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تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعتگردی
با استفاده از GIS
(مطالعه موردی  :سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه)

زینب خلیلی ،1جعفر اوالدی

قادیکالیی*2

 1دانش آموخته کارشناس ارشد جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 2دانشیار ،دکتری جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

(تاریخ دریافت1503/92/90 :؛ تاریخ تصویب)1503/11/90 :
چکیده
در این تحقیق ،با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و سیستم اطالعات جغرافیایی ،مناطق مناسب برای طرحهای طبیعتگردی
شناسایی شد .نتایج نشان داد منطقه مورد مطالعه فاقد تفرج متمرکز طبقه یک است 20 .درصد مساحت منطقه توان تفرج طبقه دو53 ،
درصد مساحت منطقه توان تفرج گسترده طبقه یک و توان تفرج گسترده طبقه دو  55درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را در بر
میگیرد .توجه به این امر که برای مدیریت و استقرار هر گونه تسهیالت و امکانات باید عالوه بر مدنظر قرار دادن توانهای طبیعی منطقه،
نیازهای گردشگران نیز مورد توجه قرار گیرد به همین منظور با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی -اقتصادی کالوسون اقدام به بررسی
نیازها و تقاضای تفرجی منطقه مورد مطالعه شد .نتایج ارزیابی تقاضای تفرجی نشان داد که بیشتر مردم برای تفرج مکانهایی را انتخاب
میکنند که به منابع آبی نزدیکتر باشد و راه دسترسی آن نیز مناسب باشد .به همین منظور ،نقشه منابع آبی و راههای دسترسی تهیه شد.
بنابراین ،این فاکتورها به عنوان الیههای اطالعاتی مثبت با نقشه توان طبیعتگردی اولیه رویهمگذاری شد و نقشه توان طبیعتگردی
نهایی به دست آمد .این نتایج بیانگر این مطلب است که فاکتور منابع آبی و راههای دسترسی نسبت به فاکتورهای فیزیکی بیشترین تأثیر بر
فرایند ارزیابی توان طبیعتگردی در منطقه مورد مطالعه را دارد.

کلید واژهها :ارزیابی ،طبیعتگردی ،تقاضای تفرجی ،سیستم اطالعات جغرافیایی

*نویسنده مسئول:

Email: oladi123@yahoo.com
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سرآغاز
گردشگری که امروزه در ردیف موفقترین صنایع جهان محسوب
میشود ،رویکردی گسترده در زمینه طبیعتگردی دارد.
طبیعتگردی فعالیتی غیرمخرب و سودآور است که در دو دهه
اخیر بهویژه در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار
گرفته است ).)Fennal, 1999
برای رفع مشکالت محیطزیستی انسان به این نتیجه رسید که
همراه طبیعت حرکت کند و از طبیعت به اندازه توان و پتانسیل
آن بهرهبرداری نماید .آمایش سرزمین ،فرایندی است که
فعالیتهای مختلف یا کاربریها را مانند کشاورزی ،جنگلداری،
صنعت ،تفرج و حفاظت را به واحدهای خاص از یک منطقه
اختصاص میدهد ) .(Quangminh&Quang, 2003قابلیت و
توان تفرجی به روشهای مختلفی ارزیابی میشود که رایجترین
روش ارزیابی در ایران ،روش تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم
میباشد .به منظور ارزیابی توان تفرجی (مخدوم )1533 ،مناطق
مختلف از جمله پارکهای جنگلی ،منابع اکولوژیک موجود
شناسایی و تبدیل به نقشه میشود .سپس ،نقشهها با هم تلفیق و
واحدهای زیستی حاصل میشوند .از مقایسه این واحدها با مدل
اکولوژیک کاربری توریسم ،توان هر واحد برای تفرج سنجیده
میشود .تعیین کاربریهای مناسب برای اراضی به منظور
استفاده بهینه از سرزمین و جلوگیری از افزایش تخریب بر اثر
افزایش جمعیت ،میتواند گامی مؤثر در استراتژی توسعه پایدار
باشد ) )Prato, 2007این فرایند نیازمند تحقیقات گسترده و زیر
بنایی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ،اجتماعی منطقه مورد
مطالعه است .به جرأت میتوان گفت اجرای آمایش سرزمین
بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ،اجتماعی منطقه امکانپذیر
نیست (مخدوم .)1533 ،زیرا ،ممکن است قسمتی از منطقه از
لحاظ تئوری ،پتانسیل ایجاد یک کاربری خاص را دارا باشد ،ولی
در عمل امکان اجرای آن وجود ندارد .بنابراین ،توان
محیطزیستی یک منطقه برای کاربری خاص باید بر اساس توان
اقتصادی -اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط اکولوژیک منطقه
تعیین شود .از طرفی عدم شناخت الزم از پتانسیل سرزمین و
استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین باعث کاهش روز افزون
منابع طبیعی خواهد شد ( .)Rossiter,1990بنابراین،
برنامهریزی تفرجی در این نوع گردشگری نه تنها به عنوان
ابزاری برای ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی مردم بومی تلقی

