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 چکیده

ای محسرو   پایدار در هرر جامعره  توسعة امروزه صنعت گردشگری از ارکان  اهداف:

رانه در های مناسب، مدیریت عاقالنه و مدبّساختوجود زیر ن صنعت،در ای شود.می

هرا و ایجراد   های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آمرای  جاببره  جنبه

سازد. هردف تحییر    ازپی  آسان میامکاناتی است که دسترسی را  بی  ،تسهیالت

هرای موجرود   ختسرا های شهرستان کرمران از نررر زیرر   بندی دهستانحاضر، سطح

 گردشگری است. 

کره در   باشداسنادی میشیوة تحلیلی برمبنای ر شناسی تحیی ، توصیفی روش روش:

 های گردشگری روسرتایی زیرساخت بندیِست جهت رتبهراف از تکنیک ،این مسیر

 استفاده شده است.  شهرستان کرمان

های شهرسرتان کرمران    هستاندهد که در بین دهای تحیی  نشان مییافته :/ نتایجهایافته

آباد، باالترین های باغین و محیهای گردشگری روستایی، دهستانساختزیر براساس

ترین سطح زیرساخت میرزا، هوتک، پایینهای گروه، دهدهستانو  سطح برخورداری

آبراد، سریرو و لنگرر در    های کرامم اند. دهستانگردشگری را به خود اختصاص داده

 اند.مرزی را به خود اختصاص دادهناحیة سطح و  ،حالت بینابین
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هرا،  سراخت های شهرستان کرمان از نرر برخرورداری زیرر  در بین دهستان :گیرینتیجه

هرای  توازن برقرار نیست و یک شرکاف ملمروس از نررر دسترسری بره زیرسراخت      

 های شهرستان کرمان را ازتوان دهستانگردشگری روستایی وجود دارد. بنابراین می

یافترره، هررای موجررود گردشررگری روسررتایی برره سرره سررطح توسررعهنرررر زیرسرراخت

میررزا)بخ  رایرن(،   های گروه و دهبندی کرد. دهستانبرخوردار و محروم سطحنیمه

هرای  انرد. دهسرتان  هوتک)بخ  چترود(، تیریرب براال را بره خرود اختصراص داده     

های زیرساختموعة مجآباد)بخ  ماهان(، تیریب پایین باغین)بخ  مرکزی( و محی

آبراد)بخ   هرای کرامم  انرد. دهسرتان  هاختصراص داد خرود  موجود گردشگری را بره  

چترررود(، سرریرو)بخ  شررهداد( و لنگررر)بخ  ماهرران( بررا کسررب سررطح پررایین    

 اند.مرزی را به خود اختصاص دادهناحیة های گردشگری، ساختزیر

روسرتایی،   پایدارسعة توهای گردشگری، گردشگری روستایی، زیرساخت :هاکلیدواژه

  ست، شهرستان کرمانرویکرد راف

 مهمقدّ .1

وکارهرای بشرری   تررین کسرب  گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از پیچیرده 

وجهی، دارای کارکردهرای گونراگون و متبرت اسرت کره از آن      الیتی چند        ّعنوان فع باشد و بهمی

 )قرادری، فرجری   ها اشاره کردویت زیرساختزایی، کسب درآمد و تیتوان به اشتغالجمله می

 برا  کره  اسرت  گردشرگری  انواع از یکی روستایی گردشگری(. 090 ، ص.0909و بروجی،  ،راد

 روسرتایی  نرواحی  در اسرتیرار  ،آن صة   ّمشخ  وجه ولی دارد، پیوند آن دیگر الگوهای از بسیاری

 منراق  در  ریگردشرگ از مرفیرت   اسرتفاده  بررای  تیاضرا (. 00 ، ص.0921)رضروانی،   اسرت 

 وسایل :ازجمله نیازدمور موارد کیفیت .است یافته افزای  ت  ّشد به ،اخیر هایسال در روستایی

 بهبرود  روسرتایی  جمعیت با نزدیک ارتباط و باستانی ر تاریخی میراث منطیه، اصالت ارتباقی،

 زنردگی  گسرترش  برا  رسرد می نرر به که روستایی مناق  اصالت به هارسانه ه   ّتوج  .است یافته

 روستایی جوامع دنبالبه گردشگران امروزه و است یافته افزای  گرفته، قرار موردتهدید شهری

ریرزی براسراس   مهرم در برنامره   ةنکتر (. اکنون 009، ص. 0991 ،0)گارتنر هستند نخوردهدست

آنهاسرت. بررای سرنج  و     ةتوسرع چگرونگی  نیرز  بندی در توسرعه و  اولویت ةنحوها، جاببه

                                                 
1  . Gartner 
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 ر   اجتمراعی اقتصرادی،   :ازقبیرل  ،معیارهرای مختلفری           معمروال   ،ها و عناصرجاببه بندیاولویت

گیررد ترا   محیطی، نهادی، قانونی و جغرافیایی موردتوجه قررار مری  ، زیرساختی، زیستفرهنگی

 ، ص.0909یرزدی،  ی )پراپل  کردگیری های گوناگون تصمیمبراساس آنها بتوان نسبت به جاببه

های مناسب اسرت    در گرو دستیابی به زیرساخت            ّپایدار و موف                       ِ(. ایجاد صنعت گردشگری 99

ینی،       ّ  فخرالرد   میر) ساختی وابسته استو زیراهداف اقتصادی، اجتماعی                    ِکه درجهت کارگردانی 

   .(10، ص. 0900

 و آمد گرفتار خود       کالسیک  هایجنبه ساختارشکنی در پسامدرن هایچال  درگردشگری 

 این .شد ا   ّمهی  آن پیرامون و پساصنعتی اقتصاد در یفکیی گردشگر جریان گیریشکل هایزمینه

 ،میزبان ةجامع بین محیطیزیست سوء اثرات کاه  با همراه را فرهنگی تعامل هایزمینه روند

 گردشگری(. 001 ، ص.0909یزدی و سیایی،  )پاپلی کردفراهم  گردشگری محیط و گردشگر

 و تراریخ  اقتصراد،  زیست،محیط پیچیدة الگوی ةدهندنشان که دارد متفاوتی هایگونه روستایی

