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  اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب کاشان یهاارزیابی راهبردی توان
 

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطباییای، ریزی اجتماعی و منطقهـ دانشیار برنامه 1پورمحمود جمعه

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبایی ،ایمنطقه ریزی توسعةارشد برنامهشناسکارـ  علی نماینده

 00/8/1931تاریخ تصویب:         17-54صص        02/6/1931تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 و ظرفیت تحمل کویر اکوتوریستی هایتوان ارزیابی و شناسایی هدف باکه  حاضر پژوهش
اسنادی و  دو روش تحلیلی است. از -توصیفیتحقیقی  ،گرفته صورت کاشان منطقة در 0مرنجاب

 گردشگری های دارای باالترین توانپهنه بندیالویت و آوری اطالعات و شناساییپیمایشی برای جمع
 در گردشگران جذب برای هاییظرفیت چه عبارتند از:تحقیق سؤاالت . است شده استفاده ،محدوده در
 است مرنجاب کویر گردشگری توسعة برای توان باالترین دارای پهنه امدارد؟ کد وجود مرنجاب کویر
های با استفاده از مصاحبه پژوهش االتسؤ به گوییپاسخ برای است؟ میزان چه آن تحمل ظرفیت  و

 . براییت جذب گردشگر در منطقه تعیین شدندو ظرف توان ،ساختارمند و تحلیل راهبردی کیفی و کمی
های کیفی، از روشداشتند،  گردشگری توان بیشترینکه  ییهاپهنه ی شناساییگذاری معیارهاارزش
 مؤثر  ریزی راهبردی و مصاحبه با کارشناسان به روش دلفی استفاده شده است. معیارهایبرنامه
 منطقه، ژئومورفولوژی موجود، اراضی قابلیت: از عبارتند االت تحقیقشده برای سنجش سؤانتخاب

به کمک  معیارهازیر و معیارها امتیازهای شدنمشخص از پس. گردشگری هایذبهجا ها وزیرساخت
 باالترین دارای پهنة ،اقلیم و آب منابع به نزدیکی شیب، چون معیارهایی درنظرگرفتن با و GIS افرازنرم
 مساحت به توجه با نیز فیزیکی تحمل ظرفیت. مشخص شده است گردشگری فعالیت برای توان

 و حدودشد های کمی محاسبه اساس مدل بر ،مرنجاب کویر در گردشگری نوع و هادیپیشن محدودة
 عوامل به توجه با واقعی تحمل ظرفیت ،محاسبات طبق بر ،همچنین. شد برآورد نفر 67022
 این که شد برآورد غیره و هازیرساخت نیاز مورد فضاهای شیب، گیاهی، پوشش جمله از کنندهمحدود
ظرفیت پذیرش که د ندهنتایج بررسی نشان می .است دست آمدهههفته ب طی در نفر 59102 با برابر رقم

؛ از میزان کنونی بازدیدکنندگان از کویر مرنجاب شرایط موجود نیز به مراتب بیشتر گردشگر منطقه با
های کانونبه آن توجه به موقعیت مناسب کویر مرنجاب و نزدیکی  . بااست نفر در هفته 0422 ،یعنی

                                                 
 :mahjom43@gmail.com  Email                                             23100029503ول: نویسندة مسؤ -1

 .ای در دانشگاه عالمه طباطبایی استنامة مقطع کارشناسی ارشد در رشتة توسعة منطقهاین مقاله برگرفته از پایان -0
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دنبال آن  هگردشگری و ب تواند به توسعةریزی مناسب در زمینة گردشگری میمدة جمعیتی، برنامهع
 منجر شود.ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه 

 .سنجی،  ظرفیت تحملتوانهای گردشگری، اکوتوریسم، کویر مرنجاب، جاذبه :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

پایدار  های مهم توسعةمینهدارد و یکی از ز جهانی اقتصاد در یاویژه نقش ،صنعت گردشگری امروزه

 ،همچنین رود.شمار می ای و دورافتاده بهای و عاملی جایگزین برای توسعة نواحی حاشیهمنطقه

های سراسر جهان مورد کردن فرهنگساختن جوامع و کاالیینیروی پویایی در همگن مثابة ی بهگردشگر

ها گردشگری برای بسیاری از ملت ،از نظر اقتصادی (Reid, 2003: 2). تتوجه قرار گرفته اس

اثرات مثبت  (Higgins–Desbiolles, 2006:192).شودسودآورترین کاالی صنعتی محسوب می

های سودهای حاصل از مبادالت ارز خارجی، مالیات ،  عالوه براقتصادی گردشگری برای جوامع

 اصلی منابع از یکی گردشگری (Lickorish, 1991). ای استمنطقه متی و ایجاد اشتغال و توسعةحکو

 دنیا در شغل میلیون  7/76 حدود جهانگردی جهانی سازمان تخمین طبق که ستا دنیا سراسر در اشتغال

 شود، اضافه هاآن به نیز اقتصادی مستقیمغیر مشاغل که اگر دارندوجود  مستقیم صورت به صنعت این در

 به گردشگری ،اخیر هایسال در (.UNWTO, 2007: 19) رسید خواهد میلیون 095 ودحد به مقدار این

 بازار این ازکه  کندمی سعی ایگونهبه هرکس و است شده تبدیل اقتصادی هایبخش پردرآمدترین از یکی

ال سود حاصل از گردشگری در س ،اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری بر .برد بهره شکل بهترین به

 سود به دو تریلیون دالر در سال خواهد رسیداین  0202که در سال میلیارد دالر بوده  570، 0220

.(Theobald, 2005: 3) درات جهانی کاالها و خدمات را صااز  %6، 0229تنهایی در سال  ن صنعت بهای

یلیون، در م 638، 0221میلیون، در سال  6/438 ،1337برگرفته است. تعداد گردشگران جهانی درسال در

 ,WTO). بوده است 0227سال  میلیون در 838میلیون و   862، 0224میلیون، در سال  714 ،0220سال 

میلیارد نفر خواهد  6/1این رقم به  0202ها در سال بینیبنابر پیش (2007 ;2006 ;2005 ;2002

  (WTO, 2008).رسید

محدروم شدود و مکمدل سدایر      موجدب توسدعة ندواحی    تواندد یمکه جایگزین  از راهبردهاییکی 

بسدیاری از محققدان،    گردشگری به عقیدة گردشگری است. ةتوسع این مناطق باشد، راهکارهای توسعة
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بدردن  ثر بدرای ازبدین  ی مدؤ ابزارمزایای بسیاری دارد که آن را به  ی اقتصادیهابخشدر مقایسه با دیگر 

 هدا برنامهی در ترمشخصطور بهه است ک مستلزم این ی زیاد،اگرچه تحقق آن تاحد ؛کندیمفقر تبدیل 

د گنجاندده شدو   ی بیشتر جوامدع محلدی  هافرصتی ملی گردشگری، تقویت مشارکت و هایاستراتژو 

(Ashley & Goodwin 2001;UNWTO 2004b.)  امدروزه  کده  گردشدگری  هدای شدکل  یکدی از 

 مسدافرت  از اسدت  عبدارت  1اکوتوریسدم . اسدت  ، اکوتوریسدم دارد رشددی روبده  روند و ویژه جایگاه

 روحدی  نیازهای ارضای و معنوی گیریبهرهبرای  طبیعی نواحی به پایداری اصول بر مبتنی و النهمسؤو

 بده  و باشدد  محلدی  مردم هایارزش به احترام و آگاهی کسب و شناخت باهمراه  کهایگونهبه ؛روانی و

اکوتوریسدم در  (. 32:1984 دی،زاهد ) کند کمک میزبان جامعة رفاه ارتقای و طبیعی نواحی از محافظت

 گدردی در درجدة  محیطی و توسعة پایدار است و در آن طبیعتظر بر مالحظات زیستنخست نا ةوهل

ه تعهدد شددید بده طبیعدت و     دو دیددگا  پیونددهندة اکوتوریسم دیگر، دوم اهمیت قرار دارد. به عبارتی

 (.01: 1987ولیت اجتماعی است )رضوانی، احساس مسؤ

 و هدا بیابدان  در است. گدردش 0کویر جدیدی از اکوتوریسم، گردشگری مناطق بیابانی و نسبتاً شاخة

 اشدکال  جدانوری،  حیدات  گیداهی،  پوشدش  کدویری،  و بیابدانی  هدای جاذبده  از دیدار و کویری نواحی

 را گردشدگری  از خاصدی نوع  آن، هایجاذبه سایر از بازدید و ورزشی هایفعالیت انجام مورفولوژیک،

 اسدت  اکوتوریسدم  از ایشداخه  کده  شدود مدی  نامیدده  «کدویر  گردشدگری » کده  اسدت  دهآور وجدود هب

(UNWTO, 2007.) ا انسدان و طبیعدت اسدت و تد     هدای متقابدل  ها و واکنش، بستر تمام کنشمحیط

