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واژه های کلیدی:
جذابیــت طبیعــی، ظرفیت     هــای 
پایــدار،  توســعۀ  گردشــگری، 
میــراث طبیعــی، میــراث فرهنگــی، 

ژئوتوریســم

چکیده
ــتعد  ــای مس ــی پهنه     ه ــی و معرف ــایی، ارزیاب ــش، شناس ــن پژوه ــدف از ای ه
گردشــگری نــوع اکوتوریســمی در حوضــۀ آبریــز »ابیانــه ـ بــرزرود« بــه دلیــل 
اســت.  انســانی  و  تاریخــی   – فرهنگــی  و  پتانســیل     های منحصربه فــرد طبیعــی 
ــه متغیــر  فاکتورهــای مؤثــر در مکان     یابــی مناطــق مســتعد در ایــن تحقیــق، شــامل ُن
زیســت محیطی اســت کــه پــس از رقومی     ســازی نقشــه     های پایــه و تهیــۀ پرســش نامۀ 
ــبی  ــت نس ــوص اهمی ــره درخص ــان خب ــله مراتبی )AHP( از کارشناس ــل سلس تحلی
معیارهــا و زیرمعیارهــا به نســبت هــم نظرســنجی شــد. در ایــن پژوهــش، معیارهــای 
جــاده، رودخانــه، پوشــش گیاهــی و خدمــات اقامتــی بیشــترین تأثیــر را در انتخــاب 
ــب  ــس از آن، به ترتی ــد و پ ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــم ب ــب اکوتوریس ــکان مناس م
ــرار  ــتا ق ــدودۀ روس ــات و مح ــر قن ــمه، مظه ــتوران، چش ــای رس ــذاری، معیاره اثرگ
ــا اســتفاده از نرم     افــزار  گرفته انــد. در محیــط ســامانۀ اطالعــات جغرافیایــی )GIS( ب
اکســپرت چویــس براســاس وزن هــای به دســت آمده از مــدل یادشــده و پــردازش آن، 
ــرای اکوتوریســم در ســه ردۀ ضعیــف، متوســط  نقشــۀ رتبه     بنــدی درجــات تناســب ب
ــی  ــای میدان ــی در بازدیده ــکان کنترل ــا 59 م ــه، ب ــن نقش ــد. ای ــه ش ــوب تهی و خ
ــوب  ــدودۀ خ ــگری در مح ــتعد گردش ــای مس ــۀ مکان ه ــد و کلی ــنجی ش صحت س
ــق  ــن مناط ــد. جذاب تری ــد می کن ــه را تأیی ــن نقش ــت ای ــه صح ــد ک ــرار گرفته ان ق
حوضــه، کــه حــدود 25 درصــد ســطح حوضــه را شــامل می شــود، بــا رتبــۀ خــوب، 
ــتاهای  ــن روس ــی بی ــیر مواصالت ــتای مس ــه و در راس ــزی حوض ــمت     های مرک در قس
ــطح  ــد س ــدود 46 درص ــه ح ــط، ک ــت متوس ــا جذابی ــق ب ــرار دارد. مناط ــه ق منطق
 در بخــش جنوبــی حوضــه و در محــدودۀ منطقــۀ 

ً
حوضــه را دربــر می     گیــرد، عمدتــا

حفاظت     شــدۀ محیــط زیســت واقــع شــده اســت. مناطــق بــا جذابیــت کــم بــا میــزان 
ــوب   در شــمال غــرب و جن

ً
ــا ــه، عمدت گســترش حــدود 29 درصــد مســاحت منطق

ــه  ــق حوض ــایر مناط ــز در س ــی نی ــورت لکه     های ــترش دارد و به ص ــه گس ــرب حوض غ
ــود.  ــه می     ش مالحظ

مقدمه
بــرای اکوتوریســم تعاریــف متعــددی ارائــه شــده اســت 
کــه در اینجــا بــه چنــد مــورد اشــاره می شــود. بازدیــد از یــک 
منطقــه به منظــور مشــاهدۀ ســرزمین، جانــوران، گیاهــان 
می نامنــد  اکوتوریســم  را  منطقــه  آن  در  دســت     نخورده 
ــن  ــه در عی ــوی ک ــت به نح ــه طبیع ــفر ب ــدی، 1386( س )زاه

محافظــت از اکوسیســتم، بــه شــأن جوامــع محلــی نیــز 
ــت.  ــده اس ــم آم ــف اکوتوریس ــود در تعری ــذارده ش ــرام گ احت
ــی  ــه نواح ــافرت ب ــی مس ــم یعن ــر، اکوتوریس ــی دیگ در تعریف
ــین  ــری، تحس ــدف یادگی ــا ه ــت     نخورده ب  دس

ً
ــا ــی تقریب طبیع

ــن  ــش و همچنی ــات وح ــی، حی ــر طبیع ــتفاده از مناظ و اس
نمودهــای فرهنگــی گذشــته و حال مــردم بومــی. زاهــدی )1386( 
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اکوتوریســم را ترکیبــی از ماجــرا، آمــوزش و تفریــح تعریــف 
ــت. ــرده اس ک

مؤسســۀ ملــی اکوتوریســم کشــور اســترالیا اکوتوریســم 
را چنیــن تعریــف می کنــد: اکوتوریســم طبیعت گــرا بــا 
ــان  ــی توأم ــت طبیع ــط زیس ــارۀ محی ــی درب گاه ــوزش و آ آم
نظــر  از  کــه  می شــود  مدیریــت  به گونــه     ای  و  اســت 
ــت  ــی محافظ ــۀ بین الملل ــد. اتحادی ــدار باش ــی پای اکولوژیک
ــرده  ــف ک ــن تعری ــم را چنی ــت )IUCN( اکوتوریس از طبیع
ــئوالنه  ــافرت مس ــت از مس ــارت اس ــم عب ــت: اکوتوریس اس
 بکــر طبیعــی به منظــور لذت بــردن از 

ً
بــه نواحــی نســبتا

ــت  ــی در طبیع ــی کم ــرات منف ــه تأثی ــوی ک ــت؛ به نح طبیع
بگــذارد و زمینــۀ مشــارکت اقتصــادی ـ اجتماعــی جمعیــت 
اکوتوریســم  بین المللــی  جامعــۀ  فراهــم  آورد.  را  بومــی 
)IES( اکوتوریســم را مســافرت مســئوالنه بــه نواحــی طبیعی 
می دانــد کــه محیــط زیســت را محافظــت و رفــاه مــردم 
ــم را  ــدی )1386( اکوتوریس ــد. زاه ــن می کن ــی را تأمی محل
ــه نواحــی  ــر اصــول پایــداری ب مســافرت مســئوالنه و مبتنی ب
ــای  ــای نیازه ــوی و ارض ــری معن ــور بهره     گی ــی به منظ طبیع
ــناخت و  ــا ش ــه ب ــه ای ک ــد؛ به گون ــی می دان ــی و روان روح
گاهــی و احتــرام بــه نظــام ارزش هــای مــردم محلــی  کســب آ
ــه محافظــت از نواحــی طبیعــی و ارتقــای  ــان باشــد و ب توأم

ــد.  ــک کن ــان کم ــۀ میزب ــاه جامع رف
حساســیت بــه مســائل اکولوژیکــی در رابطــه بــا 
طبیعــت و توجــه بــه ارتبــاط میــان توریســم و محیــط زیســت 
در دهــۀ 1960 آغــاز شــد و هتــزر )1965( اولیــن کســی بــود 
کــه واژۀ اکوتوریســم را در توصیــف رابطــۀ بیــن توریســت     ها، 
محیــط زیســت و فرهنگ هــای بومــی بــه کار بــرد. هتــزر بــه 

چهــار معیــار در توریســم مســئول اشــاره کــرده اســت:
1( کمترین اثر بر محیط زیست؛

ــترین  ــی و بیش ــای بوم ــر فرهنگ ه ــر ب ــن اث 2( کمتری
ــه آن هــا؛ ــرام ب احت

3( بیشترین مزایای اقتصادی برای مردم میزبان؛
4( بیشترین رضایت برای توریست.

ــتۀ  ــه دو دس ــرج را ب ــت و تف ــان توریس ــی محقق برخ
ــک  ــف هری ــه تعاری ــد ک ــیم می کنن ــترده تقس ــز و گس متمرک

ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ب
تفــرج گســترده: شــامل آن دســته از تفرج     هاســت کــه نیــاز 
ــه توســعۀ  ــا ب ــوردی و شــکار ی ــد کوهن ــد، مانن ــه توســعه ندارن ب
انــدک نیــاز دارنــد مانند ماهیگیــری، صحراگــردی، اسب     ســواری 

و تماشــای جانــوران در طبیعــت )مخــدوم، 1389(.
تفرج     هاســت  از  آن دســته  متمرکــز: شــامل  تفــرج 
ــد شــنا، اســکی، اردوزدن،  ــد؛ مانن ــه توســعه دارن ــاز ب کــه نی

دوچرخه     رانــی و بازدیــد از آثــار فرهنگــی.

