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 چکیده
اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است.  های سالگردشگری به عنوان یک صنعتی نوین، در       

 این بخش، فراوان درآمدزایی لحاظ به در سطوح محلی، را ای عمده های گذاری سرمایه که داشته، آن بر را جهان کشورهای از بسیاری و

و تعیین بهترین مناطق نمونه گردشگری به منظور گسترش و  بندی رتبهمناسب برای  های روش دهند. بنابراین، استفاده از اختصاص

 استانمناطق نمونه گردشگری  بندی سطح پژوهش این هدف. باشد می، ضروری ها شاخصمعیارها و  تخصیص منابع با مدد تعدادی از

تحلیلی و از نظر هدف،  -توصیفیگردشگری است. روش بررسی در این پژوهش  جذب در مؤثری ها شاخص از برخی اساس بر کرمان

کرمان  استانه سازمان گردشگری، شهرداری و فرمانداری و با مراجعه ب ای کتابخانهاین پژوهش به صورت  های دادهاست.  کاربردی

از  دهد میه شده است. نتایج تحقیق نشان استفاد SPSSاز مدل تحلیل عاملی و برنامه  ها داده وتحلیل تجزیهبرای گردیده است.  آوری جمع

و عامل  مؤثرترین 17.17نگی با مقدار فره -عامل زیرساخت اقامتیمناطق نمونه،  بندی سطحنظر گرفته شده برای  در های عاملمیان 

با  جوپار ،7.16با بار عاملی  مناطق نمونه قلعه دختراز میان  دهد می. همچنین نتایج نشان اند بودهکم اثرترین  1.11سوخت با مقدار  تأمین

گردشگری قرار دارند، در نتیجه  یها زیرساختبه ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن  6.13با بار عاملی  و طوبی 6.38بار عاملی 

 بعدی قرار گرفتند. های ردهمناطق در  و سایر باشند میو عملیات عمرانی دارا  ها گذاری سرمایهبهترین شرایط را جهت 
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 بیان مسأله: 

 کشور آن مختلف اقتصادی های فعالیت و ها بخش در گذاری سرمایهنیازمند  کشوری هر در اقتصادی توسعه اصوالً    

 را اقتصادی رفاه و تولید گسترش اشتغال، انتظار توان نمی روبنایی، و زیربنایی های طرحدر  گذاری سرمایه بدون و است

 پیدا خارجی های سرمایه جذب شدیدی به تمایل جهان، کشورهای از بسیاری امروزه مهم، امر این تحقق برای داشت. 

 بالقوه های توان از استفاده و گردشگری  های زیرساخت در گذاری سرمایه(. 1: 1925، و همکاران )شاکری اند کرده

مجموعه  عنوان به گردشگری توسعه است. بدین منظور مناسب، ایهراه از یکی گردشگر، جذب به منظور ای منطقه

منبع  عنوان به گردشگری نقش و دارد جوامع اقتصادی های بنیان تقویت در بسزایی تأثیر صادی،اقت های فعالیت

 که اجتماعی های زیرساخت تقویت و ارز جذب بیشتر، مالیاتی های دریافت درآمد، کسب اشتغال، ایجاد برای جدیدی

 امروزه (.1: 1927رفته است )کاظمی، گ قرار ئیدتأ مورد متعدد مطالعات ، درشود می صنایع سایر توسعه و رشد موجب

 میان در ای فشرده رقابت شده، تبدیل صنایع دنیا پردرآمدترین از یکی به گردشگری صنعت و یکم بیست قرن شروع با

با  و پویا صنعتی عنوان به توریسم صنعت و خورد میچشم  به جهانگردان جذب برای جهان از کشورهای بسیاری

 را حال توسعه و در یافته توسعه کشورهای تولیدی و اقتصادی های فعالیت از مهمی بخش فرد، به منحصر های ویژگی

 ،8181 سال در سازمان جهانگردی توسط شده، انجام بینی پیش بر اساسکه طوری به است؛ داده اختصاص خود به

 گردشگری از یناش و درآمدهایپرداخت  خواهند گردشگری به نفر میلیون و شصت پانصد و میلیارد یک حدود

 (. 112: 1922، و همکاران زاده ابراهیمرسید ) خواهد دالر تریلیون ونیم به یک سال این در المللی بین

 و ارزی مندابع  محددودیت  باال، بیکاری جمله از معضالتی با که توسعه حال در کشورهای برای صنعتاین  توسعه      

ز کشدورها دارای اقتصداد و   چرا کده ایدن دسدته ا    ،است برخوردار فراوانی اهمیت از هستند مواجه محصولی تک اقتصاد

 .(81: 1922 ،همکداران  و جهانیدان ) پایدار روی آورند درآمدیمد پایداری نبوده و در گذر زمان باید به منابع منبع درآ

 پایدان  به دور نچندا نه آینده در درآمد، اصلی منبع عنوان به آن نفتی ذخایر که کشورها است دسته این از یکی ایران

 از اسدتفاده  و درآمددی  جدیدد  مندابع  جایگزینی اقتصادی، نظر از پایدار کشور یک داشتن برای بنابراین رسید. خواهد

 غندی  لحداظ  از ایران دیگر کشوراز سوی  (.85: 1928مدهوشی،) باشد می ضروری کشور های قابلیت و امکانات تمامی

از این فرصدت بده منظدور     توان می شود که می محسوب جهان توریستی وّلا کشور ده جزء طبیعی و تاریخی آثار بودن

ت کده  اسد  شده این کشور نصیب دنیا توریستی درآمد درصد 16/1فقط متأسفانه ولی پایداری در اقتصاد استفاده نمود،

 صنعت گردشگری است.  منظور توسعهبه  ریزی برنامهاین امر نیازمند 

 های محدودیت به توجه منابع با آن کارگیری به گردشگری، منطقه یک های داشته و منابع کیف و کم از فارغ        

