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اولویتبندی مناطق کویری استان فارس بهلحاظ توسعۀ اکوتوریسم بیابان

چکیده
میشود .ازجمله این موارد میتوان به مناطق کویری و بیابانی آن اشاره کرد که توان بالقوهای در جذ

گردشگر دارد .در ایگن

تحقیق ،با تأکید بر گردشگری مناطق بیابانی این استان ،پتانسیلهای گردشگری سه کویر شیراز ،نیریز و میدان گل با استفاده از
دو جامعۀ آماری گردشگر و کارشناس در هر منطقه و دانش دادها،ی مورد ارزیابی مقایسهای قرار گرفت .بدینترتیب که ابتگدا
برای بررسی پتانسیلهای کویرهای سهگانه از منظر گردشگران و کارشناسان ،از روش پرسشگنامهای ،بهگرهگیگری و در بخگش
دانش دادهای نیز الیههای اطالعاتی موردنظر در محیط نرمافزار  Arc GISتهیه شد .سپس برای اولویتبندی کویرهای مزبگور،
اطالعات حاصل از جامعههای آماری و الیهها در قالب سه سناریو در ماتریسهای هشتگانۀ مدل  TOPSISبررسی شد .نتایج
نشان میدهد که کویر شیراز در هر سه سناریو با میانگین امتیاز  0/59رتبۀ اول و سپس کویرهای نیریز و میدانگل بهترتیب بگا
میانگینهای  0/11و0/11در اولویتهای دوم و سوم قرار گرفتهاند .بنابراین برای توسعۀ صنعت اکوتوریسم بیابان استان فارس،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

استان فارس بهلحاظ داشتن پتانسیلهای بیشمار طبیعی و تاریخی و فرهنگی ،از قطبهای مهم گردشگگری ایگران محسگو

کویر شیراز بیشترین امتیاز و برترین ارجحیت را به خود اختصاص داده و مستعد توسعۀ اکوتوریسم بیابانی است.

* مقالۀ حاضر مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین است.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی ،دانشگاه کاشان ،نویسندۀ مسئولEmail: z.khadematorasol@yahoo.com /

 . 2استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

واژههای کلیدی :اکوتوریسم بیابان ،استان فارس،مدل  ،TOPSISتکنیک .GIS
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بخشی از آن را تشکیل میدهد (نیگوپن و ثپگا .)2001 ،2ایگن

مقدمه
مساحت آن را مناطق خشک و بیابانی فرا گیرد .اگرچه مناطق

طبیعت امکانپذیر میسازد و مبتنیبر مسافرتهگای هدفمنگد

بیابگگانی بگگهدلیگگل اوضگگا نامسگگاعد اقلیم گی ،دارای پتانس گیل

همراه با دیدار و برداشتهای فرهنگی و معنوی از جاذبههای

کشگگاورزی و حتگگی در مگگواردی توسگگعۀ صگگنعتی نیسگگتند،

طبیع گی و لگگذتجگگویی از پدی گدههگگای گونگگاگون آن اسگگت

پتانسیلهای طبیعی فراوانی دارند که در صگورت شگناخت و

(یغماییگان .)2002 ،اکوتوریسگگم طیگف گسگگتردهای دارد و از

بهرهبرداری مناسب از این پتانسیلها میتوان از آنها در برای

بازدید علمی گرفته تا بازدیگدی اتفگاقی در منطقگهای طبیعگی

توسعۀ این مناطق بهره گرفت .ازجمله این پتانسیلها میتوان

بهعنوان فعالیت آخر هفته ،یا بخشی جنبی از مسافرتی کلی و

به انرژی خورشیدی ،باد ،منابع معدنی و جاذبگههگای طبیعگی

طوالنی را شامل میشود (کریمپناه .)2009 ،نکتۀ بسیار مهمی

اشاره کگرد کگه در مگواردی کگامالا بکگر و منحصگربهفردنگد.

که در این زمینه اهمیت مییابد ،ایگن اسگت کگه جاذبگههگای

باتوجه به اینکه قسمت اعظم کشور ایگران در قلمگرو منگاطق

طبیعی هیچگاه تکراری نمیشوند؛ زیرا رفتن به سفرهایی بگا

خشگگک و بیابگگانی قگگرار دارد ،شگگناخت دقیگگق و اصگگولی

قصد دیدار از طبیعت ،عمگدتاا همسگو بگا اهگدافی اسگت کگه

تواناییهای بیابانها و کویرها و راههای بهرهبرداری از آنهگا،

مهگمتگگرین آنهگا تغییگر آ وهگوا ،تفگگریح ،اسگتراحت ،رفگگع

از ضروریات اساسی توسعۀ اقتصگادی و اجتمگاعی منطقگه و

خستگی ،کسب آرامش فکری و روحی و تجدید قگوا بگرای

حتی کل کشور است .یکی از راهبردهایی که بگرای تقویگت

کار مجدد است و نباید فراموش کرد که کار و فراغت همیشه

نواحی محروم و دارای قابلیت توسعه مطرح شده ،توسگعه و

با یکدیگر توأماند و عملکردشان بگا یکگدیگر مگرتبط اسگت
2

گسترش گردشگری در مناطقی است که دارای پتانسیلهگای

(هبری گگ و اوهگگارا  .)1551 ،امگگروزه پدی گدۀ گردشگگگری و

الزم برای این امر هستند .ازآنجاییکه در ایران مناطق بیابگانی

اکوتوریسگگم ،بگگهلحگگاظ درآمگگدزایی فگگراوان آن ،بسگگیاری از

وسیع و منحصربهفگرد وجگود دارد ،مگیتگوان بگا شگناخت و

کشورهای جهان را بر آن داشگته اسگت کگه سگرمایهگگذاری

معرفی و ارزیابی تگوانهگای محیطگی هگر محگدودۀ بیابگانی،

1

فراوانی را به این بخش اختصاص دهند (ترمبلی .)2002 ،

سادهترین راههای استفاده از این گونه اراضی که درعینحگال

طبق آمار در سگال  ،2009حگدود  202میلیگون گردشگگر در

یکی از پردرآمدترین صنعتهگای جهگان اسگت ،اسگتفاده از

جهان جابهجا شدهاند که این خود باعث ایجاد درآمدی بگالغ

توانمندیهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی آنهاست.

