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  چکیده
 قۀــــ منط ایجـاد  گردشـگري،  هايجاذبه بیشتر هرچه سازماندهی و برداريبهره منظور به اخیر هايسال در
هاي مناسب براي تعیـین   استفاده از روش .است شده انتخاب گردشگري توسعۀ الگوي عنوان به گردشگري نمونه

توسـعۀ   ریـزي برنامـه  برايها  ها وشاخص گیري از تعدادي معیار از میان تعداد زیادي مکان، با بهره بهترین مکان 
گردشـگري بـا    هدف تعیین مناطق نمونـۀ  این پژوهش با .است ضروري پایدار توسعۀ به رسیدن جهت گردشگري

اي و اسـت و مطالعـات کتابخانـه   تحلیلـی   –رویکرد توصـیفی   ،تحقیق روش روش منطق فازي انجام شده است.
 تسـهیالت دسترسـی و  راههاي  ،ها جاذبه، شامل عوامل محیطی، اقلیماساس نظر کارشناسی معیارها بر میدانی و 

 GISمربـوط بـه معیارهـا در محـیط      هاي دادهر برآورد گردید، بعد پایگاه مشخص و میزان ارزش اهمیت هر معیا
عملگـر گامـا و   با و تلفیق آنها اساس نظر کارشناسان بر ها یهالگذاري  سپس ارزش با فازي سازي وایجاد گردید. 

 13375,5دهـد  از نقشـۀ نهـایی نشـان مـی    نتـایج حاصـل   دسـت آمـد و   ها نقشۀ نهایی بـه همپوشانی وزنی الیه
درصـد در پهنـۀ    25,5ع معادل کیلومتر مرب 7875درصد و  43,4بسیار مناسب معادل  کیلومترمربع در محدودة

کیلومتر مربـع معـادل    7167,3نامناسب  درصد و پهنۀ 7,7ادل کلیومتر مربع مع 2379,4متوسط  مناسب، پهنۀ
 خـدمات  و سیسـات تأ و هـا  جاذبـه ه به نظرات کارشناسان الیـه  با توج ت.به خود اختصاص داده اسدرصد را  23,2

/. 7امتیـاز   و الیه توپوگرافی با 8/0، الیه راههاي ارتباطی و اقلیم بیشترین امتیاز را دارد 9/0گردشگري با امتیاز 
هـاي بیشـتري را نسـبت بـه     و توانمندي ها پتانسلتوان با استفاده از روش منطق فازي می .اند شدهبندي  اولویت
  دیگر شناسایی کرد. يها روش

  
 گردشگري گري، توسعۀ پایدار، منطق فازي ، منطقۀ نمونۀگردش توسعۀ :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

هاي اخیر شگري به عنوان صنعتی نوپا در سالگرد
ــأ ــر وضــعیت اقتصــادي ت ــادي ب اجتمــاعی و  ،ثیرات زی

، اشـتغال، ارزآوري  فرهنگی جهان داشته اسـت. ایجـاد  
کمـک بـه صـلح جهـانی، کمـک بـه       ، ايتعادل منطقه

گـذاري در میـراث فرهنگـی، بهسـازي محـیط،      سرمایه
 توسـعۀ  ،حیـات وحـش  به بهسازي زیستگاههاي  کمک

ــتایی داراي   ــواحی روس ــهن ــاي جاذب ــگري و  ه گردش
                                                             

  btabatabaiy@yahoo.comنویسنده مسئول:*

ز مزایاي ، اکوچی جمعیت و مانند آنجلوگیري از برون
ــت  ــوده اس ــنعت ب ــن ص ــی  (صدر ای ــوي و دخیل موس

در کشـورهاي جهـان    ). از جمله129:1386کهنموئی، 
، ترکیـه و بسـیاري دیگـر از    نروژ، سویس ،مانند فرانسه

، صنعت توریسم به عنوان منبـع مهمـی بـراي    کشورها
اقتصــادي و اجتمـاعی مــردم محســوب  توسـعۀ ســطح  

ویژه اگـر در کشـورهاي کمتـر     . این صنعت، بهشود می
سـبب   توانـد  مـی یافته مـورد توجـه قـرار گیـرد     توسعه

هاي مختلــف، کــاهش بیکــاري، افــزایش درآمــد قشــر
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ــت توســعۀ ســطح اقتصــادي و در نتیجــه بهبــود  کیفی
 ،(کاظمی شود میاجتماعی  زندگی مردم و افزایش رفاه

توان گفت گردشـگري در سـدة   ). به یقین می6:1387
، با سـرعتی بـیش از گذشـته و امـروز، گسـترش      آینده
اي اسـت کـه   د یافت. اهمیت گردشگري به اندازهخواه

بینـی کـرده اسـت در     هانی گردشگري پیشج سازمان
میلیــارد نفــر  5/1گردشــگران بــه  تعــداد 2020ســال 
ــی ــد ( م ــی رس ــوري و تق ــت موق ).86:1393 زاده،ن عی

هاي طبیعی باعـث شـده    پدیده ویژه و تنوعجغرافیایی 
یکـی از پـنج    ).41:1388 تا ایران (رخشانی و ضـرابی، 

کـه   آیـد مند از تنوع زیستی کامل به شمار کشور بهره
 و فرهنگـی بــا اي از منـابع طبیعـی   گسـترده  ۀمجموعـ 

که متأسفانه بسیاري از آنها پراکنده و  ستارزش را دارا
شرایطی کـه قـرن بیسـتم بـه پایـان      در  د.انبت نشدهث

بـا   هـا  شهرسـتان  وها ستانبرخی ا ۀهنوز توسع رسد می
متعـددي مواجـه اسـت چراکـه      هـاي  چـالش  مسائل و

ــاي  ــته در راهبردهـ ــگذشـ ــع ۀزمینـ ــواحی  ۀتوسـ نـ
. شناسایی )36:1383 ،(قادري استنبوده  میزآ موفقیت

توریسـتی، از   هـاي  فعالیـت نواحی مناسب براي توسعۀ 
 ریـزي توریسـم اسـت   ها براي برنامـه موضوع ترین مهم

ــرج ــدون  ).42:1383 زاده، (فـ ــناخت بـ ــاهی و شـ آگـ
ریـزي وجـود   در هر منطقـه، امکـان برنامـه    ها پتانسیل

هـر   هـاي  پتانسـیل اهد داشـت. در واقـع شـناخت    نخو
تا براساس وضـع   دهد میمحقق این امکان را  منطقه به

متناسب با آن توسعه و جهت آن  ۀموجود و توان منطق
 هـاي  دهـه در  ).37:  1380(رضوانی،  را شناسایی کند

گردشگري در  خیر یکی از تفکرات جدید جهت توسعۀا
 گردشـگري و توسـعۀ  نـۀ  کشور، تفکر ایجاد مناطق نمو
سـت. بـه   بـوده ا  ها استانمناطق مستعد گردشگري در 

نمونـه گردشـگري در    منطقۀ 1000طوري که بیش از 
ــت    ــده اس ــایی ش ــور شناس ــی  کش ــوري و تق  ،زاده(ن

اي مناطق نمونـۀ گردشـگري بـه محـدوده     ).86:1393
ین محـدوده یـک یـا    شود که در اجغرافیایی اطالق می

تـاریخی، طبیعـی و    هاي ذبهجااي از چند و یا مجموعه
اي براي سفر و ها انگیزهوجود دارد که وجود آن فرهنگی

). 27:1388 (احمـدي،  بـود  اقامت گردشـگران خواهـد  
مناطق نمونۀ گردشگري بـر اسـاس ظرفیـت در چهـار     

 شوندلی، ملی، استانی و محلی تعیین میالملسطح بین
معیـار و  ز آنجـا کـه   ا ).28:1390 ماعی و همکاران،(ش

یـراث فرهنگـی و   شاخص مشخصی از سوي سـازمان م 
گردشـگري   یـابی منـاطق نمونـۀ   گردشگري براي مکان

 نظـر با استفاده از روش دلفی و بر اساس  ارائه نگردیده
هـا و معیارهـایی   کارشناسان گردشگري استان شاخص

فاده از روش منطـق فـازي بـراي    انتخاب شد و بـا اسـت  
لذا بـا توجـه بـه نقـاط قـوت و      یابی اقدام گردید، مکان

شــمال و  موجــود در اسـتان کرمــان در  هــاي انسـیل تپ
هاي متفاوت و زیرساخت هاي جاذبهشمال غرب استان 

 ۀتوسـع  ریـزي و موقعیت مناسبی براي برنامـه  بسیاري
ــه  ــوان مــیگردشــگري دارد ک ــه ت ــا توجــه ب ــا ب  و آنه

 زاده، گــالب( ریــزي صــحیح از آن بهــره جســت برنامــه
این منـاطق و  محصول بودن  از سویی تک ).15:1389

ریـزي   برنامهاخیر ضرورت  هاي خشکسالیبه دنبال آن 
بنـابراین ضـرورت    کنـد؛ در بخش توریسم را تأیید مـی 

 این پژوهش بایـد از دو بعـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.      
یـابی و انتخـاب منطقـۀ    ضرورت بررسی مکـان  نخست،

دوم ضـرورت  و  ریزي آنهاستنمونه گردشگري و برنامه
 بنـابراین ؛ گردشـگري اسـت   هـاي  فعالیـت خود  توسعۀ

ــراي    ــه ب ــرین منطق ــین بهت ــژوهش تعی ــن پ هــدف ای
از سوي مشخص شده  معیارهاي گردشگري با توجه به

گردشــگري  ریــزي بــراي توســعۀو برنامــه کارشناســان
گرفتـه در ایـن    مهـم صـورت   هاي  پژوهشاز  باشد. می

به مـوارد زیـر اشـاره    توان زمینه و ابعاد متفاوت آن می
  کرد.

