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تعالی بسمه      

                                                          

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره:                       93/172853

 تاریخ:                      1393/12/26

آبخیز يها حوضه در يگرد عتیطب و سمیاکوتور يراهنماموضوع: 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) آیین7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

نامه شماره  و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب 1352مصوب سال  -عمرانی

امور نظام  653هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

شود. ابالغ می گروه سوماز نوع » آبخیز يها حوضه در يگرد عتیطب و سمیاکوتور يراهنما«فنی، با عنوان 

 الزامی است. 01/04/1394رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

بوده و  این ضابطهکننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مورد مفاد  دریافت سازمانامور نظام فنی این 

  .کرداعالم خواهد  را اصالحات الزم

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

           ۲۴۰۹۶۹ ش ش:





 

  

  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبـادرت بـه   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی اجرایی     

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فـراوان، ایـن    ضابطهه این تهی

  هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  

نه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیـر  ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگورو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  سان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشنا

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  

  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی                 ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه - 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





أ  

  بسمه تعالی 

  پیشگفتار 
محیطی و تنوع  یستماهیت ز ،اقلیمی خاص مهم طبیعی، جغرافیاي هاي جاذبه به لحاظ کشور ایران هاي آبخیز حوضه

تنوع  به دلیل همچنین و استالمللی  ها در سطوح ملی و بین داراي بهترین زمینه براي جذب اکوتوریست زیستی،
را در بین کشورهاي جهان به  باالییرتبه گردي  هاي طبیعت برداري و چهار فصلی بودن و امکان بهره هاي طبیعی جاذبه

  است.   خود اختصاص داده
و سهم درآمد  ،در میان کشورهاي جهان جایگاه هشتادم را داراست ،از نظر جذب گردشگر متأسفانه ،با این وصف

  چهارصدم درصد است. ، بطور میانگین ایران از درآمد صنعت گردشگري جهان
پذیري منابع  از آنجایی که معیارهاي گزینش و طراحی مناطق مناسب اکوتوریسم، بایستی با توجه به اهمیت و آسیب

هاي مورد انتظار در هر یک از آنها تدوین گردد، ضروري است تا ارتباط  فرجی در هر یک از انواع اکوتوریسم، و فعالیتت
  نوع گردشگري با منبع تفرجی، فعالیت تفرجی و همچنین پیامدهاي محتمل در هر یک آشکار شود.

گردي، براي  و طراحی و پایش فنی انواع طبیعتریزي  و استانداردهاي فنی انتخاب، طرح راهنمااین امر مستلزم تدوین 
  باشد. کشور می هاي آبخیز حوضهانواع تفرج متمرکز و گسترده در 

 آبخیزداري معاونت گردي در اسناد این امور، و طبیعت اکوتوریسم براي اختصاصی دستورالعملی وجود عدم به توجه با
 و طبیعی منابع فنی معیارهاي و ضوابط تدوین طرح يمجر عنوان به کشور آبخیزداري و مراتع ،ها جنگل سازمان

سازمان مدیریت و  فنی نظام امور هماهنگی با را» هاي آبخیز حوضهگردي در  اکوتوریسم و طبیعت راهنماي«آبخیزداري 
 سازمان این به کشور اجرایی فنی نظام ذینفع عوامل به ابالغ و تایید براي را آن تهیه از پس و نموده تهیه ریزي کشور برنامه

 هیات اجرایی مصوب استانداردهاي نامه آیین و بودجه و برنامه قانون 23 ماده اساس بر بررسی از پس که نمود ارسال

هیئت محترم وزیران)  20/4/1385هـ. مورخ  33497/ت 42339(مصوبه  کشور اجرایی فنی نظام طبق وزیران و محترم
گردي به  تشکیل شده است. در بخش اول تعاریف اکوتوریسم و طبیعت این ضابطه از دو بخش گردید. ابالغ و تصویب

صورت کلی بیان شده است و در بخش دوم رئوس مطالعات اکوتوریسم مد نظر قرار گرفته است. سایر مفاهیم و 
  هاي نه گانه آمده است. توضیحات در پیوست

ده، معهذا این مجموعه مصون از وجود علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردی
از کارشناسان محترم درخواست  ضابطهاشکال و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این 

 سازمانارسال کنند. کارشناسان  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورشود موارد اصالحی را به امور نظام فنی  می
ه را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در متن ضابطه، با همفکري نمایندگان جامعه فنی پیشنهادات دریافت شد

کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و 
براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و  اجرایی کشور براي بهره

است که در صورت هرگونه  ابالغی معتبر، در سمت میانی باالي صفحات ضابطه، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده



ب  

تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ به روزرسانی آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو همواره مطالب صفحات داراي 
  معتبر خواهد بود. تاریخ جدیدتر

 حمزه غالمحسین مهندس آقاي جناب فنی نظام امور رئیس جدیت و تالش از وسیله بدین راهبردي نظارت معاونت
 کشور جناب آبخیزداري و مراتع ،ها جنگل سازمان آبخیزداري محترم معاون فنی، نظام امور محترم کارشناسان و مصطفوي

 و عقیقی محمد مهندس آقاي جناب ،ح ریزي و هماهنگی آبخیزداريمدیر کل دفتر طر وگرشاسبی  پرویز آقاي
 همه افزون روز توفیق منان ایزد از و نماید می و قدردانی تشکر ضابطه این نمودن نهایی و تهیه امر در همکار متخصصان

 .است خواستار را عزیزان

  .فرمایند یاري بعدي اصالحات در را ام ضابطه این خصوص در خود نظرات ابراز با متخصصان و کارشناسان است امید

  
  نظارت راهبردي معاون  

  1393 زمستان  



ج  

  »هاي آبخیز حوضهاکوتوریسم و طبیعت گردي در  راهنماي«تهیه و کنترل
 ]653شماره  ضابطه[

  ، مراتع و آبخیزداري کشور، معاونت آبخیزداريها جنگلسازمان  مجري:
   بیعت و منابعشرکت مهندسین مشاور پایداري ط :مشاور پروژه

  کننده: اعضاي گروه تهیه
 کارشناس جنگل و اکوتوریسم جمشید آقازمانی

 کارشناس ارشد علوم خاك سیدمحمدعلی حاجی میرصادقی

 کارشناس ارشد محیط زیست  فر فاضـله حریري

  کارشناس ارشد آبخیزداري  علی خلد برین
  يا ریزي منطقه کارشناس ارشد برنامه  مهنازالسادات مرتضوي

 :کننده تایید گروه اعضاي

 :کشور آبخیزداري و مراتع ،ها جنگل سازمان

  آبخیزداري معاون  طبیعی جغرافیاي لیسانس فوق  گرشاسبی پرویز
  آبخیزداري نگیههما و ریزي طرح دفتر کل مدیر  آبخیزداري لیسانس فوق  عقیقی محمد

  خیزداريعضو کمیته فنی آب  ریزي روستایی لیسانس برنامه فوق  هوشنگ جزي
  آبخیزداري فنی عضو کمیته  جغرافیاي طبیعی لیسانس فوق  محمد شرافتی

  آبخیزداري فنی کمیته عضو  لیسانس مدیریت مناطق بیابانی فوق  فر بابک ربیعی

  اعضاي گروه هدایت و راهبري پروژه:

  معاون امور نظام فنی  علیرضا توتونچی
  رییس گروه امور نظام فنی  فرزانه آقارمضانعلی

  کارشناس امور نظام فنی  ساناز سرافراز
  کارشناس امور نظام فنی  سید وحیدالدین رضوانی
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  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  1  مقدمه
  5  گردي (کلیات)  الف) اکوتوریسم و طبیعت

  7  گردي و اکوتوریسم تعاریف و مفاهیم طبیعت -1- 1

  7  گري تعریف گردش -1-1- 1

  7  گري پایدار تعریف گردش -1-2- 1

  8  گردي) گري متکی به طبیعت (طبیعت تعریف گردش -1-3- 1

  8  تعریف اکوتوریسم -1-4- 1

  9  گردي گردي (اکوتوریسم) به روایت کمیته ملی طبیعت تعریف طبیعت -1-5- 1

  9  اکوتوریسم  مشخصات چهارگانه -1-6- 1

  9  اصول هشت گانه اکوتوریسم -1-7- 1

  10  تعریف ژئوتوریسم -1-8- 1

  12  گردي و اکوتوریسم هاي طبیعت محیطی و پایش فعالیت راهنماي ارزیابی با رویکرد زیست -2- 1

  12  گاه مات در گردشها و اقدا هاي اکوتوریستی سنجش و ارزیابی پروژه هاي شاخص -2-1- 1

  13  گردي هاي طبیعت محورهاي ارزیابی و پایش اثرات سوء فعالیت -2-2- 1

  23  گردي  ب) رئوس مطالعات اکوتوریسم و طبیعت

  25  شناخت محدوده مورد مطالعه -فصل اول
  25  بررسی موقعیت مکانی -1- 1

  26  بیان اهداف طرح -2- 1

  26  سنجی مکانیابی و امکان -3- 1

  26  ریزي سازمان فضایی محدوده مورد مطالعه برنامه -فصل دوم
  26  هادي تشریح طرح -1- 2

  26  گاهی متمرکز مطابق استانداردها تعیین مناطق تفرج -2- 2

  27  گاهی گسترده عیین مناطق تفرجت -3- 2

  27  هاي دسترسی بررسی جاده -4- 2

  27  ) شامل:Action planطراحی سایت پالن ( - فصل سوم

  27  ها نیک طراحی پیک -1- 3

  27  هاي کمپینگ هاي طراحی محوطه ویژگی -2- 3

  27  گاحداث پارکین -3- 3
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  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  27  هاي تفرج متمرکز، امداد، پشتیبانی و پذیرایی طراحی سایر سایت -4- 3

  27  هگا هاي ضروري در گردش ساختمان -5- 3

  27  سایر تجهیزات و امکانات پارکی: -6- 3

  28  هاي تفرجی متمرکز فعالیت -7- 3

  28  طراحی پوشش گیاهی -8- 3

  28  اي مناسب و معرفی آنها هاي درختی و درختچه معرفی گونه -9- 3

  28  هاي درختی منتخب دیت اقلیمی و ادافیک گونهمعرفی مشخصات و نیاز و محدو - 10- 3

  28  ها نیک و کمپینگ نوع گونه و تعداد نهال در پیک - 11- 3

  28  کاري فضاي عمومی بخش جنگل - 12- 3

  28  ها درختکاري به شیوه خطی ضربدري درحاشیه مسیر - 13- 3

  28  اي شیوه کاشت نهال درختی و درختچه - 14- 3

  28  تامین نهال - 15- 3

  28  هاي پیشنهادي آبیاري (روش و نوبت) گزینه -16- 3

  28  کاري و احیا هاي جنگل راي پروژهبرنامه زمان بندي اج - 17- 3

  29  گري هاي گردش بندي اجراي پروژهتعیین و تنظیم برنامه زمان - 18- 3

  29  ت و نگهداريتعیین برنامه مدیری -فصل چهارم
  29  اندازها مدیریت نگهداري  طبیعت، مناظر و چشم -1- 4

  29  مدیریت بازدیدکننده و تفسیر طبیعت -2- 4

  30  مدیریت پرسنل و خدمات پارك -3- 4

  30  مدیریت اقتصادي طرح -4- 4

  30  هاي نگهداري ه تفکیک سالهزینه نگهداري طرح ب -5- 4

  Performance and Result-Based(30برنامه پایش و ارزیابی عملکرد و نتیجه مدار و مشارکتی ( -فصل پنجم 
  GIS  30هاي مطالعاتی در قالب  ارائه نقشه –ششم فصل 
  30  هاي مطالعاتی الزامات تهیه نقشه -1- 6

  31  هاي مطالعات پایه تهیه نقشه -2- 6

  31  گري هاي اجرایی گردش تهیه نقشه -3- 6

  31  هاي مدیریت پوشش گیاهی تهیه نقشه -4- 6
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  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  33  ها پیوست
  35  تفرجی منابع و ها جاذبه مفاهیم و تعاریف -1پیوست 

  37  گاه) تعریف پارك (گردش -1-1پ.

  37  تعریف پارك شهري - 1-1-1پ.

  37  تعریف پارك جنگلی - 2-1-1پ.

  39  یف پارك ملیتعر - 3-1-1پ.

  39  گاه تعریف تفرج - 4-1-1پ.

  39  تعریف اوقات فراغت -2-1پ.

  40  تعریف تفرج -3-1پ.

  40  هاي تفرجی فعالیت -4-1پ.

  40  تفرج متمرکز - 1-4-1پ.

  40  تفرج گسترده - 2-4-1پ.

  40  گاهی(جاذبه) انواع منابع تفرج - 5-1پ.

  40  هاي طبیعی انواع جاذبه - 1-5-1پ.

  41  هاي انسان ساخت تعریف جاذبه - 2-5-1پ.

  41  بناهاي تاریخی -1- 2-5-1پ.

  41  داب و رسوب فرهنگی و سنن مردم مختلفآ -1-1- 2-5-1پ.

  41  تعریف جنگل - 3-5-1پ.

  41  تعریف جنگل بکر یا جنگل دست نخورده -1- 3-5-1پ.

  42  تعریف جنگل طبیعی -2- 3-5-1پ.

  42  کاشت یا جنگل انسان ساخت هاي مصنوعی یا دست تعریف جنگل -3- 3-5-1پ.

  42  تعریف قلمستان (زراعت چوب) - 4-5-1پ.

  43  تعریف بیشه - 5-5-1پ.

  43  تعریف اراضی جنگلی - 6-5-1پ.

  43  گاه جنگل تعریف رویش - 7-5-1پ.

  43  تراکم جنگل تعریف - 8-5-1پ.

  43  لتعریف انبوهی جنگ - 9-5-1پ.

  44  تعریف فضاي باز -10-5-1پ.
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  44  تعریف مرتع -11-5-1پ.

  44  تعریف حوضه آبخیز -12-5-1پ.

  44  تعریف بیابان -13-5-1پ.

  44  بندي) بندي (زونتعریف پهنه-6-1پ.

  45  تعریف ظرفیت برد تفرجی-7-1پ.

  45  گردي هاي طبیعت تعریف اصالح و پرورش جنگل در طرح-8-1پ.

  47  کشور در سمیاکوتور و يگرد عتیطب انواع و موجود وضع یبررس -2پیوست 
  49  گردي و اکوتوریسم در کشور انواع طبیعت -1-2پ.
  50  هاي کشور بوم ع اکوتوریسم مبتنی بر زیستانوا -2-2پ.

  50  اکوتوریسم کوهستان - 1-2-2پ.

  53  اکوتوریسم جنگل - 2-2-2پ.

  55  هاي آبخیز: اکوتوریسم ساحلی در حوضه - 3-2-2پ.

  57  هاي آبخیز اکوتوریسم بیابان در حوضه - 4-2-2پ.

  61  هاي آبخیز اکوتوریسم آبی در حوضه - 5-2-2پ.

  63  هاي آبخیز اکوتوریسم استپ در حوضه - 6-2-2پ.

گردي  المللی و علمی در زمینه انتخاب سایت طبیعت تجارب نوین بینانجام مطالعات تطبیقی و بررسی  -3پیوست 
  67   و اکوتوریسم

  69  المللی بررسی تجارب نوین مدیریتی بین -1-3پ.
  70  هندوستان - 1-1-3پ.

  72  استرالیا - 2-1-3پ.

  74  المللی بررسی تجارب نوین فنی بین -2-3پ.
  74  معیارهاي باتاچاریا و کوماري - 1-2-3پ.

  77  معیارهاي ترمبلی - 2-2-3پ.

  78  گردي معیارهاي فلچر براي انتخاب سایت طبیعت - 3-2-3پ.

  80  معیارهاي نوري و همکاران - 4-2-3پ.

  IUCN  82 معیارهاي اتحادیه بین المللی حفاظت محیط زیست - 5-2-3پ.

گـردي و   انداز و آینـده طبیعـت   ، چشمSWOTهاي فرارو، تحلیل  هاي نسبی، محصوالت، چالش مزیت -4 پیوست
  85  اکوتوریسم در ایران

  87  یرانگردي در ا هاي نسبی طبیعت مزیت -1-4پ.



ه  

  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  88  محصوالت اکوتوریسم -2-4پ.

  89  هاي فرارو چالش -3-4پ.

  SWOT  90هاي آبخیز کشور  تحلیل نقاط قوت و ضعف حوضه -4-4پ.

  90  نقاط قوت - 1-4-4پ.

  91  نقاط ضعف - 2-4-4پ.

  91  ها فرصت - 3-4-4پ.

  91  تهدیدها - 4-4-4پ.

  92  گردي در کشور تانداز طبیع اهداف کالن و چشم - 5-4پ.
هاي زیباي طبیعت و تنوع  ها و کمبودهاي مطالعاتی و اجرایی در زمینه ساماندهی جلوه  بررسی کاستی -5پیوست 

  95  مناظر و تنوع زیستی

  97  هاي پنج ساله توسعه هاي سیاست اجرایی در برنامه ها و کمبود کاستی - 1- 5پ.

  97  گردي هاي موثر در طبیعت هاي مطالعاتی و اجرایی سازمان ها وکمبود کاستی - 2- 5پ.
  98  سازمان حفاظت محیط زیست - 1-2-5پ.

  99  ها، مراتع و آبخیزداري کشور سازمان جنگل - 2-2-5پ.

  99  گري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش - 3-2-5پ.

  102  بندي جمع - 3- 5پ.
  103  هاي قانون و مقررات کمبود - 1-3-5پ.

  104  هاي اجرایی کمبود زیرساخت - 2-3-5پ.

  105  هاي مطالعاتی کمبود - 3-3-3پ.

  107  گردي یابی سایت براي انواع طبیعت اهنماي فنی  مکانتدوین ر - 6پیوست 

  109  گاه (پارك) یابی گردش راهنماي فنی مکان -1-6پ.
  109  هاي محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی یتها و محدود قابلیت - 1-1-6پ.

  111  ها براي اهداف گوناگون اکوتوریسم هاي نسبی قابل استناد اکوسیستم مزیت - 2-1-6پ.

  113  هاي آبخیز کشور در حوضه گاه گردشها و معیارهاي گزینش مکان  شاخص - 3-1-6پ.

  115  گردي معیارهاي زون تفرج گسترده در طبیعت -2-6پ.

  115  گردي ارهاي زون توسعه فیزیکی براي تفرج متمرکز طبیعتمعی -3-6پ.
  115  ارتفاع - 1-3-6پ.

  116  جهت جغرافیایی - 2-3-6پ.

  116  شیب - 3-3-6پ.



و  

  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  116  شناسی زمین - 4-3-6پ.

  116  شناسی خاك - 5-3-6پ.

  116  شرایط اقلیمی - 6-3-6پ.

  116  پذیري  فرسایش - 7-3-6پ.

  117  گیاهیپوشش  - 8-3-6پ.

  117  وحش حیات - 9-3-6پ.

  117  اندازها چشم -10-3-6پ.

  118  منابع آب -11-3-6پ.

  118  گري موجود ي گردشها زیرساخت -12- 3-6پ.

  118  هاي سطحی فاصله از آب -13-3-6پ.

  118  فاصله از گسل -14-3-6پ.

  118  فاصله از بندر -15-3-6پ.

  119  (عدم امنیت) هاي طبیعی و اجتماعی خطرساز محدودیت -16-3-6پ.

  119  هاي انسانی گاه فاصله منطقی از سکونت -17-3-6پ.

  123  گردي و اکوتوریسم هاي طبیعت ریزي) براي سایت ریزي فضایی (طرح تدوین راهنماي برنامه -7پیوست 

  125  گاه ریزي فضایی در گردش ها، اصول و اهداف برنامه الزامات، سیاست -1-7پ.

  126  گردي هاي طبیعت متداول در انواع طرح هاي تفرجی فعالیت -2-7پ.
  126  گري کوهستان در گردش - 1-2-7پ.

  127  گري جنگل در گردش - 2-2-7پ.

  127  گري ساحلی در گردش - 3-2-7پ.

  127  ها) ها، آبشارها و رودخانه ها، چشمه ها، تاالب گري آبی (دریاچه در گردش -4-2-7پ.
  127  گري بیابان در گردش - 5-2-7پ.

  128  زار، استپ، دشت، کوهپایه) گري مراتع (علف در گردش - 6-2-7پ.

  128  گردي در ایران الت بازار طبیعتمحصو -3-7پ.

  128  ریزي اصول کیفی طرح -4-7پ.
  129  پیکربندي طبیعی منطقه - 1-4-7پ.

  129  شناسی مردم - 2-4-7پ.



ز  

  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  129  محیطی مالحظات زیست - 3-4-7پ.

  132  گردي ها براي طبیعت گاه ریزي فضایی گردش و معیارهاي برنامه اصول کمی -5-7پ.
  133  سنجی (مطالعات پایه) امکان - 1-5-7پ.

  135  معیارهاي بازاریابی - 2-5-7پ.

  136  گردي ریزي فضایی طبیعت معیارهاي هماهنگی با طبیعت در برنامه - 3-5-7پ.

  142  معیارهاي مرتبط با اقلیم و آسایش - 4-5-7پ.

  146  معیارهاي مرتبط با خاك - 5-5-7پ.

  152  ریزي فضایی زون تفرج متمرکز ریزي و برنامه معیارهاي طرح - 6-5-7پ.

  155  گاهی در واحدهاي تفرجی تدوین راهنماي طراحی و استقرار امکانات تفرج -8پیوست 

  157  گاهی معرفی امکانات تفرج -1-8پ.
  157  محاوط و مسیرهاي تفرجی - 1-1-8پ.

  173  گري هاي گردش ساختمان - 2-1-8پ.

  176  گري تاسیسات گردش - 3-1-8پ.

  181  تصاویر -9پیوست 
  199  منابع و مراجع

  



ح  

  ها و تصاویر فهرست شکل
 صفحه  عنوان

  158  خورگشت واحد کی از یبخش -1- 8.پ شکل
  159  خورگشت محوطه در رو ادهیپ يرهایمس -2- 8.پ شکل
  161  اردوگاه يواحدها ییجانما -3- 8.پ شکل
  161  اچهیدر فاصله در اردوگاه يسکوها اطراف در یجمع يها پارکینگ -4- 8.پ شکل
  162  اردوگاه ینوع -5- 8.پ شکل
  162  يمرکز نقطه حول آمده گرد يها کمپینگ -6- 8.پ شکل
  163  گاه گردش يها جاده خم و چیپ يدارا ریمس -7- 8.پ شکل
  166  درخت شاخه نیاول ارتفاع حداقل -8- 8.پ شکل
  166  ينورد راه مسیر تابلوهاي -9- 8.پ شکل
  167  ينورد راه گذر يابتدا يتابلو - 10- 8.پ شکل
  169  طبیعی عوارض از يباز محوطه هیحاش تیتبع - 11- 8.پ شکل
  170  بزرگساالن يباز نیزم - 12- 8.پ شکل
  171  یساحل یتفرج يها واحد از ساده یینما - 13- 8.پ شکل
  173  دیبازد مراکز و ساختمان از ساده یینما -14-8. پ شکل
  174  یاحتصاص يها پارکینگ و ییرایپذ خدمات مرکز يشما - 15- 8.پ شکل
  176  افتهیاستتار يفضا در یبهداشت سیسرو ییجانما -16- 8.پ شکل
  178  یچوب حصار - 17- 8.پ شکل

  183  شرقی آذربایجان در کندوان روستاي - 1-9.پ تصویر
  183  هرمزگان ینیآذ خور در) چندل( مانگرو وهانب يها جنگل - 2-9.پ تصویر
  184  قشم رهیجز سمیژئوتور - 3-9.پ تصویر
  184  کاشان قمصر يریگ گالب – يمحمد گل - 4-9.پ تصویر
  185  يگرد عتیطب تور قالب در یگردش جنگل - 5-9.پ تصویر
  185  گرگان دره النگ یجنگل پارك - 6-9.پ تصویر
  186  گلستان کبودوال آبشار - 7-9.پ تصویر
  186  شاهرود در ابر يبایز يها جنگل - 8-9.پ تصویر
  187  هرمزگان سواحل در) حرا( مانگرو يها نگلج - 9-9.پ تصویر
  187  مرنجاب ریکو در ستارگان رسد -10-9.پ تصویر
  188  لدگیب و آران يا ماسه يها تپه -11-9.پ تصویر
  188  یانزل تاالب -12-9.پ تصویر
  189  رانیا ریعشا کوچ -13-9.پ تصویر
  189  ریعشا یزندگ -14-9.پ تصویر
  190  یرانیا زرد گوزن -15-9.پ تصویر



ط  

  ها و تصاویر فهرست شکل
 صفحه  عنوان

  190  ياریبخت و هارمحالچ اد،یص تنگ -16-9.پ تصویر
  191  ایاسترال در یجنگل پارك -17-9.پ تصویر
  191  يگرد عتیطب تور قالب در ينورد ریکو -18-9.پ تصویر
  192  شمال يها جنگل در يگرد عتیطب -19-9.پ تصویر
  192  يگرد عتیطب در هندوستان یمحل جوامع مشارکت -20-9.پ تصویر
  193  هندوستان در يگرد عتیطب -21-9.پ تصویر
  193  ایاسترال عتیطب -22-9.پ تصویر
  194  ایلاسترا عتیطب - 23-9.پ تصویر
  194  هندوستان سمیاکوتور -24-9.پ تصویر
  195  ایاسترال سواحل -25-9.پ تصویر
  195  دماوند قله -26-9.پ تصویر
  196  نئور اچهیدر -27-9.پ تصویر
  196  النیگ ییروستا اکوموزه -28-9.پ تصویر
  197  مندیم یخیتار يروستا -29-9.پ تصویر
  197  نیقزو اوان اچهیدر -30-9.پ تصویر
  198  النیگ يها جنگل در روخان قلعه -31-9.پ تصویر

  



ي  

  ها فهرست جدول
 صفحه  عنوان

  19  آبخیز يها حوضه در يگرد طبیعت هاي فعالیت سوء اثرات کاهش اقدامات ترین مهم -1- 1 جدول
  20  محیطی زیست پیامدهاي سنجش طریق از ها گاه گردش پایش -2- 1 جدول
  21  مدیریتی اقدامات سنجش قیطر از ها گاه گردش پایش -3- 1 جدول
  76  )2004( کوماري و باتاچاریا معیارهاي بندي جمع - 1-3.پ جدول
  78  )2006( ترمبلی معیارهاي بندي جمع - 2-3.پ جدول
  80  )2001( فلچر معیارهاي بندي جمع - 3-3.پ جدول
  81  بوشهر استان سواحل در اکوتوریسم سنجی توان معیارهاي - 4-3.پ جدول
  IUCN  83 زیست محیط حفاظت یالملل بین اتحادیه معیارهاي - 5-3.پ جدول
  110  کشور یستیاکوتور هاي گاه گردش گزینش يها تیمحدود و ها تیقابل -1-6.پ جدول
  111  يگرد طبیعت اهداف براي استناد مورد ینسب يها تیمز مقایسه -2-6.پ جدول
  114  کشور آبخیز يها حوضه در يگرد طبیعت يبرا محل انتخاب يها شاخص -3-6.پ جدول
  118  منظر ارزیابی براي دید میدان عمق و زاویه اثر از حاصل امتیاز -4-6.پ جدول
  ORRRC, 1962(  119( استفاده زمان و نوع هیبرپا گردان عتیطب یدسترس مسافت -5-6.پ جدول
  120  گران گردش یدسترس هیناح نییتع T.I.M بندي طبقه -6-6.پ جدول
  Clawson, 1972(  122( کالوسون بندي طبقه در گاهی تفرج گانه سه مناطق کلی خصوصیات -7-6.پ جدول
  150  ها گاه گردش فیزیکی توسعه هاي فعالیت با مرتبط خاك هاي فاکتور ماتریس - 1-7.پ جدول
  150  نیک پیک مناطق و کمپ جاده، توسعه براي خاك هاي محدودیت - 2-7.پ جدول
  151  بازي هاي زمین براي خاك محدودیت - 3-7.پ جدول
  151  نیک پیک محل براي خاك هاي تورفاک محدودیت - 4-7.پ جدول
  154  متمرکز تفرج زون يریز طرح يها اریمع - 5-7.پ جدول
  157  یرجتف يها واحد در یگاه تفرج امکانات - 1-8.پ جدول
  159  ها پارك در نیک پیک محوطه یتقریب مساحت و تعداد يالگو - 2-8.پ جدول
  168  یجنگل يها پارك هر در کشور موجود يالگوها مطابق نگیپارک تعداد حداکثر - 3-8.پ جدول
  171  یساحل یتفرج يها واحد یطراح يمعیارها و ضوابط - 4-8.پ جدول
  173  یستیز تنوع ياه شگاهینما احداث يارهایمع - 5-8.پ جدول

  
  



  1  07/08/93   مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه
درصـد آنهـا    2/2تنهـا   ،گران وارد شده بـه ایـران   از مجموع گردش ،هاي گذشته بر اساس آمارهاي اعالم شده طی سال

  اند. اکوتوریست بوده
گـذاري در کشـور حـاکی از     ابل سـرمایه هاي اکوتوریستی ق سنجی هر یک از جاذبه منابع و ذخایر طبیعی ایران و امکان

  و البته رها شده به حال خود است.  ،نظیر و بسیار مستعد یک منبع اقتصادي کم در ایران گردي طبیعت آن است که
امکان دستیابی به چنین سـطحی   ،هاي صنعتی، تجاري و کشاورزي کشور توان گفت در هیچ یک از بخش می یقینبه 

  .شت سرمایه وجود ندارداز رشد و این قابلیت بازگ
چه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، هدفی واال و ارزشمند است و به هیچ قیمتی نباید از آن چشم پوشـید امـا،   اگر

 جوامع محلـی برداري اصولی و منطقی توسط  وري و بهره اي شود براي جلوگیري از بهره شود که این هدف بهانه توصیه نمی
ایـن   ،کارشناسـانه  دار، به نحوي مناسـب و  هاي اولویت باید با احترام به فعالیتیدپذیر، بلکه از این موهبت تجد و روستایی

  جامعه است. کل هاي  هاي مطلوب براي تامین نیازمندي به معناي از دست رفتن فرصت چرا که دنجبران شو خسارات
و بـه دنبـال داشـته     ال و درآمد را توامتواند حفظ منابع طبیعی و تامین اشتغا است که می حال باید دید کدام فعالیت

و موجبـات توسـعه   نمایـد  نحوي ایفـا   این نقش دو جانبه را به استهاي مرتبط با اکوتوریسم قادر  باشد. فعالیتدار  اولویت
  پایدار و همه جانبه را فراهم کند.

هـاي طبیعـی، دریاهـا و     هایی چون میـراث غنـی فرهنگـی و تـاریخی، جاذبـه      در کشور مولفه گر گردشبراي ورود هر 
 آسان مورد نیاز است که فقدان هر یک از ایـن مـوارد   ها، تنوع آب و هوا، امنیت، ارائه خدمات بهینه، ویزاي سهل و دریاچه

  .سازد گر را با مشکل مواجه می ورود گردش
تـاریخی همگـی از    هـاي فرهنگـی و   ي بـا جاذبـه   ها و روسـتاها  ، کوهاندازهاي طبیعی مانند آبشار، رودخانه چشم وجود

گـري روسـتایی،    گـردش گـردي همچـون    هـاي طبیعـت   هستند و فعالیت آبخیز حوضهگردي در یک  هاي طبیعت ظرفیت
رعایـت مالحظـات و   گیري (به صورت کنترل شـده)، بـا    شکار و ماهی ،نوردي کوه ،هاي آبی، آب درمانی، غارنوردي ورزش

حفاظـت از محـیط    در توانمندسازي جوامع محلی وتوانند  یطی میمح زیستمعیارهاي فرهنگی جوامع محلی و معیارهاي 
  د.نکن محیطی نقش موثري ایفا  گسترش فرهنگ زیست و زیست

  

گري است که به مشارکت جوامع محلی نیاز اساسی دارد چرا که بهترین و توانمندترین  اي از گردش اکوتوریسم تنها شاخه
توانند هدایت چنین  که به راحتی می ،ز بومیان ساکن این مناطقکس نیست جهیچ راهنمایان تورهاي اکوتوریسم 

گردي، مناسب ترین گزینه براي پویایی وشکوفایی اقتصاد  طبیعتکه  ، خصوصا اینتورهاي تخصصی را برعهده گیرند
، ها جنگلتبدیل مانع از تواند  ریزي صحیح می محلی و ایجاد اشتغال سالم و ماندگار براي جوامع پیرامونی است و با برنامه

  ها گردد. مراتع و مزارع به سایر کاربري
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شناسـی همچـون    هاي مـردم  به عنوان بخشی از توریسم فرهنگی به برخی از جاذبه ،شناسی در این میان توریسم مردم
  .پردازد کوچ و روستاگردي می توریسم

حضور در مراسم بومیـان دور   همچنیناغلب متقاضیان شرکت در تورهاي کوچ، روستاگردي و  ،دهد برآوردها نشان می
مـواردي   ،بایسـتی  هـاي اقتصـادي مـی    هاي کـالن و تحلیـل   ریزي از این رو به ویژه در برنامه ،گردان هستند طبیعت ،افتاده

و در زیر مجموعه اکوتوریسم مورد بررسـی قـرار    ،ع دانستنتزکوچ و روستاگردي را از توریسم فرهنگی م همچون توریسم
بـاق انسـان بـا    طکـه در وهلـه اول حاصـل ان    استشناسی قابل توجه  هاي مردم تنها آن بخش از جاذبه ریسم،داد. در اکوتو

  یابد. ها هویت  محیط طبیعی پیرامون آن بوده و به عنوان جاذبه سیاحتی صرفا در ترکیب با خاستگاه طبیعی آن
آداب و رسوم نواحی بـومی کشـور را    ر نتیجهو ددانان برجسته جهان، تمدن ایرانی  بسیاري از شرق شناسان و جغرافی

ایران بـه   گري گردشبخشی از توانمندي صنعت و  حاصل انطباق بسیار هوشمندانه با طبیعت چندگانه فالت ایران دانسته
  . اند آوردهشمار 

هـا در   آنشـود کـه حضـور در     ها برپا داشته مـی  واقعیت این است که در گوشه و کنار ایران همه ساله بسیاري از آیین
شناسـایی ایـن آداب و رسـوم ایـن فرصـت را       .مندان به سیر و سیاحت است ها آرزوي بسیاري از عالقه یافتن راز و رمز آن

ها پرداخته و شـمار متقاضـیان آن را    سازي جاذبه به مضاعف گري گردشبراي برگزاري تورهاي  آورد که ساکنان، فراهم می
  افزایش دهند.

در کاهش نرخ بیکـاري، افـزایش سـطح درآمـد، تـامین منـابع انـرژي و رونـق بـازار           گري دشانواع گرتاثیرات شگرف 
  دستی تنها بخشی از مزایاي ویژه پرداختن به این صنعت است. صنایع

هاي تولیدي و خدماتی براي هـر   شغل به صورت مستقیم و با احتساب مشاغل بخش 6تا  3گر  به ازاي ورود هر گردش
  شود. ایجاد می شغل 15تا  9گر  گردش

  کنند. خارجی تامین می گران گردشبخش هنگفتی از درآمد خود را از  بسیاري از کشورها
توزیـع  . درصـد از درآمـد ملـی جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت         1/5 گري، گردشصنعت  ،هاي اخیر طی سال

اشی از این صـنعت بـه آمریکـا و اروپـا     % درآمد و اشتغال ن80به طوري که  ،جغرافیایی این درآمد در جهان یکسان نیست
  تر از یک درصد است. میان سهم ایران کم این درصد سهم خاورمیانه و در 2/5درصد باقیمانده،  20از و  اختصاص دارد

گـران بـراي دیـدار از منـاطق طبیعـی       گري است که در آن گردش اي از گردش گونهاز نظر مفهومی گردي،  اکوتوریسم یا بوم
گونـه   پردازند. بـه ایـن   ها و دیگر جانوران می کنند و به تماشاي گیاهان و پرندگان و ماهی نخورده جهان سفر می ستنامسکون و د

  گرد داده شده است.   پردازند، نام اکوتوریست یا بوم بوم و طبیعت می گران که به دیدار از زیست از گردش
وجـو و بـه کمـین     سفر به جاهاي دور و جسـت  آنها رگرمیکه سنگر،  با عنوان پرندههاي بزرگ دیگري نیز هستند  گروه

به اعماق دریاهـا رفتـه و بـه     نیز بسیاري دیگر و ،است هاي کمیاب پرنده و گرفتن عکس از آنها نشستن براي دیدن گونه
  پردازند.  غواصی می
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سفري اسـت   گري: گردش سازمان جهانی بنا به تعریف وباشد  می ترین فعالیت توریسم بر پایه طبیعت اصلیاکوتوریسم 
 در واقـع،  .گـردد  مـی مسووالنه به مناطقی طبیعی که حافظ محیط زیست بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلـی  

  .کند اکوتوریسم حداقل آسیب را به طبیعت و فرهنگ منطقه وارد می
هـاي   گاه و بعضـا پـارك  ذخیرههاي جنگلی و ملی و  گردي مدیریت شده در ایران، عموما در قالب احداث پارك طبیعت

  باشد. گر مهیا می هاي کویري و بیابانی براي استفاده اقشار بازدیدکننده و گردش طبیعت و پارك
گردها بـه صـورت    گران و طبیعت گردي از برنامه جامع و فراگیر برخوردار نیست زیرا، گردش متاسفانه در ایران، طبیعت

هاي طبیعی و جنگلی هجـوم بـرده و بـه دلیـل      تورها اقدام به سفر نموده، به محیطگیري از امکانات  انفرادي و بدون بهره
گذارند و همین مورد باعث گردیده تـا،   باقی می هاي آبخیز حوضهگري ضایعات فراوان در طبیعت و  نقصان فرهنگ گردش

ب افـزایش یابـد و بجـاي    گران در طبیعـت، نگرانـی متولیـان امـر از تخریـ      زاي گردش برنامه و خسارت به سبب حضور بی
سازي، و عملیاتی شدن شبکه کارآمد تورهاي طبیعـت گـردي،    گردي و فرهنگ هاي طبیعت ریزي و تامین زیرساخت برنامه

هـاي آبخیـزداري، اقـدام بـه اعمـال       هاي مدیریت منابع طبیعـی چنـد منظـوره و اقتصـادي نمـودن پـروژه       و اجراي طرح
  گردي گردد. ی براي امور طبیعتمحیط هاي شدید و افراطی زیست محدودیت

هـاي   محیطـی در محـیط   گردي پایدار و هماهنگ با معیارهاي زیسـت  هاي طبیعت اکوتوریسم در واقع، ناظر بر فعالیت
اي از معیارهاي مرتبط با منابع فیزیکی، زیسـتی، اجتمـاعی و    محیطی، مجموعه طبیعی است، و منظور از معیارهاي زیست

  اقتصادي سرزمین است.  
هاي اصـلی باشـد از جملـه:     هاي تفرجی در اکوسیستم اي از فعالیت تواند دربرگیرنده مجموعه ر کشور، اکوتوریسم مید

  گري علمی.   وحش و گردش گري حیات جنگل، استپ، بیابان، کوهستان، ساحل، دریا، دریاچه، تاالب، رودخانه و گردش
پذیري منـابع   توریسم، بایستی با توجه به اهمیت و آسیباز آنجایی که معیارهاي گزینش و طراحی مناطق مناسب اکو

هاي مورد انتظار در هر یک از آنها تدوین گردد، ضروري اسـت تـا ارتبـاط     تفرجی در هر یک از انواع اکوتوریسم، و فعالیت
  گري با منبع تفرجی، فعالیت تفرجی و همچنین پیامدهاي محتمل در هر یک آشکار شود. نوع گردش
تـدوین   هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    مولفـه  وبا رویکرد معیارهاي محیط زیستی باید، مورد اشاره  فنی مايراهنمسلما، 

گـري مسـووالنه در    مفهـوم اصـلی اکوتوریسـم یـا گـردش      ،گـري  . در واقع با درك انسان محور بودن فعالیت گـردش گردد
  باید مد نظر قرار گیرد. ،طبیعت

گانـه طبیعـت، بازدیدکننـده و خـدمات،      هـاي سـه   جاذبه طبیعی، باید مدیریتاز یک   برداري از طرف دیگر، براي بهره
  بتوانند به موازات یکدیگر عمل نمایند.

تـوان بـه    هاي مزبور، مستلزم استانداردهاي مخصوص به خود خواهـد بـود از جملـه مـی     بدیهی است هریک از مدیریت
قه فرهنگی و اکولوژیکی اشـاره نمـود کـه بـه پایـداري      گران هر منط تدوین کدهاي اخالقی براي بازدیدکنندگان و گردش

  انجامد. مدیریت خدمات و طبیعت کمک می
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شـده، از معیارهـا و    گـردي، اعـم از پـارك جنگلـی و یـا منطقـه حفاظـت        که در طراحی یـک سـایت طبیعـت    تا زمانی
گر تنگ خواهـد نمـود و مخصوصـا     روز به روز عرصه را بر گردش  برداري هاي بهره استانداردهاي ملی استفاده نشود، چالش

  هاي بعدي را هم به بن بست خواهد کشاند. نگهداري سایت و نظارت و پایش
ریـزي و طراحـی و پـایش فنـی انـواع       لذا هدف این گزارش، تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهاي فنی انتخاب، طرح

  باشد. کشور می هاي آبخیز حوضهگردي، براي انواع تفرج متمرکز و گسترده در  طبیعت
کشـور، ضـمن تعیـین خطـوط قرمـز تغییـرات در        هاي آبخیـز  حوضهفنی طبیعت گردي در  راهنمايدر واقع، تدوین 

هـاي متـولی    گردي و همکاري و تعامل سازمانی دسـتگاه  طبیعت، شرایط، زمینه و امکانات جدیدي را براي توسعه طبیعت
 امر در سطح کشور فراهم خواهد نمود.

  



 

  (کلیات) يگرد عتیطب و سمیوراکوت )الف
  گردي و اکوتوریسم  طبیعت و اصول مفاهیم ،تعاریف -

  

  گردي و اکوتوریسم هاي طبیعت محیطی و پایش فعالیت راهنماي ارزیابی با رویکرد زیست -
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وریسم و طبیعت وت اک لف)  ردي (کلیات) ا   گ

  سمیو اکوتور يگرد عتیطب میو مفاه فیتعار -1-1

 گري تعریف گردش - 1-1- 1

و آنهایی که تسهیالتی برایشان فـراهم   2گران شود که گردش هایی اطالق می به فعالیت 1گري معانی عام، گردشمطابق 
ویژه یک ورزشکار  رود، به گر شخصی است که به گردش و گشت و گذار می دهند. حال آنکه یک گردش کنند، انجام می می

  یا مسافري که در پی دیدن مناظر است. 
و سازمان ملل، تعریـف زیـر    4گري بر اساس تعریف اخیر سازمان جهانی گردش 3سعه سازمان مللکنفرانس تجارت و تو

  المللی ارائه داده است: گر بین را براي گردش
تـر از   گـاه دائـم خـود بـیش از یـک روز و کـم       کـه از سـکونت   طوري فردي که بین دو یا چند کشور به سفر پردازد، به«
  ).UNCTAD,1998( »ر و یا دیگر اهداف دور باشدمنظور فراغت، کسب وکا سال به یک

  گري پایدار تعریف گردش -1-2- 1

هاي اخیر دستخوش دگرگونی و روزآمدي شـده اسـت، امـا ایـن فعالیـت       گري در سال هرچند تعاریف ارائه شده براي گردش
گري پایـدار، مفهـومی    ردشهاي انسانی جا باز کرده است. در مقابل گ ها سال در میان فعالیت پدیده جدیدي نیست و بیش از ده

 1987در سـال   - در ارتباط با توسـعه پایـدار    5میالدي و به دنبال واکنش به گزارش برونتلند 1980جدید است که از اواخر دهه 
گـران امـروز را    گري است که نیاز گـردش  هاي گردش گري پایدار، آن دسته از فعالیت متداول شد. به این ترتیب گردش - میالدي

 ).  Weaver, 2001گران آینده را به مخاطره اندازد ( کند، بدون آنکه امکان تامین نیاز گردش تامین می

  گري پایدار را چنین تعریف نمود: ، اصول گردش1988گري در سال  سازمان جهانی گردش
بـه   6منابع تجدید شونده، به نحوي که نیازهاي اقتصـادي، اجتمـاعی و زیباشـناختی    راهبري به سمت مدیریت کامل«

هاي حیات بخـش   شکلی برآورده شود که یکپارچگی فرهنگی، فرآیندهاي بوم شناختی ضروري، تنوع اکولوژیک و سیستم
  ).UNEP/WTO,2002» (حفظ شود

                                                   
1- Tourism 
2- Tourists 
3- UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development 
4- World Tourism Organization 
5- Brundtland 
6- Aesthetic 
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  گردي) گري متکی به طبیعت (طبیعت تعریف گردش -1-3- 1

گـري   یی از گـردش هـا  گري ماجراجویانه، اکوتوریسم، و جنبه گري مرتبط با هر نوع سیماي طبیعت نظیر گردش گردش
کـه فرهنـگ    شوند؛ مضـافاً ایـن   محیطی و یا متکی به طبیعت خوانده می گري زیست فرهنگی و روستایی، اصطالحا گردش

  باشد. گردي می اش با محیط طبیعی به عنوان بخشی از طبیعت بومی نیز بخاطر پیوند جدانشدنی
  اش قابل تشخیص است. بیعیها) توسط عرصه ط گري گري متکی به طبیعت (از سایر گردش گردش

 تعریف اکوتوریسم -1-4- 1

حفـظ مسـووالنه محـیط     بـا اکوتوریسم سفري است به مناطق طبیعـی کـه   «مطابق تعریف انجمن جهانی اکوتوریسم: 
تـرین   یمـ ترین و در عین حـال عل  این تعریف از کامل» شود. و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی می می باشدزیست 

  خوان است. م همسوان در مورد واژه اکوتوریسم بیان کرد که با اهداف جامع اکوتوریت تعاریفی است که می
و ممکـن  در بسـتر طبیعـت اسـت     يگـر  شامل انواع گردش يگرد گردي با اکوتوریسم تفاوت دارد. طبیعت واژه طبیعت

فعالیـت متهورانـه    گري ماجراجویانه که در آن کـانون توجـه معطـوف    گردي نظیر گردش است داراي برخی عناصر طبیعت
  هاي خروشان، یا غواصی. باشد، نظیر: قایق رانی در آب

گردد. این واژه در مفهوم  میالدي هنگامی که واژه اکوتوریسم به کار برده شد بازمی 1965تاریخچه اکوتوریسم به سال 
مطالعه، مشاهده و لـذت   عام چنین تعریف شده است: اکوتوریسم سفر به مناطق تخریب نشده یا غیرآلوده طبیعی با هدف

  باشد. ها (در صورت وجود) می هاي فرهنگی این مکان ها و گیاهان و جانوران بومی و نیز نشانه از زیبایی
گـري متکـی بـه     گردي به عنـوان گـردش   گري متکی به اکوسیستم ، و طبیعت گردي) به عنوان گردش اکوتوریسم (بوم

  طبیعت خوانده شده است. 
هـاي   د، فراتر از تماشاي مناظر، فهم و درك بازدیدکنندگان را در بـاره ارکـان اکولـوژیکی جاذبـه    اکوتوریسم تالش دار

  ها ارتقاء ببخشد.  طبیعی عرصه
  به عبارت صحیح تر، اکوتوریسم باید:

 هاي ملی گردد. موجب تشخیص ارزش ذاتی طبیعت و پذیرش اولویت حفاظت جانوران، گیاهان و مناظر پارك  

 گري گردد. وري گردش یر و سرمایه منابع طبیعی و فرهنگی  مورد بهرهموجب افزایش ذخا  

 .اصول اخالقی و الگوهاي اکوتوریستی را بهبود بخشد  

 گر القاء نماید. از طریق مشارکت، لذت و تقدیر، اهمیت دارایی طبیعت و فرهنگ را به گردش  
از مناطق طبیعـی اسـت زیـرا، موجـب حفاظـت و      به عبارت دیگر، اکوتوریسم مبتنی است بر بازدید پایدار اکولوژیکی 

  گردد. محیطی و فرهنگی می افزایش درك و فهم زیست
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،  شناسـان، دانشـمندان   گري که به منظور جذب تمامی انواع طبیعت دوستان، طبیعت اکوتوریسم یعنی تورهاي گردش
هـاي کمیـاب،    هـاي طبیعـت، گونـه    یتماشـاي شـگفت  بـه  تفریح  در کنارکه  طوري بهشود  هنرمندان و ماجراجویان برپا می

  پردازد. می االمکان در شرایط دست نخورده و بکر هاي طبیعی، حتی پدیده
نـوردي، سـفر بـه     ریزي شده ایستگاهی و همچنین دامنـه  هاي برنامه روي هاي اکوتوریستی عبارت است از پیاده فعالیت

به روستاها و مـزارع اطـراف روسـتاها بـه منظـور لـذت       ها بودن، سفر  مناطق ییالقی و مهمان عشایر و ساکنان بومی محل
الـب  قآشنایی با محیط زیست طبیعی در   تماشاي حیوانات و پرندگان،  بردن از طبیعت، مطالعه طبیعت گیاهی و جانوري،

  با استفاده از خودروهاي روباز براي تماشاي حیوانات و پرندگان. و 7دیگري به نام سافاري
 

گردي اعتال بخشیده  گردي را تا حد اکوتوریسم و بوم گردي نیز با ارائه تعریف زیر جایگاه طبیعت تالبته کمیته ملی طبیع
گري متکی به طبیعت، بسته به جایگاه و موقعیت طبیعی خود، کلیه  هاي گردش است، از این رو در ایران کلیه زیرشاخه

گردي استفاده  دي در کشور مترادف اکوتوریسم و بومگر االجرا است، لذا واژه طبیعت الزامات اکوتوریسم در آنها الزم
  گردد. می

  گردي گردي (اکوتوریسم) به روایت کمیته ملی طبیعت تعریف طبیعت -1-5- 1

  گردي عبارت است از:  )، منظور از طبیعت84گردي (اسفند  نامه طبیعت مطابق ماده یک آیین
ت در محـیط طبیعـی، فرهنگـی، آموزشـی و     گـران طبیعـ   برآوردن تمنیـات و تمـایالت خردمندانـه و انسـانی گـردش     

تحت شرایط  ،با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی ،غیرمصرفی، به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل
  .گرددهم افرنیز هاي آن، امکان رشد اقتصادي و محلی  و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزش

  وتوریسماک  مشخصات چهارگانه - 1-6- 1

 زیراست:  گري داراي مشخصات چهارگانه اکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی گردش

  وابسته به طبیعت باشد. - 1
  ترین آسیب و اثرات سوء را براي طبیعت داشته باشد. از لحاظ اکولوژیک پایدار باشد و به عبارتی کم - 2
  باشد. هاي منطقه مورد بازدید، عنصر اصلی آن بازدید آموزش و ارایه ارزش - 3
  جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند. - 4

  اصول هشت گانه اکوتوریسم - 1-7- 1

  اکوتوریسم داراي اصولی است که همه ملزم به رعایت آن خواهند بود:

                                                   
7- Safari 
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  به حداقل رساندن اثرات بر طبیعت و فرهنگ محل مورد بازدید.  - 1
   رسانی به مسافرین در خصوص اهمیت حفاظت از طبیعت. آموزش و اطالع - 2
اندرکاران محلی  تذکر به بخش خصوصی و غیره در خصوص اهمیت سفرهاي مسووالنه و همکاري با دست - 3

  براي دستیابی به اهداف حفاظتی و حل مشکالت محلی. 
  شده.  ایجاد درآمد مستقیم براي مدیریت و حفظ منابع طبیعی و مناطق حفاظت - 4
  هاي مدیریتی. گذاري در طرح اهمیت کنترل و قانون - 5
  محیطی و پایش اثرات در درازمدت.  آوري اطالعات پایه اجتماعی و زیست به جمع تاکید - 6
  هاي محلی.  و تجارت گردي براي جامعه محلی  به حداکثررساندن منافع اقتصادي طبیعت - 7
  تالش در طراحی هماهنگ با شرایط محیطی و فرهنگی. - 8

  ژئوتوریسمتعریف  - 1-8- 1

هـا، از سـال    است که بعـد از مطـرح شـدن ژئوپـارك     ی به طبیعتگري متک گردشژئوتوریسم یکی از جدیدترین انواع 
اي دارند، اکنون بـراي توسـعه صـنعت     شناسی ویژه هاي زمین مورد توجه یونسکو قرار گرفت. کشورهایی که قابلیت 2000
  .کنند گري تالش می هاي گردش ها به جاذبه و تبدیل این قابلیت گري گردش

جان، همراه با مسایل فرهنگی مـرتبط   هاي طبیعت بی با حفظ و تفسیر جاذبه گري اي صنعت گردش تلفیق میان رشته
گیري  علم بررسی و بهره. به عبارت دیگر گویند یا ژئوتوریسم گري با آنها، در قالب ژئوسایت به عموم مردم را زمین گردش

هـاي   عث به وجـود آمـدن شـکل   گري است و این فرآیند با هاي ناشی از فرآیندهاي بیرونی در جهت توسعه گردش از شکل
هـاي مختلـف    ب و هوایی سبب دگرگونی محیطآشود که شرایط زیستی و  اندازهاي گوناگون می ها با چشم مختلف خشکی

  .آورد شده و در هر منطقه با ویژگی اقلیمی متفاوت شرایط گوناگونی را پدید می
توسـط   ابیرونی و درونی الزم است. طبیعت دائمـ تنوع و دگرگونی توسط فرایندهاي  8شناختی تشکیل تنوع زمینبراي 

    .گیرد نه انسان شکل می فرسایش آبی و بادي در حال تنوع و دگرگونی است. این دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش
هـاي   منـد بـه پدیـده    گران عالقه هاي زمین که موجب جلب گردش ها، اشکال و جلوه ترین عوامل پیدایش رخنمون مهم

 :د، عبارتند ازگرد طبیعی می

 ها فرسایش  
 ها آتشفشان  
 ها   ها و گسله خوردگی چین  
   گنبدها و بلورهاي نمکی  
 هاي مرجانی   تپه  

                                                   
8- Geodiversity 
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شود. فرسایش آبـی و بـادي، تغییـر     شناسی، محسوب می هاي زمین گیري پدیده ترین عامل ایجاد و شکل فرسایش مهم
و بـاران، رگبارهـاي    فیش در سطح زمین است. بارش برهاي عمل فرسا ترین محرك ها از عمده درجه حرارت و تبلور کانی

هـاي زمـین و    ها، نفوذ آب در الیـه  ها، جریان سیالب فصلی، امواج دریا، پیشروي و پسروي آب دریاها، تغییر مسیر رودخانه
هـاي آب   ها و سـفره  ها و دریاچه سنگی و شکل گیري غارها و حفره سیلتی، مارنی و ماسه ها و رسوبات آهکی، انحالل سنگ

ها از جمله عـواملی اسـت کـه چهـره طبیعـت را دائـم تغییـر داده و         ها، انجماد و تخریب آن زیرزمینی، نفوذ آب در سنگ
  .سازد تر نمایان می هاي مختلف زمین را بیش ها الیه هاي رنگارنگ کانی ها و جلوه رخنمون

توانـد از   شناختی مـی  شناسی گوناگون و تنوع زمین هاي زمین نظیر، اقلیم متنوع و ویژگی ایران با طبیعت گسترده و بی
هـاي نشسـتی،    هـا، منـاطق فسـیلی، دره    هـا، دره  ها) در سراسر کشور مانند غارها، تنگـه  شناختی (ژئوتوپ هاي زمین پدیده
هـاي   هـا، هـرم   هـاي کارسـتیک، انـواع کـانی     ها، زمـین  فشان شناختی، گل شناسی، سازندهاي زمین بزرگ زمین هاي شکاف

شـناختی در قالـب    هـاي زمـین   هـا و غیـره بعنـوان میـراث     کلـوت سـنگی، معـادن باسـتانی،     -اي اي، سواحل صـخره  هماس
گري به عنوان ابزاري کارساز در راستاي توسعه ژئوتوریسم  هاي گردش هاي بالقوه متعدد پس از تدارك زیرساخت ژئوسایت

  ها مورد استفاده قرار دهد.  و تاسیس ژئوپارك
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 گردي و اکوتوریسم هاي طبیعت محیطی و پایش فعالیت یابی با رویکرد زیستارز يراهنما -1-2

  گاه ها و اقدامات در گردش هاي اکوتوریستی سنجش و ارزیابی پروژه هاي شاخص -2-1- 1

گـردي بایـد هـم در حـین اجـرا و هـم پـس از اجـرا (در زمـان           یـک طـرح طبیعـت    محیطـی  ارزیابی با رویکرد زیست
ها و اقدامات انجام شـده   اکوتوریستی مشروحه زیر کلیه پروژه معیاربدین منظور باید توسط پنج ) انجام پذیرد.  برداري بهره

  گردي مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند:  طبیعت
 محیطی و سیماي فرهنگـی در سـاخت ابنیـه و     اکولوژیکی: براي اطمینان از رعایت استانداردهاي زیست معیار

 تجهیزات و حفظ منظر.
 ها از نظر مقررات و تسهیالت و منابع. گذاران در مشارکت پروژه ی: براي اطمینان از استقبال سرمایهاجرای معیار 
 سازي. مندي و حضور آنها در نظارت و تصمیم جوامع میزبان: براي اطمینان از میزان رضایت معیار 
 هـاي کـاربردي در    وهشآوري: براي اطمینان از اسـتفاده از آخـرین فـن آوري و پـژ     آموزش، مهارت و فن معیار

 مطالعه و اجراي راهبردها.
 هاي اجرا شده. گردان داخلی و خارجی از پروژه کمی و کیفی: براي اطمینان از استقبال طبیعت معیار 

  گاه از دو جنبه باید صورت پذیرد: گردي در گردش طبیعت  برداري به عبارت دیگر پایش و نظارت بر بهره

 جنبه اجتماعی و فرهنگی -1-1- 2- 1

  1تر بین جوامع بومی، تجارت توریسم در بخش خصوصی،  برقراري ارتباط بیشاطمینان از حصول
NGOs و دولت، 

  گذاري براي افراد بومی، از طریق سیاست تر به مردم فقیر رساندن منافع بیشحصول اطمینان از 
   ایجاد شبکه براي ارائه محصوالت محلی، حصول اطمینان از 
 گذاري، کمک به تشکیل سرمایه   
  هاي مورد نیاز. زیرساخت و خدمات محلی حمایتحصول اطمینان از 
  هاي کشاورزي پایدار و منافع اقتصادي دو طرفـه از طریـق ارتباطـات مناسـب      ایجاد فعالیتحصول اطمینان از

 بین اکوتوریسم و کشاورزي.
  میـراث فرهنگـی    بینفی مـا  تر کردن ارتباط قوي از طریقتشویق به توسعه محصوالت جدید و تجارت منصفانه

