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سنجی اکولوژیک و مدیریتی مناطق کویري به منظور ارزیابی عیار
گردي )نمونه موردي: مجموعه گردشگري پتاس، توانمندي طبیعت

 شهرستان خور و بیابانک(
 ایران کاشان، دانشگاه کاشان، کارشناسی ارشد اکوتوریسم، آموختهدانش، فاطمه ستایش

 ایران کاشان، دانشگاه کاشان، اکوتوریسم، و جغرافیا گروه استادیار، 1صدیقه کیانی سلمی
 ایران کاشان، دانشگاه کاشان، اکوتوریسم، و جغرافیا گروه استادیار ،سید حجت موسوی

  چکیده
روش  و هاای میادانی  از بررسی استفاده ترش توسعه پایدار گردشگری باپژوهش در راستای گساین 
گردشگری مجتمع پتاس منطقه  در گردیطبیعت توسعۀ قابلیت سنجی و ارزیابیپرسشنامه، به توان تدوین

گیری از روش ارزیاابی معیارهاای اکوژاويیوی و مادیریتی پرداختاه      با بهره در شهرستان خوروبیابانک
آبااد و مررهاه   داد که میانگین ارزش اکوژويیک دهوده نموی، تشتاب، روستای کمال است. نتایج نشان

، 44/8، 64/4ترتیاب  و میانگین امتیاز ارزش مادیریتی آنهاا باه    44/1و  8، 81/4، 58/8ترتیب بهشتی به
است که بیانگر پتانسیل باالی اکوژويیوی و مدیریتی دهوده نموای در مقایساه باا ساایر      85/8و  58/4
وری تعلق دارد و در به شاخص بهره 44/44ها است. باالترین درصد امتیاز دهوده نموی با مقدار اذبهج

فارد ایان منطقاه    انداز منحصاربه دهنده چشمدرصد نشان 166هیار مومل شاخص زیبایی با امتیاز کامل 
اظات و شااخص   ترتیب به هیار حفدرصد به 58و  33/43است. حداکثر امتیاز محوطه تشتاب با مقدار 

 58و  44آبااد باا مقادار    های پشتیبانی اختصاص دارد. بیشینه امتیاز روستای کماال تجهیرات و سرویس
یاب کساب شاد. بااالترین امتیااز مررهاه      های کمترتیب توسط معیار مومل و شاخص جاذبهدرصد به

های هیرات و سرویسوری و شاخص تجترتیب به هیار بهرهدرصد به 166و  18/85بهشتی نیر با مقدار 
 در و دارد را ارزش درصاد بااالترین   65/85 امتیاز کسب با نموی نتیجه دهوده پشتیبانی تعلق دارد. در

 مطلاوب  باشاد کاه حااکی از رشاد    درصاد مای   45/34 اخا   باا  تشاتاب  به متعلق امتیاز کمترین مقابل
ساایر   مقابل در نموی دهدر دهو بیشتر گ اریسرمایه همچنین و مناسب دسترسی به واسطه گردشگری

 .است هامحوطه
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   مقدّمه

سفر و گردشگری سهم مهمی در سیستم اقتصادی مدرن جهان باه خاود اختصااص    

 گردشگری کشورهای جهان، از بسیاری در .(181: 4616، 1)وجتویوازا و همواران داده است

اقتصااد   باه  راهباردی،  فرصتی آوردن فراهم با و شده اقتصادی محسوب توسعۀ اصلی هامل

 باا  صانعت  ایان  همچناین  (.154: 4664، 4)هیگینر و دسبیوژس است بخشیده تنوع محلی

باه اقتصااد و محایط     وارد شاونده  مناابع  ارزش افارایش  سبب درآمدزایی، اشتغال و ایجاد

بر اساس آمار گارارش شاده توساط    (. 146: 1354اران، )موسوی و همو شود می محلی

صنعت گردشگری و چرخش ماژی آن در جهاان، از جملاه    ،3سازمان جهانی گردشگری

درصاد کال توژیاد ناخااژص      5/5تجارت مرتبط با گردشگری مانند غ ا و تمیر کاردن،  

را باه خاود اختصااص داده     4614درصد از تجارت جهانی در ساال   7و  داخلی جهانی

درصاد از اشاتغال مساتقیم و     11کاه حادود    (،4617)سازمان جهانی گردشگری،  ستا

)شاو یاان پاان و     ایجااد کارده اسات    را 4614غیرمستقیم موجاود در جهاان در ساال    

تعاداد   4636، تخمین زده می شود تا ساال  طبق اژگوهای رشد (.143: 4615، 4همواران

کاه رشاد چهاار براباری بارای      میلیاارد ورودی باین اژمللای برساد      5/1گردشگران به 

 (. 458: 4614، 8)اژوساندرا الو و همواران گردشگران داخلی پیش بینی می شود

برای دیدار از نام اکوتوریست یا بومگرد  تحت هنوان گروه بررگی از گردشگران

این نوع از گردشگری که از بدو  .کنندنخورده جهان سفر میمناطق طبیعی و دست

به و  (4615، 4)یوفنگ زو و ژی جیائو را به خود جلب کرده شروع توجهات بسیاری

قصد دارد به شیوه خردمندانه ای  (8: 4617، 7)هنگ کی سرهت رو به گسترش است

با کمترین اثر منفی بر طبیعت و فرهنگ منطقه، بیشترین فایده را برای گردشگران و 
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گری را در جهت حفاظت اقتصاد بومی داشته باشد. به گونه ای که منافع اقتصادی گردش

این شاخه از گردشگری به هنوان  .(143: 4617، 1)نوزوال دهداز منابع طبیعی سوق می

های حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار استوار است مفهومی که بر پایه ایده آل

با پیروی از فلسفه  .(14: 1355موحد و همواران، ؛ 1356:117)ایلدرمی و میرسنجری، 

: 1356های ذاتی و درونی طبیعت )فرجی راد و احسانی، ر و تویه بر ارزشحیات مدا

انتفاع جوامع محلی،  ،(4616:868، 4)آزمند و همواران ( شامل حفظ محیط زیست44

تقویت ویژگی خرده فرهنگها، فراهم آوری فرصتهای آموزشی و یادگیری در زمینه 

زایی و جلوگیری از مهاجرت، التقویت اشتغ ،(86: 4616، 3)بوژی و همواران پایداری

اژترام به مصرف کمتر منابع تجدید ناپ یر، فراهم آوری فرصتهای مشارکت محلی و 

 های زیست محیطی است که ترکیب مناسب توسعه، حفاظت از محیط زیستآموزش

های فرهنگی را در طیف گسترده ای از فعاژیت ها و میراث (116: 4611، 4)وسیلجویک

سازد )شایان و اموان پ یر میای طبیعی ی گرفته تا بازدید اتفاقی در منطقهاز بازدید هلم

