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 گردشگری شناسایی منابع اکولوژیکی منطقة حفاظت شدة دینارکوه برای استقرار توسعه بوم
  

 11ناهید نظری ،2زهرا کایی ،.*3زهرا میرزاد

  mirzadzahra@ yahoo. comدانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، 
 Roh-K69@yahoo.inدانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، 
 nahidnazari86@gmail.comدانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، 

 
 

 

 چکیده 

 ةمنطقهای مختلف گردشگری، از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است. گردی در میان گونهامروزه طبیعت

این  واقع شده است. آبداناناز توابع شهرستان  ،استان ایالمکتار در ه 80443 با مساحتی حدودحفاظت شده دینارکوه 

استقرار کاربری به منظور  ة حفاظت شدة دینارکوهمطالعاتی منطق ةمحدود اکولوژیکی در شناسایی منابع مطالعه با هدف

-پرداخته و نقشه رسیتحت بر ةعرص اکولوژیکیشناسایی منابع نخست به بدین منظور  به انجام رسیده است. گردشگریبوم

همچنین در  معرفی شدند.سازی و آماده Arc GISافزارمحیط نرم توسط 3:50000در مقیاس  های منابع اکولوژیکی منطقه

منطقة مورد مطالعه، منابع فیزیکی و بیولوژیکی بررسی شدند و هر کدام به اختصار توضیح داده شد. با توجه به نتایج 

-گذاریتوان سرمایهگردشگری دارد که مینارکوه پتانسیل الزم را برای استقرار کاربری بومتحقیق، منطقة حفاظت شدة دی

گردشگری را در این محدوده به انجام رساند و مدیریت منطقه را با دیدگاه حفظ محیط زیست های الزم برای فعال شدن بوم

 توسعه داد.

  

 گردشگری. دینارکوه، بوممنابع اکولوژیکی، منطقة حفاظت شده،  های کلیدی:واژه

  

                                                 
 113کد مقاله ثبت شده در همایش: : دانشجوی کارشناسی ارشد. * نویسنده مسئول 3

 کارشناس محیط زیست.  -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین. -1
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  :ـ مقدمه3

ی هاواژهی با ادهیپدی از اقتصاد جهانی است. تعریف چنین اعمدهیکی از بزرگترین صنایع دنیا و وابسته به بخش  گردشگری 

ه شده است. آمیخت هادولتو  هاانسانساده دشوار است زیرا این پدیده از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی با زندگی 

صنعت خدماتی در دنیاست و امروزه به عنوان صنعت سبز، صنعتی که همساز با طبیعت است مطرح  نیترگستردهگردشگری 

ی زیربنایی در هاساختیی، درآمد، شکوفایی اقتصادی و توسعه زااشتغال. این صنعت متنوع به عنوان منبع اصلی باشدیم

ی از مزایای اقتصادی، ریگبهره. همه کشورها امروزه رقابتی تنگاتنگ در پی دیآیمبسیاری از کشورهای جهان به شمار 

ی صنعت گردشگری سازنهیبهیی ناشی از زااشتغالاجتماعی، فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و باالترین سطح 

د آگاهی از محیط و عوامل بیرونی و هستند. دست اندرکاران گردشگری برای کسب موفقیت در صنعتی چنین پویا، نیازمن

(. منطقه حفاظت شده دینارکوه 3144،پوریعل)جهانیان و نادر دهندیمدرونی هستند که این صنعت را تحت تأثیر قرار 

ی از زیباترین مناظر ریگبهرهی کوهستانی با هاستمیاکوسی کوهستانی و از مناظر بسیار زیبایی شکل یافته است. امنطقه

طبیعی، محل مناسبی را برای تفرج و ورزش فراهم ساخته و ساالنه تعداد زیادی از افراد را در سطح جهان به سوی  یهاجلوه

با توجه به ظرفیت قابل تحمل  ستیبایمی تفرجی برداربهرهی برای این منطقه در راستای زیربرنامه. لذا کنندیمخود جلب 

ی خاص این منطقه انجام گیرد، در این هالیپتانسی اصولی با توجه به زیرامهبرنمحیط صورت پذیرد. از این رو، برای آنکه 

است که فن ابزاری  هاسالپرداخته شد.  1(GISمطالعه به شناسایی منابع اکولوژیکی بااستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

GIS  (.3144) قراگوزلو و همکاران،شودیمدر مقیاس جهانی و با اصالحات خاصی در سرزمین و مناطق مختلف بکار برده 

 

 مبانی نظری:-2

ی گیاهی و هاشگاهیرو: اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای منطقه حفاظت شده  

ی اهپژوهشی آموزشی و هابرنامهی مناسبی برای اجرای هاطیمح. مناطق حفاظت شده، شوندیمی جانوری انتخاب هاستگاهیز

