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ا ب منطقه حفاظت شده دنا سیمای منظر گردیطبیعتپتانسیل ی ابیارز

  استفاده از روش کمی تنوع

  2محسن آرمین ؛*1وجیهه قربان نیا خیبری

 صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان استادیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه -1

 استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج -2

 (50/50/99تاریخ پذیرش  -31/50/99دریافت )تاریخ

 :چکیده

-ستیجنبه ز ،اجتماعیی هاتیاز فعال یاریدر بسشده است.  یجیتخوش تحول تدرسد یگردشگر روندهای جهانی در ،ریاخ هایدر دهه

 یگردشگر هایتیبر فعال یمهم ریتأث که شدهتوجه  شتریب ستیز طیاز مح حفاظت یبرا یو جمع یفرد تیبه مسئولو شده  تیتقو یطمحی

قابل در م )گردشگری طبیعت( گردیبا ماهیت اکولوژیکی تحت عنوان طبیعت گردشگری کاملاً جدید موجب ایجاد یک مفهومو گذاشته 

گردشگری  ،رشد فزاینده صنعت گردشگری به موازات تحولات سریع اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکیشده است.  آنشکل سنتی و گسترده 

 ها در خدمت رشد اقتصادی قرار گرفته است.ها تبدیل کرده است و منافع ناشی از گردشگری در همه بخشرا به مؤلفه مهم اقتصاد ملت

کشور  تاًینها و کهگیلویه و بویراحمد استانی رونق اقتصاد در ییسزاهتواند سهم بیم یگردشگر شماریب یهالیارا بودن پتانسمنطقه دنا با د

عه، ریزی توسریزی برای برنامهدر طرح. دینما فراهم ستمیاز اکوس داریپا یبرداربهره و ییزااشتغال یبرارا  یمساعد نهیزم و داشته باشد

های زیبا و سپس جانمایی موارد توسعه در میان نواحی خوش برای حفظ سیماهای موجود و پیدا کردن سیماها یا منظره ساماندهی منظر

-Vبر اساس روش کمی تنوع )روش دنا  سیمای منظر منطقه حفاظت شده ژئولوژیکی هدف این مطالعه ارزیابی لذامنظره ضروری است. 

Wert شناس سیمای منظر که بوسیله بوم( استHans Kiemstedt  هاجنگلهای طبیعی سیمای منظر )مؤلفه در این روشاست. ارائه شده، 

 ،ت شده دنامنطقه حفاظ گردیطبیعتپتانسیل  به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی پستی و بلندی، اقلیم( و کاربری اراضی ،سطوح آبی

 لومتر مربع بود، سطوح خیلی مطلوب و مطلوبکی 778که  از کل سطح مورد تجزیه و تحلیلنشان داد که نتایج  .مورد بررسی قرار گرفت

منطقه را به خود کل درصد از  91کیلومتر مربع یا به عبارتی دیگر  47و  74به ترتیب  گردیهای طبیعتبرای توسعه فعالیت سیمای منظر

 گردی در منطقه حفاظت شده دنا. از این رو به منظور توسعه طبیعتاندشدههای اصلی توزیع در امتداد رودخانه غالباًکه  اختصاص دادند

در سطوح خیلی مطلوب و مطلوب شناسایی شده  کیفیت بصری ممتازهای صحرایی، خوش منظرترین نقاط با پیمایشکمک لازم است به 

درصد(  34کیلومتر مربع ) 991با  نیز منظر از نگاه زیباشناختی گردیطبیعتراضی نامطوب برای توسعه ا .انتخاب شود در این تحقیق

در بحث توسعه گردشگری به محدودیت بصری و اکولوژیکی این بخش غالب از  که لازم است شوندشامل میرا  بیشترین بخش از منطقه

 نطقه حفاظت شده دنا نشان داد که این مدلدر مانجام شده مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه . توجه جدی شود نیز منطقه

تر عمل گیرانهسخت گردیطبیعتمناطق برای توسعه  کیفیت زیباشناختی های ارزیابی در تفکیک درجات شایستگیدر مقایسه با سایر مدل

 اند بیانگر دقت بیشتر مدل باشد. توکند که به نوعی میمی

 . ، منطقه حفاظت شده دناگردیطبیعتمدل کمی تنوع، ارزیابی سیمای منظر،  گان:کلید واژ
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 مقدمه  .1

