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 مقدمه

رتباط تنگاتنگی برا صرنعت توریسرم پایردار     اکوتوریسم ا

ایررداری ارتبرراط بررین هررای مهررم پ دارد و یکرری از جنبرره

مردیریت   ،از سوی دیگرر  .زیست است  توریسم و محی 

منرور حااظرت و نگهداشرت انرای     پایدار اکوتوریسم به

وری اقتاادی جوامع محلری حرا ز    بیولوژیکی و نیز بهره

سم فرصتی بررای  تعریف، اکوتوری براساس .اهمیت است

و  شرده  حااظرت در منراطق   شده فیتعرهای  بهبود ارزش

رو ارزیرابی   از ایرن  [.1] اسرت ناعران   کمک به درآمد ذی

پایرردار  توسررعۀابررزار مهمرری برررای  دبایرررا اکوتوریسررم 

را هررا  گونرره ارزیررابی ایررن [.2] توریسررم در نرررر گرفررت

 .دادها انجرام   کمک رویکرد معیارها و شاخص بهتوان  می

این رویکرد، ماهروم مردیریت پایردار اکوتوریسرم در      در

 کنرد  ها توسرعه پیردا مری    اصول، معیارها و شاخصقالب 

حااظرت از تنرو     ماننرد معیارهایی  دبایاکوتوریسم  [.3]