 های آن اطالعات دقیقی نداشته باشدیم، بارگدذاری جمعیدت و فعالیدت    که از کیفیت محیط و نهادزمانی

 اصدولی   و دقیدق  (. شدناخت 14: 1972پذیر نخواهد بود )رهنمایی، آن، امکاندر مکان درست و طبیعی 

 و اجتمداعی  توسدعة  بدرای  اساسی ضروریات از آن از برداریبهره هایراه و کویری نواحی هایتوانایی

       هندوز  منداطق  ایدن  اکوتوریسدتی  و توریسدتی  هدای جاذبده  شناخت. است ایران حتی و منطقه اقتصادی

 ایدن  هدای ویژگی بارةدر دقیقی مطالعات است الزم مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین، لکام طوربه

 صدنعت  ایدن  توسدعة  با هددف  مناسب هایزیرساخت ایجاد و برداریبهره هایراه همچنین و هاجاذبه

                                                 
1- Eco Tourism 

0- Desert Tourism 



 اولشماره                                            ریزی روستایی   پژوهش و برنامه مجلّه                                                                   64

 هایدبدرای اجتنداب از پیامد    (.36:1989 ،و عمادالددین  مقصدودی ) گیدرد  صدورت  در این نواحی نوپا

ریدزی  مسدتلزم برنامده   ،به این مهم یافتن، است. دستاندیشیده شده لوب گردشگری نیاز به توسعةنامط

. همچنین، بده تبدع آن بایدد یدک الگدوی      که قرار است توسعه در آن صورت پذیرد استبرای بستری 

 ، دراز یک سدو  سنجی یا ارزیابی توان اکولوژیک انجام شود.مناسب برای زمین و در نتیجه توان توسعة

س خصوصدیات  اسدا  اکوتوریسدم بدر   های مناسب برای توسعةیابی عرصهنتیجة آمایش سرزمین، مکان

علت تواندایی   ( بهGISهای اطالعات جغرافیایی )سیستم ،از سوی دیگر کند.اکولوژیک به ما کمک می

 مسدیر  در د راهگشدای بسدیاری از مشدکالت و معضدالت    نتوانمند اطالعات میتحلیل نظامودر تجزیه

 د.نریزی اکوتوریسم باشتوسعة گردشگری و مدیریت و برنامه

 طرح و بیان مسئله. 1 .1

فرهندگ و   محدیط زیسدت،   اکوتوریسم همانند تمامی انواع توسعه، آثدار مثبدت و منفدی بدر     ةتوسع    

فدی و  رسداندن آثدار من  حداقلبهگذارد. یکی از راهکارهای اساسی برای جای میاقتصاد جامعة میزبان بر

های طبیعدی  گدرفتن اسدتعداد  سدرزمین بدا درنظر   ریزی استفاده ازیت آثار مثبت حاصل از آن، برنامهتقو

در بین ندواحی خشدک جهدان قدرار      ،میلیمتر 040. ایران با میانگین استمورد نظر  منطقه برای کاربری 

 االنةرنددگی سد  خشک قرار گرفتده کده با  کشور در نواحی خشک و نیمهاز  %64اما حدود  است؛ گرفته

 هوشدمندانه فندون  کدارگیری  هطریدق بد  اندد از ایرانیان توانستهاین، ت. باوجودمیلیمتر اس 142آن کمتر از 

هدا را  تدرین تمددن  عی حاکم بر منطقه، یکی از درخشانهمچون قنات و سازگاری با شرایط سخت طبی

نندد  توادیگدر نمدی  های سدنتی  شرواجتماعی، اقتصادی و محیطی  اما امروزه با تغییر شرایط ؛بنیان نهند

هدای ندوین بدرای تدداوم     نیاز به یدافتن و اسدتفاده از روش   د ونزندگی در این مناطق باش کنندةتضمین

های گردشگری منداطق کدویری یکدی از ایدن     اجتماعی در این مناطق است. ظرفیتسکونت و حیات 

اساسدی در حفدح حیدات     ینقشد  ،مکمدل و حتدی جدایگزین    یعنوان عامل به توانداست که می هاتوان

چندد نبایدد ایدن    . هرزندگی در این مناطق داشدته باشدد   اجتماعی در این نواحی و حتی توسعه و رونق

دمدی اسدت کده    مناطق حساس و کویری همچون تید  دو  نکته را از نظر دور داشت که گردشگری در 

 .  ریزهای دقیق باشدده از آن باید همراه با آگاهی و برنامهاستفا



 53                       ها اکوتوریستی و ظرفیت برد...ارزیابی راهبردی پتانسیل                       سال اول         

یافتده  هدای کمترتوسدعه  در کشدور محیطی و فرهنگدی  فرد زیستدرست از منابع منحصربهنا تفادةاس

ناپذیری شده است. این مقاصدد نده تنهدا    های جبرانبرای بسیاری از مقاصد گردشگری، منجر به آسیب

کنندد، بلکده   اسدتفاده مدی  رشد خود، سدو  ری روبهصنعت گردشگاز از منابع طبیعی خود برای حمایت 

 :Sharpley & Telfer, 2008) کنندد ست، محروم مدی ا هاجامعه را نیز از منابعی که حق خدادادی آن

 حتدی  و گردشدگری  معددن،  صدنعت،  چدون  هاییزمینه در باالیی هایتوان کویری نواحی اگرچه (.21

 تحمدل  ظرفیدت  بدودن کدم  و منداطق  ایدن  اکولدوژیکی  هایمحدودیت به توجه با اما دارند، کشاورزی

منجدر بده    تواندد مدی  منداطق  این از رویهبی هایبرداریبهره بشر، هایدستکاری درمقابل کویری احینو

 کده  هدایی توان از دسته آن از استفاده و پایدار توسعة اصول رعایت ،روازاین ای عکس شود؛ایجاد نتیجه

 توسدعة  بدرای  ،دنباش داشته همراه به حساس بسیار هایاکوسیستم این دررا  بشر دخالت میزان کمترین

 اصدول  رعایت با کویری نواحی گردشگری هایظرفیت از استفاده. رسدمی نظر به ضروری نواحی این

 کده دارد  بسدیاری  تداریخی  و طبیعی هایجاذبه مرنجاب کویر. باشد هاگزینه این از یکی تواندمی پایدار

 ندوع  ایدن  مناسدب   هدای زیرسداخت  ودنبد  دلیدل بده  امدا  ؛هستند نظیربی حتی یا و نظیرکم خود نوع در

           هددایدسددتگاه نکددردنتوجدده کددویر، هددایجاذبدده زمینددة در رسددانیاطددالع عدددم ازقبیددل گردشددگری

 ،هدا بدا ایدن ندوع گردشدگری     آن نبودنآشنا شاید یاو  گردشگری نوع این به محلی ولینؤمس و مربوطه

ارتبدا    در اساسدی  و جدی اقداماتی تاکنون ،دستمواردی ازاین و گردشگران نیاز مورد سیساتتأ نبود

 ،هدای اکوتوریسدتی  دهدی فعالیدت  در سدازمان  .اسدت  نگرفته صورت منطقه این در کویر گردشگری با

عنوان عداملی در راسدتای    شترین توجه و توسعة اکوتوریسم بهیط زیست با بیجانبه از مححفاظت همه

یی دقیدق  شناسدا  ،ایدن امدر   رود. الزمدة شمار مدی  اصلی بههای بهینه، از اهداف با هزینهای توسعة منطقه

داشتن ایدن مدوارد   ها باید با درنظراست. این بررسیبررسی وضع موجود آن  طریق منبع اکوتوریستی از

ثیرات مثبدت و  عیت فضایی پیرامونی آن و بررسدی تدأ  کاربری و موق ، توپوگرافی،وسعتصورت گیرد: 

تعیدین   و تدداوم پایدداری آن،  محیطی منبدع بدرای توسدعه    زیستزیابی بر منبع مورد نظر، ار هامنفی آن

دادن گردشدگری و  های منبع با شاخص قدرار و نیز تعیین توانمندی ساخت موجود در منبعنعوامل انسا

  خاص هر منبع.   هایارائة راهکار
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 کدویر  در موجدود  اکوتوریسدتی  هدای ظرفیدت  شناسدایی  ،تحقیدق  ایدن  در شدهمطرح اصلی هدف

 بده  گدویی پاسخ درپیتحقیق  این. است کاشان منطقة در گردشگری هایزیرساخت ارزیابی و جابمرن

 بدرای  هدایی ظرفیدت  چده . است مرنجاب کویر پهنة در گردشگری توسعة زمینة در اساسی پرسش چند

 توسدعة  بدرای  تدوان  بداالترین  دارای پهنده  دارد؟ کددام  وجدود  مرنجداب  کدویر  در گردشدگران  جذب

 وسدعة بدرای ت  های دارای توان اکولوژیدک بندی پهنهمعیارهای اولویت است؟ مرنجاب کویر گردشگری

و در مقایسده بدا    اسدت  میدزان  چه مورد بررسی به اکولوژیک منطقة تحمل ظرفیت اکوتوریسم کدامند؟

   شرایط موجود در چه وضعیتی قراردارد؟

 پژوهش ةپیشین. 2. 1

شددن  موجب طوالنیها ر زیادی وجود دارد که اشاره به آنو منابع معتب هاتوریسم نوشتهاکو در زمینة 

ایدن مندابع    طور خالصه بده برخدی از  توان بهینة گردشگری بیابان و کویر میاما در زم ؛شودمی این نوشتار

 هدای جدذابیت  بده  بیابدانی  توریسدم  مطالعداتی  هایافق کتاب در که (0226) 1ترمبالی پاسکالاشاره کرد. 

