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   چکیده
- صنعت گردشگري در فضاهاي روسـتایی بـه عنـوان رویکـرد و فعـالیتی مکمـل، بـا توجـه بـه ظرفیـت          

هــاي طبیعــی و فرهنگــی موجــود قــادر اســت بــراي ارتقــاي کیفیــت زنــدگی ســاکنان نــواحی روســتایی،   
ایی و رو شناسـ از ایـن . تجدید حیات روستاها و در نهایـت توسـعه پایـدار روسـتایی نقـش اساسـی ایفـا کنـد        

هـاي روسـتایی مسـتعد ایـن صـنعت و الویـت       هـاي گردشـگري در سـکونتگاه   ها و محـدودیت تبیین قابلیت
 هــايهــا و محــدودیتقابلیــت هــدف پــژوهش حاضــر، شــناخت و تحلیــل. هــا اهمیــت ویــژه داردبنـدي آن 

 دیــدگاه کارشناســان بــومی و نخبگــان محلــی در ناحیــه تفتــان شهرســتان از روســتایی گردشــگري توســعه
تحلیلـی مبتنـی    - روش تحقیـق، توصـیفی  . اسـت  مطالعـه  مـورد  بنـدي روسـتاهاي  خاش و در پـی آن رتبـه  

در تحلیـل  . باشـد تـن نخبـه محلـی مـی     140تـن کارشـناس بـومی و     40بر تکمیـل پرسـش نامـه توسـط     
بنـدي روسـتاها،   بـراي رتبـه   و) ترکیـب فـن سـوات و روش دلفـی    (هـا از یـک روش ترکیبـی   اطالعات و داده

نتــایج پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه اســتعداد و  . گیــري تاپســیس اســتفاده شــده اســتتصــمیم از فــن
ــت روســتاهاي  ــورد قابلی ــعه اقتصــادي و اجتمــاعی و       مطالعــه م ــگر در راســتاي توس در جــذب گردش

در ایـن  . ي آن بسـیار بـاال اسـت   بـرداري از صـنعت گردشـگري و توسـعه    هـا جهـت بهـره   هـاي آن نیازمندي
 منـدان، کوشـه و سـنگان بـه ترتیـب داراي قابلیـت بیشـتري بـوده و الزم اسـت در الویـت          میان روستاهاي ت

  . هاي توسعه گردشگري قرار گیرندبرنامه
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  مقدمه - 1
 پایـدار  توسعه اصلی رکن به عنوان گردشگري هايفعالیت از توسعه رانگذاو سیاست ریزانبرنامه از بسیاري

 ندهـد،  را المللـی بـین  ي گردشـگري توسـعه  و گسـترش  اجازه المللیبین یا ملی که شرایط زمانی. کنندمی یاد
 داشـته  منـاطق  این يتوسعه مهمی در نقش تواندمی محروم و نیافته توسعه مناطق ویژه در به داخلی يتوسعه
دارد و در  منـاطق جغرافیـایی   توسـعه  در ايویـژه  جایگـاه  به طور کلی گردشگري). 87: 1378پور، جمعه(باشد

. هـا مـد نظـر اسـت    بسیاري از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرسـاخت 
 يتوسـعه  در جهـت  یقـین  طـور  هب گردد، شناخته خوبی به گردشگري مرتبط با هايزمینه و ابعاد که هنگامی

: 1389تـوکلی و همکـاران،   (شـد  خواهد برداشته تريمطلوب اجرایی علمی و هايگام جغرافیایی مناطق واقعی
تواند نقـش مهمـی   هاي طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، میگردشگري روستایی با توجه به ظرفیت .)74

ي پایـدار روسـتایی   ، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعهدر تجدید حیات روستاها، حفاظت از میراث طبیعی
 بـوده  هم به عامل مرتبط دو روستایی يتوسعه و گردشگري يدر واقع توسعه). 1: 1387رضوانی، (داشته باشد

مهـم   از منـابع  یکـی ). Arntzen, Setlhogile et al., 2007(دارد  اثـري مثبـت   دیگـري  بـر  کدام هر توسعه که
ي اقتصادي و اجتماعی در سطح محلی، ملـی و حتـی جهـانی    توسعه کمک زیادي به تواندیم طبیعی کشورکه

-باشد که در ایران به نحـو مطلـوبی بهـره   می نواحی روستایی در گردشگري هاي موجودو پتانسیل منابع بکند،
 این به کم توجهی موجب گاز، و نفت هايفرآورده صادرات ارزي به درآمد شدید زیرا وابستگی. اندبرداري نشده

-و طـرح  هـا برنامـه  موفقیت عدم به در این راستا باتوجه .)138: 1389میرکتولی و مصدق، (است  شده فعالیت
تـر توسـعه   کـم  کشورهاي در ویژهبه شهري، درجوامع مشکالت بروز چنینهم و روستایی نواحی توسعه در هاي

و  شـده  شـدید  افـول  دچـار  اخیـر  هـاي دهه طی آمد،سطح در و روستایی اقتصاد هايفعالیت از بسیاري یافته،
ي توسـعه  روسـتایی،  جامعـه  از بـاال  تحصـیالت  داراي و افراد جوان نسل خروج نتیجه در و بیکاري نرخ افزایش
روستاهاي مورد مطالعه با  .)70: 1390مطیعی لنگرودي و نصرتی، (است انداخته مخاطره به را روستایی نواحی

هـاي شـغلی   هاي طبیعی، فرهنگی و تاریخی؛ در زمینه کسب فرصتی متنوع از جاذبهوجود برخورداري از طیف
هـاي  مناسب و درآمد مطلوب، اقتصاد بخش کشاورزي و بـازار فـروش تولیـدات آن، برخـورداري از زیرسـاخت     

هـاي فراوانـی   هاي کیفیت زنـدگی بـا چـالش   هاي سنتی و در کل در زمینه شاخصمناسب گردشگري، فعالیت
 رویکردهـاي  از یکـی  نـواحی روسـتایی،   در ي آنو توسـعه  برداري از صنعت گردشگريرو بهرهاز این. اندمواجه

هاي روستایی منطقه ي اقتصادي و اجتماعی سکونتگاهآید و استفاده از آن در مسیر توسعهمحوري به شمار می
هـا بـر مبنـاي    بندي آنالعه و الویتبنابراین شناخت مسایل روستاهاي مورد مط. رسداجتناب ناپذیر به نظر می

هـا، جلـب مشـارکت    هاي کارشناسان بومی جهت جلـوگیري از هـدر رفـت هزینـه    نظر نخبگان محلی و دیدگاه
ي حـال بـا توجـه بـه اهمیـت گردشـگري در توسـعه       . اي نسبی، اهمیت ویـژه دارد محلی و دستیابی به توسعه

ورد مطالعه نقـش گردشـگري در توسـعه روسـتایی مـورد      روستایی این مسأله مطرح است که آیا در محدوده م
تحلیل قرار گرفته است؟ و در این زمینه چقدر به دیدگاه و ادراك بومیان توجه شده است؟ زیرا توجه به نگـاه و  

هـاي  تر مسـائل موجـود و الویـت   اي در شناخت دقیقتواند کمک سازندهزبان بومیان به ویژه نخبگان محلی می
هـا و  گیـري تري براي مدیران و سیاسـتگذاران در تصـمیم  هتر مسأله بکند و چراغ راهنماي قويمردم و تبیین ب

ها و تهدیدات بخش ها، فرصتها، محدودیترو در پژوهش حاضر قوتاز این. هاي گردشگري باشداجراي برنامه
ر نهادهـاي دولتـی و   ي شناسایی و مبتنی بر دیدگاه کارشناسان بـومی د گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه
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ي در نهایت جهت توسـعه گردشـگري بـه منظـور توسـعه     . نخبگان محلی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است
  .اجتماعی روستاهاي مورد مطالعه با طرح سؤاالت زیر راهبردهایی تدوین و ارائه گردیده است -اقتصادي

و نخبگان  کارشناسان نظر مطالعه طبقي مورد در محدوده گردشگري بخش هايمحدودیت و هاقابلیت -1
 دارد؟ وجود گردشگري يتوسعه و ایجاد براي راهکارهایی و راهبردها چه و محلی کدامند

  روستاهاي مورد مطالعه چگونه است؟ بنديو نخبگان الویت کارشناسان نظر طبق -2
  

  مبانی نظري -2
هاي مختلف گردشـگري  ها وگونهفعالیتگردشگري روستایی یکی از انواع مختلف گردشگري است و شامل 

ها و آثار متفاوتی براي محیط زیسـت  ارزش يهدربردارند شود و نیزها میهاي روستایی و پیرامون آندر محیط
گردشگري روستایی در معناي سـنتی نـوعی از    ).Soteriades, 2002, 617(است روستا اعم از طبیعی و انسانی

-دارند فراهم می) کشاورزي و صنعت(هایی که شغل اصلی مانندفی را براي آنهایی است که درآمد اضافعالیت
 توان گردشگري روستایی را فعالیـت گردشـگري در محـیط   در یک مفهوم کلی، می). szabo, 2005, 180(آورد

غیرشـهري تلقـی کـرد    ي هفعالیت گردشگري در حوزا تر، آن رکاربردي وسیع يهروستا دانست؛ یا در یک حوز
 ,Oppermann, 1996(بخـش کشـاورزي اسـت    غالباً در) اقتصاد وابسته به زمین(هاي انسانی در آن فعالیتکه 

