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مورفولوژی فضائی دیاپیر نمکی در تعامل با ژئوتوریسم داخلی و خارجی و نقش آن در
توسعه پایدار منطقهای استان فارس

4

مهرنوش بیات :0مربی گروه زمین شناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
نرگس قاسمی :استادیار گروه زمین شناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
چکیده
استان فارس به سبب تنوع مکانهای ژئومورفیک در ارتباط با عملکرد دیاپیریسم ،از توانایی بالقوه آمایش ژئوتوریسمی برخوردار
است .عملکرد این دیاپیریسم در استان ،به صورت پالگها و گنبدهای نمکی رخنمون یافتهاست .بهگونهای که تعداد  65پالگ نمکی در
محدوده فارس و در زون زمینشناسی کمربند زاگرس گزارش شده است .اکثر این مکانها دارای جاذبه زمینشناختی بوده و قابلیت تبدیل
شدن به ژئوسایت را دارند .همچنین با توجه به ارزش علمی ،فرهنگی -تاریخی ،زیبایی شناختی و اجتماعی -اقتصادی ،از گنبدهای نمکی
میتوان به عنوان مکانهای ژئومورفیک نام برد .در پژوهش حاضر سعی بر ورود برآوردهای کمی در مدیریت ژئوتوریسمی کشور شده است.
این کار با استناد به اطالعات و آمار موجود اعم از ژئولوژیک ،ژئومورفیک ،توپوگرافیک و حوزههای دموگرافیکی استان و با بهرهگیری از
آنالیزهای اولیه در محیط سیستم اطالعات جغرافیائی ) (GISانجام گردیده است .متغیرهای مختلفی در مدیریت بهینه ژئوتوریسم
دیاپیری استان فارس مورد بررسی قرار گرفتهاند که با توجه به ضابطهها و محاسبات انجام شده به این ترتیب اولویتبندی شدهاند :راه
(تقریباً  ،)%422تجهیزات مراکز شهرستان ( ،)%39ارتفاع گنبدها ( ،)%39فاصله گنبدها از آبادیها ( .)%90خروجیهای این پژوهش ،کاربرد
ژئوتوریسم دیاپیری در تسریع روند توسعه پایدار منطقه و پیشرفت اقتصادی مراکز شهرستانها و حتی آبادیهای نزدیک این گنبدها ،که
بستر ژئوسایتها هستند را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :مدیریت ژئوتوریسم ،مورفولوژی فضایی ،دیاپیر نمکی ،ژئومورفیک ،فارس.

