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Aims: The purpose of this study is to develop strategies for sustainable tourism 

development in the kavir of northeastern Kerman province. 

Materials & Methods: The documentation and survey adopted to collect data, and 30 

questionnaires collected by the Kerman Province Tourism Organization based on the 

snowball method. Data analysis was analyzed by SWOT matrix and QSPM matrix. 

Findings: Based on the obtained results, it was concluded that among the importance of 

internal factors, among the strengths, the highest priority is related to the indicators of 

"regional road safety" with a score of 19.33; And the index of "having unique natural 

landscapes" with a score of 10.93 is less important in the eyes of experts among the 

strengths. Among the weaknesses of the index "low quality of service facilities" with a 

score of 18 is the most important internal weaknesses. Further analysis of external 

factors scores showed that among the opportunities, the highest priority is related to the 

index "growing trend of desert tourism activities" with a score of 18.40. The "lack of 

attention to tourism development in desert areas in policy-making" index with a score of 

19.20 is the most important environmental threat. 

Conclusion: The situation of sustainable tourism development in the northeast of 

Kerman province is in an aggressive state and this situation is due to the dominance of 

internal strengths over internal weaknesses and environmental opportunities over 

environmental threats. The conclusion highlights the role of green tourism in achieving 

the sustainable development goals (SDGs).
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تدوین راهبردهای توسعه پایدار گردشگری  

   در مناطق کویری شمال شرق استان کرمان
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تحقیقات،    -2 و  علوم  واحد  ای،  منطقه  ریزی  برنامه  دانشجوی 

 .دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

تهران،    ،یو مطالعات اجتماع  یپژوهشگاه علوم انتظام  اریاستاد  -3

 )نویسنده مسئول(  .رانیا

 
 

 چکیده 

  در   گردشگری  پایدار   توسعه  راهبردهای  تدوین  حاضر  پژوهش   هدف   اهداف: 

  نشان   پژوهش،   کاربردی  هدف  است.   کرمان  استان  شرق  شمال  کویری  مناطق

 تحقق  جهت  در  عاملی  عنوان  به  پایدار،   گردشگری  توسعه  جایگاه  و  اهمیت  دادن

 است.  پایدار توسعه اهداف

  استفاده   (  میدانی  و ایکتابخانه  روش  از  هاداده   گردآوری  برای  ابزار و روش ها: 

 کل   اداره  کارمندان  از  نفر  30  توسط  پرسشنامه   تکمیل   با  پژوهش   فرآیند  شد.

  به   هاداده  یافته،   ادامه  کرمان  استان گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث

  ( SWOT)  سوات  ماتریس   توسط  هاداده   تحلیل  شدند.  گردآوری   برفی   گلوله   روش

 شدند. تحلیل (QSPM) کمی  راهبردی ریزی برنامه ماتریس و

  گرفته   نتیجه  داخلی  عوامل  اهمیت  میان  از  آمدهدستبه   نتایج   اساس  بریافته ها:  

  »ایمنی   هایشاخص   به  مربوط  اولویت  بیشترین  قوت  نقاط  میان  در  که  شد

 اندازهای چشم  از  »برخورداری  شاخص  و   است؛  19.33  نمره  با  منطقه«  هایجاده

  اهمیت   از  قوت  نقاط  میان  در  خبرگان  دید   از  10.93  نمره  با  فرد«منحصربه  طبیعی

 امکانات  پایین  »کیفیت  شاخص  ضعف  نقاط  میان  در  هست.  برخوردار  کمتری

  ادامه   در  شود.می  محسوب  داخلی  ضعف  نقاط  ترینمهم  18  نمره  با  خدماتی«

 اولویت  بیشترین  هافرصت  میان  در  که  داد  نشان  خارجی  عوامل  نمرات  تحلیل

 مرهن  با  کویری«  گردشگری  هایفعالیت  رشد  به  رو  »روند  شاخص  به  مربوط

  در   کویری  مناطق  در  گردشگری  توسعه  به  توجه  »عدم  شاخص  است.  18.40

 شود. می محسوب محیطی تهدید ترینمهم  19.20 نمره با گذاری«سیاست

استان    نتیجه گیری: پایداری گردشگری کویری شمال شرق  وضعیت توسعه 

داخلی  کرمان در حالت تهاجمی قرار دارد و این وضعیت ناشی از غلبه نقاط قوت  

 های محیطی بر تهدیدات محیطی است. بر نقاط ضعف داخلی و فرصت

 

کلیدی:  پایدار،    کلمات  توسعه  اهداف  پایدار،  گردشگری  کرمان،  استان 

 کویرگردی، پایداری، پساکرونا گردشگری 

  مقدمه

بهترین فرصت   از  ایران، یکی  در  کویر  و دشت  لوت  کویر 

پساکرونا   دوران  در  پایدار  گردشگری  توسعه  برای  های 

محسوب می شوند. دوران جدیدی پس از همه گیری ایجاد  

شده و بایسته های جدیدی را حوزه برنامه ریزی منطقه ای  

 ایجاد کرده است.  

بر   ▪ مبتنی  چارچوب  یک  جدید،  دوران  در 

گردشگری  پانعطاف  صنعت  احیای  برای  را  ذیری 

الزم است؛ نوعی از گردشگری هماهنگی با طبیعت  

 و منابع طبیعی و »سالمت« در آن اولویت دارد.  

صنعت گردشگری ممکن است به یک نظم جدید  ▪

افراد زیادی به جای    .اقتصادی جهانی تبدیل شود

و   کویرگردی  به  متداول،  گردشگری  به  عالقه 

ه عنوان یک محیط سالم عالقه گردشگری در کویر ب

 مند می شوند.

برای شهرهای حاشیه کویر ایران، دوران پساکرونا   ▪

فرصت مهم برای رونق گردشگری پایدار است که  

نتیجه آن رفاه جامعه و اقدام اقلیمی نظم جدید را  

 نشان می دهد.

صنعت گردشگری را به شدت تحت   19-همه گیری کووید

تاثیر قرار داد. از این رو برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره،  

پذیری« را برای  الزم است یک چارچوب مبتنی بر »انعطاف 

در نظر گرفت.    19-احیای صنعت گردشگری پس از کووید

برای موفقیت در پساکرونا گردشگری، چهار عامل برجسته  

پذیری در صنعت گردشگری، معرفی می  ایجاد انعطاف  برای

شود: واکنش دولت، نوآوری فناوری، تعلق محلی، و اعتماد 

] مصرف  کارمند.  و  موضوع،  1کننده  ادبیات  اساس  بر   ]

 عبارتند از:  مهمترین ویژگی های پساکرونا گردشگری 

 گردشگری پایدار هماهنگ با سالمت  -1

 ی رفاه جامعهتوجه به اقتصادهای خرد برا -2

 اقدام اقلیمی برای سازگاری با خشکسالی و کم آبی  -3
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 بازشناسی جوامع محلی به عنوان مراکز تحول.  -4

است.   شده  کمترشناخته  گردشگری  ظرفیت  یک  »کویر« 

شهرهای حاشیه  صنعت گردشگری را موتور محرک توسعه  

دانسته اند. اسماعیل علی اکبری و بنفشه اسماعیلی  کویر ایران  

و  1395) بومی  گردشگری  »توسعه  عنوان  با  ای  مقاله  در   )

