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زیستی منطقۀ دینارکوه برای کاربری گردشگری با استفاده از ارزیابی توان محیط

 مدل مخدوم 
 

 8جعفر مرشدی ،2ندا اورک ،.*1زهرا میرزاد

  mirzadzahra@ yahoo. comدانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات خوزستان،   

 nedaorak@yahoo.com       دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات خوزستان،

 Jafarmorshdi@yahoo.comدانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات خوزستان، 

 

 چکیده 

ای است کوهستانی که در استان ایالم و شهرستان آبدانان واقع هکتار منطقه 41779حفاظت شده دینارکوه با مساحت حدود  منطقۀ

 1898است. این مطالعه با هدف ارزیابی توان محیط زیستی منطقۀ حفاظت شده دینارکوه برای توسعۀ کاربری گردشگری، در سال 

های اکولوژیکی منطقه استفاده گردید. بدین ها و پتانسیلل مخدوم برای ارزیابی قابلیتصورت پذیرفته است. در این پژوهش از مد

پرداخته شد. تحلیل تناسب سرزمین برای توسعۀ کاربری  GISهای پایه در نرم افزار منظور با استفاده از مدل مخدوم به تولید نقشه

، نقشۀ ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری گردشگری متمرکز و GISر افزاهای اطالعاتی و آنالیز در نرممورد نظر با تلفیق الیه

هکتار از منطقه دارای توان طبقه  861213/87538درصد، معادل  92دهد که حدود گسترده تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان می

هکتار، توان نامطلوب  17587/1عادل هکتار از منطقه دارای توان طبقه دو است و صفر درصد م 939688/8195درصد معادل  3یک، 

درصد  14هکتار از منطقه دارای توان طبقه یک،  361856/12191درصد معادل  81برای استقرار کاربری گردشگری گسترده دارد و 

هکتار، توان نامطلوب  167759/13823درصد، معادل  55هکتار از منطقه دارای توان طبقه دو است و  497197/11259معادل 

استقرار کاربری گردشگری متمرکز است. با توجه به نتایج مدل مخدوم، منطقه توان باالیی را برای استقرار کاربری گردشگری  برای

های الزم برای فعال شدن گردشگری در این محدوده انجام داد و مدیریت منطقه را با دیدگاه گذاریتوان سرمایهگسترده دارد و می

 حفظ محیط زیست توسعه داد. 

 

 های کلیدی: ارزیابی توان محیط زیستی، منطقۀ دینارکوه، کاربری گردشگری، مدل مخدوم. هواژ

 مقدمه -1

ی از اقتصاد جهانی است. فعالیت گردشگری به طور عمده بر منابع اعمدهی یکی از بزرگترین صنایع دنیا و وابسته به بخش گردشگر

ی بهداشتی و درمانی استوار هاجاذبهژوهشی، ورزشی، تفریحی، اجتماعی، فرهنگی و ی طبیعی، علمی، پهاجاذبهیی مانند هاجاذبهو 

ی تفریحی و تفرجی از ریگبهره. بدیهی است که دهدیماست که محیط طبیعی و یا محیط انسان ساخت در اختیار گردشگر قرار 

. این امر از طریق ارزیابی توان محیطی باشدیمبع محیط، هم به امکانات و شرایط مناسب نیاز دارد و هم مستلزم حفاظت از این منا

وهستانی و ی کامنطقهو تعیین ظرفیت پذیرایی منابع و برآورد تقاضای گردشگری قابل تحقیق است. منطقه حفاظت شده دینارکوه 

مناسبی  ی طبیعی، محلاهجلوهی از زیباترین مناظر ریگبهرهی کوهستانی با هاستمیاکوساز مناظر بسیار زیبایی شکل یافته است. 

ی ی برازیربرنامه. لذا کنندیمرا برای تفرج و ورزش فراهم ساخته و ساالنه تعداد زیادی از افراد را در سطح جهان به سوی خود جلب 

(. 1833با توجه به ظرفیت قابل تحمل محیط صورت پذیرد )قراگوزلو و همکاران،  ستیبایمی تفرجی برداربهرهاین منطقه در راستای 

                                           
1 269* نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین. کد مقاله ثبت شده در همایش:   

2 استادیار گروه محیط زیست و متخصص ارزیابی محیط زیست.  -  

8 لوم و تحقیقات خوزستان. استادیار دانشگاه ع -  
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ی خاص این منطقه انجام گیرد، در این مطالعه به بررسی توان محیط هالیپتانسی اصولی با توجه به زیربرنامهاز این رو، برای آنکه 

با تکیه بر ارزیابی  یزیربرای رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامهپرداخته شد.  GISزیستی با استفاده از مدل مخدوم در محیط 

 یهاهمه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است. با توجه به اینکه محیط زیست طبیعی، توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده

برای  موجود، بستر مناسبی یهاانسان داراست، ارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی با پیشگیری بحرآن

 (. 1891)نقدی و همکاران،  آوردیزیست محیطی فراهم م یزیربرنامه

 

 مبانی نظری: -2

ی دارپارک ،یدارجنگل مرتعداری، به معنای برآورد استفاده انسان از سرزمین برای کاربری کشاورزی، :زیستیط ارزیابی توان مح 

 یهاعتی و روستایی در چارچوب استفادهصن -ی امور نظامی و مهندسی و توسعه شهر و آبزی پروری (،ی)حفاظت و گردشگر

منابع ) از تک تک منابع اکولوژیکی ییجوممکن انسان از سرزمین، در واقع بهره خدمات و بازرگانی است. استفاده صنعت، کشاورزی،

ن منابع با خل ایبلکه این استفاده شامل تدا ،انسان از منابع اکولوژیکی تنها بستگی به یک منبع ندارد اما استفاده ،طبیعی( است

 . (1837،)مخدوم شودییکدیگر و به صورت ترکیبی از همه م

برای تکمیل  ستیبایمفرانسه  زادگاناشرافی )جهانگردی( از قرن نوزدهم معمول شد. در آن زمان گردشگری: اصطالح گردشگر

ا در و بعده شدندیمنامیده  گردشگر. این جوانان در آن زمان نمودندیمی الزم زندگی، اقدام به مسافرت هاتجربهتحصیالت و کسب 

داً با تعمیم و بع کردندیمی و گردش به فرانسه سفر گذرانوقتکه برای سرگرمی و  رفتیمفرانسه این اصطالح در مورد کسانی به کار 

از آن واژه  ی دیگر وارد شد وهانازببه  گردشگرکلمه  کمکم. رفتندیمکه اصوالً به این منظور به سفر  شدیمبیشتر به کسانی اطالق 

استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با  هاآنکه هدف  شودیمو مسافرینی گفته  هامسافرتبه بعضی از  گردشگری و گردشگر

 (. 1874مردم بوده است )رضوانی، 

از  ی بهره جستنگردشگرصلی در این نوع یی که به طبیعت مرتبط است به طوری که انگیزه اگردشگری: هر نوع گردشگربوم

ی از فرهنگ، ریگبهره. بدین ترتیب ضمن دیگویمبدون اینکه خللی در آن وارد و یا آن را تخریب کند، محل را ترک  هاتیجذاب

ی اقتصادی و درآمدزایی نیز برای مردم محلی هافرصتی طبیعی منطقه، حفظ و احترام به اکوسیستم، هانمونهسوابق تاریخی و 

 (. 1837زاده و کریم پناه،)فرج دیآیمفراهم  ترتازه، با منابع مالی هاتیجذاباز  تریجدو زمینه حفظ و حمایت  شودیمایجاد 

 

 پیشینه تحقیق: -8

 ه، از جمله:زیستی برای کاربری گردشگری مطالعات متنوعی صورت گرفت طیمحدر زمینه ارزیابی توان  

 یموردمطالعه  ،AHPو  GISبا استفاده از  گردشگریبوم یابیمکان"تحت عنوان  یامقالهدر  2111در سال  1ماریاما و بانرامک-

 ییشناسارا  یو دسترس یوحش، توپوگراف اتیحانداز، چشم لیقباز  یستمیاکوس داریپاتوسعه  یفاکتورها "لندیتا Suratthaniاستان 

 یهاناکمبه  یکینزد ،بیش، ارتفاع، هاگونه، حفاظت، تنوع یاهیگپوشش  کهنشان داد  گردشگریبوم امکان یبرا هاآن. برآورد کردند

 انتخاب یاحرفه کارشناسان دةیابراساس  فاکتورها نیا نیهمچن. باشندیمپارامترها  نیترمهمفاصله از جاده از جمله و  یفرهنگ

 یهانقشهدر  یمهم اریبسنقش  GISانتخاب شده است و  کالسوزن هر  یبرا یبه عنوان ابزار AHPمطالعه  نیا. در اندشده

 . باشدیم یانتخاب یارهایمعدر ارتباط با  یگردشگربوم یهانامک ییشناسا یروش ارائه شده برا نیاداشته است  ستمیاکوس

و سامانه اطالعات  (RS)ی در هند از سنجش از دور گردشگرمبوی زیرطرحی برای امطالعهطی  2116در سال  2بانرجی و همکاران-

و  IRS 1D PAN , IRS 1D LISIIIی هاماهوارهی هادادهبرای انجام تحقیقشان  هاآن. 8استفاده کردند( GIS)جغرافیایی 

