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 چکیده
 گرایش است. یگردیا طبیعت تواند داشته باشد، اکوتوریسمکه بیشترین همخوانی و هماهنگی را با توسعه پایدار می جهانگردییکی از انواع 

وسعه، سیماسازی یا ساماندهی منظر برای حفظ ریزی تدر طراحی برای برنامهبنابراین  .های آن استطبیعت و جذابیت اصلی اکوتوریسم،
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 سرآغاز
 و معیتج رشد به رو روند به توجه با اکوتوریسم مدیریت امروزه
 توسعه و رشد براى یالزام بلکه نیاز فقط نه ،طبیعی منابع کاهش
 جریانم و مدیران ریزان،برنامه اخیر، دهه چند در است. جامعه

 ىرو مدزا،آدر منابع فقر به توجه با جهان، سطح در امور
)عمادی،  اندداده انجام کالنى هاىرىگذاسرمایه اکوتوریسم
 که بیشترین همخوانی و جهانگردییکی از انواع  .(1384

 ریسموتوتواند داشته باشد، اکهماهنگی را با توسعه پایدار می
 های آن استطبیعت و جذابیت ،اصلی اکوتوریسم گرایش است.
 .(1375، و میرکریمی )اونق

 

های ریزییاز به برنامهپایدار ن های توسعهبرای تحقق هدف
توسعه  به توجه ویژهکه همزمان با مدت و راهبردی استبلند

های آینده منابع میراث جمعی بشریت را برای نسل ،یسمراکوتو
پایدار  جهانگردی. در واقع (1381)کیارستمی،  محفوظ بدارند
که بتواند در محیط ادامه یابد و از نظر انسانی و توریسمی است

صدمه نزند و تا به آن حد فعال باشد که  زیستمحیط فیزیکی به
ای وارد های اجتماعی لطمهها و فرآیندسایر فعالیت به توسعه

که مستلزم شناخت و حفاظت از  (1387آزادمنجیرى، ) نیاورد
در اکوتوریسم پایدار  .استنقاط جذاب مورد توجه گردشگران 

های طبیعی ابیتز جذااصلی مسافرت به طبیعت و دیدار  انگیزه
در نتیجه عالوه  و خللی به آنها وارد آید آنکه منطقه است، بدون

ن أش ،سوابق تاریخی و نمود طبیعی منطقهبر آشنایی با فرهنگ، 
های اقتصادی و و جایگاه اکوسیستم حفظ شده، در ضمن فرصت

 & Bakskent) شوددرآمد زایی نیز برای مردم محلی ایجاد می

Keles, 2005). طالعات ای برنامه ریزی اکوتوریسم نیاز به ابر
ها، های اکوتوریستی اکوتوریستی، ویژگیهاجذابیت بارهکافی در

عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل خدماتی، عوامل 
، عوامل مدیریتی و اکولوژیکیاجتماعی و فرهنگی، عوامل 

برای  .(Tailor, 2008) نفع در اکوتوریسم استای ذیهگروه
 که متعددى هاىرخساره با رفولوژىژئوم گوناگون ال واحدهاىمث
 قرار توجه مورد اکوتوریستى جاذبه عنوان به تواندمى کدام هر

 هاىمکان و انسانى هاىپدیده با تالقى در همواره گیرد،
)عمادی،  اندداده دست از را خود رفودینامیكم تعادل گردشگرى
ها و تعیین چنین ویژگی بنابراین شناسایی مناطقی با .(1384

به کیفیت باالیی دارند گام اول  ،اندازنقاطی که از نظر چشم
باال بردن کیفیت آنها و حفاظت از اکوسیستم طبیعی  منظور

منظور از نقاط  .(Phua & Minowa, 2004) استمنطقه 
از جهات  ییبایمناظر ز آنهااست که از  ینقاط همنظرخوش

 (1)توان منظرو ازاین نقطه می رندیگیقرار م دیمختلف در حوزة د
 را مشاهده کرد. زیباهای ی حاوی منظرهسیمایا 

سازی یا ساماندهی ریزی توسعه، سیماطراحی برای برنامه در
های زیبا و های موجود و پیدا کردن منظرهمنظرمنظر برای حفظ 

