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  ۲۴-۱۳ صفحة ،۸۹ پاييز ۵۵ محيط شناسي، سال سي و ششم، شمارة

   رودخانه دز حد فاصل سد تنظيميةارزيابي توان اكولوژيك محدود

  گردي براي طبيعت تا بند قير 

  
  ۲دباغ ، نسيم زاده*۱علي موحد

          استاديار گروه جغرافيا وبرنامه ريزي دانشگاه شهيد چمران اهواز-۱
   nasim9694@yahoo.comمحيط زيست      ارشد كارشناس-۲

  ۱۱/۲/۸۹ :   تاريخ پذيرش     ۳۱/۳/۸۸ :تاريخ دريافت

  چكيده
ان اكولوژيك در راستاي بررسي كاربري ها به منظور ارزيابي تو هارگ منطبق بر مدل اكولوژيكي مخدوم و روش شبكه در اين تحقيق از دو روش مك

ثر در امر تجزيه و ؤبا توجه به كارايي م. در استان خوزستان استفاده شد) در بازه سد تنظيمي دزفول تا بندقير(اي از رودخانه دز  گردي محدوده طبيعت
يند، در ادر قالب اين فر. دشي توان اكولوژيك استفاده ها از سيستم اطالعات جغرافيايي به عنوان ابزاري مناسب براي ارزياب تحليل و مديريت داده

گذاري  هم د، سپس با تلفيق و رويش مورد مطالعه شناسايي ةمحيطي، ابتدا منابع اكولوژيكي محدود روش مخدوم براي تعيين واحدهاي زيست
گردي صورت پذيرفت و مناطق مستعد به صورت متمركز و   بر مبناي طبيعت مذكور، ارزيابي توانةهاي اطالعاتي و تجزيه و تحليل آنها در سامان اليه

صورت متمركز توان بااليي نداشته و در واقع از مجموع كل مساحت منطقه كه حدود  ايج نشان داد منطقه براي تفرج بهنت. دشگسترده مشخص 
 درصد فاقد ۵۷/۸۴ مناسب و حدود ۲ ةطبق درصد داراي توان ۴۴/۱۵ فقطمحيطي است،   يا يگان زيست، واحد۱۲۱۱ هكتار است و شامل ۷۸۴۵۹

 درصد از ۲۸/۲۶، همچنين حدود ند تفرج متمركزه سنگ بستر و خاك از عوامل محدودكنندةدر اين محدود.  متمركز استجهانگردتوان مناسب براي 
 روش شبكه ابتدا منطقه مطالعاتي به در.  گسترده استجهانگرد درصد نامناسب براي ۷۲/۷۳ يعني ، گسترده و مابقي آن۱منطقه داراي توان طبقه 

به اين صورت كه منطقه از لحاظ .  هاي متعددي نمره دهي شدند مشخصه شبكه تقسيم و سپس منابع اكولوژيكي مرتبط شناسايي و بر اساس ۲۱
  .  عامل محدود كننده است،در اين محدوده عدم اختالف ارتفاع. كاربري طبيعت گردي فاقد توان عالي و فقط داراي توان متوسط و ضعيف است

  

   واژهكليد 
  ارزيابي توان اكولوژيك، اكوتوريسم، سيستم اطالعات جغرافيايي، رودخانه دز

  سرآغاز
ح گردشـگران   وتواند در سط    گردشگري كه مي   ة عمد ةدومين گون 

هاي تقاضاي بازار بـه مقاصـد         را بر اساس گرايش    افراد زيادي  ،خارجي
امــروزه  از ســوي ديگــر .اســت د، اكوتوريــسمكنــگردشــگري جــذب 

هـاي حفاظـت محـيط       لا اكوتوريسم به عنوان مفهومي كه بر پايه ايده       
گرچـه دخالـت    . پايدار استوار اسـت، رواج جهـاني دارد  ةزيست و توسع

نقش بيشتري كه ها  حذف بسياري از اكوسيستمباعث انسان در طبيعت  
ـ  ،)۱۳۷۰مخـدوم،   ( انـد   نسبت به شرايط طبيعي نيز داشته      ن نگرانـي    اي

كه مك كرچـر      همچنان . گردشگري وجود دارد   ةبراي طبيعت به واسط   
 افراد ديگري در .)۱۳۸۵فنل، ( كيد داردأپذيري بدون پايداري ت بر آسيب 

 گردشگري و پايداري محيط دچار ترديد هستند از جمله كـارتر و             ةزمين
 ، تعهداتش به محـيط زيـست      با وجود كودال معتقدند گردشگري پايدار     

حـال   بـا ايـن  . )Goodal & Carter, 1996( ل تحقق نخواهد بـود قاب
رغم تحقيقـات متعـدد در ايـن زمينـه بايـد        بهبرخي چون باتلر معتقدند     

هـا باشـيم    منتظر نتايج در آينده و شاهد وقوع اين دستاوردها و موفقيت     
ثر از محيط زيست ؤبه هرحال حفاظت م ),Butler, 1991 ۱۳۸۵فنل، (

 الزامي است و    مؤثرعلمي فرايندها و روابط محيطي      شناسايي و بررسي    
اي دربــاره اكوتوريــسم در جريــان اســت و  امــروزه مطالعــات گــسترده

گردي به قصد بازديد از خاستگاههاي طبيعي و با هدف حفاظـت از              بوم
ايـن  . شود  سودمند اقتصادي پنداشته مي    ة گزين ةميراث فرهنگي به مثاب   

  :Movahed_a@scu.ac.ir E-Mail                                                                         ۰۹۱۶۶۱۸۰۹۷۹: تلفن: نويسنده مسئول 
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 ۵۵مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۴ 

ثــار زيــست محيطــي، اقتــصادي و  آةگونــه از گردشــگري در برگيرنــد
گيري مناسب از محيط به منظور       بهره  .)۱۳۸۴تواليي،  ( استاجتماعي  

 ةشكل شمار زيست جاذب جمعيت است اوقات فراغت با توجه به محيط   
  موجـب  هاي محيطـي   قادر است كه در استفاده از توان      اكوتوريسم   .)۱(

 از محـيط    تأثيرات اقتصادي آن و همچنين حفاظت      افزايش همكاري و  
 پايدار شده و تحرك و پويـايي را در اقتـصاد محلـي و               ةزيست و توسع  

ـ   وجود آورد كه اين خود بازاريابي قوي را        هاي ب  منطقه  معرفـي   ةدر زمين
ريـزي در چـارچوب      فراينـد برنامـه    .طلبـد    هاي اكوتوريـستي مـي     جاذبه

هاي گردشگري لحاظ كـردن عناصـر گردشـگري      مكانبارة درپايداري  
در ايـن راسـتا در نظـر        . ريزي گردشـگري اسـت     چگونگي برنامه براي  

مكـان گردشـگري ضـروري      هرةگرفتن نخستين پردازش براي توسع
رسـد در ايـن چـارچوب فراينـد      به نظر مـي ). Fennell, 2008( است