بر  222میلیارد دالر بوده است .همچنین گردشگری یکگی از

اختصاص داده است (سازمان تجارت جهانی .)2002 ،1بیش
از  90درصد معضالت اشتغال در کشورهای درحالتوسعه ،از
طریق صنعت گردشگری قابل حل است .جهانگردی در سال

منابع اصلی اشگتغال در سراسگر دنیاسگت کگه طبگق بگرآورد
سازمان جهانی جهانگردی ،حدود  12/2میلیون شغل در دنیگا
در این صنعت بگهصگورت مسگتقیم اشگتغال دارنگد (سگازمان
جهانی گردشگری.)2001 ،9

درآمد داشته که حدود  21میلیارد دالر آن ،یعنگی 22درصگد،

برخوردار از بیشترین تنو زیستی در کرۀ زمین است .غنگای

سهم اکوتوریسم بگوده اسگت (سگقایی .)2001 ،اکوتوریسگم

جاذبههای ایران با انبوهی از یادمانهای تاریخی و میراثهای

پدیدهای نسبتاا تگازه در صگنعت گردشگگری اسگت کگه تنهگا

فرهنگی و طبیعی برجامانده از دورههای مختلف ،سبب شده

1. World Trade Organization

2. Nyaupane and Thapa
3. Hebrig and O’Hara
4. Tremblay
5. World Tourism Organization

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

 2001بالغ بر  19میلیارد دالر برای کشورهای درحالتوسگعه

به اعتقاد کارشناسان ،ایران یکی از پگنج کشگور نخسگت
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بهترین بهرهگیری را از مناطق مذکور بگهعمگل آورد .یکگی از

توجه به مقولۀ گردشگری زمانی مهمتر جلوه میکند کگه

صنعت توریسم 9/1درصد درآمد ملی جهان را بگه خگود

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

وضعیت جغرافیایی ایران سبب شده تگا بگیش از سگهچهگارم

شکل از گردشگری ،فعالیتهای فراغتی انسگان را بیشگتر در
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داشتههای گردشگری طبیعگی ایگران مجموعگهای گسگترده از

گشتاسب میگونی ( )2011در ارزیابی تگوان زیسگتمحیطگی

منابع پراکنده ،ثبتنشده و در بسیاری از موارد روبهنابودی را

پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار بگهمنظگور تهیگۀ طگرح

در بگگر م گیگی گرد .بررس گیهگگای جغرافی گایی طبیع گی و نی گز

تجدی گد نظگگر بگگا اسگگتفاده از روش تهیگگۀ نقشگگۀ واحگگدهای

امکگگانسگگنجی هرکگگدام از جاذبگگههگگای بگگومشگگناختی قابگگل

زیستمحیطی و شیوۀ رویهمگذاری نقشگههگا ،اطالعگات را

سرمایهگذاری در ایگران ،بیگانگر ایگن اسگت کگه گردشگگری

بر روی نقشههای پایۀ منابع فیزیکی و زیستی منتقل کگرده و

طبیعی در کشورمان ،یک منبع اقتصادی کمنظیر خاص ،بسیار

در پایان با تهیۀ نقشۀ واحدهای زیستمحیطی و منطقهبندی،

متصور و البته رهاشده به حال خود است (اکبری و بمانیگان،

برنامهریزی را انجام داده است .سلخوری غیاثوند ( )2002بگا

 .)2002درواقع صنعت گردشگری در ایران ،علیرغم داشتن

بررسی توان اکولوژیکی منطقۀ پلنگدره قم ،بهمنظور کاربری

جاذبههای فراوان ،نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد کشگور ایفگا

اکوتوریسم با استفاده از روش تجزیهوتحلیل سیستمی و مدل

میکند .از طرفی جهانیشدن میتواند از طریگق مگرززدایگی،

اکولوژیکی مخدوم ،نقشۀ تفرجی منطقه را تهیه کرد ..زاهدی

تسگگهیل مقگگررات آمدوشگگد و بهبگگود در امگگر حمگگلونقگگل و

( )2002در بررسی چالشهای طبیعتگردی از منظر توسگعۀ

ارتباطات در افزایش گردشگگران بگینالمللگی و تحگول ایگن

پایگگدار ،بگگر اتخگگاذ رویکگگردی اخالقگگی در انگیگگزههگگای

صنعت بسیار مؤثر باشد (توالیی.)2002 ،

طبیعتگردی تأکید کرد .کهکشان ( )2001و ترابگی ()2002

اکثر مطالعات انجامگرفته در زمینۀ اکوتوریسگم در ایگران،
بر مناطق جنگلی ،چشگمهزارهگا و منگاطق دارای آ

بهترتیب در مطالعۀ ارزیابی توان اکولوژیکی تاال

امیرکالیگه

بیابانی پرداخته شده است .این در حالی است که اکوتوریسم

رکنالدینافتخاری و مهدوی ( )2002بگا اسگتفاده از تکنیگک

بیابان در سطح جهان بهعنوان یکی از صنعتهای پردرآمد در

 SWOTبه ارائۀ راهکار بگرای توسگعۀ گردشگگری دهسگتان

حال شکلگیگری اسگت .مطالعگات متعگددی در ایگن زمینگه

لواسان کوچک از دهستانهای شهرستان شمیرانات پرداختند.

