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  20/1/93 ؛ تاریخ پذیرش:  11/9/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

آرامش  جستجويضور در طبیعت و تمایل ح تازندگی شهري و الزامات ماشینی آن موجب شده است 
گویی به این نیاز و ساماندهی افزایش یابد. در پی پاسخ ايشهروندان به شکل فزاینده در بین طبیعی

(اکوتوریسم) شکل  گرديطبیعتبا عنوان صنعت این  علمی از گردشگري در متون جدیدي گونه ،آن
و در  برخوردار است ايگري از جایگاه ویژههاي مختلف گردشگردي در میان گونهامروزه طبیعت گرفت.

یکی از در بین مقصدهاي گردشگري ایران استان قم داشته است. رشد قابل توجهی بیست سال اخیر 
 محصوالت دن بهبخشی تنوعبراي  تا ضرورت دارد و آیدشمار میبههاي کشور ترین استانپذیرگردشگر

هدف شناسایی  بامقاله  این شود.انجام سنجی رفیتظ مذهبی گردشگري کنار در استان این گردشگري
 توان ارزیابی مدل ازکه  ه استشد تهیه هاآن بندياولویت و قم استان گرديطبیعت مستعد هايپهنه

 این بندياولویت براي مراتبی سلسله تحلیل از روش و مستعد هايپهنه شناسایی براي اکولوژیکی
 ،گذارانو جذب سرمایهاستان گردي طبیعت هايدهی کانونلبا هدف شک. بهره جسته است هاپهنه

 میان از .است استان قم گرديطبیعت مستعد هايپهنه بندياولویت و شناسایی بر تحقیق این تمرکز
 زیر و بیست و نه معیار و براساس پنج AHPروش  به و شناسایی پهنه 6 گرديطبیعت مستعد هايپهنه
 استان در گردي متمرکزطبیعت توسعه براي که دهدمی نشان تحقیق نتایج. بندي شدنداولویت معیار

 امتیازهاي با دره پلنگ و قاهان سلفچگان، دستجرد، کهک، سلطان، حوض هايپهنه ترتیببه قم،
  هستند. در اولویت 57/0 و 62/0، 72/0، 73/0، 74/0، 83/0

  
بندي اولویت)، AHPلیل سلسله مراتبی (تح ،اکولوژیکیارزیابی توان  ،طبیعت گردي :واژگان کلیدي

  1.استان قممتمرکز، گردي طبیعتتوسعه  ،ي مستعدهاپهنه

                                                             
 tpm.shojaei@gmail.com نویسنده مسئول:*
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  قدمهم
الملل موجب گردید تا صنعت گردشگري سهم روز افزون گردشگري در اقتصاد جوامع و اقتصاد بین

مطرح باشد.  درحال توسعهبه عنوان یکی از ابزارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی بویژه در کشورهاي 
، اقتصاديهاي هاي مالی و بحرانعلیرغم چالش، صنعت گردشگري 2012این چنین است که در سال 

 یلیونرت 1,3درآمد  ،المللیگردشگر بین اردمیلی 1,03 جابجایی و )20121ITB ,( درصدي چهاررشد با 
درصد  هفترن بیستم در پایان قاین صنعت  ).20132WTO ,( براي کشورها ایجاد کرده است ي رادالر

کل صادرات کاال و خدمات را به خود اختصاص داده است که اگر گردشگري داخلی به آن اضافه گردد، 
 .)Sharpley and Telfe, 2008:2( درصد خواهد رسید 10و اشتغال جهانی به  GDPسهم گردشگري در 

اند که از آن نمونه دههاي مختلفی براي توسعه گردشگري شناسایی کراندیشمندان گردشگري گونه
اي که از گردي، تجاري و... اشاره کرد. در این بین گونهتوان به گردشگري مذهبی، فرهنگی، طبیعتمی

با تري خوانی بیشانطباق و همتري برخوردار است و محیطی و اجتماعی کماثرات مخرب و منفی زیست
هاي صنعت گردشگري در بین سایر بخش يگردامروزه طبیعت است.گردي طبیعتتوسعه پایدار دارد، 

که طوريه). ب,Goldner, 2003:464 2002:1 Bricker and Kerstetter ;( باالترین نرخ رشد را دارا است
 ).TIES, 2005( سه برابر رشد داشته است 2004در سال نسبت به میانگین رشد صنعت گردشگري 

کل  درصد فتهگردان شمار طبیعت ،، در وضع موجودگردشگري جهانیسازمان برآورد  براساس
 Lindberg, 1998; Epler( برسد درصد 20شود در دهه آینده به بینی میمسافران جهان است که پیش

Wood, 2002.(  سفري مسئوالنه به مناطق  ،المللی اکوتوریسمجامعه بینبنابر تعریف فراگیر اکوتوریسم
 2006( شودد میزیست بر رفاه مردم محلی تأکیمحیط ضمن حفاظت از طبیعی است که در آن

Gössling and Hultman,( . گردي داراي مشخصات گردشاکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی
   ):3TIES, 2013( است ذیلچهارگانه 

  وابسته به طبیعت باشد. -
  از نظر اکولوژیک پایدار باشد. -
  ترین بخش آن باشد. هاي سایت مهمآموزش و تفسیر ارزش -
  در آن مشارکت داشته باشند.  جوامع محلی و میزبان -

چه آن) Hill and Gale, 2009:30 ; Higham, 2007:3( است متفاوتیداراي تعاریف گردي طبیعت
اوضاع اقتصادي جوامع  بهبود، زیستمحیط ت ازظاحفدر این نوع سفر سه هدف اصلی  است پیداکه 

