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چکیده
آنها،توجهبهراهبردهایمدیریتی
گستردگیاکوسیستمهایبیابانیدرایرانوعدمبارورسازیکامل 

اینخصوص،
دربخشهایگوناگون اقتصادی ال امیکردهاست.در 

منطبقبرتوسعة پایدارمحیطرا
سوبامحیطزیست


تواندراهکارمدیریتیمناسبوهم

نیمی
توسعة صنعتاکوتوریسمدرمناطقبیابا
بهرهگیریبهینه ازطبیعتوهمچنینسیاستجایگ ینمقابلهباتخریب
در ماندگاری اکوسیستم و 
مکانیابی
اینروپژوهشحاضربهارزیابیسناریوی تناسباراضیمنطقة مرنجاببرای 
باشد.از 

اراضی
احداث دهکدة گردشگری پرداخته است .پارامترهای مدل مکانیابی دهکدة گردشگری شامل پنج
معیاراصلیجاذبه هایگردشگری،دسترسیوخدمات،سیمایسرزمین،حفاظتازمنابعطبیعیو

مخاطراتاست.برای تعیینامتیازهریکازمعیارها ،ازمدلتحلیلسلسلهمراتبیاستفادهشد.با
آنها بهدست آمد.
اعمال امتیازات حاصل از مدل به الیههای رقومی معیارها ،نقشههای وزندار  
درنهایت ،تلفیق تمامی الیههای وزندار ،منجر به تهیة الیة موزون تناسب ارضی شد .برای تعیین
بهپنجاولویتطبقهبندیشد.نتایج

براساسشکستهایطبیعی ،

مکانیپهنهها ،دامنة امتیازاتآن ،

بهترتیب با وزن  0/4064و ،0/0429
جاذبههای گردشگری و مخاطرات  ،
نشان داد که معیارهای  
پایینترینامتیازرادارند.همچنینبرپایةنقشةنهاییتناسبارضی49503،هکتارازسطح
باالترینو 
منطقة مرنجاب اولویت نخست را در تخصیص به دهکدة گردشگری دارد و بسیارمناسب است .این
پهنه با محدودة اطراف کاروانسرای مرنجاب ،نواحی جنوبی دریاچة نمک و قسمتهای شمالی
راههایارتباطیومراک اقامتی
جاذبههایگردشگری،دسترسیبه 
ریگبلندانطباقمکانیدارد.وجود 

میکند .
گردشگریاینهمسوییراتوجیه 

درمکانیابیدهکدة

آنها
وهمچنیناهمیتبسیارزیاد 
واژههای کلیدی :اکوتوریسم ،تناسب اراضی ،ارزیابی چندمعیاره ،دهکدة گردشگری ،منطقة
مرنجاب .
 .1دانشيار گروه علوم مهندسي بيابان ،دانشکدة منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ايران
 .2استاديار گروه جغرافيا و اکوتوريسم  ،دانشکدة منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ايران
 .3نويسندة مسئول :کارشناس ارشد بيابان زدائي ،گروه علوم مهندسي بيابان .دانشکدة منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه کاشان،
ايران ()mojtaba_sharifian@yahoo.com
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مقدمه
مناطق فراخشک( 573884کیلومترمربعمعادل 35/54درصد)و خشک( 472562کیلومترمربع
دربرگرفتهاست(احمدی)1387،وبخش

معادل29/12درصد)حدود46/66درصدازسطحایرانرا
ستردهایازایرانراکویرهاییهمچونکویرمرک ی،بیابانلوت،کویرنمکوسایرکویرهایکوچک

گ
بیابانهای جهان ،ازلحاظپوشش
تشکیلمیدهد.اگرچه نواحیبیابانیایران ،همانندسایر 

وب رگ
گیاهی و جانوری و سایر عوامل محیطی در مقایسه با مناطق مرطوب در تنگناست ،امّا وجود
بهفرد ماسهای و نمکی ،آثار تاریخی و فرهنگی ،وضعیت ویژة اقلیمی و گونههای
پدیدههای منحصر 

ازبسیاریجهاتقابلتوجهساختهاست.ازآنجاکهاینمناطقرا

خاصگیاهیوجانوری،اینمناطقرا
آنها را بارور ساخت ،بنابراین
نمیتوان به کلی ازبین برد و یا برای اهداف کشاورزی بهطور کامل  

فعالیتها ،مقابله با تخریب اراضی ،و

توسعة اکوتوریسم در این نواحی میتواند راهی برای احیای 
جهانبخش.)1394،توجهبه
متولیباشینایینیو 

استفادهازطبیعتبهجایزدودنوحذفآنباشد(

جایگاه صنعت گردشگری ،بهخصوص اکوتوریسم ،از سیاستهای مناسبی است که مستقیم و
هایبیابانیمیشود .


غیرمستقیمباعثکنترلروندتخریباراضیدراکوسیستم
یندهای ،درابعادجهانیدرحالتوسعه
صنعتاکوتوریسمدربیابانوکویر ،امروزهبهشکل ف ا 
است ،زیرا از یک سو خود را با نیازهای درحالرشد گردشگران مبنی بر ارزشهای نمادین ازقبیل
تازگی ،خطرپذیری ،راحتی کمتر ،خأل و فضا ،آرامش و سکون ،احساس نیاز به تجربه ،بدویت و
بازگشتبهاصلوفقدادهاست؛ ازسوییدیگر نی  ،مناسبترینسازوکار برایتوسعة پایدارمناطق
راهکارهایبهرهگیریبهینهاز اینگونهاراضی،

قلمدادمیشود.بدونشکشناخت

کویریوبیابانی 
ایجادزیرساختهایصنعتگردشگریو

میشود،بلکهزمینهرابرای
آنها 
نهتنهاباعثرشدوتوسعة 

درپی آن رشد صنایع وابسته به این فعالیت و درنهایت توسعة سایر مناطق در سطح ملی فراهم
نهاو
بهنظرمیرسدبیابا 