88 .(  
تواند نقش بسیار مهمی در متنـوع سـازي   نظران بر این باورند که گردشگري روستایی میبسیاري از صاحب

زیرسـاختارها و افـزایش امکـان    ، بهبـود  )Sharply, 1997, 12 & Butler et al., 1998, 28(اقتصـاد روسـتایی  
هـاي روسـتایی،   و در کنار سـایر فعالیـت  ) Holland et al., 2003, 4(ها داشته باشدگاهجمعیت پذیري سکونت

هـاي گردشـگري روسـتایی، ایـن     با توجه بـه تمرکـز زمـانی فعالیـت    . هاي شغلی متعددي را ایجاد کندفرصت
هـاي سـنتی   تـر از فعالیـت  موقت ولی در عین حـال مطمـئن   هايها معموالً به صورت عامل مولد شغلفعالیت

براین عقیده است که گردشگري روسـتایی تنهـا بـه     1ویور). Start, 2001, 10(کشاورزي با مدت طوالنی است
هـاي اقتصـاد محلـی و افـزایش میـزان مالیـات       ایش درآمد مردم بومی، تنوع پایههاي شغلی، افزافزایش فرصت

رفت اجتماع محل و بقاي فرهنـگ نیـز   هایی براي پیشچنین فرصتشود، بلکه همنمیمناطق روستایی، منجر 
 اقتصـادي  توسـعه  بردراه به باید گردشگري توسعه«دارد  عقیده بار). 316: 1387ازکیا و ایمانی، (دهد ارائه می
روستایی  ردشگريگ در گذاريسرمایه بنابراین،. منجر شود روستایی اجتماعات براي »رفتپیش و رشد مناسب

 بـراي  روشـی  بلکـه  باشـد نمـی  مطـرح  روستاها در گردشگران فراغت اوقات و تفریح براي ابزاري عنوان به فقط
  ). B. Lewis,1996,4(است نیز روستاها توسعه
تنـوع   ساز رشد اقتصـادي، تواند زمینهگردشگري در نواحی روستایی می يهتوسع ،)1994(گانون يهگفت به

پـذیري، بهبـود   و امکان جمعیـت  هاي خارجیوستایی، ایجاد اشتغال و درآمد، کاهش مهاجرتبخشی اقتصاد ر
-بررسـی ) 1998( 2جینکینز و هال). 50: 1381مهدوي، ( شود ها، و موارد دیگر در مناطق روستاییزیرساخت

یطی کـه نـواحی   اند و معتقدند در شـرا ي فرآیندها و تجدید ساختار روستایی انجام دادههاي عمیقی در زمینه
ریـزي  روستایی با کاهش جمعیت و اشتغال رو به رو هستند و درآمد حاصل از بخش زراعی کـم اسـت، برنامـه   

تواند نقش مؤثري در این زمینـه  ي کارآفرینانه میي گردشگري در جوامع روستایی، با استفاده از روحیهتوسعه
                                                
1. Weaver 
2. Jenkense & Hall 
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بسـیاري از کشـورها، مـردم     ایـن بـاور اسـت کـه در    بر در تحقیق خود  لیپر). 87: 1387رضوانی، (داشته باشد
) 2002(سیگناکیلیس .)Leiper, 1999( دانندمی هاي شغلی فراوانگردشگري را صنعتی بسیار بزرگ با فرصت

مناسـب بـراي    افتیره کیعنوان  صنعت را به نیانجام داد ا ییروستا گردشگري نهیخود که در زم قیدر تحق
 کیـ به عنوان  تواندیم ییروستا گردشگرينشان کرد که  خاطر وي. مطرح نمود ییمناطق روستا داریتوسعه پا

معـاش هسـتند، مطـرح     نیمأکه دچار رکود در تـ  یدرآمد براي مناطق کننده نیمأت مناسب که یتیحما لهیوس
  . )Sillignakis, 2002(باشد

عـددي صـورت گرفتـه    در ایران در زمینه نقش گردشگري در توسعه روستایی و مرتبط بـا آن مطالعـات مت  
  :هاي زیر اشاره نمودتوان به پژوهشها میي آناست، که از جمله

 امکانـات  بازاریـابی، ضـعف   ضـعف  گیـري، تصـمیم  مراکـز  تعـدد ) 1382(پژوهش مدهوشی و ناصرپور نتایج
در اسـتان   گردشـگري  موانع صـنعت  جمله از را گردشگر پذیرش فرهنگ و نبود گردشگري و خدمات زیربنایی

 احساس را متغیر نشدن گردشگر جذب در اصلی عامل خود درتحقیق )1383(موسایی. است شمرده ان برلرست
 صـورت سـازماندهی   در کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به خود در پژوهش) 1386(سقایی و و کدیور دانسته امنی نا

 مربوطـه  ی مکـان اجتمـاع  امنیت بلکه شود،می مواجه خطر با پایداري محیط تنها نه گردشگري نکردن مناطق
پـر   جاذبه لحاظ از منطقه یک اگر که داد نشان) 1386(عنبرانی و تقدیسی تحقیق نتایج. گرددمی مشکل دچار

-رو بـه رو مـی   شکست با گردشگر پذیرش با ارتباط در قرار نگیرد توجه مورد رفاهی امکانات لحاظ از ولی بار،
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند،     » سـردابه «آبـاد  وکیـل  در پژوهش خـود در روسـتاي  ) 1389(طالب و همکاران. شود

 گـام  و نمـوده  ایفـا  روسـتایی  اقتصـاد  و جامعـه  به بخشیدن در رونق مؤثري نقش تواندمی روستایی گردشگري
 در دهسـتان ) 1389(مصدق پژوهش میرکتولی و نتایج .محسوب گردد روستایی پایدار توسعه جهت در مؤثري

 صـنایع  توسعه در را گردشگري مطالعه نقش مورد نمونه ن داد که بیشترگرگان نشا شهرستان جنوبی استرآباد
 شهرسـتان  کرگـانرود  در بخـش ) 1390(مطیعی لنگرودي و نصرتی. اندزیاد دانسته خیلی و زیاد حد در دستی

 و بنـابراین مسـؤوالن   اسـت،  برخوردار اجتماعی و فرهنگی هايجاذبه از توان مذکور تالش نتیجه گرفتند بخش
کرمـی   .باشـند  مـؤثر  بسـیار  تواننـد منطقه مـی  گردشگري توسعه در هاتوان این کردن روز به با منطقه نمدیرا

 دولتـی،  ریـزي برنامـه  عامـل  در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که هفـت ) 1391(دهکردي و همکاران
 در و سـودمندي  یغاتتبل و آرامش و امنیت زیست، محیط و بهداشتی اقتصادي، اجتماعی، -فرهنگی مشارکت،
امـا در   .انـد کـرده  تبیـین  را اسـتان  ایـن  در گردشـگري  توسـعه  بـر  موثر عوامل واریانس درصد 04/72مجموع 

هـاي گردشـگري و ارائـه    ها و محـدودیت محدوده مورد مطالعه کار پژوهشی جامعی به منظور شناسایی قابلیت
هـاي  ي دیـدگاه نیز از ایـن جهـت کـه بـر پایـه      این پژوهش. برد براي توسعه گردشگري صورت نگرفته استراه

نخبگان محلی و کارشناسان و در کل طبق اطالعات، دانش و نیاز محلی صورت گرفته اسـت، در نـوع خـود در    
  . این منطقه تازگی دارد

 

  محدوده مورد مطالعه -3
 12 و درجـه  61 در ي شـمالی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، طـول جغرافیـایی      در نیمـه  خاش شهرستان

 شـده  واقع آتشفشانی تفتان کوه جنوب در شمالی و يدقیقه 13 و درجه 28 شرقی، عرض جغرافیایی يدقیقه
 و آب. دارد قـرار  زاهـدان  جنوب کیلومتري 185 و دریا سطح از متري 1394 در این شهرستان. )1شکل (است
-درجه سـانتی  22 ي آنساالنه دماي متوسط و مترمیلی 9/174 بارش ساالنه خشک، میانگین و گرم آن هواي
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اسـت و در   بـوده   نفـر  105639 بـا  برابـر  ،1385 سال سرشماري خاش طبق شهرستان جمعیت .باشدمی گراد
تعـداد   .باشـد مـی   سـکنه  داراي آبـادي  729 و دهستان 11 بخش، 3 و شهري مرکز 2 تعداد داراي حال حاضر

تـرین ایـن روسـتاها کـه     از مهم. باشنده جذب گردشگر میزیادي از این روستاها داراي قابلیت فراوانی در زمین
ي جنوبی کوه تفتان واقع هستند، عبارتنـد از تمنـدان، کوشـه، نَـرون،     ي این تحقیق و در محدودهمورد مطالعه

این روستاها از لحاظ تقسیمات سیاسی در سـه دهسـتان تفتـان جنـوبی، سـنگان و      . چاهک، تُرشاب و سنگان
  ). 2شکل (آباد و مرکزي قرار دارندهاي نوكع در بخشآباد واقاسماعیل

افـزایش یافتـه    5463بـه   1391نفر جمعیت بـوده کـه در سـال     4236داراي  1385این روستاها در سال 
سـال   10نفـر بـاالي    3641) سـواد نفر بی 1207نفر باسواد  3123(سال  6نفر باالي  4330از این تعداد . است

