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 گردشگری ةدهکد یابی مکان برایمرنجاب  ةارزیابی تناسب اراضی منطق

3سیدمجتبیشریفیانآرانی،2،سیدحجتموسوی1ابوالفضلرنجبرفردویی
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 چکیده

،توجهبهراهبردهایمدیریتیهاآنکاملعدمبارورسازیهایبیابانیدرایرانوگستردگیاکوسیستم

ةمنطبقبرتوسع دراقتصادیگوناگونهایدربخشپایدارمحیطرا ،خصوصاینال امیکردهاست.

زیستسوبامحیطتواندراهکارمدیریتیمناسبوهمنیمیصنعتاکوتوریسمدرمناطقبیاباةتوسع

مقابلهباتخریبوهمچنینسیاستجایگ ینازطبیعتگیریبهینهبهرهواکوسیستمماندگاریدر

یابیمکانمرنجاببرایةتناسباراضیمنطقسناریویروپژوهشحاضربهارزیابیاینباشد.ازاراضی

پردةاحداثدهکد مکانگردشگری پارامترهایمدل است. دهکداخته پنجةیابی گردشگریشامل

هایگردشگری،دسترسیوخدمات،سیمایسرزمین،حفاظتازمنابعطبیعیومعیاراصلیجاذبه

استمخاطرات معیارهابرای. هریکاز با،تعیینامتیاز شد. مدلتحلیلسلسلهمراتبیاستفاده از

مدل از حاصل امتیازات الیهاعمال نقشهبه معیارها، رقومی وزنهای های آمد.هبهاآندار دست

تهیهایوزنتلفیقتمامیالیه،نهایتدر به منجر تناسبارضیةالیةدار، موزون برایتعیینشد.

بندیشد.نتایجبهپنجاولویتطبقه،هایطبیعیبراساسشکست،امتیازاتآنةدامن،هامکانیپهنه

م که داد وهایجاذبهعیارهاینشان 4064/0وزنباترتیببه،مخاطراتگردشگری ،0429/0و

هکتارازسطح49503نهاییتناسبارضی،ةنقشبرپایةهمچنین.دارندراامتیازترینپایینوباالترین

درمرنجاباولویتنخستةمنطق گردشگریةتخصیصبهدهکدرا و ایناستبسیارمناسبدارد .

مح با کاروانپهنه اطراف قسمتدودة و نمک دریاچة جنوبی نواحی مرنجاب، شمالیسرای های

اقامتیمراک وهایارتباطیراهبهدسترسیگردشگری،هایجاذبهوجودبلندانطباقمکانیدارد.ریگ

کند.میهراتوجییسویگردشگریاینهمةیابیدهکددرمکانهاآنوهمچنیناهمیتبسیارزیاد

دهکدهای کلیدی: واژه چندمعیاره، ارزیابی اراضی، تناسب منطقةاکوتوریسم، ةگردشگری،

مرنجاب.
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 مقدمه

و54/35کیلومترمربعمعادل573884فراخشک)مناطق کیلومترمربع472562خشک)درصد(

بخشو(1387احمدی،)استدربرگرفتهراسطحایرانازدرصد66/46درصد(حدود12/29معادل

وسایرکویرهایکوچک،کویرنمکلوتبیابانازایرانراکویرهاییهمچونکویرمرک ی،ایستردهگ

اگرچهدهدتشکیلمیوب رگ ازلحاظپوشش،جهانهایبیابانهمانندسایر،یایراننواحیبیابان.

و گیاهی در محیطی عوامل سایر و تنگنامقایسهجانوری در مرطوب مناطق وامّست،با جودا

ماسهبههایمنحصرپدیده فرد نمکی، آثارایو فرهنگی، گونهةوضعیتویژتاریخیو هایاقلیمیو

رامناطقاینازآنجاکهتوجهساختهاست.ازبسیاریجهاتقابلخاصگیاهیوجانوری،اینمناطقرا

کلیانمی به زبینتوان و کاملبرایاهدافکشاورزیبهیابرد هاآنطور ساخترا بنابراینبارور ،

ةتوسع در مینواحایناکوتوریسم ی برای راهی تواند اراض،هافعالیتاحیای تخریب با مقابله وی،

توجهبه(.1394،بخشجهانونایینیباشیمتولی)باشدجایزدودنوحذفآناستفادهازطبیعتبه

گردشگری صنعت اکوتوریسمبه،جایگاه سیاست،خصوص مناز وهای مستقیم که است اسبی

شود.هایبیابانیمیغیرمستقیمباعثکنترلروندتخریباراضیدراکوسیستم

درابعادجهانیدرحالتوسعه،اییندهاف امروزهبهشکل،کویربیابانوصنعتاکوتوریسمدر

نیازهایدرحال،است با را خود یکسو از ارزشزیرا گردشگرانمبنیبر نازقبیلهاینمادیرشد

خأل کمتر، راحتی خطرپذیری، وتازگی، بدویت تجربه، به احساسنیاز سکون، آرامشو فضا، و

پایدارمناطقةتوسعبرایسازوکارترینمناسب،نی ازسوییدیگر؛بازگشتبهاصلوفقدادهاست

بیابانی بدونشکشناختقلمدادمیکویریو ،گونهاراضییناگیریبهینهازراهکارهایبهرهشود.

وهایصنعتگردشگریایجادزیرساختبرای،بلکهزمینهراشودمیهاآنةرشدوتوسعتنهاباعثنه

 این به وابسته صنایع رشد آن درنهایتتوسعفعالیتدرپی ةو مناطق فراهمسایر ملی سطح در

وهانابیابرسدبهنظرمیت،شدهاسیایجادگردشگرانکنونعالیقتغییراتیکهدربهآورد.باتوجهمی

دامحوردرآیندهبازاربیشتریازگردشگرانطبیعتکویرها بهجرأتشتهباشندرا فتازگتوانمی.

فردبهومنحصرعلتبکربه،کههستندهاانبیابکویرهاوایرانتنهاموجوددرطبیعیتماممنابعمیان

یمنا،غالمویسالمبای).دنداررقابتیتقابلاکوتوریسمبابازارهایمعتبرودرسطحجهانی،بودن

1390).

صنعتگردشگریدرمناطقبیابانیوجودداردکهةهایمتعددیازرشدوتوسعامروزهنمونه

پتانسیل،هرکدام موجودبرحسب ،های راهکارهای گرفتهایویژهاز ازجملبهره راهکارهااینةاند.

