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  3 علی یخکشی و2، جعفر اوالدي قادیکالیی1سعیده اسکندري*

  زیست  مدیریت منابع طبیعی و مشاور سازمان حفاظت محیطي دانشجوي دکتري جنگلدار1
  زیست استاد و مشاور سازمان حفاظت محیط3، استادیار گروه جنگلداري دانشگاه مازندران2، دانشگاه مازندران

  25/10/1390: تاریخ پذیرش؛ 30/9/1389 :تاریخ دریافت
 

  چکیده
در این . راي کاربري اکوتوریسم و تفرج استارزیابی توان تفرجی به معناي تعیین قابلیت سرزمین ب

شیب، جهت، ارتفاع از ( پارامتر اکولوژیکی 5و  مطالعه ابتدا با استفاده از مدل مرسوم کاربري توریسم
، مناطق مناسب براي استفاده تفرجی به دو شکل متمرکز و گسترده )سطح دریا، پوشش گیاهی و خاك

 هکتار از سطح پارك توان 223/297نتایج نشان داد که  .حصار شناسایی شددر پارك جنگلی سرخه
توان تفرج متمرکز  هکتار 126/1، 2 هکتار توان تفرج گسترده طبقه 465/86، 1تفرج گسترده طبقه 

 هکتار از سطح پارك 212/16 را داشته و 2توان تفرج متمرکز طبقه  هکتار 417/137 و 1طبقه 
 در شد که یکی از مشکالتی که سبب افزایش ناهنجاريهاي میدانی مشخص با بررسی. حفاظتی است

امکانات  (شود، عدم توجه به کلیه عوامل اساسی مؤثر در تعیین قابلیت تفرجی پاركطبیعت پارك می
هاي به همین منظور براي ارزیابی استفاده مناسب گردشگران از مکان. باشدمی) تفریحی و منابع آبی

همزمان با این ارزیابی، کلیه نقاط مربوط به منابع . سشنامه استفاده شدتفرجی از مصاحبه حضوري با پر
.  ثبت شدGPSو امکانات پارك شناسایی شده و به منظور تهیه نقشه منابع آبی و امکانات پارك با  آبی

همچنین موقعیت کلیه نقاط داخل طبقات تفرجی، که در آنها پرسشنامه توزیع شده بود نیز ثبت 
بندي صورت گرفته نبوده و تفرج با امکانات، نشان داد استفاده مردم از پارك مطابق طبقهنتایج . گردید
هاي اطالعاتی مثبت با عنوان الیه لذا این فاکتورها به. ها و منابع آبی پارك ارتباط مستقیم داردجاذبه

اس این عوامل نقشه توان تفرجی بدست آمده رویهم گذاري شده و نقشه نهایی توان تفرجی پارك بر اس
نتایج نهایی نشان داد که روش متداول با وجود کارآیی بسیار، بدلیل در نظر نگرفتن کلیه . بدست آمد

 .هاي اطالعاتی دیگري عالوه بر عوامل اکولوژیکی داردعوامل مؤثر در تفرج، نیاز به وارد کردن الیه
  .حصاراطالعات جغرافیایی، سرخهارزیابی، توان تفرجی، استفاده تفرجی، سیستم  : کلیديهايواژه

                                                
   saeede.scandari@yahoo.com :نویسنده مسئول *
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  مقدمه
با افزایش جمعیت و زندگی شهرنشینی، نیاز انسان به تفریح و تفرج، گذران اوقات فراغت و رفع 

ترین منابع تفرجی در هاي جنگلی از مهمپارك. هاي طبیعی افزایش یافته استخستگی در محیط
هاي طبیعی براي حفاظت ك جنگلی و تفرجگاه لذا نیاز به توسعه و احداث پار.شوندشهرها محسوب می

از منابع و ذخایر، جذب گردشگر، ایجاد درآمد، گذران اوقات فراغت و تمدد اعصاب ضروري است 
به منظور حفظ پایداري این منابع ارزشمند، استفاده تفرجی از آنها باید مطابق ). 26: 1384اوالدي، (

هاي منطقه و تطابق آنها با نیازهاي گردشگران، ه پتانسیلبطوریکه توجه ب .توان اکولوژیک انجام گیرد
نماید و هم قابلیت زیست محیطی را براي آن هم رضایت شمار بیشتري از بازدیدکنندگان را جلب می

برداري از منابع باید در جهت بنابراین بهره). 115: 1381یخکشی، (کند واحد گردشگري حفظ می
و  1تسار(پذیر است حیح با ارزیابی ظرفیت برد تفرجی منطقه امکانتوسعه پایدار باشد و مدیریت ص

ها و همراه بودن آن با اهداف زیرا تعیین ظرفیت برد تفرجی پارك). 641: 2005همکاران، 
اکوتوریسمی، به هیچ وجه با اهداف حفاظتی تناقض ندارد، بلکه با توجه به تخریب زیست محیطی 

هاي با امکانات باال، نیاز به اپتیمم نگه داشتن تعداد بازدیدکنندگان در هاي کمپ و مکانبیشتر در مکان
). 222: 1997 ،3 و هاردینگ2ابوآ(هاي مختلف پارك است این مناطق و استفاده بهینه از قسمت

هاي ایران مانند پارك جنگلی سیسنگان، در اثر تراکم بیش از حد وسایل متأسفانه در بعضی از پارك
 تجهیزات در یک مکان به طور موضعی اختالالتی در تعادل حیاتی طبیعت به وجود تفریحی و سایر

با استفاده از تحلیل روابط اقتصادي و ) 2005( و همکاران 4روسا). 30 :1357یخکشی، (آمده است 
هاي جنگلی به این نتیجه رسیدند که فعالیت و استفاده اجتماعی در ارتباط با استفاده تفرجی از محیط

هاي محیطی و مسائل اقتصادي ـ اجتماعی بایست به همراه شناخت دقیق قابلیتوریسمی میاکوت
بسیاري از محققان دیگر نیز براي ارزیابی توان تفرجی مناطق مختلف به نیازهاي . کنندگان باشدمراجعه