پایردار از تنرو  زیسرتی برا      ۀاسرتااد زیستی و فرهنگی و 

در این  [.4] در نرر گیردمحی  زیست را بر  تأثیرحداقل 

برای شناسایی ،  (GIS)اطالعات جغرافیایی ، سیستمزمینه

وتوریسررم بررا توجرره برره  اک ۀحیطررمنرراطق مناسررب در 

توانرد   محیطی استااده شده است و مری  مالحرات زیست

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

 ۀزمینر هرای مناسرب در    مکران  یرافتن هرای   انجام تحلیرل 

مورد وزن معیارهرای   گیری در تامیم ۀمسئلاکوتوریسم، 

ترررین  یکرری از جررامع .داردمررورد اسررتااده نیررز اهمیررت 

گیری در مورد وزن  برای تامیم شده یطراحهای  سیستم

 (AHP) مراتبری  سلسرله تحلیل  فرایندگانه، معیارهای چند

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

صررورت  هرا برر مسررئله فرمولرره کررردنتکنیررک امکرران 

و کند و معیارهای مختلرف کمری    مراتبی فراهم می هسلسل

مبنرای  بر ،عالوه بر این .گیرد در نرر میمسئله  را در یایک

قضرراوت و  واسررت  زوجرری بنررا نهرراده شررده  ۀمقایسرر

ری و همچنین میرزان سرازگا   ؛دکن میمحاسبات را تسهیل 

مزایرای ممتراز   دهد کره از   ناسازگاری تامیم را نشان می

از سروی   ؛اسرت گیری چنردمعیاره   این تکنیک در تامیم

و براسراس   بروده قوی تئوریک برخوردار  یاز مبنا ،دیگر

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

است که به مواردی از آنها ه گرفتانجام مطالعات متعددی 

بنردی آمایشری متناسرب برا رویکررد       پهنه .شود اشاره می

رد برا اسرتااده از   واشم 7سری  های جنگلاکوتوریسم در 

در این  [.8] استه گرفتانجام  GISدر محی    AHPمدل

های مختلرف محیطری، مردلی بررای      اساس داده تحقیق بر

گردشگری ارا ره شرد کره برر رویکررد       توسعۀبندی  پهنه

برا اسرتااده از    مرککور مدل  .استوار بود هارزیابی چندعامل

و ی مراتبر  سلسرله تحلیرل   فراینرد رها برا  دهی به معیا وزن

 ۀبهینر انجرام گرفرت و    GISهای فضایی در محی   تحلیل

بسریار مطلروب، مطلروب و     ۀطبقر سره  توان سرزمین در 

نتای  نشران   .گردشگری ترسیم شد توسعۀبرای  نامطلوب

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

برا   ۀپهنر درصرد سرری دارای    61/11برای گردشگری و 

 . در تحقیقی دیگرر، استی برای گردشگر کمترمطلوبیت

هرای   یرابی جنگرل   مکران  بررای معیراره   گیری چند تامیم

 GISهمچنین با استااده از [.9] شهری استااده شده است

لومبراک   ۀجزیرر توریسرم در   توسعۀمناطق مستعد برای  

در ایرن تحقیرق برا تلایرق      .اندونزی ارزیابی شرده اسرت  

هررای مناسررب برررای  ، برخرری مکررانهارزیررابی چندعاملرر

مطالعررۀ بنررابراین هرردف  [.10] توریسررم شناسررایی شررد

هرای جنگلری در درجرات مختلرف      تاکیک پهنهحاضر، 

مطلوبیت برای کاربری گردشرگری برا اسرتااده از روش    

هررای  معیاره و شناسررایی عوامررل و قابلیررتارزیررابی چنررد
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گردشررگری در جنگررل آموزشرری و پژوهشرری   توسررعۀ

 .است (خیرود)جنگل دانشگاه تهران 

 ها روشمواد و 

 تحقیق منطقۀ

منرابع  دانشکدۀ آموزشی و پژوهشی  جنگل، تحقیق منطقۀ

ایرن جنگرل   . است (خیرودطبیعی دانشگاه تهران )جنگل 

مازندران کیلومتری شرق شهرستان نوشهر در استان  7در 

 36° 40″و  36° 27″جغرافیرایی   عرر  محدودۀ در و 

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

جنوب روستای نجارده، از از شمال به  ر گرفته است وقرا

و از  46حروزۀ   های جنگل، از شرق به به روستای کلیک

 ۀمنطقر . دشرو  مری  محردود ماشرالک   های جنگلارب به 

مسراحت   بره  45 ۀشرمار آبخیرز   یفرعر  ۀضر حو تحقیق،

خیرود زهکش اصلی  ۀرودخان ؛هکتار است 8000 تقریبی

مختلرف   هرای  نره رودخاو از مجمرو    اسرت ه ضحواین 

. در دشرو  مری فرعری تغکیره    هرای  هضحو سایر مربوط به

خانره،   نرم پاتم،  بخشهات  مجمو  جنگل خیرود شامل

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

 روش پژوهش
منررور تعیرین تروان گردشرگری      در مطالعۀ حاضر بره 

( با MCEمعیاره ) جنگل خیرود، از روش ارزیابی چند

و برای تهیۀ نقشۀ نهرایی تروان    AHPیه بر رویکرد تک

( WLCگردشگری از تکنیرک ترکیرب خطری وزنری )    

 استااده شد که مراحل آن در ادامه ذکر شده است.  

: GIS ها در محیطتولید نقشۀ معیارها و شاخص

های مورد بررسری بره نرو     انتخاب معیارها و شاخص

ور برا  کاربری و منطقۀ تحقیق بستگی دارد. بدین منرر 

و  مشراهدات میردانی   بررسی منابع و سروابق تحقیرق،  

بندی نررهای کارشناسان، سره گرروه    همچنین با جمع

اکولرروژیکی، زیرسرراختی و  هررای معیررار و شرراخص 

مرررثر بررر توسررعۀ گردشررگری  اجتمرراعی  -اقتاررادی

 مشخص شدند.

با استااده از نقشۀ توپوگرافی برا مقیراس   شکل زمین: 

ا مرردل رقررومی ارتارراعی ابتررد GISدر محرری   25000/1

هرای شریب و جهرت جغرافیرایی و     منطقه تهیره و نقشره  

سطوح ارتااعی )هیپسرومتری( از آن اسرتخراج شرد. در   

 
 تحقیق منطقۀموقعیت  .1 شکل
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ها به طبقات معین تبردیل  شهبعد هر کدام از نقمرحلۀ 

ود بره  محد ،ازآنجا که استااده از مناطق پرشیب شدند.

