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  چكيده
هاي  لفهبا توجه به مؤ. هاي مستعد توريسم بياباني در استان اصفهان انجام گرفته است ن اولويت پهنهش حاضر با هدف تعييپژوه

در اين تحقيق به منظور ارزيابي بر . باشد اي بوده و روش تحقيق توصيفي و پيمايشي مي توسعه-د بررسي نوع تحقيق كاربرديمور
هاي  ا، هتل و شرايط اقليمي، به جاذبهه ، نسبت به جاذبه)پياده، سواره(ترسي و سطح دس) ملّي، محلي، بين المللي(اساس سطح عملكرد 

هاي آران و بيدگل و نطنز، كوير مصر در شهرستان خور و  كوير مرنجاب در شهرستان. شده استاي امتياز داده  اي ماسهه كويري و تپه
هاي  دق سرخ در شهرستان اردستان و تپهنائين، كوير بيابانك، كويرهاي سياه كوه، ريگ جن و قسمتي از دشت كوير در شهرستان 

اي ورزنه در شهرستان اصفهان، بر اساس  امار ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان داراي ظرفيت توريسم كويري در  ماسه
، ) پياده، سواره( و سطوح دسترسي) ملّي، محلي، بين المللي(دهد بر اساس سطوح عملكرد نتايج تحقيق نشان مي. باشند ن مياستا

و هاي خالد آباد و بادرود در شهرستان نطنز، روستاهاي مصر آباد و شهر آباد، متين اهاي عباسنزديكي به هتل و شرايط اقليمي روست
مناطق جهت توسعه توريسم در شهرستان آران و بيدگل، بهترين  و شهر ابوزيد آبادآباد  در شهرستان خور و روستاي حسين فرح زاد

آباد و امير آباد در شهرستان اردستان و شهر  ترتيب روستاي چوپانان در شهرستان نائين، روستاهاي حسينپس از آن ب. باشد ي ميكوير
  .باشد متياز جهت توسعه توريسم كويري ميورزنه در شهرستان اصفهان داراي بيشترين ا

  
  .يايي، استان اصفهان، سيستم اطالعات جغرافتوريسم بياباني، اكوتوريسم: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 شود مي شامل را ها فعاليت از دسته آن طبيعي گردشگري
 دارد كار و سر طبيعي هاي جذابيت و منابع با مستقيماً كه
)Zahedi, 2006.( در ويژه به طبيعت گردشگري اهميت 

 ,Rantala et.al(است  يافته افزايش گذشته دهه طول

 گردشگري وتوريسم،اك از جديدي نسبتاً شاخة .)2011
 نواحي و ها بيابان در گردش. است كوير و بياباني مناطق

 پوشش كويري، و بياباني هاي جاذبه از ديدار و كويري
 انجام رفولوژيك،م اشكال جانوري، حيات گياهي،
 آن، هاي جاذبه ساير از بازديد و ورزشي هاي فعاليت

 & Jome pour( شود مي ناميده كوير گردشگري

Namayandeh, 2012 .(  
 امكان منطقه، هر در ها پتانسيل شناخت و آگاهي بدون
 شناخت واقع در. داشت نخواهد وجود ريزي برنامه
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 بر تا دهد مي را امكان اين محقق به منطقه هر هاي پتانسيل
 و توسعه آن با متناسب منطقه توان و موجود وضع اساس
    ).Taghvaei et al., 2012( كند شناسايي را آن جهت
 قلمرو در ايران كشور اعظم قسمت اينكه به توجه با
 اصولي و دقيق شناخت دارد، قرار بياباني و خشك مناطق
 آنها، از برداري بهره هاي راهو  كويرها و ها بيابان هاي توانايي

 و منطقه اجتماعي و اقتصادي توسعه اساسي ضروريات از
   ).Jahanian & Zandi, 2010( است كشور كل حتي
زمينه توريسم بياباني در ايران در جمله مطالعاتي كه  از

پور و  جمعه :به موارد زير اشاره كرد توان ميانجام شده 
 در نظر گرفتن با و GIS افراز كمك نرم به) 1391(نماينده 

 هپهن اقليم، و آب منابع به نزديكي شيب، چون معيارهايي
ر گردشگري در كوي فعاليت براي باالترين توان داراي

جهانيان و زندي  .اند كرده مشخص مرنجاب كاشان را
يزد كه به  استان اطراف بياباني و كويري در مناطق)1389(

 الگوي از استفاده اكوتوريسم با هاي پتانسيل بررسي بررسي
 عوامل گرفتن نظر در و با اند پرداخته SWOTتحليل 
 قوت، ضعف، نقاط  گروه چهار شامل منطقه در تأثيرگذار
 پايدار توسعه با همسو راهبردهايي و تهديدها ها فرصت

