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اولویتبندی توان توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی
مطالعه موردی :استان کرمان
سید مصطفی هاشمی1ـ دکتری جغرافیا سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
سجاد کریمی پاشاکی ـ دکتری جغرافیا سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر انزلی ،بندر انزلی ،ایران
ابراهیم خلیفهک ـ دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/01/12 :

پذیرش مقاله1398/05/11 :

چکیده
استان کرمان از جمعیت باالی جوان ،وسعت قابلتوجه و زمینهـای حاصـلخیز بـهویژه در حـوزه جنـوبی ،منـابع
زیرزمینی غنی و ارزشـمند و قابلیتهـا و جاذبـههای متنـوع گردشـگری (طبیعـی و انسـانی) برخـوردار میباشـد.
بااینوجود ،معضالت متعدد اجتماعی– فرهنگی ،اقتصادی و کالبـدی -فضـایی و توسـعه ناپایـدار (بهخصـوص در
مناطق کویری و بیابانی) بهعنوان چالشی اساسی فراروی مدیران و برنامهریزان ملی ،منطقهای و محلی میباشـد.
این پژوهش با توجه به ماهیت آن ،از نوع کاربردی است .روش پژوهش بهصورت اکتشافی و توصیفی  -تحلیلـی
است .برای گردآوری دادههای موردنیاز از روشهای کتابخانهای و میدانی استفادهشده اسـت .در پـژوهش حاضـر،
برای نخستین بار ،بهمنظور اولویتبندی و پهنهبندی منطقه موردمطالعه (استان کرمـان) ازنظـر تـوان توریسـم ،از
پیادهسازی مدل تصمیمگیری چند شاخصه ویکور ( )Vikorدر محی  GISاستفادهشده است .کارایی بسیار باالی
مدل ویکور نسبت به مدلهای پیشـین (تاپسـیس ،و  )...در کسـب نتـایج بـا کمتـرین خطـا و درنهایـت قابلیـت
بهکارگیری این نتایج در تصمیمگیریهای نهایی توس مدیران باع انتخاب مـدل مزبـور گردیـده اسـت .نتـایج
حاصله از بررسی خروجی نهایی مدل ویکور حاصل از تلفیق و تحلیل الیههای مختلف اطالعاتی نشـان میدهـد
که شهرستانهای کرمان ،بم ،جیرفت ،سیرجان و رفسن ان به دلیل داشتن جاذبههای انسانی -فرهنگی و طبیعی
گوناگون از توان باالتری نسبت به سایر مناطق اسـتان برخـوردار هسـتند .همچنـین ،منـاطق محرومتـر و کمتـر
توسعهیافته استان مانند :فهرج ،ریگان ،رودبار جنوب ،قلعهگنج ،منوجان ،کهنوج و  ،...که با محدودیتهای طبیعـی
و همچنین چالشهای انسانی مواجه هستند؛ با توجه به وجود جاذبههای طبیعی و جاذبـههای انسـانی -فرهنگـی
مناطق مستعدی جهت توسعه انواع توریسم (طبیعتگردی ،فرهنگی ،قومی ،روستایی ،ورزشـی ،سـالمت ،رویـداد،
برای دیدار بستگان ،کشاورزی ،نیاشناسی ،فروشگاه کتاب ،و  )...میباشند.
واژههای کلیدی :اولویتبندی ،گردشگری کویری ،مدل ویکور ،استان کرمان.

