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 کیدهچ
اساتفاده شادا ابتادا     GISوری هکتار، از فناا 1555سنندج به مساحت غربی منظور بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر واقع در جنوببه

سپس با تلفیا  آنهاا نقشاه شاکي زمای        ؛تهیه شدند Arcview 3.3و  Arc GIS 9.1افزارهای های شیب، جهت و ارتفاع در نرمنقشه
ماه از سال یعنی اردیبهشت، خارداد،   6د که پارک جنگلی آبیدر برای شدما و رطوبت مشخص  ،ر گرفت  عوامي اقلیمیدست آمدا با در نظبه

و  اسات گذار بر تفارج و گردشاگری در منهقاه    أثیرهای اقلیمی تمشخصهبه ترتیب دارای اولویت تفرجی از حیث  تیر، مرداد، شهریور و مهر
منظور تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی با بازدید میدانی و با روش آمااربرداری  دمایی اعمال کردا به یرضامندتوان برنامه تفرجی از حیث می

گذاری نقشه شکي زمای ، طبقااخ خااک و پوشاش     همبندی شدا با رویمخدوم طبقه جهانگردیمدل  بنا بهگیری و ترانسکت خهی اندازه
آمادا   دستبه جهانگردی مخدوم، نقشه توان تفرجی اولیهمقایسه واحدها با مدل  تهیه شدا در نهایت از زیستیمحیطگیاهی نقشه واحدهای 

درصد توان تفرج گسترده طبقه یک و  50درصد از پارک آبیدر دارای توان تفرج متمرکز طبقه دو،  5 ،نتایج نشان داد از کي مساحت منهقه
 ا استدرصد از سهح پارک دارای توان تفرج گسترده طبقه دو  45
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 سرآغاز
امروزه نیاز انسان به تفاریح و تفارج ضاروری و  زم اساتا     

نیاز به توسعه و احادا  پاارک جنگلای و تفرجگاههاای      بنابرای 
د درآمد، گذران اوقااخ فراغات،   طبیعی برای جذب گردشگر، ایجا

تمدد اعصاب، حفاطت از منابع و ذخاایر بایش از پایش احسااس     
آمایش سرزمی  گامی است کاه بشار    (ا1384 شود )او دی،می
برداری معقول از منابع طبیعی برداشته است تا از روناد  بهره برای

از منابع طبیعی مهاب   چنی ده و همکرتخریب طبیعت جلوگیری 
ارزیاابی تاوان اکولوژیاک     کنادا برداری اش بهرهلوژیکیتوان اکو

های مختلف از جملاه کااربری تفارج گاامی ما ثر      برای کاربری
در  (ا1380مجلاج پاور،  ) اهاسات کااهش ایا  آسایب   منظاور  به

کاربری ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمی ، در بیشتر مواقاع تعاداد   
 فقط شده و یشناسایمنابع طبیعی بررسی و  هایتواناییزیادی از 

یا دو منبع اکولاوژیکی قناعات    ،رد خاصی به شناسایی یکادر مو
شااهر و تخریااب   بااا گسااترش  (1385مخاادوم، ) شااودماای

نیاز به فضاهای سابز بارای ایجااد تعاادل     زیستگاههای طبیعی، 
یابدا در عی  حال فضاای سابز   اکولوژیک، روز به روز افزایش می

رودا شمار مای نسان بهبخش اهای حیاخیکی از مهمتری  سیستم
، که اهمیت حیاتی فضای سبز در دنیاذکر ای  مورد ضروری است

های اقتصادی بلکه به دلیي اهمیات  به دلیي ارزش فقطامروز نه 
آن استا با پاذیرفت  ایا  نکتاه کاه فضاای سابز        زیستیمحیط

شمار رفته و فقدان آن به معنای  های تنفسی شهر بهعنوان ریهبه
شاود باه   سمانی و روانی در شهرها محساوب مای  نبود سالمت ج

اسات اهمیات   موازاخ توسعه صنعتی کاه رونادی بای بازگشات     
 ,Hibberd) شاود تر میخصوص درختان ملموسفضای سبز و ب

 ا(2001
را بر حسب توان اکولوژیاک باه    هاپارکدر آمایش سرزمی ، 

عنوان زیستی بهمحیطکنندا ایجاد واحدهای هایی تفکیک میزون
ی ملای از طریا  تلفیا  نقشاه     هاپارکاس فرایند آمایش در اس