: 1374حسین پور رودسري (اند  اجتماعی تأکید کرده- ریزي مبتنی بر عوامل اقتصاديمردمی و طرح
 8 و وندي7، جیم3: 2002 6 و گوسن5، وریس90 :1380نهاد قرماخر ، نیک242: 1378، محفوظی 60
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هاي کاج ترکیه به این نتیجه با ارزیابی پتانسیل تفرجی در جنگل) 2004 (2 و دمیرل1گولز ).83: 2006
تورهاي فرهنگی  درصد پتانسیل و فاک60نماینده ) چشم انداز و اقلیم(رسیدند که فاکتورهاي طبیعی 

ارزیابی توان . باشد درصد پتانسیل تفرجی می40نماینده ) قابلیت دسترسی و امکانات تفرجی(
تفرجگاهی پارك جنگلی ورگاویج با استفاده از مدل مخدوم نشان داد منطقه توان تفرج متمرکز طبقه 

اي تفرج گسترده  هکتار بر5200 و همچنین 2 هکتار از آن براي تفرج متمرکز 2180 نداشته و 1
، طراحی پارك جنگلی سیسنگان را )1386(زاده و قریشی امین). 108: 1380مجلچ پور، (مناسب است 

نتایج نشان داد که طراحی موجود در پارك در . با تأکید بر ترجیحات مردمی مورد مطالعه قرار دادند
 ترجیحات مردمی و نیاز بسیاري از نقاط تنها بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک انجام گرفته و

هاي تفرجی گسترده و متمرکز به همین دلیل فعالیت. بازدیدکنندگان در آن هیچ نقشی نداشته است
گیرد و روند تخریب افزایش هاي طراحی شده بدین منظور صورت میهایی غیر از مکانغالباً در مکان

سر را مطابقت نداشتن کاربري بهینه نیز عامل اصلی تخریب در حوضه جنگه) 1377(نیازي . یافته است
حوضه هراز را از لحاظ پتانسیل جذب گردشگر ) 1383(غالمی و همکاران . داندبا کاربري موجود می

تلفیق کرده و  GIS 3مورد بررسی قرار داده و الیه هاي اطالعاتی را با توجه به اهمیت آنها در محیط
-ها و امکانات و جاذبهج نشان داد در مناطقی که جادهنتای. نقشه پتانسیل جذب گردشگر را تهیه کردند

توان تفرجی ) 1386(رضوانفر و همکاران . هاي طبیعی وجود دارد، پتانسیل جذب گردشگر باالست
نتایج نشان .  مورد مطالعه قرار دادندGIS  وRS4 پارك جنگلی چیتگر را با مدل مخدوم و بکارگیري

اع طبقات تفرجی بوده و بیشترین سطح پارك، توان تفرج داد که پارك جنگلی مناسب توسعه انو
ارزیابی توان تفرجی سامان عرفی منج در .  را دارد1 و کمترین سطح آن توان تفرج متمرکز 1گسترده 

هاي لردگان با روش ارزیابی پارامتریک مبتنی بر تلفیق بهینه نیز نشان داد که بیشترین سطح جنگل
بعالوه تقاضاي تفرجی و کاربري . مترین سطح آن توان تفرج متمرکز داردمنطقه توان تفرج گسترده و ک

را ) اقلیم، شیب، خاك و غیره(فعلی جنگل در فرآیند ارزیابی توان تفرجی مؤثرتر بوده و عوامل محیطی 
نیز در ارزیابی توان تفرجی ) 1389(اسدي ). 62: 1388کار، محمودي و دانه(دهد تحت تاثیر قرار می

 جنگلی لویزان با استفاده از مدل اکولوژیک و بررسی فاکتورهاي غیراکولوژیک به این نتیجه پارکهاي
رسید که بیشتر پارك توان تفرج گسترده را داشته و فاکتورهاي منابع آبی، امکانات تفرجی و دسترسی 

ثانی و در تحقیق دیگري احمدي . نسبت به فاکتورهاي اکولوژیک تاثیر بیشتري در تفرج عموم دارند
هاي زاگرس شمالی را با  هاي اکوتوریسمی از نظر اکولوژیک در جنگل امکان فعالیت) 1390(همکاران 
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هاي چند معیاره، سیسستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور مورد بررسی گیرياستفاده از تصمیم
گسترده انتخاب شدند و بدین منظور معیارها و زیرمعیارهاي اکولوژیک مؤثر بر اکوتوریسم . قرار دادند

نتایج نشان داد که مهمترین معیارها براي کاربري . وزن آنها با روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد
همچنین از . انداز و اقلیم بودنداکوتوریسم گسترده در منطقه مورد مطالعه به ترتیب منابع آب، چشم

ي اکوتوریسم گسترده در الویت اول، دوم و ترتیب براي کاربر  هکتار به816 و 7883، 450کل منطقه 
  . سوم قرار گرفته است

رسیم که در اغلب این مطالعات به منظور  به این نتیجه می در جهانبا بررسی تحقیقات مشابه
جلوگیري از تخریب بیشتر منابع به مسئله استفاده بهینه و همگام با ظرفیت برد مناطق اشاره شده 

ها به بررسی نیاز بازدیدکنندگان و در نظر گرفتن برخی از فاکتورهاي آنهمچنین در برخی از . است
رسیم که در کشور با بررسی تحقیقات مشابه در ایران به این نتیجه می. کید شده استأمؤثر در تفرج ت

در صورتی که در . هاي سنتی و متداول استفاده شده استما براي ارزیابی توان تفرجی اغلب از روش
هاي مختلف مورد سنجش قرار گیرد تا با توجه به هدف مطالعه و شرایط خاص بایست مدلز میایران نی

هاي تآثیرگذار اما نکته مهم در این میان استفاده از الیه. هر منطقه، مدل مناسب انتخاب گردد
 باشدهاي اقتصادي ـ اجتماعی، در مدل مورد استفاده براي ارزیابی توان تفرجی میبخصوص مشخصه

  . که در بسیاري از تحقیقات انجام شده قبلی به این مهم اشاره شده است
موقعیت . شودهاي جنگلی تهران محسوب میترین پاركحصار یکی از مهمپارك جنگلی سرخه

