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Extended Abstract
Introduction: Nature tourism includes all forms and types of tourism, but the factors used to classify the different forms of
tourism are not the same. In the ecological model of tourism, recreation is divided into two types: centralized and extensive.
Centralized recreation includes those recreations that need to be developed, such as swimming, skiing, camping, etc. Extensive
recreation includes activities that do not require development, such as mountaineering and hunting, or require little
development, such as fishing, hiking, horseback riding, and wildlife watching, each of which is grouped into the first and the
second class and unsuitable for recreation (Makhdom, 2010). Abbasi et al. (2022) in a study with the aim of designing a rural
ecotourism entrepreneurship development model in Dezful city used a qualitative type in terms of implementation method, a
mixture of qualitative content analysis and Delphi technique, and showed that the combination of social responsibility,
biological responsibility, growth and development through ecotourism, ecotourism innovations, and creativity leads to the
development of rural entrepreneurship.
Materials and Methods: In order to determine the natural tourism potential of Kojour summer rangelands, the system
analysis method, which is the most common method of identifying, evaluating and planning land productivity in Iran, was
used. In the first stage, ecological resources were identified. Ecological resources including physical resources (slope, direction,
altitude and soil), etc. were prepared from a 1:25000 digital topographic map. By superimposing these three maps, a single map
of the earth's shape was obtained. The next step involved analyzing and summarizing the resources, which in this step was
prepared by combining and superimposing the earth shape map and other maps.
Results and Discussion: The initial recreation map was prepared in three floors. According to the initial recreational map,
0.61% of the study area has a wide recreational capacity of the first floor, 65.22% of the area has a wide recreational capacity
of the second floor and 34.17 % of the area is unsuitable for recreation. According to these results, most of the area has a wide
recreational capacity of the second floor with an area of 14486.95 ha. According to the final recreation plan and table 3,
Chenarbon rangeland with an area of 1514.29 ha has a wide recreational capacity of the second floor, Dasht Lashak rangeland
with an area of 79.74 ha, of which 46.51% has a wide recreational capacity of the second floor and 53.49% is unsuitable for
recreation, also Islamabad rangeland with an area of 28.87 ha, of which 75.2% has a wide recreation capacity of the second
floor and 24.98% is unsuitable for recreation, and the Kohneh Lashak rangeland with an area of 128.56 ha, of which 96.19 %
has a wide recreational capacity of the second floor and 3.81% is unsuitable for recreation. In addition, Kojour rangeland has
an area of 652.74 ha, of which 87.24% has a wide recreational capacity of the second floor and 12.76% is unsuitable for
recreation, Lorgan rangeland has an area of 51.80 ha, of which 12.54% has a wide recreational capacity of the second floor and
87.46% is unsuitable for recreation, and Pideh rangeland has an area of 31.9168 ha of which 57.31% has a wide second-class
recreation capacity and 42.69% has unsuitable recreation. Kojour summer area is in good condition in terms of slope factor for
recreational planning, especially extensive recreation. In the studies of Kumari et al. (2010) slope layer has also been used as
an important factor in evaluating recreational power. The north and east directions are usually suitable for summer recreation
and the south and west directions are suitable for winter recreation (Makhdom, 2010). The results of the vegetation map showed
that most of the area (31.43%) includes agricultural lands and gardens, which makes the area unsuitable for recreation, and the
rest of the area with forest and pasture cover with canopy density between 5 and 50 percent is suitable for extensive recreation
of first and second class, which is consistent with the results of Parham et al. (2011). Loamy soils are very suitable soils for
recreation (Mahmoudi, 2006; 2007; Takihkhah, 2008). In general, there is no restriction in soil texture for ecotourism use in
the study area, in Farajzadeh & Karimpanah. (2008), distance from water resources was used as an important factor in assessing
the recreational potential of the region. Results of studies (Mahmoudi, 2006; 2007; Takihkhah, 2008; Ahmadsani et al., 2008)
also showed that distance from water resources is one of the key factors in evaluating recreational power. Access routes can
increase the amount of recreation, and in principle recreational planning for areas with recreational potential is consistent with
studies (Mahmodi, 2006; Takihkhah, 2008). High-pressure faults and power towers are among the limiting factors in the region
that lead to reduced recreation.
Conclusion: The results of determining the potential of the region showed that this region has a wide recreational capacity
of the first and second floors. The results showed that 65.83% of the region has recreational potential and 34.17% of the region
is unsuitable for recreation due to the high slope, high altitude and the presence of agricultural lands and gardens in the area.
Also, among the seven rangelands studied, Chenarbon rangeland has the best resort conditions due to having all the recreational
conditions. Therefore, it is possible to suggest the rangelands of the region, with the exception of high-altitude and sloping
rangelands, especially Chenarbon rangelands, for tourism, and to teach its users the necessary practical and managerial
measures for this purpose.
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چکیده
اکوتوریسم به عنوان پایدارترین شکل گردشگری با رشد فزایندهی خود ،نقش مؤثری در توسعهی جوامع ایفاء میکند .در این پژوهش با
استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی به تعیین پتانسیل طبیعتگردی در مراتع ییالقی کجور نوشهر پرداخته شده است .پس از
شناسایی عوامل مؤثر بر کاربری طبیعتگردی شامل شیب ،جهت ،ارتفاع از سطح دریا ،بافت خاک ،پوشش گیاهی ،سنگشناسی ،فاصله تا
چشمه و رودخانه ،فاصله تا جاده ،فاصله تا مناطق مسکونی ،فاصله تا شهر ،فاصله از گسل و دکل برق فشار قوی ،نقشههای مربوط به این
عوامل با کمک سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISتهیه شدند و با روش سیستمی مخدوم طبقهبندی ،تلفیق و روی همگذاری نقشهها انجام
و نقشه اولیه تفرجی تهیه و در سه طبقه ،کالسهبندی شدند .سپس با تلفیق نقشه تفرجی اولیه و نقشه مراتع ،نقشه تفرج نهایی تهیه و
کالسهبندی شد .نتایج نشان داد همه مرتع چناربن دارای توان تفرج گسترده طبقه دو ،در مرتع دشت الشک  04/81درصد دارای توان
تفرج گسترده طبقه دو و  87/04درصد نامناسب برای تفرج ،در مرتع اسالمآباد  88/3درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 30/47
درصد نامناسب برای تفرج ،در مرتع کهنه الشک  44/14درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و  7/71درصد نامناسب برای تفرج ،در
مرتع کجور  78/30درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و  13/84درصد نامناسب برای تفرج ،در مرتع لرگان  13/80درصد دارای توان
تفرج گسترده طبقه دو و  78/04درصد نامناسب برای تفرج و در مرتع پیده  88/71درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 03/44
درصد برای تفرج نامناسب بودند .با توجه به نتایج به دست آمده  48/77درصد منطقه دارای قابلیت تفرجی و  70/18درصد از منطقه برای
تفرج نامناسب هستند که علت آن شیب باال ،ارتفاع باال و وجود اراضی زراعی و باغها در منطقه است؛ بنابراین پیشنهاد میشود اقدامات
عملی و مدیریتی الزم به بهرهبرداران منطقه آموزش داده شود .این امر در کنار مدیریت اصولی به استفاده از توان بالقوه طبیعتگردی
منطقه میانجامد و کمک درآمدی برای بهرهبرداران مراتع محسوب میشود.
واژههای کلیدی :اکوتوریسم ،روش تجزیه و تحلیل سیستمی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)GISکجور ،مراتع ییالقی.