صورت گرفته است بهگونهای که فنگل )1555( 1اکوتوریسگم

نگارش ( )2002به معرفی جاذبههگای طبیعگتگگردی اسگتان

در تگزاس و انوا جاذبههای اکوتوریستی و چگونگی توسعۀ

سیسگتانوبلوچسگگتان پرداخگت .آورگگگانی نگوروزی و نگگوری

منطقهای را بررسگی کگرد .ونسگا )2002( 2در کاسگتاریکا بگه

( )2001به ارزیابی توان محیطی برای توسعۀ گردشگگری در

بررسی مناطق حفاظتشگده بگرای حفاظگت از سگاماندهگی

دهستان چغاخور پرداخته و با همپوشانی الیههای اطالعگاتی

مطالعات مناطق گرمسیری پرداخته است .خگان )2001( 2بگه

نظیر شیب ،پوشش گیاهی ،خاک و ،...دهستان چغاخور را به

سطحبندی فعالیتهای اکوتوریستی و انوا آنهگا در منگاطق

چهار واحد توریستی از لحاظ نو تفرج گسگترده و متمرکگز

مختلف پاکستان پرداخته است .فسیلی )2001( 1جاذبگههگای

تقسیمبندی کردهاند .محمگودی ( )2001بگا اسگتفاده از روش

اکوتوریستی را درمناطق مختلف ایتالیا با تأکید بر پارکهگا و

ارزیابی پارامتریگک مبتنگیبگر تلفیگق بهینگه و امتیگازدهی بگه

مناطق حفاظتشده با همکگاری سگازمانهگای بگینالمللگی و

شاخصهای مربوطه و بگا بهگرهگیگری از  ،GISعرصگههگای

شرکتهای خصوصی بررسی کگرد .در ایگران نیگز ،مخگدوم

مناسب برای طرحریزی تفرج به دو شکل متمرکز و گسترده

( )2001در پژوهش گی ،باتوجگگهبگگه تنگگو اقلیم گی و فراوان گی

را در جنگگگلهگگای محگگدودۀ شهرسگگتان لردگگگان در اسگگتان

جاذبههگای اکوتوریسگتی در ایگران ،برنامگهریگزی بگر مبنگای

چهارمحالوبختیاری شناسایی و مطلوبیگت تفرجگی آنهگا را

1. Fennell
2. Vanessa
3. Khan
4. Fusili

مشخص کرد .محمدی دهچشمه و زنگگیآبگادی ( )2001بگه
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متمرکز شده است ،ولی کمتر به جاذبههای توریسگتی منگاطق

مخگگگگدوم و از تکنیگگگگک  RSو  GISاسگگگگتفاده کردنگگگگد.

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

فگراوان

و منطقۀ حفاظتشده اشگترانکوه ،بگرای گردشگگری از مگدل
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است که این سرزمین را جهانی در یک مرز بنامند .بااینحال،

اکوتوریسگگم را در زمینگگه گردشگگگری پیشگگنهاد کگگرده اسگگت.
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امکگگانسگگنجی توانمنگگدیهگگای طبیعگگتگگگردی اسگگتان
چهارمحالوبختیاری پرداختند.
باتوجگگهبگگه بررسگگی مطالعگگات و منگگابع ،لگگزوم بررسگگی
اکوتوریسگگم بیابگگانی اسگگتان فگگارس کگگه یکگگی از منگگاطق
منحصربهفرد در زمینۀ جاذبههای گردشگری است ،مشگخص
میشود .بنابراین هدف از ایگن پگژوهش ،بررسگی و ارزیگابی
جاذبههای گردشگری بیابانی استان فگارس و اولویگتبنگدی
گردشگری بیابانی منطقه است.

در این پژوهش کگه از منظگر هگدف ،کگاربردی ،توسگعهای و
راهبردی است ،برای تجزیهوتحلیگل از روشهگای آمگاری و
میدانی استفاده شده است .بدینترتیب که ابتدا پس از مطالعه
و بررسی منابع ،سه کویر موجود در استان فارس با نگامهگای
کویر شیراز ،کگویر نیریگز و میگدانگگل بگرای انجگام تحقیگق
انتخا

شد .سپس پرسشنامههایی در دو محگور گردشگگر و

کارشناس ،طراحی و تدوین شد .با تأیید روایی سؤاالت پس
از مشورت با متخصصان امر ،و پایایی آن از طریگق ضگریب

منطقۀ مطالعاتی

آلفا کرونباخ ( ،)α= 0/215باتوجهبه مشگخص نبگودن تعگداد

کویرهای شیراز ،نیریز و میدان گل بهعنوان کویرهای سهگانۀ

دقیق گردشگران کویری منطقه ،تعداد کل گردشگران ورودی

استان فارس ،مناطق موردمطالعۀ پژوهش حاضرند (شکل 1گ
الف) .استان فارس با وسگعت  122512هگزار کیلومترمربگع،
 1/1درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و
از لحاظ وسعت ،پنجمین استان کشور محسو

میشود .این

استان از شرق و شمال شرق به کویرهای ابرکوه و مروست و
سیرجان ،از جنگو

بگه خلگیج فگارس ،از غگر

خوزستان و از شمال و شمال غر

بگه جلگگۀ

به ارتفاعگات رشگتهکگوه

زاگرس مشرف است .بخشهای جنوبی بهطور عمده ،کمتگر
استان را تشکیل میدهند و بخشهای شمال و شگمالغربگی
مرتفعترین قسگمتهگای آن بگهحسگا