 بررای  اصرلی  شررط  آن فرهنگی و تاریخی میراث ،روستا محیط ،قبیعت. است روستا موقعیت

 را زیرادی  گردشرگران ، اخیر هایسال در خصایص این زیرا است؛ روستایی گردشگری توسعة

 شرایط لحاظهب ایران ایروستاه(. 9 ص. ،0090، 0)استتیک است کرده روستایی زندگی جذ 

 هرای جاببره  عنروان بره  تواننرد مری  ویرهه  قبیعری  و انسانی هایقابلیت داشتن و مطلو        ِاقلیمی 

 جغرافیرایی،  شررایط  خراص،  هرای معماری کالبدی، فضاهای داشتن .شوند مطرح فردمنحصربه

 رام ،آ و سکوت معیشت، الگوی دستی، صنایع اقتصادی، هایالیت  ّفع  سنن، و آدا  و فرهنگ

 ایران در روستایی گردشگری ةتوسع به که است ارزشمندی هایویهگی از ع،    ّمتنو  و بکر منامر

 (.009، ص. 0920، و پازوکی ،، استعالجیمعصوم )قدیری کندمی هی   ّتوج  شایان کمک

تراریخی،              ِ    هرای گردشرگری   راستا، شهرستان کرمان با قردمت کهرن خرود و جاببره     اینر د

قرور اصرولی سراماندهی    عنوان یک قطب گردشگری مهم بهفراوان، بهفرهنگی، دینی و قبیعی 

های ارزشرمند در  باوجود جاببهفانه  ّس أمتترگردد. پایدار هموارتر و سریع ةتوسعنشده، تا مسیر 

گردشرگری در ایرن    ةتوسرع ای مشکالت، مانعی اساسی برای موردمطالعه، وجود پاره ةمحدود

هرای  جاببره                ِ      عردم شرناخت کامرل     انرد از: الت عبرارت برخی از این مشکمنطیه شده است که 

رنرگ بخر    دلیل کمبود تبلیغات و حضور کرم گردشگری نواحی روستایی شهرستان کرمان به

                                                 
1. Stetic 



 ای                                  شمارة بیست و هشتممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           091

 

هرای  هرای گردشرگری، فیردان زیرسراخت    جاببره  عدم اقدام کافی برای ساماندهی، خصوصی

سرطح اسرتان، عردم     کمبرود خردمات اقرامتی و رفراهی در     ،برداری از این منابعاساسی و بهره

یت موضوع موردمطالعه، هردف تحییر            ّه به اهم       ّبا توج  . ...ای، اجتماعی وه               ّاحساس امنیت جاد 

هرای موجرود گردشرگری    سراخت های شهرستان کرمران از نررر زیرر   بندی دهستانحاضر رتبه

هرای  بیرل اسرت: آیرا زیرسراخت    ال ؤس. این میاله درصدد پاسخ کارشناسی به استروستایی 

 های شهرستان کرمان متوازن است؟گردشگری روستایی در دهستان       موجود 

 تحقیق پیشینة .2

ابیت                           ّتحلیل قابلیت استفاده از جذ » ای با عنواندر میاله (0909)و قهرمانی  ،، برفیادیان  ّسج 

 ,AHP GIS»گیرری از  های شهرستان آمل با بهرره دهستان                         ِنوردی در گردشگری روستایی دامنه

Step Function »  هرای شهرسرتان آمرل دارای جرذابیت     دهسرتان    ال                          ّبه این نتیجه رسیدند که او

توان از این قابلیرت درجهرت گردشرگری روسرتایی     می       ثانیا نوردی بوده و قبیعی مناسب دامنه

 . کردهای شهرستان استفاده دهستان

 ای بررا عنررواندر میالرره (0909) پورقرراهری و ،ین افتخرراری   ّ  الررد ، رکررنسجاسرری قیررداری

)مطالعة موردی: روسرتاهای برا    اکوتوریستی در مناق  روستایی                   ِبندی سطح کارآفرینی اولویت»

بره ایرن نتیجره رسریدند کره از نررر صراحبان         «ای اسرتان تهرران(  پتانسیل گردشگری روددره

وکارهرا، روسرتاهای موردمطالعرره در سررطح منطیرره بررا یکرردیگر تفرراوتی درزمینرة          کسب

 تاپسری  نیرز  سرازی تکنیرک   ندارند. همچنین، نترای  حاصرل از پیراده   کارآفرینی اکوتوریستی 

لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی برا یکردیگر اسرت    گویرای امتیرازات دقیر  روستاها و مسیرها به

 .دهدنشده را نشان میشرده و حفامتها بین روستاهای دو گروه حفامتکه پراکندگی رتبه

 ای برا عنروان  میالره  در( 0909) شرریفی و  ،زادیآ ، دادورخرانی، رضراهیه  لنگررودی  مطیعی

به این نتیجره   «جگاه بند ارومیه(                 ّمطالعة موردی: تفر ) ریزی راهبردی توسعة گردشگردیبرنامه»

برای پایداری  بنابراین .لیة توسعة گردشگری برخوردار است                ّمنطیه از شروط او این  رسیدند که

الیررت در منطیررة مرروردمطالعه،                ّ  شی از ایرن فع  مندی از آثار اقتصادی ناآثار گردشگری و بهره

 ناپذیر است.   ریزی و مدیریت گردشگری امری ضروری و اجتنا برنامه
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           ِ    بنردی فضرایی   سرطح » ای با عنواندر میاله (0909) مرشدیبهنام و ،، رضوانیسبکبار فرجی

ه بره ایرن نتیجر    «محورهای گردشگری استان فارس برمبنای خدمات و تسرهیالت گردشرگری  

ه به اینکه درگاه بیشرترین ورود گردشرگران بره                                 ّمحورهای شمالی و جنوبی، با توج رسیدند که 

این اسرتان هسرتند، از خردمات کمترری برخوردارنرد و بایرد در اولویرت توسرعة خردمات و          

  شگری قرار گیرند.های گردزیرساخت

  و سررنج»ای بررا عنرروان در میالرره (0922) صررادقلو و ،، سجاسرری قیررداریپورقرراهری

، بره ایرن نتیجره رسریدند کره      «اجتمراعی روسرتایی شهرسرتان خدابنرده                 ِبندی پایداری اولویت

روسرتایی را   ةجامعاند واقعیات خوبی توانستهشده، بهکارگرفتههای بهنی و نیز مدل بهشاخص

 تررین قیا باالترین و روستای ورجوشران پرایین  روستای آقچه ،که درنهایتایگونهبه ؛تبیین کنند

  میزان پایداری اجتماعی را دارند.

