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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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مجلۀ علمی پژوهش گردشگری
شاپا 2538-628X :سال اول | شماره سوم | پاییز 1398

■ ■ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاویج در منطقه نوشهر و چالوس
شبنم شکوهی* ،1سید محمد حسینی نصرت ،2علی یخکشی
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1 .1کارشناسی ارشد ،گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،کارشناس
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ،نوشهر ،ایران
2 .2عضو هیئت علمی ،دانشکدۀ منابع طبیعی  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ،ساری  ،ایران
3 .3فعال محیط زیست ،نویسنده ،تهران ،ایران
دریافت | 1398/04/04 :پذیرش | 1398/05/18 :انتشار1398/۷/11 :

چکیده
ارزيابي توان اکولوژیک برای کاربریهای مختلف ،گامی مؤثر در جهت ارزیابی توان زیستمحیطي يا آمايش سرزمين به شمار
مي رود .انتخاب محل برای یک پارک ،تابع ارزیابی توان اکولوژیکی و نیاز اقتصادی و اجتماعی منطقه است .در این بررسی به
منظور ارزیابی توان تفرجگاهی منطقه ورگاویج واقع در حد جنوبي شهرستانهاي نوشهر و چالوس به مساحت  6650هكتار
از روش تجزی هوتحلیل سیستمی به شیوه ر ویهمگذاری نقشههای منابع استفاده شد .ابتدا نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع
با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه به مقیاس  1:25000رسم شد .سپس با تلفیق آنها نقشه شکل زمین به دست آمد .با
رویهمگذاری نقشه شکل زمین طبقات خاک و پوشش گیاهی نقشه واحدهای زیستمحیطی تهیه شد .در نهایت ،از مقایسه
واحدها با مدل توریسم مخدوم نقشه توان تفرج متمرکز و گسترده به دست آمد .شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی
روستائیان منطقه نیز از طریق مصاحبه حضوری انجام شد .نتایج نشان داد که منطقه مورد مطالعه فاقد كالس يك تفرج
متمركز است 78/2 ،درصد از منطقه پتانسیل انواع تفرج را دارد به طوری که  45/4درصد از منطقه پتانسیل تفرج گسترده
درجه یک و دو  32/8درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو را دارد 21/8 .درصد از منطقه نیز پتانسیل تفرج را ندارد که
جزو مناطق حفاظتي پارك به حساب آمدند.
واژههای کلیدی :توان تفرجگاهی ،پارک جنگلی ورگاویج ،مدل تجزی هوتحلیل سیستمی ،نوشهر ،چالوس

شکوهی ،شبنم ،حسینی نصرت ،سید محمد ،یخکشی ،علی )۱۳۹۸( .ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی
ورگاویج در منطقه نوشهر و چالوس .پژوهش گردشگری.۶۶-۵۵ ،)3(1 ،
* نویسندة مسئول :شبنم شکوهی ،دانشآموخته کارشناسیارشد مهندسی منابع طبیعی ،جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشکده منابع طبیعی،
کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ،نوشهر ،ایران،
پست الکترونیکshokoohi_shab@yahoo. com :
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مقدمه
امروزه تصور شهرها بدون وجود تفرجگاهها در اشکال گوناگون
آن دیگر ممکن نیست .پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگیهای
معضالت زیستمحیطی آنها ،موجودیت طیفی از منابع تفرجگاهی
و گسترش آن را اجتنابناپذیر کرده است (مجنونیان.)1374 ،
از سوی دیگر ،روانشناسان نیز نیاز انسان به تفريح و تفرج را
ضمن تأكيد ،ضروري و الزم ميدانند .بنابراین نياز به توسعه و
احداث پاركهاي جنگلي و تفرجگاههاي طبيعي به منظور جذب
اکوتوريسم ،ايجاد درآمد ،گذران اوقات فراغت ،حفاظت بهينه از
منابع و حفظ ذخائر ژنتيكي بيش از پيش احساس ميشود.
آمايش سرزمين گامي است كه بشر جهت بهرهبرداري
معقول از منابع طبيعي برداشته است تا هم از روند تخريب
طبيعت جلوگيري کند و هم از منابع طبيعي مطابق توان
اكولوژيكياش بهرهبرداري نمايد .بنابراین ارزيابي توان
اكولوژيك به عنوان پایه و اساس آمايش سرزمين یا طرحریزی
محیطزیستی برای کشورهایی که درصدد دستیابی به توسعه
پایدار همراه با حفظ منافع نسلهای آتی هستند اجتنابناپذیر
خواهد بود (.)Radklift, 1994
به عبارت دیگر ،ارزیابی توان اکولوژیک فرایندی است که
تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت توسعهای
در خور و هماهنگ با طبیعت را فراهم کند .در واقع این ارزیابی
گامی مؤثر در جهت دستیابی به برنامهای برای توسعه پایدار
اطالق میشود .چرا که با شناسایی و ارزیابی خصوصیات
اکولوژیک در هر منطقه برنامههای توسعهای میتواند همگام با
طبیعت برنامه ریزی شود و طبیعت خود استعدادهای سرزمین
را برای توسعه مشخص میکند (دشتی .)1387 ،در حال حاضر
توسعه پايدار ،حفاظت و بهسازي محيط زيست ،استفاده صحيح
از منابع طبيعي و بهره گيري چند جانبه تفرجگاهي ،آموزشي
و پژوهشي از شرايط طبيعي محيط زيست موضوعات عمدهاي
هستند كه در سراسر جهان بر چگونگي رشد اقتصادي و رفاه
اجتماعي تأثير مي گذارند.
با توجه به اهمیت جنگلها در تفرج طبیعی ،ارزیابی توان
تفرجی و شناسایی محدودههای مستعد استفاده تفرجی با در
نظر گرفتن فاکتورهای تأثیرگذار بر تفرج در آنها ضروری است.
مدیریت صحیح مناطق گردشگری با ارزیابی ظرفیت برد تفرجی