در این رویورد توسعه پایدار  (.1358: 151( )امیریان و همواران، 184:1354پارسائی، 

دهد که بین حفاظت از منابع و استفاده آن یک حاژت تقویت دو جانبه و زمانی رخ می

ی مسئوالنه در محیط های طبیعی از گردشگرمتقابل، حوم فرما باشد. این سبک 

تواند در به وجود آوردن اهتبار برای تغییرات اژگویی جامعه حافظ و نافع باشد و می

اقتصادی و اجتماهی جامعه کم کند، تا جایی که این هایخطر و آسیب را از بخش

برآورده توسعه، نیازهای زمان حال را بدون خدشه وارد کردن به توانایی نسل آینده 

(، احتیاجات خود را نیر پاسخ گفته و در 44: 1354ساخته )شیخ االسالمی و همواران، 

پی توانمندسازی اقتصادی و اجتماهی جامعه بومی باشد )ایلدرمی و میرسنجری، 

1356 :117.) 
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قابل  میسیاز جاذبه های اکوتور کیهر  یو اموان سنج رانیا یعیطب ریمنابع و ذخا

منبع اقتصادی  کی رانیدر ا یگردعتیطب که آن است از یکشور حاک گ اری در هیسرما

: 1353 کشور، رداریی)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ مستعد است اریو بس ریکم نظ

و در صورت برنامه ریری و قابلیت سنجی قادر خواهد بود در راستای توسعه  (41

 امع ایفا نماید. شاخهپایدار نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد محلی و معیشت جو

کویری است  و بیابانی مناطق جدیدی از گردشگری در مناطق طبیعی، گردشگری نسبتاً

 جانوری، حیات گیاهی، منابع و جاذبه های توریسمی آن شامل پوشش از که دیدار

های مختص  جاذبه سایر از بازدید و ورزشی های انجام فعاژیت اشوال يئومورفوژويیک،

این نوع از گردشگری،  حت هنوان گردشگری کویری فراهم می سازد.این مناطق را ت

های مناطق بیابانی و نیمه گستره ای بیش از یک سوم مساحت زمین در میان اکوسیستم

میلیون کیلومتر مربع از مناطق تحت  45بیابانی را در بر گرفته است و به طور کلی در 

( قابلیت اجرا دارد. در 44: 1353تاثیر خشوی در سطح جهان )نویدی و همواران، 

ایران یوی از مهمترین مناطق اکوتوریسمی و يئوتوریسمی، با سهم قابل توجهی از 

مساحت کشور، مناطق بیابانی و کویری هستند که گردش در این نواحی و دیدار از 

های آن شول گیری گردشگری را به هنوان شاخه نسبتا جدیدی از اکوتوریسم جاذبه

( اموانپ یر ساخته است. مجموهه گردشگری مجتمع 155: 1353امشت، )هاشمی و ر

 ترکیب پتاس در شهرستان کویری خور و بیابانک به هنوان یک محوطه گردشگری در

، 1)کورتر و همواران ایجاد گردیده است اکوژويیوی و طبیعی، فرهنگی، تاریخی مواریث

 34866مررهه بهشتی با وسعت با جاذبه هایی نظیر  این منطقه گردشگری .(167: 4665

متر مربع، بوستان پتاس با وسعت  18566متر مربع، دهوده و آبشار نموی، با وسعت 

و مررهه تشتاب با  14386متر مربع، روستای کمال آباد با وسعت متر مربع  5886

های گردشگری را در محدوده خود متر مربع زمینه وسیعی از پتانسیل 8166وسعت 

ن زمینه، توسعه اکوتوریسم مبتنی بر پایداری در این مناطق نیازمند داراست. در ای
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قابلیت سنجی محیطی و ارزیابی توان اکوژويیک به منظور ارائه راهبردهای مناسب 

مبتنی بر این قابلیت ها است. در این راستا هدف از این پژوهش ارزیابی توانمندی 

باشد. نتایج ن خور و بیابانک میهای اکوتوریسمی مجتمع پتاس واقع در شهرستاموان

نماید هر یک از مناطق را بر اساس حاصل از این پژوهش به برنامه ریران کمک می

 های موجود مورد ارزیابی و برنامه ریری قرار دهند.توان

 گردشگری، پایدار در توسعۀ ریری برنامه و ارزیابی اهمیت درک با اخیر، های سال طی

ابراهیم بای سالمی و ران و جهان انجام شده است. برای نمونه ای در متنوهی هایپژوهش

ها برای توسعه ها، اموانات و سیاستگ اری( به بررسی پتانسیل1356غالمی )

اکوتوریسم مبتنی بر اصول پایدار در نواحی بیابانی و کویری ایران بر اساس تجربیات 

ت محققان بررگترین معضل مشابه در کشور امارات متحده هربی پرداخته اند. در نهای

ایران را هدم سیاستگ اری و برنامه ریری مناسب برای بهره برداری از منابع موجود 

يئومورفوتوریسم و قابلیت سنجی يئومورفوسایت های جاده ای با معرفی کرده اند. 

( 1351توسط مقیمی و همواران ) کاشان - آزاد راه قم در ره گیری از روش پری یرا،به

متعلق  (54/7) نتایج تحقیق نشان داد باالترین امتیاز در بخش يئومورفوژويیانجام شد. 

متعلق به  (37/7) به اشوال چین خورده ترشیاری و باالترین امتیاز در بخش مدیریتی

( با 1351. مقصودی و همواران )اریره ای متواژی استسایت تیغه ها و شیب های و

های پارک ملی های میدانی، قابلیت يئومورفوسایتبهره گیری از روش پریرا و بررسی

کویر را مورد ارزیابی قرار دادند. در نهایت با استناد به روش پیمایشی، از مجموع دو 

باالترین امتیاز در میان سایر های ماسه ای با معیار هلمی و هیار مومل، دریافتند تپه

( با 1354ها توانایی ج ب گردشگر بیشتری را دارند. پورخسروانی و همواران )ژندفرم

های يئومورفوتوریسمی کویر سیرجان را مورد استفاده از روش رینارد و پریرا پتانسیل

 بررسی قرار دادند و مهمترین معضل این سایت را ضعف مدیریت در حفاظت و ارتقای

سایی موان های يئومورفیوی حوضه آبریر دیره و ارزیابی شنااند. آن دانسته

( انجام شد. 1358توسط مختاری و همتی ) های يئورتویستی آن با روش پریراتوانمندی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=185088
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=185088
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=185088
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=285039
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=285039
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=285039
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=285039
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در  8ارزش مدیریتی و  348/8ارزش يئومورفوژويی  گلین با سایت دادنتایج نشان 

میرکتوژی و همواران حوضه آبریر دیره توان باالیی در زمینه ج ب توریست دارد. 

زمین شناختی در يئوپارک رزیابی میراث اقدام به ا با روش های پریرا و رینارد( 1358)

های ترکیبی، هلمی نشان داد ارزشدر روش رینارد نمودند. نتایج چشمه باداب سورت 

دارای بیشترین و کمترین اهمیت  44/6 و47/6، 77/6و افروده به ترتیب با امتیازهای 

 یتیریو مد یویاکوژوي یارسنجیه یبر مبنا یگرد عتیطب ۀتوسع تیقابل یابیارزاست. 

