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بررسی امکان توسعۀ گردشگری در جنگل با استفاده از
روش ارزیابی چندمعیاره و سامانۀ اطالعات جغرافیایی
 حمید صوفی مریو؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران

 ساسان بابایی کفاکی؛ دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
 وحید اعتماد؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 ناصر احمدی ثانی؛ استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی مناطق مناسب گردشگری در جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران (خیرود) واقع در استان
مازندران است .فرایند ارزیابی مناطق مناسب گردشگری براساس سه گروه معیارهای اکولوژیکی ،زیررسراختی و اقتارادی-
اجتماعی صورت گرفت .سپس شاخصهای هر کدام از گروه معیارها تعیین شد .نقشۀ شاخصهای شریب ،ارتارا  ،جهرت،
دما ،بافت خاک ،منابع آب ،چشمانداز ،حیات وحش ،تاج پوشش و تیپ جنگلی ،سراها ،طرح جنگلداری و جاده در محری
سامانۀ اطالعات جغرافیایی با طبقات مربوط تهیه شد .در ادامه با استااده از فرایند تحلیرل سلسرلهمراتبری و برر مبنرای نررر
کارشناسان ،شاخصها وزندهی شدند .در نهایت با استااده از روش کمی ترکیب خطی -وزنی ،الیههای وزندار شاخصهرا
در محی سامانۀ اطالعات جغرافیایی تلایق شدند و نقشۀ نهایی قابلیت گردشگری برهدسرت آمرد .براسراس نترای حاصرله،
بیشترین وزنها بهترتیب به شیب و منابع آب و کمترین وزنها به خاک و سرا اختااص یافت .همچنین نتای ارزیابی نشران
داد که  ./17درصد از منطقه تناسب زیاد 38/15 ،درصد تناسب متوس و  61/68درصد تناسب کم برای گردشگری دارد .برا
توجه به شاخصهای اکولوژیکی و توسعۀ معیارهای زیرساختی و اقتاادی  -اجتماعی ،امکان توسعۀ گردشرگری در سرط
وسیعی برای جنگل خیرود وجود دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،ترکیب خطی وزنی ،توسعه ،جنگل خیرود ،گردشگری.
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مقدمه

کیای را در مسئله در نرر میگیرد .عالوه بر این ،برمبنرای

اکوتوریسم ارتباط تنگاتنگی برا صرنعت توریسرم پایردار

مقایسررۀ زوجرری بنررا نهرراده شررده اسررت و قضرراوت و

دارد و یکرری از جنبررههررای مهررم پایررداری ارتبرراط بررین

محاسبات را تسهیل میکند؛ همچنین میرزان سرازگاری و

توریسم و محی زیست است .از سوی دیگرر ،مردیریت

ناسازگاری تامیم را نشان میدهد کره از مزایرای ممتراز

پایدار اکوتوریسم بهمنرور حااظرت و نگهداشرت انرای

این تکنیک در تامیمگیری چنردمعیاره اسرت؛ از سروی

بیولوژیکی و نیز بهرهوری اقتاادی جوامع محلری حرا ز

دیگر ،از مبنای قوی تئوریک برخوردار بروده و براسراس

اهمیت است .براساس تعریف ،اکوتوریسم فرصتی بررای

اصول بدیهی بنرا نهراده شرده اسرت [ .]7در ایرن زمینره

بهبود ارزشهای تعریفشده در منراطق حااظرتشرده و

مطالعات متعددی انجام گرفته است که به مواردی از آنها

کمک به درآمد ذیناعران اسرت [ .]1از ایرنرو ارزیرابی

اشاره میشود .پهنهبنردی آمایشری متناسرب برا رویکررد

اکوتوریسررم را بای رد ابررزار مهمرری برررای توسررعۀ پایرردار

اکوتوریسم در جنگلهای سری  7واشمرد برا اسرتااده از

توریسررم در نرررر گرفررت [ .]2ایررنگونرره ارزیررابیهررا را

مدل  AHPدر محی  GISانجام گرفته است [ .]8در این

میتوان بهکمک رویکرد معیارها و شاخصها انجرام داد.

