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 تحت تفرج  یها توده یشناس جنگل های یژگیو
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  استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران ؛وحید اعتماد 
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  چکیده

 یشناسا  جنگا   هاای  یژگای وجنگلای بار بر ای     یهاا  پارکتفرج و تغییر کاربری مناطق جنگلی به  تأثیراتدر این پژوهش 

شده است. به این منظور، ساه منقهاه شاام  منااطق بادون       یبررستحت تفرج در پارک جنگلی بلوران کوهدشت  یها توده

روش مانظ    باه  نموناه  ققعاه  30در هار منقهاه    هاا  دادهبرداشت  منظور بهمشخص شد.  تفرج، تفرج گسترده و تفرج متمرکز

ققار  زادآوری، ارتفاع در ت،  تراک ، آماری یها مشخصه نمونه هققعمتر، پیاده شد. در هر  100×150 ۀتصادفی با ابعاد شبک

 یریگ اندازهزاد  شا هو تعداد جست در تان  زاد دانه های یهپا ۀینبرابرس، ققر و سالمت و شادابی در تانکوچک و بزرگ تاج 

شااهد باا منااطق     ۀدر منقها  یزادآور یازان و م یپوشش تاج میزانتعداد در هکتار،  یها مشخصهنتایج نشان داد که بین  .شد

 ینمتمرکز در ب یتفرج ۀرا منقه یپوشش تاج یزانم ینکمتر که  یطور به ،داشت وجود داری یمعن ا تالف متمرکز و گسترده

 زاد داناه  هاای  یاه پاداشت و ققر  داری یمعن ا تالف گسترده و شاهد مناطق بامتمرکز  ۀدر تان در منقه ارتفاعمناطق داشت. 

در تاان در منااطق متمرکاز و گساترده     داشات.   داری یمعنا  ا اتالف  متمرکز و شاهد مناطق با گسترده ۀمنقه در نیز موجود

 گیاهی پوشش های یژگیو بر منفی یراتتأث ،گسترده و چه متمرکز صورت تفرج چه به ،یقتحه ینا یج. بنابر نتابودند ترشاداب

 .شود یم ها توده یشناس جنگ  های یژگیو تغییر سبب و دارد منقهه

  .زادآوری، کوهدشت ی،پوشش تاج بلوران، یجنگل پارک تفرج، تأثیرات :کلیدی واژگان

                                                      
  :09384276189نویسندۀ مسئول، تلفن    ut.ac.ir knazarpoor@ Email:        
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 مقدمه
 هاای  ساازگان  باو   تجربۀ یعنی طبیعی گردشگری نواحی

