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ارزیابی پتانسیل طبیعتگردی سیمای منظر منطقه حفاظت شده دنا با
استفاده از روش کمی تنوع
وجیهه قربان نیا خیبری*1؛ محسن آرمین

2

 -1استادیار ،گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 -2استادیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه یاسوج
(تاریخ دریافت -99/50/31تاریخ پذیرش )99/50/50

چکیده:
در دهههای اخیر ،روندهای جهانی در گردشگری دستخوش تحول تدریجی شده است .در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی ،جنبه زیست-
محیطی تقویت شده و به مسئولیت فردی و جمعی برای حفاظت از محیط زیست بیشتر توجه شده که تأثیر مهمی بر فعالیتهای گردشگری
گذاشته و موجب ایجاد یک مفهوم کاملاً جدید گردشگری با ماهیت اکولوژیکی تحت عنوان طبیعتگردی (گردشگری طبیعت) در مقابل
شکل سنتی و گسترده آن شده است .رشد فزاینده صنعت گردشگری به موازات تحولات سریع اقتصادی ،سیاسی و تکنولوژیکی ،گردشگری
را به مؤلفه مهم اقتصاد ملتها تبدیل کرده است و منافع ناشی از گردشگری در همه بخشها در خدمت رشد اقتصادی قرار گرفته است.
منطقه دنا با دارا بودن پتانسیلهای بیشمار گردشگری میتواند سهم بهسزایی در رونق اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد و نهایتاً کشور
داشته باشد و زمینه مساعدی را برای اشتغالزایی و بهرهبرداری پایدار از اکوسیستم فراهم نماید .در طرحریزی برای برنامهریزی توسعه،
ساماندهی منظر برای حفظ سیماهای موجود و پیدا کردن سیماها یا منظرههای زیبا و سپس جانمایی موارد توسعه در میان نواحی خوش
منظره ضروری است .لذا هدف این مطالعه ارزیابی ژئولوژیکی سیمای منظر منطقه حفاظت شده دنا بر اساس روش کمی تنوع (روش V-

 )Wertاست که بوسیله بومشناس سیمای منظر  Hans Kiemstedtارائه شده است .در این روش مؤلفههای طبیعی سیمای منظر (جنگلها،
سطوح آبی ،پستی و بلندی ،اقلیم) و کاربری اراضی به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی پتانسیل طبیعتگردی منطقه حفاظت شده دنا،
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که از کل سطح مورد تجزیه و تحلیل که  778کیلومتر مربع بود ،سطوح خیلی مطلوب و مطلوب
سیمای منظر برای توسعه فعالیتهای طبیعتگردی به ترتیب  74و  47کیلومتر مربع یا به عبارتی دیگر  91درصد از کل منطقه را به خود
اختصاص دادند که غالباً در امتداد رودخانههای اصلی توزیع شدهاند .از این رو به منظور توسعه طبیعتگردی در منطقه حفاظت شده دنا
لازم است به کمک پیمایشهای صحرایی ،خوش منظرترین نقاط با کیفیت بصری ممتاز در سطوح خیلی مطلوب و مطلوب شناسایی شده
در این تحقیق انتخاب شود .اراضی نامطوب برای توسعه طبیعتگردی از نگاه زیباشناختی منظر نیز با  991کیلومتر مربع ( 34درصد)
بیشترین بخش از منطقه را شامل میشوند که لازم است در بحث توسعه گردشگری به محدودیت بصری و اکولوژیکی این بخش غالب از
منطقه نیز توجه جدی شود .مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه انجام شده در منطقه حفاظت شده دنا نشان داد که این مدل
در مقایسه با سایر مدلهای ارزیابی در تفکیک درجات شایستگی کیفیت زیباشناختی مناطق برای توسعه طبیعتگردی سختگیرانهتر عمل
میکند که به نوعی میتواند بیانگر دقت بیشتر مدل باشد.

کلید واژگان :مدل کمی تنوع ،ارزیابی سیمای منظر ،طبیعتگردی ،منطقه حفاظت شده دنا.