تحقیق براساس دادههای مختلرف محیطری ،مردلی بررای

در این رویکرد ،ماهروم مردیریت پایردار اکوتوریسرم در

پهنهبندی توسعۀ گردشگری ارا ره شرد کره برر رویکررد

قالب اصول ،معیارها و شاخصها توسرعه پیردا مریکنرد

ارزیابی چندعامله استوار بود .مدل مرککور برا اسرتااده از

[ .]3اکوتوریسم باید معیارهایی ماننرد حااظرت از تنرو

وزندهی به معیارها برا فراینرد تحلیرل سلسرلهمراتبری و

زیستی و فرهنگی و اسرتاادۀ پایردار از تنرو زیسرتی برا

تحلیلهای فضایی در محی  GISانجرام گرفرت و بهینرۀ

حداقل تأثیر بر محی زیست را در نرر گیرد [ .]4در این

توان سرزمین در سره طبقرۀ بسریار مطلروب ،مطلروب و

زمینه ،سیستم اطالعات جغرافیایی ) ،(GISبرای شناسایی

نامطلوب برای توسعۀ گردشگری ترسیم شد .نتای نشران

منرراطق مناسررب در حیطررۀ اکوتوریسررم بررا توجرره برره

داد که  51/11درصد از کرل سرری دارای پهنرۀ مطلروب

مالحرات زیستمحیطی استااده شده است و مریتوانرد

برای گردشگری و  11/61درصرد سرری دارای پهنرۀ برا

تأثیر مهمی در این زمینه داشته باشرد [ .]5در کنرار ابرزار

مطلوبیتکمتر برای گردشگری است .در تحقیقی دیگرر،

انجام تحلیرلهرای یرافتن مکرانهرای مناسرب در زمینرۀ

تامیمگیری چندمعیراره بررای مکرانیرابی جنگرلهرای

اکوتوریسم ،مسئلۀ تامیمگیری در مورد وزن معیارهرای

شهری استااده شده است [ .]9همچنین با استااده از GIS

مررورد اسررتااده نیررز اهمیررت دارد .یکرری از جررامعترررین

مناطق مستعد برای توسعۀ توریسرم در جزیررۀ لومبراک

سیستمهای طراحیشده برای تامیمگیری در مورد وزن

اندونزی ارزیابی شرده اسرت .در ایرن تحقیرق برا تلایرق

معیارهای چندگانه ،فرایند تحلیل سلسرلهمراتبری )(AHP

ارزیررابی چندعامل ره ،برخرری مکررانهررای مناسررب برررای

است که توس ساعتی در سال  1980ابدا شد [ .]6ایرن

توریسررم شناسررایی شررد [ .]10بنررابراین هرردف مطالعررۀ

تکنیررک امکرران فرمولرره کررردن مسررئله را بررهصررورت

حاضر ،تاکیک پهنههرای جنگلری در درجرات مختلرف

سلسلهمراتبی فراهم میکند و معیارهای مختلرف کمری و

مطلوبیت برای کاربری گردشرگری برا اسرتااده از روش
ارزیررابی چنرردمعیاره و شناسررایی عوامررل و قابلیررتهررای
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توسررعۀ گردشررگری در جنگررل آموزشرری و پژوهشرری

روش پژوهش

دانشگاه تهران (جنگل خیرود) است.

در مطالعۀ حاضر برهمنررور تعیرین تروان گردشرگری
جنگل خیرود ،از روش ارزیابی چندمعیاره ( )MCEبا

مواد و روشها

تکیه بر رویکرد  AHPو برای تهیۀ نقشۀ نهرایی تروان

منطقۀ تحقیق

گردشگری از تکنیرک ترکیرب خطری وزنری ()WLC

منطقۀ تحقیق ،جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ منرابع

استااده شد که مراحل آن در ادامه ذکر شده است.

طبیعی دانشگاه تهران (جنگل خیرود) است .ایرن جنگرل

تولید نقشۀ معیارها و شاخصها در محیط :GIS

در  7کیلومتری شرق شهرستان نوشهر در استان مازندران

انتخاب معیارها و شاخصهای مورد بررسری بره نرو

و در محدودۀ عرر

کاربری و منطقۀ تحقیق بستگی دارد .بدین منررور برا

جغرافیرایی  36° 27″و 36° 40″

شمالی و طول جغرافیرایی  51° 32″و  51° 43″شررقی

بررسی منابع و سروابق تحقیرق ،مشراهدات میردانی و

قرار گرفته است و از شمال به روستای نجارده ،از جنوب

همچنین با جمعبندی نررهای کارشناسان ،سره گرروه

به روستای کلیک ،از شرق به جنگلهای حروزۀ  46و از

معیررار و شرراخصهررای اکولرروژیکی ،زیرسرراختی و

ارب به جنگلهای ماشرالک محردود مریشرود .منطقرۀ

اقتاررادی -اجتمرراعی مرررثر بررر توسررعۀ گردشررگری

تحقیق ،حوضرۀ فرعری آبخیرز شرمارۀ  45بره مسراحت

مشخص شدند.