 .4مخارج مالی این تحقیق توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز تأمین شده است.
 .0نویسنده مسئول23499216950 ،m.bayat96@yahoo.com :
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بیان مسأله:
امروزه گردشگری یکی از مهمترین منابع درآمد تعداد زیادی از کشورهای جهان به حساب میآید .محدود بودن بسیاری
از منابع همچون نفت ،گاز و کانیهای معدنی ،دولتها را به تفکر واداشته است که از منابع پایدارتری چون میراث فرهنگی و
طبیعی خود بهرهبرداری نموده و با انواع برنامهریزیها ،این میراث و جذابیتهای آن را تبدیل به منابع درآمد اقتصادی نمایند.
عالوه بر این ،با این روش به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی خود بپردازند (ثروتی و همکاران .)9 :4996 ،پیشبینی می-
شود که تعداد گردشگران بینالمللی تا سال 0202به  4/5میلیارد نفر برسد .این تعداد گردشگر ،نشاندهنده  1/9درصد
میانگین نرخ رشد ساالنه بدون وقفه ،بین سالهای  4336و  0202است .چنین رشد پرسرعتی نیازمند برنامهریزیهای نو در
عرضه جاذبههای گردشگری است .طرح رابطه مسایل ژئومورفولوژیک با توریسم از جمله حیطههای مطالعاتی بین رشتهای
مطرح در سالهای اخیر است .با برقراری چنین ارتباطی ،مکانهای توریستی ژئومورفولوژیکی به صورت اشکال و فرایندهای
ژئومورفولوژیکی تعریف میشوند که بنابر درک انسان از عوامل تأثیرگذار زمینشناسی ،ژئومورفولوژیکی ،تاریخی و اجتماعی این
مکانها ،ارزش زیبایی شناختی ،علمی ،تاریخی و یا اجتماعی -اقتصادی پیدا میکنند (مختاری .)09 :4993 ،از جمله مناطق
زمینشناختی ایران که دارای پدیدههای ژئومورفولوژیک با قابلیت ژئوتوریسمی هستند ،گنبدهای نمکی زاگرس در محدوده
استان فارس میباشند .این مناطق در نتیجه فعالیت دیاپیریسم نمکی به وجود آمدهاند .استان فارس از نظر تعداد گنبدهای
نمکی در کشور مقام اول را دارد (ثروتی و همکاران .)45 :4993 ،در محدوده فارس و در زون زمینشناسی کمربند زاگرس،
 65گنبد و پالگ نمکی گزارش شده است (بیات و همکاران .)4939 ،تاکنون بهرهبرداری اقتصادی از این مناطق فقط به سبب
استخراج نمک و سایر مواد معدنی بوده که در نتیجه باعث تخریب این پدیدههای با ارزش زمینشناختی و گسترش آلودگی آب
و خاک به ترکیبات نمکی شده است .این گونه بهرهبرداریها مغایر با اصول توسعه پایدار است.
ای ن پژوهش با رویکردی کاربردی و با هدف شناسایی و بررسی فاکتورهای مؤثر در مدیریت ژئوتوریسمی گنبدهای نمکی
استان فارس ،صورت گرفتهاست .در این پژوهش تالش شده است ویژگیهای گنبدها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .شناسایی
این ویژگیها به صورت کمی و تعامل سیبرنتیکی این ویژگیها با سایر عوامل ،میتواند نقشه راه برنامهریزان منطقهای در
مدیریت توریسم در استان فارس باشد .به عبارتی مقاله حاضر ویژگیهای طبیعی و انسانی گنبدها به صورت کمی و از دیدگاه
های توپوگرافیکی ،فاصله گنبد تا نزدیکترین کانون جمعیتی ،فاصله گنبد تا مرکز استان ،موقعیت گنبد نسبت به نزدیکترین
جاده و جادههای مهم استان و ...بهصورت کمی محاسبه میکند .سپس کمیتهای هر ویژگی در مقایسه با سایر ویژگیها
رابطه سنجی شده است .در مرحله آخر نتیجهگیری میشود که مدیران آمایش سرزمینی بر اساس یافتههای کمی در مورد هر
گنبد نمکی ،تأکید آمایشی در مدیریت توریسم را برکدام ویژگی قرار دهند؟ همچنین اولویتبندی و میزان تأثیرگذاری ویژگی-
های یاد شده در مدیریت توریسم استان به چه ترتیبی است؟
پیشینه نظری تحقیق:
در کشورهای اروپایی موضوع مدیریت ژئوتوریسمی از جهات مختلف مورد نظر پژوهشگران بوده است .از جمله مهمترین
این تحقیقات میتوان به موارد زیر اشاره کرد :کاستالدینی )0229( 4طراحی ساختارهای مورد نیاز برای ژئوتوریسم نواحی
کوهستانی آپنین 0را بررسی کرده است .دویل و همکاران )0229( 9برنقش فرآیند ساختارهای آتشفشانی بر رواج توریسم علمی
تأکید نموده است .ویلیامز 1و همکاران ( )4391به بررسی تأثیر پدیدههای زمینشناسی روی توریسم پرداخته است .ورال و
اسنلسن )4393( 6چگونگی تشکیل خلیج مکزیک -یکی از تجاریترین جلوههای توریستی -که دیاپیر در گسلش آن نقش
اساسی داشته را بررسی کرده است .استورم )4331( 5به نقش ژئوتوپها و ژئوتوریسم در حفظ محیط طبیعی ،ضمن تأکید بر
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تولید ثروت اقتصادی پرداخته است .نیوسام و دولینگ )0225( 4ماهیت ژئوتوریسم و نقش آن در توسعه اقتصادی را بررسی
کرده است .گیتس )0225(0چشمانداز ژئوتوریسم را در توسعه اقتصادی ایاالت متحده آمریکا مورد مطالعه قرارداده است و به
9
این نتیجه رسیده که چگونه این کشور توانسته با مدیریت ژئوسایتها ،به رشد و توسعه اقتصادی خود سرعت ببخشد .بینال
( )0242به مطالعه اثر ژئوپارکها بر وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخته و نقش ژئوتوریسم بر رشد اقتصاد این کشور را به صورت
کمی مورد کنکاش قرارداده است.
بررسیها نشان میدهد که این پژوهشها عموماً بهصورت توصیفی بوده و عوامل مؤثر بر مدیریت ژئوتوریسمی این مناطق
مانند راه ،تجهیزات مراکز شهرستانها ،ارتفاع گنبدها و فاصله گنبدها از آبادیها که در تبدیل این مکانها به ژئوسایتهای
واقعی دارای اهمیت هستند ،کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در این پژوهشها به قابلیت استفاده از این مکانها در توسعه
اقتصادی جوامع محلی اشاره شدهاست .نتیجه بررسیهای صورت گرفته عبارتند از :بررسی پتانسیلهای ژئوتوریسمی استان
فارس به منظور ایجاد ژئوپارک (بیات ، )4999 ،راهبردهای ژئوتوریسم در استان فارس (ثروتی و همکاران ،)4999 ،بررسی
جاذبههای ژئوتوریستی گنبدهای نمکی الرستان (مطالعه موردی گنبد نمکیکرموستج) (عفیفی و همکاران ،)4999 ،نقش
گنبدها و غارهای نمکی در ایجاد ژئوپارک و توسعه ژئوتوریسم در ایران (اسدی و همکاران )4995 ،و ژئوتوریسم گنبد نمکی
دارابگرد (رحمانی.)4999 ،
