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Abstract

Evaluation of ecological potential for different land uses is an effective step in assessing environmental 
or land use planning. Site selection for a park is subject to ecological capacity assessment and economic 
and social needs of the area. In this study, a systematic analysis method was used to overlay maps of 
resources in order to evaluate the recreational potential of the Vergavij area located in the southern part 
of Noshahr and Chalus cities with an area of 6650 hectares. Firstly, the slope, direction and elevation 
maps were used. Topography of the area was plotted on a scale of 1: 25000. Then, by merging them, a 
map of the Earth was formed. By mapping the shape of land - soil classes and vegetation, environmental 
units were mapped. Finally, comparing the units with the local tourism model, the map of centralized 
and extensive recreation was obtained. The socio-economic status of the villagers was also identified 
through face-to-face interviews. The results showed that the study area lacks centralized recreation class; 
78.2% of the area has the potential of different types of recreation, as 45.4% of the area has first-degree 
broad-leisure potential and 32.8% has second-degree of centralized recreational potential. Also, 21.8% 
of the area had no recreational potential which was considered as a protected area of the park.
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چكیده
 ارزيابي توان اکولوژيک برای کاربری های مختلف، گامی مؤثر در جهت ارزيابی توان زيست محیطي يا آمايش سرزمین به شمار 
مي رود. انتخاب محل برای يک پارک، تابع ارزيابی توان اکولوژيکی و نیاز اقتصادی و اجتماعی منطقه است. در اين بررسی به 
منظور ارزيابی توان تفرجگاهی منطقه ورگاويج واقع در حد جنوبي شهرستان هاي نوشهر و چالوس به مساحت 6650 هکتار 
از روش تجزيه و تحلیل سیستمی به شیوه رو ی هم گذاری نقشه های منابع استفاده شد. ابتدا نقشه های شیب، جهت و ارتفاع 
با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه به مقیاس 1:25000 رسم شد. سپس با تلفیق آنها نقشه شکل زمین به دست آمد. با 
روی هم گذاری نقشه شکل زمین  طبقات خاک و پوشش گیاهی نقشه واحدهای زيست محیطی تهیه شد. در نهايت، از مقايسه 
واحدها با مدل توريسم مخدوم نقشه توان تفرج متمرکز و گسترده به دست آمد. شناسايی وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
روستائیان منطقه نیز از طريق مصاحبه حضوری انجام شد. نتايج نشان داد که منطقه مورد مطالعه فاقد کالس يک تفرج 
متمرکز است، 78/2 درصد از منطقه پتانسیل انواع تفرج را دارد به طوری که 45/4 درصد از منطقه پتانسیل تفرج گسترده 
درجه يک و دو 32/8 درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو را دارد. 21/8 درصد از منطقه نیز پتانسیل تفرج را ندارد که 

جزو مناطق حفاظتي پارک به حساب آمدند. 

واژه های کلیدی: توان تفرجگاهی، پارک جنگلی ورگاويج، مدل تجزيه و تحلیل سیستمی، نوشهر، چالوس
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ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاویج در منطقه نوشهر و چالوس ǀ شبنم شکوهی  و همکاران

مقدمه 
امروزه تصور شهرها بدون وجود تفرجگاه ها در اشکال گوناگون 
آن ديگر ممکن نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های 
معضالت زيست محیطی آنها، موجوديت طیفی از منابع تفرجگاهی 
و گسترش آن را اجتناب ناپذير کرده است )مجنونیان، 1374(. 
از سوی ديگر، روان شناسان نیز نیاز انسان به تفريح و تفرج را 
ضمن تأکید، ضروري و الزم مي دانند. بنابراين نیاز به توسعه و 
احداث پارک هاي جنگلي و تفرجگاه هاي طبیعي به منظور جذب 
اکوتوريسم، ايجاد درآمد، گذران اوقات فراغت، حفاظت بهینه از 

منابع و حفظ ذخائر ژنتیکي بیش از پیش احساس مي شود. 

بهره برداري  جهت  بشر  که  است  گامي  سرزمین  آمايش 
از روند تخريب  تا هم  برداشته است  از منابع طبیعي  معقول 
توان  مطابق  طبیعي  منابع  از  هم  و  کند  جلوگیري  طبیعت 
توان  ارزيابي  بنابراين  نمايد.  بهره برداري  اکولوژيکي اش 
اکولوژيک به عنوان پايه و اساس آمايش سرزمین يا طرح ريزی 
محیط زيستی برای کشورهايی که درصدد دستیابی به توسعه 
پايدار همراه با حفظ منافع نسل های آتی هستند اجتناب ناپذير 

