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 چکیده
برداری پایدار و تواند منجر به بهرهریزی صحيح میهمراه برنامههای طبيعی هر منطقه بهارزیابی پتانسيل اکولوژیک و ظرفيت      

روانی حاصل از شلوغی شهرها، اکوتوریسم به عنوان  با افزایش جمعيت و فشارهایکه طوریبههای طبيعی گردد. از عرصهمستمر 
طبيعی باید حفظ منابعبرای توسعه اکوتوریسم  چندانی پيدا کرده است. های کاهش فشارهای حاصل بر مردم اهميت دویکی از راه

تحقيق ارزیابی پتانسيل این هدف از  ،طبيعیبا توجه به اهميت حفظ منابع منطقه باشد.متناسب با پتانسيل طبيعی و اجتماعی 
. فاکتورهای مورد ارزیابی است GISاکوتوریسمی مراتع یيالقی چهارباغ استان گلستان بر اساس روش محدود کننده فائو با استفاده از 

ای پوشش گياهی( و ای، ارزش جاذبهی، فاصله تا اماکن جاذبهشامل دو دسته اکولوژیکی )اقليم، ارتفاع، شيب، خاک، منابع آب
 36/25نشان داد از کل مساحت منطقه  نتایج زیرساختاری )فاصله تا شهر و امکانات رفاهی و جاده و مسيرهای دسترسی( است.

نسيل و شایستگی پایين دارای پتا هکتار( 2542درصد ) 65/28، (2S)هکتار( دارای پتانسيل و شایستگی متوسط  28/2249درصد )
(3S)  شایستگی و پتانسيل  ( هکتار فاقد4/4079درصد ) 98/45و(N)  که . همچنين نتایج نشان داد استاز لحاظ اکوتوریسمی

ای از عوامل مسيرهای دسترسی و فاصله تا اماکن جاذبه ای پوشش گياهی،خاک، درصد شيب، ارزش جاذبه فاکتورهای منابع آبی،
فاصله تا شهر و امکانات رفاهی و همچنين اقليم )دما(  پتانسيل و شایستگی گردشگری و فاکتورهای ارتفاع از سطح دریا،دهنده کاهش

مناسبی از لحاظ های قابليتمراتع چهارباغ دارای امکانات و  .استدهنده پتانسيل و شایستگی گردشگری از فاکتورهای افزایش
زایی و درآمد ساکنان منطقه به حفاظت و توان عالوه بر اشتغالطبيعی میی و حفظ منابعگردشگری بوده و با رعایت اصول گردشگر

 پایدار منطقه کمک کرد. توسعه

 
 سيستم اطالعات جغرافيایی. ،: پتانسيل اکوتوریسمی، مراتع، فاکتورهای اکولوژیکیکلیدیهای واژه

 

 مقدمه
 طبيعی حتی و تاریخی بسيار هایقابليت وجود امروزه
 مناطق جذابترین از یکی به را کشور این در ایران،

 افزایش موجب موضوع این و است کرده دنيا بدل گردشگری
 .(,OK 2006)است  شده منابع طبيعی کشور از برداریبهره

 اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، جدید هایفرصت ازجمله
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 و رشد حال در بشدت امروز جهانی نيازهای دليلبه که
 ميان از رو،همين از. است صنعت گردشگری است، گسترش
 طبيعی، هایجاذبه کشور، در موجود گردشگری هایفرصت

 و آب و اندازهای بکرچشم و وحشحيات زیستی،تنوع
 از بيش گردی،طبيعت هتوسع برای را زمينه مناسب، هوای
 et al.,(Masoudi کند می تقویت گردشگری هایجنبه دیگر

 شونده،تجدید طبيعیمنابع از مستمر برداریبهره .(2015
 محيطی هر در سرزمين اکولوژیک توان متضمن شناسایی

 طریق از تا دهدمی اجازه درازمدت در این شناسایی و است
 از استفاده امکان شده ریزیبرنامه و مدیریت بهينه استفاده

شود  جلوگيری محيط از تخریب و گردد فراهم منابع
(1994 Radkelif,). هایشاخه از یکی به عنوان اکوتوریسم 

 گرفته قرار فراوانی توجه مورد امروزه جهان، در گردشگری
 مناطق در درآمدزاییزمان  در حفاظت برای راهبردی و

توانمندی پایه بر اگر راهبرد این .شودمی محسوب طبيعی
 را برایراهکاری  ،شود بنا طبيعیمنابع و محيطی های

 کندمی فراهم طبيعیمنابع از حفاظت زمان در بهينه استفاده
2015) et al.,(Masoudi . توان به عنوان اکوتوریسم را می

شده ها در مناطق حفاظتفرصتی برای حفظ و ترویج ارزش
 (. ارزیابیOK, 2006منطقه دانست )و منافع مالی مردم آن 

 تنظيم طریق از دارد تالش که استفرایندی  اکولوژیک توان
 با هماهنگ و شایسته ایتوسعه طبيعت، با انسان رابطه