های   ، استااده از مناطق با شیباستگردشگران خاص 

درصرد بررای    50بیشتر از شیب  و شود محدود میتند 

 عنوان محدودیت در نرر گرفتره شرد.   تارج گسترده به

جهت با توجه به نرر کارشناسان و مدل مخدوم نقشۀ 

[، 11] برای اکوتوریسم گسترده اهمیت چندانی نردارد 

اکوتوریسررم  بررخالف سررترده یعنری در اکوتوریسرم گ  

 یمتمرکز، حضور گردشگران منروط بره مکران خاصر    

یک طبقه در روند  عنوان بهدر نتیجه کل منطقه  ،نیست

 کار گرفته شد.   مطالعه به

هروایی معتردل    و آب ۀناحیر در  تحقیرق  منطقۀ: دما

و با توجه به وسرعت کرم   است ای قرار گرفته  مدیترانه

 ،دکرر تاکیرک  را تلرف  توان نواحی اقلیمی مخ نمی ،آن

تنها باید به اختالفرات دمرا بسرنده کررد.      سبببه این 

رین ایسرتگاه  تر  منطقه با توجره بره نزدیرک    یوهوا آب

یعنی ایسرتگاه هواشناسری    تحقیق منطقۀهواشناسی به 

. برا  شرد  لیوتحل هیتجزبررسی و  ،کلیماتولوژی نوشهر

ازای  بره  از میانگین دمای شش ماه اول سرال و  استااده

، دما در ارتااعات مختلرف محاسربه   ارتاا  صد مترهر 

  دما تهیه شد.نقشۀ و 

خاک این منطقه از سنگ مادر آهکری تشرکیل   :خاک

آهکری   ای ، قهروه ای های راندزین قهوه تیپ شده و شامل

 یافترره، تخریرربای  ای مررارموریزه، قهرروه اسررکلتی، قهرروه

ای جنگلرری و هومیررک کربناترره  ای کلسرریک، قهرروه قهرروه

خراک   اسیدی االب وجرود نردارد و بافرت    است. خاک

. صورت رسی، رسی سیلتی و لومی رسی اسرت  بیشتر به

خراک  نقشرۀ  خراک از   بافت شاخصدر این مطالعه تنها 

و براسراس مررور    [12]شرد اسرتااده   اسرتخراج و  خیرود

 شد.    تقسیمطبقه منابع و نرر کارشناسان به چهار 

ۀ خانر رود شرامل آبشرار،  آب منطقره   منابع: منابع آب

ایرن رودخانره در    .اسرت  ی موجرود هرا  و چشمه خیرود

سانات بسیار متغیرر شرامل   مسیر خود دارای حریمی با نو

هرا   جاذبه ،تینها یبوارهایی با شیب های مالیم تا دی شیب

وجود آورده است. بنرابراین   هاندازهای زیبایی را ب و چشم

در ایررن تحقیررق برره لحررار اهمیررت رودخانرره، بررا نرررر  

متری اطراف رودخانه  200( بافر)حاشیۀ یک کارشناسان 

 منررابع آب هررایشرراخصعنرروان یکرری از  ایجرراد و برره

. شرد وارد  ها لیوتحل هیتجزدر  مناطق مناسب عنوان تحت

ویژه در بحث اکوتوریسرم   ها نیز به دیگر، چشمه از سوی

د خیرل عریمری از گردشرگران را    مروار از که در بسیاری 

تهیرۀ  وان یکری از منرابع   عنر  کنند، به اطراف خود جمع می

دارند. بنابراین موقعیت مکانی بسیاری آب شرب اهمیت 

در منطقرره،  شررده شررناختهچشررمه و آبشررار مررککور  24

متررری )بررا نرررر  200برداشررت و بررا ایجرراد یررک بررافر  

، در منرابع آب هرای   شراخص کارشناسان( همراه با دیگر 

 .  شداستااده  ها لیوتحل هیتجز

از منطقره یرا    سرت ا  ارتانداز عب چشم: انداز چشم

شرامل  یک منرره یا سیمای سرزمین  مناطقی که از آن

محیطری )منرابع    یک تعرداد پرارامتر یرا منرابع زیسرت     

کره از آن نقطره   اکولوژیکی و اقتارادی و اجتمراعی(   

 براسرراس تعریررف مررککور و  [.11] شررود دیررده مرری

انداز روی جراده   مشاهدات میدانی، نقاطی واجد چشم

انرداز   نقشره چشرم   GISدر محی   برداشت و GPSبا 

انرداز   چشرم نقشرۀ  نررر کارشناسران   و بنا به شد تهیه 

 منطقه در سه طبقه تهیه شد. 

