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چکیده

در سالیان اخیر ،توجه ویژهای به اصول توسعه پایدار بهعنوان رویکردی جامع با هدف بهبود کیفیت زندگی،
در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شده است که دراینمیان ،گردشگری یکی از زمینههای بسط
توسعه پایدار محسوب میگردد .سهم عمدهای از مساحت کشور ایران به مناطق کویری و بیابانی جذاب اختصاص
یافته که باعث میشود قابلیت تبدیل به یکی از بهترین مقاصد گردشگری کویری را داشته باشد .مبانی نوین توسعه
پایدار ،حول محور توسعه بومی و بهرهگیری از تنوعهای مکانی -فضایی استوار است و از این منظر ،درکنار احترام
به ویژگیهای طبیعی ،فرهنگی -اجتماعی و میراث معماری مناطق کویری ،میتوان به توسعه پایدار این مناطق
دست یافت .درکنار بستر طبیعی موجود در مناطق کویری و جذبه فراوان آن برای طیفهای گستردهای از انواع
گردشگری ،باید مجموعههای گردشگری -اقامتی در این مناطق وجود داشته باشند که ضمن خدمترسانی به مردم
بومی ،بهعنوان مقصد اسکان گردشگران در این مناطق انتخاب شوند.
ساخت و طراحی مجموعههای گردشگری -اقامتی از ابعاد مختلفی تشکیل میگردد که باتوجهبه ماهیت موضوع
و بستر طراحی ،انتخاب ساختگاه مناسب را میتوان اولین قدم و یکی از مراحل مؤثر بر نتیجه نهایی طراحی دانست.
حال پرسشی که در ذهن متبادر میگردد این است که روند منطقی این انتخاب به چه صورت میتواند انجام پذیرد.
عوامل مؤثر بر انتخاب نهایی چیست و درنهایت ،میزان تأثیرگذاری آنها چگونه مشخص خواهد شد .پژوهش حاضر
بهدنبال ارائه پیشنهاد مسیری منطقی برای انتخاب ساختگاه مناسب مجموعههای گردشگری -اقامتی کویری ازمیان
مجموعهای مشخص از انتخابها بهصورت قیاس منطقی است .در این پژوهش ،معیارهای موردِمطالعه براساس مطالعات
انجامشده توسط سایر محققین و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان ازطریق پرسشنامههای خبره انتخاب شده و در
مرحله بعد ،براساس روش ( AHPروش تحلیل سلسلهمراتبی در تصمیمگیری) ،به بررسی معیارها و اثرگذاری آنها بر
فرایند انتخاب ساختگاه اقدام شده است .بهمنظور مشخصشدن کارکرد منطق پیشنهادی ،شهرستان خوروبیابانک 
در استان اصفهان بهعنوان یکی از مناطقی که قابلیت ایجاد گردشگری کویری را دارد ،بهعنوان بستر مطالعاتی
بررسی و سپس ازمیان شش گزینه مشخصشده در این شهرستان ،منطقه موردِنظر در روستای مصر بهعنوان گزینه
نهایی انتخاب شده است.
کلیدواژگان :گردشگری ،مناطق کویری و بیابانی ،مجتمع گردشگری -اقامتی ،انتخاب ساختگاه ،AHP ،خوروبیابانک.
* استاد ،دانشکده معماری ،پرديس هنرهای زيبا ،دانشگاه تهران.
**
کارشناسارشد تکنولوژی معماری ،دانشگاه تهرانKhalatbari.ra@ut.ac.ir                                                                                                  .
***کارشناسارشد انرژی و معماری ،دانشگاه تهران.
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از اوايل دهه 1940میالدی ،مسافرت بهعنوان يك ضرورت
زندگي از انحصار اقشار خاصي از جامعه خارج شد و بهعنوان
يك تجارت داراي ثمرهای ماندگار ،نظر بسياري از برنامهريزان
را متوجه خود ساخت ( .)Inskeep, 1991جذابیت سادهای
که منجر به احداث هتلهای نو ،تأمين امكانات دسترسي به
مناطق سياحتي و سازماندهی يك رشته اقدامات تبليغاتي
براي جذب بازديدكننده گردید .بخش گردشگري از سال
 1950ميالدي دچار تحوالت عظيمي شد (معصومی.)1385 ،
تحوالتی که باعث بروز گردشگری انبوه 1گردید و انتظار میرفت
که بیش از  20درصد اشتغال جهان را بهخود اختصاص دهد.
این صنعت پس از صنایع نفت و خودروسازی ،سومین صنعت
درآمدزای هزاره سوم بهشمار میآید و با توجه ویژه به خدمات
در این هزاره ،پیشبینی میشود که به سرعت ،تبدیل به
نخستین صنعت درآمدزا در جهان شود (کارگر.)1386 ،
امروزه گردشگري بهعنوان يكي از صنايع اقتصاديِ با
رشد روزافزون ،در جهان و بهویژه كشورهاي درحال توسعه
به شمار میآید ( .)Rinzina et al., 2007در سالیان اخیر،
توجه ویژهای به اصول توسعه پایدار بهعنوان رویکردی جامع با
هدف بهبود کیفیت زندگی ،در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی شده است ( .)Weaver, 2001در این زمینه،
گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب میگردد
(پاپلي يزدي و سقايي .)1386 ،گردشگری میتواند با تأثیرات
عمیق زیستمحیطی ،اقتصادی و فرهنگی با احترام به جوامع
میزبان همراه شود ( .)Harrill & Potts, 2003سازمان
بینالمللی گردشگری نیز در گزارشی بیان کرد که این صنعت
در آسیا سریعتر از مناطق دیگر جهان درحال پیشرفت است
( .)WTO, 2007در ایران نیز ،با درنظرگرفتن شرایط و
ویژگیهای مناسبی که ازنظر گردشگری وجود دارد ،توجه
به این صنعت درآمدزا و ارزآور بهمنظور پایاندادن به تراژدی
اقتصاد تکمحصولی ،اولین قدم برای رشد و توسعه پایدار
کشور محسوب میشود (منجيري .)۱۳۸۷ ،طبقهبندیهای
متفاوتی از گردشگری باتوجهبه منظرهای مختلف صورت
پذیرفته که در جدول  ،1به خالصهای از این دستهبندیها
اشاره شده است  .
در سالهای اخیر ،باتوجهبه رویکرد توسعه پایدار مبحث
جدیدی در حوزه گردشگری باعنوان اکوتوریسم مطرح گشته که
در زبان فارسی طبیعتگردی نام گرفته است (ارمغان.)13851،
واژه اکوتوریسم کوتاهشده اصطالحEcological Tourism
است و پدیده بهنسبت تازهای در صنعت گردشگری محسوب

گشته که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل میدهد
( .)Nyaupane & Thapa, 2004این شکل از گردشگری،
فعالیتهای فراغتی انسان را بهطور عمده در طبیعت
امکانپذیر میسازد و مبتنیبر مسافتهای هدفمند همراه
با برداشتهای فرهنگی ،معنوی ،دیدار از جاذبههای طبیعی و
مطالعه ،بهرهگیری و لذتجویی از پدیدههای متنوع طبیعت
است ( .)Jiang, 2008اتحادیه بینالمللی محافظت از طبیعت،
اکوتوریسم را اینگونه تعریف نموده است« :اکوتوریسم عبارت
است از مسافرت مسئوالنه به نواحی بکر طبیعی بهمنظور
لذتبردن از طبیعت بهنحوی که اثرات منفی کمی بر طبیعت
داشته و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم بومی را فراهم
میآورد» ( .)IUCN, 2013اکوتوریسم با اهداف ذاتی آن
یعنی حفاظت از محیطزیست ،التزام به جوامع محلی و
احترام به ویژگیهای فرهنگی جامعه ،میزبان گزینهایست
که بیشترین سازگاری را با مفهوم و اصول توسعه پایدار دارد
(فنل .)1385 ،ایجاد اشتغال و توسعه منطقهای از آثار مهمی
است که توسعه اکوتوریسم همراه خود دارد (امیراحمدی و
همکاران .)1390 ،اكوتوريسم ،شامل طيف گستردهای از
گزینههای ويژه است :از بازديد علمي گرفته تا بازديد اتفاقي
در منطقهای طبيعي بهعنوان فعاليت آخر هفته يا بخشي
جنبي از مسافرتي كلي و طوالني.
با توجه به اینکه مساحتی در حدود  34میلیون هکتار از
مساحت کشور ایران را مناطق بیابانی و کویری تشکیل داده،
شناخت دقیق و اصولی ویژگیهای این مناطق و بهرهبرداری
مناسب از بستر آنها موجب حرکتی آرام به سمت توسعه
پایدار این مناطق خواهد بود .يكي از مهمترین عوامل رشد و
پيشرفت اين نواحی ،گردشگری و اكوتوريسم كوير ،همچنان
ناشناخته باقي مانده است (اميراحمدي و همکاران.)1391 ،
نظر به طیفهای مختلف گردشگری که در جدول  1به تعدادی
از آنها از دیدگاههای مختلف اشاره شده ،میتوان باتوجهبه
ویژگیهای مناطق کویری ایران با ایجادنمودن بسترهای الزم
برای ایجاد و رونق گردشگری کویری ،دستههای مختلفی
از گروههای گردشگری را تحت پوشش قرار داده و رضایت
نسبی آنها را در سفر به این مناطق جلب نمود.
بنابر ویژگیهای مناطق کویری ایران ،میتوان ازمیان
طیفهای معرفیشده ،طیفهایی مانند گردشگری فرهنگی،
قومی ،روستایی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،درمانی ،ورزشی
و طبیعتگرا را تحت پوشش قرار داد و از طیف گستردهای
از مخاطبان در این مناطق ،میزبانی کرد .با توسعه مناسب و
همهجانبه بسترهای موردِنیاز برای برآوردهنمودن خواسته
دستههای مختلف گردشگران ،میتوان از نیروی بالقوه موجود

