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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The arid and semi-arid areas in the south of Varamin city are one of the areas that are 

prioritized for the implementation of tourism development and conservation 

programs due to soil erosion conditions, excess livestock grazing and destruction of 

pastures and vegetation. Therefore, the purpose of this research is a comprehensive 

evaluation of the ecological conditions to evaluate the environmental potential of 

recreation in this area. For this purpose, first, soil and vegetation samples were taken 

from sample plots from all three areas of Dolat Abad, Shokar Abad and Fakhr Abad 

in Varamin, and the required data and maps were prepared. Soil samples were 

collected and important soil parameters were determined in each sample and maps of 

these parameters were prepared. Then, the evaluation of the environmental potential 

of tourism was done by the method of intersecting ecological maps. For this purpose, 

the mapping of ecological factors, including slope, aspect, height, density of 

vegetation, precipitation, and temperature, as well as soil texture, was done. They 

were classified and coded according to the degree of desirability for wide recreation 

and then superimposed, and finally, the 1st and 2nd grade capacity classes and the 

unfavorable classes were created from the combination of these layers. In terms of 

totality and summation of ecological factors affecting the potential of tourism, 

Shakarabad region has more potential than the other two regions of Fakhrabad and 

Daulatabad. In general, what has caused the difference and superiority of tourism in 

Shakarabad region compared with the other two regions is the soil factor, which has 

caused the development of tourism in Shakarabad region to be higher than the other 

two regions. Another important factor is the land use and the proximity of this area 

to the desert protected area, which itself provides a high potential in the Shakarabad 

region for the development of outdoor recreation. The results of this research showed 

that by combining the multi-criteria evaluation method and the geographic 

information system and considering all the ecological factors, the real potential of 

outdoor recreation in forest areas and reserves can be determined. 
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شررایط ررسرایش   برقرراری  دلیل  خشک جنوب شهرستان ورامین از مناطقی است که به مناطق خشک و نیمه
گردشرگری و   ۀوسرع ت یهرا  خاک، چرای مازاد دام و تخریب مراتع و پوشش گیاهی در اولویت اجررای برنامره  

 گررتهتفرج انجام  ۀپژوهش ارزیابی جامعی از شرایط اکولوژیکی این مناطق برای توسعاین حفاظت هستند. در 
 ۀهکتراری در یرک شربک    35/0 ۀخاک و پوشش گیاهی از قطعرات نمونر   یها چند مرحله نمونه درابتدا  است.

و  برداشرت د، شکرآباد و رخرآباد در ورامین و پیشوا آبا دولت ۀمتر از هر سه منطق 600×600آماربرداری با ابعاد 
 ،EC ،pH ،N، Pهرای   های خراک بره آزمایشرگاه منتقرل و ویژگری      تهیه شد. نمونه الزم یها ها و نقشه داده

TNV،  OC آنها تهیه شد. سپس توان اکولوژیکی تفرج بره   یها و نقشه یریگ و مقدار شن، سیلت و رس اندازه
عوامرل اکولروژیکی    یهرا  بدین منظور نخسرت نقشره   .اکولوژیکی ارزیابی شد یها گذاری نقشه هم روش روی

هرا   دما و نیز بارت خاک تهیه شد، سپس ایرن نقشره   ،شامل شیب، جهت، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی، بارش
دهری و   مطلوبیرت بررای تفررج گسرترده وزن     حرد و با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره برحسب  یبند طبقه
ایجراد و منراطق دارای    هرا  هیو نامطلوب از تلفیق این ال 2، 1های با توان  گذاری شد. در نهایت طبقه مه روی

ثیرگذار أبندی عوامل اکولوژیکی ت شکرآباد از نظر مجموع و جمع ۀتوان معرری شدند. نتایج نشان داد که منطق
طور کلی آنچه سربب   بیشتری است. به آباد دارای توان رخرآباد و دولت ۀبر توان گردشگری نسبت به دو منطق

تفاوت و برتری توان گردشگری منطقۀ شکرآباد نسبت به دو منطقۀ دیگر شده عامل خاک است. خاک و نروع  
تفررج در منطقرۀ    ۀبر پوشش گیاهی و همچنین جذب آب سبب شده که شرایط توسع ریعلت تأث بارت خاک به

مل مهم دیگر کاربری سرزمین و نزدیکی این منطقه به منطقۀ باشد. عا بهترشکرآباد نسبت به دو منطقۀ دیگر 
آورد. نترایج ایرن    تفررج ررراهم مری    ۀتوسع برایکویر است که ظرریت زیادی در منطقۀ شکرآباد  ۀشد حفاظت

با تلفیق روش ارزیابی چندمعیاره و سیستم اطالعات جغراریایی و در نظر گررتن  توان یتحقیق نشان داد که م
 جنگلی را تعیین کرد. یها گاه رهیواقعی تفرج گسترده در مناطق و ذخ توان ،ولوژیکیاک همۀ عوامل
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 343           بیات و ديگران .../ با استفاده از ارزيابی هاي گز شهرستان ورامین  تفرج گسترده در جنگل ةارزيابی توان اکولوژيک توسع