                                           
1Murayama and Bunruamkaew   

2 Banerjee,U. K. ,Kumari,S. ,Paul,S. k. and Sudhakar,S 

8 Remote Sensing and GIS based ecotourism planning: A case study for westem Midnpore, West Bengal, India 
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ی حاصلخیزی خاک، هانقشه هادادهی( را به کار بردند. از این امنطقهی زیرطرحی هانقشهی سرشماری و هادادهی تابعی )هاداده

د. نتایج ی را به دست آوردنگردشگربومتوان  نقشه، هانقشهکاربری اراضی و خصوصیات اکولوژیکی را تهیه کردند و با همپوشانی این 

 ی است و اغلب این منطقه دارای جنگل وگردشگرنشان داد که بخش غربی منطقه مورد مطالعه دارای توانایی باالیی برای توسعه 

 . باشدیمفراوان و میراث فرهنگی غنی  وحشاتیح

ر ی با تأکید بگردشگربومی منطقه حفاظت شده دنا برای کاربری بندپهنه»خود با عنوان  نامهانیپا( در 1891جهانبخش گنجه ) -

ی ندبپهنهین مطالعه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی منطقه مذکور پرداختند. هدف از ا« مشاهده حیات وحش

با استفاده  یگردشگربومی سنجامکانی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، گردشگربوممنطقه حفاظت شده دنا برای کاربری 

. برای این منظور باشدیمی بر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه حفاظت شده دنا گردشگربوم تأثیرو SWOTاز مدل 

ی مورد نظر از منطقه تهیه و وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شدند و پس از تجزیه و تحلیل، هانقشهی توپوگرافی و سایر هانقشه

نعت در ص مؤثری براساس مدل مخدوم تهیه شد. سپس مناطق پراکنش حیات وحش گردشگربومی مناسب برای کاربری انواع هاپهنه

ت جغرافیایی و نقشه آن تهیه شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه امکان کاربری ی تهیه و وارد سیستم اطالعاگردشگربوم

. باشدیمی گسترده مناسب گردشگربومی متمرکز طبقه اول وجود ندارد و قسمت اعظم منطقه برای استقرار کاربری گردشگربوم

ضعف امکانات زیربنایی، ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ  ی،ریگمیتصمنشان داد که چهار عامل تعداد مراکز  SWOTنتایج تحلیل 

 . باشدیمی مرتبط گردشگربومپذیرش گردشگر، با توسعه نیافتگی صنعت 

ی در مناطق کویری )مطالعه موردی: تله کابین گردشگربومی جذب سنجامکان( در مقاله خود به مطالعه 1839نوری و همکاران ) -

 هانهیمزی طبیعی با قابلیت جذب گردشگر به منظور شناخت هادهیپدجام این تحقیق بررسی و ارزیابی طزرجان( پرداختند. هدف از ان

فاده ی در منطقه طزرجان با استگردشگربوم. با توجه به ارزیابی توان اکولوژیکی، توان باشدیمی در منطقه گردشگربومی هافرصتو 

ی هاپهنهی )مخدوم( صورت گرفت، در محدوده مورد نظر گردشگرمدل اکولوژیکی، و  (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی  افزارنرماز 

متر مربع( که ناشی از محدودیت خاک، آب،  8913دارای مساحت بسیار محدود بوده ) 1با توان تفرج متمرکز با درجه مرغوبیت 

از درجه  باشدیم 2دارای تفرج گسترده با درجه مرغوبیت  2و1ی هاتیسا. در منطقه باشدیمپوشش گیاهی و اقلیم آن منطقه 

 . باشدیمجهت تفرج متمرکز برخوردار  1مرغوبیت 

ی هاهجاذبارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سردشت دزفول با تاکید بر »( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به عنوان 1836کیا )- 

پرداخته است. برای تعیین واحدهای زیست محیطی، ابتدا منابع شناسایی و سپس با استفاده  به تحقیق در این زمینه« ییگردشگربوم

ی شکل زمین، توپولوژی خاک، پوشش گیاهی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، اقلیم و ... تهیه و ارزیابی توان هانقشه GIS از فن ابزار

ه این نتیجه رسید که منطقه برای تفرج متمرکز توان باالیی ندارد و ی صورت گرفته است. در نهایت بگردشگربومبا تکیه بر مبانی 

 درصد برای تفرج گسترده بود.  %91حدود 

 

 مواد و روش: -4

  منطقه مورد مطالعه: -4-1

درجه و  82دقیقه طول شرقی و  81درجه و  47ی جنگلی بوده که در مختصات جغرافیایی امنطقهمنطقه حفاظت شده دینارکوه  

دقیقه عرض شمالی در شهرستان آبدانان و استان ایالم واقع شده است. منطقه حفاظت شده دینارکوه،  3درجه و  88قه تا دقی 51