تاکنون پژوهشهای بسیاری درباره حوزههای گردشگری
و اکوتوریسم انجام گرفته که هریک ،از منظری به بیان نتایج
و پیامدهای آن پرداخته است .یکی از موضوعات اساسی
در زمینه گردشگری ،مشخص و تبییننمودن حوزههای
مناسب برای توسعه گردشگری در آن مناطق است؛ انتخابی
که براساس ویژگیهای بالقوه هر منطقه نسبت به سایر
مناطق است.

جدول  .1دستهبندیهای ارائهشده برای انواع گردشگری
دستهبندیهای ارائه شده
1

گردشگری؛
 .1قومی  .2فرهنگی  .3تاریخی  .4طبیعتگرا  .5تفریحی  .6کاری

2

توریسم؛
 .1تفریحی و استفاده از تعطیالت  .2درمانی  .3فرهنگی و آموزشی  .4اجتماعی  .5ورزشی  .6مذهبی و زیارتی  .7بازرگانی  .8سیاسی

3

گردشگری ازنظر مکان مقصد؛
 .1شهری  .2روستایی  .3عشایری ،قومی ،قبیلهای  .4در طبیعت  .5ساحلی و دریایی  .6کوهستانی  .7هوا -فضا  .8زیستمحیطی
گونههای گردشگری ازنظر موضوع؛
 .1دریایی  .2برفی  .3فرهنگی و هنری (گردشگری میراث)  .4اجتماعی  .5علمی – آموزشی  .6درمانی  .7در طبیعت  .8اکوتوریسم
 .9ورزشی  .10چشماندازهای کشاورزی و عشایری  .11شکار و صید  .13تجاری  .14سیاسی  .15آثار جنگ  .16زیارت اهل قبور  .17گتوها
 .18فضاهای صنعتی– معدنی  .19تبهکاری  .20مجازی

4

گردشگری؛
 .1درونمرزی  .2برونمرزی  .3محلی
(نگارندگان براساس الوانی و زهرهدهدشتی بهنقل از والن اسمیت1373 ،؛ رضوانی1379 ،؛ پاپلي يزدي و سقايي1386 ،؛ پیرس)1389 ،
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در همین مناطق درجهت توسعه پایدار آنها استفاده نمود.
یکی از مهمترین الزامات موردنیاز برای طیف گستردهای از
دستههای مختلف گردشگران ،وجود مجتمعهای گردشگری-
اقامتی است .مجموعههایی که متناسب با ویژگیهای خاص
بستر و ساختگاه 2خود شکل گرفتهاند.
بهمنظور انتخاب ساختگاه مناسب برای یک مجموعه
گردشگری -اقامتی در مناطق کویری ،باید بتوان براساس
معیارهای تأثیرگذار بر فرایند انتخاب ،یک گزینه را بهعنوان
انتخاب نهایی برگزید .بهعبارتی بایستی از میان گزینهها ،یک 
گزینه را نظر به معیارهای درنظرگرفتهشده انتخاب نمود.
فرایند انتخاب و تصمیمگیری ،یکی از مهمترین بخشهایی
است که در تمامی حوزهها دیده میشود .اهمیت آن بهحدی
است که برخی از صاحبنظران ،مدیریت را با تصمیمگیری
هممعنا میدانند (اصغرپور .)1387 ،در بیشتر فرایندهای
متفاوت کمی و کیفی وجود دارد
تصمیمگیری ،معیارهای
ّ
که گاهی درتعارض با یکدیگراند .یکی از مهمترین بخشهای
تصمیمگیری ،تصمیمگیریهایی است که هدف آن انتخابکردن
یک گزینه ازمیان گزینههای ارائهشده برای رسیدن به گزینه
برتر است .در این مدل تصمیمگیری که با نام مدلهای چند
معیاره ( 3)MCDMشناخته میشود ،بهجای استفاده از
یک معیار سنجش بهینگی ،ممکن است از چندین معیار
سنجش استفاده گردد (همان) .تابهحال ،روشهای متعددی
برای مدل تصمیمگیری چند معیاره پیشنهاد شده که یکی
از پرکاربردترین این روشها ،تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی

 AHP4است .در این روش ،ابتدا ارتباط بین وزن معیارها را
حساب کرده و سپس ،ارزش کلی هر گزینه را براساس وزن
بهدستآمده محاسبه میکنند .روش مذکور نسبت به سایر
روشهای بهکاررفته در مدل تصمیمگیری چند معیاره ،کاربرد
فراوانتری در تصمیمگیریها داشته است.
بنابر ویژگیهای خاص مناطق کویری ،چارچوب متناسب
با توسعه پایدار درجهت رسیدن به آیندهای بهتر برای این
مناطق و همچنین خواستههای گردشگران ،پرسشهای اصلی
این پژوهش مطرح میگردد :چگونه میتوان ساختگاه مناسبی
برای ایجاد یک مجموعه گردشگری -اقامتی انتخاب کرد .چه
معیارهایی در انتخاب بهینه و مناسب ساختگاه این مجموعه
دخیل هستند .هرکدام از این معیارها به چه میزان بر انتخاب
نهایی ساختگاه تأثیرگذار خواهند بود .ازمیان گزینههای
مشخصشده در شهرستان خوروبیابانک ،کدامیک گزینه
مناسبتری برای ساختگاه مجموعه گردشگری -اقامتی است.
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ازجمله این تحقیقات ،میتوان به پژوهشی اشاره نمود
که نواکووسکی 5و همکاران ( )2008آن را برای منطقهای
در چین در حوزه جاده ابریشم انجام دادند .در این تحقیق
ضمن دستیابی به ویژگیهای مناسب برای قضاوت و انتخاب
منطقه گردشگری مناسب ،ازمیان سیزده گزینه انتخابشده
براساس ویژگیهای موردنظر ،منطقه مناسبتر انتخاب گردید.
6
از دیگر تحقیقات انجامگرفته میتوان به پژوهش کوماری
و همکاران ( )2010اشاره نمود .در این پژوهش ،به بررسی
معیارهای موردنظر متناسب با منطقه مورد مطالعه ،منطقهای
از ایالت سیکیم 7،اقدام شده است .در پژوهش مذکور ،با
بهرگیری از روش ( ،)AHPبه ارزیابی منطقه مورد مطالعه
پرداخته شده و معیارهای مدنظر در آن اثر داده شده است.
ازمیان تحقیقات دیگر ،میتوان به پژوهش افات 8و همکاران
( )2009اشاره نمود که در آن با معیارهای بهدستآمده ،منطقه
مناسب برای توسعه گردشگری در منطقه سوئز 9مصر بررسی
شده است .در داخل کشور نیز ،محققان متعددی درباره این
موضوع به تحقیق پرداختهاند که با نگاهی به آنها میتوان
پژوهشهایی را یافت که در بستر مناطق بیابانی و کویری
انجام شده است .امیراحمدی و همکاران ( ،)1391به بررسی
پتانسیلهای موجود در منطقه کویر مزینان اقدام کردهاند.
در این پژوهش ،پتانسیلهای منطقه موردمطالعه برمبنای
مدل  SWOTمعرفی شده است .جهانیان و زندی ()1389
نیز ،پتانسیلهای اکوتوریسم را در مناطق بیابانی و کویری
استان یزد بررسی کردهاند .آنان نیز از مدل  SWOTبرای
تبیین ویژگیهای منطقه بهره بردهاند .بدری و یاریحصار
( ،)1388به بررسی منطقه مناسب گردشگری در استان
كهگيلويه و بويراحمد دست یازیدهاند .نگارندگان در پژوهش
ذکرشده ،با استفاده از مدل ( )AHPمعیارهای موردنظر را
بررسی و با قیاس چندین منطقه در استان به انتخاب منطقه
مناسب اقدام نمودهاند.
	-در ارتباط با حوزه انتخاب ساختگاه مناسب ،متناسب
با ویژگیهای منطقه و موضوع طراحی نیز ،تاکنون
پژوهشگران تحقیقات فراوانی را در داخل و خارج از کشور
انجام دادهاند .همچون مشکینی و همکاران ( )1391که
پژوهشی را باعنوان " ارزیابی مکانیابی پروژههای مسکن
مهر با رویکرد کالبدی -زیستمحیطی »... ،بهمنظور
انتخاب ساختگاه مناسب برای مسکن انجام دادهاند.
هاشمخانی و همکاران ( )2013نیز ،درباره انتخاب موقعیت
بهینه برای مجتمعهای تجاری که نوعی تصمیمگیری
چندمعیاره است ،پژوهشی نگاشتهاند .بهطورکلی،
پژوهشهای متعددی درباره مباحث تصمیمگیری و

