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Abstract:
In the last years, lake tourism, as one of the newest forms of natural tourism has gone under attention of
academic assemblies. The experts of the tourism believe lakes of a large capacity to attract tourists. These
experts are somehow realistic, as the lakes and ponds are some of the most unique, beautiful, original and
amazing phenomena, each including so exquisite, attractive, unknown and mysterious sights, that can attract lots
of tourists. In this view, the numerous lakes of Fars province, shows a series of attractive visual interconnected
elements for tourists. Therefore, the goal of this paper is positioning qualified lakes for tourism development in
Fars province. Identifying the potential capable sights for lake tourism development, calls for Identification and
analyzing the criteria, sub criteria, and several options of information layers. Thus, in the article, as the first step,
the required information layers for positioning the Potential areas of lake tourism development are prepared, and
then, because of the differences in the level of criteria, sub criteria and affecting options, 20 authors and experts
in the field of tourism, made a binary comparison between these components, and calculated the final weight of
each, using AHP Model. After that, regarding the final weight of sub criteria and options, the information layers
were combined, using GIS software. The results of the combination of these information layers showed that the
capable areas (lakes) for tourism development in Fars province are prioritized for suitable development, so that
three lakes (Pareeshan, Herm- Kariyan, and Hiramm) are placed in very suitable domain; "Arjan desert" lake is
placed in very suitable and suitable domain; "Maharlou", "Tashk" and "Bakhtigan" are placed in suitable
domain; and finally, the lake "Kaaftar" is placed in suitable and very unsuitable domains for lake tourism.
Keywords: Positioning, Lake Tourism, Fars province, AHP Model.
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چکیده 
در سالهای گذشته ،در محافل علمی به گردشگری دریاچه ای ،یکی از گونههاای نوظهاور گردشاگری طبیعای،
توجه فراوانی شده است .صاحبنظران رشتة گردشگری بر این عقیدهاند که دریاچهها ظرفیات بسایار زیاادی بارای
جذب گردشگر دارند .شاید بتوان با اطمینان ،عقیدة این صاحبنظران را واقعگرایانه تلقی کارد زیارا واقعیات ایان
است که تاالب ها یکی از بی نظیرترین ،زیباترین ،بکرترین و شگفتانگیزترین پدیده های طبیعی هستند کاه هاریا
جلوههایی بسیار بدیع ،جالب ،ناشناخته و پررمزوراز دارند .در این راستا تعدد دریاچه ها در اساتان فاار
عناصر بههمپیوستة جذاب و دیدنی را برای گردشگران به نماایش مایگاذارد .بناابراین ،هاد
شناسایی و مکانیابی دریاچه های دارای توسعة گردشگری در استان فار

مجموعاة

از پاژوهش حاضار

است .شناسایی مکانهای مستعد توساعة

گردشگری دریاچهای نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهاا ،زیرمعیارهاا و گزیناههاای متعاددی از الیاههاای
اطالعاتی است از اینرو در پژوهش حاضر ابتدا الیههای اطالعاتی الزم برای مکانیاابی پهناه هاای مساتعد توساعة
گردشگری دریاچهای تهیه شد سپس بهدلیل تفاوت در میزان تأثیرگذاری معیارها ،زیرمعیارها و گزینههاا 20 ،نفار از
اساتید و کارشناسان خبره درزمینة گردشگری به مقایسة دودویی این مؤلفه ها پرداختند و وزن نهایی هری

از آنهاا

با الگوی تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPمحاسبه شد سپس باتوجهباه وزن نهاایی زیرمعیارهاا و گزیناه هاا ،الیاههاای
اطالعاتی در محیط نرمافزار  GISتلفیق شد .نتایج حاصل از تلفیق و رویهمگذاری الیههاا اطالعااتی نشاان داد کاه
مکانهای (دریاچههای) دارای توسعة گردشگری در استان فار  ،اولویتبندی برای توسعه دارناد باهطاوریکاه از
دریاچه های بررسی شده دریاچههای پریشان ،هرم و کاریان و هیرم در پهنة بسیار مناساب ،دریاچاة دشات ارژن ،در
پهنه های بسیار مناسب و مناسب ،مهارلو ،طش

و بختگان ،در پهنه های مناسب و دریاچة کافتر در پهنه های مناساب

و بسیار نامناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای قرار میگیرند.
واژههایکلیدی :استان فار  ،الگوی  ،AHPگردشگری دریاچهای ،مکانیابی 
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مقدمه 
صنعت گردشگری به دلیل اهمیت روزافزون ،نظر محققان علوم مختلف انسانی  -اجتماعی را به خود جلب کرده
است از این رو هری

از آنها به نوعی کوشش می کنند تا با بینشهای علمی خود صانعت گردشاگری را تعریاف و

رهنمودهای مناسبی را برای رشد و توسعة آن ارائه کنند .انجام فعالیتهای گردشگری که مشاالل گونااگونی را باه
دنبال دارد در هر کشوری بخشی از فعالیتهاای اقتصاادی در کناار بخاش صانعت و کشااورزی اسات و روناق و
پیشرفت اقتصادی آنها را موجب می شود (صفاری و همکاران .)148 :1391 ،صنعت گردشگری با اتکا به ویژگیها
و آثار اقتصادی خود می تواند بهگونه ای کامالً مؤثر در تحرک و پویایی بخش های مختلف اقتصاادی جواماع محلای
نقش اصلی را ایفا کند و در نهایت به توسعة نواحی روستایی و کمرشد کما