میشود ،بلکه به علت کارکردهای حفاظتی تفرج به عنوان یک
راهکار مدیریتی تجربه شده در عرصههای منابع طبیعی ،زمینه
حفاظت پویای آنها را نیز مهیا میکند ( Laurance et al.,
 )Rosa et al., 2005( .)2005با استفاده از تحلیل اقتصادی و
اجتماعی در ارتباط با استفاده تفرجی از محیطهای جنگلی به این
نتیجه رسیدند که فعالیت و استفاده طبیعتگردی باید به همراه
شناخت دقیق قابلیتهای محیطی و مسایل اقتصادی -اجتماعی
مراجعه کنندگان باشد .بسیاری از محققان دیگر نیز برای ارزیابی
توان تفرجی مناطق مختلف به نیازهای مردمی و طرح ریزی
مبتنی بر عوامل اقتصادی -اجتماعی تاکید کردهاند( .نیک نهاد
قرماخر1539،؛ اسکندری و همکاران1509 ،؛ & 2002 Vrise
 .)Jim et al., 2006; Goossen,جنگلهای سامان عرفی
قوری قلعه به علت دارا بودن منابع جنگلی کمتر تخریب یافته و
جنگلهایی با فرم شاخهزاد و دانهزاد ،با مناظر و چشم اندازهای
زیبای طبیعی ،وجود غار قوری قلعه که بزرگترین غار آبی آسیا
میباشد و نیز اقلیم خنک و بسیار مرطوب در فصل تابستان
دارای توان طبیعتگردی باالیی است و در حال حاضر ،مورد
استفاده شمار بسیاری از مردم منطقه و طبیعتگردان از سایر
استانها و حتی کشورهای دیگر میباشد .ولی متأسفانه به دلیل
فقدان طرح طبیعتگردی مناسب و نیز عدم برنامهریزی برای
مناطق جذاب توریستی ،موجب تراکم جمعیت در برخی از نقاط
گشته و طبیعتگردان نمیتوانند از بسیاری از جاذبههای طبیعی
منطقه استفاده نمایند .بنابراین ،الزم است قبل از آسیبرسانی
جدی و تخریب بیشتر این منطقه ،اقدام به ارزیابی توان
طبیعتگردی آن نموده تا بدین ترتیب با ارایه طرحهای
طبیعتگردی مناسب ،در جهت حفظ این منابع و استمرار
پتانسیل طبیعتگردی آن گامهای مؤثر برداشته شود .در ضمن با
استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی – اقتصادی کالوسون نیازها
و تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه بررسی شد .هدف از
بررسی رفتار و آرای بازدیدکنندگان منطقه مورد مطالعه که یکی
از مناطق ارزشمند طبیعی کشور نیزبه شمار میرود ،مطالعه نحوه
نگرش آنها نسبت به این تفرجگاه و افکار سنجی نیازهای آنان
بوده است تا بر اساس آن بتوان روابط بین عناصر تفرجگاه و
نیازمندیهای بازدید کنندگان را طوری طراحی نمود که هر
چیزی براساس نظر بازدیدکنندگان و ظرفیت تفرجگاههای
جنگلی در جای خود معنی و مفهوم پیدا کند ( & Clawson
.)Knetsch, 1966

تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعتگردی با استفاده از ... GIS

مواد و روشها
برای انجام این تحقیق ،نقشه توپوگرافی رقومی با مقیاس
 1:39999از سازمان نقشهبرداری کشور و نقشههای
خاکشناسی ،زمینشناسی ،راههای دسترسی نیز از اداره
منابعطبیعی تهیه شد برای عملیات صحرایی از دستگاههایی
مانند موقعیتیاب مکانی  GPSدستی ،ارتفاع سنج ،شیب سنج،
قطبنما ،متر مورد استفاده قرار گرفت .برای تهیه ،تلفیق و
رویهمگذاری نقشههای مورد استفاده از نرمافزار ArcGIS9.2
استفاده شد .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از Excel 2007
انجام پذیرفت .همچنین ،برای ارزیابی توان طبیعتگردی سامان
عرفی قوری قلعه از مدل اکولوژیکی توریسم ،به منظور ارزیابی
تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه ،پس از بررسیهای
مقدماتی در منطقه مورد مطالعه و پرسش از گردشگران مالحظه
شد که بیشتر گردشگران به مصاحبه حضوری تمایل نشان
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نمیدهند .بنابراین ،پس از مطالعه پرسشنامههای مختلف از
جمله کالوسون پرسشنامهای مناسب طراحی و تنظیم شد.
منطقه مورد مطالعه

سامان عرفی قوری قلعه باا مسااحت  2003/04هکتاار یکای از
بزرگترین سامانهای حوزه آبخیز قوری قلعاه  -سافید بارگ از
توابااع شهرسااتان پاااوه اساات کااه بااین طااولهااای جغرافیااایی
(˝ 04˚،22´،02تااا  )04˚،22´،00طااول شاارقی و (˝50 ˚،32´،53
تا˝ )53˚،34´،22عرض شمالی واقع شده است .مرتفعترین بخش
آن حدود  5299متر و پستترین نقطهی آن 1599متار از ساط
دریا گسترش یافتاه اسات .اخاتالف ارتفااع بااالترین نقطاه باا
پستترین نقطه  2239متر میباشد (شکل .)1

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی سامان عرفی قوری قلعه نسبت به استان کرمانشاه

روش پژوهش
 -روش تهیه نقشهها

ابتدا ،نقشه توپوگرافی 1:39999در نرمافزار  ArcGISزمین مرجع
شد .سپس ،مدل رقومی ارتفاع  DEMمنطقه باا انادازه پیکسال
پنج متر تهیه و به اندازه مرز منطقه جدا شد .با اساتفاده از مادل
رقومی ارتفاع ،نقشههای شیب در  3طبقه ،جهات در  3طبقاه (0
جهت اصلی  E ،N ،S ،Wو یک طبقه بدون جهت  )Pو ارتفاع از
سط دریا در  3طبقه ( 099متری) در نارمافازار  ArcGISتهیاه
شد .با رویهمگذاری نقشههای شیب و جهت و ارتفااع از ساط

دریا ،نقشه واحد شکل زمین به دست آمد .با تلفیاق نقشاه واحاد
شکل زمین ،خاک ،پوشش گیاهی و با توجه به معیارهای موجاود
در مدل مخدوم ،ارزیابی توان طبیعتگردی سامان عرفای قاوری
قلعه بر مبنای فاکتورهای اکولوژیک انجام و نتیجه کار به صورت
نقشه توان طبیعتگردی عرضه شد.
 -روش ارزیابی تقاضای تفرجی