سازمانتعریفهایگردشگریمتناسبباشرایطهرمنطقهاشارهکرد.بنابهتوانبهاحداثدهکدهمی

جهانگردیایران دهکدگردی،و موجود،وضعیتدر،کهشودمیاطالقمکانیبهگردشگریة

رالزمقابلیتآنبهن دیکفواصلیامکانآنتاریخیوفرهنگیوطبیعیهایجاذبه جذببرایا

نی وگردشگریامکاناتوخدماتلحاظبهمکاناینکهاستحالیدراین.شتهباشدداگردشگران

گردشگرانبرایمرک یةنقطیکدرنقش،گردشگریةدهکد.داردنیازمؤثریتدابیربهرسانی،اطال 
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گردشگریونو متهایجاذبهتماشایقصدبهتعطیالتی،وفراغتیسفرهایدرخارجیوداخلی

.شودتعریفیکمنطقهسطحدرگردشگرانتوزیعواسکانبرایکانونیبهتواندمی،سکونتیاهداف

کسانیوگردشگرانساکنان،نیازهایتمامیدبایکانونیچنینروازاین پوششرا اوقاتکهدهد

ازقبلالزم،شرایطنکردنبررسی(.1392،غالمیوبرازجانینوروز)گذرانندمیآندرراخودفراغت

داشت.خواهددنبالفراوانیازجملهنارضایتیگردشگرانبهنامطلوبنتایجهایی،پروژهچنیناجرای

استاطالعات نةساماازاستفادهیابی،مکانکارآمدوجدیداب ارهایازیکی .جغرافیایی

هایفرصتگیری،تصمیموری یبرنامهفرایندةدرزمین،جغرافیاییاطالعاتةسامان اخیرهایپیشرفت

مدیریت،جغرافیایی،هایدادهایرایانهپردازشبهوابستهجدیدراهبردهایارزیابیبرایرازیادی

ةتوسعهرچند.استآوردهفراهمگوناگونسناریوهایساختنی وهادادهتحلیلوسازیآماده

هاآنةتج یومکانیهایدادهبرمدیریتاخیر،هایدههجغرافیاییدراطالعاتةنظیرساماناب ارهایی

است،تسهیلرا مدلضرورت،گیریتصمیمةدرزمینفنّاوریاینتوانیکماامّکرده از ییهااستفاده

جغرافیاییاطالعاتةسامانترکیب،درنتیجه .استساختهنمایانچندمعیارهراارزیابیهایروشنظیر

استاراضیتناسباکولوژیکیوتوانارزیابیبرایقویرویکردهایازندمعیارهچارزیابیهایروشو

.(1392،صفا)

تعدادیابیدهکدمکانةهایمتعددیدرزمینتاکنونپژوهش که هایگردشگریصورتگرفته

مناطقکوهستانیاختصاصدارد اینمطالعاتبه از هاییابیدهکدهدرخصوصمکان.بسیاریزیاد

بهکمبودمنابعمطالعاتیاحساسمی،هایبیابانییدراکوسیستمگردشگر عنواننمونهسلمانشود.

روشاز،بهشهرشهرستانةمحدوددرگردیطبیعتتوانارزیابیبرای،(1388)همکارانوماهینی

معیارهایمنطقبرمبنایچندمعیارهارزیابی از و زمین،شکلاقلیم،خاك،گیاهی،پوششفازی

ولغ شزمینخطرمی انپذیری،فرسایششهری،مناطقطبیعی،هایجاذبهآب،منابعشناسی،نزمی

کردنداستفادهاراضیکاربری توانرستریةنقشوتلفیقهاالیه،WLCعملگرازاستفادهباسپس.

ایتدرنهومحاسبهزونهردرسرزمینایناحیهمطلوبیتآن،بندیزونباشد؛تهیهگردیطبیعت

همکارانوتقوایی.شدتهیهگردیطبیعتبرایضعیفومتوسطباال،توانباهاییزونبااینقشه

ازطبس،ةمنطقدراکوتوریسمگسترشوتوسعهمستعدمناطقیابیمکانمنظوربه،(1388)

کردندکهاستفادهوبیانهاسایرجاذبهوفرهنگیـاجتماعیتاریخی،طبیعی،هایجاذبهمعیارهای

،کویردشتهایتوانمندی(1388)زندمقدم.داردقراراهمیتاولةدرجدرطبیعیهایجاذبهمعیار

کهکردبیانوبررسیسمناناستانپایدارةتوسعدرراآننقشو،ایرانمرک یب رگژ وپارك

استبهکویردشتژ وتوریسمیمطالعاتاهمیت هایجنبهتواندمیکهحدی راگردشگریدیگر

دهدالشعا تحت قرار بندیپهنهگردشگری،ةتوسعمنظوربه،(1389)دانشورمنصوریوبهنیافر.

درراGISمحیطدر مراتبیسلسلهتحلیلروشازاستفادهوچندعاملهارزیابیرویکردباآمایشی

تهیکردمطالعهگلمکانآبری ةحوض با ومجازکیفیةطبقسهدر،آمایشیبندیپهنهةنقشةندو

بیانوممنو  رعایتهبمشروطهـتوسعقابلیتحوضهازدرصد12حدودتنهاکهکردندمشروط،

.استممنو شرایطیهرتحتگردشگریةتوسعدرصدازمنطقه42ودرداردـاکولوژیکیجوانب
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اطالعاتتمسیسازاستفادهبامرنجابةمنطقژ وتوریسمبررسیبا،(1389)آزادیولطفی

