
 1                                                                                         موردی: شهرستان شیراز ا استفاده از مدل فازی. مطالعهاکوتوریسم ب یبندپهنه

،آمايش جغرافيايي فضامجله   
پژوهشي دانشگاه گلستان -فصلنامه علمي  

4931 تابستان/ شانزدهم/ شماره مسلسل پنجمسال   
 

 موردی: شهرستان شیراز مطالعه ا استفاده از مدل فازی.اکوتوریسم ب یبندپهنه
 

 2علیرضا بستانی*، 1سیده مریم شریفی
 ی تهرانارشد ژئوموفولوژی دانشگاه خوارزمکارشناس1
 مدرس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس2
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 چکيده

 هایروشاين پژوهش به . استا استفاده از مدل فازی ب شهرستان شیراز اکوتوريسم یبندپهنه ،انجام اين پژوهشهدف از 

)مقالات،  هاکتابخانهاطلاعات مورد نیاز با مراجعه به  ،در روش اسنادی ده است.اسنادی( و میدانی انجام ش) ایکتابخانه

شد و در روش میدانی نیز برای معرفی و نشان دادن  آوریجمعمربوطه  هایسازمان و هاسايت( و هانامهپايان، هاکتاب

چنین در اين پژوهش برای آمد. هم لعم بهبازديد  هاآناز  ،اکوتوريسمی هر يک از مناطق مختلف شهرستان هایجاذبه

درصد از کل  11/92که  دهدمینتايج پژوهش نشان  و فازی استفاده شد.( AHPپی ).اچ.ای هایمدلاز  هادادهتحلیل 

. مناطقی که دارای تراکم بالای گیاهی و منابع داردبرای فعالیت اکوتوريسمی  يیپتانسیل بسیار بالا ،مساحت شهرستان شیراز

برای را ترين پتانسیل ، بیشهستندچنین شرايط مناسب اقلیمی همو ( .طبیعی )چشمه، درياچه، رودخانه و.. هایلماناآبی و 

درصد از کل مساحت  65/12 ،اطلاعاتی هایلايهچنین بر اساس تلفیق هم .دارنداکوتوريسمی در اين شهرستان  هایفعالیت

ی و جنوب شمالی هایقسمتدر  هامحدودهتراکم اين  دارد.ت اکوتوريسمی برای فعالی یپتانسیل بسیار کم ،شهرستان شیراز

  .اکوتوريسمی هستند هایفعالیت ترين تراکم از نظر حجمکه دارای کم است
 

 .توريسم، اکوتوريسم، مدل فازی، شهرستان شیراز :هاي کليديواژه

 

 4مقدمه
صنعت توريسم موجب شدده کده  روزافزوناهمیت 

اجتماعی را به خود  -لف علوم انسانینظر محققان مخت

بده طريقدی  هداآناز اين جهت هدر يدک از  .جلب کند

علمی خود، صنعت توريسم  هایینشبسعی دارند تا با 

رشدد و  بدرایرهنمودهای مناسبی را و  کنند را تعريف

و  جانیبدرک ارزش طبیعت ی آن ارائه نمايند. توسعه

لدد حرکدت میراث آن به سرعت در حال تبديل بده مو

 و  )نکويی صدری جديدی برای صنعت گردشگری است

 ،یجهددانگرد(. امددروزه توريسددم و 6:1982 زاده،فیضددی

و  يافتهتوسعهمهم اقتصاد کشورهای  یهابخشيکی از 

. اين بخش به عندوان دهدیمدر حال توسعه را تشکیل 

و حداقل يکی از منابع مهم درآمد ارزی برای  ينترمهم

(. 25:1982 )طدداهری، دشددویمددهددر کشددور محسددوب 

                                                             
 bostanyalireza@yahoo.comنويسنده مسئول: *

آن و شددرايط  یطبیعددی و تددوان بددالقوه یهاجاذبدده

بستری بدرای پدر  ،اجتماعی و اقتصادی مردم ،فرهنگی

همدوار سداخته و بدا  ازپیشیشبکردن اوقات فراغت را 

رشدد و  ،ايجاد نشاط و لذت و سلامت جسمی و روحدی

را بدرای جوامدع بده  هدایتخلاقشکوفايی استعدادها و 

ورد. چشددم اندددازهای طبیعددی گوندداگون آان مددیارمغدد

متفداوتی  هاییوهش ،ژئومورفولوژی( هایيدهپد يژهوبه)

گروهدی و  یهاشدکلرا برای پر کردن اوقات فراغت به 

انفرادی با توجده بده تسدهیلات و امکاندات گردشدگری 

طبیعدی  داندانجغرافدی. بررسی علمدی سازدیممیسر 

 سددازینهزم ريسددم،اکوتو يژهوبددهگردشددگری ی دربدداره

ايدن  یرهنمودهای مناسب در جهدت رشدد و توسدعه

 یاشداخهصنعت شده و جغرافیای گردشگری به عنوان 

از جغرافیای انسدانی بده صدورت کداربردی در خددمت 

در جهددان رقددابتی  اسدت. درآمدددهصدنعت گردشددگری 
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 هاییتجددذابکشددورهای مختلددف بددا معرفددی  ،امددروز

اقتصادی خدود  گردشگری خود سعی در بهبود وضعیت

دارند. کشور ما نیدز بدا وجدود صددها مکدان جدذاب و 

با استفاده از ايدن مزيدت خددادادی در  تواندیمديدنی 

 یهداثروتبهبود وضعیت اقتصادی خود کوشا باشدد و 

خود نظیدر نفدت، گداز و معددن را بدرای نشدنی تجديد

کشدور  (.12:1989 ،شن)بید نگداه دارد تدرمهممصارف 

درجه جغرافیدايی  16ور است و حدود ايران بسیار پهنا

ايدن عامدل  .درجده جغرافیدايی طدول دارد 21عرض و 

 هایيددهپدباعث تنوع بسیار بالای اقلدیم و طبیعدت و 

طدوری به است،و اشکال ژئومورفولوژيکی  شناسیینزم

 مقدام پدنجم را در میدان کشدورها دارد ،که از اين نظر

   (.6:1982 ،)صبوری

 