( به انجام رسید. 1354توسط موسوی و همواران ) وحش هباس آباد اتیح ستگاهیدر ز

زیاد  زیستیدارای پتانسیل  64/18 نتایج نشان داد پناهگاه هباس آباد با کسب امتیاز

با استفاده از روش های ( 1354قنبری و همواران )پایدار است.  توسعه طبیعت گردی

نتایج پرداختند. فوسایت های شهرستان سروآباد قابلیت سنجی يئوموربه  پریرا و رینارد

، رودخانه سیروان اتیيئومورفوسایت منتخب در منطقه مطاژع 5نشان داد از میان 

 ( را کسب کردند.44/5( و ارتفاهات کوساالن پایین ترین امتیاز )44/13باالترین امتیاز )

 های روستای ورکانه به روش پریرايئومورفوسایت زمین گردشگریزیابی توانمندی ار

باالترین امتیاز در  حاکی از آن استنتایج ( انجام شد. 1354توسط حجازی و فرمانی )

( متعلق به خانه های سنگی 64/4در بخش مدیریتی )و ( 44/7بخش يئومورفوژويیوی )

 است.

های ملی و ( به ارزیابی جاذبه های توریستی پارک4664و همواران ) 1نگ دنگجیا

مربوط به انتخاب گردشگران پژوهش باالترین امتیاز  در این استانی استراژیا پرداختند.

ارزیابی توانمندی  اموانات، دسترسی، جامعه محلی و جاذبه های محیطی است.

و همواران  4کشور پرتغال توسط پریرا ها در پارک ملی مونتسنهو دريئومورفوسایت

های های موجود در این پارک به گروه( انجام شد. محققان با طبقه بندی سایت4667)

های هلمی، اکوژويیوی، فرهنگی و زیبایی شناختی مشخص، سعی در شناسایی ویژگی

                                                                 
1 Jinyang Deng 
2 Pereira 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=262368
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=262368
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=284802
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 1چلری ها داشته و نهایتا ارزش هر کدام از معیارها را تعیین نمودند.يئومورفوسایت

( در پژوهشی پایداری کویری در منطقه نگو صحرای فلسطین اشغاژی را از 4665)

اساس  های گردشگری مورد بررسی قرار داد و درآن برسازی سایتطریق شبیه

گردشگر نحوة بازسازی مناطق کویری مورد ارزیابی قرار گرفت. در  483نظرسنجی از 

بیابانی که هناصر طبیعت و فرهنگ نیر  نتیجه این نظر سنجی شبیه سازی نقاط کویری و

در آن دخاژت داشته باشند مورد توجه گردشگران قرار گرفت و درصد کمی از 

و همواران  4گردشگران مناطق بور و دست نخورده طبیعی را پسندیده اند. فاسیالس

( يئومورفوسایتهای يئوپارک سیلوریتس یونان را مورد ارزیابی قرار دادند. برای 4611)

ین منظور شش معیار مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه ارزش هلمی، حفاظتی و ا

( به بررسی 4617گردشگری هر يئومورفوسایت مشخص گردید. خوشتاریا و چاچاوا )

های توسعه اکوتوریسم دره گجراتی در جنوب گرجستان پرداختند. در این فرصت

شود که باهث تقویت گردشگری میپژوهش با بررسی پتانسیل بهره برداری نشده نقاط 

 به اکوتوریسم تأکید شده است. 

 

 هاداده ها و روش

 های داده و تحلیل بر تجریه مبتنی آن تحقیق روش و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 زیرمعیارها و معیار روش، انتخاب است. مبنای تدوین ای مصاحبه و ای پرسشنامه میدانی،

 ارزیابی هایروش ترین از مهم یویبعنوان  یراپری روش براساس آن به امتیازدهی و نحوة

این پژوهش، توان گردشگری منطقه کویری پتاس را در است.  گردشگری زمین حیطۀ در

کند. دو بعد کلی ارزش اکوژويیوی و مدیریتی، جهت توسعه بوم گردشگری ارزیابی می

ار مومّل و هلمی حاصل از مجموع دو معی 16ارزش اکوژويیک با حداکثر امتیاز 

گردد که به بررسی توان فرهنگی، زیستی، زیبایی، بوم شناسی، میران دسترسی، می

های ج اب در سطح ملی و های يئومورفوژويیوی و پدیدهرؤیت پ یری، ج ابیت

                                                                 
1 Arie Reichel 
2 Fassoulas 
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پردازد. حداکثر امتیاز معیار هلمی و مومّل که از مجموع امتیازات منطقه ای می

است. ارزش مدیریتی نیر با  8/4و  8/8شود، به ترتیب می های آنها محاسبهشاخص

از مجموع دو زیر معیار حفاظت و بهره وری به ترتیب با حداکثر  16حداکثر امتیاز 

بدست می آید. در این زیر معیارها ابعاد زیرساختی نظیر میران دسترسی،  7و  3امتیاز 

مت جاذبه مورد ارزیابی رؤیت پ یری جاذبه، تجهیرات، ظرفیت پ یرش و میران سال

گیرد. نهایتاً مجموع امتیاز هر یک از زیر معیارهای اکوژويیوی و مدیریتی در قرار می

خواهد شد و جمع امتیاز این دو معیار، قابلیت و توانمندی منطقه  16باالترین مقدار

معیارها و  8تا  1نماید. در جداول گردشگری پتاس را در توسعه گردشگری بیان می

 های مورد استفاده در مدل ارزیابی ارائه شده است. ر معیارزی

سنجی توسعه  قابلیت مدل در آنها امتیازات و توانسنجی زیرمعیارهاي و معیارها -8جدول 
 گردشگري

یاز
امت

 

 شاخص

ر 
اکث
حد

یاز
امت

 

یار زیر
مع

ثر 
داک

ح
یاز 

امت
 

 معیار

 Raپدیده های کمیاب در منطقه  1
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ا

(
E
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 KPبیان کننده فرایندهای يئومورفیک و خاک شناسی 1

 Inمیران پدیده های ساژم یا صدمه ندیده  1

 Dvتعادل پدیده های يئوموفیک متنوع ج اب  1

 Rnپدیده های کمیاب در سطح ملی  8/6

 Geاشوال زمین شناسی و با ارزش میراثی  8/6

 knپدیده های معرفی شده در مجالت يئومورفوژويی  8/6

 Cultارزش فرهنگی 8/1
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 Ecol ارزش های بوم شناسی 8/1

 Aestارزش زیبایی 8/1

 ACمیران دسترسی به منطقه  8/1
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 VLپ یری رویت 8/1

