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ABSTRACT 

Introduction: Given that the tourism industry is a powerful tool for regional development, it is very 

important to discuss tourism clusters. One of the tourism management strategies at the geographical 

level is to complete the tourism cluster. 

Objectives: The present study has identified the existing problems in the activities of institutions and 

inter-institutional relations of the tourism cluster and then has presented appropriate strategies in 

completing the tourism cluster. 

Methodology: This research is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical 

research in terms of nature and method. Research data were collected through interviews with 

owners of organizations and management of tourism-related institutions in the study area. 

Quantitative and qualitative methods (sequential mixing) and NodExcel and ExpertChoice software 

were used to analyze the data. 

Location: Central part of Rafsanjan city in Kerman province. 

Result and Discussion: The results show that there are elements of tourism cluster formation in the 

central part of Rafsanjan, but there is no horizontal and vertical communication between institutions 

and organizations in accordance with the complete cluster structure, and this situation needs to be 

organized. Hard infrastructure, reorganization of attractions and upgrading of soft infrastructure 

were proposed for the development of tourism clusters in the central part of Rafsanjan. 

Conclusion: For the development of sustainable tourism in rural areas, the use of a cluster approach 

is very important and this approach plays a key role in activating all elements of tourism. 
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    چکیده
ضروری استت. های گردشگری بسیار ای است، بحث در مورد خوشهتوجه به اینکه صنعت گردشگری ابزار قدرتمندی برای توسعه منطقه مقدمه:

 یکی از راهبردهای مدیریت گردشگری در سطح جغرافیایی، تکمیل خوشه گردشگری است.

پژوهش حاضر، مسائل موجود در فعالیت نهادها و روابط بین نهادی خوشه گردشگری را شناسایی کرده و سپس راهبردهتای مناستد در  :هدف

 زمینه تکمیل خوشه گردشگری ارائه داده است.

هاای پاژوهش از داده است. یلتحلی -یفیتوص قاتیو روش، از نوع تحق تیو از نظر ماه یکاربرد قاتیپژوهش از نظر هدف از نوع تحق نیا روش شناسی:

 یاز روشاهاهاا ها و مدیریت نهادهای مرتبط با گردشگری محدوده مورد مطالعه جمع آوری شده اسات. بارای تحلیاا دادهطریق مصاحبه با صاحبان سازمان
 .شده است استفاده ExpertChoiceو  NodExcelنرم افزارهای و  ی(متوال ختهیآم) یفیک و یکم

 بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان است.قلمرو جغرافیایی: 

هتای ندهد که عناصر تشکیل خوشه گردشگری در بخش مرکزی رفسنجان وجود دارند اما بین نهادها و سازمانتایج پژوهش نشان می: یافته ها

 ارتباط افقی و عمودی متناسد با ساختار خوشه کامل وجود ندارد و ایتن وضتعیت نیازمنتد ستاماندهی استت کته در نهایتت راهبردهتای ارتقتا

 نرم، جهت توسعه خوشه گردشگری در بخش مرکزی رفنسجان پیشنهاد شد. هایزیرساخت و  ارتقا هاجاذبه سخت، ساماندهی هایزیرساخت

 یدر فعالستاز کتردیرو نیتمهت  استت و ا اریبس ای¬خوشه کردیاستفاده از رو ییروستا یدر نواح داریپا یت توسعه گردشگرجه :نتیجه گیری

 دارد. یدینقش کل یهمه عناصر گردشگر

 

ژه  رفسنجان یبخش مرکز ،یکسد و کار، خوشه گردشگر هایخوشه ها:کلیدوا
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  مقدمه
( سوحی  بورای 298: 1386صوعت  درآررد  اسو  کشویری ،  نیتورمهم صورر بهداری عصر ما، آن را گردشگری که سرمایه

 کوه اسو  الملل ر بین مل  تجار  هایزمیعه از ( ر یی Santos & Ferreira, 2009: 127ای کجلرگیری از رکرد اقتصادی معطقه
 به خرددرصد از ترلید ناخالص مل  جهان را  9/10م  2009اس . چعانیه در سال  یافته چشمگیر بسیار اهمیت  گذشته سال 50 ط 

بر کس  پرشید  نیس   مقصد معاطق ترسته ر رشد گردشگری برای التاد فرق (. ظرفی UNWTO,2010:15اختصاص داد  برد ک
 5/1درآمود یاصوا از گردشوگری بوه  2020بیعو  کورد  در سوال (. سازمان جهان  گردشگری پیشSong et al., 2012: 1654ک

(. لیین ترزیع جغرافیای  درآمدهای یاصوا از گردشوگری در جهوان، سوهم Stratan et al., 2015:15تریلیرن دالر خراهد رسید ک
 (. ایون در یوال 52: 1391آذر ر همیواران، دهد کمعاف درصد ر سهم ایران را در آن، کمتر از یک درصد نشان م  5/2خاررمیانه را 

(. سوهم پوایین 83: 1398های گردشوگری اسو  کصوابری ر همیواران، داشتن جاذبه به لحاظاس  که ایران جزء د  کشرر جهان 
کفایت  سیستم گردشگری ر عدم تعاسب اثرگذاری با پتانسیا گردشوگری معواطق ملتلو  دشگری در ترلید ناخالص داخل ، ب گر

تبع درآمد ارزی ر غیر ارزی جایگا  جذب گردشگر، مدیری  ر ررنق گردشگری ر به به لحاظکشرر را نشان داد  ر یاک  اس  ایران 
 (. 83: 1398ای در دنیا ندارد کصابری ر همیاران، شایسته
خررد که اهمی  اقتصوادی ر اجتمواع  آن از سوری درلو  ر عاموه موررد تجاهوا هاس  که بلش گردشگری یسر  م سال

باشود، در سوطح  ترجوهقابااگر اهمی  گردشگری در سطح مل   که دریال(. Crouch  &  Ritchie,  1999:52اس  ک قرارگرفته
( ر کاهش فقر ر نابرابری اس  Santos & Ferreira, 2009: 127ای ر رشد اقتصادی کای ابزاری اساس  برای ترسته معطقهمعطقه

اختار اقتصوادی، اجتمواع  ر کالبودی ر اکرلور یی  ر تدریجاً اثرا  گردشگری بر سو 1960(. بتد از دهه 155: 1395زاد ، کرضاقل 
( ر تأثیر آن بر فتالی  چعدین بلش جامته ر اقتصاد ررشن شود Diniz, 2014: 1ای ک، بلش  ر معطقهمد کرتا یا  بلعدمد اثرا  
ریوه  های ترسته پایدار ر بها ر ابزاری برسیرنتگا  باز ساخ ای ر سیاست  برای راهبردی برای ترسته ررستای  ر معطقه ععرانبهر 

(. راهبورد یادشود ، رهیافو  1391آذر ر همیواران، اسو  کمعواف  قرارگرفتوه مرردترجهاثرگذاری برای رشد ر ترسته معاطق مقصد 
از دایور  اقتصواد  رفو بررنیلو  بورای ای ر صوادرا  نوامر   ر را بلش  بوه اقتصواد معطقوهطلبد که پیامد آن تعرعمعاسب  م 

بوار ر معفو  را در پو  خراهود داشو  برنامه، پیامدهای زیوانر ب  لتهیافسارگسگردشگری  صرر  نیاباشد. در غیر   لمحصرتک
 (.56: 1396نهاد ر دریاباری، کیسیع 

-برناموه مرردترجوههای کرچک ر مترسط مرتبط با گردشگری، راهبرد نورین با ترجه به ساختار ریه  ر تجمع زیاد ر متعرع بعگا 

باعث  "هاخرشه"اس . در این نیته که  "ایکاربس  رهیاف  خرشه"گذاران برای ارتقای مزی  رقابت  این بلش ر سیاس ریزان 
یک اهورم مهوم بورای یمایو  از نرسوازی  ععرانبهرجرد دارد ر از آن  نظراتفاقشرند، ای م افزایش رقاب  در یک صعت  معطقه

(. خرشه اگرچه مدع  یا تمام مسا ا EOCIC, 2019:15شرد ککرچک ر مترسط یاد م های ریه  برای بعگا هصعتت  ر نرآرری ب
ریه  در شوتاب بلشویدن بوه ه(. این رهیاف  بGallub, 2008:25معابع اس  ک یریکارگبهثر های مؤاقتصاد نیس  اما یی  از شیر 

