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جاهده تکیهخواه٭ ،1سید محمد حسینی نصر ،2جعفر اوالدی ،3مرتضی

شعبانی4

 1دانشجوی کارشناس ارشد منابعطبیعی ،دانشگاه مازندران ،ایران
 2استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه مازندران ،ایران
 3استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه مازندران ،ایران
 4کارشناس  ،GISدانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه مازندران ،ایران
(تاریخ دریافت1388/2/8:؛ تاریخ تصویب)1389/5/25 :

چکیده
بهمنظور بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر واقع در جنوبغربی سنندج به مساحت 1555هکتار ،از فنااوری  GISاساتفاده شادا ابتادا
نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع در نرمافزارهای  Arc GIS 9.1و  Arcview 3.3تهیه شدند؛ سپس با تلفیا آنهاا نقشاه شاکي زمای
بهدست آمدا با در نظر گرفت عوامي اقلیمی ،دما و رطوبت مشخص شد که پارک جنگلی آبیدر برای  6ماه از سال یعنی اردیبهشت ،خارداد،
تیر ،مرداد ،شهریور و مهر به ترتیب دارای اولویت تفرجی از حیث مشخصههای اقلیمی تأثیرگذار بر تفارج و گردشاگری در منهقاه اسات و
میتوان برنامه تفرجی از حیث رضامندی دمایی اعمال کردا بهمنظور تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی با بازدید میدانی و با روش آمااربرداری
ترانسکت خهی اندازهگیری و بنا به مدل جهانگردی مخدوم طبقهبندی شدا با رویهمگذاری نقشه شکي زمای  ،طبقااخ خااک و پوشاش
گیاهی نقشه واحدهای محیطزیستی تهیه شدا در نهایت از مقایسه واحدها با مدل جهانگردی مخدوم ،نقشه توان تفرجی اولیه بهدست آمادا
نتایج نشان داد از کي مساحت منهقه 5 ،درصد از پارک آبیدر دارای توان تفرج متمرکز طبقه دو 50 ،درصد توان تفرج گسترده طبقه یک و
 45درصد از سهح پارک دارای توان تفرج گسترده طبقه دو استا

کلید واژه ها :تفرج ،پارک جنگلی آبیدر ،سیستم اطالعاخ جغرافیایی

 نویسنده مسئول:

