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  چکیده

براي  دازهاي طبیعی داراي پتانسیل باالان برخوردار از مناظر و چشمتاریخی غنی و  -سابقه فرهنگی داراياستان کرمان 

 مهم منابع از یکی عنوان بهو  بودهعصر حاضر  مهم هايپدیده از ،گردشگري. جذب گردشگران داخلی و خارجی است

ت موضوع و با توجه به اهمی. شود قلمداد می انسانی جوامع اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، توسعه در ثرمؤ عاملی و اقتصادي،

شهري و توسعه اقتصادي در استان گردشگري  رابطه بین توسعهمطالعه حاضر به بررسی  ،گردشگري در توسعه اقتصادي نقش

ستانده استان در سال  -جدول دادهو  جاذبه گردشگري استان 417هاي مربوط به دادهاز  ،به این منظور. کرمان پرداخته است

لفه مؤ 4اقتصادي و  –شاخص اجتماعی  12و بر اساس  فازي با استفاده از منطق توسعه کالبدي شاخص .استفاده گردید 1386

صنعت  ،هاي این پژوهش بر اساس یافته. ، محاسبه گردیدهاي استان شهرستانفرهنگی اقتصادي، زیربنایی، اجتماعی و توسعه 

هاي پیشرو در  هاي اقتصادي استان از بخش هاي مرتبط با این صنعت از لحاظ برقراري پیوند با سایر بخش گردشگري و بخش

ها و کل اقتصاد استان را  تولید در سایر بخش ،عرضه و تقاضاکانال تواند از  و لذا این صنعت می شوند اقتصاد استان محسوب می

ریزان استانی قرار گیرد و  رنامهباید گردشگري به عنوان یک اولویت در دستورکار ب ،موضوعبا توجه به این . رونق بخشد

  . هاي استان انجام گیرد برداري الزم از این پتانسیل در راستاي توسعه اقتصادي شهرستان بهره

  

  استان کرمان، توسعه اقتصادي، گردشگري شهري : واژگان کلیدي
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  :مقدمه

 درواقع. گذارد می جاي بر شهرها کالبدي بافت فضایی بر ثیراتاست که تأ بسیاري هاي جنبه و پیامدها داراي گردشگري

 سایر و مسکونی هاي بافت ها، خیابان شبکۀ ازجمله شهرها مختلف هاي بخش که فضاست از عینی همان مفهوم فضا، از منظور

 اقتصادي، مانند مختلفی هاي مؤلفه در تغییر ایجاد با تواند می گردشگري. گیرد در بر می را شهر دهندة هاي تشکیل بخش

ساختار ). 1388ن، احاجی نژاد و همکار( باشد مؤثر شهرها فضایی تغییرات در اجتماعی، دیگر خصوصیات و و فرهنگ جمعیت

ساختار . اما به نسبت ساختار فضایی شهر کوچکتر و محدودتر است ، جدا از ساختار فضایی شهر نیست؛فضاي گردشگري

تواند نقش  فضایی شهر متشکل از سه عنصر مهم فضاي طبیعی، فضاي مصنوع و فضاي اجتماعی است که هر کدام از آنها می

به عنوان جاذبه مهمی در گردشگري داشته باشد، به نحوي که آن عنصر از کمیت و کیفیت مطلوب براي معرفی به گردشگران 

  . برخوردار باشد

حسب نیازهاي متفاوت اجتماعی، ورد توجه جوامع انسانی بوده و براز گذشته دور م هاي است ک گردشگري پدیده

یخی به حرکت خود ادامه داده است و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و اقتصادي و تار

  .چون اشتغال را به همراه داشته استپیامدهاي بسیاري هم درآمد ارزي حاصل از آن،

 شهري داده، مراکز قرار ثیرتأ تحت گذشته هاي دهه در را جهان گردشگري روندهاي که مقصدهایی ترین مهم از یکی

 در را خود پدیده این و تبدیل نموده گردشگري مراکز ترین اصلی از یکی به را مقصدها این مدت کوتا سفرهاي رشد .است

   (Cooper & Others, 1998).است داده نشان دنیا مقصدهاي سایر در گردشگران سفر میانگین کاهش

 صنایع از پس که است توسعه رو به و رونق پر پویا، اقتصادي پدیدة سومین و پاك صنعتی کنونی، جهان در گردشگري

 سازمان برآورد اساس بر که اي گونه ب ).1386 غفاري،(است  ربوده صنایع جهانی دیگر از را سبقت گوي خودروسازي و نفت

 سطحی به جهانی تجارت از ترسرعتی افزون با آتی هاي هده در مسافرت و جهانگردي از حاصل وجوه ارزش جهانی جهانگردي،

  ). World Tourism Organization, 1995( رسید خواهد هاي اقتصادي بخش دیگر در صادراتی اقالم از باالتر

 شاغل، نفر میلیون 200 با و آید می حساب به دنیا صنعت ترینمتنوع و بزرگترین گردشگري امروزه ،اقتصادي لحاظ از

 ایاالت از پس جهان اقتصاد دومین فعالیت این دیگر، بیان به. رسدمی دالر تریلیون 5.4 حدود به آن ساالنه مالی گردش

 در عنیی جهان، کشورهاي پنجم چهار در. دهد می اختصاص خود به را جهانی اشتغال کل درصد 8 و باشد می آمریکا متحده

 اختصاص خوده ب را اول رتبه کشور، 60 در و است خارجی ارز کسب مهم منبع پنج از یکی گردشگري کشور، 150 از بیش

 افزایش 2004 سال در نفر میلیون 760 به، 1950 سال در نفر میلیون 25 از جهان ورودي گردشگران کل تعداد. دهد می

، 1990 دهه در گردشگري ساالنه رشد نرخ. برسد نفر میلیارد 1.56 به 2020 سال در تعداد این که شود می بینی پیش و یافته

 از یکی گردشگري توسعه، حال در کشورهاي درصد 83 در .است بوده درصد 10 از بیش 2004 سال در و درصد 7 ساالنه

 ایران اگرچه همه، این با). 1387  رضوانی،( است بوده درآمد منبع ترین عمده فقیر کشورهاي سوم یک در و درآمد اصلی منابع

 جهانی سازمان يآمارها همۀ متأسفانه است، جهان نخست کشور زمرة ده در گردشگري هايجاذبه و طبیعی منابع نظر از

 درآمد در صنعت این ناچیز سهم نتیجه، د و ایران به گردشگران ورود کند بسیار روند از ،گذشته هايدر سال جهانگردي

