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   چکیده
 پایدار توسعه به نیل براي ها زیرساخت ایجاد و درآمد،اشتغال تولید مهم منابع از یکی گردشگري صنعت حاضر لدرحا      

 رو این از است کالبدي حتی و اقتصادي،اجتماعی تبعات و آثار داراي گردشگري صنعت در گذاري سرمایه.شود می محسوب

 هـاي  جاذبه چنین هم و ایران ما کهن میهن شهرهاي برخی در کانماننیا از مانده یادگار به تاریخی آثارارزشمند به توجه با

 آورده پدیـد  گردشـگري  پایه بر پایدار شهري توسعه براي مناسبی فرصت زندگی، زیباي هاي باجلوه همراه گردي طبیعت

 سـطح  تقـاء ار و شـهري  اقتصاد وضعیت بهبود گردد، برداري بهره مناسب شکل به و به درستی فرصت این از چناچه .است

 تـرین  مهم از یکی و گردشگري هاي قطب گردشگري،زیرمجموعه نمونه مناطق .همراه دارد به را مهاجرت کاهش و زندگی

 منـاطق  بـا  متناسـب  گردشگري صنعت هاي پیجدگی و ابعاد تنوع.باشد می صنعت گردشگري در شده ارائه اصلی مباحث

 بسیاري بالقوه هاي پتانسیل که مناطقی در.باشد می خواستار را ردشگريگ ریزي برنامه اي براي ویژه هاي زمینه جغرافیایی،

 که ، گشت عناصري و عوامل دنبال به باید اند، نکرده طی را مطلوبی روند اما باشند، می دارا صنعت گردشگري توسعه براي

ـ  منطقه ها قطب این از یکی .هستند گردشگري جریان آهسته حرکت به ، سرعت بخشیدن سبب  گردشـگري خبـر   هنمون

 توصـیفی  روش اسـاس  بـر  حاضـر  مقاله.باشد می باالیی بسیار هاي پتانسیل و ها انداز چشم داراي که باشد درکرمان می

 پایـدار  توسـعه  بـر  مـوثر  تهدیـد  و هاي قدرت،ضعف،فرصـت  زمینه و عوامل شناخت آن هدف و است شده تهیه تحلیلی

  .باشد می خبر شهري گردشگري توسعه پایدار جهت راهبردهایی ارائه و SWOT مدل از استفاده با شهر گردشگري
  

 .شهري شهري،گردشگري پایدار توسعه،اکوتوریسم گردشگري، نمونه مناطق :کلیدي هاي واژه

  
   مقدمه -1

 را توسعه رحالد کشورهاي برخی و یافته توسعه کشورهاي ملی درآمد اصلی منابع از یکی گردشگري امروزه

 کشور در موجود هاي پتانسیل به بنا یک هر گردشگري، صنعت در اول تراز کشورهايمیان، این در . دهد می تشکیل
 صنعت این در گذاري سرمایه با و کنند فراهم گردشگري توسعه براي را اساسی فاکتورهاي و زمینه اند توانسته خود



 . اند برده صنعت ازاین کشورها سایر به نسبت را سهم بیشترین و ندهست هایشان تالش نشستن بار به شاهد اکنون

 صنایع سودآورترین از تواند می 2020 تا 2000 سال از گردشگري صنعت دنیا، اقتصادي کارشناسان بینی پیش براساس
 از . شود می محسوب جهان عمده صنعت سه شمار در و گیرد پیشی هم اتومبیل و نفت صنعت از حتی و بوده جهان

 مدتی در پدیده این . است گرفته قرار کشورها توجه مورد سودآور اقتصادي فعالیت یک عنوان به گردشگري اینرو

 )1392نرگس ،قدمگاهی ، محمدرضا  ،مبهوت (دهد خوداختصاص به را جهانی مبادالت از بزرگی ارقام است توانسته کوتاه
 جدیدترین براساس . کرده اند بازدید هانج مختلف نقاط از گردشگر نفر میلیون 700 میالدي، 2000 سال در]17[

 و گردشگر تعداد بیشترین دالر، میلیارد ،74.5 نفر میلیون 75 با فرانسه جهانگردي، جهانی سازمان گزارش

 ساله چهار دوره در ترکیه نیز مدیترانه کشورهاي بین در . است داشته جهان در را گردشگري درآمد آمریکاباالترین

 .]17[ )1392نرگس ،قدمگاهی ، محمدرضا  ،مبهوت( .است هبود دار رکورد اخیر
 و تمدنی - تاریخی پشتوانه از گیري بهره و محیطی سرشار منابع از برخورداري با ایران که است حالی در این

 این شکوفایی لحاظ به اما است، برخوردار گردشگري صنعت توسعه براي اي ویژه قابلیت از ساله هزار چند فرهنگی

 از مانع نفتی، درآمدهاي بر متکی محصولی تک اقتصاد زیرا، . کند کسب را توجهی وردرخ جایگاه نتوانسته کارکردها،

 از را خود اقتصادي منابع مهمترین که کشورهایی مقایسه . است شده کشور در اقتصاد از بخش این به توجه

 ایران در را گردشگري توسعه اقتصادي اهمیت است متکی نفتی درآمدهاي به که ایران با کنند می کسب گردشگري

 دلیل به ایران، در گردشگري مستعد مناطق مهمترین از یکی عنوان به شهرخبر نیز راستا، دراین . دهد می نشان

 سطح در تاریخی مختلف ه هاي دور طی طبیعی و مذهبی فرهنگی،تاریخی، فرد به منحصر هاي ویژگی از برخورداري

 کارکردها این شکوفایی لحاظ به اما است برخوردار گردشگران جلب براي باالیی هاي توانمندي از المللی بین و ملی

 هاي وجاذبه ها قابلیت وجود با شهر این . کند کسب را توجهی درخور جایگاه نتوانسته ایران، از تبعیت به نیز شهر این

 بیگانه آن با اي زهاندا تا نیز داخلی گردشگران حتی و بوده ناآشنا خارجی گردشگران براي همچنان فراوان، گردشگري

  .اند
  

  مسئله بیان -2
 می دارا جغرافیایی مناطق توسعه در اي ویژه جایگاه و نقش دنیا، خدماتی صنعت بزرگترین بعنوان گردشگري