ی مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و برداربهرهی گردشگری و هافعالیت. انجام ندیآیمزیست محیطی به شمار 

 (.3145براساس طرح جامع مدیریت مناطق مجاز است )درویش صفت،

 گردشگریلی در این نوع که به طبیعت مرتبط است به طوری که انگیزه اص گردشگریهر نوع  گردشگریبوم:گردشگریبوم

بدون اینکه خللی در آن وارد و یا آن را تخریب کند، محل را ترک می گوید)فرج زاده و کریم  هاتیجذاببهره جستن از 

 (.3144پناه،

ک ی یو جانور یاهیگ یهاگونه یعت هستند که خود را نسبت به تمامیطب گردشگران دوستدار گردهاعتیطب: طبیعت گرد

 (.3144ان، ی؛ مجنون3148)کهرم،  نندیبیمسئول م شانیفرهنگ یهایژگی، با تمام ویهمراه جوامع محلمنطقه، به 

  

 پیشینه تحقیق:-1 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیمدر جهان صورت گرفته است  گردشگریبوماز تحقیقاتی که در زمینه   

 یمطالعه مورد ،AHPو  GISبا استفاده از  میاکوتورس یابیمکان"وان تحت عن یادر مقاله 3033در سال  3ماریاما و بانرامک-

را  یو دسترس یوحش، توپوگراف اتیچشم انداز، ح لیقباز  یستمیاکوس داریتوسعه پا یفاکتورها "لندیتا Suratthaniاستان 

 یکینزد ،بیها، ارتفاع، شوع گونه، حفاظت، تنیاهینشان داد که پوشش گ میامکان اکوتورس یبرا هاکردند. برآورد آن ییشناسا

کارشناسان  دةیفاکتورها براساس ا نیا نی. همچنباشندیترین پارامترها مفاصله از جاده از جمله مهمو  یفرهنگ یبه مکانها

 ارینقش بس GISوزن هر کالس انتخاب شده است و  یبرا یبه عنوان ابزار AHPمطالعه  نیاند. در اانتخاب شده یاحرفه

 یارهایدر ارتباط با مع گردشگریبوم یمکانها ییشناسا یروش ارائه شده برا نیداشته است ا ستمیاکوس یهادر نقشه یمهم

 .باشدیم یانتخاب
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با توجه به زمان و مکان ممکن  گردشگریبومی هامکانضمن اشاره به این نکته که پایداری  3001در سال  3سور و همکاران-

بومی در تایوان جهت آنالیز روابط بین منبع، جمعیت و  گردشگریبومور ارزیابی پایداری یک منطقه است تغییر کند، به منظ

ی استفاده کردند. به این صورت که با ساکنین گردشگری ارزیابی این منطقه هاشاخصاز روش دلفی برای شناسایی  گردشگری

ی هاینگرانوه با دو گروه باقی مانده مصاحبه شد و نتایج بیانگر و مدیریت منطقه جهت شناخت درک هر گر هاگردشگرمحلی، 

ی دیگر مورد هامکاندر  تواندیماجتماعی است. عالوه بر این ارزیابی متغیرهای شناسایی شده -ی و اقتصادیطیمحستیز

 .باشدیمبررسی قرارگیرد، این مطالعه ابزار مناسبی برای مدیریت پایداری یک منطقه 

در ایران پرداختند. هدف  گردشگریبومی توسعه هافرصتو  هاچالش( در مقاله خود به بررسی 3144ب و ضرابی )رخشانی نس-

است. نوع  "گردشگریبومشناخت موانع مؤثر در جذب طبیعت گرد و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه  "از این پژوهش

ی پژوهشی هاافتهی انجام شده است. یاکتابخانهی منابع اسنادی و تحلیلی است که با بررس-پژوهش کیفی و روش آن توصیفی

 ی فراوانهاچالشبیانگر وجود 

دالر از سهم تولید ملی هر خانوار ایرانی برای توسعه  30ی که ساالنه در حدود اگونهکشور است، به  گردشگریبومدر صنعت 

، در حالی که از این بازار سهم اندکی به ایران اختصاص شودیماخت پرد گردشگربه بازار جهانی  گردشگریبومو  گردشگری

 .ابدییم

در استان کهگیلویه و  گردشگریبومی نواحی مستعد توسعه سنجامکان( در مقاله خود با عنوان 3141شایان و پارسائی ) -

پرداختند. در این  گردشگریبوممدل  با استفاده از گردشگریبومی نواحی مستعد توسعه سنجامکانبویراحمد، به بررسی 

پژوهش هر یک از پارامترهای ارائه شده در مدل مذکور از قبیل شکل زمین، خاک شناسی، پوشش گیاهی، سنگ شناسی، 

ی فوق هاهیالمناطق حفاظت شده، وضعیت اقلیمی و دبی آب، به طور جداگانه بررسی و برای هر یک نقشه رقومی تهیه گردید. 

