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چکیده
صنعت گردشگری در ایران و باالخص در منطقۀ شمالی کشور از ظرفیتهای بسیار باالیی برای رشد و توس ادروخرب هع رر ررر
است .بدین حهت ،هدف این پژوهش ،شناسایی واحدهای گردش و زکرمتم یرگ  هدرتسگ در    سه طبقۀ  1و  2مناس و ب
طبقۀ نامناسب بر پايۀ توان بومشناسی برای فصول گرم سال در شهرستان چا ول سسس ب ار نیا رد .تسا هدو سسس س سسسسستا ،با هجوت     ب ببه
گیری و ش بی ، ،
معیارهای مدل بومگردشگری و سامانههای اطالعا یال ،ییایفارغج ت ههه ههههها باتفآ ،یگدنراب ،امد یمیلقا ی گگگگگ گگگگگ
ی گردی ییده و واح اهد ییی
زمینشناسی و کاربری زمین ایجاد شد .سپس با روش بولین ،توان بومشناسی منطقه تحقیق ،ارزیابی ی
هر یک از طبقـههای گردشگری مشـخص شد و نهایتًاًا نقشۀ پهنهبندی واحدها تهیه شد .پس از تحلیل 342 ،واح هقبط د    1
مناسب متمرکز با مساحت  377هکتار ،خارج از محدوده جنگلهای متراکم و ارتفاع  550مت و الاب هب ر

غالب ًاًا دتما رد  اد   

جاده و رودهای شهرستان چالوس شناسایی شدند .تعداد  348واحد بومگردش ۀقبط یرگ     1مناس ب هدرتسگ ب اا ااااا مسا یتح
ِت شهرستان چالوس شناسایی شدند.
حدود  159/2هکتار در ارتفاعات میانی و باالدس ِت

واژگان کلیدی :واحدهای گردشکری ،توان بومشناسی ،مدل بومممشناسی گردش ماس ،یرگ ان هه هههه یا
اطالعات جغرافیایی.

( -1نویسنده مسئول) Mehr5490@iauc.ac.ir
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مقدمه
صنعت گردشگري پس از اتمام جنگ جهاني دوم با گسترش شهرنشيني ،كاهش ساعات كار ،توسعۀ روز افزون راهها
و شبكهه و لمح يا

لقن  ،،،، ،،،ارتقااء س حط

ت ،تحو فاي فرگش يل تتت تتت
ت
ح قو ارقم و نينا ر تت تت
فرهن مومع گ ييييي و اصالح ح

) .(Seydayi&Hedayati, 2010: 97رشد و گسترش شهرنشینی و نیاز جوام ج زا دیدزاب هب نیشنرهش ع ا بذ ههههه ههههههه یا
طبیعی ،سبب سرازیر شدن خیل عظیمی از جمعیت شهرنشین به نواحی و مکانه بذاج یاراد یا هه هههه یرگشدرگ یا   
یشو ،د
شده است .وجود جاذبه ،یک عنصر الزم و نه کافی در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری محسو م ب یی یی
زیرا توسعۀ صنعت گردشگری در هر منطقه ،نیازمند شناسایی دقیق محدوده ،ارائ و تامدخ ه

م تالیهست

ووو وووووورد نی زا

گردشگران و نیز معرفی در جهت جذب گردشگران میباشد ). (Taghvaee et al, 2011:99ظرفیتی اکم یبا نن نننه یا
مناسب در این نوع گردشگری نه تنها به عنوان ابزاری برای ارتقاء س و یعامتجا حوط

اصتقا ددد ددددی م ب مدر ووووومی تلقی

میشود ،بلکه به علت کارکردهای حفاظتی به عنوان یک راهکار مدیریتی تجربه شده در عرصهههه عیبط عبانم یا ی    ،
زمینۀ حفاظت پویای آنها را نیز مهیا میکند ).)Laurance et al, 2006: 450
یشود؛؛ با
تحقیقاتی در خصوص موضوع پژوهش در داخل و عرصه بینالمللی انجام پذیرفت که به برخی اش م هرا یی یی
شناسا يي نواحي مستعد توسعۀ بومگردشگری در اسـتان كهگيلو ـي ه و بويراحمـد مشخص شد که شهرستانهاي دنا و
گچساران براي ارائۀ خدمات و پشتيباني گردش دنراد يرتشيب يدنمناوت ،يرگ      ).)Shayan & Parsaee, 2007:153
براي توسعه پايدار گردشگري ساحلي شهر بابلسر نياز به بودجۀ بيشتر براي حل مش  يشزومآ تالك وو ووو پژوهش رد ي
ج ا ني
ل نت يا ج ج
زمينه سامانههای اطالعات جغرافیایی و سیستم اطالع رگشدرگ تا یی ییی1و از طرف درك ييارجا ي ننن نننن كامل ل
فعاليتها ميباشد ). (Keshvari&Teymuri, 2010: 73با تدوین برنامۀ آمایش در راستای توس رادیاپ هع    در حو ضضض ۀ
آبخیز چهلچای ،مشخص شد كه سهم ارا يض مناسب كاربريهاي جنگلداري ،كشاورزي و مرتعداري ،آبزي پروري،
ب ،6/75 ،15/41 ،1/01 ،0/24 ،5/57 ،64/29
گردشگری متمركز و گسترده ،توسعه سکونتگاهي و حفاظ رت هب ت تي ببب ببب
 6/72درصد است .ميزان انطباق نقشۀ آمایش و كاربري فعلي با استفاده از شاخص كاپا 0/18 ،برآورد شد قباطت هك
ت موجو اتسا رد د نن ننن
بسيار پایين را نشان میدهد ) . (Rahimi et al, 2012:27با توجـه به تـوان مـديريتي و امكان اـ ت ت
چهار محال و بختیاری ،امکان عملي نمودن فقط  ۱۰درصد ظرفيت ُبُب ُبُبرد واقع نعي ي ييييي  ۱۹۶۸نفررر در ساللل در همه
پهنههاي گردش رگ ييي متمرک ـــ ز گس تحت ،هدرت   