 مشخصاه زیساتی متشاکي از   محایط گیردا هر واحاد  صورخ می
وحاش و  ارتفاع، شیب، جهت، خاک، پوشش گیاهی، اقلیم، حیااخ 

یاک از   اجتماعی مشخص استا با شناخت هر -عوامي اقتصادی
 ی فوق باه نقشاه تبادیي   هامشخصه ،هاپارکعوامي بیوفیزیکی 

شاوندا سیساتم اطالعااخ    ها باا هام تلفیا  مای    شود و نقشهمی
مد برای تجزیه و تحلیي اطالعاخ اعنوان ابزاری کارجغرافیایی به

شده که  استفادهریزی در مورد صنعت گردشگری موجود و برنامه

آن موجب افزایش سارعت عماي در کاار و دقات در      کارگیریبه
 دی و همکاااران،ماارابناادی شااده اساات )یااابی و اولویااتمکااان
منظاور تهیاه طارف تفارج در     باه  ، Jolankai (2004)(ا 1384

هاای آن باا   نیروهانگاری رومانی اقادام باه شناساایی منهقاه و     
 افزارنرم های مختلفی را به کمکنقشهی وا کرد GISاستفاده از 
Arcview      تهیه و با توجه به پوشاش گیااهی، منهقاه را بارای
 Alejandrino (2001)ی کردا مناسب معرف جهانگردیکاربری 

نقشاه   هکتاار  1003، در منهقه آلکان در فیلیپی ، در مسااحت  
طبیعای  ارتفاع، شیب، مدیریت زمی ، کاربری اراضی و نقشه منابع

بنادی شاد کاه    ب تقسایم کاالس شای   5را تهیه کردا منهقه به 
مرباو  باه شایب متوساط باودا منااطقی کاه         بیشتری  کاالس 

یستی را دارا بودند دارای کمتری  ارتفااع  بیشتری  کاربری اکوتور
شیب بودندا به ای  ترتیب ای  مناط  را برای گردشگری متمرکز 
 ،در نظر گرفتا دیگر نقا  که ارتفاع پرشیب بیشتری را دارا بودند

عناوان منااط  باا کاالس     با در نظر گارفت  جنباه حفا ات باه    
در ا (Sinun et al, 2002) گردشگری گسترده در نظر گرفته شد

اکوتوریساتی حوضاه آبخیاز     نیرویتحقیقی در تایوان به بررسی 
سباف پرداختندا با تلفی  نقشه شیب، جهت و ارتفاع، نقشاه واحاد   
مقدماتی شکي زمی  را تهیه کارده و باا افازودن نقشاه خااک و      

دنادا بار   کرپوشش گیاهی به آن، نقشه واحد شکي زمی  را تهیه 
بندی شد که بخش شامالی  منهقه تقسیم 4ای  اساس حوضه به 
اکوتوریستی با یی تشخیص داده شاد   نیرویو جنوبی آن دارای 

 های مختلفی را برای آن در نظر گرفتنداو فعالیت
 تفارج  در ایران تحقیقاخ متعددی در ارتبا  با ارزیاابی تاوان  

(، 1380) پاور (، مجلج1379) که مهالعاخ شایان صورخ گرفته
 ر(، رضوانف1385) (، طاهری1384) کار(، برزه1383) رضاعلی

ا بااا توجااه بااه اساات( قابااي ذکاار 1386) (، محمااودی1386)
فارج  تتحقیقاخ انجام شده، هدف از ایا  تحقیا  بررسای تاوان     

 افیاایی سامانه اطالعاخ جغر تواناییپارک جنگلی آبیدر و بررسی 
  ااستدر چگونگی تعیی  استفاده بهینه از اراضی 

 

 هامواد و روش

 مطالعه منطقه مورد
غربای  تار در جناوب هک 1555پارک آبیدر با وسعت تقریبی 

( 46˚ ،59´ ،12˝تاا   46˚ ،55´ ،24˝)بای    شهرستان سنندج
( عاار  35˚ ،19´ ،24˝و  35˚ ،15´ ،52˝)طااول شاارقی و 
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متار از   2073وساط منهقاه   شمالی واقع شده اساتا ارتفااع مت  
 استسهح دریا

 شااامي ساااه واحاااد منهقاااه شناساای  تشااکیالخ زمااای  
 های آتشفشانیهای خاکستری سیاه، سنگرفولوژیکی، شیيژئوم