منطقــه  هــر  در  اکوتوریســم  برنامه     ریــزی  بــرای 
ــن  ــی و تعیی ــه بررس ــک آن منطق ــوان اکولوژی ــت ت الزم اس
بــرآورد  از:  اســت  عبــارت  اکولوژیکــی  تــوان  شــود. 
ــای  ــرای کاربری     ه ــرزمین ب ــان از س ــن انس ــتفادۀ ممک اس
پــارک داری  جنــگل داری،  مرتــع     داری،  کشــاورزی، 
و  نظامــی  امــور  آبزی     پــروری،  توریســم(،  )حفاظــت، 
در  روســتایی  و  صنعتــی  شــهری،  توســعۀ  و  مهندســی 
ــات  ــت، خدم ــاورزی، صنع ــتفاده های کش ــوب اس چارچ
و بازرگانــی. یکــی از روش     هــای مناســب بــرای تعییــن 
اســتعداد  اولویت     بنــدی  و  گردشــگری  مســتعد  مناطــق 
یــک منطقــه، روش     تصمیم     گیــری چنــد معیــاری اســت 
کــه در آن، برمبنــای هدفــی معیــن و بــا اســتفاده از معیارهــا 
ــا  ــک از آن ه ــه هری ــی ب ــون و وزن     ده ــنجه     های گوناگ ــا س ی
از میــان گزینه     هــا یــا آلترناتیو     هــا، گزینــۀ مرجــح و بــا 
ــد و ســایر  ــوان برگزی ــی خــاص می     ت ــرای هدف ــت را ب اولوی

کــرد. رتبه     بنــدی  نیــز  را  گزینه     هــا 
ــه  ــه دارد توج ــی ک ــل اهمیت ــه دلی ــم ب ــت توریس صنع
بــه خــود  را  برنامه     ریــزی  و  دانشــمندان علــوم محیطــی 
ــات  ــم، مطالع ــۀ اکوتوریس ــت. در زمین ــته اس ــوف داش معط
و پژوهش     هــای بســیاری در ایــران و جهــان انجــام شــده 
اســت. معیارهــا و فاکتورهــای گوناگونــی بــرای رونق     بخشــی 
ارزیابــی  متفــاوت  روش     هــای  بــه  و  تعریــف  توریســم 
ــاره     ای از آن     هــا اشــاره شــده اســت.  ــه پ شــده اند. در ادامــه ب
ــت  ــه ای اس ــگری تجرب ــه گردش ــد ک ــان می ده ــا نش یافته ه
کــه بــدون توجــه بــه پیشــینه قومــی، روابــط اجتماعــی را بیــن 
 Mura & Wijesinghe,( ــد ــت می کن ــاد و تقوی ــردم ایج م
2020(. کیانــی ســلمی و همــکاران )1396( در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری، موضــوع تــوان اکولوژیکــی محیــط 
بــرای تعییــن مناطــق مســتعد طبیعت     گــردی را بررســی 
کرده     انــد. به منظــور رســیدن بــه ایــن هــدف، از دو روش 
ــق،  ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــنادی و میدان اس
تــوان اکولوژیــک بــه روش سیســتم مخــدوم در منطقــه تعییــن 
ــتان  ــه شهرس ــت ک ــی از آن اس ــل  حاک ــۀ حاص ــد و یافت ش
لــردگان بیشــترین و شهرســتان بروجــن کمتریــن ســطح 

ــد. ــاص داده     ان ــود اختص ــه خ ــترده را ب ــرج گس ــب تف مناس
یمانــی و همــکاران )1396( به منظــور برنامه     ریــزی 
کاربــری اراضــی بــا هــدف توســعۀ گردشــگری منطقــۀ 
ــه از ده  ــی چندعامل ــرد ارزیاب ــا رویک ــنویه ب ــتان اش شهرس
ــل،  ــیب، گس ــت ش ــیب، جه ــی، ش ــات ارتفاع ــر طبق متغی
ــیل  ــی، پتانس ــن، راه ارتباط ــش زمی ــوژی، پوش ــاک، لیتول خ
آنالیــز  بــا  و  کرده انــد  اســتفاده  زمین     لغــزش  و  ســیالب 
  )ANP( ــی ــی و ای ان پ ــای ای اچ پ ــاس مدل     ه ــا براس داده     ه
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و  دســیژن2  و ســوپر  آرک جــی آی اس1  م افــزار  اســتفاده  و 
همچنیــن بــا اســتفاده از تحلیلگرهــای فضایــی در محیط     هــای 
ــۀ  ــه طبق ــا س ــگری ب ــی گردش ــدی فضای ــه پهنه بن ــور ب مذک
ــجاعی و  ــد. ش ــت یافتن ــاز دس ــروط و مج ــوع، مش ــی ممن کیف
ــتان  ــردی اس ــتعد طبیعت     گ ــای مس ــکاران )1392( پهنه ه هم
قــم و اولویت     بنــدی آن هــا را تعییــن کرده انــد. در همیــن 
ــایی  ــرای شناس ــی ب ــوان اکولوژیک ــی ت ــدل ارزیاب ــتا، از م راس
ــرای  ــی ب ــله مراتب ــل سلس ــتعد و از روش تحلی ــای مس پهنه     ه
اولویت بنــدی ایــن پهنه     هــا بهــره گرفتــه شــده اســت. در ایــن 
ــت  ــیب، باف ــت ش ــیب، جه ــد ش ــای درص ــدل، از فاکتوره م
ــت  ــت آب، کمّی ــادر، کیفی ــنگ م ــاک، س ــق خ ــاک، عم خ
ــان  ــت. از می ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــۀ گیاه ــب گون آب و ترکی
ــایی و  ــه شناس ــش پهن ــردی، ش ــتعد طبیعت گ ــای مس پهنه ه
ــار  ــار و 29 زیرمعی ــج معی ــاس پن ــی و براس ــه روش ای اچ پ ب
اولویت     بنــدی شــده     اند. مناطــق حــوض ســلطان، کهــک، 
بــا  به ترتیــب  پلنــگ دره  و  قهــان  ســلفچگان،  دســتجرد، 

ــدند. ــی ش ــت معرف ــترین اولوی بیش
ــای  ــن پهنه ه ــرای تعیی ــکاران )1391( ب ــاری و هم صف
ــاس  ــتان کازرون، براس ــم در شهرس ــعۀ اکوتوریس ــتعد توس مس
ــش  ــای پوش ــامل الیه     ه ــف، ش ــی مختل ــای اطالعات فاکتوره
ــی  ــای اقامت ــی، مکان     ه ــیرهای ارتباط ــا، مس ــی، هم دم گیاه
بــا  دریاچه هــا  و  چشــمه     ها  آبراهــه،  شــبکۀ  پذیرایــی،  و 
ــم  ــدی اکوتوریس ــۀ پهنه بن ــله مراتبی، نقش ــل سلس ــز تحلی آنالی
ــایت     های  ــن ژئومورفوس ــه و مهم تری ــتان کازرون را تهی شهرس
منطقــه را معرفــی کردنــد. بــزم     آرا بلشــتی و همــکاران )1396( 
ــز  ــدۀ خابی ــۀ حفاظت     ش ــم در منطق ــعۀ اکوتوریس ــرای توس ب
جنوبــی، از شــیوۀ ارزیابــی چندمعیــاره بــه نــام ترکیــب خطــی 
ــع آب،  ــا معیارهــای مناب وزن     دار و روش وزن     دهــی ای اچ پــی ب
جانــوران، پوشــش گیاهــی، فیزیوگرافــی، "تاریخــی ـ فرهنگــی 
اســتفاده  زمین     شناســی  و  اراضــی  کاربــری  مذهبــی"،  ـ 
ــه  ــد منطق ــدود 60 درص ــان، ح ــج آن ــاس نتای ــد. براس کرده ان
ــن نتایــج  ــاال برخــوردار اســت. همچنی ــوان اکوتوریســم ب از ت
حاکــی از آن اســت کــه هــر دو روش وزن     دهــی خطــی و 
ای اچ پــی کارایــی مناســبی دارنــد. شــایان و پارســایی )1386( 
بــا کمــک پارامترهــای شــکل زمیــن، خــاک، پوشــش گیاهــی، 
سنگ     شناســی، مناطــق حفاظت     شــده و دبــی آب و اقلیــم 
ــم  ــعۀ اکوتوریس ــتعد توس ــی مس ــم، نواح ــدل اکوتوریس در م
کرده انــد.  تعییــن  را  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان  در 
پیرمحمــدی و همــکاران )1389( نیــز براســاس پارامتــر شــکل 
ــی،  ــری اراض ــی و کارب ــی، خاک     شناس ــش گیاه ــن، پوش زمی

ــد.  ــه کرده     ان ــرس را تهی ــای زاگ ــی جنگل     ه ــۀ تفرج نقش

ArcGIS .1
Super Decision .2

 ،)2005( همــکاران  و   Laurance بــاور  بــه 
پتانســیل     یابی تفرجــی متکــی بــر طبیعــت، ابــزاری بــرای 
ارتقــای ســطوح اجتماعــی و اقتصــادی مــردم بومــی و راهــکار 
ــمار  ــی به ش ــع طبیع ــای مناب ــده در عرصه     ه ــی تجربه     ش مدیریت