آورد.باتوجهبهتغییراتیکهدرعالیقگردشگرانکنونیایجادشدهاست،


می
میتوانگفتاز
درآیندهبازاربیشتریازگردشگرانطبیعتمحور راداشتهباشند.بهجرأت 

کویرها 
بهفرد
ومنحصر 

بهعلتبکر
انهاهستندکه ،
میانتماممنابعطبیعیموجوددرایرانتنهاکویرهاوبیاب 
بودن ،درسطحجهانی و بابازارهایمعتبراکوتوریسمقابلیت رقابتدارند( .بایسالمی و غالمیمنا،
 .)1390
امروزهنمونههایمتعددیازرشدوتوسعة صنعتگردشگریدرمناطقبیابانیوجودداردکه

ویژهای بهره گرفتهاند .ازجملة این راهکارها
هرکدام ،برحسب پتانسیلهای موجود ،از راهکارهای  
توانبهاحداثدهکده هایگردشگریمتناسبباشرایطهرمنطقهاشارهکرد.بنابهتعریفسازمان


می
میشود که ،در وضعیت موجود،
ایرانگردی و جهانگردی ،دهکدة گردشگری به مکانی اطالق  

جاذبههای طبیعی و فرهنگی و تاریخی آن مکان یا فواصل ن دیک به آن قابلیت الزم رابرای جذب

بهلحاظ خدمات و امکانات گردشگری و نی 
گردشگران داشتهباشد.این در حالی است که این مکان  
اطال رسانی،بهتدابیرمؤثرینیازدارد.دهکدةگردشگری،درنقشیکنقطةمرک یبرایگردشگران
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

جاذبههای متنو گردشگری و
داخلی و خارجی در سفرهای فراغتی و تعطیالتی ،به قصد تماشای  
میتواند به کانونی برای اسکان و توزیع گردشگران در سطح یکمنطقه تعریف شود.
اهداف سکونتی  ،
ازاینرو چنین کانونی باید تمامی نیازهای ساکنان ،گردشگران و کسانی را پوشش دهد که اوقات

فراغتخودرادرآنمیگذرانند(نوروزبرازجانیوغالمی.)1392،بررسینکردنشرایطالزم،قبلاز
فراوانیازجملهنارضایتیگردشگرانبهدنبالخواهدداشت .

پروژههایی،نتایجنامطلوب
اجرایچنین 
مکانیابی ،استفاده از سامانة اطالعات جغرافیایی است.
یکی از اب ارهای جدید و کارآمد  
فرصتهای

برنامهری ی و تصمیمگیری ،
پیشرفتهای اخیر سامانة اطالعات جغرافیایی ،درزمینة فرایند  

دادههای جغرافیایی ،مدیریت،
رایانهای  
زیادی را برای ارزیابی راهبردهای جدید وابسته به پردازش  
دادهها و نی ساخت سناریوهای گوناگون فراهم آورده است .هرچند توسعة
آمادهسازی و تحلیل  

آنها
دادههایمکانیوتج یة 
دهههایاخیر،مدیریتبر 
اب ارهایینظیرسامانةاطالعاتجغرافیاییدر 
استفادهازمدلهایی

تصمیمگیری ،ضرورت 

کمتوانیاین فنّاوری درزمینة 
را تسهیل کردهاست ،امّا  
روشهایارزیابیچندمعیارهرانمایان ساختهاست .درنتیجه،ترکیبسامانةاطالعاتجغرافیایی
نظیر 
روشهای ارزیابی چندمعیاره از رویکردهای قوی برای ارزیابی توان اکولوژیکیو تناسب اراضی است
و 
(صفا .)1392،
مکانیابی دهکدهای گردشگری صورت گرفته که تعداد
تاکنون پژوهشهای متعددی درزمینة  
بسیاری زیاد از این مطالعات به مناطق کوهستانی اختصاص دارد .درخصوص مکانیابی دهکدههای
شود.بهعنواننمونهسلمان


کمبودمنابعمطالعاتیاحساسمی
یدراکوسیستمهایبیابانی ،

گردشگر
طبیعتگردی در محدودة شهرستان بهشهر ،از روش

ماهینی و همکاران ( ،)1388برای ارزیابی توان 
ارزیابی چندمعیاره برمبنای منطق فازی و از معیارهای پوشش گیاهی ،خاك ،اقلیم ،شکل زمین،
زمینلغ شو
فرسایشپذیری،می انخطر 

جاذبههایطبیعی،مناطقشهری،
نشناسی،منابعآب ،
زمی 
الیهها تلفیق و نقشة رستری توان
کاربری اراضی استفاده کردند.سپس با استفاده از عملگر   ،WLC
ناحیهای سرزمین در هر زون محاسبه و درنهایت
طبیعتگردی تهیه شد؛ با زونبندی آن ،مطلوبیت  

طبیعتگردی تهیه شد .تقوایی و همکاران

زونهایی با توان باال ،متوسط و ضعیف برای 
نقشهای با  

مکانیابی مناطق مستعد توسعه و گسترش اکوتوریسم در منطقة طبس ،از
بهمنظور  
(  ،)1388
سایرجاذبهها استفادهوبیان کردندکه

اجتماعی ـ فرهنگی و 

جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،
معیارهای  
توانمندیهای دشت کویر،

جاذبههای طبیعی در درجة اول اهمیت قرار دارد .زندمقدم ()1388
معیار  
ژ وپارك ب رگ مرک ی ایران ،و نقش آن را در توسعة پایدار استان سمنان بررسی و بیان کرد که
جنبههای دیگر گردشگری را
میتواند  
بهحدی است که  
اهمیت مطالعات ژ وتوریسمی دشت کویر  
پهنهبندی
بهمنظور توسعة گردشگری  ،
تحتالشعا قرار دهد .بهنیافر و منصوری دانشور (  ،)1389

آمایشی با رویکرد ارزیابی چندعامله و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط  GISرا در
پهنهبندی آمایشی ،در سه طبقة کیفی مجاز و
حوضة آبری گلمکان مطالعه کردند و با تهیة نقشة  
ممنو و مشروط،بیانکردند که تنها حدود  12درصد از حوضه قابلیت توسعهـ مشروط به رعایت
جوانب اکولوژیکی ـ دارد ودر  42درصدازمنطقه توسعة گردشگری تحت هر شرایطی ممنو است.
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لطفی و آزادی ( ،)1389با بررسی ژ وتوریسم منطقة مرنجاب با استفاده از سیستم اطالعات
فعالیتهای ژ وتوریسمی پرداختندوبیانکردندکه 32/75

