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 چکیده

که این وریویژه شهرها است؛ بطگشای بسیاری از مسائل اقتصادی جوامع انسانی، بهدر بازۀ زمانی کنونی، صنعت گردشگری راه

های کلیدی مؤثر بر نساز رشد و توسعۀ بوده است. بر این اساس، هدف پژوهش شناسایی پیشراصنعت در بسیاری از مناطق زمینه

های ساس روشاباشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش بر صنعت گردشگری منطقۀ سیستان می

های یشرانشناسایی پ های کلیدی از طریق دلفی وپژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که در سه مرحلۀ تعیین شاخصجدید علم آینده

های ن با استفاده از پیشرانآبر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام گرفته است و پس از  Micmacافزار کلیدی با استفاده از نرم

ردشگری در منطقه گنفر از کارشناسان مرتبط با حوزۀ  26شناسایی شده فضای سناریو تدوین شد. نمونۀ مورد مطالعۀ شامل 

ری سیستان شاخص در گردشگ 27دهد که در مجموع باشند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان میسیستان می

ثرگذاری و کمترین ها بیشترین اهای کلیدی انتخاب شدند. این پیشرانشاخص به عنوان پیشران 5اثرگذارند که در این بین 

هزینۀ "، "چه هامونوجود نیزارها و پرندگان مهاجر در دریا"، "وجود امنیت"های پیشران اثرپذیری را داشتند که شامل

یان و کوهه، آتشکده زردتشتالمللی )شهر سوخته، سهاثر باستانی ثبت شده در آثار ملی و بین 26وجود "، "مناسب و ارزان

ر باستانی ثبت شده در اث 26وجود "، "مناسب و ارزانهزینۀ "های باشند. در این بین پیشرانمی "خدمات رفاهی"و  "...(

یوی شناسایی شده، سنار 4بیشترین اثرگذاری را در توسعۀ صنعت گردشگری داشتند. از بین  "المللیآثار ملی و بین

 ترین سناریو شناسایی شد.درصد، محتمل 02/71سناریوی اول با 

سیستان.  ،پیشران های کلیدیپژوهی، گردشگری، آینده توسعه واژگان کلیدی: 
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 82                                                           1399(، تابستان 2)، پیاپی دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره اول، شماره 

 مقدمه .1

 سریع رشـد حال در و مهـم هـای از بخـش کیی
است که در رشد اقتصـاد کشـورها  گردشگری جهان در

بسیار مؤثر اسـت، ضـمن آنکـه منــافع اقتصــادی آن 
 ، توسـاسن و عثمـان) شود شامل جوامع محلی نیز می

 یصـنعت گردشـگر یاقتصاد جهـان ستمسی در(. 2013
ن صـنعت یـ. اکنـد یم دایپ یشتریب تیروز به روز اهم
کشورها  یو اجتماع یدر توسعه اقتصاد یامروزه به قدر

نـام  یدارد که اقتصاددانان آن را صادرات نـامرئ تیاهم
و یکـم،  سـتی(. در قـرن ب1385 ،رضـوانی) انـد نهاده

 تیفیک یارتقا یاصلی برا یبه ابزار یصنعت گردشگر
امـروز  جهان دهنده شکل یروهایزندگی و به یکی از ن
 اسـی،یارتبـاطی، س یمزایـا یکه دارا تتبدیل شده اس
خاص خود است. صنعت  المللی نیب راتیفرهنگی و تأث
 ازیـن نیعالوه بـر تـأم یچند بُعد تییبا ماه یگردشگر

جامعـه  ستمیدر س ای عمده راتییگردشگران، باعث تغ
اند تـا بـا دولتمردان در تالش رونای از شود می زبانیم
در  یگردشـگر های و ارزشمند نمودن جاذبه یاسازیمه
از ابعاد مثبت  مندی فرصت بهره ل،یپتانس یناطق دارام

(. 1395و همکاران،  یمیاین صنعت را فراهم سازند )رح
 یردولتـغی هـای سـازمان هـا، گردشگری توجه دولـت

و فعـاالن اقتصادی را نیز به خود جلـب کـرده اســت، 
 هـای ـی بـه فعالیـتده زیـرا نقـش مهمـی در جهت

زایش درآمــد جوامــع محلــی و کمك به اف تصادیاق
ــ ــارن ،  نیدارد )چ ــگر2014و همک ــه ی(. گردش طور ب

در  یکـاهش نـابرابر یبـرا لهیوس كیبالقوه، همچون 
 افتـهیگسترش منابع توسـعه  قیاز طر یامنطقه ۀتوسع

 شـودیدر نظـر گرفتـه م افتـهیبه مناطق کمتر توسـعه 
ــور ،  ــگر2004)کراک ــپد ی(. گردش ــه  یادهی ــت ک اس

  ییایـپو یحت ایشهر  كی یاقتصاد تیبه موفق تواندیم
ــاع ــد )باد یاجتم ــته باش ــش داش ــایآن نق (. 2013،  ت
اشتغال و  یبرا ییهافرصت جادیبا ا تواندیم یگردشگر

 ۀو توســـع یمحلـــ نیســـاکن یکســـب درآمـــد بـــرا
 کپارچـهیو  داریپا ۀامکان توسع ییربنایز یهارساختیز
 ،یرمحمدیو م یغالم ان،یاطررا فراهم آورد )ش یشهر
ــابرا1396 ــا نی(. بن ــوان راهبرده ــا بت ــت ت  یالزم اس

 نیصـنعت تـدو نیـا ۀرا جهت توسـع یاهماهنگ شده

قابـل  ریو غ ینیبشیو الزامات قابل پ طینمود که با شرا
ــیبشیپ ــدهیآ یهاســال ین ــق و ســازگار باشــد  ن منطب

ــ ــاران،  ی)بهرام ــگر1389و همک ــع گردش  ی(. در واق
و  لـزیشـناخت )م ازمنـدین نآ ۀکـه توسـع ستا یصنعت
از مسائل و عوامـل مـؤثر  یکاف ی( و آگاه2002کنان ، 
 ییهر منطقه است )تقـوا یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
 ۀعوامل مهم در توسـع نی(. همچن1393 خواه،ینیو حس

شامل گردشـگران، مـردم منطقـه و  یصنعت گردشگر
(. 1390 ،یاروزهیـف یگـی)ب باشندیمقصد م یهایژگیو

 نیـا داریـپا ۀبـه توسـع یابیدسـت یبـرا لیدل نیبه هم
 یساختارها ریبر سا نهیمطلوب و به یصنعت و اثرگذار

ــتمیس ــگر س ــهر یگردش ــتیبا یش ــرمهم یس و  نیت
 ییآن شناسا یآت ۀاز توسع یناش یرهایمتغ نیتریدیکل

)کـارگر  رنـدیقـرار گ یبنـدتیو الو یزیرو مورد برنامه
 ان،یـاین م در (.1399 زاده،یو ول پناهعزت ،یاصل زنوز

