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 591                                                    ...استان چهارمحال و بختياری توف سفيد  حوزهدر واژگون  ی رويشگاه اللهبندپهنه

 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی  

3131سال چهارم/ شماره مسلسل چهاردهم/ زمستان   

 

 

  توف سفيد استان چهارمحال و بختياری  حوزهدر واژگون  رويشگاه الله یبندپهنه

 به منظور گردشگری و حفاظت
 

 4مژگان عباسی ،3ان طهماسبی، پژم*2، علی جعفری1مهدیه رحیمی باغ ابریشمی

 ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد  دانش آموخته کارشناسی 1
 استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد  4و  2
 ین، دانشگاه شهرکرداستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زم3

 2/11/33 ؛ تاریخ پذیرش:  8/6/33تاریخ دریافت: 

 3چکیده
یا گردشگری طبیعی یکی از انواع گردشگری طبیعت مبنا است که بر تعامل با محیط  سمیاکو تور

نادر گیاهی و اثر  یواژگون به عنوان یک گونه یالله .دارد دیتأکبکر، حفاظت و آموزش  باًیتقرطبیعی 
 نیترمهماما از طرف دیگر  دارد؛به لحاظ زیبایی و رونق گردشگری طبیعی  ایمیت ویژهاه ،طبیعی ملی

گردشگری بدون  یاستان چهارمحال و بختیاری به واسطه یرویشگاه این گیاه در دشت الله
گردشگری  یریزی در معرض خطر از بین رفتن است. تحقیق حاضر با هدف حفاظت از این جاذبهبرنامه

پرداخته است. این رویشگاه به  گونهنیاگردشگری از رویشگاه  -بندی حفاظتییک پهنه ارائه طبیعی، به
واقع کیلومتری شمال غرب شهرکرد  88و  هکتار در شهرستان کوهرنگ 12111تقریبی مساحت 

این تحقیق شامل شناسایی منابع فیزیکی پایه )شیب، جهت، ارتفاع و خاک( م مراحل انجا. گردیده است
، وزن دهی به پارامترهای مختلف خاک و هاآنهای مربوط به نقشه ی)پوشش گیاهی( و تهیه یستیو ز

حفاظت و گردشگری از  در امر هاآنمراتبی و اهمیت ی با استفاده از روش تحلیل سلسلهپوشش گیاه
 Arc 9.2ار افزبا استفاده از نرمنویسی و  بندی بر اساس سناریوو در نهایت اجرای زون دید متخصصین

GIS  ( با مساحت )قرق حفاظت کامل یتوان سه پهنهدر این حوزه می نتایج بوده است. مطابق
های سنتی )چرای دام و غیره( با مساحت درصد حوزه(، حفاظت خاک همراه با استفاده 12/8) 13/616
ا مساحت درصد کل حوزه( و گردشگری در حد ظرفیت برد محیط )تفرج گسترده( ب 18/26) 6/3288

 یقابل توجه این است که پهنه یدرصد کل حوزه(، شناسایی نمود. نکته 26/21هکتار ) 18/2481
-واژگون نیز باشد در حوزه یبازکاشت الله برایکه دارای شرایط مطلوب  ایگردشگری متمرکز به گونه

 توف سفید یافت نشد که نشان از شدت تخریب در گذشته دارد. 

 چهارمحال و بختیاری ، طبیعی واژگون، گردشگری بندی، اللههپهن :واژگان کلیدي

                                                
 @nres.sku.ac.irjafari.ali نویسنده مسئول:*

mailto:jafari.ali@nres.sku.ac.ir
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   لهأطرح مسو  مقدمه

به  و افزایش تقاضا برای استفاده از منابع طبیعی ، شهرنشینی، صنعتی شدنرشد جمعیت در نتیجه

و صنایع، مصالح ساختمانی، مواد  هاکارخانهمورد نیاز  یمواد اولیه نیتأممختلف شامل  یهاشکل

 رویهدوم قرن پیش شاهد تخریب بی ینیمهدر ، تفریحی و تفرجی یهااستفادهایی، گیاهان دارویی و غذ

 نیترمهمیکی از شاید اما (. Zhao & Cheng, 2006: 487) از سوی بشر بوده است زیستمحیط

نعت قالب ص انواع تقاضاها برای منابع طبیعی استفاده تفریحی و تفرجی از این منابع است که در

دوستدار محیط زیست، به عنوان  امروزه گردشگری به عنوان یک صنعتِکند. گردشگری نمود پیدا می

المللی، پایدار مطرح است و سرعت رشد گردشگری از سرعت رشد تجارت بین یتوسعه  موتور محرکه 

یت این صنعت (. اهم66:1332 ،دیگرانشجاعی و ویژه در کشورهای در حال توسعه، فراتر رفته است )به

ریزان تصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا بسیاری از مدیران و برنامهاق یو نقش آن در توسعه

 ؛6: 1386ریزی و تالش نمایند )کالنتری و پرچیانلو، ای و ملی برای گسترش آن برنامهمحلی، منطقه

  (.2: 1331 ،دیگرانطاهری دمنه و  و 8: 1331، مرادی مجدجوزی و 

تغییرات شگرف در سیمای سرزمین طبیعی، اوضاع سیاسی، اقتصادی،  ایجادگری که همراه با گردش

ی و ـواحـبررسی وضعیت ن .سازدیمرگون ـرا دگ هاانسانفرهنگی است، حتی منش و روش زندگی 

نشان  ،گیرندد گردشگران قرار میهایی که در طول سال و در فصل گردشگری مورد بازدیسرزمین

از  ترمهمگیرتر و آید بسیار چشمگردشگری در آن نواحی به وجود می تغییراتی که بر اثر دهد کهمی

: 1381شود )محالتی، میاقتصادی انسان ناشی  یهاتیفعالتحوالتی است که از ایجاد و گسترش سایر 

 ماعی، فرهنگی و سیاسی و هماقتصادی، اجت با توجه به گستردگی این فعالیت هم از جنبه(. 13

نگری نباشد، چه ریزی و آیندهی تا جهانی، اگر همراه با برنامههای متنوع جغرافیایی آن از محلمقیاس

شود.  - گیری این فعالیت بوده استکه علت شکل -های انسانی و طبیعی هبسا موجب تخریب سرمای

 ی است که اینر مناطقریزی زمانی و مکانی این فعالیت ددر این زمینه، برنامه هایشیاندچارهیکی از 

بندی )مجنونیان، و پهنه( 16 :1364مخدوم، ارزیابی توان اکولوژیکی )عنوان  باکه  را دارد این پتانسیل