منظره، میان نواحی خوش نمایی موارد توسعه درسپس جا
موارد  دلیلکند که به گاهی اوقات ایجاب میضروری است. حتی 

سازی به بهسازی نماها برای زیبا ظره،توسعه در نواحی خوش من
نخست باید  (2)سازیبرای سیما .(9138)مخدوم،  بردنیز دست 

های ها و روشنظریهمفاهیم،  .پرداخت (3)منظربه ارزیابی ارزش 
شده است  هایار شناسایی مناظر شهری و فراشهری برای متعددی

(Zhu, 1993; Hu and Guo, 2002; Jin et al., 2004; 

Cai, 2005.) گام زیر را  سه ،(1390) مخدوم برای این مقصود
 د:کر پیشنهاد

یفیت برای تعیین ک (4)ارزیابی ارزش منظره وتحلیل وتجزیه .1
 .منظرنسبی 

 و تعیین کیفیت هر منظر های هربندی منظره تآزیمو .2
 .منظره

 .هامنظرزی حفاظت و بهسا .3

 مگندر مرحله اول تشکیل واحدهای ه هدف از این تحقیق نیز
منظر و  بصری تعیین کیفیت و در مرحله بعد زیستیمحیط

 ریتتحت مدیانداز مطلوب در منطقه جنگلی شناسایی نقاط چشم
ه های آیندریزیتولید چوب است تا با شناسایی این نقاط، برنامه

به  عترکوتوریستی منطقه هرچه سریوری از توان ابهره منظوربه
 .ودشته مرحله اجرا درآید و از فشار برداشت چوب در جنگل کاس

 کهشب ارزیابیاقدام به  نیز (1384) سپهوند زمینهدر این 

 کهده است کرسازی سیما نظر از پاتم بخش جنگلی هایجاده
 ، مناطق با کیفیتزیستیمحیطهای واحدپس از تهیه نقشه 

 ف را شناسایی کرده است.ی مختلهاماسی
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 پژوهشی و آموزشی پاتم جنگل بخش مطالعه مورد منطقه

 خیرود جنگل به که است تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده
 کیلومتری 7 در خیرود پژوهشی و آموزشی است. جنگل موسوم

 32´عرض شمالی و  36° 40´تا  36° 27´نوشهر بین شرق
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بخش  ارتفاع حداقل (.1 )شکل طول شرقی واقع شده است °51
 متر 930 آن ارتفاع حداکثر و دریا سطح از باالتر متر 10 پاتم

است  هکتار 900دریا بوده و مساحت آن برابر با  سطح از باالتر
 .(1374)گروه جنگلداری دانشگاه تهران، 

 
 : بخش پاتم جنگل خیرود(1) شکل

 

  پژوهش روش
 از روش مخدوم زیستیمحیطتشکیل واحدهای همگن  یبرا
 برای شیب طبقات نقشهاستفاده شد. برای این منظور،  (،1385)

 و 1:25000 مقیاس با توپوگرافی نقشه از استفاده با حوزه کل
 براساس حوزه شیب .شد متر تهیه ده میزان به خطوط فاصله
 هااربریک تعیین منظوربه ،(1385) مخدوم اکولوژیك هایمدل

چرا که واحدهای  ،(1 جدول) شدبندی دسته طبقه ده در
 بایدمیریزی زیستی نهایی مورد استفاده در برنامهمحیط

 استفاده با نیز ارتفاع طبقات نقشه .تمام طبقات باشند برگیرندهدر
 شد تهیه)موجود در منطقه(  طبقه 5در  توپوگرافی نقشه از
 ARC MAPافزارنرم حیطم در فوق نقشه دو سپس .(1 جدول)

 واحدهای نقشه ارتفاع، و شیب نقشه دو ترکیب از دند.ش تلفیق

 ،واحدها این از یك هر که شد تهیه زمین شکل مقدماتی
 ارتفاع کالس و شیب درصد ،کالس نظر از را خاص هایویژگی

 در. دندش نامگذاری مشخص، کد با واحدها این کند.می بیان
 جغرافیایی هایجهت نقشه توپوگرافی، شهنق از استفاده با ادامه،

های کاربری یگانهکه از آنجایی(. 1 جدول) شد تهیه طبقه 5در 
اکوتوریسم،  ،)جنگلداری( مجاز در جنگل عبارتند از تولید چوب

