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چکیده
ارزیابی توان طبیعتگردی به معنای تعیین قابلیت سرزمین برای کاربری اکوتوریسم و تفرج است .با توجهه بهه
اهمیت پارک جنگلی ارزیابی توان طبیعتگردی و شناسایی محدودههای مسهععد تفرجهی در هن ها رهروری و
الزم است .در این تحقیق با اسعفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی و سیسعم اطالعات جغرافیهایی ،منهاطق
مناسب برای طرحهای گردشگری و طبیعتگردی در سامان عرفی قوریقلعه واقع در شهمالغربهی ش رسهعان
پاوه با مساحت  2498/46هکعار شناسایی شد .نعایج حاصل نشان داد منطقه مورد مطالعه فاقد تفهرج معمرکهز
طبقه یک است29 .درصد مساحت منطقه توان تفرج طبقه دو 38 ،درصد مساحت منطقه توان تفهرج گسهعرده
طبقه یک و توان تفرج گسعرده طبقه دو  33درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را در برمیگیرد .به منظهور
بررسی تأثیر منابع هبی بر تفرج در منطقه از روش دلفی اسعفاده شد .به این منظور تعداد  100پرسشنامه بهین
گردشگران در ش رسعان کرمانشاه و سامان عرفی قوری قلعه توزیع شد .نعایج حاصل از این ارزیهابی نشهان داد
نوع و درجات مخعلف تفرج به منابع هبی بسعگی دارد .به منظور بررسی تأثیر فاکعور منابع هبی بر تفهرج ،نقشهه
بافر منابع هبی ت یه شد و با نقشه توان تفرجی اولیه (حاصل از مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی) تلفیهق و نقشهه
توان تفرجی ن ایی بدست همد .نعایج ارزیابی توان تفرجی ن ایی نشهان داد  6درصهد از مسهاحت منطقهه تهوان
تفرج معمرکز طبقه یک 28 ،درصد از مساحت منطقه توان تفرج معمرکز طبقه دو 35 ،درصد مساحت منطقهه
توان تفرج گسعرده طبقه یک و توان تفرج گسعرده طبقه دو  31درصد مسهاحت منطقهه را در برمهیگیهرد .بها
انجام این کار و مقایسه بین دو نقشه توان تفرجی اولیه و ن ایی ،تأثیرگذاری فاکعور منابع هبی در توان تفرجهی
منطقه مشخص شد .این نعایج بیانگر این مطلب است که فهاکعور منهابع هبهی نسهبت بهه فاکعورههای فیزیکهی
بیشعرین تأثیر بر فرهیند ارزیابی توان تفرجی در منطقه مورد مطالعه را دارد.
واژههای کلیدی :طبیعتگردی ،ارزیابی ،توان تفرجی ،سیسعم اطالعات جغرافیایی،همایش ،پارک جنگلی
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 -2عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،مازندران ،ایران
 -3دانشجوی دکعرای جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
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مقدمه :
گردشگری امروزه در ردیف موفقتهرین صهنایع
ج ان محسوب میشود ،که رویکرد گسعرده بهه
مورههوع طبیعههتگههردی دارد .طبیعههتگههردی
فعالیعی غیر مخرب و سودهور فهر شهده و در
دو دهه اخیر به خصوص در کشورهای در حهال
توسعه مورد اسعقبال قرار گرفعهه اسهت ( .)1بها
توجه بهه مشهکالت و مسهازل زنهدگی ماشهینی
امروزی میتوان گفت مردم جوامع امروزی بیش
از گذشعه نیازمند دسعیابی به هرامش روحهی و
تمدد اعصاب میباشند .نیهاز بهه ب هرهگیهری از
طبیعههت و حضههور در طبیعههت و جنگههلهههای
سرسبز در وجود بشر مؤید ایهن حقیقهت اسهت
که تداوم حیات انسان ارتباط تنگاتنگی با تداوم
منههابع طبیعههی و محههی زیسههت دارد .یکههی از
مناسبترین محی ها ج ت برهوردن ایهن نیهاز
بشر ،پارکها و تفرجگاهههای جنگلهی اسهت .از
هنجا که افزایش جمعیت و پیشهرفت تکنولهو ی
سبب فشار روز افزون جامعه انسهانی بهه منهابع
طبیعی گردیده است و از طرفی این منابع برای
تفرج غالباً محدود میباشند لذا ههر روز شهاهد
فشههار بیشههعر و تخریههب وسههیعتههر ایههن منههابع
خدادادی و محهدود مهیباشهیم رهرا کهه عهدم
هگاهی مهردم نسهبت بهه معضهالت و مشهکالت
زیسههت محیطههی و ب ههرهوری نادرسههت از ایههن
منابع ،تشدید ناهنجاریها و بحرانهای زیسهت
محیطی را دامن میزند به عبارت دیگر به دلیل
فقدان طرحهای طبیعتگردی مناسهب،کمبود
اطالعات ،عدم برنامههریهزی ،مهدیریت جهامع و
منسجم ،طبیعتگردان نمیتوانند از بسهیاری از
جاذبههای طبیعهت اسهعفاده کننهد و از طرفهی
عدم تعادل در تراکم جمعیت و منهابع طبیعهی