ن  دارد ر در تسوریع رشود ر ترسوته اقتصوادی های اقتصادی کرچک ر مترسط اهمی  شوایاپذیری، کارای  ر همیاری بعگا رقاب 
 ای یافته اس .ای جایگا  ریه معطقه

هوای گردشوگری یوا ز اهمیو  ای اس ، بحث در مررد خرشوهبا ععای  به ایعیه گردشگری ابزار قدرتمعدی برای ترسته معطقه
( اکعرن در Capone,  2004:75 Nordin,  2003:98  &های گردشگری در مریله جعیع  بردند کاس . اگر تا در دهه قبا خرشه

( ر  Kachniewska, 2014:9 Kolvekova et al., 2019: 3ک اندشود ایتبدریوزی گردشوگری بوه کوانرن مبایوث فرآیعد برنامه
هوای الملل  همچرن بانک جهان  ر سازمان ملا متحود طور های بینای در این زمیعه صرر  گرفته اس . سازمانکارهای ارزند 

-(. اکعرن سیاس  خرشوه94: 1390اند کضرغام ر یاج  امیع ، ی را در آفریقای جعرب ، آریزرنا، کربا ر ... اجرا ر یمای  کرد متتدد

گذاری، نرآرری متقابا یک ابزار سیاس  ععرانبهگذاری در اکثر کشررها اس  که عملیرد آن ناپذیر از کا سیاس ای بلش  جدای 
های گردشوگری قابوا تتودیا های اجتماع  نیز با خرشهای ر نابرابریهای معطقه(. نابرابریEOCIC, 2019:17کعد کرا تأکید م 

تجربه مرفق کشررهای  چورن آفریقوای جعورب ، اسوترالیا، اسو،انیا، تایلعود ر..، در (. از سری دیگر Melisidou, 2014: 220اس  ک
پذیری این مدل در ساختارهای صعتت  ر سازمان  متفار  انطباق ی رپوذیررشوه گردشوگری نمایوانگر انتطوافاسوتفاد  از مودل خ

 موؤثرترین از یی  گردشگری، خرشه الگری یریکارگبه (.912: 1395اس  کسلطان  ر همیاران،  افتهینترستهر  افتهیترستهاعم از 
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در خرشه، باعث  "کز، همیاری، رقاب تمر"های اس . زیرا ریهگ  صعت  این در مترسط ر کرچک هایبعگا   دهسازمان هایشیر 
 ای معتیس شرد.شرد شاکله زنجیر  ارزش گردشگری نضج گرفته ر متتاقباً اثرا  آن در ترسته معطقهم 

(. ایون ایود  از ارایوا 54: 1388پرر، اس  کداداش« ای شدن صعتت خرشه»ای ر سرزمیع  های نرین ترسته معطقهیی  از مدل
 هوم بوه هایتراکم جغرافیای  شرک  "هاخرشه"ررتر در دانشگا  هاررارد مطر  شد. طبق تتری  پررتر ترسط ماییا پ 1990دهه 

 مؤسسوا  ،هادانشوگا  قبیوا کاز همیار نهادهای ر مرتبط صعایع هایبعگا  خدما ، کععدگانارا ه تلصص ، کععدگانعرضه مرتبط،

 Porter, 1990کععود کییدیگر همیواری نیوز مو  با رقاب ، بر عحر  که اس  خاص  هاییرز  در تجاری( یهاانجمنر  استاندارد

amd Porter, 2001برخ  خرشه را تجمع صعایع همیار ر رقیب در یک معطقه شبیه شد  ک .)Stimson et al 2006 ر برخ  نیز )
گیر اس  کاشومیتز ر ها چشمدانعد که در آن تجار  بین شرکت  ر تلصص شرک ها را دارای پیشیعه تلصص  مشلص م خرشه

 اس  افتهیتمرکز جغرافیای  یهایرز  هاس  که در ناییه یاای از شرک ها مجمرعهخرشه 1(. بر اساس تتری  یرنیدر1381دیگران، 

 ایجواد باعوث تمرکوزی کععود. چعوین. محصرال  مرتبط یا میما ترلید ر عرضه م اندمراجهمشترک   هایفرص  ر تهدیدها با ر

 .کعدم  کمک مال  ر مدیریت  فع ، هایزمیعه در تلصص  خدما  به پیدایش ر شردم  تبطمر یرکارکسب
صوعتت   یهاشوهر سازمان صعایع کرچوک ر . در ایران دانس  ایرهیاف  خرشهرا نقطه آغازین ترجه به  1382تران سال م 
دایور نمورد. متارنو   1380ا از نیمه درم سوال های صعتت  رهای صعتت  کشرر، دفتر خرشهشعاسای  ر ترسته خرشه باهدفایران 

 (UNIDOک از سری سازمان ترسته صعتت  ملا متحد شد ارا هصعایع کرچک رزار  صعایع ر متادن ایران با استفاد  از این الگری 
 .ررزدمرتبط اهتمام م  ها نسب  به ترسته صعایعهای صعتت  استانبا همیاری شرک  شهر  ر

در طرل زمان  افتهیقرامهای ها ر دانشها، مهار های اقتصادی برآمد  از مزی رکار پدید های کسبخرشههای صعتت  یا خرشه
های اجتماع  ر با اهداف اقتصوادی در معواطق جغرافیوای  خواص در یک رشته صعتت  در طرل زمان هستعد که با تییه بر سرمایه

های متعرع  هسوتعد کوه بورای ها ر قابلی با ریهگ  ینهادهای سازمان  ر ( ر شاما گرر 1382اند کمجیدی ر شاداب ، یافتهشیا 
 (.Barkley & Mark, 1997: 309باشعد کدر ارتباط م  باهمرشد اشتغال ر ترسته اقتصاد محل  

کوار، رخودما  کسوب دهعودگانهوای ترلیود ر ترزیوع، ارا وهکععدگان مراد ارلیه ر بعگوا محیط اقتصادی ر اجتماع  شاما تأمین
از: ررابوط افقو  ر  انودعبار هوا نیوز های خرشهدهعد. ریهگ های متعرع نهادی ر تحقیقات  ععاصر خرشه را تشییا م زیرساخ 

پورر، گیری پیرندهای پیشین ر پسین ، همیاری ر رقاب  بین بعگاه ، بازار نیرری کوار محلو  کداداشعمردی بین بعگاه  ر شیا
 (.45: 1388 ر یج  ر پاسبان ، 56:  1388

، متمرکزشود شرد که در یک معطقوه جغرافیوای  گردشگری اطحق م  رکارکسبای از رایدهای خرشه گردشگری به مجمرعه
سوال  15در طرل  (.UNWTO 2005:56ک های مشتر  برخرردارندها ر فرص اند ر از چالشدارای ررابط همیاری تلصص  برد 

 & Arsezen-Otamisاسو  ک قرارگرفتوه  مرردبررسودر بلوش گردشوگری  رکوارکسوبهوای ها ر خرشوهگذشته مفهرم شبیه

Yuzbasioglu, 2013:120ًگیرند کوه تتداد زیادی از رایدهای گردشگری خُرد، مترسط ر یت  بزرگ را در برم  هاخرشه (. عمرما
هوای اصول  مشلصوه  طررکلبوه(. 16, 1387کمعصورری  ترانعد در سطح ررستا، شهر ر یا شهرستان پراکعد  باشوعداز این نظر م 

هوای هوا ر فرصو چوالش»ر « همیاری در ارا ه خدما  میما برای گردشگر»، «تمرکز جغرافیای  ر بلش » خرشه گردشگری، 
سه سطح صوادرا ،  دربردارند یک کیک چعدالیه از تتامح  اقتصادی هستعد که  مثابهبه( ر Santos, 2008: 55اس  ک« مشتر 
 (.Gollub et al, 2007:10ای هستعد کایه ر نهادهای پایهرکارهای پکسب

های فیزیی  ر سل  این صعت  بورد  ر کمتور بوه تیمیوا آن در قالوب مدیری  گردشگری در ایران بیشتر مبتع  بر زیرساخ 
هادهای دخیا (. تیمیا خرشه گردشگری نیازمعد همیاری همه ن1397  پهرهعد یآر  اندازچشمکپهرهشید   خرشه ترجه شد  اس 

