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چکیده

به منظور دستیابی به توسعه پایدار ،تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منابع ،پیش از هرگونه برنامهریزی الزم و

ضروری است .اهمیت ارزیابی سرزمین تا به آنجاست که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای اجرای

کاربری خاصی باشد (حتی در صورت نیاز اقتصادی ،اجتماعی به وجود آن کاربری) اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود
وضعیت زیست محیطی منطقه نمیگردد بلکه تخریب بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد .از آنجا که گردشگری رابطه
تنگاتنگی با محیط دارد ،ارزیابی توان محیطی در این حوزه اگر به گونهای شایسته صورت پذیرد موجب اصالح طرحها و

پیشگیری از بروز ناکامی در توسعه صنعت گردشگری میشود ،همچنین تخریب پیش بینی نشده محیط زیست را تقلیل داده و

جلوگیری میکند .پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد طبیعت گردی با تأکید بر
توسعه پایدار گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است .به منظور رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی
و میدانی استفاده شده است .در قالب فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک از طریق سیستم اطالعات جغرافیایی) ،(GISاز روش

سیستمیک مخدوم در ارزیابی توان تفرج استفاده گردید .با توجه به این که موضوع پژوهش بررسی توان طبیعت گردی است،

صرفا پارامترهای مورد نیاز تفرج گسترده ( طبیعت گردی) مورد بررسی قرار گرفتند .یافتهها حاکی از آن است ،حدود1961/32

کیلومتر مربع از سطح استان برای تفرج گسترده (طبقه یک) مناسب است که شهرستان لردگان بیشترین سطح مناسب و شهرستان
بروجن ،کمترین سطح را به خود اختصاص دادهاند.
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 -1مقدمه

توسعه یک سویه ،نامتوازن و بدون برنامه شهرها ،جمعیت
و فعالیت در پهنه سرزمین ،بسیاری از ظرفیتهای کشور را
بدون استفاده گذاشته و مشکالت بسیاری را در سطوح
مختلف به برنامهریزان تحمیل کرده است (احمدی فروشانی
و همکاران .)94 :1389 ،لذا برای دستیابی به توسعه پایدار،
تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منابع ،پیش از
هرگونه برنامهریزی الزم و ضروری است (موحد.)11 :1385 ،
در دوران کنونی و در پی بروز بحرانهای زیست محیطی،
نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار،
ضرورت دارد که برنامهها بر اساس شناخت و ارزیابی توان
محیطی صورت گیرد تا هم بهرهبرداری در خور و مستمر
از محیط انجام شود و هم ارزشهای طبیعی محیط حفظ
شوند (سلطانی و نوری .)78 :1389 ،در حال حاضر ،منطقي ترين
راه براي انجام مطالعات محيط زيست در چارچوب برنامه
ريزي منطقه اي ،همان دخالت دادن جنبههای اكولوژيك
دربارة برنامه ريزي و سازمان دهي كاربري زمين است (بهرام
سلطانی .)107 :1371 ،گردشگری و بویژه اکوتوریسم نیز از این
قاعده مستثنی نیستند.
توان بالقوه اکوتوریسم به عنوان یک ابزار مؤثر در توسعه
پایدار ،دلیل اصلی این موضوع است که چرا کشورهای در
حال توسعه اکنون به توسعه اقتصادی و استراتژیهای حفاظتی
میپردازند  (Bunruamkaew and Murayama, 2011: 270).ارزیابی
توان اکولوژیکی مناطق در راستای کاربری توریسم به عنوان
ابزاری برای حصول به این هدف شناخته شده است(جوزی و
همکاران .)71 :1388 ،بنابراین بهره برداری از منابع باید در جهت
توسعه پایدار باشد و مدیریت صحیح با ارزیابی ظرفیت برد
تفرجی منطقه را امکانپذیر سازد ).(Tesaur et al, 2005: 641
براي حصول توسعة پايدار ،برنامهريزي سرزمين امري
ضروري است كه شالودة اين برنامهريزي ،ارزيابي توان
محيط زيست است .ارزیابی توان اکولوژیک ،سنجش
موجودی و توان بالقوه سرزمین با مالکها و معیارهای
مشخص و از پیش طرحریزی شده است .این مطالعات