انتخاب چندمعیاره انجام گرفته بهنحوی که هرکدام،
طبق مدلی به تأثیر معیارها درجهت انتخاب مناسب و
ارزیابی درست آن انتخاب پرداختهاند.
روش پژوهش
پژوهش انجامگرفته درراستای دستیابی به مدل کاربردی،
بهمنظور انتخاب بهینه و روشمند ساختگاه مناسب یک مجموعه
گردشگری -اقامتی در مناطق کویری -بیابانی است .این
پژوهش را در چهار بخش میتوان توضیح داد :بخش نخست،
به مطالعه و شناخت کلی مناطق کویری برای ساخت مجموعه
موردنظر و معرفی ویژگیهای بالقوه این منطقه برای اشکال
مختلفی از گردشگری ،اختصاص پیدا کرده که متناسب با
مطالعات میدانی و کتابخانهای شکل گرفته است .بخش دوم،
معرفی کوتاهی از منطقه موردنظر ،شهرستان خوروبیابانک،
است .همچنین ،گزینههایی در آن شهرستان ،بهعنوان نقاط
پیشنهادی برای ساختگاه مجموعه گردشگری -اقامتی براساس
مطالعات کتابخانهای و میدانی پیشنهاد شده است .بخش
سوم ،براساس شکلگیری و شناخت معیارهای تأثیرگذار بر
فرایند انتخاب ساختگاه مناسب این مجموعه حاصل شده که
از مطالعات کتابخانهای و تحقیقات سایر پژوهشگران و استفاده
از پرسشنامه خبرگان بهدست آمده است .درادامه ،این بخش
بهصورت کامل توضیح داده خواهد شد .در مرحله نهایی ،بخش
چهارم ،براساس نظرات گردآوریشده و مطالعات میدانی و
کتابخانهای صورتگرفته ،اقدام به بررسی و تحلیل اطالعات
گردآوریشده درباره گزینههای مدنظر گردید .در این مرحله،
میزان اهمیت و تأثیرگذاری معیارها بر فرایند انتخاب ساختگاه
مناسب براساس نظرات مخاطبان مشخص گشته و دادههای
آن ،با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس 10تحلیل شد .با
استفاده از این ابزار کمکی و باتوجهبه درجه اهمیت معیارها در
مرحله قبل ،امتیاز هریک از مناطق مدنظر برای گزینه نهایی
ساختگاه مجموعه اقامتی -گردشگری استخراج گشت .با اثردهی
معیارها و امتیاز ناحیهها در آنها ،رتبهبندی نهایی انتخاب1
ساختگاه مناسب مجموعه اقامتی -گردشگری ،بهدست آمد.
تصمیمگیری چندمعیاره
در دهههای اخیر توجه محققین به حوزههای تصمیمگیری،
معطوف به مدلهای چندمعیاره ( )MCDMبرای
تصمیمگیریهای پیچیده گردیده است .در این تصمیمگیریها
بهجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی ،ممکن است از
چندین معیار سنجش استفاده شود .این مدلهای تصمیمگیری
به دو دسته عمده تقسیم میگردند :مدلهای چندهدفه

بسیاری از مردم به مناطق کویری و بیابانی به دید مناطقی
بایر و بیثمر نگاه میکنند و آنها را بدون هرگونه حیات
و زندگی و مملو از تپههای شنی ،بیهیچ آبی میدانند.
درحالیکه ،بیابانها مناطقی هستند که زندگی در دل آنها
جریان دارد ولی تراکم حضور زندگی در این مناطق بسیار

تصوير  .1بیابانهای اصلی غیرقطبی ()Goudie , 2002
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(13 )MODMو مدلهای چندشاخصه (( 14 ) MADMاصغرپور،
 MADM .)1387معموالً برای انتخاب بهترین گزینه ارائهشده
استفاده میشود که ممکن است معیارهای آنها با یکدیگر
درتعارض باشند MODM ،نیز میتواند بهطور همزمان برچند
هدف تمرکز کرده و با روشهای برنامهریزی ریاضی بهترین
راهحل را ارائه دهد (وينستون .)1385 ،در تصمیمگیریهای
چندمعیاره با مدل انتخاب بهترین گزینه ،روشهای متعددی
ایجاد شده که از میان آنها میتوان به ،TOPSIS15 ،AHP
 ELECTRE16و  SAW17اشاره نمود .یکی از پرکاربردترین
آنها ،روش تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاست که
دهه  1970میالدی ،پروفسور ساعتی 18آن را بهوجود آورد.
فرايند تحليل سلسلهمراتبي يكي از جامعترین سیستمهای
طراحيشده براي تصميمگيري با معيارهاي چندگانه است.
درک پدیدهها و مسائل بزرگ پیچیده برای ذهن انسان میتواند
مشکلآفرین باشد ازاینرو ،تجزیه مسئلهای بزرگ به عناصر
جزئی آن با استفاده از ساختار ردهای ،میتواند به درک انسان
کمک نماید .ارتباط هر عنصر با سایر عناصر باید در ساختار
ردهای و سطوح مختلف مشخص گردیده و ارتباط هدف اصلی
موجود از مسئله با پائینترین رده موجود از سلسلهمراتب
تشکیلشده ،دقیقاً روشن باشد AHP .و کاربرد آن بر سه
اصل استوار است .11:برپایی یک ساختار و قالب ردهای مسئله
 .2برقراری ترجیحات ازطریق مقایسههای زوجی  .3برقراری
اصل سازگاری در اندازهگیریها (اصغرپور.)1387 ،

کمتر از سایر مناطقی است که انسان در آن سکنی دارد.
مناطق کویری و بیابانی ،طبق معیارهایی مشخص میگردند
که مهمترین این ویژگیها را میتوان در میزان کم بارش و
میزان زیاد تبخیر ذکر کرد .مطابق با معیارهای مطرحشده
برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد  ،UNEP19حدود
یکچهارم از سطح کره زمین در حوزه تعریف مناطق کویری
و بیابانی قرار میگیرد که معادل  33.7میلیون کیلومتر مربع
است .در این مناطق ،جمعیتی حدود  500میلیون از جمعیت
زمین که معادل  8درصد از جمعیت کل زمین است ،زندگی
میکنند (،)UNEP. Global Desert Outlook, 2006
(تصوير  .)1برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد ،UNEP
مناطق کویری و بیابانی را به  6منطقه اصلی دستهبندی
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نموده است :بیابانهای افتروتروپیک 20،بیابانهای استرالیا،
مناطق هندو -ماالیی 22،بیابانهای نئارکتیک 23،بیابانهای
نئوتروپیک 24و قلمرو پالئارتیک25که بزرگترین منطقه کویری
و بیابانی جهان محسوب میشود ( .)Ibidمناطق کویری و
بیابانی ایران در دسته آخر قرار گرفته است.
کشور ایران با واقعشدن در فالتی مرتفع بهوسیله سلسله
جبالی از کوهها احاطه شده و در دل خود ،مناطق کویری و
بیابانی را جای داده است .در ایران میتوان به دو منطقه عمده
کویری و بیابانی اشاره نمود؛ دشت کویر (کویر مرکزی) و کویر
لوت .هرکدام از این دو قسمت از کشور ،دارای ویژگیهای
متفاوتی از مناطق کویری و بیابانی هستند که باعث بهوجودآمدن
فرصتهای فراوانی برای بهرهبرداری مناسب از آنها میگردد.
کویر مرکزی ایران را میتوان وسیعترین کویر ایران دانست که
از دامنههای جنوبی البرز تا مرکز ایران گسترش یافته است.
طول آن  800کیلومتر و عرض آن درحدود  600کیلومتر
است .قسمت عمده آن را باتالقهای وسیع فراگرفته و در
حاشیه ،پوشیده از تپههای ماسهای و ارتفاعات پراکنده است.
پوشش گیاهی آن ،عمدتاً از نوع گیاهان شورپسند (هالوفیت)
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است (کویر مرکزی ،دشت کویر .)1392 ،کویر لوت را میتوان
یکی از ناشناختهترین نقاط ایران که در قسمت جنوب شرقی
کشور واقع شده ،دانست .این بیابان دربردارنده تعدادی از
بزرگترین و بهترین یاردانگهای26توسعهیافتهای است که
روی کره زمین دیده شده است .این ویژگیها بهصورت بومی
و محلی ،کلوت نامیده میشوند (.)Goudie & Seely, 2011
شنزار شرقی لوت را ریگ یالن یکی از بلندترین ریگزارهای
جهان پوشانده است که به مگا دونز مشهور است (بیابان و
کویر لوت .)1392 ،از دیگر مناطق بیابانی و کویری داخل
کشور میتوان به خوروبیابانک ،مسیله و مرنجاب ،ریگجن،
طبس و همچنین مناطقی شرقی مانند کویر مزینان اشاره
نمود .اتحادیه بینالمللی حفاظت از محیطزیست و منابع
طبیعی 27،طی گزارشی در سال  2011به معرفی مناطق کویری
و بیابانی با ویژگیهای مناسب برای توسعه گردشگری دست
زده که در آن از ایران و کویر لوت بهعنوان مناطقی با قابلیت1
گردشگری بسیاری یاد کرده است (.)Goudie & Seely, 2011
باوجود فراوانی مناطق کویری و بیابانی در ایران ،شناخت
قابلیتهای اساسی این مناطق برای ازبینبردن محرومیتهای
آنها و پیشبردشان به سمت توسعه پایدار ،از اهمیت فراوانی
برخوردار است .با شناخت مناسب از ویژگیهای این مناطق،
میتوان از عامل محرومیت ظاهری این مناطق که همان
ویژگیهای مناطق کویری و بیابانی است بهعنوان راهکاری
اصلی برای توسعه آنها استفاده نمود .همانگونهکه در مطالب
قبلی مطرح شد ،صنعت گردشگری و بهخصوص گردشگری
اکوتوریسم یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتوان با
هدایت درست آن ،به توسعه پایدار این مناطق کمک نمود.
جذابیت مناطق کویری و بیابانی تاحد زیادی میتواند بهوسیله
تصويری از خلوص و آرامش همراه آنها و با خواسته گردشگران
برای سادگی و رفاه توضیح داده شود (  .)UNEP, 2006
گردشگری کویری  28در سالیان اخیر ،با رشد درخور توجهی
در سراسر جهان روبهرو بوده است .باتوجهبه ویژگیهای خاصی
که طبیعت مناطق یادشده ایجاد نموده و همچنین آثار بشری