 جوهیدرنت ر تسوهیا دانشوگا  ر درلو  گردشگری، شرک  میان در امر گردشگری اس ، مدیری  گردشگری در قالب خرشه ارتباط
شرد کضورغام ر یواج   تشریق رکارکسب یهاخرشه ترسط شد ارا ه معافع به معدعحقه کععدگانشرک  ر نرآرری ترسته همیاری

 (.99: 1394محمدامیع  

                                                 
1 - UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 
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 معطقه به را مردم که اس  های انگیز  یا ر گردشگری رقایع گردشگری، مقصدهای از متشیا گردشگری خرشه های ن محصرل

 هیودرپا بور مبتعو  اجتمواع  – اقتصوادی سیسوتم یوک ععرانبوه گردشوگری هایخرشه ترسته در بعیادی کعد ر ررییردم  جذب
 (. Stewart & Skinner, 2005:15اس  ک پایداری ر ترانمعدسازی

 بوه ی  ررستا  در نرای یگردشگر رکارکسبخرشه   سازمان-یساختار نهاد  ابیارز در خصرص ایمطالته تاکعرن ریه  شیا به
 مرردترجوه گردشوگری ررسوتای  را از دیگری ابتاد این خصرص، صرر  گرفته در مطالتا  از برخ  ،یالنیباا. اس  نرسید  انجام
 هوایپیشوران"ای تحو  ععوران (، در مقاله1398شرد. فرزاد ریس  ر همیاران کم  اشار  هاآن از رخ ب به اختصاراً که اندداد  قرار
-نشان م  "سررآباد( شهرستان اررامان بلش: مرردمطالتهک  پهرهعد یآ بر تأکید با ررستای  نرای  گردشگری پایدار ترسته بر مؤثر

 هوایپیشوران ترتیب، به رضتی  این یریگشیا در ر دارد قرار ناپایدار هترست ریمس در عد یدر آ معطقه گردشگری سیستم دهد که

. کورد خراهعود عما اجتماع ، هایپیشران از اثرگذارتر کالبدی،–محیط  ر نهادی-مدیریت  اقتصادی، هایشاخص در تجمع یافته
 کوارآفریع  ر خرداشتغال  فرهعگ ایجاد پیشران ر اثرگذارترین ععرانبه ررستای ، رکارکسب فضای بردن نامعاسب پیشران همچعین

ای (، در مقالوه1397ک همیواران ر ررمیوان  .شودند شعاخته معطقه گردشگری عد یآ داریپاترسته  در هاپیشران اثرپذیرترین ععرانبه
 رسجیند ررستاهای: مرردی پایدار کمطالته گردشگری ترسته بر گردشگری هدف ررستاهای ساکعین یمای  ارزیاب "تح  ععران 

 اجتمواع  مشارک  شد ، دریاف  هایهزیعه اجتماع ، های رابستگ شاخص بین که اندرسید  نتیجه این به زنجان( استان گحبر، ر
 از سواکعان یمایو  کوهیطرربه دارد رجرد مثبت  ر متعادار رابطه پایدارگردشگری ترسته از ساکعان یمای  با شد  دریاف  معافع ر

 ر گردشوگری هودف ررسوتاهای معواطق پایوداری را برای زمیعه مثب ، صرر به مرردمطالته نمرنه ررستاهای در پایدار گردشگری
 در ررسوتای  گردشگری محرری نقش"ای تح  ععران (، در مقاله1391انرری ر همیاران ک .کرد  اس  فراهم مردم زندگ  کیفی 
ر  اسوتتداد کوه اسو  آن از نتایج پهرهش یواک  "خاش شهرستان تفتان، ناییه ررستاهای: مرردی ررستای  مطالته نرای  ترسته
 از بورداریبهر  جه  هاآن هایر نیازمعدی اجتماع  ر اقتصادی ترسته راستای در گردشگر جذب در مرردمطالته ررستاهای قابلی 
 بیشوتری قابلی  دارای رتیبت به سعگان ر کرشه تمعدان، ررستاهای این میان در. اس  باال بسیار آن یترسته ر گردشگری صعت 
 "ععوران بوا خورد ( در پوهرهش2014همیواران ک ر بورل  .گیرنود قورار گردشوگری ترسوته هایالری  برنامه در اس  الزم ر برد 

 کوه رسویدند نتیجوه به ایون میدان  ر ایکتابلانه هایررش از استفاد  با "گردشگری به نسب  ساکعین هاینگرش ر ترانمعدسازی

 دارد. گردشگری یمای  یبر رر مستقیم ر مثب  تأثیر شلص ، اقتصادی معافع ر  شعاخترران ترانمعدسازی
 ررشون باهودف "کعیوا، لرآنودا، پایدار، ترسته برای جایگزین ررستای  گردشگری" ععران با ایمقاله ( در2012ک همیاران ر ارکچ

 داد نشان پهرهش این هاییافته .اندپرداخته گردشگری جذب معظرربه ررستای  معاطق به سرمایه برای بازگش  ی هایارا  کردن

 ررستای  معاطق گردشگری در گذاریسرمایه کععد. بعابراینم  زندگ  فقر خط زیر در لرآندا بلش در از ساکعان درصد 21 یدرد که

 بلوش بازسوازی اجتمواع ، ر اقتصوادی رفا  هایفتالی  میما ر کعد کمک معاطق این در تجار  ر کشاررزی به ترسته تراندم 

 نورای  از ایمطالتوه در( 2006ک سال در تسارتاس. شرد ررستای  معاطق بازسازی ر کرد ایتحص افراد مهاجر  ر کاهش کشاررزی
 زنودگ ، هزیعوه ر زموین قیمو  افوزایش نظیور گردشوگری اقتصوادی معف  آثار ساکعین به دیدگا  از یرنان جزیر  در در ررستای 
 باال با درآمد مشاغا گرفتن اختیار در مشاغا گردشگری، بردن فصل  سرمایه، ر زمین صایبان نفع به سته گردشگریتر  سردرسان
 .(Tsartas, 2006ک اس  کرد اشار  محل ، افراد ترسط ماهیگیری ر کشاررزی هایفتالی  تر  ر  محل ریغ افراد ترسط

شرد. در چعد دهه اخیر بوه دلیوا دگان پسته در جهان ر ایران شعاخته م ترلیدکعع نیترمهمیی  از  ععرانبهشهرستان رفسعجان 
شد  اس . با ترجه بوه ایعیوه  رررربهای زیرزمیع  در دش  رفسعجان ترلید پسته با مشیح  عدید  یهاآبر کاهش سطح   آبکم

ر اقلیمو  ر تعوگ شودن   طیمحسو یزاقتصاد جامته محل  رابسته شدیدی به ترلید این محصرل دارد، در صرر  بررز مشیح  
-افتد ر سطح زندگ  پایین خراهد آمد. یی  از راهبردهای ترسته اقتصاد محل  متعرع، متیش  مردم به خطر م  محصرلتکدایر  

ها ر مؤلفه ازنظرترسته صعت  گردشگری اس . بلش مرکزی شهرستان رفسعجان  ازجملهرکارهای جایگزین سازی ر ترریج کسب
ر انباشو  سورمایه نرسود،  افوزرد ارزشباعث شد  تا این صوعت  بوه ایجواد  آنچهی گردشگری رضتی  معاسب  دارد. اما هاجاذبه

ای آن برد  اس . ییو  از راهبردهوای مودیری  گردشوگری در ایون سوطح جغرافیوای ، تیمیوا خرشوه مدیری  پراکعد  ر جزیر 
مسوا ا پویش رری تیمیوا خرشوه  نیتورمهماسو  کوه  سوؤالایون  ، پهرهش یاضر به دنبال پاسخ بهررنیازاگردشگری اس . 