در این راستا یکی از سیاستهای اقتصادی جهان امروز ،تالش در جهت توسعه صنعت ژئوتوریسم به وسیله شناسایی
ژئوسایتهای بالقوه و تبدیل آنها به ژئوسایتهای واقعی است .منظور از ژئوسایتهای واقعی ،مکانهایی دارای شکلها و
فرایندهای جالب زمینشناسی و ژئومورفولوژیایی است که زیرساختهای گردشگری در آن اجرا شده باشد (حاجعلیلو و
همکاران .)09 :4932،ژئوتوریسم یکی از روشهای نو در ارایه جاذبههای گردشگری است که کامالً از اصول توریسم پایدار
تبعیت میکند .توریسم پایدار به معنای آن نوع از برنامهریزی برای گردشگری است که به جذب جهانگردان با استفاده از منابع
موجود میپردازد ،به گونهای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات
جهانگردان بتوان وحدت و یکپارچگی و هویت فرهنگی ،سالمت محیط زیست ،تعادل اقتصادی و رفاه مردم کشور و میهمانان
آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کرد (ثروتی و همکاران .)6 :4996 ،از جمله پدیدههای ژئومورفولوژیکی با
قابلیت ژئوتوریسمی ،گنبدهای نمکی ایران هستند .گنبد نمکی یک ساختار نفوذگر فرازنده زمینشناسی است که دارای هسته
نمکی به قطر یک تا دو کیلومتر با رخنمون دایره ای تا بیضوی است .قدمت سنگ نمک تشکیل دهنده این دیاپیرها در زاگرس
بالغ بر پانصد میلیون سال است (اسدی و همکاران .)49 :4995 ،وجود گنبدهای نمکی در بسیاری از نقاط جهان مانند خلیج
مکزیک در آمریکا و قسمت شرقی آلمان گزارش شده است ،ولی بیشتر آنها برونزده نیستند و به وسیله روشهای زمین-
شناسی ،ردیابی شدهاند .در حالی که گنبدهای نمکی ایران ،در خلیج فارس و زاگرس ،تنها گنبدهایی هستند که از سطح زمین
ارتفاع یافتهاند (شایان و همکاران .)06 :4932 ،تاکنون بررسی این ساختارهای نمکی از جنبههای مختلفی صورت گرفته است
که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
 نقش آنها در افزایش شوری آبهای سطحی و عمقی و گسترش بیابانها (خسروشاهی و همکاران.)4932 ، قابلیت بهرهبرداری ترکیبات معدنی ساختارهای نمکی به عنوان منابع اقتصادی ،نقش آنها به عنوان تلههای نفتی و همچنینقابلیت ذخیره سازی منابع انرژی مانند نفت و گاز (شایان و همکاران.)04 :4932 ،
 قابلیت بهرهبرداری گردشگری که از جهات زیر میتوان به آن اشاره کرد:الف) قابلیت تبدیل به ژئوسایتهای واقعی ،جهت توسعه اقتصادی :گنبدهای نمکی از جنبههای مختلف زیباشناختی مورد توجه
گردشگران قرار دارند .اشکال ژئومورفولوژیکی آنها ،حاصل عملکرد توأم اقلیم (بیرونی و درونی) و تأثیرات آنها روی دیاپیر
نمکی است .بهواسطه شرایط خشک اقلیمی حاکم بر برخی از این مناطق ،شرایط الزم برای بقای نمک درسطح و ایجاد
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کارستهای نمکی در این دیاپیرها فراهم میگردد .در نتیجه این مناطق از لحاظ کثرت رخنمونهای سنگ نمک و تنوع
پدیدههای کارست نمکی در دنیا بینظیر و منحصر بهفرد هستند (اسدی و همکاران.)41 :4995 ،
ب) قابلیت استفاده بهعنوان یک مکان درمانی در شاخه توریسم درمانی :تنفس در فضاهای طبیعی و مصنوعی نمکی که سرشار
از عناصر خاصی چون منیزیم ،ید ،پتاسیم ،سدیم و  ...است ،نقش به سزایی در درمان بیماریهایی چون انواع آلرژی ،برونشیت،
بیماریهای عصبی و کاهش استرس دارد .تعداد زیادی از چشمههای آبگرم با خواص درمانی نیز در مجاورت گنبدهای نمکی
قرار دارند .همچنین منـاظر و چشمانـدازهای منحصر بـه فردی که حرکت نـمک در بخشهایی از این گنبدها ایجاد کردهاست،
در کنار زیباییهای شگرف غارهای نمکی ،در ایجاد آرامش روحی در انسان تأثیر فراوانی دارد (بیات و همکاران.)4999 ،
ج) قابلیت استفاده بهعنوان آزمایشگاه طبیعی در تحقیقات علمی دیاپیریسم (اسدی و همکاران.)46 :4995 ،
روش تحقیق:
روش تحقیق از نوع کمی -تحلیلی است .در مرحله اول با استفاده از روش کتابخانهای و با استفاده از عکسهای هوایی و
ماهوارهای ،نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی استان فارس ،تعداد  65گنبد نمکی مشخص و فاکتورهایی از قبیل موقعیت
مطلق و ارتفاع آنها تعیین گردیده است .در مرحله بعد با استفاده از نقشه راههای استان ،دادههای الزم در ارتباط با فاصله
گنبدها از نزدیکترین جاده و منطقه مسکونی و هم چنین فاصله تا مرکز شهرستان و مرکز استان جمعآوری و با استفاده از
سایت مرکز آمار ایران جمعیت مناطق مسکونی مورد نظر در مرحله قبل استخراج شده است .در مرحله آخر تمام اطالعات به-
دست آمده ،به صورت کمی و با استخراج کدهای دسیمال در هر زمینه تعریف گردیده است .این کدها یا دیجیتایزهای اولیه
دارای حداقل دو و حداکثر سه بعد هستند و بعد سوم بعد ارزشی پیکسل مطالعاتی ارزشگذاری شدهاست .در این پژوهش با
توجه به شرایط مورد نیاز ،از مؤلفههای ارزشی با دو بعد استفاده شده است که به موقعیت مطلق ژئوتوپهای نمکی اختصاص
یافتهاند و کامالً کمی هستند .بنابر مقیاس پژوهشی ،به صورت برآیندی بین مختصات هر پیکسل مکانی ،ضابطهیابی شده و با
توجه به اینکه معناداری بین ورودیها و خروجیها بین  - 62%تا  + 62%به دست آمده ،منطقی است که ضابطه نتیجه را به
عنوان راهکاری در مدیریت ژئوتوریستی گنبدها مورد استفاده قرار داد .نتیجه ورودیهایی از جنس دیجیتهای استخراج شده
ناشی از ویژگیهای گنبدهای نمکی ،خورانده شده و سپس در محیط نرم افزار  ،GISنتایج حاصل از آنالیزهای جبری آماری تا
حد امکان بهصورت فضایی مورد تحلیل قرارگرفتهاست.
یافتههای تحقیق:
یکی از مهمترین راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی استان فارس ،مشخص نمودن توان بالقوه آمایش گنبدهای نمکی
است .آمایش این پدیدهها میتواند در مدیریت توریستی ،اقتصادی و صنعتی بهصورت انتزاعی و یا ترکیبی اعمال گردد .استان
فارس با توجه به استقرار  65عدد گنبد نمکی با وسعت  492222کیلومترمربع که در شکل شماره  4مشخص شده است می-
تواند از این توان بهطور کامل بهرهبرداری نماید.