به منظور بررسی استفاده فعلی بازدیدکننادگان از ساامان عرفای
قوری قلعه و مقایسه آن با نتایج ارزیاابی تاوان تفرجای ،پاس از
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بررساایهااای مقاادماتی در منطقااه مااورد مطالعااه و پرسااش از
گردشگران مالحظاه شاد کاه بیشاتر گردشاگران باه مصااحبه
حضااوری تمایاال نشااان نماایدهنااد .بنااابراین ،پااس از مطالعااه
پرسش نامههای مختلف از جمله کالوسون پرسش نامهای مناسب
طراحی و تنظیم شد .تکمیل پرسش نامهها در فصل بهار (ماههای
فروردین و خرداد) و فصل تابستان (ماههای تیر و مرداد) صاورت
گرفت .برای پرکردن پرسش نامه سه روز در هفته کاه باه دلیال
شلوغی منطقه دو روز آن در روزهای پنجشنبه و جمعه ،هر هفتاه
و یک روز دیگر به صورت تصادفی از میان روزهای بااقی ماناده
انتخاب شد .با مراجعه به عرصه و در دست داشاتن نقشاه تاوان
طبیعتگردی منطقه مورد مطالعه ،نقشه راه ها و جااده هاا ،شایب
سنج ،قطب نما و  ،GPSطبقات مختلف در سامان عرفای قاوری
قلعه شناسایی شده و پرسش نامه های تهیه شاده در هار یاک از
آنها به صورت تصادفی و در میان افرادی که به قصد تفارج باه
سامان عرفی قوری قلعه آمده بودند ،توزیع شد .در پرساش ناماه،
با مطرح کردن پرسشهایی مانند نوع فعالیت تفرجی مورد عالقه
گردشگران ،مکانی که گردشاگران در آن حضاور دارناد و نحاوه
دسترساای گردشااگران بااه سااامان عرفاای قااوری قلعااه امکااان
تأثیرگااذاری فاکتورهااای محیطاای ماننااد منااابع آباای و راههااای
دسترسی موجود در استفاده از مکانهای مختلف در سامان عرفی
قوری قلعه مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به ایانکاه بررسای
میزان و چگونگی تقاضا برای استفاده از یاک منطقاه تفرجای از
مبدای گردشگران میباشد .با استفاده از این بررسی ،میتاوان باا
توجه به میزان ساعات اوقات فراغت افراد ،تفریحات مورد عالقاه
و مناطق تفرجی مورد بازدید ،نقش منطقه تفرجای ماورد نظار را
نسبت به این فاکتورها مورد تحلیل قارار داد و بار ایان اسااس،
برنامهریزی و طرحریزی منطقه تفرجی مورد نظر را تحات تاأثیر
قرار داد .به همین منظور ،عالوه بر توزیاع پرساش ناماه در باین
گردشگران در منطقه مورد مطالعه تعداد 199عدد پرسشنامه نیاز
بین شهروندان کرمانشاهی توزیع شد.

طبیعی استان کرمانشاه تهیه شد.

 روش شناسایی منابع آبی و راههای دسترسی در سامانعرفی قوری قلعه

با مشخص شدن اهمیت فاکتور منابع آبی و راههای دسترسای در
تفرج و بر اساس ارزیابی تقاضای تفرجی ،کلیه نقااط مرباوط باه
منابع آبی (چشمهها) موجود در عرصه با استفاده از  GPSبرداشت
و نقشه آن تهیه شاد .نقشه راههای دسترسای نیز از اداره مناابع

 روش تهیه نقشه توان طبیعتگردی سامان عرفی قوریقلعه برر اسرا

دخالرت دادن فاکتورهرای منرابع آبری و

راههای دسترسی

با تشکیل الیههای اطالعاتی جدید (نقشاه مناابع آبای ،راههاای
دسترسی) ،ایان نقشاههاا باا نقشاه تاوان طبیعاتگاردی اولیاه
روی هم گذاری شده و نقشه نهایی توان طبیعتگردی منطقاه بار
اساس این عوامل به دست آمد .با انجام این کار و مقایساه باین
نقشه قبلی و جدید ،تأثیرگذاری دو فاکتور مناابع آبای و راههاای
دسترسی در سامان عرفی قوری قلعه مورد بررسای قارار گرفات.
سپس ،روش کار مطابق معیارهای گزینش تفرجگاهی در سازمان
جنگلها و مراتع کشاور مایباشاد (قنادکاار سارابی .)1523 ،بار
اساس این جدول ،حدبیشتر فاصله منابع آبای از منطقاه تفرجای
نباید بیش از  599متار باشاد .بار هماین اسااس ،باا اساتفاده از
نرم افزار  ArcGIS0.2اطراف منابع آبی منطقه مورد مطالعه باافر
 599متری زده شد و نقشه بافر منابع آبی تهیاه شاد .در مرحلاه
بعااد ،نقشااه منااابع آباای و راههااای دسترساای بااا نقشااه تااوان
طبیعتگردی اولیه (بر اساس مادل تجزیاه و تحلیال سیساتمی)
تلفیق و نقشه توان طبیعتگردی نهایی تهیه شد.
یافتهها
نقشه توان طبیعتگردی سامان عرفری قروری قلعره برر
اسا

مدل توریسم متداول

با تلفیق نقشههای واحد شکل زماین ،خااک و پوشاش گیااهی،
نقشه توان طبیعتگردی منطقه تهیه شد (شاکل  .)2ساپس ،باا
توجه به معیارهای موجود در مدل مخدوم ،نسبت به ارزیابی توان
طبیعتگردی جنگلهای سامان عرفای قاوری قلعاه اقادام شاد.
نتیجه کار به صورت نقشة توان طبیعتگردی به دست آمد .ایان
نقشه ،دارای  109واحد همگن است که هر واحد  2پارامتر شیب،
جهت ،ارتفاع ،بافت خاک ،زمینشناسی و تراکم پوشاش گیااهی
مربوط به خاود را دارد .بار اسااس نقشاه تاوان طبیعاتگاردی،
قسمتهایی از منطقه که در نقشه واحدهای شکل زماین جهات
فعالیتهای طبیعتگردی مناسب نشان داده شده باود ،در نقشاه
توان طبیعتگردی نامناسب دیده میشود که ایان محادویت باه
دلیل پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه میباشد .نتایج نشان داد
که  53درصد ( 054/401هکتار) از مساحت سامان عرفی قاوری
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قلعه توان تفرج گسترده طبقه یک ،توان تفرج گسترده طبقاه دو
 55درصااد ( 390/913هکتااار) از مساااحت منطقااه 20 ،درصااد
( 259/109هکتار) از مساحت منطقه توان تفرج متمرکز طبقه دو
و  3/030هکتار از سط منطقه حفاظتی میباشد.