 بـراي ترين پـردازش ارزيـابي اكولـوژيكي      ريزي اكوتوريسم، مهم   برنامه
   .پايداري است

  
  ثر در گردشگريؤهاي م لفهؤ م ):۱( ةشكل شمار

(Vorlaufer, 1997) 

هاي طبيعي محدود به حد باز توليد        برداري از داده    در بهره  يپايدار
ـ   اين  غير  در. و جبران آنهاست   بـرداري از     منفـي در بهـره     ةصورت موازن

انجامـد و توسـعه را ناپايـدار          طبيعي به كاهش تدريجي آن مي      ةسرماي
 كنوني بـا تكيـه بـر رشـد          ةست كه توسع  اين همان وضعيتي ا   . كند مي

 پايـدار در   ةتوان گفـت توسـع     در واقع مي  . وجود آورده است   هاقتصادي ب 
 درصدد فراهم آوردن راهبردها و ابزارهايي است كه بتوانـد بـه             حقيقت

  :پنج نياز اساسي زير پاسخ گويد
  ؛تلفيق حفاظت و توسعه-۱

  ؛ زيستي انسانةمين نيازهاي اوليٴتا-۲
  ؛ به عدالت اجتماعيدستيابي-۳
  ؛خود مختاري و تنوع فرهنگي-۴
  .حفظ يگانگي اكولوژيكي-۵

اين نيازها آنچنان با يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند كه مرتب 
كردن آنها بر حسب اولويت كاري بيهوده و عبث است و هر يك از آنها 

در حالت كلي . هدفي الزم براي دستيابي به هدف ديگر است
توان در موارد زير باز   پايدار را مية توسعبارة دري راهكارهاي عمل

  :جست
  كمك به تهيدستان، زيرا براي آنها راهي بجز تخريب محيط

  ؛ماند زيست باقي نمي
 هاي منابع  توجه به تفكر توسعه بومي در چهارچوب محدوديت

  ؛طبيعي
  ؛هاي اقتصادي غير سنتي  ويژگياستفاده ازمؤثر بودن توسعه با  
 تن موضوعات مهم فناوري مناسب، بهداشت و در نظر گرف

  مسكن براي همه؛
 مردم محوري ةمردم محوري و درك اين واقعيت كه انگيز 

 .مورد نياز است
 يا نباشد، كاركردي در مهار ،چه با توسعه همراه باشد ايداريپ

). ۱۳۸۵سقايي،  و يزدي پاپلي( دارد گسيخته داري لجام سرمايه
 پايدار در تمامي ةدر دستيابي به توسع تالش حاصل پايدار گردشگري

معنايي گردشگري پايدار، ارائه  بسط در اصلي هدف. هاست زمينه
 ممانعت از و و انساني طبيعي گيري از منابع بهره در منطقي روشهاي

   جنبه سه داراي گردشگري پايدار ةتوسع .است منابع اين علمي غير استفاده
 حفاظت از محيط زيست؛-۱
 ع و ميراث فرهنگي؛حفظ مناب-۲
  ).۱۳۸۵سقايي،  پاپلي يزدي و(ت حرمت و احترام به جوامع، اس-۳

به منظور پايداري كاربري گردشگري از نظر زيست محيطي، 
  :رسد  توجه به نكات زير ضروري به نظر مي

  مديريت صحيح بين بخش گردشگري و محيط زيست و روابط
  مابين؛ في

 ضرر زدن به باعثكه ها  محدود كردن آن دسته از فعاليت 
  منابع و موجوديت آينده آنها دارد؛
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     ...                                                               نظيمي تا بند قيرارزيابي توان اكولوژيك محدودة رودخانه دز حد فاصل سد ت

 

۱۵ 

 هاي پيشنهادي نبايد مناظر با ارزش و محيط طبيعي را  فعاليت
  تخريب كند؛

 ن محلي و مكان اايجاد تعادل بين نيازهاي گردشگران، ساكن
  گردشگري؛

 اي فراسوي   گردشگري بر گسترهة توسع آثاردر نظر گرفتن
  ؛)اي ديد منطقه( تفرجگاه

 و ...) آب، باد، خورشيد و( استفاده از منابع انرژي تجديد شونده
  وسايل كم مصرف؛

 يند تصميم گيري؛ان محلي در فراسهيم ساختن ساكن 
 كارانراند دست و نمسئوال مسافرتي، هاي آژانس ساختن  متوجه  

  .)۱۳۸۱اورك، (به اين اصول
همـراه   هـاي متفـاوت جغرافيـايي بـه        هاي طبيعـي و اقلـيم      جاذبه

هـاي   هاي تمـدن بـشري و تنـوع قـومي و نـژادي دسـت مايـه                 ميراث
 بـه ارمغـان آورده اسـت كـه           گرانقيمتي را در حوزه اقتصاد براي انسان      

 اسـت دن شرايط مختلفـي     كر از آنها مستلزم فراهم       پايدار بهره برداري 
امـروزه وجـود    . كه در كل بستگي به ثبات در بخش گردشگري دارنـد          

خي و حتي طبيعي در ايران، ايـن كـشور را بـه            هاي عظيم تاري   پتانسيل
برداري  بهره. ده است  كر ترين مناطق گردشگري دنيا بدل     يكي از جذاب  

شونده، متضمن شناسايي توان اكولوژيك      مستمر از منابع طبيعي تجديد    
سرزمين در هر محيطـي اسـت و ايـن شناسـايي در دراز مـدت اجـازه                  

ريـزي شـده امكـان     ه و برنامه   مديريت بهين  استفادهدهد تا از طريق      مي
  .استفاده از منـابع فـراهم گـردد و از تخريـب محـيط جلـوگيري شـود                 

ارزيابي توان اكولوژيك فرايندي است كه تالش دارد از طريـق تنظـيم       
اي در خـور و هماهنـگ بـا طبيعـت را              انسان با طبيعت، توسـعه     ةرابط

ـ         . فراهم سازد  دسـت آوردن    هدر واقع اين ارزيابي گامي مؤثر در جهت ب
 چـرا كـه بـا شناسـايي و          ،شـود   پايدار اطالق مي   ةاي براي توسع   برنامه

اي  هـاي توسـعه    ارزيابي خصوصيات اكولوژيـك در هـر منطقـه برنامـه          
ريــزي شــوند و طبيعــت خــود  تواننــد همگــام بــا طبيعــت برنامــه مــي

ارزيـابي  بنابراين  . كند استعدادهاي سرزمين را براي توسعه مشخص مي      
ريـزي محـيط      يا طـرح   ،يك به عنوان پايه و اساس آمايش      توان اكولوژ 

 پايدار همراه بـا    ةزيستي براي كشورهايي كه در صدد دستيابي به توسع        
لقـائي و  (ند اجتناب ناپـذير خواهـد بـود        هستهاي آتي    حفظ منافع نسل  

ريـزي بـراي     اين مقاله سعي دارد در چارچوب برنامه       ).۱۳۷۸رودگرمي،  

ه و ارزيــابي از تــوان اكولــوژيكي محــدوده  پــردازش اوليــ،اكوتوريــسم
گـردي    پايداري از منابع طبيعي براي طبيعت      ةمطالعاتي را جهت استفاد   

