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 یدهچک
 ،یورزش چون یگردشگر یهاجاذبه با ،رانیا نیسرزم از یاگستره عنوانبه ریکو یمل پارک

 یکیژئومورفولوژ عوارض و طیمح با همساز جانوران و اهانیگ خوب تنوع ،یعلم ،یخیتار

 یهاتیقابل ییشناسا و مطالعه صورت در که است کشور در نادر یهافضا از یکی ،خاص

 العادهفوق یتسیاکوتور ةمنطق کی به لیتبد تیقابل ،نهیزم نیا در یزیربرنامه و آن یگردشگر

 داده را کرهستیز گاههریذخ عنوان ،منطقه نیا به ونسکوی سازمان نکهیا به توجه با دارد. را

 یشتریب تضرور منطقه نیا داریپا ةتوسع یراستا در سمیاکوتور تیفعال کردننهیبه ،است

 صخمش سمیاکوتور تیفعال ةتوسع مکان نیبهتر تا است برآن یسع ،پژوهش نیا در .ابدییم

 و ارهایمع یتمام یسازآماده و ییشناسا و یدلف کیتکن قیطر از هااریمع استخراج از پس د.شو

 یسازآماده از پس شد. محاسبه AHP مدل قیطر از هااریمع وزن ،یابی مکان رب ثرؤم عوامل

 اطالعات ستمیس طیمح در یرستر یهاهیال صورتبه هانقشه از کیهر مربوطه، یهاهیال

 قیتلف گریکدی با یارزشگذار از پس ،یاطالعات یهاهیال .ندشد هیته (Arc GIS) ییایجغراف

 یایگو پژوهش جینتا شد. هیته منطقه سمیاکوتور ةتوسع ةنیبه مناطق ةنقش آخر، در و شدند

 01/52 حدود مطالعه، مورد ةمنطق مساحت مربع لومتریک 598/686 مجموع از که است آن

 مناسب، آن مربع لومتریک 26/98 مناسب، اریبس ،سمیاکوتور گسترش یبرا آن مربع لومتریک

 لومتریک 156،08 و مناسبنا مربع لومتریک 65/210 مناسب، نسبتاً مربع لومتریک 03/169

 مجدداً ،GIS یینها ةنقش نةیبه مکان از نانیاطم یبرا انتها، در است. مناسبنا اریبس ،مربع

 کیژنت تمیالگور از استفاده با مطالعه نیا .شد ینیبازب و مطالعه نهیبه یهامکان لحاظ از منطقه

 از یامجموعه یرو ،یعیطب انتخاب یریگکارهب با و است یسازنهیبه روش کی که شد انجام

 نهیبه جواب به دنیرس یبرا بهتر، یهاجواب دیتول ،آن هدف و دکنیم عمل بالقوه یهاجواب

 گسترش منظر از ریکو یمل پارک در نقطه نیبهتر ،بهرام قصر ةمنطق زین یخروج نیا در است.

 .است سمیاکوتور

 
 ی،مراتبسلسله یلتحل یندفرا مدل یر،کو یمل پارک یک،ژنت یتمالگور یسم،اکوتور ها:واژهکلید

 .GIS ینه،به مناطق ،یابی مکان

                                                                                                                                                                              
  Email: maghsoud@ut.ac.ir 09123906019 مسئول: یسندةنو *
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 مقدمه

 و ستیز طیمح حفظ ژهیوهب ها فرهنگ تعامل ،ییزااشتغال ،یانسان ةتوسع یها شاخص باالبردن اقتصاد، به یبخشتنوع

 از یسطح هر در کشورها از کیهر و روستهروب آن با امروز جهان که است ییها دغدغه از ،داریپا ةتوسع ،درمجموع

 و اند آورده یرو یاقتصاد تنوع به که ییکشورها انیم نیا در .ابندیب را مذکور یهادغدغه پاسخ که نداتالش در ،توسعه

 از یکی .دندیجد یها تیمز خلق ای ها تیمز شناخت یجووجست در ،کنند رها یمحصولتک اقتصاد از را خود خواهند یم

 نیا از یمکان تیموقع لحاظبه که ییکشورها ژهیوبه -کشورها اغلب که است سمیاکوتور و یگردشگر ،هالفهؤم نیا

 تکامل را خود یمل ةتوسع ندیفرا ،قیطر نیا از تا اندگنجانده خود یمل ةتوسع یهابرنامه در را آن -برخوردارند تیمز

 ،یالمللنیب از اعم ،یشیآما یها طرح چارچوب در امروزه یگردشگر تیفعال ،لیدلنیهمبه (.1 :1378 ،1یلجان) بخشند

 رود یم شماربه یامنطقه تعامل و ییتمرکززدا توسعه، مهم یهالفهؤم و ابزارها از یکی ،یمحل و یامنطقه ،یمل

 ،یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع نةیزم -است یاهیناح عمران عوامل نیتر مهم از که -یگردشگر (.3 :1388 ،نسب یقنبر)

 کردیرو با یگردشگر .(25 :1388 ،)نگهبان دکنیم فراهم را یمحل و یامنطقه ،یمل سطح در یطیمحستیز و یفرهنگ

 کردیرو ةرندیدربرگ ،ییفضا یالگو نیا .دارد یاریبس تیاهم عت،یطب در یگردشگر ییفضا یالگو عنوانبه سمیاکوتور

 دارد نظر مد عتیطب ای یعیطب طیمح به سفر از گردشگر که است یمتفاوت یهازهیانگ با ،یعیطب طیمح به گردشگران

 یشکنندگ و ها ستمیاکوس بودنحساس به توجه با ،یابانیب و خشک مناطق در موضوع نیا تیاهم (.3 :1390 ،)ارجمند

 شماربه مناطق نیا ةتوسع شرطشیپ ،یطیمح یها یژگیو مورد در یآگاه کهیطوربه است؛ دوچندان ،ستیز منابع

 ،ییایجغراف و یفرهنگ ،یکیاکولوژ تنوع و یستیز یها طیمح گرید با متفاوت طیشرا نشتدا لیدلبه یابانیب مناطق .رود یم

 دولت یتیحما یهااقدام ازمندین که دنآوریم فراهم سمیاکوتور و یگردشگر یهاتیفعال ةتوسع یبرا را یمناسب طیشرا

 احتیس جیترو به که شودیم اطالق سفر و آموزش فرهنگ، ةدربار بشر یشیانددگر به ،سمیاکوتور یطرف از ؛است

 و حفاظت در شهیر که است شده مطرح یمفهوم عنوانبه یالملل نیب سطح در و پردازدیم ستیز طیمح یبرمبنا

 و میعظ گسترده، یتیفعال عنوانبه ابانیب سمیاکوتور ،حالنیا با (.3 :1381 ،یثان ی)فان دارد داریپا ةتوسع یها آرمان

 ةارزند راثیم و یفرهنگ منابع ست،یز طیمح از نظر، مورد اهداف به یابیدست نیع در که ابدی سامان ینحوبه دیبا توانمند

 تالش سمیاکوتور یادار و یسازمان موانع هموارشدن جهت در دیبا تنهانه ،نیبنابرا ؛دکن تیحما زین مناطق نیا یبشر

 و هایتوانمند جامع یابیارز .دش ها آن یابی مکان و مناطق یاصول یزیربرنامه چون یدیجد مراحل وارد دیبا بلکه ،دکر

 تالش ،یگردشگر تیفعال ةتوسع منظوربه ،مناطق نیا از نهیبه ةاستفاد یبرا سمیاکوتور ةتوسع مستعد مناطق یابی مکان

 .ستراستا نیا در حاضر

 لیدلبه ،ایدن در موجود ةکرستیز یهاگاهرهیذخ از یکی عنوانبه و رانیا کوچک یقایآفر عنوانبه ریکو یمل پارک

 ریعشا وجود ژهیوبه و یغن یستیز تنوع ،یکیاکولوژ ،یطیمحستیز نظر از رانیا خشکمهین و خشک مناطق در شدنواقع

 در که است کشور یمل یهاپارک نیتر بزرگ از یکی پارک نیا .دارد یخاص یها یژگیو پارک، همجوار یمرزها در ساکن

 یهاجاذبه با ،رانیا نیسرزم از یاگستره عنوانبه ریکو یمل پارک دارد. قرار اصفهان و تهران قم، سمنان، یهااستان

 ،خاص یکیژئومورفولوژ عوارض و طیمح با همساز جانوران و اهانیگ خوب تنوع و یعلم ،یخیتار ،یورزش چون یستیتور

 ،نهیزم نیا در یزیربرنامه و آن یگردشگر یهاتیقابل ییشناسا و مطالعه صورت در که است کشور نادر یهافضا از یکی

 و هالیپتانس نیا از یبرخوردار وجود با دارد. را آن ةتوسع و العادهفوق یستیاکوتور ةمنطق کی به شدنلیتبد تیقابل

 است بوده اندک اریبس منطقه نیا در سمیاکوتور و یگردشگر ةتوسع نةیزم در یتیحما یهااقدام و هاپژوهش ها،تیظرف

                                                                                                                                                                              
1. Jon Lee 



 369 ...استفاده با کویر ملی پارک در اکوتوریسم توسعة بهینة مناطق یابی مکان

 

 لیپتانس یابیارز است. شده رها گردشگر جذب منظوربه ،کپارچهی و خاص ةبرنام بدون ،منطقه نیا یهاپهنه از یاریبس و

 نیا شتریب هرچه ةتوسع نةیزم ،یعیطب یهاتوان یریگکاربه نةیزم در ژهیوبه ،یگردشگر یهاجاذبه شیآما و منطقه

 یضرور کامأل ،ریکو یمل پارک در یگردشگر نةیزم در گسترده پژوهش کی انجام ،جهیدرنت .آوردیم فراهم را منطقه

 یهاتیفعال مطلوب یبررس و ریکو یمل پارک ةمنطق یهاتیظرف و امکانات شناخت هدف با پژوهش نیا ،نیبنابرا ؛است

 ،سمنان ریکو یمل پارک ةمنطق در یسمیاکوتور یهاتیفعال ةتوسع یبرا نهیبه یهاپهنه قیطر از منطقه سمیاکوتور

 یژگیو به توجه با سم،یاکوتور ةتوسع یبرا ییفضا یزیربرنامه در که دهد پاسخ پرسش نیا به تا است درصدد

 ةتوسع یراستا رد ،منطقه یطیمحستیز یهایژگیو حفظ ضمن بتوان تا نداکدام نهیبه یهاپهنه ،منطقهبودن  یابانیب

 .برداشت گام زین داریپا

 

 ینظر یمبان

 یهالیپتانس یبررس به «قایآفر غرب در سمیاکوتور توسعة یهااندازچشم» عنوان با یپژوهش در (،2006) کیکولز ایلویس

 چهار در سمیاکوتور ةتوسع نبود یهامشکل ،سمیاکوتور ةتوسع عوامل یبررس ضمن و است پرداخته قایآفر یستیاکوتور

 یگردشگر ةتوسع در مهم اریبس یعامل را یبوم فرهنگ خود پژوهش در یو .است کرده یبررس را قایآفر غرب یمل پارک

 سمیاکوتور تیموفق در که پردازد یم یخارج و یداخل عوامل یابیارز به و است یلیتحل ،پژوهش کردیرو .داند یم منطقه

 شدهحفاظت منطقة در یگردشگر یهاریثأت یسازنهیبه» عنوان با یپژوهش در (،2009) پارولو لبرتیگ نیهمچن .ندثرؤم

 را توسعه یبرا سنجش مورد اریمع 18 ،«آلپ یهاکوه در یگردشگر صنعت ةتوسع و رشد یبرا کیژنت تمیالگور ةلیوسبه