متر از سطح دریا قرار دارد. متوسط مقدار  1955تا  541ی کوهستانی از سلسله جبال زاگرس بوده که در دامنه ارتفاعی امنطقه

است. بیشترین نزوالت در منطقه بصورت باران است. دوره خشکی منطقه حدوداً از  متریلیم 2/292بارندگی ساالنه منطقه حدود

 3/83درجه سانتیگراد است و میانگین رطوبت نسبی منطقه  6/25اواسط اردیبهشت تا آبان ماه است. دمای متوسط ساالنه منطقه 

وزش باد غالب ساالنه، جنوبی است. براساس اطالعات و جهت  باشدیممتر در ثانیه  7/11درصد است. سرعت ساالنه باد در منطقه 

(. 1898این ایستگاه و با توجه به اقلیم نمای آمبرژه، منطقه دارای اقلیم بیابان گرم است )اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،
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ی زیستی منطقه دارند. در محدوده بسزایی در غنا تأثیرمنطقه حفاظت شده دینارکوه از منابع آبی زیادی برخوردار است. این منابع 

حفاظت شده دینارکوه چندین رودخانه کوچک وجود دارد که عبارتند از رودخانه تختان که از مرز شمال غربی منطقه عبور کرده و 

ویرج در و رودخانه د اندشدهی آبدانان و خزینه در مرز جنوب شرقی منطقه واقع هارودخانه. دهدیمقسمتی از مرز منطقه را تشکیل 

( موقعیت استان 1. نقشه)شوندیمی بارندگی پرآب هافصلفصلی بوده و فقط در  هارودخانهمرز جنوب شرقی منطقه قراردارد. سایر 

 . دهدیمایالم در کشور و موقعیت منطقه دینارکوه نسبت به استان ایالم را نشان 

 

 
 (1898دینارکوه نسبت به استان ایالم)اداره محیط زیست استان ایالم، موقعیت استان ایالم در کشور و موقعیت منطقه  -(1نقشه )

 

. باشدیمبا توجه به شکل زمین در منطقه حفاظت شده دینارکوه نواحی جنوبی و داخلی منطقه فاقد هر گونه روستا و مراکز مسکونی  

روستاهای منطقه عبارتند از روستاهای کله گراز، هزارانی، شوک و خریزان باال در نواحی شمالی و ارادان و سیاخانی در  نیترعمده

شمال غرب و روستاهای انجیرک، یخی و تک تک در غرب منطقه، روستای قدح باال و پایین در جنوب غرب منطقه قرار دارند. 

منطقه در بین بخشهای  نیامنطقه خالی از سکنه بوده و سکونت دائم وجود ندارد. براساس آخرین اطالعات آماری موجود، این 

مرکزی و سراب باغ واقع شده است. در تقسمیات کشوری به دلیل اینکه قسمت عظیمی از منطقه حفاظت شده در بخش مرکزی 

نام ماسبی و جابر انصار و بخش سراب  . بخش مرکزی شامل دو دهستان بهانددادهواقع شده این منطقه را جزء بخش مرکزی قرار 

ی ماسبی و جابرانصار و چم کبود قرار هادهستآن نیبباغ شامل دهستان چم کبود و سراب باغ است. منطقه حفاظت شده دینارکوه 

 (. 1898گرفته است )اداره کل استانداری استان ایالم،

نفر به صورت غیر دائم زندگی  1111خانوار و  171 دهند که حدودجمعیت منطقه را فقط مردمان عشایر نشین تشکیل می

(. اقتصاد مردم این منطقه براساس کشاورزی و دامداری سنتی شکل گرفته است و اهم 1898)اداره امور عشایر استان ایالم، کنندیم

دم و جو و عدس . بیشترین محصوالت کشاورزی منطقه مورد مطالعه گنباشدیمپشم، گوشت و لبنیات  هاآنفرآوردهای دامی 

و  د )اداره کل میراث فرهنگیباشمیی و ... بافی، چیت چادربافی، بافی این منطقه شامل گلیم بافی، جاجیم دست عیصنا. باشدیم

ی بلوط ایرانی بوده و در منطقه بیشتر با سایر هاجنگلی جنگلی منطقه دینارکوه جزو گروه هاتوده(. 1898گردشگری استان ایالم، 

ه . جامعه بلوط این منطقه به لحاظ اینکشوندیمجنگلی با ارزش نظیر بنه، بادام کوهی، زالزالک، انجیرکوهی و کیکم دیده  یهاگونه

آخرین نقطه پراکنش بلوط در جنوب غرب کشور است و در واقع در زون اکوتون و بینابین قرار دارد، از اهمیت اکولوژیکی زیادی 

توان نام برد. این چاه که بصورت کامالً طبیعی و در اثر گردشگری این منطقه چاه کبوتران را می یهاجاذبه. از باشدیمبرخوردار 