باعههب ب ههرهبههرداری بههیش از حههد ،از تههوان
اکولو یکی برخهی منهاطق شهده اسهت ( .)7در
نعیجه با توجه به مسازل و مشکالت ذکهر شهده
طبیعتگهردی را بایسهعی بهه عنهوان راهکهاری
ج ت تأمین منافع زیست محیطهی ،اجعمهاعی،
اقعصادی و فرهنگی در سطح گسعردهای مهورد
قبول دانست.
برای رفع مشکالت زیست محیطی انسان به این
نعیجه رسید که همراه طبیعت حرکت کند و از
طبیعت به اندازه توان و پعانسیل هن ب رهبرداری
نمایههد .همههایش سههرزمین فراینههدی اسههت کههه
فعالیههتهههای مخعلههف یهها کههاربریههها را ماننههد
کشاورزی ،جنگلداری ،صنعت ،تفرج و حفاظت
را به واحدهای خاص از یک منطقهه اخعصهاص
میدهد ( .)9قابلیت و توان تفرجی به روشهای
مخعلفی ارزیابی میشهود کهه رایهجتهرین روش
ارزیهههابی در ایهههران ،روش تجزیهههه و تحلیهههل
سیسعمی مخدوم مهیباشهد .بهه منظورارزیهابی
توان تفرجی ( )6مناطق مخعلف از جمله پهارک
های جنگلی،منابع اکولو یک موجهود شناسهایی
شده و تبدیل به نقشه می شود .سپس نقشههها
با هم تلفیق میشود و واحدهای زیسعی حاصل
مههیشههوند.از مقایسههه ایههن واحههدها بهها مههدل
اکولو یک کاربری توریسم ،توان هر واحد بهرای
تفرج سنجیده مهیشهود .فراینهد ارزیهابی تهوان
اکولو یک درگذشعه بدون اسهعفاده از ابزارههای
قدرتمند و به صورت دسعی انجام مهیشهد .کهه
مسلماً کاری بسیار سهخت ،پرهزینهه،زمانبهر و
همراه با خطا بوده است .در صورتیکهه امهروزه
سیسههههعم اطالعههههات جغرافیههههایی ( )GISدر
شناسایی منابع و هنهالیز ب ینهه کهاربریهها بهه

عنوان ابزاری توانمند و با دقت باال مهورد توجهه
است (.)4
جنگلهای سامان عرفی قوری قلعه به علت دارا
بههودن منههابع جنگلههی کمعههر تخریههب یافعههه و
جنگلهایی با فرم شاخهزاد و دانهزاد ،با مناظر و
رشم اندازهای زیبای طبیعی ،وجود غار قهوری
قلعه که بزرگترین غار هبی هسیا میباشد و نیهز
اقلیم خنک و بسیار مرطوب در فصهل تابسهعان
دارای توان طبیعتگردی باالزی است و در حال
حارر مهورد اسهعفاده شهمار بسهیاری از مهردم
منطقه و طبیعتگردان از سایر اسعانها و حعی
کشورهای دیگر میباشد .ولی معأسفانه به دلیل
فقدان طرح طبیعتگردی مناسهب و نیهز عهدم
برنامهههریههزی بههرای منههاطق جههذاب توریسههعی،
موجب تراکم جمعیت در برخی از نقاط گشعه و
طبیعتگردان نمیتواننهد از بسهیاری از جاذبهه
های طبیعی منطقه اسهعفاده نماینهد .لهذا الزم
اسههت قبههل از هسههیبرسههانی جههدی و تخریههب
بیشههعر ایههن منطقههه ،اقههدام بههه ارزیههابی تههوان
طبیعتگردی هن نموده تا بدین ترتیب بها ارازهه
طرحهای طبیعتگردی مناسب ،در ج ت حفظ
این منابع و اسعمرار پعانسیل طبیعتگهردی هن
گامهای مؤثر برداشعه شود.
مواد و روشها
سامان عرفی قوری قلعه بها مسهاحت 2498/46
هکعار یکی از بهزرگتهرین سهامانههای حهوزه
هبخیههز قههوری قلعههه  -سههفید بههرگ از توابههع
ش رسههعان پههاوه اسههت.که بههین طههولهههای
جغرافیههایی (˝ 46˚،27´،42تهها ˝)46˚،22´،49
طول شرقی و (˝ 34 ˚،52´،38تا˝)35˚،56´،27

عر شمالی واقع شده است .مرتفععرین بخش
هن حههدود  3200معههر و پسههتتههرین نقطهههی
هن 1300معر از سطح دریا گسعرش یافعه است.
اخعالف ارتفاع باالترین نقطه با پستترین نقطه
 2250معر میباشد .اقلیم منطقه در طبقهبندی
همبر ه اقلیم ارتفاعات و در طبقهبندی دو مارتن
بسیار مطلوب میباشهد .ارارهی ایهن منطقهه از
رسوبات و ن شعهههای دوران دوم مزوزوزیهک و
سوم سنوزوزیک و دورهای کرتاسه و وراسهیک
تشههکیل یافعههه اسههت .بافههت اک ههر خههاکهههای
منطقهی مورد مطالعه بر اساس کنعرل صحرایی
با اسعفاده از  GPSدسعی و مطالعهی گزارشهات
مخعلف ،سنگین تا خیلی سهنگین اسهت .عمهق
خاک در بسیاری از مناطق کم عمهق تها نیمهه
عمیق میباشهد بررسهی تیهو پوشهش گیهاهی
منطقههه مههورد مطالعههه بهها اسههعفاده از روش
فیزیونومی – فلورسعیک نشان میدهد کهه 68
درصد از سطح منطقه توس پوشش جنگلهی و
 37درصد توس پوشش مرتعی پوشهیده شهده
است (شکل .)1
به منظور ارزیابی تهوان تفرجهی سهامان عرفهی
قوری قلعه از مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی که
معداولعرین روش شناسهایی ،ارزیهابی و برنامهه-
ریزی ب رهوری سرزمین در ج ان و ایران است،
اسعفاده شد .در مرحلهی اول نقشهی توپوگرافی
رقههومی بهها مقیههاس  1/50000در نههرم افههزار
 ArcGIS9.2زمین مرجهع شهد .بها اسهعفاده از
مدل رقومی ارتفاع ،نقشهههای شهیب ،ج هت و
ارتفاع از سطح دریا با اندازهی پیکسل  20معهر
در نرم افهزار ت یهه شهد .سهپس بها اسهعفاده از
شیوهی رند ترکیبهی و رویههمگهذاری نقشهه
های شیب ،ج ت و ارتفاع نقشهی واحهد شهکل