 در شدناختی زمدین  توریسدم  ةتوسدع »عندوان   در تحقیقی بدا  ،حی بیابانی پرداخته استنوا ویژة ،گردشگری

 قددیمی،  معادن کویری، بکر مناظر نشین،بیابان جوامع جانوری، و گیاهی پوشش «مصر شرق بیابانی نواحی

 گردشدگری  هدای جاذبده  عندوان  به غیره و کویر معماری آب، هایچشمه شناختی،زمین ساختار و هاکانی

  .اندگرفته قرار مالحظه مورد مصر بیابانی ناطقم

 مطالعدة : کدویری  منداطق  در گردشدگری  علمی تسریع»ای با نام در مقاله( 0228) همکاران و 0جان لیو

 درحدال  سدرعت  بده  ،کدویر  بده  وابسته گردشگری که مطلب این به اشاره با «میانی مغولستان بیابان موردی

 فردفدرد  داشدتن نقدش  را کدویر  گردشدگری  توسدعة  زمیندة  در نکته ترینمهم ست،ا دنیا کل در یافتنرونق

  .دنکنمی بیان کویری مناطق در صنعت این توسعة در گردشگران

                                                 
1 - P-Thrombelay 

0- liyo John 
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 بدرای  ایانگیدزه  عندوان  به گردیماشین» نام اب خود مقالة در( 0227) 1پرودیکس بروس و کارسون دن

 در گدردی ماشدین  توریسدم  ،یعندی  ر؛کدوی  دشگریگر انواع از یکی بررسی به «استرالیا در کویر گردشگری

 بدا  توریسدم  گسترش دادننشان با هدف ارقامی و آمار ،مقاله این در. اندپرداخته استرالیا مرکزی کویر مناطق

 .است شده ارائه استرالیا در کویری نواحی در ماشین

 بررسدی  بده  ،«انایدر  کویرهدای  گردشدگری  هدای توان بررسی»( در تحقیق خود با عنوان 1985برزو )

 کویرهدای . اسدت  پرداخته تحلیلی و توصیفی بررسی روش با گردشگر جذب در ایران کویرهای یهاتوان

 معمداری  تدأثیر  همچندین  و...(  و هانمک ای،ماسه هایتپه) فردمنحصربه طبیعی هایویژگی داشتن با ایران

 گردشدگری  اکوتوریسم، زمینة در وانیفرا گردشگری یهاتوان ،خود حاشیة در ساکن مردم فرهنگ و بناها

  دارند. فرهنگی گردشگری و ورزشی گردشگری تفریحی،

 اسدت دیگدر   پژوهشی عنوان «کویری مناطق در گردشگران جلب در طبیعی هایجاذبه و اکوتوریسم»

. اسدت  پرداختده  کدویری  منداطق  اکوتوریسدتی  هایجاذبه بررسی به آن در ( 1984)و دیگران  آذرنیوند که

 ،اکوتوریسدم  تقویدت  بدر  عدالوه  ،انسان و طبیعی هایتوان از اعم کافی منابع وجود دلیل هب کویری طقمنا

 بده  گردشدگری  توسعة هایقطب ایجاد با وشوند می آن پیرامون روستاهای اقتصادی رشد در تعادل باعث

 . دنپردازمی موجود اقتصادی هایقطب دیگر تکمیل

ارزیابی توان محیطی برای توسعة توریسدم در  »عنوان  باای در مقاله (1986نوروزی آورگانی ) نوری و

 طدی دهسدتان چغداخور، از بخدش بلدداجی      های محیبه مطالعه، بررسی و ارزیابی توان« دهستان چغاخور

هدداف  تعیدین ا  تحلیل سیستمی و در هفت گدام   و شهرستان بروجن پرداختند. این ارزیابی با روش تجزیه

هدا،  جود، انتخاب مددل، ارزیدابی قابلیدت   طرح تحقیق، شناسایی وضع مو پژوهش، تهیةای اصلی و مرحله

 ،؛ یعندی ها، انتخاب بهترین گزینده یق و ترکیب نهایی و تعیین کاربریهای محیطی، تلفها و تعیین واحدتوان

 ای، انجام شد.تعیین اولویت با توجه به شرایط منطقه

                                                 
1- Carson, D- & Prodeex, B- 
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 مبانی نظری پژوهش. 2

 آنان به توجهیبی درمقابل، و پایداری موجب هاآن به توجه که است اصولی رعایت مستلزم بشر بقای 

 شدده  اشداره  اصدول  از ایمجموعده  به پایدار توسعة جهانی کنفرانس در. شد خواهد بشریت نابودی سبب

 :از عبارتند اجمالی طوربه اصول این. شودمی پایداری بهمنجر  آنان رعایت که است

 ؛زمین کرة تحمل ظرفیت محدودة در طبیعی منابع از محتاطانه استفادة -

افراد صاحب  از بیشتری هایگروه که هاییشیوه به ینپای به باال از گیریتصمیم هایشیوهدر تغییر -

 ؛دهد مشارکت گیریتصمیم فرایند در رانفع 

 ؛بشر حقوق به احترام و جنسیتی هاینابرابری و فقر رفع -

 ؛... و غذا مسکن، تأمین بهداشت، سطح اعتالی طریق از زندگی کیفیت افزایش -

 ؛زمین موجودات همة برای حیات پشتیبان هایسیستم و زیستی تنوع از محافظت -

 .جوامع فرهنگی و معنوی سنن تمامی  به احترام و زندگی سنتی هایروش حفح -

م واحدد  که بشر در فضای زیستی خود با یدک سیسدت  این واقعیت هستند  ةکنندول یادشده بازگواص

تحدت حاکمیدت    ،اکوسیستم حیات سیستم زیستی روبرو است که خود جزئی از آن است. عرصةیا اکو

هرگونده تحلیلدی    ،اینکند؛ بندابر کارکرد عناصر سیستم را تعریف می قوانین دقیقی است که دامنه و نوع

 در امدروزه  کده  مکاتبی از . یکیتی در قالب نگاه سیستمی صورت گیرددر ارتبا  با فضای زیستی بایس

 انجدام  آن مبندای  بدر  علمی هایتحیل و تجزیه و هابررسی و است یافته مقبولیت علمی هاینظام اغلب

 ایدن  مثبدت  ویژگدی (. 4:1985 پدور، جمعده ) اسدت  سیستمی مکتب و گرانظام تفکر و دیدگاه گیرد،می

 یدک  کلیدت  بررسدی  بدا ا تد  کوشدد می دیدگاه این. است سونگریک و بعدیتک تفکر از پرهیز ،دیدگاه

 موضدوع  از تدری کامدل  شناخت به امکان، درحد البته ممکن، ارتباطات تمامی  درنظرگرفتن با و موضوع

 ایگونده بده  گردشگری در مطرح موضوعات و مباحث ماهیت ،دیگران و چارلز اعتقاد بنابر. یابد دست

صدرف   ،صدنعت  ایدن  در مطدرح  محورهای چراکه  کنند؛ملزم می را سیستمی رویکرد کاربرد که است

 دیگدر  در اثدرات  بدروز  بده  منجر عناصر از یکی در تغییر و هستند مرتبط یکدیگر به بسیار تنوع، ازنظر 

 (.57:1986 توالیی،) شودمی مجموعه اجزای
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 فرهنگدی،  هدای ارزش حفدح  بدا  همزمدان  1پایـدار  گردشگری» تعریف سازمان جهانی گردشگری بنابر

            و اجتمداعی  اقتصدادی،  نیازهدای  بده  حیدات،  پشدتیبانی  هدای سیسدتم  و زیسدتی  نوع ت اکولوژیکی، یندهایفرا

 کده  اسدت  کرده تعریف ایگردشگری را پایدار گردشگری 1339 سال در باتلر «.دهدمی پاسخ شناختیزیبایی

آسدیب   ،جتماعیا زیست محیط به فیزیکی و انسانی نظر از و یابد ادامه نامحدود زمان در محیط یک در بتواند

 گردشدگران،  بدین  رابطدة  توصدیف  در را اکوتوریسدم  واژة 1364 سال در که است کسی اولین 0هتزر. نرساند

 :کندمی اشاره لمسؤو گردشگری در معیار چهار به هتزر برد. کاربه بومی هایفرهنگ و زیست محیط