ی مرتفع منطقه قرار گرفته که به لحاظ برخورداری از شرایط زیستی مناسب، هاقسمتحرکات داخلی زمین ایجاد شده است، در 
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متری است. این چاه در مسیر جاده بوده  21متر و عمق  2طر دهانه ی با قارهیدازیستگاه تعداد زیادی کبوتر چاهی است. شکل آن 

 (. 1898و دسترسی به آن آسان است )اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم، 

  

 مدل مخدوم: -4-2

فرآیند بررسی توان اکولوژیکی محیط زیست طبق مدل مخدوم، شامل سه بخش شناسایی منابع اکولوژیکی، تجزیه و تحلیل و 

 (. 1834)مخدوم،  باشدیمی منابع بندجمع

، هیدرولوژی، زمین شناسی، خاک و منابع زیستی مانند پوشش گیاهی و حیات وهواآبشناسایی منابع که شامل منابع فیزیکی مانند 

و سامانه اطالعات  ی توپوگرافیهانقشهای و ی هوایی و ماهوارههاعکسباشد. از طریق آمار برداری و نمونه برداری، تفسیر وحش می

تجزیه و تحلیل منابع در واقع برای سهولت کار اطالعات اکولوژیکی سرزمین به  ٔ  مرحله. در ردیگیمصورت ( GISجغرافیایی )

 آید. در این مرحله بدست می هاستگاهیزاقلیم، شکل زمین، زمین شناسی، خاک، جامعه گیاهی و  یهانقشه. شودیمصورت نقشه تهیه 

. فرآیند تجزیه و تحلیل و شودیمت شیب، طبقات ارتفاع و جهات شیب به دست آمده و با روش مناسب کدگذاری نقشه طبقا

زیست محیطی که شامل ترکیب طبقات منابع اکولوژیکی پایدار با هم است از روی  یهاناگی یسازنقشهبرای  هاداده یبندجمع

واحدهای زیست محیطی پایه یک(، روی هم گذاری نقشه پایه یک با نقشه  واحدهای شکل زمین با نقشه تیپ خاک )نقشه یگذارهم

جامعه گیاهی )نقشه واحدهای زیست محیطی پایه دو(، روی هم گذاری نقشه پایه دو با نقشه تراکم پوشش گیاهی که نقشه نهایی 

و نهایتاً با توجه به مدل اکولوژیکی که مخدوم برای کاربری مورد نظر معرفی کرده توان  دیآیمواحدهای زیست محیطی به دست 

اکولوژیکی بودن چند رخداد را در واحد زیست محیطی دال برداشتن توان سرزمین  یهامدل. شودیممنطقه برای آن کاربری مشخص 

 ( به صورت شماتیک آمده است. 1د در نمودار ). این فرآین(1834)مخدوم، آورندیمبرای کاربری مورد نظر به حساب 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1839مراحل کار ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری )رشیدی و همکاران، -(1نمودار )

  

 یگردشگرمدل اکولوژیکی  -4-8

. ارزیابی مکان مناسب برای آن شودیم)چه داخلی و چه خارجی( دنبال  گردشگری در محیط بسته و باز توسط گردشگرکاربری  

، تابع مدل اکولوژیکی توسعه شهری است. به عبارت دیگر، معیار پردازندیمی بسته به سرگرمی هاطیمحکه در  گردشگرهادسته از 

ی که اختصاص به تفریحات در فضای بسته دارد همانند مدل اکولوژیکی توسعه اشدهی بسته و ساخته هاطیمحانتخاب مکان برای 

 شهری است. 

فرم وتیپخا جهتشیارتف

 پوشش گیاهی

پوشش تراکم

 گیاهی

نقشه نخسین شکل 

 نقشه شکل زمین

واحدهای زیست محیطی 

واحدهای زیست محیطی 

-های زیستنهایی یگآننقشه 2پایه
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تحت عنوان تفرج  هایسرگرمکه تمامی این گونه تفریحات و یا  آورندیمی متعددی رو هایسرگرمبه  گردشگرهای باز، هاطیمحدر 

یا تفریحات یا هر سرگرمی تحت واژه تفریح به تمامی تفریحاتی که در  هایسرگرم. از این قرار، شوندیممطرح  وگذارگشتو یا 

ط که توس شودیمیی گفته هایسرگرمبه  وگذارگشتیکه واژه تفرج یا ، در حالگرددیماطالق  دهندیمی باز و بسته رخ هاطیمح

 . افتدیمفقط در محیط باز اتفاق  گردشگرها

 :گردندیمی بندگروهی در روش مخدوم به دو دسته گردشگرمدل اکولوژیکی 

که نیاز به توسعه دارند مانند شنا، اسکی، خورگشت، اردو زدن، دوچرخه رانی و بازدید  هاستتفرج. تفرج متمرکز: شامل آن دسته از 1

 آثار فرهنگی. 