 از استفاده با هاساختریز ةتوسع یسازنهیبه به ،کیژنت تمیالگور و ییایجغراف اطالعات ستمیس از استفاده با و کرده یبررس

 تمام در توانیم یآسانبه که است ثرؤم و ریپذانعطاف یمدل شده،ئهاار مدل ،تیدرنها .است ختهپردا یمنطق یهااریمع

 توسعة یبرا یشنهادیپ ،سمیاکوتور» ةمقال در (،2011) رانگید و استانکو اوگلجزا .کرد استفاده آن از شدهحفاظت طقامن

 نیا به ها،جاذبه نیا یمعرف ضمن و اندکرده یبررس را یسمیاکوتور یهاتیسا ،«پلنا استارا پارک در متمرکز یگردشگر

 حیتصح درصدد ،نیبنابرا ؛سازدیم مواجه خطر با را منطقه ،یستیاکوتور یهارساختیز گسترش که اندختهپردا مسئله

 یابی مکان» لةمقا در (،2011) گرانید و بونراماکااو .هستند یعلم یالگو با یگردشگر گسترش و انبوه یگردشگر

 ضمن و اندپرداخته اریمع هشت و شاخص شش یبررس به AHPو GIS از استفاده با ،«لندیتا یمل پارک در سمیاکوتور

 را سمیاکوتور گسترش یبرا مکان نیبهتر ،گرفتهوزن یهاهیال( overley) یپوشان هم از استفاده با و یفیک یهاهمطالع

 یبرا ،«سمیاکوتور و سمیتور ةتوسع در یچندبعد یزیربرنامه گاهیجا و نقش» مقالة در (،1390) ییتقوا .اندکرده استخراج

 قیطر از و ییایجغراف اطالعات ستمیس از استفاده با کافتر اچةیدر در یگردشگر ةدهکد جادیا و سمیاکوتور گسترش

 ،SWOT مدل از استفاده با ،تیدرنها و کرده نییتع را یگردشگر ةدهکد جادیا مکان نیبهتر ،یاطالعات ةیال 23 قیتلف

 آزاده ،نهیزم نیا در نیهمچن .است دهدا هئارا کافتر ةاچیدر ساحل در یگردشگر صنعت ةتوسع و رشد یبرا ییراهبردها

 تا رودسر یهاشهرستان یساحل مناطق در سمیاکوتور یبرا مناسب یهاپهنه یابی مکان» پژوهش در (،1388) یمیکر

 است کرده یابی مکان را النیگ استان شرق یساحل مناطق سمیاکوتور ،GIS از استفاده با «النیگ استان در هیاشرف ةآستان

 و متمرکز سمیاکوتور توسعة منظر از مطالعه مورد ةمنطق یبندهپهن به ،مخدوم یکیاکولوژ مدل و GIS از استفاده با و

 است. پرداخته گسترده

 یثح ینا از است، دربرگرفته «نمک» کویر و «لوت» بیابان را آن از وسیعی ةپهن که ما سرزمین ،راستا همین در

 متناسب باید منطقه یا کشور هر ریزی،برنامه و کالن هایراهبرد تعیین بخش در اینکه به توجه با دارد. نظیرکم موقعیتی
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 -قومی یهاویژگی تناسب به باید نیز ایران بردارد، گام گردشگری ةتوسع در ،خود ةتوسع هایسیاست و هاویژگی با

 ها،ساختزیر بازار، شناخت بعد هفت به توجه نیازمند ،بیابان اکوتوریسم هایهمطالع نهد. گام راه این در خود فرهنگی

 بر گردشگری آثار گردشگری، برای جامعه و مقاصد رهبری و هدایت گردشگری، آثار مالکیت، و زمین به دسترسی حقوق

 در عامالن و نفعانذی با ارتباط در که است فضایی ابعاد در گردشگری تقاضای و جهت و بومی و کوچک وکارهایکسب

 (.248 :1386 ایران، هایبیابان و هاکویر گردشگری محور جامع )طرح دارد قرار عرصه این

 مبحث با ،یرکو در یگردشگر یفرهنگ و یاجتماع ،یانسان ابعاد مورد در یدیمف ینشب (72 :2002) یورلی و یچلر 

 در یگردشگر ةتوسع یبرا را یمفهوم راهبردی روش یک ها آن اند. داده ارائه یریکو ةدهکد یک در یگردشگر ةتوسع

 ینواح و ها یابانب کردنیلتبد یبرا ،محققان ینا نظر به .اند داده ارائه یلاسرائ جنوب در دورافتاده یریکو و یابانیب ینواح

 متمرکز ها یرکو و ها یابانب یداریپا بر ،یزحاصلخ و سبز ینواح از جدا یدبا گرا یعتطب یگردشگر یبرا یمکان به خشک

  شد.

 و عمومی ةشدحفاظت نواحی ،)ترکیب( بیابان اکوتوریسم در متغیرها ترینمهم از یکی (،45 :2001) ویور ةعقید به

 است این ،کندمی مطرح وی که مهمی ةنکت دارد. وجود کلیدی مناطق و تسهیالت هاآن اطراف در که است خصوصی

 دهرک جذب را هاآن طبیعی و فرهنگی هایارزش که -هستند اکوتوریست صرفاً نه ،مناطق این بازدیدکنندگان ةهم که

 در گردشگران ناسازگار گاهی و مختلف هایجریان مدیریت هستند. خود شخصی اهداف دنبال به فقط نه و -باشد

 است. بیابانی و کویری اکوتوریسم در مهم چالشی و موضوع -فقیرند منابع لحاظ از که -نواحی

 

 اکوتوریسم

 هستند، یسماکوتور ةواژ یدایشپ مورد در یهایابهام وجود یانگرب یسم،اکوتور ینةزم در شدهانجام متعدد یها پژوهش اگرچه

 در 1983 سال در 1السکورسن سبالوس هکتور را واژه ینا که دهد یم نشان گردی یعتطب مستدل هایهمقال از یکی

 سفر یسم،اکوتور :کند یم یفتعر گونهینا را یسماکوتور او است. کرده ابداع یکمکز در «یگردیعتطب از یتحما» ةپروژ

 یفرهنگ آثار هرگونه و یوحش یاهانگ و جانوران مناطر، از لذت و ینتحس مطالعه، هدف با بکر یباًتقر یعیطب مناطق به

  (.176 :1389 ی،)هاشم است مناطق ینا معاصر( و ی)باستان

 روند از مردم یتینارضا اوج زمان با مقارن ،یسماکوتور ةواژ یریکارگبه که است آن یانگرب 2هتزر آثار یبررس ینهمچن

 ةیپا بر یردگیعتطب ،آن یفتعر بقاطم است. بوده یکیاکولوژ نظر از ویژهبه ،یگردشگر ةتوسع ةیختافسارگس و نادرست

 یبرا یگردشگر از یناش یایمزا یشافزا ی،بوم فرهنگ به احترام یطی،محیستز نامطلوب آثار کاهش یاصل رکن چهار

 (.239 :1388 ی،آقاخان و نژاد)محرم است استوار گردشگران، یترضا جلب و یمحل مردم

 مورد در یآگاه بر متمرکز ،اول ةوهل در که است یعیطب یطمح بر یمبتن یگردشگر از یدارپا یشکل ،یسماکوتور 

 ینواح در تنها ،یگردشگر از نوع ینا باشد. داشته یکم یانبارز آثار که شود یم یریتمد یا گونهبه و است یعیطب یطمح

 یسماکوتور ،یگرد عبارتبه (.43 :2003 ،3فنل) کندمی یفاا مثبت ینقش ،ینواح ینا از حفاظت در و دهد یم رخ یعیطب

 یروان یازهاین یارضا منظور به یعتطب در نخوردهدست نسبتاً ینواح به یداریپا اصول بر یمبتن و مسئوالنه مسافرت

 منابع و یعتطب بر را یمنف اثر ینکمتر و آوردمی فراهم را یمحل جوامع یاجتماع -یاقتصاد مشارکت ةینزم که است

 ینوع :کند یم یفتعر صورتدینب را یسماکوتور ی،گردشگر یجهان سازمان (.90 :1385 ی،)زاهد گذاردمی یبرجا یعیطب

                                                                                                                                                                              
1. Hectoor Cebalios Lascurin  

2. Hetzer  

3. Fenell  
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 و یمطالعات اهداف با -اند مانده یباق یبآس بدون نسبتاً که -یعیطب مناطق به مسافرت ،آن در که یگردشگر از

 در هم و گذشته در هم ،یفرهنگ یها جنبه به توجه با و وحش یاتح و یعیطب های یرستن و مناظر از یبصر یبردار بهره

 گردشگران یآگاه و ییدانا بر یمبتن و بهنجار رفتار یسماکوتور درواقع، (.6 :1385 یرسنجری،)م پذیرد یم صورت حال

 یعتطب یقانونمند به و گذاردنمی پا یرز را یکیاکولوژ قواعد کند؛می یریجلوگ یعیطب یطمح به رساندنصدمه از که است

 (.30 :1390 )ارجمند، دهد یم نشان یتحساس

 کهیدرصورت ؛است سال در درصد 4 حدود ی،گردشگر رشد یزانم یا،دن یرذخا و منابع سازمان یتوانست برآورد براساس 

 اندازچشم و یراهبرد های یاستس براساس یزن کشورمان در است. داشته رشد درصد 30 تا 10 حدود در یسماکوتور

 توسعة جهت در و شده یهدفگذار ی،زمان ةدور ینا یط ،گرد یعتطب یلیونم 5 به یابیدست کشور، توسعة ةسالیستب

 (.25 :1390 یا،نمعرفت و یا)اسدن است شده ینیبیشپ یازن مورد های گذاری یهسرما ،آن یها یرساختز

 و دهد پاسخ ها یستاکوتور یفعل یازهاین به یعنی ؛باشد یدارپا یکیاکولوژ نظر از که است یسمیتور ،یدارپا یسماکوتور

 یبرا محیطی یستز های یدهپد و یاییجغراف های یتجذاب حفظ یدار،پا یسماکوتور از هدف .دهد پاسخ یزن را یندهآ یازهاین

 شود یم وارد یعیطب منابع هب یریناپذجبران هایخسارت ،یسماکوتور عنوان با امروزه کهیحالدر ؛فرداست و امروز نسل

 توسعة و گسترش با است. یعیطب یرذخا و اندازهاچشم حفظ یبرا یراه یسماکوتور (.26 :1387 ،یریمنج )آزاد

 ها آن حفظ یبرا الزم اعتبارات ینتأم ،یجهدرنت و یعیطب مناظر یبرا یاقتصاد های یکاربر یجادا امکان ،یسماکوتور

  (.135 :1387 ،یانبمان و ی)اکبر شود یم فراهم

 گذران ،یآگاه سطح یارتقا یبرا تواند یم گردشگر چگونه که است موضوع ینا یداریپا اساسبر یسماکوتور اساس

 ةیته یبرا باشد. داشته یمنف یرثأت منابع ینا یرو کهینا بدون کند، یدبازد یفرهنگ و یعیطب منابع از ییجولذت و اوقات

 که شود برآورد یدبا .یمدار یازن منابع یکیاکولوژ برد یتظرف ةمحاسب به نخست ،یدارپا یسماکوتور از ای یرهزنج طرح یک

 به یا صدمه ینکها بدون داشت؛ خواهند را سال و فصل  روز، یط افراد تعداد چه یرشپذ ظرفیت ،یعیطب یها تفرجگاه

 مشارکت یازمندن که است یمهم چالش ،یدارپا شکل به یسماکوتور یاجرا (.6 :1385 ،)ارمغان شود وارد ها یطمح گونهینا

 است. گردشگران خود و یبوم مردم دولت، ی،گردشگر صنعت یانم یهمکار و

 

 بیابان گردشگری

 طوربه (.26 :1370 ،ی)محمود یابد یم توسعه و شودمی یلتشک یخاص یطشرا در و است یختشناخاک ای یدهپد یرکو

 بیابان از یمتفاوت یفتعار مختلف یها یدگاهد از .شود یم اطالق یاهوگآب کم و باران کم خشک، ینسرزم به یابانب ،یکل

 کمتر متریلیم 50 از ،آن ةساالن بارش متوسط که شود یم گفته ینیسرزم به یابانب ،یشناسیماقل یدگاهد از  .دارد وجود

 یرفق یاهیگ پوشش نظر از که دشو یم اطالق یمناطق به یژئومورفولوژ یدد از .یایدن باران ها سال یا سال طول در و باشد

 به یابانب متحد، ملل سازمان کارشناسان و یاکولوژ یدگاهد از .دارد وجود ییدشد یباد و یآب یشفرسا ،آن در و است

 ؛باشد کم یاهگ و یوانح انسان، های یتفعال مانند (یاتی)ح یولوژیکب یدتول و یتفعال ،آن در که شودمی اطالق یا منطقه

 به بسته ،یاهیگ پوشش ینا و دارند یفضع یاهیگ پوشش ،ها یابانب کهیدرصورت ندارند؛ یولوژیکب یاتح یرهاکو ین،بنابرا

 یران،ا های یابانب و یرکو یگردشگر محور جامع )طرح باشد یادز یا کم است ممکن ،یکیاکولوژ های یتمحدود شدت

1386: 124-127.)  

