
 54 تا 43 صفحه از ،7391بهار و تابستان  ،71 شماره ،9 سال زیست،محیط هایپژوهش

 

 مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز  آثاربررسی 

 مدل تخریب کاربردبا 

 

 
 3، افشین علیزاده شعبانی2، بهمن جباریان امیری1*سحر حیدری مستعلی

 

 ، دانشگاه تهرانزیست، دانشکده منابع طبیعیمحیط دانشجوی دکتری 1

 زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشیار گروه محیط 2

 زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهراناستادیار گروه محیط 3

 

 (13/03/1337: بیتصو خی؛ تار17/08/1331: افتیدر خی)تار
 

 

 دهچکی

کند. گردشگری در شهرستان در محیط پذیرنده ایجاد میزیستی محیطپیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  گردشگریتوسعه 

اخیر  هایسالاندازهای زیبا و بکر، در به دلیل نزدیکی به کالنشهر مشهد، برخورداری از آب و هوای مطلوب و وجود چشمطرقبه شاندیز 

این شهرستان انجام شده است که برای این  شدت رو به گسترش نهاده است. این تحقیق با هدف بررسی پیامدهای توسعه گردشگری دربه

هکتاری تقسیم و با استفاده از نقشه کاربری سرزمین،  1000شبکه  39شهرستان به مرز . نخست محدوده رفتمنظور مدل تخریب به کار 

شد. سپس، های گردشگری شناسایی و شدت آنها تعیین میدانی و نظرات کارشناسی، عوامل تخریب ناشی از فعالیت هایهمشاهد

نهایت کلیه  دست آمد. درپذیری اکولوژیک و تراکم فیزیولوژیک محاسبه و پس از آن با استفاده از رابطه تخریب، ضرایب تخریب بهآسیب

توان گفت میو غیر قابل توسعه تقسیم شدند. ، نیازمند بازسازی با توانایی توسعه بیشتر محدوده 3ها بر اساس نظریه فازی به شبکه

از  ند.هست ها به منطقه از عوامل اصلی تخریبریزی و آلودگی رودخانهتغییر کاربری از یک سو و از سوی دیگر زباله مانندهایی تفعالی

قابل توسعه شده بینالود، غیردلیل قرار گرفتن در محدوده منطقه حفاظتشبکه به 10ها و شبکه به دلیل وجود گسل 21شبکه،  39مجموع 

شبکه  11بوده و  که دارای تراکم فیزیولوژیک پایین هستند های گردشگریفعالیت های اول تا سوم توسعهه دارای اولویتشبک 90باشند. می

 .ب تخریب باال بوده و نیازمند بازسازی هستندی، دارای ضراگردشگری نیز به دلیل تراکم فیزیولوژیک باال و شدت زیاد عوامل مخرب

 ها، خودداری شود.ریزی در آینده در این قسمته بدون برنامهباید از هرگونه توسع بنابراین،
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 سرآغاز
های محیط طبیعی، حاکمیت دیدگاه به محدودیت عدم توجه

طبیعی موجب شد تا رویه از منابعبرداری بیهمحوری و بهرفن
تعادل اکوسیستم جهانی به هم بخورد و جهان با مشکالت 

در  (.1330شود )شکور و همکاران، ای مواجه عدیدهزیستی محیط
اخیر به  هایسالویژه در ههایی که باین راستا یکی از فعالیت

شدت گسترش یافت و بعضا به دلیل سود اقتصادی سرشار سایر 
و اجتماعی مورد زیستی محیطهای های آن مانند جنبهجنبه

که آثار و پیامدهای مختلفی بر  استغفلت واقع شد، گردشگری 
 تواند مثبت و یا منفی باشد. جامعه میزبان دارد؛ این آثار می

هایی رسید که صنایع گردشگری، فعالیتنین به نظر میدر ابتدا چ
و پیامدهای نامطوب  آثارمنفی بسیار کم هستند؛ اما امروزه  آثاربا 

ها به مقدار بیشتری در حال نمود و ناشی از این فعالیت
با رشد سریع و جهانی گردشگری،  (.Logar, 2010)ندظهور

یزی محیطی برای ربرنامه برایاهمیت فراهم آوردن راهنماهایی 
  (.Liu et al., 1987) شودمحققان روز به روز بیشتر می

زیست، الزم است که برای حفاظت و مدیریت مناسب محیط
طوری که به ؛های جدیدی انجام شودها و تکنیکتوسعه در روش

 Golusin et) یافتدست  «توسعه پایدار»ای از درجهبتوان به 

., 2011al)  به تنهایی قادر به تأمین  (1)توسعه رآثااگرچه ارزیابی
همه اهداف توسعه پایدار نیست، اما کمک اصلی آن در این 

ای و زمینه، ارزیابی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم، منطقه
کاهش آنها و هایی برای ها بر محیط و معرفی اقدامجهانی پروژه

در نتیجه حفظ منابع محیطی برای نسل حاضر و نسل بعد است 
(Bruhn-Tysk & Eklund, 2002.) هدف اصلی  ،بنابراین

کمک و همکاری در جهت ایجاد اشکال  توسعه آثارارزیابی 
طبق تعریف، ارزیابی  (.Jay et al., 2007) است پایدارتر توسعه

ریزی و مدیریت برای توسعه زیستی، یک ابزار برنامهمحیط آثار
احتمال پایدار است که در جستجوی شناخت نوع، بزرگی و 

تغییرات اجتماعی و محیطی که احتماال به عنوان نتایج مستقیم و 
ریزی شود و طرحغیرمستقیم یک پروژه یا سیاست مطرح می