گانه جهات جغرافیایی برای تشکیل 5، طبقات حفاظت و حمایت
های ریزی برای کاربریبه منظور برنامه زیستیمحیطواحدهای 

(. بنابراین در این پژوهش نیز 1389)جهانی،  شداستفاده  مذکور
 نقشه ترکیب از گانه مورد استفاده قرار گرفت.5بندی طبقه

 ،جغرافیایی هایجهت نقشه با زمین شکل مقدماتی واحدهای
 که آمد دستبه زمین شکل واحدهای نقشه نام به جدیدی نقشه
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 یکی از طبقات یا کالس حداقل در مجاور واحد با آن واحد هر
  .است متفاوت دامنه جهت و شیب درصد ارتفاع،

 

 : طبقات عوامل فیزیوگرافیک(1) جدول
ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

درصد 

 شیب

جهت 

 جغرافیایی
 مسطح 2تا  0 100تا  0

 شمالی 5تا  1/2 200تا  101

 شرقی 8تا  1/5 400تا  201

 جنوبی 12تا  1/8 600تا  401

تا  1/12 1200ا ت 601
15 

 غربی

تا  1/15 
20 

 

تا  1/20 
25 

 

تا  1/25 
40 

 

تا  1/40 
65 

 

 >65  
 

 شهنق خاك، نقشه با زمین شکل کالن واحدهای نقشه ترکیب با
 ترکیب با بعد مرحله در آمد. پدید یك پایه یزیستمحیط واحدهای

 پایه یزیستمحیط واحدهای نقشه با گیاهی پوشش جوامع نقشه
  .آمد دستبه دو پایه محیط زیستی واحدهای نقشه ك،ی

 و شد ترکیب دو پایه زیستیمحیط نقشه با انبوهی جنگل نقشه
 نقشه این در که آمد دستهب زیستیمحیط واحدهای نهایی نقشه

 از ارتفاع شیب، درصد شامل اکوسیستم پایدار هایویژگی کلیه

 و گیاهی شپوش خاك، تیپ نوع جغرافیایی، جهت دریا، سطح
 حداقل در یك یا چند ویژگی خود مجاور واحد هر از آنانبوهی 
 کد شماره هر برای و تنظیم جدولی مرحله این در است. متفاوت

 پایدار منابع شامل واحد هر مشخصات آن در و تعیین نهایی واحد
با توجه به مقیاس کار در اراضی با شیب  .شد مشخص اکوسیستم
هکتار در واحدهای  5های کوچکتر از واحد ،درصد 12کمتر از 

درصد  12. همچنین در اراضی با شیب بیشتر از شدمجاور ادغام 
هکتار در واحدهای مجاور ادغام شدند.  25واحدهای کوچکتر از 

آمد.  دستبه در نهایت نقشه واحدهای همگن محیط زیستی
به  زیستیمحیطهمچنین اطالعات مربوط به فون هر واحد 

 زیستیمحیطهای واحدهای در جدول ویژگی صورت توصیفی
 . شدوارد 

در ق این نکته استوار است که هر این روش بر پایه و اساس
نی ط یعیا ساختار طبیعی سیمای محی ،طبیعی یبرگوناگونی سیما

یت ، کیفشودافزوده  طبیعی تشکیل دهنده سیمای محیط یاجزا
 این ر. د(1390)مخدوم،  کندارزشی منظر افزایش پیدا می

، منوط بر شودمی فزودها منظرکیفیت  به که توان گفتمی ارتباط
 :کهآن

  .داشته باشدپستی و بلندی شکل زمین افزایش تنوع  -
 .تر شودترکیب گیاهان متنوع -
 .شود)کشتزار و باغ( اضافه  انسانیطبیعی و  سیمای -

  .شود های آبی اضافهیا کناره منابع آبی وجود داشته باشد و -
ا از هواحدزیستی بخش پاتم، های محیطواحدتهیه جداول پس از 

های )از نظر ویژگیبیشترین به کمترین گوناگونی و تنوع 
 ا،دری سطح از ارتفاع شیب، درصد شامل زیستیمحیطهای یگان

 به انبوهی( و گیاهی پوشش خاك، تیپ نوع جغرافیایی، جهت
پس . سدشب انتخا فقیرترتیب به عنوان مناطق ممتاز، معمولی و 