 فرصـت توانـد مـی یشهر یگردشگر یحرکت به سو

در  ژهیوبـه ،یمهمـی را در تعـامالت شـهر اریبس های
سازد به  ایمه یهر مکان شهر یفراملی برا های عرصه
کـار کـردن و زنـدگی  یکه مکـانی جـذاب بـرا ینحو

شهروندان خود )خصوصاً نسـل جـوان(، مکـانی جـذاب 
توانمند در شکوفایی  ،گردشگران )صنعت توریسم( یبرا

 یری)از راه بــه کــارگ یمختلــا اقتصــاد هــای بخــش
مرکز جـذب  نیآن( و همچن حیو مدیریت صح یآورفن
 یاربسـی حال، هر به. شود ظهور مختلا نو های بنگاه

در حـال  یشـهر یبا رویکرد گردشگر ریاز مطالعات اخ
وجـود دارد.  زیـن یظهور است کـه در حـوزۀ گردشـگر

نفوس و مسـکن  یعموم یسرشمار رد ستانیمنطقه س
منطقـه  5و شـامل  تینفر جمع 394022 ی، دارا1395
  بـه نی(، همچنـ1395 ران،یـبوده )مرکـز آمـار ا یشهر
. باشـد یدر جنوب شرق کشـور مـ یختاری مرکز عنوان

و وجـود اقـوام  یو هنـر یفرهنگـ یوجود، تنوع و غنا
و  یگردشگر عیصنا ندهینما به عنوان تواند یمختلا م

 یو بلوچسـتان معرفـ ستانیدر استان س یدست ینرهاه
 ریگردشگر از سا یادیتعداد ز ییرایگردد که هر ساله پذ
. باشد یم یگردشگران خارج یرایپذ ینقاط کشور و حت
انـواع گردشـگر، وجـود مؤسسـات  رشیبا توجه به پـذ

 هـای دارا بـودن جاذبـه نیو همچنـ یو هنـر یفرهنگ
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 یپژهندهیآ کردیبا رو ستانیس ۀدر منطق یگردشگر ۀعوامل مؤثر بر توسع یواکاو /فاضل نیا و جهانتیغ                                   83

 یبـرا یخـوب لیتانسـاز پ رهیو غ یو گردشگر یخیتار
برخـوردار  یگردشگر نهیقطب درزم كیشدن به  لیتبد
راسـتا، پـژوهش حاضـر، قصـد دارد  نیـ. در اباشـد یم

 ۀدر توسـع لیـدخ یاصـل یهاشرانیو پ یدیعوامل کل
 نیکند و همچنـ ییرا شناسا ستانیس ۀمنطق یگردشگر
و  كیاســتراتژ تیریمــد یکردهــایاز رو یریــگبــا بهره

رشـد و  ،یزیربرنامه یهاو با استکا بر مدل یپژوهندهیآ
فراهم شود. با  ستانیس ۀمنطق یصنعت گردشگر ۀتوسع

ــر شــده هــدف اصــل ــوارد ذک ــه م ــژوهش  یتوجــه ب پ
مـؤثر بـر  یدیسوال است: عوامل کل نیبه ا ییپاسخگو
 کدامند؟ ستانیس ۀمنطق یصنعت گردشگر ۀتوسع

  مبانی نظری .2

  ینگرندهیآ .2-1

 ینگارنـدهیعلم و هنر آ یالدیم 70 ۀده لیاز اوا
در چند کشور  یطو رسمبه یگذاراستیعنوان ابزار سبه

 لیـمحدود به خصوص ژاپن بکار گرفته شـد. امـا از اوا
 ینهادهـا یطور گسترده با همکـاربه یالدیم 90 ۀده
روش  نیـکشـورها از ا یجهـت توانمندسـاز یالمللنیب

غالـب در اکثـر  کـردیرو نـواناستفاده شد و امروز به ع
و همکـاران،  یدرآمده است )زال افتهیتوسعه  یکشورها
 ،ینـیبشیاز ضـعا دانـش پ ینگرندهی(. مفهوم آ1395
در  یراهبــرد تیریو دانـش مـد یگذاراسـتیدانـش س
اسـت.  افتـهیخـاص، ظهـور  یهـابه چالش ییگوپاسخ
ــاتیفعال ــدهیآ یه ــدم کفا ینگارن ــب ع ــاغل ــام  تی نظ
رو شـدن بـا روبـه یبرا یفعل تیریو مد یگذاراستیس

ــاچالش ــاع را روشــن م یاصــل یه ــدیاجتم ــ. اکنن  نی
مسائل بلندمـدت  انیم یتناقض ذات توانندیم هاتیفعال
را  گذاراناسـتیکوتاه مدت س یجامعه و افق زمان یاصل

 ك،یستماتیس یندیفرآ ینگارندهینشان دهند . در واقع آ
 یاندازکـه چشـم نـدهیادراکات آ ۀو گردآورند یمشارکت
 یهامیمدت تا بلندمدت را بـا هـدف اتخـاذ تصـم انیم

 باشـدیم سـازد،یاقدامات مشترک بنا م جیروزآمد و بس
آن  جیو نتـا ینگارنـدهی(. آ1397و همکـاران،  ی)بهزاد
ــه ــر ورودب ــرا یعنوان عناص ــدو یب ــتراتژ نیت و  یاس
ــتیس ــع یگذاراس ــوده و س ــه یب ــه برنام  یزیردارد ب
 یـیاجرا یهاو برنامـه یراهبرد یزیرو برنامه یدراهبر

 لیو تحل یمحتمل را معرف یهاندهیکرده و آ یدهجهت
اثرات  ییو شناسا لیبه تحل نیهمچن ینگارندهی. آدینما

و  پـردازدیو اهـداف م ماتیتصـم یو اجتماع یاقتصاد
را کـانون  نـدهیبـر آ رگـذاریتآث یدیعناصر کل ییشناسا

بـر خـالف  یزیرنوع برنامه نی. ادهدیتوجه خود قرار م
 یبـه مسـائل راهبـرد شـتریمتداول، ب یهایزیربرنامه
 ،یو شـکر رگـویآن )خ یـیو نه مسـائل اجرا پردازدیم

1390.) 