 GU های ج اب يئومورفوژويیوی موجود¬اموان استفاده از پدیده 1

 Eqهای پشتیبانی ¬تجهیرات و سرویس 1

 OUاموان استفاده از پدیده های دیگر طبیعی و فرهنگی موجود  1

  Inمیران سالمت و یا صدمه ندیدگی پدیده  1
یار 3

ه
ت  
اظ
حف (

P
R

)
 Vuستی آسیب پ یری محوطه های يئوتوری 4 
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 (0/0ارزیابی شاخص علمی در محوطه گردشگري )باالترین امتیاز  -6جدول 

میران پدیده های ساژم یا صدمه ندیده  Ra (1یاب در منطقه ) پدیده های کم

(4) 

In 

ها توسط فعاژیت های . باالترین آسیب1 صفر نمونه اول 8. هدم وجود پدیده در میان 1

 انسانی 

 صفر

 48/6 . آسیب دیده توسط هوامل طبیعی 4 48/6 نمونه اول  3د پدیده در میان . هدم وجو4

. آسیب دیده وژی محفوظ بودن شول 3 8/6 پدیده نمونه 3. به هنوان یوی از 3

 اصلی

8/6 

. آسیب جرئی و حفوظ ماندن شول 4 78/6 . به هنوان نمونه یوی از پدیده های بسیار مهم4

 اصلی

78/6 

 1 . پدیده های کامل ساژم 8 1 به فرد. پدیده منحصر 8

تعادل پدیده های يئوموفیک متنوع ج اب  KP (3بیان کننده فرایندهای يئومورفیک و خاک شناسی )

(4) 

Dv 

. ارزش فرایندهای يئومورفیوی کم و بدون 1

 خصوصیات خاک شناسی

 صفر 1 صفر

4 33/6 

. ارزش فرایندهای يئومورفیوی کم و همره با ارزش 4

 صوصیات خاک شناسی اندکخ

33/6 3 47/6 

 1 3بیشتر از

. نمونه بسیار هاژی از نظری فرایندی وژی غیر قابل 3

 تبعین برای افراد غیر متخصص

 Rn (8پدیده های کمیاب در سطح ملی ) 47/6

 صفر نمونه  8. بیشتر از1

. نمونه هاژی از نظر فرایندی و با خصوصیات خاک 4

 شناسی

 17/6 نمونه 8تا  3. بین 4 1

 33/6 نمونه 4. وجود 3

 8/6 . کمیابGe 4 (4اشوال زمین شناسی و با ارزش میراثی )

پدیده های معرفی شده در مجالت  صفر . هدم وجود پدیده های زمین شناسی1

 (7يئومورفوژويی )

kn 

 صفر . وجود ندارد1 17/6 . وجود پدیده های صرف زمین شناسی4

ی زمین شناسی در ارتباط با . وجود پدیده ها3

 يئومورفوژويی

 48/6 . متوسط سمینارها و مقاالت هلمی4 33/6

 8/6 . زیاد: مقاالت بین اژمللی و پایان نامه ها 3 8/6 . وجود دیگر محوطه های يئوتوریستی4
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 (0/4ارزیابی شاخص مکمّل در محوطه گردشگري )باالترین امتیاز  -9جدول 

 cult (1ارزش فرهنگی )

 صفر هدم وجود پدیده فرهنگی یا پدیده فرهنگی صدمه دیده 1

 48/6 پدیده ی فرهنگی بدون ارتباط با ژند فرم ها 4

 8/6 پدیده ی فرهنگی با ارزش در ارتباط با ژند فرم ها 3

 78/6 پدیده های فرهنگی معنوی مرتبط با ژند فرم ها 4

 1 هاپدیده های فرهنگی مادی مرتبط با ژند فرم  8

 48/1 پدیده های با ارزش مادی فرهنگی در ارتباط با ژند فرم ها 4

 8/1 های با ارزش فرهنگی بااليئوتوپ 7

 Ecol (4ارزش های بوم شناسی )

 صفر بدون ارتباط با  پدیده های بوژويیک 1

 45/6 وجود ج ابیت های گیاهی و جانوری 4

منحصر به  وجود موانی با جدابیت های گیاهی و جانوری 3

 فرد

78/6 

 14/1 های يئومورفوژويیوی با ارزش بررای اکوسیستمپدیده 4

 8/1 پدیده های يئومورفوژويیوی حیاتی برای اکوسیستم 8

 Aest (3ارزش زیبایی )

های ارزش مفهومی: موضوهات قابل توجه، وجود ژندفرم

شاخص، چشم اندازهای با کیفیت، پدیده ها با رنگهای متنوع، 

های د آب و گیاه، هدم دخاژت انسان ها و نردیوی پدیدهوجو

 قابل مشاهده

 8/6تا  6 کم

 1تا  8/6 متوسط

 8/1تا  1 زیاد

 

 (0ارزیابی شاخص بهره وري در محوطه گردشگري )باالترین امتیاز  -4جدول 

 VL (4رویت پ یری ) AC (1میران دسترسی به منطقه )

. روئیت پ یری بسیار مشول یا هیر قابل 1 1 با ابرار خاص. دسترسی بسیار مشول و صرفاً 1 
 رویت بودن

 صفر

 866. فقط به وسیله ماشین چهارچرخ و بیش از 4

 متر، پیاده

 36/6 . روئیت پ یری صرفا با ابرارخاص4 41/6

و  . محدودیت در دیده شدن توسط درختان3 43/6 متر با پای پیاده 866. با ماشین معموژی  و بیشتر از 3

 گیاهان کوتاه و کوچک

46/6 

. رویت پ یری مشروط به جابه جایی 4 44/6 متر با پای پیاده 866. با ماشین و کمتر از 4

 محور دید

56/6 

. رویت پ یری خوب، برای تمام پدیده 8
 های يئومورفیک

46/1 
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متر، 166. به وسیله ماشین دودیفرانسیل و کمتر از 8

 پیاده

اژی برای تمامی پدیده . رویت پ یری ه4 54/6

 های يئومورفیک

86/1 

 Eq (3های پشتیبانی )تجهیرات و سرویس 67/1 با پای پیاده 86. به وسیله ماشین معموژی و کمتر از 4

. به وسیله ی اتوبوس در جاده های فرهی و کمتر از 7
 متر با پای پیاده 86

های پشتیبانی با . تجهیرات و سرویس1 45/1
 کیلومتر  48فاصله بیش از 

 صفر

. به وسیله ی اتوبوس در جاده های فرهی و بیشتر از 5
 متر با پای پیاده 86

های پشتیبانی بین . تجهیرات و سرویس4 86/1
 کیلومتر 48تا 16

48/6 

های ج اب يئومورفوژويیوی اموان استفاده از پدیده
 (4موجود )

GU 3 8. تجهیرات و سرویس های پشتیبانی بین 
 مترکیلو 16تا 

8/6 

های پشتیبانی کمتر از . تجهیرات یا سرویس4 صفر . تبلیغ نشده و مورد استفاده قرار نگرفته1
 کیلومتر 8

78/6 

. تجهیرات و سرویس های پشتیبانی بیشتر 8 33/6 . مورد استفاده قرار گرفته بدون تبلیغ4