 مناطق توسعه جهت در یقین طور به گردد، شناسایی خوبی به گردشگري با مرتبط هاي زمینه و ابعاد که زمانی.باشد
 که کند می پیدار نمود بیشتر زمانی وضعیت این .شد خواهد برداشته مطلوبتري اجرایی و لمیع هاي گام جغرافیایی

زدایی  محرومیت در بتواند وضعیت این طرفی، از و باشد منحصربفرد و متنوع گردشگري هاي پتانسیل داراي منطقه
 گردشگري نمونه مناطق جادای تفکر اینکه به توجه با]4[ )78:1385سقایی، و یزدي پاپلی(.گردد واقع موثر منطقه

زدایی  محرویت بر مناطق گونه این تاثیرات شناخت باشد، می مذکور صنعت رشد راهکارهاي از یکی و گرفته شکل
 مختلفی تبعات اقدامات گونه این تاثیر برآنکه عالوه.باشد می اي ویژه ارزش و اهمیت داراي محلی، اجتماعات

 و منطقه پایدار توسعه به منجر که طوري به :نمود متناسب را آن آثار اسبمن الگوهاي انتخاب طریق از دارد،باید

 بخاطر ایران کشور.گردد خبر منطقه گردشگري بخش در اجرایی و علمی تعامالت واسطه به اشتغال افزایش میزان

 که تاس گردشگري بزرگ محورهاي و ها قطب داراي گردشگري متعدد هاي جاذبه و جغرافیایی محیط وتنوع وسعت

 منطقه گردشگري هاي پتانسیل شناخت پژوهش این اصلی هدف.باشد می کرمان منطقه خبر آنها ترین ازمهم یکی



گردشگري  مهم هاي قطب از یکی ،بعنوان خبر منطقه شناسایی: فرعی اهداف و swot روش خبر با نمونه گردشگري
 اقتصادي مشکالت حل براي آنها از ناسبم استفاده و گردشگري توسعه در دقیق ریزي برنامه و کرمان استان

 اقتصادي اجتماعی، هاي محدودیت و ها چالش از تعدادي رفع جهت منطقه این.باشد می منطقه در واجتماعی

 هاي فعالیت توسعه خدماتی، و رفاهی امکانات افزایش ایران، نقاط بادیگر فرهنگی تعامل افزایش و وفرهنگی

 توجه نیازمند دیگرایران هرناحیه از بیش خود دورافتاده نقاط از محرومیت رفع و شغلی هاي فرصت و اقتصادي

 تنوع فرهنگی، غناي ساکنین، نوازي مهمان روحیه ارتباط این در و است گذاري سرمایه و ریزان مسئولین،برنامه

 منطقه اسببسترمن و ساز زمینه منطقه اکوتوریستی ویژه به و گردشگري فراوان هاي جذابیت و جغرافیایی محیط

  .است گردشگري صنعت توسعه براي ریزي برنامه هرگونه خبرجهت
  

 پژوهش سواالت -3

  
 گردشگري بخش تقویت براي خبر شهر در پایدار توسعه به دستیابی جهت الزم هاي زیرساخت و شرایط 1-

  کدامند؟
  .بینجامد هردو شدن پایدار به تواند می شهري گردشگري و شهري توسعه هاي برنامه شدن هماهنگ آیا -  2
 
 :پژوهش اهداف -٤

  
 نمونه(گردشگري توسعه بر کرمان استان گردشگري نمونه مناطق جایگاه و نقش بررسی -1

   swot مدل از استفاده با)کرمان گردشگري خبر نمونه منطقه :موردي
 دشگريگر توسعه در دقیق ریزي برنامه و مناسب راهبرد ارائه و خبر منطقه وضعف قوت نقاط شناسایی -2

 منطقه در اجتماعی و اقتصادي مشکالت براي حل آنها از مناسب استفاده و
 خبر شهري گردشگري پایدار توسعه جهت پیشنهاداتی ارائه -3
معرفی پتانسیلهاي منطقه بعنوان منطقه اي که توانایی جذب توریست داخلی و خارجی را دارد و در  -4

  .عت توریسم و رونق اقتصادي استان کمک کندنتیجه می تواند به صن
 

 : تحقیق تاریخچه و پیشینه -5
  

 برتوسعه کرمان استان گردشگري نمونه مناطق جایگاه و نقش حوزه در شده انجام تحقیقات و مطالعات      
 :از عبارتند غیرمستقیم و مستقیم طور به خبر مطالعه مورد منطقهگردشگری

- ملی پارك:موردي نمونه(گردشگري براي طبیعی هاي جاذبه ارزیابی"عنوان تحت طرحی در ) 2002 (کینگ و دانگ
 به مناسب محل انتخاب در تواند می مراتبی سلسله تحلیل که رسیدند نتیجه این به)استرالیا در ویکتوریا

 و مدهوشی ،.رساند یاري مدیران به زیست محیط از حفاظت و گذاري سرمایه بندي اولویت ودر گرانگردش
 استان گردشگري صنعت نیافتگی توسعه بر موثر عوامل ارزیابی"عنوان تحت اي درمقاله ) ]١٩[ 1382 (همکاران



 و بازاریابی گردشگري،ضعف زیربنایی امکانات گیري،ضعف تصمیم مراکز تعدد که است رسیده یافته این به" لرستان
 و مقصودي ،.باشد می استان این گردشگري توسعه کننده محدود اصلی عوامل از را گردشگر پذیرش فرهنگ فقدان

 به "لوت دشت بر تاکید با بیابانی نواحی لندفرمهاي ژئوتوریسمی هاي ویژگی ارزیابی "،در]٢٠[ )1383 ( عمادالدین
 براي است دار که خاصی هاي لندفرم و ژئوتوریستی هاي ویژگی به جهتو با لوت دشت که است رسیده نتیجه این

 باعث توان می گردشگري صنعت توسعه طریق از و است مناسب ماجراجو گردشگران ویژه به گردشگران جذب
 عنوان تحت اي مطالعه در]6[) 1392،احمدالحسینی خادم و  محبوبه ، جاللی(.شد شهداد منطقه پیشرفت و توسعه
 به کرمان استان اکوتوریستی و توریستی هاي جاذبه معرفی ضمن کرمان تاناس توریستی هاي توانمندي تحلیل
 توانمندي وجود با کرمان استان که است رسیده نتیجه این به و :است پرداخته گردشگري موجود وضعیت بررسی