 منطقه با هنر و صنایع دستی.
 به جوامع بومی اختصاص یابد.  شود تر منافعی که از حفاظت حاصل می بیشکه  حصول اطمینان از این 
  هاي افراد بومی در راهنمایی و آمـوزش بـه عنـوان یـک بخـش مهـم در ارائـه         بهبود مهارتحصول اطمینان از

  .اکوتوریسم معتبر و با کیفیت باال
                                                   

 )Non Governmental Organizations( هادن هاي مردم سازمان -1
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 گري، جوامـع محلـی،    هاي مختلف هدف، شامل: راهنمایان گردش هاي آموزشی ویژه گروه بررسی سوابق، کارگاه
 گران. مسوولین محلی، گردش

 ها. هاي تشویق گرایانه و نظارتی براي تورگردان ایجاد مکانیزم 
 حـیط زیسـت  م گـري کـه بـراي حفاظـت از     هاي گـردش  گاه و آن دسته از آژانس تشویق مجریان طرح گردش، 

هاي اجتمـاعی پـیش    جلوگیري از درگیري آلودگی صوتی وزباله،  خطر بیمدیریت  و بازیافت ،کیفیت آب و هوا
  گیرند. را در اختیار می تجربه آنانی که افراد آموزش دیده متخصص و با و شوند قدم می

 گردها. تدوین راهنماي کدهاي رفتاري طبیعت 

  محیطی جنبه زیست -1-2- 2- 1

هاي طبیعی به توسـعه   گاه گاه ممکن است سهوا براي دستیابی به حداکثر درآمد اقتصادي از گردش دشبرداران گر بهره
گـاه بـه دنبـال جـذب      هـاي بـازي گسـترده در داخـل گـردش      هاي بـزرگ و زمـین   غیر اصولی دست زنند و با ایجاد هتل

گـردي   ترین دلیل طبیعـت  ه را که اصلیگا هاي طبیعی گردش تر باشند حال آنکه این گونه اقدامات ارزش گران بیش گردش
  دهد.  است دگرگون و به میزان زیادي کاهش می

تـري   خـوانی بـیش   گاهی در رابطه با ظرفیت برد تفرجی هم تر و عرضه امکانات تفرج گاه دقیق ریزي گردش هر چه طرح
  تري خواهد داشت.   داشته باشد پیامدهاي مثبت تفرج بر پیامدهاي منفی آن چیرگی بیش

  گردي هاي طبیعت حورهاي ارزیابی و پایش اثرات سوء فعالیتم -2-2- 1

گـردي مربـوط بـه زمـان      هـاي طبیعـت   محیطـی و اجتمـاعی و فرهنگـی در طـرح     ترین نگرانی از تخریب زیسـت  بیش
از طـرح    بـرداري  برداري و حضـور مسـتمر بازدیدکننـده اسـت. در واقـع بـدون اطـالع از چگـونگی مـدیریت و بهـره           بهره

  گردي نتیجه بخش نخواهد بود. هاي طبیعت گاه بخصوص پایش اثرات فعالیت ارزیابی گردشگردي  طبیعت
  لذا مباحث این فصل از گزارش حول سه محور قابل بررسی است:

  گاه. وري گردش چگونگی مدیریت بهره  -الف
  گردي. هاي طبیعت راهکارهاي کاهش اثرات سوء فعالیت  -ب
  گردي. طبیعتهاي  هاي پایش فعالیت معرفی شاخص  -ج

  گاه: وري گردش مدیریت بهره -2-1- 2- 1

گاه باید تجدیدپذیري و بقاي حیات طبیعت، رضایتمندي طبیعت گردهـا، جوامـع    از گردش  برداري اجراي طرح و بهره
ریزي مـدیریتی بـراي چهـار عامـل تـاثیر گـذار در طـرح         گذاران آن را تضمین نماید و این مستلزم برنامه میزبان و سرمایه

  است: گردي طبیعت
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 اندازها. مدیریت نگهداري پوشش گیاهی، مناظر و چشم  
 .مدیریت بازدیدکنندگان  
 .مدیریت نیروي انسانی و جوامع محلی میزبان  
 .مدیریت اقتصادي طرح 

  اندازها مدیریت نگهداري پوشش گیاهی، مناظر و چشم -2-1-1- 2- 1

، حفاظـت  فرو افت نظام هاي زیسـتی در این فرآیند باید مواردي همچون تامین نیازهاي حیاتی گیاهان و جلوگیري از 
ریزي و طراحی شود. معیارهـاي ایـن بخـش در حیطـه      در برابر صدمات طبیعی و انسانی به طبیعت، خاك و مناظر، برنامه

و سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادهاي نظـارتی و   مسوولیت دفاتر تخصصی جنگل، مرتع، بیابان و حفاظت خاك
  است. حاکمیتی

  دیدکنندهمدیریت باز -2-1-2- 2- 1

هـاي آنـان از    در این فرآیند باید مواردي همچون جمعیت بازدیدکننده، انواع و زمان حضور بازدیدکننـدگان، خواسـته  
هاي هدف و اقدامات تبلیغی  گري، و انتخاب بازار گردان مورد توجه قرار گیرد. بازاریابی گردش گاه و فرهنگ طبیعت گردش

ریزي این بخش توسط سازمان میراث فرهنگـی صـنایع    بخش است. معیارهاي برنامههاي این  ترین فعالیت و ترویجی، مهم
  گردد. گري تنظیم می دستی و گردش

  مدیریت خدمات، نیروي انسانی و جوامع محلی میزبان -2-1-3- 2- 1

  ادوات و ماشین آالت.  -تشکیالت سازمانی ب -مدیریت خدمات در دو  مبحث قابل بررسی است: الف

  ریزي شود:  در قالب پنج بخش عمده باید برنامهتشکیالت سازمانی،  -الف 

           ،بخش خدمات رفاهی عمومی، شامل: کارکنـان رسـتوران، فروشـگاه مـواد غـذایی، مـامورین امـور قـایق رانـی
  ها به خودي خود وجود خواهند داشت. دوچرخه سواري و اسب سواري، که عموما در پیمان

 ها مانبخش تاسیساتی، شامل: تعمیرکاران تاسیسات و ساخت  
 گاهی    هاي مناطق تفرج بخش امنیتی و بهداشتی، شامل: نگهبانان و نظافتچی  
 هـاي اداري پـارك و یـا     ها و گیاهان و محوطه بخش فضاي سبز، شامل: باغبانان و کارگران آبیاري در پارك گل

 کاشت. هاي جنگلی دست گاه جنگل در گردش
 گاه. گردي گردش هاي طبیعت امهبخش راهنمایان محلی و جوامع میزبان فعال، در برن  

هـاي   اي مـرتبط بـا نـوع وظیفـه و آمـوزش      هـاي دوره  بدیهی است نیروهـاي بـه کـار گرفتـه شـده، نیازمنـد آمـوزش       
  محیطی حین خدمت خواهند بود. زیست
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  گردي: آالت مورد استفاده در خدمات سایت طبیعت ادوات و ماشین -ب 

  رداري قرار خواهند گرفت براي اهداف ذیل خواهند بود: ب آالتی که در بخش خدماتی مورد بهره ماشین
 آوري زباله و نظافت، آتش نشانی و اورژانس. حمل و نقل و باربري، وسایل بازي، باغبانی، امنیت و گشت، جمع  
  و البته میزان و نوع ماشین آالت بستگی دارد به وسعت و موقعیت طرح مورد نظر  
 بخش نیروي انسـانی و خـدمات، توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی صـنایع        ریزي اجرایی براي  معیارهاي برنامه

 گري ارائه خواهد شد. دستی و گردش
   

  مدیریت اقتصادي طرح -2-1-4- 2- 1

بررسـی  ، هاي تامین درآمد توسط بهره بـردار  بررسی شیوه در این فرآیند مواردي همچون: بررسی ظرفیت برد تفرجی،
  گیرد. هاي تامین هزینه نگهداري مورد توجه قرار می شیوه

  بررسی ظرفیت برد تفرجی: -1

، ظرفیت برد عبارت است از: شمار مـراجعین بـه هـر واحـد تفرجـی      ) J.Tivy , 1972( طبق تعریف منتشر شده توسط تیوي
گاه مورد نظر در هر سال بتواند بـه خـوبی پاسـخگوي مـراجعین باشـد، بـدون        که تفرج طوري قابل استفاده در هر دوره زمانی، به

  ارت فیزیکی یا بیولوژیکی دائمی یا ثابت بر توانایی پهنه یا لطمه محسوسی بر کیفیت تفرجی آن وارد شود.که خس این
توان از ظرفیت برد عنوان کرد عبارت خواهد بود از: میزان بازدیدکننـدگان از یـک ناحیـه کـه      تري که می تعریف کامل

حیطی وارد شود. همه این مفاهیم بر محدودیت اسـتفاده  ضمن تامین حداکثر رضایت براي آنها حداقل خسارت به منابع م
  بازدیدکنندگان تاکید دارد. 
گاه از یـک سـو، و مـدیریت منطقـه      اي موثر در مدیریت تفرج ، به عنوان وسیله)EIA(محیطی  ارزیابی پیامدهاي زیست

ررسـی ظرفیـت بـرد پـارك     بصورت منسجم از سوي دیگر، براي زون تفرج متمرکز امري ضروري است. در این مبحث به ب
  می پردازیم. در برآورد ظرفیت برد سه عامل مهم باید بررسی شود: 

 که طبیعت محل از زمان اجرا  بکر بوده یا تخریب یافته بوده است،   محیطی، این عامل زیست  
 که نحوه استفاده بازدیدکنندگان و فرهنگ منابع طبیعی در آن جامعه چگونه است، عامل اجتماعی، این  
 هایی  بینی که براي جلوگیري از شدت خسارات به خاك در طراحی مناطق تفرجی چه پیش امل مدیریتی، اینع

  عمل آمده است. به
گري یک ناحیه عبارت است از: نسبت توان ناحیـه مـورد اسـتفاده بـه میـانگین نیـاز        فرمول برآورد ظرفیت برد گردش

  تواند تغییر یابد.  هاي اکولوژیک هر محل می ته به شرایط و ویژگیاستاندارد افراد بازدیدکننده که این استاندارد بس
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  الگوي برآورد ظرفیت برد در کشور: -الف 

گسـترده در آن  متمرکـز و  هاي پیشـنهادي بـراي تفـرج     گردي و منابع اکولوژیکی و زون باتوجه به شرایط یک سایت طبیعت
  تمرکز و گسترده در کشور در حال حاضر به شرح زیر است:هاي تفرجی م الگوي فضاي مورد نیاز براي هریک از فعالیت

  مترمربع براي هر نفر درسال 3زون تفرج گسترده با توان باال = 
  مترمربع براي هر نفر  در سال 5/4زون تفرج گسترده با توان  ضعیف = 

  مترمربع براي هر نفر در سال 2/0زون تفرج متمرکز با شدت زیاد = 
  مترمربع براي هر نفر در سال   5/0ت معمولی = زون تفرج متمرکز با شد

اما این تعداد زمانی اجازه بازدید از منطقه را دارند که در تمام لحظات امکان استفاده از پارك وجود داشته باشـد ولـی   
سـال  گري در تمام ساعات روز و تمام ایـام   هاي فصلی، هفتگی و شبانه روزي مانع از انجام گردش از آنجایی که محدودیت

  گردد، الزم است این تعداد بر مبناي مدت استفاده بازدیدکنندگان در طول سال و شبانه روز تعدیل گردد. می
روز (پـنج شـنبه و    2گیرد. در طـول هفتـه تنهـا     ساعت، پارك مورد بازدید قرار می12ساعت، تنها  24طور مثال از  به

 25هاي خاص را هم در طول سال جمعـا معـادل    تعطیالت و فرصتشود و اگر  گاه استفاده می طور کامل از تفرج جمعه) به
روز آخـر   15روز اول پـاییز و   45روز در هفته خواهد شد و از ایام سال هم بهـار و تابسـتان و    4روز در نظر بگیریم جمعا 

 19  بـرداري  هـره گیرد. لذا این تعـداد در نهایـت معـادل ضـریب ب     هایی هستند که پارك مورد استفاده قرار می اسفند زمان
هـاي   درصد تعداد روزهاي کل خواهد بود لذا ضرورت دارد محاسبات پیش بینی امکانات تفرجی و همچنین برآورد درآمـد 

  گاه براساس تعداد واقعی بازدیدکننده در طول یک سال صورت پذیرد. احتمالی از تفرج

  هاي تامین درآمد توسط مجریان: بررسی شیوه -2

هـاي تفریحـی و اقـامتی و پـذیرایی و میـزان اسـتقبال بازدیدکننـدگان،         بینـی فعالیـت   اه و پیشگ بسته به نوع گردش
گاه قابل انتظار است و باید شرکت کنندگان در مزایده نسبت به ارائه پیشنهادت خـود اقـدام و    درآمدهاي متنوعی از تفرج

هاي بعدي  گردد و  نظارت ابالغی موافقت می در صورت تصویب فنی و مالی با انجام طراحی مناسب و منطبق با معیارهاي
  پذیرد. بر حسن اجرا و نگهداري طرح، متعاقب عقد قرارداد انجام می

گـاه   گران الزم است به عنـوان حـداقل درآمـدهاي قابـل انتظـار از یـک گـردش        پذیري در گردشبراي ایجاد حس مسوولیت
کننـدگان بـه منـاطق     غالـب مراجعـه  نشان داده که ها  بررسی، زیرا گاه اقدام شود طبیعت گردي، نسبت به اخذ ورودیه به گردش

  تفرجی حاضر به پرداخت ورودیه هستند و در قبال آن انتظار دارند حداقل تسهیالت رفاهی در مناطق تفرجی فراهم گردد.  
کیزه و یـا پـا   و هـاي منـاطق تفرجـی    کنندگان را نسبت به سالمت سـازه  همچنین حساسیت استفاده پرداخت ورودیه،

  بینی شده افزایش داده و آنان را نسبت به عملکرد نامناسب دیگران مانند: بهداشتی بودن تسهیالت پیش
 هاي تفرجی،   صدمه زدن به سازه  
  پوشش گیاهینگهداري ،  
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 ،پراکنده کردن زباله  
   هدر رفتن آب شرب  

  سازد.   اهم میفر حساس نموده و زمینه مدیریت مشارکتی در منطقه را ،و مواردي از این دست

 هاي تامین هزینه نگهداري: بررسی شیوه -3

تر جنبه مدیریتی و سیاست اجرایی دارد و با توجه به مقتضیات اجرایی دولت قابل تغییر خواهـد بـود،    این بخش بیش
  ترین پیشنهادات را ارائه نمود. توان صرفا به عنوان تصمیم سازي مناسب لذا می

هاي داراي اولویت به صـورت   پروژه گردي، الزم است تا هاي طبیعت ن به اجراي پروژهبه منظور شتاب بخشید بهر حال
  با ذکر مشخصات و شرح پروژه مشخص و به بخش خصوصی معرفی شوند.   ،گردي طبیعت ياقتصاد يها بسته

عـی) بـه   هـاي طبی  هاي داراي جاذبـه  (به ویژه در استان يگذار هاي سرمایه در حقیقت هدف اصلی این است که فرصت
  گذاران بخش خصوصی رسانده شود.   صورت یک فرایند دائمی شناسایی و مرتبا به آگاهی سرمایه

 يهـا  رو الزم اسـت بسـته   ها بستگی دارد از این به ابعاد و متولی اصلی پروژه ،گذاري نحوه تشویق سرمایه که ییآنجا از
  به شرح زیر دسته بندي شوند:  يگذار سرمایه

 :گـذاري خواهـد شـد، شـامل     وسیله بخـش خصوصـی محلـی و مـردم سـرمایه      ه عمدتا بههاي کوچک، ک پروژه -1
 .گـردي  هـاي روسـتائی و طبیعـت    هاي بـین راهـی، پـروژه    هاي کوچک توریستی، تسهیالت و رستوران اقامتگاه

  .دهاي خرد محلی تامین اعتبار خواهد ش گذاري داخلی و سرمایه از محل سرمایه هاي اجرا هزینه
توسـعه   :وسیله بخش خصوصی از منابع سرمایه اي داخلی انجام گیـرد، ماننـد   توسط، که عمدتا بههاي م پروژه -2

  هاي طبیعی. برخی جاذبه
 :گذاري قابل مالحظۀ خارجی انجام گیرد. مانند هاي بزرگ، که عمدتا بوسیلۀ بخش خصوصی و با سرمایه پروژه -3

  هاي بزرگ. هاي موضوعی و سایر پروژه جاذبه
هاي متوسط و بـزرگ، در برنامـه اعتبـارات دولتـی قـرار       گردي خصوصا براي پروژه ث تاسیسات طبیعتهم اکنون احدا
گذاري بخش خصوصی جهت تاسیسات  هاي دولتی گذشته باشد، و به ناچار از سرمایه رسد، دوره هزینه ندارند و به نظر می

  گري باید استفاده نمود.  گردش
ها و یا انجام مزایده به استناد قانون معـامالت دولتـی و شـیوه     برداري از جنگل هقانون بهر 3از نظر حقوقی اعمال ماده 

هاي متداول براي انعفاد قراردادهاي طـوالنی مـدت حـق اسـتفاده از عرصـه و       از شیوه )BOTابالغی شوراي عالی اقتصاد (
  اعیانی است با حفظ مالکیت عرصه و اعیانی براي دولت.
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منطبـق بـا    یها بایست ها و پروژه یکلیه طراح یواجد حقوق عرف هاي آبخیز حوضهدر ک هاي کوچ اما در خصوص پروژه
  :درآید به اجرااصول مشروحه زیر 

  باشد. یستز یطو مح یعیحفاظت از منابع طب يبرا یممستق یتامین کننده منافع مال یدریزي با و طرح یطراح  
  شود. یمعرف یداربر توسعه پا یمبتن میستوسعه اکوتور يتوسط مشاور الگوها ی بایدقبل از طراح  
 استفاده گردد. یو خارج یموفق داخل ياالمکان از الگوها یمطالعات و اجرا، حت يبرا  
 منطقـه مـد    يو اقتصاد یمحیطی، اجتماع زیست یبه حداقل رساندن اثرات منف یزیکیتوسعه ف يها یدر طراح

  یرد.نظر قرار گ
 اسبه گرددبه دقت مح یدر هر مکان تفرجیبرد  یتظرف.  
 الگو ارائه گردد. باید ها گر در گردش یو فرهنگ یمحیطی، اجتماع و احترام زیست یآگاه یجادا يبرا  
 و گسترش رفاه آنها ارائه گردد یتوانمندسازي جوامع محل يبرا ،شفاف يساز و کارها.  
 گردد بیینتگردي  طبیعت  برداري اجرا و بهره مطالعه،حل امر در تمام ،مشارکت صاحبان عرف یوهش.  
 آنـان  یموثر بر زنـدگ  یماتخصوصا در تصم یمردم محل یاتیو عمل يجلب مشارکت فکر يموثر برا یشنهاداتپ 

  .ارائه گردد
 یرد.قرار گ یرشمورد پذ طرح يآنان در اجرا يگذار سرمایه صاحبان عرف، یلدر صورت تما   
 پیشـنهاد گـردد و    یو جوامـع محلـ   ی،وصباید به تفکیک بخش خص يگذار نوع و نحوه سرمایه ها از نظر یطراح

  نقش داشته باشد. یو امور حاکمیت يتسهیالت اعتبار يخاص و کمکها يها دولت صرفا در زیرساخت
 یو عرفـ  یمسوول باشد و کلیه معارضات حقوق يها باید منطبق با قوانین و مقررات ارگان يپیشنهاد يها پروژه 

  گذار روشن گردد. سرمایه يبرا یچالش
 و عنـدالزوم صـاحبان    یمسوولین محلـ  یحداقل در یک مرحله به نظر سنج ،مشاور يپیشنهاد ياهبردهاباید ر

   عرف عرصه طرح گذاشته شود.

  گردي هاي طبیعت راهکارهاي کاهش اثرات سوء فعالیت -2-2- 2- 1

سـت اگـر   گردي باشد، بنابراین طبیعی ا هاي مجاز طبیعت آنچه که مسلم است ارائه ضوابط باید صرفا مرتبط با فعالیت
  شود. اي هم براي پذیرش تغییرات یا پیامدهاي آن ارائه نمی فعالیتی پذیرفتنی نباشد آستانه

هـاي   هـا و انگیـزه   ها نیاز توان به راحتی شناسایی وکمی کرد زیرا اکوتوریست گردها را نمی طور کلی انتظارات طبیعت به
اي از آنها با پرداخت وجهی، خواهـان دریافـت خـدماتی    هدهند ولی دست متنوعی دارند. اگر چه بعضی به چادر رضایت می

هـا،   هاي مستقل با حمام شخصی و دیگر وسایل رفـاهی هسـتند. بنـابراین الزم اسـت کـه امکانـات و زیرسـاخت        مثل اتاق
  ها باشد.  هاي واقعی و مورد انتظار اکوتوریست جوابگوي نیاز
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گـران در   مکـرر ترتیبـی داده شـود تـا اثـرات سـوء حضـور گـردش         از طرف دیگر، باید همواره با انجام پایش و ارزیابی
  گاه شناسایی شود و نسبت رفع به موقع و هرچه سریعتر آثار تخریب و علل و عوامل تاثیر گذار اقدام شود. گردش

  نماید. گردي روشن می هاي آبخیز واجد طرح طبیعت ) چگونگی برخورد اصولی با این عوامل را در حوضه1-1جدول (

  هاي آبخیز گردي در حوضه هاي طبیعت ترین اقدامات کاهش اثرات سوء فعالیت مهم -1- 1ول جد

  اقدامات کاهش اثرات سوء  اثرات سوء
  تحدید حدود توسعه  توسعه بی رویه اراضی پیرامون

  تخریب سیماي منطقه و امکانات و تسهیالت
  کاهش سطح تقاضا

  ترمیم و احیاء

  کمبود منابع آبی

  هاي آبرسانی و آبیاري به شیوه اي که از هدر رفتن آب جلوگیري شود طراحی سیستم
  ها و رودها مهار آب مسیل

  ها و استفاده از آن براي آبیاري فضاي سبز تصفیه پساب
  گیري و ثبت میزان مصرف آب اندازه

  فرسایش

  سله کشی، گابیون بندي
  رعایت اصول جاده سازي

  اه هاي مناسب براي ایجاد جاده رعایت شیب
  هاي سنگی احداث دیواره

  هاي گیاهی و درختان مریض و آفت زده قطع گونه  هاي طبیعی گیاهی  اختالل در چرخه
  بازسازي و توسعه پوشش گیاهی  تخریب پوشش گیاهی

  آوري و کنترل و نظارت افزایش سطح امکانات جمع  پسماندها و تقلیل سطح بهداشت و زیبایی منطقه
  ریزي شبکه دسترسی مناسب کاهش ظرفیت برد، طرح  گران نامناسب گردش تراکم و انبوهی و توزیع

  استفاده از نیروي انسانی کارآمد  ناهنجاري در مدیریت منطقه
  استقرار امکانات کافی کنترل و نظارت

  تخلیه فاضالب و آلودگی آب، بو، امراض 

  هاي تصفیه فاضالب و پایش مداوم اجراي طرح
  یکهاي جذبی و سپت ایجاد چاه

  گران ارتقاي سطح فرهنگ عمومی گردش
  اجراي سیستم مدیریتی دفع زباله

  دفع مناسب یا بازیافت زباله

  ترافیک، آلودگی هوا و صدا
  هاي سواره رو مکان یابی مناسب راه

  ها گاه هاي اصلی ورودي به تفرج مکان یابی مناسب راه
  ها مکان یابی مناسب پارکینگ

  آتش سوزي و موارد ایمنی

  گردان هاي مخصوص روشن کردن آتش توسط طبیعت اد جایگاهایج
  نصب تابلوهاي هشداردهنده

  هاي آتش نشانی در نواحی حساس به آتش سوزي تاسیس ایستگاه
  ها گاه ایجاد خطوط آتش بر در بین تفرج

  هاي مجهز با کادر مجرب استقرار درمانگاه
  هدایت کننده، هشدار دهنده و بازدارندههاي  استفاده از تابلو  بروز اتفاقات احتمالی و خطرات

  گردي هاي طبیعت هاي پایش فعالیت معرفی شاخص -2-3- 2- 1

  ها است.  گاه یکی از نکات مهم جهت کاهش آثار سوء، ایجاد یک سیستم پایش و مراقبت منظم و دقیق در تفرج
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  اشند:هاي آبخیز از دو طریق قابل ارزیابی می ب گردي در حوضه هاي طبیعت هاي پایش طرح شاخص
  محیطی  هاي زیست از طریق سنجش پیامد  -الف
  از طریق سنجش اقدامات مدیریتی   -ب

  پذیرد: ) صورت می3-9) و (2-9هاي ( هاي آبخیز مطابق جدول گردي در حوضه هاي پایش طبیعت ارزیابی شاخص

  محیطی ها از طریق سنجش پیامدهاي زیست گاه پایش گردش -2- 1جدول 

  دوره زمانی  پایششاخص   پیامدهاي استفاده
  ساالنه  جمعیت بازدیدکنندگان  رویه بازدیدکنندگان ازدحام بی
  دو ساالنه  تغییر کاربري اراضی  رویه اراضی پیرامون توسعه بی

  پسماندها و تقلیل سطح بهداشت و زیبایی منطقه

  حجم زباله تولیدي
  ترکیب زباله تولیدي

  کنندگان نارضایتی استفاده
  که تحت تاثیر دفع زباله قرار دارداندازهایی  تعداد چشم

  جمعیت جانوران موزي زباله خوار
  تعیین حوزه نفوذ بوي نامطبوع ناشی از حضور زباله

  ساالنه و در فصل استفاده
  دو ساالنه

  ساالنه و در فصل استفاده
  دوساالنه
  دوساالنه
  دو ساالنه

  تخریب سیماي منطقه و امکانات و تسهیالت
  رگون شدهاندازهاي دگ تعداد چشم

  تعداد تسهیالت و امکانات آسیب دیده
  اندازها کنندگان در ارتباط با چشم آراي استفاده

  دو ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  تخریب پوشش گیاهی
  گاه وسعت و تراکم پوشش گیاهی گردش

  هاي شاخص تعداد گونه
  تعداد نهال استقرار یافته

  دو ساالنه
  دوساالنه
  ساالنه

  گران یع نامناسب گردشتراکم و انبوهی و توز

  گران پیرامون واحدهاي تفریحی تعداد گردش
 گران پیرامون تاسیسات رفاهی تعداد گردش
  گران پیرامون تجهیزات خدماتی تعداد گردش
  گران پیرامون تجهیزات آموزشی تعداد گردش

  گران پیرامون نواحی زیستی حساس تعداد گردش
  گران پیرامون منابع آب تعداد گردش

  هاي گیاهی مختلف گران در تیپ گردشتعداد 

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  ساالنه BOD5, PH, Total Coliform  آلودگی آب در اثر فاضالب و مواد زائد
  ساالنه و در فصل استفاده  تعداد سوانح و اتفاقات  بروز اتفاقات احتمالی و خطرات
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  از طریق سنجش اقدامات مدیریتیها  گاه پایش گردش -3- 1جدول 
  دوره زمانی  شاخص پایش  اقدام مدیریتی

  گاه توانمندي مدیریت گردش
  (کنترل و نظارت)

  گاه نسبت تعداد و تخصص نیروي انسانی با چارت سازمانی گردش
  گران گاه به تعداد گردش نسبت پرسنل گردش

  یدکنندگانگاه و تعداد بازد نسبت اعتبارات تخصیص یافته با وسعت گردش
  گاه با وسعت منطقه و تعداد بازدیدکنندگان نسبت نیروي حفاظتی گردش
  گاه با وسعت زون مترکز و تعداد بازدیدکنندگان نسبت امکانات و تسهیالت گردش

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  کنترل تعداد بازدیدکنندگان

  گاه نسبت تعداد بازدیدکنندگان به وسعت زون متمرکز گردش
  گاه نسبت تعداد بازدیدکنندگان به وسعت گردش

  گران به تسهیالت تفرجی نسبت تعداد گردش
  گاه گران به پرسنل گردش نسبت تعداد گردش

  گاه هاي دسترسی به وسعت گردش نسبت طول شبکه راه
  گاه ها به وسعت گردش نسبت طول پیاده رو

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  دوساالنه  گاه ها با مرزهاي گردش روند تغییر فاصله کاربري  گاه حدود توسعه پیرامون گردشتحدید 

  مدیریت پسماندها

  آوري زباله تعداد خودرو جمع
  آوري زباله تعداد پرسنل جمع

  تعداد سطل زباله
  نسبت سطل زباله به تعداد بازدیدکنندگان

  گران در ارتباط با مدیریت پسماندها آراي گردش

  نهساال
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  ها مدیریت پساب

  گاه آوري فاضالب به وسعت گردش نسبت طول شبکه جمع
  هاي بهداشتی نسبت به بازدیدکنندگان تعداد سرویس

  گاه حجم فاضالب تولیدشده در گردش
  گاه حجم فاضالب تخلیه شده از گردش

  ها تعداد پرسنل مرتبط با مدیریت پساب
  ها در ارتباط با مدیریت پسابگران  آراي گردش

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  گاه نگهداري سیماي فیزیکی گردش

  وسعت سیماهاي طبیعی دگرگون شده
  گاه نسبت توسعه فیزیکی به وسعت گردش

  گاه درصد یکپارچگی طبیعی گردش
  کاهش سطح تقاضا در نواحی دگرگون شده

  هاي ترمیم و احیأ وسعت عرصه
  گاه گران در ارتباط با سیماي فیزیکی گردش آراي گردش

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  گاه نگهداري امکانات و تسهیالت گردش

  تعداد امکانات آسیب دیده
  هایی اصالحی ها و پیاده رو طول راه

  گاه گران در ارتباط با کیفیت امکانات گردش آراي گردش
  گري ت گردشوسعت کارگاه بازسازي تسهیال

  گري تعداد پرسنل شاغل در بخش نگهداري و بازسازي تسهیالت گردش

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  بازسازي و توسعه پوشش گیاهی

  هاي اصالحی وسعت عرصه
  هاي طبیعی وسعت پوشش

  وسعت اراضی فرسوده شده
  تعداد پرسنل مرتبط با توسعه پوشش گیاهی

  تعداد و وسعت نهالستان

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  کنترل ظرفیت برد

  وسعت اراضی تخریب شده
  هاي طبیعی هاي مستقر شده در توده تعداد نهال

  تعداد تسهیالت تفرجی آسیب دیده
  گاه هاي دسترسی گردش ترافیک پر ازدحام در راه

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه

  خدمات تفرجی، آسایشی، امنیتی

  گاه هاي هدایت کننده، ترویجی، هشدار دهنده و بازدارنده به وسعت گردش لوتعدا تاب
  گاه تعداد واحد خورگشت به وسعت گردش
  گاه تعداد واحد اردوگاه به وسعت گردش

  گران تعداد نیمکت، سطل زباله، اجاق، شیرآب و سرویس بهداشتی به تعداد گردش
  زون  تفرج متمرکز هاي بازي بزرگساالن و کودکان به وسعت وسعت زمین

  هاي اجتماعی گزارش شده آمار مزاحمت
  گاه گران در ارتباط با ارائه خدمات مدیریتی گردش آراي گردش

  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
  ساالنه
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  گردي طبیعت
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وریسم و طبیعت وت اک لعات  وس مطا ردي ب) رئ   گ

گردي مورد توجه  اکوتوریسم و طبیعت هاي طرح مسائلی که باید در مطالعات مربوط بهعناوین و ترین  مدر این بخش مه
  قرار گیرد، در قالب شش فصل ذکر شده است. این فصول عبارتند از:

    شناخت محدوده مورد مطالعه -فصل اول

  موقعیت مکانیبررسی  -1-1

  اسیسات موجود  وضعیت حقوقی اراضی و مستحدثات و تبررسی  -1-1-1
  و حقوق عرفی  برداري سابقه بهره -1-1-2
  گاه و شبکه پیرامونی هاي دسترسی به گردش راه -1-1-3
  تنوع شکل زمینفیزیوگرافی و  -1-1-4
  )Visual Managementانداز ( منظر و چشم یبررس -1-1-5
  از آنها:  برداري گاهی و امکان بهره هاي تفرج بررسی انواع جاذبه -1-1-6
  هواشناسیمطالعات  -1-1-7
  شناسی، تیپ و قابلیت اراضی. خاكمطالعات  -1-1-8
 شناسی و ژئوتکنیک زمینمطالعات  -1-1-9

  هاي سطحی و زیر زمینی  هیدرولوژي، منابع آبمطالعات  -1-1-10
  شامل: فرد هاي منحصر به گونه پوشش گیاهی وبررسی  -1-1-11

  هاي تفرجی   ر جاذبههاي گیاهی از نظ ارزیابی تیپ -1-1-11-1
  هاي گیاهان  آفات و بیماري -1-1-11-2

  شامل: فرد هاي منحصر به و گونهوحش  حیاتبررسی حیات وحش  -1-1-12
  قلمرو و کریدور -1-1-12-1
  فهرست جانوران محلی و مهاجر -1-1-12-2
  رفتار...) عادات و -پراکنش  -هاي هدف (جمعیت  مشخصات بیولوژیکی و اکولوژیکی گونه -1-1-12-3

  کوشیمایییهاي فیز هاي بیولوژیکی و محیط و سایر پارامترهاي محیطمحیط زیست و آلودگی بررسی  -1-1-13
  گاه شامل: هاي  محیط انسانی گردش بررسی کلی در مورد ویژگی -1-1-14

 ها و جمعیت گویش و قومیت مردم   گاه سکونت -1-1-14-1

 گري و نگرش نسبت به گردشفرهنگی  –هاي اجتماعی  ویژگی -1-1-14-2

 منابع انسانی و نیروي کار -1-1-14-3



  یزآبخ يها هضدر حوي گرد یعتو طب یسماکوتور راهنماي  07/08/93  26

 

 هاي آب، برق، گاز، مخابرات، فاضالب) هاي ارتباطی، شبکه گري (راه تاسیسات و امکانات زیربنایی گردش -1-1-15

  گري موجود، انوع گردش -1-1-16
 گران   گرپذیري و ویژگی گردش چگونگی حضور، ویژگی گردش -1-1-16-1

  هاي اقتصادي و تمایالت بازار ویژگی -1-1-16-2

  اهداف طرحبیان  -1-2

  محلی)   -استانی  -داخلی/ملی  -المللی  تعیین بازار هدف (خارجی/بین -1-2-1

  سنجی مکانیابی و امکان -1-3

  براي تفرج   و نامناسب تعیین مناطق مناسب -1-3-1
  بندي: زون -1-3-2
  ریزي سایت پالن طرح -1-3-2
  ها) گاهی(جاذبه هاي جالب تفرج گذاري ویژگی هدف -1-3-3
  یعیامکان توسعه مناظر طبوري و  بررسی افزایش بهره -1-3-4
  برآورد سطح تفرجی هر یک از زونها و نوع فعالیت -1-3-5
  گاه گردشتعیین ظرفیت برد تفرجی  -1-3-6

  ریزي سازمان فضایی محدوده مورد مطالعه برنامه -فصل دوم

  شامل موارد زیر: اديه تشریح طرح -2-1

    هاي مرتبط با فضاي سبز فضاها و کاربري -2-1-1
  آموزشی -هاي بخش فرهنگی کاربري -2-1-2
  رفاهی -هاي خدماتی کاربري -2-1-3
 تفریحی (بازي و سرگرمی)   -هاي تفرجی کاربري  -2-1-4

  هاي تاسیساتی کاربري -2-1-5

  شامل: داردهای متمرکز مطابق استانگاه تعیین مناطق تفرج -2-2

  نیک (خورگشتگاه) هاي پیک محوطه -2-2-1
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  هاي کمپینگ (اردوگاه) محوطه -2-2-2

  شامل: گاهی گسترده تفرج مناطقتعیین  -2-3

  گاه طبیعی استراحت -2-3-1
  پیمایی) تریل (مسیرهاي راه -2-3-2

  شامل: ي دسترسیها جادهبررسی  -2-4

  دسترسی پیرامونی -2-4-1
  یدسترسی درون -2-4-2

 شامل: )Action plan(طراحی سایت پالن  -فصل سوم

  ها نیک طراحی پیک -3-1

  نیک هاي پیک م و استقرار واحدتنظی -3-1-1

  هاي کمپینگ هاي طراحی محوطه ویژگیبررسی  -3-2

  احداث پارکینگبررسی  -3-3

  مرکز، امداد، پشتیبانی و پذیراییهاي تفرج مت طراحی سایر سایت -3-4

  گاه هاي ضروري در گردش تمانساخطراحی  -3-5

  سایر تجهیزات و امکانات پارکی:بررسی  -3-6

  منبع آب براي شستشو و شرب -3-6-1
  حفر چاه و تامین و انتقال آب شرب و شستشو براي تفرج متمرکز -3-6-2
  تامین برق  -3-6-3
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  سیستم روشنایی در تفرج متمرکز و مراکز خدماتی و پشتیبانی -3-6-4

  هاي تفرجی متمرکز فعالیت -3-7

  ایستگاه حمل و نقل عمومی -3-7-1
  مرکز فرهنگی و بازدیدکنندگان -3-7-2
  گردي هاي ویژه طبیعت پروژه -3-7-3
  گاه.  هاي تاسیسات و تجهیزات گردش تشریح ویژگی -3-7-4

  شامل: طراحی پوشش گیاهی -3-8

  ها سرشت اکولوژیک گونه -3-8-1
 ها خصوصیات ظاهري گونه -3-8-2

  ظرفیت طبیعی محلبررسی  -3-8-3
 طی انتخاب گونه با توجه به اقلیممحی هاي زیست سیاستبررسی  -3-8-4

  در ایجاد منظره و سایه ها معرفی وظایف گونهبررسی  -3-8-5

  اي مناسب و معرفی آنها و درختچه هاي درختی معرفی گونه -3-9
  ي درختی منتخبها نهمعرفی مشخصات و نیاز و محدودیت اقلیمی و ادافیک گو -3-10
  ها نیک و کمپینگ نوع گونه و تعداد نهال در پیکبررسی  -3-11
  کاري فضاي عمومی جنگل بررسی -3-12

  از جمله:ها  درختکاري به شیوه خطی ضربدري درحاشیه مسیر -3-13

  جانمایی عناصر گیاهی -3-13-1

  اي یوه کاشت نهال درختی و درختچهش -3-14
  نهال تامین -3-15
  اي پیشنهادي آبیاري (روش و نوبت)ه گزینه -3-16

  کاري و احیا هاي جنگل برنامه زمان بندي اجراي پروژهتعیین و تنظیم  -3-17
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  تتدوین برنامه کاش -3-17-1
  ها   لویت اجرائی پروژهوتعیین ا -3-17-2
  برآورد حجم و میزان کار  -3-17-3
  یا:کاري و اح هاي سرمایه اي جنگل برآورد هزینه -3-17-4

  يگر هاي گردش بندي اجراي پروژه برنامه زمانتعیین و تنظیم  -3-18

  ها   تعیین الویت اجرائی پروژه -3-18-1
  ارائه جدول زمانی و مکانی  -3-18-2
  برآورد حجم و میزان کار  -3-18-3
  يگر برآورد هزینه سرمایه اي گردش -3-18-4

  برنامه مدیریت و نگهداري تعیین -فصل چهارم

  شامل: اندازها دیریت نگهداري  طبیعت، مناظر و چشمم -4-1

 از جمله: نیاز آبی و آبیاريبررسی  -4-1-1

  (مخازن)رزروارها  -4-1-1-1
  لوله کشی انتقال آب -4-1-1-2
  تامین آب و الکترو پمپ -4-1-1-3

  هاي خشکیده واکاري نهال -4-1-2
  حفاظت از پوشش گیاهیبرنامه  -4-1-3
  گاه از گردش برداري اي زمانی بهرهه تعیین دوره -4-1-4

  شامل:مدیریت بازدیدکننده و تفسیر طبیعت  -4-2

  برنامه بهداشت و امنیت -4-2-1
  برنامه تفسیر طبیعت -4-2-2
  برنامه محتوایی تسهیالت رفاهی -4-2-3
  هاي تفرجی برنامه محتوایی فعالیت -4-2-4



  یزآبخ يها هضدر حوي گرد یعتو طب یسماکوتور راهنماي  07/08/93  30

 

  مدیریت پرسنل و خدمات پارك -4-3

  ت سازمانی و برآورد نیروي انسانیتشکیالبررسی  -4-3-1
  آالت مورد استفاده در خدمات پارك ادوات و ماشین -4-3-2
  قامت، خدماتی پذیرایی و راهنماییهاي ا مشارکت جوامع محلی و صاحبان عرف در بخشبررسی  -4-3-3

  از جمله: مدیریت اقتصادي طرح -4-4

  هاي نگهداري پارك برآورد هزینه -4-4-1

  هاي نگهداري هزینه نگهداري طرح به تفکیک سالبرآورد  -4-5

  هاي تامین درآمد توسط مجریان   بررسی شیوه -4-5-1
  تهیه جدول تراز مالی  -4-5-1-1

  تعیین ضریب بهره مالکانه -4-5-2
  محیطی توجیه اقتصادي، اجتماعی و زیست -4-5-3

 )Performance and Result-Based( نتیجه مدار و مشارکتی ،برنامه پایش و ارزیابی عملکرد -فصل پنجم 

  محیط زیستی-اقتصادي-هاي اجتماعی تدوین شاخص -5-1
  تدوین و اجراي برنامه زمانبندي پایش و ارزشیابی -5-2
  ارایۀ الگوي گزارش دهی و بازخورد -5-3
  محیطی اجراي طرح پیشنهادي ارزیابی اثرات زیست -5-4

    GIS در قالب هاي مطالعاتی ارائه نقشه –فصل ششم 

  هاي مطالعاتی الزامات تهیه نقشه -6-1

طراحـی و ترسـیم    GIS هـاي  و توسط نرم افـزار  باشد کلیه نقشهاي مطالعاتی باید داراي مختصات جغرافیایی -6-1-1
 گردد.

  هاي تولیدي قبل از انعقاد قرارداد مشخص گردد. الزم است تا مجددا مقیاس مطالعه براي یکایک نقشه -6-1-2
به عنوان پایه مورد استفاده قـرار خواهـد گرفـت و    متر  10با خطوط میزان  1:25000هاي توپوگرافیک  هنقش -6-1-3

  خواهد شد.  برداري تر توپوگرافیک بهره هاي بزرگ هاي تفرج متمرکز و زیر ساختها از مقیاس در صورت نیاز براي لکه
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هـا   هـاي تفرجـی و زیرسـاخت    بـراي واحـد  و  1:10000هاي مسطحه براي سایت پـالن حـداقل    مقیاس نقشه -6-3-4
  باشد.  می 1:1000حداقل 

  هاي مطالعات پایه نقشهتهیه  -6-2

  تهیه نقشه حقوقی محدوده طرح -6-2-1
    1:5000هاي  بر روي نقشهتهیه نقشه طبقات درصد شیب  -6-2-2
  1:5000هاي  بر روي نقشه تهیه نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا -6-2-3
  1:5000هاي  بر روي نقشه قشه طبقات جهات جغرافیاییتهیه ن -6-2-4
  1:5000هاي  بر روي نقشه شبکه هیدروگرافی تهیه نقشه -6-2-5
  1:5000هاي  تهیه نقشه انبوهی تاج پوشش گیاهی بر روي نقشه -6-2-6
  1:5000هاي  تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی بر روي نقشه -6-2-7
  1:5000هاي  نقشه تهیه نقشه تیپ گیاهی بر روي -6-2-8
  1:5000هاي  هاي خاك  بر روي نقشه تهیه نقشه -6-2-9
  1:5000هاي  تهیه نقشه زمین بر روي نقشه -6-2-10
  1:5000هاي  تهیه نقشه فرسایش بر روي نقشه -6-2-11
  1:5000هاي  بر روي نقشهمناطق مناسب براي تفرج  تهیه نقشه -6-2-12
  1:5000هاي  بر روي نقشهراي تفرج مناطق نامناسب ب تهیه نقشه -6-2-13
  1:5000هاي  بندي بر روي نقشه تهیه نقشه پهنه -6-2-14

  يگر هاي اجرایی گردش نقشهتهیه  -6-3

  1:5000هاي  بر روي نقشه) Master  plan(هادي تهیه نقشه طرح -6-3-1
  1:5000هاي  بر روي نقشه تجهیزات و تاسیسات )Site plan(تهیه نقشه سایت پالن  -6-3-2
  1:5000هاي  هاي خورگشت و اردوگاه بر روي نقشه نقشه محوطه -6-3-3
  1:5000هاي  بر روي نقشه سازي طراحی و محوطه )Detailed  plan(تهیه نقشه جزییات  -6-3-4

  هاي مدیریت پوشش گیاهی تهیه نقشه -6-4

 1:5000هاي  ي نقشهنقشه مدیریت اصالحی و حفاظتی پوشش گیاهی طبیعی موجود بر روتهیه   -6-4-1
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هـا   هاي تفـرج متمرکـز، و گسـترده و اطـراف جاذبـه      کاشت به تفکیک محوطه نقشه کاشت جنگل دستتهیه  -6-4-2
  کاشت)   هاي دست (صرفا در جنگل

)کاشت هاي دست کاشت(صرفا در جنگل نقشه آبیاري در جنگل دستتهیه  -4-3- 6



 

  

 ها پیوست1





 

 1پیوست 1

منابع  ها و تعاریف و مفاهیم جاذبه
  تفرجی





 37  07/08/93  تفرجی منابع و ها جاذبه مفاهیم و تعاریف - 1 پیوست

 
 

وست  ه -1پی ذب هیم جا رجی تعاریف و مفا بع تف   ها و منا

  معرفی پارك و انواع آن:

  گاه) تعریف پارك (گردش -1-1پ.

  هاي تجهیز یافته طبیعت و اکوسیستم براي تفرج، پژوهش، آموزش عموم مردم. مانند: ها عبارتند از عرصه پارك
   پارك جنگلی  
   پارك کوهستان  
   پارك کویري  
  ساحلیپارك  
 شده پارك ملی در مجموعه اي از اکوسیستمهاي طبیعی حفاظت  
   پارك شهري  

  تعریف پارك شهري -1-1-1پ.

هـاي تفریحـی، تفرجـی، فرهنگـی و بـاالخره       جنبـه  داراي از نظـر اسـتفاده   کههـایی هسـتند   پـارك هاي شهري  پارك
و از نظـر   لف شـهر را دارا مـی باشـند   دهی به مناطق مخت هاي سرویس سازي محیط هستند و جنبه محیطی و سالم زیست

ریزي شده براي استفاده  اقسام منظم، غیرمنظم و مختلط طرحگیرند که در  هاي عمومی قرار می گاه طراحی، در زمره تفرج
در آب و  ،ها و براي عموم طبقات مـردم  گاه ها اصوال صرف نظر از تفریح و گردش این پارك شوند. عموم در شهرها ایجاد می

  نمایند. بوده و کمک زیادي به حفظ سالمتی افراد می تاثیرگذارشهرها هواي 
هاي شهري، براي تفرج عموم و عمدتا با  اي هستند واقع در محیط هاي شهري، فضاهایی گسترده به عبارت دیگر پارك

رفـاهی غیرطبیعـی   کاري، درختان زینتی و ابنیه  که تجهیزات آنها متشکل است از چمن، گل طوري ها، به نظارت شهرداري
  .هاي متنوع معماري با استفاده از سبک

  تعریف پارك جنگلی -2-1-1پ.

محیطـی،   زیسـت   هـدف اکشور با  کاشت و دست ي طبیعیها جنگلهایی هستند که در نواحی  پاركهاي جنگلی،  پارك
بـدین امـر اختصـاص    ه کـ یی ها جنگلد. نگرد تفرجی، اکولوژیک، علمی، تحقیقاتی، آموزشی و رفاهی تاسیس و تجهیز می

عـالوه   و هسـتند گاهی داراي اهمیت  هاي تفرج یابد، از نظر اکوسیستم طبیعی جالب و از حیث موقعیت مکانی و ارزش می
هاي خاص آموزشی و علمی براي ارتقاء آگاهی و تحقیق دانشـمندان،   ، برنامهعموم مردمهاي تفرجی براي  فرصتتامین بر 

  باشد. مهیا میدر آنها  مندان نیز عالقه دانشجویان و
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هاي خارج، یا حاشیه شهر است، پوشیده از جنگل توام با فضـاهاي   نقاطی واقع در محیط پارك جنگلی، به عبارت بهتر

پیمایی و غیره، فضاهاي بـاز ورزشـی و بـازي،     هاي طبیعی راه گاه طبیعی متمرکز و گسترده، مسیر باز متشکل از استراحت
ریـزي   ابنیه رفاهی هماهنگ با محیط اطراف، که براي تفرج و تفحص علمی عموم مـردم برنامـه  هاي جنگلی متنوع و  توده
  باشد. محیطی در همه عرصه این نوع پارك مجاز می گر با رعایت مالحظات زیست شود و حضور گردش می

 انواع پارك جنگلی -1-2-1-1پ.

  گاه جنگلی) تعریف پارك جنگلی پژوهشی (ذخیره -

اي نـادر و   هـاي درختـی و درختچـه    اقع نوعی پارك ملی است با ابعاد کوچک که با هدف حفـظ نمونـه  گاه در و ذخیره
براي عموم عالقمندان از جملـه   ها جنگلي طبیعی و همچنین تفحص علمی تحت نظارت سازمان ها جنگلفرد  منحصر به

  گیرد.  محققین و دانشجویان علوم طبیعی مورد استفاده قرار می
در صـد مسـاحت خـود، در خـارج از نقـاط طبیعـی برجسـته، حـاوي فضـاهاي           10تـر از   در سطح کـم این نوع پارك 

هـاي   تاتر، تـوده  پیمایی، فضاهاي باز، آمفی هاي طبیعی راه گاه طبیعی پراکنده، مسیر گري است متشکل از استراحت گردش
  محیط اطراف. فرد، ابنیه رفاهی طبیعی معدود و هماهنگ با جنگلی متنوع و نادر و منحصر به

  گاهی تعریف پارك جنگلی تفرج -

گـاهی، بـا نظـارت     هاي جالـب تفـرج   گاهی نوعی پارك جنگلی است که به واسطه دارا بودن ویژگی پارك جنگلی تفرج
، مراتع و آبخیزداري، با استقرار تسهیالت رفاهی هماهنگ با محیط طبیعی، مورد استفاده تفرجـی عمـوم   ها جنگلسازمان 

  گیرد.  میمردم قرار 
  گاهی: انواع پارك جنگلی تفرج

 پارك جنگلی طبیعی  

  ي طبیعی واجد شرایط احداث گردد.ها جنگلنوعی پارك جنگلی است که با انتخاب قسمتی از 

 کاشت پارك جنگلی دست  

  هاي جنگلی ایجاد گردد. یباي تودهنوعی پارك جنگلی است که در طبیعت واجد شرایط با کشت متنوع و ز
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 فضاي سبز چند منظوره  

کاشتی که با هدف تلطیف هوا و کاهش آلودگی و بعضـا تولیـد چـوب، بـه      ي دستها جنگلهاي سنواتی و  کاري جنگل
دهـی الجـرم مـورد اسـتفاده تفرجـی       هاي غیر بومی خصوصا سوزنی برگان احداث و هنگام سایه کشتی با گونه صورت تک

  گیرند.  عموم قرار می

  ك ملیتعریف پار -3-1-1پ.

اي از منابع طبیعـی کشـور اعـم از جنگـل، مرتـع،       پارك ملی به محدودهطبق تعریف سازمان حفاظت محیط زیست، «
اي از مظـاهر   هـاي برجسـته   شود کـه نمایـانگر نمونـه    هاي طبیعی، اراضی جنگلی، دشت و آب و کوهستان اطالق می بیشه

و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب بـراي تکثیـر   باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی  طبیعی ایران می
 .»گیرد ها در شرایط کامال طبیعی تحت حفاظت قرار می و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی

که با هدف حفظ محـیط طبیعـی و   آبخیز حوضهدر واقع، پارك ملی نوعی پارك طبیعی است در محدوده یک یا چند 
گردد. تفحص علمـی بـراي عمـوم     وامع گیاهی و حیات وحش بومی، طراحی و مجهز میفرد ج هاي نادر و منحصر به نمونه

صرفا در نقاط تعیین شده مجاز است اما براي محققین علوم طبیعـی و زیسـتی،تحت شـرایط ویـژه و بـا نظـارت سـازمان        
محدود و با شدت باشد، ضمنا احداث تجهیزات رفاهی تنها در وسعت  حفاظت محیط زیست در همه پارك امکان پذیر می

  باشد.  هاي تفرج متمرکز مجاز می کم تا متوسط در ابتداي ورودي پارك و پهنه

 گاه تعریف تفرج -4-1-1پ.

اند، اما امروزه، ایـن واژه متـرادف بـا     اي تفرج را بازیافتن سالمتی پس از یک دوره نقاهت طوالنی ذکر کرده معنی ریشه
  اي بدل شده است. رود و در جهان صنعتی به لفظ جا افتاده ار میمفهوم گذراندن فراغت در هواي آزاد به ک

پـوش چمنـی    اي است با درختان پراکنده، فضاهاي باز و کـف  شود منطقه هاي معمولی تصور می گاه از تفرج اغلب آنچه
شـده و یـا   هاي اجرایی احداث  متعدد که یا به صورت مصنوعی محاط در یک طرح غیر توریستی و متوازن با سایر فعالیت

ترین منـاطق بـراي اسـتراحت، تفـریح و سـپري کـردن         به شکل طبیعی وجود داشته است. این قبیل فضاها شناخته شده
گاه  گاه آبخیزداري، تفرج گاه مرتعداري، تفرج گاه بین راهی، تفرج گاه منطقه نمونه، تفرج باشند، نظیر: تفرج اوقات فراغت می

  عشایري، پارك شهر، پارك وحش و...

  تعریف اوقات فراغت -2-1پ.

اوقات فراغت مدت زمانی است که یک فـرد از تمـام تعهـدات و تکـالیف خـانوادگی، اجتمـاعی و شـغلی آزاد اسـت و         
  تواند به میل خود آن را سپري کند.  می
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  تعریف تفرج -3-1پ.

شود. در  و محدود انجام میهاي بسته  تفرج شامل کلیه تفریحات یا گذراندن اوقات فراغتی است که در خارج از محیط
تواند کیفیت تفرج را باال ببرد، مناطق بکـر و طبیعـی    ترین منابعی که می هاي باز است. از مهم واقع تفرج، تفریحات محیط

  اند.  شناختی خود را حفظ کرده هاي زیبایی  هستند که هنوز جنبه

 هاي تفرجی فعالیت -4-1پ.

هـاي ویـژه، و یـا جنبـه غیررسـمی دارنـد ماننـد:         هـا و سـرگرمی   ند: انواع بازيها یا جنبه رسمی دارند مان این فعالیت
  گیري و مسافرت. پیمایی، کوهنوردي، ماهی نیک)، راه (پیک خورگشت

  هاي تفرجی در طبیعت گردي در دو نوع قابل تعریف است: فعالیت

 تفرج متمرکز -1-4-1پ.

هـا   گاه ت که امکان تحقق آنها بستگی به توسعه و تجهیز گردشهایی اس این نوع تفرج در برگیرنده آن دسته از فعالیت
  هاي گروهی. نیک و انواع ورزش دارد و نیازمند تسهیالت متعددي است. مانند کمپینگ یا اردو زدن، پیک

 تفرج گسترده -2-4-1پ.

گـاه نـدارد و یـا     گردش ها است که نیازي به امکانات، تسهیالت و تجهیز این نوع تفرج در برگیرنده آن دسته از فعالیت
گیري و شکار متکی به امکانـات   گردشی، کوهنوردي، ماهی روي، جنگل پیادهنیازمند امکانات بسیار محدودي است، مانند: 

  .گاه طبیعی تفرج

  گاهی(جاذبه) انواع منابع تفرج -5-1پ.

  هاي طبیعی انواع جاذبه -1-5-1پ.

  ،کوه و کوهستان، دره، دشت، غار 
 دریاچه و تاالب ،دریا و ساحل ،آبشار ،چشمه ،رودخانه،  
 گیاهی و   پوشش 
 وحش حیات 
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  هاي انسان ساخت تعریف جاذبه -2-5-1پ.

شـود کـه در کنـار     هاي منابع تفرجـی محسـوب مـی    هاي تاریخی، قومی و فرهنگی جوامع انسانی نیز از جذابیت جلوه
  هاي جنگلی تکمیل کند.  پاركتواند فعالیت تفرجی در اوقات فراغت را در  هاي طبیعی می جذابیت

  گاهی عبارتند از: این دسته از منابع تفرج

 بناهاي تاریخی -1-2-5-1پ.

هـاي باسـتانی، بناهـاي مـذهبی      ها و تپـه  ها، سنگ نوشته ها، مقبره ها، میادین، بازارها، حمام ها، کاخ ها، پل ها، برج قلعه
  هاي مختلف).   د و زیارتگاهها، تکایا، مساجد، معاب ها، امام زاده (همچون آرامگاه

 آداب و رسوب فرهنگی و سنن مردم مختلف -1-1-2-5-1پ.

اي از هنـر   هـا در کنـار مجموعـه    ها، شیوه برپا کردن مراسم شادباش اعیاد و عروسی، موسیقی آداب زیارت و سوگواري
  شاك.دستی و پو بومی از طبخ انواع غذا، پیش غذا و شیرینی و چاشنی گرفته تا انواع صنایع

  تعریف جنگل -3-5-1پ.

هـاي علفـی کـه همـراه بـا جـانوران وحشـی نـوعی          گونه ها و پوشیده از درختان، درختچه است جنگل منطقه وسیعی
اشتراك حیاتی گیاهی و جانوري را تشکیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی قـادر اسـت تعـادل طبیعـی خـود را      

  حفظ کند. 
متفـاوت  براي تشکیل جنگل بسته به نوع گونه درختـی، شـرایط محیطـی و غیـره      الزم حداقل سطحاز نظر مفهومی، 

و باعرض حداقل چهل متر و  انبوهی بـیش   هزار مترمربع) 5هکتار ( 5/0. این مساحت در شرایط معمولی حداقل باشد می
درصد در مناطق مرطـوب   و یا ده مرطوب کاشت جنگلی در مناطق نیمه از پنج در صد درخت و درختچه خودرو و یا دست

جنگل بسته به نوع پیدایش آن و خصوصیات ساختاري به جنگل بکر، جنگل طبیعـی، جنگـل مصـنوعی یـا جنگـل       است.
  .شود بندي می کاشت طبقه دست

  جنگل بکر یا جنگل دست نخوردهتعریف  -1-3-5-1پ.