منطقه امکان پذیر است ( .)Tsaur et al., 2005به طوری که
عدم توجه به این مسئله روند تخریب در مناطق گردشگری را
افزایش میدهد .در ایران تعیین ارزش تفرجی یک منطقه با
استفاده از مدل سیستمی مخدوم انجام شده است که ساختار
این مدل ،تلفیق نقشههای توپوگرافی ،شیب ،جهت ،تیپ
خاک و پوشش گیاهی است (مخدوم .)1378 ،ارزیابی توان
زیستمحیطی پارکها ،از طریق تلفیق نقشه صورت میگیرد.
هر واحد زیستمحیطی متشکل از پارامترهای فوق به عالوه
اقلیم ،حیاتوحش و عوامل اقتصادی اجتماعی مشخص است.
با شناخت هر یک از عوامل بیوفیزیکی پارکها ،این پارامترها
تبدیل به نقشه میشود و نقشهها با هم تلفیق میشوند (مرادی
و همکاران)1384 ،
در همین راستا تحقیقات مختلفی توسط محققان در سراسر
دنیا و از جمله ایران انجام شده است .ژوالنکای ( ،)2004به منظور
تهیه طرح تفرجی در هانگاری رومانی اقدام به شناسایی منطقه
و پتانسیلهای آن با استفاده از  GISکرد .نقشههای مختلف را
به کمک نرمافزار  Arcviewتهیه و با توجه به پوشش گیاهی،
منطقه را برای کاربری توریسم مناسب معرفی کرد.
توان تفرجی جنگلهای زرینآباد نکا بر اساس مدل اکولوژیکی
تفرج در ایران ارزیابی شد ،نتایج ارزیابی نشان داد  82درصد از
منطقه پتانسیل انواع تفرج را دارد به طوری که  66درصد از
منطقه پتانسیل تفرج گسترده درجه یک 4 ،درصد پتانسیل تفرج
گسترده درجه دو 2 ،درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه یک و
ده درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو دارد 18 .درصد از
منطقه نیز پتانسیل تفرج را ندارد که شامل طبقات حفاظتی
( 7درصد) و نامناسب برای تفرج ( 11درصد) است (اسکندری،
 .)1392توان اکولوژیک گردشگاههای حاشیه رودخانه کرج با
استفاده از  GISارزیابی شد .نتایج ارزیابی نشان داد حدود 50
درصد از محدوده مورد مطالعه دارای توان برای تفرج و  50درصد
دیگر دارای توان حفاظتی است (جلیلیان و دانه کار.)1390 ،
حوضه هراز از لحاظ پتانسیل جذب گردشگر بررسی شد و
الیههای اطالعاتی را با توجه به اهمیت آنها در محیط  GISتلفیق
و نقشه پتانسیل سرزمین برای جذب گردشگر تهیه شد .نتایج
تحقیق نشان داد در مناطقی که جاذبههای طبیعی وجود دارد،
پتانسیل جذب گردشگر باال است (غالمی و همکاران .)1384 ،در
تحقیق مشابه دیگری در ایران ،به منظور آمایش سرزمین حوضه
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آبخیز کسیلیان ،منابع اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی در این
منطقه شناسایی شده و با تهیه مدلهای اکولوژیکی ،ارزیابی
توان تفرجی انجام گرفت .نتایج نشان داد که این حوضه برای
تفرج گسترده بیشترین توان ( 92درصد ) و برای تفرج متمرکز
کمترین توان را دارد (یزدانی پرایی .)1382 ،تکیه خواه (،)1387
در مطالعه خود توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر در شهرستان
سنندج را با استفاده از  GISو فاکتورهایی مانند شیب ،ارتفاع
از سطح دریا ،جهت شیب ،خاک ،پوشش گیاهی و منابع آبی
ارزیابی کرد .نتایج ارزیابی قابلیت تفرجی پارک ،براساس مدل
توریسم مخدوم نشان داد که  5درصد از پارک دارای توان تفرج
متمرکز درجه دو 50 ،درصد توان تفرج گسترده درجه یک ،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 یک در منطقه مشاهده شد.