  .دكنهاي آن را مشخص  را بررسي و ظرفيت
   مطالعاتيةهاي جغرافيايي محدود ويژگي

خوزستان سرزميني اسـت كـه در زيـر آفتـاب سـوزان جنـوب، از                
 خليج فـارس    ةوي ديگر در حاشي    زاگرس بزرگ و از س     ةسو در دامن   يك

تـاريخ  . هـاي نهفتـه اسـت    نيرومند گسترده شده است و مملو از ثـروت     
هـا را در ايـن سـرزمين نـشان        پنهان، پيدايش و تكامـل اولـين تمـدن        

 سـال  ۴۰۰رمز تمدن بشري، قبل از دوره عيالميان متعلق بـه   . دهد مي
در دل دشت قبل از ميالد مسيح و تاريخ امپراطوري بزرگ هخامنشيان        

هاي استان   توانمندي ساير از برداري بهره .اين سرزمين نوشته شده است    
 پرآب كشور، خاك حاصلخيز،  ةمانند نفت، آب فراوان، وجود پنج رودخان      

هاي گردشگري استان مـورد غفلـت        بندر و كشتيراني سبب شده جاذبه     
يـن  گيـري از ا    هاي علمي و منطقي براي بهـره       ريزي قرار گيرد و برنامه   

 پيشرفت  برايرسد    به نظر مي   بنابراين. هاي الهي صورت نگيرد    موهبت
در اين زمينه بخصوص در بخش منابع طبيعي صنعت گردشگري ايران         

اي منسجم، كنترل شده و پايدار بر مبنـاي برنامـه ريـزي              بايد به شيوه  
  ). ۱۳۸۳ اميري،(موثر، توسعه يافته و اداره شود 

ي به نام سزار و بختياري تشكيل شده         اصل ةرودخانه دز از دو شاخ    
و پس از خروج از منطقه كوهستاني شـمال انديمـشك و دزفـول، وارد               

 پس از عبور از شهر دزفول و طي مـسافت           د كه شو جلگه خوزستان مي  
در بنـدقير  ) دزفول ـ بندقير ( كيلومتر ۱۸۶پرپيچ وخمي به طول تقريبي 

دهـد    را تشكيل مـي    هاي شطيط و گرگر يكي شده و كارون        با رودخانه 
منطقـه مـورد    ).۱۳۷۹آل ياسـين،    (شـود    واز روان مـي   كه به سمت اهـ    

 ۷۸۴۵۹مطالعه در اين مقاله محدوده رودخانه دز بـا مـساحتي بـالغ بـر        
قير و بـه   هكتار، در بازه طولي سد تنظيمي دزفول تا محل اتصال به بند 

بـا توجـه بـه حفـظ حـريم      ( كيلومتر از هر طـرف رودخانـه      ۵/۲عرض  
رودخانه، دشتي بودن منطقه، وجود آثـار باسـتاني متعـدد و بازديـدهاي         

 كـه بـر   اسـت ) دشميداني صورت گرفته اين عرض از رودخانه انتخاب    
اساس تقسيمات كشوري، در ناحيه جنوب غربي ايـران، شـمال اسـتان            

حوضه آبريز رودخانـه    . خوزستان و در شهرستان دزفول واقع شده است       
هاي زاگرس مياني قـرار دارد از لحـاظ     خوردگيدز كه در محدوده چين 

  ۴۰ً تـا  ۲۴  ۴۹ْ  ۰ًَ بـين   UTMموقعيت جغرافيايي بر اساس سيـستم  
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 ۵۵مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۶ 

ــا ۳۴  ۹۴ْ ۹۰ًَشــمالي و   عــرض۳۰  ۲۵َْ  طــول شــرقي ۳۵ ۸۹ْ  ۰۴ًَ ت
 مـورد مطالعـه را      ةموقعيت محـدود  ) ۱(شمارة   ةنقش. محدود شده است  

ــي ــشان م ــد ن ــدود. ده ــاتي داراي ةمح ــستان مطالع ــرم و  تاب ــاي گ ه
اي در  هاي مديترانـه   تحت تأثير جريانهاي معتدل است و غالباً     زمستان

، نوع اقليم منطقه طبق روش آمبرژه نيمـه         استفصول پاييز و زمستان     
سيـستم  (طوركلي دو سيـستم آب و هـوايي          هب. استخشك گرم مياني    

آب و برق  سازمان  (گذارد   بر منطقه اثر مي   ) تابستاني و سيستم زمستاني   
  ). ۱۳۸۴، خوزستان

 ، سـال ۳۵ مطالعاتي با طـول دوره  ة منطقةميانگين بارندگي ساالن 
تـرين و ماههـاي       كه ماههاي آذر و دي مرطوب      است ميليمتر   ۴۴/۳۵۷

تـرين درصـد بـارش ممكـن،         ينيخرداد، تيـر، مـرداد و شـهريور بـا پـا           
ي  مطالعـات ة بارش در منطقـ ةترين ماههاي سال به منظور مطالع      خشك

 بيـشترين و كمتـرين      .از ايستگاه هواشناسي دزفول استفاده شده اسـت       
 درجـه   -۸/۱ و   ۵۰حرارت مشاهده شـده در ايـستگاه دزفـول مطـابق،            

 درجه  ۶/۳۰سانتيگراد به ترتيب در تير و اسفند بوده و ميانگين حداكثر            
، وزارت نيـرو ( اسـت  درجه سانتيگراد ۴/۱۸سانتيگراد و ميانگين حداقل    

 گرم از اواخر فروردين شـروع       ة مطالعاتي دور  ةدر منطق ابراين  بن .)۱۳۸۶
شـروع   اوايـل آبـان     سرد از  ةو دور  يابد شده و تا اواخر مهر نيز ادامه مي       

  . يابد و تا اواخر اسفند ادامه مي شده

  
   مطالعاتية موقعيت محدود:)۱(شمارة نقشه 

تاه كو نسبتاً معتدل وهاي گرم و طوالني، زمستان  وجود تابستان
سازمان ( مدت و بهار زودرس از خصوصيات دمايي اين محدوده است

 نات در ۳/۱ميانگين سرعت باد بين ). ۱۳۸۱، آب و برق خوزستان
جهت باد . كند  نات در خرداد تغيير مي۷/۲ماههاي مهر، آبان و آذر تا 

  يعني سمت جنوب، درجه۲۲۵ ميزان بهغالب در اغلب ماههاي سال 
  ).۱۳۸۶نيرو، وزارت  (استغربي 
منطقه شناسي   غربي زمينة طرح در لبةشناسي گستر از نظر زمين 

 مـورد  ة منطقـ ).۱۳۸۱سازمان آب و برق خوزسـتان،  ( قرار دارد    زاگرس
مطالعه داراي سازندهاي پابده، گورپي، ميشان، سازند بختياري، بخـش          