75/32ندکهدپرداختندوبیانکرژ وتوریسمیهایفعالیتمستعدهایپهنهشناساییبه،جغرافیایی

برایدرصد67/6ویکةطبقبامتمرک تفرجبرایالزمپتانسیلدارایمنطقهمساحتکلازدرصد

مناسبةدرجمتمرک تفرج استدو نجفرنجبروالریجانیةمحمدزاد. 1390)آبادی بررسیبه(

کیدکردندأپرداختندوتایرانکویریوبیابانیمناطقدراکوتوریسمةتوسعهایمحدودیتوهافرصت

وجود،که سایرازکمتربسیارایرانبیابانیدرگردشگردیدرآمدوکویرها،هاانبیابوسعتزیادبا

درخصوصدرفعالکشورهای و است به،نی مرنجابةمنطقتوریسمیهایجاذبهاکوتوریسم

.دندکراشارهایماسههایتپهوجودوسرگردانةج یرنمک،ةدریاچنادر،قصرمرنجاب،سرایکاروان

متغیرهچندگیریتصمیمتلفیقمدلازاستفادهبا،(1390)همکارانوعرفانی معیارهایGISبا و

جاده،ازفاصله:شاملهاحریموهیگیاپوشششناسی،زمینسازندپایداریخاك،جهتشیب،شیب،

ازفاصلهتاریخی،یهاانمکازفاصلهروستایی،وشهریمراک ازفاصلهسیاسی،مرزازفاصله

زابلشهرستانةنیمچاهةمنطقدرمتمرک تفرجیابیمکانبه،تاالبازفاصلهورفاهیتأسیسات

25باوسعترامناطقی،WLCروشازحاصلةنقشیرویابیبرمکانتابعاعمالبا.ایشان،پرداختند

تفرجبرایمنطقهازهکتار36/1061بهایننتیجهرسیدندکهوکردندجداقابلیتدرصد70وهکتار

موقعیتدریاچه،موقعیتمعیارهایگیریازبهرهبا،(1390)همکارانوتقوا یاست.مناسبمتمرک 

پوششنو خاك،دریاچه،سمتبهشیبجهتشیب،موجود،ضیاراکاربریمحمد،سیدزادهامام

درمانی،خدماتگیاهی، ها،مسیلخی ،سیلمسیرهایمانندطبیعیمخاطرات،دسترسیاداریو

هایدهکدهیابیمکانبه،هاچشمهمانندمنطقهطبیعیهایجاذبهوآبیمنابعموجود،هایگسل

دارپارامترهایوزنهایالیهپوشانیهم.پرداختنداقلیدتانشهرسکافترةدریاچساحلدرگردشگری

ومقصودی.منجرشد،گردشگریةدهکداحداثبرای،منطقهبندیاولویتنهاییةنقشةتهیبهم بور

امکان،(1390)همکاران اشکالبرکیدأتبامرنجابةمنطقدراکوتوریسمةتوسعسنجیبا

مستعدترینوپرداختندمنطقهایناکوتوریسمةهایتوسعتوانمندیارزیابیجامعبهژ ومورفولوژی،

همکارانمیرج ا یو.دندکرتعیینژ وتوریسمیاندازچشموگردشگریسیساتأتتمرک برایراپهنه

(1393 پرداختند.شهرستانروستاییگردشگریةدهکدیابیمکانبه( )نورعلیفریدن (1394پور

درجنوبغربیاستانـ،درهپلنگةشدحفاظتةگردشگریرادرمنطقةهکدهایمستعدایجاددپهنه

ـقم متولیکرارزیابی 1394)بخشجهانونا ینیباشیدند. ةتوسعراهبردهایبررسیبه(

تهدیدهایوهافرصتوضعف،وقوتنقاطپرداختندومرنجابکویردرگردیطبیعتهایمجتمع

.کردندتعیینمنطقهدراینراگردشگریصنعت

ةمنطق موقعیتویژهمرنجاب توسعدارای برای مناطقخشکوةای اکوتوریسم و گردشگری

هنوزنتوانستهجایگاهاامّ،ایداردمنطقهدرسطحملیوراقابلیتجذبگردشگررواین.ازاستبیابانی

،پژوهشحاضر(.1391،مکارانهومآرابی)درکشورپیداکندمحورتطبیعیخودراازنظرگردشگر

طراحیسناریو منطقةاحداثدهکدیبا ارا ،مرنجابةگردشگریدر ایراهکاریتوسعهةسعیدر

می پژوهشحاضر نتایج دارد. منطقه اکوسیستم شرایط با پایهبه،تواندمنطبق اطالعات ،ایعنوان
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زیستویعیوآبخی داری،محیطتوسطاداراتمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،منابعطب

.شودشهرداریاستفاده



 ها  مواد و روش

منطقمطالعاتیةمحدود محدوداستمرنجابةپژوهشحاضر در وسیاسیةکه اصفهان استان

ةداردودرگسترهکتار256763بربالغمساحتیاست.اینمنطقهشدهواقعآرانوبیدگلشهرستان

34تادقیقه5ودرجه34وشرقیطولةدقیق8ودرجه52تادقیقه15ودرجه51جغرافیایی

نمکةدریاچبهشمالمرنجابازةمنطق.(1شمالیواقعشدهاست)شکلعرضةدقیق35ودرجه

کویربهشرقازمره،حوضوسلطانحوضنمکهایدریاچهومسیلهکویربهغربازبیدگل،وآران

ارتفا .شودمیمحدودکاشانوبیدگلوآرانیهاانشهرستبهجنوبازورکویملیپاركوریگبند

ایازآنتوسطعمدهقسمتاستومتر850حدودآزادهایآبسطحازمرنجابةمنطقمتوسط

.بلندپوشیدهشدهاستریگایماسههایتپه


  : موقعیت جفرافیایی منطقة مطالعاتی1شکل 




تج یهووروشتحقیقآنمبتنیبربررسیاستربردیپژوهشحاضرازنو کا هایمیدانی،

پس،یابیبهاهدافدستبرای.استاینامههایپرسشهایمکانیوهمچنینتحلیلدادهتحلیلداده

مبادرتبهشناساییوانتخابمعیارهایارزیابیمکانةازتعیینحدودمنطق ةیابیدهکدمطالعاتی،

 باتوشدگردشگری موردجه. موضو  مجموعه،بررسیبه ارزیابی معیارهای از تحلیلای یک در

بهچندمعیاره گرفت. قرار توجه مناسبکانون انتخاب منظور مکان دهکدبرایترین ةاحداث

بانظرقرارگیردومدِّگوناگونیبایدمعیارهای،گردشگری توانهایگردشگرینمیوجودجاذبهتنها

گردشگریپژوهشةیابیدهکدمدلمکان،احداثکرد.برایناساسگردشگریةدهکددریکمنطقه

 زیرمعیارهای و معیارها شامل استگوناگونیحاضر شامل مدل این اصلی معیارهای معیارپنج.
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اندازطبیعی،حفاظتازمنابعومخاطراتاستکههایگردشگری،دسترسیوخدمات،چشمجاذبه

 میزیرمعیارهایمتعددشامل نی  دیگری شکل به2شود. را زیرمعیارها و جریانیمعیارها نمودار