* نویسنده مسئول؛ تلفن11913719839 :

ایمیلghorbannia@bkatu.ac.ir :
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یادگیری در مورد طبیعت منجر به ایجاد

 .1مقدمه
در دهههههای اخیر ،روندهای جهانی در گردشهههگری
دسهتخوش تحول تدریجی شده است .جامعه مدرن از
خطرات ناشهی از بحرانهای زیست محیطی آگاه شده
و به مسئولیت فردی و جمعی برای حفاظت از محیط
زیست بیشتر توجه میکند .در بسیاری از فعالیتهای
اجتماعی ،جنبه زیسهتمحیطی تقویت شده و تأثیری
مهم بر فعالیتهای گردشههگری گذاشههته اسههت .یک
مفهوم جهایگزین کهاملهاً جهدیهد با ماهیت اکولوژیکی
تحت عنوان طبیعتگردی( 9گردشهههگری طبیعت) به
وجود آمههده اسههههت ( ;Csirmaz & Peto, 2015

 .)Higgins-Desbiolles, 2018طبیعههتگردی بههه
روشهای مسهئولانه محیط زیست برای محدود کردن
اثرات منفی در مناطق تفرجگاهی اشاره دارد ( Cetin

 .)& Sevik, 2016اثرات منفی کم گردشهههگران بر
طبیعت و ایجاد مزیتهای اجتماعی و اقتصههادی برای
جهوامع محلی از ویژگیهههای این نوع از صهههنعههت
گردشهگری اسههت .رشد فزاینده صنعت گردشگری به
موازات تحولههات سهههریع اقتصهههادی ،سهههیههاسهههی و
تکنولوژیکی ،گردشهههگری را بهه مؤلفه مهم اقتصهههاد
ملتها تبدیل کرده اسهت و منافع ناشی از گردشگری
در همه بخشها در خدمت رشهد اقتصادی قرار گرفته
است .امروزه مفاهیم جدیدی مانند گردشگری

پایدار8

کهه شهههامهل تعهادل بین گردشهههگری و حفهاظت از
ویژگیههای طبیعی و فرهنگی اسهههت بههه این دلیههل
توسهعه یافته است که هم شامل ویژگیهای توریستی
یک کشور و هم تغییرات طبیعی است که در الگوهای
مصهههرف اتفای میافتد ( Kaypak, 2010; Cetin,

 .)2015; Metsaots et al., 2015قرنها کاوش و
1 -Ecotourism
2- Sustainable Tourism

ژئواکولوژی7

شههده اسههت ،علمی میانرشههتهای که به ارتباط درونی
بین انسههان و زیسههتگاه آن ،سههیمای منظر طبیعی و
مصهههنهوعهی مهیپردازد (.)Pecelj et al., 2015

ژئواکولوژی به عنوان یکی از جوانترین رشتهها ،طیف
وسهههیعی از تئوریها ،مدلها و تجربیاتی از مطالعهی
سهههیمهای منظر را فراهم میکنههد (.)Pecelj, 2015
سهیمای منظر بیا نگر پایه و اسههاس بیشترین بخش از
فعالیتهای اجتماعی ،سهههکونتگاهها ،جادهها ،جریان
آب ،خاک و پوشههش گیاهی اسههت .سههیمای منظر به
طور مداوم توسهط فرایندهای طبیعی ،انسان -ساختی
طبیعی و مورفولوژیکی انسان – ساختی تغییر میکند.
 )9171( Trollاولهین محققی بود کههه تلههاش کرد
طبقهبندی سههیمای منظر را با اسههتفاده از عکسهای
هوایی بها ههدف برنهامههریزی توسهههعه انجام دهد .با
گذشهههت زمان ،روشهای مورد اسهههتفاده در ارزیابی
سهههیمای منظر به طور فزایندهای پیچیدهتر و عینیتر
شهههدنهد .بها اسهههتفهاده از روشههای مناسهههب برای
ارزشگههذاری و بهها کمههک فنههاوری اطلههاعههات ،برآورد
شهایستگی فاا برای نیازهای مختلف امکانپذیر است
( .)Milovan et al., 2016ارزیابی طبیعی و فرهنگی
مناطق و مهمترین عناصر آنها و همچنین ایجاد ارزش
افزوده توسهههط گردشهههگران ،امکههان اسهههتفههاده از
پتانسههیلهای موجود را به صههورت کارآمدتری فراهم
میکنهد و روش پهایهداری اسهههت که به حفظ مناظر
طبیعی اکوسهیستم از یک طرف و توسعه منطقهای از
طرف دیگر کمههک خواهههد کرد .ارزیههابی

ژئولوژیکی4

منههاطق حفههاظههت شهههده و محیط اطراف آنههها برای
برنامهریزی آینده ،توسههعه سههیمای منظر ،حفاظت و
3- Geoecology
4 -Geological Evaluation
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مدیریت مهم اسههت که به معنی توسههعه فعالیتهای