عنو  تيفرظ نا

ُبُبُب ُب ُبُبُبُبرد م ثؤ ررر وجود دارد ).)Sheikh et al, 2013: 51

تمحیط و ی
واحدهای مدیریت منابع در واحدهای همگن بومشناختی به دلیل لزوم برنامهریزی بر اساس تو سیز نا تت تت
مدیریت چندمنظوره در بوستان خورش هشم دي دد ددد از اهمی ییت ب یالا ی سا رادروخرب  تتت تتت
ت).(Saghaei et al. 2016: 120
براساس شاخص گردشگری ،استان ایالم از تنوع زیادی در طول سال برخوردار اس ما ت اا ااا من قطا

اتسا یلامش ننن نننن در

ی است ت
بتری ی
فصل گرم سال از نظر اقلیمی دارای وضعیت مطلوب و مناسب ب
ت) . (Jafari, 2016:15اس كینکت زا هدافت   
له یا
سامانههای اطالعات جغرافیایی فرصتهای زیادی را برای توسعه کاربردهای مدرن گردشگری به کمک تحلیل ل
فضایی و نقشه ،جهت نمایش اطالعات برای کاربران با روشهای مؤثر ارائه میدهد Christodoulakis et al, 1998:

TIS

1
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) .)62همچنین بکارگیری تکنولوژی اطالعات و سامانههای اطالعات جغرافیایی و دادهه راوهام یا هه هههای در حفاظ ِتِت
جنگلهای مانگرو و حیات حانوران و گیاهان منطقۀ ساندربان جهت توسعۀ گردشگری میتواند مؤثر باشد

Abdus

) .)salam et.al, 2000: 56در همین راستا صنعت گردشگری در درآمدزایی و نیز سامانههای اطالعات جغرافیایي در
ارتقاء این صنعت مؤثراست ) .)Dondo, 2002: 197جنگلهای هنگکن ارب یعیبط ثاریم ناونع هب گ ی تو ۀعس

      

بومگردشگری معرفی شده و سامانههای اطالعات جغرافیایی با استفاده از دادههای ماهوارهای نقش مهم هعسوت رد ی   
ی
تهای ی
ن معتقدن راهم د تت تت
گردشگری در این منطقه بازی میکند ) .)Fung & Marfa, 2002: 3246بعض قحم زا ی قی نن نن
سامانههای اطالعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار اقتصاد گردشگری هنوز در ایاالت متحده امریک و هدوبن دوجوم ا
برای دستیابی به چنین مهارتهایی ،باید تکنیک مرتبط با گردشگری در دبیرستانها و دانش اگ ههه هدحتم تالایا یا    
آموزش داده شود ) .)Guyette, 2003:1120تکنیک سامانههای اطالع یارب هکبش لیلحت قیرط زا ییایفارغج تا      
صرفهجویی در زمان و بعضًاًا مالی ناحیۀ امیُنُننو1در ترکیه میتواند کوتاهترین مسیرها را ب هب نارگشدرگ ندیسر یار    
ِش سامانههای اطالعات جغرافیایی به
اماکن گردشگری و تاریخی تعیین نماید ) .)Turk & Gumusay, 2004: 485نق ِش
عنوان حالل مشکالت در تصمیمسازی چندمعیاره براساس رتبهبندی واحدهای گردشگری مهم است ( . (Pyngnga,

 2008: 49سامانههای اطالعات جغرافیایی و دادههای ماهوارهای در مکانیابی مناطق جنگلی مناسب برای گردش یرگ
در حو ۀض آنگکر نقش مهمی دارد . (Gaughan et al, 2009: 212).همچنین سامانهه ایفارغج تاعالطا یا ی یارب ی     
کمک به تصمیمسازان در مدیریت و عملکرد بومگردشگری پارکه ب یزلام رد ییایرد یا

هههه هههههوی مزیناکم رظن زا هژ    

سوددهی ،خیلی مهم است ) .)Yacob et al, 2009: 14واحدهای بالقوه بومگردش حان یرگ یی یییه س یکی ممم2ب زا هدافتسا ا   
شخا صص صهیا     WDI3و  EVI4و  EAI5و  ERI6و  EDI7رتبهههبن و ید

سانش ا یی      نمودن د (( ().Kumari et al, 2010: 75

همچنین تحلیلهای سامانههای اطالعات جغرافیایی تجسم فضایی و توزیع جغرافیایی از خانهههه راجا یا هه هههای ب یار
گردشگران را آشکار میسازد ).)Othman et al, 2010: 14
یدهد
استفاده مستمر از منابع طبیعی متضمن شناسایی توان بومشناختی آن است .این شناسایی در درازمدت اجازه می ی
تا از طریق بکارگیری مدیریت بهینه و برنامهریزی شده ،استفاده مستمر از منابع طبیعی فراهم گردد و از فعالیتتته یا
مخالف با تو  یریگولج هقطنم نا ششش ش شششششود .شهرس کی سولاچ نات ی زا 