 قسامت  یاک . آماوزش  یاا  تفارج  با هدف بکر یا طبیعی

 طبیعات  مصارفی  هاای  گردشگری طبیعی شام  اساتفاده 

 شااام  دیگاار قساامت و ماااهیگیری و شااکار نظیاار

 عکا   و بازدیاد  نظیار  طبیعات  غیرمصرفی های استفاده

 .[1] اسات  داشاته  زیادی رشد ا یر های دهه در که است

 فراغات  اوقات گذراندن برای مفید محلی جنگ ، امروزه

از  یکای  [.2] رود مای  شامار  باه  شهرها کنار در شهروندان

تعااداد  یشافاازای، مشااکالت معمااو  در مناااطق تفرجاا

 ییار تغسابب   کاه  اسات  یعای پاارک طب  از یدکنندگانبازد

 منااب   و زیسات محای    تخریاب  یات نها و در یجیتدر

 جنگا   در یتفرجا  هاای  یات فعال[. 4، 3] شود یم طبیعی

 ی،هاا و زادآور  نهاا   دیادگی  آسایب  موجب است ممکن

 ییار ، و تغیااهی کاهش ارتفاع، کاهش در تنوع پوشاش گ 

  و همکااران  راد ی. اساحاق [5]شود  سبب یا گونه یبترک

پاارک   یااهی اثر تفرج بار  ااک و پوشاش گ    یدر بررس

تناوع   ی وکاه زادآور  یدندرس یجهنت ینبه ا یال چغاسبز ا

داری  یصورت معن با تفرج شدید به اطقمن یاهیپوشش گ

 [.6]تفرج گسترده و بدون تفارج اسات   با مناطق از کمتر

و  ی مسته تأثیراتاز  یعیوس دامنۀ، یز ارج از کشور ن رد

شده بار   در مناطق حفاظت رجیتف های یتفعال یرمستهی غ

 یا مقالعاه  درابوا  .[2]شده است   رشگزا یاهیپوشش گ

که تفرج  یدرس یجهنت ینبه ا یتفرج یها اردوگاه مح  در

رشااد  کاااهشو  یاااهیرفااتن پوشااش گ یناز باا ساابب

 یهاا در ناواح   گوناه  یاب و کااهش ترک  یچوب یها گونه

تفارج و   ینکاه باا توجاه باه ا    .[7]شاود  یشده ما  حفاظت

 ۀشاد  در منااطق حفاظات   یحت محور یعتطب یگردشگر

 یدر بررسا و همکااران   ، برونراست یشجهان رو به افزا

 یان شده به ا منقهۀ حفاظت 93در  یانسان یبیتخر تأثیرات

ققا  در تاان،    ماان   جنگلی یها که پارک یدندرس یجهنت

. [8]اند دا  شده یو چرا یسوز شکار، آتش ی،تراش جنگ 

 پارک ی تأس با تخریب دربارۀ افزایش متعددی یها مثا 

 باه  واردشاده  یهاا   ساارت  یبررس یپ در .دوجود دار

 یجاه نت بهجاو   یاوان ک ی،تفرج های یتاثر فعال در جنگ 

 باه  یاادی ز هاای  یبآسا  ی،تفرجا  های یتفعال گرفت که

 یاد و با آورد یما  وارد یااهی گ ها و پوشاش  در تان، نها 

صادمات   ینکاهش ا یبرا یاصول یریتو مد یزیر برنامه

 تاأثیرات  یاابی ارز باا   همکاران و براون. [9]یردصورت گ

تفارج سابب    کاه  گرفتناد  یجهنت  ،جنگ از یتفرج ۀاستفاد

 یاد با ،موارد ین. با توجه به اشود یم کاهش رشد در تان

 و شاود  بررسای  طبیعای  یهاا  در عرصاه  ییراتیتغ ینچن

 احیاا  برای صحیح یها روش اجرای با فشار تحت مناطق

 نظار  . از[10]شاوند  هادایت  مقلوب شرای  به رسیدن و

 واقا   شامالی  یمکرۀن از یا منقهه در ما کشور جغرافیایی،

 مواجاه اسات    جنگ  با فهر طور معمو  به که است شده

 و کشاور  زیاد وسعت اقلیمی، تنوع به توجه با که هرچند

 جنگلای  یهاا  پوشاش  زاگار،،  و البارز  یهاا  کاوه  رشته

. [11] انااد یافتااه گسااترش کشااور دا اا  در متنااوعی

 ی دلیا  شارا   ر، باه گا انباوه زا  یماه تنک تا ن یها جنگ 

 از یعای، طب یاز منااب  تفرجا   یاریو وجود بس یکوهستان

 یگردشااگر یباارا یدر ااور تااوجه  هااای یتوانمنااد

 تفارج  بارای  راها  جنگ  این مرد باز، یردارند. از دبر ور

از  بر ای  ییرتغ سببموضوع  ینکه هم کردند یم انتخاب

. شاده اسات   یجنگل یها زاگر، به پارک یمناطق جنگل

باه   ای یناده فزا یفشاارها  ییارات تغ یان با گذشت زمان، ا

 همراهوارد آورده و  یشیمنقهۀ رو ینا یعیطب یها عرصه

 تخریب سبب یریگ غا ز و اقلیمی تغییرات دا ، چرای با

در  یریتماد  رو ازایان ها شده است.  عرصه ینا در جدی
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 یتو جااذاب ینساارزم یمایساا یتجااذاب یدارا  ینااواح