 یکارشناسـ  ۀنامـ انی) در پا1393( یهمدانياخضر
 بـا  سـم یاکوتور یکیتـوان اکولـوژ   یابیارشد خود به ارز

 GIS طیدر محـــ AHPو  ياســـتفاده از منطـــق فـــاز
 جـه یاستان کرمان) پرداخته اسـت. نت  :يمورد ۀ(مطالع

 AHPمنطقه مورد مطالعه در  سمیاکوتور یابیارز یینها
خـوب، خـوب، متوسـط،     یلیخشامل ( یکل ۀطبق 5به 

 شــده اســت. يبنــد می) تقســفیضــع یلــیو خ فیضــع
 يبنـد بـه پهنـه   ی) در پژوهش1394( یفیو شر یبستان

 يبا اسـتفاده از مـدل فـاز    رازیشهرستان ش سمیاکوتور
)FUZZY (حاصل پژوهش نشان داد  جی. نتااند پرداخته

 رازیدرصـد از کـل مسـاحت شهرسـتان شـ      14/37که 
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 یسـم یاکوتور تیـ فعال يبـاال بـرا   اریبس لیپتانس يدارا
و منـابع   یاهیـ گ يتراکم بـاال  يکه دارا یمناطق است.

...) و رودخانه اچه،یدر چشمه،( یعیطب هاي المانو  یآب
 ،باشــند مــی یمــیاقل مناســب طیشــرا يدارا نیهمچنــ

ــتریب يدارا ــ نیشـ ــرا لیپتانسـ ــفعال يبـ ــاتیـ  يهـ
 بـر  نیهمچن ؛هستند شهرستان نیا در یــسمیاکوتور
 از درصـد  56/12 یاتـــ اطالع يهاهیال قیفــتل اساس

 یکمـ  اریبسـ  لیپتانسـ  رازیشـ  شهرستان مساحت کل
 هـا  محدوده نیا تراکم دارد و یسمیاکوتور تیفعال يبرا
 يدارا واقـع شـده و    یجنـوب  و یشـمال  يها قسمت در

م ســــ یاکوتور يهاتیفعال حجم نظر از تراکم نیکمتر
  .  است

) کاربردهاي مختلف 1999( 1وایت –باهیرو الیوت 
GIS لسـتان توصـیف   ریزي توریسـم در انگ را در برنامه

یـک   GIS، کردند. بر اساس نتیجۀ کلـی ایـن پـژوهش   
ثر براي کمک به مسئوالن به منظـور  ابزار ضروري و مؤ

سی مفاهیم کـاربري سـرزمین در توسـعۀ توریسـم     برر
بـه   يا) در مطالعـه 2010و همکـاران (  2يکومار است.

ـ  ۀیناح گردي طبیعتتوان  نییتع هنـد بـا    الـت یا یغرب
پرداختنـد. در   یسلسـله مراتبـ   لیاستفاده از روش تحل

 يارتفـاع، کـاربر   ن،یشـکل زمـ   هـاي  الیـه  یسـ ررب نیا
 ییوحـش، توانـا   اتیـ ح ،یاهیـ تنوع و تراکم گ ،یاراض

گرفتـه  ها و امکانات در نظـر  رساختیجذب گردشگر، ز
تـوان   يمنطقـه دارا  یتوان تفرجـ  ۀنقش تیشد. در نها

 پژوهشــی ) در2012( 3نــای. بوکســتباال یلــیبــاال و خ
) در GIS( ییایاطالعات جغراف ستمیکاربرد س"باعنوان 

؛ پـارك  اولنشـان داده   "سـم یاکوتور ۀتوسع ماتیتصم
 میگـروه تقسـ   ریـ بـه سـه ز   ياوگاندا در رتبه بند یمل
کشــور در  یغربــ ینــواح یپــارك ملــ دوم؛د. شــو یمــ

د. قـرار دار  ینـواح دیگـر   يهـا باالتر از پارك يبند رتبه
 ییبـه شناسـا   لندیدر تا ی) در پژوهش2012( 4بانروامکا
بـا اسـتفاده از    یسـم یاکوتور يهـا تیسـا  هاي پتانسیل

GIS پرداخـت کـه تنهـا درصـد      یدر استان سورات تان
 طبقه مناسب ۀمنطقرصد) //. د41منطقه ( نیاز ا یکم

                                                             
1. Bahaire and Elio-White 
2. Kumari 
3. Bokina 
4. Bunruamkaew 

 بـه  اي مقالـه  در) 2014( همکاران و یمبارک. شد يبند
 تـوان  ۀنقشـ  بـه  توجـه  بـا  کـه  انـد  رسـیده  جـه ینت نیا

 بیـ ترک حاصـل  کـه  اصـفهان  شهرسـتان  یستیاکوتور
ــاي نقشـــه ــاگون هـ ــیاقل گونـ ــ ،یمـ ــنیزمـ  ،یشناسـ

 است، یدسترس هاي نقشه و یکیتوپولوژ ،یکیدرولوژیه
-هـم  و همسـان  يگـرد عتیطب توان نظر از شهرستان

هـاي  تفـاوت ایـن پـژوهش  بـا پـژوهش      .ستین سطح
ژوهش از روش ایـن پـ  شده روش تحقیق است  درانجام

بـراي  فـازي  /.9با استفاده از عمگر گامـاي  منطق فازي 
، روش مذکور بـه حـداقل   استیابی استفاده شده مکان

ري منطقـه توجـه کـرده    گردشـگ  ها ها و فرصت قابلیت
تـر     هر چه به عدد یک نزدیک فازي و عمگر گامااست 

، موجود منطقه مطابقت بیشـتري دارد  باشد به واقعیت
روش تحقیق در مقاالت دیگر این امتیـاز   درصورتی که

  را ندارند.
  

 مبانی نظري
ــت  ةواژ ــگري از لغ ــاي   )tourism( گردش ــه معن ب

به معنـاي   )tour( ةکه خود از واژ احت گرفته شده سی
کـه از یونـانی    استو مقصد  أگشتن و حرکت بین مبد

یافته  در نهایت به انگلیسی راه فرانسه و به اسپانیایی و
ــفورد ــا )،1970است.(آکس ــتر  در ام ــگ وبس  ةواژ فرهن
مقصـد انجـام    وأ سفري که بـین مبـد  گردشگري را به 

ــی ــت م ــوده اس ــا نم ــود معن ــن  در .ش ــگ النگم فرهن
گردشگري به معناي مسافرت و تفـریح بـراي تفـنن و    

هاي فارسی اما در فرهنگ ،معنا گردیده است سرگرمی
گردشگري با جهانگردي مترداف اسـت در اقطـار عـالم    

 شــده اســت (خامــدي و رضــوانی،ســفر کــردن، معنــا 
ــ) 2:1391 ه منظــور تفــریح یــا تجــارت صــورت کــه ب

قتصـادي و  ، اگیرد. این مفهوم شامل تبادل فرهنگی می
تنگاتنگی با گردد و این عناصر ارتباط اجتماعی نیز می
گردشــگري  ).Gum, 1994: 85-101( یکــدیگر دارنــد

باز در جوامع انسانی وجود داشـته  اي کهن از دیرپدیده
و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلـف بـه موضـع    
فنی، اقتصـادي، اجتمـاعی و اکولـوژیکی کنـونی خـود      

). گردشگري فعـالیتی  27:1374 (رضوانی، رسیده است
وز تـوان اثرگـذاري بـر فراینـد     امـر  ياست که در دنیـا 
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جـاي دنیـا بـه    توسعۀ متوازن و خردورزانـه را در همـه  
ــ    ــه طی ــورد توج ــته و م ــایش گذاش ــیعی از نم ف وس

سیاسـی و   هـاي  نظـام ریـزان  گـذاران و برنامـه   سیاست
ــ  ــدیران اجرایـ ــت مـ ــف اسـ ــورهاي مختلـ  ی در کشـ

راستا، گردشـگري  همین در  ).108:1386زاده،  ابراهیم(
 هـاي آن در دهـۀ  جدید است که ریشه ايپایدار پدیده

شـده بــه خــاطر  هـاي ایجــاد  چــالشدر نتیجـه   1960
در  ).Mottiar 2006 :583( گردشگري انبوه ظهور یافت

ــعۀ  ــرد توس ــ  رویک ــدار گردش ــش  پای ــی نق گري، بررس
از ابعـاد   اي و محلی اغلـب گردشگري در توسعۀ منطقه

