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چکیده
پارک ملی کویر بهعنوان گسترهای از سرزمین ایران ،با جاذبههای گردشگری چون ورزشی،
تاریخی ،علمی ،تنوع خوب گیاهان و جانوران همساز با محیط و عوارض ژئومورفولوژیکی
خاص ،یکی از فضاهای نادر در کشور است که در صورت مطالعه و شناسایی قابلیتهای
گردشگری آن و برنامهریزی در این زمینه ،قابلیت تبدیل به یک منطقة اکوتوریستی فوقالعاده
را دارد .با توجه به اینکه سازمان یونسکو به این منطقه ،عنوان ذخیرهگاه زیستکره را داده
است ،بهینهکردن فعالیت اکوتوریسم در راستای توسعة پایدار این منطقه ضرورت بیشتری
مییابد .در این پژوهش ،سعی برآن است تا بهترین مکان توسعة فعالیت اکوتوریسم مشخص
شود .پس از استخراج معیارها از طریق تکنیک دلفی و شناسایی و آمادهسازی تمامی معیارها و
عوامل مؤثر بر مکانیابی ،وزن معیارها از طریق مدل  AHPمحاسبه شد .پس از آمادهسازی
الیههای مربوطه ،هریک از نقشهها بهصورت الیههای رستری در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )Arc GISتهیه شدند .الیههای اطالعاتی ،پس از ارزشگذاری با یکدیگر تلفیق
شدند و در آخر ،نقشة مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم منطقه تهیه شد .نتایج پژوهش گویای
آن است که از مجموع  686/598کیلومتر مربع مساحت منطقة مورد مطالعه ،حدود 52/01
کیلومتر مربع آن برای گسترش اکوتوریسم ،بسیار مناسب 98/26 ،کیلومتر مربع آن مناسب،
 169/03کیلومتر مربع نسبتاً مناسب 210/65 ،کیلومتر مربع نامناسب و  156،08کیلومتر
مربع ،بسیار نامناسب است .در انتها ،برای اطمینان از مکان بهینة نقشة نهایی  ،GISمجدداً
منطقه از لحاظ مکانهای بهینه مطالعه و بازبینی شد .این مطالعه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
انجام شد که یک روش بهینهسازی است و با بهکارگیری انتخاب طبیعی ،روی مجموعهای از
جوابهای بالقوه عمل میکند و هدف آن ،تولید جوابهای بهتر ،برای رسیدن به جواب بهینه
است .در این خروجی نیز منطقة قصر بهرام ،بهترین نقطه در پارک ملی کویر از منظر گسترش
اکوتوریسم است.
کلیدواژهها :اکوتوریسم ،الگوریتم ژنتیک ،پارک ملی کویر ،مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی،
مکانیابی ،مناطق بهینه.GIS ،
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مقدمه
تنوعبخشی به اقتصاد ،باالبردن شاخصهای توسعة انسانی ،اشتغالزایی ،تعامل فرهنگها بهویژه حفظ محیط زیست و
درمجموع ،توسعة پایدار ،از دغدغههایی است که جهان امروز با آن روبهروست و هریک از کشورها در هر سطحی از
توسعه ،در تالشاند که پاسخ دغدغههای مذکور را بیابند .در این میان کشورهایی که به تنوع اقتصادی روی آوردهاند و
میخواهند خود را از اقتصاد تکمحصولی رها کنند ،در جستوجوی شناخت مزیتها یا خلق مزیتهای جدیدند .یکی از
این مؤلفهها ،گردشگری و اکوتوریسم است که اغلب کشورها -بهویژه کشورهایی که بهلحاظ موقعیت مکانی از این
مزیت برخوردارند -آن را در برنامههای توسعة ملی خود گنجاندهاند تا از این طریق ،فرایند توسعة ملی خود را تکامل
بخشند (جانلی .)1 :1378 ،1بههمیندلیل ،فعالیت گردشگری امروزه در چارچوب طرحهای آمایشی ،اعم از بینالمللی،
ملی ،منطقهای و محلی ،یکی از ابزارها و مؤلفههای مهم توسعه ،تمرکززدایی و تعامل منطقهای بهشمار میرود
(قنبرینسب .)3 :1388 ،گردشگری -که از مهمترین عوامل عمران ناحیهای است -زمینة توسعة اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیستمحیطی در سطح ملی ،منطقهای و محلی را فراهم میکند (نگهبان .)25 :1388 ،گردشگری با رویکرد
اکوتوریسم بهعنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت ،اهمیت بسیاری دارد .این الگوی فضایی ،دربرگیرندة رویکرد
گردشگران به محیط طبیعی ،با انگیزههای متفاوتی است که گردشگر از سفر به محیط طبیعی یا طبیعت مد نظر دارد
(ارجمند .)3 :1390 ،اهمیت این موضوع در مناطق خشک و بیابانی ،با توجه به حساسبودن اکوسیستمها و شکنندگی
منابع زیست ،دوچندان است؛ بهطوریکه آگاهی در مورد ویژگیهای محیطی ،پیششرط توسعة این مناطق بهشمار
میرود .مناطق بیابانی بهدلیل داشتن شرایط متفاوت با دیگر محیطهای زیستی و تنوع اکولوژیکی ،فرهنگی و جغرافیایی،
شرایط مناسبی را برای توسعة فعالیتهای گردشگری و اکوتوریسم فراهم میآورند که نیازمند اقدامهای حمایتی دولت
است؛ از طرفی اکوتوریسم ،به دگراندیشی بشر دربارة فرهنگ ،آموزش و سفر اطالق میشود که به ترویج سیاحت
برمبنای محیط زیست میپردازد و در سطح بینالمللی بهعنوان مفهومی مطرح شده است که ریشه در حفاظت و
آرمانهای توسعة پایدار دارد (فانی ثانی .)3 :1381 ،با اینحال ،اکوتوریسم بیابان بهعنوان فعالیتی گسترده ،عظیم و
توانمند باید بهنحوی سامان یابد که در عین دستیابی به اهداف مورد نظر ،از محیط زیست ،منابع فرهنگی و میراث ارزندة
بشری این مناطق نیز حمایت کند؛ بنابراین ،نهتنها باید در جهت هموارشدن موانع سازمانی و اداری اکوتوریسم تالش
کرد ،بلکه باید وارد مراحل جدیدی چون برنامهریزی اصولی مناطق و مکانیابی آنها شد .ارزیابی جامع توانمندیها و
مکانیابی مناطق مستعد توسعة اکوتوریسم برای استفادة بهینه از این مناطق ،بهمنظور توسعة فعالیت گردشگری ،تالش
حاضر در این راستاست.
پارک ملی کویر بهعنوان آفریقای کوچک ایران و بهعنوان یکی از ذخیرهگاههای زیستکرة موجود در دنیا ،بهدلیل
واقعشدن در مناطق خشک و نیمهخشک ایران از نظر زیستمحیطی ،اکولوژیکی ،تنوع زیستی غنی و بهویژه وجود عشایر
ساکن در مرزهای همجوار پارک ،ویژگیهای خاصی دارد .این پارک یکی از بزرگترین پارکهای ملی کشور است که در
استانهای سمنان ،قم ،تهران و اصفهان قرار دارد .پارک ملی کویر بهعنوان گسترهای از سرزمین ایران ،با جاذبههای
توریستی چون ورزشی ،تاریخی ،علمی و تنوع خوب گیاهان و جانوران همساز با محیط و عوارض ژئومورفولوژیکی خاص،
یکی از فضاهای نادر کشور است که در صورت مطالعه و شناسایی قابلیتهای گردشگری آن و برنامهریزی در این زمینه،
قابلیت تبدیلشدن به یک منطقة اکوتوریستی فوقالعاده و توسعة آن را دارد .با وجود برخورداری از این پتانسیلها و
ظرفیتها ،پژوهشها و اقدامهای حمایتی در زمینة توسعة گردشگری و اکوتوریسم در این منطقه بسیار اندک بوده است
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و بسیاری از پهنههای این منطقه ،بدون برنامة خاص و یکپارچه ،بهمنظور جذب گردشگر رها شده است .ارزیابی پتانسیل
منطقه و آمایش جاذبههای گردشگری ،بهویژه در زمینة بهکارگیری توانهای طبیعی ،زمینة توسعة هرچه بیشتر این
منطقه را فراهم میآورد .درنتیجه ،انجام یک پژوهش گسترده در زمینة گردشگری در پارک ملی کویر ،کامأل ضروری
است؛ بنابراین ،این پژوهش با هدف شناخت امکانات و ظرفیتهای منطقة پارک ملی کویر و بررسی مطلوب فعالیتهای
اکوتوریسم منطقه از طریق پهنههای بهینه برای توسعة فعالیتهای اکوتوریسمی در منطقة پارک ملی کویر سمنان،
درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در برنامهریزی فضایی برای توسعة اکوتوریسم ،با توجه به ویژگی
بیابانیبودن منطقه ،پهنههای بهینه کداماند تا بتوان ضمن حفظ ویژگیهای زیستمحیطی منطقه ،در راستای توسعة
پایدار نیز گام برداشت.