 .(Momtaz, 2002) فرآیند کاهش آثار احتمالی آنها است

ثیرات اقتصادی، اگردشگری فعالیتی گسترده است که دارای ت
جهی بوده که هر یک قابل توزیستی محیطاجتماعی، فرهنگی و 

در جای خود قابل بحث است )علیقلی فیروزجانی و همکاران، 
به عنوان یک اصل و اجبار  «پایداری»(. در دو دهه اخیر 1380

های در صنعت توریسم وارد شده است که اهداف و ارزش
ایجاد  سببداده و در نتیجه ارایه جدیدی را در سیاست عمومی 

 López &)گشته است  «یدارگردشگری پا»مفهومی به نام 

Palomeque, 2012 (Torres-Delgado,طبق تعریف،  ؛
گردشگری پایدار عبارتست از: مدیریت تمامی منابع به صورتی 

شناسی را که بتواند همه نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیبایی
، در حالی که ماهیت فرهنگی، فرآیندهای ندبرطرف ک

هایی پشتیبان زندگی را حفظ زیستی و سیستماکولوژیکی، تنوع
ریزی موفقیت برنامه .(Diamantis & Ladkin, 1999) نماید

ای دارد که گردشگری پایدار بستگی به وجود طرح و برنامه
های مناسب، توانایی پاسخ به فشار عالوه بر ایجاد زمینه توسعه

ست را اوارده بر محیط که ناشی از افزایش تقاضای گردشگران 
 Connell et al., 2009).)باشد  نیز داشته

 
 پیشینه تحقیق

توسعه که از ساده تا پیچیده متفاوت  آثارهای انجام ارزیابی روش
های مختلف و سطوح ها با انواع و قالباست، نیازمند داده
های کارشناسی و تکنولوژیکی برای تفسیر این مختلفی از مهارت

تعداد بسیار اگرچه . (World Bank, 1997) ها هستندداده
های اند و روشتوسعه یافته ،آثارهای ارزیابی زیادی از روش

هیچ روش اما زیادی نیز در حال تکامل و آزمایش هستند، 
ها و در تمامی خاصی وجود ندارد که برای همه انواع پروژه

زیست در مدل تخریب محیط .ها کاربرد داشته باشدمحیط
رسان )برای آگاهی اطالعهای ها جز مدلبندی کلی مدلدسته

شود. این مدل از نوع تجزیه ها( محسوب میمدیریت کالن طرح
گیری سازی ریاضی بهرهو تحلیل سیستمی بوده و از شیوه مدل

شده است. در حقیقت هدف از استفاده از این مدل پرهیز از مرور 
پذیری های تخریب، عوامل تخریب و درجه آسیبانشا گونه پدیده

های آتی از بروز ترتیب بتوان در پروژههاست تا بدینانسازگبوم
های جلوگیری از تکرار آن را در تخریب جلوگیری کرده و راه
گیران به توان به تصمیمچنین میکوتاه مدت نیز نشان داد. هم

صورت کمی درجات توسعه در گذشته و امکان توسعه در آینده را 
 (.1383اران، یارعلی و همک)طور ساده نشان داد به

توسط دکتر مخدوم  1372مدل تخریب، نخستین بار در سال 
زیست استان ابداع شد و در ارزیابی آثار توسعه بر محیط

چمنی و همکاران، )شرقی مورد استفاده قرار گرفت آذربایجان
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زیست در استان آثار توسعه بر محیط 1370نوری در سال  (.1389
تخریب بررسی کرد و دو عامل  کرمانشاه را با استفاده از مدل

های ها را جزء نشانهرویه از آب رودخانهجنگ و استفاده بی
تخریب بیان کرد. نتایج بیان کرد که قسمت اعظم یعنی حدود 

درصد آن دارای قابلیت توسعه با درجات متفاوت از یک تا  1/30
مانده وضعیت مناسبی ندارند. درصد باقی 1/3سه هستند و 

زیست پیرامون آثار توسعه بر محیط 1382سال اسالمی در 
یزدیان و دریاچه ارومیه را با کاربرد مدل تخریب ارزیابی کرد. 

زیستی محیط آثاربا کاربرد مدل تخریب،  1331همکاران در سال 
آبرود مورد بررسی قرار داده و بر گردشگری را در جنگل نمک

 نیازمنداساس ضرایب تخریب نهایی، منطقه را به دو قسمت 
حفاظتی تقسیم کردند )یزدیان و  هایسازی و نیازمند اقدامزبا

 (.1331همکاران، 
هایی چون: وجود رشته ویژگیدر شهرستان طرقبه شاندیز، 

سارها و پوشش گیاهی های بینالود و قلل مرتفع، چشمهکوه
های منحصر به فرد، روستاهای زیبا با معماری بومی، پارک

دد و تنوع پوشش گیاهی و بارندگی مناسب، متع هایجنگلی، باغ
پذیر مشهد، ل مهمی چون نزدیکی با شهر گردشگردر کنار عام

ویژه روزهای تعطیل، پذیرای سبب شده که در همه ایام سال به
طوری که حجم باالیی از گردشگران داخلی و خارجی باشد؛ به

توان گفت این منطقه قطب گردشگری کالنشهر مشهد بوده می
های طبیعی کوهستانی، زء معدود مناطق تفرجگاهی با جاذبهو ج

اندازهای سرسبز و منحصر به فرد آب و هوای مطلوب و چشم
گاه شهر بزرگ مشهد قلمداد است که به عنوان تنها تنفس

و  حجم عظیم مسافران به شهر مشهد از سراسر کشورشود. می
کمبود  و شهر و نقاط شهری مجاوراین چنین افزایش ساکنان هم