جاده كمربندي چالوس ـ نوشهر و روستاي كشكسرا ،از جنوب
به هلي دره ،از غرب به جاده چالوس ـ مرزنآباد و از شرق به

طرح جنگلداري نيرنگ محدود ميشود .از نظر تقسيمات جنگلي
در حوضه آبخیزهاي  43و  45واقع شده و در محدوده طرحهاي

جنگلداري پلهم كوتي و خانيكان و دل دره قرار دارد.
روش انجام پژوهش

برای انجام این پژوهش از روش تجزي هوتحليل سيستمي (که
معمولترین روش شناسایی ،ارزیابی و برنامهریزی سرزمین در

جهان و ایران است) و مدل اکولوژیکی کاربری توریسم (مخدوم،

 )1378استفاده شد .بهمنظور ارزیابی توان تفرجگاهی منطقه،
نقشههای منابع اکولوژیک (نقشه شکل زمین ،نقشه طبقات
خاک ،نقشه زمینشناسی ،نقشههای تیپبندی و تراکم پوشش

گیاهی ،نقشه اقلیم و نقشه منابع آبی) تهیه شد .فرآيند اين

ازآنجاکه منطقه نوشهر و چالوس به دليل نزديكي به دريا،
دشتهاي مرتفع ،اقليم مساعد ،سرسبزي ويژه ،بلنديها و
درههاي انبوه جنگلي ،درياچهها ،رودخانهها ،چشمهسارها،
آبشارهاي بلند ،از جمله مناطق زيباي استان مازندران به شمار
ميآيد که هرساله پذیرای عده بيشماري از گردشگران داخلي و
خارجي در منطقه بهخصوص در فصل تابستان است و این امر نیاز
به پارك جنگلي كه بتواند نياز تفرجگاهي مردم اين دو شهرستان
را برآورده سازد بیش از پیش مینماید .بنابراین جنگلهاي حد
جنوبي شهرستانهاي نوشهر و چالوس كه وسعت آن 6650
هكتار است به منظور پارك جنگلي (ورگاويج) در نظرگرفته شد.
قبل از احداث پارك و به منظور بهرهبرداري معقول و بهينه از اين
منبع طبيعي و نيز جلوگيري از تخريب طبيعت توان تفرجگاهي
اين منطقه ارزيابي شد تا پهنههای مناسب برای تفرج گسترده و
متمرکز شناسایی شوند.

ـ منابع آب (نقشه هيدروگرافي منطقه)

روش بررسی

ـ زمينشناسي (نقشه زمينشناسي)

منطقه مورد مطالعه

ـ خاكشناسي (نقشه طبقات خاك)

محدوده اين پارك بين طول جغرافيايي ً 45´ 23 51و ً27◦ 51
´ 45و عرض جغرافیایی ً 51´ 33◦ 36و ً 45´ 37◦ 36واقع شده
است .منطقهاي كوهستاني داراي عوارض توپوگرافي زياد است.
از نظر ارتفاع از سطح دريا بين حداقل در ضلع شمالي  60متر و
حداكثر در ضلع غربي  1600متر که مساحت آن  6650هکتار
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است .محدودۀ جغرافیایی پارك به شرح زیر است :از شمال به

پژوهش شامل مراحل زير است:

 -1شناسايي منابع اكولوژيكي
در بررسي طرح حاضر ،منابع زير در مقياس نقشههاي

 1 :25000شناسايي شدند:
الف ـ منابع فيزيكي:

ـ آبوهوا و اقليم (شناسايي اقليم منطقه به روش آمبرژه و

گوسن ،تعيين تعداد روزهاي غيرباراني يا آفتابي ،تعيين ميانگين
دما در فصل استفاده بهاره و تابستانه)