ویژگی براساس پارامترها این انتخاب است. کشیده عوامل،منطقههایتصویر انسانی،ازقبیل

صورت،دسترسیوخدماتوکاربریاراضی،ژ ومورفولوژی،شناسیگردشگری،زمینمحیطی،زیست

 از برگرفته استکه پژوهشمطالعاتگرفته بوتروتطبیقیو نظیر ،(2013)همکارانوهایمشابه

نمایندهوپورجمعه،(1394)پورنورعلی(،2013)همکارانو،ناهوالهوال(2011)مورایاماوبونروامکاو

.است(1392)همکارانوفخریو(1391)


مرنجاب ةمنطق دری دهکدة گردشگری ابی مکان مدل: معیارها و زیرمعیارهای 2 شکل

 


ازطریقفراولویت وزیرمعیارها تعیینوزنمعیارها نامهوتحلیلآنتکمیلپرسشیندابندیو

گیریتصمیمهایروشکارآمدترینازانجامگرفت.اینمدلیکیمراتبیسلسلهمدلتحلیلوسیلةبه

یندا.اولینقدمدرفرکردرحمط،آنرا1970ةدرده،بارتوماسالساعتیاولینکهچندمعیارهاست

هالهاستکهدرآنهدف،معیارهاوگ ینهئتحلیلسلسلهمراتبی،ایجادیکنمایشگرافیکیازمس

می بعدینشانداده قدم در ماتریسمقایسبه،شود. معیار، لهئهایمسزوجیبرایگ ینهةازایهر

اییکمقیاسپایهوسیلةبهینسبیمعیارهاهابندیاولویتدرجه،د.درمقایساتزوجیشوتشکیلمی

وسازینرمالمفهوموزننسبیازةمحاسبمتغیراست.برای9تا1کهمقادیرآنازگیردصورتمی

زوجیصادقاست.ةتنهادرصورتسازگاریکاملماتریسمقایسکهشودیماستفادهموزونمیانگین

وزنةمحاسب،سازگاریماتریسنادرصورت کهدراینتحقیقازاستهایخاصینیازمندتکنیکها

هاستتکنیکبردارویژهاستفادهشد یندتحلیلسلسلهمراتبیتخمیننسبتاآخرینمرحلهدرفر.

پایندگییانرخناسازگاریاست هایاولویتبهتوانیماندازهچهکهتاکندمیبیانناسازگارینرخ.

مردودپذیرفتهرةدرباکردواعتمادآمدهدستبه کرقضاوتتصمیمبودنیا کلید. ةدراینپژوهش،

درچارچوبمدلتحلیلسلسلهمراتبیوتکنیک،برآوردوزنمعیارهاوزیرمعیارهامراحلمحاسباتیِ
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نرم محیط در ویژه، بردار MATLABR2013bاف ارهای سپسباقالب،Expert Choiceو و ری ی

میموزنمعیارهاوزیرمعیارهامحاسبهشد.هایتصگذاریماتریسجای

استفادهArcGIS10.3اف ارازنرم،دارمعیارهاوزیرمعیارهاهایوزننقشهةمنظورتهیدرپایانبه

50×50هاییرستریدرابعادپیکسلیهایوکتوریبهالیهاف ار،تمامیالیه.درمحیطایننرمشد

ةداربایکدیگرتلفیقونقشهایوزنگرفت.سپستمامیالیهوتخصیصامتیازاتصورتشدتبدیل

گردشگریةهایتناسبارضیدهکدتعیینپهنهبراینهاییةبندینقشد.طبقهشموزوننهاییتهیه

نقاطناگهانیشکستآنباتوجه،نی  شکل،بهمنحنیهیستوگرامو فراینداجرایی3صورتگرفت.

دهد.پژوهشحاضررانشانمی


پژوهش انجام اجرایی فرایند :3شکل 


 

 ها یافته

اینپژوهش جاذبهةلفؤم،در تا مهم،هایگردشگریفاصله ،هاثیرسنجیجاذبهأترینمعیارهایتاز

ةبلند،دریاچایریگهایماسهسرایمرنجاب،تپه.کاروانشدگردشگریارزیابیةاحداثدهکدبرای

چهارتاغی،دشتآزادپور،چالهندوانهةشکن،جادسرگردان،خطبةهاینمکی(،ج یرگوننمک)پلی

عنوانبه،(وفاصلهتاهریک4)شکلشداصلیگردشگریمنطقهتعیینةجاذب9درحکموچاهکنجه

مالكعملقرارگرفت.،گردشگریةاحداثدهکدبرایمعیاری
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 مرنجاب ةمنطق گردشگری های جاذبه موقعیت :4 شکل




هدفاکهازآنج ارضی تناسب ارزیابی پژوهش دلدرگردشگریةدهکدایجادمنظوربهاین

حداقلبه،دهکدهخودساختبرایازآنوقبلگردشگرانجذببرایاست،واکوسیستمطبیعت

شری همچنین و اقامتی و رفاهی خدماتی، استارتباطییهاانامکانات معیارنیاز قالب در که

وجودخطراتدرگردشگریکویریازجملهگمشدن،براینعالوه.اندشدهیابیدسترسیوخدماتارز

هایناشیازگرمایشدید،اتمامذخایرآبآشامیدنیوتصادفاتحیوانات،بیماریةگردشگران،حمل

هایکهنیازمنددسترسیبهحداقلراهاستهایدقیقری یبینیوبرنامهاینی مستل مپیشجاده

اینمعیارنی استوهمچنینمراک اقامتیودرمانیارتباطی هایازطریقپارامترهایفاصلهتاراه،.