هاي فعلی پارك، مناطق جنگلی و دیدنی واقع در ارتفاعات و دسترسی آسان از جمله پتانسیل
هاي تفرجی و هاي اخیر بدلیل ناشناخته بودن مکاناما طی سالشوند، گردشگري پارك محسوب می

 روند تخریب افزایش ،شدهبیشتر در نتیجه استفاده و تجمع امکانات و تسهیالت در بعضی از نقاط پارك 
کنندگان در برخی نقاط پارك که داراي منابع آبی، امکانات و تراکم بیش از حد مراجعه. پیدا کرده است

اطالعی در مورد مناطق دور از  ی هستند و خالی بودن دیگر مناطق از وجود آنها و یا بیهاي دسترسراه
که  چنان. باشدها در این پارك جنگلی میدسترسی که قابلیت تفرجی دارند، از عوامل تشدید ناهنجاري

ک منطقه هاي دسترسی و استفاده تفرجی از ی نتایج بسیاري از مطالعات نیز نشان داده است که بین راه
 و 2002 ، وریس و گوسن؛2001 ،اسمایلز و اسمیت( و میزان تخریب آن ارتباط مستقیمی وجود دارد

شرایط مذکور در پارك جنگلی سرخه حصار، ضرورت توجه به مسأله استفاده ). 2006 ،جیم و وندي
، منابع آبی و بهینه و ارزیابی توان تفرجی با در نظر گرفتن عواملی مانند امکانات، تسهیالت تفرجی

ارزیابی  زیرا. سازدمنظور جلوگیري از تخریب بیشتر، آشکار می نیازهاي تفرجی بازدیدکنندگان را به
ریزي مناسب براي این ریزي و طرحچگونگی تقاضا براي تفرج در محیط هاي طبیعی امکان برنامه

ریزي پارك جنگلی ه در طرحبنابراین ضروري است ک). 15 :1384 ،برزه کار(سازد مناطق را فراهم می
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خواهند از پارك استفاده نمایند دقیقا ها و نیازهاي تفرجی مردمی که میحصار نیز از خواستهسرخه
این مهم با برقراري ارتباط مؤثر با بازدیدکنندگان پارك، آگاهی از امکانات تفریحی . اطالع حاصل نمود

اسر پارك و دخالت دادن امکانات تفریحی مورد نظر در ها، فراهم آوردن این امکانات در سرمورد نظر آن
هاي لذا این تحقیق با هدف استفاده بهینه از تمام  قسمت. ریزي تفرجی پارك حاصل خواهد شدبرنامه

حصار با در نظر گرفتن نیاز مراجعه کنندگان، عالوه بر ارزیابی توان تفرجی پارك پارك جنگلی سرخه
 اجتماعی مؤثر در تفرج داخل پارك و امکان -هاي اقتصاديخصهجنگلی به بررسی برخی از مش

هاي مختلف تفرجی تاثیرگذاري فاکتورهاي منابع آبی و امکانات تفریحی در استفاده گردشگران از مکان
  .پرداخته است
  

  هامواد و روش
  مواد

قشه  از سازمان نقشه برداري و ن25000/1براي انجام این تحقیق نقشه توپوگرافی رقومی 
هاي پارك از شهرداري هاي دسترسی، منابع آبی، تاسیسات و جاذبهخاکشناسی، پوشش گیاهی، راه

 در سنج، نقشه توان تفرجی پارك جنگلی و پرسشنامهنما، شیبقطب، 1GPS . تهیه شد13منطقه 
افزارهاي رمها از نگذاري نقشه همبراي تهیه، تلفیق و روي. میدانی مورد استفاده قرار گرفت عملیات

ArcView 3.1 و ArcGis 9.1به منظور تکمیل نقشه تاسیسات و ابنیه پارك نیز از .  استفاده گردید
حصار از همچنین براي ارزیابی توان تفرجی پارك جنگلی سرخه. استفاده شد AutoCad 2008افزار نرم

افزار هاي آماري با نرمتحلیلاستفاده شده و تجزیه و ) 203: 1380مخدوم، (مدل اکولوژیکی اکوتوریسم 
Excelانجام گرفت .  

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 هکتار در شرق تهران 540حصار، با کشیدگی شرقی ـ غربی با مساحتی بالغ بر  پارك جنگلی سرخه
 طـول  º51 35´ تـا  51° 30´و در محدوده جغرافیایی بـین      )  شهرداري تهران  13جنوب شرقی منطقه    (

 فیروزکـوه و  -از شـمال بـه جـاده تهـران    .  عرض شمالی واقع شـده اسـت    º35 44´ تا   º35 42´ و شرقی
حصار و ترمینال مسافربري، از جنوب به ارتفاعـات تپـه درمـن دشـی و     خیابان دماوند، از شرق به سرخه   

اراي بخش وسیعی از پارك د). 2 و  1شکل  (شود  کوه تاختالیق و از غرب به بزرگراه اسبدوانی منتهی می         
برگـان  باشد که پوشش جنگلی از انواع پهـن     می) دست کاشت (و پوشش جنگلی    ) طبیعی(پوشش علفی   

                                                
1- Global Position System  
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طرح جـامع توسـعه   (هاي زینتی گلدار تشکیل شده است برگان همیشه سبز و گونهخزان کننده، سوزنی  
  ).6 و 5: 1385حصار، و بهسازي پارك جنگلی سرخه

  

    
 اي منطقه مورد مطالعه تصویر ماهواره-2شکل  مورد مطالعه در ایرانموقعیت جغرافیایی منطقه  - 1شکل 

           
  

  روش تحقیق
  هاروش تهیه نقشه

-سپس بـا اسـتفاده از نـرم   .  شد1 زمین مرجعArcGISافزار  در نرم 25000/1ابتدا نقشه توپوگرافی    
 تهیه شـده و بـه انـدازه          پنج متر  3منطقه با اندازه پیکسل   ) DEM( 2مدل رقومی ارتفاع   ArcViewافزار  

-25%، 5-15%، 0-5% طبقه 5در (هاي شیب با استفاده از مدل رقومی ارتفاع، نقشه      . مرز پارك جدا شد   
و ) Pو یک طبقه بدون جهـت  E, N, S, W جهت اصلی 4 طبقه، 5در (، جهت )<%50 و %50-25، 15