ی و ارزیابی بندجمعی شد. تجزیه و تحلیل، بندکالسه گردشگریبومی پیشنهادی مدل هادادهورد نظر و براساس طبق هدف م

 استان تولید شد. گردشگریبومی نواحی مستعد توسعه بندپهنهصورت گرفت و در نهایت نقشه  GISبا استفاده از  هاداده

 مواد و روش:-4

 مطالعه: مورد محدوده

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست  1و به استناد بند الف ماده  35/4/3140مورخ  334براساس مصوبه شماره این منطقه 

هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلی تعیین گردید، ولی بعد از چند سال با پیشرفت در زمینه  10با وسعتی معادل 

GIS  وGPS  خمین زدند. منطقه حفاظت شده دینارکوه شاهد تحوالت مثبتی هکتار ت 80443وسعت منطقه را بطور دقیقتر

ی گیاهی و جانوری بوده و امروزه این منطقه یکی از مناطق شاخص استان در راستای تنوع گیاهی و هاگونهدر روند افزایش 

 (.3133)اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،  باشدیمجانوری 
دقیقه طول شرقی و  10درجه و  84ی کوهستانی بوده که در مختصات جغرافیاییامنطقهمنطقه حفاظت شده جنگلی دینارکوه 

دقیقه عرض شمالی در شهرستان آبدانان و استان ایالم واقع شده است)اداره کل  4درجه و  11دقیقه تا  50درجه و  13

عیت منطقه دینارکوه نسبت به استان ( موقعیت استان ایالم در کشور و موق3(. نقشه )3133حفاظت محیط زیست استان ایالم،

 . دهدیمایالم را نشان 
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( موقعیت استان ایالم در کشور و موقعیت منطقه دینارکوه نسبت به استان ایالم )اداره کل حفاظت محیط 3نقشه )

 (3132زیست استان ایالم،

 

 روش تحقیق:

 مربوطه و و ادارات هاسازمانو مرور منابع، مراجعه به  یاکتابخانهبطور خالصه در تحقیق حاضر، از طریق انجام مطالعات   

به تجزیه و تحلیل اطالعات و نتایج بدست آمده ی اهیپای اطالعات آورو جمع  مزبور یهاسازمان کارشناسان با مصاحبه

یی ایجغراف اطالعات یهاستمیسی منابع استفاده شد هانقشهبه منظور تهیه  ArcGISاستفاده از نرم افزار  همچنینپرداخته و 

GIS به یابی ی دستبرا یکاربرد یهایتکنولوژ و هاکیتکن از یابزار جعبه کردن فراهم یبرا یالهیوسعنوان  به تواند یم 

 پردازش ،هاداده قیتلف یبرا مناسب یالهیوس ییایجغراف اطالعات یهاستمیس .دیآ حساب به گردشگری صنعت داریپا توسعه

 است. اطالعات لیتحل و هاقشهن میترس ،هاداده

 

 :هاافتهنتایج و ی-5

منطقه مورد مطالعه پرداخته شد و همچنین  اکولوژیکیمنابع  شناساییبه  پژوهش، هدف تحقق جهت این قسمت در 

 .است شده داده نشان مطالعاتی محدوده اکولوژیکیی منابع هانقشه

 

 الف.محیط فیزیکی منطقه:

 اقلیم-

. شودیمی دی و بهمن نازل هاماهاست که حداکثر آن در  متریلیم 3/333گی ساالنه منطقه حدودمتوسط مقدار بارند 

 353، حداقل آن متریلیم 831بیشترین نزوالت در منطقه بصورت باران است. براساس آخرین آمار موجود، حداکثر بارش 

. دوره افتدیمدر فصل زمستان اتفاق  هایبارندگدرصد  50گزارش شده است. حدود  متریلیم 3/333و میانگین آن  متریلیم

( 3نقشه ) (.3133خشکی منطقه حدوداً از اواسط اردیبهشت تا آبان ماه است )اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،

 .دهدیمنقشه بارش منطقه دینارکوه را نشان 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

65 

 
 ( نقشه بارش منطقه دینارکوه 2نقشه )

 

درجه باالی صفر باالترین و دی ماه با  3/13درجه سانتیگراد است. مرداد ماه با میانگین  1/35دمای متوسط ساالنه منطقه 

و  گرادیسانتدرجه  1/38و حداقل مطلق ماهانه  14کمترین دما را دارند. دمای حداکثر مطلق  گرادیسانتدرجه  1/33میانگین 