Email: Jahede2007@yahoo.com
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سرآغاز
امروزه نیاز انسان به تفاریح و تفارج ضاروری و زم اساتا
بنابرای نیاز به توسعه و احادا پاارک جنگلای و تفرجگاههاای
طبیعی برای جذب گردشگر ،ایجاد درآمد ،گذران اوقااخ فراغات،
تمدد اعصاب ،حفاطت از منابع و ذخاایر بایش از پایش احسااس
میشود (او دی)1384 ،ا آمایش سرزمی گامی است کاه بشار
برای بهره برداری معقول از منابع طبیعی برداشته است تا از روناد
تخریب طبیعت جلوگیری کرده و همچنی از منابع طبیعی مهاب
توان اکولوژیکیاش بهرهبرداری کنادا ارزیاابی تاوان اکولوژیاک
برای کاربری های مختلف از جملاه کااربری تفارج گاامی ما ثر
بهمنظاور کااهش ایا آسایبهاساتا (مجلاج پاور)1380،ا در
کاربری ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمی  ،در بیشتر مواقاع تعاداد
زیادی از تواناییهای منابع طبیعی بررسی و شناسایی شده و فقط
در موارد خاصی به شناسایی یک ،یا دو منبع اکولاوژیکی قناعات
ماایشااود (مخاادوم )1385 ،بااا گسااترش شااهر و تخریااب
زیستگاههای طبیعی ،نیاز به فضاهای سابز بارای ایجااد تعاادل
اکولوژیک ،روز به روز افزایش مییابدا در عی حال فضاای سابز
یکی از مهمتری سیستمهای حیاخبخش انسان بهشمار مایرودا
ذکر ای مورد ضروری استکه اهمیت حیاتی فضای سبز در دنیا،
امروز نه فقط به دلیي ارزش های اقتصادی بلکه به دلیي اهمیات
محیطزیستی آن استا با پاذیرفت ایا نکتاه کاه فضاای سابز
بهعنوان ریههای تنفسی شهر به شمار رفته و فقدان آن به معنای
نبود سالمت جسمانی و روانی در شهرها محساوب مایشاود باه
موازاخ توسعه صنعتی کاه رونادی بای بازگشات اسات اهمیات
فضای سبز و بخصوص درختان ملموستر میشاود (Hibberd,
)2001ا
در آمایش سرزمی  ،پارکها را بر حسب توان اکولوژیاک باه
زونهایی تفکیک میکنندا ایجاد واحدهای محیطزیستی بهعنوان
اساس فرایند آمایش در پارکهای ملای از طریا تلفیا نقشاه
صورخ میگیردا هر واحاد محایطزیساتی متشاکي از مشخصاه
ارتفاع ،شیب ،جهت ،خاک ،پوشش گیاهی ،اقلیم ،حیااخوحاش و
عوامي اقتصادی -اجتماعی مشخص استا با شناخت هر یاک از
عوامي بیوفیزیکی پارکها ،مشخصههای فوق باه نقشاه تبادیي
میشود و نقشهها باا هام تلفیا مایشاوندا سیساتم اطالعااخ
جغرافیایی به عنوان ابزاری کارامد برای تجزیه و تحلیي اطالعاخ
موجود و برنامه ریزی در مورد صنعت گردشگری استفاده شده که
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بهکارگیری آن موجب افزایش سارعت عماي در کاار و دقات در
مکااانیااابی و اولویااتبناادی شااده اساات (ماارادی و همکاااران،
)1384ا  ،(2004) Jolankaiباهمنظاور تهیاه طارف تفارج در
هانگاری رومانی اقادام باه شناساایی منهقاه و نیروهاای آن باا
استفاده از  GISکردا وی نقشههای مختلفی را به کمک نرمافزار
 Arcviewتهیه و با توجه به پوشاش گیااهی ،منهقاه را بارای
کاربری جهانگردی مناسب معرفی کردا (2001) Alejandrino
 ،در منهقه آلکان در فیلیپی  ،در مسااحت  1003هکتاار نقشاه
ارتفاع ،شیب ،مدیریت زمی  ،کاربری اراضی و نقشه منابعطبیعای
را تهیه کردا منهقه به  5کاالس شایب تقسایمبنادی شاد کاه
بیشتری کاالس مرباو باه شایب متوساط باودا منااطقی کاه
بیشتری کاربری اکوتوریستی را دارا بودند دارای کمتری ارتفااع
شیب بودندا به ای ترتیب ای مناط را برای گردشگری متمرکز
در نظر گرفتا دیگر نقا که ارتفاع پرشیب بیشتری را دارا بودند،
با در نظر گارفت جنباه حفا ات باهعناوان منااط باا کاالس
گردشگری گسترده در نظر گرفته شد )(Sinun et al, 2002ا در
تحقیقی در تایوان به بررسی نیروی اکوتوریساتی حوضاه آبخیاز
سباف پرداختندا با تلفی نقشه شیب ،جهت و ارتفاع ،نقشاه واحاد
مقدماتی شکي زمی را تهیه کارده و باا افازودن نقشاه خااک و
پوشش گیاهی به آن ،نقشه واحد شکي زمی را تهیه کردنادا بار
ای اساس حوضه به  4منهقه تقسیمبندی شد که بخش شامالی
و جنوبی آن دارای نیروی اکوتوریستی با یی تشخیص داده شاد
و فعالیتهای مختلفی را برای آن در نظر گرفتندا
در ایران تحقیقاخ متعددی در ارتبا با ارزیاابی تاوان تفارج
صورخ گرفته که مهالعاخ شایان ( ،)1379مجلجپاور (،)1380
رضاعلی ( ،)1383برزهکار ( ،)1384طاهری ( ،)1385رضوانفر
( ،)1386محمااودی ( )1386قابااي ذکاار اسااتا بااا توجااه بااه
تحقیقاخ انجام شده ،هدف از ایا تحقیا بررسای تاوان تفارج
پارک جنگلی آبیدر و بررسی توانایی سامانه اطالعاخ جغرافیاایی
در چگونگی تعیی استفاده بهینه از اراضی استا
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