مبانی نظری
سیلویا کولزیک ( ،)2006در پژوهشی با عنوان «چشماندازهای توسعة اکوتوریسم در غرب آفریقا» به بررسی پتانسیلهای
اکوتوریستی آفریقا پرداخته است و ضمن بررسی عوامل توسعة اکوتوریسم ،مشکلهای نبود توسعة اکوتوریسم در چهار
پارک ملی غرب آفریقا را بررسی کرده است .وی در پژوهش خود فرهنگ بومی را عاملی بسیار مهم در توسعة گردشگری
منطقه میداند .رویکرد پژوهش ،تحلیلی است و به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی میپردازد که در موفقیت اکوتوریسم
مؤثرند .همچنین گیلبرت پارولو ( ،)2009در پژوهشی با عنوان «بهینهسازی تأثیرهای گردشگری در منطقة حفاظتشده
بهوسیلة الگوریتم ژنتیک برای رشد و توسعة صنعت گردشگری در کوههای آلپ» 18 ،معیار مورد سنجش برای توسعه را
بررسی کرده و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و الگوریتم ژنتیک ،به بهینهسازی توسعة زیرساختها با استفاده از
معیارهای منطقی پرداخته است .درنهایت ،مدل ارائهشده ،مدلی انعطافپذیر و مؤثر است که بهآسانی میتوان در تمام
مناطق حفاظتشده از آن استفاده کرد .اوگلجزا استانکو و دیگران ( ،)2011در مقالة «اکوتوریسم ،پیشنهادی برای توسعة
گردشگری متمرکز در پارک استارا پلنا» ،سایتهای اکوتوریسمی را بررسی کردهاند و ضمن معرفی این جاذبهها ،به این
مسئله پرداختهاند که گسترش زیرساختهای اکوتوریستی ،منطقه را با خطر مواجه میسازد؛ بنابراین ،درصدد تصحیح
گردشگری انبوه و گسترش گردشگری با الگوی علمی هستند .بونراماکااو و دیگران ( ،)2011در مقالة «مکانیابی
اکوتوریسم در پارک ملی تایلند» ،با استفاده از  GISو AHPبه بررسی شش شاخص و هشت معیار پرداختهاند و ضمن
مطالعههای کیفی و با استفاده از هم پوشانی ( )overleyالیههای وزنگرفته ،بهترین مکان برای گسترش اکوتوریسم را
استخراج کردهاند .تقوایی ( ،)1390در مقالة «نقش و جایگاه برنامهریزی چندبعدی در توسعة توریسم و اکوتوریسم» ،برای
گسترش اکوتوریسم و ایجاد دهکدة گردشگری در دریاچة کافتر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و از طریق
تلفیق  23الیة اطالعاتی ،بهترین مکان ایجاد دهکدة گردشگری را تعیین کرده و درنهایت ،با استفاده از مدل ،SWOT

راهبردهایی برای رشد و توسعة صنعت گردشگری در ساحل دریاچة کافتر ارائه داده است .همچنین در این زمینه ،آزاده
کریمی ( ،)1388در پژوهش «مکانیابی پهنههای مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستانهای رودسر تا
آستانة اشرفیه در استان گیالن» با استفاده از  ،GISاکوتوریسم مناطق ساحلی شرق استان گیالن را مکانیابی کرده است
و با استفاده از  GISو مدل اکولوژیکی مخدوم ،به پهنهبندی منطقة مورد مطالعه از منظر توسعة اکوتوریسم متمرکز و
گسترده پرداخته است.
در همین راستا ،سرزمین ما که پهنة وسیعی از آن را بیابان «لوت» و کویر «نمک» دربرگرفته است ،از این حیث
موقعیتی کمنظیر دارد .با توجه به اینکه در بخش تعیین راهبردهای کالن و برنامهریزی ،هر کشور یا منطقه باید متناسب
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با ویژگیها و سیاستهای توسعة خود ،در توسعة گردشگری گام بردارد ،ایران نیز باید به تناسب ویژگیهای قومی-
فرهنگی خود در این راه گام نهد .مطالعههای اکوتوریسم بیابان ،نیازمند توجه به هفت بعد شناخت بازار ،زیرساختها،
حقوق دسترسی به زمین و مالکیت ،آثار گردشگری ،هدایت و رهبری مقاصد و جامعه برای گردشگری ،آثار گردشگری بر
کسبوکارهای کوچک و بومی و جهت و تقاضای گردشگری در ابعاد فضایی است که در ارتباط با ذینفعان و عامالن در
این عرصه قرار دارد (طرح جامع محور گردشگری کویرها و بیابانهای ایران.)248 :1386 ،
ریچل و یورلی ( )72 :2002بینش مفیدی در مورد ابعاد انسانی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در کویر ،با مبحث
توسعة گردشگری در یک دهکدة کویری ارائه دادهاند .آنها یک روش راهبردی مفهومی را برای توسعة گردشگری در
نواحی بیابانی و کویری دورافتاده در جنوب اسرائیل ارائه دادهاند .به نظر این محققان ،برای تبدیلکردن بیابانها و نواحی
خشک به مکانی برای گردشگری طبیعتگرا باید جدا از نواحی سبز و حاصلخیز ،بر پایداری بیابانها و کویرها متمرکز
شد.
به عقیدة ویور ( ،)45 :2001یکی از مهمترین متغیرها در اکوتوریسم بیابان (ترکیب) ،نواحی حفاظتشدة عمومی و
خصوصی است که در اطراف آنها تسهیالت و مناطق کلیدی وجود دارد .نکتة مهمی که وی مطرح میکند ،این است
که همة بازدیدکنندگان این مناطق ،نه صرفاً اکوتوریست هستند -که ارزشهای فرهنگی و طبیعی آنها را جذب کرده
باشد -و نه فقط به دنبال اهداف شخصی خود هستند .مدیریت جریانهای مختلف و گاهی ناسازگار گردشگران در
نواحی -که از لحاظ منابع فقیرند -موضوع و چالشی مهم در اکوتوریسم کویری و بیابانی است.

اکوتوریسم
اگرچه پژوهشهای متعدد انجامشده در زمینة اکوتوریسم ،بیانگر وجود ابهامهایی در مورد پیدایش واژة اکوتوریسم هستند،
یکی از مقالههای مستدل طبیعتگردی نشان میدهد که این واژه را هکتور سبالوس السکورسن 1در سال  1983در
پروژة «حمایت از طبیعتگردی» در مکزیک ابداع کرده است .او اکوتوریسم را اینگونه تعریف میکند :اکوتوریسم ،سفر
به مناطق طبیعی تقریباً بکر با هدف مطالعه ،تحسین و لذت از مناطر ،جانوران و گیاهان وحشی و هرگونه آثار فرهنگی
(باستانی و معاصر) این مناطق است (هاشمی.)176 :1389 ،
همچنین بررسی آثار هتزر 2بیانگر آن است که بهکارگیری واژة اکوتوریسم ،مقارن با زمان اوج نارضایتی مردم از روند
نادرست و افسارگسیختة توسعة گردشگری ،بهویژه از نظر اکولوژیکی بوده است .مطابق تعریف آن ،طبیعتگردی بر پایة
چهار رکن اصلی کاهش آثار نامطلوب زیستمحیطی ،احترام به فرهنگ بومی ،افزایش مزایای ناشی از گردشگری برای
مردم محلی و جلب رضایت گردشگران ،استوار است (محرمنژاد و آقاخانی.)239 :1388 ،
اکوتوریسم ،شکلی پایدار از گردشگری مبتنی بر محیط طبیعی است که در وهلة اول ،متمرکز بر آگاهی در مورد
محیط طبیعی است و بهگونهای مدیریت میشود که آثار زیانبار کمی داشته باشد .این نوع از گردشگری ،تنها در نواحی
طبیعی رخ میدهد و در حفاظت از این نواحی ،نقشی مثبت ایفا میکند (فنل .)43 :2003 ،3بهعبارت دیگر ،اکوتوریسم
مسافرت مسئوالنه و مبتنی بر اصول پایداری به نواحی نسبتاً دستنخورده در طبیعت بهمنظور ارضای نیازهای روانی
است که زمینة مشارکت اقتصادی -اجتماعی جوامع محلی را فراهم میآورد و کمترین اثر منفی را بر طبیعت و منابع
طبیعی برجای میگذارد (زاهدی .)90 :1385 ،سازمان جهانی گردشگری ،اکوتوریسم را بدینصورت تعریف میکند :نوعی
1. Hectoor Cebalios Lascurin
2. Hetzer
3. Fenell
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از گردشگری که در آن ،مسافرت به مناطق طبیعی -که نسبتاً بدون آسیب باقی ماندهاند -با اهداف مطالعاتی و
بهرهبرداری بصری از مناظر و رستنیهای طبیعی و حیات وحش و با توجه به جنبههای فرهنگی ،هم در گذشته و هم در
حال صورت میپذیرد (میرسنجری .)6 :1385 ،درواقع ،اکوتوریسم رفتار بهنجار و مبتنی بر دانایی و آگاهی گردشگران
است که از صدمهرساندن به محیط طبیعی جلوگیری میکند؛ قواعد اکولوژیکی را زیر پا نمیگذارد و به قانونمندی طبیعت
حساسیت نشان میدهد (ارجمند.)30 :1390 ،
براساس برآورد انستیتو سازمان منابع و ذخایر دنیا ،میزان رشد گردشگری ،حدود  4درصد در سال است؛ درصورتیکه
اکوتوریسم در حدود  10تا  30درصد رشد داشته است .در کشورمان نیز براساس سیاستهای راهبردی و چشمانداز
بیستسالة توسعة کشور ،دستیابی به  5میلیون طبیعتگرد ،طی این دورة زمانی ،هدفگذاری شده و در جهت توسعة
زیرساختهای آن ،سرمایهگذاریهای مورد نیاز پیشبینی شده است (اسدنیا و معرفتنیا.)25 :1390 ،
اکوتوریسم پایدار ،توریسمی است که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد؛ یعنی به نیازهای فعلی اکوتوریستها پاسخ دهد و
نیازهای آینده را نیز پاسخ دهد .هدف از اکوتوریسم پایدار ،حفظ جذابیتهای جغرافیایی و پدیدههای زیستمحیطی برای
نسل امروز و فرداست؛ درحالیکه امروزه با عنوان اکوتوریسم ،خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی وارد میشود
(آزاد منجیری .)26 :1387 ،اکوتوریسم راهی برای حفظ چشماندازها و ذخایر طبیعی است .با گسترش و توسعة
اکوتوریسم ،امکان ایجاد کاربریهای اقتصادی برای مناظر طبیعی و درنتیجه ،تأمین اعتبارات الزم برای حفظ آنها
فراهم میشود (اکبری و بمانیان.)135 :1387 ،
اساس اکوتوریسم براساس پایداری این موضوع است که چگونه گردشگر میتواند برای ارتقای سطح آگاهی ،گذران
اوقات و لذتجویی از منابع طبیعی و فرهنگی بازدید کند ،بدون اینکه روی این منابع تأثیر منفی داشته باشد .برای تهیة
یک طرح زنجیرهای از اکوتوریسم پایدار ،نخست به محاسبة ظرفیت برد اکولوژیکی منابع نیاز داریم .باید برآورد شود که
تفرجگاههای طبیعی ،ظرفیت پذیرش چه تعداد افراد طی روز ،فصل و سال را خواهند داشت؛ بدون اینکه صدمهای به
اینگونه محیطها وارد شود (ارمغان .)6 :1385 ،اجرای اکوتوریسم به شکل پایدار ،چالش مهمی است که نیازمند مشارکت
و همکاری میان صنعت گردشگری ،دولت ،مردم بومی و خود گردشگران است.