درصد کمترین رطوبت  5/33صد بیشترین و مرداد ماه با در 5/11درصد است. آذرماه با  4/14میانگین رطوبت نسبی منطقه 

 .دهدیم( نقشه دما منطقه دینارکوه را نشان 1(. نقشه )3133نسبی را دارا هستند )اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،

 

 
 ( نقشه دما منطقه دینارکوه1نقشه ) 

 

 3/14باالترین و دی ماه با میانگین  متریلیم 3/515ا میانگین است. تیرماه ب متریلیم 1/1158میانگین تبخیر ساالنه منطقه 

و جهت وزش باد غالب  باشدیممتر در ثانیه  4/30مقدار تبخیر را دارند. سرعت ساالنه باد در منطقه  نیترنییپا متریلیم

خرداد ماه باالترین و آذرماه ساعت بوده و  5/315ساالنه، جنوبی است. میانگین ساعات آفتابی منطقه براساس اطالعات موجود 

کمترین ساعات آفتابی را دارای هستند. براساس اطالعات این ایستگاه و با توجه به اقلیم نمای آمبرژه، منطقه دارای اقلیم 

 .دهدیم( نقشه تبخیر منطقه دینارکوه را نشان 8نقشه ). (3133بیابان گرم است )اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،
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 ( نقشه تبخیر منطقه دینارکوه4نقشه ) 

 

 زمین شناسی: -
قرار دارد. این واحد با جهت عمومی  خوردهنیچساختمانی زاگرس،  ٔ  محدودهقسمت اعظم منطقه حفاظت شده دینارکوه در 

 جنوب شرقی از رسوبات پالئوزوییک. مزوزوییک و... بطورمنظم روی هم تشکیل شده است. -شمال غرب

ی اینفراکامبرین به بعد بصورت پالتفرم پوششی گذاررسوبکه فرآیند  دهدیمگرس در استان ایالم نشان ی زاشناسنهیچ

ی در منطقه براساس سازندهای مختلف شناسنیزمی منطقه را تشکیل داده است. به همین دلیل تحوالت شناسنیزمزیربنای 

 به شرح زیر است:

. اندزدهستان بوده که سن گروه را از کرتاسه زیرین تا کرتاسه میانی تخمین سازندهای سروک، سورگاه و ایالم از گروه بنگ

 ی و ضخیم تشکیل شده است. اتودهی هاآهکی خاکستری، رسوبات ریزدانه رسی، هاآهکجنس این سازندها بترتیب از 

شامل آهک، رس ریزدانه و ی متنوعی هاسنگی خاکستری با تناوب آهک و سازند ایالم دارای هالیشسازند سورگاه دارای 

 یی از شیل است.هاهیال

ی قرمز همراه است. هامارنی غربی و جنوب غربی منطقه با هاقسمتسازندهای تبخیری گچساران از گروه فارس بوده که در 

و ی کربناتی هاسنگی شیلی، ماسه هامارنی لهبری، ماسه سنگی از سازند آواری آغاجاری که از سنگ سیلت، هارخساره

ی شمالی و غرب منطقه هاقسمتژیپس تشکیل شده است. سن مجموعه این سازند از میوسن میانی تا پلیوسن متغیر است. در 

 ی از این سازند وجود دارد. انمونه

ی آهکی است که با سیمان کالسیتی درشت دانه هاسنگماسهسازند کنگلومرای بختیاری که رسوبات آن شامل کنگلومرای و 

و این سازند در بخش شرقی منطقه گسترش دارد )اداره کل  اندزده. سن این سازند را پلیوسن تخمین انددهیبچسبه هم 

 . دهدیمی منطقه دینارکوه را نشان شناسنیزم( نقشه سازندهای 5(. نقشه )3141حفاظت محیط زیست استان ایالم،
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 ی منطقه دینارکوه شناسنیزم( نقشه سازندهای 5نقشه )

 

 اکشناسی:خ -
 ی کرد:بندطبقهبراساس واحدهای اراضی موجود به شرح ذیل  توانیمی منطقه را هاخاکبطور کلی 

ی نواحی کوهستانی منطقه عموماً از جنس آهکی، مارنی، گچی و یا ترکیبی از گچ و آهک هستند. در نواحی مرتفع هاخاک -3

 اینکه بطور موضعی دارای خاک کم عمق هستند.ی سنگی پوشش خارجی فاقد خاک بوده و یا هارخنمونو در 

ی سنگی مدور از جنس هاتپهکه عمدتاً از جنس آهکی، دگرگونی، کنگلومرا آهکی و یا کنگلومرا هستند.  هاتپهی هاخاک -3

 در مواردی دارای خاک عمیق هستند. هاتنی سنگی فاقد خاک بوده و هارخنمونآهک سخت و با 

 ی از جنس آهک هستند.ازهیسنگری هاخاکای ی فوقانی دارهاتراس -1

ی با بافت سنگین و پستی و بلندی کم بوده که در محدوده منطقه حفاظت شده دینارکوه هاخاکی دارای ادامنهی هادشت -8

 گسترش محدودی دارند.

