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Extended Abstract
Introduction
Iran is considered as one of the most important tourism hubs in the world. Iran can be located in
a suitable position of tourist attractions in Asia and the international level due to some features
which include a long-standing history in civilization and culture, nature and various climatic
conditions, and other features such as numerous sanctuaries. This study aimed to evaluate the
capacity and potential of tourism within the Birjand County. The research method is descriptiveanalytical using Reynard, Pereira, Vikor, Coopras, and Kapland techniques. The current study
examines the potential of urban tourism to consider the performance management of Birjand
County concerning the sustainable development of urban tourism through these variables. It also
seeks to provide practical approaches to improve the current situation using sustainable
development. The purpose is focused on evaluating the potential of urban tourism within
Birjand County. The findings can assist the urban managers to enhance the level of sustainable
development of urban tourism and increase local satisfaction as well as the satisfaction of
tourists with the least environmental damages.
Methodology
The research method is descriptive-analytical. Information gathering has been done using the
desk – field, and documentary based methods. Reynard, Pereira, Kapland, Coopras, and Vikor
techniques have been used for data analysis; so that Reynard and Pereira methods have been
used to examine the tourism parameters, and after summing up the results, the city has been
leveled and ranked based on the potentials and capabilities of tourism using multiple attribute
decision-making models, such as Kapland, Coopras, and Vikor techniques.
Results and discussion
According to the geographical location and the placement of various natural and human
attractions in Birjand County to attract domestic and foreign tourism, this county is one of the
important tourist sites within Iran and the southeastern region of the country. Therefore, this
study is designed based on the triple bottom line approaches of imaginary effects (economic,
socio-cultural, and environmental). The results obtained from the Reynard method can be
classified into three main sections: “The number of historical monuments” parameter with 2.8
points from the total maximum final point. It has achieved the highest scores among all the sites.
Also, this site has the highest score in most of the assaying among other parameters; so that it
was selected as the best parameter with the highest score in terms of various assays.
“Determination of the borders of the registered monuments” parameter in scientific values with
2 points and “the number of historical and natural monuments” in complementary values with
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1.9 points, place in the second and third positions, respectively. The results obtained using the
Pereira method to examine the tourism capabilities of Birjand County indicate that these two
parameters have a significant difference with others in terms of numbers. Therefore, they have
obtained a high score which includes “the number of registered historical and natural
monuments” with 13.37 points and “determination of the borders of the registered monuments”
with 11.08 points which is considered as the highest point among all the sites. In the second
position, “the number of historical and natural monuments” indicates the obtained score on this
site. In comparison with the previous parameter, this will be less severely exposed to changes
resulting from tourism development. Generally, the studied parameters have lower points in
terms of scoring. This indicates the necessity of fundamental evaluation of the capacities within
these sites concerning tourism planning and development. We have achieved the ranking level
of development in the tourism sector of Birjand County through the combination of rankings
obtained from Kapland, Coopras, and Vikor models. These investigations indicate that in
Birjand County, Birjand City is the central city, and also Khusf, and Mohammad Shahr are in
extra-development, development, and lower-development conditions in terms of tourism
potential.
Conclusion
The current study examines the tourism capabilities of Birjand County in terms of sustainable
tourism development. It also considers the performance management of Birjand County
concerning the sustainable development of urban tourism through these variables and provides
some practical approaches to improve the current situation using the development of the county.
The results from combining Reynard and Pereira tourism models indicate that “the number of