به عنوان پایهای برای تصمیم گیری و برنامهریزی استفاده
از زمین در تمام نقاط جهان به کار گرفته میشود (قرخلو و
همکاران .)52 :1388 ،اهمیت ارزیابی سرزمین تا به آنجاست که
چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای
اجرای کاربری خاصی باشد (حتی در صورت نیاز اقتصادی،
اجتماعی به وجود آن کاربری) اجرای آن طرح نه تنها سبب
بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه نمیگردد بلکه تخریب
بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد (فیروزی و همکاران،
 .)154 :1392در این راستا ،سیستم اطالعات جغرافیایی از دهه
 1960پیشرفت ملموسی در برنامهریزی فضایی استفاده از
سرزمین ایجاد نمود تا به توسعه روشهای مختلف تعیین
قابلیت سرزمین برای کاربریهای مختلف سرعت بخشد.
تا آنجایی که در حال حاضر ،بکارگیری روشهای ارزیابی
توان و تناسب مناطق در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی،
جایگاهی اساسی را در مدیریت منابع و مناطق طبیعی به
خود اختصاص داده است(جعفری و همکاران.)35 :1390 ،
با توجه به هدف و محدودة موضوعي تحقيق ،به مرور
برخي از مطالعات انجام گرفته در زمينه پژوهش پرداخته
شده که در ادامه بیان میگردد.
اسکندری و همکاران ( ،)1390با استفاده از مدل مرسوم
کاربری توریسم و پنج پارامتر اکولوژیکی شیب ،جهت،
ارتفاع از سطح دریا ،پوشش گیاهی و خاک ،مناطق مناسب
برای استفاده تفرجی به دو شکل متمرکز و گسترده در پارک
جنگلی سرخه حصار را شناسایی کردند .نتایج نشان داد
 297/223هکتار از سطح پارک توان تفرج گسترده طبقه
یک 86/465،هکتار توان تفرج گسترده طبقه دو1/126 ،
هکتار توان تفرج متمرکز طبقه یک و 137/417هکتار
توان تفرج گسترده طبقه دو را داشته و 16/212هکتار از
سطح پارک حفاظتی است .پرهام و همکاران ( ،)1390از
روش ارزیابی توان اکولوژیکی و چک لیست ساده و روش
ارزیابی مشارکتی روستایی به منظور ارزیابی توان سرزمین
برای کاربری توریسم ،ارزیابی اثرات محیط زیستی و
جمع آوری اطالعات و توانمند نمودن مردم محلی استفاده

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

برنامهریزی مکانی و امکانسنجی نواحی مستعد 219 / ...

کردند .نتایج نشان داد که منطقه برای تفرج متمرکز طبقه
دو و تفرج گسترده طبقه یک و دو دارای توان بوده و برای
کاربری تفرج متمرکز طبقه یک فاقد توان میباشد .جعفری
و همکاران ( ،)1390با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره
به نام ترکیب خطی وزن دار  ،WLC1با بکارگیری فناوری
 GISو روش وزن دهی  AHPبه تعین مناطق مناسب
گردشگری در پارک ملی گلستان پرداختند .طبق نقشه طبقه
بندی شده توان طبیعت گردی ،مناطق با توان بسیار باال
با  %25درصد کمترین مساحت و مناطق با توان باال با
 12/5درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند.
فیروزی و همکاران ( ،)1392پژوهشی با هدف ارزیابی توان
اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عیاسپور با
تأکید بر توسعه پایدار گردشگری و با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ،انجام دادند .یافتههای تحقیق نشان
میدهد منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور دارای
دو منطقه گردشگری به صورت متمرکز و گسترده است.
همچنین نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاری اقتصادی
در گردشگری متمرکز با توجه به شیب زیاد منطقه مقرون
به صرفه نیست و با توجه به شیبهای زیاد و سنگ و
خاک نامناسب در منطقه این نتیجه حاصل میشود که تفرج
گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این منطقه میباشد.
جوزی و همکاران ( ،)1388با توجه به ویژگی اکولوژیکی
منطقه بوالحسن ارزیابی منطقه مورد مطالعه را با استفاده از
وزن دهی به معیارها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط
نرمافزار  Expert Choiceبه انجام رساندند و وضعیت توان
اکولوژیکی منطقه را با کمک سیستم اطالعات جغرافیایی
روی نقشه نشان دادند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که در
حدود  4419هکتار از منطقه دارای توان بسیار مطلوب برای
توریسم گسترده 1232 ،هکتار دارای توان مطلوب و 84
هکتار دارای توان نامطلوب برای توریسم گسترده1881 ،
هکتار از منطقه دارای توان بسیار مطلوب برای توریسم
متمرکز 882 ،هکتار دارای توان مطلوب و  2970هکتار
1. WLC: Weighted Linear Combination