مطلوب اسههت و حدود  47درصههد نیز نسههبتاً مطلوب

تفرجی و ترویج بیشههتر گردشههگران اسههت .به منظور

اسههت Lukic .و  )8191( Filipovicسههیمای منظر

برآورد پتانسیلها و امکانات واقعی برای توسعه تفرج و

شهههر برگلند را با اسههتفاده از روش کمی تنوع (روش

گردشهههگری ،اسهههتفهاده از روشهای مختلف ارزیابی

 )V-Wertاز منظر توسهههعههه طبیعههتگردی ارزیههابی

ژئولوژیکی ،ترجیحاً مدل ( Hans Kiemstedtروش

کردنهد .صهههرف نظر از زمهان و مکهان ،مناطق دارای

کمی تنوع) 9ضهههروری اسهههت کهه میتوانهد بها مدل

پیچیدگی بصهری بالا ،با مقدار زیادی پوشش گیاهی و

بیوشههیمایی  8Menexتکمیل شههود ( Pecelj et al.,

مهحهیطهههای آبی و همچنین منههاطقی کههه دارای

2016; Pecelj et al., 2017; Pelcelj et al.,
 .)2016; Pelcelj et al., 2017در روش ارزیههابی

مشهمانداز طبیعی هسهتند و از محیطهای انسهانساز
بسهههیار دور هسهههتند به طور کلی با ارزش هسهههتند

ژئواکولوژیکی برای برنامهریزی و مدیریت فاهها نشههان

( .)Thorne & Huang, 1991بر اسههاس موارد رکر

داده میشهههود که تا مه میزان مؤلفههای طبیعی یک

شهههده در بهالا ،هدف از این مطالعه ارزیابی ژئولوژیکی

منطقه برای انواع فعالیتهای گردشهههگری مناسهههب

منطقه حفاظت شهده دنا با استفاده از مدل کمی تنوع

هسهههتند Jahani .و همکاران ( )8199در بخش پاتم

یهها بههه عبههارت دیگر مههدل  Hans Kiemstedtبرای

جنگههل خیرودکنههار نوشههههر از روش تعیین کیفیههت

اهداف توسههعه طبیعتگردی اسههت .همچنین در این

سهههیمای منظر و نقاط مشهههمانداز به منظور ارزیابی

تحقیق اهمیهت ،نقش و کهاربرد ارزیابی ژئولوژیکی به

پتانسهیل طبیعتگردی استفاده کردند ،به این صورت

عنوان یهک روش کهارامهد در زمینهه پتانسهههیلیابی،

کهه پس از تهیهه جهداول یگانهای زیسهههت محیطی

برنامهریزی و مدیریت مناطق گردشههگری نیز نشههان

بخش پاتم ،یگانها از بیشترین به کمترین گوناگونی و

داده میشود.

تنوع بهه ترتیهب به عنوان ممتاز ،معمولی و ضهههعیف
انتخهاب شهههدنهد Popovic .و همکاران ( )8193در

 .2مواد و روشها

ارزیابی ژئولوژیکی پارک ملی  Kozaraدر بوسهههنی و

 .1-2معرفی منطقه مورد مطالعه

هرزگویین با اسههتفاده از روش کمی تنوع نشههان دادند

منطقه حفاظت شهده دنا با وسعت  77811هکتار در

کهه حهدود  49درصهههد از منطقهه مورد مطالعه برای

حدفاصل استانهای کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان و

فعالیتهای تفریحی خیلی مناسههب و مناسههب اسههت.

در حوزه اسهتحفاضی شهرستانهای دنا و سمیرم قرار

 Peceljو همکهاران ( )8197در مطهالعههای با عنوان

دارد (شههکل  .)9حداقل و حداکثر دمای مطلق منطقه

ارزیههابهی ژئولوژیکی شههههر  Loznicaبرای اهههداف

حفههاظههت شهههده دنهها بههه ترتیههب  -97و  71درجههه

گردشگری تفریحی با استفاده از روش ارزش تنوع V-

سهانتیگراد میباشد .متوسط بارندگی در منطقه 914

 7 Wert Methodنشهان دادند که حدود  3درصد از

میلیمتر و اغلهب بهارنهدگیها در ارتفاعات برف و در

منطقه مورد مطالعه برای گردشههگری خیلی مطلوب و

نواحی پستتر بهصورت باران است .از دیدگاه کلی این

1- Quantitative Method of Diversity
2 -Bioclimatic Model Menex

3 -Hans Kiemstedt Model (Vielfalt Wert
) Method, Vielfalt als Wert
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گسهتره ناحیهای کوهسههتانی اسههت که منطقه دشههتی

و خرسههان متصههل میگردد .اختلاف ارتفاع در منطقه

واقع در پای آن با شههیب ملایم در شههمال به رودخانه

مورد مطهالعهه از  9757تا  4187متر از سهههطح دریا

ماربر و در جنوب و جنوب غرب به رودخانههای بشههار

متفاوت است.