 روندهای جهانی در گردشهههگریههای اخیر، در دههه

جامعه مدرن از تخوش تحول تدریجی شده است. سهد

زیست محیطی آگاه شده  هایخطرات ناشهی از بحران

از محیط  حفاظتبه مسئولیت فردی و جمعی برای  و 

ی اهکند. در بسیاری از فعالیتبیشتر توجه می زیست

محیطی تقویت شده و تأثیری ، جنبه زیسهتاجتماعی

های گردشههگری گذاشههته اسههت. یک مهم بر فعالیت

مفهوم جهایگزین کهاملهاً جهدیهد با ماهیت اکولوژیکی 

به  )گردشهههگری طبیعت(  9گردیطبیعتتحت عنوان 

 ;Csirmaz & Peto, 2015) وجود آمههده اسههههت

Higgins-Desbiolles, 2018 .)بههه  گردیطبیعههت

های مسهئولانه محیط زیست برای محدود کردن روش

 Cetin) تفرجگاهی اشاره دارداثرات منفی در مناطق 

& Sevik, 2016).  بر  گردشهههگراناثرات منفی کم

های اجتماعی و اقتصههادی برای ایجاد مزیت طبیعت و

هههای این نوع از صهههنعههت از ویژگی جهوامع محلی

ه برشد فزاینده صنعت گردشگری اسههت.  گردشهگری

موازات تحولههات سهههریع اقتصهههادی، سهههیههاسهههی و 

لوژیکی، گردشهههگری را بهه مؤلفه مهم اقتصهههاد تکنو

گردشگری  ها تبدیل کرده اسهت و منافع ناشی ازملت

قرار گرفته اقتصادی  ها در خدمت رشهددر همه بخش

 8مانند گردشگری پایدار یمفاهیم جدیدامروزه . است

شهههامهل تعهادل بین گردشهههگری و حفهاظت از کهه 

بههه این دلیههل  ههای طبیعی و فرهنگی اسهههتویژگی

 توریستی هایویژگی هم شاملکه  است وسهعه یافتهت

که در الگوهای  است تغییرات طبیعی یک کشور و هم

 ,Kaypak, 2010; Cetin) افتدمصهههرف اتفای می

2015; Metsaots et al., 2015.) ها کاوش و قرن

                                                           

1 -Ecotourism 

2- Sustainable Tourism 

 7جر به ایجاد ژئواکولوژیمن یادگیری در مورد طبیعت

ای که به ارتباط درونی رشههتهمیان یعلم ،شههده اسههت

و زیسههتگاه آن، سههیمای منظر طبیعی و  انسههانبین 

 (.Pecelj et al., 2015) پردازدمصهههنهوعهی مهی

ها، طیف رشته ترینژئواکولوژی به عنوان یکی از جوان

ی ها و تجربیاتی از مطالعهها، مدلوسهههیعی از تئوری

 .(Pecelj, 2015) کنههدفراهم میرا سهههیمهای منظر 

نگر پایه و اسههاس بیشترین بخش از سهیمای منظر بیا

ن ها، جریاها، جادهگاههای اجتماعی، سهههکونتفعالیت

آب، خاک و پوشههش گیاهی اسههت. سههیمای منظر به 

ساختی  -طور مداوم توسهط فرایندهای طبیعی، انسان

. ندکساختی تغییر می – طبیعی و مورفولوژیکی انسان

Troll (9171)  اولهین محققی بود کههه تلههاش کرد

های بندی سههیمای منظر را با اسههتفاده از عکسطبقه

با  .انجام دهد توسهههعه ریزیبرنهامهه بها ههدفهوایی 

های مورد اسهههتفاده در ارزیابی گذشهههت زمان، روش

ر تتر و عینیای پیچیدهسهههیمای منظر به طور فزاینده

ههای مناسهههب برای بها اسهههتفهاده از روششهههدنهد. 

عههات، برآورد بهها کمههک فنههاوری اطلهها گههذاری وارزش

 ستپذیر اف امکانشهایستگی فاا برای نیازهای مختل

(Milovan et al., 2016).  ارزیابی طبیعی و فرهنگی

ارزش  همچنین ایجادمناطق و مهمترین عناصر آنها و 

، امکههان اسهههتفههاده از گردشهههگرانتوسهههط افزوده 

فراهم آمدتری به صههورت کار را های موجودپتانسههیل

کنهد و روش پهایهداری اسهههت که به حفظ مناظر می

از  ایطبیعی اکوسهیستم از یک طرف و توسعه منطقه

 4ارزیههابی ژئولوژیکی .طرف دیگر کمههک خواهههد کرد

و محیط اطراف آنههها برای  حفههاظههت شهههدهمنههاطق 

، حفاظت و ریزی آینده، توسههعه سههیمای منظربرنامه

3- Geoecology 

4 -Geological Evaluation 
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های فعالیت مدیریت مهم اسههت که به معنی توسههعه