در بخش آبهـاي سـطحي منطقـه         .استلهبري و رسوبات عهد حاضر      
قيـر   ، و در فاصله دزفول تا بنـد      دز نام برد   ةتوان از رودخان   يمطالعاتي م 

اي كـه بـه رودخانـه دز تخليـه           هاي عمده  هاي فصلي و زهكش    آبراهه
زمينـي در منـاطقي      هـاي آب زيـر     همچنين سفره .  وجود دارند  ،شوند مي

توانـد در سـالهاي    نظير دزفـول و شـوش وجـود دارد كـه حـداقل مـي            
). ۱۳۷۲ حفاظـت محـيط زيـست،        سـازمان (. دشـو خشكسالي مـصرف    

 واحد اراضي تفكيـك  ۱۲ تيپ فيزيوگرافي و   ۴ مورد مطالعه به     ةمحدود
  ). ۱۳۷۰، وزارت كشاورزي(شده است 

نام گـروه   ه مطالعاتي در بخشي از خاكهاي استان ب  ةخاكهاي منطق 
ايـن گـروه خـاكي از خاكهـاي         . انـد  دهشـ بنـدي    ها طبقه  ها و دره   دشت
 خاكهاي آبرفتي با بافت درشـت،      ي با بافت ريز،   خاكهاي آبرفت ،  اي قهوه

ــت    ــده اس ــشكيل ش ــايي ت ــور و قلي ــاي ش ــودويرج، (خاكه  ).۱۳۷۵الب
تـوان بـه سـه دسـته درختـان،           طوركلي پوشش گياهي منطقه را مي      هب

اشـكوب بـااليي منطقـه را    . هاي يكساله تقسيم كـرد  ها و بوته  چهتدرخ
ي نظيـر سـريم، بنگلـه،    هاي درختان پده و گز، اشكوب مياني را درختچه     

و اشكوب تحتـاني را انـواع گياهـان لگومينـوز،           ... علف مار، تمشك و     
  . دهند تشكيل مي... گرامينه و 

ها را تـشكيل داده و    درختي پده و گز فضاي اصلي جنگل    ةدو گون 
هاي دز بيشتر از  جنگل. الي اين درختان قرار دارند     ها در البه   ساير گونه 

جانوران وحشي منطقه مطالعاتي . اند  تشكيل شده)نوعي بيد(درخت پده 
شامل انواع پستانداران كوچك و بزرگ، پرندگان رنگارنـگ، خزنـدگان           

هـاي متنـوعي از      اي بـه همـراه گونـه       مختلف و انواع ماهيان رودخانـه     
هـاي خـاص ايـن     هايي است كه هر كـدام در قـسمت      حشرات و پروانه  

اند كه از بين     ي را بوجود آورده   ا هاي ويژه  كنند و جلوه    زندگي مي  ةمنطق
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     ...                                                               نظيمي تا بند قيرارزيابي توان اكولوژيك محدودة رودخانه دز حد فاصل سد ت

 

۱۷ 

منـد منطقـه    آنها گونه گوزن زرد ايراني به عنوان شكوهمندترين زيست 
ده اسـت    كـر  حفاظت شده دز بشمار رفته و ارزش منطقه را دو چنـدان           

چشم انـدازهاي طبيعـي منطقـه     ).۱۳۸۱سازمان آب و برق خوزستان،  (
هـاي   اراي جاذبه سواحل اين رودخانه د   (شامل رودخانه دز و سواحل آن       

كلـه و منطقـه     تفريحـي علـي  ةطبيعي بسياري است از جمله آنها منطق  
هـاي    كه در واقع مجموعه    استزار و تاالب     ، جنگل و بيشه   )زاويه است 

شـك بـراي    هاي فرهنگي و بناهاي تاريخي، بـي     طبيعي در كنار ميراث   
  . رود هاي خاص به شمار مي گردشگري از جاذبه

هـا   توان به تپه   اي معماري و تاريخي منطقه مي     ه بنابراين از جاذبه  
هاي با ارزش قديمي، اماكن مـذهبي،      ها و خانه   و غارهاي باستاني، قلعه   
زيـر پـل    (هـاي رعنـا      آسـياب (هاي آبي قديمي     روستاهاي ديدني، سازه  

گه، آسـياب شـمس آبـاد، آسـياب          آسياب آبي قديم، آسياب گله     ،)جديد
ـ بند سياه منصور، بندهاي دارا و قير كولي، پل   عباس آباد، آسياب علي

اشـاره  ... هاي باسـتاني و      و آثار تاريخي و محوطه    ) و پل قديمي دزفول   
رونـد    مطالعاتي به شمار مي ةهاي گردشگري منطق   داشت كه از ظرفيت   

 ةجدول شمار ). ۱۳۸۶سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان،       (
 ة محــل اســتقرار و دور مطالعــاتي،ةدوهــاي محــد  از جاذبــهبرخــي) ۱(

  .دهد تاريخي آنها را نشان مي
  مواد و روشها

ـ          هـا و     دز، ابتـدا داده    ةبه منظور ارزيـابي تـوان اكولوژيـك رودخان
 كتب، گزارشات،   ةاي شامل مطالع   اطالعات از طريق مطالعات كتابخانه    

ها و نيز از طريق ترجمه متون مرتبط به موضوع از           مقاالت و پايان نامه   
  .دشالت التين جمع آوري جمله مقا

گذاري مك هارگ جهت تلفيـق       هم پايه روش روي   بر  اساس كار 
 )۱۳۸۱ ،مخدوم( مدل اكولوژيكي مخدوم اطالعات اكولوژيك مطابق با

كه براي ارزيابي تـوان اكولوژيـك        استها   روش شبكه   آن با  ةمقايس و
 .شده اسـت استفاده  )GIS( سيستم اطالعات جغرافيايي اين منطقه از

ها  روش اول مورد استفاده در اين مقاله، مك هارگ يا همپوشاني نقشه           
  . است)۱۳۸۱(مطابق با مدل اكولوژيكي مخدوم 

در اين روش شناسايي منابع براي تعيين واحدهاي زيست محيطي  
هاي شكل زمين، اقليم، توپولـوژي خـاك، منـابع           صورت گرفته و نقشه   

 تهيـه و سـپس تلفيـق     ينـد برنامـه ريـزي     اآب و پوشش گيـاهي در فر      
ـ         . شوند مي  نقـشه از    ةراه عملي دستيابي به واحدهاي شكل زمين و تهي

. هاي ارتفاع، شـيب و جهـت و تلفيـق آنهاسـت          آنها مستلزم تهيه نقشه   
ها و تحليل    گذاري داده  روش تجزيه و تحليل اطالعات به كمك رويهم       

 كليـه . اسـت اطالعـات   ) توزيـع، تـراكم و پراكنـدگي      ( مكاني   -فضايي
هـا در محـيط نـرم افـزاري      مراحل از جمله تهيه و رسم و تلفيق نقشه        

Arc GIS بـا توجـه بـه ويژگـي     كـه  انجام گرفته اسـت  ۳/۹ نسخه 
نظر تحقيق كه تناسب سرزمين را براي كاربري اكوتوريسم          ارزيابي مد 