 کیلومتر 8از 

1 

-حفاظت های حقوقی و اهمال محدودیت

 (8های بهره وری )

LP 

. مورد استفاده با تبلیغ به هنوان یک سایت چشم 3

 اندازی

 صفر . حفاظت کامل و منع بهره وری1 47/6

 33/6 . حفاظت و بهره وری محدود4 1 . مورد استفاده با تبلیغ به هنوان یک يئوسایت4

های طبیعی وفرهنگی اموان استفاده از دیگر پدیده
 (4موجود )

OU 3ن بهره وری در بهره . بدون حفاظت و بدو
 وری

47/6 

. حفاظت شده اما بدون محدودیت در بهره 4 صفر . تبلیغ نشده و مورد استفاده قرار نگرفته 1
 وری

1 

 33/6 . تبلیغ نشده و مورد استفاده قرار نگرفته با ج ابیت های غیر يئومورفوژويیوی4

 47/6 هره برداری. تبلیغ شده با ج ابیت های غیر يئومورفوژويیوی اما بدون ب3

 1 . تبلیغ شده با ج ابیت های غیر يئومورفوژويیوی با بهره برداری4

 
 (9ارزیابی شاخص حفاظت در محوطه هاي گردشگري )باالترین امتیاز  -0جدول

 Vu (4آسیب پ یری محوطه های گردشگری ) In (1میران سالمت و یا صدمه ندیدگی پدیده )

 صفر های انسانیاژیتصدمه دیدگی زیاد در نتیجه فع
آسیب پ یری زیاد، با احتمال از دست رفتن و 

 تخریب کلی

ص
 فر

 8/6 احتمال صدمه به پدیده های يئومورژويی 48/6 های طبیعیصدمه دیدگی در نتیجه فعاژیت

هلیرغم صدمه دیدگی محفوظ ماندن پدیده اصلی 
 يئوموروفوژويیوی

86/6 
. احتمال صدمه دیدگی پدیده های غیر 3

 يموروفوژويی
1 

کم صدمه دیده با حفظ پدیده های اصلی 
 يئومورفوژويی

78/6 
. آسیب و صدمه فقط در راستای شبوه های 4

 دسترسی
8/1 

 4 . هدم احتمال آسیب پ یری8 1 پدیده های اصلی يئومورفوژويی بدون صدمه دیدگی
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اساس  ی محاسبه امتیاز معیارها و زیر معیارها و ارزش نهایی محوطه برنحوه

شود که در مجموع هر اندازه ( انجام می7( تا )1) روابطهای آن طبق مجموع زیر بخش

نردیوتر باشد، بیانگر  46ها به امتیازهای موتسبه توسط هر یک از محوطه گردشگری

 ی توسعه اکوتوریسم است. توانمندی باالی آن در زمینه

 FVB = Ec + Mn                                          ارزش نهایی محوطه گردشگری    -1رابطه 
 Ec = Sc + Su                                                          ارزش معیار اکوژويیک     -4رابطه 

 Mn = Pr + Ef                                                                   ارزش معیار مدیریت -3رابطه 

 e + Kn SC = Ra + In + Rp + Dv + G                             ارزش هیار هلمی  -4بطه را

 Su = cult +Ast +Ecol                                                  ارزش هیار مومّل – 8رابطه 

 Ef = Ac + Vi+ Eq+ Gu+ Lp+ Ou                           ارزش هیار بهره وری -4رابطه 

 Pr = In +Vu                                                            ارزش هیار حفاظت -7رابطه 

جهت تدوین امتیازات م کور در چارچوب روش مربور، ابتدا پرسشنامه ای تدوین 

های پرسشی در قسمت بدنه اصلی آن گنجانده گردید و معیارهای مدل به صورت گویه

 روش یک هنوان به یراروش پری براساس حاضر پژوهش پرسشنامۀ که نجاییآ از شد.

 آن روایی و پایایی است، شده تدوین گردشگری ارزیابی محوطه هلمی شدة پ یرفته

در جریان بررسی میدانی است.  گرفته قرار تأیید و بررسی مورد روش، اصل تر درپیش

ارشناسان، مدیران، کارمندان، کارگران نفر از ک 36برای پاسخگویی به پرسشنامه تحقیق، 

به هنوان نمونه آماری  1های گردشگری منطقهشرکت پتاس و افراد آگاه از جاذبه

پژوهش انتخاب شد و پرسشنامه ها توسط ایشان تومیل گردید. در نهایت با استفاده از 

تحلیل گیری و محاسبه فراوانی تجریه و و روش میانگین Excelو  SPSSنرم افرار های 

 الزم انجام شد.

                                                                 

د. از آنجا حضور در . این افراد شامل جامعه محلی و تعدادی از گردشگرانی است که در منطقه حضور داشته ان1 

اموان دسترسی به گردشگران به میران کمتری مهیا  محوطه گردشگری پتاس، نیازمند کسب مجوز است، طبیعتاً

 .بوده است
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مجتمع گردشگری پتاس، در ضلع جنوب غربی شهرستان خور و در کنار مسیر خور 

توان به شهرهای خور، جندق به آبگرم قرار گرفته است. از نقاط شهری مهم در حوزه می

توان به روستاهای مصر، و فرخی و از نقاط روستایی مهم با جاذبه های اکوتوریسمی، می

گرمه اشاره کرد. کویر موجود در این منطقه، در حاشیه جنوبی دشت کویر  مهرانجان و

قرار دارد و دارای مناظر بدیع، جاذبه های اکوژويیوی متعدد، آسمان پر ستاره مقصد 

باشد. همچنین سطح پوشیده از نمک دشت که تأثیر ستاره شناسان و معادن غنی نمک می

ارد، کشش خاصی برای انتخاب این سایت توسط شایانی در بهبود بسیاری از بیماری ها د

( موقعیت جغرافیایی منطقه مطاژعاتی نشان داده 1گردشگران ایجاد کرده است. در شول )

 شده است.

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان خور و بیابانک -8شکل 

 

 نتایج و بحث

وط های مربدر بررسی جنسیت پاسخگویان نتایج حاکی از آن است که در پاسخنامه

هستند. در  4/7درصد و پاسخگویان زن  3/54 به دهوده نموی پاسخگویان مرد
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 46درصد از پاسخگویان مرد و  56های تشتاب، کمال آباد و مررهه بهشتی پاسخنامه

درصد از پاسخگویان زن هستند. سایر اطالهات همومی مربوط به پاسخگویان در 

 ارائه شده است. 4جدول 

 