ــادي،  ــورت   اقتص ــی ص ــی و فرهنگ ــاعی، محیط اجتم
بـار در   سازمان جهانی گردشگري براي اولین گیرد. می

ــال  طبــق اصــطالح گردشــگري پایــدار را    1988س
گونـــه تعریـــف معیارهـــاي گـــزارش برانتلنـــد ایـــن

گردشگري پایدار، نیازهـاي گردشـگران حاضـر و    "کرد:
هـاي  زبـان را بـا محافظـت و ارتقـاي فرصـت     جوامع می

حاصـل   گردشـگري پایـدار   کنـد. آیندگان برآورده مـی 
بــراي دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار در تمــامی  تــالش 

). 133:1397 ،الـدینی  و شـمس  (بهرامیان هاست زمینه
دار پایـ  مهم بـراي رسـیدن بـه توسـعۀ     هاي گامیکی از 

نیازمند آگـاهی  اول  گردشگري در هر مکانی در مرحلۀ
طقـه و در گـام بعـدي    ها آن منها ، توانمندياز قابلیت

مـرتبط بـا فعالیـت     هـا و امکانـات  شناخت زیرسـاخت 
در  ).1:1391 و همکـاران، پور (حسین گردشگري است

اغلب کشورهاي جهان در رقابتی تنگاتنـگ  حال حاضر 
هـاي کشـور    و نزدیک ، در پی بهره گیري از توانمنـدي 

خود هستند تا بتوانند سهم بیشتري از درآمد ناشـی از  
ــا    ــد و ب ــود اختصــاص دهن ــه خ صــنعت توریســم را ب

 زایــی بپردازنــد ممکــن بــه اشــتغال تــرین شــکل سـاده 
صـنعت گردشـگري    ).24:1393 (طاوسی و همکـاران، 

ــه عن    ــت ک ــجمی اس ــام منس ــزوم  نظ ــر الزم و مل اص
بـه  گردشـگري   هـاي  جاذذبـه اي که یکدیگرند. به گونه

ر یـا رونـق ایـن صـنعت را فـراهم      موجبات سف تنهایی
شـرایط محیطـی نیـز بایـد     ، بلکه امکانـات و  کنند  نمی

  هـاي  جاذبـه همین دلیل امروزه منابع و  به باشد؛فراهم 
ز با فراهم کـردن بسـتر مناسـب توسـعۀ     گردشگري ج

کیف منـابع   پذیر نیست. فارغ از کم وگردشگري امکان

یري آن گبـه کـار  گردشـگري،   هاي یک منطقۀو داشته
هاي مختلف اعـم از زمـان،   منابع با توجه به محدودیت

 مایه، همیشه و در همـه انی و یا سرطبیعت، نیروي انس
اسـاس قبـل از هـر    پذیر نخواهد بود. بـراین حال امکان

تـرین گـام بـه    ریـزي مهـم  گونه اقدام و تصمیم، برنامه
ــی ــه ). Hall, 1999 :26( رودشــمار م اصــوالَ چــرا ک

ریزي توریسم در کلیه سطوح براي دسـتیابی بـه    برنامه
و  ، امــري اساســی اســتتوســعه و مــدیریت موفــق آن

شناسایی نواحی مناسب براي توسعۀ فعالیت توریستی، 
ریزي توریسـم اسـت   براي برنامهها  موضوع ترین مهماز 

ــرج ــل، زاده(ف ــد   ).42:1383اص ــر مقاص ــوي دیگ از س
گردشگري از نظر توان و قابلیت جـذب گردشـگري بـا    

هـاي  مقاصـد از قابلیـت  هم تفاوت دارند. برخی از ایـن  
المللـی  در سطح ملـی و بـین  راي جذب گردشگر الزم ب

ــی     ــرد محل ــت و ب ــم از قابلی ــی ه ــد و برخ برخوردارن
تـوان  ریـزي نمـی  رو در فرایند برنامهبرخوردارند. از این

برنامۀ مشابهی را براي همۀ این منـاطق تـدوین نمـود؛    
هاي مالی و زمانی از یک بنابراین با توجه به محدودیت

ر، گري از ســوي دیگــو تفــاوت در مقاصــد گردشــ ســو
 برخــی کنــد کــه در یــک منطقــهشــرایط ایجــاب مــی

 تـر  سـریع ه برخی دیگـر  گردشگري نسبت ب هاي  مقصد
ت بیشـتري دریافـت   توسعه یابند، خـدمات و تسـهیال  

اي بیشتر بـه آنهـا تخصـیص    سرمایه هاي نهادنمایند و 
). یافتن مکـان بهینـه   26:1389یابد(ضیایی و شجاعی،

هـداف اصـلی و اولیـه    ازگار بـا ا ها باید سـ براي کاربري
منطبق  ردشگري، قابل دفاع از لحاظ علمیهاي گطرح

و جسـمی گردشـگران و منطبـق بـا      با نیازهاي روحی
بــرآوردن چنــین  .به منظــورهــاي منطقــی باشــدمــدل

 تـرین قابلیـت  عنوان یکی از اصلیسازي بهاهدافی مدل
هـاي   توانـد کمـک  اطالعات جغرافیایی میهاي  سیستم

(هادیـانی،   گردشـگري بنمایـد   ریـزي  برنامـه شایانی به 
قــع بــه ســبب نقــش و در وا ).100:1389 راد، کــاظمی

ــاخص  ــأثیر ش ــا و ت ــاد در  ه ــوع و زی ــاي متن پارامتره
 افـزار  نـرم  ، امروزه سعی شده است به کمـک یابی مکان
GIS  هــا ترکیبــی بــا کمــک دیگــر مــدلیــا بــه روش ،
انجـام شـود؛ بنـابراین،     تـر  واقعـی تر و  علمییابی  مکان
 ها مدلمبحث گردشگري باید به دنبال  ریزان دربرنامه
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سیستم اطالعات جغرافیایی باشند  هاي ترکیبیو روش
توانـد  کـه مـی   ).233:1395، ستانه و همکاراندربان آ(

 ها به منظـور مقاصـد جدیـد   براي تعیین بهترین مکان
هایی هاي چنین مدلگردشگري استفاده شود. از نمونه

یـابی  هاي مکان یابی اشاره کرد. مکـان توان به مدلمی
و عوارضی است که  آنهافرایندي عمومی براي یافتن مک

 (دیویس، یی خاص هستندمنطبق بر شرایط یا معیارها
طورکلی گسترش صـنعت گردشـگري   به ).332:2001

بـالقوه جـذب گردشـگر را    هایی که پتانسـیل  در مکان
ابـزاري کارآمـد در جهـت    ند بـه عنـوان   نتوادارند و می

جوامع میزبان به کـار گرفتـه    جانبۀرشد و توسعۀ همه

ــو ــعۀ د.نش ــد   توس ــه نیازمن ــر منطق ــگري در ه گردش
خـدمات و تسـهیالت    محـدوده، ارائـۀ  شناسایی دقیـق  

عرفـی در جهـت جـذب    مورد نیاز گردشـگران و نیـز م  
 در این  پژوهش). 13:1380(محالتی، گردشگران است

ق و ارزیابی مناط مورد نظرظور دستیابی به هدف به من
هــاي عینــی و از لحــاظ گردشــگري براســاس واقعیــت

اقلیمــی،  کــه شــامل عوامــل هــا معیــاراي از مجموعــه
دمات و تسـهیالت و  ، خـ هـا  جاذبـه توپوگرافی منطقـه،  

  مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.) 1دسترسی (شکل 
  

  

 
  معیارها و زیر معیارهاي مورد ارزیابی در پژوهش: 1شکل 

 
هـاي زمـانی   عدم سطح اطمینـان متغیرهـا و افـق   

را پیچیـده  ریزي ریزي توریسم، برنامهطوالنی در برنامه
توانـد  گیري چندمعیاره مـی هاي تصمیمروش سازد.می

این روش چـارچوب  ها باشد.پاسخگوي همۀ این چالش
ریـزي محلـی اسـت    گیري مناسب براي برنامـه تصمیم

عـدي و غیرقابـل   که اهداف متنـاقض، مـبهم، چندب  چرا
 ).Anada & Herath,2008( گیرد مقایسه را در نظر می

هــاي  روشبــه عنــوان یکــی از منطــق فــازي دراینجــا 
جهـت حـل مسـائل مربـوط بـه      ي ابراز توانمنـد بهینه،

لی یـا مسـائ   که درك آنهااست  ايپیچیدههاي  سیستم
استنباط بشـري  گیري و ، تصمیمکه وابسته به استدالل

منطق فازي که در برابـر منطـق   . آیدبه شمار می ،است
 ).2:1387 دزفـولی، پـزان (کوره کالسیک مطرح گردید

آورد کـه   ابزارهایی فراهم میي هاي فازمجموعهنظریه 
الل و تصـمیم گیـري   استد توان به وسیله آنها نحوةمی

بنـدي ریاضـی بخشـید و از الگوهـاي     انسانی را صورت
ــ ــاگون علــوم و  دســت آمــده در زمینــۀهریاضــی ب گون

