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ارزیابی توان اکولوژیک سرزمين به منظور توسعه گردشگری پایدار
از طریق تلفيق سيستم اطالعات جغرافيایی ( )GISو روش رویهمگذاری
الیهها (()IOمطالعه موردی :شهرستان شاهرود)
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حسنعلی
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چکیده
در این تحقیق تالش شده است تا از طریق به کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو ارزیاابی تاناا اکنژنکیا

( ،)ECEمنااطق

مناسب برای تنسعه گردشگری در شهرستاا شاهرود شناسایی شنند .به این منظنر ،از سیستم اطالعات جغرافیایی و تکنی

رویهمگذاری

الیهها ( ،)IOبه عنناا ابزاری مناسب برای ارزیابی سرزمین و قابلیتسنجی سایتها استفاده گردید .باه ایان ترتیاب از از تعیاین منااب
اکنژنکیکی منطقه ،الیههای اطالعاتی نقشهها در مقیاس  00001111تهیه و از طریق نرمافزار  ArcGISنسخه  2،0اقدام به رویهمگاذاری
الیهها گردید .این تحقیق در شش مرحله انجام ذیرفت .ز از تهیه نقشههای شیب ،جهت و ارتفاا ،،از طریاق رویهمگاذاری ننهاا نقشاه
شکل زمین تهیه گردید و در ادامه ،با رویهماندازی الیههای شکل زمین ،کاربری اراضی ،خاک ،نشش گیاهی و حیاتوحش نقشاه نهاایی
واحدهای زیست محیطی به دست نمد .سپز ،مدل اکنژنکیکی گردشگری متمرکز و گسترده ،باه منظانر مقایساه و تحلیال نهاایی مانرد
استفاده قرار گرفت .با تنجه به نت ایج ،منطقه مطاژعاتی از تانسیل باالیی به منظنر تنسعه گردشگری به ویژه از نن ،گسترده برخنردار است.
 92درصد از منطقه مطاژعاتی در کالس  0و 02درصد نیز در کالس  0از گردشگری متمرکز قرار گرفتهاند .همچنین29 ،درصد از منطقه در
کالس  0و  0درصد نیز در کالس  0گردشگری گسترده قرار میگیرند .در مجمان01 ،،درصاد نیاز در کاالس  9قارار داشاته کاه نشاانگر
حساسیت اکنژنکیکی باال و عدم بهرهمندی از شرایط مناسب به منظنر تنسعه گردشاگری میباشاد و در زوا حفاایتی قارار میگیارد .در
ایاا ،فعاژیتهای گردشگری مناسب برای هر زوا یشنهاد گردید.
کلمات کلیدی :سیستم اطالعات جغرافیایی ،ارزیابی تناا اکنژنکیکی ،رویهمگذاری الیهها ،گردشگری ایدار

 -0استادیار ،گروه مهندسی مناب طبیعی– محیط زیست ،دانشکده علنم ایه ،دانشگاه نزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،ایراا*(مسئنل مکاتبات).
 -0دانشیار ،گروه برنامهریزی و طراحی شهری ،ردیز هنرهای زیبا ،دانشگاه تهراا ،ایراا.
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مقدمه
به منظنر دستیابی به اهداف تنسعه ایدار ،ارزیابی تناا