 یاهداف و راهبردهاا ها، نهیزم ،یگردشگر .2-2

 یتوسعه صنعت گردشگر

 زمـان دیـر از که کهن است ای پدیده یگردشگر
 طول در پیوسته طور به و داشته وجود انسانی جوامع در

فرهنگـی و  -اجتماعی اقتصادی، شرایط از متاثر تاریخ،
معصوم و  یریفنی در حال تغییر و تحول بوده است )قد

(. گردشگری بر اساس تعریـا سـازمان 1385 گران،ید
افـرادی اطـالق  هایالیتجهانی گردشگری، به کلیۀ فع

هایی خارج از محیط عادی خود به شود که به مکانمی
ها، منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر هـدف

روند. بـه ایـن ترتیـب، برای مدت کمتر از یك سال می
هایی که صرفاً بـه منظـور محور گردشگری از مسافرت

 یـدارگذراندن تعطیالت و سپری کردن چند روز برای د
تان و آشـنایان و بازدیـد از منـاطق جـذاب انجـام دوس
(. در واقـع 1385رود )زاهـدی، گیرد، بسی فراتر مـیمی

مختلا است که بـه  یهاتیاز فعال یازهیگردشگری آم
بــه  رســانیخدمات جهــت در ای صــورت زنجیــره
گیرد. بنابراین گردشـگری شـامل گردشگران انجام می

مـل گردشـگران، از تعا لها و روابط حاصـتمامی پدیده
کنندگان و فروشندگان محصـوالت گردشـگری، عرضه
ها و جوامع میزبان، در فرایند جـذب و پـذیرایی از دولت

(. 1390 زاده، آقاسی و زاده باشد )ابراهیمگردشگران می
یکی از این الگوهای فضـایی گردشـگری،  ن،یب نای در

های شهری است. نواحی شهری به علـت آنکـه جاذبـه
فرهنگی بسـیار زیـادی دارنـد غالبـاً مقاصـد و  اریخیت

گردند. شهرهای معموالً گردشگری مهمی محسوب می
ها، بناهای یادبود، های متنوع و بزرگی شامل موزهجاذبه

هــا، شــهربازی، های ورزشــی، پارکتئاترهــا، اســتادیوم
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هـایی مراکز خرید، مناطقی با معماری تـاریخی و مکان
د مشهور دارا بوده که ایـن مربوط به حوادث مهم با افرا

کند.عالوه بر ایـن خود گردشگران بسیاری را جذب می
های گردشـگری در منـاطق حتی در صورتی که جاذبـه

غیر شهری واقع باشند از آنجـا کـه شـهرها در عینیـت 
یافتگی مکانی، تبلور فضایی را در رابطه با پیرامون خود 

در  دشـگراندهند باز هم حجـم زیـادی از گرشکل می
شوند. زیرا محل سـکونت، سـرویس شهرها متمرکز می
ونقل سایر خـدمات گردشـگری در غذا، ارتباطات، حمل

از مناطق اطراف شهر  دکنندگانیاند که بازدشهرها واقع
کننـد. در ایـن میـان هـا اسـتفاده میو خود شهر از آن

کنشــگری گردشــگران در فضــاهای شــهری پیرامــون 
های جنبـی ، اسکان و فعالیتخرید ،ها، بافت شهرجاذبه

ها، هـا، تئاترهـا، نمایشـگاهاست که در رویکرد بـه موزه
یابـد )هـال ، تبلـور می هـانیمراکز تفریحـی و نظیـر ا

از  یکـیدر زمان حاضر بـه  ی(. در واقع گردشگر1999
 لیتبـد یشهر یهانیزم یاثرگذار بر کاربر یهابخش

 تیـعالبـر شـهر، هـم از نظـر ف یرگذاریشده است. تأث
ــافرت ــور ز ،یمس ــایام ــرا ییربن ــذ یب ــکان  رشیپ و اس

ــأث ــر ت ــم از نظ ــگران و ه ــتق یریگردش ــه مس از  ماًیک
 لیـدرخور توجه است. به دل اریبس رد،یپذیگردشگران م

ــأث ــت ریت ــغل یهافرص ــ یش ــگر یناش ــر  یاز گردش ب
(، تبـادالت 1389 ،یمنـاطق )پورمحمـد یریپذتیجمع
 جـادی( ا2002،  فنیتشـده )هـال  و اسـ جادیا یفرهنگ

 یرفـاه و ... گردشـگر شیافزا ،یاشتغال، رونق اقتصاد
در توســعه و رشــد منــاطق دارد.  یمهمــ ارینقــش بســ
 ۀچرخـ ینـیبشیو پ ندهیالزم است با نگاه به آ نیبنابرا
 یبر توسعه صـنعت گردشـگر یمبتن ندهیآ كیستماتیس

و  ییپرداخـت )تقـوا هاشـرانیعوامـل و پ ییبه شناسـا
 میگذشته، مفاه یها طول دهه در (.1396 ،خواهینیحس
 زیـن یتوسـعه گردشـگر یزیـر-برنامـه یکردهایو رو
مرحلـه  یرو یشـتریب دیاند. در گذشته تاک افتهیتکامل 
 یبـرا دیرسـیکه بنظر مـ شد،ی)برنامه جامع( م یانیپا
 کنیباشد. ل یتوسعه کاف ندهیآ یو کنترل الگوها تیهدا
 وهیش راتییتغ ند،قابل انعطاف بود ریغ ییهابرنامه نیچن
 یهـایژگـیو گـریو د یتکنولـوژ یهاشرفتیپ ،یزندگ

 یهـادوره یاجرا ط ینداشتند و برا یزمان در آنها، نقش
 ،یزریـ برنامـه نیامـروز دیـنبودند. از د یعمل ،یطوالن
 رییـمتناسب با تغ دیاست و با یمداوم و نمو ندیفرا كی
حـال، بـه اهـداف  نیقابل انعطاف بـوده در عـ ط،یشرا
نمودن مـردم در  ری. اگرچه درگابدیتوسعه دست  یاساس
 یشـتریزمـان ب صیمستلزم تخصـ ،یزری برنامه ندیفرا
 نیاست امـا از آنجـا کـه چنـ یزری برنامه ندیفرا یبرا

 یبانیو پشـت تیـکننده حضور، حما نیتضم یصرف وقت
شده و مشـارکت  میتنظ یزری از برنامه ،یمحل نیساکن
است از هر نظـر قابـل  وسعهت یهاآنان در طرح هیسرما
 (.1394 ،یخواهد بود )گودرز هیتوج

 ها، اهداف و راهبردهای توسعه صنعت گردشگری. زمینه1جدول 

 صنعتسعه تو
 گردشگری

 راهبرد هدف زمینه

 پویایی اقتصادی محله اقتصادی
  -2 بار تکفل با ایجاد، آوردنسطح درآمد ساکنان و پایین  باال بردن -1

در  استفاده از نیروی کار محلی -4محلی، رونق مشاغل  -3ی شغلی، هافرصت
 رونق و اداره مراکز جهانگردی

 اجتماعی
در  تقویت حیات اجتماعی

 محله

از بین  -3 های گذران اوقات فراغت،ایجاد کاربری -2ایجاد نظارت اجتماعی،  -1
ایجاد  -5 های ناسازگار،از بین بردن کاربری -4های اجتماعی، بردن ناهمگونی

 جلب مشارکت مردمی -6های محمل حیات مدنی، کاربری

 فرهنگی
احیای هویت فرهنگی 

آن در  بریهمحله و تک
 ریزی گردشگریبرنامه

 -3های کالبدی کهن، احیای ارزش -2احیای هنجارهای رفتاری کهن،  -1
 های تاریخی فرهنگی محله به گردشگرانشناساندن ارزش