 .)Radklift,  1994( بود  خواهد 

که  است  فرايندی  اکولوژيک  توان  ارزيابی  ديگر،  عبارت  به 
توسعه ای  طبیعت  با  انسان  رابطه  تنظیم  طريق  از  دارد  تالش 
در خور و هماهنگ با طبیعت را فراهم کند. در واقع اين ارزيابی 
گامی مؤثر در جهت دست يابی به برنامه ای برای توسعه پايدار 
خصوصیات  ارزيابی  و  شناسايی  با  که  چرا  می شود.  اطالق 
اکولوژيک در هر منطقه برنامه های توسعه ای می تواند همگام با 
طبیعت برنامه ريزی شود و طبیعت خود استعدادهای سرزمین 
را برای توسعه مشخص میکند )دشتی، 1387(. در حال حاضر 
توسعه پايدار، حفاظت و بهسازي محیط زيست، استفاده صحیح 
از منابع طبیعي و بهره گیري چند جانبه تفرجگاهي، آموزشي 
و پژوهشي از شرايط طبیعي محیط زيست موضوعات عمده اي 
هستند که در سراسر جهان بر چگونگي رشد اقتصادي و رفاه 

اجتماعي تأثیر مي گذارند. 

ارزيابی توان  با توجه به اهمیت جنگل ها در تفرج طبیعی، 
تفرجی و شناسايی محدوده های مستعد استفاده تفرجی با در 
نظر گرفتن فاکتورهای تأثیرگذار بر تفرج در آنها ضروری است. 
مديريت صحیح مناطق گردشگری با ارزيابی ظرفیت برد تفرجی 

به طوری که   .)Tsaur et al., 2005( امکان پذير است  منطقه 
عدم توجه به اين مسئله روند تخريب در مناطق گردشگری را 
با  منطقه  يک  تفرجی  ارزش  تعیین  ايران  در  می دهد.  افزايش 
استفاده از مدل سیستمی مخدوم انجام شده است که ساختار 
تیپ  جهت،  شیب،  توپوگرافی،  نقشه های  تلفیق  مدل،  اين 
توان  ارزيابی   .)1378 )مخدوم،  است  گیاهی  پوشش  و  خاک 
زيست محیطی پارک ها، از طريق تلفیق نقشه صورت می گیرد. 
عالوه  به  فوق  پارامترهای  از  متشکل  زيست محیطی  واحد  هر 
اقلیم، حیات وحش و عوامل اقتصادی اجتماعی مشخص است. 
با شناخت هر يک از عوامل بیوفیزيکی پارک ها، اين پارامترها 
تبديل به نقشه می شود و نقشه ها با هم تلفیق می شوند )مرادی 

)1384 همکاران،  و 

در همین راستا تحقیقات مختلفی توسط محققان در سراسر 
دنیا و از جمله ايران انجام شده است. ژوالنکای )2004(، به منظور 
تهیه طرح تفرجی در هانگاری رومانی اقدام به شناسايی منطقه 
و پتانسیل های آن با استفاده از GIS کرد. نقشه های مختلف را 
به کمک نرم افزار Arcview تهیه و با توجه به پوشش گیاهی، 

منطقه را برای کاربری توريسم مناسب معرفی کرد. 

 توان تفرجی جنگل های زرين آباد نکا بر اساس مدل اکولوژيکی 
تفرج در ايران ارزيابی شد، نتايج ارزيابی نشان داد 82 درصد از 
از  به طوری که 66 درصد  را دارد  تفرج  انواع  پتانسیل  منطقه 
منطقه پتانسیل تفرج گسترده درجه يک، 4 درصد پتانسیل تفرج 
گسترده درجه دو، 2 درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه يک و 
از  تفرج متمرکز درجه دو دارد. 18 درصد  پتانسیل  ده درصد 
ندارد که شامل طبقات حفاظتی  را  تفرج  پتانسیل  نیز  منطقه 
)7 درصد( و نامناسب برای تفرج )11 درصد( است )اسکندری، 
با  اکولوژيک گردشگاه های حاشیه رودخانه کرج  توان   .)1392
استفاده از GIS ارزيابی شد. نتايج ارزيابی نشان داد حدود 50 
درصد از محدوده مورد مطالعه دارای توان برای تفرج و 50 درصد 
ديگر دارای توان حفاظتی است )جلیلیان و دانه کار، 1390(. 
و  شد  بررسی  گردشگر  جذب  پتانسیل  لحاظ  از  هراز  حوضه 
اليه های اطالعاتی را با توجه به اهمیت آنها در محیط GIS تلفیق 
و نقشه پتانسیل سرزمین برای جذب گردشگر تهیه شد. نتايج 
تحقیق نشان داد در مناطقی که جاذبه های طبیعی وجود دارد، 
پتانسیل جذب گردشگر باال است )غالمی و همکاران، 1384(. در 
تحقیق مشابه ديگری در ايران، به منظور آمايش سرزمین حوضه 
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آبخیز کسیلیان، منابع اکولوژيکی و اقتصادی – اجتماعی در اين 
ارزيابی  اکولوژيکی،  مدل های  تهیه  با  و  شده  شناسايی  منطقه 
توان تفرجی انجام گرفت. نتايج نشان داد که اين حوضه برای 
تفرج گسترده بیشترين توان )92 درصد ( و برای تفرج متمرکز 
کمترين توان را دارد )يزدانی پرايی، 1382(. تکیه خواه )1387(، 
در مطالعه خود توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر در شهرستان 
سنندج را با استفاده از GIS و فاکتورهايی مانند شیب، ارتفاع 
از سطح دريا، جهت شیب، خاک، پوشش گیاهی و منابع آبی 
ارزيابی کرد. نتايج ارزيابی قابلیت تفرجی پارک، براساس مدل 
توريسم مخدوم نشان داد که 5 درصد از پارک دارای توان تفرج 
متمرکز درجه دو، 50 درصد توان تفرج گسترده درجه يک، و 45 
درصد از سطح پارک دارای توان تفرج گسترده درجه دو است. 
ولی با دخالت دادن منابع آبی مناطقی با توان تفرجی متمرکز 