هاي درختی و  ه است و ترکیب گونهجنگلی است که بدون دخالت انسان بوجود آمد ،نخورده جنگل بکر یا جنگل دست
هـاي تولیـد شـده در     چوب و سایر فرآورده دهد. اي و علفی آن طوري است که وضعیت کامال طبیعی را نشان می درختچه

گونـه   عبـارت دیگـر از جنگـل بکـر هـیچ      گردد. بـه  جنگل بکر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می
ي بکر که به حالـت تعـادل رسـیده باشـند     ها جنگلشود. رویش چوبی  ) به خارج از آن حمل نمیموادي (زنده یا غیر زنده
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پوسـد.   شـود و یـا مـی    شود همان قدر هم تجزیه مـی  آلی تولید می عمال صفر است، یعنی همان قدر که چوب و سایر مواد
جنگـل بکـر بـین تولیدکننـدگان      اي بسـته اسـت. در   عبارت دیگر چرخه رفت و بازگشت مواد در یک جنگل بکر چرخه به

  یک اشتراك حیاتی متقابل و پایدار برقرار است.   )کنندگان (جانوران ریز (گیاهان)، مصرف کنندگان (جانوران) و تجزیه
داراي اطالعات ژنتیکی ارزشمندي هستند که تا به امـروز بسـیاري    ي بکر از تنوع زیستی باالیی برخوردارند وها جنگل

  شف نشده است. از این اطالعات ک
ي بکر بسیار زیاد است هر چند که متاسفانه روند تخریب کمی و کیفی آنها در دنیا روبه افزایش ها جنگلامروزه ارزش 

هـاي   گـاه  و از آنهـا بعنـوان ذخیـره    ،ي بکر باقی مانده بـر روي کـره زمـین را حفـظ    ها جنگلسعی بر این است که  و است
  ده شود. اطالعات ژنتیکی و تنوع زیستی استفا

 جنگل طبیعیتعریف  -2-3-5-1پ.

جنگل طبیعی، جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در 
ي طبیعـی  هـا  جنگـل بـرداري شـده تبـدیل بـه      ي بکر دست خـورده و بهـره  ها جنگلبرداري) کرده است.  آن دخالت (بهره

  ي بکر دست خورده هستند. ها جنگلي طبیعی ها جنگلر عبارت دیگ شوند. به می
هاي گیاهی و جانوري در یک جنگل طبیعی با جنگل بکر متفاوت است و عموما  ترکیب درختان و سن آنها و تنوع گونه

اندازهاي طبیعی  ي طبیعی قادرند چشمها جنگلاین  با وجود، محیطی فقیرتر از جنگل بکر است جنگل طبیعی از نظر زیست
  تر و پایدارتر باشند. کاشت غنی ي مصنوعی یا دستها جنگلهر منطقه را حفظ کرده و در اکثر موارد از 

  کاشت یا جنگل انسان ساخت ي مصنوعی یا دستها جنگلتعریف  -3-3-5-1پ.

کاشت یا جنگل انسان ساخت جنگلی است که به دست انسان و با هدف مشخصی ایجـاد   ي مصنوعی یا دستها جنگل
، حفـظ آب و خـاك، ایجـاد منـاطق تفریحـی و تفرجـی       ایجاد مناظر طبیعـی،   ،ست و هدف از ایجاد آن تولید چوبشده ا

  و غیره است.   تلطیف هوا
توان بـا کاشـت    را می ها جنگلهر چند این  ،آید کاري (درختکاري) به وجود می جنگل مصنوعی معموال به صورت نهال

اند پایدار و نزدیـک تـر بـه     به وجود آمده بذرکاريي مصنوعی که با ها جنگلاست  بذر نیز به وجود آورد. تجربه نشان داده
  ي طبیعی هستند. ها جنگل

  (زراعت چوب) قلمستانتعریف  -4-5-1پ.

. ضمنا به این اقدام اصطالحا زراعـت چـوب نیـز    شود قلمستان نامیده می باشد، جنگل مصنوعی که با قلمه ایجاد شده
 هـاي زراعـی و   در زمین اغلبها  البته باید متذکر شد که قلمستان )،(صنوبرکاريهاي صنوبر  انقلمست نظیر ،گفته می شود

بـا   و انتخاب رقم هاي اصالح شده نهال زدن، کود دادن و غیره هاي پیشرفته زراعی از قبیل شخم بایر با استفاده از روش یا
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بـه حسـاب    هـا  جنگلکثر نقاط دنیا از نظر حقوقی جزو در امی گردند، و اگرچه چوب ایجاد سریع و زود بازده هدف تولید 
   گري روستا یک مزیت محسوب می گردند. نمی آیند اما در اکوتوریسم خصوصا گردش

از اهمیـت بـاالیی   و زراعـت چـوب   هاي غیر جنگلی در تمام دنیا در حال افزایش  در زمین ها قلمستان مساحت امروزه
 .باشد میاز چوبی در جهان افزایش نیپاسخگوي برخودار است چرا که 

  بیشهتعریف  -5-5-1پ.

شود. بیشه معمـوال بـراي    هم استفاده می» بیشه«عالوه بر سه نوع جنگلی که تعاریف آن ذکر شد در کشور از اصطالح 
ها در مناطق خشک ظاهر شوند. این واژه بـه تجمـع    اطراف رودخانه و شیار دره که شود برده میهاي گیاهی به کار  پوشش

  گردد. ها در نیزارها نیز اطالق می ختچهدر

  تعریف اراضی جنگلی -6-5-1پ.

  صد درخت و درختچه.با انبوهی یک تا پنج در گاهی است جنگلی، رویش

  گاه جنگل تعریف رویش -7-5-1پ.

  تر از یک درصد درخت و درختچه و با پیشینه جنگل.   اي با انبوهی پوشش گیاهی کم ناحیه

  جنگلتراکم  تعریف -8-5-1پ.

نامند. تراکم جنگل در شرایط نرمال بـا توجـه بـه     متوسط تعداد پایه درختی در هر هکتار از جنگل را تراکم جنگل می
  یابد. افزایش سن و قامت درختان جنگل کاهش می

  تعریف انبوهی جنگل -9-5-1پ.

طور کلـی   گردد. به رفی میعرصه تحت سایه تاج پوشش (شاخ و برگ) درختان جنگل که در هر پهنه با ارقام درصد مع
  شود: بندي می انبوهی جنگل در کشور در شش کالسه تقسیم

F1 :درصد 70ي با انبوهی بیش از ها جنگل  
F2 :درصد 70تا  50ي با انبوهی ها جنگل 

F3 :درصد 50تا  25ي با انبوهی ها جنگل  
F4 :درصد 25تا  10ي با انبوهی ها جنگل 

F5 :رصد د 10تا  5ي با انبوهی ها جنگل 
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F6 درصد(پیوسته و یا محاط در جنگل)   5: اراضی جنگلی با انبوهی یک تا  
درصـد و در منـاطق مرطـوب     5مرطوب معـادل   که حداقل انبوهی الزم براي تعریف جنگل در مناطق نیمه توضیح این

  باشد. درصد می 25درصد و حداقل انبوهی براي حفظ تعادل اکولوژیکی معادل  10معادل 

  عریف فضاي بازت -10-5-1پ.

کند و به لکه فاقد درخـت جنگلـی گفتـه     ژیکی باال مصداق پیدا میلوي مرطوب یا با توان اکوها جنگلاین اصطالح در 
شود که در آن محل فاصله درختان از یکدیگر بـیش ارتفـاع بلنـدترین درختـان بـالغ همـان رویشـگاه باشـد. الزم بـه           می

باشـد.این میـزان بـه طـور      هکتـار مـی   3/0ي طبیعی مرطـوب  ها جنگلطه از یادآوریست که حداکثر فضاي مجاز در هرنق
  درصد فراتر رود. 10گردي نباید از  ي طبیعی در یک طرح طبیعتها جنگلمجموع در 

  تعریف مرتع -11-5-1پ.

دسـتی   طـور  طوري که در مدتی از سال مورد تعلیف دام قرار گرفته و یـا بـه   اي پوشیده از گیاهان قابل تعلیف به ناحیه
  شود. برداشت می

  آبخیز حوضهتعریف  -12-5-1پ.

هـا،   هاي جوي و منابع آب موجود جاري را بـه یـک پایانـه شـامل کفـه      اي که کلیه ریزش عرصه جغرافیایی باز یا بسته
 نماید. ها، دریاهاي آزاد، رودخانه، آبراهه، برکه یا آب انباشت تخلیه می دریاچه

  تعریف بیابان -13-5-1پ.

متـر و درصـد    میلـی  150تـر از   هاي فراخشک و خشک که میزان متوسط بارندگی سـالیانه آن کـم   اراي اقلیممناطق د
  %) باشد.5تر از پنج درصد ( انبوهی پوشش گیاهی چند ساله آن در حالت طبیعی کم

  بندي) (زون بندي تعریف پهنه-6-1پ.

بـه منظـور تفکیـک     ی، اجتماعی و مدیریتیمحیط هاي همگن زیست واحدبه  گردي بندي محدوده طرح طبیعت تقسیم
   قابل توسعه و رعایت معیارهاي هماهنگی با طبیعت.مناطق  از گري اکولوژِکی و یا نامرغوب گردش حساس مناطق

بسته بـه شـرایط طبیعـت، قابـل تغییـر       بندي در هر منطقه، امري دائمی و غیر قابل تغییر نیست و زون که توضیح این
هاي مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداري اجـرا شـده و یـا یـک      قبال طرح آبخیز حوضهکه در یک  این و بسته به خواهد بود
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هاي اصلی و فرعی کامال متفاوت و متنوع خواهد بود، از جمله: پهنه منابع منحصـر بـه فـرد،     منطقه جدید باشد، نوع پهنه
  تمرکز، پهنه تفرج گسترده.پایدار منابع طبیعی، پهنه تفرج م  برداري بهره حفاظتی، پهنه پهنه

  تعریف ظرفیت برد تفرجی-7-1پ.

  ظرفیت برد تفرجی عبارت است از:  )J.Tivy , 1972( طبق تعریف منتشر شده توسط تیوي
 که  گاه مورد نظر بدون این که تفرج طوري شمار مراجعین به هر واحد تفرجی قابل استفاده در یک دوره زمانی به

دائمی یا ثابت بر توانایی پهنه یا لطمـه محسوسـی بـر کیفیـت تفرجـی آن وارد       خسارت فیزیکی یا بیولوژیکی
  شود، هر ساله بتواند به خوبی پاسخگوي مراجعین باشد.

  توان از ظرفیت برد تفرجی عنوان کرد عبارت خواهد بود از: تري که می تعریف کامل
 ت براي آنها حداقل خسارت به منـابع  میزان بازدیدکنندگان تفرجی از یک ناحیه که ضمن تامین حداکثر رضای

  محیطی وارد شود.
همه این مفاهیم بر محدودیت استفاده بازدیدکنندگان تاکید دارد، ضمنا در برآورد ظرفیت برد، عوامل چندي دخالـت  

  دارند که عوامل اصلی موثر در برآورد ظرفیت برد عبارتند از: 
 شود،  ایجاد می ش گیاهی طبیعی بوده یا مصنوعاًکه محل طرح قبال واجد پوش محیطی، این عوامل زیست  
 که نحوه استفاده بازدیدکنندگان و فرهنگ منابع طبیعی در آن جامعه چگونه است، عوامل اجتماعی، این  
 کــه بــراي جلــوگیري از شــدت خســارات بــه خــاك در طراحــی منــاطق تفرجــی چــه   عوامــل مــدیریتی، ایــن

  عمل آورده ایم. هایی به بینی پیش

  گردي هاي طبیعت عریف اصالح و پرورش جنگل در طرحت-8-1پ.

روشـن بـه    تنظیم تراکم و انبوهی بهینه از طریق باز کردن، روشن کردن و عملیات بهداشتی جنگل و خلق فضاي سایه
گري متضـمن   هاي گردش گاهی و استقرار زیرساخت گر در مناطق تفرج منظور فراهم نمودن شرایط اطراق و حضور گردش

 لیه.طراحی او





 

 2 پیوست2

بررسی وضع موجود و انواع 
  گردي و اکوتوریسم در کشور طبیعت
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وست  اع طبیعت -2پی و ن ا د و  و وج ررسی وضع م ور ب در کش وریسم  وت اک ردي و   گ

  کشور یسم درگردي و اکوتور انواع طبیعت -1-2پ.

گـرفتن   يگوناگون، انرژ يها نگمدت با مردم و فره کوتاه یستیهمز یو حت ییآشنا یز،انگ تازه و شگفت یاهايتجربه دن
با همـه   گردي یعتروست که طب ینانسان امروز است و از ا يجد یازهايژرف آن، از ن یايشدن در دن ور غوطهو  یعتاز طب
  نو در جهان است.  یحرکت یشها جلوه

 مانده یباق یخیتار يدارد، هنوز در مرحله سفرها یمیقد اي یشهمردم ر یاتکه در فرهنگ و ادب ینبا ا یراناما سفر در ا
  قابل توجه دارد.  يا فاصله یو تخصص يجد گردي یعتا طبب که است یهیو بد

هـا   نه فقط در سطح رسـانه  بایستی یکه م يروند مثبت تحوالت سفر کمک کند؛ کار یعبه تسر دتوان می يساز فرهنگ
 و قبل از آن انجام شود.  ییابتدا یدرس يها عموم  بلکه در سطح کتاب يبرا

از اتـالف   یريبرگزارکننـده، جلـوگ   آژانـس در قالب تور، استفاده از تخصص و اطالعات  یسفر جمع یايمزا ینتر مهم از
  تر است.  کم ینههز یسرعت باالتر و حت ،تر بیش یتوقت، امن

رسـد کـه همگـی مربـوط بـه       که به نظر می شاخه فرعى است 800شاخه اصلى و حدود  8جهان داراى در اکوتوریسم 
ها مجبورند آن را بـه صـورت تخصصـى برگـزار کننـد       و از این رو آژانس گردي باشد ها و یا محصوالت طبیعت اع فعالیتانو

 ،هـاى اکوتوریسـم را بـه دلیـل گسـتردگى آن پوشـش دهـد        تهشتواند به تنهایى همه ر گروه و آژانسى نمی ،هیچ فرد زیرا،
ه قرار نگرفته و از این رو نتوانسته است سهم واقعى خود را نیـز  رسد در کشورمان چندان مورد توج وضعیتى که به نظر می

  به دست آورد.
  

گردي و  هاي طبیعت هاي طبیعی، امکانات بالقوه فراوانی براي توسعه فعالیت با توجه به پهنه وسیع و تنوع اقلیم و جاذبه
عبور از  ،نوردي گاهی و همچنین دامنهریزي شده ایست هاي برنامه روي پیادهاکوتوریسم در کشور وجود دارد از جمله: 

سفر  ،ها شدن همان عشایر و ساکنان بومی این محلیو م یسفر به مناطق ییالق ،هاي بادي هاي خروشان با قایق رودخانه
به روستاها و مزارع اطراف روستاها به منظور لذت بردن از طبیعت و آشنایی با فرهنگ اهالی، کوهپیمایی، سفر به مناطق 

آشنایی با  ،تماشاي حیوانات و پرندگان ،مطالعه طبیعت گیاهی و جانوري ،عبور طبیعی، بازدید از غارهاي طبیعیال صعب
  محیط زیست طبیعی در قالب دیگري به نام سافاري و با استفاده از خودروهاي روباز براي تماشاي حیوانات و پرندگان.

  
تورهـاي   گردي در کشور توسعه یافتـه اسـت نظیـر:    هاي طبیعت البته طی چند سال اخیر، تا حدودي برخی از فعالیت

بـه اقصـی   چنـد روزه   گـردي  یعتطب يسفرها همچنین،و  شهرهاي بزرگبه  یکنزد هايروستا گردي به یعتطبیک روزه 
 ی،سـتان انبوه و با يها جنگلبلند تا  يها ، از کوهیرانا یعتناب و گوناگون طب يها با جلوه ییو آشنا یدارد يبرانقاط کشور 

 يروسـتاها  ،شـده  وحـش و منـاطق حفاظـت    یـات ح یبـا، ز يهـا  و سـاحل  هـا  یـره جز هـا،  تاالب ،آبشارها یع،وس هاي یابانب
 یـا کـه گـاه در دن   هایی یباییز ،در نقاط بکر و دست نخورده ینواح ینمردم ا یخیو تار یفرهنگ هاي یباییو ز یزانگ شگفت

  .لوت یابانب يها منحصر به فرد هستند؛ مانند کلوت
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همـراه   يسـوار  و اسـب  يسوار دوچرخه یا یماییپ کوه ،پیمایی مانند راه یورزش یتبا فعال اغلب مورد بحث ياز سفرها یاريبس
از آداب و رسـوم و   یـدار د یـا منـاطق بکـر    یو فرهنگـ  یخیاز آثار تار یدارد يفقط برا یزها ن از آن یکه بعض ی؛ در حالبوده است 

  .  گرفته استصورت  یزانگ شگفت يروستاها یا یرعشا یزندگ یار،شال یرمانند مراسم پ منطقه یکخاص  ئینیآ يها جشن
و فرهنـگ   یزنـدگ  وهبـا نحـ   یـک نزد ییو آشنا یدر طول سفر امکان زندگ یدارها،د ینااز  یاريدر بسناگفته نماند که 

ارد کـه خـود بـر لـذت و ارزش     هـا وجـود د   آن دسـتی  یعهنر و صنا یقی،و عناصرآن مانند لباس، موس یزبانمردم جوامع م
 . افزاید یسفرها م گونه ینا

در هـر فصـل و    یعت،طب یراتکرار برخوردار است؛ ز یتهمواره از قابل یخی،اثر تار یکاز  یداربرخالف د یعت،سفر به طب
 دارد.  ویژه اي يهر زمان رنگ و بو

کـوه،   نما، شصت کالته، بـاران  ابر، الرنه، جهان مانند جنگل ییزها در پا از طوفان رنگ یدارد يبرا یسفر به مناطق جنگل
  . عالقمندان فراوانی دارد …و یلدهقلعه مارون، آبشار التون، جنگل و آب گرم گ

در  يگـرد  دامنـه  يسـاغند، طـبس، قصـربهرام و مرنجـاب و سـفرها      یـزد،  یرهايمانند سفر به کو یريکو يسفرها ینهمچن
  هستند.   ییزفصل پا ياز جمله سفرها ینالود،ب يها در دامنه یدهآرم يفر به روستاهادر کوهستان مانند س یماییپ روستاها و کوه

  هاي کشور بوم انواع اکوتوریسم مبتنی بر زیست -2-2پ.

  باشد: هاي کشور و به شرح زیر می بوم نوعی دیگر از تقسیمات اکوتوریسم متعلق به زیست
گـري   گـري آبـی، گـردش    گري بیابان، گردش ، گردشگري ساحلی گري جنگلی، گردش گري کوهستانی، گردش گردش

  زارها). استپ (علف
  نماید. کشور را جهت توسعه اکوتوریسم تسهیل می هاي آبخیز حوضهریزي در  بندي برنامه این تقسیم

 اکوتوریسم کوهستان -1-2-2پ.

کـی از پـر تقاضـاترین    هـا ی  انـد. امـروزه کـوه    هـا شـده   گران و بازدیدکنندگان، سالیان سال است که جذب کـوه  گردش
هـاي سـازش    شوند. هنگامی که کوهسـتان و منـابع تفرجـی طبیعـی و جلـوه      هاي گذران اوقات فراغت محسوب می کانون

کند، عالوه بـر اینکـه بخشـی از     گردان را به خود جلب می زندگی انسانی در کوهستان، بازدیدکنندگان، مسافران و طبیعت
  شود.  گري متکی بر کوهستان ایجاد می سازد، بلکه گردش ان میهاي تفرجی خود را نمای طبیعت ظرفیت

هـاي   اکوسیسـتم  هـا  کوهسـتان ها عامل اصلی کشیده شدن مردم به سـوي آنهـا اسـت.     جذابیت و شگفتی طبیعی کوه
هاي کوهستانی به هیچ وجه چهره یکنواختی ندارنـد و بـه دلیـل     هاي متفاوتی هستند. اکوسیستم مرکب با سیما و منظره

تـرین   ها هستند، مهـم  اندازهاي متنوع و زیبایی پیکره یگانه آنها، که همچون جزایري محصور در دشت رخورداري از چشمب
  دهند.  گاهی مردم جهان را تشکیل می منابع تفرج
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هـاي آبـی دایمـی و     هـاي کوهسـتانی، پهنـه    ها، دریاچـه  هاي طبیعی نظیر غارها، چشمه گیر مناظر و پدیده تنوع چشم
  شود. محسوب می ها کوهستانترین عوامل روي آوردن مردم به  ها از عمده آبشارها و تنگه فصلی،

گري تبدیل شده است، این رشته از اکوتوریسـم   امروزه، اکوتوریسم کوهستان در کشورمان به یک فعالیت عمده گردش
به عنوان عامل تثبیت جمعیت ساکن  تواند آید و می همچنین یک منبع بالقوه اشتغال براي ساکنان کوهستان به شمار می

  در کوهستان تبدیل شود.
گردي در کوهستان مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است کـه از اثـر متقابـل سـاختار فیزیکـی       منابع تفرجی طبیعت

  زمین، آب و هوا، منابع آب و پوشش گیاهی ایجاد شده است. این منابع عبارتند از: 
هـاي   ، کوهپایـه، غـار، چشـمه آبگـرم، آبشـار، تنگـه، دره، گردنـه، رودخانـه، بیشـه         هاي طبیعی قله، آتشفشان، یخچال

  اندازهاي کوهستانی. زي و چشم هاي کوهستانی، جانوران و پوشش گیاهی کوه اي، دریاچه رودخانه
 هاي زیر اشاره داشت: توان به نمونه هاي کوهستانی می هاي اکوتوریستی در محیط از جاذبه

 و باستانی شامل: برج، بارو و قلعه، هاي تاریخی یادمان  
 شناسی،  غارهاي با ارزش دیرین انسان  
 هاي همگام با طبیعت،  گاه هاي معماري سکونت جاذبه  
   ،کشاورزي سازگار با کوهستان  
   ،دامپروري(زنبور، ماکیان، چهارپا)کوهستانی  
 هاي گیاهی و جانوري ویژه کوهستان،   تولید فرآورده  
 چینی، و فندق چینی گیري، تمشک گالب  
 هاي سنتی کوهستانی، جاده 
 هاي محلی کوهستان. ورزش و بازي  

 هاي کشور گردي در کوهستان معرفی برخی از مناطق طبیعت -1-1-2-2پ.

  ها تا حد یک اثر طبیعی ملی با ارزشند.  گاهی بسیار غنی هستند. برخی از این پدیده هاي ایران از نظر منابع تفرج کوه
هـاي جنگلـی هیرکـانی     هـاي کـوه   اي بسیار نادر و منحصر به فرد است، در داماش در دامنـه  گونهکه  1سوسن چلچراغ

متري در سپیدان هردو همتراز با یکدیگر به عنـوان آثـار طبیعـی ملـی شـناخته       2100روید و آبشار مارگون در ارتفاع  می
  اند.  شده

(کـام فیـروز    مـور  س در نزدیکـی روسـتاي بـی   هاي کوهستانی زاگر تنگ بستانک یا بهشت گمشده در محاصره صخره
  آیند.  هاي واژگون کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاري از دیگر آثار طبیعی ملی کشور به شمار می مرودشت)، دشت الله

                                                   
1- Lilium Ledebourii 
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سـونک و   هایقر (نوعی ژئوپارك) در جنوب شرقی فیروزآباد فارس، آبشار لوه گرگان، آبشارهاي کـوه دنـا، دریاچـه    تنگ 
هـایی از هـزاران پدیـده زیبـا و      هاي البرز و صدها غار و اشـکفت شـناخته شـده در البـرز و زاگـرس نمونـه       در کوهولشت 
  گاهی بسیار باالیی دارند. روند که ارزش تفرج هاي کشور به شمار می هاي غیر قابل جانشین کوه ارزش

  شود: شور اشاره میک هاي آبخیز حوضههایی از مناطق مستعد کوهستانی در  در اینجا به نمونه
 ها: کوه  

 در شمال کشور متشکل از چندین رشته متـوازي اسـت و از نظـر تقسـیمات، بـه پـنج       هاي البرز  رشته کوه
هـاي   کـوه  -هاي تخـت سـلیمان و کالرسـتاق؛     کوه -هاي دیلمان و الهیجان؛  کوه -شود:  بخش تقسیم می
  و شاه کوه.هاي خینگ  کوه -هاي الر و دماوند؛  کوه -خلنه و توچال؛ 

 شود.  متر که سومین قله بلند ایران محسوب می 4811قله اي به ارتفاع  سبالن؛ با  
 باشد و آتشفشانی خاموش است. متر می 3700ترین آنهاع همان سهند به ارتفاع  سهند؛ با سه قله بلند که مرتفع  
 ن تفتان به نام کـوه چهـل   رشته کوه تفتان؛ این رشته کوه، داراي قلل متعددي است که قله معروف آتشفشا

  متر در منتهی الیه جنوب شرقی آن واقع شده است.   4043تن با ارتفاع 
  شمال شهرستان نیشابور واقع است.  هاي البرز در  رشته کوهمتر، دنباله  3150قله بینالود؛ با ارتفاع 

  متر در جنوب شهرستان همدان قرار دارد. 3500قله الوند؛ با ارتفاع  
  هاي طبیعی و دائمی است که در تمام سال پوشـیده   در الیگودرز. این رشته کوه، داراي یخچالاشتران کوه؛

کبـود   باشد. اشتران کوه، داراي قلل متعددي است، که بلندترین قله آنها، قله معـروف چـال   از برف و یخ می
 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 4100

 شـاه  «هر کرد قـرار دارد. قلـه معـروف ایـن کـوه، قلـه       زردکوه بختیاري؛ این کوه، در قسمت غربی بخش ش
 متر است. 4250به ارتفاع » شهیدان

   البـرز  کـوه   ارتفاعات دنا؛ بر خالف تصور عامه، منحصر به یک قله معین و مشخص، نظیر دماونـد در رشـته
نـدترین  هـاي مختلـف دارد کـه بل    متر، با نـام  4000قله، هر یک به ارتفاع بیش از  40نیست، بلکه بیش از 

  ، در منتهی الیه رشته غربی قرار دارد. »قدوس«نقطه آن به نام 
  ترین آنها عبارتند از: غار شناسایی شده است که مهم 400در کشور بیش از  

 کیلومتري شهر همـدان در رشـته    50ترین غارهاي ایران در غار علیصدر؛ یکی از نادرترین، زیباترین و پرآب
 ت.کوهی به نام سوباشی واقع اس

 ترین و تماشایی ترین غارهـاي   غار کتله خور؛ در ارتفاعات جنوبی قریه گرماب در حوالی زنجان، که از بزرگ
 شود. کشور محسوب می

 .غار کرفتو؛ در راه سنندج به تکاب، که از غارهاي بزرگ با سوابق تاریخی ایران است 

  اهمیت است.غار هوتو؛ در حوالی بهشهر که از نظر دیرین شناسی انسانی حائز 
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  هزار ساله از آن به دست آمده است. 6غار گاماسیاب؛ در نزدیکی نهاوند که سوابق تاریخی 

هاي طبیعی یادشـده، جـاده هـراز، جـاده کنـدوان و ارتفاعـات گردنـه سـر در اسـتان مازنـدران نیـز از             عالوه بر جلوه
  شوند. اندازهاي کوهستانی محسوب می چشم

 اکوتوریسم جنگل -2-2-2پ.

مناطق با سـیماي جنگلـی و برخـوردار از    شود اکوتوریسم جنگلی گویند.  هاي جنگلی انجام می رجی را که در محیطتف
از اندازهاي طبیعی نظیر آبشار، غار، چشمه، دره و غیـره کـه بـه جهـت دسترسـی داراي تقاضـاي تفرجـی هسـتند          چشم
  هاي مستعد اکوتوریسم جنگلی می باشند. عرصه
  

عتقدند چنانچه در جنگلی تعداد بازدیدکنندگان روزانه بیش از ده نفر در هر هکتار باشد در این نظران م برخی صاحب
  گاهی دانست.  صورت نقش و اهمیت اصلی آن جنگل را باید تفرج

  
هاي طبیعی نظیر  کنند و بستر بسیاري از جاذبه که مناطق وسیعی از اراضی سرزمین را اشغال می به علت این ها جنگل

  هاي متنوع گیاهی هستند، تقاضاي تفرجی بسیار باالیی دارند.  وحش و پوشش نه، آبشار، حیاترودخا
هـا، بشـر را بـیش از پـیش نسـبت بـه        امروزه صنعتی شدن، افزایش جمعیت، شهرنشینی و اجبار سکونت در آپارتمان

د که بتواند براي اوقـات فراغـت و   هایی داشته باش بایست در اطراف خود محل محیط زندگیش متوقع ساخته و به ناچار می
لحظات آرامش و رهایی از زندگی ماشینی به آنجا پناه برد، جایی که تماس شخصی او را با محیط طبیعی میسر ساخته و 

هاي جنگلی به عنوان محیط طبیعی، یکـی از   گاه ها و تفرج بتواند او را با تمام وجود تحمل و پذیرا شود. در این میان پارك
هاي جلب مردم  ترین کانون هاي جنگلی طبیعی از عمده اي توجه پناهندگان زندگی صنعتی و ماشینی است. پاركه کانون

  روند. اي به شمار می در سطح ملی و منطقه
ویژه توپوگرافی، انبوهی پوشـش گیـاهی،    هاي محیطی به هاي تفرجی بالقوه و بالفعل مناطق جنگلی تابع ویژگی فعالیت

هـاي زنـدگی انسـانی در ایـن دسـته از       جوامـع جـانوري آن و سـرانجام جلـوه    و  نـوع پوشـش گیـاهی   منابع آبی جنگـل،  
  هاي تفرجی مشتمل است بر: هاي طبیعی است. این دسته از فعالیت گاه گردش

 ،استراحت و خورگشت در آغوش جنگل  
 نوردي، گردشی یا جنگل جنگل  
 زي، گشت شبانه و روزانه براي مشاهده جانوران جنگل  
 هاي زیستی گیاهان جنگل، ده ویژگیمشاه  
 ،بازدید جنگل با بالن 
 ،شکار 
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 گیري، ماهی 
 رانی، سواري و قایق قایق 
 ،بازدید از آبشار 
 ،غارنوردي 
 کابین، گردش با تله 
 هاي تاریخی، دیدار از سازه  
 .روستاگردي 

یـزي نشـده جنگـل، اغلـب     ر هـاي طـرح   گـاه  هاي جنگلی یا دیگر گـردش  ویژه در پارك هاي یاد شده به از میان فعالیت
  گري در کشور متداول است: هاي گردش هاي زیر در چارچوب فعالیت فعالیت

هـاي   کـابین، دیـدار از سـازه    رانی، بازدید از آبشار، گـردش بـا تلـه    سواري و قایق استراحت و خورگشت در آغوش جنگل، قایق
 تاریخی.  

 معرفی برخی از مناطق اکوتوریسم جنگل در کشور -1-2-2-2پ.

  توان به سه گروه اصلی تفکیک نمود: هاي جنگلی را در کشور می گاه گردش

  وري بهرههاي جنگلی واجد طرح مدیریت  پارك -الف 

کاشت، طراحـی   ، مراتع و آبخیزداري کشور به صورت طبیعی یا دستها جنگلها زیر نظر سازمان  گاه این دسته از تفرج
  شود.   می برداري بهرهو 

رسد که جمعا وسعتی معـادل   مورد می 81هاي جنگلی در شمال کشور به  گاه ها و تفرج د کل پاركدر حال حاضر تعدا
هـزار هکتـار،    34مـورد و بـالغ بـر     49هـاي داراي طـرح در    دهد. در این میان پارك هکتار را تشکیل می 358هزار و  48

  باشند.  زدید و مطالعه میهزار هکتار قابل با 14مورد و با وسعتی معادل  32گاه فاقد طرح در  تفرج
بـا  هـا   جنگلکـاري  هـاي طبیعـت و   هاي جنگلی، پارك شامل پارك گاه، تفرج 290 حدوددر استان هاي خارج از شمال 

  وجود دارد.  هزار هکتار 84بالغ بر وسعتی 
طالقانی و لویزان هاي جنگلی چیتگر،  اند (مانند پارك البته تعدادي پارك جنگلی نیز در حوزه قانونی شهرها قرار گرفته

  گیرند.  شوند و در حیطه اکوتوریسم شهري قرار می ها مدیریت می در تهران و ال گلی در تبریز) که زیر نظر شهرداري
هـاي جنگلـی مازنـدران مثـل:      هـاي شـمال کشـور نظیـر پـارك      پـارك  بهبیشتر توان  هاي جنگلی طبیعی می از پارك

 شهید زارع و استان گیالن نظیر: سراوان و گیسوم و استان گلستان نظیر: قـرق  سنگان، نور، چالوس، رویان، هراز، فین، سی
کوه و شوراب در استان لرسـتان، پـارك جنگلـی آبشـار      هاي مخمل دلند و النگ دره و در خارج از شمال کشور به پارك ،

  یاسوج و پارك جنگلی پروز در استان چهار محال و بختیاري اشاره نمود.
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  ع در زون تفرجی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست:ي واقها جنگل -ب 

این دسته از مناطق که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد در آن دسته از مناطق تحـت حفاظـت کـه سـیماي     
  ود.  توان جنگل ابر شاهرود معرفی نم گاه جنگلی کشور را می ترین و بکرترین گردش شوند. معروف جنگل دارند یافت می

شـده لـوه و جهـان نمـا در اسـتان گلسـتان،        ترین مناطق عبارتند از: پارك ملی گلستان، مناطق حفاظت برخی از مهم
وحش میانکاله، دودانگـه، دشـت نـاز و سمسـکنده و      هاي حیات شده حرا در سواحل جنوبی کشور، پناهگاه منطقه حفاظت

وه، چهاربـاغ، هـراز، هـزار جریـب، بـوال و شـش رودبـار در        کـ  مناطق حفاظت شده خیبوس و انجیل سی، واز، اساس، بلس
وحـش   شده و پناهگاه حیـات  شده لیسار درگیالن، منطقه حفاظت وحش لوندویل و منطقه حفاظت مازندران، پناهگاه حیات

  شده سفیدکوه در لرستان.   دز و کرخه در خوزستان، منطقه حفاظت
 10، مراتع و آبخیـزداري کشـور، بـراي واگـذاري     ها جنگلمان به دنبال هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و ساز

هـاي بـالقوه بسـیاري بـراي      شـده، در ایـن ارتبـاط ظرفیـت     کشور تحت پوشش شبکه منـاطق حفاظـت   ها جنگلدرصد از 
گري متکی بر جنگل در مناطق تحت مدیریت سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت نیـز        ریزي در ارتباط با رواج گردش برنامه

  ده است.فراهم آم

  گاه: ي فاقد طرح پارك و تفرجها جنگل -پ 

هـاي   گیرند. مانند عرصه هایی است که به طور سنتی مورد استفاده تفرجی مردم قرار می گاه شامل گردش ها جنگلاین 
ق اي کشور در منـاط  هاي رودخانه ي حوزه لردگان، اغلب بیشهها جنگلجنگلی پیرامون دریاچه زریوار در استان کردستان، 

هـاي جنگلـی،    هاي پوشیده از رویش ي قابل دسترس در گیالن، مازندران و گلستان، رودخانهها جنگلگرم و خشک، تمام 
  هاي جنگلی. اندازها و کوهستان آبشارهاي جنگلی و چشم

 :هاي آبخیز حوضهاکوتوریسم ساحلی در  -3-2-2پ.

هـاي   ا همـواره در ردیـف یکـی از پـر تقاضـاترین زمینـه      ناپذیر آنه هاي آبی دریاها و سواحل به عنوان جزء تفکیک پهنه
  شوند و این ویژگی به یکی از دالیل بارگذاري جمعیت در لبه دریا منتج شده است.  گردي محسوب می طبیعت

شود که تحقق آن وابسـته بـه پهنـه آب دریـا، چـه در       هاي تفرجی اطالق می اکوتوریسم دریایی به آن دسته از فعالیت
  عمق است. سطح و چه در 

گـردي مسـتقل    هاي طبیعـت  هاي توریسم دریایی و هم خود به سبب ظرفیت سواحل نیز هم به عنوان پسکرانه فعالیت
هاي آبی وسیع مرتبط هستند تبدیل شـده   هاي تفرجی در تمام کشورهایی که به پهنه هاي توسعه فعالیت به یکی از کانون

  ریزي شده است. اکوتوریسم ساحلی پایهگري به نام  است که به همین واسطه نوعی گردش
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 دریاها و سواحل ایران -1-3-2-2پ.

انـد، دریـا نامیـده     ها مرتبط هستند و از نظر بقـا، دائمـی   هاي آزاد و اقیانوس هاي آبی بزرگ که به آب آن دسته از پهنه
و سـو بـا دو پیکـره آبـی     درجه عـرض شـمالی، از د   40تا  25شوند. کشور وسیع ایران با گسترش حد فاصل مدارهاي  می

شود کـه وضـعیت مـداري، آب و هـوا، عـوارض سـطحی زمـین و         وسیع مرتبط است که مجموعا سه نوع دریا را شامل می
گـري را   محیطـی، اقتصـادي، سیاسـی، نظـامی و گـردش      هاي ممتاز زیست اي این دو پهنه آبی موقعیت هاي منطقه ویژگی

  فراهم آورده است. 
هـاي   محیطی خود، همواره زمینـه  هاي مستقل زیست و دریاي خزر هر یک علی رغم ویژگی خلیج فارس، دریاي عمان

  اند. وري تفرجی مهیا نموده ریزي و بهره مستعدي براي برنامه

 گري ساحلی هاي تفرجی در گردش فعالیت -2-3-2-2پ.

لی بـه اجـرا درآورد کـه ایـن     توان در نواحی ساحلی، در خشکی و آبهاي ساح هاي تفرجی را می شمار زیادي از فعالیت
  ها بسته به منابع تفرجی، اقلیم ناحیه ساحلی، شکل و جنس سواحل، توپوگرافی حاشیه ساحل متفاوت است.  فعالیت

  هاي تفرجی ممکن در نواحی ساحلی را معرفی نموده است: فهرست زیر شماري از فعالیت
اسب یا شترسواري در کرانه، پرواز با گالیدر یـا پاراگالیـدر،    سواري در کرانه، روي در کرانه، دوچرخه حمام آفتاب، پیاده

گیـري،   اسکی، ماهی سواري، غواصی، جت روي آب، موج رانی، اسکی اي، قایق هاي ماسه هاي دریا، ساخت تندیس شنا در آب
موتـور سـواري بـا    سـواري در کرانـه،    اندازهاي ساحلی، بازدید جـانوران زیـر آب، دوچرخـه     ساحلی، بازدید از چشم والیبال

پشـتان دریـایی، گـردش در     سواري، پرواز چتر با قایق موتوري، مشاهده تجدیـد حیـات الك   موتورهاي چرخ پهن، درشکه
هـاي   آوري صدف ي مانگرو، مشاهده پرندگان آبزي و کنارآبزي، استراحت و خورگشت در کنار ساحل و دریا، جمعها جنگل

هـاي   دستی دریـایی، خریـد از بازارچـه    هاي محلی، خرید صنایع تفاده از رستورانهاي مرجانی، اس ساحل، بازدید از آبسنگ
  ساحلی، دیدار از بناهاي تاریخی و زیارتی.

  هاي دریایی کشور متداول است: هاي زیر در سواحل و آب هاي یاد شده اغلب فعالیت از میان فعالیت
هـاي   هاي دریا، سـاخت تنـدیس   ري در کرانه، شنا در آبسواري در کرانه، اسب یا شترسوا روي در کرانه، دوچرخه پیاده

گیـري، والیبـال سـاحلی، بازدیـد از      سـواري، مـاهی   اسـکی، دوچرخـه   رانـی، اسـکی روي آب، غواصـی، جـت     اي، قایق ماسه
پشـتان   اندازهاي ساحلی، بازدید جانوران زیر آب، موتورسواري با موتورهاي چرخ پهن، مشـاهده تجدیـد حیـات الك    چشم

هاي ساحل، بازدید از  آوري صدف ي مانگرو، استراحت و خورگشت در کنار ساحل و دریا، جمعها جنگل، گردش در دریایی
هـاي سـاحلی، دیـدار از     دستی دریایی، خرید از بازارچـه  هاي محلی، خرید صنایع هاي مرجانی، استفاده از رستوران آبسنگ

  بناهاي تاریخی و زیارتی.
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 گري ساحلی در کشور ناطق گردشمعرفی برخی از م -3-3-2-2پ.

گیري تفرجی از مناطق ساحلی یـا در قالـب سـکونت     هاي ساحلی ایران امري مشکل است، زیرا بهره گاه معرفی گردش
تفریحی بخش دولتی و غیـر دولتـی    -هاي فرهنگی گیرد و یا مجتمع هاي شخصی افراد (ویالهاي خصوصی) صورت می گاه

ویژه در سواحل دریـاي خـزر بـه     هاي سالم سازي دریا به ه به این امر تحت پوشش طرحهاي اختصاص یافت و یا در محوطه
  رسد.  انجام می

هـاي شـهرهاي بنـدري اسـکان      هاي سـاحلی یـا اقامتگـاه    گران ساحل و دریا صرفا در هتل همچنین گروهی از گردش
دسترسی به ساحل ممکن یاشد بـدون توجـه   شوند. حتی تعدادي نیز هر جا امکان  مند می یابند و از ساحل و دریا بهره می

  رسانند. هاي الزم، فعالیت تفرجی را به انجام می به زیرساخت
هزار کیلومتري خط ساحلی کشور شامل دریاي خـزر، خلـیج فـارس، دریـاي عمـان و پیرامـون        5توان امتداد بیش از  لذا می

استقرار بنادر و صنایع امکان دسترسـی عمـومی ممکـن نیسـت)     جزایر کشور را (به غیر از نواحی که به دالیل نظامی و انتظامی، 
  هاي بالقوه ساحلی و دریایی کشور برشمرد. گاه عالوه تمامی سطح جزایر ایرانی خلیج فارس را در ردیف گردش به

هـاي شـنا،    هاي مربوطـه از جملـه اقامتگـاه، راه دسترسـی مناسـب، مکـان       بدیهی است که نواحی که واجد زیرساخت
  گري برخوردارند. تر براي فعالیت گردش هاي تفریحی است از مزیت نسبی بیش هاي ساحلی یا اسکله و پارك رستوران

هـاي   در میان مناطق تحت حفاظت کشور تعدادي از مناطق که در مناطق ساحلی استقرار دارند، به طور بـالقوه مکـان  
  هاي اکوتوریستی ساحلی و دریایی هستند. مناسبی براي فعالیت

  هاي زیر اشاره نمود: توان به نمونه این مناطق میاز  
وحـش میانکالـه در مازنـدران و     هاي حیات بند در استان بوشهر، پناهگاه هاي ملی ساحلی بوجاق در گیالن و ناي پارك

شده مند و حله در استان بوشهر، گاندو در استان سیستان و بلوچسـتان، حـراي خـور     شیدور در هرمزگان، مناطق حفاظت
داران در  وران، حراي رود گز، حراي گابریک و جاسک و جزایر فارور و آثار طبیعی ملی خارکو در استان بوشهر و خشـکه خ

  مازندران.

 هاي آبخیز حوضهاکوتوریسم بیابان در  -4-2-2پ.

اند، یکـی از   هبهر ویژه براي بسیاري از ساکنان کشورهاي اروپایی که از نعمت این بیوم طبیعی جهان بی گردي، به بیابان
  شود.   گري پر جاذبه محسوب می هاي گردش زمینه

هاي واقعی است. فالت ایران با قرارداشـتن بـر روي کمربنـد خشـک و      بیش از یک سوم وسعت کشور در تسلط بیابان
 خشک نیمکره شمالی داراي ذخایر منابع آب بسیار ضعیف، نزوالت جوي کم، تبخیـر سـاالنه بسـیار شـدید و میـزان      نیمه

  پوشش گیاهی اندك است.
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طور عمده ناشی از تاثیر کمربند پر فشار جنب حاره بوده و بخشـی از کمربنـد بیابـانی بـزرگ کـره       هاي ایران به بیابان
  شوند.   زمین محسوب می

 65هاي بادي نامساعد در کویرهاي مرکزي کشور سبب شـده اسـت، تـا حـدود      موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و جریان
هـاي   عت کشور در شرایط خشک و فرا خشک قرار گیرد که عالوه بر دارا بودن شرایط بیابـانی سـبب ظرفیـت   درصد از وس

  هاي پیرامون خود است.   زایی فراوان براي سرزمین بیابان
میلیون هکتار از گستره خاك کشور در شرایط بیابانی و کویري قرار گیرد، کـه   34چنین شرایطی سبب شده است تا، 

میلیون هکتـار آن نیـز روان و فعـال اسـت. ارتفـاع       5اي تعلق دارد که  هاي ماسه میلیون هکتار آن به تپه 16ن از این میزا
  متر نیز اعالم شده است.  300هاي ایران گاه تا  اي در بیابان هاي ماسه تپه

ار بیابان نخسـت  هاي طبیعی کشور در شمار چه هاي ایران، که سبب شده این گستره گذشته از وسعت کم نظیر بیابان
گـري از   هـاي گـردش   هاي ایران بـه عنـوان جاذبـه    جهان قرار گیرد، عوامل جغرافیایی متعددي موجب شده است تا بیابان

  اي نسبت به همتاهاي طبیعی خود در جهان برخوردار شود.  ازجمله: موقعیت ویژه
ه ورودي بـه ایـن منـاطق را بسـیار افـزایش      مشرف بودن دو رشته کوه بلند به نواحی بیابانی، حجم آبرفت ریزدان  -الف

هـا هسـتند، در    اي کـه متنـوع تـرین عـوارض جغرافیـایی بیابـان       هاي ماسه است. درنتیجه شمار و ارتفاع تپه داده
  هاي جهان است. تر از دیگر بیابان هاي ایران افزون بیابان

هـاي   یعی است، درنتیجه وجـود سیسـتم  هاي هیدرولوژیک بسیار وس ها اغلب آبریز حوزه بخش مرکزي این بیابان  -ب
  هاي ایران، تنوع طبیعی این مناطق را افزایش داده است. متعدد تاالبی در بیابان

چنانکه برخی  تر از دیگر نواحی بیابانی دنیا باشد. آن هاي ایران گرم عوامل پیچیده اقلیمی سبب شده است، بیابان  -ج
درجه سانتی گراد، که از دمـاي صـحراي    65ثبت حرارتی حدود صاحب نظران، کویر شهداد در دشت لوت را، با 

  آفریقا و عزیزیه لیبی نیز باالتر است، قطب حرارتی کره زمین می خوانند.
تنها منطقه عاري از حیات در کره زمین در کویر لوت عنوان شده است. در این منطقه، به طـول یکصـد و عـرض      -د

اي از وجود بـاکتري   شود، بلکه مطلقا نشانه ات گیاهی و جانوري دیده نمیپنجاه کیلومتر، نه تنها هیچ اثري از حی
  است.نیز گزارش نشده

هاي بلـورین   ها و گستره 1ها و دق عوارض جغرافیایی کم نظیري همچون شهر خیالی لوت، دریاچه نمک، یاردانگ  - ه
  اند. هاي ایران، سیمایی دیگر بخشیده به جاذبه

هاي مرکزي ایران، آخرین زیستگاه گـورخر و یوزپلنـگ    اي ایران نیز کم نظیر است. بیابانه زندگی جانوري بیابان  -و
هاي با ارزشی چون جبیـر،   هایی از حضور گونه توان نشانه آسیایی است. همچنین در سایر نواحی بیابانی ایران می

  گربه شنی، کاراکال و هوبره را مشاهده نمود.

                                                   
کنـد، دق   رود یـا کـم نفـوذ مـی     واسطه سنگینی بافت خـاك، آب در آن فـرو نمـی    ههایی که عاري از پوشش گیاهی است و ب بیابان نشینان ایران به زمین -1

 گویند. می
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هـا کاروانسـراي    هـاي کـم نظیـر آن برشـمرد. ده     توان از دیگر ویژگی اي ایران را میه وجود آثار باستانی در بیابان  -ز
  بزرگ و کوچک، سنگفرش تاریخی دشت کویر و باقی مانده شهر باستانی خبیص از آن جمله است.

ت گـذرد. بـدیهی اسـ    هاي ایران مـی  جاده ابریشم که گذرگاه تاریخی سیاح مشهور، مارکوپولو بوده است از بیابان  -ح
گـران   بازسازي این مسیر و برگزاري تور کاروان رو با تاکید بر سفر مارکوپولو، تجربه وصف ناپذیري بـراي گـردش  

  شود. محسوب می
  هاي کشور متداول است: هاي مشروحه زیر در بیابان اغلب فعالیت

 روي در بیابان و کویر،   پیاده  
 سواري در بیابان، دوچرخه 
 هن،موتورسواري با موتورهاي چرخ پ  
 ،رالی بیابان 
 ،شترسواري  
 اندازهاي بیابانی، بازدید از چشم 
 ،رصد ستارگان 
 ،دیدار از قنات و آب انبار  
 ،بازدید جانوران بیابان در شب  
 هاي بیابانی، گردش در بیشه  
 ،مشاهده پرندگان آبزي و کنارآبزي 
 ،دیدار از درختان دیر زیست  
 دستی، خرید صنایع  
 هاي محلی، خرید از بازارچه  
 دار از بناهاي تاریخی و زیارتی.دی  

 برخی از مناطق اکوتوریسم بیابان در کشور معرفی -1-4-2-2پ.

  شود.   هاي بیابانی در کشور محسوب می هاي بالفعل اکوتوریسم در حوزه عرصه پارك ملی کویر بدون تردید یکی از ظرفیت
دریاچه نمـک و قـم رود قـرار دارد. نزدیکـی     شده کویر در غرب کویر مرکزي ایران و شرق  پارك ملی و منطقه حفاظت
اندازهاي کم نظیر شامل دریاچه نمک و سیاه کـوه، وجـود کاروانسـراهایی همچـون قصـر       این پارك به تهران، وجود چشم

بهرام، عین الرشید، قلعه اربابی و قلعه روستایی حـوض و بقایـاي راه ساسـانی، حضـور جـانوران حمایـت شـده اي ماننـد         
 هاي اکوتوریستی در این عرصه بیابانی کشور برشمرد. توان از ظرفیت ی، گور و جبیر را مییوزپلنگ ایران
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گري بیابانی در کشـور   هاي بالقوه گردش هاي انحصاري اقلیمی و جغرافیایی از دیگر ظرفیت کویر لوت، به سبب ویژگی
  العبور و گرم و خشک جهان است.   شود. این بیابان یکی از نقاط صعب محسوب می

ها در حاشیه غربی این کویر قرار دارد. این شهر خیالی حاصل فرسایش شدید زمین در اثر وزش باد اسـت   1شهر کلوته
   و از دور شباهت زیادي به یک شهر بزرگ دارد

باشد. گزینش این گستره بیابـانی بـه   از جمله پیشنهادات براي ثبت در فهرست جهانی یونسکو می تواند  »کویر لوت«
 بـود؛ زیـرا   در بازدیـد از ایـران  پیشنهاد اصلی رئیس مرکز میراث جهـانی یونسـکو   ی از میراثهاي طبیعی جهان، عنوان یک

   نظیر است. از بسیاري از جهات در دنیا بی هایی از کویر لوت بخش
ت. لـوت  هایی از سیستان و کرمان و یزد کشیده شده اس هزار کیلومترمربع از خراسان جنوبی تا بخش 54 این بیابان با

  .ستا ترین نقاط دنیا جزو گرم هاي صورت گرفته مطابق بررسیهاي شنی دنیا را دارد و  بلندترین تپه
    کویر مسیله (کویر کوچک) که یکی از مراکز کویري جنگلی کشور و پوشیده از درختان تاغ و گز در اسـتان قـم

ر و گور ایرانی، کاروانسراي دیـر و  وحش بیابانی کمیاب همچون جبی است. دریاچه حوض السلطان، وجود حیات
هاي البرز شرقی و مرکزي، از جنـوب   گري آن است. کویر مسیله از شمال به کوه هاي گردش پل دالك از جاذبه

هاي مرکزي ایران و سلسله جبال کرکس و از غرب بـه کـویر بـزرگ محـدود      به کویر ریگ جن، از غرب به کوه
نجاب، بندریگ، دره نخجیر، کویر سمنان و دریاچـه نمـک آن، حـوض    است. این کویر دربرگیرنده کویرهاي مر

 سلطان، سیاه کوه، کوه سفیداب، کوه طلحه، کوه دم و کوه بخاب است.
   کویر ریگ جن؛ حد فاصل کویر کوچک و کویرهاي طبس و یزد واقع است. این کویر به علت دارا بودن منـاطق

هـادي از   هاي جهـان اسـت. کـوه مـال     العبور ترین بیابان و صعباي بلند و وسیع، جز هاي ماسه وسیع تاالبی، تپه
 شود. ترین عوارض طبیعی آن محسوب می مهم

 هاي همجوار ارگ بم در کرمان، کویرهاي حوالی یزد، منطقه خور و بیابانک و کویرهـاي پیرامـون طـبس     بیابان
 د.شون گري محسوب می هاي بیابانی کشور براي گردش در خراسان از دیگر جاذبه

 تـوان بـه مسـیرهاي بیابـانی مـارکوپولو، ناصرخسـرو، ابـن         گري می هاي حائز اهمیت براي گردش از دیگر بیابان
  بطوطه، آلفونس گابریل و سون هدین اشاره نمود. 

 توان به کویر مرنجاب، دره انجیـر، خـارتوران، طـبس، ریـگ پـنج انگشـت، دق        از دیگر کویرهاي مهم ایران می
محمد آباد، حاج علی قلی، شوره زارآالگل، سیاه کوه اردکان، کفه طاقسـتان، مـرك نـی     سرخ، دق پترگان، دق

 ریز، میان دشت، عقدا، چاه غیب، دق بیارجمند، روح مرغوم، ساغند، ابرکوه، بجستان و مروست اشاره نمود.
  
  

                                                   
 )1369شود (قبادیان،  تپه ماهورهاي ممتد و طویل متصل به هم کلوت نامیده می -1
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 هاي آبخیز حوضهاکوتوریسم آبی در  -5-2-2پ.

هـاي متفـاوتی از    ها همـواره در فصـول مختلـف سـال پـذیراي گـروه       رودخانهها، آبشارها و  ها، چشمه ها، تاالب دریاچه
گران و بازدیدکنندگانی هستند که براي گذراندن اوقات فراغت، تفریح و کسب لذت و یا با مقاصد درمـانی بـه ایـن     گردش

  کنند. گري مراجعه می منابع گردش
سـواري و اقامـت    گیري، قـایق  مردم را براي شنا کردن، ماهی هایی از هایی که در بهار و تابستان گروه ها و دریاچه تاالب

  گردان پرنده نگر هستند.  کنند، در پاییز و زمستان پذیراي طبیعت شبانه به سوي خود جلب می
تـرین (چشـمه آبگـرم گنـو در بنـدرعباس) و یـا سـردترین         هاي آبگرم بـدون محـدودیت فصـل، حتـی درگـرم      چشمه

  کشور، میزبان مسافران متعدد است. هاي آبگرم سرعین) نقاط (چشمه
  شوند.  هاي تاالبی تمیز داده می ها و بوم سازگان ها و آبشارها نیز به سبب پویایی جریان خود از دریاچه رودخانه

هاي دائمی، فصلی و سیالبی را مشاهده نمود که به فراخـور   توان انواع رودخانه در کشور ایران با تنوع اقلیمی متنوع می
  آورند. ریزي اکوتوریسم فراهم می هایی را براي برنامه گري، ظرفیت هاي گردش قابلیت جاذبه و

هـاي آب و هـوایی    هاي آبخیز کالن و خرد که منبعث از توپوگرافی و ویژگی حوضههاي آبی کشور بر اساس  زیست بوم
  اند.  است، آرایش و توزیع یافته

هـا،   هاي زیر در جوار دریاچه ی در کشور وجود دارد و اغلب فعالیتاصل آبخیز حوضهبندي، دوازده  مطابق آخرین تقسیم
  شود: هاي کشور دیده می ها، آبشارها و رودخانه ها، چشمه تاالب

اسـکی،   رانی، اسکی روي آب، جت سواري در کرانه، اسب یا شترسواري در کرانه، شنا، قایق روي در کرانه، دوچرخه پیاده
هـاي   شاهده پرندگان آبزي و کنارآبزي، استراحت و خورگشت در کرانه، استفاده از رستوراناندازهاي آبی، م بازدید از چشم

هاي محلی، دیدار از بناهـاي تـاریخی و زیـارتی، بازدیـد از آبشـار، غـارنوردي،        دستی، خرید از بازارچه محلی، خرید صنایع
  گیري (با مجوز). ماهی ها، شکار (با مجوز)، روستاگردي، لجن درمانی، آب درمانی، گردش در بیشه

 معرفی برخی از مناطق اکوتوریسم آبی در کشور -1-5-2-2پ.