می     آیــد. 
معرفــی  بــا   )1395( پیــروان  و  پیــروان 
ژئومورفوســایت     های منطقــۀ ابیانــه - بــرزرود، بــه کمــک روش 
رینــارد، ارزش علمی-تاریخــی و فرهنگــی هفــت ژئوســایت را 
ــه  ــن بررســی مشــخص شــد کــه منطق ــد. در ای بررســی کردن
ــاالی  ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــاال دارد و ب ــوان ب ــم ت در اکوتوریس
ــایت     های  ــی ژئومورفوس ــت فیزیک ــگران، حفاظ ــاالنۀ گردش س
ــادآور  ــان ی ــن محقق ــد. ای ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــه ض منطق
ــر  ــم ب ــی حاک ــف مدیریت ــل ضع ــه دلی ــون ب ــه تاکن ــدند ک ش
محیطــی،  بالقــوۀ  تــوان  به کارگیــری  درخصــوص  کشــور 
در منطقــۀ یادشــده، کاری اساســی انجــام نشــده اســت و 
ــی،  ــارکت مردم ــب مش ــدون و جل ــزی م ــورت برنامه     ری درص
ــد و  ــب درآم ــۀ کس ــیل الزم را در زمین ــر پتانس ــۀ حاض منطق
تأمیــن معیشــت بــرای افــراد محلــی داراســت. کارگــر )1393( 
بــا اســتفاده از تکنیــک ســوات )SWOT(، شــاخص     های 
مؤثــر در توســعۀ گردشــگری پایــدار در روســتای ابیانــه را 
براســاس مشــاهدات میدانــی، نظرســنجی از کارشناســان 
اســت.  کــرده  بررســی  گردشــگری  و  روســتایی  توســعۀ 
ــان  ــه از می ــت ک ــوع اس ــن موض ــر ای ــان بیانگ ــج کار ایش نتای
شــاخص     های مطالعه شــده، وجــود جاذبــۀ منحصربه     فــرد 
ــن  ــتا، مهم     تری ــاری روس ــکن و معم ــوع مس ــگری از ن گردش
ــا  ــب بودن اقامتگاه     ه ــود و نامناس ــاخص کمب ــوت و ش ــۀ ق نقط
مهم     تریــن  گردشــگران  بــرای  ســکونتی  مکان     هــای  و 
ــر  ــدی در ام ــط تهدی ــب محی ــاخص تخری ــف و ش نقطه ضع
توســعۀ گردشــگری پایــدار روســتای ابیانــه اســت. موســوی و 
ــوان اکولوژیکــی شهرســتان  ــی ت ــا ارزیاب همــکاران )1396( ب
شــهررضا، توســعۀ تفــرج متمرکــز و گســترده را بررســی 
کرده انــد. پارامترهایــی ماننــد شــیب، جهــت شــیب، ردۀ 
خــاک، ســنگ بســتر، پوشــش گیاهــی، دمــا و ســاعات آفتابــی 
تهیــه و بــا اعمــال حدهــای آســتانه     ای، نقشــۀ مناطــق مناســب 
از منظــر هــر پارامتــر ترســیم شــد. ســپس بــا تلفیــق نقشــه     های 
مناطــق مســتعد، نقشــۀ نهایــی توســعۀ تفــرج گســترده و 
متمرکــز اکوتوریســم منطقــه تهیــه شــد. انطبــاق بــاالی مکانــی 
ــی  ــات تفرج ــا طبق ــتایی ب ــز روس ــی و مراک ــای طبیع جاذبه ه
حاکــی از دقــت قابــل قبــول مــدل اکولوژیکی توســعۀ توریســم 
و نیــز نقشــۀ آمایشــی ـ فضایــی توســعۀ اکوتوریســم شهرســتان 
ــا  ــی و همــکاران )1396( ب ــان شــده اســت. بیژن شــهررضا بی
اســتفاده از عواملــی نظیــر تنــوع اقلیمــی، جاذبه     هــای تاریخــی 
اســتخراج  و  طبیعــی  و  مذهبــی  جاذبه     هــای  فرهنگــی،  و 
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ــی،  ــری اراض ــا، کارب ــاع، دم ــت، ارتف ــیب، جه ــای ش الیه ه
فاصلــه از گســل، فاصلــه از برخــی مخاطــرات طبیعــی 
ماننــد زمین     لغزش     هــا، رودخانــه، مناطــق حفاظت     شــده و 
ــبت  ــا، نس ــن پارامتره ــق ای ــی و تلفی ــورت رقوم ــاده به ص ج
طبیعت     گــردی،  ماننــد  اکوتوریســمی  فعالیت     هــای  بــه 
حیــات وحــش، دامنه نــوردی، کوهنــوردی و ورزش     هــای 
زمســتانی در ســامانۀ جــی آی اس و اســتفاده از مــدل تاپســیس 
ــه  ــمی منطق ــای اکوتوریس ــدی فعالیت     ه )TOPSIS( رتبه     بن
ــده  ــمی ذکرش ــت اکوتوریس ــر فعالی ــرای ه ــد و ب ــت آم به دس
امتیازبنــدی منطقــه انجــام شــد. خلیلــی و اوالدی تادیــکالی 
ــروری  ــهیالت ض ــات و تس ــن امکان ــا درنظرگرفت )1395( ب
بــرای گردشــگری بــا اســتفاده از روش ارزشــیابی اجتماعــی ـ 
اقتصــادی کالوســون، مکان     هــای مناســب تفــرج را بررســی 
کردنــد. نتایــج آن     هــا نشــان داد کــه بیشــتر مــردم بــرای تفــرج 
ــر  ــی نزدیک ت ــع آب ــه مناب ــد ک ــاب می     کنن ــی را انتخ مکان     های
و راه دسترســی آن مناســب  باشــد. حســینجانی     زاده و همکاران 
ــا  ــنجان را ب ــتان رفس ــم شهرس ــیل ژئوتوریس )1399( پتانس
اســتفاده از ســنجش از دور و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی 
بررســی کرده     انــد. در ایــن تحقیــق، از پــردازش تصاویــر 
ــی و  ــی     های میدان ــاهدات و بررس ــراه مش ــه هم ــوار     ه     ای ب ماه
ــی،  ــه     های زمین     شناس ــد نقش ــری مانن ــی دیگ ــع اطالعات مناب
توپوگرافــی، راه     هــا، خــاک و گزارش هــای گوناگــون اســتفاده 
ــۀ  ــا تهی ــل ب ــک از عوام ــد، هری ــۀ بع ــت. در مرحل ــده اس ش
ــا روش  ــم ب ــیل ژئوتوریس ــذاری و پتانس ــش نامۀ ارزش گ پرس
همپوشــانی وزنــی و فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی مشــخص 
سیســتم  و  دور  از  ســنجش  کــه  داد  نشــان  نتایــج  شــد. 
اطالعــات جغرافیایــی در بررســی پتانســیل ژئوتوریســم و 
ــن  ــیاری دارد. همچنی ــی بس ــتعد، کارای ــق مس ــاب مناط انتخ
ــرای  ــی ب  خوب

ً
ــبتا ــیل نس ــنجان،  دارای پتانس ــتان رفس شهرس

ــت. ــم اس ــای ژئوتوریس ــام فعالیت     ه انج
در طــرح مشــترک بیــن ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان و دانشــگاه شــهید بهشــتی در ســال 1398، 
الگــوی  برمبنــای  روســتایی  گرواکوسیســتمی  آ طراحــی 
کشــت و مبتنی بــر ارزیابــی تــوان اکولوژیکــی و ظرفیــت بــرد 
ــزی اســتان اصفهــان انجــام شــده  محیطــی مناطــق برنامه     ری
ــی و  ــاورزی آب ــری کش ــواع کارب ــی، ان ــن بررس ــت. در ای اس
دیــم، مرتــع داری، جنــگل داری، مناطــق توســعۀ ســکونتگاه     ها 
و صنعتــی، کاربــری نیــروگاه خورشــیدی و بــادی و نیــز تفــرج 
ــه طــور اجمالــی و کلــی بررســی شــده  گســترده و متمرکــز ب
اســت. در حیطــۀ تعییــن مناطــق مســتعد گردشــگری در ایــن 
مطالعــه، اســتان اصفهــان بــه هفــت منطقــه تفکیــک      شــده و 
در هریــک از مناطــق هفتگانــه، پهنه هــای دارای محدودیــت، 
تــوان ضعیــف، تــوان متوســط و تــوان خــوب تفکیــک 

شــده اند. در ایــن بررســی، محــدوده ابیانــه ـ بــرزرود از نظــر 
ــوان  ــا ت ــری تفــرج گســترده ب ــرای کارب ــک ب تناســب اکولوژی

ــت.  ــده اس ــخیص داده ش ــاال تش ب
ــادگار تاریــخ و فرهنــگ کهــن  ــۀ ی ــه به منزل منطقــۀ ابیان
ایران     زمیــن مــورد توجــه گردشــگران ایرانــی و خارجــی اســت 
ــد  ــه قص ــگر ب ــی گردش ــور توجه ــداد درخ ــاله تع و همه س
دیــدن ابیانــه بــه ایــن منطقــه ســفر می     کننــد. همان طــور کــه 
ــوع  ــت موض ــه اهمی ــد، ب ــان می     ده ــه نش ــی     های اولی بررس
گردشــگری در منطقــۀ ابیانــه اشــاره شــده اســت، ولــی تاکنون 
ــی  ــوص بررس ــرزرود« درخص ــه ـ ب ــز »ابیان ــوزۀ آبخی در ح
تــوان تفرجــی در مقیــاس کاربــردی و برنامه     محــور، مطالعــه 
ــی  ــری مدیریت ــد تصمیم     گی ــده و درح ــام نش ــی انج و تحقیق
کالن بــه اهمیــت منطقــه اشــاره شــده اســت؛ بنابرایــن تحقیق 
ــی و  ــیل     های طبیع ــه پتانس ــه ب ــا توج ــر دارد ب ــر در نظ حاض
ــه روش  ــمی را ب ــتعد اکوتوریس ــق مس ــود، مناط ــانی موج انس

ــد. ــدی کن ــن و رتبه     بن ــله مراتبی تعیی ــل سلس تحلی

موقعیتمحدودۀمطالعهشده
محــدودۀ مطالعه شــده در گســترۀ حوضــۀ آبریــز درۀ 
ــه ـ بــرزرود قــرار دارد. مختصــات جغرافیایــی منطقــه از  ابیان
51/4۷ تــا 51/۷۷ درجــۀ طــول شــرقی و 33/48 تــا 33/63 
ــدودۀ  ــه در مح ــن حوض ــت. ای ــمالی اس ــرض ش ــۀ ع درج
کاری ایــن تحقیــق، از شــاخه ای اصلــی بــه نــام شــاخۀ 
ــر  ــکل 1(. حداکث ــت )ش ــده اس ــکیل ش ــرزرود تش ــه ـ ب ابیان
ارتفــاع 3366 متــر و حداقــل آن در خروجــی حوضــه 1491 
متــر اســت. متوســط ارتفــاع حوضــه 2503 متــر اســت کــه 
ــاحت کل  ــط و مس ــت. محی ــتانی بودن آن اس ــر کوهس بیانگ
ــر  ــب 80 و 193 کیلومت ــی، به ترتی ــل خروج ــه در مح حوض
ــرق  ــه ش ــرب ب ــب از غ ــه به ترتی ــن حوض ــت. در ای ــع اس مرب
و یــا از باالدســت بــه ســمت پایین     دســت روســتاهای ابیانــه، 
طــره، بــرز، کمجــان و یارنــد واقــع شــده  اند و خروجــی 
حوضــۀ در مجــاورت بــا روســتای هنجــن قــرار دارد. از محــل 
ایــن روســتا، شــاخۀ دیگــری بــه نــام چیمــه     رود بــه رودخانــۀ 
بــرزرود می     پیونــدد و پــس از آن، رودخانــه بــه نــام رودخانــۀ 
هنجــن رو بــه شــرق ادامــۀ مســیر می     دهــد و بــه ریگزارهــای 
ــش  ــن بخ ــه ای ــود. البت ــی می     ش ــادرود منته ــی ب ــهر بیابان ش
ــدۀ  ــدودۀ مطالعه ش ــز آن، در مح ــۀ آبری ــه و حوض از رودخان
ــدارد. گام نخســـت در فراینـــد ارزیابــی  ایــن تحقیــق قــرار ن
تناســب مکانی اکوتوریســم پایدار در گردشـــگری روســـتایی، 
شناخت کافی از ظرفیت     هـــای مـــکانی و کالبــــدی شــــامل 
تنــــوع جاذبه     هــــای فرهنگی ـ مذهبی و طبیعــــی، کیفیــــت 
جاذبه     هــــا، موقعیـــت اســـتقرار آن     هـــا و کارکردهـــا شـــامل 
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ــری اراضــی، چشــمه     ها،  ــد کارب ــع طبیعــی مانن خدمــات مناب
ــامل  ــی ش ــات زیربنای ــطحی و خدمــ ــای س ــوات، آب     ه قن
فعالیت     هــای  پذیرایــــی،  گردشــگری،  اقامتــــگاه     های 
اقتصــادی و راه     هــای دسترســی اســت. در ایــن حوضــه، 
طبیعــی،  چشــم     اندازهای  ازجملــه  متنــوع  جاذبه     هــای 

قلعه     هــای  تاریخــی،  ـ  فرهنگــی  مراکــز  چشمه     ســارها، 
ــش،  ــوس و گوی ــی و ملم ــث طبیع ــم مواری ــتانی درحک باس
ــی و  ــای محل ــوم، بازی     ه ــان، آداب ورس ــنتی مردم ــش س پوش
ــت  ــور یاف ــه به وف ــوس در منطق ــث ناملم ــم مواری ــذا درحک غ

می     شــود. 