شکل ( :)3وضعیت جنسی گردشگران
سامان عرفی قوری قلعه

شکل ( :)2نقشه توان طبیعتگردی
سامان عرفی قوری قلعه

نتایج ارزیابی تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه
-گروههای جنسی

نتایج حاصل از ارزیابی تقاضای تفرجی در منطقه مورد مطالعه
نشان داد که از مجموع گردشگران  49درصد مرد و  09درصد را
زنان تشکیل میدهند که  42درصد از گردشگران متأهل و 55
درصد از گردشگران مجرد میباشند .همچنین ،نتایج ارزیابی
تقاضای تفرجی شهروندان شهرستان کرمانشاه نشان داد 22
درصد پرسششوندگان مرد و  23درصد را زنان تشکیل میدهند
که  44درصد از این افراد متأهل و  50درصد مجرد میباشند
(شکل .)5

شکل ( :)4طبقات سنی مختلف گردشگران
سامان عرفی قوری قلعه
 -الگوی اجتماعی مراجعه

در طراحی و برنامهریزی مناطق تفرجی طرحریزی فضاهای
گوناگون تفرجی باید بر اساس الگوها و معیارهای اجتماعی
گردشگران باشد .بررسیهای میدانی نشان میدهد که سفر به
محدوده مورد مطالعه به طور کامل گروهی است که  39درصد به
صورت گروههای خانوادگی و  14درصد به صورت گروههای
دوستانه و  0درصد به صورت انفرادی میباشد (شکل .)3

 -گروههای سنی

بر اساس این بررسی از مجموع گردشگران در منطقه مورد
مطالعه 49 ،درصد در گروه سنی  13تا 59سال قرار داشتند55 ،
درصد در گروه سنی  03-43سال و  2درصد در گروه سنی -03
 59سال قرار داشتند .همچنین ،نتایج حاصل از ارزیابی تقاضای
تفرجی در شهرستان کرمانشاه نشان داد که بیشتر افراد در گروه
سنی  13تا  59سال قرار داشتند (شکل .)0

شکل ( :)5الگوی اجتماعی مراجعه
سامان عرفی قوری قلعه
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 -توزیع گردشگران بر اسا

مبدا

بر اساس اطالعات بهدست آمده از پرسشنامهها 23 ،درصد از
افراد مورد بررسی از شهر کرمانشاه 12 ،درصد از استان تهران،
 13درصد از استان خوزستان 0 ،درصد از استان سنندج 3 ،درصد
از استان اصفهان 3 ،درصد از استان همدان 2 ،درصد از استان

خرمآباد 2 ،درصد از سایر شهرستانهای استان کرمانشاه0 ،
درصد از استان خراسان رضوی به این منطقه مسافرت کردهاند.
همچنین ،نتایج نشان داد  05درصد گردشگران مسافتی بیش از
 3کیلومتر و  2درصد گردشگران مسافتی بین  59-39کیلومتر را
برای سفر به منطقه مورد مطالعه طی کردهاند (شکل .)4

شکل ( :)6توزیع گردشگران سامان عرفی قوری قلعه بر اسا
 -نحوه دسترسی گردشگران به سامان عرفی قوری قلعه

از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان تقاضای تفرجی چگونگی
دسترسی به مناطق تفرجی است 39 .درصد گردشگران با
خودروی شخصی 10 ،درصد با وسیله نقلیه عمومی و  4درصد از
افراد با استفاده از تور مسافرتی برای دسترسی به منطقه استفاده
کردهاند (شکل .)2

مبدأ

مناسب) را علت انتخاب مکانی که در آن حضور دارند معرفی
کردند (شکل .)3

شکل ( :)8علت انتخاب مکانی که گردشگران
در آن حضور دارند
 نوع فعالیت تفرجی مورد عالقه گردشگرانشکل ( :)7نحوه دسترسی گردشگران به
سامان عرفی قوری قلعه
 -دالیل انتخاب مکانی که گردشگران در آن حضور دارند

نتایج نشان داد  00درصد گردشگران دسترسی به منابع آبی52 ،
درصد پوشش گیاهی مناسب 19 ،درصد امکانات و راههای
دسترسی و  0درصد از افراد فاکتورهای فیزیکی (شیب و جهت

نتایج نشان داد  03درصد گردشگران اوقات فراغت خویش را به
صورت پیادهروی و تفرج گسترده 2 ،درصد گردشگران اوقات
فراغت خویش به صورت کمپینک 13 ،درصد گردشگران اوقات
فراغت خویش را به صورت کوهنوردی 15 ،درصد گردشگران
اوقات فراغت خویش را به صورت خورگشت و  0درصد
گردشگران تمایل دارند اوقات فراغت خویش را به صورت
دوچرخه سواری بگذرانند (شکل .)0
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تفرجگاه جنگلی سامان عرفی قوری قلعه را متوسط بیان کردند.
همچنین ،نتایج این بررسی در شهرستان کرمانشاه نشان داد 03
درصد افراد نیاز به برنامهریزی تفرجی را خیلی زیاد 50 ،درصد
افراد نیاز به برنامهریزی تفرجی را زیاد و  14درصد افراد نیاز به
برنامهریزی تفرجی در تفرجگاه جنگلی منطقه مورد مطالعه را
متوسط بیان کردند (شکل .)11
شکل ( :)9نوع فعالیت تفرجی مورد عالقه گردشگران در
سامان عرفی قوری قلعه
 -لزوم توجه به تفریح و تفرج

بر اساس این بررسی 03 ،درصد گردشگران در منطقه مورد
مطالعه لزوم توجه به تفری و تفرج را در ارتقای سط کیفی
زندگی افراد به صورت خیلی زیاد 09 ،درصد از گردشگران لزوم
توجه به تفری و تفرج را زیاد و  12درصد از گردشگران لزوم
توجه به تفری و تفرج را تا حدودی مهم دانستند .همچنین ،نتایج
ارزیابی تقاضای تفرجی در شهرستان کرمانشاه نشان داد که 34
درصد پرسششوندگان لزوم توجه به تفری و تفرج را به صورت
خیلی زیاد 53 ،درصد پرسششوندگان لزوم توجه به تفری و
تفرج را زیاد و  0درصد پرسششوندگان لزوم توجه به تفریج و
تفرج را در ارتقای سط کیفی افراد تا حدودی مهم میدانستند
(شکل.)19