پارک آبیدر با وسعت تقریبی  1555هکتار در جناوبغربای
شهرستان سنندج بای (˝ 46˚ ،55´ ،24تاا ˝)46˚ ،59´ ،12
طااول شاارقی و (˝ 35˚ ،15´ ،52و ˝ )35˚ ،19´ ،24عاار
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شمالی واقع شده اساتا ارتفااع متوساط منهقاه  2073متار از
سهح دریاستا
تشااکیالخ زمااای شناساای منهقاااه شااامي ساااه واحاااد
ژئومرفولوژیکی ،شیي های خاکستری سیاه ،سنگ های آتشفشانی
و رسوباخ کواترنر استا
اقلیم از شاخص های اساسای و بسترساازی در برناماهریازی
گردشگری محسوب میشودا بررسیها نشان داده است که آب و
هوا مهمتری منباع گردشاگری در محایط هاای طبیعای اساتا
مهالعه تأثیر وضعیت جوّی و اقلیمی بر روی زندگی و آساایش و
رفتار انسان در قالب یکی ار شاخههای علمی به نام زیست اقلایم
شناسی انسانی ،یاا زیسات هواشناسای انساانی ماورد مهالعاه و
بررسی میشودا ای شااخه علمای در ارتباا تنگاتناگ باا علام
هواشناسی ،اقلیم شناسی و فیزیولوژی قرار می گیردا هدف اصالی
زیستاقلیمشناسان ایجاد محیهی است که اکثریات افاراد در آن
احساس آرامش و آسایش کنندا بررسای اقلایم فیزیولوژیاک ،در
رابهه با درجاه احسااس آساایش ،یاا عادم آساایش در منااط
مختلف ،میتواناد در بسایاری از زمیناههاا از قبیاي شهرساازی،
معماری و گردشگری که کیفیت اقلیم اساس برنامهریازی اسات،
کاربرد فراوان داشته باشدا
بهطورکلی می توان بیان کرد که تقریباً کلیه عناصر جوی بار
احساس و آسایش انسان م ثر بوده ولی تأثیر بعضی از آنها کامالً
مشخص و برجسته و تأثیر برخی دیگر خفیف و گاهی ناپیداساتا
ولی بیشتری تأثیر را عناصر دما ،رطوبت ،باد و تابش دارندا نظار
به ای که تأثیر هر یک از چهار عنصر پیش گفته در کنار یکدیگر
معنی و مفهوم پیدا میکنند ،میبایست تأثیر توأم آنهاا را مادنظر
قرار دادا برای مثال تابش در دمای پایی مهلوب ولای در دماای
با نامهلوب و آزاردهنده میشودا
پدیده های جوّی محدودکننده گردشگری طبیعی شامي دماا،
رطوبت ،تابش ،باد ،ارتفاع ،توفان و رعد و برق ،روزهای همراه باا
برف ،یا مخلو بارف و بااران ،روزهاای هماراه باا گارد خااک،
خشکسالی ،کو ک برف ،تگرگ ،سرمازدگی و یخبندان و رگباار
شدید استا در ای مهالعه با استفاده از شاخص بیکر که از رابهه
زیر برای محاسبه قدرخ خنککنندگی محیط اساتفاده مایشاود،
اقلیم و آسایش منهقه مورد بررسی قرار گرفت:
) CP  (0.26  0.34V 0.672)(36 / 5  T
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روش اتخاذ شده در ایا بررسای بارای تجزیاه و تحلیاي و
جمعبندی نشاأخ گرفتاه از روش تجزیاه و تحلیاي سیساتمی()1
است (مخدوم)1385 ،ا طب ای روش ،منابع شناسایی ،تجزیاه
و تحلیي و جمعبندی شدندا برای ای کار ابتدا نقشاه توپاوگرافی
رقومی شده  1/25000سنندج از سازمان نقشاهبارداری کشاور
تهیه شدا در مرحله بعد با انجام عملیاخ میدانی محدوده تقریبای
منهقه مورد نظر بر روی نقشه مذکور مشخص گردیدا ساپس باا
استفاده از روش اساک و رقاومی کاردن محادوده ماذکور وارد
سیستم نرمافزاری رایانه شدا آنگاه باهمنظاور تعیای دقیا مارز
پارک ،کار برداشت زمینای باا اساتفاده از دساتگاه موقعیاتیااب
جهانی( )2آغاز شدا به دنبال آن دادههای یادداشت شده با استفاده
از سیستم نرمافزاری  ArcGIS 9.2وارد کامپیوتر شده و با انجام
ای کار مرز دقی پارک مشخص و سپس مارز فاوق باه نقشاه
توپوگرافی وارد شد که در تهیه سایر نقشهها از نقشه توپاوگرافی
فوق استفاده شدا در تهیه نقشه طبقاخ درصد شیب که شیبهای
مختلف هر منهقه را نشان میدهد از ویژگیهای خهاو میازان
منحنی استفاده شده استا ابتادا طبقااخ ماورد نظار را سیساتم
اطالعاخ جغرافیایی طبقه بندی کرد و سپس بار اسااس طبقااخ
فوق (چهار طبقه) نقشه طبقاخ درصد شیب تهیه شدا
نقشههای طبقاخ ارتفاع و جهااخ جغرافیاایی کاه باهترتیاب
ارتفاع و جهت منهقه را نشان می دهند از روی نقشه توپاوگرافی
تهیه شدندا با تلفی نقشههاای پایاه (شایب ،جهات ،ارتفااع) در
نرمافزار  ArcGIS 9.2نقشه واحد شکي زمی تهیه شدا
خاک منهقه که از عوامي مهم در برنامه ریازی بارای تفارج
است مورد مهالعه قرار گرفتا با توجه به اطالعاخ خاکشناسای
موجود در اداره منابع طبیعی و کنترل پروفیيهای موجاود ،نقشاه
بافت خاک منهقه با دستگاه موقعیتیاب جهانی تهیه شدا
برای تعیی تراکم پوشش گیاهی منهقه ،در عملیاخ میادانی
با استفاده از دستگاه موقعیتیاب جهانی مناط جنگلکاری شاده
مشخص و با استفاده از دادههای دستگاه که یادداشت شده بود و
وارد کردن آن به سیستم نرمافازاری ،منااط جنگلکااری شاده
بهصورخ پلیگونهایی با مرز مشخص تعیی شدا مسااحت کاي
مناط جنگلکاری شده  177.514هکتار تعیی شادا باا انجاام
آماربرداری اولیه برای تعیی طول ترانسکت بهگونهایکاه تعاداد
حدوداً  10تا  15درخات در هار ترانساکت قارار بگیارد ،طاول
ترانسکت  60متر بهدست آمد و برای یکنواختی کار جهت شمال
برای کلیه ترانسکتها تعیی شدا در داخي هر پلایگاون ،شاامي
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توده جنگلی با مرز مشخص از سایری  ،بهصورخ تصادفی نقهاه
شروع تعیی شد و از نقهه شروع با کمک دستگاه موقعیاتیااب
جهانی خهی در جهت شمال و با طول  60متر کشیده شاد و در
طول مسیر هر درختی که تاج آن مسیر را قهع میکرد ،قهر تااج
در جهت عمود بر مسیر حرکت اندازهگیری و ثبت شدا ساپس باا
توجه به مدل مخدوم به چهاار کالساه (بادون پوشاش گیااهی،
تنک ،نیمه انبوه و انبوه) تقسیمبندی شدا
سرانجام برای تصمیمگیاری دقیا تار و هماه جانباه بارای
کاربری تفرج نقشه بافت خاک و تراکم پوشش گیاهی ،منهقه نیز
با نقشه شکي زمی تلفی شده و نقشه واحدهای محایطزیساتی
تهیه شد ،نواحی با تفرج متمرکز و گسترده براساس مدل مخدوم
( )1385شناسایی و پهنهبندی شد و بادی ترتیاب نقشاه تاوان
تفرج منهقه بهدست آمدا
یافتهها

