
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1400 پاييز ،مپنجچهل و   ، شمارهدوازدهم  دوره

 31/06/1400تأييد نهايي:  1398/ 14/08دريافت مقاله: 

 91-108صص 

های ارضي مستعد  پهنه به منظور شناسایي اکولوژیکيرآورد ظرفیت پذیرش و ارزیابي توان ب

 مجتمع پتاس خور و بیابانک(گردشگری ی  محدوده موردی: ی نمونه) گردشگری

  دانشگاه کاشان-استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،سيدحجت موسوی

 دانشگاه کاشان-استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،*صديقه کياني سلمي

 دانشگاه کاشان-اکوتوریسم کارشناسی ارشد ی آموخته دانش ،فاطمه ستايش

 چکيده

 دهی کاربری اراضی بر اساس توان طبیعی منابع طبیعی سرزمین و سامانبرداری بهینه و اصولی از  بهره

 درپایدار دارد.   ی توسعهجلوگیری از تخریب محیط در راستای  واکولوژیکی( آن، نقش مهمی در مدیریت )

، سیستم اطالعات جغرافیایی و ارزیابی توان اکولوژیک کارگیری بهاین تحقیق تالش شده است تا از طریق 

شناسایی  مجتمع پتاس خور و بیابانک گردشگری   ی محدوده در گردشگری  ی توسعهمناطق مناسب برای 

ارزیابی گردد. برای دستیابی به هدف   منطقهبرآورد ظرفیت پذیرش واقعی گردشگر در  درنهایتو  شوند

ابزاری مناسب برای ارزیابی عنوان  ها به گذاری الیه هم از سیستم اطالعات جغرافیایی و تکنیک روی پژوهش،

شیب،  جهت پارامترهای شیب، های داده ابتدا منظور، . بدینها استفاده گردید سنجی سایت سرزمین و قابلیت

با رعایت  و گردید تهیه ها و دسترسی دما، ساعات آفتابی، محدودیت گیاهی، پوشش بستر، سنگ خاک، ی رده

هر پارامتر  منظر از مناسب مناطق های نقشه آن، های آستانهاعمال  همچنین و مزبور مدل شرایط و اصول

تفرج   ی توسعه نهایی ی هنقش ی هتهی به مبادرت ،مستعد مناطق های نقشه تلفیق شد. سپس با ترسیم

از قابلیت اکولوژیکی  موردمطالعه  ی منطقه ،گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق اکوتوریسمی  ستردهگ

های بسیار مناسب و دارای قابلیت برای  که پهنه ای گونه به ؛الزم برای گسترش توریسم طبیعی برخوردار است

هایی است که به  پهنه  ،منطقهکیلومتر از وسعت  3316است. فراهم کیلومتر  1764 گردشگری  ی توسعه

 20در  گردشگری  ی توسعهدر وضعیت مناسبی قرار دارند. قابلیت متوسط  گردشگری  ی توسعهلحاظ قابلیت 

کیلومتر فاقد  1403کیلومتر با قابلیت نامناسب و  2260برقرار است. همچنین   منطقهدرصد از وسعت 

ظرفیت پذیرش واقعی گردشگری در  ی بوده است. نتایج حاصل از محاسبه گردشگری  ی توسعهقابلیت برای 

 است.مطالعه ی مورد  محدوده گردشگر در 8894کی از قابلیت پذیرش حا ، منطقه

 مجتمع پتاس خور و بیابانک. گسترده، تفرج اکولوژیکی، ارزیابی توان اکوتوریسم،واژگان کليدی: 

                                                           

 * Email:s.kiani@kashanu.ac.ir                                                                           ی مسئول: نویسنده

 اکوتوریسم در مناطق کویری ی سنجی توسعه قابلیتارزیابی و عنوان "با فاطمه ستایش کارشناسی ارشد  ی نامه این مقاله برگرفته از پایان

 باشد. می "گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک(ی  ی موردی: محدوده )نمونه
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 مقدمه -1

ی  فزاینده ی توسعه کار، ساعات کاهش شهرنشینی، ی توسعه با جهانی دوم جنگ پایان از بعد گردشگری صنعت

 به و( 42: 1397 پور، رمضانی)شد عظیم تحولی دچار مقررات و قوانین بهبود و عمومی فرهنگ ارتقا ارتباطی، مسیرهای

 و سالمی)گرفت قرار دنیا بزرگ صنعت سه ردیف در وشد  تبدیل اجتماعی و اقتصادی ی توسعه اصلی های اهرم از یکی

 ناتوان شهری پرازدحام شهرهای از تعطیل روزهای در گردشگران از عظیمی خیل شدن سرازیر(. 103: 1396 همکاران،

 به را ریزان برنامه گردشگری هایقابلیت از مندی بهره برای طبیعی مناطق و ها پارک به گردشگران فراغتی نیاز تأمین در

 چراکه؛ (14: 1390 همامی، و ایرجی)داد سوق یابی مکان و گردشگری  ی توسعه هایپتانسیل سنجی ظرفیت سمت

(. 168: 1396 محمدی، و جهانگیر)است بوده همراه اکولوژیکی و زیستی محیط هایناسازگاری با گردشگری گسترش

 اقتصادی و اجتماعی سطوح ارتقای برای ابزاری عنوان به تنها  نه گردشگری نوع این در مناسب هایمکان یابیظرفیت

 منابع های عرصه در شده تجربه مدیریتی راهکار عنوان به حفاظتی کارکردهای دلیل به بلکه ،شود می تلقی بومی مردم

 اقسام و انواع از یکی. (Laurance et al, 2006: 450)آوردمی فراهم را آن حراست و حفاظت ی زمینه طبیعی،

 عنوان تحت طبیعت در گردشگران ی مسئوالنه حضور با و طبیعی هایقابلیت بر مبتنی گردشگری گردشگری،

 گردشگری صنعت هایبخش تمامی بین پایدار ی توسعه مهم پارامترهای از یکی عنوان به اکوتوریسم. است اکوتوریسم

 & Ozkan A)است شده شناخته پرسود و واقعی صنعتی عنوان به درآمد دالر میلیاردها حصول با و است رشد حال در

Banar M. 2010: 749) .گردشگری، و طبیعت بین تعادل ازجمله اصولی باید پایدار اکوتوریسم فعالیت انجام برای 

 به( Leksakundilok, 2004: 7( و )Dhammapitaka & Payuto, 2000: 42)اکوسیستم هایارزش از حفاظت

 قرار مدنظر میزبان و گردشگر ی جامعه فرهنگ به احترام آگاهی، زیست، محیط بر منفی تأثیرات رساندن حداقل

 شرایطی چنین به وصول راهکارهای از یکی(. Holden, 2007: 14; Das and Chatterjee, 2015: 6)گیرد

 .است گردشگری  ی توسعه برای توان ارزیابی و محیط سنجی ظرفیت

 هایطرح اجتماعی، اقتصادی، های ریزی برنامه ایپایه مباحث از یکی عنوان به امروزه محیطی های توان ارزیابی

 گسترش ،محیطی زیست هایطرح اجرای که ای گونه به ؛(1: 1393 مهدوی، و زاده طوافی)است مطرح روستایی و شهری

 صنعتی و شهری تمدن که نقاطی تمامی در فراغت اوقات گذراندن برای تفریحی مراکز و هاتفرجگاه ایجاد سبز، فضای

 توان ارزیابی(. 154: 1392 همکاران، و فیروزی)باشد توان ارزیابی هایبرنامه از جدا تواند نمی ،اند شده پذیرا را

 که است شده ریزی طرح پیش از و مشخص معیارهای و هامالک با سرزمین ی بالقوه توان و موجودی سنجش اکولوژیک