احمدي و  امير .اند كرده ارائه مناطق را اين در گردشگري
 اكوتوريسم هاي پتانسيل به منظور تعيين )1391(همكاران 

 اقدام مربوطه، بندي ساختارهاي طبقهبا  سبزوار مزينان كوير
  مدل از استفاده با تلفيقي راهبردهاي استخراج به

SWOTاز مزينان كوير رفولوژيژئوم نقشه تهيه ضمن و شده 
 قوت، نقاط مدل، اين از استفاده ، باGISافزار نرم طريق
 تعيين آنها را بندي اولويت و تهديدها و ها فرصت ضعف،
 گردشگري در اقامتگاه) 1391(خالدي و همكاران  .اند كرده
 در بياباني اكوتوريسم جايگاهبه بررسي بادرورد  آباد متين

با الگو ايشان . اند پرداخته روستايي هاي سكونتگاه توسعه
مشاركت جوامع محلي، با پرسشگري از  مدلقرار دادن 

روستاييان ساكن در روستاي متين آباد به عنوان جامعه 
ميزبان، نگرش آنان را نسبت به توسعه گردشگري و اثرات 

 را مورد سنجش و بررسي آن بر توسعه اين روستا گوناگون
دهد كه بيشتر  نتايج پژوهش آنان نشان مي. اند قرار داده

ساكنان نسبت به توسعه گردشگري بياباني نظر مثبت داشته 
ساز توسعه  تواند زمينه همچنين توسعه گردشگري بياباني مي

از جمله مطالعات صورت گرفته در زمينه . روستايي باشد
زير  العاتتوان مط بياباني در خارج از ايران نيز ميتوريسم 

 اقدام" در مقاله اي با عنوان )Valkonen )2010 را بر شمرد
 هدايت در ها آژانس و خدمات هاي عاليتف :طبيعت در

تكنولوژي، بيش از آنچه  و دهد كه طبيعت نشان مي "بيابان
 نقش گردشگري هاي شيوه گيري شكل در شد صور ميتقبال 
 مجزا وشهخ سه )Wright )2010و  Kutzner .دنكن مي بازي
 و فرهنگي طبيعي، ناظران فرهنگ، تبادل عنوان به

نتايج تحقيق آنها نشان . كردندبازديدكنندگان را بررسي 
 جوامع براي پتانسيل ترين قوي دهد دو بخش اول مي

 بررسي به )2011(و همكاران  Rantala. است روستايي
 از طبيعي زيست محيط و انسان عمل هوا، و آب بين روابط
ايشان به بررسي نقش . است پرداخته عمل بر مبتني ديدگاه
وريستي كه در هواي هاي ت تآب و هوا در فعالي ناپذير جدايي

 هوا و آب دهند كه نشان مي و شود پرداخته آزاد انجام مي
 هدايت و كارگرداني در توجهي قابل قدرت داراي
  .است انسان طبيعت بر مبتني هاي فعاليت

 بندي يت سنجي و اولويتهدف از پژوهش حاضر، ظرف
. باشد بياباني در استان اصفهان مي توريسم مستعد هاي پهنه

به  سفر ركود با مناسب نا و گرم اقليم دليلب در مناطق بياباني
 هاي پتانسيل وجود اما باشد مي همراه ويژه در فصل گرما

 هدايت باعث تواند مي هاي شني كويري و تپه گردشگري
 .شودهاي ديگري از سال  هدر ما مناطق اين به توريست

بنابراين برنامه ريزي جهت بهره گيري از پتانسيل هاي 
محيطي و اقليمي اين مناطق، نيازمند پژوهش و مطالعه مي 

 . باشد

  :دنبال پاسخ به سواالت زير مي باشدتحقيق حاضر به 
بياباني و كويري تنوع اقليمي اصفهان با توجه به توريسم 

  چگونه است؟ 
در استان اصفهان كدام  بيابانيهاي مستعد توريسم  پهنه
  است؟
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  ها مواد و روش
 مساحتي است كه با اصفهان منطقه مورد مطالعه استان

 تا دقيقه 43 و درجه 30 بين مربع كيلومتر 107019 حدود
 دقيقه 38 و درجه 49 و شمالي عرض دقيقه 27 و درجه 34
 گرينويچ نهارال نصف از شرقي طول دقيقه 32 و درجه 55 تا

 از شده واقع ايران مركز در كه استان اين. است گرفته قرار
 به جنوب از سمنان و قم مركزي، هاي استان به شمال
 استان به شرق از بويراحمد و كهگيلويه و فارس هاي استان
 بختياري چهارمحال و لرستان هاي استان به غرب از و يزد

