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ارزيابي اكوتوريسم در جنگلهاي اطراف تاالب زريبار
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي ()GIS

آرمان رشيدي٭ ،1مجيد مخدوم ،2جهانگير فقهي ،3مرتضي

شريفي4

 1دانش آموخته کارشناسي ارشد جنگلداري دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 2استاد دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 3دانشيار دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 4عضو شوراي عالي جنگل و مدرس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1388/11/25:؛ تاریخ تصویب)1389/10/27 :

چكيده
بارزترین و ارزشمندترین اکوسيستم تاالبي در استان کردستان دریاچه زریبار است که در نزدیکي شهرستان مریوان قرار داشته و با بخشي از
جنگل هاي زاگرس شمالي که متعلق به هات اسپات جهاني ایران و آناتولي است احاطه شده است .هدف اصلي انجام این پژووهش ارزیژابي
توان جنگلهاي اطراف تاالب زریبار براي کاربري اکوتوریسم بهمنظور تعدیل فشار تفرجي در اکوسيستم شکننده تاالب و هدایت بخشژي از
این فشار به سمت جنگل است .در این بررسي پس از شناسایي منابع اکولوژیکي (پایدار و ناپایدار) تجزیهوتحليل و جمعبندي منژابع صژورت
گرفت .با مبنا قرار دادن اصول دستي نقشهسازي یگانهاي محيطزیستي و استفاده از روش سيسژتمي رایژ در ایژران در محژيط نژرمافژزار
( )ArcGIS9.2الیههاي اطالعاتي با هم تلفيق شدند و در نهایت 151یگان محيطزیستي تفکيک و نقشهسازي شد .سپس با اسژتفاده از
مدلهاي ویوه طراحي شده براي اکوتوریسم جنگلهاي منطقه ،ارزیابي توان اکولوژیکي بژراي اکوتوریسژم متمرکژز بژا سژه طبقژه تژوان و
اکوتوریسم گسترده با دو طبقه توان در منطقه انجام شد .در مرحله بعد با شناسایي منابع اجتماعي -اقتصادي و تجزیهوتحليژل ایژن دادههژا،
نقشهسازي و طبقهبندي شاخصهاي مهمي چون کاربري فعلي اراضي ،درآمد حاصل از کاربريهژا ،سژاختارهاي زیربنژایي ،نژرک بيکژاري و
پراکنش دام انجام گرفت و نيازهاي اجتماعي -اقتصادي دو دهستان موجود در محدوده مطالعاتي بررسي و بهمنظور اتخاذ تصميم نهژایي بژا
توان اکولوژیکي منطقه تلفيق شد .در نتيجه از کل مساحت منطقه ( 8236/50هکتار)  10/84درصد به تفرج متمرکز طبقه 892/69( 2
هکتار) 12/32 ،درصد به تفرج متمرکز طبقه  1015/01( 3هکتار) 10/56 ،درصد به تفرج گسترده طبقه  869/64( 1هکتار) و 0/81
درصد براي تفرج گسترده طبقه  66/57( 2هکتار) تعلق گرفت.

کليد واژهها :اکوتوریسم ،ارزیابي توان اکولوژیکي ،جنگلهاي اطراف تاالب زریبار ،سامانه اطالعات جغرافيایي.

 نویسنده مسئول:

Email: arman.rashidi@gmail.com

20

ارزیابي اكوتوریسم در جنگل های اطراف تاالب زریبار با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایي ()GIS

سرآغاز
دریاچه زریبار بارزترین و ارزشمندترین اکوسيسژتم تژاالبي در
استان کردستان است که در نزدیکي شهرستان مریوان واقع شده
و با بخشي از جنگلهاي زاگرس شژمالي کژه متعلژق بژه هژات
اسپات جهاني ایران و آناتولي است احاطه شده است .این بخژش
از جنگلهاي زاگرس شمالي نه فقط از نظر حفاظت آب و خژا،،
جلژژوگيري از فرسژژایش و ایجژژاد آب و هژژواي مناسژژب داراي
ارزشهاي باالیي هستند بلکه به علت وجود جاذبه آبژي دریاچژه
زریبار و نزدیکي به مرز باشماق مریوان از نظژر اکوتوریسژم نيژز
بسيار چشمگيرند .در سالهاي اخير دریاچه آب شژيرین زریبژار را
جمعي از کارشناسان محيطزیست بژهعنژوان تژاالبي بژينالمللژي
مطرح کردهاند و جاي خالي آن در فهرست کنوانسيون تاالبهاي
رامسر مورد توجه قرار گرفته است .بررسيها نشان داده است که
زریبژژار تمژژامي ویوگژژيهژژاي تژژاالب بژژينالمللژژي را دارد (باليژژده،
 .)1385ب ژهوجژژود آوردن چنژژين دیژژدگاهي در بژژين طرفژژداران
حفاظت از محيطزیست توجه آنها را به حفاظت هژر چژه بهتژر از
این اکوسيستم و جلوگيري از هرگونه اقدامات شتابزده (اقدام بژه
ایجاد شهر ،صنعتي در اطراف زریبار) سوق داد که منطقه را بژه
منزله زیستگاه حفژاظتي -توریسژتي معرفژي کژردهانژد .اسژتفاده
جهانگردي از جنگلهاي منطقه راهکاري مناسب بژراي حفاظژت
از آنها است ،چرا که مسئله تفرج در ارتباط با جنگل با حفاظت در
آميخته و با توجه به ویوگيهاي هر منطقه وضژعيت خاصژي بژه
خود ميگيژرد (شژریفي .)1368 ،اکنژون کژه تفکژر حفاظژت از
دریاچه زریبار بهعنوان تژاالبي بژينالمللژي در بژين روشژنفکران
به وجود آمده است و منطقه به لحاظ جهانگردي اهميتژي خژا
دارد ،بيتوجهي به جنگلهاي اطراف آن خطر بزرگي اسژت کژه
پيامدهاي جبرانناپذیري را به بار خواهژد آورد .بژراي حفاظژت از
جنگلهاي اطراف تاالب زریبار فواید و کارکرد آنهژا بایژد توجيژه
شود .بژا توجژه بژه ایژن نکتژه کژه از نظژر اکولژوژیکي کژاربري
اکوتوریسم بعد از حفاظت کمترین آسيب را به محيط وارد ميکند
(دهدار درگاهي )1377 ،استفاده تفرجي از این جنگلهژا توجيژه
مناسبي براي استفاده و حفاظت از آن است .بژراي ایژن مقصژود
باید بررسي شود که در کجا این امکان را ميتوان فژراهم کژرد؟
دهدار درگاهي ( ،)1377در آمایش سرزمين حوزههژاي جنگلژي
ارسباران به دليل وضژعيت خژا اکولژوژیکي منطقژه در پایژان
پروژه -کار 30/09 ،درصژد از منطقژه را بژه حفاظژت28/47 ،
درصد را به اکوتوریسم گسترده و 0/01درصد را بژه اکوتوریسژم