که   کنند  می  تاکید  کویر«  حاشیه  سکونتگاهی  نظام  پایداری 

های   مکان  گردشگری  های  ظرفیت  و  کویر  از  مندی  بهره 

کویری، یکی از رویکردها و رهیافت های پایداری مکان های  

سکونتی و اقتصادهای محلی حاشیه کویر است. مکان های  

یکپارچه  گردشگر توسعه  عامل  و  هدف  جاذبه  کویری  ی 

گردشگری است و بدینسان نقش اصلی در پیوند و همگرایی  

ارزیابی   دارد.  های سکونتی  مکان  با  گردشگری  های  مکان 

همبستگی  مؤید  محلی،  جامعه  مشارکت  الگوی  و  میزان 

»پایداری«  با  گردشگری  سازی«  »بومی  راهبرد  میان  نزدیک 

است.   سکونتگاهی  به  نظام  حرکت  نهایت  در  پژوهش  این 

سمت گردشگری جامعه محور و مشارکت توسعه دهنده های  

های   سیاست  کلیدی  و  کلی  خطوط  ترسیم  در  درونی 

را   سکونتگاهی  نظام  پایدارسازی  برای  پایدار  گردشگری 

 [ کند.  می  دهقانی  2توصیه  معصومه  و  خاکساری  علی   ]

گردشگری  1394) ظرفیت   « عنوان  با  پژوهشی  در   )

از تکنیک سوات«  ما استفاده  با  ایران  جراجویانه درکویرهای 

از  انسان  که گسترش روند شهرنشینی و دوری  دادند  نشان 

طبیعت و محیط های بکر سبب روی آوردن وی به طبیعت و  

توجه ویژه به »طبیعت گردی« در ایام تعطیالت شده است.  

از   گوناگونی  انواع  پیدایش  به  منجر  گردی  طبیعت  رشد 

ی مبتنی بر طبیعت شده است که یکی از این اقسام  گردشگر

گردشگری ماجراجویانه می باشد ودر سال های اخیر، تقاضا  

برای آن در بازار گردشگری رو به ازدیاد است. به دلیل تنوع  

اقلیمی که در ایران وجود دارد، این کشور دارای توانایی و  

پذیرا شدن گردشگران ماجراجو   بالقوه ای برای  در  ظرفیت 

زمینه های گردشگری   این  از  متعدد است، یکی  زمینه های 

ماجراجویانه، کویرنوردی است که با توجه به وسعت مناطق  

وجود   و  مناطق  این  ژئومورفولوژیکی  تنوع  و  ایران  کویری 

برای   مساعدی  زمینه  کمیاب  جانوری  و  گیاهی  های  گونه 

 [  3رونق این نوع گردشگری وجود دارد. ] 

نوعی گردشگری    »کویرگردی«  و  سبز  گردشگری  صنعت 

می طبیعی   علیزاده،  شود.  محسوب  محمد  مقصودی،  مهران 

( در  1391سعید رحیمی هر آبادی و مجتبی هدایی آرانی )

های   ژئومورفوسایت  قابلیت  »ارزیابی  عنوان  با  پژوهشی 

گردشگری در پارک ملی کویر« نشان دادند که چشم اندازهای 

یب مواریث فرهنگی، تاریخی  ویژه  ژئومورفوسایت ها با ترک 

و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری  

این   همچنین  کنند.  می  عرضه  کویر  ملی  پارک  در  پایدار 

پژوهش پیشنهاد می کند برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری 

در آینده با رعایت مسائلی که بیشتر بر روی پایداری تاکید  

 [ شود.  انجام  هم4دارند  فون  [  ولفگانگ  یوهان  که  طور  ان 

بهترین آموزش برای یک  "( می گوید:  1832  -  1749گوته )

است. سفر  در  باهوش  توسعه    "فرد  عامل  کویر،  به  سفر 

 فرهنگی و اجتماعی است.  

موضوعی   طبیعی  گردشگری  کلی  طور  به  یا  کویرگردی 

فرهنگی و متعلق به مقوله »توسعه فرهنگی و اجتماعی« است.  

زی های  مطالعات  شاخص  بر  گردشگری  توسعه  اثرات  ادی 

صلح جهانی را مورد تاکید قرار داده اند. مطالعه حمید ضرغام 

( نشان داد که  1391بروجنی و افروز خسروانی دهکردی )

عمیق   اثراتی  با  و  بعدی  ای جهانی، چند  پدیده  گردشگری 

است که کشورهای جهان با بازگشایی مرزهای خود با آن رو 

شون می  رو  گردشگری به  محققان،  از  بسیاری  عقیده  به  د. 

دارای پتانسیل اثرگذاری بر روابط بین الملل و ابزاری برای  

برای   ابزاری  گردشگری  است.  جهان  در  صلح  ترویج 

قدرتمندی  پاسخ  و  الملل  بین  توسعه  و  عمومی  دیپلماسی 

بررسی   تروریسم.  مانند  جهانی  های  چالش  برای  است 

که گردشگری نه تنها از صلح   مطالعات پیشین نشان می دهد

بهره می برد بلکه خود نیرویی حیاتی برای گسترش صلح در  

 [ هاست.  ملت  به5بین  و  گردشگری  صنعت  امروزه  ویژه  [ 
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عنوان یکی از توانهای محیطی نواحی  گردشگری کویری، به

کویری، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. این توان بالقوه،  

انسیل جدید و جایگزین و یا به بیان  عنوان یک پتتواند بهمی

فعالیت روشن برای  مکملی  بهتر،  کشاورزی،  منظور  های 

حاشیه   روستاهای  و  شهرها  سکونتگاهی  نظام  پایدارسازی 

ریزی قرار گیرد. کشور ایران نیز با  کویر مورد بررسی و برنامه

مجموعه بودن  پدیده دارا  از  متنوعی  طبیعی، های  های 

و تاریخی، موقعیت جغرافیایی و بسیاری    های باستانیجاذبه

توسعه  و  گردشگر  برای جذب  باالیی  ظرفیت  دیگر،  موارد 

صنعت گردشگری دارد و استفاده مطلوب و مناسب از این  

تواند به رشد جامعه کمک شایانی نماید. در سند ها میظرفیت 

جهانی  چشم برنامه  این  از  ایران  سهم  نیز  کشور  انداز 

جذب   بین  1.5گردشگری  گردشگران  یعنی  درصد  المللی 

با درآمدی حدود    20حدود   نفر و  میلیارد دالر   25میلیون 

فعالیت بینیپیش توسعه  کنونی  روند  که  است  های  شده 

پیش این  با  به گردشگری  لذا  دارد.  زیادی  فاصله  منظور بینی 

جاذبه و  منابع  از  بهینه  استفاده  و  مهم  این  به  ها،  دستیابی 

ومی توجه  برنامهیژهبایست  و  توسعه  به  توریسم، ای  ریزی 

داشتن  دلیل  به  کویری  مناطق  در  گردشگری  باالخص 

مبذول جاذبه فرهنگی  و  تاریخی  طبیعی،  فراوان  بکر  های 

 گردد.

در   آن  اثرات  درک  به  نیاز  گردشگری،  مقوله  به  جامع  نگاه 

توسعه پایدار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و زیست محیطی  

مطالعات مهدی شکوهی و مسعود یزدان نمونه    به عنواناست.  

( از 1398پناه  ساکنان  حمایت  بر  توانمندسازی  تأثیر  بر   )

توسعه گردشگری در منطقه گردشگری کمردوغ تاکید داشت.  