  . )1شكل( است محدود
  

  
  استان اصفهان موقعيت -1 شكل

  
 اين 1390 سال در كشوري تقسيمات آخرين اساس بر
 124 و بخش 45 شهر، 104 شهرستان، 23 شامل استان

سالنامه ( است اصفهان شهر آن مركز و باشد مي دهستان
  ).آماري استان اصفهان

-كاربردي تحقيق نوع بررسي مورد هاي مؤلفه به توجه با
پيمايشي است اين  و يتوصيف تحقيق روش و بوده اي توسعه

پژوهش مبتني بر تجزيه و تحليل بر اساس سيستم اطالعات 
 ارزيابي بر اساس سطح عملكرد منظور به. جغرافيايي است

) پياده، سواره(و سطح دسترسي ) ملّي، محلي، بين المللي(
به  ) TCI( گردشگري اقليم شاخصنزديكي به هتل و 

 شاخص اين در. ها امتياز داده شده است هريك از جاذبه
- 1 :از عبارتند كه گيرد مي قرار استفاده مورد متغير 7 تعداد

-3 روزانه، دماي ميانگين- 2 روزانه، دماي حداكثر ميانگين
 ميانگين-4 ،)درصد به(  روزانه نسبي رطوبت حداقل
 ساعات كل-mm)، 6( بارش-5 روزانه، نسبي رطوبت

 ).h/km يا s/m( باد سرعت ميانگين-7 آفتابي،

، كويرهاي سياه كوه، كوير مصر وجود كوير مرنجاب، 
هاي  تپه كوير دق سرخ و ريگ جن و قسمتي از دشت كوير ،

 پژوهش اين در كه بوده هايي جاذبه جمله اي ورزنه از ماسه
   .است گرفته قرار توجه مورد كوير گردشگري عنوان به

 تهيه ا به شناسايي منابع از طريقبتدا ،مطالعه ينا منجاا در
 .SAS. Planet افزار نرمنقشه پراكنش كوير با استفاده از 

Release   اي  ماهوارهتصاويرGoogle maps تهيه ،
هاي  ، تهيه نقشه)پياده و سواره(سترسي هاي سطح د نقشه

تهيه نقشه اقليمي بر اساس شاخض  سطح دسترسي به هتل،
هاي  ماه اكتبر و تهيه نقشه سكونتگاه اقليم گردشگري در

سپس براي . هاي كويري پرداخته شد ك به جاذبهنزدي
مشخص كردن سطوح دسترسي، در اين پژوهش از بافر 

كيلومتر  1بافر  هبراي دسترسي پياده انداز. استفاده شده است
كيلومتر فاصله از  50بافر  هانداز و براي دسترسي سواره
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ميزان بر اساس نظر كارشناسان .جاذبه در نظر گرفته شد
كه گردشگر تمايل اي است  متر ميزان فاصلهيك كيلوبافر

كيلومتر نيز  50واندازه بافر دارد به صورت پياده طي كند 
ميزان فاصله اي است كه يك گردشگر تمايل دارد به 

بر اين اساس . طي كندصورت سواره تا جاذبه مورد نظر 
اولويت بيشتري به دليل نزديكي به جاذبه تر،  فاصله نزديك

،  بر 1به اين مقصود با توجه به جدول شماره  براي نيل. دارد

و سطح ) ملّي، محلي، بين المللي(اساس سطح عملكرد
شرايط اقليمي به  ، نزديكي به هتل و) پياده، سواره(دسترسي 

ها امتياز داده شده است امتيازات براساس  هر يك از جاذبه
 10و  5، براساس سطح دسترسي 5تا  1سطح عملكرد بين 

 باشد متغير مي 6تا  1رايط اقليمي بين شو براساس 
  . )1جدول(

  
  )نگارندگان:منبع( گردشگري هاي ازات جاذبهدامنه امتي – 1جدول 

 امتيازسطح عملكرد كد

  سطح عملكرد1

 5بين المللي 1.1
 3ملي 1.2
 1محلي 1.3

  سطح دسترسي2

 10پياده2.1
 5سواره2.2

  شرايط اقليمي گردشگري3

 6ايده آل3.1
 5عالي3.2

  
هاي گردشگري كويري الزم است  براي تهيه نقشه ظرفيت

هاي سطح  هاي پراكنش مناطق كويري، نقشه نقشه كه
هاي سطح دسترسي به هتل،  ، نقشه)پياده و سواره( دسترسي

ري در ماه اكتبر نقشه اقليمي بر اساس شاخض اقليم گردشگ
يري با هم هاي كو به جاذبههاي نزديك  و نقشه سكونتگاه