متمرکز اختصژا داد .پيرمحمژدي ( ،)1386در ارزیژابي تژوان
اکولوژیکي اکوتوریسم سامان عرفي چم حاجي جنگژل کاکارضژا
(در استان لرستان) به این نتيجه رسيد که ارتفژا از سژطد دریژا،
تقاضاي تفرجي و کاربري فعلي اراضي ،عوامژل کليژدي مژؤثر در
فرایند ارزیابي منطقه براي کاربري اکوتوریسم بودهاند و در نهایت
کاربري فعلي اراضي مهمترین عامژل بژوده اسژت .عبدوسژالم و
همکارن ( )2000در طراحي اکوتوریسم در جنگلهژاي مژانگرو
در سانداربانس با استفاده از ( ،)GISتصژاویر مژاهوارهاي لندسژت
( )TMو فناوري اطالعات ( )ITاکوتوریسم را ابزار مناسبي بژراي
کمک به پایداري در ذخایر جنگلژي و همننژين حفاظژت از ایژن
ميراث جهاني یونسکو ميدانند .تي و کابانبان ( )2007با ارزیابي
پایهاي توان فيزیکي و اجتماعي -اقتصژادي جنژوب پوالبژوبنگي
براي استفاده جهانگردي به این نتيجه رسيدند کژه هرچنژد ایژن
منطقه داراي کيفيتهاي طبيعي است که براي اکوتوریسم جذاب
است اما حمایتهاي مالي و بنيادي باید دسترسي بژه امکانژات را
فراهم کند و چشماندازهاي جهژانگردي پایژدار آینژده را افژزایش
دهد .اکوتوریسم بهطور عام عبارت است از بازدید از هژر منطقژه
ویوه جهانگردي با هدف مطالعه و لذتجویي که منطقه ميتوانژد
طبيعي ،اجتماعي ،یا فرهنگي باشد .سبک زنژدگي مژردم محلژي،
مناظر طبيعي ،آثار باستاني و تژاریخي ،منژابع عمژده اکوتوریسژم
محسوب مي شوند .فعاليت هاي اکوتوریستي منژوط بژه آگژاهي و
احساس مسئوليت براي حفظ سيستم اکولوژیکي مجاز خواهد بود
(شریفي .)1385 ،به این ترتيب سژؤاالتي کژه در ایژن تحقيژق
مطرح است به قرار زیر است :وضعيت فعلي جهانگردي در منطقه
و ارتباط آن با نيژروي اکوتوریسژم چگونژه اسژت؟ آیژا پژراکنش
جهانگردي فعلي با نيروي منطقه همخواني دارد؟ آیا ایژن امکژان
وجود دارد که از نيروهاي اکوتوریستي جنگلهاي اطژراف تژاالب
زریبار بهمنظور تعدیل فشار تفرجي بر روي تاالب زریبار اسژتفاده
کرد؟ با توجه به سواالت مطرح شده اهداف زیر در ایژن مطالعژه
مطرح است:
 ارزیابي توان جنگلهاي اطراف تاالب زریبژار بژراي کژاربرياکوتوریسم گسترده و متمرکز بهمنظور تعدیل فشار تفرجي در
اکوسيستم شکننده تاالب زریبژار و هژدایت بخشژي از فشژار
مذکور به سمت جنگل.
 حرکت در راستاي سياست حفاظت طبيعي بژا توجژه بژه آثژاراکوتوریسم بهعنژوان نژوعي از کژاربري کژه ضژمن تحميژل
کمترین خسارت به محيطزیست ،موجب افزایش درآمد مژردم
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محلژژي ،بهبژژود وضژژعيت اقتصژژادي و ایجژژاد فرصژژت تبژژادل
فرهنگي ميشود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه ،حوزه آبخيژز تژاالب زریبژار در نزدیکژي
شهرستان مریوان است که بين طول شرقي  46درجه و  3دقيقه
تا  46درجه و  10دقيقه و عرض شمالي  35درجه و  30دقيقه
تا  35درجه و  37دقيقه واقع شده است .این حوزه قسمتي از دو
دهستان خاو و ميرآباد و زریبار است ،بهطژوريکژه  7روسژتا بژه
نامهاي برده رشه (مرکز یگانه دهسژتان بخژش خژاو و ميرآبژاد)،
کاني ميران ،سژي سژفلي ،محمژده ،ینگيجژه ،کژاني سژپيکه و
پيرصفا در بخش شمالي حوزه یعني دهستان خاو و ميرآبژاد قژرار
گرفته و سه روستاي کوالن ،کاني سژانان و دره تفژي در بخژش
جنوبي حوزه یعني دهستان زریبار واقژع شژدهانژد .سژاکنان ایژن
منطقه کرد زبان و پيرو دین اسالم هستند .شغل اصلي مردم این
منطقه کشاورزي و دامداري است و عدهاي نيز در اطراف تژاالب
زریبار به ماهيگيري مشغولاند .البته بژهدليژل نزدیکژي بژه مژرز
باشماق (مرز ایران و عراق) عده زیژادي از مژردم ،بخصژو در
سالهاي اخير به قاچاق روي آوردهاند .مساحت حوزه آبخيز مورد
مطالعه 8236/5 ،هکتار است کژه از ایژن ميژزان1122/83 ،
هکتار به پوشش گياهي اطراف دریاچژه و  860/25هکتژار بژه
پهنه آبي تاالب اختصژا دارد .ارتفژا متوسژط حژوزه از سژطد
آبهاي آزاد  1375متر است .تاالب زریبژار کژه یگانژه دریاچژه
طبيعي در قلژب ارتفاعژات زاگرسژي اسژتان کردسژتان اسژت در
محدوده مطالعاتي واقع شده است .این تاالب که از نظژر کنتژرل
سيل و نگهداري کيفيت آب نقش مهمي در منطقه ایفا ميکند از
جبهه هاي غرب ،شرق و شژمال بژا ارتفاعژات پوشژيده از جنگژل
احاطه شده است (شکل .)1
روش پژوهش
تعيين محدوده حوزه آبخيز