                                                             
1- Internationale Tourismus-Börse Berlin 
2- World Tourism Organization  
3- The International Ecotourism Society  
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گردي معادل واژه طبیعت مقالهن ایدر گردد. دنبال می ترهمزمان کسب آگاهی و تجربه بیشمحلی و 
گرچه بسیاري بر این عقیده هستند که اکوتوریسم معنایی  ،التین اکوتوریسم در نظر گرفته شده است

  کنند. هاي خود از همین واژه استفاده میگردي دارد و در نوشتهفراتر از طبیعت
گردشگري مذهبی و  وزهویژه در حدلیل موقعیت و ظرفیت خاص استان قم در جذب گردشگر بهبه
). روند بازار 1387(سند ملی توسعه استان قم،  گردشگري توجه خاص شده است به مقوله ،معنوي

است که این تقاضا از نوسانات  دهد که غالب تقاضاي گردشگري استان قم، گردشگري مذهبینشان می
فته، تقاضا براي ز روزهاي هفصلی و هفتگی برخوردار است، به شکلی که در برخی از فصول و برخی ا

کند و در برخی موارد این تراکم باال نارضایتی هاي مذهبی استان سیر صعودي پیدا میبازدید از جاذبه
  دهد که:. این تراکم بیش از حد نشان میبه دنبال داردساکنان و بازدیدکنندگان را 

 پراکنش فضایی گردشگري در سطح استان قم مطلوب نیست؛ -
  گردد؛ وو تقاضاي گردشگري استان به خوبی هدایت نمیبازار  -
 د.شوهاي بالقوه گردشگري استان به شکل مطلوبی استفاده نمیها و توانمندياز ظرفیت -

و افزایش رضایت بازدیدکنندگان از استان قم ضرورت دارد تا به  ش گردشگران در استانبراي پراکن
تواند گسترش یژه شود. یکی از این محصوالت میتنوع بخشی محصوالت گردشگري استان توجه و

هاي براي توسعه فعالیت مناسبیدر استان باشد چرا که استان قم از مناطق بسیار گردي طبیعت
مناطق مستعد شناسایی  ،در گام اولبدین منظور هدف مقاله حاضر  .برخوردار استگردي طبیعت

هاي شناسایی شده پهنهبندي اولویتسپس  در سطح استان قم و گرديطبیعتهاي توسعه فعالیت
کند تا تخصیص تسهیالت و امکانات و میزان کمک میبندي اولویتاین ها است. براساس توانمندي آن

  هاي هر یک از این مناطق باشد. دیشیده شده و متناسب با قابلیتگذاري انسرمایه
  

  ضرورت تحقیق
عنوان شود و بهمهم درآمدزایی کشورها محسوب میامروزه صنعت گردشگري در دنیا یکی از منابع 

هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و اي در عرصهتی دنیا، جایگاه ویژهترین صنعت خدماگسترده
اندیشند امروزه کشورهایی که بیشتر به توسعه اقتصادي خود می سیاسی به خود اختصاص داده است.

. به همین دلیل گردشگري در اغلب توجه دارندرت مهم عنوان یک ضروفراغت به صنعت گردشگري وبه
 ). WTO, 2012:3( اي یافته استالعادهغربی گسترش و پیشرفت فوق کشورهايویژه کشورها به

بدون تردید بسیاري از کشورهاي جهان در رقابتی نزدیک به دنبال کسب منافع و مزایـاي هـر چـه 
سـازي متبوع و باال بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه بیشتر اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در کشورهاي

هـاي موجـود در صـنعت گردشـگري، ماننـد هـر برداري از فرصـتبهره بطور یقین این صنعت هستند.
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هـایی مبتنـی بـر تحقیقـات و مـدیریت هاي اصولی و طرح برنامهفعالیت دیگري مستلزم اتخاذ سیاست
 ).Inskeep, 1990:50( اسـتپویـا و پایـدار  فراینـدي گردشـگريریـزي برنامـهچرا کـه  باشدعلمی می

عنوان ابزاري مؤثر در ادامه روند توسعه گردشگري بهدر حوزه هاي کشور ها و برنامهسیاستبه نابراین، ب
  شود. توجه خاصی مبذول می ،سیاسی، فرهنگی و اقتصادي
ی و خارجی برخوردار است. هایی است که از تقاضاي مناسب گردشگر داخلاستان قم از جمله استان

دهنـد کـه ایـن هاي مذهبی شـکل مـیغالب گردشگران وارد شده به استان قم را گردشگرانی با انگیزه
در حال حاضر گردشگري استان نکته هم در مورد بازار داخلی و هم در مورد بازار خارجی مصداق دارد. 

محدود موجب تـراکم بـیش از حـد حجم باالي تقاضا در مدت زمان تک بعدي و تک محصولی است و 
گردد. بنابراین الزم است تا توزیع مناسبی استان میهاي مذهبی جاذبهبازدیدکنندگان و گردشگران در 

تواند چندین حسن هم زمـان داشـته باشـد کـه این اقدام می .از گردشگران در سطح استان انجام گیرد
  کند:ضرورت انجام این تحقیق را توجیه می

 هاي مشخص استان؛ ایی بازدیدکنندگان در برخی از جاذبهز تراکم نقطهجلوگیري ا 
 توزیع و بازتوزیع منافع حاصل از بازدید گردشگران در مناطق پیرامونی؛ 
 استفاده بهینه از منابع بالقوه و طبیعی استان قم؛ 
 عرضه محصوالت گردشگري استان؛  دن بهتنوع بخشی 
 طق پرتراکم؛ وکاهش اثرات مخرب زیست محیطی در منا 
 .افزایش کیفیت تجربه گردشگري در استان  