تقریبی  8000هکتار است؛ رودخانۀ خیرود زهکش اصلی

شکل زمین :با استااده از نقشۀ توپوگرافی برا مقیراس

این حوضه اسرت و از مجمرو رودخانرههرای مختلرف

 1/25000در محرری  GISابترردا مرردل رقررومی ارتارراعی

مربوط به سایر حوضههرای فرعری تغکیره مریشرود .در

منطقه تهیره و نقشرههرای شریب و جهرت جغرافیرایی و

مجمو جنگل خیرود شامل هات بخش پاتم ،نرمخانره،

سطوح ارتااعی (هیپسرومتری) از آن اسرتخراج شرد .در

گرازبن ،چلیر ،بهاربن ،دارنو و منیاسنگ است (شکل .)1

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق
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مرحلۀ بعد هر کدام از نقشهها به طبقات معین تبردیل

منابع آب :منابع آب منطقره شرامل آبشرار ،رودخانرۀ

شدند .ازآنجا که استااده از مناطق پرشیب ،محدود بره

خیرود و چشمههرای موجرود اسرت .ایرن رودخانره در

گردشگران خاص است ،استااده از مناطق با شیبهای

مسیر خود دارای حریمی با نوسانات بسیار متغیرر شرامل

تند محدود میشود و شیب بیشتر از  50درصرد بررای

شیبهای مالیم تا دیوارهایی با شیب بینهایت ،جاذبههرا

تارج گسترده بهعنوان محدودیت در نرر گرفتره شرد.

و چشماندازهای زیبایی را بهوجود آورده است .بنرابراین

نقشۀ جهت با توجه به نرر کارشناسان و مدل مخدوم

در ایررن تحقیررق برره لحررار اهمیررت رودخانرره ،بررا نرررر

برای اکوتوریسم گسترده اهمیت چندانی نردارد [،]11

کارشناسان یک حاشیۀ (بافر)  200متری اطراف رودخانه

یعنری در اکوتوریسرم گسررترده بررخالف اکوتوریسررم

ایجرراد و بررهعنرروان یکرری از شرراخصهررای منررابع آب

متمرکز ،حضور گردشگران منروط بره مکران خاصری

تحتعنوان مناطق مناسب در تجزیهوتحلیلها وارد شرد.

نیست ،در نتیجه کل منطقه بهعنوان یک طبقه در روند

از سوی دیگر ،چشمهها نیز بهویژه در بحث اکوتوریسرم

مطالعه بهکار گرفته شد.

که در بسیاری از مروارد خیرل عریمری از گردشرگران را

دما :منطقۀ تحقیرق در ناحیرۀ آبوهروایی معتردل

اطراف خود جمع میکنند ،بهعنروان یکری از منرابع تهیرۀ

مدیترانهای قرار گرفته است و با توجه به وسرعت کرم

آب شرب اهمیت بسیاری دارند .بنابراین موقعیت مکانی

آن ،نمیتوان نواحی اقلیمی مختلرف را تاکیرک کررد،

 24چشررمه و آبشررار مررککور شررناختهشررده در منطقرره،

به این سبب تنها باید به اختالفرات دمرا بسرنده کررد.

برداشررت و بررا ایجرراد یررک بررافر  200متررری (بررا نرررر

آب وهوای منطقه با توجره بره نزدیرکتررین ایسرتگاه

کارشناسان) همراه با دیگر شراخصهرای منرابع آب ،در

هواشناسی به منطقۀ تحقیق یعنی ایسرتگاه هواشناسری

تجزیهوتحلیلها استااده شد.

کلیماتولوژی نوشهر ،بررسی و تجزیه وتحلیل شرد .برا

چشمانداز :چشمانداز عبارت اسرت از منطقره یرا

استااده از میانگین دمای شش ماه اول سرال و برهازای

مناطقی که از آن یک منرره یا سیمای سرزمین شرامل

هر صد متر ارتاا  ،دما در ارتااعات مختلرف محاسربه

یک تعرداد پرارامتر یرا منرابع زیسرتمحیطری (منرابع

و نقشۀ دما تهیه شد.