براي تعيين محدوده حژوزه آبخيژز تژاالب زریبژار از نقشژه
توپوگرافي اسکن شده 1:50000سازمان جغرافيایي ارتش تهيه
شده از شرکت پویاب و همننين تصاویر سه بعدي مربژوط بژه
نرمافزار ) (Google Earthاستفاده شد .از آنجایيکژه تصژاویر
این نرمافزار قادر به نمایش اعداد ارتفاعي بودند تطبيق آن بژژا

شكل ( :)1منطقه مورد مطالعه

نقشه توپوگرافي و محدود کردن دقيق حوزه آبخيز در نژرمافژزار
( (PhotoshopCSامکانپذیر شد .در محيط ایژن نژرمافژزار ،در
جایي که امتداد خطوط توپوگرافي به خژاطر وجژود محژدودههژاي
نظامي ،جاده ،یا عوامل دیگر از بين رفته بود مجدداً ترسيم انجام
شد و به محيط نژرم افژزار ( )ILWIS3,3بژراي زمژين مرجژع و
رقومي کردن انتقال داده شد .پس از این مرحله ،الیهبژرداري از
محدوده حوزه آبخيز ،داغ آب و دریاچه با فرمت مناسب مجموعه
نرمافزار ( )ArcGIS9.2تهيه شد .براي حفظ همژاهنگي مکژاني
بين نقشهها ،سيستم تصویر ( )UTMبا مبناي ( )WGS84مربژوط
به ( )ZONE38nبراي تمامي نقشهها مورد استفاده قرار گرفت.
نقشهسازي يگانهاي محيطزيستي و ارزيابي
اکوتوريسم در جنگلهاي اطراف تاالب زريبار

روش ارزیابي استفاده شده در این تحقيژق براسژاس آخژرین
روشهاي معمول در ایران ،یعني روش تجزیهوتحليژل سيسژتمي
است .به طژورکلي در ایژن روش بایژد ابتژدا بژه شناسژایي منژابع
اکولوژیکي و منابع اجتمژاعي -اقتصژادي و سژپس بژه تفسژير و
جمعبندي دادهها و ایجاد واحد ،یا یگان نقشهسازي پرداخت .بعژد
از این مرحله با در نظر گرفتن منابع شناسایي شژده ،مژدل ویژوه
منطقژه بژا توجژه بژه مژدل کلژي اکوتوریسژم ایژران (مخژدوم و
همکژژاران )1383،تهيژژه مژژيشژژود و در نهایژژت ارزیژژابي تژژوان
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اکولوژیک منطقه با لحاظ مدل طراحي شده براي کژاربري مژورد
نظر انجام مي گيرد .در این مطالعژه ،مقایسژه واحژدهاي همگژن
محيطزیستي با مدل ویوه توان اکولوژیکي اکوتوریسم جنگلهاي
اطراف تاالب زریبار صورت گرفت و درجه رضامندي این واحدها
بژژراي سژژه طبقژژه تژژوان اکوتوریسژژم متمرکژژز و دو طبقژژه تژژوان
اکوتوریسم گسترده انجام گرفت .جمژعبنژدي واحژدهاي همگژن

یکسان و داراي توان براي هر طبقه ،نقشه زون بنژدي منطقژه را
فراهم کرد .در مطالعه حاضر بهمنظژور نقشژهسژازي یگژانهژاي
محيطزیستي در نرمافزار ( ،)ArcGIS9.2فرایند زیر بژه صژورت
گام به گام طي شده است و براي تفهيم بهتژر ،ایژن مراحژل بژه
صورت روندنما در شکل  2نشان داده شده است:

.