اسههت. به منظور  تفرجی و ترویج بیشههتر گردشههگران

رج و تفها و امکانات واقعی برای توسعه پتانسیل برآورد

ارزیابی  تلفهای مخاز روشگردشهههگری، اسهههتفهاده 

)روش  Hans Kiemstedt ژئولوژیکی، ترجیحاً مدل

توانهد بها مدل کهه میضهههروری اسهههت  9کمی تنوع(

 et alPecelj ,.) تکمیل شههود Menex8بیوشههیمایی 

2016; Pecelj et al., 2017; Pelcelj et al., 

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

ریزی و مدیریت فاهها نشههان ژئواکولوژیکی برای برنامه

های طبیعی یک شهههود که تا مه میزان مؤلفهداده می

های گردشهههگری مناسهههب منطقه برای انواع فعالیت

( در بخش پاتم 8199و همکاران ) Jahani هسهههتند.

از روش تعیین کیفیههت جنگههل خیرودکنههار نوشههههر 

انداز به منظور ارزیابی سهههیمای منظر و نقاط مشهههم

گردی استفاده کردند، به این صورت پتانسهیل طبیعت

های زیسهههت محیطی پس از تهیهه جهداول یگانکهه 

ها از بیشترین به کمترین گوناگونی و بخش پاتم، یگان

تنوع بهه ترتیهب به عنوان ممتاز، معمولی و ضهههعیف 

( در 8193و همکاران ) Popovicانتخهاب شهههدنهد. 

در بوسهههنی و  Kozaraارزیابی ژئولوژیکی پارک ملی 

هرزگویین با اسههتفاده از روش کمی تنوع نشههان دادند 

درصهههد از منطقهه مورد مطالعه برای  49کهه حهدود 

های تفریحی خیلی مناسههب و مناسههب اسههت. الیتفع

Pecelj ( در مطهالعهه8197و همکهاران ) ای با عنوان

برای اهههداف  Loznicaارزیههابهی ژئولوژیکی شههههر 

-Vگردشگری تفریحی با استفاده از روش ارزش تنوع 

Methodt Wer 7  درصد از  3نشهان دادند که حدود

 و منطقه مورد مطالعه برای گردشههگری خیلی مطلوب

                                                           

1- Quantitative Method of Diversity 

2 -Bioclimatic Model Menex 

درصههد نیز نسههبتاً مطلوب  47مطلوب اسههت و حدود 

( سههیمای منظر 8191) Filipovicو  Lukicاسههت. 

شهههر برگلند را با اسههتفاده از روش کمی تنوع )روش 

V-Wertگردی ارزیههابی ( از منظر توسهههعههه طبیعههت

 دارای صهههرف نظر از زمهان و مکهان، مناطقکردنهد. 

و  یاهیگ پوششی ادیز مقدار، با بالا یبصهر یدگیچیپ

همچنین منههاطقی کههه دارای و  یآب هههایمهحهیط

 سازانسهانهای طبیعی هسهتند و از محیط اندازمشهم

به طور کلی با ارزش هسهههتند بسهههیار دور هسهههتند 

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

این مطالعه ارزیابی ژئولوژیکی  از هدفشهههده در بهالا، 

با استفاده از مدل کمی تنوع  نطقه حفاظت شهده دنام

ای بر Hans Kiemstedtیهها بههه عبههارت دیگر مههدل 

همچنین در این اسههت.  گردیتوسههعه طبیعتاهداف 

ه بارزیابی ژئولوژیکی  تحقیق اهمیهت، نقش و کهاربرد

یابی، پتانسهههیلزمینهه  عنوان یهک روش کهارامهد در

گردشههگری نیز نشههان  مدیریت مناطقریزی و برنامه

 .  شودداده می

 هامواد و روش .2 

 منطقه مورد مطالعه معرفی  .2-1

هکتار در   77811دنا با وسعت منطقه حفاظت شهده 

های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان و حدفاصل استان

قرار  های دنا و سمیرمدر حوزه اسهتحفاضی شهرستان

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

درجههه  71و  -97 حفههاظههت شهههده دنهها بههه ترتیههب

 914ی در منطقه متوسط بارندگباشد. میگراد سهانتی

ارتفاعات برف و در  ا درهاغلهب بهارنهدگیو  مترمیلی

 نیا یکل دگاهیاز د صورت باران است.هتر بنواحی پست

3 -Hans Kiemstedt Model (Vielfalt Wert 

Method, Vielfalt als Wert ) 
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 یاسههت که منطقه دشههت یکوهسههتان یاهیگسهتره ناح

در شههمال به رودخانه  میملا بیبا شهه آن یواقع در پا

بشههار  یهادر جنوب و جنوب غرب به رودخانه وماربر 

ارتفاع در منطقه اختلاف . گرددیو خرسههان متصههل م

متر از سهههطح دریا  4187تا  9757مورد مطهالعهه از 

 متفاوت است. 