گردشگریارزیابیةیابیدهکددرمکان،رفاهیودرمانیـترینمراک اقامتیارتباطی،فاصلهتان دیک

(.5)شکلشد
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 ی و درمانی منطقة مرنجابترین مراکز اقامت های دسترسی و نزدیک : وضعیت راه5 شکل




وژ ومورفولوژیکییندهایافریکی؛گیردمیشکلزمانهمیندافردوةوسیلبهسرزمینسیمای

سوزی،آتشمثلانسانیهایفعالیتوطبیعیحوادثشاملکهخاصواختالالتتعارضاتدیگری

وافقیساختارةوسیلبهتوانمیراسرزمینسیمای.استتراشیجنگلوکشاورزیهایفعالیتطوفان،

پوششآب،خاك،توپوگرافی،بستر،سنگاقلیم،نظیراکوسیستمهرهایمشخصهوتلفیقعمودی

،ابرکاروشعبانی)دادیکدیگرتشخیصباگوناگونهایاکوسیستمارتباطوانسانحیوانات،گیاهی،

سرزمینسیمایمهماج ایازکه،یاهیگپوششواراضیکاربریمعیارزیرازپژوهشاین(.در1389

گردشگریةدهکدایجادشدکهگرفتهدرنظرعلتاینبهاراضیکاربری.استاستفادهشده،هستند

درهایکاربریدیگربااستممکنمرنجابةمنطقدر کاربری؛باشدتعارضفعلی هایهمچنین

باعثمتفاوت سرزمینمیایجاد در درنتسیمایمتضاد درهاکاربریشدنمشخصبا،یجهشوند.

گردشگریبیشترینسنخیترابامحیطپیرامونةودهکدخواهدشدترنمایانتعارضاتاین،منطقه

دراینپژوهش لذا دریاچهایماسههایتپهکاربری،خواهدداشت. هاینمکی،نمکورخسارهةای،

ازلحاظ،هایبایرهایسنگیوزمیندگیزهایکشاورزی،بیرونکاشت،مراتع،زمینهایدستجنگل

(.6)شکلشدمعیارسیمایسرزمینبررسی،تحتگردشگریةسنخیتبادهکد
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 : کاربری اراضی منطقة مرنجاب6شکل 




ةیابیدهکددرمدلمکان،اولینزیرمعیاربخشمخاطراتعنوانبه،هایمنطقهفاصلهازگسل

 لحاظ اشگردشگری فاصله هرچند بهد. گسل نمیز وتنهایی سنجشخطرات برای معیاری تواند

مورفوتکتونیکباشد گسل،پیامدهایناشیاز فاصلهاز با زل له حدولیمی انخساراتناشیاز تا

فاصلهازقناتةرابطزیادی زیرمعیاردیگریکهدراینبخشلحاظشده هایموجودمستقیمدارد.

ازجملهویژگیاست منظوربه،هایطوالنیقناتوجودرشته،خشکایرانشکونیمههایمناطقخ.

هاازقناترشتهوجوداکنوننی وجوددارد.هاهمقناتکهآثاراینرشتهاست،رسانیمینآبوآبأت

حا حاضر پژوهش برای جهت سازه این ن دیکی که است اهمیت دهکد  بهةهای گردشگری

سازقناترشته این ری ش خطر اف ایشمیهها را رشتهها که خطراتی بر عالوه برایقناتدهد. ها

ممکناستبامشکالتیهمچونسقوط،هاقناتوجودازناآگاهیعلتبه،گردشگراننی ،هاداردسازه

هانی تحتمعیارزیرمعیارفاصلهازقنات،رومواجهشوند.ازاینهاآنخودویاوسایلنقلیهبهداخل

معشدبررسیمخاطرات دو وجود منطقدن. آلودگی،مطالعاتیةدر بر تخریبعالوه و هایصوتی

همراهبرایگردشگرانمخاطراتیازقبیلتصادفرابه،هایحملمواداندازمنطقهوترددکامیونچشم

بخش این در که دارد و مخاطراتبه،داشته زیرمعیار واردعنوان مکان، نهایی دهکدمدل ةیابی

(.7)شکلشدهاستشگریگرد
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 مرنجاب منطقة مخاطرات زیرمعیارهای وضعیت :7 شکل




نبایدهیچاقدامدیگری،ایروشنبرایحفاظتازمنابعطبیعیقبلازتداركوتدوینبرنامه

منطقهةتوسعبرای گیردای عظیمی)صورت لذا(1390، برنام،. هر در طبیعی منابع از ةحفاظت

برایناساسدایبایتوسعه گیرد. اولویتنخستقرار نقش،مرنجابةپوششگیاهیمنطق،در که

یکیاززیرمعیارهایحفاظتازمنابع،ایداردغبارهایمحلیومنطقهوبسیارحیاتیدرکنترلگرد

 )شکل شد گرفته درنظر نی 8طبیعی فرسایشبادی وضعیت بدیگریزیرمعیار،(. که رایاست

منابع مدللحاظحفاظتاز زمین9)شکلشددر همچنینمعیار علتحفاظتازبه،شناسینی (.

گردشگری،ةایجاددهکدحاصلازاحتمالیثیراتمخربأسازندهایحساسمنطقهوجلوگیریازت

(.10کارگرفتهشد)شکلدربخشحفاطتازمنابعطبیعیبه
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 مرنجاب ةمنطق گیاهی پوشش وضعیت : 8شکل 




فرسایش منطقة مرنجاب : وضعیت9شکل 
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شناسی منطقة مرنجاب زمین سازندهای :10شکل 





صورت زوجی وبراساسمقایسات معیارها نهایی وزن مراتبی، سلسله تحلیل مدل طی گرفته

دهکد ایجاد برای مکان ارضی تناسب مدل ةزیرمعیارهای بهگردشگری )جدول آمد (.2دست

همان که درگونه می2جدول جاذبه،شودمشاهده معیارهای وزن با گردشگری و4064/0های

وزن پایینبه0429/0مخاطراتبا ترتیبباالترینو اولویتاندکسبکردهترینامتیازاترا وزنو .

.است2جدولمطابق،سایرمعیارهاوزیرمعیارهانی 

هایدرالیههاآنشگری،بااعمالوزنگردةیابیدهکدپسازتعیینوزنمعیارهایمدلمکان

بهتصویرکشیده22تا11کهنتایجآندرقالباشکالشددارتمامیمعیارهاتهیهوزنةرقومی،نقش

،34/0تا04/0گردشگریازةامتیازاتفاصلهتاجاذبةدامن،شودگونهکهمشاهدهمیشدهاست.همان

راه تا فاصله 0هایدسترسیاز 2/0تا پوششگیاهیاز ،0 سازندهایزمین074/0تا شناسیاز،

0002/0 فاصلهتاگسلاز0036/0تا ،0 کاربریاراضیاز027/0تا ،0032/0 فاصلهتا058/0تا ،

،0214/0تا0،فاصلهتامراک درمانیاز0136/0تا0016/0،فرسایشبادیاز0153/0تا0قناتاز

درنوساناست.0057/0تا0،وفاصلهتامعادناز056/0تا0فاصلهتامراک اقامتیاز
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 گردشگری در منطقة مرنجاب دهکدة یابی مکان منظور به مراتبی سلسله تحلیل مدل زیرمعیارهای و معیارها : امتیاز2جدول