گردشگری بیابان
کویر پدیدهای خاکشناختی است و در شرایط خاصی تشکیل میشود و توسعه مییابد (محمودی .)26 :1370 ،بهطور
کلی ،بیابان به سرزمین خشک ،کمباران و کمآبوگیاه اطالق میشود .از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی از بیابان
وجود دارد .از دیدگاه اقلیمشناسی ،بیابان به سرزمینی گفته میشود که متوسط بارش ساالنة آن ،از  50میلیمتر کمتر
باشد و در طول سال یا سالها باران نیاید .از دید ژئومورفولوژی به مناطقی اطالق میشود که از نظر پوشش گیاهی فقیر
است و در آن ،فرسایش آبی و بادی شدیدی وجود دارد .از دیدگاه اکولوژی و کارشناسان سازمان ملل متحد ،بیابان به
منطقهای اطالق میشود که در آن ،فعالیت و تولید بیولوژیک (حیاتی) مانند فعالیتهای انسان ،حیوان و گیاه کم باشد؛
بنابراین ،کویرها حیات بیولوژیک ندارند؛ درصورتیکه بیابانها ،پوشش گیاهی ضعیف دارند و این پوشش گیاهی ،بسته به
شدت محدودیتهای اکولوژیکی ،ممکن است کم یا زیاد باشد (طرح جامع محور گردشگری کویر و بیابانهای ایران،
.)127-124 :1386
در همین راستا شرایط خشک حاکم بر کشور سبب شده است که بیش از  20/8درصد مساحت کشور ،معادل
 22/579631هکتار را بیابان تشکیل دهد .از نظر جهانی ،درحالیکه سهم ایران از خشکی جهان  2/1درصد است4/2 ،
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درصد از بیابانهای جهان را در خود جای داده است .بیابانهای ایران در  17استان و  97شهرستان گسترده شدهاند و
بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران ،اصفهان ،شیراز ،مشهد و یزد را احاطه کردهاند (سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور.)1387 ،
جاذبههای موجود در کویر ،دو مؤلفة اصلی را دربرمیگیرد که عبارتاند از :منابع و امکانات .براساس چارچوب نظری
پژوهش میتوان بخش منابع و امکانات را به اینصورت تبیین کرد:
منابع ،تمامی عناصر طبیعی ،فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی -انسانی بالقوة بیابان را شامل میشود که میتوان آنها را
برای جذب اکوتوریست و ایجاد تجربة منحصربهفرد برای او سازماندهی و مدیریت کرد.
امکانات شامل تسهیالت و زیرساختهای الزم برای توسعة اکوتوریسم در بیابان است .مجموع این دو عامل در کنار
هم بههمراه مدیریت و برنامهریزی مناسب ،جاذبههای گردشگری را بهوجود میآورند .منابع طبیعی که اکوتوریستها
مایل به بازدید از آن هستند ،عموماً از طریق مؤسسههای مختلفی مانند ادارة پارکهای ملی یا پناهگاههای حیات وحش،
تحت مدیریت و مالکیت دولتی قرار دارند ،اما تنها صرف وجود منابع در بیابان ،آن را به مقصد گردشگری تبدیل نمیکند.
یک منطقة بیابانی برای توسعه و بهرهبرداری اکوتوریسم الزم است مجموعهای از امکانات را نیز داشته باشد .این امکانات
شامل دور از دسترسنبودن و وجود حداقلی از استانداردهای دسترسی به منطقه ،قابلیت تأمین آب آشامیدنی ،قابلیت
برگزاری کمپ و اقامت شبانه ،وجود حداقلی از استانداردهای امنیتی و مساعدبودن شرایط اکوسیستم منطقه برای ورود
اکوتوریست است .بهعالوه ،شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز نباید در تضاد با اکوتوریسم باشد .وجود مجموعة این عوامل،
یعنی منابع و پتانسیلها در یک منطقة بیابانی بهعنوان منبع طبیعی ،شرط الزم برای توسعة اکوتوریسم است ،اما شرایط
کافی برای این توسعه ،تنها در سایة برنامهریزی مناسب و با رعایت اصول توسعة پایدار محقق میشود .سازماندهی و
مدیریت مناسب منابع و ایجاد و بهبود امکانات ،آنها را به جاذبة گردشگری تبدیل کرده است و عالوه بر پاسخگویی به
نیازهای روبهرشد گردشگران ،زمینة توسعة گردشگری و در پی آن ،رشد صنایع وابستة گردشگری و نیز رشد اقتصادی-
اجتماعی را در سطح محلی ،ملی و بینالمللی هم فراهم میسازد؛ بنابراین ،پس از شناسایی مناطق مناسب و دارای منابع
و پتانسیل گردشگری کافی ،باید با برنامهریزی و سازماندهی اصولی ،شرایط را برای تبدیل این مناطق به مقاصد
اکوتوریستی فراهم کرد.
اصطالح گردشگری بیابان ،به تجارب و محیطهای متنوعی داللت دارد .گردشگری بیابان ،بازاری تکبعدی نیست؛
بازار آن ،ویژگیهای مختلفی در گروههای کوچک با تعامل با محیط طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی دارد .گردش در بیابانها
و نواحی کویری و دیدار از جاذبههای بیابانی و کویری ،پوششگیاهی ،حیات جانوری ،اشکال مورفولوژیک ،انجام
فعالیتهای ورزشی و دیدار از سایر جاذبههای آن ،گونة خاصی از گردشگری را بهوجود آورده است که گردشگری بیابان
نامیده میشود (سازمان جهانی گردشگری .)2007 ،1بیابانگردی بهویژه برای بسیاری از ساکنان اروپایی -که از نعمت این
بوم طبیعی جهان بیبهرهاند -یکی از زمینههای پرجاذبة گردشگری محسوب میشود (طرح محور گردشگری کویرها و
بیابانهای ایران ،1386 ،ج .)53 :2
پژوهش در زمینة اکوتوریسم بیابان ،نیازمند توجه به هفت بعد مختلف است که در ارتباط با ذینفعان و عامالن در
این عرصه قرار میگیرد :شناخت بازار ،زیرساختها ،حقوق دسترسی به زمین و مالکیت ،آثار گردشگری ،هدایت و رهبری
مقاصد و جامعه برای گردشگری ،آثار گردشگری بر کسبوکارهای کوچک و بومی ،جهت و تقاضای گردشگری در ابعاد
فضایی.
با اینکه تمام این موارد ،اهمیت ویژهای دارند ،اهمیت نسبی هریک از آنها بسته به نوع مقاصد گردشگری بیابان و
)1. United Nation World Tourism Organization (UNWTO
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بازار آن ،متفاوت خواهد بود (طرح جامع محور گردشگری کویرها و بیابانهای ایران ،1386 ،ج  .)62 :2درنهایت،
گردشگری بیابان باید در حوزة مسائل خود ،با توجه به ماهیت و ویژگیهای مناطق بیابانی بررسی شود و تعریف کلی
کنونی اکوتوریسم باید بهمنظور دربرداشتن ویژگیهای منحصربهفرد بیابان گسترش یابد.
به عقیدة ویور ،کویرها و نواحی بیابانی ،بهعنوان منابع طبیعی شناخته شدهاند و برای گسترش اکوتوریسم در این
نواحی ،مانند سایر سایتهای طبیعی از قاعدة توسعة پایدار مستثنی نیستند .مطابق نظر ویور ،جاذبههای کویرها و بیابانها
شامل منابع طبیعی و انسانی ،محصولها و جاذبههای بالقوهای هستند که چالشهایی بالقوه را در عرصة برنامهریزی و
توسعة محصول ایجاد میکنند .از سوی دیگر وی معتقد است که اصول توسعة اکوتوریسم در نواحی کویری و بیابانی،
بهعلت ویژگیهای خاص این نواحی و اکوسیستمهای شکنندة آنها ،شامل فاکتورهای عمدة متمایزی است که بیشتر بر
آثار محیط طبیعی برای اکوتوریستها متمرکز است .این فاکتورها عبارتاند از :دسترسی به آب ،تبدیل نواحی کویری و
بیابانی به سایت ،مدیریت و کنترل آتش بهمنظور جلوگیری از آتشسوزی در این نواحی ،نگهداری و حفظ مسیرهای
رفتوآمد ،مدیریت فضاهای آسیبدیده و همزیستی حیات وحش درحال انقراض و پایدار .او همچنین اعتقاد دارد برای
بهرهبرداری از این نواحی بهمنظور توسعة گردشگری الزم است برنامهریزی مناسب صورت گیرد؛ بهگونهایکه منابع و
پتانسیلهای منطقه حفاظت شوند و گردشگری مانع نابودی آنها شود .بهدلیل وجود اکوسیستمهای حساس در مناطق
بیابانی ،توجه جدی به اصل پایداری برای توسعة اکوتوریسم در این مناطق ،امری ضروری است.
ویور برنامهریزی و تعیین راهبردهای توسعه را دو عامل مهم برای بهرهبرداری از نواحی بیابانی و کویری در راستای
توسعة اکوتوریسم میداند .وی از مقاصد بیابانی و کویری که در آنها اکوتوریسم ،مدیریت ،سازماندهی و بازاریابی شده
است و دولت فرایند تعیین راهبردهای کالن توسعة اکوتوریسم در این نواحی را بهطور جدی دنبال کرده است ،بهعنوان
مقاصد باالرده یاد میکند .این نواحی معموالً شناختهشدهاند و شمار زیادی از گردشگران خارجی را جذب میکنند ،اما
مقاصد پایینرده ،مقاصد بیابانی هستند که منابع و جاذبهها در آنها بهصورت اصولی مدیریت نشده است و در معرض
نابودی قرار دارند .این نواحی ،طرحی کمترشناختهشده دارند و بیشتر گردشگران بومی و متعلق به نواحی اطراف را جذب
میکنند .ویور بر این عقیده است که نواحیای که مدیریت مناسب در مورد آنها صورت نمیگیرد ،عمدتاً متحمل
خسارتهای زیادی میشوند و منابع پایه در آنها در معرض نابودی قرار میگیرد؛ بنابراین ،ایجاد ریزورت 1در نواحی
کویری و حفاظت از این نواحی ،عاملی مهم در جذب گردشگر و توسعة اکوتوریسم است (غالمی.)54 :1388 ،

