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  چكيده
بشدت در حال رشد و گسترش است، صنعت  امروز هاي جديد اقتصادي و اجتماعي و اكولوژيكي كه به دليل نيازهاي جهاني از جمله فرصت
اندازهاي  و چشم ، تنوع زيستي، حيات وحشهاي طبيعي هاي گردشگري موجود در كشور، جاذبه از همين رو، از ميان فرصت. گردشگري است

ريزي  در طراحي براي برنامه .كند هاي گردشگري تقويت مي ، بيش از ديگر جنبهگردي طبيعت ةهواي مناسب، زمينه را براي توسع  و  بكر و آب
با احي يا ساماندهي منظر براي حفظ منظرهاي موجود و يافتن منظرهاي زيبا و سپس جانمايي موارد توسعه در ميان نو ،سازيمنظرتوسعه، 

مي يكي از مناطق يكيلومتر و جريان آب دا ۹۰اليه ضلع شرقي شهر سنندج، به طول  رود دره قشالق در منتهي. است وريضرزيبا،امري  نظرم
يعي اين رودخانه هاي طب اين تحقيق درصدد ارزيابي بصري و كيفيت. است گردشگريگردي و  هاي بااليي براي طبيعت با ظرفيتشرايط واجد 

هاي محيط زيستي رود دره  بدين منظور، در اين تحقيق پس از تهيه جداول يگان .استريزي و طراحي محيطي و منظر آن  منظور برنامهبه 
سپس با مطالعه . عنوان مناطق ممتاز، معمولي و ضعيف انتخاب شدند رين گوناگوني و تنوع به ترتيب بهها از بيشترين به كمت قشالق، يگان

در اين . دشو ظرفيت برد براي آنها محاسبه  ،موت هر كدام از اين مناطق تهيهو آزيزيبا  منظربا طبقه اول يا منظره ممتاز، نقاط ميداني در ميان 
ين نقاط خوش منظره رود خود گزينه ديگري ا. هاي آن در رود دره قشالق نهايي شد چشم انداز، منظر و منظره ةنقط ۱۸پژوهش به طور كلي 

روي و ساير امكانات و تسهيالت اكوتوريستي با  مهندسي تفرجگاههاي كوهستاني، مسيرهاي پياده-سازي، طراحي رهاي جادهرا نيز براي مسي
 .آورند گر، تأسيسات و تسهيالت فراهم مي تفرج ةول مربوط به تعداد و اندازتوجه به برخي از اص

  
  واژه كليد

 هاي محيط زيستي ، ارزيابي بصري ، منظر، يگانگردشگريرود دره قشالق، 

  سرآغاز
با افزايش سـريع جمعيـت جهـان در قـرن بيسـتم و گسـترش       
شهرنشيني بيش از نيمي از جمعيـت دنيـا در كـانون هـاي شـهري      

در چنـين شـرايطي بـه عنـوان      ۱گردشـگري صنعت .مستقر شده اند
اسـت كـه ابعـاد    مطـرح شـده   يـده  پيچ اي چند وجهي و نسبتاً مقوله

 در شهرها و نواحي طبيعـي بيـرون شـهري    جامعه رازندگي مختلف 
بنظـر ميرسـد   . پـذيرد  ر مـي يثأآنهاتنيز از داده و خودثير قرار أتحت ت

خـتن  در گـرو آمي  گردشـگري و بهتر صـنعت  درك درست و آگاهانه 
از ايـن رو ايـن علـم را    . نظام بين رشـته اي اسـت  و  گسترهچندين 

تجربه هاي ديگـر كشـور   . اي تعريف كرد ميان رشته يتوان دانش مي
اي  توانـد فوايـد عمـده    ين صنعت مـي ها نشان ميدهد كه درحاليكه ا

بهـره بـرداري    لكـن براي كشورهاي ميزبان به همراه داشـته باشـد   

. اسـت ريزي اصـولي   گرو تحقيق و برنامهصحيح و منطقي از آن در 
در طـوالني مـدت    گردشـگري تجربه بسياري از كشورها و منـاطق  

هـاي   ريزي شده براي توسعه پـروژه  نشان داده است كه روش برنامه
ثيرات منفي و مشـكالت مهـم بصـورت    أتواند بدون ت مي گردشگري

صورت باعث بروز مشـكالت   رضايت بخشي رشد كند و در غير اين
لي پاپ ( ها شود   توريستهم براي و بومي براي ساكنان هم اي   يدهعد