کناد (حیادری .)34 :1387 ،یکای از

راهبردهایی که برای تقویت نواحی محروم و دارای استعداد توسعه مطرح شده است ،توسعه و گسترش گردشاگری
در مناطقی است که پتانسیلهای الزم را برای توسعة گردشگری دارند .ازسوی دیگر رشاد و گساترش شهرنشاینی و
نیاز جوامع شهرنشین به بازدید از جاذبههای طبیعی ،سرازیرشدن خیل عظیمی از جمعیت شهرنشین را باه ناواحی و
مکانهای دارای جاذبههای گردشگری سبب شده اسات .در ایان راساتا افازایش اساتفاده از وساایل حمال و نقال
خصوصی نیز در سرعت بخشیدن به این جابه جایی نقشی انکار نشدنی داشته است .این جاباه جاایی عظایم جمعیات
میتواند منافع فراوانی را برای جوامع میزبان داشته باشد (تقوایی و همکااران .)99 :1390 ،باتوجاه باه اینکاه هفتااد
درصد ازعرصه های طبیعی کشور در اختیار روساتاییان قاراردارد ،باه اهمیات منااطق روساتایی در بهاره بارداری از
فعالیت های اکوتوریستی پی برده می شود .سفر میلیون ها اکوتوریست که ممکن است با تماشای گیاهان و جانوران یا
انجام بررسی های اکولوژی  ،زمین شناسی ،معدن و مشابه آن همراه باشد ،آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراوانی
را میتواند از خود بر جای گذارد که ایجاد اشتغال و توسعة روساتایی از آثاار مهام آن اسات (ملکای و همکااران،
 .)2 :1391بخش بسیار مهمی از فعالیاتهاای گردشاگری در دنیاا مبتنای بار بهارهمناد شادن از طبیعات اسات کاه
درحال حاضر اکوتوریسم نام گرفته است .بناابراین ،چشام انادازها و منااظر زیباای طبیعات مانناد ساواحل دریاهاا،
دریاچهها ،تاالبها و لیره از کانونها و جاذبههای مهم این نوع گردشگری به شامار مایروناد (شایعه.)15 ،1372 ،
برآورد شده است که گردشگری طبیعی تقریباً  27درصد سفرهای بینالمللی را شامل مایشاود و وقتای باهصاورت
مناسب مدیریت شود میتواند اشتغال محلی و فرصتهای توسعة بومی ایجاد کند و نیز به حفظ محیط طبیعی منجر
شود ) .(Githinji, 2006: 9با توجه به تعدد دریاچهها در استان فار

ضارورت انجاام پژوهشای جاامع و میادانی

پیرامون تحلیل کمیت و کیفیت مکانیابی پهنه های مستعد توسعة گردشگری دریاچهای کامالً احساا

مایشاود .در

این راستا پژوهش حاضر بهصورت گزینه ای در یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی کشور یعنی استان فار
شد .بررسیها نشان میدهند که در اساتان فاار

تعاداد  10تااالب وجاود دارد .تااالبهاای اساتان فاار

انجام
شاامل

تاالبهای آب شیرین کافتر (در حوزة اقلید) ،ارژن ،هفت برم (در حوزة شهر شیراز) ،پریشان (در حوزة کاازرون) و
تاالبهای آب شور بختگان و طش

(در حوزة شهرستان نیریز) و مهارلو (در حوزة شهر شیراز) و تاالبهاای هارم
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و کاریون و هیرم (در حوزة شهرستان الر) هساتند (جاوادی .)12 ،1377 ،بناابراین ،پاژوهش حاضار باا رویکاردی
توصیفی  -تحلیلی به مکانیابی دریاچههای دارای توسعة گردشگری دریاچهای در استان فار

میپردازد.



مبانی نظری 
اکوتوریسم ،سفر به مناطق حسا  ،بکر ،سالم و معموالً حفاظت شده است .اکوتوریسم بارای گردشاگر ،سافری
آموزنده است که درآمد آن صر

حفاظت محل می شود و مستقیماً در رشد و توساعة اقتصاادی و تقویات سیاسای

جوامع محلی تأثیر می گذارد و تکریم فرهنگهاای گونااگون و حقاو بشار را موجاب مایشاود .باهعباارتدیگار
اکوتوریسم ،سفری مسئوالنه و بازدید از مناطق طبیعی برای بهره مندی از آن و احترام به طبیعت با هار گوناه ویژگای
تاریخی یا فرهنگی جدید مربوط به آن است که به حفظ منطقه کم

کند و کمترین تأثیر منفی را داشاته و از جنباة

اجتماعی  -اقتصادی ،برای ساکنان منطقه سودآور باشد (درام و مور .)5 :1388 ،گردشگری طبیعای مفهاوم جدیادی
در گردشگری است که جرقة آن در ابتدا با ایدة همسازی دوباره با طبیعت واقعی زده شاد و باا جامعاة گردشاگری
طبیعی که سفری مسئوالنه به نواحی طبیعی است مطرح شد که حفاظت محیط طبیعی و تقویت رفاه جامع محلای را
موجب میشود ) .)Thampi, 2005: 2درواقع گردشگری طبیعی نوعی از گردشگری است که اللب مدعی است که
به یکی از سریعترین اجزای بازار جهانی گردشگری تبادیل مایشاود ) .)Tisdell, 2003: 83در طبقاهبنادی اناواع
گردشگری ،گردشگری طبیعی جزئی از گردشگری روستایی به شمار میرود .ازآنجاکه بهترین جاذبههای گردشگری
طبیعی مانند پارکهای ملی ،مناطق حیات وحش ،کوهها ،دریاچه هاا و بسایاری از مکاانهاای فرهنگای باهویاژه در
کشورهای درحالتوسعه عموماً در مناطق روستایی قرار دارند ،میتوان گفت که گردشاگری طبیعای در ایان منااطق
نقش بارزی بهویژه در اقتصاد جوامع روستایی ایفا میکند .به این دلیل تقسیمبندی این ناوع گردشاگری کاه یکای از
انواع گردشگری روستایی است منطقی به نظر میرسد (بمانیان و محماودی ناژاد .)30 ،1388 ،دریاچاههاا باهدلیال
چشمانداز زندة طبیعی ،محیطزیسات باا کیفیات چشامگیر و ویژگایهاای فرهنگای خاود از جاذباههاای بااارزش
گردشگری هستند) .(Giang & Qiao, 2003: 1درواقع دریاچهها منابعی مهم برای گردشگری هستند و گردشاگری
دریاچه نقش بسیار مهمی در توسعة گردشگری دارد ) .(Rui- qiang, 2006: 1گردشاگری دریاچاهای ،گردشاگری
است که نه تنها خود دریاچه بلکه محیط اطرا