ی هاقسمتاین تیپ در  .دهندیمی غالب این گروه را تشکیل هاخاکی بادبزنی سنگریزه داری همراه با آهک، هازهیوار-5

 .شودیمشرقی منطقه حفاظت شده دینارکوه دیده 

یی که در هاخاکی سطحی، هاآبی تند و جریان سریع هابارشدر نواحی کوهستانی و مرتفع منطقه حفاظت شده بدلیل 

. در شوندیمین حرکت داده به سمت پائ هاآبراههی سطحی در هاآب، همراه با جریان اندآمدهی هوازدگی بوجود هادهیپدنتیجه 

ی آسماری و مقاومت زیاد آنها در هاآهکاین نواحی عمومًا فرسایش خاک شدید است. در نواحی نیمه مرتفع بدلیل وجود 

بدلیل وجود سازندهای مارنی و گچی، فرسایش  هاقسمتو در برخی  شودیمی برجسته تشکیل هاصخرهمقابل فرسایش، اغلب 

(. 3141ت خاک این منطقه از نوع شنی و شنی لومی است )اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،. بافدهدیمشدید رخ 

 .دهدیم( نقشه بافت خاک منطقه حفاظت شده دینارکوه را نشان 1نقشه)
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 ( نقشه بافت خاک منطقه حفاظت شده دینارکوه6نقشه )

 

 منابع آب: -

ی برخوردار است. این منابع عالوه بر تأثیر بسزایی که در غنای زیستی منطقه منطقه حفاظت شده دینارکوه از منابع آبی زیاد

دارند، در محدوده حفاظت شده دینارکوه چندین رودخانه کوچک وجود دارد که عبارتند از رودخانه تختان که از مرز شمال 

ن و خزینه در مرز شرق منطقه واقع ی آبداناهارودخانهغربی منطقه عبور کرده و قسمتی از مرز منطقه را تشکیل می دهد. 

ی بارندگی پرآب هافصلفصلی بوده و فقط در  هارودخانهو رودخانه دویرج در مرز جنوب شرقی منطقه قرار دارد. سایر  اندشده

 .شوندیم

  

 :هاچشمه -
حش، دام و شرب ی زیادی جریان دارند که عمومًا برای مصارف حیات وهاچشمهدر داخل محدوده حفاظت شده دینارکوه 

ی پادامنه هاچشمه: شودیماشاره  هاترین آنفقط به مهم هاچشمه. با توجه به تعداد زیاد این رندیگیمعشایر مورد استفاده قرار 

ی هاچشمهو دارحله که از  هیپآب، شوردره، کنارگچ، ضلع جنوبی لوریزان، کانلهیتاس، هیمخرسدینارکوه، پیزله، دائم آب، 

ی چال چاله، دره گوش، دوله گهت، سرداب، سرکنه، نره کچ، مله کور، گرتل، گاره، پیلوا، هاچشمهو  باشندیمی منطقه دائم

ی نره نمک به هاچشمه، دول دراز، سیادول، انارکوه، شاوشه، دارین، اشکی، سیاخانی، کول عمار، تلخ آب، چشمه سورهمله

ی بسیار گرم است و دمای هوا به شدت باال هاحفاظت شده دارای تابستان صورت فصلی هستند. با توجه به اینکه منطقه

 (.3133از اهمیت زیادی برخوردار است)اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم، ها، بنابراین دائمی بودن آب آنرودیم
 . دهدیم( نقشه منابع آب منطقه دینارکوه را نشان 4نقشه )

  

 
 آب منطقه دینارکوه ( نقشه منابع 7نقشه)
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 منابع بیولوژیکی:-ب

 پوشش گیاهی:-
ی جنگلی با ارزش هاگونهی بلوط ایرانی بوده و در منطقه بیشتر با سایر هاجنگلی جنگلی منطقه دینارکوه جزو گروه هاتوده

اینکه آخرین نقطه پراکنش . جامعه بلوط این منطقه به لحاظ شوندیمنظیر بنه، بادام کوهی، زالزالک، انجیرکوهی و کیکم دیده 

، و باشدیمبلوط در جنوب غرب کشور است و در واقع در زون اکوتون و بینابین قرار دارد، از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردار 

ی منطقه دینارکوه جزوء تیپ هاجنگلی انجام شده هایبندمیتقسی مورد اشاره و با توجه به هاگونهبه دلیل همراه بودن با 