 به رسیدن براي و است کرده جذب را وخارجی داخلی گردشگران از کمی گردشگري،درصد ي زمینه در باال هاي
 آثارتاریخی و بناها بازسازي تسهیالت، و ایجادامکانات شناسایی،تبلیغات، همزمان اقدامات گردشگري واقعی جایگاه

 نمونه مناطق تاثیر عنوان تحت پژوهشی در ]6[) 1392،احمدالحسینی خادم و  محبوبه ، جاللی( است، ضروري و الزم
 استفاده با )کردستان تخت اورامان همنطق :موردي مطالعه(محلی اجتماعات دیدگاه از زدایی محرومیت در گردشگري

 آن تبع به و اشتغال ایجاد زمینه در اورامان منطقه هاي توانمندي و ها قابلیت PRA مشارکتی ارزیابی شیوه از
 هرچند اورامان منطقه که اند رسیده نتیجه این به پایان ودر دادند قرار ارزیابی و موردسنجش زدایی محرومیت

 هاي سایرجاذبه و ویژه معماري طبیعی، هاي جاذبه همچون فرد منحصربه هاي جاذبه وجود به باتوجه حاضر، درحال
 زدایی محرومیت و اورامان منطقه واقعی و پایدار توسع راستاي در است،اما گردشگران توجه مورد منطقه، در موجود

 و صابر،الهه است، تامل قابل اورامان گردشگري آینده مدیریت و ریزي برنامه در شده مطرح موارد به توجه
 از استفاده با ") کرمان استان : مطالعه مورد(پایدار برتوسعه گردشگري اثرات بررسی" در ،) ]16[1391 (صابر،زینب

 براساس .است پرداخته استان گردشگري هاي زیرساخت و گردشگري وضعیت بررسی به AHP و TOPSIS مدل
 مطلوب دروضع گردشگري هاي زیرساخت لحاظ از رکرماناستان،شه هاي شهرستان میان در TOPSIS مدل نتایج
 شهرجیرفت و اول رتبه در شهرکرمان گردشگري، نظر از شهرها بندي رتبه در AHP مدل نتایج در .دارد قرار تري

  .دارد قرار استان سوم رتبه در
  

   :نظري مبانی و مفاهیم -6
  
  گردشگري   

 معناي حرکت به فرانسه زبان در تور .است شده گرفته تور ي شهری از که است فرانسوي اي واژه گردشگري لغت 
 اي در مجله بار نخستین توریسم ي واژه .باشد می نمودن گردش و کردن سیر کردن، طی و پیمودن عمل دورانی،

  ]18[ ).1380:14 محالتی،(شد برده بکار مگزین اسپورتینگ عنوان تحت
 سریع ونقل حمل وسایل که بیستم قرن اوایل ویژه به و زدهمنو قرن از را گردشگري واژه یافته توسعه کشورهاي
 دلیل به حال عین در .داد ماهیت تغییر سفر براي کلیتی سوي به معناي فردي از گردیدند قدیمی وسایل جایگزین

 ساخت ونقل، حمل چون هم مختلفی اقتصادي هاي فعالیت هاي گردشگري، اقتصادي فعالیت جریان و روند در اینکه
 می واقع نیاز مورد ها این نظیر و غذایی صنایع سازي، جاده تا وشکار صید وسایل انواع ساخت نقلیه، وسایل عانوا



 همکاران، و پاپلی یزدي گیرد می قرار گردشگري یا واژه توریسم کنار در پیشوند عنوان به نیز صنعت واژه شود،
 هایی مکان به که افرادي هاي فعالیت همجموع را؛ گردشگري 1993 مارس در جهانگردي سازمان]٤[ :19)1385
 سال یک از بیش و کنند می مسافرت دیگر امور انجام و واستراحت تفریح قصد به خود، کار و زندگی محل از خارج

 .است نموده تعریف مانند، نمی ها مکان آن در متوالی
 ]8[ ).1384:19 ویل، داس (
  

  گردشگري ریزي برنامه
حقیقت  در که را آنچه و می نماید خراب را دورنما زیاد احتمال به گسیخته لجام توسعه همچون برنامه بی گردشگري

 ]3[ )160:1377دزر، و باستیه(می برد بین از می شود، گردشگر جذب موجب
 پیوسته فرایند یک در تا می نماید کمک گردشگري صنعت اندرکاران دست به علمی ابزار یک عنوان به برنامه ریزي

 توسعه مسیر در را توسعه این نموده، مشخص را منطقه یک در توسعه گردشگري راهکار مسیر بهترین علمی، و
 این بودن پویا کرد، توجه آن به باید گردشگري برنامه ریزي در که نکته مهمی .دهند قرار اقتصادي بخشهاي سایر

 جدید، اطالعات حصول و شرایط تغییر با و نشده متوقف برنامه ریزي هیچگاه که مفهوم بدین می باشد؛ فرایند
 توسعه شیوه به گردشگري ریزي برنامه]11[ )3:1385 محمدي، و آبادي زنگی(است مستمر اصالح و بازنگري نیازمند

 مربوط هاي فعالیت و ها جاذبه به گردشگري توسعه به مربوط هاي فعالیت اغلب است،زیرا بسیار اهمیت واجد پایدار
 و گرفته قرار توجهی بی مورد منابع این اگر.دارد بستگی منطقه هنگیفر الگوهاي و تاریخی طبیعی،میراث محیط به
 زنگی(بود نخواهد موفق گردشگري و پرداخته گردشگر جذب به توانست نخواهند گردشگري مناطق شوند تخریب یا

 شیوه این است محلی گردشگري بر تاکید شهري پایدار توسعه مهم جنبه یک]11[ )3:1385 محمدي، و آبادي
 را گردشگري آن و دارد توجه و تاکید گردشگري توسعه و ریزي برنامه در محلی جامعه نداد دخالت بر گردشگري

  ]10[ )1379:23 ،ررنجب(.بیانجامد محلی جامعه منافع به که دهد می گسترش و توسعه
 

 اکوتوریسم
 که هایی موقعیت و ها فرصت دستیابی جهت ها انسان نیاز تا است همگرا حرکتی گردي طبیعت یا اکوتوریسم