تـوان  هاي گردشگري روستاهاي نام برده شده مـی از جمله جاذبه. هستند) ر بیکارنف 2459نفر شاغل و  1182(
قلـل مرتفـع جهـت     دریا، سر طبیعت بسیار زیبا، گیاهان دارویی، دریاچه تفتان، فشانآب و هواي مساعد، آتش

 سـوزن (دسـتی   هاي مینیـاتوري، صـنایع  هاي آب درمانی، کوهچشمه سال و تاریخی،پیمایی، درختان کهنکوه
چنـین از امکانـات و   هـم . را نام برد... تاریخی و هاي، مکان)بافی پشتی و دوزي، گلیم آیینه دوزي، دوزي، سکه

گـاه گردشـگري جـم چـن تمنـدان،      گاه گردشگري کوشه، استراحتي مورد مطالعه، استراحتخدمات محدوده
 .ندگاه کوشه و پایگاه امداد و نجات جم چن تمندان قابل ذکر هستدرمان
  

  
 

  ي مورد مطالعه در سطح دهستان، شهرستان و استانموقعیت محدوده: 1شکل
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  هاموقعیت و پراکندگی روستاهاي هدف در سطح دهستان: 2شکل
  

  شناسیروش -4
اي و عملیـات  تحلیلی بوده و اطالعـات مـورد نیـاز آن از طریـق منـابع کتابخانـه       -روش تحقیق توصیفی   

جامعه آماري تمامی ساکنان روستاهاي مورد مطالعه واقع در ناحیـه  . ردآوري شده استگ) نامه پرسش(میدانی 
نفـر از   140ي نمونـه را  جامعـه . باشـند نفر می 5463شامل  1391تفتان شهرستان خاش هستند، که در سال 

هـا،  بـه در این پـژوهش جاذ . دهندتشکیل می) در نهادهاي دولتی(نفر از کارشناسان بومی 40نخبگان محلی و 
ترکیــب (هــا و تهدیــدات بخـش گردشــگري در روسـتاهاي هــدف بــا روشـی ترکیبــی    هــا، فرصـت محـدودیت 

بـرداري بهینـه از   مورد تبیین و تحلیل قرار گرفتـه و در نهایـت جهـت بهـره    ) Delphe(و دلفی) SWOT(سوات
مطالعـه بـه   سـپس روسـتاهاي مـورد    ). 3شـکل (بردهایی تدوین شده استي آن راهصنعت گردشگري و توسعه

) TOPSIS(1ي فـن ریاضـی تاپسـیس   ي آن، به وسـیله برداري از صنعت گردشگري و توسعهلحاظ قابلیت بهره
  .اندبندي شدهرتبه

 
  

  دلفی - مدل مفهومی از روش ترکیبی سوات: 3شکل
                                                
3. Technique of Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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ها اسـتوار اسـت از   ي یک سري پیش فرضبر پایه است که راهبردي ریزيبرنامه هايفن از )SWOT(سوات
له؛ انتخاب براساس رویکرد عقالنی، اصل سودمندي، قائل شدن محیط رقابتی و یک نظم درونی بـراي هـر   جم

پدیده که با نظام و محیط پیرامونی خود در تقابل است و براي توسعه خود عالوه بر رقابت با همتایـان درونـی،   
  : این فن داراي سه مرحله است. بردهاي بیرونی نیز بهره میاز فرصت

  ها و تهدیدات در آن؛ها، فرصتها، ضعفتشکیل ماتریس و درج قوت) فال
  ها و تهدیدات در ماتریسی دیگر؛ها، فرصتها، ضعفترین  قوتاي از اصلیدرج چکیده) ب
  . تعیین راهبرد براساس تقابل شرایط درونی و بیرونی) ج

: 1388پـور و همکـاران،   اسـداله (متخصصـان  نظرات ي آن بر همگرایی، روشی است که پایه)Delphe(دلفی
 بدسـت  و هاگیريبه تصمیم کمک براي آینده بینیو پیش پیشنهادها گرفتن طریق از نظرسنجی ، و نیز بر)10

 در .)22: 1388مظهـري و رحمـانی،   (استوار است  نامهپرسش کمک به متخصصان از تعدادي توافق عام آوردن
 دورهاي یا دور از آمده دست به نتایج از دور هر در و شودمی نجاما بیشتر یا دور دو در گريپرسش دلفی روش
 خـود  ترازانهم باورهاي و هانظریه تأثیر زیر وکارشناسان متخصصان دوم، دور از بنابراین،. شودمی استفاده قبل

دو دور  در این تحقیق طـی ). Kerstin, 2001, 96(دهند می پاسخ سؤاالت به قبل دور از آمده دست به نتایج و
ایـن  . باشـند هاي دولتی و نخبگان محلـی مـی  گري شده که شامل کارشناسان بومی سازماناز دو گروه پرسش

-گیري این گـروه نمونه. باشندها همان گروه دلفی هستند که در موضوع پژوهش داراي آگاهی و دانش میگروه
-دانش پژوهشگر درباره جامعه براي دسـت یعنی . انجام شده است) دار یا قضاوتیهدف(ها به روش غیراحتمالی

چین کردن اعضاي گروه قابل استفاده است و براین اساس کار تعیین اعضا با شناسایی فرد یا افراد آگـاه شـروع   
  ).201: 1384مشایخی و همکاران، (یابد و از این طریق به سایر افراد مناسب دست می

 بـراي  قـوي،  بسـیار  جبرانـی  شاخصـه  ري چنـد گیتصمیم روش یک عنوان به) TOPSIS(تکنیک تاپسیس
 ترینکوتاه باید شده انتخاب يگزینه که در آن است آل ایده جواب به نمودن شبیه راه از هابندي گزینهاولویت
: 1389نسـترن و همکـاران،   (باشـد   داشته ناکارآمدترین جواب از را فاصله دورترین و آل ایده از جواب را فاصله

افزایشـی یـا    مطلوبیـت  گیـري، تصـمیم  مـاتریس  در معیـار  هر ام برده شده چنین است کهروند تکنیک ن .)90
مرحلـه اول ایجـاد مـاتریس    : این تکنیـک داراي شـش مرحلـه اسـت    ). 1378مؤمنی، (دارد نواختکاهشی یک

 ).24: 1389زیاري و همکاران، (است هاداده نمودن دوم، استاندارد. گیري بی مقیاس استتصمیم
  

  
شاخص مورد نظر در گزینـه مـورد نظـر و عبـارت ریاضـی زیـر رادیکـال مجمـوع          aijمرحله منظور  در این

هـاي  مرحلـه سـوم، استانداردسـازي مجـدد بـا لحـاظ کـردن وزن       . باشدهاي مورد نظر میها در گزینهشاخص
یـین معیـار   ترین عملکرد هر شاخص و مرحله پـنجم، تع مرحله چهارم، تعیین باالترین و پایین. ها استشاخص

 ).24همان منبع، (ترین از طریق روابط زیر است ترین و بیشاي کمفاصله
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ــبه نزدیکــی نســبی   ــه ششــم، محاس ــت   Aiمرحل ــده آل اس ــه راه حــل ای ــران، (ب ــورانی و غف : 1388بی
ــه حــل ایــده آل  Aiهــر چــه ). 118 ــر باشــد، ارزش  *Aب ــ نزدیکت ــه  ب ــوده و داراي رتب ــک نزدیکتــر ب ه ی

  . بهتري خواهد بود

              
  

هاي طبیعی، شبکه حمـل و نقـل،   اقلیم، جاذبه: بندي روستاها عبارتند ازهاي مورد استفاده در رتبهشاخص
هاي تاریخی فرهنگی، امکانات و خدمات اقامتی و رفاهی، امکانات و خـدمات بهداشـتی درمـانی، نیـروي     جاذبه

هـاي نـام بـرده شـده توسـط کارشناسـان و       شاخص. ي جمعیتی روستاهاانسانی، نزدیکی به قله تفتان و اندازه
  .دهی شده استوزن) کردگان دانشگاهیشورا، دهیار و تحصیل(نخبگان محلی 

  

  ها و بحث یافته -5
و تهدیـدات   هـا هـا، فرصـت  هـا، ضـعف  هاي نظري پژوهش پـس از ایجـاد مـاتریس قـوت    با توجه به دیدگاه

هاي کارشناسان و نخبگان شناسایی و مورد تحلیل واقـع  ي دیدگاهگردشگري در محدوده مورد مطالعه، بر پایه
؛ 22: 1388مظهري و رحمـانی،  (ها با استفاده از روش دلفی و سوات صورت گرفتنامهتحلیل پرسش. گردیدند

 ):168: 1385نوري و نیلی پور طباطبایی، 
  

  

 
  

woi باشد که بایستی جمع آن به عدد یک برسدزنی مؤثر میضریب و .A      مجموع امتیازهـا کـل اهـداف یـا
ها از ابتدا با دریافت امتیاز متغیر. گروه دلفی هستند jو  iمجموع امتیازها بیانگر  ai. دهدها را تشکیل میمعرف

تـر از  مشخص و متغیرهاي پایینها دید کارشناسان و نخبگان، وزن مؤثر هر متغیر تعیین و سپس میانگین وزن
  .گردیدندبندي میانگین حذف و متغیرهاي داراي ضریب برابر و بیشتر از میانگین به عنوان عوامل مؤثرتر الویت

