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 چكيده

هاا   ز پيامدهاي نامطلوب گردرگري، توسعة آن بايد انديشيده رده باراد. يكاي از اولاين اقادام    به منظور اجتناب ا

ريازي زماين اسات كاه در      هاي مناسب براي توسعة گردرگري و برنامه جقت حصول به اين مقم، رناسايي مكان

هااي   ري از جاذباه رود. رقرستان تالش به دليل برخوردا نقايت به الگوي بقينة توسعة مقصد گردرگري منجر مي

هاي بسيار مناسبي است؛ اما، متأسفانه يادم ماديريت صاحيح     نظير طبيعي، از منظر اكوتوريسم داراي پتانسيل كم

گردرگري و توسعة ناپايدار آن، با روندي فزاينده منجر به نابودي اين منابع منحصر به فرد رده است. لذا، در ايان  

هاا،   توسعة اكوتوريسم بر آن رديم تا ضمن رناسايي بقتارين مكاان  هاي مستعد  پژوهش با هدف رناسايي پقنه

 GISگيري از ابازار   راهكارهايي جقت توسعة پايدار اكوتوريسم در رقرستان تالش ارائه دهيم. بدين منظور با بقره

هاا   يافتههاي مستعد توسعة اكوتوريسم رناسايي رد.  و با استفاده از مدل اكولوژيكي اكوتوريسم براي ايران، پقنه

 1541هااي رقرساتان مناساب باراي اكوتوريسام متمركاز و        كيلومترمرباع از پقناه   406حاكي از آن است كاه  

كيلومترمربع، مناسب براي توسعة اكوتوريسم گسترده است. همچنين، بخش مركزي از بيشترين توان براي توسعة 

 اكوتوريسم متمركز و گسترده برخوردار است.

 .GISسنجي، توسعة پايدار گردرگري، رقرستان تالش،  م، امكاناكوتوريس ها: كليدواژه

 

 مقدمه

ترين صنعت خدماتي جهان از نظر درآمدزايي شناخته شده است. افرزاي  ميرزان دريرافتي كرل      صنعت گردشگري بزرگ

بري  از   ( بره رقمري  75: 1386)سرليماني،   1950ميليارد دالر در سال  1/2المللي از رقم  كشورها از محل گردشگري بين

)سرازمان   اسرت ، نمايانگر اهميت روزافزون گردشگري در دستيابي به منرافع اقتصرادي   2011ميليارد دالر در سال  1000

 ةروير  بري  ةجانبه به ابعراد اقتصرادي گردشرگري و توسرع     (. اما متأسفانه توجه بي  از حد و يك2012جهاني جهانگردي، 

هاي ناسازگار با محيط، سبب اعمال فشرار زيرادي برر     فعاليت ةمنابع و توسع رويه از برداري بي هاي اقتصادي، بهره فعاليت

هراي   در دوران كنروني در پري برروز بحرران     ،(. لذا74: 1388، و همكاران شيخ محيط زيست طبيعي جهان شده است )آل

هرا براسراس شرناخت و     هضرورت دارد كه برنام ،پايدار ةمحيطي، نابودي منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن به توسع زيست

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 E- mail: nazanin_fekrizad@yahoo.com  :09127995364نویسندۀ مسئول  
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هاي طبيعي محيط  برداري درخور و مستمر از محيط انجام شود و هم ارزش ارزيابي توان محيطي صورت گيرد تا هم بهره

شرناختي   بروم هراي   نواحي گردشگري كه با تروان طبيعري منطقره در تناسرب و برا ويژگري       ةحفظ شود. به اين ترتيب ارائ

هرا برر منراطق     منفي ايرن فعاليرت   آثارطرف بر كاه   ها، از يك گونه فعاليت اين ةتوسعسازگار باشد، در بدو  (اكولوژيكي)

پري  از   ،رو . از ايرن كند هاي گردشگري فراهم مي مقصد گردشگري انجاميده و از طرف ديگر زمينه را براي رونق فعاليت

هاي محيطي  ي منطقه و شناخت تواناجتماعي، بررسي جغرافياي -هاي اقتصادي تدوين راهكارهاي توسعه و اجراي برنامه

بررداري مسرتمر همرراه برا حفرظ       هاي مختلف و با هدف بهرره  سرزمين براي كاربري شناختي بومآن و سپس تعيين توان 

بررداري بيشرينه و پيوسرته از قابليرت      به منظور دستيابي به روند بهرره  ،ناپذير است. بنابراين زيست ضرورتي اجتناب محيط

كرارگيري اصرول    همترين ميزان تخريب در محيط، شايسته است برا مرديريتي صرحيح و هدفردار، برا بر      منطقه با ايجاد ك

ها پرداخته شود تا ضرمن ايجراد    طبيعت و ارزيابي آن شناختي بومهاي  هاي اكوتوريسم، به شناخت توان سنجي حوزه امكان

اكوتوريسرم   ةها را جهت توسع ترين پهنه مطلوبهاي مناسب،  انسان و طبيعت، با تعيين انواع كاربري ةهماهنگي بين رابط

سرنجي   در راستاي اين امرر صرورت پرذيرد. ايرن پرژوه  نيرز شناسرايي و امكران         يريزي مناسب در نظر گرفت و برنامه

محيطي را در يكي از مناطق مستعد كشرور )شهرسرتان    اكوتوريسم با توجه ويژه به ابعاد زيست ةهاي مناسب توسع عرصه

 .داردنظر در  برداري بهتر از آن گسترش گردشگري مبتني بر طبيعت و بهرهتال ( در جهت 

نظير طبيعي مانند كوهستان،  هاي كم با دارا بودن جاذبه است كه ترين شهرستان استان گيالن شهرستان تال  وسيع

ي دريراي خرزر، از   هاي طبيعري و سرواحل زيبرا    تاريخي، آبشارها و چشمه -هاي انبوه، رودخانه، روستاهاي ييالقي جنگل

 ةاكوتوريسم برخوردار است. اما متأسفانه به دليل عدم مديريت صرحيح ايرن فراينرد و توسرع     ةپتانسيل بااليي براي توسع

هاي گردشگري منجر به نابودي طبيعت و منابع طبيعري، از برين رفرتن محريط      ناپايدار گردشگري در اين منطقه، فعاليت