historical monuments”, “determination of the border of historical monuments”, and “the number
of historical and natural monuments” parameters with 13.37, 11.08, and 9.04 points have the
highest scores among all the sites which have obtained the maximum score of tourism
capabilities from 20 points using this method. Therefore, in comparison to other studied sites,
this parameter has a high potential to attract tourists in terms of scientific values and
complementary values. The implementation of sustainable spatial planning through educational
programs, entertainment, etc. can lead to poverty reduction and job creation in the scope of
attracting tourists and increasing tourism tours in desert areas, in particular for the residents of
Birjand County. We have achieved the ranking level of development in the tourism sector of
Birjand County through the combination of rankings obtained from Kapland, Coopras, and
Vikor models. These investigations indicate that in Birjand County, Birjand City is the central
city, and Khusf and Mohammad Shahr are in extra-development, development, and lowerdevelopment conditions in terms of tourism potential.
Keywords: Tourism, Sustainable Development, Reynard, Pereira, Vikor, Coopras, Kapland,
Birjand
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چکیده
صنعت گردشگری امروزه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار شده است و به دلیل مزایایی که دارد توجـه دولتهـا و
مسئوالن ملی و محلی را به خود جلب کرده است .این تحقیق باهدف ،سنجش و ارزیـابی توانهـای گردشـگری
شهرستان بیرجند میباشد که با تکیهبر روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از تکنیکهای رینارد  -پـری یـرا -
وایکور  -کوپراس و کپلند به دنبال دستیابی به این مهم میباشد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که شاخص
«تعداد آثار و بناهای تاریخی» در هر دو تکنیـک رینـارد و وایکـور بهتـرین وضـعیت را دارا میباشـد .در بررسـی
گزینههای موردبررسی نیز مشخص گردید که بیرجند ،خوسف و محمد شهر جایگاههای اول تا سوم را ازنظر توان
گردشگری شهرستان بیرجند در برگرفتهاند .درمجموع میتوان نتیجه گرفت در سـطح شهرسـتان ،شـهر بیرجنـد،
خوسف و محمد شهر به ترتیب دارای وضعیتهای ورا توسعه ،میان توسعه و فرو توسعه میباشـند .در پـی نتـایج
بهدستآمده ،پیشنهادهایی مشتمل بر افزایش کیفیت زیرساختها از جمله امکانات اقامت ،حملونقل و ،...توسـعه
امکانات بهداشتی ،استراحتگاهی ،تفریحی ،ورزشی و  ...در منطقه ،تشویق مـردم منطقـه بـه مشـارکت در جهـت
توسعه زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت گردشگری ،استفاده از مشارکت بخش خصوصی در احـداث تأسیسـات
گردشگری منطقه ارائه میگردد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،توسعه پایدار ،رینارد ،پریرا ،وایکور ،کوپراس ،کپلند ،بیرجند.
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مقدمه
مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند .شـهرها
با جاذبههای متنوعی همچون ،موزهها ،بناهای یاد بود ،سالنهای تئاتر ،استادیومهای ورزشی ،پاركها ،شـهربازی ،مراکـز
خرید ،مناطق با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور ،جاذب گردشگران بسـیاری هسـتند
(پاپلییزدی و سقایی )188 :1385 ،ازاینرو سازمان گردشگری در بیانیه مانیل ،گردشگری را نیاز اساسی در هـزاره سـوم
معرفی کرده است .مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریـان کارهـا ،اقـدامهای اجتمـاعی و
تغییرات فضایی فراوانی را بهویژه در کشورهای اروپایی شکل میدهد (کازس )10 :1382،بر همین اساس تحقـق توسـعه
پایدار گردشگری در گرو سه رویکرد همهجانبه نگر و کل گرا ،آیندهنگر و مساوات گرا است .نگرش اول بر این باور اسـت
که توسعه هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی ،اقتصادی و اکولوژیک مالحظه گردد .در رویکرد دوم ،برآورد احتیاجات
کنونی گردشگران ،جامعه میزبان و بهموازات آن محافظت از محی زیست و حفب فرصتهای برابر برای آینـدگان مطـرح
است .در رویکرد سوم ،مساوات درون نسلی و فرا نسلی در استفاده از امکانات ،دادهها و منـابع مـوردنظر اسـت (تـوالیی،
 .)142 :1386دراینبین ایران از قطبهای مهم گردشگری در جهان به شمار مـیرود و بـا برخـورداری از سـابقه دیـرین
تمدن و فرهنگ ،طبیعت و شرای اقلیمی گوناگون و عوامل دیگـر از جملـه زیارتگاههـای متعـدد ،توانـایی قرارگیـری در
جایگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگری در سطح آسیا و بینالمللی را داراست .ایران به لحا جاذبههای گردشگری ،تنـوع
گردشگری و تنوع صنایعدستی به ترتیب جزو  5 ،10و  3کشور اول جهان اسـت (زنگیآبـادی و همکـاران.)131 :1387 ،
ضرورت و اهمیت تحقیق ازاینجا ناشی میشود که؛ وجود جاذبههای متعدد طبیعی در مناطق بکر جنـوب و جنـوب شـرق
کشور خصوصاً در شهرستان بیرجند خود بهعنوان پتانسیلی جهت اشتغالزایی و جذب سرمایه و جلب گردشگران به شـمار
میرود .ازاینرو ضرورت توجه به این جاذبهها و پتانسیلها در شهرستان بیرجند ایجاب میکند که ضـمن توجـه بـه ایـن
مهم؛ گام اساسی جهت رونق گردشگری شهرستان نیز برداشته شود .ازاینرو محدوده موردمطالعه به این دلیل که سرشار
از جاذبهها و پتانسیلهای طبیعی و انسانی جهت توسعه صنعت توریسم در جنوب و جنوب شـرق کشـور بـوده و توانـایی
جذب سرمایه سرشار از این توانمندیها را در خود دارد و میتواند بهعنوان یک پایلوت گردشگری در این ناحیه از کشـور
نیز شناخته شود انتخاب و موردبررسی قرار گرفتهشده است .بر همین اساس جهت دستیابی به این اصل اساسـی؛ فرآینـد