که از گذشتگان برجای مانده ،گردشگری کویری از جذابیتهای
خاصی برخوردار است .بهطورعمده ،مناطق کویری و بیابانی
هدف گردشگران خاصی است که بنا به محدودیتهای فصلی
و ویژگیهای طبیعی این مناطق ،تنها در زمانهای خاصی از
سال آنجا را بهعنوان مقصد گردشگری انتخاب مینمایند .با
توسعهدادن جذابیتهای گردشگری این مناطق و افزایش میزان
توسعه کالبدی موردنظر برای طیفهای متفاوت گردشگری،
میتوان از میزان گردشگر بیشتری در تمام اوقات سال استفاده
نمود .برای نمونه ،میتوان به اشکال گردشگری کویری نظیر
رصد اجرام آسمانی ،گردشگری درمانی در کویر و گردشگری
ماجراجویی اشاره نمود که با فراهمنمودن بستر مناسب درجهت
جذب مخاطب منجر به توسعه همهجانبه منطقه و رونق آن
در تمام فصول میگردند.
منطقه موردِمطالعه
در مرداد  ،1388شهرستان خوروبیابانک با مرکزیت شهر
خور ،یکی از شهرستانهای استان اصفهان اعالم شد .خور
در  58درجه و  20دقيقه طول جغرافيايي و  32درجه و
 47دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد و فاصله آن از مرکز
استان (اصفهان) 4201کيلومتر است (( ،)URL 11تصوير .)2
بنابراین ،خوروبیابانک در کمربند بیابانی نیمکره شمالی قرار
دارد .آب و هوای آن بیابانی و میانگین بارندگی آن ،کمتر از
 ۱۰۰میلیمتر است .کوههای آن جزو کوههای مرکزی ایران و به
چینخوردگیهای آلپی تعلق دارند .مرتفعترین کوه آن ،اندکی
بیش از  ۲۰۰۰متر از سطح دریا ارتفاع دارد .میانگین ارتفاع
منطقه از سطح آبهای آزاد  ۹۸۰متر است (اقلیم شهرستان
خور .)1392 ،اين شهرستان با وسعتی حدود  12هزار کیلومتر
مربع ،در منتهیالیه شرق استان اصفهان قرار دارد و از شمال به
استان سمنان ،از جنوب و شرق به استان یزد و از سمت غرب
به بخش انارک شهرستان نائین محدود است .بخش عمده
شهرستان ،سرزمینی کویری است و جاذبههای ویژه خود را دارد1.
در جایجای کویر ،تپههای بزرگی از ریگ پدید آمده ازجمله،

تصوير  .2موقعیت نسبی شهرستان خوروبیابانک ()www.isfahanroad.org

 عروسان :در  234کيلومتري شمالشرقي نائين قرارگرفته ،از سطح دريا  920متر ارتفاع داشته و آب و هواي
آن گرم و خشک است .رودخانه فصلي عروسان ،فراخ ،از 2
کيلومتري جنوب آن عبور ميکند .کوه دوانبارو و روستاي گرمه
نيز در شمال آن واقع شدهاند .روستاي عروسان در فاصله 50
کيلومتري کوير نمک قرار دارد .آبگرم معدني که در فاصله 18
کيلومتري روستا قرار دارد و نخلستانهاي سرسبز ،گردشگران
زيادي را بهسوي خود جذب ميکنند .بهدليل نزديکي روستا
به کوير نمک و کمي نزوالت جوي ،چندين آبانبار در داخل
و اطراف روستا و کنار مسيلها ساخته شده که در گذشتههاي
دور ،آب آشاميدني مردم را تأمين ميکردهاند ( .)URL 9این
روستا در مرکزیت روستاهای جنوبی خوروبیابانک در مسیر
گردشگرانی که برای بازدید از مناطق کویری میآیند ،قرار

تصوير  .3گزینههای موردِنظر برای انتخاب (نگارندگان براساس نقشه
راهنمای روستاهای گردشگری استان اصفهان)

جدول  .2اشکال گردشگری متناسب با ظرفیتهای منطقه
ردیف

انواع انگیزههای گردشگری

نمونه انگیزههای گردشگری

1

علمی -آموزشی

آموزشهای عمومی /بازدیدهای جغرافیایی ،زمینشناسی /اردوهای دانشآموزی ،دانشجویی/
پژوهشهای موردی

2

طبیعتگردی

3

ماجراجویانه /ورزشی

4

سالمت

5

تفریحی -عمومی

رصد ستارگان /بازدید از حیاتوحش و طبیعت /پیادهروی و کنکاش در طبیعت
اسکی روی شن /استفاده از وسایل ماشینی ازجمله موتور چهارچرخ ،آفرود /تورهای ماجراجویانه/
شترسواری /قایقرانی بادی روی ماسه
ماسهدرمانی 29/استفاده از آفتاب منطقه /امالحدرمانی
بیابانگردی /بازدیدهای عمومی از کاروانسراها و قلعهها /چشماندازهای دیدنی و مناسب برای
گذراندن تعطیالت
(نگارندگان براساس جهانيان و زندي1389 ،؛ اميراحمدي و همکاران)1391 ،
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گزینههای مدنظر

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

ریگجن و تختعباسی که با اندک وزش بادی تپهها تغییر
شکل میدهند .از دیگر جاذبههای مهم گردشگری در این
شهرستان میتوان به ریگزارهای اطراف مزرعه مصر در 50
کیلومتری خور ،دریاچه نمک ،پوسته نمکی پالیا ،نارنج قلعه،
قلعه بیاضه ،مسجد جامع شهرهای بیاضه و جندق اشاره نمود.
با بررسی و شناخت منطقه موردنظر درجهت دستیابی
به نقاطی برای انتخاب گزینه مناسب بهمنظور مکانیابی
مجموعه گردشگری -اقامتی کویری از میان آنها ،شش نقطه
در مرحله ابتدایی انتخاب شد .انتخاب گزینههای ابتدایی
برمبنای قدرت جذب گردشگران با بازه وسیعتری از اشکال
مختلف گردشگری به این مناطق بوده که در جدول  ،2آورده
شده است .منطقههای موردنظر در تصوير  ،3با مشخصنمودن
موقعیت نسبی آنها در شهرستان خوروبیابانک بهصورت کلی
مشخص شده است.