اهي و جانوري و تغيير الگوهاي زندگي در حال حاضر، و در نهايت از بين رفتن صنعت هاي گي زيست، به خطر افتادن گونه

پايردار   ةهاي توسع نياز به گسترش صنعت اكوتوريسم در قالب برنامه ،اي نه چندان دور خواهد شد. لذا اكوتوريسم در آينده

منطقره و   شناختي بوماندازهاي  و چشمهاي طبيعي  سو به جهت حفاظت از محيط زيست، جاذبه در شهرستان تال ، از يك

محلي، بيكراري، قاچراق چروب درختران      ةاز سوي ديگر درآمدزايي اين صنعت به دليل مقابله با مشكالتي نظير فقر جامع

. يكي از راهكارها براي گسترش صنعت اكوتوريسم در شهرستان تال  جهرت  استجنگل، مهاجرت جوانان و ... ضروري 

سرنجي ايرن    همچنرين امكران   شرناختي،  بومهاي  ها و قابليت تر توانمندي بيشمار آن، شناخت مناسبگيري از مزاياي  بهره

هاي مختلف و امكانرات زيربنرايي    منطقه به لحاظ قدرت جذب اكوتوريست، افزاي  توان جذب گردشگر، ايجاد گردشگاه

هراي مناسرب    و شناسرايي زون  شناختي مبوهاي  براي آن است. در اين مطالعه سعي شده است با در نظر گرفتن توانمندي

 د.شوگردشگري مبتني بر طبيعت، زمينه و بستر الزم براي مديريت پايدار گردشگري منطقه براي كاربري مذكور مهيا 

اكوتوريسم، تحقيقاتي چند در داخل و خارج از كشور انجام شده است كره بيشرتر    ةسنجي براي توسع امكان ةدر حوز

، به (GIS) 1ها در سيستم اطالعات جغرافيايي  محيطي و به روش همپوشاني اليه ن معيارهاي زيستها با در نظر گرفت آن

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Geographic Information System 
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( در 2011توان به پژوه  عالءالدين اوغلو و سلكوت جان ) اند. از اين جمله مي بندي اكوتوريسم پرداخته پهنه ةتوليد نقش

وان در تركيه اشاره كرد. براي ايرن كرار    ةبي درياچبندي منابع گردشگري مبتني بر طبيعت در بخ  غر شناسايي و طبقه

و ارزيابي اين  شد( مشخص GPSياب جهاني ) هاي گردشگري مبتني بر طبيعت با استفاده از سيستم موقعيت مكان جاذبه

 هرا در سرطوح   ها از نظر برخرورداري از جاذبره   هاي پژوه  بيانگر آن بود كه اين سايت د. يافتهشانجام  GIS بااطالعات 

صرحيح در   هراي  (، به منظرور اخرذ تصرميم   2012) و همكاران چانگ ،%( قرار داشتند. همچنين48%( و باال )52متوسط )

هراي   برر اسراس ارزيرابي    GISسرازي   پايدار از زمين، بره كمرك يكپارچره    ةالنگنگ در چين، در خصو  استفاد ةمنطق

رويكررد   ةو به ارائ ندهاي سبز را نشان داد يرساختز ةهاي شبك مراكز لينك 1كريدور –محيطي با مدل ماتريس پچ زيست

هاي  ( در پژوهشي در تايلند به شناسايي پتانسيل2012بانروامكا ) همچنين،ريزي زيرساختي سبز براي آن پرداختند.  برنامه

درصرد(   41/0تاني پرداخت كه تنها درصد كمي از اين منطقه ) در استان سورات GISهاي اكوتوريستي با استفاده از  سايت

( اشراره  1390) و همكراران  توان به مطالعات ضيايي تحقيقات داخلي نيز مي ةد. در زمينشبندي  بسيار مناسب طبقه ةمنطق

هاي مستعد اكوتوريسم متمركز  اكوتوريسم براي ايران، پهنه شناختي بومو با استفاده از مدل  GIS از كارگيري هكرد كه با ب

اكوتوريسم  ةكيلومترمربع مستعد توسع 1366دشت شناسايي كردند. نتايج بيانگر آن بود كه و گسترده را در شهرستان مينو

يابي مناطق  ( به مكان1390) و همكاران پور كيلومترمربع براي اين كار مناسب نبود. رمضاني 219متمركز و گسترده بود و 

هاي مكاني مورد نيراز و   د. براي اين كار از دادهو استعداد طبيعي آن پرداختن شناختي بومگردشگري ديلمان بر اساس توان 

 شرناختي  بروم ها با توجره بره مردل     دند. نتايج حاصل از تحليلكرها استفاده  اطالعات جغرافيايي جهت تحليل داده ةسامان

 ديلمران  ةاكوتوريسم و با در نظر گرفتن شرايط طبيعي منطقه، حاكي از آن بود كه تمامي مناطق گردشگري مستعد منطق

( نيز با توجه به 1391) و همكاران دسترس راه داشت. صفاري درهاي  در بخ  ييالقي قرار داشت و اكثر مناطق به جاده

تهيره   يهاي اطالعاتي مختلف اكوتوريسم در شهرستان كازرون بود، اليه ةهدف پژوه  كه شناسايي نواحي مستعد توسع

 .دشر بنردي نهرايي اكوتوريسرم مشرخص      پهنه ة، نقشGISر محيط ها د سازي و تركيب اين اليه كه پس از رقومي كردند

 هايي از جنوب شرقي آن قرارداشتند. ترين مناطق شهرستان در قسمت شرق، شمال شرق و قسمت جذاب

ها اشاره شد، به ترتيب از  اكوتوريسم و گردشگري كه به آن ةسنجي توسع توان ةدر تحقيقات خارجي پيشين در زمين

طبيعي استفاده شرده اسرت و در تحقيقرات داخلري تمركرز اصرلي برر مردل          ةاهي، شيب، راه و جاذبمعيارهاي پوش  گي

برا توجره بره شررايط      اسرت و كراربري اكوتوريسرم مطررح     ةتوسع شناختي بوماكوتوريسم بوده كه تنها مدل  شناختي بوم

حجرم   ،. همچنيناستبي چند معياره محيطي و اقليمي ايران ارائه شده و مبتني بر تجزيه و تحليل سيستمي و ارزيا زيست