شهری در بیشتر های درونگاهفضایی، مکانی و زمانی تفریح
به خارج از  هاافزایش شعاع گردشگری و تفریح سبباوقات سال، 

آب و هوایی و نزدیکی دو شهر شده است. مناسب بودن شرایط 
 رونق سبب طرفی از، شهر مشهد شهر طرقبه و شاندیز به

 آمدن وارد سبب دیگر طرف از وها شده اقتصادی این شهر
. با آنها گشته است وضعیت طبیعی و زیستمحیط به هاییآسیب

ای و جوامع محلی و منطقه اجتماعی -یتوجه به نیاز اقتصاد
 گردشگری در هایتوسعه فعالیت از ناشی افزایش درآمد و اشتغال

و  زیستیمحیطاصول  رعایت این توسعه همراه با منطقه، اگر
احتمال پیشی گرفتن شدت ، گیردنب با توان منطقه صورت متناس

های اقتصادی بر ظرفیت و توان طبیعی توسعه و فعالیت

توسعه  آثاراز این رو، بررسی و ارزیابی  .زیست، وجود داردمحیط
در  بنابراین، .رسدنظر میزیست این شهرستان الزم بهبر محیط

مدل تخریب،  گیریکاراین پژوهش سعی شده است تا با به
بندی اساس نظریه فازی طبقهمحدوده شهرستان برای توسعه، بر

اند و یا به دالیل شود تا با معرفی مناطقی که شدیدا تخریب یافته
های بزرگ قابل توسعه هستند، از اجرای توسعهزیستی غیرمحیط
در آنها خودداری کرده و برای توسعه آینده شهرستان در  ،مقیاس
ریزی ه دارای قابلیت توسعه بیشتر هستند، برنامههایی کقسمت

 شود.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 یکیلومترمربع، دارا 1200شهرستان طرقبه شاندیز با مساحت 

 30دقیقه و عرض جغرافیایی 11درجه و  13طول جغرافیایی 
و نسبت  یرضو استان خراسان یدقیقه در نیمه شمال 23درجه و 

 واقع است. یغربمشهد در سمت غرب و شمالبه شهرستان 
متر از سطح دریای آزاد  3130تا  1190طیف ارتفاعی منطقه بین 

به چناران و از جنوب به شهرستان از شمال  است. این در نوسان
آباد شهرستان مشهد و بخش زبرخان نیشابور و از بخش احمد

شرق به بخش مرکزی شهرستان مشهد و از غرب با شهرستان 
شهرستان طرقبه شاندیز، دارای اقلیمی  است.یشابور همجوار ن

سرد و خشک است و از نظر طبیعی دارای موقعیت کوهستانی و 
 (.1)شکل  (1380)جهانی و نوعی،  دشتی است

سلسله  یشمال یهاعلت قرارگرفتن در دامنهبهاین شهرستان 
معتدل، آب فراوان و  یهواواز آب یو برخوردار بینالودارتفاعات 

 یهااز کانون یعنوان یکبه ،یدیدن یوسیع و مناظر طبیع یهاباغ
 است. ایرانعمده مسافران و گردشگران از شهر مشهد و سراسر 

 

 روش پژوهش
زیست استفاده شده است در این پژوهش از مدل تخریب محیط

های که در این مدل برای نمایاندن تخریب در هر یک از یگان
جباریان امیری، )د شوهای خطی استفاده میکاری از مدل

میدانی تمام عوامل  هایطوری که نخست با بررسیبه (؛1377
های گردشگری در هر یک از این تخریب ناشی از طرح

شوند. مراحل بعدی های کاری شناسایی و فهرست مییگان
پذیری اکولوژیک و تراکم فیزیولوژیک است و بشامل تعیین آسی

در نهایت میزان تخریب بر اساس این سه جزء، در هر یگان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شود.شرح داده میتر راحل به صورت جزییاین م ،د. در ادامهشوکاری مشخص می
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان طرقبه شاندیز  (:1)شکل 

 

 فهرست عوامل مخرب و تعیین شدت آنها -

شبکه  39شهرستان به تعداد  ،با استفاده از نقشه مرز سیاسی

متر در نقشه مرز سانتی 8 × 8هکتاری ) 1000 (2))یگان کاری(
( تقسیم شد. سپس کلیه عوامل 1: 10000شهرستان با مقیاس 

ها، ریزی، آلودگی رودخانهزباله مانند مرتبط با گردشگریمخرب 
 هایدر منطقه توسط بازدید میدانی، نظر تغییر کاربری زمین و ...

طبیعی شهرستان و نقشه کاربری زیست و منابعکارشناسان محیط
 عامل فهرست 8این  (1)سرزمین، تعیین شد که در جدول 

و از  (2)طبق جدول  اند. برآورد شدت این عوامل نیز برشده
های مختلف شهرستان و مشورت با طریق بازدید از قسمت

 کارشناسان مربوطه بوده است.