گیری از انهدام منابع طبیعی و انسانی در مقاصد کارهای پیشیکی دیگر از راه( مطرح است. 33 :1382

 با معموالًزمان و مکان مشخص است که گردشگری، قائل شدن به تعداد مشخصی از گردشگران در 

طبیبیان و های مختلف قابل برآورد است )شود و به روشعنوان ظرفیت برد گردشگری مطرح می

راه حل دوم یعنی اعمال ظرفیت برد در  ازینشیپبندی یعنی پهنه (. راه حل اول18: 1386، دیگران

گردشگری در  یزیربرنامه ازینشیپبه عنوان  در این تحقیق رواز اینمناسب گردشگری است.  یهاپهنه

واژگون مد نظر  یرویشگاه الله یبندپهنهیکی از مناطق گردشگر پذیر استان چهارمحال و بختیاری، 

 قرار گرفته است. 
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 تحقیق پیشینه

مدیریت  بابندی مقاصد گردشگری از جمله مناطق چهارگانه پهنه یمطالعات بسیاری هم در زمینه

های چندگانه از منابع موجود در این استفاده نمودن یعملزیست به منظور حفاظت محیطسازمان 

صورت گرفته است.  ریگردشگر پذبرآورد ظرفیت برد گردشگری مناطق  یزمینهدر  چنینمناطق و هم

به این  بندی پارک ملی گلستان( در پژوهشی با هدف پهنه1381از جمله دهدار درگاهی و مخدوم )

 12/8درصد از کل پارک به زون امن یا حفاظت تنوع زیستی و  81سیدند که باید در حدود نتیجه ر

 درصد به تفرج یا همان گردشگری طبیعی اختصاص یابد. 

های یافتهکه بر اساس  ی حفاظت شده گنو پرداختندبندی منطقه( به پهنه1384جعفری و انق )

 84با ترتیب به یحفاظتی و تفرج یهاکه پهنه شدشناسایی  پهنه ششمطالعاتی،  یدر منطقه ،هاآن

همکاران دهدار درگاهی و  اند.ترین مساحت از منطقه را به خود اختصاص داده، بیشصددر 41و

 GISشکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از  بندی منطقهدیگری به پهنه ( در تحقیق1386)

درصد را برای گردشگری تعیین  84/8برای حفاظت و  درصد آن منطقه را 8/66در نتیجه پرداختند که 

 نمودند. 

محیطی پارک ملی خبر در استان کرمان را برای زون بندی ( توان زیست1384زاده و یاوری )نجمی

اجتماعی  -ارزیابی نمودند. در این پژوهش منابع اکولوژیکی و اقتصادی GISریزی به کمک و برنامه

، GISزیه و تحلیل سیستمی به کمک نرم افزار ـایی شده و پس از تجپارک ملی خبر شناس یمحدوده

درصد از مساحت منطقه به  38های این تحقیق یافته بر اساسی شکل گرفت. زون بندپایه  ینقشه

های جانوری تعلق گرفت. درصد به زیستگاه 48های گیاهی دارای ارزش حفاظتی و حفاظت رویشگاه

حفاظت شده قیصری پرداختند و نتیجه گرفتند که  یبندی منطقهنه( به په1331شیخ و همکاران )

ها اختصاص درصد به گردشگری و مابقی به سایر زون 68/23درصد این منطقه باید به حفاظت،  26/44

 یابد.  

 یبنـدی و تعیـین منـاطق مسـتعد توسـعهپهنـه تحقیقـاتی در زمینـه ترعیوسـهمچنین در سطح 

هـای مختلـف از جملـه کهگیلویـه و بویراحمـد )شـایان و هـا و شهرسـتانانگردشگری طبیعی در است

( و 1331، دیگــران(، لرســتان )جعفــری و 1331ی و مظفــری، احمــد ریــام(، زنجــان )1386پارســایی، 

هـای پتانسـیل ( انجام شده است که همگی حکایت از وجود1383شهرستان خوانسار )سلطانی و نوری، 

 ور دارند. مناسب گردشگری طبیعی در کش

 از ترای کمسابقه ایران در گردشگری طبیعی ریزیبرنامه در ژهآن به وی کاربرد و برد ظرفیت بحث

. در ابتدا انواع هستند شمارانگشت زمینه این در چاپ شده هایمقاله تعداد و است داشته دهه یک

مورد بررسی قرار  هاآنقابلیت  و هاتفرجگاه نیز نوعی تفرجی گوناگون و هاتیفعالظرفیت برد بر اساس 
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ی ی یک بحث مفصل درباره( با ارائه1386طبیبیان و همکاران )(. 1381نهرلی و رضایی، ) گرفته است

ریزی و نیز جایگاه آن در برنامه شناختی برآورد کمی ظرفیت بردو چارچوب روش هامؤلفهمفاهیم، 

ی و ـسبه سه نوع ظرفیت برد فیزیکی، واقعگردشگری، یک روش کمی را برای محا یراهبردی توسعه

به  هاآنگنجنامه همدان به کار بردند. محققان دیگر نیز با پیروی از  -آبادعباس یدر دره ؤثرــم

( و بعضی مناطق 1386فرهودی و شورچه، ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای کنگاور ) یمحاسبه

 برد ظرفیت . بعضی از محققان به ارزیابیاندنمودهرآورد ( را ب1331پور و همکاران، حسن)کویری ایران 

صنایع گلدوز و مخدوم، اند )پرداخته سلیمان گردشگری تختی منطقه در گردشگری روانی-اجتماعی

ظرفیت برد در مناطق حفاظت شده کشور به ندرت مورد توجه قرار گرفته است  ی(. اما محاسبه1388

 (.     1383، دیگران)پرورش و 

   

 و مبانی نظري هادگاهیدمفاهیم، 

 باً یتقرگردشگری طبیعی یکی از انواع گردشگری طبیعت مبنا است که بر تعامل با محیط طبیعی 

عبارت  شده به عبارت دیگر اکوتوریسم کوتاه (.61: 1382، دارد )زاهدی دیتأکبکر، حفاظت و آموزش 

Ecological Tourism صنعت نو در گرایشی و گرفته نام گردیطبیعت فارسی زبان در است که 

های است. مطابق تعریف، اکوتوریسم یا گردشگری بر مبنای طبیعت، مسافرت به محیط جهانگردی

پذیری باشد و حفاظت و حمایت منابع طبیعی و بهبود سطح زندگی مسئولیتطبیعی است که همراه با 

 (.686 :1383مردم محلی را به دنبال داشته باشد )سلطانی و نوری، 

گردشگری طبیعی را یک سفر مسئوالنه در یک تعریف رسمی  همچنین سازمان جهانی گردشگری

و چهار هدف زیر را به  داندیمو رفاه محلی همراه است  ستیزطیمحبه نواحی طبیعی که با حفظ 

 :شمردیمعنوان اهداف اصلی بر 

 زیستمحیطترین اثر مخرب بر کم -1

  هاآنبومی و حداکثر احترام به  یاهفرهنگترین اثر مخرب بر کم -2

 باال بردن منافع اقتصادی برای جامعه محلی میزبان -3

   (.UNWTO, 2002) حداکثر رضایت برای گردشگران -4

مدیریت سازمان حفاظت  باگانه رمناطق چهابا توجه به تعریف فوق از گردشگری طبیعی، 

و مناطق حفاظت شده از  وحشاتیح یاهپناهگاه، آثار طبیعی ملی، ملی یهاپارکشامل  زیستمحیط

اهداف در کنار  گردشگریمناطق  گونهنیادر ماتریس اهداف مقاصد اصلی گردشگری طبیعی هستند. 