کنترل کیفیت محیط زیست نیز مطرس است (09و .)01یکای از

زیست محیطی به عنناا مطاژعاهای ایاه و اساسای در نماایش

زیرمجمنعههای گردشگری ایدار ،تفریحات فضای باز 9است که

اقدام ضروری برای انجام فرنیند تنسعه متناسب

جنبههای متنن ،و متعددی از فعاژیتها را شاامل میشاند .ایان

با قابلیت های زیست محیطی در هار منطقاه ،مطارس اسات (.)0

قبیل فعاژیتها در محیطهای روبااز ( ارکهاای شاهری ،فضااهای

سرزمین ،رابطاه میاا اثرات اقتصااادی

طبیعی ،ارکهای جنگلی و  )...انجام میشند .در سااژیاا اخیار،

– اجتماعی و تغییرات کاربری اراضی را به منظنر ایش تنساعه

برنامااهریزاا و سااازمانهای مساائنل تعریفاای واحااد و جااام از

ابازاری

تفریحات فضای باز ارایه میدهند .به این شکل کاه ایان نان ،از

به منظنر تعیین و مشخص نمندا تانسیلها و اننا ،کاربریهاایی

تفریحات را «بر ایه طبیعت »1و یا «وابسته به منااب طبیعای»0

سرزمین به طنر طبیعی میتناند از ننهاا بهرهمناد

معرفای میکننااد ،کااه نشااانگر اهمیاات محیطهااای طبیعاای در

سرزمین و ی

ارزیاابی تناا اکنژنکی

ایدار ،بیاا میکند ( .)0در واق ارزیابی تناا اکنژنکی

است که ی

شکلگیری و اجرای ننهاا اسات ( .)00گردشاگری و تفریحاات

باشد(.)9
با وجند نا که تعریف اوژیه از « تنسعه ایدار» تنساط

فضای باز اغلب به عنناا عاملی که دارای اثرات مهمی بر محیط

کمیسینا برانتلند 0در سال  0291ارایه گردید ،وژی تا به اماروز

زیست و حیاتوحش است معرفی میشند ،هر چند که این اصل

تعاریف متعددی از این عباارت صانرت گرفتاه اسات .در ساال

قطعیت ندارد ( .)09تنسعه گردشگری و فعاژیتهاای فضاای بااز

 0220در کنفرانز رین ،تنسعه ایادار را تلفیقای از ساه رکان

بدوا در نظر گرفتن نیازهای اکنژنکیکی ،یامدهای سنیی را در

«زیست محیطی»« ،اجتماعی» و «اقتصادی» دانستند ،که تا به

بر خناهد داشت .از قبیل 0تخریاب سارزمین ،فرساایش خااک،

امروز نیز ا بر جا است و براساس نا هر نن ،تنسعهای نیازمناد

کاهش تنن ،زیستی ،افت کیفیت زیستگاه ،نژندگیهای محیطای

تنجه به سه مقنژه مذکنر است (1و .)0در بسیاری از مناطق ،به

و 01، 2، 9 ،0( ...و .)09

ویااژه مناااطقی کااه از طبیعاات ویااژه و منحصاار بااه فااردی

تقسیمبندی رایج برای گردشگری در ایراا و جهاا ،بار

برخنردارهستند ،گردشگری به عناناا اساخی بارای نیازهاای

اساس نحنه و میزاا تنسعه فعاژیتهاا در محایط زیسات ،باه دو

اقتصادی مطرس است( .)9گردشگری به عنناا بزرگترین صنعت

دسته تقسیم میشند (0و0)02

جهاا و یکی از بخشهای سری اژرشد ،در جامعه بشری شاناخته
میشند ،به طنری کاه بایش از یا



گردشگری گسترده :شاامل نا دساته از فعاژیتهاا

سانم ارزش کال خادمات

است کاه نیازمناد زیرسااختها ،تجهیازات و تنساعه

تجارت جهانی را در بر میگیرد ( ،)1چرا که تعداد گردشگراا از

نمیباشد و یا در حد اندک است .همانند 0یاادهروی،

 00میلینا نفر در سال  0201به بیش از  900میلیانا نفار در

کنهپیمایی ،ماهیگیری ،شکار ،مشاهده حیااتوحش

سال  0111باژغ گردیده است ،به این معنی کاه میاانگین نار

و رنااادهنگری ،مسااایر یماااایی ،عکسااابرداری و

رشااد ساااالنه نا  9/0درصااد باانده اساات ( .)9امااروزه ،تفکاار

فیلمبرداری از طبیعت و . ...

گردشااگری ایاادار ،0بااه منظاانر حفایاات هاار چااه بیشااتر از



گردشگری متمرکز :شاامل نا دساته از فعاژیتهاا

اکنسیستمهای طبیاعی ماانرد تنجاه مجاماا جهااانی اسات

است کاه نیازمناد زیرسااختها ،تجهیازات و تنساعه

( .)2 -00همچنااین ،ایاان ناان ،از گردشااگری ،ضاامن باارنورده

امکانات زیادی در محیط است .همانناد 0خنرگشات،

ساختن نی ازهای اجتماعی و اقتصادی ،باه عناناا ابازاری بارای
3 - Outdoor Recreation
1 - Brundtland Commission, 1987
2 - Sustainable Tourism

4 - Nature Based
5 - Resource Based
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کمپینااام ،مساااابقات راژااای ،دوچرخهساااناری
منتنرسناری بیاباا ،مشاهده نثار فرهنگی و تاریخی و
. ...
سنجش قابلیتهای ی

سایت یا منطقه یشانهادی ،منضانعی

ضروری و مهم برای هر ننعی از تنسعه اسات .فرنیناد سانجش
قابلیتهای ی

سایت برای تنسعه ،به طنر عمده شامل دو مرحله

است 0غرباژگری (تعیین عنامل محدود کننده) و ارزیابی (انتخاب
مناسبترین سایت براساس بیشترین امتیاز)(.)01
سیسااتم اطالعااات جغرافیااایی ( )GISیاا

سیسااتم

مدیریت مبتنی بار دادههاای دیجیتااژی اسات کاه باه منظانر
ماادیریت محاادوده وساایعی از اناانا ،دادههااا از مناااب مختلااف،
طراحی شده است .در واق  ،به عنناا ابزاری ایدهنل در مطاژعات
مربنط به قابلیتسنجی ساایتها باه شامار مایرود ،زیارا کاه از
تنانایی مطلنبی باه منظانر سااخت ،رخیاره ،ترکیاب و تحلیال
الیههای اطالعاتی ،با تنجه به نیاز و تعریف ارایه شاده از سانی
کاربر ،برخانردار اسات ( .)00در طای  00ساال گذشاتهGIS ،
کاربرد فراوانی در مدیریت مناب طبیعی و ارزیابی های اقتصادی
– زیست محیطی داشته است ( .)00-09همچنین ،این ابازار از
بعد از مطاژعات با ابعااد