 ،يـك مبتنـي بـر تلفيـق بهينـه         مشخـصه    روش ارزيـابي     ،در نظر دارد  
يد كـه پيـرو انطبـاق آن بـا نيازهـاي            ترين روش بـه نظـر رسـ        مناسب
ها به صورت سلسله مراتبي انجـام        ريزي، تلفيق اطالعات و نقشه     برنامه

  . دش
هايي   منطقه، ناحيه يا آبخيز مورد بررسي به شبكه        ةدر روش شبك  

از مربع تقسيم و سپس منابع اكولوژيكي مرتبط با كاربري مورد نظر در             
ها از يـك     اندازه اين شبكه  . شوند دهي مي  ها شناسايي و نمره    اين شبكه 

به هر حال اندازه انتخـاب      . كيلومتر مربع نوسان دارد    ۱۰مربع تا    كيلومتر
بستگي به وسعت كـل منطقـه مـورد بررسـي،     ) مربع(شده براي شبكه    

و . تنوع شكل زمين و تنوع اكوسيستم و نـوع كـاربري مـورد نظـر دارد     
ـ              ۱ : ۲۵۰۰۰وگرافي  روش كار به اين صورت است كه ابتـدا نقـشه توپ

هـا، نقـشه را بـه     ده و بـر اسـاس روش شـبكه     كر آبخيز را تهيه     ةحوض
  ). ۱۳۸۴برزه كار، (نماييم  قطعات مربع شكل تقسيم مي

 ۱۰، )مربع(در اين تحقيق به دليل وسعت منطقه اندازه هر شبكه 
كيلومتر مربع در نظر گرفته شده است، كه در نهايت كل منطقه 

كليه مراحل از جمله تهيه و .  شبكه پوشش داده است۲۱مطالعاتي را 
 Arcها مطابق روش قبلي در محيط نرم افزاري  رسم و تلفيق نقشه

GIS ه است انجام گرفت۳/۹ نسخه .  
 شكل زمين، ( عامل عمده ۶همچنين در مدل شبكه منابع مؤثر به   

تقـسيم  ) درصد تاج پوشش جنگلي، منابع آبـي، اقلـيم، منظـره و جـاده             
هـاي در نظـر      گردند كه براي هر عامل در مربع بر اسـاس كالسـه            مي

   .دوش گرفته شده، نمره مربوطه منظور مي
 شبكه را نشان دهي در روش سيستم نمره) ۲ (ةجدول شمار

پس از اين مرحله نمره مربوط به عوامل مختلف در هر مربع . دهد مي
جمع و در خاتمه هر مربع داخل حوضه كه نمره بيشتري دريافت داشته 

در مجموع نمرات هر مربع مورد . تر خواهد بود باشد براي پارك مناسب
  . كمتر باشد۵۰قبول براي پارك نبايد از عدد 
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 ۵۵مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۸ 

   مطالعاتية جاذبه هاي گردشگري محدود:)۱ ( شمارةجدول

ف
ردي

 

  دوره تاريخي محل استقرار نام جاذبه

   ساله۵۰۰۰قدمت    واقع در غرب شهرستان دزفول، در كنار رود دز  هاي رعنا آسياب  ۱

   ساسانيةدور   كيلومتري شهر دزفول و در روستاي شمس آباد۱۱واقع در   هاي شمس آباد آسياب  ۲
   ساسانيةدور  صفي آباد–واقع در كنار راه دزفول  اس آبادهاي عب آسياب  ۳

  ساساني تا اسالمية دور  واقع در حد فاصل پل جديد و قديم و در امتداد جاده ساحلي  هاي آبي قديمي آسياب  ۴

   ساسانيةدور  واقع در شمال باختري شهر دزفول بر روي رود دزفول  آسيوآي گله گه  ۵
   ساسانيةدور   در انتهاي غربي خيابان منتظريواقع  پل ساساني يا پل قديم  ۶

   ساسانيةدور   كيلومتري جنوب شهر شوشتر بر راستاي رود گرگر بر پا بوده۳۳واقع در  بندهاي دارا و قير  ۷

  ساحل رودخانه دز  ۸
.  آسفالته– كيلومتري از حريم شهر دزفول جاده اصلي ۱۰واقع در 

 بسياري است از جمله اين هاي طبيعي سواحل اين رودخانه داراي جاذبه
 جاذبه ها منطقه علي كله و منطقه زاويه است

  معاصرةدور

  ايالمي   چهار راه آوج شهرك امام حسين- كيلومتري غرب دزفول ۲۵واقع در  تپه بالنجان  ۹
  پيش از تاريخ   كيلومتري غرب چغاميش۶واقع در  تپه چغابنوت  ۱۰
  م. ق۴و۳زاره ه   شوشتر-شرق جاده دزفول  تپه چغاميش  ۱۱
   اسالميةدور  در شهرستان دزفول و نزديك بقعه بن جعفر واقع شده است  قلعه محمد بن جعفر  ۱۲
   قاجاريهةدور   جاده ساحلي–واقع در محله قلعه شهرستان دزفول   خانه تيزنو   ۱۳

   قاجاريهةدور  واقع در محله قلعه شهرستان دزفول  خانه سوزنگر  ۱۴

  قصريآرامگاه شيخ اسماعيل  ۱۵
اين بنا در محله بازار و فاصله كمي تا رودخانه دز و محل سابق قصر 

 روناش دارد
   صفويهةدور

( آرامگاه يعقوب ليث صفاري   ۱۶
 )بارگاه شاه ابوالقاسم

  تيموري- سلجوقيةدور  واقع در خيابان امام خميني شمالي، محله سرميدان شهر دزفول

   قاجاريه– صفويه ةدور  احل دز، در شمال شهر دزفولواقع در محله رودبند، س بقعه رودبند  ۱۷

   تيموري– سلجوقي ةدور  واقع در خيابان امام خميني شمالي، محله سرميدان بقعه سبزقبا  ۱۸

 شهر باستاني جندي شاپور  ۱۹
 كيلومتري دزفول در محدوده ۱۰بقاياي شهر باستاني جندي شاپور در 

  به شوشتر واقع استروستاي شاه آباد در سمت راست جاده دزفول
 شاپور اول ساساني

 قاجاريهة دور واقع در محله قلعه شهر دزفول،كوچه پروهان ساباط پروهان  ۲۰

  قاجاريهةدور واقع در حاشيه جنوب محله كرناسسيون شهر دزفول حمام كرناسيون  ۲۱

   شوش-جاده دزفول معبد چغازنبيل  ۲۲

 هاي دزفول كت  ۲۳
اي به نام كوپيته و همچنين در حاشيه  ر منطقهها در شمال رودخانه د كت

اند كت ها جهت آسايش بيشتر مردم، به وسائل برقي  رود واقع شده
 .مجهز شده است

 

  ) ۱۳۸۶سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان، : مأخذ(
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۱۹ 

  دهي در روش شبكه سيستم نمره: )۲(ةجدول شمار
  نمره
 

 معيار هاي معيار ويژگي

ف
ردي

 

