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Aim Urban tourism is a complex phenomenon that increases in interaction with different environments. 
In recent years, due to this issue’s importance, tourism has greatly impacted the economic, cultural, and 
political relations of different societies. Therefore, the aim of this study was to evaluate the application 
of the system dynamics method in the planning and development of the tourism industry in Shahdad.
Methodology In this research, using dynamic modeling in the form of the systems dynamics analysis 
method, the tourism development of Shahdad city has been evaluated. After reviewing the background 
of the research and identifying the factors affecting the development of tourism in Shahdad, the most 
important of these factors and a model of these factors and practical relationships between them were 
drawn in the Vensim software environment and the time horizon of the next 10 years was simulated.
Findings In the model simulation, different scenarios were created based on increasing the cost of 
Shahdad tourism development, surplus budget ($ 5,000) and decreasing the cost of Shahdad tourism 
development, lack of budget ($ 1), and showed that this surplus budget could affect other variables. 
With the increase in the cost of tourism development in Shahdad, we saw an increase in attractions 
and tourism capacities in the model, and on the other hand, the lack of budget caused us to faceless 
attractions and the desire of local people, and this indicates that all variables in the model They were 
related.
Conclusion The simulation results of the designed model showed that in order to achieve the desired 
goals, fit and coordination between different subsystems of the Shahdad tourism system (tourist economy 
income, tourism attractiveness, environmental protection, local people willingness) is necessary.
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 چکیده
 اب تعامل در پیچیدگی این که است پیچیده ایپدیده شهری گردشگری اهداف:
 این اهمیت به توجه با اخیر هایسال در یابد.می افزایش مختلف هایمحیط
 عجوام سیاسی و فرهنگی اقتصادی، روابط بر زیادی تاثیر گردشگری مساله

 ستمسی پویایی روش کاربرد ارزیابی پژوهش این از هدف لذا است. داشته مختلف
 .بود شهداد شهر گردشگری صنعت توسعه و ریزیبرنامه در

 یپویای تحلیل روش قالب در دینامیکی سازیمدل از استفاده با شناسی:روش
 ورمر از پس شد. پرداخته شهداد شهر گردشگری توسعه ارزیابی به هاسیستم
 هرش گردشگری توسعه بر موثر عوامل شناسایی و شدهانجام تحقیقات پیشینه
 بین عملی روابط و عوامل این از مدلی و مشخص عوامل این ترینمهم شهداد،

-شبیه آینده سال 14 زمانی افق و ترسیم  VENSIM 9.2.2 افزارنرم محیط در هاآن

  شد. سازی
 وسعهت هزینه افزایش اساس بر مختلفی سناریوهای مدل، سازیشبیه در ها:یافته

 گردشگری توسعه هزینه کاهش و دالر( 0444) مازاد بودجه شهداد، گردشگری
 بر تواندمی مازاد بودجه این که داد نشان و شد ایجاد دالر( 1) بودجه نبود شهداد،

 شاهد دشهدا گردشگری توسعه هزینه افزایش با باشد. تاثیرگذار دیگر متغیرهای
 هبودج کمبود طرفی از و بودیم مدل در گردشگری هایظرفیت و هاجاذبه افزایش

 این و شویم رو به رو محلی مردم تمایل و هاجاذبه کاهش با که شد باعث هم
  داشتند. ارتباط هم با مدل در متغیرها تمامی که است این بیانگر مساله
 به یابیدست برای که داد نشان شده طراحی الگوی سازیشبیه نتایج گیری:نتیجه
 سیستم مختلف هایزیرسیستم بین هماهنگی و تناسب نظر مد اهداف

 یطمح از حفاظت گردشگری، جذابیت گردشکر، اقتصاد آمد )در شهداد گردشگری
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 مقدمه
 از ییک به شدنتبدیل حال در گردشگری اقتصاد و گردشگری امروزه
 و ریزانبرنامه و است جهان تجاری اقتصاد اصلی ارکان

 صلیا رکن عنوان به گردشگری صنعت از نیز توسعه گذارانسیاست
 و اصولی ریزیبرنامه با راستا این در کنند.می یاد پایدار توسعه

 توسعه به توانمی گردشگری هایمحدودیت و هامزیت شناسایی
 Rokanuddin] کرد کمک ملی اقتصاد به بخشیتنوع و ملی

Eftekhari & Mahdavi, 2006]. و پیچیده فرآیندی مساله این 
 و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، مسائل بردارندهدر و بوده پویا

 و متفاوت هایارزش و منافع تاثیر تحت که است محیطیزیست
 نیازهای برحسب و دارد قرار مختلف نفعانذی و هاگروه متعارض
 ره مکانی هایقابلیت به توجه با و اقتصادی اجتماعی، متفاوت
 توانمی و [Negi, 2003] است داده ادامه خود پویایی به منطقه
 متقابل کنش از ناشی ارتباطات و هاپدیده مجموع که نمود بیان
 سازمان و هادانشگاه میزبان جوامع و هادولت گردشگران، میان

 و رانگردشگ کنترل و پذیرایی ونقل،حمل جذب، فرآیند در غیردولتی
 و [Weaver & Oppermann, 2000] است بازدیدکنندگان دیگر
 World] شود تبدیل پایدار توسعه در محرکه نیروی یک به تواندمی

Tourism Organization, 2013].  
 وناگونگ ابعاد توانمی گردشگری هایسیاست به سیستمی نگاه با

 درک به تنهانه اقدام این داد. قرار بررسی مورد را عرصه این بر اثرگذار
 یشهر شناسایی در بلکه کند،می کمک پیچیده سیستم این بهتر

 رفع در سطحی برخورد از و است موثر نیز عرصه این در مشکالت
 ,Kumar] آوردمی عمل به ممانعت اصلی علل رفع جای به پیامدها

 هایفعالیت پویاترین از یکی صنعت این حاضر حال در .[2012
 منافع و کندمی ایفا توسعه در مهمی نقش که است اقتصادی
 نبالد به را بیشماری فرهنگی و محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی،

 سیاست همچنین .[Ebrahimzadeh et al., 2014] دارد
 از یکی عنوان به گردشگری توسعه بر اخیر هایدهه در هادولت
 در که کندمی تاکید درآمد ایجاد و بیکاری با مبارزه هایشیوه

 یدیتول نگرش و فزاینده شدنتخصصی از حاصل مناقشات فراسوی
 رارق نظر مد را گردشگری برای پذیریانعطاف اهمیت گردشگری، به
 جایگاه گردشگری لذا .[Jansen & Lievois, 2003] دهندمی
 و ابعاد که زمانی دارند. را جغرافیایی مناطق توسعه در ایویژه
 یقین ورط به شود، شناسایی خوبی به گردشگری با مرتبط هایزمینه