 ی و شکار یا به توسعه اندک نیاز دارند مانندنوردکوهکه نیاز به توسعه ندارند مانند  هاستتفرج. تفرج گسترده: شامل آن دسته از 2

 ی جانوران در طبیعت. ی و تماشاسواراسبی، صحراگردشی، ریگیماه

 

 ی تحقیقهاافتهی -5

 :هانقشهروی هم گذاری و تلفیق  -5-1

شکل زمین شامل واحدهای طبیعی زمین است که هر واحد و یا بخشی از زمین، شکل سه بعدی منحصر به خود را دارد. برای آنکه  

از آن بتوان در شناسایی منابع اکولوژیکی و همچنین بتوان اشکال سه بعدی زمین را در دو بعد بر روی کاغذ مسطح نمایش داد که 

در ارزیابی توان اکولوژیکی بهره گرفت، الزم است که اول شکل زمین به اجزا اصلی آن تجزیه گردد و سپس این اجزا با هم ترکیب 

ات ی طبقات ارتفاع، طبقهانقشهشوند تا واحدهایی منحصر به فرد از شکل زمین به وجود آید. برای تهیه نقشه واحدهای شکل زمین 

 شیب و طبقات جهت جغرافیایی با هم تلفیق شدند. 

 

 
 طبقات ا رتفاع از سطح دریا منطقه دینارکوه -(2نقشه)
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 طبقات شیب منطقه دینارکوه -(8نقشه)

 

 
 ی جغرافیایی منطقه دینارکوههاجهت -(4نقشه)

 

 :یک پایه واحدهاینقشه  تهیه و خاک تیپ نقشه با زمین شکل یواحدها هنقش یگذار روی هم-5-2

 نظر از که را نیسرزماز  ییواحدهاسپس  داده، ی نقشه بافت خاک و نقشه عمق خاک قراررو بر را نیزم شکل یواحدها نقشه 

 جادیا افزارنرم توسط یدیجد سپس نقشه شودیم جدا هستند، منطبق گریبرهمد و دارند مشترک فصل خاک پیت و نیزم شکل

 . است کی هیپا نقشه آن جهینت که شودیم

 

 
 (: نقشه بافت خاک منطقه دینارکوه5نقشه)
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 (:نقشه عمق خاک منطقه دینارکوه6نقشه)

 

 :دو پایه نقشه تهیه و گیاهی تیپ با یک پایه نقشه گذاری هم روی-5-8

 . بود خواهد منطقه دو هیپا نقشه آن حاصل که شوندمی گذاری هم ی رویاهیگ پوشش پیت با نقشه کی هیپا نقشه مرحله نیا در 

 

 
 نقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه دینارکوه-(7نقشه)

 

 

 :گیاهی پوشش تراکم نقشه با دو پایه نقشه گذاری هم روی-5-4

 . است یطیمحواحدهای  نقشه آن حاصل و گذاری شده ی روی هماهیگ پوشش تراکم با نقشه دو هیپا نقشه ادامه در 
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 تراکم پوشش گیاهی منطقه دینارکوه(: نقشه 3نقشه)

 

واحدهای مناسب  ArcGISافزارنرم ی منابع موجود در محدوده مطالعاتی طبق مدل مخدوم درهانقشهپس از رویهم گذاری 

 ی از میان کل واحدهای زیست محیطی مشخص شدند. گردشگربوم

 

 
 (: نقشه نهایی تفرج متمرکز منطقه دینارکوه طبق مدل مخدوم9نقشه)

 

 
 (: نقشه نهایی تفرج گسترده منطقه دینارکوه طبق مدل مخدوم11نقشه)
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 بحث و نتیجه گیری -6

 تحلیل نتایج حاصل از مدل مخدوم-6-1

پذیری کمی دارد، بطوریکه برای انتخاب یک گزینه بایستی تمام فاکتورهای ذکر  انعطافموردنظر  ٔ  نهیگزمدل مخدوم در انتخاب  

ر صورتی که اگر از میان فاکتورهای مورد نظر تنها یک فاکتور وجود نداشته باشد، تمام فاکتورهای دیگر شده وجود داشته باشد. د

و همچنین در این روش اهمیت هر یک از  شودینمی انتخاب انهیگزنیز نادیده گرفته شده و از لحاظ مساعد بودن منطقه هیچ 

ی هازنومساوی نبوده و  هادهیپدو  هایریگمیتصمولی این تساوی در اکثر . شودیممعیارها نسبت به همدیگر مساوی در نظر گرفته 

ی منابع موجود در محدوده مطالعاتی، نقشه واحدهای زیست محیطی بدست آمد و سپس هانقشهمختلفی دارد. پس از رویهم گذاری 

واحدهای مناسب تفرج متمرکز و گسترده  ،GISطبق مدل کاربری تفرج متمرکز و گسترده و با استفاده از ابزار جستجوگر در محیط

 مشخص شدند. 