 نقاط ی ممتاز،سیمامیان طبقه اول یا  در با مطالعات میدانی

 وتهیه  خوش منظر و آزیموت هر کدام از این مناطق (5)اندازچشم
با آلیداد مشخص شد. سپس  منظر های هرآزیموت منظره

مشخص شده و نتایج به  چگونگی و نوع منظر نیزکیفیت، 
   .نمایش داده شد (2)جدول  جدولصورت 

 

 هایافته
 ز رویا منطقهها در آنبندی هپهنشامل  منظر تعیین کیفیت نسبی

های بزرگتر از مقیاس زیستی درهای محیطواحدنقشه و جدول 
زیستی در محیطواحدهای است. بنابراین تشکیل  1:25000

ی که ط بوده منظرتعیین کیفیت نسبی منظور بهمنطقه اولین گام 
، های ارتفاعاز ترکیب نقشهاین پژوهش به انجام رسیده است. 

شناسی، تیپ پوشش گیاهی و انبوهی جنگل شیب، جهت، خاك
 زیستیمحیط واحد 10 با زیستیمحیط های()یگان واحدهای نقشه

  (.2)شکل آمد دستبه
واحدهای زیستی بخش پاتم، محیطواحدهای بر اساس جداول 

یشترین گوناگونی و تنوع بودند به ترتیب به عنوان که دارای ب
مناطق ممتاز، معمولی و فقیر انتخاب شد. بر این اساس 

زیستی تعیین و درجه کیفیت بصری محیطواحدهای های ویژگی
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بندی منظر هر یك از آنها مشخص شد. سپس نقشه پهنه
بندی (، پهنه3براساس سه درجه کیفیت منظر تهیه شد. شکل )

 دهد.اتم را بر اساس کیفیت بصری منظر نشان میبخش پ
بندی نهانداز از نظر کیفیت در سه دسته پهسیماها و نقاط چشم

 :(1390)مخدوم، شوند که عبارتند از می

 
 بخش پاتم زیستیمحیط: نقشه واحدهای (2) شکل

 

 

 اساس بندی بخش پاتم برپهنه: نقشه (3)شکل 

 منظر بصری کیفیت
 

زمین با  که سیمای شکلشامل نواحی استسیمای ممتاز  .1
 ی، ـمولن از ویژگی برجسته، غیرمعپوشش زمین یا منابع آب آ

 یا متنوع برخوردار است.  ،شاخص
 که سیمای شکل زمین یای معمولی شامل نواحی استسیما .2

 یزیستمحیطواحد یا منابع آب آنها در سرتاسر  ،پوشش زمین
لی معمو نظر کیفیت منظرهاز  از نظر گوناگونی متوسط بوده و

ه جالب باشد. سیمای این طبق های جذاب وفاقد منظره و
وی هایی هستند که شناسایی شده و رسیمامعموالً اولین 

 .ندشونقشه مشخص می
 که سیماهای یادی فقیر یا ضعیف شامل نواحی استسیما .3

 هیچ در شده آن حداقل گوناگون و تنوع را داراست و نظیر آن
  شود.بقه باال یافت نمییك از دو ط

 ابمی به منظور کاربری اکوتوریس همنظرتعیین نقاط خوش برای
. شدهای مذکور اساس ویژگیتعیین نقاط بر اقدام بهگردی جنگل

 ،نیابا کار میدی ممتاز سیمادرمیان طبقه اول یا بنابراین 
که تعداد نواحی از آنجایی. شدشناسایی سیماهای خوش منظره 

به  وجهتی ممتاز( با سیمابرای توسعه در طبقه اول ) رهمنظخوش 
یت جنگلی بودن منطقه کافی بود، اقدام به تهیه جدول کیف

 (.2 )جدولشد برای نقاط منتخب  منظرهای منظره
ــه  ــاط خــوش منظــره و نمون ــن  نق ــد از ای ــل دی ــاظر قاب ای از من

 (، نمایش داده شده است.4اندازها در شکل )چشم

 
 یگیربحث و نتیجه

تواند در توسعه کشور موثر واقع شود، اما چنانچه می جهانگردی
کند کشور کمکی نمی ءشود، نه فقط به توسعهنمهار  جهانگردی