 اجرایی و علمی هایگام جغرافیایی مناطق توسعه جهت در
 دنمو بیشتر زمانی وضعیت این شد. خواهد برداشته تریمطلوب

 و متنوع گردشگری هایپتانسیل دارای منطقه که کندمی پیدا
 زداییمحرومیت در بتواند وضعیت این طرفی، از و باشد فردمنحصربه
 توجه با .[Papoli Yazdi & Saghaei, 2006] شود موثر منطقه

 رویکرد از استفاده گردشگری صنعت بر موثر هایبخش تعدد به
 رد گردشگری توسعه ارزیابی در مهمی نقش هاسیستم پویایی
 1704 دهه اواخر بار نخستین سیستم پویایی دارد. مختلف مناطق
 روش عنوان به MIT دانشگاه در فرستر جی توسط میالدی

 شد. مطرح صنعتی پویای هایسیستم سازیشبیه و سازیمدل
 تمسیس ساختار اساس بر سیستم رفتار تعیین SD نظریه اساس
 به توانمی بیرونی عینی دیدگاه از که است معنی بدان این و است
 نیاید پویای فرآیندهای توانمی نتیجه در پرداخت. موقعیت تحلیل
 با مساله حل مراحل کرد. سازیشبیه ریاضی هایمدل با را واقعی
 عریفت و شناسایی به توانمی را سیستم شناسیپویایی رویکرد
 مدل ساخت معلولی(، و علت )نمودار مفهومی مدل ساخت مساله،
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 ل،مد اعتبارسنجی و مدل سازیشبیه جریان(،-حالت )نمودار ریاضی
 Hosseinzadeh] کرد اشاره مختلف سناریوهای تحلیل و تعریف

& Molavi, 2019].  
 سیستمی پویایی مدل از استفاده با پژوهشگران اخیر، دهه در

 زیر موارد به توانمی جمله از اند.داده انجام را مختلفی تحقیقات
 کرد: اشاره

 ارزش و مقدار بررسی به ،[Georgantzas, 2003] جورجانتزاس
 و پرداخت گردشگری سیستم پویایی به توجه با قبرس هایهتل
 گردشگران ورود بر (0202 )سال قبرس آینده استراتژی چگونه کرد بیان
 ارزش زنجیره بررسی به سئوال این به توجه با گذارد.می تاثیر
 یاییپو سازیشبیه مدل با که پردازدمی گردشگران و قبرس هایهتل

 است نممک آنچه از استراتژیک سناریوی چندین محاسبه به سیستم
 بررسی پرداختند. دهد، رخ آینده سال 02 طی قبرس گردشگری برای

 هب قبرس در هاهتل ارزش زنجیره حساسیت که داد نشان سناریوها
 فصل گردشگری، رشد گردشگری، سیاست چون پارامترهایی
 ,.Jiang et al] همکاران و ژیانگ دارد. ارتباط غیره و گردشگری

 در گذاریسرمایه ها،سیستم پویایی مدل با پژوهشی در [2010
 دو فرهنگی میراث گردشگری توسعه و ونقلحمل هایزیرساخت
 بررسی مورد چین جنوب در را Hongcun و Xidi تاریخی روستای

 و کوتاه هایگذاریسرمایه تاثیرات که داد نشان نتایج و دادند قرار
 اندتومی گردشگری توسعه بر ونقلحمل هایزیرساخت در بلندمدت

 حداکثر هب دستیابی برای و شود پیشبینی مدل این توسط خوبی به
 برای تهاجمی استراتژی از توانمی روستا دو هر گردشگری، درآمد

 برداریبهره و ونقلحمل هایزیرساخت گذاریسرمایه مداوم افزایش
 سناریوهای روش، این به توجه با گرفت. نظر در موجود هایزمین از

 بینیپیش همچنین و توسعه استراتژی چندین سازی،شبیه از حاصل
 & Mai] است. شده ارایه آینده سال 02 در روستا دو اندازچشم

Kambiz, 2011]، تمسیس رویکرد با گردشگری توسعه بررسی به 
 ویتنام در Cat Ba نام با ایمنطقه در گردشگری توسعه در مشارکتی
 دامک هر مختلف نفعانذی به باتوجه داد نشان تحقیق این پرداخت.

 نبالد را متفاوتی مدیریتی اهداف و دارند سیستم از متفاوتی درک
 هایدرگیری به منجر متفاوت انتظارات این و کنندمی

 هتوسع بر تواندمی که شودمی نفعانذی میان نشدهپیشبینی
 کتی،مشار  رویکرد این به توجه با و بگذارد منفی تاثیر گردشگری

 هک است مختلف اجزای بین روابط و پیوستگی بهم از جامع درک
 تفادهاس برای مدل این و گذاردمی تاثیر گردشگری پایدار توسعه بر
 توسط ظرفیت توسعه و گیریتصمیم برای چارچوبی عنوان به
 فظح و مدیریت توسعه، مسئولیت که خصوصی و دولتی نفعانذی

 است. شده پیشنهاد دارند عهده به را سیستم
 و ریزیبرنامه مطالعه به پژوهشی در نیز ،[Kumar, 2012] کومار

 ایالت در گردشگری توسعه برای ایمنطقه هایزیرساخت مدیریت
 با و هاسیستم پویایی روش با مطالعه این پرداخت. هند در اوریسا

 اقامتگاه و آهنراه ها،جاده جمله از مهم زیرساخت سه درنظرگرفتن
 برای اعتماد قابل و مناسب ابزار تواندمی و است گرفته صورت

 در هاگیریتصمیم و هاسیاست در همچنین و بینیپیش
 توسعه برای را تریمطلوب اندازچشم و باشد مدیریت و ریزیبرنامه

 ادغام و ساختارها این که داردمی بیان وی کند. فراهم گردشگری
 تآساسوپک دارد. گردشگری سیستم بر زیادی اثرات ها،آن تاثیرات

 ،[Asasuppakit & Thiengburanathum, 2014] همکارش و
 از آن تاثیرات و Chiang Mai شهر پایدار هایساختزیر ارزیابی به

 ارزیابی مدل توسعه مطالعه این از هدف پرداختند. گردشگری
 عنوان هب سیستم، پویایی رویکرد از استفاده با شهری هایزیرساخت
 شهری هایزیرساخت بر کلیدی گیریتصمیم پشتیبانی سیستم
 و عّلی ایحلقه نمودار توسعه و است شهر ونقلحمل برد ظرفیت
 وتحلیلتجزیه برای موردی مطالعه عنوان به را شهر چارچوب مدل

  اسمیت و مای داد. نشان گردشگران از شهری هایزیرساخت تاثیرات
[Mai & Smith, 2018] مبتنی ریزیبرنامه به دیگر ایمطالعه در 