گررر برررای هررای دی یکرری از جاذبرره: حیاااو وحااش

منررور   بره در این مطالعه حیات وحش است.  گردشگران

ی قلمرو حیوانرات  ها جانوران از نقشهپراکنش تهیۀ نقشۀ 

 [13] .شرد ورد نررر اسرتااده   ای مر هر  موجود برای گونره 



 جغرافیایی اطالعات سامانة بررسی امکان توسعة گردشگری در جنگل با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و
705 

  گکاری شده و مجمو هم حیوانات رویهای قلمرو  نقشه

پرراکنش   نقشرۀ ها در هر واحد تعیین و براساس آن  گونه

 .شدجانوران تهیه 

پوشرش   تراج نرر به اهمیت تیرپ و  : پوشش گیاهی

هرای حاصرل    ی اکوتوریسم، با استااده از نقشهجنگلی برا

 تراج پوشرش  بقات تیپ و طنقشۀ  ،های تحقیقاتی از طرح

 منطقه براساس مرور منابع و نرر کارشناسان تهیه شد.  

اجتمراعی در   -منابع اقتارادی  دلیل اهمیت به :سراها

پارامترهرایی از جملره    ،بحث اکوتوریسم، در این مطالعره 

سراها و مناطق دارای طرح جنگلداری و بدون طرح نیرز  

لری شرمال   مناطق جنگ در آنالیزها دخالت داده شدند. در

هرا بره دامپرروری    کشور سراهایی هستند کره صراحبان آن  

نیست و  مستثناند و جنگل خیرود هم از این امر ا مشغول

دارد. در بحررث سرررا در ایررن جنگررل وجررود    نرروزده

مختلرف   لیر بره دال هرا )سرراها(    اکوتوریسم ایرن مکران  

، در امران برودن از وحروش،    بارنردگی )سرپناه در مقابل 

، آب و راهنمررایی و هرردایت  اررکا نیتررأماسررتراحت، 

. بررا برداشررت و تعیررین دارنررد...( اهمیررت  گردشررگران و

مترری   500آنها با ایجاد بافر نقشۀ موقعیت مکانی سراها، 

 تهیه شد.   GISدر محی   (نرر کارشناسان)

ی طررح جنگلرداری   ادارمناطق : طرح جنگلداری

به لحار اطالعات و امکانات ناشری از اجررای طررح،    

در این تحقیرق  رو  ازاین. داردری اهمیت برای گردشگ

منرراطق دارای طرررح و برردون طرررح جنگلررداری از    

 .  شد تولید  آننقشۀ  GISیکدیگر تاکیک و در محی  

جاده از عوامل زیرساختی است و در بخش : جاده

جراده پرس از   الیرۀ  . بسریاری دارد گردشگری اهمیت 

برا توجره بره شریب     و مطالعات و مشراهدات میردانی   

 مترری در سره طبقره    100 )بافر(حاشیۀ ا یک عرضی ب

تهیره و همرراه    GISدر محری    (برافر )براساس شیب 

 کار گرفته شد. به ها هیالدیگر 

هرا آورده  مشخاات هر یک از شاخص 1در جدول 

 شده است.

 . معیار، شاخص و طبقات آنها1جدول 

 دامنه طبقه شاخص معیار

 
 
 
 
 
 
 
 یکیاکولوژ

 
 
 

 ارتفاع )متر(

5 300 - 30 

4 600 - 300 

3 1000 - 600 

2 1400 - 1000 

1 2260 - 1400 

 شیب )درصد(

1 50 < 

2 50-25 

3 25-0 

 (گراد یسانتدما )

1 13 ≤ 

2 18 – 13 

3 21 – 18 

 خاک

 رس 1

 رسی لومی 2

 لومی رسی 3

 لوم 4

 انداز چشم

1 
میدان دید 

 محدود

2 
میدان دید 

 سترده وگ
 جنگلی

3 
میدان دید متنوع 

 ها دهیپداز 

 تیپ

 خالص 1

 آمیختگی کم 2

 آمیختگی زیاد 3

 پوششتاج 
 )درصد(

1 100-75 

2 25-5 

3 75-25 

 
 اقتصادی اجتماعی

 سرا
1 

2 
 سرا بدون
 سرا دارای

 طرح جنگلداری
 طرح بدون 1

 طرح دارای 2

 
 زیرساختی

 )درصد( شیبدر مناطق با  جاده

1 
2 

 بدون جاده
50< 

3 50 – 25 

4 25 - 0 

 1از  2ارزش هر طبقه به میزان عددی آن بستگی دارد، یعنی ارزش طبقۀ    1در جدول 
 و به همین ترتیب ادامه دارد. 2از  3بیشتر و طبق  

داشتن یک الی  همگۀن   لیدل بههای جهت جغرافیایی و حیات وحش همچنین شاخص

 ، از فرایند آنالیز حذف شدند.در کل منطقه
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 فراینرد از انجرام   پریش : هاا  شاخصدهی وزن فرایند