استناد :امیری ،س ،.جعفریان جلودار ،ز؛ و رستگار ،ش .)1041( .تعیین پتانسیل طبیعتگردی با استفاده از روش تجزیه و
تحلیل سیستمی در مراتع ییالقی کجور نوشهر .مدیریت جامع حوزههای آبخیز.37-89 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نویسنده (گان) این مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در این مجله بهصورت آزاد در وبسایت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزینه قابلدسترس است.
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امیری و همکاران

مقدمه
کشور ایران دارای مساحتی در حدود  160میلیون هکتار
است که بر اساس برآورد دفتر فنی مرتع در سال ،1797
 96میلیون هکتار از وسعت آن را مراتع تشکیل میدهند
( .)Eskandari et al., 2008; Ildermi, 2016مراتع
کشور به دلیل تنوع گونههای گیاهی و جانوری ،اقلیمی،
چشماندازهای زیبا و مناظر طبیعی فراوان اعم از غارها،
کوهها ،آبشارها ،رودخانهها و دریاچهها از جذابترین
مناطق برای گردشگری هستند (.)Sanaee et al., 2010
همچنین اکوسیستمهای طبیعی مانند مراتع ،دارای
کارکردها و پتانسیلهای اکوتوریستی قابلتوجهی
هستند که میتوانند یکی از مؤثرترین رویکردها برای
حل توسعه اقتصادی و حفاظت از طبیعت محسوب شوند
()Aneseyee et al., 2022؛ بنابراین لزوم توجه به آنها
در راستای دستیابی به توسعهی پایدار اقتصادی در
کشور ضروری است ( Hosseini Tawassul et al.,
)2010؛ اما باید توجه داشت که کاهش منابع طبیعی،
عمدت ًا آلودگی زیستمحیطی ،از بین رفتن گونههای
گیاهی در معرض خطر و همچنین گرم شدن زمین،
آگاهی عمومی و حمایت آنها را از حفاظت از
محیطزیست افزایش داده است ( Heshmati et al.,
 .)2022عرصه مراتع ،خدمات بسیاری در چارچوب چهار
گروه حمایتی ،تنظیمی ،تولیدی و فرهنگی ارائه میکند.
برای بهرهبرداری اصولی از مراتع و بازدهی بهتر آن
میتوان از سایر جنبههای مرتع بر اساس توان آن
استفاده نمود ( .)Sirosi, 2011یکی از مشکالت اساسی
اراضی مرتعی این است که از آنها به اندازه پتانسیل یا
توان آنها استفاده نشده و این امر منجر به تخریب بیش
از حد مراتع گردیده است .با توسعه صنعت گردشگری
در مراتع میتوان عالوه بر کاهش تخریب مراتع ،از
پتانسیلهای موجود حداکثر استفاده را نمود ( Hosseini
 .)Tawassul et al., 2010اکوتوریسم یکی از
پتانسیلهای مرتع است که یک اهرم بالقوه برای توسعه
پایدار محسوب میشود؛ اما استانداردها و رویکردهای