 یکدینام سازیمدل استفاده با گردشگری توسعه برای سناریو بر
 هک داد نشان نتایج و پرداختند ویتنام در Cat Ba جزیره در سیستم
 و نیست پایدار Cat Ba جزیره در گردشگری توسعه فعلی مسیر

 آب، کمبود دلیل به 1411 سال در است ممکن رشد هایمحدودیت
 طقهمن این زمان گذشت با .آید دست به حد از بیش ازدحام و آلودگی

 که رودمی فراتر رشد برای خود حد از مقصد عنوان به گردشگری
 از ردب ظرفیت فرسایش ریسک و کندمی ایجاد را بیشتری ریسک
 تیصدار  گیرد.می صورت زیست محیط تخریب و منابع کاهش طریق

 عنوان تحت ایمقاله در ،[Sedarati et al., 2019] همکاران و
 این هب پرداختند. گردشگری توسعه و ریزیبرنامه در سیستم پویایی
 مقاله 02 از ایمجموعه سیستماتیک، ادبیات بررسی از پس منظور
 که دیافتن دست مساله این به هاآن وتحلیلتجزیه از پس و انتخاب
 یاربس مسائل از بسیاری حل برای سیستم پویایی روش کاربرد
تصمیم به ارایه برای را توجهی قابل پتانسیل و است مناسب

 راتژیکاست سیاست توسعه ابزارهای با گردشگری ناظران و گیرندگان
 و وانگ داد. نشان وتحلیلتجزیه مختلف سطوح در عملیاتی و

 گردشگری برد ظرفیت ارزیابی به [Wang et al., 2020] همکاران
 ند.پرداخت چین در شهری گردشگری اقتصادی رشد بر آن تاثیرات و

 ذبج برای مقصد هایتوانایی عنوان به تواندمی ظرفیت این ارزیابی
 از استفاده با متغیر 02 و زیرسیستم سه مدل این در شود. تعریف
 مقصد 9 است. شده گرفته نظر در کالن منظر از سیستم پویایی روش

 گرفته نظر در مطالعه اهداف عنوان به چین در شهری گردشگری
 گردشگری توسعه ترویج برای که دهدمی نشان نتایج است. شده

 مدیریت و محیطیزیست هایسیاست بر باید مدیریت پایدار،
 وضوعم با پژوهشی در ،همکاران و یتوتیزیپ شود. متمرکز گردشگران

 ناسی،ش پویایی مدل طریق از گردشگری مدیریت برای سناریونویسی
 اقامتی هایزیرساخت و زمین کاال، برق، هایزمینه در پویا هاییمدل
 ,.Pizzitutti et al] کردند ارایه بلندمدت و مدت میان صورت به

 در گردشگری صنعت پایداری مطالعه به ، همکاران و فو .[2017
 یبررس برای ابزاری منزله به پویا سیستم مدل از و پرداخته چین

 استفاده چین در صنعت این پایدار توسعه در دولت هایسیاست

https://www.researchgate.net/profile/Pooyan-Sedarati?_sg%5B0%5D=f4f8ZWHD4qdtyoagon9WxhBkstzrfyJ4l-Q7SE5rU83tsq7tSU4fzApAezXOyIHCSUxQqPQ.StUoXCP8P8BuC2zRj5wxv_FIKr5HGvMVljaWfErCJBkikHp8Qifk93Imd-JPHRPl_cmrAZDNH7fWblpC_kh5GQ&_sg%5B1%5D=0y7581_27r0PuYPhuzHwdEBuna92eGrSVGcm3C0T1QIO5IOpYJljCBJ1iWcNE8iZsJY8SPs.NlqE7YNLFjEiAJsndhwbgDSmpVfmXU_ogLL-QFDOHM9pRsUBix1XwESE8ZR0u_9Cr1i2GgFKzD-1pyhBCb8jhQ
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 تسهیالت گردشگر، اساسی عامل چهار دربردارنده مدل این اند.کرده
 ,.Fu et al] است دولت درآمد و محیطیزیست آثار گردشگری،

 نفعانذی هایارزش درک بهبود به خود مطالعه در ،رن .[2011
 دلیم ارایه با صنعت این توسعه در هاآن تاثیر و گردشگری مختلف

 رد لیجیانگ شهر از کوچنگ منطقه موردی نمونه برای سیستمی
 مدل، آزمایش و سازیشبیه مدلسازی، مراحل طی پردازد.می چین
 دهش شناسایی اثرگذارند گردشگری توسعه در که مختلفی عوامل
 شدر  گردشگری، خدمات ظرفیت تبلیغات، شامل عوامل این که است

 هارای و مدل آزمون به سپس است. غیره و طبیعی منابع اقتصادی،
 رداختهپ گردشگری پایدار توسعه برای مختلف هایسیاست ارزیابی و
 ردهک ارزیابی را شده ارایه هایسیاست از حاصل منفی و مثبت آثار و

 به سیستمی رویکردهای بررسی به ژاکلین .[Ran, 2012] است
 ار  گردشگری صنعت عناصر اساس این بر و پردازدمی گردشگری

 نعتص از واضح تصویری یخ کوه تمثیل با ادامه در کند.می ترسیم
 رویکرد پایان در .[Jakulin, 2017] دهدمی ارایه گردشگری
 یکی زلهمن به را گردشگری صنعت مانند ایپیچیده مساله سیستمی،

 در ایران در روش این کند.می ذکر کاربردی و مطلوب رویکردهای از
 یرویکردها بررسی به به و است شمار انگشت گردشگری مطالعات
 تصنع عناصر اساس این بر و پردازد می گردشگری به سیستمی
 مطالعات در ایران در روش این کند. می ترسیم را گردشگری
 ,.Samadi et al] مطالعات به و است شمار انگشت گردشگری

2012; Zare Mehrjerdi et al., 2014; Mohammadi et al., 
2017; Moghimi & Mohaghar, 2018, Hosseinzadeh & 
Molavi Arabshahi, 2018, Dabbagh & Khatami 2020] 

 کرد. اشاره توان می
 تاریخی، طبیعی، هایجاذبه تنوع و مساله ضرورت به توجه با

 رایب شهر این لوت، غرب در شهداد منطقه اکوتوریستی و باستانی
 هایقطب از یکی عنوان به منطقه این زیرا شد؛ انتخاب بررسی

 رد سرعت به گردشگری مقصد این و است مطرح ایران گردشگری
 توسعه داشت سعی پژوش این راستا همین در است. توسعه حال

 هاتمسیس پویایی رویکرد از استفاده با را منطقه این در گردشگری
  نماید. تحلیل و ارزیابی

 

  شناسیروش
 نای در است. تحلیلی-توصیفی ماهیتی با کاربردی پژوهش این

 اوایل در رویکرد این شد. استفاده هاسیستم پویایی رویکرد از تحقیق
 شد. معرفی MIT دانشگاه از فاستر جی توسط میالدی 1604