نتایج حاصي از شناسایی منابع محیطزیستی به ترتیب (مناابع
اکولوژیکی و اقتصادی -اجتماعی) و به شرف زیر ارائه میشود:
نتایج بهدسات آماده از اقلایم نشاان داد (جادول  )1کاه در
ماه های خرداد ،تیار ،مارداد و شاهریور وضاعیت آساایش کاامالً
مهلوب و در ماه های اردیبهشات شارایط کمای ناامهلوب و باه
سمت سردی گرایش داردا البته باید توجه داشت کاه در ایا دو
ماه ساعاخ میانی روز در شرایط مهلوب اسات؛ اماا در مااههاای
دی ،بهم  ،اسفند و فروردی که شرایط کامالً نامهلوب و خیلای
سرد است آسایش تفرجی در آنها وجود نداردا بهطورکلی میتوان
گفت  6ماه از سال برای برنامه ریزی تفرجی در کوهستان آبیادر
شرایط آسایش اقلیمی وجود دارد استا باید توجه داشت که ایا
موضوع به معنای عدم امکان برنامهریزی تفرجی در ماههای سرد
سال نیست بلکه همانطورکه در ابتادا مهارف شاد ایا شارایط
اقلیمی مورد تقاضای  80درصد افراد جامعه استا ایا در حاالی
استکه با توجه به نیروهاای برناماهریازی تفرجای زمساتانی در
منهقه ،امکان استقرار فعالیت های تفرجی مناسب با شرایط سارد
اقلیمی نیز فراهم استا
نتایج حاصي از مهالعاخ پایه به صورخ نقشه تهیه شدا شایان
ذکر است که جمع بندی و تلفی اطالعاخ از مراحي مهم کار بودا
در ای تحقی به منظور ای که کلیه اطالعاخ تولید شده در یک
یه واحد در اختیار ارزیاب قرار گیرد یاههاا دو باه دو بار هام
منهب شده یه حاصاي پاس از حاذف واحادهای کوچاک باا
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مساحت کمتر از  400مترمربع با یه اطالعاتی بعدی ادغام شد
و ای عمي تا تلفی آخری یه اطالعاتی ادامه پیدا کردا نتیجاه
نهااایی یااک یااه اطالعاااتی متشااکي از واحاادهای همگاا
محیطزیستی با حداقي سهح  400مترمربع بوده که هر واحد آن
کلیه اطالعاخ مربو به تمامی مهالعاخ قبلی را باا خاود هماراه
داردا یه اطالعاتی تولید شاده نهاایی در پاارک جنگلای آبیادر
دارای  107واحد محیطزیستی همگ استا
جدول ( :)1بررسی شاخص بیکر در منطقه
ماه