  بيان مسأله
يکم، شاهد  آغازين قرن بیست و هایموم و مهردر 

-ش تدريجی شکل سنتی توريسم به  سدمتتغییر نگر

 گردیطبیعدتکه  ايمبودهسوی گردشگری با کیفیتی و

 يافتدهتکامليا اکوتوريسدم، گردشدگری پايددار وجدوه 

سدريع و پرشدتاب  یدر روندد کندونی توسدعه ست.هاآن

ر سنتی و قدديمی بده کدا هایروشصنعت گردشگری، 

 ددهدمیگرفته شده، به تدريج کارايی خود را از دست 

و در ايددن عرصدده موفقیددت از آن کسددی اسددت کدده 

يکدی از  د.کنجديدی را ارائه  هایجاذبهنو و  هایروش

کده يکدی از  استاکوتوريسم  ،گردشگری هایزيرشاخه

 هایجاذبدده ینسددبتاج جديددد در ارائدده هددایگرايش

ازهای طبیعی به به معرفی چشم اند وگردشگری است 

در  .پدردازدمی هداآنگردشگران با حفظ هويت مکدانی 

چشم اندازهای طبیعی بدا سداختار  ،اکوتوريسمواقع در 

، پوشدددش گیددداهی و شناسدددیخاک، شناسدددیزمین

ملددی،  هددایپارکچددون هددم و ژئومورفولددوژی اسددت

، غارهددای کارسددتی و هداتالاب، آبشددارها، سدارهاچشمه

يکدی از اهدداف و  .دکندیمگری گنبدهای نمکی جلوه

حفاظدت از مندابع  ،اکوتوريسمنکات موجود در تعريف 

گردشگری، رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلدی 

عنوان ژئوپارک  باشاخص و واحد  هايیمکانو گزينش 

شامل چند ويژگی علمی نه تنها وابسدته بده  ایناحیه)

 شناسیباستانبلکه به خاطر مزايای  ،شناسیزمینعلم 

و ارزش فرهنگی است( است. هر چندد در  شناسیبومو 

ايدن  ،تنوع طبیعدی و اقلیمدی خدود یکشور ما با همه

توسعه تا حدد زيدادی مدورد  هایريزیبرنامهقلمرو در 

عندوان غفلت قرار گرفته است.رويکرد به اکوتوريسم بده

امدروزه مدورد  ،الگوی فضدايی گردشدگری در طبیعدت

اسدت. اکوتوريسدم در قدرن توجه فراوانی قدرار گرفتده 

بسیاری از فضاهای جغرافیدايی را تحدت  ،يکم بیست و

و الگوی فضايی جديدی را در نواحی دهد میتأثیر قرار 

د. در حال حاضر اغلدب کنمیمختلف جغرافیايی ايجاد 

کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزديک، در پدی 

تدا  ،کشدور خدود هسدتند هایتوانمنددیاز  گیریبهره

از تری از درآمدد صدنعت توريسدم را بیش بتوانند سهم

شددکل ممکددن بدده  ترينسددادهو بددا  آن خددود کننددد

کشور ما بدا  .(95:1982 )موسوی، بپردازند زايیاشتغال

نتوانسدته از  تاکنونگردشگری،  هایجاذبهانواع  داشتن

منداطق  هدر چندداين مزيت به خدوبی اسدتفاده کندد. 

ارزشدمند  هایجاذبدهاز يکی  تواندمیطبیعی کشور ما 

گردشگران داخلی و خارجی به شمار آيدد،  برای جذب

برای استفاده از اين شرايط هنوز در ابتدای  ريزیبرنامه

از  گیددریبهرهراه اسددت و کددار مهددم و اساسددی بددرای 

طبیعددی صددورت نگرفتدده اسددت. يکددی از  هایجاذبدده

که مرتدب يدک گردشدگر بدا آن در ارتبداط  هايیمکان

طبیعددی بدده خصددول اشددکال  هایهجاذبدد ،اسددت

که توجه جهانگردان را بده خدود  استژئومورفولوژيکی 

ومورفولوژيدک ئمسائل ژ یجلب کرده است. طرح رابطه

 ایرشدتهمطالعاتی بین  هایحیطهاز جمله  ،با توريسم

بددا برقددراری چنددین  .اخیددر اسددت هایسددالمطددرح در 

توريسددتی ژئومورفولددوژيکی بدده  هددایمکان ،ارتبدداطی

 تعريدفينددهای ژئومورفولدوژيکی ارت اشدکال و فرصو

 تأثیرگدذارکه بندا بدر درک انسدان از عوامدل  شوندمی

اجتماعی ايدن -ومورفولوژيکی، تاريخیژئ -شناسیزمین

 اجتمداعیفرهنگی،  -علمی زيباشناختیارزش  ،هامکان

کشدور  (.91:1982 )مختاری، کنندی پیدا میاقتصاد و

کشور  دهجزء  ،و فرهنگی ايران از لحاظ میراث تاريخی

طبیعی  هایجاذبهبرتر جهان و از لحاظ تنوع زيستی و 

 )آسدايش، پنجمین کشور جهدان اسدت ،و تنوع اقلیمی
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مطابق آمدار سدازمان جهدانی جهدانگردی،  (.58:1982

درصدد و از  ندهفقط  ،از نظر تعداد 1222ايران در سال 

 رادرصدد  ششنظر درآمدهای گردشگری جهان، فقط 

(. ايدن 61:1982 )وفدايی، د اختصال داده اسدتخو به

گردشدگری ايدران، رقدم  هایتوانمندیرقم با توجه به 

بدرای گسدترش صدنعت  کارهدااندکی است. يکی از راه

تدر و بهتدر منداطق ، شناسايی هر چه بدیشاکوتوريسم

اسدتعداد گردشدگری در طبیعدت را مختلفی است کده 

سنجی ايدن اندقیق برای تو ريزیبرنامهچنین د. همدار

مناطق بده لحداظ قددرت جدذب اکوتوريسدت و ايجداد 

از  ،هاآنمختلف و امکانات زيربنايی برای  هایگردشگاه

ايدن پدژوهش سدعی در  .سدتی ديگر اکارهاراه  جمله

سنجی پتانسیل اکوتوريسم شهرسدتان توان  ارزيابی و 

در نهايدت ايدن تحقیدق در پدی يدافتن  شدیراز را دارد.