 سازیبیهش و الگوسازی برای است رویکردی سیستم، شناسیپویایی
 آن ککم به که پیچیده اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی هایسیستم

 Samadi] داد ارایه آن تغییر و مدیریت برای هاییسیاست توانمی

et al., 2012]. جزییات با را اجتماعی و رفتاری علوم روش این 
 اختس و طراحی به و کندمی ترکیب حسابداری، و ریزیبرنامه دقیق
 پویایی دارد. نیاز زیاد تعاملی متغیرهای با ابتکاری هایمدل

 و هپیچید هایگیریتصمیم با که دارد کاربرد مواردی در سیستمی
 اساسی مشکالت از ایپارچهیک بینش دنبال به و اندمواجه مهم

 تاثیر آینده هایدهه یا هاسال نتایج بر است ممکن که هستند
 مکک گیرندگانتصمیم و گذارانسیاست به روش این باشند. داشته
 کنمم یا اندگرفته نظر در که هاییگزینه معایب و مزایا تا کندمی

 رایب سیستمی پویایی روش بسنجند. بگیرند، نظر در بعدها است
 و ظرفیت بخشیمیان و خرد کالن، راهبردی، هایریزیبرنامه تدوین
 و هاسازمان طراحی به منجر آن از استفاده و دارد باالیی توان

 هامولفه در زیاد تنوع وجود صورت در و شودمی موثر هایسیاست
 و اختارهاس نظرگرفتن زیر و پیشبینی تبیین، به تواندمی متغیرها و

 اقتصادسنجی معمول هایروش مواردی، چنین در بپردازد. رفتارها
 متغیرهای تمامی توانندنمی زیرا بود؛ نخواهد کارآمد ریزیبرنامه و

 احتمالی رویدادهای و بگیرند نظر در جامع سیستم یک در را مدل
 برای مطالعه این در بنابراین کنند. پیشبینی خوبی به را آینده در

 سیستمی هایپویایی ازمدل متغیرها بین روابط بهتر شناخت
 هاسیستم شناسیپویایی .[Sterman, 2010] است شده استفاده
 در شود.می کیفی و کمی بخش دو شامل و است تلفیقی روش
 شناسایی برای ای،کتابخانه منابع بررسی بر عالوه کمی، بخش

 و گردشگری بر تاثیرگذار اصلی عوامل و مدل در درگیر متغیرهای
 رد گرفته صورت هایپژوهش پیشینه از هاآن میان روابط همچنین

 شده استفاده متخصص افراد با عمیق هایمصاحبه و حوزه این
 دهش شناسایی اصلی متغیرهای اول وهله در کیفی، بخش در است.

 توجه بدون دیگر، متغیر بر متغیر هر تاثیرگذاری چگونگی سپس و
 این بر عالوه است. گرفته قرار پرسش مورد متغیرها، سایر به

 قرار خبرگان اختیار در اولیه مقادیر برخی تعیین برای اینامهپرسش
 نطقم جریان نمودار و معلولی و علت نمودار رسم از بعد است. گرفته
 ست.ا رسیده زمینه این در متخصص افراد تایید به شده ساخته مدل
 فرهنگی، میراث سازمان طریق از اولیه هایداده کمی بخش در

 ادافر  طریق از همچنین و کرمان استان گردشگری و دستی صنایع
 یهاول مقادیر محاسبه برای که شد آوریجمع زمینه این در متخصص
 متغیرهای و هاثابت مقدار همچنین و مدل در حالت متغیرهای

 یساز شبیه سازی،مدل است. شده استفاده درصد صورت به زابرون
 گرفته صورت VENSIME 9.2.2 افزارنرم در مدل اعتبارسنجی و

 ائلمس کاربرد در سیستمی پویایی مدل کاربرد به توجه با است.
 ردک پیشنهاد را مرحله پنج روش این اجرای برای استرمن مختلف،

 (1 از: ندعبارت سیستم شناسیپویایی رویکرد با مساله حل مراحل که
 ساخت (1 مساله(؛ دقیق چارچوب )تعیین مساله تعریف و شناسایی

 ریاضی مدل ساخت (7 معلولی(؛ و علت )نمودار مفهومی مدل
 (0 مدل؛ سنجی اعتبار و مدل سازیشبیه (0 جریان(؛-حالت )نمودار
 & Hosseinzadeh] مختلف سناریوهای تحلیل و تعریف

Molavi, 2019]. 
 مطالعه مورد منطقه موقعیت

 واقع کرمان استان شرق شمال در ،لوت دشت غرب در شهداد شهر
 غربی جنوب از .است بوده آراتا ایالت مرکز گذشته در و است شده
 و متر 0444 از بیش ارتفاع با سیرچ سردسیر و کوهستانی مناطق به
 دشت به شرق سمت از و دارد راه کویری مناطق به شرق شمال از



 170  ها )مطالعه موردی شهر شهداد در شمال شرق کرمان(توسعه گردشگری با مدل پویایی سیستمارزیابی ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                   Volume 37, Issue 2, Spring 2022 

 خشب که تکاب نام به ایمنطقه به مشرف و کیلومتر 74 حدود لوت
 رد سالیانه بارش میانگین .دهدمی تشکیل را شهداد منطقه اصلی
 ,Ramesht & Shahzeidi] است متر میلی 74 از کمتر منطقه

 7 که است محلی در شده واقع آن در شهداد که دشتی .[2008
 رودخانه خورد.می پیوند هم به جفتان و شهداد خرشکن، رودخانه
 است دایمی رودخانه دارای که دارد قرار تکتونیکی ایدره در شهداد

 فاصله در شهداد هایکلوت .کندمی تامین را شهداد منطقه آب و
 100 آن متوسط طول که دارند قرار شهرستان این کیلومتری 07

 لوت ایافسانه شهر و است کیلومتر 04 آن متوسط عرض و کیلومتر
  (.1 )شکل al., et [Ghazanfarpour [2020 شودمی نامیده
 جریان نمودار رسم و سازیمدل

 ایهسیستم مدیریت و مطالعه برای روشی سیستم، هایپویایی
 هایبخش بین تعامالت علت به است. بازخورد دارای و پیچیده
 نگرش با را سیستم رفتار افراد تا است الزم سیستم مختلف

 و مطالعه طریق از تواندمی فقط درک این کنند. درک سیستمی
 تدس به سیستم یک قالب در هاآن بین ارتباط و اجزا همه شناخت

 از هدف هستند. واقعیت شدهساده ابعاد همواره هامدل آید.
 مورد در دیدگاهی و درک آوردندستبه سیستم، پویایی سازیمدل
 بهبود برای ممکن هایمشی خط بتوان تا است سیستم روابط

 زارهاییاب از سیستم هایپویایی تکنیک در کرد. بررسی را سیستم
 داده نمایش آن بهتر درک برای سیستم ساختار تا شودمی استفاده
 اب هستند. مهم ابزار دو جریان نمودار و معلولی و علت نمودار شود.