شکل  -1موقعیت منطقه حفاظت شده دنا در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان

 .2-2جاذبههای گردشگری منطقه حفاظت شده
دنا
بر خلهاف تصهههور رایج ،دنها یهک قلهه نیسهههت ،بلکه
کوهستانی سنگی با بیش از  41قله با ارتفاع بیشتر از
 4111متر از سهطح دریا است که میتوان با ارائه یک
طرح جامع گردشگری پایدار ،این منطقه را به یکی از
جاربههای بزرگ کشور بویژه برای ورزش سنگنوردی
تبدیل کرد .وجود بیش از  91جاربه گردشههگری95 ،
اثر تههاریخی و فرهنگی ،وجود حههداقههل  9811گونههه
گیهاهی با  51گونه آندمیک ،وجود حیات وحش غنی
با تعداد  991گونه به عنوان سهههیمای جانوری زاگرس
( 89گونه پسههتاندار 74 ،گونه پرنده 81 ،گونه آبزی و
 71گونهه دوزیسهههت و خزنهده) ،دنها را بهه منطقهای
منحصر به فرد برای طبیعتگردی کرده است.

در دنیا پذیرفته شده است و مندین روش برای انجام
آن وجود دارد ( .)Pecelj et al., 2018روش کمی
تنوع (روش  )V-Wertبوسیله بومشناس سیمای
منظر  Hans Kiemstedtبر اساس ویژگیهای طبیعی
سیمای منظر توسعه داده شد (.)Hoffmann, 1999
این روش در طول زمان بهبود یافته و امروزه به طور
گستردهای برای ارزیابی پتانسیل تفرجی یک منطقه
( )Naveh, 1982; Batman & Demirel, 2015و
برنامهریزی و مدیریت مکانی به ویژه ارزیابی مناطق
کوهستانی مورد استفاده قرار میگیرد ( Pecelj et al.,

 .)2011در این روش ،تعیین ارزش و رتبه مناطق
مناسب برای توسعه طبیعتگردی بر اساس رابطه 9
محاسبه میشود (.)Kiemstedt, 1967
رابطه()9

𝑁𝑊+𝐺.3+𝑅+
𝐾
1000

=𝑉

که  Vمقدار تنوع W ،طول حاشیههای جنگل (متر بر

 .3-2معرفی مدل ارزیابی ژئولوژیکی

متر مربع) G ،طول حاشیههای سطوح آبی (متر بر متر

روش ارزیابی ژئولوژیکی مؤلفههای طبیعی یک منطقه

مربع) R ،انرژی پستی و بلندیها (متر بر متر مربع)،

با هدف بررسی توسعه گردشگری به طور گستردهای

 Nکاربری اراضی (درصد) و  Kعامل اقلیمی است.
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 .4-2روش تحقیق

 .1-4-2نحوه تعیین پارامترهای مدل

به منظور تعیین شهایستگی هر بخش از منطقه نسبت

انرژی پستی و بلندی ()R

به معیارهای ارزیابی ارائه شههده در رابطه غنای بصری

پستی و بلندی یکی از مهمترین مؤلفههای طبیعی

سهیمای منظر رابطه  ،9ابتدا یک شبکه سلولی با ابعاد

ارزشمند برای ارزیابیهای ژئولوژیکی است .انرژی

یهک در یهک کیلومتر روی کهل منطقهه مورد مطالعه

پستی و بلندی ( )Rبیانگر اختلاف ارتفاع بیشترین و

انداخته شههد .سههپس بر اسههاس جداول مربوطه که در

کمترین نقطه در یک واحد سلولی نقشه رستری است

ادامه ارائه خواهند شههد ،به هر معیار در قالب شههبکه

که به متر بیان میشود .برای تعیین این معیار ارزیابی،

سلولی امتیاز داده شد ،در نهایت با رویهمگذاری نقشه

در هر سلول شبکه مدل رقومی ارتفاع ،تفاوت بین

معیارها ،نقشهه پتانسیل طبیعتگردی منطقه حفاظت

بالاترین و پایینترین نقطه ارتفاعی تعیین شد و سپس

شهههده دنا از لحاظ ویژگیهای طبیعی سهههیمای منظر

بر اساس این اختلاف ارتفاع ،مقادیر انرژی پستی و

بدست آمد که مطابق جدول  9کلاسهبندی شد.

بلندی مشخص شد (جدول .)8

جدول  -1طبقههای ارزش تنوع ()Kiemsted, 1972

ردیف

طبقات

دامنه مقادیر V

9

نامطلوب

<7/38

8

تاحدیمطلوب

7/38-3/44

7

مطلوب

3/44-99/99

4

خیلیمطلوب

>99/99

جدول  -2مقیاس انرژی پستی و بلندی ()Kiemsted, 1972

مقدار انرژی پستی و بلندیها

اختلاف ارتفاع (متر)

881

81-91

711

71-81

411

91-71

511

911-91

791

851-911

9811

511-851

کاربری اراضی ()N

کاربری اراضی ( )Nیک معیار بسیار مهم در تجزیه و

منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از تفسیر مشمی

تحلیلها به منظور تعیین پتانسیلهای مؤلفههای

تصاویر( Google Earth )GEسال  8191تهیه شد.

