/3 

۴P8 51/3 55/3  8 11/3 3 51/3 

2P13/3 01/3 3 59/3  8 3 3 

2P 3 3 3 3 3  3 3 

3P 8 8 01/3 8 13/3 01/3  8 

1P 8 13/3 01/3 11/3 8 8 3  

80/51   

منبع:نگارندگان

 شود: می استفاده 0 ةرابط از ناهماهنگ ماتریس تشکیل برای ،هماهنگ ماتریس تشکیل از پس

(0) 





jVV

jVV
NI

ijkj

ijkj

ki
,max

,max

 
 است. شده مشخص 1 جدول در که آید دست به یکدیگر با ها قابلیت مقایسات تفاضالت باید نخست ،منظور بدین

یکدیگرباهاقابلیتمقایساتتفاضالت.1جدول
نواحی

هاقابلیت
قمنواحیسایرشهرقماطرافکاشان-قم تهران-قم

8P 838/3 315/3 310/3 315/3 

5P 885/3 311/3 311/3 315/3 

9P 859/3 339/3 338/3 313/3 

0P 835/3 315/3 331/3 311/3 

1P 338/3 311/3 311/3 311/3 

1P 311/3 313/3 311/3 301/3 

1P 858/3 313/3 838/3 311/3 

1P 889/3 311/3 331/3 313/3 

 

 (.3 )جدول گیرد می شکل ناهماهنگ ماتریس، یکدیگر با ها قابلیت بین تفاضالت آوردن دست به با ،ترتیب این به

ناهماهنگماتریس.1جدول
1P 5P9P۴P2P2P3P1P
1P  8 8 8 8 85/3 8 8 

5P8  8 33/3 31/3 00/3 8 8 

9P91/3 83/3  95/3 85/3 11/3 8 08/3 

۴P38/3 8 8  8 33/3 8 8 

2P11/3 8 8 11/3  81/3 8 8 

2P 8 8 8 8 8  8 8 

3P 13/3 51/3 01/3 81/3 88/3 03/3  91/3 

1P 19/3 81/3 8 83/3 38/3 03/3 8  

53/38 

منبع:نگارندگان
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 سماتری ایجاد برای .است (G) مؤثر ناهماهنگ ماتریس و (H) مؤثر هماهنگ ماتریس ةمحاسب؛ چهارم ةمرحل

 این مساوی یا تر بزرگ، هماهنگ ماتریس عنصر هر اگر ،سپس .کرد تعیین را آستانه حد یك باید نخست ،مؤثر هماهنگ

 گیرد. می صفر مقدار صورت این غیر در و گیرد می خود به یك مقدار مؤثر هماهنگ ماتریس در مؤلفه آن باشد، آستانه حد

 شود: می ایجاد و محاسبه 1رابطة  صورت به مؤثر هماهنگ اتریسم آمده، دست به ةآستانبه  باتوجه ،ترتیب بدین

(1)   
جمع مقادیر ماتریس هماهنگ

تعداد مقادیر ماتریس هماهنگ
 
     

  
      

مؤثرهماهنگماتریس.11جدول

1P 5P9P۴P2P2P3P1P

1P  3 3 3 3 8 3 3 

5P8  3 8 8 8 3 3 

9P8 8  8 8 8 8 8 

۴P8 3 3  8 8 3 3 

2P8 3 3 3  8 3 3 

2P 3 3 3 3 3  3 3 

3P 8 8 3 8 8 3  8 

1P 8 8 3 8 8 8 3  

منبع:نگارندگان

دهندة  نشان (13/3) آستانه از تر کوچك مقادیر ماتریس این در اینکهبه  باتوجه مؤثر، ناهماهنگ ماتریس تشکیل برای

 صفر عدد بیشترند، ناهماهنگیدهندة  نشان که ،آستانه از تر زرگب مقادیر و یك مقدار اند، مجموعه با کمتر ناهماهنگی

 گیرند. می

(1)   
جمع مقادیر ماتریس ناهماهنگ

تعداد مقادیر ماتریس ناهماهنگ
 
     

  
      