 ادگیس به متغیرها بین علی روابط معلولی، و علت نمودار از استفاده
 جهتو با است. حلقه چندین از متشکل نمودار هر شود.می داده نشان

 هایپویایی سازیمدل اساس و مبنا معلولی و علت نمودار اینکه به
 هرش گردشگری سیستم سازیمدل برای اینجا در داردکه قرار سیستم
 هاتمسیس این در اصلی هایزیرسیستم تا شده تالش نخست شهداد

 .[Asadi, 2015] شوند ارایه زیرسیستم نمودار قالب در و شناسایی
 دادشه گردشگری سیستم سازیمدل اصلی هایزیرسیستم 1 شکل

 نمودار این که دهدمی نشان را هاآن بین تعامالت و ارتباطات و
  است. آن جریان و معلولی و علت نمودار گیریشکل اساس
 اول، مرحله در جریان، نمودار و هازیرسیستم نمودار رسم برای

 متناسب و مطالعه دینامیکی سازی مدل حیطه در موضوع ادبیات
 گردشگری دینامیکی سازی مدل زمینه در مرتبط  هایپژوهش  با

 و تعیین نحوه همچنین شد. احصاء مدل و اولیه زیرسیستم نمودار
 درآمد شاخص جمله از گوناگون مقاالت از هاشاخص انتخاب

 Dabbagh] خاتمی و صمدی از گردشگری جمعیت و گردشگری

& Khatami,2020]، از گردشگران خروج و ورود های شاخص 
 از هاجاذبه تنوع [Lajevardi et al.,2019] همکاران و الجوردی
 و زمان شاخص ،[Samadi et al., 2012] همکاران و صمدی
 هایشاخص ،[Asadi, 2015] اسدی از گردشگران مندیرضایت
 زا از بومیان تمایل و محیطیزیست آلودگی و گردشگری ظرفیت
 & Hosseinzadeh] سبحان نسیم و مولوی و زاده حسین

Molavi, 2018; Nasim Sobhan et al., 2015] سپس و  اخد 

  مطالعه مورد منطقه جریان نمودار و هاشاخص ها،زیرسیستم نمودار
 شد ترسیم [Sterman, 2000] استرمن سازیمدل اصول اساس بر

 سازیمدل حیطه در خبرگان جمع به نمودارها این (.3 )شکل
 د.رسی کرمان باهنر شهید دانشگاه و تهران دانشگاه از دینامیکی
  النمسئو و دانشگاه استادان علمی و پژوهشی تجربیات از همچنین
 هاییمصاحبه کرمان استان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان
 حانسب و مولوی و زاده حسین مقاالت از ریاضی روابط گرفت. صورت

 Hosseinzadeh & Molavi, 2018; Nasim]  همکاران و

Sobhan et al., 2015] و شد تایید خبره افراد توسط و اتخاد 
 دشدن وارد هافرمول و توابع آنکه از بعد شد. ارایه کمی مدل سپس
 ازیس شبیه به و تاییدکرده ساختاری نظر از را مدل درستی افزار نرم
 یلتحل و مدل اعتبارسنجی سازی، شبیه نتایج شد. پرداخته مدل

 مدل در الزم اصالحات نهایت در و رسید خبرگان جمع به حساسیت
 شد. بروزرسانی نتایج و ایجاد
 مدل متغیرهای میان شدهمحاسبه ریاضی روابط

[Hosseinzadeh & Molavi, 2018; Nasim Sobhan et al., 

2015]: 
IncM= IF THEN ELSE (Inc=1500, 0, MIN (1500-
Inc/T, Per*IncPM) 
 

Inc=INTEG(IncM) 
 

CapM= IF THEN ELSE (Cap=1000, 0, MIN (1000-
Cap/T, MIN (CapM1,CapM2)) 
 

Cap=INTEG(CapM) 
 

CapM1= Cost*PerC1/CostC1 
 

Per=INTEG(PerM1-PerM2) 
 

CapM2= Cost*PerC2/CostC2 
 

PerM1= Cap*DePer 
 

PerM2= Delay1 (PerM1, DT) 
 

DePer=Att*AttPer+Int*IntPer 
 

IntM1= IF THEN ELSE (Int=1, 0, MIN (1-Int/T, 
Inc*IncPer) 
 

Int=INTEG(IntM1-IntM2) 
 

IntM2= IF THEN ELSE (Int=0, 0, MIN (Int/T, 
Pol*PloPer) 
 

PolM= IF THEN ELSE (Pol=1, 0, MIN (1-Pol/T, 
Per*PolPM) 
 

Pol=INTEG(PolM) 
 

AttM1= IF THEN ELSE (Att=1, 0, MIN (1-Att/T, 
CrM*CrPer) 
 

AttM2= IF THEN ELSE (Att=0, 0, MIN (Att/T, 
Per*AttPM) 
 

Att=INTEG(AttM1-AttM2) 
 

CrM= Cost*PerCr/CostCr 
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 مطالعه مورد منطقه موقعیت نقشه (1 شکل

 
 

 
  شهداد گردشگری سیستم در بررسی مورد هایزیرسیستم نمودار (0 شکل
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 جریان نمودار و هاشاخص ها،زیرسیستم نمودار تعیین نحوه (7 شکل

 
 هایافته
 برای شده استفاده اختصاری حرف ها،آن نوع متغیرها، نام 1 جدول
 در متغیر هر گیریاندازه واحد و جریان نمودار در هاآن نمایش
  دهد.می نشان را شهداد گردشگری سیستم
 حالت متغیرهای اولیه مقادیر است. شده ارایه جریان نمودار 0 شکل
 متغیرهای و شهداد محلی مردم تمایل شهداد، گردشگری جاذبه
 تیدس صنایع فرهنگی، میراث سازمان از استفاده با مدل هایثابت

 افراد طریق از مصاحبه همچنین و کرمان استان گردشگری و
 نبی متغیرها این مقادیر تغییرات است. آمده دست به متخصص

 این به است الزم اینجا در است. شده گرفته نظر در %144 تا صفر
 مواردی رد سیستم پویایی رویکرد اصلی کاربرد که شود اشاره نکته
 ایمتغیره تعامالت و طبیعی پویایی اثر در پدیده رفتار که است
 رضف با توانمی نیز مورد این در باشد. شده ایجاد سیستم ایز درون
 روش از کندمی طی را خود طبیعی و عمومی روند سیستم که این

 این ولط در کرد. استفاده سیستم تحلیل برای سیستم هایپویایی
 رد سیستم مقادیر که داشت نظر مد را مهم فرض این باید تحقیق

 تعیین مقدارشان یکدیگر با تعامالت طی ایمالحظه قابل حد
 شدهگردآوری ارقام و آمار) اطالعات آوریجمع از پس شوند.می

 رمان(ک استان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان و خبرگان توسط
 ای ریاضی هایفرمول کمک به سیستم مختلف اجزای بین ارتباط
 مشاهده مورد مدل رفتار و شده برقرار یکدیگر با عددی توابع

 خطایی هیچ که صورتی در مدل، اجراکردن از بعد است. قرارگرفته
 ارافز نرم باشند، شده نوشته درستی توابع و هافرمول و ندهد روی

 اییدت این کند.می تایید مدل در ابعاد سازگاری نظر از را مدل درستی
 نتایج بودنمنطبق به توجه با است. شده داده نشان 0 شکل در

 دهش سازیشبیه آتی هایسال برای مدل این واقعیت، با سازیشبیه
 توسعه بر موثر عوامل سازیشبیه و مدل اجراکردن از پس است.