ريرزان   هرا بره نروعي ماهيرت مكراني دارنرد، پژوهشرگران و برنامره         آن ةهاي سرزمين كه همر  ريزي ها در برنامه زياد داده

 استفاده كنند. GISمند  گردشگري را بر آن داشت تا براي ساماندهي، مديريت و تحليل اين اطالعات از ابزار قدرت

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Patch-Corridor 
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 مورد مطالعه ةنطقم

رود. اين شهرسرتان   ترين شهرستان استان گيالن به شمار مي كيلومترمربع وسيع 2160شهرستان تال  با مساحتي حدود 

(. شهرسرتان ترال    1 ةده است )نقشر شعر  شمالي واقع  ةدرج 37دقيقه و  48طول شرقي و  ةدرج 48دقيقه و  55در 

( و 1392هنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيالن،كل ميراث فر ة)سايت ادار استدهستان  دهبخ  و  چهارداراي 

مركرز  رود ) نفر، بعد از شهرستان رشت، دومين شهرستان پرجمعيت استان گيالن به شمار مري  189933با جمعيتي معادل 

اي  اي تشكيل شده است كه قسمت جلگه اين شهرستان از دو قسمت كوهستاني و جلگه ،به طور كلي(. 1390آمار ايران، 

هاي تال  واقع شده و قسمت كوهستاني  هاي شمال غربي كوه به صورت نوار باريكي بين سواحل درياي خزر و دامنهآن 

هاي واقع در اين بخ  پرس   و رودخانه استكه پوشيده از جنگل  استغربي استان گيالن  ةاين شهرستان بخشي از رشت

تال  در بخ  غربي استان گيالن  ةناحي(. 4: 1375صباحي،  و ريزد )كارگر هاي زياد به درياي خزر مي وخم از عبور از پيچ

كه اين شهرستان عالوه برر امكران    به طوري است،طور كلي داراي شرايط بسيار خا  و مطلوبي جهت جذب گردشگر  هب

 هاي بسيار زيبايي نيز برخوردار است. هاي انبوه و كوهستان دسترسي به سواحل درياي خزر، از جنگل

 
 

 

 مورد مطالعه ةموقعيت منطق .1ة نقش

 ها   مواد و روش

به علرت اسرتفاده از    ،توصيفي و كاربردي است. همچنين يبندي تحقيقات بر اساس هدف، تحقيق پژوه  حاضر در دسته

توان اين تحقيق را توصيفي از نوع پيمايشي و  هاي پيمايشي براي گردآوري اطالعات در مقطع زماني مشخص، مي روش

 كرد.مقطعي محسوب 



 GISگيري از  سنجي نواحي مستعد توسعة اكوتوريسم در رقرستان تالش با بقره امكان 

  

481 

بندي منطقه  و پهنه شناختي بومهاي  تحقيق كه هدف آن شناخت توانمنديدر هاي ارزيابي مد نظر  با توجه به ويژگي

هاي اكوتوريسم  سنجي حوزه ريزي گردشگري متكي به طبيعت است، امكان اكوتوريسم و برنامه ةهاي توسع از نظر قابليت

منطقه برا   ة( و در نظر گرفتن شرايط ويژ200: 1390م براي ايران )مخدوم، اكوتوريس شناختي بوممنطقه با استفاده از مدل 

افرزار   هاي رقومي از نرم ها و توليد اليه گذاري نقشه هم روي منظور ، بهانجام شد. در اين تحقيق GISة گيري از سامان بهره

Arc GIS 10  ارائه شده است 1 جهت دستيابي به هدف در نمودارشده  مراحل طيد. بدين منظور شاستفاده. 
 

 
 اكوتوريسم در رقرستان تالش ةهاي مناسب توسع فرايند رناسايي پقنه .1نمودار 

انجام  Arc GISافزار  مورد مطالعه برای کاربری اکوتوریسم، با استفاده از نرم ةسنجي منطق با توجه به اینکه امکان

های مشخص در  های موروعي با مقیاس نقشه ةتهیگرفته است، جهت دستیابي به هدف مورد نظر، در گام نخست، به 

ای پرداخته شد. در  منطقه برای ایجاد پایگاه اطالعات فضایي و تجزیه و تحییل با روش سامانه شناختي بومرابطه با منابع 

 ده است.شها و منابع مورد استفاده در پژوهش حارر ارائه  داده 1جدول 
 

 در تحقيق ها و منابع مورد استفاده داده .1جدول 

 منابع ها داده

هاي اقليمي )دمرا، بارش،رطوبرت، تعرداد روزهراي      داده
 آفتابي(

ادارة كل هواشناسي استان گيالن، سازمان هواشناسي كل كشور و 
 اطلس آبخيزداري كشور

 برداري سازمان نقشه ( 1:25000توپوگرافي )مقياس 

 و مراتع ها سازمان جنگل GISواحد  (1:250000پوش  گياهي )مقياس 

 شناسي سازمان زمين (1:100000شناسي )مقياس  بافت خات و زمين
 زيست شهرستان تال  سازمان حفاظت از محيط (1:250000شده )مقياس  مناطق حفاظت

كاربري اكوتوريسم است كه براي ايران ارائه شرده و   ةتوسع شناختي بوممدل مورد استفاده در اين تحقيق، تنها مدل 

(. مردل اكوتوريسرم مخردوم، تحرت     183: 1390تحليل سيستمي و ارزيابي چند معياره استوار است )مخدوم، بر تجزيه و 
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ده اسرت.  شارائه  2اكوتوريسم، براي اكوتوريسم متمركز و گسترده، هر يك در دو طبقه در جدول  شناختي بومعنوان مدل 

رو،  بنردي سررزمين(. از ايرن    دهد )طبقره  يز نشان ميمرغوبيت توان را ن ةاين مدل در عين نشان دادن توان سرزمين، درج

پذيرد. وسيع بودن مقياس ارزيابي )شهرستان تال (، تنروع در شركل زمرين،     بندي سرزمين توأم انجام مي ارزيابي و طبقه

 مورد مطالعه شده است. ةپوش  گياهي، خات و سنگ و اقليم، موجب كارآمد بودن مدل در منطق