شکل1:نقشۀشبکۀآبراههای،جادۀدسترسیومحدودۀروستاهادرحوزۀآبخیز»ابیانهـ
برزرود«وموقعیتآندرکشورواستاناصفهان

بیانمسئله
ــی  ــتای تاریخ ــت روس ــه مرکزی ــرزرود ب ــز ب ــوزۀ آبخی ح
ــدد  ــکال متع ــتن اش ــتانی     بودن و داش ــل کوهس ــه دلی ــه ب ابیان
و متنــوع، جایــگاه ویــژه ای در اکوتوریســم و ژئوتوریســم 
ــگری  ــق گردش ــوع مناط ــه تن ــه ب ــا توج ــرزمین دارد. ب ــن س ای
را  آن  ایــن حوضــه، می تــوان  در  لندفرم1 هــای مختلــف  و 
ــئلۀ  ــرد. مس ــف ک ــردی توصی ــرای طبیعت     گ ــتعد ب ــی مس مکان
اساســی در ایــن مقالــه، تعییــن پتانســیل اکوتوریســمی منطقــه 

ــت.  ــانی اس ــی و انس ــل طبیع ــاظ عوام به لح

روشپژوهش
ابــزار استفاده شــده در ایــن تحقیــق عبــارت اســت 
از: نقشــۀ توپوگرافــی 1:25000، نقشــۀ کاربــری اراضــی 
استخراج شــده از تصاویــر گــوگل ارث، داده     هــای اقلیمــی 

1. شکل زمین

آرک  نرم افــزار   ،)2000-2019( بیست ســاله  آمــاری  دورۀ 
ــیژن.  ــوپر دس ــزار س ــی و نرم اف ــۀ آی اچ پ ــی آی اس، الحاقی ج
ــعۀ  ــرای توس ــه ب ــدی منطق ــور پهنه     بن ــش، به منظ ــن پژوه در ای
ــر  ــه متغی ــه از ُن ــی چندعامل ــرد ارزیاب ــا رویک ــم ب اکوتوریس
ــا،  ــتوران     ها، مهمان     پذیره ــا، رس ــا، راه     ه ــی، دم ــش گیاه پوش
ــوات و حومــۀ روســتا  شــبکۀ آبراهه     هــا، چشــمه     ها و مظهــر قن
ــکل  ــت )ش ــده اس ــه ش ــده بهره     گرفت ــدودۀ مطالعه ش ــرای مح ب
1(. در ایــن پژوهــش، جذابیــت طبیعــی، دسترســی، منابــع آب 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــای اصل ــۀ معیاره ــی به منزل ــز اقامت و مراک
شــدند. بــرای معیــار منابــع آب، ســه زیرمعیــار قنــات، چشــمه 
و رودخانــه، بــرای معیــار جذابیــت طبیعــی دو زیرمعیــار دمــا 
و پوشــش گیاهــی، بــرای معیــار مراکــز اقامتــی ســه زیرمعیــار 
مهمانســرا، رســتوران و محــدودۀ بافــت روســتا در نظــر گرفتــه 

شــد )شــکل 2(.
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ــای  ــتفاده از مدل     ه ــا اس ــا ب ــد، متغیره ــۀ بع در مرحل
تحلیــل سلســله مراتبی ارزش     گــذاری و ســپس در محیــط 
جــی آی اس تلفیــق شــدند. ابتــدا بــا تشــکیل ماتریــس 
ــم و  ــش نامه     ای تنظی ــا، پرس ــی معیاره ــی تمام ــۀ زوج مقایس
بــه پانــزده کارشــناس خبــره ارائــه شــد تــا هریــک از عوامــل 
ــه  ــا ن ــک ت ــن ی ــا اســتفاده از جــدول وزن     دهــی بی ــه را ب نه گان
ــای  ــش نامه، وزن     ه ــل پرس ــس از تحلی ــد. پ ــی کنن امتیازده

نهایــی هــر معیــار و زیرمعیــار )براســاس روابــط داخلــی بیــن 
آن     هــا( تعییــن شــدند. وزن     هــای نهایــی منتج     شــده، وارد 
جدول هــای توصیفــی الیه     هــای اطالعاتــی شــده و پــس 
ــی،  ــانی ریاض ــدل هم پوش ــتفاده از م ــا اس ــازی، ب از آماده          س
نقشــۀ پهنه     بنــدی کاربــری اراضــی بــرای توســعۀ گردشــگری 
ــاده  ــور آم ــای مذک ــاس مدل     ه ــده براس ــۀ مطالعه ش در منطق

شــد.

شکل2:روندنمایمعیارهاوزیرمعیارهایاکوتوریسمدرمحدودۀکاری

ــلولی  ــه     های س ــدا نقش ــا، ابت ــت داده     ه ــس از دریاف پ
جاده     هــا،  پارامترهــای  از  فاصلــه  )رســتری(  ماهــواره ای 
ــتایی،  ــز روس ــوات، مراک ــر قن ــا، مظه ــمه     ها، رودخانه     ه چش
فاصلــۀ  روش  از  اســتفاده  بــا  رســتوران     ها  و  هتل     هــا، 
ــد.  ــیم ش ــه و ترس ــی آی اس تهی ــزار آرک ج ــی در نرم اف اقلیدس
ــای بیست ســاله  ــن دم ــات میانگی ــا، اطالع ــرای ترســیم دم ب
متعلــق  تابســتان(  و  بهــار  فصــول  )در   )2000-2019(

بــه چهــار ایســتگاه ســینوپتیک مجــاور حوضــۀ ابیانــه ـ 
بــرزرود بــه نام     هــای ایســتگاه نطنــز، کاشــان، میمــه و 
ــد  ــه و یارن ــوژی ابیان ــتگاه کلیماتول ــورت و دو ایس مورچه خ
در داخــل حوضــه، و همچنیــن مــدل رقومــی ارتفاعــی1 
ــزار  ــدا در نرم اف ــه ابت ــورت ک ــد. بدین ص ــتفاده ش ــه اس منطق
اکســل بیــن دمــای ایســتگاه     ها و ارتفــاع آن هــا در روی زمیــن 

1. DEM
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ــتگی  ــۀ هم بس ــپس معادل ــد و س ــه ش ــتگی تهی ــودار هم بس نم
ــش  ــا، وارد بخ ــتری دم ــۀ رس ــیم نقش ــرای ترس ــت     آمده ب به دس
رســتر کلکیولیــت1 از نرم افــزار آرک جــی آی اس شــد. به منظــور 
ــک از پارامترهــای  ــدی کالس     هــای هری ــدی و اولویت     بن رده     بن
ــیفای2در  ــوس روش ریکالس ــرم معک ــاال، از ف ــده در ب ذکر     ش
نرم افــزار آرک جــی آی اس اســتفاده شــد. بدین ترتیــب کــه 
 اولویــت 1(، ارزش 

ً
هرچــه اولویــت کالس بیشــتر باشــد )مثــال

ــر(  ــه پارامت ــته ب ــج بس ــا پن ــار ی  چه
ً
ــال ــتری )مث ــلی بیش پیکس

ــت   اولوی
ً
ــال ــد )مث ــر باش ــت کالس کمت ــه اولوی دارد و هرچ

 یــک( بــه آن تخصیــص 
ً
پنــج(، ارزش پیکســلی حداقــل )مثــال

ــت. ــده اس داده ش
درنهایــت برمبنــای مقایســات زوجــی انجام شــده و 
ــپرت  ــزار اکس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــر ب ــر پارامت ــبۀ وزن ه محاس
ــا  ــط ب ــای مرتب ــار، پارامتره ــر زیرمعی ــۀ ه ــرای تهی ــس ب چوی
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــرای آن ه ــده ب ــار و اوزان محاسبه ش ــر زیرمعی ه
ــق  ــی آی اس تلفی ــزار آرک ج ــت نرم     اف ــتر کلکیولی ــش رس از بخ
ــۀ  ــرای تهی ــد. ب ــه ش ــار تهی ــر زیرمعی ــتری ه ــه     های رس و نقش
کلکیولیــت  رســتر  بخــش  از  اصلــی،  معیارهــای  نقشــه 
نرم     افــزار آرک جــی آی اس اســتفاده شــد. بدین صــورت کــه 
ــای  ــن زیرمعیاره ــی بی ــات زوج ــده از مقایس اوزان محاسبه     ش
ــس،  ــپرت چوی ــزار اکس ــق نرم     اف ــی از طری ــار اصل ــر معی ه
ــن اوزان و  ــت ای ــد و درنهای ــت ش ــتر کلکیولی ــش رس وارد بخ
زیرمعیارهــای مربوطــه بــرای تهیــۀ نقشــه     های معیارهــای 

ــدند. ــق ش ــی تلفی اصل
در پایــان، برمبنــای اوزان محاســبه از مقایســات زوجــی 
بیــن معیارهــای اصلــی، نقشــه     های رســتری معیارهــای اصلــی 
در بخــش رســتر کلکیولیــت بــا یکدیگــر تلفیــق شــدند و نقشــۀ 
ــل  ــرای تبدی ــت     آمده، ب ــۀ به دس ــد. در نقش ــت آم ــی به دس نهای
ــی و  ــرم کیف ــه ف ــل     ها( ب ــددی پیکس ــی )ارزش ع ــت کّم حال
ــزار آرک جــی آی اس،  توصیفــی، در بخــش ســیمبولیجی3 نرم اف
کالســه     بندی ارزش پیکســل بــه شــش دســته بــا انــدازۀ برابــر4 