درجه يک در منطقه مشاهده شد. 

ازآنجاکه منطقه نوشهر و چالوس به دلیل نزديکي به دريا، 
و  بلندي ها  ويژه،  سرسبزي  مساعد،  اقلیم  مرتفع،  دشت هاي 
چشمه سارها،  رودخانه ها،  درياچه ها،  جنگلي،  انبوه  دره هاي 
آبشارهاي بلند، از جمله مناطق زيباي استان مازندران به شمار 
مي آيد که هرساله پذيرای عده بي شماري از گردشگران داخلي و 
خارجي در منطقه به خصوص در فصل تابستان است و اين امر نیاز 
به پارک جنگلي که بتواند نیاز تفرجگاهي مردم اين دو شهرستان 
را برآورده سازد بیش از پیش می نمايد. بنابراين جنگل هاي حد 
آن 6650  وسعت  که  چالوس  و  نوشهر  شهرستان هاي  جنوبي 
هکتار است به منظور پارک جنگلي )ورگاويج( در نظرگرفته شد. 
قبل از احداث پارک و به منظور بهره برداري معقول و بهینه از اين 
منبع طبیعي و نیز جلوگیري از تخريب طبیعت توان تفرجگاهي 
اين منطقه ارزيابي شد تا پهنه های مناسب برای تفرج گسترده و 

متمرکز شناسايی شوند. 

روش بررسی 

منطقه مورد مطالعه 
محدوده اين پارک بین طول جغرافیايي  51ً 23 ´45 و 51ً ◦27 
´45 و عرض جغرافیايی 36ً ◦33 ´51 و 36ً ◦37 ´45 واقع شده 

است. منطقه اي کوهستاني داراي عوارض توپوگرافي زياد است. 
از نظر ارتفاع از سطح دريا بین حداقل در ضلع شمالي 60 متر و 
حداکثر در ضلع غربي 1600 متر که مساحت آن 6650 هکتار 

است. محدودۀ جغرافیايی پارک به شرح زير است: از شمال به 
جاده کمربندي چالوس ـ نوشهر و روستاي کشکسرا، از جنوب 
به هلي دره، از غرب به جاده چالوس ـ مرزن آباد و از شرق به 
طرح جنگلداري نیرنگ محدود مي شود. از نظر تقسیمات جنگلي 
در حوضه آبخیزهاي 43 و 45 واقع شده و در محدوده طرح هاي 

جنگل داري پلهم کوتي و خانیکان و دل دره قرار دارد. 

روش انجام پژوهش 

)که  تجزيه و تحلیل سیستمي  از روش  پژوهش  اين  انجام  برای 
معمول ترين روش شناسايی، ارزيابی و برنامه ريزی سرزمین در 
جهان و ايران است( و مدل اکولوژيکی کاربری توريسم )مخدوم، 
1378( استفاده شد. به منظور ارزيابی توان تفرجگاهی منطقه، 
طبقات  نقشه  زمین،  شکل  )نقشه  اکولوژيک  منابع  نقشه های 
خاک، نقشه زمین شناسی، نقشه های تیپ بندی و تراکم پوشش 
اين  فرآيند  تهیه شد.  آبی(  منابع  نقشه  و  اقلیم  نقشه  گیاهی، 

پژوهش شامل مراحل زير است: 

1- شناسايي منابع اکولوژيکي 

نقشه هاي  مقیاس  در  زير  منابع  حاضر،  طرح  بررسي  در 
شدند:  شناسايي   1  :25000

الفـ  منابع فیزيکي:

ـ آب وهوا و اقلیم )شناسايي اقلیم منطقه به روش آمبرژه و 
گوسن، تعیین تعداد روزهاي غیرباراني يا آفتابي، تعیین میانگین 

دما در فصل استفاده بهاره و تابستانه(

ـ شکل زمین )نقشه هاي طبقات درصد شیب، طبقات ارتفاع 
ازسطح دريا، طبقات جهات جغرافیايي(