 ،شهرسدتان شدیراز آيدا زير اسدت: الاتسؤجوابی برای 

 دارد؟اکوتوريسدم  یتوسدعه برایتوان طبیعی مناسبی 

ژئومورفولوژيک جاذب  هایپديدهآيا شناخت و معرفی 

بدده افددزايش  تواندددمیتوريسددت در شهرسددتان شددیراز 

 ؟ظرفیت توريستی منطقه کمک کند

 

 تحقيق پيشينه
بررسددی مطالعدات انجددام شددده  ايدن بخددش بدهدر 

 :پردازيممیموضوع تحقیق  یهباردر

 بدا عندوان پژوهشدی ،(2112) 1بانرجی و همکاران

اکوتوريسدددم بدددرای میددددناپور غربدددی  ريزیبرنامددده»

. در ايدن تحقیدق از جهدت اندددادهانجدام  «هندوستان

 طبیعددی و فرهنگددی و برنامدده هایجاذبددهشناسددايی 

در ايدن بررسدی ابتددا . اکوتوريسم استفاده شده اسدت

اسدتخرا   ایمداهوارهرد مطالعه از تصداوير مو یمنطقه

اطلاعاتی مورد نیاز تهیه شدده و  هایلايهشده و سپس 

توان اکوتوريسم منطقه را بدر مبندای  یدر نهايت نقشه

خیزی کاربری و پوشش اراضی، حاصل هاینقشهتلفیق 

 . اندآوردهدست اکولوژيک به خاک و توصیف

سددتم ( در ترکیدده بددا ابددزار سی2111مصددطفی )

توريسم پرداخته و بده  یاطلاعات جغرافیايی به مطالعه

روز به روز بدر اهمیدت  کهاست اين نتیجه دست يافته 

                                                             
1. Baneerji & et al 

کاربرد آن در گردشگری و سیستم اطلاعات جغرافیايی 

با اين تکنولدوژی بده کنتدرل  توانمیو  شودمیافزوده 

کتاب خود  ( در2111) 2تور تلوتپرداخت. گردشگری 

رابطدده میددان بدده بررسددی  «وريسددمتاکو»بددا عنددوان 

 .است پرداختهوتوريسم و مخاطرات ژئومورفولوژيکی اک

در ايران هم مطالعاتی در اين زمینه انجام شده کده بده 

 :  کنیممیاشاره  هاآنتعدادی از 

 خدددود بدددا عندددوان ( در تحقیدددق1982) کريمددی

مناسددب بددرای اکوتوريسددم در  هایپهندده يددابیمکان»

رودسر تا آستانه اشدرفیه  هایشهرستانمناطق ساحلی 

در صنعت گردشگری و  GISبه نقش  «در استان گیلان

( نیددز در 1981ترابددی )اکوتوريسددم پرداختدده اسددت. 

بدرای  اشترانکوه شدهحفاظت ارزيابی منطقه»ی مطالعه

 GIS,RSاز مدددل مخدددوم و از تکنیددک  ،«گردشددگری

 اکوتوريسدم» ( به مطالعه1985رحمانی ). دکراستفاده 

 «يکی در شهرستان پاوه پرداختدهو اشکال ژئومورفولوژ

بدا عندوان  ( در تحقیقی1985) و همکاران . محبیاست

روسددتايی و  یآمددايش سددرزمین بدده منظددور توسددعه»

و بدا روش سیسدتمی و  GIS از با استفاده ،«اکوتوريسم

به تعیین محدوده هدای  ،بر اساس مدل آمايش مخدوم

 هاینقشدده یبدده تهیددهاقدددام اکوتوريسدم پرداختنددد و 

 . ندااکوتوريسمی کرده

 GISبده کداربرد  (1982) پیر محمدی و همکداران

مکدانی  هایدادهدر اکوتوريسم پرداخته و با استفاده از 

و توصیفی و با کمک گرفتن از پارامترهايی چون شکل 

و  شناسدیزمین، شناسدیخاکزمین، پوشش گیداهی، 

 بنددیپهنه هایهنقشد یاقدام به تهیده ،کاربری اراضی

مدورد مطالعده کدرده و منداطق  تفرجدی بدرای منطقده

سبحانی . طبیعی را مشخص کرده است یشدهحفاظت

نواحی اکوتوريسم بدا اسدتفاده  سنجیامکان( به 1988)

در استان اردبیل پرداخته و بدا اسدتفاده از ايدن  GISاز 

اکوتوريسددمی مبددادرت  هاینقشددهمتددد بدده تولیددد 

خود با عندوان  نامهپايان( در 1986) یشیخ .اندورزيده

اکوتوريسددم شددمال اسددتان خوزسددتان بددا تأکیددد بددر 

اکوژئوموفولوژيک، ضدمن شناسدايی مندابع  هایويژگی

اکوتوريسم و طبقات آن  بندیپهنه یاکولوژيکی، نقشه

                                                             
2. Tourtello 
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متمرکدز و  اکوتوريسدم برای هايیپهنهرا تهیه و در آن 

( در 1988احمدددی )گسددترده معرفددی کددرده اسددت. 