بــه  پیکســلی  ارزش  از کمتریــن  به ترتیــب  و  انجــام شــد 
ســمت بیشــترین ارزش پیکســلی، رده     هــای کیفــی و توصیفــی 

ــه شــد. ــی در نظــر گرفت ــا عال ــب خیلــی ضعیــف ت به ترتی

یافتههایپژوهش
مقایساتدوبهدوییمعیارهاوزیرمعیارها

ــرای شناســایی پهنه     هــای مســتعد توســعۀ اکوتوریســم  ب
در حوضــۀ مطالعاتــی حاضــر، پــس از تهیــۀ پرســش نامۀ 
کارشناســی خبــرگان در قالــب مــدل ارزیابــی چندمعیــاره 
ای اچ پــی بــا اســتفاده از افزونــۀ اکســپرت چویــس در محیــط 
ــی معیارهــا و زیرمعیارهــا  آرک جــی آی اس مقایســات دوبه دوی
ــد  ــبه ش ــا محاس ــک از آن     ه ــبی هری ــپس اوزان نس ــام و س انج
ــه  ــای 1 و 2 ارائ ــکل     های 3 و 4 و جدول ه ــۀ آن در ش ــه نتیج ک
ــش نامۀ  ــه پرس ــاوت ب ــخ متف ــرل پاس ــرای کنت ــت. ب ــده اس ش
ــازگاری  ــب ناس ــره از ضری ــان خب ــت کارشناس ــی به دس ای اچ پ
اســتفاده شــد. بررســی ســازگاری در قضاوت     هــای انجام     شــده 
ــا محاســبۀ ضریــب  ــرای تعییــن ضریــب اهمیــت معیارهــا ب ب
ــب  ــن ضری ــه ای ــرد. چنانچ ــورت میپذی ــازگاری )I.R( ص ناس
در  ســازگاری  باشــد،   0/1 بــا  مســاوی  یــا  از  کوچک     تــر 
قضاوت     هــا پذیرفتــه اســت. در غیــر ایــن صــورت، بایــد 
ــج  ــی نتای ــس از بررس ــود. پ ــر ش ــد نظ ــا تجدی در قضاوت          ه
نظرســنجی     ها در تحقیــق حاضــر، ایــن ضریــب بیشــتر از حــد 
قابــل قبــول بــود و بنابرایــن پــس از رفــع تناقض هــا بیــن پاســخ 
خبــرگان، خوشــبختانه میــزان ایــن ضریــب در حــد قابــل قبــول 
)تــا 0/1( قرارگرفــت )شــکل 3 و 4(. محاســبۀ وزن معیارهــای 
ــان  ــم نش ــب اکوتوریس ــای مناس ــاب عرصه     ه ــی در انتخ اصل
ــش  ــار پوش ــی )زیرمعی ــت طبیع ــل جذابی ــه وزن عوام داد ک
ــا بیشــترین مقــدار 0/628  گیاهــی و درجه حــرارت محیــط( ب
و بعــد از آن، عامــل مراکــز اقامتــی 0/58، دسترســی 0/233 
ــد  ــرار گرفتن ــت ق ــب اهمی ــع آب 0/081 به ترتی ــل مناب و عوام

ــکل 3(. )ش

1. Raster Calculate
2. Reclassify
3. Symbology
4. Equal Interval

شکل3:مقایسۀدوبهدوییمعیارهادراکسپرتچویس
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جدول1:وزننسبیمعیارهادراکسپرتچویس

مراکز اقامتیدسترسیجذابیتآب

0/0810/6280/2330/058

انتخــاب  در  فرعــی  زیرمعیارهــای  وزن  محاســبۀ 
عرصه     هــای مناســب اکوتوریســم نشــان داد وزن زیرمعیارهــا 
ــه  ــدار 1/00، رودخان ــی مق ــادۀ دسترس ــت ج ــب اهمی به ترتی

0/۷۷6، پوشــش گیاهی 0/۷5، مهمانســرا 0/515، رســتوران 
0/388، دمــا 0/25، چشــمه 0/11۷ و مظهــر قنــات 0/10۷ 

ــدول 2(.  ــکل 4 و ج ــت )ش اس

شکل4:مقایسۀدوبهدوییزیرمعیارهادراکسپرتچویس

جدول2:وزننسبیزیرمعیارهادراکسپرتچویس

مهمان     سرامظهر قناتچشمهرودخانهپوشش گیاهیاقلیم )دما(
محدودۀ روستا 

)بوم گردی(
رستورانجاده

0/250/750/7760/1170/1070/5150/0971/000/388
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معیارجذابیت)پوششگیاهی(
یکــی از عناصــر مهــم در جذابیــت هــر منطقــه و عامــل 
جــذب گردشــگر، پوشــش گیاهــی اســت. در حوضــۀ ابیانــه ـ 
بــرزرود، پنــج کاربــری پوشــش گیاهــی شــامل بــاغ، دشــت، 
مرغــزار، مراتــع خــوب در منطقــۀ حفاظت شــدۀ محیــط 

ــه  ــکل 5( ک ــد )ش ــخیص داده ش ــر تش ــع فقی ــت و مرات زیس
ــش و  ــک و اوزان زیرمعیــار پوش در جــدول 3 اولویــت هری
ــه همــراه مســاحت و درصــد  ــی ب طبقــات آن در مــدل ای اچ پ

ــت.  ــده اس ــه ش ــا ارائ ــک از آن     ه ــترش هری گس

شکل5:نقشۀکاربریوپوششگیاهیمنطقۀمطالعهشده

و  پایکوهــی  کم ارتفاع     تــر  مناطــق  و  بلنــد  کوه     هــای 
ــان  ــدوده، ازگیاه ــن مح ــع در ای ــای واق ــارها و دره     ه چشمه     س
شــده     اند.  پوشــیده  مفیــد  و  معطــر  بوته     هــای  و  گل     هــا  و 
ــان  ــد از: گیاه ــه عبارت ان ــی منطق ــش مرتع ــن پوش عمده     تری
ــواع  درمنــه، خاکشــیر، گــون گتیــرا، کمــا، خهــن، خــاون و ان
تیغ     دارهــا و دســته     ای هــم از گل     هــا و گیاهــان گوناگــون کــه بــه 
همــراه مهم تریــن عناصــر اکولوژیکــی و گیاهــی یعنــی باغ هــا 
ــۀ  ــداد رودخان ــه و در امت ــزی حوض ــور مرک ــت     ها در مح و دش
ــوۀ  ــی جل ــاخابه     های فرع ــی ش ــتای برخ ــز در راس ــی و نی اصل
خــاص و ویــژه     ای بــه منطقــه بخشــیده اســت. همچنیــن 
محــدودۀ بافــت قدیمــی اکثــر روســتاهای حوضــه، از درختــان 
ــی  ــه زیبای ــه ب ــده ک ــیده ش ــوت و ون پوش ــار و ت ــد چن تنومن

منطقــه کمــک چشــمگیری کــرده اســت؛ بــرای مثــال در بافــت 
ــوت  ــار و ت ــه، بیــش از 45 درخــت چن قدیمــی روســتای ابیان
و ون از یک     ســو و ردیف     هــای منظــم از درختــان چنــار در 
دو ســوی شــبکۀ آســفالت ورودی روســتای یادشــده در محلــۀ 
پنجه     علــی، ردیف     هــای دست     کاشــت همیــن درختــان در 
امتــداد جــوی آب در غــرب روســتا )محــدودۀ آســیاب بــاال(، 
مزرعــۀ گل     محمــدی در محــدودۀ عوارضــی و قســمت ورودی 
شــرق روســتا و محلــۀ پاییــن     ده و پهنــۀ دست     کاشــت دیگــری 
ــوان  ــت عن ــه تح ــتای ابیان ــۀ روس ــرق حوم ــمال ش ــز در ش نی
مزرعــۀ تــاردر، چشــم     انداز ویــژه     ای بــه منطقــه داده و بــر 
جذابیــت آن، دوچنــدان افــزوده اســت. وزن     هــای نســبی ایــن 

ــار در جــدول 3 و شــکل 9 ذکــر شــده اســت. معی
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جدول3:وزننسبیگزینههایپوششگیاهی

وزن نسبی گزینه ها وزن نسبی یرمعیار ز وزن نسبی معیار

کالس اولویت ها

0/75 پوشش گیاهی 0/628 جذابیت طبیعی

0/419 باغ 1

0/263 دشت 2

0/160 مرغ زار 3

0/097
مرتع در منطقه 

حفاظت شدۀ محیط 
زیست

4

0/062 مرتع فقیر 5

معیارجذابیت)اقلیم(
ــرای  ــکان ب ــر م ــت ه ــه در مطلوبی ــی ک ــی از عوامل یک
اکوتوریســم  و  به ویــژه گردشــگری گســترده  گردشــگری، 
ــکل 6 و ۷(  ــه )ش ــی منطق ــی دمای ــت، ویژگ ــذار اس تأثیرگ
به ویــژه در فصــول خــاص ســال یعنــی بهــار و تابســتان 

در  آســایش  ســنجش  معیــار  در   
ً
مســتقیما کــه  اســت 

ــگری  ــژه گردش ــتایی و به وی ــهری و روس ــای ش برنامه     ریزی     ه
اثر     گــذار اســت. خصوصیــات اقلیمــی منطقــه می     توانــد 
ــور  ــرای حض ــبی را ب ــت مناس ــم، کیفی ــی مه ــم عامل درحک

ــازد.  ــم س ــگران فراه گردش

شکل6:نقشۀشاخصحرارتیحوضهبهروشدمارتناصالحشده
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شکل7:نقشۀشاخصخشکیحوضهبهروشدمارتناصالحشده

ــتگاه       ــاله در ایس ــدت بیست س ــار بلندم ــه آم ــه ب ــا توج ب
میانگیــن  روزانــۀ  دمــای  حداقــل  ابیانــه،  کلیماتولــوژی 
بیست ســاله منفــی 16/6۷ درجــۀ سیلســیوس و حداکثــر دمــای 
روزانــۀ میانگیــن بیست ســاله 32/۷6 درجــۀ سیلســیوس ثبــت 
شــده اســت. متوســط میــزان بارندگــی ســاالنه 221 میلی متــر، 
آمــاری  دورۀ  در  ســاالنه  بارندگــی  حداکثــر  و  حداقــل 
بیست ســاله بررسی شــده، به ترتیــب 153 و 2۷9 میلی     متــر 

ــت.  ــوده اس ــال ب در س
ــب  ــبۀ ضرای ــه و محاس ــی منطق ــای اقلیم ــی داده     ه بررس
همچنیــن  و   )۷ و   6 )شــکل  دمــا  ضرایــب  و  خشــکی 

اقلیمنمــای دومارتــن اصالح     شــده )شــکل 8( در ایــن تحقیــق، 
ــرد  ــک فراس ــم خش ــه دو اقلی ــه در منطق ــد ک ــخص می کن مش
ــه و  ــتای ابیان ــود دارد. روس ــرد وج ــک فراس ــم نیمه     خش و اقلی
حوضــۀ باالدســت آن، در محــدودۀ نیمه     خشــک فراســرد و 
ــرد  ــک فراس ــم خش ــدودۀ اقلی ــت در مح ــتاهای پایین     دس روس
ــرد  ــی و س ــتان     های طوالن ــم و زمس ــی ک ــد. بارندگ ــرار دارن ق
منطقــه از ویژگی     هــای غالــب اقلیمــی در منطقــه اســت. 
وزن     هــای نســبی ایــن معیــار در جــدول 4 و در شــکل 9 نقشــۀ 

بازطبقه بندی شــدۀ ایــن زیرمعیــار آورده شــده اســت.