 
های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهانموقعیت منطقه حفاظت شده دنا در استان -1شکل   

های گردشگری منطقه حفاظت شده . جاذبه2-2

 دنا 

بلکه  ،نیسهههت دنها یهک قلهه ،بر خلهاف تصهههور رایج

قله با ارتفاع بیشتر از  41بیش از  کوهستانی سنگی با

 کیارائه  توان بایم که است متر از سهطح دریا 4111

ز ا یکی همنطقه را ب نیا جامع گردشگری پایدار،طرح 

نوردی سنگورزش بویژه برای کشور  بزرگ یهاجاربه

 95 جاربه گردشههگری، 91بیش از وجود . کرد تبدیل

گونههه  9811حههداقههل وجود اثر تههاریخی و فرهنگی، 

 غنیحیات وحش وجود ، کیگونه آندم 51با  یاهیهگ

سهههیمای جانوری زاگرس به عنوان گونه  991با تعداد 

گونه آبزی و  81گونه پرنده،  74گونه پسههتاندار،  89)

ای ، دنها را بهه منطقهگونهه دوزیسهههت و خزنهده( 71

 . رده استک گردیطبیعتبه فرد برای  رمنحص

 . معرفی مدل ارزیابی ژئولوژیکی 2-3

های طبیعی یک منطقه ارزیابی ژئولوژیکی مؤلفهروش 

ی ابه طور گسترده گردشگریتوسعه  با هدف بررسی

پذیرفته شده است و مندین روش برای انجام در دنیا 

روش کمی (. Pecelj et al., 2018) وجود داردآن 

شناس سیمای بوسیله بوم (V-Wertتنوع )روش 

های طبیعی بر اساس ویژگیHans Kiemstedt  منظر

. (Hoffmann, 1999) سیمای منظر توسعه داده شد

و امروزه به طور  در طول زمان بهبود یافته این روش

  نطقهمتانسیل تفرجی یک ای برای ارزیابی پگسترده

(Naveh, 1982; Batman & Demirel, 2015)  و

به ویژه ارزیابی مناطق  ریزی و مدیریت مکانیبرنامه

 ,.Pecelj et al) گیردمورد استفاده قرار میکوهستانی 

مناطق ارزش و رتبه در این روش، تعیین . (2011

 9بر اساس رابطه  گردیطبیعتمناسب برای توسعه 

  . (Kiemstedt, 1967) شودمیمحاسبه 

𝑉            (9رابطه)     = 𝑊+𝐺.3+𝑅+𝑁

1000
𝐾 

)متر بر  های جنگلطول حاشیه W مقدار تنوع، V که

)متر بر متر  های سطوح آبیطول حاشیه G، متر مربع(

 ،)متر بر متر مربع( هاانرژی پستی و بلندی R، مربع(

N و  )درصد( کاربری اراضیK عامل اقلیمی است. 
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  تحقیق. روش 2-4

به منظور تعیین شهایستگی هر بخش از منطقه نسبت 

غنای بصری  رابطهبه معیارهای ارزیابی ارائه شههده در 

سلولی با ابعاد  ، ابتدا یک شبکه9رابطه  سهیمای منظر

یهک در یهک کیلومتر روی کهل منطقهه مورد مطالعه 

بر اسههاس جداول مربوطه که در  انداخته شههد. سههپس

ادامه ارائه خواهند شههد، به هر معیار در قالب شههبکه 

 هگذاری نقششد، در نهایت با رویهم سلولی امتیاز داده

ت ظمنطقه حفا گردیطبیعت، نقشهه پتانسیل معیارها

 های طبیعی سهههیمای منظراز لحاظ ویژگی شهههده دنا

 بندی شد. کلاسه 9بدست آمد که مطابق جدول 

 . نحوه تعیین پارامترهای مدل 2-4-1

 (Rانرژی پستی و بلندی )

 های طبیعییکی از مهمترین مؤلفه پستی و بلندی

انرژی . استژئولوژیکی  هایارزیابیارزشمند برای 

( بیانگر اختلاف ارتفاع بیشترین و Rپستی و بلندی )

کمترین نقطه در یک واحد سلولی نقشه رستری است 

 شود. برای تعیین این معیار ارزیابی،میکه به متر بیان 

تفاوت بین  ،مدل رقومی ارتفاع شبکهسلول  در هر

سپس  ی تعیین شد وترین نقطه ارتفاعو پایین نبالاتری

بر اساس این اختلاف ارتفاع، مقادیر انرژی پستی و 

 (. 8بلندی مشخص شد )جدول 

  (Kiemsted, 1972) تنوع ارزش هایطبقه -1جدول 

 Vدامنه مقادیر  طبقات ردیف

 38/7> نامطلوب 9

 38/7-44/3 مطلوبتاحدی 8

 44/3-99/99 مطلوب 7

 99/99< مطلوبخیلی 4

 