هرای مرورد    شراخص  ۀنقشدهی، باید توجه شود که  وزن

و در  دارنرردناسررتااده در ایررن تحقیررق ماهیررت یکسررانی 

یعنی برخی کمری   ،اند گیری شده واحدهای مختلف اندازه

 استانداردسررازی و منرررور برره .و بعضرری کیارری بودنررد 

 یدوقطبر هرا از روش مقیراس    شراخص دن کرر مقیاس  بی

یررن روش ا .دشرراسررتااده  2مطررابق جرردول  یا فاصررله

صرار   کره  یطرور  به ،استای  نقطه دهبراساس یک مقیاس 

 ۀکننرد  مشرخص حداقل ارزش ممکن و ده  ۀکنند مشخص

 البتره  .حداکثر ارزش ممکن از شاخص مورد نررر اسرت  

کمترر   مرککور  ایه در مقیاس عمالًصار و ده  یها ارزش

شکست مقیراس   ۀنقطوس  نیز،  ۀنقطشوند و  یاستااده م

ارزش هر طبقه از  [.14] استبین مساعدها و نامساعدها 

ها براساس نرر کارشناسران و مررور منرابع     شاخص ۀنقش

د شر هرا وارد    ن و به جدول اطالعات توصیای نقشره تعیی

 .(2 جدول)

زن تعیرین و  بررای در این مطالعره   کاررفته بهروش 

عنوان یکری از   مراتبی به سلسلهتحلیل  فرایندا، پارامتره

ذکرر   شرایان  .استمعیاره  گیری چند های تامیم روش

مراتبری   سلسرله است که هدف از کاربرد روش تحلیل 

(AHP) طالعررره، تعیرررین وزن معیارهرررا و در ایرررن م

تعیین  منرور به .برتر ۀگزیننه انتخاب  استها  شاخص

 ۀمقایسر ، ابتردا مراتریس   AHP وزن پارامترها در قالب

ای  سررپس پرسشررنامه .دشررزوجرری پارامترهررا تشررکیل 

و  داریجنگلرر ۀحرروزکارشررناس در  30طراحرری و از 

 گردشگری خواسته شد که اهمیت نسبی هرر معیرار و  

های دیگرر برا    شاخص را نسبت به معیارها و شاخص

در نهایرت برا    .نرد کنتعیرین   9ترا   1 یها ارزشکاربرد 

 لیر وتحل هیر تجز Expert Choiceافرزار  نررم اسرتااده از  

 هرا  و شراخص  هرا گرفت و وزن نهرایی معیار  صورت

 .دست آمد هب

های مورد استفاده در استانداردسازی به روش . ارزش2جدول 

 یدوقطبای فاصله

 شاخص کیفی ارزش ترجیحی

 خیلی کم 1

 کم 3

 متوسط 5

 زیاد 7

 خیلی زیاد 9

 ای واسطه یها ارزش 2،4،6،8

 

نقشرۀ  در این مرحله، : توان گردشگری نقشۀتهیۀ 

تناسب گردشگری براساس روش ترکیب خطی وزنری  

(WLC )[.15]شد  تهیه 

(1) 
n

i i i i

i

V(x ) w r , w   1 

 AHP فراینداز  آمده دست بهوزن  wiدر این رابطه، 

تعرداد   nام استانداردشرده و  iنقشرۀ   riام، iنقشۀ برای 

 .  استدر آنالیز  شده استااده های نقشه الیۀ

WLC های مرورد اسرتااده   ترین روش یکی از متداول

و االررب در آنالیزهررای اسررت گیررری تاررمیم فراینررددر 

. آسرانی در  رود کار مری  بهمربوط به انتخاب مکان مناسب 

وسریع از  اسرتاادۀ  آن از جمله دالیل سادۀ کاربرد و درک 

دامنررۀ  در نهایررت براسرراس   .[16] اسررتایررن روش 

تروان بررای   کالسۀ نهایی به سه نقشۀ های حاصله،  ارزش

 .شدبندی  اکوتوریسم طبقه

 نتایج و بحث
برا اسرتااده از    هرا  شراخص نتای  حاصل از تعیین وزن 

 آمده است. 3در جدول  AHP فرایند
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  AHPهای حاصل از فرایند  . وزن شاخص3جدول 