کاری که قرار است انجام پذیرد ،در قالب سنجش شاخصهای مؤثر در گردشگری شهرستان بیرجند برگرفتهشـده از اداره
کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری؛ صورت گرفته بهگونهای که پس از جمعآوری کلیـه شـاخصها؛ هـر یـک
توس مدلهای متعدد گردشگری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و درنهایت با استفاده از تکنیکهای تصـمیمگیری چنـد
شاخصه بخشهای مختلف شهرستان بر اساس هر یک از نتایج بهدستآمده رتبهبندی گردیدهاند.
لذا پژوهش حاضر به دنبال سنجش و ارزیابی توانهای گردشگری شهری است ،تا با ارزیابی ایـن متغیرهـا ،عملکـرد
مدیریت شهرستان بیرجند ،در رابطه با توسعه پایدار گردشگری شهری بررسی گردد و راهکارهای عملی در جهـت بهبـود
وضع موجود و درنتیجه توسعه شهر ارائه شـود .هـدف ،سـنجش و ارزیـابی توانهـا و پتانسـیلهای گردشـگری شـهری
شهرستان بیرجند میباشد .یافتههای پـژوهش حاضـر میتوانـد مـدیران شـهری را در بـاال بـردن سـطح توسـعه پایـدار
گردشگری شهری و افزایش رضایت محلی و همچنین رضایت گردشگران با کمترین آسیب محیطی ،یاری رساند.
بررسی ادبیات موضوع در این زمینه نشان میدهـد کـه کارشناسـان بسـیاری در داخـل و خـارج از کشـور در زمینـه
گردشگری و آثار آن تحقیق کردهاند :مهرگان و همکاران در سال  ،2012در مقاله خود به بررسی تـأثیر شـاخص توسـعه
انسانی بر گردشگران خارجی با استفاده از مدل با وقفه خود بازگشـتی1طـی دوره زمـانی  1967 -2007پرداختنـد .نتـایج
نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان ورود گردشگران خارجی و شاخص توسعه انسـانی در کوتاهمـدت و بلندمـدت
وجود دارد .توحیدی اردهی در سال  ،2011به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در کشورهای درحالتوسعه با اسـتفاده از
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روش تحلیل -توصیفی میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهند که با برنامهریزی استراتژیک کوتاهمدت و بلندمدت و
با استفاده از تواناییهای خاص و تولیدات گردشگری کشورهای درحالتوسعه ،اکثـر مشـکالت اقتصـادی میتواننـد حـل
شوند .حقیقت و همکاران در سال  ،1392در مطالعهای رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منـا1را بـه
کمک رابطه علیت2و برآورد الگو برای دوره زمانی  1999 – 2009به روش اثرات ثابت3بررسی کردند .نتـایج بهدسـتآمده
نشان داد میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا ،رابطه علیت دوطرفه وجود دارد .رنج پور و همکاران در سال
 ،1390استفاده از روش جوهانسن -جوسلیوس رابطه بین درآمدهای حاصل از صـنعت توریسـم و تولیـد ناخـالص داخلـی
بدون نفت را در ایران طی دوره  1347 -1388موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که یک رابطـه هـم انباشـتگی
بلندمدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد و توسعه صنعت گردشگری میتواند بهعنوان محرك تولید ناخالص داخلی و نیز
رشد اقتصادی کشور گردد Suraj .در سال  ،2010به بررسی تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد با استفاده از اطالعـات بـین
کشوری4و روش دادههای تابلویی5میپردازد .نتایج نشان میدهند بخش گردشگری ،نـابرابری درآمـد ناخـالص در نمونـه
کشورهای مورداستفاده در این مطالعه را کاهش میدهد Arezki, Piotrowski .در سـال  ،2009بـا اسـتفاده از تکنیـک
متغیرهای ابزاری6بهصورت اطالعات بین کشـوری ،طـی دوره زمـانی  1980 – 2002بـه بررسـی اینکـه آیـا تخصـص
گردشگری ،استراتژی مناسبی جهت توسعه اقتصادی است ،پرداختند .نتـایج ،نشـاندهنده ارتبـاط مثبـت میـان تخصـص
گردشگری و رشد اقتصادی است Suraj .در سال  ،2009از تجزیهوتحلیل داده -سـتانده7جهـت تعیـین نقـش و اهمیـت
ارزشافزودههای اقتصادی مختلف ،درآمدها و اشتغال بر بخش گردشگری برای کشور رومانی طـی دوره زمـانی – 2005
 2000استفاده کرده است .نتایج ،نشانگر سهم مستقیم گردشگری بر تولید ناخالص داخلـی اسـت .همچنـین گردشـگری
بهطور غیرمستقیم از طریق اثر جریانی خروجی این صنعت بر خروجی سایر صنایع نیز مؤثر است.
مبانی نظری
گردشگری پایدار را نمیتوان جدا از مفهوم توسعه پایدار بح کرد ،بنابراین ،مفاهیم توسعه پایدار در بخش گردشگری ،در
قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن ،قابل تبیین است؛ بر همین اساس گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسـعۀ
منابع گردشگری در مسیرهای سالم تأکید میکند (رحمانی .)44 :1389 ،ازایـنرو تـأثیر توریسـم در بسـیاری از کشـورها
بهعنوان یک محرك توسعه احساس میشود؛ بهعنوانمثال بخـش توریسـم در سـالهای اخیـر عامـل رشـد بسـیاری از
کشورها همچون بوتسوانا ،مالدیو و کیپ ورد بوده است ( .)WTO,21038:14به همین منظور توسعه پایـدار گردشـگری و
هماهنگ کردن اقدامات ،عالیق کلیه کسانی که دستاندرکار گردشگری هسـتند ،روابـ متقابـل و وابسـتگیهایی بـین
سازمان گردشگری و سایر سازمانها وجود دارد (محالتی )13 :1380،لذا دستیابی به توسعه گردشگری به عـواملی نظیـر
ساختار مناسب سازمانی ،برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ،قوانین و مقررات گردشگری و جذب سرمایه ،وابسته اسـت.
برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صنعت گردشگری ،وجود یک مدیریت توانـا و منسـجم و همـاهنگی بـین بخشهـای
دولتی و خصوصی ،بسیار حائز اهمیت است (مدهوشی و همکاران .)32 :1382،بهطورکلی گردشـگری میتوانـد بـهعنوان
یکی از راهکارهای علمی ،رهایی از اقتصاد تکمحصولی و متنوع سازی منابع ارزی باشد (صدری و همکـاران)5 :1386،؛
بااینحال گردشگری شهری هنگامی میتواند مفید واقع شود که در رابطه بـا دیگـر کارکردهـای شـهری باشـد .مفهـوم