 .1نویسنده مسئول

Email: m.hashemi2006@gmail.com
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مقدمه
شناخت قابلیتها و ظرفیتهای محیطی و انسانی با رهیافت آمایشی و اولویتبندی تـوان توسـعه ،راهبـردی اساسـی در
جهت برنامهریزی مطلوب منطقهای قلمداد میشود .در همین راستا در دهههای اخیـر در کشـورهای مختلـف توجـه بـه
گسترش انواع گردشگری بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته در جهت ارتقا وضعیت معیشـتی و پایـداری آنهـا ،جایگـاه
خاصی در برنامههای کالن این کشورها یافته است .در همین رابطه ،مناطق کویری و بیابانی با توجه بـه شـرای خـاص
محیطی و جغرافیایی و تنگناها و محدودیتهای توسعهای ناشی از آن ،همواره بهعنوان حوزههـای پـر چـالش در عرصـه
مدیریت و برنامهریزی قلمداد شدهاند .در کشورهای مختلف بهویژه طـی دهـههای اخیـر ،گردشـگری بـهعنوان یکـی از
مهمترین راهبردها در جهت تحقق توسعه پایدار محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در اینگونه مناطق مطرح بـوده اسـت .در
سطح جهانی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه به دالیلی چون عمـدتاً تخریـب محی زیسـت ،کـاهش سـطح درآمـدی
اجتماعات محلی ،کاهش جمعیت در سکونتگاههای انسانی (بهویژه فضاهای روستایی) و افزایش بیرویه جمعیت در مراکز
شهری و چالشهای امنیتی ناشی از آن؛ مقوله توسعه پایدار و پایداری اجتماعات محلـی (روسـتایی و شـهری) در کـانون
توجه برنامهریزیهای توسعه قرارگرفته است .در همین راستا ،در کشورهای توسعهیافته و نیز کمتر توسعهیافته بـه لحـاظ
اقتصادی ،در چارچوب توسعه پایدار و گردشگری پایدار ،بخش دولتی بـهطور فزاینـدهای بـه منـافع اقتصـادی حاصـل از
شناسایی ظرفیتها و توان گردشگری مناطق و گسترش توریسـم در جهـت محرومیـتزدایی از عرصـههای روسـتایی و
شهری و نیز (ترغیب جمعیت به استقرار در مناطق خالی از سکنه و پایداری اجتماعـات محلـی) توجـه ویـژهای مینمایـد
( .)Briedenhann,2012: 584در همین ارتبـاب ،در کشـورهای دارای اقلـیم گـرم و خشـک" ،گردشـگری بیابـانی"
بهعنوان راهبردی مهم در حوزه گردشگری منطقهای به شمار میآید .و در این رابطه سیاستهای متعددی جهت عملیاتی
سازی اهداف مدنظر تدوین میگردد .سیاستهای مزبور با توجه بـه جاذبـههای مختلـف طبیعـی (آثـار ژئومورفولوژیـک؛
ریگزارها؛ تلماسهها؛ آسمان صاف و  )...و انسانی -فرهنگی (بافت خاص سکونتگاهی؛ آثار تاریخی؛ آدابورسوم محلـی؛ و
 )...در مناطق بیابانی ارائه میگردند .ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه با چالشهای اجتمـاعی– اقتصـادی فراوانـی
روبرو گردیده است .شهرنشینی شتابان ،صنعتی شدن ،رشد جمعیت و گذار از یک جامعه وابسـته بـه کشـاورزی بـه یـک
جامعه مدرن صنعتی ،فشار زیادی را بر منابع طبیعی و محی انسانی وارد ساخته است .این سناریو در حـال حاضـر بـرای
بسیاری از کشورهای درحالتوسعه رخداده است ( .)Ebtekar,2009:295اما شرای خـاص ایـران ناشـی از اسـتقرار در
طول و عرض جغرافیایی گسترده و تنوعات شدید محیطی و اقلیمی ناشی از آن ،من ر بـه ای ـاد توانهـا و قابلیتهـای
باالیی در جهت جذب گردشگر (در اشکال و انواع متعدد) در مناطق مختلف گردیده اسـت؛ بـااینوجود بـه دلیـل فقـدان
برنامهریزی راهبردی و متناسب در راستای شناسایی منابع و ظرفیتهای توریستی مزبـور بـهعنوان مزیـت نسـبی بـرای
توسعه مناطق گوناگون کشور؛ در بسیاری از موارد ضعف در ساختار اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی ،نابرابریهای فضـایی
و عدم تعادلهای منطقهای باع گسترش فقر ،مهاجر فرستی ،چالشها و مسائل امنیتی و درنهایت ناپایـداری توسـعه در
برخی از مناطق شده است .محدوده موردمطالعه (استان کرمان) در جنوب شرقی فالت مرکزی کشور بین  25درجه و 55
دقیقه تا  32درجه عرض شمالی و  52درجه و  26دقیقه تا  59درجه و  26دقیقـه طـول شـرقی از نصـفالنهار گرینـویچ
قرارگرفته است؛ این استان از شمال به استان های خراسان و یزد ،از شرق به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،از غـرب بـه
استان فارس و از جنوب به استان هرمزگان محدود میشود .استان کرمان بـا  23شهرسـتان 58،بخـش 64،شـهر و 151
دهستان ،بزرگترین استان کشور به شمار میرود و  11درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است (گالب
زاده .) 14: 1390،استان کرمان از تنوع آب و هوایی گرم تا کویری برخـوردار اسـت .مقـر و موقعیـت جغرافیـایی و نسـبی
استان کرمان در ای اد تنوع فضایی و اقلیمی و فراهم نمودن بستری مناسب برای شکلگیری انواع قابلیتها و جاذبههای
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طبیعی گردشگری تأثیر کامالً بارزی داشته است .آثار طبیعی بکر و فضاهای مناسب گردشگری استان ماننـد :دامنـههای
هزار ،اللهزار ،خبر و ارزوئیه بافت ،روچون ،کویر لوت ،کلوتها یا شهر افسانهای شنی در کویر شهداد و نیز گرمترین نقطه
کره زمین در همان محل به نام گندم بریان ،دشت سریر؛ غار کفتار ،غار قاسم یا صفا ،غار ایوب ،غار شعیب ،غـار ترنـگ،
غار شبپره ،غار جفریز ،آبشار علمشاه و آبشار دلفارد (گالب زاده)15 :1390،؛ کوه شاهزاده ،کوه گلچـین ،کـلکوهی و ...
(زندهدل .)52:1377،قدمت و پیشینه طوالنی سرزمین کرمان (هزاره چهارم قبـل از مـیالد) باعـ شـده تـا از توانهـا و
جاذبههای بسیار فرهنگی– تاریخی برخوردار باشد ،آثاری کهن چون ارگ بم ،قلعه دختر کرمان ،تپه یحیـی بافـت ،کنـار
صندل جیرفت ،آستانه شاه نعمتاهلل ولی ،باغ شازده ،مس د جامع ،گنبـد جبلیـه و(...گـالب زاده)15 :1390،؛ تـل ابلـیس
(جنوب کرمان) ،آقوس شهداد ،ویرانههای شهر دقیانوس جیرفت و (...مدیریت سازمان ایرانگـردی و جهـانگردی اسـتان
کرمان .)26 :1380،با توجه به نتایج آخرین سرشماری رسمی کشور در سال  ،1390اسـتان کرمـان دارای  2938988نفـر
جمعیت بوده و از نرخ رشد ساالنه  2.07درصدی برخوردار بوده که باالتر از متوس رشد ساالنه جمعیت کشور بوده اسـت
و نسبت به سال  1385با افزایش جمعیت روبرو بوده است (مرکز آمار ایران .)38 :1391،اسـتان کرمـان بـاوجود جمعیـت
باالی جوان (بهعنوان پشتوانه فعالیتهای مختلف اقتصادی ،فرهنگـی و  ،)...وسـعت قابلتوجـه و زمینهـای حاصـلخیز
بهویژه در جنوب استان و هند کوچک ایران (جیرفت) ،وجود منابع غنی و ارزشـمند (مـس سرچشـمه ،فـوالد گـل گهـر،
زغالسنگ زرند و)...؛ و بهویژه قابلیتها و جاذبههای بـاالی طبیعـی و فرهنگـی-تـاریخی گردشـگری؛ طبـق شـواهد و
مستندات آماری ،با چالشهای متعدد اجتماعی – فرهنگی (مانند مهاجرت شدید روستاییان بـه مراکـز شـهری ،بزهکـاری
و ،)...امنیتی (قاچاق مواد مخدر و ،)...اقتصادی (پایین بودن سطح درآمـدی ،بیکـاری و  )...و کالبـدی – فضـایی (تخلیـه
بسیاری از سکونتگاه های روستایی و )...مواجه بوده و روند ناپایداری توسعه را طی نموده است .بنابراین توجـه بـه توسـعه
انواع گردشگری در این استان در جهت کاهش یا تعدیل معضـالت مزبـور و ای ـاد معیشـت پایـدار اهمیـت و ضـرورتی
اجتنابناپذیر مییابد .با توجه به اینکه در راستای تـدوین سـند چشـمانداز توسـعه  50سـاله کشـور ،یکـی از مهمتـرین
راهکارها ،ای اد پدافند انسانی و تثبیت سکونتگاههای شهری و روستایی و ای اد مراکز سـکونتگاهی جدیـد بـا توجـه بـه
توانهای محلی و منطقهای میباشد؛ ازاینروی ،با توجه به وجود توانها و جاذبههای متعدد و فراوان گردشگری (طبیعـی
و تاریخی – فرهنگی) در سطح استان کرمان که در عرصههای سـکونتگاهی شـهری ،روسـتایی و حوزههـای پیرامـونی
استقراریافتهاند ،میتوان با استفاده از بهرهگیری از ت ارب (نظریهها ،رویکردها ،مدلها و روشهای) ارزشـمند جهـانی در
زمینه توانسن ی گردشگری و شاخههای مختلف آن ،از طریق شناسایی منابع و ظرفیتهای گردشگری منطقه مزبور بـه
پایداری سکونتگاههای روستایی و شهری کمک نمود .در زمینه شناسـایی منـابع و ظرفیتهـای توریسـم و نقـش آن در
پایداری اجتماعی مناطق ،مطالعات مختلفی در سطح جهانی و نیز داخلی صورت گرفته که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم
به این مسئله اشاره نمودهاند؛ در ادامه در جهت بهره گیری از ت ربیات پیشین و تبیین بهتر مسئله پـژوهش ،بـه برخـی از
مهمترین مطالعات ان امشده ،اشاره میگردد:
برنامه محی زیست سازمان ملل متحد )2006(1در اثری با عنوان"برنامه محی زیست سازمان ملل متحـد ،گردشـگری و
بیابانها" که (در راستای نامگذاری سال جهانی بیابانها و بیابانزدایی توس سازمان ملل) بهعنوان راهنمایی کاربردی در
زمینه گردشگری و بیابان تدوینشده ،نشان میدهـد کـه گردشـگری بیابـان ،درصـورتیکه از طریـق کارشناسـان آگـاه
برنامهریزی شود و تأثیراتش ارزیابی گردد؛ میتواند راهکاری برای توسعه پایدار منـاطق باشـد .یونسـکو )2017(2در یـک
پژوهش با عنوان"توسعه گردشگری پایدار در یونسکو ،مناطقی از جنوب شرق اروپا" ،بر ارائه حمایتها ،تسـهیلگریهای
1. UNEP
2. UNESCO
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دولتی و مشوقهای مالی؛ ظرفیتسازی؛ ای اد چارچوب بهینه و شفافیت؛ پـایش و ارزیـابی نتـایج؛ رقابتپـذیری و  ...در
جهت بسترسازی برای تحقق گردشگری پایدار (باهدف کاهش فقر ،درآمدزایی ،ای اد معیشت پایدار برای اجتماع محلی و
حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی گردشگری) ،تأکید نموده است .گروه بانک توسعه آفریقا ( )2017در یـک بررسـی بـا
عنوان"پایش گردشگری آفریقا :گردشگری پایدار از طریق نوآوری ،کارآفرینی و فنّاوری" بر لزوم توجه به توسعه فعالیـت
گردشگری پایدار و مقاوم در مناطق بیابانی از طریق نوآوری ،کارآفرینی و فنّاوری تأکید نموده است .نتـایج ایـن پـژوهش
همچنین بر نقش فزاینده توسعه گردشگری در باال بردن میزان  ،GDPجذب سرمایهگذاری داخلـی و خـارجی؛ افـزایش
اشتغال؛ و کاهش فقر در مناطق بیابانی و کمتر توسعهیافته تأکید مینمایـد (African Development Bank :4-7