 





 معیار امتیاز 1زیرمعیار امتیاز 2زیرمعیار امتیاز امتیاز نهایی

 ایمرنجابسرکاروان 312/0   126/0

40
64

/0
 

به
اذ

ج
 

ی
گر

ش
رد

ی گ
ها

 

09/0   2/0 ایهایماسهتپه

هاینمکیگونپلی 55/0   063/0

 سرگردانةج یر 107/0   043/0

شکنخطب 073/0   03/0

 چهارتاغیةجاد 05/0   02/0

دشتآزادپور 035/0   014/0

هندوانهچال 024/0   01/0

هکنجهچا 018/0   007/0

 فاصلهتاجاده 719/0   2/0

27
87

/0
 و  

ی
س

تر
س

د

ت
ما

خد
 

 فاصلهتامراک اقامتی 203/0   056/0

021/0   فاصلهتامراک درمانی 076/0

 ایماسهاراضی 387/0 058/0

15 کاربریاراضی 
07

/0
 

ن
می

رز
 س

ی
ما

سی
 

035/0  نمکةدریاچ 237/0

022/0  کاشتجنگلدست 149/0

 مراتع 1/0 015/0

 کشاورزیاراضی 062/0 009/0

006/0 سنگیزدگیبیرون 04/0

003/0 بایراراضی 021/0

 پوششگیاهیعدم 6438/0   045/0
10

48
/0

 

ی
یع

طب
ع 

ناب
ز م

ت ا
اظ

حف
 

 بدونآثارفرسایشی 427/0 013/0

2733/0 
 وضعیتفرسایشبادی



008/0  3هرسوبگذاریدرج 265/0

 2رسوبگذاریدرجه 177/0 005/0

004/0  3برداشتدرجه 077/0

 2برداشتدرجه 051/0 001/0

003/0  موادآتشفشانی 373/0

082/0 
 شناسیزمینسازندهای



002/0  سنگکنگلومراوماسه 268/0

001/0  موادآبرفتی 186/0

0008/0  مارنورس 084/0

0005/0  کویرنمک 058/0

0002/0  ایهایماسهتپه 028/0

فاصلهازگسل 561/0   027/0

04
29

/0 ت
طرا

خا
م



فاصلهازقنات 319/0   015/0

فاصلهازمعادن 118/0   005/0
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 های جاذبه تا فاصله دار وزن ةنقش :11شکل 

 گردشگری
 های دسترسی راه تا فاصله دار وزن ةنقش :12 شکل


 شناسی سازندهای زمین دار وزن ةنقش :14 شکل گیاهی پوشش دار وزن ةنقش :13 شکل


 اراضی کاربری دار وزن ةنقش :16 شکل گسل از فاصله دار وزن ةنقش :15 شکل


 بادی فرسایش دار وزن ةنقش :18 شکل ها قنات رشته از فاصله دار وزن ةنقش :17شکل 
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 اقامتی مراکز تا فاصله دار وزن ةنقش :20 شکل درمانی مراکز تا فاصله دار وزن ةنقش :19 شکل


 معادن از فاصله دار وزن ةنقش :21شکل 

 

 احداث برای مرنجاب ةمنطق ةپیوست باارزش ةنقش :22 شکل

 گردشگری ةدهکد



ةنقشةبهتهیمنجر،گیریهندسیهابایکدیگرطبقروشمیانگینتلفیقتمامینقشهدرنهایت

7606/0تا1718/0امتیازیبینةدکهبادامنشگردشگریةاحداثدهکدبرایدارتناسبارضیوزن

حداکثرمقدارامتیازنشانازبیشترینتناسبارضیوحداقل،.درایننقشهاست22صورتشکلبه

نی  کمترینتناسبارضی،امتیاز پایانداردنشاناز در ها،تفکیکموقعیتفضاییپهنهورمنظبه،.

بندیپهنهطبقهپنجهایطبیعیبهتناسبارضیبراساستغییراتناگهانیامتیازاتوشکستةنقش

بهشد آن از حاصل نتایج که 23صورتشکل جدول هماناست3و می. مشاهده که ،شودگونه

منطق49503 اراضی سطح از ،مرنجابةهکتار از28/19معادل مساحتآندرصد اولویت،کل

 است.یدارایقابلیتبسیارمناسبوگردشگریةتخصیصبهاحداثدهکدنخست
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 گردشگری دهکدة احداث برای مرنجاب منطقة تناسب اراضی بندی اولویت نقشة :23شکل 




 گردشگری ةاحداث دهکد برایمرنجاب  ةهای تناسب ارضی منطق مشخصات پهنه :3جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( امتیاز ةدامن ب ارضیتناس اولویت

760/04950328/19تا58/0بسیارمناسب1

584/07115071/27تا513/0مناسب2

513/06872477/26تا439/0متوسط3

439/04019265/15تا341/0نامناسب4

341/02717759/10تا17/0بسیارنامناسب5

 

 گیری بحث و نتیجه
هایگردشگریویابیدهکدةگردشگریدرمنطقةمرنجاب،دومعیارجاذبهبراساسنتایجمدلمکان

هاییابیدهکدهتوانگفتکهدرغالبمطالعاتمکاندسترسیازبیشترینامتیازاتبرخوردارند.می

هایگردشگریدریابیدهکدهاند.درمکانگردشگریایندومعیارهموارهباالترینامتیازاتراداشته

دسترسیبرجسته نقشمعیار کوهستانی، جاذبهمناطقجنگلیو معیار از هایگردشگریاست؛تر

نسبت جاذبهدرنتیجه داردبه باالتری امتیاز گردشگری میبه.های نمونه مطالعاتعنوان به توان

(اشارهکرد.در2011رایاما)(،وبونروامکاوومو2014)(،دامیوهمکاران2014وهمکاران) الدراندلی