پهنههای مستعد 
جغرافیایی ،به شناسایی  
درصد از کل مساحت منطقه دارای پتانسیل الزم برای تفرج متمرک با طبقة یک و  6/67درصد برای
نجفآبادی ( )1390به بررسی
تفرج متمرک درجة دو مناسب است .محمدزادة الریجانی و رنجبر  
محدودیتهایتوسعةاکوتوریسمدرمناطقبیابانیوکویریایرانپرداختندوتأکیدکردند

فرصتهاو

که ،باوجود وسعتزیاد بیابانها وکویرها ،درآمد گردشگردی بیابانیدر ایران بسیار کمتر از سایر
جاذبههای توریسمی منطقة مرنجاب نی  ،به
کشورهای فعال در اکوتوریسم است و درخصوص  
ماسهای اشاره کردند.
تپههای  
کاروانسرای مرنجاب ،قصر نادر ،دریاچة نمک ،ج یرة سرگردان و وجود  

چندمتغیره با  GISو معیارهای
تصمیمگیری  

عرفانی و همکاران ( ،)1390با استفاده از تلفیقمدل 
حریمهاشامل:فاصلهازجاده،
زمینشناسی،پوششگیاهیو 
شیب،جهتشیب،خاك،پایداریسازند 
انهای تاریخی ،فاصله از
فاصله از مرز سیاسی ،فاصله از مراک شهری و روستایی ،فاصله از مک 
چاهنیمة شهرستان زابل
مکانیابی تفرج متمرک در منطقة  
تأسیسات رفاهی و فاصله از تاالب ،به  
مکانیابیبرروینقشةحاصلازروش،WLCمناطقیراباوسعت25
پرداختند.ایشان،بااعمالتابع 
هکتارو70درصدقابلیتجداکردندوبهایننتیجهرسیدندکه1061/36هکتارازمنطقهبرایتفرج
بهرهگیریاز معیارهای موقعیت دریاچه ،موقعیت
متمرک مناسب است .تقوا ی و همکاران ( ،)1390با 
بهسمت دریاچه ،خاك ،نو پوشش
امامزاده سید محمد ،کاربری اراضی موجود ،شیب ،جهت شیب  

مسیلها،

سیلخی  ،
دسترسی ،مخاطرات طبیعی مانند مسیرهای  

گیاهی ،خدمات اداری و درمانی ،
دهکدههای

مکانیابی 
چشمهها ،به  

جاذبههای طبیعی منطقه مانند 
گسلهای موجود ،منابع آبی و  

وزندارپارامترهای
الیههای  
همپوشانی  
گردشگری در ساحل دریاچة کافتر شهرستان اقلید پرداختند  .
اولویتبندی منطقه ،برای احداث دهکدة گردشگری ،منجرشد .مقصودی و

م بور به تهیة نقشة نهایی 
همکاران ( ،)1390با امکانسنجی توسعة اکوتوریسم در منطقة مرنجاب با تأکید بر اشکال
توانمندیهایتوسعة اکوتوریسم این منطقه پرداختند و مستعدترین

ژ ومورفولوژی ،به ارزیابیجامع 
چشماندازژ وتوریسمیتعیینکردند.میرج ا یوهمکاران
پهنهرابرایتمرک تأسیساتگردشگریو 
نورعلیپور ()1394

مکانیابی دهکدة گردشگری روستایی شهرستان فریدن پرداختند .
( )1393به  
پلنگدرهـ،درجنوبغربیاستان
حفاظتشدة 

پهنههایمستعدایجاددهکدةگردشگریرادرمنطقة

جهانبخش ( )1394به بررسی راهبردهای توسعة
قم ـ ارزیابی کردند .متولیباشی نا ینی و  
فرصتها و تهدیدهای

طبیعتگردی در کویر مرنجاب پرداختندو نقاط قوت و ضعف ،و

مجتمعهای 

صنعتگردشگریرادراینمنطقهتعیینکردند .
منطقة مرنجاب دارای موقعیت ویژهای برای توسعة گردشگری و اکوتوریسم مناطق خشک و
منطقهایدارد،امّاهنوزنتوانستهجایگاه

اینروقابلیتجذبگردشگررادرسطحملیو
.از 
بیابانیاست 
تمحور درکشورپیداکند (مآرابی و همکاران .)1391،پژوهشحاضر،
خودراازنظرگردشگری طبیع 
با طراحی سناریوی احداث دهکدة گردشگری در منطقة مرنجاب ،سعی در ارا ة راهکاری توسعهای
بهعنوان اطالعات پایهای،
منطبق با شرایط اکوسیستم منطقه دارد .نتایج پژوهش حاضر میتواند  ،
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توسطاداراتمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،منابعطبیعیوآبخی داری،محیطزیستو
شهرداریاستفادهشود .

مواد و روشها
محدودة مطالعاتی پژوهش حاضر منطقة مرنجاب است که در محدودة سیاسی استان اصفهان و
بالغبر256763هکتارداردودرگسترة
شهرستانآرانوبیدگلواقعشدهاست.اینمنطقهمساحتی 
جغرافیایی  51درجه و  15دقیقه تا  52درجه و  8دقیقة طول شرقی و  34درجه و  5دقیقه تا 34
درجه و  35دقیقة عرض شمالیواقعشدهاست(شکل .)1منطقة مرنجاباز شمال به دریاچة نمک
حوضمره ،از شرق به کویر

حوضسلطان و 

دریاچههای نمک 

آران و بیدگل ،از غرب به کویر مسیله و 
میشود.ارتفا 
انهایآرانوبیدگلوکاشانمحدود 
بندریگوپاركملیکویروازجنوببهشهرست 
عمدهایازآنتوسط
آبهای آزاد حدود  850متر استو قسمت  
متوسط منطقة مرنجاب از سطح  
ریگبلندپوشیدهشدهاست .
ماسهای 
تپههای 