قرار  هاآناز منابع موجود های سنتی برداریبهرهآموزش، پژوهش و تنوع زیستی، دیگری مانند حفاظت 

 .(38 :1382)مجنونیان،  گرفته است
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های گیاهی و جانوری نادر یا های نمونه یا مجموعهاز پدیده ندعبارتمطابق تعریف  آثار طبیعی ملی

ویژه و غیر قابل جایگزین که از جهات علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش  نظیر،و مناظر کم اشکال

یک  imperialis L. Fritillariaواژگون با نام علمی  یالله(. 23 :1363باشند )مجنونیان، حفاظتی می

ار ـاه بسیـاست. عمر این گیکشور و از جمله آثار طبیعی ملی  سانانسوسن یراستهگیاهی از  سرده

یابد شود و در فصل بارش پایان میآغاز می اردیبهشتدهی آن از اوایل است که گلهفته(  3وتاه )ـک

 (.288: 1388، دیگران)حسینی و 

سانتیمتر ارتفاع 121 به شودالله سرنگون و اشک مریم نیز شناخته می یهانامواژگون که با  یالله

و  (;Akhtar et al., 2003: 117 Rahman et al., 2002; Badfar et al., 2012: 36) رسدیمنیز 

 یهادامنهسازگاری زیادی با  یاهاین گ شود.از سطح دریا دیده می متری 1811بیش از در ارتفاعات 

 Mohammadi et al., 2008: 396) کندو در آفتاب و سایه رشد می ای داردسنگالخی و صخره
Badfar et al., 2012: 36;.) این گیاه است و  شرایط خاک مرطوب و غنی با بافت متوسط رویشگاه

ی مناسب برای رویش میانگین دمای ساالنه (.Helsper et al., 2006: 1) استنسبت به سرما مقاوم 

 . استمتر میلی 681تا  611ش گراد و باردرجه سانتی 21تا  18واژگون ی الله

گرفته  ایهمقایسه عکسهارمحال و بختیاری قرار دارد که مشهورترین دشت الله ایران در استان چ

 ستیزطیمحبین رفتن روند از  یدهنده به روشنی نشان اخیر یهاسالبا های گذشته سالدر  شده

 (. Mohammadi et al., 2008: 396) و بومی ایران است منحصر به فردگیاهی  گونهنیاطبیعی 

 مورد مطالعه و تداوم رونق یهای زیستی منطقهدر پژوهش حاضر با هدف حفاظت از ارزش

و با این فرض که هم مناطق دارای ارزش حفاظتی و هم مناطق دارای شرایط برای بازکاشت  گردشگری

مورد توجه قرار گرفت تا از این طریق  بندی، پهنهواژگون وجود دارد یو گسترش رویشگاه الله

شناسایی ، ن آسیب به این رویشگاه وجود داردهایی که امکان گردشگری پایدار و بدون وارد آمدعرصه

گردد. در مدیریت شده و راهی برای گسترش رویشگاه طبیعی این گیاه و کاهش خطر نابودی آن هموار 

واژگون ضروری است که در ارتباط با پوشش گیاهی همراه آن، شرایط  یریزی رویشگاه اللهو برنامه

: 1388، دیگرانو  زادهشود )اسالمخاک و شکل زمین )شیب، جهت و ارتفاع( منطقه اطالعاتی حاصل 

 اصلی مورد بررسی در این تحقیق پوشش گیاهی و خاک تعیین شدند.  معیارهایلذا  ،(286

 

 روش تحقیق
ی هاستمیسهای الزم با استفاده از نقشه روش انجام این تحقیق ترکیبی از مطالعات میدانی و تهیه

 ده است:  طی مراحل زیر بو و 1شرح شکل اطالعات جغرافیایی در هفت گام به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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 انجام پژوهش نمودار مراحل -3شکل 

 

 محدوده و قلمرو پژوهش
کیلومتری شمال  88تقریبی  یهکتار در فاصله 12111حدود با مساحت  توف سفیدآبخیز  یحوزه

آن بین  یگسترهدر شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.  شهرکردغرب 

 33و   43تا ً 32°و 31و   33طول شرقی و  ً 81°و  16و    13تا  ً  81°و 6َ  و 41مختصات جغرافیایی ً 

 حوزهشمال محدوده واقع در قسمت (. حداکثر ارتفاع این 2عرض شمالی واقع شده است )شکل  32°و

متر از سطح دریا است.  2133و حداقل ارتفاع واقع در قسمت جنوب حوزه با ارتفاع  3313با ارتفاع 

ایستگاه هواشناسی یعنی کوهرنگ  نیترکینزد یهادادهو بندی کوپن طبقه بر اساسقه اقلیم این منط

میانگین و  متریلیم 6/1383)میانگین بارندگی درازمدت  معتدل سرد با تابستان خنک و خشکاز نوع 

. است( است. خاک محدوده در اکثر مناطق مرطوب با بافت متوسط گرادیسانتدرجه  8/3دمای ساالنه 

های نادر . از گونهاستهای گون و دافنه مورد نظر از نوع گونه یشش گیاهی غالب در کل حوزهپو

)شرکت مشاور دشت سبز فالت،  توان به بن سرخ، موسیر و ترشک اشاره نمودهمراه با الله واژگون می

1383 :18) . 
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 آبخیز توف سفید در کشور يموقعیت و مرز حوزه -2 شکل

 

 حث اصلیب

های مدل رقومی بندی حوزه، از نقشهبرای تعیین واحدهای همگن در پهنه: هاي پایه قشهتهیه ن

 DEM، شیب و جهت جغرافیایی استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از نقشه (DEM)ارتفاع 