 گردشگری کاربری در ازجمله دنیا نقاط تمامی در زمین از استفاده ریزی برنامه و گیری تصمیم برای ایپایه مطالعات این

 باید است، پایدار ی توسعه ی الزمه که طبیعی منابع از استفاده تداوم برای رویکرد این در. شود می گرفته کار به

 زیست محیط در تخریب طبیعی، های جاذبه از استفاده ضمن تا گیرد صورت محیط هایپتانسیل بر مبتنی گردشگری

 بین تعارضات کاهش و طبیعت با انسان ی رابطه تنظیم برای که است فرآیندی توان ارزیابی بنابراین ؛برسد حداقل به

 باید منابع از برداری بهره لذا(. 54: 1395 همکاران، و قدیمی)گیرد می صورت پایدار ی توسعه به رسیدن برای هاکاربری

 پذیر امکان را ی منطقه تفرجی برد ظرفیت ارزیابی، با باید صحیح مدیریت و باشد پایدار ی توسعه جهت در

 ارزیابی با حفاظتی هایاستراتژی به  توسعه درحال کشورهای اکنون دلیل همین به(. Tesaur et al, 2005: 641)سازد

 ,Bunruamkaew and Murayama)پردازندمی پایدار ی توسعه در مؤثر ابزار یک عنوان به اکوتوریسم ی بالقوه توان

 اکوتوریسم و طبیعی توریسم گسترش جهت در طبیعی منابع از صحیح و بهینه ی استفاده جهت لذا(. 270 :2011

 و شناسایی که ای گونه به ؛دهدمی شکل را کارآمد و صحیح ریزی برنامه الزمه و یابدمی ضرورت توانمندی ارزیابی

 طبیعت ترتیب این به و است طبیعت با همگام  توسعه تحقق برای راهنمایی ، منطقه هر گردشگری هایویژگی ارزیابی

 یک عنوان به ها بیابان(. 164: 1394 سراسکانرود، اصغری)نمایدمی مشخص را قبول قابل ی توسعه ظرفیت و زمینه خود،

 بیابانی مناطق به دسترسی امکان که داخلی و خارجی گردشگران از دسته آن برای خصوص به طبیعی تفرجی ظرفیت
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 93                                               1400پاييز  ،پنجم، شماره چهل و دوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 موردتوجه تر کم ها بیابان در تفرجی مناطق یابی مکان و تفرج ،باوجوداین. هستند باالیی تفرجی ارزش واجد ندارند، را

 توان تعیین ضمن گردشگری  ی توسعه اکولوژیک مدل از استفاده تحقیق این در راستا، همین در. است شده واقع

 اعمال منظور به خشک، و کویری ی منطقه یک عنوان به پتاس گردشگری   ی محدوده گردشگری هایقابلیت و اکولوژیک

 شده گسترده تفرج برای نامناسب بسیار تا مناسب بسیار توانمندی قالب در آن بندی ناحیه به اقدام صحیح، مدیریتی

 توریسم و تفرجی تسهیالت مطلوب هایمحل تعیین برای مناسب ابزاری عنوان به جغرافیایی اطالعات ی سامانه. است

 .Geneletti, D and I.v)نموده ایجاد را هامکان بهترین یافتن برای متعدد عوامل زمان هم تحلیل امکان که است

Duren, 2008: 100 )در مناطق کدام که است آن پژوهش اصلی سؤال. است نموده کمک بهینه یابی مکان در و 

 و بهینه تناسب و قابلیت توریسم ی توسعه اکولوژیکی لحاظ از بیابانک و خور شهرستان پتاس گردشگری   ی محدوده

 دارند؟ را گردیطبیعت مطلوب

 پژوهش ی پيشينه -2

 به روزافزون توجه و از سوی دیگر های طبیعیجاذبه ی بر پایه گردشگری  ی توسعه اهمیت روزافزون دلیل به

  ی توسعههای برای ارزیابی قابلیت متعددی هایپژوهش و تحقیقات آن، از مسئوالنه ی استفاده و زیست محیط پایداری

طبیعی و  های ویژگیای با هدف ارزیابی مطالعه (2011) و همکاران 1طبیعی انجام شده است. از جمله کارا گردشگری

در ترکیه، با در نظر گرفتن پایداری اکوتوریسم انجام دادند. « کوجارلی عدنان مندرس»اکولوژیکی پارک جنگلی شهری 

، پتانسیل زیادی برای  منطقه( به بررسی مفهوم کنونی اکوتوریسم در فنالند پرداخت. نتایج نشان داد 2012) 2ایکونن

استان غربی چین  12از تحلیل سلسله مراتبی پتانسیل اکوتوریسمی  گیری بهره( با 2015) 3فونگیونگ. اکوتوریسم دارد

در  TOPSISفازی و  ANP های روشبا استفاده از گردشگری  ی انتخاب سایت بهینه .را مورد ارزیابی قرار داد

( 2016) قشم نیز توسط زارعی و همکاران ی نمونه در جزیره طور بهساحلی  ی منطقه ی چهارچوب مدیریت یکپارچه

 ،سواحل در ایران ی منطقه ی یکی از اهداف اصلی اجرای مدیریت یکپارچه که اند شدهانجام شده است. محققان متذکر 

اقتصادی  های فعالیتیدار اقتصادی و اجتماعی در مناطق ساحلی است که تحقق این استراتژی با تشویق پا ی توسعه

ن استفاده از با عنوا ای مطالعه( 2018) و همکاران 4. فردریکو سانتاترماستسازگار با محیط در مناطق ساحلی میسر 

 ای دومرحلهاین رویکرد آماری  .اند دادهمتغیره برای ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم منابع آبی در موریتانی انجام آمار چند

  ی توسعه، امکان شناسایی منابع آبی مناسب برای بندی خوشههای تنظیمی و با ترکیب چند معیار با الگوریتم

اسایی مکانیسم پیشران پایداری توریسم با استفاده از مدل ارزیابی و شن است.در موریتانی را فراهم کرده  اکوتوریسم

گردشگری ارائه داده  محیطی زیست( نه تنها ارزیابی جدیدی از امنیت 2019) و همکاران 6توسط ونکی 5دیا–دپسیر

 رفتارهایهای حرکت به سمت پایداری نظیر نرخ تراکم گردشگر، نرخ رشد صنعت گردشگری و است، بلکه شاخص

تناسب کاربری اراضی با  وتحلیل تجزیه( در 2020) و همکاران 7سیگدم شناسایی نموده است.نیز را  گردشگران

و تعیین  بندی رتبهطی فرآیند  .اند کردهترکیه از روش الکتره استفاده  8های گردشگری روستایی در ینیس فعالیت

 عنوان بهروی و مشاهده حیوانات وحشی اول برای کوهنوردی تعیین قابلیت گردید. پیاده ی منطقه ی کاربری بهینه

فعالیت پیشنهادی دیگر  ی منطقهفلور  ی دوم تشخیص داده شد. همچنین مشاهده ی فعالیت توریسمی مناسب دسته

 بوده است.