مگیآینگد (ثروتگی و

قاسمی .)2002 ،فارس باتوجه به وسعت زیاد و نزدیکگی بگه
خلیج فارس در نواحی جنوبی و مجاورت به کویر در نواحی
شمال شرق ،دارای تنو اقلیمی زیاد و منحصربهفردی است.
سه ناحیۀ آ وهوایی متمگایز در اسگتان فگارس وجگود دارد:
نخست ناحیۀ کوهستانی شمال و شمال غربی با زمستانهای
نسبتا سرد و تابسگتانهگای معتگدل ،دوم نگواحی مرکگزی بگا
ا
نسگبتا بگارانی و معتگدل و تابسگتانهگای گگرم و
ا
زمستانهای
زمستانهای معتدل و تابستانهای بسیار گرم است.

باتوجهبه تعداد کم کارشناسان حجگم نمونگۀ آمگاری در ایگن
بخش 19 ،نفر برای هر منطقه انتخا

و پرسشنامهها در میان

ایشگگان توزی گع و تکمی گل گردی گد .بگگرای آزمگگون فرضگگیات
تکمتغیرۀ تحقیق ،آمار توصیفی از نو فراوانگی و فرضگیات
چندمتغیره از آزمون رگرسیون ،از نرمافگزار  SPSSاسگتفاده و
نمودارهای مربوط به هر پارامتر ترسیم شگد .آمگار توصگیفی
نمونههای آماری پژوهش حاضر در جدول ( )1آمده است.
در مرحلۀ بعد ،اولویتبندی کویرهای سهگانه با اسگتفاده
از مدل  TOPSISدر سه بخش جداگانه ،که دو بخش مربوط
به پرسشنامههگای گردشگگر و کارشگناس و بخگش سگوم بگا
استفاده از الیههای اطالعاتی تهیهشده در محیط  GISمربگوط
به دوازده پارامتر شامل تراکم راههای ارتباطی ،تگراکم مراکگز
انسانی ،وسعت مناطق ،و فاصگلۀ هگر منطقگه از مراکگز مهگم
گردشگری استان نظیر جاذبههای طبیعی و تاریخی انجام شد
که از آن به عنگوان دانگش دادهای یادشگده اسگت .شگکل ()1
دربردارندۀ پارامترهای دانش دادهای و مقادیر آنهاست.

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

خشک .ناحیگۀ سگوم در جنگو

و جنگو شگرقی کگه دارای

از فرمول کوکران حجم نمونۀ  112نفر در بخش گردشگر ،و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

از  900متر از سطح دریا ارتفا داشته و بخشهای کمارتفگا

بهعنوان جامعۀ آماری مدنظر قرار گرفته شد .سپس با استفاده

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30
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مواد و روشها
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جدول ( :)6آمار توصیفی نمونههای آماری

()%

()%

()%

()%
()%

فراوانی جنسیتی

()%

وضعیت اشتغال

()%

وضعیت تأهل

سن

میزان تحصیالت

شغل

میزان درآمد

کویر

نمونه

مرد

زن

بله

خیر

متأهل

مجرد

<20

25-20

25-20

15-10

>90

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوقلیسانس وباالتر

دولتی

آزاد

کارمند

کارگر

سایر

<100000

200-100

200-200

100-200

<1000000

29/1

11/2

100

0

-

-

-

-

12/9

19

12/9

-

-

-

91/1

12/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارشناس

کویر شیراز

گردشگر

12/2

21/2

11/1

29/5

99/2

11/1

1/1

12/1

21/1

12

1/1

5/2

21/2

12/9

25/2

11/2

22/2

29/5

11/2

9/2

21/9

29/5

2/1

9/2

9/2

95/2

-

گردشگر

12/2

92/1

92/5

12/1

20/2

25/1

2/5

11/1

21/1

10/2

11/2

2/1

21/1

21/2

21/9

10/2

2/5

25/1

9/2

0

12/2

12/1

1/1

9/2

12/1

21/5

29/1

11/2

100

0

-

-

-

-

12/9

19

12/9

-

-

-

91/1

12/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کویر نیریز

کارشناس

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

کارشناس

29/1

11/2

100

0

-

-

-

-

12/9

19

12/9

-

-

-

91/1

12/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کویر میدان گل

گردشگر

90

90

92

12

22

22

11

22

21

12

2

12

90

1

12

10

22

12

2

1

92

10

12

2

1

12

-

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز 931۶

140

ث .تراکم مراکز انسانی

ج .فاصله تا گنبد نمکی کنار سیاه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

پ .تراکم راههای ارتباطی

ت .فاصله تا مجموعۀ تختجمشید

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

الف .کویرهای سهگانۀ استان فارس

ب .فاصله تا مرکز استان

] [ DOI: 10.22052/6.16.135
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ذ .فاصله تا پیست اسکی سپیدان

