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ی گردشگری در منطقه حفاظت شده البرز مرکز های تفرجگاهیابی  مکان

 با رویکرد توسعه پایدار

 

4صدیقهیعقوبیفاز ،7محمودجمعهپور
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 چکیده
یمحدودیازاینهاشدهقرارداردولیاستفادههایاکوتوریستیایراندرمناطقحفاظتبخشمهمیازقابلیت

قابلیتجهتتوانمندسازیمناطقصورتگرفتهاست.اینتحقیقبهدنبالتوسعهپایدارمنطقهازطریقتحدید

شدهاکولووییکی.ازاینرو،بااستفادهازمدلاصالحاستیابیمقاصدگردشگریمناطققابلاستفادهومکان

اقتصوادی،زیرسواصتیو-هوایاجتموا یآنباشواص سنجیکاربریزمینبرایگردشگریوتلفیققابلیت

،مقاصدگردشگریدرمنطقهحفاظتشدهالبرزGISافزاریابیمقاصدگردشگریدرنرمحقوقیموثربرمکان

محیطویوتوانکوافیزیسوتدرصدازمنطقه66/9دهدنشانمی.نتایجشدنقشهآنتولیدیابیومکان،مرکزی

.تمرکوزاصولیاسوتدرصودآنبهتورینگزینوهبورایاکوتوریسوم17/74کهداردیاجتما یبرایگردشگر

نهاییازنظر ملکردیدرمقاصد.استشرقیوشمالشرقیمنطقه-پیرامونمحورغربی،مقاصدگردشگری

سطحدردرصد14/61بابیشترینفراوانیکهشوندمیبندیالمللیطبقهای،ملیوبینچهارسطحمحلی،منطقه

قراردارد.المللیبین



یوابی،مقاصودهوایمکوانشودهالبورزمرکوزی،شواص :توسوعهپایودار،منطقوهحفاظوتواژگان کلیددی 

 GISگردشگری،

                                                                                                                                                                       

 ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی استاد گروه برنامه .1

 دانشگاه عالمه طباطباائی ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادیای و  ریزی توسعه منطقه کارشناس ارشد برنامه . 2

 Yaghoobifaz@ut.ac.ir )نویسنده مسئول(
 

mailto:Yaghoobifaz@ut.ac.ir
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 طرح مساله

قابلیت بخشمهمیاز مناطقحفاظتایرانهایاکوتوریستیاگرچه ولیدر دارد قرار شده

ازقابلیتتجارب مناطقجهتتوانمندسازیوتوسعهاینایهمحدودیدرصصوصاستفاده

بنابرتعریفمجنونیان)منطقه 7964ایدرکشوروجوددارد. به764: مناطقحفاظتشده ،)

هایجانوریوگیاهینادرکهدرمعرضانقراضقراردارند،منظورحفظوحراستازگونه

قابلیتتعریفوتحدیدشده اینمناطقکه موماً محلهایاکوتاند. وریستیفراوانیدارند،

 روستایی  موماً و حفاظتمحیطزیست.هستندسکونتاجتما اتانسانی سازمان متولی،

حفاظت مناطق شده و طرحاست طریقاغلبیمدیریتهایتاکنون از حفاظتی رویکرد با

محدودزون و محیطزیستیتبندی از کردهاستفاده طبیعیاست.تهیه منابع ،نیزسازمان

برایاستقرارگردشگراندرمحیطجنگلیدرسیستممدیریتجنگلداریکشور،ییهاپارک

است.کردهتجهیزتاحدودیتعریفو

هوایطبیعویدرطوینویمازسویدیگر،تقاضایجامعهشهریایرانبرایاستفادهازتفرجگواه

گردشوگری»ل؛شوکلاوکنود:قرناصیربهشدتگسترشیافتهکهبهدوشکل مدهبروزمی

هایصانوادگییادوستیازچندکهگردشگران موماًبهصورتگروه«صانهبدوش»یا«انبوه

طبیعویهاوتعطیالترسمیکشووردرمحویطآصرهفتهبهویژهدرروزراسا تتاچندشبانه

هاودصانهرها،چشمهحاشیه،هایالزمکنندوبهدلیلنبودامکاناتاولیهوزیرساصتسپریمی

(.اثوراتایوننوورگردشوگریدر7966)یعقووبی،کننودهارابرایاتراقانتخابمویوجنگل

هواوشدهبهدلیلپراکنشزیادوگستردگیمحدودهاستقرار،نبوودزیرسواصتمناطقحفاظت

تسهیالتموردنیازو دموجودفرهنگاستفادهپایدارازمحیطبهطوور وام،قابولمودیریت

.شوکلدوم؛اسوتپوذیرهایناشویازآنبوهسوختیامکوانویاکنترلوکاهشآسیبنیست

نهادهوایدولتویوصصوصویطافورادوهواتوسوشودهوجنگولتصرفاراضیمناطقحفاظت

مشوکالتمتعودددرموجوبکهاستهایمسکونیوویالهایشخصیجهتاحداثمجتمع

منواطقوایونبهبالیجانشدهوکاربریزمینتمایلبهتغییرورسانیبهجامعهبومیصدمات

د.نشوصنعتگردشگریتبدیلمی
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هوایهکتاردرشومالایورانودرمحودودهاسوتان274673شدهالبرزمرکزیبامنطقهحفاظت