 مقدمه. 1
گردشگر  یبرا ستیز طیمحو  عتیطبکه در آن  شود یماطالق  یگردشگر ای یجهانگرداز انواع  ینوع  به عتیطب یرگردشگ

 یکن بوتهچوب و  یبردار بهره،   کشورجنگلی هنوز هم تنها استفاده از این منابع  متأسفانه که  یدرحالاست.  یگرید زیهر چمقدم بر 
هستند.  ها جنگلدر این  یگرد عتیطبصنعت گردشگری و  ۀتوسع برایحال رقابت  توسط جوامع محلی است، کشورهای جهان در

خواهد  یدرصد 50رشد گردان  طبیعتدرصدی و شمار  5/10رشد  2030در سال  یگرد عتیطبتفرج و طبق برآوردها صنعت 
مدیریت  یها شاخصعیارها و ماخیر و با توجه به اهمیت گردشگری طبیعت و حفاظت پایدار از طبیعت،  یها سالدر  .[1]داشت 
 ها یژگیوحفظ منظر و ، حفظ منابع آب و خاک، حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستیاز جمله  ،شده است ارائه یگرد عتیطبپایدار 

منارع  یارتقاگردشگرها، حفظ بهداشت و ایمنی ، و مردم بومیگردشگرها رضایتمندی ، آموزش و آگاهی عمومی، کی منطقهیریز
. [2] قانونی، تشکیالتی، سیاسی و قانونگذاری یک نهادوجود و در نهایت  حفظ میراث ررهنگی، اهش رقر بومیاقتصادی و ک

، یعیطب منشأکه  اند جنگلی های ستمیاکوس ازهای جنگلی  پارکاست.  یگرد عتیطبمناسب برای  یها مکاناز جنگلی  یها پارک
چوب استفاده  دیتول، ییاستثنا طیشراو در  عتیطبی مثل تفرج، حفظ و برای اهداف مختلف دارند ساخت انسان ای یعیطب مهین

های مختلف اغلب در  و رضاهای باز در اندازه رهایمسهمچون آب،  یگریدعناصر  اگرچه اند، درختاز  دهیپوش اساساًد. آنها نشو می
دانست که از  ها درختچهغنی از درختان و  رشرده و ای کاشت را توده دستهای جنگلی  پارک توان یم رو نیااز  .شود می ارتیآنها 

، ها لبهبه  دیباکه در آن  اند شده لیتشک باز مهینمناظری همچون رضاهای باز، درختزارهای باز و درختزارهای بسته و  قیتلف
وص به خود مخص یا خچهیتارروند تکامل پارک جنگلی . [3] نشان داد ژهیو، رضاهای باز و مناطق آبی درون آنها توجه ها یورود

تفرجی طرح  ۀبخش هنری یا محوط نام باخاصی  یور بهرههای قدیمی جنگلداری کشورهای اروپایی در مواردی به  دارد. در طرح
احداث  ۀبرنام رانیادر  .شد یمبینی  تفرجی جنگل پیش یها ارزششهروندان از  یور بهرهکه در آن امکانات  میخور یبرم

ها و مراتع رونق یارت. این رضاها با هدف بهبود وضعیت اکولوژیک و محیط زیستی  جنگلهای جنگلی پس از ملی شدن  پارک
 ،شهرهای ایران احداث شدند ۀحومدر  ویژه بهو تفرجی شهروندان،  یحیتفر یازهاینبه  ییپاسخگوکلیت شهر و همچنین برای 

مناطق  نیا ای)آمحیط و همچنین نامشخص بودن هدف و در بسیاری از مواقع ناسازگار با شرایط  یربومیغ یها گونهاما با معرری 
 اند شدهدر عمل با مشکالتی مواجه  است( مدنظراکولوژیک  یها جنبه صرراً ایتفرجگاهی قرار خواهند گررت  یبردار بهره برای

 ،ستندیناکولوژیک  و یستیز طیمح یازهاینپاسخگوی  تنها نه ،و طراحی مناسب یزیر برنامه نبود لیدل به. امروزه این رضاها [4]
 یها گاه رهیذخاستفاده از  زمینۀدر  .[5]شود  می تر کمرنگ روز روزبهاجتماعی و تفرجی آنها  ، کارکردفیضع  تیریمد ۀواسط بهبلکه 

 گررته است.متعددی در داخل و خارج از کشور انجام  یها پژوهش ،یگرد عتیطبپارک جنگلی و محلی برای  عنوان بهجنگلی 
و  SWOTاستان کردستان با استفاده از مدل  یگرد عتیطب توسعۀ یراهبردهادر پژوهشی به بررسی  [6]اران موحد و همک

QSPM 43/2 یینها یها نمره)ضعف و قوت(، جمع  یداخلعوامل  یابیارز سیماتردر  آنان، قیتحق جینتابراساس  .پرداختند 
از نظر  یگرد عتیطب یها تیرعال تیریمدبدان معناست که  نیاکمتر است.  ها از ضعف ها قوت دهد یممحاسبه شد که نشان 