 

 کاربری تفرج متمرکز -

ی بدست آمده نشان داد که در بررسی منطقه حفاظت شده دینارکوه برای کاربری تفرج متمرکز هانقشهنتایج حاصل از بررسی  

هکتار در طبقه نامناسب قرار دارند.  167759/13823هکتار در طبقه دو،  497197/11259هکتار در طبقه یک،  361856/12191

 . دهدیما نشان ( جدول نتایج حاصل از کاربری تفرج متمرکز براساس مدل مخدوم ر1جدول )

 

 (: جدول نتایج حاصل از کاربری تفرج متمرکز منطقه دینارکوه براساس مدل مخدوم 1جدول )

  طبقات 

  

 درصد   مساحت)هکتار(

 %81 361856/12191 طبقه یک

 %14 497197/11259 طبقه دو

 %55 167759/13823 طبقه نامناسب

  1898نگارنده:

 

. در این نمودار مشخص شده است که منطقه دینارکوه دارای توان باالیی دهدیم( درصد توان طبقات تفرج متمرکز را نشان 2نمودار )

 برای استقرار کاربری گردشگری تفرج متمرکز ندارد. 

 

 . 

طبقه یک

31%

طبقه نامناسب

55%

طبقه دو

14%

تفرج متمرکز
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 (: درصد توان طبقات تفرج متمرکز منطقه دینارکوه2نمودار)

    

 کاربری تفرج گسترده -

هکتار  861213/87538ی بدست آمده نشان داد که در بررسی منطقه دینارکوه برای کاربری گسترده هانقشهنتایج حاصل از بررسی  

( جدول نتایج حاصل از 2هکتار در طبقه نامناسب قرار دارند. جدول ) 17587/1هکتار در طبقه دو و  939688/8195در طبقه یک، 

 . دهدیممخدوم را نشان  کاربری تفرج گسترده براساس مدل

 

 (: نتایج حاصل از کاربری تفرج گسترده منطقه دینارکوه براساس مدل مخدوم 2جدول )

 درصد مساحت)هکتار( طبقات

 %92 861213/87538 طبقه یک

 %3 939688/8195 طبقه دو

 %1 17587/1 طبقه نامناسب

 1898مآخذ: نگارنده، 

 

. در این نمودار مشخص شده است که منطقه دهدیم(درصد توان طبقات تفرج گسترده در منطقه حفاظت شده را نشان 8نمودار ) 

 حفاظت شده دینارکوه توان باالیی برای استقرار کاربری گردشگری گسترده طبقه یک دارد. 

 

 . 

 (: درصد توان طبقات تفرج گسترده منطقه دینارکوه8نمودار )

 شنهاداتپی -7

 پیشنهادات پژوهشی -7-1

ی دیگر از جمله جنگلداری و هایکاربردر راستای این تحقیق، مطالعه دیگری در مورد تناسب منطقه برای  گرددیمپیشنهاد  -1

 کشاورزی و مرتعداری و. . . انجام گیرد. 

 ی دیگر نیز استفاده شود. هاروشبرای ارزیابی توان محیط زیستی منطقه از  -2

 ی دینارکوه صورت پذیرد. گردشگربوممطالعاتی برای تدوین طرح جامع 

قه ی و تفرجگاهی منطگردعتیطباقتصادی منطقه از نقطه نظر زیست محیطی به ویژه ارزش اقتصادی  گذاریارزشمطالعه در زمینه 

 مورد مطالعه صورت پذیرد. 

طبقه دو

8%
طبقه نامناسب

0%

طبقه یک

92%

تفرج گسترده
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 ام گیرد. مطالعات برای تعیین حرایم برای مناطق حساس زیست محیطی انج

 ی. گردعتیطبانجام مطالعات ریسک زیست محیطی 

 ی ویژه مناطق تحت حفاظت و مقایسه با نتایج این پژوهش. هاکیتکنی منطقه با استفاده از بندپهنه

 

 پیشنهادات اجرایی -7-2

 ی. ایجاد راهنما در منطقه برای صرفه جویی در زمان مصرف شده برای پیدا کردن یک مکان مناسب گردشگر

 هامکآنی ملی و مناطق حفاظت شده در این هاپارکتوسعه و تجهیز مسیرهای گردشگری و ایجاد و نصب عالئم، قوانین و مقرارت 

 و تدوین دفترچه راهنما برای طبیعت گردان. 

ی گردشگربومعت ی سراسری با هدف شناخت و توسعه صنهاشیهماو  هانشستگسترش ارتباطات و اطالع رسانی، تبلیغات و برگزاری 

 در منطقه. 

