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 روش از استفاده با بیابان گردشگري ي توسعه براي روستایی هاي سکونتگاه بندي درجه
ELECTERE III بیابانک) و خور :موردي ي (مطالعه  

  تهران دانشگاه ،جغرافیا ي دانشکدهگروه جغرافیاي انسانی،  استادیار ـ سلمانی محمد
  تهران دانشگاه ،جغرافیا ي دانشکده، گروه جغرافیاي انسانی دانشیار ـ بدري سیدعلی

  تهران دانشگاه ،جغرافیا ي دانشکده روستایی، ریزي برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوي ـ قصابی محمدجواد
  تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیایی، اطالعات سیستم و دور از سنجش ارشد کارشناسی دانشجوي ـ عشورنژاد غدیر

  08/10/1391 نهایی: تأیید           20/05/1391 مقاله: پذیرش

  چکیده
 نواحی بندي درجه از مراتبی سلسله  تعیین، روستایی نواحی در گردشگري ي توسعهتوجه به  با

 کارکرد و مناسب خدمات ي ارائه و گردشگر توزیع براي ثريؤم چارچوب بتواند که گردشگري
 پایدار گردشگري ي توسعه هدف باحاضر  پژوهش رو یابد. از اینضرورت می ،باشد  داشته مطلوب

 اساسی سؤال این به گویی پاسخ پی در آگاهی، و شناخت بر مبتنی و اصولی ریزي برنامه اساس بر
 ي توسعه براي تري مناسب شرایط از بیابانک و خور شهرستان در روستایی نقاطیک از  کدام که

 درموجود  انسانی و طبیعی ارزشمند و متنوع هاي جاذبه تاکنون اما ،است برخوردار گردشگري
 و ها ویژگی معرفی ضمن پژوهش است. نگرفته قرار مناسب برداري بهره و توجه مورد منطقه
 نظر از را منطقه روستایی هاي سکونتگاه بندي اولویت نواحی، این فرد به منحصر هاي قابلیت
 خدمات تخصیص همچنین و گردشگران جذب راستاي در گردشگري ي توسعه سطوح و قابلیت

 با که است کاربردي نوع از حاضر پژوهش است.  داده قرار کار دستور در زیرساختی و زیربنایی
ها و معیارها با  بندي شاخص رتبه کمی، هاي مدل از استفاده با و میدانی مطالعات بر تکیه
 روش از گیري بهره با سپس و انجام  کدام هر بنديوزن ادامه در وگیري از نظر کارشناسان  بهره

(ELECTERE III) از  مراتبی سلسله تحلیل فرآیند سازي پیاده براي .شدند بندي رتبه روستاها
 بیاضه، مانند روستاهایی دهد می نشان پژوهش نتایج شد. استفاده Expert Choiceافزار  نرم

 گردشگري بندي رتبه درند، برخوردار باالتري قدمت از که ایراج و گرمه مهرجان، جندق،
 توجه چوني همموارد در توان می را امر این دلیل. دارند باالتري ي رتبه اتیمطالع ي محدوده

 و مسافران ورود ارتباطی، مسیرهاي و ها راه ي توسعه محلی، مدیران و نمسئوال بیشتر
  کرد. جوو جست  بیشتر گردشگران

  

  .بیابانک و خور شهرستان ،ELECTERE III روش گردشگري، ها: واژه کلید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :021 -61113039 نویسنده مسئول  E-mail: sabadri@ut.ac.ir    
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  1مقدمه

 تواند می گردشگري صنعتی، تولیدات و صنعت ي زمینه در پیشرفت به رو کشورهاي مشکالت شمار به توجه با
 ضمن امر این گیرد. قرار برداري بهره مورد المللی بین و ملی ي عرصه در توجه قابل سازوکارهاي از یکی ي منزله به
 را طبیعی منابع بر خسارت از جلوگیري و بهینه ي استفاده ساز زمینه تواند می کشورها، این در توسعه اهداف یشبردپ

 تعداد 2009 سال در ،توریسم جهانی سازمان گزارش به بنا ).David, 2011: 163( باشد داشته همراه به
 میلیون 880 به نزدیک است، گرفته صورت جهان سطح در آن مانند و تفریحی شغلی، اهداف با که هایی مسافرت

 میمند (محمودي یابد افزایش سفر میلیارد 6/1 به 2020 سال در مقدار این که شود می بینی پیش است.  بوده سفر
 ینرت ارزان و درآمدزاترین ،نامرئی صادرات مانند به گردشگري که کرد بیان توان می واقع در ).12 :1390 همکاران، و

 (نکوئی دارد اجتماعی و فرهنگی مثبت روابط و زندگی سطح ارتقاي و فقر کاهش در سزایی هب سهم و بوده صنعت
 یابی دست براي ابزاري تواند می که است گردشگري از اي شاخه روستایی گردشگري بین این در ).8 :1388 ،يصدر

   ).Sharpley, 2002: 233( دارد قرار مدنظر بازآفرینی نیز و اجتماعی و اقتصادي رشد به
 هماهنگی و تلفیق گردشگري، پایدار ي توسعه نیاز پیش جهانگردي، جهانی سازمان تعاریف استناد به سویی از
 ي جامعه مدتدراز منافع تأمین متضمن امر این است. فرهنگی و اجتماعی نیز و محیطی زیست و اقتصادي اهداف

 مدیریت و ریزي برنامه رو این از است. فرهنگی میراث و طبیعی منابع از حفاظت و میهمان گردشگران میزبان،
 مرتبط مختلف هاي بخش میان هماهنگی و نگر جامع رویکردي به که است فرابخشی فعالیتی واقع در ،گردشگري

 براي مناسب هاي مکان به نیاز تفرجی، نیازهاي روزافزون افزایش به توجه با ).1390 همکاران، و (دهکردي دارد نیاز
است که  اساسی، چارچوب و زیربنایی مکان و فضا ي مقوله بنابراین ،رسد می نظر به انکارناپذیر تفرجی هاي فعالیت

 مستلزم یی،ها مکان چنین تعیینبنابراین  ،است اهمیتبسیار شایان  گردشگري بخش به مربوط هاي کنش براي
 از گیرند. قرار استفاده مورد تفرجی منبع یکمانند  بتواند به رود می احتمال که است مختلفی منابع دقیق ارزیابی

 هاي ویژگی بردار، بهره ي هجامع به توجه بدون ،کارا و منطقی منسجم، طرحی و ریزي برنامه به یابی دست رو این
 رونق دیگر سویی از . )1390 همکاران، و (میکاییلی بود نخواهد پذیر امکان آن، ساختارهاي و شناخت و متعدد

 بنابراین است. آن هاي جاذبه و منابع وجود به وابسته هرچیز از بیش ،روستا چه و شهر چه فضایی، هر در گردشگري
 آن، مانند و خدماتی و عمرانی هاي زیرپروژه و ها پروژه تعریف اعتباري، منابع تأمین ریزي، برنامه هرگونه انجام براي

   ).161 :1390 فرد، (صالحی دارد بسیاري اهمیت مرتبط منابع و ها جاذبه شناخت
اي در این زمینه انجام شده است. در ایران اسالمی نیز پس از  المللی و منطقه تاکنون مطالعات چندي در سطوح بین

نظري و عملی مورد  هاي هاي اول و دوم توسعه، بحث گردشگري شهري در زمینه برنامه  اتمام جنگ تحمیلی و آغاز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي روستایی منـاطق خشـک،    گردشگري در سکونتگاهاي  این پژوهش مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی اثرات توسعه .1

  است.مطالعه موردي خوروبیابانک 



  3  .....ي گردشگري بیابان با استفاده هاي روستایی براي توسعه بندي سکونتگاه درجه

 
هاي دانشگاهی در مورد مطالعات  هاي اخیر، حجم زیادي از پژوهش اي که در سال گونه گرفت، به  توجه قرار

ریزي فضاهاي گردشگري روستایی  بندي و برنامه سطح"گردشگري بوده است. از جمله آن، پژوهشی است با عنوان 
هاي  ز روش اسنادي میدانی و با اجراي مدل گاتمن و روشگیري ا که با بهره "بخش مرکزي شهرستان بویراحمد

ي صنعت گردشگري، توسط غفاري و  بندي و تعیین سطح فضاهاي روستایی از لحاظ توسعه سطح  منظور آماري، به
هاي استان اصفهان از لحاظ  بندي شهرستان سطح"است. در پژوهشی دیگر با عنوان  ) انجام گرفته 1390همکاران (
 بندي ) اقدام به سطح1390، شماعی و همکاران ("TOPSISو  AHPگردشگري با استفاده از مدل  هاي زیرساخت