اتسرهش نننن نننننه رهب یا هه هههمن  لصف راهچ زا د و

زیستگونههای گیاهی و جانوری بوده و از لحاظ طبیعت زیبا ،جادههاای مش بذاج و روه هه ههههاای متعدد ات  رر ررریخی و
طبیعی یکی از معروفترین مناطق شمالی کشور است .همین خصوصیت سبب شده ای یین منطقههه ،مو امت هجوت در م    
مردم داخلی و گردشگران خارجی باشد .مدیریت غیرعلمی و عدم مدیریت منابع و مشکالت ساختاری موجب ش هد
تا صنعت بومگردشگری شهرستان چالوس از جایگاهی که باید داشته باشد عقبتر بماند .این امر منجر شده ک نیا ه   
Eminonu
Sikkim
3
wildlife distribution index
4
ecological value index
5
ecotourism at tractability index
6
environmental resiliency index
7
ecotourism diversity index
1
2
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مناطق مورد هجوم مردم قرار گیرد و منجر به آسیبهای زیست محیطی گردد .در این پژوهش تالش بر این است تا
از طریق ارزیابی توان بومشناسی و با کمک سامانههای اطالعات جغرافیایی واحدهای بومممگردش ناتسرهش رد یرگ   
چالوس مورد شناسایی قرار گیرند.
ت .اه اد ففف ایننن پ ؛شهوژ
ماهیت پژوهش حاضر توصیفی -تحقیقی است و براساس هدف یک تحقیق کاربردی است ت
شناسایی و پهنهبندی واحدهای بومگردشگری و تهیۀ نقشه و تأمین اطالعات الزم برای طرحهاای مربوط تسا ه  ... ..و
سؤاالتی که مطرح است؛
 )1طبقهبندی واحدهای بومگردشگری تا چه حد تاب ِعِع طبقهبندی ارتفاعی در شهرستان چالوس است؟
 )2رتبه و مساحت واحدهای بومگردشگری پس از شناسایی آنها ،چگونه است؟
مفاهیم نظری؛ بر اساس تعريف سازمان گردشگري ،گردشگري بـه كل ـي ۀ فعاليتهاي افرادي اطالق ميشودد هب هك   
مكانهایی خارج از محيط عادي خود به منظور گذراندن ايام فراغت ،و ساير هدفها براي مدت کمت زا ر ييي ك س لا
ميروند) . (Faraji Rad & Aghajani, 2009: 61گردشگر كسي است كه به منظور تف ديد طاقن زا ديدزاب ،حير نننن ننننني،
معالجه ،تجارت ،ورزش يا زيارت ،به جا يي غير از مكاني كه در آن اقامت دارد سفر م ييي كنددد ،مش ور ططط بررر ا هك ني   
حداقل مدت اقامت او از  24ساعت كمتر و از  6ماه بيشتر نباشد ( .)Moradi, 2006: 5بومممگردش یرگ

در برگيرندددۀ

تمام جلوههاي طبيع يـ اسـت كه بر روي كرۀ زمين وجود داشته و انسانها عالقهمندند آنها را ببينند و بشناسنددد و از
علت وجودي و ويژگيهاي آنها اطالع حاصل نمايند ) .)Ranamaee, 2001:36آمایش سرزمین
علمی است که با توجه به ویژگیهای بومشناسی سرزمین و ش  ،نآ یعامتجا یداصتقا طیار ن فتسا عو ا زا هنیهب هد       
ت
سرزمین را مشخص میسازد ( .)Bayat et al, 2011: 119منظور از توان محيطي مجموعـه دادههـاي مح ـسا طيـ تت تت
ـك ه در بهرهوريهای اقتصادي از محيط ،توسط انسان مؤثر بوده و در راستاي فعاليتهای اقتص اـ ددي انس براك نا ري   
داشته باشند ) .(Soltani & Nouri, 2010: 6ارزیابی توان بومشناسی محیط ،تعیین یا پیشبینی قدرت بالقوه و یا نوععع
یدارد .فرآینددد
کاربرد طبیعی سرزمین میباشد .به عبارت دیگر ،نوع استفاده از سرزمین را توان بومشناسی معلوممم می ی
ی تواننن است ت
ارزیابی توان بومشناسی شامل؛ شناسایی منابع بومشناسی ،تجزیه و تحلیل و جمعبندی منابع و ارزی با ی ی
ت.
یکند
وجود هر منبع و یا جاذبه برحسب درجۀ جاذبیت و کششی که ایجاد میکند و ارزشهای بصری ک م هئارا ه ییی ییی
منجر به جاذبههای گردشگری میشود ) .)Shadi, 2016: 9گردشگری متمرکز؛ شامل آن دسته از گردشگری است
یو
که نیاز به توسعه دارنددد .ماننددد؛ ش یدزاب و ینار هخرچود ،ندز ودرا ،تشگروخ ،یکسا ،ان ددد د دد ددددددد از آث گنهرف را یی یی
گردشگری گسترده؛ شامل آن دسته از گردشگری است که نیاز به توسعه ندارند .مانند؛ کوههنو هب ای ،راکش و یدر    
ی
ت .س ناما ههههای ی
توسعۀ اندک نیاز دارند .مانند؛ ماهیگیری ،صحراگردشی ،اسبسواری و تماش عیبط رد ناروناج یا تتت تتت
اطالعات جغرافیایی 1سیستمی است برای ثبت ،ذخیرهسازی ،کنترل ،تلفیق ،بهکارگیری ،تحلیل و نمایش دادهها که به
لحاظ مکانی زمینمرجع هستند (. (Ramazanipour, 2008:18