ـ شكل زمين (نقشههاي طبقات درصد شيب ،طبقات ارتفاع

ازسطح دريا ،طبقات جهات جغرافيايي)

ب ـ منابع زيستي:
ـ رستنيها (نقشههاي تيپ و تراكم پوشش گياهي)
ـ جانوران (نقشه پراكنش و تنوع حياتوحش)
 -2شناسايي وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه
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اكثر اطالعات مربوطه در اين مرحله از طريق مصاحبه
حضوري با مردم منطقه به دست آمد .تنها بعضي از آمار مربوط
به تعداد خانوار و جمعيت از مراكز بهداشتي و خانه بهداشت
روستايي حاصل شد.

یافتهها
وضعیت اقلیمی منطقه
براي مطالعه اقليم منطقه از روش آمبرژه استفاده شده است.
آمار و اطالعات هواشناسي پارك مورد نظر از ايستگاه هواشناسي
نوشهر گرفته شد (آمار 20ساله) .پس از تعيين ضريب آمبرژه و با
بردن اين ضريب در كليموگراف آمبرژه ،نوع اقليم منطقه خيلي
مرطوب شناسايي شد.
براي تعيين تعداد ماههاي خشك سال از روش گوسن2
استفاده شد .در روش گوسن تعيين اقليم ،براساس متوسط
بارندگي ماهيانه و متوسط درجه حرارت ماهيانه است .در اين
روش از منحني آمبروترميك استفاده ميشود .با رسم منحني
آمبروترميك منطقه مورد مطالعه مشخص شد كه در تيرماه
منحني بارندگي پايينتر از منحني درجه حرارت است و مدت
كوتاهي خشكي ايجاد ميشود.
براي تعيين تعداد روزهاي غيرباراني (آفتابي و نيمهابري) نيز
از آمار تعداد روزهاي باراني ايستگاه هواشناسي نوشهر استفاده
شد .بدين منظور ميانگين تعداد روزهاي باراني (14ساله) هر
ماه را از تعداد كل روزهاي هر ماه كم كردیم تا تعداد روزهاي
غيرباراني (آفتابي و نيمهابري) هرماه به دست آيد .محاسبات
نشان داد محدوده تعداد روزهاي غيرباراني (آفتابي و نيمهابري)
هر ماه در فصل استفاده بهاره و تابستانه بين  19-23روز است.
پس از مقايسه اين محدوده با مدل اكولوژيكي تفرج متمركز و
گسترده مشخص شد كه منطقه مورد مطالعه از نظر اقليم و
بوهوا در توان طبقه يك تفرج متمركز و گسترده قرار دارد.
آ 
مدل اكولوژيكي مورد استفاده
تفرج متمركز  -طبقه يك

بوهوا :ميانگين دما در فصل استفاده تابستانه و
 اقليم و آ بهاره  21-25درجه سانتيگراد.
 -تعداد روزهاي آفتابي در ماه در فصل استفاده تابستانه و

بهاره بيش از  15روز در ماه.
 آب 40 :تا  150ليتر در روز براي هر نفر درصد شيب :صفر تا 5 جهت جغرافيايي :شرقي (تابستانه) – جنوبي (زمستانه) بافت خاك :لومي شرايط زهكشي خاك :كامل حاصلخيزي خاك :متوسط تا خوب عمق خاك :عميق ساختمان خاك :نيمهتحوليافته با دانهبندي متوسط تراكم درختان 40-80 :درصد سنگ مادر :گرانيت ،تپههاي ماسهاي (اقليم مرطوب)،روانههاي بازالت ،آبرفتي (آبرفتهاي فالت قاره)
تفرج متمركز  -طبقه دو

بوهوا :ميانگين دما در فصل استفاده تابستانه و
 اقليم و آ بهاره  21-30درجه سانتيگراد
تعداد روزهاي آفتابي در ماه در فصل استفاده تابستانه وبهاره  7-15روز در ماه
 آب 12 :تا  40ليتر در روز براي هر نفر درصد شيب :صفر تا 5 جهت جغرافيايي :شمالي (تابستانه) – غربي (زمستانه) بافت خاك :شني ،شني لومي ،شني لومي رسي ،رسيلومي ،لومي رسي
 شرايط زهكشي خاك :فقير تا متوسط حاصلخيزي خاك :متوسط ساختمان خاك :نيمهتحوليافته با دانهبندي نيمهمتوسطتا درشت
 عمق خاك :متوسط تا عميق سنگ مادر :ماسه سنگ ،سنگ آهك ،توفهاي شكافدار،روانههاي بين چينهاي ،شيست ،لس ،دشتهاي سيالبي ،مخروط
افكنه و آبرفتهاي درهساز
 -تراكم درختان 20-40 :درصد