آن است که  ۀدهند نشان 91/2 ازیامتو ررصت( با مجموع  دیتهد) یخارجعوامل  یابیارز سیماترضعف است.  دچار یدرونعوامل 
راهبرد  نیبهتر ST نیرابنابنشان داد.  یمناسب یراهبرد، واکنش دهایتهدها در مقابل  ررصت تیتقوبا  توان یمموجود،  تیوضعدر 

 یها شاخص [7] کار برزه ی. در تحقیق دیگرشود یمدر کردستان محسوب  یگرد عتیطبمطلوب  توسعۀسمت  بهحرکت  برای
مناسب در  یها شاخص. در این تحقیق که در پارک جنگلی نور انجام گررت، کردتفرجی را بررسی  یزیر برنامهدر  مؤثر

مناطق  ،مناطق دارای زهکشی مناسب ،معرری شد: مناطق دارای خاک لومی و متوسط چنیناولویت  ترتیب  هبتفرجی  یزیر برنامه
 زیاد و اغلبپوشش علفی  دارایمناطق  ،(ناهمسال زاد دانهمناطق دارای تیپ درختی مناسب ) ،ده و راه دسترسیادارای ج

میرآخورلو و . ب احداث پارک جنگلی معرف کردرا مناسدید خوب  ۀزاویمناطق دارای راصله و . او کف جنگلدر  یا لپه تک
در  یعیطب یگردشگر یبند هیناحو  ییشناسا منظور به کرمانشاهو  المیارارس  یها استان یجنگل یها ستمیاکوسدر [ 8]همکاران 

 یها نقشهمنظور  نیا به. ندپرداخت یجامع تحقیقبه  ییایجغرارو سامانۀ اطالعات  یا ماهواره یها دادهبا استفاده از  ها استاناین 
 جیرا یها مدلو از  هیته یتیجمعو مراکز  ریتبخ هم، دما هم، باران هم، منابع آب، یاهیگ، پوشش بیش، ایدرطبقات ارتفاع از سطح 
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 قیتلف. سپس با دشاستفاده  تحت بررسیدر مناطق  یعیطب یگردشگر یبند هیناح یبراتفرج گسترده و متمرکز  مانند یگردشگر
تفرج گسترده و  یها مدلدر  ییایجغرارسامانۀ اطالعات  طیمحدر  یا ماهواره یها دادهو  ییصحرابا اطالعات  کورمذاطالعات 

استخراج  تحت بررسی یها استان یجنگل یها ستمیاکوستفرج گسترده و متمرکز در  لیپتانس یدارا یها محدودهمتمرکز، نقشۀ 
دارای توان  ذکرشدهدر سه استان  شده یابیارزهکتار  248091درصد کل مساحت  8/87. آنها به این نتیجه رسیدند که بالغ بر شد

 .ستا متمرکزدرصد نیز برای تفرج  6/5اکولوژیکی تفرج گسترده و 
استان در غرب کشور چین  دوازدهدر با روش ارزیابی چندمعیاره توان اکولوژیک تفرج  ۀمقایسبه ارزیابی و [ 9] یونگ رانگ

انتخاب  برایدر هند از روش سیستمی  [10]و همکاران چادهاری . کرد یبند تیاولواس مناطق مذکور را پرداخت و بر این اس
در  [11]و همکاران  برری برای تفرج گسترده را مشخص کردند. ها مکان نیتر مناسبو استفاده بهترین مکان برای تفرج گسترده 

بهترین  توان یمعوامل اکولوژیکی  یگذار هم یروو روش  جغراریایی اطالعاتتحقیق جامعی بیان داشت که با استفاده از سیستم 
متعددی  های پژوهش. هرچند در کشور و حتی خارج از کشور، کردانتخاب  یگرد عتیطبتفرج و  برایرا  ها مکانترین  و مناسب

 ازینراقد رضاهای مورد اغلب  رانیاهای جنگلی  پارک ییاجرااز نظر  ،گررتهانجام های جنگلی و چارچوب طراحی آنها  پارک ۀدربار
 یها مکانامروزه با توجه به اهمیت و نیاز به رضای سبز و  .[12] اند ماندهباندهای سبز باقی  ایهای سبز  و در حد لکه اند شهری

تحقیق  هدف این استفاده کرد. توان یمدر جنوب تهران  خصوص بهجنگلی،  یها گاه رهیذخ، از پتانسیل یگرد عتیطبمناسب برای 
و گز شهرستان ورامین  یها جنگلعوامل اکولوژیکی به روش سیستمی در  نیتر مهمگردشگری با استفاده از  توسعۀارزیابی توان 

با این کار ضمن حفظ  است.این مناطق  باارزش یها جنگلاز رشار بیش از حد بر کاستن تفرج در این مناطق و  توسعۀ در نتیجه
گیاهی و جانوری این مناطق  باارزش یها گونه. همچنین از شود یمجلوگیری  ییزا ابانیبش خاک و این منابع باارزش از ررسای