گرفته است (.)URL 7
 گرمه :در  30کیلومتری جنوب خور و  6کيلومتريروستاي عروسان واقع شده است .ازنظر اقليم ،نوع معيشت،
معماري و فرهنگ عمومي با روستاي عروسان مشابهت بسیار
دارد ( .)URL 9ارتفاع این روستا از سطح آبهای آزاد 750
متر و آب و هوای آن دراثر مجاورت کویر خشک و گرم است.
این روستا دارای نخلستانهای بسیار زیبا است .از نقاط دیدنی
این روستا میتوان به تاالبی که براثر چشمه این روستا پدید
آمده و توسط نخلهای بلند محصور شده ،اشاره کرد .از دیگر
دیدنیهای روستا ،قلعه ساسانی است که در مرکز روستا
خودنمایی میکند (.)URL 10
 بیاضه :در  52کیلومتری جنوب شرق خور واقع شدهاست .در داخل روستا دو اثر معماری با قدمت تاریخی دیده
میشود :یکی قلعه تاریخی بیاضه و دیگری مسجد جامع آن است1.
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قلعه بیاضه بيش از  1000سال قدمت دارد و در سال  444ه.ق.
ناصرخسرو از آن با نام پياده ياد کرده است ( .)URL 3این قلعه
در چند طبقه طراحی شده و دو طبقه آن در زیرزمین و دو طبقه
آن در رو ساخته شده است .این قلعه تاریخی مربوط به دوران
ساسانیان و در دی ،13801ثبت ملی شده است (.)URL 8
مسجد جامع شهر نیز قدیمیترین مسجد روستاست که از آثار
دوران صفوی است .در اطراف بیاضه مخصوصاً از طرف جاده
رباط پشتبادام در استان یزد ،زمین شبیه مناطق برفی سفید
بوده که حاصل نمک است (.)URL 3
 خور :فاصله آن با شهر اصفهان  420کیلومتر است.خور بهعنوان مرکز شهرستان خوروبیابانک ،دارای آثار تاریخی
فراوانی پیرامون خود است که از میان آنها میتوان به گنبد
سیدداوود ،حوضشاه ،مسجد جامع شهر و مسجد عربها
اشاره نمود ( .)URL 5در خور دو قنات کالغو و دهزیر جاری
است که نخلستانها و کشتزارهای شهر را آبیاری میکنند.
کالغو یکی از طوالنیترین قناتهای ایران با قدمتی 900
ساله است .دهزیر نیز که از پرآبترین قناتهای کویری است،
حدود  4000متر از خور فاصله داشته و قدمت آن به بیش
از  1000سال میرسد (.)Ibid
 جندق :در جنوب دشت کویر و شمال شهرستانخوروبیابانک واقع شده است .جندق با راهی به طول حدود
 285كیلومتر به شهر خور و سپس به شهر طبس مرتبط میشود.
همچنین از راه دیگری به طول حدود  240كیلومتر ،با شهرهای
انارك و نائین ارتباط دارد ( .)URL 4جندق از شمال به کویر
بزرگ ،از غرب به کویر ریگجن و سلسله کوههای جندق ،از
جنوب به بیابانهای اطراف خور و از شرق به حاشیه جنوبی
دشت کویر محدود میشود ( .)Ibidآب جندق از سه قنات
تأمین میشود و سدي به نام وازه در جنوب جندق هنگام
بارندگي ،سبب تقويت آب قنات میشود .ازمیان آثار تاریخی
این خطه ،میتوان به مسجد جامع شهر با قدمتی درحدود
 600سال و همچنین قلعه تاریخی که ظاهرا ً متعلق به دوره 
ساسانی و معروف به زندان انوشیروان است ،اشاره نمود (.)Ibid
 مصر :در  45کیلومتری شرق شهرستان جندق قرارگرفته است .منطقه امیرآباد در فاصله  2کیلومتری این روستا
دارای تپههای شنی و پوشش گیاهی غنی از درختچههای گز
و تاق و نخلهای زیبا است که مناظر بسیار زیبایی را پدید
آورده است ( .)URL 11روستای فرحزاد در شمال روستای
مصر ،نخلستانهایی دارد که با شنهای روان محصور گشتهاند.
نیزار مصر در  6کیلومتری شرق مصر قرار دارد و براثر آب
چشمهای زیبا پدید آمده است .این نیزار نیهایی بلند دارند
که ارتفاع بعضی از آنها به  4متر میرسد .از دیدنیهای اطراف

اين روستا ،میتوان به چالسلكنون ،نیزار مصر ،درياچه نمك
سلكنون ،تختعباسي ،تختعروس و رملهای ماسهای اطراف
آن اشاره نمود (.)Ibid
معیارها
بهطورکلی ،میتوان چنین بیان نمود که هدف از انتخاب
ساختگاه مناسب ،یافتن بهترین مکان برای فعالیت یا استقرار
است .مکانیابی بهینه زمانی امکانپذیر است که محقق بتواند
باتوجهبه اولویتها ،ارتباط علمی و منطقی مناسبی میان
اطالعات و دادههای بهدستآمده از کارشناسان مرتبط با
موضوع مکانیابی برقرار سازد .فرد متخصص برای تحمل
هزینه کمتر ،حصول سود بیشتر و سهولت دسترسی به منابع،
مکان فعالیت خود را انتخاب مینماید .لیکن با پیچیدهترشدن
عوامل مؤثر در مکانیابی ناچار ،به استفاده از روشهای علمی
و مدرن روی آورده است.
تحلیل سلسلهمراتبی( ،)AHPبهعنوان رویکرد موردِنظر
برای گزینش ساختگاه بهینه ازمیان رویکردهای متعدد
تصمیمگیری انتخاب گشت.
انتخاب این روش با توجه به مسئله تعریفشده که رسیدن
به یک هدف نهایی از میان تعدادی از گزینهها است ،برمبنای
ماهیت روش موردنظر در مدلهای تحلیل تصمیم که در دسته
تصمیمگیری چندمعیاره و زیرشاخه تصمیمگیری چندشاخصه
قرار گرفته ،صورت پذیرفت .روند طیشده برای رسیدن به
ساختگاه بهینه یک مجموعه گردشگری -اقامتی کویری ،در
جدول  3خالصه شده است.
همانگونهکه در جدول  3بیان شد ،در مرحله ابتدایی برای
استخراج یک مجموعه از معیارهای مؤثر بر انتخاب ساختگاه،
مجموعهای از پژوهشهای سایر پژوهشگران کنکاش شد و
فهرست ابتدایی مجموعهای از معیارها بهدست آمد .در جدول،41
بهصورت خالصه و برای نمونه ،به تعدادی از این معیارها
اشاره گشته است .معیارها در این مرحله دستهبندی نداشتند
و تنها بهعنوان یک مجموعه معیار یکسطحی در درخت
سلسلهمراتبی تصمیمگیری محسوب شدهاند.
بهمنظور تعیین معیارهای نهایی موردنظر از بین طیف
30
وسیعی از معیارها ،روش تحلیل اهمیت نسبی ( ،)RIطبق
فرمول زیر بهکار رفت (: )Braimah & Ndekugri, 2009
RI=∑ w/A×N

در اینجا :w ،نشاندهنده وزن معیار است که توسط
پاسخدهنده انتخاب شده :A ،بیشترین میزان وزن
درنظرگرفتهشده برای معیار و  :Nنشاندهنده تعداد جامعه
آماری پاسخدهنده است .در پژوهش حاضر ،برای امتیازدهی

پرسشنامه تدوینشده برای بهدستآوردن نظرات خبرگان و
میزان اهمیت معیارهای مشخصشده از نگاه خبرگان ،بهصورت
ماتریسهای مقایسههای زوجی درمیان معیارها و زیرمعیارها،

مرحله

اقدام

مطالعه پژوهشهای انجامگرفته و بهدستآوردن معیارهای مؤثر بر انتخاب گزینه بهینه
معیارها

ارائه معیارها به کارشناسان و انتخاب معیارهای نهایی براساس اهمیت نسبی بهدستآمده (باالتر از  )0/7براساس وزن دادهشده
توسط خبرگان
دستهبندینمودن معیارهای نهایی

مشخصشدن

ضریب معیارها

گزینهها
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پرسشنامه

جدول  .3روند طیشده برای انتخاب ساختگاه مناسب یک مجموعه گردشگری -اقامتی کویری

مشخصشدن

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

به معیارها طبق مقیاس امتیازبندی لیکرت 31عمل شد که در
آن ،امتیاز  1معادل با کمترین میزان اهمیت و امتیاز  ،5معادل
32
با بیشترین میزان اهمیت برابر گرفته شد .چن و همکاران
( ،)2010پنج سطح اهمیت را برای روش اهمیت نسبی بیان
نمودهاند .در این مدل ،سطح باال ( ،)0.8≤RI≤1( )Hباال -متوسط
( ،(0.6≤RI<0.8) )H-Mمتوسط (،)0.4≤RI<0.6( )M
متوسط -پائین ( )0.2≤RI<0.4( )M-Lو پائین ()L
 )0≤RI<0.2(1مشخص شده است (.)Chen et al., 2010
بهطورمعمول ،در بررسی و رتبهبندی تجزیه اهمیت نسبی،
رتبههای سطح باال -متوسط که بیشتر از  0/7را بهخود اختصاص
دادهاند ،انتخاب میگردند .در این پژوهش نیز ،معیارهایی
که به این سطح رسیدهاند در پژوهش تأثیر داده شدهاند.
پس از طی مراحل ذکرشده و رسیدن به تعدادی از معیارها
از میان فهرست کلی آنها ،معیارهای تأثیرگذار بر فرایند انتخاب
ساختگاه مناسب برای یک مجموعه گردشگری -اقامتی در
این مناطق به چهار دسته کلی :کالبدی ،زیستمحیطی،