باشد، نتایج تحلیـل مبتنـی بـر نظـر     می 035/0هاي وزنی نقاط قوت برابر با جایی که میانگین ضریباز آن
-ه متغیرهاي با ضریب کمتر از میانگین، به عنوان عوامل داراي تأثیر کـم دهد ککارشناسان و نخبگان نشان می

از ایـن متغیرهـا آب   . هاي مؤثرتر شناخته شدندمتغیرهاي دیگر به عنوان معرف. تر حذف شدندتر و کم اهمیت
تـرین و مـؤثرترین   بـه عنـوان مهـم    048/0و  050/0هاي وزنی با ضریب طبیعی زیباي و مناظر مساعد و هواي

الویـت سـوم و    046/0بـا ضـریب وزنـی     سـردریا  طبیعـی  دریاچه. باشندنقاط قوت داراي الویت اول و دوم می
  ).1جدول (هاي بعدي هستندمتغیرهاي دیگر در الویت
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  هاي گردشگري از دید کارشناسان و نخبگان دلفی قوت -ماتریس سوات: 1جدول
  گروه دلفی                                                       

 هاقوت
ai A woi نتیجه 

  2  048/0  17796  854  مناظر زیباي طبیعی 
  8  037/0  17796  666  هاي سردسیري متنوع و فراوان هاي زیبا با میوهباغ

  1  050/0  17796  890  آب و هواي مساعد 
  حذف  033/0  17796  582  آبشارهاي زیبا در روستاي سنگان

  حذف  031/0  17796  558  ا استخرهاي طبیعی براي شنا در سنگانهاي دائمی برودخانه
  8  037/0  17796  660  چشمه آب گرم درمانی و آب سرد درمانی در روستاي ترشاب

  7  038/0  17796  684  چشمه آب بسیار سرد و استثنایی در روستاي نرون
  5  041/0  17796  735  پیمایی در تمامی روستاهاقلل مرتفع و مناسب براي کوه

  حذف  032/0  17796  561  )غار بهشت در چاهک، غار تراتی در سنگان(غارهاي طبیعی
  حذف  034/0  17796  606  سال میرعمر و مرتضی علی در سنگاندرخت کهن

  حذف  025/0  17796  441  هاي آبی قدیمی در سنگانآسیاب
  حذف  028/0  17796  504  هاي قدیمی در چاهک و سنگانسنگ نوشته

  حذف  031/0  17796  549  ی قبل از اسالم در روستاي کوشهقبرستان قدیم
  3  046/0  17796  813  دریاچه طبیعی سردریا در بین انجرك و نرون

  4  045/0  17796  804  ...)سداپ، گُلدر، ازگند، بنه، گوگرد و(گیاهان دارویی فراوان
  حذف  033/0  17796  594  هاي آب در منطقهچشم انداز زیباي چشمه

  حذف  027/0  17796  477  ال در منطقه گنج امین نزدیکی روستاي چاهکمعادن ط
  حذف  027/0  17796  480  کوه دیدنی معروف به فردوسی در منطقه جم چن

  حذف  025/0  17796  442  ...)گرانیت، سنگ آهک، پوکه معدنی و(معادن مختلف
  9  035/0  17796  615  در روستاي کوشه) شهري باستانی(مکان باستانی فیروزآباد

  9  035/0  17796  618  هاي مینیاتوري اطراف روستاي سنگانکوه
  7  038/0  17796  675  کاري بین روستاییان منطقهحس مشارکت و هم

  9  035/0  17796  629  نیروي کار فعال فراوان در منطقه
  حذف  032/0  17796  574  راه دسترسی آسفالته براي همه روستاها

  7  038/0  17796  684  در روستاي کوشه وجود یک مجتمع تفریحی گردشگري
  4  045/0  17796  798  وجود امنیت الزم و کافی در منطقه

  حذف  034/0  17796  598  )برق، تلفن، آب لوله کشی، فروشگاه(امکانات رفاهی در منطقه
  6  040/0    17796  705  هاي تفریحی سپاه در کوشه و دره گل در تمنداناردوگاه

 
رو ضریب متغیرهـاي کمتـر از میـانگین بـه     باشد، از اینمی 053/0ضعف برابر با  متوسط ضریب وزنی نقاط

-ریـزي و سـرمایه  از میان متغیرهاي مؤثر و تعیین کننـده، نبـود برنامـه   . عنوان عوامل کم تأثیر حذف گردیدند
عف تـرین نقطـه ضـ   به عنوان مهـم  068/0مند در راستاي توسعه صنعت گردشگري با ضریب وزنی گذاري نظام

و نبـود  ) هـا گـاه هاي اقـامتی و اسـتراحت  مجتمع(داراي الویت اول  و کمبود اساسی امکانات و خدمات اقامتی 
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داراي الویـت   062/0هاي استثنایی در منطقه با ضـریب وزنـی   تبلیغات مناسب و ناشناخته ماندن برخی جاذبه
 053/0و متنـوع منطقـه بـا ضـریب وزنـی       دوم و در نهایت عدم وجود بازار مناسب براي گیاهان دارویی فراوان

  ).2جدول (اندالویت هفتم یا آخر را به خود اختصاص داده
  

  هاي گردشگري از دید کارشناسان و نخبگان دلفی ضعف -ماتریس سوات: 2جدول
  گروه دلفی                                                       

 هاضعف
ai A woi رتبه 

  4  058/0  12144  708  گذاري بخش خصوصیپاگیر جهت سرمایهمقررات دست و 
  1  068/0  12144  728  مند دربخش گردشگريگذاري نظامریزي و سرمایهنبود برنامه

  حذف  052/0  12144  636  کمبود زمین مسکونی در تمندان و نرون
  3  059/0  12144  716  ...)مانند رستوران، آالچیق و(کمبود امکانات و خدمات رفاهی
  2  062/0  12144  756  )گاهگاه و استراحتاقامت(کمبود امکانات و خدمات اقامتی

  2  062/0  12144  756  ها در منطقهنبود تبلیغات مناسب و ناشناخته ماندن برخی جاذبه
  5  057/0  12144  699  ...)پارك، قهوه خانه و(کمبود امکانات تفریحی در منطقه

  حذف  035/0  12144  423  فرهنگ محلیوجود اختالف بین فرهنگ گردشگران و 
  حذف  049/0  12144  594  نبود نیروي ماهر در زمینه گردشگري در منطقه

  حذف  045/0  12144  552  گیري ازگردشگري آگاهی پایین مردم در بهره
  حذف  03/0  12144  364  برداشت بی رویه از معادن منطقه توسط عوامل بیرون از منطقه

  7  053/0  12144  641  ولیدات باغی و دامی منطقهنبود بازار مناسب براي ت
  7  053/0  12144  643  نبود بازار مناسب براي گیاهان دارویی فراوان منطقه

  حذف  050/0  12144  602  مند جهت حفظ تنوع زیستی منطقهنبود سیستم حفاظتی نظام
  6  054/0  12144  652  هاي گردشگري نامناسب بودن راه دسترسی به برخی از جاذبه

  4  058/0  12144  711  ...)درمانگاه، پزشک عمومی و(کمبود امکانات بهداشتی درمانی
  2  062/0  12144  753  ...)صنایع کارگاهی و(کمبود امکانات محرك اقتصاد روستایی

  حذف  052/0  12144  636  .)کتابخانه، مراکز آموزشی و(کمبود امکانات و خدمات اطالعاتی
  حذف  049/0  12144  594  نبود ایستگاه هواشناسی 

  

  رو ضـمن حـذف متغیرهـاي بـا ضـریب     از ایـن . باشـد مـی  062/0هـا برابـر بـا    میانگین ضریب وزنی فرصت
تر از میانگین، متغیرهاي مؤثر مشخص شدند که انگیزه باالي مسافرت و تفریح میان افراد شـهري پیرامـون   کم

جمعیـت  . باشـد فرصـت داراي اولویـت اول مـی   تـرین  به عنوان مهم 070/0با ضریب وزنی ...) زاهدان، خاش و(
داراي الویـت دوم؛ عـدم    068/0با ضریب وزنـی  ...) زاهدان، خاش، میرجاوه، و(فراوان شهري در پیرامون منطقه

داراي الویت سوم و در آخر حمایت مسـؤوالن   067/0وجود مناطق رقیب گردشگري در پیرامون با ضریب وزنی 
الویـت   063/0وزنـی   د توسعه روستایی از راه توسـعه گردشـگري بـا ضـریب    گذاران کشوري از رویکرو سیاست

  ).3جدول (اندپنجم را به خود اختصاص داده
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 77          1391سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 

  گردشگري از دید کارشناسان و نخبگان  دلفی فرصت -ماتریس سوات: 3جدول
  گروه دلفی                                                        

 هافرصت
ai A woi بهرت 

  2  068/0  11599  786  ...)زاهدان، خاش، و(جمعیت زیاد شهري در پیرامون منطقه
  حذف  059/0  11599  680  زاهدان از منطقه در آینده  -میرجاوه -عبور جاده آسفالته خاش

  3  067/0  11599  784  نبود مناطق رقیب گردشگري در پیرامون
  5  063/0  11599  735  منطقهدر گردشگري ... ریزي وافزایش توجه دولت به برنامه