شکل  :1موقعیت جفرافیایی منطقة مطالعاتی





وروشتحقیقآنمبتنیبربررسیهایمیدانی،تج یهو

پژوهشحاضرازنو کاربردیاست 
دستیابیبهاهداف،پس
نامهایاست.برای 
هایپرسش 


هایمکانیوهمچنینتحلیلداده

تحلیلداده
مطالعاتی،مبادرتبهشناساییوانتخابمعیارهایارزیابیمکانیابیدهکدة

ازتعیینحدودمنطقة 
مجموعهای از معیارهای ارزیابی در یک تحلیل

جهبه موضو موردبررسی ،
گردشگری شد .باتو 
چندمعیاره کانون توجه قرار گرفت .بهمنظور انتخاب مناسبترین مکان برای احداث دهکدة
هایگردشگرینمیتوان


وجودجاذبه
گردشگری ،بایدمعیارهایگوناگونی مدِّنظرقرارگیردو تنهابا 
مدلمکانیابیدهکدةگردشگریپژوهش

دریکمنطقهدهکدةگردشگریاحداثکرد.برایناساس،
حاضر شامل معیارها و زیرمعیارهای گوناگونی است .معیارهای اصلی این مدل شامل پنج معیار
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هایگردشگری،دسترسیوخدمات،چشماندازطبیعی،حفاظتازمنابعومخاطراتاستکه


جاذبه
شامل زیرمعیارهای متعدد دیگری نی میشود .شکل  2نمودار جریانی معیارها و زیرمعیارها را به
تصویر کشیده است .انتخاب این پارامترها براساس ویژگیهای منطقه ،ازقبیل عوامل انسانی،
گردشگری،زمینشناسی،ژ ومورفولوژی،کاربریاراضی و دسترسیوخدمات ،صورت

زیستمحیطی ،

گرفته است که برگرفته از مطالعات تطبیقی و پژوهشهای مشابه نظیر بوترو و همکاران (،)2013
نورعلیپور (،)1394جمعهپورونماینده

بونروامکاوومورایاما(،)2011ناهوالهوالوهمکاران ( ،)2013
()1391وفخریوهمکاران()1392است .

شکل  :2معیارها و زیرمعیارهای مدل مکانیابی دهکدة گردشگری در منطقة مرنجاب 


تکمیلپرسشنامهوتحلیلآن

اولویتبندیوتعیینوزنمعیارهاوزیرمعیارهاازطریقفرایند 

روشهایتصمیمگیری
بهوسیلةمدلتحلیلسلسلهمراتبیانجامگرفت.اینمدلیکیازکارآمدترین 

اولینبارتوماسالساعتی،دردهة،1970آنرامطرحکرد.اولینقدمدرفرایند
چندمعیارهاستکه 
تحلیلسلسلهمراتبی،ایجادیکنمایشگرافیکیازمسئلهاستکهدرآنهدف،معیارهاوگ ینهها
بهازای هر معیار ،ماتریس مقایسة زوجی برای گ ینههای مسئله
نشان داده میشود .در قدم بعدی  ،
یکمقیاسپایهای

بهوسیلة
بندیاولویتهاینسبیمعیارها 

تشکیلمیشود.درمقایساتزوجی ،
درجه

صورتمیگیرد کهمقادیرآناز 1تا 9متغیراست.برای محاسبة وزننسبیاز مفهوم نرمالسازی و

یشودکهتنهادرصورتسازگاریکاملماتریسمقایسةزوجیصادقاست.
میانگینموزوناستفادهم 
وزنهانیازمندتکنیکهایخاصیاست کهدراینتحقیقاز
درصورتناسازگاریماتریس ،محاسبة  
تکنیکبردارویژهاستفادهشدهاست.آخرینمرحلهدرفرایندتحلیلسلسلهمراتبیتخمیننسبت
اولویتهای

یتوان به 
پایندگییانرخناسازگاریاست.نرخ ناسازگاری بیان میکند کهتا چه اندازه م 
دستآمده اعتماد کردو دربارة پذیرفته یامردود بودن تصمیم قضاوت کرد.دراینپژوهش،کلیة
به 

مراحلمحاسباتیِبرآوردوزنمعیارهاوزیرمعیارها ،درچارچوبمدلتحلیلسلسلهمراتبیوتکنیک
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قالبری ی و سپس با
بردار ویژه ،در محیط نرماف ارهای  MATLABR2013bو   ،Expert Choice
گذاریماتریسهایتصمیموزنمعیارهاوزیرمعیارهامحاسبهشد .


جای
ازنرماف ار ArcGIS10.3استفاده
نقشههایوزندارمعیارهاوزیرمعیارها  ،
درپایانبهمنظورتهیة  

هایوکتوریبهالیههاییرستریدرابعادپیکسلی50× 50

.درمحیطایننرماف ار،تمامیالیه

شد
هایوزنداربایکدیگرتلفیقونقشة


گرفت.سپستمامیالیه
تبدیلشدوتخصیصامتیازاتصورت 
تعیینپهنههایتناسبارضیدهکدة گردشگری

د.طبقهبندینقشة نهاییبرای 

موزوننهاییتهیهش
باتوجهبهمنحنیهیستوگرامونقاطناگهانیشکستآن ،صورتگرفت.شکل 3فراینداجرایی

نی  ،
پژوهشحاضررانشانمیدهد .

شکل  :3فرایند اجرایی انجام پژوهش 



یافتهها
در این پژوهش ،مؤلفة فاصله تا جاذبههای گردشگری ،از مهمترین معیارهای تأثیرسنجی جاذبهها،
ایریگبلند،دریاچة


هایماسه

سرایمرنجاب،تپه

.کاروان
برای احداثدهکدة گردشگریارزیابیشد
سرگردان،خطبشکن،جادةچهارتاغی،دشتآزادپور،چالهندوانه

گونهاینمکی)،ج یرة
نمک(پلی 

بهعنوان
وچاهکنجهدرحکم9جاذبةاصلیگردشگریمنطقهتعیینشد(شکل)4وفاصلهتاهریک ،
معیاریبرایاحداثدهکدةگردشگری،مالكعملقرارگرفت .
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شکل  :4موقعیت جاذبههای گردشگری منطقة مرنجاب