مناسدب  هایپهندهخود با عنوان شناسايی  ینامهپايان

توريسم در استان ايلام با اسدتفاده از اکو یبرای توسعه

به کمدک دو مددل ( GIS) لاعات جغرافیايیطسیستم ا

 هدایفعالیتاسدتان بدرای  بندیپهنهبه  AHPبولین و 

   .توريسم پرداخته استاکو

 مباني نظريها و مفاهيم، ديدگاه
 موضدوع بده ایگسدترده رويکرد امروزه گریگردش

 نسدبتاج ایپديدده  اکوتوريسم است يافته گردیطبیعت

 کدل از بخشدی تنها که است گردشگری صنعت در تازه

 :Nyaupane, 2004) دهددمیتشدکیل  را صدنعت اين

 شدده تشدکیل ويژه هایگزينه انواع از اکوتوريسم(. 25

-در  منطقه اتفاقی بازديد تا گرفته علمی بازديد از ؛است

 جنبی بخشی يا هفته، آخر فعالیت به عنوان طبیعیی 

 پناه، کريم( دشومی شامل را طولانی و کلی مسافرتی از

 یمسدئولانه گردشدگری ندوعی (. اکوتوريسم91:1981

 هدایمنفعت بدر علاوه که است طبیعی محیط در انسان

 و اسدت زيسدتمحیط حفظ ،دنیا به مادی غیر و مادی

 ابعداد از پايدداری میدان پیوندد برقدراری ،آن ینتیجده

 (.2: 1988 بدود )نظدری، خواهدد اکوتوريسم با تلفمخ

 درآمددزايی لحداظ به اکوتوريسم و گردشگری یپديده

 داشدتهآن  بر را جهان ایهکشور از بسیاری آن، فراوان

 اختصال بخش اين به را زيادی گذاریسرمايهکه  است

 وجددود لحدداظ بدده (.Tremdlay, 2006: 34) دهنددد

 شدغلی، هایفرصدت به تنوع نیاز اقتصادی، هایچالش

 فراغددت اوقددات تددأمین و زيسددتمحیط از محافظددت

بده عندوان  گردیطبیعدت بده توجده امروزه شهروندان،

 تأکیددد مددورد طبیعددت، در گردشددگری فضددايی الگدوی

. اسددت گرفتدده قددرار شددهری مددديران و ريددزانبرنامدده

 را گونداگون سدنین در افراد اشتغال زمینه ،گردشگری

 بددر غلبده ایهددراه از يکدی روايددن از و آوردمدی فدراهم

 در گردشددگری یتوسددعه بنددابراين. اسددت بیکدداری

 و فصدلی دائدم، اشدتغال هایزمینده ،مختلف هایمکان

 آمدوزش و تخصدص بدا انسانی نیروی برای را وقتنیمه

 در. کاهددمی نرخ بیکداری از و سازدمی فراهم متوسط

 مستقیم، اشتغال ايجاد از گذشته گردشگری، یتوسعه

کارهددای  ماننددد مددرتبط هددایفعالیت سدداير هزمیندد

و  فروشدیدست خدودرو، یکرايه ،تعمیرات ساختمانی،

 بدومی افراد برای نیز ورزشی و تفريحی خدمات یارائه

 واقددع (. در112: 1921)سددلطانی،  شددودمی فددراهم

 یاجتمداع اقتصدادی مشدارکتی زمینده گردشدگری

 ارتقدای بده طرفدی از و آوردمی فراهم را بومی جمعیت

)سدرايی و  کنددمی کمدک نیدز میزبدان یرفاه جامعده

 بدددون گردشددگری صددنعت(. 281: 1929 قاسددمی،

 ،شدناختیبوم هدایقابلیت به توجه و دقیق ريزیبرنامه

 را منطقه مشکلاتی هر برای اجتماعی، و فرهنگی محلی،

 گردشدگری نظدام يگدر،د سوی از .داشت دخواه پی در

 مناسدب یاستفاده سمت به عیببی و شده ريزیبرنامه

 فرهنگدی، محیطدی، گونداگون مندابع و زيستمحیطاز 

 رفدت خواهدد پدیش منطقده در هدااين مانند و تاريخی

(Edgell et al., 2008: 184.) گردشدگری پدردازش 

 پذيریتطبیق از روندی در جغرافیای فضای هر پیرامون

 نیداز انجدام مدورد تسدهیلات و هداگاهسکونت ،هاجاذبه

 پدذيرش از رونددی یپديدآورندده خدود ايدن .گیردمی

 از اسدتهبرخ درون بده رويکرد يک در که است گردشگر

 ايدن در .اسدت جغرافیدای بده فضداهای مبتندی نگرش

 جريدانی بده وابسدته متن، همچون فضا خوانش نگرش،

 و یگردشگر آن شناخت سویيک در که است دوسويه

 و درک ديگدر سدوی در و آن بازار در موجود تقاضاهای

 در دارد. قدرار مربوطه فضای پیرامون ژرفانگر سنجشی

 يدک گردشدگری ساختار که داشت توجه بايد میان اين

 توانددمی کده اسدت ثانويده عوامل یدربرگیرنده، مکان

 مکدان آن گردشگری تقاضای را برای تریبیش یانگیزه

 بدا مکدان يدک در گردشدگری دهیآورد. سدامان فراهم

 شدناخت ،گردشدگری ريزیبرنامده آغاز کهآن به توجه

 دربددر مکددان گردشددگری يددک در را گردشددگران رفتددار

 (.Bansal, 2004: 388) ، حائز اهمیت استگیردمی

 

 تحقيق روش
اسدنادی( و ) ایکتابخانده هایروشاين پژوهش به 

عدات اطلا فدر روش اسدنادي میدانی انجام شده اسدت.

، هداکتاب)مقالدات،  هاکتابخاندهمورد نیاز با مراجعه به 

مختلددف ماننددد  هایسددازمان، هاسددايت( و هانامدهپايان
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مندابع  یسازمان میدراث فرهنگدی و گردشدگری، اداره

، سدازمان آمدار، سدازمان شناسیزمینطبیعی، سازمان 

رقومی مربوطده  هاینقشهآب و هواشناسی، اطلاعات و 

کلدی  DEMمددل ارتفداعی از  ینقشه شد. آوریجمع

شیب از روی مددل ارتفداعی  یکشور تهیه شد و نقشه

 1:61111 هاینقشدهتوپدوگرافی از  یتهیه شد. نقشده

 یسازمان جغرافیايی نیروهای مسلح تهیه شدد. نقشده

سددددازمان  1:261111 هاینقشددددهاز  شناسددددیزمین

و  هارودخانده یکشور تهیده شدد. نقشده شناسیزمین

ارتباطی و نقاط شهری و روسدتايی  هایراهو  هاچشمه

درياچه از  یتوپوگرافی تهیه شد. نقشه یاز روی نقشه

تیپ اراضدی و  هاینقشهتصاوير گوگل ارث تهیه شد و 

طبیعدی تهیده شدد. در  منابعپوشش گیاهی از سازمان 

 هایجاذبدهروش میدانی نیز برای معرفی و نشان دادن 

اطق مختلدف شهرسدتان، اکوتوريسمی هدر يدک از مند

همراه با معرفی آن مکدان،  هاآنضمن بازديد برخی از 

چندین در ايددن آن منطقده تهیده شدد. هدم هدایعکس

.پدی و اچ.ای هایمددلاز  هدادادهپژوهش برای تحلیل 

اطلاعدات  آوریجمدع برایچنین هم استفاده شد. فازی

نامده به تنظیم و تکمیدل پرسدش AHPمربوط به مدل 

اکوتوريسدم  ینفر از متخصصان در زمینه بیستتوسط 

مان میدراث و گردشگری کده اغلدب از کارمنددان سداز

در دانشدجويان و متخصصدان و  زيستمحیطفرهنگی، 

 د.شاقدام  ،بودند اکوتوريسم یزمینه

 

 محدوده و قلمرو پژوهش 
 2درجه و  22شهرستان شیراز در طول جغرافیايی 

مالی و عدرض دقیقه عرض شد 95درجه و  91دقیقه و 

درجده طدول  66دقیقده و  22درجده و  61جغرافیايی 

ينددويق قددرار دارد. گر النهارنصددفشددرقی نسددبت بدده 

کیلومترمربدع  8/11588 بدا مسداحت شهرستان شیراز

شددامل درصددد کددل مسدداحت اسددتان را  8/5وسددعت، 

اين شهرستان به شدکل مسدتطیل و از لحداظ  .شودمی

بخدش مرکدزی جغرافیايی در جنوب غربی ايدران و در 

شهرستان شدیراز از سدمت شدمال بدا  .فارس قرار دارد

شهرستان سپیدان و ارسنجان، از شدر  بدا شهرسدتان 

و استهبان، از جنوب بدا جهدرم و فیروزآبداد و از  ريزنی

ايدن  (.1)شکل است  مرزهمغرب با شهرستان کازرون 

جغرافیدايی و  یشرايط ويدژه داشتنشهرستان به علت 

بهاری و تابستانی و  یهوا و آبداری از اقلیمی و برخور

 در رده ،آثددار تدداريخی فددراوان و مندداظر بددديع طبیعددی

 ،مناطق عمده توريستی کشور قرار دارد. اين شهرستان

 .داردزيادی از لحاظ اکوتوريسم  یهاجاذبه

 