 معادل ،کشور مساحت درصد 8/20 از یشب که است شده سبب کشور بر حاکم خشک یطشرا راستا ینهم در

 2/4 ،است درصد 1/2 جهان یخشک از یرانا سهم کهیدرحال ،یجهان نظر از دهد. یلتشک یابانب را هکتار 579631/22
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 و اندشده گسترده شهرستان 97 و استان 17 در یرانا های یابانب است. داده یجا خود در را جهان های یابانب از درصد

 مراتع ها، لجنگ )سازمان اندهکرد احاطه را یزد و مشهد ،یرازش اصفهان، تهران، جمله از کشور بزرگ یشهرها از یاریبس

  (.1387 کشور، یزداریآبخ و

 ینظر چارچوب براساس امکانات. و منابع :از اند عبارت که گیرد یدربرم را یاصل ةلفؤم دو ،کویر در موجود یها جاذبه

  :کرد یینتب صورتینا به را امکانات و منابع بخش توان یم پژوهش

 را هاآن توان یم هک شود یم شامل را یابانب ةبالقو یانسان -یاجتماع و یخیتار ،یفرهنگ ،یعیطب عناصر یتمام ،منابع 

  .دکر یریتمد و یسازمانده او یبرا فردمنحصربه ةتجرب یجادا و یستاکوتور جذب یبرا

 کنار در عامل دو ینا مجموع .تاس یابانب در یسماکوتور توسعة یبرا الزم یها یرساختز و یالتتسه شامل امکانات

 ها یستاکوتور که یعیطب منابع .آورند یم وجودبه را یگردشگر یها جاذبه ،مناسب یزیر برنامه و یریتمد همراههب هم

 وحش، یاتح یها پناهگاه یا یمل یها پارک ةادار مانند یمختلف هایهسسؤم یقطر از عموماً هستند، آن از یدبازد به یلما

 .کندنمی یلتبد یگردشگر مقصد به را آن ،یابانب در منابع وجود صرف تنها اما ،دارند قرار یدولت یتمالک و یریتمد تحت

 امکانات ینا باشد. داشته یزن را امکانات از یا مجموعه است الزم یسماکوتور یبردار بهره و توسعه یبرا یابانیب ةمنطق یک

 یتقابل ،یدنیآشام آب ینمأت یتقابل منطقه، به یدسترس یاستانداردها از یحداقل وجود و نبودندسترس از دور شامل

 ورود یبرا منطقه یستماکوس یطشرا مساعدبودن و یتیامن یهاداستاندار از یحداقل وجود ،شبانه اقامت و کمپ یبرگزار

 ،عوامل ینا ةمجموع وجود باشد. یسماکوتور با تضاد در یدنبا یزن یاجتماع و یفرهنگ یطشرا ،عالوهبه است. یستاکوتور

 یطشرا اما ،است یسماکوتور توسعة یبرا الزم شرط ،یعیطب منبع عنوان به یابانیب ةمنطق یک در ها یلپتانس و منابع یعنی

 و یسازمانده .شود یم محقق یدارپا توسعة اصول یترعا با و مناسب یزیر برنامه ةیسا در تنها ،توسعه ینا یبرا یکاف

 به ییپاسخگو بر عالوه و است کرده یلتبد یگردشگر ةجاذب به را ها آن  امکانات، بهبود و یجادا و منابع مناسب یریتمد

 -یاقتصاد رشد یزن و یگردشگر ةوابست یعصنا رشد ،آن یپ در و یگردشگر توسعة ةینزم گردشگران، رشدروبه یازهاین

 منابع یدارا و مناسب مناطق ییشناسا از پس ین،بنابرا ؛دسازمی فراهم هم یالمللینب و یمل ،یمحل سطح در را یاجتماع

 صدامق به مناطق ینا یلتبد یبرا را یطشرا ،یاصول یسازمانده و یزیر برنامه با باید ،یکاف یگردشگر یلپتانس و

 کرد. فراهم یستیاکوتور

 ؛یستن یبعد تک یبازار ،یابانب یگردشگر دارد. داللت یمتنوع های یطمح و تجارب به ،یابانب یگردشگر اصطالح

 ها یابانب در گردش .دارد یفرهنگ و یاجتماع یعی،طب یطمح با تعامل با کوچک یها گروه در یمختلف های یژگیو ،آن بازار

 انجام یک،فولوژرمو اشکال ی،جانور  یاتح یاهی،گ پوشش یری،کو و یابانیب یها جاذبه از یدارد و یریکو ینواح و

 یابانب یگردشگر که است آورده وجودهب را یگردشگر از یخاص ةگون آن، یها جاذبه یرسا از یدارد و یورزش های یتفعال

 ینا نعمت از که -ییاروپا ساکنان از یاریبس یبرا یژهوبه یابانگردیب (.2007 ،1یگردشگر یجهان )سازمان شود یم یدهنام

 و یرهاکو یگردشگر محور )طرح شود یم محسوب یگردشگر ةپرجاذب های ینهزم از یکی -اند بهره یب جهان یعیطب بوم

  (.53 :2 ج ،1386 یران،ا های یابانب

 در عامالن و نفعانیذ با ارتباط در که است مختلف بعد هفت به توجه یازمندن ،یابانب یسماکوتور زمینة در پژوهش

 یرهبر و یتهدا ،یگردشگر آثار، یتمالک و ینزم به یدسترس حقوق ،ها یرساختز ،بازار شناخت :گیردمی قرار عرصه ینا

 ابعاد در یگردشگر یتقاضا و جهت ،یبوم و کوچک یوکارهاکسب بر یگردشگر آثار ،یگردشگر یبرا جامعه و مقاصد

  .ییفضا

 و یابانب یگردشگر مقاصد نوع به بسته ها آن از یکهر ینسب یتاهم دارند، ایویژه یتاهم ،موارد ینا تمام ینکها با
                                                                                                                                                                              
1. United Nation World Tourism Organization (UNWTO)  
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 ،یتنهادر (.62 :2، ج 1386 ،یرانا های یابانب و یرهاکو یگردشگر محور جامع )طرح بود خواهد متفاوت آن، بازار

 یکل یفتعر و شود یبررس یابانیب مناطق های یژگیو و یتماه به توجه با ،خود مسائل ةحوز در یدبا یابانب یگردشگر

 .یابد گسترش یابانب فردمنحصربه های یژگیو دربرداشتن منظور به یدبا یسماکوتور یکنون

 ینا در یسماکوتور گسترش برای و اند شده شناخته یعیطب منابع عنوانهب ،یابانیب ینواح و یرهاکو ،یورو عقیدة به

 ها یابانب و یرهاکو یها جاذبه ،یورو نظر بقاطم .یستندن یمستثن یدارپا توسعة ةقاعد از یعیطب های یتسا یرسا مانند ،ینواح

 و یزیربرنامه ةعرص در را هبالقو ییها چالش که هستند یا بالقوه یها جاذبه و هامحصول ،یانسان و یعیطب منابع شامل

 ،یابانیب و یریکو ینواح در یسماکوتور توسعة اصول که است معتقد یو یگرد یسو از .کنند یم یجادا محصول توسعة

 بر یشترب که است یزیمتما ةعمد یفاکتورها  شامل ،ها آن ةشکنند های یستماکوس و ینواح ینا خاص های یژگیوعلت  به

 و یریکو ینواح یلتبد آب، به یدسترس از: اند عبارت فاکتورها ینا .است متمرکز ها یستاکوتور یبرا یعیطب یطمح آثار

 یرهایمس حفظ و ینگهدار ،ینواح ینا در یسوز آتش از یریجلوگ منظور به آتش کنترل و یریتمد ،یتسا به یابانیب

 یبرا دارد اعتقاد ینهمچن او .پایدار و انقراض درحال وحش یاتح یستیز هم و یدهدیبآس یفضاها یریتمد وآمد،رفت

 و منابع کهیا گونهبه ؛یردگ صورت مناسب یزیر برنامه است الزم یگردشگر توسعة منظور به ینواح ینا از یبردار بهره

 مناطق در حساس های یستماکوس وجود یلدلبه شود. ها آن ینابود عانم گردشگری و دونش حفاظت منطقه های یلپتانس

  است. یضرور یامر ،مناطق ینا در یسماکوتور توسعة یبرا یداریپا اصل به یجد توجه ،یابانیب

 یراستا در یریکو و یابانیب ینواح از یبردار بهره یبرا مهم عامل دو را توسعه یراهبردها یینتع و یزیر برنامه یورو

 شده یابیبازار و یسازمانده ،یریتمد ،یسماکوتور ها آن در که یریکو و یابانیب مقاصد از یو .داند یم یسماکوتور توسعة

 عنوان به است، هکرد دنبال یجد طوربه را ینواح ینا در یسماکوتور توسعة کالن یراهبردها یینتع ایندفر دولت و است

 اما ،ندنک یم جذب را یخارج گردشگران از یادیز شمار و نداشدهشناخته معموالً ینواح ینا .کند یم یاد ردهباال مقاصد

 معرض در و است نشده یریتمد یاصول صورتبه ها آن در ها جاذبه و منابع که هستند یابانیب مقاصد ،ردهیینپا مقاصد

 جذب را اطراف ینواح به متعلق و یبوم گردشگران یشترب و دارند شدهکمترشناخته یطرح ،ینواح ینا دارند. قرار ینابود

 متحمل عمدتاً ،گیرد ینم صورت ها آن مورد در مناسب یریتمد که ایینواح که است یدهعق ینا بر یورو .کنند یم

 ینواح در 1یزورتر یجادا ین،بنابرا ؛گیرد یم قرار ینابود معرض در ها آن در یهپا منابع و دنشو یم یادیز هایخسارت

  (.54 :1388 ،ی)غالم است یسماکوتور توسعة و گردشگر جذب در مهم یعامل ،ینواح ینا از حفاظت و یریکو

 

 2یابی مکان

 به که است گسترده طرح یک انجام یبرا یداریپا هاییمتصم از یکی ،منطقه یک در یتفعال یبرا مناسب مکان انتخاب

 ،است یازمندن یادیز هایداده و اطالعات به ،یابی مکان آنجاکه از. دارد نیاز مختلف های یدگاهد از هامکان در پژوهش

 یابیارز تا شوند یلتحلو  یهتجز و یبترک ی،آورجمع یدبا مختلف یها مکان یمعرف یبرا ،یئجز اطالعات از یبزرگ حجم