 اساس بر ایننخواهد بود.  پذیر امکانو در همه حال  همیشه سرمایه، یا و انسانی نیروی طبیعت، زمان، مختلف اعم از

 چرا که اصوالً (.Hall, 1999: 26) رود می بشمار گام ترین مهم ریزی برنامه تصمیم، و هرگونه اقدام از قبل

 جهانی سازمان) است اساسی آن امری موفق مدیریت و توسعه به دستیابی برای سطوح کلیه در توریسم ریزی برنامه

 برای ها موضوع ترین مهم از توریستی، های فعالیت توسعه مناسب برای نواحی شناسایی و( 19:1973 گردشگری،

 اندیشیده و درست انتخاب فرآیند، این در اساسی از مراحل یکی(. 18:1929 ،اصل زادهفرج) است توریسم ریزی برنامه

 منطقه گردشگری 11و  اثر طبیعی و تاریخی 31کرمان با دارا بودن بیش از  استان .است گردشگری مناطق هشد

و مناطق  ها بهجاذ. با توجه به گستردگی و پراکندگی باشد میاین صنعت در کشور دارای جایگاه حائز اهمیتی از نظر 

از یک سوء و همچنین کم و کیف منابع به منظور توسعه تمامی این مناطق  استانگردشگری در سرتاسر این 

این مناطق بر اساس  بندی سطحریزان گردشگری به گردشگری از سوی دیگر؛ بنابراین الزم و ضروری است که برنامه
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ناطق جاذب و دارای جایگاه ویژه در صنعت گردشگری گردشگری مبادرت فرمایند تا ضمن شناسایی م های شاخص

به منظور بسط و توسعه این مناطق صورت گیرد. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع  ها ریزی برنامه، استاناین 

 در موارد زیر جستجو کرد: توان میرا هدف از پژوهش حاضر  

 دشگری؛مناطق نمونه گر بندی سطح مؤثر های شاخصتحلیل و تفکیک  .1

 .کرمان به منظور تخصیص بهینه منابع استانمناطق نمونه گردشگری  بندی سطح .8

 :تحقیق پیشینه

کرمان در گردشگری  استان های توانو  ها قابلیتدکتری خود تحت عنوان بررسی  نامه پایاندر  (1921) غضنفرپور     

پرداخته است: و به این نتیجه رسیده کرمان به بررسی وضعیت موجود گردشگری  استان های جاذبهضمن معرفی 

کرمان درصد کمی از گردشگران داخلی و خارجی را جذب کرده است و برای رسیدن به جایگاه واقعی  استاناست که 

 الزم و ضروری است آثار تاریخیگردشگری اقدامات همزمان تبلیغات، ایجاد امکانات و تسهیالت، بازسازی بناها و 

 با گردشگری مناطق انتخاب» عنوان تحت خویش مقاله در (1922) همکاران و بدری .(17: 1921)غضنفرپور، 

 منطقه 2 تعداد میان از معیارهایی، تعریف از پس «(بویراحمد گیلویهکه استان:موردی مطالعه) AHPاز استفاده

)بدری،  رفتگ قرار گزینش مورد گردشگری نمونه عنوان به منطقه 9 بویراحمد و گیلویهکهاستان  در گردشگری

 توسعه در گردشگری نمونه مناطق نقش» عنوان تحت خود کارشناسی نامه پایان در( 1923) محمدیآقا. (55: 1922

 که است رسیده نتیجه این به« (همدان نامه گنج کابین تله توریستی مجتمع موردی مطالعه) عشایر مناطق پایدار

 از منطقه توسعه و روستایی عشایر برای جدید های فرصت ایجاد باعث طرف یک از گردشگری تفریحی مجتمع ایجاد

 روستایی و عشایری نواحی در محیطی زیست و اجتماعی های آسیب سبب آن ریزی برنامه بدون توسعه دیگر طرف

 استان: مطالعه مورد) پایدار بر توسعه گردشگری اثرات بررسی در ،(1931) صابر .(85: 1923، آقا محمدی) است شده

 استان گردشگری یها زیرساخت و گردشگری وضعیت بررسی به AHP و TOPSIS مدل از استفاده با( کرمان

 یها زیرساخت لحاظ از شهر کرمان ،استان های شهرستان میان درتاپسیس  مدل نتایج بر اساس. است پرداخته

 در شهر کرمان ردشگری،گ نظر از شهرها بندی رتبه در AHPمدل نتایج در. دارد قرار تری مطلوب وضع در گردشگری

دهقانپور و همکاران  .(1: 1931)صابر،  دارند قرار استان سوم و دوم های رتبه در جیرفت و سیرجان شهر و اول رتبه

 18اند که از مراکز و واحدهای نمونه گردشگری شهر ابرکوه پرداخته و دریافته بندی رتبه( در پژوهشی به 1938)

 ترین اثر گردشگری در شهر، ترین و پربیننده کهنوه منطقه سرو به عنوان منطقه نمونه گردشگری شهر ابرک

 . گزینه به منظور بسط، گسترش و اجرای طرح جامع گردشگری است ترین مناسب

 :نظری مفاهیم و مبانی

 معنای به فرانسه زبان در تور. است شده گرفته تور ی ریشه از که است فرانسوی ای واژه گردشگری لغت: گردشگری

 در بار نخستین توریسم ی واژه. باشد می نمودن گردش و کردن سیر کردن، طی و پیمودن عمل دورانی، حرکت

 را گردشگری واژه یافته توسعه کشورهای (.11: 1921محالتی،) شد برده بکار مگزین اسپورتینگ عنوان تحت ای مجله

 معنای از گردیدند قدیمی وسایل جایگزین ریعس ونقل حمل وسایل که بیستم قرن اوایل ویژه به و نوزدهم قرن از

 های اقتصادی فعالیت جریان و روند در اینکه دلیل به حال عین در .داد ماهیت تغییر سفر برای کلیتی سوی به فردی