 
  موقعيت جغرافيايي شهرستان شيراز -4شکل 
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 بحث اصلي

شهرسدتان : زتوريستي شهرستان شيرا هايجاذبه

 ،المللدیبین، ملدی و ایمنطقهشیراز از نظر گردشگری 

مددوقعیتی اسددتینايی دارد. بنددابراين تعیددین و شددناخت 

و منظددر طبیعددی در  محیطیزيسددت بدداارزشنددواحی 

مورد مطالعه به لحاظ نقش و کاربردی که اين  یناحیه

 هاانسددانو حیددات  شددناختیبوم یمندداطق در چرخدده

ندواحی مهدم گردشدگری . دارد ایويدژهاهمیدت  ،دارند

و  هاياچدهدر ،هارودخانده شهرستان شدیراز عبارتندد از:

و  مناطق طبیعی ديددنی ،شدهحفاظتمناطق  ،هاتالاب

 .عو مرات هاجنگل

تعيییيض اییرايم اهميییت شییاجش در سیینجش 

 اول یمرحلده در: AHP  اکوتوريسم با اسیتفاده از

 مدرتبط بدا معیارهدای شددن مشدخص از پس تحقیق،

 در نظدر مدورد دهدی معیارهدایوزن اکوتوريسم، بدرای

 به زوجی یمقايسه، Expert choise11 افزارنرم محیط

 روابدط و محدیط کامل از شناخت پس ماتريسی، روش

 بدر مسلط کارشناسان نظر از استفاده با و هاپديده بین

 مشدخص از پسشد.  انجام محیطی منطقه هایويژگی

 آمدد دسدت بده ازگاریسد ندرخ نهايی، هایوزن شدن

بدود، صدحت آن  %1که کمتدر از اين دلیل به که(0/07)

 تأيید شد. 

 یهمده دسدازی بايدفازی برای: فازي سازي معيارها

د. بده طدور میدال موجود به رستر تبدديل شدو هایلايه

 ،ارتفدداع و شددیب کدده خددود رسددتری بودنددد هایلايدده

. ولددی شدددروی آن انجددام  استانداردسددازی مسددتقیماج

که به صدورت وکتدور بودندد از طريدق آيکدن  هايیهلاي

Distsnce  درSpatialAnalyst  .به رستر تبديل شددند

)شهرسدتان شدیراز( و  مطالعداتی یبا توجه به منطقده

و هددف تحقیددق،  آن بدرحداکم  هدایويژگیشدرايط و 

و هدر يدک از ايدن  شد معیارهای اکوتوريسمی انتخاب

قدرار گرفتندد و  معیارهای انتخابی در قالب مدل فازی

 انجام گرفت. هاآنروی  سازیمدل

 

 د.شتهیه  Raster Calculatorجمع فازی از طريق فرمول زير در  از فازی شدن تمام معیارها، نقشه پس
 1-(1-[ertefa] *(1-[shib] *(1-[cheshme] *(1-[daryache] *(1-[rodkhane] *(1-[shahr]*(1-

[rusta] *(1-[jadeh] *(1-[eghlim] *(1-[land type] *(1-[poshesh gyahi]) 
 

 
 سنجي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز جمع فازي معيارهاي توان نقشه -2شکل 
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 د.شتهیه  Raster calculatorنقشه ضرب فازی بدين صورت در  ،در گام بعد

 ([ertefa] *[shib] *[cheshme] *[daryache] *[rodkhane] *[shahr] *[rusta] *[jadeh] 

[eghlim] *[land type] *[poshesh gyahi] 
 

 
  تأثير سنجي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز بدونارب فازي معيارهاي توان نقشه -9شکل 

 چويس اکسپر از حاصل هايوزن
 

دلیل دقت کم عملگر جمع و گام بعدی بهدر 

بالای عملگر ضرب از گاما استفاده شد  حساسیت خیلی

تهیه شد که با توجه به  2/1 و 8/1 و 2/1و گامای 

 شيهایژگيونتايج حاصل و شناختی که از منطقه و 

 یهانقشهانتخاب و  درصد 2 وجود داشت، گامای

 شد: تهیه هاآن یبندطبقهطیفی و 
 

 
 7/0شيراز با عملگر گاماي طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان  نقشه -1شکل 
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  8/0طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گاماي  نقشه -5شکل 

 

 
  0.3نقشه طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گاماي -6شکل 
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  0.3 ماينواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر گا بنديطبقهنقشه  -7شکل 

 

 هاآن مساحتگاما و  هاينقشه بنديکلاس -4جدول  

 طبقات با

 تناسب

 2/1 گامای 8/1 گامای 2/1 گامای

 مساحت

(Km) 
 درصد مساحت

 مساحت

(Km) 
 درصد مساحت

 مساحت

(Km) 
 درصد مساحت

 2092 1610811 15022 1126065 1012 221055 بسیار بالا
 22026 18120122 29015 1115025 18021 1115012 بالا

 28026 12220211 22021 1111051 29011 1112022 متوسط

 21022 19190212 21021 1222092 21022 1621061 کم

 12065 1112029 16029 221028 28081 1252011 بسیار کم

 111 51150515 111 5115059 111 5115081 مجموع

 

سنجی فازی نهايی توان با توجه به نقشه
درصد از کل مساحت شهرستان  92/2، اکوتوريسم

تراکم  .دارای پتانسیل بسیار بالا برای اکوتوريسم است
 اين محدوده در غرب شهرستان شیراز و اطراف درياچه

است که نواحی مستعدی برای تأسیس مهارلو 
درصد  26/22. باشدیمتفريحی توريستی  یهادهکده

 انسیل بالا و عمدتاجستان دارای پتاز کل مساحت شهر
از  يیهاقسمتدر محدوده اطراف شهرستان شیراز و 

که در اين  است به سمت جنوب شمال غرب
طبیعی و دسترسی به  یهاالماننزديکی به  ،هامحدوده

درصد از کل  26/28و مراکز اقامتی وجود دارد.  هاراه
که تراکم  داردپتانسیل متوسط  ،مساحت شهرستان
تر شامل خود شهر شیراز و اين محدوده بیش

شهرستان  یجنوب غربمرکزی و مشر  و  یهابخش
ترين نزديکی به بیش ،هامحدودهدر اين  است.شیراز 
و مراکز اقامتی  هاراهطبیعی و دسترسی به  یهاالمان

دارای  بیترتبهدرصد 56/12 و 22/21وجود دارد. 
مرکزی، شر  و  یهاقسمتکم )در  یهالیپتانس