   ؛زیست محیط بر اثر کمترین -

 ؛انمیزب مردم برای اقتصادی مزایای بیشترین -

 ؛هاآن برای احترام بیشترین و بومی هایفرهنگ بر اثر کمترین -

   .(Fennel, 2000: 91ن )گردشگرا برای رضایت بیشترین -

 ؛باشدد  پایددار  اکولوژیدک  نظر از که توریسمی از است عبارت 9پایدار اکوتوریسم ،دیدگاه این راستای در

 آیندده  بدرای  اکوتوریسدتی  هدای فرصدت  بسط و حفح به و دهد پاسخ هااکوتوریست فعلی نیازهای به ،یعنی

 الگدوی  کده  بدود  یافراد اولین از 5سدلر. کند تالش آن پایداری برای اکولوژی به زدنصدمه جای به و بپردازد

 اسدت  کرده اشاره خود الگوی در اساسی هدف دستهسه  به وی. کرد ارائه 1332 سال دررا  پایدار اکوتوریسم

 هدای هدف( دوم  ؛اجتماعی هایهدف( اول :است خوانده پایدار اکوتوریسم را هدف دستهسه  تالقی محل و

 پایدار اکوتوریسم الگوی نیز پامالوایت ،همچنین. (1 ة)نمودار شمار زیستی محیطِ هایهدف( سوم ؛اقتصادی

 ولیده ا هایانگیزه و گردشگری نوع از نظر صرف که است این وایت الگوی در اصلی نکتة. است را ارائه کرده

 توسدعه  و بسدط  شود، وارد گردشگری انواع از هریک در اخالقیات دیدگاه که شود تالش باید درهرحال آن،

هدا در  هدا و تدوان  یکدی از جاذبده   کدویر  (.Wight, 1993: 61) شدود  گذارده اجرا مرحلة به عمل در و یابد

                                                 
1- Sustainable Tourism 

0- Hetzer 

9- Sustainable Eco tourism 

5- Sadler 
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 داللدت  متنوعی هایمحیط و تجارب محصوالت، به کویر، گردشگری رود. اصطالحشمار می اکوتوریسم به

 :کندمی بیان ،است خورده پیوند کویر گردشگری با که را ویژگی هفت( 0221) 1ویور. دارد

 ؛خاص جغرافیای هایعارضه و وهواییآب شرایط -

 ؛خاص گیاهی پوشش -

 ؛قدیمی و بزرگ غیرمعمول، گیاهی زندگی -

 ؛بیابانی هایکوچ سایر و هاکاروان -

 ؛بومی ساکنان -

 ؛هابادیآ و هاواحه -

 .حفاظت تحت مناطق -

 مقاصدد  در پراکندده  و کوچدک  یمقیاسد  در کده ویژه  هایجاذبهاز  تعدادیبر  تمرکز به کویر گردشگری

         امدا  ؛بدود  دند نخواه قابدل در    کدامالً  فرعدی  و اصدلی  مقاصدد  ارتبا . دارد گرایش اند،یافته توسعه مختلف

 هدای  فرصدت  بازار، توسعة زیست، محیط از حفاظت زمینة در تمدیری نیازمند منافذ، مجموعه این از هرکدام

 (.085:1986 ایدران،  محور گردشگری کویرهای جامع طرح)است  اقتصادی منافع عادالنة توزیع و وکارکسب

                 تی مندابع اکولوژیدک گردشدگری   آگاهانده و مشدارک   شددة دهدی مدیریت سازمان ،اکوتوریسم و اکوتوریست

 پایدار از این منابع است. استفادة راستایدر 
 

                                                 
1- Weaver 
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ه گردشگری مربو  ب نظریات از تلفیقی این پژوهش، موضوع ترعمیق شناخت و ترجامع بررسی برای

 گردشگری عناصر در  که براییطور شد، انتخابتحقیق  نظری چارچوب عنوان پایدار و اکوتوریسم به

در  استفاده شده است. سیستمی دیدگاه از ،پیرامون محیط اب و یکدیگر با عناصر این روابط همچنین و کویر

کار برده گردشگری به مقاصد عمر چرخة دیدگاه ،گردشگری صنعت در کویر گردشگری جایگاه شناسایی

 اسدت  شده استفاده ،منابع پایدار از برداریبهره نظریة از گردشگری نوع این جایگاه یارتقابرای  .شده است

 تحمدل  ظرفیدت  مفهوم و پایداری دیدگاه از کویری مناطق گردشگری از برداریبهره ثبات و حفحبرای  و

 زیدرا،  ؛اسدت  شدده  اسدتفاده  سیسدتمی  رویکرد از تحقیق این در .است بهره گرفته شده گردشگری مقاصد

 ،نظدامی  هدر  بده  سیسدتمی  نگداه . اسدت  سونگرییک و بعدیتک تفکر از پرهیز دیدگاه این مثبت ویژگی

 در نظام یک مثابة به نیز کویر گردشگری و اکوتوریسم بنابراین ؛سازدمی پذیرامکان را آن ابعاد دقیق بررسی

 دهنددة ارائده  هدای سدازمان  محدیط،  جملده  از ،آن هدای شاکله و عناصر بررسی نیازمند گردشگری صنعت

 .است هابخش سایر و گردشگران دولتی، نهادهای محلی، جامعة ها،ساختزیر خدمات،

 الگوی اکوتوریسم پایدار -1شکل 

 1339،  به نقل از وایت 1332سدلر،مأخذ:                                        
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 شناسی پژوهشش. رو3

 روش تحقیق   .1. 3

 مرحلة از را تحقیق عام یندفرا آن طریق از محققان که است العملیدستور مثابة به تحقیق شناسیشرو 

 کداربردی  هدف، لحاظ از مطالعه این در استفاده مورد تحقیق روش .کنندمی طی نتیجه به یابیدست تا اول

و  توصدیفی  تحقیقات نوع از نیز اطالعات آوریجمع نحوة نظر از و میدانی کنترل، درجة و میزان نظر از و

 مدورد  هدای داده بخدش مهمدی از   ای،کتابخانده  و اسنادی مطالعات بر عالوه ،در این تحقیق. استتحلیلی 

دلفی  روش از پژوهش این در .است آمده دستبه میدانی مشاهدات و هابرداشت از مطالعه این در استفاده

 اسدتفاده  کدویر مرنجداب   محدودة در گردشگری دارای باالترین توان پهنة بندیالویت و اییشناس با هدف

 . است شده

. کدرد  اسدتخرا   را مختلف نتایج توانمی آن اساس بر کهاست  تخصصی اینظرخواهی  1دلفی روش

 لخدیص ت و آوریجمدع  بدرای  کهطوریبه است؛ برخوردار نیز باالیی اطمینان از سادگی، ضمن روش این

              هدایی محددودیت  کده  مدواردی  در دلفدی  روش. رودمدی  کاربه حیطه یک در افراد هایقضاوت و نظرات

 بدرای . دارد ای عمدده  کداربرد  ،شودمی مشاهده ریاضی معین هایمدل و هافرمول قوانین، کاربردحیث  از

و            ندوری ) کردندد  تددوین  5راندد  ةمؤسسد  بدرای  1342 سال در  9هلمرد و 0دارکلیاین روش را  بار اولین

 هدای گدروه  و افدراد  هدای قضداوت  و هانگرش بررسیبرای  روش ایندر  (.165:1986 ،پور طباطبایینیلی

نیز بدا   ومرحله  چندین طی درو  پرسشنامه از استفاده با معینی، محل در افراد حضور الزام بدون متخصص،

 و گدذاری ارزشبندی و جمع ،درپایان. شودآوری میجمع افراد این نظرات ها،دیدگاه بین هماهنگی ایجاد

 گیدرد می قرار گیریتصمیم یا و برنامه تدوین گذاری،هدف مبنای افراد، نظرات و هادیدگاه مجموعه تحلیل

 و گیریتصمیم هایزمینه در اما ؛بود آینده بینیپیش دلفی، اصلی هدف (.986:1976 ،و داعی احمدیعلی)

 تعیدین  ریدزی، برنامده  به کمک گذاری،هدف نیازسنجی، ه،مسئل حل تسهیل قضاوت، آن، اثربخشی ایشافز

                                                 
1- Delphi Method 

0- Darkly 

9- Helmerd 

5- Rand 
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 آمدوزش  اطالعدات،  گروهی آوریجمع گروهی، ارتباطات دهیسازمان خالقیت، آینده، بینیپیش اولویت،

و  احمدی) رودمی کاربه نیز گروهی توافق یا اجماع و منابع تخصیص ها،سیاست تعیین دهنده،پاسخ گروه

: اسدت  اصدلی  ویژگدی  سده  با افراد خبره عقاید از کاملی بررسی ،روش این ،واقع در(. 176:1987 ،دیگران

 خوردزبدا  دریافت و( هاپرسشنامه) االتسؤ ارسال دفعات تکرار ،(هاپرسشنامه) االتسؤ به طرفانهبی پاسخ

 ذهندی  هایداده دلفی روش در. گروهی صورت به االتسؤ به پاسخ از آماری وتحلیلتجزیه ها و نیزآن از

 ،و منتظدر  جعفدری ) شدود مدی  تبددیل  عیندی  تقریبداً  هدای داده به آماری هایتحلیل از استفاده با خبره افراد

34:1987.)   