 .)Group,2017از مطالعات داخلی مهمترین موارد بدین شرح میباشد .مهرابی بشرآبادی و همکـاران ( )1390در یـک
مطالعه با عنوان"بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستانهای آن" نشان میدهد کـه
فعالیت گردشگری و بخشهای مرتب با آن ازلحاظ برقراری پیوند بـا سـایر بخشهـای اقتصـادی اسـتان از بخشهـای
پیشرو در اقتصاد استان محسوب میشوند و لذا این صنعت میتواند از کانال عرضه و تقاضا ،تولیـد در سـایر بخشهـا و
کل اقتصاد استان را رونق بخشد .اشـراقی و همکـاران ( )1391در اثـری بـا عنـوان"نقـش ارزیـابی ژئومورفولـوژیکی در
ژئوتوریسم پایدار ،مطالعه موردی :بیابان ایران" نشان میدهد که با توجه به وجود جاذبـههای مختلـف طبیعـی و انسـانی
گردشگری در مناطق کویری و بیابـانی ایـران و از سـویی محـدودیتهایی (ماننـد فقـدان بسـیاری از ایـن جاذبـهها در
کشورهای اروپایی و دیگر جوامع) ،در صورت وجود برنامهریزی ،میتـوان زمینـه تحقـق توسـعه پایـدار گردشـگری را در
مناطق بیابانی فراهم نمود .ایروانی و همکاران ( )1393در مطالعـهای بـا عنـوان"بررسـی تـوان ژئومورفوتوریسـم ،کـویر
سیرجان ،با استفاده از تکنیک  "SWOTنشان می دهد کـه جنـوب غـرب منطقـه بیابـانی بـا توجـه بـه برخـورداری از
پتانسیلهایی (دلتا ،وجود چشمانداز رطوبتی خاص و دیگر جاذبههای طبیعی) و نیز دسترسی مناسب بـه مرکـز شـهری و
شبکه ارتباطی ،جهت توسعه فعالیت جئومورفوتوریسم بسیار مناسب میباشد .موسوی و همکاران ( )1394در یک بررسـی
با عنوان"بررسی و اولویتبنـدی توانهـا و زیرسـاختهای توسـعه گردشـگری بـا روشهـای تصـمیمگیری چنـدمعیاره
(موردمطالعه :شهرستانهای استان کردستان)" به این نتی ه دستیافتهاند که شهرستان سنندج در سطح فـرا برخـوردار و
شهرستانهای دهگالن و دیوانـدره در سـطح فـرو برخـوردار (محـروم) بـه لحـاظ شـاخصهای زیرسـاختی گردشـگری
قرارگرفتهاند .همچنین ،طبق نتایج روش ضریب پراکندگی نیز معیارهای :تعداد فروشگاههای صنایعدسـتی و تعـداد دفـاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری و شرکتهای حملونقل و مسافرتی بهطور نابرابری در میـان شهرسـتانهای ایـن اسـتان
توزیعشده است که توجه مسئوالن و مدیران شهرها جهت تقویت و احداث این امـاکن در شهرسـتانهای ایـن اسـتان و
پیشرفت این صنعت ارزشمند را میطلبد .خادمتالرسول و همکاران ( )1395در یک مطالعه با عنوان"امکانسن ی توسعه
پایدار اکوتوریسم بیابان در کـویر شـیراز" نشـان داد کـه از منظـر کارشناسـان و گردشـگران کـویر شـیراز در مـاتریس
استراتژیها و اولویتهای اجرایی  SWOTدر محدوده شـماره یـک (قـوی) قـرار میگیـرد و اسـتراتژی الزمـه توسـعه
اکوتوریسم بیابان در این منطقه ،استراتژی رشد و ساخت خواهد بود .نتایج حاصل از بررسیهای کریمپورریحان و همکـار
( )1396در پژوهشی با عنوان"مدیریت و برنامهریزی راهبـردی توسـعه پایـدار گردشـگری اسـتان کرمـان بـا تأکیـد بـر
گردشگری کویر شهداد" نمایانگر آن است که این منطقه در بخش گردشگری در محی خارجی بـا فرصـت و در محـی
داخلی باقدرت روبرو است .بنابراین این منطقه قابلیت بسیار باالیی جهـت توسـعه و ارتقـای ظرفیتهـای گردشـگری در
راستای تبدیلشدن به یک مقصد گردشگری توسعهیافته دارد .نتـایج پـژوهش صـیاد بیدهنـدی و همکـاران ( )1397بـا
عنوان"تحلیل و سطحبندی جاذبههای گردشگری استان اردبیل" نشان میدهد شهرستان سرعین بـاوجود کمبـود برخـی
جاذبههای مهم تاریخی -معماری ،در رتبه اول شهرستانهای استان قرارگرفتـه و شهرسـتانهای اردبیـل ،مشکینشـهر،
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نمین ،پارسآباد ،بیلهسوار ،نیر ،گِرمی ،کوثر و خلخال در رتبههای بعدی این مقایسه جـای گرفتهانـد .درنهایـت بـهمنظور
افزایش توانمندی جذب گردشگران با عنایت به نتـایج مطالعـه ،پیشـنهادهایی ارائهشـده اسـت .همانگونـه کـه بررسـی
مطالعات در سطح جهانی نشان میدهد با گسترش روزافـزون فقـر بـهویژه در سـطح اجتماعـات محلـی و نـواحی کمتـر
توسعهیافته (مانند مناطق کویری و بیابانی) ،بر لزوم شناخت توانها و جاذبههای مختلف محیطـی و انسـانی گردشـگری
مناطق (با رویکردی یکپارچه و کلینگر) در جهت توسعه اجتماعی – اقتصادی آنها در راستای توسعه پایدار تأکیـد شـده
است .در این پژوهشها ،بر ضرورت توجه بـه نظـرات کارشناسـان و برنامـهریزان ،مشـارکت کلیـه ذینفعـان در فرآینـد
برنامهریزیهای توریسم و شناسایی منابع و ظرفیتهای گردشگری مناطق بهعنوان یک مزیت نسبی برای توسعه تأکیـد
شده است .در سطح داخلی ،پژوهشهای متنوعی در قالب (کتاب ،مقاله و  )...در زمینـه گردشـگری و شناسـایی منـابع و
ظرفیتهای توریستی در کشور و نیز در استان کرمان (محدوده موردمطالعه) ان امشده است؛ اینگونه مطالعـات غالبـاً بـه
تبعیت از روشهای مورداستفاده در سطح جهانی صورت گرفته و به شناسایی توانها و منابع توریسـتی در سـطح منـاطق
پرداختهاند؛ اما مبتنی بر یک رهیافت انتقادی میتوان گفت که در ایران بهرغم تالشهـای پژوهشـی ان امشـده در ایـن
زمینه هنوز خال مطالعاتی بهطور ملموسی مشاهده میشود؛ بهگونهای که پژوهشهای مزبور نیز هر یک صرفاً بـا تعیـین
شاخصهایی محدود ،به بررسی توانهای توریسـتی پرداختـه و از رویکـردی یکپارچـه ،کلینگـر و فضـایی در شناسـایی
ظرفیتها و منابع توریستی مناطق غفلت ورزیدهانـد .در پـژوهش حاضـر ،بـرای نخسـتین بـار ،بـهمنظور اولویتبنـدی و
پهنهبندی منطقه موردمطالعه (استان کرمان) ازنظر توان توریسم ،از پیادهسازی مدل تصمیمگیری چند شاخصه ویکـور در
محی  GISاستفادهشده است .کارایی بسیار باالی مدل ویکور نسبت به مدلهای پیشین (تاپسیس ،و  )...در کسب نتایج
با کمترین خطا و درنهایت قابلیت بهکارگیری این نتایج در تصمیمگیریهای نهایی توس مـدیران باعـ انتخـاب مـدل
مزبور گردیده است .مدل ویکور ،ابزاری مفید برای تصمیمگیریهای چند معیاره در شرایطی اسـت کـه عـدم قطعیـت در
تصمیمگیری وجود دارد و همچنین تصمیمگیرنده قادر به بیان اولویت خود در آغاز طراحی سیستم نمیباشد .در واقع ایـن
مدل با پیادهسازی در محی  ،GISبا دقت باالیی مناطق را ازنظـر تـوان و قابلیـت توریسـم پهنهبنـدی و اولویتبنـدی
مینماید .ازاینرو پژوهش حاضر در تمایز با مطالعات پیشین ،سعی بر آن دارد تا با نگاهی کلنگر ،جامعترین شاخصها را
مبتنی بر بنیانهای نظری (با تأکید بر رویکرد گردشگری پایدار) در جهت ارزیابی ظرفیتها و منابع توریسـتی در منطقـه
موردمطالعه از طریق پیادهسازی مدل ویکور در محی  Gisبکار گیرد.
مبانی نظری
جاذبههای گردشگری از سوی سازمان جهانی گردشگری به سه دسـته عمـده تقسـیم میگردنـد :جاذبـههای طبیعـی؛)2
جاذبههای فرهنگی– تاریخی؛ و  )3جاذبههای ویژه ( .)Inskeep,1993:1-31جاذبههای طبیعـی شـامل :ناهمواریهـا،
کوهستانی بودن منطقه ،زیبایی قلههای کوهستانها ،درههای خوشمنظره با شیب مالیم ،طول آفتابی بـودن روز ،درجـه
حرارت ،چگونگی پوشش گیاهان و جنگلها ،سرعت باد ،میزان بارش برف و  ...بـرای جهـانگردان اهمیـت فراوانـی دارد
(محالتی .)15 :1380،جاذبههای فرهنگی -تاریخی شامل :میراثهای تاریخی ،هنری و فرهنگی مانند :کاخهـا ،موزههـا،
مراکز علمی و فنی ،کتابخانهها ،آدابورسـوم و سـنتها ،موسـیقی ،صنایعدسـتی و  ...میباشـند (منشـیزاده.)94 :1384،
طبیعتگردی یا گردشگری بر مبنای محـی طبیعـی از شـاخههای بسـیار گسـترده و نیـز بهسـرعت در حـال گسـترش
گردشگری به شمار میرود .گردشگری مبتنی بر طبیعت در محی های بسته سـاخته دسـت بشـری (نظیـر باغوحشهـا،
باغهای گیاهشناسی ،باغهای پرندگان و آکواریومها) و در محی باز طبیعی قابل ان ام اسـت .در اینگونـه از گردشـگری،
هدف گردشگر لذتجویی از طبیعت بکر ،ماجراجویی ،آموزش ،گذران اوقات فراغت ،تفریح و یا حتی درمان است .با توجه
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به وجود چشماندازهای فراوان و زیبای موجود در نواحی کـویر و بیابـانی (ماننـد کلوتهـا ،غارهـا و  )...میتـوان از ایـن
قابلیتها در جهت جذب طبیعت گردان خارجی و داخلی باهدف پایداری اقتصاد بومی بهره جست .گردشـگری در منـاطق
کویری و بیابانی به انواع متفاوتی تقسیم میشود :فرهنگی – تاریخی؛ ماجراجویانه؛ ورزشی؛ درمـانی؛ سـالمت؛ انبـوه یـا
تفریحی؛ سرگرمی؛ نوستالژیک؛ روستایی؛ قومی؛ شهری؛ مبتنی بـر کسـبوکار؛ گردشـگری رویـداد (بـه معنـای تمـامی
رویدادهای برنامهریزیشده مانند :جشنها و مراسمهای فرهنگی ،رقابتهای ورزشی ،موارد ت اری و  ...برای بازاریـابی و
توسعه در گردشگری)؛ گردشـگری اسـتقرار؛ طبیعـتگردی؛ گردشـگری بـرای دیـدار بسـتگان؛ الکترونیـک؛ کشـاورزی؛
نیاشناسی؛ تحصیل؛ صوتی؛ فروشگاه کتاب؛ (میزی و مسافرت م ـازی)؛ دارو؛ زیسـتمحیطی؛ افراطـی؛ گـردش در بـاغ؛
تــکنفره؛ علمــی؛ کــاالی خــاص؛ گردشــگری؛ بیهــدف ( ،Getz,2008محالتــی1380،؛ منشــیزاده1384،؛ پــاپلی
یزدی1385،؛ توالیی1386،؛ راس ویل1387،؛ یاوری و همکاران1390 ،؛ حیدرآبادیان .)1391 ،گردشگری پایدار (رویکـرد
حاکم بر پژوهش) :امروزه در حوزه گردشگری بر توریسم پایدار تأکید میشود .یک تعریف متـداول از گردشـگری پایـدار،
تعریف سازمان جهانی گردشگری ( )WTOبه شرح ذیل است:
" توسعه گردشگری پایدار به دنبال تأمین نیازهای گردشگران کنونی و مناطق میزبان میباشد ،درحالیکه بـه حفاظـت از
منابع و بهبود بخشی به فرصتها برای آینده نیز توجـه مینمایـد" .بهنحویکـه تمـام منـابع در جهـت تـأمین نیازهـای
اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته میشود؛ درحالیکه یکپارچگی فرهنگی ،فرآیندهای ضروری اکولوژیکی ،تنوع زیسـتی،
و نظام پشتیبان زیستی را موردتوجه قرار میدهد .بهعبارتدیگر ،توسعه گردشگری پایدار به لحاظ اکولوژیکی پایدار ،ازنظر
اقتصادی دارای منفعت ،و به لحاظ اجتماعی عدالت گرا است ( .)UNESCO,2017:9توریسم پایدار با الهـام گـرفتن از
تعریف توسعه پایدار ،عبارت است از نوعی توریسم که نیازهای نسل حاضـر را پاسـخ دهـد؛ بـدون اینکـه از ظرفیتهـای
مربوب به نسلهای آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود مایه بگذارد .توریسـم پایـدار بـه نحـوی برنامـهریزی و اجـرا
میشود که بر محی زیست ،اقتصاد و فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی نگـذارد (زاهـدی .)111 :1385،توسـعه گردشـگری
پایدار با اصول زیر شناخته میشود:
 بهبود بخشی به سطح رفاه جوامع؛
 حمایت از حفظ محی زیست طبیعی و فرهنگی؛
 درک کیفیت محصول گردشگری و رضایتمندی گردشگر؛
 بهکارگیری مدیریت و نظارت سازگار (.)UNESCO,2017:9-10