  . )1386 کارگر،(دارد  حکایت کشورمان ملی ناخالص

 ،هزار نفر بوده است که از این تعداد 700تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ایران حداکثر  ،میالدي 2000در سال 

ارتقاي این  تالش براي هاي استان کرمان در این زمینه، پتانسیلبا توجه به . اند هزار نفر به استان کرمان سفر کرده 15کمتر از 

تحلیل  به ،هاي گردشگري استان کرمان مطالعه حاضر تالش دارد ضمن بررسی پتانسل. صنعت بیش از پیش ضرورت دارد

  . استان بپردازدنقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي 

نژاد و حاجیاز جمله . اند ري در توسعه اقتصادي پرداختهنیز به بررسی نقش صنعت گردشگ ،برخی مطالعات اخیر

رشد گردشگري تجاري در شهر بانه و تغییرات بافت کالبدي و فضایی شهر گزارش داري بین  رابطه معنی) 1388(همکاران 

 همراه به تجاري هايمجتمع و واحدهاي مسکونی وساز ساخت افزایش اراضی، کاربري افزایش شهري، جمعیت و افزایش دادند
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به این نتیجه  ،)1388(غفاري و ترکی . ذکر کردند و تغییرات روابط این نمودهاي بارزترین از پذیرایی، و اقامتی مراکز رشد

 دار وجود معنی رابطۀ ،اقتصادي- اجتماعی هايشاخص بهبود و گردشگري رونق گردشگران، افزایش شمار دست یافتند که میان

 پذیرش ظرفیت از بیش گردشگران حجم در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که) 1389(الدینی و همکاران  سیف .دارد

 میزبان جامعه گردشگري، مقصد کالبدي این پذیرش ظرفیت از بیش گردشگران ورودي حجم دلیلبه باشد وشهر اصفهان می

کارگر و . اند نموده احساس کالبدي محیطیاجتماعی،  ،مختلف اقتصادي ابعاد در را گردشگري منفی و نامطلوب ثیراتتأ نیز

اي براي شهرستان میبد گزارش دادند که گردشگري یک بعدي در این شهرستان بیشتر تقویت  در مطالعه) 1389(علیزاده 

 داد که توسعهدر مطالعه خود گزارش ) 1389(رضوانی . شده است که نقشی در توسعه پایدار باغشهر میبد نداشته است

 با گردشگري، ضعف مرتبط هاي زیرساخت ضعف آنها ترینمهم که است مواجه هاییچالش با اسالمی کشورهاي در گردشگري

 در. باشند می سازي گردشگريمتنوع در ضعف و ثبات نداشتن راهبردها، و ها سیاست نارسایی گردشگري، در گذاري سرمایه

 در ريثمؤ نقش تواند می ،اسالمی کشورهاي بین در ها همکاري و روابط تقویت بویژه و مناسب راهکارهاي اتخاذ ،راستا این

ثر بر توسعه گردشگري استان ؤتحلیل عوامل مدر ) 1389(موحدي و کهزادي . باشد داشته کشورها این در گردشگري توسعه

هاي کافی، گردشگري، کمبود زیرساخت در زمینهبه رغم پتانسیل گسترده کردستان به این نتیجه دست یافتند که  کردستان

وسعه گردشگري کردستان به حساب ت هترین موانع اساسی بر سر راهاي بازاریابی، ضعف مدیریت گردشگري، مهمضعف فعالیت

در کشور رومانی ) BRASOV(براسو نقش مثبت گردشگري شهر را بر توسعه منطقه  ،)2010(پوپسکو و کوربوس  .آیندمی

  . گزارش دادند

  هامواد و روش

از منابع گردشگري شناسایی شده در استان کرمان، وضعیت  تا 417 اطالعات مربوط بهبا استفاده از در مطالعه حاضر 

ارزیابی نقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي استان و براي . کنونی منابع گردشگري استان مورد بررسی قرار گرفته است

براي تحلیل  اًنهایت. استفاده شده است 1386ستانده استان در سال -هاي اقتصادي استان از جدول داده ارتباط آن با سایر بخش

طق فازي و بر با استفاده از منهاي استان، شاخص توسعه کالبدي  رابطه بین توسعه گردشگري و توسعه کالبدي شهرستان

هاي استان، محاسبه  لفه توسعه اقتصادي، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شهرستاناقتصادي و مؤ –شاخص اجتماعی 12اساس 

  .فاده قرار گرفته استتو مورد اسشده 

  ستانده- جدول داده -

هاي گوناگون  متقابل فعالیتهاي حسابداري اقتصادي، نحوه ارتباط و تعامل  تکنیکستانده به عنوان یکی از -جدول داده

اطالعات تفصیلی مربوط به جریان کاالها و خدمات تولید  ،در این نوع جداول. دکن ستم اقتصادي را بیان میدر درون یک سی

رغم ستانده علی-هاي داده مدل ،بر همین اساس. شود دوره حسابداري نمایش داده میشده و نیز مبادله و مصرف آنها در طی 

. اي برخوردارند هاي منطقه تحلیلهاي فراوانی در  نها وجود دارد، از جذابیت و قابلیتآتی که براي تهیه و تدوین وجود مشکال

ساختار تقاضا، ریزي رشد اقتصادي،  هاي اقتصادي از جمله قابلیت تولید، برنامه در زمینه انواع تحلیل ستانده عموماً-جدول داده

-همهاي مختلف نظیر انرژي، محیط زیست و توریسم و  ها، تحلیل بخش ري، تحلیل قیمتگذا اشتغال، تحلیل سرمایه و سرمایه

  . هاي ساختاري، کاربردهاي غیرقابل انکاري دارد چنین تحلیل

گردد که با استفاده از این آمار و  اي، اطالعاتی در زمینه ساخت اقتصادي هر منطقه فراهم می با تهیه جدول منطقه

 ،طور کلیبه. اي تولیدي منطقه به دست آورده نمنديها، امکانات و توا شناخت قابل قبولی از محدودیتتوان  اطالعات می

بینی آینده  و پیش) نظیر محاسبه ضرایب فزاینده(هاي اثربخشی  توان در دو دسته اصلی تحلیل کاربردهاي جدول را می

  . )1387زاد و خوش اخالق،  دهقانی( بندي نمود طبق

هاي اقتصادي  هاي متفاوتی براي تحلیل روابط اقتصادي بین بخش اي شاخص ستانده منطقه-از جداول دادهبا استفاده 

  .گردد ها ارائه می ترین این شاخص گردد که در این قسمت، مهممنطقه مورد نظر استخراج می
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  پیوندهاي پسین و پیشین مستقیم - 1