 بدرای را  تدوان  باالترین  کهاست  ایمحدوده کردنمشخصرو، پیش پژوهش اهداف ترینیکی از مهم

 محددوده  ایدن  تحمل ظرفیت میزان تعیین ،آن از ترمهم و داشته باشد گریگردش صنعت در گذاریسرمایه

به همین  ؛شد داده تشخیص مناسب ،دلفی تکنیک از استفاده توان، باالترین دارای پهنة شناسایی برای. است

 تعیدین  گردشدگری  زمیندة  در ثرمؤ زیرمعیارهای و معیارها پرسشنامه این در. شدتهیه  دلفی دلیل، پرسشنامة

 اراضدی  قابلیدت : از بودندد  عبارت روش این در اصلی معیارهای. گرفت قرار پاسخگویان اختیار در و شد

تدا                 شدد  خواسدته  پاسدخگویان  از .گردشدگری  هدای جاذبده  ها،زیرساخت منطقه، ژئومورفولوژی موجود،

                 و نتدایج  آوریجمدع  از پدس  بدهندد.  12 تدا  1 اعدداد  هدا آن بده  معیارهدا  زیدر  و معیدار  اولویت اساس بر

 و منطقده  ژئومورفولدوژی  و گردشدگری  هدای جاذبده  چدون  معیارهایی شده،محاسبه اعداد استانداردکردن

 معیارهدا  سایر بین دررا  امتیازبیشترین  ،اسکان و اقامت محل و راه به دسترسی مانند زیرمعیارهایی همچنین

 کویر محدودة 1:04222 ةنقش به  زیرمعیارها، و معیارها امتیازات نشدمشخص از پس. داشتند زیرمعیارها و

 و آب مندابع  بده  نزدیکی شیب، چون معیارهایی درنظرگرفتن با وشدند  متصل GIS افراز نرم در مرنجاب

در  .ندشدد  مشدخص  ،ندبود گردشگری هایفعالیت برای ظرفیت یا توان بیشترین دارایکه  ییهاپهنه اقلیم

هدای کمدی ظرفیدت    تحمل محدوده، بدا اسدتفاده از فرمدول   جه به وضعیت موجود و ظرفیت با تو ،نهایت

 .گردشگر در سطح محدوده تعیین شدپذیرش 
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 مورد بررسی معرفی منطقة. 2. 3

 اسدت کده در   کاشدان  منطقدة  توابدع  از قرار دارد. این کویر وبیدگلآران شهرستان شمال در مرنجاب کویر

               هدای دریاچده  و مسدیله  کدویر  بده  غدرب  از نمدک،  دریاچدة  بده  شمال از کویر این. واقع است اصفهان استان

 کاشدان  منطقدة  به جنوب از و کویر ملی پار  و ریگ بند کویر به شرق از مره،حوض و سلطانحوض نمک

سدرد و   هدای نسدبتاً  بدا زمسدتان   اقلیمدی  ایهدر پهن مرنجاب کویر ،اقلیمی هایویژگی از نظر .شودمی محدود

میلیمتدر   104میزان بارنددگی سداالنه در مرنجداب حددود     های خیلی گرم و خشک قرار گرفته است. تابستان

ی یهاخشک و تابستان ی سرد ویهددااست و هوای آن در فصول سال کامالً متمایز از یکدیگر است و زمستان

بداد در  رسدد.  درصدد مدی   4تا  0ن به ی آهاکه رطوبت هوا در برخی از قسمتایگونهدارد؛ بهگرم و سوزان 

 یو باد شمال از بادهدا  یاریباد شهر ؛گذار استریثأت اریبس هیناح یعیبه ساختار طب یدهو شکل یمیاقل طیشرا

ندامطلوب   یو مخصوصاً باد لوار از بادهدا  اهیو باد خراسان، باد قبله، باد طوفان، باد سآیند به شمار میمطلوب 

   وند.شیمرنجاب محسوب م ریکو

تقسدیم کدرد:                        دسدته  4 بده  کلدی  طدور بده  تدوان مدی  را مرنجداب  کدویر  هایتوان یا ظرفیت و هاجاذبه

 هدای پلیگون ها،رمل تپه: طبیعی هایجاذبه -0دستکن؛  چاه و مرنجاب کاروانسرایتاریخی:  هایجاذبه -1

 گیاهی نادر هایگونه ستارگان، رصد: علمی های جاذبه -9مورفولوژیک؛  اشکال و سرگردان جزیرة نمک،

سدواری؛               شتر و سدواری شدن  صدحرا،  مداراتن  رالدی، : ورزشدی  هدای تدوان  -5ژئوتوریسدم؛   و جانوری و

 گردشدگری  هدای کویر. برخی از جاذبده  سکوت و آرامش و درمانیآب درمانی،شن: درمانی هایتوان -4

  :از عبارتند کویر مرنجاب

 ایماسده  منداطق  ،شدهر  از کمی فاصلة در کاشان شرق شمال و مشرق در :(ریگ بند) بلند شنی هایتپه -

 هایتوده این از مرنجاب طرف به وبیدگلآران راه. دارد ادامه مسیله دریاچة جنوبی ساحل تا و است فراوان

 نباتدات  اطدراف  در کوچدک  و منقطدع  هایتپه شامل مطالعه مورد منطقة ایماسه اشکال. گذردمی ایماسه

 و منفدرد  ایماسده  هدای تپه مرنجاب، در( ایماسه کوتاه و منقطع هایرشته) هابرخان آران، شرق در( نبکا)

 جندوب  در هدا نبرخدا  از برخدی  بلنددی . اسدت  مرنجاب شرقی جنوب در شقه بند و نیزکوه  نام به مرتفع

 و عصدرها  در ویدژه  بده  ،مرنجداب  شرق پیوستةمهبه ای ماسه هایتپه یا هاکوه. رسدمی متر 02 به مرنجاب
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 طالیدی  رندگ  ،ماسده  هدای تپه سطح به خورشید نور تابیدن زیرا ؛زیبا هستند بسیار خورشید غروب هنگام

 روشدن  زیبای بسیار صفحهنتابیده است،  هاآن به خورشید نور که هاییقسمت با که کندمی ایجادزیبایی را 

-تپده  داخل در گردش ،همچنین. است بخشلذت بسیار که آوردمی وجودبه هاماسه سطح در ی راتاریک و

 مدی  ماسده  ریدزش  و هاماسه دل از هاآن آوردنبیرون برای تالش و هاآن در پاها فرورفتن و ایماسه های

 سداختمان . باشدد  کنندده سدرگرم  و جالدب  بسدیار  نوجوانان و جوانانبرای  ویژهه ب گردشگران، برای تواند

 هایتپهرشته و دریاچه بین ،ییزیبا بسیار شدةنقاشی تابلوی همچون ،ایماسه هایتپه روی از هم کاروانسرا

 (. 909:1987 کردوانی،) کندمی توجه جلب ایماسه

 عباسشاه زمان در کاشان حاکم) نهاوندی آقاخضر همت کاروانسرا به این مرنجاب: کاروانسرای -

 بدا  مزرعده  اسدت. ایدن   واقع کوچکی مزرعة داخلدر  شد که ساخته قمری،هجری 1210 سال در( اول

اسدت،   شدده  حفر شمال سمت به جنوب از کاریز آن که و عمقکم هاییچاه با قناترشته دو از استفاده

 و فرهنگدی  میراث)دارد  شور آب دیگری و شیرین آب دارای هاقناترشتهاین  از یکی. شودمی آبیاری

 (.1984 کاشان، گردشگری

 کاروانسدرا  کندار  قندات  مرنجداب،  کویر فرد منحصر به هایجاذبه از یکی مرنجاب: استخر و اتقن -

 و نمدک  کدویر  ایدن در  دارد. شدیرین  آب که است آورده وجودبه بزرگی را  برکة قنات  این آب است که

 ای به آن بخشیده است.ارزش ویژه زارشوره
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 سمت به آن سرأ که دارد مثلث یک به شبیه یشکل دریاچه این: سرگردان جزیرة و نمک دریاچة -

 هایبآو هاسیالب شدنانباشته اثر بر که است نمک رسوبات از پوشیده دریاچه این زمین. است شمال

-کرت موجود هاینمک دریاچه، این آب تبخیر و بارش بار هر با. است آمده پدید هاقرن طول در سطحی

 نمک هایبلو  هندسی هایطرح و نمک دریاچة عظمت و سعتو. دهندمی  تشکیلرا  زیبایی هایبندی

 کوچک آن تای 4 که دارد وجود کوچک جزیره 6 دریاچه این ها برای گردشگران است. دریکی از جاذبه