). ایــن 24:1378 (طــاهري، تکنولــوؤي اســتفاده کــرد
منطق به علت توانایی رقابت بـا هوشـمندي انسـانی و    

ــ ــرایط و    رهیاف ــی ش ــود در بررس ــتماتیک خ ت سیس
چنـدان کـارایی   موقعیت مبهم که ریاضـیات متعـارف   

و  هـا  اي را بـراي ارزیـابی پدیـده   ندارد تکنیکی طبیعی
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 Andriantiatsaholiniaina etامور فراهم آورده است (

al., 2004  ــنجش ــین س ــکاف ب ــین ش ــا و )؛ همچن ه
شـتن  نظامند را بـا ملحـوظ دا  هاي علمی و گیري اندازه

طـرف نمـوده و روشـی را     زمان اهداف اجتماعی بـر هم
متنـوع و گسـترده از اطالعـات     براي برگرداندن طیـف 

هـاي  ی، نظرات و قضـاوت عینی، اطالعات کم هاي داده
را به یک زبان طبیعی بـراي  ذهنی و نیازهاي اجتماعی 

 آورد مــــیفــــراهم توصــــیف اثــــرات محــــیط   
ر در اولـین بـا  ).روش منطق فازي 42:1384(فسخودي،

سـتاد دانشـگاه   ا زادهتوسط پروفسور لطفی 1965سال 
 ).253:1394نژاد و همکاران، (حاجی برکلی مطرح شد

هـایی را  فازي تکنولوژي جدیدي است که شیوهمنطق 
، نیازمنـد  سـازي یـک سیسـتم   که براي طراحی و مدل

ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر 
سـازد. پرفسـور   بره جـایگزین مـی  دانش فرد خُزبانی و 

نمایـد کـه بشـر بـه     طـور اسـتدالل مـی   زاده اینلطفی
اطالعاتی دقیـق نیـازي نـدارد، بلکـه قـادر       هاي  ورودي

 است تا کنترل تطبیقی را به صورت وسیع انجام دهـد. 
ه اي را بـراي رسـیدن بـه    در واقع منطق فازي راه ساد

اطالعـات ورودي  بـر پایـه    منطقـی یک نتیجۀ قطعی و 
. منطـق  کنـد  مـی  ناقص، خطادار، مبهم و دوپهلو فراهم

را بیـان   "اگـر، آنگـاه  "نـاي فازي یک قانون ساده بر مب
  ).77:1390(نصراللهی، کندمی

  
  ها مواد و روش

ال شـمال و شـم   محـدودة : محدوده و قلمرو تحقیق
ــامل    ــان ش ــتان کرم ــرب اس ــتانغ ــاي شهرس ــار ه  ،ان

شـود ایـن   کوهبنـان مـی   رند، شـهربابک و ز ،رفسنجان
ــا مســاحت ــع 32224منطقــه ب ــومتر مرب کمتــرین کیل

ــا   ،وســعت ــار ب ــتان ان ــع و  2140شهرس ــومتر مرب کیل
ــهربابک     ــتان شـ ــعت را شهرسـ ــترین وسـ ــا بیشـ بـ

ــه خوداختصــاص داده   ک14096 ــومتر مربــع ب  انــد یل
 ). محـدودة 1389ري استان کرمان سـال  آما نامۀ (سال

تـا   قـه یدق 28درجـه و   29 یعرض شمال در یتمطالعا
 22درجـه و   54 یو طـول شـرق   قـه یدق 43درجه  31
 )2شـکل  ( قـرار دارد  قـه یدق 58درجـه و  56تـا   قهیدق

  .دهدیم شینما را منطقه تیموقع

  

 
  نقشۀ موقعیت مطالعاتی :2شکل 

  
  هاي تحقیقداده

شـناخت امکانـات   ، ریزي توریسـم الزامات برنامه از
جغرافیایی ماننـد شـناخت    یابی مکانمکانی موجود در 

تسـهیالت موجـود    ها وزیرساختی، توریست هاي جاذبه
ریـزي  مبناي شناخت حاصل  بتوان برنامـه  است که بر

ریـزي  گونـه برنامـه  ایـن  .)2(شکل  توریسم را انجام داد
 ۀمختلفی است کـه همـ   هاي دادهري از یگمستلزم بهره

در  تعلق مکـانی دارنـد و   آنها به نوعی ماهیت مکانی یا
 نــد ورا دار یاي مختلفــکنــار آنهــا اطالعــات خصیصــه

 مدیریت این حجم وسیع اطالعات با توجـه بـه تنـوع و   
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 دارد مـی  واریـزان توریسـم را    برنامه ،هاي مکانیماهیت
عـات از  تحلیـل ایـن اطال   مـدیریت و  ،براي سـاماندهی 

ــزار ــرج اســتفاده کننــد GISهــاي قدرتمنــد اب  ،زاده(ف
کـه آن را   GISهاي ترین توانایییکی از مهم. )1:1387

مجـزا مـی کنـد،    به عنوان سیستمی ویژه و انحصـاري  
 یـابی و سـازي، مکـان  ها بـراي مـدل  توانایی تلفیق داده

گــذاري پهنــۀ تعیــین تناســب اراضــی از طریــق ارزش
، تلفیق و ترکیب معیارهـا  در نتیجۀسرزمین است، زیرا 

مکان بهینه انتخاب  بهترین نقطه براي استقرار مراکز و
و جهـت  ) 62:1390،و همکـاران  زاده(احمـدي  شود می

اطالعات جغرافیـایی بایـد    سیستم یابی در سامانۀمکان
هـاي  صورت الیههب ها ها و محدودیت معیارعوامل مؤثر، 

و تحلیل قرار گیرنـد.  نقشه تهیه شوند و مورد پردازش 
 دخیـل  مدل ارائه یک در بیشتري عوامل چه هر معموالً
 بـر  و همچنـین  بـود  خواهـد  بـاالتر  مـدل  دقت باشند؛

 مـدلی  بهترین مدل،. شد خواهد مدل افزوده پیچیدگی
 ارائـه  را نتیجـه  بهترین عامل، تعداد کمترین با که است

 يهـا  روش یـا عوامـل   معیارهـا  ترکیـب  نمایـد. جهـت  
 بـه  تـوان مـی  آنهـا  تـرین مهم از که دارد وجود متفاوتی

 ).62:1389 حسـینی،  (عظیمـی  کرد فازي اشاره منطق
توریسم در یک  گاهی و شناخت عوامل و موانع توسعۀآ

عمرانـی در  هـاي   ه اولین گام در راه طراحی برنامهناحی
یط مطلـــوب اســـت  جهـــت رســـیدن بـــه شـــرا   

ــایی، ــابراین )؛ 69:1391(طباطب ــر بن ــه  اگ ــذیریم ک بپ
کارگیري  هموفقیت فعالیت توریسم در مناطق در گرو ب

GIS تواند باعث تسریع در رونـد  یآوري معالوه بر سود
 حرانـی وغیـره گـردد   در تشخیص موارد ب ریزي وبرنامه

 GIS کاربران ، علوم وابسـته بـه   ).10:1388 ،(سنجري
در صنعت توریسم شامل مدیریت خدمات رفاهی براي 

 پارك، ،رستورانهاي مناسب جهت احداث یافتن مکان
 یابی جغرافیایی بـا همچنین مکان پارکینگ و فروشگاه،

هاي مناسـب جهـت انجـام    انتخاب محل ،شرایط معین
.در ایـن  )12:1388 (سـنجري،  شـود  می هااجراي پروژه

نظـر  پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي، از 
اسـت در   تحلیلـی   -ماهیت از نوع تحقیقات توصـیفی 

راستاي تعیین مناطق نمونۀ گردشگري برتر در اسـتان  
 هـاي  معیار، پس از تبیین مبانی نظري و تعریف کرمان

، آمـار و  گیريو مؤثر در انتخاب در مناطق نمونهاصلی 
 یدانیــم هــاي بررســی قیــطر از ازیــن مــورد اطالعــات

 براســاس آن کیــتئور یمبــان. اســت شــده يآور جمــع
 اـهـ سازمان به مراجعه و ياکتابخانه ،ياسناد مطالعات

 مورد يارهایمع. است گرفته انجام مربوطه يهاارگان و
 ضـــوابط اســاس  بــر  یابیــ مکــان  جهــت  اســتفاده 

پـژوهش   نیـ . در ااسـت  شـده  انتخـاب  یــــ ابـی مکان
ــاي داده ــ ه ــوگرافیهواشناس ــ ،ی، توپ ــ نیزم ، یشناس

 پرسش نامـه و  1:250000 اسیبا مق DEM يها نقشه
ـ  پرسش نامهمورد استفاده قرار گرفته است.  یدلف  نیب
صورت هکه ب ينفر از کارشناسان مرتبط با گردشگر 15

 معیارهـاي و  شده است عیاند، توزاتنخاب شده یتصادف
مختلـف از   اسـتانداردهاي بـا اسـتفاده از    انتخاب شـده 