 یاعتبارسنج همچنین و کلیدی متغیرهای رفتار ،شهداد گردشگری
 این است. شده مشاهده مدل پارامترهای حساسیت تحلیل و مدل
 داده نشان هانمودار  در هاحساسیت تحلیل و مدل اعتبار و هارفتار 
 شده پرداخته مختلف سناریوهای تحلیل به سپس و است شده
 است.
 0 شکل به توجه با شد. داده نشان 6 شکل در سازیشبیه نتایج

 اریمد انتظار که آنچنان ابتدا سازیشبیه دوره طی که است مشخص
 ردمم تمایل عبارتی به یا بود نخواهیم رو به رو جمعیت افزایش با

 هک است صورتی در این کند.می پیدا کاهش آنجا به منطقه محلی
 یا نشود گرفته نظر در آن گردشگری توسعه برای مازاد بودجه

 رد غیره و امنیت عدم الزم، هایزیرساخت نبود قبیل از مشکالتی
 میزان جمعیت کاهش با همچنین است. داشته وجود منطقه
 کاهش قبل هایماه نسبت به آنجا در هم محیطیزیست آلودگی
 اشتهد منطقه آن به بیشتری توجه مسئولین اگر حال است. داشته
 طی در محلی مردم تمایل و جمعیت که کرد خواهیم مشاهده باشند
 جمعیت افزایش با نهایت در و شد خواهد بیشتر آینده هایماه

 رایب تقاضا میزان که کندمی بیان افزایش این و شد خواهیم مواجه
 این در .(7 )شکل شد خواهد بیشتر منطقه در هاظرفیت افزایش
 نهایتا   و دهدمی افزایش را درآمد میزان گردشگری، ظرفیت راستا

 چنانچه سرانجام .داشت خواهد پی در را گردشگران رضایتمندی
 دهد مهادا خود فعالیت به شده تشریح وضعیت با گردشگری صنعت

 خواهیم داخلی و خارجی گردشگران افزایش شاهد آینده هایسال در
 است ینا باشد داشته دنبال به تواندمی که منفی پیامد تنها و .بود
 بلق نسبت به هم محیطیزیست آلودگی میزان آینده هایسال در که

 .یابدمی پیدا افزایش
 صورت سازی مدل ابتدای از مدل آزمودن و اعتبارسنجی فرآیند
 عاداب به توجه با مدل ساختار بررسی مراحل این طی در  که گیردمی

 نشان و شودمی انجام یکدیگر با هاآن همخوانی و مختلف معادالت
 نظر مورد هدف به دستیابی برای ایجادشده مدل آیا که دهد می

 تحقیق، این در گرفته صورت هایآزمون از خیر. یا است مناسب
 رفتار سیستم آیا که دهد می نشان که است حدی شرایط آزمون
 واکنش مدل ساختار آیا خیر؛ یا دهدمی نشان خود از ی انتظار قابل

 وردم زیر حدی شرایط در مدل بنابراین خیر. یا دارد مناسبی رفتاری
 گرفت. قرار آزمون
 گردشگران جمعیت چنانچه مثال برای حدی: شرایط در مدل تست

 بتنس همان به کند پیدا افزایش شدت به گردشگری درآمد میزان و
 اهدهمش منطقه در را محیطیزیست آلودگی میزان برابری چند تاثیر

 جمعیت شدنبرابر چند تاثیر مدل سازیشبیه در کرد. خواهیم
 آلودگی میزان بر را گردشگری درآمد میزان و گردشگران

 است. شده داده نشان 14 تا 0 اشکال  در و مشاهده محیطیزیست
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  شهداد گردشگری سیستم در هاآن گیریاندازه واحد و هاآن نوع متغیر، نام (1 جدول
 واحد متغیر نوع متغیر نام اختصاری حرف

IncPM کمکی گردشگر هر ازای به درآمد متوسط Month* person / Dollar 

IncM جریان گردشگری درآمدهای Dollar/Month 

T کمکی زمان کمکی متغیر Month 
Inc حالت گردشگری درآمد میزان Dollar 

CapM1 کمکی ورودی ظرفیت افزایش Person/Month 
CapM جریان ظرفیت افزایش Person/Month 

Cap حالت شهداد گردشگری ظرفیت Person 
CostC2 کمکی نفر هر برای اقامتی ظرفیت افزایش هزینه میزان Dollar/Person 
CapM2 کمکی اقامتی ظرفیت افزایش Person/Month 
CostC1 کمکی نفر هر ازای به ورودی ظرفیت افزایش هزینه میزان Dollar/Person 

Cost کمکی شهداد گردشگری توسعه هزینه Dollar 
Per حالت گردشگران جمعیت Person 

PerM1 جریان ماه در گردشگر ورود Person/Month 
PreM2 جریان ماه در گردشگر خروج Person/Month 
PerC1 1 کمکی ورودی ظرفیت افزایش به هزینه اختصاص درصد/Month 

DePer 1 کمکی شهداد به سفر تقاضای درصد/Month 
DT کمکی گردشگر هر اقامت زمان متوسط Month 

AttPer 1 کمکی گردشگری جاذبه تاثیر درصد/Attract/Month 

IntPer 1 کمکی بومیان تمایل تاثیر درصد/ Interest /Month 
Int حالت شهداد بومیان تمایل Interest 

IntM2 جریان بومیان تمایل کاهش Interest/Month 
IntM1 جریان بومیان تمایل افزایش Interest/Month 

IncPer 1 کمکی گردشگری درآمد تاثیر درصد/ Attract /Month 
PloPer کمکی محیطیزیست آلودگی تاثیر درصد Interest/Month/Psi 

PolM جریان محیطیزیست هایآالینده PSI/Month 
Pol حالت محیطیزیست آلودگی میزان PSI 

PolPM کمکی گردشگر هر ازای به محیطیزیست آلودگی متوسط PSI/Person/Month 
AttM1 جریان گردشگری جاذبه افزایش Attract/Month 