هـاي شـیب،   گـذاري نقـشه  ا رویهـم ب.   تهیه شدArcView افزاردر نرم)  طبقه4در (ارتفاع از سطح دریا  
نقشه واحد شکل زمین با نقشه طبقـات  . جهت و ارتفاع از سطح دریا نقشه واحد شکل زمین بدست آمد          

. محیطـی تهیـه گردیـد   بافت خاك و نقشه تراکم پوشش گیاهی تلفیق شده و نقـشه واحـدهاي زیـست           
رج متمرکـز طبقـه یـک، تفـرج     محیطی با مدل اکولوژیکی تفـ     ویژگی هر واحد از نقشه واحدهاي زیست      

متمرکز طبقه دو، تفرج گسترده درجه یک، تفرج گـسترده درجـه دو و نامناسـب بـراي تفـرج مقایـسه               
واحدهایی که توان آنها در حد هر یک از طبقات تفرجی بود، مشخص شده و جزء آن طبقه قـرار              . شدند

  .نقشه نهایی بر اساس توان انواع طبقات تفرجی تهیه شد. گرفتند
                                                
1- Geo referencing 
2- Digital Elevation Model 
3- Pixel size 
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  هاي تفرجی پاركوش ارزیابی استفاده مناسب گردشگران از مکانر
به منظور بررسی استفاده فعلی بازدیدکنندگان از پارك و مقایسه آن با نتایج ارزیابی توان تفرجی، 

ها در تکمیل پرسشنامه. از روش ارزیابی سریع و تکنیک مصاحبه حضوري با پرسشنامه استفاده شد
دو روز (ها سه روز براي پر کردن پرسشنامه. روردین و اردیبهشت صورت گرفتفصل بهار و در دو ماه ف

با مراجعه به عرصه و در دست . بصورت تصادفی در هر ماه انتخاب شد) غیر تعطیل و یک روز تعطیل
، طبقات مختلف GPSنما و سنج، قطبها، شیبها و جادهداشتن نقشه توان تفرجی پارك، نقشه راه

) 2 و تفرج گسترده درجه 1، تفرج گسترده درجه 2، تفرج متمرکز طبقه 1متمرکز طبقه تفرج (تفرجی 
ها به صورت تصادفی و در میان هاي تهیه شده در هر یک از آندر پارك شناسایی شده و پرسشنامه

در پرسشنامه با مطرح کردن سواالتی از . افرادي که صرفاً به قصد تفرج به پارك آمده بودند توزیع شد
قبیل عالیق بازدیدکنندگان، دالیل انتخاب پارك، هدف آنها از انتخاب هر قسمت از پارك و غیره، 
امکان تأثیرگذاري فاکتورهاي محیطی مانند منابع آبی، امکانات موجود و غیره در استفاده تفرجی از 

با توجه به  (هاي مختلف پارك مورد بررسی قرار گرفت و استفاده فعلی بازدیدکنندگان از پاركمکان
ها پرسشنامه توزیع شده بود نیز کلیه نقاطی که در آن. مشخص شد) نوع فعالیت تفرجی در حال انجام

  ).4شکل (ثبت و نقشه مربوطه تهیه گردید GPS  با استفاده از
  

  هاي توریستی پاركروش شناسایی منابع آبی، امکانات، راههاي دسترسی و جاذبه
هاي توریستی هاي منابع آبی، امکانات، راههاي دسترسی و جاذبهبا مشخص شدن اهمیت فاکتور  

پارك در تفرج طبق نتایج ارزیابی استفاده گردشگران از مکانهاي تفرجی و مطالعات میدانی، تکمیل 
براي برداشت کلیه نقاط مربوط به منابع  (GPS  مربوط به آنها با حضور در عرصه و با استفاده ازنقشه

  . انجام پذیرفت) وجود آبی و امکانات م
  

  روش تهیه نقشه توان تفرجی پارك بر اساس دخالت دادن فاکتورهاي مؤثر در تفرج
هاي هاي امکانات، منابع آبی، راههاي دسترسی و جاذبهنقشه(هاي اطالعاتی جدید با تشکیل الیه

تفرجی  ه نهایی توانگذاري شده و نقشها با نقشه توان تفرجی اولیه رویهم، این نقشه)توریستی پارك
با انجام این کار و مقایسه بین نقشه قبلی و جدید، تأثیرگذاري . پارك بر اساس این عوامل بدست آمد

روش کار مطابق معیارهاي . دو فاکتور منابع آبی و امکانات موجود در پارك مورد بررسی قرار گرفت
، 50: 1378قنادکار سرابی، (شد باها و مراتع کشور میگزینش تفرجگاه جنگلی در سازمان جنگل

لذا با .  متر باشد300بر این اساس حداکثر فاصله منابع آبی از منطقه تفرجی نباید بیش از ). 1جدول 
، سایر )ها و سرویس بهداشتیشامل آبخوري(، اطراف منابع آبی پارك ArcView افزاراستفاده از نرم
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و ) هاي کمپینگ، آالچیق، بوفه و غیرهها، مکان وروديمانند(امکانات تفریحی که در تفرج تاثیرگذارند 
   متري زده شد و تنها مناطقی از تفرج متمرکز، که حداکثر فاصله300هاي توریستی پارك بافر جاذبه

نقشه نهایی توان تفرجی . عنوان مناطق نهایی تفرج متمرکز انتخاب شدند  متر بود، به300 از عوامل آنها
  .هیه شدپارك بر همین اساس ت

  
  نتایج

  حصار بر اساس مدل توریسم متداولنقشه توان تفرجی پارك جنگلی سرخه
 نـشان داده  3 در شـکل  حصار بر اساس مدل توریسم متداولتوان تفرجی پارك جنگلی سرخهنقشه  
حصار توان تفـرج  از سطح پارك جنگلی سرخه)  هکتار223/297% (55با توجه به این نقشه،     . شده است 
تـوان تفـرج   )  هکتـار 126/1(% 1، 2توان تفرج گسترده درجه )  هکتار465/86%  (16،  1رجه  گسترده د 

 212/16% (3 داشـته و  2 تـوان تفـرج متمرکـز درجـه     ) هکتـار 417/137(آن  % 25 و   1متمرکز درجـه    
  .از سطح پارك حفاظتی است) هکتار