بهمنظور ایجاد دهکدة گردشگری در دل
ازآنجاکه هدف این پژوهش ارزیابی تناسب ارضی  
طبیعت واکوسیستماست ،برای جذب گردشگران وقبل ازآن برای ساخت خود دهکده ،به حداقل
انهای ارتباطی نیاز است که در قالب معیار
امکانات خدماتی ،رفاهی و اقامتی و همچنین شری 
عالوهبراین،وجودخطراتدرگردشگریکویریازجملهگمشدن
شدهاند .
دسترسیوخدماتارزیابی 
حیوانات،بیماری هایناشیازگرمایشدید،اتمامذخایرآبآشامیدنیوتصادفات

گردشگران،حملة 
کهنیازمنددسترسیبهحداقلراههای

بینیوبرنامهری یهایدقیقاست 

جادهاینی مستل مپیش

ازطریقپارامترهایفاصلهتاراههای

ارتباطیوهمچنینمراک اقامتیودرمانیاست.اینمعیارنی  ،
درمکانیابیدهکدةگردشگریارزیابی

ـرفاهیودرمانی،
ارتباطی،فاصلهتان دیکترینمراک اقامتی 
شد(شکل .)5
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شکل  :5وضعیت راههای دسترسی و نزدیکترین مراکز اقامتی و درمانی منطقة مرنجاب




بهوسیلة دو فرایند همزمان شکل میگیرد؛ یکی فرایندهای ژ ومورفولوژیکی و
سیمای سرزمین  
آتشسوزی،
فعالیتهای انسانی مثل  

دیگری تعارضات واختالالت خاص که شامل حوادث طبیعی و 
بهوسیلةساختارافقیو
میتوان 
جنگلتراشیاست.سیمایسرزمینرا 

فعالیتهایکشاورزیو

طوفان،
مشخصههای هر اکوسیستم نظیر اقلیم ،سنگ بستر ،توپوگرافی ،خاك ،آب ،پوشش

عمودی وتلفیق 
اکوسیستمهای گوناگون با یکدیگرتشخیص داد(شعبانی و ابرکار،

گیاهی ،حیوانات ،انسان و ارتباط 
زیرمعیارکاربریاراضیوپوششگیاهی،کهازاج ایمهمسیمایسرزمین
.)1389دراینپژوهشاز 
هستند ،استفادهشده است.کاربری اراضی به این علت درنظر گرفته شدکه ایجاد دهکدة گردشگری
کاربریهای فعلی در تعارض باشد؛ همچنین کاربریهای

در منطقة مرنجاب ممکن است با دیگر 
کاربریها در

متفاوت باعث ایجاد سیمای متضاد در سرزمین میشوند .درنتیجه ،با مشخص شدن 
نمایانتر خواهدشد ودهکدة گردشگریبیشترینسنخیترابامحیطپیرامون

منطقه ،این تعارضات 
نمکورخسارههاینمکی،

هایماسهای،دریاچة 


هایتپه

کاربری
خواهدداشت.لذادراینپژوهش ،
هایسنگیوزمینهایبایر،ازلحاظ

هایکشاورزی،بیرونز 
دگی


کاشت،مراتع،زمین

هایدست

جنگل
سنخیتبادهکدةگردشگری،تحتمعیارسیمایسرزمینبررسیشد(شکل .)6
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شکل  :6کاربری اراضی منطقة مرنجاب




درمدلمکانیابیدهکدة

بهعنواناولینزیرمعیاربخشمخاطرات ،
فاصلهازگسلهایمنطقه  ،

گردشگری لحاظ شد .هرچند فاصله از گسل بهتنهایی نمیتواند معیاری برای سنجش خطرات و
پیامدهایناشیازمورفوتکتونیکباشد ،ولیمی انخسارات ناشیاززل لهبا فاصلهاز گسلتا حد
مستقیمدارد.زیرمعیاردیگریکهدراینبخشلحاظشدهفاصلهازقناتهایموجود

زیادیرابطة 
بهمنظور
وجودرشتههایطوالنیقنات  ،

شکونیمهخشکایران ،

.ازجملهویژگیهایمناطقخ

است
قناتهااز
رشته 
هاهماکنوننی وجوددارد.وجود  

کهآثاراینرشته 
قنات

مینآبوآبرسانی ،است 

تأ
این جهت برای پژوهش حاضر حا اهمیت است که ن دیکی سازههای دهکدة گردشگری به
قناتها برای
قناتها خطر ری ش این سازهها را اف ایش میدهد .عالوه بر خطراتی که رشته 
رشته 

قناتها ،ممکناستبامشکالتیهمچونسقوط
سازههادارد،گردشگراننی ،بهعلتناآگاهیازوجود 

زیرمعیارفاصلهازقناتهانی تحتمعیار

مواجهشوند.ازاینرو ،

آنها 
خودویاوسایلنقلیهبهداخل 
مخاطرات بررسی شد .وجود دو معدن در منطقة مطالعاتی ،عالوه بر آلودگیهای صوتی و تخریب
برایگردشگرانمخاطراتیازقبیلتصادفرابههمراه

اندازمنطقهوترددکامیونهایحملمواد،


چشم
بهعنوان زیرمعیار مخاطرات ،وارد مدل نهایی مکانیابی دهکدة
داشته و دارد که در این بخش  ،
گردشگریشدهاست(شکل .)7
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شکل  :7وضعیت زیرمعیارهای مخاطرات منطقة مرنجاب




قبلازتداركوتدوینبرنامهایروشنبرایحفاظتازمنابعطبیعی ،نبایدهیچاقدامدیگری

منطقهای صورت گیرد (عظیمی .)1390 ،لذا ،حفاظت از منابع طبیعی در هر برنامة

برای توسعة 
توسعهای باید در اولویت نخست قرار گیرد .براین اساس ،پوشش گیاهی منطقة مرنجاب ،که نقش

غبارهایمحلیومنطقهایدارد ،یکیاززیرمعیارهایحفاظتازمنابع

بسیارحیاتیدرکنترلگرد و 
طبیعی درنظر گرفته شد (شکل  .)8وضعیت فرسایش بادی نی  ،زیرمعیار دیگری است که برای
بهعلتحفاظتاز
).همچنینمعیارزمینشناسینی   ،