زمین ت یه شد .مرحلههی دوم شهامل تجزیهه و
تحلیل و جمعبندی منابع است .ابعدا به منظهور
ت یههه نقشههه تههراکم پوشههش گیههاهی از روش
همههاربرداری مههنظم یهها سیسههعماتیک تصههادفی
اسعفاده شد .در این روش تعداد  30قطعه نمونه
با مساحت  20هری به شکل دایره برداشت شهد
و با توجه به مدل مخدوم هن را بهه سهه طبقهه،
تقسیم بندی شد .سپس با رقومی کردن نقشهه
خاک در محی  ArcGIS9.2اقهدام بهه طبقهه

بندی هن بر اساس نوع عمق خاک و بافت خاک
موجود در منطقه شد که نقشه عمهق خهاک در
سه طبقه و نقشه بافهت خهاک در شهش طبقهه
ت یه شد .سپس با رویههمگهذاری نقشههههای
خههاک ،پوشههش گیههاهی و واحههد شههکل زمههین،
نقشهی توان تفرجهی اولیههه بههدسهت همهد .در
مرحلهی سوم ارزیابی واحدهای زیست محیطی
انجام شد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی سامان عرفی قوری قلعه نسبت به اسعان کرمانشاه

ج ت تعیین فاکعور اثرگذار بر طبقهات مخعلهف
تفهرج از روش دلفههی اسههعفاده شهد بههه منظههور
صحت ودقت هر ره بیشعر برای تعیین فهاکعور
اثرگذار بر تفرج پرسشنامهای توس یک اکیهو
اعم از کارشناسان رشعههای گردشگری ،محی
زیسههت و اقعصههاد ت یههه شههد و بههه هیههأتی از
معخصصین داده شد سپس پرسشنامهها تجزیه
و تحلیل شد.
به منظور بررسی تهأثیر فهاکعور منهابع هبهی در
انعخاب منطقههی تفرجهی مهورد مطالعهه 100

پرسشنامه نیز در بین گردشهگران در منطقههی
مورد مطالعه توزیع شد تا تصهور واقعهیتهری از
تأثیر این فاکعورها در انعخاب منطقهی تفرجهی
در میان گردشگران بهدست هوریم.
با مشخص شدن اهمیت فاکعور منهابع هبهی در
تفههرج ،کلیهههی نقههاط مربههوط بههه منههابع هبههی
(رشمهها) موجود در عرصه با اسعفاده از GPS
برداشت و برای تشکیل الیهی اطالعاتی به نهرم
افزار داده شد و نقشهی هن ت یه گردید .شکل2
موقعیت رشمههها و رودخانهه سهفید بهرگ در

سامان عرفی قوری قلعه نشان میدهد .بر اساس
معیار انعخاب قابلیتههای تفرجهی در سهازمان
جنگلها و مراتع کشور حداک ر فاصلهی منهابع
هبی از منطقهی تفرجی  300معر تعیین گردید
( .)3بر همین اسهاس بها اسهعفاده از نهرم افهزار
 ArcGIS9.2اطراف منابع هبی منطقهی مهورد

مطالعه بافر  300معری زده شد و نقشهی بهافر
منابع هبی ت یه شد (شکل  .)3در مرحلهی بعهد
نقشهی منهابع هبهی بها نقشههی تهوان تفرجهی
حاصل از مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی تلفیق
و نقشه توان تفرجی ن ایی ت یه گردید.

شکل -2نقشه منابع هبی سامان عرفی قوری قلعه

شکل  -3نقشه بافر اطراف منابع هبی سامان عرفی قوری قلعه

نتایج
نعایج حاصل از نقشهها:

در روش تجزیه و تحلیل سیسعمی شناسایی
منابع اکولو یکی در ن ایت به ت یه نقشه های

معنوع اکولو یکی خعم می گردد .نعایج حاصل
از نقشه های ت یه شده در این تحقیق به شرح
ذیل می باشد.
نقشه شیب:
نقشه طبقات شیب با توجه بهه مهدل تجزیهه و
تحلیل سیسعمی ،در  5طبقه ت یه شد (جهدول
 .)1نعایج نشان داد که  35درصد ( 803هکعار)
از مساحت منطقه مورد مطالعه دارای شیب-50
 25درصههد 25 ،درصههد ( 508/286هکعههار) از
مساحت منطقه دارای شیب  5 -15درصد20 ،
درصد ( 465هکعهار) از مسهاحت منطقهه دارای
شیب  0-5درصهد19 ،درصهد ( 422هکعهار) از
مساحت منطقه دارای شهیب  15 -25درصهد و
 1درصد ( 10هکعار) از مسهاحت منطقهه دارای
شیب  50-75درصد است .با توجه به این نعایج
بیشعر سطح منطقه مهورد مطالعهه در محهدوده
شیب  25 -50درصد قرار دارد .با توجه به ایهن
نعایج میتوان گفت به جز  10درصد از مساحت
منطقه که باید حفاظعی اعالم شود 90 .درصهد
از مساحت منطقه از نظر شیب برای برنامهریزی
تفرجی مناسب است(.شکل )4