مکانیابی

2

انتخاب مکان مناسب برای فعالیت در یک منطقه ،یکی از تصمیمهای پایداری برای انجام یک طرح گسترده است که به
پژوهش در مکانها از دیدگاههای مختلف نیاز دارد .از آنجاکه مکانیابی ،به اطالعات و دادههای زیادی نیازمند است،
حجم بزرگی از اطالعات جزئی ،برای معرفی مکانهای مختلف باید جمعآوری ،ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند تا ارزیابی
صحیحی از عوامل احتماالً مؤثر در انتخاب ،صورت پذیرد؛ بنابراین ،در مقیاس کوچک ،مکانیابی فعالیتی است که
قابلیتها و تواناییهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب ،شرایط توپوگرافی و زیرساختهای مناسب ،راههای
دسترسی و ...و ارتباط آن با سایر پارامترهای مربوط ،تجزیه و تحلیل میکند.
قابلیتها و تواناییهای یک مکان ،با توجه به اینکه برای چه مفاهیمی درنظر گرفته شوند ،متفاوت خواهند بود؛
بنابراین ،بسته به کارکرد مورد نظر باید شاخصها با معیارهایی تلفیق شوند تا قابلیت مکان با توجه به آن ،بررسی شود.
1. Resort
2. Site Selection
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این شاخصها و معیارها نسبت به نوع کاربرد ،متفاوتاند ،اما همة آنها در جهت انتخاب مکان مناسب ،همسو میشوند.
استفاده از این شاخصها ،به داشتن اطالعات صحیح و کامل از مکان نیاز دارد و دستیابی به اطالعات ،نیازمند
پژوهشهای گسترده و جامع است .بهطور کلی ،مکانیابی فعالیتی است که استعدادهای فضایی و غیر فضایی یک
سرزمین را شناسایی میکند و امکان انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاص را فراهم میآورد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش و ماهیت ،توصیفی -تحلیلی است .روش این پژوهش ،تلفیقی از
مرور سیستماتیک منابع کتابخانهای ،مطالعههای میدانی و فرایندهای تحلیلی و نرمافزاری است .گردآوری دادهها و
اطالعات مورد نیاز در این پژوهش ،به سه صورت کتابخانهای و اسنادی ،پرسشنامة کارشناسان و بازدیدهای میدانی انجام
گرفته است .بهطور کلی ،گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق سه روش مطالعههای کتابخانهای،
بررسی اسناد و آمارهای سازمانها و ادارههای مرتبط و مطالعهها و پیمایش میدانی انجام گرفته است.
پس از مطالعة منابع داخلی و خارجی ،با فن دلفی ،معیارهای مؤثر در مکانیابی مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم در
پارک ملی کویر و با توجه خاص به بیابانیبودن منطقه ،با نظر کارشناسان و مسئوالن شناسایی شد .سپس وزن هریک از
معیارها ،پس از تکمیل پرسشنامه ،کارشناسان با فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( 1)AHPمقایسة زوجی را انجام دادند و در
مرحلة بعد ،برای محاسبة دقیق وزن معیارهای پژوهش ،از نرمافزار  Expert Choice 2000استفاده شد .درنهایت ،با تلفیق
الیهها در نرمافزار  ،ARC GISنقشة مناطق بهینة اکوتوریسم در منطقة مورد مطالعه تهیه شد .پس از اتمام کار ،در این
مرحله برای اطمینان از مکانهای بهینة خروجی  ،GISمجدداً منطقه از لحاظ مکانهای بهینه با استفاده از روش
الگوریتم ژنتیک ،مطالعه و بازبینی شد .الگوریتم ژنتیک ،به تقلید از موجودات زنده و روشهای ژنتیکی آنها ،به
شبیهسازی و حل مسائل مختلف میپردازد .این الگوریتم با توابع منتجشده در آن ،از افتادن در دام بهینة محلی جلوگیری
میکند و درصدد یافتن بهینة مطلق است .برای این کار ،الیههای اطالعاتی در حالت رستر وارد نرمافزار

GIS

شد.

خروجی این مرحله نیز وارد نرمافزار متلب شد و نقشة نهایی مکانیابی مناطق بهینة اکوتوریسم در منطقة مورد مطالعه
تهیه شد .درنهایت ،لکههای ایجادشده در حالت  GISو الگوریتم ژنتیک ،با یکدیگر مقایسه و تحلیل شدند.

منطقة مورد مطالعه
پارک ملی کویر به مساحت  686،598کیلومتر مربع ،در حدود  50کیلومتری جنوب تهران بین مختصات جغرافیایی 51
درجه و  25دقیقه و  10ثانیه تا  53درجه و  3دقیقه و  05ثانیه طول شرقی و  34درجه و  17دقیقه و  15ثانیه تا  35درجه
و  12دقیقه و  30ثانیه عرض شمالی واقع شده است و شهرهای اطراف آن ،ورامین در غرب ،گرمسار در شمال شرق،
کاشان در جنوب و قم در غرباند .راه اصلی دسترسی به آن ،از ورامین است .ارتفاعهای منطقه ،بهطور عمده در جنوب و
جنوب شرقی دیده میشوند و سیاهکوه بهصورت تنها ارتفاع منطقه ،در میانه و غرب منطقه قرار دارد و حداکثر ارتفاع در
آن  1865متر است .شیب منطقه ،بسیار متفاوت است و از کمتر از  0/5درصد در اراضی پست تا بیشتر از  25درصد در
اراضی کوهستانی ،متغیر است .بهعلت کویریبودن منطقه ،بیشترین جهت شیب اندازهگیریشده ،مطابق بررسی سازمان
محیط زیست ،دامنههای بدون جهت شیب مؤثر است و بعد بهترتیب ،جنوبی ،شمال شرقی ،شمال غربی ،جنوب غربی،
شرق و کمترین جهت شیب در جهتهای شمالی است .وجود کوهستان ،تنوع اقلیم و پوشش گیاهی خاص ،تنوعی از
1. Analytical Hierarchy process
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حیات وحش را نیز به دنبال دارد و اهمیت اکولوژیکی آن بهنحوی است که سبب شده است بخشهایی از سطح ناحیه،
بهعنوان منطقة حفاظتشده لحاظ شود .راه ورودی اصلی منطقة تهران ،از طریق جادة آسفالته به ورامین و پیشوا (امامزاده
جعفر) میرسد .سپس از طریق جادة شوسة کنار راهآهن ،از ایستگاه راهآهن پیشوا تا یککیلومتری ایستگاه راهآهن ابردژ
کشیده میشود و از این نقطه ،جادة شنی نسبتاً مناسبی ،پس از گذشتن از راهآهن و قراء قلعهبلند ،عسگرآباد و حصارگلی
به مبارکیه میرسد .جاده درواقع ،پس از قطع راهآهن در حاشیة منطقه تا مبارکیه ادامه مییابد و پس از آن ،وارد منطقه
میشود.

استخراج معیارهای مؤثر در مکانیابی
شاخصها و متغیرهای پژوهش از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در تصمیمگیریهای چندمعیاری است .اولین مرحلة
تعیین شاخصها و معیارهای استاندارد ،متناسب با گردشگری ناحیه بود که از طریق بررسیهای میدانی ،بررسی پیشینة
پژوهش و با نظر کارشناسان (فن دلفی) تعیین شد .با توجه به هدف پژوهش ،یعنی تعیین پهنههای مناسب برای توسعة
اکوتوریسم ،سعی شده است از معیارهایی استفاده شود که قابلیت تبدیل به نقشه را داشته باشد تا بهخوبی نشاندهندة
بهترین مکانها در جهت توسعة اکوتوریسم باشد .معیارهای اصلی با استفاده از مطالعههای اسنادی ،از جمله پژوهشهای
طرح جامع محورهای کویر و بیابانهای ایران ،طرح جامع گردشگری نیشابور و سند ملی توسعة اکوتوریسم و همچنین
مصاحبه با کارشناسان صاحبنظر و پژوهشهای خارجی استخراج شد.

طبقهبندی و ارزشگذاری زیرمعیارها
در ابتدا برای تعیین معیارهای اصلی و مؤثر در مکانیابی ،پرسشنامة دلفی طرح شد .این روش پرسشگری ،در دو دوره یا
بیشتر انجام میشود و در هر دوره ،از نتایج دورههای پیشین استفاده میشود؛ بنابراین ،از دور دوم ،متخصصان و
کارشناسان ،متأثر از نظرها و عقاید همترازان خود و نتایج دورة پیش به پرسشها پاسخ میدهند (کوهلس.)51 :2001 ،1
پس از اجرای مراحل سهگانة فن دلفی ،معیارهای مؤثر در توسعة اکوتوریسم پارک ملی کویر ،شناسایی و استخراج
شد .در پژوهش حاضر ،دادههای گردآوریشده از محدودة مطالعاتی ،برای محاسبة اوزان بر پایة دانش دادهای قابل
استفاده نبودند .دالیل عمدة این امر ،نبود مکانیابی علمی اکوتوریسم در منطقه است؛ بنابراین ،پس از گردآوری دادههای
مورد نیاز و طبقهبندی آنها 30 ،پرسشنامه برای وزندهی به معیارها یا تعیین اهمیت آنها تهیه و تکثیر شد .برای
کاهش اشتباههای احتمالی کارشناسان در وزندهی فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،تمام معیارها با توجه به زیرمعیارهای آن،
در یک خوشه یا دستهبندی قرار گرفتند .ابتدا معیارها با هم مقایسه و وزندهی شدند .پس از آن ،زیرمعیارهای هر معیار
با یکدیگر مقایسه شدند و وزن هریک از آنها بهدست آمد .با توجه به بررسیهای انجامشده ،معیارها و شاخصهای مورد
بررسی ،در قالب چهار معیار اصلی سازماندهی شدند .معیارهای اصلی پژوهش ،دربرگیرندة چهار گروه زیرساختها،
جاذبهها ،تسهیالت و عوامل طبیعی هستند و هریک از این معیارها خود به عناصر کوچکتری تقسیم شدهاند .معیار
جاذبهها ،دربرگیرندة شاخصهایی چون تنوع زیستی (حیات جانوری ،گونة گیاهی خاص) ،جاذبههای کویری ،جاذبههای
آبی و جاذبههای تاریخی -فرهنگی است .زیرساختها شامل راههای ارتباطی (راه خاکی ،راه آسفالته و بزرگراه)،
سکونتگاههای انسانی (روستا و شهر) ،زیرساختهای اقامتی ،زیرساختهای تأسیساتی (برق و گاز) و دسترسی به منابع
آب (چشمة آب شیرین ،آب لولهکشی و آب تصفیهشده) است .شاخص تسهیالت ،شامل امنیت و تعداد گردشگران و
1. Cuhls
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باالخره شاخص عوامل طبیعی ،شامل توپوگرافی (شیب ،جهت و ارتفاع) ،زمینشناختی ،پوشش گیاهی ،کاربری زمین و
اقلیماند .بهمنظور ایجاد ساختار سلسلهمراتبی و همچنین مقایسههای زوجی و تهیة ماتریس ارزیابی ،از نرمافزار اکسپرت
چویس 1استفاده شد .جدول  ،1اولویتبندی معیارها با توجه به ضرایب کسبشده در نرمافزار محاسباتی اکسپرت چویس،
برای توسعة اکوتوریسم در منطقه را نشان میدهد .جدول  ،2ضریبهای بهدستآمده برای هریک از زیرمعیارها در توسعة
اکوتوریسم را نشان میدهد و در شکل  ،3کردار میلهای ،از خروجی نرمافزار نمایش داده شده است.
جدول  .1اولویتبندی معیارهای اصلی
معیارهای سطح اول
جاذبههای گردشگری
زیرساختها
تسهیالت
عوامل طبیعی