 آتشفشانی هایاز سنگ که مساحت دارد مربع کیلومتر 4 از بیش سرگردان کوه نام به هاآن از یکی و

 جزیره جنوبی قسمت در کهاست  سرگردان جزیرة دریاچه این دیدنی طقمنا جمله از. تشکیل شده است

  (.37:1986 کاشان، شهرستان فرمانداری)است شده  واقع

 تحسین و شگفتی به را ایبیننده هر ،مرنجاب کویر حاشیة در تاغ طبیعی هایجنگل: تاغ هایجنگل -

 تنومند و برگ و پرشاخ درختانی وجود که است خشن و سخت چنان آن، طبیعی شرایطزیرا  ؛دنداروامی

 خار  دهند، ادامه خود حیات به و بمانند پایدار طبیعی نامساعد عوامل چنین برابر در اندتوانسته که تاغ از

 شهرستان کشاورزی جهاد) تاغ دارد کاشتدست جنگل  هکتار 102 از بیش مرنجاب کویر. است تصور از

 (.1986 وبیدگل،آران

-درحالکه  است داشته وجود دستکن نام هب کاروانسرایی مرنجاب منطقدة در: دستکن تاریخی چاه -

 قرار مرنجاب فعلی کاروانسرای شرق کیلومتری 5 در تقریباً که کاروانسرا این هایخرابه و آثار هم حاضر

 و نشیری آب ،قرار دارد نمک دریاچة حاشیة در کهدستکن  چاه هایشگفتی ازشود. ، مشاهده میداشته

 بر عقیده. است متر 0 حدود چاه این آب سطح باال است؛ ایستابی سطح با این چاه مناسب برای نوشیدن

 ،اندکردهمی عبور منطقه این از کههنگامی ،خراسانسوی  به بغداد از خود سفر در( ع)رضا امام که است این

 نزدیکی وجود بااین چاه  آب بودنشیرین. کنندمی حفر خود دست با را چاه این وشوند به شدت تشنه می

 دستکن چاه بهاست که  دلیل همین به و است( ع)رضا امام به چاه این نسبت دلیل ، بهزارشوره به آن

 گردشگری های جاذبهوجود  بر عالوه (.1984 کاشان، گردشگری و فرهنگی میراث) است شده معروف

 اند  با که دارد وجود نیز دیگری گردشگری لقوهبا هایظرفیت مرنجاب کویر در شد، اشاره هاآن به که

 انواع. آورد ارمغان به آن مردم و منطقه برای را سرشاری سود توانمی هاتوان این در گذاریسرمایه

 پوست، کردنبرنزه، پوستی هایبیماری درمان درمانی،شن: از عبارتند مرنجاب کویر اکوتوریسم هایتوان
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 صحرا، ماراتن کویر، در سواریدوچرخه و رالی سواری،شن ،(درمانیروان) اعصاب تمدد و آرامش

 غیره و کویری مناطق گیاهان و جانوران شناسایی شناسی،کانی نجوم، سواری،بالن شتر، با کویرپیمایی

  (.906:1986 کردوانی،)

 های تحقیق. یافته4

        مرنجداب و   درکدویر  شدگری گرد تدوان  بیشدترین  هدای دارای معیارهدای تعیدین پهنده    برای شناسایی 

 بدر  کده  اسدت  کمیتدی  جدول قضاوت، از نظر کارشناسان استفاده شده است. مبنای ،گذاری معیارهاارزش

 بدرای . شدود مدی  تعیین معیارها، سایر به نسبت i معیار برتری شدت بررسی، هدف به توجه با و آن اساس

 از اسدتفاده  اصدلی  هدف. ایمکرده مقایسه هم با را هاآن زیرمعیارها، و معیارها( وزن) اهمیت ضریب تعیین

 کدویر  در گردشدگری  توسعة برای توان بیشترین بوده است که ای پهنه اولویت کردنمشخص ،فرآیند این

 بدر  کده  بدود  اکوتوریسدم  توسعة بندیاولویت برای معیارها شناسایی اول قدم ،راه این در را دارد. مرنجاب

 منطقده،  ژئومورفولدوژی  موجود، اراضی قابلیت: از عبارتند معیارها این .است هآمد دستهب مطالعات اساس

 بنددی تقسدیم  خردتدری  هایرده به هاشاخص از هریک آن از پس .گردشگری هایجاذبه ها وزیرساخت

 ثرمدؤ  نقدش  به توجه با .(1 )جدول ندگرفت قرار خبره افراد و کارشناسان اختیار در ایپرسشنامه در و ندشد

 مکان تعیین فرایند در مرنجاب کویر گردشگری منطقة گذارانسرمایه و کویر با مرتبط سساتؤم رشناسانکا

 درهدا  گدروه  ایدن  نظدرات  تدا  است شده سعی ،یادشده مراحل تمامی در پیشنهادها پذیریتحقق و مناسب

 در یابی به ایدن هددف،  برای دست د.نگیر قرار استفاده و توجه مورد اولویت دارای هایحوزه تعیین یندفرا

 از هریک وزن شدنمشخص از پس. است شده آوریجمع گذارانسرمایه و لینمسؤو نظرات ایپرسشنامه

 اسدتاندارد  هدای داده بده  استانداردسدازی  روش با ابتدا معیارها از هریک مجموع ،کارشناسان توسط معیارها

 ،آن از پدس  وداشدتند   را وزن بیشدترین  ریگردشگ هایجاذبه سنجش، مورد معیارهای میان از شد. تبدیل

 18/2 بدا  نیدز  موجدود  اراضی قابلیت. است دست آوردهبه را امتیاز بیشترین منطقه ژئومورفولوژی وضعیت

  .(0 )جدول داشتند کارشناسان دیدگاه از را نمره کمترین

 اسدتفاده  بدا  هریدک  مجموع سپس و شد محاسبه نیز زیرمعیارها همة اوزان ،اصلی معیارهای همانند

بده مندابع آب    دسترسی راه ،زیرمعیارها میان از. شد تبدیل استاندارد هایداده به استانداردسازی روش از
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 دارای پهندة  شناسدایی  در عامدل  تدرین مهدم  کارشناسدان  دیدگاه از و داردرا  نمره بیشترین 93/2 ةنمر با

 در بیشدترین وزن  اسدکان دارای  و اقامدت  محل ،زیرمعیار این از پس. شودمحسوب می  توان بیشترین

   .(9 )جدول است بوده زیرمعیارها میان

 پراکنش کارشناسان پاسخگوی پرسشنامه بر اساس نوع تخصص و میزان تحصیالت -1جدول 

 1932های تحقیق، مأخذ: یافته           

 نوع تخصص

 میزان تحصیالت

 جمع
 دکتراکارشناسی ارشد و  کارشناسی کاردانی دیپلم

 1 1 2 2 2 منابع طبیعی( ة)ادار احیای بیابان

 1 1 2 2 2 )فرمانداری( ریزیبرنامه

 1 1 2 2 2 منابع طبیعی( )ادارة زداییبیابان

 1 2 2 2 1 بان کویر مرنجابمحیط

 1 1 2 2 2 )انجمن یوزپلنگ ایرانی( حیات وحش

 9 1 1 1 2 میراث فرهنگی ةادار
 1 2 2 1 2 هواشناسی ةرئیس ادار

 1 1 1 2 2 مرکز تحقیقات مناطق خشک و بیابانی
 9 0 1 2 2 راهنمای تور گردشگری

 9 9 2 2 2 گردشگری کویر ةگذار منطقسرمایه

 1 2 1 2 2 )جهاد کشاورزی(کارشناس امور زراعی
 1 2 1 2 2 )جهاد کشاورزی( تولید و بهروری

 1 2 1 2 2 )جهاد کشاورزی( کشاورزی مناطق بیابانی

 1 1 2 2 2 همزیستی با کویر( )ادارة ریت بیابانمدی
 1 2 1 2 2 جهاد کشاورزی ةمعاونت ادار

 1 0 7 10 00 

 گردشگری توسعة دارای اولویت پهنة سنجش در ثرمؤ یمعیارها به استاندارد دهیوزن میزان -2جدول 

 1932های تحقیق، مأخذ: یافته       
 عدد استاندارد معیار اصلی

18/2 اضی موجودقابلیت ار  

04/2 زیرساخت  

08/2 ژئومورفولوژی منطقه  

03/2 های گردشگریجاذبه  
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 گردشگری توسعة دارای اولویت پهنة سنجش در ثرؤم یزیرمعیارها به استاندارد دهی وزن میزان -3 جدول