هرای  بنردی مرفیرت  اولویت»ای با عنوان در میاله (0909) و مهدویان ،، پورقاهریافتخاری

روسرتا و   99، بره ایرن نتیجره رسریدند کره از میران       «مناق  روستایی شهرستان نیر        ِگردشگری 

ارجحیرت بیشرتری    از ،هرای محیطری هسرتند   دهستان موردمطالعه، روستاهایی که دارای جاببه

   برخوردارند.

 از اسرتفاده  برا  ترکیره  در روسرتایی  گردشرگری  ارزیابی» ای با عنواندر میاله( 0909) 0آکا

 نشان تحیی . نتای   کردرا بررسی  این کشور، وضعیت گردشگری روستایی در «سوات تحلیل

 ها،انگیزه لیکن ،است مندبهره روستایی گردشگری زمینةرد فراوانی هایقابلیت از ترکیه دهدمی

 میاصرد  سرایر  برا  میایسره  در و نبروده  کرافی  موضروع  ایرن  بررای  هاق   ّمشو  و هاگذاریسرمایه

 ایهر سیاسرت  خراب   ّات  درصرورت . اسرت  برخروردار  کنردی  روند از ،مدیترانه ةحوز گردشگری

 ترکیره  گردشرگران،  هرای اولویرت  و هرا مزیت و جهانی گردشگری تغییرات شرایط در مناسب

 تبردیل  جهانی سطح در روستایی گردشگری مراکز ترینمهم از یکی به ت  ّمد کوتاه در اندتومی

 ةمیایسر » ای برا عنروان  در میالره  (0900) 0ریوایتیرد و پت 1،کمپ، نای 9یوون، لی0ایولین .شود

، بره ایرن نتیجره    «ای در سطوح متفاوت فضایی و اثرات اقتصرادی گردشرگری  تحلیل منطیهفرا

                                                 
1. Aka 

2. Eveline 

3. Leeuwen 

4. Nijkamp 

5. Piet Riveted 
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الیرت جدیرد              ّعنوان یک فع هبا کاه  اشتغال در بخ  کشاورزی، گردشگری برسیده است که 

باعث افرزای  درآمرد، تجرارت برومی و کیفیرت زنردگی شرود.        تواند میدر اقتصاد روستایی 

پرذیرای نیرروی کرار     و نیرز هرا  الیرت                                    ّ  تواند یک بخ  برتر از نرر گسرتردگی فع  گردشگری می

های شغلی خروبی را ایجراد   وچک و میانی فرصتمهارت باشد و برای روستاها، شهرهای کبی

 کند.

  تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش . 1. 3

هرای موردبررسری و   ه بره شراخص        ّر   برا توج     روش پهوه  در این مطالعه از نوع کاربردی بوده،

اسرنادی   ةشریو تحلیلری برمبنرای    ر   ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پرهوه ، توصریفی  

               هرای موجرود   زیرسراخت  و واحد تحلیرل  ،شهرستان کرمان دهستان 00 ،باشد. سطح تحلیلمی

های موردبررسی در ایرن تحییر ، شرامل: تعرداد     باشد. شاخصبخ  گردشگری روستایی می

، C)3(هرای عمرومی  (، تعداد پارک2Cراهی)(، تعداد مراکز بینC1جمعیت، تعداد مراکز اقامتی)

(، منراق   6Cهای بهداشرتی) (، سروی 5Cی)(، اماکن تفریح4Cخدمات مسافربری) تعداد دفاتر

العات موردنیراز از مرکرز آمرار            ّباشد. اق ( می8Cهای تعاونی)(، و شرکت7Cگردشگری) ةنمون

و سرازمان میرراث فرهنگری،     0909آماری نفوس و مسکن شهر کرمان در سرال   ةسالنامایران، 

 آوری شده است.  صنایع دستی و گردشگری استان کرمان جمع

های شهرسرتان کرمران   دهستان 0ست،بندی رافگیری از تکنیک رتبهوه  با بهرهدر این په

راف، در  ةمجموعر تئروری   انرد. بندی شرده های موجود گردشگری اولویتبراساس زیرساخت

ینی و       ّ  فخرالرد  میرر )گذاری شد، پایه0ط پروفسور زدیسالو پاوالک         ّمیالدی توس  0029اوایل سال 

هرای  راف، یک روش ریاضی جدید برای تحلیرل داده  ةمجموع(. تئوری 10، ص. 0900پیرو، 

ة مجموعر گرذاری تئروری   واندی سرال از پایره  سی                     باشد. بعد از تیریبا کاوی میهوشمند و داده

ص از کمال رسیده اسرت و در چنرد سرال       ّمشخ  ةدرجهای کاربردی از آن به یک ، روشراف

علوم »کاربردهای  در علوم، ازجمله  راف و ةمجموعه به تئوری                   ّیک رشد سریع از توج  ،اخیر

(. در تئروری  0 ، ص.0900 پرور، اس  ّر عب    و ،، رازقی)جوادی شودمی هوضوح دیدبه «جغرافیایی

                                                 
1. Rough Set Method 

2. Zedislaw Pawlak 
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هرای  شراخص          عمومرا  ،  0گیرری چنردمعیاره  یا تصمیم MCDMمساهل              ّگیری برای حل تصمیم

 بنابرایننمایند. می ترسیمله ئمس                                  ّکنند که شرایط غیرواقعی را برای حل را ثابت فرض میله ئمس