مؤثرناهماهنگماتریس.11جدول

1P 5P9P۴P2P2P3P1P

1P  3 3 3 3 8 3 3 

5P3  3 3 8 8 3 3 

9P8 8  8 8 8 3 8 

۴P8 3 3  3 8 3 3 

2P3 3 3 3  8 3 3 

2P 3 3 3 3 3  3 3 

3P 3 8 8 8 8 8  8 

1P 8 8 3 8 8 8 3  

منبع:نگارندگان
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 مؤثر هماهنگ ماتریس ضرب با مرحله این در است. نهایی ماتریس یا کلی ماتریس ایجاد پنجم ةمرحل یا آخر ةمرحل

 بندی اولویت، ها باخت و ردهابُ تعداد کردن مشخص با آن در که شود می ایجادی نهای ماتریس، مؤثر ناهماهنگ ماتریس در

 آید. می دست به قم استان یبیابان و یکویر نواحی درتوسعة گردشگری  های قابلیت

نهاییماتریس.15جدول

1P 5P9P۴P2P2P3P1Pُامتیازنهایی باخت ردب 

1P  3 3 3 3 8 3 3 8 1 1- 

5P3  3 3 8 8 3 3 5 1 9- 

9P8 8  8 8 8 3 8 1 8 1 

۴P8 3 3  3 8 3 3 5 1 9- 

2P3 3 3 3  8 3 3 8 1 1- 

2P 3 3 3 3 3  3 3 3 1 1- 

3P 3 8 3 8 8 3  8 0 9 8 

1P 8 8 3 8 8 8 3  1 5 9 

منبع:نگارندگان

به  باتوجه را قم استان یبیابان و یکویر نواحی درتوسعة گردشگری  های قابلیت نسبی بندی اولویت توان می ،درنهایت

 کرد. بندی طبقه 89 جدول در ،طبقات( فاصله تعیین منظور )به 1رابطة 

(1)   
ةدامن تغییرات

تعداد طبقات
 
  

 
   

قماستانیبیابانویکویرمناطقدرتوسعةگردشگریهایقابلیتبندیاولویت.19جدول

گریهایتوسعةگردشقابلیتاولویتطبقات

 اولویت یکم )8، 1(

1P 
کـردن شـب، عکاسـی در     گردی، چـادرزدن در کـویر و سـپری    یعتطبروی در طبیعت و  یادهپ)مثل  توان اکوتوریستی

 و ...( ،طبیعت، تماشای گنبدهای نمکی

1P های دولتی و بخش خصوصی در ارتباط با انواع توریسم امکان جذب سرمایه 

9P 
گیاهــان مختلــف دارویــی،  خــاك،، هــا لنــدفرماشــکال ژئومورفولوژیــك و  ةمطالعــگردشــگری علمــی )مشــاهده و 

 (نواحی بیابانی یوهوا و آب ،موجودات زنده شناسی، ستاره

 اولویت دوم (-9، 8)

5P 
بردن از  طور کلی لذت العبور و به نشده و صعب یرعادی، بکر، کشفجدید یا غ یها راهگردشگری ماجراجویانه )عبور از 

 (ت و دشوارشرایط سخ

0P 
ای،  هـای ماسـه   ی، اسکی روی تپههاورکرافت، چترباز)از جمله:  گردشگری ورزشی و برگزاری انواع مسابقات ورزشی

 و ...( ،دوانی ، شترسواری، اسبداغ یها ماسه یبرهنه رو یمقاومت پا ةمسابقرانی،  یلو اتومب یموتورسوار

 اولویت سوم (-1، -9)

1P 

یا سالمت )برای افرادی که نیاز به محیطـی سـاکت و آرام و بـه دور از شـلوغی و هیـاهوی      احداث شهرك درمانی 

، اخـتالالت خلقـی  شـدید،   اسـترس و اضـطراب  ، پـوکی اسـتخوان  هـایی از قبیـل    شهرها دارند و نیز درمان بیماری

 و...( هآکن، التهابی پوستیهای  بیماری

1P 

شناسـی و   نمك، اششکال زیبای زمین ة)دریاچ قالب تورهای گردشگری های این مناطق در بازدید گردشگران از جاذبه

ـ   گـردی مـی   یعـت طبهـا و ... کـه شـامل اکوتوریسـم و      طبیعی، دیدن طلوع و غروب آفتاب و ستاره  ،عـالوه  هشـود. ب