و  خواهد گررتری در اختیار مردم محلی قرار بیشتدرآمدی و از سویی با رونق گردشگری در این مناطق منابع  خواهد شد حفاظت
این پژوهش از حیث جامعیت بررسی عوامل اکولوژیک و هد شد. این منطقه کاسته خوا یها جنگلاز رشار بیش از حد بر مراتع و 

 .است ررد منحصربهاست  در جنوب تهران ایرانی تورانی ۀناحیگز  یها جنگلدر  پژوهشنخستین دلیل اینکه  بههمچنین 

  ها روشمواد و . 2

 پژوهش منطقۀ. 1. 2
. این منطقه است هکتار 2/1208ام با مساحت بخشی از شهرستان ورامین و بخش جوادآباد و دهستان بهن پژوهش منطقۀ

از سطح متر  781 ۀ ارتفاعکمینمتر در ارتفاعات شمالی و  855ارتفاع  ۀهموار با بیشین نسبت بهارتفاع و  کم یها نیزم صورت به
جنوب کیلومتری  35 ۀراصلاین منطقه در  [13]متر است  818(. میانگین وزنی ارتفاع از سطح دریا نیز 1ست )شکل دریا

متر است.  728آبشور  ۀرودخانبستر  ۀمنطقمشهد قرار دارد. حداقل ارتفاع متوسط  –تهران  آهن راه ۀحاشیشهرستان ورامین در 
 .و اقلیم منطقه خشک و سرد است متر یلیم 80، میانگین بارندگی ساالنه گراد یسانت ۀدرج 3/21دمای متوسط ساالنه در منطقه 

شود. در  مرطوب منطقه را شامل می ۀو تنها ماه آخر پاییز و ماه اول زمستان دورکشد  طول میماه  10خشک در این منطقه  ۀدور
دهد که جهت باد غالب  باد در ایستگاه هواشناسی ورامین نشان می ۀشد ثبتماه سال امکان یخبندان وجود دارد. اطالعات پنج 

 یدائم ۀرودخاندهد. منطقه راقد  قلیم بیابانی گرم میانه را نشان میجنوبی غربی است. اقلیم منطقه با استفاده از روش آمبرژه، ا
 .باید رصلی بندعلیخان و گل آب جریان می ۀمنطقهای رصلی در دو  و جریان است

 روش تحقیق . 2. 2

 ها از عرصه و از قطعات نمونه  داده یآور جمع. 1. 2. 2

 30الب گز تشکیل شده و همچنین با توجه به اینکه از نظر آماری، غ ۀکه از گون پژوهشبا توجه به یکنواخت بودن تیپ منطقۀ 
استفاده  یهکتار 35/0متر به کمک قطعات نمونه  600×600 یبردار نمونه ۀقطعه نمونه کاری است، برای این پژوهش از شبک

( 1دابی درخت )جدول شامل گونه، قطر بزرگ تاج و قطر عمود بر آن و سالمت و شا الزمنمونه اطالعات   شد. در هر قطعه
 .[14]برداشت و ثبت شد 
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 .آباد دولت منطقۀد(  ؛شکرآباد ۀ( منطقرخرآباد؛ ج منطقۀالف( موقعیت شهرستان ورامین در کشور؛ ب( ، پژوهش طقاموقعیت من. 1شکل 

  ارزیابی خاک یها داده. 2. 2. 2

کاربری نقشۀ با استفاده از  NPK لی خاک شاملسدیم و عناصر اص ،pH, ECارزیابی خاک منطقه، شامل بارت خاک،  برای
و  60تا  30، 30با مته از اعماق صفر تا  ،و با توجه به وضیعت ریزیوگراری و شکل زمین سرزمین و نیز پس از بازدیدهای میدانی

ک در رواصل برای پی بردن به خصوصیات موررولوژیکی نیمرخ خاکه ذکر است شایان . شد یبردار نمونه متری یسانت 90تا  60
 کیسۀها در  ها اقدام به حفر پروریل و برگ تشریح پروریل شده و نمونه ن خاککردمنطبق  برایمشخص و تغییر شکل زمین 

به سنجش بارت  گام نخست،در  یساز آمادهمراحل اجرای شناسی منتقل شد. پس از  و به آزمایشگاه خاک یبند بستهپالستیکی 
  .شدپرداخته خاک و هدایت الکتریکی  pHخاک، 

 گردشگری توسعۀتعیین عوامل اکولوژیک اثرگذار بر . 3. 2. 2

. داردای  اهمیت ویژه مؤثرگردشگری، انتخاب معیارهای محیط زیستی  توسعۀدر ررایند تحلیل توان محیط زیستی سرزمین برای 
تراکم پوشش گیاهی، حاصلخیزی خاک،  از ارتفاع، شیب، جهت، بارت خاک، اند عبارتمعیارهای اثرگذار در این بخش  نیتر مهم

 [.8] رصل سال( نیتر گرمدما، بارندگی، سرعت باد، حداقل دما در سردترین رصل سال، حداکثر دما در مانند راکتورهای اقلیمی )