نقشه ج ات جغرافیایی:
از هنجا که در طرحهای تفرجی ج تهای فرعی
تأثیر زیادی بر نعایج تحقیق نمیگذارند در هن ا
فق از ر ار ج ت اصلی شرق ( ،)Eغرب (،)W
شههمال ( )Nو جنههوب ( )Sاسههعفاده مههیشههود.
بنابراین در این تحقیق نیهز طبقهات ج هت بهه
ر ار طبقه اصهلی و یهک طبقهه بهدون ج هت
( )flatتقسیمبندی شد (جدول  .)2نعایج نشهان
داد که  46درصد (1157/76هکعار) از مساحت
منطقه مورد مطالعهه دارای ج هت جنهوبی23 ،
درصههد ( 563/14هکعههار) از مسههاحت منطقههه
دارای ج ت غربی 23 ،درصد ( 573 /95هکعار)
از مسههاحت منطقههه بههدون ج ههت 6 ،درصههد
( 149/07هکعههار) از مسههاحت منطقههه دارای
ج ههت شههرقی و  2درصههد ( 54/54هکعههار) از
مساحت منطقه دارای ج ت شمال میباشد .بهر
اساس نقشه طبقهات ج هت جغرافیهایی بیشهعر
مساحت منطقه در ج هت جنهوبی قهرار گرفعهه
است (شکل .)5

جدول  -1مساحت و درصد طبقات شیب سامان عرفی قوری قلعه
طبقات

درصد شیب

مساحت به هکعار

مساحت به درصد

طبقه 1

0-5

465

%20

طبقه 2

5-15

508/286

%25

طبقه 3

15-25

422

%19

طبقه 4

25-50

803

%35

طبقه 5

50-75

10

%1
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جدول  -2مساحت و درصد طبقات ج ت جغرافیایی سامان عرفی قوری قلعه
طبقات

ج ت جغرافیایی

مساحت به هکعار

مساحت به درصد

طبقه 1

(Fبدون ج ت)

573/95

%23

طبقه 2

( Nشمالی)

54/54

%2

طبقه 3

( Eشرقی)

149/07

%6

طبقه 4

( Sجنوبی)

1157/76

%46

طبقه 5

( Wغربی)

563/14

%23

شکل  -5نقشه ج ت سامان عرفی قوری قلعه

نقشه طبقات ارتفاعی:
پههس از ت یههه  DEMمنطقههه در نههرم افههزار
 ArcGIS9.2با توجه به معیارهها و فاکعورههای
گفعه شهده در بخهش روش تحقیهق اقهدام بهه

طبقهبندی ارتفاعی منطقه گردید ،که بها توجهه
به دامنه ارتفاعی منطقه و معیارهای گفعه شده
 5طبقه ارتفاعی برای ایهن کهار مهد نظهر قهرار
گرفت (شهکل  .)6نعهایج نشهان داد  45درصهد

( 1117/043هکعههار) از مسههاحت منطقههه در
طبقه ارتفهاعی  1400-1800معهر 28 ،درصهد
( 696/369هکعار) از مساحت منطقه در طبقهه
ارتفههههاعی  1800-2200معههههر 14 ،درصههههد
( 362/942هکعار) از مساحت منطقه در طبقهه
ارتفههههاعی  2200-2600معههههر 13 ،درصههههد
( 314/942هکعار) از مساحت منطقه در طبقهه

ارتفههاعی  2600-300معههر و  5/316هکعههار از
مسههاحت منطقههه در طبقههه ارتفههاعی بیشههعر از
 3000معر قهرار دارد .بها توجهه بهه ایهن نعهایج
بیشعر سهطح منطقهه مهورد مطالعهه در طبقهه
ارتفاعی  1400-1800معر از سهطح دریها قهرار
دارد (جدول.)3

جدول  -3مساحت و درصد طبقات ارتفاع سامان عرفی قوری قلعه
طبقات

ارتفاع از سطح دریا (معر)

مساحت به هکعار

مساحت به درصد

طبقه 1

1400-1800

1117/043

%45

طبقه 2

1800-2200

696/369

%28

طبقه 3

2200-2600

362/942

%14

طبقه 4

2600-3000

314/942

%13

طبقه 5

‹3000

5/316

شکل -6نقشه طبقات ارتفاع سامان عرفی قوری قلعه

نقشه طبقات خاک:
نقشه خاک سامان عرفی قوری قلعه با توجه بهه
انواع بافت خاک موجود در منطقه ،در  6طبقهه
(جدول  )4و نقشه عمهق خهاک منطقهه مهورد
مطالعه در 3طبقه ت یه شهد (شهکل  .)7نعهایج