دی
بهم
اسفند
فروردی
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

 CPمیزان

44
47
38
32
25
16
10
11
18
25
37
42

نوع رضامندی

نامهلوب (خیلی سرد)
نامهلوب (خیلی سرد)
نامهلوب (خیلی سرد)
نامهلوب (خیلی سرد)
نامهلوب (سرد)
مهلوب
مهلوب
مهلوب
مهلوب
نامهلوب (سرد)
نامهلوب (خیلی سرد)
نامهلوب (خیلی سرد)

نتایج بهدست آماده از نقشاه شایب نشاان داد  %1از ساهح
پارک آبیدر شیب  0تاا  5درصاد %14 ،دارای شایب  5تاا 15
درصد %41 ،از پارک شیب  15تا  25درصاد و  %44از ساهح
پارک آبیدر شیب  25تا  50درصد دارندا با توجه باه ایا نتاایج
بیشتر سهح پارک در محادوده شایب  15تاا  25و  25تاا 50
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درصد قرار دارند (شکي )1ا
شکل ( :)1نقشه شیب پارک جنگلی آبیدر

براساس نقشه طبقاخ جهت جغرافیایی %26 ،از پارک دارای
جهت شمالی %10 ،جهت جنوبی %6 ،جهت غربی و  %58داری
جهت شرقی است .با توجه به ای نتایچ پارک آبیدر دارای جهات
غالب شرقی است (شکي )2ا

شکل ( :)3نقشه طبقات ارتفاعی پارک جنگلی ابیدر

طب نقشه خاک (شکي 60% ،)4از سهح پارک دارای بافات
لومی %3 ،شنی رسی لومی %20 ،رسی لومی %17 ،لومی رسای
استا