طبقات ( و بسیار کم )جنوب غرب،  جنوب شر
 یهاقسمتدر  عمدتاجمتری  9111تا  2611ارتفاعی 

( شهرستان یهاقسمت نيتریجنوب غربشمالی و 
هستند. با توجه به اثر تمام فاکتورها روی نتیجه 

درصد کمی از کل شهرستان دارای پتانسیل  ،نهايی
له بسیار بالا برای اکوتوريسم است. هر چه بر میزان فاص

نواحی  ،شودیمزياد  شدهمطرحطبیعی  یهاالماناز 
در . شودیم ترفیو ضعکم  یگردعتیطبمناسب برای 
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درصد از مساحت شهرستان  11/92مجموع حدوداج 
 .داردبسیار بالا برای اکوتوريسم  بالا وپتانسیل  ،شیراز

: AHP فازي با وزن حاصل از مدل يهاهيلاترکيم 
مورد نظر با استفاده از نظدر  یهاهيلاقبل،  یمرحلهدر 

کارشناسددی کدده بددر مبنددای شددناخت محددیط و روابددط 
)با مدل منطدق است، در منطقه مورد مطالعه  هادهيپد

فددازی( فددازی شدددند. ايددن فرآينددد روی هددر يددک از 
معیارهای اصلی صدورت گرفدت کده در ايدن حالدت از 
اهمیت خود معیارها نسبت به همديگر صرف نظر شده 

روی هدر يدک از معیارهدا  یبنددطبقهبارتی است. به ع
بدا اسدتفاده از  هداآنانجام گرفت و ارزش هر کددام از 

ايدن  یگدذارارزشدر حالی کده  ،روش فازی معین شد
معیارها نسبت به هم اعمال نشدده اسدت. بندابراين در 

 ،مراتبدی اين تحقیق با استفاده از مدل تحلیل سلسدله
ی مشخص شدده و از معیارهای اصل يکوزن نسبی هر 
زيدر  یفازی با توجه بده رابطده یهاهيلادر هر کدام از 

 تأثیر داده شده است.

 

زن هر يک از ، وWi  فازی داروزنکه در آن لايه 
از  يکتابع فازی هر  µپی .اچ.معیارهای حاصل از ای

اطلاعاتی فازی  یهاهيلا. در اين حالت، است هاهيلا
زوجی  یز طريق اعمال ضرايب حاصل از مقايسهشده ا

 داروزناستاندارد  یهاهيلا مراتبی، مدل تحلیل سلسله
تمام معیارها و پس از فازی شدن  .دهندیمرا تشکیل 

از معیارها در  يکنهايی هر  به دست آوردن وزن
، وزن هر لايه را در 11 اکسپر چويس افزارنرممحیط 
ضرب نموديم. نهايتاج در  همان لايه شدهفازی  نقشه

فراخوانی و سپس از  هاهيلا تکتکمحیط فازی اورلی، 
در ضرب فازی و  ینقشهجمع فازی،  ینقشه، هاآن

دلیل حساسیت خیلی بالای عملگر ضرب و به نهايت
دقت کم عملگر جمع، از گاما استفاده شد و گاماهای 

تهیه شد که با توجه به نتايج و  2/1، 8/1، 2/1
انتخاب  2/1ختی که از منطقه وجود داشت، گامای شنا
 .آن تهیه شد یبندطبقهطیفی و  نقشهو 

 

 
 Expert choice افزارنرممعيارها و نرخ سازگاري آن در  وزن نسبي محاسبه -8شکل 

 

 به معيارها يافتهاجتصاص هايوزن -2جدول 
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 معیار

افتهياختصالوزن  10211 10121 10112 10111 10185 10152 10112 10192 10191 10121 10115  

 

: اکوتوريسم با عملگر جمع فازي يبندپهنه نقشه
 مسداوی يدا تدربزرگ یشدههم نتیجده، جمع عملگر در

 فدازی جبری یدر لايه فازی عضويت مقدار نيتربزرگ

 برخلداف خروجدی ینقشده در دلیدل همدین بده .است

 میل سمتی به پیکسل فازی ارزش جبری ضرب عملگر

 کلداس در تدریبدیش پیکسل تعداد نتیجه، در کندیم
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 در کمددی حساسددیت و ردیددگیمددقددرار  خددوب خیلددی

 یهاعرصه فازی، ضرب به نسبت اجتينها .دارد یابيمکان

 جمدع در .دهددیمد قرار متناسب در گروه را تریبیش

 :شودیم فيتعر ريز یرابطه فازی،
Combination =1- Πn (1-μi)μ 

 از حاصللايه  ، Combinationآن در که

 i=1,2,3,…,n فازی، داروزنلايه   μiحداکیرسازی،

 .ددهیم نشان را شوندهبیترک هانقشه تعداد

 عملگر از حاصل ینقشه ،بالا توضیحات به توجه با

 مناسب یهامکان محدوديتی، هیق بدون فازی، جمع

 و دهدیم نشان را اکوتوريسم و گردشگری برای

 قرار بالا تناسب دارای در گروه تریبیش یهاقسمت

 .ردیگیم

 

 
 جمع جبري فازينواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با عملگر  نقشه -3شکل 

 

 اکوتوريسم با عملگر ارب يبندپهنه نقشه

 عملگر فازی، منطق مهم یاز عملگرها يکی: فازي

 ترکیب ،از آن با استفاده که است 1فازی جبری ضرب

 يا هاهيلا تمامی اپراتور، نيدر ا .ردیگیم صورت هاهيلا

 اعداد خروجی، یلايه در و ضرب شده هم در اطلاعات

 ضرب از ناشی روند، اين .کنندیم میل صفر سمت به

 تعداد نتیجه، در است. يک از ترعدد کم چندين

 به .ردیگیم قرار خوب خیلی کلاس در تریکم پیکسل

 یابيمکان در بالايی حساسیت اپراتور اين همین دلیل،

 دلیل عملگر، اين بالای حساسیت ولی ؛کندیم اعمال

 زيرا ،نیست یابيمکان برای عملگر بودن بر مناسب

 وجود هم ديگری مناسب یهاعرصه است ممکن

 عملگر، اين بالای حساسیت دلیل به که داشته باشد

                                                             
1. Fuzzy product 

 فازی جبری در ضرب. نگیرد قرار مناسب مناطق ءجز

 :شودیم فيتعر ريز رابطه سازی،يا حداقل
Combination = Πn μiμ 

 از حاصل یلايه ، Combinationآن در که

 i=1,2,3,…,n فازی، داروزن یهيال  μiسازی،حداقل

 .دهدیم نشان را شونده بیترک یهانقشه تعداد

 ضرب عملگر از حاصل ینقشه در که طورهمان

مناسب به منظور  یهاپهنهتعیین  برای فازی

 به توجه با ،شودیم مشاهده اکوتوريسم و گردشگری

 برای محدودی یهاقسمت عملگر، اين بالای حساسیت

 است. شده داده تشخیص مناسب نظر، هدف مورد



 49 تابستان/ شانزدهم/شماره مسلسل  پنجمایی فضا /سال مجله آمایش جغرافی                                                                                     12