 و صید وسایل انواع ساخت نقلیه، وسایل انواع ساخت ،ونقل حمل چون هم مختلفی اقتصادی های فعالیت گردشگری،

 واژه کنار در پیشوند عنوان به نیز صنعت واژه شود، می واقع نیاز مورد ها این نظیر و غذایی صنایع ،سازی جاده تا شکار

 1339سازمان جهانگردی در مارس  (.13: 1925 همکاران، و یزدیپاپلی) گیرد می قرار گردشگری یا توریسم
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ل زندگی و کار خود، به قصد تفریح و خارج از مح هایی مکانافرادی که به  های فعالیتگردشگری را؛ مجموعه 

، تعریف نموده است مانند نمی ها مکانو بیش از یک سال متوالی در آن  کنند میاستراحت و انجام امور دیگر مسافرت 

  (.13: 1921، ویلداس)

 کی محدوده این در که شود می اطالق جغرافیایی ای محدوده به گردشگری نمونه مناطق: مناطق نمونه گردشگری

 و سفر برای ای انگیزه ها آن وجود که دارد وجود فرهنگی و طبیعی تاریخی، های جاذبه از ای مجموعه یا و چند یا

که در  شود میگفته  هایی محدودهمناطق نمونه گردشگری به  (.87: 1922 احمدی،) بود خواهد گردشگران اقامت

و بر اساس ظرفیت در چهار  شود میکشور ایجاد تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگری  های جاذبهجوار 

(. هر منطقه نمونه گردشگری 82: 1931، )شماعی و همکاران شوند می، ملی، استانی و محلی تعیین المللی بینسطح 

و  دستی صنایعاز جمله: واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه  ای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگیدار

 (.21: 1923و سایر خدمات گردشگری خواهد بود )توکلی و همکاران،  ها پارکتفریحی، ورزشی،  فرهنگی، هنری،

الزم یک سازمان است که بر حسب تفکیک  های الیه، عبارت از تعیین بندی سطح: گردشگری بندی سطح

که  شوند میخاب انت ای گونهکمی به  های دامنه. کند میکمی، واحدها را در سطوح مشابه سازماندهی  های مقیاس

 بندی سطح (.95: 1923 ،کردها را بیان کند )ضیایی و همکاراناختالف سطوح، اختالف کیفی وظایف و عمل

فضایی در یک منطقه دانست چرا که هدف  ریزی برنامهبه نوعی، بخشی از فرایند  توان میمقصدهای گردشگری را 

وضعیت آینده  بینی پیشاز این منابع همراه با  برداری بهرهفضایی، شناخت منابع سرزمین و چگونگی  ریزی برنامه

رشد معقول، متوازن و مطلوب اقتصادی بر پهنه  تأمینطبیعت به منظور  دراستقرار مطلوب انسان و عملکرد وی 

)معصومی اشکوری،  تخریبی و منفی در فضای سرزمین است های بازتابسرزمین و جلوگیری از بروز عدم تعادل و 

مفهوم متفاوتی از منطقه بندی گردشگری است، به طوری  گردشگری بندی سطحباید در نظر داشت که  (.12: 1927

، گرا طبیعتمتفاوت گردشگری )تاریخی، فرهنگی،  های گونهو  ها نقشکه در یک سطح، چندین منطقه/ مقصد با 

و  ها تجانس، ها همگرایی، ندیب سطحد وجود داشته باشد. عالوه بر این در مفهوم توان میتجاری، مذهبی و ...( 

متغیرهای مختلف مناطق، خیلی اثرگذار نیستند بلکه این توان توسعه گردشگری است که مقصدهای مختلف یک 

گردشگری هم  های توانو  ها قابلیتگردشگری؛ مقصدهایی با  بندی سطح. در دهد میمنطقه را در یک سطح قرار 

 (.25: 1925کاظمی، شوند ) بندی رتبهدر ساختار عمودی  آنکهنه  دگیرن میدر یک سطح قرار  تراز همارزش و 

 :تحقیق روش

های کمی که به  آوری شده و از داده های کیفی که جمع از دادهتحلیلی  -روش توصیفیپژوهش حاضر به  در      

اند.  آوری شده ا جمعای و ب ها به صورت کتابخانه اکثر دادهاملی انجام شده استفاده شده است و وسیله روش تحلیل ع

 -های استنباطی و کمی بندی، از روش تر مناطق نمونه گردشگری استان کرمان در جهت سطح به منظور بررسی عمیق

باشد.  تحلیلی برای تبیین موضوع استفاده شده است، که تکنیک مورد استفاده در این مورد، روش تحلیل عاملی می

شاخص به منظور استفاده از  13انجام گرفته است. بدین منظور  Excelو  Spssزار اف پردازی نیز با استفاده از نرم داده

های نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.  تکنیک تحیل عاملی از طریق روش کتابخانه و با مطالعه پژوهش

مل که دارای مقادیر ویژه شاخص به عامل تبدیل و درنهایت سیزده عا 13در نهایت با استفاده از تکنیک تحیل عاملی 

بندی نهایی مناطق نمونه گردشگری استان کرمان بر  گذاری شدند و در آخر رتبه بزرگتر از یک هستند، انتخاب و نام

بندی مناطق نمونه  در پژوهش حاضر برای سطح ها، با استفاده امتیازات عاملی، صورت گرفته است. اساس همه عامل

 (. 1جدول شماره . )های گردشگری استفاده شده است اخصش 13گردشگری استان کرمان از 
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 ها مورد مطالعه برای مناطق نمونه گردشگری شاخص -2جدول 