آن را نیز در بر میگیرد .بنابراین ،گردشگری دریاچهای مجموعاه ای

است متشکل از دریاچه و امواج آن ،زیرساختها و امکانات رفاهی و تفریحی در مناطق اطرا

آن کاه از دریاچاه،

یکی از جاذبههای گردشگری ،حمایت میکنند .مجموعههای محیطی که زیرمجموعاة گردشاگری دریاچاه هساتند،
معموالً خیلی بزرگتر و شامل همة مناطق آبخیز هستند که دریاچه را تقویت میکنند ).(Hall & Harkonen, 2006: 4
پیشینةپژوهش
رونیاسی و همکاران ( ،)1389در پژوهشی به بررسی نقش  GISدر تحلیل پهنه هاای مساتعد توریسام پرداختناد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که  24/47درصاد از کال وساعت شهرساتان تویسارکان تاوان انجاام فعالیاتهاای
گردشگری را دارد .کرمای و مادیری ( ،)1389در پژوهشای باه شناساایی منااطق مساتعد گردشاگری گاامی بارای
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دستیابی به توسعة منطقهای (مطالعة موردی :کلپورگان) پرداختند .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که بااتوجاهباه
وجود جاذبهها و توانمندیهای طبیعی و تاریخی در منطقه ازجمله کارگااههاای سافالساازی کاه ساابقة دیریناه در
منطقة کلپورگان دارد ،در صورت اعمال مدیریت و تهیة طرح جامع منطقهای میتاوان بساترهای توساعة گردشاگری
در منطقه و به دنبال آن توساعة منطقاهای کلپورگاان را فاراهم کارد .فاضالنیاا و هادایتی ( ،)1389در پژوهشای باه
بررسی راهبردهای مناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای زریوار پرداختناد .نتاایج ایان پاژوهش نشاان داد کاه
آستانة آسیبپذیری دریاچه به دلیل گردشگریبودن باالست و نیازمند بازنگری و ارائة سیاساتهاای مناساب اسات.
ضیائی و همکاران ( ،)1390در پژوهشی به ارزیابی توان بوم شناختی و اولویتبنادی پهناههاای مساتعد اکوتوریسام
(مطالعة موردی :شهرستان مینودشت) پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که از  1362واحاد زیساتمحیطای
شناساییشده 83 ،واحد به مساحت  11کیلومتر مربع ،تاوان اکوتوریسام متمرکاز و  1036واحاد باه مسااحت 1355
کیلومتر مربع ،توان اکوتوریسم گسترده داشتند و  243واحاد باه مسااحت  219کیلاو متار مرباع مساتعد اکوتوریسام
نبودند .صفاری و همکاران ( )1391در پژوهشی باه شناساایی پهناه هاای مساتعد توساعة اکوتوریسام در شهرساتان
کازرون پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهاد کاه ایان منطقاه از نظار جاذباههاای اکوتوریسام و ژئوتوریسام
پتانسیل های بسیار مطلاوبی دارد و بایاد بارای اساتفاده از ایان جاذباههاا برناماهریازیهاای مناساب انجاام شاود.
حسینیزاده آرانی و همکاران ( ،)1391در پژوهشی به بررسی مکانیابی و پهنهبنادی منااطق گردشاگری شهرساتان
آران و بیدگل با  Google Earthو  GISبا تأکید بر توسعة اقتصادی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان مایدهناد کاه
بخش های شمالی ،مرکزی و جنوبی شهرستان آران و بیدگل اساتعدادی فاراوان از نظار گردشاگری دارناد .فیلای و
همکاران ( )1391در پژوهشی به کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبای  AHPبارای اولویاتبنادی پهناه هاای مساتعد
توسعة اکوتوریسم در شهرستان آبی

پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که باتوجهبه نتایج اولیاة جادول در

نرمافزار  EXPERT CHOICEپهنة مستعد اکوتوریسم زرجهبستان برای گردشگری پیشنهاد میشاود .امیار احمادی
و مظفری ( )1391در پژوهشی به تحلیل پهنههای مناسب توسعة اکوتوریسم در استان زنجان با مجموعاة اطالعاات
جغرافیایی ) (GISپرداختند .نتایج این پژوهش نشان میهد که بیش از  30درصد وساعت اساتان ،پتانسایل مطلاوب
برای انواع فعالیتهای اکوتوریستی دارد .شجاعی و همکاران ( )1392در پژوهشی به ارزیاابی توانمنادی پهناه هاای
مستعد توسعة طبیعتگردی در استان قم پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بارای توساعة طبیعاتگاردی
متمرکز در استان قم ،به ترتیب پهنههای حوض سلطان ،که  ،دستجرد ،سلفچگان ،قاهان و پلناگ دره باا امتیازهاای
 0/62 ،0/72 ،0/73 ،0/74 ،0/83و  0/57در اولویت هستند.
 ،)2007( T. Fungدر پژوهشی با روش ارزیاابی چنادمتغیاره باا  GISباه برناماهریازی اکوتوریسام کاالنشاهر
بینالمللی هنگ کنگ پرداخت .وی با تلفیق الیههای گوناگون مرتبط با اکوتوریسم در محایط نارم افزارهاای  GISو
تصاویر ماهوارهای  Ikonosمناطق مستعد بارای اناواع اکوتوریسام در منطقاة یااد شاده را شناساایی و معرفای کارد.
 Kumariو همکاران ( ،)2010در پژوهشی به شناسایی پایگاههای اکوتوریسام باالقوه در لارب منطقاة سایکایم باا
ابزارهای جغرافیایی (فرایند سلسلهمراتبی و مجموعة اطالعات جغرافیایی) پرداختند.
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پرسشوفرضیةپژوهش 
وضعیت دریاچههای استان فار
دریاچههای استان فار

برای توسعة گردشگری چگونه است؟

از نظر توسعة گردشگری اولویتبندی برای توسعه دارند.