  

  
  

  حصار نقشه توان تفرجی پارك جنگلی سرخه- 3شکل
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 ها، مراتع و آبخیزداري کشور اي گزینش تفرجگاه جنگلی در سازمان جنگل معیاره- 1جدول 

  
 )1378قنادکار سرابی، : منبع(        
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  هاي تفرجی پارك  نتایج تکمیل پرسشنامه و ارزیابی استفاده مناسب گردشگران از مکان
در . دهد می موقعیت کلیه نقاطی را که در آنها پرسشنامه تکمیل گردیده است، را نشان4شکل 

 عدد آنها در طبقه تفرج 24 عدد از آنها در طبقه تفرج متمرکز و 25 نقطه برداشت شد که 49مجموع 
  .گسترده واقع شده بودند

  

  
  

  .موقعیت نقاطی که در آنها پرسشنامه تکمیل شده است-4شکل 
  

  جنس بازدیدکنندگان
گسترده و متمرکز بدست آمده اسـت  ، از نظر جنسیت نتایج مشابهی در دو طبقه  5با توجه به شکل     

همچنین در هر دو طبقه تفرجی اکثر افراد بازدیدکننده را افراد متأهـل تـشکیل       ). زن% 47مرد و   % 53(
  .اندداده

  

        
  جنس بازدیدکنندگان پارك- 5شکل 
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  گروه سنی بازدیدکنندگان  
 تفرجـی متمرکـز در گـروه    شود اغلب بازدیدکنندگان در طبقـه  مشاهده می6نطور که در شکل   هما

  .قرار دارند%) 37( سال 45 ـ 60و در طبقه تفرج گسترده در گروه سنی %) 50( سال 30 تا 15سنی 
   

        
  

   سن بازدیدکنندگان در پارك- 6شکل 
  

  الگوي اجتماعی مراجعه به پارك
افـراد بـه   % 73افراد و در طبقـه تفرجـی گـسترده    % 59مطابق این بررسی در طبقه تفرجی متمرکز  

  ).7شکل (اند صورت خانوادگی به پارك آمده
  

      
  

    الگوي اجتماعی مراجعه به پارك-7شکل 
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  ٲوزیع بازدیدکنندگان بر اساس مبدت
 اغلـب بازدیدکننـدگان در هـر دو طبقـه     15بر اساس نتایج این بررسی با توجه به نمودارهاي شکل        

  ). 8شکل (، %)57و در گسترده % 77در متمرکز  (اند هتفرجی ازشرق تهران به پارك مراجعه کرد
  

   
  

    توزیع بازدیدکنندگان بر اساس مبدا- 8شکل 
  

  نحوه دسترسی به پارك
، در هردو طبقه تفرجی اغلب افراد با خودرو شخصی به پارك مراجعه 9با توجه به نمودارهاي شکل 

-  با وسیله نقلیه عمومی به پارك مراجعه میو افرادي که%) 93و در گسترده % 80در متمرکز(کنند می
  . باشدکنند بسیار کم می

  

           
  

   نحوه دسترسی به پارك -9شکل 
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  دلیل انتخاب مکانی که مراجعان در آن حضور دارند
بازدیدکنندگان دلیل انتخاب مکان حـضوري را  % 70طبق نتایج این بررسی، در طبقه تفرج متمرکز،   

% 16خورگـشت،   % 71سـواري و در طبقـه تفـرج گـسترده           دوچرخـه % 3نوردي و   کوه% 10خورگشت،  
  ). 10شکل (سواري عنوان کردند دوچرخه% 10کوهنوردي و 

  

    
  

    دالیل انتخاب مکان حضوري-10شکل 
  

  کنیدچه مکانی را براي خورگشت انتخاب می
هاي با امکانـات  دا گزینه مکاندر پاسخ به این سوأل اغلب بازدیدکنندگان در هر دو طبقه تفرجی ابت 

در متمرکـز و  (و سپس نزدیک بـه منـابع آبـی         %) 38و در گسترده    % 41در طبقه تفرج متمرکز     (بیشتر  
  ).11شکل (را انتخاب کردند %) 27گسترده هر کدام 

  

       
  

    مکان انتخابی بازدیدکنندگان براي خورگشت- 11شکل 
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  کنید انتخاب میروي و گردشچه مکانی را براي پیاده
نتایج مشابهی  ل در هر دو طبقه تفرجی    ٲشود پاسخ به این سو     مشاهده می  12همانطور که در شکل     

  . داشت

      
  

  روي مکان انتخابی بازدیدکنندگان براي پیاده- 12شکل 
  

  دهیددر این پارك جنگلی معموالً چه نوع تفریحی را و به چه دلیل ترجیح می
انداز زیبا و امکانات روي بدلیل چشمافراد پیاده% 65در پاسخ به این سوال در طبقه تفرج متمرکز 

خورگشت با وجود منابع آبی % 16سواري و سواري بدلیل وجود پیست دوچرخهدوچرخه% 19تفریحی، 
% 23ات، انداز و امکانروي بدلیل چشمافراد پیاده% 60را ترجیح دادند و در طبقه تفرج گسترده 

کوهنوردي % 6سواري و سواري بدلیل وجود پیست دوچرخهدوچرخه% 11خورگشت با وجود منابع آبی، 
  ).13شکل (را ترجیح دادند 

  

         
  

    نوع تفرج انتخابی بازدیدکنندگان-13شکل 
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  دهیدبراي استفاده تفرجی از این پارك کدام حالت را ترجیح می
و طبقه تفرجی نتایج مشابهی به همراه داشت و اغلب افراد خواهان ل در هر دٲپاسخ به این سو

  ).  14شکل (افزایش امکانات و منابع آبی بدون آسیب بیش از حد به جنگل بودند 
  

      
    نوع تفرج مورد انتخاب بازدیدکنندگان- 14شکل 

  

  هاي توریستی پاركهاي دسترسی و جاذبه نقشه منابع آبی، امکانات، راه
ها بافر ناسایی فاکتورهاي مؤثر بر تفرج، نقشه کلیه این عوامل در پارك تهیه شده و اطراف آنبا ش