ه ئلمسر گیران ترجیحات خود را در ارتبراط برین معیارهرای    مساهلی که در آن تصمیم        ّبرای حل 

ست داریرم.  نیاز به تئوری راف                    را نیض نمایند، عمال له ئمسهای اعمال و استیالل بین شاخص

رخی مسراهل  برخورد با عدم قطعیت و ابهامی است که در ب ،های رافهدف از کاربرد مجموعه

منطر    ةپایر کالسریک برر    ةمجموعر هرای  رو هستیم. این تئوری تعمیمی از نرریره هبا آنها روب

های مازاد بر نیراز پایگراه داده   های ناقص و ناسازگار و کاه  دادهبرای کار با داده میداری،سه

تسرابی  های اکآوردن مفاهیم تیریبی از دادهدستهراف، ب ةمجموعاست. هدف اصلی از تحلیل 

 ةناحیر تیریرب براال و    ةمجموعر تیریب پایین،  ةمجموعباشد. پایه و اساس نرریه را مفاهیم می

هرای مروردنرر، مطراب  برا     کردن شاخصص                             ّدهند. در این تکنیک بعد از مشخ مرزی شکل می

هرا را در چهرار سرطح)عالی،    قانون مربوط به هریک از شراخص  ،قوانین مربوط به هر شاخص

هرر دهسرتان را براسراس هرر شراخص       ،ضعیف( تعریف کررده و درنهایرت  ط و          ّخو ، متوس 

 کنیم.بندی میبندی و رتبهقبیه

 ست به شرح بیل است:مراحل مدل راف

هرررای هرررا براسررراس شررراخص ای از دهسرررتانکرررردن مجموعررره ص   ّ   مشرررخ  -الرررف

کردن یک جدول تصمیم، ص   ّمشخ  -  ؛(Sکردن یک جدول تصمیم به نام ص       ّشده)مشخ تعیین

برا   -ج ؛هرای تصرمیم  های موقعیت و ویهگری صورت ویهگیشده بهص              ّه به قواعد مشخ       ّبا توج 

بنردی  هرای مختلرف دسرته   هرا را بره کرالس   بندی(، دهسرتان ارزی)کالساستفاده از روابط هم

 -ه ؛ارزشی ةکنندتیلیل -ن ؛ هاداده تیلیل -م ؛ استنتاج قواعد رو ؛وابستگی دان  -د ؛یمینمامی

های شهرستان کرمران از نررر   بندی دهستانرتبه ر  ی ؛مرزی ةناحیاال، پایین و تیریب ب ةمحاسب

هرا، سرطرها   شراخص  ةدهنرد نمرای  هرا  های گردشگری. در ایرن رویکررد، سرتون   زیرساخت

 ةرابطر زیرر را   ةرابطاست.  ءها بر هر شیحاوی میادیر ویهگی ها،ول  ّسل مناق  و  ةدهندنمای 

   :گویندناپذیر میتفکیک
 

                        {(y): (0)ة طراب

                                                 
1. Multiple Criteria Decision- Making(MCDM) 



 ای                                  شمارة بیست و هشتممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           092

 

میردار آن ویهگری    ،باشد B ةمجموعکه در  ایباشند و برای هر ویهگی ءدو شی yو x اگر

از مسراهل   بسریاری نامنرد. در  مری  B-ناپذیرتفکیک ةرابطرا  یکسان باشد، آنگاه  ءدر دو شی

نامنرد.  گیری میس را ویهگی تصمیمص است. برچسب کال                  ّ، خروجی از قبل مشخ بندیکالس

گیرری نرام دارد. ایرن    گیری باشد، سیستم تصمیمکه حاوی ویهگی تصمیم ایالعاتی        ّسیستم اق 

هرا،  سرازی داده مفهوم تیریب باالیی و تیریب پایینی برای یک مجموعه، خالصه ةپایتئوری بر 

مجموعرة   باشرد. راف میحذف فیچرهای اضافی و استخراج قواعد، ازجمله کاربردهای تئوری 

یرب  . سرس  تیر دشومیبندی ارز دستههای همکالس و، Aهای براساس ویهگی را (U)جهانی

 کنیم:محاسبه می( 0)ة رابطباال و پایین را با توجه به 

 :(0) ةرابط 

 
 

 
 ناحیة مرزی یک مجموعة راف ـ1 شکل

 10ص. ، 0900خذ: میرفخردینی و پیرو، أم
 

حاصل در قالب نیشه بره نمرای     ةنتیج ،0العات جغرافیایی        ّسیستم اق با کمک  ،و درنهایت

   گذاشته شده است.
 موردمطالعهة منطق .2. 3

درصرد مسراحت    90/01ع، معرادل             ّر   کیلرومتر مرب     10190شهرستان کرمان با وسعتی حدود 

دهسرتان،   01بخر ،   1شرهر،   09استان را به خود اختصاص داده است. این شهرسرتان دارای  

ل در   ّاو  ةرتبر نفر جمعیت، دارای  100121باشد. شهرستان کرمان با دی دارای سکنه میآبا 002

                                                 
1. Geographical Information System(GIS) 
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( درصرد  00/10نفرر زن )  9010199درصرد( و  10/09) نفر مرد 911000باشد. تعداد استان می

درصرد،   21زندگی، نزدیرک بره                           ّدهند. از لحاظ وضعیت محل جمعیت شهرستان را تشکیل می

                        ِ  نفر نیز در نیاط روسرتایی   090009نفر در نیاط شهری و معادل  100911یعنی جمعیتی معادل 

 (.0900شهرستان سکونت دارند)مرکز آمار ایران، 
 

 های موردمطالعهصات دهستان    مشخ  ـ1جدول

 0900مأخذ: مرکز آمار ایران، 
 جمعیت نام بخش دهستان ردیف

 029 راین گروه 0

 099 راین میرزاده 0

 9909 چترود هوتک 9

 9110 چترود آبادمکام 1

 9020 شهداد اندوهجرد 0

 0000 شهداد سیرو 1

 009 گلباف جوشان 1

 0911 گلباف کشیت 2

 0929 ماهان آبادمحی 0

 0009 ماهان لنگر 09

 2011 مرکزی باغین 00

 2111 مرکزی اختیارآباد 00

 