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

 اختلاف ارتفاع )متر( هامقدار انرژی پستی و بلندی

881 91-81 

711 81-71 

411 71-91 

511 91-911 

791 911-851 

9811 851-511 

 (Nکاربری اراضی )

بسیار مهم در تجزیه و ( یک معیار Nکاربری اراضی )

 هایهای مؤلفهپتانسیلتعیین ها به منظور تحلیل

 و گردیطبیعت نیازهای برایسیمای منظر  مختلف

در این مطالعه نقشه کاربری اراضی است.  یتفریح

منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از تفسیر مشمی 

 تهیه شد. 8191سال   Google Earth (GE)تصاویر

هم درصد س این معیار ارزیابی، به منظور تعیین مقادیر

ها در واحدهای سلولی انواع مختلف کاربری اراضی
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معیار ل وزن متناسب با این عام محاسبه و در شبکه

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

این معیار برای هر سلول  کاربری اراضی، مقدار نهایی

 شبکه بدست آمد. 

های آبی به دلیلی که بر های جنگل و محیطحاشیه

گذارند، در نحوه شدت نور و سایه در یک محیط اثر می

 ک منطقه مورد توجهگردی یبررسی پتانسیل طبیعت

گیرند زیرا که بر احساس و سلامت جسمی و قرار می

ها های جنگلگذارند. نقش حاشیهروانی انسان تأثیر می

ها در تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی و ارزیابی و آب

ژئولوژیکی مناظر طبیعی و فرهنگی بسیار مشابه است، 

گل نهای آبی نسبت به جالبته با این واقعیت که محیط

ر ها دکند، نسبت به سایر مؤلفهتر میمنطقه را غنی

معادله غنای بصری سیمای منظر اهمیت بیشتری به 

 7های آب در عامل وزن آن داده شد و طول حاشیه

  (.Pecelj, et al., 2018)شود ضرب می

 (Gهای آبی )( و محیطWهای جنگل )حاشیه

عناصر معمولی  نشان دهنده (W) های جنگلحاشیه

 ,Pecelj, et al) طبیعی هستنداندازهای مشم

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

ال برای انجام تعدادی از نمایانگر واحدهای مکانی ایده

های گردشگری هستند، اما جدای از فعالیت

گردشگری، آنها همچنین اهمیت اکولوژیکی زیادی 

حفظ تنوع زیستی نقش دارند.  دارند زیرا که در

منطقه را یک  یارزش گردشگر (G) آب هایحاشیه

از و  کندیتر مجذابتر و متنوعدهد، آن را یم شیافزا

تعداد زیادی از توسعه  یبرا را آن یحیتفر جنبه

بویژه در حوزه  یستیو تور یحیتفر یهاتیفعال

کند، زیرا ماندن در می مطلوب گردشگری سلامت

تأثیر خوبی بر وضعیت جسمی و روحی انسان طبیعت 

شکار، شامل هایی فعالیت هاهای آبدارد. در حاشیه

رویدادهای  روی وپیادهسواری، گیری، دومرخهماهی

انداز زیبایی مشم هاآب حاشیه. گیردانجام میورزشی 

. برای کندکند که گردشگران را جلب میایجاد می

ی منظر، طول محاسبه پتانسیل تفرجی یک سیما

تراشی شده های جنگل در امتداد مناطق جنگلحاشیه

شود. در این مطالعه پس از گیری میها اندازهو جاده

ها و تفکیک کاربری جنگل از نقشه سایر کاربری

های موجود در منطقه، طول همچین تهیه نقشه راه

های جنگل به متر در متر مربع برای هر واحد حاشیه

-ین شد. پس از تهیه نقشه رودخانهسلولی شبکه تعی

های آب نیز به متر های موجود در منطقه، طول حاشیه

در متر مربع برای هر واحد سلولی شبکه تعیین شد.  