بر همین مبنا ،نامگذاری سال"  "2017بـا عنـوان"سـال توسـعه گردشـگری پایـدار" ،جنبشـی پویـا در جهـت حرکـت
برنامهریزی گردشگری به سمت تغییرات مثبت ذکرشده است .م مع عمومی سازمان ملل در هنگام اعـالن بیانیـه سـال
جهانی گردشگری پایدار ،تأکید نمود که گردشگری میتواند به تحقق تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیسـتمحیطی و
نیز اهداف  17گانه توسعه پایدار کمک نماید (.)WTO,2017:1

ژئوتوریسم :زمینگردشـگری یـا ژئوتوریسـم از دو بخـش ژئـو و توریسـم تشکیلشـده اسـت بخـش ژئـو جاذبـههای
زمینشناسی ،ژئومورفولوژی و میراث معدنکاری را شامل میشود و بخش توریسم آن بهعنوان موضـوعی چنـد رشـتهای،
تمامی زیرسـاختهای صـنعت گردشـگری ازجملـه تفسـیر ،مـدیریت ،اقامـت ،تورهـا و…شـامل میشـود .ژئوتوریسـم
زیرم موعه گردشگری پایدار بـوده و هـدف آن حفـظ منـابع گردشـگری در مقاصـد اسـت .یعنـی هـدایت گردشـگران
بهنحویکه محل مورد بازدید بـرای نسـلهای آینـده هـم همـانطور باقیمانـده و قابلاسـتفاده باشـد .ایـران بـا تنـوع
زمینشناختی ،اقلـیم متنـوع و ویژگیهـای زمینشناسـی گونـاگون و طبیعـت بیجـان بینظیـر ،میتوانـد از پدیـدههای
زمینشناختی در سراسر کشـور ماننـد غارهـا ،تنگـهها ،درههـا ،منـاطق فسـیلی ،درههـای نشسـتی ،شـکافهای بـزرگ
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زمینشناسی ،سازندهای زمینشناختی ،گلفشانها ،انواع کانیها ،هرمهای ماسهای ،سواحل صخرهای – سـنگی ،معـادن
باسـتانی ،کلوتهـا و غیــره بـهعنوان میراثهــای زمینشـناختی در قالـب ژئوســایتهای بـالقوه متعــدد پـس از تــدارک
زیرساختهای گردشگری بهعنوان ابزاری کارساز در راستای توسعه ژئوتوریسم و تأسـیس ژئوپارکهـا مورداسـتفاده قـرار
دهد .استان کرمان با توجه به ویژگیهای طبیعی خود ،از دشتهای مرتفع و فضاهای کویری گستردهای برخوردار اسـت
که برخی از آنها همچون دشتها و مناطق ییالقی ،مورداستفاده وسیع گردشگری قرار میگیرند و برخی دیگر همچـون
فضاهای کویری مورداستفاده تورهای کویری در عرصه گردشگری ایران قرار میگیرند (اطلس ژئوتوریسم استان کرمـان،
 .)5 :1385سکونتگاههای شهری و روستایی در سطح استان ،غالباً در عرصههای نیمه مرتفـع و مرتفـع اسـتقراریافتهاند و
مناطق پست و بیابانی تقریباً جاذب جمعیت چندانی نبودهاند .این امر در حالی است که توزیع ناهمواریهای استان کرمان
شرای بسیار مساعدی را برای توسعه گردشگری و جذب جمعیت فراهم ساخته است .در این پژوهش در جهت تبیین بهتر
مسئله ،دیدگاه گردشگری پایدار بهعنوان رویکرد حاکم بر پژوهش تعیینشـده اسـت .در پـژوهش حاضـر (بـا اسـتفاده از
تلفیقی از شاخصهای طبیعی و انسانی -فرهنگی که برگرفته از مدل اکولوژیکی طبقهبندی گردشگری و نیز شاخصهای
انواع توریسم در مناطق بیابانی و کویری و در واقع حاصل مباح نظری و ت ربی و نظرات کارشناسان میباشـد) ،بـرای
نخستین بار ،بهمنظور اولویتبندی و پهنهبندی منطقه موردمطالعه (استان کرمان) ازنظر توان توریسم ،از پیادهسازی مدل
تصمیمگیری چند شاخصه ویکور ( )Vikorدر محـی نرمافـزاری  GISاسـتفاده میگـردد( .شـکل  )1مـدل مفهـومی
پژوهش را نشان میدهد.