ضرایب هر معیار
0/409
0/317
0/108
0/165

منبع :نگارندگان
جدول  .2اولویتبندی زیرمعیارها برای توسعة اکوتوریسم
معیار
جاذبههای گردشگری

زیرساختهای توسعة اکوتوریسم

عوامل طبیعی

تسهیالت

زیر معیار
تنوع زیستی
جاذبههای کویری
جاذبههای آبی
جاذبههای تاریخی -فرهنگی
راههای ارتباطی
سکونتگاههای انسانی
زیرساختهای اقامتی
زیرساختهای تأسیساتی
دسترسی به منابع آب
توپوگرافی
زمینشناسی
پوشش گیاهی
کاربری اراضی
اقلیم
تعداد گردشگران
امنیت

ضریب هر معیار
0/129
0/181
0/047
0/051
0/061
0/016
0/056
0/064
0/036
0/032
0/042
0/033
0/023
0/036
0/030
0/079

منبع :نگارندگان

شکل  .1کردار هریک از معیارهای مؤثر در نرمافزار اکسپرت چویس
منبع :نگارندگان

1. Export Choice
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پس از بهدستآوردن وزن نهایی عناصر ،برای پیادهسازی مدل در ناحیة مورد مطالعه ،پایگاه دادههای مکانی ایجاد
شد و براساس شاخصهای تعیینشده ،الیههای مختلف اطالعاتی مورد نیاز در پایگاه داده قرار گرفتند که در قسمت تهیة
نقشة معیارها ،بهتفصیل توضیح داده شده است .سپس با توجه به نیازهای اطالعاتی و تحلیلی ،فرایند مدلسازی فضایی،
روی دادهها انجام شد .همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،بعضی از عناصر مورد نظر ،خود دارای عناصر کوچکتری
هستند که بهصورت جدا بررسی و سپس ترکیب شدهاند .هر الیة اطالعاتی که شاخص مربوطه را تشکیل میدهد ،ممکن
است دامنهای از مقادیر داشته باشد .تعیین این مقادیر مانند طبقات فاصله ،از طریق بررسی منابع پیشین ،دیدگاههای
کارشناسان و پژوهشهای نگارندگان بوده است .ارزشدهی به این زیرعنصرها ،بهعلت ازدیاد پرسشها ،پیچیدهشدن
پرسشنامه و پاسخندادن پرسششوندگان ،از طریق مصاحبه با کارشناسان و با استفاده از پرسشنامة دلفی بهدست آمده
است .ارزشگذاری مقادیر طبقات فاصله در زیرعنصرها ،براساس مقیاس  1 –5بوده است .وزندهی به زیرعنصرها در دو
مرحله انجام شده است:
 .1انتخاب بهترین فاصله یا حریم و ارزش پهنهها در گردشگری ناحیه؛
 .2تعیین ارزش زیرعنصر برای تلفیق آنها و تهیة نقشة عنصر اصلی.
شایان ذکر است که معیارهای باال ،با بررسی منابع مختلف و با درنظرگرفتن شرایط محدودة مورد مطالعه ،تعیین و
اولویتبندی شدند .اولویتبندی یا وزندهی ،در دو مرحله و در دو جدول محاسباتی مختلف انجام شد .ابتدا انواع غالب
عناصر برای توسعة اکوتوریسم در محدودة پژوهش مشخص شدند و سپس در جدول دیگر ،هر معیار به زیرمعیارهایی
برای وزنگرفتن تقسیم شد .ضرایب طولی ،دامنهای از  1تا  9است که  9باالترین امتیاز و  1پایینترین امتیاز را دارد.

بحث و یافتهها
پس از شناسایی و آمادهسازی تمامی معیارها و عوامل مؤثر در مکانیابی ،در این مرحله الزم است نقشة فاکتور هریک از
الیهها آماده شود .آمادهسازی الیههای هریک از معیارها ،بهصورت الیههای رستری در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )Arc GISانجام شد .اقدامهای انجامشده در محیط  GISعبارتاند از :تهیة نقشه ،تبدیل ساختار وکتوری به
رستری ،تبدیل سیستمهای تصویر ،1هماندازهکردن پیکسل سایز الیهها ،برابرکردن تعداد سطر و ستون هر الیه ،استخراج
هریک از الیهها به فرمت  TIFFکه این مراحل برای آمادهسازی الیههای خام برای استفاده از آنها در فرایند مکانیابی،
ضروری است .الیههای اطالعاتی ،پس از ارزشگذاری باید با یکدیگر تلفیق شوند؛ بنابراین ،ابتدا به تناسب نوع الیه و
اهمیت آن ،اقدام به حریمها تعیین و ارزشگذاری شده است .بدینمنظور ،در الیههایی که به تعیین حریم نیاز داشت ،با
ابزار  ،Straightحریمها تعریف و ارزشگذاری شدند .برای الیههایی چون کاربری اراضی ،زمینشناسی ،پوشش گیاهی،
حیات جانوری و تعداد ورودی گردشگر -که در آنها تعیین حریم الزم نبود -با استفاده از منوی ابزاری  ،Convertالیهها
به فرمت رستری تبدیل شدند و با توجه به ویژگیهای منطقه و نوع زمین ،پوشش ،تعداد گردشگر ورودی به سایتها،
حیات وحش خاص و نوع کاربری ،به آنها ارزش خاصی داده شده است .شکل  ،3الیههای اطالعاتی و ارزش هر حریم
را با مقیاس  1:25000نشان میدهد.

1. Projection
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شکل  .2نقشة ارزشگذاری حریمها و الیههای اطالعاتی

منبع :نگارندگان
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تعدادی از این الیههای اطالعاتی ،از سازمان محیط زیست (طرح جامع محور گردشگری کویرها و بیابانهای ایران،
 ،)1386بهصورت خام اخذ شده و بقیه ،از طریق مشاهدههای میدانی نویسندگان تهیه شده است.
جدول  3به بررسی و توضیح الیههای اطالعاتی باال ،شرایط بهینه برای هر الیه و مساحت و درصد منطقة بهینه در
پارک ملی کویر میپردازد:
جدول  .3مناطق بهینة هر شاخص و مساحت و درصد محدوده و توضیحهای آن
نقشه

کد
نقشه

اقلیم

A

جاذبههای تاریخی

B

جاذبههای آبی

C

جاذبههای کویری

D

گونههای گیاهی خاص

E

حیات وحش

F

راه خاکی

G

راه آسفالته

H

بزرگراه

I

چشمة آب شیرین

J

آب لولهکشی

K

آب تصفیهشده

L

روستا

M

شهر

N

برق

O

گاز

P

اقامتگاه

Q

تعداد گردشگران ورودی

R

امنیت

S

منبع :نگارندگان

شرایط
بهینه

اقلیم نیمه
خشک میانه
فاصله تا
 1000متر
فاصله از 0
تا  100متر
فاصله از 0
تا  1000متر
فاصله از 0
تا  1000متر

موقعیت منطقة بهینه

مساحت
به کیلومتر
مربع

درصد

شمال غربی محدوده

287/40

4/08

مرکز ،شمال و جنوب محدوده بهعلت قرارگیری کاروانسراها

9/085

0/13

بهطور پراکنده در قسمتهای شرق ،شمال شرق ،جنوب غرب و جنوب

145/99

0/02

بهصورت نوار شمالی -غربی ،شمال غربی (شامل تپههای ماسهای ،پلیگونهای
نمکی ،زمینهای شخمخورده)

960/59

14/09

در مرکز محدوده (شامل  283گونة گیاهی)