  ردیف هاشاخص ردیف هاشاخص ردیف

 تعداد جاذبه ورزشی 91 ممتاز 12 آب 1

 تعداد جاذبه فرهنگی 95 خانه معلم 13 برق 8

 واحد پذیرایی 96 مدارس 81 گاز 9

 های مسافرتیتعداد آژانس 97 کمپینگ 81 مخابرات 1

 تعداد موزه 92 آالچیق و سکو 88 اورژانس 5

 تعداد سینما  93 اجاره منزل و ویال 89 خانه بهداشت 6

 مرکز خرید 11 تعداد جاذبه تاریخی 81 داروخانه 7

 بنزین پمپ جایگاه 11 تعداد جاذبه طبیعی 85 درمانگاه 2

 CNG ایگاهج 18 هتل دوستاره 86 مطب 3

 پاسگاه 19 هتل سه ستاره 87 بانک 11

 آسفالت به دسترسی 11 هتل چهار و پنج ستاره 82 پست 11

 فرودگاه به دسترسی 15 پذیر تعداد مهمان 83 تعداد هتل 18

 آهن راه به دسترسی 16 پذیر تعداد اتاق مهمان 91 تعداد اتاق هتل 19

 پایانه به دسترسی 17 یرپذ تعداد تخت مهمان 91 تعداد تخت هتل 11

 ورزشی سالن 12 پذیر یک ستاره مهمان 98 هتل  یک ستاره 15

 بهداشتی سرویس 13 پذیر دوستاره مهمان 99 تعداد جاذبه مذهبی 16

     پذیر سه ستاره مهمان 17

 . 1939دستی و گردشگری استان کرمان، مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع

 :محدوده مورد مطالعهشناخت 

به طور کلی این  که باشد میکرمان  استانمنطقه نمونه گردشگری  11این پژوهش  ی مطالعهمحدوده مورد      

درجه و  52دقیقه تا  16درجه و  55دقیقه عرض شمالی و بین  87درجه و  91دقیقه تا  85در جه و 82مناطق بین 

 89شهرستان از  19که در  (1931کرمان،  استانداری ریزی برنامه)معاونت  اند گرفتهدقیقه طول شرقی قرار  15

درصد از وسعت  11.1کیلومتر مربع برابر با  75.9و روی هم رفته  اند شده یابی مکانبه طور نامنظم  استانشهرستان 

 . (1شماره  )شکل .(18: 1931)گالب زاده، گیرند میرا در بر استان

 
 و شهرستان استاندر  موقعیت جغرافیايی و سیاسی مناطق نمونه گردشگری -2شکل 
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 :تحقیق های يافته

 :فاصله مناطق نمونه به امکانات و خدمات رفاهی

به علت اهمیت امکانات و خدمات رفاهی در توسعه صنعت گردشگری در این قسمت به فاصله مناطق نمونه        

و امکانات رفاهی دو  ایم که عالوه بر ذکر خدمات کرمان به امکانات و خدمات رفاهی پرداخته استانگردشگری 

باشد مورد بررسی قرار دادیم تا متوجه شویم آیا  می استانشاخص دیگر که فاصله از مرکز شهرستان و فاصله از مرکز 

 (. 8)جدول شماره  .شود یا شهرستان باعث برخورداری بیشتر مناطق از امکانات و خدمات می استاننزدیکی به مرکز 
 )کیلومتر( به امکانات و خدمات رفاهی کرمان استانفاصله مناطق نمونه گردشگری  -1جدول 

 پایانه  آهن راه فرودگاه واحد اقامتی استان شهرستان مناطق

 بخش شهداد )کرمان(115 )کرمان(115 بخش شهداد 111 - شهداد

 )کرمان( 11 )کرمان( 15 )کرمان( 15 خیابان چمران - - قلعه دختر
 ) بافت( 62 یرجان()س 161 )سیرجان( 161 )بافت( 67 816 )بافت( 67 خبر

 )شهربابک( 91 )خاتون آباد(51 )کرمان( 855 )شهربابک( 91 851 )شهربابک( 91 میمند و ریسه

 )جیرفت( 82 )بم( 185 )جیرفت( 91 )جیرفت( 82 811 )عنبرآباد( 11 کنارصندل

 )کرمان( 92 ) کرمان( 11 ) کرمان( 11 )کرمان( 91 91 )کرمان( 91 کوهپایه فرخی

 )کرمان( 111 )راین( 91 ) کرمان( 111 خیابان معلم 111 - راین

 )شهداد( 96 )کرمان( 65 )کرمان( 65 دهستان سیرچ 61 )شهداد( 96 سیرچ

 )بم( 51 )بم( 51 )بم( 51 )بم( 12 151 )بم( 12 دهبکری

 )راور( 11 )زرند( 181 )کرمان( 125 )راور( 92 121 )راور( 92 طرز
 )کرمان( 75 )کرمان( 75 )کرمان( 75 جوشانروستای  71 )گلباف( 88 جوشان

 )کرمان( 191 )کرمان( 191 )کرمان( 191 )بردسیر( 75 185 )بردسیر( 75 الله زار
 )جیرفت( 92 )بم( 151 )جیرفت( 11 روستای دلفارد 171 )جیرفت( 96 دلفارد

 )رابر( 98 )کرمان( 811 )کرمان( 811 )رابر( 91 131 )رابر( 91 بندر هنزا
 )جیرفت(79 )بم(811 )جیرفت(75 )جیرفت(71 831 )عنبرآباد(51 رود فرق آبشار

 )بافت( 75 )سیرجان( 165 )سیرجان( 165 )بافت( 71 891 )بافت( 65 غار طرنگ
 )جیرفت( 31 )راین( 13 )جیرفت( 39 بخش ساردوئیه 151 )جیرفت( 31 ساردوئیه

 )جیرفت( 92 )بم( 191 ت()جیرف 95 روستای دوساری 871 )عنبرآباد( 15 بندردوساری

 )کرمان( 58 )کرمان( 55 )کرمان( 55 منطقه سکنج 51 )ماهان( 16 سکنج

 )گلباف( 25 )راین( 181 )کرمان( 155 )گلباف( 21 151 )گلباف( 21 کشیت
 )گلباف( 75 )احمدآباد(115 )رفسنجان(127 )شهربابک( 71 819 )شهربابک( 71 غار ایوب