حفاظتازمنابع درمدل لحاظشد (شکل9
سازندهایحساسمنطقهوجلوگیریازتأثیراتمخرب احتمالی حاصلازایجاددهکدة گردشگری،
دربخشحفاطتازمنابعطبیعیبهکارگرفتهشد(شکل .)10
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شکل  : 8وضعیت پوشش گیاهی منطقة مرنجاب





شکل  :9وضعیت فرسایش منطقة مرنجاب 
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شکل  :10سازندهای زمینشناسی منطقة مرنجاب 






براساس مقایسات زوجی صورتگرفته طی مدل تحلیل سلسله مراتبی ،وزن نهایی معیارها و
بهدست آمد (جدول .)2
زیرمعیارهای مدل تناسب ارضی مکان برای ایجاد دهکدة گردشگری  
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،معیارهای جاذبههای گردشگری با وزن  0/4064و

بهترتیب باالترین و پایینترین امتیازات را کسب کردهاند .وزن و اولویت
مخاطرات با وزن   0/0429
سایرمعیارهاوزیرمعیارهانی ،مطابقجدول2است .
درالیههای

آنها 
پسازتعیینوزنمعیارهایمدلمکانیابیدهکدة گردشگری،بااعمالوزن 

وزندارتمامیمعیارهاتهیهشدکهنتایجآندرقالباشکال11تا22بهتصویرکشیده
رقومی،نقشة 
گونهکهمشاهدهمیشود،دامنةامتیازاتفاصلهتاجاذبةگردشگریاز0/04تا،0/34

شدهاست.همان
فاصله تا راههای دسترسی از  0تا  ،0/2پوشش گیاهی از  0تا  ،0/074سازندهای زمینشناسی از
 0/0002تا،0/0036فاصلهتاگسلاز 0تا،0/027کاربریاراضیاز 0/0032تا،0/058فاصلهتا
قناتاز0تا،0/0153فرسایشبادیاز0/0016تا،0/0136فاصلهتامراک درمانیاز0تا،0/0214
فاصلهتامراک اقامتیاز0تا،0/056وفاصلهتامعادناز0تا0/0057درنوساناست .
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جدول :2امتیاز معیارها و زیرمعیارهای مدل تحلیل سلسله مراتبی بهمنظور مکانیابی دهکدة گردشگری در منطقة مرنجاب
معیار

امتیاز

زیرمعیار1

امتیاز

زیرمعیار2

امتیاز نهایی

امتیاز

جاذبههای گردشگری

0/4064

خدمات

دسترسی و

0/2787

کاروانسرایمرنجاب


0/312

0/126

هایماسهای 


تپه

 0/2

0/09

گونهاینمکی 
پلی 


0/55

0/063

ج یرةسرگردان

0/107

0/043

خطبشکن 


0/073

0/03

جادةچهارتاغی

0/05

0/02

دشتآزادپور 

0/035

0/014

چالهندوانه 

0/024

0/01

چاهکنجه 

0/018

0/007

فاصلهتاجاده

0/719

0/2

فاصلهتامراک اقامتی

0/203

0/056

فاصلهتامراک درمانی 

0/076

سیمای سرزمین

0/1507

کاربریاراضی





 0/021

ماسهای
اراضی 

0/387

0/058

دریاچةنمک

0/237

 0/035

جنگلدستکاشت


0/149

 0/022

مراتع

0/1

0/015

اراضیکشاورزی

0/062

0/009

بیرونزدگیسنگی 


0/04

 0/006

اراضیبایر 

0/021

 0/003

حفاظت از منابع طبیعی

0/1048

مخاطرات 

 0/0429

عدمپوششگیاهی

0/6438

وضعیتفرسایشبادی


0/2733

سازندهایزمینشناسی


0/082

فاصلهازگسل 

0/561

0/027

فاصلهازقنات 

0/319

0/015

فاصلهازمعادن 

0/118

0/005
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0/045
بدونآثارفرسایشی

0/427

0/013

رسوبگذاریدرجه3

0/265

 0/008

رسوبگذاریدرجه2

0/177

0/005

برداشتدرجه3

0/077

 0/004

برداشتدرجه2

0/051

0/001

موادآتشفشانی

0/373

 0/003

کنگلومراوماسهسنگ


0/268

 0/002

موادآبرفتی

0/186

 0/001

مارنورس

0/084

 0/0008

کویرنمک

0/058

 0/0005

هایماسهای


تپه

0/028

 0/0002
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شکل  :11نقشة وزندار فاصله تا جاذبههای
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شکل  :12نقشة وزندار فاصله تا راههای دسترسی



گردشگری

شکل  :13نقشة وزندار پوشش گیاهی

شکل  :15نقشة وزندار فاصله از گسل

شکل  :17نقشة وزندار فاصله از رشته قناتها



شکل  :14نقشة وزندار سازندهای زمینشناسی



شکل  :16نقشة وزندار کاربری اراضی



شکل  :18نقشة وزندار فرسایش بادی
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ارزیابی تناسب اراضی منطقة مرنجاب برای مکانیابی دهکدة گردشگری 

شکل  :19نقشة وزندار فاصله تا مراکز درمانی

شکل  :21نقشة وزندار فاصله از معادن





شکل  :20نقشة وزندار فاصله تا مراکز اقامتی





شکل  :22نقشة باارزشپیوستة منطقة مرنجاب برای احداث
دهکدة گردشگری


هابایکدیگرطبقروشمیانگینگیریهندسی ،منجر بهتهیة نقشة


تلفیقتمامینقشه
درنهایت 
وزندارتناسبارضیبرایاحداثدهکدةگردشگریشدکهبادامنةامتیازیبین0/1718تا0/7606

بهصورتشکل 22است.درایننقشه  ،حداکثرمقدارامتیازنشانازبیشترینتناسبارضیوحداقل

امتیاز نی  ،نشان از کمترین تناسب ارضی دارد .در پایان ،بهمنظور تفکیک موقعیت فضایی پهنهها،
پهنهطبقهبندی

تناسبارضیبراساستغییراتناگهانیامتیازاتوشکستهایطبیعیبهپنج 

نقشة 
شد که نتایج حاصل از آن بهصورت شکل  23و جدول  3است .همانگونه که مشاهده میشود،
 49503هکتار از سطح اراضی منطقة مرنجاب ،معادل  19/28درصد از کل مساحت آن ،اولویت
نخستتخصیصبهاحداثدهکدةگردشگریودارایقابلیتبسیارمناسبیاست.
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شکل  :23نقشة اولویتبندی تناسب اراضی منطقة مرنجاب برای احداث دهکدة گردشگری