دارای توان نامطلوب است .جوزی و مرادی مجد( )1388در
پژوهشی دیگر ارزیابی منطقه بوالحسن دزفول را با کمک
روش  SMITHانجام دادند .در پایان درجه توان اکولوژیکی
منطقه برای اکوتوریسم مشخص شد .نتایج نشان داد که
حدود  %31در کالس متوسط و در حدود  %69در کالس
ضعیف قرار میگیرد .در پایان فرآیند ارزیابی و پس از تلفیق
نقشهها و تعیین توان منطقه برای کاربری اکوتوریسم ،نتایج
حاکی از شرایط ضعیف تا متوسط برای اکوتوریسم میباشد.
ایکونن ،)2012( 2در پایان نامه خود به بررسی مفهوم
کنونی اکوتوریسم در فنالند پرداخت .روش تحقیق آمیزهای
از تحلیل محتوا ،مطالعات و مصاحبات نیمه ساختار یافته با
کارشناسان گردشگری بود .نتایج نشان داد که منطقه ،پتانسیل
زیادی برای اکوتوریسم دارد ولی فقدان حمایتهای دولتی،
تضادهای ارزشی که ممکن است اکوتوریسم به جامعه
محلی وارد کند و ناتوانی فنالندیها در پذیرش طبیعتگرایی
به عنوان یک مزیت رقابتی در تجارت ،اکوتوریسم را در
3
سطح کوچک مقیاس ،در کشور نگه داشته است .جیانگ
( ،)2008پایاننامه کارشناسیارشد خود را با هدف تالش
برای تجزیه و تحلیل پتانسیل اکوتوریسم به عنوان یک
راهکار برای توسعه پایدار که تنها به فرصتهای طبیعت
محور وابسته نیست ،انجام داد .مطالعه موردی در روستای
تِنگتو 4در چین که یکی از قدیمیترین اکو دهکدههای ملی
است ،انجام شد .روش تحقیق بر اساس روشهای کیفی شامل
مصاحبات نیمه ساختار یافته ،بحثهای غیر رسمی ،مشاهدات
و پرسشنامهها بود .نتایج نشان داد که مقررات و آییننامه
های مؤثر و برنامههای از پیش تعیین شده نقش مهمی را
در پایدارسازی اکوتوریسم بازی میکند .همچنین اهمیت
مشارکت فعال مردم محلی در سطوح مختلف توسعه
اکوتوریسم ،در تضمین موفقیت طوالنی مدت اکوتوریسم
نیز مشخص شد .بونروآمکایِو و مورایاما ( ،)2003مطالعهای
موردی را با هدف شناسایی و اولویتبندی توان سایتهای
2. Ikonen
3. Jiang
4. Tengtou
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در اکوتوریسم پایدار بهره میگیرد .یک سایت اکوتوریسم
بومی تایوانی به عنوان نمونه انتخاب شد و روش دلفی
برای مشخص کردن شاخصهای این مقصد توریستی مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج حاکی از تأثیرگذاری اکوتوریسم
بر اقتصاد محلی و موارد اجتماعی و محیطی است.
در پژوهش حاضر سعی شده با ارزیابی توان محیطی در
استان چهارمحال و بختیاری ،توان طبیعت گردی تعیین شود تا
زمینهای پویا و فعال برای توسعه آن منطقه فراهم نماید .استان
چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبههای طبیعی فراوانی چون
تاالبها ،دریاچهها ،آبشارها ،چشمهها ،رودها ،کوهها و قلهها،
غارها ،دشتها و جنگلها و همچنین جاذبههای تاریخی –
فرهنگی چون پلها ،روستاها و قلعه ها ،پتانسیل بسیاری در
جذب گردشگر دارد .در این مطالعه تالش گردید با به کارگیری
سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل ارزیابی توان اکولوژیک به
منظور استقرار کاربری مرتبط با طبیعت گردی در منطقه مورد
مطالعه ،توان آن مورد بررسی قرار بگیرد و به این سؤال پاسخ
داده شود که چند درصد از مساحت استان قابلیت توسعه
طبیعت گردی را داراست و توزیع جغرافیایی مناطق مستعد در
سطح استان چگونه است؟ ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق
از آنجا ناشی میشود که علیرغم ویژگیهای منحصر بفرد استان
چهارمحال و بختیاری بویژه به لحاظ طبیعی که میتواند نقش
فعالتری را در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه
ایفا نماید ولی متأسفانه تاکنون این جاذبههای متنوع و ارزشمند،
کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفتهاند .لذا در صورت
برنامهریزی و استفاده مناسب از منابع موجود میتوان منطقه را
در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.