اند. فهرستی از مطالعاتی که تا کنون در این زمینه  بر اساس برخی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر کرده محدوده
  مشاهده کرد.  1ي  توان در جدول شماره انجام گرفته است را می

  گردشگري نواحی بندي ي سطح مطالعات انجام گرفته در زمینه. 1جدول 

 ها موضوع و یافته عنوان نویسنده
Lozano, Javier, 
Mercedes, Rafael 
(2011) 

Sustainable tourism indicators as 
planning tools in cultural destinations  

ــه ــدار و شناســایی و بررســی   برنام ــزي گردشــگري پای ری
  هاي گردشگري پایدار  شاخص

Blancas, Lozano 
González,  Guerrero 
(2011) 

How to use sustainability indicators for 
tourism planning: The case of rural 
tourism in Andalusia (Spain) 

هـاي   گیري از شاخص ریزي گردشگري پایدار با بهره برنامه
  گردشگري پایدار

Kauppila, Saarinen & 
Leinonen (2009) 

اي  ي منطقـه  ریزي گردشگري پایدار و توسعه برنامه
  در پیرامون

ي گردشگري از دیـدگاه   بررسی مسائل و مشکالت توسعه
  گردشگري پایدار در محدوده یک ناحیه و ارائه راهکارها.

Victor , Teye (1999) 
ریـزي   هـاي برنامـه   ریزي گردشگري و چالش برنامه

 گردشگري در غنا
ي گردشـگري در   ریزي توسـعه  نقد و بررسی تکامل برنامه

ي  یـابی بــه اهـداف توســعه   غنـا و انتخـاب عوامــل دسـت   
 گردشگري 

Wen-Ching Hong 
(1998) 

ي مــوردي از  گردشــگري روســتایی: یــک مطالعــه
  اي در تایوان ریزي ناحیه برنامه

 نـاتوا  استان در روستایی گردشگري بندي توصیف و سطح
  است واقع تایوان مرکز در که

عبداللهی، هدي و 
  )1391همکاران (

ي گاوخونی  هاي گردشگري در منطقه تعیین اولویت
  مراتبی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله

ي گـاوخونی، بررسـی    بررسی وضعیت گردشگري منطقـه 
  مشکالت و ارائه راهکارها.

  ناهید سجادیان،
 )1390مهیار سجادیان (

ــاي اکوتوری قابلیــت ــدران  ه ــم روســتایی در مازن س
 بندي، مدیریت، حفظ و توسعه) (پهنه

هاي اسـتان مازنـدران بـه     بندي شهرستان تحلیل و سطح
 هاي اکوتوریسم روستایی لحاظ قابلیت

افتخاري، پورطاهري، 
 )1390مهدویان (

هــاي گردشــگري منــاطق  بنــدي ظرفیــت اولویــت
 روستایی شهرستان نیر

ي  هاي گردشگري در منطقـه  ریزي و مطالعه فعالیت برنامه
 مورد مطالعه

ضرابی، محمدي، 
)1390باباخانزاده (  

ي  ها و تسهیالت گردشگري منطقه تحلیلی بر جاذبه
 اورامانات

هاي گردشگري محـدوده مـورد    بررسی و شناسایی جاذبه
 مطالعه و ارزیابی تسهیالت گردشگري

نادعلی پور   فرزین،
)1390( 

مقصدهاي گردشـگري  عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی 
 در ایران (منطقه چابهار)

بندي عوامل مـؤثر بـر مزیـت رقـابتی مقصـدهاي       اولویت
 ي چابهار ي منطقه گردشگري در ایران در محدوده

سیدعلی بدري، ارسطو 
 )1390یاري (

ي گردشـگري بـا اسـتفاده از     انتخاب مناطق نمونه
 در استان کهکیلویه و بویر احمد AHPروش 

هاي گردشگري  ي فعالیت مکان براي توسعهتعیین بهترین 
 هاي مختلف منطقه  ها و توانمندي به شناسایی ظرفیت

  احمد خاتون آبادي،
 )1390مهدي راست قلم (

ي گردشگري روسـتایی بـا    سنجش ارکان چهارگانه
ــک   ــتفاده از تکنی ــدف  SWOTاس ــتاهاي ه ، روس

 گردشگري چهارمحال و بختیاري

در روستاهاي هـدف   بررسی وضعیت گردشگري روستایی
 گردشگري استان چهار محال و بختیاري

  مسعود تقوایی،
 )1389سیدرامین غفاري (

ریزي فضایی در توسـعه صـنعت گردشـگري     برنامه
 بختیاري، حور بازفت)   و  (چهارمحال

هـاي گردشــگري برتـر منطقـه و تنظــیم     انتخـاب کـانون  
 تعامالت کارکردي بین هر یک 

  منبع: نگارندگان
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 گردشـگري  يها جاذبه به مند هعالق گردشگران میهمان ساله هر ،بیابانک و خور شهرستان روستایی نواحی

 و مطالعـات  در ضـعف  کـه  اسـت   حـالی  در ایـن  ،اسـت  بیابـان  گردشگري ویژه به و فرهنگی باستانی، تاریخی ـ 
 مشـهود  کـامالً  موجـود  فضـاي  از بهینـه  ي استفاده و گردشگري باارزش منابع شناسایی راستاي در ریزي برنامه
 هـاي  سـکونتگاه  از هرکـدام  کـه " اساسی پرسش این به گویی پاسخ با رو پیش پژوهش ،راستا این در است.  بوده

 بـه  توجـه  بـا  و بـوده  گردشـگران  پـذیرش  توانـایی  میـزان  از سـطحی  چـه  در ،مطالعه مورد ي منطقه روستایی
 تـوان  و استعدادها شناسایی چون اهدافی ،"؟کند پذیرش تواند می را گردشگران از گروه کدام خود، هاي ویژگی

 حیـث  از گردشـگران  مختلـف  انواع جذب در آن توان معرفی ضمن منطقه، روستایی هاي سکونتگاه از نقطه هر
 بـه  توجه با زیربنایی خدمات و ها زیرساخت اختصاص و گردشگران فعالیت ریزي برنامه بر تالش گردشگري، نوع

  کند.  می دنبال را سکونتگاه هر توان و پتانسیل
 ایـن  تمـام  در طوالنی نسبت به اي تجربه و ریزي برنامه عمر از سال پنجاه از بیش گذشت با وجود ایران در

 کشـور  تـا  شده است باعث ساختاري چنین که اي گونه ، بهافکنده سایه ایران ریزي برنامه بر بخشی نگرش ،دوران
 و گـذاران  سیاسـت  تـوجهی  بـی  در بایـد  را مسـئله  ایـن  دلیـل  ببـرد.  رنج باالیی اي منطقه هاي نابرابري از ایران
 بـا  میـان  این در ).1389 همکاران، و (کرمی دانست اي منطقه و فضایی ابعاد بر بخشی و ملی سطح ریزان برنامه
 مـورد  در مناسبی هاي گذاري سیاست اقتصادي، شکوفایی و توسعه در گردشگري صنعت بدیل بی اهمیت وجود

 اخیـر،  دهـه  در گردشـگري  صـنعت  ي توسـعه  بـه  مربـوط  هاي تالش عمده و شکل نگرفته کشور در آن ارتقاي
 ایـن  ).1390 ،و جعفـري  (واحـدپور  اند بوده تقاضامحور اي گفته به یا تبلیغاتی و تشویقی هاي رهیافت به معطوف

 و محلـی  جوامـع  ي توسـعه  منظـور  به روستایی گردشگري ي توسعه در محیطی ابعاد به توجه که است حالی در
ي ـ  سـاختار  هـاي  یی نارسا و مشکالت شناسایی سپس ها، پتانسیل و ها توان معرفی و شناخت نیازمند ،روستایی
 گفـت  توان نمی گرچه .)1390 همکاران، و (غفاري است یافته  توسعه کمتر و ناشناخته هاي محیط در کارکردي

 امکانـات  ایجـاد  و تغییر ساز اندك زمینه ، اندكگردشگران ورود با ولی ؛انجامد می توسعه به تنهایی به گردشگري
 همـین  در ).15: 1388 همکاران، و آبادي (دولت خواهد شد مربوطه هاي فعالیت سایر و جایی جابه اقامت، براي
 توزیـع  براي مؤثري چارچوب بتواند کهضروري است  گردشگري نواحی از مراتبی سلسله تشکیل و تعیین ،  راستا