 )جیرفت( 61 )بم( 151 )جیرفت( 65 )جیرفت( 65 811 )جیرفت( 61 جبالبارز
 )کرمان( 89 )کرمان( 85 )کرمان( 85 )جوپار( 1 13 )کرمان( 13 طوبی

 )رفسنجان( 21 )احمد آباد( 83 )رفسنجان( 28 دهستان راویز 131 )کشکوئیه( 95 راویز
 )کرمان( 11 )کرمان( 15 )کرمان( 15 )کرمان( 95 95 )کرمان( 95 وامق آباد

 )کرمان( 52 )کرمان( 61 )کرمان( 61 منطقه زیباتپه 55 )ماهان( 81 اتپهزیب
 )بافت( 16 )سیرجان( 71 )سیرجان( 71 )بافت( 11 818 )بافت( 11 گوغر

 )بردسیر( 18 )کرمان( 111 )کرمان( 111 )بردسیر( 18 35 )بردسیر( 96 بیدخوان
 )کرمان( 19 ()کرمان 15 )کرمان( 15 )کرمان( 11 95 )کرمان( 95 ده لولو

 )کوهبنان( 2 )زرند 55 )کرمان( 171 کوهبنان 165 )کوهبنان( 9 آسیاب آبی

 )کرمان( 89 )کرمان( 85 )کرمان( 85 )ماهان( 3 81 )کرمان( 81 سروستان

 )رفسنجان( 95 )رفسنجان( 95 )رفسنجان(95 )رفسنجان( 87 115 )رفسنجان( 87 داوران
 )کرمان( 11 )کرمان( 18 )کرمان( 18 بخش ماهان 95 )کرمان( 95 ماهان

 )کرمان( 82 )کرمان( 91 ) کرمان(91 منطقه جوپار 85 )کرمان( 85 جوپار
 )بم( 31 )بم( 38 )بم( 38 )بم( 25 831 )نرماشیر( 15 ریگان

 )زرند( 15 )زرند( 51 )رفسنجان( 21 )زرند(  11 25 )چترود( 81 بی بی حیات

 )رابر( 12 )سیرجان( 155 )جیرفت( 195 )رابر( 16 127 )رابر( 16 عشق آباد

 )رفسنجان( 15 )رفسنجان( 15 )رفسنجان( 15 )سیرجان( 18 163 )سیرجان( 11 باغ سنگی

 )بم( 11 )بم( 11 )بم( 11 منطقه ارگ 811 )بم( 11 ارگ جدید
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 . 1938ریزی استانداری کرمان، آمار و اطالعات ارائه شده از معاونت برنامه مأخذ:                    

 مقدار بارهای عاملی استفاده شده است.  ازعامل  گذاری نامدر این قسمت برای : ها عامل گذاری نامو  استخراج

درصد  65/95باشد که این عامل می 17/17عامل اول دارای مقدار ویژه  :فرهنگی -متیعامل اول: زيرساخت اقا

 (.9)جدول شماره  .کندردشگری را تبیین و محاسبه میهای مناطق نمونه گاز کل واریانس شاخص

 فرهنگی(-اقامتی زيرساخت) بارگذاری شده در عامل اول متغیرهای  -9جدول 

 بار عاملی صشاخ ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 331/1 یک ستاره پذیر مهمان 18 576 پست 1

 711/1 دوستاره پذیر مهمان 19 331/1 تعداد هتل 8

 331/1 سه ستاره پذیر مهمان 11 339/1 تعداد اتاق هتل 9

 316/1 ممتاز پذیر مهمان 15 338/1 تعداد تخت هتل 1

 581/1 خانه معلم 16 331/1 هتل یک ستاره 5

 622/1 تعداد جاذبه فرهنگی 17 331/1 دوستارههتل  6

 371/1 های مسافرتیآژانس تعداد 12 753/1 هتل سه ستاره 7

 325/1 تعداد موزه 13 331/1 هتل پنج ستاره 2

 331/1 تعداد سینما 81 377/1 پذیر مهمانتعداد  3

 176/1 مرکز خرید 81 321/1 پذیر مهمانتعداد اتاق  11

    371/1 پذیر مهمانتعداد تخت  11

 .1939تحقیق،  های یافته: نبعم                     

های مناطق درصد از کل واریانس شاخص 81/7باشد که می 59/9دارای مقدار ویژه  :درمانی -: خدماتیعامل دوم

 (. 1)جدول شماره  کند.کرمان را محاسبه و تبیین می استاننمونه گردشگری در 
 درمانی( -تیبارگذاری شده در عامل دوم )خدما متغیرهای -1جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 299/1 بانک 9 739/1 داروخانه 1

 511/1 دسترسی به آسفالت 1 711/1 مطب 8

 .1939تحقیق،  های یافته: نبعم                                 

درصد از کل واریانس متغیر  89/5باشد. این عامل می 56/8دارای مقدار ویژه  :نقل و  حمل: زيرساخت عامل سوم

 (.5)جدول شماره . کندکرمان را تبیین و محاسبه می استانی مناطق نمونه گردشگری هاشاخص
 (ونقل حمل زيرساخت) بارگذاری شده در عامل سوم متغیرهای -5جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 291/1 دسترسی به پایانه 9 268/1 دسترسی به فرودگاه 1

    517/1 آهن راهدسترسی به  8

 .1939تحقیق،  های یافته: منبع                            

 سیرجان 75 سیرجان 75 سیرجان 75 بخش پاریز 811 )سیرجان( 71 پاریز
 )کرمان( 55 )کرمان( 61 )کرمان( 61 شهرچترود() 18 58 )کرمان(58 چترود
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درصد از کل متغیر  56/1باشد. این عامل می 89/8دارای مقدار ویژه  :مذهبی -تاريخی های جاذبه: عامل چهارم