ی زیست محیطی هاارزشو  هاجاذبهی تفسیر، آگاه سازی و انگیزش از طریق ایجاد مرکز اطالع رسانی و معرفی هاتیفعالانجام 

 منطقه. 

 ی کمپ و استقرار. هامحلی طراحی با طبیعت به منظور اصالح و یا بهسازی مسیرها و هاپروژهانجام 

 ایجاد امنیت کافی، حفظ محیط زیست و باال بردن سطح کیفیت در منطقه. 

لذا الزم است که نقشه پراکنش حیات وحش منطقه،  باشدیمی تماشای حیات وحش گردعتیطبی هاجاذبهبا توجه به اینکه یکی از 

 . . . تهیه گردند. هاوستگاهیز

 باشد.  تواندیمتهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی با توجه به اینکه تراکم پوشش گیاهی عاملی بسیار مهم در تعیین نوع استفاده از زمین 

 ی، رفتار مناسب اجتماعی و تعامل صحیح با طبیعت گردان. گردعتیطبآموزش جامعه میزبان و مردم محلی در زمینه شناخت ماهیت 

 . گردانعتیطبی رفاهی برای هارساختیزی تامین امکانات و ایجاد ی براگذارهیسرما -11
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 صفحه.  54(، شناسنامه منطقه حفاظت شده دینارکوه، 1898اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم، )

 (، گزارش موقعیت استان ایالم و منطقه حفاظت شده دینارکوه. 1898استانداری ایالم،)

 (،گزارش وضعیت عشایر در منطقه دینارکوه. 1898ر عشایری استان ایالم،)اداره کل امو

 (، گزارش مردم شناسی منطقه حفاظت شده دینارکوه. 1898اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان ایالم،)

ه حیات وحش با ی با تاکید بر مشاهدگردشگربومی منطقه حفاظت شده دنا برای کاربری بندپهنه(، 1891، م، )گنجهبخشجهان

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان.  نامهانیپااستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، 

 ص. 227ی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور،گردشگر(، جغرافیا و صنعت 1874رضوانی، ا. )

ی اطراف تاالب زریبار با استفاده از سامانه هاجنگلی در گردشگربومابی (، ارزی1839رشیدی، الف؛ مخدوم، م؛ فقیهی، ج؛ شریفی، م. )

 . 19 -81: 2، شماره1ی محیط زیست، سال هاپژوهش(، مجله GISاطالعات جغرافیایی )

 ی در استان کردستان با استفاده از سیستمگردشگربومی مناسب توسعه هاپهنه(، تحلیل 1837اصل، م؛ کریم پناه، ر.) زادهفرج

 . 88-51: 65ی جغرافیای طبیعی،هاپژوهشاطالعات جغرافیایی، مجله 

 یاماهواره یهادادهارزیابی تغییرات کالبدی و تحلیل توسعه شهری با استفاده از  (،1833. )قراگوزلو، ع؛ نوری کرمانی، ع؛ کشمیری، ز

-229: 1 )مطالعه موردی: منطقه پنج شهر تهران(، علوم و تکنولوژی محیط زیست، GIS/RS یهاسامانهبا قدرت تفکیک باال و 
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 یی، پایان نامه کارشناسی ارشد،گردشگربومی هاجاذبه(، ارزیابی توان اکولوژیک منطقه سردشت دزفول با تاکید بر 1836کیا، ک )

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان. 

 لوده آمایش سرزمین، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. (، شا1834مخدوم، م. )

 صفحه.  239(، شالوده آمایش سرزمین، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1837مخدوم، م. )

ی در مناطق کویری )مطالعه موردی: تله کابین گردشگربوم(، امکان سنجی جذب 1839نوری، ج؛ زراعی، ه؛ میرحسینی، الف، )

 . 75-98: 82پژوهشی فضای جغرافیایی، -(، فصلنامه علمیطزرجان

ی اطالعات جغرافیایی و فرآیند هاستمیس(، ارزیابی توان اکولوژیک اراضی با استفاده از 1891نقدی، ف؛ حسینی، م؛ صدر، ش. )

 . 91- 93نابع طبیعی، از در علوم م GISتحلیل مراتبی )مطالعه موردی: اراضی حاشیه شهر تبریز(، مجله کاربرد سنجش از دور و 

 
Banerjee , U. K. ,Kumari , S. , Paul, S. k. and Sudhakar,S. (2006). 6. Remote Sensing and GIS 

based ecotourism planning:A case study for western . 
Murayama Y. Bunruamkaew K. (2011). site suitability evaluation ecotourism using GIS and AHP 

acase study ofsuratthanhi province ,Thiland. sience direct,21:269-278 . 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