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت آن ،از نوع کاربردی است .روش پژوهش بهصورت اکتشافی و توصـیفی  -تحلیلـی اسـت.
برای گردآوری دادههای موردنیاز از روشهای اسنادی یا کتابخانهای (فیشبرداری از کتابها ،گزارشها ،طرحها ،مقاالت،
سالنامههای آماری ،نقشهها ،اطالعات معاونـت برنامـهریزی و نظـارت راهبـردی اسـتانها و  )...و نیـز میـدانی (تکمیـل
پرسشنامه توس متخصصان) استفادهشده است .تحلیل دادههای گردآوریشـده از طریـق روشهـای کمـی (روشهـای
رتبهبندی شامل :عکس پذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای و روش جمـع رتبـهای ،AHP،و ویکـور) و کیفـی
(استدالل عقالنی) بوده و جهت ترسیم نقشهها نیز از  Gisبهره گرفتهشده است .بر اساس روشهای رتبهبنـدی (شـامل:
عکس پذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای و روش جمع رتبهای) ،نیز به هریک از شاخصهای موردنظر (جدول
 )2توس  15نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه قابلیتهـای منـاطق کـویر و بیابـان اسـتان کرمـان در توسـعه
گردشگری ،وزن دادهشده ،در این راستا از رتبهبندی مستقیم استفادهشده است که در آن رتبه  1معرف بیشـترین اهمیـت؛
نمره  2بیانگر اهمیت درجهدو و  ...است .بنابراین بر اساس میانگین رتبهای بهدستآمده برای هـر شـاخص ،آن دسـته از
معیارهایی که میانگین آنها به عدد  1نزدیکتر است ،باالترین رتبه و بهموازات دور شدن از عدد  1کمتـرین رتبـه را بـه
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خود اختصاص میدهند .بعد از ان ام عمل رتبهبندی بر روی م موعهای از معیارها ،برای ای اد وزنهـای عـددی از روی
اطالعات دارای نظم ترتیبی ،از چندین روش میتوان استفاده کرد(( .جمع رتبهای))(( ،عکس پـذیری رتبـهای)) و ((روش
مبتنی بر توان رتبهای ))1از آن جمله محسوب میشوند (پور طاهری .)70 :1389،جدول ( )1شاخصهای پژوهش را نشـان
میدهد.
جدول شماره .1شاخصهای پژوهش
معیار

عوامل

اقلیم منطقه

طبیعی

سیمای فیزیکی
سرزمین
منابع آب
خاک
پوشش گیاهی
ویژگیهای اجتماعی

انسانی

سیمای فرهنگی

زیرساخت

زیر معیار
بارش ()+
دما ()-
جاذبههای زیباشناختی (جاذبههای ژئومورفولوژیک) ()+
شیب ()-
جهت شیب ()+
ارتفاع (سازمان فضایی)()-
آب (سطحی و زیرزمینی) ()+
نوع و قابلیت خاک ()+
تنوع و وسعت ()+
پراکنش فضایی جمعیت ()+
منابعفرهنگی-تاریخی (اماکن تاریخی -فرهنگی در شهر و روستا و ...؛ الگوهـای متمـایز فرهنگـی (قـومی،
مهماننوازی محلی و )...؛ هنرها و صنایعدستی؛ موزهها و سایر تسهیالت فرهنگی (جشنوارههای فرهنگـی و
)...؛ فعالیتهای اقتصادی جالب)+( .
دسترسی به راههای اصلی ارتباطی؛ دسترسی به مراکز خدماتی در شهر ()-

مخدوم (Williams(2003),UNEP(2006), Omidvar & Khosravi(2010), Eshraghi and et al(2012), Iravani and et al (2014),)1380

محدوده مورد مطالعه
با توجه به موضوع ،روش و ماهیت پژوهش حاضر ،جامعه آماری یا منطقه موردمطالعه شامل پهنه سرزمینی استان کرمان
میباشد .استان کرمان در جنوب شرقی فالت مرکزی قرار دارد .این استان بین  54درجه و  21دقیقه تـا  59درجـه و 34
دقیقه طول شرقی و  26درجه و  29دقیقه تا  31درجه و  58دقیقه عرض شـمالی از نصـفالنهار گرینـویچ قـرار دارد و از
شمال به استانهای خراسان جنوبی و یزد ،از شرق به استان سیستان و بلوچستان ،از غرب به استان فارس و از جنوب به
استان هرمزگان محدود میشود .مساحت استان در سال  1391معادل  183285کیلومترمربع است که تقریباً  11.6درصـد
از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است (استانداری کرمان()1391 ،شکل  .)2اسـتان کرمـان تـا پایـان سـال
 1391دارای  23شهرستان 58 ،بخش 71 ،شهر و  151دهسـتان بـوده است .شهرستانهای استان شامل :ارزوئیـه ،انـار،
بافت ،بردسیر ،بم ،جیرفت ،رابر ،راور ،رفسن ان ،رودبار جنوب ،ریگان ،زرند ،سیرجان ،شهربابک ،عنبرآباد ،فاریاب ،فهـرج،
قلعهگنج ،کرمان ،کوه بنان ،کهنوج ،منوجان و نرماشیر میباشد .استان کرمان با توجـه بـه ویژگیهـای طبیعـی خـود ،از
دشتهای مرتفع و فضاهای کویری گستردهای برخوردار است که برخـی از آنهـا همچـون دشـتها و منـاطق ییالقـی،
مورداستفاده وسیع گردشگری قرار می گیرند و برخی دیگر همچون فضـاهای کـویری مورداسـتفاده تورهـای کـویری در
عرصه گردشگری ایران قرار میگیرند (اطلس ژئوتوریسم استان کرمان .)5 :1385،سکونتگاههای شـهری و روسـتایی در
سطح استان ،غالباً در عرصههای نیمه مرتفع و مرتفع استقراریافتهاند و مناطق پست و بیابانی تقریباً جاذب جمعیت چندانی
نبودهاند .این امر در حالی است که توزیع ناهمواریهای استان کرمان شرای بسیار مساعدی را برای توسعه گردشگری و
1. Rank exponent method

اولویتبندی توان توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی...

87

جذب جمعیت فراهم ساخته است .جمعیت استان کرمان در سال  2652413 ،1385نفر بوده و بر طبـق سرشـماری سـال
 1390مرکز آمار ایران ،به  2938988نفر رسیده است و نسبت به متوس رشد کشـور ( 1/29درصـد) 2/07 ،درصـد رشـد
داشته است .استان کرمان در سال  3/76 ،1385درصد از جمعیت کل کشور و در سال  3/91 ،1390درصد از جمعیت کل
کشور را در خود داشته است .روند تغییرات جمعیتی (در دو مقطع زمانی  1385و  )1390در سطح استان نشان میدهد که
شهرستانهای کرمان ،رفسن ان ،بم و جیرفت پرجمعیتترین مناطق بودهاند .قسمتی از کاهش جمعیتـی شهرسـتانهای
بافت ،رفسن ان ،بم و کهنوج (با توجه به تبدیل تعدادی از بخشهای آنها به شهرستان در سال )1388؛ به خـاطر رونـد
تقسیمات کشوری بوده است .البته الزم به ذکر است بهرغم تأثیر بارز عوامل انسانی -فرهنگی؛ استقرار و پراکنش فضایی
جمعیت در سطح استان غالباً در انطباق با شرای طبیعی (وضعیت ارتفاعی ،پوشش گیـاهی و خـاک و  )...صـورت گرفتـه
است .ازاینروی ،مناطق کویر و بیابان با فقدان یا کمی جمعیت مواجه هستند.

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

بحث و یافتهها
با توجه به بنیانهای نظری و ت ربی بح و بررسی عوامل و دادههای مختلف اسنادی ،یافتههای پژوهش به شرح ذیـل
ارائه میگردد.
در جهت تبیین مسئله پژوهش و اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم در مناطق کـویر
و بیابان 15 ،نفر (بر اساس روش دلفی) از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه موضوع از مراکـز پژوهشـی (دانشـگاههای
تربیت مدرس ،تهران و شهید بهشتی) و سازمانهای ذیرب (سـازمانهای گردشـگری اسـتان و شهرسـتانها) انتخـاب
شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند که مشخصات آنها به شرح ذیـل میباشـد 63 :درصـد از پاسـخدهندگان از مراکـز
دانشگاهی و پژوهشی و  37درصد نیز از نهادهـای ذیربـ بودهانـد 80 .درصـد از پاسـخدهندگان مـرد و  20درصـد زن
بودهانــد 30 .درصــد از پاســخدهندگان بــین  25تــا  35ســاله و  70درصــد بــین  35تــا  55ســاله بودهانــد 63 .درصــد از
پاسخدهندگان ساکن تهران و  37درصد ساکن استان کرمان بودهاند .سطح تحصیالت متخصصان بـه ترتیـب  65درصـد
دکترا و  35درصد کارشناسی ارشد بوده است .رشتههای تحصیلی متخصصان شـامل جغرافیـا (گرایشهـای برنامـهریزی
توریسم ،ژئومورفولوژی ،شهری و روستایی) و مدیریت جهانگردی میباشد.
اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم در مناطق کویر و بیابان از دیدگاه صـاحبنظران:
بر اساس نظرات متخصصان (مبتنی بر روشهای رتبهبندی) ،شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسـم
در مناطق کویر و بیابان به ترتیب طبیعتگردی ،فرهنگی – تاریخی ،شهری و مبتنی بر رویدادها رتبههای اول تا چهـارم
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را داشتهاند و سایر شاخصها در رتبههای بعدی قرارگرفتهاند (جدول .)2
جدول شماره .2اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم در مناطق کویر و بیابان از دیدگاه
متخصصان بر اساس میانگین روشهای رتبهبندی (جمع رتبهای ،عکس پذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای)
شاخص
فرهنگی -تاریخی
ماجراجویانه
ورزشی
درمانی
سالمت
انبوه یا تفریحی
سرگرمی
نوستالژیک
روستایی
قومی
شهری
مبتنی بر کسبوکار
مبتنی بر رویدادها
طبیعتگردی
برای دیدار بستگان
الکترونیک (میزی و مسافرت م ازی)
کشاورزی
نیاشناسی
تحصیلی
صوتی
فروشگاه کتاب
دارو
زیستمحیطی
افراطی
گردش در باغ
تکنفره
بیهدف
کاالی خاص
گردشگری علمی