ر .فاصله تا سد درودزن

شکل ( :)6الیههای اطالعاتی مورداستفاده برای اولویتبندی کویرها با دانش دادهای

بیابان ،از الگوریتم  TOPSISبه عنوان یک مدل تصمیمگیگری

یافتهها و نتایج
محیطی ،استفاده از تکنیکهایی است که بتوان از طریق آنها،

همپوشانی شاخصها در نقاط قوّت و ضعف خگود ،توانگایی

بهتگرین

فراوانی در حل مسائل چندگزینهای دارد (کهنسال و رفیعگی،

گزینه دست یافگت .در ایگن پگژوهش ،بگرای اولویگتبنگدی

 .)2002این الگوریتم یک تکنیک تصمیمگیری چندشاخصگۀ

کویرهای سهگانۀ اسگتان فگارس بگرای ارزیگابی گردشگگری

جبرانی بسیار قوی برای اولویتبندی گزینهها از طریق شگبیه

باتوجهبه معیارهای کمی و کیفی متعدد ،بگه انتخگا

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

یکی از کاربردی تگرین روشهگای مگدیریت و برنامگهریگزی

چندشاخصۀ جبرانی سازشی استفاده شده است کگه بگهدلیگل

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

خ .فاصله تا بهشت گمشده

د .فاصله تا دریاچۀ پریشان

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

چ .فاصله تا دشت ارژن

ح .فاصله تا آبشار مارگون
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نمودن آنها به جوا

حساسگیت بسگیار کمگی دارد (طاهرخگانی2001 ،؛ نسگترن و

اولویتبندی کویرهای سهگانه از منظر گردشگر  10معیار ،از

همکاران .)2010 ،نتایج حاصل از الویتبندی کویر سهگانگۀ

منظر کارشناس  11معیار و از حیث دانگش دادهای  12معیگار

استان فارس براساس الگوریم تاپسیس در قالب سه سناریوی

طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفته اسگت (جگدول  .)2بگرای

متعگگدد ،از منظگگر کارشناسگگان و گردشگگگران و دانگگش دادهای

کمّیسازی معیارهای کارشناسگان و گردشگگران در مگاتریس

مطرح شده اسگت .در مرحلگۀ نخسگت ،مگاتریس  n×mکگه

تصمیمگیری ،از متوسط امتیاز هر پارامتر در پرسشگنامههگای

دارای  mگزینگگه و  nمعیگگار اسگگت ،بگگهعنگگوان مگگاتریس

حاوی سؤاالت متعدد استفاده شگده اسگت .همچنگین مبنگای

تصمیمگیری مورد ارزیابی قرار میگیرد .در پگژوهش حاضگر

مقدار عددی معیارهای دانش دادهای ،الیگههگای رقگومی هگر

از سگگه دیگدگاه گردشگگگر ،کارشگگناس و دانگگش بگگه موضگگو

پارامتر در محیط نرمافگزار  GISArcاسگت .نتگایج حاصگل از

نگریسته شده است .کویرهگای فگارس ،نیریگز و میگدان گگل

ارزش عگگگددی پارامترهگگگای مزبگگگور و تشگگگکیل مگگگاتریس

بهعنوان گزینههای تصمیمگیری در نظر گرفتگه شگد .جگداول

تصمیمگیری در جدول ( )2آمده است.

( )2و ( )2دربردارندۀ ماتریس تصمیمگیری هستند ،بهگونهای
که جدول ( )2به معرفی معیارهای تصمیمگیر و جگدول ()2
جدول ( :)0معیارهای ماتریس تصمیمگیری به ترتیب ارجحیت در سه بخش گردشگر و کارشناس و دانش دادهای

گردشگر
کارشناس
دانش دادهای

تراکم راههای ارتباطی

فاصله تا مرکز استان

تراکم مراکز سکونتگاهی و انسانی

فاصله تا مجموعه تختجمشید

فاصله تا گنبد نمکی کنارسیاه

چشمانداز بکرطبیعی وژئومورفیک
جاذبۀ طبیعی

امنیت

ویژگیهای اقتصادی

تأسیسات و تجهیزات

وضعیت راههای ارتباطی

فون وفلور
فاصله تا دشت ارژن

امکان گردش و ورزش کویری

گونههای گیاهی و جانوری

امنیت منطقه

امکانات بهداشتی و اقامتی

وضعیت راههای ارتباطی
آ
و هوا

فاصله تا بهشت گمشده

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

فاصله تا آبشارمارگون

وضعیت فرهنگی

امکانات بهداشتی و اقامتی
فاصله تا دریاچه پریشان

وضعیت فرهنگی

میزان تخریب وارده

تبلیغات
تبلیغات
فاصله تا پیست اسکی سپیدان

موانع
فاصله تا سد درودزن

وسعت محدوده کویر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

آسمان شب و محیط آرام

سناریو

()1

()2

()2

()1

()9

()2

()1

()2

()5

()10

()11

()12

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

ایدئال است که به تکنیگک وزندهگی،

مقگگدار عگگددی معیارهگگا را نمگگایش م گیدهنگگد .مگگثالا بگگرای
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جدول ( :)9ماتریس تصمیمگیری و مقدار عددی معیارها
سناریو