 او رسوباخ کواترنر است
ریازی  در برناماه  ساازی های اساسای و بستر شاخصاقلیم از 

 ها نشان داده است که آب وشودا بررسیگردشگری محسوب می
هاای طبیعای اساتا    هوا مهمتری  منباع گردشاگری در محایط   

یش و لیمی بر روی زندگی و آساا ی و اقوضعیت جوّ تأثیرمهالعه 
م اقلای  های علمی به نام زیسترفتار انسان در قالب یکی ار شاخه

 یاا زیسات هواشناسای انساانی ماورد مهالعاه و       ،شناسی انسانی
علام   ا ای  شااخه علمای در ارتباا  تنگاتناگ باا     شودمیبررسی 

گیردا هدف اصالی  شناسی و فیزیولوژی قرار میهواشناسی، اقلیم
ن آیات افاراد در   رشناسان ایجاد محیهی است که اکثلیماقزیست

ر ندا بررسای اقلایم فیزیولوژیاک، د   کناحساس آرامش و آسایش 
یاا عادم آساایش در منااط       ،رابهه با درجاه احسااس آساایش   

، هاا از قبیاي شهرساازی   تواناد در بسایاری از زمیناه   مختلف، می
سات،  ریازی ا معماری و گردشگری که کیفیت اقلیم اساس برنامه

 اکاربرد فراوان داشته باشد

ی بار  کلیه عناصر جو اًد که تقریبکرتوان بیان کلی میطوربه
 ا کامالًبعضی از آنه تأثیرثر بوده ولی  احساس و آسایش انسان م

ا پیداسات دیگر خفیف و گاهی نا برخی تأثیرمشخص و برجسته و 
ظار  ن اارندرا عناصر دما، رطوبت، باد و تابش د تأثیرولی بیشتری  

کدیگر در کنار ی پیش گفتههر یک از چهار عنصر  تأثیرکه به ای 
ظر نا ماد یر توأم آنهاا ر ثبایست تأمی ،کنندمعنی و مفهوم پیدا می

دماای   مثال تابش در دمای پایی  مهلوب ولای در  برایقرار دادا 
 ا شودبا  نامهلوب و آزاردهنده می

شامي دماا،  کننده گردشگری طبیعی ی محدودهای جوّپدیده
اه باا  تابش، باد، ارتفاع، توفان و رعد و برق، روزهای همر رطوبت،
 یا مخلو  بارف و بااران، روزهاای هماراه باا گارد خااک،        ،برف

ر خشکسالی، کو ک برف، تگرگ، سرمازدگی و یخبندان و رگباا 
ه ز رابهاا در ای  مهالعه با استفاده از شاخص بیکر که استشدید 

شاود،  کنندگی محیط اساتفاده مای  خ خنکزیر برای محاسبه قدر
 :اقلیم و آسایش منهقه مورد بررسی قرار گرفت

 پژوهشروش 

روش اتخاذ شده در ایا  بررسای بارای تجزیاه و تحلیاي و      
 (1)یساتمی جزیاه و تحلیاي س  تاز روش  نشاأخ گرفتاه   بندیجمع
 تجزیاه  منابع شناسایی، ،(ا طب  ای  روش1385 مخدوم،)است 

 گرافیپاو دندا برای ای  کار ابتدا نقشاه تو ش بندیو تحلیي و جمع
 کشاور بارداری  از سازمان نقشاه  سنندج 25000/1رقومی شده 

تقریبای   با انجام عملیاخ میدانی محدوده در مرحله بعد ادشتهیه 
ساپس باا    امنهقه مورد نظر بر روی نقشه مذکور مشخص گردید

استفاده از روش اساک  و رقاومی کاردن محادوده ماذکور وارد      
مارز   منظاور تعیای  دقیا    دا آنگاه باه ش رایانهافزاری ستم نرمسی

یااب  پارک، کار برداشت زمینای باا اساتفاده از دساتگاه موقعیات     
استفاده  های یادداشت شده باداده به دنبال آندا شآغاز  (2)جهانی

نجام ده و با اشوارد کامپیوتر  ArcGIS 9.2افزاری از سیستم نرم
سپس مارز فاوق باه نقشاه      و شخصای  کار مرز دقی  پارک م