 Arc افزارنرمکمک  ( و به42: 1383شرکت مشاور دشت سبز فالت، مورد مطالعه ) یموجود از حوزه

GIS 9.3 ت ارتفاعی و جهت شیب تهیه گردید.های شیب، طبقانقشه 

در  1:81111مقیاس های گیاهی در ابتدا بر روی نقشه توپوگرافی با تیپ یهمچنین محدوده

مورد مطالعه این مرزها به کمک اطالعات مربوط به  یبازدید صحرایی مشخص شده، سپس در منطقه

بندی تخراج شدند، تصحیح شده و در نهایت نقشه تیپاس GPSهای گیاهی که از مرزی تیپ مختصات

های از اطالعات مربوط به ویژگینیز تهیه شد. مشخصات مربوط به عمق خاک  GISگیاهی در محیط 

واحدهای  یمورد مطالعه استخراج شدند. سپس این اطالعات به نقشه یواحدهای اراضی در منطقه

 Intersectاعی، شیب و جهت شیب با استفاده از دستور شکل زمین که از تلفیق سه نقشه طبقات ارتف

 نهایی در مورد پارامترهای خاک در منطقه ی؛ تهیه شده بود وارد شده و نقشهARCGIS افزارنرمدر 

  .(3آمد )شکل  به دستمورد مطالعه 
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 ي مورد مطالعهبندي منطقههاي منبع پایه مورد استفاده در پهنهنقشه -1شکل 

 

 311خط برداشت  سهدر هر تیپ تعداد گیاهی، های بر اساس تیپاي زمینی: هآوري دادهجمع

گذاری شد. با مترمربعی جای 4های متری پالت 61شده و در هر امتداد به فواصل متری در نظر گرفته 

گذاری گردید برداری جایطرف، واحد نمونه 4آن نیز در متر از این پالت در امتداد قطر  8فاصله 

مورد مطالعه مستقر شد. در هر  یپالت در منطقه 481که جمعاً  پالت در هر تیپ گیاهی( 68)تعداد 

 
نقشه طبقات ارتفاعی -ج  

 
نقشه طبقات شیب )درصد( -ب  

 
نقشه واحد اراضی -الف  

 
ی نمونه برداری خاک و هامحلهای گیاهی و ه تیپنقش -ه

 پوشش گیاهی 
 

نقشه جهات جغرافیایی -د  
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های نادر و تراکم گونه الله واژگون برداشت خصوصیات درصد پوشش گیاهی کل، تعداد گونهپالت 

نمونه از هر تیپ گیاهی( و انتقال به آزمایشگاه  دوگردید. همچنین با نمونه برداری از خاک، )تعداد 

بررسی شرایط  برای)بافت و عمق( و میزان درصد ماده آلی  شناسی، خصوصیات فیزیکیخاک

 های گیاهی مشخص گردید. تیپ یاهی در محدودهرویشگ

 مراتبیبرای این کار ابتدا بر اساس روش تحلیل سلسلهمورد مطالعه:  يدر حوزه بندياجراي پهنه

 هفتاز نظرات  استفادهبا و ( 4)شکل مراتبی تصمیم ساخته شد سلسله نمودار( 12: 1381پور، )قدسی

نفر  سهو  استان گردشگریسازمان نفر کارشناس  پنج ،استان منابع طبیعیکل  یاداره کارشناسنفر 

در این روش، آمد.  به دستبندی معیارها برای انجام پهنهزیر وزن هر یک از  متخصص دانشگاهی،

هایی کامالً مرجح، شامل پاسختوانند شده و با توجه به نظرات که میمعیارها دو به دو با هم مقایسه 

 3تا  1یت قوی، کمی مرجح و ارجحیت یکسان باشد، به ترتیب عددی بین ارجحیت خیلی قوی، ارجح

زوجی  یهای مقایسهوزن پارامترها، در ماتریس یدر تحقیق حاضر برای محاسبه. شودانتساب داده می

زوجی  یبدین منظور مجموع هر ستون در ماتریس مقایسه از روش میانگین حسابی استفاده شده است.

کدام از مقادیر امتیازها به مجموع ستون مربوطه تقسیم شده تا به این  سپس هر آمده و به دست

به  ،به هر ردیف ماتریس نرمال شده میانگین مربوط گاه درآید. آن به دستصورت ماتریس نرمالیزه 

همچنین نرخ ناسازگاری در است.  عادل وزن نهایی آن پارامتر مربوطآمده و این مقدار م دست

  .مطابق زیر محاسبه شدذکر شده نیز های ماتریس
 

 
 بنديپهنهدر  مؤثردر خصوص تعیین وزن معیارهاي  يریگمیتصممراتبی  سلسله -4شکل 
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ماتریس سازگار ماتریسی است که مقدار وزن هر عنصر در : ها ناسازگاري در ماتریس محاسبات نرخ

ی مقدار ناسازگاری صفر است. بدین ترتیب باشد. در چنین ماتریسبرابر مقدار نرمالیزه هر عنصر میآن 

در مقایسات زوجی سازگاری وجود در صورتی که نرخ ناسازگاری برای ماتریس نزدیک به صفر باشد، 

شود بوده که نرخ ناسازگاری با آن مقایسه می 1/1ترین مقدار قابل قبول در این مورد بیش دارد. معموالً

 (.31: 1331، دیگران)آرمان و 

ماتریس  تعداد معیارهای فرعیبا توجه به  مربوط به هر ماتریس: (Maxλمقدار ویژه ) نیتربزرگ -1

و ماتریس مقایسه زوجی عوامل خاک  4×4ماتریس یک  مربوط به عوامل پوشش گیاهیمقایسه زوجی 

  .آمده استبه دست  (1331همکاران )مطابق آرمان و در ارتباط با هر یک  Maxλ که مقادیر است 3×3

تعداد  nاستفاده شده که در آن  جا از فرمول مربوطدر هر ماتریس: در این (I.I)ناسازگاری شاخص  -2

 سطر یا ستون ماتریس مقایسه زوجی است. 

 
 این مقدار برای هر ماتریس به قرار زیر محاسبه شده است.: در هر ماتریس (I.R) ناسازگاری نرخ -3

 
از معیارهای پوشش گیاهی و خاک بر اساس چهار سناریو سپس بر اساس وزن داده شده به هر یک 

مورد مطالعه طی مراحل زیر با هدف  یهای اطالعات جغرافیایی، منطقهکمک سیستم ( و به1جدول)

 بندی گردید:پهنهگردشگری و حفاظت 

های مربوطه و اک و پوشش گیاهی بر اساس شاخصـای خـمقدار هر یک از معیاره محاسبه -1

ترین مقدار موجود صفر تا یک )این کار با تقسیم هر مقدار بر بیش یازی این مقدار در دامنهساستاندارد

 انجام شد(.