  1  070/0  11599  814  )زاهدان، خاش(انگیزه باالي مسافرت و تفریح بین شهرنشینان
  حذف  062/0  11599  726  امکان حفاظت بیشتر میراث طبیعی و فرهنگی منطقه

  4  065/0  11599  753  گذاري گردشگريافزایش انگیزه بخش خصوصی براي سرمایه
  حذف  053/0  11599  618  انش افراد محلیامکان افزایش آگاهی و د

  5  063/0  11599  732  امکان گسترش خدمات رفاهی، اقامتی و زیربنایی در منطقه
  حذف  050/0  11599  586  گذاري گردشگرينهادهاي دولتی فعال در خاش جهت سرمایه
  5  063/0  11599  730  در منطقه... وجود افراد حقیقی فعال و متمکن خواستار

  5  063/0  11599  734  جاد بازار مناسب براي تولیدات باغی و دامی منطقهامکان ای
  5  063/0  11599  732  امکان ایجاد بازار مناسب براي گیاهان دارویی فراوان منطقه

  5  063/0  11599  734  ...)مانند صنایع(ایجاد و افزایش عوامل محرك اقتصاد روستایی
  حذف  062/0  11599  726  از راه گردشگري ... یی واعتقاد مسؤولین استانی و ملی به اشتغالزا

  5  063/0  11599  729  ...حمایت مسؤوالن کشوري از رویکرد توسعه روستایی از راه 
  

باشد، متغیرهاي کـم تـأثیر حـذف    می 20/0چنین با التفات به متوسط ضریب وزنی تهدیدها که برابر با هم
بـا ضـریب وزنـی     منطقـه  زیستی تنوع کاهش و گیاهی وششپ از میان متغیرهاي تعیین کننده، تخریب. شدند

زمین با ضرایب وزنـی   بازي بورس و قیمت و افزایش. باشدترین تهدید داراي الویت اول میبه عنوان مهم 24/0
  ).4جدول (الویت آخر را گرفت 21/0

  

  دلفی تهدیدات گردشگري از دید کارشناسان و نخبگان  -ماتریس سوات: 4جدول
  گروه دلفی                                                  
 هاتهدید

ai A woi رتبه  

  3  21/0  2988  621  افزایش قیمت و بورس بازي زمین
  1  24/0  2988  711  تخریب پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی منطقه

  حذف  177/0  2988  528  فرسایش زمین
  2  22/0  2988  669  آلودگی منابع آب، هوا و خاك

  حذف  154/0  2988  459  فزایش تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران به منطقها
  

هاي توریستی زیادي در منطقـه از قبیـل آب و   به استناد اظهارات کارشناسان بومی و نخبگان محلی جاذبه
فشانی تفتان، محیط بسیار آرام جهـت تمـدد اعصـاب،    ي آتشهواي مساعد و مناظر زیباي طبیعی به ویژه قله

افزون بـر ایـن   . ها نیستوجود دارد و مناطق رقیب گردشگري در پیرامون با این ویژگی... منیت الزم و کافی وا
. گذاران کشوري نگاه مثبتی به توسـعه روسـتایی از راه توسـعه گردشـگري وجـود دارد     بین مسؤوالن و سیاست
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گـذاري در گردشـگري   سـرمایه  چنین افراد حقیقی فعال و ثروتمند زیادي در منطقـه هسـت کـه خواسـتار    هم
کاري بین روستاییان منطقه در راستاي توسعه گردشگري و احیاي سـنن  حس مشارکت و هم. باشندمنطقه می

کشـاورزي، دامـی،   (در ضمن وجود انـواع تولیـدات محلـی   . و آداب محلی و حفاظت محیط زیست نیز باال است
  .ها انکارناپذیر استاحیاي بیشتر آنو اشتیاق مردم محلی در ) صنایع دستی، گیاهان دارویی

، )هـا و فاضـالب  جـاده (هـاي کالبـدي و محیطـی   خدمات زیربنایی بـه ویـژه خـدمات ارتبـاطی، زیرسـاخت     
-هاي بهـره تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت بهداشتی، اقامتی و رفاهی مناسب، آگاهی بومیان از قوانین و روش

 و ریـزي ضعیف است و در این مسـیر از سـوي دولـت برنامـه    برداري از صنعت گردشگري در روستاهاي منطقه 
 شناسـاندن  جهـت  مناسـب  فقدان تبلیغـات . بخشی صورت نگرفته استمند، مؤثر و رضایتنظام گذاريسرمایه
، گیاهـان  )بـاغی و زراعـی  (ناشناخته، عدم وجود بازاریابی مناسب بـراي تولیـدات متنـوع کشـاورزي     هايجاذبه

از طرفـی  . وجود دالالن در این رابطه از دیگر مشکالت مهم روستاهاي منطقـه اسـت  دارویی و صنایع دستی و 
هاي دولتی مرتبط با بخش گردشگري در سطح شهرستان و اسـتان و وجـود مقـررات    ناهماهنگی میان سازمان

  .دست و پاگیر مزید بر علت است
بردهـا و  ن و کارشناسـان، راه بنابراین با توجه به مبانی نظري پـژوهش و نظـرات ابـراز شـده توسـط نخبگـا      

بـرد  ي آن در محدوده مورد مطالعه در قالب چهار نـوع راه برداري از صنعت گردشگري و توسعهراهکارهاي بهره
  ):5جدول(شودارائه می
هـاي درونـی و حداکثرسـازي    بردها بر حداکثرسازي قـوت تمرکز این راه): SO(بردهاي تهاجمیراه) الف
هـاي گردشـگري   در این راهبرد استفاده بهینه و نظام مند نقاط قوت و فرصـت . ار استهاي بیرونی استوفرصت

 . کارها و تدابیر علمی و منطقی مورد توجه قرار گرفته استروستاهاي مورد مطالعه با اتخاذ راه
هـاي درونـی و حداکثرسـازي    سـازي ضـعف  بردها بر حداقلاساس این راه): WO(بردهاي بازنگريراه)ب
هـاي گردشـگري، جهـت رفـع     ها و فرصتبهینه از جاذبه برداريبهرهاي بیرونی استوار است، که ضمن هفرصت
 .گرددهاي موجود ارائه میها و کمبودضعف
هاي درونـی  بردها بر حداکثرسازي قوتبا توجه به اینکه اساس این راه): ST(بردهاي تنوع بخشیراه) ج

 نـواحی  هـاي نیازمنـدي  از ايپـاره  تأمین منظور کارهاي زیر بهست، راهسازي تهدیدات بیرونی استوار او حداقل
  :شودمی تهدیدها ارائه رفع جهت در روستایی

هـاي درونـی و   سازي ضـعف بردها بر حداقلبا توجه به اینکه اساس این راه): WT(بردهاي تدافعیراه) د
هـا،  دهاي احتمالی، جهـت رفـع کاسـتی   ، ضمن تأکید بر رفع تهدیاستسازي تهدیدات بیرونی متمرکز حداقل

 .گرددارائه می
 
 

  
  
  
  

 ي روستاهاي ناحیه تفتان شهرستان خاشراهبردهاي نقش گردشگري در توسعه: 5جدول
  

موضوع 
موضوع   روستایی توسعه در گردشگري نقش  تحلیل

  روستایی توسعه در گردشگري نقش  تحلیل
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موضوع 
موضوع   روستایی توسعه در گردشگري نقش  تحلیل

  روستایی توسعه در گردشگري نقش  تحلیل

راه
می

هاج
ي ت

دها
بر

)
SO(  

 جمعیـت  وجود بر مبنی سازنده تبلیغ و تأکید -
 در آنـان  در تفریح باالي يهانگیز پیرامون و زیاد

ــره جهــت ــرداريبه ــه از ب ــايجاذب توریســتی  ه
  منطقه؛

 در گردشـگري  رقیـب  منـاطق  نبـود  بر تأکید -
 بـراي  خصوصـی  بخش باالي يهانگیز و پیرامون
  درگردشگري؛ گذاريسرمایه

 محـرك  عوامل افزایش و ایجاد امکان بر تأکید -
 و و تبـدیلی  کارگـاهی  صـنایع (روسـتایی  قتصادا

ــنایع ــته ص ــديبس ــان بن ــی گیاه  راه از) داروی
  گردشگري؛

ــره - ــريبه ــه گی ــت از بهین ــؤوالن حمای  و مس
ــوري ــعه رویکـــرد از سیاســـتگذاران کشـ  توسـ

 بـر  تأکیـد  بـا  گردشـگري  توسعه راه از روستایی
  منطقه؛ در کافی و الزم امنیت وجود

ــتفاده - ــد اس ــه و هدفمن ــود از بهین ــراد وج  اف
 سـرمایه  بومی خواسـتار  ثروتمند و فعال حقیقی
  گردشگري؛ در گذاري

هاي گردشگري تمندان ضرورت تجهیز اردوگاه -
اسـتاندارد تـوأم    و دارکیفیـت  خدمات به وکوشه

  محلی؛ مشارکت با
 سـاکنان  همکـاري  با مسؤولین مندنظام اقدام -

 گردشــگري هــايقابلیــت شناســاندن در محلــی
  هدفمند؛ تبلیغات با منطقه

 بـراي  مناسـب  بـازار  ایجـاد  بـراي  سازيزمینه -
 گسترش و فراوان دارویی گیاهان باغی، تولیدات
 توسـعه  راه از منطقـه  زیربنایی و رفاهی خدمات