شکل ( :)11عالقهمند به برنامهریزی برای تفرج در
تفرجگاه جنگلی سامان عرفی قوری قلعه
 وضعیت امکانات و خدمات تفرجی در سامان عرفیقوری قلعه

بر اساس نتایج بهدست آمده 54 ،درصد از گردشگران وضعیت
امکانات و خدمات تفرجی در منطقه مورد مطالعه را ضعیف22 ،
درصد گردشگران وضعیت امکانات را متوسط 29 ،درصد گردشگران
وضعیت امکانات را متوسط و  12درصد در این زمینه نظری
نداشتند .با توجه به اینکه در حال حاضر در منطقه مورد مطالعه
امکانات اقامتی وجود ندارد 09 ،درصد از پرسششوندگان در
شهرستان کرمانشاه وضعیت امکانات و خدمات تفرجی را ضعیف،
 55درصد وضعیت امکانات را نامناسب 25 ،درصد وضعیت امکانات
را متوسط و  0درصد در این زمینه نظری نداشتند (شکل.)12

شکل ( :)11میزان اعتقاد گردشگران سامان عرفی قوری
قلعه نسبت به لزوم توجه به تفریح و تفرج
 نیاز به برنامهریزی برای تفرج در تفرجگاه جنگلیسامان عرفی قوری قلعه

نتایج ارزیابی تقاضای تفرجی در منطقه مورد مطالعه نشان داد
 23درصد گردشگران نیاز به برنامهریزی تفرجی را به صورت
خیلی زیاد 29 ،درصد گردشگران نیاز به برنامهریزی تفرجی را
زیاد و  3درصد از گردشگران نیاز به برنامهریزی تفرجی در

شکل ( :)12وضعیت امکانات و خدمات تفرجی در
جنگلهای سامان عرفی قوری قلعه
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نقشه منابع آبی و راههای دسترسی
نتایج ارزیابی تقاضای تفرجی نشان داد که بیشتر مردم برای
تفرج مکانهایی را انتخاب میکنند که به منابع آبی نزدیکتر
باشد و راه دسترسی آن نیز مناسب باشد .به همین منظور ،نقشه
منابع آبی و راههای دسترسی تهیه شد و اطراف نقشه منابع آبی
بافر  599متری زده شد (شکل  15و.)10

نهایی تهیه شد .باا دخالات دادن ایان فاکتورهاا در نقشاه تاوان
طبیعتگردی اولیه ،طبقات تفرجی تغییر کرده بود .بادینصاورت
که داخل بافرها مناطقی که توان تفرجی متمرکز طبقه  2دارناد و
حدبیشتر فاصله این مناطق از منابع آبی  599متر بود ،به عناوان
مناطق دارای توان تفرج متمرکاز طبقاه  1در نظار گرفتاه شاد.
همچنین ،مناطقی که عالوه بر داشتن شیب مناسب تاوان تفارج
گسترده طبقه  1دارند و حدبیشتر فاصلهشاان از مناابع آبای 599
متر بود ،به عنوان مناطقی که پتانسیل الزم برای تفارج متمرکاز
طبقه  2دارد شناسایی شد .شکل ( ،)13نقشه توان طبیعتگاردی
بر اساس عوامل مؤثر بر تفرج نشان میدهد.

شکل ( :)13نقشه بافر اطراف منابع آبی
سامان عرفی قوری قلعه

شکل ( :)15نقشه توان طبیعتگردی سامان عرفی قوری
قلعه با دخالت دادن مؤثر بر تفرج

بحث و نتیجهگیری
ارزیابی توان طبیعتگردی سامان عرفی قروری قلعره برر
اسا

شکل ( :)14نقشه راههای دسترسی
سامان عرفی قوری قلعه

نتایج ارزیابی توان طبیعتگردی سامان عرفی قوری
قلعه با دخالت دادن فاکتور منابع آبی و راههای
دسترسی
پس از تهیه نقشه توان طبیعتگردی اولیه (بر اساس مدل تجزیه
و تحلیل سیستمی) ،نقشه بافر منابع آبی و راه دسترسی تهیه و با
نقشه توان طبیعتگردی اولیه تلفیق و نقشه توان طبیعاتگاردی

مدل متداول

نتایج این تحقیق نشان داد که  53درصد از مساحت منطقه مورد
مطالعه توان تفرج گسترده طبقه یک دارد .این نتاایج بیاانگر آن
است که بخش اعظم مساحت سامان عرفای قاوری قلعاه دارای
توان تفرج گسترده درجه یک است( .طاهری ،)1533 ،در تحقیق
خود به این نتیجه رسید که بیشتر منطقه عباس آباد ورسک توان
تفرج گسترده درجه  1دارد که این نتیجه ،مشابه نتایج تحقیقاات
دیگر انجام گرفته در ایران در مناطق جنگلای اسات ( ملاج پاور
1539؛ رضااوانفر 1534؛ محمااودی و دانااه کااار 1533؛ اساادی
1530؛ اسکندری 1509؛ احمدی ثانی و همکاران  .)1509که این
امر ،نقطه مثبتی برای گساترش تفارج طبیعای در منطقاه ماورد
مطالعه است .از آن جایی که در این مناطق بیشاتر فعالیاتهاای

تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعتگردی با استفاده از ... GIS