تنانایی ادغام فاکتنر زماا به عنناا ی

دیگر و به منظنر کاهش هزینهها برخانردار اسات ( .)01هادف
اصلی از مطاژعات مربنط به قابلیتسنجی ،تعیین مناطق مناسب
از ژحاظ اکنژنکیکی اسات ( .)09یکای از بهتارین روشاها بادین
منظنر ،ادغام و تلفیق ابزار  GISو تکنی

رویهمگذاری الیهها

0

( )IOمیباشد(.)02-90
محققاااا متعااددی از تکنیکهااای مختلفاای در فرنینااد
ارزیابی تناا اکنژانکیکی سارزمین اساتفاده کردهاناد .مطاژعاات
مختلفی در منرد ارزیابی تناا زیست محیطی و یا قابلیتسنجی
مناطق برای تنسعه گردشگری صنرت گرفتاه اسات .جادول ،0
خالصه ای از برخی مطاژعات مرتبط با منضن ،تحقیاق را نشااا
میدهد.

1 - Index Overlaying
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جدول  -1خالصه مطالعات مربوط به ارزیابی توان و قابلیتسنجی مناطق به منظور توسعه گردشگری
نویسنده  /نویسندگان

عنوان

نوع انتشار

هدف  /اقدام اصلی

مقاژه

مطاژعااه باار روی تنسااعه شااهری
مناطق گیالا و مازندراا

گزارش

مطاژعه داخلی بر روی  0ارک ملی
کااااربرد  GISدر ارزیاااابی تاااناا
سرزمین به منظنر اکنتنریسم

مخدوم ()0220

ارزیابی تناا اکنژنکیکی

گشتاسب میگننی ()0910

ارزیابی تناا زیستمحیطی ارکهای ملی

بنید و همکاراا ()0221

تعیین منااطق مناساب بارای اکنتانریم در
اونتاریای شماژی

مقاژه

میناگاوا و تاناکا ()0229

کاااربرد سیسااتم اطالعااات جغرافیااایی در
مدیریت گردشگری

مقاژه

مطاژعاااه ماااروری و کااااربردی در
اندونزی

مخدوم و همکاراا ()0111

سیسااتم اطالعااات جغرافیااایی 0ارزیااابی و
کاربردها

کتاب

مروری بر کاربردهای  GISو نقاش
نا در مدیریت محیط زیست

بنرجی و همکاراا ()0111

ساانجش از دور و  GISایااه برنامااهریزی
اکنتنریسم

مقاژه

مطاژعااه ماانردی در غاارب بنگااال و
هندوستاا

دنم و همکاراا ()0111

ارزیابی جارباههای زیسات محیطای بارای
گردشگری

مقاژه

مطاژعه بنمی

ننری و شریفی نر ()0111

ارزیابی تاناا اکنژانکیکی تنساعه روساتایی
تنسط GIS

مقاژه

مطاژعه منردی در ایراا

جنزی و همکاراا ()0101

ارزیااابی تااناا اکنژاانکیکی بااا اسااتفاده از
)(SMCE

مقاژه

مطاژعااه ماانردی باار روی تفریحااات
سر نشیده در مناطق حفایت شده

برگر و کریستین ()0101

به سنی رویکرد ایداری

مقاژه

گردنوری مطاژعات بیناژمللی

مقاژه

مطاژعه منردی در ایراا

یرمحماااادی و همکاااااراا ارزیاااابی تاااناا اکنژااانکیکی باااه منظااانر
قابلیتسنجی اکنتنریسم
()0101
در سند ملی تنسعه و مدیریت گردشگری ایراا ،کشانر

مناف اقتصادی زیادی در بر خناهد داشت ،وژای ،امکااا ایجااد

از

خسارت و اثرات زیست محیطی را نیز به هماراه دارد .مطاژعاات

مناطق هفتگانه استراتژی جداگانهای تدوین گردیاده اسات ،بار

ایااه نظیاار ارزیااابی تااناا اکنژنکی ا  ،تااا حااد بساایار زیااادی

این اساس ،شهرستاا شاهرود در منطقه منسنم به اژبرز (منطقه

برنامااهریزاا و ماادیراا را در شناسااایی یاماادهای ساانء یاااری

 )0قرار گرفته است و برنامههای مربنط به تنسعه زیرسااختهای

خناهد رساند و ننها را قادر خناهد ساخت تا خسارتهای ناشی از

گردشگری برای نا تا سال  0100تنصیه شده است .ننچاه کاه

تنسعه را کاهش دهند.