  .دهند نقشه مربوط به این فاکتورها را نشان می18 و 17، 16، 15اشکال .  متري زده شد300
  

    
 متري اطراف منابع آبی 300 نقشه بافر -15شکل 

 پارك
 امکانات  متري اطراف300 نقشه بافر -16شکل 

 پاركتفریحی 

    
توریستی  هاي متري جاذبه300 نقشه بافر  -17 شکل

  هاي دسترسی پارك نقشه راه-18شکل   پارك
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حصار با دخالت دادن منابع آبی و امکانات تایج ارزیابی توان تفرجی پارك جنگلی سرخهن
  هاي دسترسی هاي توریستی و راه، جاذبهتفریحی

 و طبقات تفرجی تغییر کردهاي مؤثر بر تفرج در نقشه توان تفرجی اولیه، با دخالت دادن فاکتوره
 متر 300هاي پارك شان از منابع آبی، امکانات و جاذبهحداکثر فاصلهصرفاً مناطقی از تفرج متمرکز که 

همچنین مناطقی که عالوه بر دارا بودن شیب . بود، به عنوان مناطق تفرج متمرکز نهایی انتخاب شدند
 متر بود، به عنوان مناطقی که پتانسیل الزم 300شان از این عوامل ، حداکثر فاصله)1گسترده (سب منا

 نقشه توان تفرجی بر اساس عوامل مؤثر بر تفرج را 19 شکل. براي تفرج متمرکز را دارند، انتخاب شدند
  .دهدنشان می

  
  مؤثر در تفرج نقشه نهایی توان تفرجی پارك با دخالت دادن فاکتورهاي- 19شکل 

  
  بحث

  ارزیابی توان تفرجی پارك بر اساس مدل متداول
حصار  نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به مدل توریسم متداول، بخش اعظم پارك جنگلی سرخه

این نتیجه مشابه نتایج تحقیقات دیگر انجام گرفته در ایران در مناطق .  را دارد1توان تفرج گسترده درجه 
 1388 ،کارمحمودي و دانه، 101ص 1386 ،، رضوانفر و همکاران108ص  1380پور مجلج(ت جنگلی اس

تواند گویاي شرایط مشابه که می) 60 ص 1390ثانی و همکاران  ، احمدي70 ص1389، اسدي 60ص
. هاي جنگلی ایران باشد که خود نقطه مثبتی براي تفرج طبیعی و کوهنوردي استوضعیت شیب در پارك

توان زمینه مساعد را براي این  شود که با در نظر گرفتن فضاهاي مناسب براي کوهنوردي، مینهاد میلذا پیش
 در عمل ارزیابی، در 1با توجه به حساسیت انتخاب مناطق تفرج متمرکز درجه .  تفرجی فراهم کردفعالیت

یقات مشابه در ایران نیز همانطور که نتایج تحق. دشباحصار نیز این واحدها محدود میپارك جنگلی سرخه
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، رضوانفر و 108ص 1380پور مجلج(باشند  در حد صفر می1نشان داد نواحی داراي تفرج متمرکز درجه 
، احمدي ثانی و همکاران 70 ص1389، اسدي 60ص 1388کار محمودي و دانه، 101ص1386همکاران 

 توریست و انواع استفاده تفرجی را به عالوه تقریباً تمام عرصه پارك جنگلی پتانسیل جذب). 60ص 1390
این نتایج در دو .  همخوانی الزم را دارددر پارك جنگلی چیتگر) 1386(دارد که با نتایج رضوانفر و همکاران 

هاي آتی این دو پارك پذیراي جمعیت رساند که در سالپارك جنگلی بزرگ اطراف تهران این مطلب را می
هاي ذیربط براي مقابله با تخریب این دو پارك باید اقدام به احداث پاركهاي  بیشتري خواهند بود و سازمان

  .جنگلی بیشتري کنند
  

  هاي تفرجی پاركارزیابی استفاده مناسب گردشگران از مکان
 و اند که با نتایج محموديمطابق این بررسی اغلب بازدیدکنندگان به پارك را مردان تشکیل داده

همچنین در طبقه تفرج متمرکز اغلب . مطابقت دارد) 1357(و یخکشی ) 1388 (کاردانه
 سال قرار دارند 45-60 سال و در گسترده اغلب آنها در سنین 15- 30بازدیدکنندگان در گروه سنی 

دهد جامعه حاضر استفاده کننده از پارك به سمت تحرك کمتر و باال رفتن امکانات پیش که نشان می
صورت ) روينوردي و پیادهکوه(هاي با تحرك بیشتر رده فعالیتروند؛ زیرا در طبقه تفرج گستمی
سازي مناسبی در بایست فرهنگاز این رو می. باشدگیرد و این مطلوب قشر جوان در این پارك نمی می

اغلب افراد بصورت . هاي جنگلی صورت گیردمیان قشر جوان جامعه براي تحرك بیشتر آنها در پارك
لذا در هنگام ایجاد . همخوانی دارد) 1357(کنند که با نتایج یخکشی جعه میخانوادگی به پارك مرا

حصار یک پارك جنگلی با توجه به اینکه سرخه. تجهیزات تفریحی باید به این مسأله توجه خاص شود
شهري است مبدأ مراجعه اغلب افراد تهران بوده و بازدیدکنندگان غیر بومی از پارك جنگلی بسیار 

نیز به این نتیجه رسیدند که اغلب بازدیدکنندگان سامان ) 1388 (کار و دانهمحمودي. اشندبمحدود می
خودرو  دهند باکنندگان ترجیح می اکثر مراجعه.دهندعرفی منج را افراد بومی منطقه تشکیل می

. دتواند دلیلی بر عدم کارآرایی وسایل نقلیه عمومی در تهران باش که میشخصی به پارك سفر کنند
 نیز به این نتیجه رسیدند که اغلب افراد براي بازدید از )1388 (کار و دانهمحموديو ) 1357(یخکشی 

نتایج این تحقیق بیانگر این است که اغلب افراد  .کنندمناطق تفرجی با خودروي شخصی مراجعه می
ن فعالیت تفرجی را آیند لذا باید امکانات مورد نیاز براي ایمعموالً به قصد خورگشت به پارك می

