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 بررسی نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری استان کرمان بر توسعه گردشگری

 )نمونه موردی: منطقه نمونه گردشگری شهداد کرمان(

*محبوبه جاللی
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 استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 1
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 چكیده 

مناطق نمونه گردشگری،زیرمجموعه قطب های گردشگری و یکی از مهم ترین مباحث اصلی ارائه شده در صنعت 

گردشگری می باشد.تنوع ابعاد و پیجدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه های ویژه ای 

رای برنامه ریزی گردشگری را خواستار می باشد.در مناطقی که پتانسیل های بالقوه بسیاری برای توسعه صنعت ب

گردشگری دارا می باشند، اما روند مطلوبی را طی نکرده اند، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت ، که سبب سرعت 

قطب ها منطقه نمونه گردشگری شهداد در کرمان بخشیدن ، به حرکت آهسته جریان گردشگری هستند. یکی از این 

می باشد که دارای چشم انداز ها و پتانسیل های بسیار باالیی می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و امکان سنجی 

است. در این مدل ارزیابی کننده)نقاط  SWOTتوان های اکوتوریستی شهداد با استفاده از مدل بررسی 

 بهترین راهبرد برای فرآیند برنامه ریزی راهبردی، طبیعت گردی محسوب می شوند.قوت،ضعف،فرصت، تهدیدها( 

روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطالعات موردنیاز بیشتر اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است.یافته های تحقیق، حاکی 

ل شدن به یکی از قطبهای از این واقعیت است که این منطقه به لحاظ جاذبه های منحصربفرد اکوتوریستی ظرفیت تبدی

بزرگ گردشگری کشور را دارا است که مانع اساسی و ضعف بزرگ در راه رسیدن به این هدف به تعدد تصمیم گیران 

و مسائل مدیریتی و ضعف در زیرساختها باز میگردد. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود 

 قه موثر باشد. و ساماندهی صنعت گردشگری در این منط

 swot:مناطق نمونه گردشگری، اکوتوریسم ،بخش شهداد، روش  های کلیدی واژه
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 مقدمه وطرح مسله -

بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارا می باشد.  گردشگری بعنوان

زمانی که ابعاد و زمینه های مرتبط با گردشگری به خوبی شناسایی گردد، به طور یقین در جهت توسعه مناطق 

انی بیشتر نمود پیدار می کند که جغرافیایی گام های علمی و اجرایی مطلوبتری برداشته خواهد شد. این وضعیت زم

منطقه دارای پتانسیل های گردشگری متنوع و منحصربفرد باشد و از طرفی، این وضعیت بتواند در محرومیت زدایی 

با توجه به اینکه تفکر ایجاد مناطق نمونه گردشگری شکل .(83: 0931منطقه موثر واقع گردد.)پاپلی یزدی و سقایی، 

های رشد صنعت مذکور می باشد، شناخت تاثیرات این گونه مناطق بر محرویت زدایی گرفته و یکی از راهکار

اجتماعات محلی، دارای اهمیت و ارزش ویژه ای می باشد.عالوه برآنکه تاثیر این گونه اقدامات تبعات مختلفی دارد، 

وسعه پایدار منطقه و افزایش باید از طریق انتخاب الگوهای مناسب آثار آن را متناسب نمود: به طوری که منجر به ت

میزان اشتغال به واسطه تعامالت علمی و اجرایی در بخش گردشگری منطقه شهداد گردد.کشور ایران بخاطر وسعت و 

تنوع محیط جغرافیایی و جاذبه های متعدد گردشگری دارای قطب ها و محورهای بزرگ گردشگری است که یکی از 

ی باشد.هدف اصلی این پژوهش شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه نمونه مهم ترین آنها منطقه شهداد کرمان م

و اهداف فرعی :شناسایی منطقه شهداد ،بعنوان یکی از قطب های مهم گردشگری  swotگردشگری شهداد با روش 

صادی و استان کرمان و برنامه ریزی دقیق در توسعه گردشگری و استفاده مناسب از آنها برای حل مشکالت اقت

این منطقه جهت رفع تعدادی از چالش ها و محدودیت های اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه می باشد.