 آماري نمونه تحصیالت، شغل و میزان آشنایی با منطقه  میزان و تجنسی فراوانی -2جدول 

محوطه 
 گردشگری

میران 
 تحصیالت

فراوانی 
 )درصد(

 جنسیت
فراوانی 
 )درصد(

 سابقه آشنایی
فراوانی 
 )درصد(

 شغل
فراوانی 
 )درصد(

روستاي 
 کمال آباد

 46 زن 46 دیپلم 
یوسال 
 وکمتر

166 

 46 خانه دار

 46 کارمند

 56 مرد 46 سانسژی
 46 آزاد

دهکده 
 نمکی

 44/35 دیپلم

 45/7 زن

یوسال و 
 کمتر

4/41 
 77/36 کارمند

 4/41 سال 8تا  4 45/7 فوق دیپلم

 65/43 کارگر

 74/36 ژیسانس
 36/54 مرد

 33/5 سال 16تا  8

فوق  18/44 آزاد
 ژیسانس

67/43 
بیشتر از 

 سال16
33/5 

 تشتاب
 56 سال 8دو تا  46 زن 56 دیپلم

 46 کارمند
 46 کارگر

 46 سال 16تا  8 56 مرد 46 ژیسانس
 46 خانه دار
 46 آزاد

مزرعه 
 بهشتی

 56 سال 8تا  4 46 زن 46 دیپلم
 46 کارمند

 46 خانه دار

 46 سال 16تا  8 56 مرد 46 ژیسانس
 46 آزاد

 

 امتیاز کل مجموع از را هلمی معیار هایتوسط شاخص شده کسب ( امتیاز7جدول )

های دهد در دهوده نموی میران جاذبهکند. این نتایج نشان می می بیان همان زیرشاخص

بهشتی، جاذبه های کمیاب در درصد، در مررهه 44/54ساژم و صدمه ندیده با امتیاز 
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درصد و در  58یاب با امتیاز های کمآباد جاذبهکمال روستای درصد، در 34سطح ملی با 

درصد باالترین امتیازهای هیار  58های پشتیبانی با امتیاز تشتاب تجهیرات و سرویس

  هلمی را به خود اختصاص دادند.

 

 هر امتیاز حداکثر نسبت به علمی عیار هايشاخص شده کسب امتیاز درصد -0 جدول

 شاخص

 تشتاب کمال آباد مررهه بهشتی نموی دهوده محوطه گردشگری

های هیار شاخص
 هلمی

حداکثر 
 امتیاز

امتیاز 
 دریافتی

درصد 

امتیاز 
موتس

 به

 امتیاز
 دریافتی

درصد 

امتیاز 
موتس

 به

 امتیاز
 دریافتی

درصد 

امتیاز 
موتس

 به

 امتیاز
 دریافتی

درصد 

امتیاز 
موتس

 به

جاذبه های کم یاب 
 در منطقه

1 74/6 74 6 6 58/6 58 6 6 

فرایندهای 
يئومورفیک و خاک 

 شناسی

1 41/6 41 155/6 5/15 334/6 4/33 734/6 4/73 

میران جاذبه های 

 ساژم یا صدمه ندیده
1 54/6 54 4/6 46 334/6 33/6 834/6 4/83 

های تعداد جاذبه
گردشگری متنوع و 

 ج اب

1 74/6 74 6 6 444/6 4/44 48/6 48 

جاذبه های کمیاب در 

 سطح ملی
8/6 41/6 15/44 17/6 34 6448/6 4/5 147/6 8/33 

اشوال زمین شناسی 

 و با ارزش میراثی
8/6 47/6 5/88 164/6 4/46 464/6 4/46 334/6 4/44 

جاذبه های معرفی 

شده در مجالت 
 هلمی

8/6 653/6  4/14 6 6 6 6 6 6 

 

 به ارزش 8/1های هیار مومّل در دهوده نموی باالترین امتیاز از میان شاخص

به ارزش زیبایی، در تشتاب  78/6امتیاز  زیبایی شناسی، در مررهه بهشتی باالترین

به  4/1امتیاز  به ارزش زیبایی و در روستای کمال آباد باالترین 4/1امتیاز  باالترین
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دهد ارزش (. چنین وضعیتی نشان می5ارزش زیبایی شناسی تعلق گرفت )جدول 

آید. ارزش زیبایی نشان دهنده مومل به حساب میزیبایی از باالترین معیارهای ارزش 

( امتیاز کسب شده 5طبیعت منحصر به فرد و ج اب از دیدگاه بصری است. جدول )

 دارد.های هیار مومّل را نسبت به کل امتیاز همان زیرشاخص بیان میشاخص

 هر امتیاز حداکثر نسبت به مکمل عیار هايشاخص شده کسب امتیاز درصد -1جدول 

 خص به تفکیک نواحی مورد بررسیشا
 درصد امتیاز کسب شده امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز های هیار موملشاخص محوطه گردشگری

 دهوده نموی

 166 8/1 8/1 ارزش زیبایی

 46/35 8/1از  87/6 8/1 ارزش اکوژويیوی

 54/17 8/1از  445/6 8/1 ارزش فرهنگی

 86 8/1از  78/6 8/1 ارزش زیبایی مررهه بهشتی

 53/14 8/1از  444/6 8/1 ارزش اکوژويیوی

 6 8/1از  6 8/1 ارزش فرهنگی

 56 8/1از  46/1 8/1 ارزش زیبایی کمال آباد

 4/45 73/6 8/1 ارزش اکوژويیوی

 3/43 58/6 8/1 ارزش فرهنگی

 56 4/1 8/1 ارزش زیبایی تشتاب

 44/43 584/6 8/1 ارزش اکوژويیوی

 3/53 18/6 8/1 گیارزش فرهن

 

هوده نموی، شاخص تجهیرات و وری در دهای هیار بهرهاز میان شاخص

های گردشگری های موجود در محوطههای پشتیبانی و اموان استفاده از جاذبهسرویس

( باالترین ارزش را برای خود ثبت 1از حداکثر امتیاز74/6درصدی ) 35/74با امتیاز 

 166های پشتیبانی در مررهه بهشتی با امتیاز کامل ویسکرداند. شاخص تجهیرات و سر

امتیاز  78/6درصد ) 78(، در روستای کمال آباد با 1از مجموع حداکثر 1درصد )ارزش 

( باالترین امتیاز را کسب 1از مجموع  58/6درصدی ) 58( و در تشتاب با امتیاز 1از 

ها و تجهیرات س(. این وضعیت نشان دهنده مطلوبیت شاخص سروی5کرد )جدول 

باشد. شاخص میران دسترسی در تشتاب پشتیبانی در تمام محدوده گردشگری پتاس می
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باشد. ی هدم دسترسی گردشگر به منطقه مربور میاست که نشان دهنده  ربرابر صف

وری را نسبت به حداکثر هر های هیار بهره( درصد امتیاز کسب شده شاخص5جدول )