مناسب برای اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر
استان سورات تانی تایلند به انجام رسانیدند .نتایج نشان
میدهد که حدود  %69/68از محدوده با مطلوبیت پایین
است که در ناحیه مرکزی استان قرار گرفته است .مناطق
با مطلوبیت متوسط حدود  %29/02هستند و در بخش
های غربی و شرقی استان واقع شده اند .فقط درصد کمی،
حدود  %0/89و  %0/41به ترتیب به عنوان مناطق نامناسب
و با مطلوبیت باال شناخته شدند .کارا 1و همکاران (،)2011
مطالعهای با هدف ارزیابی ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی
پارک جنگلی شهری "کوجارلی عدنان مندرس" در ترکیه،
با در نظر گرفتن پایداری اکوتوریسم انجام دادند .در این
پژوهش از روشهای اسنادی و میدانی استفاده شد و نقشه
های توپوگرافی ،عکسها و مطالعات پیشین مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به اطالعات بدست آمده ،مکانها
و فعالیتهای مناسب با توجه به فضای پارک از جمله
پارکینگ ،زمین بازی ،محوطه ایجاد کمپ ،محوطه مناسب
پیک نیک و فضای مناسب برای برافروختن آتش و مکانی
بدون نیاز به ایجاد آتش ،کافه ،سرویس بهداشتی ،مسیرهای
دوچرخه سواری و پیادهروی ،بوفه ،مکان استراحت ،دریاچه
مصنوعی ،ایوان مشرف به شهر ،فوارهها و غیره طراحی
شد .راس 2و وال ،)1999( 3پژوهشی انجام دادند که در
آن چارچوبی را برای توسعه و ارزیابی اکوتوریسم در سه
ناحیه حفاظت شده در سوالوزی 4شمالی در اندونزی بکار
میبرند .یافتهها نشان میدهد که رابطه کنونی بین مردم،
منابع و گردشگری در سوالوزی شمالی هنوز هم نیازمند
5
منافع دوجانبه الزم برای موفقیت اکوتوریسم هستند .سار
و همکاران ( )2005مطالعهای به منظور ارزیابی پایداری  -2مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
یک سایت اکوتوریسم انجام دادند .این مطالعه از اقدامات -1-2ارزیابی توان اکولوژیک
ارزيابي توان محيط زيست چه توان اکولوژيکي و چه
انتزاعی برای تحلیل رابطه بین منابع ،جامعه و گردشگری
 1. Karaتوان اقتصادي -اجتماعي آن عبارت از برآورد استفاده ممکن
2. Ross
 3. Wallانسان از سرزمين براي کاربريهای کشاورزي ،مرتعداري،
 4. Sulawesiجنگلداري ،پارکداري (حفاظت ،توريسم) ،آبزي پروري،
5. Tsaur
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امور نظامي و مهندسي و توسعه شهري ،صنعتي و روستايي
در چهارچوب استفادههای کشاورزي ،صنعت ،خدمات و
بازرگاني است (مخدوم  .)25: 1385 ،ارزيابي روندي است اصولي
و بنيادي در برنامه ريزي و راهنمايي است عملي براي کار
تصميم گيري .در واقع يافتههای ارزيابي میتواند به عنوان يکي
از ابزارهاي طراحي در طول روند برنامه ريزي به کار رود (قره
گوزلو .)7 :1365 ،هدف ارزیابی اکولوژیک محیط ،پیدا کردن توان
طبیعی یا اکولوژیک محیط برای استفاده انسان در چارچوب
کاربریها است .از این قرار ارزیابی سرزمین ابزاری برای برنامه
ریزی راهبردی استفاده از سرزمین است (مخدوم.)30-29 :1385 ،
در جایی دیگر آمده که ارزیابی توان اکولوژیک عبارت است از
سنجش توانایی هریک از لکههای یکنواخت و همگن سرزمین
برای انواع کاربریهای مختلف). (Sante-Rivera et al,2008: 263

 -2-2ارزیابی توان تفرجی

ارزیابی توان تفرجی به معنای تعیین قابلیت سرزمین برای
کاربری اکوتوریسم و تفرج است (اسکندری و همکاران.)37 :1390 ،

 -3-2اکوتوریسم

سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی است که از آسیب رساندن
به محیط جلوگیری میکند و منافع مردم محلی را تأمین میکند
) .(seba,2012:27این نوع از گردشگری در سال  1990به عنوان شکلی
دیگر از گردشگری ظهور یافت تا آسیبهای مرسوم گردشگری
انبوه در برآوردن نیازهای توسعه پایدار را کاهش دهد .اکوتوریسم
به طور گسترده به عنوان یک استراتژی توسعه ممکن ،برای جهان
شناخته میشود .اکوتوریسم میتواند "یک سفر مسئوالنه به
مناطق طبیعی که از آسیب رساندن به محیط جلوگیری میکند
و منافع مردم محلی را تأمین میکند" تعریف شود )(Seba, 2012: 27
). (Bunruamkaew and Murayama, 2011: 270

 -4-2توریسم گسترده

تفرج متمرکز :شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسعه
دارند مانند شنا ،اسکی 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 ،اسب سواری و غیره (مخدوم.)202 :1385 ،

 -5-2آمايش سرزمين

مجيد مخدوم آمايش سرزمين را تنظيم رابطه انسان،
سرزمين و فعاليتهای انساني در سرزمين به منظور بهرهبرداري
در خور و پايدار از جميع امکانات انساني و فضايي در جهت
بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع در طول زمان تعريف
مينمايد (مخدوم .)11 :1376 ،آمايش سرزمين در پي ايجاد تعادل
توسعه بين نواحي ،استفاده از منابع براي توسعه ،توزيع عادالنه
درآمد و فعاليتها بين نواحي مختلف و تأکيد بر توسعه منابع
و نواحي عقب افتاده و حاشيهاي و توسعه هماهنگ قطبهای
توسعه و مراکز رشد است .در ضمن آمايش سرزمين توسعه
متعادل مناطق شهري و روستايي را درقالب نظام هماهنگ و
يکپارچه و توسعه هماهنگ زيربناها ،خدمات و تسهيالت
اجتماعي و اقتصادي متناسب با نيازمنديها و محيط طبيعي و
انساني را در بر ميگيرد (سرور.)22 :1384 ،
آمايش سرزمين در شکلهای مختلف به منظور تأمين
اهداف معيني انجام میشود که مهم ترين آنها به شرح زير
است :توزيع بهتر و هماهنگ فعاليتها در فضاها به تناسب
ويژگيها و دادههای محيطي ،استقرار مستمر جمعيت در
حد متناسب خود بر روي فضا ،جلوگيري از حرکت مکاني
نابجاي جمعيتها ،کاربرد تدابير الزم در تثبيت جغرافيايي
جمعيتهای مهاجر ،کاهش تباين و اختالفات محيطي
و اصالح و بهسازي وبازسازي مکانهای نامطلوب و به
اصطالح ناپذيراي جغرافيايي .شايان ذکر است که بهبود
شرايط فردي و اجتماعي انسانها بدون اصالح و آمايش
فضا و انجام آمايش سرزمين بدون حضور انسانهای مولد
و کارآمد و ابزارهاي متناسب هر فضا ممکن نيست (سرور،