میانگین استاندارد سه روش

رتبه مستقیم

0/88
0/21
0/47
0/54
0/51
0/73
0/69
0/15
0/58
0/31
0/85
0/17
0/76
0/91
0/27
0/03
0/38
0/11
0/24
0/05
0/12
0/49
0/61
0/01
0/37
0/08
0/06
0/33
0/59

2
20
13
10
11
5
6
22
9
17
3
21
4
1
18
28
14
24
19
27
23
12
7
29
15
25
26
16
8

وزن دهی شاخصها بر اساس روش AHP

گام اول در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،ای اد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع موردبررسی میباشد .چهار گام بعدی
در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها ،محاسبه ضریب اهمیت گزینـهها ،محاسـبه
امتیاز نهایی گزینهها و بررسی سازگاری منطقی قضاوتها را شامل میشود (زبردست .)15 :1380،که البته در این تحقیق
تنها از وزن دهی معیارها در محی نرمافزار  Expert choiceاستفاده میشود .مبنای وزن دهـی بـه معیارهـا درروش
 AHPدر جدول ( )3آمده است.
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جدول شماره  .3مبنای وزن دهی به معیارها درروش AHP
2،4،6،8
اهمیت میانه

7
اهمیت
خیلی بیشتر

9
اهمیت
مطلق

5
اهمیت
بیشتر

3
اهمیت
اندکی بیشتر

1
اهمیت
مساوی

امتیاز
تعریف

نرخ ناسازگاری نیز برابر  0/017است که کمتـر از  0/1بـوده؛ بنـابراین سـازگاری آن موردقبـول میباشـد .شـاخصهای
پژوهش و وزنهای مربوطه که بر اساس روش  AHPو مبتنی بر نظرات کارشناسان بهدستآمده در جدول ( )4ارائهشده
است.
جدول شماره .4وزن نهایی شاخصهای پژوهش
عوامل

ســــیمای فیزیکــــی
سرزمین

دما ()-
جاذبههای زیباشناختی (جاذبههای ژئومورفولوژیک) ()+
شیب ()-
جهت شیب ()+

0/15
0/15
0/02
0/02

منابع آب

ارتفاع (سازمان فضایی)()-
آب (سطحی و زیرزمینی) ()+

0/02
0/15

خاک

نوع و قابلیت خاک ()+

0/1

پوشش گیاهی
ویژگیهای اجتماعی

تنوع و وسعت ()+
پراکنش فضایی جمعیت ()+
منابعفرهنگی-تاریخی (اماکن تاریخی -فرهنگی در شهر و روسـتا و ...؛ الگوهـای متمـایز
فرهنگی (قومی ،مهماننوازی محلی و )...؛ هنرها و صنایعدستی؛ موزهها و سایر تسـهیالت
فرهنگی (جشنوارههای فرهنگی و )...؛ فعالیتهای اقتصادی جالب ()+
دسترسی به راههای اصلی ارتباطی ()-

0/1
0/03
0/1

0/05

دسترسی به مراکز خدماتی در شهر ()-
م موع

0/05
1

طبیعی

معیار
اقلیم منطقه

زیر معیار
بارش ()+

انسانی

سیمای فرهنگی
زیرساخت

وزن نهایی
0/15

پهنهبندی و ارزیابی توان توریسم مناطق با استفاده از الگوریتم مدل تحلیلی  VIKORدر GIS

مراحل پیادهسازی مدل ویکور در محی  GISو شیوه تهیه نقشههای موردنیاز پژوهش بـهطور خالصـه در ادامـه اشـاره
میشود:
گام اول :تشکیل ماتریس وضع موجود (( )xijو تبدیل شاخصهای کیفی به کمی):
ابتدا با توجه به دادههای توصیفی مربوب به شاخصها؛ نقشههای مربوب به ماتریس وضع موجود شامل :نقشههای بارش،
دما ،تراکم جاذبههای زیباشناختی (جاذبههای ژئومورفولوژیک) ،شیب ،جهت شیب ،ارتفاع (سازمان فضایی) ،آب (سـطحی
و زیرزمینی) ،نوع و قابلیت خاک ،تنوع و وسعت پوشش گیاهی ،پراکنش فضـایی جمعیـت ،تـراکم جاذبـههای فرهنگـی،
فاصله تا راههای اصلی ارتباطی و فاصله تا مراکز خدماتی در شهر تهیه شدند (اشکال  3تا .)12
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شکل شماره  .3نقشه بارش

شکل شماره  .5نقشه تعداد جاذبههای زیباشناختی

شکل شماره  .7نقشه جهت شیب

شکل شماره  .4نقشه دما

شکل شماره  .6نقشه شیب منطقه

شکل شماره  .8نقشه سازمان فضایی
منطقه

شکل شماره  .9نقشه فاصله تا منابع آبی

شکل شماره  .10نقشه خاک
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شکل شماره  .12نقشه تعداد جاذبههای
شکلشماره  .11نقشه پوشش گیاهی

فرهنگی

در تحلیل وضعیت موجود منطقه موردمطالعه شایانذکر است که همانگونه که نقشههای بارش ،دما ،تـراکم جاذبـههای
زیباشناختی (جاذبههای ژئومورفولوژیک) ،شیب ،جهت شیب ،ارتفاع (سازمان فضایی) ،آب (سـطحی و زیرزمینـی) ،نـوع و
قابلیت خاک ،تنوع و وسعت پوشش گیاهی ،پراکنش فضایی جمعیت ،تراکم جاذبههای فرهنگی ،فاصله تا راههـای اصـلی
ارتباطی و فاصله تا مراکز خدماتی در شهر نشان میدهند؛ بین شاخصهای طبیعی و انسانی ارتباب معناداری وجـود دارد؛
بهنحویکه بیشترین تعداد جمعیت استان در مناطقی ساکن هستند که از دمای پایینتر؛ بارش باالتر؛ دسترسی بیشـتر بـه
منابع آبی؛ خاک مناسب؛ دسترسی مناسبتر به راههای اصلی ارتبـاطی و مراکـز شـهری برخوردارنـد (همچـون کرمـان،
سیرجان ،رفسن ان ،جیرفت و  .)...درحالیکه مناطقی همچون ریگان ،کهنوج و  ...که با وضعیت نامناسب طبیعی و کمبود
جمعیتی مواجهاند؛ قابلیت شایان توجهی ازنظر جاذبههای گردشگری دارند.
گام دوم :استانداردسازی (محاسبه ماتریس نرمال :)rij
(البته در برخی از مطالعات ،این گام محاسبه نمیشود و مستقیم با اعداد غیر نرمال الگوریتم ادامه مییابد).
در این گام با توجه به وجود هر دو شاخصهای مثبت (بارش ،تراکم جاذبههای زیباشناختی (جاذبههای ژئومورفولوژیـک)،
جهت شیب ،آب (سطحی و زیرزمینی) ،نوع و قابلیت خاک ،تنوع و وسعت پوشش گیـاهی ،پـراکنش فضـایی جمعیـت ،و
تراکم جاذبههای فرهنگی)؛ و منفی (دما ،شیب ،ارتفاع (سازمان فضایی) ،فاصله تا راههای اصلی ارتباطی و فاصله تا مراکز
خدماتی در شهر) در پژوهش ،از پیادهسازی روش بی مقیاس سازی (استانداردسازی) خطی در محی  ،GISاستفادهشـده
است؛ استفاده همزمان از شاخصهای مثبت و منفی ،مزیت این روش نسـبت بـه سـایر روشهـای بـی مقیـاس سـازی
میباشد.
رابطه ()1
(بی مقیاس سازی شاخصهای مثبت)
رابطه ()2

) (i  1, 2,..., m & j  1, 2,..n

(بی مقیاس سازی شاخصهای منفی)

) (i  1, 2,..., m & j  1, 2,..n

 = Rijماتریس استاندارد (نقشه استانداردشده هر شاخص)

xij
) Max ( xij
xij

) Max ( xij

rij 

rij  1 

 = Xijماتریس وضع موجود (نقشههای هر شاخص)
 = Max xijبزرگترین مقدار عددی در ماتریس وضع موجود
برای محاسبه ماتریس استاندارد (ترسیم نقشه نرمال شده هـر شـاخص) در  ،GISبـا توجـه بـه مثبـت یـا منفـی بـودن
شاخصها ،محاسبات مزبور از طریق ابزار تحلیل فضایی (قسمت محاسبهگر رستر) صـورت گرفتـه و نقشـههای مربوطـه
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ای اد شدند.
گام سوم :محاسبه ماتریس وزنی
ماتریس وزنی که از ضرب ماتریس استاندارد هر شاخص در وزن مربوطه (کـه از طریـق  AHPبهدسـتآمده) محاسـبه
میشود.
 = Vijماتریس وزنی (نقشه وزنی هر شاخص)
 = Nijماتریس استاندارد هر شاخص
 = wijوزن هر شاخص