Geographic Information Systems
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محدودۀ مورد مطالعه
چالوس یکی از شهرستانهای استان مازندران است که در شمال ایران واقع بوده که از ش رد هب لام یی یییاچ زخ ه رر ررر ،از
یشودد .مختص تا
جنوب به رشته کوه البرز ،از شرق به شهرستان نوشهر و از غرب به شهرستان تنک دحم نبا ود م  ییی ییی
جغرافیایی این شهرستان بین حداقل  36درجه و  9دقیقه و حداکثر  36درجه و  41دقیقه عرض شمالی و ح ححداقل 51
درجه و  55دقیقه و حداکثر  51درجه و  29دقیقه طول شرقی بوده و ارتفاع آن ب نی

 5تا  4600مت م ر تتغی و تسا ر

به یحطس یا
مساحتی در حدود  1800کیلومتر مربع دارد (شکل شماره  .)1شهرستان چالوس از من آ راشرس عبا بب بب

  

برخوردار است .گندابرود ،نمکآبرود و هچیرود رودخانههای کوچکی هستند که بخش باشخپ یاهرازیلاش زا ی    
ی اس ناردنزام نات   
خود را مشروب میکنند .دو رود بزرگ چالوسرود و سردابرود در ردیف پرآبت اهدور نیر یی یی
محسوب میشوند .شهرستان چالوس جمعیتی در حدود  150ه و رفن راز

ا شیب

ززز زززز  100روستاا دارد و از دو بخش

مرکزی و کالردشت تشکیل شده است و به دلیل ش دتعم ییاوه و بآ طیار للل لللل و من عیبط یابیز رظا ی زا  ا مه ییی ی یییییت
جهانگردی خاصی برخوردار است .اقلیم این منطقه تقسیمبندی زیر را شامل میشود؛
الف -اقلیم کوهستانی :در این منطقه دو دورۀ اقلیمی کام ًالًال مسلط در طول سال مشاهده میگردد؛ دورۀ اول از اواخر
فروردین شروع و تا پایان مهر ادامه دارد که در این دوره ،آب و هوای معتدل و مطبوع بر منطقه حاكم است به و هژي
چگ تبوطر ها   
اينكه در مناطق کوهستانی بر خالف تمامي ناحيه شمال ايران ،به دليل دوري از آب درياچۀ خ يه رز چچ چچ
نسبي باالتر از  %73مشاهده نمیشود .دورۀ دوم آب و هوا يي از اوايل آبان ماه شروع و تا نيمۀ فروردين ماه سال بعد
ادامه دارد .به ويژه چهار ماه از سال مثل ماههاي آذر ،دي ،بهمن ،اسفند که نواحی کوهستانی بسيار سرد بوده و تقريبًاًا
در تمام ساعات ،دمای هوا زير صفر است.
ب -اقليم ساحلي :در بررسي اين اقليم بطور كلي نتايج ذيل بدست آمده كه عبارتند از؛ ب رد نيرتالا جج جججه ح د ترار ررر
نت رد نير جج جججۀ ح د رد ترار ييي و بهمن
تيرماه مشاهده میشود با اين تفاوت كه در مرداد اند يك بيشتر میشود .پ ييا ن ن
است .خشكترين فصل سال ،بهار میباشد که با  144/6ميليمتر بارش همراه است .مرطوبترين فصل سال ،پاا يي ز با
بارش  43/3درصد ميباشد و بيشترين روزهاي بارش مربوط به بهار است .باالترين نم نسبي مربوط به فصل زمستان
و كمترين آن مربوط به تابستان است.
این شهرستان ،مراکز تفریحی همچون؛ پارک جنگل اب هارمه ،نیف ی لت یدرگناهج و یدرگناریا عمتجم هههههههه هههههههههک نیبا
نمکآبرود ،دره رودبارکَ ،عَعَلَلم کوه ،دریاچه ولشت یا سما را دارد .شهرستان چالوس با  17واحد اقامتی با یک ه راز
و  719تخت 120 ،واحد پذیرایی در کندوان و کناره 25 ،مرکز اطالع رسانی ،پنج دفتر مسافرتی و حدود چهار ه راز
خانه مسافر استیجاری ،به همراه  37مدرسه و  212کالس هر ساله میزبان بیش از  5میلیون گردشگر داخلی و خ جرا
در ایام تابستان و بیش از  2میلیون در ایام عید میباشد.
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شكل شماره  -1نقشۀ محدودۀ شهرستان چالوس
Source: author

روش تحقیق :مدلهاي بومشناسی ،ضمن اینکه توان سرزمين را نشان میدهد ،مضافًاًا درجۀ مرغوبيت توان را در سههه
سط ِحِح طبقۀ  1مناسب (توان  ،)1طبقۀ  2مناسب (توان  )2و طبقۀ نامناسب (فاقد توان) ارائه م ييي دهد )et al, 2010: 6