انواع تفرج در محیط زیست یا سرزمین باز به دو دسته
.)26 :1384
گروهبندی میگردند:
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 -6-2برنامه ريزي فضايي

1

برنامهريزي فضايي عبارت است نحوه توزيع و سازمان
يابي انسان و فعاليتها در پهنه سرزمين .برنامهريزي فضايي
روندي است براي بهره ورسازي و آرايش منطقي ،حفظ تعادل
و هماهنگي بين جمعيت و تأسيسات اجتماعي و اقتصادي
ايجاد شده در فضاي ملي و منطقهاي و جلوگيري از بروز
عدم تعادل و بازتابهای تخريبي منفي در فضاي سرزمين .در
اصل برنامهريزي فضايي برنامهريزي ساختار کالبدي وفعاليتي
سطح مورد برنامهريزي است که به کاربرد فضا ،ارتباطات،
تسهيالت وغيره میانجامد (زياري.)35-34 :1383 ،

آخرین تقسیمات سیاسی تا پایان سال  ،1392استان دارای
 9شهرستان 40 ،شهر 25 ،بخش 50 ،دهستان و  820آبادی
مسکونی میباشد .شهرستانهای این استان عبارتاند از :اردل،
بروجن ،بن ،سامان ،شهرکرد ،فارسان ،لردگان ،کوهرنگ و
کیار (سیمای فرهنگ و طبیعت استان چهارمحال و بختیاری.)29 :1392 ،
این استان از لحاظ ساختاری با دارا بودن چشماندازهای
بسیار زیبای کوهستانی ،تاالبی ،دشتی ،جنگلی و رودخانهای
از محیط زیست طبیعی زیبایی برخوردار است.

 -7-2سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS

سیستم اطالعات جغرافیایی عبارت است از یک سیستم
رایانهای برای جمع آوری ،ذخیره ،دست کاری (تحلیل)
و سرانجام گرفتن اطالعات حاصله به شکل مکانی آن
(اوبرمایرو پینتو.)5 :1378 ،

 -3معرفی منطقه مورد مطالعه

استان چهارمحال و بختیاری با مساحت  16/532کیلومتر
مربع در جنوب غربی کشور بین  31درجه و  9دقیقه تا 32
درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  49درجه و  28دقیقه
تا  51درجه و  25دقیقه طول شرقی در مرکز رشتهکوههای
زاگرس قرار دارد .این استان از شمال و شرق به استان
اصفهان ،از غرب به استان خوزستان ،از جنوب به استان
کهگیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان
محدود است.
مرکز این استان ،شهر شهركرد در ارتفاع  2066متری
از سطح دریاهای آزاد قرار دارد كه مرتفعترین شهر در
بین مراكز استانی بوده ،به همین سبب ،این شهر به بام
ایران شهرت یافته است .این استان دارای یك درصد از
كل وسعت ایران و از لحاظ وسعت بیست و ششمین استان
کشور است (استانداری چهارمحال و بختیاری .)1394 ،بر اساس
1- Spatial planning

نگاره  :1موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در کشور

اختالف ارتفاع بسیار زیاد در نقاط مختلف استان،
اقلیمهای مختلف ،نزوالت جوی به ویژه برف ،وجود دهها
رودخانه و جنگلهای بلوط از ویژگیهای اصلی طبیعی
این استان است .توپوگرافی استان نیز سبب شده است تا
تاالبهای متعددی در استان شکل بگیرند .تاالب ،رودخانه،
چشمه ،آبشار ،قله ،غار ،جنگل و مرتع انواع چشم اندازهای
طبیعی زیبا و جاذبههای طبیعت گردی را در استان تشکیل
میدهند.
مساحت مجموعه مناطق محیط زیست طبیعی استان
برابر با  155800هکتار است که در مقایسه با مساحت کل
استان ،رقم بسیار بزرگی است (12/5درصد مساحت کل
استان) و نشان از قابلیتهای باالی گردشگری طبیعی استان
دارد (همان .)20 :نگاره شماره ( )1موقعیت استان چهارمحال
و بختیاری را در کشور نشان میدهد.
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 -4مواد و روش