شکل8:نقشۀردهبندیاقلیمیحوضهبهروشدمارتناصالحشده
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جدول4:وزننسبیگزینههایاقلیم

وزن نسبی

)سیلسیوس( 
کالس درجه حرارت

گزینه ها وزن نسبی یرمعیار ز وزن نسبی معیار

کالس اولویت ها

0/25
اقلیم )دما(

در فصول بهار و تابستان
0/628 جذابیت طبیعی

0/382 22-18 1

0/250 18-10 2

0/160 10-5 3

0/101 28-22 4

0/064 5-0 5

0/043 بیش از 28 6

شکل9:نقشۀبازطبقهبندیشدۀزیرمعیارهایاقلیم)دما(وپوششگیاهی

منابعآب)رودخانهـچشمه(
ــرزرود  ــه ـ ب ــز ابیان ــوزۀ آبخی ــدن ح ــل واقع     ش ــه دلی ب
در کمربنــد خشــک و در حوضــۀ تحــت نفــوذ کمربنــد 
نیمه حــاره، ایــن منطقــه بــا کمبــود آب     هــای ســطحی مواجــه 
اســت؛ بنابرایــن رودخانــۀ اصلــی کــه بــه بــرزرود موصــوف 
ــی ســاالنۀ کــم اســت. شــایان ذکــر اســت  اســت، دارای دب
ــزد  ــز ی ــۀ دائمــی حــوزۀ آبخی ــرزرود تنهــا رودخان ــۀ ب رودخان
ــن  ــت. ای ــز اس ــن آبخی ــمالی ای ــمت ش ــتان در قس و اردس
ــام  ــه ن ــس ب ــای کرک ــاء     گرفتن از کوه     ه ــس از منش ــه پ رودخان
کــوه کالهبرفــی در غــرب روســتای ابیانــه، در جهــت شــرق 

ــان  ــرز، کمج ــره، ب ــه، ط ــتاهای ابیان ــد و روس ــان می     یاب جری
ــت و وارد  ــاخه     هایی را دریاف ــرده و ش ــروب ک ــد را مش و یارن
اراضــی روســتای هنجــن می     شــود. ســپس در محــدودۀ 
و  آن  اراضــی  مشــروب     کردن  از  پــس  هنجــن  روســتای 
دریافــت آب از شــاخۀ فریزهند – هنجــن وارد ریگزارهــای 
ــاد 4۷  ــا خالدآب ــه، ت ــن رودخان ــول ای ــود. ط ــه می     ش منطق
کیلومتــر اســت و در مواقــع پرآبــی، آب بــه روســتای هنجــن 
و پایین     دســت آن می     رســد )پیــروان و پرهمــت، 1395(. 
ــع آب شــامل چشــمه،  ــی مناب در شــکل 10، موقعیــت مکان

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــه نش ــوات و رودخان ــر قن مظه

شکل10:نقشۀموقعیتمکانیمنابعآبشاملچشمه،مظهرقنواتورودخانهبههمراهموقعیتروستاها
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در  بــرزرود  رودخانــۀ  ســالیانۀ  آب دهــی  متوســط 
ــری  ــتگاه هیدرومت ــا 13۷2 در ایس ــاری 1356 ت ــال     های آم س
ــه و  ــه و 4۷ دقیق ــی 33 درج ــول جغرافیای ــا ط ــن ب ــل هنج پ
عــرض 33 درجــه و 3۷ دقیقــه نزدیــک بــه 1/35 میلیــون متــر 
ــت،  ــروان و پرهم ــت )پی ــده اس ــرآورد ش ــال ب ــب در س مکع
حوضــه،  ســطح  در  تحت     االرضــی  آب     هــای   .)1395
خــارج  کــوه  دل  از  چشــمه  و  قنــوات  رشــته  به صــورت 
بیشــترین  می     پیوندنــد.  اصلــی  رودخانــۀ  بــه  و  می شــوند 
ــت.  ــه اس ــی حوض ــۀ جنوب ــمه     ها در نیم ــوات و چش ــع قن توزی
ــتی1 و  ــی و کارس ــنگی آهک ــای س ــمت، برونزده ــن قس در ای

ــام  ــه ن ــی ب ــارهای قدیم ــده از چشمه     س ــی بازمان ــای افق الیه     ه
تراورتــن توســعۀ بیشــتری دارنــد. ســازندهای آهکــی بــه علــت 
ــد  ــمار می رون ــازندهای آب دار به ش ــه س ــاال ازجمل ــی ب تراوای
و می     تواننــد مخــزن     گاه مناســبی بــرای آب بــاران باشــند. 
ــای  ــال، آب     ه ــول س ــان در ط ــرور زم ــه م ــازندها ب ــن س ای
ــه  ــد و ب ــس می     دهن ــط بازپ ــه محی ــود را ب ــدۀ درون خ ذخیره     ش
ــۀ فصــول ســال آب دار اســت  ــه در کلی ــن علــت، رودخان همی
)پیــروان و پرهمــت، 1395(. وزن     هــای نســبی ایــن معیــار، در 
ــار آورده  ــن زیرمعی جــدول 5 و 11 نقشــۀ بازطبقه بندی     شــدۀ ای

ــت. ــده اس ش

1. Karsti

جدول5:وزننسبیگزینههایمنابعآب

وزن نسبی کالس
گزینه ها وزن نسبی یرمعیار ز وزن نسبی معیار

اولویت ها

0/776 رودخانه

0.081 منابع آب

0/419 کمتر از 100 متر  1

0/263 300-100 2

0/160 500-300 3

0/097 1000-500 4

0/062 بیشتر از 1000 5

0/419 کمتر از 100  1

0/117 چشمه

0/263 300-100 2

0.160 500-300 3

0.097 1000-500 4

0/062 بیشتر از 1000 5

0/419 کمتر از 100  1

0/107 مظهر قنات

0/263 300-100 2

0/160 500-300 3

0/097 1000-500 4

0/062 بیشتر از 1000 5
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اصلــی جــادۀ بــه )دسترســی دسترســی
) لتشــده سفا آ

راه به منزلــۀ مهم     تریــن فاکتــور دسترســی بــه یــک منطقــه 
بــرای جلــب و جــذب گردشــگران نقشــی اصلــی ایفــا می     کند. 
ــده راه  ــۀ مطالعه ش ــی حوض ــی و مواصالت ــن راه اصل مهم     تری
آســفالته     ای اســت کــه از جــادۀ قدیــم کاشــان ـ نطنــز منشــعب 
ــن،  ــتاهای هنج ــتن از روس ــس از گذش ــرب پ ــده و روبه غ ش
یارنــد، کمجــان، بــرز، طــره بــه ابیانــه رســیده و امــکان 
ــه را  ــتای ابیان ــاالده روس ــن     ده و ب ــدودۀ پایی ــه مح ــی ب دسترس
فراهــم می کنــد. طــول ایــن جــاده 20 کیلومتــر اســت؛ البتــه 
ــه  ــین     رویی ب ــی ماش ــاده خاک ــا ج ــرب ب ــمت غ ــه در قس ابیان
ــام  ــه ن ــه ب ــرز حوض ــور از م ــس از عب ــر پ ــول 12 کیلومت ط

ــدد.  ــه جــادۀ اصلــی جوشــقان ـ میمــه می     پیون گــدار تجــره ب
ــه در  ــتای ابیان ــاده، روس ــن ج ــودن ای ــل صعب     العبورب ــه دلی ب
ــن ـ  ــی هنج ــادۀ اصل ــت. از ج ــت اس ــرب بن     بس ــمت غ قس
 
ً
ابیانــه بــه ســمت روســتاهای یاد     شــده راه     هــای فرعــی عمدتــا
ــم  ــی فراه ــی محل ــکان دسترس ــده و ام ــعب ش ــی منش خاک
ــده در  ــۀ مطالعه ش ــه منطق ــی ب ــای دسترس ــت. عمده راه     ه اس
ــه  ــا توج ــت. ب ــی اس ــان      درۀ اصل ــی و می ــمت     های پایکوه قس
بــه کوهســتانی بودن حوضــه، راه     هــای دسترســی منحصــر بــه 
محــور میانــی حوضــه و در امتــداد مســیر توســعۀ روســتاهای 
ــدول 6 و  ــار در ج ــن معی ــبی ای ــای نس ــت. وزن     ه ــه اس منطق
ــار آورده  ــن زیرمعی ــدۀ ای ــۀ بازطبقه بندی     ش ــکل 12 نقش در ش

شــده اســت.