  گردشگري؛
 و منطقـه  کـار  نیـروي  از گیـري بهره بر تأکید -

و  کشـاورزي  بخـش  در بومی تولید حس تقویت
 توســعه  راه زا) دوزي ســوزن(دســتی  صــنایع

  گردشگري؛
 طریـق  از منسـجم  بازاریـابی  بر تأکید و توجه -

 در کوچــک صـنایع  احــداث و هـا تعــاونی ایجـاد 
 و کشاورزي تولیدات از بهینه گیريبهره راستاي
 .دارویی گیاهان

 
 
  

راه
شی

 بخ
وع

ي تن
دها

بر
)

ST(  

ــوگیري - ــب از جل ــش تخری  و گیــاهی پوش
ــودگی ــابع آل ــوا آب، من ــاك و ه ــق از خ  طری

 يهویـــژ قــوانین  تـــدوین ســازي،  رهنــگ ف
  گردشگران؛ به الزم هايآموزش و گردشگري

ــدابیر اتخــاذ - ــررات و ت ــین مق ــتایی زم  روس
  زمین؛ بازي بورس از جلوگیري و مناسب

 و نخبگـان  مشـارکت  از گیـري بهره بر تأکید -
 زمـین  قـوانین  سـازي پیـاده  در محلی ساکنان

 منظـور  بـه  محیطی زیست مقررات و روستایی
 از ممانعـت  و زمـین  بـازي  بورس از جلوگیري

  گیاهی؛ پوشش تخریب
 جمعیت تراکم مطلوب حد و ظرفیت تعیین -

 مطالعـه  مـورد  گردشـگري  هدف هايمکان در
 بـه  حد از بیش تراکم و فشار کاهش جهت در

  .مکانها این
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موضوع 
موضوع   روستایی توسعه در گردشگري نقش  تحلیل

  روستایی توسعه در گردشگري نقش  تحلیل

راه
اي

ده
بر

 
ري

زنگ
با

)
W

O
(  

 در دولت مندنظام گذاريسرمایه و ریزيبرنامه -
  شگري منطقه؛گرد بخش

ــاد - ــاي و ایجـ ــات، ارتقـ ــزات تأسیسـ  و تجهیـ
 بـا  مناسـب  رفاهی و اقامتی بهداشتی، تسهیالت

  منطقه؛ در فضایی مطلوب توزیع
 مسـؤولین  حمایـت  جلـب  جهـت  سـازي زمینه-

 روسـتایی  توسـعه  به دستیابی منظور کشوري به
 اقتصـاد  به بخشی تنوع و درآمد کسب رویکرد با

  روستایی از راه گردشگري؛
 گسـترش  و ایجـاد  در دولـت  منـد نظـام  اقدام -

ــات محیطــی، و کالبــدي هــايزیرســاخت  امکان
  منطقه؛ در رفاهی و بهداشتی خدمات اقامتی،

 ملـی  و ايمنطقه سطوح در تبلیغات گسترش -
ــت ــاندن جه ــه شناس ــايجاذب ــناخته ه ــا ناش  ب

  محلی؛ نخبگان همکاري
 میـان  همـاهنگی  و همگرایی افزایش بر تأکید -

 گردشـگري  بخـش  با مرتبط دولتی هايانسازم
ــع جهــت در اســتان و شهرســتان ســطح در  رف

ــررات ــت مق ــاگیر و دس ــه پ ــور ب ــهیل منظ  تس
  حقیقی؛ افراد و خصوصی بخش گذاريسرمایه

 اراضـی  از هدفمنـد  و اصولی استفاده به توجه -
 برنامـه  جهـت  در اقـامتی  هايزمین و کشاورزي

 بخـش  ربهتـر و بیشـتر د   گذاريسرمایه و ریزي
 و بومی افراد آموزش طریق از منطقه گردشگري

  ویژه؛ قوانین وضع
 امکانـات  گسـترش  و ایجـاد  بـراي  سازيزمینه -

-راه کیفیت ارتقاي و تفریحی و توریستی رفاهی
  مطالعه؛ مورد روستاهاي به دسترسی هاي

راه
عی

داف
ي ت

دها
بر

)
W

T
(  

ــوزش - ــاکنان آم ــی س ــگران و محل  در گردش
ــتاي ــره راس ــريبه ــب گی ــه يههین ــاي جاذب ه

-شاخص رعایت با تأکید بر منطقه گردشگري
  روستایی؛ پایدار توسعه هاي

 ظرفیـت  تعیین جهت در اصولی ریزيبرنامه -
ــی و اســتفاده ــابع طبیع ــوان از محــیط و من  ت
-بهره از ممانعت راستاي در منابع این بازدهی

ــرداري ــی ب ــه ب ــوگیري و روی  و تخریــب از جل
  ها؛آن آلودگی

 و ویـژه  قـوانین  با توأم قروق سیاست اجراي -
 پوشیده نواحی در مردمی وسیع هايمشارکت

 بیشـتر  حفاظـت  به کمک و دارویی گیاهان از
ــوع ــتی تن ــه زیس ــور ب ــب منظ ــد کس  و درآم

  منطقه؛ بومیان براي اشتغالزایی
 توسـعه  سـمینارهاي  و هـا همـایش  برگزاري -

 روستایی گردشگري نقش بر تأکید با روستایی
ــداري، توســط مطالعــه مــورد ناحیــه در  فرمان

 از دعـوت  و شهرسـتان  گردشـگري  نمایندگی
 بـه  پیرامـون  نواحی دارانسرمایه و کارآفرینان

 هـاي محـدودیت  و هاپتانسیل شناسایی منظور
  منطقه؛ گردشگري

 بـه  صحیح، رسانی اطالع شبکه از گیريبهره -
 از آموزشـی  هـاي برنامـه  ارائه با متنوع و موقع
 افـزایش  منظـور  بـه  گروهـی  هايرسانه طریق
 از جلـوگیري  و هـا جاذبه حفظ بومیان، آگاهی
  ها؛آن آلودگی و تخریب

 منظـور  بـه  آموزشـی  هـاي کـالس  برگـزاري  -
ــزایش ــأثیرات از محلــی ســاکنان آگــاهی اف  ت

ــادي، ــاعی اقتصـ ــت و اجتمـ ــی زیسـ  محیطـ
  گردشگري؛

  
  

روستاهاي تمندان، کوشه و سنگان رتبه هاي پژوهش حاصل از تکنیک تاپسیس حاکی از آن است که یافته
 724/0ضریب پراکندگی برابر بـا  ). 5جدول(انداول تا سوم را و روستاي چاهک رتبه آخر به خود اختصاص داده
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ها و خدمات مورد نیاز بخـش  است که نشان از تفاوت بسیار زیاد روستاهاي هدف از لحاظ برخورداري از قابلیت
  . گردشگري دارد

  
  TOPSISبراساس تکنیک  مطالعه مورد روستاهاي بنديهرتب: 6جدول

 آل ایده از فاصله مثبت آل ایده از فاصله  روستاها
 منفی

  رتبه اولویت شاخص

  1 863/0 05519/0 00875/0  تَمندان
  4 518/0 03286/0 03059/0  نَرون
  2 725/0 04828/0 01833/0  کوشه

  5 252/0 01609/0 04767/0  تُرشاب
  3  0526/0 03959/0 03572/0  سنگان
  6 139/0 00878/0 05441/0  چاهک

  
روستاهاي تمندان و کوشه به علت قرارگیري در مدخل وردي قلـه تفتـان، برخـورداري از طبیعیـت زیبـا و      

اما روستاهاي چاهک و ترشاب به خـاطر  . اقلیم مساعدتر در طول سال، وضعیت بهتري در جذب گردشگر دارند
تر نسبت بـه سـایر روسـتاهاي    هاي طبیعی و برخورداري از امکانات رفاهی کمشتر و جاذبهانزواي جغرافیایی بی
  . دهندتري را در جذب گردشگري نشان میهدف قابلیت ضعیف

  
  گیرينتیجه

چنین منبعی مکمـل و متنـوع سـاز    بردي اساسی براي توسعه نواحی روستایی و همگردشگري روستایی راه
طبق تجربیات و مطالعات ملی و بین المللی ایـن  . آیدژه در مناطق محروم به شمار میدر اقتصاد روستایی به وی

هاي شغلی جدید، درآمـد زایـی، حفـظ تنـوع زیسـتی، سـالمتی       تواند نقش اساسی در تولید فرصتصنعت می
-تها و محـدودی رو شناخت دقیق قابلیتاز این. محیط زیست و فرهنگ محلی و نیز ثبات جمعیت داشته باشد

. اي  بکنـد ریـزي و سیاسـتگذاري کمـک سـازنده    توانـد در امـور برنامـه   هاي هدف میهاي گردشگري در مکان
هـاي  منـد از قابلیـت  بـرداري صـحیح و نظـام   بردهایی به منظور بهـره پژوهش حاضر با این دید انجام شده و راه

ان محلی ارائه داده اسـت، کـه   گردشگري در راستاي توسعه گردشگري و در نتیجه ارتقاي کیفیت زندگی ساکن
  :توان به شرح ذیل ارائه کردنتایج آن را می

بـرداري از  هاي زیاد و مناسب جهـت بهـره  ها و فرصتمحدوده مورد مطالعه به دلیل برخورداري از جاذبه* 
ن ایـن امـر مسـتلزم آ   . صنعت گردشگري در راستاي توسعه نواحی روستایی، داراي توان و استعداد باالیی است