در روش سیستمیک مخدوم ،مدل اکولوژیکی توریسم
برای تفرج متمرکز و گسترده ارائه شده است (فیروزی و
همکاران .)159 :1392 ،ارزيابي توان اکولوژيک سرزمين،
مرحله مياني فرآيند آمايش سرزمين است .دراين مرحله از
اطالعات گردآوري شده در مرحله تجزيه و تحليل و جمع
بندي در يگانهای زيست محيطي با مدلهای اکولوژيکي
ساخته شده براي کاربريها مناسب ترين فعاليتها گزينش
میشود .بنابراين داشتن مدل يا مفروضاتي براي کاربريهای
گوناگون پيش شرط سنجش و مقايسه اطالعات اکولوژيکي
با اين مدل هاست (نوروزي آورگاني.)23 :1382 ،
بر اساس نتايج بررسيهای انجام گرفته در سرزمين ايران
و کشورهايي که از نظر اکولوژيکي به ايران شباهت دارند يک
دسته مدل اکولوژيکي در ايران تهيه شدهاند که بر اساس آنها
میتوان نسبت به مقايسه و سنجش اطالعات اکولوژيکي با
اين مدلها و تعيين نوع فعاليتها اقدام نمود .مدلهای مورد
استفاده براي تعيين کاربريها عبارت از مدلهای اکولوژيکي
کشاورزي – مرتعداري ،جنگلداري ،توسعه روستا -شهري-
صنعتي ،توريسم گسترده ،توريسم متمرکز و آبزي پروري
است (مخدوم .)185-212 :1385 ،پژوهش حاضر به دنبال يافتن
مناطق مستعد کاربری توریسم گسترده است .لذا به شناسایی
مناطق مستعد برای بارگذاري فعاليت پيشنهادي متناسب با
پتانسيل منطقه در جهت پايداري پرداخته است.

 -1-4مدل اکولوژيک توریسم گسترده (طبیعت گردی)

در محيطهای باز ،توريستها به سرگرميهای متعددي
رو میآورند که تمامي اين گونه تفريحات و يا سرگرميها
تحت عنوان تفرج و يا گشت وگذار مطرح میشوند .در
سرزمين مناسب براي اين نوع از گردشگري گردايشي از
ويژگيهای ذيل برقرار است(کياني.)150 :1387 ،

 -1-1-4طبقه یک مناسب



آب و هوا :میانگین دما در فصل توریستی تابستان و

بهار  21-25درجه سانتیگراد و تعداد روزهای آفتابی در
فصل بهار و تابستان بیش از  15روز در ماه.
 آب 5-12 :لیتر در روز برای هر نفر.
 شیب 0-25 :درصد
 شرایط خاک و سنگ :بافت خاک :لومی؛ ساختمان
خاک :نیمه تحول یافته با دانه بندی متوسط؛ عمق خاک:
عمیق؛ سنگ مادر :گرانیت ،تپههای ماسهای (اقلیم مرطوب)،
روانههای بازالتی و آبرفتی.
 سایر پارامترها :چندان اهمیتی ندارد.

 -2-1-4طبقه دو مناسب

 اقلیم و آب و هوا :میانگین دما در فصل تابستان و بهاره
 21-30درجه سانتیگراد و تعداد روزهای آفتابی در ماه در
فصل استفاده بهاره و تابستانه  7-15روز در ماه.
 آب :حدود  5لیتر.
 درصد شیب 25 :تا .50
 شرایط خاک و سنگ :بافت خاک ،شنی ،شنی لومی رسی،
رسی لومی ،لومی رسی؛ ساختمان خاک ،نیمه تحول یافته با دانه
بندی نیمه متوسط تا درشت (این پارامتر در این سطح فقط برای
پیاده روها و مالروها اهمیت دارد ،در غیر این صورت پارامتر
خاک چندان اهمیتی برای اجرای تفرج گسترده ندارد).
 سایر پارامترها :چندان اهمیتی ندارد.

 -3-1-4نامناسب

 درصد شیب :بیش از  50درصد (به استثنای کوهنوردی).
براي ارزيابي توان اکولوژيکي محيط زيست براي توريسم
تمامي پارامترهاي ياد شده در مدل اکولوژيکي هموزن نيستند،
اولويت پارامترها برحسب اهميت به ترتيب عبارت است از:
 -1شيب -2سنگ و خاک -3جهت جغرافيايي -4آب-5
گياه  -6اقليم و آب و هوا
اين قاعده بدان معني است که اگر شيب واحد زيست محيطي
براي تفرج مناسب نبود ،از مقايسه ساير پارامترها خودداري کرده،
اصوالً ارزيابي متوقف میگردد .همچنين در صورت مناسب بودن
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شيب اگر خاک واحد زيست محيطي براي تفرج توان نداشت از
مقايسه ساير پارامترها خودداري میگردد .به هر حال ،اين قاعده
در مورد 4پارامتر اول بيشتر صادق است.

 -2-4مواد پژوهش

برای انجام این تحقیق نقشههای توپوگرافی رقومی،
خاکشناسی ،تقسیمات سیاسی و جاذبههای گردشگری از
استانداری و اداره منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
تهیه شد .دادههایی چون تعداد روزهای آفتابی ،میانگین
حداکثر دماهای روزانه هر ماه در فصول گرم ،طول و
عرض جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی استان ،از سایت
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بدست آمد.
برای تهیه ،تلفیق و روی هم گذاری نقشهها از نرمافزار
 ArcGis 10.1استفاده شد .همچنین برای ارزیابی توان اکولوژیک
استان چهارمحال و بختیاری به منظور توسعه توریسم گسترده
از مدل اکولوژیکی توریسم (مخدوم )203 :1380 ،استفاده گردید.