جدول  :3مشخصات پهنههای تناسب ارضی منطقة مرنجاب برای احداث دهکدة گردشگری
درصد مساحت

اولویت

تناسب ارضی

دامنة امتیاز

مساحت (هکتار)

1

بسیارمناسب 

0/58تا 0/760

 49503

 19/28

2

مناسب 

0/513تا 0/584

 71150

 27/71

3

متوسط 

0/439تا 0/513

 68724

 26/77

4

نامناسب 

0/341تا 0/439

 40192

 15/65

5

بسیارنامناسب 

0/17تا 0/341

 27177

 10/59

بحث و نتیجهگیری
یابیدهکدةگردشگریدرمنطقةمرنجاب،دومعیارجاذبههایگردشگریو


براساسنتایجمدلمکان
یابیدهکدههای


توانگفتکهدرغالبمطالعاتمکان

دسترسیازبیشترینامتیازاتبرخوردارند.می
یابیدهکدههایگردشگریدر


اند.درمکان

گردشگریایندومعیارهموارهباالترینامتیازاتراداشته
مناطق جنگلی و کوهستانی ،نقش معیار دسترسی برجستهتر از معیار جاذبههای گردشگری است؛
بهعنوان نمونه میتوان به مطالعات
درنتیجه نسبتبه جاذبههای گردشگری امتیاز باالتری دارد  .
الدراندلی وهمکاران(،)2014دامیوهمکاران(،)2014وبونروامکاوومورایاما()2011اشارهکرد.در
یابیدهکده هایگردشگریدرمناطقکویریوبیابانی،ازاهمیتمعیاردسترسی


هایمکان

پژوهش
کاستهوبراهمیتجاذبههایگردشگریمنطقهاف ودهمیشود.اینکاهشاهمیتمعیاردسترسیبه

علتهایی همچون کمه ینه بودن احداث جادههای دسترسی در مناطق کویری و یا امکان

راهه نوردی در کویر است که حتی باعث اف ایش جذابیت سفر نی میشود .البته در بعضی از
بی 
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مطالعات(براینمونهنورعلیپور)1394،نی ،دومعیارجاذبههایگردشگریودسترسیبهجادهتحت

یکمعیاراصلیبررسیشدهاستکهدرپژوهشحاضر،برحسبتشخیصمالحظاتمتفاوتایندو
هاگرفتهشد.باتوجهبهمشکالتوخطراتیهمچونگم


معیار،تصمیمبهبررسیجداگانةهریکازآن
شدن گردشگران ،حملة حیوانات ،بیماریهای ناشی از گرمای شدید ،اتمام ذخایر آب آشامیدنی و
دوبهسببدوربودنازمراک 

تصادفاتیکهممکناستهرگردشگردرمناطقکویریباآنمواجهشو
تنهاییقادربهبرطرفکردنآننباشد،بهتراستدهکدةگردشگریحتیاالمکانبهمراک 


خدماتیبه
اقامتیودرمانین دیکباشد.بنابرایندراینپژوهشدوزیرمعیاردسترسیبهمراک درمانیواقامتی
نی  ،در کنار زیرمعیار دسترسی به جاده بررسی شد .درخصوص بررسی سنخیت کاربری دهکدة
گردشگری با محیط هر منطقه ،در مطالعات گوناگون از معیارهای متفاوتی استفاده شده است .در
پژوهشبوترووهمکاران(،)2013ازمعیارکیفیتاکوسیستموطبیعت،ارزشاکولوژیکیوپوشش
یارهایچشمانداز،میداندید،تنو گونههاو

اراضی،درپژوهشبونروامکاوومورایاما()2011ازمع
)ازمعیارچشماندازونو پوشش

می انبکربودنمحیط،ودرپژوهشناهوالهوالوهمکاران(2013
ارضیاستفادهشدهاست.درمطالعاتداخلینی ،باانتخابمعیارهایی،موضو سنخیتکاربریهای
عنواننمونهدرپژوهشنورعلیپور(،)1394


یشدهاست.به
اراضیباکاربریدهکدةگردشگریبررس
ازدومعیارکاربریاراضیوپوششگیاهیدرمنطقةپلنگدرةاستانقماستفادهشدهاست.همچنین

جمعهپور و نماینده ( )1391و فخری و همکاران ( ،)1392که در منطقة مرنجاب
در پژوهشهای  
صورت گرفته ،از معیارهای ژ ومورفولوژی و قابلیت اراضی درخصوص سنخیت کاربریها بهرهگیری
شدهاست.درمدلمکانیابیدهکدةگردشگریپژوهشحاضر،درخصوصسنخیتدهکدةگردشگری

هایمعرفاکوسیستمهای


هایاراضیبسندهشدودرنتیجهبهکاربری
بامحیطاطراف،تنهابهکاربری
هایمکانیابی،


معیارهایمحیطزیستیدرطراحیبسیاریازمدل
کویریامتیازباالتریتعلقگرفت.
مخصوصاًدرمطالعاتداخلی،واردنمی شود؛امّادراینپژوهش،تحتعنوانحفاظتازمنابعطبیعی
درمدلاصلیواردشدهاست.اینمعیاردارایسهزیرمعیارپوششگیاهی،وضعیتفرسایشبادیو
سازندهایزمینشناسیاست که،بهعلتنقشمهم پوشش گیاهیدرحفاظتازمنطقه،بهاراضی

فاقدهرگونهپوششگیاهیامتیازتعلقگرفت.درنظرگرفتنمعیاریتحتعنوانمخاطرات،هرچند
دارای امتیاز بسیاری کمی در مدل است ،ولی باتوجهبه خطراتی که هریک از این عوامل میتواند
ندوازآنجاکههنوزدرکشوربرنامةجامعیدرخصوصهیچیکازاین

گردشگریکویریراتهدیدک
عواملاندیشیدهنشده،بهتراستحداقلبهمدلهایمکانیابیواردشودتامسئوالن،با آگاهیاز