حاصل از نقشه طبقات بافت خاک به شرح ذیل
است:
 32درصد مساحت منطقه ( 807/24هکعار) در
طبقه :1ارتفاع معوس  ،خاک کم عمق تا نیمهه

عمیق ،با بافت سنگین همراه با ههک و سهن -
ریزه فراوان.
 24درصد مساحت منطقه ( 599/89هکعار) در
طبقه :2ارتفاعات بسیار بلند با شیب زیاد ،بدون
پوشش ،خاک کم عمق تا خیلی کم عمق همراه
با سن ریزه زیاد میباشد.
 1درصد مسهاحت منطقهه ( 24/92هکعهار) در
طبقه :3خاک عمیق تا خیلهی عمیهق بها بافهت
سنگین تا خیلی سنگین.
 8درصد مساحت منطقهه ( 193/96هکعهار) در
طبقه  :4در مناطق کوهسهعانی نسهبعاً مرتفهع،
عمق خاک در این اراری خیلهی کهم عمهق تها

نیمه عمیق و بافت خهاک معوسه تها سهنگین
است.
 14درصههد مسههاحت منطقههه ( 355هکعههار) در
طبقه  :5خاک عمیهق تها خیلهی عمیهق ،بافهت
سنگین تا خیلی سنگین.
 21درصد مساحت منطقه ( 519/29هکعار) در
طبقه  :6شامل تپههای نسبعاً مرتع ،خهاک کهم
عمق تا نیمه عمیق با بافت معوس تا سهنگین.
بر اساس نعهایج بدسهت همهده بیشهعر مسهاحت
منطقه مورد مطالعه دارای بافت رسهی و خهاک
کم عمق تا نیمه عمیق میباشد (شکل .)8

جدول -4مساحت و درصد طبقات بافت خاک سامان عرفی قوری قلعه
طبقات

بافت خاک

طبقه 1

خاک کم عمق تا نیمه عمیق  ،با بافت سنگین

807/24

%32

طبقه 2

خاکی کم عمق تا خیلی کم عمق همراه با سن ریزه زیاد

599/89

%24

طبقه 3

خاک عمیق تا خیلی عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین

24/92

%1

طبقه 4

خیلی کم عمق تا نیمه عمیق بوده و بافت خاک معوس
 Loamتا سنگین

193/96

%8

طبقه 5

خاک عمیق تا نیمه عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین

355

%14

519/29

%21

طبقه 6

خاک کم عمق تا نیمه عمیق با بافت معوس
سنگین

مساحتبه هکعار

 Loamتا

شکل -7نقشه طبقات عمق خاک سامان عرفی قوری قلعه

مساحتبه درصد

شکل -8نقشه طبقات بافت خاک سامان عرفی قوری قلعه

نقشه تراکم پوشش گیاهی:
نقشه تراکم پوشش گیاهی در  3طبقه ت یه شد
(شهههکل  .)9نعهههایج نشهههان داد  40درصهههد
( 1001/048هکعههار) مسههاحت منطقههه دارای
تراکم پوشش گیاهی بهین  25-50درصهد32 ،

درصد ( 803/656هکعار) مساحت منطقه دارای
تهههراکم کمعهههر از  10درصهههد و  28درصهههد
( 693/759هکعههار) از مسههاحت منطقههه مههورد
مطالعه دارای تهراکم  10-25درصهد مهیباشهد
(جدول .)5

جدول  -5مساحت و درصد طبقات تراکم پوشش گیاهی سامان عرفی قوری قلعه
مساحت به هکعار

مساحت به درصد

طبقات

تراکم پوشش گیاهی به
درصد

طبقه 1

کمعر از  10درصد

803/656

%32

طبقه 2

 10-25درصد

693/759

%28

طبقه 3

 25 -50درصد

1001/048

%40

شکل  -9نقشه تراکم پوشش گیاهی سامان عرفی قوری قلعه

نقشهی واحدهای شکل زمین:
پس از ت یهی نقشههای شیب ،ج هت و ارتفهاع
منطقهی مورد مطالعه ،این نقشهها در نرمافهزار

 ArcGIS9.2روی هههمگههذاری شههد و نقشهههی
واحد شکل زمهین بههدسهت همهد( .شهکل )10

شکل -10نقشه واحد شکل زمین سامان عرفی قوری قلعه

نقشه توان تفرجی سامان عرفی قوری قلعه:
با تلفیق نقشههای واحد شهکل زمهین ،خهاک و
پوشش گیاهی ،نقشه توان تفرجی منطقه ت یهه
شد و سپس با توجه بهه معیارههای موجهود در
مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی،نسبت به ارزیابی
توان تفرجی جنگلهای سامان عرفی قوری قلعه
اقدام گردید .نعیجه کار به صهورت نقشه تهوان
تفرجی به دسهت همهد .ایهن نقشهه دارای 140
واحد همگن است که هر واحد  7پارامعر شیب،
ج ت ،ارتفاع ،بافت خاک ،زمینشناسی و تراکم
پوشش گیاهی مربهوط بهه خهود را دارد .طبهق
نقشه توان تفرجی قسمتهایی از منطقه که در