اکولوژیکی و اقتارادی و اجتمراعی) کره از آن نقطره

خاک:خاک این منطقه از سنگ مادر آهکری تشرکیل

دیررده مرریشررود [ .]11براسرراس تعریررف مررککور و

شده و شامل تیپهای راندزین قهوهای ،قهروهای آهکری

مشاهدات میدانی ،نقاطی واجد چشمانداز روی جراده

اسررکلتی ،قهرروهای مررارموریزه ،قهرروهای تخریرربیافترره،

با  GPSبرداشت و در محی  GISنقشره چشرمانرداز

قهرروهای کلسرریک ،قهرروهای جنگلرری و هومیررک کربناترره

تهیه شد و بنا به نررر کارشناسران نقشرۀ چشرمانرداز

است .خاک اسیدی االب وجرود نردارد و بافرت خراک

منطقه در سه طبقه تهیه شد.

بیشتر بهصورت رسی ،رسی سیلتی و لومی رسی اسرت.

حیاااو وحااش :یکرری از جاذبررههررای دیگررر برررای

در این مطالعه تنها شاخص بافت خراک از نقشرۀ خراک

گردشگران حیات وحش است .در این مطالعه برهمنررور

خیرود اسرتخراج و اسرتااده شرد[ ]12و براسراس مررور

تهیۀ نقشۀ پراکنش جانوران از نقشههای قلمرو حیوانرات

منابع و نرر کارشناسان به چهار طبقه تقسیم شد.

موجود برای گونرههرای مرورد نررر اسرتااده شرد]13[ .
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نقشههای قلمرو حیوانات رویهم گکاری شده و مجمو

(براساس شیب برافر) در محری  GISتهیره و همرراه

گونهها در هر واحد تعیین و براساس آن نقشرۀ پرراکنش

دیگر الیهها بهکار گرفته شد.

جانوران تهیه شد.
پوشش گیاهی :نرر به اهمیت تیرپ و تراج پوشرش

در جدول  1مشخاات هر یک از شاخصهرا آورده
شده است.

جنگلی برای اکوتوریسم ،با استااده از نقشههرای حاصرل
از طرحهای تحقیقاتی ،نقشۀ طبقات تیپ و تراج پوشرش
منطقه براساس مرور منابع و نرر کارشناسان تهیه شد.
سراها :بهدلیل اهمیت منابع اقتارادی -اجتمراعی در
بحث اکوتوریسم ،در این مطالعره ،پارامترهرایی از جملره
سراها و مناطق دارای طرح جنگلداری و بدون طرح نیرز
در آنالیزها دخالت داده شدند .در مناطق جنگلری شرمال
کشور سراهایی هستند کره صراحبان آنهرا بره دامپرروری
مشغولاند و جنگل خیرود هم از این امر مستثنا نیست و
نرروزده سرررا در ایررن جنگررل وجررود دارد .در بحررث
اکوتوریسم ایرن مکرانهرا (سرراها) بره دالیرل مختلرف
(سرپناه در مقابل بارنردگی ،در امران برودن از وحروش،
اسررتراحت ،تررأمین اررکا ،آب و راهنمررایی و هرردایت
گردشررگران و  )...اهمیررت دارنررد .بررا برداشررت و تعیررین
موقعیت مکانی سراها ،نقشۀ آنها با ایجاد بافر  500مترری
(نرر کارشناسان) در محی  GISتهیه شد.
طرح جنگلداری :مناطق دارای طررح جنگلرداری
به لحار اطالعات و امکانات ناشری از اجررای طررح،
برای گردشگری اهمیت دارد .ازاین رو در این تحقیرق
منرراطق دارای طرررح و برردون طرررح جنگلررداری از
یکدیگر تاکیک و در محی  GISنقشۀ آن تولید شد.
جاده :جاده از عوامل زیرساختی است و در بخش
گردشگری اهمیت بسریاری دارد .الیرۀ جراده پرس از
مطالعات و مشراهدات میردانی و برا توجره بره شریب
عرضی با یک حاشیۀ (بافر)  100مترری در سره طبقره