ـ منابع آب )نقشه هیدروگرافي منطقه( 

ـ زمین شناسي )نقشه زمین شناسي( 

ـ خاک شناسي )نقشه طبقات خاک(

ب ـ منابع زيستي:

ـ رستني ها )نقشه هاي تیپ و تراکم پوشش گیاهي( 

ـ جانوران )نقشه پراکنش و تنوع حیات وحش(

2- شناسايي وضعیت اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه
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مصاحبه  طريق  از  مرحله  اين  در  مربوطه  اطالعات  اکثر 
حضوري با مردم منطقه به دست آمد. تنها بعضي از آمار مربوط 
بهداشت  بهداشتي و خانه  از مراکز  تعداد خانوار و جمعیت  به 

شد.   حاصل  روستايي 

یافته ها

 وضعیت اقلیمی منطقه 
استفاده شده است.  آمبرژه  از روش  اقلیم منطقه  براي مطالعه 
آمار و اطالعات هواشناسي پارک مورد نظر از ايستگاه هواشناسي 
نوشهر گرفته شد )آمار 20ساله(. پس از تعیین ضريب آمبرژه و با 
بردن اين ضريب در کلیموگراف آمبرژه، نوع اقلیم منطقه خیلي 

مرطوب شناسايي شد. 

گوسن2  روش  از  سال  خشک  ماه هاي  تعداد  تعیین  براي 
متوسط  براساس  اقلیم،  تعیین  گوسن  روش  در  شد.  استفاده 
بارندگي ماهیانه و متوسط درجه حرارت ماهیانه است. در اين 
روش از منحني آمبروترمیک استفاده مي شود. با رسم منحني 
تیرماه  در  که  شد  مشخص  مطالعه  مورد  منطقه  آمبروترمیک 
منحني بارندگي پايین تر از منحني درجه حرارت است و مدت 

مي شود.  ايجاد  خشکي  کوتاهي 

براي تعیین تعداد روزهاي غیرباراني )آفتابي و نیمه ابري( نیز 
از آمار تعداد روزهاي باراني ايستگاه هواشناسي نوشهر استفاده 
هر  )14ساله(  باراني  روزهاي  تعداد  میانگین  منظور  بدين  شد. 
ماه را از تعداد کل روزهاي هر ماه کم کرديم تا تعداد روزهاي 
محاسبات  آيد.  به دست  هرماه  نیمه ابري(  و  )آفتابي  غیرباراني 
نشان داد محدوده تعداد روزهاي غیرباراني )آفتابي و نیمه ابري( 
هر ماه در فصل استفاده بهاره و تابستانه بین 23-19 روز است. 
پس از مقايسه اين محدوده با مدل اکولوژيکي تفرج متمرکز و 
و  اقلیم  نظر  از  مطالعه  مورد  منطقه  گسترده مشخص شد که 
آب و هوا در توان طبقه يک تفرج متمرکز و گسترده قرار دارد. 

  مدل اکولوژیكي مورد استفاده 
 تفرج متمرکز - طبقه یک 

- اقلیم و آب و هوا: میانگین دما در فصل استفاده تابستانه و 
بهاره 25-21 درجه سانتي گراد. 

- تعداد روزهاي آفتابي در ماه در فصل استفاده تابستانه و 

بهاره بیش از 15 روز در ماه. 
- آب: 40 تا 150 لیتر در روز براي هر نفر 

- درصد شیب: صفر تا 5         
- جهت جغرافیايي: شرقي )تابستانه( – جنوبي )زمستانه(

- بافت خاک: لومي    
- شرايط زه کشي خاک: کامل 

- حاصلخیزي خاک: متوسط تا خوب
- عمق خاک: عمیق 

- ساختمان خاک: نیمه تحول يافته با دانه بندي متوسط
- تراکم درختان: 80-40 درصد 

مرطوب(،  )اقلیم  ماسه اي  تپه هاي  گرانیت،  مادر:  سنگ   -
قاره(  فالت  )آبرفت هاي  آبرفتي  بازالت،  روانه هاي 

تفرج متمرکز - طبقه دو
- اقلیم و آب و هوا: میانگین دما در فصل استفاده تابستانه و 

بهاره 30-21 درجه سانتي گراد
و  تابستانه  استفاده  فصل  در  ماه  در  آفتابي  روزهاي  -تعداد 

ماه  در  روز  بهاره 7-15 
- آب: 12 تا 40 لیتر در روز براي هر نفر 

- درصد شیب: صفر تا 5      
- جهت جغرافیايي: شمالي )تابستانه( – غربي )زمستانه( 

رسي  رسي،  لومي  شني  لومي،  شني  شني،  خاک:  بافت   -
رسي   لومي  لومي، 

- شرايط زهکشي خاک: فقیر تا متوسط 
- حاصلخیزي خاک: متوسط 

- ساختمان خاک: نیمه تحول يافته با دانه بندي نیمه متوسط 
تا درشت

- عمق خاک: متوسط تا عمیق 
- سنگ مادر: ماسه سنگ، سنگ آهک، توف هاي شکافدار، 
روانه هاي بین چینه اي، شیست، لس، دشت هاي سیالبي، مخروط 