به هفت منطقه اصلی تقسیم گردیده است ( .)99برای هر ی

در ایان طارس بیشاتر باه چشام مینیاد ،تأکیاد بار جنباههای

هدف اصلی این مطاژعه ،تعیین ارزیابی تناا اکنژنکیا

اقتصادی گردشگری است و مالحظات زیست محیطای و تأکیاد

سرزمین به منظنر انجام گردشگری به ویاژه از نان ،فعاژیتهاای

بسیار کم منرد تنجه بندهاند و حفایات

فضای باز و معرفی فعاژیتهای مناسب برای هر منطقه با تنجه به

محیط زیست در بسیاری از برنامههای یشنهادی فرامنش شده

ویژگی ها و خصنصیات هر بخش از منطقه به منظانر حفایات از

است .باا وجاند نا کاه تنساعه صانعت گردشاگری ،باه ویاژه

محیط زیست و فضاهای طبیعی شهرستاا شاهرود است.

بر جنبههای اکنژنکی

گردشگری مبتنی بر فعاژیتهای ورزشی و تفریحاات فضاای بااز،

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به منظور ...

27

منطقه مطالعاتی :محدوده منرد مطاژعه شهرستاا شااهرود در

است و از چشمانداز و منایر طبیعی زیباا و منحصار باه فاردی

استاا سمناا است .شاهرود در طنل جغرافیایی ' 0291و '91

برخنردار است .بخشی از جنگلهای نا متعلق به دوره هیرکاانی

 90و در نیکره شاماژی باین عار

' 01 90و ' 01 0واقا

است .از نا جا که این منطقه در مسیر جاده ابریشم واق شاده

شده است .شکل  ،0منقعیت جغرافیایی شااهرود را در جهااا و

است ،ژذا دارای دو نن ،جاربههای تااریخی و طبیعای اسات .دو

ایراا نشاا میدهد .مساحت ایان شهرساتاا  01992کیلانمتر

ناهگااه حیاات

منطقه حفایت شده تنراا و خنش ییالق ،ی
وحش و ی

مرب و میانگین بارندگی ساالنه نا  001میلیمتر است.

ارک ملی و همچنین دو محدوده جنگلی (جنگال

میانگین کمینه دما  -01C و میانگیان بیشینه دمااا

ابر و جنگل اوژنم) نشانگر تانسیلهای طبیعی ویژه این منطقاه

 +10 C میباشد ( .)11کال جمعیات ایان شهرساتاا حادود

است .تنن ،زیستی باال و منحصر به فرد در این شهرستاا بسیار

 000111نفر و بر اساس سرشماری نفنس و مسکن بنده اسات

قابل تنجه است .حضنر گننههای مختلف بر قابلیتهای منطقه به

( .)10شاهرود در دامنه جننبی رشته کنههای اژبرز قرار گرفتاه

منظنر حفایت و گردشگری افزوده است (.)10-11

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در جهان و ایران
روش بررسی
در ایاان تحقیااق ،اطالعااات ایااه در خصاان

نشااش

گیاهی از سازماا مدیریت و برناماهریزی ،اطالعاات مربانط باه
خاک از مؤسسه نب و خاک و اطالعات مربنط به حیاتوحش از

مالحظات اکنژنکیکی استفاده گردید .به نحانی کاه نسابت باه
مدژهای رایج دارای تفاوت و تمایز میباشد.
تفاااوت اصاالی در ایاان میاااا ،بااه کااار بااردا دو الیااه

سازماا حفایت محیط زیست به دست نمد .به منظانر معرفای

اطالعاااتی جدیااد (نساابت بااه ماادژهای یشااین) در تکنیاا

تانسیلهای اکنژنکیکی ،از مفهنم "واحدهای زیسات محیطای"

رویهمگذاری میباشد .این دو الیه عبارتند از الیه نشش گیاهی

که مبنای مطاژعات نمایش سرزمین است و تنسط دکتر مخدوم

و نشش جاننری .در مادل یشاین (دکتار مخادوم) الیاههای

ارایه شاده اسات ،اساتفاده گردیاد (9و .)02واحادهای زیسات

شیب ،جهت و ارتفا ،از تنجه و تأکید زیادی برخنردارند .این در

محیطی سرزمین ،انتخاب و بر روی نقشاه مشاخص شادند .در

حاژی است که در مدل باه کاار گرفتاه شاده در ایان تحقیاق،

این تحقیق ،از شاخصاهها و فاکتنرهاای مختلاف باا تأکیاد بار

الیههای زیست محیطی اوژیه و ثاننیه تشکیل شده و از اهمیات
زیادی برخنردارند.
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الیههای اطالعاتی تنساط نرمافازار  ArcGISنساخه ویارایش

رویهمگذاری سه الیه مذکنر ایجاد میگردد .باه منظانر تعیاین

شده  2،0تهیه شدند .برای تهیه نقشه شکل زمین ،از نقشههای

کیفیاات محاایط باارای فعاژیتهااای گردشااگری ،الزم اساات تااا

تن نگرافی ملای در مقیااس  00001111اساتفاده شاد .در گاام

واحدهای زیست محیطی با مدل اکنژنکیکی مقایسه شاند .ایان

بعدی ،نقشههای شیب (درصد شیب) ،جهت (جهتهای شایب)

مدل در ایراا در سال  0290تنسط دکتر مخدوم ارایه و تنسعه

و ارتفا ،از الیههای  DEMاستخراج گردید .نکته قابل تنجه نا

یدا کرده است (10و .)19جدول  ،0این مدل را نشاا میدهاد.