                                                           
1- Kara 

2- Ikonen 

3- Fangyong 

4- Frederico Santarem 

5- DPSIR-DEA 

6- Wenqi 

7- Cigdem 

8- Yenice 
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 ان مینودشت توسط ضیایی و همکارانهای مستعد اکوتوریسم در شهرستپهنه بندی اولویتارزیابی توان اکولوژیک و 

از شهرستان مینودشت را واجد شرایط الزم  کیلومترمربع 11 ( مطالعه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه1390)

رزیابی توان اکوتوریسم و ( اقدام به ا1391) توریسم متمرکز تشخیص داده است. حبیبی و همکاران ی توسعهبرای 

 6نشان داد . نتایج حاصل از تحقیق اند نموده سنندج در آبیدار گردشگری در پارک جنگلی پای ی توسعه ریزی برنامه

در شهرستان  اکوتوریسم  ی توسعه سنجی امکان .داراستیک را  ی  ، توان تفرج متمرکز طبقه منطقهدرصد از مساحت 

ها حاکی صورت گرفته است. یافته( 1393) عنوان پژوهشی است که توسط خدائیان و همکاران GISتالش با استفاده از 

نژاد و  کز و گسترده برخوردار است. ضیائیمتمر اکوتوریسم  ی توسعه توان برای ینتر بیشاز آن است بخش مرکزی از 

ی، ئتنگ سولک بهم ی منطقه در GIS از ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده( 1394) همکاران

صورت  GIS محیطهای اطالعاتی در رای انجام این تحقیق با تلفیق الیه. باند نمودهرا مطالعه  کهگیلویه و بویراحمد

گردشگری با استفاده از فرآیند تحلیل  ی توسعهارزیابی توان سرزمین برای شناسایی مناطق مناسب . گرفته است

معیارهای  دهد مینشان  آمده دست بهنتایج ( صورت گرفته است. 1395) توسط آلیانی و همکاران( ANP) ای شبکه

 ارزیابی توان اکولوژیک( 1395) همکاراناکبری و . اند دادهاز وزن نهایی را به خود اختصاص  64/0 مجموعاًاکولوژیکی 

نتایج . اند دادهرا انجام  (GIS) با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی اکوتوریسم  ی توسعهاستان تهران در راستای 

به لحاظ  مناسب و مناسبهکتار در کالس خیلی 43/164274حاکی از آن  مراتبی سلسلهتحلیل تحقیق در فرآیند 

( در مطالعه ارزیابی توان اکولوژیکی و 1395) ایلدرمی و همکاران نتایج مطالعه قرار دارد. گردشگری  ی توسعهقابلیت 

تفرج گسترده یا  ی توسعهبرای   منطقهدهد که لشگر در شهرستان مالیر نشان می ی شده حفاظت ی منطقهاکوتوریسمی 

 ANP هایاز مدلندی آمایشی با استفاده ب( پهنه1396) . یمانی و همکاراناستتفرج متمرکز از توان باالیی برخوردار 

کیفی ممنوع،  ی هدر سه طبق. نتایج اند رسانیدهشهرستان اشنویه را به انجام  گردشگری  ی توسعهجهت  AHPو 

توسط  برای استفاده گردشگری در هرمزگان خشک نیمهرزیابی توان مراتع خشک و مشروط و مجاز محاسبه گردید. ا

نتایج تحقیق روستای گنو دارای اولویت اول گردشگری متمرکز  مطابق( صورت گرفته است. 1396) رضایی و همکاران

ریزی مکانی و . برنامهو روستاهای جونگان، بندر و تنگ باغ از اولویت دوم برای گردشگری متمرکز برخوردارند

موردی: استان چهارمحال و بختیاری(،  ی مطالعه) سرزمینبا نگرش آمایش  گردی طبیعتنواحی مستعد  سنجی امکان

از سطح  کیلومترمربع 32/1961ها حاکی از آن است حدود ( مطالعه شده است. یافته1396) سط کیانی و همکارانتو

جنگلی به  ی جاده ی طراحی شبکه( 1397) یک مناسب است. طالبی و همکاران ی طبقه ی استان برای تفرج گسترده

را مطالعه  باران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ارس ی شده حفاظت ی منطقهدر  گردشگری  ی توسعهمنظور 

دارای توان برای تفرج متمرکز   منطقههایی از  بخش که بی مناطق مستعد گردشگری نشان دادنتایج ارزیا. اند نموده

ارزیابی ( در 1397) اسفندیاری و قراچورلو . نتایج تحقیقاست%( 09/10) ودطبقه  ی %( و تفرج گسترده17/0) دوطبقه 

مزبور داشته  ی منطقهمطلوب اکوتوریسمی در  های پتانسیلنشان از وجود  اکوتوریسمی شهرستان اهر   بندی توان  و پهنه

 رودبار و قصران و لواسانات با استفاده از روش ی منطقهدر  اکوتوریسم  ی توسعهارزیابی تناسب مکانی برای است. 

OWA نشان از  آمده دست به( مطالعه گردیده است. نتایج 1397) های فازی توسط توکلی نیا و همکارانبا کمیت سنج

 .است اکوتوریسم  ی توسعهدر   منطقهتناسب خوب 

 موردمطالعه  ی منطقه -3

 و دقیقه 5 و درجه 55 جغرافیایی موقعیت در اصفهان شهر کیلومتری 420 ی فاصله در بیابانک و خور شهرستان

 قرار شمالی ی نیمکره بیابانی کمربند در شمالی عرض ثانیه 33 و دقیقه 46 و درجه 33 و شرقی طول ثانیه 07

 .دهدمی نشان را بیابانک و خور شهرستان موقعیت( 1) ی شماره شکل(. 34: 1392 علیزاده، و سقایی)دارد
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 موقعیت شهرستان خور و بیابانک :1 شکل

 

  توسعه بلندمدت های برنامهآبگرم، در قالب -در ضلع جنوب غربی شهرستان خور و در کنار مسیر خور مجتمع پتاس

، بوستان پتاس مترمربع 15800 وسعت، دهکده و آبشار نمکی، با مترمربع 32500با وسعت  بهشتی ی مزرعهو با وجود 

 مترمربع 5100و مزرعه تشتاب با وسعت  16350 مترمربعبا وسعت  آباد کمال، روستای مترمربع 9550با وسعت 

پتاس  مجتمعنمکی در  ی خود داشته باشد. دهکده ی محدوده های گردشگری را دروسیعی از پتانسیل ی تواند زمینه می

 بر گرفته است.های اقامتی را در و سوئیتشاپ نمکی  کافیآبشار نمکی،  های جاذبهابتدای مسیر گردشگری قرار دارد که 

 دهد. و آبشار نمکی را نشان می نمکی هتلبه ترتیب  (3) و (2)شکل 
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 گردشگری پتاس ی منطقهآبشار نمکی  :3شکل      گردشگری پتاس   ی منطقههتل نمکی  :2شکل  

 

متری از  15در دل کویر و در ارتفاع  ساز دستخاکی و  ای تپهمساحت، بر فراز  مترمربع 15000بوستان پتاس با 

سطح زمین بنا شده است. از این بوستان در طرح جامع گردشگری به منظور تفرجگاهی برای استراحت و مکانی برای 

 ازجمله شاپ کافیو رستوران و  ها آالچیقتوقف استفاده خواهد شد. پارک و فضای سبز، فضاهایی برای رصد، 

 مترمربع 15000تشتاب در فضایی به مساحت  ی . مجموعه مزرعهاسته برای این سایت شدعملکردهای در نظر گرفته

در جذب توریست را دارا  اثربخشیو   توسعهاین بخش که توانایی  ی های بالقوهشده است. پتانسیل ریزی برنامه

 شده گذراینام« هنر در کویر»ان میوه. از این سایت که با عنو های باغ، حوض، پایاب و انبار آب ؛از اند عبارت ،باشند می

استفاده خواهد شد و عملکردهایی  غیربومیدر جهت آشنایی گردشگران با آثار هنری و صنایع دستی بومی و  است،

هنرهای تجسمی، صنایع دستی و  ی در زمینه) آموزشیهای موقت مانند نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی، کالس

 230000بهشتی را در فضایی به وسعت  ی ای آن در نظر گرفته شده است. سایت مزرعهبر شاپ کافینجوم( رستوران و 

تگاه ورزشی و فضای سبز، زمین کرده و عملکردهایی مانند ایس گذاری نام« ورزش در کویر»با عنوان  مترمربع