ها را به میزان از کاال و خدمات سایر بخش فرایند تولید خود چهام در jدهد که بخش  پیوندهاي پسین مستقیم نشان می

اقتصاد  هايهرچه شاخص مذکور بیشتر باشد، وابستگی بخش مذکور به سایر بخش. دهد عنوان واسطه مورد استفاده قرار می

  .گردد محاسبه می 1رابطه پیوندهاي مذکور به صورت . بیشتر است ،منطقه

)1(
1




n

i
ijj aDBL 

ر ام دjپیوند پسین مستقیم بخش  DBLjاي و  ستانده منطقه - داده  جدولماتریس ضرایب مستقیم  aijدر رابطه فوق 

هاي ام به کاال و خدمات سایر بخشjبیشتر باشد، میزان وابستگی بخش  DBLjقدر شاخص  هر. دهد سطح منطقه را نشان می

  . اي بیشتر است منطقه

  .گردد محاسبه می 2رابطه پیوندهاي پیشین مستقیم به صورت 
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x
B  و  DFLi  شاخص پیوند پیشین مستقیم بخشiام است.  

حال آنکه در پیوندهاي . د که در محاسبه ضرایب، تقسیم به صورت سطري استشو با توجه به رابطه فوق مشاهده می

هد که به ازاي افزایش یک واحد تولید بخش  نشان می ijBماتریس . شود پسین ضرایب همواره به صورت ستونی محاسبه می

i ام درسطح منطقه، چه میزان بخش مذکور تولید خود را مستقیماً به بخشj هرچه شاخص مذکور بیشتر باشد. فروشد می، 

ي اقتصاد ها نسبت بیشتري از تولید خود را به سایر بخش ،ي اقتصادها بیانگر آن است که بخش مذکور در مقایسه با سایر بخش

  .فروشد به عنوان کاالي واسطه می

   هاي قدرت انتشار، حساسیت و ضریب تکاثر  شاخص - 2

هاي متوسط یک بخش از اقتصاد منطقه را  توانند شدت وابستگی غیرمستقیم متعارف نمیپیوندهاي پسین مستقیم و 

تحت چنین شرایطی ممکن است شاخص یک بخش مستقل از اینکه شاخص . نسبت به متوسط کل اقتصاد منطقه نشان دهند

از پیوندهاي مستقیم و غیرمستقیم  ،براي رفع این نارسایی. گیرد مورد سنجش قرار  ،متوسط کل اقتصاد بیشتر و یا کمتر باشد

پیوندهاي مذکور از تقسیم متوسط پیوندهاي پسین مستقیم و غیرمستقیم هربخش به متوسط . دشو نرمال شده استفاده می

عملکرد متوسط هر  ،به این ترتیب. گردد میمحاسبه  3رابطه پیوندهاي مستقیم و غیرمستقیم کل اقتصاد منطقه به صورت 

  .گیرد بخش نسبت به عملکرد متوسط اقتصاد منطقه مورد سنجش قرار می
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nي اقتصاد درسطح منطقه و ها تعداد بخش nدر رابطه فوق 
jDIBL  متوسط پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال

دهد که متوسط  نشان می ،هرچه شاخص مذکور بیشتر باشد. منطقه استام در سطح jبخش ) شاخص قدرت انتشار(شده 

  .شاخص این بخش از متوسط کل اقتصاد منطقه بیشتر است

عملکرد متوسط هر بخش نسبت به عملکرد ) شاخص حساسیت(پیوندهاي پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده 

  . آید بدست می 4شاخص مذکور از رابطه . دهد متوسط کل اقتصاد را نشان می
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هر چه شاخص مذکور بیشتر از . ام در سطح منطقه استiرابطه فوق متوسط پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم بخش 

دهد که عملکرد متوسط پیوندهاي پیشین مستقیم و غیرمستقیم این بخش از متوسط کل اقتصاد منطقه  واحد باشد، نشان می

  . بیشتر است

این شاخص . آید از حاصل جمع هر ستون ماتریس معکوس لئونتیف براي هر بخش به دست می ،شاخص ضریب تکاثر

که تقاضاي زمانی. هاي اقتصادي دارد یگر بخشدهد که افزایش یک واحد تولید در یک بخش چه تأثیري بر تولید د نشان می

بنابراین  اي تغییر کرده، هاي واسطه نهاده اسطه این تغییر، تقاضا برايکند؛ از آنجا که به و نهایی براي یک کاالي معین تغییر می

دهد اگر تقاضاي نهایی براي  ضریب تکاثر تولید در هر بخش نشان می. گیرد هاي دیگر نیز تحت تأثیر قرار می تولید در بخش

، تولید آنها چقدر تغییر خواهد ها با فرض ثابت ماندن تقاضاي نهایی سایر بخش ،محصوالت آن بخش یک ریال افزایش یابد

  .کرد

  شاخص توسعه کالبدي - 

 بخش در بیشتر يها گذاريسرمایه افزایش باعث صنعت این رشد از ناشی درآمدهاي شهر، در گردشگري بخش رشد با

 اقتصاديتغییر  هر یا و گردشگري رشد از که شهري عناصر اولین از یکی .شد خواهد آن با مرتبط هاي فعالیت و گردشگري

 عبارتی به یا ندارد و وجود زمین بر دولتی نظارت که کشورهایی در ویژه به ؛بود خواهد زمین پذیرد، می تأثیر شهرها در دیگري

 شهري متفاوت مسکن، نواحی و زمین قیمت حیث از نتیجه، در. شود نمی مشاهده زمینه این در مشخصی سیاست نوع هیچ

 به تجاري و اقتصادي از لحاظ آورترسود نواحی ترتیب، بدین .گذاشت خواهد تأثیر زمین هاي کاربري نوع بر که آیند می پدید

 شهري هاي حومه طرف به و گیرند فاصله می مراکز این از نیز مسکونی هاي ساختمان و یابند می اختصاص سودآور هاي کاربري

 در زمین ارزش کند، می پیدا گسترش که شهر چنانهم .شد خواهد شهر محدودة گسترش سبب امر همین که یابند، می تمایل

 رود می باال نیز خارجی هاي هزینه از ناشی هاي سایر هزینه و تمرکز و تراکم مخارج آن، با همراه و رود، می افزایش به رو مرکز

  ). 2000 هاروي،(

 از دیگر هاي يکاربر به نیاز شهر، در تراکم و تمرکز افزایش و گردشگري بخش به مربوط هاي کاربري رشد با همزمان

 شهر خواهد کالبدي گسترش باعث که یابد، می افزایش شهري زیربنایی تجهیزات و تأسیسات ،ها دسترسی و معابر شبکۀ جمله