 
 زدر شهرستان طرقبه شاندی گردشگریهای فعالیتناشی از  یزیستعوامل مخرب محیط (:1) جدول

 یعالمت اختصار تنوع فعالی شماره

 DR هادر رودخانه فاضالب هتخلی 1

 YA هوا یآلودگ 2

 DS یاز خاک سطح یخاکبردار 3

 XH ن(زمی یطبیع یتخریب زیستگاه )تغییر سیما 9

 YN یصوت یآلودگ 1

 PR بدون برنامه یسازجاده 0

 G یزیرزباله 7

 XT الو وی باغبه  اراضی زراعی/ مرتع/ ل جنگلتبدی 8
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 امل مخربشدت عو یطبقه بند (:2)جدول 

 

 پذیری اکولوژیکتعیین آسیب -

ی تعیین یگراپذیری اکولوژیک، از روش عینیتتعیین آسیب برای
این روش شامل سه  .شد استفاده (3)اکولوژیکپذیری آسیب

بندی همرحله است: محاسبه درجه اهمیت عوامل اکولوژیک، طبق
پذیری و محاسبه شاخص عوامل اکولوژیک براساس کد آسیب

 (.1377جباریان امیری، پذیری )آسیب

 

 (Ki)محاسبه درجه اهمیت عوامل اکولوژیک  -

اهمیت عوامل اکولوژیکی، ابتدا این عوامل  هبرای تعیین درج
 هو سپس یک دیاگرام سیستمی دربردارند فهرست و مشخص شد

)ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت جغرافیایی، عوامل اکولوژیکی 
 مطالعه هگیاهی و اقلیم(، در منطقشناسی، پوششخاک، زمین

شده طراحی و با استفاده از روش ماتریس آثار متقابل تجزیه و 
اهمیت هر یک از عوامل  هتحلیل شد تا به این طریق درج

 هایی که دوصورت که در محلبه این .اکولوژیکی تعیین شود
صورت این عامل اکولوژیک با هم رابطه دارند، عدد یک و در غیر

به عنوان مثال در مورد عامل  (.3) عدد صفر درج شد جدول
توان گفت که این عامل بر روی خصوصیات خاک اثر ارتفاع، می

گیاهی هم تأثیر دارد گذارد. همچنین ارتفاع بر روی پوششمی
مرتفع  هی در یک منطقگیاهکه نوع و تراکم پوشش طوریبه

ای با ارتفاع کمتر است. این عامل بر کامال متفاوت از منطقه
میزان بارش و دما هم مؤثر است و با افزایش ارتفاع معموالً 
میزان بارش افزایش و میزان دما کاهش پیدا خواهد کرد. 
بنابراین، در ماتریس آثار متقابل، در سطر مربوط به عامل ارتفاع 

که ارتفاع  آنجا داده شد. اما از 1به این عوامل عدد )سطر سوم(، 
شده، به  بنابراین در سطر گفته بر روی شیب و جهت تأثیر ندارد،

شده نیز به  عوامل ذکر هاین عوامل عدد صفر داده شد. برای بقی
ها ها و ردیفستون هنهایت جمع هم همین ترتیب عمل و در

 :(1377جباریان امیری، ) محاسبه شد
 Ki = ∑ ( Xi – Xj )                                       (1)رابطه 

عبارت است از درجه اهمیت عامل اکولوژیکی که در واقع  Ki که
م یک در یبرابر است با تعداد عال Xi یک عدد بدون بعد است.

 jم یک در ستون یبرابر است با تعداد عال Xj و iردیف 

 

 قابل عوامل اکولوژیکیماتریس آثار مت(: 3) جدول

عوامل 

 کییاکولوژ
 ب یش

1X 

 جهت

2X 
 ارتفاع

3X 

زمین 

 شناسی

4X 

 عمق

 خاک

5X 

پوشش 

 اهییگ
6X 

 بارش

7X 

 دما

8X 

جمع 

 هافیرد

jX∑ 

 تیاهم هدرج

(Xi – Xj)K = 

 1X 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 بیش

 2X 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 جهت

 3X 0 0 0 0 1 1 1 1 9 9 ارتفاع

 4X 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2شناسی زمین

 5X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 خاک عمق

 6X 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 اهییپوشش گ

 7X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1  بارش

 8X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 دما

   ix∑ 0 0 0 0 3 0 2 3 هاجمع ستون

 

 پذیریاساس کد آسیب بندی عوامل اکولوژیک برطبقه -

و  عوامل اکولوژیک یگذارو کد یندبشامل طبقه یمرحله بعد
 .بود ArcGIS 9.3 افزارها در محیط نرماین نقشه یگذارهمیرو

طبقات عوامل اکولوژیک با گذاری( )کدپذیری میزان آسیبتعیین 
شناسی است. ای در علم بوماستفاده از اصل مقادیر آستانه

عامل اکولوژیک به مقدار برمبنای این اصل هرچه مقدار 

 میزان تخریب کد شدت تخریب
 ضعیف 1

 متوسط 2

 شدید 3

 خیلی شدید 9
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پذیری اکوسیستم شود، آسیبای یا بحرانی خود نزدیک میانهآست
به عنوان نمونه،  (.1377جباریان امیری، )شود نظر بیشتر میمورد

توان گفت، هرچه از میزان تراکم برای عامل پوشش گیاهی می
پذیری اکوسیستم ، میزان آسیبشودمیپوشش گیاهی کاسته 

تخریب  سببمل بارش که اکوسیستم به عا ،زیرا .یابدافزایش می
به این منظور تراکم شود. تر می، حساسشودمیبیشتر خاک 

پذیری پوشش گیاهی منطقه در هر شبکه برآورد و کد آسیب
به هر طبقه تراکم پوشش گیاهی  ،(9)جدول اکولوژیکی طبق 

 اختصاص داده شد.
 