هاي مربوط به سازمان میراث فرهنگـی  جمله استاندارد
مطالعـات انجـام    مرور منابع مختلف وو گردشگري و با 

طق نمونه گردشـگري و  یابی مناشده در خصوص مکان
م سـازمان میـراث   نظرات کارشناسـان محتـر  همچنین 
سـتان کرمـان انتخـاب و تاییـد     گردشـگري ا  فرهنگی،

 يفـاز  ۀبـه نقشـ   GISافـزار  نـرم  قیاز طرسپس شدند 
 بـا  معمـوالً  تیعضـو  ۀدرج مدل نیا دراند. شده لیتبد

توانـد   می تابع شکل کهشود  می انیب تیعضو تابع کی
 کیـ  رـهـ  به ،يفاز مدل در. اشدــــب یخط صورت به
 و رـصف نیب يمقدار فاکتور ۀنقش هر در هاي پیکسل از
 ،2006؛Manhaj ،2007( شـود یمـ  داده اختصاص کی

Ghazanfari1965؛ ، Zadeh2003؛،Hansen.(1 کــه 
 دگاهیـ د از کسـل یپ محـل  بـودن  مناسـب  زانیم انگریب

 پـس . اسـت  رـنظ مورد هدف يراـــب وطهـــمرب اریمع
براي وزن دهـی بـه معیارهـا از      ها نقشه سازي فازياز 

دلفی و نظرات کارشناسـان اسـتفاده شـده     ۀنامپرسش
ــه اســت . ــل الی ــس از تحلی ــت پ ــاي وزن دار در نهای ه

بـا   Fuzzy Overlayدسـت آمـده در محـیط فـازي      هبـ 
دار روي هـم قـرار   هـاي وزن استفاده از عملگر گاما الیه

 بیـ ترک يبـرا مده اسـت.  دست آهنهایی ب داده و نقشۀ
 اماـــ گ عملگـر  رــــــگیکدی با يازــف تیعضو مقدار

 یلینقـش تعـد   يفـاز  ي. گامـا است شده گرفته کار به
 تیدارد و حساسـ  يجمع و ضرب فـاز  جهینسبت به نت

                                                             
1. Hansen 
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 کـم  یلیخ تیحساس و يفاز ضربعملگر  يباال یلیخ
ــاز جمــع عملگــر ــد را يف ــه و کــرده لیتع ــواقع ب  تی

  .کند یم تر  کینزد
  

  یافته
توانـد بـا توجـه بـه      امکان سنجی گردشـگري مـی  

هـاي گردشـگري و    هاي مناسب از جمله جاذبه شاخص
پیرامون آن ؛ راههـاي ارتبـاطی و سـهولت دسترسـی؛     

پـذیري گردشـگر در واحـد سـطح؛ تأسیسـات        ظرفیت
هـاي   اقتصادي؛ امکانات سکونتگاهی؛ پتانسیل-زیربنایی

ي، فرهنگی و تمایل ساکنان محلی در جذب گردشـگر 
ــد و    ــطح درآم ــتغال، س ــگري در اش ــدهاي گردش پیام

ها و بالخره دستیابی به یـک   افزایش سطح رفاه خانواده
 ).Williams, 2007:77( گیرد صورتگردشگري پایدار 

این گونه امکان سنجی در چارچوب آمـایش سـرزمین   
هـاي مناسـبی را در تلفیـق و ترکیـب      تواند زمینـه  می

توسعه گردشگري .ردآوها فراهم  شرایط مناسب شاخص
هـاي   هـا و قابلیـت   در یک منطقه همواره متأثر از تـوان 

محلی است. بنـابراین در جوامـع عالقمنـد بـه توسـعه      
گردشگري براي دستیابی به پایدار گردشگري، سنجش 

گونـه مناسـب   هاي محیطی از یک سـو و انتخـاب    توان
گردشــگري از اهمیــت ویــژه در آمــایش ســرزمین     

و  یمیاقل،ییایـ جغراف طیت شـرا شـناخ برخوردار است. 
 هیته مطالعه جهت مورد ۀمنطق يعناصر مهم گردشگر

ــال ــاهی ــات يه ــا  یاطالع ــور شناس ــه منظ ــاطق  ییب من
 .شد انجام يمناطق گردشگر یابی مکان يدار برا تیاولو
و فاصله از  یبه راه ارتباط یکینزد يارهایمع هیته يبرا

و مقـدار    يگردشـگر وخـدمات   هـا و تأسیسـات   جاذبـه 
از  نیچنـ مدراك موجـود و هم  اسناد و  منطقه از بیش

اسـتفاده از   بـا نظرات کارشناسان استفاده شـده اسـت.   

فاصـله از نقـاط   ۀ نقشـ  GIS طیدر محـ  Bufferعملگر 
د. بـه  گردیـ  هیته یو راه ارتباط یجاذبه و مراکز خدمات

اسـتفاده شـد،    FUZZYنقشـه از مفهـوم    هیـ منظور ته
 لیدیـ ت يها و نوع آن مشخص و نقشه يابتدا توابع فاز

ع انجـام شـده و   مناب یشدند. با توجه به بررس يبه فاز
فاصـله از نقـاط جاذبـه،     ي، توابـع فـاز  نظر کارشناسان

دمـا و  هم ۀنقش نیو همچن ی، راه ارتباطیمراکز خدمات
 ۀاســت و نفشــ یاز نــوع توابــع کاهنــده و خطــ بیشــ
 هـر  بـه اسـت و   یو خطـ  ندهیبارش از نوع توابع افزا هم

 دارد، الیـه  آن کـه  اهمیتـی  هــــ ب وجهـــ ت اـــ ب طبقه
. پـس از  گیرنـد  مـی ر تا یک ) تعلـق  (صف ازيـف امتیاز

از عملگر گاماي فـازي   ي فازي، با استفادهها تهیه نقشه
 فـازي  اعـداد  بـا  منـاطق  ARC MAP افزار و توسط نرم

 عـدد  ایـن  چـه  هـر . شـوند مـی  بنـدي  تقسیم متفاوت
 پـژوهش ایـن  در .اسـت تر   مطلوب همنطق باشد رــباالت
 يهـا نقشـه  ۀسـ یمقا زیـ ن و بهتر جیدن به نتایرس يبرا

، 3، 2(شـکل   انـد شدهفازي  هانقشه اول ،حاصل از آنها
موجود به رستر  هاي الیه سازي باید همۀبراي فازي). 4

 مثل ارتفـاع،  ها الیهدر این پژوهش بعضی  تبدیل شود.
سـازي روي  دعملیـات استاندار  رسـتر بودنـد،  شیب که 

دما و بارش بـا اجـراي دسـتور     آنها انجام گرفت و الیۀ
Topo to raster .جاذبه،هاي  الیه به رستر تبدیل شدند 

، مراکز امنیتی، مراکـز اقـامتی و راههـاي    مراکز درمانی
بـه   Rasterو سـپس دسـتور   Bufferارتباطی با دستور 

ــدند.  ــدیل شـ ــتر تبـ ــتور  رسـ ــق دسـ  Fuzzyاز طریـ
Membership  و از تابعLinear .در  استفاده شده است

بـه عارضـه   نزدیـک   هـاي  محـدوده  فازي شدههاي  الیه
دورتر ارزش کمتر و نزدیک صـفر  ارزش یک و محدودة 

  دارد.

  
  



  131                                                                                                                                              و همکاران                  طباطبایی  السادات بتول

  
  شیب شده يفاز قشه: ن3 شکل

  

  
  دما و بارش يسازيفاز :4شکل 
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  هاسازي جاذبهفازي :5شکل 

  

  
  تسهیالت سازيفازي :6 شکل
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  راههاي ارتباطی سازيفازي: 7 شکل

  

  
  محدودة مناسب توپوگرافی: 8 شکل

  
هـا  سازي الیهدهی، بعد از فازيگذاري و وزنرزشا

ــه  ــک از الی ــا ارزش گــذاري هــر ی براســاس نظــرات ه
اس کـار روش فـازي در ایـن    . اسانجام شدکارشناسان 
هـا ، مقـادیر همـۀ    ، در فازي سـازي الیـه  قسمت است

ثیر یکسـان  تأها  ، بنابراین همۀ نقشهها یکی استنقشه

میـت  هـایی کـه اه  هدارند و در این قسمت بـراي نقشـ  
هـاي   شود و براي نقشـه کمتر دارند وزن کمتر داده می

. وزن هر کدام از شودوزن بیشتر داده میبااهمیت باال، 
، هر ارشناسان داده شده استبراساس نظرات ک هانقشه
هش .در ایـن پـژو   اي داراي اهمیـت خاصـی اسـت   الیه
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، بــا توجــه بــه جهـت مکــان یــابی مناســب در منطقـه  
داده  9تـا   7هـا بـین   الیـه  ، وزنشده هاي تعیینمعیار

بر اساس، نقشۀ شیب منطقه هر چه شـیب   شده است.