224/17

3/29

----

------

618/26

9/09

0/547

0/13

1/836

0/44

3/84

0/056

12/49

0/18

0/3829

0/0056

30/53

0/44

1/94

0

14/29

0/2098

0/2722

0/0039

0/038

2/62

9/58

652/88

0/11

8/480

پراکنده شامل 2300 :رأس کل و بز 1900 ،رأس قوچ و میش 600 ،رأس جبیر 1 ،تا 2
فاصله از 0
قالده یوزپلنگ آسیایی 20 ،قالده پلنگ و همچنین بزمجه ،گربة شنی ،گربة کاراکال،
تا  1000متر
وزغ شنی و پرندگانی چون عقاب طالیی ،هوبره ،کرکس مصری ،کبک ،تیهو و...
فاصله از 0
کل پارک ملی کویر ،دارای راه خاکی است.
تا  500متر
فاصله از 0
از محیطبانی مبارکیه تا ورودی پارک ملی بهعنوان گیت ورودی به پارک
تا  1000متر
فاصله از 0
تنها در قسمت شمالی پارک ملی کویر اتوبان سمنان -تهران
تا  2000متر
شامل چشمة شاهی ،عینالرشید ،چشمة سیاهکوه ،بید ،پیغمبر ،خارجاریه ،شکرآب،
فاصله از  0چشمة شیرین در پای سیاهکوه ،چشمة سفیدآب ،آب قندی ،آب دراز و علی کته در
تا  500متر جنوب منطقه در اطراف کوهای سفیدآب ،چشمة کریم ،چشمة سرخ ،نخجیر ،ملکآباد
و چشمة طلحه در قسمتهای غربی منطقه در اطراف کوه طلحه
فاصله از 0
در قسمتهای شمالغربی منطقه در نزدیکی روستاهای عسگرآباد ،حصار گلی
تا  100متر
فاسله از  0تا
بهصورت بسیار محدود در شمالغربی منطقه
 1000متر
شامل روستاهای :دوازدهامام ،حصارگلی ،مبارکیه ،عسگرآباد ،کریمآباد ،قلعهبلند ،بند
فاصله از 0
علیخان
تا  1000متر
در این فاصله ،هیچ شهری برای ارائة خدمات بهداشتی -درمانی و اقامتی به
فاصله  0تا
گردشگران وجود ندارد .نزدیکترین شهرها شامل :گرمسار ،ایوانکی ،قرچک ،ورامین
 1000متر
و...
فاصله از  0شاخص دسترسی به زیرساخت انسانی برق که تنها در روستاهای اطراف پارک قرار
دارد.
تا  1000متر
فاصله از 0
بهصورت محدود در شمال -شمال غربی
تا  2000متر
فاصله از  0در داخل پارک و حتی روستاهای اطراف ،مرکز اقامتی وجود ندارد و تنها از کاروانسرای
قصر بهرام بهعنوان اقامتگاه یکشبة گردشگران استفاده میشود.
تا  1000متر
بیشتر از
تعداد ورودی گردشگران برحسب فصلی
 2000نفر
شامل محیطبانی مبارکیه در شمال غربی منطقه ،محیطبانی قصر بهرام در مرکز
فاصله از 0
منطقه و به فاصلة  500متری کاروانسرا ،محیطبانی ملکآباد در شرق و محیطبانی
تا  1000متر
سفیدآب در جنوب غربی
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پس از اتمام کار در این مرحله (مکانیابی مناطق از نامناسبترین منطقه تا مناسبترین منطقه برای گسترش
اکوتوریسم) ،بهمنظور اطمینان از مکانهای بهینة خروجی  ،GISمجدداً منطقه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک ،از
لحاظ مکانهای بهینه مطالعه و بازبینی شد .الگوریتم ژنتیک ،یک روش بهینهسازی است که بر مجموعهای از جوابهای
بالقوه ،با بهکارگیری انتخاب طبیعی عمل میکند .هدف الگوریتم ژنتیک ،تولید جوابهای بهتر ،برای نیل به جواب بهینه
است .در هر نسل ،تعدادی از جوابهای بالقوه ،براساس ارزش برازندگی خود انتخاب میشوند و پس از اعمال عملگرهای
ژنتیک ،نسل بعد را تشکیل میدهند .در روش الگوریتم ژنتیک ،عمل جستوجو در جمعیتی از جوابها (یک نسل) انجام
میشود و نه یک جواب؛ این خود ،به معنای جستوجوی موازی در فضای مسئله است (پهلوانی.)56 :1384 ،
روش بهینهسازی الهامگرفته از طبیعت ،در کنار شباهت به روشهای جستوجوی تصادفی ،برتری مهمی بر آنها
دارد .این برتری در استفادة آنها از تقربیاً تمام اطالعات بهدستآمده در طول جستوجوست (هایپوت و دیگران:1998 ،
 .)28این الگوریتم ،با توابع منتجشده در آن ،از افتادن در دام بهینة محلی جلوگیری میکند و درصدد یافتن بهینة مطلق
است (لی و دیگران .)71 :2006 ،برای جلوگیری از یافتن بهینة محلی ،الیههای اطالعاتی در حالت رستر ،وارد نرمافزار
 GISشد؛ زیرا تنها در حالت رستری ،امکان ورود الیهها به نرمافزار متلب وجود دارد ،خروجی این مرحله وارد نرمافزار
متلب شد و نقشة نهایی مکانیابی مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم در منطقه ،تهیه شد .درنهایت ،لکههای ایجادشده در
حالت  GISو الگوریتم ژنتیک با هم مقایسه و تحلیل شدند.
مسئلة مکانیابی ،بهدلیل تأثیر پارامترهای فراوان ،جزء مسائل چندهدفه محسوب میشود که راه حل یا مجموعة راه
حلهای نهایی ،باید همة اهداف را تا حدودی محقق کند .بههمیندلیل ،برای حل اینگونه مسائل ،با استفاده از الگوریتم
ژنتیک بهجای یک تابع هدف ،با چندین تابع هدف مواجهیم (جن و دیگران .)35 :1997 ،الگوریتم طراحیشده ،مجموعة
این توابع را بهینه میکند که ممکن است بعضی از این توابع ،با توجه به تأثیرشان در حل مسئله ،کمینه و بعضی دیگر
بیشینه شوند (لی و یه.)21 :2005 ،
با توجه به ساختار دادههای مکانی مورد استفاده ،الگوریتمهای ژنتیک متنوعی میتوان برای مکانیابی طراحی کرد؛
بنابراین ،فرایند مکانیابی در هریک از دادههای برداری و رستری ،بهدلیل تفاوتهای اساسی در اجرا ،با یکدیگر متفات
خواهد بود .در این پژوهش ،مکانیابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دادههای رستری را بهکار گرفتهایم.

نقشة نهایی با تلفیق وزنهای حاصل از مدل تحلیل سلسلهمراتبی
پس از تهیة الیههای طبقهبندیشده ،برای تهیة نقشة نهایی ،باید این الیهها با یکدیگر ترکیب شوند و ضریب نهایی-
که در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی حاصل شده بود -به آنها اعمال شود .این فرایندها ،از طریق ابزار

Raster calculator

در نرمافزار  Arc GISصورت گرفت و درنهایت ،نقشة نهایی مکانهای مستعد اکوتوریسم بهصورت زیر بهدست آمد:
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شکل  .3نقشة نهایی مکانیابی مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم

منبع :نگارندگان

سپس مساحت پنج پهنه ،بهصورت جدول زیر استخراج شد:
جدول  .4مساحت و درصد پهنههای مناسب و نامناسب برای توسعة گردشگری
طبقات
1
2
3
4
5