 
 موردمطالعه ةناحی ـ2شکل

 0901مأخذ: نگارندگان، 
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 مبانی نظری تحقیق .4

تیاضا و نیازهای محیط روستایی رو به  ةدامنه به                       ّگردشگری روستایی با توج  ،در این راستا

و  ،، برفیادیان   ّ)سج  خاص آن افزوده شده است ةجاببیت و           ّروز بر اهم توسعه گذاشته و روزبه

عنروان ابرزاری بررای دسرتیابی بره رشرد       گردشرگری روسرتایی بره    (.11، ص. 0909قهرمانی، 

 ةای درزمینر گرفته و تاکنون اقردامات گسرترده   نرر قرار                       ّاعی و نیز بازآفرینی مد اقتصادی، اجتم

زایری در نرواحی روسرتایی انجرام     ارتیای درآمد و اشتغالر  ّث ؤمعنوان منبع گردشگری به ةتوسع

الیت عمرده در               ّگردشگری یک فع  ،گذشته ةدهدر چند  (.099ص. ،0901، 0)شارپلی شده است

اقتصادی کشرورها شرناخته شرده اسرت. در      ةتوسعبسیار مهم در  سطح جامعه جهانی و بخ 

ازپی  امکانات و ابزارهایی بررای تغییرر آینرده در اختیرار دارد.     ی، گردشگری بی          ّمییاس محل 

جرایی کره    ر   روسرتایی  ةتوسرع عنوان جایگزینی مطمئن برای تولیردات و  هگردشگری اغلب ب

 مطررح بروده اسرت    -توسرعه ی درحرال ویرهه در کشرورها  بره  ،صنایع تجاری در حال کراه  

عنوان یرک  هبا کاه  اشتغال در بخ  کشاورزی، گردشگری ب (.102 ص. ،0901، 0چاهو)ژیان

باعرث افرزای  درآمرد، تجرارت برومی و کیفیرت       توانرد  میالیت جدید در اقتصاد روستایی   ّفع 

تواننرد  ی مری های گردشرگر دلیل برخورداری از مرفیترو نیاط روستایی بهزندگی شود. ازاین

هرای گردشرگری در قلمررو سررزمینی باشرند. گردشرگری یکری از        عنروان یکری از کرانون   به

های بازگشت سرمایه است، بیشترین ضریب انباشت سرمایه را دارد و از ضریب ترین راهسریع

 دادورخانی، رضراهیه  ،لنگرودی)مطیعی است ها برخوردارالیت                     ّزیادی نسبت به سایر فع        ِتکاثری 

بررداری بهینره از   گردشگری، بهره ةتوسعحال برای این با (.001ص. ، 0909 شریفی،و  ی،آزاد

چراکره برا    ؛بندی نواحی گردشگری ضروری استها و سطحبردن به نابرابریها، پیزیرساخت

توان بره مردیریت بهترری    بندی آنها در سطح نواحی روستایی میها در رتبهشناخت زیرساخت

ی گردشگران دست یافت. بنرابراین ایجراد همراهنگی میران تعرداد گردشرگران و مرفیرت        برا

، رضروانی،  سربکبار  )فرجی ها بسیار ضروری استخصوص زیرساختبه ،فضاهای گردشگری

هرای گردشرگری،   بره همرین دلیرل از برین فرصرت      (.010 ، ص.0909روستا، و مرشدی، بهنام

 در مناق  روستایی استفاده کرد. های گردشگری توان از توان زیرساختمی

                                                 
1. Sharply 

2. Jianchao 
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  زیرساخت گردشگری   . 1. 4

خردمات   ةتوسعخدمات و انتفاع  هةاراقصد های گردشگری عواملی هستند که بهزیرساخت

هرای  د. امروزه با پیشرفت روشنشوبه گردشگران و مسافران یا میهمانان قب  ضوابط اراهه می

هرای  هرای مختلرف در زمینره   اسرتفاده از شراخص  ای در مطالعات جغرافیرایی،  آماری و رایانه

گیرری  بندی نواحی گردشگری است. در این پهوه  با بهرهترین معیار سطحگوناگون، متداول

ست، نواحی روسرتایی  بندی رافازجمله رویکرد رتبه 0ره    ّمتغی چندگیری های تصمیماز شاخص

برا   ،نهایرت  انرد و در هبنردی شرد  های گردشگری اولویرت شهرستان کرمان براساس زیرساخت

 حاصل در قالب نیشه به نمای  گذاشته شده است. ةنتیج ،العات جغرافیایی            ّکمک سیستم اق 

 تحقیقهای یافته .5

ای پایردار در هرر جامعره    ةتوسرع عنوان یکری از صرنایع مهرم    امروزه صنعت گردشگری به

اعی و محیطری  ک براالیی در تغییررات اقتصرادی، سیاسری، اجتمر                  ّ  شود که از تحرر  محسو  می

هرای  بنردی زیرسراخت  آوردن سرطح دستهای مورداستفاده برای بهبرخوردار است.   شاخص

 ( آمده است.0) های شهرستان کرمان در جدولگردشگری دهستان
 

 هاهای زیرساخت گردشگری شهرستان کرمان به تفکیک دهستانشاخص ـ2جدول

   0900مرکز آمار ایران،  مأخذ:

 
 

                                                 
1. Multivariate decision-making indicators 
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 های گردشگریسترسی روستاهای منتخب به زیرساختدنحوۀ ـ  3جدول

  0900مرکز آمار ایران،  مأخذ:

 
 

 العاتگیری از روی اط تولید قوانین تصمیم. 1. 5
 

 های مربوط به جمعیتقانون ـ4جدول 

 0900 ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مأخذ:
high عالی              +( جمعیت9999)   

Good ( جمعیت0999 ر9999)     خو           

average ط        ّمتوس       ( جمعیت0999 ر0999)    

weak ضعیف           ( جمعیت ر0999)   

 

 های مربوط به تعداد واحدهای اقامتیقانون ـ5 جدول

 0900، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مأخذ:
High                                

    (2) عالی 

Good                              

خو                             

 (0)  