 به را شهر تواند می گردشگري کلی، طوربه .بخشد سرعت شهري کالبدي فضایی توسعۀ به تواند می گردشگري بنابراین، .شد

 ،دهندمی آنها به را اهمیت بیشترین شهروندان که شهري هاي ویژگی از دسته آن از و کند تبدیل زندگی براي بهتري مکان

هاي استان کرمان و توسعه گردشگري شهري در  در این تحقیق توسعه کالبدي شهرستان ،با توجه به این موضوع. کند ایتحم

ورد شاخص توسعه کالبدي استفاده هاي متنوعی براي برآ گران از روشبا توجه به اینکه پژوهش. استان مورد بررسی قرار گرفت

گانه جمعیت و اشتغال، دههاي دواز شاخص ،مراحل فرآیند استنتاج منطق فازي در پژوهش حاضر با استفاده از ؛اند کرده

شهري، ارتباطات، بهداشت ، تسهیالت ها ساختنگ، انحرافات اجتماعی، صنعت، زیرکشاورزي، دامداري، خدمات اجتماعی، فره

توسعه اقتصادي شامل یافتگی حله بعد چهار مؤلفه ثانویه توسعهدر مر. هاي استان استخراج گردید و آموزشی براي شهرستان

، ارتباطات و ها ساختي زیرها بر اساس شاخص(بنایی ، توسعه زیر)رزي، دامداري و صنعتي کشاوها بر اساس شاخص(

بر اساس (و توسعه فرهنگی ) ي اشتغال، بهداشت و خدمات اجتماعیها بر اساس شاخص(تماعی ، توسعه اج)تسهیالت شهري

از ترکیب دو  ر مرحله سوم و نهایی استنتاج نیزد. استنتاج گردید) ي عوامل فرهنگی، آموزش و انحرافات اجتماعیها شاخص

هاي استان استنتاج و در نتایج پژوهش مورد  انمؤلفه ثانویه اقتصادي و زیربنایی توسعه، شاخص توسعه کالبدي براي شهرست

گاه، مدل فازي بر روي س قواعد اگرـ آنالزم به ذکر است که استدالل تقریبی و استنتاج فازي بر اسا . استفاده قرار گرفت
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شود، تا گردد و از خروجی هر مرحله به عنوان ورودي مرحله بعد استفاده میي مدل در مراحل مختلف آن اعمال میها ورودي

در آخر با توجه به اینکه، . آخرین خروجی فازي سیستم استخراج شود که براي این کار از استلزام ممدانی استفاده شده است

ها و ریزي، برنامهها کارگیري آن در تحلیلت، براي استفاده عملی و امکان بهنتیجه نهایی فرآیند استنتاج یک خروجی فازي اس

سازي نام فازياین فرآیند نا. الزم است که خروجی فوق از حالت فازي به مقداري قطعی برگردانده شودهاي بعدي گیريتصمیم

  .استفاده شده است) مرکز سطح(از روش مرکز ثقل  ،دارد که در این مرحله

  

  نتایج و بحث

  وضعیت موجود گردشگري استان کرمان  - 1

ساخت باعث شده است که استان کرمان یکی از هوایی، فرهنگ غنی و منابع انسان تاریخ کهن استان کرمان، تنوع آب و

ستان کرمان از حیث منابع ادر فهرست توریست کنسولت، . مناطق ارزشمند توسعه صنعت گردشگري ایران محسوب گردد

نزدیک به  ،گردشگري استاندر تهیه شناسنامه منابع . هاي اصفهان، فارس و همدان قرار گرفته است گردشگري پس از استان

  . اند اي و محلی شناسایی و معرفی شده المللی، ملی، منطقه هاي بین منبع گردشگري با ارزش 450

اي  مجموعه گنجعلیخان، مقبره شاه نعمت اهللا ولی، شهر دقیانوس جیرفت، روستاي صخرهباغ شهزاده ماهان، ارگ بم، 

 هاي متعدد، سد جیرفت، موزه دفاع مقدس، مناطق ویژه اقتصادي بم و تفرجگاهمیمند، کویر لوت، مناطق حفاظت شده، 

هاي متفاوت،  بندي تخت هتل با درجه 1600وجود تعداد . باشند از جمله منابع موجود و بالقوه گردشگري استان می ،سیرجان

درصد  90استان، پوشش باالي  خدمات جهانگردي فعال درهاي  وجود شبکه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی، وجود شرکت

پوشش استفاده از گاز صدا و سیما، پوشش خدمات اینترنتی در مراکز شهري و روستایی استان،  و تلفن ،خدمات آب، برق

هاي دولتی و خصوصی که وضعیت مطلوب بهداشتی و درمانی را نوید  ها، وجود مراکز درمانی و اورژانس طبیعی در شهرستان

وجود مراکز آموزش عالی متعدد در استان با . اند توسعه گردشگري در استان را فراهم نمودههاي الزم براي  دهند، زیرساخت می

دانشجو پتانسیل مناسبی براي توسعه نیروي انسانی مورد نیاز صنعت گردشگري فراهم کرده  نفر هزار 140ظرفیتی بیش از 

ثري به توسعه گردشگري تواند کمک مؤدست اجرا دارد که می هایی درهاي اخیر نیز شهرداري کرمان پروژهدر سال. است

، بازارچه شهرك الغدیر، باغ پرندگان، الزمانهاي مسجد صاحبکابین کوهتله توان به ها میترین این پروژهاز مهم. بنماید

مجتمع ، کشتارگاه صنعتی، سازي کمپوست از مواد ترتولید و غنی، مجتمع تجاري اداري و مسکونی فردوسی، بازیافت کاغذ

طرح بهسازي و نوسازي شهري و بازگشایی بلوار ، اداري باهنر-مجمتمع تجاري، مجموعه تولیدي و نمایشگاه گل و گیاه، میالد

مجموعه ، تراموا یا قطار شهري، شهربازي مسقف، طرح گلبازخان، بازیافت کاغذ، ابن سینا پارکینگ، پارك آبی، شهید نیکزاد

طرح بهسازي و نوسازي شهري و ، رستوران پارك ایرانیان، پارکینگ مظفري، رزشی شهرداريوی در مجتمع هاي آبورزش

  . 1اشاره کرد سالن برفو  وثرکغربی - بازگشایی محور شرقی

نیز توجه کرد که از  گردشگري هاي استان در زمینهها و محدودیتها باید به مشکالت، نارسائیاما در کنار این ظرفیت

اي و اجتماعی، کمبود تبلیغات و حضور کمرنگ بخش توان به کمبود خدمات اقامتی و رفاهی، امنیت جادهجمله آنها می