روشها 
موادو 
بررسیشده 

معرفی محدودة

استان فار

به مرکزیت شیراز با مساحت  122604کیلومتر مربع حدود  8/1درصد از کل مساحت کشاور ایاران

را دارد .و از نظر گستردگی ،سومین استان پاس از کرماان و سیساتان و بلوچساتان اسات .ایان اساتان در محادودة
جغرافیایی  50درجه و  42دقیقه و  55درجه و  36دقیقة طول شرقی از نصف النهاار گریناوی و باین مادارهای 27
درجه و  20دقیقه و  31درجه و  42دقیقة عرض شمالی قرار گرفته است .ارتفاع متوسط اساتان  1491متار از ساط
دریا است و بلندترین نقطة آن کوه بل با ارتفاع  3960متر در اقلید قرار دارد .و از شمال به استانهای یزد و اصفهان،
از جنوب به استان هرمزگان ،از شر به استان کرمان ،و از لرب باه اساتانهاای بوشاهر و کهگیلویاه و بویراحماد
محدود شده است (شکل  .)1بررسیها نشان میدهد در استان فار
فار

تعداد  10تاالب وجود دارد .تاالبهاای اساتان

شامل تاالب های آب شیرین کافتر (در حوزة اقلید) ،ارژن ،کمجان ،هفت برم (در حوزة شهر شایراز) ،پریشاان

(در حوزة کازرون) و تاالبهای آب شور بختگان و طش

(در حوزة شهرساتان نیریاز) و مهاارلو (در حاوزة شاهر

شیراز) و تاالب های هرم و کاریون و هیرم (در حوزة شهرستان الر) هستند (جاوادی .)12 :1377 ،گفتنای اسات کاه
باتوجه به بارشهای گذشته ،در حال حاضر تاالبهای مهارلو ،هفت برم ،کمجان ،طش

و بختگان آب دارند.

بررسیشده 

شکل:1-موقعیتمنطقة
روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از روش توصیفی  -تحلیلی برای بررسی شاخص هاای بررسای شاده ساود بارده
است .بخشی از دادههای آن مانند چهارچوب نظری پاژوهش ،از روش اسانادی و کتابخاناهای و بخشای دیگار از داده هاای
الزم ،از بررسی های میدانی و با ابزار پرسشنامه به دست آمده است .باتوجهبه هد پژوهش که شناساایی پهناه هاای مساتعد
توسعة گردشگری دریاچهای در استان فار

است ،و باتوجهبه عوامل ماؤثر در مکاانیاابی مناساب از منطقاة بررسای شاده،
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الیههای اطالعاتی مختلف شاامل توپاوگرافی ،اقلایم (دماا) ،پوشاش گیااهی ،شایب ،جهات شایب ،راههاا ،قهاوهخاناههاا،
دریاچهها ،رودخانهها ،چشمهها ،نقاط شهری و نقااط روساتایی تهیاه شاد .ازآنجاا کاه هار معیاار ،درون خاود ،زیرمعیاار و
زیرمعیار نیز درون خود گزینههای چندگانه ای دارد و این معیارها ،زیرمعیارهاا و گزیناههاا باه یا انادازه تاثیرگاذار نیساتند،
برای کسب وزن نهایی معیارها ،زیرمعیارها و گزینه ها از فرایند تحلیال سلسالهمراتبای ) (AHPدر قالاب پرساشناماه و نظار
 20نفر از اساتید و کارشناسان سازمانهای مرتبط با استان فار

استفاده شد .پس از رقاومیساازی الیاههاای الزم در محایط

 ARC GISو با توجهبه مشخصکردن امتیاز معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای حاصل از نظار کارشناساان دادههاا در نارمافازار
 Expert Choiceپردازش شدند سپس روابط بین عوامل مؤثر در انتخاب مناسبترین پهنههاای مساتعد توساعة گردشاگری
الگوی وزنی برای نرمافزار تعریف شد .در پژوهش حاضار ظرفیاتهاا و جاذابیتهاا،

دریاچهای مشخص و درنهایت ،ی

دسترسی به خدمات زیرساختی ،منابع آب و ظرفیتهای ارتباطی ،معیارهای اصلی هستند.
یافتههایپژوهش 

یشده 
انتخابمعیارهای بررس 
با انتخاب معیارهای مناسب بهویژه در مکانیابی بهینه برای انواع فعالیتها در پهنة سرزمین و برای سازماندهای
به ساختار فضایی جغرافیایی ،می توانیم گزینهها را مقایسه و بهدرستی انتخاب کنیم (سرور .)52 :1383 ،در پاژوهش
حاضر معیارها ،زیرمعیارها و گزینههایی که بهنوعی در شناسایی پهنه های مستعد توسعة گردشگری دریاچهای نقاش
اساسی دارند ،با تکنی

 AHPارزیابی و در جدول ( )1نشان داده شدهاند.
یشدهدرپژوهش 
گزینههایبررس 
جدول-1معیارها ،زیرمعیارهاو 