های زیادی را نیز در مسیر توسعه ها و ناهماهنگیبلکه دشواری
های که به کمك ابزارکند. به همین دلیل الزم استایجاد می

زیست، امکان ری از منابع محیطمدیریتی، ضمن حفاظت و نگهدا
و  شدهفراهم ریزی آنها براساس اصول طراحی مهندسی برنامه

یکی از این  .شودهای درآمدزایی برای مردم کشور ایجاد فرصت
بندی عرصه براساس های پهنهابزارهای مدیریتی استفاده از روش

مخدوم و همکاران  کیفیت سیمای بصری سرزمین است.
رزمین یا منظر را شامل یك یا چندین ( سیمای س1386)

های سیمای سرزمین را از نظر دانند و منظرهمی (7( و )6)منظره
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انداز و فاصله( و کیفی )ترکیب، کمی )آزیموت آنها از نقطه چشم
نوع منظره، موقعیت دید و غیره( در دانش طراحی و مهندسی 

مذکور  کنند. با این هدف عواملزیست ارزیابی و تفسیر میمحیط

 در 
 طراحی و مهندسیبخش پاتم جنگل خیرود شناسایی شد تا برای 

 

 برای بخش پاتم منظر هر هایجدول کیفیت منظره: (2) جدول
موقعیت 

 دید

(3) 

فاصله 

 دید

(2) 

 سیمای

 همنظر

(1) 

ترکیب 

 همنظر
 هنوع منظر

جهت 

 دامنه

زاویه 

 دید)درجه(

ارتفاع از 

سطح 

 دریا

شماره 

چشم 

 انداز

270تا  60 شمالی دید به دریا، جنگل و روستا گوناگون پانورامیك سپ مادون  669 1 

290تا  90 شمالی دید به دریا، جنگل و روستا گوناگون پانورامیك پس مادون  635 2 

 گوناگون پانورامیك پیش معمولی
جنگل سوزنی برگ دست کاشت به همراه تك درخت 

 قطور و توده نمدار بلوط
280تا  90 شمالی  762  3 

280تا  90 شمالی توده بلوط و نمدار کهنسال با بیرون زدگی سنگی یکنواخت پانورامیك پیش معمولی  620 4 

 یکنواخت پانورامیك پیش معمولی
جنگل سوزنی برگ دست کاشت به همراه تك درخت 

 قطور  بلوط
240تا  90 جنوبی  630 5 

300تا  80 لیشما باغ اکولوژیك محصور یکنواخت پانورامیك پیش معمولی  535 6 

290تا  85 شمالی توده انجیلی خالص یکنواخت پانورامیك پیش مادون  504 7 

260تا  70 شمالی بیرون زدگی سنگی یکنواخت پانورامیك پیش مادون  214 8 

 یکنواخت پانورامیك پیش مادون
 بیرون زدگی سنگی

 جنوبی
تا  110
250 

190 9 

290تا  70 شمالی دریا به همراه توده افرا دید به گوناگون پانورامیك پس مادون  100 10 

300تا  80 شمالی دید به دریا و روستا با دیواره سنگی گوناگون پانورامیك پس مادون  271 11 

280تا  90 شمالی دید به دریا، جنگل و بیرون زدگی سنگی گوناگون پانورامیك پس مادون  330 12 

290تا  80 شمالی انجیلی خالصتوده  یکنواخت پانورامیك پیش معمولی  357 13 

 گوناگون پانورامیك پیش معمولی
 چشمه پی شوران)دائمی( و جنگل

 غربی
تا  200
330 

320 14 

290تا  90 شمالی جنگل با تراکم کم یکنواخت پانورامیك پیش معمولی  366 15 

 یکنواخت پانورامیك پیش معمولی
 )موقتی( جنگل و چشمه بنجه بن

 جنوبی
 تا 100
240 

450 16 

260تا  70 شمالی توده خالص افرا یکنواخت پانورامیك پیش معمولی  475 17 

260تا  70 شمالی دید به دریا و روستا با دیواره سنگی گوناگون پانورامیك پیش معمولی  260 18 
 