یس ضرب کردن وزن مربوط به هر یک از معیارهای پوشش گیاهی و خاک )به دست آمده از ماتر -2

 که از مرحله قبل به دست آمده است.  هاآن مقایسه زوجی( در مقادیر مربوط

فوق برای معیارهای خاک و پوشش گیاهی و تبدیل به مقیاس  ضربحاصلدن مجموع آور به دست -3

  .کردن مقادیر بین صفر تا یک

به و امتیاز پوشش گیاهی و خاک که در مراحل قبل  واحدهای همگن بندی بر اساس نقشهپهنه -4

 : 2مطابق جدول  آمد و مبنا قرار دادن چهار سناریو زیر دست

 )حفاظت کامل( 1(: سناریو 1-8/1، پوشش گیاهی ضعیف )(1-8/1ضعیف )خاک  -الف

 و بازکاشت الله واژگون( )حفاظت 2(: سناریو 1-8/1(، پوشش گیاهی ضعیف )8/1-1خاک خوب ) -ب
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-)حفاظت خاک همراه با استفاده 3(: سناریو 8/1-1(، پوشش گیاهی خوب )1-8/1ضعیف )خاک  -ج

 های سنتی موجود(

)گردشگری در حد ظرفیت برد  4(: سناریو 8/1-1ش گیاهی خوب )(، پوش8/1-1خاک خوب ) -د

  منطقه(
 

 ي واژگونبندي رویشگاه اللهاصلی و فرعی مورد استفاده براي پهنه معیارهاي -3جدول 

 معیارهای فرعی  معیارهای اصلی

 ر ی نادهاگونهی، تعداد اگونهای، تنوع ها، غنای گونهدرصد تاج پوشش کل گونه پوشش گیاهی

 بافت خاک، عمق خاک و درصد ماده آلی خاک )حاصلخیزی( خاک

 
 آبخیز توف سفید  يبندي در حوزهپهنهمدیریتی مورد استفاده براي  سناریوهاي -2جدول 

1- 8/1  8/1- 1  
 خاک

 پوشش گیاهی

ت حفاظت رویشگاه و باز کاش

واژگون یالله  
2سناریو  1سناریو   1 -8/1 حفاظت کامل )قرق(   

ری در حد ظرفیتگردشگ  

 برد منطقه
4سناریو  3سناریو    

حفاظت خاک همراه با 

استفاده سنتی موجود )چرای 

دام در حد ظرفیت برد 
 منطقه(

1- 8/1  

 

 نتایج

 یبندی انجام گرفته در منطقـهبا توجه به تیپ: هاي گیاهی و بافت خاکنتایج مربوط به تیپ الف(

هـا شـامل: تیـپ ت قابل توجه شناسایی شـدند. ایـن تیپتیپ گیاهی با مساح ششمورد مطالعه تعداد 

دافنـه  -هکتـار، جـو وحشـی 863هکتار، کما با مسـاحت  8/3863دافنه با مساحت  -گیاهی گون گزی

هکتـار  2/468هکتار، ترشک به مساحت  381ترشک به مساحت  -هکتار، جو وحشی 6/818مساحت به

 .استهکتار  28/862واژگون به مساحت  یالله -و ترشک

هـای آوری شـده از تیپهای خاک جمـعخاک مربوط به نمونه هاشیآزماهمچنین با توجه به نتایج 

همراه نـوع تیـپ  تیپ کلی بافت خاک وجود دارد که نتایج آن به سهگیاهی مورد مطالعه، در این حوزه 

تعیـین بافـت  ترتیب بر اساس نتایج حاصل ازشده است. بدین ذکر 3ی شمارهگیاهی موجود، در جدول 

نـوع تیـپ گیـاهی  چهـارهای گیاهی، نوع بافت خـاک در خاک در آزمایشگاه و تطبیق آن با نقشه تیپ
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های مختلـف دافنه در قسمت -دافنه و گون گزی -های گیاهی جو وحشیمشابهت دارند. همچنین تیپ

پوشـانی دارنـد همهایی بـا یکـدیگر باشند و به عبارت دیگر در بخشخود دارای بافت خاک متفاوت می

مورد مطالعه در کنار هم قرار دارند(. وضعیت مشـابه بافـت خـاک سـطحی در  ی)این دو تیپ در حوزه

 یکسان است. یریپذشیفرساشرایط  یهای گیاهی نشان دهندهتیپ

   
 توف سفید هاي گیاهی حوزهخاک در نظر گرفته شده در تیپ اطالعات -1جدول

 گیاهی یهاپیت
 عمق بافت خاک در

 متریسانتی 1 -11
 یریپذشیفرسا درصد ماده آلی عمق خاک

 زیاد 23/2 81 -61 رسی ترشک -کما و جو وحشی

الله  -دافنه، ترشک، ترشک -گون گزی

 -واژگون و بخشی از تیپ جو وحشی

 دافنه

 نسبتاً زیاد 64/1 81 -31 سیلتی -رسی 

دافنه در  -دافنه و گون گزی -جو وحشی

 هاآنهایی از بخش

 -رسی -لومی 

 سیلتی
 متوسط 6/1 31 -111

 

  دهی معیارهانتایج مربوط به وزن ب(
 که مشاهدهطورهمانه شده است. دهی به روش ماتریس مقایسه زوجی ارائوزن نتایج 4در جدول 

ترین وزن و درصد کل پوشش ای بیشمربوط به پوشش گیاهی، غنای گونه شود از بین معیارهایمی

را به ترین وزن ترین و حاصلخیزی کمن وزن را دارند. همچنین در مورد خاک، بافت بیشتریگیاهی کم

 اند. اص دادهـخود اختص

 
 به روش ماتریس مقایسه زوجی معیارهاي پوشش گیاهی و خاکمحاسبه شده براي  يهاوزن -4جدول 

 وزن معیار معیارهاي خاک وزن معیار معیارهاي پوشش گیاهی

ایغنای گونه  8/1 خاک بافت   6/1  

262/1  یاگونه تنوع خاک عمق   134/1  

های نادرتعداد گونه  168/1 خاک حاصلخیزی   118/1  

184/1 درصد کل پوشش    

 

  هاسیماترنتایج مربوط به ناسازگاري  ج(
 (Maxλمقدار ویژه ) نیتربزرگ -1

 4.3Maxλ = پوشش گیاهی: معیارهایماتریس  -
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 3.25Maxλ = خاک: معیارهایماتریس  -

 