 بندی و کدگذاری عامل طبقه (:4)جدول 

 تراکم پوشش گیاهی

(ش گیاهی)%تراکم پوش پذیریکد آسیب   
100- 71 1 

71 - 10 2 

10 - 21 3 

21 - 0 9 

 
 (4)(EQIپذیری )محاسبه شاخص آسیب -

و استخراج کد  ذکر شده عوامل اکولوژیک یسازپس از نقشه
 محدودیت هر نقشه در هر شبکه، در نهایت با استفاده از رابطه

 شد: اسبهمحدر هر شبکه،  اکولوژیک یپذیرشاخص آسیب (2)
 EQI = ∑ Ki Xi                                            (2)رابطه

درجه  Ki، اکولوژیک پذیری آسیبشاخص  EQIکه در آن 
عامل  پذیری آسیبمیزان )کد( Xi و iاهمیت عامل اکولوژیک 

  .است iاکولوژیک 
، اکولوژیک یپذیربا تعیین دامنه تغییرات مقادیر شاخص آسیب

 (.1)شدند جدول  یبندطبقه دسته 9ها در بکهکلیه ش
21/12 = 9 ÷) 10 – 101R = ( 

R ترین بیش 101، اکولوژیک یپذیردامنه تغییرات شاخص آسیب
 9است. عدد ترین مقدار آن کم 10و  یپذیرمقدار شاخص آسیب

 است. یپذیرطبقه آسیب 9دهنده نیز نشان
 
 تعیین تراکم فیزیولوژیک  -

از تقسیم جمعیت بر سطح زیر کشت یا  تراکم فیزیولوژیک
د. این شاخص، به منظور مؤثر و واقعی شوکشتزارها محاسبه می

مخدوم و ها است )سازگاننشان دادن اثر جمعیت بر روی بوم

این منظور ابتدا نقشه پراکنش نقاط جمعیتی (. به1378منصوری، 
از گذاری شده و با استفاده همها رویشهرستان با نقشه شبکه

، جمعیت در هر شبکه 1381آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 
چنین با استفاده از نقشه پوشش گیاهی و برآورد شد. هم

و  هاها، مساحت کشتزارها )باغگذاری آن با نقشه شبکههمروی
های کشاورزی و بر حسب هکتار( نیز در هر شبکه تعیین و زمین

رها، تراکم در نهایت با تقسیم جمعیت بر سطح کشتزا
 فیزیولوژیک در هر شبکه محاسبه شد.

 

شاخص  یبندهدامنه تغییرات و طبق (:5)جدول 

 اکولوژیک یپذیرآسیب

پذیری میزان آسیب

 اکولوژیک

 دامنه 

 تغییرات
 طبقه

 9 10 - 21/08 مقاوم

 3 21/08 - 1/80 نیمه حساس

 2 1/80 - 71/32 حساس

 1 71/32 - 101 آسیب پذیر

 

 نشانزد گانیب در هر یب تخریمحاسبه ضرا -

مخرب،  یهاتفهرست و شدت فعالیدست آوردن پس از به
ر هر شبکه، میزان ک داکم فیزیولوژیو تر کاکولوژی یپذیربآسی

 ن شد:تعیی (3)تخریب طبق رابطه 
  0H = (∑ I + Dp) / V                                    (3) رابطه

H :ب هر واحد نشانزدضریب تخری ،∑ I:  مجموع شدت عوامل
: 0V : تراکم فیزیولوژیک وDp، تخریب هر واحد نشانزد

برای  (.1389)چمنی و همکاران،  است پذیری اکولوژیکآسیب
، 30 (I ∑)که شدت عوامل مخرب  80مثال در شبکه شماره 

 2 (0V)پذیری و کد آسیب 03/10 (Dp)تراکم فیزیولوژیک 
در این شبکه برابر با  Hیا  است، طبق رابطه باال ضریب تخریب

ها نیز به همین طریق، ضریب باشد. برای سایر شبکهمی 31/20
 تخریب نهایی محاسبه شد.

 

 نتایج
شود، نتایج تعیین شاخص مشاهده می (0)طور که در جدول همان
می از منطقه دهد که بیش از نیپذیری اکولوژیک نشان میآسیب

نقشه طبقات  (2)شکل دارد. پذیر قرار حساس و آسیب در طبقات
 دهد.پذیری شهرستان را نشان میآسیب
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 پذیری در منطقهتعداد شبکه و درصد مساحت طبقات آسیب (:6)جدول 

پذیری میزان آسیب

 اکولوژیکی
 درصد مساحت تعداد شبکه مساحت )کیلومتر مربع( طبقه

 28/3 11 1/108 9 مقاوم

 19/18 20 11/212 3 نیمه حساس

 31/13 93 07/023 2 حساس

 21/13 20 19/229 1 آسیب پذیر

 

 
پذیری اکولوژیک نقشه طبقات آسیب (:2)شکل 

 شهرستان طرقبه شاندیز

 

درصد از مساحت شهرستان  10/72شبکه که معادل  03تعداد 
یعنی  2و  1پذیری اکولوژیک در طبقه است از نظر آسیب

 پذیر و حساس، قرار دارند.آسیب
، عدد صفر و مربوط رین میزان تراکم فیزیولوژیکتکم چنینهم

متعلق به ترین آن های فاقد نقاط جمعیتی و بیشبه شبکه
 .گرفتندهایی بود که شهرهای طرقبه و شاندیز را دربر میشبکه

ها، این ضرایب، بر ب در شبکهپس از محاسبه ضرایب تخری
در ج آن شدند که نتای یبندطبقه (7)جدول  یه فازاساس نظری

 آورده شده است.  (8)جدول 

 
 بضرایب تخری یطبقه بند یمدل فاز (:7) جدول

 یبرا یرتصمیم گی

 توسعه

دامنه ضریب 

 بتخری

 طبقه

 1 33/1 – 33/9 شترمستعد توسعه بی

 یازمند بازسازنی

33/19 – 1 
33/13 – 11 

38/23 – 10/20 

2 
3 
9 

 یحفاظت هایازمند اقدامنی
97 – 30 

93/73 – 21/97 
1 
0 

 