ملی در ایراا باا اساتفاده از نرمافازار

نظر به نا که مدل حاضر ،بارها به روزرسانی گردیده است ،ژاذا،

 Micro Stationنسخه  9،0تهیه میشانند .ساپز الیاههای

در این تحقیق ،از نسخه نهایی کاه منطباق باا شارایط منااطق

که نقشههای تن نگرافی

اطالعاتی مرتبط وارد نرمافزار  ArcGISمیشنند .ز از تهیاه

خش

و نیمه خش

میباشد استفاده گردیده است.

الیااههای شاایب ،جهاات و ارتفااا ،الیااه شااکل زمااین از طریااق
جدول  -7مشخصههای مربوط به مدل اکولوژیکی گردشگری پایدار و ناحیه حفاظتی ()77

مشخصه
یا معیار

شرح مدل اکولوژیکی تفرج

اجزای
مشخصه یا
شاخص

شیب
شکل زمین

تفرج گسترده

تفرج متمرکز
مناسبترین

مناسب

نامناسب

مناسبترین

مناسب

نامناسب

(طبقه )1

(طبقه )7

(حفاظتی)

(طبقه )1

(طبقه )7

(حفاظتی)

تا ٪0

1 - ٪00

بیشتر از ٪00

تا ٪00

٪00 - ٪01

بیشتر از ٪01
(به استثنای
کنهننردی)

تابستاا شرقی

شماژی
(تابستانه)

جننبی و غربی
(تابستانه)

ا

ا

ا

زمستاا جننبی

غربی
(زمستانه)

جهت

شرقی و شماژی
(زمستانه)

ا

ا

ا

آب

میزاا نب به
ژیتر برای هر
نفر

11 -001

00 -11

کمتر از 0

0 -00

0

کمتر از 0

خاک

ا

ژنمی زهکشی
شده یا خاکهای
نبرفتی

شنی یا
شنی  -ژنمی

خاک رس و
هیدرومنرف

ا

ا

ا

نشش درختی

٪11 - ٪91

٪01 - ٪11

ا

ا

ا

ترکیب گننهای

ت ژپهای بیشتر
و دوژپهای
کمتر

ترکیب حاوی
ت ژپهایها و
دوژپهایها

ا

ا

ا

تعداد روزهای
نفتابی در ماه
در فصل
استفاده

بیشتر از 00

پوشش گیاهی

اقلیم

دما
(سانتیگراد)

00 -00

1 -00

00 -91

کمتر از  ٪01و
بیشتر از ٪91
دوژپهای بیشتر
و ت ژپهای
کمتر

ا

ا

بیشتر از 00

00 -00

1 -00

00 -91

ا

ا
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ااز از تهیااه واحاادهای زیساات محیطاای ،ماادل اکنژاانکیکی

تهیه الیه واحدهای زیست محیطی ثاننیه ،اقدام به رویهمگذاری

گردشگری گسترده و متمرکز به منظنر مقایسه و تحلیل به کاار

الیااههای حیاااتوحش و نشااش گیاااهی و واحاادهای زیساات

میرود .این تحقیق شامل مراحل ششگانه زیر بنده است0

محیطی اوژیه شد.

مرحله  :1تهیه الیههای شیب ،جهت و ارتفاع  :الیه ارتفاا،

مرحله  :7تهیه واحدهای زیست محیطی نهاایی :باه ایان

در  9کالس و الیه شیب در  9کالس و الیه جهات شایب در 2

منظنر از رویهمگذاری و تحلیل واحدهای زیست محیطی ثاننیه

کاالس  F, NW, W, SW, S, SE, E, NEو  Nتهیاه

و نقشه کاربری اراضی استفاده میگردد.

شدند.

مرحله  :7تهیه الیه فعالیتهای گردشاگری متناساب باا

مرحله  :7تهیه الیه شکل زمین :الیه شکل زماین از ترکیاب

پتانسیل اکولوژیکی منطقه :از از تهیاه نقشاه واحادهای

سه الیه شیب ،جهت و ارتفا ،و از طریق رویهمگذاری به دسات

زیساات محیطاای نهااایی از طریااق مقایسااه ایاان الیااه بااا ماادل

نمد.

اکنژنکیکی اقدام به تعیین مناطق مناسب و واجد شارایط بارای

مرحله  :9تهیه واحدهای زیست محیطی اولیه  :به منظانر

تنسعه گردشگری میگردد.

تهیه الیه واحدهای زیست محیطی اوژیه ،اقدام به رویهمگاذاری

شکل  ،0فلنچارت روش اجرای تحقیق و باه کاارگیری  GISو

الیههای شکل زمین و خاک شد.

 IOرا نشاا میدهد.