فرهنگی و افزایش تعامل فرهنگی بادیگر نقاط ایران، افزایش امکانات رفاهی و خدماتی، توسعه فعالیت های اقتصادی 

هرناحیه دیگرایران نیازمند توجه مسئولین،  و فرصت های شغلی و رفع محرومیت از نقاط دورافتاده خود بیش از

برنامه ریزان و سرمایه گذاری است و در این ارتباط روحیه مهمان نوازی ساکنین، غنای فرهنگی، تنوع محیط 

جغرافیایی و جذابیت های فراوان گردشگری و به ویژه اکوتوریستی منطقه زمینه ساز و بسترمناسب منطقه شهداد 

 یزی برای توسعه صنعت گردشگری است.جهت هرگونه برنامه ر

 اهداف پژوهش-

نمونه )هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری استان کرمان بر توسعه گردشگری

نقاط قوت و  و اهداف خرد شامل:شناساییswotاز مدل (با استفاده موردی: منطقه نمونه گردشگری شهداد کرمان

برنامه ریزی دقیق در توسعه گردشگری و استفاده مناسب از آنها برای راهبرد مناسب و  و ارائه  منطقه شهداد ضعف 

 حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی در منطقه 

 روش پژوهش-

نوع کاربردی و از  این پژوهش که برای برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم شهداد انجام میگیرد.باتوجه به نوع هدف،از

میدانی است.همچنین برای تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و -نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی،تحلیلی

 تهدیدات از مدل راهبردی استفاده شده است.
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 پیشینه و تاریخچه تحقیق-

توسعه گردشگری مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری استان کرمان بر

 منطقه مورد مطالعه شهداد به طور مستقیم و غیرمستقیم عبارتند از:

ارزیابی جاذبه های طبیعی برای گردشگری)نمونه موردی:پارک ملی "( در طرحی تحت عنوان1111دانگ و کینگ)-

مناسب به گردشگران و  ویکتوریا در استرالیا(به این نتیجه رسیدند که تحلیل سلسله مراتبی می تواند در انتخاب محل

( در 0931مدهوشی و همکاران)، در اولویت بندی سرمایه گذاری و حفاظت از محیط زیست به مدیران یاری رساند.

به این یافته رسیده "ارزیابی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان "مقاله ای تحت عنوان

انات زیربنایی گردشگری،ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ پذیرش است که تعدد مراکز تصمیم گیری،ضعف امک

(، 0939مقصودی و عمادالدین )، گردشگر را از عوامل اصلی محدود کننده توسعه گردشگری این استان می باشد.

 به این نتیجه رسیده است که "ارزیابی ویژگی های ژئوتوریسمی لندفرمهای نواحی بیابانی با تاکید بر دشت لوت "در

دشت لوت با توجه به ویژگی های ژئوتوریستی و لندفرم های خاصی که دار است برای جذب گردشگران به ویژه 

گردشگران ماجراجو مناسب است و از طریق توسعه صنعت گردشگری می توان باعث توسعه و پیشرفت منطقه شهداد 

ی توریستی استان کرمان ضمن معرفی (در مطالعه ای تحت عنوان تحلیل توانمندی ها0931دکتر غضنفرپور )،شد.

جاذبه های توریستی و اکوتوریستی استان کرمان به بررسی وضعیت موجود گردشگری پرداخته است: و به این نتیجه 

رسیده است که استان کرمان با وجود توانمندی های باال در زمینه ی گردشگری،درصد کمی از گردشگران داخلی و 

رای رسیدن به جایگاه واقعی گردشگری اقدامات همزمان شناسایی،تبلیغات، ایجاد خارجی را جذب کرده است و ب

( در پژوهشی 0933دکتر توکلی و همکاران)ا و آثارتاریخی الزم و ضروری است، امکانات و تسهیالت، بازسازی بناه

موردی: منطقه  تحت عنوان تاثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی)مطالعه

قابلیت ها و توانمندی های منطقه اورامان در زمینه  PRAاورامان تخت کردستان( با استفاده از شیوه ارزیابی مشارکتی

ایجاد اشتغال و به تبع آن محرومیت زدایی موردسنجش و ارزیابی قرار دادند ودر پایان به این نتیجه رسیده اند که 

، باتوجه به وجود جاذبه های منحصربه فرد همچون جاذبه های طبیعی، معماری منطقه اورامان هرچند درحال حاضر

ویژه و سایرجاذبه های موجود در منطقه، مورد توجه گردشگران است،اما در راستای توسع پایدار و واقعی منطقه 

رامان قابل تامل ه گردشگری اواورامان و محرومیت زدایی توجه به موارد مطرح شده در برنامه ریزی و مدیریت آیند

با  "بررسی اثرات گردشگری برتوسعه پایدار)مورد مطالعه : استان کرمان ("(، در 0930صابر،الهه و صابر،زینب)است، 