گزینه معیار

()1

()2

()2

()1

()2

()9

()1

()2

()10

()5

()11

()12

کویر شیراز

1/911

9/202

2/129

1/291

2/222

1/295

20/111

10/195

10/195

12/912

-

-

گردشگر

کویر نیریز

1/112

9

2/9

1/102

2/011

2/211

15/512

5/202

10/220

12/125

-

-

میدان گل

2/11

1/21

2/121

2/92

2/92

1/02

21/11

10/92

5/12

11/52

-

-

کویر شیراز

12

1/20

12/50

15/20

12/10

2/20

2/20

10/10

29/20

2/50

22/20

-

کارشناس

کویر نیریز

11/50

2/50

12/90

12/20

11/20

2/10

2/90

5/20

29/10

2/20

22/20

-

میدان گل

12/10

2/20

12/20

12/20

12/00

2/90

2/10

5/20

22/20

1/20

20/10

-

کویر شیراز

0/0292

25252/02

0/0215

91211

122211/2

22020/25

119125/1

111102/2

55112/29

121119/2

221/121

52252

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

دانش دادهای

کویر نیریز

0/0222

221109/9

0/0192

212200/1

212011

221101/2

222101/1

259151/1

200202/1

219220/2

221202/2

میدان گل

0/0212

111155/2

0/0212

51211/01

201091/2

119191

211159/5

120912/2

152112/2

200212/2

192222/2

2952/922
122/2002

ابعاد و واحد آنها یکسان شده و این مقادیر کمّی را به ارقام

مجمو وزن معیارها بایستی برابر با  1باشگد .در ایگن پگژوهش،

بیبعد تبدیل کرد .این فراینگد از طریگق رابطگۀ ( )1صگورت

بگگرای محاسگگبۀ مقگگادیر  Wjاز مگگدل  AHPو روابگگط ( )2و ()2

گرفته و نتایج حاصل از آن ماتریس نرمالیزه ( )Rمیباشد که

استفاده شده است .نتایج حاصل از آن در جدول ( )9آمده است.

در جدول ( )1آمده است.

()2

()1

∑

=RIJ

∑√

اهمیت ،ارجحیگت و وزن هریگک از شگاخصهگا براسگاس

()2

∑

وزن تعدیل شده

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

معیارها و شاخصها دارای واحد همسگانی نیسگتند ،بایسگتی

 AHPو مدل  Antropiمحاسبه میشود .باید در نظر داشگت کگه

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

به دلیل این احتمال قوی که مقادیر کمّی تعلگقگرفتگه بگه

رویکردها و نظریگات کارشناسگانه ،نظیگر روش  ،Linmapمگدل

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز 931۶

144

جدول ( :)۴ماتریس نرمالیزه دادهها
()11

()12

سناریو

گزینۀ معیار
کویر شیراز

0/9212 0/9519 0/2019 0/9125 0/2015 0/2225 0/9212 0/9221 0/20292 0/21229

-

-

کویر نیریز

0/9952 0/9252 0/9225 0/9912 0/9120 0/9529 0/2199 0/9221 0/9221 0/2092

-

-

کویرمیدان گل

0/2292 0/9121 0/9519 0/9511 0/9151 0/1591 0/9299 0/9110 0/9102 0/9012

-

-

گردشگر

()1

()2

()2

()9

()1

()2

()2

()1

()10

()5

کویر شیراز

/9112

0/9521 0/2222 0/9552 0/2011 0/2111 0/9112 0/2222 0/2295 0/9212 0/2921

-

کویر نیریز

0/2010 0/9122 0/2012 0/9252 0/9295 0/9522 0/9211 0/9220 0/9192 0/2112 0/9111

-

کویرمیدان گل

0/9211 0/9212 0/9221 0/9912 0/9151 0/9211 0/9105 0/9121 0/9250 0/1225 0/9209

-

کارشناس

کویر نیریز

0/5522 0/1111 0/9012 0/9222 0/1525 0/9025 0/9059 0/9915 0/1010 0/1025 0/1999 0/2921

کویرمیدان گل

0/0112 0/2212 0/1522 0/2059 0/2022 0/1292 0/2295 0/1121 0/2211 0/9121 0/2221 0/2199

دانش دادهای

جدول ( :)۱مقادیر بردار وزن معیارها براساس مدل
()1

سناریو معیار

()2

()1

()2

()9

()10

()11

()12

گردشگر

0/2055 0/2500

0/1051 0/1919

0/0202 0/0221 0/0100 0/0922 0/0121

0/0191

-

-

کارشناس

0/2022 0/2192

0/1051 0/1122

0/0222 0/0205 0/0122 0/0925 0/0201

0/0122 0/0122

دانش دادهای

0/1592 0/2222

0/1050 0/1192

0/0219 0/0221 0/0192 0/0210 0/0212

0/0102 0/0122 0/0115

برای ارجحیتبندی مقادیر درایه های مگاتریس نرمگالیزه،
تکتک اوزان پارامترها باید بهصورت نظیربهنظیر در ستونهای
این ماتریس ضر

()1

()2

AHP

()5

()2

-

ماتریس نرمالیزهیوزندهیشده به عنوان ورودی بگه الگگوریتم
است که نتایج حاصل از آن در جدول ( )2دیده میشود.

شود .ماتریس بهدستآمده از این فراینگد

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

کویر شیراز

0/0225 0/2229 0/2222 0/2220 0/2202 0/2912 0/2111 0/2215 0/2221 0/1210 0/1191 0/2125

جدول ( :)1ماتریس دادههای نرمالیزه وزین
سناریو

کارشناس

دانش دادهای

گزینۀ معیار

()1

()2

()2

()1

()9

()2

()1

()5

()2

()10

کویر شیراز

0/0020 0/0121 0/0110 0/0222 0/0211 0/0155 0/0212 0/0221 0/1212 0/1152

-

-

کویر نیریز

0/0021 0/0115 0/0192 0/0222 0/0201 0/0121 0/0212 0/0222 0/1222 0/1199

-

-

کویرمیدان گل 0/0052 0/0110 0/0122 0/0225 0/0222 0/0250 0/0919 0/0211 0/1129 0/1192

-

-

کویر شیراز

0/00125 0/0101 0/0121 0/0121 0/0222 0/0210 0/0905 0/0221 0/0212 0/1222 0/1925

-

کویر نیریز

0/0019 0/0052 0/0121 0/0112 0/0212 0/0215 0/0122 0/0212 0/0291 0/1221 0/1920

-

کویرمیدان گل 0/0029 0/0022 0/0112 0/0112 0/0229 0/0220 0/0111 0/0920 0/0219 0/0222 0/1952