با کمان و تنیس، پیست  تیراندازیفوتبال و والیبال ساحلی(، زمین ) مسابقاتهای رسی در مقیاس وسیع برای  ورزش

 آباد کمال ی پوشیده برای آن در نظر گرفته شده است. مزرعهسر ، کارتینگ و آفرود، استخر و فضای بازیموتورسواری

واحد آن  4باب منزل مسکونی سنتی است که تعداد  25مساحت دارد. این مجموعه شامل  مترمربع 190000

 آورند.به وجود می گردشگری  ی توسعه ریزی برنامهرا برای  توجهی لقابهای  بوده و الباقی فرصت بازسازی قابل

 هامواد و روش -4

 مطالعات تلفیق از هاداده گردآوری منظور به. است آمایشی-فضایی تحلیل و کاربردی تحقیقات انواع از پژوهش این

. است شده استفاده میدانی هایپیمایش و هواشناسی های ایستگاه اقلیمی آمار و زمینی هایداده ای،کتابخانه

 اساس بر گسترده تفرج مستعد هایپهنه شناسایی لحاظ به  منطقه محیطی توان نهایی ارزیابی و هاداده وتحلیل تجزیه

 رو متعددی هایسرگرمی به هاتوریست باز، هایمحیط در. است گرفته صورت توریسم ی توسعه اکولوژیکی مدل

: 1387 کیانی،)شوند می مطرح وگذار گشت یا و تفرج عنوان تحت هاسرگرمی یا و تفریحات گونه این تمامی که آورند می

 به نیاز که است شکار و کوهنوردی مانند هایی تفرج شامل هافعالیت این(. 125: 1396 همکاران، و موسوی)، (150

 در جانوران تماشای و سواریاسب ،گردی بیابان ماهیگیری، مانند یا و( 55: 1396 صادقی، و موسوی)نداشته  توسعه

 ی محوطه در گسترده تفرج یابی مکان مدل تدوین(. 200: 1393 مخدوم،)دارند نیاز اندکی ی توسعه به طبیعت

 این از یک هر که شد انجام محدودیت و دسترسی اقلیم، سرزمین، سیمای معیار چهار مبنای بر پتاس گردشگری

 گسترده تفرج یابی مکان منظور به پژوهش در مورداستفاده زیرمعیارهای و معیارها. دارد بر در را معیارهایی زیر معیارها،

 .است شده بیان( 1) ی شماره جدول در پتاس گردشگری   ی محدوده در
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 پتاس گردشگری   ی محدوده تفرج گسترده در یابی مکاندر مدل  مورداستفادهمعیارها و زیرمعیارهای  :1جدول 

 زيرمعيار معيار زيرمعيار معيار هدف

 

 

 يابي مکان

تفرج گسترده 

  ی محدوده در

گردشگری 

 پتاس 

 

 سيمای سرزمين

  ارتفاع از سطح دریا

 

 

 

 اقليم

 بارش ساالنه

 حداقل دمای مطلق روزانه شیب

 حداقل رطوبت نسبی روزانه جهت شیب

 

 ها محدوديت

 حداقل دمای مطلق فاصله از شهر و روستا

 حداقل میانگین رطوبت نسبی فاصله از جاده

 حداقل رطوبت نسبی فاصله از زیرساخت

 رطوبت نسبی حداکثر فاصله از جاذبه

 

 دسترسي

 میزان ساعات آفتابی تراکم شهر و روستا

 میانگین حداقل دمای روزانه تراکم جاده

 میانگین رطوبت نسبی تراکم زیرساخت

 تراکم جاذبه
 (224: 1396؛ کیانی سلمی و همکاران، 126 :1396و همکاران،  )موسوی

 

ی  سامانه از گسترده تفرج مستعد مناطق شناسایی و اکوتوریسم کاربری برای  منطقه اکولوژیکی توان جهت ارزیابی

بر  مورداستفادهزیرمعیارهای  از کدام در هر طبقات مطلوبیت میزان یا شد. ارزش استفاده ArcGIS جغرافیایی اطالعات

ها الیه استانداردسازیگردید. سپس اقدام به  وارد معیار آن ی نقشه اطالعات توصیفی جدول به منابع، مرور اساس نتایج

 صورت پذیرفت. (2)و  (1)روابط  از استفاده با و ArcGIS افزار نرم محیط در هانقشه استانداردسازیگردید. فرآیند 

𝑊𝑖                           ین مطلوبیت استتر بیش: نشانگر 1ی  رابطه = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) ÷ (𝑥 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛) 

𝑊𝑖است                       ترین مطلوبیت : نشانگر کم2ی  رابطه = 1 − (𝑥𝑖 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛) ÷ (𝑥 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛)      

 معیار و زیر هایپیکسل ارزش ینتر م: ک 𝑥𝑚𝑖𝑛معیار، زیر متیاز: ا 𝑥𝑖نقشه، از پیکسل هر امتیاز : 𝑤𝑖در این معادله 

𝑥𝑚𝑎𝑥 :ی منطقه در تفرج گسترده یابی مکان مدل نتایج به دستیابی معیار است. زی هایپیکسل ارزش ینتر بیش 

تلفیق  با معیارها زیر دار وزن هایی نقشه تهیه از پس رو ازاین ؛است زیر معیارها تمامی تلفیق مستلزم گردشگری پتاس

 چارچوب در گردید. مطالعه تعیینمورد ی محدوده در تفرج گسترده برای اراضی بهترین دار، وزن هاینقشه تمامی

 ترکیب و تلفیق همچنین و هاداده آوری جمع و وتحلیل تجزیهتوریسم،  ی توسعه اکولوژیکی مدل هایآستانه و شرایط

 به منجر نهایتاً که گرفت صورت ArcGIS  افزار نرم محیط در آمایشی دیدگاه با پارامترهای ملزوم اطالعاتی هایالیه

 .گردید بسیار مناسب تا بسیار نامناسب طبقات برای نقشه یتهیه

 بحث و نتايج -5

 ی محدودهدر  اکوتوريسم  ی توسعه محيطي های ظرفيت تعيين و ها قابليت ارزيابي فرآيند -5-1

 پتاس گردشگری

 و آمایشی وتحلیل تجزیه روش از که اکوتوریسم  ی توسعه محیطی های ظرفیت تعیین و ها قابلیت ارزیابی فرآیند

 و هاداده بندی و جمع تلفیق وضع موجود، اطالعات آوری جمع و شناسایی مراحل قالب در است، نشأت گرفته سیستمی

در این پژوهش از سه زیر معیار طبقات ارتفاعی، شود. می انجام توریسم ی توسعهبرای  محیط توانمندی ارزیابی نهایتاً

 6/0 تا 5/0 باًیتقرشیب و جهت شیب برای بیان معیار سیمای زمین استفاده شده است. با افزایش ارتفاع، دما با آهنگ 

ارتفاع، فشار هوا نیز کم  یابد، با افزایششود. تراکم هوا نیز با ارتفاع کاهش میمتر کم می 100سلسیوس به ازای هر 
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 تر بیشارتفاع  هرچقدریعنی  ؛معکوس دارد ی های گردشگری رابطههای فعالیتشود. معیار ارتفاع با میزان مطلوبیتمی

گردشگران با عالیق ویژه  تر بیششود و می تر کمریزی برای گردشگرپذیری میزان مطلوبیت مکان از نظر برنامه ،شود

متری وجود دارد و  1500الی  900شوند. اثر ناهمواری بر بادهای سطح زمین تا ارتفاع مرتفع میهای معطوف به مکان

دار ارتفاعی را نشان  وزن ی الیه ی نقشه (5) (. شکل150 :1385کاویانی و علیجانی، )روددر ارتفاعات باال از بین می