       ( I.I)شاخص ناسازگاری  -2

 پوشش گیاهی:               معیارهایماتریس مقایسه زوجی  -

       I.I= 0.03              

 خاک:             معیارهایماتریس مقایسه زوجی  -

           I.I= 0.04           

 

 ( I.R) نرخ ناسازگاری  -3

 پوشش گیاهی:    معیارهایماتریس  -

                                    I.R= 0.5               

 خاک:                 معیارهایماتریس  -

                           I.R= 0.22                 

 

مقادیر نرخ ناسازگاری برای هیچ یک از در تحقیق حاضر  دهندیمکه نتایج نشان  طورهمان

حداکثر  یعنی 1/1بیشتر از مقایسات زوجی مربوط به معیارهای خاک و پوشش گیاهی  یهاسیماتر

های مورد نظر ناسازگاری دهد در ماتریسنرخ ناسازگاری محاسبه نشد که نشان می قبولقابلمقدار 

 از درستی برخودار بوده است. یبه میزان زیاد وجود نداشته و به عبارت دیگر امتیازدهی کارشناسان

 

 بنديپهنهنتایج مربوط به اجراي د( 

بندی پهنه یچه در بخش روش شرح داده شد، نقشهپس از انجام محاسبات مربوطه با توجه به آن

های مناسب برای گردشگری و همچنین نواحی دارای و پهنهتوف سفید استخراج گردید  یایی حوزهنه

ترین حساس -1مورد مطالعه دارای سه پهنه شامل:  ی. منطقه(4)شکل  شدندفاظتی شناسایی ارزش ح

منطقه از نظر خاک و با اهمیت کم به لحاظ پوشش گیاهی و ناحیه کامالً ممنوع برای گردشگری 

قبلی و با اهمیت باالی پوشش  یپهنهتر نسبت به پهنه با حساسیت کم -3)حفاظت و قرق کامل(، 

 -4های خاک )حفاظت خاک( و ممنوع برای گردشگری به دلیل حفاظت از ارزش یو ناحیه گیاهی

با حساسیت یا اهمیت متوسط و ناحیه مناسب برای گردشگری با اعمال محدودیت بر حسب  یپهنه
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شده است )جدول  ارائهناحیه ظرفیت برد آن )گردشگری محدود( است. مساحت و درصد مربوط به هر 

که همان ناحیه مناسب برای باز  2 یمورد مطالعه، پهنه ینتایج تحقیق در حوزه بر اساسهمچنین (. 8

 ، وجود نداشته و به عبارت دیگر این شرایط در منطقه یافت نشده است.استواژگون  کاشت الله

 

 
 هاي واژگون در آنتوف سفید به همراه محل دشت الله يزون بندي نهایی حوزه نقشه  -4شکل

 
 سفید توف يهاي حفاظتی و گردشگري موجود در حوزهمساحت هر یک از پهنه -5 جدول

 درصد از کل حوزه مساحت )هکتار( پهنه

13/616 حفاظت و قرق کامل   8 

6/3288 حفاظت خاک )همراه با چرای دام در حد ظرفیت برد(  6/26  

ه(گردشگری محدود در حد ظرفیت برد )معادل تفرج گسترد  18/2481  21 

ایر مناطقس  363/8816  16/46  

6/12336 کل حوزه  111 
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   يریگجهینت بندي وجمع

مندی مردم به محیط زیست و باال رفتن سطح با وجود آمارهای جهانی در رابطه با افزایش عالقه

که باید به این موضوع پرداخته نشده  گونهآنآگاهی آنان نسبت به حفظ منابع طبیعی، در کشور ما 

در حالی است که ایران، به دلیل تنوع اقلیمی و جغرافیایی زیستی از توان و فرصت مناسبی است. این 

(. وجود این توان و 13-61: 1386اکوتوریسم برخوردار است )کالنتری و پرچیانلو،  یبرای توسعه

بندی انجام شده از پهنهگردشگری در تمامی مطالعات  پهنهتوان از وجود یک یا دو فرصت را می

؛ 1384؛ جعفری و انق، 1381کشور )دهدار درگاهی و مخدوم،  یملی و مناطق حفاظت شده یهاارکپ

؛ فراشی و شریعتی، 1331، دیگران؛ شیخ و 1383زاده و یاوری، ؛ نجمی1386، دیگراندهدار درگاهی و 

؛ 1386، )شایان و پارسایی است گردشگری انجام شده ی( یا مطالعاتی که صرفاٌ با هدف توسعه1332

که  کردمشاهده  ،(1331، دیگران؛ جعفری و 1331؛ امیر احمدی و مظفری، 1383سلطانی و نوری، 

 دهند.آن منطقه را نیز به خود اختصاص می یها درصد مناسبی از کل محدودهپهنهاین  معموالً

سب اـاطق حفاظت شده است و این تنـملی و من یهاپارکاگرچه حفاظت تنوع زیستی هدف اول 

 بندی آثار طبیعی ملیپهنههای مختلف نیز مشاهده نمود، ولی این تناسب در پهنهتوان در نسبت را می

گردد. این در حالی است که آثار طبیعی ملی نسبت خورد و گردشگری هدف غالب میهم میبر معموالً

با توجه به  اًیثانتند و تری برخوردار هساز وسعت بسیار کم اوالًملی و مناطق حفاظت شده  یهاپارکبه 

حساسیت باالتری دارند. حال  ،گیاهی یا جانوری هستند یگاه ژنتیکی یک گونهذخیره معموالًکه این

همراه آن وجود  نیز ،رویهاگر عامل تهدید دیگری غیر از گردشگری مانند چرای دام یا برداشت بی

به کلی  ،ن منطقه به خاطر آن بوده استای که انتخاب و جلب گردشگر در آداشته باشد سرنوشت گونه

واژگون به  یمورد مطالعه و گونه گیاهی الله یگیرد. این موضوع را در مورد منطقهمورد تهدید قرار می

 یواسطهآبخیز توف سفید در استان چهارمحال و بختیاری به یتوان مشاهده نمود. حوزهوضوح می

های گردشگری در سطح نظیر، دارای جاذبهر طبیعی ملی بیواژگون به عنوان یک اث یوجود دشت الله

از حد ظرفیت  ترزمانی کمی حدود یک ماه )اردیبهشت( بسیار بیشی ملی است و بنابراین در محدوده

به عنوان  2سرخو بن 1های گیاهی موسیرگیرد. وجود گونهمورد استفاده گردشگری قرار می ،برد خود

بومی  گون همچنین باعث جلب بسیاری از افراد محلی و سایر سودجویان غیرواژ یهای همراه اللهگونه