مختلف سیمای منظر برای نیازهای طبیعتگردی و

به منظور تعیین مقادیر این معیار ارزیابی ،درصد سهم

تفریحی است .در این مطالعه نقشه کاربری اراضی

انواع مختلف کاربری اراضیها در واحدهای سلولی
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شبکه محاسبه و در عامل وزن متناسب با این معیار

کاربری اراضی ،مقدار نهایی این معیار برای هر سلول

ضرب شد (جدول  .)7با تجمیع مقادیر جزئی هر نوع

شبکه بدست آمد.

حاشیههای جنگل و محیطهای آبی به دلیلی که بر

حاشیههای آب ( )Gارزش گردشگری یک منطقه را

نحوه شدت نور و سایه در یک محیط اثر میگذارند ،در

افزایش میدهد ،آن را متنوعتر و جذابتر میکند و از

بررسی پتانسیل طبیعتگردی یک منطقه مورد توجه

جنبه تفریحی آن را برای توسعه تعداد زیادی از

قرار میگیرند زیرا که بر احساس و سلامت جسمی و

فعالیتهای تفریحی و توریستی بویژه در حوزه

روانی انسان تأثیر میگذارند .نقش حاشیههای جنگلها

گردشگری سلامت مطلوب میکند ،زیرا ماندن در

و آبها در تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی و ارزیابی

طبیعت تأثیر خوبی بر وضعیت جسمی و روحی انسان

ژئولوژیکی مناظر طبیعی و فرهنگی بسیار مشابه است،

دارد .در حاشیههای آبها فعالیتهایی شامل شکار،

البته با این واقعیت که محیطهای آبی نسبت به جنگل

ماهیگیری ،دومرخهسواری ،پیادهروی و رویدادهای

منطقه را غنیتر میکند ،نسبت به سایر مؤلفهها در

ورزشی انجام میگیرد .حاشیه آبها مشمانداز زیبایی

معادله غنای بصری سیمای منظر اهمیت بیشتری به

ایجاد میکند که گردشگران را جلب میکند .برای

آن داده شد و طول حاشیههای آب در عامل وزن 7

محاسبه پتانسیل تفرجی یک سیمای منظر ،طول

ضرب میشود (.)Pecelj, et al., 2018

حاشیههای جنگل در امتداد مناطق جنگلتراشی شده

حاشیههای جنگل ( )Wو محیطهای آبی ()G

و جادهها اندازهگیری میشود .در این مطالعه پس از

حاشیههای جنگل ( )Wنشان دهنده عناصر معمولی

تفکیک کاربری جنگل از نقشه سایر کاربریها و

مشماندازهای طبیعی هستند ( Pecelj, et al,

همچین تهیه نقشه راههای موجود در منطقه ،طول

 .)2017; Pecelj et al., 2018مناطق جنگلی

حاشیههای جنگل به متر در متر مربع برای هر واحد

نمایانگر واحدهای مکانی ایدهال برای انجام تعدادی از

سلولی شبکه تعیین شد .پس از تهیه نقشه رودخانه-

فعالیتهای گردشگری هستند ،اما جدای از

های موجود در منطقه ،طول حاشیههای آب نیز به متر

گردشگری ،آنها همچنین اهمیت اکولوژیکی زیادی

در متر مربع برای هر واحد سلولی شبکه تعیین شد.

دارند زیرا که در حفظ تنوع زیستی نقش دارند.
جدول  -3وزنهای هر طبقه از کاربری اراضی ()Kiemsted, 1972

وزن

انواع استفاده

9

اراضی زراعی و باغی

95

مرتع و گراسلند (علفزار)

91

جنگل

91

باتلای ها و مردابها

89

زمینها نابارور (بایر) و مسکونی و ساختمانی

51

رودخانهها و اراضی آبی
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آب و هوا ()K