سواري و بازديرد   هاست كه به توسعه نياز دارد؛ مانند شنا، اسكي، اردو زدن، دوچرخه ته از تفرجاكوتوريسم متمركز آن دس

هاست كه نياز به توسعه ندارد؛ مانند كوهنوردي و شكار، و يا آن دسته از  از آثار فرهنگي. اكوتوريسم گسترده آن دسته از تفرج

 (.200: 1390سواري و تماشاي جانوران در طبيعت )مخدوم،  اسب ها كه به توسعة اندت نياز دارد؛ مانند ماهيگيري، تفرج

 اكوتوريسم  رناختي بوممدل  .2جدول 

 اكوتوريسم متمركز 
 (1)طبقة 

 اكوتوريسم متمركز
 (2)طبقة 

 اكوتوريسم گسترده
 (1)طبقة 

 اكوتوريسم گسترده
 (2)طبقة 

 درجه در فصل 21- 25 ميانگين دما
 تابستان و بهار

 درجه 21 – 30 درجه  21- 25 درجه 21 – 30

 روز در فصل 15بي  از  روز آفتابي در ماه
 تابستان و بهار

 روز 7 – 15 روز  15بي  از  روز 7 – 15

 ليتر در  40 – 150 آب
 روز براي هر نفر

 ليتر 5حدود  ليتر 5 – 12 ليتر 12 – 40

 25 – 50 0 – 25 5 – 15 0 – 5 درصدريب

 شرقي )تابستانه(  جقت
 ي )زمستانه(جنوب

 شمالي )تابستانه(  
 غربي )زمستانه(

  

 رسي،  شني، شني لومي لومي بافت خاک
 رسي لومي، لومي رسي

  

   فقير تا متوسط كامل زهكشي خاک

   متوسط متوسط تا خوب حاصلخيزي خاک

 يافته يافته تا تحول تحول نيمه ساختمان خاک
 بندي متوسط با دانه

 بندي  يافته با دانه تحول نيمه
 متوسط تا درشت نيمه

  

   متوسط تا عميق عميق يمق خاک

 اي هاي ماسه گرانيت، تپه سنگ مادر
 هاي )اقليم مرطوب(، روانه
 بازالت، آبرفتي 

 هاي فالت قاره( )آبرفت

هاي  آهك، توف سنگ، سنگ ماسه
 شكافدار،

اي، شيست، لس،  هاي بين چينه روانه
 هاي دشت
هاي  برفتافكنه و آ سيالبي، مخروطه
 ساز دره

  

   درصد 20 – 40 درصد 40 – 80 تراكم درختان

 ها با  اي ها و دولپه اي لپه تك ها اي لپه بيشتر تك اي تركيب گونه
 تركيب تقريباَ برابر

  

  (200: 1390)منبع: مخدوم، 
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شرايط سرنگ و  در  و 2تنها پارامترهاي مشخص شده در جدول  2و  1 ةطبق ةالزم به ذكر است كه در تفرج گسترد

در غير اين صورت پارامتر خات چندان اهميتي براي اجراي تفرج گسترده  رد.روها و مالروها اهميت دا خات نيز فقط پياده

اولويت پارامترها برحسرب اهميرت بره ترتيرب      وزن نيستند و تمامي پارامترهاي ذكر شده در اين مدل هم ،ندارد. همچنين

طور كه مشاهده  هوا. همان و اقليم و آب .6گياه،  .5آب،  .4جهت جغرافيايي،  .3نگ و خات، س .2شيب،  .1عبارت است از: 

، از نظرر اولويرت در   شناختي اسرت  بومهاي ارزيابي توان  شود پارامتر شيب كه يكي از عناصر مهم و فني مؤثر بر مدل مي

ها به طور مستقيم مؤثر است. احداث  ركت تودهگذاري و ح جايگاه نخست قرار دارد. اين عنصر در تعيين جريان آب، رسوب

پذيري آن را به  وسازهاي گردشگري، در مناطقي كه شيب نامناسبي دارند، آسيب هاي انساني و ساخت ها و سكونتگاه پروژه

 آورد. و خسارات هنگفتي به بار مي برد ميشدت باال 

 

 هاي اقليمي   داده

ل  در دو فصل بهار و تابستان رونرق دارد، بنرابراين جهرت انجرام تجزيره و      با توجه به اينكه اكوتوريسم در شهرستان تا

 6 ترا  3ده اسرت. در جردول   شر مراه ابتردايي سرال اسرتفاده      ش هاي مربوط به  بندي منطقه، از داده ها براي پهنه تحليل

 آمرده ( 1383 -92آماري ده سراله )  ةي شهرستان تال  در دو فصل بهار و تابستان و در يك دورتصويري از وضعيت جوّ

 است. 

 گراد( رقرستان تالش )سانتي ةميانگين دماي ماهان .3جدول 

 رقريور مرداد تير خرداد ارديبقشت فروردين 

1383 13 17 9/24 3/27 9/26 7/22 

1384 8/12 9/17 3/26 2/26 1/28 3/22 

1385 4/14 8/18 3/26 2/26 9/28 4/23 

1386 2/12 5/20 6/24 6/25 8/27 4/28 

1387 6/16 3/19 4/23 5/26 5/27 4/23 

1388 5/11 3/19 24 3/27 24 2/22 

1389 2/13 8/19 27 6/28 2/28 6/24 

1390 5/13 8/19 4/24 7/28 5/25 22 

1391 3/14 9/17 5/23 8/26 1/28 5/22 

1392 5/13 8/18 9/24 3/27 9/27 7/23 

 (1393)منبع: سازمان هواشناسي كشور، 
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 آماري )درصد( ةرقرستان تالش طي دور ةانگين رطوبت نسبي ماهانمي .4جدول 

 شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت فروردین 

ساعت 
6:30 

ساعت 
12:30 

ساعت 
6:30 

ساعت 
12:30 

ساعت 
6:30 

ساعت 
12:30 

ساعت 
6:30 

ساعت 
12:30 

ساعت 
6:30 

ساعت 
12:30 

ساعت 
6:30 

ساعت 
12:30 

92-1383 90 80 92 81 81 69 74 64 64 54 82 65 

 (1393)منبع: سازمان هواشناسي كشور، 

 