-

کویر شیراز

0/0002 0/0022 0/0092 0/0029 0/0101 0/0195 0/0111 0/0259 0/0212 0/1025 0/0221 0/1119

کویر نیریز

0/0102 0/0022 0/0051 0/0122 0/0129 0/0220 0/0210 0/0199 0/0112 0/0952 0/0225 0/0521

کویرمیدان گل 0/0001 0/0110 0/0112 0/0152 0/0210 0/0292 0/0902 0/0205 0/0521 0/0152 0/1121 0/1252

براساس نو معیار ،مطلو ترین بهعنوان ایدئال مثبگت و
نامطلو ترین به عنوان ایدئال منفی مفروض اسگت .بنگابراین
بسته به نو پارامتر ،مقادیر حداکثر و حداقل میتواند بهعنوان

که نتایج حاصل از آن بهصورت جدول ( )1است.
}

در نظر گرفته شود .برای نمونگه

)

|

()

}

در معیار فاصله تا مرکز اسگتان ،کمتگرین فاصگله دربردارنگدۀ

()1

ایدئال مثبت خواهد بود ،اما برای معیگار تگراکم راه بیشگترین

}

تگراکم ،ایگدئال مثبگت را نشگان مگیدهگد .باتوجگهبگه مگگوارد
()9

|
{

)
}

({

|

|

()
{

({

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

حد مطلو

یا حد نامطلو

فوقالذکر ایدئالها از طریق روابط ( )1و ( )9مشگخص شگد

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

گردشگر

()11

()12
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جدول ( :)7ماتریس ایدئالهای مثبت و منفی
سناریو
گردشگر
کارشناس
دانش دادهای

()11

()12

ایدئال

()2

()1

()2

()1

()2

()9

()1

()2

()5

()10

مثبت

0/0052 0/0121 0/0110 0/0225 0/0211 0/0155 0/0212 0/0221 0/1212 0/1152

-

-

منفی

0/0020 0/0110 0/0192 0/0222 0/0201 0/0250 0/0919 0/0222 0/1129 0/1192

-

-

مثبت

0/0029 0/0101 0/0121 0/0121 0/0222 0/0215 0/0905 0/0221 0/0212 0/1222 0/1952

-

منفی

0/0019 0/0022 0/0112 0/0112 0/0229 0/0220 0/0111 0/0920 0/0219 0/0222 0/1920

-

مثبت

0/0102 0/0022 0/0092 0/0029 0/0101 0/0195 0/0111 0/0259 0/0212 0/1025 0/0221 0/1119

منفی

0/0001 0/0110 0/0112 0/0152 0/0210 0/0292 0/0902 0/0205 0/0521 0/0952 0/1121 0/0521

تعلق خواهد گرفت که کمترین فاصله و جدایی را از ایدئال

مگیشگگود .در ایگن مرحلگگه ،اگگر  Ai Aباشگگد di+=0 ،و

مثبت و بیشترین فاصله و جدایی را از ایدئال منفی داشته

 cli-=1خواهد بود .درصورتیکه ¯ Ai=Aباشگد di-=0 ،و

باشد .میزان جدایی مقادیر معیارها از ایدئالها از طریق فاصله

 cli-=1خواهد بود .بنابراین هر اندازه گزینگۀ  Aiبگه راهحگل

اقلیدوسی و روابط ( )2و ( )1محاسبه و نتایج حاصل از آن

ایدئال نزدیکتر باشد ،ارزش  cli+به واحد نزدیکتر اسگت.

در جدول ( )2گزارش شده است.

میزان رتبۀ گزینهها نیز بگین صگفر و یگک در نوسگان اسگت.
دراینباره  cli+=1نشاندهندۀ باالترین رتبه و  cli+=0نیگز
نشاندهندۀ کمتگرین رتبگه اسگت .نتگایج حاصگل از محاسگبۀ

()2

نزدیکی نسبی گزینهها به راهحلهای ایگدئال و امتیگاز نهگایی
گزینهها در صورت جدول ( )2نشان داده شده است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

برای اولویتبندی گزینهها ،برترین ارجحیت به موردی

امتیاز نسبی گزینههگا بگا اسگتفاده از رابطگۀ ( )2محاسگبه

()2
()1
سناریو
گردشگر

کارشناس

دانش دادهای

گزینه

فاصله تا ایده آل مثبت ()di+

فاصله تا ایده آل منفی ()di-

امتیاز نهایی ()cli+

کویر شیراز

0/00292

0/02512

0/5129

کویر نیریز

0/00229

0/02222

0/1522

کویر میدان گل

0/02591

0/00222

0/0212

کویر شیراز

0/00191

0/01110

0/52125

کویر نیریز

0/01112

0/02212

0/19922

کویر میدان گل

0/01112

0/00202

0/01122

کویر شیراز

0/00522

0/21222

0/59211

کویر نیریز

0/12221

0/12155

0/92552

کویر میدان گل

0/11215

0/01511

0/20122

گردشگر را دارد .در شکل ( ،)2نتایج حاصل از اولویتبندی

یافتههای حاصل از پژوهش ،بیانگر این نکتۀ مهم اسگت کگه

کویرهای سهگانۀ استان فارس از منظر گردشگر و کارشگناس

کویرهای استان فارس نیز همانند دیگر جاذبههای طبیعی این

و استفاده از دانش دادهای (تکنیک  ،)GISگزارش شده است.