 ۲گردشگريمطابق آمارهاي سازمان جهاني  .)۱۳۸۵ ،سقاييو  يزدي
)WTO(  ليون نفر مي ۹۰۰در سراسر جهان نزديك به  ۲۰۰۶در سال

اند و درآمدهاي ناشي  المللي انجام داده در سطح بين گردشگريسفر 
در ايـن فراينـد   ميليارد دالر آمريكا بوده اسـت و   ۱۰۰۰از آن بالغ بر 

ـ    ۶۰۰نزديك به  صـورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم در     هميليـون نفـر ب
اند و اين صـنعت فراتـر از    مشغول به فعاليت بوده گردشگريصنعت 
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۳4  
غذايي، سوختي و صـنايع نسـاجي درآمـد      صنايع اتومبيل، شيميايي،

از  گردشـگري عت در حـال حاضـر صـن    .)۱۳۸۵ ،اورك ( داشته است
نظر پراكنش بزرگترين صنعت جهان محسوب مي شود و بر اسـاس  

ايـن   ۲۰۲۰، تا سـال  )WTO( گردشگريپيش بيني سازمان جهاني 
 ۲۰۲۰كـه در سـال    طـوري  هصنعت رشدي چشمگير خواهد داشت، ب

 ( المللـي خواهنـد پرداخـت    نفر به مسافرت بـين  اردميلي ۶/۱بيش از 
  . )۱۳۸۳ ،اميري

كنتــرل و مــديريت نشــده  ميــان تقاضــاهاي فزاينــده،در ايــن 
منفي آن بر محيط زيست و جوامع محلي، ضرورت  آثارگردشگري و 

برخـي   .ده استكرار را بيش از پيش مطرح توجه به گردشگري پايد
كارتر و كودال معتقدند گردشگري پايدار بـا وجـود   پژوهشگران نظير 

ـ   & Goodal). ودتعهداتش به محيط زيست، قابل تحقق نخواهد ب

Carter, 1996)        بـاوجود با ايـن حـال برخـي چـون بـاتلر معتقدنـد 
اهد وقوع تحقيقات متعدد در اين زمينه بايد منتظر نتايج در آينده و ش

در چنـين   (Butler, 1991).هـا باشـيم    اين دسـتاوردها و موفقيـت  
 گردشـگري كارشناسـان صـنعت    شرايطي، در مقياس ملي، برخي از

 گردشـگري ريـزي   هـاي برنامـه   نيرومعتقدند كه كشور ايران از نظر 
جزء ) هاي خارجي جهانگردهاي طبيعي و فرهنگي بويژه براي  جاذبه(

ايـن   .(Butler, 1991) ده كشـور اول جهـان محسـوب مـي شـود     
ست كه سهم ايران از درآمد بازارهاي بـين المللـي صـنعت    ا درحالي

ميليــون دالر بــوده    ۷۰۰در حــدود   ۲۰۰۰ســال   در گردشــگري 
هـاي   نيـرو آن اسـت كـه    مبـين مطلب اين  .(Butler, 1991)است

بـراي  كننـد و   ايي براي رونق گردشگري كفايت نميگردشگري بتنه
 هاي ز به اطالعات كافي درباره جذابيتنيا گردشگرياكوريزي  برنامه

ها، عوامل اقتصـادي، سياسـي،    هاي اكوتوريست اكوتوريستي، ويژگي
اجتمـاعي و فرهنگـي، اكولوژيـك، مـديريتي و گروههـاي       خدماتي،

  ). Tailor, 2008(است  توريستاكونفع در  ذي
اي از دو جنبـه   در اقتصاد ملـي هـر جامعـه    گردشگريثيرات أت

 ( )نـامرئي (و غيرمسـتقيم  ) مرئـي (ثيرات مستقيم أت شود بررسي مي
Fennell, 2008 ( .بسـتر مسـاعد    اهم آوردنمثال فـر  براي نمونه

صنعت حمل و نقل هاي شغلي در مراكز اقامتي و  ايجاد فرصت براي
هـا و   هاي مستقيم و ايجاد تحـول و توسـعه در سـاير شـغل     از جنبه

اين صنعت با . است گردشگريعت ثيرات غيرمستقيم صنأصنوف از ت
ـ  گيري از ويژگي ضريب تكاثري خود مي بهره ثيرات عمـده و  أتواند ت