 متر( رقرستان تالش )ميلي ةمجموع بارش ماهيان .5جدول 

 شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت فروردین 

1383 9/67 3/138 0/12 0/22 2/96 4/152 

1384 4/120 1/60 2/28 2/64 3/17 9/108 

1385 1/138 1/57 34 6/133 0 3/99 

1386 3/190 2/29 5/47 1/75 4/21 1/195 

1387 8/17 8/40 8/19 9/90 1/18 192 

1388 8/13 5/42 4/33 7 2/140 6/100 

1389 8/143 4/43 6/7 18 3/159 4/105 

1390 3/71 9/58 32 3/0 3/166 2/236 

1391 5/80 4/63 8/45 6/38 3/80 6/225 

1392 9/66 2/52 7/43 8/43 2/69 4/151 

 (1393بع: سازمان هواشناسي كشور، )من

 

 (تعداد سايات آفتابي در ماه در رقرستان تالش )سايت .6جدول 

 رقريور مرداد تير خرداد ارديبقشت فروردين 

92-1383 216 264 384 480 456 288 

 (1393)منبع: سازمان هواشناسي كشور،   

 

 اكوتوريسم رناختي بومارزيابي توان 

در  GISمرورد مطالعره، از توانرايي و قابليرت      ةاكوتوريسرم در منطقر   شرناختي  بروم ارزيابي تروان   ةنبراي نيل به مدل بهي

، در ابتردا پايگراه   GISبه اين ترتيب كه با استفاده از ابرزار   ؛وتحليل اطالعات استفاده شده است سازي مدل و تجزيه پياده
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هراي مكراني و    د و فرايند مديريت دادهشايجاد  GISحيح مورد مطالعه با ساختار رقومي ص ةهاي مورد نياز از محدود داده

هاي مكراني و توصريفي    اول داده ةهاي اطالعاتي صورت پذيرفت. براي اين كار در مرحل بندي ساير اليه توصيفي و دسته

عاتي به هاي اطال ها و پيوند آن با جداول توصيفي، اليه اين داده 1با زمين مرجع كردن ،سپس .مؤثر در مدل گردآوري شد

 شرناختي  بروم ها در مدل ارزيرابي ارائره شرده )مردل      بندي داده هاي اطالعاتي، براساس طبقه اليه ةدست آمد. پس از تهي

 2اندازي هم اطالعات فضايي با روش روي ،بندي شده حاصل شد. سپس (، اطالعات طبقه200: 1390مخدوم،  :اكوتوريسم

د. در شر اكوتوريسم شناسرايي و حردود آن تعيرين     ةهاي مستعد توسع ي، پهنهو براساس امتيازبند شدهم تلفيق  ها با نقشه

 ةنقشر  ةبه صورتي كره پرس از تهير    ،ها استفاده شده است گذاري نقشه هم از روش دو تركيبي جهت روي ،پژوه  حاضر

طبقرات   ةگرذاري نقشر   هم جهات جغرافيايي به طور جداگانه، نخست عمل روي ةطبقات شيب و نقش ةطبقات ارتفاع، نقش

حاصرل از ايرن    ةنقشر  ،ها صورت گرفت. سپس هاي مشترت و كدگذاري آن طبقات شيب و پيداكردن پهنه ةارتفاع و نقش

خات و پرس   ةقبل با نقش ةايجاد شده در مرحل ةگذاري نقش هم با روي ،د. سپسشجهات جغرافيايي تلفيق  ةمرحله با نقش

 د. شمحيطي حاصل  زيستنهايي واحدهاي  ةپوش  زمين، نقش ةاز آن با نقش

ن تمرامي پارامترهراي موجرود در مردل     كررد  محيطي، به منظور دخيرل  واحدهاي زيست ةدست آوردن نقش پس از به

شناسي، دما و تعداد روزهاي آفتابي نيز اضافه شد. با توجه به اينكره اكوتوريسرم    اكوتوريسم، پارامترهاي زمين شناختي بوم

يابد، بنابراين معيار تعداد روزهاي آفتابي در ماه تنها برراي ايرن دو    و تابستان معنا مي در شهرستان تال  در دو فصل بهار

ده است كه بر اساس آمارهاي به دست آمده، ميانگين تعداد روزهاي آفتابي در ماه، برراي دو فصرل بهرار و    شفصل لحاظ 

 پانزدهبا توجه به اينكه حداقل  ،ه دست آمد. لذاروز ب پانزدهالي  چهارده، 1392 – 1383 ةآماري ده سال ةتابستان براي دور

مناسرب اسرت، در    2 ةروز براي اكوتوريسم متمركز طبقر  15و حداكثر  1 ةروز آفتابي در ماه براي اكوتوريسم متمركز طبق

 شد. كند و از جدول معيارها حذف  اكوتوريسم منطقه ايجاد نمي شناختي بومگونه محدوديتي در توان  نتيجه اين عامل هيچ

و جزو مناطقي است كه بيشرترين   شدههمچنين از آنجا كه شهرستان تال  در بخ  جنوب غربي درياي خزر واقع 

( بره  1389 ،آماري اسرتان گريالن   ة: سالنام1389متر در سال  ميلي 1202كند ) ميزان بارش را در تمامي ايران دريافت مي

، از برارش  انرد  وبي  خشك صل تابستان كه ديگر نقاط كشور كمويژه در ف ههاي سال، ب ماه ةطوري كه اين بخ ، در هم

و از نظرر منرابع آب    (119: 2004، و همكراران  پاشراه  ديرن  ؛84: 1391السرادات،   مند است )شريرواني و نراظم   خوبي بهره

ا و به دليل مرطوب برودن هرو   . همچنين،(100: 1383، و همكاران شيخ زيرزميني غني و فاقد محدوديت برداشت بود )آل

 (52: 1375گيرد )مرادبخ ،  هاي زياد در سطح تال ، رودهاي دائمي زيادي از ارتفاعات شهرستان سرچشمه مي بارندگي

اكوتوريسرم در   شرناختي  بروم عامل آب هيچ محردوديتي در تروان    شود. ميشهرستان تال  جزو مناطق پرآب محسوب  و