Att حالت شهداد گردشگری جاذبه Attract 

AttM2 جریان گردشگری جاذبه کاهش Attract/Month 
CrPer کمکی گردشگری هایجاذبه در دستی صنایع تاثیر درصد Dmnl 

AttPM کمکی نفر هر ازای به گردشگری هایجاذبه به آسیب نرخ Person/Month/Attract 

Crm کمکی دستی صنایع فروش و تولید Attract/Month 
CostCr کمکی دستی صنایع واحد هر فروش و تولید هزینه میزان Dollar/Attract 
PerCr 1 کمکی دستی صنایع فروش و تولید به هزینه اختصاص درصد/Month 
PerC2 1 کمکی اقامتی ظرفیت افزایش به هزینه اختصاص درصد/Month 
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  شهداد گردشگری برای جریان نمودار (0 شکل

 
 

 
  مدل در ابعاد سازگاری تایید (5 شکل
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  مازاد( بودجه )نبود شهداد گردشگری سازیشبیه نتایج (6 شکل
 

 
  مازاد( )بودجه شهداد گردشگری سازیشبیه نتایج (2 شکل
 

 
   گردشگران جمعیت شدنبرابر چند (8 شکل

 



 101  ها )مطالعه موردی شهر شهداد در شمال شرق کرمان(توسعه گردشگری با مدل پویایی سیستمارزیابی ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                   Volume 37, Issue 2, Spring 2022 

 
   گردشگری درآمد میزان شدنبرابر چند (9 شکل

 

 
  محیطی(زیست آلودگی میزان بر گردشگری مدرآد میزان و گردشگران جمعیت تاثیر شدنبرابر چند با مدل )رفتار حدی شرایط آزمون (02 شکل
 

 ابتث متغیرهای با رابطه در مفروضات تغییر به حساسیت تحلیل
 تغییر این نتیجه در که را رفتاری های خروجی و پردازد می مدل

 مدل حساسیت تحلیل نتایج .کند می بررسی  را شود می حاصل
 وسعهت هزینه عبارتی به یا توسعه بودجه تغییر با که دهد می نشان

 جمعیت متوسط متغیر رفتار مختلف، های بخش در گردشگری
 بنابراین داشت. خواهد معناداری تغییر منطقه در گردشگران
 کلش است. حساس گردشگری توسعه هزینه به گردشگران جمعیت

 ابتث تغییر نتیجه در ذکرشده متغیر رفتار از اینمونه 11 و 11 های
 .دهدمی نشان را توسعه هزینه

 د،ش آن بر سعی سیستم مختلف هایبخش بین تعامالت علت به
 به ورمنظ بدین شود. بررسی دیگر عوامل بر عوامل برخی تاثیرات تا

  شد. پرداخته مختلف سناریوهای طراحی
 ی)یعن عوامل بقیه گرفتنثابت فرض با سناریو این در :1 سناریو
 شهداد( شهر برای مازاد بودجه و هاشاخص اولیه مقادیر بودنثابت
 که شد بررسی گردشگری درآمد میزان بر گردشگری ظرفیت تاثیر
 یبیشتر  ظرفیت کشور یک قدر چه هر که است آن از حاکی نتایج

 لحاظ از بهتری موقعیت در و دهد اختصاص خود به را گردشگران از

 هم گردشگری درآمد میزان و گردشگر جذب گیرد قرار گردشگری
 (.10-17 های)شکل یابدمی افزایش
 مازادی بودجه هیچ که است این بر فرض سناریو این در :1 سناریو
 چنانچه شود. نمی تزریق سیستم به شهداد در گردشگری توسعه برای
 هایجاذبه تنوع کاهش با نشود گرفته نظر در مازادی بودجه هیچ

 و تاریخی آثار مرمت و )اکتشافات شده مواجه شهداد گردشگری
 مایلت کاهش و گردشگری جاذبه کاهش با آن دنبال به و باستانی(

 (.17 )شکل هستیم مواجه محلی مردم
 گردشگری توسعه برای مازادی بودجه اگر سناریو این در :7 سناریو

 هایبودجه وجود با که بینیممی شود تزریق سیستم به شهداد در
 ریگردشگ هایجاذبه تنوع افزایش با گردشگری، توسعه برای مازاد
 مازاد هایبودجه وجود با گردشگری هایجاذبه و شویممی رو به رو

 (.14-10 های)شکل شد نخواهند رو به رو جاذبه کاهش با دیگر
 مورد در خاصی سیاست که صورتی در سناریو این در :0 سناریو

 نندما خدماتی )مثال   شود گرفته کار به شهداد گردشگری وضعیت
 غیره( و متنوع گردشگری هایجاذبه مناسب، هایزیرساخت ایجاد
 گردشگران ورود میزان همچنین و محلی مردم تمایل افزایش باعث
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 (.11 )شکل داشت خواهد صعودی روند قبل هایسال به نسبت
 افزایش با شودمی مالحظه که طور همان سناریو این در :0 سناریو
 هایسال نسبت به خارجی گردشگران و منطقه محلی مردم تمایل

 الذ یابد.می افزایش آن دنبال به هم گردشگری درآمد میزان قبل،
 روند قبل هایسال نسبت به هم محیطیزیست آلودگی میزان

  (.11 )شکل کرد خواهد پیدا صعودی
 

 
  گران(گردش جمعیت افزایش با همراه هزینه )افزایش گردشگری توسعه هزینه پارامتر تغییرات به گردشگران جمعیت متوسط متغیر حساسیت تحلیل نمودار (11 شکل

 

 
  (گردشگران جمعیت کاهش با همراه هزینه )کاهش گردشگری توسعه هزینه پارامتر تغییرات به گردشگران جمعیت متوسط متغیر حساسیت تحلیل نمودار (11 شکل
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 شهداد گردشگری درآمد میزان صعودی سیر (17 شکل

 

 
 شهداد گردشگری ظرفیت صعودی سیر (10 شکل

 

 
 هفته در گردشگر ورود صعودی سیر (10 شکل
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 گردشگری درآمد میزان بر شهداد گردشگری ظرفیت تاثیر (10 شکل

 

 
 شهداد گردشگری جاذبه نزولی سیر (17 شکل

 

 
 شهداد گردشگری جاذبه صعودی سیر (10 شکل
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 گردشگری جاذبه کاهش صعودی سیر (16 شکل
 

 
 شهداد گردشگری هایجاذبه روی بر مازاد بودجه تاثیرات (14 شکل

 

 
 هفته در گردشگر ورود صعودی سیر (11 شکل
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 محیطیزیست هایآلودگی میزان روی بر گردشگران افزایش تاثیرات (11 شکل
 