 (Kiemsted, 1972)های هر طبقه از کاربری اراضی وزن -3جدول 

 انواع استفاده وزن

 اراضی زراعی و باغی 9

 و گراسلند )علفزار( مرتع 95

 جنگل 91

 هاباتلای ها و مرداب 91

 ها نابارور )بایر( و مسکونی و ساختمانیزمین 89

 ها و اراضی آبیرودخانه 51
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 (K) آب و هوا

عوامل  نیاز مهمتر یکی ییآب و هوا طیو شرا میاقل

و  ییایجغراف یفاا یاست که در الگوده یکیزیژئوف

اثرگذار است و نقش  یطیمح ستیز طیشرا دهیشکل

 هایگاهعدم استقرار سکونت ایدر استقرار  یمهم

وان را به عن ی. انسان در واقع، مناطقکندیم فایا یانسان

 شیآسا زانیم نیکه بالاتر ندگزیمی بر گاهسکونت

-مهم از یکیبه عنوان  سمیرا داشته باشد و تور یمیاقل

-یحرف اول را م نهیزم نیانسان در ا هایتیفعال نتری

 یارابطه جغرافیایی، ای. لذا اقلیم به عنوان پدیدهزند

 قاصدم توسعه و گردشگری با انکارناپذیر و تنگاتنگ

از مقاصد مطرح  یبسیار که طوری به دارد، گردشگری

گردشگری جهان، موفقیت خود را مرهون برخورداری 

در مدل خود  Kiemstedt از اقلیمی مطلوب هستند.

های زیستی ای را برای اقلیممقادیر دامنه

(Bioclimates پیشنهاد )(.   4)جدول  کرد

 (Kiemsted, 1972)بندی نوع اقلیم قهطب -4جدول 

 نوع اقلیم مقادیر اقلیم

 اقلیم شهری 7/1 – 95/1

 ایاقلیم حوضه 1/1 – 3/1

 اقلیم اراضی پست و ماندابی 9/9 – 1/1

 اقلیم ساحلی 9/9 – 7/9

 اقلیم زیر کوهستانی 8/9 – 9/9

 اقلیم کوهستانی 4/9 – 8/9

 های بلنداقلیم کوهستان 7/9 -5/9

 اقلیم آلپ مرکزی 7/9 -7/9

 . نتایج3

های لازم در مورد معیارهایی که آوری دادهپس از جمع

 Hansدر ارزیابی ژئولوژیکی با استفاده از مدل 

Kiemstedt ی نقشهگیرند، مورد بررسی قرار می

گذاری شدند که حاصل پارامترهای مدل تهیه و رویهم

در  گردیطبیعتپتانسیل توسعه آن نقشه شماتیک 

نقشه  8در شکل منطقه حفاظت شده دنا است. 

تغییرات ارتفاعی در منطقه حفاظت شده دنا نشان داده 

شود مشاهده می 8منانچه در شکل شده است. 

 9757تغییرات ارتفاعی در منطقه حفاظت شده دنا از 

نقشه  7در شکل متر از سطح دریا است.  4187تا 

کاربری اراضی در منطقه حفاظت شده دنا نشان داده 

طبقات کاربری درصد مساحت  4در شکل شده است. 

 در منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد.  اراضی
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 نقشه تغییرات ارتفاعی در منطقه حفاظت شده دنا -2شکل 

 
 نقشه کاربری اراضی در منطقه حفاظت شده دنا -3شکل 

 
 درصد مساحت طبقات کاربری اراضی در منطقه حفاظت شده دنا -4شکل 

5%

44%

2%

46%

2% 1%

اراضی کشاورزی جنگل باغ مرتع  صخره روستا 
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درصد  49 ،شودمشاهده می 4منانچه در شکل 

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

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

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

، گلجن، مرتعهای به کاربریحفاظت شده دنا به ترتیب 

و روستا اختصاص داده  باغ، صخرهاراضی کشاورزی، 

درصد از منطقه  18بر این اساس حدود شده است. 

حفاظت شده دنا از اراضی طبیعی تشکیل شده است. 

نقشه حاشیه اراضی جنگلی در منطقه  5در شکل 

 حفاظت شده دنا نشان داده شده است.

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

ها در منطقه حفاظت نقشه شبکه رودخانه 9ر شکل د

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

های زیستی در منطقه حفاظت شده دنا نشان داده 

گردی نقشه پتانسیل طبیعت 7در شکل  شده است.

)گردشگری طبیعت( در منطقه حفاظت شده دنا نشان 

  داده شده است.

 
 ها در منطقه حفاظت شده دنانقشه شبکه رودخانه -6شکل 
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 های زیستی در منطقه حفاظت شده دنانقشه اقلیم -7شکل 

 
 ( در منطقه حفاظت شده دناگردی )گردشگری طبیعتطبیعتنقشه پتانسیل  -8شکل 

ی در گردطبیعتهای درصد مساحت کلاس 1در شکل 

 1منانچه در شکل منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد. 