رایج برای مدیریت و نظارت مؤثر بر منابع طبیعی و
جوامع محلی تعریف نشدند (.)Mancini et al., 2022
بهرهبرداری مستمر از منابع طبیعی تجدیدشونده
متضمن شناسایی توان اکولوژیک و تعیین شایستگی در
هر محیط است ( .)Sahani, 2021تعیین شایستگی
فرآیندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه
انسان با طبیعت ،توسعهای درخور و هماهنگ با طبیعت
را فراهم سازد ( ;Sour & Heidari Alamdarloo, 2012
 .)Ildermi, 2016گردشگری در طبیعت در بردارنده
همه اشکال و انواع گردشگری است؛ اما عواملی که برای
طبقهبندی اشکال مختلف گردشگری مورد استفاده قرار
میگیرند یکسان نیستند ( Hatami Kahkesh et al.,
 .)2018در مدل اکولوژیکی گردشگری (توریسم) مخدوم
تفرج به دو صورت متمرکز و گسترده تقسیم میگردد:
تفرج متمرکز شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به
توسعه دارند مثل شنا ،اسکی ،اردو زدن و غیره .تفرج
گسترده شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسعه
ندارند مانند کوهنوردی و شکار یا به توسعه اندک نیاز
دارند مانند ماهیگیری ،صحراگردشی ،اسبسواری و
تماشای جانوران در طبیعت که هر کدام از این تفرجها
به نوبه خود به طبقه یک و دو و نامناسب برای تفرج
گروهبندی میگردند ( Makhdom, 2010; Kiani Salmi
 .)et al., 2018جدیدترین طبقه گردشگری توسط
 Faraji Radو  )2414( Aghajaniصورت گرفته است.
این محققان عواملی همچون عامل زمان (مدت اقامت و
فصلی از سال که مورد استفاده قرار میگیرد) ،مکان
(داخلی و خارجی) ،وسیله مسافرت (هوایی ،زمینی و
دریایی) ،انگیزه سفر (ماجراجویانه ،اکوتوریسم ،سیاسی،
تجاری ،مذهبی ،ورزشی ،اجتماعی ،فرهنگی ،درمانی و
تفریحی) را در طبقهبندی انواع گردشگری مؤثر
دانستهاند .بر اساس تعاریف ،اکوتوریسم یعنی
طبیعتگردی و مرتبط با منابع طبیعی است ( Mancini
 ،)et al., 2022بهطوریکه انگیزه اصلی در این نوع
گردشـگری ،بهره بردن از جـذابیـتهای طـبیعی یـک
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منطقه ،شامل ویژگیهای فیزیکی و فرهنگ بومی است
و توریست پس از مشاهده جذابیتها بدون اینکه خللی
در آن وارد یا تخریب کند ،محل را ترک کند ( Tola,
.)2010; Heshmati et al., 2022
در سالهای اخیر طبیعتگردی در جوامع مختلف
سیاستگذاری و همچنین در نهادهای عمومی و
تشکلهای زیستمحیطی و توسعه پایدار و ایجاد
درآمدهای ارزی و ریالی در تولید ناخالص ملی از رشد
قابلتوجهی برخوردار بوده است ( Tourism
 .)Organization, 2001در زمینه طبیعتگردی در
مراتع ایران مطالعاتی انجام شده است Soltani .و Nouri
( )2414در مرتع کالردشت مازندران به ارزیابی توان
محیطی منطقه با بهرهگیری از مدل اکولوژیک توریسم
و روش تجزیه و تحلیل سیستمی با استفاده از سامانه
اطالعات جغرافیایی ( 1)GISجهت شناخت قابلیتهای
توسعه توریسم در ناحیه و استقرارگاههای روستایی
پرداختهاند .نتایج نشان داد تمامی سطح منطقه برای
توسعه تفرج گسترده یا تفرج متمرکز از توان باالیی
برخوردار است و اکثر روستاها دارای توانمندی برای
توسعه نوعی از اشکال گردشگری فوق هستند Sour .و
 )2412( Alamdarlooدر تعیین شایستگی مراتع
پشتکوه یزد با استفاده از تلفیق پارامترهای محیطی و
اکولوژیکی و زیرساختی ،مدل نهایی گردشگری منطقه
را ارائه نمودند .نتایج نهایی گردشگری منطقه نشان داد
که  1درصد شایستگی 1/9 ،درصد در طبقه شایستگی
متوسط 0/2 ،درصد در طبقه شایستگی کم و  82درصد
در طبقه عدم شایسته قرار گرفتندBazm Ara Belshti .
( )2413با استفاده از شیوهای از روش ارزیابی
چندمعیاره به نام ترکیب خطی وزندار  )WLC(2با
بهکارگیری  GISو تحلیل سلسله مراتبی  )AHP(7به
تحلیل پهنههای مناسب توسعه اکوتوریسم در منطقه
حفاظت شده خاییز جنوبی پرداختند و نشان دادند که
مطابق نقشههای طبقهبندی شده منطقه برای
اکوتوریسم توانایی باالیی دارد ،به گونهای که 086/09
1. Geographic Information System
2. Weighted Linear Composition
3. Analytical Hierarchy Process