معیار 

زیرمعیار 
پوشش گیاهی
اقلیم

ظرفیتها و جذابیتها

دسترسی به خدمات
زیرساختی و اقامتی
منابع آب
ظرفیتهای ارتباطی

گزینه 
پوشش جنگلی انبوه ،پوشش جنگلی نیمهانبوه ،پوشش جنگلی تن  ،مرتع ،بوتهزار

دما

23 > ،18 -23 ،13 -18 ،< 13

بارش

 ،351 - 500 ،251 -350 ،150- 250 ،<150بیشتر از  500میلیمتر

توپوگرافی

کمتر از  200متر ،1000 -2000 ،500 - 1000 ،200 -500 ،بیشتر از  2000متر

شیب

50> ،35 -50 ،20- 35 ،10- 20 ،0- 10

جهت شیب

فالت ،شمال ،شمال شرقی ،شر  ،جنوب شرقی ،جنوب ،جنوب لربی ،لرب ،شمال لربی

قهوهخانه

کمتر از  500متر ،3000 - 5000 ،1500 - 3000 ،500 -1500 ،بیشتر از  5000متر

نقاط شهری

کمتر از  500متر ،3000 - 5000 ،1500 - 3000 ،500 -1500 ،بیشتر از  5000متر

نقاط روستایی

کمتر از  500متر ،3000 - 5000 ،1500 - 3000 ،500 -1500 ،بیشتر از  5000متر

چشمه

کمتر از  500متر ،1000 - 2000 ،500 -1000 ،بیشتر از  2000متر

رودخانه

کمتر از  500متر ،3000 - 5000 ،1500 - 3000 ،500 -1500 ،بیشتر از  5000متر

راه اسفالته

کمتر از  500متر ،3000 - 5000 ،1500 - 3000 ،500 -1500 ،بیشتر از  5000متر

وزندهیبهمعیارها 

نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری در زمینة شناسایی پهنه های مستعد گردشگری
دریاچهای نشان میدهند که معیارهای ظرفیتهای ارتباطی باا وزن نسابی  0/456و مناابع آب باا وزن نسابی 0/176
بهترتیب بیشترین و کمترین وزن نسبی را دارند .همچنین میزان ناسازگاری بین معیارها  0/009به دست آمد (شکل .)2
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یاچهایازدیدگاه
پهنههایمستعدگردشگری در 
شکل:2-وزننهایی حاصلازمقایسةزوجیمعیارهایشناسایی 
کارشناسان-منبع :یافتههای پژوهش 1393 ،

جذابیتها 

ظرفیتهاو

وزندهیبهزیرمعیارهای معیار 

نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری درزمینة شناسایی پهنه های مستعد گردشاگری
دریاچه ای نشان میدهد که بین زیرمعیارهای معیار ظرفیتها و جذابیتها ،زیرمعیاار پوشاش گیااهی باا وزن نسابی
 0/374بیشترین وزن نسبی و زیرمعیار جهت شیب با وزن نسبی  0/070کمترین وزن نسبی را دارند .همچنین میازان
ناسازگاری زیرمعیارهای ظرفیتها و جذابیتها  0/01به دست آمد (شکل .)3

جذابیتهااز دیدگاه کارشناسان

یتهاو
وزنهاینهاییحاصل ازمقایسةزوجیزیرمعیارهایظرف 
شکل :3-
گردشگری-منبع :یافتههای پژوهش 1393 ،

وزندهیبهزیرمعیارهای معیار منابعآب 

نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری در زمینة شناسایی پهنه های مستعد گردشاگری
دریاچه ای نشان میدهند بین زیرمعیارهای معیار منابع آب ،زیرمعیارهای رودخانه با وزن نسابی  0/582و چشامه باا
وزن نسبی  0/418باه ترتیاب بیشاترین و کمتارین وزن نسابی را دارناد .همچناین میازان ناساازگاری زیرمعیارهاای
ظرفیتها و جذابیتها  0/0به دست آمد (شکل .)4

وزنهاینهاییحاصل ازمقایسةزوجیزیرمعیارهایمنابعآبازدیدگاهکارشناسان گردشگری  -
شکل :4-
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منبع :یافتههای پژوهش1393 ،

وزندهیبهزیرمعیارهای معیار دسترسیبهخدماتزیرساختی  -اقامتی 

نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری در زمینة شناسایی پهنه های مستعد گردشاگری
دریاچهای نشان میدهند بین زیرمعیارهای معیار دسترسی به خدمات زیرساختی و اقامتی ،زیرمعیار دسترسی به شهر
با وزن نسبی  0/449بیشترین وزن نسبی را دارد .همچناین میازان ناساازگاری زیرمعیارهاای دسترسای باه خادمات
زیرساختی و اقامتی  0/02به دست آمد (شکل .)5


وزنهاینهاییحاصل ازمقایسةزوجیزیرمعیارهای دسترسیبهخدماتزیرساختی واقامتیازدیدگاه
شکل :5-
کارشناسانگردشگری -منبع :یافتههای پژوهش1393 ،

یتهای ارتباطی 
وزندهیبهزیرمعیارهای معیار دسترسیبهظرف 

پرسشنامة کارشناسان گردشگری در زمینة شناسایی پهنه های مستعد گردشاگری

یافتههای حاصل از تحلیل
نتایج 
یدهند که بین زیرمعیارهای معیار دسترسی به ظرفیت های ارتبااطی ،زیرمعیاار راه آسافالته باا وزن
دریاچه ای نشان م 
یتهای ارتبااطی،
نسبی  0/861بیشترین وزن نسبی را دارند .همچنین میزان ناسازگاری زیرمعیارهای دسترسی به ظرف 
 0/0به دست آمد (شکل .)6

شکل:6-وزنهای نهایی حاصل از مقایسة زوجی زیرمعیارهای ظرفیت های ارتباطی از دیدگاه کارشناسان گردشگری
 -منبع :یافتههای پژوهش1393 ،

یشده وتعیینوزننرمالبرایهرگزینه 
ینههایبررس 
وزندهیبهگز 

یشده همانگونهکه میزان اثرگاذاری متفااوتی دارناد ،در شناساایی پهناههاای مساتعد
گزینههای بررس 

هر کدام از
توسعة گردشگری دریاچهای نیز سهیماند از اینرو در پژوهش حاضار ،پاس از مقایساة زوجای و شناساایی میازان
اثرگذاری گزینه ها ،وزن اولیة هری

از آنها محاسبه شده است و در مرحلة پایانی فرایند تحلیل سلسالهمراتبای ،وزن
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از گزینه های مربوط به خود بهصورت جداگانه ،بارای

استفاده در محیط  GISبه دست آمد که در ستون وزن نرمال مشاهده میشود (جدول .)2
آنها 
هریکاز  
منظورشدهبرای 