 دامنه، کد تخریب، تعداد شبکه و درصد مساحت برای تصمیم گیری توسعه (:8)جدول 
 دامنه تخریب درصد مساحت تعداد شبکه کد نهایی تخریب گیری برای توسعهتصمیم

 33/1 – 33/9 23/88 83 1 مستعد توسعه

 نیازمند بازسازی
2 
3 
9 

3 
1 
1 

17/3 
00/1 
00/1 

33/19-1 
33/13-11 

38/23 -10/20 

 
چنین ، همزیستسازمان حفاظت محیط مدیریتتحت  مناطق
های نمکی، خیز، گنبدهای فعال و زلزلههای دارای گسلشبکه
های بدون های سست و گسسته، مناطق باتالقی و شبکهزمین

مخدوم و منصوری، )آب، از اولویت چهارم توسعه برخوردارند 
اولویت توسعه  ،عواملرو، پس از بررسی این از این ؛(1378
های منابع آباز نظر وجود  هاشبکه ها تغییر کرد. از آنجا کهشبکه
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ها یا منابع آب زیرزمینی مانند چشمه و سطحی مانند رودخانه
ها با نقشه گذاری نقشه شبکههمبوده و با رویقنات تقریبا مشابه 

منابع آبی مشخص شد که شبکه فاقد منابع آبی وجود ها و آبراهه
نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان گذاری همپس از روی، ردندا

ها و ها با نقشه شبکهنقشه گسلزیست و نیز حفاظت محیط
خطر  ارزش حفاظتی و مناطق دارای یب تخریب، مناطق بااضر
قابل توسعه قرار گرفت. یا غیر در اولویت چهارم ،خیزی زیادزلزه
 (3و  7) هایطبق جدول توسعهنهایی بندی ، اولویتآخردر 

 پس از آورده شده است. (10)تعیین شد که نتایج آن در جدول 

ها انجام گیری نهایی برای توسعه شبکهبندی، تصمیماین اولویت
 (.3)شد شکل 

 
بندی توسعه براساس درجه تخریب هر اولویت (:9)جدول 

 (1384)چمنی و همکاران،  شبکه

 تخریب دامنه بندی توسعهاولویت

 0 – 33/1 اول توسعهاولویت 

 33/1 – 3 اولویت دوم توسعه

 3 - 33/9 اولویت سوم توسعه

 
 هابندی توسعه شبکهنتایج حاصل از اولویت (:11)جدول 

 بندیاولویت تعداد شبکه گیری برای توسعهتصمیم

 مستعد توسعه

 ویت اول توسعهاول 33

 توسعه دوماولویت  8

 توسعه سوماولویت  1

 م )غیر قابل توسعه(چهار 37

 نوع منطقه تعداد شبکه

 لرزهخطر زیاد زمین 21

 شدهمنطقه حفاظت 10

 - 11 نیازمند بازسازی

 
شبکه  83 تعدادشود، مشاهده می (8)طور که در جدول همان

درصد از مساحت کل  23/88که  شناخته شدمستعد توسعه بیشتر 
بندی نهایی توسعه لویتپس از او .گیرندمی برشهرستان را در

درصد از سطح  30/33شبکه که معادل  37 (،10)جدول 
دهد، دارای اولویت چهارم یا به شهرستان را به خود اختصاص می

شبکه  21عبارت دیگر غیرقابل توسعه شناخته شد؛ از این تعداد 
دلیل قرار گرفتن شبکه نیز به 10دلیل وجود خطر زمین لرزه و به

طق حفاظت شده، در اولویت چهارم توسعه یا غیر در محدوده منا
اولویت اول توسعه  عنوانبه شبکه 33قابل توسعه قرار گرفت. 

شبکه دارای اولویت  8 درصد از مساحت و 10/31که  تعیین شد
درصد از مساحت شهرستان را شامل  11/8که  دوم توسعه

ه های با تراکم فیزیولوژیک کمتر و بشود و عمدتا در قسمتمی
شبکه نیز دارای  1قرار دارند و شاندیز دور از دو شهر طرقبه و 

درصد کل  31/1که مساحتی معادل اند اولویت سوم توسعه
 . شوندشامل میشهرستان را 

نیازمند بازسازی  ها به دلیل حجم باالی تخریبتعدادی از شبکه
 احت ـدرصد از مس 70/11 شبکه و 11امل ـش که دندـن شــتعیی

 دهند. ن را به خود اختصاص میشهرستا
 

 گیرینتیجه
ای ریزی گردشگری بستگی به وجود طرح و برنامهموفقیت برنامه

های مناسب، توانایی پاسخ دارد که عالوه بر ایجاد زمینه توسعه
به فشار وارده بر محیط که ناشی از افزایش تقاضای گردشگران 

 (Connell et al., 2009).ست را نیز داشته باشد ا
حضور دو نقطه شهری طرقبه و شاندیز در مجاورت بالفصل 

 23کیلومتری و شهر شاندیز در  12شهر مشهد )شهر طرقبه در 
 ای میان اینکیلومتری جنوب غرب مشهد( روابط درهم تنیده

تر از ارتباط مشهد تر و پیچیدهایجاد نموده که وسیعها سکونتگاه
است. به دلیل این قرابت با سایر نقاط شهرستانی و یا استانی 

های عالوه بر جنبهها سکونتگاه مکانی و کثرت رفت و آمد، این
ثر از انیز متزیستی محیطاقتصادی اجتماعی و فرهنگی از نظر 

روابط با مشهد هستند. درهم تنیدگی روابط به حدی است که 
کنند. از های مکمل ایفا میاین سه شهر در قبال یکدیگر نقش