 یهاا  باشاد تاا ارزش   یا گوناه  باه  یاد با زیااد  یکیاکولوژ

تفرج  یمنف هایو اثر شودحفظ  یو حفاظت یشناس جنگ 

و حفاظات از منااب     یادار پا ۀتوساع  ی. بارا یاباد کاهش 

بار منااب     گردشگریبخش  ۀگسترد تأثیرات باید یعی،طب

حاا  و   یبارا  یریتیماد  هاای  یتطبیعی شناسایی و اولو

 .[12]شود مشخص  گردشگری یندۀآ

زاگار، باه    یجنگلا  یهاا  عرصاه تبدی  با توجه به 

 تفرج یرتأث یبررس پژوهش ینهدف ا ی،جنگل یها پارک

از جملاه تاراک ،    یشناسا  جنگ  های یژگیاز و بر یبر 

و  یشااداب  یازان ارتفااع و م  ،پوشاش  سقح تاج ی،زادآور

 فرضاایۀسااالمت در تااان در منقهااۀ پااژوهش اساات.  

 داری یمعنا  أثیرتا  سبب تفرج که بود پایه این بر پژوهش

 .شد  واهد منقهه این در یشناس جنگ  یها مشخصهبر 

 ها روشمواد و 

 منطقۀ پژوهش

 25هکتاار در   1100بلاوران باا مسااحت     یپارک جنگلا 

 یرشهرساتان کوهدشات در مسا    یجنوب غرب یلومتریک

. اسات  شاده  واق آباد غرب  د تر به اسال  پ  ۀجاد یغرب

عناوان پاارک    باه  1370از ساا   کاه   یمنقهاۀ جنگلا   ینا

و دارای طار  مصاوب   بلاوران مشاخص شاده     یجنگل

پاارک از  . انتخااب شاد   تحهیاق عناوان منقهاۀ    باه  است،

و جااده   ییروستا یبه مناطق مسکون یکنزد یها قسمت

 روساتاهای  یهاا  از ورود دا  تاا شده اسات   یحصارکش

 1400 از منقهاه  ارتفااع . شود جلوگیری چرا برای اطراف

 ساقح  از متر 1600 تا شود و می عشرو دریا سقح از متر

 و آب یآمبرژه دارا یمیاقل نمایۀو براسا،  ادامه دارد دریا

 480آن  یبارنادگ  یاانگین سرد بوده و م ای یترانهمد یهوا

 گاراد  یساانت  ۀدرجا  18 یانهساال  یدما یانگینم و متر یلیم

 یرانای بلوط ا تیپمنقهۀ  یاهیغالب پوشش گ یپاست. ت

ازجملاه   یگار د یا و در تچاه  یدر تا  راست که عناصا 

 ین را همراها آ یوحشا  یآلباالو  و بادا  یک ،ک ،زالزالک

 اسات  تند های یبش دارای منقهه از ییها . قسمتکنند یم

 نظار  از پارک بهیۀ و داده زیبایی منظر و سیما پارک به که

 شایب  و متفااوت  شارای   دارای بلندی و پستی و شیب

 باه  کاه  است ماهوری تپه حالت و درصد 15 تا 10 مالی 

 .[13]است  شده داده ا تصاص تفرجی منقهۀ

 
 تحقیق منطقۀ موقعیت .1 شکل
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 روش پژوهش