فی از نقشه توپاوگرا  هانقشهتوپوگرافی وارد شد که در تهیه سایر 
های در تهیه نقشه طبقاخ درصد شیب که شیب داشفوق استفاده 

خهاو  میازان    هایدهد از ویژگیمختلف هر منهقه را نشان می
 سیساتم  رانظار   استا ابتادا طبقااخ ماورد    همنحنی استفاده شد

و سپس بار اسااس طبقااخ     کردبندی طبقهجغرافیایی اطالعاخ 
  اقه( نقشه طبقاخ درصد شیب تهیه شدچهار طب) فوق

ترتیاب  های طبقاخ ارتفاع و جهااخ جغرافیاایی کاه باه    نقشه
رافی روی نقشه توپاوگ دهند از ارتفاع و جهت منهقه را نشان می

در  ع(، ارتفاا )شایب، جهات   ی پایاه هاا نقشهبا تلفی   ادندشتهیه 
  داشنقشه واحد شکي زمی  تهیه  ArcGIS 9.2 افزارمنر

 ریازی بارای تفارج   خاک منهقه که از عوامي مهم در برنامه
شناسای  با توجه به اطالعاخ خاک مورد مهالعه قرار گرفتا است

 ، نقشاه ی موجاود هاموجود در اداره منابع طبیعی و کنترل پروفیي
 هیه شدا یاب جهانی تدستگاه موقعیت بافت خاک منهقه با

، در عملیاخ میادانی  تعیی  تراکم پوشش گیاهی منهقه برای
کاری شاده  یاب جهانی مناط  جنگلگاه موقعیتبا استفاده از دست

ده بود و شهای دستگاه که یادداشت داده مشخص و با استفاده از
افازاری، منااط  جنگلکااری شاده     دن آن به سیستم نرمکروارد 
دا مسااحت کاي   شز مشخص تعیی  هایی با مرگونصورخ پلیبه

باا انجاام   ا دشا هکتار تعیی   177.514مناط  جنگلکاری شده 
کاه تعاداد   ایگونهتعیی  طول ترانسکت به برایآماربرداری اولیه 

درخات در هار ترانساکت قارار بگیارد، طاول        15تا  10حدوداً 
شمال آمد و برای یکنواختی کار جهت دست بهمتر  60ترانسکت 

گاون، شاامي   دا در داخي هر پلای شها تعیی  انسکتکلیه تربرای 
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صورخ تصادفی نقهاه  ، بهوده جنگلی با مرز مشخص از سایری ت
یااب  شروع تعیی  شد و از نقهه شروع با کمک دستگاه موقعیات 

و در  کشیده شاد متر  60هی در جهت شمال و با طول جهانی خ
تااج  ، قهر کردمیطول مسیر هر درختی که تاج آن مسیر را قهع 

گیری و ثبت شدا ساپس باا   در جهت عمود بر مسیر حرکت اندازه
 ،)بادون پوشاش گیااهی    توجه به مدل مخدوم به چهاار کالساه  

 اشدبندی تنک، نیمه انبوه و انبوه( تقسیم
تار و هماه جانباه بارای     گیاری دقیا   سرانجام برای تصمیم

یز نمنهقه  ،کاربری تفرج نقشه بافت خاک و تراکم پوشش گیاهی
 زیساتی محایط نقشه شکي زمی  تلفی  شده و نقشه واحدهای با 

 خدومنواحی با تفرج متمرکز و گسترده براساس مدل م ،دشتهیه 
نقشاه تاوان    ترتیاب و بادی   بندی شد( شناسایی و پهنه1385)

 اآمددست بهتفرج منهقه 
 

 هایافته

ترتیب )مناابع  به زیستیمحیطمنابع  شناسایینتایج حاصي از 
 شود:ر ارائه میبه شرف زی و اجتماعی( -و اقتصادی اکولوژیکی
کاه در   (1)جادول   آماده از اقلایم نشاان داد   دسات  بهنتایج 

 ساایش کاامالً  آهای خرداد، تیار، مارداد و شاهریور وضاعیت     ماه
باه  و های اردیبهشات شارایط کمای ناامهلوب     مهلوب و در ماه

دو  سمت سردی گرایش داردا البته باید توجه داشت کاه در ایا   
هاای  اماا در مااه   ؛شرایط مهلوب اسات در ماه ساعاخ میانی روز 