هکتار ( 7/64درصد) برای اکوتوریسم مناسب است.
 Bahadori Meymandiو همکاران ( )2413برای نقش
گردشگری در توسعه رامسر در شمال کشور را بررسی
کردند و وجود مناظر و چشماندازهای طبیعی را عاملی
برای جذب گردشگر معرفی کردند Tavaklan .و Nejad
 )2419( Babasharajiبا بررسی عوامل مؤثر بر بهبود
صنعت گردشگری منطقه چشمه آبگرم و تلهکابین
رامسر نشان دادند که در ارزیابی شاخصهای اصلی،
شاخص «مدیریت و برنامهریزی» با وزن  4/298از
بیشترین اهمیت برخوردار بوده و شاخصهای «مسائل
اقتصادی»« ،مسائل امنیتی»« ،امکانات رفاهی» و «مسائل
فرهنگی و اجتماعی» به ترتیب با اوزان ،4/204 ،4/290
 4/1و  4/493در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
 Abbasiو همکاران ( )2422در تحقیقی با هدف طراحی
الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی در
شهرستان دزفول از نوع کیفی و از نظر روش اجرا،
آمیزهای از تحلیل محتوای کیفی و تکنیک دلفی استفاده
کردند و نشان دادند که ترکیب مسئولیت اجتماعی،
مسئولیت زیستمحیطی ،رشد و توسعه از طریق
اکوتوریسم و نوآوریها و خالقیتهای اکوتوریسم،
توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی را فراهم میآورند.
 Bunruamkaewو  )2411( Murayamبه ارزیابی
پتانسیل گردشگری با استفاده از  GISو تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPدر استان سوراتتانی 0در کشور تایلند
پرداختند .در این مطالعه از پارامترهای چشمانداز،
حیاتوحش ،توپوگرافی ،دسترسی و ویژگیهای جامعه
به عنوان شاخصهای شایستگی اکوسیستم استفاده شد.
در نهایت با تلفیق نقشهها در محیط  GISسـایتهای
منـاسب گردشــگری در مـنطقه مشخـص گردید.
 Angessaو همکاران ( )2422مطالعهای با هدف بررسی
درک جامعه محلی از تأثیرات انجمن اکوتوریسم 7و
آزمون رابطه بین این ادراک و برخی از متغیرهای
پیشبینی کننده اجتماعی -دموگرافیک انجام دادند.
4. Surat Thani
5. Wanchi Impacts of the Ecotourism Association
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رگرسیون لجستیک چندجملهای نشان داد که
متغیرهای سطح تحصیالت ،مدت اقامت در چشمانداز
مورد مطالعه ،مزیت اکوتوریسم و محل سکونت از مرکز
جذب اکوتوریسم با ادراک پاسخدهندگان نسبت به
اثرات اکوتوریسم ارتباط معنیداری دارد .با توجه به مطالب
گفته شده غیر از در نظر گرفتن عوامل طبیعی همچون
چشمه ،رودخانه ،جنگل ،دریا و غیره در هر منطقه باید
ترکیب مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت زیستمحیطی،
رشد و توسعه از طریق اکوتوریسم و نوآوریها و
خالقیتهای اکوتوریسم ،توسعه کارآفرینی اکوتوریسم
روستایی برای ایجاد محور رشد و توسعه فراهم باشد.
استان مازندران بهویژه مراتع ییالقی کجور واقع در
شهرستان نوشهر سرزمینی زیبا با آبوهوای دلپذیر و
واقع در کوههای مرتفع است؛ دارای وضعیت مناسب
اقلیمی و موقعیت مطلوبی جهت رشد و توسعه
بخشهای گردشگری است ولی تاکنون ارزیابی در
منطقه از لحاظ اکوتوریسم صورت نگرفته است؛ بنابراین
در این تحقیق سعی شد تا ضمن بررسی پتانسیل مراتع
ییالقی کجور برای طبیعتگردی ،مهمترین عوامل
محیطی و اکولوژیکی تأثیرگذار (محدودکننده یا
تسهیلکننده) بر اکوتوریسم منطقه شناسایی شود .همه
این فرآیندها از ارزیابی توان اکوتوریسم تا بررسی
توانمندی مرتع کمک میکند تا بتوان مشخص کرد که
عرصههای مرتعی منطقه مورد مطالعه توانایی و استعداد
طبیعتگردی را دارند و بخشهای مؤثر در جلب
توریست در منطقه را معرفی کرد و در نهایت برای
محدودیت و مشکالت راهحلی پیشنهاد داد.

مواد و روشها
معرفی محدوده مورد مطالعه
مراتع ییالقی کجور نوشهر با مختصات جغرافیایی
" 71° 72' 19تا " 71° 08' 17طول شرقی و "28
' 76°16تا " 76° 23' 40عرض شمالی در غرب استان
مازندران قرار دارد .مراتع مطالعه شده شامل هفت مرتع
چناربن ،دشت الشک ،اسالمآباد ،کهنه الشک ،کجور،