شکل11:نقشۀبازطبقهبندیشدۀزیرمعیارهایرودخانه،مظهرقنواتوچشمه

جدول6:وزننسبیگزینههایجادۀاصلیآسفالته

وزن نسبی
گزینه ها وزن نسبی یرمعیار ز وزن نسبی معیار

کالس اولویت ها

1/00 جاده 0/233 دسترسی

0/467 کمتر از متر100 1

0/277 200-100 2

0/160 300-200 3

0/095 بیش از 300 4
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مراکزاقامتیوپذیرایی
مناطــق بکــر و دیدنــی، درصورتــی کــه فاقــد امکانــات 
ــی  ــد به خوب ــند، نمی     توانن ــاخت     های الزم باش ــی و زیرس رفاه
آبخیــز مطالعه شــده  گردشــگران را جــذب کننــد. حــوزۀ 
ــای  ــگری و جذابیت     ه ــاد گردش ــیل زی ــتن پتانس ــم داش به رغ
محیطــی و انســانی فــراوان، از زیرســاخت و امکانــات رفاهــی 
کمــی برخــوردار اســت. دو هتــل در روســتای ابیانــه و تعدادی 
مهمان     پذیــر در ایــن روســتا و روســتای بــرز وجــود دارد. 

البتــه امــکان اقامــت شــبانه در هریــک از روســتاهای حوضــه، 
ــتاییان  ــود دارد و روس ــه، وج ــی منطق ــور اهال ــه فراخ ــته ب بس
ــاق  ــگران ات ــه گردش ــد ب ــل دارن ــد، تمای ــب درآم ــرای کس ب
و ســوییت اجــاره دهنــد. همچنیــن می     تــوان از امکانــات 
بوم     گــردی منطقــه اســتفاده کــرد؛ بنابرایــن در معیارهــای 
مدنظــر، محــدودۀ بافــت روســتا درحکــم مناطــق بوم     گــردی 
ــار،  ــرار گرفــت. وزن     هــای نســبی ایــن معی مــالک ســنجش ق

ــت. ــده اس ــکل 12 آورده ش ــدول ۷ و ش در ج

جدول7:وزننسبیگزینههایمراکزاقامتیوپذیرایی

وزن نسبی

گزینه ها وزن نسبی یرمعیار ز وزن نسبی معیار

کالس اولویت ها

0/515 مهمان سرا

0/058 مراکز اقامتی

0/419 کمتر از 100 1

0/263 100-150 2

0/160 150-200 3

0/097 200-400 4

0/062 بیش از 400 5

0/419 کمتر از 100 1

0/388 رستوران

0/263 100-150 2

0/160 150-200 3

0/097 200-400 4

0/062 بیش از 400 5

0/467 تا 500 متر 1

0/097
پیرامون روستا 

)بوم     گردی(

0/277 1000-500 2

0/160 2000-1000 3

0/095 بیش از 2000 4
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شکل12:نقشۀبازطبقهبندیشدۀزیرمعیارهایجادۀدسترسی،رستوران،مراکزروستاییوهتل

نتیجهگیری
مــدل ای اچ پــی بــه علــت این کــه اهمیــت عامــل 
اولویت     بنــدی  را  آن     هــا  و  نمی     گیــرد  نظــر  در  یکســان  را 
 &( می     دهــد  ارائــه  قبولــی  قابــل  نتایــج  می     کنــد، 
نقشــه     های مکانــی   .)Ayalew  1۷ :2005  ,Yamagishi
معیارهــای اصلــی و هــر زیرمعیــار برمبنــای مقایســات 
تلفیــق  بــا  و  شــد  تهیــه  به دســت آمده  اوزان  و  زوجــی 
ــیل  ــۀ پتانس ــر، نقش ــری زی ــۀ جب ــا رابط ــده ب ــج حاصل ش نتای
اکوتوریســمی حوضــه به دســت آمــد )شــکل 13(. در نقشــۀ 
بــه دســت     آمده، رده     هــای کّمــی حاصلــه بــه شــش ردۀ کیفــی 
و توصیفــی به ترتیــب خیلی     ضعیــف تــا عالــی در نظــر گرفتــه 

ــد.  ش
رابطــۀ جمــع جبــری زیرمعیارهــا بــا ضرایــب بــه قــرار 

زیــر اســت:

براســاس رابطــۀ جبــری ذکرشــده، عوامــل جــاده، 
ــر را  ــترین تأثی ــرا بیش ــی و مهمانس ــش گیاه ــه و پوش رودخان
ــس  ــته     اند و پ ــم داش ــب اکوتوریس ــکان مناس ــاب م در انتخ
ــمه،  ــتوران، چش ــای رس ــذاری، معیاره ــب اثرگ از آن، به ترتی
ــور  ــد. به منظ ــرار گرفته     ان ــتا ق ــدودۀ روس ــات و مح ــر قن مظه
صحت     ســنجی نقشــه     های تولیدشــده، تعــداد 59 مــکان 
ــی،  ــی ـ تاریخ ــی ـ فرهنگ ــای مذهب ــامل مکان     ه ــی ش کنترل
ــی  ــوارض ژئومورفولوژیک ــرد و ع ــم     اندازهای منحصربه ف چش
در ســطح حوضــه طــی بازدیدهــای صحرایــی شناســایی 
شــدند. ایــن مکان     هــا در اولویت     هــای گردشــگری متمرکــز، 
ــی  ــاط کنترل ــۀ نق ــدند. کلی ــته  بندی ش ــی دس ــترده و تلفیق گس
در نقشــۀ پهنه     بنــدی مناطــق مســتعد گردشــگری )شــکل 13( 
ــن نقشــه  ــد کــه صحــت ای ــرار گرفته     ان در محــدودۀ خــوب ق

را تأییــد می کنــد. 
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شکل13:نقشۀنهاییپهنهبندیمناطقمستعداکوتوریسمبههمراهموقعیتمنابعآب،خدماتزیربناییگردشگریونقاط
کنترلصحرایی)گردشگریـبازدیدمیدانی(

ــکل 13(  ــل )ش ــدی حاص ــۀ پهنه     بن ــه نقش ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــار و زیرمعیاره ــای معی ــق الیه     ه از تلفی
جذاب     تریــن مناطــق حوضــه، کــه حــدود 25 درصــد ســطح 
ــی، در  ــا عال ــوب ت ــۀ خ ــا رتب ــود، ب ــامل می ش ــه را ش حوض
قســمت     های مرکــزی حوضــه و در راســتای مســیر مواصالتــی 
بیــن روســتاهای منطقــه قــرار دارد. عواملــی ماننــد گوناگونــی 
ــت  ــق تح ــوه و مناط ــای انب ــش باغ ه ــود پوش ــا، وج کاربری     ه
ــتۀ  ــارها و رش ــود چشمه س ــت، وج ــدودۀ دش ــت در مح کش
قنــوات، بافــت روســتا و آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی و عــوارض 
ژئومورفولوژیکــی و ارتفاعــات بــا چشــم     اندازهای شــایان 
توجــه و نیــز فاصلــۀ مناســب از راه     های مواصالتی ســبب شــده 
ــمگیر  ــای چش ــد جذابیت     ه ــه واج ــش از منطق ــن بخ ــه ای ک
باشــد. فراوانــی جذابیت     هــای ذکرشــده در ایــن پهنــه از نقشــۀ 
ترسیم شــده بیانگــر تأییــدی بــر نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق 

اســت. 

ــد  ــدود 46 درص ــه ح ــط، ک ــت متوس ــا جذابی ــق ب مناط
 در 

ً
ســطح حوضــه را دربــر می     گیــرد )شــکل 14(، عمدتــا

ــدۀ  ــۀ حفاظت     ش ــدودۀ منطق ــه و در مح ــی حوض ــش جنوب بخ
ــا   ب

ً
ــا ــه عمدت ــن منطق ــت. ای ــده اس ــع ش ــت واق ــط زیس محی

کاربــری مراتــع متوســط اســت و راه     هــای مواصالتــی بــه دلیــل 
ــت  ــراه اس ــان هم ــت توأم ــا محدودی ــتانی     بودن در آن، ب کوهس
)شــکل 13(. وجــود رشــته ارتفاعــات بلنــد بــا چشــم     اندازهای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــور مالحظ ــع آب درخ ــراه مناب ــه هم ــی ب طبیع
ــی  ــش گیاه ــوع پوش ــدار و تن ــی آب ــازندهای آهک ــترش س گس
مرتعــی و حیــات وحــش، از نــکات مثبــت طبیعــی ایــن 
ــه  ــتانی بودن منطق ــاد و کوهس ــیب زی ــی ش ــت؛ ول ــه اس منطق
ــراوان  ــنگ     ریزش     های ف ــده از س ــنگالخی پرش ــای س ــا دره     ه ب
ــودن  ــه صعب     العبورب ــی و درنتیج ــایش فیزیک ــل از فرس حاص

از محدودیت     هــای طبیعــی آن اســت.
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شکل14:درصدفراوانیمیزانارجحیتمناطقمستعدگردشگریطبیعتگرا)اکوتوریسم(

مناطــق بــا جذابیــت ضعیــف بــا میــزان گســترش 
 
ً
ــا ــکل 14( عمدت ــه )ش ــاحت منطق ــد مس ــدود 29 درص ح
ــترش دارد و  ــه گس ــرب حوض ــوب غ ــرب و جن ــمال غ در ش
به صــورت لکه     هایــی نیــز در ســایر مناطــق حوضــه مالحظــه 
می     شــود )شــکل 13(. در ایــن منطقــه، مرتــع ضعیــف و 
ــا  ــدون چشــم     اندازهای درخــور توجــه همــراه ب کوهســتانی ب
ــا  ــنگی و ب ــای خرده     س ــده از واریزه     ه ــای پرش ــیب و دره     ه ش
ــل  ــه دلی ــده ب ــۀ یادش ــر از دو منطق ــب کمت ــی به  مرات ــع آب مناب
ــده  ــراوا، سبب     ش ــر ت ــی کمت ــازندهای زمین     شناس ــود س وج
ــری  ــت کمت ــمی جذابی ــاظ اکوتوریس ــش به لح ــن بخ ــه ای ک

ــد.  ــته باش داش

پیشنهادها
بــا وجــود پتانســیل بــاالی اکوتوریســم در ســطح حوضۀ 
مدنظــر و شــاخص بودن روســتای تاریخــی ابیانــه، متأســفانه 
اقدامــات اساســی بــرای معرفــی مناطــق تفرجگاهــی و حفــظ 
ــرای  ــت. ب ــده اس ــام نش ــانی انج ــی و انس ــای طبیع میراث     ه
ــۀ  ــئوالن و جامع ــتر مس ــه بیش ــا توج ــن موهبت     ه ــظ ای حف
ــتا،  ــن راس ــت. در ای ــروری اس ــدگان ض ــی و بازدیدکنن محل