 مالحظات به توجه با ها فعالیت این.دهند پاسخ بپردازند سفر سیرو به آن با سازگار و همگام طبیعت کنار بتواننددر
 ]9[ )56:1385 اي، دیوید(پذیرد می انجام زیست محیط اکولوژیکی ابعاد با سازگاري جهت در اکولوژیکی

 
 گردشگري نمونه مناطق
هاي  جاذبه از اي مجموعه یا چند یا یک آن، در که شود می اطالق یاییجغراف ي محدوده به گردشگري نمونه مناطق

 خواهد گردشگران اقامت و سفر براي اي انگیزه آنها، وجود و دارد وجود فرهنگی و طبیعی تاریخی،
  ]1[ ).1388:27احمدي،(بود

 و طبیعی مذهبی، فرهنگی، تاریخی، هاي جاذبه جوار در که شود می گفته هایی محدوده به گردشگري نمونه مناطق
 می تعیین محلی و استانی ملی، المللی، بین چهار سطح در ظرفیت اساس بر و شود می ایجاد کشور گردشگري

 ]13[ ):139028 همکاران، و شماعی( شوند



 تولید خرید، پذیرایی، اقامتی، واحدهاي :جمله از فرهنگی رفاهی، خدماتی، مراکز داراي گردشگري نمونه منطقه هر
 و توکلی( بود خواهد گردشگري خدمات سایر و ها پارك ورزشی، تفریحی، هنري، وفرهنگی، دستی صنایع عرضه و

  ]5[ ).1389:80 همکاران،
  

  :پارك ملی
هاي طبیعی، اراضی جنگلی، دشت و آب  اي از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه پارك ملی به محدوده

باشد و به منظور حفظ  اي از مظاهر طبیعی ایران می ي برجستهها شود که نمایانگر نمونه و کوهستان اطالق می
همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب براي تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد 

درواقع پارك ملی براي حفظ همیشگی مناطق برجسته و .گیرد رستنیها در شرایط کامالً طبیعی تحت حفاظت قرار می
اهمیت ملی و بین المللی و استفاده هاي علمی و اموزشی و تفرجگاهی ایجاد می شوند و بهره برداري هاي  مناظر با

 ]23[ )1992آي یو سی ان .(تجاري در ان ها ممنوع می باشد
  

  : وحش  پناهگاه حیات
اضی هاي طبیعی و ار اي از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع، بیشه به محدوده «وحش پناهگاه حیات  

شود که داراي زیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی براي جانوران  جنگلی، دشت و آب و کوهستان اطالق می
پناه گاه براي تضمین شرایط »گیرد وحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیاء این زیستگاهها تحت حفاظت قرار می

یماهاي فیزیکی محیط زیست که در سطح ملی حائز اهمیت طبیعی مورد نیاز حفاظت از گونه ها اجتماعات حیاتی یا س
آي یو سی ان . (اند و براي پایداري خود نیاز به دخالت هاي خاص انسان داشته باشد،تحت حفاظت قرار می گیرند

1992( ]23[ 
  

 :منطقه حفاظت شده
  

از لحاظ  به محدوده اي از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل،مرتع،دشت،آب و کوهستان اطالق می شود که«
ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی  و یا احیاي رستنی ها و وضع طبیعی آن داراي اهمیت خاصی بوده و تحت 

در واقع منطقه حفاظت شده براي تضمین تولید پایدار آب،چوب،حیات وحش،مرتع و تفرج » ³حفاظت قرار می گیرند
اگر چه ممکن است در نواحی .هاي اقتصادي ایجاد می شود همراه با حفاظت از طبیعت ،بدوا جهت حمایت از فعالیت 

 ]23[ )1992آي یو سی ان . (خاصی نیز در این مناطق براي دست یابی به اهداف ویژه حفاظتی در نظر گرفته شود
 
  تحقیق شرو-7
 

 روش به پژوهش هاي داده از بخشی آوري جمع .است شده تهیه تحلیل و توصیفی روش دو برپایه پژوهش این

 داده از بخشی و خبر شهر و پایدار ريگردشگشهري، توسعه زمینه در نشریاتو کتب،مقاالت از استفاده با و اسنادي

 .باشد می خبر شهر گردشگري هاي مکان از یدبازد و مشاهده طریق از پیمایشی روش به نیاز مورد هاي
 



  قلمرو تحقیق -8
  

ي پارك ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون در استان کرمان و در محدوده شهرستان بافت و در چهل کیلومتر
عرض 28 °تا59تا  28 °   25′: طول وعرض جغرافیایی این منطقه عبارتند از. جنوب غرب شهر بافت واقع شده است

  )1شکل(.طول شرقی56  °   38 ′تا    56′2شمالی و  

  
  نگارندگان:ماخذ کرمان استان و کشوري تقسیمات نقشه:1 شکل

  
سترسی به منطقه از طریق شهر بافت و از جاده آسفالته بهترین راه د.براي دسترسی به منطقه چند راه وجود دارد

براي دسترسی  به بخشهاي شرقی و جنوب شرقی و جنوبی هم . کیلومتر می باشد 65بافت به دهستان خبر به طول 
 180محیط منطقه مورد مطالعه .کیلومتر استفاده نمود 105ارزوئیه به طول -دهسرد-می توان از جاده آسفالته بافت

هکتار ان شامل پارك ملی خبر و بقیه مربوط  000/120هکتار است که  200/169می باشد و مساحت کل منطقه  کیلومتر
  .باشد  به پناه گاه حیات وحش رو چون می

  
  حدود چهار گانه منطقه 

  :حدود چهار گانه پارك ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون عبارتند از 
  .از سمت شمال به روستاي علی اباد

کیلومتر واز خبر در امتداد جاده خاکی  28سمت غرب در امتداد جاده اسفالته علی اباد به دهستان خبر به طول  از
 .کیلومتر  57ابراهیم اباد به طول -خبر

ارزوئیه تا دو راهی –مرز جنوبی از دو راهی چاه قوچ شروع و پس از ابراهیم اباداز طریق جاده خاکی ابراهیم اباد 
  .کیلومتر امتداد می یابد 40طول تخت خواجه به 



  
 تاریخچه منطقه مورد مطالعه از نظر مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

  
منطقه حفاظت شده «،این منطقه با عنوان  1350همزمان با آغاز فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست در سال 