 
 جبري فازي عملگر اربنقشه نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با  - 40شکل 

 

اکوتوريسم بیا عملگیر گامیاي  يبندپهنه نقشه

 ضدرب ،ضدرب حاصدل برحسدب عملیدات ايدن: فازي

پدارامتر  در آن کده اسدت، فدازی جبری جمع و جبری

 وقتدی .اسدت يدک و صدفر یمحددوده در انتخاب شده

جبدری  جمدع همدان آن، یجدهینت باشدد، يک با برابر

 بدا برابدر نتیجده باشدد، صفر با برابر وقتی و است فازی

(. 1982 )بیاتددانی، اسددت فددازی جبددری ضددرب حاصدل

 را مقداديری ،يدک و صفر بین آگاهانه و صحیح انتخاب

 یدهندهنشددان کدده آوردیمدد وجددود بدده خروجددی در

 و کاهشدی هدایگدرايش میدان انعطاف قابل سازگاری

ايدن  .اسدت فدازی جمدع و ضدرب عملگدر دو افزايشی

 شدواهد برخدی اثدر کده شودیم استفاده زمانی عملگر،

 پدس عملگدر .باشد افزايشی شواهد برخی اثر و کاهشی

 عملگدر، ايدن .است فازی جمع و ضرب فاصل حد گاما،

 جمدع و حاصدل فدازی جبدری ضدرب حاصل برحسب

 :شودیم فيتعر ريز یرابطه اساس رب فازی جبری
combination=(fuzzy algebraic sum ×fuzzy 

algebraic product)^(1-γ) 

  γفدازی، گامای از حاصللايه   combinationدر آن که

  γوقتدی( است. 1و  1) محدوده در شدهانتخاب پارامتر

 فدازی جبدری جمع همان آن، جهینت باشد، يک با برابر

 آن، نتیجده شدود، بدا صدفر برابدر  γکه هنگامی و است

 .است فازی جبری ضرب حاصل با مساوی

 در متفدداوتی مقددادير ،γ عدددد انتخدداب بدده بسددته

انعطداف  قابدل سدازگاری کده ديآیم دست به خروجی

 و ضدرب عملگر دو افزايشی و کاهشی یهاشيگرا بین

 انتخاب، گزينش و اين است لازم پس است. فازی جمع

  γکده مقداديری .شدود انجدام کافی هیآگا و مطالعه با

 6/1از  غالبداج بوده که يک تا صفر از کند اتخاذ تواندیم

 .  شودیم نظر گرفته در آن برای 2/1تا 

 بده گاما نقشه هیته برای  γمقادير از يک هر فرمول

 :است زير صورت
combination=(Pow( [fuzzy sum],0.3)*( Pow( 

[fuzzy prodact],0.7) 
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 .7/0طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي  نقشه – 44شکل 

 
(Pow( [fuzzy sum],0.2)*( Pow( [fuzzy prodact], 0.8) 

 
 .8/0طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي  نقشه – 42شکل 

 
(Pow( [fuzzy sum],0.1)*( Pow( [fuzzy prodact], 0.9) 
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 3/0طيفي نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي  نقشه -49شکل 

 

 
 3/0نواحي مستعد اکوتوريسم در شهرستان شيراز با استفاده از عملگر گاماي  يبندطبقه نقشه – 41شکل 

 

 هاآن مساحتگاما و  يهانقشه يبندکلاس -9ول جد

 طبقات با
 تناسم

 3/0 گاماي 8/0 گاماي 7/0 گاماي
 مساحت

(Km) 
 درصد مساحت

 مساحت
(Km) درصد مساحت 

 مساحت
(Km) درصد مساحت 

 11011 512062 8021 611068 5012 925061 بسیار بالا
 21011 1282091 21081 1992025 12029 1189022 بالا

 28098 1295091 26095 16611098 29015 1116055 متوسط
 29081 1165081 21026 1182066 21021 1128089 کم

 15055 1112029 21098 12168028 28012 1292029 بسیار کم
 111 5112011 111 5112016 111 5111025 مجموع
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 ،یبنددپهنه یهامددلکه هر يک از با توجه به اين

، در ايدددن تحقیدددق داردی معايددب و محاسدددن خاصددد

 ،ای.ا .پی فازی انجام شد یهامدلبا تلفیق  یبندپهنه

 ،(11شدکل ) بهینه و قابل قبدولی ارائده دهدد تا نتیجه

 . در ايدندهددیمدنهايی اين تلفیدق را نشدان  ینتیجه

اکوتوريسم بر مبنای وزن صفر و يدک  یبندپهنه ،نقشه

ف رندگ ارائه شده است. بر اين اساس، هر چه قدر طید

 .ی داردبه سمت يک میل کند، پتانسیل بالاتر

 طبقدات نهدايی نقشده و (9) جددول اعداد به توجه با

عملگدر از  اسدتفاده بدا اکوتوريسدم مسدتعد ندواحی تناسب

 11/11 مقددار ،یزبا اجرای مدل ای.اچ.پدی فدا2/1 یگاما

پتانسیل بسیار بالا بدرای  ،از کل مساحت شهرستاندرصد 

 درصددد دارای پتانسددیل بالددا و 11/21 .دارداکوتوريسددم 

 55/15و  درصدد 81/29 پتانسیل متوسط ودرصد  98/28

کدم و بسدیار کدم  یهالیپتانسددارای  بیدبده ترتدرصد 

مناسدب  یگسترهترين هستند. با توجه به اين نقشه، بیش

جندوب مرکدزی، شدر  و  یهاقسمتبرای اکوتوريسم در 

ن پتانسدیل قدرار دارد کده ايد شدمال غدرب، غرب و شر 

طبیعددی همچددون  یهدداالماندلیددل تددراکم تددر بددهبددیش

ارتبداطی و  یشدبکه، دسترسدی بده هارودخانده، هاچشمه

مراکددز اقددامتی و خدددماتی در شددهرها و روسددتاهای ايددن 

کده شدیب و ارتفداع نیدز از ديگدر قسمت است. ضمن اين

در افزايش پتانسدیل اکوتوريسدم در ايدن  مؤثرفاکتورهای 

درصدد  11/91. در مجموع حدوداج رودیمشمار ه قسمت ب

و بسیار بالا بدرای  پتانسیل بالا ،از مساحت شهرستان شیراز

 .دارداکوتوريسم 

 

   يريگجهينت

بدا طبیعدت و  ،شهرستان شیراز، مرکز استان فارس

فددراوان طبیعددی و فرهنگددی و باسددتانی بدده  یهاجاذبده

لحاظ پتانسیل توريسدمی از وضدعیت بسدیار مناسدبی 

 نسدبتاج یهاکوهرشدته. اطدراف شدیراز را ند استمبهره

کده از نظدر گردشدگری موقعیدت  برگرفتدهمرتفعی در 

وجددود ارتفاعددات و  بسددیار مطلددوبی بدده آن داده اسددت.