 .باشد  داشته مطلوب کارکرد و مناسب خدمات ي ارائه و گردشگر

 ي زمینـه  در کشور سطح در فضایی عدب در ویژه هب ،اي منطقه ي توسعه ریزي برنامه لزوم به توجه با بنابراین
 گرفـت.   قـرار  بررسـی  و مطالعـه  مـورد  بیابانک و خور شهرستان روستایی نقاط ي محدوده گردشگري، ي توسعه
 هـاي  جاذبـه  و بـزرگ  تمـدنی  ي پیشینه پهناور، سرزمینی از برخورداري و گردشگري باالي هاي پتانسیل وجود

 دوچنـدان  را  آن فضـایی  و اي منطقـه  ریـزي  برنامه به توجه ضرورت ،مطالعه مورد ي محدوده شمار بی توریستی
 و پویـا  اي زمینـه  توانـد  مـی  ،اي منطقه هر در گردشگري هاي قابلیت و ها توان از برداري بهره د. از آنجا کهکن می
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 ضـرورت  جغرافیـایی،  اي گونـه  بـه  مزبـور  هاي قابلیت و ها توان تحلیل ،کند فراهم منطقه آن ي توسعه براي فعال
    ).1390 همکاران، و فر (محبوب داشت خواهد اي ویژه

  نظري مبانی
 و شده ریزان برنامه و ها دولت ي ویژه توجهموجب  آن، از حاصل منافع و جهان در گردشگري شتابان رشد
 پیش دنیا ي پیشرفته کشورهايدرپی داشته است.  را زمینه این در گذاري سیاست جدید هاي شیوه گیري شکل

 انجام آن ي جانبه همه رشد براي اي گسترده هاي ریزي برنامه و برده پی گردشگري اهمیت به کشورها دیگر از
 به ندارند، چندانی اقتصادي منابع که رو به پیشرفت کشورهاي از بسیاري در تواند می گردشگري .اند داده
 ي زمینه در ،رو به پیشرفت کشورهاي اکثر سبب همین بهشود.  تبدیل کشورها این اقتصادي منبع ترین  مهم

 بین این در .)1390 همکاران، و زاده (اسماعیل اند کرده آغاز را مختلفی هاي ریزي برنامه گردشگري، ي توسعه
 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، مختلف ابعاد ي دربرگیرنده و پیچیده فرآیندي ،روستایی گردشگري ریزي برنامه
 ،دیگر سویی از و روستاها، بر حاکم اقتصادي هاي وري بهره سویی از که است، آن مانند و سیاسی محیطی،  زیست
 همکاران، و (خانی دهد می اختصاص خود به را روستاها رفاهی امکانات و ها زیرساخت به مربوط هاي کارایی
 فرآیند یک در تا کند می کمک گردشگري صنعت اندرکاران دست به ،علمی ابزار یک همچون ریزي برنامه ).1389

 مسیر در توسعه این تا را مشخص کنند منطقه یک در گردشگري ي توسعه مسیر بهترین ،علمی و پیوسته
 به گردشگري، ریزي برنامه ).28: 1387 همکاران، و آبادي (زنگی گیرد قرار اقتصادي دیگر هاي بخش ي توسعه
 به توجه با آن فرآیند بلکه نیست، روشن و واضح فرآیند یک داراي منطقه، هر خاص يها ویژگی لحاظ

 آگاهی و شناخت ایناز  ریزي چنانچه برنامه .گیرد به خود میاشکال متفاوتی  ،منطقه هر مختلف يها ویژگی
شد  خواهد نمایان بیشتر منطقه، یک در ي گردشگري توسعه از ناشی مشکالت و مسائل ،برخوردار نباشد

)Leberman & Mason, 2002.( ي وظیفه روستایی گردشگري هماهنگ و مؤثر مدیریت و ریزي برنامه طرفی از 
 امکانات، ساخت، انسان و طبیعی هاي جاذبه و است متنوع روستایی گردشگري ي عرصه چراکه است، اي پیچیده

 گردشگري محصول پذیر آسیب و حساس عناصر همه ونقل، حمل و رسانی اطالع خدمات و بازاریابی تسهیالت،
 در رقیب تقاضاهاي از یکی گردشگري و اند منظوره چند منبعی روستایی نواحی ،این بر عالوه هستند. روستایی

 و عرضه پراکندگی و تنوع یکی دارد؛ وجود روستایی گردشگري در مهم ویژگی دو حال هر به .شود شمرده می آن
 و مدیریت فرآیند ویژگی دو این آن. ي پایه منابع به نسبت متغیر و پویا تقاضاهاي دیگري و آن در تقاضا
   کند. می تر پیچیده را گردشگري ریزي برنامه

 است. مقوله این به رویکرد نوع بررسی نکته ترین مهم شاید ،گردشگري صنعت هاي ویژگی ي مطالعه در
 عملکردهاي یک ازکدام و داشت توان میچه انتظارهایی  گردشگري صنعت از که موضوع این ،دیگر بیان به
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 صنعت به رویکرد نوع بیانگر است، با این صنعت ترتبم محیطی زیست و سیاسی اجتماعی، اقتصادي،

 غالب که است نکته این مبین ،گردشگري ي حوزه در معتبر علمی مدارك و منابع بررسی است. گردشگري
بر  پیج و لها  گیرد. می قرار کلی ي دسته چند غالب در گردشگري صنعت به کنونی رویکردهاي و ها دیدگاه

 اقتصادي دیدگاه -1 پرداخت: گردشگري صنعت ریزي برنامه به توان می کلی دیدگاه پنج با کهاین باورند 
 بر افزون پایدار. رویکرد -5 و اجتماعی دیدگاه -4 فضایی؛ و فیزیکی رویکرد - 3 اقتصادي؛ رویکرد -2 محض؛

 گردشگري ،رویکرد این در که نگریست سیستم یک مثابه به گردشگري صنعت به توان می ،دیدگاه پنج این
 ریزي برنامه آن پی در و گردشگري صنعت طرفی از است. ریزي برنامه فرآیند براي مهم ي مؤلفه شش داراي

 ابعاد شامل که است فیزیکی ریزي برنامه نیازمند اینکه اول هستند، عمده ویژگی دو داراي همواره ،گردشگري
 ابعاد شامل که است غیرفیزیکی ریزي برنامه نیازمند اینکه دیگر و شود می آن محیطی زیست و اقتصادي
  دهد. می نشان را سیستم این 1ي  شماره شکل ).36 -35 :1387 (حیدري، است آن فرهنگی و اجتماعی

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  سیستم یک مثابه به گردشگري صنعتنمودار  .1شکل 

 )36 :1387 حیدري، منبع:( 

 گردشـگري  در مـدیریت  و ریـزي  برنامـه  بـراي  یکپارچـه  و مـنظم  رویکـرد  اتخـاذ  زیر دالیل به مجموع در
  رسد: می نظر به ضروري روستایی

 بـراي  تقاضا زیاد تنوع و روستایی نواحی در غالب اراضی کاربري عنوان به کشاورزي هاي فعالیت کاهش -
 منظـور  بـه  روسـتایی  منـابع  مـؤثر  تخصـیص  براي کلی هاي سیاست ،شود می سبب که روستایی نواحی

 شـده  پذیرفته موضوع این امروزه .شود ضروري گردشگري ي زمینه در ازجمله ،منابع از مناسب استفاده

 المللی بر مبناي عرضه و تقاضا بازاریابی داخلی و بین

 گردشگران

 یند ارزیابیفرآ ساکنان اصلی

 محیطی تأثیرات اقتصادي، اجتماعی و زیست

 ریزي یند برنامهآفر

 صنعت گردشگري
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 باشد. روستایی نواحی اقتصادي و اجتماعی حیات تجدید براي مناسبی محرك تواند می گردشگري که
 آن بلندمـدت  ریـزي  برنامـه  روستایی، گردشگري صنعت ي پراکنده و مقیاس کوچک ماهیت به توجه با

 است؛ الزم روستایی جوامع کردن مند بهره براي

 بنابراین هستند. اجتماعی و محیطی زیست تغییرات برابر در حساس و شکننده منبعی روستایی نواحی -
 طبیعـی  شرایط به توجه با تواند می ،روستایی گردشگري مقیاس و طبیعی منابع محدودیت به توجه با
 توانــد مــی کــه خاصــی شــرایط و هــا ویژگــی ولــی ؛کنــد جــذب را آن خــود فرهنگــیـــ  اجتمــاعی و