اي کـه  تـر اسـت و نـواحی   کمتر باشد منطقه مناسـب  
  درصد دارند نامناسب هستند. 7داراي شیبی بیش از 

  
  

  مناسب توپوگرافی در منطقه محدودة :2جدول 
 ارزش بسیار مناسب مناسب متوسط نا مناسب
 مساحت 17882,1 2541,1 145,1 673,9
 درصد 47,5 32,5 5,3 7,5

  منبع: نگارندگان
  

  
  مناسب اقلیمی محدودة: 9شکل 

  
و کمتر  ي، مناطقی که داراي دما9شکل  بر اساس
و منـاطقی   بسیار مناسب محدودةهستند بارش بیشتر 

حـدودة نامناسـب   مدارند  يو بارش کمتر ي باالکه دما

در  و هم افزایشـی  روند کاهشیدر این نقشه هم  است
  دهی به الیه وجود دارد.  وزن

  
  مورد مطالعه هاي مناسب اقلیمی در منطقۀمساحت: 3جدول 

  ارزش بسیار مناسب مناسب متوسط نا مناسب
 مساحت 7867,2 2541,1 14521,8 6739
 درصد 24,8 8 45,8 21,2

  نگارندگان :منبع
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  هاي گردشگريمحدودة مناسب جاذبه :10شکل 

  
گردشـگري در   هـا  جاذبـه پراکندگی  ها جاذبه نقشۀ

هـا  که تعداد جاذبـه  دهد هر چهسطح منطقه نشان می
وضـعیت  منطقـۀ  ها کمتر باشد بیشتر و فاصله از جاذبه

ها ) و هر چه تعداد  جاذبه9/0( وزن  را دارد تر مناسب
 تـر  نامناسبوضعیت منطقۀ فاصله بیشتر باشد  کمتر و

  .ندرا دار
  

  
  محدودة مناسب خدمات و تسهیالت گردشگري: 11شکل 
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  مورد مطالعه هاي گردشگري در منطقۀمساحت مناسب انواع جاذیه :4جدول 
 ارزش بسیار مناسب مناسب متوسط نا مناسب
 مساحت 14115 1267,3 4258,8 915,3
 درصد 68,66 6,16 20,71 4,45

  منبع: نگارندگان
  

شـامل  گردشـگري کـه    تسهیالتاز نظر خدمات و 
-و امنیتـی مـی  ، مراکز بهداشـتی  کز اقامتی منطقهمرا

اند سراسر پراکنده شده یخوب بهشود. در سطح منطقه 

در ایـن   .دارد یمناسب نسبتا وضعیتنظر  نیمنطقه از ا
گردشـگري   خـدمات  و تأسیساتاي نقشه هر چه منطقه

  ).9/0( وزن  را بیشتر داشته باشد وزن  بیشتر دارد
  

  مورد مطالعه در منطقۀ تسهیالتمساحت مناسب  :5جدول 
 ارزش بسیار مناسب مناسب متوسط نا مناسب
 مساحت 9247 12019 6613 2941,5

 درصد 30 39 21,4 9,5
  منبع: نگارندگان

  

  
  مناسب ارتباطیمحدودة : 12شکل 

  
 12شـکل  بـه  بـا توجـه     یارتبـاط  يراههـا  نظر از

 را دارد. تیوضـع  نیتـر  مناسب منطقه مرکز دسترسی
  هـم  و کیـ نزد زرنـد  و رفسنجان شهرستان دو به چون

. هـر چـه راه   اسـت  کیـ نزد(کرمـان)   اسـتان  مرکـز  به

و مراکــز شــهري  تســهیالتو  هــاارتبــاطی بــه جاذبــه
ــک ــد ( وزن  نزدی ــد وزن بیشــتري دارن ــر باش ) و 7/0ت

هرچــه دورتــر باشــند وزن کمتــر تــر  منطقــۀ مناســب
  .و منطقه نامناسب خواهد بود گیرند می
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  مساحت مناسب نزذیکی به راههاي ارتباطی :6جدول 
 ارزش بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب
 مساحت 9499,9 15804,5 5515 1047
 درصد 29,8 49,5 17,3 3,28

  منبع: نگارندگان
  

دخیل در امر  ها و مقادیرپس از رستري کردن الیه
شمال غرب اسـتان کرمـان    شمال و مکان یابی منطقۀ

ه براساس شروط منطقی در چهـار  بندي هر الی به طبقه
بسـیار مناسـب، مناسـب ، متوسـط و نامناسـب       طبقـۀ 

اقدام بـه   شدهبنديهاي طبقهگردید. پس از تولید الیه
ــه  ــق الی ــاي تولیدتلفی ــتفاده از روش   ه ــا اس ــده ب ش

دید در نهایت نقشۀ نهایی با عنـوان  گر همپوشانی وزنی

 ي براي منطقه ترسـیم شـد  هاي مناسب گردشگرپهنه
 ). براسـاس نقشـۀ نهـایی گردشـگري پهنــۀ    13(شـکل  

کیلـومتر مربـع،    13375,5بسیار مناسب بـا مسـاحت   
 منطقـۀ  ،کیلومتر مربـع  7875مساحت منطقۀ مناسب 

 منطقـۀ  کیلـومتر مربـع و   2376,4متوسط با مساحت 
ــاحت   ــا مس ــب ب ــه را   7197,3نامناس ــومتر منطق کیل

  ).  7دهند (جدولپوشش می
  

  
  مناسب گردشگري هايمحدوده: 13شکل 

  
  مورد مطالعه مساحت مناسب گردشگري در منطقۀ :7 جدول

 ارزش بسیار مناسب مناسب متوسط نا نامناسب
 مساحت 13375,5 7875 2376,4 7167,3
 درصد 43,4 25,5 7,7 23,27

  منبع : نگارندگان
  

 منطقـه  هوایی و آب هايویژگی این که به توجه با
 ترین مناسب است خشک و گرم هواي و آب داراي که

 داراي کـه  اسـت  کوهسـتانی  مناطق  بر منطبقگزینه 

ر بیشـت  منـاطق  اسـت ایـن   مناسـبی  هواي نسبتا و آب
داري  کـه  اسـت  بـومی  و محلی گردشگران توجه مورد
   مدت به رانـگردشگ و گردشگري است هاي جاذبه انواع
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  .کنندمی استفاده مناطق این از روز یک
  

  گیرينتیجه
ي  برخـورد ریزي گردشگري الزم است که  در برنامه

هاي گردشگري  هاي مقصد متفاوت و منتاسب با قابلیت
صورت پـذیرد و بـراي تعیـین ایـن امـر ضـرورت دارد       

یابی شوند تا تصمیم گیري  هاي گردشگري مکان مقصد
مند و منطقی در ارتباط با توان توسـعه   تر و نظام علمی

گردشگري هریک از مناطق انجام پذیرد و تعیین گردد 
ر فرایند توسعه در چه جایگـاهی قـرار   که هر منطقه د

دارد و متناسب بـا آن چـه امکانـات و تسـهیالتی نیـاز      
گردشگري  یابی نقاط نمونۀهدف این تحقیق مکان.دارد
 صــنایع دســتی و ،. در ســازمان میــراث فرهنگــیبــود

پـنج نقطـه از   بدون روش علمی و منطقـی  گردشگري 
هاي شمال غرب و غـرب اسـتان کرمـان بـه     شهرستان

اسـت .ایـن   وان نقاط نمونه گردشگري مشخص شدهعن
آبی شهرسـتان کوهبنـان،   هاي آسیاب :نقاط عبارتند از

ارتفاعات داوران و راویز در شهرستان رفسنجان، میمند 
بابـک اسـت. بـا     ،ریسه و غار ایوب در شهرسـتان شـهر  

شـده و روش  ه به این پژوهش و معیارهاي تعیـین توج
ري در منطقه مشخص جدید گردشگ منطق فازي نقاط

اند. در ایـن بررسـی بهتـرین مکـان در هـر نقشـه       شده
هـا،  گـذاري نقشـه  است با توجه بـه رویهـم   معلوم شده

توانسـته بـه حـداقل     FUZZY نهـایی سیسـتم    نقشـۀ 
نیـز توجـه نمـوده و بـه      هاي گردشگري منطقهفرصت

 ).13شـماره   (نقشـۀ  عنوان قابلیت معرفی نموده است.
هـاي  آمـده نشـان دادکـه معیـار جاذبـه      دستهنتایج ب

/.در 9از دیـدگاه کارشناسـان بیشـترین وزن     تسهیالت
ــاطی    ــاي ارتب ــت اول  و راهه ــرایط آب و 8اولوی /.و ش

 90که یت دوم شرایط توپوگرافی منطقه هوایی در اولو
درصــد دارد داراي  7درصــد منطقــه شــیبی کمتــر از  

در همـــــین راســـــتا  .اولویــــت کمتـــــر اســــت  
ــب   کیلو13375,5 ــیار مناس ــدودة بس ــع در مح مترمرب

کیلــومتر مربــع معــادل  7875درصــد و  43,4معــادل 
 2379,4درصد در پهنۀ مناسب، پهنـۀ متوسـط    25,5

درصــد و پهنــۀ نامناســب  7,7کلیــومتر مربــع معــادل 
درصد را بـه خـود    23,2کیلومتر مربع معادل  7167,3