گردي در اسـتان هاي طبیعتاي مفید در این بخش توسعه فعالیتگونه که اشاره شد یکی از راهکارههمان
شـکل  ايهزار کیلومتر مربعی استان را مناطق کوهسـتانی و کوهپایـه 11درصد مساحت  25قم است چرا که 

حکایـت دارد. عـالوه بـر ایـن گردي طبیعـتهـاي باالي استان براي توسـعه فعالیـتل دهند که از پتانسیمی
باشـد. را دارا مـیگردي طبیعـتهـاي هاي نمکی آن نیـز قابلیـت توسـعه فعالیـتهاي کویري و دریاچهدشت

متر) موجب شده تـا اسـتان قـم از سـه نـوع آب و هـواي  3330تا  600(از  اختالف ارتفاع نسبتا باالي استان
دهنـده تفاوت کوهستانی، نیمه بیابانی و گرم و خشـک بیابـانی برخـوردار باشـد کـه ایـن عامـل هـم نشـانم

 .)22: 1391(شجاعی،  استگیري و توسعه آن گردي و ضرورت بهرهطبیعتتوانمندي استان در 
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  نظري  مبانی و هادیدگاه مفاهیم،
عنان گسیخته گردشگري  توسعهنوعی از گردشگري است که در واکنش به  1گردشگري جایگزین

هاي نوین در گردشگري به شیوه مطرح شده و هدف آن به کارگیري 1980و  1970هاي در دهه 2انبوه
ایده حفاظت از گردشگري جایگزین بر  ).25: 1385(کاظمی،  هاي مخرب گردشگري استجاي روش

به عنوان عامل اصلی بنابراین  .داردتاکید هاي اجتماعی، طبیعی و تاریخی مقصدهاي گردشگري دارایی
که رشد در مقابل گردشگري انبوه  ).Christou, 2012:1( توسعه گردشگري مورد توجه قرار گرفت

، گردشگري جایگزین دارددنبال به محدود را  نظارتمدت و ، حداکثر سازي منافع در کوتاهسریع
 محلیساکنان توسعه توسط  نظارتدت و سازي منافع در بلند م، بهینهاندیشیده شدهتوسعه  دهندهارائه
   د.نککه شرایط پایدارتري را در مقاصد گردشگري ایجاد می است

  

    
  

  )Wearing & Neil, 1999:3ن (در گردشگري جایگزیگردي طبیعتجایگاه  - 1 شکل
  

                                                             
1- Alternative tourism (AT)  
2- Mass tourism (MT) 

 گردشگري

 گردشگري
  آموزشی

 گردشگري انبوه
 

گردشگري 
  کشاورزي

گردشگري 
  علمی

گردشگري 
  ماجراجویانه

جایگزینگردشگري   

 گردشگري
 فرهنگی

  گردشگري مبتنی بر طبیعت یا اکوتوریسم
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ترین و که یکی از اصولی تدر دست اسهاي مختلفی از اکوتوریسم بنديدر ادبیات گردشگري طبقه
هاي است که ویژگی 1بندي اکوتوریسم به اکوتوریسم آسان و تخصصیها، دستهبنديترین دستهمعروف

  نشان داده است.  ذیلهر یک در جدول 
  

  یتخصص و آسان سمیاکوتور سهیمقا - 1جدول 
  اکوتوریسم تخصصی  اکوتوریسم آسان

  گروه کوچک  گروه وسیع
  سفر مشخص به طبیعت  نوعتجربه مسافرتی مت

  مواجهه طوالنی و عمدي با طبیعت  مواجهه اتفاقی با طبیعت
  عالقه و تعهد شدید  عالقه و تعهد متوسط

  دیدار از نواحی بکر و دست نخورده  دیدار از نواحی اصالح شده و مساعدتر
  بهره گیري از خدمات گردشگري محدود  بهره گیري از خدمات گردشگري فراوان

  )94: 1385: زاهدي (منبع 
  

هاي در دنیا و داخل کشور پژوهشهاي مطالعاتی آن و روشگردي طبیعتدر ارتباط با توسعه 
گذاري بسیاري صورت گرفته است و کشورهاي آفریقایی، جنوب شرق آسیا و کوبا بر روي آن سرمایه

 مناسبی مدل کوان، فینگ نوانع تحت ايمنطقه مطالعه در )2008( 2لیفان کیائو .اندبسیاري انجام داده
 مدل از تحقیق این داد. در ارائه بال استفاده بودند که شهري حومه مناطق در توسعه گردشگري براي

AHP توسعه براي درصد 89 مقیاس با که منطقه رسیدند نتیجه این به نهایت در شد که استفاده 

 و جغرافیایی اطالعات عنوان سیستم تحت ايمقاله ) در2007( 3مانسیر است. آمینو مناسب گردشگري
 وMCA و AHP، MCDMروش  ، ازگردشگري مناسب ریزي برنامه براي معیاره چند تحلیل و تجزیه

 و ارزش مقاله است. این کرده استفاده مالزي در جوهور منطقه در) GIS( جغرافیایی اطالعات سیستم
  .)13: 1388جوزي و همکاران، ( تاس بررسی کرده توسعه و حفاظت براي را تاالبی زیستی تنوع

هاي گردشگري پایدار: با ریزي زیرساختبرنامه"اي تحت عنوان ) در مقاله2007( 4بوئرز و کاترل
تسهیالت یک چارچوب برنامه ریزي زیرساخت گردشگري پایدار شامل جاذبه، خدمات و  GIS"رویکرد 