 ي توسـعه  اثـر  در یا شود نمی گرفته نظر در ،کند نواحی این جذب نخست ي وهله در را بازدیدکنندگان
 و صـنعت  مسـتمر  مـدیریت  ه را از تنهـا  مهـم  ایـن  بـه  یـابی  دسـت  رود. می بین از گردشگري مناسب نا

 ).160-159 :1387 (رضوانی، شود می حاصل گردشگران

 توسعه براي فراگیر اي برنامه از عنصري عنوان به گردشگري که است این مطلوب کمال وجود این، با
 و ها برنامهباید تمام تالش براي  ها، مشی خط با آن یکپارچگی و مهم این انجام براي .شود ریزي برنامه منطقه

 مختلف سطوح از یک هر در تواند می گردشگري ریزي برنامه .کار گرفته شود به اي منطقه ي توسعه کلی طرح
 شود اختصاصی مختلف هاي در درجه نیز سطح هر در و یابد تحقق اي منطقه زیر و اي منطقه ملی، المللی، بین

  . )1389 همکاران، و یکرم(

 مقصـد  و مفهـوم  بایـد  نخسـت  ي وهلـه  در ،گردشـگري  مقاصـد  بازاریـابی  بهتـر  و مـؤثر  ریزي برنامه براي
 گردشـگري  مقاصـد  یـا  مقصد که گفت توان می ،گردشگري مقصد تعریف در کلی طور به شود. روشن گردشگري

 گردشـگران  اقامـت  و جذب براي را شرایطی توانند می ،یکدیگر با تعامل و ترکیب در که هستند عناصري شامل
    .)1387:183 ،حیدري( کنند  فراهم

 دهنـد،  انجام توانند می گردشگران که هایی فعالیت و مشاهده براي هایی پدیده دارد، هایی جاذبه ناحیه هر
 سـبب  کـه  هسـتند  طبیعـی  هـاي  جاذبـه  داراي نواحی برخی هرچند ندارند. برابري هاي جاذبه نواحی همه ولی

 تحلیـل  منـد نیاز هـاي خـود،   اما بسیاري از این نواحی بسته به جاذبـه  شود، می گردشگري خودجوش ي توسعه
 بـراي  ، مقصـد  یـک  جذابیت بر ثیرگذارأت معیارهاي نسبی ارزیابی بنابراین .هستند سازي هنگام به و اجرا منظم،
 ماننـد  ،نهادي و سازمانی هاي گیژوی مکان، یک ذاتی هاي ویژگی شامل کار این است. مهم ي گردشگري توسعه
 گردشگران ادراکات ي مطالعه در ادراکی بررسی از استفاده با موجود هاي قضاوت و ظرفیتی فضایی، هاي ویژگی

    ).162 :1387 (رضوانی، است مقصد به مربوط هاي داده تحلیل و
 هـاي  زیرساخت تعیین همچنین و مرکزیت تعیین براي معیاري ،گردشگري نواحی بندي درجه بین این در

 مطالعـات  در اي رایانـه  و آمـاري  هـاي  روش پیشـرفت  بـا  امـروزه  اسـت.  نواحی بین نابرابري تعدیل و نیاز مورد
 نـواحی  بنـدي  سـطح  معیـار  تـرین  متـداول  گونـاگون  هـاي  زمینه در مختلف هاي شاخص از استفاده ،جغرافیایی
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 چـارچوب  بتوانـد  کـه  گردشـگري  نـواحی  از مراتبـی  سلسـله  تشکیل و تعیین ،  راستا همین در .است گردشگري

 و (شـماعی  اسـت  ضـروري  ،باشد  داشته مطلوب کارکرد و مناسب خدمات ي ارائه و گردشگر توزیع براي يمؤثر
 و تعیـین  گردشـگران،  ي عالقه مورد هاي جاذبه و منابع گستردگی و تنوع به توجه با بنابراین .)1390همکاران،

 اسـتخراج  مسـتلزم  ،اي منطقـه  مختلـف  سطوح در گردشگري هاي حوزه بندي درجه و مراتب سلسله این تشکیل
 اشـاره  ادواردز مطالعـات  بـه  تـوان  می مورد این در است. گردشگري با مرتبط هاي زمینه در متنوع هاي شاخص

 عناصـر  و عمـومی  عوامـل  از دسـته  دو در را ناحیـه  یـک  در گردشـگري  جـذابیت  بـر  گـذار  ثیرأت موارد که کرد
   ).Edvards, et al., 2000: 28( کرده است توزیع و تفکیک فرهنگی ـ اجتماعی

 بخـش  سـالمت  عوامل و انگیزشی عوامل صورت به را گردشگري مقصد انتخاب در مؤثر معیارهاي هرزبرگ
 جـذب  عوامـل  دارند، وجوددر نواحی روستایی  بیشاکم معیارها این که آنجا از ؛کرده است بندي رتبه و تعیین

    ).66: 1387 (رضوانی، روند شمار می به روستایی نواحی این به گردشگران
ــرد  صــالحی ــادري و )1390( ف ــابع )1383( ق ــه و من ــاي جاذب ــدگاه از را گردشــگري ه ــه دی ــاي جاذب  ه

 یـابی)  (مکـان  مکـان  یـک  انتخـاب  براي .اند تشریح کرده طبیعی هاي جاذبه و فرهنگی هاي جاذبه ساخت، انسان
 بـدین  را آنهـا  تـرین  مهم )2007( گی که داد قرار مدنظر را بسیاري عوامل باید گردشگري، مقصد یک عنوان به

  دهد: می توضیح شرح
 تفریحی؛ مراکز سایر به مکان بودن نزدیک  
 ؛مکان آن وهواي آب بودن مطلوب    
 فیزیکی؛ محیط بودن جذاب   
 ینده؛آ در ساختمان افزایش و توسعه امکان براي کافی ي اندازه به زمین وجود   
 گردشگري؛ و تفریحی هاي مکان و ها آزادراه به دسترسی    
 تلفن؛ و برق و آب مانند زیربنایی، و عمومی سیساتأت و مناسب ونقل حمل وسایل وجود    
 محیط؛ و منطقه بودن مصون یا ایمن   
 بـه  نسـبت  شایسـته  احساسـی  داشـتن  و صنعت این ي توسعه از مکان آن جمعیت و ساکنان استقبال 

   میهمانان؛
 57 :1383 قادري، و 185 :1387 (حیدري، اقامت براي کافی محل و محلی کار نیروي کفایت.( 

 بـه  توجـه  بـا  آنهـا  گزینـی  بـومی  و مـذکور  هـاي  پـژوهش  در شـده  معرفـی  هاي شاخص بررسی با بنابراین
 کارشناسـان  و اسـتادان  از نظرسـنجی  بـا  درنهایـت  و مطالعـه  مورد ي منطقه فرد منحصربه و خاص هاي ویژگی

  شده است. بندي نتیجه و جمع 2ي  در چارچوب جدول شماره نظر مورد هاي شاخص مربوطه،
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  گردشگري مقصد انتخاب در مؤثر معیارهاي و ها شاخص .2 جدول

  هاي شاخص
  هاي شاخص  کالبدي هاي شاخص  اقتصادي -اجتماعی 

  محیطی و طبیعی 
 خاص سنن و آداب

 2پایاب قلعه پست دفتر زمینی راه باسوادي نرخ  1محلی
 گردشگري هاي جاذبه

 3بیابان
 4گیاهی هاي گونه تنوع تاریخی يها خانه قنات مخابرات دفتر دسترسی اشتغال نرخ محلی گویش و زبان

  زندگی ي شیوه 5دستی صنایع
 معیشت) (نوع 

 برق
 به عمومی دسترسی

 اینترنت
 چشمه

 بافت و کالبد
 تاریخی

 6کهنسال درختان

 وسایل به دسترسی آشامیدنی آب  محلی هايغذا 7ها جشنواره
 عمومی ي نقلیه

 جانوري هاي گونه تنوع امامزاده موتوري چاه

 و بهداشت مرکز  - -
 درمان

 8انبار آب فروشگاه
 مذهبی اماکن سایر

 10گردشگري کمپینگ 9مسلمانان

 ي خانه رستوران داروخانه  - -
  بهداشت

 12کشاورزي گردشگري  11اقامتگاه

  ها مواد و روش
 .است میدانی مطالعات بر مبتنی تحلیلی،توصیفی ـ  بررسی روش نظر از و کاربردي ،هدف از دید حاضر پژوهش
 در و منطقه ي توسعه و پیشرفت مسیر در موجود مسائل و مشکالت ي مشاهده از پس کار ابتداي در بنابراین
 با ادامه در شد. مشخص پژوهش اهداف اول گام در منطقه، گردشگريِ پایدارتر و بیشتر چه هر توسعه راستاي