 کیاکولوژعوامل  یکدگذارو  یبند طبقهسازی،  نقشه. 4. 2. 2

مکانی است. برای  یها دادهو استخراج  ذکرشده یکیاکولوژعوامل  همۀ یساز نقشهاز تعیین عوامل اکولوژیک، شامل بعد  ۀمرحل
در این تحقیق از روش  شود. شد که در ادامه توضیح داده می یبند طبقههر یک از عوامل اکولوژیک تهیه و نقشۀ منظور  نیا

عوامل  یها نقشهظور نخست انتخاب استفاده شد. بدین من برایاکولوژیکی  یها نقشهگذاری  هم ارزیابی چندمعیاره و روش روی
در ررایند کدگذاری به  .اکولوژیکی شامل شیب، جهت، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی، بارش و دما و نیز بارت خاک تهیه شد

 داده شده است. 4بدترین حالت عدد به و  1بهترین حالت عدد 
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 توپوگرافینقشۀ . 1. 4. 2. 2

 مانند بارش و دما دارد دیگر تأثیر مستقیمی بر عوامل اکولوژیکی چراکهطی است؛ های مهم در مطالعات محی ارتفاع یکی از ویژگی
ذکرشده در  یبند دستهمنطقه استفاده شده و نقاط براساس  1مدل رقومی ارتفاعنقشۀ از  همنطقبرای بررسی این عامل در  [15]

 و کدگذاری شدند. یبند طبقه 1جدول 

 شیبنقشۀ . 2. 4. 2. 2

وهوایی  آبنسبت به کیفیت و پتانسیل خود، عوامل ژئوموررولوژی را در ارتباط با جنس و رژیم  تنها نهناحیه  هرب توپوگراری و شی
 ۀمحاسببرای  .[17، 16] ابدی یمو تغییر شکل  ردیگ یم، بلکه خود نیز تحت تأثیر آنها قرار دارد یم واحاکم بر منطقه، به رعالیت 

پایه قرار داده نقشۀ  عنوان به ArcGIS 10.3 ارزار نرممنطقه در محیط مدل رقومی ارتفاع شۀ نقها،  شیب منطقهنقشۀ  ۀتهیشیب و 
 شد. یازدهیامت 1و مطابق جدول  شده نظارت یبند طبقهبا استفاده از روش آمده  دست بهنقشۀ شد. سپس 

 جهتنقشۀ . 3. 4. 2. 2

شمالی و شرقی  یها جهتانرژی دریارتی است، در نتیجه  رمقداجغراریایی  یها جهت سنجشمبنای  ،در انتخاب جهت جغراریایی
زیاد بودن انرژی دریارتی، پوشش  علت بهجنوبی و غربی  یها جهت. اند مشابهجنوبی و غربی از نظر اکولوژیکی  یها جهتو 

از  تر ارتهی تحول هاآن علت خاک نیبه همبیشتر است؛  هادارند و تخریب و رعالیت موجود زنده در آن ها جهت از بقیۀ بیشتریگیاهی 
 ArcGIS ارزار نرممنطقه در محیط مدل رقومی ارتفاع نقشۀ این نقشه نیز  ۀتهی برای. [19، 18]شمالی و شرقی است  یها جهت

و  یبند طبقه( یا طبقه پنجمربوط به مناطق دشتی ) ۀطبق عالوه بهجهت اصلی  چهارو براساس  در نظر گررته شدپایه نقشۀ  10.3
 (.1قبلی امتیازدهی شد )جدول  یها نقشه ارزیابی چندمعیاره شمطابق رو

 و کدگذاری عوامل ارتفاع، شیب و جهت جغراریایی یبند طبقه .1جدول 

 کد مطلوبیت جهت جغرافیایی کد مطلوبیت (درصدشیب ) کد مطلوبیت (مترارتفاع از سطح دریا )

 1 شمالی 1 0 – 2 1 1000>
 1 شرقی 2 2 – 5  
 2 جنوبی    
 2 غربی    

 اقلیمنقشۀ . 4. 4. 2. 2

استفاده و  1388 تا  1378سال از   ساله ده ۀدوردر  های هواشناسی ورامین های ایستگاه از داده شده هیتهنقشۀ برای این منظور از 
استخراج و جداسازی شد. سپس با استفاده از این دو نقشه،  تحت بررسی منطقۀسه  ۀمحدودبارش در  و هم دما همخطوط 
 . گررتانجام  2طبق جدول  یۀ تحت بررسمحدودعوامل اقلیمی  یکدگذار

 و کدگذاری عوامل بارش و دما یبند طبقه .2جدول 

 کد مطلوبیت (درجة سلسیوسدما ) کد مطلوبیت (مترمیلیبارش )

<40 3 25-21 1 
60–40 2   

   1 60بیشتر از 

 پوشش گیاهینقشۀ . 5. 4. 2. 2

 بر این اساس. ابدی یمهم ارزایش گردشگر تراکم پوشش گیاهی، توان  با ارزایشنشان داده شده است،  3که در جدول  طور همان
تراکم پوشش گیاهی  ۀطبقو ثبت شد، سپس به هر  یدهتراکم پوشش گیاهی در هر بخش منطقه توسط بازدیدهای میدانی سنج