 1932های تحقیق، مأخذ: یافته  
 عدد استاندارد معیارزیر معیار

 قابلیت اراضی موجود

01/2 زراعیاراضی   

06/2 های بایرزمین  

00/2 های باتالقیزمین  

91/2 اراضی با پوشش گیاهی  

 ژئومورفولوژی منطقه

04/2 دشت  

03/2 ایهای ماسهتپه  

92/2 پالیا  
14/2 کوهستانی  

 ساختزیر

93/2 به منابع آب راه دسترسی  

07/2 دکل مخابرات آب، برق،  

95/2 محل اقامت و امکانات اسکان  

 های گردشگریجاذبه

06/2 کاروانسرای مرنجاب و چاه دستکن  

03/2 ایهای ماسهها و تپهرمل  

04/2 سرگردان های نمک و جزیرةپلیگون  

02/2 کاشت تاغهای دستجنگل  
 

 ضدرب  اصلی معیار در زیرمعیارها از هریک امتیاز زیرمعیارها، و معیارها از هریک امتیاز شدنمشخص از پس

 ،آب مندابع  بده  دسترسی و اقلیم ،شیب چون معیارهایی به توجه با و شد اضافه GIS هاینقشه به اطالعات این و

 نقشده  روی بر پیشنهادی محدودة و انتخاب داشت، گردشگری هایفعالیت توسعة برای توان بیشترین که ایپهنه

 .دهدمی نشان را پیشنهادی محدودة و توان باالترین سطح دارای این نقشه، پهنة .(1 )نقشة شد مشخص

 طبیعدی  ، سدرمایة اصلی در گردشگری کدویر  با توجه به اکوسیستم شکنندة مناطق کویری و اینکه سرمایة

ه سرعت در معرض نابودی قرار گیرد، تعیدین  اصولی و بدون برنامه ببرداری غیرتواند با بهرهکویر است که می

میدزان تحمدل چده تعدداد      در شرایط کندونی جاذبدة ذکرشدده،    رسی و اینکهمورد بر ظرفیت تحمل محدودة

هدا و  شداخص  و سعی شده است تدا بده کمدک    این تحقیق بودگردشگر را دارد، یکی از پرسش های اصلی 

  آورد شود.معیارهای کمّی بر
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 مرنجاب گردشگری پیشنهادی ةتحمل محدود ظرفیت تعیین. 1. 4

 حفدح  بده  زیدادی  حددود  تدا  تدوان می تنها نه تفرجگاهی، منبع هرگونه برای تحمل ظرفیت درنظرگرفتن با   

 بصری محیطی،زیست هایویژگی از مطلوبی کیفیت ارائة امکان بلکه بود، امیدوار هااکوسیستم نوعاین کیفیت

 فراهم است، مطلوب و پذیرفتنی ة تفرجی تجرب کسب برای ضروری مواردی که اجتماعی -روانشناختی نیز و

 .شودمی پرداخته مرنجاب گردشگری نمونة منطقة تحمل ظرفیت برآورد به این بخش، در. آمد خواهد

 
 

 گردشگری کویر مرنجاب پیشنهادی محدودة و باالترین سطح توان دارای ةپهن -1نقشة 

 1932های تحقیق، مأخذ: یافته              

 ؛اسدت  منطقده  در گردشدگران  تعدداد  یکمّ برآورد برای محاسباتی انجام ،مطالعه اینانجام  از هدف

 بده  توجده  بدا  و نشود وارد آسیبی زیست محیط به گردشگری مطلوب تجربة حفح کنار در کهطوریبه
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 ظرفیدت  بدرآورد  بدرای  هدا روش از یکی. نباشد میزبان جامعة رویپیش  تهدیدی ،پایدار توسعة اصول

 1336 سدال  در ، آن راتطبیعد  از حفاظدت  جهدانی  ةاتحادید است کده   پیشنهادی یدستورالعمل تحمل،

 هارائد  گردشدگری  توسدعة  بدرای  مناسب هایپهنه یا و نواحی تحمل ظرفیت محاسبة برای عمده طورهب

 محاسدبه  مختلدف  سدطح  دو در یادشدده،  دستورالعمل چارچوب در تحمل ظرفیت برآورد. است کرده

 .  0واقعی تحمل ظرفیت ،1فیزیکی تحمل ظرفیت :از عبارتند که شودمی

 (PCCرفیت تحمل فیزیکی )ظ. 2. 4

تعداد بازدیدکننددگانی کده در یدک مکدان و زمدان      بیشترین ظرفیت تحمل فیزیکی عبارت است از      

هدای مناسدب   ای پهنده زیدر بدر   ر اسداس رابطدة  توانند حضور فیزیکی داشته باشند. این تعداد بمعین می

 :شودمحاسبه می

 
اسدت  مقدار فضدایی   V/aو  است فادة گردشگریمساحت پهنة مناسب برای است A ،فرمولاین در 

هدای فیزیکدی و یدا    و با سایر پدیدده  جا شودهکه هر بازدیدکننده نیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جاب

بده  ندوع دوم   ةدر تفدر  گسدترد  دارد تا  یازنکننده یدکه هر بازد ییفضا مقدار نداشته باشد.تداخلی افراد 

بدا   -نداشدته باشدد    برخدورد افراد  یاو  یزیکیف هایدهپد یربا سا و ودجا شهبجافضا بتواند در آن  یراحت

نظدر گرفتده   متدر مربدع در   142 ةبه اندداز  یافق یمساحت  -یفرد معمول یک یمنطقه برا یطتوجه به شرا

 :شده است

 
ی )بددون  پیشدنهاد  محددودة  مساحت (A) است بامورد مطالعه برابر  ةظرفیت تحمل فیزیکی منطق

میدزان فضدای    شدود. واحد متر مربع تبدیل می بههکتار که  1302 یعنی ؛ها(ب فواصل میان جاذبهاحتسا

                                                 
1- Physical Carrying Capacity 

0- Real Carrying Capacity 
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 نیدز از رابطدة   RFمتدر اسدت و    142برابر با استانداردها  ،مورد نیاز هر گردشگر در گردشگری گسترده

 آید:دست میهزیر ب

 

 
 (  RCCظرفیت تحمل واقعی ). 3. 4

جگاهی که با توجه تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان تفر بیشترین ست ازظرفیت تحمل واقعی عبارت ا    

ن عوامدل بدر ظرفیدت تحمدل فیزیکدی      ثیر اید ة آن مکان و تأکننده که ناشی از شرایط ویژبه عوامل محدود

. این عوامل محدودکنندده بدا درنظرگدرفتن شدرایط و متغیرهدای      هستند، مجازند تا از آن مکان بازدید کنند

 :شوندآیند و بر اساس فرمول زیر محاسبه میدست می، اکولوژیک، اجتماعی و مدیریتی بهبیوفیزیکی

 
 ةشود. عوامل محدودکنندده منطقد  کننده است که به درصد بیان میی محدودعامل cf این فرمول، در

            فرهنگددی، -= عوامددل اجتمدداعی cf2محیطددی، زیسددتعوامددل = cf1 مددورد مطالعدده عبارتنددد از: 

cf3تسهیالت و خدمات =   

         هسدتند کده هریدک   پوشدش اراضدی   و  شدیب  ،محیطدی مهمترین عوامل زیسدت زیست محیطی: 

یرش گردشدگر  توانایی پذ ،عوامل. این کنندایجاد میبرای حضور گردشگر را هایی نحوی محدودیتبه

از مدوارد بررسدی    هر یک د کهنشومی را ندارند و در موارد حضور گردشگر سبب آسیب و لطمه به او

 .(143: 1983 ،)نماینده شوندمی

 پیشدنهادی بده عندوان کدانون      ند منطقةهرچ: کاشت تاغ(دستهای پوشش اراضی )جنگل

ش کدرد کده ندوع پوشدش اراضدی آن       ولی نباید فرامو ،شودهای گردشگری منطقه محسوب میفعالیت

  هدای جنگدل مسداعد نیسدت.    های گردشگری و حضدور گردشدگر  برای گسترش فعالیت طور کامل،به

در اختیدار   ،تمدام طدور  بده د ند تواننمی ،ز اهمیت هستندمحیطی حائکه از لحاظ زیستکاشت تاغ دست

در هدای گردشدگری   عالیتکه حضور گردشگر و ف باید گفتبلکه  ؛دنگیربهای گردشگری قرار فعالیت

 جدا در آن تواندد نمدی ت گردشدگری  فعالیمجاز است. البته این بدان معنی نیست که در مواردی غیرآنجا 
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محسدوب  عنوان عملکرد اصلی پهنده   هاین است که فعالیت و حضور گردشگر ب مقصود .صورت گیرد

هکتدار از   522در حددود   ،روایدن شدود؛ از الیت جانبی بده آن نگریسدته مدی   عنوان فع هبلکه ب ؛شودنمی

 گری کاسته شوند.قابل گردش ی محدوده باید از میزان کل محدودةهای زراعزمین

  :در طبقدات  تنها ، کندرا محدود میحضور گردشگر  که عامل شیب سطحی،جاییاز آنشیب

هدای بیشدتر از   ، شیبروهای گردشگری گسترده وجود دارد؛ از اینیتقابلیت انجام فعال  2-%42شیب 

و بندابراین،   شدوند  توانندد اسدتفاده  نمیهای گردشگری فعالیت براید، ندارنکه در این پهنه وجود  42%