 .(Soltaniفصلی بودن گردشگری و تمایل به مسافرت ،مخصوصًاًا برای فصل گرم به دلیل بارندگی ،عدم تعطیالت و
غیره در فصل سرد ،یکی از خصیصههای بومگردشگری در شمال ایران و بعضًاًا شهرستان چالوس میباش .د بن نیاربا
برای شناسایی واحدهای بومگردشگری در شهرستان چالوس از مدل بومشناسی گردشگری با معیاره  لصف یا گگ گ گگگگرم
ی در نظ هتفرگ ر    ش ششده است
استفاده شده است .در این راستا 7 ،معیار برای ارزیابی توان بومممشناس د ی ررر گردش رگ ی ی
(جدول شماره .)1
جدول شماره  -1دادههاي مدل بومشناسی و معيارهاي آنها
دادههاي بومشناختی

گردشگری متمرکز
طبقه  1مناسب

گردشگری گسترده

طبقه  2مناسب

نامناسب

طبقه  1مناسب

طبقه  2مناسب

نامناسب

 %شيب

5-0

5 -15

< 15

25-0

50-25

<50

زمين شناسي

مقاوم

نیمه مقاوم

نامقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نامقاوم

تراكم پوشش گياهي

نیمه متراکم

متراکم

عدم پوشش گیاهی

نیمه متراکم

متراکم

عدم پوشش گیاهی

میانگین بارندگي شش ماه گرم ()mm

50-15

65-30

85-40

50-15

65-30

85-40

میانگین دمای شش ماه گرم ()c0

15 -18.5

19-17

20-18

18.5-15

19-17

20-18

شدت آفتابگيري

زیاد

کم

کم

زیاد

کم

کم

کاربری زمین

م رت ع ی

ج نگل ی

زراعی و مسکونی

م رت ع

ج نگل ی

زراعی و مسکونی

)Source: (Makhdoom, 2006, 201
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ن1ب یار
در این پژوهش ،از تکنیک سامانههای اطالعات جغرافیایی و مدل بو يل ن ن

مکانی وب یاهدحاو یبا ممم ممممگردش یرگ

شهرستان چالوس استفاده شده است .مدل منطقي بولين ،سادهترين روش تر يك ب اليهه د ا ررر منطق « »0و « »1بو و هد
خروجي نها يي مدل ،كي

الیههه ب ود ا

س حط

مناس سالك( ب   

 )1و نامناس سالك( ب   

 )0م ييي باشد ..جبررر بو يل ننن از

ت
عملگرهای ریاضی؛  ،AND, OR, XOR, NOTبرای همپوشانی رستری و اينكه آيا شرط مخصوص ،درستتت است ت
ب آن الیهههها
ل رض ب ب
يا غلط ،استفاده ميكند .حاصل عمل منطق ِيِي  ،ANDبر روي چنددد الیۀ رستررری ،مع دا للل عمل ل
ميباشد .عمل منطق ِیِی  ،ORبر روي دو الیۀ رستری را ميتوان از طر قي عمل ريا يض جمع ،به نتيجه رساند و نی رد ز
فرایند همپوشانی ُبُبرداری ،از تابع همپوشاني اشترا يك 2برای تعیین مشخصات هندسي مکانهای انتخاب ش هدافتسا ،هد   
نمود )(Ramazanipour, 2017: 190

یافتهها
وضعیت مناسب اقلیمی– طبیعی منطقۀ چ ،سولا

موقعی هعسوت و دشر تهج یبولطم ت       بومممگردش مهارف یرگ   

مینماید .قبل از هر گونه برنامهریزی و یا ساماندهی و استفاده از روشهای تبلیغاتی برای معرفی پتانسیلهای موجود
در خصوص بومگردشگری ،نیاز است که واحدهای گردشگری منطقۀ تحقیق شناسایی شوند.
 -واحدهای گردشگری متمرکز

براساس معیارهای بومشناسی طبقۀ  1مناسب ،الیههای همدما و همباران براساس معیا ِرِر  15تا  18/5درج دارگيتناس ۀ   
و سطوح همباران با مقادیر  15تا  50ميليمتر تهیه شده است .با توجه به اثرات مثبت نو نماد ،دیشروخ ر ههه ههههه هک ييا   
یگی یارب .در   
داراي شدت آفتابگيري بيشتري باشند برای انتخاب واحدهای طبقه  1مناسب متمرک م رارق رظندم ز یییی یییی
ایجاد الیۀ آفتابگيري ،متوسط زاویۀ تابش در فصل گرم سال ( 65/07درجه) و آزیموت  210درجه محاسبه گردی و د
شيب  5-0درصد برای ایجاد واحدهای طبقۀ  1متمرکز در نظ ۀیهت یارب .تسا هدش هتفرگ ر
آفتابگيري  14از مدل ارتفاعي رقومی3با قدرت تف كيك

يال ههههههه ههههههههه و بيش يا

مكاني  80متر استفاده شده است .پوشش گ مکارتم همين يهاي    

برای احداث واحدهای طبقۀ  1مناسب در نظ هتفرگ ر    ش ۀیال هک هد     رستررری آن از طریق  بیکرت ب هداد یاهدنا    
ماهوارهاي لندست  7سنجنده 4ETMبدست آمده است که از نظر کاربری زمین ،ک ر طیارش نیرتهب ،یعترم یربرا اااا ااااا
نشناس انب .تسا رادروخرب ی ب رد نیار
فراهم میکند .سازند آتشفشاني از بهت مز یاهدنزاس نیبام تمواقم نیر ی ننننن ننننن