افکنه و آبرفت هاي دره ساز
- تراکم درختان: 40-20 درصد 

تفرج متمرکز - طبقه نامناسب 
- آب: کمتر از 5 لیتر در روز براي هر نفر

- درصد شیب: بیش از 15 درصد  
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- جهت جغرافیايي: جنوبي و غربي )تابستانه و بهاره(
– شمالي و شرقي )زمستانه( 

- بافت خاک: رسي سنگین – خاک هیدرومورف
- شرايط زهکشي خاک: ناقص 
- حاصلخیزي خاک: خیلي فقیر

- ساختمان خاک: دانه بندي خیلي ريز 
- عمق خاک: کم تا زياد 

- تراکم درختان: بیش از 80 درصد 
تفرج گسترده- طبقه یک 

- اقلیم و آب و هوا: مانند تفرج متمرکز )طبقه يک( 
- آب: 12-5 لیتر در روز براي هر نفر

- درصد شیب: صفر تا 25 
- شرايط سنگ و خاک: همانند تفرج متمرکز طبقه يک )فقط 
براي پیاده روها و مالروها اهمیت دارد و در غیر اين صورت پارامتر 

خاک اهمیتي براي اجراي تفرج گسترده ندارد(. 
- ساير پارامترها: چندان اهمیتي ندارند. 

تفرج گسترده- طبقه دو 
- اقلیم و آب و هوا: مانند تفرج متمرکز )طبقه دو( 

- آب: حدود 5 لیتر 
- درصد شیب: 25 تا 50 

- شرايط سنگ و خاک: همانند تفرج متمرکز طبقه دو )فقط 
براي پیاده روها و مالروها اهمیت دارد و در غیر اين صورت پارامتر 

خاک اهمیتي براي اجراي تفرج گسترده ندارد(. 

- ساير پارامترها: چندان اهمیتي ندارند. 

تفرج گسترده- طبقه نامناسب 

-درصد شیب: بیش از 50 درصد )به استثناي کوهنوردي( 

براي ارزيابي توان اکولوژيکي محیط زيست به منظور کاربري 
توريسم، تمامي پارامترهاي ياد شده در مدل اکولوژيکي هم وزن 
نیستند. اولويت پارامترها بر حسب اهمیت به ترتیب عبارت است 
از: 1- شیب، 2- سنگ و خاک، 3- جهت جغرافیايي، 4- آب، 

5- گیاه، 6- اقلیم و آب و هوا.  

تهیه نقشه های منابع فیزیكی و زیستی 
تهیه نقشه طبقات شیب با هدف تفرج گسترده و متمرکز در 5 

طبقه به صورت صفر تا 5  درصد ، 15 درصد -5، 25 درصد -15، 
50 درصد -25 و بیشتر از 50 درصد  در نظر گرفته شد. 

با توجه به هدف کاربري توريسم و نیز به جهت اينکه بیشترين 
ارتفاع در منطقه مورد مطالعه 1600 متر بوده طبقه بندي خاصي 
داراي  که  گرفت  صورت  منطقه  در  موجود  نقاط  ارتفاع  براي 

تقسیمات زير است:

طبقه ارتفاعي 1: با ارتفاعي بین صفر الي 400 متر

طبقه ارتفاعي 2: با ارتفاعي بین 400 الي 1000 متر

طبقه ارتفاعي 3: با ارتفاعي بین 1000 الي 1200 متر

طبقه ارتفاعي 4: با ارتفاعي بین 1200 الي 1400 متر

طبقه ارتفاعي 5: با ارتفاعي بیش از 1400 متر از سطح دريا. 

براي تهیه نقشه جهت جغرافیايي 9 طبقه به شرح جدول 
شماره 1 تنظیم شد. الزم به توضیح است که مناطقي که در 
طبقه يک شیب قرار داشتند )5 درصد  - 0( بدون جهت )P( در 

نظر گرفته شدند. 

واحد  يا  فیزيوگرافي  نقشه  زمین:  شکل  واحد  نقشۀ  تهیۀ 
و  شیب  ارتفاع،  پارامتر  سه  از  که  است  نقشه اي  زمین،  شکل 
جهت جغرافیايي تشکیل شده باشد. بنابراين با روی هم گذاری 
نقشه های شیب، جهت و ارتفاع از سطح دريا نقشه واحد شکل 

)شکل 1-4(.  آمد  به دست  زمین 

شكل 1.  نقشه شیب منطقه
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جدول 1. طبقات جهات جغرافیایی