هـاي متفـاوت    هاي آبی ایران با توجه به معروف بودن تعدادي از آنها ساده ولی به سبب تنوع و شکل گاه معرفی گردش
هایی را به دنبال داشـته باشـد. بـا     تواند کاستی گري قدري با دشواري همراه است. لذا ارائه هرگونه فهرستی می این گردش

تاالب و دریاچـه طبیعـی و دسـت سـاخت      300رودخانه شناسایی شده در کشور،  100توجه به اینکه دست کم بخشی از 
گـري   هاي گـردش  ها و آبشارهاي متعدد موجود در کشور، در اوقاتی از سال مورد استفاده فعالیت موجود در کشور، چشمه

  گري معرفی نمود.  توان یکی از بالفعل ترین منابع طبیعی داراي تقاضاي گردش آبی کشور را میگیرد، منابع  قرار می
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هاي متکی به آب موثر بـوده اسـت    گري بدیهی است گرم و خشک بودن بخش اعظم کشور، در گرایش به سوي گردش
در طبیعت براي تفریح، اسـتراحت و   ترین عناصر طبیعی انتخاب مکان استقرار گران آب و گیاه را از اصلی و همواره گردش

  نمایند.  گري عنوان می گردش
هاي جـدي (دسترسـی، نظـامی و انتظـامی، اسـتقرار صـنایع و        هاي داخلی فاقد محدودیت بنابراین هریک از منابع آب

  مود. توان در ردیف منابع بالقوه این دسته از انواع اکوتوریسم در طبیعت محسوب ن هاي انسانی) را می گاه سکونت
هـاي سـاحلی    ها و پارك هاي شنا، اقامتگاه، رستوران هاي مربوطه از جمله مکان بدیهی است نواحی که واجد زیرساخت

  تر در فعالیت اکوتوریسم آبی برخوردار است. هاي تفریحی باشد از مزیت نسبی بیش یا اسکله
هاي مناسـبی   طور بالقوه مکان هستند که به اي و تاالبی در میان مناطق تحت حفاظت کشور، تعدادي از مناطق دریاچه

  توان به مناطق زیر اشاره نمود: شوند.از این دسته می هاي اکوتوریستی آبی محسوب می براي فعالیت
وحـش امیرکالیـه، سـلکه و منطقـه شـکار       هـاي حیـات   پارك ملی دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی و شرقی، پناهگاه

وحش فریدونکنار در مازندران، دز و کرخه، شـادگان در خوزسـتان و    هاي حیات ن، پناهگاهممنوع سرخانگل در استان گیال
شده مند و تاالب حله در استان بوشهر، آبشار مارگون، ارژن و پریشان در اسـتان فـارس،    بختگان در فارس مناطق حفاظت

  اشترانکوه در لرستان و تاالب سیاه کشیم در گیالن.  
  گري به مناطق زیر اشاره نمود: یگر منابع آبی مهم  با ارزش گردشتوان به د عالوه می به

هـاي کلـروره و سـولفاته و     سـو در سـرعین اردبیـل، آب    خانه، گاومیش گلی، گزال و یل سویی و قـره  هاي قهوه آب گرم
بوشهر، رینـه  هاي گنو در بندرعباس، دالکی در برازجان  هاي سیستان و بلوچستان و کردستان، آب گرم گوگردي در استان

و الریجان در آمل، آب معدنی آمولو در آمل، گرداب سنگی و سراب کیو در خرم آباد، سراب گاماسیاب در نهاوند، چشـمه  
  صیفور در کنگاور، چشمه هرمس در استان تهران؛

خوزسـتان،  هاي سفید رود در گیالن، کارون، دز و کرخـه در   رودخانه کن، سولقان و جاجرود در استان تهران، رودخانه
زرینه رود و سیمینه رود در آذربایجان غربی، زاینده رود در اصفهان، سمیره در ایالم، بابلرود، صفارود و تاالر در مازنـدران،  

  قزل اوزن در زنجان، ارس در آذربایجان شرقی؛
هامون صـابري و هیرمنـد    ك، هامون پوز  هاي هورالعظیم در خوزستان، انزلی و استیل عباس آباد در گیالن، ها و تاالب دریاچه

در سیستان و بلوچستان، چغاخور و گندمان در چهار محال و بختیاري، بختگان، مهارلو، کافتر، هفـت بـرم در فـارس، زریـوار در     
کردستان، هشیالن در کرمانشاه، سد وشمگیر، آالگل، آجی گل و آلما گل در گلستان، ولشت، زاغمرز و عباس آبـاد در مازنـدران،   

اوان در استان قزوین، سد کرج در استان البرز و سد الر، سد لتیان در تهران؛ آبشار دوقلـو در تهـران (شـمیرانات)، آبشـار      دریاچه
آتشگاه در لردگان چهارمحال و بختیاري، آبشار گنج نامه در همدان، آبشارهاي یخی در آمل، مارگون و بهـرام بیگـی در یاسـوج،    

  یاب خرابه در مرند، کبودوال و باران کوه در استان گلستان.سمیرم و تخت سلیمان در سمیرم، آس
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 هاي آبخیز حوضهاکوتوریسم استپ در  -6-2-2پ.

هـاي   تر شناخته شده باشـند. ایـن دسـته از اکوسیسـتم     هاي طبیعی کم زارها شاید از جمله اکوسیستم ها یا علف استپ
  اربري است، حال آنکه استپ نوعی پوشش است.شوند که در عمل نوعی ک طبیعی اغلب به نام مرتع شناخته می

  تواند براي مدتی در آن بچرد.  مرتع یا چراگاه آن بخش از سرزمین است که داراي پوشش علفی است و دام می
هـاي   هـا کـه واجـد گونـه     ها هستند امـا هـر اسـتپی مرتـع نیسـت. آن دسـته از اسـتپ        درواقع تمام مراتع جزو استپ

هـایی کـه    بندي قرار می گیرند و اسـتپ  گیرند جزو مراتع طبقه ام پروري مورد توجه قرار میخوشخوراك هستند و براي د
هاي علفی غیر خوشخوراك، شوررست یا خشبی هستند، خارج از مرتع و یا به عنوان مراتع خیلی فقیر و کم  داراي پوشش

  شوند.   بازده معرفی می
گاهی مستقل شناخته شوند، اغلـب بـه عنـوان منـابع      منبع تفرج زارها بیش از آنکه خود به عنوان یک ها یا علف استپ

  گیرند.   تفرجی جنبی در اکوتوریسم بیابان و کوهستان مورد اشاره قرار می
اي به طـور پیوسـته یـا گسسـته،      هاي علفی و بوته هایی که به صورت اراضی پوشیده از رویش به هر تقدیر تمام گستره

شوند و مورد اسـتفاده فعالیـت    ها و دامنه کوهستانی یافت می ها، جلگه ن آن که در دشتهمراه با اجتماعات درختی یا بدو
  گیرند، در این دسته جاي دارند.  تفرجی قرار می

اي برشـمرد   بوتـه  -گري در هرگونه سیماي طبیعی با پوشش علفـی  توان انجام فعالیت گردش گري استپ را می گردش
  کند. ویژه منابع آب تقاضاي الزم براي اکوتوریسم را پیدا می هکه اغلب در کنار سایر منابع تفرجی ب

  هاي ایران استپ -1-6-2-2پ.

هـاي البـرز، زاگـرس،     هاي رشـته کـوه   پوشانند و به صورت نوار باریکی در دامنه زارهاي ایران گستره وسیعی را می علف
  هاي مرکزي و غربی ایران گسترش دارند.  کوه

  نمایند. اي یا قشالقی و مراتع کویري تفکیک می عمده مراتع علفی یا ییالقی، مراتع بوته مراتع ایران را به سه گروه
تر در ارتفاعات و مناطق سردسیر قرار دارد و در فصل گـرم سـال    میلیون هکتار بیش 14مراتع ییالقی با وسعت حدود 

قی بهاره یا میان بند مانند مراتع حـوزه تهـران و   گیرد. برخی، مراتع ییالقی را به دو دسته مراتع ییال مورد استفاده قرار می
هـایی از البـرز مرکـزي، سـهند،      ، بخـش نفیروزکوه و مراتع ییالقی تابستانه یا مراتع سردسیر مانند مراتـع شـمال خراسـا   

  کنند. سبالن، ارومیه، زاگرس، مراتع حوزه همدان، تویسرکان و مالیر تفکیک می
بـرداري قـرار    اع و گرمسیر پراکنش دارند، اغلب در فصل سـرد سـال مـورد بهـره    مراتع قشالقی که در مناطق کم ارتف 
برداري از وضعیت مطلـوبی   میلیون هکتار عنوان شده است که به علت شدت بهره 60گیرند. وسعت این دسته از مراتع  می

گرگان، جلگـه خوزسـتان،    توان به مراتع سرخس، ترکمن صحرا، دشت برخوردار نیستند. از مراتع قشالقی معروف ایران می
  فارس و دشت مغان اشاره کرد.  
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میلیون هکتار در شرایط نامساعدي قرار دارنـد.   16هاي ایران قرار دارد نیز با وسعت  مراتع کویري که در حاشیه بیابان
  باشند. هاي شاهرود، دامغان، گرمسار و حاشیه کویرمرکزي از این دسته مراتع می مراتع مسیله قم، دشت

اي و کوهستانی اسـت کـه از    هاي استپی مشتمل بر تنوعی از فرم اراضی دشتی، جلگه ع تفرجی طبیعی زیست بوممناب
  هاي آبی و پوشش گیاهی اغلب غیر درختی ایجاد شده است.  اثر متقابل آب و هوا، توپوگرافی، سازگان

واي آن داشـته اسـت، بـه عنـوان     هاي نسبی که پوشـش گیـاهی و آب وهـ    زارها همواره به سبب مزیت ها و علف استپ
ها در قالب یکجانشـینی   ویژه مراتع قشالقی، آبادي چراگاه و دیمزار مورد استفاده انسان بوده و در جوار بسیاري از مراتع به

  براي تولید محصوالت دامی و زراعی شکل گرفته است.  
عت و پدید آمدن زندگی کوچ رو است که در مقابل، مراتع ییالقی نیز پذیراي نوعی معیشت هماهنگ شده با نظم طبی

  شود.  فرهنگی مختص به خود را دارد و به عنوان زندگی عشایري در کشور شناخته می -نظام اجتماعی
اي، در تکامل و هماهنگی معیشت انسانی با آهنگ طبیعت، به پشتوانه پیشینه تاریخی و فرهنگی مخـتص   چنین رویه

گري فرهنگی همراه است،و با اختصاصـات در نظـر گرفتـه     ویژه گردش گري به ر گردشهاي کم نظی به خود، اغلب با جاذبه
  باشد. شده براي اکوتوریسم نیز هماهنگ می

هاي طبیعی تزیین شده با پوش سبز مرتعـی،   انداز وسیع و فرماسیون هاي ممتاز چشم ها به سبب ویژگی در واقع استپ
هـاي پـر جاذبـه     دستی، به یکـی از زمینـه   خاص، تولیدات طبیعی و صنایعهاي  در کنار زندگی چادر نشینی عشایر و آئین

  گري در طبیعت تبدیل شده است.   گردش
 توان به موارد زیر اشاره نمود: هاي انسانی است می ترین منابع تفرجی در استپ که وابسته به ویژگی از مهم

 ،زندگی عشایري 
 هاي موقت، گاه چادرها و سکونت 
  ،مراسم آئینی  
 دستی،  عصنای  
 ،خوراك و پوشاك 
 ها، هاي تاریخی و باستانی در استپ یادمان 
 ها، ها و آرامگاه زیارتگاه  
 هاي محلی، ها و بازي ورزش 
 اندازهاي زندگی انسانی هماهنگ با طبیعت، چشم 
 هاي پرورش اسب، چراگاه 
 هاي پرورش شتر، چراگاه 
 هاي پرورش شتر مرغ، زمین 
 زار،   ري ویژه علفهاي گیاهی و جانو تولید فرآورده  
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 هاي همزیستی انسان با طبیعت. جلوه 
  شود: هاي زیر در نواحی استپی کشور دیده می اغلب فعالیت

دسـتی،   اندازهاي طبیعی، بازدید جانوران، استراحت و خورگشت، خرید صـنایع  روي، اسب سواري، بازدید از چشم پیاده
هـاي شـتر، اسـب و شـترمرغ، رصـد       و زیـارتی، بازدیـد از پرورشـگاه   هاي محلی، دیدار از بناهاي تـاریخی   خرید از بازارچه

هاي همزیستی انسـان بـا طبیعـت،     هاي محلی، دیدار از بناهاي تاریخی و زیارتی، دیدار از جلوه ستارگان، خرید از بازارچه
  گیري (با مجوز). شکار (با مجوز)، ماهی

 رمعرفی برخی از مناطق اکوتوریسم استپی در کشو -2-6-2-2پ.

زارهـاي طبیعـی کشـور کـه در زمـان       توان در کشور برشمرد. اما هر یک از علف هاي استپی رسمی معدودي را می گاه گردش
  شوند.   مناسب آب و هوایی که مطلوبیت دمایی و پوشش گیاهی فراهم باشد، به طور بالقوه یک منبع تفرجی محسوب می

فـروردین)   13گردي ( ویژه در روز طبیعت ته یا تعطیالت رسمی بههایی در آخر هف اي با چنین ویژگی تقریبا هر منطقه
  پذیراي بازدیدکنندگان متعدد است. 

توان در این ارتبـاط در اقصـی نقـاط کشـور معرفـی نمـود، کـه دشـت آذر شـهر در اسـتان            هاي متعددي را می دشت
گـذرد، دشـت اصـفهان کـه از      یان آن مـی آذربایجان شرقی، در شرق دریاچه ارومیه، دشت اردبیل که رودخانه قره سو از م

آبرفت رودخانه زاینده رود پوشیده است، جلگه خوزستان، دشت اهر که در برخی از اوقات سال مورد استفاده طوایـف ایـل   
اندازهاي روستایی قابل توجه، دشت دهگالن در  گیرد، دشت بیجار در استان کردستان، دشت تبریز با چشم سیون قرار می
هـاي هیرمنـد، دشـت مغـان در      هاي طبیعی بسیار دارد، دشت سیسـتان بـر روي آبرفـت    که در بهار جاذبه حوالی سنندج

  شوددر این ارتباط نمونه وارند. اردبیل که بهترین مراتع قشالقی ایل شاهسون را شامل می
باشـند کـه بـه     توان در این دسته جاي داد، آن دسـته از منـاطق طبیعـی    هایی را که می گاه ترین گردش شاید شاخص

ها توسط پادشاهان و سردمداران حکومتی، تحت مدیریت و استفاده اختصاصی قـرار داشـتند و امـروز     عنوان شکارگاه سال
  توان در زمره یکی از مناطق تحت حفاظت کشور یافت. تقریبا تمام آنها را می

هـاي ملـی کـاله     توان به پـارك  یگري استپی قابل توجه هستند م از میان مناطق تحت حفاظت کشور که براي گردش
قاضی در اصفهان، خجیر و سرخه حصار و الر در استان تهران، تنگ صیاد در چهار محال و بختیاري، تندوره و سـالوك در  

در آذربایجـان شـرقی، موتـه و     مکى، کیادشت ناز سارى وحش هاي حیات استان خراسان، توران در استان سمنان، پناهگاه
البـرز   ورجـین، در اسـتان یـزد،    کالمند و بهادران شده مناطق حفاظتخوش ییالق در استان سمنان، قمیشلو در اصفهان، 

، انگوران و سرخ آباد در زنجان، دشت ارژن، بهرام گور و تنگ بستانک در اسـتان فـارس   تهران مرکزي و جاجرود در استان
  اشاره نمود.

  
  





 

 3 پیوست3

انجام مطالعات تطبیقی و بررسی 
المللی و علمی در  بین تجارب نوین

گردي و  زمینه انتخاب سایت طبیعت
   اکوتوریسم
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وست  بین -3پی وین  ن ررسی تجارب  ب لعات تطبیقی و  م مطا نجا ن ا ا در زمینه  لمللی و علمی  .ا . .  تخاب سایت 

  المللی بیننوین مدیریتی تجارب  یبررس -1-3پ.

محـل و البتـه بـا توجـه بـه       ي طبیعی و فرهنگی هـر ها گردي کامال بستگی دارد به ویژگی هاي طبیعت اتنخاب سایت
  نماید.  هاي فرهنگی و اجتماعی اهداف مدیریتی آن نیز تغییر می حساسیت

کشور)، توریسم یکی از پنج منبع مهم کسـب ارز   150هم اکنون در چهار پنجم تعداد کشورهاي جهان (یعنی بیش از 
درصـد از کشـورهاي     83عبارت دقیق تـر در   دهد و به ختصاص میکشور رتبه اول را به خود ا 60خارجی است و حتی در 

  ترین منبع درآمد بوده است.   در حال توسعه، توریسم یکی از منابع اصلی درآمد و در یک سوم کشورهاي فقیر عمده
هاي جهانی، حفاظت از محیط زیست در نوع و نگـاه مـردم جهـان بـه      ي صنعتی شدن و رشد جنبش با توجه به پدیده

  نماید.  ریسم چرخش قابل توجهی به وجود آورده و لذا درحال حاضر اکوتوریسم نقش اصلی را در این معادالت ایفا میتو
هـاي مختلـف بسـته بـه اهـداف       که اولین تعریف اکوتوریسم توسط میلر معرفی گردیده تا کنون، کشـور  1993از سال 

انـد،   و تصـویب تعـاریف اکوتوریسـم مخـتص بـه خـود نمـوده        هاي طبیعی و فرهنگی خود اقدام به ارائه مدیریتی و ویژگی
محیطی، و در کشـورهاي در حـال    که در کشورهاي توسعه یافته، وزن اصلی تعریف اکوتوریسم بر مالحظات زیست طوري به

  توسعه بر مالحظات اجتماعی و فرهنگی استوار گردیده است.
  برخی از این کشورها عبارتند از:

یسم را اینگونه تعریف نموده: هر نوع توریسمی که بتواند بـه معیشـت و اقتصـاد محلـی و حفـظ      کشور نپال، که اکوتور
  منابع طبیعی کمک کند.

نمایـد بـه عبـارت     اي با توریسم روستایی معرفی می کشور الئوس، با تکیه بر حل مسایل اجتماعی، اکوتوریسم را آمیزه
تـري   شده که اثرات منفـی کـم   وستایی و توریسم به مناطق حفاظتتر اکوتوریسم در الئوس عبارت است از توریسم ر دقیق

کنند همراه با تقویـت توسـعه اجتمـاعی اقتصـادي روسـتایی و       دارد و در جهت حفظ منابع طبیعی و فرهنگی حرکت می
  درك بازدیدکنندگان از مکان مورد بازدید.

هـاي   شد تا حـدود زیـادي متـاثر از فرهنـگ    با کشور هندوستان هم که هم از اقالیم مرطوب و هم خشک برخوردار می
روبـرو هسـتند و لـذا در     هاي آبخیز حوضهبومی و معیارهاي اجتماعی خاص است. آنها با مشکالت معیشتی براي ساکنین 

  قائل هستند. هاي آبخیز حوضهتري براي مسایل معیشتی ساکنین  تعیین اهداف اکوتوریستی خود، توجه و اهمیت بیش
هـاي   حوضهگردي در  ریزي سایت هاي طبیعت از الگوهاي فنی غنی و متنوعی در انتخاب و برنامه کشورهاي پیشرفته،

هـاي جنـوبی کشـور     هاي آریزونا، کالیفرنیا و تکزاس در آمریکـا و همچنـین بخـش    برخوردارند و از این حیث ایالت آبخیز
  ریزي اکوتوریسم ارائه دهند. طراحی و برنامه هاي بارزي از توانند نمونه تر از همه کشور استرالیا می اسپانیا و مهم

توانـد   هاي اقلیمی و اجتماعی بـا کشـورمان مـی    علی ایحال، مقایسه تطبیقی دو کشور استرالیا و هندوستان به لحاظ شباهت
 ریـزي فضـایی ایفـا نمایـد.     و الگوهـاي طراحـی و برنامـه    هاي آبخیز حوضهگردي در  هاي طبیعت کمک موثري در انتخاب سایت

  نماید.   هاي مشارکت مردم به نحو مطلوبی استفاده می استرالیا از تکنولوژي باالیی برخوردار است و هندوستان که از روش
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  هندوستان -1-1-3پ.

نشـین   هاي جنگل هاي مدیریت منابع جنگلی وجود دارد که توسط تعاونی در هندوستان مشابه کشورمان تعدادي طرح
هـا و چنـد   داري سنتی آنها از جنگل قطع سر شاخه براي سوخت بـود لـیکن بـا اصـالح پـروژه     بر شوند. تنها بهره اداره می

ها گنجانیده شد و درآمد سرشاري بـراي جوامـع محلـی     ها اهداف اکوتوریسم نیز در این طرح گونه طرح منظوره کردن این
فاظتی و غیرقابـل قطـع بـود و بـه     هاي وسیعی از آن عمال ح ي منطقه بخشها جنگلدست آمد. در واقع به علت وسعت  به

گران طبیعت قابل بازدید شـدند، هرچنـد کـه در آنـالیزي کـه       دنبال بازنگري طرح و تبدیل به پارك جنگلی براي گردش
توسط محققین هندي صورت گرفته، طراحی آنان به دلیل جدید بودن و مسایل اجتماعی فـراوان از نقـاط قـوت و ضـعف     

  است:شرح زیر برخوردار  زیادي به

  نقاط قوت -الف 

 وحش متنوع، هاي هیمالیا، فون و فلور غنی، حیات گیري از تماشاي قلل کوه امکان بهره  
 ،حمایت قوي مردم محلی از توسعه اکوتوریسم 
 گیر، هاي اعتباري تصمیم پشتیبانی بسیاري از سازمان 
 هاي طبیعی و فرهنگی،   ها به کشف جاذبه عالقمندي خارجی 
 افراد جامعه براي تامین خدمات متنوع توریستی، آمادگی بسیاري از 
 هاي مردمی غیر دولتی، گسترش رو به افزون سازمان 
 ،حمایت دولت از مشاغل کوچک 
   ،افزایش آگاهی مردم نسبت به اکوتوریسم 
 هاي منطقه، کمک تدریجی دولت به افزایش زیرساخت 
 دستی محلی.  رونق صنایع 

  نقاط ضعف -ب 

  راهداري وجود دارد نظیر نصب تابلوهاي راهنما و غیره،هنوز نواقص زیادي در  
 هاي دسترسی هنوز کافی و کیفی نیستند، راه 
 ها کم است،   بین جوامع محلی موجود همکاري 
 ،مردم محلی براي نگهداري طبیعت کم کاري دارند 
 دهند،  گري مقاومت نشان می مردم محلی براي آموزش دیدن در امور خدمات گردش 
 کنند که فراهم نیست، دمات با کیفیت تري را طلب میها خ خارجی 
 ،وضعیت مخابرات در این مناطق هنوز ضعیف است 
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 ،در خدمات اورژانس پزشکی کمبود وجود دارد 
  گري همکاري ناچیزي وجود دارد، و سازمان گردش ها جنگلبین سازمان 
 ر ضعیف است. گر و راهنمایان محلی و کارگران بارب تدارکات ایمنی مسیر حرکت گردش 

  ها فرصت -پ 

که بـر تعـداد عالقمنـدان طـرح      طوري دست آمده است، به هاي جدیدي به هاي به اجرا درآمده فرصت با عنایت به طرح
  شود.   مزبور روز به روز افزوده می

 هاي مردم نهاد، مردم محلی در امر رسیدگی به طبیعت بسیج شدند، ها و سازمان از طریق گروه  
 نش جدیدي درباره گیاهان داروئی در بین مردم محلی تقویت شد،ها و دا مهارت 
   ،به علت وجود برخی آثار فرهنگی و مذهبی در کنار اکوتوریسم ترویج توریسم مذهبی رونق گرفت 
 هاي مختلف چند نژادي تشکیل شد، گروه 
 گران جدیدتري را به خود جلب نمود، تنوع محصوالت اکوتوریسم گردش 
 ي همراه، به تدریج قسمت اعظم مشکالت مخابراتی بر طرف شد،ها با افزایش تلفن 
 ،رشد اقتصادي در روستاهاي حاشیه جنگل افزایش یافت 
       با افزایش آگاهی جوامع محلی، ترویج  فرهنگ اکوتوریستی به وسیله خود آنـان بـه سـایر روسـتاهاي جنگلـی

 تراوش نمود،  

  تهدیدها –ت 

 ریسم تهدیدهاي زیادي با خود به همراه داشته است هم براي طبیعـت  دست آمده، اکوتو هاي به رغم فرصت علی
  و هم براي فرهنگ.

 هاي شغلی مردم نواحی دیگر به تدریج به این مناطق مهاجرت نمودند،  با افزایش فرصت  
 روس، آلـودگی و   محیطی زیادي بر جاي گذاشته شد نظیر: خسارت به گیاهان اطراف مسـیر پیـاده   اثرات زیست

 ه در کلیه مسیرها،  پخش زبال
 ،افزایش توریست بیش از ظرفیت برد تفرجی و در نتیجه فشار به فون و فلور منطقه 
 ها،  تاثیر منفی بر محیط زیست در اثر ضعف مدیریت و هماهنگی 
 ها.   مختل شدن زندگی روزمره مردم محلی در اثر حضور فراوان اکوتوریست 

  پیشنهادات –ث 

  هاي مشروحه زیر را ابداع و پیشنهاد نمودند:  موارد فوق راه حل کارشناسان هندي با عنایت به
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 هاي شغلی ساکنین محلی افزایش یابـد و   به موازات امور خدماتی براي ساکنین محلی باید کاري کرد تا مهارت
  افراد در طول سال از طریق چندین نوع فعالیت امرار معاش نمایند. 

 هـاي   و معیارهـاي اکوتوریسـم، کـه از سـوي سـازمان      ها سیاستسازي  از دولت خواسته شود تا در برابر یکسان
شـود، مقاومـت نمایـد، لـذا      المللی بدون رعایت مسایل فرهنگی و اقتصـادي اجتمـاعی کشـورها ابـالغ مـی      بین

گونـه منـاطق بـه نـام      گـر در ایـن   هاي لوکس، مراکز خرید و میادین سرگرمی با افـزایش گـردش   نبایستی هتل
 ه شوند.اکوتوریسم ساخت

 گـر   گونه مناطق باید کاري کرد که با مشارکت مردم محلی، فرهنگ محلـی در دیـدرس گـردش    در طراحی این
 قرار گیرد نه فرهنگ بیگانه،

 هاي اکوتوریسم باید مباحث مشروحه زیر مورد تاکید قرار گیرند: گذاري در سیاست 
 ،فقر زدایی  
 ،همکاري دست اندرکاران مختلف 

 یش سهم مشارکت جوامع محلی،تاکید ویژه بر افزا 

  ،حفاظت از منابع طبیعی 

 ،حفاظت از فرهنگ بومی 

 .بهبود راندمان اقتصاد محلی، بدون تخریب و آلودگی محیط زیست 

  استرالیا -2-1-3پ.

باشد. این کشـور   است همانند ایران از اقالیم خشک و مرطوب تواما برخوردار میکشور استرالیا که کشوري توسعه یافته
  توجه به تنوع اقلیم و فرهنگ، تعاریف متنوعی همراه با اهداف کالن ارائه نموده است. با 

شـده فـراوان و سـاکنین     کانبرا پایتخت استرالیا در سرزمینی مرطوب و سرسبز و پوشیده از منـاطق طبیعـی حفاظـت   
ردي اطالق نموده و اهـداف خـود را   گ اي از اکوتوریسم و سایر انواع طبیعت گردي را همانند کشورمان آمیزه مهاجر، طبیعت

  نماید: این چنین عنوان می
 هاي منابع طبیعی و فرهنگی، حفظ سرمایه  
 گردي، معرفی کانبرا به عنوان یک مکان خاص براي طبیعت  
 تر بین ذي نفعان و ذي ربطان، هماهنگی بیش  
 .بازاریابی و تبلیغات  

مرطـوب و اقـوام بـومی، بـه دنبـال       با طبیعت نیمه خشک تا نیمهاهالی تاونس ویل از ایالت کوئینزلند استرالیا، همراه 
نوعی اکوتوریسم هستند که بتواند تنوع غنی طبیعی، میـراث فرهنگـی و روش زنـدگی خـاص ایـن منطقـه را کـه بـراي         

  هاي آینده نیز حفظ گردد. ساکنین آنجا با ارزش است، به نحوي مدیریت نماید که براي نسل
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ترین نقـش را   ها بیش هاي توریستی منطقه خود قرار داده و براي آموزش اکوتوریست در فعالیتآنها اکوتوریسم را در ص
  نمایند. اعطا می

هـاي آن کشـور از    درصـد از تـورگردان   43) نشان داده کـه  1995-96(در سال  TCAگزارش انجمن توریسم استرالیا 
وحـش،   هـاي منظـر، محـیط زیسـت پـاکیزه، حیـات       ي جاذبهاند. این آمار بیانگر رتبه باال گیري نموده هاي ملی بهره پارك

  ترین جاذبه محصوالت توریسم استرالیا بوده است.  هاي ملی، مهم باشد و پارك هاي ورزشی در فضاي باز می فعالیت
گردان است و مناطق جنگلـی   ترین مقصد براي طبیعت ناگفته نماند که در استرالیا، مناظر طبیعی سواحل دریا عمومی

هـاي جنگلـی و    هـاي ملـی، پـارك    رود، و لذا مناطق حفاظت شده سواحل،پ ارك قصدي مهم براي آنان به شمار میهم م
  نماید.  گران فراهم می ها را در طیف وسیعی براي گردش شده این گونه فرصت حتی ذخایر جنگلی حفاظت

اشـاي منـاظر، راهپیمـائی در جنگـل،     هاي تفرجی مورد پسند مردم استرالیا در مناطق جنگلـی عبارتنـد از: تم   فعالیت
سـواري،   وحش، تماشاي گیاهان وحشی و پرندگان، اتومبیل رانـی، موتورسـیکلت رانـی، قـایق     اقامت شبانه، تماشاي حیات

  گیري، شنا، اسب سواري. ماهی
ـ    اي که ذکر آن بی مناسبت نیست، انجام برخی فعالیت اما نکته هـاي   ازيهاست نظیر: اسب سواري، اتومبیـل رانـی، و ب

  باشد. هاي جنگلی بالمانع می هاي ملی استرالیا ممنوع است اما در پارك دسته جمعی که در پارك
هاي ملی مفهـوم   هاي ملی و جنگلی در استرالیا در این است که از نظر بازاریابی توریسم، پارك تفاوت دیگر بین پارك 
گیرند و حتی در خصـوص برخـی    گران داخلی قرار می ال گردشتر مورد استقب هاي جنگلی بیش المللی دارند، اما پارك بین

  هاي ملی بهتر بوده است.   هاي جنگلی نسبت به پارك ها، موقعیت پارك فعالیت
یـابی بـه    گران داخلی طبیعت خواهـان دسـت   در استرالیا صورت گرفته، اکثر گردش 1997طی نظرسنجی که در سال 

، تنهایی، و حتی بو و صداي طبیعت در مناطق جنگلی تخریب نشـده، بـه   تجربیات شخصی، لذت بردن از طبیعت، آرامش
  اند. همراه خانواده خود بوده

انـد، و طبـق بررسـی دفتـر تحقیقـات       المللی خواهان بازدید از پـارك ملـی   گونه که ذکر شد، طبعیت گردان بین همان
درصـد آنهـا از منـاطق و     5/37انـد،    دن کـرده هاي ملـی دیـ   ، از میان آنانی که از پارك1996گري استرالیا در سال  گردش
 5/12هاي وحشـی شـرکت نمـوده انـد،      ها و دیدن گل پیمایی درصد آنان در راه 5/37هاي بومی بازدید داشته اند،  فرهنگ

درصد به اموري نظیر  اسب  5/7درصد آنان به سیاحت نقاط دور افتاده جنگل و یا تور اتومبیل رانی عالقه نشان داده اند، 
  اند.  نوردي عالقمند بوده درصد به صخره 5سواري، و تنها 

هـاي جنگلـی و ملـی در ایـن کشـور نشـان        ذکر این نکته حائز اهمیت است که پروفیل بازدیدکنندگان داخلی پـارك 
  هستند. ها دهد که آنها تحصیل کرده و داراي درآمد باالتري از متوسط استرالیایی می
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  المللی بین یفن نوین تجارب یبررس -2-3پ.

 ، از نظـر فنـی و معیارهـاي   المللـی  بـین  هاي تخصصی گذشته از نقطه نظرات مدیریتی، از سوي مراکز علمی و سازمان
تـوان بـا رعایـت مالحظـات      ینی ارائـه گردیـده کـه مـی    نوعلمی و تجارب یسم هم،  گردي و اکوتور طبیعت یتانتخاب سا

ي معرفی شده، در راستاي تدوین ضوابط و معیارهـاي مناسـب اقـدام    محیطی و بومی سازي استانداردها فرهنگی و زیست
  هاي دانشجویی نسبتا مناسبی نیز در کشور تدوین گردیده است. نمود، هرچند که در چند سال گذشته پایان نامه

منابع و مراجعی که معیارهاي پیشـنهادي آنهـا بـه تناسـب موقعیـت اقلیمـی و یـا اجتمـاعی در ایـن گـزارش مـورد            
  اند عبارتند از: قرار گرفته  برداري بهره

 با اسـتفاده از معیارهـاي باتاچاریـا و     شده: واجد جنگل نشین و دامداري در مناطق حفاظت هاي آبخیز حوضه
  گردي در هندوستان.   کوماري از اساتید هند براي انتخاب یک مکان مناسب طبیعت

 رمبلی از محققین کشور استرالیا بـراي انتخـاب یـک    با استفاده از معیارهاي ت بیابانی کشور: هاي آبخیز حوضه
 گردي در بیابان. مکان مناسب طبیعت

 با استفاده از معیارهـاي اسـتفان    استپ و کوهستان در مناطق نیمه مرطوب تا نیمه خشک: هاي آبخیز حوضه
 سترالیا.گردي در ایالت نیوسات ویلز ا فلچر از محققین استرالیایی براي انتخاب یک مکان مناسب طبیعت

 با استفاده از معیارهاي جعفر نوري از محققین ایرانـی بـراي ارزیـابی     سواحل جنوبی کشور: هاي آبخیز حوضه
 توان اکوتوریسم در سواحل استان بوشهر.  

 هـاي جنگلـی    کاري و پـارك  با استفاده از معیارهاي دفتر جنگل ناحیه هیرکانی و ارسباران: هاي آبخیز حوضه
 ي شمال.  ها جنگلهاي جنگلی در  گاه ها و تفرج ریزي پارك طرحبراي مکان یابی و 

 حفاظت محـیط زیسـت    یاتحادیه بین المللبا استفاده از معیارهاي  هاي ملی: واقع در پارك هاي آبخیز حوضه
I UCN شده. هاي حفاظت گردي در اکوسیستم براي انتخاب سایت طبیعت  

از نکات اساسی معیارهاي برشـمرده بـا توجـه بـه       برداري بهره بررسی جزییات معیارهاي معرفی شده کمک موثري در
  شود: الذکر پرداخته می هاي اقلیمی و فرهنگی خواهد نمود. در ذیل به شرح تفصیلی معیارهاي فوق شباهت

  معیارهاي باتاچاریا و کوماري -1-2-3پ.

عیارهاي گزینش یـک مکـان مناسـب    در پژوهشی به بررسی م 2004در سال  2و اسمریتی کوماري 1پرودیوت باتاچاریا
گردي در هند پرداختند و نتایج کار خود را به صورت مقاله اي منتشر کردند. آنها در این مقالـه از معیارهـاي زیـر     طبیعت

  اند: استفاده کرده
  شود: هاي زیر تعیین می حفظ سالمت اکوسیستم، که از طریق شاخص

                                                   
1- Pradyut Bhattacharya 
2- Smriti Kumari 
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ها و بیشـه زارهـاي پیرامـونی،     هاي دائمی، تعداد دریاچه رودخانه وحش، وجود منابع آب طبیعی و تعدد جمعیت حیات
، تعـداد پرنـدگان مهـاجر، حضـور     1هـاي بـومی   زار در منطقه، تعداد روزهاي بارانی و مقدار بـارش، وجـود گونـه    وجود علف

  هاي گیاهی در معرض تهدید و خطر انقراض، میزان فرسایش خاك و وضعیت تجدید حیات طبیعی. گونه
   هاي آن عبارتند از: هاي فرهنگی،که شاخص راثحفظ می

هـاي   گیـري  هاي سنتی و زبان محلی، میزان مشارکت جوامع محلـی در تصـمیم   میزان محبوبیت غذاهاي محلی، لباس
یافته در سـطوح    هاي محلی و حرکات موزون سازمان ها، تعداد جشنواره هاي مرتبط با عبادتگاه مرتبط، تعداد و انواع فعالیت

هـاي محلـی و سـنتی،     دسـتی محلـی، میـزان رواج بـازي     ه، تنوع و تعدد غذاهاي محلی و سنتی، تنوع و تعدد صنایعجامع
  هاي توریستی.  میزان پذیرش جوامع محلی از بازدید

  هاي زیر: گیري از شاخص توانایی محیط زیست براي توسعه اکوتوریسم، با بهره
گـري،   هـاي گـردش   هاي مرتبط، میـزان زیرسـاخت   گیري تصمیم وجود خط مشی اکوتوریسم، مشارکت مردم محلی در

میزان همکاري دولت براي توسعه اکوتوریسم، میزان درآمد خارجی و محلی تولید شده بـراي ارتقـاي اکوتوریسـم، میـزان     
رتقـاي  گرفته براي ا ها و میزان تالش صورت هاي تفرجی، تعداد فعالیت گذاري محلی براي حفظ و نگهداري فعالیت سرمایه

  گري و حفاظتی. هاي گردش اکوتوریسم، تعداد پروژه
  گردد:   هاي زیر تعیین می کارآفرینی و کاهش فقر در جوامع محلی، که با شاخص

تعداد افراد مرتبط با خدمات اکوتوریستی، میزان مهاجرت به خارج از جامعه محلـی، تعـداد مـردان و زنـان کـارآفرین،      
گـري، تعـداد افـرادي کـه از      ي توریستی فصلی، توزیع منصفانه منـافع حاصـل از گـردش   ها میزان درآمد حاصل از فعالیت

  یابد. ، تعداد افرادي که به واسطه اکوتوریسم درآمد آنها به باالي خط فقر ارتقا می           کنند گردي امرار معاش می طبیعت
  :شود هاي زیر تعیین می گران، که با استفاده از شاخص مندي گردش رضایت

گـران، بـازخورد نظـر     گـران، تعـداد تکـرار بازدیـد گـردش      گران بازدیدکننده در هر سال، ایمنـی گـردش   تعداد گردش
هـا،   گري، کیفیت محصوالت، مدت اقامت توریست گران، تعداد محصوالت مختلف گردش ها، تعداد شکایات گردش توریست

  ها. تعداد گزارش توریست
  ي زیر: ها ظرفیت برد، با استفاده از شاخص

هـاي اقـامتی در طـول مسـیر، میـزان ظرفیـت بـرد         میزان ظرفیت برد توسعه یافته توسط جوامع محلی، تعـداد کلبـه  
هـاي بحرانـی    اکولوژیک، مالی، اجتماعی، اقتصادي و ظرفیت برد بازدیدکنندگان، حـدود تغییـرات قابـل قبـول در مکـان     

گـري، تاییـد میـزان     زان ظرفیت برد به وسـیله مسـووالن گـردش   و جانوري، تایید می هاي گیاهی توریستی، زوال زیستگاه
  ظرفیت برد توسط مسووالن تورها.

  هاي زیر:  کارگیري شاخص مشارکت مردمی و آگاهی ایجاد شده، با به

                                                   
1- Indigenous 
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هاي محلی موجود، تعداد افرادي که به طور مستقیم مشارکت دارنـد، تعـداد افـرادي کـه بـه طـور غیـر         تعداد اقامتگاه
هـا و   هاي آموزشی در طول سال، تعداد زنان فعال در مسـوولیت  ها، جلسات و فعالیت رکت دارند، تعداد کارگاهمستقیم مشا

اند، تعداد افـرادي   رسانی بهتر به دست آورده هاي غیردولتی مرتبط، تعداد افرادي که مهارت جدیدي براي خدمات سازمان
  کنند.  مقاومت می ها گري توریست هاي گردش که در جامعه در مقابل فعالیت

طور کلی معیارهاي این مطالعه به هشت دسته معیار کیفیت محیط، منـابع آب، سـیماي فرهنگـی تـاریخی، اقلـیم،       به
گاهی قابل تفکیک است، که هر یک به تفکیک معیار و زیر معیـار و شـاخص    اجتماعی، اقتصادي، مدیریتی و اهمیت تفرج

  ) آورده شده است.1-3پ.در جدول (

  )2004بندي معیارهاي باتاچاریا و کوماري ( جمع -1-3پ.جدول 

 شاخص  زیر معیار  معیار

  کیفیت زیستگاه  کیفیت محیط

  وحش افزایش در تعداد جمعیت حیات
  اي تعداد بیشه زارهاي دریاچه

  زاردر منطقه وجود علف
  وضعیت تجدید حیات طبیعی

  هاي بومی وجود گونه
  تعداد پرندگان مهاجر
  میزان فرسایش خاك

  هاي حفاظتی تعداد پروژه
  هاي گیاهی در معرض تهدید و خطر انقراض حضور گونه

  منابع آب
  ها منابع آب طبیعی و رودخانه  نوع منبع

  ها تعداد دریاچه  میزان منبع
  تعداد روزهاي بارانی و مقدار بارش  بارش  اقلیم

  ریخیمنابع فرهنگی و تا  سیماي فرهنگی و تاریخی

  تنوع و تعدد غذاهاي محلی و سنتی
هاي فرهنگی جامعه محلی(غذاهاي محلی، لباسهاي سنتی و  میزان استقبال از ویژگی

  زبان محلی)   
  هاههاي مرتبط با عبادتگا تعداد و انواع فعالیت

  هاي محلی  تعداد جشنواره
  دستی محلی تنوع و تعدد صنایع

  محلی و سنتی  هاي میزان رواج بازي

  مشارکت مردمی  اجتماعی

  هاي فرهنگی گیري مشارکت  جوامع محلی در تصمیم
  هاي مدیریتی گیري مشارکت  جوامع محلی در تصمیم

  هاي توریستی میزان پذیرش جوامع محلی از بازدید
  هاي محلی موجود تعداد اقامتگاه

  گري در محل مشارکت دارند تعداد افرادي که به طور مستقیم با فعالیت گردش
  گري در محل مشارکت دارند تعداد افرادکه به طور غیر مستقیم با فعالیت گردش

  هاي آموزشی در طول سال ها، جلسات و فعالیت تعداد کارگاه
  هاي غیردولتی مرتبط ها و سازمان تعداد زنان فعال در مسوولیت

  اند رسانی بهتر به دست آورده اتتعداد افرادي که مهارت جدیدي براي خدم
  کنند ها مقاومت می گري توریست هاي گردش تعداد افرادي که در جامعه در مقابل فعالیت
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  )2004بندي معیارهاي باتاچاریا و کوماري ( جمع -1-3پ.ادامه جدول 

 شاخص  زیر معیار  معیار

  ارتقا توریسم مقدار درآمد خارجی ایجاد شده براي  منافع اقتصادي ملی  اقتصادي
  ها و میزان تالش صورت گرفته براي ارتقا اکوتوریسم تعداد فعالیت

  منافع اقتصادي محلی  اقتصادي

  مقدار درآمد محلی ایجاد شده براي ارتقا توریسم
  هاي تفرجی گذاري محلی براي حفظ و نگهداري فعالیت میزان سرمایه

  تعداد افراد مرتبط با خدمات اکوتوریستی
  میزان مهاجرت به خارج از جامعه محلی

  تعداد مردان و زنان کارآفرین
  هاي توریستی فصلی میزان درآمد حاصل از فعالیت

  گري توزیع منصفانه منافع حاصل از گردش
  کنند گردي امرار معاش می تعداد افرادي که از طبیعت

  یابد به باالي خط فقر ارتقا میتعداد افرادي که به واسطه اکوتوریسم درآمد آنها 

  مدیریتی
  گري هاي گردش میزان زیرساخت  زیرساخت

  میزان همکاري دولت براي توسعه اکوتوریسم  هاي پشتیبانی فعالیت
  وجود خط مشی اکوتوریسم

  گران آرا گردش  گاهی اهمیت تفرج

  گران بازدیدکننده در هر سال تعداد گردش
  ها بازخورد نظر توریست
  گران تعداد شکایات گردش

  گري تعداد محصوالت مختلف گردش
  گران هاي مرتبط با ایمنی گردشمیزان گزارش

  گران از کیفیت محصوالت مندي گردش میزان رضایت
  ها مدت اقامت توریست
  ها تعداد گزارش توریست
  گران تعداد تکرار بازدید گردش

  معیارهاي ترمبلی -2-2-3پ.

  در گزارشی به مطالعه دامنه توریسم بیابانی پرداخت.  2006در سال  1کال ترمبلیپاس
گـري   هفت ویژگی را که وابستگی زیـادي بـا گـردش    Weaver )2001(در این گزارش نویسنده با استفاده از تجربیات 

   بیابانی دارند به شرح زیر معرفی کرد:
 ،نمایه زمین شناختی ویژه و شرایط اقلیمی  
 وحشی و سایر فلور بیابانی،هاي  گل  
 ،گیاهان قدیمی، بزرگ یا غیر معمول  
 هاي بیابانی، ها یا سایر کوچ کاروان  
 ،اهالی بومی  
 ها، واحه  
 .مناطق تحت حفاظت  

                                                   
1- Pascal Tremblay 
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توان به شش معیار اصلی: اقلیم، پوشـش گیـاهی، سـیماي فیزیکـی، سـیماي       به طور کلی معیارهاي این گزارش را می
  مدیریتی تفکیک کرد، که در بین آنها معیار اقلیم بدون زیرمعیار است.فرهنگی تاریخی، منابع آب و 

  ) آورده شده است.2-3پ.هاي این گزارش به طور جداگانه در جدول ( ها و شاخص بندي معیارها، زیر معیار جمع

  )2006بندي معیارهاي ترمبلی ( جمع -2-3پ.جدول 

  شاخص  زیر معیار  معیار
      اقلیم

  هاي زیباشناختی جاذبه  سیماي فیزیکی
  شناختی هاي زمین جاذبه

  گیاهان خاص منطقه
  گیاهان قدیمی، بزرگ یا غیرمعمول

  ها کاروان  منابع فرهنگی و تاریخی  سیماي فرهنگی و تاریخی
  زندگی بومی

  ها واحه  نوع منبع  منابع آب
    سابقه حفاظت  مدیریتی

  گردي  معیارهاي فلچر براي انتخاب سایت طبیعت -3-2-3پ.

  راهنمایی را براي توسعه اکوتوریسم در ایالت نیوساوت ولز تهیه کرد.   2001در سال  1استفان فلچر
  معیارهایی که در این گزارش براي گزینش مکان مناسب اکوتوریسم به کار رفته است، عبارتند از:

  اي زمینه محلی و منطقه -

اي انتخـاب   گیرد باید با توجه به موقعیـت محلـی و منطقـه    گري در آن صورت هاي گردش مکانی که قرار است فعالیت
  گري به فرودگاه و سایر خطوط ارتباطی بسیار حائز اهمیت است. گردد. دسترسی محل گردش

  مساحت منطقه -

شود، باید توجه داشت که وسعت منطقه به انـدازه کـافی    ریزي اکوتوریسم در نظر گرفته می وقتی یک مکان براي طرح
گیـر   محیطی و آبگذرها و دیگر منـاطق از ایـن دسـت، ناحیـه حایـل یـا ضـربه        و پیرامون مناطق حساس زیست زیاد باشد

  اي در تعارض با حفاظت این مناطق قرار نگیرد.هاي توسعه درنظرگرفته شود، تا فعالیت

  دسترسی -

ز کارآیی مطلوب بدون آثار پایـدار  هاي دسترسی به منطقه باید از تناسب کافی برخوردار باشند تا در زمان ترافیک ا راه
  برخوردار باشند.

  

                                                   
1 - Stephan Fletcher 
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  شکل زمین -

وضعیت توپوگرافی یک مکان اکوتوریستی از اهمیت قابل توجهی برخوردار اسـت. در شـرایط مطلـوب، محـل انتخـاب      
هاي  از شیبها داراي تنوع باشد، تا طراحی منطقه از انعطاف کافی برخوردار باشد.ضمنا  شده باید از نظر جهت و ناهمواري

  بیش از حد نیز به خاطر حرکات زمین باید دوري گزید.

 خصوصیات فیزیکی  

عالوه بر شکل زمین منطقه، باید به همه خصوصیات فیزیکی محل نیز توجه کرد. عوارضی مثـل مسـیرهاي زهکشـی،    
  رار گیرد.و خصوصیات پوشش گیاهی باید هم در انتخاب محل و هم در طراحی توسعه، مد نظر ق آبخیز حوضه

 هاي مجاور کاربري زمین  

تواند هم یک عامل مکمل و هم یک عامل مضر تلقی شـود. بـراي    هاي مجاور می براي توسعه اکوتوریسم، کاربري زمین
هـاي بـالقوه    هـاي سـازگار توجـه شـود و در مقابـل آثـار کـاربري        انتخاب محل و طراحی، الزم است که به وجود کـاربري 

  داقل برسد.ناهماهنگ با طرح به ح

  مجاورت با مناطق طبیعی -

تحقیقات نشان داده است که منفعت بـالقوه یـک مکـان اکوتوریسـتی در نزدیکـی یـا مجـاورت بـا یـک پـارك ملـی،            
هـا   گـاه  ها طبیعی و نواحی دست نخورده طبیعی است. دسترسی کنترل شـده بازدیدکننـدگان بـه ایـن ذخیـره      گاه ذخیره

  هاي محل را دوچندان نماید.گان کمک کند و جذابیتتواند به تجربه بازدیدکنند می

  کیفیت دید -

ترین عوامـل در ایـن زمینـه     اقبال یک مکان اکوتوریستی بستگی زیادي به کیفیت ذاتی محل و پیرامون آن دارد. مهم
  کیفیت دید، کیفیت زمین، پوشش گیاهی، مناظر و عوارض طبیعی است.

  جانوران -

کنـد.   هاي جانوري بومی نقش مهمی را در موفقیت یک محل اکوتوریستی بازي می گونههمراه با پوشش گیاهی وجود 
  گري اطمینان حاصل گردد. هاي توسعه گردش هاي موجود درطی فعالیت طرفی الزم است تا از حفاظت گونه از

  پوشش گیاهی -

چنـین الزم اسـت اصـول    کیفیت پوشش گیاهی بومی به عنوان یک عامل مهم در موفقیت اکوتوریسـم نقـش دارد. هم  
  حفاظت از پوشش گیاهی نیز در منطقه رعایت گردد.

  آب -
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جریان طبیعی آب اگر به عنوان یک عامل ضروري قلمداد نشود، بدون شک به عنـوان یـک عامـل مطلـوب در توسـعه      
  شود. اکوتوریسم نقش دارد. کیفیت و دوام جریان آب در این بین موضوع مهمی قلمداد می

یارهاي به کار رفته در این گزارش، به پنج دسته معیـار اصـلی: سـیماي فیزیکـی، منـابع آب، کیفیـت       به طور کلی مع
  بندي شده است. جمع )3-3(پ.شود، که به تفکیک زیر معیار و شاخص در جدول  محیط، مدیریتی و اقتصادي تقسیم می

  )2001بندي معیارهاي فلچر ( جمع -3-3پ.جدول 

  شاخص  زیر معیار  معیار

  ي فیزیکیسیما

  هاي زیباشناختی جاذبه

  کیفیت دید
  کیفیت زمین منظر

  هاي پوشش گیاهی جاذبه
  هاي عوارض طبیعی جاذبه

  شیب
  تنوع
  هاي تند پرهیز از شیب

  تنوع  جهت
  به کفایت بزرگ  وسعت منطقه

  منابع آب
  دوام جریان آب  میزان منبع
  منابع آب طبیعی  نوع منبع

    کیفیت آب

  کیفیت زیستگاه  یفیت محیطک
  کیفیت پوشش گیاهی بومی

  وحش بومی وجود حیات
  مجاورت با اندوختگاه طبیعی

  زیرساخت  مدیریتی
  راه دسترسی

  فرودگاه (فاصله)
  هاي مجاور هماهنگی با کاربري زمین  کاربري اراضی  اقتصادي

  معیارهاي نوري و همکاران -4-2-3پ.

براي ارزیابی توان اکوتوریسم در سواحل استان بوشـهر از   2007پور در سال  کار و رزیتا شریفی ، افشین دانه جعفر نوري
  اي منتشر نمودند.  شاخص استفاده و نتایج این بررسی را در مقاله 20سه معیار اصلی، چهار زیر معیار و در مجموع 

گان با توجـه بـه معیارهـاي مرتبطـی کـه در      بندي ساحل منطقه کن معیارهاي مورد استفاده در این مقاله براي اولویت
  اي و کمی کردن هر یک انتخاب شدند.  سطح جهانی استفاده می شدند و مطابقت آنها با شرایط منطقه

دهد و معیار سـوم محـدودیت قابلیـت توسـعه را      از میان معیارهاي اصلی، دو معیار قابلیت توسعه توریسم را نشان می
ت بندي روستاهاي ساحلی کنگان چهار زیر معیار برگزیـده شـد کـه نیمـی از آنهـا شـامل       منعکس می نماید و براي اولوی

  عوامل اکولوژیک و نیم دیگر شامل عوامل انسانی است. 
  اند، عبارتند از:  هاي مختلف تفکیک شده ) به زیر معیارها و شاخص4-3پ.( هاي مورد استفاده که به شرح جدول معیار
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  ،شـده دارد، بـه طوریکـه وجـود یـک منطقـه       بستگی بـه وجـود منـاطق حفاظـت    معیار سابقه حفاظت منطقه 
  گر می گردد.  شده،موجب ارتقاي ارزش منطقه در جذب گردش حفاظت

         ،ــل ــب)، جنگ ــر و مص ــاالب، نه ــه، ت ــه، رودخان ــا، دریاچ ــون آب (دری ــابعی همچ ــامل من ــابع تفرجی،ش من
  شود.  و ساحل میوحش(شکار، باغ وحش، زیستگاه، مناطق تغذیه و زادآوري)  حیات

 هـا و   ، شبکه انتقال نیرو، تامین آب، واحدهاي خدمات درمانی، لنگرگـاه  ها نیز شامل جاده گري تسهیالت گردش
  ها است.  بنادرو اقامتگاه

 هاي مختلف روز و سال تاثیرات متفاوتی دارد.   شود که در زمان بندي می به عوامل طبیعی طبقه معیار زیبا شناختی 
 گردد.  بندي می نیز بسته به تعداد بقایاي تاریخی در منطقه طبقه هاي تاریخی معیار یادمان  
 شود. یـک عامـل    به عنوان محدودیت منطقه ساحلی براي توسعه توریسم در نظر گرفته می معیار عوامل تهدید

را کـاهش  خیزي، تنـوع زیسـتی بـالقوه و زنـدگی حیوانـات       هاي یکپارچگی، اصالت، حاصل تهدید شدید ارزش
 دهد.  می

  معیارهاي توان سنجی اکوتوریسم در سواحل استان بوشهر -4-3پ.جدول 

 امتیاز شاخص  معیار

  سابقه حفاظت

 5  المللی است. منطقه داراي عنوان ملی و بین
 4  شده ملی است. منطقه داراي یکی از عناوین حفاظت

 3  المللی است. منطقه فقط داراي عنوان بین
 1  هرگونه عنوان حفاظتی است.منطقه فاقد 

 گاهی اهمیت تفرج

 5  گیرد. منبع تفرجی را در برمی 3زیاد: ناحیه ساحلی بیش از 
 3  گیرد. منبع تفرجی را در برمی 3-2متوسط: ناحیه ساحلی 
 1  گیرد. منبع تفرجی را در برمی 1کم: ناحیه ساحلی 

  گري گردش
 (امکانات)

 5  گري است. عمده گردش زیر ساخت12- 8ناحیه ساحلی داراي 
 3  گري است. زیر ساخت عمده گردش 8- 4ناحیه ساحلی داراي 
 1  گري است. زیر ساخت عمده گردش 4تر از  ناحیه ساحلی داراي کم

 زیبایی شناسی

 5  العاده با ارزشی است. منطقه داراي مناظر و مرایاي فوق
 3  منطقه داراي مناظر و مرایاي متوسط است.

 1  اراي مناظر و مرایاي پائینی است.منطقه د

 یادمانهاي تاریخی

 0  گونه ارزشی ندارد منطقه از نظر تاریخی هیچ
 1  منطقه داراي یک اثر تاریخی است.

 3  اثر تاریخی است. 3تا  1منطقه داراي 
 5  اثر تاریخی است. 3منطقه داراي بیش از 

 عوامل تهدید

 1  ی وجود دارد.عامل تهدید در ناحیه ساحل 2بیش از 
 3  عامل تهدید در ناحیه ساحلی وجود دارد. 2تا  1

 5  عامل تهدید در ناحیه ساحلی وجود ندارد.
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  IUCNمعیارهاي اتحادیه بین المللی حفاظت محیط زیست  -5-2-3پ.

  گردي را به شرح زیر اعالن نمود: عوامل گزینش سایت براي طبیعت 1992اتحادیه مزبور در سال 

  عوامل محیطی / اکولوژیک -1-5-2-3پ.

 این دسته از عوامل، دربرگیرنده تعدادي از منابع بیوفیزیک محیط به قرار زیر است:

 وسعت منطقه؛  
 شکنندگی و حساسیت محیط زیست؛ 
 وحش (تعداد، تنوع، پراکندگی، مناطق تمرکز)؛ منابع حیات  
 پستی و بلندي؛  
 پوشش گیاهی؛  
 ل بازدیدکنندگان.ها در قبا حساسیت ویژه رفتاري گونه 

  عوامل اجتماعی -2-5-2-3پ.

 هاي مرتبط با بازدیدکنندگان ( ظرفیت برد) به شرح زیر است: عوامل اجتماعی وابسته به برخی مولفه

 هاي بازدید (از نظر زمانی، توزیع در ساعات مختلف و در سطوح مختلف)؛ الگوي  
 تعداد مناطق بازدید؛  
  استفاده کنونی؛نظرات بازدیدکنندگان نسبت به سطح  
 نظرات بازدیدکنندگان نسبت به انبوهی و تراکم؛  
 دسترسی به امکانات؛  
 مناطق ویژه خورگشت؛  
 مندي مردم؛ سطح رضایت 

  عوامل مدیریتی -3-5-2-3پ.

هاي ملی، به تسهیالت و تاسیسات مـورد نیـاز فعالیـت تفرجـی و      عوامل مدیریتی در تعیین ظرفیت برد تفرجی پارك
 شرح زیر وابسته است: دیریتی بهبرخی تمهیدات م

 هاي دسترسی؛ روها و راه احداث مسیرها، پیاده  
 ها؛ کاهش تعارض بین استفاده  
 خدمات تفسیري و مرکز بازدیدکنندگان؛  
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 تمهیدات جلوگیري از تخریب؛  
 هاي مطلوب را توسعه دهد. هاي خارج از فصل فراهم آوري امکاناتی که بتواند استفاده  

را به هفت دسته معیـار اصـلی: مـدیریتی، کیفیـت محـیط، سـیماي فیزیکـی،         IUCNن معیارهاي توا به طور کلی می
گاهی تفکیک کرد، که در بین معیارهاي اصلی معیار پوشش گیـاهی   وحش، پوشش گیاهی، اقتصادي و اهمیت تفرج حیات

  فاقد زیر معیار و شاخص است.
  بندي شده است: ) جمع5-3پ.این معیارها همراه با زیرمعیار و شاخص در جدول (

  IUCNمعیارهاي اتحادیه بین المللی حفاظت محیط زیست  -5-3پ.جدول 

  شاخص  زیرمعیار  معیار

  مدیریتی
  دسترسی به امکانات  زیرساخت

  تمهیدات جلوگیري از تخریب  عوامل تهدید
  میزان حساسیت محیط زیست  کیفیت زیستگاه  کیفیت محیط

  سیماي فیزیکی
    پستی و بلندي

    عتوس

  وحش حیات

  ها تعداد گونه  تنوع
  تعداد افراد  جمعیت

  تعداد مناطق تمرکز  پراکندگی 
    ها  حساسیت گونه

      پوشش گیاهی
  ها کاهش تعارض بین استفاده  کاربري اراضی  اقتصادي

  گاهی اهمیت تفرج
  گران آرا گردش

  هاي مورد تقاضا تعداد خورگشت
  نسبت به سطح استفاده کنونی

  سبت به انبوهی و تراکمن
  مندي مردم میزان رضایت

  تعداد مناطق بازدید  منابع تفرجی

 





 

 4 پیوست4

هاي نسبی، محصوالت،  مزیت
، SWOTهاي فرارو، تحلیل  چالش
گردي و  انداز و آینده طبیعت چشم

  اکوتوریسم در ایران
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وست  زیت -4پی والت، چالش م نسبی، محص ارو، تحلیل  هاي  ر نداز و آینده طبیعت چشم ،SWOTهاي ف . ا . . ردي و   گ

 گردي در ایران هاي نسبی طبیعت مزیت -1-4پ.