باا توجاه باه     یانساان  یتفرجا  تاأثیرات  یبررسا  یبرا

 مسااحت  با به سه منقهه تحهیق منقهۀپارک،  ۀمحدود

 و جهات  شیب، نظر از همگن شرای  دارای ومساوی 

 و بنادی  دساته  یار ز صاورت  باه  دریاا  ساقح  از ارتفاع

 .شد مشخص

 ۀجااد  دارای(: شدید تفرج با ۀمنقه) متمرکز منقهۀ

 نیااز و گردشاگر  اسااکان ساکوی  آالچیااق، دسترسای، 

  آشامیدنی آب و بهداشتی سروی 

 ۀجااد  باا (: متوسا   تفرج با منقهۀ) گسترده منقهۀ

  گردشگر اسکان سکوی دارای و دسترسی

 ۀجااد  بادون (: تفارج  بادون  منقهاۀ ) شاهد منقهۀ

 .تفرجی امکانات سایر و دسترسی

 یهااا تفاارج باار مشخصااه   یرباارای بررساای تااأث  

 از روش آمااربرداری مانظ  تصاادفی بااا    یشناسا  جنگا  

 ققعااه نمونااۀبااا  100×150ابعاااد  آماااربرداری بااا ۀشابک 

 متار( اساتفاده   20×  50) یآر 10ی باا مسااحت   مستقیل

 ققعهدر هر ققعه نمونه برداشت و  30در هر منقهه شد. 

شاام  ارتفااع در ات،     یآماار  یها مشخصه یۀکل نمونه،

 ققار  ،در تاان  یساالمت و شااداب   تاجی، پوشش سقح

 هاای  یاه زاد و تعاداد جسات در پا   دانه های یهپا برابرسینۀ

میاازان  شاد.  یاری گ انادازه  یزادآورو فراوانای  زاد  شاا ه 

 شاد  بررسای  گروهاا  جستسالمت و شادابی در تان و 

ققار   یریگ اندازه به توجه با پوشش تاج سقح (.1)جدو 

 .شد محاسبه 1رابقۀ  از استفاده باکوچک و بزرگ تاج 

(1) s=(d d )


1 2 4
 

ها گروه کدهای بررسی شادابی و سالمت درختان و جست .1جدول   

 سالمت کد گروه جست وضعیت توضیح

 یشاداب ،بدون قطع شاخه و جست ،تاج متقارن ،یدهدرصد خشک 20کمتر از  تاج
 درصد 75از  یشترتاج ب

 4 سالم

قطع شاخه و جست تا  ،متقارن نسبت بهتاج  -خشکیده درصد 20-50 از بیش تاج
 درصد 50تاج  یشاداب ،درصد 25

 3 خوب تا متوسط سالمت

قطع شاخه و جست  ،نامتقارن نسبت بهتاج  -خشکیده درصد 50-80 از بیش تاج
 درصد 75تاج  یشاداب ،درصد 50تا 25 ینب

 2 ضعیف تا متوسط سالمت

 50از  یشقطع شاخه و جست ب ،تاج نامتقارن ،یدهدرصد خشک 80از  یشب تاج
 درصد 25تاج کمتر از  یدرصد شاداب

 1 ناسالم

 

ذ یره و تنظی    Excelشده در محی  ثبت اطالعات

روش  و Spss18افازاری   شد و با استفاده از محی  نر 

پردا تاه   هاا  یانگینم ۀبه مهایس واریان  ۀآماری تجزی

آماری برحسب تهاد    یها تفاوت توکی آزمون با .شد

 وتحلیا  آمااری صاورت گرفات.     و تجزیهشد تعیین 

شام  برابری واریان  و پیروی از  ها فرض تمامی پیش

آزماون تحلیا     اجارای قبا  از   هاا  دادهتوزی  نرماا   

 .شدواریان  بررسی 

 بحث و نتایج

 ها گروه جست تعداد و تراکم

وجود  یدار یمعن ا تالف تفرجی مناطق در تراک  بین

آزماون   یج(. نتاp < ، 747/30  =(87 ،2)F 01/0داشت )

 منقهاۀ تعاداد در هکتاار در    یننشان داد کاه با   یتوک

شاهد باا منااطق تفار  گساترده و متمرکاز ا اتالف       

و زولاو   پارین  های یافتهبا  کهوجود دارد  یدار یمعن

 یباه بررسا   اود   تحهیهاتدر همسوست. آنان [ 14]
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)پوشاش   یشاگاهی رو های یژگیوفشار گردشگران بر 