 و همکاران در 6نکا معرفی کردند. کوماريالدر سری 5گاه جنگلی سینهاراجاحمل و نقل را براي ذخیره
                                                             
1- Soft and Hard Eco-tourism 
2- Qiao Lifan  
3- Aminu Mansir 
4- Boers & Cottrell 
5- Sinharaja 
6- Kumari 
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با استفاده از ابزار  1هاي اکوتوریستی مناسب در ناحیه غربی سیکیمشناسایی مکان"تحقیقی تحت عنوان 
 3)، شاخص ارزش اکولوژیکیWDI( 2از پنج شاخص شامل شاخص توزیع حیات وحش "فضایی - زمینی

)EVI( 4)، شاخص جذابیت اکوتوریستیEAI( 5محیطیپذیري زیستدید)، شاخص تجERI شاخص ،(
هاي اکوتوریستی مناسب در ناحیه بندي سایتنظور شناسایی و اولویتم)، بهEDI( 6تنوع اکوتوریستی

  ). 9: 1389کمالی، (بنی غربی ایالت سیکیم هند، استفاده کردند
توان ام شده است، میهاي گردشگري انجهایی که در زمینه ارزیابی توان در پهنهترین پژوهشاز مرتبط

هاي مستعد اکوتوریسم بندي پهنهان اکولوژیکی و اولویتارزیابی تو"با عنوان  )1389( کمالینامه بنیبه پایان
هاي وهش نویسنده با بیان اهمیت ویژگیاشاره کرد. در این پژ "(مورد مطالعه: شهرستان مینودشت

مناطق حفاظت شده و هم چنین عدم تطابق  محیطی استان گلستان به دلیل وجود پارك ملی،زیست
م در منطقه را فعالیت و نوع کاربري تعریف شده با ساختار طبیعی منطقه، توجه به توسعه پایدار اکوتوریس

بندي ارزیابی توان اکولوژیکی و اولویتکند که این مهم باید از طریق دهد و اشاره میمورد توجه قرار می
) GISصورت پذیرد. در این پژوهش با به کارگیري سیستم اطالعات جغرافیایی (هاي مستعد اکوتوریسم پهنه

در دو طبقه  7پهنه مستعد توسعه اکوتوریسم متمرکز و گستردهچهار و با استفاده از مدل اکولوژیکی، 
 200شناسایی شدند. سپس چهار پهنه مستعد اکوتوریسم متمرکز که مساحت کافی را داشتند (بیش از 

 5اساس  بربندي اولویتشدند. این بندي اولویت) AHPا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (هکتار)، ب
  گزینه تعیین شد.  4زیر معیار و  34معیار اصلی، 

تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه توان سنجی توسعه اکوتوریسم و گردشگري بررسی پیشینه 
معیارهاي پوشش گیاهی، راه، شیب و جاذبه طبیعی و  تر ازدهد که در تحقیقات خارجی بیشنشان می

تر از همه معیارهاي شیب، پوشش گیاهی، جاذبه طبیعی و راه، بیش فرهنگی و در تحقیقات داخلی از
استفاده شده است. مدل اکولوژیکی کاربري اکوتوریسم که توسط مخدوم ارائه شده، تنها مدل 

د که براي ایران ارائه شده و مبتنی بر تجزیه تحلیل باشاکولوژیکی توسعه کاربري اکوتوریسم می
که ایران در منطقه نیمه خشک قرار دارد، اقلیم و با توجه به این سیستمی و ارزیابی چند معیاره است.

هاي تحقیقات داخلی معیارهاي اقلیم و شود در نتیجه در مدلآب و هوا یک محدودیت محسوب می
. با )1389، کمالیبنی( اندتر مورد استفاده قرار گرفتهت خارجی بیشهاي تحقیقاارتفاع نسبت به مدل

                                                             
1- Sikkim 
2- Wildlife Distribution Index 
3- Ecological Value Index 
4- Ecotourism Attractivity Index 
5- Environmental Resiliency Index  
6- Ecotourism Diversity Index 
7- Intensive and extensive ecotourism 
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توان مقایسه مدل اکولوژیکی اکوتوریسم مخدوم با معیارهاي مورد استفاده در تحقیقات پیشین، می
ها در نظر هاي طبیعی و فرهنگی و راهدریافت که در این مدل معیارهایی نظیر برخورداري از جاذبه

هاي منظور تکمیل مدل مخدوم معیارهایی نظیر نزدیکی به جاذبهد. در نتیجه بهتر است بهانگرفته نشده
ها به مدل اضافه شوند. از این هاي دسترسی و سکونتگاهفرهنگی و طبیعی، تأسیسات و امکانات، راه

  کرد.هاي بدست آمده از ارزیابی توان اکولوژیکی، استفاده بندي پهنهاولویتتوان در معیارها می
  

  روش تحقیق
هدف تحقیقی کاربردي و براساس روش تحقیقی توصیفی و پیمایشی است. اساس  تحقیق حاضر بر

از پنج گام تشکیل  هابندي آنها و اولویتمقاله مشتمل بر شناسایی پهنهبه طور کلی فرایند انجام این 
هاي ازي از دادهسدر این تحقیق پس از نقشه است. نشان داده شده 2شده است که در شکل 

گذاري شده و نقشه مقدماتی واحدهاي شکل هاي طبقات ارتفاع و شیب روي هماکولوژیکی، ابتدا نقشه
زمین تهیه شد. سپس با روي هم گذاري نقشه مقدماتی واحدهاي شکل زمین و نقشه طبقات جهت، 