جدول  .1معیار ،شاخص و طبقات آنها
معیار

شاخص

طبقه

دامنه

30 - 300
5
300 - 600
4
600 - 1000
3
ارتفاع (متر)
1000 - 1400
2
1400 - 2260
1
1
< 50
25-50
2
شیب (درصد)
0-25
3
≤ 13
1
13 – 18
2
دما (سانتیگراد)
3
18 – 21
رس
1
رسی لومی
2
خاک
لومی رسی
3
لوم
4
میدان دید
اکولوژیکی
1
محدود
میدان دید
گسترده و
2
چشمانداز
جنگلی
میدان دید متنوع
3
از پدیدهها
خالص
1
آمیختگی کم
2
تیپ
آمیختگی زیاد
3
75-100
1
تاج پوشش
5-25
2
(درصد)
25-75
3
بدون سرا
1
سرا
دارای سرا
2
بدون طرح
1
اقتصادی اجتماعی
طرح جنگلداری
دارای طرح
2
بدون جاده
1
2
<50
جاده در مناطق با شیب (درصد)
3
زیرساختی
25 – 50
0 - 25
4
در جدول  1ارزش هر طبقه به میزان عددی آن بستگی دارد ،یعنی ارزش طبقۀ  2از 1
بیشتر و طبق  3از  2و به همین ترتیب ادامه دارد.
همچنین شاخصهای جهت جغرافیایی و حیات وحش بهدلیل داشتن یک الی همگۀن
در کل منطقه ،از فرایند آنالیز حذف شدند.
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فرایند وزندهی شاخصهاا :پریش از انجرام فراینرد
وزندهی ،باید توجه شود که نقشۀ شراخصهرای مرورد

صورت گرفت و وزن نهرایی معیارهرا و شراخصهرا
بهدست آمد.

اسررتااده در ایررن تحقیررق ماهیررت یکسررانی ندارنررد و در

جدول  .2ارزشهای مورد استفاده در استانداردسازی به روش

واحدهای مختلف اندازهگیری شدهاند ،یعنی برخی کمری

فاصلهای دوقطبی
ارزش ترجیحی

شاخص کیفی

1

خیلی کم

فاصررلهای مطررابق جرردول  2اسررتااده ش رد .ایررن روش

3

کم

5

متوسط

براساس یک مقیاس دهنقطهای است ،بهطروریکره صرار

7

زیاد

مشخصکنندۀ حداقل ارزش ممکن و ده مشرخصکننردۀ

9

خیلی زیاد

2،4،6،8

ارزشهای واسطهای

و بعضرری کیارری بودنررد .بررهمنرررور استانداردسررازی و
بیمقیاس کرردن شراخصهرا از روش مقیراس دوقطبری

حداکثر ارزش ممکن از شاخص مورد نررر اسرت .البتره
ارزشهای صار و ده عمالً در مقیاسهای مرککور کمترر
استااده میشوند و نقطۀ وس نیز ،نقطۀ شکست مقیراس
بین مساعدها و نامساعدها است [ .]14ارزش هر طبقه از
نقشۀ شاخصها براساس نرر کارشناسران و مررور منرابع
تعیین و به جدول اطالعات توصیای نقشرههرا وارد شرد
(جدول .)2

روش بهکاررفته در این مطالعره بررای تعیرین وزن
پارامترها ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بهعنوان یکری از

تهیۀ نقشۀ توان گردشگری :در این مرحله ،نقشرۀ
تناسب گردشگری براساس روش ترکیب خطی وزنری
( )WLCتهیه شد [.]15
()1

1

i

w

n

V(x i )   w i ri ,
i

در این رابطه wi ،وزن بهدستآمده از فرایند AHP

برای نقشۀ iام ri ،نقشرۀ iام استانداردشرده و  nتعرداد
الیۀ نقشههای استاادهشده در آنالیز است.

روشهای تامیمگیری چندمعیاره است .شرایان ذکرر

 WLCیکی از متداولترین روشهای مرورد اسرتااده

است که هدف از کاربرد روش تحلیل سلسرلهمراتبری

در فراینررد تاررمیمگیررری اسررت و االررب در آنالیزهررای

) (AHPدر ایرررن مطالعررره ،تعیرررین وزن معیارهرررا و

مربوط به انتخاب مکان مناسب بهکار مریرود .آسرانی در

شاخصها است نه انتخاب گزینۀ برتر .بهمنرور تعیین

کاربرد و درک سادۀ آن از جمله دالیل اسرتاادۀ وسریع از

وزن پارامترها در قالب  ،AHPابتردا مراتریس مقایسرۀ

ایررن روش اسررت [ .]16در نهایررت براسرراس دامنررۀ

زوجرری پارامترهررا تشررکیل شرد .سررپس پرسشررنامهای

ارزشهای حاصله ،نقشۀ نهایی به سه کالسۀ تروان بررای

طراحرری و از  30کارشررناس در حرروزۀ جنگل رداری و

اکوتوریسم طبقهبندی شد.