  .ها هدفمند و متناسب با شرایط و ظرفیت محیطی روستاها باشدگذاريها و سرمایهریزياست که برنامه
ها و به منظـور رفـع   برداري از صنعت گردشگري به علت باال بودن ضعفهاي منطقه جهت بهرهنیازمندي* 

ایـن  . ده، بسـیار بـاال اسـت   هـاي تعیـین شـ   هـا و فرصـت  چنین استفاده بهینه و هدفمند از قوتتهدیدها و هم
شبکه حمل و نقل، اسکان و اقامتگاه، تسـهیالت و  (ها در وجه غالب شامل عناصر زیربنایی گردشگرينیازمندي

  .برداري از گردشگري نقش به سزایی دارداست، که در بهره) خدمات
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اول تـا سـوم و    بندي روستاها حاکی از آن است که روسـتاهاي تمنـدان، کوشـه و سـنگان رتبـه     نتایج رتبه
روستاهاي تمندان و کوشه به علت قرارگیري در مـدخل  . اندروستاي چاهک رتبه آخر را به خود اختصاص داده

ورودي قله تفتان، برخورداري از طبیعت زیبا و آب و هواي  مساعدتر در طول سال، وضعیت بهتـري در جـذب   
هـاي طبیعـی و   جغرافیـاي بیشـتر و جاذبـه    اما روستاهاي چاهک و ترشـاب بـه خـاطر انـزواي    . گردشگر دارند

-تري را در جذب گردشگر نشان مـی برخورداري از امکانات رفاهی کمتر نسبت به سایر روستاها، قابلیت ضعیف
تر به ویژه تمنـدان و سـپس کوشـه و سـنگان باشـد و در      رو الزم است تمرکز روي روستاهاي قابلاز این. دهند

  . ي قرار گیرندهاي توسعه گردشگرالویت برنامه
 هـاي مهـارت  چـون فقـدان  توان گفت از آنجایی که روستاهاي مورد مطالعه با مشـکالتی هـم  در مجموع می

 عرضـه  در هـا واسـطه  و دالالن هـا، وجـود  نقل، ضعف زیرسـاخت  و مدیریتی در گردشگري، مسائل شبکه حمل
یره رو به رو هستند، در مرحلـه اول بـا   دستی، ضعف تبلیغات و بازاریابی و غ تولیدات کشاورزي، دامی و صنایع

 ضـعف  گیـري، تصـمیم  مراکز که تعدد )2006(و ویلیامز) 1382(هاي مدهوشی و ناصرپورپژوهش توجه به نتایج
موانـع   جملـه  از را گردشـگر  پـذیرش  فرهنـگ  و نبـود  گردشـگري  و خدمات زیربنایی امکانات بازاریابی، ضعف

 اطـالع  و بازاریـابی  ایجـاد دفـاتر   و اقامتی تسهیالت باستانی، آثار و تاریخی اماکن و وضعیت گردشگري صنعت
اند، الزم است دولت با همکاري نخبگان و مـدیران  گردشگري، برشمرده صنعت توسعه در مؤثر عوامل از رسانی

پـذیر بـراي گردشـگران، بـه وسـیله      ها و خـدمات دل محلی و بسیج روستاییان از این طریق با تأمین زیرساخت
ي تبلیغات و بازاریابی در راستاي توسـعه گردشـگري   زمینه) اعم از ملی و محلی(هاي جمعی و مطبوعاترسانه

 جـذب  عـدم  در اصـلی  عامـل  کـه  )1383(رو با توجه به نتیجه پـژوهش موسـایی  از این. منطقه را فراهم نماید
جـود در اذهـان گردشـگران    توان شایعات مواست، از این مسیر می ذکر کرده امنی نا احساس را متغیر گردشگر

 زیـرا . در مورد نا امن بودن منطقه را رفع نموده تا گردشگران از سایر مناطق کشـور بـه منطقـه سـرازیر شـوند     
هـاي طبیعـی،   و اطالعات گردشـگران و سـاکنان شـهري را جهـت بازدیـد از جـذابیت       انگیزه مناسب، تبلیغات

گیري از تلویزیون و رادیوي ملی، شبکه تلویزیونی نه بهرهدر این زمی. دهدفرهنگی و تاریخی منطقه افزایش می
مایـل   بیشتر چون گردشگران. بسیار مثمر ثمر خواهد بود) زاهدان(و رادیوي محلی استان) شبکه هامون(استان

شـبکه   لحـاظ  تـري در مـورد وضـع امنیتـی آن داشـته و از     که اطالعـات دقیـق   هستند به مناطقی سفر کنند
از . ها گردشگران زیادي وارد منطقـه خواهنـد شـد   با انجام این اقدام. باشند ترکامل فاهیر دسترسی و امکانات

را  اجتمـاعی  هـاي زمینه در گردشگري که اثرات مثبت) 1387( همکاران و مهدوي رو با توجه نتایج تحقیقاین
 افـزایش تعامـل   و ییآشـنا  خـود،  بـه روسـتاي   روستاییان خاطر تعلق افزایش جمله از به دالیلی و دانسته زیاد

در  عمـومی،  و فـردي  بهداشـت  وضعیت و بهبود روستایی نواحی به هااندیشه انتقال و با گردشگران روستاییان
تولیـد  (توان بـا اسـتفاده ازحضـور گردشـگران در مسـیر توسـعه روسـتایی       مؤثر بوده است، می کاهش مهاجرت

بندي تولیدات هاي کوچک بستهت با تأسیس کارگاهدر این راستا الزم اس. گام برداشت) اشتغال و کسب درآمد
ها یا بازار محلی در مکانی خاص از طریق افـراد  و دایر نمودن نمایشگاه) کشاورزي، دامی و صنایع دستی(محلی

 و حــاجیلویی امـا بــا توجـه بـه ایـن کــه براسـاس نتـایج تحقیـق       . مـاهر و آمـوزش دیـده محلــی اقـدام نمـود     
 آیـد و بـه رویکـردي   فرابخشی بـه حسـاب مـی    فعالیت یک گردشگري مدیریت و ریزيبرنامه) 1387(همکاران

 زمینـه  ایـن  در واقعی ریزيو برنامه دولت حمایت دارد، نیاز مرتبط مختلف هايهماهنگی بخش به و نگر جامع
بـه   دولتـی  ادارات توجـه  افـزایش  چنینهم و صنعت این در گذاري سرمایه به بخش خصوصی تشویق با همراه
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-در این مسیر تأسـیس تعـاونی  . از راهبردهاي اساسی و اجتناب ناپذیر است امکانات عمومی با افزایش اهاروست
اي خاص، ممانعـت از  هاي گردشگري به منظور تأمین اشتغال بومیان، جلوگیري از انباشت ثروت در دست عده

  . کارفرمایی مطلق دولت در امر گردشگري ضرورت ویژه دارد
توان گفت که اگر قرار باشد صنعت گردشگري در توسعه نواحی روسـتایی  به موارد فوق می بنابراین با توجه

کاري سازنده و مکمـل دیگـر   منطقه تفتان شهرستان خاش و ارتقاي کیفیت زندگی ساکنان محلی به عنوان راه
  :تکارهاي اجرایی زیر ضروري اساي ایفا کند، توجه به راههاي اقتصادي نقش تعیین کنندهبخش
 اجـراي  و گیـري و تصـمیم  سازيتصمیم امر در) شوراها و دهیاران(و مدیران محلی مردم دادن مشارکت -1
  گردشگري؛ هايها و پروژهبرنامه
ــتفاده -2 ــگاهی  مــدیران از اس ــائل  آگــاه و داراي تحصــیالت دانش    امــور رأس در گردشــگري بــه مس

  ؛)در سطح استان و شهرستان(اجرایی و گیريتصمیم
تلویزیون و رادیوهاي ملی، شبکه تلویزیونی هـامون،  (هاهدفمند از طریق رسانه و گسترده تبلیغات جادای -3

 آشـنایی  بـراي  همسـایه  هـاي و اسـتان  استان داخل در تبلیغاتی بوروشورهاي و توزیع تهیه و ...)رادیو زاهدان و
  منطقه؛ گردشگري هايجاذبه و از امکانات گردشگران بیشتر
هاي منفی در برخی از مناطق استان و کشور در رابطه با نـا امـن بـودن    ت نادرست و ذهنیترفع شایعا -4

؛ الزم است این اقدام از )اینترنت(ها، مطبوعات و فضاي مجازيمنطقه از طریق تبلیغات مناسب به کمک رسانه
  رد؛طرف مسؤولین شهرستان و استان آغاز شود و از طرف مسؤولین کشوري مورد حمایت قرار گی

مراکـز درمـانی و   (اقدام اساسی دولت و بخش خصوصی در ایجاد و گسترش امکانات و خـدمات رفـاهی   -5
، ...)بهداشتی، خدمات ارتباطی، مراکز امداد و نجات بین راهی، سرویس جابجایی گردشگران با تخفیـف ویـژه و  

  هاي دسترسی روستاها؛و تسهیل راه...) کمپ استراحتی و اردوگاه و(اقامتی
  ورزشی؛ گردشگر جذب براي ورزشی هايپروژه و ساخت تفریحی امکانات بهبود و توسعه -6
مطالعـه و تعیـین    مـورد  روستاهاي طبیعی منابع سنجیظرفیت و شناسیظرفیت مطالعاتی طرح تدوین -7