به بررسی وضعیت گردشگری و زیرساخت های گردشگری استان پرداخته  AHPو   TOPSIS استفاده از مدل

ی استا،شهرکرمان از لحاظ زیرساخت های گردشگری در در میان شهرستان ها TOPSISاست. براساس نتایج مدل 

در رتبه بندی شهرها از نظر گردشگری، شهرکرمان در رتبه اول و  AHPوضع مطلوب تری قرار دارد. در نتایج مدل

 شهرجیرفت در رتبه سوم استان قرار دارد.
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 چارچوب ادبیات تحقیق-

 گردشگری

از یک سو و مهمترین موضوعات علمی روز از سوی دیگر است  امروزه گردشگری مهم ترین فعالیت اقتصادی جهان

و لذا سیاست ها ، راهبردها و برنامه ریزی گردشگری از چالش های مهم فکری جامعه علوم انسانی است بدین سبب 

مورد توجه رشته های مختلف علمی قرار گرفته است . جغرافیا از جمله رشته های علمی است که گردشگری را 

ک پدیده جغرافیایی و یکی از نقش های انسان مورد توجه قرار داده است . جغرافیای گردشگری فعالیت های بعنوان ی

گردشکری را در قالب مکان و زمان پدیده موثر در عوامل محیطی )طبیعی و انسانی (مورد بررسی قرارمی 

 (0، 0931دهد.)موحد

 برنامه ریزی گردشگری

نماید و آنچه را که در حقیقت جام گسیخته به احتمال زیاد دورنما را خراب میگردشگری بی برنامه همچون توسعه ل

ریزی به عنوان یک ابزار علمی به (. برنامه011: 0988برد)باستیه و دزر،شود، از بین میموجب جذب گرشگر می

اهکار توسعه نماید تا در یک فرایند پیوسته و علمی، بهترین مسیر ردست اندرکاران صنعت گردشگری کمک می

های اقتصادی قرار دهند. نکته گردشگری در یک منطقه را مشخص نموده، این توسعه را در مسیر توسعه سایر بخش

ریزی باشد؛ بدین مفهوم که برنامهریزی گردشگری باید به آن توجه کرد، پویا  بودن این فرایند میمهمی که در برنامه

و حصول اطالعات جدید، نیازمند بازنگری و اصالح مستمر است)زنگی آبادی گاه متوقف نشده و با تغییر شرایط هیچ

 (.9: 0931و محمدی،

 اکوتوریسم

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

دهند.این فعالیت ها با توجه به مالحظات  در کنار طبیعت همگام و سازگار با آن به سیرو سفر بپردازند پاسخ

 (11: 0931اکولوژیکی در جهت سازگاری با ابعاد اکولوژیکی محیط زیست انجام می پذیرد)دیوید ای،

 مناطق نمونه گردشگری

مناطق نمونه گردشگری به محدوده ی جغرافیایی اطالق می شود که در آن، یک یا چند یا مجموعه ای از جاذبه های 

طبیعی و فرهنگی وجود دارد و وجود آنها، انگیزه ای برای سفر و اقامت گردشگران خواهد بود. به گفته ای، تاریخی، 

مناطق نمونه گردشگری منطقه یا مناطقی هستند که در جوار جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی قرار دارند 

: 0931تاسیس و اداره می شوند)رنجبردستنایی،که به منظور ارائه ی خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی 

90) 
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 شهدادقلمرو مكانی -

 13درجه  13دقیقه تا  10درجه  18در شهرستان کرمان بین  که است ایرانشهداد یکی از بزرگترین بخش های کشور

دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است. مساحت این  11درجه و90دقیقه تا  18درجه   13دقیقه طول جغرافیایی و 

کیلومتر مربع بوده و در شمال شرق استان کرمان قرار گرفته است و از شمال به استان خراسان ،  131115039بخش 

نوب به بخش گلباف، از شرق به استان سیستان و بلوچستان، از غرب به بخش مرکزی شهرستان کرمان و از از ج

کیلومتری شهرکرمان به شکل یک مثلث در حاشیه  31شمال غرب به شهرستان راور محدود می گردد.این بخش در 

سمت حنوب خاوری است.این  کویر لوت خودنمایی می کند.سر این مثلث به سوی شمال باختری و قاعده آن به

بخش در تالقی با رشته کوه های مرتفع مرکزی و مناطق پست کویری واقع شده و این تالقی استثسنایی بین ناحیه 

کوهستانی و کویری، ویژگی های محیطی کم نظیری را به وجود آورده است که کمتر نقطه ای از فالت ایران می توان 