تفرج متمركز  -طبقه نامناسب

 آب :كمتر از  5ليتر در روز براي هر نفر -درصد شيب :بيش از  15درصد
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 -جهت جغرافيايي :جنوبي و غربي (تابستانه و بهاره)

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

 -بافت خاك :رسي سنگين – خاك هيدرومورف

با توجه به هدف كاربري توريسم و نيز به جهت اينكه بيشترين
ارتفاع در منطقه مورد مطالعه  1600متر بوده طبقهبندي خاصي
براي ارتفاع نقاط موجود در منطقه صورت گرفت كه داراي
تقسيمات زير است:

– شمالي و شرقي (زمستانه)
 شرايط زهكشي خاك :ناقص حاصلخيزي خاك :خيلي فقير ساختمان خاك :دانهبندي خيلي ريز عمق خاك :كم تا زياد تراكم درختان :بيش از  80درصدتفرج گسترده -طبقه يك
بوهوا :مانند تفرج متمركز (طبقه يك)
 اقليم و آ  آب 5-12 :ليتر در روز براي هر نفر درصد شيب :صفر تا 25 شرايط سنگ و خاك :همانند تفرج متمركز طبقه يك (فقطبراي پيادهروها و مالروها اهميت دارد و در غير اين صورت پارامتر
خاك اهميتي براي اجراي تفرج گسترده ندارد).
 ساير پارامترها :چندان اهميتي ندارند.تفرج گسترده -طبقه دو
بوهوا :مانند تفرج متمركز (طبقه دو)
 اقليم و آ  -آب :حدود  5ليتر

طبقه ارتفاعي  :1با ارتفاعي بين صفر الي  400متر
طبقه ارتفاعي  :2با ارتفاعي بين  400الي  1000متر
طبقه ارتفاعي  :3با ارتفاعي بين  1000الي  1200متر
طبقه ارتفاعي  :4با ارتفاعي بين  1200الي  1400متر
طبقه ارتفاعي  :5با ارتفاعي بيش از  1400متر از سطح دريا.
براي تهيه نقشه جهت جغرافيايي  9طبقه به شرح جدول
شماره  1تنظیم شد .الزم به توضيح است كه مناطقي كه در
طبقه يك شيب قرار داشتند ( 5درصد  )0 -بدون جهت ( )Pدر
نظر گرفته شدند.
تهيۀ نقشۀ واحد شكل زمين :نقشه فيزيوگرافي يا واحد
شكل زمين ،نقشهاي است كه از سه پارامتر ارتفاع ،شيب و
جهت جغرافيايي تشكيل شده باشد .بنابراين با رویهمگذاری
نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع از سطح دریا نقشه واحد شکل
زمین به دست آمد (شکل .)1-4

 درصد شيب 25 :تا 50 شرايط سنگ و خاك :همانند تفرج متمركز طبقه دو (فقطبراي پيادهروها و مالروها اهميت دارد و در غير اين صورت پارامتر
خاك اهميتي براي اجراي تفرج گسترده ندارد).
 ساير پارامترها :چندان اهميتي ندارند.تفرج گسترده -طبقه نامناسب
درصد شيب :بيش از  50درصد (به استثناي كوهنوردي)براي ارزيابي توان اكولوژيكي محيطزيست به منظور كاربري
توريسم ،تمامي پارامترهاي ياد شده در مدل اكولوژيكي هموزن
نيستند .اولويت پارامترها بر حسب اهميت به ترتيب عبارت است
از -1 :شيب -2 ،سنگ و خاك -3 ،جهت جغرافيايي -4 ،آب،
بوهوا.
 -5گياه -6 ،اقليم و آ 
تهیه نقشههای منابع فیزیکی و زیستی

تهيه نقشه طبقات شيب با هدف تفرج گسترده و متمركز در 5
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شکل  .1نقشه شيب منطقه
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درلهای
ورگاویججنگ
سرزمینی
سیمای
ارزیابی توانکیفیت