و نقشه طبقات  نقشه واحدهاي شکل زمین بدست آمد. با روي هم گذاري نقشه واحدهاي شکل زمین
بافت خاك، نقشه مقدماتی واحدهاي زیست محیطی و در نهایت با روي هم گذاري نقشه مقدماتی 
واحدهاي زیست محیطی و نقشه طبقات پوشش گیاهی، نقشه نهایی واحدهاي زیست محیطی بدست 

 ، با مدل اکولوژیکی اکوتوریسم مقایسهGISآمد. واحدهاي زیست محیطی بدست آمده، در محیط 
  آیند. هاي مستعد اکوتوریسم بدست میشوند و پهنهمی

  

  
  فرایند انجام تحقیق -2 شکل

 گام اول

دومگام     

 سومگام 

 گام چهارم 

پنجم گام  
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  ابزار تحقیق
هاي میزان ) از منحنیDEM1هاي شیب، جهت، ارتفاع، مدل رقومی ارتفاع (براي تهیه نقشه

سط ها توو پردازش آناستفاده شد سازمان نقشه برداري کشور  1:50000هاي رقومی ارتفاعی نقشه
 Expert Choice 2000 افزاراز نرم. انجام گرفت )Arc GIS 10افزار (نرم سیستم اطالعات جغرافیایی

منظور انجام مقایسات زوجی، تولید سلسله مراتب، محاسبه اوزان و نرخ ناسازگاري در فرایند تحلیل به
نظر خبرگان استفاده شد. به منظور انجام مقایسات زوجی در این تحقیق از  سلسله مراتبی استفاده شد.

اي طراحی شد که در آن جداول مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها و به این منظور پرسشنامه
شد. این پرسشنامه توسط بندي اولویتهاي منطقه و هدف دهی و ویژگیتوضیحات در مورد روش وزن

نفر از فارغ  21ط زیست، ریزي شهري و محینفر از اساتید رشته مدیریت جهانگردي، برنامه سه
نفر از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی،  پنجالتحصیالن کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردي، 

نفر از  دونفر از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و  چهارصنایع دستی و گردشگري استان قم، 
ورت داشت تا جامعه آماري را کارشناسان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي استان قم تکمیل شد. ضر

هاي طبیعی استان قم مطلع آشنا بوده و هم از ویژگی AHPخبرگانی تشکیل دهند که هم به روش 
  پرسشنامه معتبر بودند.  30نامه مخدوش و پرسش پنجتوزیع شده  پرسشنامه 35باشند. از 

  
 پژوهش قلمرو و محدوده

عرض شمالی نسبت به  34-38- 30، بین مدار کیلومترمربع 238هزار و  11 استان قم با وسعت
طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ، در بخش مرکزي ایران قرار دارد.  50-35-15 خط استوا و

شود. ترین استان کشور محسوب میکه کوچک درصد کل مساحت کشور است 68/0 مساحت استان قم
بادي آ 322دهستان،  9شهر،  6بخش،  5استان قم از نظر تقسیمات سیاسی داراي یک شهرستان، 

به علت ارتفاع  و تقریباً در مرکز ایران قرار داردقم استان ). 1388(سالنامه آماري استان قم،  باشدمی
این  رود.هاي شور، بخشی از کویر مرکزي ایران به شمار میاندك، بارش ناچیز، اقلیم نامساعد و زمین

تا  34,145914طول جغرافیایی و  51,970544تا  50,079897ی محدوده مختصاتتحقیق در 
  عرض جغرافیایی انجام شده است. 34,145914

                                                             
1- Digital Elevation Model  
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  قم استان یاسیس ماتیتقسموقعیت و  نقشه - 3 شکل

  

  اصلی  حثب
طوري که در فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی کاربري اکوتوریستی ذکر شد، واحدهاي زیست همان

ل اکولوژیکی اکوتوریسم که براي اولین بار در ایران توسط دکتر مخدوم ارائه محیطی بدست آمده با مد
هاي داراي عنوان پهنهها برخوردار باشند، بهشوند و واحدهایی که از این ویژگیداده شد، مقایسه می

هاي اساس ویژگی شوند. این مدل که در جدول ذیل ارائه شده است، برتوان اکوتوریسم انتخاب می
وژیکی موجود در منطقه و تحقیقات دیگر محققان تعدیل یافته است. براساس اهمیت، عواملی چون اکول

دیده شدند. در این مدل عمق آب و در نهایت پوشش گیاهی در جدول  جهت،سنگ،  خاك، شیب،
  در بخش زیست محیطی افزایش یابد.  هاي خروجیخاك نیز لحاظ گردید تا دقت داده

د کیفیت آب بحث رنها کمیت آب شرب مصرفی گردشگران تعیین گردید و در مودر مدل مختوم ت
چرا که ممکن است  گیردنشد. با توجه به منابع آب استان قم الزم بود تا کیفیت آب هم مورد توجه قرار 

ولی از نظر  چشمه یا قناتی از نظر کمی تامین کننده آب مورد نظر براي تفرج گسترده یا متمرکز باشد،
هاي بهار و تابستان یکی از پارامترهاي مدل مختوم تعداد روزهاي آفتابی در فصل فیت مناسب نباشد.کی

در این مدل شرایط روزهاي آفتابی براي  روز باید باشد. 15در طبقه اکوتوریسم متمرکز بیش از است که 
. بنابر آمار مقصدهایی که توان پذیرش گردشگر در فصول پاییز و زمستان را دارند مشخص نیست

) میانگین تعداد روزهاي 1986- 2005( ساله 20هاي استان قم در بازه زمانیهواشناسی برگرفته از ایستگاه
روز است. بنابراین با استناد به این آمار این عامل از مدل 15هاي بهار و تابستان بیش از آفتابی در ماه