ازاهمیتمعیاردسترسییابیدهکدههایمکانپژوهش هایگردشگریدرمناطقکویریوبیابانی،

شود.اینکاهشاهمیتمعیاردسترسیبههایگردشگریمنطقهاف ودهمیکاستهوبراهمیتجاذبه

کمعلت همچون جادههایی احداث بودن دسترسیه ینه م های امکاندر یا و کویری ناطق

میراههبی نی  سفر اف ایشجذابیت باعث حتی که است کویر در ازنوردی بعضی در البته شود.
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هایگردشگریودسترسیبهجادهتحت(نی ،دومعیارجاذبه1394پور،مطالعات)براینمونهنورعلی

مالحظاتمتفاوتایندویکمعیاراصلیبررسیشدهاستکهدرپژوهشحاضر،برحسبتشخیص

بهمشکالتوخطراتیهمچونگمهاگرفتهشد.باتوجهمعیار،تصمیمبهبررسیجداگانةهریکازآن

بیماری حیوانات، حملة آبآشامیدنیوشدنگردشگران، ذخایر اتمام گرمایشدید، هایناشیاز

سببدوربودنازمراک دوبهتصادفاتیکهممکناستهرگردشگردرمناطقکویریباآنمواجهشو

االمکانبهمراک تنهاییقادربهبرطرفکردنآننباشد،بهتراستدهکدةگردشگریحتیخدماتیبه

اقامتیودرمانین دیکباشد.بنابرایندراینپژوهشدوزیرمعیاردسترسیبهمراک درمانیواقامتی

 بررسی جاده به دسترسی زیرمعیار کنار در دهکدةنی ، کاربری سنخیت بررسی درخصوص شد.

در است. شده معیارهایمتفاوتیاستفاده از مطالعاتگوناگون در منطقه، محیطهر گردشگریبا

(،ازمعیارکیفیتاکوسیستموطبیعت،ارزشاکولوژیکیوپوشش2013پژوهشبوترووهمکاران)

( ومورایاما درپژوهشبونروامکاو ازمع2011اراضی، تنو گونهیارهایچشم( میداندید، وانداز، ها

اندازونو پوشش(ازمعیارچشم2013می انبکربودنمحیط،ودرپژوهشناهوالهوالوهمکاران)

درمطالعاتداخلینی ،باانتخابمعیارهایی،موضو سنخیتکاربری هایارضیاستفادهشدهاست.

(،1394پور)عنواننمونهدرپژوهشنورعلییشدهاست.بهاراضیباکاربریدهکدةگردشگریبررس

درةاستانقماستفادهشدهاست.همچنینازدومعیارکاربریاراضیوپوششگیاهیدرمنطقةپلنگ

پژوهش )جمعههایدر نماینده و 1391پور و ) همکاران مرنجاب1392)فخریو منطقة در که ،)

معیارهایژ ومور از قابلیتاراضیدرخصوصسنخیتکاربریصورتگرفته، بهرهفولوژیو گیریها

یابیدهکدةگردشگریپژوهشحاضر،درخصوصسنخیتدهکدةگردشگریشدهاست.درمدلمکان

هایهایمعرفاکوسیستمهایاراضیبسندهشدودرنتیجهبهکاربریبامحیطاطراف،تنهابهکاربری

یابی،هایمکانمعیارهایمحیطزیستیدرطراحیبسیاریازمدلکویریامتیازباالتریتعلقگرفت.

شود؛امّادراینپژوهش،تحتعنوانحفاظتازمنابعطبیعیمخصوصاًدرمطالعاتداخلی،واردنمی

درمدلاصلیواردشدهاست.اینمعیاردارایسهزیرمعیارپوششگیاهی،وضعیتفرسایشبادیو

بهشناسیاسازندهایزمین بهاراضیستکه، منطقه، حفاظتاز علتنقشمهمپوششگیاهیدر

هرچند درنظرگرفتنمعیاریتحتعنوانمخاطرات، تعلقگرفت. فاقدهرگونهپوششگیاهیامتیاز

ولیباتوجه است، مدل بسیاریکمیدر اینعواملمیدارایامتیاز هریکاز خطراتیکه تواندبه

تهدیدک یکازاینندوازآنجاکههنوزدرکشوربرنامةجامعیدرخصوصهیچگردشگریکویریرا

بهتراستحداقلبهمدل نشده، آگاهیازهایمکانعواملاندیشیده با مسئوالن، تا یابیواردشود

یابیدهکدةگردشگریتراتخاذکنند.براساسنتایجمدلمکانوجوداینخطرات،تصمیماتیمناسب

ا مرنجاب، منطقة کارواندر اراضیاطرافجادهراضیمحدودة بخشیکمیاز در سرایمرنجابو

هایدسترسیدارایباالترینپتانسیلوتناسببرایاحداثدهکدةگردشگریاست.براساسبررسی

هایگردشگریودسترسیبهجادهومراک گرفته،علتپتانسیلباالیایناراضیوجودجاذبهصورت

هکتارازسطحاراضی،49503بندینتایجاینمدل،شدهاست.براساساولویتاقامتیتشخیصداده

اولویتنخستودارایتناسبارضیبسیار28/19کهمعادل درصدازسطحمنطقةمرنجاباست،
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(1391پورونماینده)مناسببرایتخصیصبهدهکدةگردشگریشناختهشد.براساسنتایججمعه

هکتارازاراضیمنطقهدارای1920عتگردشگریدرمنطقةمرنجاب،درخصوصمناطقمستعدصن

یابیدهکدةگردشگریباالترینپتانسیلتشخیصدادهشدهکهازلحاظموقعیتبانتایجمدلمکان

اینپژوهشمطابقتدارد.امّاعلتتفاوتدرمساحتبهتریناراضیجهتتوسعةکاربریگردشگری

بندیدنبالآننحوةتقسیمبودنمنطقةمطالعاتیوبهمدلوهمچنینکوچکهایدورابایددرتفاوت

وزن اولویتدامنة مجمو  در براساسنتایجپژوهشحاضر، کرد. نتایججستجو دومدار و هایاول

درصداز47اراضیمنطقةمرنجاب،درتخصیصبهکاربریگردشگریومخصوصاًدهکدةگردشگری،

دربرمی را برایفعالیتسطحمنطقه باالیمنطقه پتانسیلبسیار کهحاکیاز هایگردشگریگیرد

بیاباناست.