 (.990: 0933مشاهده کرد)جوزی و همکاران،

 

 (نقشه تقسیمات کشوری و استان کرمان0شکل)

 (0933منبع:ترسیم نگارنده براساس نقشه وزارت کشوری)

 های گردشگری منطقهها و جاذبهپتانسیل

 هاکلوت

 از جنس رس و گچ می باشند کلمه کلوت که یک کلمه بلوچی است. کلوتها به عنوان چهارمین جاذبه طبیعی دنیا 

هزار سال  11هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود  00ای کلوتها  در اثر عمل باد و آب بر روی خاک ،شهر افسانه 

 گویند. رأس این شکل کَلوت می U های بین شیارهای در نواحی بیابانی، به برجستگیقبل به وجود آمده اند.
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در ارتباط (.91: 0918) فشارکی، شیب است. ها کم نها پرشیب و طرف دیگر آ ها مسطّح، طرف رو به باد آن برجستگی

 و باد عامل دو وجود است مشاهده قابل نظرات کلیه در که آنچه با علت پیدایش کلوتها نظریات مختلفی وجود دارد.

نمکی فراوان که در  تبه وجود نم در کف کلوتها و رسوبا میتوان نظرات دیگر از. است آنها پیدایش در شور آب

طوب در چاله انتهایی رود شور که تنها رودخانه دایمی در غرب رمنطقه گسترش دارند اشاره کرد. وجود الیه های م

لوت و شمال کلوتها است در ایجاد اشکال مختلف کلوت نقش اساسی داشته است.. این نوع فرسایش که آنرا 

 کلوتها میگردد و حرکت و جدایی آنها را توسط باد تسهیل مینماید..نامند باعث انعقاد ذرات رسی هیدروائولین می

کلوتهای شهداد کرمان از زیباترین منظر طبیعی دنیا هستند که همه ساله گردشگران خارجی فراوانی را به سوی خود 

 می کشانند. در سالهای اخیر امکانات رفاهی و دسترسی این منطقه بهبود پیدا کرده است.

 هایاردانگ

ها  یاردانگ فرسایش بادیفرسایشی حاصل  های تپهآیند و اشکال  گذشته به وجود می ای دریاچهاغلب در رسوبات نرم 

اند و فرآیندهای  درسطح وسیعی گسترش یافته پرو، و مصر، چاد، ایاالت متحده ،ایراندر مناطق خشک دنیا ازقبیل 

ی، رس به علت چسبندگی، به طور نامحسوسی ال های ناپیوسته مانند سنگ.اند موجود تا حدی موردمطالعه قرار گرفته

در حالت خشک، هنگامی باد از  .گیرند و در حالت مرطوب، باد تأثیری ناچیزی دارد تحت تأثیر فرسایش بادی قرار می

های ماسه، سطح دشت را شیار داده دراین صورت به آن کلوت  گذرد، با حمل دانه دشت رسی می

ها هم جهت با باد غالب  های موازی ودوکی شکل کلوت فاصل این شیارها تپه درحد(.033: 0913)صراف،گویند می

شود به طوری که شیب  شکل آن به نحو عمل فرسایش فرسایش بادی مربوط می مانند: حالت دوکی منطقه باقی می

 (.11: 0983) جهانبگلو، .روبه باد بیش از قسمت پشت به باد است

 مخروط افكنه های عظیم

های اد آنها سیالبلوت پراکندگی مخروط افکنه های در مناطق پایکوهی است که عامل اصلی ایج از عوارض دشت

نتیجه بارندگی ها به وجود می آیند پس از خروج از مناطق کوهستانی به داخل حوضه دشت  در که فصلی می باشد

از کوهستان و ورود به دشت  وارد شده و در جهت شیب به چاله ها می ریزند . مخروط افکنه در محل خروج سیالب

در این موقع یابد ،تشکیل می گردد . در مخروط افکنه ها شیب به تدریج تقلیل پیدا کرده و سرعت آب نیز کاهش می 

آب قادر به حمل مواد تخریبی خود نخواهد بود و آنها را بر جای گذاشته و مخروط افکنه تشکیل می شود. دشت 

 (11-11: 0931.)ثروتی، ه هاستلوت دارای بزرگترین مخروط افکن

 ای(های ماسه)گلدان بكان

 گفته نبکا آن به که اند گرفته جای لوت بیابانی های گلدان در گز های درختچه و درختان شهداد، کیلومتری۰۲ حدود در