 تصاص داده شد.کد مطلوبیت اخ

                                                           
1. Digital Elevation Model (DEM) 
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 و کدگذاری عامل تراکم پوشش گیاهی یبند طبقه .3جدول 

 کد مطلوبیت (درصد) یاهیگتراکم پوشش 
 1 40بیشتر 

40–20 2 
20 – 0 3 

  یشناس خاکنقشۀ . 6. 4. 2. 2

 یها ستمیکوسا همۀمخربی بر  های، کشاورزی و تولید غذا در جهان است که اثریطیمح ستیزمعضالت  نیتر یاساسخاک از  هدرررت
خاک به تعداد کاری از عرصه و  یها نمونهاست. در این تحقیق  یطیمح ستیزجدی  تمشکال و از طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد

  .[20] ددست آم به 1اس پی جیمختصات هر قطعه نمونه خاک با  وشد متر برداشت  سانتی 100در سه منطقه تا عمق 
 کیارگاندرصد کربن بارت خاک و نقشۀ از منطقه  شده استخراجهای خاک  آزمایشگاهی نمونهآنالیزهای  براساسدر این زمینه 

را دریارت کرد و بارت سیلتی رسی لومی نامطلوب  2و بارت رسی لومی کد  1که بارت لومی کد  تهیه شد یزیحاصلخو  4
 تشخیص داده شد.

 ممیزان شاخص توان اکولوژیک توریس یبند طبقهو  نییتع. 5. 2. 2

ها در نهایت یک  نقشه ۀهم یگذار هم یرومطلوبیت و  یکدهانظر و استخراج  مورد یِکیاکولوژعوامل  ۀهم یساز نقشهپس از 
وبیت لمط ۀمنزل به 1دست آمد که کد  بهشده در هر یک از سه منطقه  تلفیق یطیمح ستیزشاخص کلی برای هر یک از واحدهای 

 بدون توان ارزیابی شد.  3کد  تفرجی و 2توان  ۀمنزل به 2کد  ،1توان 

 نتایج و بحث. 3
توان  یارتن، طیمح کیاکولوژ یابیارزاست و هدف  نیسرزمواحرد  رکیدادن ارزش بره  یمعنرا بهساده  طور به طیمح یابیارز
 یبرا یابزار نیسررزم یرابیارز بر این اساس،ست. ها یکاربرانسان در چارچوب  ۀاستفاد یبرا طیمح رکیاکولوژ رای یعیطب

در هرر  یسرتیاکوتورو  یگردشرگر یهرا تیقابلو  ها تواناز  یبردار بهره .[21] است نیسرزماستفاده از  یراهبرد یزیر برنامه
 لیتحلو  گردشگریتروان  یابیارز رو نیااز [. 22] کندآن منطقه رراهم  توسعۀ یبراو رعال  ایپو یا نهیزم تواند یم یا منطقره

عوامل اکولوژیک شامل ارتفاع،  نیتر مهمخواهرد داشت. در این تحقیق ارزیابی توان با تلفیق  رژهیو یضررورت، مذکور یها تیقابل
پیشنهادی،  منطقۀسایت یا  هرهای  سنجش قابلیت .گررتبارش و خاک انجام  ،شیب، جهت، وضعیت پوشش گیاهی، دما

عمده شامل دو  طور بههای سایت برای توسعه،  ابلیتموضوعی ضروری و مهم برای هر نوع از توسعه است. ررایند سنجش ق
ها براساس عوامل  قسمت نیتر مناسبو دوم ارزیابی )انتخاب  ،محدودکنندهعوامل  نیتر مهمتعیین  : نخستمرحله است
ارزیابی  در یاست که قابلیت رراوان دار مکانهای  سیستم مدیریت مبتنی بر داده نوعی (. سیستم اطالعات جغراریاییمحدودکننده

از ند. شد و کدگذاری یبند طبقهسازی،  نقشه ،عوامل اکولوژیک همۀ در این تحقیق، [.23] داردبرای گردشگری  ها تیساتوان 
های  کدهای هر کدام از نقشه همۀمطلوبیت گردشگری تهیه شد که در آن،  یطیمح ستیزواحدهای نقشۀ ها،  تلفیق این نقشه

در تحقیق حاضر نیز از سیستم اطالعات  دست آمد. به( 11مطلوبیت نهایی )شکل نقشۀ نهایت  اکولوژیک، با هم تلفیق شد و در
از منظر عوامل  آباد دولتیعنی شکرآباد، رخرآباد و  همنطقاستفاده شد. هر سه  ها نقشسازی و تلفیق  نقشه منظور بهجغراریایی 

ارتفاعی در هر سه منطقه بین طبقات  ۀمحدود چنانکه ؛برقرار نبودتوپوگراری یعنی شیب، جهت و ارتفاع محدودیت خاصی 
 شیبچنانکه  هستند،شیب  کمتوان گفت این مناطق جزء مناطق بسیار  متر قرار گررت. از نظر شیب نیز می 850تا  700 یارتفاع