Vij  N ij  Wij

رابطه ()3

بدین منظور برای محاسبه ماتریس وزنی هر شاخص (نقشه مربوطه) در  GISدر ابزار تحلیل فضایی (قسمت محاسـبهگر
رستر) ،نقشه استاندارد بهدستآمده از هر شاخص در وزن مربوطه (که از طریق  AHPبهدستآمده) ضرب شده و از ایـن
طریق نقشه وزنی هر شاخص ای ادشده است.
گام چهارم :محاسبه مقدار فاصله از ایده آل ( (Sjو فاصله از حداقل (:)Rj
در این گام با توجه به مثبت یا منفی بودن شاخصها ،از طریق محاسبات ذیل در ابزار تحلیل فضایی (قسمت محاسـبهگر
رستر ،)1نقشه فاصله از ایـده آل مثبـت ( )SJ+بـرای شـاخصهای (بـارش ،تـراکم جاذبـههای زیباشـناختی (جاذبـههای
ژئومورفولوژیک) ،جهت شیب ،آب (سطحی و زیرزمینی) ،نوع و قابلیت خاک ،تنـوع و وسـعت پوشـش گیـاهی ،پـراکنش
فضایی جمعیت ،و تراکم جاذبههای فرهنگی) و نقشههای فاصله از ایدهآل منفی ( ،)SJ-برای شـاخصهای (دمـا ،شـیب،
ارتفاع (سازمان فضایی) ،فاصله تا راههای اصلی ارتباطی و فاصله تا مراکز خدماتی در شهر) تهیه گردید.
رابطه ()4
محاسبه ایده آل مثبت ( )SJ+یا ( )fi+و منفی ( )SJ-یا ()fi-
f i   min f ij
j

; f i *  max f ij
j

رابطه ( )5محاسبه شاخص مطلوبیت ( )Sو شاخص نارضایتی ( )Rبرای هر گزینه
 Wjوزن شاخص  jاست.


f i *  fij 
* R j  max  wi 

i
f i  fi  


fi *  fij

;


fi  fi
*

n

S j   wi 
i 1

گام آخر :محاسبه شاخص ویکور
که همان امتیاز نهایی هر گزینه و کمتر بودن آن ،مطلوبتر است ،با استفاده از رابطه زیر به دست میآید
(:(Opricovic, and Tzeng, 2006

رابطه ()6
که در آن R*= min sj, R-= max Rj S*= min sj, S-= max Sj
 vضریبی است که اهمیت هر یک از اجزای رابطه فوق را نشان داده ،اغلب برابر  0/5است ،البته تفسیر بیشـتر دربـاره v
بدینصورت است که هر چه  vکمتر باشد ،به نظرهای انفرادی بیشتر اهمیت داده میشود (مانند حالتهایی کـه حـق رد
کردن (وتو) در تصمیمگیری وجود داشته باشد) و برعکس ،هر چه مقدار  vبزرگتر باشد به نظر جمعـی ،تـوجهی بیشـتر
1. Raster Calculator
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خواهد شد.
بهعبارتدیگر:
اگر  V> 0.5به معنی حداکثر توافق Q
اگر  V< 0.5به معنی حداقل توافق Q
اگر  V=0.5به معنی توافق گروهی برابر
به دست آوردن سه فهرست مرتبشده از  Sو  Rو Q
جواب بهینه (سازشی) گزینهای هست که کمترین  Qرا دارد ،اگر دو شرب وجود داشته باشد:
الف) شرب اول برقراری رابطه زیر است:
رابطه ()7
که در آن

و

به ترتیب ،گزینههای اول و دوم هستند و

و  iتعداد آلترناتیوها است.

در صورت نقض شرب اول هر دو گزینه در م موعه جواب بهینه قرار میگیرند.
ب) شرب دوم ،این است که

باید همچنین ازنظر  Sیا  Rنیز بهترین رتبه را داشته باشد.

در صورت نقض شرب دوم ،م موعه جواب بهینه ،گزینه اول تا  mام را شامل خواهد شد بهطوریکـه  mبایـد در شـرب
زیر صدق کند.
رابطه ()8
برای تهیه نقشه نهایی شاخص ویکور در محی  ،GISالیههای تهیهشده در مراحل قبلی ،با توجه به فرمول نهایی مدل
ویکور ،وارد ابزار تحلیل فضایی (قسمت محاسبهگر) رستر شده و خروجی نهایی شاخص ویکور به دست آمـد .ایـن مقـدار
(در پهنهبندی) بین عدد صفر تا یک میباشد و هر چه به عدد صفر نزدیکتر باشد نشـانگر بهتـر بـودن وضـعیت گزینـه
(منطقه) در آن پهنه است شکل شماره (.)4-14
همانگونه که شکل شماره ( )4-14نشان میدهد ،بر اسـاس خروجـی نهـایی مـدل ویکـور حاصـل از تلفیـق و تحلیـل
الیههای مختلف اطالعاتی ،شهرستانهای کرمان ،بم ،جیرفت ،سیرجان و رفسن ان به دلیل داشتن جاذبههای انسـانی-
فرهنگی و طبیعی گوناگون از توان باالتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار هستند .پراکنش فضایی مناطق مسـتعد
توسعه انواع گردشگری در تمامی شهرستانهای استان و دسترسی مطلوب این مناطق به مراکـز شـهری نیـز قابلتوجـه
میباشد .تطابق خروجی مدل ویکور با الیههای مختلف اطالعاتی استان نشـان میدهـد کـه منـاطق محرومتـر و کمتـر
توسعهیافته استان مانند :فهرج ،ریگان ،رودبار جنـوب ،قلعـهگنج ،منوجـان ،کهنـوج و  ،...کـه بـا محـدودیتهای طبیعـی
(دسترسی محدودتر به منابع آب ،فرسایش زیاد خاک و  )...مواجه هستند؛ با توجه به وجود جاذبههای طبیعـی (ریگزارهـا،
آسمان آبی و صاف ،چشماندازهای کویری و بیابانی زیبا و  )...و جاذبههای انسانی -فرهنگـی (آدابورسـوم و سـنتهای
محلی قابلتوجه ،آثار و اماکن مذهبی ،معماری روستایی ارزشمند و  )...منـاطق مسـتعدی جهـت توسـعه انـواع توریسـم
(طبیعتگردی ،فرهنگی ،قومی ،روستایی ،ورزشی ،سالمت ،رویداد ،برای دیدار بستگان ،کشـاورزی ،نیاشناسـی ،فروشـگاه
کتاب ،و  )...میباشند (اشکال  13و .)14
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شکل شماره  .13نقشه خروجی نهایی مدل ویکور در جهت اولویتبندی توان توسعه گردشگری در استان کرمان ()1395

در مرحله بعد ،با توجه به خروجیهای حاصله از پیادهسازی شاخصهای مکانی در قالب مـدل ویکـور در محـی  GISو
نیز اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه نخبگان بومی هر شهرستان ،توان انواع توریسم ( .1تاریخی .2 ،ورزشی .3 ،رویـداد
و  )...در هر یک از شهرستانها با کد مربوطه بر روی نقشه ذیل مشخصشده است شکل .)14