PNNEESESSWWNWعالئم

123456789عدد

شمال غربيغربيجنوب غربي جنوبيجنوب شرقيشرقيشمال شرقيشمالي دشتمفهوم

شكل 2.  نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا

شكل 4.  نقشه واحد شكل زمین شكل3.  نقشه جهات جغرافیایي    
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تهیه نقشه خاک منطقه: مطالعات خاک شناسي منطقه در 
حد نیمه تفصیلي انجام گرفته که نتايج به صورت نقشه خاک 
اين  انجام  براي   .)5 )شکل  است  ارائه شده  مقیاس   به 
مطالعه از داده های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
مازندران – نوشهر )تحت پوشش طرح هاي جنگلداري خانیکان، 
توپوگرافي،  نقشه هاي  از  استفاده  با  و  دره(  دل  و  کوتي  پلهم 
زمین شناسي و انجام جمع بندي هاي الزم نقشه نهايي خاک در 
10 طبقه تهیه شد. به طور کلي به علت غالب بودن سنگ هاي 
مادري آهکي و آهک مارني ـ مارن ـ مارن سیلتي تنوع زيادي 
ازنظر تیپ خاک در منطقه ديده نشد منطقه مورد بررسي غالباً 
داراي خاکي تکامل يافته نسبتاً عمیق تا عمیق تنها در ارتفاعات 
غالباً  بافت خاک  ندارد.  زياد، عمق مناسبي  به علت شیب  باال 
کمي سنگین تا سنگین با درصد رس بیشتر از 35 درصد  که 
نشانه زهکشي ضعیف خاک است. PH خاک غالباً قلیايي تنها در 
بعضي نقاط به علت شستشوي آهک از طبقات باال و تجمع در 
 PH اسیدي و در عمق زيرين PH عمق زيرين، در افق هاي باال

قلیايي است.  

تهیه نقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه: شناسايي تیپ هاي 
جنگلي مختلف در اين پارک با توجه به نوع و فراواني گونه هاي 
درختي صورت پذيرفته است. ازآنجا که منطقه مورد مطالعه تحت 
پوشش طرح هاي جنگلداري خانیکان، پلهم کوتي و دل دره بوده 
است و در هر يک از اين طرح ها براي سري و پارسل هاي آن 
سري به طور جداگانه آماربرداري صورت گرفته و درصد فراواني 
گونه ها مشخص شده و در فرم تشريح پارسل نیز موجود بود. 
توسط  انجام شده  تشريح  و  اطالعات  و  آمار  اين  از  استفاده  با 
بازديدهاي صحرايي که  نیز  و  طراح طرح هاي جنگلداري فوق 
از عرصه هاي مورد مطالعه توسط اينجانب انجام شد پنج تیپ 

گیاهي زير تعیین شدند. 

 )Parrotetum -Carpineto( 1- تیپ ممرز – انجیلي

)Aceretum – Carpineto( 2- تیپ ممرز ـ افرا

)Alnetum - Carpineto( 3- تیپ ممرز ـ توسکا

)Carpinetum-Fageto ( 4- تیپ راش ـ ممرز

)Aceretum - Fageto - Carpineto( 5 – تیپ آمیخته

مناطق حفاظتي در پارک مورد مطالعه دراين تیپ قرارگرفته اند. 

از آنجا که در مناطق حفاظتي آماربرداري صورت نپذيرفته، تیپ 
به  بازديدهاي صحرايي  به  توجه  با  مناطق  اين  پوشش گیاهي 
عمل آمده، تیپ آمیخته درنظر گرفته شد. ازگونه هاي موجود در 
اين مناطق مي توان ممرز، راش، افرا، توسکا، شیردار، سرخدار، 

ون، آزاد، و شب خسب را نام برد )شکل 6(. 

تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی: با استفاده از آمار و اطالعات 
موجود در طرح هاي جنگلداري منطقه که درصد فراواني گونه ها 
مشخص شده بود تراکم درختان در دو طبقه )طبقه يک: تراکم 
درختان 80-40 درصد، طبقه دو: تراکم درختان 40-20 درصد( 

در نظر گرفته شد )شکل 7(. 

نتایج حاصل از نقشه ها 
منابع  شناسايي  که  آنجا  از  سیستمي  تجزيه و تحلیل  روش  در 
اکولوژيکي در نهايت به تهیه نقشه هاي متنوع اکولوژيکي ختم 
انجام  نقشه  روي  نیز  و جمع بندي  تجزيه و تحلیل  کار  مي شود، 
صورت  گونه اي  به  جمع بندي  و  تجزيه و تحلیل  اين  مي پذيرد. 
مي گیرد که بتوان با تجزيه منابع )طبقه بندي پارامترها( و تحلیل 
طبقه بندي ها به يک جمع بندي از طبقات همگن در منطقه مورد 
بررسي روي نقشه دست يافت. جمع بندي حاصله روي نقشه، 
بررسي،  اين  در  مي شود.  نامیده  زيست محیطي  واحد  يا  يگان 
تجزيه و تحلیل و جمع بندي با روش روي هم گذاري به عمل آمده 
با  ترکیبي  دو  به صورت  منابع  نقشه هاي  روش،  اين  در  است. 