اختصاص داده است. محدوده بسیار مناسب با توجه به 
ي اکوتوریسـم و  هـا  آب وهواي مناسب و جاذبـه  شرایط

منطبق بر نواحی خوش آب و هواي فرهنگی  -تاریخی 
شهربابک، کوهبنان و خنامان است که در فصل بهـار و  
تابستان پذیراي گردشگران زیادي از منـاطق اطـراف و   
گردشگران محلی براي تفریح  هست ، وجود روسـتاي  

تاي ریسـه در  و روسـ  میمنـد اي سه هـزار سـاله    صخره
نواحی کوهستانی و خوش آب و هواي شـهربابک یکـی   

ي مورد توجه این منطقه است، وجود خانـه ها از جاذبه
گردي در این محدوده قابل توجه است، دشت  هاي بوم 

ي دیگـري اسـت کـه    ها ریواس شهربابک یکی از جاذبه
ــاقی مانــده اســت ، ایــن دشــت در اواخــر   ناشــناخته ب

اردیبهشــت پــذیراي گردشــگران محلــی فــروردین و و 
است.محدوده کوهستانی کوهبنان عالوه بر وجود آب و 
هواي مناسب و چشمه سـارهاي زیبـا ماننـد روسـتاي     

باشـد،   بـی عصـمت مـی    درگزك کوهبنان و امامزاده بی
ــه  ــین وجــود جاذب ــا همچن ــاریخی و ه ي فرهنگــی و ت

نزدیکی به مرکـز اسـتان، شهرسـتان زرنـد بـا داشـتن       
ــاطقی ــتان    من ــک و شهرس ــرتخت ، جرجاف ــد س مانن

شـود. در   کوهبنان از مناطق بسیار مناسب محسوب می
این مناطق خدمات و تسهیالت گردشگري بسـیار کـم   
وجود دارد. محدوده مناسب منطبق بـر نـواحی خـوش    
ــتان   ــواي سرچشــمه و محــدوده اي در شهرس آب و ه

باشـد، منطقـه سرچشـمه هـم در فصـل       شهربابک مـی 
م فصل زمستان قابلیت پذیراي گردشگران تابستان و ه

ي پـر بـرف سرچشـمه در فصـل     هـا  زیادي باشد، دامنه
زمستان براي ورزش اسـکی روي بـرف مناسـب اسـت.     

ي ژتوتوریسم بسیار ها منطقه سرچشمه از لحاظ جاذبه
غنی است ، براي گردشـگري علمـی در زمینـه زمـین     
شناسی بسیار مناسب است.محدوده متوسط با وسـعت  

ر کم منطبق بر حاشیه شهرستان شـهربابک اسـت   بسیا
هاي گردشـگري بسـیار کـم     که در این محدوده جاذبه

 هـاي  باشد. محدوده نامناسب منطبق بـر شهرسـتان   می
رفسنجان و انار است، مناطق دشتی کـه داراي ارتفـاع   
کم است و آب و  هواي بیابانی دارد در جذب گردشگر 

ان ، دشـت نـوق   موفق نیست مانند دشت انار ورفسـنج 
 ي بیابـانی زیـادي هسـتند از جملـه    ها که داراي جاذبه
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در شهرسـتان رفسـنجان    هـا  ماسه و کلوت ها وجود تپه
بخصـوص جوانـان و    ،تواند باعث جذب گردشـگران  می

. ي مانند ماسه نوردي در منطقـه شـود  ها توسعه ورزش
ولی به دلیـل عـدم تبلیغـات و عـدم آگـاهی مـردم از       

هـیچ توسـعه در ایـن     ها این جاذبه چگونگی استفاده از
 20شـود، کــوه گبــري  در فاصــله   نمــی منطقـه دیــده 

 کیلــومتري از مرکــز شهرســتان رفســنجان قــرار دارد،
پتانسیل ژئو پـارك شـدن را دارد کـه یـک  بـا برنامـه       

استفاده زیادي  ها توان از این پتانسیل ریزي صحیح می
برده و باعث رونق صـنعت گردشـگري در ایـن منطقـه     

اولویت سوم شیب منطقه است که کمترین امتیـاز   شد.
را دارد، منطقه مورد مطالعاتی یک پهنه وسـیع دشـتی   

هسـتانی  است که سراسر منطقه به استثناي مناطق کو
، در ایـن محـدوده دشـت    درصد دارد 6شیبی کمتر از 

پتانســیل مناسـبی بـراي توســعه   وجـود باغـات پسـته    
منطقه مورد مطالعه باشد. بنایراین  گردشگري سبز  می

ــی حهــت توســعۀ   هــا و پتانســیل از  تــوان هــاي فراوان
گردشگري برخوردار بـوده ولـی ضـعف و کمبـود زیـر      

ي هـا  ي وتأسیسات و تجهیـزات الزم و تنگنـا  ها ساخت
 عنـوان یکـی از   متی و پذیرایی در وضعیت موجود بهاقا
در صـورت   باشـد.  انع اصلی در توسعه گردشگري میمو

ي الزم  و توســعه گردشــگري هــا توســعه زیــر ســاخت
توانیم انتظار جـذب گردشـگر و بـه تبـع آن خلـق       می

ي شغلی و کسب در آمد را براي مناطق مورد ها فرصت
  .مطالعه داشته باشیم

در توان اذعان نمود توسـعه گردشـگري پایـدار     می
 انجـام شـود تـا   آمایش سـرزمین   مبنايباید بر منطقه 

 رویکـرد .شودها  ریزي ها و برنامه باعث هماهنگی تصمیم
توسعه گردشگري پایدار بـه دنبـال    آمایش سرزمین در

هـا و   توزیع مطلوب و بهینه جمعیت گردشگر و فعالیت
با به کـار گیـري   و  خدمات گردشگري در منطقه است

 در توسـعه گردشـگري پایـدار   آمـابش سـرزمین    اصول
 حفظ تنوع و گونـاگونی منـابع محیطـی،   اهدافی مانند 

رعایت استانداردهاي زیسـت   و حمایت از اقتصاد محلی
    محقق خواهد شد.محیطی 

  
  

  پیشنهادها
 منطقـۀ  گردشـگري در  براي اجراي برنامـۀ توسـعۀ  

ــه کلیــه بخــش  مــورد هــا و مطالعــه الزم اســت کــه ب
اطالعـات   دستگاههاي اجرایی مرتبط با اجـراي طـرح،  

هایی نیز در سطح اسـتان  رسانیالزم داده شود و اطالع
گـذاري  د. در رابطه بـا راهبردهـاي سـرمایه   صورت گیر

گذاري قـرار  موارد ذکر شده در اولویت سرمایه مالی نیز
اجرایـی بـراي    -هاي تفصیلیتهیه و تدوین طرح دارند:

هاي مربوط به ایجـاد  گردشگري روستایی، اجراي پروژه
ه تقویت و هاي مربوط بهاي شغلی، اجراي پروژهفرصت

داري کوچـک در روسـتاها   ایجاد صنعت مهمـان خانـه  
هاي مربـوط  درروستاي میمند، اجراي پروژه خصوص به

هـاي مربـوط بـه    به توسعۀ گردشـگري، اجـراي پـروژه   
  زیربنایی گردشگري توسعۀ 

ــایی و هــدف اصــلی برنامــه ریــزي گردشــگري پوی
تشـویق و   بنـابراین  .نطقه استبخش اقتصادي متحرك

گـذاري در  گـذار جهـت سـرمایه   جذب اشخاص سرمایه
بخش  خصوصامکانات و تأسیسات گردشگري به بخش

در منطقه بـراي اهـداف: مرمـت و بازسـازي     خصوصی 
بهسـازي و   ویـژه در منطقـۀ میمنـد،   بناهاي تاریخی به

احـداث   هـا، هـاي دسترسـی بـه جاذبـه    آسفالت جـاده 
توجه  نوردي بانوردي و ماسه، تپهديي کوهنورها کمپ

قامتی اهاي رفاهی، به پتانسیل منطقه، احداث مجموعه
و تفریحی در محـل نقـاط نمونـۀ گردشـگري و ایجـاد      

در  .اسـت هـاي مذکور گردشـگري در شهرسـتان  دفـاتر  
گیـري مکـانی    هاي تصمیم توان از دیگر روش مینهایت 

آمـده در ایـن   استفاده نمود و نتایج را با نتیجه بدسـت  
 تحقیق مقایسه کرد.

  
  عمناب

ــراهیم .1 ــا  پتانســیل .1386 عیســی، ،زاده اب  خــدمات وه
 جــامع طــرح چابهــار، شهرســتان گردشــگري موجــود

 .زاهدان-بلوچستان و سیستان استان گردشگري
گـذاري و   معاونـت سـرمایه   .1388 ت ا...م، رحاحمدي .2

ــررات  " هــا طــرح مجموعــه دســتورالعمل قــوانین و مق
1388". 