ترین فعالیتهای انسان در این زمینه حرف اول را می-

اقلیم و شرایط آب و هوایی یکی از مهمترین عوامل

زند .لذا اقلیم به عنوان پدیدهای جغرافیایی ،رابطهای

ژئوفیزیکی است که در الگودهی فاای جغرافیایی و

تنگاتنگ و انکارناپذیر با گردشگری و توسعه مقاصد

شکلدهی شرایط زیست محیطی اثرگذار است و نقش

گردشگری دارد ،به طوری که بسیاری از مقاصد مطرح

مهمی در استقرار یا عدم استقرار سکونتگاههای

گردشگری جهان ،موفقیت خود را مرهون برخورداری

انسانی ایفا میکند .انسان در واقع ،مناطقی را به عنوان

از اقلیمی مطلوب هستند Kiemstedt .در مدل خود

سکونتگاه بر میگزیند که بالاترین میزان آسایش

مقادیر

زیستی

اقلیمی را داشته باشد و توریسم به عنوان یکی از مهم-

( )Bioclimatesپیشنهاد کرد (جدول .)4

را

دامنهای

برای

اقلیمهای

جدول  -4طبقهبندی نوع اقلیم ()Kiemsted, 1972

مقادیر اقلیم

نوع اقلیم

1/7 – 1/95

اقلیم شهری

1/1 – 1/3

اقلیم حوضهای

9/9 – 1/1

اقلیم اراضی پست و ماندابی

9/9 – 9/7

اقلیم ساحلی

9/8 – 9/9

اقلیم زیر کوهستانی

9/4 – 9/8

اقلیم کوهستانی

9/7 -9/5

اقلیم کوهستانهای بلند

9/7 -9/7

اقلیم آلپ مرکزی

 .3نتایج
پس از جمعآوری دادههای لازم در مورد معیارهایی که
در ارزیابی ژئولوژیکی با استفاده از مدل Hans

 Kiemstedtمورد بررسی قرار میگیرند ،نقشهی
پارامترهای مدل تهیه و رویهمگذاری شدند که حاصل
آن نقشه شماتیک پتانسیل توسعه طبیعتگردی در
منطقه حفاظت شده دنا است .در شکل  8نقشه

تغییرات ارتفاعی در منطقه حفاظت شده دنا نشان داده
شده است .منانچه در شکل  8مشاهده میشود
تغییرات ارتفاعی در منطقه حفاظت شده دنا از 9757
تا  4187متر از سطح دریا است .در شکل  7نقشه
کاربری اراضی در منطقه حفاظت شده دنا نشان داده
شده است .در شکل  4درصد مساحت طبقات کاربری
اراضی در منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد.
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شکل  -2نقشه تغییرات ارتفاعی در منطقه حفاظت شده دنا

شکل  -3نقشه کاربری اراضی در منطقه حفاظت شده دنا

2% 1%
5%
46%

44%

2%

روستا

صخره

مرتع

باغ

جنگل

اراضی کشاورزی

شکل  -4درصد مساحت طبقات کاربری اراضی در منطقه حفاظت شده دنا
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منانچه در شکل  4مشاهده میشود 49 ،درصد

اراضی کشاورزی ،صخره ،باغ و روستا اختصاص داده

( 73158هکتار) 44 ،درصد ( 79518هکتار) 5 ،درصد

شده است .بر این اساس حدود  18درصد از منطقه

( 4719هکتار) 8 ،درصد ( 9373هکتار) 8 ،درصد

حفاظت شده دنا از اراضی طبیعی تشکیل شده است.

( 9599هکتار) و  9درصد (9179هکتار) از منطقه

در شکل  5نقشه حاشیه اراضی جنگلی در منطقه

حفاظت شده دنا به ترتیب به کاربریهای مرتع ،جنگل،

حفاظت شده دنا نشان داده شده است.

شکل  - 5نقشه حاشیه اراضی جنگلی در منطقه حفاظت شده دنا

در شکل  9نقشه شبکه رودخانهها در منطقه حفاظت

شده است .در شکل  7نقشه پتانسیل طبیعتگردی

شده دنا نشان داده شده است .در شکل  3نقشه اقلیم-

(گردشگری طبیعت) در منطقه حفاظت شده دنا نشان

های زیستی در منطقه حفاظت شده دنا نشان داده

داده شده است.

شکل  -6نقشه شبکه رودخانهها در منطقه حفاظت شده دنا
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شکل  -7نقشه اقلیمهای زیستی در منطقه حفاظت شده دنا

شکل  -8نقشه پتانسیل طبیعتگردی (گردشگری طبیعت) در منطقه حفاظت شده دنا

در شکل  1درصد مساحت کلاسهای طبیعتگردی در

( 7411هکتار) از منطقه حفاظت شده دنا به ترتیب

منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد .منانچه در شکل 1

دارای دارای پتانسیل طبیعتگردی نامطلوب ،تاحدی

مشاهده میشود 34 ،درصد ( 99111هکتار)99 ،درصد

مطلوب ،مطلوب و خیلیمطلوب هستند.