همديگر تلفیق شدند. 

الف ـ روي هم گذاري نقشه هاي طبقات درصد شیب، طبقات 
به  منظور  به  و طبقات جهات جغرافیايي  دريا  از سطح  ارتفاع 

دست آوردن نقشه واحدهاي شکل زمین 

ب ـ روي هم گذاري نقشه واحدهاي شکل زمین و خاک 

ج - روي هم گذاري نقشه واحدهاي زيست محیطي پايه يک 
و پوشش گیاهي. 

نقشه تلفیقي 4عامله قبلي را منطبق بر نقشه پوشش گیاهي 
نموده و نقشه جديدي حاصل شد که داراي محدوده هاي معیني 
بود و براي هر محدوده کد خاصي محاسبه شد که بیانگر پنج 
ارتفاع، شیب، جهت جغرافیايي، خاک و پوشش  فاکتور شامل 

گیاهي بود. 

د- روي هم گذاري نقشه واحدهاي زيست محیطي پايه دو و 
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شكل۷. نقشه تراکم پوشش گیاهی                 شكل 6.  نقشه تیب جنگلیشكل5.  نقشه خاك منطقه  

تراکم پوشش گیاهي و تهیه نقشه نهايي واحدهاي زيست محیطي 
منطقه مورد مطالعه  

ارزیابي توان تفرجگاهي
نحوه ارزيابي توان محیطي از مقايسه منابع موجود در منطقه 
مدل  با  زيست محیطي(  واحدهاي  )ويژگي هاي  بررسي  مورد 
اکولوژيکي کاربري توريسم )تفرج متمرکز و گسترده( به عمل 
در  متعدد  کاربري هاي  براي  که  اکولوژيکي  مدل هاي  در  آمد. 
شرايط ايران ساخته شده اند هر کاربري، ويژگي هاي جداگانه اي 
توان  تعیین  منظور  به  ارزيابي  پروژه،  اين  در  ازآنجاکه  و  دارد 
تفرجگاهي صورت مي گرفت، بنابراين شیوه ارزيابي نیز بر اساس 
مدل اکولوژيکي کاربري توريسم انجام شد که واحدهاي با توان 
طبقۀ يک، دو و نامناسب براي تفرج متمرکز و گسترده از مقايسه 
ويژگي هاي واحدهاي زيست محیطي با ويژگي هاي مدل انتخابي 

جدا شدند. 

اين قاعده بدان معنی است که اگر شیب واحد زيست محیطی 
خودداری  پارامترها  ساير  مقايسه  از  نبود،  مناسب  تفرج  برای 
بودن  مناسب  در صورت  می شود.  متوقف  ارزيابی  اصوالً  کرده، 
شیب، اگر خاک واحد زيست محیطی برای تفرج توان نداشت، از 
مقايسه ساير پارامترها خودداری می شود. به هر حال اين قاعده 

در مورد 4 پارامتر کلیدی اول بیشتر صادق است. 

در منطقه اي که شیب از محدوده شیب طبقه يک يا دو تفرج 

قرار  متمرکز  تفرج  نامناسب  طبقه  جزء  نکرد،  تبعیت  متمرکز 
گرفت. در نقاطي که شیب با محدوده شیب طبقه يک و دو تفرج 
متمرکز مطابقت داشت، سراغ پارامتر دوم يعني خاک رفتیم و 
هر جا خاک، ويژگي هاي طبقه يک را در شیب طبقه يک داشت 
به عنوان ارزيابي مقدماتي براي طبقه يک تفرج متمرکز در نظر 
گرفته شد. اما هر جا شیب طبقه يک و خاک طبقه دو موجود 
بود در طبقه دو تفرج متمرکز قرار گرفت. در نقاطي که خاک 
ويژگي هاي طبقه دو تفرج متمرکز را در شیب طبقه دو داشت 
جزء طبقه دو تفرج متمرکز به حساب آورده و در غیر از حاالت 
فوق ساير نقاط را در طبقه نامناسب قرار داديم. )الزم به توضیح 
است که طبقات 1، 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10 از نقشه طبقات خاک 
بر اساس مدل کاربري توريسم در توان طبقه دو، و طبقات 3 و 
4 در طبقه نامناسب از تفرج متمرکز واقع شدند(. براي تفرج 
گسترده تنها پارامتر کلیدي، شیب است بنابراين نقشه ارزيابي 
توان براي تفرج گسترده بر اساس پارامتر شیب به طبقه يک، دو 
و نامناسب طبقه بندي شد. در ارزيابي، مناطقي که شیب صفر 
تا 25 درصد داشتند در طبقه يک تفرج گسترده، مناطقي که 
داراي شیب 25 تا 50 درصد بودند در طبقه دو تفرج گسترده، و 
مناطقي که شیب بیشتر از 50 درصد داشتند در طبقه نامناسب 
تفرج گسترده قرار گرفتند. پس از ارزيابی توان تفرجگاهی، نقشه 
توان تفرج متمرکز و گسترده با توجه به درصد انواع تفرج تهیه 