  .خصوصی اشاره کرد

انواع  ،)1(جدول شماره در  .ه استدش  بررسیهاي منابع گردشگري شناسایی شده استان  و ویژگی شرایط ،مهادر اد

 328کم نظیر استان کرمان فرهنگی  -با توجه به سابقه تاریخی. گردشگري استان به تفکیک گزارش شده استهاي  جاذبه

هاي شناسایی شده از  مورد از جاذبه 75. هاي شناسایی شده استان از این نوع هستند درصد از جاذبه 78.7مورد یعنی بیش از 

درصد از منابع شناسایی شده استان را  3.3ساخت است که انسانهاي  ، مربوط به جاذبهنوع طبیعی بوده و کمترین تعداد

 . تشکیل داده است

  

                                                        
1  - www.kermancity.kr.ir 
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  هاي شناسایی شده استان توزیع انواع جاذبه- 1جدول 

  ) درصد( سهم از کل  تعداد  هاي شناسایی شده گونه جاذبه

  78.7  328  تاریخی-فرهنگی

  18  75  طبیعی 

  3.3  14  انسان ساخت 

  100  417  کل 

  هاي پژوهش هیافت: ماخذ    

  

شهرستان کرمان با تعداد . هاي استان گزارش شده است هاي گردشگري در شهرستان توزیع جاذبه ،)2(در جدول شماره 

عناصر گردشگري شهر کرمان بیشتر در بافت تاریخی . درصدي در رتبه اول قرار دارد 41.5جاذبه شناسایی شده و سهم  173

اي طوري که برخالف شهرهگیري فضاي گردشگري شهر دارد، به ي در شکلثرهر نقش مؤفته است و بافت تاریخی شقرار گر

در  ها است، هاي اصلی، ریلی و فرودگاه سراها و مراکز خدماتی در نزدیکی راه مهمانیابی  موجود در کشورهاي غربی که مکان

تواند به اختالف میان ساختار  این تفاوت می. اند دهیابی ش شهر کرمان بر محور بازار و در بخش مرکزي و تاریخی شهر مکان

 89شده هاي شناسایی شده  شهرستان رفسنجان با تعداد جاذبه. شدایرانی مربوط با - شهرهاي غربی از شهرهاي اسالمی

. درصدي به شهرستان زرند اختصاص دارد 13.9رتبه سوم نیز با سهم . درصدي در رتبه دوم قرار دارد 21.3موردي و سهم 

هاي گردشگري در  درصدي داراي کمترین تعداد جاذبه 0.7و  2.3، 3.3هاي  هاي جیرفت، بردسیر و شهربابک با سهم نشهرستا

  . استان هستند

  

  استان اصلی هاي در شهرستان هاي شناسایی شده توزیع جاذبه - 2جدول 

  ) درصد(سهم از کل   جاذبه شناسایی شده  تعداد  نام شهرستان

  41.5  173  کرمان

  21.3  89  رفسنجان و کبوترخان

  13.9  58  زرند

  6.7  28  سیرجان

  0.7  3  شهربابک

  2.3  10  بردسیر

  3.3  14  جیرفت

  5  21  بافت

  5  21  بم

  100  417   استان

  هاي پژوهش یافته: ماخذ       

  

المللی  هاي بین توریست المللی دارد که مستقیماً جاذبه ارگ قدیم بم جذابیت بینمنبع شناسایی شده در استان،  417از 

جاذبه آن گردشگران  29 ،اند که از این تعداد منبع با درجه جذابیت ملی شناسایی شده 111. را به خود جذب کرده است

هاي  جاذبهند و در رأس فهرست ا ذب کردهبه خود ج ،اند به استان مسافرت داشتهالمللی را که با هدف بازدید از ارگ بم  بین

جذابیت  ههاي استان بر حسب درج جاذبه) 3(در جدول شماره . المللی شدن دارند ر دارند که قابلیت بینملی استان قرا

  . اند بندي شده طبقه
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  هاي استان هاي شناسایی شده در شهرستان توزیع جاذبه -3جدول 

  ) درصد(سهم از کل   تعداد جاذبه شناسایی شده   نوع جاذبه

  0.2  1  المللی بین

  7  29  بالقوهالمللی  بین

  19.7  82  ملی

  50.3  210  اي منطقه

  22.8  95  محلی

  100  417  کل 

  هاي پژوهش یافته: ماخذ       

  

 انهاي گردشگري استان به عنوان یک عامل مهم در جذب گردشگر جاذبهمنظور بررسی وضعیت دسترسی به ، بهدر ادامه

  . گزارش شده است 6و  5، 4هاي استان در جداول  اي، هوایی و ریلی به جاذبه جاده میزان دسترسی. شود پرداخته می

 1.7به اي  و دسترسی جاده هاي آسان هستند داراي دسترسی جاده ،نهاي گردشگري استا درصد از جاذبه 80بیش از 

  . هاي استان محدود ارزیابی شده است درصد از جاذبه

  

  استانگردشگري هاي  اي به جاذبه وضعیت دسترسی جاده -4جدول 

  ) درصد(سهم از کل   تعداد   اي دسترسی جاده

  82.2  343  آسان

  16.1  67  قابل قبول

  1.7  7  محدود

  100  417  کل 

  هاي پژوهش یافته: ماخذ       

  

 65نزدیک به . استان گزارش شده است ،هاي گردشگري نیز وضعیت دسترسی هوایی به جاذبه) 5(در جدول شماره 

 ،ها مورد از جاذبه 126هاي گردشگري استان داراي دسترسی هوایی آسان و قابل قبول هستند و  از جاذبه) مورد 270(درصد 

  .دهند داراي دسترسی هوایی نیستند هاي استان را تشکیل می درصد از کل جاذبه 30که 

    

  هاي گردشگري استان به جاذبه هواییوضعیت دسترسی  - 5جدول 

  ) درصد(سهم از کل   تعداد   هواییدسترسی 

  42.7  178  آسان

  22.1  92  قابل قبول

  5  21  محدود

  30.2  126  ندارد

  100  417  کل 

  هاي پژوهش یافته: ماخذ       
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ابل قبول هستند و ق هاي گردشگري استان داراي دسترسی آسان و مورد از جاذبه 302از لحاظ دسترسی ریلی نیز حدود 

  . مورد داراي امکانات دسترسی ریلی نیستند 95

  

  هاي گردشگري استان به جاذبه ریلیوضعیت دسترسی  -6جدول 

  ) درصد(سهم از کل   تعداد   دسترسی ریلی

  47.7  199  آسان

  24.7  103  قابل قبول

  4.8  20  محدود

  22.8  95  ندارد

  100  417  کل 

  هاي پژوهش یافته: ماخذ       

  