. ارزیابی توان (et al. Brezet ,2005)کند  فراهم را طبيعت
گردشگری  برای قابليتفول دزاکولوژیکی منطقه بوالحسن

انجام شد.  GISگيری چندمعياره با استفاده از روش تصميمبه
 درصد از منطقه دارای توان بسيار 18/74نتایج نشان داد که 

. همچنين استدرصد دارای توان نامطلوب  7/7مطلوب و 
درصد  87/32در مدل توریسم متمرکز نتایج نشان داد که 

درصد دارای توان مطلوب  6/15مطلوب،  دارای توان بسيار
 et al.,Jozi )است رصد دارای توان نامطلوب د 61/51و 

2010) .Sanayi ( 2014و همکاران)،  قابليت به ارزیابی
 GISميانی با استفاده از  اکوتوریسمی منطقه طالقان

های مؤثر عيارهای مورد بررسی به دو گروه مؤلفهپرداختند. م
اثر تقسيم شدند. نتایج این تحقيق نشان داد های کملفهو مؤ

هکتار از مساحت منطقه،  12/37977ز مجموع که ا
، 2Sهکتار در طبقه  1S، 12309هکتار در طبقه  1/3936

هکتار در طبقه  5/6934و  3S هکتار در طبقه  52/14797
 و Bunruamkaew قرار گرفتند.( N)عدم شایستگی 

Murayama (2011)، های در تحقيقی به ارزیابی مکان
و  GISمناسب طبيعی گردشگری در تایلند با استفاده از 

با استفاده از آنان  گيری چندمتغييره پرداختند.تصميم
ای، معيارهای کاربری اراضی، مناطق حفاظتی، تنوع گونه

ارتفاع، شيب، نزدیکی به مناطق کشاورزی و شهری، فاصله 
 هایای مکاناز جاده و همچنين فاصله از اماکن جاذبه

 Hafizو  Ullahمناسب اسکان گردشگران را ارزیابی کردند. 
در تحقيقی در بنگالدش با استفاده از پارامترهای  ،(2013)

وحش، توپوگرافی، اندازهای جذاب و طبيعی، حياتچشم
های تاریخی و فرهنگی و همچنين خصوصيات و جاذبه

های مناسب برای آداب و رسوم مردم بومی و محلی مکان
 مراتع .کردندی و اکوتوریسم را ارزیابی و پيشنهاد گردشگر

زارهای متنوع و های طبيعی، ارسچهارباغ به دليل جذابيت
-قدیمی چشمه یسارها و کاروانسراهمچنين به دليل چشمه

های رباط و نزدیکی به مراکز عمده جمعيتی مانند شهرستان
های اخير جمعيت استان گلستان و سمنان در طی سال

گردی، ویالسازی، را به مقاصد محتلف ازجمله طبيعتزیادی 
کرده سازی و استفاده از امکانات آنجا به خود جذب باغ

دمای باال و شرجی گرگان و همچنين دليل عالوه به به است.
هوای مطبوع و خنک مراتع چهارباغ و افزایش جذابيت 

در فصل تابستان سبب افزایش جمعيت در ویژه بهگردشگری 
برداری از آب و بودن و بهرهطقه شده است. یيالقیاین من

هوای مناسب نيز از دالیل مهم پذیرش گردشگر در این 
ها و درآمدهای اکوتوریسم با وجود همه مزیت .استمنطقه 

حاصل برای مردم بومی آن منطقه در صورت نداشتن 
تواند تخریب و از منطقه، میشایسته برای مدیریت اصولی و 

داشته باشد.  مراتع و پوشش گياهی را در پیبين رفتن 
قابليت های مراتع، بنابراین الزم است همانند دیگر کاربری

اکوتوریسم نيز ارزیابی تا ضمن مدیریت پایدار و برای مراتع 
اصولی مراتع، توسعه پایدار اکوتوریسم و حفظ درآمد 
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با توجه به مطالب رو ازاینحاصل شود. نيز چندجانبه مراتع 
 اکوتوریسمی قابليت تحقيق ارزیابیاین ادشده هدف از ی

و  GIS از استفاده گرگان با شهرستان چهارباغ یيالقی مراتع
  .استFAO (1991 )به روش محدودکننده 

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه مراتع یيالقی چهارباغ استان گلستان با 
کيلومتری  45فاصله  هزار هکتار در 9وسعتی در حدود 

کوه های جنوبی رشتهشرقی شهرستان گرگان و در دامنهجنوب
 36تا  39' 28" 54°البرز قرار دارد. مختصات جغرافيایی منطقه 

طول  39° 40' 36"تا  44° 35' 36" عرض شمالی و °39 40'
. این منطقه جزء مراتع یيالقی استان گلستان بوده که استشرقی 

استپی رویشی هيرکانی و منطقه رویشی نيمه در گذر بين ناحيه
متر بوده که بيشتر ميلی 348ميزان متوسط بارندگی  قرار دارد.