 دهد. می

و شیب مناسب عاملی مثبت در راستای جذب  استبرای اکوتوریسم مطرح  مؤثرفاکتوری بسیار  عنوان بهشیب 

گردد و در های ارتفاعات را شامل میدرصد معموالً دامنه 10نماید. شیب بیش از محور عمل می های خانوادهاکوتوریست

ها با مشکل مواجه خدمات به اکوتوریست ی و امکان ارائه وسازها ساختاین سطوح از اراضی به جهت شیب تند، کلیه 

با مشکل جدی  ی برق، مخابرات و فاضالب و... ، شبکهیرسان آبهای ، خاک ناپایدار بوده و سیستمحال نیدرعشود.  می

ی  وضعیت شیب و نقشه ی نقشه (7)و ( 6)های شکل (.199: 1395خواجه شاهکوهی و همکاران، )شودمواجه می

 .دهدتفرج گسترده در شهرستان خور و بیابانک را نشان می یابی مکاندار آن در مدل  وزن
 

 
 گسترده تفرج یابی مکان مدل در شیب داروزن ی نقشه: 6 شکل       دریا از ارتفاع دارنوز ی نقشه: 5شکل                          

                         

که در این ( 86: 1389نوری و همکاران، )از جهت شیب استهای متأثر زیبای گیاهی از پدیده یاندازها چشمخلق 

 دهد.جهت شیب را نمایش می دار وزنهای الیه (7)قرار گرفته است. شکل  موردتوجهتحقیق 

 
 ی منطقهجهت شیب  دار وزنهای الیه ی نقشه :7شکل 

 

مقاصد گردشگری دارد؛  ی توسعهبا گردشگری و  ریانکارناپذای تنگاتنگ و ای جغرافیایی، رابطهپدیده عنوان بهاقلیم 

 .دانند هون برخورداری از اقلیمی مطلوب میبسیاری از مقاصد مطرح گردشگری جهان، موفقیت خود را مر که یطور به

عوامل آسایش اقلیمی برای گردشگران شامل زیر معیارهای بارش ماهانه، ساعات آفتابی  نیتر مهمدر این تحقیق از 

ماهانه، میانگین رطوبت نسبی ماهانه، میانگین حداکثر دما، میانگین دمای حداقل، حداقل دمای مطلق روزانه، رطوبت 

وبت نسبی حداقل، دمای حداقل نسبی حداکثر روزانه، رطوبت نسبی حداقل، رطوبت نسبی حداقل روزانه، میانگین رط
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های سینوپتیک از ایستگاه  منطقهمطلق ماهانه و دمای حداقل مطلق روزانه استفاده شده است. آمار و اطالعات اقلیمی 

شده  یآور جمعساله  32( در طول آماری نینائخور و بیابانک، اردستان، کاشان، ) یهاشامل ایستگاه  منطقهمجاور 

 های سال خور و بیابانک در فصول مختلف طی هواشناسی( اطالعات اقلیمی ایستگاه 2) ی شمارهدر جدول است. 

 ( ارائه شده است.1986-2015)

 
 (2015-1986) خور و بیابانک در فصول مختلف سال ایستگاه هواشناسیاطالعات اقلیمی  (:2)جدول 

 پاییز تابستان بهار زمستان فصل/ پارامتر
 3/16 /.3 18 7/46 (متر میلی) بارندگیمیزان 

 20 /.3 22 57 درصد بارندگی
 9 1 1 17 تعداد روزهای بارندگی
 /.5 0 0 2/2 تعداد روزهای برفی

 5/39 21 24 4/4 میانگین رطوبت نسبی
 3/26 13 5/14 6/28 میانگین حداقل رطوبت نسبی
 49 32 5/41 65 میانگین حداکثر رطوبت نسبی

 7/14 3/31 27 3/10 (گراد سانتی یدرجه) هوامیانگین دمای 
 4/38 6/47 6/45 4/35 (گراد سانتی یدرجه) هواباالترین دمای 

 7/8 8/9 8/2 4/14 (گراد سانتی یدرجه) هوادمای  ترین پایین
 727 1046 923 3/658 مجموع ساعات آفتابی
 8 0 0 18 تعداد روزهای یخبندان

 3 6 14 7 گردوخاک تعداد روزهای همراه با
 1 1 5 2 رعدوبرق، تعداد روزهای با توفان

 2از  تر کمافقی مساوی یا  تعداد روزهایی با دید
 کیلومتر

2 5/1 3./ 6./ 

 : اداره کل هواشناسی استان اصفهانمنبع

 

عناصر مهم اقلیمی است که در ایجاد آن عالوه بر انرژی تابشی خورشید، عوامل متعددی از قبیل  ازجملهدما 

در . ماهیت فیزیکی، هدایت گرمایی، ناهمواری و ارتفاع سطح زمین و همچنین وزش باد و شرایط ابرناکی دخالت دارند

(. با توجه به اینکه شهرستان خور و 112 :1398علیجانی، )بین عناصر اقلیمی دما و بارش از اهمیت زیادی برخوردارند

. (107: 1398علیجانی، )استمیزان دریافت انرژی حرارتی زیاد  ،شمالی واقع شده است ی درجه 32بیابانک در عرض 

 دهد.میرا نمایش میانگین حداکثر دما و حداقل دما  دار وزن یها هیالبه ترتیب  (9)و  (8) یها شکل

 

 
 دما حداقل مطلق دار وزن ی : نقشه9شکل        دما حداکثرمیانگین  های الیه دار وزن های الیه ی نقشه :8شکل  
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 اگرچهرطوبت موجود است.  یمقدارهم  ها ابانیبخشک  ظاهراًهوای خشک در طبیعت وجود ندارد و حتی هوای 

کنترل مستقیم دماست؛ یعنی مقدار بخار کند، خود نیز در بخار آب جو، با تولید و مصرف انرژی، دمای جو را کنترل می

رود. عامل گنجایش رطوبتی نیز باالتر می ،هرچه دما باالتر رود که یطور به ی مستقیم دارد؛ آب جو با دمای آن رابطه

شود و در داخل اتمسفر به می نیتأمسطحی  یها آبرطوبت جو بخار آب است که نامرئی است. بخار آب جو از تبخیر 

انتقال  سوم کی جهیدرنتشود و . این تغییر حالت رطوبت به مصرف و پسداد انرژی منجر میدیآ یدرمآب صورت یخ یا 

میانگین  دار وزنهای الیه 10 (. شکل235 :1398علیجانی، )دهدزمین انجام می ی کرهانرژی روی زمین را در روی 

 دهد.را نشان میرطوبت نسبی و حداقل رطوبت نسبی 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  )سمت چپ( حداقل رطوبت نسبی وزنی ی نقشه )سمت راست(، میانگین رطوبت نسبیوزنی  ی : نقشه10شکل 

 

ای وجود داشته باشد. مناطقی  منطقهگیرد که هوای مرطوب و عامل صعود، هر دو با هم در بارش زمانی صورت می

وضعیت میانگین  دار وزن ی الیه (11) . شکلاند موسومبه مناطق خشک  ،که در آن بارش تکافوی رشد حیات را نکند

ترین منبع انرژی خورشید نیز مهمدهد. تفرج گسترده در شهرستان خور و بیابانک نشان می یابی مکاندر مدل بارش 

اقلیمی  یها یژگیوعامل ایجاد  جهیدرنتو  برای زمین و عامل اصلی توزیع زمانی و مکانی عناصر دما، فشار و رطوبت

نشان یابی تفرج گسترده را ساعات آفتابی در مدل مکان ی مجموع ماهانه ی وزنی الیه (12). شکل زمین است ی کره

 هد.د می

 