طوایف عشایر در این منطقه ،در سال هاي  با توجه به حضور تعداد زیادي از. مورد حفاظت قرار گرفت»خبر و رو چون 
سنگین چراي دام عشایر معطوف گردید و در قالب اسکان عشایر  اول تمام تالش مسئوالن حفاظت ،به کم کردن بار

ساکن شدند و با حفر چاه عمیق به )ارزوئیه و دشتاب (،برخی از دامداران در آن سال ها در دشت هاي مجاور منطقه 
  .کشاورزي مشغول گردیدند

ار تعیین گردید و با هکت169200،مساحت دقیق منطقه  1354پس از مساحی و بررسی هاي  انجام شده در سال 
به مرتبه باالتري از حفاظت ارتقا یافت ودر همان سال از »پناهگاه حیات وحش خبر و روچون«تغییر عنوان با نام 

  .منعکس گردید» یونپ«منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به  36فهرست 
وشش گیاهی  و حیات وحش منطقه منجر به بهبود چشمگیر وضعیت  پ 1357اقدامات موثر حفاظتی تا سال 

با انقالب ،همه چیز دستخوش تغییرات گردید و این منطقه همچون بسیاري از مناطق دیگر تحت مدیریت .گردید
  سازمان حفاظت محیط زیست  به فراموشی سپرده شد 

گاه شامل دو  پیرو شیوه نامه چراي دام در پناه گاه هاي حیات وحش ،یک پنجم سطح پناه 1368تا اینکه در سال 
منطقه امن با نام هاي منطقه امن کوه بزرگ خبر و منطقه امن دق علیجان در دو بخش سردسیري و گرمسیري انتخاب 

شروع شد که طبق برنامه و هماهنگی به عمل  1373حفاظت جدي بعدي از سال . و مورد حفاظت کامل قرار گرفت
سال  5ا و مراتع کشور،بخش هاي عمده این منطقه به مدت آمده بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ه

انبوه درختان ایجاد شده در طی پنج سال .بارندگی در این سالها کمک شایانی به تجدید حیات کرد.قرق اعالم گردید
پس از شروع قرق تجدید حیات پوشش گیاهی منطقه به گونه اي مورد توجه قرار گرفت که اندیشه پارك ملی مطرح و 

در شوراي محیط زیست به عنوان یازدهمین پارك ملی  3/6/1378پس از اقدامات کارشناسی در  تاریخ .ویت شدتق
پارك :بخش اول :این منطقه به دو بخش تقسیم شد.ایران مورد تصویب قرار گرفت و با نام پارك ملی خبر اعالم گردید

 .هاي داخل مجموعه پناهگاه برطرف گردیده است هکتار است که در ان تعارضات آبادي 000/120ملی خبر با مساحت 
]1[ 
  
  قابلیت هاي برجسته اکولوژیک منطقه -9

پارك ملی خبر و پناهگاه به دلیل برخورداري از ذخایر بیولوژیک منحصر به فرد و طبیعت زیبا و نسبتا بکر ،قابلیت 
  :هاي و استعدادهاي فراوانی از جنبه هاي مختلف دارد

  
  قابلیت هاي گردشگري

بیعت جذاب با چشم انداز هاي زیبا و گوناگونی جایگاههاي زیستی در بخشهاي مختلف منطقه ،به حدي است که هر ط
شود،قابلیت هاي گردشگري منطقه هم از دیدگاه  فردپس از دیداري کوتاه از منطقه شیفته جذابیت هاي آن می

  .گردشگري سبز وهم از دیدگاه گردشگري فرهنگی قابل توجه است



دگاه گردشگري سبز،بازدید از چشم اندازهاي زیباي منطقه بویژه کوهستان پرشکوه خبر و دره هاي عمیق و از دی
قله هاي بلند چاه برف ،برج شوم و . دیواره هاي بلند آن لحظاتی جاودانه را در ذهن و روان آدمی به یادگار میگذارد

پره در داخل منطقه و غار دهسرد در حاشیه آن سریتو و چشمههاي آب شاه والیت ،آب غارو ،آب گردو ،غار شب 
،مشاهده منظره هاي زیبا از پوشش گیاهی بویژه گونه هاي سردسیري و گرمسیري در کنار یکدیگر و همچنین 

  .مشاهده حیات وحش زیبا ،همه از دیدنیها و جذابیت هاي طبیعت منطقه هستند
ی کهت ،برج میل ،عشایر سیاه چادر و نحوه زندگی ازدیدگاه گردشگري فرهنگی،وجود قلعه سنگی خبر،قلعه خشت

  .آنها از مهمترین دیدنیهاي منطقه محسوب میشود
اما تا به حال به . اینها برخی قابلیت هاي گردشگري است که در پارك ملی خبر و اطراف آن بصورت بالقوه وجود دارد

در حال حاضر آنچه از میان . ناخته مانده انددلیل دوري از شهرهاي بزرگ و نبودن امکانات الزم ،در نزد مردم ناش
تمامی قابلیت ها ي گردشگري منطقه در نزد تعدادي از مردم شهرهاي اطراف شناخته شده است ، دره زیباي شاه 

  .والیت وچشم هاي آب گواراي آن است که گاه و بیگاه پذیراي تعدادي بازدیدکننده است
ي ذکر شده ،بایستی هدفدار و آگاهانه صورت گیرد تا با اهداف حفاظتی توسعه صنعت گردشگري با توجه به قابلیتها

ضمن فراهم کردن امکانات تفریحی و تفرجگاهی و نیز توسعه وبهینه سازي راههاي ارتباطی .منطقه تعارض پیدا نکند 
از قابلیت هاي  ،نیاز به تبلیغات مناسب و اطالع رسانی صحیح و آموزشهاي غیر مستقیم است تا عالوه بر بهره گیري

برنامه [گردشگري منطقه ،با افزایش آگاهی هاي مردم نسبت به طبیعت ،آنها رابه طیف حامیان حریم طبیعت وارد کرد 
  ]زیست محیطی ملل متحد 

  
  قابلیت هاي پژوهشی

بدین .این منطقه به دلیل داشتن شرایط اقلیمی متنوع ،از گوناگونی زیستگاههاي قابل توجهی برخوردار گشته است 
و از نظر زمین شناسی و تیپهاي اراضی در این منطقه .ترتیب گیاهان و جانوران نادر بسیاري را در خود جاي داده است 