لرگان و پیده است .مساحت منطقه موردنظر 08724
هکتار ،ارتفاع متوسط  2744متر از سطح دریا ،درجه
حرارت متوسط ساالنه  3/07درجه سانتیگراد ،بارندگی
متوسط ساالنه  644میلیمتر است .اقلیم منطقه
نیمهمرطوب سرد بوده و شیب متوسط  21/9درصد در
جهت شمالشرقی است ( Detailed-executive studies
 .)of Kojour Nowshahr, 2011شکل  1موقعیت
منطقه مورد مطالعه را در کشور و استان نشان میدهد.
به منظور تعیین پتانسیل طبیعتگردی مراتع
ییالقی کجور از روش تجزیه و تحلیل سیستمی که
متداولترین روش شناسایی ،ارزیابی و برنامهریزی
بهرهوری سرزمین در ایران است ،استفاده شد .در مرحله
اول شناسایی منابع بومشناختی انجام گرفت .منابع
بومشناختی شامل منابع فیزیکی (شیب ،جهت ،ارتفاع و
خاک) ،منابع زیستی (پوشش گیاهی) و منابع محیطی
شامل منابع آبی ،مسیرهای دسترسی ،سنگشناسی،
عوامل محدودکننده (فاصله تا گسل و دکل برق فشار
قوی) ،فاصله تا شهر و غیره است .نقشه شیب ،جهت و
ارتفاع با استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی 1:27444
تهیه شد و با روی همگذاری این سه نقشه ،نقشه واحد
شکل زمین به دست آمد .در مرحله بعد با تلفیق و روی
همگذاری نقشه شکل زمین و سایر نقشههای تهیه شده
(نقشه پوشش گیاهی ،بافت خاک ،منابع آبی،
سنگشناسی ،جاده ،ساختمان ،گسل ،دکل برق فشار
قوی و نقشه فاصله از شهر) در نرمافزار Arc GIS 10.3
نقشه واحدهای زیستمحیطی حاصل شد .پس از
جداسازی واحدهای زیستمحیطی با توجه به
خصوصیات هر واحد زیستمحیطی و مقایسه این
خصوصیات با مدل اکولوژیکی سیستمی ( Makhdom,
 )2010درجه توان هر واحد زیستمحیطی برای کاربری
موردنظر مشخص شد .واحدهایی که همتوان بودند با هم
تلفیق شدند و نقشه اولیه توان سرزمین برای کاربری
توریسم به دست آمد .درنهایت با روی همگذاری نقشه
تفرج اولیه و نقشه مراتع موردنظر نقشه نهایی تفرج به
دست آمد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان
Figure 1- Location of the study area in the country and province

در تهیه نقـشه جهتهای جغرافیایی حداکثر نُه
طـبقه جـهت (جـهتهای فـرعی) و حـداقل چـهار
طبقه جهت (چهار جهت اصلی) در نظر گرفته میشود.
از آنــجایی که در طرحهای تفرجی جهتهای فرعی
تأثیر زیـادی بر تفـرج نـدارند ،در طـرحهای تفرجی
فقط از جـهات اصـلی شـمال ( ،)Nشرق ( ،)Eجنوب
( )Sو غرب ( )Wاستفاده میگردد .نقشههای طبقات
شیـب این خـاصـیت را دارنــد کـه نخــست

شیـبهای یک نـاحیـه را سـریـعتر و آسانتر میتوان
از روی آنها تشـخیص داد ،دوم آنکـه از طبـقات
شیـب برای تشکیل واحدهای شکل زمین که اساس
شناسایی منابع اکولوژیک هستند میتوان استفاده کرد
و سوم آنکه با داشتن طبقات شیب به همراه نقشه
طبقات سایر پارامترها میتوان راحتتر به ارزیابی و
سپس برنامهریزی استفاده از سرزمین پرداخت
(.)Khalili, 2009

جدول  -1طبقات مختلف شیب ،جهت و ارتفاع مراتع ییالقی کجور
Table 1- Different classes of slope, direction and height of summer pastures in Kojour
طبقات
درصد شیب
ارتفاع از سطح دریا
جهت جغرافیایی
Direction
( )Nشمالی

Height
1170-1520

Percentage of slope
0-5

Classes
طبقه 1

( )Eشرقی
( )Sجنوبی
( )Wغربی

1520-1870

5-15

طبقه 2

1870-2220

15-25

طبقه 3

2220-2570

25-50

طبقه 4

>2570

>50

طبقه 5
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نتایج
نقشه شکل زمین
پس از تهیه نقشـههای شیب ،جهت و ارتفاع منطقه
موردنظر ،این نقشهها در نرمافزار  Arc GISروی
همگذاری شدند و نقشه واحد شکل زمین به دست آمد.
در این نقشه هر واحد کاری یا هر پلیگون بیانگر سه
مشخصه (شیب ،جهت و ارتفاع) است (شکل  .)2بر

اساس نتایج به دست آمده بیشتر منطقه دارای شیب
متوسط بین  2-19درصد هستند و از لحاظ جغرافیایی
در دامنه شمالی -جنوبی واقع شدهاند .منطقه مورد
مطالعه دارای حداقل و حداکثر ارتفاع به ترتیب 1134
و  2860متر باالتر از سطح دریا هستند .از بین واحدهای
مـوجود ،واحد شماره  0با کمترین مساحت به دست
آمده است.