 .باشندیمی بلوط هالجنگ

در منطقه حفاظت شده دینارکوه سه اشکوب باالیی، میانی و تحتانی قابل مشاهده است، بنحوی که اشکوب باالیی از ارتفاع 

تا  3000. در اشکوب میانی که ارتفاعات باشدیممتر شروع می شود و شامل جوامع پراکنده بنه، بلوط و زالزالک و گون  3400

ی رکوهیانجی و کوهبادامی، زالزالک، کیکم، وحشی پسته هاگونه، گونه غالب بلوط ایرانی همراه با شودیمامل متری را ش 3400

ی غالب آن عبارتند از: شیرین بیان، هاگونهکه  شودیمی علفی را شامل هاگونه. اما گیاهان اشکوب تحتانی شودیممشاهده 

( نقشه تیپ 4(. نقشه )3141اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم،انواع گوش بره، فرفیون، چمن بز و شکر تیغال )

 .دهدیمپوشش گیاهی منطقه حفاظت شده دینارکوه را نشان 

  

 
 ( نقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه دینارکوه4نقشه)

 

 تنوع جانوری: -
خشک کشور قرار گرفته است، منطقه حفاظت شده دینارکوه علیرغم آنکه در گستره اراضی کوهستانی مناطق خشک و نیمه  

توسط یک یا چند گونه گیاهی و جانوری اشغال  های متعددی برخوردار است که هر یک از آنهاشگاهیروو  هاستگاهیزاما از 

، ارتفاعات، تپه هادرهشده است. اگر چه انتخاب منطقه حفاظت شده دینارکوه بدلیل پوشش جنگلی آن بوده است اما وجود 

فراهم نموده و  گرددیمی بالقوه مناسبی را برای انواع حیات وحش که ذیالً اشاره هاستگاهیزآبشخورهای این منطقه ماهورها و 

 .رودیماز این لحاظ از مناطق حائز اهمیت استان ایالم بشمار 

 خانواده در این منطقه شناسایی شده است. 33راسته و  5گونه پستاندار وابسته به  31تاکنون 

. حیوانی است پر قدرت که به فور و کندیمی جنگلی زندگی هابخشگترین جونده منطقه دینارکوه است که عمدتاً در تشی بزر

به گیاهان پیازدار و علفی  کندیمی گیاهان تغذیه هاقسمت. این حیوان که از تمامی شودیمبا پراکندگی باال در منطقه یافت 

که پوشش علفی یا تخریب شده  کندیمدرختان و اصوالً درختان جنگلی استفاده  داشته و فقط در صورتی از پوست تنه لیتما

 و یا در دسترس نباشد.
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به پلنگ،  توانیمی مهم و حائز اهمیت هاگونهگونه تاکنون در منطقه گزارش شده است. از جمله  3از راسته گوشتخواران 

ی گوشتخوار عمده این منطقه از اولویت هاگونهری دقیق از ی اشاره کرد. آماربرداوحشگربهی، کفتار، گرگ و اقهوهخرس 

ی اقهوهنظیر پلنگ و خرس  هاگونهخاصی برخوردار است. با توجه به تعارضات صورت گرفته در منطقه، جمعیت بعضی از این 

 .دهدیمن ( نقشه زیستگاه خرس در منطقه دینارکوه را نشا3(. نقشه )3141در معرض تهدید است )جعفری و همکاران، 

  

 
 ( نقشه زیستگاه خرس در منطقه دینارکوه 3نقشه ) 

 

. زیستگاه پلنگ در کندیمپلنگ یکی از گونه شاخص منطقه است که معموالً ارتفاعات و مناطق جنگلی را برای زیست انتخاب 

ژه ارتفاعات کوه کالونومه و منطقه ارتفاعات دینارکوه، کره کلول، سپاه و سرچنار قرار دارد. خرس نیز در نقاط مرتفع منطقه بوی

پایش، گرازان باال و پایین، ارتفاعات کوه کلول، کان سیاه، دربند، خروش قدح، ارتفاعات دارین، شاوشه سیاه کوه، پادامنه 

( نقشه زیستگاه پلنگ در منطقه دینارکوه را 30(. نقشه)3141)جعفری و همکاران،شودیمی دیده زتنگتلخالو  ترملهکوه

 . دهدیمشان ن

 

 
 ( نقشه زیستگاه پلنگ در منطقه دینارکوه 31نقشه)

 

ی نه هازمان. کل و بز از خانواده گاوسانان، در شودیماز راسته زوج سمان دو گونه کل و بز و گراز در منطقه دینارکوه یافت 

سیاه، دربند، خروش قدح، ارتفاعات ی کره کلول، کان هاکوهی و ارتفاعات بلند و نیز کمرکش اصخرهچندان دور در مناطق 