کوه به عنوان يک عامل بسیار مهم در جدذب  یهاپهنه

ارتفاعددات شددمالی  .اسددتگردشددگران مددورد توجدده 

ر جدذب مهدم د یهالیپتانسيکی از  ،شهرستان شیراز

چنین ارتفاعات قلات در شمال غربی . هماستگردشگر 

تفريحدی  -طبیعدی یهالیپتانسدشهر شدیراز از ديگدر 

گردشدگری  یهاتیفعالبرای استقرار  ندتوایمکه  است

طبیعدی شهرسدتان شدیراز  یهداجلوهاز  د.مناسب باش

 چشدمه( از جملده چشدمه 191) هاچشدمهبه  توانیم

چشدمه  مه خارگدان،چهل چشمه، چشمه ريچی، چشد

طبیعددی  یهدداجلوهاز ديگددر  و... اشدداره کددرد. آبددادرکن

تمدام طدول  هستند کده تقريبداج هارودخانه ،شهرستان

پهندده ايددن  ،و انشدعاباتش کندددیمدشهرسدتان را طددی 

 یهدايیبدايزکه علاوه بدر  کندیمشهرستان را سیراب 

باعث ايجاد مناظر زيبدايی همانندد  ،حاصل از خود رود

 یهداجلوهيکدی از بدارزترين  شده است. مراتعو باغات 

 استمهارلو و پیرامون آن  یطبیعی شهرستان، درياچه

آبی حاصل از ايجاد درياچده،  یکه به دلیل وجود پهنه

انددازهای چشدم از ناشدی یهاتیجدذاباقلیم مفدرح و 

 یهداتیفعالوسیع، از ديگدر منداطق مسدتعد اسدتقرار 

-( بدهآبی یهازشورگردشگری )تفريحات و  -تفريحی

اين درياچه در  .در فصل بهار و تابستان شده است ويژه

 تندوع تیدپ پوشدش گیداهی .استجنوب شر  شیراز 

د تیپ گدون، برمدوس، تیپ پوشش گیاهی( مانن شش)

ايدن شهرسددتان  یهدایژگديو... از ديگدر انجیدر، ارزن و

وجود آثار فرهنگی و  ،هایژگيو. علاوه بر تمام اين است

اين شهرسدتان کده در فهرسدت آثدار ملدی  باستانی در

توريستی  یهاجاذبهاز ديگر  ،ايران به ثبت رسیده است

   .استشهرستان شیراز 

آمده از تجزيده و تحلیدل  به دستبا توجه به نتايج 

 ،تحقیق بدا اسدتفاده از مددل فدازی یهاافتهيو  هاداده

درصددد از کددل مسدداحت  11/92د کدده شددمشددخص 

بسیار بالا و بالا برای فعالیدت  پتانسیل ،شهرستان شیراز

پوشدانی از طريق هدم یبندپهنه. اين داردتوريسمی واک

اطلاعاتی مانند مدل رقدومی ارتفداعی، شدیب،  یهاهيلا

 ، آبشدارهاهاچشدمه، هارودخانهاصلی آسفالته،  یجاده

تددراکم ايددن  ،آمددده اسددت. در ايدن میددان دسددتبده... و

 اطدراف درياچدهدر غرب شهرستان شیراز و  هامحدوده

شهرسددتان شددیراز و  یدر محدددوده مهددارلو و عمدددتاج

 شدمال غدربغرب و  شر  و جنوب شر ، یهاقسمت
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 یهداالماننزديکدی بده  ،هامحددودهکده در ايدن  است

 و مراکز اقامتی وجود دارد. هاراهطبیعی و دسترسی به 

اطلاعدداتی در مدددل  یهاهيددلابددر اسدداس تلفیددق 

درصدد از کدل  11/91ه د کشپی فازی مشخص .اچ.ای

سدیار بالدا و بالدا پتانسدیل ب ،مساحت شهرستان شدیراز

. مندداطقی کدده دارای داردريسددمی تووبددرای فعالیددت اک

طبیعدی  یهداالمانتراکم بالای گیاهی و مندابع آبدی و 

چنین دارای شرايط هم ،.(.)چشمه، درياچه، رودخانه و.

بدرای را تدرين پتانسدیل بدیش هستند،مناسب اقلیمی 

که به  دارنداکوتوريسمی در اين شهرستان  یهاتیالفع

مرکددزی، شددر  و  یهاقسددمتدر  يیهاپهنددهصددورت 

دلیدل به .اندشدهواقع  شمال غربجنوب شر ، غرب و 

وجددود ارتفاعددات و بالددا بددودن نزولددات جددوی، وجددود 

فددراوان، وجددود آثددار تدداريخی و عددوارض  یهاچشددمه

اصدلی  یهداراهمناسدب بدا  یژئومورفولوژيکی و فاصله

جذابیت اکوتوريسمی بالايی  ،باعث شده که اين مناطق

 د.نداشته باش

 ،اطلاعدداتی یهاهيددلاچنددین بدر اسدداس تلفیدق هدم

 ،درصددد از کددل مسدداحت شهرسددتان شددیراز 65/12

 داردبدرای فعالیدت اکوتوريسدمی  یپتانسیل بسیار کم

شددمالی و  یهاقسدمتدر  هامحدددودهکده تددراکم ايدن 

تدراکم از نظدر حجدم  نيتدرکمی کده دارا استجنوبی 

 ،دلیل اصلی آن .اکوتوريسمی هستند یهاتیفعالبالای 

پوشددش گیدداهی ضددعیف، ارتفدداع نامناسددب، کدداهش 

طبیعی از جملده  یهاالمانانشعابات رودخانه و کاهش 

چشمه، درياچه و... در اين مناطق است که سبب شدده 

يکنواختی خاصی از نظر سدیمای  يادشده، یهامحدوده

اصدلی و مراکدز  یدوری از جداده .باشندداشته یعی طب

بددر کدداهش  مددؤثرشددهری و اقددامتی از ديگددر عوامددل 

اکوتوريسم در منطق يداد شدده  یهالیپتانسچشمگیر 

 است. 
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