 کالبدی
ایجاد محیط مطلوب 
جهت ساکنان و 

های اقدام -3های ناسازگار، از بین بردن کاربری -2معاصر سازی عملکردها،  -1
تداوم سازمان  -4های سطحی(، محیطی و بهداشتی )دفع فاضالب و آبیستز
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ایجاد  -7محدود ساختن ترافیك سواره،  -6تعریا شبکه پیاده،  -5فضایی کهن،  گردشگران
 ینگارکپتسهیالت 

 (Christian and Rogerson, 2006)منبع: 

 روش تحقیق .3

و بـر  ایتوسـعه –یپژوهش حاضر از نوع کاربرد
 ازیـاست. اطالعات مورد ن یپژوهندهیآ یهااساس روش

و سـابقه پـژوهش بـه روش  ینظـر یدر خصوص مبان
ــه روش  یدانیــو اطالعــات م یگــردآور یاکتابخانــه ب

نظران شده که از نخبگان و صاحب یپرسشنامه گردآور
 نیـکار گرفته در ابه یپژوهندهیشد. روش آ ینظر سنج

روش،  نیـاثرات متقاطع اسـت. ا لیپژوهش روش تحل
از آن بدسـت  یکمـ جیخبره محور است که نتـا یروش
نفـر از فعـاالن،  26پژوهش را  نیا ۀنمون ۀ. جامعدیآیم

 ۀدانشــگاه در حــوز دیو اســات نیصــکارشناســان، متخص

 لیـو تحل هیـتجز ی. بـرادهنـدیم لیتشـک یگردشگر
مؤثر بـر صـنعت  یدیکل یهااخصش ییها و شناساداده

 نیـاستفاده شد. بـر ا Micmacافزار از نرم یگردشگر
از صـفر تـا  گریکدینسبت به  رهایمتغ ریاساس؛ ابتدا تأث
 ریـافزار و زنرم نیشده در ا ایتعر ایچهار بر اساس ط

شد، سـپس  یگذارنظر کارشناسان و متخصصان ارزش
 یهااخصش نیو همچن میمستق ریو غ میمستق راتیتأث
 میمسـتق ریو غ میمستق ریاثرگذار و اثرپذ لیپتانس یدارا

 ییشناسا یدیکل یهاشاخص نیرگذارتریتأث تیو در نها
 .شده است

 های پژوهشها و شاخصمؤلفه .2جدول 

 شاخص مؤلفه

 اقتصادی
 -4آن،  نرخ کاالهای گردشگری و رقابتی بودن -3فعال شدن بخش خصوصی،  -2هزینه مناسب و ارزان،  -1

 های توسعۀ گردشگریظرفیت مشارکت اقتصادی جامعۀ محلی در طرح

 فرهنگی -اجتماعی
اعتماد  حس -9آداب و رسوم،  -8فرهنگ پذیرش گردشگر،  -7نوازی مردم بومی، مهمان -6صنایع دستی،  -5

 وجود امنیت -11های مرتبط گردشگری، توسعه رشته-10گردشکر، 
 مراکز خرید -14لیدرهای گردشگری،  -13خدمات رفاهی،  -12 رفاهی

 زیرساختی
ها و ها، مسافرخانهلها، هتوجود رستوران -17تاسیسات زیربنایی،  -16ای و هوایی، شبکه حمل و نقل جاده -15
 وجود اینترنت در تمامی نقاط منطقه. -18گردی، های بومگاهاقامت

 تاریخی
اثر باستانی ثبت  26وجود  -20های تاریخی منطقه(، وجود پیشینه تاریخی پرآوازه )تأکید شاهنامه بر اسطوره -19

نتی سیستان  )ساز و سهنرهای  -21زردتشتیان و ...(، کوهه، آتشکده المللی )شهر سوخته، سهشده در آثار ملی و بین
 وجود موزۀ مردم شناسی و تاریخی -22دهول، رقص سنتی و آیینی(، 

 طبیعی
ن و نجوم مناسب بودن برای رویت آسما -24های کویری و مسابقات کویر، وجود کویر مناسب برای جشن -23

ودن محیط و دست ببکر  -27رندگان مهاجر در دریاچه هامون، وجود نیزارها و پ -26ها، نیمهوجود چاه-25شناسی، 
 نخورده

 (1398منبع: )مطالعات نگارندگان، 

 مورد مطالعه ۀمحدود .4

مربـع  لومتریک 15197با مساحت  ستانیس منطقه
 31تـا  قـهیدق 5درجه و  30 نیب ییایدر محدوده جغراف

 15درجـه و  60و  ییایـعـر  جغراف قهیدق 28درجه و 
در  ییایــطـول جغراف قــهیدق 50درجـه و  61تــا  قـهیدق

قسـمت اسـتان  نیتریو در شـمال رانیـا یجنوب شرق

درصـد از  1/8و بلوچستان واقع شده که حدود  ستانیس
 نیـمساحت استان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ا

شـمال و شـرق بـه مـرز افغانسـتان محـدود  منطقه از
پنج شهرسـتان زابـل، زهـك،  یدارا ستانی. سگرددیم
( )مرکز آمـار 1)شکل  باشدیو هامون م مروزین رمند،یه
.(1395 ران،یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 معرفی محدوده مورد مطالعه. 1شکل

 گیریبحث و نتیجه .5

در مرحلۀ اول برای تعیین و شناسایی عوامل مؤثر 
بر صنعت گردشگری در منطقۀ سیستان پرسشنامه بـاز 
در بین کارشناسان گردشـگری منطقـه توزیـع شـد. در 
واقع برای تحقق این امر، عوامل کلیدی مؤثر بر رونـق 

های ماتریسی قرار داده شد گردشگری در سطر و ستون
ه توزیـع شـد. پـس از و برای بررسی عوامل پرسشـنام

های مهم و مورد نیاز با ها، پیشرانآوری پرسشنامهجمع
اســـتفاده از روش دلفـــی تعیـــین گردیـــد. در ادامـــه 

افزار شد و میزان تأثیر های بدست آمده وارد نرمپیشران
و اهمیت هر یك از عوامل بررسی شـد. در ایـن مـدل 
ارتباط هر پیشران با خودش برابر صفر و چنانچـه یـك 
پیشران با دیگر پیشران ارتباطی نداشته باشـد صـفر در 

شود، ارتباط ضعیا یك، ارتباط متوسـط نظر گرفته می
دو و ارتباط زیاد سـه قـرار داده شـده اسـت تـا میـزان 

تأثیرگذاری هر عامل بر عامل دیگر بر تو توسعۀ صنعت 
( 3جـدول ) گردشگری منطقه سیستان مشخص شـود.