 منابع از گیري بهره با ي گردشگري توسعه زمینه در مؤثر معیارهاي و ها شاخص ابتدا پژوهش اهداف به توجه
 و کارشناسان از نظرسنجی با سپس و ي گردشگري توسعه ي زمینه در انجام شده مطالعات و موجود اطالعاتی
 معیارهاي با متناسب بعد ي مرحله در د.ش اثبات آن روایی و گرفته قرار واکاوي مورد ،زمینه این دراستادان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي مختلف، مثل روز عاشورا، دعاي باران و  گردانی به مناسبت توان به مواردي چون، نخل . از جمله رسوم خاص محلی می1

راسم زنجیرزنی آتشین در شب عاشورا در هاي دیگر در روستاهاي بیاضه و ایراج اشاره کرد. همچنین مواردي مانند م مناسبت
 خوانی کومیک، مراسم مربوط به سرو ایراج. خوانی، شبیه روستاي بیاضه، تعزیه

 . انواع پایاب: عمومی یا خصوصی، از نظر کارکرد: مخصوص آشامیدن، شستن ظروف.2
 هاي نمکی، کویر پفکی، سیف، برخان. اي، پالیا و پلیگون هاي ماسه . تپه3
گز، هنگ، روناس، اسکمبیل، اشنو، قیچ، گیاهان با مصارف دارویی، خوراکی و همچنین گیاهانی که کاربرد روزمره دارند، مانند  . انواع4

 .(هندوانه ابوجهل) سیاوش، بنه، بادام کوهی، انجیر کوهی، قدومه، خارشتر، مارچوبه، آویشن، زیره سیاه، حنظل ریواس، پر
دار، کیش (چادر سنتی)،  هاي خط شود، مانند: قباي میل میل، سفره که از کرباس و پنبه تهیه می. صنایع دستی: وسایل و اشیایی 5

 وسایل ساخته شده از پشم، ظروف حصیري و سفالینه.
 . سرو ایراج، زیتون بیاضه (درخت زیتون اسکندر).6
 هایی چون: سرو ایراج، جشن خرما، مسابقات شن. . جشنواره7
 راهی)، روستایی و همچنین از نظر مصالح و فرم: روباز، سرپوشیده، گنهبدي، مدور، چهارگوش. هاي بیابانی (بینانبار . شامل انواع آب8
 ها. ها، تکیه . شامل: مساجد، حسینیه9

 هاي اقامتی، تفریحی مانند شترسواري. . شامل کمپینگ10
 هایی که در منطقه وجود دارد. هاي تک اتاق گرفته تا هتل . از اقامتگاه11
تواند گردشگران را جهت بازدید از سیر پرورش آنان جذب نماید، مانند  . کاشت و پرورش گیاهان خاص و بومی منطقه که می12

 ها. نخلستان
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 و محلی ربط ذيمسئوالن  و کارشناسان از گیري بهره گرفته،  انجام میدانی مطالعات طریق از شده، استخراج
 و 1375 هاي سال در مسکن و نفوس سرشماري و ها آبادي (سرشماري موجود اطالعاتی منابع از استفاده
 از کدام هر وزن AHP(1مراتبی ( گیري از فرآیند سلسله ند. با بهرهشد گردآوري نیاز مورد هاي داده ،)1385

 روش از ادامه در و شد مشخص کارشناسان سوي از زوجی ي مقایسه ي نامه پرسش تکمیل از پس معیارها
(ELECTERE)2 مراتبی ( تحلیل سلسلهسازي فرآیند  براي پیاده شد. استفاده بندي رتبه برايAHP افزار نرم) از 
Expert Choice روش به يبند رتبه براي و ELECTERE  افزار  نرمازExcel شد. استفاده  

 استفاده مورد کیفی کمی و هاي شاخص آن در که است گیري تصمیم هاي روش ازدسته ELECTRE روش
 شاخصه چند مسائل آید. می دست به آنها بندي رتبه ها، گزینه میان وجهی دو هاي یسهمقا با و گیرند می قرار

 باید مسائل این در .شوند می بیان برتري مقادیر و ها شاخص ها، گزینه از مجموعه یک با قراردادي صورت به
퐴 ها گزینه از اي مجموعه = {푎푖|	(푖 = 1,	2, … ,푚} از اي مجموعه با نظر مورد ارزیابی که شوند ارزیابی 
푔푖(푎)푗 ها شاخص = 1,	2, … ,푛 پذیرد. می صورت 푔푖(푎) یک ي دهنده نشان اگر (حتی است حقیقی عدد یک 
 مقابل در شود. می بیان )3(باینري دوگانه روابط با ها مقایسه اي غیررتبه هاي روش در که باشد) کیفی ارزیابی

 ELECTRE روش گرفتند، می نظر در گزینه دو مقایسه در را تفاوتی بی و برتري ي رابطه دو که سنتی هاي روش

III تفاوتی، بی آستانه ارزش مفهوم q، برتري، آستانه ارزش P، کند: می معرفی زیر شکل به را برتري روابط و  
a		P		b )a از برتر قوي صورت به b است(  ⇔ 푔(푎) 	− 	푔(푏) 	> 	푝 
a		Q		b )a از برتر تر ضعیف صورت به b است(  ⇔ 푞	 < 	푔(푎) 	− 	푔(푏) 	< 	푝 
a		I		b )a به نسبت b و است تفاوت بی b به نسبت a(  ⇔ |	푔(푎) 	− 	푔(푏)	| 	< 	푝	  

 ،ELECTRE III روش در 4برتـري  جـامع  مـدل  یـک  در کـه  گفــت تـوان  مـی  خالصـه  طـور  بـه  بنـابراین 
  رو است: روبه متفاوت حالت سه با گیرنده تصمیم
 a I b )a به نسبت است تفاوت بی b(  
 a Q b )a بر دارد برتري b(  
 a P b )a بر دارد قوي برتري b(  
  شویم: می رو روبه زیر مانند موضوعاتی با ها براین عالوه
 ضعیف برتري )Q( صورت به را آن که؛ a Q b میـان  تردید اگر دهند. می نمایش a I b و a P b  وجـود 

 داشت. نخواهیم را b P a حالت این درطور مسلم  به ،باشد داشته

 بودن مقایسه قابل غیر )R( صورت به را آن که؛ a R b تردیـد  کـه  اسـت  هنگـامی  و دهنـد  می نمایش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 AHP: Analytic Hierarchy Process  
2. Elimination et Choice in Translating to Reality 
3. Binary 
4. Comprehensive Preference Model 
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 باشد. داشته وجود b P a و a P b میان

 شـرط  دو اسـت  الزم آن بـراي  که بوده a S b اعتبار بررسی گیرد، می قرار ارزیابی مورد روش این در آنچه
 "اسـت  b خـوبی  به حداقل a" که است مفهوم این به a S b داد. قرار بررسی مورد را 2ناهماهنگی و 1هماهنگی

  Buchanan et al,1999; Wang et al, 2008.(3 ("نیست b از بدتر a" یا

  مطالعه مورد ي محدوده
 بـه  بخـش  سه داراي اصفهان استان توابع از کویر، دشت شرقی جنوب ي کرانه در واقع بیابانک و خور شهرستان

 .اسـت  مزرعـه  201 و روسـتا  25 از متشکل نیز مذکور بخش سه که است نخلستان و مهرجان بیابانک، هاي نام
 در و داشـته  ارتبـاط  خراسان استان با شرق از و یزد استان با جنوب از سمنان استان با شمال از شهرستان این

 مربـع  کیلـومتر  11600 حـدود  آن تقریبـی  وسعت است.  شده واقع استان مرکز کیلومتري 400 نسبی موقعیت
 کننـد  مـی  زنـدگی  بخـش  مرکـز  دراز ایـن جمعیـت    نفر هزار 8 که دارد جمعیت نفر هزار 21 حدود در و بوده

 از یکـی  )3ي  شـماره  (جـدول  فـراوان  گردشـگري  هـاي  جاذبـه  بـا  شهرستان این ).1385 ها، آبادي (سرشماري
 از شهرستان این روستایی هاي سکونتگاه مطالعه این در که رود شمار می به ایران گردشگري مناطق ترین دیدنی