  ستانده- تحلیل جایگاه صنعت گردشگري در اقتصاد استان با استفاده از جدول داده - 2

 ،گانه اقتصاد استان تعریف نشده است 39هاي  از آنجا که صنعت گردشگري به عنوان یک فعالیت مجزا در بین فعالیت

هایی در  اقتصادي صنعت گردشگري در استان از پراکسی و جایگزینستانده در تحلیل اثرات -لذا براي استفاده از جدول داده

هاي الزم براي توسعه گردشگري و جذب  از زیرساختهاي هتل و خوابگاه و رستوران  بخش. این زمینه استاده شده است

ها بر  ین بخشلذا اثرات اقتصادي ا .دهد ها را افزایش می تقاضاي این بخش ،به استان گردشگرانود ورو افزایش توریست است 

در جدول . ه شده استبه عنوان یک پراکسی براي صنعت گردشگري و توریسم در اقتصاد استان در نظر گرفتاقتصاد استان 

بین بندي آنها در  هاي هتل و خوابگاه و رستوران و رتبه ستانده براي بخش- هاز جدول دادمحاسبه شده هاي  شاخص) 7(شماره 

  . گانه استان گزارش شده است 39هاي اقتصادي  فعالیت

  

  ستانده-هاي جدول داده هتل و خوابگاه و رستوران استان بر اساس شاخصهاي  بندي فعالیت رتبه -7جدول 

فعالیت 

  اقتصادي

پیوند 

  پسین 

رتبه 

  فعالیت

 پیوند

  پیشین جزء

رتبه 

  فعالیت

شاخص 

  یکپارچگی

رتبه 

  فعالیت

هتل و 

  خوابگاه
0.37  2  0.26  8  0.32  1  

  23  0.14  32  0.05  10  0.23  نرستورا

فعالیت 

  اقتصادي

شاخص 

  قدرت انتشار

رتبه 

  فعالیت

شاخص 

  حساسیت

رتبه 

  فعالیت

شاخص 

  ضریب تکاثر

رتبه 

  فعالیت

هتل و 

  خوابگاه
1.21  2  1.11  8  1.44  2  

  7  1.3  32  0.9  7  1.09  رستوران

  هاي پژوهش یافته: ماخذ   

  

به  ،بخش اقتصادي استان 39در میان  0.23و  0.37هاي هتل و خوابگاه و رستوران با ضرایب پیوند پسین جزء  بخش

درصد مواد موردنیاز خود را از داخل استان  50ها کمتر از  هر چند که این بخش. هاي دوم و دهم قرار دارند ترتیب در رتبه

 .هاي اقتصادي استان از جایگاه مناسبی برخوردار هستند اما در تأمین مواد اولیه موردنیاز از سایر بخش ،نمایند تأمین می
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ها که با ورود گردشگران به استان ارتباط مستقیمی  تقاضاي این بخشویاي این است که گ ،پیوندهاي پسین این دو بخش

لذا . داردها  ن بخشآاي تولیدات هاي اقتصادي استان از طریق ایجاد تقاضا بر دارد، نقش قابل توجهی در رونق سایر فعالیت

اقتصاد باعث گسترش تولید در  ،تانساقتصاد ا هاي مختلف صنعت گردشگري از طریق ایجاد تقاضا براي کاالها و خدمات بخش

  . شوند استان می

 8هاي  ترتیب در رتبهبه 0.05و  0.26رستوران با ضرایب هاي هتل و خوابگاه و  از لحاظ پیوندهاي پیشین جزء نیز بخش 

هاي اقتصادي استان  شدهد که ارتباط از سمت عرضه بخش هتل و خوابگاه با سایر بخ قرار دارند و این ضرایب نشان می 32و 

، رشد فعالیت هتل و خوابگاه در استان وتوسعه گردشگري  متقابل دلیل نقش، بهاز این منظر. تر است از بخش رستوران قوي

هاي وابسته به آن از سمت عرضه نیز نقش مثبتی در توسعه اقتصادي  که توسعه گردشگري و فعالیت توان نتیجه گرفتمی

  . کنند می ءاستان ایفا

دست آوردن برآوردي صحیح از میزان یکپارچگی براي به ن و پسین مکمل یکدیگرند،هاي پیشی شاخصبا توجه به اینکه 

هاي  بخش ،بر اساس شاخص یکپارچگی. شود از میانگین دو شاخص مزبور استفاده می ،یک بخش در تعامل با اقتصاد استان

میانگین پیوندهاي اقتصادي که این شاخص . قرار دارند 23و  1هاي  در رتبه 0.14و  0.32هتل و خوابگاه و رستوران با ضرایب 

  .ها در اقتصاد استان دارد نشان از جایگاه قابل توجه این بخش ،دهد هاي اقتصادي استان را نشان می ها با بخش این بخش

انتشار و شاخص  قدرتهاي اقتصاد، شاخص  د استفاده در تحلیل پیوندهاي بن بخشهاي مهم مور از دیگر شاخص

توزیع  ،ت که این شاخصها این اس مزیت این شاخص. دترتیب بیانگر پوندهاي طرف تقاضا و عرضه هستنحساسیت است که به

که اثر افزایش یک واحد  ،قدرت انتشاربر اساس شاخص . دگیر در نظر میهاي اقتصاد را نیز  پیوندهاي ایجاد شده با سایر بخش

بخش هتل و خوابگاه و رستوران به ترتیب با  ،کند گیري می هاي اقتصاد اندازه تقاضاي نهایی هر بخش را بر تولید سایر بخش

. شوند محسوب می ،هاي پیشتاز استان از این حیث و از بخش هاي دوم و هفتم قرار دارند در رتبه 1.09و  1.21شاخص انتشار 

باعث افزایش  ،هاي هتل و خوابگاه و رستوران دارد گردشگري که اثر مستقیمی بر توسعه و رونق فعالیتتوسعه صنعت لذا 

اقتصاد استان و از این طریق باعث تحریک تولید در شود  اقتصاد استان میهاي  براي تولیدات سایر بخشها  این بخشتقاضاي 

  . گردد می

شاخص حساسیت آن بیشتر  ،هاي دیگر، داده بیشتري تولید کند بخشی براي بخش چه هربر اساس شاخص حساسیت، 

قرار  32و  8هاي  در رتبه 0.90و  1.11هاي هتل و خوابگاه و رستوران با شاخصی برابر با  بخش ،بر اساس این شاخص. شود می