۴  
۷  
۱۰  
۱۳  
۱۵  
۱۷  
۱۸ 

  ترمربعم۰ -۵۰اختالف ارتفاع در هر متر مربع بين 
۱۰۰-۵۱  
۲۰۰-۱۰۱  
۴۰۰-۲۰۱  
۶۰۰-۴۰۱  
۸۰۰-۶۰۱  

۸۰۰> 

  
شكل 
 زمين

  
۱  

 

۴  
۷  
۱۰  
۱۵  
۲۱  
۲۷  
۳۲ 

۵ -۰%  
۱۵-۶%  
۲۵-۱۶%  
۳۵-۲۶%  
۵۰-۳۶%  
۸۰-۵۱%  
۱۰۰-۸۱% 

  
پوشش 
 گياهي

  
۲ 

۲  
۴  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰ 

۵/۰   
۱  
۵/۱  

۲  
۳ -۵/۲  
۴ -۵/۳  

۴> 

  
طول 
  رودخانه

 )كيلومتر(

  
۳ 

۴  
۷  
۱۰ 

  شرجي و مرطوب
  معتدل

 معتدل و كوهستاني

   آب و هوا
۴ 

۳  
۶  
۱۰  
۱۵ 

   درجه۴۵
۹۰  
۱۸۰  
۳۶۰ 

  
 ةزاوي
 ديد

  
۵ 

۱  
۲  
۳  
۵/۳  

۴  
۵/۴  

۵ 

۵/۰   
۱  
۵/۱  

۲  
۳ -۵/۲  
۴ -۵/۳  

۴> 

  
طول 
  جاده

  )كيلومتر(

  
۶ 

  )۱۳۸۴برگرفته از برزه كار، (

  نتايج
    روش مخدوم-الف

هاي منابع موجود در   م گذاري نقشه  ه روش بعد از روي   در اين   
دست آمد كه    ه مطالعاتي، نقشه واحدهاي زيست محيطي ب      ةمحدود
هـاي    نتايج حاصل از بررسي نقـشه .استواحد متمايز   ۱۲۱۱شامل  

 بـراي دست آمده براي ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه مطالعاتي          هب
 كاربري اكوتوريسم مطابق با مدل مخـدوم نـشان داد كـه منطقـه             

براي تفرج به صورت متمركز توان بااليي نداشته و از كل مساحت            
 درصـد   ۴۳/۱۵ فقط،  است هكتار   ۷۸۴۵۹منطقه كه وسعتي معادل     

 متمركز و مـابقي آن      ۲ هكتار داراي توان طبقه      ۶۹/۱۲۱۰۱معادل  
 هكتـار از وسـعت   ۹۲/۶۶۳۵۶ درصـد معـادل   ۵۷/۸۴يعنـي حـدود   

 كـه در ايـن منطقـه         متمركز اسـت   جهانگرد نامناسب براي    ةمنطق
  . تفرج متمركز استبرايخاك و سنگ بستر عامل محدود كننده 

  

  
   مطالعاتي براية توان نهايي منطق:)۲(شمارة نقشه 

   اكوتوريسم متمركز

  

ــدود   ــين ح ــادل   ۲۸/۲۶همچن ــه مع ــطح منطق ــد از س  درص
 گسترده و مـابقي آن يعنـي        ۱ ة هكتار داراي توان طبق    ۰۵/۲۰۶۱۸
 هكتار از وسعت منطقه نامناسـب       ۵۷/۵۷۸۴۰ درصد معادل    ۷۲/۷۳

) ۳ و   ۲(شـمارة   هاي   با توجه به نقشه   .  گسترده است  جهانگردبراي  
روش مخدوم براي اكوتوريـسم   كه به ترتيب توان نهايي منطقه در     

تـوان نتيجـه گرفـت كـه       مـي  ،دهند متمركز و گسترده را نشان مي     
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۲۰ 

 توريـسم  ۲ ة توريسم متمركز و طبقـ   ۱ ة مطالعاتي براي طبق   ةمنطق
  . گسترده توان ندارد

ــين نمودارهــاي  ــب ) ۲(و ) ۱(شــمارة همچن ــه ترتي درصــد ب
 و گـسترده را در      متمركـز  مساحت طبقات توان كاربري اكوتوريسم    

  .دهند  نشان ميروش مخدوم
  

  
   مطالعاتي براية توان نهايي منطق:)۳(شمارة نقشه 

   اكوتوريسم گسترده

  

   روش شبكه-ب

 ۶ از ميان  اكوتوريسم در روش شبكهيبرادر ارزيابي منطقه 
 يا توپوگرافي، پوشش گياهي، طول رودخانه، ،شكل زمين(عامل 

 درصد تاج پوشش عامل دو ) ديدةآب و هوا، طول جاده، زاوي
دهي هر  اي در نمره جنگلي و اختالف ارتفاع نقش تعيين كننده

  مطالعاتي كوهستاني نيستة ولي از آنجايي كه محدود،مربع داشته
اي دارد اختالف ارتفاع چنداني در آن مشاهده  جلگهو حالت 

  .شود نمي

  
درصد مساحت طبقات توان كاربري : ) ۱( شمارة نمودار

   روش مخدومدر  متمركزاكوتوريسم

  

  
   طبقات توان نهايي منطقه مطالعاتي :)۴( شمارة نقشه

  در روش شبكه
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۲۱ 

  
ي درصد مساحت طبقات توان كاربر :)۲( شمارة نمودار

   روش مخدومدر  گستردهاكوتوريسم

  
  تفرجگاهيدرصد طبقات توان كاربري  :)۳(شمارة نمودار 

  شبكه روش در

همچنين پوشش گياهي آن بيشتر زراعت آبي است و فاقد تاج 
 كمتـري دريافـت     ةهـا نمـر    اسـت، بنـابراين مربـع     % ۸۰پوشش تا   

 درسپس بعد از شناسايي و نمـره دهـي بـه ايـن عوامـل                . كنند مي
هايت نقشه نهايي طبقه توان منطقه تهيه شد و اين نتايج حاصـل             ن

 مطالعاتي از لحاظ كاربري اكوتوريـسم فاقـد         ةطوركلي منطق  هب: دش
) ۸۵-۷۶(و تـوان خـوب      ) ۱۰۰ تـا  ۸۶با ميانگين نمـره     (توان عالي   

و توان ضـعيف    ) ۷۵-۶۱(است و فقط داراي دو طبقه توان متوسط         
 يـا   ، شبكه ۲۱از ميان   . است) ۵۰ز  كمتر ا (و مابقي مردود    ) ۵۰-۶۰(

 ۶۱/۴۷ مربع يعنـي حـدود       ۱۰دهد   مربعي كه منطقه را پوشش مي     
% ۲۸/۱۴ مربـع بـا درصـدي معـادل          ۳درصد توان متوسط دارند و      

 درصـد از    ۱/۳۸ مربـع حـدود      ۸ند و   هستداراي درجه توان ضعيف     
) ۴(شـمارة   ةنقـش . هستندكل محدوده مطالعاتي نامناسب يا مردود    