شكل ( :)2روندنما (فلوچارت) تحقيق

.1
.2

.3
.4
.5

.6

رويهمگذاري نقشه طبقژات درصژد شژيب و نقشژه طبقژات
ارتفا از سطد دریا (نقشه نخستين شکل زمين)
کدگذاري فصول مشتر ،پهنه بندي شده با فرمژول مخژدوم
 66و اضافه کردن ستون جدیژد بژه جژدول توصژيفي الیژه
نخستين شکل زمين
رويهم گذاري نقشه نخستين شکل زمژين بژا نقشژه جهژات
جغرافيایي و ایجاد نقشه یگانهاي شکل زمين
اضافه کردن ستون جدید به الیه ایجاد شده در مرحله سوم و
کدگذاري یگانهاي حاصل شده
ادغام واحدهاي کمتر از  5هکتار تا شژيب  %15و واحژدهاي
کمتر از  25هکتژار در شژيبهژاي بژاالتر از  %15و ایجژاد
نقشه یگانهاي شکل زمين نهایي (با اتمام ایژن مرحلژه کژه
به وجود آورنده اکوسيستم کالن است ،یگان هاي ایجاد شژده
تژژا شژژيب  %15داراي مسژژاحتي بژژيش از  5هکتژژار بژژوده و
واحدهایي که در شيب بژاالتر از  %15قژرار دارنژد مسژاحتي
بيش از  25هکتار دارند).
رويهمگذاري نقشه یگان هاي شکل زمژين نهژایي (پژس از
عمليات ادغام) با نقشه خا ،پردازش شده و تکژژرار عمليات

مرحله  2و  5تا رسيدن به یگان محيطزیستي پایه .1
 .7رويهمگذاري نقشه یگان محژيطزیسژتي پایژه  1بژا نقشژه
پردازش شده تيپ و فژرم پوشژش گيژاهي و انجژام عمليژات
مشژژابه مرحلژژه  2و  5تژژا رسژژيدن بژژه نقشژژه واحژژدهاي
محيطزیستي پایه .2
 .8روي هم گذاري نقشه واحدهاي محيطزیستي پایه  2با نقشژه
تراکم پوشش گياهي و تکرار مراحل  2و  5بژهدسژت آوردن
نقشه نهایي یگانهاي محيطزیستي.
تا این گام ،پهنه بندي براي دستيابي بژه نقشژه یگژانهژاي
محيطزیستي که در واقع هر یک از آنها شامل گروههاي منظم از
ساختارهاي مشابه و همگن دادهها هستند به سرانجام ميرسد .از
ایژژن پژژس در عمژژل رويهژژمگژژذاري دیگژژر پهنژژهبنژژدي بژژراي
نقشهسازي انجام نميگيرد و فقط اطالعات سایر نقشههژا (ماننژد
منابع ناپایدار) وارد جدول یگانهاي محيطزیستي ميشوند .پژس
از مراحل پيش گفته جدول یگانهاي محيطزیستي براي استفاده
از مدل اکوتوریسم جنگلهاي اطراف تاالب زریبژار آمژاده شژد و
ارزیابي توان منطقه براي کاربري اکوتوریسم متمرکژز و گسژترده
صورت پذیرفت .سپس برحسب نياز اجتماعي -اقتصژادي انسژان
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ساکن در سرزمين مناطق حفژاظتي و مناسژب بژراي اکوتوریسژم
تعيين شد .شایان ذکر اسژت کژه دادههژاي حاصژل از مطالعژات
اقتصادي و اجتماعي مبژين شژرایط حژاکم بژر روابژط انسژاني و
فعاليتهاي او در سرزمين هستند از بين مشخصژههژاي مختلژ
بهدست آمده 5 ،عامل شامل نيروي انساني (جمعيت) ،منابع مالي
(درآمد) ،فناوري (ساختارهاي زیربنایي) ،تعداد دام و کاربري فعلي
اراضي از مهمترین شاخصهاي توسعه ،یا عدم توسعه یافتگي در
منطقه اي بژه شژمار رفتژه و از آنهژا بژهمنزلژه براینژد اطالعژات
اجتماعي -اقتصادي یاد مي شژود (دهژدار درگژاهي .)1377 ،بژا
جمع بندي اطالعات اجتمژاعي -اقتصژادي روسژتاها نقشژههژاي
درآمد حاصل از کاربريهژا ،پژراکنش دام ،جمعيژت ،سژاختارهاي
زیربنایي و سایر شژاخص هژاي اجتمژاعي -اقتصژادي حاصژل از
پردازشهاي جدولي تهيه شد و با وارد کردن اطالعات مربوط در
جدول یگانهاي محيطزیستي در تصميمگيري و ارزیژابي نهژایي
مورد استفاده قرار گرفت.

یکسان آن در ارزیابي ،صورت نگرفت.
Eti1= Pte(1,2) + pf(1,2) + ps1(1,2) + ps2(1,2) +
)pdr(1) + pg(1) + pd(1,2) + phg(1) + S0(1) + A0(2,3
)+ Wt(2,3) + Vg0(1,2,3) + Ff(1,2) + Ha(2,3

Eti2= Pte(1,2,3,4) + pf(1,2,3) + ps1(1,2,3) +
ps2(1,2,3) + pdr(1,2) + pg(1,2) + pd(1,2,3,4) +
phg(1,2) + S0(1,2) + A0(2,3) + Wt(2,3,4) +
)Vg0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4

Eti3= Pte(1,2,3,4) + pf(1,2,3) + ps1(1,2,3) +
ps2(1,2,3) + pdr(1,2) + pg(1,2) + pd(1,2,3,4) +
phg(1,2) + S0(1,2) + A0(1,4,5) + Wt(1,2,3) +
)Vg0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4