 وزن  شاخص

 203/0 شیب
 157/0 منابع آب
 104/0 ارتفاع
 102/0 جاده
 091/0 انداز چشم

 079/0 تاج پوشش
 050/0 طرح جنگلداری

 049/0 دما 
 040/0 جهت
 040/0 تیپ 

 035/0 حیات وحش
 025/0 خاک
 025/0 سرا

 
گردشگری جنگل  توسعۀتناسب سرزمین برای  ۀنقش. 2شکل 

 خیرود نوشهر

هرای   انطباق معیارهرا و شراخص  در چنین تحقیقاتی، 

بسریار ضرروری    ،تحقیق ۀمحدودشرای   مورد استااده با

هررا  شررود کرره معیارهررا و شرراخص مرری موجرربو  اسررت

طور کلی پرس   هب .های منطقه بومی شوند اساس ویژگی بر

گرروه   سره ، تحقیرق  منطقرۀ از بررسی منابع و آشنایی برا  

و  اقتارادی  -معیار اکولوژیکی، زیرساختی و اجتمراعی  

کره    نجرا آاز  .شناسرایی و انتخراب شردند    شاخص پانزده

در  و حیات وحرش  جغرافیایی های جهت شاخص ۀنقش

آنرالیز   ۀنتیجر در  یریتأثو ود همگن ب تحقیق منطقۀسط  

در ایرن   .خرارج شردند   لیر وتحل هیتجزفرایند نداشتند، از 

برا ضررریب    AHPفراینرد هرای حاصررل از   تحقیرق، وزن 

اگر این شاخص کمترر   .اند آمدهدست  هب 06/0ناسازگاری 

ها قابل قبول  یزان صحت و سازگاری وزنباشد، م 1/0از 

ترتیرب   ها بره  بیشترین وزنکه نشان داد  نتای  .[17] است

ها به خراک و   به شیب و منابع آب و کمترین وزن مربوط

  .سرا اختااص یافت

بررسی تناسرب گردشرگری برا     منرور به ایدر مطالعه

هرای شریب، ارتارا  و     ، شراخص AHPاستااده از روش 

وزن را به خرود اختاراص دادنرد کره برا      جاده بیشترین 

 در نتررای . [17] دارد همخرروانیحاضررر  ۀمطالعررنتررای  

تخراب مکران مناسرب    بررسری ان در زمینۀ تحقیق دیگری 

هرای دسترسری بره منرابع آب و      شراخص  ،پارک جنگلی

وزن و خاک کمترین وزن را داشته اسرت  ترین یشبشیب 

دی احمر  .[18] که با نتای  تحقیرق حاضرر مطابقرت دارد   

  AHPدهی براساس روش وزن(، 1390)ثانی و همکاران 

انداز دارای بیشرترین   بیان داشتند که شاخص آب و چشم

در هرای اکوتوریسرمی    وزن جهت بررسی امکان فعالیرت 

بودن وزن شاخص  زیادکه  ندا های زاگرس شمالی جنگل

عرردم  .[19] آب بررا نتررای  ایررن تحقیررق همخرروانی دارد 

مکرن  منداز در این تحقیرق  ا مطابقت وزن شاخص چشم

 یهرا  جنگلتنو  و محدودیت دید در  نبودناشی از  است

کره در   درحرالی  .باشرد  (جرز در منراطق محردود   )شمال 

علت دیرد گسرترده و تنرو  منررر،      ههای زاگرس ب جنگل

تواند از اهمیت خاصی برخروردار   انداز می شاخص چشم

 .باشد
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هرای   واحرد و هرا   گکاری الیه هم روینتای  حاصل از 