گردشگری خواسته شد که اهمیت نسبی هرر معیرار و
شاخص را نسبت به معیارها و شاخصهای دیگرر برا

نتایج و بحث

کاربرد ارزشهای  1ترا  9تعیرین کننرد .در نهایرت برا

نتای حاصل از تعیین وزن شراخصهرا برا اسرتااده از

اسرتااده از نررمافرزار Expert Choiceتجزیرهوتحلیرل

فرایند  AHPدر جدول  3آمده است.

بررسی امکان توسعة گردشگری در جنگل با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و سامانة اطالعات جغرافیایی
جدول  .3وزن شاخصهای حاصل از فرایند AHP

شاخص

وزن

شیب
منابع آب
ارتفاع
جاده
چشمانداز
تاج پوشش
طرح جنگلداری
دما
جهت
تیپ
حیات وحش
خاک
سرا

0/203
0/157
0/104
0/102
0/091
0/079
0/050
0/049
0/040
0/040
0/035
0/025
0/025
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معیار اکولوژیکی ،زیرساختی و اجتمراعی  -اقتارادی و
پانزده شاخص شناسرایی و انتخراب شردند .از آنجرا کره
نقشۀ شاخصهای جهت جغرافیایی و حیات وحرش در
سط منطقۀ تحقیق همگن بود و تأثیری در نتیجرۀ آنرالیز
نداشتند ،از فرایند تجزیهوتحلیرل خرارج شردند .در ایرن
تحقیرق ،وزنهرای حاصررل از فراینرد  AHPبرا ضررریب
ناسازگاری  0/06بهدست آمدهاند .اگر این شاخص کمترر
از  0/1باشد ،میزان صحت و سازگاری وزنها قابل قبول
است [ .]17نتای نشان داد که بیشترین وزنها برهترتیرب
مربوط به شیب و منابع آب و کمترین وزنها به خراک و
سرا اختااص یافت.
در مطالعهای بهمنرور بررسی تناسرب گردشرگری برا
استااده از روش  ،AHPشراخصهرای شریب ،ارتارا و
جاده بیشترین وزن را به خرود اختاراص دادنرد کره برا
نتررای مطالعررۀ حاضررر همخرروانی دارد [ .]17در نتررای
تحقیق دیگری در زمینۀ بررسری انتخراب مکران مناسرب
پارک جنگلی ،شراخصهرای دسترسری بره منرابع آب و
شیب بیشترین وزن و خاک کمترین وزن را داشته اسرت
که با نتای تحقیرق حاضرر مطابقرت دارد [ .]18احمردی
ثانی و همکاران ( ،)1390براساس روش وزندهی AHP

بیان داشتند که شاخص آب و چشمانداز دارای بیشرترین
وزن جهت بررسی امکان فعالیرتهرای اکوتوریسرمی در
جنگلهای زاگرس شمالیاند که زیاد بودن وزن شاخص
شکل  .2نقشۀ تناسب سرزمین برای توسعۀ گردشگری جنگل
خیرود نوشهر

آب بررا نتررای ایررن تحقیررق همخرروانی دارد [ .]19عرردم
مطابقت وزن شاخص چشمانداز در این تحقیرق ممکرن

در چنین تحقیقاتی ،انطباق معیارهرا و شراخصهرای

است ناشی از نبود تنو و محدودیت دید در جنگلهرای

مورد استااده با شرای محدودۀ تحقیق ،بسریار ضرروری

شمال (جرز در منراطق محردود) باشرد .درحرالیکره در

اسررت و موجررب مرریشررود کرره معیارهررا و شرراخصهررا

جنگلهای زاگرس بهعلت دیرد گسرترده و تنرو منررر،

براساس ویژگیهای منطقه بومی شوند .بهطور کلی پرس

شاخص چشمانداز میتواند از اهمیت خاصی برخروردار

از بررسی منابع و آشنایی برا منطقرۀ تحقیرق ،سره گرروه

باشد.
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نتای حاصل از رویهمگکاری الیههرا و واحردهرای