یجاد نخواهد که این شیب برای اغلب شرایط تفرجی و نیز توسعه محدودیتی ا استدرصد متغیر  5تا  1منطقه در مجموع بین 
جهت جغراریایی نسبت به دو عامل  .نیستند محدودکنندهعوامل  ازتوان گفت این دو عامل توپوگراریکی  می رو از این .کرد

 رد. بر این اساسو غربی وجود دا یشرق ی،، جنوبشمالیجهت اصلی  چهارو در منطقه هر  است تر متنوعتوپوگراری دیگر، کمی 

                                                           
1. Global Position System (GPS) 
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عامل جهت  چراکه ،در نظر گررتراریایی غجتوان عامل جهت  میگردشگری را  توسعۀبرای  ودکنندهمحدتنها عامل توپوگراریکی 
برای  .رود شمار می بهمنطقه برای تفرج )گسترده و متمرکز(  هرجغراریایی یکی از عوامل اکولوژیکی مهم در تناسب و قابلیت 

  .[16]شوند  شناخته می 2 ۀطبقنوبی غربی و ج های جهتو  1 ۀطبقشرقی و شمالی  های تفرج گسترده جهت

  

 
 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀارتفاع در سه  یبند طبقهنقشۀ  .2شکل 

  

 
 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀجهت در سه  یبند طبقهنقشۀ  .3شکل 
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 بادآ دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀشیب در سه  یبند طبقهنقشۀ  .4شکل 

 
 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀتراکم پوشش گیاهی در سه  یبند طبقهنقشۀ  .5شکل 

از نظر این عامل وضعیت  شکرآباد منطقۀ دارند.این سه منطقه محدودیت بیشتری  ،از نظر عامل تیپ و تراکم پوشش گیاهی
کرد و مشخص  دییتأاین مطلب را  نیزهای خاک  شگاهی نمونهدلیل خاک بهتر است. نتایج آنالیزهای آزمای بهکه این  داردبهتری 

. ساختمان و بارت دارددیگر  منطقۀدو  ازشکرآباد وضعیت بهتری  منطقۀشد که از نظر حاصلخیزی کلی و عناصر غذایی خاک 
ولی  است،ن شکرآباد دارای توا منطقۀ که از این نظر استمنطقه برای گردشگری  هردر بررسی توان  یخاک نیز عامل مهم

 . چندانی ندارنددر این زمینه توان  آباد دولتمناطق رخرآباد و 
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 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀباران در سه  همخطوط نقشۀ  .6شکل 

   

  )میانگین دما ساالنه( سه منطقه یدما همخطوط نقشۀ   .7شکل  

 
 آباد دولت و بادرخرآباد، شکرآ منطقۀدر سه  OCمیزان نقشۀ  .8شکل 
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 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀبارت خاک در سه نقشۀ  .9شکل 

 
 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀتوزیع حاصلخیزی خاک در سه نقشۀ  .10شکل 

لومی در بارت خاک بین رسی لومی، سیلتی رسی لومی و  ن اساس،یگررت. بر ابررسی کامل و جامعی از خاک منطقه انجام 
  .دارای خاک لومی و رسی لومی برای توسعه و تفرج محدودیت ندارند یها بخشو  استهای مختلف سه منطقه متغیر  قسمت

 
 آباد دولت و رخرآباد، شکرآباد منطقۀنهایی ارزیابی توان گردشگری در سه  نقشۀ .11 شکل
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تراکم پوشش گیاهی است که از نظر پوشش  گیاهی  درصد 80تا  40بین  1 ۀطبقطبق مدل تفرج گسترده حد مطلوب برای 
ها از این نظر  قسمت بقیۀو  دارنددیگر توان تفرجی  منطقۀشکرآباد و بخش کوچکی از دو  منطقۀگفت تنها بخشی از  توان یم

ود که با توجه ، عامل اقلیمی یعنی بارش و دما در منطقه بشدسازی و بررسی  نقشهعامل مهم دیگر که  .ندارندمطلوبیت الزم را 
بررسی  تحت ۀمحدودو تغییرات چشمگیری در کل  نیست محدودکننده، این عامل هم چندان ۀ پژوهشمحدودبه کوچک بودن 

که از این نظر هم طبق آمارهای ایستگاه هواشناسی  استمتغیر  متر یلیم 100تا  20بارش در مجموع سه منطقه بین  مقدار. ندارد
. دمای متوسط ساالنه نیز داردرخرآباد  منطقۀ ژهیو بهدیگر  منطقۀدو بیشتر از بارش و رطوبت نسبی شکرآباد اندکی  منطقۀتنها 
 منطقۀشده یعنی دما و بارش، وضعیت  بررسیدو عامل اقلیمی از نظر در مجموع است. متغیر گراد  ۀ سانتیدرج 25تا  20بین 

بررسی کامل و جامع  در ظر بارش ساالنه شرایط مطلوبی رراهم نیست.دیگر است. اما در کل از ن منطقۀشکرآباد اندکی برتر از دو 
بارت خاک بین رسی لومی، سیلتی رسی لومی و لومی متغیر  ،های مختلف سه منطقه در قسمت که دیده شد نیزخاک منطقه 