 
 مجموعه ساعات آفتابی ماهانه دار وزن ی : نقشه12شکل          وزنی میانگین بارش  ی نقشه :11شکل 

 

ارتباطی، تراکم  یها راهفاصله تا ) یدسترسفاصله تا مراکز شهری و روستایی(، ) یتیجمعمعیار انسانی شامل مراکز 

انسانی به دلیل  یفاکتورها. است گردشگرفرهنگی و مراکز جاذب -تاریخی یها جاذبهارتباطی(، فاصله تا  یها راه

که در اختیار گردشگر  ارتباطی به دلیل تسهیالتی یها راهحائز اهمیت است و  ،کنندخدماتی که به گردشگر عرضه می
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مطلوبیت  ،باشد تر کمفواصل ارتباطی هر چه  .استدو عنصر کلیدی و مهم در گسترش گردشگری در مناطق  گذارند یم

 .استهای ارتباطی های ارتباطی و تراکم راهاست. زیر معیار دسترسی شامل دو شاخص فاصله تا راه تر بیشمکان 

ارتباطی را به نمایش  یها راه متراک دار وزن ی های ارتباطی و الیهفاصله تا راه دار وزن ی الیه (14) و (13) های شکل

 .گذارد یم

 

 
 های ارتباطی در مدلفاصله تا راه دار وزن ی نقشه: 14 شکل      های ارتباطی فاصله تا راه دار وزن ی نقشه :13شکل  

 

قرار گرفته  یموردبررسارزیابی زیر معیار مراکز جمعیتی  عنوان بهدر این پژوهش فاصله تا مراکز شهری و روستایی 

فاصله تا مراکز شهری و روستایی و وضعیت تراکم مراکز جمعیتی در  دار وزنهای الیه( 16( و )15های )است. شکل

 دهد.یابی تفرج گسترده در شهرستان خور و بیابانک را نشان میمدل مکان
 

     
 تراکم مراکز جمعیتی دار وزن ی نقشه: 16شکل        فاصله از مراکز جمعیتی  ی نقشه :15شکل 

 

آورد. شهرستان خور و بیابانک فراهم می ی توسعهرا برای  یرینظ کمفرصت  ،طبیعی و انسانی یها جاذبهوجود 

که گردشگری ماجراجویانه، عالیق خاص و همچنین گردشگری کار و روزانه  ی منطقهها شامل معادن موجود در جاذبه

های تاریخی و بافت سنتی ، بافت تاریخی و فرهنگی شامل قلعه منطقه، مزارع سرسبز  منطقههای آورد. کوهرا فراهم می

 (19)و  (18)های به تصویر کشیده شده است. شکل (17). موقعیت مناطق گردشگری در شکل است  قهمنطروستاهای 

 دهد.یابی تفرج گسترده را نشان میآن در مدل مکان دار وزن یهای گردشگری و الیهفاصله تا جاذبه ینقشه
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 جاذبه وزنی فاصله از ی نقشه :19شکل     فاصله از نقاط جاذب گردشگر ی نقشه :18شکل     ها ی موقعیت جاذبه نقشه :17شکل 

 

خور و بیابانک دارای  دهد.نشان میرا های گردشگری تراکم جاذبه دار وزن ی الیه( 21( و )20ی )ها شکل

بوم گردی متعددی است که عمدتاً در بخش خصوصی به گردشگران و گردشگران عبوری خدمات ارائه  یها رساختیز

گردشگری را شکل داده است. در  یخود نوعی جاذبه ، منطقهکه تسهیالت و مراکز اقامتی در این  ای گونه به ؛ندینما یم

شهرستان خور و  ی تفرج گسترده یابی مکانگردشگری در مدل  یها رساختیزدار فاصله از  ی وزننقشه( 21)شکل 

 بیابانک ارائه شده است.
 

      
 زیرساختوزنی فاصله از  ی: نقشه21شکل     گردشگری های جاذبهتراکم  دار وزن ینقشه :20شکل         

 

آن را در مدل  ی وزنی الیهو  یا جادهگردشگری کنار  های زیرساخت ی تراکم نقشه( 23) ( و22) های شکل

 دهد.شهرستان خور و بیابانک نمایش می ی تفرج گسترده یابی مکان
 

 
 گردشگری مجاور جاده های زیرساختوزنی  ینقشه: 23شکل       منطقهای  مجاور جاده های زیرساخت ی تراکم نقشه :22شکل 

که  شده استترسیم توریسم  ی توسعهتوان اکولوژیک ی نهایی نقشه ،شدههای وارد از مجموع تمامی داده تیدرنها

 دهد.گردشگری از طیف بسیار مناسب تا بسیار نامناسب را نشان می ی توسعه های پهنه
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 تناسب اراضی گردشگری های پهنهنهایی  ی نقشه :24شکل 

 بیان شده است.  منطقههای اراضی متناسب با قابلیت مکتسبه به همراه مساحت و درصد از ( پهنه3)در جدول 
 

 های گردشگریمساحت پهنه :3جدول 

 درصدمساحت به  مساحت به کیلومتر جهت گردشگر پذیریمطلوبیت 

 12 1403 بسیار نامناسب

 20 2260 نامناسب

 20 2224 متوسط

 30 3316 مناسب

 16 1764 بسیار مناسب

 1398های تحقیق، یافته

 گردشگری پتاس ی منطقهظرفيت پذيرش گردشگری در  ی محاسبه -5-2

و  اجتماعی اقتصادی، ی توسعه میان تعادل آن، رعایت ضوابط و اصول طراحی و پایدار ی توسعه پیدایش مفاهیم با

ی ها روش از استفاده با شدند بر آن ریزانبرنامه و اهمیت یافته میزبان خصوصیات مناطق بر مبتنی یطیمح ستیز

 تحمل قابلظرفیت  اقدام کنند. یطیمح ستیز و اجتماعی اقتصادی، یها تیفعال ثغور و حدودتعیین  مختلف نسبت به

ظرفیت  مفهوم ،گرید عبارت به ؛گرفت قرار مدنظر ادشدهی هایفعالیت برآورد میزان است که برای ییها روش یکی از

های از روش یکی عنوان به میزبان مناطق در محیطی قبول قابل تغییرات ی آستانه تعدیل و یساز نهیبه برای تحمل قابل

سطح یا حدی که  ؛عبارت است ازشد. ظرفیت برد در سطح اکوسیستمی  گرفته کاره ب مقصد کنترل و پایش سرزمین

تغییر یابد بدون اینکه ساختار و عملکرد آن تواند ر محیطی درون یک اکوسیستم معین میدر آن یک فرآیند یا متغی

در تحقیق حاضر ظرفیت  رو نیازا (؛145 :1390موحدی و همکاران، )فراتر رود قبول قابلاکوسیستم از حدود تغییرات 

ظرفیت پذیرش مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.  مؤثرد ظرفیت پذیرش فیزیکی و پذیرش گردشگری در دو بع

توانند حضور فیزیکی داشته حداکثر تعداد بازدیدکنندگان که در یک مکان و زمان معین می ؛فیزیکی عبارت است از

را بدون   منطقهبلکه ظرفیت محیط فیزیکی  ،قرار بگیرد ریزی برنامهتواند اساس نمی عنوان چیه بهباشند. این ظرفیت 
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 (3ی ) بر اساس رابطه ( و90: 1390و همکاران،  پور حسن)دهدنشان می محدودکنندهدرنظر داشتن عوامل و عناصر 

 شود:مناسب محاسبه می های پهنهبرای 

 3ی  رابطه
PCC = A × (V/a) ×RF        

مقدار فضایی است که هر  :V/aگردشگری است و  ی استفادهی مناسب برای مساحت پهنه :A در این فرمول