 که است یتیفعال یابی مکان ،کوچک یاسمق در ین،بنابرا ؛یردپذ صورت ،انتخاباحتماالً مؤثر در  عوامل از یحیصح

 یها راه مناسب، یها یرساختز و یتوپوگراف یطشرا مناسب، ینزم وجود لحاظ از را منطقه یک های ییتوانا و ها یتقابل

 .دکن یم یلتحلو  یهتجز ،مربوط یپارامترها یرسا با آن ارتباط و... و یدسترس

 ؛بود دنخواه متفاوت ،دنشو گرفته درنظر یمیمفاه چه یبرا ینکها به توجه با ،مکان یک یها اییتوان و ها یتقابل

 .شود یبررس ،آن به توجه با مکان یتقابل تا شوند یقتلف یارهاییمع اب ها شاخص یدبا نظر مورد کارکرد به بسته ین،بنابرا

                                                                                                                                                                              
1. Resort  

2. Site Selection 
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 .شوند یم همسو ،مناسب مکان انتخاب جهت در ها آن ةهم اما ،ندامتفاوت ،کاربرد نوع به نسبت یارهامع و ها شاخص ینا

 یازمندن ،اطالعات به یابیدست و دارد یازن مکان از کامل و یحصح اطالعات داشتن به ،ها شاخص ینا از استفاده

 یک ییفضا یرغ و ییفضا یاستعدادها که است یتیفعال یابی مکان ،یکل طوربه .است جامع و گسترده های پژوهش

 .آورد یم فراهم را خاص یکاربر یبرا مناسب مکان انتخاب امکان و کندیم ییشناسا را ینسرزم

 

 پژوهش روش

 از تلفیقیپژوهش،  نیا روش .است یلیتحل -یفیتوص ،تیماه و روش نظر از و یکاربرد ،هدف نظر از حاضر، پژوهش

 و هاداده یگردآور .است افزاری نرم و تحلیلی یندهایافر و یدانیم یهاهمطالع ای، کتابخانه منابع سیستماتیک مرور

 انجام یدانیم یهادیبازد و کارشناسان ةپرسشنام ،یاسناد و یاکتابخانه صورت سه به ،پژوهش نیا در ازین مورد اطالعات

 ،ایکتابخانه یهاهمطالعسه روش  قطری از پژوهش نیاز مورد اطالعات و هاداده گردآوری ،یکل طوربه .است گرفته

 انجام گرفته است. میدانی پیمایش و هاو مطالعه مرتبط یهاهادار و ها سازمان آمارهای و اسناد بررسی

 در سمیاکوتور توسعة ةنیبه مناطق یابی مکان در مؤثر یارهایمع ،یدلف فن با ،یخارج و یداخل منابع ةمطالع از پس

 از کیهر وزن سپس .شد ییشناسا مسئوالن و کارشناسان نظر با منطقه، بودنیابانیب به خاص توجه با و ریکو یمل پارک

 در و دادند انجامرا  یزوج سةیمقا 1 (AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا با کارشناسان ،پرسشنامه لیتکم از پس ،ارهایمع

 قیتلف با ،تیدرنها .شد استفاده Expert Choice 2000 افزارنرم از ،پژوهش یارهایمع وزن قیدق ةمحاسب یبرا ،بعد ةمرحل

 نیا در ،کار اتمام از پس .شد هیته مطالعه مورد ةمنطق در سمیاکوتور ةنیبه مناطق ةنقش ،ARC GIS افزارنرم در هاهیال

 روش از استفاده با نهیبه یهامکان لحاظ از منطقه مجدداً ،GIS یخروج ةنیبه یهامکان از نانیاطم یبرا مرحله

 به ،هاآن یکیژنت یهاروش و زنده موجودات از دیتقل به ،کیژنت تمیالگور .شد ینیبازب و مطالعه ،کیژنت تمیالگور

 یریجلوگ یمحل ةنیبه دام در افتادن از ،آن در شدهمنتج توابع با تمیالگور نیا .پردازد یم مختلف لئمسا حل و یساز هیشب

 .شد GIS افزارنرم وارد رستر حالت در یاطالعات یهاهیال ،کار نیا یبرا .است مطلق ةنیبه افتنی درصدد و کندیم

 مطالعه مورد ةمنطق در سمیاکوتور ةنیبه مناطق یابیمکان یینها ةنقش و شد متلب افزارنرم وارد زین مرحله نیا یخروج

 .ندشد لیتحل و سهیمقا گریکدی با ،کیژنت تمیالگور و GIS حالت در جادشدهیا یهالکه ،تیدرنها .شد هیته

 

 مطالعه مورد ةمنطق

 51 ییایجغراف مختصات نیب تهران جنوب کیلومتری 50 حدود در ،مربع لومتریک 686،598 مساحت به کویر ملی پارک

درجه  35تا  هیثان 15و  قهیدق 17درجه و  34و  یطول شرق هیثان 05و  قهیدق 3درجه و  53تا  هیثان 10و  قهیدق 25درجه و 

 شرق، شمال در گرمسار غرب، در ورامین آن، اطراف هایشهر و است شده واقع یعرض شمال هیثان 30و  قهیدق 12و 

 و جنوب در عمده طوربه ،منطقه یهاارتفاع .است ورامین از آن، به دسترسی اصلی راه .اندغرب در قم و جنوب در کاشان

 در ارتفاع حداکثر و دارد قرار منطقه غرب و میانه در منطقه، ارتفاع تنها صورتبه کوهسیاه و شوندمی دیده شرقی جنوب

 در درصد 25 از شتریب تا پست یاراض دردرصد  5/0 از کمتر از و است متفاوت اریبس ،منطقه بیش است. متر 1865 آن

 سازمان یبررس بقاطم ،شدهیریگاندازه بیش جهت نیشتریب ،منطقه بودنیریکو علتبه است. ریمتغ ،یکوهستان یاراض

 ،یجنوب غرب ،یغرب شمال ،یشرق شمال ،یجنوب ،بیترتبه بعد و است مؤثر بیش جهت بدون یهادامنه ،ستیز طیمح

 از تنوعی خاص، گیاهی پوشش و اقلیم تنوع کوهستان، وجود است. یشمال یهاجهت در بیش جهت نیکمتر و شرق

                                                                                                                                                                              
1. Analytical Hierarchy process  
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 ،ناحیه سطح از هاییبخش است شده سبب که است نحویبه آن اکولوژیکی اهمیت و دارد دنبال به نیز را وحش حیات

 )امامزاده پیشوا و ورامین به آسفالته ةجاد طریق از ،تهران ةمنطق اصلی ورودی راه د.شو ظالح شدهحفاظت ةمنطق عنوان به

 ابردژ آهنراه ایستگاه کیلومترییک تا پیشوا آهنراه ایستگاه از ،آهنراه کنار ةشوس ةجاد طریق از سپس .رسدیم جعفر(

 حصارگلی و عسگرآباد بلند،قلعه قراء و آهنراه از گذشتن از پس ،یمناسب نسبتاً شنی ةجاد ،نقطه این از و شودیم دهیکش

 منطقه وارد ،آن از پس و دابییم ادامه مبارکیه تا منطقه ةحاشی در آهنراه قطع از پس درواقع، جاده رسد. می مبارکیه به

 شود. می

 

 یابی مکان در مؤثر یارهایمع استخراج

 ةمرحل نیاول .است یاریچندمع یهایریگمیتصم در رگذاریثأت یپارامترها نیترمهم از پژوهش یرهایمتغ و هاشاخص

 ةنیشیپ یبررس ،یدانیم یها یبررس قیطر از که بود هیناح یگردشگر با متناسب ،استاندارد یارهایمع و ها شاخص نییتع

 توسعة یبرا مناسب یها پهنه نییتع یعنی ،پژوهش هدف به توجه با .شد نییتع (یدلف )فن کارشناسان نظر با و پژوهش

 ةدهندنشان یخوببه تا باشد داشته را نقشه به لیتبد تیقابل که شود استفاده ییارهایمع از است شده یسع سم،یاکوتور

 یهاپژوهش جمله از ،یاسناد یهاهمطالع از استفاده با یاصل یارهایمع باشد. سمیاکوتور توسعة جهت در ها مکان نیبهتر

 نیهمچن و سمیاکوتور توسعة یمل سند و شابورین یگردشگر جامع طرح ران،یا یها ابانیب و ریکو یمحورها جامع طرح

 .شد استخراج یخارج یهاپژوهش و نظرصاحب کارشناسان با مصاحبه

 

 ارهایرمعیز یارزشگذار و یبندطبقه

 یا دوره دو در ،پرسشگری روش ینا شد.طرح  یدلف ةپرسشنام ،یابی مکان در مؤثر و یاصل یارهایمع یینتع یبرا ابتدا در

 و متخصصان دوم، دور از بنابراین، ؛شودمی استفاده ینپیش هایدوره نتایج از دوره، هر در و شودمی انجام بیشتر

 (.51 :2001 ،1)کوهلس دهندمی پاسخ هاپرسش به پیش ةدور نتایج و خود ترازانهم عقاید و نظرها از تأثرم ،کارشناسان

 استخراج و ییشناسا ،ریکو یمل پارک سمیاکوتور توسعة در مؤثر یارهایمع ،یدلف فن ةگانسه مراحل یاجرا از پس 

قابل  یا داده دانش ةیپا بر اوزان ةمحاسب یبرا ،یمطالعات ةمحدود از شدهیگردآور یها داده حاضر، پژوهش در شد.

 یها داده یگردآور از پس ن،یبنابرا ؛است منطقه در سمیاکوتور یعلم یابی مکان نبود امر، نیا ةعمد لیدال نبودند.استفاده 

 یبرا شد. ریو تکث هیته ها آن تیاهم نییتع ای ارهایمع به یده وزن یبرا پرسشنامه 30 ها، آن یبندطبقه و ازین مورد

 ،آن یارهایرمعیز به توجه با ارهایمع تمام ،یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا یده وزن در کارشناسان یاحتمال یهااشتباه کاهش

 اریمع هر یارهایرمعیز ،آن از پس. شدند یدهوزن و سهیمقا هم با ارهایمع ابتدا .ندگرفت قرار یبند دسته ای خوشه کی در

 مورد یها شاخص و ارهایمع شده،انجام یها یبررس به توجه با آمد. دستهب هااز آن کیهر وزن و شدند سهیمقا گریکدی با

 ها، رساختیز گروه چهار ةرندیدربرگ ،پژوهش یاصل یارهایمع شدند. یسازمانده یاصل اریمع چهار قالب در ،یبررس

 اریمع ند.اهشد میتقس یتر کوچک عناصر به خود ارهایمع نیا از کیهر هستند و یعیطب عوامل و التیتسه ها، جاذبه

 یها جاذبه ،یریکو یها جاذبه خاص(، یاهیگ ةگون ،یجانور اتی)ح یستیز تنوع چون  ییها شاخص ةرندیدربرگ ،ها جاذبه

 بزرگراه(، و آسفالته راه ،یخاک )راه یارتباط یهاراه شامل ها رساختیز است. یفرهنگ -یخیتار یها جاذبه و یآب

 منابع به یدسترس و گاز(و  )برق یاتسیتأس یها ساختریز ،یاقامت یها ساختریز شهر(، و )روستا یانسان یها سکونتگاه

 و گردشگران تعداد و تیامن شامل ،التیتسه شاخص است. شده(هیتصف آب و یکشلوله آب ن،یریش آب ة)چشم آب

                                                                                                                                                                              
1. Cuhls 
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 و نیزم یکاربر ،یاهیگ پوشش ،یختشنانیزم ارتفاع(، و جهت ،بی)ش یتوپوگراف شامل ،یعیطب عوامل شاخص باالخره