تفرجی مناسب با محیط زیست طبیعی صورت میگیرد ،امکاناات
تفرجی بسیار ساده بوده و فعالیتهاا باه طاور کامال باا محایط
طبیعی سازگاری دارناد .در ایان زمیناه)Tesar et al., 2005( ،
بیان کرد بهره برداری از منابع باید در جهت توسعه پایدار باشد و
استفادههای تفرجی متناسب با توان طبیعی منطقاه انجاام شاود.
بنابراین ،برای منطقه مورد مطالعه میتوان امکاناات مناساب باا
فعالیااتهااایی ماننااد پیااادهروی ،سااوارکاری و دوچرخااهسااواری
کوهستان مهیا کرد .پس از تفارج گساترده درجاه یاک ،بیشاتر
مساحت منطقه ( 55درصد) توان تفرج گسترده طبقه دو دارد .این
طبقه تفرجی بیانگر مناطقی است کاه شایب باه نسابت بااالیی
دارند .در این مناطق ،به دلیل شایب بااال فعالیاتهاای معماول
تفرجی (پیک نیاک ،کمپینا)) مرساوم نیسات .اماا ،مایتاوان
برنامااههااای الزم باارای توسااعه فعالیااتهااای کوهنااوردی،
صخرهنوردی ،سن)نوردی ،دوچرخهسواری کوهستان و تلهکابین
را در آن گسترش داد .بر اساس نتایج بهدست آمده  20درصاد از
مساحت منطقه ،مناسب برنامهریزی برای تفرج متمرکز طبقاه دو
است .با توجه به وسعت به نسبت زیاد این طبقه تفرجی و تمایال
بیشتر گردشگران به استفاده از مناطق با تاوان تفارج متمرکاز و
امکانات موجود در آن را دارند .با توجه به تخریب محایط زیساتی
بیشتر در این مناطق نیاز به اپتیمم نگه داشتن تعداد گردشاگران
در این مناطق است .بناابراین ،باه منظاور حفاظ ایان منااطق و
استفادهی بهینه از مناطق مختلف سامان عرفای قاوری قلعاه باا
حفظ مصال طبیعی به افزایش ساط طبقاه متمرکاز و احادا
محوطههایی مناسب برای خورگشت و اردو زدن در ایان منطقاه
اقدام کرد .که با نتاایج (گشتاساب میگاونی1522 ،؛ مناوچهری،
1533؛ اسکندری )1532 ،همخوانی داردObua & Harding,) .
 (1997در تحقیقات خود در پارک جنگلی کیباال در اوگانادا باه
این نتیجه رسید که تعیین ظرفیت برد تفرجای پاارک جنگلای و
همراه بودن آن با اهداف اکوتوریسمی ،با اهداف حفاظتی تناقضی
ندارد .اما ،با توجه به تخریب محیط زیستی بیشتر در مکاانهاای
کمپ ،نیاز به اپتیمم نگاه داشاتن تعاداد بازدیدکننادگان در ایان
مکانها و استفاده بهینه از مناطق مختلف پارک جنگلی است.
ارزیابی تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه

نتایج بهدست آماده از ارزیاابی تقاضاای تفرجای گردشاگران در
سااامان عرفاای قااوری قلعااه و پرسااششااوندگان در شهرسااتان
کرمانشاه نشان داد که بیشتر گردشگران منطقه ماورد مطالعاه را
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مردان تشکیل میدهند .در نهایت ،میتوان چناین نتیجاهگیاری
کرد با توجه به اینکه سامان عرفی قوری قلعه خارج از شهر قرار
دارد ،بیشتر زنان به خاطر ایمنی تارجی مایدهناد باا ماردی از
اعضای خانواده خود به این منطقاه گردشاگری مراجعاه نمایناد
(سااهرابی1530 ،؛ تکیااه خااواه 1532 ،؛ اسااکندری )1509 ،در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند .بررسیهای میدانی نشاان داد
شناسایی طبقات سنی گردشگران از مهمترین مواردی است کاه
در بررسیهای اجتماعی منطقه مورد مطالعه جهت تأمین امکانات
تفریحاای و برطاارف کااردن نیازهااای گااذران اوقااات فراغاات
گردشگران باید مورد نظر قرار گیرد .این امر بیانگر آن است کاه
برنامهریزان باید برای سنین مختلف مراجعهکننده به منطقه مورد
مطالعه برنامهریزی تفرجی داشته باشاد تاا گردشاگران در هماة
گروههای سنی بتواند استفاده مؤثر از برنامههاای تفرجای داشاته
باشند .بر اساس این بررسی ،بیشتر گردشاگران در منطقاه ماورد
مطالعه و شهرستان کرمانشاه در گروه سنی  13 -59ساال قارار
دارند .در نهایت ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که سامان عرفی
قوری قلعه برای سنین  13-59سال از جاذبه بیشاتری برخاوردار
است .به همین دلیل باید به نیازهای تفرجی ،سلیقههای این افراد
به همراه تاوان و پتانسایل محیطای بارای برناماهریازی توجاه
بیشتری شود .نتایج این تحقیاق بیاانگر آن اسات کاه سافر باه
محدوده مورد مطالعه بیشتر گروهی است و در ایان میاان تعاداد
گروههای خانوادگی بسیار بیشتر از تعداد گروههای دوستانه است.
گروههای دوساتانه بیشاتر باه منظاور بازدیادهای دانشاگاهی و
گذراندن تعطیالت و اساتفاده از طبیعات وارد منطقاه مایشاوند.
گفتنی است که این افراد بیشتر ساکنان بومی اساتان هساتند .از
آنجا که بخش عمدهای از تقاضا به شیوه بازدیدهای خاانوادگی و
با خودروی شخصی صورت میگیرد ،برنامه سافر دارای انعطااف
پذیری باالیی بوده است .زمان و فرصت جهات بازدیاد و اقامات
نیز بر مبنای خواست خود گردشاگران اسات .بناابراین ،طراحای
تسهیالت و فضای تفرجی منطقه به گونهای باشاد کاه منااطقی
امن و آرام با تسهیالت ویاژه خاانواده هاا طارحریازی گاردد تاا
خانوادهها بتوانند با سهولت به گذرانادن اوقاات فراغات خاویش
بپردازند (سهرابی1530 ،؛ تکیه خواه 1532 ،؛ اساکندری)1532 ،
به این نتیجه رسیدند.
با توجه به نتایج به دست آمده از پرساش ناماههاا ،مبادا مراجعاه
بیشتر گردشگران از سایر استانهاا باوده و گردشاگران باومی از
سامان عرفی قوری قلعه به نسبت کمتر است .مقایسه این نتاایج
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با تحقیق (اسکندری )1532 ،در پارک جنگلی سرخه حصار نشان
داد بیشتر گردشگران این پارک بومی تهران هستند و گردشگران
غیر بومی بسیار کم است .زیرا ،پارک سارخه حصاار یاک پاارک
جنگلی شهری بوده و بیشتر گردشگران صرفاً به قصاد بازدیاد از
پارک میآیند .به همین دلیل ،فاصاله و هزیناه دسترسای بارای
گردشگران مهم است .در حالیکه ،در سامان عرفی قاوری قلعاه
بیشتر گردشگران صرفاً به قصد بازدیاد از غاار قاوری قلعاه کاه
بزرگترین غار آبی آسیا میآیند بنابراین ،در منطقه مورد مطالعاه
فاصله و هزینه دسترسی برای گردشگران چندان مهم نیست .باا
توجه به اینکه بیشتر گردشگران افراد غیربومی بوده اند ،بناابراین
باید در برنامهریزی تفرجی این نکته را در نظر داشت که امکانات
و تسهیالت منطقه طوری طرحریزی شود کاه نیازهاای تفرجای
افراد غیر بومی را برآورده نماید.
با توجه به اینکه سامان عرفی قوری قلعه در خارج از شهر قارار
دارد و از طرفی بیشتر گردشگران غیر باومی باوده اناد ،بناابراین
بیشتر افراد ترجی میدهند با خودروی شخصی به منطقاه ماورد
مطالعه سفر کنند .ایان موضاوع نشاان دهناده اهمیات افازایش
پارکین) است که باید در توسعه و بهباود طراحای منطقاه دیاده
شود ( .محمودی و دانهکار ،)1533 ،به این نتیجه رسید که بیشتر
گردشگران خودرو شخصای خاود را مناسابتارین وسایله بارای
دسترسی به مناطق تفرجی میدانند .بنابراین ،اساتفاده از منااطق
تفرجی به نحوی با امکانات اقتصادی خانواده بر اسااس شااخص
خودرو شخصی به عنوان یک امکان اولیه است.
همچنین ،بررسیهای میدانی در منطقه ماورد مطالعاه نشاان داد
تمرکز گردشگران در مناطقی که دارای منابع آبی ،پوشش گیاهی
و راههای دسترسی مناسب است ،بیشتر است .بنابراین ،مایتاوان
چنین نتیجه گرفت که فاکتورهای منابع آبای ،پوشاش گیااهی و
راههای دسترسی از پارامترهای مؤثر بار تفارج در منطقاه ماورد
مطالعه است .میتوان به این نتیجه رسید که وارد کردن الیههای
اطالعاتی دیگر مانند مناابع آبای و راههاای دسترسای در مادل
تجزیه و تحلیل سیستمی ضروری به نظر میرساد ( .اساکندری،
 )1509در تحقیق خود به این نتیجه رسید که منابع آبی ،امکانات
تفریحی و راههای دسترسی در تفرج تأثیر مستقیمی دارد.
نتایج بررسی تفریحات مورد عالقه گردشگران در ساامان عرفای
قوری قلعه نشان داد که بیشتر گردشگران مایال هساتند اوقاات
فراغت خویش را به صورت پیادهروی بگذرانند .این موضوع نشان
میدهد که در برنامهریزی تفرجی احدا مسیرهای سبز بایاد در