خیلای   ونامهلوب  شرایط کامالً که دی، بهم ، اسفند و فروردی 
توان طورکلی میسایش تفرجی در آنها وجود نداردا بهآسرد است 

ریزی تفرجی در کوهستان آبیادر  ماه از سال برای برنامه 6گفت 
استا باید توجه داشت که ایا    وجود دارد شرایط آسایش اقلیمی

های سرد ریزی تفرجی در ماهموضوع به معنای عدم امکان برنامه
ایا  شارایط    مهارف شاد  طورکه در ابتادا  سال نیست بلکه همان
حاالی   ایا  در  ادرصد افراد جامعه است 80اقلیمی مورد تقاضای 

در  ریازی تفرجای زمساتانی   هاای برناماه  نیروکه با توجه به است
سارد   های تفرجی مناسب با شرایطمنهقه، امکان استقرار فعالیت

 اقلیمی نیز فراهم استا 
صورخ نقشه تهیه شدا شایان نتایج حاصي از مهالعاخ پایه به

بندی و تلفی  اطالعاخ از مراحي مهم کار بودا ذکر است که جمع
که کلیه اطالعاخ تولید شده در یک در ای  تحقی  به منظور ای 

هاا دو باه دو بار هام     یه واحد در اختیار ارزیاب قرار گیرد  یاه  
ی کوچاک باا   منهب  شده  یه حاصاي پاس از حاذف واحادها    

مربع با  یه اطالعاتی بعدی ادغام شد متر 400مساحت کمتر از 
و ای  عمي تا تلفی  آخری   یه اطالعاتی ادامه پیدا کردا نتیجاه  

احاادهای همگاا   نهااایی یااک  یااه اطالعاااتی متشااکي از و  
مترمربع بوده که هر واحد آن  400زیستی با حداقي سهح محیط

کلیه اطالعاخ مربو  به تمامی مهالعاخ قبلی را باا خاود هماراه    
داردا  یه اطالعاتی تولید شاده نهاایی در پاارک جنگلای آبیادر      

 زیستی همگ  استاواحد محیط 107دارای 
 

 بررسی شاخص بیکر در منطقه (:1) جدول
 رضامندینوع  میزان CP ماه

 )خیلی سرد( نامهلوب 44 دی

 )خیلی سرد( نامهلوب 47 بهم 

 )خیلی سرد( نامهلوب 38 اسفند

 )خیلی سرد( نامهلوب 32 فروردی 

 )سرد( نامهلوب 25 اردیبهشت

 مهلوب 16 خرداد

 مهلوب 10 تیر

 مهلوب 11 مرداد

 مهلوب 18 شهریور

 نامهلوب )سرد( 25 مهر

 )خیلی سرد( نامهلوب 37 آبان

 )خیلی سرد( نامهلوب 42 آذر

 
% از ساهح  1دست آماده از نقشاه شایب نشاان داد     نتایج به

 15 تاا  5% دارای شایب  14درصاد،   5 تاا  0پارک آبیدر شیب 
% از ساهح  44درصاد و   25 تا 15% از پارک شیب 41درصد، 

با توجه باه ایا  نتاایج    ا درصد دارند 50 تا 25پارک آبیدر شیب 
 50 تاا  25و  25 تاا  15تر سهح پارک در محادوده شایب   بیش
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 ا(1)شکي  درصد قرار دارند
 

 نقشه شیب پارک جنگلی آبیدر (:1) شکل

ی از پارک دارا %26 ،براساس نقشه طبقاخ جهت جغرافیایی
% داری 58جهت غربی و  %6% جهت جنوبی، 10جهت شمالی، 
هات  جای دار آبیدربا توجه به ای  نتایچ پارک  .استجهت شرقی 

 ا(2)شکي  است شرقی غالب

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نقشه جهت پارک جنگلی آبیدر (: 2)شکل 

 
 براساس مدل رقومی ارتفاعی تهیه شده، پاارک در محادوده  

ه متار از ساهح دریاا قارار داردا نقشا      2500تا  1600ارتفاعی 
ر در ، پاارک بیشات  طبقه تهیه شدا طب  نقشاه ارتفااع   5ارتفاع با 

 ردمتر از ساهح دریاا قارار دا    1800تا  1600عی محدوده ارتفا
 ا(3)شکي 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 نقشه طبقات ارتفاعی پارک جنگلی ابیدر (:3) شکل