مازندران،تهرانوالبورزقوراردادوازایونرو،مسوانلآن، والوهبورمحویططبیعویوحیوات

هایانسانیشاملشهرهاوروستاهایمنطقهابلتوجهیازسکونتگاهجانوریوگیاهی،تعدادق

شمسویمووردحفاظوتقوراردارد)اطلو 7926ازسوالمنطقهایندهد.راتحتتاثیرقرارمی

هوایدربوینطوولو(7962مناطقچهارگانهتحتمدیریتسوازمانحفاظوتمحویطزیسوت،

42هوایجغرافیواییردقیقوهشورقیو ورضدرجهوصوف27دقیقهتا4درجهو27جغرافیایی

اسوت)طورحمودیریتزیسوتقرارگرفتوهدقیقوهشومالی21درجوهو96دقیقهتوا21درجهو

هوایگیواهی،تنووربیولوییوممنطقوهازنظورگونوه(.7967:9،محیطیمنطقوهالبورزمرکوزی

درشوایری)قودیمیومتنوورشوهری،روسوتاییو هوایجانوری،ینومورفولوییوسکونتگاه

هایهاوجاذبهسوووجودقابلیتمنطقهازیمویژهدرنوارشمالیبه(چنداندوراینهگذشته

ترینبوازارگردشوگریطبیعویمتنورونزدیکیبه مدهمتعددوگردشگریطبیعیوفرهنگی

هووایمختلووفایوورانیعنوویسووواحلصووزرومنوواطقجنگلوویشوومالکشووورومراجعووهگووروه

زاشدهباقابلیتتوسوعهدرونحفاظتاطق نواننمونهکاملیازمناینمنطقهرابه،گردشگران

ازطریقگردشگریتبدیلکردهاست.

ایاسوت.هرچنود،حفاظتونگهداریمناطقحفاظتشدهنیازمندتامینمنوابعموالیگسوترده

یدرصودتوامینیشوود؛ولویبوهدلیولنواتوانهواتوامینمویبخشیازاینمنابعازطریوقدولوت

)دارموارتین،انودتبودیلشوده7هوایکاغوذیمناطقبهپارکاین)صوداتکاییمالی(،بسیاریاز

کشورایرانکمیبیشاز4116(.طبقگزارشسازمانجهانیگردشگریدرسال4111:231

درصودازکولبوازارگردشوگریدنیواجوذبکورده7.7المللیمعادلدومیلیونگردشگربین

کهپتانسیلگردشوگریتواریخیوطبیعوی(درحالی7937:499ضیاییوتراباحمدی،است)

کشوربسیاربیشازایناستوتوسعهگردشگریپایداربهویژهدرمناطقیکهامکوانتوسوعه

،جوامووعمحلووی موموواًازنظوورسووطحزنوودگییدیگوورازسووودیگووریندارنوود،راهگشاسووت.

هوایزیوادیدراصتیوارگزینوهآنبورایاصوالحوبهبوودهایقابلتوجهیدارندومحدودیت

                                                                                                                                                                       

آیند ولی به دالیا    که براساس قانون و به صورت رسمی و اداری به عنوان منطقه حفاظت شده به شمار می مناطقی .1

 گیرند.  عدم تامین مالی، در عم  مورد حفاظت واقعی قرار نمی ویژه مختلف به
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دانش ملویتوانندبامیها.آنهااستبرایآنگزینهاقتصادیباارزشی،اکوتوریسموندارند

(.7964:764)مجنونیوان،باشوندنیوزبانانکارآمدیصودازمحیطزیست،کارگزارانومحیط

کرهازطریقافزایشدرآمودهایمحلویوایزیستهگاههایجهانیوذصیره،میراثازینرو

باشووند.بایوودتوجووهتواننووددرتوورویجتوسووعهپایوودارموووثرارتقوواسووطحرفوواهاجتمووا یمووی

تجموعواثوراتمنفویتواازمناطقبهنظارتپیوستهدقیقینیازداردایندرداشت،گردشگری

:7964)مجنونیوان،شووداسوت،جلووگیریحدتحملپذیریایونمنواطقآنکهبیشازپذیر

71.)

براسووواجتجربیووواتجهوووانی،راهکووواربووورونرفوووتازایووونبحوووران،تعریوووفوتحدیووود