 اکسپرت افزارنرم از ،یابیارز سیماتر ةیته و یزوج یهاهسیمقا نیهمچن و یمراتب سلسله ساختار جادیا منظور به د.نامیاقل

 س،یچو اکسپرت یمحاسبات افزارنرم در شدهکسب بیضرا به توجه با ارهایمع یبندتیلووا ،1 جدول شد. استفاده 1سیچو

 ةتوسع در ارهایرمعیز از کیهر یبرا مدهآدست به یهابیضر ،2 جدول .دهد یم نشان را منطقه در سمیاکوتور توسعة یبرا

 .است شده داده شینما افزارنرم یخروج از ،یالهیم ارکرد ،3 شکل در و دهدیم نشان را سمیاکوتور

 

 یاصل یهایارمع یبندیتلووا .1 جدول

 اریمع هر بیضرا اول سطح یهااریمع
 409/0 یگردشگر یهاجاذبه
 317/0 ها رساختیز

 108/0 التیتسه
 165/0 یعیطب عوامل

 نگارندگان :منبع   

 
 سمیاکوتور توسعة یبرا ارهایرمعیز یبندتیلووا .2 جدول

 اریمع هر بیضر اریمع ریز اریمع
 129/0 یستیز تنوع یگردشگر یهاجاذبه

 181/0 یریکو یهاجاذبه
 047/0 یآب یهاجاذبه

 051/0 یفرهنگ -یخیتار یهاجاذبه
 061/0 یارتباط یهاراه سمیاکوتور ةتوسع یهارساختیز

 016/0 یانسان یهاسکونتگاه
 056/0 یاقامت یها رساختیز

 064/0 یاتسیتأس یها رساختیز
 036/0 آب منابع به یدسترس

 032/0 یتوپوگراف یعیطب عوامل
 042/0 یشناسنیزم

 033/0 یاهیگ پوشش
 023/0 یاراض یکاربر

 036/0 میاقل
 030/0 گردشگران تعداد التیتسه

 079/0 تیامن

 نگارندگان :منبع       

 

 

 سیاکسپرت چو افزارنرم در مؤثر یهااریمع از کیهر ارکرد .1 شکل

 نگارندگان :منبع

                                                                                                                                                                              
1. Export Choice  
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 جادیا یمکان یهاداده گاهیپا ،مطالعه مورد ةیناح در مدل یسازادهیپ یبرا ،عناصر یینها وزن آوردندستهب از پس 

 ةیته قسمت در که گرفتند قرار داده گاهیپا در ازین مورد یاطالعات مختلف یهاهیال ،شدهنییتع یها شاخص براساس و شد

 ،ییفضا یسازمدل ندیافر ،یلیتحل و یاطالعات یازهاین به توجه با سپس .است شده داده حیتوض لیصتفبه ،ارهایمع نقشة

 یتر کوچک عناصر یدارا خود ،نظر مورد عناصر از یبعض ،شد اشاره زین نیاز ا شیپ که طورهمان شد. انجام ها داده یرو

 ممکن دهد، یم لیتشک را مربوطه شاخص که یاطالعات ةیال هر اند. شده بیترک سپس و یبررس جدا صورتبه که هستند

 یهادگاهید ن،یشیپ منابع یبررس قیطر از ،فاصله طبقات مانند ریمقاد نیا نییتع باشد. داشته ریمقاد از یا دامنه است

 شدندهیچیپ ،هاپرسش ادیازد علتبه ،رعنصرهایز نیا به یدهارزش است. بوده نگارندگان یهاپژوهش و کارشناسان

 مدهآ دست به یدلف ةپرسشنام از استفاده با و کارشناسان با مصاحبه قیطر از ،شوندگانپرسش ندادن پاسخ و پرسشنامه

 دو در رعنصرهایز به یده وزن است. بوده 1 –5 اسیمق براساس ،رعنصرهایز در فاصله طبقات ریمقاد یارزشگذار است.

  است: شده انجام مرحله

 ه؛یناح یگردشگر در ها پهنه ارزش و میحر ای فاصله نیبهتر انتخاب .1

 .یاصل عنصر ةنقش ةیته و ها آن قیتلف یبرا رعنصریز ارزش نییتع .2

 و نییتع ،مطالعه مورد ةمحدود طیشرا درنظرگرفتن با و مختلف منابع یبررس با باال، یارهایمع که است ذکر انیشا

 غالب انواع ابتدا شد. انجام مختلف یمحاسبات جدول دو در و مرحله دو در ،یده وزن ای یبند تیاولو .ندشد یبند تیلووا

 ییارهایرمعیز به اریمع هر ،گرید جدول در سپس و شدند مشخص پژوهش ةمحدود در سمیاکوتور توسعة یبرا عناصر

 دارد. را ازیامت نیتر نییپا 1 و ازیامت نیباالتر 9 که است 9 تا 1 از یا دامنه ،یطول بیضرا شد. میتقس گرفتنوزن یبرا

 

 هاافتهیو  بحث

 از کیهر فاکتور ةنقش است الزم مرحله نیا در ،یابی مکان در مؤثر عوامل و ارهایمع یتمام یسازآماده و ییشناسا از پس

 اطالعات ستمیس طیمح در یرستر یهاهیال صورتبه ،ارهایمع از کیهر یهاهیال یسازآماده شود. آماده ها هیال

 به یوکتور ساختار لیتبد نقشه، ةیته :از نداعبارت GIS طیمح در شدهانجام یها اقدام شد. انجام (Arc GIS) ییایجغراف

 استخراج ه،یال هر ستون و سطر تعداد برابرکردن ها، هیال زیسا کسلیپ نکرداندازههم ،1ریتصو یهاستمیس لیتبد ،یرستر

 ،یابی مکان ندیفرا در هاآن از استفاده یبرا خام یهاهیال یسازآماده یبرا مراحل نیا که TIFF فرمت به ها هیال از کیهر

 و هیال نوع تناسب به ابتدا ن،یبنابرا ؛شوند قیتلف گریدکی با دیبا یارزشگذار از پس ،یاطالعات یهاهیال .است یضرور

 با ،داشت ازین میحر نییتع به که ییهاهیال در ،منظورنیدب است. شده یارزشگذار و نییتع هامیحر به اقدام ،آن تیاهم

 ،یاهیگ پوشش ،یشناسنیزم ،یاراض یکاربر چون ییهاهیال یبرا .ندشد یارزشگذار و فیتعر هامیحر ،Straight ابزار

 هاهیال ،Convert یابزار یمنو از استفاده با -نبود الزم میحر نییتع هادر آن که -گردشگر یورود تعداد و یجانور اتیح

 ها،تیسا به یورود گردشگر تعداد پوشش، ن،یزم نوع و منطقه یهایژگیو به توجه با و شدند لیتبد یرستر فرمت به

 میحر هر ارزش و یاطالعات یهاهیال ،3 شکل است. شده داده یخاص ارزش هابه آن ،یکاربر نوع و خاص وحش اتیح

  دهد.یم نشان 1:25000 اسیمق با را

                                                                                                                                                                              
1. Projection 
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 یاطالعات یهایهال و هایمحر یارزشگذار ةنقش .2 شکل

 نگارندگان :منبع



 379 ...استفاده با کویر ملی پارک در اکوتوریسم توسعة بهینة مناطق یابی مکان

 

 یران،ا های یابانب و یرهاکو یگردشگر محور جامع )طرح زیست محیط سازمان از ،اطالعاتی هایالیه این از تعدادی 

  .است شده تهیه نویسندگان میدانی هایهمشاهد طریق از ،بقیه و هشد اخذ خام صورتبه (،1386

 در ینهبه ةمنطق درصد و احتسم و یهال هر یبرا ینهبه یطشرا ،باال یاطالعات یهایهال توضیح و یبررس به 3 جدول

 پردازد:یم یرکو یمل پارک

 
 آن هایهر شاخص و مساحت و درصد محدوده و توضیح ةمناطق بهین. 3جدول 

 

 درصد
 مساحت

 یلومتربه ک
 مربع

 ینهبه ةمنطق یتموقع
 یطشرا
 ینهبه

کد 
 نقشه

 نقشه

 محدوده یشمال غرب 40/287 08/4
یمهن یماقل

 یماقل A یانهمخشک 

 کاروانسراها یریقرارگعلت بهمرکز، شمال و جنوب محدوده  085/9 13/0
فاصله تا 

 متر 1000
B یخیتار یهاجاذبه 

 شرق، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب یهامتسطور پراکنده در قبه 99/145 02/0
 0فاصله از 

 متر 100 تا
C یآب یهاجاذبه 

09/14 59/960 
 یهایگونپل ی،اماسه یهاه)شامل تپ غربی شمال غربی، -یصورت نوار شمالبه

 (خوردهشخم یهاینزم ی،نمک

 0فاصله از 
 متر 1000 تا

D یریکو یهاجاذبه 

 گیاهی( ةگون 283محدوده )شامل در مرکز  17/224 29/3
 0فاصله از 

 متر 1000 تا
E خاص یاهیگ یهاگونه 

------ ---- 

 2تا  1 یر،س جبأر 600 یش،س قوچ و مأر 1900س کل و بز، أر 2300پراکنده شامل: 
کاراکال،  ةگرب ی،شن ةه، گربجبزم ینقالده پلنگ و همچن 20 یایی،آس یوزپلنگقالده 

 و... یهوکبک، ت ی،هوبره، کرکس مصر یی،چون عقاب طال یو پرندگان یوزغ شن

 0فاصله از 
 متر 1000 تا

F وحش یاتح 

 است. یراه خاک یدارا یر،کو یکل پارک مل 26/618 09/9
 0فاصله از 

 متر 500 تا
G یراه خاک 

 به پارک یورود یتعنوان گ به یپارک مل یتا ورود یهمبارک یبانیطاز مح 547/0 13/0
 0فاصله از 

 متر 1000تا 
H راه آسفالته 

 تهران -اتوبان سمنان یرکو یپارک مل یتنها در قسمت شمال 836/1 44/0
 0فاصله از 

 متر 2000 تا
I بزرگراه 

056/0 84/3 

شکرآب،  یه،خارجار یغمبر،پ ید،کوه، بیاهس ةچشم ید،الرشینع ی،شاه ةشامل چشم
کته در  یآب دراز و عل ی،آب قند یدآب،سف ةکوه، چشمیاهس یدر پا یرینش ةچشم

آباد ملک یر،سرخ، نخج ةچشم یم،کر ةچشم یدآب،سف یهاجنوب منطقه در اطراف کو
 ف کوه طلحهامنطقه در اطر یغرب یهاطلحه در قسمت ةو چشم

 0فاصله از 
 متر 500 تا

J یرینآب ش ةچشم 

 یعسگرآباد، حصار گل یروستاها یکیمنطقه در نزد یغربشمال یهادر قسمت 49/12 18/0
 0فاصله از 

 متر 100 تا
K یکشآب لوله 

 منطقه یغربمحدود در شمال یارصورت بسبه 3829/0 0056/0
 تا 0فاسله از 
 متر 1000

L  شده یهتصفآب 

44/0 53/30 
بلند، بند آباد، قلعهمیعسگرآباد، کر یه،مبارک ی،ارگلصامام، حدوازده: یشامل روستاها

 یخانعل

 0فاصله از 
 متر 1000 تا

M روستا 

0 94/1 
به  یو اقامت یدرمان -یبهداشت ماتخد ئةارا برای یشهر یچه ،فاصله یندر ا

 ینقرچک، ورام یوانکی،شهرها شامل: گرمسار، ا ینتریکگردشگران وجود ندارد. نزد
 و...

 تا 0فاصله 
 متر 1000

N شهر 

2098/0 29/14 
اطراف پارک قرار  یبرق که تنها در روستاها یانسان یرساختبه ز یشاخص دسترس

 دارد.