 لذا از جدول معيارها حذف شد. ،كند شهرستان ايجاد نمي
  

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Georefrencing 

2. Overlaying 
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 فراواني ريب به درصد .3ة نقش طبقات ارتفايي .2ة نقش

  
 

 
 

 بافت خاک .5 ةنقش جقت ريب .4 ةنقش
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 رناسي زمين .7 ةنقش كاربري اراضي .6 ةنقش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 بارش منحني هم .9 ةنقش دما منحني هم .8 ةنقش
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 هاي مستعد اكوتوريسم رناسايي پقنه

اكوتوريسرم امتيازبنردي شرد )برراي طبقرات       شرناختي  بروم هاي مذكور بر اساس معيارهاي مدل  از اينكه تمامي اليهپس 

ها صرورت پرذيرفت و در    گذاري نقشه هم (، همپوشاني و روي2و  1نامناسب امتياز صفر و براي طبقات مناسب امتيازهاي 

هاي مناسب و نامناسب تشخيص داده شد  ها محل يازات آنهايي به دست آمد كه از مجموعه امت گون پلي هنهايت مجموع

 شرود،   طرور كره مشراهده مري     همران  .(11و10هراي   نقشره ) به دست آمرد هاي مستعد اكوتوريسم شهرستان تال   و پهنه

هراي   اي و ساحلي شهرستان تال  و پهنه بيشتر در نواحي جلگه 1 ةطبق ةهاي مربوط به اكوتوريسم متمركز و گسترد پهنه

بيشرتر در ارتفاعرات شهرسرتان )منراطق جنگلري و كوهسرتاني( بره چشرم          2 ةطبق ةسم متمركز و گسترديعد اكوتورمست

 خورد. مي

 

 
 

 

 هاي مستعد اكوتوريسم متمركز پقنه .10 ةنقش
 

 هاي مستعد اكوتوريسم گسترده پقنه .11 ةنقش

 
 

ه است: بخ  حويق )بره مركزيرت   شدكيل بخ  تش چهارطور كه پي  از اين اشاره شد، شهرستان تال  از  همان

شهر حويق(، بخ  كرگانرود )به مركزيت شهر ليسار(، بخ  مركزي )بره مركزيرت شرهر هشرتپر( و بخر  اسرالم )بره        

هراي چهارگانره و درصرد آن نسربت بره       اكوتوريسم ايرن بخر    ةمساحت نواحي مستعد توسع ،مركزيت شهر اسالم(. لذا

 است. آمده 7جدول مساحت كل شهرستان، به تفكيك، در 
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 )كيلومترمربع(رقرستان تالش  ةهاي چقارگان مساحت نواحي مستعد اكوتوريسم بخش .7جدول 

 كاربري

 بخش

 اكوتوريسم

 1متمركز طبقة 

 اكوتوريسم

 2متمركز طبقه 

 اكوتوريسم 

 1گسترده طبقه 

 اكوتوريسم

 2گسترده طبقه 

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت

 8 173 6/5 121 1 22 4/2 52 يقحو

 6/9 208 1/8 176 2/2 48 2/2 48 كرگانرود

 7/13 298 2/10 221 7/1 37 95/4 107 مركزي

 4/9 204 48/6 140 9/0 20 3/3 72 اسالم

 7/40 883 38/30 658 8/5 127 85/12 279 جمع

 

 گيري بحث و نتيجه

(. 86: 1388خا  اسرت )درام و مرور،    اي و ترقي توريسم در منطقه اي براي رشد ريزي مديريتي اكوتوريسم وسيله برنامه

منفي را  آثارها را تأمين كند،  گردشگري را شناسايي و آن ةاي اين است كه نيازهاي تحقق اهداف توسع هدف چنين برنامه

ي ثبتي بين افزاي  كمّم ة(. رابط203: 1388ترين حد ممكن برساند و از پيامدهاي مثبت آن بهره گيرد )قاسمي،  به پايين

هاي گردشرگري شرامل    (. زيرساخت129: 1386يزدي و سقايي،  ها و تعداد گردشگران وجود دارد )پاپلي و كيفي زيرساخت

ها،  سازد. آب، برق، گاز، جاده ها در صنعت گردشگري فراهم مي اي براي عملكرد سيستم كه چارچوبي پايه استتأسيساتي 

 ةهراي مرورد نيراز جهرت توسرع      هرا و... همگري از زيرسراخت    ها، تفريحگاه ها و استراحتگاه گاهونقل، اقامت ارتباطات، حمل

گذاري بخ  خصوصري و نيرز برازده     وري سرمايه هاي مناسب بهره آيند. زيرساخت گردشگري در يك منطقه به شمار مي

اندركاران و مقصدهاي  دست د كهشو محسوب مي زيرساخت ورودي يا عامل توسعه ،دهد. بنابراين اي را افزاي  مي منطقه

 ةگرذاري و توسرع   ريرزي، سررمايه   (. امرا برراي برنامره   74: 1388پور،  عليناد)جهانيان و  كنند مياستفاده از آن گردشگري 

ين ترتيب ضمن ايجاد شرايط دها جهت توسعه است تا ب ترين مكان هاي اكوتوريسم، شرط اول شناسايي مناسب زيرساخت

 ديده نيز فراهم شود. مناطق آسيب يهاي حفاظت يا احيا ها، زمينه ترين مكان ردشگري در مناسبگ ةمناسب براي توسع

د ترا  شر اكوتوريسم برراي ايرران سرعي     شناختي بومدر اين مطالعه نيز با استفاده از مدل مخدوم به عنوان تنها مدل 

محيطري در   ند. در اين مطالعه پايداري زيسرت ياكوتوريسم دارا ةكه بهترين شرايط را براي توسع شناسايي شوند هايي پهنه

هايي توسرعه   در پهنه بايد هاي اكوتوريستي )متمركز و گسترده( بنيادي در نظر گرفته شد. فعاليت ياكوتوريسم اصل ةتوسع

به دست هاي  با توجه به مطالعات انجام شده و نقشه ،اين كاربري را داشته باشد. بنابراين ةتوسع شناختي بوميابند كه توان 

هرا حراكي از آن اسرت كره      اكوتوريسم شناسايي شرد. يافتره   ةريزي توسع آمده، مناطق داراي شرايط مطلوب جهت برنامه