 و...( ،راهی های توریستی، کاروانسراهای بین ساخت از قبیل مجموعه های انسان روستاهای دیدنی استان و جاذبه

8P 
)مثـل برگـزاری مراسـم و     هـای فرهنگـی و هنـری    ای مناسب برای برگـزاری برنامـه   ها و مجموعه ایجاد زیرساخت

 و ...( ،های سنتی و بومی هنری، اجرای موسیقی ةهای مختلف، مسابقات سالیان جشن

منبع:نگارندگان
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 قم، استان یبیابان و یکویر مناطق درگری توسعة گردش های قابلیت نسبی ةمقایس در دهد می نشان الکتر مدل نتایج

 و دولتی های سرمایه جذب امکان ؛1 امتیاز با علمی گردشگری :از اند عبارت که اند گرفته قرار قابلیت سه یکم اولویت در

 امتیاز با قابلیت دو دوم اولویت در .8 امتیاز با اکوتوریستی توان و ؛9 امتیاز با توریسم انواع با ارتباط در خصوصی بخش

 ورزشی مسابقات انواع برگزاری و ورزشی گردشگری و ماجراجویانه گردشگری شامل که اند گرفته قرار (-9) یکسان

 قرار قابلیت سه قم استان یبیابان و یکویر مناطق درتوسعة گردشگری  های قابلیت سوم اولویت در ،درنهایت شود. می

 بازدید ؛هنری و فرهنگی های برنامه برگزاری برای مناسب ای موعهمج و ها زیرساخت ایجاد :از اند عبارت که دارد

 یا درمانی شهرك احداثدرنهایت  و ؛-1 امتیاز با دو هر گردشگری تورهای قالب در مناطق این های جاذبه از گردشگران

 اند. گرفته قرار آخر اولویت در -1 امتیاز با سالمت

گیرییجهنت
 که طوری به ؛است شده تلقی جهان کشورهای از بسیاری پایدار پیشرفت و سعهتو محورهای از یکی گردشگری صنعت

 به را آن ،ها زمینه ةهم در مربوطه منفی پیامدهای و تبعات از برحذرگشتن و صنعت این از صحیح گیری بهره با کشورها

 ارزی درآمدهای از جهیتو قابل بخش و کنند می مبدل خود اجتماعی - اقتصادیتوسعة  مهم و محرکه نیروهای از یکی

 ةبهین توزیع درآمد، مجدد توزیع به تواند می ،صنعت این بازار در رونق آورند. می دست هب رهگذر این از را خود موردنیاز

 صنعت محصوالت مصرف و تولید اینکههمچنین با توجه به  .کند فراوان کمك اشتغال ایجاد و نقدینگی جریان و ،گردش

 را کمتری آلودگی جهان در سنگین و ،سنگین نیمه سبك، صنایع مصرف و تولید با مقایسه در بوطهمر بازار در جهانگردی

 آلودگی حداقل با صنعت این .اند داده آالیش بی صنعت لقب آن به مناسبت همین به نموده تحمیل زیست  محیط بر

 ،رو ازاین کند. ایجاد ها آن برای امنیتی و دیاقتصا و مالی مهم دستاوردهای و ودش منجر کشورها پایدارتوسعة  به تواند می

 است. مطرح جهان سطح در توسعه سنجش معیارهای و ها مؤلفه از یکیعنوان  به گردشگریتوسعة 

 و نبوده امبرّ موضوع این از خود های قابلیت و ها جاذبه وجود با خاص طور به قم استان و عام طور به ایران رکشو اًطبع

 های گام ها محدودیت و موانع رفع نیز و امکاناتتوسعة  و گسترش و موجود های قابلیت از بهینه ةتفاداس با توانست خواهد

 در گردشگری صنعت متصدیان و مسئوالن مذهبی صرف رویکرد .بردارد مهم این به یابی دست منظور به مؤثری و بلند

 همة تا شده باعث ،همه و همه حاکم، ایفض داری جانب و کشور مسئوالن غیرمستقیم حمایت آن کنار در و استان

 مذکور چارچوب در که هایی فعالیت از بسیاری ها آن ارزیابی در احتماالً یا نشود گرفته کار به استان گردشگری های قابلیت