نقشه واحدهای شکل زمین ج ت فعالیهتههای
تفرجی مناسب نشان داده شهده بهود در نقشهه
توان تفرجی نامناسب دیده مهیشهود کهه ایهن
محدویت به دلیل پوشش گیاهی منطقهه مهورد
مطالعه میباشد .نعایج نشان داد که  38درصهد
( 936/691هکعههار) از مسههاحت سههامان عرفههی
قوری قلعه توان تفرج گسعرده طبقه یک ،تهوان
تفرج گسعرده طبقهه دو  33درصهد (809/015
هکعهههار) از مسهههاحت منطقهههه 29 ،درصهههد
( 730/190هکعههار) از مسههاحت منطقههه تههوان
تفرج معمرکز طبقه دو و  8/954هکعار از سطح
منطقه حفاظعی میباشد(شکل.)11

شکل  -11نقشه توان تفرجی سامان عرفی قوری قلعه

نعایج روش دلفی:
نعایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامهها در
روش دلفی نشان داد که  44درصد گردشهگران
دسعرسههی بههه منههابع هبههی 37 ،درصههد پوشههش
گیاهی مناسهب 10 ،درصهد راهههای دسعرسهی
مناسب و 9درصد از افهراد فاکعورههای فیزیکهی
(شیب و ج ت مناسب) را علت انعخهاب مکهانی
که در هن حضور دارند معرفی کردند .این نعایج

بیانگر این مطلب است که فهاکعور منهابع هبهی
بیشههعرین تههأثیر در انعخههاب منطقهههی تفرجههی
مورد مطالعه را دارد .زیرا مناطقی که بر اسهاس
روش تجزیههه و تحلیههل سیسههعمی دارای تههوان
تفرج گسعرده طبقهی یک بوده ولهی بهه دلیهل
نزدیکی به منابع هبی مهردم در هنجها بهه تفهرج
معمرکز میپرداخعند(.شکل .)12

شکل -12علت انعخاب مکانی که گردشگران در هن حضور دارند

نعایج حاصل از تأثیر فاکعورهای منهابع هبهی در
تهوان تفرجهی (ارتقهای مهدل تجزیهه و تحلیهل
سیسعمی):
نعایج روش دلفی نشان داد فهاکعور منهابع هبهی
م مترین فاکعور اثرگذار بر تفهرج در منطقههی
مورد مطالعه است .لذا نقشهی بافر منابع هبی با
نقشهی توان تفرجی حاصهل از مهدل تجزیهه و
تحلیل سیسعمی تلفیق و نقشهی توان تفرجهی
ن ایی ت یه شد .با دخالت دادن ایهن فهاکعور در
نقشهی توان تفرجی حاصهل از مهدل تجزیهه و
تحلیل سیسعمی طبقات تفرجهی تغییهر کهرده
بدین صورتکه داخل بافرها مناطقی کهه تهوان
تفرجی معمرکز طبقهی دو داشهعند و حهداک ر
فاصله این مناطق از منابع هبی  300معر بود به
عنوان مناطق دارای توان تفرج معمرکز طبقهی
یک در نقشهی توان تفرج ن هایی تغییهر نمهود.
همچنین مناطقی که عهالوه بهر داشهعن شهیب
مناسب توان تفرج گسعرده طبقهی یک دارند و

حداک ر فاصلهشان از منابع هبی  300معر بود به
عنوان مناطقی کهه پعانسهیل الزم بهرای تفهرج
معمرکز طبقهی دو داشهعه شناسهایی شهد .بهر
اساس این مطالب ،نعایج ارزیابی تهوان تفرجهی
ن ههههایی نشههههان داد کههههه شههههش درصههههد
(160/320هکعار) از مساحت منطقه دارای توان
تفهههرج معمرکهههز طبقههههی یهههک 28 ،درصهههد
( 713/516هکعار) از مساحت منطقه توان تفرج
معمرکههز طبقهههی دو 35 ،درصههد (897/642
هکعار) از مساحت منطقه توان تفهرج گسهعرده
طبقهی یک و  31درصد ( 809/015هکعهار) از
مساحت منطقه توان تفرج گسعرده طبقهی دو،
مساحت منطقهی حفاظعی نیهز  8/954هکعهار
میباشد بها انجهام ایهن کهار و مقایسهه بهین دو
نقشهی قبلی و جدید تأثیرگذاری فاکعور منهابع
هبی در توان تفرجهی منطقههی مهورد مطالعهه
مشخص شد( .شکل .)13

شکل -13نقشه ی توان تفرجی ن ایی سامان عرفی قوری قلعه با ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی

بحث و نتیجه گیری:
 تعیین قابلیت توان تفرجهی بهر اسهاس مهدلتجزیه و تحلیل سیسعمی سامان عرفهی قهوری
قلعه:
نعایج این تحقیهق نشهان داد کهه  38درصهد از
مسهاحت منطقههی مهورد مطالعهه تهوان تفههرج
گسعرده طبقهی یهک و  33درصهد از مسهاحت
منطقه توان تفرج گسهعردهی طبقههی دو دارد.
این نعایج بیانگر ایهن مطلهب اسهت کهه بخهش
اعظم مساحت سامان عرفی قهوری قلعهه دارای
تههوان تفههرج گسههعرده درجههه  1اسههتTahery .
( )2005در تحقیق خود به این نعیجه رسید که
بیشعر منطقه عبهاس هبهاد ورسهک تهوان تفهرج
گسههعرده درجههه  1دارد .ایههن نعیجههه توسهه
 )2006( Mahmodiو  )2008 ( Skandariنیز به
اثبات رسیده است .که این خود نقطهی م بعهی
برای گسعرش تفرج طبیعی در منطقههی مهورد
مطالعه است .از هنجایی که در این مناطق اک هر
فعالیتهای تفرجی مناسهب بها محهی زیسهت
طبیعی صورت میگیرد امکانات تفرجهی بسهیار
ساده بوده و فعالیتها کامالً با محهی طبیعهی
سازگاری دارند .در این زمینهه )2005( Tesaur
بیان کرد ب ره برداری از منهابع بایهد در ج هت
توسههعه پایههدار باشههد و اسههعفادههههای تفرجههی
معناسب با توان طبیعی منطقه انجام شهود .لهذا
برای منطقهی مورد مطالعه مهیتهوان امکانهات
مناسههب بهها فعالیههتهههایی ماننههد کوهنههوردی،
صخرهنوردی ،سهن نهوردی ،دوررخههسهواری
کوهسعان و تلهکابین م یها کرد .همچنین نعهایج
نشان داد  29درصد از مساحت منطقه ،مناسب
برنامهریزی برای تفرج معمرکز طبقهی دو است.
بررسیهای میدانی نشان داد اک هر گردشهگران