.بواچنویناسوتشودهگردشگریباتوجوهبوهاصوولتوسوعهپایوداردرمنواطقحفاظوتمقاصد

هاوافزایشاشتغالوحفظتوانبردرآمدهایمنطقهافزودوباتوسعهزیرساصتراهکاریمی

ایایفوانموودوازایونبومیومحیطزیست،نقشمهمویدرتوسوعهمحلویومنطقوهفرهنگ

هواینگهوداریبواالنیسوتندبلکوهبوههایمعطلوباهزینوهطریق،مناطقحفاظتشده،سرمایه

شوند.ایمنطقهتبدیلمیموتورتوسعه

لمسایلحقووقی،یارزورتگردشگری،مسایلمختلفیازقبی7درفرایندانتخابمکانمقصد

درهواآناجتما ی،اقتصادی،زیرساصتیوزیستمحیطویتاثیرگوذارهسوتند. ودمتوجوهبوه

گوردد.درهواییمویشودنچنوینطورحیابی،سببکاهشیا دمامکوان ملیواتیفرایندمکان

یابیشود.روندمکانیادمی4باناممنطقهنمونهگردشگریمقصدادبیاتگردشگریکشور،از

هایکارشناسیمقودماتیازنظوردارابوودنازبررسیحالحاضر بارتولیهمناطقنمونهدرا

هوایصودماتیوتصوویبآندرهیواتدولوتهایگردشگریونزدیکیبهزیرساصتجاذبه

                                                                                                                                                                       

تواند شام  یک منطقه جغرافیایی بازر  بادون    باشد و می است که اعم از رزورت می Destinationمقصد در لغت، ترجمه  .1

و نیاز مفهاوم باودن     Resortحصار مانند یک شهر، منطقه و ... باشد اما به دلی  نبود معادل مناسب در زبان فارسی بارای واهه  

 لغت مقصد در زبان فارسی، در این تحقیق به این معنی به کار رفته است.  

های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعای و گردشاگری    منطقه نمونه گردشگری: منطقه یا مناطقی که در جوار جاذبه .2

قانون تشکی  سازمان میراث فرهنگی  8 کشور به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی براساس ماده

تاسای  و اداره   6/5/1386نامه اجرایی نحوه تشکی  و اداره مناطق نمونه گردشگری مصوب ماور    و گردشگری و آئین

 (. 1381 ،آئین نامه تشکی  و اداره مناطق نمونه گردشگری کشورشوند ) می
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انود)دفتورمنواطقنمونوهمنطقهنمونهدرکشورتصوویبشوده111بیشاز7966.تاسالاست

هوالزومواًکوهدرانتخوابآن(7966فرهنگیوگردشگریکشوور،گردشگریسازمانمیراث

هابراقتصادوتوسعهمنطقهبهصوورتدقیوقهایزیستمحیطیواجتما یوتاثیرآنویژگی

ایکوهدرمنواطقحفاظوتشودهبررسینشدهاست.اینامورصصوصواًدرمووردمنواطقنمونوه

هوایمختلوفماننودبورداریمناطقبرایبهرهایناند،بیشترنمودداردچهاینکهدرتعریفشده

گردشگری،ضوابطمتعددیتوسطسازمانحفاظتمحیطزیستتعریوفشودهاسوت؛ازآن

بنودیمنواطقتحوتحفاظوتدرطبقوه2وزونشماره9توانبهتعاریفزونشمارهجملهمی

بخشویازمنطقوهکهدرآنبهترتیوب،کرد(اشاره421)سازمانحفاظتمحیطزیست،نشریه

شدهباآسیبپذیریکمونیمهحساجبهزوناستفادهگسترده)گردشگریگسترده(حفاظت

وبخشوویازمنطقووهبوواشوورایطآسوویبپووذیریکووموتوسووعهپووذیربووهزوناسووتفادهمتمرکووز

بوورداریامکووانبهووره،یابوودوتنهووادرایووندوبخووش)گردشووگریمتمرکووز(اصتصوواصمووی

هوایدبواتعیوینوتعریوفشواص کنوتالشمیاینمطالعه.ازاینروگردشگریوجوددارد

امکان ملیاتیشدنچنوینموثربرمکانیابیمقاصدگردشگری،به نوانتحقیقیکاربردی،

گامیموثردرتوسعهپایدارمناطقحفاظوتشودهوافوزایشسوطحهاییرافراهمکندوپرویه

برایناساجسواالتاصلیتحقیق بارتنداز:ارد.توسعهانسانیجوامعساکندرآنبرد

شدهکدامند؟یابیمقاصدگردشگریدرمناطقحفاظتهایموثربرمکانشاص 

هایموثرچیست؟ترتیباثرگذاریووزنشاص 

چهمیزانازمساحتمنطقهحفاظتشدهالبورزمرکوزی،مناسوبتوسوعهگردشوگریمتمرکوز،

گستردهواکوتوریسماست؟

المللی(مقاصدمنتخببهچهمیزاناست؟.ای،ملیوبینوح ملکردی)منطقهسط

 

 سابقه مطالعات و تحقیقات

هوایگردشوگریویوایوابیرزورتهایموثربرمکان،برصیشاص تحقیقات لمیبامرور

ازجملوه.شدبررسیکشورهایمختلفدرشدهبرداریپایداردرمناطقحفاظتچگونگیبهره

چوینتاسواییلوینواز«هایبینالمللیرزوتسنجش واملانتخابمکانبرایپارک»مقاله
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هوایملویکوهبوه املموثردرتعیینپوارک46پینجوجوانکهبااستفادهازروشدلفیبه