  

شناسایی واحدهای طبقۀ  1مناسب متمرکز ،معیار خوبی میباش تیاهن .د ًاًا یال  ههه ههههه رد زاین دروم یا طیحم      نرممماف راز
 ،ArcGISتهیه گردید (شکل شماره .)2

Bolin
Intersect overlay

DEM

Enhanced Thematic Mapper

1
2
3

4
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شكل شماره  -2سطوح همدما ،همباران ،شیب ،آفتابگیر ،مرتع ،پوشش گیاهی و سازند برای طبقۀ  1مناسب گردشگری متمرکز در شهرستان چالوس
Source: author

پس از پهنهبندی واحدهای بومگردشگری از طریق سامانههای اطالع ،ییایفارغج تا     342واحددد ب یرگشدرگ یار   
گترررین
متمرکز در سطح  1مناسب ،مکانیابی گردید که مجموع مساحت آنها  377هکت .تسا هدش دروآرب را      ب رز گ گ
واحدها در محدودۀ ارتفاعی بین  1300–950متر باالتر از سطح دریا و در جوار روستاهای عثمان ک ًالًال و تلی چالکلی
ب
چال (منطقه کالردشت) با مساحتی حدود  136/2هکتار شناسایی شدهاند .براي تع حاو نيي دد ددده ۀقبط یا     2مناسب ب
نشناسي
متمرکز ،معیار سطوح همدماي  19 - 17درجه و سطوح همباران  65 - 30ميليمتر بوده اس يمز دنزاس .ت ننن ننن
برای این طبقه ،سنگهای رسوبی با میزان مقاومت حد وسط و پوشش گياهي متراکم و شیب ب نی

 5 -15درص رد د

نظر گرفته شده است .پس از پهنهبندی ،تعداد  672واحد شناسایی شده ک هنآ تحاسم عومجم ه اااا ااااا  2645هکتاار را
شامل میشود .سپس باتوجه به معیارهای مورد نظر در جدول شمارۀ  1برای طبقۀ نامناسب متمرکز ،تعدااد  24واحد
با مساحتي معادل  3/4هکتار شناسایی شد که جملگی در نواحی جلگهای شهرستان تعیین شدهاند (شکل شماره .)3

شكل شماره  -3نقشۀ واحدهای گردشگری متمرکز شهرستان چالوس
Source: author
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 واحدهای گردشگری گستردهبرای انتخاب واحدهای طبقۀ  1گردشگری گسترده ،شیب  25 -0درصد ،معیار مناس هتفرگ رظن رد ب     ش  د ( (ش لک
شماره .)4

شكل شماره  -4نقشۀ شیب طبقۀ  1مناسب گردشگری گسترده شهرستان چالوس
Source: author

شش پارامتر دیگر ،معیاری همانند واحدهای طبقۀ  1متمرکز دارند .پس از پهنهبندی ،تعداد  348واح ححد ب تحاسم ا   
 159/2هکتار شناسایی شدند .بزرگترین واحد در ارتفاعات میانی شهرستان (محدوده ارتفاعی  2900-2600مت و )ر
در جوار روستای ناتر شناسایی شده که مساحتی حدود  8/6هکتار دارد .معیار بومشناسی برای تع يي ن واحدهای طبقۀ
 2گسترده همانند طبقۀ  2گردشگری متمرکز میباشد .پس از تحليل ،تعداد  514واحد با مساحت  4450هکتار تعیین
مکان شده است .سپس با توجه معیار پارامترها در جدول شمارۀ  1و پهنهبندی واحدهای نامناسب گس رت د ده ،تع داد 3
واحد با مساحتی حدود  0/3هکتار بدست آمد که در نواحی جلگهای شهرستان چالوس تعیین شدهاند (شکل ش هرام
. )5

شكل شماره -5نقشۀ واحدهای گردشگری گسترده شهرستان چالوس
Source: author
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تجزیه و تحلیل
به تب ِعِع بروز بحرانهای زیست محیطی ،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن ب عسوت ه ۀۀۀۀۀ پای راد  ،،ایننن ترورض
ایجاد میشود که برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعهای بر اساس ارزیابی توانهای محیطی و لحاظ نمو اتسآ ند نن نننۀ
تحمل اکوسیستم صورت گیرد تا از سویی بهره برداری در خور و مس  دریگ ماجنا طیحم زا رمت و ا  زززز ززززز سوییی دیگررر
ی-
ی برنامهههه داصتقا یا یی یی
ارزشهای طبیعی آن حفظ شود .از این رو پ دت زا شی و  هعسوت یاهراکهار نی و ارجا  ییییی ییییی

اجتماعی ،بررسی فضایی -آمایشی منطقه ،شناخت توانهای محیطی آن و تعیین ظرفی و لمحت ت

 ناوت ا یکیژولوک     

ب و حف ،تسیز طیحم ظ    
ی مس دب رمت و نن ننن کمت یرخت نیر بب بب
سرزمین برای کاربریهای مختلف با هدف بهرههب رادر ی ی
ضرورتی اجتنابناپذیر است ( .(Nowroozi & Avaragani, 2007: 13-93به همین جهت