اي و ساحلي شهرستان ترال  بره چشرم     بيشتر در نواحي جلگه 1 ةطبق ةهاي مربوط به اكوتوريسم متمركز و گسترد پهنه

هرايي نظيرر    هراي الزم برراي فعاليرت    تأسيسرات و زيرسراخت   ةاي توسعخورند. بنابراين، اين مناطق از شرايط الزم بر مي

برا توجره بره وجرود      ،. همچنرين اسرت برخروردار   ...سواري، غواصي و گيري،  گردشگري ساحلي و آبي همچون شنا، ماهي
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يرز در  هاي وسيعي از كشتزارهاي برنج و روستاهاي متعدد در اين نواحي، توريسم كشاورزي و توريسم روسرتاگردي ن  پهنه

هاسرت   آن دسته از تفرج»با توجه به اينكه در تعريف اكوتوريسم متمركز آورده شده است كه  ،. لذااهميت دارداين مناطق 

تررين شررايط را برراي انجرام      هرا مناسرب   بنرابراين ايرن پهنره   « .تجهيزات و تأسيسات زيربنرايي دارنرد   ةكه نياز به توسع

ترر در   گرذاري گسرترده   تر و سررمايه  ريزي دقيق و به شرط توجه بيشتر، برنامه ستها دارا زيرساخت ةوسازها و توسع ساخت

كشراورزي در بحرث آگروتوريسرم،     ةهراي روسرتايي و گردشرگري، اسرتفاده از امكانرات برالقو       زيرسراخت  ةراستاي توسع

دشرگران و  ريزي كالبدي گردشگري روستايي، تدوين و اجراي استانداردهاي مسراكن روسرتايي جهرت اسركان گر     برنامه

 . استهاي ساحلي و آبي، اين منطقه داراي قابليت فراوان در جذب گردشگران  فعاليت ةفراهم آوردن امكانات توسع

، بيشرتر در  2 ةطبقر  ةهاي مستعد اكوتوريسم متمركز و گسرترد  كه پهنه استهاي اين پژوه  بيانگر آن  ديگر يافته

هرا و   فعاليرت  ةاند. ايرن منراطق شررايط الزم را برراي توسرع      ع شدهارتفاعات شهرستان )مناطق جنگلي و كوهستاني( واق

انردازهاي طبيعري،    چشرم  ةنوردي و مشاهد ايستگاهي، دامنه ةريزي شد هاي برنامه روي هاي كوهستاني شامل پياده ورزش

بره   ،همچنرين  ت.سر كوهستان و تماشاي جانوران را دارا ةپيمايي با دوچرخ سواري، كوه پيمايي، شكار، اسب نوردي، كوه دره

تررين   اولر كه روستاهاي هدف گردشگري شرناخته شرد و برزرگ    تاريخي مريان و آق -شدن روستاهاي ييالقي علت واقع

، در اين منطقه برگزاري تورهاي علمري و تخصصري نيرز توصريه     است گورستان پي  از تاريخ ايران را در خود جاي داده

 ةمتر واقع است، توسرع  2000در ارتفاعات بي  از  2 ةاكوتوريسم متمركز طبق هاي مربوط به از آنجا كه پهنه ،شود. اما مي

تروان   مري  ،طرور كلري   وسازها در اين بخ  به دليل ارتفاع باال و دسترسي دشوار با مشكالتي مواجه خواهد بود. به ساخت

شهرستان از شرايط الزم  ةدودچنين نتيجه گرفت كه با توجه به موقعيت جغرافيايي، توپوگرافي و شرايط اقليمي، اغلب مح

به  ،اكوتوريسم است ةظرفيت باالي شهرستان تال  در توسع ةدهند كه اين نشان استاكوتوريسم برخوردار  ةجهت توسع

 71اكوتوريسرم متمركرز و    ةكيلومترمربرع، مناسرب توسرع    406درصد از مساحت شهرستان، معادل  19اي كه حدود  گونه

 . استاكوتوريسم گسترده  ةكيلومترمربع مناسب توسع 1541درصد از مساحت آن، معادل 

و  1 ةطبقر  ة، گسرترد 1 ةهاي مناسب اكوتوريسم متمركز طبقر  در اين ميان بخ  مركزي، بيشترين مساحت از پهنه

كيلومترمربع را به خود اختصا  داده است. بخ  كرگانرود نيز برا   298و  221، 107به ترتيب با وسعت  2 ةطبق ةگسترد

، در جايگراه نخسرت قررار گرفتره اسرت.      2 ةهاي مستعد اكوتوريسم متمركرز طبقر   كيلومترمربع از پهنه 48اري از برخورد

دو نوع اكوتوريسم متمركز و گسترده برخروردار اسرت،    ةها جهت توسع از آنجا كه بخ  مركزي از بيشترين پهنه ،بنابراين

هاي دولتري و جرذب    گردشگري، اجراي پروژه ةدر راستاي توسعهايي  برنامه ةها و ارائ زيرساخت ةريزي جهت توسع برنامه

گذاران بخ  خصوصي در اين بخ  از ضروريات است. ضمن اينكه توجه به احرداث سرازوكارهاي توريسرتي در     سرمايه

نه گا هاي سه توجهي از ساير بخ  د. اما با توجه به اينكه وسعت قابلشوهاي مناسب شناسايي شده حتماَ بايد لحاظ  مكان

هايي نيز در  ريزي اكوتوريسم قرار دارد، بنابراين بايد برنامه ةهاي مناسب توسع پهنه ة)حويق، كرگانرود و اسالم( نيز در دست

گانره از نظرر ميرزان     هراي سره   ساير بخ  ةجهت جلوگيري از تمركز تسهيالت و امكانات تنها در بخ  مركزي و توسع

بره طروري كره     ،ها صورت گيررد  هاي گردشگري و بهبود وضعيت اين بخ  تبرخورداري از امكانات توريستي و زيرساخ

هاي شهرستان كه به طور بالقوه مستعد پذيرش گردشگرند بتوانند آن طور كه شايسته است، گردشگران را به  تمامي پهنه

 نند.كسوي خود جذب 
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وتوريستي منجر به نرابودي منرابع   هاي دسترسي در مناطق اك خصو  راه بهها  زيرساخت ةاما از آنجا كه اغلب توسع