ی هاستگاهیز ترینمهمی فوق که از هاستگاهیز. گذراندندیمی قابل توجهی روزگار هاتیجمعدر  کوهاهیسدارین، شاوشه و 

ل ی )گراز( نیز بدلیوحشخوک. باشدیم، امروزه جوالنگاه جمعیت اندکی از این گونه روندیممرتفع و نیمه مرتفع منطقه بشمار 

سازگاری باال با شرایط محیطی، غذای فراوان و زادآوری باال و عدم شکار در سرتاسر منطقه با جمعیت چشمگیری در منطقه 
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ی خود از نظر وسعت منابع زیستی پایدار و هایژگیوی منطقه حفاظت شده دینارکوه با توجه به هاستمیاکوس. کندیمآمدوشد 

 ندینمایمپستانداران است که در این مکان زندگی کرده و نیازهای زیستی خود را تأمین زیستگاه در برگیرنده شمار دیگری از 

 .دهدیم( نقشه زیستگاه کل و بز در منطقه دینارکوه را نشان 33(. نقشه )3141)جعفری و همکاران،
   

( نقشه زیستگاه کل 33نقشه)

 و بز در منطقه دینارکوه 

 

 گیری:نتیجه -6

است. منابع اکولوژیکی شامل منابع  گردشگریبومعوامل تاثیرگذار در منطقه مورد مطالعه برای کاربری  منابع اکولوژیکی از

 فیزیکی، بیولوژیکی هستند.

ی قرمز هامارونی متنوعی است و سازند تبخیری گچساران با هاسنگمنطقه حفاظت شده دینارکوه از سازند ایالم که دارای 

 سبب جذب گردشگران بیشتری به منطقه مورد مطالعه شود.  تواندیم دهدیمبه منطقه  تشکیل شده است، جلوه زیبایی

برجسته در تعیین شرایط اقلیمی یک منطقه  یهاشاخصاز دما  دارد. یاآب و هوا در جذب گردشگر نقش تعیین کننده

گرم برای تفرج  هوای خیلی الزم است. هاگردشگربوم. وجود شرایط آب و هوایی مناسب برای تأمین رفاه و سالمت باشدیم

برخورداری از آب و هوای دلپذیر و مطلوب  با ، حضور در طبیعتهاگردشگر. عالوه بر این هدف بسیاری از باشدیمناسب نم

 .باشدیم

دویرج و  ی تختان، خزینه،هارودخانهرودخانه تاثیر بسزایی در غنای زیستی منطقه مورد مطالعه دارد. دینارکوه با داشتن 

 .کندیمآبدانان به جذب حداکثر تعداد گردشگران به این منطقه کمک 

 باشندیمچشمه به عنوان نوعی جاذبه طبیعی و همچنین به منظور برطرف کردن بخشی از نیازهای آبی گردشگران مورد توجه 

 .کندیمو به جذب حداکثر تعداد گردشگران به این منطقه کمک 

. با توجه به اینکه منطقه حفاظت شده دینارکوه به باشدیم شکل زمین گردشگریبومدر توسعه  کی از پارامترهای مهمی

و دارای تنوع زیادی در شکل زمین است و از ارزش  شودیمی تقسیم ادامنهی هادشتواحدهای کوهستانی، تپه ماهور و 

 .باشدیمباالیی برخوردار  گردشگریبوم

 . اکثر گردشگران از تماشای پوشش گیاهیمنطقه است تیپ و تراکم پوشش گیاهی گردشگریومبیک منطقه  یهاتیاز جذاب

در نظر گرفته شده  پوشش گیاهیتنوع  ،گردشگریبوممناسب برای  یهااز پارامترهای مهم در تعیین عرصه برندویملذت 

 جلب گردشگر بسیار مؤثر است. . منطقه حفاظت شده دینارکوه به خاطر وفور تیپ وتراکم پوشش گیاهی دراست

 یهااز پارامترهای مهم در تعیین عرصهو منطقه است  وحشاتیحزیستگاه ی تنوع در گردشگربومیک منطقه  یهاتیاز جذاب

. منطقه حفاظت شده دینارکوه علیرغم آنکه در نظر گرفته شده است زیستگاه حیات وحشتنوع در  ،گردشگریبوممناسب برای 

ی متعددی برخوردار است، هاستگاهیزاراضی کوهستانی مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفته است، اما از  در گستره

در  تواندیمو این معیار  برندیملذت  وحشاتیحاشغال شده است. اکثر گردشگران از تماشای زیستگاه  وحشاتیحکه توسط 

 د. جلب توجه گردشگران به منطقه اهمیت بسیاری داشته باش
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 دارد. گردشگریبوم توسعة یبرا حفاظت شده دینارکوه قابلیت الزم را منطقهداد  نشان یبررس نیا جینتادرنهایت 