دهـد. ش شده را نشان میهای عمومی مدل برازویژگی
دهد که درجه پرشدگی ماتریس بیش از نتایج نشان می

های انتخاب شده در بـیش از درصد است و پیشران 95
 693اند. از مجمـوع درصد بر یکدیگر تأثیر گذاشـته 95

رابطه، عددشان  36رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس، 
گر تأثیر صفر بوده است به این معنی که عوامل بر همدی

ــأثیر نپذیرفته ــم ت ــا از ه ــته ی ــد. نگذاش ــه،  140ان رابط
عددشان یك بوده به این معنی که تأثیر کمی نسبت به 

بـوده اسـت بـدین  2رابطه عددشان  432اند. هم داشته
اند، معنی که رابطه تأثیرگـذاری نسـبتا  قـوی داشـته

بـوده بـدین معنـی کـه روابـط  3رابطه، عددشان  121
ی بسیار زیاد بوده است و از تأثیرگذاری های کلیدعامل

 اند. و تأثیرپذیری زیادی برخوردار بوده

 . ویژگی عمومی ماتریس صنعت گردشگری3جدول 

 ویژگی
اندازه 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک

تعداد 

 دو

تعداد 

 سه
تعداد 

p 
 کل

درجۀ 

 پرشدگی

 % 8/95 693 0 121 432 140 36 2 27 مقدار

در بخش عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشـگری 
 27ها، ابعاد ماتریس با توجه به تجزیه و تحلیل پیشران

با روش تحلیل اثرات متقـاطع تشـکیل شـد، در  27در 

ماتریس جمع اعداد سطرهای هر متغیر به عنوان میزان 
ــزان  ــز می ــر نی ــر متغی ــتونی ه ــع س ــذاری و جم تأثیرگ
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 (.4)جدول دهـد تأثیرپذیری آن متغیر از دیگر متغیرها را نشـان می

 های مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگری. شاخص4جدول 

 تعداد در ستون تعداد در سطر شاخص ردیف

 58 61 هزینه مناسب و ارزان 1
 47 48 فعال شدن بخش خصوصی 2
 43 50 نرخ کاالهای گردشگری و رقابتی بودن آن 3
 51 38 های توسعۀ گردشگریظرفیت مشارکت اقتصادی جامعۀ محلی در طرح 4
 54 50 صنایع دستی 5
 51 47 نوازی مردم بومیمهمان 6
 48 49 فرهنگ پذیرش گردشگر 7
 50 44 آداب و رسوم 8
 59 50 حس اعتماد گردشکر 9
 53 50 های مرتبط گردشگریتوسعه رشته 10
 47 59 وجود امنیت 11
 54 56 خدمات رفاهی 12
 52 54 لیدرهای گردشگری 13
 50 50 مراکز خرید 14
 49 43 ای و هواییشبکه حمل و نقل جاده 15
 59 55 تاسیسات زیربنایی 16
 60 43 گردیهای بومگاهها و اقامتها، مسافرخانهها، هتلوجود رستوران 17
 45 50 وجود اینترنت در تمامی نقاط منطقه 18
 44 46 نطقه(های تاریخی موجود پیشینه تاریخی پرآوازه )تأکید شاهنامه بر اسطوره 19
 56 61 تیان(زرتشکوهه، آتشکده المللی )شهر سوخته، سهاثر ثبت شده در آثار ملی و بین 26 20
 48 43 هنرهای سنتی سیستان  )ساز و دهول، رقص سنتی و آیینی( 21

 49 50 وجود موزۀ مردم شناسی و تاریخی 22
 45 54 های کویری و مسابقات کویروجود کویر مناسب برای جشن 23
 53 44 بودن برای رویت آسمان و نجوم شناسیمناسب  24
 48 48 هانیمهوجود چاه 25
 45 59 وجود نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچه هامون 26
 43 56 بکر بودن محیط و دست نخورده بودن آن 27

 1361 1361 جمع کل

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

نتایج حاصل از تحلیل اثـرات متقـاطع مبتنـی بـر 
دهد که که بسیاری از روابـط ، نشان میMDIماتریس 

از جملــه: هزینــه مناســب و ارزان، نــرخ کاالهــای 
گردشگری و رقـابتی بـودن آن، صـنایع دسـتی، حـس 

های مـرتبط گردشـگری، اعتماد گردشکر، توسعه رشته
رفــاهی، لیــدرهای گردشــگری، لیــدرهای خــدمات 

گردشگری، مراکـز خریـد، تاسیسـات زیربنـایی، وجـود 
اثـر باسـتانی  26اینترنت در تمامی نقاط منطقه، وجـود 

المللــی )شــهر ســوخته، ثبـت شــده در آثــار ملـی و بین
کوهه، آتشکده زردتشتیان و ...(، وجـود مـوزۀ مـردم سه

ن مهـاجر در شناسی و تاریخی، وجود نیزارهـا و پرنـدگا
دریاچه هامون و بکر بودن محیط و دست نخورده بودن 
آن دارای نقش مهمی در بهبود روابـط بـین سیسـتم را 

( نقشـه اثـرات مسـتقیم بـین 2اند. شکل )تشکیل داده
ـــــــــران ـــــــــان میپیش ـــــــــد.ها را نش ده
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 . نقشه اثرات مستقیم با پویش بسیار قوی2شکل 

ها (، نقشه اثرات غیرمستقیم بین پیشـران3شکل )
دهـد. در ایـن در بخش صنعت گردشگری را نشـان می

نقشه اثرات قوی مشخص شده است برای مثال هزینـۀ 
ــود  ــر وج ــوی ب ــتقیم ق ــر مس ــر غی ــب و ارزان اث مناس

ــتوران ــافرخانهها، هتلرس ــا، مس ــای گاهها و اقامته ه

های ها و اثرپذیریگردی دارد اما بعضی از اثرگذاریومب
غیر مستقیم متغیرها ضعیا هست برای مثال اثر وجود 
امنیت بر مناسب بـودن بـرای رویـت آسـمان و نجـوم 
ـــــــــــت. ـــــــــــعیا اس ـــــــــــی ض شناس

 

 
 ها. نقشه اثرات غیرمستقیم بین پیشران3شکل 
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 دهد.( ماتریس نهایی پژوهش را نشان می4شکل )

 
 هاازمان فضایی شاخص. س4شکل 

د (، ماتریس نهایی شامل مـوار4با توجه به شکل )
 باشد:زیر می

ها ایـن پیشـران انگیز:های شاگفتپیشران

ها در توسعۀ صـنعت ترین و تأثیرگذارترین شاخصمهم
باشـد و آینـدۀ صـنعت گردشگری منطقۀ سیسـتان می
ها بـه توسـعه ایـن پیشـرانگردشگری منطقۀ سیستان 
 ها هم نقش تأثیرگذاری و همبستگی دارد. این شاخص

نقش تأثیرپذیری در رشد و توسعۀ صـنعت گردشـگری 
های کلیـدی در ( پیشـران2دارند. با توجـه بـه شـکل )

اند قسمت شمال شرق و شمال غرب ماتریس واقع شده
های: وجود امنیـت، وجـود نیزارهـا و که شامل شاخص