)Ete1= S0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4

مدل ويژه اکولوژيكي اکوتوريسم جنگل هاي اطراف تاالب
زريبار

همان طورکه از عنوان این بخش و تحقيق حاضژر مشژخص
است مدلهاي ویوه تصميمگيري براي اکوتوریسم متمرکز طبقژه
یک  ،Eti1طبقژه دو  Eti2و طبقژه سژه  Eti3در پهنژههژایي از
جنگژژلهژژاي اطژژراف تژژاالب زریبژژار امکژژان پذیرنژژد ،چناننژژه
ویوگي هاي اکولوژیکي آنها مطابق مدل ارابه شده در زیر باشژند.
همننين اکوتوریسم گسترده طبقه یک  Ete1و طبقژه دو Ete2
طبق مدل هاي ارابه شده ارزیابي و تصميمگيژري شژدند .عالبژم
مشخصههاي اکولوژیکي استفاده شده در طبقژات مختلژ مژدل
ارزیژژابي تژژوان اکولوژیژژک عبارتنژژد از ( Pteبافژژت خژژاpf ،)،
(حاصژژژلخيزي خژژژا( ps1 ،)،تحژژژول یژژژافتگي خژژژاps2 ،)،
(سنگریزههژاي خژا( pdr ،)،زهکشژي خژا( pg ،)،دانژهبنژدي
خا( pd ،)،عمق خا( phg ،)،گروه هاي هيژدرولوژیک خژا،)،
( S0شيب به درصد)( A0 ،جهت)( Wt ،سطد آب زیرزمينژي بژه
متژژر)( Vg0 ،تيژژپ جنگژژل)( Ff ،فژژرم جنگژژل)( Ha ،گژژرایش
زیستگاهها)؛ همننين با توجه به مدل مخدوم ،منطقه بژه لحژاظ
مشخصه هایي چون رطوبت نسبي ،سرعت بژاد و تعژداد روزهژاي
آفتابي در ماه براي اکوتوریسم متمرکز و گسترده طبقه  1مناسب
است ،بنابراین نقشهسازي از مشخصههاي یاد شده به علت نقش

)Ete2= S0(1,2,3,4) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4

يافتهها

یافتههاي این بررسي شامل نتای مربوط به شناسژایي منژابع
اکولوژیکي (نقشههاي شيب ،جهت ،ارتفا  ،واحدهاي مقژدماتي و
نهایي شکل زمين ،خا ،شناسي ،نقشه تيپ ،فرم و تراکم پوشش
گياهي ،نقشه واحدهاي محيطزیستي پایه یک و پایژه دو ،نقشژه
نهایي یگان هژاي محژيط زیسژتي ،اقلژيم ،گژرایش زیسژتگاه هژا،
هيدرولوژي و منابع تژممينکننژده آب آشژاميدني و کيفيژت آن) و
بررسي وضعيت اجتماعي -اقتصادي (نقشه کاربري فعلي اراضژي،
درآمد حاصل از کاربريها ،خدمات زیربنایي و سایر شاخصهژاي
اجتماعي -اقتصادي حاصل از پردازشهاي جدولي کژه نمونژهاي
از این نقشهها در شکلهاي  3و  4به نمایش گذاشته شده است)
بوده که در نهایت منجر به تکميل جدول ویوگيهژاي واحژدهاي
محيطزیستي مي شود و تصميمگيري براي کاربري اکوتوریسم بر
مبناي آن صورت ميگيرد .بخشي از ایژن جژدول در جژدول ()1
ذکر شده است.
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جدول ( :)1بخشي از جدول ويژگيهاي واحدهاي محيطزيستي

ردیف

کد یگان زیست محیطی

طبقه ارتفاع

طبقه شیب

طبقه جهت جغرافیایی

سرانه آب

طبقه سطح آب زیرزمینی

واحد خاک پردازش شده

تیپ جنگل

فرم جنگل

درصد تاج پوشش

مساحت به هکتار

توان اکوتوریسم گسترده

توان اکوتوریسم متمرکز

1

148

1

1

1

0

2

V0.S

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

7.972

0

0

2

28

1

1

1

0

2

Za

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

33.627

0

0

3

52

1

1

1

0

2

Za.P

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

52.369

0

0

4

76

1

1

1

0

Za.W 2

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

48.091

0

0

5

148

1

1

1

193.46

2

V0.S

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

29.993

0

0

6

148

1

1

1

0

1

V0.S

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

7.295

0

0

7

148

1

1

1

0

2

V0.S

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

6.722

0

0

8

76

1

1

1

19.35

Za.W 2

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

34.129

0

0

9

3427

3

1

1

0

2

2.5

وی ول-مازو

شاخه و دانه زاد

> 50 %

47.306

0

3

1278 10

2

2

1

0

2

1.5

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

8.55

0

0

1278 11

2

2

1

0

1

1.5

وی ول-مازو

دانه و شاخه زاد

> 50 %

53.538

0

3

1279 12

2

2

1

0

1

1.5

مرتع با گرایش متوسط یگساله و چندساله > 50 %

9.693

0

3

1270 13

2

2

1

0

3

Ma

وی ول-مازو

شاخه و دانه زاد 25 - 50 %

19.884

0

3

1275 14

2

2

1

0

3

R

وی ول-مازو

شاخه و دانه زاد 25 - 50 %

38.05

1

0

1275 15

2

2

1

0

3

R

وی ول-مازو

شاخه و دانه زاد 25 - 50 %

6.623

1

0

1256 16

2

2

1

0

3

Za.P

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

10.579

0

0

1256 17

2

2

1

0

3

Za.P

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

5.041

0

0

1256 18

2

2

1

0

3

Za.P

وی ول-مازو

شاخه و دانه زاد 25 - 50 %

16.218

0

3

4101 19

6

4

1

0

2

2.5

وی ول-مازو

شاخه و دانه زاد

5 - 25 %

66.568

2

0

20

460

1

1

2

58.04

2

V0.S

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

48.077

0

0

21

412

1

1

2

29.24

2

V0

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

22.745

0

0

22

364

1

1

2

0

3

Za.P

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

22.24

0

0

23

364

1

1

2

0

2

Za.P

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

6.646

0

0

24

412

1

1

2

0

3

V0

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

10.266

0

0

25

412

1

1

2

0

3

V0

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

11.128

0

0

26

412

1

1

2

43.86

1

V0

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

21.743

0

0

27

423

1

1

2

58.48

2

V0

وی ول-مازو

دانه و شاخه زاد

> 50 %

83.104

0

2

28

436

1

1

2

259.24

2

V0.G

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

86.653

0

0

29

447

1

1

2

81.87

1

V0.G

وی ول-مازو

دانه و شاخه زاد

> 50 %

26.512

0

2

30

364

1

1

2

0

3

Za.P

غیر جنگلی

غیر جنگلی

غیر جنگلی

54.622

0

0
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شكل ( :)3نقشه کاربري فعلي اراضي حوزه آبخيز تاالب زريبار