کمتر از  20درصد و منطقۀ زیبرا و خروشمنررره اشراره

همگن حاصله نشان داد که  14هکترار ( 0/17درصرد) از

کرده اسرت [ ]20کره در مرورد ایرن منطقره نیرز صردق

منطقه دارای تناسب زیاد برای گردشگری 3125 ،هکترار

میکند .روی مسیر جادۀ منطقۀ تحقیق برهویرژه در چنرد

( 38/15درصد) تناسب متوسر و  5052هکترار (61/68

کیلومتر اول ،چشماندازهایی با پدیدههای متااوت شرامل

درصد) دارای تناسب کم برای اکوتوریسم اسرت (شرکل

دریا ،روستا ،جادۀ کناره ،مزار  ،بااات و شالیزارها با هرم

)2؛ یعنی بهطرور کلری ،حردود 40درصرد منطقره دارای

وجررود دارنررد کرره ایررن مجموعرره سرریمای ممترراز و

پتانسیل زیاد و متوس (خوب) و 60درصد منطقره دارای

منحاربهفرردی را سراخته اسرت کره در میرزان اسرتاادۀ

پتانسیل پایین (ضعیف) برای اکوتوریسم گسرترده اسرت.

تارجرری تررأثیر زیررادی دارد [ .]21همچنررین در جنگررل

با توجه به اینکه حردود  64درصرد منطقره دارای شریب

خیرود ،تحت مدیریت گروه جنگلداری دانشرکدۀ منرابع

برریش از  25درصررد اسررت ،م ریتوانررد یکرری از عوامررل

طبیعی دانشگاه تهرران ،تراکنون فعالیرتهرای زیرادی در

محدودکننده در منطقه باشرد .سرطوح زیرادی از منراطق

بخشهای آموزشی و پژوهشی ،انجام گرفته است کره برا

پرشرریب در محرردودۀ طرررح جنگلررداری قرررار دارد و

توجه به اطالعات و تجربیات بهدستآمرده ،ایرن منطقره

بهوسیلۀ جاده با شیب حداکثر  8درصرد بره ایرن منراطق

بهطرور خراص مریتوانرد مکران مناسربی بررای جرکب

دسترسی وجود دارد کره نشران مریدهرد سرط منراطق

گردشگران علمی باشد؛ اگرچره در زمینرههرای مختلرف

دارای مطلوبیت زیراد و متوسر در عمرل بیشرتر از 40

علوم گیاهی ،جانوری ،محی زیسرت ،صرنایع چروب و

درصد است .همچنین نتای حاصل از نقشرههرای طررح

کااک ،جغرافیای طبیعری ،جنگلرداری ،گیاهران دارویری،

جنگلداری و شیب نشان میدهد که سط چشمگیری از

اقلیم و ایره دارای قابلیت جکب گردشگر است .تراکنون

منطقه فاقد طرح جنگلداری است و در کالسۀ شیب کرم

محقق ران داخلرری و خررارجی بررا گرررایشهررای مختلررف

و متوس قرار داشته و در حال حاضرر تناسرب کمترری

تحقیقات و بازدیدهایی انجام دادهاند ،اما در حد انتررار و

برررای گردشررگری دارد .بررا توسررعۀ طرررح جنگلررداری،

مطلوب نبوده است ،بهطوریکه سهم اسرتان مازنردران از

زیرساختها و فعالیتهای اقتاادی  -اجتماعی میتروان

نرر تعداد مسیر گردشگران علمری بسریار انردک اسرت.

تناسب گردشگری این منراطق را بهبرود بخشرید .منطقرۀ

 271مسیر گردشگری در  30استان کشور وجود دارد کره

تحقیق با وجرود داشرتن جاذبرههرایی از جملره پوشرش

سهم مازندران تنهرا یرک مسریر اسرت [ .]22بسریاری از

گیاهی انی ،نقاط چشمانرداز فرراوان ،حیراتوحرش برا

پتانسیلها در مناطقی قرار دارند کره برا محردودیت زیراد

گسترۀ وسیع و همچنین شبکۀ جاده اهمیت زیرادی دارد

مواجررهانررد ،از جملرره آبشررار ،رودخانرره و بسرریاری از

و برای توسعۀ اکوتوریسم شایان توجره باشرد .بررزهکرار

گونههای گیاهی و جانوری که در مناطق پرشیب مسرتقر

( ،)1384در مطالعهای به شررای انتخراب محرل توسر

شدهاند .این جاذبهها طرفداران خاص خود را دارنرد کره

گردشررگران شررامل پوشررش درخترری مناسررب برررای

باید مورد توجه قرار گیرند .بررای گردشرگران مراجراجو

سررایهدهرری ،وجررود منررابع آبرری ،محررل مناسررب برررای

میتوان به فعالیتهای سنگنوردی ،صخرهنوردی ،فررود

راهپیمایی ،منررۀ طبیعی بهویژه آبشار و چشمانداز ،شیب

از آبشررار ،شررکار ،شررنا در رودخانرره ،کرروهپیمررایی،

بررسی امکان توسعة گردشگری در جنگل با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و سامانة اطالعات جغرافیایی
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موتورسواری کوهستان و برای گردشرگران ورزشری بره