 -1-2-4روش انجام پژوهش

دارد (رجایی .)377 :1382 ،به منظور تعیین توان اکولوژیکی استان
چهارمحال و بختیاری برای توسعه توریسم گسترده ،با توجه
به اولویت پارامترها بر حسب اهمیت در مدل مخدوم (مخدوم،
 )203 :1380ابتدا نقشه طبقات شیب با استفاده از نقشه مدل
رقومی 1و با بکارگیری قابلیتهای نرمافزار  ArcGISدر 9
طبقه تهیه شد .نگاره شماره( )2نقشه طبقات شیب استان
چهارمحال و بختیاری را نمایش میدهد.

نگاره  :2طبقات شیب استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به اینکه شیب مناسب برای توسعه توریسم
پس از ورود دادهها به سیستم اطالعات جغرافیایی ،ادغام
الیهها با استفاده از روش روی هم گذاری ( )Overlayانجام گسترده طبقه یک 0-25 ،درصد میباشد ،با اعمال این مورد
شده و الیه نهایی برای تعیین سرزمین مناسب به منظور در جدول خصوصیات ،نگاره شماره( )3بدست آمد که
نمایانگر مناطق مناسب و دارای این شیب است.
توسعه توریسم گسترده فراهم میآید.

 -5بحث

رایجترین شیوههای مدیریت پایدار محیطی به طور خالصه
شامل ارزیابی منابع و پهنهبندی آمایشی توان کاربریهای
سرزمین میباشد (احسنی و همکاران )59 :1386 ،که معموالً طیفی
از روشهای سیستمی در مدیریت محیطی را در بر میگیرد
(نجیب زاده و همکاران )5 :1381 ،و با مدل طیف قابلیتهای
اکولوژیک (بهنیافر و همکاران )1389:2 ،با تأکید بر قضاوتهای
کارشناسی و بررسیهای میدانی همراه است .پهنه بندی با
اهداف آمایشی بر شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل منطقه
برای تشخیص زمینهای پایدار و ناپایدار برای توسعه تأکید

نگاره  :3مناطق دارای شیب  0 -25درصد مناسب برای
تفرج گسترده طبقه یک
1-DEM: Digital Elevation Model
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در مرحله بعد ،شرایط خاک و سنگ استان مورد بررسی در سطح استان بدست آمد که نتیجه در نگاره شماره()6
قرار گرفت و نقشه آن تهیه شد که در نگاره شماره ( )4قابل مشاهده میشود.
مشاهده میباشد.

نگاره  :4نوع و جنس خاک در سطح استان چهارمحال و بختیاری

نگاره  :6متوسط دمای دوره گرم در مناطق مختلف استان
چهارمحال و بختیاری

از آنجا که دمای مناسب در دوره گرم برای تفرج گسترده
پس از مشخص شدن ردههای خاک در استان ،مناطق طبقه یک 21 -25 ،درجه سانتیگراد است ،این ویژگی در جدول
دارای خاک مناسب برای تفرج گسترده طبقه یک ،که در خصوصیات اعمال شد و نهایت ًا نگاره شماره( )7حاصل شد.
رده انسیپتی سویل ( )Inceptisolsقرار میگیرد ،تفکیک شد
که در نگاره شماره( )5قابل مشاهدهاند.

نگاره  :7مناطق دارای دمای مناسب برای تفرج گسترده طبقه یک

پارامتر بعدی تعداد روزهای آفتابی است .برای تفرج
نگاره  :5مناطق دارای خاک رده اینسیپتی سویل در سطح گسترده طبقه یک و برای فصول بهاره و تابستانه ،تعداد
استان چهارمحال و بختیاری
روزهای آفتابی باید بیش از  15روز در ماه باشد .نگاره
شماره( )8تعداد روزهای آفتابی دوره گرم در سطح استان را
اقلیم ،پارامتر دیگری است که در ارزیابی توان اکولوژیک نشان میدهد .با توجه به نقشه بدست آمده ،در تمام سطح
بررسی میشود .در این زمینه ابتدا متوسط دمای دوره گرم استان ،این پارامتر برای تفرج گسترده مطلوب است.
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مناطق مناسب جهت توسعه توریسم گسترده ،در
نگارههای شماره ( )10و ( )11به ترتیب به تفکیک
شهرستان و دهستان نشان داده شده اند که با توجه به آنها
میتوان دریافت که شهرستان لردگان سطح وسیعتری از
مناطق مناسب برای تفرج گسترده را دارا است و بروجن
کمترین سهم را از این مناطق دارد.

نگاره  :8تعداد روزهای آفتابی دوره گرم در استان
چهارمحال و بختیاری

آخرین پارامتر مورد بررسی ،آب است .برای تفرج گسترده
طبقه یک ،میزان آب به ازای هر نفر باید  5 -12لیتر باشد .با
استناد به این موضوع که استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ
منابع آبی غنی است و میزان بارش مناسبی دارد ،پارامتر میزان
آب در کل استان مطلوب در نظر گرفته شد.
نگاره  :10مناطق مناسب برای تفرج گسترده به تفکیک شهرستان
در آخرین مرحله ،تمام نقشههای بدست آمده ،دو به دو
همپوشانی شد و نهایت ًا نقشهای بدست آمد که تمام شرایط
الزم برای تفرج گسترده طبقه یک در آن اعمال شده است
و مناطق مستعد توسعه توریسم گسترده را نمایش میدهد.
نقشه نهایی در نگاره ( )9قابل مشاهده است.