شکل( :)4نقشه بافت خاک پارک جنگلی آبیدر
شکل ( :)2نقشه جهت پارک جنگلی آبیدر

براساس مدل رقومی ارتفاعی تهیه شده ،پاارک در محادوده
ارتفاعی  1600تا  2500متار از ساهح دریاا قارار داردا نقشاه
ارتفاع با  5طبقه تهیه شدا طب نقشاه ارتفااع ،پاارک بیشاتر در
محدوده ارتفاعی  1600تا  1800متر از ساهح دریاا قارار دارد
(شکي )3ا

با توجه به نقشه تراکم (شکي  89% )5از منهقه تراکم کمتر
از  10درصد و پوشش مرتعی %1 ،از منهقاه باا ی  50درصاد
استا با توجه به ای نتایج بیشتری سهح پاارک دارای پوشاش
کمتر از  %10است که بر روی تفرج تأثیر بسیار زیاادی گذاشاته
استا
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شکل( :)6نقشه یگانهای محیطزیستی پارک جنگلی آبیدر
صحت طبقهبندی

روی نقشه یگانهای محیطزیستی 40 ،نقهه از مکانهاایی
که در نقشه توانایی تفرج داشتند مشخص و در بازدید از پارک باا
 GPSکنتاارل ش ادندا نتیجااه نشااان داد  87/5درصااد از نقااا
برداشاات شااده بااا نقااا معاای شااده روی نقشااه یگااانهااای
محیطزیستی مهابقت داردا

شکل ( :)5نقشه تراکم پوشش گیاهی پارک جنگلی آبیدر

با بررسی نقشه واحادهای محایطزیساتی (شاکي  ،)6نتاایج
ارزیابی توانایی تفرجی پاارک جنگلای آبیادر نشاان داد باهدلیاي
وسعت بسیار کم شیب  0تا  5در منهقه ( )1%به هنگاام تلفیا
یهها سایر مشخصه ها در نظر گرفته نشد و مشاخص شاد کاه
پارک جنگلی آبیدر تقریباً فاقد مکانهایی با توان تفارج متمرکاز
طبقه یک استا
 5درصد ( 73.6180هکتار) از پارک آبیدر دارای توان تفرج
متمرکز طبقه دو 50 ،درصد ( 757.6440هکتار) تاوان تفارج
گسترده طبقه یک و  45درصاد ( 675.711هکتاار) از ساهح
پارک دارای توان تفرج گسترده طبقه دو استا

بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافته ها و نتایج حاصاي از تحقیا و طبا مادل
مخدوم و با توجه به منظرهای زیبای پارک جنگلای آبیادر بارای
جذب گردشگر و اجرای طرف های تفرجی بسایار مناساب نشاان
داده شده استا
 Tsaurو همکااران ( )2005بیاان کردنااد ،بهارهباارداری از
منابع باید به منظور توسعه پایادار باشاد و اساتفاده هاای تفرجای
متناسب با توان طبیعی منهقه انجاام شاودا نیاازی ( )1377باا
ارزیابی توان حوزه جنگه سر برای تعیی کااربری بهیناه ،عاماي
اصلی تخریب منهقه را مهابقت نداشت کاربری بهینه با کاربری
موجود ارزیابی کردا
نتایج زیر ،حاصي جمعبندی یافتههای تحقی است که بارای
روش شدن ارزشهای ایا محادوده و نتیجاهگیاری باهعماي
میآیدا
با توجه به یافته ها و نتایج حاصاي از تحقیا و طبا مادل
استفاده شده منهقه مورد مهالعاه تواناایی خاوبی بارای توساعه
برنامههای تفرجی داردا بنابرای متناسب نبودن تاوان منهقاه باا
کاربری موجود در آن باعث تخریب ای منهقه شده استا
بهطورکلی با در نظر گارفت عواماي اقلیمای دماا و رطوبات
می توان نتیجه گرفت که پارک جنگلی آبیدر برای  6ماه از ساال
یعنی اردیبهشت ،خرداد ،مهر ،شهریور ،تیر و مرداد بهترتیب دارای
اولویت تفرجی از حیث مشخصههای اقلیمی تأثیرگذار بر تفارج و
گردشااگری در منهقااهانااد و ماایتااوان برنامااه تفرجاای از حیااث
رضامندی دمایی اعمال کردا
پارک جنگلی آبیدر با ارزیابی توان اکولاوژیکی در ارتباا باا
تفرج گسترده و متمرکز مشخص کرد که هیچ بخاش منهقاه از
لحاظ شیب برای تفرج متمرکز طبقه  1مناساب نیسات و بارای
تفرج متمرکز طبقه  5 ،2درصد از منهقه مناسب ارزیابی شادا در
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نتیجه بیشتر سهح منهقه برای تفرج گسترده مناسب استا طب
نتایج به دست آماده جهااخ شارقی و شامالی در پاارک آبیادر از
جهاخ غالب هستند ،بنابرای پاارک از لحااظ جهات جغرافیاایی
برای استفاده در فصيهاای تابساتان و زمساتان مناساب اساتا
رضوانفر ( )1386در پارک جنگلی چیتگار باا توجاه باه نتاایج،
منهقه را از لحااظ جهات بارای اساتفاده در فصايهاای بهاار و
تابستان بسیار مناسب معرفی کردا
مهالعاخ نشان میدهد خاک عمی تار و بافات لاومی بارای
تفرج بهتر استا همانطورکه در نقشه خاک (شکي  )4مالحظاه
می شود بیش از نیمی از سهح پاارک آبیادر ( )60%دارای بافات
لومی است (شکي )4 -3ا در نتیجه پاارک آبیادر از نظار بافات
به منظور برنامه ریزی تفرجای شارایط خاوبی بارای اناواع تفارج
متمرکز و گسترده داردا همانطاوریکاه سالخوری ( )1382باا
بررسی توان اکولوژیکی منهقه پلنگدره قام باهمنظاور کااربری
اکوتوریسم ،نشان داد که ای منهقه بارای تفارج متمرکاز تاوان
نداردا وی علت کمی توان اکولوژیکی منهقه را کم باودن عما
خاک و شیب زیاد معرفی کردا
چیرگی درصد پایی تراکم پوشش گیااهی منهقاه مبای آن
استکه از نظر تاراکم پاارک آبیادر بارای برناماهریازی تفرجای
مناسب نیست ،زیرا بیشتری سهح منهقه باا تاراکم خیلای کام
استا
پس از ارزیابی منهقه نتیجه گیری میشود که پارک جنگلای
آبیدر فاقد توان تفرجی متمرکز طبقه یک استا

زونهاای دارای تفارج گساترده باا مسااحت 1.415.355
هکتااار بیشااتر از زونهااای دارای تفاارج متمرکااز بااا مساااحت
 736/180هکتار استا
عرصه هایی از پاارک جنگلای آبیادر باا مسااحت 127.24
هکتار از نظر همه شاخصها (شیب ،جهت ،ارتفاع ،خاک و مناابع
آبی) توانایی تفرج متمرکز را دارند ،اما به دلیي پایی بودن درصد
پوشش جنگلی ،ای مناط جزء زون تفرج گسترده قرار گرفتاه و
تقاضای تفرجی به صورخ متمرکز در آن دیده نمیشودا در نتیجه
با اجرای طرفهای جنگلکاری در مناط مستعد میتوان تواناایی
تفرجی متمرکز را افزایش دادا هم اکنون  850هکتاار از ساهح
پااارک زیاار طاارف جنگلکاااری قاارار دارد تااا در آینااده نزدیااک
برنامههای تفرجی مناسبی در آن صورخ بگیردا
همچنی تأکید میشود ،استفاده از  GISدر ای مورد به دلیي
توانایی زیاد در ذخیره و تجزیه و تحلیي اطالعاخ مکانی ،امکاان
انجام پرس وجو براساس هدف ،مدل و تهیه اناواع خروجایهاای
مناسب (نقشه ،جداول و غیره) بسیار مهم و کااربردی مایباشادا
 )1992( Berheبااه ای ا نتیجااه رسااید کااه اسااتفاده فن ااوری
سامانههای اطالعاخ جغرافیایی در مدیریت و طراحی زمی سبب
میشود طراحی به گونهای صورخ گیرد که نوع کاربری طراحای
شده در هر منهقه مهابقت بیشتری با شرایط اکولاوژیکی حااکم
درآن داشته باشدا
یادداشتها
1. System Analysis
2. GPS
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