جدول  .1طبقات جهات جغرافیایی
عالئم

P

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

عدد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مفهوم

دشت

شمالي

شمالشرقي

شرقي

جنوبشرقي

جنوبي

جنوبغربي

غربي

شمالغربي

شکل  .2نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا

شکل .3نقشه جهات جغرافيايي

شکل  .4نقشه واحد شكل زمين
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تهيه نقشه خاک منطقه :مطالعات خاكشناسي منطقه در
حد نيمه تفصيلي انجام گرفته كه نتايج به صورت نقشه خاك
ارائه شده است (شکل  .)5براي انجام اين
به مقياس
مطالعه از دادههای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
مازندران – نوشهر (تحت پوشش طرحهاي جنگلداري خانيكان،
پلهم كوتي و دل دره) و با استفاده از نقشههاي توپوگرافي،
زمينشناسي و انجام جمع بنديهاي الزم نقشه نهايي خاك در
 10طبقه تهيه شد .به طور كلي به علت غالب بودن سنگهاي
مادري آهكي و آهك مارني ـ مارن ـ مارن سيلتي تنوع زيادي
ازنظر تيپ خاك در منطقه ديده نشد منطقه مورد بررسي غالباً
داراي خاكي تكامليافته نسبتاً عميق تا عميق تنها در ارتفاعات
باال به علت شيب زياد ،عمق مناسبي ندارد .بافت خاك غالباً
كمي سنگين تا سنگين با درصد رس بيشتر از  35درصد كه
نشانه زهكشي ضعيف خاك است PH .خاك غالباً قليايي تنها در
بعضي نقاط به علت شستشوي آهك از طبقات باال و تجمع در
عمق زيرين ،در افقهاي باال  PHاسيدي و در عمق زيرين PH
قليايي است.
تهيه نقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه :شناسايي تيپهاي
جنگلي مختلف در اين پارك با توجه به نوع و فراواني گونههاي
درختي صورت پذيرفته است .ازآنجا كه منطقه مورد مطالعه تحت
پوشش طرحهاي جنگلداري خانيكان ،پلهم كوتي و دل دره بوده
است و در هر يك از اين طرحها براي سري و پارسلهاي آن
سري به طور جداگانه آماربرداري صورت گرفته و درصد فراواني
گونهها مشخص شده و در فرم تشريح پارسل نيز موجود بود.
با استفاده از اين آمار و اطالعات و تشريح انجام شده توسط
طراح طرحهاي جنگلداري فوق و نيز بازديدهاي صحرايي كه
از عرصههاي مورد مطالعه توسط اينجانب انجام شد پنج تيپ
گياهي زیر تعيين شدند.
 -1تيپ ممرز – انجيلي ()Parrotetum -Carpineto
 -2تيپ ممرز ـ افرا ()Aceretum – Carpineto
 -3تيپ ممرز ـ توسكا ()Alnetum - Carpineto
 -4تيپ راش ـ ممرز ( )Carpinetum-Fageto
 – 5تيپ آميخته ()Aceretum - Fageto - Carpineto
مناطق حفاظتي در پارك مورد مطالعه دراين تيپ قرارگرفتهاند.
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از آنجا كه در مناطق حفاظتي آماربرداري صورت نپذيرفته ،تيپ
پوشش گياهي اين مناطق با توجه به بازديدهاي صحرايي به
عمل آمده ،تيپ آميخته درنظر گرفته شد .ازگونههاي موجود در
اين مناطق ميتوان ممرز ،راش ،افرا ،توسكا ،شيردار ،سرخدار،
ون ،آزاد ،و شب خسب را نام برد (شکل .)6
تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی :با استفاده از آمار و اطالعات
موجود در طرحهاي جنگلداري منطقه که درصد فراواني گونهها
مشخص شده بود تراکم درختان در دو طبقه (طبقه يك :تراكم
درختان  40-80درصد ،طبقه دو :تراكم درختان  20-40درصد)
در نظر گرفته شد (شکل .)7
نتایج حاصل از نقشهها
در روش تجزي هوتحليل سيستمي از آنجا كه شناسايي منابع
اكولوژيكي در نهايت به تهيه نقشههاي متنوع اكولوژيكي ختم
ميشود ،كار تجزي هوتحليل و جمعبندي نيز روي نقشه انجام
ميپذيرد .اين تجزي هوتحليل و جمعبندي به گونهاي صورت
ميگيرد كه بتوان با تجزيه منابع (طبقهبندي پارامترها) و تحليل
طبقهبنديها به يك جمعبندي از طبقات همگن در منطقه مورد
بررسي روي نقشه دست يافت .جمعبندي حاصله روي نقشه،
يگان يا واحد زيستمحيطي ناميده ميشود .در اين بررسي،
تجزي هوتحليل و جمعبندي با روش رويهمگذاري به عمل آمده
است .در اين روش ،نقشههاي منابع به صورت دو تركيبي با
همديگر تلفيق شدند.
الف ـ رويهمگذاري نقشههاي طبقات درصد شيب ،طبقات
ارتفاع از سطح دريا و طبقات جهات جغرافيايي به منظور به
دست آوردن نقشه واحدهاي شكل زمين
ب ـ رويهمگذاري نقشه واحدهاي شكل زمين و خاك
ج  -رويهمگذاري نقشه واحدهاي زیستمحیطي پايه يك
و پوشش گياهي.
نقشه تلفيقي 4عامله قبلي را منطبق بر نقشه پوشش گياهي
نموده و نقشه جديدي حاصل شد كه داراي محدودههاي معيني
بود و براي هر محدوده كد خاصي محاسبه شد كه بيانگر پنج
فاكتور شامل ارتفاع ،شيب ،جهت جغرافيايي ،خاك و پوشش
گياهي بود.
د -رويهمگذاري نقشه واحدهاي زيستمحيطي پايه دو و
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شکل .5نقشه خاک منطقه