ش فراینددد
در ای یین پ هوژ ش ش

ارزیابی توان گردشگری با استفاده از معیارهاي بومشناسی انجام پذیرفته است و تالش گردیده تاثیرگذارترین عوامل
محیطی برای تعیین توان گردشگری محیطهاي طبیعی در نظر گرفته شود .از می طیحم لماوع نا ی قا لماوع  ،ل می یی ی یی ییییی
ی
مهمترین عامل محیطی تاثیرگذار بر گردشگری در طبیعت است زیرا در صورت مساعد نبودن شرایط جوي با وجود
مساعد بودن سایر پارامترهاي محیطی امکان گشت و گذار ممکن نیست و در مرحله بعد امک رتسد نا سس سسسی بههه من عبا
آبی و جاده ،شیب و جهت آن ،درصد پوشش گیاهی ،خاك ،جذابیتهای طبیعی به ترتیب بیشترین تأثثیر ب رف ر ااینددد
ارزیابی توان گردشگري طبیعی را دارند ( .)Hosseini et al, 2011: 85-95همانطور که پیش دش هتفگ رت     معیاره یا
اقلیمی برای شناسایی مناطق گردشگری در منطقۀ چالوس برای فصل گرم در نظر گرفته شده است .اقلیم س رد یلحا
این منطقه برای فصل گرم بویژه برای اواخر خرداد ،تیر ،مرداد و اوایل شهریور شرجی میگردد ام ،نامز نیمه رد ا    
مناطق کوهستانی ،آب و هوایی مطبوع برای گردشگران طبیعت فراهم مینماید .به همین دلیل پارامتره یاهرایعم و ا   
اقلیمی ،در شناسایی مناطق طبیعتگردی برای ارتفاعات باالدست منطقه ،نقش کلیدی داشته است .دسترس سسی الزم به
منابع تأمین آب و جاده یک عامل مهم براي انتخاب مناطق تفرجی بویژه تفرج متمرکز در منطقه بوده است .به همین ن
ن
دلیل مناطقی که دور از دسترس از دو عامل مذکور بودهاند توان الزم را برای برنامهریزي گردشگری نخواهند داشت.
شیب و جهات شیب در منطقۀ تحقیق به منظور پهنهبندي فیزیکی طبیعتگردی با توجه به تشدید مخاطرات محیط ططی
تگ و هدرتسگ یدر
از جمله میزان روانگرایی ،نقاط لغزشی ،پرتگاهها و یا صعب العبور نمودننن ب عیبط ود ره یار تتت تتت
متمرکز یک عامل محدودکننده براي طرحریزي گردشگری محسوب میشود اما نقش عامل شیب برای نو زکرمتم ع   
طبقه  1بسیار محسوستر است ولی با توجه شیب  5-0درصد برای گردشگری متمرکز ،عامل جهت شیب برای این
نوع طبیعتگردی کمرنگ میگردد .شهرستان چالوس به تبعیت از ویژگیهای خاص اقلیمی خط روشک یلامش ه     از
ساحل دریاچه خزر تا قلل مرتفع دامنۀ شمالی البرز با افزایش ارتفاع ،پوشش گی یاهراون تروص هب یعونتم یها      
مشخص دارد .این تنوع در اشکوبهای گیاهی در تعیین نوع تفرج اثرگذار بوده است بطوریکه تا ارتفاع  1800متری
گسترش درختان پهنبرگ و تا ارتفاع  2500متری ،درختان سوزنیبرگ ب  لماع کی ناونع ه م ننک دودح د هههههه ههههههه ب يار
ی تف جر
طرحریزي تفرجی از نوع متمرکز و گسترده طبقه  1محسوب میشود اما این محدوده ،شرایط مناسبتر ب ار ی ی
گسترده و متمرکز طبقۀ  2فراهم مینماید .از ارتفاع  2500به باال پوشش گیاهی در بهار و تابستان به چمن نامه راز ند   
چمنزارهای آلپی اروپا مبدل میشود و ج عیبط صاخ تیباذ ی ار 

یآورد و ای یین جاذب ت رد ه عععییین می ییزان
م دوجوب ییییی ییییی
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مطلوبیت و اولویت تفرجی پهنهها تأثیرگذار است و بهترین شرایط را جهت برنامهریزي زون تفرج متمرکز طبقۀ  1و
ایجاد سایت طبیعتگردي در مرتع فراهم میکند و نیز مطلوبیت خاصی برای تفرج گسترده طبقۀ  1فراهم مینماید.
امت شش ش ششششای

در مجموع ،از آنجائیکه فعالیتهاي تفرج ججی گس  لماش هدرت پپ پپپی ییاده روي ،کوه هپیماایی و گش و راذگ و ت

ی ک ت ه وووووان الزم
منظرههای طبیعی است و نیازمند استقرار تسهیالت سبک و کمهزینه است به همین دلی قطانم نآ ل یی یی
براي تفرج متمرکز نداشتهاند به عنوان مناطق تفرج گسترده شناسایی گردیدند.
نتیجهگیری
در یک سرزمین ،نحوه ساماندهی و سیمای محیطهای طبیعی و انسانساخت ،باید آین ننۀ تمامممنم  یگنوگچ یا