نزدیك به  تراکم شاهد استان گردشگریتوسعة  به رویکردها اینة نتیج دربنابراین،  شود. گرفته نادیده گنجند نمی

 های توانایی سایر گرفتن نادیده و« مذهبی رویکرد» باو « قم شهرستان» در استان گردشگری های فعالیتی صدصددر

 و ها قابلیت سایر ةواسط به قم استان زیرا ،ندارد همخوانی پایدار توسعة معیارهای و اصول با روند این تداوم هستیم. استان

را  گردشگری - فراغتی مثبت و مشروع های فعالیت از بسیاری ةزمین تواند می تاریخی و طبیعی های داشته الخصوص علی

 کشورها سایر حتی و ها استان سایر همچنین و استان مردم فراغتی نیازهای به پاسخ جهت در یو بیابان یدر نواحی کویر

 نواحی درفراوانی  ةالقوها نشان داد منابع ب یافته .شود باعث را گردشگران بیشتر ماندگاری و آورد فراهم وسیعی سطح در

 را استان بومیان ةنهفت تقاضای هم ،ها آن کارگیری هب و دهی سامان با توان می که دارد وجود قم استان بیابانی و کویری

 .آورد وجود به تنوع استان گردشگری روند در ،بالقوه هدف بازارهای جذب با بتوان هم ؛گفت پاسخ ها آن از استفاده برای

 به و نباشد متمرکز دارد وجود حاضر حال در که خاص ةنقط چندین در فقط استان سطح در گردشگران عتوزی ،ضمن در
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 منابع از حدی هدایت باعث و انجامد می متروکه مناطق پایدار توسعة به چیز هر از پیش کار این .برسد تعادل از سطحی

 .شود می بیشتر اعتباری و ای سرمایه

 درتوسعة گردشگری  های قابلیت ترین مهم شناسایی از پس تا بود آن بر تحقیق ینا اصلی اهتمام ،اساس این بر

 وپرداخته شود  قم استان گردشگری های جاذبه فضایی توزیع الگوی بررسی به قم، استان بیابانی و کویری مناطق

 این درسعة گردشگری تو تواند میدرنهایت  که ،گردشگر جذب و بودن اجرایی میزانبراساس  ها قابلیت بندی اولویت

های استان قم برای توسعة گردشگری در نواحی  قابلیت ،ها براساس بررسی .دوش ریزی پایه ،باشد داشته پی در را مناطق

. 9گردشگری ماجراجویانه؛ . 5احداث شهرك درمانی یا سالمت؛ . 8 :بندی شد نوع دسته هشتدر  یو کویر یبیابان

های این مناطق  بازدید گردشگران از جاذبه. 1و برگزاری انواع مسابقات ورزشی؛ گردشگری ورزشی . 0گردشگری علمی؛ 

. 1های فرهنگی و هنری؛  ای مناسب برای برگزاری برنامه ها و مجموعه ایجاد زیرساخت. 1در قالب تورهای گردشگری؛ 

 وریسم.های دولتی و بخش خصوصی در ارتباط با انواع ت امکان جذب سرمایه. 1؛ توان اکوتوریستی

 از قم استان در بیابان و کویر گردشگری های جاذبه پراکنش الگوی داد نشان Getis-Ord مدل از حاصل نتایج

 تهران - قم اتوبان حوالی. 8 کرد: مشاهده استان از ناحیهسه  در توان می را ها خوشه این و کند می پیروی ای خوشه الگوی

 53 شعاع به) قم شهر اطراف نواحی. 9 ؛(کیلومتر 83 شعاع به) کاشان - قم اتوبان حوالی. 5 ؛(کیلومتر 83 شعاع به)

 مناطق درتوسعة گردشگری  های قابلیت نسبی ةمقایس در داد نشان الکتر مدل از آمده دست به نتایج ادامه در .(کیلومتر

 امکان ؛1 امتیاز با علمی ردشگریگ :از اند عبارت که  اند گرفته قرار قابلیت سه، یکم اولویت در، قم استان بیابان و کویر

 در .8 امتیاز با اکوتوریستی توانو  ؛9 امتیاز با توریسم انواع با ارتباط در خصوصی بخش و دولتی های سرمایه جذب