 (.6)جدول شماره کند. های مناطق نمونه گردشگری را محاسبه و تبیین میشاخص
 مذهبی(   -تاريخی هایبارگذاری شده در عامل چهارم)جاذبه متغیرهای -1جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 216/1 های مذهبیتعداد جاذبه 8 761/1 های تاریخیتعداد جاذبه 1

 .1939تحقیق،  های یافته منبع:                      

های درصد از واریانس متغیر شاخص 11/1باشد که می 17/8دارای مقدار ویژه  :بهداشتی -: آموزشیعامل پنجم

 (7)جدول شماره کند. را تبیین و محاسبه می استاننه گردشگری در مناطق نمو
 بهداشتی( -بارگذاری شده در عامل پنجم )آموزشی متغیرهای -1جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 711/1 مدارس 8 236/1 خانه بهداشت 1

 .1939تحقیق،  های یافته منبع:                                      

درصد از کل واریانس متغیر  87/1باشد که می 13/8دارای مقدار ویژه  :مانیدر -: زيرساخت ارتباطیعامل ششم

 (.2کند. )جدول شماره شگری را تبیین و محاسبه میهای مناطق نمونه گردشاخص
 درمانی( -ارتباطی زيرساختبارگذاری شده در عامل ششم ) متغیرهای -1جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 218/1 درمانگاه 8 777/1 اتمخابر 1

 .1939تحقیق،  های یافته منبع:

درصد از کل واریانس  81/1باشد که این عامل می 16/8دارای مقدار ویژه  :ی ورزشیها زيرساخت: عامل هفتم

 (.3)جدول شماره کند. های مناطق نمونه گردشگری را تبیین و محاسبه میشاخص
 های ورزشی(عامل هفتم )زيرساختبارگذاری شده در  متغیرهای -3جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 169/1 سالن ورزشی 8 318/1 تعداد جاذبه ورزشی 1

 .1939تحقیق،  های یافته منبع:                               

 31/1دارای مقدار ویژه این عامل  11طبق داده های جدول شماره  :امنیتی -: زيرساخت خدماتیعامل هشتم

کرمان را تبیین و  استانهای مناطق نمونه گردشگری در درصد از کل واریانس شاخص 32/9مل باشد که این عامی

 نماید.محاسبه می
 امنیتی(-بارگذاری شده در عامل هشتم )زيرساخت خدماتی متغیرهای -21دول ج

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 667/1 اورژانس 8 211/1 پاسگاه 1

 .1939تحقیق،  های یافته: منبع                                      

باشد که این عامل می 76/1دارای مقدار ویژه این عامل  11بر اساس جدول شماره  :پذيرايی -: اقامتیعامل نهم

 نماید. کرمان را تبیین و محاسبه می استانهای مناطق نمونه گردشگری در درصد از کل واریانس شاخص 61/9
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 پذيرايی( -متیبارگذاری شده در عامل نهم)اقا متغیرهای -22جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 263/1 واحد پذیرایی 8 129/1 اجاره منزل و ویال 1

 .1939تحقیق،  های یافته: منبع                               

درصد از کل واریانس  11/9باشد که این عامل می 63/1دارای مقدار ویژه : انرژی تأمینعامل دهم: زيرساخت  

 (. 18. )جدول شماره نمایدکرمان را تبیین و محاسبه می استانری در های مناطق نمونه گردشگشاخص
 انرژی( تأمینبارگذاری شده در عامل دهم )زيرساخت  متغیرهای -21 جدول

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 188/1 برق 8 217/1 گاز 1

 .1939تحقیق،  های یافته منبع:                                           

-می 67/1دارای مقدار ویژه این عامل  19بر اساس آمار جدول شماره  :یبهداشت -: خدمات رفاهیعامل يازدهم

مان را تبیین و کر استانهای مناطق نمونه گردشگری در درصد از کل واریانس شاخص 11/9باشد که این عامل 

 نماید.محاسبه می
 بهداشتی(-)خدمات رفاهی بارگذاری شده در عامل يازدهم متغیرهای -29 جدول

 بار عاملی شاخص ردیف ار عاملیب شاخص ردیف

 561/1 آالچیق و سکو 9 599/1 آب 1

 911/1 سرویس بهداشتی 1 713/1 کمپینگ 8

 .1939تحقیق،  های یافته منبع:                               

درصد از کل واریانس  99/9باشد که این عامل می 69/1دارای مقدار ویژه  :طبیعی های جاذبه: عامل دوازدهم

 (.21)جدول شماره  نماید.مان را تبیین و محاسبه میکر استاندر های مناطق نمونه گردشگری شاخص
 های طبیعی()جاذبهبارگذاری شده در عامل دوازدهم  متغیرهای  -21جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف

1 
-تعداد جاذبه

 های طبیعی
688/1 

 .1939تحقیق،  های یافته: منبع

باشد که این می 11/1مقدار ویژه  این عامل 15اره بر اساس داده های جدول شم :سوخت تأمین: عامل سیزدهم

 نماید.مان را تبیین و محاسبه میکر استانهای مناطق نمونه گردشگری در درصد از کل واریانس شاخص 22/8عامل 
 سوخت(  تأمین)خدمات  بارگذاری شده در عامل سیزدهم متغیرهای -25جدول 

 بار عاملی شاخص ردیف بار عاملی شاخص ردیف

 CNG 721/1جایگاه  8 511/1 جایگاه پمپ بنزین 1

 .1939های تحقیق،  : یافتهمنبع                            

 :منطقه نهايی بندیرتبه

مناطق  بندی رتبهمتناسب با شاخص ترکیبی امتیاز عاملی به  16 در جدول شماره :شاخص ترکیبی امتیاز عاملی