انگین دما تنها براي فصول بهاره و تابستان در مدل مختوم میچنین هماکولوژیکی تحقیق حذف گردید. 
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اي است که قابلیت جذب هاي طبیعی، منطقهکه استان قم با توجه به توانمنديلحاظ گردید حال آن
) اداره کل 1380-1390( گردشگر و طبیعت گردان در چهار فصل را دارا است. آمارهاي ده ساله

درجه و در پاییز و  26ي هوا در فصول بهار و تابستان دهد که میانگین دماهواشناسی استان قم نشان می
دهد که (میانگین ساالنه) نشان می درجه است. از طرفی نقشه خطوط همدماي استان قم 11زمستان 

تر از ارقام مدل مختوم است. بنابراین این عامل نیز از مدل اکولوژیکی تحقیق میانگین دماي استان پایین
  باحث مطرح شده مدل اکولوژیکی تحقیق به شرح جدول زیر است:با توجه به محذف گردید. 

  

  مدل اکولوژیکی اکوتوریسم مورد استفاده در تحقیق - 2 جدول

 شرح
  اکوتوریسم متمرکز

 1طبقه 
  اکوتوریسم متمرکز

 2طبقه 
اکوتوریسم 
 1گسترده طبقه 

اکوتوریسم 
 2گسترده طبقه 

 25- 60 0-25 5-15 0- 5 درصد شیب

 جهت شیب
ابستانه)، شرقی (ت

 جنوبی (زمستانه)
  شرقی (تابستانه)، 
   جنوبی (زمستانه)

 شنی -لوم، لومی بافت خاك
 - لومی، شنی - شنی، شنی

رسی، رسی شنی، لومی - لومی
 رسی شنی

  

   متوسط تا عمیق عمیق  عمق خاك

 سنگ مادر

هاي گرانیت، تپه
مرطوب)، (اقلیمايماسه

هاي بازالت، روانه
ي هاآبرفتی (آبرفت
 فالت قاره)

ماسه سنگ، سنگ آهک، 
هاي بین توفهاي شکافدار، روانه

اي، شیست، لس، چینه
هاي سیالبی، مخروطه دشت

 هاي دره سازافکنه و آبرفت

  

لیتر در روز  40- 150  کمیت آب
 براي هر نفر

 لیتر 5حدود  لیتر 5-12 لیتر 40-12

-C1-S1,C2-S1,C3  کیفیت آب
S1,C4-S1  

C1-S1,C2-S1,C3-S1,C4-
S1      

اي ترکیب گونه
 پوشش گیاهی

 هابیشتر تک لپه اي
ها با ايها و دو لپهتک لپه اي

   ترکیب تقریباً برابر

 گان)، تعدیل یافته توسط نگارند1389کمالی ()، بنی1386)، فیضی (1380)، مخدوم و همکاران (1387منبع: مخدوم (
  

  بندي)(پهنهگردي طبیعتهاي مستعد شناسایی پهنه
مناسب است و بسیار گسترده  اکوتوریسمجغرافیایی و توپوگرافی براي  موقعیتلیل داستان قم به  

است.  مدهتحقیق آي بخش زیادي از پهنه استان متناسب با معیارها و عواملی است که در مدل اکولوژ
در فصول گرم ها به تفکیک توان از آناین مناطق با توجه به گستردگی زیاد شامل مناطقی است که می
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تر هستند براي استفاده در درصد و یا کم 25هایی که داراي شیب پهنه و سرد سال استفاده کرد. عمدتاً
مناسب هاي بهار و تابستان درصد براي فصل 25هایی با شیب باالي و پهنهمناسب پاییز و زمستان 

توان د و مینگیرا در بر میاستان ربخش وسیعی از ها به شکلی است که هستند. گستردگی این پهنه
هاي اکولوژیکی محدودیتچرا که  ،استان مناسب اکوتوریسم گسترده استطبیعی بیشتر مناطق  گفت

اکوتوریسم گسترده وجود دارد. با توجه به ماهیت اکوتوریسم گسترده، شرایط توسعه تري براي کم
یر این صورت پارامتر خاك چندان روها و مالروها اهمیت دارد و در غفقط براي پیادهخاك و سنگ 

. از طرفی غلبه بر محدودیت آب هم چندان سخت نیست چرا که اجراي تفرج گسترده ندارد براهمیتی 
ها در این چنین با توجه به نوع فعالیتاست. هم کمحجم مصرفی هر گردشگر در اکوتوریسم گسترده 

  انی نخواهد داشت.نوع اکوتوریسم، جهت جغرافیایی و پوشش گیاهی اهمیت چند
تر تا ها اعم از کویرنوردي در مناطق پستتواند طیف وسیعی از فعالیتاکوتوریسم گسترده می

له اصلی شناسایی مناطق مستعد ئ، در این تحقیق مسد. بنابراینشوارتفاعات را شامل نوردي در کوه
به اکوتوریسم گسترده  اکوتوریسم متمرکز در سطح استان قم است چرا که اکوتوریسم متمرکز نسبت

گذاري بیشتري است. هرگاه این بارگذاري متناسب با نیازمند بارگذاري فیزیکی و به تبع آن سرمایه
اثرات منفی بر محیط زیست استان خواهد گذاشت  هاي اقتصادي پهنه نباشد،توان اکولوژیکی و قابلیت

اکولوژیکی تحقیق، شش پهنه مناسب براي بر اساس مدل و بازدهی سرمایه را به تاخیر خواهد انداخت. 
ها با توجه به عناصر شاخص گسترش اکوتوریسم متمرکز در استان قم شناسایی گردید. این پهنه