«مناطقحفاظتشدهبه نوانجاذبوه»مقاله؛،دستیافتنداندبرداریصورترزورتقابلبهره

گوذاریدرهوایگردشوگریبورایسورمایهپتانسیل»مقاله؛رنیوجوپیترفریدمنساندراوالاز

ومنطقوهجرالددارمارتین،فرانسوینیویسوانگولسولیجویوالینوگاز«شدهمناطقحفاظت

شدهکوهستانهیمالیادرنپالنیزبه نووانتجواربموفوقجهوانیمودنظربوودهاسوت.حفاظت

یمتنو یدرمنطقهوجوددارندکهبه نوانطرحباالدسوتواهایتوسعه الوهبراین،طرح

کوالن،بخشوی،درچهارگوروهیاهمترازنیازمندتوجهوایجادهماهنگیبینبخشیهستندکه

شوند.میبندیتقسیماستانیوموضو ی

 

 نظری  چهارچوب

هاسوتکوهوردتوجومختلفیموهایحوزهدرباتوجهبهچندوجهیبودنموضور،مبانینظری

هوواشووامل.ایوونحوووزهشوووندبخشوویازآنتحووت نووواناکوتوریسووم،بووایکوودیگرتلفیووقمووی

زیسوتی،،رویکردهایآمایشی،رویکردهوایمحویطیپایداربرایباتاکیدرویکردهایتوسعه

یوابی،راهگشوایورویکردهوایمکوان(7962)الوانیوپیروزدصوت،رویکردهایگردشگری

هوایتوسوعهپایودار،ماهیتسیستمیمبسویاریازجنبوهتحقیقاست.انتخابچارچوبنظری

هوایمناسوبرااهمیتجستجویصصوصیاتبنیادیکولسیسوتمبورایدسوتیابیبوهشواص 

درنگورشازاینجهت،منطقهبه نوانیماکوسیستمحیاتمدنظراسوت.؛کندمشخ می

یوندهایدرونیوبیرونیسیستماسوتسیستمیآنچهاهمیتداردرابطهبیناجزاءو ناصروپ

ریزیدرراستایبهبود ملکوردآنتوجوهشوودکهدرشناصتسیستمبایدبه ملکردوبرنامه

ریزیبارویکردپایداری،توجهبهایننکتوهضورورتدارد(.دربرنامه7962:729)جمعهپور،

ددرکدرستیازموقعیتمحلویهابهمکانوزمانموردمطالعهوابستهاستوبایکهراهحل

(.7939وجودداشتهباشد)ویلر،

هایسورزمینی،مودیریتسورزمینبوهمعنوایجلووگیریازتخریوبیکیازتکالیفمهمطرح

(.ازایونزاویوه،آموایشسورزمینزمینوهتناسوب7962:46منابعتجدیدشووندهاسوت)توفیوق،

هایتعریفشده،امکانتعریفاسبونقشآوردوازدلاینتنکاربریسرزمینرافراهممی



 1 ...یگردشگری در منطقه حفاظت شده البرز مرکز های تفرجگاهیابی  مکان

 