هاي ذكر شده از روش  براي تلفيق نقشه. تلفيق شود
ها از  گذاري نقشه رويهم. گذاري استفاده شده است رويهم

انجام  "چند تركيبي"و  "تركيبيدو "هاي  طريق روش
از روش چند تركيبي استفاده  پذيرد كه در اين پژوهش مي

ها بعد از  اليهبراي تركيب  ).6نقشه شماره . (شده است
سطوح دسترسي (ه شده زدن براساس امتيازات داد بافر

الين و پلي  پلي(و نوع جاذبه ) ، تعداد جاذبه،سطوح عملكرد
ها را جدا كرديم اين كار بدليل اين است كه  جاذبه) گون 

حتي صورت هاي وكتوري به رستري به را تبديل فرمت نقشه
انجام رستري براي  هاي وكتوري به پس از تبديل نقشه. گيرد

ه دوبارهاي رستري تهيه شده  اناليزهاي رستري بايد نقشه
د اندازه سلول يكسان به بندي شوند در همين مرحله باي طبقه

در  200ها داده شود در اين پژوهش اندازه سلول  همه نقشه
ي جديد بند ايم براساس طبقه متر مربع را انتخاب كرده 200

بدين ترتيب كه در اين دهيم  امتيازات جديد به سطوح مي
ش صفر هايي كه بدون ديتا هستند را ارز مرحله سلول

براساس ها كه  پس از انجام اين مرحله تمام نقشهدهيم  مي
ي ها در اليه. شوند امتيازات با هم فرق دارند با هم تركيب مي

 تركيبباشد كه هنگام  رستر هر سلول داراي يك ارزش مي
ها در  بع جمع، ارزش سلولدر صورت استفاده از تا

شود و اليه خروجي  هاي يكسان با هم جمع زده مي موقعيت
هاي  گذاري نقشه و با رويهم است ها اليهداراي جمع ارزش 

 .هاي گردشگري كويري تهيه گرديده است نقشه ظرفيت  فوق،
ل فاصله همسايگي و در مرحله آخر با استفاده از مد

استان ) ها كويري و جاده هاي جاذبه(  هاي همپوشاني اليه
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بندي گرديد  نظر گردشگري بياباني دوباره پهنهاصفهان از 
  ).8نقشه شماره (

 گردشگري اقليم شاخص از استفاده با پژوهش اين در
)TCI (ميكزكوفسكي )گردشگري اقليم ارزيابي به) 1985 

 ي نقشه با شاخص اين. است شده پرداخته اصفهان استان
 با گردشگري فعاليت براي را يمياقل شرايط سيستماتيك

 روزانه، دماي ماهانه حداكثر ميانگين پارامترهاي از استفاده
 ميانگين نسبي، رطوبت حداقل روزانه، دماي ميانگين
 و آفتابي ساعات كل ،)mm( بارش روزانه، نسبي رطوبت
 حاصله نتايج سپس. دهد مي قرار ارزيابي مورد باد سرعت

 اطالعات هاي سيستم از استفاده اب و شد وارد GIS محيط به
 در اصفهان استان گردشگري اقليم بندي پهنه جغرافيايي،

 در استفاده مورد TCI شاخص. شد انجام مختلف هاي ماه
 و است يافته گسترش ميكزوكوفسكي وسيله به پژوهش اين
 كيفيت با را ارتباط بيشترين كه اقليمي عناصر از آن در

 استفاده دارد، گردشگران غالب براي گردشگري تجربه
 در قبلي تحقيقات و مطالعات بر TCI روش. است گرديده
 فراغت اوقات و گردشگران براي اقليمي بندي طبقه زمينه
 در نظري مباحث و) 1963(  برنت همچون افرادي توسط
  .است شده نهاده بنا زيستي اقليم زمينه

 مناظر، ديدن شاخص، اين در گردشگري غالب فعاليت

 شاخص. است شده گرفته نظر در خريد و اندازها چشم
 هوايي و آب شرايط زمينه در اطالعاتي تواند مي مذكور
 گردشگر و دهد ارائه سال مختلف هاي زمان در مقصد
 داراي كه كند انتخاب آنجا به سفر براي را زماني تواند مي

 باشد وي دلخواه و مطلوب بهينه، هواي و آب شرايط
 مناسب مناطق انتخاب از گذشته). 1985 ميكزوكوفسكي،(

 خود مرخصي و تعطيالت گذراندن قصد كه افرادي براي
 شناخت براي خوبي راهنماي تواند مي شاخص اين دارند،
 امكان تا باشد گردشگري اقليم هاي پتانسيل داراي مناطق