. ميزان دمای استریزش در فصل زمستان و به شکل برف 
گراد است. حداقل ارتفاع از درجه سانتی 5/6متوسط ساالنه 

 3218متر و حداکثر ارتفاع از سطح دریا  2000سطح دریا 
باشد. اغلب متر می 2609همچنين ارتفاع متوسط منطقه  ،متر

های کوچک و بزرگ، از نظر مساحت منطقه کوهستانی با تپه
شناسی سنگ بستر منطقه از سازند مبارک با ليتولوژی زمين
م يرنگ کرتاسه تا کواترنری است. اقلهای آهکی تيرهسنگ

ای انههای آمبرژه و دومارتن سرد و مدیترمنطقه بر اساس روش
باشد. پوشش گياهی اغلب بالشتکی و گراس به همراه می

. دو گونه ارس موجود در منطقه ارساستهای پراکنده ارس
-باشد. از اماکن جاذبهخرس( میخوابيده )بالشایستاده و ارس

چمنزار منطقه وارا،  آباد،توان به منطقه سرعلیای منطقه می
زارهای سارها و ارسرباط )دوره صفویه(، چشمه یکاروانسرا

زیبا و جذاب و همچنين آداب و رسوم سنتی دامداری در فصل 
 یيالق )تابستان( اشاره کرد.

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان گلستان و ایران -1 شکل
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 تصاویری از طبیعت منطقه مورد مطالعه -2 شکل

 
 های شایستگی در مدل اکوسیستمی مراتعوامل محیطی و اکولوژیکی و کالسع -1 جدول

 اجزای مدل نهایی پتانسيل و شایستگی اکوتوریسم در مراتع

 تعيين پتانسيل و شایستگی مراتع از جنبه اکوتوریسم هدف

 اکولوژیک زیرساختار معيار

 شاخص
 (km) فاصله تا شهر و امکانات رفاهی

 (m) مسيرهای دسترسی

  منابع آب

 (c) درجه حرارت
 )عمق(خاک 

  )%( شيب

 (m)ارتفاع از سطح دریا 

 ای پوشش گياهیارزش جاذبه

 ای منطقهجاذبهاماکن فاصله تا 
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 تحقیق روش
FAO (1976 روش ارزیابی اراضی را منتشر کرد، البته )

چارچوب این  ای درتا به امروز مطالعات متنوع و گسترده
روش در مناطق مختلف جهان انجام شده است. برای تعيين 

 -پتانسيل گردشگری دو دسته پارامترها و معيارها: الف
ای پارامترهای محيطی و اکولوژیکی )دما، ارزش جاذبه

گياهی، ارتفاع، درصد شيب، فاصله تا اماکن و پوشش
ک( و های طبيعی منطقه، فاصله تا منابع آب، عمق خاجاذبه

پارامترهای زیرساختار )جاده و فاصله تا مراکز  -ب
 (.2و  1های خدماتی و رفاهی( مطالعه شدند )جدول

 
 زیر مدل پارامترهای عوامل محیطی و اکولوژیک 

محيطی موجود در مدل پتانسيل اکوتوریسمی و  عوامل
محيطی در  های پارامترهای زیر مدل عواملهمچنين کالس

ه دسترسی به بعضی از از آنجایی ک است. آورده شده 1جدول 
پس  ،پذیر نيستثير شيب منطقه به آسانی امکانمناطق تحت تأ

شيب منطقه و اراضی با شيب زیاد و سنگالخی در بعضی 
-تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی به جاذبهمناطق می

 که شيب درصد طبقات نقشه تهيه . برایهای موجود باشد
 هایویژگی از دهدمی نشان را منطقه هر لفمخت هایشيب

 نظر مورد طبقات ابتدا .است شده استفاده منحنی ميزان خطوط
 طبقات نقشهذکرشده  طبقات اساسبر بعد و شده بندیطبقه

های معرفی پتانسيل برای است. شده تهيه شيب درصد
که مبنای  "های زیست محيطیواحد"اکولوژیکی، از مفهوم 

مطالعات آمایش سرزمين است و توسط مخدوم ارائه شده است 
بندی شيب منطقه بر اساس روش  طبقه وشد استفاده 

moMakhd ( 2009و همکاران) ،در این روش منطقه  انجام شد
 50-75، 25-50، 0-25از لحاظ درصد شيب به چهار طبقه 

تواند به ارتفاع میشود. بندی میدرصد تقسيم 75و بيشتر از 
در طبيعت باشد  عنوان یکی از ابعاد مهم به وجود آورنده جاذبه

ارتفاع  است.محققان یيد بسياری از مورد تأموضوع که این 
ها و زمين، لندفرمهای شکلباعث تغيير در بسياری از 

 روی از ارتفاع طبقات نقشه. شودمیمختلف پوششی های شکل
بندی ارتفاع بر طبقه و در نهایت گردید تهيه توپوگرافی نقشه

 از منطقه یک خاک انجام شد. Amiri (2009) اساس مدل
است  زمين مختلف هایاستفاده برای ریزیبرنامه در مهم عوامل