و ترسیم شد )شکل 8(. 
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در منطقه مورد بررسي از مجموع 264 واحد زيست محیطي، 
قرار  تفرج متمرکز  توان طبقه دو  واحد زيست محیطي در   53
بودن  نامناسب  لحاظ  به  زيست محیطی  واحد   211 و  گرفتند 
متمرکز  تفرج  براي  شیب  به ويژه  تعیین کننده  پارامترهاي 
نامناسب تشخیص داده شدند. از ديدگاه تفرج گسترده 117 واحد 
زيست محیطي از 264 واحد در توان طبقه يک تفرج گسترده، 
90 واحد زيست محیطي در توان طبقه دو تفرج گسترده و 57 

واحد ديگر در طبقه نامناسب قرار گرفتند )شکل 9(. 

طبق نتايج منابع فوق و با توجه به مدل اکولوژيکی استفاده 
شده مشخص شد که منطقه مورد مطالعه به دلیل کوهستانی 
بودن و عدم وجود اراضی زياد با شیب کم، فاقد کالس يک تفرج 
متمرکز است. تمام مناطقي که توان طبقه دو تفرج متمرکز دارند 
واقع شدند. همین طور  در طبقه يک  تفرج گسترده  ديدگاه  از 
قرار  متمرکز  تفرج  نامناسب  طبقه  در  که  مناطقي  از  بخشي 
گرفتند از ديدگاه تفرج گسترده در طبقه يک و دو واقع شدند. 
در مجموع از کل مساحت منطقه مورد مطالعه 78/2 درصد از 
به طوری که 45/4 درصد  دارد  را  تفرج  انواع  پتانسیل  منطقه 

از منطقه پتانسیل تفرج گسترده درجه يک و دو 32/8 درصد 
پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو را دارد که ايجاد تسهیالت و 
تأسیسات توريستی در اين مناطق امکان پذير است. 21/8 درصد 
از منطقه نیز پتانسیل تفرج را نداشته که جزو مناطق حفاظتي 
آمده  به عمل  بررسی های  آمدند )شکل 10(.  به حساب  پارک 
و  منطقه  روستائیان  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  زمینه  در 
از ارزيابی توان تفرجگاهی حاکی از آن است که  نتايج حاصل 
مناسب ترين و مطلوب ترين محدوده برای توسعه اکوتوريسم و 
ايجاد تفرج متمرکز در قسمت هايی از ضلع شمالی و شرقی و 
بخش هايی از ضلع غربی پارک است. زيرا روستائیان بیشتر در 
ضلع شمالی و نیمی از ضلع غربی پارک ساکن هستند. توسعه 
و سرمايه گذاری با حفظ شرايط زيست محیطی در مناطقی که 
در کالس دو تفرج متمرکز واقع شدند می تواند برای ساکنین 
روستاهای اطراف نوعی درآمد ايجاد کند و آنها را از تعرض به 
جنگل بازدارد؛ بنابراين در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

مردم منطقه نیز مؤثر خواهد بود.

شكل 8.  درصد انواع تفرج در منطقه مورد مطالعه
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ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاویج در منطقه نوشهر و چالوس ǀ شبنم شکوهی  و همکاران

شكل 10.  نقشه توان تفرج گستردهشكل9.  نقشه توان تفرج متمرکز

بحث و نتیجه گیری
 منطقه مورد بررسي به دلیل تنوع گونه هاي جنگلي و پراکنش 
تهران،  به  گذرگاه هايي  داراي  اينکه  جهت  به  و  حیات وحش 
جذب  را  زيادي  اکوتوريسم  مي تواند  است  گیالن  و  مازندران 
پس  چندجانبه  استفاده  که  است  اين  تعمق  قابل  نکته  کند. 
از ارزيابي مي تواند نقش مؤثرتري داشته باشد. به عنوان مثال 
تفرج توأم با آبزي پروري که از طريق پرورش گونه هاي آبزي و 
ايجاد استخرهاي پرورش آبزيان در مناطقي از پارک که استعداد 
اين کاربري را داشته باشد، مي تواند در راستاي برنامه توسعه و 
حفاظت قرار گیرد. همین طور تفرج توأم با شکار که از طريق 

پرورش گونه هاي حیات وحش سازگار با اکوسیستم باشد مي تواند 
طريقه ديگري از استفاده چندمنظوره در اين پارک باشد.  

سپاسگزاری 
نويسندگان مقاله از تمامی کسانی که آنان را در انجام اين تحقیق 

ياری رسانده اند نهايت تشکر و قدردانی را دارند. 

تعارض در منافع
نويسندگان مقاله اعالم می کنند که در نگارش اين مقاله هیچ گونه 

تعارضی در منافع وجود نداشته است. 
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