شکل  -3نقشه واحدهای شکل زمین منطقه مطالعه شده
Figure 2- Map of land shape units of the studied area

جدول  -3نحوه طبقهبندی نقشهها در ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه برای اکوتوریسم (مدل مخدوم)
Table 2- Classification procedures of maps for assessing the ecological potential of the region for
)ecotourism (Makhdoom model
طبقهبندی الیهها
نقشهها
طبقه 1
طبقه 2
طبقه 3
طبقه 4
طبقه 5
>50

25-50

15-25

5-15

0-5

شیب

-

غربی

جنوبی

شرقی

شمالی

جهت

>2570

2220-2570

1870-2220

1520-1870

1170/1520

ارتفاع

متوسط تا خوب

خوب

متوسط

مناسب

متوسط

پوشش گیاهی

-

متوسط تا نیمهسنگین

شنی ،سیلت و رسی

-

شیل و ماسه سنگ
ذغالدار دوران چهارم

ماسه سنگ کوارتزینی
همراه الیههای بازالتدار

شنی لومی تا شنی
سیلتی لوم
سنگ آهک همراه
مارن

سیلتی لوم تا سیلتی
رسی لوم
سنگ آهک دولومیتی،
سنگ آهک چرتدار

-

<1200

600-1200

300-600

0-300

فاصله از چشمه

-

>1200

600-1200

300-600

0-300

فاصله از رودخانه

-

>1500

1000-1500

500-1000

0-500

فاصله از جاده

بافت خاک
سنگشناسی
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فاصله از مناطق

-

>3000

2000-3000

1000-2000

0-1000

-

>8000

6000-8000

4000-6000

0-4000

فاصله از شهر

-

0-1000

1000-2000

2000-3000

>3000

فاصله از گسل

-

0-1000

1000-2000

2000-3000

>3000

فاصله از دکل برق

نقشه تفرج اولیه
برای تهیه این نقشه همه الیههای اطالعاتی الزم آماده و
روی همگذاری شد (شکل  7الف :بافت خاک؛ ب :پوشش

مسکونی

گیاهی؛ ج :سنگشناسی؛ د :فاصله از چشمه؛ ه :فاصله از
رودخانه؛ و :فاصله از جاده؛ ز :فاصلهاز مناطق مسکونی؛ ح:
فاصله از شهر؛ ط :فاصله از گسل و ی :فاصله از دکل برق).

الف :نقشه بافت خاک

ب :نقشه پوشش گیاهی

ج :نقشه سنگشناسی

د :نقشه فاصله از چشمه

ه :نقشه فاصله از رودخانه

و :نقشه فاصله از جاده
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ز :نقشه فاصله از مناطق مسکونی

ح :نقشه فاصله از شهر

ی :نقشه فاصله از دکل برق
ط :نقشه فاصله از گسل
شکل  -7الیههای اطالعاتی استفاده شده برای استخراج طبقات تفرجی.

.Figure 3- Information layers used to extract recreational classes

نقشه تفرج اولیه در سه طبقه تهیه شد (شکل .)0
طبق نقشه تفرجی اولیه  4/61درصد از مساحت منطقه
مورد مطالعه دارای توان تفرج گسترده طبقه یک،
 67/22درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و

 70/13درصد از منطقه نامناسب برای تفرج است .با
توجه به این نتایج بیشتر سطح منطقه دارای توان
تفرجی گسترده طبقه دو با مساحت  10096/87هکتار
است (جدول .)2

شکل  -0نقشه تفرج اولیه منطقه مطالعه شده
Figure 4- Initial recreation map of the studied area
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جدول  -3مساحت طبقات تفرجی منطقه مطالعه شده
Table 2- Area of recreational classes in the study area
طبقات تفرج
مساحت (هکتار)
مساحت (درصد)

ردیف

)Area (%

)Area (ha

Recreational classes

No

0.61

22.44

گسترده طبقه 1

1

65.22

14486.95

گسترده طبقه 2

2

34.17

7590.24

نامناسب

3

نقشه تفرج نهایی
با روی همگذاری و تلفیق نقشه تفرج اولیه و نقشه مراتع،
نقشه تفرج نهایی به دست آمد (شکل  .)7طبق نقشه
تفرج نهایی و جدول  ،7مرتع چناربن با مساحت
 282/17هکتار دارای توان تفرج گسترده طبقه دو است،
مرتع دشت الشک با مساحت  38/37هکتار که 06/71
درصد از آن دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 77/08
درصد نامناسب برای تفرج است ،همچنین مرتع
اسالمآباد با مساحت  29/93هکتار که  37/2درصد آن
دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و  20/89درصد
نامناسب برای تفرج است ،مرتع کهنه الشک با مساحت

 129/76هکتار که  86/18درصد دارای توان تفرج
گسترده طبقه دو و  7/91درصد نامناسب برای تفرج
است ،مرتع کجور دارای مساحت  672/30هکتار که
 93/20درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و
 12/36درصد از مرتع نامناسب برای تفرج است ،مرتع
لرگان دارای مساحت  71/91هکتار است که 12/70
درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 93/06
درصد نامناسب برای تفرج است و مرتع پیده با مساحت
 71/82هکتار است که  73/71درصد دارای توان تفرج
گسترده طبقه دو و  02/68درصد برای تفرج نامناسب
است.