تمامی این موارد می . محدوده دیده میشود،همچنین از دیدگاه فرهنگی و مردم شناسی منطقه اي قابل توجه است 
  .ذیردطلبد تحقیقات هدفدار و مستمري در منطقه صورت پ

گونه گیاهی که تعداد قابل توجهی از آنها بومی  471به عنوان یک نمونه از ویژگیهاي منطقه در مورد گیاهان ،وجود 
  .گوشهاي از غناي منطقه و ارزشهاي پژوهشی خاص آن را بازگو میکند. ایران می باشد

ینه هاي مختلف به بررسی این منطقه بنابراین قابلیت هاي گوناگون پژوهشی منطقه ،ایجاب میکند پژوهشگران در زم
  .اعالم این منطقه به عنوان پارك ملی ،اهمیت پژوهش در آن را بیشتر نموده است.بپردازند

براي عینیت بخشیدن به قابلیت هاي پژوهشی این منطقه ،مهمترین مسئله این است که این تحقیقات در قالب طرحی 
  .مدون ودراز مدت و هدفدار صورت بگیرد

ل و حفاظت بهتر و بهبود شرایط اکولوژیک روه بر افزایش دانش بشري ،بتوان از نتایج این پژوهشها در جهت کنتتا عال
منتطقه استفاده کرد و همچنین از اطالعات به دست آمده جهت نظارت مستمر و بررسی روند تحول پدیده ها ي 

  .منطقه بهره گرفت
  

  قابلیت هاي آموزشی



موزشی عملی مناسبی است که میتواند جهت مشاهده عینی پدیده هاي جغرافیایی پارك ملی خبر یک مجموعه آ
  .،زمین شناسی ،خاك شناسی ،علوم جانوري ،علوم گیاهی و مردم شناسی مورد استفاده قرار گیرد

رنامه به فعلیت در اوردن اینقابلیت ها در زمینه آموزشی،نیازمند برنامه ریزي و فراهم کردن امکانات و ترتیب دادن ب
  .باشد هاي مناسب جهت سطوح مختلف آموزشی می

قابلیت هاي این منطقه ،بویژه در مورد پوشش گاهی ،به لحاظ وجود تیپ هاي گوناگون گیاهی و رویشهاي گرمسیري و 
سردسیري در نزدیکی هم،به گونه اي است که در صورت فراهم بودن امکانات ،این منطقه می تواند به عنوان یک باغ 

  .ناسی طبیعی بزرگ،مورد استفاده دانشگاههاي جنوب ،جنوب شرق و حتی استانهاي مرکزي قرار گیردگیاه ش
  

  قابلیت هاي حفاظتی
تنوع و تراکم پوشش گیاهی و حیات وحش ،بکر بودن نسبی زیستگاهها ،بومی بودن برخی از گونه ها و ذخیره غنی 

چرا که .زترین ارزشهاي حفاظتی منطقه محسوب میشودژنتیکی موجود در منطقه بویژه در کوهستانهاي آن،از بار
حفظ اکوسیستم هاي کوهستانی به منزله حفاظت از منابع ژنتیکی در زیستگاههاي اصلی است و این نوع حفاظت تنها 

در این حالت نه تنها گونه ها با .شیوه اي است که می تواند روند تکاملی گونه ها را در شرایطی پویا تضمین کند
م هاي بقا در شرایط دشوار طبیعی مجهز میشوند،بلکه امکان فعالیت همه فرایندهاي مولد تنوع فراهم می مکانیس

  ]الف 1375مجنونیان ،[گردد ودر نهایت به افزایش تنوع ژنتیکی منجر میشود
گونه ها در این جدا از ارزش حفاظتی گروههاي از گونه ها ونیز برخی از گونه هاي بومی ،حفاظت از پایه ها یی از برخی 

 3320نمونه اي از پایه درخت ارس با محیط برابر سینه شش و نیم متر در ارتفاع .منطقه بسیار حائز اهمیت است 
  .متري کوه بزرگ خبر وجود دارد

با توجه به وجود دشتهاي حاصلخیز ارزوئیه و .این منطقه ،همچنین از جنبه هاي تولید آب نیز قابلیت حفاظتی دارد 
جنوب و شمال منطقه ،حفاظت از طبیعت منطقه ،به منزله حفاظت از منابع آب و حیات مردمان حاشیه  دشتاب در

چرا که حوزه آبخیز این دشت ها ،عمدتا کوهستانهاي منطقه تحت حفاظت میباشد و مسلما با حفاظت از .منطقه است 
 40000امر منجر به رونق اقتصادي بیش از این کوهستانها میتوان آب بیشتر وبهتري براي دشت ها تدارك دید که این 

  ]1374سازمان برنامه و بودجه استان کرمان [نفر ساکنان اطراف منطقه می گردد
  

  swot جدول از استفاده با شهرخبر گردشگري سنجی امکان و بررسی -10
 شهر این در یدارپا گردشگري گسترش طریق از از خبر شهر پایدار توسعه هاي سیاست و راهکارها ارائه منظور به

 تلقی ناپذیر اجتناب امري ها فرصت و ها قوت بهبود و تهدیدها و ها ضعف رفع جهت در چهارگانه عوامل شناخت
 طرح منظور به ها فرصت و قوت نقاط مهمترین نمودن فهرست با شهر این توسعه راهکار مبنا این بر .گردد می

 به رو پیش هاي فرصت مهمترین تبیین شهر، رقابتی ها ريبرت از گیري بهره بر مبتنی تهاجمی هاي استراتژي
 طرح منابع، مجدد تخصیص منظور به بازنگري هاي استراتژي ارائه طریق اي،از ناحیه درون ضعف نقاط منظوررفع

 بخشی تنوع هاي استراتژي بر تاکید اي،با ناحیه برون تهدیدهاي رفع منظور به اي ناحیه درون هاي قوت ترین مهم
 مرحله به شهر پذیري آسیب رفع منظور به تدافعی هاي استراتژي طرح نیز و خبر شهر هاي نیازمندي رفع تجه در

  .شود می پرداخته فهرست این ارائه به قسمت این در که شود، می گذاشته اجرا



  داخلی عوامل ماتریس:)1 (جدول
  

 (Strengths) قوت نقاط  ردیف
 

 (Weaknesses)نقاط ضعف   ردیف
  

  
1  

  