گردشگری و دسترسی تقسیمبندی گردیدند .معیار دسترسی
بهدلیل اهمیت فراوانی که در این مقوله دارد ،بهطور جداگانه
بهعنوان یک معیار کلی درنظر گرفته شد .سلسلهمراتب
درختی درنظرگرفته برای فرایند انتخاب موردنظر در AHP
در تصوير  ،4با چهار سطح آورده شده است .در دستهبندی
انجامگرفته ،دو دسته معیار اصلی :گردشگری و دسترسی
جزو معیارهایی هستند که متناسب با نحوه برخورد و انتخاب
کاربر که همان گردشگر است ،گزینش شدهاند .بهنحویکه،
میتوان برای جامعترنمودن انتخاب ساختگاه از نظرات آنها با
اعمال ضرایبی در این فرایند استفاده نمود که در این پژوهش
صورت نپذیرفته است.

ایجاد درخت سلسلهمراتبی تصمیمگیری برای رسیدن به هدف انتخاب بهینه ساختگاه
ارائه درخت سلسلهمراتبی به خبرگان و استخراج نظرات آنها در مقایسههای زوجی میان معیارها
بهدستآوردن ضریب نهایی معیارها و مشخصشدن میزان تأثیرگذاری آنها بر انتخاب نهایی
واردنمودن یکسری گزینه بهعنوان ساختگاه و انجام مقایسههای زوجی معیارها در میان آنها
اثرکرد ضریب معیارها و مقایسههای زوجی گزینهها و درنهایت ،بهدستآوردن گزینه نهایی ساختگاه
(نگارندگان)

جدول  .4نمونههایی از معیارهای ابتدایی ارائهشده به خبرگان
معیار

دسترسی چندگانه به شهر نزدیک (از داخل و خارج) ،دسترسی از شهر به پروژه (اسکان در شهر) ،جذابیتهای میراث فرهنگی ،میزان نیروی
کار محلی ،دسترسی به شرکتهای خدمات محلی ،توانایی برای جذب سرمایهگذاری ،سواد و پیشرفت تحصیلی سرمایه انسانی منطقه ،جمعیت
قومی ،سوادآموزان بانوان ،سرانه درآمد و هزینه در بودجه منطقه ،سرانه فروش خردهفروشی ،زمینهای آسیبپذیر ،استفاده از آبهای در دسترس
تعداد دیدهای 33ظاهری ،فاصله تا دیدها ،مساحت منطقه دیدها ،ارتفاع دیدها ،کنتراست رنگی مناظر پیشرو ،ارزش علمی منطقه ،ارزش تاریخی
و فرهنگی منطقه ،نمادگرایی ،ارزش مذهبی منطقه ،دسترسیها ،خطرات طبیعی ،تعداد بازدیدکنندگان ،حفاظت منطقه
جذابیتهای محیطی و زیستمحیطی ،سایتهای باستانی و کهن ،سکونتگاهها ،کوهها ،جادهها ،فرودگاهها

(نگارندگان براساس )Novakowski et al., 2008; Mirsanjari et al., 2013; Effat & Hegazy, 2009
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در هریک از دستههای کلی معیارها تدوین گشت .بهعبارتی،
در هر سطح از درخت سلسلهمراتب موردِنظر ،مجموعهای از
مقایسههای زوجی میان معیارهای آن سطح انجام میگیرد تا
مجموعه تمامی این مقایسههای زوجی ،منجر به مشخصشدن
وزن نهایی مؤثر آن معیار گردد (جدول   .)5
در ماتریس مقایسههای زوجی ،قطر ماتریس عدد یک خواهد
بود و ماتریس موردنظر نسبت به قطر خود دارای اعداد وارونه
خواهد بود .در این ماتریس ،برای هر شاخص یک ماتریس
تشکیل شده و گزینههای مختلف باهم مقایسه میگردند .اعداد
و وزنهای درنظرگرفتهشده برای انجامدادن مقایسههای زوجی1
طبق مقیاس اعداد پیشنهادی ساعتی در جدول 61آورده شده است.
برای پاسخدهی به پرسشنامه مقایسههای زوجی عالوهبر
صورت چاپشده آن و مطرحنمودن بهشکل حضوری،
پرسشنامهای در فضای مجازی نیز تهیه و با ارسال آن به
جامعه هدف موردنظر ،اقدام به جمعآوری پاسخها گردید .این
35
پرسشنامه در آدرس ارائهشده 34بهوسیله ابزارهای برخط
موجود در تارنمای گوگل( 36دادههای گوگل) 37ایجاد و ارسال
گشت .جامعه آماری متخصصین درمجموع هر دو نوع پرسشنامه
(ارسال پرسشنامه مجازی و مصاحبه حضوری) 170 ،نفر
انتخاب شدند که ازمیان این افراد 91 ،نفر به پرسشها پاسخ
دادند .بهعبارتی ،ضریب پاسخگویی جامعه متخصص هدف
درحدود  % 53 /52بود .براساس میزان تجربه و سطح
تحصیالت پاسخدهندگان ،ضرایبی به اثرگذاری پاسخهای
آنها داده شده که برای شناخت جامعه هدف پاسخدهنده،

اطالعات آنها بدین قرار است:
	-جمعیت پاسخدهنده به پرسشنامهها را  %71بانوان و
 %29آقایان تشکیل دادهاند.
	-تحصیالت پاسخدهندگان  %64سطح فوقلیسانس و
باالتر %26 ،سطح لیسانس و  %10سایر مدارک است.
شامل   %75در حوزههای
1
	-حوزههای تخصصی پاسخدهندگان
معماری و برنامهریزی و  % 25حوزههای گردشگری است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
در این مرحله ،پرسشنامه مقایسههای زوجی متناسب با
روش سلسلهمراتبی تصمیمگیری با رویکرد کالسیک تحلیل و
کنکاش شد .در این تحلیل ،از نرمافزار تخصصی تصمیمگیری
سلسلهمراتبی ،اکسپرت چویس ،نسخه شماره  11آن استفاده
شد که درادامه ،روند آن توضیح داده خواهد شد .این نرمافزار
داراي امکانات گستردهای در استفاده از روش سلسلهمراتبی
تصمیمگیری و بهدستآوردن ماتریسهای زوجی افراد و
تلفیق ماتریسهای افراد گوناگون و تبدیلنمودن ماتریس
واحد ازطریق میانگین هندسی تکتک عناصر آنهاست.
روش کار به این صورت است که پس از تکمیل پرسشنامه،
تکتک امتیازهای مقایسههای دادهشده ازسوی خبرگان بهصورت
انفرادي در نرمافزار وارد میشود .پس از اینکه کلیه پرسشنامهها
وارد نرمافزار گردید ،در محیط نرمافزار یک ماتریس تلفیقی که
امتیاز تمامی افراد بهصورت میانگین هندسی در آن قرار دارد،
ایجاد شده و به همه گزینهها و معیارها با درنظرگرفتن امتیازهای

تصوير  .4درخت سلسلهمراتب تصمیمگیری در  AHPبرای انتخاب بهترین ساختگاه (نگارندگان)

کالبدی زیستمحیطی گردشگری دسترسی
کالبدی

1

زیستمحیطی

1

گردشگری

1

دسترسی

1

(اصغرپور)1387 ،
جدول  .6درجههای اهمیت در مقایسههای زوجی (مقیاس قضاوت ساعتی)
درج ه اهمیت

تعریف

توضیح

1

اهمیت یکسان

دو معیار اهمیت یکسان باهم دارند

3

تاحدودی بااهمیت

تجربه و قضاوت تاحدودی تصمیمگیرنده به سمت یکی است

5

بسیار مهمتر

تجربه و قضاوت بهشدت تصمیمگیرنده به سمت یکی است

7

بسیار بسیار مهمتر

تجربه و قضاوت خیلی زیاد یکی را بر دیگری ترجیح میدهد

9

کام ً
ال مهمتر

طبق شواهد ،ترجیح یکی بر دیگری دارای باالترین اعتبار است

2،4،6،8

اعداد میانی

هنگامی که مصالحه نیاز است
()Medineckiene et al ,2011

جدول  .7میزان اهمیت نسبی معیارها در ماتریس تلفیقی
معیارها
کالبدی

A1

زیستمحیطی

A2

گردشگری

A3

دسترسی

A4

کالبدی

زیستمحیطی

گردشگری

دسترسی

A1

A2

A3

A4

1/58892

1/5609

1/01224

1/34843

1/6874
1/89888

(نگارندگان براساس اطالعات نرمافزار)