1. MENA
2. Causality relationship
3. Fixed Effect
4. Cross- Section
5. Panel Data Model
6. Instrumentalvariable
)7. Input-Outpute (I-O
8. world turism organism
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پایداری شهری دربرگیرنده تعامل عوامل محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی اسـت ()Sutcliffe,2009:11
پس میتوان گفت که صنعت گردشگری بهعنوان یکی از صنایع مهم توسعه پایدار در هـر جامعـهای محسـوب میشـود،
کـــه از تحـــرك بـــاالیی در تغییـــرات اقتصـــادی ،سیاســـی ،اجتمـــاعی ،شـــهری و محیطـــی برخـــوردار اســـت
( .)Ramkissoon & Nuncio,2008:48امروزه مهمترین سیاستهای گردشگری پایـدار شـهری را میتـوان ،ارتقـای
توسعه محلی و اصالح کیفیت زندگی جوامع میزبان؛ ترویج ویژگیهای فرهنگـی ،محلـی و تصـویر مقاصـد گردشـگری؛
هماهنگی بین نیازهای کیفیت تجارب گردشگری و کیفیت زندگی ساکنان؛ حفب کیفیـت محی زیسـت کـه هـم جامعـه
میزبان و هم گردشگران به آن وابستهاند عنوان کرد (تقوایی و اکبری )49 :1388،زیرا این مهم کـه ایـن صـنعت اثـرات
گسترده و شگرف اجتماعی و فرهنگی بر ساختار اجتمـاعی جامعـه ،سـبک زنـدگی افـراد و اقتصـاد مقصـد دارد؛ توسـ
تحقیقات متعدد مورد اثبات قرارگرفتـه اسـت ()Gursoy et al,2010:386; Pérez, 2005:591; Gursoy,2004:501
بــر ایــن اســاس گردشــگری بــهعنوان جریــان انتقــال ثــروت ،منبــع درآمــد ،تبــادل ارز ،توســعه زیرســاختها
( )Sharpley, 2014:43میتواند مناسبترین گزینه برای توسعه جوامـع بـه شـمار آیـد ،چراکـه ایـن صـنعت قـادر بـه
تـــأمین منـــافع اقتصـــادی بـــاال بـــرای ســـاکنان محلـــی ( )Mehmetoglu,2001:96توســـعه مقاصـــد میزبـــان
( )Boo & Busser,2006:227و ارائـــه تجربـــهای کیفـــی و شـــناختی وســـیع بـــه بازدیدکننـــده میباشـــد
( )Lee,2009:12; Shrestha et al,2007:982; Lepp,2007:879که در همین راستا البته مطالعات فراوانی انجامشده
است ( .)Bigné et al,2005:297پذیرش و تأکید بر مشارکت جامعه در توسعه گردشگری داللت بر این واقعیت دارد که
ساکنین اغلب از فرآیندهای برنامهریزی ،تصمیمگیری و البتـه مـدیریت پروژههـای گردشـگری کنـار گذاشـته میشـوند
( .)Teye et al,2002:6بااینحال مطالعات حاکی از آن است که نگرش ساکنین و تـوازن ادراکـات آنهـا از هزینـهها و
منـافع گردشـگری عـاملی عمـده در رضـایت گردشـگر و بنــابراین جـذابیت کلـی منطقـه و موفقیـت صـنعت میباشــد
( .)Terzidou & Szivas,2008:12; Andriotis & Vaughan,2003:27در حقیقـت توسـعه گردشـگری موضـوع
منفعت رسانی به ساکنان بوده و درك چشمانداز ساکنان در تسهیل خ مشیگذاری که هزینههای این صنعت را کاهش و
منافع آن را افزایش میدهد و درنتیجه منجر به حمایت بیشتر ساکنان از توسعه صـنعت میشـود؛ بسـیار مفیـد میباشـد
( .)Prayag et al,2013:13این مطالعه نیز بر اسـاس رویکردهـای خـ پـایین سـهگانه1تـأثیرات تصـوری (اقتصـادی،
اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی) طراحیشده است.
روش پژوهش
روش تحقیق پژوهش توصیفی  -تحلیلی و گردآوری اطالعات نیز بهصـورت میـدانی  -کتابخانـهای و اسـنادی صـورت
گرفته است .بدین ترتیب که با مراجعه به محـدوده موردمطالعـه بهصـورت میـدانی بـه گـردآوری اطالعـات مربـوط بـه
گردشگری شهرستان پرداختهشده و با استفاده از روش کتابخانهای به گردآوری اطالعات نظری و اسـنادی در ارتبـاط بـا
موضوع پرداختهشده است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیکهای رینارد ،پریرا ،کپلند ،کوپراس و وایکـور استفادهشـده
است بدین ترتیب که برای سنجش شاخصهای گردشـگری از تکنیکهـای رینـارد و پـری یـرا استفادهشـده و پـس از
جمعبندی نتایج بهدستآمده؛ با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه کپلند ،کوپراس و وایکور بـه سـطحبندی و
رتبهبندی شهرستان بر اساس پتانسیلها و توانمندیهای گردشگری اقدام شده است .در ادامه شـاخصهای موردبررسـی
مطابق جدول ( )1آورده شده است.
ردیف
1
2
3
4
5