وزنهای
یشدههمراه 
گزینههایبررس 
جدول:2-معیارها،زیرمعیارهاو 
معیار 

وزن 

جذابیت

0 /191

زیرمعیار 

وزن 

پوشش گیاهی

0 /374

دما

0 /208

بارش

0 /154

شیب

0 /073

جهت شیب

0 /070

توپوگرافی

0 /121

گزینه 

وزننسبی 

وزننرمال 

پوشش جنگلی انبوه

0 /124

0 /046

پوشش جنگلی نیمهانبوه

0 /507

0 /189

0 /215

0 /080

مرتع

0 /109

0 /040

بوتهزار

0 /045

0 /016

< 13

0 /081

0 /016

13 -18

0 /337

0 /070

18 -23

0 /468

0 /097

> 23

0 /114

0 /023

<150mm

0 /077

0 /011

150 -250 mm

0 /118

0 /018

251 -350 mm

0 /197

0 /030

351 -500 mm

0 /275

0 /042

<500 mm

0 /333

0 /051

0-10

0 /071

0 /005

10-20

0 /429

0 /031

20-35

0 /335

0 /024

35 -50

0 /104

0 /007

> 50

0 /061

0 /004

فالت

0 /053

0 /003

شمال

0 /021

0 /001

شمال شرقی

0 /031

0 /002

شر

0 /077

0 /005

جنوب شرقی

0 /138

0 /009

جنوب

0 /312

0 /021

جنوب لربی

0 /230

0 /016

لرب

0 /098

0 /006

شمال لربی

0 /040

0 /002

کمتر از  200متر

0 /060

0 /007

200 - 500

0 /112

0 /013

500 - 1000

0 /399

0 /048

1000 - 2000

0 /365

0 /044

بیشتر از  2000متر

0 /064

0 /007

پوشش جنگلی تن
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رودخانهها

0 /582

منبع آب

0 /176

خدمات زیرساختی و اقامتی

0 /178

چشمه

0 /418

نقاط روستایی

0 /267

نقاط
شهری

0 /449

قهوهخانه

0 /283

راهآسفالته

0 /861

ظرفیت های ارتباط ی

0 /456

راه خاکی

0 /139

کمتر از  500متر

0 /567

0 /329

500 - 1500

0 /246

0 /143

1500 - 3000

0 /095

0 /055

3000 - 5000

0 /051

0 /029

بیشتر از 5000

0 /040

0 /023

کمتر از  500متر

0 /610

0 /254

500 - 1000

0 /255

0 /106

1000 - 2000

0 /080

0 /033

بیشتر از  2000متر

0 /055

0 /022

کمتر از  500متر

0 /486

0 /129

500- 1500

0 /296

0 /079

1500 - 3000

0 /120

0 /032

3000 - 5000

0 /055

0 /014

بیشتر از  5000متر

0 /042

0 /011

کمتر از  500متر

0 /198

0 /088

500- 1500

0 /528

0 /237

1500 - 3000

0 /161

0 /072

3000 - 5000

0 /065

0 /029

بیشتر از  5000متر

0 /047

0 /021

کمتر از  500متر

0 /356

0 /100

500- 1500

0 /361

0 /102

1500 - 3000

0 /163

0 /046

3000 - 5000

0 /074

0 /020

بیشتر از  5000متر

0 /047

0 /013

کمتر از  500متر

0 /427

0 /367

500- 1500

0 /324

0 /278

1500 - 3000

0 /129

0 /111

3000 - 5000

0 /060

0 /051

بیشتر از  5000متر

0 /041

0 /035

کمتر از  500متر

0 /569

0 /079

500- 1500

0 /224

0 /031

1500 - 3000

0 /111

0 /015

3000 - 5000

0 /058

0 /008

بیشتر از  5000متر

0 /038

0 /005

منبع :یافتههای پژوهش.1393 ،

الیههایاطالعاتیدرمحیط GIS
ایجادوتلفیق 

پس از تعیین میزان وزن نهایی هری

از گزینهها ،هماة زیرمعیارهاا باه صاورت الیاة اطالعااتی در محایط GIS

تعریف شد .برای این هد  ،الیههای مد نظر از نقشههای سازمان نقشهبرداری کشاور اساتخراج شاد ساپس تواباع
درخور توجه مانند فاصله از شبکة ارتباطی ،زیرساختی و اقامتی بر مبنای وزنهای نهایی مربوط باه هار گزیناه کاه از
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فرایند تحلیل سلسله مراتبی استخراج شده بود ،بهطور جداگانه در نظار گرفتاه شاد بارای مثاال در فاصاله از نقااط
روستایی پس از تهیة الیههای اطالعاتی این زیرمعیار در محیط  ،GISابتادا فواصال مرباوط باه آن بار اساا

تعاداد

گزینههای این زیرمعیار ترسیم شد سپس نقشة اولویتبندی این فواصل باتوجه به وزن نرمال باهدساتآماده از نظار
کارشناسان ،تهیه شد (شکلهای  7تا .)18



شکل:7-نقشةارزشگذاریبراساسپوششگیاهی 



براساستوپوگرافی 
شکل:8-نقشةارزشگذاری 





شکل:9-نقشةارزشگذاریبراساسدما 

ارزشگذاریبراساسجهتشیب 

شکل:10-نقشة
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ارزشگذاریبراساسبارش 

شکل:12-نقشة

ارزشگذاریبراساسشیب 

شکل:11-نقشة





ارزشگذاریبراساسفاصلهازجاده 

شکل:13-نقشة

زشگذاریبراساسفاصلهازچشمه 
شکل:14-نقشةار 





ارزشگذاریبراساسفاصلهازروستا 

قهوهخانه  شکل:16-نقشة
ارزشگذاریبراساسفاصلهاز  

شکل:15-نقشة
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ارزشگذاریبراساسفاصلهازنقاطشهری  شکل:18-نقشةارزشگذاریبراساسفاصلهازرودخانه 

شکل:17-نقشة


همان گونهکه در شکل های ( )7تا ( )18مشاهده شده ،زیرمعیارهای پوشش گیاهی ،توپوگرافی ،شیب ،دما ،باارش
و جهت جغرافیایی با توجه به گزینههای خود ،بهصورت پهنهای اولویتبنادی شاده اناد و زیرمعیارهاای دیگار کاه
گزینههای فاصلهای دارند با طبقهبندی فواصل و بر اسا

وزن نهایی رتبهبندی شدهاند.