 و گـذاري  سرمایه جهت منطقه بودن آماده و بودن تعدمس
 و طبیعی منابع از استفاده جهت در گردشگري برنامه ریزي

  گردشگري مهم قطب عنوان به آن ومعرفی انسانی

  
1  

  

 در دولتی هاي گذاري سرمایه و ریزي برنامه وجد عدم
  خبر شهر

خبـر وجـود جـاده هـاي      شهر مناسب جغرافیایی موقعیت  2
  دسترسی 

  

  خبر شهر در دیده آموزش کارکنان و راهنما وجود عدم  2

3  
  

  کانونهاي زیستی  و جمعیتی مراکز به نزدیکی و مجاورت
  

3  
  

  ورزشی و تفریحی تجهیزات و تاسیسات بودن نامناسب

 در گردشـگري  هاي جاذبه و گیاهی وجانوري پوشش تنوع  4
  خبر شهر

  يگذر مسافران جذب جهت راهنما تابلوهاي نبود  4

  تبلیغات ضعف  5  )آب،برق،گاز،تلفن( زیربنایی تسهیالت حداقل وجود  5
  

 بودن فرد به منحصر زیبا انداز چشم  6
  

  وجود دام بیش از حد ظرفیت مراتع  6
  

 تفریحی ورزشی هاي جاذبه  7
  

  بوته کنی توسط عشایر جهت تامین سوخت  7
  

  
8  

 صدا و سر بدون و آرام محیط داشتن
  

  
8  

داد پایگاههاي حفاظتی در جنگل هـاي  ناکافی بودن تع
  منطقه با توجه به ارزش باالي اقتصادي جنگل

  
  

9  
    وجود گیاهان دارویی بسیار متنوع در منطقه

9  
عدم وجود امکانات و اعتبارات کافی به منظـور اجـراي   

  طرح هاي منابع طبیعی 
  

  
10  

    برخورداري از ذخایر بیولوژیک منحصر به فرد و طبیعت بکر
10  

م تخصیص تسهسالت بانکی به مجریان طـرح هـاي   عد
  مرتعداري و مشارکت مردمی 

  
قابلیت هاي آموزشی از جهت پدیده هاي جغرافیاي ،زمـین    11

  شناسی ،علوم جانوري
    

 حیات وحش برجسته و متمایز   12
  

    

 تسهیالت برپایی اردو،محل هاي اقامت  13
 

    

 

 



  خارجی عوامل ماتریس: 2 جدول
  

 (Threats)تهدیدها   ردیف  (Opportunities) ها فرصت  ردیف
  

1  
  

 گردشـگري  توسعه به نسبت گرایش وجود
  دولتی وخصوصی بخش توسط شهر

1  
  

 بالطبع و زمین بازي بورس و زمین قیمت افزایش
 تسهیالت و تجهیزات جهت ایجاد مالی بار افزایش

  آنها نبودن صرفه به مقرون و گردشگري
  
2  

 بکر مناطق به سافرتم براي انگیزه افزایش
  

  
2  

 آگـاهی  جهـت  دولـت  توسط کافی آموزش نبود
 اقدام براي آنها وهدایت محلی ساکنین به رسانی
  گردشگري توسعه و رشد جهت

  
3  

 شهربندر عباس ارتباطی مسیر در قرارگیري
 هاي جاذبه با

  گردشگري

  
3  

 تفریحـی  منـاطق  در خـدمات  و امکانات افزایش
 رقابـت (آینـده  در طقهمن این با مقایسه رقیب در

  )المللی بین اي، منطقه
 در تابستانی و نوروزي مسافران جدب امکان  4

  جاده از عبور هنگام
 به مسافرت به گردشگران انگیزه و تمایل افزایش  4

  رقیب مناطق سایر
 در گردشـگران  ورود با اجتماعی تخلفات افزایش  5  دولتی نهادهاي توسط رسانی اطالع امکان  5

  قبل به نسبت همنطق این
 سـهولت  و مناسب ارتباطی هاي راه وجود  6

  خبر شهر به دسترسی
 و زبـان،آداب :هماننـد (محلـی  سنن رفتن بین از  6

 نوع و محلی رسوم
  گردشگران افزایش با ).. و پوشاك،معماري،مسکن

 از کشـور  مسئوالن حمایت و توجه افزایش  7
 رویکـرد  با گردشگري شهري پایدار توسعه

  درآمد کسب و یزای اشتغال

منابع  به نرساندن آسیب در گردشگران توجهی بی  7
  طبیعی

  
8  

 گردشـگري  و پذیرایی مراکز ساخت امکان
 و مسـافران  بـه  دهـی  خـدمات  جهـت 

  گردشگران

  
8  

 توسـط  محیطـی  زیسـت  هـاي  آلـودگی  ایجـاد 
  گردشگران

 ارزي درآمد کسب و زایی اشتغال  9
  

    

 
  خبر شهر در گردشگري توسعه جهت در SWOT تحلل و تجزیه -

 تاثیرگذار عوامل و )ضعف نقاط و قوت نقاط( درونی موثر عوامل بررسی و شناسایی منظور به swot تحلیل
 به روش این از حقیقت در شود می برده کار به خبر شهر در پایدار گردشگري بر )تهدیدها و ها فرصت(بیرونی
  .گردد می استفاده مناسب هاي استراتژي و راهبردها ئهارا و استراتژیک مسائل شناسایی جهت ابزاري عنوان

 
 اصلی هاي راهبرد (SO ) – تهاجمی رقابتی هاي استراتژي



 شهري مراکز با نزدیکی نیز و نشین شهر طبقه بین در مسافرت انگیزه افزایش از هدفمند گیري بهره 
 براي درآمد و اشتغال ایجاد نظورم به توریستی هاي فرآورده و ها جاذبه از برداري بهره جهت در پرجمعیت

 خبر شهر ساکنین
 اماکن(جمله از شهر این گردشگري نسبی هاي مزیت دیگر و ها ها،فرآورده جاذبه از گیري بهره و شناسایی 

 .رقیب مناطق سایر با رقابت جهت )... و ها کوه و تاریخی
 عملکردهاي سازي یکپارچه نظورم مرتبط،به مختلف هاي بخش و نهادها و ادارات بین در هماهنگی اعمال 