% 73در طبقه تفرج متمرکز جمعاً  .ریزي مدنظر داشتبخصوص در طبقه تفرج متمرکز در هنگام برنامه
% 16و در طبقه تفرج گسترده تنها ) سواريخورگشت و دوچرخه(از مردم تفریحات تفرج متمرکز 

آنها از مکانی که در آن % 81اند، و دلیل انتخاب را انتخاب کرده) کوهنوردي(تفریحات تفرج گسترده 
بنابراین در طبقه تفرج گسترده این پارك، استفاده مردم . هاي تفرج متمرکز استحضور دارند، فعالیت
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سواري از دالیل این امر، وجود پیست دوچرخه. بندي تفرجی صورت گرفته نیستاز پارك مطابق طبقه
 کمپینگ، اجاق و غیره و همچنین وجود هايو امکانات خورگشت و اردو زدن مانند آالچیق، مکان

افراد در طبقه % 65بعالوه . باشد می1شیب در طبقه تفرج گسترده بخصوص گسترده درجه مناطق کم
هاي سواري که فعالیتروي را که فعالیت تفرجی گسترده است به خورگشت و دوچرخهمتمرکز پیاده

گیري کرد که استفاده مردم در طبقه نتیجهتوان چنین دهند و میتفرج متمرکز هستند، ترجیح می
این مطلب نیز . بندي نیست طبقهها مطابق برنامهمتمرکز در صورت اختیاري بودن تفرج براي آن

باشد که این بندي تفرجی صورت گرفته میگواهی بر اثبات عدم تطابق استفاده مردم از پارك، با طبقه
نیز در تحقیق خود به این ) 1386(زاده و قریشی امین. دباشسازي مناسب میامر به علت عدم فرهنگ

هاي طراحی هایی غیر از مکانهاي تفرجی گسترده و متمرکز غالباً در مکاننتیجه رسیدند که فعالیت
لذا نیاز به استفاده از . گیرد که با نتایج این تحقیق همخوانی داردشده بدین منظور صورت می
محققان دیگر نیز در تحقیقات . ی در ارزیابی توان تفرجی ضروري استفاکتورهاي اقتصادي ـ اجتماع

اند از جمله حسین خود بر استفاده از عوامل اقتصادي و اجتماعی در ارزیابی توان تفرجی تأکید کرده
، مجلج پور )1380(، نیک نهاد قرماخر )1378(، محفوظی )1377(، نیازي )1374(پور رودسري 

، وریس و گوسن )1388 (کار و دانه، محمودي)1386(زاده و قریشی  امین،)1381(، یخکشی )1380(
  . )2005(روسا و همکاران و ) 2002(

، خورگشت که نوعی فعالیت تفرجی متمرکز است، به امکانات 11همچنین با توجه به نتایج شکل 
هاي وري در مکانلذا فراهم آوردن امکانات و منابع آبی مانند آبخ. تفرجی و منابع آبی بستگی دارد

 12از طرفی با توجه به نتایج شکل . رسدشیب ضروري به نظر میمختلف پارك بخصوص مناطق کم
روي و گردش داخل پارك، درون جنگل و سپس مسیر جاده را ترجیح اغلب بازدیدکنندگان براي پیاده

ت برخالف خورگشت روي که نوعی فعالیت تفرج گسترده اسدهد پیادهاین موضوع نشان می. دهندمی
نیاز به توسعه امکانات زیادي ندارد اما براي این نوع فعالیت تفرجی، بهتر است ) فعالیت تفرج متمرکز(

نوع و درجات گیري کرد که توان چنین نتیجهپس می. ها را افزایش دادامکانات دسترسی مانند جاده
ستگی دارد و این فاکتورها به همراه مختلف تفرج به امکانات، منابع آبی و راههاي دسترسی پارك ب

نتایج تحقیق گولز و دمیرل . فاکتورهاي طبیعی و فیزیکی در تعیین پتانسیل تفرجی پارك مؤثرند
 درصد پتانسیل و 60نماینده ) چشم انداز و اقلیم(نیز نشان داد که فاکتورهاي طبیعی ) 2004(

. باشند درصد پتانسیل تفرجی می40اینده نم) قابلیت دسترسی و امکانات تفرجی(فاکتورهاي فرهنگی 
نیز به این نتیجه رسیدند که مهمترین معیارها براي کاربري ) 1390(احمدي ثانی و همکاران 

. باشدانداز و اقلیم میترتیب منابع آب، چشم هاي زاگرس شمالی بهاکوتوریسم گسترده در جنگل
و جیم و ) 2001(، اسمایلز و اسمیت )1383(، غالمی و همکاران )1374(پور رودسري همچنین حسین
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در تحقیقات خود ثابت کردند که امکانات تفریحی و راههاي دسترسی در تفرج تاثیر ) 2005(وندي 
، اغلب مردم خواهان 14با توجه به شکل . دارد که با نتایج بدست آمده از این تحقیق همخوانی دارد

ز حد به جنگل و سپس خواهان افزایش امکانات براي افزایش امکانات و منابع آبی بدون آسیب بیش ا
کند تفریح و تفرج در پارك جنگلی به بنابراین این نتایج بار دیگر ثابت می. استفاده چند ساعته هستند

  .امکانات و تسهیالت بستگی دارد
  

  ارزیابی توان تفرجی پارك بر اساس فاکتورهاي مؤثر در تفرج  
پسندند یا هایی را می اغلب مردم براي تفرج داخل پارك مکاننتایج این تحقیق نشان داد که

. کنند که به منابع آبی پارك نزدیک بوده و از امکانات تفریحی نسبتاً خوبی برخوردار باشدانتخاب می
و به این پارك در راستاي غرب به شرق هاي انجام شده نشان داد با توجه به اینکه همچنین بررسی

در و ) خیابان دماوند به موازات ضلع شمالی پارك قرار دارد( است کشیده شدهوند موازات خیابان دما
دهند که با استفاده از اغلب افراد ترجیح می ، درب ورودي به پارك وجود داردسه خیابان  اینطول

ترین ، مناسب) کیلومتر است1که به طور میانگین (ها و طی کردن مسافت کمتر در عرض پارك ورودي
هاي دسترسی به منطقه ترین راهدر نتیجه خیابان دماوند یکی از مهم. را براي تفرج برگزینندمکان 