 یشیرو منقهۀ هفتتعداد گونه و ارتفاع( در  یشی،رو

در منااطق تحات فشاار     یووآ ت  یها پارککوچک در 

و باه   پردا تندنخورده  مناطق دست و یادز یگردشگر

تعاداد   یشای، که مهادار پوشاش رو   یدندرس یجهنت ینا

نخاورده   دست یشیرو ۀیدر ناح یاهانگونه و ارتفاع گ

 یبا فشار گردشاگر  یدر ت یو در نواححد  یشترینب

 در تراک  میانگین که یطور به حد است  ینکمتر یاد،ز

 گساترده  در منقهاۀ  در تای،  ۀپای 6/248 شاهد منقهۀ

 نتاایج . باود  پایاه  186 متمرکاز  منقهاۀ  در و پایه 192

 در تای  یها هیپا تعداد ،تفرجی مناطق در که داد نشان

 داشاته  چشمگیری کاهش تفرج بدون منقهۀ به نسبت

 یهاا  رساا ت یز ایجااد  آن، اصالی  دالی  از که است

 جاده، بهداشتی، یها  یسرو قبی  از منقهه در موجود

 پارکینا   ۀمحوطا  و کودکاان  باازی  ۀمحوطا  آالچیق،

 و شاده  در تاان  ققا   سبب موارد این سا ت. است

 .است داده کاهشرا  در تان تراک 

)گساترده،   منقهاه  ناوع  براسا، جست تعداد بین

 38/0)نشد  مشاهده یدار یمعن تفاوت( شاهد متمرکز،

p < ،59/0  =(1865 ،2)F). 

 بررسی زادآوری

( 2 جادو   ) منقهه یها گونهدر بین  یزادآور نیشتریب

 یهااا گونااه زادآوری و بااود بلااوط ۀگوناا بااه متعلااق

 منقهاۀ  درنیاز   ریا انج و ک یکا  باادا ،  ک،یول زالزالک،

 (.3 جدو ) داشت وجود شاهد

 ساقح  در موجود یها یزادآور تعداد منقهه هر در

 هاا  گوناه  نوع و ها نها  ارتفاع و یریگ اندازه پالت هر

ی نشاان داد کاه میازان    توک آزمون جینتا. شد مشخص

تفااارج کااااهش  ریتاااأثزادآوری در منااااطق تحااات 

شااهد   منقهاۀ ی که در طور به  چشمگیری داشته است

 میانگین تعداد زادآوری در سقح ققعه نمونه بایش از 

 (.2شک ) بود متمرکز و گسترده مناطق

 منطقه درختان نام .2 جدول

 علمی نام فارسی نام

 Quercus Brantii Lindl. var.persica ایرانی بلوط

 .Crataegus sp زالزالک

 .Acer monspessulanum L کیکم

 .Amygdalus sp بادام

 .Ficus carica  L انجیر

 .Amygdalus  Haussknechtii (C. K. Schneider) Bornm ارژن

 یتفرج در مناطق درختی یها گونه زادآوری .3 جدول

 متغیرها

 زادآوری نوع

 بلوط

 ایرانی
 انجیر کیکم ولیک زالزالک

 بادام

 کوهی

 آلبالوی

 وحشی
 )درصد(کل

 منطقه نوع
 77/23 0 0 0 0 0 0 92 )تعداد(فراوانی گسترده
 75/30 0 0 0 0 7 8 104 )تعداد(فراوانی متمرکز
 48/45 1 3 1 1 1 18 151 )تعداد(فراوانی شاهد

 100 25/0 78/0 25/0 25/0 08/2 72/6 67/89 )درصد( کل
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  نمونه هقطع سطح در یزادآور تعداد نیانگیم .2 شکل