تمایههل بههه اسههعفاده از منههاطق بهها تههوان تفههرج
معمرکههز و امکانههات موجههود در هن را دارنههد بهها
توجه به تخریب زیست محیطی بیشهعر در ایهن
منههاطق نیههاز بههه اپعههیمم نگههه داشههعن تعههداد
گردشگران در ایهن منهاطق اسهت .بنهابراین بهه
منظور حفظ این مناطق و اسهعفادهی ب ینهه از
مناطق مخعلف سامان عرفی قوری قلعه با حفظ
مصههالح طبیعههی بههه افههزایش سههطح طبقهههی
معمرکز و احداث محوطههایی بهرای کمپینه
در این منطقهه اقهدام کهرد )1997( Obua .در
تحقیقههات خههود در پههارک جنگلههی کیبههال در
اوگاندا به این نعیجه رسید که تعیهین ظرفیهت
برد تفرجی پارک جنگلی و همراه بهودن هن بها
اهداف اکوتوریسمی ،با اهداف حفاظعی تناقضی
ندارد اما با توجه بهه تخریهب زیسهت محیطهی
بیشعر در مکانهای کمو ،نیاز به اپعهیمم نگهه
داشعن تعداد بازدیدکنندگان در این مکانهها و
اسعفاده ب ینه از مناطق مخعلف پهارک جنگلهی
است.
 تعیین فاکعور اثرگهذار بهر طبقهات مخعلهفتفرج با اسعفاده از روش دلفی در سامان عرفی
قوری قلعه:
نعایج روش دلفی بیانگر ایهن مطلهب اسهت کهه
فاکعور منابع هبی م مترین فهاکعور اثرگهذار بهر
تفرج در منطقهی مورد مطالعه است .از طرفهی
 47درصد گردشگران علهت انعخهاب منطقههی
تفرجی مورد مطالعه را دسعرسی به منابع هبهی
مناسب معرفی کردنهد .ایهن نعهایج بیهانگر ایهن
مطلب که وارد کردن الیههای اطالعهاتی دیگهر
ماننههد منههابع هبههی در مههدل تجزیههه و تحلیههل
سیسهههعمی رهههروری بهههه نظهههر مهههیرسهههد.
 )2008(Tekiekhahدر تحقیق خهود در پهارک

جنگلی هبیدر به این نعیجهه رسهید کهه فهاکعور
منههابع هبههی تههأثیر بههه سههزایی در تفههرج دارد.
 )2008(Skandariنیز در تحقیق خهود بهه ایهن
نعیجه رسید که اغلب مردم بهرای تفهرج داخهل
پارکهای جنگلی مکانهایی را انعخاب میکنند
که بهه منهابع هبهی نزدیهک بهوده و از امکانهات
تفریحهههی نسهههبعاً خهههوبی برخهههوردار باشهههد.
 )2006( Mahmodiنیز در تحقیق خود به ایهن
نعیجه رسید که عوامل محیطهی اقلهیم ،امکهان
دسعرسی ،وجود و کیفیت منابع هبهی ،شهیب و
ج ههت هن ،درصههد پوشههش جنگلههی ،خههاک،
جذابیتهای تفرجی و رشهم انهداز بهه ترتیهب
بیشعرین تاثیر را در ارزیابی توان تفرجی دارند.
 تأثیر فاکعور منابع هبهی بهر طبقهات مخعلهفتفرج (ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی):
مقایسهی نعایج بدسهت همهده از نقشههی تهوان
تفرجی بر اساس مدل تجزیه و تحلیل سیسعمی
با نقشهی توان تفرجی ن ایی (بها دخالهت دادن
فاکعور منابع هبی) نشان داد مناطقی که از نظر
شیب ،خاک ،ج ت و سایر پارمعرها برای تفهرج
معمرکز طبقهی دو مناسب بوده ولی بهه دلیهل
دوری از منابع هبی ،فاقد حضور گردشگران بوده
همچنین بررسیهای میدانی نشان داد مناطقی
که از نظر شیب و سایر پارامعرها مناسب تفهرج
گسعردهی طبقهی یک بوده ولی به دلیل وجود
منابع هبی،گردشگران در هنجا به تفهرج معمرکهز
میپردازند .این نعایج بیانگر این مطلب است که
منابع هبی که نیاز هب قابل شرب گردشهگران را
مرتفههع مههیسههازد از کلیههدیتههرین معیارهههای
انعخاب مناطق تفرجی است زیرا گردشگران در
شبانهروز  40-120لیعر هب نیاز دارند .از طهرف
دیگر در منطقه مورد مطالعه عالوه بر غار قوری