  :که وجود طوري به ایران فالت زیبایی است با تنوع اقلیمی بسیار باال،
 ،سواحل زیباي دریا در جنوب و شمال     
 هاي پرآب و خروشان، رودخانه     
 ها، ها و دامنه دشت     
 و کویرها و  ها جنگل  
 شامل ها، کوه:   

 گیـري شـهرها و کوهپایـه     وحـش و شـکل   نماد کم نظیر شمال و عامل حیات(به عنوان هاي البرز  رشته کوه
     ،)ي سرسبزها جنگلمراتع و   و ها نشین

  هاي شن کویري همچون حصاري در مقابل توفان(وجود ارتفاعات مرکزي،(    
  ها به نمایشگاه عظیم و دیدنی  مجموعه آن ات ،هاي خاصی را پدید آورده شرایط متنوع اقلیمی و جلوهدر آن

  .تبدیل گردد
تواند پذیراي عاشقان خود از سراسر جهان و داخل کشور باشد. اما تـاکنون اقـدام مهمـی     این طبیعت متنوع و زیبا می

بـه  بینـی حـداقل امکانـات بـراي خـدمات رسـانی        ها و پـیش  توسعه تور گردان  هاي طبیعی ایران، در زمینه معرفی جاذبه
  ها صورت نگرفته است. اکوتوریست

متـر زیـر    27 توان ها و تضادها است.کشوري که می متخصصان، ایران سرزمین تقابل گران و به اذعان بسیاري از گردش
برفراز بلندترین قله اورآسیاي غربی ایـن سـرزمین را زیـر نظـر گرفـت.       متر باالتر از سطح دریا، 5671سطح دریا بود و تا 

متر را در نواحی خزر و میزانی معادل صـفر را در کـویر    میلی 2000اي در حدود  توان میزان بارندگی ساالنه کشوري که می
توان به  می ،جا داشت هاي بزرگ کویري را به یک ي غنی و سرشار خزر را با دشتها جنگلتوان  می مرکزي مشاهده نمود.

درجـه را بـه یکجـا و یـک زمـان تجربـه نمـود.         45مثبـت   درجه را تا بیش از 35یک فصل اختالف دماي معادل منهاي 
کرانه کامـل   کشوري که ،کشوري که خود در چهارراه مهاجرتی در آسیا و بین شرق و غرب و شمال و جنوب واقع گردیده

تر در اختیار دارد. کشـوري کـه   مکیلو 800را به طولی بیش  خزر کیلومتر و 1600از  فارس را به طول بیش خلیج همیشه
گونه گیـاهی بـا    7000شده، بیش از  منطقه حفاظت 47 پناهگاه زنده حیات وحش، 26 اثر طبیعی ملی، 5 پارك ملی، 10

گونـه    325 در حـدود بـومی،   درصـد  20گونه از پرندگان با اقلیتی کمی بـیش از   500درصد بومی آن،بیش از 20اقلیت 
گونه جانوري شاخه پسـتانداران را   148بیش از  ر شمال،درصد ذخیره ماهیان خاویاري جهان را د 93آبزي را در جنوب و 

بـه   گنجـد را  نچه در مفهوم اکوتوریسم مـی آهاي طبیعی و هر  جاذبه نهایت و هاي بی ظرفیت درصدي و 15با اقلیتی بومی 
 جا دارد. یک
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هـا و   ر از جاذبـه هاي گوناگون دیگر، سرشا ایران از جهت سیماي طبیعی، موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی و توانمندي
  منابع خدادادي است.

تـرین دریاچـه    بـزرگ  اقلـیم مختلـف،   14 با داشتن چهار فصل،، مند از تنوع زیستی کامل ایران یکی از پنج کشور بهره
گـاه زیسـت    ذخیره 9 المللی، تاالب بین 21 جزیره در خلیج فارس، 20 دریاچه در داخل کشور، 50 جهان در شمال کشور،

دو رشته کوه مرتفـع و وسـیع البـرز و زاگـرس بـا دارا بـودن        پناهگاه حیات وحش، 25 آب گرم معدنی،چشمه  320، کره
هـاي وسـیع از    ي انبوه شـمال ایـران، غارهـا و بیابـان    ها جنگلهاي اروپا و آمریکا،  تر از بلندترین قله قله مرتفع 30بیش از 

  .رود اي صنعت اکوتوریسم به شمار مییکی از مناطق نادر و مستعد بر ،جمله کویر لوت و کویر شهداد
گونـه جـانوري شـاخه     148هـزار نـوع گیـاه، بـیش از      12 گیـاهی،  یناحیـه رویشـ   5کشور ما همچنین با دارا بـودن  

گونـه   20 گونـه مـاهی،   174 درصـد ذخیـره ماهیـان خاویـاري جهـان،      93 یک هزار گونه موجـودات آبـزي،   پستانداران،
چنـان   آنه پرنده که به تنهایی به اندازه کل پرندگان سراسر قاره اروپـا هسـتند داراي   گون 500 نوع خزنده و 81 دوزیست،

هـاي گونـاگون در آینـده از مقاصـد اصـلی       که بدون تردید این همه منـابع و جاذبـه   تنوع گسترده گیاهی و جانوري است
  گردان خواهد بود. طبیعت

گـذاري در کشـور، بیـانگر آن اسـت      گردي قابل سرمایه ي طبیعتها سنجی جاذبه بررسی جغرافیاي طبیعی ایران و نیز امکان
  تواند به پویایی و شکوفایی برسد.   نظیر، مستعد و بالقوه است که می در ایران یک منبع اقتصادي کم» گردي طبیعت«که 

بع گـردي و اکوتوریسـم بـه منزلـۀ فرصـتی بـراي توسـعه منـا         هاي جدیدي مانند طبیعـت  سازي و ورود به حوزه زمینه
توانـد بـه عـاملی اثـربخش در      شود. نگاه اولویت دار به این صنعت، می درآمدي و ایجاد تعادل در بازار اشتغال محسوب می

  محیطی، صیانت از منابع طبیعی تبدیل گردد و دسترسی به توسعه پایدار را محقق سازد. زیست  ایجاد تعادل
اص نسـبت بـه اسـتفاده از طبیعـت کشـور، وجـود نیـروي        گري با عالیق خ وجود بازارهاي بزرگ در حال رشد گردش

گـري، وجـود    هـاي خصوصـی قابـل اسـتفاده و اشـتغال در بخـش گـردش        هاي مردمی، شـرکت  انسانی با سواد و پتانسیل
ویـژه عـزم    گردي، امور زنان، توسـعۀ روسـتایی، بـه    زیست، طبیعت هاي غیردولتی فعال در زمینه حفاظت از محیط سازمان

  گري هستند. هاي موجود در صنعت گردش ایت از توسعه اکوتوریسم، به عنوان بخشی از فرصتدولت براي حم
هاي استفاده نشده بازار،  هاي متنوع و ظرفیت کشور (بازارهاي همجوار) با بخش 23وسعت و قرار داشتن ایران در قلب 

زیسـتی، برخـورداري از    م و آب وهـوایی، تنـوع  المللی، تنوع اقلـی  گران بین موقعیت ویژه براي ترانزیت کاال، مسافر و گردش
المللـی، فرصـت مناسـبی را      هـاي بـین   موقعیت ژئوپلیتیکی به منظور برقراري ارتباط میان آسیا و اروپا و دسترسی بـه آب 

  براي توسعه طبیعت گردي ایجاد کرده است.

  محصوالت اکوتوریسم -2-4پ.

  باشد: بندي می شرح زیر قابل دسته حاضر به گردي ایران در حال محصوالت موجود در بازار طبیعت
  ي صعود به قلل مرتفع و کوهنوردي،   تورهاي ویژه -4
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 تورهاي ورزشی، -5

  ي بازدید از مناطق کویري،   هاي ویژه برنامه -6
  ي بازدید از مناطق قومی و عشایري، هاي مسافرتی ویژه ها و بسته برنامه -7
 ها، ها و تاالب ي بازدید از دریاچه تورهاي ویژه -8

  هاي آبگرم،  ب درمانی و تورهاي بازدید و استفاده از چشمهآ -9
 ي اوقات فراغت در مناطق ساحلی، تورهاي ویژه -10

  ي بازدید از مناطق جنگلی و کوهستانی،   نوردي و تورهاي ویژه دامنه -11
    ،تورهاي ماجراجویانه -12
  ،  تور شکار -13
  ،تورهاي علمی و تحقیقاتی -14
  تورهاي فرهنگی. -15

 هاي فرارو چالش -3-4پ.

گردي، موانع زیادي بر سـر   ریزي در زمینه توسعه طبیعت هاي جذاب برشمرده به علت عدم برنامه رغم وجود پدیده علی
  این راه وجود دارد و بایستی مرتفع گردند، از جمله اینکه:

 اند. گري آماده نشده برداري گردش شمار زیادي از این منابع هنوز شناسایی و معرفی نگردیده و براي بهره

هـاي جنگلـی داراي    هاي ملی و حتی پـارك  وحش، پارك هاي حیات شده، پناهگاه ها تعداد اندکی از مناطق حفاظتتن 
هـاي   گري است و اغلب نیازمند توجهات ویژه احیائی و حفاظتی و مهم تر از همـه طراحـی   وري گردش طرح مدیریت بهره

 .باشد گران می تجهیزاتی مأنوس با طبیعت و نیازهاي اساسی گردش

گـران در طبیعـت همـواره     برنامه و کنترل نشده گـردش  همچنین به دلیل عدم توجه به مدیریت اکوتوریسم، حضور بی
  باعث تهدید محیط، تخریب منابع و افزایش آلودگی و نگرانی مسوولین ذیربط گردیده است،  

  گردد نظیر:  به عالوه مشکالت دیگري نیز در این راه مشاهده می
هاي مناسـب در   هاي اکوتوریسم، ضعف در نظارت و کنترل، عدم وجود طراحی طلبی مجریان طرح سودجویی و منفعت

گران و ازدحـام جمعیـت بازدیدکننـده در فصـول      رسانی به گردش گاهی، عدم اطالع ها و مناطق طبیعی جذاب تفرج پارك
گردي، فقدان  ان و راهنمایان طبیعتها و خدمات عمومی، ضعف در توانایی کارکن هاي نادر، فقدان سرویس خاص در پارك

برداري و مدیریت اکوتوریسم و عدم رعایت قوانین و مقررات جـاري   ریزي و بهره مالکیت و مشارکت جوامع محلی در برنامه
که اکثر سواحل شمالی کامال انحصـاري   و کوهستانی و سواحل به طوري  هاي طبیعی جنگلی برداري از محیط حاکم بر بهره

  باشد.  گران دور می دسترس عموم گردششده و از 
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  SWOTکشور  هاي آبخیز حوضهتحلیل نقاط قوت و ضعف  -4-4پ.

هـاي شـناخته شـده و ناشـناخته فـراوان       گردي و فرصـت  تحلیل نقاط قوت و ضعف کشور به عنوان یک مقصد طبیعت
د، گـام اساسـی در تعیـین    گري و تهدیدهایی که ممکن است وجـود داشـته باشـ    موجود در آن به منظور گسترش گردش

  رود. و راهبردهاي اصولی و مناسب جهت توسعه این صنعت به شمار می ها سیاست
بـر محـیط    اي و تقریبا ناشـناخته  اثرات مثبت و منفی متعدد، خودپیچیده و چند انضباطی  بنا به ماهیت ،گري گردش

  گذارد.  اجتماعی، طبیعی و اقتصادي می -فرهنگی
ات تـاثیر ، گران داخلـی  حجم عظیم گردش هاي فرهنگی، هاي نظارتی و ناهنجاري لیل فقدان برنامهرسد به د به نظر می

 محـیط، و به اشکال مختلـف موجـب تخریـب     جا گذاشته هفرهنگی و طبیعی کشور ب اماکناي بر  قابل مالحظه و نامطلوب
  گردیده است.محیطی  هاي زیست و تهدیدها  کاهش ارزش جاذبه

و سـهم آن در تولیـد    شـته نقش چندان شایان تـوجهی در اقتصـاد ایـران ندا    تا کنون گري ، گردشلحاظ اقتصادي از 
نا چیز بوده است و درمقوله اکوتوریسم نیز، به دلیل نوپا بودن آن و  فقدان اطالعات  الزم، تحلیـل و  ناخالص داخلی کشور

   ارزیابی درست آن ممکن نیست.
، بازاریـابی، توسـعه منـابع انسـانی،     ظر مدیریت، تبلیغات، سـاختار حقـوقی  این وضعیت بیانگر ضعف عمومی بخش از ن

   و نیز ارتباط ضعیف آن با سایر صنایع کشور است. ها گسترش و بهینه سازي زیرساخت
هـاي مناسـب بـراي     هنـري و کمبـود زیرسـاخت     ـ    کمبود امکانات و تجهیزات، کمبود مراکز اقامتی و فضاي فرهنگـی 

هـاي   حوضـه محیطـی، فرسـایش    هاست که در عین حال، از روند شرایط زیسـت  هاي همه استان دیتگري از محدو گردش
هـا و   و موانع اجتماعی و فرهنگی نیز اظهار نگرانی شده است. به هر حـال در بررسـی نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت       آبخیز

  تهدیدها نکات برشمرده زیر قابل اعتناست: 

  نقاط قوت -1-4-4پ.

 صر به فرد (آثار طبیعی و فرهنگی)، فرهنگ و طبیعت منح  
 ،آب و هوا و موقعیت مساعد طبیعی  
 هاي شگفت انگیز خشکی و آبی، اندازهاي طبیعی و غار تنوع مناظر و وجود چشم  
 هاي معیشت متنوع، وجود شیوه  
 هـا،   هـا و دریاچـه   و ارتفاعـات، تـاالب   هـا  کوهسـتان گردي (سواحل شمال و جنـوب،   وجود منابع عمده طبیعت

 ها)، هاي آب معدنی و کویر و بیابان مهچش
 وجود تنوع زیستی فراوان و استثنایی. 
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  نقاط ضعف -2-4-4پ.

 محیطی، هاي زیست تخریب سریع محیط زیست و آسیب  
 محیطی، استفاده نادرست و ناپایدار از منابع طبیعی و زیست  
 محیطی،  هاي زیست افزایش آالینده  
 محیطی، هاي مدیریتی زیست شده و مهارت هاي مدیریتی مناطق حفاظت فقدان طرح  
 هاي ناپایدار جنگلداري و کشاورزي، فعالیت  
 از منابع طبیعی.  برداري کمبود آگاهی و اطالع رسانی در خصوص بهره  

  ها فرصت -3-4-4پ.

 گري در کشور و فراهم شدن زمینه توسعه اکوتوریسم، رشد فزاینده صنعت گردش  
 کوتوریسم در جهان،روند رو به رشد اهمیت و جایگاه ا  
 هاي دولتی مبنی بر توسعه مشاغل کوچک که اکوتوریسم نیز جزئی از آن است، حمایت  
 گردي، گردي و تدوین سند ملی طبیعت تشکیل و فعالیت کمیته ملی طبیعت  
 وجود تمایالت الزم بین بخش دولتی، خصوصی و NGOs ،در توسعه اکوتوریسم  
 هاي بین المللی به منظور معرفی منابع اکوتوریستی ایران.   ا و همایشه فراهم شدن امکان حضور در نمایشگاه  

  تهدیدها -4-4-4پ.

 ویژه اکوتوریسم، گري به هاي منفی داخلی در صنعت گردش رقابت  
 هاي بین المللی (اقتصادي، سیاسی،..)، تحریم 
 هاي جاري جهان، اي و بحران هاي بین المللی منطقه تنش  
 هت تخریب چهره واقعی ایران،ها در ج تبلیغات سوء غربی  
 هاي سیاسی وکج اندیشی برخی اقشار، جهت گیري  
 محیطی، ناپایدار از منابع طبیعی و زیست  برداري بهره 
 هاي دولتی در توسعه اکوتوریسم، ها و ارگان عدم هماهنگی و هم سوئی سازمان  
 هاي متضاد بر جامعه مبتنی بر توسعه اکوتوریسم. وجود دیدگاه 
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  گردي در کشور انداز طبیعت اهداف کالن و چشم -5-4پ.

هاي مختلف دنیا حکایـت از ایـن واقعیـت     نیم نگاهی هرچند گذرا به آمار و اطالعات جهانی و همچنین وضعیت کشور
تـرین و   درصـد، بـه عنـوان یکـی از بـزرگ      15الی  10گردي و اکوتوریسم با رشد سریع سالیانه خود بین  دارد که طبیعت

هاي توسعه یافته و چه در حـال   هاي مختلف دنیا (چه کشور گري درآمده است و اکنون کشور هاي گردش الیتترین فع مهم
  اند. توسعه) توسعه و گسترش این صنعت را به عنوان راهبرد اصلی توسعه خود قرار داده

اقتصادي چشـمگیر  این صنعت با توجه به حساسیت آن در حفظ منابع طبیعی و اکوتوریستی و همچنین ایجاد منافع 
هـاي درحـال    گـري کشـور   هاي کالن، چرخ اصلی حرکـت صـنعت گـردش    گذاري براي جوامع محلی و عدم نیاز به سرمایه

  شود و آینده روشنی در انتظار آن است. توسعه قلمداد می
گردي زیبا،  هاي طبیعت طبیعت گردي در کشور ما نیز با دارا بودن منابع طبیعی منحصر به فرد، تنوع زیستی و جاذبه

گري کشور باشد، چرا کـه تنهـا در صـورت     تواند محرك اقتصاد گردش به شرط دارا بودن یک برنامه توسعه دراز مدت، می
محیطی براي جوامـع   اجتماعی و زیست –تواند منافع سرشار اقتصادي  استفاده پایدار از این منابع است که اکوتوریسم می

  میزبان ایجاد کند.
  انداز آینده اکوتوریسم ایران، بسیار روشن خواهد بود. بنابراین، چشم

گـردي در    طبیعـت  گري و یا آمار عملکرد در خصـوص آینـده   هاي جهانی گردش اشاره مختصر به پیش بینی سازمان 
  بی مناسبت نخواهد بود: جهان

   موسسه تحقیقات جهانیWor l d Resour ces I nst i t ut e    دي رشد سالیانه گر بینی نمود طبیعت پیش 1995در سال
 % داشته باشد. 30 -10

 UNWTO   گردي را نمود.  طبیعت % 20بینی رشد سالیانه  پیش 1998در سال  
   2003در سال ،TI ES     گـردان   % سـهم طبیعـت  40 -20گـردي و   % سـهم طبیعـت  60 -40گزارش نمـود بـین

  المللی است. گري بین وحش از کل گردش بازدیدکننده حیات
 UNWTO  گردي اعالم نموده است. خود براي طبیعت 2004در آمار سال  % را40متوسط  
  هزار شغل ایجاد نمودند. 300میلیارد دالر درآمد و  2/14گرد،   میلیون طبیعت 287در امریکا،  2000در سال  
  میلیون دالر درآمد ایجاد نمودند. 1400گرد،  هزار طبیعت 820در کنیا،  1995در سال  

  هایی همچون: گردي و اتخاذ تمهیدات و اقدامات الزم در زمینه طبیعتگذاري در  در صورت سرمایه
 هاي طبیعی  معرفی جاذبه  
    گـردان ورودي بـه کشـور و افـزایش درآمـد سـرانه        انجام تبلیغات الزم در این زمینه و اصـالح ترکیـب گـردش

  گري   گردش
 حل مشکالت و معضالت اساسی موجود در بخش، از جمله مشکالت سیاسی و فرهنگی   
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 هـا در ایجـاد تاسیسـات اقـامتی و      گذاري دولتی، تعـاونی و خصوصـی و توانمندسـازي آن    جریان یافتن سرمایه
  هاي طبیعی،  ها و جاذبه گذاري در سایت پذیرایی و حمل و نقل و سرمایه

  افت. اي افزایش خواهد ی گري به میزان قابل مالحظه المللی گردش مسلما، سهم ایران از تعداد و درآمدهاي بین
گردي، در درجـه   ي توسعه طبیعتها سیاستها و  رسد اقدام اساسی دولت در زمینه اجراي برنامه با این حال به نظر می

باشد، آنگـاه بـراي بهبـود رونـد توسـعه       هاي مختلف مرتبط با منابع طبیعی  اول بایستی ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاه
گـردي،   ي طبیعـت هـا  سیاسـت گردي در سـاختار سـازمانی و اجـراي کامـل      گردي نسبت به ارتقاء جایگاه طبیعت طبیعت

گـردي و مـدیریت    گـذاري در طبیعـت   ها بـراي سـرمایه   هاي غیردولتی و جوامع محلی و توانمندسازي آن حمایت از بخش
هـاي   ساختهاي تفریحی، و همچنین ایجاد زیر راهی و مجتمع ها، احداث و تکمیل تاسیسات اقامتی، پذیرایی و میان سایت

  گردي اقدام نماید.  گذاري بخش خصوصی براي توسعه طبیعت مورد نیاز به ویژه با مشارکت و سرمایه
گرد مورد انتظار بـا رعایـت ظرفیـت بـرد اکولـوژیکی اعـم از        گردي، تعداد طبیعت بر اساس مطالعات سند ملی طبیعت

ـ     22368معـادل   1404خارجی و داخلی در افـق سـال    درصـد مربـوط بـه     22ود کـه از ایـن تعـداد    هـزار نفـر خواهـد ب
  گردان داخلی است. درصد مربوط به طبیعت 78گردان خارجی و  طبیعت





 

 5 پیوست5

ها و کمبودهاي   بررسی کاستی
مطالعاتی و اجرایی در زمینه 

هاي زیباي طبیعت و  ساماندهی جلوه
  تنوع مناظر و تنوع زیستی
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وست  ررسی کاستی -5پی دهاي مطا  ب و وهها و کمب ندهی جل در زمینه ساما ایی  ر اج . لعاتی و  . .  هاي زیباي طبیعت و 

  هاي پنج ساله توسعه هاي سیاست اجرایی در برنامه ها و کمبود کاستی -1-5پ.
گردي نادیده گرفتـه شـده بـود.     هاي اول تا سوم طبیعت عمل آمده گویاي این واقعیت است که در برنامه هاي به بررسی

گونـه جایگـاهی را در ایـن برنامـه      گردي هیچ برنامه پنج ساله سوم هم این است که بخش طبیعت نکته قابل توجه در باره
  گردي در آن ترسیم نشده بود.  بخود اختصاص نداده و هدف و سیاست مشخصی براي طبیعت

یده و گري هنوز در کشـور بـه بلـوغ الزم نرسـ     است که صنعت گردش شاید در تدوین این برنامه این تفکر وجود داشته
گردي وجود نداشته و به همین دلیـل ایـن بخـش در برنامـه سـوم از       هاي جدید در حوزه طبیعت اي براي طرح افق زمینه

  اولویت الزم برخوردار نگردیده بود.
گري مدنظر قرار داده بود. اما سیاست روشن و مشخصـی   ي مختلفی را در حوزه گردشها سیاستقانون برنامه چهارم، 

به منظور جلب مشارکت بخـش خصوصـی و   گردي در قانون و سند برنامه مشاهده نگردید. با این حال  بیعتدر رابطه با ط
نسـبت بـه صـدور مجـوز تـامین      مکلف شـد تـا   گري  ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري هاي گردش در فعالیت تعاونی

  ات الزم را انجام دهد. اماقدهاي غیردولتی  گري به بخش ي گردشها فعالیتاراضی مورد نیاز و واگذاري 
گونه توجهی بـه نقـش جوامـع محلـی در      خالء قابل توجه در برنامه چهارم این بود که در قانون برنامه و سند آن، هیچ

گردي سهم و نقش آنها انکارناپـذیر اسـت. بـه     گري نگردید، در حالی که به ویژه در حوزه طبیعت توسعه و مدیریت گردش
گردي مورد عنایت جدي قـرار   ین عدم توجه از آنجا ناشی شده بود که در این برنامه نیز طبیعترسد دلیل عمده ا نظر می

  گردي به فراموشی سپرده شده بود. هاي طبیعت نگرفته و پتانسیل
هـاي مـوثر در    گردي در دولت و تصمیم به هماهنـگ سـازي تصـمیمات سـازمان     معذالک تشکیل کمیته ملی طبیعت

  گردي به وجود آورد.  براي توسعه اصولی طبیعت گردي نقطه امیدي طبیعت
گردي توجه خاصی شـده و اهـداف کمـی معینـی بـرایش تنظـیم گردیـده امـا          در برنامه پنجم، هرچند که به طبیعت

هاي اصولی و مدونی بـراي کـاهش اثـرات     گردي در کشور جریان دارد، و از چارچوب کماکان مدیریت غیرعلمی بر طبیعت
، مراتـع و  هـا  جنگـل هـاي متـولی طبیعـت همچـون      باشد، لـذا سـازمان   طبیعی کشور برخوردار نمی سوء بر محیط زیست

گران در طبیعت خرسند نیستند و آلـودگی   برنامه گردش آبخیزداري و سازمان حفاظت محیط زیست از حضور گسترده بی
هدیدي جدي براي طبیعت کشور ضابطه، ت برنامه و بی گري بی زیست محیطی و تخریب پوشش گیاهی را، از طریق گردش

  به شمار می آورند.

  گردي هاي موثر در طبیعت هاي مطالعاتی و اجرایی سازمان ها وکمبود کاستی -2-5پ.

زاگرس و هزار مسجد در خراسان رضوي قرار دارد و  هاي آبخیز حوضهگردي در  هاي مستعد طبیعت بخش اعظم عرصه
گردهـا   هاي عرفی دامدار و عشایر هستند و لذا حضور بی برنامه طبیعت سامان ها عمال تحت اختیار صاحبان گونه عرصه این
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اي روبـرو خواهـد شـد. بـا شناسـایی و سـاماندهی ابعـاد همکـاري و مشـارکت جوامـع محلـی در             قطعا با اشکاالت عدیده
ستانداردسـازي و ارتقـاي   گـران و ا  ها و تسهیالت الزم براي تعامل مناسب با گردش گردي و ارائه آموزش هاي طبیعت برنامه

  گردي در اینگونه مناطق به وجود خواهد آمد. هاي جدیدي براي توسعه طبیعت گري فرصت سطح کیفی خدمات گردش
هـاي اکوتوریسـتی و سـایر     هاي اقامتی و تفریحی، در طـرح  باید بپذیریم که تفاوت فاحشی بین استاندارد احداث واحد

فانه هنوز تعریف، تدوین و تعیین استانداردهاي خدماتی مشخص و مـورد توافـق   گردي وجود دارد. متاس هاي طبیعت طرح
هاي حاکمیتی طبیعت، براي واحدهاي اقامتی، پذیرایی و حمل و نقل مستقر در  گري و دستگاه موسسات مرتبط با گردش

و نقـش یکایـک    گـردي ارائـه نگردیـده،    هاي مورد رجوع تورهـاي طبیعـت   گردي و سایر محل مناطق و مسیرهاي طبیعت
  باشد و بعضا تداخل در وظایف مشهود است.  گردي و اکوتوریسم مشخص و منفک نمی هاي موثر و مرتبط با طبیعت سازمان

  باشد:  هاي مربوطه، موید این ادعا می هاي اجرایی و مطالعاتی دستگاه کاستی

  سازمان حفاظت محیط زیست -1-2-5پ.

ردي مستلزم داشتن اطالعـات جـامع اسـت از وسـعت، جمعیـت، وضـعیت و       گ هاي طبیعت انتخاب مناطق واجد جاذبه
هاي متداول نظیر: منـاطق چهارگانـه    هاي اقتصادي، فرهنگی و قومی و گویش ها، زیرساخت هاي طبیعی، دسترسی شاخصه

گلـی،  هـاي جن  هـا، پـارك   هـا، دریاچـه   هاي مهـم، آبشـارها، رودخانـه    هاي مهم، سراب زیست، تاالب سازمان حفاظت محیط
نوردي و... به تفکیـک نـواحی رویشـی     هاي ورزشی نظیر اسکی و سنگ هاي کوهستانی با جاذبه هاي پرجاذبه و محیط قرق

  گري.   و محورهاي اصلی گردش هاي آبخیز حوضهپنجگانه، 
جو هاي اکوتوریستی جست گردي را باید در مناطق بکر و طبیعی واجد جاذبه هاي طبیعت ترین عرصه هرچند که مناسب

کاشـت   هاي جنگلی دست ها، بعضا احداث پارك هاي خشک کشور و پراکندگی جاذبه نمود اما با توجه به وسعت زیاد عرصه
نیز موجب حفظ تنوع زیستی و منظر اطراف گردیده و رضایت طبیعت گردان داخلی را فراهم نموده است. در هـر صـورت   

هـاي جنگلـی،    هـاي ملـی هسـتند و بـراي پـارك      ان بازدید از پاركتر خواه المللی، بیش گران بین شود که گردش گفته می
  گران داخلی جستجو نمود. ترین تعداد بازدیدکننده را باید در بین گردش بیش

گران خارجی هسـتند و لـذا طبیـت     تر، اغلب به دنبال گردش گردي براي بازاریابی و کسب درآمد بیش هاي طبیعت تور
ی با تورها سفر بـه طبیعـت را راسـا انجـام داده، ابـدا فرصـتی بـراي آمـوزش توسـط          گردان داخلی تاکنون بدون هماهنگ

  اند. راهنمایان نداشته
شرح زیر شناسـایی   گردي را به هاي طبیعت گیري در فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق چهارگانه قابل بهره

  کرده است:  
 هاي ملی پارك  
 آثار ملی طبیعی 
 وحش هاي حیات پناهگاه 
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 شده   اطق حفاظتمن 
تاکنون نقش اصلی سازمان مزبور صرفا حفاظت فیزیکی از طبیعت این مناطق بوده و همواره از حضـور کنتـرل نشـده    

کشـور   )،IUCN(گران در آنها ممانعت نموده است. از طرف دیگر ملحق شدن به اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت  گردش
هاي مـورد   المللی را در خصوص نحوه استفاده از مناطق چهارگانه و حفظ گونه نهاي آن اتحادیه بی را ملزم نموده تا توصیه

  کار گیرد.  تهدید و در خطر انقراض به
گذاري بخش خصوصـی اسـتفاده    گر در این مناطق، به ناچار باید از خدمات و سرمایه در صورت حضور گسترده گردش

تیبی اتخاذ گردد که بخشی از وظـایف حفاظـت فیزیکـی بـه     گردي در این مناطق باید تر شود و در صورت توسعه طبیعت
گردي گذاشته شود، اما خأل قانونی در این بخش مانع هرگونه انعقاد قـرار داد بـین محـیط     برداران طرح طبیعت عهده بهره

  باشد.  گردد زیرا عمال محیط زیست خود نماینده قانونی دولت و مالک عرصه نمی گذار می زیست و سرمایه

  ، مراتع و آبخیزداري کشورها جنگلسازمان  -2-2-5پ.

هاي جنگلـی   درصد آنها را پارك 33فقره پارك جنگلی در کشور احداث شده است که از این تعداد  323تاکنون تعداد 
هاي جنگلی طبیعی، بـه دلیـل شـرایط     دهند. البته پارك کاشت تشکیل می هاي جنگلی دست درصد را پارك 67طبیعی و 

پارك جنگلـی طبیعـی، چیـزي     106تر در استانهاي شمالی کشور متمرکز گردیده و در واقع از  افیائی، بیشطبیعی و جغر
  پارك جنگلی طبیعی در شمال کشور ایجاد گردیده است.  87معادل 

انـد و بـه    کاشت، از ابتدا با هدف ایجـاد پـارك جنگلـی جنگلکـاري نشـده      هاي جنگلی دست از طرف دیگر اغلب پارك
اي مـورد   هاي ذیربط توجه شده و نه در هنگام کاشـت نیـز مـوارد تنـوع گونـه      گر، نه در انتخاب محل به شاخصعبارت دی

گر آمـاده شـده اسـت، امـا بغیـر از       لحاظ قرار گرفته، و بسیاري از آنها تنها با احدث چاه آب تا حدي براي استفاده گردش
اند و اگر جدیت براي نیـل بـه اهـداف     اجرا و نگهداري نداشته هاي روستایی در بقیه تقریبا جوامع محلی نقشی در بوستان

گـردي در   گردند، هرچند که بایـد گفـت ؛ طبیعـت    اکوتوریسم صورت گیرد، اکثر آنها از فهرست مناطق مناسب حذف می
هـم   باشد و سایر موارد توریسم مرتبط با طبیعت نظیر تفرج متمرکـز در جنگـل   ایران صرفا شامل مباحث اکوتوریسم نمی

  باید مد نظر قرار گیرد.

  گري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش -3-2-5پ.

گري نیز در راستاي اهداف خود اقـدام بـه انجـام     در چند سال اخیر، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردش
سازي اولیه قانونی  به دلیل عدم آماده ها گونه طرح دار تفصیلی و اجرایی در کل کشور نموده اما مجریان این مطالعات دامنه

  و عرفی و بروز مشکالت اجتماعی بعضا قادر به اجراي تعهدات طرح مصوب نگردیدند. 
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گـردي   ها جستجو نمود. در واقع بخش عظیمی از کشور، داراي مطالعـات طبیعـت   شاید مشکل را باید در موازي کاري
  هم در حال اجراست.  هاي دیگر  است که بعضا به صورت موازي در سازمان

مطالعات مشروحه زیر،بـه عنـوان بخشـی از مطالعـات صـورت گرفتـه در سـازمان میـراث فرهنگـی صـنایع دسـتی و            
  نماید: گري تا حدودي این مطلب را روشن می گردش

  سنجی مطالعات امکان -1-3-2-5پ.

 یسم  برداري اکوتور هاي جنگلی کشور به منظور بهره بندي پارك طرح شناسایی و طبقه  
 شـده   هاي جنگلی سی سـنگان و نـور در منطقـه حفاظـت      گردي در پارك پروژه راهنماي ارتقاء توسعه طبیعت

  البرز مرکزي  
 گردي صفارود   طرح جامع طبیعت  
 گري قشالق گریزه   مطالعات تفصیلی محور گردش  
   ساماندهی و بهسازي آبشارهاي استان لرستان  
 گري تاالب انزلی طرح گردش  
 سازي اکوموزه ورزغان (منطقه ارسباران)، به عنوان طرح پیشتاز براي  سنجی و آماده ات جامع امکانانجام مطالع

  ها با باالترین استانداردهاي جهانی  توسعه اکوموزه
 هاي کشور با اولویت دریاچه ارومیه، دریاچه زریوار و گهر و تاالب انزلی  تهیه برنامه عمل اکوتوریسم در تاالب  
  هاي طبیعی واقع در حوزه تاثیرگذار شهرهاي بزرگ کشور  و تدوین استفاده از محورها و جاذبهطرح ساماندهی

  با اولویت تهران  
  گـري   ایجاد شبکه بازاریابی محلی و ساماندهی و استانداردسازي ارائه خدمات اقامتی و سایر محصوالت گـردش

  از سوي جوامع محلی و عشایري 
 بیعی شهري، با اولویت شهر اصفهان، شهر شوشتر و مجموعه سلطانیه و تهران ط - طرح جامع مدیریت مناظر فرهنگی  
 طبیعی برون شهري با اولویت مجموعه تخت سـلیمان و مجموعـه دشـت     -طرح جامع مدیریت مناظر فرهنگی

  پاسارگاد) -مرودشت /(پارسه
   طرح تفضیلی تنگه واشی  

  گري مطالعات محور گردش -2-3-2-5پ.

 گري بندر ارومیه تا سه راهی راژان   طرح جامع محور گردش  
 گري کوهرنگ و مسجد سلیمان   طرح جامع محور گردش  
 شوش -گري کوهرنگ مسجد سلیمان طرح جامع محور گردش  
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 گري محور زاینده رود  طرح جامع گردش  
 گري جاده ساحلی بندر گلمانخانه کوه زنبیل  طرح جامع محور گردش  
 گري شرق تهران   طرح جامع محور گردش  
 کارون   -گري اروند رح جامع محور گردشط  
 گري جاده ساحلی کاظم خان طرح جامع محور گردش  

  گري مطالعات منطقه نمونه گردش -3-3-2-5پ.

 گري پارك طبیعی دماوند  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري کوهرنگ   طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 ي حرا  ها جنگلگري  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري فارور و هندورابی  مع منطقه نمونه گردشطرح جا  
 گري گنو  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري گیسوم  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري خلیج میانکاله  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 هاي شیرکوه گري دامنه طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري دریاچه ارومیه   طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري پارك بوجه خمین   امع منطقه نمونه گردشطرح ج  
 گري طالقان طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري چشمه اعلی دماوند  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري شمخال و باجگیران طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري طارم  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 گري زیبا تپه  طرح جامع منطقه نمونه گردش  
 رود بابلسر  گري می ع منطقه نمونه گردشطرح جام  
 گري آبگرم آوج طرح جامع منطقه نمونه گردش  

  گري مطالعات قطب گردش -4-3-2-5پ.

 گري دریاچه گهر   طرح جامع قطب گردش  
 گردي صفارود طرح جامع قطب طبیعت  
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 گري غار علیصدر  طرح جامع قطب گردش  
 گري تاالب انزلی  طرح جامع قطب گردش  
 گري جزیره مینو و تاالب شادگان   گردش طرح جامع قطب  
 گري دریاچه ولشت   طرح جامع قطب گردش  
 گري آبشار مارگون   طرح جامع قطب گردش  
 گري تاالب امیر کالیه   طرح جامع قطب گردش  
 گري سبالن   طرح جامع قطب گردش  
 گري ارسباران   طرح جامع قطب گردش  
 گري اورامانات  طرح جامع قطب گردش  
 گري خوشاکو ردشطرح جامع قطب گ  
 چالدران  -گري ماکو طرح جامع قطب گردش  
 گري دره یوسف خان و سد تبارك آباد  طرح جامع قطب گردش  
 گري فردوس طرح جامع قطب گردش  
 گري الخ مزار بیرجند طرح جامع قطب گردش  
 گري سد کرخه   طرح جامع قطب گردش  
 گري خبرکرمان   طرح جامع قطب گردش  
 رچشمه محالت گري س طرح جامع قطب گردش  

  بندي جمع -3-5پ.

  باشد. گردي یک فعالیت فراسازمانی، و نیازمند امکانات زیربنایی و هدایت و آموزش می به هرحال طبیعت
 هاي اجرایی مشروحه زیر است: گردي نشان داد که کشور نیازمند اجراي راهبرد خوشبختانه، مطالعات اولیه کمیته ملی طبیعت

 گردي. اي طبیعته راهبرد تامین زیرساخت  
 گردي. اندرکاران طبیعت سازي و ارتقاي مهارت و آموزش متصدیان و دست راهبرد ظرفیت  
 گردي. راهبرد اطالع رسانی، ترویج و تبلیغ طبیعت  
 .راهبرد کنترل کیفیت و تدوین مقررات، ضوابط و استانداردها  
 گردي. راهبرد مطالعات، پژوهش و طراحی طبیعت  

هـاي مـرتبط و تاثیرگـذار در     بردهـا هنـوز بـه مرحلـه اجـرا نرسـیده و وظـایف و نقـش سـازمان         اما متاسفانه ایـن راه 
  گردي، تعیین و قانونی نگردیده است. طبیعت
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ترین تاثیرات سوء، ناشی از عدم اجراي صحیح راهبرد اول (انتخاب نامناسب مکـان و یـا سـاخت و سـاز در      شاید بیش
تـر از همـه اجـراي     رو انجام نظارت و پـایش مسـتمر و مهـم    ردي) باشد، از اینگ هاي طبیعت واجد جاذبه هاي آبخیز حوضه

هـاي زیبـاي طبیعـت و     ترین اثربخشی را در سـاماندهی جلـوه   تواند بیش راهبرد چهارم، با تدوین ضوابط و استانداردها می
  حتی حفظ تنوع زیستی و مناظر ایفا نماید. 

انـد   م خود را در انجام تحقیقات و پژوهش هاي این رشـته قـرار داده  ترین ه گردي بیش هاي پیشرفته در طبیعت کشور
هـاي دانشـگاهی،    هـاي تکمیلـی آمـوزش    دورهاما، کشورمان هنوز واجد مراکز مطالعاتی و پژوهشی در این رشته نیسـت و  

  برقرار نگردیده است.   متناسب با نیازهاي حال و آینده این صنعت
گردي مشخص نگردیده است و  ي هماهنگی اولیه انتخاب مکان و نوع طراحی طبیعتمتاسفانه هنوز، جایگاه قانونی برا

گـاه ایـن مهـم     هایش، متولی این امر بوده، ولـی هـیچ   گردي تا قبل از رکود فعالیت اگرچه علی الظاهر، کمیته ملی طبیعت
  عملیاتی نگردید.

ر خواهد بود کـه بتوانـد بـین سـه عامـل مـوثر:       گردي، آن هنگام از پایداري مطلوبی برخوردا در واقع هر پروژه طبیعت
  گذار و دستگاه متولی و محافظ عرصه تعادل برقرار نماید. گر، سرمایه گردش

گري در عرصه تفرج متمرکز، اغلـب تـابع سـالیق گونـاگون      تعین نوع سازه و انتخاب نوع تاسیسات و تجهیزات گردش
شود، از این رو براي نیل به پایداري باید ترتیبی اتخـاذ گـردد    دیده میکارشناسی بوده لذا افراط و تفریط در این کار زیاد 

کـه بسـته بـه موقعیـت و نـوع و       طوري گردي از اصلوب و استاندارد متنوع طراحی برخوردار گردند، به هاي طبیعت که طرح
نـوع تجهیـزات    که پوشش گیاهی ایجاد شده طبیعی است یا مصنوعی، طوري طراحی شود که سـطح و  درجه جاذبه و این

  در پهنه تفرج متمرکز، از نظر شدت متغیر باشد.
هـاي زیبـاي    جلـوه هاي مطالعـاتی و اجرایـی بـراي سـاماندهی      ها و  کاستی با توجه به نکات برشمرده در فوق، کمبود

  باشد: کشور به شرح زیر می طبیعت و تنوع مناظر و تنوع زیستی

  هاي قانون و مقررات کمبود -1-3-5پ.

 هاي اجرایی مرتبط با طبیعت گردي، به منظور جلوگیري از  دوین نظام نامه همکاري و تعامل دستگاهضرورت ت
  موازي کاري در اجرا و مطالعه  و تسریع و تسهیل اجراي طرح توسط بخش خصوصی.

        بررسی و رفع معضالت حقوقی و قانونی مناطق چهارگانه، جهت انعقـاد قـرارداد بـا بخـش خصوصـی و اجـراي
  گردي توسط سازمان حفاظت محیط زیست ي توسعه طبیعتها طرح

 گردي. هاي طبیعت ضرورت تدوین و تصویب استانداردهاي احداث بنا و تجهیزات مجاز در تمامی طرح  



  یزآبخ يها هضدر حوي گرد یعتو طب یسماکوتور راهنماي  07/08/93  104

 

  هـاي   هـا، بـراي توسـعه طـرح     و مراتـع محـدوده و حاشـیه شـهرها و روسـتا      هـا  جنگـل تعیین تکلیف مدیریتی
مراتع و آبخیزداري کشور با توجـه   ها جنگلاحداث شده توسط سازمان هاي  گردي و تفکیک انواع پارك طبیعت

  به منشأ پوشش گیاهی و موقعیت محدوده شهر و روستا.
 گیـري از   پذیري انعقاد قرارداد با مجریان محلـی و لـزوم بهـره    اصالح شرایط پیمان در معامالت دولتی، و امکان

.BOTمقررات    گذار و حفاظت کیفی انفال. ایجاد انگیزه در سرمایه، انتقال) براي  برداري (اجرا، بهره .
  وسیله بخش  که عمدتا به طبیعت گردي، هاي کوچک پروژهمعافیت کامل یا محدود از پرداخت مالیات بردرآمد

براي چند سال و اجازه دادن به آنها کـه بتواننـد در    گذاري خواهد شد سرمایهمحلی و صاحبان عرف خصوصی 
  استهالك سرمایه و دارایی خود را از بدهی مالیاتی شان کسر کنند.شرایط مطلوب، هزینه 

  و مراتع کشور و محـیط زیسـت، بـه منظـور تسـهیل در مشـارکت        ها جنگلاصالح قوانین و مقررات حفاظت از
هـاي مـدیریت و حفاظـت منـابع      گردي و خدمات مرتبط با آن، و چند منظوره کردن طرح هاي طبیعت فعالیت

  ي و محیط زیست.طبیعی، آبخیزدار
 هاي داخلی کشور، بـه منظـور    بازبینی و اصالح قوانین و مقررات و نظام مدیریت سواحل شمالی و جنوبی و آب

گردي با رعایت استانداردهاي علمی و فنی ناظر بر مدیریت ویژه منطقه ذیربط (تعیـین تکلیـف    توسعه طبیعت
  اراضی زیر دریا).

  هاي اجرایی کمبود زیرساخت -2-3-5پ.

 گردي. لزوم ایجاد و تاسیس یک دستگاه نظارتی و هدایتگر، با توجه به ماهیت فراسازمانی طبیعت  
 هـا بـراي توسـعه     گـردي و پـارك   هاي طبیعت لزوم حفاظت و ذخیره اراضی همجوار در خارج از محدوده جاذبه

  گردي. هاي طبیعت زیرساخت
 ریزي، توسعه،  ی و بخش خصوصی براي مشارکت در برنامههاي غیردولت هاي محلی، سازمان سازي تشکل تجهیز و آماده

  گردي و واگذاري امور به آنها در چارچوب قوانین موجود مالکیت و مدیریت منابع، تسهیالت و خدمات طبیعت
 هـاي متعـادل، و    هاي طبیعی، بصورت رایگان و یا با قیمت تامین زمین و سایت اولیه براي ایجاد و توسعه جاذبه

هاي اولیه نظیر راه، آب، برق، سیستم فاضالب و غیره به صورت رایگان یـا بسـیار ارزان قیمـت     ختایجاد زیرسا
  توسط دولت 

 هزینـه، بـا اسـتانداردهاي     جلب مشارکت مردم، در ایجاد تاسیسات و تجهیزات میزبانی در مقیاس کوچک و کم
ق آنهـا بـه  اختصـاص بخشـی از     گري توسط مردم در مناطق روستایی، و تشـوی  مناسب، و ارانه خدمات گردش

  گران منازل مسکونی براي اقامت گردش
 هاي غیردولتی جهت ایجاد تاسیسات و امکانات اقامتی، پذیرایی،  اعطاي تسهیالت ارزان قیمت بانکی، به بخش

اند و پرداخت  هاي طبیعی که آماده جذب سرمایه شده ها و جاذبه گري در جوار قطب تفریحی و خدماتی گردش
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تر توسـعه یافتـه    هایی که در مناطق محروم یا کم گذاري ی از کارمزدهاي بانکی توسط دولت، براي سرمایهقسمت
  گیرد. انجام می

 گردي به عنوان شرط اجراي طرح. هاي غیر رسمی، براي جوامع محلی و راهنمایان طبیعت لزوم برقراري آموزش  
 هـا و کلیـه    گـردي بـا همکـاري دانشـگاه     بیعـت ساماندهی تشکیالت مناسب تحت عنوان مرکز ملی مطالعات ط

هـاي جدیـد و    آوري گردي و بومی نمودن فـن  اندرکاران دولتی و غیر دولتی، به منظور ورود دانش طبیعت دست
  هاي طراحی و پایش طبیعت. مدل

 هاي موقت یا دائم در منـاطق کـویري، بعنـوان اقـدامی اثـربخش در توسـعۀ محصـوالت         ها و پایگاه ایجاد کمپ
  یرنوردي و عبور از صحراها و یا مسیرهاي بیابانیکو

  هاي مطالعاتی کمبود -3-3-3پ.

 هـاي دسترسـی و    گـردي کشـور، راه   هـاي طبیعـت   لزوم تهیه بانک اطالعات و نقشه جامع تنوع اقلیمی و جاذبه
هـاي   هـا و پـارك   گـاه  گردي در محورهـاي اصـلی و فرعـی، گـردش     هاي طبیعت هاي موجود، ظرفیت زیرساخت

گردي کشـور و فـراهم آوردن    هاي طبیعت سازي و معرفی قطب بندي، آماده یعی، به منظور شناسایی، اولویتطب
  ها. هاي این قطب زمینه براي توسعه امکانات متناسب با قابلیت

 هـا در   هـاي ذیـربط و تصـویب طـرح     گردي در سازمان سازي شرح خدمات انواع مطالعات طبیعت لزوم یکپارچه
  .اي مشترك کمیته

 هـاي مـرتبط در محـدوده     گردي توسط سـازمان  هاي طبیعت هاي فنی اجراي طرح لزوم تصویب ضوابط و معیار
  هاي تحت اختیار. اراضی و عرصه و اعیانی

 گردي کشور با مشارکت  هاي طبیعت برداري از جاذبه سازي و بهره هاي احیاء، ساماندهی، آماده لزوم اجراي طرح
  هاي مرتبط. سازمان

 ها و اسـتانداردهاي مناسـب تـورگردانی طبیعـت و نحـوه  اعطـاي برچسـب         ئه ضوابط، معیارها، شاخصلزوم ارا
)Eco Label( گـردي و   هاي طبیعت گري براي کنترل آژانس توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش

  گردي بویژه تورهاي داخلی. توسعه تورهاي طبیعت
  





 

 6 پیوست6

ابی سایت ی مکانفنی  راهنمايتدوین 
  گردي براي انواع طبیعت
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وست  هنماي فنی  مکان -6پی ا اع طبیعت تدوین ر و ن ا ي  ا ر ب بی سایت  ردي یا   گ

  گاه (پارك) یابی گردش فنی مکان راهنماي -1-6پ.

گردي در وهله نخست، وابسته به معیارهایی عمومی منطبـق بـا خصـلت و     اساسا انتخاب منابع تفرجی مناسب طبیعت
  بیعی و بکر به شرح زیر است:هاي ط ماهیت محیط

 طبیعی بودن 
 (دست نخوردگی) بکر بودن 
 هاي زیبا شناختی ویژگی 
 سیماي فیزیکی 
 وجود پوشش گیاهی 
 وجود مجموعه جانوري 

کنـد شـق دوم و    اما آنچه ترکیب و آمیختگی معیارها براي گزینش مناطق تفرجی در طبیعت را با دشواري همراه مـی 
به عبارت دیگر برقراري شرایط منطبق بـا   .گر) است ري و به عبارتی خواسته مردم (گردشگ ریزي گردش شاید اصلی طرح

  ها.   گران: آداب تغذیه، تفریح و بازي عادات فرهنگی گردش
تواند آن را  اي است که می عامل تعیین کننده گاه اي طبیعی به عنوان تفرج در واقع تمایل مردم براي استفاده از منطقه

  تبدیل نماید.  1گاهی به منبع تفرج

  هاي محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی ها و محدودیت قابلیت -1-1-6پ.

هاي اکوتوریستی از دو جنبه قابلیت و محدودیت قابل تبیین است کـه بـه    گاه محیطی انتخاب گردش معیارهاي زیست
  است. ) درج شده1-6پ.بندي آن در جدول ( تفصیل در فصول پیشین ذکر شد. لذا تنها جمع

                                                   
1- Outdoor Recreation Resource 
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  هاي اکوتوریستی کشور گاه هاي گزینش گردش ها و محدودیت قابلیت -1-6پ.جدول 

  گري گردش
  معیار

  استپ  بیابان  منابع آبی  دریا و ساحل  جنگل  کوهستان
  محدودیت  قابلیت  محدودیت  قابلیت  محدودیت  قابلیت  محدودیت  قابلیت  محدودیت  قابلیت  محدودیت  قابلیت

  اقلیم
  حرارت
  برف

  برودت
  ادب

  باران
  حرارت

  رطوبت
  باران

  حرارت
  آفتاب

  برودت
  باد

  حرارت
  برودت

  باد
  باران

  حرارت
  باد

  باران
  برودت
  حرارت

  ارتفاع  شیب  توپوگرافی

جهت 
جغرافیای

  ي
  ارتفاع

  شیب    شیب  شیب  ارتفاع    شیب  شیب
  ارتفاع

  

  آب
  نوع

  آبدهی
  

  نوع
  آبدهی

  آلودگی وسعت  
  نوع

  وسعت
  آبدهی

    حضور  آلودگی
  نوع

  آبدهی
  

    تراکم    تراکم    فرم    فرم  تراکم  فرم    فرم  پوشش گیاهی

  وحش حیات
پستاندارا

  ن
  پرندگان

  
پستاندارا

  ن
  پرندگان

  

  پرندگان
  ها ماهی

  پستانداران
  خزندگان

  انواع مهاجم
  ها ماهی

  پرندگان
  

  پستانداران
  خزندگان

  انواع مهاجم
  پستانداران
  پرندگان
  خزندگان

  

هاي  ویژگی
  اجتماعی

شیوه 
  معیشت

اب آد
  زندگی

  تراکم

شیوه 
  معیشت
آداب 
  زندگی

  تراکم

شیوه 
  معیشت
آداب 
  زندگی

  تراکم

شیوه 
  معیشت
آداب 
  زندگی

  تراکم

شیوه 
  معیشت
آداب 
  زندگی

  امنیت

شیوه 
  معیشت
آداب 
  زندگی

  

هاي  ویژگی
  فرهنگی

  تاریخی
  زیارتی
آداب 
  زندگی

  

  تاریخی
  زیارتی
آداب 
  زندگی

  

  تاریخی
  زیارتی
آداب 
  زندگی

  

  تاریخی
  رتیزیا

آداب 
  زندگی

  
  تاریخی
آداب 
  زندگی

    زیارتی  

انداز  چشم
  طبیعی

  عمق دید
  ترکیب

  زاویه دید
  ترکیب
  تنوع
  رنگ

  عمق دید

  عمق دید
  زاویه دید

  تنوع
  ترکیب

  
  ترکیب
  تنوع
  رنگ

  
  عمق دید
  زاویه دید

  تنوع
  ترکیب

  عمق دید
  زاویه دید

  تنوع
  ترکیب

اندازهاي  چشم
  انسان ساخت

معماري 
  سنتی

  شهري
  تیصنع

معماري 
  سنتی

  شهري
  صنعتی

معماري 
  سنتی

صیادي 
  سنتی

صید 
  صنعتی
  شهري
  صنعتی

معماري 
  سنتی
کشاورز

  ي

  
معماري 

  سنتی
  

معماري 
  سنتی

  دامپروري
  صنعتی

زیر ساخت 
  موجود

  پناهگاه
  کابین تله

  راه فرعی
  

  راه
  کابین تله

  اسکله  ترافیک
ترافیک 
  دریایی

  اسکله
  راه

    راه    راه  
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  ها براي اهداف گوناگون اکوتوریسم اي نسبی قابل استناد اکوسیستمه مزیت -2-1-6پ.