های های پوشش گياهی و دیگر جاذبهبستر بسياری از جاذبهو 
-بندی خاک بر اساس طبقهمدل طبقه. باشدموجود در مراتع می

 هایعکس از استفاده و با( 2006و همکاران ) Gulبندی 
 در شده انجام شناسیخاک مطالعات و ميدانی مطالعات هوایی،
در این روش خاک منطقه به سه طبقه شد.  مشخص منطقه

شود. بندی میعمق و سنگالخی تقسيمعميق و کمعميق، نيمه
مندی و جذب گردشگر باعث ثير عوامل اقليمی در رضایتتأ

افزایش حساسيت و اهميت آن در انتخاب مکان مناسب برای 
 قائم گرادیان از ساليانه دمای نقشه تهيه برای. گرددمیاقامت 

 دما قائم هایگرادیان براساس سپس .شد استفاده بارندگی و دما
 نقشه و محاسبه مختلف ارتفاعات در دما ميزان بارندگی و

بندی درجه حرارت طبقه پژوهش در این .شد رسم مربوطه
و همکاران   m oMakhdمنطقه بر اساس مدل پيشنهادی

 5و کمتر از  5-10، 10-15، 15-30، در چهار طبقه (2009)
بندی پوشش . تيپانجام شدگراد درجه سانتی 30یا بيشتر از 

فيزیونوميک مشخص -گياهی منطقه بر اساس روش فلورستيک
تيپ گياهی شناسایی و آماربرداری در  6شد. بر این اساس 

سيستماتيک -منطقه معرف هر تيپ گياهی به صورت تصادفی
به با توجه گيری در هر تيپ گياهی اندازهبرای . انجام شد

متری  300ترانسکت  3شرایط توپوگرافی و وسعت هر تيپ، 
 10در منطقه معرف هر تيپ مستقر و در طول هر ترانسکت 

شد.  استفادهپالت  30مربعی و در مجموع رمت 20و  3، 1پالت 
های های گياهی در هر تيپ گياهی مشخص و گونهليست گونه

گياهی از نظر گردشگری و اکوتوریسم در چهار کالس در 
 ,Amiri)بندی شد پذیر، نادر و اندميک طبقهخطر، آسيبمعرض

امتيازدهی در روش های جدولسپس با مراجعه به  .(2009
-خطر، آسيبهای در معرضای گونهجاذبهسایمرگولز ارزش 

)+( در 1)+( و 2)+(، 3)+(، 4ترتيب پذیر، نادر و اندميک به
نظر گرفته شد. در نهایت با جمع تمام امتيازات ارزشی در داخل 

ای پوشش گياهی هر تيپ گياهی کالس شایستگی ارزش جاذبه
های هم امتياز در همدیگر تيپدر هر تيپ گياهی مشخص و 

ادغام شدند و بر این اساس محدوه مورد مطالعه بر اساس 
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بندی شد. هی و طبقهدای پوشش گياهی امتيازارزش جاذبه
و  Gulای بر اساس مدل بندی فاصله تا اماکن جاذبهطبقه

، بر این اساس منطقه به چهار گردید( انجام 2006همکاران )
 متر 750و بيشتر از  251-750 ،251-500، 0-250 طبقه

 .شد بندیتقسيم
دوستدار در اصل انسان  زیر مدل پارامترهای زیرساختار:

اندازهای زیبا و دلزیبایی و تفرج است و از تماشای چشم
های رو هر مکانی که دارای ارزشبرد. ازاینپسند لذت می

ای و تماشایی باشد، از نظر انسان دارای ارزش دیدن و جاذبه

های طبيعی و تماشا دارد. بنابراین وجود مناظر و جاذبه
و است نيازهای جذب گردشگر در هر منطقه مصنوعی از پيش

ساخت های طبيعی و دستالزمه بازدید از مناطق دارای جاذبه
باشد. نداشتن راه و مسير ها و مسيرهای دسترسی میوجود راه

ر اندکی به شود که گردشگمناطق باعث میبيشتر دسترسی در 
محل مراجعه و از آنجا استفاده کند. در زیر مدل عوامل 
زیرساختار دسترسی به محل و فاصله تا اماکن رفاهی و شهری 

بندی این دو معيار بر اساس مدل طبقه شود.مطالعه می
 انجام شد. 2و طبق جدول  Amiri  (2009)پيشنهادی

 

 های شایستگی در مدل اکوتوریسمی مراتعمحیطی و اکولوژیکی و کالسعوامل  -2جدول 

 طبقات و امتيازات هر طبقه عوامل اکولوژیکی و محيطی
1S 2S 3S N 

 1500بيشتر از  1200-1500 800-1200 0-800 فاصله از منابع آب )متر(

 30یا بيشتر از  5کمتر از  5-10 10-15 15-30 گراد(درجه حرارت )سانتی

 کم عمق و سنگالخی  عميقنيمه عميق خاک )عمق(

 75بيشتر از  50-75 25-50 0-25 شيب )درصد(

 3600بيشتر از  3400-3600 2800-3400 2500-2800 ارتفاع )متر(

 750بيشتر از  251-750 251-500 0-250 ای )متر(فاصله تا اماکن جاذبه

 35کمتر از  35-49 50-64 65بيشتر از  ای پوشش گياهیارزش جاذبه

 