های فیزیکی و یا افراد تداخل نداشته باشد. جا شود و با سایر پدیدهبازدیدکننده نیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جابه

جا شود و با سایر بهجا ی نوع دوم به راحتی بتواند در آنمقدار فضایی که هر بازدیدکننده نیاز دارد تا در تفرج گسترده

رد معمولی، مساحتی افقی به برای یک ف  منطقههای فیزیکی و یا افراد برخورد نداشته باشد، با توجه به شرایط پدیده

 شود:میبیان ( 3-4)روابط بر اساس  RFمترمربع در نظر گرفته شده است.  150 ی اندازه

 = RF                                                                                                4ی  رابطه
مدت زمان قابل استفاده بودن

میانگین طول زمان یک بازدید
 

 گردد. ارائه می موردمطالعه ی محدوده ظرفیت فیزیکی ی نتایج حاصل از محاسبه ،در ادامه
 

 دهکده نمکی() ظرفیت پذیرش فیزیکی ی محاسبه :(4)جدول 
تفرج طبقات 

 گسترده
 مساحت

 )مترمربع(
مقدار فضای هر 

 دکنندهیبازد
(v/a) 

 زمان مدت
بودن  استفاده قابل

 ساعت() محل

میانگین طول 
 زمان یک بازدید

 ساعت()

 ی دورهمیزان 
ه بازدید روزان

RF 

ظرفیت پذیرش 
 فیزیکی

(PPC) 

 13500 2 12 24 150 45000 نمکی ی دهکده
 4500 2 7 14 150 15000 تشتاب

 28800 1 24 24 150 192000 آباد کمال
 4683 4/1 10 14 150 223000 بهشتی  مزرعه

 (1398های پژوهش،  تهیافمنبع: )

 

حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان تفرجگاهی که با توجه به عوامل  ؛ظرفیت برد واقعی عبارت است از

این عوامل بر ظرفیت برد فیزیکی، مجازند تا از آن مکان بازدید به  ریتأثآن مکان و  ی ناشی از شرایط ویژه محدودکننده

با در نظر گرفتن شرایط و متغیرهای مختلف به  محدودکننده. این عوامل (70 :1393)فروغی و جعفری، عمل آورند

 :گردد یمبر اساس فرمول زیر محاسبه  RCC .ندیآ یمدست 

 RCC=PCC-CF1-CF2-…CFX                                                                                   5ی  رابطه

 :تواند به این شکل بیان شودبنابراین فرمول می؛ شود یمنده است که به درصد بیان کنحدودیک عامل م Cf آن که در

 6ی  رابطه

RCC=PCC*100-CF1/100*…100-CFX/100  
،  منطقههای میزان دسترسی به وری، شامل شاخصضریب تعدیل مدیریت بر اساس امتیاز عیار بهره ی محاسبه

پذیری،  یتگردشگری، رؤ یها محوطهجود در مو یها جاذبههای پشتیبانی، امکان استفاده از تجهیزات و سرویس

طبیعی و فرهنگی موجود در  یها هجاذب، امکان استفاده از دیگر یور بهرههای های حقوقی و اعمال محدودیتحفاظت

جام شد. حداکثر امتیاز عیار ان "بر مبنای عیار سنجی اکولوژیکی و مدیریتی اکوتوریسم  ی توسعهمدل ارزیابی قابلیت "

و  14/4بهشتی ی  ، مزرعه67/3، تشتاب 5/4ی نمکی  دهکده ی منطقهبرای  شده کسبو امتیاز  7وری در مدل  بهره

 آباد کمال، روستای 17/86، تشتاب 55/55ی نمکی برای دهکده مؤثربر اساس ضریب تعدیل  .است 10/4 آباد کمال

از ظرفیت پذیرش  آمده دست بههای  داده ی دهنده نشان( 5) ی شماره. جدول است 08/69بهشتی  ی مزرعه و 73/70

 .است موردمطالعه  ی منطقه مؤثر
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 مؤثر پذیرشظرفیت  و مدیریت تعدیل ضریب ی محاسبه: 5جدول 
 رشیپذظرفیت  ضریب تعدیل مدیریت طبقه

 نفر()
 7499 55/55 نمکی ی دهکده

 3877 17/86 تشتاب
 2037 73/70 آباد کمال

 3235 08/69 بهشتی ی مزرعه
 8894 - ظرفیت پذیرش مؤثر کل

 (1398های پژوهش،  یافتهمنبع: )

 گيری نتيجه -6

 ریزیپایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منابع، پیش از هرگونه برنامه ی توسعهبه منظور دستیابی به 

. اهمیت ارزیابی سرزمین تا به آنجاست که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای یابدضرورت می

محیط  تر بیشبلکه تخریب  ،گرددنمی  منطقهآن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت  یاجرا ،اجرای کاربری خاصی باشد

ارزیابی توان محیطی در این حوزه  ،تنگاتنگی با محیط دارد ی گردشگری رابطه ازآنجاکهرا نیز به ارمغان خواهد آورد. 

 صنعت گردشگری ی توسعهها و پیشگیری از بروز ناکامی در موجب اصالح طرح ،شایسته صورت پذیرد یا گونه بهاگر 

ین منظور انجام بد نماید.جلوگیری میاز آن محیط زیست را تقلیل داده و  نشده ینیب شیپ، همچنین تخریب شود می

است.  ریناپذ اجتناب و حیاتی امری ایمنطقههر  در اکوتوریسم کاربری ازجملهآمایشی در هر نوع کاربری و  مطالعات

است.  گردشگری  ی توسعه لحاظ به سرزمین اکولوژیکی قابلیت تعیین آمایش اکوتوریسم، اصلی مراحل نیتر مهم از یکی

گسترش  و استقرار برای سرزمین کیفیت سنجش یا بینیپیش شامل گردشگری  ی توسعه اکولوژیکی ارزیابی توان

به  اکولوژیکی است. بدین روی تحقیق حاضر به ارزیابی توان آن مدیریتی هاینیازمندی تعیین و تفرجگاهی هایکاربری

مجتمع پتاس خور و بیابانک پرداخته  گردشگری   ی محدوده ارضی مستعد گردشگری در های پهنه منظور شناسایی

 (، خدائیان و همکاران1395) چنانچه در نتایج تحقیقات اکبری و همکاراناست. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق 

دال بر وجود توانمندی الزم  گردشگری  ی توسعه( نیز ارزیابی توان اکولوژیک برای 1396) ( و کیانی و همکاران1393)

 یا گونه به ؛از قابلیت اکولوژیکی الزم برای گسترش توریسم طبیعی برخوردار استنیز  موردمطالعه  ی منطقهبوده است، 

 ی محدوده از درصد 16کیلومتر و یا  1764 گردشگری  ی توسعههای بسیار مناسب و دارای قابلیت برای که پهنه

هایی است که به لحاظ  پهنه  منطقهدرصد از وسعت  33کیلومتر و یا  3316را به خود اختصاص داده است.  موردمطالعه

 یریکارگ بهبر اساس  گردشگری  ی توسعهدر وضعیت مناسبی قرار دارند. قابلیت متوسط  گردشگری  ی توسعهقابلیت 

 20کیلومتر یا  2260کیلومتر( برقرار است. همچنین  2224)  منطقهدرصد از وسعت  20عوامل و فاکتورهای اثرگذار در 

برای  تیقابلدرصد فاقد  12کیلومتر و یا  1403درصد از قابلیت نامناسب برخوردار شده است. الزم به ذکر است 

قرار  گردشگری  ی توسعهنامناسب برای ی بسیار گرفته در طبقه صورت یبند طبقهبوده است و در  گردشگری  ی توسعه