ــود: ــه می ش ــل ارائ ــنهادهای ذی پیش

1( برگــزاری جشــنواره ها و ســمینارهای گوناگــون بــرای 
معرفــی هرچــه بیشــتر قابلیت     هــای اکوتوریســمی حوضــه؛

2( آماده     ســازی و توســعۀ زیرســاخت     های اساســی 
ماننــد تابلوهــای تبلیغاتــی، مســتند تصویــری، دفترچــۀ 
راهنمایــی  عالئــم  مشخص     شــده،  مســیرهای  راهنمــا، 
ــش  ــای دان ــال نیازه ــوزش و انتق ــق آم ــیاری از مناط در بس
اکوتوریســمی و حفاظــت از محیــط زیســت بــه جامعــۀ 
گاهــی  محلــی بــرای درک اهمیــت ســایت     ها و افزایــش آ

عمومــی؛
ــور  ــا به منظ ــای راهنم ــتقرار اکیپ     ه ــوزش و اس 3( آم

بهره     بــرداری اصولــی از پتانســیل     های موجــود؛
ــوات  ــمه     ها، قن ــامل چش ــی ش ــع آب ــازی مناب 4( به س
ــگران از  ــر گردش ــتفادۀ بهینه     ت ــرای اس ــطحی ب ــع آب س و مناب

ــه؛ ــع آب حوض ــت مناب ظرفی
تاریخــی  مکان     هــای  بازســازی  و  به ســازی   )5
و  تاریخــی  خانه     هــای  قدیمــی،  قلعه     هــای  مذهبــی،  ـ 

گســترده؛ گردشــگری  بــاز  فضاهــای 
مراکــز  احــداث  و  الزم  زیرســاخت     های  ایجــاد   )6
ــن  ــی در ای ــش خصوص ــیل بخ ــتفاده از پتانس ــی و اس خدمات

ــتا. راس
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سپاسگزاری
گــروه  اســاتید محتــرم  از  مؤلفیــن  مــا  بدین وســیله 
برنامه     ریــزی محیــط زیســت دانشــگاه تهــران، اســاتید و 
کارشناســان محتــرم پژوهشــکدۀ حفاظــت خــاک آبخیــزداری 
ــع  ــات مناب ــرکت تحقیق ــور، ش ــی کش ــور، ادارۀ هواشناس کش
آب وزارت نیــرو، ســازمان نقشــه     برداری کشــور، ســازمان 
ــرم  ــدۀ محت ــور، نماین ــی کش ــافات معدن ــی و اکتش زمین     شناس
وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان اصفهــان )پایــگاه 
میــراث در روســتای ابیانــه( و بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
ــکر و  ــد، تش ــهیل کردن ــق را تس ــن تحقی ــام ای ــۀ انج ــه زمین ک

می     شــود.  قدردانــی 

منابع
کاوه  و جعفــرزاده،  مرتضــی  توکلــی،  مــژگان،  بلشــتی،  بــزم     آرا 

)1396(. ارزیابــی پهنه     هــای توســعۀ اکوتوریســم در مناطــق 

حفاظت     شــده  منطقــه  مــوردی:  مطالعــۀ  حفاظت     شــده، 

خابیــز. مجلــۀ برنامه     ریــزی و آمایــش فضــا، 21)3(، ص 

.118-95

بیژنــی، علــی، بهــزاد، اردوان و نادری فــر، حمیدرضــا )1396(. 

ــای  ــدل ه ــتفاده از م ــا اس ــمی ب ــای اکوتوریس ــل پهنه     ه تحلی

آبخیــز  حوضــۀ  مــوردی:  )مطالعــۀ   TOPSIS و   AHP

ــار، اســتان گیــالن، ایــران. فصلنامــه علمــی  ســیاهرود، رودب

منطقــه(، 8)10(، ص  )برنامه ریــزی  –پژوهشــی جغرافیــا 

.103-93

پیــروان، حمیدرضــا و پیــروان، ملیــکا )1395(. معرفــی و ارزیابــی 

ــه  ــی ابیان ــتای تاریخ ــایت     های دره روس ــیل ژئومورفوس پتانس

جهــت توســعۀ گردشــگری طبیعت     گــرا بــه روش رینــارد 

ــمین  ــی و شش ــش بین     الملل ــومین همای ــده. س ــعه     داده ش توس

ــدار. ــت پای ــط زیس ــا و محی ــگری جغرافی ــی گردش ــش مل همای

پیــروان، حمیدرضــا و پرهمــت، جهانگیــر)1395(. گــزارش بازدیــد 

علمــی از منطقــۀ ابیانــه، پژوهشــکدۀ حفاظــت خــاک و 

ــور.  ــزداری کش آبخی

پیرمحمــدی، زیبــا، فقیهــی، جهانگیــر، زهــدی امیــری، قوام     الدیــن 

و شــریفی، مرتضــی )1389(. ارزیابــی تــوان زیســت     محیطی 

جنگل     هــای  در  طبیعت     گــردی  رویکــرد  بــا  متناســب 

زاگــرس، مطالعــۀ مــوردی: ســامان عرفــی چــم حاجی     جنــگل 

کاکارضــا، لرســتان .فصل نامــۀ علمــی - پژوهشــی تحقیقــات 

ــران، 18)2(، 241-130. ــر ای ــگل و صنوب جن

ــدی، و  ــد، مه ــا، هنرمن ــن     زاده، رض ــه، حس ــینجانی     زاده، مهدی حس

ناصــری، فرزیــن )1399(. بررســی پتانســیل ژئوتوریســم بــا 

اســتفاده از ســنجش از دور و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی، 

ــی -  ــۀ علم ــان، فصل نام ــتان کرم ــنجان، اس ــتان رفس شهرس

ــعه، 9)4(، 215-230. ــگری و توس ــی گردش پژوهش

خلیلــی، زینــب و اوالدی، جعفــر )1395(. تأثیــر فاکتورهــای 

ــتفاده  ــا اس ــردی ب ــوان طبیعت گ ــی ت ــک در ارزیاب غیراکولوژی

GSS. مطالعــۀ مــوردی: ســامان عرفــی قلعــه پــاوه.  از 

پژوهــش محیــط زیســت. ۷)14(، 180-168.

کیــد   زاهــدی، شمس الســادات )1386(. اصــول اکوتوریســم )بــا تأ

بــر محیــط زیســت(. دانشــگاه عالمــه طباطبایــی. 

ــتی )1398(.  ــهید بهش ــگاه ش ــاورزی و دانش ــاد کش ــازمان جه س

الگــوی  برمبنــای  روســتایی  گرواکوسیســتمی  آ طراحــی 

کشــت و مبتنی بــر ارزیابــی تــوان اکولوژیکــی و ظرفیــت 

بــرد محیطــی مناطــق برنامه     ریــزی اســتان اصفهــان، گــزارش 

ــا  ــک ب ــوان اکولوژی ــن ت ــوان »تعیی ــا عن ــرح ب ــرفت ط پیش

اســتفاده از مــدل مناســب؛ ارزیابــی تــوان اکولوژیکــی 

ــتفاده از روش  ــا اس ــان ب ــتان اصفه ــزی اس ــق برنامه     ری مناط

شــهید  دانشــگاه  فازی     ســازی«،  و  چندمعیــاره  ارزیابــی 

ــوم  ــکده عل ــاوری، پژوهش ــی و فن ــت پژوهش ــتی، معاون بهش

ــی. محیط

ــنجی  ــماعیل )1386(. امکان س ــایی، اس ــیاوش و پارس ــایان، س ش

ــه و  ــتان کهکیلوی ــعۀ اکوتوریســم در اس ــی مســتعد توس نواح

ــانی، 11)4(، 189. ــوم انس ــدرس عل ــۀ م ــد .فصل نام بویراحم

ــید  ــزوی، مهش ــژگان و من ــدی، م ــراب احم ــلم، ت ــجاعی، مس ش

مســتعد  پهنه هــای  توانمنــدی  ارزیابــی   .)1392(

طبیعت     گــردی، مطالعــۀ مــوردی: اســتان قــم. مجلــه آمایــش 

.82–65  ،)9(3 فضــا،  جغرافیایــی 

ــر و قنواتــی، عزت اللــه )1391(. شناســایی پهنه     هــای  صفــاری، امی

ــریۀ  ــتان کازرون، نش ــم در شهرس ــعۀ اکوتوریس ــتعد توس مس

ــی، 12)26(، 14۷-22۷. ــرد جغرافیای ــات کارب تحقیق

کارگــر، بهمــن )1393(. راهبردهــای برنامه     ریــزی جهــت دســتیابی 

بــه توســعۀ پایــدار گردشــگری بــا اســتفاده از تکنیــک 

SWOT ، مطالعــۀ مــوردی: روســتای ابیانــه، فصل نامــۀ 

علمــی – پژوهشــی اطالعــات جغرافیایــی )ســپهر(، 23)90(، 90-۷4.

کیانــی ســلمی، صدیقــه، موســوی، ســیدحجت و یگانه دســتگردی، 

امکان ســنجی  و  مکانــی  برنامه     ریــزی   .)1396( پریســا 

نواحــد مســتعد طبیعت     گــردی بــا نگــرش آمایــش ســرزمین، 

مطالعــۀ مــوردی: اســتان چهارمحــال و بختیــاری. فصل نامــۀ 

علمــی ـ پژوهشــی اطالعــات جغرافیایــی ســپهر، 26)102(، 

.228-21۷
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پرینــاز  زورمنــد،  و  آســیه  عباســیان،  ســیدحجت،  موســوی، 

ــز  ــرج متمرک ــعۀ تف ــی توس ــوان اکولوزی ــی ت )1396(. ارزیاب

ــات  ــریۀ تحقیق ــا، نش ــهر رض ــم در ش ــترده اکوتوریس و گس

کاربــردی علــوم جغرافیایــی، 1۷)46(، 138-119.

یمانــی، مجتبــی، یوســفی، فاطمــه، مــرادی، انــور، عباســی، 

ــی  ــدی آمایش ــن )1396(. پهنه     بن ــرزکار، محس ــی و ب موس

بــا اســتفاده از مدل     هــای AHP وANP جهــت توســعۀ 

اشــنویه،  شهرســتان  مــوردی  مطالعــۀ  گردشــگری، 

ــی ســپهر،  فصل نامــۀ علمــی پژوهشــی اطالعــات جغرافیای
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