این پوهرهش، مسوا ا مرجورد در  درراقعگردشگری بلش مرکزی رفسعجان چیس  ر چه راهبردهای  برای آن قابا تدرین اس ؟ 
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ه فتالی  نهادها ر ررابط بین نهادی خرشه گردشوگری را شعاسوای  کورد  ر سو،س راهبردهوای معاسوب در زمیعوه تیمیوا خرشو
 دهد.گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان ارا ه م 

 

 روش پژوهش
-تحلیلو  اسو . از ررش -ماهی  ر ررش، از نرع تحقیقا  ترصیف  ازنظرهدف از نرع تحقیقا  کاربردی ر  ازنظراین پهرهش  

ای، ررییرد ترسوته خرشوه چربها ر تحلیا اطحعا  استفاد  شد. در چهارآرری داد های کم  ر کیف  کآمیلته مترال ( برای جمع
-گیری از مصایبهشعاسای  شد. همچعین با بهر  رکارکسبای، مبان ، عراما ر شرایط ایجاد خرشه مطالتا  کتابلانه بر اساسابتدا 

ان  ، اهداف ایجاد خرشه صعتت  متعاسب با معطقه شعاسای  شد. با ترجه بوه هم،رشوبازنیمههای ر پرسشعامه یافتهساخ های نیمه 
در یوک  رکارکسوبگیوری خرشوه عراما کلو  اثرگوذار بور شویا ععرانبهها پرداخته ر پعج فاکترر برخ  از عراما، به ترکیب آن
 -4اسوتراتهی/ سواختار،  -3شورایط تقاضوا،  -2شرایط محیط  ر تمرکز جغرافیای ،  -1از:  اندعبار چهارچرب شعاسای  شدند که 

 ها ر نهادها.  ها ر زیرساخارتباطا  بین بعگا 
ر  رکارکسبهای اساس عراما ایجاد خرشه گردشگری در بلش مرکزی شهرستان رفسعجان ر با اتیا بر ادبیا  ر مبان  خرشهبر
عاما تأثیرگذار بر ایجواد ر فتالیو  خرشوه گردشوگری شعاسوای  شود کوه در بلشو  از پرسشوعامه زیر 35ی پرسشعامه، هاستاد 

پرر، اس  کداداش شد استفاد های ملتل  زم به ذکر اس  شماری از این عراما ر زیرعراما در پهرهشگعجاند  شد. ال مررداستفاد 
ضورغام ر  -1385دیون محمودی،  -1388یج  ر پاسوبان ،  -1390هادی زنرز ر برمی ،  -1392فر، رجب پرر ر ستاری -1388

های میدان  عراما ر افزردن زیرعراما مستلرج از پیمایشیرسازی این عراما ر ز( ؛ با تلفیق ر متعاسب1389یاج  محمد امیع ، 
طرای  شد. همچعین شعاسای  نحر  ارتباطا  بوین بعگواه ، اثورا  نهادهوای پشوتیبان،  مررداستفاد ای، ابزار ر مطالتا  کتابلانه

ترسوط  شد طرای از پرسشعامه  اهآنهای ها ر خرشه ر استراتهیها ر رقبای دررن  ر بررن  بعگا ها ر چالش مشتر  بعگا فرص 
 اس . شد اقتباسگردشگری  رکارکسب( برای شعاسای  خرشه UNIDOهای صعتت  کبا ررییرد سازمان صعایع کرچک ر شهر 

ترسط رزار  صعت ، متدن ر تجوار ( بوا  شد تعظیمایسیک ک چهاررقم با آماد  شدن ابزار تحقیق، یجم نمرنه از گرر  فتالی  
هوای تحقیوق بوا ررش تحلیوا شوبیه داد ر  فتالیت  ایسیک شعاسای  شدند. از گر  نتلاب شدند. مدیران رایدهایررش هدفمعد ا

های کیف ، کم  سازی شود  ر ر س،س داد  شد تحلیاکیف   صرر بهها اس . برای این کار داد  قرارگرفتهاجتماع  مررد تحلیا 
آمد. س،س با اسوتفاد  از  به دس ررابط بین ععاصر ملتل  خرشه  صرر بدیند. ش رتحلیاتجزیه NodeXL افزارنرمبا استفاد  از 

 شد. بعدیارلری ثر بر تشییا ر تقری  خرشه گردشگری سلسله مراتب  از ععاصر ر عراما مؤتحلیا Expert Choice  افزارنرم
ر از شمال  شد راقعان رفسعجان این پهرهش اس ، در شرق شهرست مرردمطالتهبلش مرکزی شهرستان رفسعجان که محدرد   

های فردرس ر به بلش مرکزی زرند، از جعرب به شهرستان سیرجان، از مشرق به شهرستان کرمان ر بردسیر ر از مغرب به بلش
 65,7نفور ک 167876نفور جمتیو  کوه  255377، دارای 1395شرد.  این بلش در سوال کشیر یه شهرستان رفسعجان محدرد م 

اند. بلش مرکوزی شهرسوتان رفسوعجان در درصد( در نقاط ررستای  ساکن برد  34,3نفر ک 87501نقاط شهری ر  درصد( از آن در
 513دران، آزادگان، رزم آرران، قاسم آباد، کبرترخوان، اسوحمیه ر سرچشومه ر های خعامان، در دهستان به نام 8دارای  1395سال 

 اس . را در خرد جای داد آبادی برد  ر در شهر رفسعجان رشهر  مس سرچشمه 



 1400، پاییز و زمستان 261-245(، 10)پیاپی  2 ، شماره5دوره  ،مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                           250  

 

 
 مرقتی  جغرافیای  بلش مرکزی شهرستان رفسعجان .1شیا

 

    

   
عل ، درخ   آقا خانه یاج -های گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان کنرای  ررستای  ر شهری(. در  راگهای از جاذبهنمرنه .2شیا

 ساله ، غار میرزا 1500
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 ها و بحثیافته
 بوه را موردم کوه اسو  هوای انگیز  یا ر "رقایع گردشگری"، " گردشگر مقصدهای" از متشیا گردشگری خرشه نهای  محصرل

نیسو  بلیوه تجربوه  لمسقابا گردشگری محصرال  اس  لمسقابا هانآ محصرال  که صعایع برخحف سایر کعد.م  جذب معطقه
تران صادرات  نامید. بلش گردشگری آماد  شرد این محصرل را م  (. زمان  که بسته1390کردن  اس  کضرغام ر یاج  محمدامیع ، 

-از: سطح ارلیه عرضوه اندعبار دهعد  خرشه گردشگری عرضه گردشگری قلب ترلید ارزش اقتصادی این بلش اس . ععاصر تشییا

کععد  نهوای  کگردشوگر( سطح به مصرف ترینفررش  ر ... که نزدیکگردی، مراکز خرد ها، رایدهای برمها، رستررانکععدگان: اقامتگا 
هوای ترر، برگزارکععدگان تورر، شورک  راردکععد های ها هستعد. مانعد آ انسهای بین مقصدها ر بازدیدکععد هستعد. سطح درم؛ راسطه

ما  اغذیه، خودما  : مدیری  ر یسابداری، بازاریاب  ر شبیه رزرراسیرن، خدکععدگانعرضه... . سطح سرم هرای  ر زمیع  ر رنقایما
هوای زیرسواخت  فیزییو  ر سواختار اطحعوات  اسو . . . نهاد  ر عراما زیربعای  شاما نیرری انسان ، نرآرری، شبیه..پذیری رمهمان

های مسافرت  ر برگزارکععدگان ترر، های ترریست  ر اکرترریست ، آ انسععاصر خرشه گردشگری بلش مرکزی رفسعجان شاما جاذبه
 ذیرای  ر اقامت ، نیرری کار محل ، ر نهادهای پشتیبان در بلش مرکزی استقرار دارند. مراکز پ

 
 1جدرل 

 زیربعاهای عرضه گردشگری در بلش مرکزی رفسعجان
 توضیحات تعداد نام واحد

 پیمان ریپذمهمانهتا جهانگردی، هتا هیحن، هتا الماس،  3 ریپذمهمانهتا ر 
رسووووووووووترران ر 

 غذاخرری
بیش از 

 راید 50
خانه سعت  ترکا، تواالر سفر  ،بهارشهیهم، رسترران گیحن ، رسترران شمس، رسترران هاگارسترران شهرزاد، رسترران 

رسترران مهر، رسترران پیمان، رسوترران  رسترران عتیق،،  چلرکباب  آذربایجان، لرکس طحی ، رسترران فیش ر چی،س
 ر ...هعگیان، کافه کباب پاترق تاالر ر رسترران فر شاپ الم،یک،ر کاف 

 ناصریه، خعامان 6 خانه برمگردی
 شعاس ، مرز  ریاس  جمهرریمرز  مردم 2 مرز 

بیش از  آثار تاریل 
10 

قاسم آباد کخانه یاج آقا عل ، خانه امیعیان، خانه صایب الزمان ، هتا میراث (، کبرتر خان ککاررانسرا(، عباس آباد یاج  
 ر مرادی کرفسعجان(، ستاد  آباد کعمار  کح  فرنگ (، برج رضا آباد، کیلدان(، آب انبا