مهـاجر در دریاچـه هـامون، هزینـۀ مناسـب و  پرندگان
ی و اثر باستانی ثبـت شـده در آثـار ملـ 26ارزان، وجود 

ن و کوهه، آتشکده زردتشتیاالمللی )شهر سوخته، سهبین
ــتوران ــود رس ــاهی، وج ــدمات رف ــا، ها، هتل...( و خ ه

ــافرخانه ــومگاهها و اقامتمس ــای ب ــات ه گردی، تاسیس
 باشند.زیربنایی، می

ها نقـش این شاخص ای حد وسط:هشاخص

ها ها و دیگـر شـاخصتأثیرگذاری در روابط بین پیشران
کننــد و در آینــده ســازمان فضــایی صــنعت ایجــاد می

کنند. با توجه به شـکل گردشگری نقش مهمی ایتفا می
ها عبارتند از: وجود اینترنـت در تمـامی ( این شاخص2)

 هاینقاط منطقـه، وجـود کـویر مناسـب بـرای جشـن
کویری و مسابقات کـویر، بکـر بـودن محـیط و دسـت 
نخورده بودن آن، نرخ کاالهـای گردشـگری و رقـابتی 

 بودن آن.

ها به این شاخص کننده:های هدایتشاخص

ــکل ــم در ش ــدی و مه ــد ارزش کلی ــوعی فاق گیری ن
های فضایی صنعت گردشگری منطقۀ سیسـتان سازمان

. نگاشتها را فراموش کرد و نادیده اهستند اما نباید آن
ازه این عوامل عبارتند از: وجـود پیشـینه تـاریخی پـرآو

ــر اســطوره ــد شــاهنامه ب ــه(، )تأکی ــاریخی منطق های ت
سیستان  )ساز و دهول، رقـص سـنتی و هنرهای سنتی 

آیینی(، فعال شدن بخش خصوصی، شبکه حمل و نقل 
ای و هوایی ، آداب و رسـوم و ظرفیـت مشـارکت جاده

 های توسعۀ گردشگری. اقتصادی جامعۀ محلی در طرح

ها بیشتر این شاخص متغیرهای نتیجه:

تأثیرپذیر و کمتر تأثیرگذار هستند و به نوعی از 

ها های کلیدی و شاخصروابط بین دیگر پیشران

ها عبارتند از: لیدرهای پذیرند. این شاخصتأثیر می

های گردشگری، وجود مراکز خرید، توسعۀ رشته

دانشگاهی مرتبط با گردشگری، وجود موزۀ مردم 
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نوازی ها، مهماننیمهجود چاهشناسی و تاریخی، و

 مردم بومی، صنایع دستی.

های مؤثر بر توسعۀ صنعت انتخاب پیشران .1-5

 گردشگری منطقۀ سیستان

پیشـران  27افـزار از بـین هـای نرمطبق خروجی
ها پیشـران مـؤثر تـر از سـایر پیشـران 5بررسی شـده، 

پیشران کـه بیشـترین  5هستند. طبق گراف پراکندگی 
اثر باسـتانی ثبـت  26دارند شامل: وجود تأثیرگذاری را 

کوهه، المللی )شهر سـوخته، سـهشده در آثار ملی و بین
آتشکده زردتشتیان و ...(، هزینه مناسب و ارزان، وجـود 
نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچۀ هامون، وجود امنیت 

باشند. پس از بررسی ماتریس اثـرات و خدمات رفاهیمی
های اصــلی، یــك ن پیشــراندســت آمــدمتقــاطع و به

ماتریس به صورت پرسشنامه در اختیار کارشناسان قرار 

ها اگر در گرفت. پرسشنامه تأثیر هر یك از این پیشران
بینانـه(، شرایط فعلی بماند )محتمل(، توسعه یابد )خوش
ــی می ــه( را بررس ــد )بدبینان ــزان تضــعیا یاب ــد. می کن

ود کننـده هـای محـدها بر اساس ویژگیتأثیرپذیری آن
شدید، محدود کننده متوسـط، محـدود کننـده ضـعیا، 
بدون تأثیر، تقویت کنندۀ شدید، تقویت کنندۀ متوسـط، 

بررسی شـد.  -3تا  3تقویت کننده ضعیا با درج اعداد 
وضعیت تعریا شده است که  15پیشران اصلی  5برای 

بینانـه، شـرایط محتمـل بر اساس احتمال شرایط خوش
بدبینانه بررسی شده است؛ که بـرای  )بینابین( و شرایط

آوری هر کدام راهبردهایی ارائه خواهد شـد. بعـد جمـع
ها سناریوهای زیـر مشـخص ها و تحلیل دادهپرسشنامه
 شد:

 . سناریوهای محتمل صنعت گردشگری5جدول 

 وضعیت توضیحات سناریو

سناریو محتمل اول 
 صنعت گردشگری

کوهه، آتشکده هالمللی )شهر سوخته، ساثر باستانی ثبت شده در آثار ملی و بین 26وجود 
 زردتشتیان و ...(

 بینابین

 در شرایط بدبینانه هزینه مناسب و ارزان
 بینابین وجود نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچه هامون

 بینابین وجود امنیت
 بینابین خدمات رفاهی

محتمل دوم سناریو 
 صنعت گردشگری

کوهه، آتشکده هالمللی )شهر سوخته، ساثر باستانی ثبت شده در آثار ملی و بین 26وجود 
 زردتشتیان و ...(

 بینانهدر شرایط خوش

 بینابین هزینه مناسب و ارزان
 بینابین وجود نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچه هامون

 بینابین وجود امنیت
 بینانهدر شرایط خوش رفاهیخدمات 

سناریو محتمل سوم 
 صنعت گردشگری

کوهه، آتشکده هالمللی )شهر سوخته، ساثر باستانی ثبت شده در آثار ملی و بین 26وجود 
 زردتشتیان و ...(

 بینابین

 در شرایط بدبینانه هزینه مناسب و ارزان
 بینانهشرایط خوشدر  وجود نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچه هامون

 بینابین وجود امنیت
 بینانهدر شرایط خوش خدمات رفاهی

سناریو محتمل چهارم 
 صنعت گردشگری

کوهه، آتشکده هالمللی )شهر سوخته، ساثر باستانی ثبت شده در آثار ملی و بین 26وجود 
 زردتشتیان و ...(

 در شرایط بدبینانه

 بینابین هزینه مناسب و ارزان
 بینابین وجود نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچه هامون
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 در شرایط بدبینانه وجود امنیت
 بینانهدر شرایط خوش خدمات رفاهی

 (1399های پژوهش، یافته)مأخذ: 

در این قسمت برای تعیین درصد اتفادق افتادن هر 

بر حداکثر آن سناریو از تقسیم درصد هر وضعیت 

 وضعیت یعنی صد استفاده شده است.