درصد 99(، هکتار 99111درصد ) 34 ،شودمشاهده می

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

هکتار( از منطقه حفاظت شده دنا به ترتیب  7411)

لوب، تاحدی نامط گردیطبیعتدارای دارای پتانسیل 

 مطلوب هستند. مطلوب، مطلوب و خیلی

 
 در منطقه حفاظت شده دنا گردیطبیعتهای نمودار درصد مساحت کلاس - 9شکل 

74%

16%
6%4%

نامطلوب  تا حدی مطلوب
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 گیری. بحث و نتیجه4

-( به دلیل حساسیت)گردشگری طبیعت گردیطبیعت

-ای نزد برنامههای محیطی و اقتصادی از جایگاه ویژه

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 

توسعه  منطقه دنا دراشتغال و درآمد به همراه دارد. 

 یخوب به یگردی و مشارکت جوامع محلطبیعت

 یهاتیبه محدود دیبا میان نیدر ا امامشهود است 

ی به هسته مرکز جاوزمنطقه و مسئله عدم ت یکیاکولوژ

که این مهم مستلزم  توجه کامل شود اکوسیستم

های اجرایی تحقیقات علمی و به تبع آن ارائه طرح

های ارزشمند اکولوژیکی و جهت حفاظت از گونه

اندازهای زیبای منطقه با همکاری جوامع محلی مشم

 ؤثر واقععه کشور متواند در توسگردشگری میاست. 

مهار نشود،  شود، اما منانچه توسعه لجام گسیخته آن

ها اریکند بلکه دشونه فقط به توسعه کشور کمکی نمی

های زیادی را نیز در مسیر توسعه ایجاد و ناهماهنگی

کند. به همین دلیل لازم است که به کمک ابزارهای می

مدیریتی، ضمن حفظ و نگهداری از منابع محیط 

ریزی آنها بر اساس اصول طراحی زیست، امکان برنامه

های درآمدزایی برای مهندسی فراهم شده و فرصت

(. Jahani et al., 2011) مردم کشور ایجاد شود

های بالقوه جهت منطقه حفاظت شده دنا با داشتن توان

به فعلیت نرسیده و گردشگری در  گردیطبیعتتوسعه 

. ای نیافته استایستهتوسعه پایدار منطقه جایگاه ش

بنابراین ضروری است با انجام تحقیقات علمی و با 

های های گردشگری، زمینهشناسایی و معرفی جاربه

 ریزی، فراهمگسترش گردشگری فراهم آید و با برنامه

های لازم به عنوان یک ساختن امکانات و زیرساخت

ای مؤثر واقع شود. در الگوی فاایی در توسعه منطقه

تحقیق ارزیابی ژئولوژیکی منطقه حفاظت شده دنا  این

های طبیعی شامل معیارهای با تجزیه و تحلیل مؤلفه

ها، های آب و جنگل، انرژی پستی و بلندیحاشیه

کاربری اراضی و فاکتور اقلیمی با استفاده از تکنولوژی 

( ArcGIS 10.3افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی )نرم

های طبیعی با ه و تحلیل مؤلفهانجام شده است. تجزی

در منطقه حفاظت شده دنا با  V-Wertروش کمی 

 47و  74کیلومتر مربع نشان داد که  778مساحت 

درصد از اراضی این  9 و4کیلومتر مربع یا به عبارتی 

 مطلوب وخیلی گردیطبیعتدارای پتانسیل  منطقه

هستند که عمدتاً در  به لحاظ سیمای منظر مطلوبی

 اند.های موجود در منطقه توزیع شدهامتداد رودخانه

درصد از منطقه حفاظت شده دنا به کاربری  51حدود 

همکاران  وJahani جنگل اختصاص یافته است، 

ریزی به برای برنامه د کهنکنمی پیشنهاد( 8199)

منظور طراحی مهندسی مناطق جنگلی برای کاربری 

بندی عرصه به ر ابتدا اقدام به پهنهگردی دطبیعت

-لحاظ کیفیت بصری منظر شود تا به کمک جنگل

گردی در مناطق با کیفیت بصری ممتاز، نقاط خوش 

های کمی و کیفی آنها بررسی منظر شناسایی و ویژگی

کیلومتر مربع( از اراضی منطقه  991درصد ) 34 شود.

 Shayanنامطلوب است.  گردیطبیعتنیز برای توسعه 

-طبیعتنواحی مستعد توسعه Parsaei (8113 )و 

متمرکز طبقه یک، متمرکز طبقه دو، گسترده  گردی

طبقه یک و گسترده طبقه دو را در شهرستان دنا به 

درصد مساحت شهرستان  71و  97، 89، 3/5ترتیب 

 و همکاران Ghorbannia Kheybariبرآورد کردند. 