هح پارک دارای بافات  از س %60(، 4طب  نقشه خاک )شکي
% لومی رسای  17% رسی لومی، 20رسی لومی،  % شنی3لومی، 
 استا
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 آبیدرنقشه بافت خاک پارک جنگلی  (:4)شکل

 
متر کاز منهقه تراکم  %89( 5 با توجه به نقشه تراکم )شکي

درصاد   50باا ی  % از منهقاه  1 ،پوشش مرتعیو  درصد 10از 
شاش  با توجه به ای  نتایج بیشتری  سهح پاارک دارای پو  استا

اشاته  که بر روی تفرج تأثیر بسیار زیاادی گذ  است% 10کمتر از 
   استا
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 تراکم پوشش گیاهی پارک جنگلی آبیدر نقشه :(5)شکل 

یج نتاا ، (6)شاکي   زیساتی با بررسی نقشه واحادهای محایط  
دلیاي  هبا نشاان داد  توانایی تفرجی پاارک جنگلای آبیادر    ارزیابی 

یا   به هنگاام تلف ( %1)در منهقه  5تا  0شیب  وسعت بسیار کم
ها در نظر گرفته نشد و مشاخص شاد کاه    مشخصهها سایر  یه

تمرکاز  متوان تفارج  هایی با فاقد مکانتقریباً آبیدر پارک جنگلی 
 استاطبقه یک 

رج ارای توان تفد آبیدر( از پارک هکتار 73.6180درصد ) 5
هکتار( تاوان تفارج    757.6440درصد ) 50، دومتمرکز طبقه 

هکتاار( از ساهح    675.711درصاد )  45گسترده طبقه یک و 
 ااستپارک دارای توان تفرج گسترده طبقه دو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رپارک جنگلی آبید زیستیمحیطهای نقشه یگان :(6)شکل
 

 بندیصحت طبقه

هاایی  نقهه از مکان 40 ،یزیستهای محیطروی نقشه یگان
 ارک باا پتفرج داشتند مشخص و در بازدید از  تواناییکه در نقشه 

GPS  درصااد از نقااا   5/87دندا نتیجااه نشااان داد شااکنتاارل
هااای عاای  شااده روی نقشااه یگااانبرداشاات شااده بااا نقااا  م

 ی مهابقت داردازیستمحیط
 

 گیریو نتیجه بحث
ل ها و نتایج حاصاي از تحقیا  و طبا  ماد    با توجه به یافته
 ایبار پارک جنگلای آبیادر    یزیبا هایمنظرمخدوم و با توجه به 

های تفرجی بسایار مناساب نشاان    جذب گردشگر و اجرای طرف
 استا شده داده

Tsaur  ( بیاان کردنااد، بهاره  2005و همکااران ) باارداری از
هاای تفرجای   هتوسعه پایادار باشاد و اساتفاد    منظوربهمنابع باید 

ا با ( 1377متناسب با توان طبیعی منهقه انجاام شاودا نیاازی )   
اماي  عتعیی  کااربری بهیناه،    برایارزیابی توان حوزه جنگه سر 

 یاربراصلی تخریب منهقه را مهابقت نداشت  کاربری بهینه با ک
 موجود ارزیابی کردا

ی های تحقی  است که بارا بندی یافتهنتایج زیر، حاصي جمع
عماي  هگیاری با  های ایا  محادوده و نتیجاه   روش  شدن ارزش

 آیدامی
ل ها و نتایج حاصاي از تحقیا  و طبا  ماد    با توجه به یافته

عه خاوبی بارای توسا    تواناایی استفاده شده منهقه مورد مهالعاه  
 هقاه باا  متناسب نبودن تاوان من  بنابرای  اردهای تفرجی دابرنامه

  تخریب ای  منهقه شده استا باعثکاربری موجود در آن 
 کلی با در نظر گارفت  عواماي اقلیمای دماا و رطوبات     طوربه
ال سا ماه از  6توان نتیجه گرفت که پارک جنگلی آبیدر برای می

رای اترتیب دیعنی اردیبهشت، خرداد، مهر، شهریور، تیر و مرداد به
فارج و  ثیرگذار بر تأهای اقلیمی تمشخصهاولویت تفرجی از حیث 
تااوان برنامااه تفرجاای از حیااث و ماایانااد گردشااگری در منهقااه

 دمایی اعمال کردا رضامندی
با ارزیابی توان اکولاوژیکی در ارتباا  باا     پارک جنگلی آبیدر