قلعه و رشمههای حاشیه هن جاذبههای دیگری
در منطقه وجود دارد ولی به دلیل عهدم وجهود
منابع هبی اک ر گردشگران ترجیح میدهنهد در
اطراف غار قوری قلعه و رشمههای حاشهیه هن
معمرکز شوند .در ن ایت میتوان رنین نعیجه-
گیری کرد که فاکعور منابع هبی نسبت به خاک
و ج ت شیب تأثیر بیشعری در تفرج منطقههی
مورد مطالعه دارد .این نعایج بیانگر ایهن مطلهب
است که نوع و درجات مخعلف تفرج در منطقه-
ی مورد مطالعه به فاکعور منهابع هبهی بسهعگی
دارد و این فاکعور همراه فاکعورههای طبیعهی و
فیزیکی در تعیین پعانسیل تفرجی سامان عرفی
قههوری قلعههه مؤثرنههد برخههی از محققههان در
تحقیقات اخیهر نیهز نعهایج مشهاب ی را بدسهت
هورده اند )2008(Skandari .در تحقیقات خهود
در پارک جنگلی سرخه حصهار بهه ایهن نعیجهه
رسید که نوع و درجات مخعلف تفرج به امکانات
و منابع هبی پارک بسعگی دارد و این فاکعورهها،
همراه فاکعورهای طبیعی و فیزیکی در پعانسیل
تفرجی پارک مؤثرند .همچنین نعهایج تحقیهق
 (2004 )Gulez and Demirelنیهز در ارزیهابی
توان تفرجی یک پارک جنگلی نشان دادند کهه
فاکعورهای رشم انداز ،اقلیم ،قابلیت دسعرسهی
بهه منطقهه تفرجهی و امکانهات بیشهعر از سهایر
فاکعورهای فیزیکی در تفرج مؤثرترند.
 جمع بندی ونعیجهگیری کلی:در این تحقیق از پنج فهاکعور اکولهو یکی بهرای
ارزیابی توان تفرجی اسعفاده گردیهد و از طهرف
دیگر اثر م بت منابع هبی بهه اثبهات رسهید .بها
توجه به نعایج بدست همده میتوان رنین بیهان
کرد که اسعفاده مردم از منطقه مورد مطالعه بر
اساس مدل کاربری توریسم نیست ،زیرا در این

 با توجه به تخریب زیست محیطی.گردیده است
بیشعر در این مناطق نیاز به اپعیمم نگه داشعن
 بنهابراین.تعداد گردشگران در این مناطق است
به منظور حفظ این مناطق و اسعفادهی ب ینه از
مناطق مخعلف سامان عرفی قوری قلعه با حفظ
مصههالح طبیعههی بههه افههزایش سههطح طبقهههی
معمرکز و احداث محوطههایی بهرای کمپینه
.در این منطقه اقدام کرد

منطقه مکانهایی وجهود داشهت کهه بها وجهود
 پوشهش،شرای مناسب از جمله شیب مناسهب
 امها بهه دلیهل نبهود،گیاهی و ج ت جغرافیایی
.منابع هبی به ندرت بازدیدکنندهای دیده میشد
نعایج نشان داد که در این منطقه دسعرسی بهه
منابع هبی اهمیت بیشعری برای موروع تفریح و
این امهر سهبب.تفرج نسبت به عوامل دیگر دارد
احداث بیشعر کمهوهها در نزدیهک منهابع هبهی
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Assessment of Ecotourism Capability of Traditional Ghoori Ghale basin with
emphasis on water resources factor
Z. Khalili1, J. Oladi2, S. M. Hoseini nasr3, J. Tekeykhah4
Abstract:
Evaluation of ecotourism capability is mean the identify of land capability for
recreation and tourism landuse with attention to importance of forest park, is necessary
evaluation of recreation potential and identify of suitable regions for recreation usage.
In this study, The appropriate areas for tourism and ecotourism plans were identified in
Ghoori Ghale area located at North western of Paveh with an area of 2498/46 ha Using
GIS and systematic analysis model .Based on the result, No class1 mass ecotourism
existed in the study area. Twenty nine percent of the area were potential for class2
alternative ecotourism 38% for class1 alternative ecotourism and 33% for alternative
ecotourism.To deter mine the importance of available water resources on tourism
development, Delphi method was used. For this, 100 questionnaire were distributed
among tourists in Kermanshah and Ghoori Ghale area. Based on the obtained result,
different type and degrees of ecotourism depend on the available water resource. To
measure the effects water resource factor on ecotourism and also to enhance the
systematic analysis model, The map of water resources were prepared then this map was
combined with primary ecotourism potential map (obtained using systematic analysis
model) to produce the final ecotourism potential map. Result of ecotourism potential
evaluation showed that 6%, 28%, 35%, and 31% of the study area are appropriate for
class 1 mass ecotourism, class 2 mass ecotourism, class1 alternative ecotourism and
class 2 alternative ecotourism, respectively. Then, Comparison were made between the
primary and final ecotourism potential maps to identify the effects of water resource on
ecotourism potential of the area. Our findings showed higher effects water resource
factor rather than physical factors.
Key words: ecotourism, evaluation ,recreational potential, GIS وLand use planning,
forest park
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