  شود. می بندي رتبه گردشگري سطوح نظر
  بیابانک و خور شهرستان گردشگري هاي جاذبه .3 جدول

 جاذبه انواع موارد نمونه
 ریـگ  جـن،  ریـگ  خـور،  شـرق  شـمال  و شرق در خور پالیاي

 آبگـرم  يها چشمه مصر، روستاي در اي ماسه يها تپه آشتیان،
 يهـا  شـورابه  شـور،  دریاچـه  بازیاب، معدنی و )آبگرم روستاي(

 درمانی خواص با کالغو قنات و جشمه و کویر

 ،زار ماسـه  ،نمکزارها ه،کو
 اي هماس هاي تل

 ژئوتوریسم

 -بیاضه( زیتون کهنسال درختان خنج، اردیب، ایراج، سروهاي طبیعی يها جاذبه
 )جندق

 گیاهی يها گونه کهنسال درختان
 .....تاغ ، نی گز، اشنان، درمنه، قیچ، تلخ، بادام ،بنه جوامع
 انوري  يها گونه )گونه 18( سوسمارها وحشی، گربه یوز، کل، روباه، خرگوش، کبک، هوبره،

 ها قلعه جندق قلعه گرمه، قلعه ایراج، قلعه بیاضه، قلعه

 تاریخی يها جاذبه
 کاروانسراها )قدیمی يها راه( مشجري خان، رباط آباد، علی بادام، پشت رباط انارك،

ـ  بیاضـه،  در کرباسی و خان مازیاردرگرمه،حسین درجندق، یغما انارك، در ابراهیمی  و ازارب
 مهرجان در آقا حسین حاجی

 ها خانه

 قنات و انبارها آب نوبهار، مزرعه خور، بیاضه، قنات

  يها جاذبه دستی صنایع ...شتر با ،)ترازو دلو، گهواره،( نخل با مرتبط صنایع
 رسوم و آداب خوانی تعزیه ،)بیاضه(آتشی زنی زنجیر نوروز، مراسم )خور و بیاضه( گردانی نخل هنگیفرـ  اجتماعی 

  نگارندگان منبع:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Concordance  
2. Discordance  

کزازي و دیگـران،  کرد: ( استفاده  این منابعتوان از  می ELECTRE III روشسازي  . براي اطالعات بیشتر از مراحل مختلف پیاده3
 ).Buchanan et al,1999; Wang et al, 2008؛ 1390
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  پژوهش يها یافته

  معیارها اوزان تعیین و AHP مدل تدوین
 از اسـتفاده  بـا  وابسـته  هـاي  زیرمعیـار  و هـا  معیـار  بـین  زوجی هاي مقایسه مراتب، سلسله ساختار تدوین از پس

 بـراي  ،اسـت  بنـدي  اولویت هاي راهبرد از یکی که لند کپ روش از همچنین گرفت. انجام نسبی اهمیت مقیاس
 افـزار  نـرم  از ادامـه  در ).266 :1389 (عطـایی،  شـد  اسـتفاده  هـم  بـا  شده مقایسه معیار دو هر امتیاز استخراج

Expert Choice گرفتـه  صـورت  زوجی ي مقایسه اساس بر معیارها زیر و معیارها به مربوط اوزان استخراج براي 
  است. آمده 4ي  شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده از سوي کارشناسان

  AHP مدل از استفاده با زیرمعیارها و معیارها از کدام هر براي نهایی اوزان .4 جدول

  وزن  شاخص  ردیف  وزن  شاخص  ردیف
  0/003  موتوري چاه داراي روستاهاي  20  0/057  باسوادي نرخ  1
  0/006 انبار آب  21  0/022 اشتغال نرخ  2
  0/020 پایاب  22  0/054 زمینی راه  3
  0/022 تاریخی يها خانه  23  0/043 جمعیتی مراکز از فاصله  4
  0/015 تاریخی بافت و کالبد  24 0/021 برق  5
  0/003 امامزاده  25  0/014 کشی لوله آب  6
  0/003 مسلمانان مذهبی اماکن سایر  26  0/015 درمانی بهداشتی مراکز  7
  0/012 خاص محلی رسوم  27  0/014 داروخانه  8
  0/004 محلی گویش و زبان  28  0/015 بهداشت خانه  9
  0/027 دستی صنایع  29  0/014 پست دفتر  10
  0/006 ها جشنواره  30  0/014 مخابرات دفتر  11
  0/021 معیشت) (نوع زندگی شیوه  31  0/014 اینترنت به عمومی دسترسی  12
  0/020 غذا  32  0/019 عمومی ي نقلیه ي وسیله به دسترسی  13
  0/131 بیابان گردشگري هاي جاذبه  33  0/027 فروشگاه  14
  0/051 گیاهی هاي گونه تنوع  34  0/065 رستوران  15
  0/012 کهنسال درختان  35  0/100 اقامتگاه  16
  0/013 جانوري هاي گونه تنوع  36  0/046 قلعه راياد روستاهاي  17
  0/024 گردشگري کمپینگ  37  0/022 قنات داراي روستاهاي  18
  0/027 کشاورزي گردشگري  38  0/005 چشمه داراي روستاي  19
  نگارندگان منبع:

  قطعی گیري تصمیم ماتریس تشکیل و اطالعات آوري جمع
 اطالعـات  و هـا  داده آوري جمـع  مبنـاي  پـژوهش،  فرآینـد  در نظـر  مورد يها شاخص و معیارها تنوع به توجه با

 نظـرات  نگارنـدگان،  میـدانی  مطالعـات  ي پایـه  بـر  موجـود  اطالعـاتی  منـابع  بـا  متناسـب  ها شاخص به مربوط
 سرشـماري  و )1385( مسـکن  و نفـوس  عمـومی  يهـا  سرشـماري  همچنـین  و محلـی  مسـئوالن  و کارشناسان

  .شود می اشاره آنها به تفکیک به ادامه در که گرفت قرار )1385( ها آبادي
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 نمسـئوال  و کارشناسـان  نظـرات  نگارنـدگان،  میـدانی  مطالعـات  ي پایه بر آنها يها دادهکه  ییها شاخص 
 ي شـیوه  ،هـا  جشـنواره  ،دسـتی  صـنایع  ،محلی گویش و زبان ی،محل خاص سنن و آداب :عبارتند از بوده محلی
 ،کهنسـال  درختـان  ،گیاهی هاي گونه تنوع ،بیابان گردشگري هاي جاذبه محلی، هايغذا ،معیشت) (نوع زندگی

 ،تـاریخی  بافـت  و کالبـد  ،تاریخی يها خانه ،کشاورزي گردشگري ،گردشگري کمپینگ ،جانوري هاي گونه تنوع
  .انبار آب ،اقامتگاه ،پایاب
 سرشـماري  و )1385( مسـکن  و نفـوس  عمـومی  يهـا  سرشـماري  ي پایـه  بـر  آنها يها داده ییها شاخص 
 مرکـز  آشـامیدنی،  آب ،برق دسترسی، ،زمینی راه ،اشتغال نرخ ،باسوادي نرخ :عبارتند از بوده )1385( ها آبادي

 بـه  عمـومی  دسترسـی  ،اینترنـت  بـه  عمومی دسترسی ،مخابرات دفتر ،پست دفتر ،داروخانه درمان، و بهداشت
  .امامزاده ،بهداشت خانه ،موتوري چاه ،چشمه ،قنات ،قلعه ،رستوران ،فروشگاه ،نقلیه ي وسیله

 ELECTRE III روش با بندي درجه

 ي محاسـبه  )،6ي  جـدول شـماره  ( قطعـی  گیـري  تصـمیم  مـاتریس  تشـکیل  از پـس  شـد،  اشاره که گونه همان
 بـراي  اي رتبـه  غیـر  ي رابطـه  اعتبـار  درجه باید ادامه در .است الزم ها گزینه ناهماهنگی و هماهنگی پارامترهاي

 کـه شـود   محاسـبه  ناهمـاهنگی  و همـاهنگی  مقـادیر  هاي شاخص ترکیب طریق از ها گزینه زوجی هاي مقایسه
 ي گزینه بر گزینه یک برتري اعتبار درجه بیانگر کهآید  می دست به )7ي  جدول شماره( S ماتریس آن ي نتیجه
 اقـدام  نهـایی  بندي رتبه سپس و ها گزینه بندي رتبه به پیش باید ادامه در .است ها شاخص جمیع اساس بر دیگر
 صـعودي  بنـدي  رتبه پیش از بعد و محاسبه است ها بندي رتبه پیش مبناي که T ماتریس ابتدا براي این کار .کرد