Average                              

(0) ط     ّمتوس      

 weak                          

ضعیف          

   (9    )  
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 راهیهای مربوط به پذیرایی بینقانون ـ6جدول 

 0900، استانسازمان میراث فرهنگی و گردشگری مأخذ:  
Average 

(0ط )    ّمتوس   
Weak 

(9ضعیف )      
 

 های عمومیهای مربوط به پارکقانون ـ7 جدول

   0900، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانمأخذ: 

 

 
 
 

 فاتر خدماتی مسافرتیهای مربوط به تعداد دقانون ـ8 جدول

 0900، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مأخذ:

 

 

 های مربوط به تعداد اماکن تفریحی)موزه، سینما، نمایشگاه(قانون ـ9جدول 

 0900، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانمأخذ: 
 

 

 
 

 های بهداشتیهای مربوط به تعداد سرویسقانون ـ10جدول

 0900، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانمأخذ: 
High                                 
+ (09عالی  )  

Good 

(1ر0)خو     

average  
(9 - 1متوسط   )  

weak  
 (0 -9ضعیف   ) 

 

 گردشگری ةنمونهای مربوط به تعداد مناطق قانون ـ11 جدول

 0900، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانمأخذ: 
High 
(1)عالی   

Good 

(9)خو    

Average 
(0ر0ط )    ّمتوس   

Weak 
 (9ضعیف )

High 
+ (09) عالی  

Good 

(1 ر0)خو    

average 
(9 ر 1ط )    ّمتوس   

weak 
(0 ر 9ضعیف )  

Good 
( 0)خو     

Weak 
 ( 9ضعیف )

High                                 
(0)+  

Good 

(0)  

 Average 

   (0)  

 weak  
   (9)  
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 های مسافربریها و تعاونیهای مربوط به تعداد شرکتقانون ـ12 جدول

 0900، نگی و گردشگری استانسازمان میراث فرهمأخذ: 

 
 

 

 صورت کیفیها بهها براساس شاخصبندی دهستانسطح ـ13جدول 

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم

 
 

 های به هریک از شاخص      ّهای کم اختصاص هریک از طیف ـ14جدول

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم

Weak Average Good high براساس 

 جمعیت 0 0 0 9

1 1 0 0 C1 

 2C ر ر 2 1

0 9 0 0 3C 

 4C ر 2 ر 1

 5C ر 0 1 0

 6C 0 1 1 ر

1 1 9 0 7C 

0 0 1 0 8C 

 

High (= 9عالی)  
Good (= 0)خو   

Average = (0ط )    ّمتوس    

Weak =  ( 9ضعیف)  
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بنردی  هرای تیسریم دسرته   ها را به کالسبندی(، دهستانارزی)کالسبا استفاده از روابط هم

 ترتیب:این، بهX1(X ,12(. یعنی دهستان های یمینمامی
 

 براساس جمعیت ـ15جدول 

       0901های تحیی ، یافته خذ:أم 

High = {X9,X4,X5,X11 ,X12} 

Good= {X6,X10 } 

Average= {X8,X9 } 

Weak = {X1, X2, X7 } 

 

    براساس واحدهای اقامتی ـ16جدول 

                     0901های تحیی ، یافته خذ:أم

 

 
 

 هیرابر اساس واحدهای بین ـ17جدول 

                     0901های تحیی ، یافته خذ:أم
Average =  {X4,X10,X12} 

Weak= {X5 } 
High = {X1,X3,X11 } 

Good = {X2,X5,X6,X7,X9} 
      

 براساس تعداد پارک عمومی ـ18جدول 

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم
Weak = {X4, X6, 10,X12} Average= 

{X1,X2,X3,X5,X7,X8,X9,X11} 
 

 رسانیبراساس دفاتر خدمات ـ19جدول 

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم
Weak 

{X4,, X6, X10,X12 } 
good 

{X1,X2,X3,X5 

,X7,X8,X9,X11} 
 

 های مربوط به اماکن تفریحیقانون ـ20 جدول

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم  
{X9}=good 

{X1,X2,X3,X6,X7,X12} =  

Average} 

{X4, X5, X8,X10,X11} 

= {Weak} 

 

High = {X11 } 

Good= { X8} 

Average = {X1,X2,X3,X5,X7,X9}  

Weak = {X4, X6, X10,X12} 
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 های بهداشتیهای مربوط به سرویسقانون ـ21 جدول

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم
{X11}= high 

{X2,X3,X4,X5,X6,X9,X10}= {Good} 

{X1,X7,X8,X12} = {Average} 

 

 های مربوط به مناطق نمونه گردشگریقانون ـ22 جدول

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم

 X2,X8,X9, X11}= {Average}} 
X4,X6,X10,X12}={weak} 

{X9}= high 

{X1,X5,X7}=Good 
 

 های تعاونی و مسافربریهای مربوط به شرکتقانون ـ23 جدول

  0901های تحیی ، یافته خذ:أم

 

 
 براساس ویژگیها تشکیل ماتریس بندی نهایی مناطقسطح ـ24 جدول

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم

8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C C1 ارزش جمعیت 

{X11} {X3} {X11} - - 
{X1,X

3,X11} 
_ {X11} 

{X3, 

X4,X

5, 

X11,

X12} 

high 

{X3,X

6 

,X7,X1

0} 

{X1,X

5,X7} 

{X2,X3 

X4,X5 

 X6,X9 

X10} 

{X 9} 

{X1,X2

,X3,X5 

X7,X8 

X9,X11

} 

{X2,X

5,X6, 

X7,X9

}  

_ {X8} 
{X6,

X10} 
Good 

{X4,X

5,X8,X

9,X12} 

{X2,X

8,X9,

X11} 

{X1,X7, 

X8,X12} 

{X1,X2 

,X3,X6 

,X7,X1

2} 

- {X1,X

3 } 

{X1,X2, 

X3,X5, 

X7,X8,X

9,X11} 

{X1,X

2,X3 

,X5,X

7,X9 } 

{X8,

X9} 

Avera

ge 

{X1,X

2} 

{X4,X

6,X10,

X12} 

- 

{X4,X5

,X8,X1

0,X1} 

{X4,X6

,X10,X

12} 

{X2,X

4,X5,X

6,X7,X

9,X10,

X12}  

{X4,X6 

,X10, 

X12} 

{X4,X

6,X10,

X12} 

{X1, 

X2,  

X7} 

Weak 

 