شکل  -4موقعیت مطلق استقرار گنبدهای نمکی در استان فارس
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در آمایش گنبدها ،عوامل انسانی و طبیعی مؤثر هستند .از عوامل انسانی مؤثر در مدیریت بهینه این پدیدهها میتوان به
فاصله آنها تا مراکز استقرار انسانی ،راهها و فاصله تا مرکز استان و از عوامل طبیعی به ارتفاع از سطح دریا اشاره نمود .در این
راستا در تمام محاسبات ،تعداد کمّی گنبدهای نمکی به عنوان خروجی ضابطهای در نظر گرفته شده است .بدیهی است که
سایر عوامل مؤثر بر ژئوسایتهای نمکی (ارتفاع ،فاصله تا نقاط شهری و راهها) به عنوان ورودی به ضابطه عملکرد ژئوسایتها،
بررسی شده است .با توجه به اطالعات کمّی گنبدهای نمکی (موقعیت مطلق ،ارتفاع ،فاصله تا مراکز جمعیتی و  ،)...به ترتیب
ابتدا از تعداد گن بدها و سپس از عواملی که با گنبد در سیبرنتیک عملی مدل میگردند ،به صورت دسیمال یا طبیعی لگاریتم
گرفته و نتایج در ساختارهای مختلف جبری به آزمایش گذاشته شده است .در این حالت رگرسیون سایر ساختارها مورد توجه
قرار گرفته است .الزاماً ضابطهای باید مورد استفاده قرار گیرد که دارای بیشترین حد معناداری باشد .به نظر میرسد از بین
عوامل طبیعی ،ارتفاع نقش مؤثرتری نسبت به سایر عوامل از خود نشان میدهد .بیشتر گنبدها در تراز ارتفاعی 4022-4522
متر واقع شدهاند .جهت تجسم فضایی کاملتر ،با حذف عامل برداری ( Xطول جغرافیایی) از محیط  ،GISپراکندگی گنبدها
روی شکل شماره  0مشخص شده است.