 دهد.شاخص نشان می

 هر امتیاز حداکثر نسبت به وري بهره عیار هايشاخص شده کسب امتیاز درصد -3 جدول

 شاخص

محوطه 

 گردشگری
 های هیار بهره وریشاخص

حداک

ثر 

 امتیاز

امتیاز 

 دریافتی

درصد 

امتیاز 

 دریافتی

 دهوده نموی

 74/44 57/6 8/1 میران دسترسی

 54/74 18/1 8/1 روئیت پ یری

 35/74 74/6 8/1 شتیبانیهای پتجهیرات و سرویس

 35/74 74/6 1 اموان استفاده از جاذبه های موجود در محوطه های گردشگری

 51/38 38/6 1 های بهره وریحفاظت های حقوقی و اهمال محدودیت

 74/83 83/6 1 اموان استفاده از دیگر جاذبه های فرهنگی و طبیعی موجود

 مررهه بهشتی

 74/44 57/6 8/1 میران دسترسی

 54/74 18/1 8/1 روئیت پ یری

 35/74 74/6 8/1 های پشتیبانیتجهیرات و سرویس

 35/74 74/6 1 اموان استفاده از جاذبه های موجود در محوطه های گردشگری

 51/38 38/6 1 های بهره وریحفاظت های حقوقی و اهمال محدودیت

 74/83 83/6 1 ی موجوداموان استفاده از دیگر جاذبه های فرهنگی و طبیع

 کمال اباد

 54/85 555/6 8/1 میران دسترسی

 46 5/6 8/1 روئیت پ یری

 78 78/6 8/1 های پشتیبانیتجهیرات و سرویس

 78/45 457/6 1 اموان استفاده از جاذبه های موجود در محوطه های گردشگری

 4/83 834/6 1 های بهره وریحفاظت های حقوقی و اهمال محدودیت

 4/83 834/6 1 اموان استفاده از دیگر جاذبه های فرهنگی و طبیعی موجود

 تشتاب

 6 6 8/1 میران دسترسی

 56 4/1 8/1 روئیت پ یری

 58 58/6 1 های پشتیبانیتجهیرات و سرویس

 88 88/6 1 اموان استفاده از جاذبه های موجود در محوطه های گردشگری

 4/73 734/6 1 های بهره وریمحدودیت حفاظت های حقوقی و اهمال

 33 33/6 1 اموان استفاده از دیگر جاذبه های فرهنگی و طبیعی موجود
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های هیار حفاظت، شاخص میران سالمت و صدمه ندیدگی جاذبه در بین شاخص

درصد  77( و برای دهوده نموی مقدار 1از 48/6درصد ) 48برای مررهه بهشتی مقدار 

میران  نشان دهنده هاکه با کسب باالترین امتیاز از میان سایر شاخص( است 1از  78/6)

باشد. شاخص آسیب پ یری محوطه های گردشگری برای مناطق ارزش این موژفه می

درصد  36( و 1از  4/1درصد ) 56تشتاب و روستای کمال آباد باالترین امتیاز به ترتیب 

 (. 16باشد )جدول ( می1از  4/6)
 

 هر امتیاز حداکثر نسبت به حفاظت عیار هايشاخص شده کسب امتیاز صددر -87جدول 
 شاخص

 درصد امتیاز  امتیاز دریافتی حداکثر امتیاز های هیار حفاظتشاخص محوطه گردشگری

 دهوده نموی
 8/37 78/6 4 میران سالمت و یا صدمه ندیدگی پدیده ها

 77 77/6 1 آسیب پ یری محوطه های گردشگری

 هشتیمررهه ب
 88 1/1 4 میران سالمت و یا صدمه ندیدگی پدیده ها

 68/48 68/48 1 آسیب پ یری محوطه های گردشگری

 کمال آباد
 36 4/6 4 میران سالمت و یا صدمه ندیدگی پدیده ها

 18 18/6 1 آسیب پ یری محوطه های گردشگری

 تشتاب
 56 4/1 4 میران سالمت و یا صدمه ندیدگی پدیده ها

 36 3/6 1 پ یری محوطه های گردشگری آسیب

 

نتایج حاصل از ارزیابی قابلیت محوطه گردشگری پتاس در منطقه دهوده نموی در 

( ارائه شده است. در هیارهای هلمی و مومّل برای دهوده 4( و شول )11جدول )

و هیارهای حفاظت و بهره وری نیر به ترتیب  34/4و  43/3نموی به ترتیب امتیازات 

را به خود اختصاص دادند. همچنین مجموع امتیازات اکوژويیوی  8/4و  84/1ازات امتی

باالترین  75/85باشد. هیار هلمی با درصد امتیاز می 64/4و  87/8و مدیریتی به ترتیب 

 درصد را به خود اختصاص داده است. 

و هیارهای  8/4و  61/4هیارهای هلمی و مومّل برای منطقه تشتاب به ترتیب 

باشد. مجموع امتیازات اکوژويیوی و می 74/4و  5/1ظت و بهره وری به ترتیب حفا
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محاسبه شده است. در تشتاب  4/4و  4/4مدیریتی برای این منطقه به ترتیب امتیازات 

 امتیاز( را کسب نموده است. 8/4از  8/4باالترین امتیاز ) 4/88هیار مومّل با امتیاز 

و  57/6و  47/6امتیاز هیارهای هلمی و مومل برای مررهه بهشتی نیر به ترتیب 

می باشد. همچنین مجموع امتیازات  14/4و  78/1امتیاز هیارهای حفاظت و بهره وری 

است. در این محوطه گردشگری  85/8و  44/1اکوژويیوی و مدیریتی برای این ناحیه 

 ت. امتیاز( را کسب کرده اس 7از 14/4درصد ) 18/85هیار بهره وری با امتیاز 

 هیارهای و 55/4 و58/6 ترتیب به آباد کمال روستای برای مومل و هلمی هیارهای

 امتیازات همچنین مجموع. باشدمی 16/4 و 78/6 ترتیب به وریبهره و حفاظت

 امتیاز است، و باالترین 85/4 و 53/3 ترتیب به محدوده این برای مدیریتی و اکوژويیوی

 .باشدمی( امتیار 8/4از 55/4) 44 یازامت درصد با مومّل هیار به مربوط
 

اکوتوریسم در دهکده  توسعه سنجی قابلیت منظور به معیارها تحلیل نتایج -88 جدول
 نمکی

امتیاز 
 نهایی

ارزش 
 مدیریت

ارزش 
 اکوژويیک

هیار 
 حفاظت

هیار بهره 
 وری 

هیار 
 مومّل

هیار 
 هلمی

 پارامتر
محوطه 
گردشگر
 متیازحداکثر ا 8/8 8/4 7 3 16 16 46 ی

دهوده  امتیاز دریافتی 43/3 34/4 8/4 84/1 87/8 64/4 41/11
 درصد امتیاز  75/85 15/84 44/44 45/86 7/88 4/46 64/85 نموی

 امتیاز دریافتی 61/4 8/4 74/3 5/1  4/4 4/4 17/16
 تشتاب

 درصد امتیاز  45/34 4/88 53/83 43/33 44 44 5/86
مررهه  امتیاز دریافتی 47/6 57/6 14/4 78/1 44/1 85/8 83/7

 درصد امتیاز  15/14 44/41 18/85 3/43 4/14 5/88 47/37 بهشتی
 امتیاز دریافتی 58/6 55/4 1/4 78/6 53/3 85/4 45/5