شرود كره    يراد مري  « زيرساختار سبز»هاي معمول از نوع باارزش ديگري به نام  گردد، امروزه در كنار زيرساخت طبيعي مي

هرا،   هاي تراالبي، جنگرل   اي متصل از مسيرهاي آبي، سرزمين سيستمي براي حمايت از زندگي طبيعي و ملي است. شبكه

هاي محلري و فراينردهاي    ها، مناطقي كه گونه ها، مزارع، بيشه و دشت و نواحي طبيعي، سبزراه هاي حيات وح  زيستگاه

 اسرت  كنرد و در سرالمت و كيفيرت زنردگي جوامرع مرؤثر       وهوايي را پايدار مي كند، منابع آب محيطي را حمايت مي زيست

ريزي، طراحي و مرديريت شرده برا     نامهها به عنوان فضاهاي خطي شامل عناصر بر (. سبزراه60: 1388)حناچي و غزنوي، 

يابي بره   ها در دست . كارايي جنب  سبزراهشود تعريف مي ...شناختي، تفريحي، فرهنگي، زيباشناختي و  بوم ةاهداف چندگان

هايي برراي تفريحرات عمرومي     اهدافي چون حفاظت از طبيعت و منظر، محافظت از ميراث طبيعي و فراهم آوردن فرصت

سبزراه فضاي باز خطي اسرت كره اول از لحراظ     ،ده است. در حالت كليشها  ريزي سبزراه افزون برنامهسبب موفقيت روز

ها اهميت فراوانري دارنرد.    پايدار اكوتوريسم، سبزراه ةشود. در راستاي توسع مسير به كار برده مي دوممحيطي سبز است و 

هراي   ارزش يمحيطري، منرافع اقتصرادي و ارتقرا     سرت كيفيرت زي  يتروان ابقرا   ها را مري  ترين داليل اهميت سبزراه عمده

هرا و   . اين امرر در خصرو  رودخانره   اند محيطي ضروري ها براي نگهداري از كيفيت زيست شناختي نام برد. سبزراه زيبايي

دهنرد كره    هرايي تشركيل مري    ها، داالن ها و مسيل هاي طبيعي در امتداد رودخانه يابد. سبزراه ها اهميت بيشتري مي مسيل

محيطري و ايجراد پيوسرتگي منطقري ميران ايرن        كيفيت زيست يند. ارتقاييشترين نق  را در حفاظت از كيفيت آب داراب

هاي مرذكور، مكران مناسربي     بر اين، داالن هاي گياهي و حيات وح  ضروري است. عالوه ها براي حفاظت از گونه داالن

هراي   ها بر اساس نوع عملكردشان به سره نروع سربزراه    بزراه. سسازد ميها فراهم  براي گذراندن اوقات فراغت اكوتوريست

( كره بره نظرر    66، 1385شروند )شرعباني،    هاي تاريخي و فرهنگي تقسيم مري  شناختي و سبزراه هاي بوم تفريحي، سبزراه

د، هاي موجود كه به صورت گسسته وجرود دارنر   هاي ذكر شده و نيز سبزراه رسد در شهرستان تال  با توجه به قابليت مي

هايي نظير  ريزي و طراحي فضاهاي سبز بايد با توجه به ويژگي برنامه ،لذا .ها قابليت ايجاد داشته باشند هر سه گروه سبزراه

مورد مطالعه مقوالتي اصلي در  ةهاي فيزيكي، فضايي، فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيك منطق شناسي زمين، ويژگي ريخت

 (.1: 1388نده، ريزي سبز صورت گيرد )رست هر برنامه

 اسرت  هاي موجود و پيشنهادهاي طراحي موجود ها شامل ش  مرحله براي تلفيق سبزراه ريزي پژوه  روش برنامه

 ند از:ا هاي مختلف در سراسر كشور داده شده است. اين ش  مرحله عبارت ها و دانشگاه كه توسط سازمان

هرايي كره در    راه د و نيرز پيراده  شر هايي كه ذكرر   مل گروههاي موجود، شا برداري از تمامي سبزراه جستجو و نقشه. 1

 ند؛ شد مالرو استفاده مي ةهايي كه در قديم جاد راه ند و پيادها ايران ةشد مناطق حفاظت

 هاي محققان(؛  ها و پژوه  هاي پيشنهادي )گزارش جستجو و تصويربرداري از تمامي طرح. 2

 ها را دارند؛  پيوستن به اين سبزراه ةاطقي كه توان بالقومناظر و من تماميبرداري از  جستجو و نقشه. 3

 ةگانر  اي برراي منراطق ده   ها در هر كدام از سطوح ملي براي ايران، منطقره  ايجاد اتصال براي هر گروه از سبزراه. 4

 ايران و محلي براي شهرها و روستاهاي ايران؛

 ، تاريخي و تفرجي؛ واحد براي حفاظت از طبيعت و منابع فرهنگي ةايجاد برنام .5
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هراي   هراي موجرود و در حرال ايجراد و نيرز طررح       اندازي براي سبزراه كه كل فضاهاي سبز و سبزراه خلق چشم .6

هم تلفيق كند و آماري از هر كيلومتر از اين مسيرها بره صرورت اطالعرات جرامع در      پيشنهادي محققان در اين باره را با

 (. 74: 1390اختيار همگان قرار گيرد )سجاديان، 

گيري از متدولوژي باال  هاي ارائه شده، بهره بندي ها و پهنه بندي اكوتوريسم و سطح ةدر ارتباط با توسع ،در اين راستا

مكمل، نق  مهمي در پايداري و موفقيت صنعت اكوتوريسم شهرسرتان   ةها به عنوان حلق ريزي و اجراي سبزراه در برنامه

ضمن جذب گردشرگران بيشرتر بره ايرن شهرسرتان و بررآوردن نيازهراي آنران، منرافع           تا بدين ترتيب كند ميتال  ايفا 

 شماري را براي شهرستان تال  و مردم آن به ارمغان آورد. بي

 

 منابع

 GISريازي و   زيست با روش فرايند برنامه ريزي محي  برنامه(. 1388؛ گنجعلي، ل.؛ پهلوان، ع. )ه.شيخ، ع. ا.؛ مطهري، س.؛ خوشنام،  آل
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