تـوان نهـايي منطقـه مطالعـاتي در روش شـبكه را نـشان               طبقات  
 تفرجگـاهي درصد طبقات توان كـاربري   ) ۳(شمارة  نمودار  . دهد مي
  .دهد شبكه را نشان مي روش در

   دو روش مخدوم و شبكهةمقايس

هـا از اهميـت      كه همـه اليـه     در روش مخدوم با توجه به اين      
اليـه مـشخص   بندي، وزن هـر   با وجود الويت  (يكساني برخوردارند   

 كاربري مورد نظر  برايگون از نظر يك فاكتور       اگر پلي ) نشده است 
در . دشـو   نامناسب باشد براي ساير فاكتورها نيز نامناسب اطالق مي 

 ةاين روش سنگ بستر و خاك از عوامل محدود كننده در محـدود            
ولـي در روش شـبكه همـه عوامـل از اهميـت             . ندهـست مطالعاتي  

ده و به عواملي چون شكل زمين، درصد تـاج          يكساني برخوردار نبو  
 بيـشتري داده شـده اسـت و         ةپوشش جنگلي و طول رودخانه نمـر      

طوركلي در اين روش اختالف ارتفاع و پوشش جنگلي از عوامـل       هب
همچنين وسـعتي از منطقـه     . اند   مطالعاتي ةمحدود كننده در محدود   

قـرار  كه در روش شبكه براي كاربري اكوتوريسم در طبقه مناسب           
هـاي روش شـبكه      كـه محـدوديت     به دليل ايـن    استگرفته بيشتر   

 .استنسبت به روش مخدوم كمتر 

  

  بحث و نتيجه گيري 
محيط زيست طبيعي جهان توان اكولوژيكي محـدودي بـراي    

ها طبيعت با كمتـرين    از محيط  اي  پارهدر  . استفاده انسان از آن دارد    
 ديگـر كمتـرين     خسران مهياي باالترين توسعه اسـت و در برخـي         

ايـن معنـا   . توسعه در آن منجر به تخريب محيط زيست مـي شـود      
 آن است كه براي انجام توسعه در محيط زيست، پـيش          ةبيان كنند 
ريزي براي استفاده از آن بايد به ارزيابي توان اكولـوژيكي            از برنامه 

ريـزي زيـست     برنامـه . ريزي منطقي پرداخت   آن در چارچوب برنامه   
بيني يا سنجش كيفيت سرزمين براي       شامل پيش محيطي سرزمين   

هـاي   و تعيين نيازمندي  ) كاربري اكوتوريسم (هاي مورد نياز     كاربري
اين سنجش از مقايسه خـصوصيات اكولـوژيكي     . مديريتي آن است  

منطقه مورد مطالعه با مدل اكولوژيكي كاربري اكوتوريسم مخـدوم          
يجه گرفت كه توان نت  و مدل شبكه صورت پذيرفت و در نهايت مي        

هاي گردشگري منطقه از جمله آثـار تـاريخي و           با توجه به ظرفيت   
هـاي معمـاري و طبيعـي، محـدوده          هاي باستاني و جاذبـه     محوطه

 گردشگري مناسب اسـت و تـوان متوسـطي          ةمطالعاتي براي توسع  
 نـوعي كه ارزيابي توان اكولوژيكي بـه عنـوان          با توجه به اين    .دارد

) آمـايش سـرزمين  (اسـتفاده از سـرزمين   ريـزي   ضرورت در برنامـه  
اي نيز منعكس    هاي در دست تدوين توسعه     مطرح است و در برنامه    

اي ارزيابي توان اكولوژيك صورت      كه در هر منطقه   است  ، نياز   شده
  .دشوگيرد، سپس بر مبناي نتايج، كاربري بهينه در منطقه اجرا 
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۲۲ 

ي زير  مالحظات و پيشنهادها،با توجه به مطالعه صورت گرفته
  : مي شوندتوصيه

طور مستقيم  ه   ب جهانگرديكه صنعت گردشگري و       نظر به اين   -۱
ـ    و ايجـاد اشـتغال مـي       گرفتهكار   هو غير مستقيم افراد را ب      از  و   دكن

درآمـدهاي  افـزايش   موجـب    در منطقـه     جهانگرد جلب   سوي ديگر 
، و به تبع آن افزايش درآمد ناخالص ملي و بهبود وضـع        جهانگردي
 جا دارد كه از ساحل زيبـاي        ، اجتماعي اهالي خواهد شد    اقتصادي و 

  .برنامه ريزي شود جهانگرد جلب منظور  عنوان جاذبه به بهدز 
 گسترش براي دز ة طرح جامع اكوتوريسم در رودخانة تهي-۲

  .توريسم پايدار
يابي براي استقرار امكانات   انجام مطالعات دقيق مكان-۳

  . در منطقهجهانگردي
دن كر عدم آلوده منظور  بههاي ترويجي و آموزشي  نامه برة تهي-۴

هاي آموزشي و  هاي محلي، كالس آب رودخانه از طريق رسانه
  .توزيع بروشور و پوستر

 كسب درآمد براي مناطق تحت منظور  بههايي   اتخاذ سياست-۵
 برايفشار توريسم مثالً اخذ ورودي به مناطق و صرف اين درآمد 

  .نطقهبهبود وضعيت همان م
 توجه به حفاظت محيط زيست هدف باهاي اكوتوريسم   سياست-۶

هاي كالن   هاي امروز و فرداست در عرصه      كه ميراث مشترك نسل   

طور  هاقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي با نگرش سيستمي و ب
  .يكپارچه و هماهنگ لحاظ شود

ثر مــردم در سياســتگذاري ؤ اســتفاده از مــشاركت و نظــارت مــ-۷
  .هاي مرتبط با اكوتوريسم و اجراي سياست) ها ين سياستتدو(
 ارزيابي زيست محيطي در چارچوب دفن زباله و حفظ پاكيزگي -۸

  .و بهداشت عمومي
 ةهــاي آموزشــي در خــصوص نحــو  ارائــه نــشريات و كاتــالوگ-۹

استفاده از فضاهاي گردشگري، همچنـين تـدوين ضـوابط زيـست            
  .يمحيطي براي گردشگران داخلي و خارج

گاههـاي زيـستكره و       طرح مديريت و حفاظت از ذخيـره       ة تهي -۱۰
ارائه الگوي زون بندي براي مناطق حفاظـت شـده، زيـستگاههاي            

  .ها با اين هدف و طرح ارائه شده حساس و هماهنگي ساير فعاليت
ن محلي كه مناطقي از رودخانه از طرف مسئوال  با توجه به اين-۱۱

 مجهز بـه نجـات غريـق     كهه شده   به عنوان شناگاه عمومي شناخت    
 و همه ساله هزاران نفر از نقاط دور و نزديـك جهـت شـنا و                 است
 الزم اسـت تـا اسـتانداردهاي        ،آورنـد  تني به اين محل روي مي      آب