 .درصد است 1دار در سطح  دهندۀ اختالف معنی حروف متفاوت نشان

 لحاا   از گاناه  ساه  منااطق  نیبا  کاه  داد نشان جینتا

 > p 01/0) دارد وجااود یدار یمعناا تفاااوت یزادآور

،012/11  =(87  ،2)F.) مشاخص   یزادآور یبررسا  یجنتا

 هاای  یات فعال یردر منااطق تحات تاأث    یکه زادآور کرد

 تفارج  بدون منقهۀ به نسبت چشمگیری کاهش تفرجی

[. 15مقابهات دارد]  زمینه یندر ا مانوئ  نتایج با که دارد

 نسابت ( تفارج )بدون  شاهد منقهۀ در زادآوری استهرار

 از اسات  تفرجای  های یتفعال یرتأث تحت که مناطهی به

 آن دالی  از که بود بر وردار مقلوبی نسبت به وضعیت

 ساایر  و یسااز  جااده  نکردن  ودروها، تردد به توان یم

 را تاوده  زادآوری کارد کاه   اشااره  تفرجای  های یتفعال

 تفارج  منقهۀ در زادآوری میزان همچنین. کنند یم تهدید

 از نشاان  کاه  باود  گساترده  تفرج منقهۀ از بیش متمرکز

 بخش در تفرجی های یتفعال بر نظارت و مدیریت نبود

 در یزادآور کااهش  اصالی   یا دال از و اسات  گسترده

 ناوع   ااطر  باه  شااهد  منقهاۀ  به نسبت یتفرج مناطق

 ردیا گ یما  انجا  یتفرج مناطق در که است ییها تیفعال

 از ماان   و شاده   ااک  شیفرسا و یدگیکوب موجب که

 .شود یم یزادآور استهرار

   یتاج  پوشش

 نیانگیاام بااا متمرکااز منقهااۀ یتاااج  پوشااشمیااانگین 

 منقهااۀ از نمونااه هققعاا سااقح در مرباا  متاار 09/124

 نیانگیاام بااا شاااهد و 03/156 نیانگیاام بااا گسااترده

 منقهاۀ ی کاه در  طاور  باه  ،(3)شک  بود کمتر 80/220

 .استشاهد بیش از سایر مناطق 

 
 یتفرج مختلف مناطق یبرا نمونه قطعه سطح در یتاج پوشش نیانگیم .3 شکل

 .درصد است 1دار در سطح  دهندۀ اختالف معنی حروف متفاوت نشان
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 نیبا  کاه نشاان داد   یتااج   پوشاش  ۀ بررسای جینت