صورت همزمان با ورود گردشگران برای برداشت و مصرف محلی یا فروش و کسب منافع اقتصادی به

شود. این منطقه همچنین جزو مراتع ییالقی عشایر بختیاری بوده و بالفاصله بعد از تحمل فشار می

حفظ پایداری و استمرار  رونیازاگیرد. ردشگری، مورد فشار چرای دام نیز قرار میبیش از حد ظرفیت گ

                                                
1- Allium hirtifolium 

2- Allium jesdanum 
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های دارویی و مرتعی آن لزوم گردشگری و جوامع محلی از گونه یوری گردشگران از این جاذبهبهره

 سازد. تحقیق حاضر تالشی درریزی مکانی و زمانی دقیق و نظارت بر اجرای آن را ضروری میبرنامهیک 

 26/21سنتی چرای دام و  یوربهرهمورد نظر برای  یدرصد حوزه 18/26این زمینه بوده که نشان داد 

درصد آن برای استفاده گردشگری توان الزم را دارد به شرطی که تناوب زمانی و مکانی و ظرفیت برد 

حفاظت  درصد حوزه نیز به دلیل ارزش 8 ای چرای دام و گردشگری رعایت شود.اکولوژیک آن بر

واژگون و جلوگیری از فرسایش خاک باید مورد حفاظت کامل و قرق قرار گیرد و از ورود  یژنتیکی الله

 گردشگر و دام در امان بماند. 

گیاهی انجام داد، مطالعه و تعیین  یتوان برای نجات این گونهاز اقدامات حفاظتی دیگری که می

 شگاه طبیعی آن یا احیایهای مشابه رویمحلکشت و توسعه در  براینیازهای اکولوژیک آن 

. تعیین نیازهای اکولوژیک در باشدمیوجود داشته و اکنون از بین رفته است،  قبالًکه  ییهاشگاهیرو

انجام شده است  ،گیاهی سوسن چلچراغ که یکی دیگر از آثار طبیعی ملی کشور است یمورد گونه

گیاهی را بررسی  یگونهآنکشت  یالعه امکان توسعهاما این مط .(1386 ،)سعیدی فرد و همکاران

( و حسینی و همکاران 1383و 1388واژگون نیز اسالم زاده و همکاران ) ینکرده است. در مورد الله

اند. اگرچه تر و در مقیاس مناسب انجام دادهرا با جزئیات بیش گونهنیارویشگاهی  یهایژگیو( 1388)

بندی و مقیاس مطالعه، فاده در زونمحدود در نظر گرفتن عوامل مورد است یدر مطالعه حاضر به واسطه

 کهآنواژگون یافت نشد ولی با توجه به نیازهای اکولوژیک  یهای مناسب برای کشت و توسعه اللهمحل

( مشخص شده، قطعًا 1388( و حسینی و همکاران )1383و 1388زاده و همکاران )توسط اسالم

نیازمند  هاآنمورد مطالعه نیز وجود دارد که شناسایی  یی این کار در محدودههای مناسب برامحل

بدین ترتیب در صورتی که وزن سایر معیارهای مؤثر در  مناسب است. و در مقیاس ترقیدقمطالعات 

بندی منطقه مورد پهنهاز جمله شیب زمین، جهت دامنه و ارتفاع نیز در فرایند  واژگون یرویش الله

در محدوده یافت که را توان به نتایج متفاوتی دست یافت و چه بسا مناطقی می ،استفاده شوده مطالع

تر به عوامل پوشش در پژوهش حاضر بیش داشته باشد. ی واژگونکشت الله برای را شرایط مناسب

توف سفید در معرض تغییر و تخریب  یاین معیارها در حوزه است زیرا گیاهی و خاک توجه شده،

بوده در ارتباط با این عوامل تر شناسایی راهکارهای حفاظتی بیش ،قرار دارند و هدف دام و انسان دیدش

 است.
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 منابع
میزان  ی. محاسبه1331. سارا مژدهی و علی نظرلی ،صالحی صدقیانیجمشید  ،نیمحمدحسآرمان،  -1

مراتبی فازی، د تحلیل سلسلههای مقایسات زوجی در فراینمراتبی و ماتریسناسازگاری ساختار سلسله

 .112-83، صص 26 ، شماره11 یصنعتی، دورهمطالعات مدیریت  نامهفصل

های . معرفی رویشگاه1388آذری دهکردی. و فرود  مرادی حمیدرضا ،حسینیمحسن سید ،زاده، نیلوفراسالم -2

، 1 ، شماره11 ی، دورهستیزطیمحعلوم و تکنولوژی  ی، مجلهGISواژگون با استفاده از  یجدید برای الله

  .261-281صص 

واژگون با  یرویشگاه الله ی. مطالعه1383زاده، نیلوفر؛ سید محسن حسینی و حمیدرضا مرادی. اسالم -3

  .36-83، صص 1 ی، شماره8 یعلوم و فنون منابع طبیعی، دوره ینامهاستفاده از جدول النبرگ، فصل

زنجان  در استان اکوتوریسم توسعه مناسب یهاپهنه . تحلیل1331ی. مظفرحسن  و امیر احمدی، ابوالقاسم -4

، صص 3 هشمار ،26 دوره جغرافیایی، تحقیقات نامهفصل (،GIS) جغرافیایی اطالعات ستمیاز س استفاده با

136-181.  

 و قعیوا برد ظرفیت فیزیکی، برد ظرفیت . تعیین1383زاده. محمدیماریا  و پرورش سین؛ الیاسپرورش، ح -8

 -علمی  گردشگری مرکز، گنو یشدهحفاظتی منطقه در چاهو اقامتی جهت مجتمع مؤثر برد ظرفیت

 .www.ISTTA.irایران  دانشجویان فرهنگی

ی مجله ،GISگنو با استفاده از  یشدهحفاظت یبندی منطقه. زون1384 .انقو احمد جعفری، حمیدرضا -6

  .46-36 ، صص38 ، شماره31 یشناسی، دورهحیطم
 ی. شناسایی و تعیین اولویت مناطق مستعد توسعه1331 .باقری و لیال یارعلی لهانبی ،جعفری، علی -6

  .13-3 ، صص4 پایدار، شماره یآمایش و توسعه ینامهها، فصلاکوتوریسم در استان لرستان به روش شبکه

ی توان اکولوژیکی منطقه بوالحسن دزفول به منظور . ارزیاب1331دی مجد. سیدعلی و نسرین مرا جوزی، -8

 .14-6صص  ،3شماره  ،2. فصلنامه محیط زیست و توسعه. دوره SMITHاستقرار کاربری گردشگری به روش 

. تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق 1331 .الیاسی و حسن احمدی زینب ،حمودم ،پورحسن -3