از اهمیت  ،هاي اقتصادي استان یر بخشبخش هتل و خوابگاه در تأمین مواد اولیه مورد نیاز سا ،بر اساس این شاخص. دارند

از کانال عرضه خدمات این بخش  با افزایش ورود گردشگران و توسعه فعالیت هتل و خوابگاه در استان،. باالتري برخوردار است

  . گردد زمینه براي توسعه اقتصادي فراهم می ،نیز

هاي  دهد افزایش یک واحد تولید در یک بخش چه تأثیري بر تولید دیگر بخش شاخص ضریب تکاثر که نشان می

هاي دوم  ها در رتبه است و این بخش 1.30و  1.44هاي هتل و خوابگاه و رستوران به ترتیب برابر با  اقتصادي دارد؛ براي بخش

هاي اقتصاد استان با  تولید در سایر بخش ،ها ا افزایش تولید در این بخشبیانگر این است که ب ،صاین شاخ. و هفتم قرار دارند

دهد که  نشان می ،1386در سال  ستانده استان -هاي مستخرج از جدول داده بررسی شاخص. یابد نسبت باالتري افزایش می

از لحاظ برقراري پیوندهاي الزم براي جذب گردشگران ترین زیرساخت  به عنوان مهم ،هاي هتل و خوابگاه و رستوران بخش

نقش متقابلی که بین به دلیل  سواز یک ،بنابراین. هاي اقتصاد استان از وضعیت مناسبی برخوردارند اقتصادي با سایر بخش

هاي هتل و  دلیل پیوندهاي اقتصادي فعالیت، بهو از سوي دیگر ها وجود دارد رشد این فعالیتافزایش ورود گردشگران و 

اثر مثبتی بر رشد سایر ، گسترش صنعت گردشگري در استان هاي اقتصادي استان توران با سایر فعالیتخوابگاه و رس

  . دي و کل اقتصاد استان خواهد داشتهاي اقتصا بخش
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  توسعه کالبديگردشگري شهري و  - 3

رت است از عباترین تعریف، گردشگري شهري  دهدر ساتعاریف متفاوتی ارائه شده است که  ،براي گردشگري شهري

هاي گوناگون، امکانات و تسهیالت شهري که در شخص ایجاد جذابیت و  مختلف بر پایه جاذبههاي  مسافرت به شهر با انگیزه

فضاي مصنوع یا فضاي طبیعی، : شود از سه عنصر اساسی و پایه تشکیل میساختار فضایی شهر  ،طور کلیبه. نماید انگیزه می

، به نحوي تواند نقش مهمی در گردشگري شهري داشته باشد می ،هر کدام از عناصر مطرح شده. خلق شده و فضاي اجتماعی

  . جاذبه برخوردار باشدکه آن عنصر از کمیت و کیفیت مطلوب براي معرفی به گردشگران به عنوان 

هاي اجتماعی، اقتصادي و به وسیله فرایند ،محصول فرایندهاي فضایی است که در آن فضا ،ساختار فضایی گردشگري

تابعی از  ،الگوي رفتاري گردشگران .آورد یابد و فرایندهاي فوق اشکال مختلف گردشگري را به وجود می میطبیعی سازمان 

نتایج . دهد ن فضاي گردشگري را شکل میآها، محل اقامت، امکانات و خدمات است که تبلور  گردشگري مانند جاذبهمنابع 

هاي استان کرمان در و رتبه شهرستان گفتههاي پیشبراساس روش مربوط به شاخص توسعه کالبديحاصل از محاسبات 

   .شده است شگزار 8دول شماره ج

  

  هاي استان بر اساس شاخص توسعه کالبدي بندي شهرستان رتبه-8جدول 

شاخص توسعه   شهرستان

  کالبدي

شاخص توسعه   شهرستان رتبه

  کالبدي

  رتبه

  9  281/0 زرند  14  119/0 انار

  3  312/0 سیرجان  6  296/0 بافت

  11  253/0 شهر بابک  8  290/0 بردسیر

  10  269/0 عنبر آباد  5  297/0 بم

  20  108/0 فهرج  4  312/0 جیرفت

  15  116/0 قلعه گنج  18  108/0 رابر

  1  606/0 کرمان  16  113/0 راور

  12  182/0 کوهبنان  2  379/0 رفسنجان

رودبار 

 جنوب

  7  292/0 کهنوج  17  111/0

  13  136/0 منوجان  19  108/0 ریگان

    234/0  میانگین      

  هاي پژوهش یافته: ماخذ            

  

دهد که شهرستان  کرمان از لحاظ شاخص توسعه کالبدي رتبه اول و شهرستان نتایج حاصل از این بخش نشان می

رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک، کرمان، بم، جیرفت،  ي بافت، بردسیر،ها شهرستان. فهرج رتبه آخر را بدست آورده است

هاي رابر، راور، انار، کوهبنان، ریگان، فهرج، منوجان، رودبار جنوب اند، و شهرستانعنبر آباد و کهنوج باالي میانگین قرار گرفته

هاي جنوبی باالي میانگین هرستانش% 44هاي شمالی باالي و شهرستان% 64. و قلعه گنج پایین تر از میانگین قرار گرفته اند

ضریب . استاستان هاي جنوبی ي شمالی بهتر از شهرستانها از لحاظ توسعه کالبدي نیز وضعیت شهرستان. اندقرار گرفته

 0.941هاي مورد بررسی، نیز مثبت و هاي گردشگري در شهرستانهمبستگی جزئی بین شاخص توسعه کالبدي و تعداد جاذبه

  .دارداللت بر همسویی رابطه بین گردشگري و توسعه کالبدي د باشد کهمی
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   پیشنهاداتبندي و جمع

هاي مهم گردشگري در  فرهنگی و مناظر طبیعی استان کرمان، این استان به عنوان یکی از پتانسیل- خییبا توجه به سابقه تار

تواند محرك خوبی در  میکرمان در استان توسعه صنعت گردشگري هد که دنتایج به دست امده نشان می .شود کشور محسوب می

 صنعت گردشگريهاي مرتبط با  بخشستانده حاکی از آن است که - نتایج حاصل از تحلیل جدول داده. توسعه اقتصادي استان باشد

رو در اقتصاد استان محسوب پیشهاي  هاي اقتصادي استان از بخش پیوند با سایر بخشاز لحاظ برقراري  )هتل و خوابگاه و رستوران(

با توجه به این . ها و کل اقتصاد استان را رونق بخشد تولید در سایر بخش ،تواند از دو سمت عرضه و تقاضا لذا این صنعت می شده و