مرحله  :7تهیه واحدهای زیست محیطی ثانویه  :به منظنر

شکل  -7فلوچارت روششناسی تحقیق و کاربرد  GISو  IOدر تحقیق
یافتهها
با استفاده از نقشههای تن نگرافی ،الیاه ارتفاا ،منطقاه
مطاژعاتی در محیط  GISو از طریق نرمافزار  ArcGISنساخه
 2،0ایجاد گردید(شکل .)9همچنین ،الیههای شیب و جهات باا

تنجه به کالسهای مربنطه و از طریق رویهمگذاری تهیاه شادند
(شکل  1و .)0
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از رویهمگذاری این سه الیه ،الیه شکل زمین ایجاد شد

واحدهای زیست محیطی ثاننیه با الیه کاربری اراضی (شکل ،)9

(شکل  .)9سپز از طریق رویهمگذاری این الیه با الیاه خااک،

واحدهای زیست محیطی نهایی را فراهم میسازد و در نهایت به

الیه واحدهای زیست محیطی اوژیه بدسات نماد (شاکل  .)1در

کارگیری مدل اکنژنکیکی گردشگری سبب ایجااد نقشاه نهاایی

رویهمگذاری با ترکیاب الیاه واحادهای

(شکل  )2میگردد که در واق بیانگر مناطق مناسب بارای هار

ادامه ،از طریق تکنی

زیساات محیطاای اوژیااه ،نشااش گیاااهی و حیاااتوحش ،الیااه

ی

از اننا ،گردشگری است.

واحدهای زیست محیطی ثاننیه ایجاد شاد .رویهمگاذاری الیاه

شکل  -7نقشه شکل زمین منطقه مطالعاتی

شکل  -2نقشه واحدهای زیست محیطی اولیه منطقه مطالعاتی
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شکل  -7نقشه کاربری اراضی منطقه مطالعاتی

شکل  -3نقشه فعالیتهای گردشگری متناسب با توان اکولوژیکی منطقه
در مجماان 0119012 ،،هکتااار از منطقااه مطاژعاااتی

باااال اساات کااه اکنسیسااتم بساایار شااکننده باانده و بااا وجااند

مناسب برای گردشگری متمرکز میباشد به طانری کاه شاامل

برخنرداری از جاربههای گردشگری ،در حال حاضار صارفاز زوا

 92درصد کالس  0991299/0( 0هکتار) و  02درصد کالس 0

حفایت برای منطقه مناسب میباشد و برنامههای تنسعه سبب

( 000029/1هکتار) بنده اسات .نتاایج تحقیاق نشااا داد کاه

تخریب مضاعف نا بخش خناهند شد .شاکل  01و  ،00درصاد

 0920002/9هکتار مناسب برای تنساعه گردشاگری گساترده

هر ی

از اننا ،گردشاگری را باه هماراه کالساهای مربنطاه در

میباشد که شامل  29درصد کالس  0019000/0( 0هکتاار) و

منطقه مطاژعاتی نشاا میدهد .بیشترین کااربری اراضای را در

همچنین 0 ،کالس  019219/9( 0هکتار) میباشد.

محدوده مطاژعاتی ،کاربری دشت و مرت با  91/1درصد و از

در نهایت 01 ،درصد از منطقاه مطاژعااتی ،کاه معاادل

از نا بیاباا با  01/1درصد و کمتارین کااربری نیاز متعلاق باه

 910090هکتار است ،به عناناا زوا حفاایتی در نظار گرفتاه

کاربری شهری با  1/10درصد می باشد .جدول شماره  ،9انانا،

می شند .چرا که حساسیت اکنژنکیکی در این مناطق تاا حادی

نشااا میدهاد.

کاربری اراضی را با درصد مربانط باه هار یا

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به منظور ...
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براساس نتایج به دست نمده ،محدوده مطاژعاتی به ساه منطقاه

مرکزی نیز به دو زوا جنگل– کنهساتاا و زوا مرتا تقسایم

شماژی ,مرکزی و جننبی تقسیم میشند .منطقه شاماژی باه دو

میشند و در نهایت ،منطقه جننبی شامل ی

زوا به نام بیاباا

زوا جنگلی و کنهستانی– صخرهای تقسیم مای شاند .منطقاه

است (جدول .)1

شکل -18درصد محدوده مناسب برای گردشگری متمرکز در منطقه مطالعاتی به تفکیک هر یک از کالسها

شکل  -11درصد محدوده مناسب برای گردشگری گسترده در منطقه مطالعاتی به تفکیک هر یک از کالسها
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جدول  -9انواع کاربری اراضی در منطقه مطالعاتی
نوع کاربری

وسعت (هکتار)