شده، ساحلی، بیابـان   بررسی تجربیات جهانی، اعم از استرالیا و هندوستان و برخی مطالعات داخلی در مناطق حفاظت
معیـار شـامل    12ي شمال و ارسباران گویاي این واقعیت است که، در همـه آنهـا تعـداد    ها جنگلهاي ملی و بعضا  و پارك

گـاهی،   وحـش، حساسـیت محـیط، اهمیـت تفـرج      گیاهی، خاك، حیات سیماي فیزیکی سرزمین، اقلیم، منابع آب، پوشش
زیـر معیـار)    41هاي مدیریتی، (مشـتمل بـر    هاي اجتماعی، سیماي فرهنگی تاریخی و جنبه هاي اقتصادي، ویژگی ویژگی

انـد   گردي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    هاي طبیعت یت در طرحگردي براي گزینش سا براي گزینش مناطق مناسب طبیعت
هاي ملی) مـواردي   (براي پارك IUCNگردي یکسان نبوده است، مثال در تجربیات  لیکن اهمیت همه آنها در انواع طبیعت

ر (د Pascal Tremblayگیـرد و یـا تجربیـات     طور مفصل مورد بررسی قـرار مـی   وحش و کیفیت زیستگاه به همچون حیات
مناطق بیابان) سیماي فرهنگی و همچنین نوع منابع آب اهمیت داشته و در تجربیات دکتر نوري (براي منـاطق سـاحلی)   

  تر از بقیه مد نظر بوده است. ها بیش بعضا موارد مدیریتی نظیر زیرساخت
گـردي   ع طبیعـت هاي نسبی مورد استناد براي چند نـو  ) معیارهاي تجربیات جهانی و در مجموع مزیت2-6پ.جدول (

متفاوت را در مقایسه با یکـدیگر نمایـان، و در سـتون انتهـایی جـدول بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و تنـوع فرهنگـی و             
را کـه برگرفتـه از مـدل پیشـنهادي کمیتـه ملـی        هـاي آبخیـز   حوضـه کشور، مدل مناسب  هاي آبخیز حوضهتوپوگرافیک 

  نماید. گردي است مشخص می طبیعت
 هـا  جنگـل با استناد به مطالعات موجـود در سـازمان    1386گردي در سال  ست که کمیته ملی طبیعتالزم به توضیح ا

هـاي کـویري و    هـاي جنگلـی، پـارك طبیعـت و پـارك      وري پارك هاي مدیریت بهره مراتع و آبخیزداري کشور، نظیر طرح
مطالعـات منـاطق نمونـه     هاي صورت گرفته در مناطق چهارگانه سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و همچنـین      بندي زون

هاي طبیعت در  گري، مدل مناسبی را براي انتخاب سایت گردي در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش طبیعت
  کشور ارائه نموده است.   هاي آبخیز حوضهو   کشور با تکیه بر انواع جنگل، مرتع، کوهستان

  گردي هداف طبیعتهاي نسبی مورد استناد براي ا مقایسه مزیت -2-6پ.جدول 

ف
ردی

 

 زیر معیار معیار

Pradyut 

Bhattacharya  
(مناطق 

 شده) حفاظت

IUCN,1992  
 هاي ملی) (پارك

noori  
 )ساحلی(

Pascal 
Tremblay  

 )بیابان(

تفرج در 
و  ها جنگل

 مراتع

1  

یم
اقل

 

     * بارش
      دما  2
      تابش  3
      باد  4
      رطوبت نسبی  5
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  گردي هاي نسبی مورد استناد براي اهداف طبیعت مقایسه مزیت -2-6پ. ادامه جدول

ف
ردی

 

 زیر معیار معیار

Pradyut 

Bhattacharya  
(مناطق 

 شده) حفاظت

IUCN,1992  
 هاي ملی) (پارك

noori  
 )ساحلی(

Pascal 
Tremblay  

 )بیابان(

تفرج در 
و  ها جنگل

 مراتع

6  

کی
یزی

ي ف
یما

س
 

  *  *   هاي زیبا شناختی جاذبه
      شیب  7
      جهت شیب  8
      ارتفاع  9
    *  پستی و بلندي  10
    *  وسعت  11
12  

ات
حی

 
ش

وح
 

    *  تنوع
    *  جمعیت  13
    *  پراکندگی  14
    *  حساسیت گونه  15
16  

دي
صا

اقت
 

     * ملی -منافع کالن اقتصادي 
     * محلی-منافع اقتصادي  17
      شاورزيفعالیت ک  18
    *  کاربري اراضی  19
20  

ت 
سی

سا
ح

یط
مح

  

    * * کیفیت زیستگاه
      مخاطرات محیطی  21
22  

تی
یری

مد
 

    * *       سابقه حفاظت
       * * * زیر ساخت  23
       * *    عوامل تهدید  24
             * هاي پشتیبانی فعالیت  25
26  

ت 
می

اه رج
تف

 
هی

گا
 

   * *  منابع تفرجی

    * * گران آراي گردش  27

28  

عی
تما

اج
 

                جمعیت
     * مشارکت مردمی  29
                امنیت  30
31  

آب
ع 

مناب
 

    *       * نوع منبع
             * میزان منبع  32
                کیفیت آب  33
34  

ك
خا

 

                هاي فیزیکی ویژگی
                هاي شیمیایی ویژگی  35
                هاي زیستی یژگیو  36
37  

هی
گیا

ش 
وش

پ
 

          *    وجود
                 انبوهی  38
                تنوع  39
                وسعت  40
                ترکیب  41



 113  07/08/93   گردي طبیعت انواع براي سایت یابی مکان  فنی يراهنما تدوین -6 پیوست

 
 

  گردي هاي نسبی مورد استناد براي اهداف طبیعت مقایسه مزیت -2-6پ.ادامه جدول 

ف
ردی

 

 زیر معیار معیار

Pradyut 

Bhattacharya  
ناطق (م

 شده) حفاظت

IUCN,1992  
 هاي ملی) (پارك

noori 
 )ساحلی(

Pascal 
Tremblay  

 )بیابان(

تفرج در 
و  ها جنگل

 مراتع

42  

خی
اری

ی ت
نگ

ره
ي ف

یما
س

 

 * *    * منابع فرهنگی و تاریخی

   
22  

تی
یری

مد
 

    * *       سابقه حفاظت
       * * * زیر ساخت  23
       * *    عوامل تهدید  24
             * هاي پشتیبانی فعالیت  25

26  

ت 
می

اه رج
تف

 
هی

گا
 

   * *  منابع تفرجی
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گـاه بـا اهـداف گونـاگون،      بندي معیارهاي گزینش مکـان گـردش   با توجه به تنوع شرایط اقلیمی و توپوگرافیک و جمع
هـاي   حوضـه گـردي در   سایت طبیعت هاي گزینش مکان، جهت ایجاد یک ترین معیارهاي اصلی و فرعی و شاخص مناسب
  گردد: ) معرفی می3-6پ.کشور به شرح جدول ( آبخیز

  کشور هاي آبخیز حوضهگردي در  هاي انتخاب محل براي طبیعت شاخص -3-6پ.جدول 

  متغییر  شاخص  معیار فرعی  معیار اصلی

فاکتورهاي 
  بیوفیزیکی

  کاهش احتمال وقوع رگبار، سیل گیر بودن  بارش  آب و هوا
  کاهش احتمال وقوع  رعد و برق

  منابع آب

  زیاد، متوسط، کم  اندازه یا وسعت
  زالل، نیمه زالل، گل آلود، خیلی گل آلود  کیفیت

  اي، هیدرومورف سنگالخی، شنی، ماسه  خاك  وضعیت ساحل
  مالیم، تند  شیب

  سانتی متر 120، بیش از 120تا  30، 30تر از  کم  تغییرات عمق
  متر 300، بیش از 300تا  100، 100تر از  کم  از محوطه تفرجیفاصله 

  لیتر در دقیقه 2تر از  و کم 7/2تا  2، 7/2به ازأ هر هکتار مساحت تفرجی   آبدهی

  وضعیت زمین
  درصد 50تا  15، 15تا  5، 5تا  2،  2تر از  کم  شیب

  صاف و ناصاف ؛ زهکشی مناسب و نامناسب  وضعیت سطح خاك
  1000، بیش از 1000تا  200، 200تر از  کم  منطقهوسعت 

  %70بیش از  ، %70%  تا 50%، 50تا  25%، 25تا  10%، 10تر از  کم  اشکوب باال  انبوهی  پوشش گیاهی
  %75%، بیش از  75تا  50%، 50تا  25%، 25تر از  کم  اشکوب پایین

  --   --   وحش حیات
  هاي طبیعی تعدد پدیده  ار، غار، مناظر بدیع،...)هاي طبیعی(آبش پدیده  هاي طبیعی جذابیت

فاکتورهاي 
  بیوفیزیکی

  کیلومتر 10کیلومتر، بیش از  10تا  1کیلومتر،  1تا   عمق دید  انداز چشم
  درجه 360تا  180، 180تا  45، 45تر از  کم  زاویه دید

  تنوع و درجه تراکم  گیاهی  نبود آفات و امراض
  تنوع و جمعیت  جانوري

اکتورهاي ف
اجتماعی و 

  اقتصادي

  موقعیت اجتماعی
  کیلومتر 20، بیش از 20تا5، 5تر از  کم  فاصله از جاده بین شهري

  کیلومتر400، بیش از 400، تا200، تا65تا   فاصله از مناطق مسکونی موثر
  کیلومتر 80، بیش از 80تا  30، 30تا   فاصله از اماکن عمومی

  وضعیت اقتصادي

  ازمان مجرياعتبارات س

  درآمد ساالنه مردم بومی  -- 
  تعداد بازدیدکنندگان

  ارزش زمین
  --   نسبت به سازمان مجري  دیدگاه مردم بومی
  کیلومتر 30کیلومتر، بیش از   30تا   فاصله  وجود پارك مشابه

  --   امکان افزایش وسعت  امکان توسعه در آینده

وضعیت مواد و 
  مصالح مورد نیاز

  پوگرافیتو

 --  

  هاي مستعد عرصه
  امکانات آبرسانی

  امکانات برق رسانی
  دسترسی به مصالح در فصل کار

  فراوانی نیروي کار
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گـاه، بایـد    گردي، بسته به وسعت منطقه و سطح مورد نیاز گردش براي انتخاب یک محل جهت توسعه فیزیکی طبیعت
ترده تواما و در مقیاس کلی مورد توجه قرار گیرند. به این ترتیب معیارهاي گـزینش  هاي مستعد تفرج متمرکز و گس مکان

  گردد: گرد به شرح زیر اعالم می هریک براي توسعه فیزیکی و جذب طبیعت

  گردي معیارهاي زون تفرج گسترده در طبیعت -2-6پ.

  ویژه است.   اصوال زون تفرج گسترده، بی نیاز از اختصاص تسهیالت و امکانات پر هزینه و
درصد و با میانگین حـرارت   15تر از  ناگفته نماند که مطلوبیت توسعه فیزیکی براي تفرج گسترده در طبقات شیب کم

 گردد. لیتر به ازاي هر نفر در روز تامین می 5درجه سانتیگراد و وجود منابع آب با دبی حداقل  25تا  21

هـاي   برخی خطرساز نیـز هسـتند و همچنـین توجـه بـه جنبـه      هاي طبیعی که  ترین عامل کشف محدودیت شاید مهم
  ها خواهد بود.  گران است که در این حوزه شامل اکوتوریست امنیتی (از بعد اجتماعی)، تنها به منظور آگاه ساختن گردش

ویـژه وضـعیت آب شـرب و     هاي طبیعی بـه  گري و آگاهی از محدودیت بدیهی است تهیه نقشه از گستره منطقه گردش
هاي طبیعی خطر ساز و توام با خطـر، همچـون وقـوع طوفـان و تنـدباد، امـواج        هاي وقوع رخداد ها و زمان اشتی، مکانبهد

هاي مطلـق دمـایی، نـواحی     سهمگین، نواحی مستعد به رانش و لغزش زمین، نواحی در معرض صاعقه، ماکزیمم و مینیمم
ن خیز نقش مهمـی در اجـراي مطلـوب فعالیـت اکوتوریسـتی      هاي بهم هاي روان ناپایدار و دامنه در معرض سیالب، ماسه

  خواهد داشت. 
هاي اجراي مراسم آئینـی و آشـنایی    هاي خاص جاري در یک منطقه، زمان ینیهاي اجتماعی از جمله توجه به آ آگاهی

ی مـرتبط نیـز   هاي اجتماع هاي پوشاك و خوراك مردم محلی و واکنش ها، آگاهی نسبت به ویژگی با مراتب احترام به آئین
  هاي اجتماعی مناطق طبیعی کشور است. از راهکارهاي هماهنگ سازي فعالیت اکوتوریستی با جنبه

  گردي معیارهاي زون توسعه فیزیکی براي تفرج متمرکز طبیعت -3-6پ.

 محیطـی بـه عنـوان زون    زیسـت  و به عبارت بهتر ارزیابی واحدهاي 1بندي زون توسعه فیزیکی که بر اساس روش پهنه
  هاي زیر برخوردار باشد: شود باید از ویژگی گري متمرکز انتخاب می تفرج یا گردش

 ارتفاع -1-3-6پ.

  شود. می کشور تامین هاي آبخیز حوضهمتر در  1800تا  400توسعه تفرج متمرکز مطلوب، تنها در طبقه ارتفاعی 
  

                                                   
1- Zonning 



  یزآبخ يها هضدر حوي گرد یعتو طب یسماکوتور راهنماي  07/08/93  116

 

 جهت جغرافیایی -2-3-6پ.

هـاي جنـوبی و غربـی     هاي شرقی و شمالی و براي تفرج زمسـتانه جهـت   جهت تابستانه با  توسعه فیزیکی مطلوب براي تفرج
  هاي جغرافیایی جنوبی و غربی (تابستانه و بهاره) و شرقی و شمالی (زمستانه) براي این منظور مناسب نیست. است. جهت

 شیب -3-3-6پ.

  شود. صد تامین میدر 5تر از  مطلوبیت هر منطقه براي توسعه فیزیکی تفرج متمرکز در طبقات شیب کم

 شناسی زمین -4-3-6پ.

شناسی نباید در مناطقی که داراي خصوصیات لغزشـی   گاه طبیعی از لحاظ تشکیالت زمین زون توسعه فیزیکی گردش
  است قرار گیرد.

 شناسی خاك -5-3-6پ.

وع خـاك بـراي تفـرج    ترین ن هایی با بافت لومی و شنی، شنی لومی رسی، رسی لومی و لومی رسی به ترتیب از مناسب خاك
  باشند، براي این امر نامناسب هستند.   هایی که داراي بافت رسی سنگین و هیدرومورف می باشند. خاك متمرکز محسوب می
باشـد و عمـق آنهـا     خیزي خاك نیز متوسط تا خوب می هایی که زهکشی آنها کامل تا متوسط و حاصل همچنین خاك

  گاهی را ارتقا خواهد بخشید. ت زون تفرجهم از متوسط تا عمیق نوسان دارد، کیفی

 شرایط اقلیمی -6-3-6پ.

هاي جنگلی طبیعی الزم است که در زمان استفاده، متوسط دمـاي ماهانـه بـین     براي توسعه فیزیکی مطلوب در پارك
گـاهی نیـز    فرجهایی که داراي این دما باشد افزایش یابد سطح تقاضاي ت درجه سانتیگراد باشند. هرچه تعداد ماه 30تا  21

  تر خواهد شد.  بیش
تـا   25روز در ماه، درصد رطوبت نسبی ماهانه در زمان استفاده بین  15تا  7همچنین الزم است تعداد روزهاي آفتابی 

 درصد قابل پذیرش است. 5/2تا  5/1درصد باشد، درضمن میزان ابرناکی ماهانه در زمان استفاده نیز تنها بین  30

 ذیريپ  فرسایش -7-3-6پ.

پذیري کم است، شرایط مطلوب توسعه فیزیکـی را    اراضی تثبیت شده و یا اراضی که حساسیت آنها نسبت به فرسایش
 آورد. فراهم می
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 پوشش گیاهی -8-3-6پ.

هـاي علفـی    درصد و گونـه  80تا  40مطلوبیت پوشش گیاهی براي توسعه فیزیکی در شرایطی است که تراکم درختان 
  ها باشد.  اي لپه انواع تکتر از  سطح زمین بیش

ها به نسـبت   اي ها و دولپه اي لپه اي تک درصد درختان و ترکیب گونه 40تا  20گاهی از تراکم  در شرایطی که زون تفرج
تـر از   تقریبا برابر برخوردار است نیز باز هم از لحاظ تفرج متمرکز محدودیتی وجود ندارد. اما چنانچه تـراکم درختـان کـم   

اي چوبی و خـاردار   ها و گیاهان خشبی یا بوته اي اي نیز عمدتا شامل دولپه درصد و ترکیب گونه 80تر از  بیشدرصد یا  20
 یا گیاهان کند رشد باشد، شرایط براي تفرج متمرکز مهیا نیست.

 وحش حیات -9-3-6پ.

وجودیـت ایـن زون نبایـد    هاي حساس به دور باشد. همچنین م زون توسعه فیزیکی براي تفرج متمرکز باید از زیستگاه
 هاي حساس مجاور به وجود آورد. خللی بر زیستگاه

 اندازها چشم -10-3-6پ.

اي در نحـوه دیـدن و درك منـاظر اسـت. بـه ایـن        ها و موقعیت آن، داراي تاثیرات ویژه مکانیزم خاص هر یک از چشم
هاي راست و چـپ   ند ولی هر یک از چشمک ترتیب که هر چند هر دو چشم در آن واحد بر روي یک تصویر تمرکز پیدا می

کند. یک چشم به صورت مستقیم و چشم دیگر غیـر مسـتقیم و تحـت     طور جداگانه و کمی متفاوت از یکدیگر عمل می به
  کند. روي می زاویه به سمت اشیاء نشانه

ینـد کـه کـامال در حـوزه     از آنجا که زاویه دید انسان محدود به یک زاویه ثابت است لذا تصاویر را هنگامی واضح می ب 
دید وي قرار گیرد. بنابراین براي ترسیم مناظر و مرایا (پرسپکتیو) منطبق با زاویه طبیعی انسان، بایـد جسـم در مخـروط    

  دید مناسب قرار گیرد. 
مخروط دید شبیه قیفی است که رأس آن سمت چشم ناظر و قائده آن بر پرده تصویر قرار دارد. بنابراین وسـعت دیـد   

  ها از یکدیگر بستگی دارد.  ر به دو عامل فاصله از منظره و زاویه اشعهناظ
انـدازها   ترین عوامل در ارزشگذاري انسان و کسـب لـذت او از چشـم    به این ترتیب عمق میدان دید و زاویه دید از مهم

  دید استفاده نمود:) براي ارزش گذاري کمی عمق و زاویه 4-6پ.توان از جدول ( شوند. به همین منظور می محسوب می
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  براي ارزیابی منظر امتیاز حاصل از اثر زاویه و عمق میدان دید -4-6پ.جدول 

  (به درجه)امتیاز طبقات زاویه دید
  

  0-45  46-90  91-135  136-180  180بیش از 
  500تر از  کم  2  3  4  5  6

امتیاز طبقات 
 عمق میدان دید

  (متر)

7  6  5  4  3  1000-500  
8  7  6  5  4  2000-1000  
9  8  7  6  5  3000-2000  
10  9  8  7  6  5000-3000  
  5000بیش از   7  8  9  10  11

 منابع آب -11-3-6پ.

شود. مطلوبیـت هـر    هاي طبیعی محسوب می گاه هاي مهم در توسعه فیزیکی گردش کمیت و کیفیت آب یکی از مولفه
  تسهیالت اقامت شبانه) ممکن خواهد بود.لیتر آب در روز (بدون  40تا  12ناحیه براي توسعه فیزیکی از طریق 

 گري موجود ي گردشها زیرساخت -12-3-6پ.

هاي انسانی، منابع تفرجی انسانی  گاه ها و سکونت هاي قابل دسترسی، نظم مکانی آبادي توان به جاده در این ارتباط می
هاي تاریخی  شت و درمان، ارتباطات و یادمانهاي مربوطه) بهدا ها و سرویس ها تاسیسات رفاهی (انواع اقامتگاه ویژه سازه به

  و باستانی اشاره نمود.

 هاي سطحی فاصله از آب -13-3-6پ.

، در تفرج گسترده رعایـت حـریم و فاصـله از آنهـا     شوند ها خود یک منبع تفرجی محسوب می که رودخانه به دلیل این
  ر گیرد.مطرح نیست، ولی در تفرج متمرکز باید حریم رودخانه مورد توجه قرا

 فاصله از گسل -14-3-6پ.

  هاي توریستی دارد. هاي فعال منطقه کمک زیادي در محل مناسب استقرار زیرساخت شناسایی گسل

 فاصله از بندر -15-3-6پ.

نـامطبوع در فعالیـت مطلـوب     يهاي تجاري و صنعتی به دلیل نازیبایی منظر،  آلودگی صـوتی و گـاه استشـمام بـو     بندرگاه
  گري حریمی از این دسته بنادر در نظر گرفته شود. نامطلوب دارند، لذا بایستی براي استقرار واحدهاي گردش گري آثار گردش
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 (عدم امنیت) هاي طبیعی و اجتماعی خطرساز محدودیت -16-3-6پ.

 وقوع طوفان و تندباد  
 نواحی مستعد به رانش و لغزش زمین  
 نواحی در معرض صاعقه  
 نواحی در معرض سیالب  
 روان ناپایدار هاي ماسه  
 هاي بهمن خیز دامنه  

  هاي انسانی گاه فاصله منطقی از سکونت -17-3-6پ.

هاي انسانی تاثیر مستقیم بر کاهش و یا افزایش تقاضاي تفرجی دارد، بنـابراین   گاه هاي طبیعی از سکونت فاصله محیط
  .هاي جمعیتی قرار گیرند کانونگري بسته به نوع و هدف از ایجاد آن باید در فاصله منطقی از  هاي گردش محل

ریزان در پی آن هستند که نیاز مردم یک شهر به فضاي سبز چه مقدار اسـت و   هاي شهري برنامه که در حوزه همچنان
گاهی در پیکره شهري به چه وسعتی از فضاي سبز در شـعاع دسترسـی خـود نیـاز دارد، در ارتبـاط بـا        هر گستره سکونت

اغلب خارج از حریم قانونی شهر و در بطن طبیعت قرار دارند، معیارها و الگوهـاي مختلفـی    هاي طبیعی هم که گاه گردش
  در ارتباط با شعاع دسترسی وجود دارد. 

اي باشد که دستیابی به آن بـه آسـانی صـورت گیـرد. بـراي دسترسـی بـه         گاهی باید به گونه توزیع مکانی منابع تفرج

EAفاصله مناسب دسترسی را از رابطه )Ruppert, 1971(هاي خارج از شهر، روپرت  گاه تفرج 4.1   کنـد،   تعیـین مـی
جمعیت منطقه یا شهر به هزار نفر است. در واقع این رابطه بـازگو   Eفاصله مناسب دسترسی به کیلومتر و  Aدر این رابطه 

  گاهی است. کننده اهمیت تراکم جمعیت در فاصله دسترسی به منابع تفرج
نیـز بـر پایـه زمـان و نـوع اسـتفاده و مسـافت         )ORRRC, 1962( 1هاي ایاالت متحده آمریکا گاه یون امور تفرجکمیس

  را عرضه کرده که هنوز هم اعتبار دارد: )5-6(پ.بندي جدول  دسترسی، طبقه

  )ORRRC, 1962مسافت دسترسی طبیعت گردان برپایه نوع و زمان استفاده ( -5-6پ.جدول 

 مسافت دسترسی  ادهنوع و زمان استف
  ها در تمام طول روز و پس از کار آموزان پس از مدرسه / براي خانواده براي دانش

  براي همه شاغلین، جوانان و دانشجویان
  براي تعطیالت یک روزه
  روزه 3تا  2براي تعطیالت آخر هفته / تعطیالت 

  براي تعطیالت کوتاه مدت (تا دو هفته)
 از دو هفته) براي تعطیالت بلند مدت (بیش

  متر 1500تا  500
  کیلومتر 10تا 
  کیلومتر 80تا  30
  کیلومتر 150تا  80
  کیلومتر 1000تا  600
 تر کیلومتر و بیش 1500

                                                   
1- U.S. Outdoor Recreation Resources Review Commission 
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ویـژه بـه    گاهی به افزایش درآمد سرانه، افزایش امکانات دسترسی و اوقات فراغت، مسلما تعداد مسافرت و تقاضاي تفرج
  گاهی موثر است. د. نوع راه دسترسی و سادگی آن نیز بر تقاضاي تفرجده مناطق دور دست را افزایش می

معرفـی   )6-6(پ.که بر اساس زمان، درآمد و دسترسی انجام شده پنج ناحیه به شرح جدول  TIM1بندي  مطابق طبقه
 گردیده است:

  گران تعیین ناحیه دسترسی گردش T.I.Mبندي  طبقه -6-6پ.جدول 

 مدت مسافرت فاصله دسترسی ناحیه دسترسی

 چند ساعت تا حدود سه کیلومتر ناحیه یک
 یک روز کیلومتر 65تا  ناحیه دو
 یک تا سه روز کیلومتر 200تا   ناحیه سه

 روز 9تا  4بین  کیلومتر 400تا  ناحیه چهار
 روز 10بیش از  کیلومتر 400بیش از  ناحیه پنج

  
کـه معلـوم اسـت در ایـن      آنهـا قابـل تخمـین اسـت. همچنـان     هاي انسـانی نیـز بـر     با ترسیم چنین نواحی اثر فعالیت

  بندي، فاکتورهاي اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است.   طبقه
است. ایـن   )Clawson.m, 1972(کالوسون  بندي بندي معتبر و متداول دیگري که در این ارتباط وجود دارد طبقه طبقه

  رجی است.  هاي مناطق تف بندي ترین طبقه بندي یکی از رایج طبقه
  کند: گاهی را از نظر دسترسی، سیماي طبیعی و فاصله تا مراکز مسکونی به سه دسته تقسیم می کالوسون مناطق تفرج

  2مناطق متکی بر منابع طبیعی -الف

  گاهی هم داراي ارزش زیاد هستند.  اي دارند و از نظر تفرجاین مناطق کیفیت کامال طبیعی و تغییر نیافته
هاي زیبایی شناختی طبیعی آنها اسـت. کیفیـت مراکـز تفریحـی      غالب این مناطق خصوصیات فیزیکی و جنبهویژگی بارز و 

  تر نمود دارد.  یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا است، ولی این ویژگی، به دلیل دوري این مناطق از اماکن مسکونی، کم
هـاي دوري از   گیرنـد و اغلـب در فاصـله    قـرار مـی   شده طبیعی یا تاریخی در این طبقه هاي ملی، مناطق حفاظت پارك

ها شـامل منـاطق کوهسـتانی، صـحرا، سـواحل       گاه هاي اصلی این تیپ از تفرج هاي تمرکز جمعیت قرار دارند. بخش کانون
  شود.   ها می ها، دریاها و تاالب دریاچه

گیري، شکار و برپا کردن  وهنوردي، ماهیروي، ک تفریحی در این مناطق مشتمل بر بازدید از آثار تاریخی، پیاده  فعالیت
  اردو است. زمان اصلی براي استفاده از این مناطق هنگام تعطیالت چند روزه است.  

استفاده از این مناطق مستلزم صرف هزینه و زمان است. غیر از مناطق تاریخی که اغلب مسـاحت کمـی دارنـد، سـایر     
  رود.   گیرند و مساحت آنها از چند هزار هکتار فراتر می میاي را در بر  مناطق این طبقه اغلب سطوح گسترده

  گیرند. شده در این طبقه جاي می هاي جنگلی و مناطق حفاظت گاه هاي ملی و ذخیره در ایران پارك
                                                   

1- Time - Income-Mobility 
2- Resource Based Areas 
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  1مناطق متکی بر دسترسی -ب

ند و به همین دلیـل  گیر هایی هستند که به دلیل موقعیت مکانی خود مورد توجه قرار می گاه این دسته از مناطق، تفرج
  شوند.   ریزي و تجهیز می اي از مردم  طرح هاي تفریحی طیف گسترده براي فعالیت

  ها.   وحش هاي بازي و باغ هاي شهري، زمین کنندگان قرار دارند مانند پارك این دسته از مناطق نزدیک محل زندگی استفاده
مع زیادي از مردم است و صفات فیزیکی یـا طبیعـی   بارزترین صفت مشخصه این مناطق قابلیت دسترسی آنها براي ج

  آنها چندان قابل توجه نیست. 
زمان اصلی استفاده از این مناطق براي خردساالن و نوجوانان پـس از مدرسـه، بـراي بزرگسـاالن پـس از کـار و بـراي        

دارد. زمـان دسترسـی بـه ایـن      ها در طول روز است. لذا استفاده از این مناطق بستگی مستقیم به وقت آزاد روزانه خانواده
  گیرد.    مناطق بسیار کوتاه است و اغلب هزینه ناچیزي در بر می

روي و  نیـک، پیـاده   هـاي گروهـی، پیـک    هـا، ورزش  تواند در برگیرنده انواع بازي هاي تفریحی در این مناطق می فعالیت
  تا چند هکتار مساحت دارند. ها وسعت کمی دارند و بین چند جریب گاه استراحت باشد. این دسته از تفرج

  2مناطق حد واسط -ج

  گیرند.  این مناطق از نظر موقعیت و نوع استفاده، در حد واسط دو منطقه قبلی قرار می
هاي انسانی تغییر یافته است، لذا نسبت به مناطق  خورده و براي استفاده  سیماي فیزیکی این مناطق تا حدودي دست

  قرار دارند.  تري گروه اول ارزش حفاظتی کم
توان به آنها دسترسی پیدا کرد. زمـان   ساعت رانندگی می 2تا  1این مناطق از نظر موقعیت، در جایی قرار دارند که با 

  اصلی استفاده از این مناطق، تعطیالت یک روزه یا تعطیالت آخر هفته است.  
گیري و نظایر آن. براي استفاده از  ي، شنا، ماهیرو نیک، اردو، پیاده هاي تفریحی در این مناطق عبارتند از پیک فعالیت

  یابد.  تري نسبت به مناطق دسته اول اختصاص می این مناطق زمان، مسافت و هزینه کم
ها و مراکز تفریحـی نیمـه طبیعـی     رسد. پارك وسعت این دسته از مناطق، معموال به چند هکتار تا چند صد هکتار می

هاي ایالتی در سایر کشورها در این طبقه  و پارك ها جنگلهاي جنگلی و همینطور  پارك در خارج از شهر در ایران به ویژه
کـه مشـاهده    درج شـده اسـت. همچنـان    )7-6پ.(بندي کالوسون، در جـدول   هاي خالصه شده طبقه گیرد.ویژگی قرار می

الیت تفرجی و دسترسی مورد توجه گاهی، فع هایی چون منابع تفرج ها، مالك گاه بندي تفرج گردد در این دسته از طبقه می
  قرار گرفته است.

  

                                                   
1- User Oriented Areas 
2- Intermediate Areas 
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  )Clawson, 1972(بندي کالوسون  گاهی در طبقه گانه تفرج خصوصیات کلی مناطق سه -7-6پ.جدول 

 مناطق متکی بر دسترسی مناطق حد واسط مناطق متکی بر منابع طبیعی
معیارهاي 

 اصلی
  مناطقی که اساسا روي منابع طبیعی اتکاء دارند

قی که داراي مابع برجسته و منحصر به مناط
فرد بوده و در مسافت بسیار دوري از مراکز 
جمعیتی قرار دارند و خصوصیات بارز آنها 

 سیماي طبیعی و استثنایی آنهاست.

  مناطق حد واسط
مناطقی که در فاصله نه چندان 

کنندگان قرار  دوري از استفاده
دارند و شرایط نیمه طبیعی دارند. 

 کامال بینابینی دارند. هاي ویژگی

اند  مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته
کنندگان قرار دارند،  منابعی که نزدیک به استفاده

اي ندارند فقط  خصوصیات فیزیکی برجسته
 آسانی دسترسی به آنها فاکتور برجسته آنهاست.

  موقعیت کلی

بازدید از مناطق علمی، تاریخی، 
وردي، اردو هاي طوالنی، کوهن روي پیاده

 گیري و شکار ماهی

نیک (خورگشت)،  اردو، پیک
روي، شنا، شکار و  پیاده

 گیري ماهی

روي، گردش،  انواع بازیها نظیر شنا، تنیس، پیاده
 هاي کودکان انواع بازي

  ها انواع فعالیت

 آخر هفته تعطیالت یک روزه یا تعطیالت
  پس از ساعات کار و براي طبقات سنی پایین 

ها در طول روز و  ه، براي خانوادهپس از مدرس
 براي بزرگساالن پس از فراغت از کار

زمان اصلی 
  استفاده

  اندازه تقریبی یک تا چند اکر از چند تا چند هزار اکر تر چند هزار اکر و بیش
ي ها جنگلها و  هاي مسوول در پارك سازمان

  ملی
در ایران: سازمان حفاظت محیط زیست و 

 اتعو مر ها جنگلسازمان 

  هاي مسوول ایالتی، سازمان
ها و فضاي  در ایران: سازمان پارك

 و مراتع ها جنگلسبز، سازمان 

  هاي شهر سازمان پارك
  هاي ملی هاي دولتی یا خصوصی یا سازمان سازمان

 ها و فضاي سبز در ایران: شهرداري، سازمان پارك

هاي  سازمان
  مسوول

  



 

 7 پیوست7

یی ریزي فضا برنامه راهنمايتدوین 
هاي  ریزي) براي سایت (طرح

  گردي و اکوتوریسم طبیعت
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وست  رنامه -7پی ب ي  هنما ا رح تدوین ر زي فضایی (ط ي سایت ری را ب زي)  وریسم هاي طبیعت ری وت اک ردي و   گ

  گاه ریزي فضایی در گردش ، اصول و اهداف برنامهها سیاستالزامات،  -1-7پ.

بند به عنوان الزامات اجرایی اکوتوریسم به شـرح زیـر    11ی را طی اصول مهم )،T I E S(المللی اکوتوریسم  جامعه بین
  ارائه نموده است:

  هاي اکوتوریستی. ي مدیریت جانمایی محتوایی و خدمات جنبی در طرح گذاري و اعمال نظارت بر نحوه لزوم سیاست - 1
  گران در طبیعت. فراهم سازي شرایط براي تجربه مستقیم گردش -2
  گران و راهنمایان. تفسیر طبیعت و افزایش آگاهی گردش فراهم سازي امکانات، براي -3
  ایجاد ابنیه محتوایی همساز با طبیعت و فرهنگ محلی بدون چیرگی براي مناظر قابل رویت. -4
تـرین ضـایعات بـا حـداقل مصـرف       گیري از محصوالت اکوتوریستی سازگار با اکولوژي محل، همراه با کـم  بهره -5

  نوع زیستی جانداران با حفظ سکوت طبیعی و سیاست آسمان تاریک.ترین خسارت به ت انرژي و آب و کم
  هاي ذینفع. کمک ملموس در حفظ منابع طبیعی از طریق جلب مشارکت طرف -6
  تامین منابع مستمر براي جوامع محلی. -7
  ها. گیري حساسیت و اداي احترام نسبت به فرهنگ محلی و جلب مشارکت آنها در تصمیم -8
  گران. جلب رضایت گردش -9

  اریابی مسووالنه و برآوردن انتظارات واقع گرایانه.باز -10
  هاي اخالقی. گران و میزبانان به یکدیگر و بر طبیعت از طریق تدوین نظام نامه حداقل تاثیرات منفی از سوي گردش - 11

اجراي گذاري اشاره دارد و اگر صحیح اتخاذ و ابالغ گردد و ابزارهاي قانونی  ي سیاست اصول اکوتوریسم، به نحوه 1بند 
  هاي طبیعی و فرهنگی خواهد کاست. آن فراهم باشد تاحد زیادي از تهدید به محیط

  عبارتنداز:  ها سیاستاین 
  گردي.  هاي طبیعت هاي حساس در طرح حمایت و تاکید ویژه به حفاظت فیزیکی نقاط حفاظتی و زون -1
  توزیع محصوالت اکوتوریستی در طول زمان و مکان. -2
گردي به عنوان یک اصل غیرقابل گذشت و برخورد مستمر و  هاي طبیعت در سایت رعایت ظرفیت برد تفرجی -3

  ها. گر در آن سخت گیرانه براي جلوگیري از افزایش گردش
هاي مختلف توسط ستادي ویژه به منظور  تنظیم، کنترل و نظارت برمدت اجازه حضور و تعداد بازدید از پارك -4

  گاه. ها متناسب با ظرفیت گردش از پارك گر در هر یک ایجاد تعادل براي حضور گردش
وسیله راهنمایان با صـالحیت و   هاي حساس به براي نقاط حفاظتی و زون 1هاي بند  اعمال و اجراي حساسیت -5

  آموزش دیده.
از اصـول یـازده گانـه اکوتوریسـم، مربـوط بـه مـوارد مالحظـات          6الـی   2شـود، بنـدهاي    گونه که مالحظه مـی  همان

گردان اسـت و مـوارد اخیـر در     گران و دسترسی به امکانات و تجهیزات مورد لزوم طبیعت مایی گردشمحیطی، راهن زیست
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  هم مورد اشاره قرار گرفته است.   10و  9بندهاي 
ي اصـولی   گـذاري بـراي حفـظ طبیعـت و نحـوه      بند، به موضوع سیاست 7گانه، حداقل در  11طور کلی، طی اصول  به
هـاي   گـر و ارزش  هاي امنیتی گـردش  قیه موارد به مسایل جلب مشارکت مردم محلی، مزیتوري آن اشاره شده و در ب بهره

گـردي، جلـب رضـایت     ریـزي فضـایی بـراي طبیعـت     فرهنگی کم و بیش تاکید گردیده اسـت. در ضـمن هـدف از برنامـه    
کلـی اصـول یـازده     هاي طبیعی و فرهنگی و روح ترین خسارت به جاذبه گرد با تجربه مستقیم وي در طبیعت باکم طبیعت

 گانه اکوتوریسم، تاکید بر تامین منابع مالی براي جوامع محلی بوده است.

  گردي باید از اصول مشروحه زیر پیروي نماید: ریزي مطلوب براي یک مکان طبیعت طرح
 ها استفاده موثر از فضا براي استقرار زیرساخت 
  رفاه و امنیت بازدیدکنندگان 
 گاه ن، راهنمایان و مدیران گردشکارآمد بودن براي کارمندا  
 ها بر محیط زیست پیرامونی؛ حداقل رساندن اثرات توسعه زیرساخت 
 ها. ریزي زیرساخت هاي خاك و زمین در طرح رعایت توان تعیین شده منابع طبیعی و محدودیت  

ندارنـد، ولـی داراي   گونـه تسـهیالتی بـراي مرتفـع کـردن نیازهـاي اولیـه بازدیدکننـدگان          ها، در ابتدا هیچ گاه گردش
هاي مناسـب، قابلیـت بالفعـل شـدن و خـدمات رسـانی را در        ریزي و تهیه طرح اي هستند که با برنامه هاي نهفته پتانسیل

 اي، استانی، ملی خواهند داشت. سطح توریسم منطقه

  گاه به اهداف زیر برسد: در واقع هر بازدیدکننده انتظار دارد تا در تفرج
  سازي)،   خوش منظره و جذاب (هدف اصلی منظرهدیدن محیط طبیعی و  
 محیطی. هاي زیست حضور در محیط طبیعی براي استراحت موقت، رهایی از زندگی ماشینی و آلودگی  

هـاي   و عالقمنـدي  هـاي آبخیـز   حوضـه طراح باید براي نیل به اهداف تفرجی با توجه بـه امکانـات بـالقوه طبیعـت در     
هـاي موجـود و یـا محصـوالت پیشـنهادي       هـا و کـاربري   ردي، فهرسـت فعالیـت  گران متناسب با نـوع طبیعـت گـ    گردش
  گردي را ارائه نماید. طبیعت

  گردي هاي طبیعت هاي تفرجی متداول در انواع طرح فعالیت -2-7پ.

 گري کوهستان در گردش -1-2-7پ.

اسـکی روي بـرف، بازدیـد از     نـوردي،  روي، صعود به قله، سنگ نوردي، صـخره  نوردي، غارنوردي، پیاده پیمایی، کوه کوه
گیري از رودخانه، استراحت و خورگشت در کنار کوه و یا غار، رود و آبشـار،   ها، ماهی ها و گردنه ها و دره آبشار، گذر از تنگه

  گردي هستند. هاي کوهستانی طبیعت هاي مهم تفرجی در آبخیزهاي کوهستانی و یا سایت از فعالیت
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 گري جنگل در گردش -2-2-7پ.

نوردي گشت شبانه و روزانـه بـراي مشـاهده جـانوران      گردشی یا جنگل تراحت و خورگشت در آغوش جنگل، جنگلاس
رانـی،   سـواري و قـایق   گیري، قایق هاي زیستی گیاهان جنگل، بازدید جنگل با بالن، شکار، ماهی زي، مشاهده ویژگی جنگل

هاي تفرجی در  هاي تاریخی، روستاگردي از انواع مهم فعالیت ازهکابین، دیدار از س بازدید از آبشار، غارنوردي، گردش با تله
  باشد. هاي داراي پوشش جنگلی می مناطق و حوزه

 گري ساحلی در گردش -3-2-7پ.

هـاي   هاي دریا، سـاخت تنـدیس   سواري در کرانه، اسب یا شترسواري در کرانه، شنا در آب روي در کرانه، دوچرخه پیاده
گیـري، والیبـال سـاحلی، بازدیـد از      سـواري، مـاهی   اسـکی، دوچرخـه   ی روي آب، غواصـی، جـت  رانـی، اسـک   اي، قایق ماسه
اندازهاي ساحلی، بازدید جانوران زیر آب، موتورسواري با موتورهاي چرخ پهن، مشاهده تجدیـد حیـات الك پشـتان     چشم

هاي ساحل، بازدید از  ري صدفآو ي مانگرو، استراحت و خورگشت در کنار ساحل و دریا، جمعها جنگلدریایی، گردش در 
هـاي سـاحلی، دیـدار از     دستی دریایی، خرید از بازارچـه  هاي محلی، خرید صنایع هاي مرجانی، استفاده از رستوران آبسنگ

  بناهاي تاریخی و زیارتی.

  ها) ها، آبشارها و رودخانه ها، چشمه ها، تاالب گري آبی (دریاچه در گردش -4-2-7پ.

سواري در کرانه، اسب یا شترسـواري در کرانـه، پـرواز بـا گالیـدر یـا پاراگالیـدر، درشـکه          دوچرخهروي در کرانه،  پیاده
انـدازهاي آبـی، مشـاهده     اسـکی، بازدیـد از چشـم    رانی، اسکی روي آب، جت سواري، پرواز چتر با قایق موتوري، شنا، قایق

دسـتی، خریـد از    هاي محلی، خرید صـنایع  ستورانپرندگان آبزي و کنارآبزي، استراحت و خورگشت در کرانه، استفاده از ر
هاي محلی، دیدار از بناهاي تاریخی و زیارتی، بازدید از آبشار، غارنوردي، روستاگردي، لجن درمـانی، آب درمـانی،    بازارچه

  گیري (با مجوز). هاي همزیستی انسان با طبیعت، شکار (با مجوز)، ماهی ها، دیدار از جلوه گردش در بیشه

 گري بیابان در گردش -5-2-7پ.

سواري در بیابان، موتورسواري با موتورهاي چرخ پهـن، رالـی بیابـان، شترسـواري،      روي در بیابان و کویر، دوچرخه پیاده
اندازهاي بیابانی، رصد ستارگان، دیدار از قنات و آب انبار، بازدید از  جـانوران بیابـان در شـب، گـردش در      بازدید از چشم

دسـتی، خریـد از    ی، مشاهده پرنـدگان آبـزي و کنـارآبزي، دیـدار از درختـان دیـر زیسـت، خریـد صـنایع         هاي بیابان بیشه
  هاي محلی، دیدار از بناهاي تاریخی و زیارتی. بازارچه
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  زار، استپ، دشت، کوهپایه) گري مراتع (علف در گردش -6-2-7پ.

واري، درشکه سواري، پرواز با گالیدر یا سواري،اسب یا شترسواري، اسکی روي چمن، موتورس روي، دوچرخه پیاده
اندازهاي طبیعی، گشت شبانه و روزانـه بـراي مشـاهده جـانوران دشـت زي، اسـتراحت و        پاراگالیدر، بازدید از چشم

هاي محلی، دیدار از بناهاي تاریخی و زیارتی، روستاگردي، بازدید از  دستی، خرید از بازارچه خورگشت، خرید صنایع
هاي همزیستی انسـان بـا طبیعـت،     تر، اسب و شترمرغ، بازدید با بالن، رصد ستارگان، دیدار از جلوههاي ش پرورشگاه

  گیري(با مجوز). شکار (با مجوز)، ماهی

  گردي در ایران محصوالت بازار طبیعت -3-7پ.

گردد.  ائه میهاي اقتصادي ار گردي صرفا در قالب بسته گذاران  محصوالت طبیعت معموال براي حمایت و جذب سرمایه
 باشد: بندي می شرح زیر قابل دسته گردي ایران در حال حاضر به محصوالت موجود در بازار طبیعت

 هاي طبیعی ازدید از جاذبهب،  
 وحش پرنده نگري و حیات،  
  رودخانه خروشانقایق رانی در،  
 هاي ساحلی و آبی ورزش،  
 کویر نوردي،  
 غارنوردي،  
 طبیعت درمانی،  
 شکار و صید،  
 اسی و عشایرشن مردم،  
 هاي زمستانی ورزش،  
 ها اکوموزه،  
 نجوم و ستارگان. 

 ریزي اصول کیفی طرح -4-7پ.

  گردي، الزم است تا اصول مهم زیر مورد توجه قرار گیرد: ریزي براي طبیعت در طرح
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 پیکربندي طبیعی منطقه -1-4-7پ.

از جمله موضوعات مورد مطالعـه در ایـن   ها و سیماي فیزیکی محل،  هاي طبیعی، آبراهه خصوصیات و موقعیت رستنی
هاي تفرجی در طبیعت باید  ریزي فعالیت بخش است. به عالوه هماهنگی با طبیعت از جمله نکات مهمی است که در طرح

  مورد توجه قرار گیرد. 
، اصوال بدون توجه به هماهنگی و حفظ یکپارچگی طبیعت در شکل عناصر و عوامل طبیعی تغییراتـی وارد نمـی شـود   

هاي اکولوژیک مهم همراه خواهد شد. به همین دلیـل   زیرا هرگونه دخل و تصرف در ترکیب طبیعی با آشفتگی در سیستم
  الزم است، رابطه اجزأ طبیعی با یکدیگر و با ترکیب محیط حفظ شود.

  شناسی مردم -2-4-7پ.

هـاي   ه آداب و سـنن و عـادات و کـنش   گـران، توجـه بـ    شناخت خصوصیات جامعه میزبان، آشنایی با رفتار و عالئق گـردش 
  گاه طبیعی وجود ندارد.  ریزي مطلوب یک گردش اجتماعی و فرهنگی از موضوعاتی است که بدون توجه به آنها، امکان برنامه

گران است از  آنچه که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، تلفیق احساسات جامعه میزبان با رفتار و عالئق گردش
دید آوردن هماهنگی بین جوامع میزبان و میهمان و درك روابط اکولوژیک طبیعـت و انسـان هـاي سـاکن در آن،     طریق پ

  بدون قطع تمامی جوانب و رشته هاي ارتباطی بین آنها.

  محیطی مالحظات زیست -3-4-7پ.

  مالحظات عام -1-3-4-7پ.

 اي مقدم باشد. حفاظت از اکوسیستم باید بر مالحظات توسعه 
  هاي سنتی.   ها و الگو حل تر بر اساس محیط پیرامونی آن باشد تا بر اساس راه انداز باید بیش و توسعه چشمطراحی 
 .حفظ تمامیت اکولوژیک و ماندگاري اقتصادي این دو فاکتور مهم توسعه پایدار مد نظر قرار گیرد 
 هاي اساسی بشـر یعنـی رفـاه و     باید در تمام جزئیات طرح ریزي، سادگی حکم فرما باشد، ضمن این که به نیاز

 امنیت هم جواب داده شود.
 ها  براي حفاظت در مقابل باد ، بایستی در جریان طرح ریزي، شکل، جهت، تعداد و موقعیت دیوارها و دهنه بام

 در ارتباط با شیب و پوشش گیاهی منطقه مدنظر قرار گیرد.
 اند(مگر در خارج از این مکان).  اطمینان حاصل شود که در این مکان پسماندي باقی نخواهد م 
 محیطی و اجتماعی بلند مدت صورت گیرد. هاي زیست ارزیابی و امکان سنجی توسعه بر اساس هزینه 
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  مالحظات ویژه -2-3-4-7پ.

  نظر گرفته شود:ریزي فضایی، بایستی نکات مشروحه زیر در  در برنامه

 ظرفیت –الف 

توانـایی احیـاي اراضـی و توانـایی      سیت منابع مکانی و همچنین با توجه بهاز طریق آنالیز دقیق مکان، با توجه به حسا
  .هاي موجود در طرح ریزي مکان، باید ظرفیت محل معین شود کاهش اثر فاکتور

 تراکم -ب

کـه بایـد از    انداز حفظ گردد، ضمن ایـن  هاي طبیعی چشم باید امکانات تفرجی به طریق صحیح پراکنده شوند تا ارزش
  تر تخریب شده اجتناب گردد.  ها در اطراف مناطق طبیعی کم مانتمرکز ساخت

 شیب -پ

ها بر روي آنها باعـث مشـکالت    هاي تفرجی غالب است، بنابراین استقرار زیرساخت هاي تند در بسیاري از محیط شیب
  شود که باید از انجام آن اجتناب شود.  فرسایشی می

 پوشش گیاهی -ت 

 منطقه بسیار اهمیت دارد و ممکن است براي حفـظ تمامیـت و یکپـارچگی     نگهداري پوشش گیاهی بومی یک
  یک مکان مورد استفاده قرار گیرد. 

 ي هـا  جنگـل انـداز صـرفا در    هـاي بـومی اسـتفاده شـود و بـراي بهبـود چشـم        براي احیاي اراضی حتما از گونه
  هاي غیربومی سازگار و متناسب با محل مجاز است. کاشت ورود گونه دست

 ه از چمن باید به حداقل برسد مخصوصا در مناطقی مانند نـواحی گرمسـیري کـه مـواد مغـذي در تـاج       استفاد
شـوند و چیـزي در خـاك موجـود نیسـت و بـه محـض قطـع درختـان، خـاك            پوشش جنگل نگه داشـته مـی  

  شود.  دچارکمبود مواد غذایی می
 طـور کامـل از پوشـش     شـیده و یـا بـه   طور گسترده از پوشش گیـاهی پو  مناطق ساحلی و کنار دریا هم نباید به

  گیاهی پاکسازي شود.  
 ها، به منظور فیلتر کردن و کـاهش دادن روان آب و   ها و استخر اراضی پوشیده از پوشش گیاهی مجاور رودخانه

  رسوبات باید حفظ شوند.
 گـر منـاطق   جلوگیري شود و تخریب دی ها جنگلها باید طوري انجام گیرد که از قطع یکسره  استقرار زیرساخت

  اندازها را کاهش دهد.  طبیعی و چشم
 شود.   هاي وارده بر محیط زیست استفاده می از پوشش گیاهی نیز براي کاهش اثرات بصري احداث امکانات و فشار  
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 سازي امکانات بـا محـیط اطرافشـان ماننـد کـاهش       گیاهی براي یکپارچه تر، ممکن است از پوشش در اقلیم گرم
 هاي تفرجی استفاده نمود. ها براي فعالیت انی و ایجاد فضاهاي سیم دادن دیواره

 وحش حیات -ث

هـاي   هـاي حاصـل از فعالیـت    باید تدابیري اندیشیده شود تا مبادا بـه دلیـل اسـتقرار امکانـات و مجموعـه محـدودیت      
ت و وحـش در معـرض خطـر وقفـه و یـا در مسـیر حرکـ        هـاي حیـات   ساختمان و جاده سازي در استراحت و تغذیه گونـه 

  سازي آنها تخریب صورت گیرد.  آشیانه
  وحش بومی از طریق مشاهده منطقه مطلع گردند.  هایی براي بازدیدکنندگان ایجاد نمود تا از حیات باید فرصت

تواند منجر به معرفی گونه مهاجم یا غیر بـومی   هاي توریسمی می ویژه در سواحل فعالیت ها به در بسیاري از اکوسیستم
  گردد که باید مردم را در این زمینه مطلع ساخت. در آن منطقه

  1مناظر -ج 

شوند. طراحی مکان بایـد   ها نقاط حساسی هستند که باعث افزایش و بهبود کیفیت تجربیات بازدیدکنندگان می منظر
ی را به صورتی انجام گیرد که امکان مشاهده و پدیدار شدن منـاظر طبیعـی را افـزایش، در نقطـه مقابـل، منـاظر مصـنوع       

  (امکانات پشتیبانی و بازدیدي) کاهش دهد. 
ها در زیر درختان و بصورت افقی مستقر شـوند   هاي بلند مرتبه باید اجتناب شود و طوري ساختمان از ایجاد ساختمان

  جریان باد و نزوالت در امان باشند و همچنین رنگ ظاهري آنها با طبیعت هماهنگی داشته باشد.  تا از

 2یعیمخاطرات طب -چ 

هاي پرتگاه، گیاهان و حیوانات خطرناك و  مناطق آبی مخاطره  توسعه امکانات باید از مخاطرات طبیعی همچون شیب
  انگیز به دور باشد. 

 انرژي و تسهیالت -ح 

 ها باید به نحوي جانمایی شوند که از امکانات تصفیه و تهویه طبیعی برخوردار باشند.  زیرساخت  
 هاي بیوگاز  هاي سپتیک و تانک محیطی از قبیل کمپوست کردن، تانک ي مطلوب زیستها امکانات و تکنولوژي

 هاي آلی، در نظر گرفته شود. براي تصفیه پسماند

                                                   
1- Viwes 
2- Natural Hazards 
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 هاي توریسمی بر آن وارد شود،  ترین اثر از جانب فعالیت هایی قرار بگیرد که کم خطوط انتقال آب باید در مکان
بنابراین باید طوري خطوط آب جایگذاري شود، که تخریـب زمـین    چون براي آب دیگر جایگزینی وجود ندارد

 ها جانمایی شود. به حداقل برسد و تا حد ممکن در مجاورت جاده

  سیستم چرخش یا گردش بازدیدکننده -خ 

ها باید طوري طراحی و مستقر شـوند کـه گـردش بازدیـدي را بهینـه سـازند، بـه         ها و جاده ها از قبیل کلبه زیرساخت
  دیگر  فاصله را به حداقل برسانند، تخریب منابع طبیعی را کاهش و دسترسی بازدیدکنندگان را افزایش دهند. عبارت 

  ها باید طوري جانمایی شوند که فاکتور تعیین کننده طراحی یعنی جذابیت و حساسیت را مدنظر قرار دهند.  جاده
تا اوال بازدیدکننده یک مسیر را دوبار طی نکند، ثانیـا   اي طراحی شوند گاه باید به صورت حلقه بسته ها در گردش جاده

ها باید  ها و راه براي بازدیدکننده جذابیت داشته باشند تا بازدیدکننده آن مکان را ترك نکند. همچنین براي استقرار جاده
  وحش مد نظر قرار گیرد.  هاي حیات مسیر مهاجرت و زیستگاه

 هاي مغایر کاربري -د 

و هـم   1هـاي اکولوژیـک   هاي بازدیدي تدارك دیده شود، مـثال هـم کلبـه    انی انواع مختلفی از استفادهاگر براي یک مک
  که این دو با هم تضادي نداشته باشند باید تا حد امکان از نظر ژئوگرافی از هم جدا شوند.   ي زمینی، براي اینها اردوگاه

  گردي ا براي طبیعته گاه ریزي فضایی گردش اصول کمی و معیارهاي برنامه -5-7پ.

  گاه باید در نظر گرفته شود: ریزي گردش شش معیار کمی براي طرح
 سنجی (مطالعات پایه)، امکان یارهايمع  
 یابی،بازار معیارهاي  
 با طبیعت، یهماهنگ معیارهاي  
 یشو آسا یممرتبط با اقل معیارهاي،  
 مرتبط با خاك، معیارهاي  
 انتخاب محل براي تفرج متمرکز يها معیار. 

  
  
  

                                                   
1- Ecologique 
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  سنجی (مطالعات پایه) امکان -1-5-7پ.

ریزي مستلزم نقشه و اطالعات پایه همسو با اهداف طراحی است که در مطالعات تفصیلی و اجرایی با رعایـت   هر برنامه
وسعت طرح، دقت و مقیاس مطالعه باید تامین گردد. سرفصل هاي مشروحه زیر بـه عنـوان حـداقل اطالعـات الزم بـراي      

  گردي معرفی می گردد: گاه طبیعت احداث یک گردش مطالعات تفصیلی

 يگر توان بالقوه گردش یینتع -1-1-5-7پ.

هـاي طبیعـی، نزدیکـی بـه مراکـز جمعیتـی، تسـهیالت خـدماتی و          گاه با توجه به موقعیت جغرافیایی، جاذبه هر تفرج
هـم  را آن نیازهاي تفرجی خاصی  بعتبه  وگران خاصی خواهد داشت  کنندگان و گردش مراجعه ،تفرجی درون و مجاور آن

کنندگان سایر مناطق تفرجی تفاوت داشته باشد، به همین دلیـل نیـاز اسـت     که ممکن است با استفاده نمودخواهد طلب 
  :مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد به شرح زیر عوامل موثر بر تقاضاي تفرجی تا در مناطق تفرجی مختلف

 دسترس، یجمعیت و مراکز جمعیت  
 یدکنندگان،بازد ددرآم  
 یدکنندگان،فراغت بازد اوقات  
 گاه مردم به استفاده از تفرج تمایل،  
 یدسترس یحمل و نقل و فاصله زمان شبکه،  
 و ترافیک مسیر دسترسی،  
 ي تفرجی متداول،ها فعالیت  
 یا دائمی بودن موارد استفاده فصلی،  
 گر، تعداد و انواع گردش تخمین  
 دت بازدید آناندفعات بازدید هر گروه و م تخمین. 

  گاهی هاي جالب تفرج ویژگی یبررس -2-1-5-7پ.

 انداز جذاب، تنوع فصلی و زیبایی محیط) (چشم فرد هاي منحصر به پدیده،  
 ،(عوارض طبیعی و شکل زمین) وجود توپوگرافی  
 (نهر، چشمه، برکه، آبشار) آب،  
 (سایه روشن) وضعیت نور آفتاب،  
 خاك خیزي، رطوبت یمی، حاصلزهکشی و نوع خاك و زمین (مکانیک، ش(،  
 (نوع، فصل و شدت نزوالت جوي، شدت باد، رطوبت هوا) آب و هوا،  
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 ،(از نظر زیبایی) وجود صخره  
 خاك يخیز برآب و حاصل یدار و متنوع مبتن یهاي سا هاي درختی و درختچه دسترسی به گونه. 

 ها) عوامل باز دارنده (تهدید یبررس -3-1-5-7پ.

 و آبگیر بودن، انواع فرسایش خاك  
 رانش و لغزش،  
 سیل،  
 بهمن،  
 اطراف وجود حشرات و بوي بد محیط،  
 کننده و نابجا و تهدید کننده مناطق بکر مستحدثات آلوده،  
 اجتماعی. -مسایل اقتصادي  

  خصوصیات فرهنگی و تاریخی محل یبررس -4-1-5-7پ.

 ،بررسی حریم آثار تاریخی و مذهبی موجود 
 اتع،هاي عرفی مر بررسی سامان 
 گر، هاي منفی حضور گردش بررسی سوابق و نگرش 
 هاي منفی احداث پارك: بررسی پیامد 
 هاي ممکن از منابع تعارض نیست؟ آیا با سایر استفاده   
 آیا با باورهاي مذهبی مردم در تعارض نیست؟  
 انجامد؟ آیا به مهاجرت و جابجایی ناخواسته مردم نمی  
 دهد؟ برق و سایر خدمات را  براي جوامع محلی افزایش نمی هاي آب، فاضالب، مخابرات، آیا تعرفه  

  بررسی تسهیالت براي تصرف و نگهداري عرصه -5-1-5-7پ.

 گذاري، اعتبار و منابع سرمایه 
 ،حقوقی و مالکیت  
 ،دسترسی به مصالح  
 حفاظت و نگهداري مساحت جنگل در حد امکانات. 

  يگر و تجهیزات گردش یالتبینی تسه پیش -6-1-5-7پ.
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 گري در طبیعت مبلمان گردش -

هـا،   دان، تابلوهاي راهنما، تابلوهاي اعالنـات، تابلوهـاي هشـداردهنده، نقشـه دسترسـی پـارك، آبخـوري        نیمکت، زباله
نیک (خورگشت)، محل طبخ غذا (اجاق)، پارکینـگ، آالچیـق،    هاي ورودي و خروجی، مکان پیک هاي روشنایی، دروازه پایه

  انداز یا نقاط استراحت. مسیرهاي دسترسی اصلی و فرعی به چشم هاي بازي، سایبان، محوطه

 گري در طبیعت ابنیه گردش -

   هاي اداري، ساختمان نگهبانی، اتاق کارگران. دفتر پارك، ساختمان

 تاسیسات رفاهی -

  .سرویس بهداشتی، خدمات درمانی، کیوسکهاي فروش مواد غذایی، شیرهاي آب

 تجهیزات خدماتی -

  .انبار نگهداري وسایل، تعمیرگاه، نهالستان آب و برق)،موتورخانه (

 معیارهاي بازاریابی -2-5-7پ.

برداران آنها اهمیت فراوانی دارد و این بستگی دارد بـه میـزان    گاه براي مجریان و بهره هاي گردش اقتصادي بودن پروژه
گـران،   تواند در پذیرش تعداد گردش زیر میگران حاضر به خرج آن در طول سال باشند، لذا مالحظات  اي که گردش هزینه

  مخصوصا تکرار بازدید و افزایش درآمد مجري طرح موثر باشد:
 گردي ممکنه هاي تفرجی بازدیدکنندگان و اهداف طبیعت تعیین نیاز، 
 گاه در واحد زمان) تخمین تقاضاي تفرجی (تعداد دفعات استفاده از تفرج،  
 به بازدیدکنندهرسانی  هاي اطالع تعیین شیوه و مکان ،  
 هاي ورودي و شیوه کنترل رفت و آمد و حضور بازدیدکننده، تعیین مکان   
 ،تعیین تسهیالت پارك متناسب با اوقات فراغت بازدیدکننده   
  هـاي غیرمـرتبط    هـاي کوتـاه بـراي امـور خریـد      تمهیدات الزم براي کاهش اتالف وقت بازدیدکننده در بازدیـد

  ،خصوصا در ابتداي ورودي پارك
 گاهی در ازاي دریافت ورودیه امکانات تفرج تعیین،  
 ها و حشرات آزاردهنده. تمهیدات الزم براي حفاظت در برابر آلودگی 
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  گردي ریزي فضایی طبیعت معیارهاي هماهنگی با طبیعت در برنامه -3-5-7پ.