 هکتار خواهد بود. 1402گردشگری برابر با  فعالیت مانده قابل توسعه برایهای باقیکل زمین

از حیدث  مورد مطالعده سدکونتگاهی وجدود نددارد،      ةکه در پهنبا توجه به اینفرهنگی:  -اجتماعی

 محدودیتی در منطقه وجود ندارد.فرهنگی  -اجتماعی

تسدهیالت  هدا و  استقرار زیرساخت ،گردشگری ةبرای توسعها: ختتسهیالت و خدمات و زیرسا

 کده معدادل بدا    مدورد مطالعده   ةمحدوداز کل مساحت  %14 ،روازاین؛ و خدمات مناسب ضروری است

مساحت مناسب برای حضور گردشگران بده   و گرفته شده استنظر است، برای این فضا درهکتار 088

 رسد.هکتار می 1090

 :شودواقعی به شرح زیر محاسبه می ها ظرفیتودیتمحد همةبا بررسی 
Rcc=Pcc-cf1-cf2-… cfX 

Pcc= 67200 

 
 برابر است با: Rccبنابراین مقدار 

    Rcc=67022-05282=59102 

تحمل واقعی پذیرش گردشدگر   مورد مطالعه، ظرفیتة بر اساس محاسبات انجام شده برای محدود

که البته ایدن میدزان   است نفر در هفته  59102برابر با  ،مرنجاب پیشنهادی گردشگری برای کویر در پهنة

نفدر در هفتده( اسدت. از جملده      0422رنجداب ) از میزان کنونی بازدیدکننددگان از کدویر م   بسیار بیشتر

یداز گردشدگران در   گونده تسدهیالت و خددمات مدورد ن    ، فقدان هرگذار در این روندعوامل مهم و تأثیر
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المللدی،  ای کویر مرنجاب در سطح ملی و بینهات مؤثر برای شناساندن جاذبهکویر مرنجاب، نبود تبلیغ

 .است های گردشگری منطقه وغیرهگیری از توانهگذاری برای بهرفقدان سرمایه

 گیری. نتیجه5

های اکوتوریسدتی منداطق کدویری در کشدور مدا کده       دشگری پایدار و استفاده از ظرفیتگر توسعة

ایدن منداطق کده از نظدر شدرایط       ةتوسدع  بدا هددف  د، ندهها تشکیل میرا بیابانهای وسیعی از آن پهنه

هوشدمندانه   ةاسدتفاد  .راهکار نوینی اسدت عه در سایر زمینه ها روبرو هستند، محیطی با محدودیت توس

          هدای در گذشدته کندد؛ زیدرا،   منداطق کدویری کمدک مدؤثری     مجددد  آبدادانی  تواند به از این قابلیت می

   و روستاهای آباد و پدر روندق در منطدق کدویری     شهرها ،هوشمندانه هایدور، ایرانیان با روشانچندنه

و تمددنی بدزرگ ایجداد     محیط طبیعی سازگار کدرده بودندد   خود را با شرایط سخت و پا کرده بودندبر

   بودند.کرده 

. شدد  رداختده پ کاشدان  منطقدة  مرنجداب  کدویر  اکوتوریستی هایتوان ارزیابی به حاضر پژوهش در

 تداریخی  و طبیعدی  هدای جاذبده  دارای کاشدان  منطقدة  در مرنجاب کویر که دندهنتایج تحقیق نشان می

 نبدود  دلیدل  بده  امدا  هسدتند؛  نظیدر بدی  حتدی  یدا  و نظیدر کم خود نوع درها این جاذبه کهاست  بسیاری

 گردشدگری  بدا ارتبدا    در اساسدی  اقدداماتی  تداکنون  ،گردشگری نوع اینبرای  مناسب هایزیرساخت

نداشدتن  توجده  کدویر،  هدای جاذبده  بارةدر رسانیاطالع فقدان. است نگرفته صورت منطقه این در کویر

هدا بده ایدن ندوع     آشدنا نبدودن آن   شاید یا گردشگری نوع این به محلی لینمسؤو و مربوطه هایدستگاه

هدای مناسدب   یرسداخت غیره از جمله موارد فقدان ز و گردشگران نیاز مورد سیساتتأ نبود ،گردشگری

همچندین در  پذیر کویری و بودن موضوع توسعة گردشگری در مناطق شکننده و آسیبحساسهستند. 

ایجداب            پایددار،  ةتوسدع  یدابی بده  های این مناطق در درازمدت بدرای دسدت  حفح قابلیت بودناولویت

 کدویر  اکوتوریسدتی  و گردشگری یهاتوان ارزیابی و شناسایی بر چیز هر از پیش هاکوشش کنند کهمی

بدر اسداس آن   شود. علت توجه به این مطلب این است کده   متمرکز هاکردن آندهیسازمان و مرنجاب

 دهدی سدامان  ضدمن  تدا  اقدام کدرد  ویژه در مناطق کویری به ،پایدار گردشگری استراتژی تبیین بتوان به

 .شویم ورداربرخ مناطق این در آن مطلوب کارکردهای از آن توسعة روند
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 کدویر  گردشدگری  توسدعة  رایبد  پیشدنهادی  پهندة  عنوان به پس این از که ایمحدوده تعیین از پس

 بدا  امدر  ایدن  بدرای . صورت گرفت پهنه این تحمل ظرفیت تعیین و بررسی شود،می گذارینام مرنجاب

 و فیزیکدی  ظرفیدت  طبیعی، منابع و طبیعت از حفاظت جهانی اتحادیة پیشنهادی  دستورالعمل از استفاده

 محددودة  مسداحت  بده  توجه با ظرفیت این .شد مشخص هفته یک طول در گردشگران واقعی ظرفیت

 ،شدود مدی  محسدوب  گسدترده  گردشدگری  که مرنجاب کویر در گردشگری نوع همچنین و پیشنهادی

 مرنجداب عبدارت بودندد از:    کدویر  در موجدود  هایمحدودیت جمله از .است شده برآورد نفر 67022

 ایدن  مساحت کردنکم با که غیره و تسهیالت و هازیرساخت نیاز مورد فضاهای شیب، گیاهی، ششپو

 رقدم  . بدود  هفتده  طدی  در نفر 59102 با برابر رقم این که شدمشخص  واقعی تحمل ظرفیت عوارض،

 کنندد  مدی  بازدیدد  مرنجاب کویر از هفته یک طی که گردشگرانی میزان با فاحشی اختالف آمدهدستبه

 نداشدتن توجده  مرنجاب، پهنة در مناسب هایزیرساخت نبود به دلیل اختالف این که دارد،( نفر 0422)

 .است کویر گردشگری بارةدر مناسب تبلیغات فقدان و گردشگری نوع این به ولینمسؤ

 گردشدگری  زمیندة  در گدذاران سدرمایه  هایدغدغه ترینمهم از که حاضر پژوهش هاییافته از یکی

 در اقلیمدی  هایشاخص بررسی با. است مرنجاب کویر محدودة در آسایش اقلیم تعیین آید،یم شماربه

 صورت گرفت. بددین صدورت کده    نواحی این آسایش اقلیم تعیین ،مرنجاب منطقة در گذشته سال 94

 پهندة  در شدب  هنگدام  در مدرداد  و تیدر  خرداد،در  یعنی ؛سال فصول ترینگرم در شبانه اقلیمی پهنة در

 پدذیرش  تواندایی  پهنه این ،هاماه این به شهریورماه افزودن با که دارد وجود آسایش اقلیم مرنجاب کویر

 هدای مداه  ،روزانده  اقلیمی پهنة در همچنین. دارد را شب در کویر هایجاذبه از استفاده برای گردشگران

 تجهیدز  بدا  که اندگرفته رقرا آسایش اقلیم یافتةگسترش پهنة در اردیبهشت و فروردین اسفند، آبان، مهر،

        محسدوب  روزانده  پهندة  در آسدایش  اقلدیم  جدزو  هدا مداه  این همة ،اند  سرمایشی و گرمایشی وسایل

 دارد؛ را گردشدگران  بدرای  استفاده قابلیت مرنجاب کویر محدودة سال از ماه 3 تقریباً ،اینبنابر شوند؛می

شدتری از  یدز ظرفیدت پدذیرش تعدداد بسدیار بی     مورد بررسی در شدرایط موجدود ن   نتیجه اینکه محدودة

ریدزی آگاهانده و دقیدق بدرای     مسدتلزم برنامده   ،سطح ظرفیت واقعدی یافتن به گردشگران را دارد. دست

گردشگری است. بدیهی اسدت کده توسدعة     کاهش اثرات منفی آن و معرفی منطقه به عنوان یک کانون
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هبود سطح درآمدد مدردم محلدی و توسدعة     تی و بتواند به تنوع معیشپایدار گردشگری در این منطقه می

 .کندای کمک پایدار منطقه

 کتابنامه
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 .174، ص 13شماره  .پزشکی
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 و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهر سازی.
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