شکل  .6نقشه تیب جنگلی

تراكم پوشش گياهي و تهیه نقشه نهايي واحدهاي زيستمحيطي
منطقه مورد مطالعه
ارزيابي توان تفرجگاهي
نحوه ارزيابي توان محيطي از مقايسه منابع موجود در منطقه
مورد بررسي (ويژگيهاي واحدهاي زيستمحيطي) با مدل
اكولوژيكي كاربري توريسم (تفرج متمركز و گسترده) به عمل
آمد .در مدلهاي اكولوژيكي كه براي كاربريهاي متعدد در
شرايط ايران ساخته شدهاند هر كاربري ،ويژگيهاي جداگانهاي
دارد و ازآنجاكه در اين پروژه ،ارزيابي به منظور تعيين توان
تفرجگاهي صورت ميگرفت ،بنابراين شيوه ارزيابي نيز بر اساس
مدل اكولوژيكي كاربري توريسم انجام شد كه واحدهاي با توان
طبقۀ يك ،دو و نامناسب براي تفرج متمركز و گسترده از مقايسه
ويژگيهاي واحدهاي زيستمحيطي با ويژگيهاي مدل انتخابي
جدا شدند.
این قاعده بدان معنی است که اگر شیب واحد زیستمحیطی
برای تفرج مناسب نبود ،از مقایسه سایر پارامترها خودداری
کرده ،اصوالً ارزیابی متوقف میشود .در صورت مناسب بودن
شیب ،اگر خاک واحد زیستمحیطی برای تفرج توان نداشت ،از
مقایسه سایر پارامترها خودداری میشود .به هر حال این قاعده
در مورد  4پارامتر کلیدی اول بیشتر صادق است.
در منطقهاي که شيب از محدوده شيب طبقه يك يا دو تفرج

شکل .7نقشه تراکم پوشش گیاهی

متمرکز تبعیت نکرد ،جزء طبقه نامناسب تفرج متمركز قرار
گرفت .در نقاطي كه شيب با محدوده شیب طبقه يك و دو تفرج
متمرکز مطابقت داشت ،سراغ پارامتر دوم يعني خاك رفتیم و

هر جا خاك ،ويژگيهاي طبقه يك را در شيب طبقه يك داشت
به عنوان ارزيابي مقدماتي براي طبقه يك تفرج متمركز در نظر

گرفته شد .اما هر جا شيب طبقه يك و خاك طبقه دو موجود
بود در طبقه دو تفرج متمركز قرار گرفت .در نقاطي كه خاك

ويژگيهاي طبقه دو تفرج متمركز را در شيب طبقه دو داشت
جزء طبقه دو تفرج متمركز به حساب آورده و در غير از حاالت
فوق ساير نقاط را در طبقه نامناسب قرار داديم( .الزم به توضيح

است كه طبقات  10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1از نقشه طبقات خاك

بر اساس مدل كاربري توريسم در توان طبقه دو ،و طبقات  3و

 4در طبقه نامناسب از تفرج متمركز واقع شدند) .براي تفرج

گسترده تنها پارامتر كليدي ،شيب است بنابراین نقشه ارزيابي
توان براي تفرج گسترده بر اساس پارامتر شيب به طبقه يك ،دو

و نامناسب طبقهبندي شد .در ارزيابي ،مناطقي كه شيب صفر
تا  25درصد داشتند در طبقه يك تفرج گسترده ،مناطقي كه