ارزیوابیتووان.شوودهایگردشگریفوراهممویهایتوسعهپایدارسرزمینازجملهطرحطرح

هوایصاصویاسوتفادهمودلازودرآنفراینوداسوتایوناکولوییمسورزمین،مرحلوهمیوانی

هوایازمقایسوهویژگویزیسوتدرایورانبنودیسورزمین/محیطبنوابراین،ارزیوابیوطبقوه.شوودمی

-7962:762محیطیبامدلاکولوییکیکاربریمووردنظور)مخودوم،اکولوییکیهرواحدزیست

دسترسویمحیطوی،زیستپذیردررویکردانعطاف.استتحقیقراینآیدومدنظمیدست(به769

چشومگیروغیورهایفیزیکیازمناطقبراساجضوابطومقرراتویبودوناینکوهتغییوراتواستفاده

.(7964)مجنونیان:شدهمجازاستقابلبرگشتیبرجایگذارند،بهصورتکنترل

ترینرویکوردبورایتوسوعهگردشوگریمناسب،(UNEP/WTO,2002)گردشگریپایدار

اکوتوریسومپیونودد.ایبرایکواهشآثوارمنفویناشویازگردشوگریداروتوانبالقوهاست

یدبووهطبیعووتواحسوواجمسووتولیتاجتمووا یاسووتویکوویازدهنوودهدودیوودگاهتعهوودشوود

رود.محصورشدنبخشیازمنابعطبیعویتقریبواًرهواهایگردشگریپایداربهشمارمیشاصه

شودهوداراینظوامزابوه نووانفهواهایقورقشدهوحفاظوتازآندربرابور وامولآسویب

باشود.بوه نووانبرتوسعهاکوتوریسممویریزیوسازماندهیمحیطمدیریتازتاثیراتبرنامه

ها،مناطقجنگلویوپذیرمانندسواحلتوریستی،تاالبهایحفاظتیمناطقآسیبنمونه،طرح

هایمختلفصشکیوآبیکهموجبحفظکیفیوتتفرجویایونمنواطقشودهمرتع،زیستگاه

هورگونوهدصالوتبرایگردشوگرانبوهدوراز(Resort)ایامنوتثبیتشدهاستومنطقه

.کندغیراصولیدرنظاماکوتوریستیآنفراهممی

ازرویکردهوایگیوریبهورهگردشگری،نظیرزیستهایدوستدارمحیطیابیفعالیتمکاندر

هوایتوسوعهآموایشسورزمینونیوزنظریواتاکولووییکیوشواص درسنجیاراضیقابلیت

موجودوتهیهنقشهمتناسبباتواناکولوییکیوهایهمگذاریدادهپایداربااستفادهازروی

بواردیوابیمووردبوهموورسودومکوانترینراهبهنظورمویاقتصادیمنطقه،مناسب-اجتما ی

یوابیدریوممنطقوههایموثربورمکواناستفادهازبرآیندنظراتکارشناسیدرموردشاص 

سازد.میپذیرامکانراصاص

برداریکنتورلشودهازمنواطقحفاظوتبانگاهیسیستمیبهموضور،بهرهاینتحقیقبنابراین،

برداریراتوسعهگردشگریپایدارواکوتوریسومتریننوربهرهداندومناسبشدهرامجازمی
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هایمشخ گیرد.ازاینرودرجهتایجادپایداریقوی،اقدامبهتعریفمحدودهدرنظرمی

هوایاکولووییکیهایتوسعهپایدارومدلیابیبراساجشاص وقابلمدیریتازطریقمکان

نماید.متناسبباسرزمینمی

 

 تحقیق شناسی روش

.یوابیاسوتفادهشودهاسوتمودلتلفیقویمکوانمیودانیوهایاسنادیوازروشاینتحقیقدر

،،مشواهدهمیودانی، کاسویبامتخصصینبرداری،مصاحبهفیشه:آوریدادهایجمعتکنیم

تحلیولواسوتنبا :هوایتحلیولاطال واتتکنیوموهوایرقوومیایونقشوهتصاویرمواهواره

سونجیسورزمینبواایوقابلیوتهایتحلیلفهایجغرافیاییومنطقهتوصیفیواکتشافیوتکنیم

زاست.بهمنظووربوازبینیواطمینوانا(ونقشهGISاطال اتجغرافیایی)استفادهازابزارهایسیستم

هوادرمراحولمختلوفازنظوراتتعودادیازکارشناسوانوصحتشیوهجمعآوریوتحلیلداده

مراحلانجامکاربهشرحزیراست: اندرکاراناینحوزهاستفادهشدهاست.دست

تعیوینجهوتسنجیکواربریزموینشدهاکولوییکیقابلیتمرحلهاول:استفادهازمدلاصالح

،ابتوداآنکوهبراسواج GISدرمحویط(419-7962:411دوم،مکانمناسبگردشگری)مخو

گوذارینقشهقابلیتاوکولوییمگردشگریدرهرشاص تهیهشدودرنهایت،بارویهوم

ها،دونقشهصروجیاصلیمکوانمناسوببورایگردشوگریمتمرکوزطبقوهیومودو،والیه

هوایمحیطوی:شواص  .مودآدسوتمکانمناسببرایگردشگریگستردهطبقهیمودوبوه

کواربریی،زموینشناسوی،صواکشناسوی،جهوتجغرافیوایب،درصدشیا،اقلیموآبوهو

  .منابعآبییواراض

هوایهایاجتما یاقتصادیباتاکیدبرتحلیلثانویهآمارهاوتحلیولمرحلهدوم:تعیینشاص 

مصواحبهبواصواحبنظران.یابیمقاصدازطریقهایزیرساصتیموثربرمکانشاص جمعیتیو

بواهایکشوریواسوتانی،ومقایسهبامیانگینپ ازمشخ شدندامنهتغییراتهرشاص 

د.شونامناسوبمشوخ ومناسب،مناسبازروشامتیازبندی،سهدامنهامتیازیکامالًاستفاده

نرخ،کلنسبتباسوادیی،نسبتجنس،بعدصانوار،جمعیتی:اقتصادهایاجتما ی،شاص 
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صانهت،مخابراز،گاق،بری،کشآبلوله:هایزیرساصتیشاص اشتغال.وضعت،رشدجمعی

  .هیدوریونزدیکیبهمراکزاصلیسکونتگا،هایدسترسینورراهت،بهداش

مرحلهچهارم:ترکیبصروجی.یابیاولیهطرحهایاطال اتیومکانمرحلهسوم:ترکیبالیه

منطقوهبوه نووانشواص حقووقیمحیطویزیستطرحمدیریتبندیزونبانقشهوممرحلهس

بنودی ملکوردیمرحلهششم:سوطح.یابینهاییمقاصدگردشگریمرحلهپنجم:مکانری.ادا

هایمنتخبمکان

 

 های تحقیق یافته

 های  محیطی    های شاخص نتایج و یافته
بهدلیلکوهستانیمتغیراست.گرادنتیسادرجه76منطقهبینزیرصفرتامیانگیندمایساالنه