 شهر مشهد به گردشگری ش خدماتی غالب در مادرآنجا که نق
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 گردشگری در توسعه بندیاولویتنقشه  (:3)شکل 

 شهرستان طرقبه شاندیز

 

اختصاص دارد؛ وجود شهرهای طرقبه و شاندیز در نزدیکی مشهد 
کوه بینالود در ارتفاعی باالتر های شمالی رشتهها و دامنهدر دره

ا به عنوان شهرهای ییالقی عمل اند تنسبت به مشهد، توانسته
کرده و مکملی برای شهر مشهد در جذب گردشگران باشند 

 این و آبادی رونق سبباز طرفی  وضعیت (. این1382)علیزاده، 
 مراکزشود و اقتصاد این می در آنها موجود روستایی نقاط و هادره

ی هایآسیبوارد آمدن  سببدیگر کند و از طرف می دگرگون را
 فرهنگ هایویژگی چنینهم و طبیعی وضعیت زیست،محیطبه 

 .شودمی نواحی این محلی مردم بومی
 37شبکه کاری،  39از مجموع  دست آمده،براساس نتایج به

گرفتن در محدوده  شبکه به دلیل خطر زیاد زمین لرزه و قرار
شبکه نیز به دلیل  11قابل توسعه و شده، غیرمناطق حفاظت

فیزیولوژیک باال و شدت زیاد عوامل مخرب، نیازمند تراکم 
بخش طرقبه نسبت به بخش شاندیز هم دارای  بازسازی هستند.

 باالتری تخریب میزان ،هم و باالتر اکولوژیک پذیریآسیب میزان

پذیری زیاد این قسمت عمدتا به دلیل کوهستانی است. آسیب
ر نتیجه، وجود بودن منطقه و دارا بودن ارتفاع و شیب بیشتر )د

پذیری باالتر( نسبت به بخش شاندیز تر و فرسایشعمقخاک کم
 تر قرار گرفته است.است که در منطقه دشتی و مسطح

در شهر طرقبه و  ناشی از گردشگری باالترین میزان تخریب
آباد، حصار و جاغرق مناطق اطراف آن مانند ویالشهر، باغ وکیل

بوده و توان  9و  3نهایی تخریب گیرد که دارای کد می بر را در
بار توسعه بیشتر را نداشته و نیازمند بازسازی هستند که علت این 

ها و اثر توان تراکم فیزیولوژیک باال در این شبکهامر را می
در مناطق  .حضور انسان بر تخریب اکوسیستم منطقه دانست

روستایی، از جمله عوامل دیگری که سبب باال بودن تخریب در 
اصولی مل ویالسازی و ساخت و سازهای غیربیشتر شا نها شدهآ

ها به داخل چنین ریختن فاضالب و زباله رستورانو هم
 ها است. رودخانه

توان از تأثیرات تغییر گسترده کاربری اراضی در شهرستان را می
و ساخت و )ویالیی( های دوم نامطلوب رشد روزافزون خانه
دانست. سعیدی و سلطانی مقدس سازهای وابسته به گردشگری 

های دوم در هم در پژوهشی که تحت عنوان نقش خانه
گردشگری و جریان سرمایه در نواحی روستایی در ناحیه بینالود 

صورت میدانی  -و با استفاده از روش استنباطی)طرقبه و شاندیز( 
گرفت اعالم کردند که تغییر گسترده کاربری اراضی در این 

های تولیدی و قیمت زمین سبب کاهش فعالیت مناطق و افزایش
از دست رفتن اراضی مرغوب کشاورزی و تبدیل آن به ویال شده 
است که روستاهای خادر، حصار، جاغرق، زشک و ابرده دارای 

(؛ 1332سعیدی و سلطانی، )بیشترین ویالهای شهری هستند 
هایی که این شبکه ،گونه که در مطالعه حاضر هم ذکر شدهمان

 بر گرفتند دارای بیشترین ضریب تخریب بودند.  واحی را درن
قابل توسعه هستند. وجود ها غیرشبکه به دلیل وجود گسل 21

دهنده های توانمند و فعال در دو طرف دشت مشهد، نشانگسل
آزادی و ) لرزه در این منطقه استپتانسیل زیاد خطر زمین

های موجود در رترین ساختاها از مهم. گسل(1388همکاران، 
آیند که بیشتر آنها از نوع راندگی بوده و تعدادی شمار میناحیه به

ها بیشترین اند. گسلهای عادی نیز در ناحیه شناخته شدهگسل
 -بستاند. گسل سنگشناسی منطقه داشتهتأثیر را بر ریخت

شمار آورد. ترین گسل در جنوب مشهد بهتوان مهمشاندیز را می
صورت موازی با آغنج است که به -گسل طرقبه گسل دیگر،
قنادان و همکاران،  (شاندیز عمل کرده است -بستگسل سنگ

ای تخریبی در سطح این حرکات توده خساراتی که(. 1388
 آورند، هروجود میهای آبریز مناطق کوهستانی بینالود بهحوضه
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 ها مانند طرقبه،این حوضه بیشترساله در حال گسترش است. 
جمله مناطق ییالقی و توریستی مشهد  جاغرق و شاندیز از

های دوم در این مناطق روند و از طرفی احداث خانهشمار میبه
بهنیافر و منصوری دانشور، )کوهستانی در حال افزایش است 

عنوان رو معرفی مناطق پر خطر در منطقه، به(؛ از این1388
ری در کاهش زیان تواند نقش مؤثنواحی غیرقابل توسعه، می

دلیل شبکه به 10چنین اقتصادی و تلفات جانی داشته باشد. هم
شده بینالود، غیر قابل قرار گرفتن در محدوده منطقه حفاظت