 

{X4,X5,X8,X9,X12}= Average 

{X1,X2 } = Weak 
{ X11 }= high 

{X3,X6,X7,X10}=Good 
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 وابستگی دانش. 2. 5

 0901های تحیی ، یافته خذ:أم
{ X4,X6,X10,X12} 

{X2,X4,X5,X6,X10,X12} 

X = {X1, 

X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X

9,X10,X11,X12} 

{ X11} {X3,X11 } 
{ X1,X9,X2,X5,X6 } {X2,X3 

X4,X5 X6,X9 X10 } 

{ X1,X2,X3,X7} { X1,X2, 

X3,X5 ,X7,X8 ,X9,X11} 
 

سرطح براالی خردمات را بره خرود       ،دهستان براغین از توابرع بخر  مرکرزی     ،اساسبراین

نردوهجرد،  )ماهران(، )رایرن(، ا   آبادمیرزا )راین(، محیهای گروه، دهدهد. دهستاناختصاص می

هرای گردشرگری روسرتایی قررار     )شهداد( در سطح خو  و مناسب از  نرر زیرساخت سیرو

ط و ضرعیف بره شررح زیرر قررار                        ّر     تفکیرک در سرطوح متوس     ها نیز بره گیرند. سایر دهستانمی

 گیرند.می

 استنتاج قواعد .3. 5

های موقعیرت  ویهگی باشد. اگر)مواف ( می و قواعد سازگار )مخالف( شامل قواعد متناقض

 ()موقعیرت  هرای ویهگی ا اگر       ّشود. ام قواعد مخالف از آن استخراج می تصمیم متفاوت باشد.و 

 ،نتیجره  درشرود.  قواعرد موافر  از آن اسرتنباط مری    یکسان باشرد.   هردو های تصمیمو ویهگی

 العاتی کمترر از یرک                     ّپایداری یک سیستم اق    ّحد  ا اگر       ّشود. ام فردی گرفته میتصمیم منحصربه

 توان یک تصمیم کافی در نرر گرفت.باشد، نمی

 تقریب باال و پایین. 4. 5

تیریرررررب پرررررایین از  {9X ,X11}آبررررراد و بررررراغین هرررررای محررررریدهسرررررتان

تیریرب براالیی    {X2X,1X,0X,9X,0X,0X, 00}ةمجموعو {00X,0X,9X,0X}ةمجموع

 مرزی ةناحیعنوان به {09X,1X,1X} ةمجموع و{X1,X3,X9,X11}ةمجموعاز 
 

   بندی روستاهارتبهـ 25 جدول

 0901های تحیی ، خذ: یافتهأم

 

 کشیت اندوهجرد گروه میرزاده جوشان لنگر دهستان

 2 1 9 1 1 00 رتبه

 سیرو آبادکامم اختیارآباد هوتک آبادمحی باغین دهستان

 00 09 0 0 0 0 رتبه
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  های گردشگریساختزیر نظر برخورداری از شهرستان کرمان از هایدهستان بندیـ سطح 3شکل

 0901های تحیی ، : یافتهخذأم

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 6

بین سطح توسعه و پایداری هر روستا ارتباط و یکسارچگی وجرود دارد. بنرابراین رویکررد    

از  ،توانیم در ارزیابی کیفری رود. ما میکار میست در ارزیابی توانمندی نواحی روستایی بهراف

های الؤسکند با یکسری گیری به ما کمک میتفاده کنیم. سیستم پشتیبان تصمیماین رویکرد اس

عرالوه  هرسرد. بر  دسرت مرا مری    دست آوریم و بازخورد آن نیز بره العات زیادی را به        ّساده، اق 

حرال سیسرتم   توانند پشتیبانی خوبی از این رویکرد داشته باشند. بااینخوبی میگیران بهتصمیم

تصمیم بره   ةدربارالعات بیشتری                                  ّتواند مساهل گسترده را حل کند و اق ری میگیپشتیبان تصمیم

عردی اسرت کره در ایرن راسرتا،        ب پایردار روسرتایی، مفهرومی چنرد     ةتوسرع . بنابراین بدهدآنها 

هرا شرود. همچنرین تحلیرل ناشری از      تواند باعث بهبود تعداد شاخصست میای رافمجموعه

هرای  ریرزی و شراخص  ی باالیی در مفهوم مدیریت و برنامهست نشان داد، توانمندتئوری راف

 پایدار روستایی وجود دارد. ةتوسع

هرا و  ترین شهرستان استان، با دراختیارداشرتن توانمنردی  عنوان وسیعشهرستان کرمان نیز به

های مساعدی را برای رون  اقتصادی خود از این قری  زمینه ،منابع کافی برای جذ  گردشگر

هرای  )داخلری و خرارجی( راه   هی از گردشرگران    ّتوج ه و ساالنه با جذ  میزان قابلفراهم کرد

هرای  بنردی دهسرتان  رون  و بهبود اقتصادی را آموختره اسرت. هردف تحییر  حاضرر، سرطح      

آمرده از  دسرت های گردشگری بروده اسرت. نترای  بره    ساختهای کرمان براساس زیرشهرستان
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های شهرستان کرمران از  دهد که در بین دهستانن میست نشاتحیی  برمبنای روش رافیند افر

ترروازن برقرررار نیسررت و یررک شررکاف ملمرروس از نرررر دسترسرری برره   ،هرراسرراختنرررر زیررر

شرود و  تحییر  پذیرفتره مری    ةفرضری های گردشگری روستایی وجود دارد. بنابراین زیرساخت

یافتره،  طح توسرعه تروان بره سره سر    های شهرستان کرمان را مری توان ابعان کرد که دهستانمی