شکل  -4پراکنش گنبدهای نمکی از نظر ارتفاعی در استان فارس

ضابطه مندی پراکنش مطلق گنبدهای نمکی و نزدیکترین مراکز جمعیتی به آنها:
پراکندگی جغرافیایی مراکز جمعیتی در استان فارس از شرایط خاص توپوگرافیک ،ژئولوژیک ،ژئومورفیک ،هیدرولوژیک و
اقلیمی تبعیت می نماید .این در حالی است که ژئومورفولوژی و ساختار دیاپیریسم نیز به مقتضای شرایط ژئولوژیک مطلق،
پراکنش فضایی خاصی را از خود بروز دادهاند .حال اگر این دو موقعیت با هم رابطه سنجی گردند ،مشاهده خواهد شد که یک
رابطه معکوس و نه منفی بین پراکنش گنبدها و مراکز استقرار جمعیت در استان حاکم است( .جدول شماره .)4
جدول  -4موقعیت گنبدهای نمکی فارس در ارتباط با جمعیت نزدیکترین آبادی
تعداد گنبدهای
نمکی

جمعیت نزدیکترین
آبادی (نفر)

43

4 - 4222

49

4224 - 0222

5

0224 - 9222

0

9224 - 3222

9

3224 - 01222

1

01224 - 96222
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با توجه به جدول شماره  4مشخص است که معموالً بیشترین گنبدها در موقعیتهایی پراکنده شدهاند که جمعیت گرایش
کمتری به استقرار در آن مختصات داشتهاند .بهطوریکه بهترین همبستگی از نوع همبستگی معکوس با ضابطه زیر بر توزیع
فضایی جمعیت و پراکنش گنبدهای نمکی حاکم است:
ضابطه(Spivak, 1994 ) :4
در این ضابطه Y ،تعداد گنبدهای نمکی و  Xتعداد جمعیت نزدیکترین آبادی است .در این ساختار جبری ابتدا متوسط
طبقات آماری جمعیتی معکوس گردیده و سپس اقدام به محاسبه رگرسیون شدهاست .در نتیجه ضابطهمندی تابع  4برابر با
 2/909محاسبه شدهاست .این ضابطهمندی در منطقهای توانی ،نمائی و نیمه لگاریتمی بسیار کمتر از مقدار محاسبه شده
است ،بهطوریکه اگر در محاسبه این ضابطه از رویههای معمول استفاده گردد ،مقدار همبستگی منفی خواهد بود .ولی در آرایه
تابع معکوس ،همبستگی معنیدارتر است .به همین دلیل ،منطقی خواهد بود که از محاسبه تابع معکوس در تفسیر آمایشی
پراکنش جمعیتی و توزیع فضایی گنبدها استفاده گردد .از ضابطه باال میتوان دریافت که هر چه تعداد جمعیت مناطق
مسکونی و شهری بیشتر شده ،تعداد گنبدها کمتر بوده است .البته این مهم یک پراکندگی طبیعی را نشان میدهد .از طرفی
ضابطه یاد شده یک تابع معکوس است و علت انتخاب آن در مقایسه با تابع خطی ،این است که مفهوم رابطهپذیری بیشتری
دارد .در حقیقت ضابطه  4به این مفهوم جبری اشاره دارد که باید در مدیریت ژئوتوریستی گنبدها ،توجه داشت که بیشترین
پراکنش فضایی آنها در نزدیکی نواحی مسکونی روستایی با جمعیت زیر دو هزار نفر است .این امر میتواند روی مدیریت توان
بالقوه و بالفعل توریسم پذیری بسیار مؤثر باشد .در واقع این پراکنش معنادار جبری ،لزوم توجه به زیرساختهای مورد نیاز در
مدیریت توریسم منطقه فارس را نشان میدهد .البته باید در نظر داشت که استان فارس از بابت این زیر بناها ضعیف است ،اما
با توجه به قابلیت ژئوسایتی منطقه در ایجاد ژئوتوپهای دیاپیری ،سرمایهگذاری دراین زمینهها بسیار ارزشمند است .این کار با
جذب توریسم و مزایای ناشی از آن باعث توسعه منطقه از نظر فیزیکی میگردد و واضح است که رونق اقتصادی سرمایههای
هزینه شده را باز میگرداند.
ارتباط موقعیت مطلق گنبدهای نمکی با وضعیت توپوگرافی استان:
یکی از عوامل مهم در مدیریت ژئوتوریستی دیاپیریسم ،توجه کامل به ارتفاع این گنبدها از سطح دریا است .این عامل
میتواند در جذب جهانگردان نقش بسیار مؤثری را ایفا نماید .مقایسه تعداد گنبدها و ارتفاع آنها از سطح دریا ،نشان میدهد
در مناطقی که از تراز ارتفاعی باالتری برخوردارند ،تعداد گنبدها بیشتر است( .جدول شماره .)0
جدول  -4ارتباط بین پراکنش گنبدهای نمکی فارس و ارتفاع آنها از سطح دریا
تعداد گنبدهای نمکی

ارتفاع از سطح دریا (متر)

1

692 - 912

9

919 - 4292

49

4291 - 4145

05

4540 - 0539
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به نظر میرسد که در تعریف اصول مدیریت آمایشی این ژئوتوریسم ،میتوان از یک ضابطه خطی کالسیک در تعریف
رابطهمندی بین پراکنش فضایی گنبدها و افزایش ارتفاع بهره برد ،اما با توجه به اثر منفی که افزایش ارتفاع در مدیریت آمایشی
این جلوههای ژئوتوریسمی دارد ،باید از ضابطهمندی معکوس استفاده نمود .زیرا در این محاسبه نیز باالترین همبستگی ،بین
مقدار ارتفاع از سطح دریا و تعداد ژئوسایتهای نمکی در سطح استان فارس ،نسبت به ضوابط خطی ،نیمه لگاریتمی ،تمام
لگاریتمی و کوادرات نمایان است .این ضابطه با مقدار باالی منفی خود ( ،) -%39جلوه مدیریتی خاص اثر عامل ارتفاع در
کاربری سیستمهای ارضی دیاپیریسم در استان فارس را بیان میدارد .ضابطهمندی تراز ارتفاعی معکوس دیاپیریسم فارس با
ضابطه  0تابع بندی میگردد:
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ضابطه(Stewart, 2002 :10-93 ) : 0
ضابطه شماره  0بیانگر این موضوع است که در صنعت توریسم ،بایستی با علم و اطالع از تراز ارتفاعی ،به تعادل
ارتفاعی بین مبدأ و مقصد مکان ژئوتوریسمی و مکان سکونت گردشگران توجه نمود .این دقت نظر ،به خصوص در ارتباط با
توریسم خارجی باعث میگردد که منطقه دچار پسخوراند مثبت در مدیریت جهانگردی ژئوتوریسمی نگردد .این موضوع در
توریسم اقتصادی و پژوهشی نیز کامال مصداق دارد.