دیگر خاک شامل  ۀشد آنالیز. عوامل [16] دارای خاک لومی و رسی لومی برای توسعه و تفرج محدودیت ندارند یها بخشو  است
. اند مهمها و جنگلکاری  کاشت گونه ژهیو بهها  ارزیابی بقیۀو برای  ی ندارندمواد مغذی و درصد مواد آلی برای تفرج چندان اهمیت

خیلی  ۀمحدودکه گسل مهمی در  ازآنجامنطقه  ۀپایهای  نقشه دیگرو  کاربری سرزمین منطقه نقشۀبررسی  براساسهمچنین 
نهایت، با ارزیابی اکولوژیک سه  در در ارزیابی وارد نشد. که برقرار نیست یتیمحدود نظراز این  ندارد،وجود  طقهمن به نزدیک
تری برای یشهای جنوبی و غربی و شرقی از توان ب قسمت شکرآباد منطقۀمشخص شد که در  آباد دولتشکرآباد، رخرآباد و  منطقۀ

دلیل محدودیت عوامل اکولوژیکی مانند جهت، خاک، پوشش  بهشمال منطقه و بخش محدودی از ند تفرج گسترده برخوردار
با استفاده  . آنهااشاره کرد (1396)به پژوهش موسوی و همکاران  توان یم زمینهای است. در این  راقد توان توسعه هغیرگیاهی و 

و برخی از  ندر شهرستان شهرضا انجام دادمشابهی را د پژوهششده و روش مشابه تحقیق حاضر،  کاربرده بهاز عوامل اکولوژیکی 
دلیل شرایط  بهرخرآباد  منطقۀدارای توان تفرجی ذکر کردند.  محدودکنندهمناظر روستایی بکر و نبود عوامل  ۀواسط بهمناطق را 

حاصلخیزی و عناصر غذایی بسیار کم و  5بسیار زیاد  یکیالکترخاک رقیر و دارای هدایت  ژهیو بهاکولوژیکی بسیار نامطلوب 
و این وضعیت با شدت  نداردتفرجی  توسعۀ را برایدر مجموع شرایط الزم  ،پوشش گیاهی نبودو نیز بارش بسیار کم و  اندک

 . دارندتفرج  توسعۀ 2 ۀطبقهای محدودی توان  تنها قسمت که یطور به است،نیز حاکم  آباد دولت منطقۀکمتر در 

 و پیشنهادها گیری نتیجه. 4
دیگر  ۀمنطقثیرگذار بر توان گردشگری نسبت به دو أشکرآباد از نظر مجموع عوامل اکولوژیکی ت منطقۀه دیده شد، ک گونه همان

و سیمای  استمشابه  باًیتقردارای توان بیشتری است. هرچند از نظر عوامل توپوگراریکی یعنی شیب جهت و ارتفاع سه منطقه 
عوامل اقلیمی یعنی  لیوتحل هیتجزبراساس کم است.  نسبت بهتوپوگراریک  عوامل یریرپذییتغمسطح و  نسبت بهعمومی منطقه 
نزدیک مساحت منطقه و دلیل محدود بودن  بهکه در بخش نتایج هم دیده شد، از منظر این عامل هم  طور هماندما و بارش و 

جانوری  یها گونهمهم دیگر وجود . عامل زیاد نیستتغییرپذیری این عامل بین سه منطقه چندان  از این نظر،سه منطقه بودن 
مانند تفرج  ییها تیرعالبرای  ژهیو به زیادشکرآباد است که سبب ارزش تفرجی  منطقۀارزشمندی مانند جبیر، آهو، کل و بز در 

 منطقۀتفاوت و برتری توان گردشگری در  عامل اصلیکلی آنچه  طور به .شود میو تماشای حیوانات  یگرد عتیطبگسترده، 
شوری وضعیت درصد مواد مغذی خاک و شرایط حاصلخیزی آن و همچنین  .دیگر عامل خاک است منطقۀد نسبت به دو شکرآبا

همین عامل . دیگر بهتر بوده و شرایط رشد و رویش پوشش گیاهی در آن مهیاست منطقۀو ساختمان و بارت آن نسبت به دو 
شکرآباد شده است. دسترسی بیشتر به منابع  منطقۀدشگری در گر توسعۀ بیشترتوان  وبودن تراکم پوشش گیاهی  بیشترسبب 

عامل دسترسی به آب از عوامل  چراکه ،باشد بهتردیگر  منطقۀدو  ازشکرآباد  منطقۀسبب شده که شرایط توسعه تفرج در  نیز آبی
دمعیاره و سیستم اطالعات نتایج این تحقیق نشان داد که با تلفیق روش ارزیابی چن رود. شمار می بهگردشگری  ۀتوسعمهم در 

و این روش را در مناطق  کردگسترده را تعیین  واقعی تفرجتوان توان  ، میاکولوژیکی عوامل همۀجغراریایی و در نظر گررتن 
 . کار گررت بهواقعی  شناخت توانجنگلی مشابه برای 
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