توانمندسازی ساکنان مناطق گردشگری برای تضمین موفقیت  

توانمندسازی   است.  الزامی  پایدار  گردشگری  توسعه  و 

افمی نگرش  منفی  تواند  و  مثبت  اثرات  به  نسبت  را  راد 

نشان   تحقیقات  عالوه  به  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  گردشگری 

حمایت  می گردشگری  توسعه  از  صورتی  در  افراد  که  دهد 

آنمی نگرش  که  مثبت  کنند  اثرات  و  منافع  به  نسبت  ها 

رو  ها و اثرات منفی آن باشد. از اینگردشگری بیشتر از هزینه

می توانانتظار  توسعه  رود  از  حمایت  بتواند  مندسازی 

 [ تأثیر قرار دهد.  [ توسعه گردشگری  6گردشگری را تحت 

پایداری، راهی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در معماری و  

 [  7شهرسازی مناطق گردشگری نیز شناخته شده است. ] 

ظاهر دارای طبیعتی خشک و خشن و زیست  کویرها اگرچه به

هستند و در گذشته سرزمینی غیرقابل  بومی شکننده و ناپایدار  

رفتند، ولی  استفاده و از عوامل بازدارنده اقتصادی به شمار می

فرد و بکری دارند که البته  های منحصربهدر نهان خود زیبایی

فعالیت  توسعه  اما  است؛  مانده  مهجور  و  های  ناشناخته 

گردشگری در این مناطق مانند شمشیر دو لبه ای است که در  

تواند بر  شدن به گردشگری افسار گسیخته، میتبدیلصورت 

های فرهنگی ساکنان این نواحی  پیکره طبیعی و حتی ویژگی

آسیب وارد کند. البته گردشگری پایدار نتیجه ضرورت و نیاز  

به پاسخگویی و مقابله با آثار منفی این صنعت در کشورها و  

حسین   رضایی،  مرضیه  است.  پذیر  گردشگر  مقاصد  در  یا 

رسول   و  شبانکاره  نجفی  کیان  آذرنیوند،  حسین  ارزانی، 

( در پژوهشی با عنوان ارزیابی  1396مهدوی نجف آبادی )

خشک برای استفاده گردشگری در توان مراتع خشک و نیمه

هرمزگان نشان دادند که برخالف تصور عمومی، منطق خشک  

خشک هم دارای جاذبه های گردشگری مهمی هستند.  و نیمه

از مراتع که تحت حفاظت قرار دارند، دارای توان    این نوع 

می مراتع  این  اند.  گسترده  استفاده  تفرج  مورد  توانند 

نگری، و غیره  شناسی، جانورشناسی، پرندهگردی، گیاهطبیعت 

[ بر اساس این 8برای گردشگران علمی و عادی قرار گیرند. ] 

یداری  رویکرد، نگاه به طبیعت به عنوان منبعی بی پایان از پا

 [ مطرح می شود.  13-9و معماری و شهرسازی پایدار ] 

و   سبز  گردشگری  صنعت  از  مهمی  بخش  »سالمت« 

شود؛ موضوعی که در دوران گردشگری طبیعی محسوب می

پساکرونا اهمیت بیشتری را تجربه می کند. مطالعات مصطفی  

خبازی، اصغر فهیمی فر، احسان اله اشتهاردیان، مریم نوحه  

ارزیابی  1394روحانی فرد )  سرا و زهره با عنوان »روش   )

ژئوتوریسم چشمه های آبگرم به روش پرالونگ اصالح شده؛ 

آبگرم جوشان کرمان« بر اهمیت گردشگری   مطالعه موردی 

طبیعی تاکید داشت. صاحب نظران در این امر توافق دارند که  

ژئوتوریسم که در آن توریسم زمین شناختی در کانون توجه  
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می   رونق  قرار  که  مناطقی  برای  عظیمی  پتانسیل  گیرد، 

ارتقا صنعت   برای  لذا  آورد.  می  وجود  به  ندارند  توریستی 

توریسم بررسی قابلیت های ژئوتوریستی هر منطقه و ارزیابی  

آن بسیار حائز اهمیت است. در گردشگری طبیعی، معیارهای  

وریو   ه  »بهر  و  فرهنگی«  »ظرفیت  زیبایی«،  »عیار  چون 

[ سالمت افراد به عنوان یک  14ارای اهمیت اند. ] اقتصادی« د

ایران و جهان   آینده  و شهرسازی  معماری  در  اساسی  متغیر 

و 15-16]  شهروندان  سالمت  با  تعامل  در  خصوص  به   ]

 [ کنندگان  بر 20-17مراجعه  مطالعات  است.  شده  مطرح   ]

برای   عاملی  عنوان  به  باز  فضای  در  انسان  حضور  اهمیت 

کید دارد، این موضوع در دوران پساپاندمی  ارتباط با طبیعت تا 

 بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است.  

صنعت گردشگری سبز را می توان در قالب نگاه اقتصادی به  

مقوله فرهنگ و اقتصاد مبتنی بر توسعه فرهنگی درک کرد.  

صنعت گردشگری ممکن است به یک نظم اقتصادی جهانی 

گر آن  مشخصه  که  شود  تبدیل  رفاه  جدید  پایدار،  دشگری 

جامعه، اقدامات آب و هوایی، و مشارکت جوامع محلی است.  

قرن 21]  صنایع  پردرآمدترین  از  یکی  گردشگری  صنعت   ]

ای در معامالت اقتصادی  بیست و یکم و دارای جایگاه ویژه

به یکطوریاست  فرصت که  و  جهانی  درآمدهای  های  دهم 

توجه به این صنعت    شغلی جهان را فراهم کرده است. بنابراین

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی   اقتصادی دارای  اثرات  ضمن 

رو در میان کشورهای مختلف جهان رقابت  نیز هست ازاین

چشمگیری در جهت جذب گردشگر وجود دارد. چند دهه 

است که در بسیاری از محافل علمی و اجرایی کشورها درباره  

می گفته  سخن  گردشگری  صنعت  گسترش  د.  شو ضرورت 

زیرساخت  بهبود  درآمدزایی،  اشتغال،  اقتصادی، ایجاد  های 

افزایش درآمدهای مالیاتی، کمک به تراز پرداخت های کشور،  

ها،  ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مردم، آشنایی با سنن و فرهنگ

ایجاد روابط بین مناطق و نواحی مختلف کشور و بین کشورها  

مباحثی هستند که در المللی و غیره، برخی از  در سطوح بین

آن بر  محافل  میاین  فراوان  تأکید  ایجاد  ها  پیرامون  و  شود 

 شود. توسعه صنعت گردشگری تبلیغ می

اقتصاد گردشگری حرکتی را به سمت صنعت گردشگری سبز  

و گردشگری طبیعی مانند کویرگردی آغاز کرده است. نسرین  

  ( در پژوهشی 1399عبادی، سیداکبر جوادی و رضا مقدسی )

با عنوان تعیین ارزش اقتصادی گردشگری مراتع با استفاده از 

مله مراتع  موردی:  )مطالعه  افراد  پرداخت  به  و  تمایل  شوره 

گرگو شهرستان بویراحمد( نشان دادند که قابلیت گردشگری  

صورت می در  منطقه  مرتعدارن  درآمد  افزایش  در  تواند 

گذاری درست نقش مهمی را ایفا کند.  ریزی و سیاست برنامه

[ تغییرات جهانی مفهوم صنعت و اقتصاد صنعتی را تغییر  22] 

داده است، اگر یک روز صنعت به معنی کارخانه های بزرگ  

تغییر   سبز  داشتن صنایع چابک و  به  آن  معنای  امروزه  بود، 

های بعد ها و شاخص[ از این رو تبیین مولفه23کرده است. ] 