که میزان ماسه آن  نبکاها عموماٌ در سطح همواری .است های بین نبکاها پوشیده از ماسه . زمینگیاهی های تل یا شود می

 .شوند و سطح آب زیر زمین باال بوده و یا رطوبت موجود کافی برای حیات پوشش گیاهی باشد ظاهر می متوسط

های  ها، درختچه ای از گرامینه هایی نظیر دسته . گونهاست. سلت و رس الی، -عناصر تشکیل دهنده نبکا شامل ماسه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
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گاه طول آنها  رویند و ترین نقطه جهان در شهداد می بکاها در نزدیکی گرمن(.03: 0981)خسروی، دباشن تاغ، گز و.. می

 رسد. متر می ۰۲به 

 رود شور 

و خراسان جنوبی سرچشمه می گیرد و « خوسف»این رود که سرچشمه های آن در خارج از استان است از ارتفاعات 

های خروجی از ارتفاعات راور، مسافتی  طول مسیر با اضافه شدن آب در.از بخش شمالی، وارد استان کرمان می شود.

کیلومتر را طی می کند تا پس از گذشتن ازکناره غربی گندم بریان، در بخش شمالی کلوت ها به گود  1111حدود 

وت ها نمک یا چاله شور ختم شود. گردشگرانی که مسیر شهداد به نهبندان را طی می کنند پس از تماشای اعجاب کل

و زیبایی های تپه های تخم مرغی به چاله شور می رسند. خط گذر رود شور در بخش های مختلف این محدوده 

 (.0931811. ) محمدی افشار، دیده می شود و در نقطه ای از زیر جاده می گذرد

 های نمكیفولیكون و کثیراالضالعهای

شوند. باشد ایجاد میکویر که دارای نمک قابل توجهی میهایی از خاک ها بر اثر تبخیر آب روی بخشکثیراالضالع

و  ایجاد میشودهای نامنظم در روی زمین هایی عمیق بر روی خاک موجب تشکیل چند ضلعیتبخیر، با ایجاد ترک

 (.11: 0931. )کردوانی، این منطقه هستند ترین عوارض طبیعیجنس آنها از گل و نمک است که از جمله دیدنی

 ترین منطقه جهان جهنمی

شناس  دکتر پرویز کردوانی، بیابان .ن شهرت یافته استمنطقه جهنمی گندم بریان به یکی از گرمترین مناطق زمی

کیلومتری شهداد و در شرق رود  31منطقه گندم بریان در دشت لوت که در : معروف ایرانی با اعالم این مطلب گفت

ای با پوشش آتشفشانی است و همین پوشش سیاه آتشفشانی موجب باال رفتن شدید  بیرجند قرار گرفته است، منطقه

شود و این  ترین منطقه داخلی ایران نیز محسوب می شود. به گفته وی این منطقه همچنین پست ر این منطقه میگرما د

در آخرین لیستی که ناسا پس از بررسی (.93: 0988.) زنده دل، موضوع نیز از دیگر دالیل گرمای شدید آن است

گندم بریان و یا همان دشت سوخته رسما دمای  ماهواره هایش منتشر کرده است، کویر لوت در استان کرمان و منطقه

اهالى شهداد به تپه گندم بریان، ریگ سوخته هم .درجه را ثبت کرده است و در صدر این لیست قرار گرفته است ۱۰

بهترین منبع درآمد برای بومیان منطقه تواند بعنوان این گرما و خشکی بی نظیر می. (91: 0983.) ماهری ،مى گویند.

ا اکنون جز آزار و اذیت هیچ چیزی برایشان ندارد. افزایش شدید دمای هوا در تیر ماه، در بخش محروم شهداد باشد، ام

 منطقه را وادار به کوچ کرده است.های محروم این  کرمان، شمار زیادی از خانواده

 پتانسیل فوق العاده باالی لوت در جهت توسعه گردشگری و تحقیقات نجومی 

ازون در فضای باالی بیابان آسیب کمتری دیده و از ضخامت کافی بر خوردار بوده بنابر  هدشت لوت چون الی در در

این از قابلیت های این دشت بزرگ ایران این است که اشعه آفتاب در آن خطرناک نیست بلکه خاصیت درمانی نیز 

http://www.asriran.com/fa/news/266732/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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مانی دو قابلیت رداده نمود و آفتاب درمانی و ماسه دارد بنابراین می توان در جهت برنزه نمودن پوست بدن از آن استف

مهم دشت لوت می باشد . همچنین آسمان شب دشت لوت که بسیار صاف و شفاف وعاری از آلودگی هوا و نور 