شگل  -9موقعیت استقرار گنبدهای نمکی فارس روی ترازهای توپوگرافیکی

در شکل شماره  ،9جهت تجسم بهتر وضعیت توپوگرافیکی گنبدهای نمکی ،ابتدا با حذف عامل  Xاز تراز مکانی ،روی
عامل  Zکه همان عامل ارتفاع گنبد از سطح دریا میباشد ،تأکید شده است .با استفاده از یک اغراق ارتفاعی میتوان به نحوه و
موقعیت استقرار گنبدهای نمکی روی ترازهای توپوگرافیکی پیبرد .نتایج به دست آمده از این نقشه نشان میدهد که قلمروهای
با طیف رنگ سبز (ارتفاعات بین  4022تا  4522متر) ،بیشترین قابلیت برای ظهور مظاهر ژئوتوریستی و ایجاد ژئوتوپ های
دیاپیری را دارا هستند .این محدوده ها  12درصد سطح استان فارس را پوشانده و به طور عمده بهصورت ناحیهای نوار مانند از
شمالغرب به جنوبشرق استان کشیده شده است .در حالی که محدودههای با طیف رنگ قرمز با قابلیت کمتر ظهور پدیدههای
ژئوتوریستی ،تنها  02در صد از مساحت استان را پوشانیدهاند .این مورد میتواند مهمترین توان بالقوه در توسعه ژئوتوریسم
استان باشد.
ضابطهمندی فاصله گنبدهای نمکی تا مرکز استان:
با محاسبات به عمل آمده ،اگر چه پراکنش فضایی گنبدهای نمکی در فاصله با مرکز استان ،در بهترین حالت با تبعیت از
آرایه تابع توانی با مقدار رگرسیون  2/69معنیدار است ،ولی قابل قبول نیست( .جدول شماره .)9
جدول شماره  -9مقایسه بین تعداد گنبدهای نمکی فارس و فاصله آنها تا مرکز استان
تعداد گنبدهای
نمکی

فاصله گنبد نمکی تا
شیراز ( کیلومتر)

1

2 - 422

43

424 - 022

49

004 - 922

9

924 - 992

40

122 - 192
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مشاهده میشود که در مدیریت ژئوتوریسم ،از امکانات رفاهی و غیر رفاهی مرکز استان ،جهت آمایش بهینه بهره برداری
از دیاپیریسم منطقه نمیتوان استفاده نمود .چراکه هرگونه مدیریتی در این زمینه دچار پسخوراند مثبت خواهد گردید .این
مهم در اعمال تابع زیر از نحوه ترتیب جدول فوق به خوبی نمایان است:
ضابطه ) Hamann & et al, 1994: 289-301( :9
در این ضابطه  Yتعداد گنبدهای نمکی و  Xفاصله این گنبدها تا مرکز استان (شیراز) است .ضابطه  9یک ضابطه تمام
لگاریتمی است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،به این نتیجه میرسیم که در محاسبات میتوان از لگاریتم دسیمال و یا
لگاریتم طبیعی استفاده نمود .اما نکته مهمتر اینکه در محاسبات موقعیت مطلق و کمیت ژئوسایتهای نمکی ،میتوان از
لگاریتم آزاد در هر مبنای دیگر نیز استفاده کرد .در این ساختار ابتدا فاصله گنبدها تا مرکز استان و سپس تعداد ژئوسایتها در
مقیاس لگاریتم دسیمال که به ذهن اکثر مخاطبان متخصص این پژوهش آشناتر است ،دچار فشردگی دامنهای شدهاند .سپس
با ساختار خطی از آنها رگرسیون گرفته شده و در مرحله آخر با همان ضابطه خطی ضرایب شیب و عرض از مبدأ محاسبه و
سپس برحسب نوع محاسبه ،به عنوان توان در محاسبات دسیمال و یا به عنوان نما با پایه  )0/9490( eاعمال شدهاند .به
عبارت دیگر در مدیریت توریسمی استان ،اعم از ژئوتوریسم ،توریسم صنعتی ،معدنی ،سیاحتی ،تفریحی و پژوهشی ،خصوصاً در
توریسم خارجی ،ابتدا گردشگران وارد شیراز شده و سپس به سایر مناطق و نواحی استان رهسپار میگردند .اگر چه اکثر اوقات
گردشگران در پی هدف خاصی به منطقهای سفر میکنند ،اما استفاده از امکانات رفاهی برای مدتی که در ناحیه مذکور به سر
می برند ،به صورت ناخودآگاه روی اقامت آنان در آن ناحیه یا بازگشت مجدد آنها به آن ناحیه اثر خواهد گذاشت .بنابراین در
استفاده از توانهای رفاهی مرکز استان که ورودی اولیه گردشگران به استان است ،باید با نهایت دقت عمل گردد.
فاصله گنبدها تا نزدیکترین جاده:
بیشک وجود راه در ژئوتوریسم گنبدهای نمکی مهمترین عامل محسوب میگردد .با توجه به اطالعات بهدست آمده از
طریق مشاهدات میدانی و با استناد به نقشههای توپوگرافی ،جدول شماره  1استخراج گردیده است.
جدول  -2سیبرنتیک گنبدهای نمکی فارس و راه
تعداد گنبد نمکی