جدول شماره  .1شاخصهای تحقیق
واحد اندازهگیری
شاخص
اثر
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
اثر
تعیین حریم آثار ثبتشده
عدد
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
عدد
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی و آموزش
اثر
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده

تعداد در سطح شهرستان
215
91
10
2000
12
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6
7
8
9
10

طرح
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
نفر
تعداد گردشگران
مورد
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
مورد
تعداد مناطق نمونه گردشگری
مورد
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری
مأخذ :اداره کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری1388 ،

99
6
350000
20
2
10

محدوده موردمطالعه
شهرستان بیرجند بین  31درجه و  20دقیقه تا  33درجه و  31دقیقه عرض شمالی و  57درجه و  57دقیقه تا  59درجـه و
 40دقیقه طول شرقی واقعشده است .این شهرستان از شمال به شهرستان قائنات و از شمال غرب به شهرستان سرایان،
از غرب به استان یزد ،از جنوب غرب به استان کرمان از جنوب شرق به شهرستان نهبندان ،از شرق به شهرستان سربیشه
و از شمال شرق به شهرستان در میان محدودشده است .شهرستان بیرجند با وسعت حدود  20033کیلومترمربع معادل 21
درصد بعد از شهرستان نهبندان بیشترین مساحت استان را به خود اختصـاص داده اسـت .شهرسـتان بیرجنـد از جاذبـه و
پتانسیلهای متعدد گردشگری برخوردار میباشد .از آن جمله؛ در این شهرستان دشتهای متعدد باصرفه اقتصـادی قـرار
دارند .از مهمترین این دشتها میتوان به دشت بیرجند ،جلگه ماژان ،سرچاه عماری ،خـور ،رزر ،گلمیـران اشـاره کـرد.
برخورداری از مناطق حفاظتشده آرك و گرنگ؛ دارا بـودن گونـههای جـانوری شـاخص در منطقـه کـل و بـز؛ منطقـه
پیشنهادی حفاظتشده باغران؛ مجموعه نگارهای متعلق به دوران سوم زمینشناسی؛ تصاویر و کتیبههای مربوط بـه دوره
اشکانی و حیاتوحش حفاظتشده؛ همه و همه بیانگر توانهای گردشگری در شهرستان میباشند.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند

بحث و یافتهها
شهرستان بیرجند بهواسطه موقعیت جغرافیایی و قرارگیری جاذبههای متعدد طبیعـی و انسـانی جهـت جـذب گردشـگری
داخلی و خارجی؛ همواره از سایت مهم گردشگری در ایران و منطقه جنوب شرق کشور میباشد .بر همین اسـاس توسـعه
گردشگری ،موضوع منفعت رسانی به ساکنان بوده و درك چشمانداز ساکنان در تسهیل خ مشـیگذاری کـه هزینـههای
این صنعت را کاهش و منافع آن را افزایش میدهد و درنتیجه منجر به حمایت بیشتر ساکنان از توسعه صـنعت میشـود؛
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سـهگانه1

بسیار مفید میباشد ( .)Prayag et al,2013:14از همین رو این مطالعه نیز بر اساس رویکردهـای خـ پـایین
تأثیرات تصوری (اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی) طراحیشده است .در ادامـه بـه تجزیـهوتحلیل دادههـا
مطابق با روششناسی تحقیق خواهیم پرداخت .در ایـن بخـش تـالش میگـردد تـا بـه درك ارتبـاط بـین ویژگیهـای
گردشگری و ابعاد اقتصـادی ،اکولـوژیکی و فرهنگـی بـهمنظور عیارسـنجی گردشـگران بپـردازد لـذا در ارزش مکمـل،
شاخصهای اکولوژیک ،زیبایی ،اقتصادی و فرهنگی با تأکید بر شاخص (زمین  -تاریخی) در نظر گرفته میشود.