وسعت ()٪

جنگلکاری

099090/1

9

اراضی بایر

29111/9

9/1

بیاباا

199919/0

01/1

زراعت دیم

91011/1

0/9

جنگل

001900/0

1/9

زراعت نبی

91901/1

0/2

مرت نامناسب

0101/0

1/0

مرت با قابلیت

0900009/1

91/1

خاک نمکی

01100/0

0/9

خاک ماسهای

01001/1

1/2

شهری

902/9

1/10

بروازد سنگی

99011/0

0/0

جدول -7مناطق و زونهای محدوده مطالعاتی
منطقه
شماژی

مرکزی
جننبی

زونها
زوا جنگل
زوا کنهستاا و صخره
زوا جنگل و کنهستاا
زوا مرت
زوا بیاباا

بحث و نتیجه گیری
گردشگری و تفریحات فضای باز اغلب به عنناا عااملی

برنامهریزی و اقدامی در جهت تنسعه گردشگری در این منطقه،

که دارای اثرات مهمی بر محایط زیسات و حیااتوحش اسات

میباید با تنجه به منقعیت ویژه اکنسیستمی ایان منطقاه و باا

معرفی میشند ،هر چند که ایان اصال قطعیات نادارد .تنساعه

تنجه باه تانسایلهای منجاند ،صانرت گیارد .نتاایج مطاژعاات

گردشگری و فعاژیتهای فضای باز بدوا در نظر گرفتن نیازهاای

اجتماعی و فرهنگی که یشتر در سطح منطقه صانرت گرفتاه،

اکنژنکیکی ،یامادهای مخربای را در بار خناهاد داشات (،9 ،0

بیانگر نا است که تمایل جامعه میزباا نیز نسبت باه اناناعی از

2،01و  .)09شاخصهای گردشگری ایدار دالژت بر بهرهمندی از

فعاژیتهای گردشگری که مبتنای بار طبیعاتگردی میباشاند،

طبیعت بدوا وارد نمندا نسیب و فشار بر نا را دارند .هر نان،

بیشتر است(.)11

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به منظور ...
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ارزیابی صنرت گرفته در این تحقیق ،جنباههای کاامالز

جم بناادی مطاژااب ارای اه شااده بیااانگر نا اس ات کااه

متفاوت و جامعی را از شرایط محیطی منطقه و نن ،کاربریهاای

محدوده مطاژعاتی را میتناا به  9منطقه اصلی (شماژی ،مرکزی

یشنهادی در نظر گرفته است .نتایج بیانگر نا است که سیستم

و جننبی) و  0زوا (زوا جنگلی ،زوا صخره و کنهساتاا ،زوا

ابزار مناسب قابلیات اساتفاده

کنهستاا و جنگل ،زوا مرت و زوا بیابااا) تقسایم نماند .در

در این نن ،از مطاژعات را به ویژه زماانی کاه باا دیگار تکنیکهاا

مجمن ،،میتناا عنناا نمند که تانسیلهای منطقاه مطاژعااتی

ادغام میشند ،دارا است .در واقا  ،ترکیاب  GISو  IOاجارای

برای گردشگری گسترده مناسابتر اسات .در منطقاه مطاژعااتی

مطاژعات را دقیقتر و نتایج را شافافتر کارده و امکااا تجزیاه و

بیشترین کاربری اختصا

باه کااربری مرتا و ساپز جنگال

تحلیل نسانتر نتایج را میسر میساازد .نظار باه نا کاه در ایان

دارد .ژذا عمده فعاژیت های یشنهادی باید متناسب با شرایط این

منطقه تاکننا مطاژعه مشابهی صنرت نگرفته است ،ژاذا امکااا

دو اکنسیستم طبیعی باشند.

اطالعات جغرافیایی به عنناا ی

مقایسه میسر نیست .وژی ،می تناا نتاایج تحقیاق حاضار را باا



منطقه جننبی0

ننچه که در حال حاضر در سطح منطقه در حال ر دادا اسات

نتایج نشاا داد که بخش جننبی شاامل زوا بیابااا باا

مقایسه نمند و ی به تفاوتهای فاحشی میاا این دو مانرد بارد.

ارتفا 911 ،تا  911متر و شیب  1تا  0درصد است .در این زوا،

چرا که در طرس گردشگری که برای شاهرود در نظر گرفته شده

فعاژیت های ورزشی و تفرجی را در دو گاروه جداگاناه متمرکاز و

است ،صرفاز اهداف اقتصادی در اوژنیت بنده و رعایت مالحظاات

گسترده میتناا برنامهریزی نمند .به عنناا مثال؛ انانا ،دوهاا،0

زیست محیطی و حفایت از اکنسیستم طبیعی منطقه و تنجاه

یادهروی ،0راهپیمایی ،9اسبسناری ،1شاتر ساناری ،0مشااهده

بااه تااناا اکنژاانکیکی فراماانش شااده اساات .تنسااعه و احاادا

حیاتوحش 9و ورزش مهارتهای زنده ماندا در طبیعت 1که نیاز

تأسیسااات از قبیاال هتاال ،جاااده ،اقامتگاااه و رسااتنراا باارای

به تنسعه و زیرساختهای زیاادی ندارناد را در ژکاههایی از زوا

بخش اهای مختلفاای از ایاان منطقااه برنامااهریزی شااده اساات.