 0فاصله از 
 متر 1000 تا

O برق 

 یشمال غرب -صورت محدود در شمالبه 2722/0 0039/0
 0فاصله از 

 متر 2000 تا
P گاز 

62/2 038/0 
 یوجود ندارد و تنها از کاروانسرا یمرکز اقامت ،اطراف یروستاها یدر داخل پارک و حت

 .شودیماستفاده  گردشگران ةشب یکن اقامتگاه اعنوقصر بهرام به

 0فاصله از 
 متر 1000 تا

Q اقامتگاه 

 یگردشگران برحسب فصل یتعداد ورود 58/9 88/652
از  یشترب

 نفر 2000
R یتعداد گردشگران ورود 

480/8 11/0 

قصر بهرام در مرکز  یبانیطمنطقه، مح یدر شمال غرب یهمبارک یبانیطشامل مح
 یبانیطآباد در شرق و محملک یبانیطکاروانسرا، مح یمتر 500 ةمنطقه و به فاصل

 یدر جنوب غرب یدآبسف

 0فاصله از 
 متر 1000 تا

S یتامن 

 نگارندگان :منبع
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 گسترش یبرا منطقه نیترمناسب تا منطقه نیترنامناسب از مناطق یابی)مکان مرحله نیا در کار اتمام از پس

از  ،کیژنت تمیالگور روش از استفاده با منطقه مجدداً ،GIS یخروج ةنیبه یهامکان از نانیاطم منظوربه (،سمیاکوتور

 یهاجواب از یامجموعه بر که است یسازنهیبه روش کی ،کیژنت تمیالگور .شد ینیبازب و مطالعه نهیبه یهالحاظ مکان

 نهیبه جواب به لین یبرا بهتر، یهاجواب دیتول ،کیژنت تمیالگور هدف د.کنیم عمل یعیطب انتخاب یریگکارهب با ،بالقوه

 یعملگرها اعمال از پس و شوندیم انتخاب خود یبرازندگ ارزش براساس ،بالقوه یهاجواب از یتعداد ،نسل هر در است.

 انجام نسل( کی) هاجواب از یتیجمع رد جووجست عمل ک،یژنت تمیالگور روش در دهند.یم لیتشک را بعد نسل ک،یژنت

 (.56 :1384 ،ی)پهلوان است لهئمس یفضا در یمواز یجووجست یمعنا به خود، نیا ؛جواب کی نه و شودیم

 هاآن بر یمهم یبرتر ،یتصادف یجووجست یهاروش به شباهت کنار در عت،یطب از گرفتهالهام یسازنهیبه روش

 :1998 گران،ید و پوتیها) جوستوجست طول در مدهآدست به اطالعات تمام اًیتقرب از هاآن ةاستفاد در یبرتر نیا دارد.

 مطلق ةنیبه افتنی درصدد و کندیم یریجلوگ یمحل ةنیبه دام در افتادن از ،آن در شدهمنتج توابع با ،تمیالگور نیا (.28

 افزارنرم وارد ،رستر حالت در یاطالعات یهاهیال ،یمحل ةنیبه افتنی از یریجلوگ یبرا (.71 :2006 گران،ید و ی)ل است

GIS افزارنرم وارد مرحله نیا یخروج دارد، وجود متلب افزارنرم به هاهیال ورود امکان ،یرستر حالت در تنها رایز ؛شد 

 در جادشدهیا یهالکه ،تیدرنها .شد هیته ،منطقه در سمیاکوتور توسعة ةنیبه مناطق یابی مکان یینها ةنقش و شد متلب

 .ندشد لیتحل و سهیمقا هم با کیژنت تمیالگور و GIS حالت

 راه ةمجموع ای حل راه که شود یم محسوب چندهدفه مسائل جزء ،فراوان یپارامترها ریثأت لیدلبه ،یابی مکان ةمسئل

 تمیالگور از استفاده با ،مسائل گونهنیا حل یبرا ،لیدلنیهمبه .کند محقق یحدود تا را اهداف ةهم دیبا ،یینها یها حل

 ةمجموع ،شدهیطراح تمیالگور (.35 :1997 گران،ید و )جن میمواجه هدف تابع نیچند با ،هدف تابع کی یجابه کیژنت

 گرید یعضب و نهیکم ،مسئله حل در رشانیثأت به توجه با ،توابع نیا از یعضب است ممکن که کند یم نهیبه را توابع نیا

 (.21 :2005 ه،ی و ی)ل شوند نهیشیب

 ؛کرد یطراح یابی مکان یبرا توان یم یمتنوع کیژنت یها تمیالگور استفاده، مورد یمکان یها داده ساختار به توجه با

 متفات گریکدی با ،اجرا در یاساس یها تفاوت لیدلبه ،یرستر و یبردار یها داده از کیهر در یابی مکان ندیفرا ،نیبنابرا

 .میا گرفته کاربه را یرستر یهاداده در کیژنت تمیالگور از استفاده با یابی مکان ،پژوهش نیا در بود. خواهد

 

 یمراتب سلسله یلتحل مدل از حاصل یها وزن یقتلف با یینها ةنقش

 -یینها یبضر و دونش یبترک یکدیگر با ها یهال ینا یدبا یی،نها ةنقش ةیته یبرا شده،یبندطبقه یهایهال ةیته از پس

 Raster calculator ابزار یقطر از ،یندهافرا ینا شود. اعمال ها آن به -بود شده حاصل یمراتب سلسله یلتحل یندفرا در که

 :آمد دستبه یرز صورتبه یسماکوتور مستعد یهامکان یینها ةنقش ،یتدرنها و گرفت صورت Arc GIS افزارنرم در
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 یسماکوتور ةتوسع ةینبه مناطق یابی مکان یینها ةنقش .3 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 شد: استخراج یرز جدول صورتبه ،پهنه پنج مساحت سپس
 

 یگردشگر توسعة یبرا نامناسب و مناسب یهاپهنه درصد و مساحت .4 جدول

 طبقات ارزش درصد هکتار به مساحت طبقات
 مناسب یاربس 58/7 01/52 1
 مناسب 28/14 26/98 2
 مناسب نسبتا 63/24 03/169 3
 نامناسب 61/30 65/210 4
 نامناسب یاربس 74/22 08/156 5

 نگارندگان :منبع

 

 مناسبب نا مناسب، نسبتأ مناسب، مناسب، یاربس شامل ،یرز یبترتبه ،یسماکوتور توسعة برحسب شدهیکتفک پهنة پنج

 .ندشومی تحلیل ادامه،در نامناسب یاربس و

 

 مناسب و مستعد یاربس مناطق اول: پهنة

 یهاقسمت در ،منطقه ینا .است یسماکوتور و یدارپا یگردشگر یبرا یهناح مستعد و مناسب یاربس گزینة پهنه، ینا

 و سنگفرش ةجاد ید،الرشینع یحرمسرا ید،الرشینع یکاروانسرا بهرام، قصر اطراف در یمطالعات ةمحدود یمرکز

 یرینش آب ةچشم یکینزد در قرارگرفتن علتبه ،محدوده یغرب شمال یهاقسمت در و استشده  واقع یرد یکاروانسرا

 یوندپ یدارا که -یخاک راه و برق ی،کشلوله آب یری،کو یهاجاذبه یی،روستا سکونتگاه مراکز یخان،عل بند ی،شاه

 یبرا حالت ینبهتر ،یبش و یمرتع یهاقسمت در قرارگیری ینهمچن و -است یخیتار یهاجاذبه یگرد با یعملکرد
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 اگرچه .است یسماکوتور توسعة یبرا مناسب شرایط دارای ،محدوده ینا یزن یارتفاع منظر از .دارد را یسماکوتور توسعة

 وجود دهد.یم کاهش را یارمع ینا یتاهم یزانم ،یارهامع یرسا بودنمناسب ،است نامناسب ،محدوده ینا یماقل

 در ،مسئله ینا که دیرنگ قرار یآلیدها یطشرا در یعیطب یاندازهاچشم تا است شده موجب منطقه در یعیطب یها یهسرما

 یگرد و یخدمات اتیستأس تمرکز همچنین .دارد یمهم نقش ،یریکو یسماکوتور توسعة یبرا منطقه یتمطلوب

 .است اکوتوریسم گسترش برای ،منطقه مطلوب ویژگی دهندةنشان خود ،یغرب شمال یها بخش در یانسان یها شاخص

 توسعة در که دارد یهای یتمحدود یشناسینزم مانند یعیطب های یرساختز گاهدید از ،نظر مورد پهنة ،حالینا با

 ،منطقه از ربع یک درواقع، و گیرد یدربرم را یهناح کل مساحت از درصد 25 بخش، ینا کرد. توجه هابدان یدبا یگردشگر

 یبرا ،یهناح های ینزم از مربع یلومترک 52 که دهد یم نشان پژوهش یجنتا .است مطلوب ،یدارپا یگردشگر توسعة برای

 ینجاا در .گیرد یدربرم را منطقه های ینزم کل درصد 7 مساحت، ینا که است مستعد و مطلوب یاربس ،نرم یسماکوتور

 یزن را منطقه یهایتاکوسا توان یم مکان، ییشناسا از پس کرد. یینتع را منطقه ینا در مختلف یهایتاکوسا توانیم

 یریکو یهاجاذبه یه،ناح یهایتاکوسا از .شود مربوط هایهمؤسس و گردشگران یبرا یعمل ییراهنما تا کرد ییشناسا

 که است الزم ین،بنابرا ؛برد نام توانیم را ...و یشن یهاپهت از یمقدار خورده،شخم یهاینزم ی،نمک یهایگونپل چون

 گسترده یها تفرج یبرا منطقه ینا درواقع، شود. پرداخته یسماکوتور ةحوز در خدمات ةتوسع به یشترب ،مناطق ینا در

 جمله از ،وحش یاتح یدند یبرا ،عالوهبه و یاهیگ خاص یها گونه از یدارد ی،رال ی،سواردوچرخه ستارگان، رصد مانند

 افعی و کاراکال شنی، ةگرب ،قوچ بز، کل، ،یرجب -کند یم یزندگ یرانا در یوانح ینا ةقالد ینآخر که -یاییآس یوزپلنگ

 .است مناسب یاربس سیاهدم

 

 مناسب مناطق: دوم پهنة

 انسانی های شاخص منظر از ،مساعد شرایط داشتن ،منطقه این اصلی ویژگی .دارد قرار بهینه ةمنطق پیرامون در ،پهنه این

 ضمن .دارد قرار مطلوبی وضعیت در ،امنیت و ارتباطی راه برق، چون اتیتأسیس هایزیرساخت و عوامل نظر از زیرا ؛است

 شهری هایسکونتگاه به ،مناطق این .دارند غلبه فرهنگی و تاریخی های سایت بر ،طبیعی هایجاذبه ناحیه، این در اینکه

 مانند ها شاخص از یعضب در مناطق های محدودیت ،حالاین با .ندتر نزدیک ،ورامین جنوب در ویژهبه ،روستایی و

 ةدرج های کانون به ،مناطق این که است شده موجب -است اکوتوریسم ةتوسع در مهم بسیار عاملی که -گذاری سرمایه

 کیلومتر 98 ،آن تقریبی مساحت که شود می شامل را ناحیه از درصد 14 ،پهنه این .دنشو تبدیل گردشگری توسعة دوم

 .است مربع

 فصل در را نام برد که علیخان بند توانیم گردشگری توسعة منظوربه ،مناطق این برای یشنهادیپ های سایت از

 برای انگیزیدل ةمنظر به و است قوچ و بز کل، جبیر، آبشخور ؛کنندمی مهاجرت آنجا به شماریبی پرندگان ،کوچ