طبیعت ف  -اجتماعی توسعه  پایش  و  سنجش  جهت  رهنگی 

[ جایگاه گردشگری در توسعه ملی موضوعی مهم  24گردی ] 

است. اقتصاددانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت  

مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این  

صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ  

افزایش نظران   اقتصادی موجب  آوری می شود.صاحب  ارز 

علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده  

در   به حرکت  درکشورش  را  این صنعت  های  کرده وچرخ 

آورد شاهد شکوفایی شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند  

بود. به بیان دیگر، در بسیاری از کشورها گردشگری راه اصلی  

تو  راه  تنها  بسا  چه  مختلفی  و  عوامل  البته  است.  سعه 

در   اسکان  محل  نوع  گردشگر،  خانوار  همچون،خصوصیات 

محل   درشهر  مسکن  نوع  وذهاب،  ایاب  نحوه  مسافرت، 

استان   با  گردشگر  سکونت  شهرمحل  فاصله  و  سکونت 

می تاثیرگذار  گردشگری  کاالهای  برتقاضای  باشد.  گلستان، 

نای توسعه  اقتصاد گردشگری را می توان مباز این رو  [  25] 

در  اجتماعی، و زیست محیطی  فرهنگی و  اقتصادی،  پایدار 

 مناطق کمتر برخوردار کشور به شمار آورد. 
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جهانی  سازمان  تعریف  طبق  گردشگری  پایدار  توسعه 

متحد   ملل  سازمان  از:گردشگری  که   عبارتند  »گردشگری 

زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  آینده تأثیرات  و  فعلی  محیطی 

نیازهای بازدیدکنندگان،  در نظر می  خود را کامالً گیرد و به 

[  26کند«. ] صنعت، محیط زیست و جوامع میزبان توجه می

بر اساس جمعبندی ادبیات موضوع، کویرگردی زیرمجموعه  

پژوهش،   این  تعریف  طبق  است.  پایدار  گردشگری  از  ای 

 »کویرگردی« به صورت زیر تعریف می شود:  

که از محیط زیست محافظت    سفر مسووالنه به مناطق طبیعی"

 ".می کند و رفاه مردم محلی را بهبود می بخشد

از   گردشگری،  از  شکلی  هر  در  تقریباً  پایدار  گردشگری 

طبیعت گردی گرفته تا گردشگری انبوه، قابل استفاده است.  

 عبارتند از:  [ نتایج نگاه مسووالنه به کویرگردی 27] 

 به حداقل رساندن تاثیرات بر محیط زیست،  ▪

 افزایش آگاهی و احترام محیطی و فرهنگی،  ▪

ارائه تجربیات مثبت هم برای بازدیدکنندگان و هم  ▪

 برای جوامع میزبان، 

ارائه مزایای مالی برای حفاظت از طبیعت و منابع   ▪

 طبیعی و جوامع میزبان، 

 توانمندسازی سیاسی جوامع محلی، ▪

آشنایی بازدیدکنندگان با وضعیت سیاسی، زیست محیطی و  

(1)شکل  ناجتماعی کشورهای میزبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومی پژوهش  :1شکل

 

 مواد و روش ها  

استان کرمان یکی از بهترین پتانسل های کویرگردی و صنعت  

گردشگری سبز است. عباس علی پور، سیدمصطفی هاشمی، 

( در مقاله ای با عنوان  1396ابراهیم خلیفه و ابولفضل مرادی )

»نقش گردشگری در توسعۀ پایدار اجتماعی مناطق کویری و  

ستان کرمان  بیابانی مورد پژوهی استان کرمان« نشان دادند که ا
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های   زمین  و  توجه  قابل  وسعت  جوان،  باالی  جمعیت  از 

منابع زیرزمینی غنی و   به ویژه در حوزه جنوبی،  حاصلخیز 

گردشگری   متنوع  های  جاذبه  و  ها  قابلیت  و   ارزشمند 

برخوردار می باشد. با این وجود، معضالت متعدد اجتماعی  

ایدار به فضایی و  توسعه ناپ  -فرهنگی، اقتصادی و کالبدی    -

خصوص در مناطق کویری و بیابانی، به عنوان چالشی اساسی  

فراروی مدیران و برنامه ریزان ملی، منطقه ای و محلی است.  

و   مهاجرفرستی  جمعیتی،  کاهش  روند  با  که  مناطقی  غالب 

راور،   مانند  اند  بوده  مواجه  اجتماعی  پایداری  پایین  سطح 

در بخش کویری    کهنوج، رودبارجنوب، فهرج، ریگان و غیره؛

 [ 28و بیابانی استان استقرار یافته اند. ]

مصطفی   المدرسی،  الحسینی  سیدعلی  زاده،  نظری  بهنام 

( مؤیدفر  سعیده  و  ظرفیت 1400خبازی  تبیین  در  های  ( 

گردشگری بومی بر توسعه معیشت در مناطق بیابانی، مطالعه 

بر   کرمان؛  استان  کرمان،  شهرستان  شهداد،  شهر  موردی: 

کنند.   ظرفیت  می  تاکید  بیابانی  مناطق  در  ویژه  های 

فرد  های بیابانی به دلیل توان اکولوژیکی منحصربهاکوسیستم

قابلیت  ارزشو  و  اقتصادیها  جاذبه-های  و  اجتماعی،  ها 

های گردشگری در فرد به یکی از کانونهای منحصربهقابلیت 

پدیده گردشگری  است.  شده  تبدیل  از  طبیعت  که  است  ای 

های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب  گذشته

ادامه   پویایی خود  به  اقتصادی  و  اجتماعی  متفاوت  نیازهای 

داده است و رشد این صنعت در هر کشور، نیازمند راهبرد  

ریزی مدیریتی موثر است. دشت لوت واقع  مناسب و برنامه

های کرمان )شهرستان کرمان، شهر شهداد(، خراسان در استان

نوبی و سیستان و بلوچستان، از مقاصد گردشگری بیابانی  ج

شود که از یک دهه پیش مورد توجه گردشگران  محسوب می

ریزان قرار گرفته است. مسئله این است که با توجه  و برنامه

هایی در ارتباط با باال های گردشگری، چالشبه رشد فعالیت 

صنعت بردن کیفیت زندگی مردم و روند رشد آن به وسیله  

فرد مطرح شده است. گردشگری در آینده این منطقه منحصربه

های اقتصادی بر  فعالیت   [ مطالعات در سنجش آثار تنوع29] 

سطح رفاه جامعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان کرمان 

اقتصادی )تعدد 30]  تنوع  ابعاد  میانگین  [ نشان می دهد که 

و  فعالیت  شغلی  رضایت  و  امنیت  اقتصادی،  درآمدی، های 

سرمایه سطح زمینه  در  مطالعه  مورد  روستاهای  در  گذاری( 

ضعیف  بوده و میانگین ابعاد رفاه در مورد متغیرهای )اشتغال 

و پرورش، بهداشت و   و درآمد، فراغت، مشارکت، آموزش

توان اقتصادی( در سطح نسبتاً نامطلوب و متغیرهای )سالمت،  

ح مطلوب بوده مسکن، دسترسی و رضایت از زندگی( در سط

است. به عبارت دیگر استان کرمان نیازمند توسعه فرهنگی و  

اجتماعی است به گونه ای که موجب رونق اقتصادی در استان 

 شود.  