ــوژيكي در محــدود   ةشــناگاهها از نظــر فيزيكــي، شــيميايي و بيول
گـذاري بـراي توسـعه آن        ده و زمينـه سـرمايه     شـ مطالعاتي لحـاظ    

  .دشو يپيشنهاد م

  

  منابع مورد استفاده
  . سدهاي بزرگ ايرانةهاي دز و كارون، وزارت نيرو و كميت كاربرد مهندسي رودخانه در رودخانه. ۱۳۷۹. آل ياسين، ا

  
  . كل حفاظت محيط زيست خوزستانة حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش دز، سازمان حفاظت محيط زيست ادارة منطق.۱۳۷۵ . البودويرج، ه

  
  .۸۱تا۷۴، صص ۵۶ نمايه ة جهاد، شمارةهاي آن، نشري ها و ويژگي تعاريف، جنبه:  اكوتوريسم و پايداري.۱۳۸۳ .ي مهر جردي، ااشعر

  
   .۲۹تا۲۳ ،صص ۵ حيات نو، ،شماره نمايه ة صنعت گردشگري، نشرية راهبردي مناسب در توسع.۱۳۸۳.  اميري، ش

  
  .۱۴-۱ اول صص ةت محيطي، فصلنامه علمي محيط زيست، جلد هشتم، شماراي بر جهانگردي زيس ، مقدمه۱۳۷۵ ،  ندا. اورك 

  
  .، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، چاپ اول)مكان يابي و طرح ريزي(ها و تفرجگاههاي جنگلي   پارك.۱۳۸۴.  برزه كار، ق

  
  ).سمت( تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها  سازمان مطالعه و،)ماهيت ومفاهيم( گردشگري .۱۳۸۵. سقايي، م، پاپلي يزدي، م

  
  .۱۲۲ تا۱۱۳ صص ۵۸ ةهاي جغرافيايي، شمار هاي گردشگري استان گلستان، پژوهش كيد بر جاذبهأبوم گردي با ت. ۱۳۸۴.تواليي، س 
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                 ...                                                   ارزيابي توان اكولوژيك محدودة رودخانه دز حد فاصل سد تنظيمي تا بند قير 

 

۲۳ 

محيط زيست، دانشگاه آزاد  ناسي ارشد پايان نامه كارش بهره برداري پايدار از منطقه حفاظت شده دز به روش پهنه بندي تناسب اراضي،.۱۳۸۱.جادري، ف
  .صفحه ۱۲۸ ، اسالمي واحد علوم و تحقيقات اهواز

  
 فصلنامه علمي محيط هاي زيست بوم ايران،  صنعت گردشگري پايدار با تكيه بر تواناييةروش شناسي بررسي امكانات توسع. ۱۳۷۶.زاده، ر ، نبي. جعفرزاده، ن

  .۶-۱۱زيست، جلد نهم، شماره چهارم، صص
  

، فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط بررسي توان اكولوژيكي طرح توسعه فضاي سبز شرق تهران جهت كاربري تفرجگاهي. ۱۳۷۹.  و اميني، ت. خراساني، ن
  .۸۷تا ۷۹، تعداد صص ۶ و ۵ ةزيست، شمار

  
 كليات و تشريح وضعيت موجود - اول، قسمت اولة كارون مطالعات مرحلةگزارش زيست محيطي طرح ساماندهي آبراه. ۱۳۸۱.سازمان آب و برق خوزستان     

  .۵تا ۲مشاور دزآب، جلد  مهندسي محيط زيست، شركت
  

  .۱، بخش ۳ميانكار شماره  مهاب قدس، گزارش مشاور  كارون و دز، مديريت كيفيت آب، شركت مهندسيةسيستم رودخان. ۱۳۸۴.سازمان آب و برق خوزستان 
  

مشاور ساز  مهندسي ، شركت) بند انحرافي-سد تنظيمي(ارش زيست محيطي مطالعات تعيين بستر و حريم رودخانه دز  گز.۱۳۸۲.وزستان سازمان آب و برق خ
  .جلد ششمآب پردازان، 

  
محيط زيست : پروژه مطالعه جامع محيط زيست كشور، بخش نخست. ۱۳۷۲. كل حفاظت محيط زيست خوزستان ةسازمان حفاظت محيط زيست، ادار

  .ط زيست استان خوزستان، جلد هشتمطبيعي، وضعيت محي
  

شناخت وضع موجود، : طرح جامع گردشگري استان خوزستان، بخش نخست. ۱۳۸۶.سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان 
  .۱۰ و ۷ و ۶معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز، جلدهاي 

  
شناخت وضع موجود، : طرح جامع گردشگري استان خوزستان، بخش نخست. ۱۳۸۶.  استان خوزستانسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

  .۱۰ و ۷ و ۶معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز، جلدهاي 
  

 ، صص۳۴ ة، شمار علمي، اجتماعي، اقتصادي جنگل و مرتعة فصلنامريزي مقدماتي براي توسعه اكوتوريسم،  برنامه.۱۳۷۵. شريعت نژاد، ش، شريفي، م
 .۳۴تا۳۰

  
  .گردي، ترجمه جعفر اوالدي، نشر دانشگاه مازندران اي بر طبيعت مقدمه. ۱۳۸۵.  د ،فنل

  
 آبخيز دماوند جهت كاربري مرتعي به وسيله سيستم اطالعات جغرافيايي، فصلنامه علوم ةارزيابي اوليه توان اكولوژيك حوض. ۱۳۷۸. و رودگرمي، پ. لقائي، ح

  .۳۱تا۱۷ ،تابستان ص۱حيط زيست، شماره و تكنولوژي م
  

ويژه نامة  شهري، روستايي ،صنعتي و توريسم، مجله محيط شناسي، ةهاي اكولوژيكي منطقه گيالن و مازندران براي توسع ارزيابي توان. ۱۳۷۰. مخدوم، م
  ۸۱-۹۹ ، ص ۱۶شمارة . جمعيت

  
  .ارات و چاپ دانشگاه تهرانسسه انتشؤ آمايش سرزمين، چاپ پنجم، مةشالود. ۱۳۸۱. مخدوم، م

  
   .۶۲-۵۴صص  دوم، ة علمي محيط زيست، جلد هشتم، شمارة ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي توسعه توريسم، فصلنام.۱۳۷۵. ميراب زاده ، پ
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   ۵۵مجله محيط شناسي شماره 

 

۲۴ 

 كل منابع طبيعي استان ةط ادارسسه تحقيقات خاك و آب، رقومي شده توسؤ اراضي استان خوزستان، متوانايينقشه ارزيابي منابع و . ۱۳۷۰.وزارت كشاورزي 
  .خوزستان

  
زميني  شركت سهامي آب و برق خوزستان، معاونت مطالعات پايه و طرحهاي جامع منابع آب، مطالعات نيمه تفصيلي منابع آب زير. ۱۳۸۶.وزارت نيرو 

  .هواشناسي، مهندسان مشاور كمندآب:  خويس، جلد دوم-هاي عبدالخان دشت
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