نظر گرفته شود .در حقیقات از بررسای تفریحاات ماورد عالقاه
گردشگران میتوان به این نتیجه رسید که میزان عالقهمنادی و
تقاضا برای تفرج در مناطق تفرجی در مقایسه با ساایر تفریحاات
مورد عالقه گردشگران در چه حدی است تا بتوان بر این اسااس
برای تأمین نیاز تفرجی گردشگران برنامهریزی کرد.
بیشتر گردشگران در منطقه مورد مطالعه و پرساششاوندگان در
شهرستان کرمانشاه لزوم توجه باه تفاری و تفارج را در ارتقاای
سط کیفای بسایار مهام مایدانساتند( .محماودی ،)1534 ،در
تحقیق خود به این نتیجه رسید که آگاهی افراد پرسششاونده از
لزوم توجه به تفری و تفرج در ارتقای کیفی زندگی افاراد جامعاه
نشاندهنده این است که خوشبختانه قشر فرهنگی جامعه شهری
مورد مطالعه شناخت کافی نسبت به کارکردهای تفرج در زنادگی
افراد دارناد .ایان مهام بساتر فرهنگای مناسابی بارای اجارای
برنامههای تفرجی در شهرستان است که مطابق با نتاایج بدسات
آمده در سامان عرفی قوری قلعه است.
نتایج به دست آمده نشان داد بیشتر گردشگران در منطقه ماورد
مطالعه و پرساششاوندگان در شهرساتان کرمانشااه تمایال باه
برنامهریزی در تفرجگاه جنگلی سامان عرفی قوری قلعه داشاتند.
زیرا ،معتقدند این برنامهریزی فرصت مناسبی برای استفاده افاراد
در زمان اوقات فراغت آنان است
بیشتر گردشگران در منطقه مورد مطالعه و پرسششوندگان در
شهرستان کرمانشاه وضعیت امکانات و خدمات تفرجی در سامان
عرفی قوری قلعه را مناسب نمیدانستند .بررسیهای میدانی در
منطقه مورد مطالعه نشان داد به جزء  5واحد قهوهخانه و
چایخوری 2 ،فروشگاه مواد غذایی و نوشیدنی ،یک رستوران2 ،
واحد دکههای فروش تنقالت و مواد خوراکی و غذایی 1 ،واحد
فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی 13 ،آالچیق فلزی 1 ،مرکز
تلفن راه دور ،سرویسهای بهداشتی و نمازخانه امکانات دیگری
در منطقه وجود ندارد .با توجه به اینکه بیشتر گردشگران
غیربومی هستند و حجم باالی گردشگران در فصول بهار و
تابستان ،این امکانات جوابگو نیست .بنابراین ،در برنامهریزیهای
آینده این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
ارزیابی توان طبیعتگردی سامان عرفی قروری قلعره برر
اسا

فاکتورهای منابع آبی و راههای دسترسی

با توجه به کلیه نتایج بهدست آمده ،در نهایت میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که استفاده گردشگران از سامان عرفی قوری

تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعتگردی با استفاده از ... GIS