  بحث
 هایفعالیت در گردشگری توسعه و رشد اخیر، قرننیم طی در

 در و [Sharpley, 2009] بوده توجه قابل اجتماعی و اقتصادی
 در اما باشد کم رشد هایی، دوره در اگر حتی و است رشد حال

 داروینوش را گردشگری برخی شود.می دیده رشد مدتطوالنی
 یراز نیست؛ بینانهواقع دیدگاه این دانند.می منطقه توسعه مسائل
 ررسیب باشند. اساسی مضراتی با همراه توانندمی گردشگری منافع
 مورد رد تصمیم که کندمی مشخص گردشگری، منفی و مثبت اثرات
 ی،اجتماع مشکالت شود. گرفته دقت به باید گردشگری، توسعه
 لهجم از روبنایی مسائل و جغرافیایی موانع گذاری،سرمایه کمبود
 بازدارنده عوامل عنوان به خود جای در غیره و تبلیغات امنیت،
 کمبود همچنین آید.می حساب به منطقه در گردشگری صنعت

 یفرهنگ آثار گردشگری، مراکز ها،هتل مانند اجتماعی الزم بسترهای
 و توسعه که است فعلی اجتماعی تنگناهای جمله از آن نظایر و

 & Eslami Dolabi] است ریزیبرنامه نیازمند هاآن بهبود

Sheikhi, 2011].  
 گردشگری الگوی و مصداق توانمی را شهداد شهر پژوهش این در
 در گردشگری مهم مقاصد از یکی شهداد شهر کرد. بیان کشور در

 این در گردشگری تقاضای امروزه که این رغمعلی و است ایران
 نهمچو کمبودها، برخی به توجه علت به دارد، زیادی افزایش منطقه
 ها،زیرساخت ضعف طبیعی، هایجاذبه درست معرفی در ضعف
 امکان غیره و اقامتی خدمات ضعف رفاهی، خدمات ضعف
 از برخورداری و منطقه این گردشگری ظرفیت از موثر گیریبهره

 بلندمدت ریزیبرنامه نیازمند لذا ندارد. وجود آن مثبت پیامدهای
 است، مسلم آنچه .[Manafian & Daneshvar, 2014] است
 گردشگران از زیادی شمار بازدید معرض در سال طول در شهداد شهر
 علبالف ظرفیت نسبت به گردشگر زیاد تعداد ورود و گیردمی قرار

 هغیر  و اقتصادی محیطی،زیست گوناگون پیامدهای و آثار منطقه
 هاسال این در اصلی مشکل عبارتی به دارد. منطقه ساکنان برای

 صلیا مشکل بلکه نیست منطقه این در گردشگری تقاضای کمبود

 گردشگران دهیسامان برای الزم هایزیرساخت و هاظرفیت فقدان
 هایجاذبه رفتنازبین به است ممکن حتی و شده منطقه این در

 تقاضای بلندمدت در و شود منجر منطقه این در گردشگری
 این در .[Rezaei et al., 2015] بدهد دست از را گردشگری
 سازیشبیه به سیستم شناسیپویایی مدل از استفاده با پژوهش
 کهاین به توجه با شد. پرداخته منطقه این در گردشگری سیستم
 و عواطف و دارد سروکار انسانی هایسیستم با گردشگری موضوع

 ایفا گردشگر گیریتصمیم در را مهمی بسیار نقش احساسات
 لقیت غیرساختاریافته و پویا پیچیده، مساله یک موضوع این کند.می
 وسعهت برای کافی بودجه گردشگری توسعه سازمان طرفی از شود.می

 در باید بنابراین ندارد، مدتکوتاه در را فوق موارد تمامی همزمان
 اسیتحس تحلیل دیگر، طرف از گیرد. صورت بندیاولویت زمینه این
 هزینه و بودجه به نسبت مدل که داد نشان پژوهش این مدل
 ست.ا حساس بسیار شهداد شهر در گردشگری توسعه برای شدهصرف

 رد گردشگری توسعه بودجه محدودبودن به توجه با اساس این بر
 هایسیاست و سناریوها شد. تالش کرمان استان گردشگری سازمان
 شتربی بودجه تخصیص جمله، از بودجه تخصیص جهت در مختلفی

 تخصیص خروجی،-ورودی هایزیرساخت بر تاکید با هازیرساخت به
 یصتخص و تفریحی خدمات بر تاکید با خدمات به بیشتر بودجه
 و اهیرف-اقامتی هایزیرساخت بر تاکید با خدمات به بیشتر بودجه
  شود. طراحی مصرف گوناگون هایبخش به غیره

 
 گیرینتیجه

 گرانگردش ورود برای بیشتر تقاضای ایجاد جهت در هاییفعالیت اگر
 نباشد، مهیا گردشگران ورود برای الزم هایزیرساخت و شود انجام
 ورمنظ به بنابراین شد. خواهد مواجه شکست با اتخاذشده فرآیند

 خشب این در شاغل نیروی کلیه آموزش به باید اهداف به دستیابی
 ایجاد و وضعیت بهبود جهت در اقداماتی و شود پرداخته

 تعادل به منجر مساله این گیرد. صورت نیاز مورد هایزیرساخت
 ماید.ن دنبال را خود اهداف تواندمی سیستم نهایتا   و شده سیستم
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 بتوانند تا کندمی کمک انگذار سیاست به پژوهش این نتایج
 ینا روی گردشگری صنعت توسعه برای را خود مختلف هایسیاست

 به وجهت با کنند. انتخاب را سیاست ترین مناسب و کرده تست مدل
 یاربس صنعتی گردشگری که شودمی مالحظه سازیشبیه نتایج

 همراه به مدت كوتاه و بلند ریزیبرنامه دیگر عبارت به است. حساس
 نای گسترش و توسعه برای الزم هایزمینه تواندمی کاستراتژی
 اب تواندمی نیز خصوصی بخش و باشد داشته پیش در را صنعت
 مختلف نقاط در همچنین و شهداد در گردشگری دفاتر و مراکز ایجاد

 ییپویا به منجر نگردشگرا به اطالعات ارایه و دنیا علم با همگام و
  .شود كشور در گردشگری

 
 شگریگرد و فرهنگی میراث سازمان از قدردانی و تشکر با :قدردانی و تشکر
 را پژوهش این انجام منظور به شده درخواست هایداده که کرمان استان

  دادند. قرار ما اختیار در رایگان و وقت اسرع در
  است. نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی اخالقی: تاییدیه
  است. نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی منافع: تعارض
 یآمار  تحلیلگر اول(، )نویسنده پورخسروانی محسن نویسندگان: سهم

 ؛(%77) اصلی پژوهشگر دوم(، )نویسنده زیدی شاه سادات سمیه ؛(70%)
 (77۳) بحث مقدمه/نگارنده نگارنده سوم(، )نویسنده زرندی عزیزی عاطفه
 ندارد. مالی: منابع
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