امابایدتوجهداشتاینمیانگیندر؛میانگیندمایساالنهپاییناستبودنبخشا ظممنطقه،

دموادرمنطقوههایهومپاییناست.فراوانیپهنههشمالومرکزمنطقهمتفاوتازبخشمرکزب

درصود)مناسوب91.11درجهو74-6،درصد)نامناسب(99.47درجهو6 بارتندازکمتراز

تفورجمتمرکوزودرصود)مناسوب43.16درجوهو76-74(و4تفرجمتمرکزوگستردهطبقوه

(.7گستردهطبقه

بندیگردید.کلمنطقهبراساجمدلدرپنجگروهطبقهدرصدشیب
 

 

 در سطح منطقه  : وسعت طبقات شیب1جدول شماره 

طبقوووووووهردیف

شیب

طبقوووووووهیفرددرصدهکتار

شیب

درصدهکتار

72-17136392/2221-4276463446/22

472-29741622/1221+74627264/91

279724711جمع942-72222964/79
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گردشوگریگسوتردهمناسوب)درصود42-21بیشترینفراوانیطبقاتشویبمربوو بوهشویب

(اسوت7مناسبگردشوگریمتمرکوزطبقوه)درصد1-2بهشیبمربو آنکمترین(و4طبقه

قراردارند.درحاشیهشمالمنطقهوقسمتیازمرکزمنطقهکه

.استیمنطقهشمالدربخششمالجهت؛جهتجغرافیاییبیشترینفراوانی
 ههای جغرافیایی مختلف در سطح منطق : وسعت جهت2جدول شماره 

جهووووووتردیف

جغرافیایی

جهووووووووتردیفدرصدهکتار

اییجغرافی

درصدهکتار

3747416/96غرب72727114/212شمال7

4924722/3دشت6673912/922جنوب4

421334711جمع1126626/46شرق9



طبقهتقسیمگردیدهاست.1منطقهدر مقصاک:شناسیصاک

وبقسمتا ظممرکزتواجنو،بیشترینفراوانیباصاککم مقتابدونصاکبررویسنگ

مرکزتاشمالمنطقهرادربرگرفتهاسوت.حوددررتبهبعدی،صاک میقتانیمه میقهومنطق

درصود9فاصلصاک میقتانیمه میقودریاراصاک میقدربرگرفتوهکوهشواملبویشاز

است.منطقه
 :  عمق خاک منطقه حفاظت شده البرز مرکزی3ه جدول شمار

درصدهکتار مقصاکردیف

631171/4 میق7

36149/1 میقشنی4

72296147/92نیمه میقتا میق9

44911276/22کم مقتابدونصاکبررویسنگ2

427161/1کم مقتانیمه میقبررویسنگ2

7432279/9کم مقتانیمه میقبررویموادگچیوآهی6

29274/1یت(سایر)مخزنسدلتیانوسکونتوفعال1

274649711جمع

ازنظرجن سنگوصاکدرمنطقهوجوددارد.متفاوتواحدارضیهشت
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 : وسعت واحدهای ارضی مختلف در سطح منطقه4جدول شماره 

درصدواحدارضیردیفدرصدواحدارضیردیف

77.776/2227.247/92

47.461/167.671/4

97.947/9217.149/1

27.279/967.674/1

711جمعکل


419979که بارتنودازمرتوعبوامختلفوجودداردنورکاربریاراضیهشت،اینمنطقهدر

3.97هکتوارو96222درصد،صوخرهبوا99.96هکتارو791144درصد،جنگلبا23.42هکتارو

درصود،7.46هکتوارو2449درصد،زرا وتدیومبوا2.31هکتارو42623درصد،زرا تآبیبا

درصودورودصانوهو1.46هکتارو7166درصد،باغاتبا1.24هکتارو4762سکونتوفعالیتبا

کوهسوتانیبخوشاراضیمرتعیدرمربو بهبیشترینکاربریدرصد.1.12هکتارو411دریاچهبا

.کاربریجنگلیدرمرکزمنطقهبهسمتشمالاستوومرکزبهپایینمنطقه

هوایاطال واتیبخوشمحیطویبورالیوه،سنجیتواناکولوییومکردنشرایطمدلقابلیتبالحاظ

کهنتیجهآن،تولیددونقشهتواناکولوییممنطقهبرایتفرجمتمرکوزوتفورجشدیکدیگرمنطبق

سومتشومالوقهایمناسببورایتفورجمتمرکوزدرمنطقوه،دربیشترینتراکمپهنهاست.گسترده

هواینورمتمرکوزاسوت.پهنوه-شرقیمرزنآباد-لشرقیونیزمحدودهمرکزیمحورغربیشما

شووند.شواملمویرادرصودازکولمنطقوه92/1باتواناکولوییمگردشگریمتمرکوزدرحودود

است.معطوفبهکیفیتودرجهبندیتواناکولوییم4و7بندیطبقاتدسته
 مناسب برای گردشگری متمرکزهای  : وسعت پهنه5جدول شماره 

درصدازهکتارنورگردشگریردیف

گردشگری

متمرکز

درصدازکل

منطقه

شدهحفاظت

771393/229/1گردشگریمتمرکزطبقه7

44621213/3234/6گردشگریمتمرکزطبقه4

9196371192/1جمع
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هدرمنطقوه،درقسومتمرکوزتواهایمناسببرایتفرجگسوترد،بیشترینتراکمپهنهمچنینه