توسعۀ طرحهای جنگلداری است .تاراوت اساسری ایرن

کوهنوردی ،دوچرخهسواری کوهسرتان و اسربسرواری

منطقرره از لحررار قابلیررت گردشررگری ب را دیگررر منرراطق

اشاره کرد .استان مازندران در زمینرۀ توریسرم ورزشری و

جنگلهای شمال را میتوان در اجرای طرح جنگلرداری

ماجراجویانه رتبۀ دوم کشور را دارد [ .]23وجود قرقبان

دانست که مجموعهای از اطالعات و امکانات را بههمراه

های جنگل نیز میتواند به لحرار امنیتری بررای آرامرش

دارد که میتواند گردشگران با اهداف مختلرف را جرکب

روحی و روانی گردشرگران شرایان توجره باشرد کره در

کند .شایان ذکر است که گردشگری ،با دیگر کراربریهرا

مطالعات صورتگرفته به ایرن نکتره اشراره شرده اسرت

از جمله طرح جنگلداری منافات و تضاد نردارد .اجررای

[ .]23همچنرین برره نقررش جراده در توسررعۀ گردشررگری

برنامههای صحی  ،که الزمه آنهرا شرناخت کرافی از ایرن

منطقۀ تحقیق باید توجه داشت ،چراکه عالوه بر سرهولت

منررابع اسررت ،اسررتعدادهای بررالقوه جنگررل را برره فعررل

دسترسی ،دسترسی بره منراطق دوردسرت ،دسترسری بره

درمیآورد[.]24

مناطق پرشریب ،دسترسری بره سرایر جاذبرههرا و ایجراد
چشمانداز بهویژه در قسمت اول جنگل (بخش پراتم) را

نتیجهگیری

فراهم کرده است .در موارد اضرطراری و امرداد برهویرژه

جنگل خیرود تقریباً در یک پروفیل طولی از کمتررین

آتشسوزی نیز نقش مهمی دارد .بهواسطۀ همجوار برودن

ارتاا (جلگه) شرو شده و تا ارتااعات باال (یریالق)

این جنگل با روستا و بهدلیل وجود مسجد ،نانوایی ،خانۀ

ادامه دارد .این پروفیل ارتااعی ،تنو دما ،تنو گونره-

بهداشررت ،مراکررز خریررد مررواد اولیرره و  ،...امکانررات

ای گیاهی و جانوری را برههمرراه داشرته اسرت .ایرن

زیرساختی و رفراهی بالاعرل و برالقوۀ زیرادی در منطقره

جنگل دارای سطوح با تغییرات شیب زیاد است و این

برای توسعۀ اکوتوریسرم وجرود دارد .در زمینرۀ توسرعۀ

خود موجرب برهوجرود آمردن عرواملی مثرل آبشرار،

گردشگری ،مدیریت جنگل خیرود برا در اختیرار داشرتن

چشمانداز و ...شده اسرت .قابلیرتهرای اکولروژیکی،

زمین (محدودۀ نهالستان فعلی) در قسمت شمالی جنگرل

فیزیولوژیکی و موقعیت مکرانی از جملره نزدیکری و

(داخل روستا) میتواند برای اسرکان ،اقامرت و امکانرات

همجواری با چند روستا ،نزدیکی به جادۀ کناره ،دریا،

رفاهی گردشگران اقدامات زیرساختی را در نرر گیرد .برا

شهرهای نوشهر ،چرالوس ،نرور ،محمودآبراد و جرادۀ

امکانات مناطق دارای طرح و از جمله مهمتررین پرارامتر

چالوس از پتانسیل های این منطقره اسرت .برا توسرعۀ

آن یعنی جراده (دسترسری) ،حضرور و ترردد قررقبانران

زیرساخت هرا و فعالیرتهرای اقتارادی  -اجتمراعی

(امنیتی) ،پارسلبندی و جمعآوری اطالعات مختلرف برا

جنگل خیرود مریتوانرد مکران مناسربی بررای جلرب

جز یات بیشتر در سطوح مختلف میتوان ادعرا کررد کره

گردشگران داخلی و خارجی باشد.

یکی از گامهای اساسی توسعۀ گردشرگری ایرن جنگرل،

1395  زمستان،4  شمارۀ،69  دورۀ، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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