بـه   پايـان هاي اقتصـادي جامعـه بگـذارد و در     بخشمثبتي بر ساير 

اي  توزيع مجدد ثروت و سرانه درآمدهاي ملي در سطوح ملي، ناحيـه 
ابزاري توانمند براي اجراي  انندحتي به م ،ثري كندمؤو محلي كمك 

منافع و  هاي كالن كشوري مطرح شود هاي ملي در استراتژي برنامه
هـاي   در راسـتاي برنامـه  . ردآوزيادي براي جوامع مختلف به همـراه  

در طراحـي بـراي   گردشگري پايدار و ايجاد محيط و منظـر مناسـب   
يـا سـاماندهي منظـر بـراي حفـظ       ،سـازي منظرريزي توسعه،  برنامه
هاي موجود و يا پيـدا كـردن منظـره هـاي زيبـا و سـپس       انداز چشم

. ري اسـت ، ضـرو با منظر زيبـا جانمايي موارد توسعه در ميان نواحي 
كند كه به دليل موارد توسعه در نـواحي   گاهي اوقات ايجاب ميحتي 

اقـدام نمـود   خوش منظره، به بهسازي نماها براي زيبـا سـازي نيـز    
ــاران ، ( ــاني و همك ــراي. )۱۳۹۰مخــدوم، ؛۱۳۹۰جه ــازيمنظر ب  س

هـا و   مفـاهيم، نظريـه  . ارزش منظر پرداختنخست بايد به ارزشيابي 
ه شـده  ئشهري و فرا شهري اراروشهاي متعدد براي شناسايي مناظر 

). Cai,2005;Zhu, 1993; Hu ,2002; Jin, et al.,2004(اسـت  
  :، سه گام زير را پيشنهاد كرد )۱۳۹۰(براي اين مقصود مخدوم 

  ؛تحليل و ارزيابي منظر براي تعيين كيفيت نسبي آن و تجزيه)۱
  ؛آزيموت بندي ديدهاي هر منظره و تعيين كيفيت آن) ۲
   .بهسازي مناظرحفاظت و ) ۳

 GIS 9.3با استفاده از نرم افزار  ابتدادر اين تحقيق سعي شد تا 
كيفيت بصري  سپسو  همحيط زيستي تشكيل شد نهاي همگدواح

تعيين و هاي ارزيابي توان محيط و بازديد ميداني  بر طبق يافتهمنظر 
 ) گردشـگري به عنوان عنصري مهم در ( انداز مناسب نقاطي با چشم

با برآورد ظرفيت برد مناطق خـوش منظـر    پاياند و در شوشناسايي 
قـه هرچـه   منط گردشـگري  توسعهريزي هاي آينده به منظور  برنامه

  . آيدسريعتر به مرحله اجرا در
  مواد و روشها

  مورد مطالعه  ةمنطق

 دقيقـه  ۳درجـه و   ۴۷ جغرافيـايي  موقعيت در قشالق ۳رود دره
 اليـه  منتهـي  در و شمالي عرض دقيقه ۱۹درجه و  ۳۵و  شرقي طول
 ايـن  شـمال  ضـلع  از و اسـت  گرفتـه  قـرار  سنندج شهر شرقي ضلع

 سنندج صنعتي شهرك به شرقي شمال از نايسر، روستاي به محدوده
 و قار آساوله، روستاي محمدي، بهشت گورستان به شرقي ضلع از و

 ضـلع  دوشـان،  روستاي به شرقي جنوب ضلع از آنها، شرقي ارتفاعات
 روسـتاي  بـه  غربي جنوب ضلع از و فرودگاه و باربري ةپايان به جنوب
 سـازي  آمـاده  اراضـي ( شـهر  ةتوسع ةمحدود به غرب ضلع از گريزه،



  
  
  
  

  ۱۳5  گردشگري توسعه منظور به قشالق دره رود منظر بصري ارزيابي

 بـه  غربـي  شـمال  از و رذنـو  توس تپه و دگايران روستاي ،)مسكوني
 محـدوده  ايـن  شرق داخلي ةحاشي در. است محدود قشالق روستاي

سـازمان حفاظـت محـيط    ( دارد وجـود  كارخانه و كارگاه تعدادي نيز
 و متر۱۶۹۲ در باالترين نقطه ارتفاع .)۱ ةشمار نقشه() ۱۳۸۶زيست، 

ــه ايــن. اســتمتــر  ۱۳۰۱تــرين نقطــه منطقــه  در پــايين  از رودخان
 درياي و فارس خليج حوضه در و است رود گاوه رودخانه هاي سرشاخه