 :(2) جدول مربوط به توضیح
 .درجه( 30جه( و کانونی ) کمتر از در 30 -120درجه(، بسته ) 120 -170) سیمای منظره شامل: پانورامیك .1
 .ینهایت(ب -کیلومتر 8) کیلومتر( و پس 8 -متر 400)  متر(، متوسط 400تا 1) فاصله دید شامل: پیش .2
 .موقعیت دید شامل: مادون ) منظره در پایین(، معمولی )هم سطح( و ماورا )منظره در باال( .3

 

در  .منظور کاربری اکوتوریسم مورد استفاده قرار گیردبه
ریزی توسعه، ساماندهی منظر برای حفظ ریزی برای برنامهطرح

های زیبا و سپس سیماهای موجود و پیدا کردن سیماها یا منظره
جا نمایی موارد توسعه در میان نواحی خوش منظره ضروری 

که به علت موارد توسعه  کنداست. حتی گاهی اوقات ایجاب می
اها برای زیباسازی نیز در نواحی خوش منظره، به بهسازی نم

های کیفیت با داشتن نقشه کروکی منظرها و جدول .اقدام کرد

توان به جانمایی موارد های هر منظر در هر منطقه، میمنظره
  نواحی با منظره خوش اقدام کرد. توسعه در

های جنگلی یکی از اصول مهم و شناخته شده در طراحی راه
یت زیبایی و حفظ منظره های پیشرفته( رعا)بویژه در کشور

طبیعی در عرصه است. در طراحی الزم است به زیبایی و تعادل 
( نیز 1384شود که در پژوهش سپهوند )اکولوژیك جنگل توجه 

های نقاط خوش منظر برای باال بردن کاربری جهانگردی جاده
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های منابع پایدار در تحقیق حاضر، نقشه جنگلی انجام شده بود.
و نقشه کامل انبوهی جنگل های نقشه لهتری از جمجامع
زیستی مورد شناسی منطقه برای تشکیل واحدهای محیطخاك

نقطه  18کلی طوراین پژوهش به دراستفاده قرار گرفتند. 
های آن در بخش پاتم شناسایی شد که انداز، منظر و منظرهچشم
جهت  انداز با ترکیب منظره گوناگون بوده و غالباًنقطه چشم 8
 ها پانورامیك است و منه آنها شمالی است و سیمای منظرهدا

ن ــواحد دیگر از ترکیب منظره یکنواخت برخوردارند. ای 10
 نقاط 

 
 ( : نقاط خوش منظره موجود در منطقه با 4شکل )

 کیفیت منظر ممتاز

 

های دیگری را نیز برای مسیرهای خود گزینه (7)خوش منظره
فرجگاههای جنگلی، مسیرهای مهندسی ت -سازی، طراحیجاده
روی و سایر امکانات و تسهیالت اکوتوریستی منطقه با توجه پیاده

و اندازه تأسیسات و گر تفرجبه برخی از اصول مربوط به تعداد 
 آورد.تسهیالت فراهم می

 افیزیست شناخت کاولین گام برای طراحی و مهندسی در محیط
 یجهآن است، در نت های موجود دراز سیمای سرزمین و منظره

سی ریزی به منظور طراحی مهندشود برای برنامهپیشنهاد می
ه بمناطق جنگلی برای کاربری اکوتوریسم در ابتدا اقدام 

مك بندی عرصه به لحاظ کیفیت بصری منظر شود تا به کپهنه
گردی در مناطق با کیفیت بصری منظر ممتاز، نقاط جنگل
 کمی و کیفی آنها بررسی هایمنظره شناسایی و ویژگیخوش

ا تشود. همچنین طراحی باید همراه با اصول مهندسی باشد 
راح طین طراحی توسعه درعین زیبایی، کاربردی نیز بشود بنابرا

و  اناتهای آن، فهرستی از امکاز سیماها و منظره برای حفاظت
مشکالت درمورد هر منظر را تهیه کند. سپس فهرستی از 

یه رفع مشکل و نگهداری امکانات را تههای ممکن برای روش
د وانکرده تا مدیر منطقه یا جنگل با مراجعه به فهرست، بت

 سیماهای خوش منظره موجود را نگهداری و حفظ کند.
 

 هایادداشت
1. Landscape 

2. Landscaping 

3. Evaluation of landscape value 
4. Evaluation of scenic value 

5. Look out  

6. Scene 
7. Scenic view 
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