 فراهم را مناطق آن در گردشگري صنعت بيشتر گسترش
  .آيد

  
  نتايج

جاذبه كويري و تپه هاي  نمايانگر موقعيت 2شكل 
در  است كه شامل كوير مرنجاب اصفهان استان اي در ماسه

كوير مصر در شهرستان  و بيدگل و نطنز، هاي آران شهرستان
و بيابانك، كويرهاي سياه كوه، ريگ جن و قسمتي از  خور

كوير دق سرخ در شهرستان  دشت كوير در شهرستان نائين،
اي ورزنه در شهرستان اصفهان  هاي ماسه هتپ اردستان و

 .باشد مي

 

  
  )نگارندگان:منبع( موقعيت كويرهاي استان اصفهان -2 شكل
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  يافته هاي تحقيق:منبع   استان اصفهان از لحاظ سطوح دسترسي به جاذبه و عملكرد كويرهاياولويت  -3شكل 

  
س سطوح عملكرد و دسترسي بر اسا ،3 شكل با توجه به

مناطقي كه در دسته اول قرار دارند هاي كويري،  بهبه جاذ
هيچ گونه پتانسيلي براي كويرنوردي  از مناطقي هستند كه

رار دارند اما مناطقي كه در دسته دوم ق .باشد نمي برخوردار
اني اي براي جذب گردشگري بياب مناطقي هستند كه جاذبه

 .ارنديا كمتر از جاذبه قرار د ندارد اما در فاصله يك ساعت

باشد اما  هاي كويري مي مناطق دسته سوم داراي جاذبه
كمتري  اهميت لحاظ عملكرد نسبت به مناطق گروه چهارم از

كه داراي داراي پتانسيل  هستندچهارم مناطقي  گروه و دارد
، كه شامل كوير مصر.باشد گردشگري كويري مي برايبااليي 

  .باشند و و كوير مرنجاب مي كوير دق سرخ

  

  
  )هاي تحقيق يافته:منبع( در ماه اكتبر TCIبندي استان اصفهان بر اساس شرايط  پهنه -4كل ش

  
شكل (اكتبر ماه در اصفهان استان گردشگري اقليم شرايط

 ماه اين در گردشگري اقليم عالي شرايط كه دهد مي نشان) 4
 نيز،كاشان  و و بيابانك خور ايستگاه دو و يابد مي گسترش

 بهترين بنابراين. دارند آل اقليمي ايده ا، شرايطبدليل دماي هو
 نيمه از تقريباً كه باشد مي اكتبر ماه گردشگري كوير براي ماه
  .باشد مي آبان اول نيمه تا مهرماه دوم
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  هاي هواشناسي نهايي ايستگاهآب و هوايي و ضريب شرايط  -2جدول 
  )ه هاي تحقيقيافت:منبع( TCIاستان اصفهان در ماه اكتبر بر اساس شاخص 

 ضريب نهاييشرايط اقليمي نام ايستگاه

 88عالي اردستان
 87عالي اصفهان
 84عالي داران

 85عالي شهر رضا
 92ايده آل كاشان
 86عالي نائين
 87عالي نطنز

 85عالي گلپايگان
 92ايده آل خور و بيابانك
 87عالي كبوتر آباد

  

 
  )هاي تحقيق يافته:منبع( استان اصفهان از لحاظ سطوح دسترسي و عملكرد و شرايط اقليمي كويرهاي بندياولويت  - 5شكل 

  
قرار دارند مناطقي هستند  مناطقي كه در دسته اول و دوم

رغم اينكه از لحاظ اقليمي در ماه اكتبر در شرايط  كه علي
جذب گردشگر عالي هستند، از هيچ گونه پتانسيلي براي 

 سوم و چهارمباشد، اما مناطق گروه  ميبياباني برخوردار ن
اقليمي بوده و بدليل نزديكي به عالي داراي شرايط 

گروه  .باشند حايز اهميت ميهاي گردشگري كويري،  جاذبه
 عالي پنجم مناطقي هستند كه عالوه بر اينكه داراي شرايط

هاي كويري با  باشند، بدليل برخورداري از جاذبه اقليمي مي
 جهت جذبپتانسيل حلي داراي مسطوح عملكرد 

گروه ششم مناطقي هستند كه  .گردشگري بياباني دارند
بدليل برخورداري و  باشند ه آل اقليمي ميداراي شرايط ايد

هاي كويري با سطوح عملكرد و دسترسي باال،  از جاذبه
شكل ( پتانسيل بسيار مناسب براي گردشگري بياباني دارند