)بخر  رایرن(،    میررزا های گرروه، ده درنتیجه، دهستان .بندی کردبرخوردار و محروم قبیهنیمه

)بخر    هرای براغین  اند؛ دهسرتان )بخ  چترود(، تیریب باال را به خود اختصاص داده هوتک

(، )بخ  چتررود  آباد)بخ  ماهان( تیریب پایین مجموعه و دهستان کامم آبادمرکزی( و محی

 ،هرای گردشرگری  ساختزیر      ِپایین                        ِ)بخ  ماهان( با کسب سطح  )بخ  شهداد( و لنگر سیرو

صرورت زیرر داده   بره  هاییپیشرنهاد در همین راسرتا  اند. مرزی را به خود اختصاص داده ةناحی

 شود:می

شرگر و  در در جرذ  گر  ّث ؤهرای مر  سراخت ه به زیرر                 ّیت گردشگری و توج         ّه به اهم    ّتوج  بار 

ن منطیره، واضرح اسرت کره     زتروا م ةهرا در توسرع  ت نواحی روستایی و دهستانی          ّهمچنین اهم 

ای)اقتصادی، اجتماعی و اکولروژیکی(  های توسعهلحاظ شاخصگذاری در این مناق  بهسرمایه

اسرتان و شهرسرتان را فرراهم       ّکل  ةتوسع ةدهد و زمینمطلوبی می ةسنجی زمانی نتیجو مرفیت

 ی شود.    ّه جد        ّامر توج باید به این  بنابراینکند. می

بخشیدن های شهرستان کرمان، نیاز به احیا دارند، همچون قدرته به اینکه دهستان   ّتوج  بار 

گردشرگری   ةرسرد توسرع  به نرر می ،ها و باالبردن کیفیت و امکانات زندگیبه اقتصاد دهستان

 های این نواحی است.ترین استراتهییکی از مناسب

همراه دارد، لرذا  اقتصادی را به ةخود منافع زیادی ازجمله توسع که گردشگری باازآنجاییر 

هرای فعلری   ه به مرفیرت                        ّهای دیگر اقتصادی با توج الیت                          ّشدن این صنعت هم نسبت به فع بومی

ایرن   ةباشد. درنتیجه بهتر است این مهم را با توسرع پذیر میهای شهرستان کرمان امکاندهستان

 شگری آغاز کرد.های گردساختنواحی از نرر زیر

 کتابنامه

 یگردشگر یهاتیمرف یبندتی(. اولو0909ف.) ان،یمهدوو  .؛م ،یپورقاهر .؛ع ،یافتخار .0

 .92ر09 (،01)0 ،و توسعه ایجغراف ةفصلنام .ریشهرستان ن ییمناق  روستا
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: تهران. ششم چاپ .مفاهیم و ماهیت :گردشگری (.0909م. ) سیایی، ؛.ح. م، زدیی پاپلی .0

 .متس انتشارات

 یداریپا یبندتی(. سنج  و اولو0920صادقلو، ط.)و ؛ ح. ،یداریق یسجاس ؛.م ،یپورقاهر .9

 یآل فازدهیا براساس تشابه به حلّ یبندرتبه کیبا استفاده از تکن ،ییدر مناق  روستا یاجتماع

های روستایی، پهوه  ةفصلنام (.شهرستان خدابنده یبخ  مرکز ةحومدهستان  :یمورد ةمطالع)

 .90ر0 ،(0)0، اربه

(. تشخیص مییاس فازی در الگوریتم 0900پور، س. )اسی  ّعب ؛ و جوادی، ع.؛ رازقی، س .1

ی مهندسی صنایع و               ّلین کنفران  مل   ّاو  .ز اعداد ورودی و شاخص           ّکارگیری ممی هگیری با بتصمیم

 .09ر0آباد، ها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفسیستم

. تهران: انتشارات پایدار گردشگری رویکرد با روستایی شگریگرد توسعة(. 0921. )م رضوانی، .0

 دانشگاه تهران.

 نوردی درجذابیت دامنهاستفادة (. تحلیل قابلیت 0909م. ) قهرمانی، م.؛ و ادیان، م.؛ برفی، زسجّ .1

 GIS, Step، روشAHPگیری از های شهرستان آمل با بهرهگردشگری روستایی دهستان

Function .  00ر 10(، 0)1، انداز زاگرسریزی شهری چشمافیا و برنامهجغرفصلنامة . 

بندی سطح (. اولویت0909قاهری، م. )پور.؛ و ع، ین افتخاریالدّرکن.؛ سجاسی قیداری، ح .1

 .01ر09(، 0)9، ریزی روستاییپهوه  و برنامهمجلّة . کارآفرینی اکوتوریستی در مناق  روستایی

بندی فضایی (. سطح0909روستا، ح. )؛ و مرشدی، ح.بهنام؛ .ر سبکبار، ح.؛ رضوانی، م.ی فرج .2

های پهوه مجلّة  محورهای گردشگری استان فارس برمبنای خدمات و تسهیالت گردشگری.

 . 021ر 010 (،9)11، جغرافیای انسانی

 هایبرنامه و هاسیاست در گردشگری جایگاه(. 0909س. ) بروجی، و.؛ ع راد، فرجی.؛ ا قادری، .0

ر 090 (،0)0 ،گردشگری فضای جغرافیاییة فصلنام قشم(.: موردیمطالعة )آزاد مناق  ةتوسع

001. 

 و روستایی)پایدار گردشگری (.0920. )م پازکی، و.؛ ع استعالجی، .؛م معصوم، قدیری .09

 انتشارات دانشگاه تهران. تهران:(. عشایری

 ستان کرمان.ا، سالنامة سرشماری نفوس و مسکن کشور(. 0909مرکز آمار ایران. ) .00

(. 0909و شریفی، ا. ).؛ رضاهیه آزادی، م.؛ ح.؛ دادورخانی، ف لنگرودی، س. مطیعی .00

های پهوه مجلّة . جگاه بند ارومیه(موردی: تفرّمطالعة گردشگری)توسعة ریزی راهبردی برنامه

 .019ر 009(، 9)11 جغرافیای انسانی،
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