 های شایستگی در مدل اکوتوریسمی مراتععوامل زیرساختاری و کالس -3 جدول

 طبقات و امتيازات هر طبقه عوامل زیرساختار

1S 2S 3S N 
 2500بيشتر از  1500-2500 800-1500 0-800 ها و مسيرهای دسترسیجاده

 250بيشتر از  150-250 50-100 100 زکمتر ا فاصله تا شهر و امکانات رفاهی

 

 نتایج
مساحت و درصد طبقات پارامترهای دو زیرمدل عوامل 

با توجه به  آمده است. 3محيطی و زیرساختاری در جدول 
نابع آبی کل منطقه در چهار طبقه، کمترین وضعيت م 3جدول 

و دارای پتانسيل کم و  3Sدرصد( در کالس  26/12درصد )

و دارای  1Sدرصد( در کالس  36/40بيشترین درصد )
سارهای و دليل اصلی آن وجود چشمهاست پتانسيل باال 

های سال در فصول بهار، تابستان و درویژه بهفراوان و 
 .باشدپرباران می
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 نقشه منابع آب منطقه مورد مطالعه -4 شکل

 
 نقشه ارتفاع منطقه مورد مطالعه -5 شکل

 

رگرسيونی رابطه در مورد فاکتور اقليم و با توجه به 
های مجاور منطقه به دليل )ارتفاع و درجه حرارت ایستگاه

منطقه )نقشه  DEMنبود ایستگاه هواشناسی در منطقه( و 

انسيل متوسط و ارتفاعی منطقه( تمام منطقه در دو کالس پت
 ( قرار گرفت.2S و 1Sپایين )

 
 شناسی منطقه مورد مطالعهنقشه خاک -6 شکل
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عمق و کم ،عميقخاک منطقه در سه کالس عميق، نيمه
 68/61سنگالخی قرار گرفت. بيشترین درصد خاک منطقه )

عميق و کمترین در کالس عميق درصد( در کالس نيمه

 2921درصد منطقه ) 32همچنين حدود  بود. درصد( 36/5)
 عمق و سنگالخی قرار گرفت.هکتار( در کالس کم

 

 
 نقشه شیب منطقه مورد مطالعه -7 شکل

 
 1Sاز لحاظ شيب منطقه، بيشترین شيب منطقه در کالس 

درصد منطقه و کمترین شيب  3/34درصد( با  0-25)شيب 
درصد  32/15درصد( با  75)بيشتر از  Nمنطقه در کالس 

 هکتار( قرار گرفت.  91/1358منطقه )
حداقل ارتفاع منطقه  ،منطقه EMD با توجه به نقشه

متر از سطح دریا  3218متر و حداکثر ارتفاع منطقه  2000
 1S (15/91در دو کالس  2و با توجه به جدول است 

 درصد( قرار گرفت.  85/8) 2Sدرصد( و 
گونه گياهی( و تنوع  185با توجه به ليست فلورستيک )

درصد منطقه  48/97فرد منطقه( بهگياهی )دارویی و منحصر
ته در سه کالس دارای پتانسيل باال، متوسط و پایين قرار گرف

و عدم پتانسيل از  N درصد منطقه در کالس 51/2و فقط 
 .ستا ای پوشش گياهیزش جاذبهلحاظ ار

 

 

 نقشه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه -8 شکل
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های متعددی ای منطقه دارای مکاناز نظر اماکن جاذبه
زارهای آباد، ارسمنظر سرعلیازجمله منطقه خوش

رباط، فرد خوابيده و ایستاده، کاروانسرا و چشمهمنحصربه
آب و هوا و چمنزار  سارهای متعدد، منطقه خوشچشمه

وارا، روستای یيالقی چهارباغ و حاشيه رودخانه پایين 
باشد که حدود دار صنوبر و سپيدار میروستا با درختان سایه

-های دارای پتانسيل اماکن جاذبهسدرصد منطقه در کال 50

 .استای از لحاظ گردشگری و اکوتوریسمی 
 

 
 

 های ارتباطی منطقه مورد مطالعهنقشه راه -10شکل  ای منطقه مورد مطالعهنقشه اماکن جاذبه -9شکل 

 
هزار هکتار( و  9)حدود با توجه به وسعت محدود منطقه 

چهارباغ از وسط -همچنين اینکه جاده آسفالت توسکستان
دو طرف جاده اصلی با گذرد و در محدوده مطالعاتی می

های دامداری وجود دارد و هر مساوی آرام فاصله تقریباً
 98حدود است )ی مسير و راه دسترسی خاکی اداریک 

 .است(درصد منطقه دارای مسير دسترسی و راه 
از لحاظ فاصله تا اماکن رفاهی و شهر با توجه به اینکه  