 منابع 

احمدی حسن، )کاربردیژ ومورفولوژی(.1387)، (بادیفرسایشـبیابان دومجلد، تهران:،

.سومچاپ،تهراندانشگاهانتشارات

درکویریپایداراکوتوریسمگذاریاستسی(.1390حیدر.)منا،غالمغالمیابراهیم،سالمی،بای

.58–31(:1)1،توسعهوگردشگری،(تطبیقیمطالعة)عربیمتحدةاماراتوایران

پهنه1389)محمدرضا،دانشور،منصوریابوالفضل،بهنیافر، ارزیابیرویکردباآمایشیبندی(.

حوضة:موردی،مطالعةGISطمحیدرگردشگریتوسعةمنظوربه AHP مدلازاستفادهوچندعامله

.1-18(:9)3،محیطآمایشگلمکان.آبری 

متقوایی، غاحسانی،. اصفرآبادی،. توسعةدرچندبُعدیری یبرنامهجایگاهونقش(.1388).

-45(:3)20،محیطیری یبرنامهوجغرافیاطبس،خرومنطقةموردی:اکوتوریسم،مطالعةوتوریسم

62.

ازاستفادهباگردشگریهایدهکدهیابیمکان(.1390)ح.کیومرثی،م،.مزادهتقیم،تقوایی،

ری یبرنامهوجغرافیاکافتر،دریاچةساحلموردی:،نمونةSWOTمدل،وجغرافیاییاطالعاتسیستم
.120-99(:2)22،محیطی

بردظرفیتوستیاکوتوریهایتوانراهبردیارزیابی(.1391)علی،نماینده،محمود،پور،جمعه

.71-45(:1)1،روستاییری یبرنامهوپژوهشمجلةکاشان،مرنجابکویرگردشگری

ایرانب رگژ وپاركعنوانبهکویردشتهایتوانمندیبررسی(.1388)محمدرضا،زندمقدم،

.118-99(:6)2،آمایشجغرافیایینامةفصلسمنان،استانپایدارتوسعةدرآننقشومرک ی

(.1388) ،الریجانی،جوادیس،کفاکی،باباییب،نعیمی،ب،ریاضی، ،ماهینی،سلمان

استفادهباچندمعیارهارزیابیروشمبنایبربهشهرشهرستانگردیطبیعتتوانارزیابی .GISاز

.187-198(:1)11،زیستمحیطتکنولوژیوعلوم
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مقیاسدرسرزمینسیمایشناسیبومرویکردربردکاومعرفی(.1389)م،ابرکار،ن،شعبانی،

.197-185(:4)12،زیستمحیطتکنولوژیوعلومتهران،شهر:موردینمونةشهر،

استاناکوتوریسمتوانارزیابی(.1392)ر،.مهمامی،س،پورمنانی،ر،. سفیانیان،گ،صفا،
چندمعیارهارزیابیروشازاستفادهبااصفهان ارشدکارشناسینامةپایان. .طبیعیمنابعدانشکدة.

اصفهان.صنعتیدانشگاه

منطقةدرمتمرک تفرجبراییابیمکان(.1390ا،)پهلوانروی،آ،صادقی،ط،اردکانی،م،عرفانی،

،زیستمحیطهایپژوهشچندمتغیره،گیریتصمیمسیستمازاستفادهبا(زابلشهرستان)نیمهچاه

2(4:)41-50.

:ای،تهرانمنطقهوملیری ییبرنامهدرطبیعیهایمحدودیتوهاتوان(.1390،ناصر،)عظیمی

نشرژرف.

قابلیتارزیابی(.1392)سعید،هرآبادی،رحیمیمجتبی،آرانی،هدا یسیروس،فخری،

ژ ومورفوتوریستی،هایمدلمقایسةازطریقگردشگریتوسعةدرمرنجابناحیةهایژ ومورفوسایت

.103-121(:1)1،ایرانکاربردیژ ومورفولوژینامةوفصلد

فلطفی، مطالعةبیدگل،وآرانگردشگریتوسعةدرژ وتوریسمبررسی(.1392)م،آزادی،.

موردی زیستمحیطانجمن،پایدارتوسعةوشهرسازیجغرافیا،ملیهمایشاولینمرنجاب،کویر:

.کومش

همآرابی، فبابایی،درخشان.  نواتیق. همایشسومینمرنجاب،کویرژ وتوریسم(.1391)،.ا.
اراك.واحداسالمیآزاددانشگاه،ایرانکویریهایتاالبپایدارتوسعةوزاییبیابانبامقابلهملی

ننایینی،باشیمتولی هایمجتمعتوسعةراهبردهایبررسی(.1394)ح،بخش،جهان.

کنفرانسمرنجاب،کویرموردی:مطالعةپایدار،گردشگریبرتنیمبایرانکویرهایدرگردیطبیعت
شهرسازی.ومعماریراهبردیمطالعاتمرک ،شهروعمرانمعماری،انسان،المللیبین

فالریجانی،محمدزاده نجف. توسعةهایمحدودیتوهافرصت(.1390)ز،آبادی،رنجبر

هنرهایوگردشگریبیابانی،هایبومملیمایشهایران،کویریوبیابانیدرمناطقاکوتوریسم
.آبادنجفواحداسالمیآزاددانشگاه،محیطی

مهدی،اسرمی،پناهی دانفاطمه،سیدهنوربخش،اکبر،علیپور،شمسیمهران،مقصودی،

مطالعاتمرنجاب،منطقةدراکوتوریسمتوسعةراهبردهایوهاپتانسیلارزیابیوتحلیل(.1390)
.45-21(:7)2،خشکمناطقفیاییجغرا

هایدهکدهیابیمکان(.1393)محسن،احدنژاد،حسین،میرموسوی،نسرین،میرج ایی،

مطالعةشهرستانروستاییگردشگری موردیفریدن، وتوریسمملیهمایشاولینافوس.سد:
.هگمتانهزیستمحیطارزیابانانجمنهمدان،.سب گردشگری

استاد.قمدرةپلنگشدةحفاظتمنطقةدرگردشگریدهکدةیابیمکان(.1394) ،پور،نورعلی

راهنما منابعزیست،دانشکدةمحیطارشد،گروهنامةکارشناسیپایانملکیان،منصورهولطفیعلی:

اصفهان.صنعتیدانشگاهطبیعی،
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سغالمی،و،برازجانی،نوروز پردازشدریداریپاوشناختیبومهایجنبهبررسی(.1392).

محیطوجغرافیاگردشگری،ملیهمایشکوهستانی،مناطقدرگردشگریهایدهکدهمنظرومحیط

 . همدانمفتحشهیددانشکدة،زیست
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