شهرهاست مکان بسیار مناسبی برای مشاهده آسمان و اجرام سماوی و رصد ستارگان و تاسیس رصد خانه و انجام 

 .ی می باشدتحقیقات علمی و نجوم

 کمپ کویری شهداد

 این  شرقی قرار دارد ۱۰/۱۱شمالی و  ۴۳/۴۲کویر لوت در موقعیت جغرافیایی  کمپ کویری شهداد در حاشیه غربی

زیبا که با برگ درختان نخل  به همت سازمان گردشگری بنا نهاده شد . از امکانات این کمپ می توان به کپرهای کمپ

)سازمان میراث سرویس بهداشتی و حمام نام برد  ،ضرورری  امکانات خرید وسایل ،ی آب آشامیدن ،برق  ،بنا شده 

زی پایی نفر ظرفیت برای پذیرایی رایگان از گردشگران ۳۲این کمپ با (.0931فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری:

 لوت بازسازی شده است.

 نه گردشگری شهداد کرماندر جهت شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه نمو SWTOتجزیه و تحلیل 

به منظور ارایه راهکارها و سیاست های توسعه گردشگری منطقه، شناخت عوامل چهارگونه در جهت رفع ضعف ها و 

توسعه با فهرست نمودن  تهدیدات و بهبود قوت ها و فرصت ها امری ضروری تلقی می شود.براین اساس راهکار

مهمترین نقاط قوت و فرصت ها به منظور طرح استراتژی تهاجمی و تبیین مهمترین فرصتهای پیش رو به منظور رفع 

نقاط ضعف درون ناحیه ای بمنظور رفع تهدیدات برون ناحیه ای با تاکید بر استراتژی های تنوع بخشی در جهت رفع 

 راتژی های تدافعی به منظور آسیب پذبری منطقه به مرحله اجرا گذاشته می شود.نیازمندی های منطقه و نیز طرح است

 SWOTتكنیک 

نیز نامیده می شود، ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود  TOWS، که گاهی SWTOتکنیک یا ماتریس 

عیت و تدوین در محیط خارجی یک سیستم و باز شناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وض

راهبرد برای هدایت و کنترل آن یمستقیم مدل دانشکده تجاری هاروارد است. در واقع، این روش بهترین استراتژی 

(.به طور اجمالی می توان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل 11، 0930برای سازمان هاست)مرادی مسیحی، 

 وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق:

 باز شناسی و طبقه بندی قوت ها و ضعف های درونی سیستم 

 بازشناسی و طبقه بندی فرصت ها و تهدید های موجود در محیط خارج سیستم 

  ،تکمیل ماتریس سوات و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در اینده صورت می گیرد)گلکار

4831 ،14) 
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سازمان با  SOمی باشد:در اجرای استراتژ ی   SO, WO, ST, WTماتریس سوات شامل چهار نوع استراتژی 

این است  WOاستفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی بهره برداری نماید.هدف استراتژی های 

شرکت ها .که سازمان با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد

می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط  STاستراتژی های  در اجرای

را به اجرا در می آورند، حالت  WTسازمانهایی که استراتژی های  خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند.

دیدات ناشی از محیط خارجی تدافعی به خود می گیرند و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از ته

 (. 911-911-911، 0930است)دیوید، 

 بررسی محیط

 بتواند کند تا پویش و بررسی را خود بیرونی محیط باید کند، را آغاز تدوین مرحله بتواند سازمان یک اینکه از قبل

 و قوت به نقاط بتواند تا کند کاوش نیز را داخلی محیط باید کند، همچنین کشف را بالقوه های تهدید و فرصتها

 محیط به آمده مربوط دست به اطالعات نشر و ارزیابی از نظارت، عبارت است محیطی ببرد. بررسی پی خود ضعف

(. فرصتها و 10-11، 0930 آل، و سازمان)هانگر آن مؤثر و کلیدی افراد میان سازمان، خارجی  و داخلی های

ر ماتریس سوات، همان مولفه های ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تهدیدها و نقاط قوت و ضعف به کار برده شده د

 و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)که از بررسی محیطی بدست آمده اند( می باشند.