نگاره  :11مناطق مناسب برای تفرج گسترده به تفکیک دهستان

 -6نتیجهگیری

نگاره :9مناطق مستعد توسعه تفرج گسترده در استان
چهارمحال و بختیاری

همانطور که پیش تر نیز گفته شد ،استان چهارمحال و
بختیاری از لحاظ ساختاری با دارا بودن چشم اندازهای بسیار
زیبای کوهستانی ،تاالبی ،دشتی ،جنگلی و رودخانهای از محیط
زیست طبیعی زیبایی برخوردار است و همین موضوع سبب
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انتخاب این استان جهت ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری منابع و مآخذ

توریسم گسترده شد .نهایت ًا و پس از روی هم گذاری نقشهها و
اتمام فرآیند ارزیابی توان ،مشخص شد که منطقه نسبت ًا وسیعی
از استان برای توسعه طبیعت گردی مناسب است .با توجه
به محاسبات انجام شده حدود 1961/32کیلومترمربع از سطح
استان برای تفرج گسترده (طبقه یک) ،مناسب شناخته شد که
شهرستان لردگان بیشترین سهم و شهرستان بروجن ،کمترین
سهم از این مناطق مناسب را به خود اختصاص دادند .باید
توجه داشت ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت گردی
گام اول برای برنامهریزی توسعه گردشگری در هر منطقهای
میباشد .برای رشد و توسعه گردشگری در یک منطقه نیاز به
برنامهریزیهای گسترده متناسب با توان اکولوژیکی آن منطقه
وجود دارد .لذا الزم است با ارتقاء سطح آگاهی مردم و ایجاد
راهکارهای مناسب ،شرایط را برای جذب و توسعه گردشگر
فراهم کرد .توسعه زیرساختهای اقامتی از دیگر ضروریات
توسعه گردشگری است که باید در مناطق مستعد با افزایش
حمایت بخش خصوصی از فراهم سازی تسهیالت اقامتی
– رفاهی و افزایش سرمایهگذاریها فراهم آید .شرکت دادن
مردم محلی و نیروهای بومی در فعالیتهای طبیعت گردی
قابل انجام در استان میتواند زمینه ساز مشارکت جامعه محلی،
افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی ساکنان گردد .افزایش
اطالع رسانی و تبلیغات درباره انواع فعالیتهای طبیعت گردی
باعث حضور هرچه بیشتر گردشگران خواهد شد .آموزش
و تعلیم نیروی انسانی ضریب موفقیت توسعه گردشگری
را ارتقا خواهد داد .افزایش دسترسی به راههای ارتباطی با
حمایتهای دولت و وزارت راه و شهرسازی ،برای دسترسی
به نقاط دور افتادهتر دارای قابلیت انجام طبیعت گردی میتواند
فرصتهای بدیع اقتصادی را برای استان به همراه داشته باشد.
با توجه به این پتانسیل باال ،انتظار میرود که با برنامهریزیهای
صحیح و متناسب با کاربری سرزمین ،فرهنگسازی و تشویق
جامعه محلی به مشارکت در برنامههای گردشگری و ترغیب
گردشگران به هماهنگی با جامعه میزبان ،در راستای حفظ
محیط زیست و توسعه پایدار گام برداشت.

 -1احسنی ،اوالدی ،قصربانی ،درویش؛ نبی ،جعفر ،فرهنگ
محمد()1386؛ معرفی شیوهای برای اعمال مديريت پايدار
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علی( )1390؛ ارزیابی توان تفرجی پارکهای جنگلی با
تکیه بر فاکتورهای مؤثر در تفرج؛ مطالعه موردی :پارک
جنگلی سرخه حصار ،مجله مکان ،فصلنامه جغرافیا و
آمایش سرزمین ،سال  ،1شماره  ،2صص .37-58
 -4بهرام سلطاني ،كامبيز ()1371؛ مجموعة مباحث و
روشهای شهر سازي ،محيط زيست ،تهران  :مركز مطالعات
و تحقيقات شهر سازي و معماري ايران ،چاپ اول.
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ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم استان اصفهان :روستای
اشکاوند و مناطق اطراف آن .محیط زیست و توسعه ،سال
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 -7جعفری ،میکائیلی تبریزی ،محمدزاده ،عبدی؛ ضحی،
علیرضا ،مرجان ،امید()1390؛ ارزیابی توان طبیعت گردی
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منظور استقرار کاربری گردشگری به روش تصمیم گیری چند
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توان اکولوژیک منطقه بوالحسن دزفول به منظور استقرار
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)؛ ارزيابی قابلیت اکولوژيک برای1387( علی اکبر،غالمعلی
: (مطالعه موردیERAMS  وGIS کاربری مرتع با استفاده از
 فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان،)حوضه يکه چنار مراوه تپه
.214-200  صص،٢  شماره، ١٥  جلد،ايران