نااوع منقهااه تفاااوت  براسااا، پوشااش تاااجمیااانگین 

 (.p < ،37/17  =(87  ،2)F 01/0وجود دارد ) یدار یمعن

در مناطق تفرجی گسترده  یتاج پوشش ،نتایج براسا،

ی کاه  طور بهبدون تفرج بود.  منقهۀو متمرکز کمتر از 

 باین  در را مهادار  ینکمتار متمرکز  منقهۀمیزان آن در 

 ایجااد  یرتاأث  دهنادۀ  نشاان  تواند یم که داراست مناطق

 از اسااتفاده نیااز و سااازها و سااا ت همچنااین و جاااده

 منااطق  در ساو ت  مصارف  برای در تان یها شا ه

 در تاان  پوشاش  تااج  به آسیب سبب باشد که تفرجی

در این مقالعه با نتاایج   یتاج  پوشش بررسی. شود یم

آندر، و همکاران  مقابهت دارد کاه نشاان    مقالعات

 بادون  ساقح  میازان  تفرجی یها مکان بیشتر در ندداد

[. 16اسات]  یافتاه  افازایش  درصاد  60 حادود  پوشش

بار   ییتورتن  که در مناطق استوا های یافتهبا  ینهمچن

 عناوان  باه اساتفاده   یزگردشگران و ن ۀروزان ۀاثر استفاد

و کااهش   پوشاش  تااج سبب کااهش   یاردوگاه تفرج

پوشش نها  نسبت به مناطق شاهد در اناواع مختلا    

بین مناطق شاهد و  [.17]همسوست است شدهجنگ  

 یتااج  پوشاش ندانی از نظر سقح گسترده ا تالف چ

 جااد یا ممکان اسات  آن   یا وجود نداشت کاه از دال 

 نیا در ا  یوسا  یساازها و ساا ت  و ساتیسأتنشدن 

 کاه  یطاور  باه  ،باشاد متمرکاز   منقهۀمناطق نسبت به 

 دالیا   از یکای  متمرکاز  منقهاۀ  در هاا  سازه این ایجاد

 .است یتاج پوشش سقح کاهش اصلی

 ی جنگلیها تودهارتفاع 

منقهاۀ شااهد باا     ینبا  نشان داد کهی توک آزمون جینتا

وجاود  داری  یمناطق گسترده و متمرکاز تفااوت معنا   

در مناطق گسترده و متمرکز  در تانارتفاع  یعنیدارد. 

 یمنفا  یردهندۀ تاأث  کمتر از منقهۀ شاهد است که نشان

ها باوده اسات.    گروه جست و در تانتفرج بر ارتفاع 

 ، در93/4 شاااهد هااۀمنق در در تااان میااانگین ارتفاااع

 متار  65/4 گساترده  منقهاۀ  در و 87/3 متمرکاز  منقهۀ

 (.4)شک است  در تی پایۀ هر برای

 
  درختان ارتفاع میانگین .4 شکل

 درصد است. 1دار در سطح  دهندۀ اختالف معنی حروف متفاوت نشان
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 ارتفااع  نیانگیا م نیبا  ،ارتفااع  یآزمون بررس بنابر

 وجاود دارد  یدار یمعنا  تفااوت  منقهاه  ناوع  براسا،

(01/0 p < ،48/14 = (177 ،2)F.) ،نتااااایج براسااااا 

 میازان  باا  معکاو،  رابقۀ در تان ارتفاع آمده دست به

 گردشاگران  بازدید تعداد اینکه به توجه با دارد. بازدید

 افازایش  باا  اسات،  زیااد  گساترده  و متمرکز مناطق از

 کاه  است یافته کاهش در تان ارتفاع منقهه، از بازدید

 یان ا یج[ مقابهت دارد. نتا14و زولو ] پارین  نتایج با

 گساترده  مناطق در در تانع مقالعه نشان داد که ارتفا

 تفارج  منقهاۀ  ولی ندارند، داری یمعن ا تالف شاهد و

 کاه  دارد فاو   منقهۀ دو با داری یمعن ا تالف متمرکز

 .همسوست[ 10] همکاران و براون نتایج با

  زاد دانه یها هیپاقطر 

شااهد باا    منقهاۀ  ینبا  نشان داد کهی توکآزمون  جینتا

وجاود   داری یمعنا مناطق گسترده و متمرکاز تفااوت   

در  زاد داناه  هاای  یاه پاققار   یانگینکه م یطور به ،دارد

 بااا گسااترده مناااطقاز  یشباا و 80/22 دشاااه منقهااۀ

هار   یبرا 14/ 56میانگین با  متمرکز و 25/14میانگین 

 .در ت است

 یاانگین م ینکه با  ین استا یانگرآزمون دانکن ب یجۀنت

وجاود دارد   داری یگاناه تفااوت معنا    مناطق ساه  درققر 

(01/0 p < ،79/8  =(88 ،2)F .)برابرسینۀ ققر بررسی نتایج 

 تاأثیر  تفرجای،  هاای  یتفعال که داد نشانزاد  دانه در تان

 نتااایج بااا کااه دارد در تااان ققااری رویااش باار منفاای

[ 10همکااااران ]و  باااراون[ و 7]ا اباااو هاااای یبررسااا

 باین  کاه  دهاد  یققار نشاان ما    یبررس یج. نتاهمسوست

 ایان  و نیسات  زیاادی  ا تالف گسترده و متمرکز مناطق

 چااه و متمرکااز صااورت بااه چااه تفاارج دهااد یماا نشااان

 میازان  کاه  درحالی دارد  منفی تأثیرات گسترده صورت به

 کاه  اسات  دیگار  منقهاۀ  دو از بیش شاهد منقهۀ در ققر

 منفی بین تفرج و ققر در تان است. رابقۀ دهندۀ نشان

 
 یتفرج مختلف مناطق یبرا نمونه هقطع سطح در قطر نیانگیم .5 شکل

 درصد است. 1دار در سطح  دهندۀ اختالف معنی حروف متفاوت نشان
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 شادابی درختان