5(.  
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  )هاي تحقيق يافته:منبع( بندي كويرهاي استان اصفهان اولويت هاي همپوشاني نقشه -6شكل 

  
بندي كويرهاي استان  تنقشه هاي اولوي بهبا توجه 

 اصفهان از لحاظ سطوح دسترسي به جاذبه و تسهيالت
همپوشاني صورت  و سطح عملكرد و شرايط اقليمي) هتل(

  )6 شكل(گرفت 
  

  
  هاي استان اصفهان جاده - 7شكل 
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  )يافته هاي تحقيق:منبع( مناسب توسعه گردشگري بياباني با استفاده از مدل فاصله همسايگي هاي بندي پهنه اولويت -8 شكل

  
جهات ورود به مناطق بياباني بر اساس جاده  8 در شكل

كوه تا  و بر اين اساس، فاصله كوير سياه مشخص شده است
است، و كيلومتر  21نزديكترين دسترسي جاده اسفالته حدود 

ترين دسترسي جاده آسفالته  فاصله كوير دق سرخ تا نزديك
براي . آباد است كيلومتر از طرف روستاي حسن 7دود ح

سمت جنوب و پس از آن از كوير مصر بهترين دسترسي از 
هت ورود به ج بهترين دسترسي. باشد غرب مي طرف شمال

شرق و جهت ورود به منطقه ريگ  دشت كوير از سمت شمال
از طرف جنوب شرق و جهت ورود به كوير مرنجاب، جن 
  .باشد دسترسي جنوب و شرق اين منطقه مي بهترين
  
  بحث

 بيابانك، و خور نطنز، بيدگل، و آران هاي شهرستان
 استان در كويري جاذبه داراي اصفهان و اردستان نائين،

 ريگ كوه، سياه سرخ، دق كوير شامل كه باشند مي اصفهان
 اي ماسه هاي تپه و مصر كوير كوير، دشت مرنجاب، جن،
 ارزيابي براي معيارها از اي مجموعه تعيين با .باشد مي ورزنه
 بصورت يك معيار هر كه است الزم گيري، تصميم هاي گزينه
 شود داده نشان GISبر  مبتني هاي داده پايگاه در نقشه اليه

)Bay & Haji mir rahimi, 2008 .(هاي  تحقيق اليه ندر اي
، نزديكي به شرايط اقليمي سطوح عملكرد، ح دسترسي،سطو

كويرهاي مرنجاب، مصر و  .مورد بررسي قرار گرفتندهتل 
 .باشند دق سرخ داراي بيشترين امتياز از لحاظ عملكرد مي

كوير مصر داراي شرايط  و از لحاظ اقليمي، كوير مرنجاب
در . تري در ماه اكتبر نسبت به بقيه مناطق هستند آل ايده

سطوح دسترسي نسبت به  اليه هايهايت با همپوشاني ن
جاذبه، سطوح دسترسي جاذبه نسبت به هتل، سطح عملكرد 

، كوير مصر از لحاظ پتانسيل شرايط اقليميو جاذبه 
 بدين منظور. گردشگري كويري در رتبه اول قرار گرفت
ب و پس از براي كوير مصر بهترين دسترسي از سمت جنو

فاصله كوير دق سرخ تا .  باشد مي آن از طرف شمال غرب
كيلومتر از  7ترين دسترسي جاده آسفالته حدود  نزديك

جهت ورود به كوير مرنجاب، . آباد است طرف روستاي حسن
بهترين . ن منطقه مي باشدبهترين دسترسي جنوب و شرق اي

جهت ورود به دشت كوير از سمت شمال شرق و دسترسي 
طرف جنوب شرق منطقه ريگ جن از جهت ورود به 

  .باشد مي
هاي مربوطه و با توجه به اليه  پس از همپوشاني نقشه

نزديكترين مناطق شهري و روستايي نسبت به جاذبه هاي 
و  آباد آباد، متين عباس مشخص شد كه روستاهايكويري 

 روستاهاي نطنز، شهرستان شهرهاي خالد آباد و بادرود در
آباد و  حسين ايخور و روست شهرستان در زاد مصر و فرح
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 مناطق بيدگل بهترين و آران شهرستان در شهر ابوزيد آباد
ترتيب پس از آن ب .باشد مي كويري توريسم توسعه جهت

آباد  نائين، روستاهاي حسين شهرستان در چوپانان روستاي
اردستان و شهر ورزنه در شهرستان  شهرستان در آبادو امير

 .باشد مي كويري متوريس توسعه جهت مناطق اصفهان بهترين

در طرح جامع گردشگري استان اصفهان كويرهاي 
المللي،  مرنجاب، مصر و دق سرخ داراي سطح عملكرد بين