 هایرسوب و خوردهشخم هایزمین و شنی هایتپه ةعمد قرارگرفتن به توجه با همچنین .است شده تبدیل هااکوتوریست

 هایفعالیت به ،هازیرساخت لحاظ از مکان این ةتوسع با توانمی ،سنگفرش ةجاد اطراف در ویژهبه ،رنگارنگ نمکی

 ...و شترسواری ،درمانیشن رالی، ،سواریدوچرخه شنی، هایتپه روی رویپیاده جمله از ،بیابان و کویر گردشگری

 .پرداخت

 

 مناسب نسبتاً مناطق: سوم پهنة

 اکولوژیکی توان دارای ناحیه، شرقی و مرکزی بخش .ددارن پایدار گردشگری توسعة برای آلیایده چندان شرایط ،پهنه این



 383 ...استفاده با کویر ملی پارک در اکوتوریسم توسعة بهینة مناطق یابی مکان

 

 .گیرد دربرمی را مربع کیلومتر 169 حدود مساحتی و شود می شامل را منطقه درصد 24 تقریباً که است پایین یا متوسط

 اصلی های مزیت از یکی و دندار قرار ها پهنه این در عمدتاً که است کویری یها سایت وجود پهنه، این اصلی ویژگی

 شماربه مطلوب ،توپوگرافی نظر از مورد این که نددار نیز کمتری ارتفاع و شیب اینکه ضمن د؛نرو می شماربه منطقه

 و اراضی کاربری منظر از ،بیابانی ةپهن در پهنه این قرارگرفتن ،همطالع مورد ةمحدود ویژگی به توجه با و رود می

 هایزیرساخت منظر از اما ،است افزوده آن کویری هایسایت گیبهین بر ی،ختشنازمین لحاظ از ایماسه های زمین

 شرایط ،ارتباطی هایراه همچنین و شهری و روستایی هایسکونتگاه و اقامتی مراکز از دوری (،گازو  )برق اتیتأسیس

 آلیایده چندان شرایط در اکولوژیکی لحاظبه ،منطقه تا است شده سبب ،شرایط سایر و نامساعد اقلیم وجود .داردن یمطلوب

 ةمحدود در -است شده نامگذاری مناسب نسبتاً ةپهن عنوان با که -پهنه این از پراکنده هاییلکه .باشد نداشته قرار

 هایقسمت در سفیدآب کاروانسرای وجود ،پهنه این در هالکه این وجود علت .است گرفته قرار نامناسب بسیار و نامناسب

 نادرترین از یکی که کندمی زندگی شنی غوز نوعی ،کاروانسرا همین ةبرک در همچنین .است کویر ملی پارک جنوبی

 کتهعلی و سفیدآب باریک،آب هایچشمه به لکه این نیز شیرین آب منابع به دسترسی لحاظ از .ستدنیا در شنی هایغوز

 در ،بندیتقسیم این ةایجادشد هایلکه دیگر از یکی .روندمی شماربه منطقه شرب قابل هایچشمه از که است نزدیک

 و آبادملک بانیمحیط قرارگرفتن ،آن علت که است نامناسب ةپهن شرقی شمال به مایل اندکی و شرقی هایقسمت

 هایچاه وجود همچنین. کنندمی مینأت را گردشگران نیاز مورد آب که است نخجیر -آبادملک شیرین آب ةچشم همچنین

 فراهم را حیوانات این دیدن شرایط هاچاه این .هاستینهزم یناز جملة ا ،منطقه گاوسانان آبشخور هدف با شدهتعبیه بادی

 و ظلمات تنگ به نزدیکی علتبه ،منطقه جنوبی هایقسمت در نامناسب محدودة در ،محدوده این از هاییلکه .دنکنمی

 .است جبیر زیست محدودة به نزدیکی و شور هایچشمه و شدهفسیل منطقة

 

 نامناسب نسبتاً مناطق: چهارم پهنة

 و جنوب ی،شرق جنوب در ،پهنه ینا یاصل بخش دارد.ن یدارپا یگردشگر توسعة یبرا یچندان یتقابل پهنه ینا

 ،شود یم کاسته ارتفاع یزانم از اگرچه ،بخش ینا در .است گرفته قرار پارک یغرب شمال از یکوچک یاربس یها قسمت

 و یاتیستأس یهایرساختز ی،سنگ یهارخنمون یکاربر یتی،امن و یبانیطمح مراکز از یدور یه،ناح یماقل نامساعدبودن

 یجادپهنه ا یندر ا یدارپا یگردشگر توسعة یبرا ینامساعد یطشرا ها، شاخص یرسا و نامناسب یارتباط یهاراه ،یاقامت

 یبرا ندرتبه ،پهنه ینا ینزم بودنیاماسه و محدوده ینا در رنگارنگ ینمک هایرسوب وجود به توجه با اما ،کرده است

 د.شویم یمعرف یسماکوتور گسترش

 

 نامناسب بسیار مناطق: پنجم ةپهن

 ةتوسع یهاشاخص تمام لحاظ از -است دربرگرفته را یرکو یمل پارک از یکوچک اریبس یهاقسمت که -پهنه ینا

 یطشرا ،یبش مانند ،یعیطب یهایژگیو لحاظ از ،منطقه ینا اگرچه .است مطلوبنا ییطشرا در ،یسماکوتور شدةداده شرح

 از ،است یکنزد شدهیلفس ةمنطق و ظلمات ةتنگ مانند ییهاجاذبه به ،یریکو یهاجاذبه لحاظ از ینهمچن و دارد یمطلوب

 به پهنه ینا یکینزد که ندمعتقد نگارندگان اما د،دارن را ها شاخص از یکیچه ،یسماکوتور ةتوسع یهایرساختز لحاظ

 از را پهنه ینا ،یرانا یرکو بزرگ دشت دل به یورود یتگ عنوان به ،پهنه ینا به نگاه یطرف از و مرنجاب یکاروانسرا

 است. ساخته مستعد سخت ،یسماکوتور توسعة جهت
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 کیژنت تمیالگور یسازادهیپ

 یرستر یها داده مدل در سمیاکوتور توسعة ةنیبه مناطق یابی مکان یبرا کیژنت تمیالگور یاجرا

 با ییها نقشه صورتبه ،ییایجغراف اطالعات ستمیس طیمح در نظر مورد یارهایمع به مربوط یها داده ،اول ةمرحل در 

 27 قالب در که شد هیته مربع متر 000/10 یبیتقر مساحت و کسلیپ 1024×1024 یهندس ابعاد با یرستر فرمت

 شد؛ اجرا مجزا طرح

 لیتحل مدل جینتا یبررس به ،(سمیاکوتور توسعة مکان )انتخاب مسئله هدف تابع استخراج یبرا ،یبعد گام در 

  شد؛ نییتع مسئله هدف تابع در مؤثر یهاشاخص ،یابی مکان مؤثر یهااریمع به توجه با و شد پرداخته یمراتب سلسله

 شد. ادهیپ ریز یشنهادیپ روند براساس ،متلب افزارمنر طیمح در کیژنت تمیالگور مدل ،سوم گام در 

 که است ییشامل ابزار ها افزارنرم نیا  .پردازد یم متلب طیمح در تمیالگور نیا یاجرا اتیجزئ حیتوض به بخش نیا

 آن مناسب یورود دیبا بسته نیا از استفاده یبرا د.ساز یم فراهم کیژنت تمیالگور از استفاده با را توابع یسازنهیبه امکان

 صورتبه یخروج از پسGIS  طیمح در شدههیته یارهایمع یها نقشه ن،یبنابرا د؛شو یمعرف افزارنرم به و دیتول

 یمعرف کیژنت تمیالگور یاجزا ،مذکور ةبست از استفاده با ،طیمح نیا در شدند. متلب طیمح وارد ،یعدد یها سیماتر

 نرخ نش،یگز روش ها، نسل تعداد ت،یجمع تعداد ،یریگ میتصم یرهایمتغ تعداد هدف، تابع از: اند عبارت اجزا نیا .ندشد

 حلقه. انیپا شرط و جهش ،یضرب بیترک یعملگرها

 ریمتغ ای ژن هر .کرد استفاده هدف تابع عنوان به ،شاخص یپوشانهم مدل ةرابط از توان یم نخست گام در

 مناسب یها کسلیپ ستون و سطر یها شماره همان ای یینها اوزان سیماتر یها هیدرا سیاند دو از یکی ،یریگ میتصم

 عیتوز با یتصادف اعداد مولود تابع از ،هیاول تیجمع جادیا یبرا .دارد ریمتغ دو ،تمیالگور ،جهیدرنت (.1390،یمی)رح است

 تر کوچک ینواح به مطالعه مورد ةمحدود ،یمحل ةنیبه در چرخه توقف از یریشگیپ یبرا اما ،است شده استفاده کنواختی

 ها نسل تعداد و تیجمع ةانداز جهش، نرخ هدف، تابع سپس. است هشد اجرا ینواح نیا درون ،تمیالگور و هشد میتقس

 .است هشد نییتع

 یک صورتبه Rand  و Round تابع از استفاده با تصادفی صورتبه کروموزوم 100 ،اولیه جمعیت انتخاب ةمرحل در

 عدد ده و X مختصات عنوان به ،هارشته این از هریک اول عدد ده سپس .ندشد انتخاب 1 و 0 اعداد از بیتی 20 ةرشت

 به مربوط هاینقشه در ،کروموزوم هر به مربوط پیکسل مختصات تا ندشد کدگذاری باینری صورتبه Y عنوان به بعدی

 شود. مشخص -است شده تعریف متلب افزارنرم محیط در ایلفهؤم 1024 × 1024 ماتریس یک صورتبه که -معیارها

 از استفاده با هانقشه در هااز آن کیهر پیکسل به مربوط ارزش ،کروموزوم هر برازندگی میزان ةمحاسب برای ،درادامه

 ابتدا که گونهیندب ؛شد استفاده 1گرانخبه روش از ،والدین انتخاب برای ،پژوهش این در د.ش محاسبه برازندگی تابع

 استخر وارد و انتخاب ،تجربه براساس هاآن برتر درصد 48 و ندشد مرتب برازندگی میزان براساس هاکروموزوم

 گام در شدند. انتخاب والدین عنوان به دودوبه و تصادفی صورتبه هاکروموزوم ،گیریجفت استخر در .ندشدگیری  جفت

 .شودمی انتخاب 9 تا 1 از عددی تصادفی طوربه ،روش این در .شد استفاده نقطهیک روش از تقاطع عمل یبرا ،یبعد

 شود.می تولید فرزند دو ،کروموزوم دو هر از و شوندیم ترکیب هم با شدهانتخاب ةنقط در کروموزوم دو سپس

 ،متخصصان نظر مورد شرایط به توجه با -هدف تابع برمبنای کروموزوم 100 جمعیت با جدیدی نسل ،بعد گام در

 .شودمی متوقف الگوریتم باشد، نسل این در هدف تابع براساس بهینه پاسخ چنانچه .شد ارزیابی -پرسشنامه از برگرفته

 بهینه جواب و برسد همگرایی به تا کندمی آغاز را جدید هاینسل تولید ،یتکرار ةحلق یک در الگوریتم ،صورتاین درغیر

                                                                                                                                                                              
1. Elitist Selection  -  



 385 ...استفاده با کویر ملی پارک در اکوتوریسم توسعة بهینة مناطق یابی مکان

 

 شده داده نشان 4 شکل در ،پژوهش بحث مورد ةلئمس برای شدهطراحی ژنتیک الگوریتم همگرایی ارکرد آورد. دستهب را

  است.