منطقه ،طبق نظریات گردشگران و کارشناسان ،قابلیت جذ

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

جدول ( :)8نزدیکی نسبی گزینهها به راهحل ایدئال و امتیاز نهایی
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در بحث اولویتبنگدی ،باتوجگه بگه دیگدگاه گردشگگران،

و معرفی تواناییهای گردشگری طبیعی منطقه و اطال رسانی

گردشگگگر ماننگگد چشگگمانگگدازهای ژئومورفیگگک و طبیعگگی

تواناییها نادیده ماندهاند .همچنین فون و فلور خگاص کگویر

منحصربهفرد ،گونههای گیاهی و جانوری خاص منطقه ،آسمان

نیریز کمترین فاصله را از ایدئال مثبت گرفت کگه باتوجگهبگه

زیبای شب و ،...رضایت گردشگر را در سطح متوسط تا بسیار

وجود گونههای گیاهی و جانوری خاص آن منطقگه ازجملگه

مناسب جلب میکند ،کویر شیراز با داشتن کمترین فاصله تا

گورخرآسیایی که بومی منطقه است ،بدیهی است .کویر شیراز

ایدئال مثبت در پارامترهای چشمانداز طبیعگی ،امکگان انجگام

با داشتن کمترین فاصله از ایدئال مثبت در پارامترهای امنیت،

گردش و ورزشهای کویری ،گونههای گیگاهی و جگانوری،

وضعیت اقتصادی ،تأسیسات و تجهیگزات منطقگه ،وضگعیت

امنیت ،وضعیت فرهنگی ،شبکه راههای ارتباطی بگه منطقگه و

راه های ارتباطی ،آ وهوا ،وضعیت فرهنگی و میزان تبلیغات

میزان تخریب وارده از سگمت گردشگگر ،در اولویگت اول ،و

صورتگرفته در اولویت اول توسعۀ اکوتوریسم مناطق بیابانی

کویر میدان گل با داشتن کمترین فاصگله از ایگدئال منفگی در

در بین سه منطقۀ ذکرشده است.

ورزشهای کویری ،گونههای گیاهی و جگانوری و وضگعیت

که کویر نیریگز بیشگترین وسگعت را دارد و در بحگث ایجگاد

فرهنگی ،در مرتبۀ سوم قرار دارد (شکل  .)2درواقع این امگر

امکانات و تأسیسات ورزشهای کویری ،در صگورت فگراهم

بیانگر این نکته است که هرچند مقولگۀ گردشگگری نیازمنگد

بودن سایر شرایط ،عرصۀ مناسبی بهلحاظ وسعت است .کویر

بسترسازی و آمادهسازی تأسیسات و تجهیزات بسیاری است،

شگیراز بیشگترین تگراکم راه و تگگراکم مراکگز انسگگانی را دارد؛

گردشگر طبیعی (در اینجا گردشگر مناطق بیابانی) بیشگتر بگه

درنتیجه ،ضمن ایجاد امکان دسترسی آسانتر و بیشتر به منطقه،

جاذبههای طبیعی منطقگه توجگه دارد و توسگعۀ ایگن نگو از

امکان خدماترسانی بیشگتر بگه گردشگگر را دارد .همچنگین

گردشگگری در مقایسگه بگا دیگگر انگوا آن ،نیازمنگد صگگرف

بهدلیل داشتن فاصله کمتر (در بین سه منطقه) از مرکز استان و

هزینههای کمتر و البته برنامهریزیهای دقیقتر است.

دیگر مناطق شاخص گردشگری استان ،شگامل آرامگگاههگای

براساس نظریات کارشناسان ،کویر میدانگل کمترین فاصله

حافظ و سعدی ،باغها و موزههای شهر شیراز ،مجموعه جهانی

را از ایدئال مثبت در پارامتر جاذبههای طبیعی دارد (در تضاد با

تختجمشید ،گنبد نمکی ثبتجهانیشدۀ کنارسیاه فیروزآباد،

نظریات گردشگران) و این مهم میرساند که در زمینۀ شناخت

مکانهای گردشگری طبیعگی شگاخص اسگتان (دشگت ارژن،

] [ DOI: 10.22052/6.16.135

پارامترهای چشمانگدازهای طبیعگی ،امکگان انجگام گگردش و

نتایج حاصل از دانش دادهای در این بررسی نشان میدهد

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.3.0

هرچند هر سه کویر بگهلحگاظ پتانسگیلهگای طبیعگی جگذ

به جامعۀ گردشگر ،کارهگای انگدکی صگورت گرفتگه و ایگن

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30
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.را در بین سه کویر ذکرشده دارد

 دریاچۀ پریشان (تنها دریاچۀ،) بهشت گمشده،آبشار مارگون
 سگگد درودزن، پیسگگت اسگگکی سگگپیدان،)شگگیرین کشگگور

آ
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Abstract
Fars province is regarded as one of the important poles of tourism in Iran, because it has enormous
potential in terms of natural, historical and cultural attractions. Such cases can be noted in arid areas
and deserts and can have very high potential in attracting tourists. In this research, with an emphasis
on the desert areas of tourism, the tourism potential in three playas: Shiraz, Neyriz, Meydane Gel were
evaluated using both tourists, expert, and data knowledge comparitively. Thus, first, in order to
investigate the potential of the three playas, questionnaires from the perspective of tourists and experts
were used, and ArcGIS software was used for preparation of layers in data knowledge. Then, TOPSIS
model was used to rank the deserts in the form of three scenarios. The results showed that in all three
scenarios, Shiraz desert with an average score of 0.95 was ranked first, and then Neyriz deserts and
Meydane gel with mean of 0.71 and 0.14 were prioritized in the second and third orders. Therefore, in
the development of ecotourism desert in Fars province, Shiraz desert has the highest priority which is
prone to develop ecotourism desert.
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