داراي شيب  25تا  50درصد بودند در طبقه دو تفرج گسترده ،و

مناطقي كه شيب بيشتر از  50درصد داشتند در طبقه نامناسب
تفرج گسترده قرار گرفتند .پس از ارزیابی توان تفرجگاهی ،نقشه

توان تفرج متمركز و گسترده با توجه به درصد انواع تفرج تهيه

و ترسيم شد (شکل .)8
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در منطقه مورد بررسي از مجموع  264واحد زيستمحيطي،

 53واحد زيستمحيطي در توان طبقه دو تفرج متمركز قرار
گرفتند و  211واحد زیستمحیطی به لحاظ نامناسب بودن
پارامترهاي تعيينكننده بهويژه شيب براي تفرج متمركز

نامناسب تشخيص داده شدند .از دیدگاه تفرج گسترده  117واحد
زیستمحیطي از  264واحد در توان طبقه يك تفرج گسترده،

 90واحد زیستمحیطي در توان طبقه دو تفرج گسترده و 57
واحد دیگر در طبقه نامناسب قرار گرفتند (شکل .)9

طبق نتایج منابع فوق و با توجه به مدل اکولوژیکی استفاده

شده مشخص شد كه منطقه مورد مطالعه به دلیل کوهستانی
بودن و عدم وجود اراضی زیاد با شیب کم ،فاقد كالس يك تفرج

متمركز است .تمام مناطقي كه توان طبقه دو تفرج متمركز دارند
از ديدگاه تفرج گسترده در طبقه يك واقع شدند .همينطور

بخشي از مناطقي كه در طبقه نامناسب تفرج متمركز قرار
گرفتند از ديدگاه تفرج گسترده در طبقه يك و دو واقع شدند.

در مجموع از کل مساحت منطقه مورد مطالعه  78/2درصد از
منطقه پتانسیل انواع تفرج را دارد به طوری که  45/4درصد

از منطقه پتانسیل تفرج گسترده درجه یک و دو  32/8درصد
پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو را دارد که ایجاد تسهیالت و
تأسیسات توریستی در این مناطق امکانپذیر است 21/8 .درصد
از منطقه نیز پتانسیل تفرج را نداشته که جزو مناطق حفاظتي
پارك به حساب آمدند (شکل  .)10بررسیهای به عمل آمده
در زمینه وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستائیان منطقه و
نتایج حاصل از ارزیابی توان تفرجگاهی حاکی از آن است که
مناسبترین و مطلوبترین محدوده برای توسعه اکوتوریسم و
ایجاد تفرج متمرکز در قسمتهایی از ضلع شمالی و شرقی و
بخشهایی از ضلع غربی پارک است .زیرا روستائیان بیشتر در
ضلع شمالی و نیمی از ضلع غربی پارک ساکن هستند .توسعه
و سرمایهگذاری با حفظ شرایط زیستمحیطی در مناطقی که
در کالس دو تفرج متمرکز واقع شدند میتواند برای ساکنین
روستاهای اطراف نوعی درآمد ایجاد کند و آنها را از تعرض به
جنگل بازدارد؛ بنابراین در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی
مردم منطقه نیز مؤثر خواهد بود.

شکل  .8درصد انواع تفرج در منطقه مورد مطالعه
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شکل .9نقشه توان تفرج متمركز

بحث و نتیجهگیری

منطقه مورد بررسي به دلیل تنوع گونههاي جنگلي و پراكنش
حياتوحش و به جهت اينكه داراي گذرگاههايي به تهران،
مازندران و گيالن است ميتواند اکوتوریسم زيادي را جذب
کند .نكته قابل تعمق اين است كه استفاده چندجانبه پس
از ارزيابي ميتواند نقش مؤثرتري داشته باشد .به عنوان مثال
تفرج توأم با آبزيپروري كه از طريق پرورش گونههاي آبزي و
ايجاد استخرهاي پرورش آبزيان در مناطقي از پارك كه استعداد
اين كاربري را داشته باشد ،ميتواند در راستاي برنامه توسعه و
حفاظت قرار گيرد .همينطور تفرج توأم با شكار كه از طريق

شکل  .10نقشه توان تفرج گسترده

پرورش گونههاي حياتوحش سازگار با اكوسيستم باشد ميتواند
طريقه ديگري از استفاده چندمنظوره در این پارك باشد.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از تمامی کسانی که آنان را در انجام این تحقیق
یاری رساندهاند نهایت تشکر و قدردانی را دارند.

تعارض در منافع
نویسندگان مقاله اعالم میکنند که در نگارش این مقاله هیچگونه
تعارضی در منافع وجود نداشته است.
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