و حفظ منظر به شرح زیـر  هاي طبیعی باید معیارهاي محیط زیستی  گاه ریزي هماهنگ با طبیعت در گردش براي طرح
  مورد توجه قرار گیرند:

  معیارهاي هماهنگی با محیط زیست طبیعی -1-3-5-7پ.

  محیطی به دو طریق به عنوان مکمل یکدیگر باید به اجرا درآید:   هاي زیست ترین اقدامات در معیار این مبحث به عنوان مهم
بنـدي (زونینـگ) کـه بـه      عه و در مرحله بعـد پهنـه  محیطی از مناطق توس ابتدا، مستثنی کردن مناطق حساس زیست

  نحوي موید اقدام قبلی خواهد بود.

  هاي مختص توسعه از مناطق ناپایدار مستتثنی کردن پهنه -الف

  محیطی مشروحه زیر رعایت گردد: گري بایستی مالحظات زیست ریزي و جانمایی تاسیسات گردش قبل از هرگونه طرح
 خیز،  ز مناطق ناپایدار، نظیر مناطق رانشی و پرشیب و مسیر گسل و نقاط سیلمستتثنی کردن مناطق توسعه ا

  ها در نواحی غیر حساس محیطی. به منظور تمرکز فعالیت
 .محاسبه ظرفیت برد تفرجی  
 بینی تسهیالت و خدمات هماهنگ با طبیعت منطبق با ظرفیت برد تفرجی و با حداقل دست خوردگی و حجم. پیش 
 سیسات منطبق با استانداردهاي مصوب طراحی مناطق تفرج متمرکز، مسیرها و ابنیه.انتخاب ابنیه و تا  
 گري منتخب). تعیین محدوده حفاظتی و حمایتی براي پوشش گیاهی موجود و یا احداثی (منطبق با نوع گردش 
 بـومی  هـاي غیـر    هاي بومی و آمیخته با گونه کاشت، ایجاد محیطی طبیعی مشتمل بر گونه هاي دست در پارك

 سازگار و متناسب با ظرفیت طبیعی محل. 
 گاه. ها و مواد زاید یا فرسوده از محدوده گردش تعیین چگونگی تخلیه مناسب و یا تبدیل تمام زباله 

  )zoning(بندي  پهنه -ب

وند. شـ  بندي می گردي ارزیابی و متعاقب آن پهنه هاي طبیعت گاه با توجه به معیارهاي تفرج گسترده و متمرکز، گردش
اي  کند که در چه مکان، چه نوع توسـعه  اي براي مدیریت منابع تفرجی، این مسئله را روشن میبندي به عنوان وسیله پهنه

  توان مدنظر قرار داد. را می
محیطـی، اجتمـاعی و    هاي همگن زیسـت  بندي محدوده پارك به واحد بندي عبارت است از تقسیم بندي و یا زون پهنه

  تفکیک مناطق حساس از مناطق قابل توسعه. مدیریتی به منظور
 و موجـود  وضعیت و اکولوژیک هاي ویژگی به توجه با گردي، الزم است تا ریزي طبیعت پیش از هرگونه طراحی و برنامه

  معین شوند.  ي اراضیها کاربريگري،  گردش اهداف همچنین
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محیطـی، اجتمـاعی و    هـاي همگـن زیسـت    گـاه اسـت بـه واحـد     بندي محدوده گردش بندي نوعی تقسیم در واقع پهنه
بنـدي فراینـد مـدیریت کـاربردي      مدیریتی به منظور تفکیک مناطق حساس از مناطق قابل توسعه. به عبارت دیگـر، زون 

  هاي متفاوت است. ها و یا زون جهت اجراي اهداف طراحی براي بخش
هـاي   هاي جـامع کشـاورزي، طـرح    اري، طرحهاي پارکد بندي مناطق در طرح هاي جنگلداري، طرح در ایران براي پهنه

هاي شهرسازي و توسـعه شـهري و صـنعتی و روسـتایی از روش      هاي کشت و صنعت، طرح آبخیزداري و مرتع داري، طرح
  شود. ارزیابی توان اکولوژیک استفاده می

هـاي   بنـدي  اره از پهنـه نظیر: تولید چوب، چراي دام و محصوالت فرعی همو  برداري و مراتع، با اهداف بهره ها جنگلدر 
از تولیـدات مکانیـک     بـرداري  ، بهـره Protected &Nature reserved zoneاي از جملـه حفاظـت و حمایـت رویشـگاه      ویژه

Nature economical zone  و  احیا و بازسازي اکولوژیکیRestoration zone    بنـدي در   شـود و البتـه پهنـه    اسـتفاده مـی
بـراي ایجـاد محـیط      Core zoneده تنوع زیستی، بسیار گسترده بوده و از نوعی پهنـه  ش هاي ملی و مناطق حفاظت پارك

گردي با هدف تفرج خصوصـا   شود، لیکن براي انواع طبیعت گیري می وحش و محدودیت شدید تردد انسان بهره امن حیات
ریـزي قـرار    اري مـورد برنامـه  هاي مدیریت منابع طبیعی و آبخیـزد  هایی که به عنوان متمم و بخشی از طرح گاه در گردش

  گردد.  تري برخوردارند استفاده می از اهمیت بیش پنج پهنه اصلی و عندالزوم هشت پهنه فرعی که گیرند، تعداد می
گـاهی   تفـرج  منـابع  بررسـی  هاي تعیین شده براي طرح هاي طبیعت گردي، با عنایت به روش ابداعی کمیسیون پهنه

  اجرایی ایران تنظیم یافته است:و منطبق با شرایط  URRRCآمریکا
  فرد به پهنه منابع منحصر :1زون  Uni que r esour ce zone  :  

 1-1 :فرد به پهنه فرعی منابع طبیعی منحصر  Natural unique subzone    
 1-2فرد  به : پهنه فرعی منابع فرهنگی و تاریخی منحصرCaltural/Historical unique subzone  

  حفاظتی پهنه :2زون Envi r onment al pr ot ect i on zone  :  
  پایدار منابع طبیعی  برداري بهره پهنه :3زون Nat ur al r esour cemanagement buf f er zone    :  

 3-1 :پهنه فرعی مدیریت جنگل  Timber subzone    
 3-2: پهنه فرعی مدیریت مرتع Range subzone    
 3-3: هاي سنتی جوامع محلی برداري پهنه فرعی بهره Other productive yields subzone    

  پهنه تفرج متمرکز :4زون I nt ensi ve r ecr eat i on subzone  :  
 4-1: پهنه فرعی تفرج متمرکز  با تراکم باال High use recreation zone   
 4-2: پهنه فرعی تفرج متمرکز معمولی General outdoor recreation zone   
 4-3: پهنه فرعی بازسازي Recovery / Restoration  zone   

  گسترده پهنه تفرج :5زون Nat ur al envi r onment zone    
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 1محیطی ریزي زیست هاي طبیت گردي زمانی میسر خواهد شد که در چارچوب برنامه محیطی در فعالیت رویکرد زیست
ل اقتصادي و محیطی به معناي ارزیابی توان اکولوژیک هر منطقه و تلفیق آن با عوام ریزي زیست طراحی شده باشد. برنامه

ریزي روشی است براي تعیین کاربري اراضی هر پهنه متناسب بـا   اجتماعی موثر بر منطقه است. به عبارت دیگر این برنامه
کننـده   اي کـه بیـان   هاي ویژه ریزي باید هر نوع کاربري با معیار هاي محل. براي دستیابی به هدف برنامه استعداد و ظرفیت

نماید. در حقیقت مطالعه فاکتورهاي بیوفیزیکی و تبدیل آنها بـه   یکی منطقه است مطابقتترین خصوصیات بیوفیز مطلوب
  سازد. گاه طبیعی را آشکار می ها با یکدیگر، توان اکولوژیکی پهنه تفرجی یا گردش نقشه و تلفیق نقشه

وجـه امـري دائمـی و    گردي، به هیچ  بندي صورت گرفته در هر طرح طبیعت ذکر این نکته ضرورت دارد که اصوال زون
  باشد بلکه بسته به شرایط و تبعیت از طبیعت قابل تغییر خواهد بود. غیر قابل تغییر نمی

   Unique resource zone فرد به پهنه منابع منحصر :1زون  -

ور ها و جلوگیري از هرگونه تغییر و نابودي آنها در اثر ساخت و ساز و حضـ  هدف از تشخیص این پهنه حمایت از جاذبه
گـردي)  و   گر و رعایت شدیدترین مالحظات اکوتوریستی (ضرورت بازدید در معیت راهنماي طبیعـت  کنترل نشده گردش

گاه الزم است تا محدوده گیاهان، جانوران، منـاظر و آثـار    باشد، لذا  قبل از احداث گردش ها می الگوي رفتاري طبیعت گرد
  گاه شناسایی گردد. اندازهاي بدیع محدوده گردش فرهنگی و تاریخی منحصر به فرد و مناظر و چشم

  شود: بندي می پهنه منابع منحصر به فرد به دو گروه طبقه

  Natural unique subzone فرد: به پهنه فرعی منابع طبیعی منحصر ●

ه وگـذرگاه  فرد و یا روبه انقراض، درختان کهنسال، زیستگا این منابع عبارتند از: محدوده تیپ گیاهان بومی منحصر به
هاي طبیعی، تـاالب و دریاچـه و    ها و آبشار و رودخانه و برکه هاي طبیعی نظیر قلل کوه وحش محدوده پدیده دائمی حیات

  مناظر بدیع و جذاب.

  Caltural/Historical unique subzoneفرد   به پهنه فرعی منابع فرهنگی و تاریخی منحصر ●

تاریخی، (بـرج، بـارو و قلعـه) مـذهبی و فرهنگـی بـومی، محـدوده مسـکونی          هاي این منابع عبارتند از: محدوده مکان
هـاي مـتمم مـدیریت منـابع      گـران، خصوصـا در طـرح    هاي پراکنده داخل طرح و عشایر. حضور کنترل شده گردش آبادي

  نندگان و جوامع میزبان خواهد شد.طبیعی موجب کاهش چالش بین بازدیدک
  
  
  

                                                   
1- Environmental Planning 
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   Environmental protection zone حفاظتی: : پهنه2زون  -

باشـد. بایـد    هدف از تشخیص این پهنه جلوگیري از فرسایش و نابودي خاك و صدمات جانی بـه طبیعـت گردهـا مـی    
محدودیت شدیدي براي احداث بنا و مخصوصا جاده و همچنین هرگونه توسـعه فیزیکـی ازجملـه تفـرج متمرکـز در ایـن       

  باشد. درصد، تفرج گسترده در حد نرمال بال مانع می 50تر از  ممناطق اعمال گردد،  اما در نقاط با شیب ک
ها، نواحی بـا   ها، مسیل هاي حفاظتی عبارتند از: نواحی رانشی زمین، مناطق فرسایش پذیر با شدت باال، گسل محدوده

نـوار   کاشـت و  درصد، کریدور حیات وحش و قطعا جنگل و مرتع قرق شده براي احیاي طبیعی و دسـت  15شیب بیش از 
  ).Riparian forest(پوشش گیاهی طبیعی حاشیه و داخل تاالب، دریاچه و رودها 

  Natural resource management buffer zone پایدار منابع طبیعی:  برداري بهره : پهنه3زون  -

انگیـزه بـه    و ایجـاد  صـاحبان عـرف  ، منتفع سـاختن  Buffer Zoneدر ناحیه  پایدار منابع طبیعی  برداري بهرههدف از  
این بخـش تمرکـز فعالیـت بـر توسـعه       باشد. در عالقمند نمودن آنها به حفاظت و بقاي توسعه پایدار در منطقه می منظور

  باشد.  اقتصادي و فراهم نمودن شرایط پیشرفت جوامع انسانی با تکیه بر پایداري اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک می
بـومی بسـیار   و مرتعـی    جوامـع جنگلـی  بـراي حفاظـت از    ،غیـر مرطـوب  هاي مدیریت منابع طبیعی در مناطق  طرح

ها در بسیاري موارد قادر به تامین نیازهـاي روزافـزون اقتصـادي مجریـان و صـاحبان       ، اما اینگونه طرحباشند ارزشمند می
 اجـازه برخـی   زآبخیـ  حوضـه ، مراتع و آبخیزداري به ناچار به صاحبان عرف سـاکن در  ها جنگلعرف نیستند و لذا سازمان 

طبیعـت و مـالزم بـا    نزدیک به و... را به شیوه  صنایع دستی، تولیدات پرورش ماهی باغبانی محدود،هاي اقتصادي  فعالیت
  . داده استتوسعه پایدار 

و گـري   گـردش  اقتصـادي سـودآور   هـاي  بسـته باید بـا تعریـف   گردي نیز  گذاران طبیعت گري و سرمایه سازمان گردش
هـاي   طـرح  همسـو بـا اهـداف   هاي فرهنگی و توریستی و پشتیبانی فنی و مـالی،   دات سنتی و ارائه پروژهپشتیبانی از تولی

به طبیعت و حذف قطع درخت براي چوب سـوخت و حـداقل    کاهش فشارمدیریت منابع طبیعی و آبخیزداري، نسبت به 
  ه فرعی است:این پهنه مشتمل بر سه پهن .نمودن تبدیل جنگل و مرتع به زراعت اقدام نمایند

  Timber subzoneپهنه فرعی مدیریت جنگل   ●

هاي زراعت چـوب، جنگکـاري تولیـدي،     هاي جنگلداري چند منظوره شامل است بر: بخش ها در طرح اینگونه محدوده
  هاي تفرج گسترده صرفا بدون احداث جاده در این عرصه بالمانع است. نقاط احیایی و اصالحی. انجام فعالیت

  Range subzoneی مدیریت مرتع پهنه فرع ●

هـاي تفـرج گسـترده و     ها در این پهنـه فرعـی قـرار دارنـد. انجـام فعالیـت       هاي احیا و اصالح مراتع و کپه کاري تمامی عرصه
  باشد.   ها به صورت کنترل شده و با مشارکت عشایر و مرتعدار بالمانع می همچنین تفرج متمرکز در سطح محدود در این پهنه
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  Other productive yields subzoneهاي سنتی جوامع محلی  برداري عی بهرهپهنه فر ●

هاي مدیریت منابع طبیعی نظیر پرورش ماهی، زراعـت آبـی، پـرورش زنبـور عسـل و تولیـد        هاي اقتصادي طرح بخش
هـاي کوچـک    گیاهان دارویی و صنعتی در این پهنه قرار دارند. تفرج گسترده و تفـرج متمرکـز محـدود و ایجـاد اقامتگـاه     

  روستایی براي توسعه توریسم کشاورزي با همکاري ساکنین محلی در این پهنه بالمانع است.

  Intensive recreation subzone: پهنه تفرج متمرکز 4زون  -

هاي تفرجی است که امکـان تحقـق آنهـا بسـتگی بـه توسـعه و تجهیـز         تفرج متمرکز در برگیرنده آن دسته از فعالیت
  هاي گروهی. نیک و انواع ورزش داشته و نیازمند تسهیالت متعددي است. مانند کمپینگ یا اردو زدن، پیکها  گاه گردش

هاي تفرجی  هاي پارکی همراه با فراهم ساختن شرایط براي انجام فعالیت هدف از انتخاب زون تفرج متمرکز توسعه زیرساخت
  اي آزاد، اتراق شبانه و انجام تفریحات ورزشی در طبیعت است. ازجمله: صرف غذاي بدون تشریفات در خارج از منزل و در هو

با ثبات و ترجیحا در جهـت جغرافیـایی   تیپ اراضی درصد و  5تر از  تفرج متمرکز عمدتا در اراضی با شیب کم  محوطه
تخـاب جهـت   گردد. البته به دلیل اهمیت مسطح بودن مکان، زون تفرج متمرکز از نظر اولویت ان انتخاب میشمال و شرق 

درصد و متمرکز با اولویت دوم  2تر از  احداث تاسیسات تفرجی، خود به دو بخش شامل  اولویت اول در اراضی با شیب کم
هاي انتخاب سایت تفـرج متمرکـز نیـز بسـته بـه شـرایط        که سایر شاخص گردد، ضمن این درصد تقسیم می 5-2با شیب 

  می باشند. جغرافیایی و اقلیمی در این اولویت بندي موثر

  General outdoor recreation zoneپهنه فرعی تفرج متمرکز معمولی  ●

  هاي خاص نصب چادر و اتوکاروان (کمپینگ). نیک)، اردوگاه هاي خورگشت (پیک شامل محوطه

  High use recreation zoneپهنه فرعی تفرج متمرکز  با تراکم باال  ●

هـاي اقامـت    سـوئیت  هاي خاص خدمات پـذیرایی، کمـپ و   سواري، مکان هاي ورزشی و بازي، اسکله قایق شامل زمین
شبانه، پیست اسکی، ایستگاه دوچرخه و اسب سواري، فضاهاي فرهنگی روباز، آمفی تآتر صحرایی، پـارك حیـات وحـش،    

  ها و گیاهان وحشی.    پارك گل

  Recovery / Restoration zoneپهنه فرعی بازسازي  ●

هاي تفرج متمرکز معمولی بـه منظـور ذخیـره اراضـی و تـامین       چنین مستعد احداث محوطهاراضی توسعه آینده و هم
شرایط تجدید حیات و لزوما بازسازي خاك و اراضی تحت فشار طویل المدت بازدیدکننده، و جلوگیري از هیـدرومورفی و  

  . وري تفرج متمرکزو بهره  برداري صدمه به ریشه درختان، از طریق جایگزینی محاوط پس از طی دوره بهره
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 Natural environment zoneگسترده  : پهنه تفرج5زون  -

گاه نداشته و  هایی است که نیازي به امکانات، تسهیالت و تجهیز گردش در برگیرنده آن دسته از فعالیتتفرج گسترده 
گیـري و شـکار متکـی بـه      هیگردشـی، کوهنـوردي، مـا    روي، جنگل یا نیازمند امکانات بسیار محدودي است، مانند: پیاده

  گاه. امکانات طبیعی تفرج
گردد. معموال با یک یا چند نیمکت مجهز میگردند.  هاي اصلی و راه نوردي ایجاد می گونه مناطق در مسیر پیاده رو این

بـان   سایهتري برخوردارند لذا احداث یک دستگاه  انداز از استقبال بیش هاي طبیعی عمدتا در نقاط واجد چشم گاه استراحت
  گاه طبیعی نیاز به تاسیسات ندارد. افزاید. استراحت (آالچیق) بر مرغوبیت آن می

نماید و اصـوال بـراي    ترین زیان را به خاك و پوشش گیاهی آن وارد می گر در اراضی کم شیب، کم مسلما حضور گردش
یمایی و تفرج گسترده است. انتخاب مکـان بـراي   پ تري براي راه هاي مناسب ها و افراد سالمند، اینگونه اراضی مکان خانواده

مانده سطوح (حفـاظتی غیـر قابـل     درصد مجاز است و در باقی 15تفرج گسترده با اولویت اول حداکثر در اراضی تا شیب 
پیمایی در طبیعت در زمره زون تفـرج گسـترده بـا اولویـت دوم انتخـاب       درصد، صرفا براي راه 50ساخت و ساز) تا شیب 

پذیرد. ضمنا به غیر از عامل شیب، سایر عوامل خاك و زمین نیز در تعیین اولویت موثرند و ایـن مطلـب    رت میعرصه صو
  گردد. در مبحث مربوط به خود در قالب جداول راهنماي انتخاب عرصه ارائه می

  )انداز و نما چشممعیارهاي مرتبط با حفظ منظر( -2-3-5-7پ.

  :ایستی با توجه به مالحظات و مراتب زیر صورت گیردگردي با هدف تفرج ب طرح ریزي طبیعت
 رعایت خصوصیات اقلیمی منطقه؛ 
 هاي زمین شامل: شیب، خصوصیات سطح االرضی و تحت االرضی، زهکشی و بافت خاك؛ رعایت ویژگی 
 ها؛ پرهیز از مسیر سیالب 
 از منظره و دیدگاه اطراف؛  برداري حفظ و بهره 
 راضی پیرامون؛هاي نامناسب ا فاصله از کاربري 
 موثر از سیماي فیزیکی سرزمین و فرم و خصوصیات عوامل طبیعی مانند تپه، درخت، نهر، آبشار؛  برداري بهره 
 هاي انسانی نظیر خطوط انتقال نیـرو، شـبکه انتقـال آب، فاضـالب و      ها و زیرساخت اجتناب از دیده شدن سازه

 گاز و مسیرهاي دسترسی؛
 ها (سطوح منحنـی و زوایـا) و نـوع مـواد      هاي طراحی و سازه م هندسی مسیررعایت هماهنگی میان خطوط فر

 هاي طبیعی و پوشش گیاهی اطراف؛ کاربردي با برجستگی
 هماهنگی میان مواد کاربردي با ساختار و سیماي فیزیکی طبیعت؛ 
 ها با طبیعت؛ هماهنگی میان رنگ 
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 طبیعی، يتوجه به تقارن و چیدمان اجزا 

  مرتبط با اقلیم و آسایشمعیارهاي  -4-5-7پ.

باشـد. بـا افـزایش تغییـر اقلـیم در       یکی از عوامل موثر بر زندگی، سالمتی و آسایش انسان، شرایط جوي و اقلیمی مـی 
  هاي اخیر تاثیر آب و هوا بر زندگی انسان توجه زیادي را به خود معطوف داشته است.  سال

هاي علمی بـه نـام زیسـت     رفتار انسان در قالب یکی ار شاخهتاثیر وضعیت جوي و اقلیمی بر روي زندگی و آسایش و 
شناسـی و فیزیولـوژي    شناسی انسانی یا زیست هواشناسی انسانی، که در ارتباط تنگاتنگ با علـم هواشناسـی، اقلـیم    اقلیم

  گیرد.  است مورد مطالعه و بررسی قرار می
در آن احساس آرامش و آسایش نماینـد. ارزیـابی   هدف اصلی زیست اقلیم شناسان، ایجاد محیطی است که اکثر افراد 

ها از  تواند در بسیاري از زمینه اقلیم فیزیولوژیک، در رابطه با درجه احساس آسایش یا عدم آسایش در مناطق مختلف، می
  ریزي است کاربرد داشته باشد. گري که در آن کیفیت اقلیم اساس برنامه قبیل شهرسازي، معماري و گردش

تواند متفاوت باشـد. از   تفاوت قابل مالحظه افراد با یکدیگر، احساس آنها از یک وضعیت جوي یا اقلیمی میبا توجه به 
که یک اقلیم را بـراي همـه نـوع فعالیـت بـدنی و یـا بـراي         توان هیچ اقلیمی را کامال نامطلوب دانست و یا این این رو نمی

  سالمتی و رفاه افراد کامال مطلوب محسوب نمود. 
هـا   ر مثال بعضی از افراد ساکن یک محل، یک روز معین را ممکن است مالیم و مطلوب احسـاس کننـد، بعضـی   به طو

هـاي فـردي، نـوع پوشـاك و سـابقه زیسـت        گرم و نامطلوب و برخی هم خنک و نامطلوب احساس نمایند. جدا از ویژگـی 
منظور از شرایط آسایش انسـان مجموعـه شـرایط     باشد. اقلیمی افراد، در احساس آنها از شرایط جوي کامال تاثیر گذار می

  درصد از افراد مناسب باشد. 80حرارتی است که حداقل براي 
توان بیان نمود که تقریباَ کلیه عناصر جوي بر احساس و آسایش انسان موثر بوده ولی تاثیر بعضی از آنها کامال  به طور کلی می

  ترین تاثیر را عناصر دما، رطوبت، باد و تابش دارند.  ه ناپیداست، ولی بیشمشخص و برجسته و تاثیر بعضی از آنها خفیف و گا
بایستی تاثیر تـوام آنهـا    کنند، می که تاثیر هر یک از چهار عنصر فوق الذکر در کنار یکدیگر معنی و مفهوم پیدا می نظر به این

گـردد. در واقـع    ماي بـاال نـامطلوب و آزار دهنـده مـی    را مد نظر قرار داد. به عنوان مثال تابش در دماي پایین مطلوب، ولی در د
گري شامل:توفان و رعد و برق، روزهاي همراه با بـرف و یـا مخلـوط بـرف و      هاي جوي محدود کننده گردش توان گفت پدیده می

  باشد.   باران، روزهاي همراه با گرد و خاك، خشکسالی، کوالك برف، تگرگ، سرمازدگی و یخبندان و رگبار شدید می
  شرح زیر است: چگونگی تاثیر هر یک از عناصر جوي بر آسایش انسان به

  ییدماآسایش  -1-4-5-7پ.

ثر از أکـامال متـ   ،دهند. تاثیر دما بر آسـایش  که گرم یا سرد است نشان می این اکثر مردم احساس خود را از هوا با بیان
   .استو روحی و خوپذیري انسان  یشرایط جسم ،عناصر جوي سایروضعیت 
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اي  مطلـوب بـراي انسـان دامنـه     محـدوده  گیري و ثبت شده است ولـی  اي از دماها تا کنون اندازه گرچه دامنه گسترده
  باشد.  انتهاي گرم این گستره می باریک و نزدیک به

درجـه سـانتیگراد اسـت. چنانچـه بـدن در       32پوسـت  سـطح  و دمـاي   37دماي درونی بدن انسان در حالت طبیعی 
اگـر در محیطـی سـردتر از پوسـت      ،نماید و برعکس شروع به جذب گرما می ر از پوست است قرار گیرد،ت محیطی که گرم

بین بدن و هـواي پیرامـونش یـک     ،ین طریق در هر محیطیه ادهد. ب می گرماي خود را به تدریج از دست ،بدن واقع شود
چنانچه در نتیجه ایـن  ، ي مختلفی صورت گیردها و نسبت ها این تبادل ممکن است به شکل ،افتد تبادل حرارتی اتفاق می

گرماي تولید شده در بدن و گرماي تلف شده یا کسب شده از محیط متعادل نشود، بدن ناچار اسـت بـراي    ،تبادل حرارتی
  .شود برقراري تعادل، گرماي درونی خود را افزایش یا کاهش دهد که باعث بروز حاالت مختلفی در انسان می

هـا نشـان داد، در دماهـاي     بررسی میزان پرخاشگري افراد با دماي محیط موضوع تحقیق بود بررسـی اي که  در مطالعه
ل کـردن آرامـش   تر از دماهاي باال است، که این امر نشان از تاثیر دماي پایین در مختـ  پایین میزان پرخاشگري افراد بیش

  روانی افراد دارد.
، قرارگیـري وي  اسـت یگراد تدرجه سان 37حدود  درماي مرکزي بدن آسایش انسان در ارتباط با حفظ د که نظر به این

  .خواهد داشتمندي را به همراه  و رضایتیط زیستی ادرجه بهترین شر 30تا  18هایی با دماي بین  در اقلیم
  در اقالیم مختلف به شرح زیر است:براي انسان  هترین شرایط زیستیب

 درجه، 22تا  18دمایی بین   اقلیم گرم و خشک در بازه  
  درجه، 25تا  22 دمایی بین  در بازهاقلیم معتدله  
 درجه. 30تا  25دمایی بین   در بازه اقلیم سرد و خشک  

  یرطوبتمطلوبیت  -2-4-5-7پ.

اي به نقطه دیگر و از زمـانی بـه    فقط مقدار رطوبت هوا از نقطه نیست،هوا در هیچ نقطه اي از کره زمین کامال خشک 
  .تواند ثابت در نظر گرفته شود نمی در طول شبانه روز در یک محل مقدار آن ،کند و به هیچ وجه زمان دیگر تغییر می

باشـد.   حـداقل مـی   هـاي نزدیـک قطـب    و در عمـق خشـکی   ،اي حـداکثر  موجودي بخار آب جو بر روي دریاهاي حاره
اهان زمینه رشد و نمو بهتر آنهـا را  نیاز آبی گی تواند با کاهش تبخیر و تعرق گیاهی و کاستن از می هاي زیاد جوي رطوبت

شود ولی تاثیر مسـتقیم آن بـر انسـان بـه      و از این رو عاملی مثبت در رابطه با زیست و آسایش انسان تلقی می فراهم کند
  کند.  دما بستگی پیدا می
هاي نسبی  تهاي کم چه در رطوب شود و در دما و عدم آسایش انسان می خشنوديسبب نا دماهاي باال رطوبت زیاد در

باشـد تـاثیر آن خیلـی کـم و قابـل       نسـبه کـم مـی   الب در آن موجودي بخـار آب که هاي نسبی پایین  باال و چه در رطوبت
  .است پوشی چشم
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درصـد   70تـا   30از دیدگاه بسیاري از کارشناسان دامنه مناسب رطوبت نسبی در دماهاي معمولی براي انسـان بـین   
  لوبیت رطوبت نسبی با توجه به میانگین ماهانه دما صورت گیرد.قضاوت براي مط به این ترتیباست. 

  تابش -3-4-5-7پ.

  ها است و بقاي حیات در کره زمین مدیون برخورداري از این تابش است.   تابش خورشیدي منبع اصلی و مادر تمام انرژي
سـب اطالعـات از آن   اي بـراي تماشـاي محـیط و ک    تابش نور خورشید بر چشم و مغز انسان، موجـب گشـودن دریچـه   

شود که بـدن خـود را    در یک سري افراد می  شود. اگرچه در برخی موارد، تابش نور آفتاب باعث بروز ناراحتی و بیماري می
دهند، معذالک جذب بخشی از طیف نور خورشید در پوست انسان بـه   بیش از اندازه در معرض تابش شدید آفتاب قرار می

عالوه بر ایـن افـزایش ضـخامت پوسـت و برنـزه شـدن، اثـر گرمایشـی، آثـار روانـی و اثـرات            انجامد،  می Dتولید ویتامین 
توان به اثر آن بر افـزایش   کشی آن جزو اثرات مفید و مثبت آن است. از تاثیرات قابل ذکر دیگر تابش خورشید می میکروب

  هموگلوبین خون در پوست و بر فعالیت غدد داخلی بدن اشاره کرد.

  ادب -4-4-5-7پ.

باشـد. تـاثیر برخـی از ایـن نیروهـا       وزش باد در سطح زمین متأثر از نیروهاي اصطکاك، گریز از مرکز و کوریولیس می
  بسته به مکان و شرایط موجود سینوپتیکی ممکن است ضعیف و گاه قابل حذف باشد. 

آورند. بـه طـور    انسان بوجود میها بسته به ماهیت آنها و شرایط جوي حاکم در محل، اثرات متفاوتی را در آسایش  باد
مثال باد فون که یک باد گرم و خشک است در یک روز گرم آفتابی باعث بروز افسردگی در بسیاري از مـردم و یـا نسـیم    

  گردد.   دریا در مناطق خیلی گرم حاره باعث مسرت و آرامش روحی می
شـود،   گیري می متري از سطح زمین اندازه 10دارد هاي هواشناسی به طور معمول در ارتفاع استان پدیده باد در ایستگاه

که سرعت بادها در چند صد متر اول جو با ارتفاع افزایش می یابد، افـراد سـاکن در طبقـات بـاالي      بنابراین با توجه به این
  ند شد. هاي بلند و یا ارتفاعات در طبیعت، با بادهاي شدیدتري نسبت به زمانیکه در پایین هستند مواجه خواه ساختمان

که معموال در ارتفـاع   میزان افزایش سرعت باد در اثر ارتفاع بستگی به میزان ناهمواري زمین و ناپایداري جو دارد و جالب این
  افتد. ها اتفاق می متر به طور متوسط حداکثر سرعت باد در بعد از ظهرها و در ارتفاعات باالتر حداکثر سرعت باد در شب 100

ها مورد توجـه قـرار    د از نظر آسایش انسان از سه جنبه مکانیکی، تاثیر حرارتی و تاثیر آن در انتقال آالیندهاثر عنصر اقلیمی با
  کند.   هاي باالتر افزایش پیدا می هاي پایین نامحسوس بوده و در سرعت گیرد. اثر مکانیکی باد بر انسان در سرعت می

شود و یـا   و جابجایی عمودي هوا است که منجر به تغییر دما می تاثیر حرارتی یا به صورت غیرمستقیم در انتقال افقی
تـر از میـانگین    باشد. هنگامی که دماي هوا کم به صورت مستقیم در جابجایی الیه نازك هواي راکد اطراف بدن انسان می

ادلـه حرارتـی   درجه سانتیگراد) باشد، باد عالوه بر افزایش ظرفیت تبخیرپـذیري، باعـث افـزایش مب   32دماي پوست بدن (
  گردد.   جابجایی بین پوست بدن و هواي مجاور بدن و از هر دو جهت سبب خنک شدن بدن می
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تر از دماي پوست بدن باشد، افزایش سرعت باد با باال بردن ظرفیـت تبخیرپـذیري  سـبب     هنگامی که دماي هوا بیش
  شود. بدن سبب گرم شدن بدن میخنک شدن و افزایش مبادله حرارتی جابجایی بین پوست بدن و هواي مجاور 

باد از طرفی با افزایش توربوالنس باعث پخش آلودگی هوا از نزدیکی زمین به سـطوح بـاالتر و از طرفـی باعـث حمـل      
هـا بـا توجـه بـه      شود. از این رو الزم است که در مناطق صنعتی، مکان اسـتقرار اقامتگـاه   ها به نقاط دیگر می افقی آالینده

  و آگاهی از باد غالب و توزیع سمت و سرعت آن در جهات مختلف تعیین گردد.شناسی باد  اقلیم

  ارتفاع -5-4-5-7پ.

  هاي اقلیمی نقش مهمی در ایجاد و کنترل اقلیم به عهده دارد.  ارتفاع به عنوان یکی از سازه
م است هریک  به طور چنانچه نقش ارتفاع در تغییر مقادیر عناصر جوي چون دما، باد، رطوبت و تابش بررسی شود الز

  جداگانه مورد بحث قرار گیرد. 
کند. کم و  یکی از اثرات ارتفاع بر فشار جو و اکسیژن است. فشار جو به صورت  نمایی با افزایش ارتفاع کاهش پیدا می

دهنـده هـواي خشـک     بیش این نحوه تغییرات فشار، در الیه همگون کره جو (هموسـفر)، بـراي تـک تـک اجـزاء تشـکیل      
گیرد، بنابراین جدا از تغییرات فشـار در اثـر    کیلومتر اول جو را در بر می 80له اکسیژن قابل مشاهده است. این الیه منجم
تـرین فشـار در نقـاط     هاي با ارتفاع منفی نسبت به سطح دریاي آزاد و کـم  هاي هواشناسی، باالترین فشار در گودال فرایند

  با افزایش عمق آب، فشار به سرعت افزایش می یابد. شود. از سوي دیگر  بسیار مرتفع مشاهده می
شود ولی با صعود به ارتفاعات این فشار محسـوس و فعالیـت    تاثیر فشار اکسیژن بر انسان در ارتفاعات پایین ظاهر نمی

یري شود ولی خوپذ دهد، ولی بعد از چند روز با خوپذیري (هم هوایی) این نقیصه تا حدي برطرف می انسانی را کاهش می
  کشد.  باشد چندین ماه طول می ها همراه می کامل که با افزایش ظرفیت شش

گردد. عوارض فشار کم اکسیژن شـامل   البته خوپذیري به فشار کم در ارتفاعات خیلی باال سریعاَ دچار اختالل کلی می
   باشد. رفتارهاي روانی میاحساس ضعف، عدم تمایل به فعالیت، تهوع، ناتوانی در انجام محاسبات ریاضی و تزلزل در 

هاي فراخ خود، بـا فشـار    کنند، با خوپذیري و سینه امروزه درصدي از مردم جهان که در مناطق کوهستانی زندگی می
  اند.  کم اکسیژن سازگاري پیدا کرده

  گرد و خاك -6-4-5-7پ.

از این لحاظ روزهاي تـوام بـا گـرد و    گذارد،  پدیده گرد و خاك بر روان انسان و محیط زندگی او اثر نامطلوب بر جا می
    شود. محسوب می براي فعالیت انسان نامناسب هايخاك به عنوان روز

توان یک عامـل منفـی در آسـایش،     هاي مهم مناطق گرم و خشک جهان است و آن را می پدیده گرد و خاك از ویژگی
  مود. گر و به طور کلی توسعه جوامع انسانی محسوب ن سالمتی انسان، جذب گردش
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شدت تاثیرات منفی گرد و خاك بر سالمت روحی و جسمی افراد، بستگی به غلظت، نـوع و قطـر ذرات گـرد و خـاك     
  معلق در هوا دارد.

گردد. دید افقی و کاهش آن به  نظیر مه، گرد و خاك، بارندگی شدید و رگباري باعث کاهش دید افقی می یهای پدیده
  اي برخوردار است.  ز جمله پرواز هواپیماها از اهمیت ویژهکیلومتر در امور مختلف ا 2تر از  کم

کیلـومتر و   2، و تعداد روزهاي با دید افقی تعداد روزهاي همراه با گرد و خاكگردي الزم است  ریزي طبیعت در برنامه
  . تر از آن در طول سال مشخص گردد کم

  رعد و برق و توفان -7-4-5-7پ.

و ممکن است  ،دهد هاي معینی از سال رخ می و فصل ها در ماه باشد که هایی جوي می رعد برق در زمره پدیدهو توفان 
رعـد بـرق   و و از این لحاظ جهت کاهش خسـارت ناشـی از توفـان    ، خساراتی را به بار آورد و یا تلفاتی در پی داشته باشد

   .شود گري در طبیعت اندیشیده براي گردشراهکارهاي مناسبی  ،ستا ضروري

  معیارهاي مرتبط با خاك -5-5-7پ.

ریـزي توسـعه فیزیکـی در پهنـه تفـرج متمرکـز از        ریزي فضایی و طـرح  هاي مرتبط با خاك براي برنامه اطالع از معیار
  اهمیت باالیی برخوردار است زیرا:

گري است، لذا ضروري است تناسب خاك چه از نظر توان و چـه   اوال: خاك بستر استقرار تاسیسات و تسهیالت گردش
  هاي طبیعی مورد توجه قرار گیرد.  هاي تفرجی در محیط ز نظر محدودیت براي فعالیتا

گري بر محیط زیست، مانند کاهش سـطح ایسـتابی، تولیـد فاضـالب،      ثانیا: با توجه به پیامدهاي منفی صنعت گردش
عه فیزیکـی  تخریب و فشرده شدن خاك، رانـش زمـین و غیـره الزم اسـت کـه مطالعـات دقیـق خاکشناسـی بـراي توسـ          

  گري انجام پذیرد.  گردش
گـري، مسـتلزم یکسـري عملیـات زیرسـازي و زیربنـایی مثـل         ثالثا: استقرار و جانمایی تسهیالت و تاسیسات گـردش 

  طور کلی عملیات مهندسی است. سازي و به خاکبرداري، خاکریزي، تحکیم
گري و تفرج متمرکـز، طبـق    ساخت گردشترین پارامترهاي مطالعاتی و خصوصیات خاك در هریک از عملیات زیر مهم

  گردد: کتاب راهنماي ملی خاك آمریکا، به شرح زیر معرفی می

  جاده سازي -1-5-5-7پ.

گیـري،   سازي، با در نظر گرفتن ویژگـی شـیب، سـنگالخی بـودن، سـیل      بندي واحدهاي اراضی خاك براي جاده درجه
رد و البته درمناطق ساحلی، عامل فرسایش نیز به آن اضـافه  پذی پتانسیل انقباض و انبساط، عمق تا سنگ بستر صورت می

   .شود سواري، در برخی مناطق سبب تخریب جاده می گردد و نادیده گرفتن این ویژگی در مسیر دوچرخه می
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  گیرد عبارتند از:  آالت مورد بررسی قرار می ترین خصوصیات خاك که براي احداث انواع جاده و تعیین نوع ماشین مهم
 1د خمیري و روانیحدو ،  
  ،میزان مقاومت خاك  
  ،ساختمان خاك  
  .میزان رطوبت طبیعی خاك  

که شایستگی خاك براي ساخت جاده، شامل پارامترهاي بافت، عمق تا سـنگ بسـتر، شـیب، سـیل گیـري،       مضافا این
  ).Olson et al., 1978(اینچ  است.   3ها و قطعات بیش از  چروگیدگی، سنگریزه

  ختمان سازيسا -2-5-5-7پ.

  هاي خاك به شرح زیر است: هاي کوچک با در نظر گرفتن ویژگی استقرار ساختمان
  انقباض،  –پتانسیل انبساط  
  ،بافت خاك  
  ،رطوبت خاك  
  ،عمق تا سنگ بستر و سطح ایستابی  
   ،شاخص خمیرایی  
  .فرونشست و استحکام خاك  

گیـري، عمـق    ویژگی بافت، نشست کلی خاك، سیل ضمنا معیار شایستگی خاك براي ساختمان سازي عبارت است از:
  . )Olson et al., 1978متر ( سانتی 5/7تر از  هاي بزرگ تا سطح ایستابی و تا سنگ بستر، شیب، چروکیدگی، درصد قطعه

 تسهیالت بهداشتی -3-5-5-7پ.

طـور کلـی بـراي دفـن      د. بـه ها مورد استفاده قـرار دا  توان به عنوان واسطی براي دریافت و تصفیه پساب ها را می خاك
  هاي زیر الزم است: گاه و پوشش دادن آنها ویژگی هاي گردش زباله

 ها،   نفوذپذیري الیه  
  ،سیل گیري  
  ،بافت خاك  
 ،خصوصیات شیمیایی خاك 
  

                                                   
1- Plastic and Liquid Limits 
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 SAR  وEC 1،  
   ،شیب خاك  
 .عمق خاك  

 خاکریزي جاده -4-5-5-7پ.

  ح زیر توجه شود:هاي نوع خاك به شر تر به ویژگی در خاکریزي جاده باید بیش
  ،ساختمان خاك  
  ،بافت خاك  
 ،عمق خاك  
  انقباض، –پتانسیل انبساط  
  .ضخامت الیه خاك  

ها (ایجاد بند، خاکبرداري سطحی، خاکریزي جاده و غیره) باید توجه داشت که پس از  طور کلی در تمام خاکبرداري به
  انداز و نما مشکل ساز خواهد شد. محیطی و چشم یستخاکبرداري، کل عرصه قابل بازسازي و احیأ باشد و گرنه از نظر ز

 ریزي و آهن بتن -5-5-5-7پ.

ریزي در خاك الزامی است، پس باید عـواملی را کـه سـبب     هاي آب و فاضالب و کانال و غیره، بتن براي پی ریزي لوله
ثر در انتخـاب مکـان بـراي    شود شناسایی و با رعایت آنها، مکان مناسب را تعیـین نمـود. عوامـل مـو     خورده شدن بتن می

  آالت در خاك عبارتند از:  ریزي و استفاده از آهن هاي مشتمل بر بتن پروژه
  ،بافت خاك  
 2واکنش خاك ،  
   ،مقدار سولفات محلول در خاك  
 ،رطوبت خاك  
  شوريEC، هاي خاك، و نوع نمک  
 ،زهکشی خاك  
  هدایت الکتریکیpH ،  
  ،تهویه خاك  
 .عمق خاك 

                                                   
1- Electrical conduct`ion    نماید قابلیت عبور الکتریسیته از محلول یااز خمیر خاك است و میزان شوري خاك را تعیین می  
2- Soil Reaction 
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  بازي هاي زمین -6-5-5-7پ.

  هاي مشروحه زیر است: هاي بازي، شامل ویژگی شایستگی خاك براي زمین
  ،بافت  
  ،شیب  
 هاي درشت سنگ،  قطعه  
  ،عمق تا سطح ایستابی و سنگ بستر  
 ،سیل گیري  
   ،نفوذپذیري  
  نسبت جذب سدیم)SAR ،(  
  ،شوري الیه سطحی  
 pH  .سطح خاك 

  نیک و کمپینگ هاي مناسب پیک محل -7-5-5-7پ.

  هایی به شرح زیر است: نیک شامل ویژگی هاي مناسب پیک ی خاك براي محلشایستگ
 ترین عامل در مقاومت و نشست پذیري خاك)،   بافت خاك (مهم  
   ،(موثردر مقاومت و نشست پذیري خاك و عاملی بر بستر سازي) تراکم پذیري  
   ،(موثردر نشست پذیري خاك وموثر بر شرایط بستر) پایداري خاك  
 ) موثر بر تخلیه رطوبت)،  زهکشی خاك  
  ،(موثر بر مقاومت خاك) جرم ویژه  
 پذیر)،   امالح شوري خاك (موثر بر تغییر شکل  
 پذیري)،   ساختمان خاك (موثر بر تراکم  
   (موثر بر واگرایی) شوري و قلیاییت  
 پذیري).   ماده آلی خاك (موثر بر تغییر شکل  

گري کـه برآینـدي    هاي موثر خاك براي توسعه فیزیکی گردش ی فاکتوردر مجموع با توجه به تجربیات جهانی و ارزیابی داخل
  ) ارائه نمود.  1- 7پ.توان مطابق جدول ( هایی مثل خانه سازي، راه سازي، تسهیالت بهداشتی و غیره است را می از کاربري
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هـاي شـماره    ولهاي بازي در جـد  نیک، جاده و زمین هاي اردوگاه، پیک همچنین محدودیت فاکتور خاك براي کاربري
  درج شده است.) 4-7پ.) و (3-7پ.)، (2-7پ.(

  ها گاه هاي توسعه فیزیکی گردش هاي خاك مرتبط با فعالیت ماتریس فاکتور -1-7پ.جدول 

ساختمان   سازي جاده  پارامتر  ویژگی
  سازي

تسهیالت 
  بهداشتی

خاکبرداري 
  جاده

ریزي و  بتن
  ریزي آهن

زمین 
  نیک پیک  بازي

                يدانه بند  بافت خاك
                مکش ماتریک  زهکشی خاك
                مقاومت نفوذسنجی  تراکم پذیري

                حد سیالن  پایداري
               pH,rh2  واکنش خاك

               EC  شوري و قلیاییت
               %  شیب خاك
               cm  عمق خاك

                درصد سنگریزه  سنگالخی بودن
                %  رطوبت خاك

  نیک هاي خاك براي توسعه جاده، کمپ و مناطق پیک دودیتمح -2-7پ.جدول 

 فاکتور نوع زیرساخت محدودیت شدید محدودیت متوسط محدودیت کم
 نیک کمپ یا پیک ٪15تر از  بیش ٪15- 8و  2٪- 0 8٪- 2

 شیب
 جاده ٪25تر از  بیش 10-25٪ 10٪- 0

 لومی شنی،لومی
لومی رسی،لومی سیلتی،لومی 

رسی سیلتی،لومی رسی 
 ،شنی لومیشنی

سیلت،رسی سیلتی،رسی 
 شنی،رسی،شنی،ماده آلی

 بافت هر دو

زهکشی متوسط تا خوب  
بدون آبگیري،سطح ایستابی 

متر ي ذر زیر  1اغلب باالتراز 
 سطح در طول فصل استفاده

زهکشی ناقص،سطح 
 1متر تا  سانتی 30ایستابی

متري در زیر سطح در طول 
 فصل استفاده

زهکشی خیلی ضعیف و 
آبگیري زیاد،سطح ضعیف،

 30تر از  ایستابی کم
متر در زیر سطح در  سانتی

 طول فصل استفاده

 رطوبت هر دو

 هر دو ٪50تر از  بیش 20-50٪ 20٪- 0
اجزاءدرشت بیش از 

متردرسطح  میلی 2
 خاك

 نیک کمپ یا پیک در مسیر سیالب - در مسیر سیالب قرار ندارد

هیچ سیلی در جریان فصل  سیل گیري
 وجود ندارداستفاده 

 2تا1سیالب بهاري به تعداد 
 بار در جریان فصل استفاده

سیالب متناوب در جریان 
 فصل استفاده

 جاده

 Forestry Handbook, 1984   ماخذ:
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  هاي بازي محدودیت خاك براي زمین -3-7پ.جدول 

ویژگی محدود 
محدودیت   محدودیت شدید  کننده

  فاکتور  محدودیت کم  متوسط

  حالت رسی زیاد
  حالت شنی زیاد

  العاده سنگالخی فوق
  رسی شنی،

  رسی سیلتی،
  رسی،

  شنی درشت،
  شنی،

  شنی ریز

  سنگالخی،
  شنی ریز،

  

  لومی
  لومی شنی، 

  
  USDA(1بافت   (

  شیب (درصد)  2تر از  کم  2-6  6تراز بیش  شیب
  هاي درشت  (درصد الیه سطحی) قطعه  10تر از  کم  10-25  25تر از  بیش  سنگهاي کوچک

  متر) عمق تا سطح ایستابی باال (سانتی  75تر از  کم  45-75  45تر از  کم  خیسی
  عمق تا سنگ  بستر  100تر از  بیش  50- 100  50تر از  کم  عمق تا سنگ

  متر) عمق تا الیه سیمانی شده (سانتی  100تر از  بیش  50- 100  50تر از  کم  الیه سیمانی شده
  متر) 1متر در ساعت،صفر تا  آبگذري (سانتی  5/1تر از  بیش  15/0- 5/1  15/0تر از  کم  کندي نفوذپذیري

  متر) 1نسبت جذب سدیم  (صفر تا   -  -  12تر از  بیش  سدیم زیاد
  )ds/mشوري الیه سطحی (  4تر از  کم  4- 8  8تر از  بیش  نمک زیاد
  سیل گیري  هیچ،به ندرت  اتفاقی  اغلب  سیالب

   Field Guide to Soils And the Environment Application of Soil Surveys,1978ماخذ: 

  نیک هاي خاك براي محل پیک محدودیت فاکتور -4-7پ.جدول 

  فاکتور  محدودیت کم  محدودیت متوسط  محدودیت شدید  عامل محدود کننده

هاي بزرگ حالت  سنگ
  رسی وشنی زیاد

  العاده سنگالخی، فوق
  رسی شنی،

  رسی سیلتی،
  رسی،

  شنی درشت
  شنی ریز

  بسیار سنگالخی،
سنگی یا قلوه اي، شنی 

  درشت لومی،
  شنی بسیارریز،
  شنی ریز لومی،

  شنی لومی

  )USDAبافت  (  -

  شیب (درصد)  8تر از کم  8-15  15تر از  بیش  شیب
  قطعات درشت  (درصد الیه سطحی)  25تر از  کم  25-50  50تر از  بیش  هاي کوچک سنگ

  متر) بی باال(سانتیعمق تا سطح ایستا  75تر از  بیش  30-75  30تر از  کم  خیسی
  عمق تا سنگ  بستر  -  -  50تر از  کم  عمق تا سنگ بستر
  متر) عمق تا الیه سیمانی شده(سانتی  -  -  50تر از  کم  الیه سیمانی شده
  متر) 1متر در ساعت،صفر تا  (سانتی آبگذري  15تر از  بیش  5/1-15  5/1تر از کم  کندي نفوذپذیري

  متر) 1ت جذب سدیم (صفر تا نسب  -  -  12تر از  بیش  سدیم زیادي
  )ds/mشوري الیه سطحی(  4تر از  کم  4- 8  8تر از  بیش  نمک زیادي

  سیل گیري  هیچ، بندرت، اتفاقی  اغلب  -  سیالب
  2انبساط- حدانقباض  کم  متوسط  زیاد وخیلی زیاد  چروگیدگی و آماس

    Field Guide to Soils And the Environment Application of Soil Surveys,1978ماخذ: 

                                                   
1- United State Department Agriculture 

 شود. متر در نظر گرفته می سانتی 100و  25سانتیمتر و براي ساخت جاده، بین  150تا  15سازي بین  چروگیدگی، براي ساختمان-ترین الیه آماس ضخیم -2
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 ریزي فضایی زون تفرج متمرکز ریزي و برنامه معیارهاي طرح -6-5-7پ.

نیک = خورگشتگاه) و مناطق استراحت شـبانه (محوطـه    مناطق تفرج متمرکز شامل مناطق تفرج روزانه (محوطه پیک
  باشند. کمپینگ = اردوگاه) می

  اي به شرح زیر است: زون تفرج متمرکز داراي معیارهاي ویژه
  متر از سطح دریا تـامین   1800تا  400مطلوبیت هر ناحیه براي توسعه تفرج متمرکز، اغلب در طبقات ارتفاعی

 شود.   می
 هاي جنـوبی   هاي شرقی و شمالی و براي تفرج زمستانه در جهت تابستانه در جهت  توسعه فیزیکی با هدف تفرج

 پذیرد. و غربی انجام می
 شود. درصد تامین می 5تر از  ج متمرکز در طبقات شیب کممطلوبیت هر ناحیه براي توسعه تفر 
 شناسی، نباید براي مناطقی کـه داراي خصوصـیات لغزشـی اسـت      زون توسعه فیزیکی از لحاظ تشکیالت زمین

 تعیین شود.
 ترین  ترین و مناسب هاي با بافت لومی، شنی، شنی لومی رسی، رسی لومی و لومی رسی، به ترتیب از مهم خاك

هایی با بافت رسی سنگین و هیدرومورف براي این امر نامناسب است.  براي تفرج متمرکز است. خاك نوع خاك
خیزي آن متوسط تا خوب باشد و عمـق آن نیـز    هایی که زهکشی آنها کامل تا متوسط و حاصل همچنین خاك

 گاه را ارتقأ خواهد بخشید. از متوسط تا عمیق نوسان داشته باشد کیفیت گردش
 لیتـر آب در روز بـراي هـر نفـر (بـدون       45تا  12هر ناحیه براي توسعه تفرج متمرکز از طریق تامین  مطلوبیت

 تسهیالت اقامت شبانه) میسر است.
  درجه سانتیگراد بـا تعـداد    30تا 21مطلوبیت هر ناحیه براي توسعه تفرج متمرکز در متوسط دماي ماهانه بین

درصد در زمـان اسـتفاده و میـزان ابرنـاکی      30تا  25نسبی ماهانه  روز در ماه، رطوبت 15تا  7روزهاي آفتابی 
 شود. درصد تامین می 5/2تا 5/1

 باشـد شـرایط مطلـوب     پـذیري کـم مـی     در اراضی تثبیت شده و یا اراضی که حساسیت آنها نسبت به فرسایش
 گردد. توسعه فیزیکی فراهم می

        م شـرایطی اسـت کـه انبـوهی درختـی و      مطلوبیت پوشـش گیـاهی بـراي توسـعه فیزیکـی در جنگـل مسـتلز
 شود.   ها تشکیل اي لپه هاي کف جنگل از تک درصد باشد و اغلب گونه 80تا  20اي بین  درختچه

 هاي حساس دور باشد و جایگاه ایـن زون نبایـد خللـی     زون توسعه فیزیکی براي تفرج متمرکز، باید از زیستگاه
 هاي حساس مجاور بوجود آورد.   بر زیستگاه

  اندازهاي مناسـب (سـیماي ظـاهري و نمـاي داخلـی) بـراي بازدیدکننـدگان         توسعه فیزیکی باید از چشمزون
 برخوردار باشد.
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 هـاي   هاي قابل دسترسی. به هر حال وضعیت جـاده  گاهی بستگی دارد به جاده افزایش سطح تقاضاي زون تفرج
 کنند. تفرجی نقش موثري ایفا می موجود و نزدیکی و دوري آنها، عواملی هستند که در استقرار واحدهاي

 گاهی در داخل زون تفرج متمرکز باید با طبیعت و فرهنگ منطقه هماهنگ باشد. امکانات تفرج 
 گاهی در صـورتی بـه اهـداف متعـدد خـود دسـت خواهـد یافـت کـه از مرکـز بازدیدکننـدگان و             هر زون تفرج

 د.هاي آموزشی متنوع برخوردار باش هاي ترویجی و برنامه رسانه
 تواند بدون هرگونه آسیب موجودیت خود را حفـظ کنـد کـه در حـد      گاهی متمرکز در صورتی می هر زون تفرج

 ظرفیت برد مورد استفاده قرار گیرد. 
 گاهی متمرکز باید از یک سیستم خدمات رسانی و تامین بهداشت و نظافت موثر و فعال برخوردار باشد. زون تفرج 
  زون متمرکز باید با نهایت دقت و سلیقه و بر اسـاس تجـارب تخصصـی افـراد     تسهیالت و تاسیسات تفرجی در

 ذیصالح آرایش یابد.
  .بهتر است محور طولی زون تفرج متمرکز در مسیر شمال ـ جنوب قرار گیرد 
 گاه باشد. باید تالش شود که جهت باد غالب، هم راستاي عرض تفرج  
 شده باید پـس   وحش و منطقه حفاظت ملی، پناهگاه حیاتگري براي پارك  هر گونه طرح ریزي با اهداف گردش

 از تدوین طرح مدیریت و انجام زون بندي انجام پذیرد.
  توان به فعالیت تفرجی اختصاص داد.  درصد وسعت مناطق تحت حفاظت را می 10تا  5تنها 
 تر باشد. ه بیشدرصد وسعت منطق 5هاي ملی نباید از  گستره اختصاص یافته به زون تفرج متمرکز در پارك 
 هاي جنگلی طبیعی، وسـعت زون تفـرج متمرکـز بـه نسـبت عکـس        کاشت و پارك هاي جنگلی دست در پارك

 تواند توسعه یابد. گاه می درصد گستره گردش 60وسعت پارك تا 
  ،درصـد بـه خورگشـتگاه     16درصـد بـه اردوگـاه و     12از کل وسعت ناحیه تفرج متمرکز مناطق تحت حفاظت

 بد. یا اختصاص می
     11گـاه نبایـد از    سطح کل زیربناي ابنیه، تجهیزات و تاسیسات الزم بـراي تفـریح و اسـتراحت و اداره گـردش 

 درصد کل گستره پارك جنگلی طبیعی تجاوز نماید.
ریزي براي انتخاب محدوده زون تفرج متمرکز و توسعه فیزیکی تجهیـزات   هاي طرح معیارهاي اصلی و فرعی و شاخص

  ) معین گردیده است:5-7پ.دول (گري در ج گردش
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  ریزي زون تفرج متمرکز هاي طرح معیار -5-7پ.جدول 

 توضیحات شاخص معیار فرعی معیار اصلی

 در فصل استفاده درجه 30تا  21، 21تا  20 میانگین دما اقلیم
 در فصل استفاده روز در ماه 7تر از  ، کم15تا  7، 15بیش از  تعداد روزهاي آفتابی اقلیم

   آذرین یا رسوبی سنگ مادر زمین ساخت
 % نامناسب15بیش از  درصد 15، بیش از 15تا  5، 5تا  2، 2تر از  کم   شیب توپوگرافی

 جهت جغرافیایی توپوگرافی
 استفاده تابستانه شرقی و شمالی
 استفاده زمستانه جنوبی و غربی

  لومی، شنی، شنی لومی بافت خاك
  تا خوب متوسط خیزي حاصل خاك
  نیمه تحول یافته ساختمان خاك
  متوسط تا عمیق عمق خاك

  درصد 50، بیش از 50تا  25، 25تر از  کم شیب توپوگرافی

 دبی منبع آب
 لیتر به ازاي 12از  تر ، کم12تا  40، 40تا  150، 150بیش از 

 هر نفر در روز
 لیتر نامناسب 5تر از  کم

 % نامناسب 80از  بیش %  40-80 تراکم پوشش گیاهی
  صخره و پرتگاه، وقوع رعد و برق، سیل، حضور جانوران موذي  --  خطرات طبیعی

  



 

 8 پیوست8

طراحی و استقرار  راهنمايتدوین 
گاهی در واحدهاي  امکانات تفرج

  تفرجی
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وست  رج -8پی نات تف امکا ار  ر استق راحی و  هنماي ط ا رجی تدوین ر احدهاي تف در و هی   گا

  گاهی کانات تفرجمعرفی ام -1-8پ.