رر ررروند

توسعه ملی در آن سرزمین باشد .امروزه ،در پی بروز بحرانهای زیستمحیطی ،نابودی من  داجیا و عبا مم ممموان ر رد ع ااه
رسیدن به توسعه پایدار ،الزم میآید برنامهها ب بایزرا و تخانش ساسا ر ی  دریگ تروص یطیحم ناوت  ت ااااااااا اااااااااا هم
نرو پ زا شی
بهرهبرداری در خور و مستمر از محیط صورت گیرد و هم ارزشهای طبیعی محیط حف یا زا .دوش ظ ننن ننن
تدوین راهکارهای توسعه و اجرای آن ،بررسی جغرافیایی منطقه و شناخت توانهای محیطی آن و سپس تعیین تو نا
بومشناسی سرزمین به برنامهریز این امکان را میدهد تا بر اساس توانهای منطقه ،جهت و راهکارهای توسعه منطقه
طزیس ناوت ،یعیبط ت    
را مشخص نموده و برنامهای متناسب با شرایط منطقه ارائه ده ب هجوت اب .د ه یحم هکنیا طططططط طططططط
بومشناسی محدودی را برای استفادهه راد ناسنا یا ا بایزرا ،تس ی اوت  ننننن نننننن بومممشناس تسه ناونع هب ی ه تاعلاطم       
ی آ ور د
زیستمحیطی با پیشگیری بحرانهای موجود ،بس مانرب یارب یبسانم رت هههه هههههری حم تسیز یز یی یییط  مهارف ی م ییی ییی
( )Divsalar&Hamidi, 2012:113فلذا ،بر اساس یافتههای پژوهش ،واحدهای طبقۀ  1مناس ِبِب متمرکز غالبًاًا با جهت
غربی -شرقی در جوار راههای دسترسی و رودخانههای شهرستان چالوس و در ارتفاعات میانی تعی دش نی هه هههان اما .د   
واحدهای طبقۀ  1مناس ِبِب گسترده عالوه بر جوار رودهای شهرستان چالوس با فواصل بیشتری نسبت به هم و غالب  ًاًا
در ارتفاعات باالدست شناسایی شدهاند .واحدهای طبقۀ  2مناسب در هر دو نوع گردشگری ،غالبًاًا در نواحی جنگلی
مابین ساحل و کوهستان تعیین شدهاند با این تفاوت که واحدهای گردشگری گسترده به دلیل واقع شدن در مح ۀود
شیب بیشتر ،توزیع و پراکندگی بیشتری نسبت به واحدهای متمرکز دارن ب لاس مرگ لصف رد .د ههههه ههههههو لصف رد هژي
تابستان ،نواحی جلگهای سواحل دریاچۀ خزر ،آب و هو یا
گردشگری ،نامناسب میکند .با مقایسه واحده رگشدرگ یا ِیِی

  

تقریب ًاًا ب ار طیارش هک دراد يجرش  را ه ی ر د  وو و ووو ووووووو نوع
تم  م  زکر و حاو ،هدرتسگ  ددددد دددددده ۀقبط یا     1متمرکز از

یباش عومجم .د ًاًا حاو  ،ددد دددده یا
مساحت و تراکم بیشتری نسبت واحددده ۀقبط یا     1متمرک ادروخرب هدرتسگ ز ر م  یییی یییی
بومگردشگری طبقۀ  1مناسب هر دو نوع گردشگری ،در نو و یناتسهوک یحا

عافترا زا      1300ب و الاب ه خ ااا اااارج از

جنگلهای متراکم شهرستان چالوس تعیین گردیدهاند .این مناطق ،شرایط بومشناسی مطلوبتری نسبت به دیگر من قطا
شهرستان چالوس بهویژه در فصل تابستان برای هر دو نوع گردشگری فراهم مینماید .محقق  شهوژپ نیا ممم ممممعتقد
است که یکی از مهمترین دستاورد توسعۀ بومگردشگری در یک منطقه باید ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی باش  د ووو
از این طریق ،ساکنین ،راغب به حفظ محیط زیست ،آداب و رسوم و آنچه که برای گردشگران جذاب است میشوند
نه و یغاب یا
و باالخص ،درآمدهای گردشگری ،بایستی جایگزین سایر منابع درآمد مثل؛ ف یمز شور نن نن

ی ،یا
عارز ییی ییی

استفاده بیرویه از منابع طبیعی و یا مهاحرت شود .بنابراین ،در راستای اهداف تحقیق ،پیشنهاداتی که ارائه میگردد؛

53 ...ارزیابی توان بومشناسی و تعیین واحدهای گردشگری

 طرحهایی جهت توسعه گردشگری با بودجه کافی در آیندهای نزدیک و براساس شرایط کنونی و روند آتی منطقه.تحقیق اتخاذ و برنامهریزی شود و در آن دو عامل عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود
نک ن مدخ و تالیهست هد اااا ااااات و از

 منطقهای و حتی بینالمللی به عنوان عوامل تقاضا و مص فر، بازارهای محلی-

     میهمانپ هب هریغ و اهریذ، متلها،سویی دیگر فعالیتهایی جهت برآورده کردن نیازهای گردشگران همچون هتلها
.عنوان عامل عرضه لحاظ گردد
 در نظر گرفتن تأسیسات حمل و نقل هوایی همچون بالگرد و نیز زمینی نه تنها مورد نی درگ زا شش شششگران م ممیباشد.بلکه در جهت حفط محیط زیست منطقه نیز اثر بخش میباشد
 همچنین وضع قوانین و مقررات در جهت تسهیل امر طبیعتگردی برای گردش مانرب و نارگ هه هههه و یشزومآ یا.کارآموزی در راستای ارتقاء کمیت و کیفیت گردشگری از دیگر ملزومات میباشد
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