فاصله گنبد تا نزدیکترین جاده

14

2-9

49

9/224 – 49

0

05 - 9222
منبع :یافتههای تحقیق.4939 ،

آنالیز اطالعات جدول  1نشان میدهد ،مقدار ضابطهمندی جبری متغیر و خروجی اطالعات این جدول به استناد برداشت-
های نمایی ،برابر با  2/333است .در واقع این گزینه امر بسیار حیاتی و مهمی در مدیریت ژئوتوریسم دیاپیر استان محسوب
میگردد .این مطلب در تابع زیر به خوبی هویدا است:
ضابطه)Goldstein & et al , 2006( :1
در تابع فوق  Xفاصله گنبدهای نمکی تا نزدیکترین جاده و  Yتعداد گنبدهای نمکی است .در این محاسبه تعداد گنبد-
های نمکی در ساختار جبری {  }e=(1+(1/X)) Xاعمال شده و سپس با محاسبه مرکزیت کمّی ترکیب ریاضی
 ،0 /94909490این مقدار به عنوان پایه  eبه نمای  Xو ضریب زاویه  - 2/406با رگرسیون  %33محاسبه شدهاست.
خوشبختانه بهصورت کامالً تصادفی و اتفاقی فاکتور راه در استان فارس ،در بامعنیترین حالت خود قرار دارد و میتوان امیدوار
بود که از این عامل آمایشی ،به بهترین شکل در بهرهبرداری ژئوتوریسمی ژئوسایتهای دیاپیری فارس استفاده شود .در حقیقت
راه ،عامل مهم و حیاتی دسترسی گردشگران به ژئوسایت دیاپیری و همچنین دسترسی به امکانات رفاهی ،پژوهشی ،صنعتی و
 ...نواحی مسکونی ،خصوصاً نواحی شهری و مرکز استان است.
مدیریت تعداد گنبدها در ارتباط با فاصله از مراکز شهرستان:
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پراکنش گنبدهای نمکی در یک ضابطه خطی منفی ،بهترین همبستگی به میزان ( )2/39در فاصله با مراکز شهرستان را
نشان می دهند( .جدول شماره  )6و از تابع زیر محاسبه می گردد:
)(Spivak,1994
ضابطه:6
در ضابطه فوق  Yتعداد گنبدهای نمکی و  Xفاصله تا مرکز شهرستان به کیلومتر میباشد .این همبستگی منفی نشان
میدهد گنبدهای نمکی از نزدیکترین فاصله با موقعیت مراکز شهرستانهای فارس برخوردار هستند .برآیند این دو بردار می-
تواند مهمترین اثر مثبت در مدیریت توسعه ژئوسایتهای دیاپیریسم را داشته باشد.
جدول  -2موقعیت فاصلهای گنبدهای نمکی فارس نسبت به مراکز شهرستانهای فارس
تعداد گنبدهای نمکی