 ابتدا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را ایجاد میکنیم که به صورت زیر می باشد

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی                      

IFE                                    
 نمره رتبه ضریب قوت ها

 چشم انداز زیبا منحصر به فرد بودن 
0.12 4 0.6 

 جاذبه های ورزشی تفریحی
0.1 2 0.2 

 داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا
0.1 2 0.2 

 دید مناسب آسمان جهت نجوم 
0.15 3 0.45 

 مناسب بودن منطقه برای سرمایه گذاری
0.12 2 0.2 

 ضعف ها
   

 نامناسب بودن زیرساخت های محیطی
0.1 2 0.2 

 دوری از مراکز جمعیتی
0.15 4 0.6 

 کمبود راه های ارتباطی مناسب 
0.07 3 0.21 

 ضعف تبلیغات
0.09 2 0.18 

 جمع
1   2.84 

بررسی عوامل خارجی است. محیط خارجی بررسی شد و  بعداز ایجاد ماتریس بررسی عوامل داخلی نوبت به ماتریس

 قه با آنها روبرو است استخراج شد.موارد زیر به عنوان فرصتها و تهدیدها که منط



 های ملی، چشم انداز آیندهگردشگری، سرمایهاولین همایش ملی 

 اصفهان 0931بهمن ماه  01

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهداد به رغم برخورداری از وسعت جغرافیایی و جذابیت های طبیعی و 

ها و پدیده های شگفت انگیزی همچون مخروط افکنه های  اکوتوریستی منحصربفرد همچون کلوت ها، یاردانگ

عظیم، نبکاها، رودشور دل دشت لوت و گرمترین نقطه جهان و سایر اکوسیستم های گیاهی و جانوری دارای توان ها 

و جذابیت های گردشگری و به ویژه اکوتوریستی متعددی است ولی آنگونه که شایسته است مورد توجه برنامه ریزان 

نگرفته است.لذا توجه به صنعت گردشگری در منطقه محروم شهداد یکی از راهکارهای مهم توسعه منطقه تلقی  قرار

می شود که با آثار مثبت خود از جمله تولید ارز، ایجاد منابع ثروت، تعامل فرهنگی و ایجاد شغل می تواند در رفع 

وسعه اکوتورسیم در شهداد می تواند این منافع را در بخشی از محدودیت های شهداد موثرباشد.عالوه بر موارد فوق ت

 پی داشته باشد:

 استفاده منابع طبیعی موجود در منطقه با حفظ محیط زیست و زندگی افراد بومی-

 افزایش میزان آگاهی عمومی و بازدید کنندگان در مورد حفظ اکوتوریسم و فرهنگ منطقه-

 م گیری در تعیین نوع استفاده از منطقهافزایش مشارکت درازمدت بومیان در رند تصمی-

افزایش منابع اقتصادی جامعه از گردشگری منطقه در جهت هدایت به چرخه اقتصاد محلی و تاکید بر ترویج فعالیت -

 های سنتی

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

EFE 

 نمره رتبه ضریب فرصتها

 افزایش انگیزه برای مسافرت به مناطق بکر
0.15 4 0.6 

 سرمایه گذاری افزایش انگیزه بخش خصوصی برای
0.12 3 0.36 

 اشتغال زایی و کسب درآمد ارزی
0.14 3 0.42 

 افزایش توجه دولت به برنامه ریزی توسعه گردشگری
0.11 2 0.22 

 تهدیدات
  

 رقابت منطقه ای، بین المللی
0.13 2 0.26 

 عدم تسهیالت)بهداشتی، امنیتی( مناسب منطقه
0.12 3 0.36 

 تهدید شنهای روان
0.11 2 0.22 

 تهدیدات زیست محیطی
0.12 2 0.24 

 جمع
1   2.68 
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 در راستای توسعه صنعت گردشگری منطقه و به منظور جذب گردشگران راهکارهای زیر ارائه می گردد:

ک بین تمامی سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با دس اندکار به منظور هماهنگ کردن ایجاد یک کمیته مشتر-

 فعالیت ها

 اطالع از ویژگی های اقلیی و ژئومورفولوژی منطقه و فصول سفر به کویر-

 آموزش راهنماهای حرفه ای برای راهنمای تورهای ژئوتوریستی-

 یی مانند:پرکردن اوقات توریست ها با تدارک دیدن برنامه ها-

 حرکت در میان ماسه با شتر

 اسکی و حرکت در داخل ماسه ها با ماشین وموتورهای مخصوص

 موتورسواری بر روی پشته های کلوت

 ارائه برنامه های نمایشی و تفریحی در شب هنگام

 تهیه امکانات بازدید هوایی)چرخ بال( از عمق دشت لوت

د،مانند تورهایی ویژه گردشگران ماجراجو که در این تورها از مناطقی تورهای متنوعی را دشت لوت می توان سامان دا

مانند داالن های ماسه ایی در منطقه کلوت ها به داالن مرگ مشهور است، بازدید از قطب حرارتی کره زمین و منطقه 

 هرم های عظیم ماسه ای از جمله تورها میتواند باشد.