( 97911هکتار) 9 ،درصد ( 4711هکتار) و  4درصد

6%4%

16%

74%

تا حدی مطلوب

نامطلوب

شکل  - 9نمودار درصد مساحت کلاسهای طبیعتگردی در منطقه حفاظت شده دنا
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 .4بحث و نتیجهگیری
طبیعتگردی (گردشگری طبیعت) به دلیل حساسیت-
های محیطی و اقتصادی از جایگاه ویژهای نزد برنامه-
ریزان گردشگری برخوردار است مرا که از نظر زیست
محیطی موجب حفظ محیط زیست و از منظر
اقتصادی ،پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد
اشتغال و درآمد به همراه دارد .در منطقه دنا توسعه
طبیعتگردی و مشارکت جوامع محلی به خوبی
مشهود است اما در این میان باید به محدودیتهای
اکولوژیکی منطقه و مسئله عدم تجاوز به هسته مرکزی
اکوسیستم توجه کامل شود که این مهم مستلزم
تحقیقات علمی و به تبع آن ارائه طرحهای اجرایی
جهت حفاظت از گونههای ارزشمند اکولوژیکی و
مشماندازهای زیبای منطقه با همکاری جوامع محلی
است .گردشگری میتواند در توسعه کشور مؤثر واقع
شود ،اما منانچه توسعه لجام گسیخته آن مهار نشود،
نه فقط به توسعه کشور کمکی نمیکند بلکه دشواریها
و ناهماهنگیهای زیادی را نیز در مسیر توسعه ایجاد
میکند .به همین دلیل لازم است که به کمک ابزارهای
مدیریتی ،ضمن حفظ و نگهداری از منابع محیط
زیست ،امکان برنامهریزی آنها بر اساس اصول طراحی
مهندسی فراهم شده و فرصتهای درآمدزایی برای
مردم کشور ایجاد شود (.)Jahani et al., 2011
منطقه حفاظت شده دنا با داشتن توانهای بالقوه جهت
توسعه طبیعتگردی به فعلیت نرسیده و گردشگری در
توسعه پایدار منطقه جایگاه شایستهای نیافته است.
بنابراین ضروری است با انجام تحقیقات علمی و با
شناسایی و معرفی جاربههای گردشگری ،زمینههای
گسترش گردشگری فراهم آید و با برنامهریزی ،فراهم
ساختن امکانات و زیرساختهای لازم به عنوان یک
الگوی فاایی در توسعه منطقهای مؤثر واقع شود .در

این تحقیق ارزیابی ژئولوژیکی منطقه حفاظت شده دنا
با تجزیه و تحلیل مؤلفههای طبیعی شامل معیارهای
حاشیههای آب و جنگل ،انرژی پستی و بلندیها،
کاربری اراضی و فاکتور اقلیمی با استفاده از تکنولوژی
سامانه اطلاعات جغرافیایی (نرمافزار )ArcGIS 10.3
انجام شده است .تجزیه و تحلیل مؤلفههای طبیعی با
روش کمی  V-Wertدر منطقه حفاظت شده دنا با
مساحت  778کیلومتر مربع نشان داد که  74و 47
کیلومتر مربع یا به عبارتی 4و  9درصد از اراضی این
منطقه دارای پتانسیل طبیعتگردی خیلیمطلوب و
مطلوبی به لحاظ سیمای منظر هستند که عمدتاً در
امتداد رودخانههای موجود در منطقه توزیع شدهاند.
حدود  51درصد از منطقه حفاظت شده دنا به کاربری
جنگل اختصاص یافته است Jahani ،و همکاران
( )8199پیشنهاد میکنند که برای برنامهریزی به
منظور طراحی مهندسی مناطق جنگلی برای کاربری
طبیعتگردی در ابتدا اقدام به پهنهبندی عرصه به
لحاظ کیفیت بصری منظر شود تا به کمک جنگل-
گردی در مناطق با کیفیت بصری ممتاز ،نقاط خوش
منظر شناسایی و ویژگیهای کمی و کیفی آنها بررسی
شود 34 .درصد ( 991کیلومتر مربع) از اراضی منطقه
نیز برای توسعه طبیعتگردی نامطلوب استShayan .

و  )8113( Parsaeiنواحی مستعد توسعه طبیعت-
گردی متمرکز طبقه یک ،متمرکز طبقه دو ،گسترده
طبقه یک و گسترده طبقه دو را در شهرستان دنا به
ترتیب  97 ،89 ،5/3و  71درصد مساحت شهرستان
برآورد کردند Ghorbannia Kheybari .و همکاران
( )8193نیز نشان دادند که اراضی مناسب ،نسبت ًا
مناسب ،تا حدی مناسب و نامناسب توسعه طبیعت-
گردی در شهرستان دنا به ترتیب  9/99 ،75/5 ،3و
 1/119درصد از کل شهرستان دنا را به خود اختصاص
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طبقهبندی شده است ،بنابراین به نظر مدل شاخص