اکرترریسوووووووووم/ 
   رترریسم

 ناصریه کدر  راگه(، اردرج، در  جرز ر دارران 4

دفووواتر مسوووافرت / 
 برگزار کععدگان ترر

ان نرق، نسیم سحر، نرآرران رهیار، پیشرر پرراز، لیا ر نهار، گرهر کریر، رردان ترر، نرر کریر، مهرگان گش ، رهاد، کریر 11
 کریر

 1398، گردشگری ر صعایع دست  شهرستان رفسعجان، معبع: ادار  کا میراث فرهعگ 

    

 

 2جدرل 
 فهرس  نهادهای مرتبط با خرشه گردشگری رفسعجان 

 ارائه دهندگان خدمات کسب و کار نهاد پشتیبان شبکه همکاری ردیف
  فرهعگ  ر گردشگری، شهرداری میراث انجمن هتلداران استان کرمان 1
 ایسازمان فع  ر یرفه دایر  اماکن عمرم  نیرری انتظام  انجمن صعف  دفاتر مسافرت  2
 شبیه بهداش  ر درمان  اتحادیه رسترران داران 3
  اتاق بازرگان  رفسعجان کمیسیرن ترسته گردشگری 4

 1398رستان رفسعجان، معبع: ادار  کا میراث فرهعگ ، گردشگری ر صعایع دست  شه

 
 روابط عمودی و افقی

-های میدان  نشان م آید. داد م  به رجردررابط عمردی ر افق  بین رایدهای سیستم اصل  ترلید در خرشه ر ذیعفتان اصل  

فرت  ر مراکز های مساکععد. همچعین آ انساز رایدهای پذیرای  ر اقامت  با همدیگر رابطه افق  ر عمردی برقرار نم  کیچیهدهد 
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اعم از تیمیا  های تاریل  ثب  شد ( نیز هرگرنه رابطه همیاریگردی، رایدهای اکرترریست ، پدید گردشگر پذیر کرایدهای برم
افزاری ر استفاد  از تلصص ر نیرری کار افزاری ر نرممجمرعه یک راید بردن، استفاد  از امیانا  سل بسته گردشگری، زیر
ای دارند. این رابطه به مترف  یا پیشعهاد مراکز اقامت  یا های مسافرت  با مراکز اقامت  ررابط گسسته. آ انسهمدیگر را رد کردند

یی  از کاست  این ععاصر برای تشییا خرشه گردشگری  ررنیازاپذیرای  محدرد اس . ترافق  بین این در ععصر مشاهد  نشد. 
 عدم ارتباطا  بین بعگاه  اس .

 
 3جدرل  
 ران  ررابط عمردی ر افق  رایدهای خرشه گردشگری / مترسط ارتباط ماهافرا 

 نحوه رابطه نوع رابطه
 کنندهلیتکممحل استقرار همکار یا 

 خارج از بخش داخل بخش

 رابطه عمردی
 0 0 تیمیا بسته سفر ییدیگر

 0 0 غیر همسطح یهابعگا رابطه بین 

 رابطه افق 
 0 0 ییدیگر یارافزسل استفاد  از امیانا  

 0 0 استفاد  از تلصص ییدیگر
 0 0 استفاد  از نیرری کار همدیگر

 

 

ماهانه، محا تهیه ر  ازیمرردن، یجم مراد ارلیه ازیمرردندر قالب مراد ارلیه  مرردمطالتهکععدگ  رایدهای گردشگری ررابط تأمین
آمد.  با ترجه به ایعیه ترلید نهای  گردشگری  به دس جدرل زیر  صرر بهر میانگین ماهانه آن  قرارگرفتهتأمین مررد پرسشگری 

باالی این بلش را  افزرد ارزششرد لیین تحقیقا  متتدد اس . مراد ارلیه متعرع ر فراران  در این خرشه استفاد  نم  "بسته سفر"
  اند.اثبا  کرد 

  
 4جدرل 

 رفسعجانر محا تأمین آن در خرشه گردشگری  ازیمرردنمراد ارلیه  
 

 سهم این محل از تهیه محل تهیه حجم ماهانه مواد اولیه
 %100 رفسعجان کیلرگرم 3000 گرش  قرمز ر سفید

 %100 رفسعجان کیلرگرم 2000 ر یبربا  برنج
 %100 رفسعجان کیلرگرم 300 سایر مراد غذای 

 
 رقابت و همکاری

ها، نشان داد رقبوای هور های ترریست ، مراکز اقامت  ر آ انسپدید  اطحعا  یاصا از مصایبه با مدیران ر مترلیان رایدهای ر
درصد پاسلگریان رقبای محل  ر داخا بلش مرکزی را برای راید خرد ععران کردند. این  100دهد. صعفان تشییا م یک را هم

در محوا  مورردنظرخودم  گیرد ر خاصی  این بلش آن اس  کوه امر به این دلیا اس  که گردشگری در بلش خدما  قرار م 
کععد  نشان داد رقبای گردشوگری رفسوعجان بوه نیس . اجماع نظرا  افراد شرک  رانتقالنقاشرد ر قابا انبار یا ترلید مصرف م 

  های شمال ایران اس .ترتیب شهرستان کرمان، استان یزد ر استان

 

 5جدرل 
 رقبای ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان

 هااستانسایر  رقبای استانی یرقبای بومی/ محل عنصر

   * دفاتر خدما  مسافرت 
   * مراکز اقامت  ر پذیرای 

 * * * ر مقاصد گردشگر هاد یپد
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 حمایتی( مؤسساتمحیط نهادی )نهادها و 
ادار  میراث فرهعگ  ر گردشگری، شرک  ترسته گردشگری استان، انجمن صعف  دفواتر خودما  مسوافرت ، انجمون هتلوداران 

، شهرداری، دانشگا  علم  ر کاربردی کرمان کدپارتموان هتلوداری ر گردشوگری(، ادار  را  ر یار یرفهاستان کرمان، سازمان فع  
سسا  مال . گرر  هتلوداری ر جهوانگردی ؤها ر مشهرسازی، مجتمع آمرزش عال  بم کگرر  علم  جهانگردی ر هتا داری(، بانک

ر مشورر  بوا اعضوای  لتهیرگرجسوتهدایر اس  ر مدیر هتا جهانگردی رفسعجان به ارتباط کاربردی کرمان  –در دانشگا  علم  
ها به این مرضرع راکعش  نشان ندادند. انجمن هتلداران استان به ععاصر اقامت  کععد کرد. سایر شرک علم  این گرر  را اظهار م 

-دهد. همچعین مودیر خانوه بورمتلداری ر میزبان  ارا ه م های هبرگزاری درر  ازجملهمرجرد در بلش مرکزی رفسعجان خدمات  

کععد  بوا دهد که اعضای گرر  مشارک های ادار  میراث فرهعگ  شهرستان مطر  کرد. همچعین نتایج نشان م گردی نیز آمرزش
به ارتباط بوا ایون شورک  اند ر تعها مدیر یک راید اقامت  کهتا جهانگردی( ای برقرار نیرد شرک  ترسته گردشگری استان رابطه

 اشار  داشتعد. 
 

 نیروی کار محلی
از: شاغحن مستقیم در مراکز اقامت  ر پوذیرای ، مراکوز مجواز ر موررد بازدیود گردشوگران داخلو  ر  اندعبار نیرری کار خرشه 

. نتایج یاصوا از  دستعیاصعکدفاتر خدما  مسافرت (، فتالین بلش ترلید سرغا  ر  رنقایما، فتالین بلش بردارانبهر خارج ، 
درصد فتالین رایدهای ملتل  سطر  این خرشه محل   100های خرشه گردشگری ر مصایبه با فتالین بلش نشان داد پرسشعامه

ترسط بلش گردشگری را نیز طبوق ادبیوا   جادشد یاباشعد. اشتغال تبت  برد  ر از شهر رفسعجان ر ررستاهای بلش مرکزی م 
توران بورای ( مو 88: 2002ر ععاصر خرشه کفلیپ کور ،  ها هگیرمیان تشییا خراهعد داد. با ترجه به مدل ترسته گردشگری بر

 خرشه گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان مدل زیر را رسم کرد. 