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

هکترار   3125برای گردشگری،  زیادمنطقه دارای تناسب 

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

شرکل  ) اسرت برای اکوتوریسم  دارای تناسب کم (درصد

منطقره دارای  درصرد   40حردود کلری،   طرور  بهیعنی (؛ 2

نطقره دارای  م درصد 60و (خوب) و متوس  زیادپتانسیل 

. اسرت برای اکوتوریسم گسرترده   (ضعیف)  پتانسیل پایین

درصرد منطقره دارای شریب     64با توجه به اینکه حردود  

یکرری از عوامررل  توانررد یمرر، درصررد اسررت 25برریش از 

منراطق   سرطوح زیرادی از   در منطقه باشرد.  محدودکننده

قرررار دارد و  طرررح جنگلررداری   ۀمحرردودپرشرریب در 

درصرد بره ایرن منراطق      8جاده با شیب حداکثر  ۀیلوس به

سرط  منراطق    دهرد مری کره نشران    رسی وجود دارددست

 40و متوسر  در عمرل بیشرتر از     زیراد دارای مطلوبیت 

طررح   هرای  همچنین نتای  حاصل از نقشره  .استدرصد 

از  چشمگیریکه سط   دهد یمجنگلداری و شیب نشان 

شیب کرم   ۀسکالمنطقه فاقد طرح جنگلداری است و در 

و در حال حاضرر تناسرب کمترری     شتهداو متوس  قرار 

طرررح جنگلررداری،  توسررعۀبررا  .داردبرررای گردشررگری 

تروان   اجتماعی می - اقتاادی یها تیفعالو  ها رساختیز

 منطقرۀ  .تناسب گردشگری این منراطق را بهبرود بخشرید   

هرایی از جملره پوشرش     با وجرود داشرتن جاذبره    تحقیق

وحرش برا    فرراوان، حیرات   انرداز  چشمنقاط  ،گیاهی انی

 دارداهمیت زیرادی   جاده ۀشبکوسیع و همچنین  ۀگستر

کرار   بررزه  د.توجره باشر   شایان سمیاکوتور ۀتوسع یبراو 

شررای  انتخراب محرل توسر       ای به عهدر مطال(، 1384)

 برررایپوشررش درخترری مناسررب   گردشررگران شررامل  

دهرری، وجررود منررابع آبرری، محررل مناسررب برررای   سررایه

، شیب انداز چشمآبشار و  ویژه بهطبیعی  ۀمنرر، پیمایی راه

اشراره   منررره  خروش زیبرا و   منطقۀدرصد و  20کمتر از 

صردق  نیرز  منطقره  مرورد ایرن   کره در   [20] ه اسرت کرد

ویرژه در چنرد    بره  تحقیق ۀمنطق ۀجادروی مسیر  .کند می

های متااوت شرامل   ایی با پدیدهه انداز چشم، کیلومتر اول

ناره، مزار ، بااات و شالیزارها با هرم  ک ۀجاددریا، روستا، 

وجررود دارنررد کرره ایررن مجموعرره سرریمای ممترراز و     

 ۀاسرتااد  در میرزان  کره  فرردی را سراخته اسرت    همنحارب

جنگررل  درهمچنررین  .[21] زیررادی دارد تررأثیرتارجرری 

منرابع   ۀدانشرکد گروه جنگلداری تحت مدیریت ، خیرود

در  هرای زیرادی   تراکنون فعالیرت  ، دانشگاه تهرران  یعیطب

برا  کره   انجام گرفته است ،های آموزشی و پژوهشی بخش

ایرن منطقره   ، آمرده  دست بهتوجه به اطالعات و تجربیات 

بی بررای جرکب   مکران مناسر   توانرد  مری خراص   طرور  به

هرای مختلرف    در زمینره  چره گرا ؛باشدگردشگران علمی 

زیسرت، صرنایع چروب و      علوم گیاهی، جانوری، محی 

لرداری، گیاهران دارویری،    کااک، جغرافیای طبیعری، جنگ 

 تراکنون  .اقلیم و ایره دارای قابلیت جکب گردشگر است

هررای مختلررف  ن داخلرری و خررارجی بررا گرررایشامحققرر

اما در حد انتررار و   ،اند انجام دادهی تحقیقات و بازدیدهای

سهم اسرتان مازنردران از    که یطور بهاست، مطلوب نبوده 

 .اسرت  نرر تعداد مسیر گردشگران علمری بسریار انردک   

کره  دارد وجود استان کشور  30در  یگردشگر ریمس 271

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

 ادیر ز تیحردود م برا  قرار دارند کره  یاطقها در منلیپتانس

و بسرریاری از  ز جملرره آبشررار، رودخانرره ا ،انررد مواجرره

مسرتقر   بیپرش مناطق انوری که درهای گیاهی و ج گونه

د کره  نر ها طرفداران خاص خود را دار جاذبه این .اند شده

بررای گردشرگران مراجراجو     .باید مورد توجه قرار گیرند

نوردی، فررود   نوردی، صخره سنگهای  فعالیتتوان به  می

پیمررایی،  شررار، شررکار، شررنا در رودخانرره، کرروه    از آب
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وهستان و برای گردشرگران ورزشری بره    سواری ک موتور