بیاباا که برای گردشگری گسترده تعیین شده اسات ،میتاناا

متأسفانه ،در حال حاضر ،تغییر کاربری و استفادههای نادرسات

یشنهاد نمند .همچنین ،خنرگشت و کمپ ،9مساابقات راژای،2

از ساارزمین از قبیاال جنگاالزدایی ،تنسااعه شااهری و تنسااعه

منتاانر سااناری 01و دوچرخااه سااناری 00کااه نیاااز بااه تنسااعه و

برنامهریزی نشده گردشگری سبب وارد نمدا فشار مضااعف باه

زیرساختهای ویژه دارند را برای ژکههایی از این زوا که مناسب

محیط زیست منطقه شده است .اصالس وضا منجاند ،نیازمناد

باارای گردشااگری متمرکااز تشااخیص داده شاادهاند ،میتااناا

برنامهریزی دقیقتر و جامعتر و مدیریت زیست محیطی نیاتری

یشنهاد نمند.


است.
با تنجه باه طرحهاای فرادساتی کاه ویاژه شهرساتاا
شاهرود تنظیم گردیاده اسات ،برناماههای گردشاگری در ایان
منطقه از اوژنیت باالیی برخنردار خناهند بند .ژذا ،الزم است تاا

منطقه مرکزی0
ایاان بخااش ،بااه  0زوا تقساایم میگااردد .زوا مرت ا
1 - Running
2 - Walking

به منظنر یشاگیری از اثارات سانء احتمااژی ناشای از تنساعه

3 - Trekking

را در برنامااهها و

4 - Horse Riding
5 - Camel Riding

گردشااگری در منطقااه ،مالحظااات اکنژنکیا
تصمیمگیریها مدنظر قرار داد.

در این تحقیق ،برای نخستین بار اقادام باه زوابنادی
شهرستاا شاهرود گردید .به طنری که راهکارهاای یشانهادی
مطابق با تانسیلهای هر زوا ارایه میگردند.

6 - Wildlife Observation
7 - Wilderness Training and Bush craft
8 - Picnic and Camping
9 - Rally Racing
10 - Motor Biking
11 - Biking
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(دشت) که فعاژیت های مربنط به گردشاگری ورزشای را در ایان

است و همچنین تنن ،زیستی باالیی کاه دارد ،نیازمناد رعایات

زوا از دو دیادگاه گسااترده و متمرکااز بااه شاارس زیاار میتااناا

مالحظات بیشتری در مقایسه با سایر مناطق است.

تقسیمبندی نمند .اسب سناری ،شکار ،0مهارتهای زنده ماندا،

در این زوا حداقل فعاژیتهای تفریحی و ورزشی مبتنی

دویااادا ،یاااادهروی ،راهپیماااایی ،مشااااهده حیااااتوحش و

بر گردشگری متمرکز را میتناا یشنهاد نمند .در واق ننعی از

رندهنگری 0از جمله فعاژیتهایی هساتند کاه بارای گردشاگری

فعاژیت ها که کمترین میزاا تنساعه و زیرسااخت را نیااز داشاته

گسترده یشنهاد میشنند و در ژکههایی که مناسب گردشگری

باشد و نسیب چندانی به اکنسیستم یرامنا وارد نسازد .در این

متمرکز هستند نیز ورزشهای راژی دوچرخه و منتنر ،خنرگشات

زوا نیز ژکههایی وجند دارند که تنسعه و هیچ نان ،فعاژیتهاای

و گالیادر 9یشانهاد میشانند .در

گردشگری در ننها تنصیه نمیشاند و نیازمناد حفایات بیشاتر

و کمپ ،هنا یماهای ساب

منرد زوا جنگل و کنهستاا به دژیال ساختتر باندا شارایط

هستند.

محیطی ،تنان ،فعاژیتهاا کمتار میگاردد باه ویاژه گردشاگری

منابع

متمرکز که نیاز به تنسعه و زیرساخت دارد .به عاالوه ،ژکاههایی
در بخش مرکزی مشخص شدهاند که به دژیل شارایط حسااس
اکنژنکیکی ،هیچ نن ،فعاژیت گردشگری در ننها تنصیه نمیشند.


منطقه شماژی0
در بخش شماژی ،همانناد بخاش میاانی ،دو زوا قابال

تفکی

است .زوا کنهستاا و صخره که میتناند شاامل طیاف

وسیعی از فعاژیتهای گردشگری ورزشای از قبیال کنهنانردی،1
مسیر یمایی ،0شکار ،مهارتهای زنده ماندا ،دوچرخاه ساناری
کنهستاا ،9راهپیمایی و طبیعاتگردی ساب

و کنتااه مادت

1

برای ژکاههای مناساب باا شارایط گردشاگری گساترده باشاد.
همچنین ،در بخشهایی کاه بارای گردشاگری متمرکاز در نظار
گرفته میشنند ،میتناا منتنر سناری ،دوچرخه سناری ،اساکی
و کمپ و خنرگشت را یشنهاد نمند .در شماژیترین بخش این
منطقه ،شرایط کاامالز متفااوت اسات و اختصاا
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