 منابع

 گردشگری استان کرماناداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و -

 ترجمه علی اشرافی، نشر دانشگاه هنر"شهر "(،0988باستیه، ژان و برنارد دزر،)-

 ، چاپ دوم، انتشارات سمت: تهران"گردشگری)ماهیت و مفاهیم("(، 0931پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی،مهدی،)-

 زمان جغرافیایی نیروهای مسلح،چاپ دوم، تهران، سا"ژئومورفولوژی منطقه ای ایران"(، 0931ثروتی،محمدرضا، )-

 ،مجموعه مقاالت همایش ملی کویر ، کرمان"گردشگری در  دشت لوت"(،0983جهانبگلو،مهدی،)-
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ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارائه برنامه "(،0933جوزی،سید علی و همکاران،)-

 911-913،صص1،شماره19زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران،دوره ،نشریه محیط "راهبردی توسعه اکوتوریسم

،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،دوره "جبال بارز "(،0981خسروی، خسرو،)-

 19-03،صص1چهارم،شماره

 کایی، دانشگاه مازندران،ترجمه دکتر جعفر اوالدی تاتادی"مقدمه ای بر طبیعت گردی"(، 0931دیوید ای، فنل،)-

 (؛ مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.0930دیوید، فرد آر، )

چهارمحال و  ارزیابی و اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری)مطالعه موردی:استان"(،0931رنجبردستنایی،محمود،،)-

 پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه اصفهان"بختیاری(

 ،نشر ایرانگردان"مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی استان کرمان"(،0988زنده دل،حسن، )-

، مجله جغرافیا و "فهانتحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اص "(،0931زنگی آبادی، علی، جمال محمدی و دیبا زیرک باش،)-

 11-11توسعه، شماره نهم، صص

، اولین همایش ملی "بررسی اثرات گردشگری بر توسعه پایدار)موردی: استان کرمان("(، 0930صابر،الهه و صابر، زینب)-

 0-3گردشگری دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد،صص 

 111-031،مجموعه مقاالت کرمان شناسی،صص"تل ابلیس کرمان"،0913صراف، محمد رحیم،-

، پژوهش در جغرافیای انسانی و اقتصادی،تهران: دانشگاه "آبادیهای حوزه آبگیر لوت جنوبی"(، 0918فشارکی، پریدخت، )-

 تهران

ی ها و راههای بهره برداری، کویر)نمکزار(بزرگ کویر مرکزی ایران و مناطق همجوار:مسائل توانمند"(، 0931کردوانی،پرویز،)-

 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

 .10(؛ مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوات برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، شماره 0931گلکار، کورش، )-

 ، ناشر: مرکز کرمان شناسی"تمدن های نخستین کرمان"(، 0983ماهری،محمد رضا، )-

 ، انتشارات: سازمان اسناد ملی ایران"پیشینه آب کرمان به روایت اسناد"(،  0931)محمدی افشار، بابک علی،-

فصلنامه پژوهش های "ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان"(، 0931مدهوشی،مهرداد،)

 11-13،صص13بازرگانی،شماره

انشارات پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران، چاپ  (؛ برنامه ریزی استراتژیک در کالن شهرها،0930مرادی مسیحی، واراز، )-

 اول.
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ارزیابی ویژگی های ژئوتوریسمی لندفرمهای نواحی بیابانی باتاکید بر دشت "(،0939مقصودی،مهران و عمادالدین، سمیه،)-

 31-013، صص 1، نشریه علوم اجتماعی،مطالعات گردشگری،شماره "لوت

 "ذبه های لندفرم های مناطق کویری و بیابانی در توسعه صنعت گردشگری کشوربررسی نقش و جا "(،0931مقصودی،مهران)-

 ،مجموعه مقاالت همایش ظرفیتهای اقتصاد ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانی شدن 

 ، انتشارات: دانشگاه شهید چمران"گردشگری شهری"(، 0931موحد،ع، )-

(؛ مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات 0930لن، )هانگر، جی دیوید و توماس ال، وی-

 دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، چاپ اول

Deng، jinyang و king brian and Thomas وBauar) ،2002،(” Evaluation natural attrations for 

tourism”وAnnals of tourism Reserch وvol.29 وNo2،pp422-438 