  گردي در سه بخش قابل بررسی است: هاي طبیعت هاي تفرجی طرح گاهی در واحد طراحی و استقرار امکانات تفرج
 هاي تفرجی محاوط و مسیر،  
 گري هاي گردش ساختمان،  
 گري تاسیسات و تجهیزات گردش، 

  باشد: ) مشخص می1- 8پ.حی در جدول (هاي طرا گاهی هریک از این سه بخش براي تعیین ضوابط و معیار امکانات تفرج

  هاي تفرجی گاهی در واحد امکانات تفرج -1-8پ.جدول 

 گري تاسیسات و تجهیزات گردش گري هاي گردش ساختمان محاوط و مسیرهاي تفرجی
 هاي روشنایی تیر مرکز بازدیدکنندگان و امداد و نجات نیک (خورگشتگاه) هاي پیک محوطه

 اجاق(آتشدان) موزه فرهنگی و طبیعی اه)کمپینگ (اردوگ يها محوطه
 نیمکت نمازخانه هاي دسترسی در پارك جنگلی جاده

 آب شرب و شستشو هاي نگهبانی ساختمان گاه طبیعی استراحت
 حصارکشی اطراف پارك مراکز خدماتی و تفریحی نوردي مسیرهاي راه

 تابلوها سردرب ورودي پارکینگ
 دان زباله سایبان، کلبه، آالچیق نهاي تفریحی و بازي کودکا محوطه

  سرویس بهداشتی زمین بازي بزرگساالن
   واحدهاي تفرجی ساحلی

   فضاهاي نمایشگاهی تنوع زیستی

  محاوط و مسیرهاي تفرجی -1-1-8پ.

  نیک (خورگشتگاه) هاي پیک محوطه -1-1-1-8پ.

بـا صـرف حـداقل یـک وعـده غـذاي بـدون        خورگشت عبارت است از انجام یک نوع فعالیت تفرجی که در طـول روز  
تـر از همـه وسـعت     با توجه به استقبال بازدیدکنندگان و مهـم  گیرد. تشریفات در خارج از منزل و در هواي آزاد صورت می

  ها عبارت خواهند بود از:  نیک و تاسیسات متداول پیک تجهیزاتپارك، 
  دانی، آالچیق. آب آشامیدنی، نیمکت، اجاق، زباله، محوطه بازي کودکان، شیر برداشت بهداشتی پارکینگ، سرویس

 ضوابط و معیارهاي فنی -الف

  اي براي احداث به شرح زیر برخوردار است: نیک از ضوابط و معیارهاي ویژه هاي پیک واحدهاي تفرجی در محوطه
 اع مناسـبی از  گیر و در شـع  هاي واجد پوشش جنگلی و سایه و آفتاب اندازهاي باز، مکان انتخاب نواحی با چشم

 سایر تسهیالت خدماتی.
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  اي درصد فضاي بسته پوشش درختی و درختچه 60درصد فضاي باز به  40برقرار نمودن نسبت  
  نفر  4اختصاص یک واحد خورگشت براي  
  متر   30و حداکثر  10برقراري حداقل فاصله بین واحدهاي خورگشت  
  نیک  طه پیکواحد خورگشت در هر هکتار از محو 35تا  9تعیین تعداد  
  مترمربع فضا براي هر واحد خورگشت 1000تا  260اختصاص  
  نفر در هکتار  36ریزي محتاطانه  نفر و در طرح 140تعیین حداکثر ظرفیت درجا در بهترین حالت  
  نفر  84تا  22هاي جنگلی کم وسعت)، بین  درصد گستره منطقه استثنائا در پارك 60امکان اختصاص زون تفرجی (تا

  مترمربع)  450تا  120تار (سطح متوسط اختصاص یافته به تفرج یک روزه به ازاي هر نفر برابر با در هک
  متر درون محوطه خورگشت 5/2احداث جاده یکطرفه با پهناي  
  متر فاصله بین یک مجموعه خورگشتگاه تا مجموعه بعد. 60در نظر گرفتن حداقل 

  
  یک واحد خورگشتی از بخش -1-8پ.شکل 

  هاي طراحی: الگو -ب 

  شود. (بدون اتراق شبانه) نفر منظور می 4یک واحد خورگشت براي استراحت روزانه  
  ،20مترمربع)، به عبارت دیگـر بـه ازاي هـر     12واحد فضاي پارکینگ (به وسعت  1به ازاي هر واحد خورگشت 

 خودرو) منظور شود.  20ع براي مترمرب 900پارکینگ جمعی (به وسعت  1واحد خور گشت، 
  اجاق احداث گردد. 1به ازاي هر واحد خور گشت  
  متـري میـز یـا سـکوي خورگشـت)       50شیرآب، (تـا شـعاع    1دان،  زباله 1واحد خور گشت،  5تا  3به ازاي هر

  احداث گردد. 
  تابلو نصب گردد. 1واحد خور گشت،  5به ازاي هر  
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  150عاع دسترسـی  س بهداشـتی (یـک مردانـه و یـک زنانـه)، در شـ      سروی 2واحد خور گشت،   25به ازاي هر 
  متري احداث گردد.

  مترمربع) احداث گردد. 500تا  400زمین بازي کودکان (به وسعت  1واحد خور گشت،  50به ازاي هر  
  مترمربع) احداث گردد.  1000زمین بازي بزرگساالن (به وسعت  1واحد خور گشت،  50به ازاي هر  
ها، سکو یا نیمکت براي بـیش از   گردي هستند. چنانچه در نظر باشد آالچیق هایی از انواع طبیعت ال نمونهها معمو پارك

ریزي شود، با حفظ تعداد جمعیت در واحد سطح، تنها از تعداد آالچیق یا میزهاي کوچک کاسته  نفره طرح 4یک خانواده 
  ماند.  شده، سایر تسهیالت به همان تعداد باقی می

گردد و به همین ترتیـب   محوطه تعیین می 8تا  2نیک معموال بین  پیک زمین، تعداد ها ن بسته به وسعت پاركدر ایرا
  هکتار متغیر خواهد بود. 25تا  2نیک، بسته به مساحت پارك و رعایت مقیاس طراحی، از  مساحت هر محوطه پیک

هـاي   تعیـین تعـداد و مسـاحت محوطـه    هـاي پـارك جنگلـی را بـراي      ) الگوهاي اعمال شده در طـرح 2-8پ.جدول (
  نماید. خورگشت آشکار می

  
  مسیرهاي پیاده رو در محوطه خورگشت -2-8پ.شکل 

  ها  نیک در پارك الگوي تعداد و مساحت تقریبی محوطه پیک -2-8پ.جدول 

 نیک وسعت هر محوطه پیک نیک حداکثرتعداد محوطه پیک مساحت پارك

 هکتار محوطه هکتار
 1- 2 2 50تر از  کم

100 – 50 3 3 -2 
200 – 100 4 5 -3 
500 – 300 5 10-7 
1000 – 500 6 15-10 
2000 – 1000 7 20-15 
4000 – 2000 8 25-20 
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  هاي کمپینگ (اردوگاه) محوطه -2-1-1-8پ.

هـاي کمپینـگ، بـراي     اث محوطـه هـاي مـوثر، احـد    گـاه  کیلومتري از سکونت 80هاي با فاصله بیش از  اغلب در سایت
هـاي   کند. در این مورد نیـز، سـطح و تعـداد محوطـه     ضرورت پیدا می، گردان که اقامت شبانه نیز دارند تعدادي از طبیعت

  گاه معین خواهد گردید.  کمپینگ به نسبت وسعت گردش

 ضوابط و معیارهاي احداث کمپینگ -الف

  ي اقامت شبانه صورت گیردنفر برا 8تا  4طراحی هر واحد اردوگاه براي . 
 تواند براساس کابین یا کفه استقرار چادر طراحی شود.   یک واحد اردوگاه می  
 اي استقرار یابند کـه بـراي دریافـت نـور آفتـاب صـبحگاهی و سـایه در طـول          چادرها یا کابین اردوگاه به گونه

  بعدازظهر طوالنی مناسب باشد.
  ،فضا در نظر گرفته شود. رمربعمت 1400تا  320براي هر واحد اردوگاه  
  واحد اردوگاه جانمایی شود. 14تا  7براي هر هکتار از زون اقامت شبانه بین  
  28ریزي محتاطانـه   نفر و در طرح 60حداکثر ظرفیت درجا یک زون تفرج متمرکز اردوگاهی در بهترین حالت 

  گردد. نفر در هکتار منظور می
  شود مترمربع در اردوگاه منظور می 20تا  10سطح اشغال شده توسط کابین یا چادر.  
  شود متر در نظر گرفته می 35و حداکثر  25حداقل فاصله بین واحدهاي اردوگاه. 

  الگوهاي طراحی -ب

  ،شود واحد فضاي پارکینگ در نظر گرفته می 1به ازاي هر واحد اردوگاه. 
  ،شود اجاق در نظر گرفته می 1به ازاي هر واحد اردوگاه.  
  شود دان در نظر گرفته می زباله 1میز یا تخت،  1هر واحد اردوگاه، به ازاي.  
 شود شیرآب در نظر گرفته می 1واحد اردوگاه،  5تا  2به ازاي هر.  
  شود دوش (یک مردانه و یک زنانه) در نظر گرفته می 2واحد اردوگاه،  10تا  5به ازاي هر.  
  متري  150(یک مردانه و یک زنانه) در شعاع دسترسی سرویس بهداشتی  2واحد اردوگاه،  10تا  5به ازاي هر

  .شود در نظر گرفته می
  شود مترمربع) در نظر گرفته می 500تا  400زمین بازي کودکان (به وسعت  1واحد اردوگاه،  50به ازاي هر.  
  یابد.  مترمربع) اختصاص می 1000زمین بازي بزرگساالن (به وسعت  1واحد اردوگاه،  50به ازاي هر  
 هاي آبی فاصله دارد.  متر از لبه 300گاه و  متر از جاده اصلی گردش 60ردوگاه معموال حداقل ا  
 ترین جهت جغرافیایی براي احداث اردوگاه معموال جهت جغرافیایی شرقی است. مناسب  
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 ت واحد اردوگاه و تسـهیال  25تا  20توان  شوند در این حالت می ریزي می ها گاهی بصورت مجتمع طرح اردوگاه
  مورد نیاز را در یک مکان تجمیع نمود. 

  
  جانمایی واحدهاي اردوگاه -3-8پ.شکل 

  
  هاي جمعی در اطراف سکوهاي اردوگاه در فاصله دریاچه پارکینگ -4-8پ.شکل 

  است: هاي کشور تاکنون بدین شرح بوده الگوهاي اعمال شده در پارك
 هاي انفرادي (و یا یک پارکینگ مجتمع همراه با ساختمان نگهبانی)  احداث تعدادي پارکینگ 
  .نصب چادر و یا اتوکاروان در امتداد هر پارکینگ  
   ،احداث مکانی براي کنترل ایاب و ذهاب به این محوطه 
 هاي خیلی وسیع).   استقرار یک فروشگاه براي عرضه مواد غذایی (در پارك  
  دان و اجاق در کنار هر جایگاه چادر.  نیمکت، زبالهنصب 
  .نصب تعدادي شیر آب و نیز سرویس بهداشتی با رعایت فاصله مناسب از محوطه کمپینگ  
 هاي گرد آمده حول یک نقطه مرکزي، اغلب نسبت به آنهایی که گسترده ترنـد و در منطقـه وسـیعی     کمپینگ

  شود.  هاي کابینی می جایگزین اردوگاه تحالت چادر برزنشوند. در این  اند ترجیح داده می پراکنده
 کنندگان بتواند از دید و منظر و شکل زمین بهره ببرند.  شوند که استفاده واحد کمپینگ رو به سمتی جانمایی می  
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 شوند و بـراي خشـک شـدن نیـاز بـه نـور        ها و سایر مواد اغلب با شبنم سحرگاهی خیس می هنگام صبح چادر
 هاي کمپینگ تاج پوشش جنگلی باز و روشن باشد. د لذا گاه الزم است که در واحدخورشید دارن

 هایی که در مجاورت روستا قرار دارند بهتر است این بخش از نظر مـدیریتی بـه داوطلبـان روسـتایی      گاه گردش
و  که بجاي احداث کمپ در زون تفرج متمرکز تجهیز کمپینـگ در روسـتا صـورت گیـرد     طوري سپرده شود، به

هاي روستایی، و مهیا نمودن اطاق  گذار  با ارائه تسهیالت اعتباري آنان را در احداث و لزوما تکمیل خانه سرمایه
 و سوئیت میهمان یاري نماید.

  
  نوعی اردوگاه -5-8پ.شکل 

  
  مرکزي هاي گرد آمده حول نقطه کمپینگ -6-8پ.شکل 
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 هاي دسترسی داخلی جاده -3-1-1-8پ.

گونـه   تـا فرصـت اسـتفاده از ایـن    گردي از کناره فضاهاي باز عبور نماید  ي یک طرح طبیعتها جادهشود که  توصیه می
   ها براي امور تفرج از دست نرود. فضا

شـود هزینـه    ترجیح داده مـی  البته .یی باشد که داراي ارزش تفرجی زیاد استها بایستی متمایل به قسمت ها می جاده
  گونه ترانشه و خاکبرداري عمیق صورت نگیرد.  ها کاهش یابد مشروط برآنکه هیچ سازي، با کوتاه شدن مسیر راه

بلکه باید داراي پیچ و خم باشد  شودگاه مسیر مستقیم انتخاب  ي داخلی گردشها براي طراحی جاده گاه نبایستی هیچ
  :) به دو دلیلباشددر نقاطی که زمین مسطح حتی (

  د.  ها کاسته شو شود از سرعت اتومبیل اول اینکه این عمل سبب می
از روبـرو دیـده شـوند)     کـه  ها (تمامی مناظر جالب بهتر است شود و با دیدن منظره ها ایجاد منظره می ثانیا در سر پیچ
  شود.   راننده خسته نمی

  
  گاه هاي گردش ي پیچ و خم جادهمسیر دارا -7-8پ.شکل 

  گاه: هاي گردش ضوابط و معیارهاي طراحی جاده -الف 

 هاي فرعی تنهـا بـه صـورت     توانند آسفالته، بتنی، سنگفرش و یا شنی باشند. اما راه هاي دسترسی اصلی می راه
 شوند. ریزي آماده می شن

 شوند. خودرو در سال طراحی می 2000تا  1000گري اغلب براي ترافیکی معادل  هاي نواحی گردش جاده  
  کیلومتر در ساعت است. 40تا  20سرعت وسایل نقلیه با توجه به شیب، شعاع پیچ و عرض راه بین    
 درصد  10درصد و حداکثر  3درصد است که از حداقل  6تا  4گردي  هاي طبیعت شیب طولی مناسب در سایت

  کند.  تجاوز نمی
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 شوند.   درصد احداث می 8متر و تا شیب طولی  12به عرض حداکثر هاي اصلی  مسیرهاي دسترسی یا جاده  
 درصد است.  10متر عرض دارند و شیب طولی آنها حداکثر  6هاي فرعی حداکثر  مسیر  
  شود.   متر در هکتار در نظر گرفته می 100تراکم مسیرهاي دسترسی در زون تفرج متمرکز، معادل  
 گـر مجبـور نباشـد الزامـا از      است این بدان جهت است که گردش هاي دسترسی الزامی طراحی حلقوي براي راه

 مسیري که آمده بازگشت نماید. 

 گردي: هاي طبیعت الگوهاي طراحی جاده در سایت -ب 

گـردي بـه عنـوان الگـوي طراحـی       هاي دسترسی داخلی یک سایت طبیعت موارد و مالحظات مشروحه زیر براي جاده
  گردد: رعایت می
 هاي اضافی؛ موجود و حداکثر استفاده از آنها و تا حد ممکن پرهیز از طراحی راههاي  توجه به راه 
 کاهش عملیات خاکبرداري و خاکریزي تا حد امکان؛ 
 پرهیز از ایجاد مسیرهاي دو یا چند خطه؛ 
 پرهیز از تعریض راه به هر منظور؛ 
 هاي مرطوب؛ هاي پرشیب و خاك پرهیز از عبور از دامنه 
 طبیعی و تالش به عبور راه از روي آنها،هاي  توجه به تراس 
 هاي سست، مرطوب، باتالقی و کم مقاومت؛ پرهیز از احداث راه در زمین 
 هاي مرطوب، خیلی بی ثبات و حساس بـه فرسـایش عبـور     هایی که ناگزیر باید از زمین بندي جاده الزام به کف

 داده شوند،
   متر براي پیچ جاده؛ 16رعایت حداقل شعاع 
  هاي حساس از نظر حرکت توده اي خاك، رطوبت، بارندگی و نفوذپذیري،   از احداث پیچ در عرصهاجتناب 
  ،رعایت استتار جاده در طبیعت 
 هاي مرتفع و قابل دید؛ پرهیز از ایجاد دیواره 
 هاي بلند و کم عرض، هاي مارپیچ در دامنه پرهیز از ایجاد راه 
 وحش تا حد ممکن. ت حیاتها دور از رودخانه و مسیر مهاجر احداث جاده 

  گاه طبیعی در مناطق تفرج گسترده استراحت -4-1-1-8پ.

گونه مناطق نیـاز   گردند و اصوال این روهاي اصلی و تپه نوردي ایجاد می هاي طبیعیومعموال در مسیر پیاده گاه استراحت
ها مد نظر قرار گرفته می شوند، لـذا  گرد هاي طبیعی، اغلب به عنوان هدف اصلی طبیعت گاه به تاسیسات ندارند. استراحت
  .گردد تري برخوردار می انداز عمدتا از استقبال بیش ایجاد آنها در نقاط واجد چشم
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  گاه طبیعی: ضوابط و معیارهاي طراحی استراحت -الف

 انداز و دید به اطراف. هاي واجد چشم ساالر انتخاب مکان مسطح، در خط  
  گاه طبیعی گاه  در هر استراحت خورگشت بسته به وسعت گردشواحد  3تا  1اختصاص فضا به اندازه  
 ترین نقاط براي استراحت طبیعـت گـردان مخصوصـا کسـانی کـه اقـدام بـا         احداث آالچیق و سایبان در مرتفع

  نمایند. نوردي می نوردي و یا راه تپه
 تفرجی، نظیر اجاق و یا شیر برداشت آب  عدم ضرورت براي احداث و نصب تجهیزات 
 دان. مانع بودن نصب زبالهبال  
 گاه براي رعایت نظافت، ایمنی، سکوت و آسمان تاریک. نصب تابلوهاي هشداردهنده و توجیهی در کنار استراحت  

 )Trail( نوردي مسیرهاي راه -4-1-1-8پ.

گفتـه  عرضـی   گـردي بـه مسـیرهاي کـم     هاي طبیعت توان معادل کوره راه یا مالرو قلمداد نمود و در سایت تریل را می
  گیرد. روي و عبور و مرور دوچرخه و گاه اسب سواري مورد استفاده قرار می شود که براي پیاده می

  نوردي: ضوابط و معیارهاي طراحی مسیرهاي راه -الف

  متـر از هـم) در خـارج از     200تا  100نوردي (به فاصله  هاي راه متر در هکتار، مسیر 100تا  50حدود با تراکم
 گردد. کز احداث میمناطق تفرج متمر

 دقیقه باشد.  60تا  30روي در آن بین  کیلومتر و مدت پیاده 5/1تا  5/0نوردي باید کوتاه و بین  یک مسیر راه  
 متر است. 3متر و حداکثر  1نوردي حداقل  عرض مسیرهاي راه  
  تواند افزایش یابد. درصد می 25شیب تریل تا 
 ،هاي ثابت و معلق عبور داده شوند. از مسیرهاي پلکانی یا پل دارد امکانها ضرورتا  تریل در مناطق کوهستانی  
 شود که حداقل ارتفاع اولین شـاخه درختـان    نوردي در زون تفرج گسترده از نواحی عبور داده می هاي راه مسیر

 متر باشد. 3از زمین 
 کنـد  بـر زدن مـی   یـان گر را تشویق به م گردش یاشود و  بست که سبب بازگشت به عقب می انتخاب مسیر بن از 

 .پرهیز شود
 مشخص باشد.راه نوردي نقشه راهنماي  دراندازهاي بدیع  گاه بگذرد و چشم ها باید از مناطق پرجاذبه گردش تریل  
 هاي موجود به نحوي طراحی شود تـا  نوردي همچنین با انطباق با شرایط طبیعی و استفاده از گذرگاه راه مسیر 

  رت گیرد. ترین دستکاري در طبیعت صو کم
 گردد. متر از هم یک دستگاه نیمکت احداث می 300نوردي به فاصله  در حاشیه مسیرهاي راه   
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 الزم اسـت در ابتـدا و در نقـاطی کـه بـراي اسـتراحت        ، لـذا نوردي باید پاکیزه و خوب نگهداري شود راه مسیر
  .آوري شود جمع اهاي آن مرتب و زباله نصب گرددسطل زباله  شود بینی می پیش

 مهـم آن   یعـی و عوارض طب يراهنما، نقشه و طول مسیر پیاده رو يبا نصب تابلو  ها، یلدر مدخل تر الزم است
  گر معرفی شود. به گردش

 نوردي ضروري است. در هر انشعاب مسیر راه هاي راهنماي کوچک و ساده از تابلو استفاده  
 اطالعات مربـوط بـه هـر پدیـده     گرددشخص جلوه تفسیري م 30تا  12نوردي، بین  در هر مسیر راه الزم است .

  .طور خالصه، دقیق، ساده و جذاب از طریق دفترچه راهنما معرفی شود به
 اي قابـل   ضروري اسـت فهرسـت اطالعـات الزم بـر روي نقشـه     ي تفسیر پیاده رو هاي وسیع براي گاه در گردش

 .هاي ساده منتقل شود حمل با طرح

  
  اخه درختحداقل ارتفاع اولین ش -8-8پ.شکل 

  
  تابلوهاي مسیر راه نوردي -9-8پ.شکل 
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  :)ها تریل(راه نوردي مسیرهاي  الگوي طراحی -ب 

 انـدازها خـتم    گاه طبیعی و چشـم  گاهی متمرکز شروع و به استراحت نوردي معموال از مناطق تفرج هاي راه مسیر
  گردند. می

 نماید.  ت در مسیرخط الرأس روي یال عبور نموده و در برگشت از مسیر دره عبور میها، از یک سم گونه پیاده رو این  
 رسد. شود که نقطه شروع و خاتمه آن به یکدیگر می اي ساخته می نوردي مطلوب، به صورت حلقه یک سویه مسیر راه  
 نـوردي،  راه يمسیرهانقطه شروع مشخصی داشته باشد.  حتما و نوردي باید جالب و فریبنده باشد یک مسیر راه 

  و موانع فیزیکی مشکل عبور نکنند.  و الي و از مناطق گل بهتر است با شیب مالیم احداث شوند
 بـه آن عنـوانی داده     شود با توجه به وجه غالب طبیعی گـذرگاه  هاي یک تریل توصیه می افزایش جذابیت براي

  .)یمسیر کوهستان، کوره راه غرب یپتوس،(مثل گذر اکال شود
 هاي انجام گرفته در طـول مسـیرش همـه     رسانی است و عالئم و نشانه گذاري نوردي خود وسیله اطالع ک مسیر راهی

توانند همه اطالعات الزم را در برگیرد و بـه طـور اختصـار داراي     سیماهاي جالب را توضیح خواهد داد. این عالئم می
 . ه دفترچه راهنماي مربوطه مراجعه کنندهایی باشند که بازدیدکنندگان براي دریافتن آنها ب شماره

  
  تابلوي ابتداي گذر راه نوردي -10-8پ.شکل 

 پارکینگ -5-1-1-8پ.

در  اگر وسعت سایت زیاد و حرکت اتومبیل هستند. هاي وسیع گاه ها یکی از عوامل تقسیم اتومبیل در گردش پارکینگ
د پارکینگ در نقاط مختلف زون تفـرج متمرکـز احـداث گـردد امـا در صـورت کـم بـودن         بالمانع باشد بهتر است چن آن
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رجح اسـت پارکینـگ بـه صـورت     اگاه و احتمال ازدیاد جمعیت بازدیدکننده (نزدیکی به شهر پرجمعیت)  مساحت گردش
صـورت امکـان از   کننـد و یـا در   گـردي   گران با پاي پیاده طبیعت گاه طراحی شود و گردش جمعی بیرون از فضاي گردش

  گاه استفاده نمایند. وسایط نقلیه عمومی اختصاصی گردش
  ها باید به این نکات توجه شود:   در طراحی پارکینگ

  .سهولت ورود و خروج اتومبیل در پارکینگ  
  .گنجایش پارکینگ براي تعداد اتومبیلهاي موردنظر 
 جاده اصلی.  اي از درخت از کناروسیله توده استتار محوطه باز پارکینگ به 

  دستگاه ساختمان کوچک نگهبانی است. یککنترل عبور و مرور، مجهز به  هاي وسیع، اغلب به منظور گاه پارکینگ در گردش

  گردي هاي طبیعت ضوابط و معیارهاي طراحی پارکینگ در طرح -الف

  است. متر) 5در  5/2مترمربع ( 5/12فضاي اختصاص یافته به هر خودرو  
 یابد می هاي موازي خودرو اختصاص متر بین ردیف5/16فضایی معادل  هم  براي گردش خودرو .  
 باشد.  خودرو می  450تا  250براي ی معموال گنجایش هر پارکینگ جمع  
 باشـد. بـه عبـارت     هکتار می 0/  4تا  0/  3حداکثر  یهرپارکینگ جمع يباز اختصاص یافته برا يفضا مساحت

در صد فضاي جنگلی غیرقابل استفاده عـالوه بـر    30مترمربع به انضمام  5/12نزدیک به  براي هر خودرو یگرد
  .گردد منظور می باز يفضا

 هـر   ايبینی شود بـه ایـن ترتیـب بـه از     براي پارك اتوبوس نیز پیش ي الزمبهتر است فضا در پارکینگ جمعی
 گردد. خودرو شخصی حذف می 5اتوبوس فضاي 

  الگوهاي متداول در کشور -ب

باشـد. ایـن درحالیسـت کـه      هکتـار مـی   4000هایی که تاکنون در کشور احداث شده نزدیک به  گاه ردشترین گ وسیع
گـر منجـر بـه افـزایش سـطح       هکتار بسیار فراوان است. اگرچه افزایش جمعیـت گـردش   50تر از  هاي با مساحت کم پارك

هکتـار نبایسـتی    5/0گـاه از   ارکینگ هـیچ انجامد اما مساحت هر پ ها می شود که خود به توسعه کمی پارك ها می پارکینگ
گـاه خواهـد داشـت. جـدول      گردي نسبت مستقیم بـا وسـعت گـردش    هاي هر سایت طبیعت فراتر رود لذا تعداد پارکینگ

  دهد: ها را مطابق الگوهاي موجود در کشور نشان می تعداد پارکینگ )3-8(پ.
  
  
  
  

 هاي جنگلی ود کشور در هر پاركحداکثر تعداد پارکینگ مطابق الگوهاي موج -3-8پ.جدول 
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 حداکثرتعداد محوطه پارکینگ مساحت پارك
 محوطه هکتار

 2- 3 50تر از  کم
100 - 50 5 -4 
200 - 100 11-5 
500 - 300 19-11 
1000 - 500 29-19 
2000 - 1000 33-29 
4000 - 1000 40-33 

 اي تفریحی و بازي کودکان محوطه -6-1-1-8پ.

هاي تفرج متمرکز است. نکته مهم در طراحی زمـین بـازي کودکـان     ي کودکان صرفا خاص محوطهاحداث محوطه باز
هـاي تنـد متـداول در     هماهنگ بودن وسایل بازي از نظر رنگ و جنس بـا طبیعـت پیرامـون اسـت لـذا اسـتفاده از رنـگ       

  باشد. نمیهاي شهري و یا وسایل فلزي بدون روکش براي ساخت لوازم بازي کودکان ابدا مجاز  پارك

  ضوابط و معیارهاي طراحی محوطه بازي کودکان: -الف 

 مترمربع است 500تا  400گردي حدود  هاي طبیعت وسعت زمین بازي کودکان در طرح . 
  خورگشت و یا اردوگاه الزم است یک محوطه بازي کودکان منظور شود.واحد  50تا  25براي هر   
  کودك است. 100تا  50براي تعداد ظرفیت درجاي روزانه یک محوطه بازي کودکان  
 متر باشد.  1000ها از یکدیگر حدود  تر باید حداقل فاصله محوطه در صورت نیاز به تعداد محاوط بیش  
  متر در نظر گرفته شود. 7فاصله متوسط وسایل بازي کودکان از یکدیگر حدود 

 
  از عوارض طبیعیتبعیت حاشیه محوطه بازي  -11-8پ.شکل 
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  الگوهاي متداول در طراحی محوطه بازي کودکان: -ب

 چرخ و فلـک و یـک    2عدد تاب،  6عدد االکلنگ،  4عدد سرسره،  4توان تعداد  در یک زمین بازي کودکان، می
  توانند از آن باالروند طراحی نمود. وسیله ثابت که کودکان می

 هاي کنفی ضخیم، تایر مستعمل خودرو، بتن مسـلح   ی، طناببراي طراحی وسایل بازي بهتر است از ادوات چوب
  .با رنگ هماهنگ با محیط استفاده شود

 زمین بازي بزرگساالن -7-1-1-8پ.

الگوهاي متداول در این ارتباط در برگیرنده زمین فوتبال، بسـکتبال، والیبـال و بـدمینتون اسـت. الـک دولـک، هفـت        
هـایی اسـت کـه     ل و بدمینتون آزاد (بدون زمین و قاعـده) از جملـه ورزش  (کبدي)، وسطی و گل کوچک، والیبا سنگ، زو

  تر تداول دارد.  بیش

  ضوابط و معیارهاي فنی احداث زمین بازي بزرگساالن در واحدهاي تفرجی: -الف

  واحد خور گشت و اردو گاه یک محوطه بازي برگساالن کافیست. 200تا  150براي هر  
 در مسیر شمال ـ جنوب قرار گیرد. محور طولی زمین بازي بزرگساالن ،  
 هاي بازي بزرگساالن در هر زون تفرج متمرکز نبایـد بـیش از    مجموع مساحت محوطه اختصاص یافته به زمین

 هکتار باشد. 1
  متر).  5/49در  90متر یا  5/67در  108مترمربع (با ابعاد  7300زمین فوتبال حداکثر به وسعت  
  متر). 5/13در  24متر یا  9در  18مترمربع (با ابعاد  325زمین والیبال حداکثر به وسعت  
  متر). 18در  30متر یا  6/12در  2/22مترمربع (با ابعاد  540زمین بسکتبال حداکثر به وسعت  
  متر) استقرار یابد. 5/7در  18متر یا  1/5در  2/13مترمربع (با ابعاد  135زمین بدمینتون به وسعت   

  
  زمین بازي بزرگساالن -12-8پ.شکل 
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 واحدهاي تفرجی ساحلی -8-1-1-8پ.

 ضوابط و معیارهاي فنی احداث واحدهاي تفرجی ساحلی -الف

گردي در مناطق واجد دریا و دریاچه تا ساحل ادامه دارد و به هـر شـکل بـه     مستعد طبیعت هاي آبخیز حوضهبرخی از 
گونه منـاطق   گردد. در هرصورت این ینه قایق رانی و شنا از این مناطق استفاده میریزي نشده در زم صورت سنتی و برنامه

  گردي در آنها اعمال گردد. نیز باید طراحی شوند و ضوابط و معیارهاي طبیعت
گـاه فراتـر رود. ضـمنا     درصـد کـل گسـتره گـردش     5هاي طبیعی نباید از  گاه گونه گردش هاي آبی این سطح کل پهنه

  هاي جنوبی و غربی هستند. هاي شنا در تمام طول سال جهت لترین مح مناسب

  
  نمایی ساده از واحد هاي تفرجی ساحلی -13-8پ.شکل 

  دهد. هاي تفرجی ساحلی را نشان می ) ضوابط و معیارهاي طراحی واحد4-8پ.جدول (

  لیهاي تفرجی ساح ضوابط و معیارهاي طراحی واحد -4-8پ.جدول 

  واحد  استاندارد فضا  یاسمق  براي طراحی نوع فضا  ردیف

1  
  هاي ساحلی بدون تسهیالت اقامتگاه

 مترمربع 10 به ازاي هر نفر در استاندارد پایین 

 مترمربع 15 به ازاي هر نفر در استاندارد متوسط  2

 مترمربع 20 به ازاي هر نفر در استاندارد راحت  3

4  

  رکزتفرج متم یاقامتگاه ساحل

 مترمربع 15 هر تخت زیر بنا

 مترمربع 36 هر واحد سوئیت زیر بنا  5

 مترمربع 53 هر واحد یک خوابه زیر بنا  6

 مترمربع 110 هرواحد دو خوابه زیر بنا  7

8  
  شرب و شستشوآب 

 لیتر    300 - 200 هرنفر در روز هاي ساحلی معتدله گاه در تفرج

 لیتر   1000  - 500 هرنفر در روز ريهاي ساحلی گرمسی گاه در تفرج  9

 هکتار 3/0 نفر  1000هر  بدون استفاده از شبکه   دفع فاضالب  10
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  هاي تفرجی ساحلی ضوابط و معیارهاي طراحی واحد -4-8ادامه جدول پ.

  واحد  استاندارد فضا  یاسمق  براي طراحی نوع فضا  ردیف
11  

  تسهیالت ساحلی
 دستگاه 5 نفر 500به ازاي هر  مترمکعبی 50منبع آب 

 دستگاه 2 نفر 50به ازاي هر  سرویس بهداشتی   12

 عدد 4 نفر 500به ازاي هر  دوش آب  13

 مترمربع 7/0 به ازاي هر تخت  فروشگاه (مغازه)  تفرجیو  ییفروش مواد غذا  14

 مترمربع 120 گري هر واحد گردش  مساحت زیر پوشش  محوطه شنا  15

16  
  شناگران یمحوطه تفرج

 مترمربع 500 متر طول 100هر  راي حمام آفتاب ب

 مترمربع 250 متر طول 100هر  براي خورگشت و بافر زون   17

 مترمربع 200 گري هر واحد گردش مساحت تحرك  یران یقمحوطه قا  18

 قایق 100 هر هکتار   گنجایش  پارکینگ، نگهداري و اداره   19

 قایق 500- 150 در مجموع گنجایش  تسهیالت پهلوگیري   20

 قایق 100-75 هر هکتار   گنجایش یلنگرگاه یالتتسه  21

 فضاهاي نمایشگاهی تنوع زیستی -9-1-1-8پ.

کشور آکنده از تنوع زیستی گیاهی و جانوري فراوان است و مردم عـادي اغلـب بـا آنهـا آشـنایی ندارنـد و        هاي آبخیز حوضه
گـردي   هـاي طبیعـت   کننـد. در طـرح   وحشی زیباي دارویی و صنعتی میمتاسفانه در حین گشت وگذر، اقدام به چیدن گیاهان 

سازي شرایط الزم جهت تماشاي گیاهان و جـانوران در طبیعـت بایـد امکـان آمـوزش و آشـنایی از نزدیـک نیـز بـا           ضمن فراهم
ات آموزشـی  گـردي، و کسـب اطالعـ    ها و گیاهان بومی سـایت طبیعـت   هاي طبیعت کشور فراهم شود. ایجاد نمایشگاه گل ارزش

  گردان و اجتناب از صدمه رساندن به آنها در طبیعت آزاد خواهد افزود. درباره آنها بر میزان عالقمندي طبیعت
در  ).Bird Watching( کـه بـه انـدازه تماشـاي پرنـدگان لـذت بخـش باشـد         اي یافـت شـود   شاید بـه نـدرت جاذبـه   

کم است و ایجـاد بـاغ پرنـدگان در    در همه فصول زیبا وحش خصوصا پرندگان  شانس دیدن حیات هاي طبیعی، گاه گردش
  افزاید. گران عالقمند به طبیعت می گردش يمند بر رضایت حواشی زون تفرج متمرکز

  ضوابط و معیارهاي طراحی فضاي نمایشگاهی تنوع زیستی -الف

وزش باد غالـب توجـه    باشد و الزم است به جهت احداث فضاهاي نمایشگاهی در خارج از زون تفرج متمرکز مجاز نمی
هاي تفرج متمرکـز   متري در جهت مخالف باد نسبت به محوطه 300شود و سعی گردد تا پارك پرندگان در فاصله حداقل 

  ها در مجاورت موزه طبیعی و فرهنگی احداث گردد. احداث شود و ترجیحا احداث پارك گل
  دهد. ان میهاي تنوع زیستی را نش ) معیارهاي احداث نمایشگاه5-8پ.جدول (
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  هاي تنوع زیستی معیارهاي احداث نمایشگاه -5-8پ.جدول 

 محل و موقعیت  نام پروژه
مساحت محوطه 

 (هکتار)
احداث سایبان 

 (مترمربع)
انبوهی تاج پوشش 

 درختی
 سازي محوطه

ها و گیاهان دارویی،  پارك گل
 صنعتی و زینتی 

 دارد درصد 30 500- 200 5- 1 در حواشی مرکز بازدیدکنندگان و موزه فرهنگی

 پارك پرندگان (پرنده نگري)
در پهنه تفرج متمرکز و در شرق و شعاع بیش از 

 ها  متري محوطه 300
 دارد درصد 50 1000- 500 10- 2 

 گري هاي گردش ساختمان -2-1-8پ.

ص دارنـد ماننـد   آن دسته از واحدها که به امر نگهداري و عملیات عمرانی، بهسازي و بازسازي پارك اختصا الزم است
  گران استقرار یابند.  دور از چشم و مسیرهاي متداول گردش هاي اداري ها، اتاق کارگران و ساختمان انبارها، کارگاه
خـدمات  مرکـز  مانند  گران قرار دارند مورد استفاده و مراجعه گردش ي خدمات رسانی کهاآن دسته از واحده در مقابل

(بوفه)، رستوران و چایخانه، نمازخانـه، دفتـر پـارك و دفتـر      هاي فروش مواد غذایی درمانی و بهداشتی، مخابرات، کیوسک
 در دسترس بازدیدکنندگان قرار داشته باشند. ،انتظامی یا نگهبانی

 و امداد و نجات  ساختمان مرکز بازدیدکنندگان -1-2-1-8پ.

تـر، جهـت    هاي وسـیع  گاه اجعین و براي گردشگاه و پاسخگویی به مر این ابنیه به منظور ارائه اطالعات راجع به گردش
  ها و درمان طبیعت دوستان اقدام به احداث آن خواهد شد.  تامین خدمات پشتیبانی و همچنین کمک به حادثه دیده

مترمربـع بسـته    1500تا  300مساحت آن حدودا باشد، و  هاي ابتدایی پارك می محل احداث این ابنیه اصوال در بخش
  گردد. تعیین می  برداري ه و شدت بهرهگا به وسعت گردش

هـا از   باشد و هیچ یک از سـاختمان  گونه که قبال اشاره گردیده معماري و نماي بیرونی ساختمان باید کامال بومی همان
هاي اطراف قابل رویت نباشند و باید بین ساختمان و جـاده، بـا حائـل انبـوه درختـی اسـتتار گـردد. بـدیهی اسـت           جاده

  ها به محل راهنمایی خواهند شد. ان با استفاده از تابلوبازدیدکنندگ

  
  نمایی ساده از ساختمان و مراکز بازدید - 14- 8پ. شکل 
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 موزه فرهنگی و طبیعی -2-2-1-8پ.

  تر است. یکها نزد نیک گردد. این محل به محوطه پیک موزه فرهنگی و طبیعی، در محدوده زون تفرج متمرکز احداث می
  اي از کارها و اشیاء و گیاهان و جانوران محلی براي بازدیدکنندگان است.  هدف از احداث این موزه، نمایش مجموعه

  باشد. مترمربع می 700تا  300گاه حدود  مساحت موزه بسته به وسعت گردش

 نمازخانه -3-2-1-8پ.

  ان، گاه مجاور مرکز بازدیدکنندگ محل: در کنار جاده اصلی گردش
  مترمربع   150-250مساحت: حدود 

  ضمائم ساختمان:  اماکنی براي وضو، یک دستگاه سرویس بهداشتی 

 هاي نگهبانی ساختمان -4-2-1-8پ.

  ها، ابتداي ورودي محوطه کمپینگ  ها، در صورت لزوم پارکینگ محل: ابتداي ورودي
  قبض ورودي.لزوم و در صورت هاي معرف پارك  هدف، نگهبانی و حفاظت، ارائه بروشور

  مترمربع 25  حدودهریک : زیربنا مساحت
 : یک دستگاه سرویس بهداشتیساختمان ضمائم

 مراکز خدماتی و تفریحی -5-2-1-8پ.

  ها به تعداد الزم نیک محل: نزدیک به پیک
  یو فروشگاه مواد غذای یهدف: پذیرایی با غذاهاي سرد و گرم و تفریحات سالن

تـا سـطح    حاشـیه شـهر  یـا  وسـیع و   هـاي  گاه گردشمترمربع و در  400کوچک  هاي ایتس: بسته به هدف در مساحت
  .مترمربع 4500

  
  هاي احتصاصی شماي مرکز خدمات پذیرایی و پارکینگ -15-8پ.شکل 
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 سردرب ورودي -6-2-1-8پ.

گـاه اسـتفاده    از راهنمایی مسـوولین گـردش   مسلما هر مکانی با مشاهده ورودي آن معرفی خواهد شد جایی که بتوان
وسـیله بروشـورها خـود را بـه بازدیدکننـده معرفـی        گاه نیز به گاه معرفی شود و گردش نمود بازدیدکننده با آمار به گردش

  گردد. شود و نماي سردرب به صورت یک سمبل طراحی می گاه احداث می نماید. این مکان در ابتداي ورودي گردش
  از دو ویژگی باید برخوردار باشد: طراحی سردرب 

  گاه گردش فضاي ورودي هاي ادراکی  ویژگی -الف

   دعوت کردن  
  هویت بخشیدن  
   ایجاد حس ورود  
 ماده ساختن براي درك فضاي جدید آ  
  برقراري ارتباط ادراکی و بصري بین دو فضا 

  گاه گردشهاي عملکردي فضاي ورودي  ویژگی -ب

 و فضا  برقراري ارتباط فیزیکی بین د  
  تامین امنیت و نظارت بر ارتباط  
  هدایت  
  کنترل  
   معرفی محوطه  

 سایبان، کلبه، آالچیق -7-2-1-8پ.

  شود.  هاي متفاوتی از آالچیق ساخته می هاي طبیعی به شکل گاه سایبان در تفرج
 ي اتراق موقـت  گران و بعضا برا هایی چوبی، فلزي و یا سیمانی هستند که براي رفاه حال گردش ها سازه آالچیق

محققین و طبیعت دوستان نظیر طرفداران رسد ستارگان در نقـاط واجـد چشـم انـداز بـه تعـداد معـدود و در        
 فواصل معین استقرار می یابند.

  5/2( 75/3متر) مترمربع است و سطح هـر تخـت معـادل     6/1× 5/2( 4سطح اشغال شده توسط هر آالچیق  ×
  متر) مترمربع است. 5/1

 ها مرتبط با جهت تابش خورشید و باد و میزان بارندگی است.  اناستقرار سایب  
 متر است اغلب بی نیاز از سایبان هستند.  میلی 250تر از  نواحی که میزان بارندگی ساالنه آنها کم  
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  اند نیازمند چند سایبان در زون تفرج متمرکز هستند.  متر واقع شده میلی 400تا  250در نواحی که با بارش ساالنه  
 متر در سال واقع شده باشد الزم است تمام میزها در  میلی 800اي با میزان بارش بیش از  گاه در ناحیه چنانچه گردش

  شوند. طور عمده بر اساس آالچیق طراحی می ها به گاه داخل آالچیق جانمایی شود. در واقع این دسته از گردش

 سرویس بهداشتی -8-2-1-8پ.

هـاي سـرویس بهداشـتی و نظـایر آن بـا       هاي مناطق مرطوب، زمینه بیرونی ساختمان اهگ شود که در گردش توصیه می
چوب و پشت ال و سایر مصالح مشابه نقش چوب استتار شوند، اما چنانچه میسر نشد الزم است تا اینگونه ابنیه ناهماهنگ 

هاي بومی زیبا است و  نده و درختچههاي ز ترین روش، استفاده از چپر با محیط به نحوي استتار و محفوظ گردند و مناسب
  در عوض باید با نصب تابلو در ابتداي پیاده رو مسیر دسترسی را مشخص ساخت.

  
  جانمایی سرویس بهداشتی در فضاي استتاریافته -16-8پ.شکل 

 هاي بهداشتی هاي طراحی سرویس ضوابط و معیار - الف

هـاي   مترمربع نیاز مند اسـت، و بـراي مـردان و زنـان بایسـتی سـرویس       5تا  5/2یی بین هر سرویس بهداشتی به فضا
  بهداشتی مستقلی اختصاص داده شود. 

  سرویس بهداشتی (یک مردانه و یک زنانه) منظور شود. 2واحد خور گشت،  25به ازاي هر  
  یابد. اختصاص می سرویس بهداشتی (یک مردانه و یک زنانه) 2واحد اردوگاه  10تا  5به ازاي هر  

 گري تاسیسات گردش -3-1-8پ.

 هاي روشنایی تیر -1-3-1-8پ.

گاه، پیرامون پارکینگ، دفتر مـدیریت، زمـین بـازي، رسـتوران و محـل       هاي گردش تامین روشنایی در محدوده ورودي
  معابر اصلی سواره رو الزامی است.خرید آذوقه و برخی 
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 اي روشنایی:ضوابط و معیارهاي طراحی نصب تیره -الف 

 .نصب تیرهاي روشنایی صرفا در مناطق تفرج متمرکز مجاز است  
 لوکس است.   2نیک و کمپینگ  هاي داخل پیک رو  هاي دسترسی و پیاده شدت روشنایی الزم براي راه 
 متـر اسـت. معمـوال در مسـیرهاي اصـلی از       7تـا   6هاي روشنایی براي مناطق تفرج متمرکز  ارتفاع مناسب تیر

  شود.   تر استفاده می ها از ارتفاع کم تر و در جوار ساختمان بیشارتفاع 
 متر است.   30گاه حدود  هاي اصلی گردش فاصله تیرهاي روشنایی در جوار راه  
 تواند زیگزاگ باشد.  ها می آرایش نصب پایه  

  )اجاق (آتشدان -2-3-1-8پ.

آتش را چه براي گرم شدن و چـه بـراي پخـت و     کننده این پیام است که گاه بیان اختصاص اجاق یا آتشدان در گردش
  پز اینجا روشن کنید. 

  ضوابط و معیارهاي طراحی: -الف

  اجاق منظور شود.    1واحد خور گشت  2براي هر  
  بینی شود.  اجاق پیش 1به ازاي هر واحد اردوگاه  
 ها و در مجاورت آن باشد. ها به تعداد سکوها یا آالچیق ضروري است تعداد اجاق  
 توانـد سـنگی، سـیمانی، آجـري و گـاه       ها می متر تعیین می شود، و جنس اجاق سانتی 75اع اجاق پایه دار ارتف

  فلزي باشد. 
 ها زمینی باشد. دار و در صورت استفاده از هیزم اجاق ها پایه در صورت استفاده از ذغال الزم است اجاق 

 نیمکت -3-3-1-8پ.

  ضوابط و معیار احداث و نصب نیمکت: -الف

 شوند نیاز به پشتی ندارند.  هایی که براي مدت کوتاه استفاده می یمکتن 
 روند.  نوردي به کار می متري در طول مسیرهاي راه 200تا  150هاي بدون میز در فواصل  نیمکت  
 هاي جنگلی و ساحلی مناسب ترند. گاه هاي چوبی، یا سیمانی با طرح و رنگ چوب براي گردش میز و نیمکت 
 شوند.   هاي کوهستانی توصیه می گاه هاي سنگی، سیمانی و فلزي براي گردش میز و نیمکت  
 گردي به سبب ناهمـاهنگی   هاي طبیعت هاي شهري تداول دارد براي طرح هاي تند که در پارك استفاده از رنگ

  با محیط مجاز نیست. 
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 آب شرب و شستشو -4-3-1-8پ.

زینش ناحیه تفرج متمرکز قلمداد نمود. بـدیهی اسـت کمبـود    هاي مهم گ توان یکی از پیش شرط آب آشامیدنی را می
  آب منجر به کاهش ظرفیت برد تفرجی خواهد شد. 

  ضوابط و معیارهاي طراحی تامین آب شرب: -الف

 لیتر آب فراهم باشد.  150تا  12گاه الزم است  براي هر نفر در روز در کل گردش  
  براي هر نفر در روز است.لیتر  150تا  40میزان مطلوب آب براي خورگشتگاه  
  براي هر نفر در روز است.   200تا  150میزان مطلوب آب براي اردوگاه  
 کلیفرم داشته باشد.  1000تر از  میلی لیتر خود باید کم 10گاه در هر  آب آشامیدنی گردش  
 واحد خورگشت است.   5شیر به ازاي هر  1هاي خورگشت،  تعداد شیرآب در واحد  
 واحد اردوگاه است. 3احد اردوگاه، یک شیر به ازاي هر تعداد شیرآب در و 
 .احداث منبع آب با گنجایش الزم براي مصرف حداقل یک هفته شستشو و شرب الزامی است 

 گاه حصارکشی اطراف گردش -5-3-1-8پ.

ف به منظور حفظ یکپارچگی و تثبیت مالکیت الزم است اطراف پارك محصور گردد. جنس حصار در نیم متـري از کـ  
هاي فلزي نبشـی خواهـد بـود.     زمین با سنگ و مالت، و مابقی تا ارتفاع یک متر و نیم  سیم خاردار در چهار ردیف با پایه

گـاه، از حصـار چـوبی نقـش      هاي بیرونی گـردش  ترجیح دارد، تا به منطور افزایش زیبایی، در نماي ورودي و حاشیه جاده
  ضربدري استفاده گردد.

  
  وبیحصار چ -17-8پ.شکل 
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  تابلوها -6-3-1-8پ.

  شوند:   گردي به سه دسته تفکیک می هاي طبیعت تابلوهاي مورد استفاده در طرح
 گیرند. هاي راهنما، که براي مسیریابی مورد استفاده قرار می تابلو  
 گران از خطرات احتمـالی و بـراي حفـظ امنیـت و ایمنـی آنهـا        تابلوهاي هشدار دهنده براي آگاه سازي گردش

  شود. نصب می
 شود.   گران نصب می رسانی و آموزش گردش سازي، اطالع تابلوهاي ارشادي به منظور فرهنگ 

  ضوابط و معیار طراحی تابلوها: -الف 

 .شکل و جنس تابلوها باید هماهنگ با طبیعت باشد  
 هاي تند که با طبیعت مانوس نیست اجتناب گردد.  کار بردن رنگ از به  
 گاه انتخاب گردد.   مات و تا حدي تیره و هماهنگ با رنگ تنه درختان موجود در گردشها معموال  رنگ زمینه تابلو  
 5هاي تفرجی نسبت مستقیم دارد، ضمنا باید  به ازاي هـر   هاي مناطق تفرج متمرکز، با تعداد واحد تعداد تابلو 

 رده افزوده گردد.گاه و مناطق تفرج گست هاي گردش تابلو به مجموع تابلو 1واحد خورگشت و یا اردوگاه، 

 دان زباله -7-3-1-8پ.

 شود.   بینی می دان پیش براي هر واحد اردوگاه یک زباله  
  شود.  بینی می دان پیش واحد خور گشت یک زباله 3براي هر  
 توانند یک جداره یا دو جداره باشند.  ها می دان زباله  
 هاي یک جداره اغلب فلزي هستند. دان زباله  
 اره از یک پوشش چوبی، سنگی و یا سیمانی مشابه طبیعت برخوردارند و ظروف پالستیکی هاي دو جد دان زباله

  گیرد. یا فلزي زباله به نحوي مستتر داخل آنها قرار می





 

 9پیوست 9

  تصاویر
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وست  ر -9پی   تصاوی

 
  روستاي کندوان در آذربایجان شرقی -1-9پ.تصویر 

 
  خور آذینی هرمزگان ي انبوه مانگرو (چندل) درها جنگل -2-9پ.تصویر 
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  ژئوتوریسم جزیره قشم -3-9پ.تصویر 

 
  گالب گیري قمصر کاشان –گل محمدي  -4-9پ. تصویر
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  جنگل گردشی در قالب تور طبیعت گردي -5-9پ.تصویر 

 
  پارك جنگلی النگ دره گرگان -6-9پ.تصویر 
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  آبشار کبودوال گلستان -7-9پ.تصویر 

 
  ابر در شاهرود ي زیبايها جنگل -8-9پ.تصویر 
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 ي مانگرو (حرا) در سواحل هرمزگانها جنگل -9-9پ.تصویر 

 
  رسد ستارگان در کویر مرنجاب -10-9پ.تصویر 
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  اي آران و بیدگل هاي ماسه تپه -11-9پ.تصویر 

  
  تاالب انزلی -12-9پ.تصویر 



 189  26/07/93  تصاویر - 9 پیوست

 
 

 
  کوچ عشایر ایران -13-9پ.تصویر 

 
  زندگی عشایر -  14-9پ.تصویر 
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  گوزن زرد ایرانی -15-9پ.تصویر 

  
  تنگ صیاد، چهارمحال و بختیاري -16-9پ.تصویر 
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  پارك جنگلی در استرالیا -17-9پ.تصویر 

 
  کویر نوردي در قالب تور طبیعت گردي -18-9پ.تصویر 
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  ي شمالها جنگلطبیعت گردي در  -19-9پ.تصویر 

  
  رديمشارکت جوامع محلی هندوستان در طبیعت گ -  20-9پ.تصویر 
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 طبیعت گردي در هندوستان -21-9پ.تصویر 

  
  طبیعت استرالیا -22-9پ.تصویر 
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  طبیعت استرالیا -  23-9پ.تصویر 

  
  اکوتوریسم هندوستان -24-9پ.تصویر 
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  سواحل استرالیا -25-9پ.تصویر 

 
  قله دماوند -26-9پ.تصویر 
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  دریاچه نئور -27-9پ.تصویر 

  
  یی گیالناکوموزه روستا -28-9پ.تصویر 
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  روستاي تاریخی میمند -29-9پ.تصویر 

 
  دریاچه اوان قزوین -30-9پ.تصویر 
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  ي گیالنها جنگلقلعه روخان در  -31-9پ.تصویر 
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راجع بع و م   منا

  و مراجعمنابع 

 ص.125و مراتع،  ها جنگل. انتشارات سازمان 1379ومراتع، دفتر طرح و برنامه و آمار،  ها جنگلآمار نامه سازمان  - 1

 ص.223. محوطه سازي. انتشارات آذرباد، تهران، 1384اسمعیل آبادي، رضا و داود صداقت شایگان.  - 2

، مراتـع  هـا  جنگل. توسعه جنگل و فضاي سبز، انتشارات راه سبحان با همکاري سازمان 1383آقا زمانی،جمشید،  - 3
  ص. 106و آبخیزداري، تهران، 

  .27 -4: 154طبیعی؛باغی در دل دریا،مجله پیام دریا،شماره  . جزایر ایران شگفت انگیزترین پدیده1385بینا،  - 4
. طراحی پارك جنگلی طبیعی سی سنگان بـا تاکیـد بـر ترجیحـات مردمـی. پایـان نامـه        1382شی. یساحل قر - 5

  ص.  255کارشناسی ارشد. دانشکده محیط زیست. دانشگاه تهران.
هاي جنگلـی.   هاي کنترل رسوب در جاده . روش1364پاکر، پاول. اي و ژرژ اف. کریستنسن. ترجمه ایرج کامیاب  - 6

 ص.60جهاد دانشگاهی دانشگاه مازندران، 

گـري سـاحلی. سـازمان     محیطـی در گـردش   . راهکارهاي توسـعه بهینـه زیسـت   1380پوروخشوري، سیده زهرا.  - 7
  ص.252حفاظت محیط زیست، تهران، 

هاي آموزشی و پژوهشی فضاي سـبز   نیک. مجموعه مقاالت همایش . طراحی نواحی پیک1380پهلوان، هوشنگ.  - 8
 .121-113ها و فضاي سبز شهر تهران، تهران:  شهر تهران، جلد اول، سازمان پارك
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  ضابطهاین 

ــاي« ــماکوتور راهنم ــتو طب یس ــرد یع در ي گ
دو بخـش کلیـات و   قالـب   در» هاي آبخیـز  حوضه

تعـاریف و مفـاهیم    بـه  رئوس مطالعات اکوتوریسم
هـا و منــابع    جــاذبه  ،اکوتوریســم  گردي، طبیعت

ــاي    ــت راهنم ــه اســت و در نهای ـــرجی پرداخت تف
ــایش    ار ــی و پ ــت محیط ــرد زیس ــا رویک ــابی ب زی

گـردي و اکوتوریسـم را مـورد     هاي طبیعت فعالیت
توصیه قرار داده است. در این راهنمـا نحـوه انجـام    

گـردي نیـز تشـریح     مطالعات اکوتوریسم و طبیعت
شـرح نحـوه انجـام     شده است. در فصول پیوسـت 

المللــی و  مطالعــات و بررســی تجــارب نــوین بــین
هـا،   هـاي نسـبی، چـالش    ی مزیـت علمی، به ارزیاب

در ایـران اشـاره    گـردي  انداز و آینده طبیعت چشم
هـا و    با بررسـی کاسـتی   از طرف دیگرنموده است. 

کمبودها در مطالعات و اجرا، در زمینه سـاماندهی  
هاي زیبـاي طبیعـت و تنـوع منـاظر و تنـوع       جلوه

یابی سـایت،   فنی مکان راهنمايزیستی، به تدوین 
و روشـی   گـردي مبـادرت شـده    بیعتبراي انواع ط
گردي را پیشـنهاد   ریزي فضایی طبیعت براي برنامه

نموده است. به این ترتیب نسبت به تدوین ضـوابط  
و معیار طراحی و استقرار امکانـات تفرجگـاهی در   
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