 

 
 ر ععاصر اصل  خرشه گردشگری رفسعجان ها هگیر .3شیا 

 (1388 پرر،کاقتباس از: داداش
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رارد شد ر  Node XL افزارنرمهای میدان  در سازی نتایج یاصا از پرسشعامه ر مصایبه باکم ررابط بین ععاصر ملتل  خرشه 
هوای ررابوط بوین ععاصور مرجورد خرشوه گردشوگری های کحن مبین گراف جریانآمد. شاخص به دس گراف شبیه این خرشه 
دار بردن گراف بدین متعاس  که عحر  بر ررد. جه دار به شمار م های جه مر  گرافدهد. این گراف در زرفسعجان را نشان م 

س رأ 13اس . این گراف مشوتما بور  قرارگرفته مرردمطالتهرجرد ارتباط میان در ععصر، جه  جریان جاری بین این در ععصر نیز 
اکز اقامت / پذیرای ، مراکز پوذیرای ، انجمون هتلوداران باشد که ععاصر این خرشه، گردشگران داخل  ر خارج ، مرکگر ، تار ( م 

گوردی، در  راگوه، ناییوه هوای بورماستان، دفاتر خدما  مسافرت ، انجمن دفاتر مسافرت  استان، مقاصد گردشوگری شواما خانوه
مایشوگا  عرضوه اکرترریست  در  جرز ر در  دران، شرک  ترسته گردشگری استان، ادار  میراث فرهعگ  ر گردشوگری، مراکوز ر ن

 24باشود. یوال مو  24دهعد. عحر  بر این، گراف راجد محل ، نهادهای تحقیقات  را تشییا م  رنقایمار سرغا ،  دست صعایع
ای عموا جزیور  صرر بهاند سایر ععاصر جریان بصرر  در طرفه برد  ر باهم جف  شد  2رابطه بین ععاصر بر قرار اس  که تعها 

 اند.کرد 
 

 6جدرل 
 بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان یهاانیجر

 نوع گراف تعداد 

 ر رس 13

 فردمعحصربه یهالبه 22

 یبا مرارد تیرار هالبه 2

 هالبه مجمرع 24

 خرد یهایلقه 0

51/0  متقابا رأسجف   نسب  

62/0  لبه متقابا نسب  

 متصا یاجزا 1

 رأسمتصا تک  یاجزا 0

 مؤلفه متصا کیر رس در  یداکثر 13

 جزء متصا کیدر  هالبه یداکثر 24

 (کقطر  ییفاصله   ردز یداکثر 4

40/2  مترسط  یی  ردز فاصله 

41/0  نمردار  چگال 

 
( 0,1هر در از مقوادیر نسوبتاً پواییع  ککمتور از  هیدرسرهای دارای جریان شاخص نسب  ر رس جف  شد  ر همچعین نسب  یال

همیواری  گریدعبار بهافتد. سریه اتفاق م های یکدهد ماهی  ررابط بین ععاصر خرشه با جریانان م برخرردارند که این امر نش
 افق  ر عمردی بین ععاصر این خرشه ضتی  اس .

دهد در این ررابوط تمرکوز شودیدی های داخل  افراد را به تفییک ععاصر نشان م های خرد تحلیا شبیه، گراف جریانشاخص
رجورد  شد ثب گردشگران خارج  ر داخل ، شرک  ترسته گردشگری استان در سایر ععاصر درجه دررن   جزبهشرد ر مشاهد  نم 

محلو ، انجمون دفواتر خودما   رنقوایما( متتلق به مقاصد گردشگری ر مراکز اقوامت  ر پوذیرای  اسو . 4دارد که یداکثر آن ک
نشوان  "صوفر"اند که بوا درجوه بیررنو  ای برقرار نیرد ای نداشته ر رابطههای تبلیغات  به سایر ععاصر مراجتهمسافرت  ر شرک 

 .اندشد داد 
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 7جدرل 
 بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان یهاانیجرخرد  یهاشاخص

 مؤلفه
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 0/400 0/100 1/663 0/111 0/048 42/333 3 4 مراکز اقامت / پذیرای 
 0/250 0/167 1/296 0/105 0/045 22/333 2 3 دفاتر خدما  مسافرت 

 0/000 0/333 0/910 0/094 0/038 0/333 1 2 مراکز پذیرای 
 0/000 0/333 0/910 0/094 0/038 0/333 0 3 محل  رنقایما

 0/250 0/000 1/313 0/087 0/043 31/333 1 4 مقاصد گردشگری
 0/000 0/100 1/771 0/142 0/056 39/333 6 0 گردشگر داخل 
 0/000 0/100 1/771 0/142 0/056 39/333 6 0 گردشگر خارج 

 1/000 0/000 0/433 0/028 0/031 0/000 1 1 انجمن هتلداران استان
 0/000 0/000 0/425 0/026 0/030 0/000 0 1 جمن دفاتر خدما  مسافرت ان

 0/000 0/000 0/429 0/022 0/029 0/000 1 0 شرک  ترسته گردشگری استان
 0/500 0/000 0/698 0/042 0/031 1/333 1 2 میراث فرهعگ  ر گردشگری

 0/000 0/000 0/433 0/028 0/031 0/000 0 1  غاتیتبلشرک  
 0/000 0/000 0/948 0/081 0/040 9/333 1 2 ر سرغا   دستعیصعانمایشگا  عرضه  مراکز/

 
توران ادعوا با آن فاصله دارد. م  307/0تراند باشد ر مقدار م  1برای تراکم شبیه برابر  محاسبهقابایداکثر مقدار  کهنیابا ترجه به 

کععد ر با ر رس دیگر نیز جریان برقورار یه چعد رأس یال  مرکزی  پیدا م تراند از نرع ترر باشد. در این شیا از شبکرد که شبیه م 
-ر رس مربرط به مقاصد گردشگری ر گردشگران یجم بیشتری از جریان را به خرد اختصاص مو  آمد دس بهدر شیا  اگرچهاس . 

هوای مسوافرت  ر آ انس ازجملهصر های خرشه گردشگری  بلش مرکزی رفسعجان اس  که سایر ععاکاست از دهعد. همین امر یی  
ین خرشوه غایوب ر سرغا  از ررابط بین بعگاه  ا  دستعیصعاتررگردان ، نهادهای پشتیبان ر تحقیقات ، تبلیغات ، مراکز ترلید ر عرضه 

ات  کمتورین های این خرشه نهادهوای پشوتیبان / تحقیقوشرد. در گراف ررابط ر جریانکمتری نصیب ناییه م  یاافزرد ارزشبرد  ر 

  شعاسورانیاکواربردی کرموان ر بوم ر گورر   –کععد. دپارتمان علم  جهانگردی ر هتلداری در دانشگا  جوامع علمو  نقش را ایفا م 
 اند. ه در یال یاضر تأثیری در خرشه نگذاشتهترانعد در ترسته این خرشه اثرگذار باشعد کدانشگا  رلیتصر م 

باشد، شاخص مرکزی ، نزدیی  تموام ععاصور م  4راف ررابط ععاصر خرشه برابر   ردزیک در گ با ترجه به ایعیه یداکثر فاصله
ععصر مرجرد مرکوز مشلصو  بیشوترین  13کعد. در گراف ررابط بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان، از بین خرشه را بیان م 

های ملتل  ر رایدهای اقتصادی متتدد اسو . ر بلشسازد. این امر از خاصی  اثرگذاری گردشگری بها را مترجه خرد نم جریان
بیشوترین  6تار  بیشترین جریان دررن  را دارند ر گردشگران خارج  ر داخل  با درجه بیررنو   ععرانبهمقاصد گردشگری  اگرچه

کزی  گوراف از ها، شاخص مرهای جز   گراف جریاناند. با ترجه جدرل شاخصجریان بیررن  این خرشه را به خرد اختصاص داد 
 فرمرل زیر محاسبه شد.