مساحت به هکتار
52/01
98/26
169/03
210/65
156/08

درصد
7/58
14/28
24/63
30/61
22/74

ارزش طبقات
بسیار مناسب
مناسب
نسبتا مناسب
نامناسب
بسیار نامناسب

منبع :نگارندگان

پنج پهنة تفکیکشده برحسب توسعة اکوتوریسم ،بهترتیب زیر ،شامل بسیار مناسب ،مناسب ،نسبتأ مناسب ،نامناسبب
و بسیار نامناسب درادامه ،تحلیل میشوند.
پهنة اول :مناطق بسیار مستعد و مناسب
این پهنه ،گزینة بسیار مناسب و مستعد ناحیه برای گردشگری پایدار و اکوتوریسم است .این منطقه ،در قسمتهای
مرکزی محدودة مطالعاتی در اطراف قصر بهرام ،کاروانسرای عینالرشید ،حرمسرای عینالرشید ،جادة سنگفرش و
کاروانسرای دیر واقع شده است و در قسمتهای شمال غربی محدوده ،بهعلت قرارگرفتن در نزدیکی چشمة آب شیرین
شاهی ،بند علیخان ،مراکز سکونتگاه روستایی ،جاذبههای کویری ،آب لولهکشی ،برق و راه خاکی -که دارای پیوند
عملکردی با دیگر جاذبههای تاریخی است -و همچنین قرارگیری در قسمتهای مرتعی و شیب ،بهترین حالت برای
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توسعة اکوتوریسم را دارد .از منظر ارتفاعی نیز این محدوده ،دارای شرایط مناسب برای توسعة اکوتوریسم است .اگرچه
اقلیم این محدوده ،نامناسب است ،مناسببودن سایر معیارها ،میزان اهمیت این معیار را کاهش میدهد .وجود
سرمایههای طبیعی در منطقه موجب شده است تا چشماندازهای طبیعی در شرایط ایدهآلی قرار گیرند که این مسئله ،در
مطلوبیت منطقه برای توسعة اکوتوریسم کویری ،نقش مهمی دارد .همچنین تمرکز تأسیسات خدماتی و دیگر
شاخصهای انسانی در بخشهای شمال غربی ،خود نشاندهندة ویژگی مطلوب منطقه ،برای گسترش اکوتوریسم است.
با اینحال ،پهنة مورد نظر ،از دیدگاه زیرساختهای طبیعی مانند زمینشناسی محدودیتهایی دارد که در توسعة
گردشگری باید بدانها توجه کرد .این بخش 25 ،درصد از مساحت کل ناحیه را دربرمیگیرد و درواقع ،یک ربع از منطقه،
برای توسعة گردشگری پایدار ،مطلوب است .نتایج پژوهش نشان میدهد که  52کیلومتر مربع از زمینهای ناحیه ،برای
اکوتوریسم نرم ،بسیار مطلوب و مستعد است که این مساحت 7 ،درصد کل زمینهای منطقه را دربرمیگیرد .در اینجا
میتوان اکوسایتهای مختلف در این منطقه را تعیین کرد .پس از شناسایی مکان ،میتوان اکوسایتهای منطقه را نیز
شناسایی کرد تا راهنمایی عملی برای گردشگران و مؤسسههای مربوط شود .از اکوسایتهای ناحیه ،جاذبههای کویری
چون پلیگونهای نمکی ،زمینهای شخمخورده ،مقداری از تپههای شنی و ...را میتوان نام برد؛ بنابراین ،الزم است که
در این مناطق ،بیشتر به توسعة خدمات در حوزة اکوتوریسم پرداخته شود .درواقع ،این منطقه برای تفرجهای گسترده
مانند رصد ستارگان ،دوچرخهسواری ،رالی ،دیدار از گونههای خاص گیاهی و بهعالوه ،برای دیدن حیات وحش ،از جمله
یوزپلنگ آسیایی -که آخرین قالدة این حیوان در ایران زندگی میکند -جبیر ،کل ،بز ،قوچ ،گربة شنی ،کاراکال و افعی
دمسیاه بسیار مناسب است.
پهنة دوم :مناطق مناسب
این پهنه ،در پیرامون منطقة بهینه قرار دارد .ویژگی اصلی این منطقه ،داشتن شرایط مساعد ،از منظر شاخصهای انسانی
است؛ زیرا از نظر عوامل و زیرساختهای تأسیساتی چون برق ،راه ارتباطی و امنیت ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد .ضمن
اینکه در این ناحیه ،جاذبههای طبیعی ،بر سایتهای تاریخی و فرهنگی غلبه دارند .این مناطق ،به سکونتگاههای شهری
و روستایی ،بهویژه در جنوب ورامین ،نزدیکترند .با اینحال ،محدودیتهای مناطق در بعضی از شاخصها مانند
سرمایهگذاری -که عاملی بسیار مهم در توسعة اکوتوریسم است -موجب شده است که این مناطق ،به کانونهای درجة
دوم توسعة گردشگری تبدیل شوند .این پهنه 14 ،درصد از ناحیه را شامل میشود که مساحت تقریبی آن 98 ،کیلومتر
مربع است.
از سایتهای پیشنهادی برای این مناطق ،بهمنظور توسعة گردشگری میتوان بند علیخان را نام برد که در فصل
کوچ ،پرندگان بیشماری به آنجا مهاجرت میکنند؛ آبشخور جبیر ،کل ،بز و قوچ است و به منظرة دلانگیزی برای
اکوتوریستها تبدیل شده است .همچنین با توجه به قرارگرفتن عمدة تپههای شنی و زمینهای شخمخورده و رسوبهای
نمکی رنگارنگ ،بهویژه در اطراف جادة سنگفرش ،میتوان با توسعة این مکان از لحاظ زیرساختها ،به فعالیتهای
گردشگری کویر و بیابان ،از جمله پیادهروی روی تپههای شنی ،دوچرخهسواری ،رالی ،شندرمانی ،شترسواری و...
پرداخت.
پهنة سوم :مناطق نسبتاً مناسب
این پهنه ،شرایط چندان ایدهآلی برای توسعة گردشگری پایدار ندارد .بخش مرکزی و شرقی ناحیه ،دارای توان اکولوژیکی
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متوسط یا پایین است که تقریباً  24درصد منطقه را شامل میشود و مساحتی حدود  169کیلومتر مربع را دربرمیگیرد.
ویژگی اصلی این پهنه ،وجود سایتهای کویری است که عمدتاً در این پهنهها قرار دارند و یکی از مزیتهای اصلی
منطقه بهشمار میروند؛ ضمن اینکه شیب و ارتفاع کمتری نیز دارند که این مورد از نظر توپوگرافی ،مطلوب بهشمار
میرود و با توجه به ویژگی محدودة مورد مطالعه ،قرارگرفتن این پهنه در پهنة بیابانی ،از منظر کاربری اراضی و
زمینهای ماسهای از لحاظ زمینشناختی ،بر بهینگی سایتهای کویری آن افزوده است ،اما از منظر زیرساختهای
تأسیساتی (برق و گاز) ،دوری از مراکز اقامتی و سکونتگاههای روستایی و شهری و همچنین راههای ارتباطی ،شرایط
مطلوبی ندارد .وجود اقلیم نامساعد و سایر شرایط ،سبب شده است تا منطقه ،بهلحاظ اکولوژیکی در شرایط چندان ایدهآلی
قرار نداشته باشد .لکههایی پراکنده از این پهنه -که با عنوان پهنة نسبتاً مناسب نامگذاری شده است -در محدودة
نامناسب و بسیار نامناسب قرار گرفته است .علت وجود این لکهها در این پهنه ،وجود کاروانسرای سفیدآب در قسمتهای
جنوبی پارک ملی کویر است .همچنین در برکة همین کاروانسرا ،نوعی وزغ شنی زندگی میکند که یکی از نادرترین
وزغهای شنی در دنیاست .از لحاظ دسترسی به منابع آب شیرین نیز این لکه به چشمههای آبباریک ،سفیدآب و علیکته
نزدیک است که از چشمههای قابل شرب منطقه بهشمار میروند .یکی از دیگر لکههای ایجادشدة این تقسیمبندی ،در
قسمتهای شرقی و اندکی مایل به شمال شرقی پهنة نامناسب است که علت آن ،قرارگرفتن محیطبانی ملکآباد و
همچنین چشمة آب شیرین ملکآباد -نخجیر است که آب مورد نیاز گردشگران را تأمین میکنند .همچنین وجود چاههای
بادی تعبیهشده با هدف آبشخور گاوسانان منطقه ،از جملة این زمینههاست .این چاهها شرایط دیدن این حیوانات را فراهم
میکنند .لکههایی از این محدوده ،در محدودة نامناسب در قسمتهای جنوبی منطقه ،بهعلت نزدیکی به تنگ ظلمات و
منطقة فسیلشده و چشمههای شور و نزدیکی به محدودة زیست جبیر است.
پهنة چهارم :مناطق نسبتاً نامناسب
این پهنه قابلیت چندانی برای توسعة گردشگری پایدار ندارد .بخش اصلی این پهنه ،در جنوب شرقی ،جنوب و
قسمتهای بسیار کوچکی از شمال غربی پارک قرار گرفته است .در این بخش ،اگرچه از میزان ارتفاع کاسته میشود،
نامساعدبودن اقلیم ناحیه ،دوری از مراکز محیطبانی و امنیتی ،کاربری رخنمونهای سنگی ،زیرساختهای تأسیساتی و
اقامتی ،راههای ارتباطی نامناسب و سایر شاخصها ،شرایط نامساعدی برای توسعة گردشگری پایدار در این پهنه ایجاد
کرده است ،اما با توجه به وجود رسوبهای نمکی رنگارنگ در این محدوده و ماسهایبودن زمین این پهنه ،بهندرت برای
گسترش اکوتوریسم معرفی میشود.
پهنة پنجم :مناطق بسیار نامناسب
این پهنه -که قسمتهای بسیار کوچکی از پارک ملی کویر را دربرگرفته است -از لحاظ تمام شاخصهای توسعة
شرحدادهشدة اکوتوریسم ،در شرایطی نامطلوب است .اگرچه این منطقه ،از لحاظ ویژگیهای طبیعی ،مانند شیب ،شرایط
مطلوبی دارد و همچنین از لحاظ جاذبههای کویری ،به جاذبههایی مانند تنگة ظلمات و منطقة فسیلشده نزدیک است ،از
لحاظ زیرساختهای توسعة اکوتوریسم ،هیچیک از شاخصها را ندارد ،اما نگارندگان معتقدند که نزدیکی این پهنه به
کاروانسرای مرنجاب و از طرفی نگاه به این پهنه ،بهعنوان گیت ورودی به دل دشت بزرگ کویر ایران ،این پهنه را از
جهت توسعة اکوتوریسم ،سخت مستعد ساخته است.
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پیادهسازی الگوریتم ژنتیک
اجرای الگوریتم ژنتیک برای مکانیابی مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم در مدل دادههای رستری


در مرحلة اول ،دادههای مربوط به معیارهای مورد نظر در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،بهصورت نقشههایی با
فرمت رستری با ابعاد هندسی  1024×1024پیکسل و مساحت تقریبی  10/000متر مربع تهیه شد که در قالب 27
طرح مجزا اجرا شد؛



در گام بعدی ،برای استخراج تابع هدف مسئله (انتخاب مکان توسعة اکوتوریسم) ،به بررسی نتایج مدل تحلیل
سلسلهمراتبی پرداخته شد و با توجه به معیارهای مؤثر مکانیابی ،شاخصهای مؤثر در تابع هدف مسئله تعیین شد؛



در گام سوم ،مدل الگوریتم ژنتیک در محیط نرمافزار متلب ،براساس روند پیشنهادی زیر پیاده شد.
این بخش به توضیح جزئیات اجرای این الگوریتم در محیط متلب میپردازد .این نرمافزار شامل ابزار هایی است که

امکان بهینهسازی توابع را با استفاده از الگوریتم ژنتیک فراهم میسازد .برای استفاده از این بسته باید ورودی مناسب آن
تولید و به نرمافزار معرفی شود؛ بنابراین ،نقشههای معیارهای تهیهشده در محیط

GIS

پس از خروجی بهصورت

ماتریسهای عددی ،وارد محیط متلب شدند .در این محیط ،با استفاده از بستة مذکور ،اجزای الگوریتم ژنتیک معرفی
شدند .این اجزا عبارتاند از :تابع هدف ،تعداد متغیرهای تصمیمگیری ،تعداد جمعیت ،تعداد نسلها ،روش گزینش ،نرخ
عملگرهای ترکیب ضربی ،جهش و شرط پایان حلقه.
در گام نخست میتوان از رابطة مدل همپوشانی شاخص ،بهعنوان تابع هدف استفاده کرد .هر ژن یا متغیر
تصمیمگیری ،یکی از دو اندیس درایههای ماتریس اوزان نهایی یا همان شمارههای سطر و ستون پیکسلهای مناسب
است (رحیمی .)1390،درنتیجه ،الگوریتم ،دو متغیر دارد .برای ایجاد جمعیت اولیه ،از تابع مولود اعداد تصادفی با توزیع
یکنواخت استفاده شده است ،اما برای پیشگیری از توقف چرخه در بهینة محلی ،محدودة مورد مطالعه به نواحی کوچکتر
تقسیم شده و الگوریتم ،درون این نواحی اجرا شده است .سپس تابع هدف ،نرخ جهش ،اندازة جمعیت و تعداد نسلها
تعیین شده است.
در مرحلة انتخاب جمعیت اولیه 100 ،کروموزوم بهصورت تصادفی با استفاده از تابع  Roundو

Rand

بهصورت یک

رشتة  20بیتی از اعداد  0و  1انتخاب شدند .سپس ده عدد اول هریک از این رشتهها ،بهعنوان مختصات  Xو ده عدد
بعدی بهعنوان  Yبهصورت باینری کدگذاری شدند تا مختصات پیکسل مربوط به هر کروموزوم ،در نقشههای مربوط به
معیارها -که بهصورت یک ماتریس  1024 × 1024مؤلفهای در محیط نرمافزار متلب تعریف شده است -مشخص شود.
درادامه ،برای محاسبة میزان برازندگی هر کروموزوم ،ارزش مربوط به پیکسل هریک از آنها در نقشهها با استفاده از
تابع برازندگی محاسبه شد .در این پژوهش ،برای انتخاب والدین ،از روش نخبهگرا 1استفاده شد؛ بدینگونه که ابتدا
کروموزومها براساس میزان برازندگی مرتب شدند و  48درصد برتر آنها براساس تجربه ،انتخاب و وارد استخر
جفتگیری شدند .در استخر جفتگیری ،کروموزومها بهصورت تصادفی و دوبهدو بهعنوان والدین انتخاب شدند .در گام
بعدی ،برای عمل تقاطع از روش یکنقطه استفاده شد .در این روش ،بهطور تصادفی عددی از  1تا  9انتخاب میشود.
سپس دو کروموزوم در نقطة انتخابشده با هم ترکیب میشوند و از هر دو کروموزوم ،دو فرزند تولید میشود.
در گام بعد ،نسل جدیدی با جمعیت  100کروموزوم برمبنای تابع هدف -با توجه به شرایط مورد نظر متخصصان،
برگرفته از پرسشنامه -ارزیابی شد .چنانچه پاسخ بهینه براساس تابع هدف در این نسل باشد ،الگوریتم متوقف میشود.
درغیر اینصورت ،الگوریتم در یک حلقة تکراری ،تولید نسلهای جدید را آغاز میکند تا به همگرایی برسد و جواب بهینه
1. Elitist Selection -
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را بهدست آورد .کردار همگرایی الگوریتم ژنتیک طراحیشده برای مسئلة مورد بحث پژوهش ،در شکل  4نشان داده شده
است.