 و ورزشی گردشگری و ماجراجویانه گردشگری شامل که اند گرفته قرار (-9) یکسان امتیاز با قابلیت دو دوم، اولویت

 و یکویر مناطق درتوسعة گردشگری  های قابلیت سوم اولویت در ،درنهایت شود. می ورزشی سابقاتم انواع برگزاری

 های برنامه برگزاری برای مناسب ای مجموعه و ها زیرساخت ایجاد :از اند عبارت که دارد قرار قابلیت سه قم استان یبیابان

درنهایت  و ؛-1 امتیاز با دو هر گردشگری تورهای قالب در مناطق این های جاذبه از گردشگران بازدید ؛هنری و فرهنگی

 .است گرفته قرار آخر اولویت در -1 امتیاز با سالمت یا درمانی شهرك احداث

 داد: ارائهقم  استان یبیابان و یکویر نواحی درتوسعة گردشگری  ةزمین در توان می هایی پیشنهاد پایان،  در

 ؛ها فعالیت کردن هماهنگ منظور به اندرکار دست و مرتبط خصوصی و دولتی های سازمان بین مشترك ای هکمیت ایجاد

 ةرشت ةزمین در علمی تحقیقات جرایا و ایران کویری مناطق در حضور به بسیاری خارجی کویرشناسان و دانشمندان

 عالی آموزش کزمرا و ها دانشگاه توسط متعددی علمی های گردش اکنون هم هرچند .اند مشتاق و مند عالقه خود تخصصی

 در قم استان باالی بسیار قابلیتبه  باتوجه رسد می نظر به شود، می برگزار کویر به دانشجویان و دانشمندان بردن برای

 امر به رشته این پیشکسوتان راهنمایی و هدایت و نظر تحت خاص سازمانی اگر بیابان، و کویر در علمی گردشگری بحث

 بیشتری جدیت و هماهنگی سهولت، با فعالیت این ،ساماندهی کند را ها آن و ورزد مبادرت کویر در علمی های گردش

 ؛آمد درخواهد اجرا به

 جمله از منظور، هر )به قم استان بیابانی و کویری نواحی به خارجی گردشگران خصوص به و گردشگر جذب برای

 سازمان با همکاری به علمی( گردشگری و هنری و فرهنگی های برنامه در شرکت ورزشی، مسابقات برگزاری تفریح،

 جاده، و ونقل حمل دائمی، یا موقت های کمپ ها، هتل قبیل )از امکانات و ها زیرساخت تطابق و جهانی گردشگری

 نیاز جهانی هایداستاندار با و...( هنری و فرهنگی های برنامه برگزاری های سالن و ها سایت مسابقات، برگزاری های پیست

 ؛است
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 دنبال به بوتیك های هتل زیرا شهری؛ مراکز به نزدیك و استان کویری و بیابانی نواحی در بوتیك های هتل ساخت

 :هستند زیر اهداف تأمین

 ؛بوتیك هتل از کنندگان استفاده زندگی کیفیت بهبود و آرامش ایجاد

 ؛تاس آن نزدیکی در یا آن در بوتیك های هتل که مراکزی اقتصادی توسعة و گردشگر جذب

 ؛آرامش حس گرفتن برای جایگاهی

 ؛جوانان فراقت اوقات سازی بهینه طرح و آن نابودی عدم عین در طبیعت از استفاده فرهنگ گسترش

 ؛دفاتر این برای شده تعریف وظایف شرح راستای در گردشگری و مسافرتی خدمات دفاتر از شایسته و کافی حمایت

 در یا انتظامی نیروی توسط بیابانی و کویری مناطق و محورها در جیخار و داخلی گردشگران سالمت و امنیت حفظ

 الله استقرار یا موقت درمانی مراکز ایجاد همچنین و ربازدیدپُ مناطق در استقرار و گردشگر پلیس ایجاد امکان صورت

 ؛درمانی و شهری مراکز از دور کویری نواحی در احمر

 از کشور، از خارج در ایران فرهنگی های نمایندگی و طبیعی گردشگری نیرسا اطالع دفاتر ترشدن فعال جهت در اقدام

 .کویر گردشگری محوریت با فرهنگی متنوع محصوالت تولید و ،ها همایش ها، نشست برگزاری طریق
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