هایباتوواناکولوییومجنوبمنطقهمتمرکزاست.پهنهازکوچکیبخششمالمنطقهونیز

شوند.درصدازکلمنطقهراشاملمی26/92گردشگریگسترده
 

 های مناسب برای گردشگری گسترده : وسعت پهنه6 جدول شماره

هکتارنورگردشگریردیف
درصداز

یگستردهگردشگر

درصداز

کلمنطقه

7416946/7212/2گردشگریگستردهطبقه7

474762193/6227/43گردشگریگستردهطبقه4

72466971126/92جمع

 

 های اجتماعی، اقتصادی های شاخص نتایج و یافته
دارایمووورد463تعووداد،7962وجووودداردکووهبنووابرسرشووماریسووالدرمنطقووهآبووادی972

731وشد،حذفرصانوا41هایکمترازروستا،سکونتگاه.باتوجهبهتعریفجمعیتهستند

برایتوسوعهگردشوگریمجمورامتیازاتهرسکونتگاه،رتبهآنراباقیماند.شهر9روستاو

هوادرآناکثورمشخ نمود.هیچیمازروستاهادرطبقهکامالمناسوبقورارنگرفوتولوی

یگرفتند.سهسکونتگاهشهریمنطقهدرگوروهکوامالمناسوبقورارگرفتنود.طبقهمناسبجا

درصود،7.2مووردو9 بارتنداز:کامالمناسوباساجاینمنطقهبرسکونتگاه411بندیرتبه

درصد.22.2موردو37درصدونامناسب29موردو716مناسب



 های زیرساختی های شاخص نتایج و یافته 

هایموجووددرامکانپذیراست.فرودگاهازطریقجادهتنهاههایمنطقکونتگاهدسترسیبهس

هایاصلیحاشیهمنطقهمانندنوشهر،رامسروتهراندرشاص دوریونزدیکیبهسکونتگاه

درحوریمبزرگوراهدردسوتاسوتقرارهایمنطقوهازجهوتموردتوجهقرارگرفتند.سکونتگاه

هروضعیتهایزیرساصتی،شدند.باافزودنامتیازسایرشاص رسیشمالبر-احداثتهران
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9موورد)771 بارتندازکامالمناسوبهایمنطقهبندیسکونتگاهرتبه.مشخ شدسکونتگاه

درصد.9.2روستاو1درصدونامناسب27.2روستاو69درصد،مناسب22روستا(و711شهرو

 

 قوقی و اداریهای ح های شاخص نتایج و یافته
(،7963طرحمدیریتمنطقهحفاظتشدهالبرزمرکزی)سازمانحفاظتمحویطزیسوت،بنابر

منطقهتعریوفشودهکوهبوراسواجقوانون،هرگونوهفعالیوتگردشوگریدراینیازدهزوندر

هوایزموانیدهسوالهوبیشوتربوههوامعمووالًدربوازهپذیراسوت.ایونطورحامکانآنمحدوده

 بارتنوداز:اداریهوایمنطقوهحفاظوتشودهالبورزمرکوزی.وسعتزونشوندمییروزرسان

،1.16سوایر،93.62،حفاظتی1.12،فرهنگی1.14،بازسازی47.36،هسته79.73،سپر1.72

و1.39،متمرکوزطبقوهیوم3.62دوتفورجگسوتردهطبقوه،2.74یومتفورجگسوتردهطبقوه

درصد.7.16متمرکزطبقهدو



 یابی مقاصد گردشگری های اطالعاتی و مکان هم گذاری الیه روی
اسوتفادهازمجموورباهواینقشوه،گوذاریالیوههومرویوندقبلیبهایشاص پ ازترکیب

هایزیرسواصتیبوهاجتموا ی،د.وزنشاص شتولیدهاآنهانقشهتلفیقیامتیازاتسکونتگاه

26.2مووردو771شاملکوامالمناسوبهاکونتگاهبندیسرتبهومنظورگردید7به4اقتصادی

باتوجهبهمتوسطدرصداست.73موردو96درصدونامناسب44.2موردو22درصد،مناسب

رسوانیبورایهایفرادستی،شوعارصودماتهایمنطقهدرطرححوزهنفوذسکونتگاهوسعتو

.سوپ ،لومتردرنظرگرفتهشدکی4هایمناسبوبرایسکونتگاه9هایکامالًمناسبسکونتگاه

هایگردشگریونقشهآنتولیدرسانیبرایفعالیتبراساجرتبههرسکونتگاه،شعارصدمات

راهمگورددفواطال اتیصروجیآنبانقشهتواناکولوییمهمگذاریالیهتاامکانرویشد

(.7)نقشهشماره

یوابیمقاصودمالونقشهنهاییمکانیابیاولیها ،شاص حقوقیبرنقشهمکانبعدیدرگام

یوابیاولیوهمقاصودگردشوگریبوادراینمرحله،مکان(.4گردشگریتولیدشد)نقشهشماره

لحاظنمودنتفکیمتفرجمتمرکزوگسترده،با ناوینمتناظردرطرحمدیریتمنطقوهالبورز
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هایمنتخبدره.سکونتگاهایمنتخبمشخ گردیدمرکزیمنطبقگردیدومحدودهمکان