سلفچگان، پلنگ  ها عبارتند از پهنه حوض سلطان، قاهان، دستجرد،گذاري شدند. این پهنهپیرامونی نام
  .:بیان شده است ذیل دره و پهنه کهک. مشخصات این شش پهنه در جدول
  

 هاي مستعد اکوتوریسم متمرکز پهنه مشخصات -3 جدول

  مساحت  مختصات  نام  ردیف
  (هکتار)

فاصله تا مرکز استان 
  Y  X  (کیلومتر)

  30  9395,6 05 32 48 798 72 38  پهنه حوض سلطان  1
  30  9026,9 10 44 48 177 99 37  پهنه کهک  2
  55  3745,4 51 28 43 857 24 38  پهنه دستجرد  3
  65  6425,4 13 50 43 404 40 38  پهنه قاهان  4
  40  105,47,8 02 90 45 219 13 38  پهنه سلفچگان  5
  50  4213,3 49 12 45 871 90 37  پهنه پلنگ دره  6
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  قم استانهاي مستعد اکوتوریسم متمرکز پهنه نقشه -4 شکل

  
  هاي مستعد اکوتوریسم متمرکزپهنهبندي اولویت
هاي مستعد اکوتوریسم متمرکز در این تحقیق، به روش تحلیل سلسله مراتبی پهنهبندي یتاولو

)AHPهاي مستعد اکوتوریسم متمرکز در محیط ) صورت پذیرفت؛ به این منظور پهنهGIS پاالیش 
هایی با وسعت هاي نزدیک به هم نیز به هم چسبیدند تا پهنهاي حذف شده و لکهشدند. نقاط لکه

هایی ها در واقع گزینهپهنه انتخاب شدند. این پهنه 6هاي بدست آمده ایجاد شوند. از میان پهنهمناسب 
شوند که شامل حوض سلطان با میبندي اولویتمنظور توسعه اکوتوریسم، به AHPباشند که به روشمی

، 6425هکتار وسعت، قاهان  3745هکتار وسعت، دستجرد با  9026هکتار وسعت، کهک با  9395
  شوند.هکتار می 4213با  و پلنگ دره 10574سلفچگان 
صورت پذیرفت. به این منظور ابتدا  2000افزار اکسپرت چویس ها در محیط نرمبندي پهنهاولویت

ها در تشکیل شد، یعنی هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه نرم افزارساختار سلسله مراتبی در محیط 
معیار،  5ر سلسله مراتب براي تعیین مناطق مستعد اکوتوریسم استان قم از افزار ثبت شدند. ساختانرم
توسط خبرگان انجام معیارهاي شناسایی شده مقایسات زوجی  .گزینه تشکیل شد 6یر معیار و ز 29

شد و مقایسات زوجی قابل قبول وارد نرم افزار شد و ضریب اهمیت هریک از معیارها با نرخ ناسازگاري 
باشد، مقایسات زوجی قابل اطمینان می 1/0که نرخ ناسازگاري کمتر از به دلیل این مد.بدست آ 03/0

  پس از محاسبه ضریب اهمیت معیارها، ضریب اهمیت هر یک از زیر معیارها بدست آمد.است. 
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  ضریب اهمیت معیارها -4 جدول
 ضریب اهمیت معیار ردیف

599/0 جاذبه طبیعی 1  
150/0 تاسیسات و امکانات 2  
110/0 جاذبه فرهنگی 3  
079/0 دسترسی 4  
هانزدیکی به سکونتگاه 5  062/0  

  

اساس نزدیکی  ها) بر(گزینه هاپس از محاسبه ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، هر یک از پهنه
هر بندي شدند. به این منظور تحلیل مکانی براساس نقشه توزیع مکانی و برخورداري از زیر معیارها رتبه

، 1و تراکم اساس معیارهاي فاصله یک از معیارها و زیر معیارها صورت پذیرفت. به این ترتیب که بر
اي نشان دهنده وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در هر پهنه بدست آمد. عدد یک در هر پهنه

ها است. اري از آندهنده عدم برخوردبرخورداري کامل از یک معیار و یا زیرمعیار است و عدد صفر نشان
اي که معیاري را در نزدیکی ) و پهنه1(حداکثر  بنابراین، باالترین رتبه براي پهنه با برخورداري کامل

اي که از آن معیار فاصله زیادي داشته باشد یا آن معیار را نداشته خود داشته باشد رتبه بعدي و پهنه
دهد. سپس وزن این معیارها و زیر معیارها هم ) را به خود اختصاص می0باشد، کمترین رتبه (حداقل 

  ضرب شدند.  AHPواحد شده و در وزن نسبی حاصل از فرایند 
  

  
  هاي مستعد اکوتوریسم متمرکزبندي پهنهاولویت نقشه - 5 شکل

                                                             
1- Density  
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  گیري بندي و نتیجهجمع
ها در نآبندي اولویتمتمرکز و گردي طبیعتهاي مستعد شناسایی پهنه منظوربه در این مقاله 

هاي مستعد و از روش تحلیل سلسله براي شناسایی پهنه از روش ارزیابی توان اکولوژیکیاستان قم، 
هاي همچنین داده و این پهنه استفاده شد. با مرور ادبیات و پیشینه تحقیقبندي اولویتمراتبی براي 

تعریف شد. گردي طبیعت دست آمده از استان، مدل اکولوژیکی توسعه کاربرياکولوژیکی و مکانی به
 معیارهاي به کار رفته در مدل اکولوژیکی اکوتوریسم شامل شیب، جهت، بافت خاك، عمق خاك،

شدند. با توجه به مدل، معیارهاي کمیت آب، دما و تعداد پوشش گیاهی، سنگ مادر و کیفیت آب می
از مدل و کردند ن ایجاد نمیروزهاي آفتابی در منطقه محدودیتی در توان اکولوژیکی اکوتوریسم استا

محیطی با مدل اکولوژیکی هاي واحدهاي زیستگذاري نقشههم با روي در ادامه حذف شدند.
  اکوتوریسم مقایسه شده و واحدهایی که توان اکولوژیکی اکوتوریسم را داشتند، انتخاب شدند.