محدوده مورد مطالعه از نظر کم آبی، در شرایط بحرانی قرار 

دارد. مهال شجاعی اناری، مصطفی خبازی و صادق کریمی  

در پی بحران جهانی آب، تمام ( نشان داد که امروزه  1398)

کشورها در پی شناسایی منابع آب شیرین، کنترل و استفادة 

می ها  آن  از  در بهینه  ایران  کشور  اینکه  به  توجه  با  باشند. 

های جوی  کمربند بیابانی کره زمین قرار دارد و کاهش بارش

از این  باعث کمبود آب در ایران و استان کرمان شده است.  

ی و مدیریت کم آبی از اولویت های منطقه است.  ریزبرنامه  رو

 [31  ] 

و   ها  دارای جاذبه  مزبور  مناطق  که  است  در حالی  امر  این 

قابلیت های باالی گردشگری به ویژه در زمینه طبیعی هستند؛  

به نحوی که شناسایی این گونه ظرفیت ها و بهره گیری از  

مشکال رفع  در  مستقیمی  کامالً  طور  به  تواند  می  ها  ت  آن 

اجتماعی و اقتصادی این مناطق مؤثر بوده و زمینه های رشد  

و ارتقاء وضعیت درآمدی و معیشتی و استقرار پایدار جمعیت 

 .آنها را فراهم سازد

وسعت  به جوان،  باالی  جمعیت  از  کرمان  استان  طورکلی 

زمینقابل و  بهتوجه  حاصلخیز  جنوبی،  های  حوزه  در  ویژه 

های متنوع  ها و جاذبهمند و قابلیت منابع زیرزمینی غنی و ارزش

تدوین  پژوهش  این  هدف  لذا  است.  برخوردار  گردشگری 
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راهبردهای توسعه پایدار گردشگری در مناطق کویری شمال  

 شرق استان کرمان است. 

این   خاص  شرایط  از  نشان  مطالعه،  مورد  محدوده  معرفی 

ه به موضوع، روش و ماهیت پژوهش محدوده دارد. با توج

پهنه   شامل  مطالعه  مورد  منطقه  یا  آماری  جامعه  حاضر، 

سرزمینی استان کرمان است. استان کرمان در جنوب شرقی 

دقیقه   21درجه و    54فالت مرکزی قرار دارد. این استان بین  

دقیقه    29درجه و    26دقیقه طول شرقی و    34درجه و    59تا  

  النهار گرینویچ عرض شمالی از نصف دقیقه    58درجه و    31تا  

استان به  از شمال  و  دارد  از  قرار  یزد،  جنوبی  های خراسان 

شرق به استان سیستان و بلوچستان، از غرب به استان فارس  

شود. مساحت استان  و از جنوب به استان هرمزگان محدود می

  11.6کیلومتر مربع است که    183285معادل    1395در سال  

درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.  

نفر بوده و   2938988،  1390جمعیت استان کرمان در سال  

سال   سرشماری  طبق  به    1395بر  ایران،  آمار  مرکز 

( 3و  2)شکل  نفر رسیده است. 3164718

 [ 28]نقشه موقعیت جغرافیایی و حدود سیاسی استان کرمان در کشور  :2شکل

 

کاربردی   هدف  حیث  از  حاضر  پژوهش  ای توسعه  –نوع 

است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از رویکرد کمی و کیفی 

محقق  اقدام  نوع  حسب  بر  حاضر  پژوهش  روش  است. 

ها بررسی اسناد  ابزار گردآوری داده  تحلیلی است.  -توصیفی  

و مدارک موجود با استفاده از کتب و مقاالت مرتب با موضوع  

ود. در این  پژوهش و بررسی میدانی )مصاحبه با کارشناسان( ب 

نفر از کارمندان سازمان گردشگری    30پژوهش جامعه آماری  

به که  باشد  می  کرمان  انتخاب  استان  برفی  گلوله  صورت 

جمعشده از  پس  ها  داده  روشاند.  طریق  از  های  آوری 

SWOT    وQSPM    در این حالت  و تحلیل شدند.  به تجزیه

برفی   گلوله  می   [ 33-32]   روش  منتهی  نتایج    به جامعیت 

 شود.  

[، از این رو روایی و پایایی  34پژوهش ماهیتی اکتشافی دارد ] 

ارزیابی   پژوهش را می توان بر اساس میزان کاربردی نتایج 

از نظر مبانی روش شناختی، پژوهش رویکردی طراحی  کرد. 

 [ ] 36-35مبنا  محور  ریزی  برنامه  و  دارد.  37-45[  به [ 

دنبال   به  که  آن  از  بیش  پژوهش  دیگر،  رد  عبارت  یا  اثبات 

موضوعی باشد، به دنبال بیان شیوه های صحیح برای برنامه  

ریزی راهبردی در سطح منطقه است، به گونه ای که با کمک  
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شرایط   به  طبیعی،  گردشگری  و  سبز  گردشگری  صنعت 

 اقتصادی جامعه میزبان کمک کند. 

برنامه ریزی  ماتریس کمی  برنامه  ماتریس  یا  راهبردی  ریزی 

( کمی  اختیار  QSPMراهبردی  در  را  های خوبی  ظرفیت   )

[ که مهمترین آن ها طراحی  47-46پژوهش قرار می دهد ] 

شریک   انتخاب  مساله  برای  استراتژی  دهی  وزن  چارچوب 

است. این فرآیند با شناخت دقیق قوت ها، ضعف ها، فرصت  

 ( کامل می شود. SWOTها و تهدیدها )

 

 
[28نقشه رتبه پایداری اجتماعی شهرستانها در استان کرمان. ] :3شکل

 هایافته

ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی دستاوردهای  

ماتریس   تهیه  برای  است.  داشته  ای  مالحظه  ارزیابی  قابل 

( نقاط قوت و نقاط ضعف لیست شد و  IFEعوامل داخلی )

ضریب اهمیت هر عامل از تقسیم نمره شاخص بر مجموع  

نمرات درج شد. همچنین نمره واکنش از دیدگاه تیم خبرگان 

به هر شاخص تخصیص داده شد. برای تعیین نمره   4تا    1از  

ضرب  نهایی هر عامل، ضریب اهمیت هر عامل را در نمره آن  

های نهایی هر عامل محاسبه شد. برای  شده و مجموع نمره

گونه ( نیز همینEFEتهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

 (  1)جدول  شد.عمل 
 

 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) :1جدول 

 نهایی واکنش  ضریب اهمیت  نمره نقاط قوت 

 0.18 4 0.05 19.33 های منطقه جادهایمنی 

 0.06 2 0.03 13.07 های خاص کویری جاذبه

 0.11 3 0.04 16.13 توجه به فرهنگ و سنن محلی 

 0.07 2 0.03 13.87 های گردشگری زیست در فعالیتتوجه به حفظ محیط

 0.05 2 0.03 11.07 های طبیعی حمایت و حفاظت مناسب و کافی از جاذبه
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 0.05 2 0.03 11.47 دستی منطقه محصوالت و صنایعتوجه به 

 0.07 2 0.03 13.73 نوازی ساکنان منطقه روحیه باالی مهمان

 0.12 3 0.04 17.47 وجود امنیت کافی در منطقه 

 0.05 2 0.03 10.93 فرد اندازهای طبیعی منحصربهبرخورداری از چشم

 0.12 3 0.04 16.40 فرد منحصربهبرخورداری از آثار فرهنگی و تاریخی 

 0.12 3 0.04 16.53 های مسئول انگیزه مردم برای مشارکت و همکاری با سازمان

 نقاط ضعف 
   

 