 . درصد هریک از سناریوها در صنعت گردشگری6جدول 

 احتمال وقوع )درصد( سناریو

 21016/0 سناریوی اول
 1012/0 سناریوی دوم
 07541/0 سناریوی سوم
 00651/0 سناریوی چهارم

 (1399پژوهش، های مأخذ: )یافته

دهد در بخش صنعت گردشگری ( نشان می6جدول )

آثار  اثر باستانی ثبت شده در 26سناریوی اول که وجود 

کوهه، آتشکده المللی )شهر سوخته، سهملی و بین

ر در زردتشتیان و ...(، وجود نیزارها و پرندگان مهاج

یط و خدمات رفاهی در شرا دریاچۀ هامون، وجود امنیت

ر زان دبینابین )محتمل( قرار دارند و هزینه مناسب و ار

ود حالت بدبینانه قرار دارد، بیشترین درصد را به خ

ر اختصاص داده است و احتمال وقوع آن بیشتر از سای

 سناریوها است.

 گیریبندی و نتیجهجمع .6

 نیتریاز اصــل یکــیمثابــۀ هب یامــروزه گردشــگر
 یاریتوجّه بسـ یاقتصهاد جهان دهندۀشکل  یهاتیّفعّال

 یزیربرنامـه و از کشورها را به خود جلـب کـرده اسـت
و بـه  یسـهم اقتصـاد شیافـزا یدر راسـتا یگردشگر

منزلـۀ به نـه،یزم نیـدر ا یجهـان یدست آوردن بازارها
توسعه در جوامع  یاصل یازهاینشیپ نیتریاز اصل یکی

 یزیبرنـامهراسـت. قـرار گرفتـه توجّـه  مختلا مـورد
داری  بـودن یو چندبعـد یگستردگ لیدلبه یگردشگر

ابعاد گونـاگون اسـت. یکـی از ابعـاد اصـلی مطـرح در 
ریزی برای توسعۀ آینـدۀ ریزی گردشگری، برنامهبرنامه

پژوهی از آنجـا این صنعت است. ضرورت توجه به آینده
شود که گردشگری فعالیت چندوجهی اسـت و ناشی می

های بسـیاری پذیرد و بـر پدیـدهاز ابعاد زیادی تأثیر می
گذارد و از سوی دیگر، لـزوم وجـود وجـود هم تأثیر می
های گردشگری در شهرهای گردشـگرپذیر و زیرساخت

های محیطـی، همگـی عدم اطمینان ناشی از پیچیدگی
بینی آینده را در این شهرها با مشکل مواجه کـرده پیش

ریزی سـنتی دگـر قـادر بـه برنامـهای که گونهاست، به
پاسخگویی به آن نبوده و لزوم توجه به رویکردی جدید 

پژوهی را مطرح کرده و جایگزین همچون رویکرد آینده
بینی آینـده و تبیـین راهکارهـایی در آن است تا با پیش

بتوان دسترسی به شرایط مطلوب را همـوار سـاخت. از 
ل کلیـدی رو هدف پژوهش حاصـر شناسـایی عوامـاین

مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشـگری منطقـۀ سیسـتان بـا 
نفـر از  26پژوهی اسـت. نخسـت تعـداد رویکرد آینـده

متخصصان وکارشناسان که در زمینۀ گردشگری فعالیت 
داشتند شناسایی و انتخاب و سپس از طریق پرسشـنامه 

های صـنعت به شناسایی و امتیازدهی مهمترین پیشران
ــه  ــد ک ــدام ش ــگری اق ــت گردش ــران  27در نهای پیش

های متقاطع تشکیل شد و در مرحلۀ بعـدی بـا ماتریس
های به دسـت آمـده افزار میك مك، وزناستفاده از نرم

ــذیری و در  اعمــال شــد و شــدت تأثیرگــذاری و تاثیرپ
ــران ــت پیش ــرین نهای ــوان مهمت ــه عن ــدی ب های کلی

های توسـعۀ آتـی صـنعت گردشـگری منطقـۀ پیشـران
ایج حاصـل از پـژوهش نشـان سیستان مشخص شد. نت
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های کلیـدی و مهـم ناشـی از توســعۀ داد کـه پیشـران
وجـود "، "وجـود امنیـت"صنعت گردشگری عبارتند از 

هزینـۀ "، "نیزارها و پرندگان مهاجر در دریاچه هـامون
اثر باستانی ثبـت شـده در  26وجود "، "مناسب و ارزان
ه کوهه، آتشـکدالمللی )شهر سوخته، سـهآثار ملی و بین
 ."خدمات رفاهی"و  "زردتشتیان و ...(

های پــژوهش بــا نتــایج ســایر از برخــی از یافتــه
طور مثـال بهـزادی و باشـد. بـهمحققان نیز مشـابه می

ر بهای کلیدی مؤثر ( در مطالعۀ پیشران1397همکارن )
توسعۀ صنعت گردشگری یزد با رویکرد آینـده پژوهـی 
نشان دادند که عامل امنیـت یکـی از عوامـل مهـم در 

 اشد که این امـر بـابتوسعۀ آیندۀ صنعت گردشگری می
نتایج پـژوهش حاضـر همسـو اسـت. همچنـین نتـایج 

( در زمینـۀ 1397مطالعـۀ اسـکندری سـانی و رضـایی )
ــده ــهری زمینهآین ــدیریت ش ــۀ پژوهی م ــاز در عرص س

گردشگری مطالعۀ موردی شهر زاهدان به ایـن نتیجـه 
ۀ رسیدند امکانت زیربنایی و خدمات رفاهی جهت توسـع

باشد که بایـد ی ضروری میآتی صنعت گردشگری امر
که نتایج پژوهش حاضر به آن توجه خاص شود، بطوری

ت نیز اهمیت خدمات رفاهی را برای آینده توسعۀ صـنع
بـر  یلـیتحل(، 1394دادند. امیـری )گردشگری الزم می
شهرسـتان  یخیتـار یگردشـگر ۀعوامل مؤثر بر توسع

انجام داد و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بهبـود  رفتیج
تواند تأثیر ها و خدمات و همچنین تبلیغات میاختزیرس
ی ای بر رونق گردشگری داشته باشـد. در پژوهشـبالقوه

ر ( با شناسایی عوامل کلیدی مـؤثر بـ1398دیگر نصر )
ه پژوهی نشـان داد کـگردشگری شیراز با رویکرد آینده

 های آثار تاریخی، امنیت در توسـعۀ گردشـگریپیشران
 های پژوهشاین امر همسو با یافته بسیار اثرگذاراند که

 باشد.حاضر می

 منابع .7
(. 1390عبداله ) ی  زاده،و آقاس یسیع زاده،میابراه .1

 یگردشگر ی  آزاد چابهار بر توسعه ی-منطقه ریتأث
و  ونیاز مدل رگرس یریگ-نفوذ آن با بهره ی  حوزه
-58، 21و توسعه،  ای. فصلنامه جغراف T-testآزمون
39. 