شکل شماره  .14نقشهخوانی توان توسعه انواع توریسم در استان کرمان (به تفکیک شهرستان)
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نتیجهگیری
 .1وجود مشکالت و چالشهای روزافزون محیطی (تشدید روند بیابـانزایی ،کمآبـی و  ،)...اجتمـاعی -فرهنگـی (کمبـود
سواد ،مهاجر فرستی شدید و  ،)...اقتصادی (پایین بودن سطح درآمدها ،معضالت معیشتی ،بیکاری زیـاد و  )...و کالبـدی-
فضایی (تخلیه بسیار زیادی از مناطق روستایی ،نبود زیرساختهای مناسب ارتبـاطی ،سـطح پـایین دسترسـی بـه مراکـز
خدماتی و  )...در مناطق کویری و بیابانی در ایران (همچون استان کرمان) ،ضرورتهای مهم فکری و عملـی توجـه بـه
توسعه انواع گردشگری در این مناطق را در جهت رفع یا کاهش یا تعدیل مسائل موجود و بسترسازی برای استقرار پایدار
جمعیت و توسعه پایدار در اینگونه مناطق ،روشن میسازد.
 .2نتایج حاصله از بررسیهای اسنادی و ارزیابیهای صورت گرفته در این پژوهش نشـان میدهـد کـه مهمتـرین موانـع
کنونی توسعه منطقه موردمطالعه (استان کرمان) از ابعاد محیطی -اکولوژیک؛ اجتماعی -فرهنگی؛ اقتصادی؛ و کالبـدی-
فضایی عبارتاند از :شرای سخت محیطی (تغییرات و نوسانات اقلیمی ،کمبود منابع آبی ،فرسایش شدید خـاک ،و وقـوع
بالیا و رخدادهای طبیعی همچون :خشکسالیهای متعدد ،سیالب ،زلزله و )...؛ پراکنش نـامتوازن و نامتعـادل جمعیـت و
فعالیت در سطح استان؛ پایین بودن سطح سواد و آگاهی جمعی بهویژه در مناطق روستایی کویر و بیابان؛ نبود فرصتهای
شغلی مناسب و پایین بودن سطح درآمدها (بهخصوص در بخش کشاورزی) و گسترش روزافزون فقـر بـهویژه در منـاطق
روستایی کویر و بیابان؛ ضعف شدید زیرساختی و خدماتی (دسترسی به راه مناسب ،آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ،مراکـز
آموزشی ،مراکز اقامتی و رفاهی و  )...بهویژه در مناطق روستایی کـویر و بیابـان؛ ضـعف عملکـردی مـدیریت منطقـهای
(استانی و شهرستانی) و محلی (شهری و روستایی) در زمینه ارائه و اجرای طرحهای متناسب و کارآمد توسعه توریسـم در
سطح مناطق کویری و بیابانی (مبتنی بر ت ارب و الگوهای موفق و ارزنده جهانی و داخلی) برای نمونه عدم تهیـه طـرح
راهبردی گردشگری برای بسیاری از مناطق مستعد روستایی و ...؛ آموزش کلیه ذینفعان (مردم ،مدیران ،بخش خصوصی
و بازار) در حوزه توسعه گردشگری؛ بهرهگیری از توان محلی و مشارکت مردم در زمینه توسعه انواع توریسـم؛ بهرهگیـری
مطلوب از شیوههای جذب سرمایهگذاری داخلـی و خـارجی در حـوزه توسـعه انـواع توریسـم و  . ...مهمتـرین عوامـل و
پیشرانهای مؤثر در توسعه منطقه مزبور نیز شامل :وجود منابع و جاذبههای متعدد و توان باالی توسعه گردشگری طبیعی
و اکوتوریسم و ژئوتوریسم در سرتاسر استان (غارها ،کویر لوت ،کـویر شـهداد ،کلوتهـا ،یاردانـگ و )...؛ وجـود منـابع و
جاذبههای متعدد و توان باالی انسانی -فرهنگی توسعه گردشگری در سرتاسر اسـتان (آثـار تـاریخی ،روسـتاهای هـدف،
جشنوارهها و رویدادهای سنتی ،ورزشهای مناطق کویر و بیابانی ،ریگ درمانی و )...؛ ظرفیت و توان باالی رشد و توسعه
اقتصادی با دسترسی به منابع غنی زیرزمینی (انواع معادن مس ،زغالسنگ ،و )...؛ وجود دانش سـنتی و بـومی در زمینـه
شناخت توانهای محیطی بهویژه در مناطق روستایی کویر و بیابان در جهت تحقق توسعه پایـدار گردشـگری؛ ظرفیـت و
توان باال در زمینه توسعه گردشگری علمی با تأکید بر جاذبههای طبیعی و انسانی -فرهنگـی؛ و تـوان و ظرفیـت بـاالی
ناشی از تنوع شدید گیاهی (قابلیت توسعه صنعتی گیاهان دارویی) و جانوری (قابلیت ای ـاد بـاغوحشهـا و  )...در جهـت
توسعه گردشگری میباشند.
 .3نتایج حاصله از بررسی خروجی نهایی مدل ویکور حاصل از تلفیق و تحلیل الیههای مختلف اطالعاتی نشان میدهـد
که شهرستانهای کرمان ،بم ،جیرفت ،سیرجان و رفسن ان بـه دلیـل داشـتن جاذبـههای انسـانی -فرهنگـی و طبیعـی
گوناگون از توان باالتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار هستند .پـراکنش فضـایی منـاطق مسـتعد توسـعه انـواع
گردشگری در تمامی شهرستانهای استان و دسترسی مطلوب این مناطق به مراکز شهری نیز قابلتوجه میباشـد .نتـایج
این پژوهش با یافتههای  ،)2006(UNEPاشراقی و همکاران ( )2012و ایروانی و همکاران ( )2014همسویی دارد .بـه
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این مفهوم که شناسـایی منـابع و ظرفیتهـای طبیعـی و انسـانی -فرهنگـی گردشـگری در منـاطق کـویری و بیابـانی
درصورتیکه با برنامهریزی راهبردی و مشارکتی همراه باشد ،میتواند زمینه توانمندسازی ،رشد و توسعه اقتصـاد محلـی و
منطقهای ،جلوگیری از مهاجرتهای شدید روستا به شهر ،و درنهایت اسـتقرار پایـدار جمعیـت و پایـداری اجتمـاعی ایـن
مناطق را فراهم سازد.
در پایان ،مبتنی بر یافتهها و نتایج پژوهش پیشنهادهایی و راهکارهایی (با تأکید بـر منطقـه موردمطالعـه و سـایر منـاطق
همسان) به شرح ذیل ارائه میگردد:
همانگونه که تطابق خروجی مدل ویکور با الیههای مختلف اطالعاتی استان نشان میدهد که مناطق محرومتر و کمتـر
توسعهیافته استان مانند :فهرج ،ریگان ،رودبار جنـوب ،قلعـهگنج ،منوجـان ،کهنـوج و  ،...کـه بـا محـدودیتهای طبیعـی
(دسترسی محدودتر به منابع آب ،فرسایش زیاد خاک و  )...و همچنین چالشهای انسانی (مانند :مسائل امنیتی ،فرهنگـی
و اجتماعی همچون تشدید روند مهاجرتهای روستا به شهر ،افزایش بزهکاری و جرم و جنایـت و  )...مواجـه هسـتند؛ بـا
توجه به وجود جاذبههای طبیعی (ریگزارها ،آسمان آبی و صاف ،چشماندازهای کویری و بیابـانی زیبـا و  )...و جاذبـههای
انسانی -فرهنگی (آدابورسوم و سنتهای محلی قابلتوجه ،آثار و اماکن مذهبی ،معماری روستایی ارزشمند و  )...مناطق
مستعدی جهت توسعه انواع توریسم (طبیعتگردی ،فرهنگی ،قومی ،روسـتایی ،ورزشـی ،سـالمت ،رویـداد ،بـرای دیـدار
بستگان ،کشاورزی ،نیاشناسی ،فروشگاه کتاب ،و  )...میباشند .در واقـع توجـه بـه چنـین توانهـا و قابلیتهـای توسـعه
گردشگری در مناطق محروم مزبور (فهرج ،ریگـان و  )...میتوانـد زمینـههای رفـع یـا کـاهش نابرابریهـای فضـایی و
اجتماعی؛ برقراری تعادل و توازن در پراکنش فضایی جمعیت ،امکانات ،خدمات و فعالیت؛ افزایش سـطح درآمـد و تـأمین
معیشت پایدار منطقهای ،ناحیهای و محلی؛ حفظ الگوها ،ارزشها و سنتهای اجتماعی و بافت با ارزش کالبدی بهویژه در
سکونتگاههای روستایی؛ استقرار پایدار جمعیت؛ و ای اد امنیت پایدار را بهخصـوص در منـاطق کـویری و بیابـانی اسـتان
کرمان فراهم سازد.
 آموزش و توانمندسازی کلیه ذینفعان توسعه گردشگری بهویژه اجتماعات محلی در مناطق کویری و بیابانی استان
در جهت مشارکت کارآمد در مدیریت توسعه توریسم؛
 ای اد و توسعه بانک اطالعات جامع ،بروز و دقیق توصیفی و مکانی در مناطق کویری و بیابانی استان؛
 ای اد و استقرار مراکز م هز آموزشی و پژوهشی (بینرشتهای) در زمینـه توسـعه گردشـگری در منـاطق کـویری و
بیابانی استان؛
 تأمین زیرساختهای مهم ارتباطی ،خدماتی ،رفاهی و  ...در مناطق مستعد توسـعه گردشـگری (بـهویژه در منـاطق
کویری و بیابانی چون استان کرمان)؛
 بازاریابی و بهرهگیری بیشتر از شیوههای مختلف تبلیغاتی در زمینـه آگاهیبخشـی در سـطوح جهـانی و داخلـی در
زمینه شناسایی و معرفی منابع و ظرفیتهای مختلف توریسم مناطق کویری و بیابانی استان کرمان؛
 ای اد زمینهها و بسترهای الزم و تسهیلگری در زمینه جلب مشارکت و سرمایههای بخشهای مختلف خصوصی و
 Ngoها (سازمانهای مردمنهاد) در زمینه توسعه گردشگری (بهویژه در مناطق کویری و بیابانی اسـتان کرمـان؛ و
برگزاری کارگاههای آموزشی ،جشنوارهها ،همایشها و کنفرانسهای مختلف در سطوح محلـی ،منطقـهای ،ملـی و
بینالمللی در جهت هماندیشی بین صاحبنظران ،و بهرهگیری از ت ارب موفق در زمینه توسعه گردشگری (بـهویژه
در مناطق کویری و بیابانی استان کرمان).
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