لذا با توجه به نتایج . توان نقش آن را در تفرج عموم از پارك نادیده گرفتشود که نمیمحسوب می
هاي ریحی و راهتوان نتیجه گرفت که عوامل منابع آبی، امکانات تفهاي میدانی میها و بررسیپرسشنامه

نیز در تحقیق خود به این نتیجه ) 1388(کار محمودي و دانه. دسترسی در تفرج تاثیر مستقیم دارند
رسیدند که عوامل اقلیم، امکان دسترسی، منابع آبی، شیب و جهت آن، درصد پوشش جنگلی، خاك، 

ضمن اینکه . وان تفرجی دارندانداز به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارزیابی تهاي تفرجی و چشمجذابیت
کننده در ارزیابی توان تفرجی داشته و حتی عوامل تقاضاي تفرجی و کاربري فعلی، نقش تعیین

نتایج تحقیقات دیگر نیز . دهد که با نتایج پژوهش حاضر مشابهت داردمحیطی را تحت الشعاع قرار می
  ). 60 ص 1390ن ، احمدي ثانی و همکارا75 ص 1389اسدي (مؤید این مطلب است 

گیري کرد که استفاده مردم از توان چنین نتیجهبا توجه به کلیه نتایج بدست آمده در نهایت می
حصار مطابق مدل متداول کاربري توریسم نیست زیرا تفریح و تفرج به امکانات پارك جنگلی سرخه

گردید بیشترین مشخصهاي میدانی همانطور که در برداشت. تفرجی و منابع آبی پارك بستگی دارد
کننده به دلیل تمرکز امکانات در متمرکز دو و گسترده یک وجود داشت، در حالی که جمعیت بازدید

بسیاري از مناطق مختلف پارك توان الزم براي توسعه امکانات تفرجی را داشتند؛ به عنوان مثال در 
 از جمله شیب مناسب، پوشش منطقه داراي پتانسیل تفرج متمرکز درجه یک با وجود شرایط مناسب

اي دیده گیاهی و جهت خوب، بدلیل نبود امکانات، راههاي دسترسی و منابع آبی، به ندرت بازدیدکننده
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لذا براي جلوگیري از تخریب بیشتر پارك در مناطق با امکانات زیاد، مدیریت صحیح بر مبناي . شدمی
هاي تفرجی متناسب با توان طبیعی ست تا استفادهتوسعه پایدار و با توجه به ظرفیت برد منطقه الزم ا

نیز بیان کردند که به منظور ارزیابی اکوتوریسم در جهت توسعه ) 2005(تسار و همکاران . پارك باشد
یخکشی . کننده صورت گیردبرداري از منابع باید با توجه به منابع موجود و جمعیت بازدیدپایدار، بهره

هاي منطقه و تطابق آنها با نیازهاي گردشگران، سید که توجه به پتانسیلنیز به این نتیجه ر) 1381(
نماید و هم قابلیت زیست محیطی را براي آن هم رضایت شمار بیشتري از بازدیدکنندگان را جلب می

در تحقیق خود به این نتیجه رسید که عامل ) 1377(همچنین نیازي . کندواحد گردشگري حفظ می
ابوآ و هاردینگ . باشدقه مطابقت نداشتن کاربري موجود با کاربري بهینه میاصلی تخریب در منط

کنند که با توجه به تخریب زیست محیطی بیشتر در مکان هاي کمپ، نیاز به نیز تأکید می) 1997(
. ها و استفاده بهینه از مناطق مختلف پارك استاپتیمم نگه داشتن تعداد بازدید کنندگان در این مکان

ها در ارزیابی توان تفرجی نقش این نیازهاي واقعی بازدیدکنندگان و ارزیابی تقاضاي تفرجی آنبنابر
لذا نکته مهم در این میان در نظر گرفتن مسائل اقتصادي ـ اجتماعی به عنوان . تعیین کننده دارد

، )2005(کاران همانطور که روسا و هم. باشدفاکتوري بسیار تأثیرگذار در ارزیابی توان تفرجی پارك می
شود در بنابراین پیشنهاد می. اي دارندنیز چنین عقیده) 1383(و غالمی و همکاران ) 1357(یخکشی 

کنندگان و نیاز تفرجی آنها سنجیده هاي مراجعه تحقیقات بعدي نیز با استفاده از پرسشنامه، دیدگاه
در نظر گرفتن . ادي صورت گیردهاي اجتماعی و اقتصشده و ارزیابی توان تفرجی با توجه به مشخصه

ها بر اساس این عوامل و هاي تفرجی آینده پاركاین فاکتورها در ارزیابی توان تفرجی و تهیه طرح
هایی که با وجود شیب و جهت مناسب، فاقد ریزي توسعه امکانات آینده در مکانهمچنین برنامه

دکنندگان در نقاط مختلف پارك شده و امکانات تفریحی هستند، باعث پراکنش یکنواخت جمعیت بازدی
هایی که به علت وجود تقاضاي تفرجی زیاد، تراکم جمعیت باالیی از تخریب موضعی پارك در مکان

شود در تحقیقات بعدي، نقش فاکتورهاي دیگري همچنین توصیه می. دارند، جلوگیري به عمل آید
همراه با فاکتورهاي ) ی یا محدودکنندهبه عنوان عوامل منف(نظیر آلودگی صوتی و کمبود تسهیالت 

از مطالعات و تحقیقاتی که از گذشته تا به بعالوه . اکولوژیکی در ارزیابی توان تفرجی پارك بررسی شود
روند تخریب به دلیل تراکم جمعیت در اطراف امکانات تفریحی پارك حال انجام شده ثابت شده که 

 که تاسیسات و امکانات در یک نقطه متمرکز نشود و مردم به شودیابد، بنابراین پیشنهاد میافزایش می
هاي آینده براي توسعه امکانات پارك، ریزيهاي مختلف هدایت شوند و یا در برنامهسوي اهداف و جاذبه

هایی انتخاب شوند که علی رغم شیب و جهت مناسب بدلیل نبود امکانات تفرجی مورد توجه مکان
  .مردم نیستند
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