موردکامالمناسبشواملزایگوان، الیودره،حیورت،2مورد( بارتنداز71یابینهایی)مکان

موردمناسبشواملورازان،شواهنجور،صاچوم،74شهرشد(و66کندی کالوپول)سال

ار.اسالمآباد،کیاکال،فیروزکلیسفلی،کینج،اویل،آستانکرود،باندر لیا،کدیرولشکن
 

 : مقاصد گردشگری منتخب7 شماره جدول

کلمنطقهدردرصددرصدمساحتنورگردشگریردیف

11-7تفرجمتمرکزطبقه7

4261616/9176/7تفرجمتمرکزطبقه4

7734117/7426/1تفرجگستردهطبقه9

4342963/2142/4تفرجگستردهطبقه

7236471166/9جمع
 

 ی  گیرنتیجه

محیطوویواجتمووا یبوورایدرصوودازمحوودودهمنطقووهازتوووانکووافیزیسووت66/9حوودوددر

هایپشوتیبان نوانسایتگردشگریبرصورداراست.مقاصدگردشگریمتمرکزوگستردهبه

اسوت.تمرکوزاصولیمقاصوددرمنطقوهفوراهمجواری،اینامکوانکنندوبهدلیلهم ملمی

آبوادراهیمورزنراازسهمنطقهترینبخشلیمرکزیکهغربیپیرامونمحوراص،گردشگری

تووان.هرچندمویاستوبخشیازشمالشرقیمنطقه،سازدترینبخشآنمتصلمیبهشرقی

بهمقصدگردشگریمتمرکزوگستردهدرجنوبشرقیمنطقوهودرنزدیکویفشومدراسوتان

تهراننیزاشارهنمود.

نیازمنودبلکوهکنود،شرایطتوسعهگردشگریپایداررافراهمنموی،صرفتعیینمکانمناسب

بندیشودهبورایمقاصودگردشوگریمنطقوهصوواهیمبوودتواریزیسطحارانهاهدافوبرنامه

ایوملیفراهمگوردد.ازایونرو،بواریزیمنطقهایوبرنامهبهمباحثتوسعهآنامکانورود

،7966کیلوادارهمنوواطقنمونووهگردشووگریمصوووبنامووهاجرایووینحووهتشووتوجوهبووهآنووین

،(هکتوار91-21)شدهازنظورسوطح ملکوردیدرچهوارسوطحمحلویهایمشخ محدوده
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طبقوه(هکتوار911زبویشا)المللویوبوین(هکتوار711-911)هکتار(،ملی21-711ای)منطقه

آنتووانمویاستکهرصدد14/61سطحبینالمللیبامربو بهبیشترینفراوانی.بندیشدند

توسوعهمقاصودتلقویفرصتوامکانمطلوببرایتوسعهآتیبازارهوایهودفو نوانبهرا

نمود.

شودهازکلمسواحتمنطقوهحفاظوتددرص26/1هکتار)7341کهدهدنشانمینتایجتحقیق

ه،ازقابلیتمناسببورایگردشوگریگسوتردهطبقوهیومبرصوورداراسوتکو(البرزمرکزی

گردد.بهترینگزینهبرایتوسعهاکوتوریسممحسوبمی



 بندی عملکردی مقاصد گردشگری در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی : سطح 8 جدول شماره

ف
ردی



سووووووووووطح

 ملکردی

گردشوووووووووووگری

4متمرکزطبقه

گردشگریگسترده

7طبقه

گردشگریگسترده

4طبقه

جمع

درصدتارهکدرصدهکتاردرصدهکتاردرصدهکتار

79162/172637/177619/121427/4محلی7

42226/721622/442224/731266/2استانی4

26963/41623/223763/976932/77ملی9

939662/4221223/9641616/277416314/61المللیبین2

7213/1112/14479/12241/1هکتار-291

261616/91734117/74342963/2172364711جمع



اسوتکوهبوابهتورشوودوریزیسرزمین،بدوندرنظرگرفتناهدافبلندمدتمیسرنمیبرنامه

ایمناطقحفاظتشدهدرتوسعهسرزمینهایتوسعهجامعوچندبعدی،نقشوقابلیتینگاه

نظیورتوانازابزارهوایمختلفویایوانتخابمکان،میهایمنطقهمدنظرقرارگیرند.درتحلیل

،ویوادرمقیواجمناسوبنیسوتکامولایایورانبانماطال واتینقشوهچونامابهرهبردنقشه

ترمنطقوهمفیودبوهنظورایجهتشناصتکاملهایهواییوتصاویرماهوارهاستفادهاز ک 

درفراینودهواآنتهوایمشوارکرسد.برقراریارتبا باجامعهبومیوفراهمکوردنزمینوهمی

نیز،درتهمینپایداریتوسعهموثراست.ریزیبرنامه



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 16

 

 های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی : تلفیق توان اکولوژیک با شاخص1ره نقشه شما

 یابی اولیه( )مکان
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یابی نهایی( یابی اولیه با شاخص حقوقی )مکان : تلفیق نقشه مکان2 نقشه شماره
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