سال پنجم ،شماره دهم ،پاييز و زمستان 1394

جدول  .5ماتریس مقایسههای زوجی در سطح معیارها

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

دادهشده ،وزن داده و بهصورت انفرادي دراختیار قرار میدهد .در
این قسمت ،درابتدا بعد از ایجاد سطوح سلسلهمراتب تصمیمگیری
موردنظر 91 ،پرسشنامه در محیط نرمافزار ایجاد شده و اطالعات
و پاسخهای تمامی پرسشنامهها وارد محیط نرمافزار گشت.
بهعبارتی ،تمامی ماتریسهای انتخابی که پاسخدهندگان ایجاد
نموده بودند ،وارد نرمافزار شدند .سپس با استفاده از ابزارهای
موجود در نرمافزار اقدام به تلفیق ماتریسها شد و درنهایت،
ماتریس نهایی تصمیمگیری ایجاد شد .با اثردادن و بررسی
تمامی ماتریسهای مقایسههای زوجی معیارها ،ماتریس نهایی
معیارها در سطح دوم درخت سلسلهمراتب تصمیمگیری بنابر
شرح جدول  7ایجاد شد.
در تصوير  ،5میتوان بهصورت نمودار میلهای به قیاس

وزن نهایی دستههای کلی معیارها که براساس نظرات و
مقایسههای خبرگان حاصل شده ،اقدام نمود.
بنابر نتایج بهدستآمده از اهمیت نسبی سطح معیارهای
کلی ،معیار زیستمحیطی مؤثرترین معیار برگزیده و پس از
آن ،معیار گردشگری بهعنوان معیار درجه دوم انتخاب شدند.
با انتخاب این دو معیار بهعنوان معیارهای اصلی و تأثیرگذار
در تصمیمگیری برای انتخاب ساختگاه مناسب برای یک 
مجموعه گردشگری -اقامتی در منطقه کویری ،به میزان
اهمیتی که موضوع گردشگری و جذابیتهای آن و مسائل
زیستمحیطی در نگاه متخصصان دارند ،پیبرده میشود.
در جدول  ،8وزن نهایی دستههای کلی معیارها براساس
ماتریس تلفیقی نهایی ارائه شده است.
همانطورکه در تصوير - 5که یکی از جدولهای خروجی
نرمافزار اکسپرت چویس است -دیده میشود ،نرخ سازگاری
ماتریس تلفیقی نهایی برابر  0/00682است .نرخ سازگاری در
روش موردنظر نشاندهنده میزان سازگاری پاسخها و قضاوت
پاسخدهنده است که در روش سلسلهمراتبی تصمیمگیری باید
عددی پايينتر از 0/11را بهخود اختصاص داده تا پذیرفته گردد.
همانگونهکه در جدول 81آورده شده ،نرخ سازگاری ماتریس از 0/1
بسیار کوچکتر بوده که نشاندهنده سازگاری پاسخهای ارائهشده
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جدول  .8میزان وزن معیارهای اصلی در ماتریس تلفیقی
رتبه

وزن

معیار

انتخاب ساختگاهی مناسب برای ساخت مجموعه گردشگری-
اقامتی در منطقه کویری با استفاده از روش AHP
نمونهموردی شهرستان خوروبیابانک

1

 A2زیستمحیطی 0/333

2

A3

گردشگری

0/295

3

A1

کالبدی

0/192

4

A4

دسترسی

0/180

نرخ سازگاری ماتریس:
0/00682

(نگارندگان براساس اطالعات نرمافزار)

است .درانتها ،برای رسیدن به اثرکرد نهایی زیرمعیارها ،با
تلفیقنمودن معیارها و اثردادنشان برهم ،میزان اهمیت نهایی
زیرمعیارها در درخت تصمیمگیری مطابق با آنچه در جدول 9
آورده شده ،بهدست میآید.
درانتها ،برای بهدستآوردن گزینه نهایی ازمیان گزینههای
ارائهشده برای ساختگاه مجموعه گردشگری -اقامتی در
منطقه کویری ،براساس ویژگیهایی که هریک از گزینهها
درارتباط با معیارها و زیرمعیارها دارند ،مقایسههای زوجی
میان گزینهها برای هرکدام از معیارها و زیرمعیارها که در
سطح آخر معیارها قرار گرفتهاند ،صورت میگیرد .بهعبارتی،
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تصوير  .5میزان وزن معیارهای اصلی در ماتریس تلفیقی (نگارندگان براساس اطالعات نرمافزار)
جدول  .9اطالعات زیرمعیاری ماتریس تلفیقی
اهمیت نسبی در دسته

رتبه در دسته

اهمیت نهایی

رتب ه نهایی

زیرمعیار
توجه به حفظ و پایداری زیستمحیطی

B23

0/565

1

0/188

1

تعداد جاذبه گردشگری طبیعی

B32

0/358

1

0/105

2

دسترسی چندگانه به شهر نزدیک

B41

0/550

1

0/099

3

دسترسی به آب

B22

0/295

2

0/098

4

دسترسی از شهر به پروژه

B42

0/450

2

0/081

5

نزدیکی به خدمات رفاهی

B35

0/223

2

0/066

6

دوری از خطرات طبیعی

B14

0/279

1

0/054

7

تعداد جاذب ه گردشگری میراث معماری

B33

0/180

3

0/053

8

امکان و دامن ه دسترسی به مصالح

B21

0/141

3

0/047

9

امکان یا وجود تأسیسات و زیرساختها

B12

0/237

2

0/046

10

نزدیکی به خدمات پشتیبانی

B13

0/227

3

0/044

11

تنوع بصری و چشماندازها

B31

0/130

4

0/038

12

نزدیکی به کانونهای گردشگری منطقه

B34

0/109

5

0/032

13

میزان نیروی کار محلی

B15

0/151

4

0/029

14

شیب ،توپوگرافی و جنس خاک

B11

0/105

5

0/020

15

(نگارندگان براساس اطالعات نرمافزار)

رتبه

گزینه

معادل

وزن نهایی

بیاضه

G1

0/138

پنجم

جندق

G2

0/169

سوم

مصر و فرحزاد

G3

0/230

اول

خور

G4

0/203

دوم

عروسان

G5

0/120

ششم

گرمه

G6

0/140

چهارم

بهدستآمده
سال پنجم ،شماره دهم ،پاييز و زمستان 1394
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در هرکدام از زیرمعیارها در میان گزینههای انتخابی نیز
مقایسهای زوجی صورت میپذیرد تا با تلفیق آنها در وزن
نهایی معیارها و زیرمعیارها ،ترتیب گزینهها مشخص گردد.
در جدول  ،10رتبهبندی گزینهها و وزن نهایی هرکدام از
آنها آورده شده است.
همانگونهکه از برایند تجزیه و تحلیل انجامشده مشخص
شده ،ازمیان گزینههای انتخابشده گزینه موردنظر در منطقه
مصر و فرحزاد بهعنوان گزینهای مناسب برای ساختگاه برگزیده و
پس از آن نیز ،گزینه موردِمطالعه در منطقه خور انتخاب شد .در
تصوير  ،6میزان اثرگذاری دسته کلی معیارها بر گزینههای مدنظر
برای انتخاب ساختگاه نشان داده شده و میزان تأثیرگذاریشان
بر انتخاب گزینه نهایی مشخص شده است.

جدول  .10رتبهبندی گزینههای انتخابی ازنظر خبرگان

(نگارندگان براساس اطالعات نرمافزار)
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تصوير  .6اثرگذاری معیارها بر انتخاب گزینهها (نگارندگان براساس اطالعات نرمافزار)

نتیجهگیری

گردشگری در سالیان اخیر ،بهعنوان یکی از صنعتهای پردرآمد در کشورهای توسعهیافته مطرح بوده که عالوهبر
سود اقتصادی برای مناطق هدف گردشگری ،موجب توسعه آن مناطق در ابعاد متفاوت میگردد .عالوهبر آن ،صنعت
گردشگری بهنوعی موجب پیوند فرهنگی افراد مختلف در یک جامعه یا حتی جوامع دیگر میشود .نکتهای که نباید از آن
غفلت نمود ،وجود زیرساختها و بسترهای موردنیاز برای تقویت و ایجاد صنعت گردشگری در مناطق مختلف متناسب
با ویژگیهای آن مناطق است .کشور ایران با داشتن سطح وسیعی از مناطق کویری جذاب و بکر ،دارای استعدادی بالقوه
در توسعه صنعت گردشگری در این مناطق است .این استعداد بالقوه ،به میزانی است که برنامه محیطزیست سازمان
ملل متحد کویر لوت را در فهرست مناطق کویری بکر و جذاب برای گردشگران ،در رتبههای ابتدایی قرار میدهد.
لیکن باوجود چنین بستر ویژه و منحصربهفردی در سراسر نقاط کشور ،بهدلیل نبود زیرساختهای مناسب برای جذب
گردشگران ،استفاده مناسبی از این بستر خدادادی نمیشود .ازمیان زیرساختهای الزم برای جذب گردشگر میتوان به
مجموعههای گردشگری -اقامتی بهعنوان یکی از مهمترین آنها اشاره نمود .ساخت این مجموعهها گامهایی ابتدایی است
که برای جذب گردشگران بهخصوص گردشگران خارجی بسیار الزم و حیاتی است و متأسفانه تا این زمان موردِغفلت
قرار گرفته است .با درنظرداشتن اهمیت بسیار ساخت چنین مجموعههایی در مناطق کویری ،انتخاب ساختگاه مناسب
باتوجهبه اثرگذاری حوزههای مختلف در این موضوع ،از پیچیدگی فراوانی برخوردار است.