شكل ( :)4نقشه پهنههاي اقتصادي -اجتماعي از نظر درآمد ماهانه خانوار از کاربريها در سال 1386
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نقشه نهايي مناطق داراي توان اکوتوريسم در جنگلهااي
اطراف تاالب زريبار

در این مطالعه پس از ارزیژابي تژوان اکولژوژیکي بژا در نظژر
گرفتن محل گسلها و مکانهایي که در تناقض با کاربري فعلي
اراضي بود ،نقشه نهایي مناطق داراي توان تهيه شد و با در نظژر
گژژژژرفتن اولویژژژژتهژژژژاي

اجتماعي -اقتصادي زون بندي مناطق داراي توان صورت گرفژت
(شکل  .)5در جژدول  2مسژاحت منژاطق تفرجژي و غيرتفرجژي
حوزه آبخيز تاالب زریبار ذکر شده است.

شكل ( :)5زون بندي مناطق تفرجي متمرکز در جنگلهاي اطراف تاالب زريبار
جدول ( :)2مساحت مناطق تفرجي و غير تفرجي حوزه آبخيز تاالب زريبار
طبقه تفرجی

مساحت(هکتار)

درصد از سطح منطقه

تفرج متمرکز طبقه 2

892/69

10/84

تفرج متمرکز طبقه 3

1015/01

12/32

تفرج گسترده طبقه 1

869/64

10/56

تفرج گسترده طبقه 2

66/57

0/81

مناطق فاقد توان

5392/60

65/47

جمع

8236/50

100

بحث و نتيجهگيري

در این مطالعه استفاده از مدل اکولوژیکي اکوتوریسم (مخدوم
و همکاران )1383 ،بر پایه و اصژول روش دسژتي و اسژتفاده از
فرمول دو ترکيبي (مخدوم )66 ،انجام شد .بنابراین روند ارزیژابي
اکوتوریسم و نقشهسازي منابع مشابه کارهاي دستي انجژام شژده
بوده که از سال  1366در ایران براي ارزیابي سژرزمين متژداول
شده و در کارهاي مخژدوم ( ،)1376دهژدار درگژاهي (،)1377
سرهنگزاده و مخدوم ( ،)1381پورابژراهيم و یژاوري (،)1381