 لی پرداخته شده است.کرمان از نظر گردشگری و به صورت ک استاننمونه گردشگری 
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 کرمان بر اساس شاخص ترکیبی امتیاز عاملی استاننهايی مناطق نمونه گردشگری  بندی رتبه -21جدول 

 رتبه شاخص ترکیبی مناطق نمونه رتبه شاخص ترکیبی مناطق نمونه

 17 12/1 زیباتپه 11 -31/7 باغ سنگی و قلعه سنگ

 18 23/1 آبی های آسیاب 97 -11/1 بندر هنزا

 95 -26/9 بی بی حیات 81 -18/1 جوشان

 92 -85/5 بیدخوان 91 -12/9 خبر

 11 71/1 داوران 81 51/1 کوهپایه)ده لولو(

 91 -12/8 بندر دوساری 1 11/1 راین

 87 -13/1 عشق آباد 15 67/1 دهبکری

 3 22/8 جبالبارز 89 -81/1 سیرچ

 86 -37/1 راویز 7 59/9 شهداد

 96 -91/1 بشار رودفرقآ 83 -61/1 غار ایوب

 11 11/8 ساردوئیه 8 38/6 جوپار

 88 16/1 سکنج 93 -51/5 کشیت

 5 91/1 وامق آباد 85 -69/1 کنارصندل

 1 16/7 قلعه دختر 82 -51/1 کوهپایه)رشیدفرخی(

 6 75/9 ارگ جدید بم 99 -58/9 گوغر

 19 77/1 پاریز 12 17/1 الله زار

 16 91/1 ترودبندر چ 11 -65/5 میمند و ریسه

 91 -21/9 غار طرنگ 81 85/1 دلفارد

 13 35/1 کویری ریگانکمپ 11 61/8 سروستان

 2 87/9 ماهان 98 -81/9 طرز

    9 13/6 طوبی

 .1939تحقیق، تحلیلی  های یافته منبع:                    

 :گیری نتیجه

د توان میردشگری مطرح است و گ ریزی برنامهمناطق نمونه گردشگری به عنوان یک ابزار مدیریتی در  بندی سطح      

ی توسعه ها شاخصاز آنجایی که  مناطق نمونه گردشگری را در حصول به توسعه پایدار گردشگری کمک نماید.

گردشگری در هریک از مناطق نمونه گردشگری متفاوت است خود این امر باعث عدم پیشرفت و توسعه برخی از 

، مناطقی را که توان و بندی سطحیم از طریق توان مین مشکل ما )مانند کشیت( شده است که برای رفع ای مناطق

را بیشتر کنیم و همچنین مناطقی که دارای ضعف هستند بشناسیم و از طریق  ها آنقوت دارند شناسایی و قوت 

توجه به . لذا با را فراهم کنیم ها آنپایدار گردشگری ضعف مناطق را برطرف سازیم و زمینه توسعه پایدار  ریزی برنامه

به منظور  کرمان دارد. استانمناطق نمونه گردشگری  بندی سطحاهمیت این موضوع پژوهش حاضر سعی بر 

 های روشاز  ها داده آوری جمعکرمان ابتدا گویه های تعریف گردیده و بعد از  استانمناطق گردشگری  بندی سطح

نتایج حاصل از عامل یک تحلیل عاملی استفاده گردید. و میدانی به منظور عامل بندی این گویه ها از تکن ای کتابخانه

از:  اند عبارتگردیده است که  بندی دستهعامل  19گویه مورد مطالعه در  13که  دهد میبندی متغیرها نشان 

مذهبی؛  -تاریخی های جاذبه؛ ونقل حملدرمانی؛ زیرساخت  -ی خدماتیها زیرساختفرهنگی؛  -زیرساخت اقامتی

امنیتی؛  -ی ورزشی؛ زیرساخت خدماتیها زیرساختدرمانی؛  -بهداشتی؛ زیرساخت ارتباطی -زشیی آموها زیرساخت
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 زیرطبیعی و  های جاذبهبهداشتی؛  -انرژی؛ خدمات رفاهی تأمینپذیرایی؛ زیرساخت  -ی اقامتیها زیرساخت

 .سوخت تأمین های ساخت

ی گردشگری در بین مناطق نمونه ها اختزیرستوزیع و پراکندگی  دهد مینتایج تحقیق نشان همچنین        

کرمان بسیار نامتعادل است و با قرار گرفتن منطقه نمونه قلعه دختر به عنوان رتبه اول، بیشترین  استانگردشگری 

امکانات و خدمات گردشگری را به خود اختصاص داده است، در حالی که در بسیاری از مناطق  سطح زیرساخت،

 بر اساسهمچنین  ،باشد میری در سطح پایینی و امکانات گردشگ ها زیرساخته و کشیت نمونه مانند میمند و ریس

به ترتیب مربوط به  ها رتبه، باالترین اند دادهکرمان به خود اختصاص  استانی که مناطق نمونه گردشگری های رتبه

اینگونه ذکر نمود: مناطقی  توان می تحلیل بدست آمده را ها رتبهکه با توجه به این  باشد میقلعه دختر، جوپار و طوبی 

و  اند گرفتهقرار  استانکیلومتری از مرکز  91در فاصله کمتر از  اند دادهکه سطوح اول تا سوم را به خود اختصاص 

ی گردشگری در مناطقی توزیع شده که ها شاخصمناطق به این موضوع اشاره دارد که بیشترین  بندی سطحنتیجه 

دارند در صورتی که سایر مناطق نمونه گردشگری مانند دلفارد، سیرچ و میمند و ریسه که  اناستفاصله کمی با مرکز 

و  ها جاذبهاز لحاظ ) به ترتیب در سطوح بیست و یکم، بیست و سوم و چهلم  قرار دارند با وجود شرایط مناسب