در نهایت پس از ضربکردن هر الیة اطالعاتی در وزن نهایی گزینههای مربوط به آن و ترکیبکردن این الیههاا،
استعداد زمینها و شناسایی پهنه های مستعد توسعة گردشگری دریاچهای در محادودة بررسای شاده مشاخص شاد
بهگونهایکه کل محدوده براسا

درجة مطلوببودن اولویتبندی شد (شکل .)19

یاچهایدراستان فارس 
پهنههایمستعدتوسعةگردشگریدر 
شکل :19-
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برای تشکیل الیههای اطالعاتی ،ابتدا با الگوی تحلیل سلسله مراتبی  AHPمقایسة زوجی معیارهاا ،زیرمعیارهاا و
گزینهها انجام شد .پس از محاسبة وزن نهایی گزینهها ،الیههای اطالعاتی الزم در محیط نرمافزار  ،GISبراسا

وزن

نهایی ایجاد شدند سپس با تلفیق الیههای اطالعاتی از نوع روی همگذاری و با تابع جمع ،مکانهای مساتعد توساعة
گردشگری دریاچهای در استان فار

شناسایی شد ،در این میان از  122604/51کیلومتر مربع مساحت استان فار ،

 4/9درصد یا  6008/1کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههاای بسایار مناساب 27/4 ،درصاد یاا  33594کیلاومتر
مربع از مساحت استان از پهنه های مناسب 38/9 ،درصد یاا  47693کیلاومتر مرباع از مسااحت اساتان از پهناه هاای
متوسط 18/7 ،درصد یا  22927کیلومتر مرباع از مسااحت اساتان از پهناههاای نامناساب و  10/1درصاد یاا 12383
کیلومتر مربع از مساحت استان پهنه های بسایار نامناساب بارای توساعة گردشاگری دریاچاهای دارناد .باا توجاه باه
شکل ( )19رنگ سبز پررنگ برای نمایش مکانهای بسیار مناسب ،رنگ سبز کمرنگ برای مکانهای مناسب ،رناگ
زرد برای مکانهای متوسط ،رنگ قهوهای برای مکان های نامناسب و رنگ قرمز بارای مکاانهاای بسایار نامناساب
استفاده شدهاند .از دریاچه های بررسی شده ،دریاچه های پریشان ،هرم و کاریان و هیرم در پهنة بسیار مناسب ،دریاچة
دشت ارژن در پهنة بسیار مناسب و مناسب ،مهارلو ،طش

و بختگان در پهنة مناسب و دریاچة کاافتر در پهناه هاای

مناسب و بسیار نامناسب توسعة گردشگری دریاچهای قرار دارند .نتایج حاصل از تحلیل و رویهمگذاری نقشههای
نهایی در محیط  GISنشان میدهند که مکانهای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای در استان فار

اولویات بنادی

برای توسعه دارند.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

در پژوهش حاضر برای مکانیابی دریاچه های دارای توسعة گردشگری از الگوی تحلیل سلساله مراتبای  AHPو
نرمافزار  GISاستفاده شده است .مکانیابی پهنه های مستعد توسعة گردشاگری دریاچاه ای ،مجموعاة گساتردهای از
معیارها و زیرمعیارها را شامل مایشاود ازایانرو در ابتادای پاژوهش ،معیارهاا و زیرمعیارهاای موجاود در زمیناة
مکانیابی پهنه های مستعد توسعة گردشگری دریاچهای شناسایی شدند .در این راستا برای مقایساة زوجای معیارهاا،
زیرمعیارها و گزینهها از الگوی تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است کاه پاس از محاسابة وزن نهاایی گزیناههاا،
الیههای اطالعاتی الزم در محیط نرمافزار  GISبراسا

وزن نهایی ایجاد شدند سپس با تلفیق الیههای اطالعااتی از

نوع روی هم گذاری و با تابع جمع ،مکانهای مستعد توسعة گردشگری در استان فار
از  122604/51کیلومتر مربع مساحت استان فاار

شناسایی شد ،نتایج نشان داد

 32/3 ،درصاد یاا  39602/1کیلاومتر مرباع از مسااحت اساتان،

مکانهای بسیار مناسب و مناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای دارد .نتایج پاژوهش حاضار باا نتاایج بررسای
صفاری و همکاران ( )1391و شریفی ( )1391همسو است و بایستی برای استفادة مطلوب از جاذبههای گردشاگری
دریاچهای در استان فار

برنامهریزیهای مناساب انجاام شاود .همچناین نتاایج نشاان دادناد کاه از دریاچاههاای

بررسی شده در استان فار  ،دریاچه های پریشان ،هرم و کاریان و هیرم در پهنة بسیار مناسب ،دریاچاة دشات ارژن،
در پهنة بسیار مناسب و مناسب ،مهارلو ،طش

و بختگان ،در پهنة مناسب و دریاچة کافتر پهنههای مناسب و بسایار

نامناسب توسعة گردشگری دریاچهای قرار میگیرند.

مکانیابی دریاچههای دارای توسعة گردشگری در استان فار

79 /

باتوجه به موضوع پژوهش ،پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میشوند:
 -معرفی و تبلیغ توانمندیهای گردشگری دریاچهای مربوط به دریاچههای استان فار