 
 شرد.های ممین نیز از طریق فرمرل زیر محاسبه م تتداد یال
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آن، تراکم این شبیه از طریق فرمرل زیور برابور  بر اساسیال اس .  24ر تتداد  رأس 13گراف جریان بین ععاصر خرشه، دارای 
 اس : آمد دس به 0,307

 

 
 

 
 ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان گراف جریان بین. 4شیا 

 
را از بلوش  افوزرد ارزشهای ملتل  شیا نگرفته اس . چعین نراقص  قسمت  از پیرندهای افق  ر عمردی محیم  بین یلقه

 انکارکعکعد. مثحً نهادهای پشتیبان ر نهادهای تحقیقات  ر تبلیغات  فتالیت  ندارند. تعها انجمن هتلداران استان به مرکزی خارج م 
دانشگا  رلیتصور رفسوعجان در گردشوگری   شعاسرانیاکعد. گرر  های آمرزش  میزبان  ر هتلداری برگزار م رایدهای عضر درر 

 کارکعوانای نیوز در آمورزش کاربردی ر سازمان فع  ر یرفوه –این شهرستان تحقیقا  کاربردی انجام نداد  اس . دانشگا  علم  
های مسافرت  معافع ععاصر مرجورد را ندارد. از سری دیگر مراکز غیرمجاز برگزاری ترر آ انس یاشد ثب ععاصر این خرشه فتالی  

ای از ععاصور ر نهادهوای پشوتیبان رابطوه کیوچیهریه  در میزبان  از گردشگران خارج  با همحل  ب رنقایمااند. به خطر انداخته
 ندارد.

 

 بر تشکیل و تقویت خوشه رمؤثتحلیل سلسله مراتبی از عوامل و راهبردهای 
طی  کاز مریج توا نوامریج(  9 متیارهای اصل  را در یهاعاما ریزکارشعاسان گرر  دلف  ر مدیران رایدهای خرشه گردشگری 

استفاد  شد. ابتدا مدل ارلیه سلسله مراتب  شاما هودف اصول ، Expert Choice  افزارنرمها از بعدی کردند. جه  تحلیا داد رتبه
ترسوط کارشعاسوان ر مودیران رایودهای  گرفتهانجامهای زرج  ترسیم شد. مقایسه شد استلراجهای ها، زیر متیارها ر گزیعهمتیار

 های آن در قالب جدرل ر نمردارهای ملتل  گزارش گردید. افزار گردید ر خررج خرشه، رارد نرم
شرایط ، زیر متیار( 8تمرکز جغرافیای  ک: ( عبار  بردند اززیر متیار 35برای خرشه گردشگری رفسعجان پعج متیار اصل  کشاما 

 زیر متیار( 5استراتهی/ ساختار کر  زیرمتیار( 10ک هارساخ یزنهادها ر ، زیر متیار( 5ارتباطا  بین بعگاه  ک، زیرمتیار( 7تقاضا ک

 وزن معیارها نسبت به هدف -ب
یوا کرررد گردشوگران( بوا رزن  "شورایط تقاضوا"قرار گرف . متیوار نسب  به هدف مررد ارزیاب   گانهپعجرزن متیارهای اصل  

گیرنود. اسوتراتهی/ های بتدی قرار م ها در رتبهباالترین رتبه را دارد ر متیارهای ارتباطا  بین بعگاه ؛ نهادها ر زیرساخ  0,427
 0,1. همچعین ضریب ناسازگاری نیوز کمتور از گیرد(قرار م 0,066ترین مرقتی  کرزن در پایین شد نییتتها در هدف ساختار بعگا 

 محاسبه شد که نشانگر پایای  ررش اس . 
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 8جدرل 
 رزن متیارهای اصل  خرشه گردشگری نسب  به هدف

 وزن معیار

 0,111 تمرکز جغرافیای 
 0,427 شرایط تقاضا

 0,206 ارتباطا  بین بعگاه 
 0,189 هارساخ یزنهادها ر 

 0,066 ساختار/ استراتهی
 

 

تقری  خرشه گردشگری بلش مرکوزی شهرسوتان رفسوعجان را  گانهسههای( گرر  دلف  ر کارشعاسان، آلترناتیرهای کاستراتهی
 چعین مشلص کردند: 

ست ، ثب  رسوم ، ترری یهاجاذبهتجهیز ر مرم  یا نرسازی "ها ککارشعاسان ر گرر  دلف  از این استراتهی، سامانده  جاذبه (1
 را مدنظر داشتعد.( "گردشگری یهاجاذبهمجرز، نظار  سازمان مترل ، خدما  جانب  در 

های اقتصادی ر گردشگری، اتحادیه صعف ، تسهیح  بانی ، دانشگا  ر مراکز علم  های نرم کامعی ، سیاس ارتقا زیرساخ  (2
 ر تحقیقات  مرتبط را مدنظر داشتعد.(

هوای ارتبواط  زمیعو ، فرردگوا ، های سول  عبوار  بورد از؛ را ل  کمعظرر گرر  دلف  از زیرساخ های سارتقا زیرساخ  (3
 ملابرا  ر سیستم ارتباط ، خدما  رفاه .(

 

هوای گردشوگری بلوش مرکوزی های سل  ر سامانده  جاذبوهدهد که ارتقاء زیرساخ نتایج تحلیا سلسله مراتب  نشان م 
 رزن باالی  در  ترسته خرشه گردشگری خراهد داش . 356/0ر  401/0رفسعجان به ترتیب با رزن 

 
 9جدرل 

 ها/ آلترناتیرهای خرشه گردشگری رفسعجانارلری  استراتهی
 سخت یهارساختیزارتقا  نرم یهارساختیزارتقا  هاجاذبهساماندهی  استراتژی

 401/0 243/0 356/0 امتیاز

 

های دیگر با ترجه به متیارها ر همچعوین یالو  ها نسب  به گزیعهدهد که چگرنه گزیعهی  کارای  نیز نشان م نمردار یساس 
 . اندشد بعدی کل  اهمی 

 

 
 یساسی  کارای  متیارهای خرشه گردشگری رفسعجان .5شیا 
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 گیرینتیجه
بلش  پذیرای ، خدما  ر هااقامتگا  ،رنقایما خدمات  هایسازمان از متشیا اس ؛ ایپیچید  ماهی  دارای گردشگری

 خدما  دفترهای ها،جاذبه محل ، مسئرالن مقصد، هایسازمان گردشگری، ایمعطقه ر مل  هایسازمان خصرص ، درلت ،
 ر سازمان  ارتباطا  ر هماهعگ  ترسته گردشگری در قالب خرشه،. هستعد اهداف  دارای هرکدام که گش ؛ متصدیان ر مسافرت 

 کلیه ر کععدگانتأمین بین متقابا همیاری ایجاد که درصررت. دهدم  کاهش را کارها مرازی از بسیاری ر افزایش را سازمان  بین
های ها را تمرکز فضای  شرک پررتر خرشه .شردم  معجر خدما  ترسریع ر بهتر ارا ه ها،هزیعه کاهش به گردشگری مشاغا

ها، مؤسسا  استاندارد ر ها در صعایع مرتبط ر نهادهای مربرط کدانشگا ص ر خدما  برای بعگا کععدگان تلص، تأمینرستهیپهمبه
ها همیاری نیز دارند. خرشه هاآنکععد، با های دیگر رقاب  م کعد که در همان یال که با بعگا های بازرگان ( تتری  م انجمن

 دکععد یترلهای ها شاما شرک   داشته باشعد، رل  بیشتر این خرشههای متعرعترانعد فرم، م شان دگیچیپسته به عمق ر ب
ها در صعایع مرتبط ها ر خدما ، نهادهای مال  ر بعگا های تلصص ، قطتا ، ماشیننهاد  کععدگاننیتأممحصرل نهای  خدمات ، 

 آنچهاس .  شعهادشد یپشهری ررییردی جدید در ترسته گردشگری نرای  ررستای  ر  ععرانبهاس . ترسته خرشه گردشگری 
افق  ر عمردی بایست  کار کععد ر  صرر به رستهیپهمبهای ر های ترسته گردشگری در یک مجمرعه شبیهلفهاهمی  دارد مؤ
های خرشه لفهبررس  ساختار افق ، عمردی ر مؤهای مربرطه همبستگ  الزم را داشته باشعد. در پهرهش یاضر به نهادها ر سازمان

-ری در نرای  ررستای  بلش مرکزی شهرستان رفسعجان پرداخته شد. نتایج نشان داد که در سطح بلش مرکزی، جاذبهگردشگ

کععد. بازدید کرد  ر از امیانا  مرجرد در سطح بلش استفاد  م  هاآنهای مهم ر بااهمیت  رجرد دارد که ساالنه گردشگران  از 
افزای  همدیگر در جه  تقری  همیاری ر همدر سطح بلش بسیار ضتی  اس  ر با اما رابطه بین نهادهای مرتبط با گردشگری 

استفاد  از  ازنظر. اما هملران  داشته ر مطابق  دارد (2012ک همیاران ر ارکچهای این نتیجه با یافته های الزم را ندارندهماهعگ 
از نیررهای محل  هستعد ر از این  ازیمرردنکار  نیرری کار در مراکز گردشگری بلش مرکزی رضتی  خرب  دارد ر همه نیرری

ای نشان داد که بیشترین ارتباط بین گردشگر خارج  ر داخل  با مقاصد گردشگری ر معظر رضتی  خرب  دارد. تحلیا شبیه
اتر ها، دفنهادهای مدیری  گردشگری، رایدهای تیمیل  گردشگری، مراکز آمرزش ، انجمن نیبنیدرارایدهای اقامت  اس . 