 حضور با کننده هماهنگ مدیریتی تدابیر بکارگیري و ها نشست برگزاري وسیله به شهري پایدار گردشگري
 .کارآفرینان و دولتی،غیردولتی،مردم هاي سازمان

 در گردشگري صنعت در گذاري سرمایه براي خصوصی بخش هاي حمایت از برداري بهره و سازي زمینه 
 یارانه پرداخت و مالیات اخذ محلی،نحوه هاي برنامه و دولتی هاي سیاست سازي شفاف طریق از رخب شهر

 ..و بانکی تسهیالت و
 گردشگري دهااستف بال و موجود هاي جاذبه و منابع از برداري بهره بر گردشگري هاي فعالیت عمده تمرکز 

 و اشتغال ایجاد و درآمد کسب منظور به ... و سبز فضاي و ها رودخانه و اندازها،ارتفاعات چشم همانند
 .شهر پایدار توسعه

 
 (ST) تنوع استراتژي
 آن پیامد و گردشگران رضایت جلب منظور به گردشگري خدمات و ها امکانات،فعالیت به بخشی تنوع 

 هاي فعالیت در شهر مردم مختلف طبقات بکارگیري چنین هم و خبرشهر در گردشگران تعداد افزایش
 مختلف و متنوع

 بارز انسانی،خصوصیات و طبیعی هاي جاذبه معرفی براي تبلیغاتی هاي برنامه توسعه و بخشی تنوع 
 بطور سمینارها و ها ها،نمایشگاه جشنواره در شرکت و شهر این شهري رسوم و آداب و معماري فرهنگی،

 .فعاالنه
 دفترچه تدوین و ها مکان این در عالئم نصب و ایجاد و چناران شهر گردشگري مسیرهاي تجهیز و توسعه 

 .آنها واموزش گردشگران براي راهنما هاي
  

 (WO) بازنگري هاي استراتزي
 از منطقی گیري گردشگري،بهره شهر از دولتی حمایت و ریزي برنامه نحوه و نوع به بازنگري ضمن 

 مختلف هیزاتتج و زیرساختارها،تسهیالت تجهیز و توسعه جهتدر حمایتی مقررات و نهادها،قوانین
 .گیرد صورت مطالعه مورد خبر شهر در گردشگري

 نوع این مجدد تخصیص دهی اولویت و گردشگري تسهیالت و امکانات،خدمات توزیع نحوه به بازنگري 
 .گردشگر جذب متوسط و باال قابلیت با خبر شهر به تامکانا

 تجهیز و ها طرح اجراي و تهیه توسعه در مردمی هاي مشارکت از گیري بهره نحوه و نوع به بازنگري ضمن 
 و متخصص نیروهاي طرف از تا است الزم گردشگري خدمات و امکانات لحاظ به مطالعه مورد شهري مناطق

 .گیرد صورت جدي اقدامات مناطق این توسعه و احیاء جهت در مختلف نهادهاي



  
 (WT) تدافعی هاي استراتژي

 میراث سازمان توسط ))گردشگري صنعت در گذاري سرمایه توسعه(( هاي نشست و سمینارها برگزاري 
 هسرمای ویژه امتیازات و تسهیالت ایجاد کارآفرینان، و مرتبط مسئوالنو ها دستگاه سایر با خبر فرهنگی

 ،ایجاد تفریحی هاي پارك همچون تفریحی اقامتی،تاسیسات هاي ها،مجتمع هتل احداث زمینه در گذاري
 اموزشی موسسات و ورزشی هاي زمین

 از جلوگیري منظور ،بهخبرشهر در گردشگري و گردشگر با برخورد نحوه در مردم به رسانی اطالع و آموزش 
 خاص هاي رسوم،مکان و آداب و فرهنگ زمینه در گردشگران به بایست مردم،می و گردشگران بین تعارض

 .شود داده آموزش موارد سایر و
 مختلف تسهیالت و زیرساختارها،تجهیزات توسعه جهت در مشارکت به مردم تشویق و سازي زمینه 

 که هایی زمینه در خصوصی بخش مشارکت از استفاده همچنین و طریق این از درآمد کسب و گردشگري
 .نمایند گذاري سرمایه یا مشارکت توانند نمی مردم

  
  نتیجه گیري -10

 فرهنگی هاي ارزش و ردشگريگ هاي جاذبه از برخورداري رغم به خبر که دهد می نشان تحقیق این نتایج
 است شایسته که آنگونه ولی است متعددي اکوتوریستی ویژه به و گردشگري هاي جذابیت و ها توان داراي
 مهم راهکارهاي از یکی منطقهاین  در گردشگري صنعت به توجه لذا.است نگرفته قرار ریزان برنامه توجه مورد

 ایجاد و فرهنگی تعامل ثروت، منابع ایجاد ارز، تولید جمله از خود مثبت آثار با که شود می تلقی منطقه توسعه
 می خبر در اکوتورسیم توسعه فوق موارد بر عالوه.موثرباشدش های محدودیت از بخشی رفع در تواند می شغل
 :باشد داشته پیدر را منافع این تواند
 بومی افراد زندگی و زیست محیط حفظ با منطقه در موجود طبیعی منابع استفاده   
 منطقه فرهنگ و اکوتوریسم حفظ مورد در کنندگان بازدید و عمومی آگاهی میزان افزایش   
 منطقه از استفاده نوع تعیین در گیري تصمیم ندور در بومیان درازمدت مشارکت افزایش  
 بر تاکید و محلی اقتصاد چرخه به هدایت جهت در منطقه گردشگري از جامعه اقتصادي منابع افزایش 

 سنتی هاي  فعالیت ترویج
 

  :گردد می ارائه زیر راهکارهاي گردشگران جذب منظور به و منطقه گردشگري صنعت توسعه راستاي در
 
 منظور به اناندکار تدس با مرتبط خصوصی و دولتی هاي سازمان تمامی بین مشترك کمیته یک ایجاد 

 ها فعالیت کردن هماهنگ
 کویر به سفر فصول و منطقه ژئومورفولوژي و اقلیی هاي ویژگی از اطالع   
 ژئوتوریستی تورهاي راهنماي براي اي حرفه راهنماهاي آموزش   
 برنامه دیدن تدارك با ها توریست اوقات پرکردن    
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