و دارای دارد روستای چهارباغ در محدود مطالعاتی قرار 
نزدیکی به شهرستان دليل بههمچنين است، امکانات رفاهی 
کيلومتر( کل منطقه از این لحاظ دارای  45گرگان )کمتر از 

 قرار دارد.  1S پتانسيل باال و در کالس
محيطی نهایی از های زیستتهيه نقشه واحدپس از 

طریق مقایسه این الیه با مدل اکولوژِیکی، اقدام به تعيين 
شد. مناطق مناسب و دارای شرایط برای توسعه گردشگری 

نتایج مدل نهایی پتانسيل گردشگری و اکوتوریسمی منطقه 
درصد  36/25نشان داد که از کل محدوده مطالعاتی، 

 65/28، (2S) در کالس پتانسيل متوسطهکتار(  2/2249)
 (3S)هکتار( در کالس دارای پتانسيل پایين  2542درصد )

هکتار( در کالس بدون پتانسيل  4/4079درصد ) 98/45و 
(N) (.11تا  2های قرار دارد )شکل 

 
 نقشه امکانات رفاهی منطقه مورد مطالعه -11 شکل

 

 مساحت و درصد طبقات پارامترهای زیرساختاری و اکولوژیک مدل تعیین پتانسیل اکوتوریسمی -4جدول 
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 مورد مطالعه یکل پارامترها
 طبقه شایستگی

S1 S2 S3 N 

 هکتار درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار درصد
 40/36 3578/22 25/93 2298/34 12/26 1086/7 21/45 1902/43 (m)منابع آب 

 -- -- 83/75 7425/82 16/25 1439/86 -- -- (c) حرارتدرجه 
 2921/59 32/96 -- -- 5469/02 61/68 3396/65 5/36 خاک )عمق(

 1358/91 15/32 1780/36 20/08 2685/21 30/29 3041/7 34/3 شيب )%(
 -- -- -- -- 91/15 8081/36 8/85 784/33 (m) ارتفاع

 224/2 2/52 1515/81 17/09 5711/27 64/43 1414/37 15/96 ای پوشش گياهیارزش جاذبه
 4984/52 57/61 1743/38 19/66 1109/9 12/52 372/86 10/21 ای منطقهجاذبهاماکن فاصله تا 

 57/85 5129/3 25/64 2273/09 15/15 1343 1/36 120/27 (m) مسيرهای دسترسی
فاصله تا شهر و امکانات رفاهی 

(Km) 
100 8865/675 -- -- -- -- -- -- 

 

مساحت و درصد طبقات مدل نهایی تعیین پتانسیل اکوتوریسمی مراتع ییالقی چهارباغ استان گلستان -5جدول 
 درصد مساحت )هکتار( طبقه پتانسيل ردیف

 0 0 (1S) پتانسيل باال 1
 2249/28 25/36 (2S) پتانسيل متوسط 2
 2542 28/65 (3S) پتانسيل کم 3
 4079/4 45/98 (N)بدون پتانسيل  4

    

 
 نقشه نهایی پتانسیل اکوتوریسمی منطقه مورد مطالعه -12 شکل

 بحث
نتایج مدل نهایی تعيين پتانسيل اکوتوریسمی منطقه نشان 

هکتار( دارای پتانسيل  28/4791درصد منطقه ) 54داد که 
 افزایشبعضی از عوامل در منطقه باعث  .استی ماکوتوریس

و بعضی عوامل سبب کاهش و محدودیت اکوتوریسمی می
شود. آب عامل ضروری برای حضور اکوتوریسم در منطقه 

درصد منطقه از پتانسيل  80نتایج نشان داد که حدود  است.
و فقط در  است آبی برخوردارقبولی از لحاظ منابعقابل

- های زیاد با محدودیت منابعمناطق سنگالخی و در شيب
وجود  و آبی مواجه هستيم. دليل اصلی آن اقليم منطقه

در فصل بهار و ویژه بهزار منطقه وارا سارها و اولنگچشمه
( 2014و همکاران ) Sanayi این یافته با یافته تابستان است.

 Amiriهای ميانی مطابقت و با یافته در منطقه طالقان

دليل  ( مغایرت دارد.2010و همکاران ) Javadi و (2009)
اصلی آن این است که منطقه مطالعاتی آنها دارای اقليم 
خشک، کم بارش و گرم است ولی منطقه چهارباغ از بارش 

دما به عنوان  متر( برخوردار است.ميلی 348قبولی )قابل
منطقه برای حضور  عاملی بسيار مهم در تعيين پتانسيل یک

 .)et al., Gul  , 2005;Safaiean(2006است گردشگر 
دمای متوسط مراتع چهارباغ در طول فصل بهار و تابستان 
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بسيار گرم و شرجی  یباشد. دمابسيار مطبوع و خنک می
گرگان و حومه در تابستان باعث حضور خيل عظيمی از 