هیچ بخاش منهقاه از   تفرج گسترده و متمرکز مشخص کرد که 
مناساب نیسات و بارای     1تفرج متمرکز طبقه  برای لحاظ شیب

شادا در  درصد از منهقه مناسب ارزیابی  5، 2تفرج متمرکز طبقه 
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گسترده مناسب استا طب  بیشتر سهح منهقه برای تفرج  نتیجه
دست آماده جهااخ شارقی و شامالی در پاارک آبیادر از       نتایج به

بنابرای  پاارک از لحااظ جهات جغرافیاایی      ،جهاخ غالب هستند
اساتا  هاای تابساتان و زمساتان مناساب     رای استفاده در فصيب

( در پارک جنگلی چیتگار باا توجاه باه نتاایج،      1386رضوانفر )
هاای بهاار و   منهقه را از لحااظ جهات بارای اساتفاده در فصاي     

 داکرتابستان بسیار مناسب معرفی 
ای تار و بافات لاومی بار    خاک عمی دهد مهالعاخ نشان می

( مالحظاه  4 که در نقشه خاک )شکيطورهمان اتفرج بهتر است
ت ( دارای بافا %60شود بیش از نیمی از سهح پاارک آبیادر )  می

ظار بافات   ناز  پاارک آبیادر   (ا در نتیجه4 -3)شکي  استلومی 
ع تفارج  ریزی تفرجای شارایط خاوبی بارای اناوا     برنامه منظوربه

( باا  1382کاه سالخوری )  طاوری همان امتمرکز و گسترده دارد
کااربری   منظاور باه دره قام  اکولوژیکی منهقه پلنگ بررسی توان

وان نشان داد که ای  منهقه بارای تفارج متمرکاز تا    توریسم، اکو
ما   نداردا وی علت کمی توان اکولوژیکی منهقه را کم باودن ع 

 داکرخاک و شیب زیاد معرفی 
 مبای  آن درصد پایی  تراکم پوشش گیااهی منهقاه    چیرگی

ریازی تفرجای   در بارای برناماه  از نظر تاراکم پاارک آبیا   که است
 خیلای کام   تاراکم باا  زیرا بیشتری  سهح منهقه  نیست،مناسب 
 استا

پارک جنگلای   شود کهگیری میپس از ارزیابی منهقه نتیجه
  استاآبیدر فاقد توان تفرجی متمرکز طبقه یک 

 1.415.355هاای دارای تفارج گساترده باا مسااحت      زون
متمرکااز بااا مساااحت   هااای دارای تفاارجهکتااار بیشااتر از زون

  استاهکتار  180/736

 127.24هایی از پاارک جنگلای آبیادر باا مسااحت      عرصه
ناابع  جهت، ارتفاع، خاک و م شیب،ها )شاخصهکتار از نظر همه 

ن درصد   بودتفرج متمرکز را دارند، اما به دلیي پایی آبی( توانایی
 ه وزون تفرج گسترده قرار گرفتا  پوشش جنگلی، ای  مناط  جزء

 در نتیجها شوددیده نمی صورخ متمرکز در آناضای تفرجی بهتق
 تواناایی توان میهای جنگلکاری در مناط  مستعد با اجرای طرف

هح هکتاار از سا   850کنون هم ا تفرجی متمرکز را افزایش دادا
طاارف جنگلکاااری قاارار دارد تااا در آینااده نزدیااک  پااارک زیاار 

  یرداهای تفرجی مناسبی در آن صورخ بگبرنامه
لیي دبه در ای  مورد  GISشود، استفاده از کید میأهمچنی  ت

ان امکا ، توانایی زیاد در ذخیره و تجزیه و تحلیي اطالعاخ مکانی
هاای  وجو براساس هدف، مدل و تهیه اناواع خروجای  انجام پرس

باشادا  غیره( بسیار مهم و کااربردی مای   مناسب )نقشه، جداول و
Berhe (1992بااه ا ) وری افناا اسااتفادهرسااید کااه یاا  نتیجااه
بب طراحی زمی  س های اطالعاخ جغرافیایی در مدیریت وسامانه
 ای صورخ گیرد که نوع کاربری طراحای شود طراحی به گونهمی

کم شده در هر منهقه مهابقت بیشتری با شرایط اکولاوژیکی حاا  
 درآن داشته باشدا 
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