عیار

علمی

مکمل

جدول شماره  .2ارزیابی عیارهای ژئومورفوتوریستی علمی و مکمل بر اساس روش Reynard
توضیحات
شاخص
تعداد ابنیه تاریخی که نشان از قدیمت باالی شهرستان و گردشگر پذیری
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
آن دارد
مشخص نمودن حریم آثار تاریخی و گردشگری جهت محافظت از آنها
تعیین حریم آثار ثبتشده
افزایش تعداد کارگاههای آموزشی جهت بکار گیری نیروهای مشتاق جهت
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
ترویج هنرهای سنتی
تولید محصـوالت فرهنگـی و هنرهـای دسـتی و معرفـی آنهـا بـهعنوان
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی و آموزش
فرهنگی شهرستان
تعــدد محوطــهها و تپــههای تــاری و گردشــگری در شهرســتان و جــذب
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده
گردشگر
انجام اقدامات کشف و شناسایی آثار باستانی
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
وجود جاذبههای متعدد گردشگری الزمه افزایش تعداد گردشگران است
تعداد گردشگران
اماکن و تأسیسات رفاهی برای سکونت و اسکان گردشگران
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
قرار گرفتن شهرسـتان در زمـره سـایتهای گردشـگری بهواسـطه وجـود
تعداد مناطق نمونه گردشگری
مناطق نمونه گردشگری
دارا بودن شهرستان از پتانسیل باالی اماکن تاریخی و طبیعی
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری
جدول شماره  .3عیارسنجی شاخصهای موردمطالعه به روش Reynard
کمیابی جغرافیای
شاخص
حفاظت
دیرینه
بودن
0/8
0/7
0/8
0/5
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
0/3
0/4
0/5
0/8
تعیین حریم آثار ثبتشده
0/5
0/6
0/6
0/1
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
0/4
0/4
0/5
0/4
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی و آموزش
0/2
0/6
0/7
0/1
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده
0/2
0/4
0/4
0/2
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
0/2
0/2
0/3
0/3
تعداد گردشگران
0/1
0/2
0/3
0/2
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
0/2
0/2
0/2
0/2
تعداد مناطق نمونه گردشگری
0/4
0/5
0/6
0/4
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری

جمع
2/8
2
1/8
1/7
1/6
1/2
1
0/8
0/8
1/9

نتایج بهدستآمده از روش رینارد را میتوان در سه بخش اصلی طبقهبنـدی نمـود :شـاخص «تعـداد آثـار و بناهـای
تاریخی» با امتیاز  2/8از مجموع حداکثر امتیاز نهایی ،باالترین امتیاز را در کل سایتها به دسـت آورد .ایـن سـایت در
اغلب عیارسنجیها ،باالترین امتیاز را در میان سایر شاخصها در دیگر عیارها کسب نموده اسـت ،بهطوریکـه در سـایر
معیارها با باالترین امتیاز بهعنوان برترین شاخص از منظر عیارهـای مختلـف انتخـاب شـدند .درنتیجـه ایـن شـاخص،
توانهای زیادی در جهت جذب گردشگران از منظر ارزشهای علمی و ارزشهای مکمل در مقایسه با سایر سایتهای
موردمطالعه دارا میباشد و میتواند در صورت اعمال برنامهریزیهای فضایی پایدار در کاهش فقـر و ایجـاد اشـتغال در
1. the triple bottom line approach
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زمینههای جذب گردشگر و افزایش تورهای گردشگری مناطق بیابانی و کویری بهویژه برای ساکنان شهرسـتان بیرجنـد
در زمینههای جنبههای آموزشی ،تفریحی و ...کمک شایانی داشته باشد .بعدازاین شاخص ،در رتبه دوم شاخص «تعیـین
حریم آثار ثبتشده» در ارزشهای علمی با امتیاز  2و شاخص «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی» در ارزشهای مکمـل بـا
امتیاز  1/9قرارگرفتهاند .بهاینترتیب این سایتها را میتواند همانند مورد قبل اما با شـدت کمتـری میتوانـد در توسـعه
اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند .در این قسمت ابعاد زیرساختی مانند دسترسـی ،و تجهیـزات مـورد ارزیـابی قـرار
میگیرد .جمع این دو ارزش ،قابلیت یک ژئومورفوسایت را در توسعه گردشگری نشان میدهد .درمجموع هـر چـه عـدد
حاصله به  20نزدیکتر باشد نشانگر پتانسیلهای باالی آن در برنامـهریزی در راسـتای گردشـگری دارد (مقیمـی:1391،
.)184
جدول شماره  .4ارزیابی عیارهای چهارگانه ژئومورفوتوریستی بر اساس روش Pereira
حداکثر امتیاز
شاخص
ردیف
ارزیابی علمی قابلیت ژئورمورفو سایتها
Ra
1
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
1
In
1
تعیین حریم آثار ثبتشده
2
Re
1
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
3
ارزیابی معیار مکمل در ژئورمورفو سایتها
Cult
1/50
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی وام وزش
4
Eco
1/50
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده
5
ارزیابی معیار استفاده در ژئورمورفو سایتها
Vi
1/50
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
6
Eq
1
تعداد گردشگران
7
Ou
1
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
8
ارزیابی معیار محافظت در ژئورمورفو سایتها
In
1
تعداد مناطق نمونه گردشگری
9
Vu
22
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول شماره  .5عیارسنجی شاخصهای موردمطالعه به روش Pereira
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
شاخصهای
محافظت
استفاده
مورفولوژیک
مکمل
علمی
موردمطالعه
تعـداد آثـار و بناهـای تـاریخی
1/25
4/24
7/88
2/88
5
طبیعی ثبتشده
2/5
2/83
5/75
2/75
3
تعیین حریم آثار ثبتشده
تعــداد کارگاههــای آمــوزش
2/5
2/97
5
1/5
3/5
هنرهای سنتی
تولیدات و رویدادهای فرهنگـی و
2/75
3/4
4/25
1
3/25
معرفی
تعــداد محوطــهها و تپــههای
1/25
2/27
6
1
3/25
تاریخی ثبتشده
3
1/78
3/55
1
2/55
اکتشاف باستانشناسی تاریخی
2/5
2/3
2/84
0/88
1/96
تعداد گردشگران
تعــداد امــاکن و تأسیســات
1/75
2/08
91/2
0/88
2/3
گردشگری
1/5
1/37
2/67
0/88
1/79
تعداد مناطق نمونه گردشگری
5/42
3/27
2/58
1/69
2/53
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی

ارزش
مدیریتی

جمع

5/49

13/37

5/33

11/08

5/47

10/47

6/15

10/4

3/52

9/52

4/78
4/8

8/33
7/64

3/83

7/01

3/17
2/64

5/54
11/00

نتایج بهدستآمده از روش پری یرا در بررسی توانمندیهای گردشگری شهرستان بیرجند حاکی از این است که ،دو
شاخص منتخب با سایر شاخصها اختالف زیادی از جهت عددی دارند و درنتیجه امتیاز باالیی کسب کردهاند که شـامل
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شاخصهای «تعداد آثار و بناهای تاریخی و طبیعی ثبتشده» با امتیاز  13/37و «تعیین حریم آثـار ثبتشـده» بـا امتیـاز
 11/08که باالترین امتیاز در کل سایتها محسوب میشود که حداکثر امتیاز قابلیتهـای گردشـگری را در ایـن روش از
 20امتیاز کسب نموده است .در واقع این شاخصها در تمام ارزشها باالترین امتیاز را کسـب کـرده اسـت ،بهطوریکـه
ازنظر ارزش علمی با امتیاز  ،5ارزش مکمل با امتیاز  ،2/88ارزش استفاده با امتیاز  4/24و ارزش محافظتی با امتیاز ،5/42
درمجموع مستعدترین سایت برای برنامهریزی و توسعه گردشگری است که در آن میتواند با رعایت مسائلی که بیشتـر
بر روی پایداری تأکید دارند ،صورت گیرد .در رتبه دوم شاخص «تعداد اماکن تـاریخی و طبیعـی» قـرار دارد کـه امتیـاز
کسبشده توس این سایت است و همانند مورد قبل اما با شدت کمتری در معرض تغییرات حاصل از توسعه گردشـگری
قرار خواهد گرفت .بهطورکلی شاخصهای موردمطالعه ازنظر امتیازدهی از امتیازهای پـایینی برخوردارنـد و ایـن موضـوع
نشاندهنده نیاز به توجهات اساسی به قابلیتهای این سایتها در برنامهریزی و توسعه گردشگری است.
جدول شماره  .6شاخص سودمندی و تأسف حاصل از تکنیک وایکور
بخش
شهر
 Sشاخص تأسف
 Rشاخص تأسف
مرکزی
بیرجند
0/219
0/050
خوسف
خوسف
0/622
0/346
محمد شهر
0/504
0/444
جدول شماره  .7محاسبه شاخص ویکور ( )Qبرای هر گزینه
بخش
شهر
 Qمقدار
مرکزی
بیرجند
0/977
خوسف
خوسف
0/920
محمد شهر
0/759
جدول شماره  .8مرتب کردن گزینهها بر اساس مقادیر R ، Sو Q
بر اساس مقدار R
بر اساس مقدار S
0/977
مرکزی
0/050
مرکزی
0/219
مرکزی
0/920
خوسف
0/346
خوسف
0/622
خوسف
0/759
 0/444محمد شهر
محمد شهر
0/504
محمد شهر