 

 پیشنهادات: -7

 پیشنهادات پژوهشی:

 حفاظت شده دینارکوه.منطقه  گردشگریبوممطالعات جهت تدوین طرح جامع  -

نقطه نظر زیست محیطی به ویژه ارزش اقتصادی طبیعت گردی و مطالعه در زمینه ارزش گذاری اقتصادی منطقه از  -

 حفاظت شده دینارکوه.تفرجگاهی منطقه 

 تهیه برنامه مناسب استفاده از سرزمین از طریق اعمال مدیریت مناسب محیط زیستی.-

 ( قبل از اجرای یک پروژه طبیعت گردی.EIAانجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی ) -

 جهت تعیین حرایم برای مناطق حساس زیست محیطی در منطقه.مطالعات  -

 انجام مطالعات ریسک زیست محیطی طبیعت گردی در منطقه. -

 

 پیشنهادات اجرایی:

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

 ار گیرد.ی تفرجگاهی و ظرفیت برد اقتصادی مردم در منطقه مورد بررسی قراتقاض -

 ورزشی و آموزشی در منطقه.تفریحی، یهااستفاده از امکانات طبیعی برای توسعه فعالیت یهابرنامه -

که اقدامات الزم جهت بر  شودیاجتماعی فاکتور راه ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار است، پیشنهاد م -در بخش اقتصادی-

 د، توجه بیشتری گردد.طرف کردن اشکاالتی که در این زمینه وجود دار

 ی.گردشگربوم یهااینترنتی به منظور معرفی هر چه بیشتر جاذبه یهاتیایجاد سا -

  .ها و موسسات دولتی و خصوصی مرتبط در آمور گردشگریبرقراری ارتباط و هماهنگی الزم بین سازمان -

عاملی بسیار مهم در تعیین نوع استفاده از زمین تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی، با توجه به اینکه تراکم پوشش گیاهی  -

 باشد. تواندیم

 ایجاد راهنما در منطقه برای صرفه جویی در زمان مصرف شده جهت پیدا کردن یک مکان مناسب گردشگری.-

آموزش جامعه میزبان و مردم محلی در زمینه شناخت ماهیت طبیعت گردی، رفتار مناسب اجتماعی و تعامل صحیح با  -

 یعت گردان.طب

 تخصصی جهت استفاده از نظرات دانشگاهیان، محققان و صاحب نظران در زمینه توسعه طبیعت گردی. یهاشیبرپایی هما -

 رفاهی برای طبیعت گردان در منطقه. یهادر جهت تأمین امکانات و ایجاد زیر ساخت یگذارهیسرما -

 

 منابع: -8

 (، مطالعه و بررسی پراکندگی زیستگاه حیات وحش استان ایالم.3141اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم، )

 (، سیمای محیط زیست طبیعی استان.3133اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم، )

 (، شناسنامه منطقه حفاظت شده دینارکوه، گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم. 3141جعفری، م، و همکاران)

 .34-333(، اطلس مناطق حفاظت شده ایران، تهران: دانشگاه تهران، ص3145) درویش صفت، ع،

در ایران، مجله علمی پژوهشی فضای  گردشگریبومی توسعه هافرصتی و هاچالش(، 3144رخشانی نسب، ح؛ ضرابی، الف، )

 .83 -55: 34جغرافیایی، 

در استان کهگیلویه و بویر احمد، فصلنامه  گردشگریبومعه سنجی نواحی مستعد توس(، امکان3141شایان، س؛ پارسائی، الف، )

 .351-343مدرس علوم انسانی، ویژه نامه جغرافیا، 
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در استان کردستان با استفاده از سیستم  گردشگریبومی مناسب توسعه هاپهنه(، تحلیل 3144اصل، م؛ کریم پناه، ر، ) زادهفرج

  .11-50: 15افیای طبیعی، ی جغرهاپژوهشاطالعات جغرافیایی، مجله 

 یهاارزیابی تغییرات کالبدی و تحلیل توسعه شهری با استفاده از داده (،3144) ،قراگوزلو، ع؛ نوری کرمانی، ع؛ کشمیری، ز

)مطالعه موردی: منطقه پنج شهر تهران(، علوم و تکنولوژی محیط  GIS/RS یهابا قدرت تفکیک باال و سامانه یاماهواره

 .333-333: 3زیست،

 سازمان محیط زیست.، اکولوژی و صنعت جهانگردی(، 3148، )الف کهرم،

تهران: انتشارات سازمان ، گردشگریملی و مناطق حفاظت شده برای  یهاراهنمای آماده سازی پارک(، 3144، )ه مجنونیان،

 ص. 340حفاظت محیط زیست،
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