  ها؛توان جمعیت پذیري آن
 راسـتاي  در منطقـه  سـطح  در )طبیعـی، فرهنگـی و تـاریخی   (هاي گردشگريجاذبه بازسازي و حفاظت -8

  پایدار روستایی؛ دستیابی توسعه
-هاي گردشگري در روستاهاي تمندان و سنگان به منظور توسعه گردشـگري و اشـتغال  تأسیس تعاونی -9

  چنین جهت بازاریابی براي تولیدات روستاییان؛زایی براي ساکنان بومی و هم
 دارویـی،  گیاهـان  کشـاورزي،  تولیـدات (روسـتایی  تولیـدات  سایر براي هفتگی و روزانه بازارهاي ایجاد -10
  درآمد؛ کسب منظور به مطالعه مورد يمحدوده در گردشگران ورود فصول در...) و دستی صنایع
 .گردشگران به اقامتی و رفاهی خدمات بهتر ارائه جهت محلی ساکنان به ویژه بانکی تسهیالت ارائه -11
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  منابع فهرست 
 :روانشـناختی  دیـدگاه  از ايرایانـه  هـاي بـازي  سنی بنديرده، )1388(همکاران و پور، امین اسداله -1

 .8 -18تهران، صص  ،2 يهاي علوم اجتماعی، شمارهي تازه، مجلهدلفی روش به ايمطالعه
  .اطالعات انتشارات: تهران ،روستایی پایدار يتوسعه ،)1387(ایمانی و علی مصطفی ازکیا، -2
 TOPSISمعیـاره   چند گیريتصمیم مدل کارگیري به و تبیین، )1388(لی غفرانبیورانی، حسین و ع -3
ي علمی ترویجی کاراگاه، دور دوم، نامه، فصلبزهکاري و جرم منظر از شهري مختلف مناطق بندي رتبه براي

 .، تهران8ي سال دوم، شماره
 دیـدگاه  از زدایـی  ومیـت محر در گردشـگري  نمونه مناطق تأثیر، )1389(توکلی، مرتضی و همکاران -4

 و شـهري  هـاي پژوهش و مطالعات يمجله، )کردستان تخت اورامان منطقه: موردي مطالعه( اجتماعات محلی
 .73 -94فصل پاییز، اصفهان، صص  ششم، يشماره دوم، سال اي،منطقه
ي ریـز  برنامـه  در الگـویی  روسـتایی  توریسـم ، )1386(فاطمـه عنبرانـی   و سیمین زنجانی، تقدیسی -5

 .172-192، مشهد، صص 8ي شماره اي،ناحیه توسعه و جغرافیا يمجله ،روستایی
 از منابع برداري بهره و مدیریت در مشارکت و نقش پایدار توسعه فرآیند ،)1378(محمود پور، جمعه -6

 .کشور و مراتع هاجنگل سازمان: تهران توسعه، و مشارکت منابع طبیعی، همایش مقاالت مجموعه ،طبیعی
 اقتصـادي،  ساختار بر دوم هايخانه تاثیر و نقش ،)1387(معصوم مجتبی قدیري و مسعود حاجیلوئی، -7

 .19-31 صص ،65 يشماره انسانی، جغرافیاي هايپژوهش: تهران کالردشت، ناحیه اجتماعی
رات انتشـا  :، تهرانتوسعه گردشگري روستایی با رویکرد گردشگري پایدار، )1387(، محمدرضارضوانی -8

 .دانشگاه تهران
 استان هايشهرستان یافتگی توسعه درجه بنديرتبه و بررسی، )1389(زیاري، کرامت اهللا و همکاران -9

 ،72 يشـماره  انسـانی،  جغرافیـاي  هـاي ي پـژوهش نامهفصل، تاپسیس تکنیک از استفاده رضوي، با خراسان
 .17 -30تهران، صص 

 ارزیـابی  رهیافـت  بـا  روسـتایی  گردشـگري  تعـاملی  ریزيهبرنام، )1389(طالب، مهدي وهمکاران -10
 .19-34، تهران، صص71 يشماره انسانی، جغرافیاي هايپژوهش ،آبادوکیل روستاي:روستایی مشارکتی

پیرامـون شـهري    هايتفرجگاه در گردشگري ساماندهی، )1386(مهدي سقایی و اصغر علی کدیور، -11
 .111-134اصفهان، صص ، 83 يشماره جغرافیایی، تحقیقات ينامهفصل ،اخلمد دره موردي مطالعه
 از روسـتایی  گردشـگري  توسـعه  بر موثر عوامل تحلیل، )1391(کرمی دهکردي، مهدي و همکاران -12
 ، 45 پیاپی ،23 محیطی، سال ریزيبرنامه و جغرافیا يمجله، بختیاري و استان چهارمحال روستاییان دیدگاه
 .99-112بهار، اصفهان، صص  ،1 يشماره
تحلیلی بر گردشگري روستایی پیرامون کالنشهرها مطالعـه  ، )1387(مافی عزت اهللا و مهدي سقایی -13
 .21-40، مشهد، صص 10ي اي، شمارهي ناحیهي جغرافیا و توسعهمجله ،کالنشهر مشهد: موردي
 ،لرسـتان  اسـتان  گردشگري صنعت عهتوس ارزیابی موانع ،)1382(نادر ناصـرپور  و مهرداد مدهوشی، -14

 .25-58، تهران، صص 28 يشماره بازرگانی، نامهپژوهش ينامهفصل
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بررسی عوامل کلیدي مؤثر بر کـاربرد فنـاوري اطالعـات در    ، )1384(مشایخی، علینقی و همکـاران  -15
 ویـژه ) 42 پیـاپی ( 3 يي مدرس علوم انسانی، شـماره نامهفصل، کاربرد روش دلفی: هاي دولتی ایرانسازمان

 .191 -231فصل پاییز، تهران، صص  مدیریت، نامه
 نـواحی  در گردشـگري  توسـعه  سنجی امکان، )1390(مطیعی لنگرودي، سیدحسن و ماهره نصرتی -16

 محیطـی،  ریـزي برنامـه  و جغرافیـا  يمجله، )تالش شهرستان کرگانرود بخش(گردشگران دیدگاه از روستایی
 .69-84، اصفهان، صص 1 يشماره ، 41 پیاپی يشماره ، 22 سال

 اسـتان  در کشـاورزي  بخـش  رقـابتی  هـاي مزیت تعیین، )1388(مظهري، محمد و فاطمه رحمانی -17
 نیمسـال  ،1 يشماره ، 23 ، جلد)کشاورزي صنایع و علوم( کشاورزي توسعه و اقتصاد يمجله ،شمالی خراسان

 .21 -27، مشهد، صص 1388 اول
: مـورد (روستایی گردشگري تحلیلی از وضعیت ،)1388(حسـینی  ملک صباح و سحسینی، عباملک -18

 .111-120، بروجرد، صص 1ي انداز زاگرس، سال اول، شمارهفصلنامه جغرافیایی چشم ،)اراك هزاوه روستاي
 بازرگـانی،   نامـه پـژوهش  ينامـه فصـل  ،ایران توریسم در تقاضاي تابع تخمین ،)1383(میثم موسایی، -19
 .225-244، تهران، صص 32ي شماره
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،عملیات در تحقیق در نوین مباحث، )1378(مؤمنی، منصور -20
 مـدل  يارائـه  و شهرها پیرامون روستایی نواحی يتوسعه در توریسم نقش ،)1381(داوود مهدوي، -21

 جغرافیا، تهران، دانشگاه ارشد کارشناسی ينامهپایان ،)کوچک لواسان دهستان موردي يمطالعه(استراتژیک
 .مدرس تربیت
 از نظرسـنجی  بـا  روسـتایی  يتوسـعه  بـر  گردشـگري  اثرات ،)1387(مسعود و همکـاران  مهدوي، -22

 .، تهران2 يشماره ،11 سال توسعه، و روستا ينامهفصل ،سولقان و کن يدره روستاییان
 رونـق  در آن نقش و روستایی گردشگري وضعیت رسیبر ،)1389(مصدق و راضیه میرکتولی، جعفر -23
 و شـهري  هـاي پـژوهش  و ي مطالعـات مجلـه ، گرگـان  شهرستان جنوبی استرآباد دهستان در دستی صنایع
 .137-154اصفهان، صص  ،7 يشماره دوم، اي، سالمنطقه
 ي پایدارسعهتو بندياولویت و تحلیل در تاپسیس تکنیک کاربرد، )1389(نسترن، مهین و همکاران -24
 ، 21 سـال  محیطـی،  ریزيبرنامه و جغرافیا يمجله ،)اصفهان شهري مناطق: موردي يمطالعه(شهري مناطق
 .83 -100، اصفهان، صص 38 يشماره
 و تبـدیلی  صـنایع  يتوسعه بندياولویت، )1386(طباطبایی، شهره پور اهللا و نیلینوري، سیدهدایت -25

-ي پـژوهش نامهفصل، اصفهان فالورجان استان دلفی شهرستان روش از دهاستفا با کشاورزي بخش تکمیلی
  .161 -177، فصل پاییز، تهران، صص 61 يجغرافیایی، شماره هاي
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