همچنين در ایام دیگر  شود.جمعيت در تابستان در منطقه می
های طبيعی و پوشش گياهی وجود جاذبهدليل سال به 
های خوابيده و ایستاده( گردشگران فرد )ارسمنحصربه

زیادی از دو استان گلستان و سمنان به منطقه آمده و از 
نتایج نشان داد که دما  کنند.مواهب طبيعی منطقه استفاده می

 .نيستعامل محدودکننده گردشگری در فصل گردشگری 
توپوگرافی شيب را عامل بسيار مهم در محققان بسياری از 

تفرج و گردشگری بيان برای قابليت و توانایی یک منطقه 
تأثير  کنند. از آنجا که دسترسی به بعضی از مناطق تحتمی

و زیرساختارهای سيسات شيب منطقه بوده و ایجاد تأ
تواند شيب میاست، بنابراین ثير شيب اکوتوریسمی تحت تأ

دکننده گردشگری منطقه باشد به عنوان عامل محدو
rosh, 2012)o; Nastaran & HajefLiddle, 1997(.  در

مراتع چهارباغ شيب به عنوان یک عامل محدودکننده 
. استهای تند بودن و شيبگردشگری به دليل کوهستانی

درصد منطقه  32/15و  08/20نتایج نشان داد که حدود 
 ایين و عدمهای با قابليت پهکتار( در کالس 27/3139)

و همکاران  Arzaniکه با نتایج  قابليت گردشگری قرار دارد
مطابقت دارد. ارتفاع عامل بسيار مهم در بوجود  (2008)

از محققان و بسياری از است های طبيعی منطقه آوردن جاذبه
ارتفاع به عنوان عامل مهم و اساسی در جذب گردشگر و 

تفاع باعث ایجاد اند. ارایجاد منطقه گردشگری یاد کرده
ها و پوشش مختلف لندفرمهای شکلبسياری از ساختار و 

& Barros, 2007;  (David شودگياهی متنوع می

Klvani, 2011)-Hashjin & Rajabi-Movlayi.  منطقه
محدودیتی ندارد و  مورد مطالعه از لحاظ ارتفاع هيچ گونه

قرار  های دارای پتانسيل باال و متوسطتمام منطقه در کالس
و همکاران  Sanayiهای گرفته است. این نتایج با یافته

 ( مطابقت دارد.2011و همکاران ) Mahdavi( و 2014)

خوابيده و ایستاده و  های ارسگونهویژه بهپوشش گياهی و 
کتيرا، های گياهی دارویی و صنعتی مانند گونهمچنين گونه

تابستان و در فصل ویژه بهخاردار وحشی و اسپرسزرشک

ای زیبا و جذاب در منطقه دهی باعث ایجاد منظرهموقع گل
کنند که بيان می ،(2014و همکاران )  Sanayiشوند.می

فرد باعث جذب گردشگر بهپوشش و جوامع گياهی منحصر
شوند. مراتع چهارباغ به دليل اقليم مناسب در منطقه می

و فقط ت اسفرد های گياهی متنوع و منحصربهدارای گونه
های دامداری به دليل تردد زیاد و چرای مفرط اطراف آرام

دام و اطراف روستا به دليل تخریب و تغيير کاربری مرتع از 
های مهاجم و خاردار پوشش گياهی نامناسب و گونه

و همکاران  Arzaniبا نتایج  یافته این ،برخوردار است
 2/242درصد ) 52/2تنها البته ( مطابقت دارد. 2008)

ای پوشش گياهی جاذبهقابليت هکتار( مراتع چهارباغ از 
طورکلی منطقه محدودیتی از این لحاظ هبرخوردار نيست و ب

جاده و مسير دسترسی جزء مهم در یک سيستم  ندارد.
سفر به منطقه را تحت  و کيفيت کميت کهاست اکوتوریسمی 

از درصد منطقه در فاصله کمتر  99حدود  دهد.ثير قرار میتأ
 27/120متر از جاده قرار دارد و تنها یک درصد ) 750

. جاده در منطقه از استمتر  750هکتار( در فاصله بيشتر از 
دهنده گردشگری در منطقه است که با عوامل افزایش

 Shadkami( مطابقت و با نتایج 2009) Amiri نتایج
( که جاده را عامل 2008و همکاران ) Arzaniو ( 2009)

دانند مغایرت دارد. در مراتع دهنده اکوتوریسم میکاهش
چهارباغ وجود داشته و -چهارباغ جاده آسفالته توسکستان

های خاکی مناسبی به دليل اینکه مراتع چهارباغ جزء راه
نما و منطقه شکار ممنوع چلچلی شده جهانمناطق حفاظت

خاک به دليل اینکه بستر  است، در منطقه احداث شده است.
تواند یک عامل محدودکننده می است،گياه  رویش

اکوتوریسم و جذب گردشگر در منطقه باشد. رفت و آمد 
گردشگر باعث فشردگی خاک، کاهش نفوذپذیری و افزایش 

 دنبال آن کمبود و از بين رفتن پوشش گياهی ورواناب و به
;et alMahdavi  (Liddle, 1997 ,.شود فرسایش خاک می

2011).David  وros Bar (2007)، کنند که توریسم بيان می
شود. حدود باعث افزایش حساسيت خاک به فرسایش می

پتانسيل درصد منطقه از لحاظ خاک در کالس عدم 96/32
. بنابراین استعمق و سنگالخی مناسب و جزء اراضی کم
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خاک جزء فاکتورهای محدودکننده اکوتوریسم و جذب 
خاک  ،(2010کاران )و هم Javadiگردشگر در منطقه است. 