اسب، نسبتًا نیز نشان دادند که اراضی من (8193)

-طبیعتمناسب، تا حدی مناسب و نامناسب توسعه 

و  99/9، 5/75، 3در شهرستان دنا به ترتیب  گردی

درصد از کل شهرستان دنا را به خود اختصاص  119/1
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 و همکاران Morshediدادند. در تحقیق دیگری 

 گردیطبیعتنشان دادند که امکان توسعه ( 8198)

متمرکز طبقه یک در منطقه حفاظت شده دنا وجود 

 گردیطبیعتهکتار از منطقه مناسب  7491ندارد ولی 

است که با درصد اختصاص یافته به  8متمرکز طبقه 

 ردیگطبیعتاراضی طبقه خیلی مطلوب برای توسعه 

در این تحقیق مطابقت دارد. مقایسه نتایج حاصل از 

تان دنا شهرس لی که درنتایج تحقیقات قب این تحقیق با

دهد اند، نشان میو منطقه حفاظت شده دنا انجام شده

-های ارزیابی مختلف نتایج متفاوتی را ارائه میکه مدل

آید باید اولاً در انتخاب نوع مدل کنند که به نظر می

بویژه از نظر هدف از ارزیابی و سازگاری شرایط منطقه 

عه پیدا کرده ای که مدل در آن توستحقیق با منطقه

ای هدقت کافی را کرد. ثانیاً با توجه به اینکه فعالیت

 هایگردشگری متفاوتی وجود دارد، نگاهی به شاخص

 های ارزیابی مختلف نشان مورد استفاده در مدل

دهد که هر مدل ممکن است برای ارزیابی پتانسیل می

سیمای منظر برای نوعی خاصی از فعالیت گردشگری 

کرده و لذا نیاز است به این موضوع هم توسعه پیدا 

های نتایج مطالعات مختلف دقت شود. مقایسه داده

ها در تفکیک مناطق دهد که مدلهمچنین نشان می

مطلوب یا توریسم متمرکز طبقه یک و مطلوب و خیلی

اند که مطالعات موردی دو تا حدی مشابه عمل کرده

ع هست ارائه شده در این تحقیق هم مبین این موضو

اما در خصوص تفکیک طبقه نامطلوب یا نامناسب 

اختلاف زیادی با هم دارند، به عنوان مثال، 

Ghorbannia Kheybari ( 8193و همکاران) فقط ،

درصد کل شهرستان دنا را جزء طبقه نامطلوب  119/1

قلمداد کردند در صورتی که بر  گردیطبیعتتوسعه 

قه حفاظت درصد منط 34اساس نتایج این مطالعه، 

 ردیگطبیعتشده دنا جزء طبقه نامطلوب برای توسعه 

راین به نظر مدل شاخص ببندی شده است، بناطبقه

کمی تنوع مورد استفاده در این تحقیق نسبت به سایر 

کند. در هنگام تر عمل میای سختگیرانهها تا اندازهمدل

ات اطلاع سیستمانجام این تحقیق، مزایای استفاده از 

یایی به خوبی نمایان شد. بدون استفاده از جغراف

، انجام ارزیابی برای اهداف GISابزارهای پیشرفته 

های تفرجی بسیار دشوار خواهد بود. کیفیت داده

پردازش آنها از نحوه تواند نسبی باشد، اما ورودی می

صحیح است و هنگام ارزیابی سیمای  مطلقاً  GISطریق 

منظر برای تفرج، این یک مزیت است. مزیت استفاده 

، در حقیقت این است که Hans Kiemstedtاز مدل 

یمای منظر برای همه معیارهای مرتبط با ارزیابی س

که قابل سنجش و شود را شامل می یتفرج نیازهای

ی عیت مکانهنگام تعیین یک موقسازی هستند. کمی

تفرج، صرف نظر از کمبود  آل برای تفریح ویدها

بی رهنی در نظر توان یک ارزیاهای آن، میزیرساخت

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

از منطقه عملکردی، بسته به اندازه آن به زمان زیادی 

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

ران گبسته به وابستگی تحلیلیم وانتایج به طور مستق

 ان منطقه ممکن استکه برای همه کاربر هستند

این  Hans Kiemstedtمزیت مدل  پذیرفته نشود.

های پتانسیل مناسب برای تفرج را است که مکان

 توانید محلی را انتخاب کنیدکند که شما میتعیین می

نین م و که به بهترین وجه مناسب ارزیابی رهنی باشد

ترکیبی صحیح است. نقطه ضعف اصلی این مدل این 

است که ارزش معیارها محدود به واحد رستری است. 

به عنوان مثال در محاسبه انرژی پستی و بلندی برای 

یک مکان خاص روی حاشیه واحدهای رستری، ارزش 

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

گرفته نخواهد شد، واحد رستری را تقسیم کرده در نظر 
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نظر از شوند، صرفهمه مقادیر در داخل واحد بحث می

 تر. اینکه دورتر از قله کوهستان باشند یا نزدیک
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