 یسروار  اسرب  و نسواری کوهسرتا  کوهنوردی، دوچرخه

توریسرم ورزشری و   زمینرۀ  استان مازندران در  .کرد اشاره

بانوجود قرق .[23] را داردکشور دوم  ۀرتبماجراجویانه 

به لحرار امنیتری بررای آرامرش      تواند مینیز جنگل  یها

توجره باشرد کره در     شرایان روحی و روانی گردشرگران  

 گرفته به ایرن نکتره اشراره شرده اسرت      صورتمطالعات 

گردشررگری  توسررعۀبرره نقررش جراده در  همچنرین   .[23]

عالوه بر سرهولت   که چرا ،باید توجه داشت تحقیق ۀمنطق

، دسترسری بره   دوردسرت دسترسی، دسترسی بره منراطق   

هرا و ایجراد    اطق پرشریب، دسترسری بره سرایر جاذبره     من

 را (بخش پراتم )در قسمت اول جنگل  ژهیو بهانداز  چشم

ویرژه   ری و امرداد بره  در موارد اضرطرا  .استده کرفراهم 

همجوار برودن   ۀواسط به .داردنقش مهمی نیز سوزی  آتش

 ۀخان ،ییمسجد، نانوا وجود لیدلبه وجنگل با روستا  نیا

 امکانررات و ...، هیرراول مررواد دیررکررز خربهداشررت، مرا

در منطقره   یادیر ز ۀبرالقو بالاعرل و   یو رفراه  یساخت  ریز

 ۀتوسرع  زمینرۀ در  .وجرود دارد  سرم یاکوتور ۀتوسع یبرا

داشرتن   اریر برا در اخت  رودیجنگل خ تیریمد ،یگردشگر

جنگرل   یدر قسمت شمال (یفعل نهالستان ۀمحدود) نیزم

امکانرات   واقامرت   ،اسرکان  یتواند برایم (داخل روستا)

برا   .گیرد نرردر را  اقدامات زیرساختیرفاهی گردشگران 

تررین پرارامتر    ه مهماز جملو مناطق دارای طرح  امکانات

 بانران  ، حضرور و ترردد قررق   (دسترسری ) جراده عنی یآن 

ا آوری اطالعات مختلرف بر   بندی و جمع پارسل ،(امنیتی)

ادعرا کررد کره     توان میجز یات بیشتر در سطوح مختلف 

 ،گردشرگری ایرن جنگرل    توسعۀهای اساسی  از گامیکی 

تاراوت اساسری ایرن     .استهای جنگلداری  طرح توسعۀ

ق ا دیگررر منرراطبررقابلیررت گردشررگری  از لحررارمنطقرره 

توان در اجرای طرح جنگلرداری   را می های شمال جنگل

همراه  ای از اطالعات و امکانات را به مجموعهدانست که 

مختلرف را جرکب    تواند گردشگران با اهداف که می رددا

هرا   با دیگر کراربری  ،که گردشگری شایان ذکر است .کند

 اجررای  .نردارد منافات و تضاد از جمله طرح جنگلداری 

که الزمه آنهرا شرناخت کرافی از ایرن      ،های صحی  برنامه

اسررتعدادهای بررالقوه جنگررل را برره فعررل   ، منررابع اسررت

   [.24آورد] درمی

 یریگ جهینت
تررین  در یک پروفیل طولی از کم باًیتقرل خیرود جنگ

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

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

اشرته اسرت. ایرن    همرراه د  ای گیاهی و جانوری را بره 

و این  است زیاد شیب جنگل دارای سطوح با تغییرات

آبشرار،   دن عرواملی مثرل  آمر  وجرود  بره موجرب   خود

 ،کیاکولروژی  هرای قابلیرت  .و... شده اسرت  انداز چشم

زدیکری و  از جملره ن  و موقعیت مکرانی  فیزیولوژیکی

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

جرادۀ  و  محمودآبراد شهرهای نوشهر، چرالوس، نرور،   

 توسرعۀ برا   .اسرت این منطقره   یها لیپتانساز  چالوس

اجتمراعی   -هرای اقتارادی   و فعالیرت  هرا  رساختیز

جلرب  بررای   یمکران مناسرب   توانرد  یمر جنگل خیرود 

 باشد. داخلی و خارجی گردشگران
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