   ).5 ي شماره جدول(شود  انجام می نهایی بندي رتبه ،نزولی و
  

 ELECTRE روش از استفاده با بیابانک و خور شهرستان روستاهاي بندي رتبه نتایج .5جدول

 روستا رتبه روستا رتبه روستا رتبه
 بیاضه 1 گلستان عروسان 11 جگارگ 21
 جندق 2 هفتومان 12 امیرآباد 22
 مهرجان 3 اباد ابراهیم 13 آباد عزیز 23
 گرمه 4 اباد حسین 14 بازیاب 24
 ایراج 5 جعفراباد 15 گز کوره عروسان 25
 اردیب 6 قادراباد 16 گز کوره آباد محمد 26
 ملک چاه 7 نصراباد 17 هفتومان مرمریت سنگ معادن مجتمع 27
 خنج 8 فرحزاد 18 آبگرم 28
 فرخی 9 نیشابور 19 هجرگ 29
 مصر 10 ابادان 20 بهین 30
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ي گردشـگري   هاي توسعه ي مطالعاتی از نظر شاخص هاي روستایی محدوده بندي سکونتگاه در نهایت رتبه

 برتـر  روستاهاي معرفی از مختصري به نوشتار این حجم محدودیت به توجه باشود که  زیر محاسبه می ترتیب به
  شود: می اکتفا گردشگري ي زمینه در

بـا   دارد، قـرار  بیابانـک  و خور شرقی جنوب کیلومتري 53 موقعیت در که بیاضه روستاي :بیاضه روستاي
 نظـر  از بنـدي  رتبـه  بـاالترین  در روسـتاها،  سـایر  به نسبت دسترسی مناسب موقعیت از برخورداري عدم وجود
 مانـدن  جـاي  بـر  آن پـی در  و روستا طوالنی قدمت و تاریخی ي پیشینه دارد. قرار ي گردشگري توسعه ي درجه

دسـته   از ،بیابـان  گردشـگري  طبیعـی  هـاي  جاذبه وجود کنار در پیش، هاي دوره از فراوان باستانی تاریخی آثار
 بـه ایـن مـوارد    تـوان  می بیاضه باستانی و تاریخی اماکن ازجمله .است جایگاه این از برخورداري در مهم عوامل
 بـازار  بیاضـه،  تـاریخی  ي حسـینیه  جامع، مسجد ،)ع( جعفر بن موسی عبدالرزاق ابومحمدبن امامزاده کرد: اشاره

 بیاضـه.  )قلعـه  نارنج( ارگ جه، جی اَقري بند عصاري، کارگاه زورخانه، گبرها، خانه برادران، هفت جایگاه زرگرها،
 محلـی  رسـوم  و آداب کنـار  در ،بلنـد  طـاق  هاي ایوان و بزرگ هاي حوضبا  روستا اینخشتی  قدیمی هاي خانه

 منطقـه  در مناسب و آل ایده شرایط با اقامتگاهی وجود روستانشینی، و معیشت نوع به مربوط هاي جاذبه خاص،
 ي رتبـه  از روسـتایی  هـاي  سـکونتگاه  سـایر  بـه  نسـبت  روسـتا  این جایگاه تا شده سبب ،دست این از مواردي و

   باشد. برخوردار باالتري
 دارد. قـرار در جایگاه دوم  توسعه بندي درجه نظر از ،است  شده شهر به تبدیل تازگی به که جندق :جندق

پـیش   سال 2000 به این شهر قدمت روایتی بهبنا  است.  شده واقع نمک کویر جنوبی ي حاشیه در جندق شهر
 صـفه  خانقـاه،  جـامع،  مسـجد  هشـتار،  گنبـد  اردبیل، دژ آثار باستانی و تاریخی جندق عبارتند از: .گردد می باز

 در را سـکونتگاه  ایـن  ابریشـم،  تـاریخی  و معـروف  ي جـاده  مسـیر  در قرارگیري .جندقی یغماي منزل گاه، نیزه
 بـا  مردمـانی  وجـود  اسـت.  داده قـرار  گذشـته  هـاي  دوران در خصـوص  به مناسب، ارتباطی و دسترسی موقعیت
 اجتمـاعی  فرهنگـی  ي گردشگري توسعه در توجه قابل دالیل جمله از ،اصیل و باستانی رسوم و آداب و فرهنگ
 ایـن  از فراوانـی  موارد و جندق معروف قالی مانند ،دستی صنایع ،اعال زعفران کشت چون مواردي است. منطقه
  .فراهم کرده است را گردشگري ي زمینه در خصوص هب ،منطقه این بیشتر هرچه ي توسعه ،دست

 زمـان  بـه  آن سـیس أت گمان به و داشته  وجود اسالم دین ظهور از پیش که روستا این :مهرجان روستاي
 تـاریخی  آثـار  اسـت.   برخـوردار  طـوالنی  تـاریخی  ي سابقه و قدمت از قبل موارد مانند به ،گردد بازمی ساسانیان
 حـاج  گنبـد  الـدین،  جمـال  خواجـه  مـزار  محمـد،   الـدین  شـمس  حـاج  گنبد مهرجان، قلعه عبارتند از: مهرجان

 نیـز  روسـتا  ایـن  در .1حدیلـه  و انبارهـا  آب جامع، مسجد نگهبانی، هاي برج ،)رباط( کاروانسرا محمد، الدین نجم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هستند. دفن آن در عارف نفر دو که مهرجان قبرستان در است محلی. حدیله 1
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اشـاره   نخـل  کردن قربانی مراسمتوان به  می آنها ازجمله که محلی خاص رسوم و آداب و فرهنگ چون مواردي

 ماننـد  ،دسـتی  صـنایع  همـراه  به ؛ساکنان صمیمی و پذیر میهمان خوي و خلق ؛فرد به منحصر محلی ي لهجه کرد؛
 زنبیـل،  ریسـمان،  چادرشـب،  بـرك،  شـمد،  حصـیري  مصـنوعات  و آبـاد  نجـف  و نـایین  نقـوش  و طرح با رشف

 ایـراج،  ،گرمـه  چـون  روسـتاهایی  .هسـتند  روسـتا  ایـن  گردشگري رونق دالیل جمله از ،آن مانند و بافی ابریشم
 بنـدي رتبه این ي ادامه در ،فوق توضیحات در شده اشاره هاي ویژگی از برخورداري با نیز خنج ملک، چاه اردیب،

  دارند. قرار

 نظـر  از منطقـه  روسـتایی  هـاي  سـکونتگاه  جایگـاه  تعیـین  در عامـل  تـرین  مهـم  شـد،  اشاره که طور همان
 کنـار  در ،دوران آن از مانـده   جـا  بـه  آثـار  وجـود  و روسـتاها  باسـتانی  و تـاریخی  قدمت گردشگري، بندي درجه
 امـاکن  از برخـورداري  مزیـت  بـر  عـالوه  ،ویژگی چنین با روستاهایی .است بیابان گردشگري طبیعی هاي جاذبه

 هـاي  جاذبه تواند می تاریخی ي سابقه چنین سویی از .دارند نیز درخشانی اجتماعی ـ  فرهنگی ي سابقه تاریخی،
 زنـدگی  و معیشـت  هـاي  شـیوه  محلـی،  رسـوم  و آداب ي زمینه در را فرهنگی ـ  قومی گردشگران ي عالقه مورد

 بیشـتر  هرچـه  ي توسعه هاي زمینه و کرده  فراهم را آن مانند و باستانی ـ  آیینی مراسم و ها جشن روستانشینان،
 نظر به طبیعی شرایطی چنین در باشد.  داشته همراه به را اقتصادي از نظر هم و گردشگري هم از لحاظ منطقه،

 بنـدي  رتبـه  از ایـراج  و گرمـه  مهرجـان،  جنـدق،  بیاضه، چون تاریخی، قدمت و سابقه با روستاهایی که رسد می
  باشند. داشتهروستاهاي دیگر  به نسبت باالتري

 گردشـگري  نـوع  از گـردي  طبیعت گردشگري براي فراوان پتانسیل ،مطالعه مورد ي محدوده با وجودي که
 تـاریخی  هاي جاذبه گردشگري، یافتگی توسعه میزان در کننده تعیین عامل که شود می مالحظه ولی ؛دارد بیابان

 مبتنـی  تواند می ،منطقه ي گردشگري توسعه ي برنامه کارآمدترین و بهترین شرایطی چنین در .است باستانی و
 توانایی و پتانسیل با روستاهایی وجود باشد. فرهنگی قومی گردشگري و گردي طبیعت گردشگري از ترکیبی بر