 0.05 2 0.03 10.80 های گردشگری منطقه برداری نادرست از جاذبهاستفاده و بهره

 0.17 4 0.04 17.47 ها و...ها، فرودگاهنامناسب بودن امکانات دسترسی جاده

 0.17 4 0.04 18.00 ها و ...( کیفیت پایین امکانات خدماتی )رستوران، هتل

 0.11 3 0.04 15.87 دیده در زمینه ...فقدان وجود نیروی متخصص و آموزش

 0.11 3 0.04 14.80 ها و فضاهای عمومی برای اُتراق کمبود کمپ

 0.10 3 0.03 14.40 برخورد ضعف در زمینه آموزش ساکنان منطقه در مورد نحوه 

 0.10 3 0.03 13.87 محیطی  آلودگی هوا، آب .. های زیستوجود آلودگی

 0.02 1 0.02 8.67 های تبلیغاتی در گردشگریرسانی و فعالیتضعف اطالع

 0.17 4 0.04 17.60 فقدان طرح و برنامه مشخص برای توسعه فعالیت گردشگری 

 0.11 3 0.04 15.73 های گردشگری توسعه فعالیتمشارکت پایین مردم در 

 0.05 2 0.03 11.47 گذاری بخش خصوصی در فعالیت گردشگری عدم سرمایه

 0.12 3 0.04 16.53 های گردشگری ازحد در منطقه به خاطر فعالیتشلوغی و ازدحام بیش

 0.05 2 0.02 10.40 ها و مراکز برگزاری تورهای کویرنوردی تعداد کم آژانس

 0.07 2 0.03 14.40 های کویری منطقه ها و جاذبهعدم معرفی پتانسیل

 0.13 3 0.04 17.60 های مسئول در کارهای مربوطه همکاری پایین سازمان

 0.06 2 0.03 13.07 مدیریت ضعیف توسعه فعالیت گردشگری کویری در سطح 

 0.11 3 0.04 15.73 ( برای مشارکت NGOهای غیردولتی )انگیزه پایین سازمان

 0.11 3 0.04 16.00 های طبیعی های مغایر با برخی از جاذبهوجود کاربری
 

422.4 
  

2.81 

 

ماتریس  دست به   2.81عدد   از  غلبه    IFEآمده  بیانگر 

غلبه   این  هرچند  است.  ضعف  نقاط  بر  قوت  نقاط 

محسوس نیست. در تشریح این موضوع باید گفت که  

است که کسب آن با   4حداکثر نمره در این خصوص  

، به معنای غلبه کامل نقاط قوت 2.5توجه به حد وسط  

عدد   است.  نقاط ضعف  که  دست بهبر  داد  نشان  آمده 

از   بیشتر  قوت  نقاط  هستند. نسبت  ضعف   نقاط 

 (2)جدول 
 

 ( EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ): 2جدول 

 نهایی واکنش  ضریب اهمیت  نمره ها فرصت

 0.26 4 0.06 18.40 های گردشگری کویریروند رو به رشد فعالیت
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 0.17 3 0.06 15.87 شاخص...های افزایش توجه مراکز کالن کشوری به حفظ جاذبه

 0.17 3 0.06 15.87 تالش سازمان میراث فرهنگی کشور و استان برای حفظ و... 

 0.18 3 0.06 17.07 ها زیست و اهمیت حفاظت از جاذبهها به حفظ محیطتغییر نگاه

 0.09 2 0.05 13.33 قرارگرفتن استان کرمان در جنوب شرقی کشور 

 تهدیدها
    

 0.26 4 0.07 18.93 مدیریت توسعه فعالیت گردشگری کویری در سطح استان ضعف 

 0.18 3 0.06 17.73 ضعف مدیریت توسعه فعالیت گردشگری کویری در سطح ملی 

 0.12 2 0.06 17.733 فقدان نظام مدیریت کارآمد و توانمند برای هدایت توسعه 

 0.08 2 0.04 11.867 های منطقه جاذبهعدم توجه به مشارکت مردم محلی در اداره 

 0.13 2 0.07 19.200 گذاری عدم توجه به توسعه گردشگری در مناطق کویری در سیاست

 0.26 4 0.07 19.067 عدم توجه به توسعه گردشگری در مناطق کویری 

 0.23 4 0.06 16.800 گذاری در مناطق کویری ریزی و سرمایهتوجهی دولت به برنامهکم

 0.16 3 0.05 15.600 ها به ... ای سایر استانها و تور گردانهتوجهی آژانسکم

 0.18 3 0.06 17.07 عدم برگزاری تورهای مسافرتی به مناطق کویری توسط آژانس 

 0.13 3 0.04 12.13 فاصله از مراکز بزرگ گردشگر فرست کشور

 0.09 2 0.04 12.93 المللی بینهای کویری منطقه در سطح ناشناخته ماندن جاذبه

 0.25 4 0.06 18.27 عدم انگیزه الزم در گردشگران برای بازدید از مناطق کویری 

 0.07 2 0.03 10.00 ها بر گردشگری کویری تبلیغات منفی بر تأثیرات منفی تحریم
 

287.8667 1.00 
 

3.02 

 

ماتریس  دست به  3.02عدد   از  غلبه    EFEآمده  بیانگر 

های محیط بر تهدیدات است. در تشریح این موضوع  فرصت 

است که   4نیز باید گفت که حداکثر نمره در این خصوص  

ها بر تهدیدها است. حد کسب آن به معنای غلبه کامل فرصت 

آمده  دست بوده و عدد به  2.5عدد    ها و تهدیداتوسط فرصت 

های  نشان داد که نسبت فرصت   3.02در این ماتریس به میزان  

موجود در محیط قدرتمندتر از تهدیدات موجود هستند. برای  

تعیین موقعیت باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل  

داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی  

ق آن  افقی  مشخص و  مطالعه  مورد  مکان  جایگاه  تا  داد  رار 

های مناسبی را برای آن مشخص کرد.  گردد و بتوان استراتژی

ماتریس   بر  منطبق  که  ماتریس  و    SWOTاین  است 

میاستراتژی مشخص  را  سازمان  برای  مناسب    کند. های 

(3)جدول 
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 وتحلیل ماتریس داخلی و خارجی تجزیه :4شکل 

آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  دست نتایج به

گردشگری   پایداری  توسعه  وضعیت  که  است  آن  بیانگر 

کویری شمال شرق استان کرمان در حالت تهاجمی قرار دارد 

و این وضعیت ناشی غلبه نقاط قوت داخلی بر نقاط ضعف  

فرصت  و  مداخلی  است. های  محیطی  تهدیدات  بر  حیطی 

استراتژی پایداری بنابراین  توسعه  برای  مناسب  های 

گیری  گردشگری کویری شمال شرق استان کرمان باید با بهره

طور های محیطی و نقاط قوت داخلی بپردازد. هماناز فرصت 

از  استفاده  برای  شرایط  شود،  می  مشخص  نتایج  از  که 

  . های تهاجمی آماده استاستراتژی

برنامه ( دستاوردهای  QSPMریزی راهبردی )ماتریس کمی 

خوبی را در اختیار قرار می دهد. برای تشکیل این عوامل عیناً  

ماتریس می  EFEو    IFEهای  از  در ستونآورده  های  شود. 