در رسانههای گروهی

 افزایش کیفیت راهها و مسیرهای دسترسی به دریاچهها ایجاد تسهیالت و امکانات الزم برای گردشگران در پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای جلب همکاری سازمانهای مرتبط با گردشگری دریاچهای در زمینة ایجاد زیرساختهاای توساعة گردشاگریدریاچهای در مکانهای مستعد گردشگری دریاچهای.
منابع 
 - 1امیر احمدی ،ابوالقاسم و مظفری ،حسان ( )1391تحلیلپهنههایمناسببتوسبعةاکوتوریسب دراسبتانزنجبانببا
استفادهازسیست اطالعاتجغرافیایی) ،(GISفصلنامة تحقیقاات جغرافیاایی ،ساال  ،27شامارة ساوم ،شامارة پیااپی
 ،106صص .135- 150
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 - 3تقوایی ،مسعود تقیزاده ،محمدمهدی و کیومرثی ،حسین ( )1390مکانیابی دهکدههای گردشگری باا اساتفاده از سیساتم
اطالعات جغرافیایی و مدل ( SWOTنمونة موردی :ساحل دریاچة کافتر) ،مجلة جغرافیا و برنامه ریازی محیطای ،ساال
 ،22شمارة پیاپی  ،42شمارة  ،2صص .91- 120
 - 4جوادی ،محمدجعفر ( ،)1377نگرشیبرتاالبهایاستانفارس ،انتشارات سازمان حفاظات محایط زیسات ،چااپ اول،
سازمان حفاظت محیطزیست فار  ،ص .180
 - 5حسینی زادة آرانی ،سید فرزاد حلبیان ،امیرحسین و فرهادی ،مریم ( )1391مکانیابیوپهنهبنبدیمنباطقگردشبگری
شهرستانآرانوبیدگلبااستفادهازGoogle Earthو،GISباتأکیدبرتوسبعةاقتصبادی ،اولاین هماایش ملای
جغرافیا ،مخاطرات محیطی و توسعة پایدار ،دانشگاه اسالمی واحد اهواز ،صص .1- 5
مقدمهایبربرنامهریزیومدیریتاکوتوریس  ،ترجمة محسن رنجبر ،انتشاارات آییاژ،

 - 6درام ،اندی و مور ،آلن (،)1388
چاپ اول ،تهران ،ص .176
 - 7رونیاسی ،نسیم آستانی ،سجاد مخفی ،گلناز و فرهادی رامین ،امین ( )1389نقبشGISدرتحلیبلپهنب ههبایمسبتعد
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طبیعتگردی(اکوتوریس )شهرستانشیرازبااستفادهازمبدل

پهنهبندیتوان
 - 9شریفی ،سیده مریم ( )1391شناساییو 
منطقفازی ،اولین همایش ملی گردشگری و طبیعتگردی ایران زمین ،صص .1- 11

1395 ) زمستان23  (پیاپی، شماره چهارم، سال ششم،) پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا-  فصلنامه علمی/ 80

 فصالنامة علمای،اجتمباعیکشبورها-پارکهایملیدرتوسعةاقتصادی
  نقشتوریس و،)1372(  اسماعیل، شیعه-10
.10 - 22  ص، شمارة اول، جلد پنجم،سازمان محیطزیست
) شناسباییپهنبههبایمسبتعدتوسبعةاکوتوریسب در1391(  خدیجه، عزت اله و صمیمیپور، امیر قنواتی، صفاری-11
.147- 160  صص،26  شمارة، سال دوازدهم، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،شهرستان کازرون
) ارزیابیتواناکولبوژیکیواولویبتبنبدیپهنبههبای1390(  محمد، سهند و شریفیکیا، محمود بنیکمالی، ضیائی-12
 دورة،علوم انساانی – برناماهریازی و آماایش فضاا

 مدر،)شهرستانمینودشت:مستعداکوتوریس (مطالعةموردی
.109- 128  صص،4  شمارة،پانزدهم

 جغرافیاا و،دریاچهایزریبوار

 راهبردهایمناسببرایتوسعةگردشگری،)1389(  صالح، لریب و هدایتی، فاضل نیا-13
.145- 170  صص،19  شمارة،توسعه
جهبتAHP کباربردفراینبدتحلیبلسلسبلهمراتببی،)1391(  مجتبای، احسان و قمای، حمیدرضا نصرالهی، فیلی-14
 اولاین کنفارانس ملای راهکارهاای دساتیابی باه،اولویتبندیپهنه هایمستعدتوسعةاکوتوریس درشهرستانآبیک

.1 - 5  صص، منابع طبیعی و محیطزیست،توسعة پایدار در بخشهای کشاورزی
 شناساییمناطقمستعدگردشگریگبامیدرجهبتدسبتیابیببهتوسبعة،)1389(  مهادی، مهرداد و مدیری، کرمی-15
.65- 84  صص،17  شمارة،14  جلد، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،) کلپورگان:منطقهای (مطالعة موردی

 ارزیابیتبوانهبایاکولبوژیکیببهمنظبورپهنبهبنبدی،)1391(  مسعود، بهرام و حیدروند، لطف اهلل ایمانی، ملکی-16
، چهارمین همایش علمی سراسری دانشاجویی جغرافیاا،)استانگیالن:(مطالعةموردیGISاکوتوریس بااستفادهاز
.1- 10 صص صص
17- Githinji, W. M. (2006) An evaluation of the use of eco labeling Within the Eco Tourism
Sector, Thesis presented in part-fulfilment of the degree of Master of Science in accordance
with the regulations of the University of East Anglia, p 78.
18- Hall, M. and Harkonen, T. (2006) Lake Tourism An Integrated Approach to Lacustrine
Tourism Systems, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, p 234, http//:
www. Channel view publications. Com.
19- Kumari, S., Behera, M. D. and Tewari, H. R. (2010) Identification of potential ecotourism
sites in West District, Sikkim using geospatial tools, International Society for Tropical
Ecology 51(1): 75-85.
20- Linggiang, Z. and Qiao, L. (2003) On lake-tourism development modles and tendency in the
21th Century, Economic Geography. Tourism Management School of Management
Department, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang, China.
21- Rui-qiang, J. (2006) On sustainable development of the qiandao lake tourism via establishing
a noted brand of lake leisure tourism. Economic Geography, Issue s2, pp 98- 101.
22- T. Fung a: F. K, K, Wong (2007) Ecotourism planning using multiple criteria evaluation
with GIS. Geocarto International, Volume 22, Issue 2, pp 87-105.
23- Thampi, S. P. (2005) Ecotourism in Keral India: Lesson from Eco Development Project in
Periyar Tiger Reserve, Ecoclub.com E-Paper Series, Nr 13, pp 1- 10.
24- Tisdell, C. (2003) Economic aspect of ecotourism: wildlife-based tourism and its contribution
to nature, sir Lankan. Journal of Agricultural Economics Vol 5, and No1, 83- 95.