اي ورزنه و دشت  هاي ماسه ، تپهسياه كوه كوير ريگ جن،
طرح جامع (باشند  كوير داراي سطح عملكرد محلي مي

كويرهاي در اين تحقيق نيز . )گردشگري استان اصفهان
جاب، مصر و دق سرخ داراي بيشترين امتياز از لحاظ مرن

 پهنه اقليم 6در مقاله خود  زاده فرج .باشند عملكرد مي
در  در پژوهش ويترسيم كرده است  ايراندر  گردشگري

كه  مناطق مركزي و شرق دو اوج وجود دارد TCI روند
اولي همزمان با اواخر زمستان و اوايل بهار و دومي اوايل 

شرايط اقليم طور كلي اين مناطق داراي  باشد به ميپاييز 
از لحاظ در تحقيق حاضر  .پاييزه هستند–گردشگري بهاره 

و  هاي آران در شهرستان(كوير مصر  و اقليمي، كوير مرنجاب
تري در  داراي شرايط ايده ال )و بيابانك ، نطنز و خوربيدگل

  . ماه اكتبر نسبت به بقيه مناطق هستند
سطوح دسترسي نسبت به جاذبه، هاي  هيالدر اين تحقيق 

سطوح دسترسي جاذبه نسبت به هتل، سطح عملكرد جاذبه 
هاي  طق شهري و روستايي نسبت به جاذبهترين منا و نزديك
اين در حاليست  .و اقليم گردشگري همپوشاني شدكويري 

هاي شيب، ارتفاع و  اليه )1390(كه ضيايي و همكاران 
 )1391(همكاران ي دانشور و ، در مقاله منصورشيب جهت
شناسي، خاك، هيدرولوژي،  هاي اقليم، توپوگرافي، زمين اليه

امير  در مقاله كاربري زمين،اكولوژي، مخاطرات طبيعي و 
هاي توپوگرافي، پوشش  اليه) 1391(احمدي و مظفري 

هاي معدني و در مقاله موحدي  اهي، هيدرولوژي و چشمهگي
شيب،  جهت توپوگرافي، شيب،هاي  اليه) 1392(و همكاران 

مورد مطالعه بندي  جهت پهنه را ها رودخانه گياهي و پوشش
يك عوارض انسان ساخت همچون قرار داده و تقريباً هيچ

  . اند جاده و عملكرد و سطح دسترسي را بررسي نكرده

كوير مصر از لحاظ پتانسيل گردشگري در نهايت، 
كويرهاي پس از آن . كويري در رتبه اول قرار گرفت

در  مرنجاب و دق سرخ در رتبه دوم و كوير مرنجاب
كويرهاي سياه كوه، ريگ جن و قسمتي از  شهرستان نطنز،

ورزنه در اي  تپه هاي ماسه دشت كوير در شهرستان نائين و
   .هاي بعدي قرار گرفتند شهرستان اصفهان در رتبه

  
  مورد استفاده منابع

هاي مناسب توسعه  تحليل پهنه. 1391. و مظفري، ح. ا احمدي، امير-
اكوتوريسم در استان زنجان با استفاده از سيستم اطالعات 

  .150-135، )3(27تحقيقات جغرافيايي، . جغرافيايي
 آب و .ه قرائي،. س ، پورهاشمي،.م راد، معتمدي ،.ا احمدي، امير-

 مزينان كوير اكوتوريسم هاي پتانسيل تعيين .1390 ،.ز باريكي،
 مناطق جغرافيايي مطالعات .SWOT مدل از ستفادها با سبزوار
 .75 – 55 ،)8(2  خشك،

 لغزش زمين خطر بندي پهنه. 1387، .مو حاجي ميررحيمي،  .باي، ن-
  .9، 1387، ژئوماتيك، تهران همايش .AHP روش از استفاده با

 توسعه سنجي امكان .1391، .ا صفرآبادي، و .ز پيرمراديان، ،.م تقوايي،-
 فضاي .بختياري و چهارمحال سامان ناحيه در اكوتوريسم
  .169 - 150، )40(12 جغرافيايي،

 هاي توان راهبردي ارزيابي .1391 ،.ع نماينده، و .م پور، جمعه-
 .كاشان مرنجاب كوير گردشگري برد ظرفيت و اكوتوريستي

  .54-71 ،)1(1 روستايي، ريزي برنامه و پژوهش
 اكوتوريسم هاي پتانسيل سيبرر .1389 ،.ا زندي، و .م جهانيان،-

 الگوي از استفاده با يزد استان اطراف بياباني و كويري مناطق
 – 61 ،)74(42 انساني، جغرافياي هاي پژوهش .SWOT تحليل

74. 