و یا گرم قابلیت توسعه  تر مناطق این استان در فصول سردهاي استان قم بیشبا توجه به ویژگی
هاي مستعد بندي پهنهاکوتوریسم گسترده را دارد. بنابراین تمرکز این تحقیق بر شناسایی و اولویت

پهنه با انتخاب شده و به روش  6هاي مستعد اکوتوریسم متمرکز اکوتوریسم متمرکز است. از میان پهنه
AHP ذبه فرهنگی، تسهیالت و امکانات، دسترسی معیار شامل جاذبه طبیعی، جا 5شدند. بندي اولویت

زیر معیار انتخاب شدند. ساختار سلسله مراتب در نرم افزار اکسپرت  29ها و و نزدیکی به سکونتگاه
چویس تشکیل شد و بر روي معیارها و زیر معیارها مقایسات زوجی انجام شد و ضریب اهمیت معیارها 

هاي تهیه شده، وجی محاسبه شد. در نهایت با توجه به نقشهو زیر معیارها و نرخ ناسازگاري مقایسات ز
) داده شد و 1تا  0ها، امتیاز (ها از لحاظ نزدیکی به معیارها و برخورداري از آنبه هر یک از گزینه

قاهان و  هاي حوض سلطان، کهک، دستجرد، سلفچگان،ها) مشخص شد. پهنهها (پهنهاولویت گزینه
، 7255/0، 7383/0، 7485/0، 8323/0ویت اول تا ششم را با امتیازهاي ترتیب اولپلنگ دره به

  بدست آوردند. 5774/0و  6294/0
پهنه حوض سلطان علیرغم دوري نسبی از محدوده در تحلیل نتایج تحقیق باید اشاره گردد که 

بازارهاي هاي طبیعی متنوع و دسترسی آسان شهري و نبود خدمات عمومی، به دلیل برخورداري از جاذبه
هدف متقاضی به آن در اولویت توسعه اکوتوریسم قرار گرفته است. پهنه حوض سلطان قابلیت توسعه 

هاي متنوعی چون سالمت، بازدید از معادن نمک، پیاده روي در دریاچه نمک را دارا است و با فعالیت
ردار است. این پهنه در توجه به نزدیکی به منطقه شکار ممنوع از تنوع پوشش گیاهی مناسبی نیز برخو

هاي کهک و قاهان دیده تر در پهنههاي فرهنگی توان چندانی ندارد و استعداد این معیار بیشزمینه جاذبه
مناسب در اولویت دوم توسعه  شود که پهنه کهک به دلیل برخورداري از تاسیسات و امکانات نسبتاً می

جزء مناطق خوش آب و هواي استان قم در فصول بهار  گیرد. این دو پهنه به همراه پهنه دستجردقرار می
تر بومی استان است. بنابراین این و تابستان است و در وضع موجود نیز پذیراي گردشگران و مسافران بیش



 92 پاییز/نهمه مسلسل /سال سوم/شمار آمایش جغرافیایی فضامجله                                                         80

ها که در این پهنههاي گرم سال را دارا هستند. البته باید اشاره گردد سه پهنه قابلیت توسعه بهتر در فصل
   کوتوریسم ورزشی با محوریت کوهستان نیز وجود دارد.قابیت توسعه ا

قابلیت اصلی منطقه سلفچگان دسترسی مناسب و نزدیکی به شهر قم و منطقه آزاد اقتصادي 
هاي توزیع شده، زیر معیار منطقه نامههاي حاصل از پرسشسلفچگان است. گرچه براساس یافته

ولی پهنه پلنگ  جاذبه طبیعی بدست آورده است، حفاظت شده باالترین وزن را در بین زیرمعیارهاي
-هاي تاریخیکمبود امکانات و تاسیسات و ضعف در جاذبه دره به دلیل دوري از مراکز سکونتگاهی،

فرهنگی اولویت آخر توسعه اکوتوریسم را دارد. البته این به منزله عدم قابلیت این منطقه نیست چرا که 
اي که به تنوع پوشش گیاهی و حفاظت شده استان قرار دارد، منطقه این پهنه در مجاورت تنها منطقه

تواند در اکوتوریسم ورزشی با محوریت که وجود کوه آله نیز می گیاهان داروئی شهرت دارد. ضمن آن
  کوهنوردي و صخره نوردي مفید باشد.

  

  
  هاز پهنهجانمایی هوایی اولویت توسعه هر یک ا - 6 شکل

  سپاسگزاري  
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بود که زیر نظر معاونت پژوهشی استانداري قم و با نظارت 

دکتر  ،هاي خانم دکتر منزوياز راهنمایی الزم استعلمی دانشگاه آزاد اسالمی انجام گرفت. در انتها 
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، شریفی، فرد آقایان زارع، مرتضایی محترمهمکاران هاي از تالشکمالی و هم چنین آقاي بنی ،الهی
   اري گردد.زسپاسگسالجقه  و دکتر نیافهیمی
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