( )8198نشان دادند که امکان توسعه طبیعتگردی

کمی تنوع مورد استفاده در این تحقیق نسبت به سایر

متمرکز طبقه یک در منطقه حفاظت شده دنا وجود

مدلها تا اندازهای سختگیرانهتر عمل میکند .در هنگام

ندارد ولی  7491هکتار از منطقه مناسب طبیعتگردی

انجام این تحقیق ،مزایای استفاده از سیستم اطلاعات

متمرکز طبقه  8است که با درصد اختصاص یافته به

جغرافیایی به خوبی نمایان شد .بدون استفاده از

اراضی طبقه خیلی مطلوب برای توسعه طبیعتگردی

ابزارهای پیشرفته  ،GISانجام ارزیابی برای اهداف

در این تحقیق مطابقت دارد .مقایسه نتایج حاصل از

تفرجی بسیار دشوار خواهد بود .کیفیت دادههای

این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی که در شهرستان دنا

ورودی میتواند نسبی باشد ،اما نحوه پردازش آنها از

و منطقه حفاظت شده دنا انجام شدهاند ،نشان میدهد

طریق  GISمطلق ًا صحیح است و هنگام ارزیابی سیمای

که مدلهای ارزیابی مختلف نتایج متفاوتی را ارائه می-

منظر برای تفرج ،این یک مزیت است .مزیت استفاده

کنند که به نظر میآید باید اولاً در انتخاب نوع مدل

از مدل  ،Hans Kiemstedtدر حقیقت این است که

بویژه از نظر هدف از ارزیابی و سازگاری شرایط منطقه

همه معیارهای مرتبط با ارزیابی سیمای منظر برای

تحقیق با منطقهای که مدل در آن توسعه پیدا کرده

نیازهای تفرجی را شامل میشود که قابل سنجش و

دقت کافی را کرد .ثانیاً با توجه به اینکه فعالیتهای

کمیسازی هستند .هنگام تعیین یک موقعیت مکانی

گردشگری متفاوتی وجود دارد ،نگاهی به شاخصهای

ایدهآل برای تفریح و تفرج ،صرف نظر از کمبود

مورد استفاده در مدلهای ارزیابی مختلف نشان

زیرساختهای آن ،میتوان یک ارزیابی رهنی در نظر

میدهد که هر مدل ممکن است برای ارزیابی پتانسیل

گرفت .با این حال ،باید در نظر داشت که ارزیابی رهنی

سیمای منظر برای نوعی خاصی از فعالیت گردشگری

از منطقه عملکردی ،بسته به اندازه آن به زمان زیادی

توسعه پیدا کرده و لذا نیاز است به این موضوع هم

نیاز دارد .همچنین ،از آنجا که ارزیابی رهنی است،

دقت شود .مقایسه دادههای نتایج مطالعات مختلف

نتایج به طور مستقیم وابسته به وابستگی تحلیلگران

همچنین نشان میدهد که مدلها در تفکیک مناطق

هستند که برای همه کاربران منطقه ممکن است

مطلوب و خیلیمطلوب یا توریسم متمرکز طبقه یک و

پذیرفته نشود .مزیت مدل  Hans Kiemstedtاین

دو تا حدی مشابه عمل کردهاند که مطالعات موردی

است که مکانهای پتانسیل مناسب برای تفرج را

ارائه شده در این تحقیق هم مبین این موضوع هست

تعیین میکند که شما میتوانید محلی را انتخاب کنید

اما در خصوص تفکیک طبقه نامطلوب یا نامناسب

که به بهترین وجه مناسب ارزیابی رهنی باشد و منین

اختلاف زیادی با هم دارند ،به عنوان مثال،

ترکیبی صحیح است .نقطه ضعف اصلی این مدل این

 Ghorbannia Kheybariو همکاران ( ،)8193فقط

است که ارزش معیارها محدود به واحد رستری است.

 1/119درصد کل شهرستان دنا را جزء طبقه نامطلوب

به عنوان مثال در محاسبه انرژی پستی و بلندی برای

توسعه طبیعتگردی قلمداد کردند در صورتی که بر

یک مکان خاص روی حاشیه واحدهای رستری ،ارزش

اساس نتایج این مطالعه 34 ،درصد منطقه حفاظت

قله کوه که در آن طرف مرز قرار گرفته است که دو

شده دنا جزء طبقه نامطلوب برای توسعه طبیعتگردی

واحد رستری را تقسیم کرده در نظر گرفته نخواهد شد،
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...ارزیابی پتانسیل طبیعتگردی سیمای منظر منطقه حفاظت شده دنا
 صرفنظر از،همه مقادیر در داخل واحد بحث میشوند
.اینکه دورتر از قله کوهستان باشند یا نزدیکتر
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