باعث شده  استانه زیاد با مرکز قرار دارد و این فاصل تر پایین های رتبهبفرد( در جذب گردشگر در  موقعیت منحصر

 ی گردشگری در مرتبه پایین قرار گیرند.ها شاخصاست این مناطق از لحاظ امکانات و 

 :مأخذمنابع و 

تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه » (:1922) زادهیسی و عبداهلل آقاسیزاده، ع ابراهیم .1

ای، سال اول،  ی شهری و منطقهها پژوهش، مطالعات و «SOWTساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی 

 .117-182صص اصفهان، ، 1 شماره

نامه  ریزی توسعه اکوتوریسم در تاالب چغارخور، پایان سنجی و برنامه امکان (:1922احمدی، زینب ) .8

 ریزی شهری، دانشگاه اصفهان. کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

طق نمونه گردشگری در توسعه پایدار مناطق عشایری )مطالعه نقش منا (:1923) آقا محمدی، مهدی .9

نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و  نامه شهرستان همدان، پایان کابین گنج موردی: مجتمع تفریحی توریستی تله

 تهران. ،ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس برنامه

 AHPنه گردشگری با استفاده از روش نمو مناطقانتخاب » (:1922) ید علی و ارسطو یاری حصاربدری، س .1

 .55-21صص مشهد، ، 35، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره «یراحمدبوکهگیلویه و  استاندر 

 سمت، چاپ اول، تهران. گردشگری )ماهیت و مفاهیم(،  (:1925) ی، محمدحسین و مهدی سقایییزدپاپلی .5

زدایی از  أثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیتت» (:1923)کیانی، اکبر و صالح حیدری توکلی، مرتضی،  .6

های  ، فصلنامه مطالعات و پژوهش«دیدگاه اجتماعات محلی )مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان(

 .79-31صص اصفهان، ، 6ای، سال دوم، شماره  منطقه -شهری

ماهیت و اجزا( انتشارات جهاد  )تعاریف، مدیریت گردشگری (:1922منوچهر، نادعلی پور، زهرا )جهانیان،  .7

 دانشگاهی تهران، چاپ اول، تهران. 

 ایزدی، و محمد سید اعرابی، :ترجمه آثار،راهبردها و  مبانی، جهانگردی؛ مدیریت :(1921) راجر ویل، داس .2

 سوم، تهران.  چاپ فرهنگی، یها پژوهش دفترانتشارات  داوود،
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بندی مراکز و واحدهای نمونه  رتبه» (:1938) و شریعه محمودی دهقانپور، علیرضا، رضایی، حجت .3

انداز  ، فصلنامه گردشگری و چشم«گردشگری به منظور تخصیص بهینه منابع )مطالعه موردی شهر ابرکوه(

 .59-66صص قشم، آینده، سال سوم، شماره چهارم، 

رنجبران و  :مهای، ترج ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه مدل برنامه (:1973سازمان جهانی جهانگردی ) .11

 زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

گذاری در منطقه آزاد چابهار و  عوامل مؤثر بر جذب سرمایه» (:1925دون سلیمی )شاکری، عباس و فری .11

 .35-191صص تهران، ، 81، پژوهشنامه اقتصادی، شماره «AHPبا استفاده از تکنیک  ها آنالویت بندی 

های  اصفهان از لحاظ زیرساخت استانهای  بندی شهرستان سطح» (:1931)وسی وند شماعی، علی و جعفر م .18

 ،1، شماره اول ، سالمنطقه ای -جغرافیا و آمایش شهریگردشگری با استفاده از مدل تاپسیس، فصلنامه 

 .89-11صص زاهدان، 

، «کرمان( استان بررسی اثرات گردشگری بر توسعه پایدار )موردی:» (:1931)ابر ص صابر، الهه و زینب .29

 . آباد مجموعه مقاالت اولین همایش ملی گردشگری دانشگاه آزاد اسالمی نجف

بندی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو در  سطح» (:1923) یایی، محمود و مسلم شجاعیض .11

 .85-16صص تهران، ، 19، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره «ریزی فضایی گردشگری برنامه

نامه دکتری  کرمان در گردشگری، پایان استانهای  ها و توان بررسی قابلیت (:1921حسن )غضنفرپور،  .15

 ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان. جغرافیا و برنامه

ریزی توریسم، انتشارات  ن در برنامهسیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آ (:1921فرج زاده اصل، منوچهر ) .16

 ت، تهران. سم

 ، تهران.اول چاپ سمت، انتشارات گردشگری، مدیریت  :(1925)محمد  کاظمی، .17

تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، مجله جغرافیا و » (:1927کاظمی، مهدی ) .12

 .21-111صص زاهدان، ، 18، سال ششم، شماره «توسعه

 تهران. ،چاپ دومانتشارات ولی،  ،ی گردشگری یینهکرمان در آ :(1931)گالب زاده ، سید محمدعلی  .13

 محمد، اعرابی، و علی پارساییان، :ترجمه جامع، اندازی چشم در جهانگردی :(1925) وای. چاک گی، .81

 سوم، تهران.  چاپ فرهنگی، یها پژوهش دفتر انتشارات 

 صالحیمعصومه  و یخارافت ینالد رکن رضا علی ترجمه: سوم، جهان در توسعه و گردشگری :(1972)جان  لی .81

 ، تهران. اول چاپ بازرگانی، نشر و چاپ شرکت، انتشارات امین

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تهران. درآمدی بر جهانگردی،  (:1921ین )الد صالحمحالتی،  .88

، فصلنامه «لرستان استانارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در » (:1928) مدهوشی، مهرداد .89

 .52-85 صصتهران، ، 82 های بازرگانی، شماره هشپژو

 انتشارات پیام، چاپ چهارم،ی، ا ریزی منطقه صول و مبانی برنامها (:1927معصومی اشکوری، سیدحسن ) .81

 تهران.
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