آمده  دست هایی که از ماتریس سوات بهبعدی انواع استراتژی

است    SOو    WO  ،ST  ،WTهای چهارگانه  مل استراتژیو شا 

شود. پس از محاسبه جذابیت جزئی و نهایی اولویت  آورده می

بهاستراتژی شد.  مشخص  گزینهاینها  مختلف  ترتیب  های 

شرق  شمال  کویری  گردشگری  پایداری  توسعه  استراتژی 

استان کرمان با مقدار عددی تعیین اولویت شده و با یکدیگر  

استراتژی  های  قابل مقایسه خواهد بود. تعیین اولویت گزینه

کویری شمال شرق  نه پایداری گردشگری  توسعه  برای  تنها 

تواند مفید باشد بلکه  استان کرمان راهبردی یا بین بخشی می

های مختلف استراتژی  هر اقدام راهبردی لزوماً دارای گزینه

های استراتژی  ربط نیازمند ارزیابی گزینهاست که مدیریت ذی

( 4)شکل  است.

 (QSPMریزی راهبردی )ماتریس کمی برنامه :3جدول 

 اولویت  جذابیت استراتژی  محورها

های ها و جذب سرمایهمندی مسافران سایر استانگیری بهینه و اصولی از عالقهبهره

 ریزی خارجی در راستای امکان برنامه
1976.9 1.00 
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های تعاونی مردمی تشکلمنظور ایجاد  استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به

و همچنین ترویج و آموزش طبیعت گردی از طریق نشستها و جلسات مختلف با 

 مردم منطقه مورد مطالعه.

1874.4 2.00 

های مرتبط در منطقه مورد مطالعه برای آموزش بازنگری و توسعه نهادها و سازمان

فع و اثرات مثبت طبیعت  گیری بهینه و هدفمند از منا منظور بهرهمردم و گردشگران به

 گردی.

1792.1 3.00 

های نسبی توریستی این ها و دیگر مزیتها، فرآوردهگیری از جاذبهشناسایی و بهره

با سایر ....ناحیه )ازجمله پرنده نگری، ژئوتوریسم، کویرگردی و. ( جهت رقابت 

 مناطق تفریحی رقیب.

1771.6 4.00 

مسیرهای توریستی و شهر کرمان و ایجاد و نسب عالئم، قوانین توسعه و تجهیز  

های راهنما برای گردشگران و آموزش ها و تدوین دفترچهو مقررات در این مکان

 ها.آن
1769.3 5.00 

فعالیتتنوع امکانات،  به  بهبخشی  توریستی  خدمات  و  رضایت  ها  جلب  منظور 

کارگیری افزایش تعداد گردشگران و همچنین بهگردشگران و اکوتوریستها و بالطبع  

 های متنوع و مختلف.طبقات مختلف مردم محلی در فعالیت

1678.5 6.00 

گذاری در ساختار اقتصادی شهرها و روستاهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه

 در راستای افزایش امکانات و خدمات موردنیاز برای جذب گردشگران 
647.08 7.00 

 

 نمودار مفهومی دستاوردهای پژوهش  :5شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه 
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تاریخ و    ،مناطق کویری شمال شرق استان کرمان با طبیعت 

فرهنگ بسیار غنی و شاخص خود هنوز نتوانسته در عرصه 

های  گردشگری کشور سر برآورد و آن چنانکه شایسته قابلیت 

با    آن است مورد توجه صنعت گردشگری کشور قرار گیرد.

پارینه از دوره  تاریخی،  نظر  از  میدانیم  تاریخ  آنکه  تا  سنگی 

جذابیت  مرکزی  استان  مرزهای  در  توریستی    هایمعاصر 

پایداری   توسعه  داراست.  طبیعی  نظر  از  است،  موجود 

گردشگری کویری شمال شرق استان کرمان، موضوعی بود  

دست  ه  که پژوهش حاضر با هدف آن انجام گرفت. نتایج ب

ها نشان داد که نقاط قوت داخلی بیشتر  آمده از تحلیل یافته

 های محیطی هم براز نقاط ضعف موجود بوده و نیز فرصت 

تهدیدات موجود غلبه دارند. این بهترین حالتی هست که در 

 (  5)شکل تواند وجود داشته باشد. ماتریس سوات می

بهره با  راستا  همین  و  در  داخلی  قوت  نقاط  از  گیری 

های موجود در محیط به توسعه پایداری گردشگری  فرصت 

  48یافت. نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات قبلی ] دست 

امکانات و  امروزه بهره  طابقت دارد.[ م58- از  بهینه  برداری 

توان بالقوه و بالفعل هر سرزمین در چهارچوب اهداف توسعه  

به دغدغهپایدار  از  یکی  و  صورت  ملی  محلی،  اصلی  های 

است.بین درآمده  و    المللی  خشک  مناطق  در  موضوع  این 

بهنیمه ایران  و  جهان  به  خشک  توجه  با  کرمان  استان  ویژه 

پذیری منابع زیستی، حیاتی و شکنندگی اکوسیستم آن سیب آ

دارد. بیشتری  به    اهمیت  اکوتوریسیم  و  گردشگری  پدیده 

لحاظ درآمدزایی فراوان آن، بسیاری از کشورهای جهان را بر  

گذاری زیادی را به این بخش اختصاص  آن داشته که سرمایه

دنی و های دیمنظور بازدید از مکانجلب گردشگر به  دهند.

سرمایه به  باستانی  آمادهآثار  زمینه  در  بسیاری  سازی  گذاری 

های چند ستاره  های مورد بازدید، دسترسی مطلوب، هتلمکان

انواع مختلف    ،و غیره بین  از  این میان  اما در  نیازمند است، 

به که  گردشگرانی  جذب  و  کویرگردی  منظور  گردشگری، 

گذاری  ند با سرمایهکندیدن مناظر طبیعی به منطقه مسافرت می

 گردد.کمتری نسبت به سایر انواع گردشگری میسر می

عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد سطح اشتغال  گردشگری به

می ملی  سطح  در در  اقتصادی  توسعه  برای  رهیافتی  تواند 

به  قلمرو ملی باشد. خصوص در زمانی که سود  گردشگری 

ال کاهش باشد، های اقتصادی در حهای دیگر بخشفعالیت 

بر    ها و راهبردی برای توسعه است.جایگزین مناسبی برای آن

بودن   پایین  بر  غلبه  گردشگری  توسعه  اصلی  دلیل  مبنا  این 

فرصت  ارائه  و  درآمد  تحوالت سطح  و  شغلی  جدید  های 

تواند امیدهایی را برای  اجتماعی در جامعه محلی است و می

به فقر  نحکاهش  به  که  نواحی  در  وی دچار رکود  خصوص 

بر طبق گزارش انجمن جهانی    اند فراهم آورد.اقتصادی شده

%  10طبیعت گردی، شمار گردشگران طبیعت در هر سال تا  

در حال افزایش بوده و این در حالی است که طبق آمارهای  

جهان،   گردشگری  طبیعت 60سازمان  را  دنیا  گردشگران   %

سازمان جهانی اند و به تأکید  گردها به خود اختصاص داده

گردی در جهان چنان پرشتاب است که  توریسم رشد طبیعت 

 این قرن را قرن طبیعت گردی نامید.