 کمال آباد
 درصد امتیاز  47/17 44 85 48 3/35 5/48 44/43
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 به نسبت وريرهبه و حفاظت علمی، مکمّل، عیارهاي توسط شده کسب امتیاز -6شکل 

 معیار در محوطه هاي گردشگري هر امتیاز حداکثر
 

 

های گردشگری مورد بررسی در مجموهه پتاس خور و بیابانک امتیاز نهایی محوطه

، 64/85نموی، تشتاب، مررهه بهشتی و روستای کمال آباد به ترتیب شامل دهوده

دهد به شده نشان می (. امتیازات محاسبه3باشد )شول می 47/37و  44/43، 55/86

ترتیب اهمیت و ارزش اکوتوریسمی به دهوده نموی، تشتاب، مررهه بهشتی و روستای 

کمال آباد اختصاص دارد که در صورت توسعه از توان و پتانسیل باالیی برای بوم 

 گردشگری پایدار برخوردار است. 
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 مکمل، علمی، اولویت بندي مناطق گردشگري بر مبناي مجموعه عیارهاي -9شکل 

  وريبهره و حفاظت

 

  گیرينتیجه

کویرها از جمله مناطقی هستند که بطور مستقیم در افرایش نرخ شاخص گردشگری 

ایران اثرگ ارند و در صورت مطاژعه و مدیریت صحیح قادرند به باال رفتن نرخ اشتغال 

ی کمک شایانی کنند. نتایج توان سنجی توسعه اکوتوریسم محوطه های گردشگر

 باشد:مطاژعاتی به صورت زیر می

و  63/4و  85/8دهوده نموی، میانگین ارزش اکوژويیوی و مدیریتی به ترتیب 

مربوط به  44/44باشد. باالترین امتیاز با درصد می 47/11مجموع امتیاز کل این سایت 

مربوط به شاخص حفاظت  45/86وری و کمترین درصد امتیاز با مقدار شاخص بهره

به  درصد( را 166یی با امتیاز کامل )های هیار مومل شاخص زیبامیان ارزش است. در

خود اختصاص داد. این امتیاز نشان دهنده چشم نوازی و جاذبه های بصری فراوان این 

ناحیه است. کمترین امتیاز مربوط به شاخص جاذبه های هلمی در مجالت هلمی در 

شناخت و تبلیغات مناسب نسبت به منطقه هیار هلمی که به دژیل نو احداث بودن، هدم 

 است. 
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 81/4در محوطه گردشگری تشتاب میانگین ارزش اکوژويیک و مدیریتی به ترتیب 

درصد  33/43است. باالترین امتیاز با  17/16و ارزش نهایی این سایت معادل  44/8و 

ار متعلق به هی 45/34مربوط به ارزیابی شاخص حفاظت و کمترین امتیاز با درصد 

های پشتیبانی وری، تجهیرات و سرویسهای هیار بهروهباشد. در میان شاخصهلمی می

درصد باالترین امتیاز را دارند که نشان دهنده باالبودن خدمات ارئه شده  58با امتیاز 

باشد. کمترین امتیاز مربوط به شاخص هلمی و پارامترهای جاذبه های این سایت می

وری و های کمیاب در منطقه و شاخص بهرهی و جاذبهمعرفی شده در مجالت هلم

 باشد. پارامتر میران دسترسی به منطقه می

 55/8و  44/1میانگین ارزش اکوژويیوی و مدیریتی منطقه مررهه بهشتی به ترتیب 

 18/85باشد. باالترین درصد امتیاز با مقدار می 83/7و مجموع کل امتیاز این سایت 

مربوط به شاخص هلمی  15/14بهره وری و کمترین امتیاز ص مربوط به ارزیابی شاخ

های پشتیبانی با وری، تجهیرات و سرویسهای هیار بهرهباشد. در میان شاخصمی

درصد( باالترین امتیاز دریافتی را داشتند. در مقابل کمترین  166کسب امتیاز کامل )

ل و در هیار هلمی امتیاز دریافتی مربوط به ارزش فرهنگی در شاخص هیار موم

 های متنوع و ج اب کسب کردند. های کمیاب در منطقه و تعداد جاذبهجاذبه

 58/4و  8میانگین ارزش اکوژويیک و ارزش مدیریتی روستای کمال آباد به ترتیب 

است. باالترین امتیاز دریافتی مربوط به شاخص  54/5و مجموع کل امتیاز این سایت 

 48کمترین امتیاز مربوط به شاخص حفاظت با مقدار  درصد و 44مومّل با مقدار 

های هیار هلمی مربوط به جاذبه های باشد. باالترین امتیاز در میان شاخصدرصد می

باشد که نشان دهنده جاذبه های خاص و درصد می 58کمیاب در منطقه با امتیاز 

وط به محیطی متفاوت از نظر گردشگری در این سایت است. کمترین امتیاز مرب

های معرفی شده در مجالت هلمی است که نشان دهند شاخص هیار هلمی و جاذبه

 ناشناخته بودن این ناحیه می باشد. 
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در مجموع در میان محوطه های گردشگری مجتمع پتاس، دهوده نموی با کسب 

ا درصد باالترین امتیاز را دارد و در مقابل کمترین امتیاز متعلق به تشتاب ب 65/85امتیاز 

باشد. نتایج نشان دهنده رشد مطلوب گردشگری به واسطه می 45/34اخ  امتیاز 

تر به دهوده نموی و همچنین سرمایه گ اری بیشتر در این منطقه در دسترسی راحت

 ها است.مقابل سایر محوطه
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Abstract 
In line with the persistent development of tourism by means of 

field studies and questionnaires, the present study is an attempt to 
analyze the capabilities of ecotourism in Potas tourist complex in the 
desert area of Khor-o-Biabanak. The assessment method was based on 
ecological and management standards. According to the results, the 
average ecologic values of Salt Village, Tashtab, Kamal Abad Village 
and Beheshti Farm were 5.85, 4.51, 5, and 1.64 respectively. In 
addition, the average scores of their management were 6.06, 5.66, 
4.85, and 5.59 respectively, which indicates the higher ecologic and 
management potential of Salt Village than the other attractions. The 
highest percentage for Salt Village (64.42) belonged to the 
productivity index. Also, the complementary standard of the beauty 
index was found to have the complete score of 100%, which 
demonstrates the unique perspective of the region. The maximum 
scores of Tashtab, 63.33% and 95%, belonged to protection criterion, 
facility index and support services respectively. The maximum scores 
of Kamal Abad Village, 64% and 95%, were gained by 
complementary criterion and rare attraction indices. The highest 
scores of Beheshti Farm, 59.15% and 100%, were for productivity 
criterion, facility index, and support services. Consequently, Salt 
Village, with the score of 58.08%, emerged to have the highest value, 
but the lowest value belonged to Thastab with the score of 36.68%. 
This shows the desirable development of tourism due to better 
accessibility and more investment in Salt Village than in the other 
regions. 
Keywords: Ecotourism, Pereira method, Feasibility, Desert tourism, 
Potas complex. 
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