شکل  .4کردار همگرایی الگوریتم ژنتیک

منبع :نگارندگان

نکتة شایان توجه دیگر آن است که وقتی تعداد نسل یا جمعیت اولیه زیاد میشود ،زمان مورد نیاز برای اجرای
الگوریتم ،در مقایسه با روشهایی مانند مدل فازی ،بسیار افزایش مییابد (گلدبرگ .)1989 ،برای نمونه ،زمان الزم برای
اجرای الگوریتم فوق حدود ده ثانیه بود که در مقایسه با اجرای مدلهای پیشین (دو الی سه ثانیه) ،مقدار نسبتاً زیادی
است .اگرچه پارامترهایی مانند نرخ جهش یا ترکیب ضربی ،در افزایش زمان چرخه مؤثر است ،بهطور کلی ،این ایراد در
تمام روشهای مختلف گزینش وجود دارد و جزء معایبی است که از ماهیت تکاملی این روش نشئت میگیرد .البته
علیرغم زمانبربودن اجرای الگوریتم ،استقالل این مدل از تابع تطابق خود ،مزیت بزرگی است که طراح را از تکرار
فرایند طراحی برای سازگاری با توابع مختلف هدف بینیاز میسازد؛ چنانکه در این پژوهش نیز تابع تطابق در یک

m

فایل و اجزای الگوریتم در جعبهابزاری جداگانه در محیط متلب طراحی شدند؛ بهطوریکه هریک از این دو محیط ،بدون
تأثیر بر کار محیط دیگر ،بهراحتی قابل ویرایش بودند.
نتیجة حاصل از اعمال الگوریتم ژنتیک بر الیههای منطقه ،در شکل  5نمایش داده شده است .چنانکه از نقشة
خروجی پیداست ،استفاده از الگوریتم ژنتیک ،در راستای افزایش دقت مکانیابی و یافتن نقطة بهینه برای گسترش
اکوتوریسم است .در این خروجی نیز منطقة قصر بهرام ،بهترین نقطه در پارک ملی کویر ،از منظر گسترش اکوتوریسم ،با
توجه به معیارهای استخراجشده در مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و اوزان آنهاست.
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شکل  .5کردار سهبعدی میزان برازندگی کروموزمها و نتایج مدل ،براساس شرایط تعیینشده برای آن

منبع :نگارندگان

باید توجه داشت که هرچند در این پژوهش ،مقایسهای میان نتایج دو مدل صورت نگرفته است ،درواقع ،استفاده از دو
مدل ،بهخاطر اطمینان در یافتن نقطة بهینه است که قابلیت تصمیم گیری مکانی دارد.
الگوریتم ژنتیک در مقایسه با

GIS

در یافتن نقاط بهینه از سرعت بیشتری برخوردار است ،اما این الگوریتم ،تنها

درصدد یافتن نقطة بهینه است که چنانکه توضیح داده شد در چرخش  246دور الگوریتم ،به نقطة همگرایی رسید و به
نقطة بهینه دست یافت ،اما

GIS

با توجه به زمانبربودن ،درصدد یافتن لکههای مناسب در تمام مکان است و برای

گسترش هدف با درنظرگرفتن تمام پارامترها ،پوششدهی مناسبی را ارائه میکند که مفسر را در تحلیل تمام پهنة منطقه
یاری میدهد و برای عملیاتهای اجرایی ،اولویت بیشتری دارد .از طرفی الگوریتم ژنتیک ،با توجه به تابع هدف
تعریفشده برای آن و شروط گذاشتهشده ،اتخاذ تصمیم نهایی را بهعهدة مدیران میگذارد تا با توجه به معیارهای ذهنی
خود و پارامترهایی که در مدل نیستند ،مکان نهایی را انتخاب کنند.
اگرچه در سالهای اخیر ،الگوریتمهای تکاملی در بسیاری از مسائل دنیای واقعی کاربرد یافتهاند ،دشواری طراحی و
اجرای آنها در محیطهای قبلی سیستم اطالعات مکانی موجب شده است که در حل مسائل مکانی از جمله مکانیابی،
کاربرد چندانی نداشته باشند .درحالیکه امروزه با توسعة نرمافزارهای  GISو سایر نرمافزارهای محاسباتی ،این دشواریها
محدود به دانش مورد نیاز در تلفیق الگوریتمهای تکاملی و  GISشدهاند .نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک نشان میدهد
که درصورت طراحی یک الگوریتم کامل و قوی با توابع دقیق هدف و بهکارگیری نرمافزارهایی با قابلیت حجم عظیم
دادة مکانی ،میتوان از قابلیت این الگوریتم ،در جستوجوی پاسخ بهینه یا شبه بهینه سود جست؛ زیرا چرخة استفاده از
اجرای این مدل ،درحال یافتن نقطة بهینه است.

نتیجهگیری
امروزه مناطق حفاظتشده در جوامع مختلف و همچنین ایران ،به کانونی برای کاستن بیگانگی انسان با طبیعت و ارتقای
کیفیت زندگی تبدیل شدهاند .مناطق موجود در شبکة مناطق حفاظتشده در کشورهای مختلف ،از نظر ابعاد ،شکل،
مفهوم ،ساختار و کارکرد ،با یکدیگر متفاوتاند .گروههای کلی مناطق حفاظتشده عبارتاند از :پارکهای ملی ،مناطق
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حیات وحش ،ذخیرهگاههای طبیعی ،پارکهای دریایی و مکانها یا چشماندازهای فرهنگی که با اهداف گوناگون مدیریت
میشوند .این تقسیمبندی در ایران ،از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ،در قالب چهار گروه ،شامل مناطق
حفاظتشده ،پارکهای ملی ،پناهگاههای حیات وحش و آثار طبیعی -ملی انجام گرفته است (دفتر زیستگاهها و امور
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست .)1387 ،گسترش اکوتوریسم با رویکرد پایداری در پارک ملی کویر ،نهتنها سبب
توسعة اکوتوریسم در سطح ملی خواهد شد ،بلکه خود زمینة حفاظت و حراست از تنوع زیستی غنی در این محدوده را نیز
فراهم خواهد کرد .براساس نتایج پژوهش ،مهمترین معیارهای تصمیمساز در توسعة گردشگری منطقة پارک ملی کویر،
چشماندازهای کویری ،جاذبههای آبی ،کاربری اراضی و تنوع زیستی است .همچنین راههای ارتباطی ،زیرساختهای
تأسیساتی ،زیرساختهای اقامتی و سکونتگاههای انسانی و دسترسی به منابع آب ،بهعنوان معیارهای تأثیرگذار در
بهرهبرداری از توانهای زیربنایی ،اولویتهای باالیی در فرایند توسعة گردشگری ناحیه دارند .نتایج خروجی الیهها در
محیط  ،GISنشاندهندة شرایط مطلوب توسعة اکوتوریسمی و فعالیتهای گردشگری در مناطق مرکزی است .مناطق
مرکزی با ویژگیهایی از قبیل گونههای گیاهی خاص ،چشمههای آب شیرین ،جهتهای شیب متنوع ،چشماندازهای
کویری گسترده و متنوع ،برای توسعة فعالیتهای گردشگری ،بستری مناسب فراهم میسازند .الگوی توسعة تفرج در
مرکز و شمال غربی ناحیه ،گسترده است و پیشنهاد میشود توسعة زیرساختهای زیربنایی مجتمع ،محدود باشد تا موجب
کاهش افت کیفیت منابع اکولوژیکی آن نشود .مناطق پیرامون مناطق مرکزی پارک ،در سمت غرب و شرق ،در درجة
دوم توسعة فعالیتهای گردشگری قرار دارند؛ بخشهایی از ناحیه -که با دسترسی به جادة شمالی -جنوبی ،ستون فقرات
ناحیه را ایجاد کردهاند و روستاها و سکونتگاههای بزرگ و مهم ناحیه را در خود جای دادهاند .اهمیت این محدوده ،بیشتر
ناشی از تمرکز زیرساختهای خدمات ترابری ،اقامتی و پذیرایی است؛ بهطوریکه تفرج متمرکز با تأکید بر گردشگری
فرهنگی را نشان میدهد .محدودة منطقة حفاظتشده در پیرامون شمالی پارک ملی کویر ،از ذخایر زیستمحیطی ناحیه
است .بخشهای شرق و جنوبی ناحیه ،از نظر گسترش اکوتوریسم در درجة سوم برای توسعة فعالیتهای گردشگری قرار
دارند .مناطقی با آبوهوای گرم و خشک که همراه با جاذبههای کویری پراکنده مشخص میشوند و باالخره پهنة پنجم
که هیچگونه امکاناتی برای توسعة اکوتوریسم ندارد و میتوان از آن بهعنوان گیت ورودی به دشت کویر برای گسترش
گردشگری استفاده کرد .در بخش پایانی ،برای یافتن منطقة بهینه ،از الگوریتم ژنتیک استفاده شد .منطقة بهینه در پهنة
بسیار مناسب قرار گرفته است که این خود نشاندهندة دقت پژوهش و اطمینان از یافتن صحیح منطقة بهینه از طریق
مدل است.
برای دستیابی به بهترین مکان ،بهمنظور توسعة اکوتوریسم در راستای پایداری ،رهیافتهای زیر پیشنهاد میشود:


شناخت و تقویت تنوع زیستی منطقه؛ تنوع زیستی ،یکی از موضوعهای اساسی در اکوتوریسم است که بر جذب
گردشگران عالقهمند به دیدن گونهها و اکوسیستمهای متنوع گیاهی و جانوری ،تأثیر میگذارد .متأسفانه اقدامهای
چندانی در زمینة معرفی تنوع زیستی در منطقه صورت نگرفته است؛ بنابراین ضرورت دارد مسئوالن امر محیط زیست
و سازمان میراث ،در این زمینه گامی اساسی بردارند؛



کاهش محدودیتهای طبیعی و زمینشناختی در منطقة بهینة گردشگری اکولوژیک؛ منطقة بهینة اکوتوریسمی -که
منطبق بر مناطق مرکزی پارک ملی کویر است -بهعلت دوری از مراکز اقامتی سکونتگاهی ،از نظر خدماترسانی و
دسترسی ،با مشکلهایی روبهروست که بر پایداری گردشگری منطقه تأثیر منفی دارد؛ بنابراین ضرورت دارد که
مسئوالن امر گردشگری ،در تقویت ارزشهای خدماتی و دسترسی ،چارهاندیشی کنند؛



راهاندازی تورهای جهانگردی ارزانقیمت از سوی نهادها ،ادارهها و آژانسهای خصوصی؛



احداث دفتر اطالعرسانی جهانگردی در ترمینالهای مسافربری هریک از مراکز شهرستانهای گرمسار و ورامین؛
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تشویق و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی ،برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری؛



ایجاد زیرساختهای الزم توریستی و ساماندهی مراکز گردشگری در حوزهها با جاذبههای تاریخی و فرهنگی.
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