حسژژنزاده ( )1383و بيژژنش ( )1383دیژژده مژژيشژژود .بجژژز
مطالعات موردي انجام شده توسط مخدوم و همکژاران ()1383
که مربوط به آمایش سرزمين حوزه آبخيز کارون  2و  3و حژوزه
آبخيز دادقان تفرش بژا سژامانه اطالعژات جغرافيژایي اسژت ،در
مطالعات پيرمحمدي ( )1386و محمژودي ( )1386نيژز بژراي
استفاده از این روش و ارزیابي اکوتوریسژم در دو منطقژه سژامان
عرفي کاکارضا در استان لرستان و سامان عرفي مژن در اسژتان
چهژژار محژژال و بختيژژاري از ( )GISاسژژتفاده شژژد .در مطالعژژه
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پيرمحمژژدي ( )1386بژژا مبنژژا قژژرار دادن مژژدل اکولژژوژیکي
اکوتوریسم و در نظر گرفتن شرایط ویژوه منطقژه ،وزندهژي ،یژا
ارزشگذاري معيارها بر اساس درجه اهميت آنها انجام گرفت .ایژن
عمل بهمنظور تسهيل در انجام عمليات تلفيق نقشهها در سژامانه
اطالعات جغرافيایي و گرفتن خروجيهاي متناسب با هدف مژورد
نظر انجام گرفته بود .مطالعه حاضژر نشژان مژيدهژد کژه بژراي
استفاده از مدل مخدوم و همکاران ( )1383اصالً نيازي به وزن
دهي مشخصه هاي اکولوژیکي نيسژت و مژي تژوان همژان روش
معمول دستي را در ( )GISبا روش ( )SQLدر سامانه به انجژام
رساند و خروجيهاي مورد نظر را نيز براحتي از آن تهيه کرد .امژا
نکته بسيار مهم در این موضو چگونگي تعری مدلهژاي ویژوه
براي منطقه بر اساس مدل کلي تعری شژده بژراي ایژران اسژت
مثالً در این مطالعه چون جنگلهاي اطراف تژاالب زریبژار غالبژاً
شيب باالي  5درصژد دارنژد 3 ،طبقژه تژوان بژراي اکوتوریسژم
متمرکز تعری شد .این جنگلها به علت شيب کمتر از  5درصژد
و خا ،نامناسب فاقد تژوان طبقژه  1بژوده و در دو طبقژه دیگژر
مشخصژژه جهژژت جغرافيژژایي نقژژش مژؤثرتري نسژژبت بژژه سژژایر
مشخصهها داشت .بهطوريکه ابتدا مناطقي را که به لحاظ شژيب
و جهت جغرافيایي توانایي داشژتند در نظژر گرفتژه سژپس سژایر
عوامل در آن بررسي مي شد .از این نظژر مطالعژه حاضژر مشژابه
مطالعه پيرمحمدي ( )1386فژاني ثژاني ( )1381و حسژن زاده
( )1383است .آمار و اطالعژات اخژذ شژده از ميژراث فرهنگژي
مریوان ،نشاندهنده تقاضژاي روز افژزون جهژانگردي در منطقژه
است .این موضو سبب افژزایش درآمژد مژردم محلژي ،بژهویژوه
صاحبان مشژاغل مژيشژود .بژهعنژوان نمونژه نگژاهي بژه آمژار
گردشگران غيربومي در تعطيالت نوروز سال  87مبژين اهميژت
جهانگردي و نياز روز افزون مردم به تفرید و تفرج اسژت .طبژق
آمار ارابه شده بهوسيله اداره ميراث فرهنگي و جهانگردي مریوان
از تژژاریخ  86/12/27لغایژژت  87/1/17یعنژژي در تعطژژيالت
نوروزي ،تعداد گردشگران غيربومي برابر با  360000نفژر بژوده
است که در اقتصاد محلي ،ملي و منطقهاي حژایز اهميژت اسژت.
این مطالعه از نظر استفاده از ( )GISدر ارزیژابي و برنامژهریژزي
توریسم مشابه کارهاي انجام شده توسژط Abdus) Salam et
al, 2000; Boyd and Butler, 1996; Culberston et al,
1994; Ekanayake and Dayawansa, (2003; Williams
 et al, 1996است.
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از آنجایي که جنگل هاي منطقه عموماً در شژيب بژاالتر از 5
درصد قرار دارند ،بنابراین بهمنظژور برنامژهریژزي اکوتوریسژم در
جنگل هاي منطقه ،مناطقي که از نظر اکولوژیکي ،توان طبقژه 2
دارند در نظر گرفته ميشوند .در این مطالعه مناطقي که به لحاظ
مشخصههایي چون شيب ،سنگ و خژا ،،یژا جهژت جغرافيژایي
داراي توان طبقه  1هستند جزء مناطق غيرجنگلي محسوب شده
و به کاربري کشاورزي و باغداري اختصا دارند ،در نتيجه چون
اساساً بخش کمي از جنگلهاي منطقه در شيب کمتر از  5درصد
قرار دارند ،با توجژه بژه مژدل اکوتوریسژم (مخژدوم و همکژاران،
 )1383فاقد توان اکوتوریسم متمرکژز طبقژه  1هسژتند .یکژي
دیگر از مشخصههاي مهمي که باعث ميشود مژدل اکوتوریسژم
متمرکز منطقه داراي سه طبقه توان باشد ،جهت جغرافيایي است.
در مدل اکوتوریسم جهتهاي شرقي و جنوبي مناسب اکوتوریسم
متمرکز طبقه  1است ولي در این مطالعژه ایژن جهژتهژا بژراي
اکوتوریسم متمرکز طبقه  2در نظرگرفته شد تا سایر طبقات براي
اکوتوریسژژم متمرکژژز طبقژژه  3در نظژژر گرفتژژه شژژود .بژژراي
اولویت بنژدي منژاطق تفرجژي مناسژب بژه منظژور برنامژهریژزي
فعاليژژتهژژاي تفرجژژي و آموزشژژي ،زون تفژژرج متمرکژژز طبقژژه 2
بهعنوان اولویت اول انتخاب شد .بژا توجژه بژه نقشژه زونبنژدي
تفرجي نهایي ،محدوده اطراف روستاهاي بردهرشه و کاني ميژران
بنا به دالیل زیر در اولویت اول برنامهریزي قرار ميگيرد:
 روستاي برده رشه از نظر جمعيت و وسعت از روستاهاي دیگربزرگتر است و مرکز حوزه روستاهاي سژعدآباد ،کژانيميژران،
ینگيجه ،کاني سپيکه ،پيرصژفا و دره تفژي اسژت روسژتاهاي
نامبرده به عنوان روستاهاي وابسته عمل ميکننژد .مراجعژات
زیژاد روسژتاهاي اطژراف بژراي دریافژت خژدمات و در واقژع
مرکزي بودن فضایي و خدماتي روستاي بردهرشه نسژبت بژه
روستاهاي اطراف از آن روستا کانون مهمي ساخته است.
 موقعيت روستاهاي بردهرشه و کانيميران به لحاظ دسترسژيو با توجه به نزدیکي آن به محور مریوان -مرز عراق.
 عژژدم نيژژاز بژژه طراحژژي شژژبکه جژژاده بژژراي ایجژژاد پژژار.،همانطورکه در نقشژه زون بنژدي منژاطق تفرجژي مشژاهده
مي شود جاده دقيقاً از ناحيه زون تفرج متمرکز طبقه  2عبژور
ميکند و با در نظر گژرفتن ایژن عامژل مثبژت ،هزینژههژاي
طراحي مهندسي پار ،به طور چشمگيري پایين ميآید.
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ارزیابي اكوتوریسم در جنگل های اطراف تاالب زریبار با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایي ()GIS