(. 1397) میابراه ،ییمحمد و رضا ،یثان یاسکندر .2
تحقق  سازنهیزم یشهر تیریمد یپژوهندهیآ

: یمورد ۀ)مطالع یگردشگر ۀدر عرص یریپذرقابت
 ،یشهر یاجتماع یایجغراف ۀشهر زاهدان(. دوفصلنام

5 (2 ،)16-1. 
 بر عوامل مؤثر بر یلی(. تحل1394منصوره ) ،یریام .3

با استفاده  رفتیشهرستان ج یخیتار یگردشگر ۀتوسع
فرهنگ  یمل شی(. هماISM) یریتفس یاز مدلساز
 یو پژوهش یعلم ۀموسس ،یشهر تیو هو یگردشگر
 .رازیبهمن، ش 4و  3 شان،یمهر اند

 یریوکث رضایعل ،یدیخورش ینادر ن،یحس ،یبهرام .4
 یزیربرنامه ییو چرا یستی(. چ1389) ینژاد، تق
 ۀتوسع ۀنامآن. دو ماه جیرا یالگوها یو بررس یراهبرد
 .11-32(، 33) 7 س،یپل یانسان

 و.، جوان، جعفر می.، رهنما، محمدرحقهیصد ،یبهزاد .5
 یدیعوامل کل یی(. شناسا1397) اکبریعل ،یعنابستان

 ینگارندهیآ کردیبا رو یگردشگر ۀمؤثر بر توسع
 ییای(. مطالعات جغرافزدی: استان یمورد ۀ)مطالع

 .37-52(، 33) ۀمناطق خشك، دور
عه توس یاستراتژ نی(. تدو1390) اریاله ،یروزیف یگیب .6

 لیاستان لرستان بر اساس تحل یصنعت گردشگر
SWOT لیتحل ندیو فرآ ( شبکهANP دانشگاه ،)

روه و اقتصاد، گ تیریو بلوچستان، دانشکده مد ستانیس
 تحول. تیرمدی – یبازرگان تیریمد

. (1391بهمن ) ،یو غفار الیسه ،یهاجر، نور پاکباز، .7
ا در شهر زابل ب یگردشگر داریپا ۀتوسع یامکان سنج
و  یمرز یشهرها یمل شی. هماSOWTاستفاده از 

اه ، دانشگ1391 نیفرورد ها،افتیها و رهچالش ت؛یامن
 و بلوچستان. ستانیس

 یکاربر یزیر(. برنامه1389محمدرضا ) ،یپورمحمد .8
 انتشارات سمت، چاپ ششم. ،یشهر یاراض

(. 1396) نیحس خواه،ینیمسعود و حس ،ییتقوا .9
بر روش  یمبتن یصنعت گردشگر ۀتوسع یزیربرنامه
: شهر یمورد ۀ)مطالع یسیونویو سنار یپژوهندهیآ
 6 ،یگردشگر ۀو توسع یزیربرنامه ۀ(. فصلناماسوجی
(23 ،)30-8. 
 ندیفرآ ۀ(. توسع1390) نبیز ،یمتصور و شکر رگو،یخ .10

. ینگارندهیبا استفاده از راهبرد آ یگذاراستیس
 .103-126(، 43) 11 ،ینظام تیریمد
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 ی(. الگو1395محمد و پازند، فاطمه ) ،یمیرح .11
با استفاده از مدل  رانیدر ا یخالق شهر یگردشگر

ر د تینامه ابتکار و خالقتحلیلی سلسله مراتبی، فصل
 .97-124(، 3) 6 ،یعلوم انسان

و صنعت  ای(. جغراف1385) ی  اصغرعل ،یرضوان .12
نور، چاپ پنجم،  امیانتشارات دانشگاه پ سم،یتور
 تهران.

 یی(. شناسا1395محمدباقر ) ،ینادر و بهشت ،یزال .13
 یزیربرنامه کردیبا رو یامنطقه ۀتوسع یدیعوامل کل
 جانی: استان آذربایمورد ۀ)مطالع ویسنار یۀبر پا
(، 1) 15فضا،  شیو آما یزیربرنامه هی(. نشریشرق

63-41. 
و  سمیتور ی( مبان1385شمس السادات ) ،یزاهد .14

ه دانشگا ست،یز طیبر مح دیبا تاک داریپا سمیاکوتور
 تهران. ،ییعالمه طباطبا

 ،یرمحمدیو م ونسی ،یمحسن.، غالم ان،یشاطر .15
 یگردشگر ۀتوسع یهاشاخص یابی(. ارز1396محمد )
 هی)شهر کاشان(. نشر یمورد ۀمطالع یشهر داریپا
 .195-214، 46 ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق
 ،یبهرام و محمدجان ،یمانیو ا یمعصوم، مجتب یریقد .16

 داریدر توسعه پا ی(. نقش گردشگر1385) یمرتض
 .17-31، 4 ،ییایمجله علوم جغراف ،ییروستا

و  اریپناه، بختعزت ،یقربانعل ،یاصل زنوز کارگر .17
بر  یلیو تحل یی(. شناسا1399رضا ) زاده،یول
 یصنعت گردشگر ۀندیآ ۀمؤثر در توسع یهاشرانیپ

: شهر یمورد ۀ)نمون یپژوهشندهیآ افتیبا ره یتجار
 12 ،یانسان یاینو در جغراف یهانگرش ۀجلفا(. فصلنام

(2،)170-153. 
 مؤثر بر یدیعوامل کل یی(. شناسا1398طاهره ) نصر، .18

 ،یپژوهندهیآ کردیبا رو رازیدر کالنشهر ش یگردشگر
-66(، 37) 10 ،یشهر یزیرپژوهش و برنامه ۀفصلنام
55. 
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Abstract 

In the current period, the tourism industry is the solution to many economic problems of 

human societies, especially cities, as this industry has been the basis for growth and 

development in many areas. Accordingly, the aim of the study is to identify the key 

drivers affecting the tourism industry of Sistan region. The present study is applied in 

terms of purpose, and in terms of nature and method based on new methods of future 

science, research, analysis and exploration, which in three stages of determining key 

indicators through Delphi and identifying key drivers using Micmac software based on 

cross-analysis of cross-effects. It was taken and then the scenario space was compiled 

using the detected propulsions. The study sample includes 26 tourism-related experts in 

the Sistan region who were purposefully selected. The results show that a total of 27 

indicators affect Sistan tourism, of which 5 indicators were selected as key drivers. 

These propulsions were the most effective and least effective, including the prophecies 

of "security", "the presence of reeds and migratory birds in Lake Hamoon", "reasonable 

and cheap cost", "the existence of 26 ancient artifacts registered in national and 

international monuments (burnt city", Sehkooh, Zardashtian Fire Temple, etc.) and 

"Welfare Services". In the meantime, the "appropriate and cheap cost" propulsion, "the 

existence of 26 ancient monuments registered in national and international works" had 

the greatest impact on the development of the tourism industry. Among the 4 identified 

scenarios, the first scenario with 71.02% was identified as the most probable scenario. 

Key words: Tourism Development, Futures Studies, Frontier Forces, Sistan. 
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