فاصله گنبدها تا مرکز شهرستان

01

2 - 12

04

12/224 – 92

44

96 - 462
منبع :یافتههای تحقیق.4939 ،

ضابطه  6بیانگر این مهم است که اگر چه برابر یافتههای جبری ضابطه  9در مدیریت ژئوتوریسمی استان نمیتوان بنا را بر
امکانات مرکز استان (شیراز) گذاشت ،اما اگر با تمهیداتی بتوان مراکز شهرستانها را تجیهز نمود ،به خوبی این نقص جبران
خواهد گردید .البته در ژئوتوریسم باید به شاخه های مختلف توجه داشت و هر مرکز شهرستان را با توجه به توان بالقوهای که
دارا است ،بهطور ویژه مورد استفاده قرار داد .برای نمونه بعضی از مراکز شهرستانها جهت ژئوتوریسم علمی و برخی جهت
دیگر شاخههای توریسم مناسباند .این مدیریت تخصیص ،خود مقوله ای دیگر میطلبد.
الگوی رفتاری گردشگران ،تابعی از منابع گردشگری ،مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات است که تبلور آن
فضای گردشگری را شکل میدهد .بنابراین امکانات و تسهیالت شهری تأثیر مضاعفی را در جذب گردشگران یک منطقه دارا
است .به عبارت دیگر ساختار فضای طبیعی و ایجاد امکانات ،نقش مکمل در توسعه ژئوتوپهای دیاپیری در استان دارد .بدیهی
است که مرکز استان (شیراز) ،از این بابت دارای ظرفیتهای بالقوه فراوانی است .بههمین ترتیب با در نظر گرفتن تواناییها ،در
سایر شهرستانهای فارس نیز میتوان روی بهبود ساختار فضایی طبیعی و مصنوعی مدیریت نمود.
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها:
در مدیریت ژئوتوریسم دیاپیری استان فارس با توجه به محاسبات انجام شده ،متغیرها بدین صورت اولویتبندی میشوند:
الف -راه با تقریباً  %422ضابطه مندی.
ب -تجهیزات مراکز شهرستانهای فارس که به طور مطلق بستر دیاپیر هستند( .همان گونه که در ضابطه  6ذکر شد
انتگراسیون افقی مدیریتی در ژئوسایتهای دیاپیری با محوریت مراکز شهرستانهای فارس تا  %39معنا دار است).
ج -ارتفاع گنبدها :در مدیریت استفاده از این گنبدها ،با توجه به ارتفاع مراکز مبدأ توریسمی به مقصد فارس ،اقدامات مدیریتی
انجام میگیرد .مشخص گردید که ضابطهمندی بین گنبدها با ترازهای ارتفاعی تا  %39معنادار است .بنابراین رعایت نکات
مدیریتی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است.
د -توجه به آبادیهای نزدیک گنبدها :تجهیز این مراکز جمعیتی که اکثراً به صورت روستاهای نزدیک گنبدها هستند ،میتواند
اثر شگرفی بر مدیریت بهینه آمایشی روی گنبدها داشته باشد .معناداری این عامل روی ژئوتوریسم دیاپیری برابر  %90است.
با توجه به محاسبات به عمل آمده ،سایر فاکتورها را نیز به طور سلسله مراتبی در مدیریت بهینه این ژئوسایتهای بالقوه
طبیعی میتوان مورد استفاده قرار داد.
متأسفانه در سالیان اخیر بیشترین علت توجه به گنبدهاینمکی ،استخراج نمک بودهاست .در نتیجه فرسایش تخریبی،
عالوه بر تخریب این پدیدههای ارزشمند طبیعی ،آلودگیهایی در پایین دست این مناطق بهوجود میآید .از سوی دیگر بیشتر
این گنبدها توان بهرهبرداری صنعتی در درازمدت را دارا نیستند .حتی اگر بهرهبرداری صنعتی به طور مقطعی ،دارای سود و
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منفعت ناحیهای باشد ،بهتر است که مدیریت جذب توریست در دستور کار قرار گیرد .با این کار ،درآمدهای نامریی در مقیاسی
بسیار باالتر و تمیزتر از استخراج معدنی این گنبدها ،به دست میآید .این راهکار باعث توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی مراکز
شهرستانها و حتی آبادیهای نزدیک این گنبدها ،که بستر این ژئوسایتها هستند ،میگردد.
همچنین پیشنهاد میگردد که در مطالعات عمرانی ژئوسایتهای نمکی در سطح استان ،به جای استفاده از تعاریف و
تفاسیر توصیفی ،به محاسبات کمّی توجه بیشتری شود .ضمن اینکه برخالف رویه معمول ،مناسبتر است از ساختارهای
جبری -هندسی که دارای بردارهای فضایی غیرخطی هستند استفاده گردد .اشکال مهمی که در ساختارشناسی ژئوسایتهای
نمکی در استان فارس کامالً هویدا است ،این است که تاکنون هیچگاه از تعداد توریستهای داخلی و خارجی بازدید کننده از
این ژئوسایتها ،اطالعات آماری و کمّی در مراکز آماری ثبت نگردیده است .این بزرگترین نقصی است که به طور ناخواسته در
هر پژوهشی از این دست ،پژوهشگر با آن روبرو است و متأسفانه گریزی هم از آن نیست .ولی با قبول این کمبود ،اگر قرار باشد
از اطالعات ژئولوژیکی ،ژئوکلیماتیکی ،توپوگرافیکی و اطالعات حوزههای انسانی که بستر این ژئوسایتها هستند نیز ،آنالیزهای
جبری به عمل نیاید ،این نقص بیشتر خواهد گردید .به همین دلیل و با توجه به اینکه به هرحال میتوان اطالعات حوضههای
طبیعی اعم از ارتفاعی ،زمینشناسی ،جمعیتی و عمرانی را به راحتی از موقعیت مطلق ژئوسایتها استخراج نمود ،پیشنهاد می-
گردد مراکزی جهت ثبت تعداد بازدیدهای داخلی و خارجی که از ژئوسایتها به عمل میآید دایر گردد .با این کار میتوان از
این مهمترین زیر مجموعه تکامل فرآیند ژئوتوریستی ژئوسایتها اطالعات کمّی در دست داشت و در مرحله نهایی ،این
اطالعات در سیبرنتیک با سایر ورودیها و خروجیهای کمّی به آزمایش گذاشته شده و از بهترین ضابطهمندی در مدیریت این
ژئوسایتها در استان ،در نیل به توسعه پایدار بهرهبرداری خواهدشد.
قدردانی و تشکر:

از حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز که امکانات مالی انجام این پژوهش را فراهم کرده است ،سپاسگزاری می-
گردد .همچنین راهنماییهای ارزشمند استاد بزرگوار دکتر سیدعبدالعلی کمانه و نیز همکاریهای صمیمانه مهندس محمود
هاشمینسب ،مهندس ایمان بردستانی و مهندس زهرا تذروی شایسته قدردانی و سپاس بسیار است.
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