 با توجه به این که اجراي طرح پارکداري نخستين بار استکهدر مناطق روسژتایي جنگژل نشژين زاگژرس شژمالي تجربژه
ميشود ،در نتيجه بهتر است جایي انتخاب شود کژه بهتژرین
موقعيت را بژه لحژاظ اکولژوژیکي یژا اجتمژاعي -اقتصژادي،
بهویوه خدمات زیربنایي داشته باشد؛ زیرا نتای اجژراي طژرح
پارکداري به عنوان نخسژتين تجربژه مسژتقيماً در تژداوم ،یژا
توق آن در سایر طرحهاي جنگلداري چند منظژوره منژاطق
جنگلي زاگرس ميتواند مؤثر باشد.
 عالوه بر مزیت دسترسي یژادآوري مژيشژود کژه کژوههژايسرسبز منطقه زمينسيماهاي بسيار زیبایي به سژمت تژاالب
زریبار دارند و با توجه به نقشژه زمژينشناسژي منطقژه ،اکثژر
گسل ها در ناحيه شرقي حوزه آبخيز قژرار دارد .درحژالي کژه
واقع شدن این منطقه در غرب حژوزه و فاصژله آن از گسژل،
قابل توجه بوده و نيژز بژه دليژل برخژورداري از چشژمههژا و
چاههاي فراوان با کيفيت مناسب ،بهعنوان منابع تممينکننژده
آب آشاميدني این محدوده از منطقه مورد مطالعه در اولویژت
قرار دارد.
اعداد و ارقام طوالني درآمد خالص ساالنه که بر حسب ریژال
است در یک لحظه نميتواند بژه ارزیژاب بفهمانژد کژه وضژعيت
معيشت مردم و درآمدي که از این کاربريها بهدسژت مژيآورنژد
چگونه است .از اینرو در این مطالعه از نسبتگيژريهژاي سژاده
استفاده شد و با تبدیل داده هاي ساالنه به ماهانه و سپس تقسيم
آن بر تعداد خانوارهاي آن دهستان مشخص شد کژه درآمژد هژر
خانوار روستایي در دهستان خاو و ميرآباد از کاربريهژاي زراعژت
(آبي و دیم) ،باغداري و دامداري در حدود  185هژزار تومژان در
ماه و درآمد هر خانوار روسژتایي در دهسژتان زریبژار  245هژزار
تومان در ماه است و این یعني فقر عمومي حاکم بر جمعيتهژاي
روستایي منطقه و نياز آنها به برنامژهریژزي اسژتفاده از سژرزمين.
بيشتر بودن ميزان تراکم جمعيت ،نسبت گوسفند به بز در گلههژا
و نسبت نشخوارکنندگان کوچک بژه بژزرد در دهسژتان زریبژار
همگي دال بر بيشتر بودن نقش هاي تخریبي فعاليت هاي انساني
در این دهستان نسبت به دهستان خاو و ميرآباد اسژت .از طرفژي
نرک بيکاري در دهستان خاو و ميرآباد بيشژتر از دهسژتان زریبژار
بوده و نيز درآمد حاصل از کاربريها نيز در دهستان زریبار بيشتر
از دهستان خاو و ميرآباد است و در جمعبنژدي کلژي از وضژعيت
نياز اجتماعي -اقتصادي محدوده مطالعاتي ميتوان بيان کرد کژه
دهستان خاو و ميرآباد براي توسژعه آتژي اکوتوریسژم منطقژه در

اولویت قژرار دارد .از آنجژایيکژه ایژن اولویژت در ارزیژابي تژوان
اکولوژیک نيز براي منطقه وجود دارد ،بنابراین زون تفژرج همژان
محدوده اطراف روستاهاي برده رشه و کاني ميژران اسژتکژه در
نقشه ( )3بهعنوان نقشژه نهژایي زونبنژدي منطقژه بژه نمژایش
گذاشته شده است .بدیهي است که در صورت عدم امکان اجراي
طرح پارکداري بهصورت متمرکز در زون  1بنا بژه هژر دليلژي از
جمله عدم رضایت ذينفعان ،زونهاي  3 ،2و  4که بژا در نظژر
گرفتن وسعت ،شرایط بهينه اکولژوژیکي و اجتمژاعي -اقتصژادي
انتخاب شدهاند در اولویتهاي بعدي قرار ميگيرند.
شایان ذکر است که زونبندي صورت گرفته در ایژن مطالعژه
براسژژاس بررسژژي همژژه جانبژژه وضژژعيت موجژژود از نظژژر تژژوان
اکولوژیک و اجتماعي -اقتصادي صورت گرفته است و با توجه به
هدف مطالعه یعني تعدیل فشار تفرجي بر دریاچه و هدایت آن به
سمت جنگل و با این راهبرد هدف حاصژل شژد .بژراي عمليژاتي
کردن این کار ،بهمنظور در نظر گرفتن دریاچژه و اقبژال عمژومي
تفرجکنندگان در برنامهریزي باید تبليغ مناسب ،ایجاد پایگاههژاي
جذب تفرج و اقداماتي از این قبيل را براي هدایت تفرج به سمت
جنگل ضروري دانست .براي نمونه با الگوگيري از پار ،جنگلژي
آبيدر سنندج ميتژوان پناهگژاهي در یکژي از کژوههژاي جنگلژي
مرتفع شرق حوزه ،با در نظر گرفتن زمينسيماهاي زیبا به سژمت
دریاچه زریبار ایجاد کرد .همينطور طراح پار ،با توجه به سژایر
امکاناتي که در بهترین پار ،هاي کشژور قابژل مشژاهده اسژت،
ميتواند طراحي مناسبتري ارابه دهد .همننين با ایجاد شژرکت
تعاوني جهانگردي محلي براي توزیع درآمد حاصل از اکوتوریسژم
متمرکز بهدليل یکسان نبودن پراکنش امکانژات در سژامانهژاي
عرفي ميتوان تحولي بهوجود آورد .بدیهي است پس از مشارکت
با ذينفعان و اجراي طرح پارکداري در یکي از زونهاي انتخژاب
شده ،در صورت ایجاد شرکت تعاوني ،درآمد حاصل از پژار ،بژه
نحو احسن در بين مردم تقسيم ميشود.
سپاسگزاري

بدینوسيله از کليه سازمانهاي اجرایي و موسسژات علمژي و
پووهشي به دليل فراهم کردن اطالعات پایه و همننژين آقایژان
احمد ولي پور ،مهدي باليده ،یونس خوشخو ،خالد اوسطي و خالژد
احمد آلي تشکر و قدرداني ميکنيم.
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