برداري الزم از این پتانسیل در  بهره ریزان استانی قرار گیرد و برنامهگردشگري به عنوان یک اولویت در دستورکار توسعه باید  ،موضوع

با وجود پتانسیل باالي استان در گردشگري شهري، توسعه این صنعت با موانع . هاي استان انجام گیرد شهرستانراستاي توسعه اقتصادي 

جی، کمبود نیروي عدم کفایت مراکز تبدیل پول خارکمبود مراکز اطالع رسانی،  توان بهمی جملهکه از آن  جدي در استان روبروست

هاي  خصوصی در فعالیت هاي تخصصی بازاریابی، پایین بودن سهم بخش انسانی متخصص در زمینه گردشگري، عدم وجود سازمان

هاي خدماتی رقیب صنعت گردشگري، کمبود مراکز بهداشتی و دفع زباله در اطراف منابع گردشگري  اقتصادي، باال بودن بازدهی فعالیت

ریزي در صنعت گردشگري  برنامهبراي  زیرهاي  با توجه به نتایج به دست آمده و براي رفع موانع موجود، توصیه .اشاره کرد... و  استان

  .شود استان توصیه می

با توجه به (ثر گردشگري در اقتصاد استان، که هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا به اثبات رسیده است ؤبا توجه به نقش م - 

به منابع موجود گردشگري با گردد که در این زمینه پیشنهاد می. زامی استللذا توجه بیشتر به این صنعت ا ،)ستانده –نتایج جدول داده 

تعداد زیادي از  بین ،ي اندك موجودها ها در استان کرمان باعث شده که بودجهتوجه بیشتري بشود، تعدد جاذبه المللی ارزش ملی و بین

 .بخشی بیشتري داشته باشدتواند اثرهاي ملی و بین المللی میها پخش شده و لذا تمرکز بر تقویت جاذبهجاذبه

آن به دلیل شرایط اقتصادي و  هایی ازگردشگري، که بخشبا توجه به عدم حضور شایسته و الزم بخش خصوصی در صنعت  - 

سازي شرایط آماده .گرددتوصیه می محوریت بخش خصوصیتوسعه صنعت گردشگري با در شرایط تورمی است،   آنها بازده بودندیر

تسهیالت ارزان قیمت، اعطاي ها، مین، توسعه و بهبود زیرساختتبلیغات، تأ از طریق عمدتاً ورود بخش خصوصی در زمینه گردشگري

- می و افزایش امنیت، هاي فنی، مالی و اقتصادي،ذاري در زمینه گردشگري با تحلیلگسرمایه ،هاها و پروژهفرصت سازي، معرفیاعتماد

 .تواند اتفاق بیافتد

کید بر دانش تأبا  ربردي مورد نیاز صنعت گردشگريهاي کا هاي نظري به آموزش ز آموزشتغییر نگرش مراکز آموزش عالی ا - 

 .ها و سایر مراکز آموزشی ها با دانشگاهها، و رستورانها، آژرانساز طریق توسعه ارتباط هتل بومی

ایجاد واحد تخصصی  به همراهبا توسعه مراکز تبدیل پول  ههمرا هاي ویژه گردشگران توسعه مراکز خرید و ایجاد فروشگاه - 

 .گردشگريهاي فعال در بخش  بازاریابی در بنگاه

 .و تقویت بانک گردشگري ها و کشورها همکاري کارگزاران بخش گردشگري استان با کارگزاران سایر استانتوسعه  - 

هاي قدیم و جدید بم، شهر دقیانوس، کویر، هاي مهمی مانند ارگبا توجه به اینکه جنوب و شرق استان کرمان داراي جاذبه - 

و  اما نتایج نشان داد که هنوز از نظر کالبدي توسعه چندانی ندارد و لذا نیاز است که با تحقیات دقیق ؛ها استها و کلوتشهر کوتوله

 . هاي بهبود توسه کالبدي، شناسایی و به مرحله اجرا درآیدتر، پروژهموشکافانه

به ویژه در جنوب (است ضعیف  ی هوایی و ریلی به منابع گردشگري استان تقریباًسمشخص شد که دستر ،با توجه به نتایج - 

مدت توسعه هاي بلندتواند در برنامهمیها ، توجه به این نوع دسترسیبه دلیل بعد مسافت و افزایش قیمت بنزین ،از سوي دیگر .)استان

 .اهمیت داردهرمزگان، از جمله فارس، یزد و  ،هاي گردشگرپذیر مجاور این مسئله به ویژه در بهبود دسترسی به استان .کالبدي قرار گیرد

هاي کوچک استاندارد و با  هتلها و و توسعه رستوران ایجادستانده،  –هتل و رستوران از طریق جدول دادهبا توجه به نقش   - 

 .شودتوصیه می در مناطق عمده گردشگري ،کیفیت

دست آمده به با استفاده از نتایج در اقتصاد استان و نقش آن سازي و اهمیت صنعت گردشگري در استان آگاه تقویت -

 .، بین مسئولین و محققین براي افزایش توجه و تحقیقات در این بخش)به عنوان یک بخش پیشرو( ستانده - جدول داده از
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عمده صنایع  تعیین و تبیین  نقش  بوده و هدف آن عمدتاًیک تحقیق مقدماتی  حاضر تحقیق که با توجه به این -

هاي اقتصادي استان کرمان  با سایر بخش) به عنوان پراکس گردشگري هتل و خوابگاه و رستوران(ري مرتبط با صنعت گردشگ

سعی شده است تا نشان داده شود که  نچنیهم. ستانده به اثبات رسانده است - را از طریق جدول داده بوده و تا حد زیادي آن

ج به نتای بیایو براي دست ،را بررسی نکردها همه ابعاد آنام یک رابطه همسو وجود دارد؛ ،بین توسعه کالبدي و گردشگري

رابطه کمی بین حاصل  ،به عنوان مثال .ي داردترتر، هر یک از موارد نیاز به تحقیق گستردهتر و ارائه پیشنهادات ملموسدقیق

بررسی رابطه کمی بین حاصل از یا و با توسعه کالبدي آنها، ) مستقیم و غیر مستقیم(ها از گردشگري در هر یک از شهرستان

تر در این تحقیقات گسترده. تواند بررسی گرددو کمبود بودجه براي توسعه کالبدي می هاگردشگري در هر یک از شهرستان

هایی مشخص به همراه بودجه الزم و فاز بندي شده همرا با تجزیه ربط اجرایی دستورالعملهاي ذيتواند به دستگاهمی ،زمینه

  .  ئه دهد تا براساس آن بودجه الزم را تخصیص دهندااقتصادي را ار - تحلیل فنیو 
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