و فرسایش خاک را از عوامل محدودکننده پتانسيل مراتع 
فاصله تا شهر و امکانات  کنند.برای جذب توریسم بيان می

ثر در جذب یک منطقه برای گردشگر و از عوامل مؤ رفاهی
توریسم است. نتایج نشان داد تمامی منطقه به دليل نزدیکی 

قرار گرفته  1Sر کالس های گرگان و شاهرود دبه شهرستان
دهنده جذب اکوتوریسم و و این عامل از عوامل افزایش

( مطابقت 2012) Sourاین یافته با نتایج  ر است،گردشگ
فاصله مناسب و نزدیک  ،(2010و همکاران ) Joziدارد. 

دهنده منطقه وارجين به شهر تهران را از عوامل افزایش
طرفدار زیبایی و در اصل انسان  د.نداناکوتوریسم منطقه می

های برد. وجود جاذبههای جذاب لذت میاز تماشای صحنه
طبيعی و همچنين مصنوعی از ملزومات جذب گردشگر و 

ای جاذبه ی اماکنامراتع چهارباغ دار .توریسم منطقه است
کاروانسرا و  آباد،سرعلی منظرمتنوع ازجمله منطقه خوش

های جذاب و متنوع و زارسارها و ارسرباط، چشمهچشمه
های توریستی یکی از عوامل مهم مسافرت غيره است. جاذبه

.  et al.,(Javadi (2010است مردم به یک مقصد خاص 
 52/4984درصد ) 61/57نتایج نشان داد که بيش از 

قرار گرفت و دليل  (N)هکتار( در کالس عدم پتانسيل 
 ا نتایجای منطقه است که باصلی آن دوری از اماکن جاذبه

Gul(، 2006همکاران ) وArzani ( و2008و همکاران ) 
 ( مطابقت دارد.2014و همکارن ) Sanayi همچنين

همراه های طبيعی هر منطقه بهارزیابی و شناسایی ظرفيت
برداری پایدار و تواند منجر به بهرهریزی صحيح میبرنامه

مدیریت ریزی و در برنامه های طبيعی گردد.مستمر از عرصه
توجه باید طبيعی بر اساس اصول توسعه پایدار جامع منابع

توانند اجرا شوند که برای سایر هایی میفعاليت که اوالًکرد 
طبيعی مضر و تداخل نداشته باشد و باعث کارکردهای منابع

هایی باید اجرا فعاليت ثانياً خریب و نابودی آنها نشود.ت
. نمایندطور دائم ممکن بهرا طبيعی شوند که کارکردهای منابع

های مناسبی از مراتع چهارباغ دارای امکانات و پتانسيل
لحاظ گردشگری بوده و با رعایت اصول گردشگری و حفظ 

زایی و درآمد ساکنان توان عالوه بر اشتغالمنابع طبيعی می
 .پایدار منطقه کمک کرد منطقه به حفاظت و توسعه
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           Abstract 

    Assessment of the potential ecological and natural capacity of each area with proper planning 

can lead to sustainable and continuous utilization of natural areas. By increasing the population 

and psychological pressures resulting from the bustle of cities, ecotourism has become doubly 

important as one of the ways to reduce the pressures on people. The development of ecotourism 

to conserve natural resources should be commensurate with the natural and social potential of 

the region. Due to the importance of conserving natural resources, the purpose of this study is to 

evaluate the ecotourism potential of Chaharbagh summer rangelands in Golestan province based 

on the FAO limiting method and using GIS. The factors assessed include two ecological 

categories (climate, altitude, slope, soil, water resources, distance to attraction places, value 

attractive vegetation) and infrastructure (distance to city, amenities, roads, and access routes). 

The results showed that the total area of the region is 25.36% (2249.29 ha) with medium 

potential and competence (S2), 28.65% (2542 ha) with low potential and competence (S3), and 

45.98% (4079) hectare lacks ecotourism competence and potential (N). The results also showed 

that water resources, soil, slope percentage, vegetation attraction value, access routes, and 

distance to attractions are factors that reduce the potential and merit of tourism and altitude 

factors, distance to city and facilities, welfare as well as climate (temperature) are factors that 

increase the potential and merit of tourism. Chaharbagh rangelands have suitable facilities and 

potentials in terms of tourism, and observing the principles of tourism and preserving natural 

resources, in addition to creating employment and income for the residents of the region, can 

help the protection and sustainable development of the region. 

 

Keywords: Ecotourism potential, rangelands, ecological factors, Geographic Information 

System. 
 