 8894حاکی از قابلیت پذیرش   منطقهظرفیت پذیرش واقعی گردشگری در  ی فته است. نتایج حاصل از محاسبهگر

 .است موردمطالعه ی محدوده گردشگر در

 منابع -7

ارزیابی توان سرزمین برای شناسایی  (.1395) سیدمسعود ،منوری ،امیر ،صفاری ،ساسان ،بابایی کفاکی ،حمیده ،آلیانی -1

اطالعات  ی دور و سامانهاز سنجش ،(ANP) ای با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهگردشگری  ی توسعهمناطق مناسب 

 .1-17، صص 4 ی شماره، 7 ی دوره ،(در علوم منابع طبیعیGIS  کاربرد سنجش از دور و) جغرافیایی در منابع طبیعی
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تحلیل  ساسا اکوتوریسمی شهرستان اهر بر   بندی توان  ارزیابی و پهنه (.1397)سفندیاری، فریبا، قراچورلو، مرتضی ا -2

 .45-62، صص 26 ی شماره، 8 ی دوره، ی ا منطقهجغرافیا و آمایش شهری  ی ، فصلنامهفازی ی چندمعیاره

کید بر أبا ت ی ا منطقهارزیابی تطبیقی توان گردشگری  (.1394) بتول، زینالی، علی اکبر ،تقیلو، اصغری سراسکانرود صیاد -3

، 17 ی شماره، 5 ی دوره، ی ا منطقه ریزی برنامه، (قاسملو و بند ارومیه ی موردی: هفت چشمه نقده، دره ی مطالعه) ژئوتوریسم

 .163-178صص 

ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران در  .(1395) زاده، حسین، رودگر صفاری، وحید کبری، مهناز، خداداد، مهدی، موسیا -4

، 21 ی شماره، 6 ی دورهفضای جغرافیایی، ( GIS) یتفاده از سیستم اطالعات جغرافیایبا اس اکوتوریسم  ی توسعهراستای 

 .117-132صص 

 گسترده تفرج یابی مکان برای فازی و قطعی گیری تصمیم های روش ارزیابی (.1396) ایرجی، فریدا، همامی، محمودرضا -5

اطالعات جغرافیایی در منابع  ی سنجش از دور و سامانهایران(،  مرکز ،آباد عباس وحش حیات پناهگاه :موردی ی مطالعه)

 .13-23، صص 3 ی شماره، سال دوم (در علوم منابع طبیعیGIS  دور و از کاربرد سنجش) طبیعی

 ی شده حفاظت ی منطقهارزیابی توان اکولوژیکی و اکوتوریسمی  (.1395) ایلدرمی، علیرضا، دالل اوغلی، علی، قربانی، محمد  -6

 .325-347، صص 4 ی شمارهلشگر در شهرستان مالیر، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، 

در  اکوتوریسم  ی توسعهارزیابی تناسب مکانی برای  (.1397) ، صرافی، مظفر، بوربوری، فائزهاکبر علییا، جمیله، متکان، ن توکلی -7

، گردشگری  ی توسعهو  ریزی برنامههای فازی،  با کمیت سنج OWA بار و قصران و لواسانات با استفاده از روشرود ی منطقه

 .68-95، صص 26 ی شمارهسال هفتم، 

 استفاده با کردستان استان کرفتو غار گردشگری زمین ی توسعه توان ارزیابی (.1396) ، محمدی، علیمحمدحسینجهانگیر،  -8

، 4 ی شماره، 7 ی دوره، ی ا منطقه ریزی برنامه) ، جغرافیاFASSOULASو مدل تحلیلی  SWOTاز مدل استراتژیک 

 .167-182صص 

پایدار  ی توسعه ریزی برنامهرزیابی توان اکوتوریسم و ا (.1391) خواه، جاهده، آزاد احمدی، محمد حبیبی، کیومرث، تکیه -9

 .13-23، صص 3 ی شماره، 1 ی دوره، مطالعات شهری، سنندج در آبیگردشگری در پارک جنگلی 

تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی  (.1390) محمود، احمدی، زینب، حسن، الیاسیپور،  حسن -10

-197، صص 14 ی شمارهمطالعات گردشگری  ی ، فصلنامه(فرحزاد-بندر ریگ و مصر-شهداد، مرنجاب :موردی ی نمونه)ایران 

177. 

رزیابی توان ا(. 1396) شبانکاره، کیان، مهدوی نجفی آبادی، رسولرضائی، مرضیه، ارزانی، حسین، آذرنیوند، حسین، نجفی  -11

اول،  ی شماره، سال یازدهم، علمی پژوهشی مرتع  ی نشریه ،خشک برای استفاده گردشگری در هرمزگان مراتع خشک و نیمه

 .73-82صص 

 به اهواز شهر ی محدوده در کارون ی رودخانه اکولوژیکی توان ارزیابی (.1396) سالمی، مهدی، دشتی، سولماز، سیاحی، زهرا -12

، صص 33 ی شمارهتاالب، سال نهم،  اکوبیولوژی پژوهشی علمی ی ، فصلنامهAHPکاربری گردشگری به روش  تعیین منظور

111-103. 

 ی نامه ، پایاننائین آباد عباس وحش حیات پناهگاه در اکوتوریسم  ی توسعه قابلیت سنجی و ارزیابی (.1396) صادقی، آرش -13

 کاشان.دانشگاه استاد راهنما: سیدحجت موسوی، کارشناسی ارشد، 

  ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از (.1394) نژاد، هدی، پورخباز، حمیدرضا، فرخیان، فروزان ضیائی -14

GIS  (ی، کهگیلویه و بویراحمدئتنگ سولک بهم ی منطقهموردی:  ی مطالعه)های محیط زیست،  ی پژوهش فصلنامه ، دو

 .99-108، صص 11 ی شماره، 6 ی دوره

مستعد  های پهنهندی ب ارزیابی توان اکولوژیک و اولویت (.1390) کیا، محمد کمالی، سهند، شریفی ، محمود، بنیضیائی -15

، صص 4 ی شمارهپانزدهم،  ی دورهو آمایش فضا(،  ریزی برنامه) اکوتوریسم در شهرستان مینودشت، مدرس علوم انسانی

128-109. 

جنگلی به  ی جاده ی طراحی شبکه (.1397)محمود  ،امید ،احسان ،عبدی ،مجید ،مخدوم ،باریس ،مجنونیان ،منیژه ،طالبی -16

دور و  از سنجش، باران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ارس ی هشد حفاظت ی منطقهدر  گردشگری  ی توسعهمنظور 
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، 1 ی شماره، 9 ی دوره، (در علوم منابع طبیعیGIS  کاربرد سنجش از دور و) اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی ی هسامان

 .93-112، صص 30پیاپی  ی شماره

یوسفی،  سرآسیاب بخش گردشگری( ویژه به) محیطی های توان ارزیابی (.1393) زاده، ایرج، مهدوی، مسعود طوافی -17

 .1-15، صص 41 ی شماره یازدهم، سال سرزمین، جغرافیایی ی فصلنامه

 .سمت، انتشارات مبانی آب و هواشناسی(. 1398) علیجانی، بهلول، کاویانی محمدرضا -18

معماری و  ی اهلل اصفهان، مجله ن ظرفیت تحمل واقعی مسجد شیخ لطفتعیی (.1393) فروغی، شادی، جعفری، سعیده -19

 .67-79، صص 13 ی شماره، شهر آرمانشهرسازی 

ی  نمونه  ی منطقه اکولوژیک توان ارزیابی (.1392) فیروزی، محمدعلی، گودرزی، مجید، زارعی، رضا، اکبری، عبدالمطلب -20

 سال جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات ی گردشگری، نشریه پایدار ی توسعه بر تأکید با پور شهید عباس سد گردشگری
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