مطالعات  ینامه، فصل(فرحزاد -بندریگ و مصر -شهداد، مرنجاب :موردی ینمونه)ایران کویری و بیابانی 

 .136-166 صص ،14 یگردشگری، شماره

 . معرفی رویشگاه جدید برای الله1388 .آذری دهکردیفرود و مرادی  حمیدرضا ،محسنینی، سیدحس -11

  .261-281 ، صص41 ، شماره11 ، دورهستیزطیمحتکنولوژی  علوم و یمجله ،GISواژگون با استفاده از 

 ، شمارهیشناسطیمح بندی پارک ملی گلستان، مجله. زون1381 .مخدوم و مجید دهدار درگاهی، محمد -11

  .66-61 ، صص23

شکار ممنوع دیلمان  یبندی منطقه. زون1386 .خراسانی اهللنعمتو  کرمی ؛ محموددهدار درگاهی، محمد -12

 .61-81، صص 43 ، شمارهیشناسطیمح ، مجلهGISو درفک با استفاده از 
، 1 ، شماره11 مدرس علوم انسانی، دوره ینامه. اکوتوریسم و پایداری، فصل1382 .الساداتزاهدی، شمس -13

  .68 -61صص 

http://www.istta.ir/
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. ارزیابی 1386 .پاداشت دهکایی و محمدنقی مرادی، حمیدرضا حسینی ، سیدمحسنسعیدی فرد، مرتضی -14

  علوم محیطی،  یسن چلچراغ در گیالن جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه، مجلهاکولوژیک رویشگاه سو

  .66 - 68، صص 4 ، شماره8دوره 

 ی. ارزیابی توان محیطی شهرستان خوانسار به منظور توسعه1383 .نوری اهللو سید هدایت سلطانی، زهرا -18

  .111 - 66، صص33 ، شماره4 دوره، جغرافیاییتحقیقات  ینامه(، فصلGISتوریسم )با استفاده از 

استان  در اکوتوریسم یتوسعه مستعد نواحی سنجی. امکان1386پارسایی.  و اسماعیل شایان، سیاوش -16

  .181 -183، صص83 نامه جغرافیا(، شمارهمدرس علوم انسانی )ویژه ینامهفصل بویراحمد، و کهگیلویه

 توسعه مستعد هایپهنه توانمندی . ارزیابی1332زوی. حمدی و مهشید منامژگان تراب مسلم؛  شجاعی، -16

  82-68صص:  ،3شماره ، 3قم(. مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال  استان مطالعه: گردی )مورد طبیعت

و بنو استکی.  دیتوف سف آبخیز حوزه ییاجرا -یلیمطالعات تفص. 1383 .شرکت مشاور دشت سبز فالت -18

   یزداری استان چهارمحال و بختیاری.کل منابع طبیعی و آبخ یاداره

قیصری بر اساس  یشدهحفاظت یبندی منطقه. زون1331 .یارعلی اهللو نبی جعفری ؛ علیآرمان ،شیخ -13

، صص 8 پایدار، شماره آمایش و توسعه ینامهاکولوژیکی حفاظت و تفرج و نظرات کارشناسی، فصل یهامدل
86- 36. 

روانی گردشگری در -برآورد ظرفیت برد اجتماعی. 1388 .وم فرخندهخدم جیدمو  انازس ،صنایع گلدوز -21

-36 صص، 81 شناسی، شماره، محیطموردی: تخت سلیمان ایران( یمقدس و پرانرژی )مطالعه یهامکان

44.  

های موجود در صنعت . بررسی چالش1331الممالکی. فرمانی و رضا مستوفیمحسن؛ سکینه  دمنه،طاهری -21

دوره  ای.های شهری و منطقهمتی. مطالعات و پژوهششیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقا گردشگری شهر

   . 132-116، صص 8، شماره 2

 یهاروش. جستاری بر مفاهیم و 1386چلبیانلو.  و رضا شایسته ؛ کامرانستوده ؛ احدنوچهرم ،طبیبیان -22

 یراهبردی توسعه یزیربرنامه یایه تجربهکاربردی بر پ ییک نمونه یبرآورد کمی ظرفیت برد و ارائه

 .28 -16 ، صص23 یهنرهای زیبا، شماره ینامه همدان، نشریهگنج – آبادگردشگری عباس

بندی حفاظتی پارک ملی کاله قاضی با رویکرد ارزیابی . زون1332 .شریعتی و میترا فراشی، آزیتا -23

  .84-68، صص 86ی ماره، شزیستمحیطعلوم و مهندسی  ینامهفصل ،چندمعیاره

   . برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور، 1386 .شورچه و محمود اهللرحمت ،فرهودی -24

  .43-13. صص 6 مطالعات جهانگردی، شماره ینامهفصل

 .بیرنشگاه امیرکانتشارات داتهران،  . چاپ سوم،چندمعیاره یریگمیتصم. مباحثی در 1381 .پور، حسنقدسی -28

زنجان. استان زنجان.  یشدهگردی در مناطق حفاظتهای بوم. جاذبه1386 .پرچیانلورقیه کالنتری، محسن و  -26

 انتشارات آذر کلک. 

و مناطق(.  هاپارکی ایران )مبانی و تدابیر حفاظت از شده. مناطق حفاظت1363مجنونیان، هنریک.  -26

 زیست. تهران. انتشارات سازمان حفاظت محیط
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 زیست. ی ملی. انتشارات سازمان حفاظت محیطهاپارکی زیرطرح. راهنمای 1382نیان، هنریک. مجنو -28

 انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم، تهران، آمایش سرزمین. ی. شالوده1364وم، مجید. مخد -23

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. تهران، . درآمدی بر جهانگردی. 1381 .نیالدصالحمحالتی،  -31

بندی و زیستی پارک ملی خبر برای زون. ارزیابی توان محیط1384 .یاوریو احمدرضا  ده، سعیدهزانجمی -31

  .88 -46، 38 ، شماره31 ی، دورهیشناسطیمح ینامه، فصلGISبه کمک  یزیربرنامه

 شناسی، شمارهمحیطی مجلهمعرفی ظرفیت برد تفرجگاهی،  . بررسی و1381 .رضایی و سحر اوودد ،نهرلی -32

 .112-111 صص  ،23
33- Akhtar M., Rahman A., Igbal M., Sener B. and Erdogan, I . 2003. New class of 

steroidal alkaloids from Fritillaria imperialis. Phytochemistry Journal, 63: 115-122. 
34- Badfar, S., Shiran B., Kohgard M., Mommeni H., and Hafizi, A .2012. 
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