 چـون  روستاهایی کنار در بیابان گردشگري ي زمینه در ،آن مانند و فرحزاد امیرآباد، مصر، روستاهاي مانند باال
  کند. تسهیل فوق اهداف به را ي گردشگري توسعه مسیر تواند می ،مهرجان جندق، بیاضه،

 است زیرساختی زیربنایی ـ امکانات وجود منطقه، گردشگري هاي جاذبه تمامی کنار در توجه قابل ي نکته
 کمبود فراوان، هاي جاذبه وجود با که چرا ؛دکن ایفا منطقه گردشگري ي توسعه در شایانی نقش تواند می که

 ویژه به باشد. ي گردشگري توسعه رکود و گردشگران جذب عدم اي بر مقدمه تواند می ،رفاهی ـ خدماتی امکانات
 وسعت و وهوایی آب شرایط لحاظ به و ایران مرکزي بیابان در گیري قرار دلیل به ،مطالعه مورد ي محدوده اینکه

 و زیربنایی خدمات و امکانات به ضرورت، حسب بر یکدیگر، به مقاصد زیاد ي فاصله همچنین و منطقه پهناور
 خدمات و امکانات سطوح بندي درجه ضمن بنابراین بود. خواهد نیازمند گردشگران براي بیشتري زیرساختی

   رسد. می نظر به ضروريکمبودها  براي رفع این رسانی خدمات بندي اولویت روستاها، زیرساختی و یزیربنای
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 گیري نتیجه و بحث

 توجـه  مـورد  محلی و اي منطقه ملی، سطوح در بلکه فراملی، سطوح در تنها نه گردشگري، گذشته، هاي سال در
 گردشـکري  ي توسـعه  و شـکوفایی  بـراي  روسـتایی  و شـهري  مدیران و ریزان برنامه از بسیاري است.  گرفته قرار

 ارزش افـزایش  راسـتاي  در گردشـگري  خدمات کردن بهینه و خود نظارت تحت نواحی بیشتر ي توسعه درصدد
 گردشگري هاي ساخت زیر به توجه و مناطق بندي اولویت و شناسایی میان این در هستند. فعالیت این ي افزوده

 هـاي  زیرسـاخت  بـه  توجه با رو پیش پژوهش در اساس، این بر است. نواحی ي توسعه سوي به حرکت ملزومات از
 روسـتایی  هـاي  سـکونتگاه  بنـدي  سطح و بندي رتبه به نسبت میزبان، ي جامعه در يرگردشگ فعالیت نیاز مورد

 هرچـه  رسـانی  خـدمات  و توسعه راستاي در ي گردشگري توسعه هاي پتانسیل نظر از ،بیابانک و خور شهرستان
 مطالعـات  از اسـتفاده  بـا  ابتـدا  اساس این بر د.ش اقدام آن، معرفی همچنین و منطقه ريگگردش فعالیت بیشتر

 نیـاز  مـورد  هـاي  شـاخص  و معیارهـا  استادان مربوطـه،  و کارشناسان نظر همچنین و زمینه این در انجام گرفته
 دست آمـد.  به نیاز مورد اطالعات ها، سرشماري نتایج و میدانی عمیق مطالعات از گیري بهره با وشدند  استخراج

 کمـک  بـه  ،کارشناسـان  سـوي  از زوجی ي مقایسه ي نامه پرسش تکمیل از پس معیارها از کدام هر وزن ادامه در
 نتـایج  .اسـتفاده شـد   بنـدي  رتبـه  براي (ELECTRE III) روش از و شد مشخص )AHP( مراتبی سلسله فرآیند

 بـا  و تـاریخی  روسـتاهاي  فرهنگـی،  همچنـین  و تـاریخی  هـاي  جاذبـه  جایگاه به توجه با که نشان داد پژوهش
 کـه  اسـت  درحـالی  امـر  این برخوردارند. باالتري ي رتبه از ایراج و گرمه مهرجان، جندق، بیاضه، چون اي سابقه
 و خدمات وجودامروزه،  کرد؛ چراکه بسنده گردشگر جاذب مناطق در گردشگري هاي جاذبه وجود به تنها نباید

 مقاصـد  انتخـاب  بـراي  گردشـگران  انتخـاب  اولویـت  بـراي  بـاالیی  اعتبـار  درجه ،نیز تفریحی و رفاهی امکانات
 در فـراوان  و گوناگون هاي جاذبه تنوع و وسعت به توجه با تواند می ،از دست مطالعاتی بنابراین .دارد گردشگري

 هرچـه  را توسعه به نیل فرآیند دیگر، سوي از نواحی ي توسعه محدود امکانات و منابع و سو یک از کشور سطح
   کند. فراهم تر، مناسب و بهتر

 و توجـه  مطالعـه،  مـورد  ي محـدوده  ي گردشگري توسعه راستاي در نظر مورد اهداف پیشبرد در انتها براي
  شود: می پیشنهاد ذیل موارد دادن قرار الگو
 بنـدي  زمـان  ي برنامـه  ي ارائـه  و دارنـد  تري پایین گردشگري هاي زیرساخت که روستاهایی به بیشتر توجه -

 پتانسـیل  ،منطقـه  در سـکونتگاهی  نقـاط  تمـامی  کمابیش ،گفت توان می اینکه به توجه (با آنها در توسعه
 توجـه  از منـاطق  سـایر  نبایـد  منطقـه،  بیشـتر  هرچه ي توسعه راستاي در بنابراین ،دارند را گردشگر جذب

 بمانند)؛ دور مسئوالن

 امکانـاتی  و هـا  زیرساخت خصوص به ،گردشگران رضایت افزایش براي موجود هاي زیرساخت کیفیت ارتقاي -
 دسترسی و ارتباطی هاي راه براي نمونه،( شود می گردشگران بیشتر هرچه جذب عدم باعث ،آن کمبود که
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 مشـکالت  ،یکـدیگر  از هـا  سـکونتگاه  زیـاد  ي فاصـله  و وسعت دلیل به که چرا روستایی؛ هاي سکونتگاه میان

 )؛است منطقه در گردشگران اساسی مسائل از یکی آمدوشد،

 از منـاطق  موجـود  هاي پتانسیل به توجه با شهرستان روستاهاي سطح در گردشگري هاي زیرساخت توزیع -
 و مصـر  روستاهاي به بیابان گردشگري به مربوط هاي زیرساخت تخصیص براي نمونه،( گردشگري نوع نظر

 امیرآباد)؛

 جـذب  در آنهـا  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  منطقـه  در موجـود  باسـتانی  و تاریخی آثار بازسازي و مرمت حفظ، -
 حـاکم  منطقـه  در دمـایی  هاي نوسان از ناشی فرسایش و شدید بادي فرسایش که شرایطی (در گردشگران

 و حفـظ  بـه  توجـه  آثـار،  ایـن  از حفاظـت  در گردشـگران  و سـاکنان  از برخـی  توجه عدم و همچنین است
 یـک  بـه  نیازمنـد  و بـوده  مهـم  بسـیار  پایـدار  ي توسـعه  راستاي در تاریخی ارزش با منابع این از نگهداري

 ؛)دارد مداوم و دقیق ي برنامه

 بـه  روسـتاها  از یـک  هـر  پتانسـیل  بـه  توجـه  بـا  منطقـه  گردشـگري  پکیج ي ارائه ي زمینه در ریزي برنامه -
 وهـوایی  آب و مـوقعیتی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  مسـافرت  بندي زمان هاي برنامه ي ارائه همزمان و گردشگران

 منطقه؛

 گـان  کننـد  مصـرف  عنوان به گردشگري هاي زیرساخت ي توسعه در گردشگران قیسال و نظر به بیشتر توجه -
 نهایی؛

 تعـامالت  و گردشـگران  پـذیرش  ي زمینـه  در ویـژه  بـه  ،اجتمـاعی  نظـر  از منطقـه  ساکنان فرهنگی ارتقاي -
 آنان؛ با فرهنگی

 ،فرهنگـی  هـاي  جاذبـه  آن) مانند و کارشناسان ن،مسئوال (ساکنان، ي برگزارکننده عوامل تشویق و ترغیب -
 هـاي  زمینه تواند می که ها برنامه گونه این تبلیغ و معرفی همچنین و منطقه در فرهنگی هاي جشنواره مانند
 کند. فراهم منطقه به را گردشگران بیشتر هرچه جذب
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