شکل  -8نقشه تفرج نهایی منطقه مطالعه شده
Figure 5- The final recreational map of the studied area
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جدول  -7مساحت طبقه تفرجی مراتع منطقه مطالعه شده
Table 3- Area of recreational floor of rangelands of the studied area
نام مرتع
ردیف
طبقات تفرج
مساحت (هکتار)
مساحت (درصد)
)Area (%

)Area (ha

Recreation classes

Row

Name of the rangeland

100

292.15

گسترده طبقه 2

1

چناربن

46.51

37.09

گسترده طبقه 2

1

53.49

42.66

نامناسب

2

75.20

21.55

گسترده طبقه 2

1

24.98

7.13

نامناسب

2

96.19

123.66

گسترده طبقه 2

1

3.81

4.90

نامناسب

2

87.24

569.42

گسترده طبقه 2

1

12.76

83.32

نامناسب

2

12.54

6.50

گسترده طبقه 2

1

87.46

45.31

نامناسب

2

57.31

18.29

گسترده طبقه 2

1

42.69

13.63

نامناسب

2

بحث
در ارزیابی توان تفرجی به روش سیستمی مخدوم شیب
مهمترین فاکتور است بهطوریکه اگر شیب واحد
زیستمحیطی برای تفرج مناسب نباشد از ارزیابی سایر
پارامترها جلوگیری کرده و فرآیند ارزیابی متوقف
میگردد ( .)Shervani, 2009; Makhdom, 2010در
این مطالعه با توجه به اینکه حدود  99/66درصد از
سطح منطقه مطالعه شده در طبقههای صفر تا 74
درصد (شیب مناسب برای همه فعالیتهای
اکوتوریستی) قرار گرفته است و مساحت اندکی از منطقه
 11/70درصد دارای شیب باالی  74درصد است؛
میتوان نتیجه گرفت منطقه ییالقی کجور از نظر فاکتور
شیب برای برنامهریزی تفرجی به ویژه تفرج گسترده در
شرایط مطلوبی قرار دارند .در مطالعات  Kumariو
همکاران ( )2414و  Aneseyeeو همکاران ()2422
عوامل طبیعی مانند چشمه و ارتفاع باعث رونق
گردشگری معرفی شده است .همچنین الیه شیب به
عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان تفرجی به کار رفته
است .معمو ًال جهتهای شمالی و شرقی برای تفرجهای

دشت الشک

اسالمآباد

کهنه الشک

کجور

لرگان
پیده

تابستانه و جهتهای جنوبی و غربی برای تفرج زمستانه
مناسب هستند ( .)Makhdom, 2010در منطقه مورد
مطالعه هر چهار جهت اصلی با سطوح تقریباً برابر
مشاهده شده است که نشاندهنده مناسب بودن منطقه
هم برای تفرج تابستانه و هم برای تفرج زمستانه است
اما چون فصل مراجعه به تفرجگاههای طبیعی به علت
وجود تعطیالت و آبوهوای مساعد ،بیشتر فصل بهار و
تابستان است ( ،)Arenberger, 2006در این مطالعه نیز
جهتهای شمالی و شرقی در طبقات باالتر قرار داده شد
که این امر با مطالعات  Kumariو همکاران ()2414
مطابقت دارد .منطقه مطالعه شده دارای تنوع ارتفاعی
است بهطوریکه منطقه در محدوده ارتفاعی  1134تا
بیشتر از  2734متر از سطح دریا قرار دارد .محققین
بسیاری همانند این مطالعه از ارتفاع از سطح دریا به
عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان تفرجی استفاده
کـردهاند و مـناطقی با ارتفاع کمتر را در طبقهی باالتر
و مـناطـق مرتفـعتر را در طــبقه پایـینتر قـرار دادنـد
( Gul et al., 2006; Farajzadeh & Karimpanah,
.)2008; Kumari et al., 2010; Shervani, 2009

90

تعیین پتانسیل طبیعتگردی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی در مراتع ییالقی کجور نوشهر

 )2416( Ildermiهم مناطق کم ارتفاع و شرایط آب و
هوایی مناسب را برای توسعه گردشگری مؤثر معرفی
کردند .پوشش گیاهی و درختی نقش مهمی در جذب
گردشگر دارد که توسط محققین زیادی به عنوان یک
عامل مهم در ارزیابی قابلیت تفرجی به کار گرفته شده
است ( Farajzadeh & Karimpanah, 2008; Kumari
.)et al., 2010; Shervani, 2009; Sanaee et al., 2010
در این مطالعه نیز پوشش گیاهی به عنوان یک عامل
مهم در قابلیتسنجی تفرجی منطقه به کار گرفته شد.
نتایج بررسی نقشه پوشش گیاهی نشان داد که بیشتر
سطح منطقه ( 71/07درصد) شامل اراضی زراعی و
باغهاست که باعث نامناسب بودن منطقه برای تفرج
است و بقیه سطح منطقه با پوشش جنگل و مرتع با
تراکم تاجپوشش بین پنج تا  74درصد برای تفرج
گسترده طبقه یک و دو مناسب است که این مطالعه با
نتایج  Parvarو همکاران ( )2418مطابقت دارد .با توجه
به اینکه خاکهای لومی خاکهای بسیار مناسبی برای
تفرج است ()Takihkhah, 2008; Mahmoudi, 2007
در منطقه مورد مطالعه محدودیتی در بافت خاک برای
کاربری اکوتوریسم وجود ندارد و در مطالعات
 Farajzadehو  Kumari ،)2449( Karimpanahو
همکاران ( )2449( Takihkhah ،)2414و Babaie-
 Kafakyو همکاران ( )2448نیز خاک به عنوان یک
عامل مهم در ارزیابی قابلیت تفرجی به کار رفته است.
منابع آبی در شکلگیری جریان گردشگری در یک
مکان بسیار مؤثر بوده و بر جاذبه توریستی منطقه به
میزان زیادی میافزاید .چشمهها محل تأمین آب شرب،
استراحت و ارزش چشمانداز برای همه طبقات سنی
هستند ( .)Shervani, 2009در این مطالعه نیز فاصله از
منابع آبی به عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان
تفرجی منطقه به کار گرفته شد .نتایج مطالعات
 )2449( Takihkhah ،)2443( Mahmoudiو
 Ahmadsaniو همکاران ( )2411نیز نشان دادند که
فاصله از منابع آبی یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی توان
تفرجی است.