 توسعه هستند. 
های اول تا سوم توسعه هستند، این شبکه دارای اولویت 90

شهرستان قرار دارند،  های حاشیهها که عمدتا در بخششبکه
تراکم فیزیولوژیک پایین و در فاصله دورتری نسبت به دو دارای 

اند که شدت تخریب در آنها هنوز شهر طرقبه و شاندیز واقع شده
به حد بحرانی نرسیده و توسعه آینده شهرستان را باید به سمت 

 این مناطق هدایت کرد. 
ای که نیازمند بازسازی شبکه 11توان گفت طور کلی میبه

، عمدتا شهرهای طرقبه و شاندیز و مناطق شناخته شده اند
شوند. از آنجا که نقش خدماتی مهم در اطراف آن را شامل می

شهر مشهد گردشگری است و با توجه به نزدیکی این شهر با 
گیری این دو شهر در چنین قرارنقاط شهری طرقبه و شاندیز، هم

ر، بارندگی تکوه بینالود و دارا بودن درجه حرارت پاییندامنه رشته
شهرهای ییالقی  ها را تبدیل بهو پوشش گیاهی بیشتر، این شهر

کرده و سبب شده در جذب گردشگران، مکملی برای شهر مشهد 
بر اقتصاد  له عالوه بر تأثیرامس این. (1382علیزاده، ) باشند

توان به دربر داشته که از آن جمله می منفی هم آثارمنطقه، 
وتی ناشی از تردد حجم عظیمی از آلودگی هوا و آلودگی ص

خصوص در ایام تعطیل، اشاره کرد. وجود وسایل نقلیه، به
سازی بدون های کشاورزی در مجاورت جاده و جادهکاربری

برنامه و عبور جاده از میان روستاها و شهرهای موجود در مسیر، 
ای از تأسیسات مسکونی و کشاورزی پیرامون بخش عمده

ریزی گردشگران رض آسیب قرار داده است. زبالهها را در معجاده
ها و اماکن تفریحی به داخل و تخلیه فاضالب رستوران

ها از دیگر عوامل مخرب ناشی از حضور گردشگران رودخانه
منطقه است. از طرف دیگر، سود اقتصادی ورود گردشگران، 

سوی تغییر کاربری بسیاری از کشاورزان و باغداران منطقه را به
دهد اضی و تبدیل آنها به اماکن تفریحی و پذیرایی سوق میار

شاید  بنابراین،روز در حال افزایش است. بهله روزاکه این مس

ترین راهکاری که در جهت توسعه پایدار و حفظ بتوان گفت مهم
داد، توجه و لزوم اجرای ارایه توان طبیعی منطقه میمنابع

ر عبارتست از: مدیریت گردشگری پایداگردشگری پایدار است. 
تمامی منابع به صورتی که بتواند همه نیازهای اقتصادی، 

شناسی را برطرف کرده، در حالی که ماهیت اجتماعی و زیبایی
هایی زیستی و سیستمفرهنگی، فرآیندهای اکولوژیکی، تنوع

 ؛(Diamantis & Ladkin, 1999)پشتیبان زندگی را حفظ کند 
شگری پایدار بستگی به وجود طرح و ریزی گردموفقیت برنامه

های مناسب، ای دارد که عالوه بر ایجاد زمینه توسعهبرنامه
توانایی پاسخ به فشار وارده بر محیط که ناشی از افزایش تقاضای 

( (Connell et al., 2009ست را نیز داشته باشد اگردشگران 
 منظور بقای خود ناگزیر و نیازمندچرا که گردشگری، حتی به

غفاری، ( طبیعی و اکولوژیکی آن استزیست و منابعحفظ محیط
توجهی به رسد که در صورت بیکلی به نظر میبه طور(. 1380

پیامدهای ذکر شده و ادامه روند کنونی احتمال فزونی یافتن 
های اقتصادی بر ظرفیت تحمل طبیعی محیط وجود دارد فعالیت

ان متوقف شده و و اگر چنین اتفاقی رخ دهد جریان گردشگر
یابد. این وضعیت لزوم منافع اقتصادی نیز به شدت کاهش می

زیست تری را برای حفظ محیطریزی دقیقتوجه بیشتر و برنامه
های بیشتر آگاهیارایه حضور گردشگران با  آثارمنطقه و کاهش 

تر منافع برای تشویق مردم به آنها از یک سو و توزیع عادالنه
ها را از سوی دیگر گوشزد یشتر در برنامهمحلی به مشارکت ب

زیر  هایدر این راستا توصیه راهکارها و پیشنهاد بنابراین،کند. می
 رسد:نظر میالزم به

  ممانعت از تغییر کاربری در  برایاعمال مقررات مشخص
 منطقه

 های دوم و های معین برای ایجاد خانهاختصاص محدوده
 ومی روستاها ویالهای شهری در جهت حفظ بافت ب

  خانه،قهوه رستوران،) کاربری نوع هر برای برد ظرفیت تعیین 
 ها ظرفیت این رعایت و( غیره و هتل ویال،

چه در رابطه با حساسیت طبیعی  در نهایت، با توجه به آن
اکوسیستم منطقه گفته شد و نیز نتایج اجرای مدل تخریب در 

های رای پروژهرسد الزم است از اجنظر میاین شهرستان به
ای بزرگ مقیاس که اثر تخریبی زیادی دارد، در عمرانی و توسعه

های غیرقابل توسعه و یا نیازمند بازسازی جلوگیری کرده قسمت
  رای اولویت توسعه بیشتر، سوق داد.و آنها را به سمت مناطق دا
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