کاما  طرربه مرردمطالتهخرشه گردشگری در محدرد    طررکلبهدارند.  گریباهم د هیدرسرای ر خدمات  ر ... کمترین ارتباط شبیه
در بلش مرکزی رفسعجان ر نهادها  فرهعگ  مرجرد رهای گردشگری طبیت ، تاریل  رجرد ندارد، اما با ترجه به رجرد جاذبه

تران به اجرای راهبرد سته خرشه گردشگری رجرد دارد. ترسته خرشه گردشگری در این به بلش م های مرجرد، امیان ترسازمان
آرری تاب  یدرنهااشتغال ررستای  کعد ر بلش مرکزی رفسعجان از رابستگ  شدید به باغا  پسته تا یدی درر کعد ر   بلشتعرع

. یی  دیگر از نتایج پهرهش یاضر ( مطابق  دارد1391همیاران ک انرری ر بامطالتهاین نتیجه  اقتصادی این بلش افزایش پیدا کعد
 ر  ارتقا هاجاذبه سل ، سامانده  هایزیرساخ  دهد که ارتقابررس  راهبردهای ترسته خرشه گردشگری اس  که نتایج نشان م 

در راستای جرا شرد. الزم اس  ا رفسعجانسه راهبرد اصل  جه  ترسته خرشه گردشگری در بلش مرکزی  نرم هایزیرساخ 
 شرد:اجرا ر تیمیا خرشه گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان پیشعهادهای زیر ارا ه م 

  نشد ثب گردشگری  یهاجاذبهشعاسای  ر ثب  آثار تاریل  ر 

 های گردشگرینرسازی ر بهسازی محرطه ر فضای جاذبه 

  ای، ریل  ر هرای  بهبرد شبیه دسترس  جاد 

 امیانا  ر فضاهای رفاه  برای گردشگران ایجاد ر ترسته 

 های برم گردیترسته ر تجهیز خانه 

  های نرم گردشگری ایجاد ر بهبرد زیرساخ 

  ترسته خدما  مجازی ر ایعترنت  فضاهای گردشگری 
 ایجاد ر ترسته رایدهای میما گردشگری 

  در محررهای گردشگری  رنقایماسامانده  رسایا 

  برم گردی  یهاخانهمسافرت  با صایبان هتا ر  یهاآ انسایجاد هماهعگ  بین 

  برگزاری کارگا  آمرزش  برخررد با گردشگران برای جامته محل  در محررهای گردشگری 
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  پایگا  مجازی گردشگری معظرمه یاندازرا ایجاد ر 

  تقری  پرشش شبیه تلفن همرا  ر ایعترن  در فضاهای گردشگری 

 

 سپاسگزاری
های مقاله همیاری کردند تیمیا داد در که ن یسیع  مدیرعاما شرک  مهعدسین مشارر آسر شهر میدیا از آقای مهعدس اردال

 داریم. را کمال تشیر

       

 منابع
 . طر  نرانتشارا   تهران: . عباس زندباف ر عباس ملبر ترجمه .( در ترسته صعتت نینر ییردیکرر  صعتت یهاخرشه(. 2002کهربر   ،اشمیتز
کمطالته مرردی ترلید کععدگان  SMEدر  UNIDOمطالته ررش ترسته خرشه صعتت  با ررییرد (. 1388ک رسرل ،یج ر محمد  ،پاسبان 

 . 53-31 (،8ک 4، مدیری  صعتت . قطتا  خردرر استان آذربایجان شرق (

تطبیق  برنامه جامع گردشگری کشررهای پیشرر بهمعظرر ارا ه پیشعهادا  عمل  در خصرص بررس   .پهرهشید  چشم انداز ر آیعد  پهره 
 .1397پهرهشید  چشم انداز ر آیعد  پهره ,  ."برنامه جامع گردشگری کشرر"اهداف ر ارلریتهای کلیدی ترسته در تدرین 

ای کنمرنه مرردی: گردشگری سحم  در ترسته پایدار معطقه (. بررس  نقش گردشگری1396ک .الدیننهاد، رامین ر دریاباری، سید جمالیسیع 
 .63 -55 (،3ک7، ای(ریزی معطقهفصلعامه جغرافیا کبرنامهاستان اردبیا(، 

 .72 -53، 18، راهبرد یاسای، های صعتت ، یادگیری، نرآرری ر ترسته معطقه(. خرشه1388پرر، هاشم کداداش

 .160 -125، 36 مطالتا  مدیری  گردشگری .أثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری ر رشد اقتصادی(. بررس  ت1395ک .زاد ، مهدیهرضاقل 

سارا. تدرین نقشه خرشه گردشگری شهر مشهد با ترجه به نقشه خرشه گردشگری شیا گرفته در پارساپرر، ر  ،افسانه زارع  ،سحر ،سلطان 
انجمن اقتصاد شهری ایران,  ی کبا ررییرد اقتصاد مقارمت ، اقدام ر عما(.الملل  اقتصاد شهرارلین همایش بینسایر نقاط دنیا. 

 .11-1.صص 1395

 . جلد ارل، چاپ یازدهم، تهران: مؤسسه جغرافیای  ر کارترگراف  گیتاشعاس .ه جغرافیافهای نر در فلساندیشه .(1386ک .یسین شیری ،

مطالتا   .(. ارزیاب  ظرفی  یی،ارچه مدیری  ترسته گردشگری شهرستان کاشان1398نیا، جملیه ر رضریان، محمدتق  کترکل  ،صابری، امیر
 .103 -81، 45، مدیری  گردشگری

 .1394دفتر پهرهشهای فرهعگ ,  خرشه های گردشگری کاز نظریه تا عما(.. ، صمدر یاج  محمدامیع  یمید ،ضرغام

، مطالتا  گردشگریی گردشگری در شهرستان بعدر انزل ، مدیری  سعج  خرشه امیان .(1390ک صمد. یاج  محمد امیع ، ،ضرغام، یمید
14، 123 -9. 

 بررس  اثر ترسته خرشه های صعتت  بر کارای  ر مزی  رقابت  بعگا  های کرچک ر مترسوط. (1392 کمحمد  ،رجب پرر، یسین ر ستاری فر

SMEs  ،54-82، (6ک20 ،ایاقتصاد ر ترسته معطقهمطالته مرردی: خرشوه فرآرری سوعگ تهران. 

شرک   ع،یهزاران، رزار  صعاانتشارا  تهران: . داریترسته پا  خرشه صعتت عیصعا یهمیار(. 1382ک. بهرام ،شاداب ر هانگیر ج ،مجیدی
 .رانیا  صعتت یشهرکها

(. امیان سعج  تران اکرترریسم در ترسته پایدار ررستای  با استفاد  از مدل 1391ک .زاد  چربقلر، عل نظری، عبدالحمید ر ملک ،آذر، رضامعاف 
مرردی بلش باررق شهرستان میاندرآب(، ارلین همایش مل  ترسته ررستای  ر کشاررزی، پیرانشهر، دانشگا   کمطالته SWOTراهبردی 

 نرر پیرانشهر.پیام

 .سازمان صعایع کرچک ر مترسطتهران:  پرر   های ترسته خرشه ای کبرنامه ها ر دستارردها(. (.1378ک یسین. ،معصرری

 .22 -1، (1ک، 8، فصلعامه اقتصاد مقداری .های صعتت  استان تهران(. شعاسای  خرشه1390ک .هادی زنرز، بهررز ر برمی ، افشین
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