زاده، مهـدي   رضا، فاطمه حاجی زاده، سیدسعید  احمدي .3
یـابی   ارائه مـدل جدیـد تلفیقـی مکـان    . 1390. ضیایی
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مبتنی بر منطـق فـازي و تحلیـل سلسـله مراتبـی در      
 شهرك صـنعتی بیرجنـد)،   :(نمونه موردي GISمحیط 
پـاییز و  ، 4شـماره  ،2هاي محیط زیست، سـال   پژوهش

 .1390زمستان 
ارزیــابی تــوان   . 1393، مهــرداد . همــدانی اخضــري .4

اکولـوژیکی اکوتوریسـم بـا اسـتفاده از منطـق فـازي و       
AHP   در محیطGIS )موردي: استان کرمان) مطالعۀ 

رشد، استاد راهنما، فرزین ناصري، ا کارشناسی نامۀپایان
گاه تحصـیالت تکمیلـی صـنعتی    دانشـ  ،علی اسماعیلی
 عمران. هکرمان دانشکد

تاج منطـق  کاربرد استن. 1384. فسخودي، عباسامینی .5
 مجلۀاي ،ریزي و توسعۀ منطقهفازي در مطالعات برنامه

، نیمه دوم 17پژوهشی) شماره  -علمیدانش و توسعه (
 .1387سال 

بنـدي  پهنه. 1394، شریفی مریمسیده بستانی، علیرضا، .6
 العـۀ مط( Fuzzyاکوتوریسم با استفاده از مـدل فـازي   

فصلنامۀ آمـایش جغرافیـایی    موردي: شهرستان شیراز)
 .16شماره  ،، تایستانفضا

تحلیلـی   .1397الـدینی.   محسن، علی شمس بهرامیان، .7
کمــی بــر نقــش مــدیریت شــهري در ارتقــاي صــنعت 
گردشگري در شهرها (مورد پژوهـی: شـهر مرودشـت)،    

، شـماره  9شـهري، سـال    ریزي نشریه پژوهش و برنامه
 .1397، بهار 32پیاپی

 .1394 .پایـدار احـداهللا فتـاحی،ابوذر   اد، علی، نژحاجی .8
ي در جغرافیا با تأکید گیرها و فنون تصمیمکاربرد مدل

ریزي روستایی، شهري و گردشگري، انتشارات بر برنامه
  .جهاد دانشگاهی

بهنام مرشدي، حسن  طیبی، هصدرال سمیرا، پور،حسین .9
ــاخت  .1391 ــناخت زیرسـ ــاي گردشـــگري و  شـ هـ
 :مـوردي  مطالعۀ( اقتصادي جهت توسعۀریزي در  برنامه

  .همایش علمی جغرافیاشهرستان داراب) 
ــدي .10 ــی، مریم،خام ــغر عل ــوانی اص ــاه  .1391. رض جایگ

کنفـرانس برنامـه ریـزي و     گردشگري در باغشهر ابهـر، 
 مدیریت شهري.

. 1388. ضــرابی اصــغر و حمیدرضــا نســب، رخشــانی .11
 ایـران،  در اکوتوریسـم  توسـعۀ  هـاي 	فرصـت  و ها	چالش

 اهر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیایی فضاي جلهم
 .28 شماره زمستان، نهم، سال

 ،ســرداري ایــوب کریمی،زنــد آرش هاشــم، زاده، رســتم .12
ــیدا ــد شــــــ ــۀ. 1393کریمی. زنــــــ  مقایســــــ

منظـور   بـه  BOOLEAN  ،WIC ،FUZZYيهـا  مدل

: مـوردي  مطالعۀ GISپهنه بندي اکوتوریسم در محیط 
نشــریه گردشــگري علــم و  ،اســتان آذربایجــان شــرقی

 تابستان و پاییز. ،3 شماره هنگ،فر
 ،سـم یتور وصـنعت  ایـ جغراف .1374. اصغرلیع ،یرضوان .13

  .نور امیانتشارات دانشگاه پ چاپ دوم،
 سـم، یتور صـنعت  و ایجغراف. 1386 .اصغریعل ،یرضوان .14

  .نور امیپ دانشگاه تهران،
  .1389 .آماري استان کرمان سال سالنامۀ .15
، چــاپ چهــارم، ARC GIS .1388 . ســارا ،ســنجري .16

  .انتشارات مهرگان قلم
بنـدي  سـطح  .1390. ونـد  موسـی  جعفـر  ،شماعی، علی .17

هـاي  اي استان اصفهان از لحاظ زیرسـاخت هشهرستان
ــا اســتفاده از مــدل تاپســیس گ ، فصــلنامه ردشــگري ب

 ، شـماره ، سـال اول ايمنطقه -جغرافیا و آمایش شهري
4. 

 .1386. یکهنموئ یلیدخ جواد ،یرستار. ميموسو صدر .18
 جـان یآذربا استان يگردشگر التیتسه تیوضع یابیارز

 ،ییایـ جغراف يهـا پـژوهش  ،گردشـگران  دیـ د از یشرق
 .61شماره 

بنـدي  سـطح . 1389 .مسـلم شـجاعی  ضیایی، محمود،  .19
گري: واکـــاوي مفهـــومی نـــو در مقصـــدهاي گردشـــ

مطالعــات  فصــلنامۀریــزي فضــایی گردشــگري،  برنامــه
 .13گردشگري شماره 

آشنایی با نظریه مجموعه  .1378. طاهري، سید محمود .20
 .فازي، جهاد دانشگاه مشهد، مشهد

 .1393. ، محمـود خسـروي  تقی، دانا رحیمـی  طاوسی، .21
هاي مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردي:  یابی پهنه مکان

سـال  منطقه اورامات، مجله آمـایش جغرافیـایی فضـا،    
 .1393چهارم، شماره مسلسل سیزده، پاییز 

 ۀنقاط نمون یابی مکان .1391 .الساداتبتول ،ییطباطبا .22
و اسـتفاده از مـدل    يمنطـق فـاز   کـرد یبا رو یستیتور

AHP طیدر محــ يگردشــگر ۀمنظــور توســع بــه GIS 
رسـاله کارشناسـی    ،)کرمان استان غرب شمال و(غرب 

 بلوچسـتان،  و سـتان یسدانشـگاه  ارشد، غالمرضا نوري، 
 يایجغراف گروه یطیمح يزیربرنامه و ایجغراف ةدانشکد

  .یعیطب
 رضـوانه  فـر. ينظرمحمدهادي محمد،  .ینیحسیمیعظ.22

 انتشـارات . یابیـ در مکـان  GIS کاربرد. 1389 .یمومن
  .قلم مهرگان

ــرج .23 ــوچهر اصــل، زادهف ــات ســتمیس .1384. من  اطالع
 نشـر  سـم، یتور يزیـ ر برنامه در آن کاربرد و ییایجغراف



  141                                                                                                                                              و همکاران                  طباطبایی  السادات بتول

 .تهران اول، چاپ سمت،
 داریـ پا ۀتوسـع  يزیر برنامه اصول .1383. زاهد ،يقادر .24

 يهـا ياریـ ده و هاي،سازمان شهردار ییروستا سمیتور
 .کشور

 چــاپ ،يگردشــگر تیریمــد .1386. يمهــد ،یکــاظم .25
 .سمت انتشارات، سوم

 نهیآ در انــرمــک .1389 .یعل دمحمدیس زاده، گالب .26
 و یفرهنگــ راثیــم انتشــارات چــاپ اول،  ،يگردشــگر

 .کرمان استان يگردشگر و یدست عیصنا
یـابی  مکان .1389 .راد له کاظمیا شمس، هرهز هادیانی، .27

نشـانی بـا اسـتفاده از روش تحلیـل     ایستگاههاي آتـش 
: مـوردي  (مطالعـۀ  GISدر محیط  AHPکه و مدل شب

 .17 نشریه جغرافیا و توسعه، شماره شهر قم).
درآمـدي بـر گردشـگري،     .1380. الدینمحالتی، صدر .28

 تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 وانعــم یابیارز. 1382 .ناصرپور نادر مهرداد، ،یمدهوش .29

 ۀفصـلنام ، لرسـتان  اسـتان  در سـم یتور صـنعت  ۀتوسع
 .28:1382شماره  ،یبازرگان هنامپژوهش

 یافتگی توسعه نییتع .1391 .الهه صابر ،يمهد ،یمومن .30
 يزیـ ربرنامـه  و ایـ جغراف ،در استان اصـفهان  نییشهر نا

 .اصفهان 1 شماره ،یطیمح
 . مسـعود حیـدري   ه اکبـري، ال نعمتخدیجه،  نصراللهی، .31

بنــدي در ي رتبــههــا اي روشتحلیــل مقایســه. 1390
(مطالعــۀ مــوردي:    گیــري توســعه یــافتگی   انــدازه 

ــتان ــتان)،  شهرس ــتان خوزس ــاي اس ــۀ ه ــایش  مجل آم
 .4 سرزمین، سال سوم، شماره

ــور .32 ــت .1393. زاده زهرا تقــیغالمرضــا، ،ين ــدالوی  يبن
ــ ــاطق نمون ــت  يگردشــگر لمن اســتان کرمانشــاه جه

ــرما ــذارهیس ــورد  يگ ــم ــب. یپژوه ــگر قط  يگردش
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