راههای دسترسی میتوانند باعث افزایش میزان تفرج
شوند و اصوالً برنامهریزی تفرجی برای مناطقی که دارای
پتانسیل بالقوه تفرجی باشند اما مسیر دسترسی برای
آن وجود نداشته باشد ،امکانپذیر نیست ( Shervani,
 .)2009نتایج این تحقیق نیز مؤید همین موضوع بوده و
با مطالعات  )2446( Mahmodiو )2449( Takihkhah
مطابقت دارد Gul .و همکاران ( )2446در تحقیقات خود
به این نتیجه دست یافتند که در مناطقی که جادهها
وجود دارند پتانسیل جذب گردشگر باالست .فاصله از
مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی مانند شهرها موجب
افزایش مسافت و هزینه دسترسی شده که این منجر به
کاهش تقاضای تفرجی میگردد .در مطالعات Shervani
( )2414( Karami ،)2448و  )2411( Sohrabنیز به
تأثیر فاصله از مراکز جمعیتی اشاره شده است.
در ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم
(طبیعتگردی) ،در منطقه مطالعه شده ،سنگ آهک
فوزولیندار ،سنگ آهک چرتدار ،سنگ آهک دولومیتی
در طبقه اول ،سنگ آهک مارنی ،سنگ آهک ورقهای،
آهک خاکستری خوب الیهبندی شده در طبقه دوم،
ماسهسنگ کوارتزیتی ،روانههای بازی در طبقه سوم،
شیل و نهشتههای تفکیک نشده در طبقه چهارم قرار
داده شد Ahmadsani .و همکاران (Kazemi ،)2411
 )2410( Poorsabaو  Mancinو همکاران ( )2422نیز
در مطالعات خود به اهمیت سنگشناسی منطقه در
تفرج پرداختند.
گسل و دکل برق فشار قوی ازجمله عوامل
محدودکننده در منطقه هستند که منجر به کاهش تفرج
میگردند؛ بنابراین مناطقی با فاصله بیشتر تا گسل و
دکل برق فشار قوی در طبقه باالتر و فاصله کمتر تا
گسل و دکل برق فشار قوی در طبقه پایینتر قرار
میگیرند .مطالعات  Daiو همکاران (Ismaili ،)2441
 )2417( Sorbonneو  Abbaspourو Qaraguzlu
( )2447نیز همانند این مطالعه فاصله از گسل و دکل
برق را مورد توجه قرار دادند.
منـابع آب و جـاده در دستـرس ازجمـله عوامل مهم
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 Khoramو  )2443( Mahjoubدر تحقیقی به این
نتیجه رسیدند که فاصله از منابع آبی به عنوان یک عامل
محدودکننده در جذب گردشگر است Vrise .و
 Jim ،)2442( Goossenو  )2446( Wendeyو
 Eskandariو همکاران ( )2449نیز در تحقیقات خود به
این نتیجه رسیدند که جاده و مسیرهای دسترسی از
عوامل محدودکننده بوده که در بازدید گردشگران تأثیر
منفی گذاشته است؛ اما در منطقه مطالعه شده در این
تحقیق این عوامل نیز جزء عوامل محدودکننده نبوده و
در واقع مشکلی نداشتند.
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شرایط تفرجی بهترین شرایط تفرجگاهی را داراست؛
بنابراین میتوان مراتع منطقه به جزء مراتع دارای ارتفاع
و شیب زیاد به خصوص مراتع چناربن را برای گردشگری
پیشنهاد کرد و اقدامات عملی و مدیریتی الزم برای این
منظور را به بهرهبرداران آن آموزش داد .این امر در کنار
مدیریت اصولی به استفاده از توان بالقوه طبیعتگردی
منطقه میانجامد و کمک درآمدی برای بهرهبرداران
مراتع محسوب میشود .ارزیابی پتانسیل طبیعتگردی
با استفاده از مدل مخدوم صورت گرفته است .با توجه به
نتایج پیشنهاد میشود از آنجایی که بررسی پتانسیل
طبیعتگردی کمتر در مراتع ایران انجام شده است
مطالعات مشابهی برای مراتع مختلف صورت گیرد.
همچنین توصیه میگردد این تحقیق با روشهای دیگر
نیز بررسی شود تا بهترین روش ارزیابی پتانسیل
طبیعتگردی تعیین گردد.
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