 

 
 کیژنت تمیالگور ییهمگرا ارکرد .4 شکل

  نگارندگان :منبع

 

 یاجرا یبرا ازین مورد زمان ،شود یم ادیز هیاول تیجمع ای نسل تعداد یوقت که ستا آن گرید توجه انیشا ةنکت

 یبرا الزم زمان ،نمونه یبرا (.1989 )گلدبرگ، ابدییم شیافزا اریبس ،یفاز مدل مانند ییها روش با سهیمقا در ،تمیالگور

 یادیز نسبتاً مقدار ،(هیثان سه یال دو) نیشیپ یها مدل یاجرا با سهیمقا در که بود هیثان ده حدود فوق تمیالگور یاجرا

 در رادیا نیا ،یکل طوربه ،است مؤثر چرخه زمان شیافزا در ،یضرب بیترک ای جهش نرخ مانند ییپارامترها اگرچه است.

 البته .ردیگیم نشئت روش نیا یتکامل تیماه از که است یبیمعا جزء و دارد وجود نشیگز مختلف یها روش تمام

 تکرار از را طراح که است یبزرگ تیمز ،خود تطابق تابع از مدل نیا استقالل تم،یالگور یاجرا بربودنزمانرغم  یعل

 m کی در تطابق تابع زین پژوهش نیا در هکچنان ؛سازد یم ازین یب هدفمختلف  توابع با یسازگار یبرا یطراح ندیفرا

 بدون ،طیمح دو نیا از کیهر کهیطورهب ند؛شد یطراح متلب طیمح در جداگانه یابزارجعبه در تمیالگور یاجزا و لیفا

 بودند. شیرایو قابل یراحتبه ،گرید طیمح کار رب ریثأت

 ةنقش از چنانکه است. شده داده نمایش 5 شکل در ،منطقه هایالیه بر ژنتیک الگوریتم اعمال از حاصل ةنتیج

 گسترش یبرا نهیبه ةنقط افتنی و یابی مکان دقت شیافزا یراستا در ،کیژنت تمیالگور از استفاده ،داستیپ یخروج

 با ،سمیاکوتور گسترش منظر از ،ریکو یمل پارک در نقطه نیبهتر ،بهرام قصر ةمنطق زین یخروج نیا در .است سمیاکوتور

 .ستهاآن اوزان و یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا مدل در شدهاستخراج یارهایمع به توجه
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 آن یبرا شدهنییتع طیشرا براساس ،مدل جینتا و هاکروموزم یبرازندگ زانیم یبعدسه ارکرد .5 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 دو از استفاده درواقع، است، نگرفته صورت مدل دو جینتا انیم یاهسیمقا ،پژوهش نیا در هرچند که داشت توجه دیبا

 .دارد یمکان یریگ میتصم تیقابل که است نهیبه ةنقط افتنی در نانیاطم خاطربه ،مدل

 تنها ،تمیالگور نیا اما ،است برخوردار یشتریاز سرعت ب نهیبه نقاط افتنی در GIS با سهیمقا در کیژنت تمیالگور 

 به و دیرس ییهمگرا ةنقط به ،تمیالگور دور 246 چرخش در شد داده حیتوض هکچنان که است نهیبه ةنقط افتنی درصدد

 یبرا و است مکان تمام در مناسب یهالکه افتنی درصدد بربودن،زمان به توجه با GIS اما ،افتی دست نهیبه ةنقط

 منطقه ةپهن تمام لیتحل در را مفسر که دکنیم ارائهرا  یمناسب یدهپوشش ،هاپارامتر تمام درنظرگرفتن با هدف گسترش

 هدف تابع به توجه با ،کیژنت تمیالگور یطرف از .ددار یشتریب تیاولو ،ییاجرا یهااتیعمل یبرا و دهدیم یاری

 یذهن یهااریمع به توجه با تا گذاردیم رانیمد ةعهدبه را یینها میتصم اتخاذ شده،گذاشته شروط و آن یبراشده  فیتعر

 د.نکن انتخاب را یینها مکان ،ستندین مدل در که ییهاپارامتر و خود

 و یطراح یدشوار اند،افتهی کاربرد یواقع یایدن مسائل از یاریبس در یتکامل یهاتمیالگور ،ریاخ یهاسال در اگرچه 

 ،یابی مکان جمله از یمکان مسائل حل در که است شده موجب یمکان اطالعات ستمیس یقبل یهاطیمح در هاآن یاجرا

 هایدشوار نیا ،یمحاسبات یهاافزارنرم ریسا و GIS یهاافزارنرم توسعة با امروزه کهیدرحال .باشند نداشته یچندان کاربرد

 دهدیم نشان کیژنت تمیالگور از حاصل جینتا اند.شده GIS و یتکامل یهامتیالگور قیتلف در ازین مورد دانش به محدود

 میعظ حجم تیقابل با ییهاافزارنرم یریگکاربه و هدف قیدق توابع با یقو و کامل تمیالگور کی یطراح درصورت که

 از استفاده ةچرخ رایز جست؛ سود نهیبه شبه ای نهیبه پاسخ یجووجست در ،تمیالگور نیا تیقابل از توانیم ،یمکان ةداد

 .است نهیبه ةنقط افتنی درحال مدل، نیا یاجرا

 

 یریگیجهنت

 یارتقا و یعتطب با انسان یگانگیب کاستن یبرا یکانون به یران،ا ینهمچن و مختلف جوامع در شدهحفاظت مناطق امروزه

 شکل، ابعاد، نظر از ،مختلف یهاکشور در شدهحفاظت مناطق ةشبک در موجود مناطق اند.شده یلتبد یزندگ یفیتک

 مناطق ی،مل یهاپارک از: اند عبارت شدهحفاظت مناطق یکل هایگروه ند.امتفاوت یکدیگر با ،کارکرد و ساختار مفهوم،
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 یریتمد گوناگون اهداف با که یفرهنگ یاندازهاچشم یا هامکان و یاییدر یهاپارک یعی،طب یها گاهیرهذخ وحش، یاتح

 مناطق شامل ،گروه چهار قالب در ،یستز یطمح حفاظت سازمان سوی از ،یرانا در یبندیمتقس ینا شوند.یم

 امور و ها یستگاهز )دفتر است گرفته انجام یمل -یعیطب آثار و وحش یاتح یهاپناهگاه ی،مل یهاپارک ،شده حفاظت

 سبب تنهانه ،یرکو یمل پارک در یداریپا یکردرو با یسماکوتور گسترش (.1387 یست،ز یطمح حفاظت سازمان مناطق

 نیز را محدوده ینا در یغن یستیز تنوع از حراست و حفاظت ینةزم خود بلکه ،شد خواهد یمل سطح در یسماکوتور توسعة

 ،یرکو یمل پارک ةمنطق گردشگری توسعة در سازیمتصم یارهایمع ینترمهم ،پژوهش یجنتا براساس .ردکخواهد  فراهم

 یهایرساختز ی،ارتباط یهاراه ینهمچن است. یستیز تنوع و یاراض یکاربر ی،آب یهاجاذبه یری،کو یاندازهاچشم

 در یرگذارثأت یارهایمع عنوانهب ،آب منابع به یدسترس و یانسان یهاسکونتگاه و یاقامت یهایرساختز ،یاتیستأس

 در هاالیه خروجی یجنتا دارند. یهناح گردشگری توسعة یندفرا در ییباال یهایتاولو ،یربناییز یهاتوان از یبردار بهره

 مناطق است. یمرکز مناطق در یگردشگر یهایتفعال و یسمیاکوتور توسعة مطلوب یطشرا ةدهندنشان ،GIS محیط

 یاندازهاچشم متنوع، یبش یهاجهت یرین،ش آب یهاچشمه خاص، یاهیگ یهاگونه یلقب از ییهایژگیو با یمرکز

 در تفرج توسعة یالگو سازند.یم فراهم مناسب بستری ،یگردشگر یهایتفعال توسعة یبرا متنوع، و گسترده یریکو

 موجب تا باشد محدود ،مجتمع یربناییز یهایرساختز توسعة دشویم یشنهادپ و است گسترده یه،ناح یغرب شمال و مرکز

 ةدرج در ،شرق و غرب سمت در پارک، مرکزی مناطق یرامونپ مناطق د.شون آن یکیاکولوژ منابع یفیتک افت کاهش

 فقرات ستون ،یجنوب -یشمال ةجاد به یدسترس با که -یهناح از ییهابخش ؛دارند قرار یگردشگر یهایتفعال توسعة دوم

 یشترب ،محدوده ینا یتاهم .اندداده یجا خود در را یهناح مهم و بزرگ یهاسکونتگاه و روستاها و اندهکرد یجادا را یهناح

 یگردشگر بر یدکأت با متمرکز تفرج کهیطورهب ؛است یراییپذ و یاقامت ی،ترابر خدمات یهایرساختز تمرکز از یناش

 یهناح محیطی یستز یرذخا از ،یرکو یمل پارک یشمال یرامونپ در شدهحفاظت ةمنطق ةمحدود دهد.یم نشان را یفرهنگ

 قرار یگردشگر یهایتفعال توسعة یبرا سوم ةدرج در یسماکوتور گسترش نظر از ،یهناح یجنوب و شرق یهابخش است.

 پنجم ةپهن باالخره و دنشویم مشخص پراکنده یریکو یهاجاذبه با همراهکه  خشک و گرم یوهواآب با یمناطق .دارند

 گسترش یبرا یرکو دشت به یورود یتگ عنوان به از آن توانیم و ندارد یسماکوتور ةتوسع برای یامکانات گونهیچه که

 ةپهن در ینهبه ةمنطق .شد استفاده یکژنت یتمالگور از ،ینهبه ةمنطق یافتن برای ،یانیپا بخش در کرد. استفاده گردشگری

 یقاز طر ینهبه ةمنطق یحصح یافتن از یناناطم و پژوهش دقت دهندةنشان خود ینا که است گرفته قرار مناسب یاربس

 .است مدل

 :دشومی پیشنهاد زیر هایرهیافت ،پایداری راستای در اکوتوریسم توسعة منظوربه ،مکان بهترین به دستیابی برای

 جذب رب که است اکوتوریسم در اساسی هایموضوع از یکی زیستی، تنوع ؛منطقه زیستی تنوع تقویت و شناخت 

 هایاقدام متأسفانه .گذاردمی تأثیر ،جانوری و گیاهی متنوع های اکوسیستم و ها گونه دیدن به مند عالقه گردشگران

 زیست محیط امر مسئوالن دارد ضرورت بنابراین ؛است نگرفته صورت منطقه در زیستی تنوع معرفی ةزمین در چندانی

 ؛بردارند اساسی گامی زمینه این در ،میراث سازمان و

 که -اکوتوریسمی ةبهین ةمنطق ؛اکولوژیک گردشگری ةبهین ةمنطق در شناختیزمین و طبیعی های محدودیت کاهش 

 و رسانیخدمات نظر از ی،سکونتگاه اقامتی مراکز از دوری علتبه -است کویر ملی پارک مرکزی مناطق بر منطبق

 که دارد ضرورت بنابراین دارد؛ منفی ریثتأ منطقه گردشگری پایداری بر که روستروبه هاییمشکل با ،دسترسی

 کنند؛ اندیشیچاره ،دسترسی و خدماتی های ارزش تقویت در ،گردشگری امر مسئوالن

 ؛یخصوص یها آژانس و هاهادار نهادها، یسو از متیقارزان یجهانگرد یتورها یانداز راه 

 ؛نیورام و گرمسار یها شهرستان مراکز از کیهر یمسافربر یها نالیترم در یجهانگرد یرساناطالع دفتر احداث 
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 ؛یگردشگر بخش در یگذار هیسرما برای ،یخصوص بخش در زهیانگ جادیا و قیتشو 

 یفرهنگ و یخیتار یها جاذبه با ها حوزه در یگردشگر مراکز یسامانده و یستیتور الزم یها رساختیز جادیا. 
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