»کویرگردی«   نام  به  مبحثی  ادعای  آنچه  وضعیتی  چنین  در 

آسیب  مناطق  گرفتن  تحویل  آباد  است، همانا  و  طبیعی  دیده 

آن بهکردن  است.ها  گردی  طبیعت  دانش  ازآنجاکه    واسطه 

طورکلی  ها و بهها، اکوریزورت ها، اکو هتل اکوکمپ کارکردِ  

اقامتگاه با محیط  همه  مبنای آموزش  های سازگار  بر  زیست 

همین و  محلی  جامعه  و  انرژی   گردشگران  از  استفاده    طور 

ها خود مقاصد طور این اقامتگاههمین  های پاک مبتنی است.

ری  گردشگری جذابی هستند که عالوه بر رفاه و لذت حداکث

می فراهم  مسافرین  برای  قیمت که  با  سهم کنند،  باال  های 

اشتغال روستاییان را افزایش داده و اخالق محیط زیستی را  

بخشند. می  اقامتگاه  توسعه  نوع  این  اصوالً  نیز  برای    و  ها 

محیطی  اند که از نظر زیست احداث در مناطقی طراحی شده

وضعیت مطلوبی    حساس بوده و نیاز به توسعه پایدار دارند.

بینی است یک مقصد گردشگری  که برای این ناحیه قابل پیش

هدفمند است که با توسعه انواع گردشگری ممکن و متنوع  

صورت حفاظت شده و بر مینای اصول سازمانی در منطقه به 
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تنها توسعه اقتصادی    زیست، نهو ساختمانی سازگار با محیط

دارد، حفاظت و توسعه و معیشت پایدار روستاییان را در پی  

های اجتماعی را درپی خواهد داشت.  محیط زیستی و سرمایه

و   فرهنگی  اقتصادی،  پایدار  توسعه  به  یابی  دست  هدف  با 

اجتماعی، و زیست محیطی؛ بر اساس نتایج اقدامات راهبردی  

 به شرح زیر ارائه شده است: 

 

 الف( راهبردهای محیطی، کالبدی جهت توسعه کویرگردی 

به  تأکید   ✓ کویرگردی  و  طبیعی  توریسم  توسعه  بر 

های نسبی برای توسعه این نوع  دلیل وجود مزیت 

 توریسم.

سرمایه ✓ به  خصوصی  بخش  در  تشویق  گذاری 

ساختار اقتصادی شهرها و روستاهای حاشیه کویر  

موردنیاز   خدمات  و  امکانات  افزایش  راستای  در 

 برای جذب گردشگران

و ایجاد و نسب  توسعه و تجهیز مسیرهای توریستی   ✓

ها و تدوین  عالئم، قوانین و مقررات در این مکان

آموزش دفترچه و  گردشگران  برای  راهنما  های 

 ها.آن 

بهره ✓ و  جاذبهشناسایی  از  فرآوردهگیری  و ها،  ها 

های نسبی توریستی این ناحیه )از جمله  دیگر مزیت 

( جهت  ....نگری، ژئوتوریسم، کویر گردی و.پرنده

 با سایر مناطق تفریحی رقیب.رقابت  

برداری از  های توریستی بر بهرهتمرکز عمده فعالیت  ✓

های موجود و بال استفاده توریستی  منابع و جاذبه

و  منطقه  تاریخی  معماری  کویر،  همانند 

و.حیات ایجاد به  ...وحش  و  درآمد  کسب  منظور 

 اشتغال.

 

 کویرگردی ب( راهبردهای نهادی جهت توسعه 

برنامهتنوع ✓ توسعه  و  برای  بخشی  تبلیغاتی  های 

جاذبه جشنوارهمعرفی  در  طبیعی  ها،  های 

 طور فعاالنه. ها و سمینارها بهنمایشگاه

منظور  استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به ✓

های تعاونی مردمی و همچنین ترویج  ایجاد تشکل

و  ها  نشست  طریق  از  کویرگردی  آموزش  و 

 ت مختلف با مردم منطقه مورد مطالعه. جلسا

برداری از توان تشکیالتی، قوانین و مقررات در  بهره ✓

های اکولوژیکی  جهت کاهش مخاطرات و آلودگی

 محیطی.و زیست 

برنامه ✓ نحوه  و  نوع  به  بازنگری  و  ضمن  ریزی 

گیری منطقی از نهادها، حمایت دولتی از کویر، بهره

ت توسعه و تجهیز  قوانین و مقررات حمایتی در جه 

مختلف   تجهیزات  و  تسهیالت  ساختارها،  زیر 

توریستی مانند مرکز تفسیر و اکوکمپ که در این  

 منطقه صورت گیرد.

در   ✓ مرتبط  سازمانهای  و  نهادها  توسعه  و  بازنگری 

منطقه مورد مطالعه برای آموزش مردم و گردشگران  

بهره منظور  و  به  منافع  از  هدفمند  و  بهینه  گیری 

 مثبت کویرگردی.اثرات 

 

 ج( راهبردهای اقتصادی جهت توسعه کویرگردی 

فعالیت تنوع ✓ امکانات،  به  خدمات  بخشی  و  ها 

به و  توریستی  گردشگران  رضایت  جلب  منظور 

اکوتوریست ها و بالطبع افزایش تعداد گردشگران 

کارگیری طبقات مختلف مردم محلی و همچنین به

 های متنوع و مختلف.در فعالیت 

گذاری و توزیع امکانات،  ری به نحوه سرمایهبازنگ ✓

اولویت  و  توریستی  تسهیالت  دهی خدمات، 

نواحی   به  امکانات  نوع  این  مجدد  تخصیص 

 باقابلیت باال و متوسط جذب گردشگر.
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بهرهزمینه ✓ و  حمایت سازی  از  بخش  برداری  های 

سرمایه برای  کارآفرینان،  و  در  خصوصی  گذاری 

ی کرمان از طریق  صنعت توریسم در منطقه کویر

سیاست شفاف برنامهسازی  و  دولتی  های  های 

 محلی، سند باالدستی طرح جامع مدیریت منطقه.

عالقهبهره ✓ از  اصولی  و  بهینه  مسافران  گیری  مندی 

استان سرمایهسایر  جذب  و  در  ها  خارجی  های 

 ریزی کویرگردی.راستای امکان برنامه

 

کارشناسی    نامهپایان  متن اصلی برگرفته ازتشکر و قدردانی:  

خانم دکتر زهرا سادات سعیده  ارشد نگارنده اول به راهنمایی  

است که با کمک نگارنده های دوم و سوم تکمیل و  زرآبادی  

نویسندگان مراتب قدردانی به صورت مقاله منتشر شده است.  

با   که  زرآبادی  سعیده  سادات  زهرا  دکتر  خانم  از  را  خود 

تشکر و قدردانی می   ،غنای کار شدندراهنمایی خود باعث  

 . نمایند

زمینه چاپ و  های اخالقی:  تأییدیه در  اخالقی  تمام اصول 

 نشر این مقاله رعایت شده است. 

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. تعارض نافع:  

نویسندگان:   )سیدمحسن  سهم  اول  نویسنده  اسدی  سهم 

با   برابر  داده40ساروی(  گردآوری  در  مشارکت  برای  ها، % 

مطالعه و ترجمه مطالب و انجام اصالحات ساختاری؛ سهم 

با   برابر  ایزانلو(  )مهدی  دوم  انجام 30نویسنده  برای    %

اصالحات مورد نظر داوران، ویرایش و دسته بندی؛ و سهم 

با   برابر  علیپور(  محمدرضا  )دکتر  سوم  برای    %30نویسنده 

مقاله،   نتایج  مقاله،  بازنگری  و  مطالعه  و  چکیده  تدوین 

ران و تحلیل مطالب گزارش  اصالحات محتوایی مورد نظر داو

. شده است 
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