انتخاب ساختگاهی مناسب برای ساخت مجموعه گردشگری-
اقامتی در منطقه کویری با استفاده از روش AHP
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30

پژوهش انجامگرفته ،درراستای پیشنهاد الگویی برای چارچوبمدارنمودن انتخاب ساختگاه چنین مجموعههایی
است .بهعبارتی ،میتوان جنبه اصلی نوآورانه پژوهش انجامگرفته را درجهت الگوی پیشنهادی معرفیشده دانست
که الگوی موردنظر براساس رویکردی منطقی و دانشمحور ایجاد شده است .انتخاب ساختگاه مناسب درمیان مسائل
چندشاخصه تکهدفه قرار میگیرد .در این پژوهش ،شاخصهها بعد از انتخاب ابتدایی به چهار بخش دستهبندی شدند
که شامل :معیارهای کالبدی ،زیستمحیطی ،گردشگری و دسترسی است .معیارهای بهدستآمده براساس نظرات و
پژوهشهای سایر محققان انتخاب و دستهبندی گردیدند .برای حل چنین مسئلهای ازمیان مسئلههای چندشاخصه،
روشهای متفاوتی برای حلنمودن آنها و رسیدن به گزینه نهایی وجود دارد که از میان مدلهای مختلف موجود،
روش درخت سلسلهمراتبی تصمیمگیری ،بهعنوان مدل نهایی انتخاب گردید .در این مدل ،معیارها و زیرمعیارهای
مشخصشده به خبرگان در قالب مقایسههای زوجی ارائه گشت تا پس از تلفیق نظرات تمامی پاسخدهندگان ،میزان
اهمیت نسبی و درنهایت ،میزان وزن نهایی هرکدام از آنها مشخص شود.
پرسشنامه تدوینشده در دو مدل چاپشده و نسخه مجازی میان  170نفر از خبرگان پخش گردید که با میزان
ضریب پاسخدهی  53/52که معادل  91نفر است ،روبهرو شد .درجهت تحلیل پاسخها و نظرات خبرگان در این حوزه
و امتیازهای دادهشده توسط آنها به معیارهای ارائهشده ،از یکی از نرمافزارهای تخصصی این حوزه ،اکسپرت چویس،
نسخه شماره  11استفاده گردید .پس از واردکردن و تحلیل تمامی پاسخهای ارائهشده ،میزان وزن نهایی هرکدام از
دسته معیارها مشخص شد که بهترتیب عبارتاند از :زیستمحیطی  ،0/333گردشگری  0/295و دسترسی .0/180
باتوجهبه رتبهبندی بهدستآمده از نظرات خبرگان ،میزان توجه باالی خبرگان به حوزه محیطزیست در این موضوع
قابل ذکر است .پس از مشخصشدن میزان اهمیت و وزنهای نهایی معیارها و زیرمعیارها ،به مقایسههای زوجی
درمیان گزینههای انتخابی برای ساختگاه موردنظر در حوزه هرکدام از زیرمعیارها باتوجهبه شناختی که از محدوده
موردمطالعه ایجاد شده بود ،اقدام گردید .پس از این مرحله و اثردادن میزان اهمیت معیارها بر گزینهها ،رتبهبندی
گزینهها مشخص گردید که محدوده روستای مصر و فرحزاد از سایر گزینهها امتیاز بیشتری را بهخود اختصاص داد.
با مشخصشدن میزان تأثیرگذاری معیارهای مشخصشده در روند انتخاب ساختگاه ،میتوان با انتخاب گزینههایی
بهعنوان گزینه موردنظر برای ساختگاه یک مجموعه گردشگری -اقامتی در مناطق کویری و طینمودن مسیری
منطقی و قابل قیاس ،به انتخاب گزینه مناسب درمیان آنها اقدام نمود .بهعبارتی ،مسیر پیشنهادی برای انتخاب
ساختگاه مناسب میتواند ابزاری برای انتخاب گزینه مناسب ساختگاه چنین مجموعههایی درنظر گرفته شده و
درمیان گزینههای منطقههای متفاوت اعمال گردد.
پژوهش انجامگرفته بنابر شناخت نگارندگان از محدوده معرفیشده ،در بستر شهرستان خوروبیابانک بسط داده
شد ولی این محدوده بهعنوان یکی از بخشهای متعدد موجود در داخل کشور در محدوده مناطق کویری انتخاب
گردیده است .البته الزم به ذکر است که منطقه موردمطالعه از جذابیتها و امتیازات فراوانی برخوردار بوده بهنحویکه
با ویژگیهای موجود در آن منطقه میتوان به طیف گستردهای از گردشگران پاسخ داد .هدف از انجام این پژوهش،
معرفی و مشخصنمودن گامهای منطقی و شفاف برای چگونه انتخابنمودن ساختگاه مناسب یک مجموعه گردشگری-
اقامتی در مناطق کویری است .مجموعههایی که الزمه جذب گردشگران به این مناطق و درنتیجه پیشرفت و توسعه
آنها هستند .با درست انتخابکردن ساختگاه چنین مجموعههایی میتوان درکنار جذب حداکثری مخاطب و درنتیجه
توسعه ،سود و منفعت بیشتری برای منطقه و مردم ،کمترین میزان آسیب و زیان را به حوزههای متفاوت از مسائل
زیستمحیطی تا اجتماعی ایجاد کرد .بهعبارتی ،با درست انتخابنمودن ساختگاه مجموعههای گردشگری -اقامتی
در مناطق کویری ضمن استفاده از امتیازات نهفته در مناطق بکر و جذاب ،امکان برداشتن گامی در مسیر توسعه
پایدار در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی میسر است .همچنین ،با شناخت و بهرهبرداری مناسب از
مزیتهای نسبی که در داخل کشور ایران نسبت به سایر نقاط وجود دارد ،میتوان به توسعه همهجانبه ،پایدار و متعادل1
تمامی مناطق کشور و ازمیانبردن محرومیتهایی که حاصل از نشناختن مناسب ویژگیهای آن مناطق است ،رسید.
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33. Online
34. Google
35. Google Document
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Abstract
In recent years, particular attention has been given to the principles of sustainable development
as a comprehensive approach with the aim of improving the quality of life, in economic, social
and environmental aspects. Among these contexts, tourism is one of the fields in which sustainable
development can be outspread. In addition, significant proportion of Iran’s area consists of desert
region that can be considered to have a potentiality of becoming one of the best tourist destinations
across these areas. The recent principles of sustainable development are based on indigenous
development and utilization of geospatial diversity. From this point of view, while respecting
the natural, cultural and social features as well as the architectural heritage in the desert regions,
these areas could be considered as sustainable tourism targets. In addition to the existing natural
environment in the desert regions and their strong attraction for the extensive ranges of tourism
types, the touristic and residential complexes are necessary not only to support the needs of the
local residents, but also to serve as the accommodational choice of the tourists in these areas.
Design and construction of such complexes are consisted of several factors, and when
considering the essence of the issue and the context of the design, the site selection would be the
first and one of the most effective steps towards achieving the final design. Then, the questions
of this study are what the logical process of the site selection would be, and eventually, what the
most effective factors are in this process; also, how the amount of impact factor in each criterion
could be identified. As a consequence, the aim of this study is to propose a logical procedure for
a proper site selection for the similar desert resort complexes among the specific choices through
a logical comparison. The criteria used in this study are derived from previous studies, along with
the expert interviews developed through questionnaires; subsequently, based on the AHP method
(Analytic Hierarchy Process), these criteria and their influence on the site selection process have
been surveyed. In order to demonstrate the performance of the proposed logic, Khur-o-Biabanak
county in Isfahan province, one of the regions which holds the desert tourism potentiality, has
been studied as the contextual case study; and finally, amongst the six specified choices in this
country, Mesr village has been selected as the final option.
Keywords: Tourism, desert and wilderness areas, desert resort complexes, site selection, AHP,
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