قلعه مطابق مدل متداول کاربری توریسم نیست .زیرا ،بیشتر
گردشگران برای تفرج در سامان عرفی قوری قلعه مکانهایی را
انتخاب میکنند که به منابع آبی نزدیک باشد و از راه دسترسی
مناسب نیز برخوردار باشد .مقایسه نتایج بهدست آمده از نقشه
توان طبیعتگردی نهایی (با دخالت دادن منابع آبی و راههای
دسترسی) با نقشه توان طبیعتگردی اولیه نشان داد مناطقی که
از شیب ،خاک ،جهت و سایر پارمترها برای تفرج متمرکز درجه
دو مناسب بود .ولی ،به دلیل دوری از منابع آبی و نداشتن راه
دسترسی مناسب ،فاقد تمرکز گردشگران بود .همچنین،
بررسیهای میدانی نشان داد مناطقی که از نظر شیب و سایر
پارامترها مناسب تفرج گسترده درجه یک میباشد ،ولی به دلیل
وجود منابع آبی و راه دسترسی مناسب ،گردشگران در آن جا به
تفرج متمرکز میپردازند .این نتایج بیانگر آن است منابع آبی که
نیاز آب قابل شرب گردشگران را مرتفع میسازد از کلیدیترین
معیارهای انتخاب مناطق تفرجی است .زیرا ،گردشگران در
شبانهروز  09 -129لیتر آب نیاز دارند .از طرف دیگر ،در منطقه
مورد مطالعه عالوه بر غار قوری قلعه و چشمههای حاشیه آن
جاذبههای دیگری در منطقه وجود دارد .ولی به دلیل عدم وجود
جاده آسفالته بیشتر گردشگران ترجی میدهند در اطراف غار
قوری قلعه و چشمههای حاشیه آن متمرکز شوند .در نهایت،
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که فاکتورهای منابع آبی و
راههای دسترسی نسبت به خاک و جهت شیب تأثیر بیشتری در
تفرج منطقه مورد مطالعه دارد( .اسکندری ،)1532 ،در پارک
جنگلی سرخه حصار به این نتیجه رسید که نوع و درجات
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مختلف ،به منابع آبی و امکانات و راههای دسترسی بستگی دارد
و این فاکتورها همراه فاکتورهای طبیعی و فیزیکی در تعیین
پتانسیل تفرجی پارک مؤثرند .همچنین( ،تکیهخواه ،)1532 ،در
تحقیق خود در پارک جنگلی آبیدر به این نتیجه رسید که فاکتور
منابع آبی تأثیر بهسزایی در تفرج دارد( .محمودی و دانهکار،
 )1533نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که عوامل محیطی
اقلیم ،امکان دسترسی ،وجود و کیفیت منابع آبی ،شیب و جهت
آن ،درصد پوشش جنگلی ،خاک ،جذابیتهای تفرجی و چشمانداز
به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارزیابی توان تفرجی دارند .ضمن
اینکه تقاضای تفرجی و کاربری فعلی ،نقش تعیینکننده در
ارزیابی توان تفرجی داشته و حتی عوامل محیطی را تحتالشعاع
قرار میدهد .همچنین ،نتایج تحقیق ) Gulez & Demirel,
 (2004نیز در ارزیابی توان تفرجی یک پارک جنگلی نشان دادند
که فاکتورهای چشم انداز ،اقلیم ،قابلیت دسترسی به منطقه
تفرجی و امکانات بیشتر از سایر فاکتورهای فیزیکی در تفرج
مؤثرترند .بنابراین ،ارزیابی تقاضای تفرجی و استفاده از روش
پرسشنامه منجر به شناخت عالیق و نیازهای تفرجی گردشگران
در منطقه مورد مطالعه شده است .با توجه به این اطالعات،
میتوان به نحوه مطلوبتری نسبت به تأمین نیازها و دیدگاههای
گردشگران در جهت رفع نارساییها و افزایش ظرفیتها
برنامهریزی کرد .بنابراین ،نکته مهم در این میان در نظر گرفتن
مسایل اقتصادی -اجتماعی به عنوان فاکتورهای بسیار تأثیرگذار
در ارزیابی توان طبیعتگردی میباشد.
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جنگلداری ،دانشگاه مازندران ،دانشکده منابع طبیعی ساری.
سهرابی سراج ،ب .1530 .برآورد ارزش اقتصادی پارک جنگلی عباس آباد .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران .دانشکده منابع
طبیعی ساری.
طاهری ،ف .1533 .امکان سنجی مناطق مستعد طرحهای طبیعتگردی با استفاده از  GISو ( RSمطالعه موردی منطقه جنگلی عباس
آباد ورسک) پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران .دانشکده منابع طبیعی ساری.
گشتاسب میگونی ،ح .1522.ارزیابی توان محیطزیستی پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار جهت تهیه طرح تجدید نظر .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهر ان.
محمودی ،ب .1534 .ارزیابی توان تفرجگاهی سامان عرفی منج واقع در شهرستان لردگان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران.
دانشکده منابع طبیعی ساری.
محمودی ،ب .و دانهکار ،ا .1533 .تحلیل معیارها و عوامل محیطی -اکولوژیک موثر بر توان تفرجی سامان عرفی منج در جنگلهای
شهرستان لردگان از طریق ارزیابی چند معیاره .فصلنامه آمایش سرزمین.40-33 :)1(1 ،
قنادکار سرابی ،م .1532.طراحی و مدیریت پارکهای جنگلی .سازمان جنگلها و مراتع کشور ،دفتر جنگلکاری و پارکها.
مخدوم ،م ،1533 .شالوده آمایش سرزمین .انتشارات دانشگاه تهران.
منوچهری ،م .1533 .ارزیابی توان طبیعتگردی منطقه ناهارخوران گرگان با استفاده از تصویر ماهوارهای و سامانه اطالعات جغرافیایی.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی ساری ،دانشگاه مازندران.
مجلجپور ،ش .1539 .ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاریج در منطقه نوشهر و چالوس .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
مازندران .دانشکده منابع طبیعی ساری.
نیک نهاد قرماخر ،م .1539 .بررسی پتانسیلهای اکوتوریسمی استان گلستان و برنامهریزی توسعه اکوتوریسم پایدار آن ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده محیط زیست تهران.
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