 اكوتوريسم جايگاه .1391 ،.م صيدالي و بادي صالحيان ،.ش خالدي،-
 گاهاقامت موردي مطالعه روستايي هاي سكونتگاه توسعه در بياباني

 – 93، )8(2 ،اي منطقه ريزي برنامه .بادرورد آباد متين گردشگري
103.  

 بر تكيه با( پايدار توريسمواك و توريسم مباني .1386 ،.ش زاهدي،-
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  .27، طبابايي، تهران عالمه دانشگاه ،)زيست محيط
 آماري سالنامه .1390، اصفهان استان ريزي برنامه و مديريت سازمان-

 پويندگان انتشارات اطالعات، و آمار اونتمع اصفهان، استان
  .810اصفهان،  توسعه،

 توان ارزيابي .1390 ،.م كيا، شريفي و .س كمالي، بني ،.م ضيايي،-
 مطالعه مورد اكوتوريسم مستعد هاي پهنه بندي اولويت و اكولوژيكي
 آمايش و ريزي برنامه –انساني علوم مدرس .مينودشت شهرستان

 .138  - 109 ،)4(15 فضا،

بندي اقليم  ارزيابي و پهنه. 1388، .احمدآبادي،ع و. م ،زاده فرج-
جغرافياي  .TCIگردشگري ايران با استفاده از شاخص گردشگري 

  .31-42 ،)71(42، طبيعي
ارزيابي توان  .1391 ،.و رضايي، م .محسني، ن، .منصوري دانشور، م-

ش بندي عملكردي و رو وسعه گردشگري بر اساس الگوي پهنهت

كاربرد سنجش  .)كالت -مطالعه موردي، محور مشهد(چند متغيره 
 .58- 41 ،)2(3در علوم منابع طبيعي،  GISاز دور و 

 و شناسايي .1392 ،.كمالي، س و بني .اماني، ح ،.موحدي، س-
 منطقه اكوتوريسم در توسعه مستعد هاي پهنه تحمل ظرفيت محاسبه
 .153-141، )1(24محيطي،  ريزي برنامه و جغرافيا .سبالن

-Kutzner, D. and Wright, P., 2010. An investigation into 
key market segments for Aboriginal tourism in 
northern British Columbia. Journal of Vacation 
Marketing, 16(2), 97–110. 

 - Mieczkowski, Z., 1985: The tourism climatic index: a 
method of evaluating world climates for tourism. 
Canadian Geographer, 29(3), 220-233. 

-Rantala, O., Valtonen, A. and Markuksela, V., 2011. 
Materializing tourist weather: ethnography on 
weatherize wilderness guiding practices. Journal of 
Material Culture, 16(3), 285–300. 

-Valkonen, J., 2010. Acting in Nature: Service Events 
and Agency in Wilderness Guiding. Tourist Studies, 
9(2), 164–180.   

 



441 Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 23 No. (3), 2017 

Determination the priority of disposed zones of desert tourism by use of GIS  
(Case study: Isfahan Province) 

 
S. E. Seydaei Glosefidi1, S. S. Hosseini2* and B. Yazdanbakhsh3 

1- Associate Professorof, Department of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
2*- Corresponding author, Ph.D. Student in Tourist, Kazan University, Kazan, Russia,  
Email: sshosseini61@yahoo.com 
3- Ph.D. Student in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Accepted:12/14/2014Received:5/29/2014  
 

Abstract 
 This study aims to determine the priority of disposed zones of desert tourism in Isfahan 
province. With respect to the components, the research type is applied and 
developmental and the research method is descriptive and survey. In this study Rating 
are given to the attractions of the desert and sand dunes based on performance levels 
(national, regional, international), privileges (infantry, cavalry), hotels and 
climate,.Maranjab desert in Natanz and  Aran, Mesr desert in Khoor, Siahkooh, Rigjen 
and a part of Kavir plain in naein, Daghsorkh in Ardestan, and Varzaneh sand dunes in 
Isfahan, have desert tourism potential in Isfahan province.The results show that the best 
areas for desert tourism development based on performance levels, privileges, hotels 
and climate are Abbas Abad and Matin Abad villages and the cities of Islamabad, 
Khalidabad and Badrod in Natanz, Mesr and Farahzad vilages in Khor And Hossein 
Abad and Abuzeydabad villages in Aran Bidgol. After that, Respectively,  Choupanan 
village in the Nain, Amir Abad  and Hossein Abad villages in Ardestan and Varzaneh in 
Isfahan have the most score for desert tourism development. 
 
Keywords: Desert tourism, ecotourism, GIS, Isfahan. 
 