تراتخاذکنند.براساسنتایجمدلمکانیابیدهکدةگردشگری


وجوداینخطرات،تصمیماتیمناسب
در منطقة مرنجاب ،اراضی محدودة کاروان سرای مرنجاب و در بخشی کمی از اراضی اطراف جاده
دسترسیدارایباالترینپتانسیلوتناسببرایاحداثدهکدةگردشگریاست.براساسبررسیهای

گرفته،علتپتانسیلباالیایناراضیوجودجاذبههایگردشگریودسترسیبهجادهومراک 


صورت
شدهاست.براساساولویتبندینتایجاینمدل 49503،هکتارازسطحاراضی،

اقامتیتشخیصداده
کهمعادل  19/28درصدازسطحمنطقةمرنجاباست،اولویتنخستودارایتناسبارضیبسیار
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مناسببرایتخصیصبهدهکدةگردشگریشناختهشد.براساسنتایججمعهپورونماینده()1391

درخصوصمناطقمستعدصنعتگردشگریدرمنطقةمرنجاب 1920،هکتارازاراضیمنطقهدارای
باالترینپتانسیلتشخیصدادهشدهکهازلحاظموقعیتبانتایجمدلمکانیابیدهکدةگردشگری

اینپژوهشمطابقتدارد.امّاعلتتفاوتدرمساحتبهتریناراضیجهتتوسعةکاربریگردشگری
دنبالآننحوةتقسیمبندی


بودنمنطقةمطالعاتیوبه

مدلوهمچنینکوچک
رابایددرتفاوتهایدو

دامنة وزن دار نتایج جستجو کرد .براساس نتایج پژوهش حاضر ،در مجمو اولویتهای اول و دوم
اراضیمنطقةمرنجاب،درتخصیصبهکاربریگردشگریومخصوصاًدهکدةگردشگری47،درصداز
سطح منطقه را دربرمیگیرد که حاکی از پتانسیل بسیار باالی منطقه برای فعالیتهای گردشگری
بیاباناست .

منابع
احمدی ،حسن .)1387( ،ژ ومورفولوژی کاربردی (بیابان ـ فرسایش بادی) ،جلد دوم ،تهران:
انتشاراتدانشگاهتهران،چاپسوم .
بایسالمی،ابراهیم،غالمیمنا،غالمحیدر.)1390(.سیاستگذاریاکوتوریسمپایدارکویریدر
ایرانواماراتمتحدةعربی(مطالعةتطبیقی)،گردشگریوتوسعه .58–31:)1(1،
بهنیافر ،ابوالفضل ،منصوری دانشور ،محمدرضا .)1389( ،پهنهبندی آمایشی با رویکرد ارزیابی
بهمنظور توسعة گردشگری در محیط،GISمطالعة موردی:حوضة
چندعامله و استفاده از مدل  AHP
آبری گلمکان.آمایشمحیط .1-18:)9(3،
برنامهری ی چندبُعدی در توسعة
تقوایی ،م .احسانی ،غ .صفرآبادی ،ا .)1388( .نقش و جایگاه  
برنامهری یمحیطی-45:)3(20،
توریسمواکوتوریسم،مطالعةموردی:منطقةخروطبس،جغرافیاو 
 .62
دهکدههای گردشگری با استفاده از

مکانیابی 
تقیزاده م.م ،کیومرثی ،ح  .)1390( .
تقوایی ،م  ،
برنامهری ی
سیستماطالعاتجغرافیاییومدل،SWOT،نمونةموردی:ساحلدریاچةکافتر،جغرافیاو 
محیطی .120-99:)2(22،
توانهای اکوتوریستی و ظرفیت برد
جمعهپور ،محمود ،نماینده ،علی .)1391( ،ارزیابی راهبردی  

برنامهری یروستایی .71-45:)1(1،
گردشگریکویرمرنجابکاشان،مجلةپژوهشو 
بهعنوان ژ وپارك ب رگ ایران
توانمندیهای دشت کویر  

زندمقدم ،محمدرضا .)1388( ،بررسی 
فصلنامةجغرافیاییآمایش .118-99:)6(2،
مرک یونقشآندرتوسعةپایداراستانسمنان ،
سلمان ماهینی ،  ،ریاضی ،ب ،نعیمی ،ب ،بابایی کفاکی ،س ،جوادی الریجانی.)1388( ،  ،
ارزیابی توان طبیعتگردی شهرستان بهشهر بر مبنای روش ارزیابی چندمعیاره با استفاده از .GIS
علوموتکنولوژیمحیطزیست .187-198:)1(11،
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بومشناسی سیمای سرزمین در مقیاس
شعبانی ،ن ،ابرکار ،م .)1389( ،معرفی و کاربرد رویکرد  
شهر،نمونةموردی:شهرتهران،علوموتکنولوژیمحیطزیست .197-185:)4(12،
صفا ،گ ،سفیانیان.  ،ر ،پورمنانی ،س ،همامی ،م.ر .)1392( ،ارزیابی توان اکوتوریسم استان
پایاننامة کارشناسی ارشد .دانشکدة منابع طبیعی.
اصفهان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره  .
دانشگاهصنعتیاصفهان .
عرفانی،م،اردکانی،ط،صادقی،آ،پهلوانروی،ا.)1390(،مکانیابیبرایتفرجمتمرک درمنطقة
پژوهشهای محیط زیست،

تصمیمگیری چندمتغیره ،

چاهنیمه (شهرستان زابل)با استفاده از سیستم 

 .50-41:)4(2
منطقهای،تهران:

برنامهری یی ملی و 
محدودیتهای طبیعی در  

توانها و 
عظیمی،ناصر .)1390(،
نشرژرف .
فخری ،سیروس ،هدا ی آرانی ،مجتبی ،رحیمی هرآبادی ،سعید .)1392( ،ارزیابی قابلیت
مدلهای ژ ومورفوتوریستی،
ژ ومورفوسایتهای ناحیة مرنجاب در توسعة گردشگری ازطریق مقایسة  
وفصلنامةژ ومورفولوژیکاربردیایران .103-121:)1(1،
د 
لطفی ،ف .آزادی ،م .)1392( ،بررسی ژ وتوریسم در توسعة گردشگری آران و بیدگل ،مطالعة
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