بر اساس مقدارQ

جدول شماره  .7نتایج حاصل از مدل COPRAS
بخش
رتبه
شهر
درجه توسعهیافتگی
مرکزی
1
بیرجند
0/7444
خوسف
2
خوسف
0/0510
جدول شماره  . 8نتایج حاصل از مدل Kapland
بخش
رتبه
شهر
درجه توسعهیافتگی
مرکزی
1
بیرجند
0/8444
خوسف
2
خوسف
0/4510
3
محمد شهر
0/3478

با تلفیق رتبهبندیهای حاصل از مدلهای وایکور ،کوپراس و کـپ لنـد بـه رتبهبنـدی سـطح توسـعهیافتگی بخـش
گردشگری شهرستان بیرجند رسیدهایم.
جدول شماره  .9سطوح توسعهیافتگی شهرستان بیرجند در بخش گردشگری
درصد
وضعیت
دهستان
شهر
بخش
ردیف
القورات
باقران
1
شاخن
13/79
ورا توسعه
شاخنات
بیرجند
مرکزی
فشارود
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خوسف
2

خوسف
محمد شهر

کاهشنگ
براکوه
جلگه ماژان
خوسف
قلعه زری

میان توسعه
فرو توسعه
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44/82
41/37

شکل شماره  .2سطوح توسعهیافتگی شهرستان بیرجند در بخش گردشگری

نتیجهگیری
دستیابی به توسعه گردشگری به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی ،برنامهریزی و آمـوزش نیـروی انسـانی ،قـوانین و
مقررات گردشگری و جذب سرمایه ،وابسته است .بر همین اساس برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صـنعت گردشـگری،
وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخشهای دولتی و خصوصی ،بسیار حائز اهمیت اسـت .لـذا پـژوهش
حاضر به دنبال بررسی و سنجش توانمندیهای گردشگری شهرستان بیرجند در رابطه با توسعه پایدار گردشگری است تا
با ارزیابی این متغیرها عملکرد مدیریت شهرستان بیرجند ،در رابطه با توسعه پایـدار گردشـگری شـهری بررسـی گـردد و
راهکارهای عملی در جهت بهبود وضع موجود و درنتیجه توسعه شهرستان ارائه شود .نتـایج حاصـل از تلفیـق مـدلهای
گردشگری رینارد و پری یرا نشان میدهد در بررسی توانهای گردشگری شهرستان بیرجند شـاخصهای «تعـداد آثـار و
بناهای تاریخی»« ،تعیین حریم آثار ثبتشده» و «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی» بـه ترتیـب بـا امتیـاز  11/08 ،13/37و
 9/04باالترین امتیاز در کل سایتها محسوب میشود که حداکثر امتیـاز قابلیتهـای گردشـگری را در ایـن روش از 20
امتیاز کسب نموده است درنتیجه این شاخص ،توانهای زیادی در جهت جذب گردشگران از منظـر ارزشهـای علمـی و
ارزشهای مکمل در مقایسه با سایر سایتهای موردمطالعه دارا میباشد و میتوانـد در صـورت اعمـال برنامـهریزیهای
فضایی پایدار در کاهش فقر و ایجاد اشتغال در زمینههای جذب گردشگر و افزایش تورهای گردشگری منـاطق بیابـانی و
کویری بهویژه برای ساکنان شهرستان بیرجند در زمینههای جنبههای آموزشی ،تفریحی و ...کمک شایانی داشـته باشـد.
از طرفی با تلفیق رتبهبندیهای حاصل از مدلهای وایکور ،کوپراس و کپ لند به رتبهبندی سـطح توسـعهیافتگی بخـش
گردشگری شهرستان بیرجند رسیدهایم .این بررسیها نشان میدهد در شهرستان بیرجند ،شـهر بیرجنـد بـهعنوان مرکـز
شهرستان ،خوسف و محمد شهر در وضعیتهای ورا توسـعه ،میـان توسـعه و فـرو توسـعه ازنظـر توانهـای گردشـگری
شناختهشدهاند .در همین خصوص راهکارها و پیشنهادها ارائهشده شامل:
 افزایش کیفیت زیرساختها و توانهای اصلی گردشگری از جمله امکانـات اقامـت ،حملونقـل و ...خصوصـاً در
شهرهای خوسف و محمدآباد.
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 توسعه امکانات بهداشتی ،استراحتگاهی ،تفریحی ،ورزشی و  ...در مناطق دارای جاذبه گردشگری شهرستان.
 تشویق مردم منطقه به مشارکت در جهت توسعه زیرساختها ،تجهیزات و تسـهیالت گردشـگری جهـت ایجـاد
اشتغال در شهرستان
 استفاده از مشارکت بخش خصوصی در احداث تأسیسات و توانها و پتانسیلهای گردشگری منطقه.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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