در منااطق متمرکاز    ،1 جدو  یها گروهبا توجه به کد 

 یطاور  به ،بودشاهد  منقهۀباالتر از  یشاداب ،و گسترده

 در ها گروه جست و تاج سالمت و شادابی وضعیت که

 بهتار  شااهد  منقهۀ از متمرکز و گسترده تفرجی مناطق

 از کمتر مناطق این در  شکیده یها شا ه میزان و بود

 و در تان اکثر تاج شاهد منقهۀ در و بود شاهد منقهۀ

 کاه  شک فراوان باود   یها شا ه دارای گروها جست

 یهااا سرشااا ه از گردشااگران اسااتفاده دهناادۀ نشااان

 ساو ت  بارای  تفرجای  منااطق  دردر تاان   ۀید شک

 یاوان موضوع باا مقالعاات ک   ین( که ا4. )جدو  است

 یبهجو  مقابهت دارد که نشاان داد در منااطق تفرجا   

در تاان   یهاا  شاا ه  از گردشاگران لاو   جنگ  فناد  

 .[9]اند کرده استفاده سو ت عنوان به

 سالمت یها گروه کد در مناطق شادابی و سالمت وضعیت .4 جدول

 منطقه
 گروه کد

 )درصد(کل 4 3 2 1

 100 2/26 8/35 7/27 3/10 متمرکز
 100 91/17 54/33 34/31 21/17 گسترده
 100 93/8 45/37 12/33 5/20 شاهد

 

 گیری نتیجه
 جنگلای  یها پارک از استفاده به نیاز جمعیت فزایندۀ رشد

 حضاور  ماورد  در تعااد   عاد   اماا  است، داده افزایش را

 )تفارج  برناماه  بادون  و ناصاحیح  اساتفادۀ  و گردشگران

 یهاا  گوناه  تناوع  مانناد  هاا  یست اکوس عملکرد بر( شدید

 ایان  نتایج براسا،[. 19-17دارد ] مخرب یاثرها گیاهی،

 متمرکاز  چاه  و گساترده  صاورت  باه  چاه  تفرج تحهیق،

 منقهاه  یااهی گ پوشاش  هاای  یژگیو بر معکوسی تأثیرات

  گاروک  و پیکرینا   و  تاورتن  نتایج با یافته این که دارد

کاه   داد نشان پژوهش این نتایج .[17-20]داشت مقابهت

 ،پوشاش  تااج  مانناد  یشناس جنگ  های یژگیو از بسیاری

 تحهیاق  تراک  در منقهۀ و برابرسینه ققر ارتفاع، زادآوری،

 آمده دست به نتایج به توجه با همچنین. است یافته کاهش

 باا  تاوان  یما  شااهد،  منقهاۀ  همچنین و تفرجی مناطق از

 یاا  آنهاا  یا دوره قار   و متمرکاز  تفرج منقهۀ چند ایجاد

 تفرجاای منااطق  از شااده بنادی  زماان  اسااتفادۀ عباارتی  باه 

 نظاارتی  عملیاات  اجارای  همچناین  و شااهد  و گسترده

تخریب بایش   مان  تفرجی یها فص  در صحیح و مداو 

هااای تااودۀ جنگلاای از جملااه زادآوری،  یژگاایواز حااد 

 شاد  یشناس جنگ پوشش، شادابی و سایر مشخصات  تاج

 مسااتمر اسااتفادۀ و پااارک طبیعاای هااای یتجااذاب از و

 .کرد محافظت مناطق این از گردشگران
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