 جهـت  در و بـوده  دايمي رودخانه، آب جريان. است شده واقع عمان
 يـك  متوسـط  شـيب  بـا  كه داشته جريان غرب جنوب به شرق شمال
 ايـن  طـول . گـذرد  مـي  سـنندج  شهر شرق كيلومتري يك از درصد،

 ارتفاع و متر ۲۳۰۰ آن مهشسرچ ارتفاع كه است كيلومتر ۹۰ رودخانه
 در رودخانه اين ساالنه آبدهي ميانگين. است متر ۱۱۹۰ آن ريزشگاه
 ةرودخانــ .اســت مترمكعـب  ميليــون ۳۲۹ ننلـه  ســنجي آب ايسـتگاه 
 شدن جمع با سنندج شرقي شمال كيلومتري ۴۶ ارتفاعات از قشالق
 دهستان از غربي جنوب سوي به رو و گيرد مي سرچشمه هاي ريزابه
 ).،۱۳۸۴ جعفري،( كند مي عبور شمالي آباد حسين

  
  مطالعاتي ةمنطق ةو محدود بستر: )۱(ة شمار نقشه

  روش تحقيق 
ــراي  ــابي بصــريب ــه منظــور توســعرود  ۴ارزي  ةدره قشــالق ب
هاي موجود ، تـوان اكولـوژيكي و    ابتدا با استفاده از مدل، گردشگري

و كيفيت نـوع منظـر   تعيين  گردشگريتناسب سرزمين براي توسعه 
، سـپس ظرفيـت بـرد    هاي مربوط تهيه گرديـد  مشخص شد و نقشه

عاتي محاسبه مطالة ري در محدودگردشگ ةنواحي مناسب براي توسع
براي تشكيل واحدهاي همگن محيط زيسـتي از روش مخـدوم    .شد

طبقات شيب براي كل  ةبراي اين منظور، نقش. ، استفاده شد)۱۳۸۵(
و فاصـله   ۱:۲۵۰۰۰حوزه با استفاده از نقشه توپـوگرافي بـا مقيـاس    

شـيب حـوزه بـر اسـاس مـدل      . متـر تهيـه شـد    ۱۰حوزه به ميزان 
هـا در ده طبقـه    به منظور تعيين كاربري ،)۱۳۸۵(م اكولوژيكي مخدو

تي نهـايي  كه واحد محيط زيس ، چرا)۱شمارة  جدول( بندي شد دسته
. بايد در برگيرنده تمام طبقات باشـند  ريزي مي مورد استفاده در برنامه

طبقـه   ۵شـه توپـوگرافي در   قنقشه طبقات ارتفاع نيز با اسـتفاده از ن 
سپس دو نقشه فـوق  ). ۱رة شماجدول ( تهيه شد) موجود در منطقه(

از تركيب دو نقشـه  . تلفيق شدندArc GIS 9.3  در محيط نرم افزار 
ين تهيه شد كه هر شيب و ارتفاع، نقشه واحدهاي مقدماتي شكل زم

درصـد   هاي خاص را از نظر نوع كـالس،  يك از اين واحدها، ويژگي
ايـن واحـدها بـا كـد مشـخص      . كنـد  شيب و كالس ارتفاع بيان مي

 ةتوپـوگرافي، نقشـ   ةاده از نقشـ در ادامـه، بـا اسـتف   . اري شدندنامگذ
از ). ۱شـمارة  جـدول  ( شـد  طبقـه تهيـه   ۵هاي جغرافيـايي در   جهت

قشـالق باغـداري،    ةهـاي مجـاز در رود در   آنجايي كه يگان كاربري
، حفاظت و حمايت، طبقـات پنجگانـه جهـات    گردشگريكشاورزي، 

ــراي تشــكيل واحــ ــايي ب ــه منظــور دهاي محــيط جغرافي زيســتي ب
از تركيـب نقشـه   . استفاده شـد  هاي مذكور ريزي براي كاربري برنامه
يي، نقشـه  هاي جغرافيا مين با نقشه جهتهاي مقدماتي شكل زواحد

هاي شكل زمين به دست آمد كه هر واحد جديدي به نام نقشه واحد
آن با واحد مجاور حداقل در يكـي از طبقـات يـا كـالس ارتفـاعي،      

  .جهت دامنه متفاوت استدرصد شيب و 
  طبقات عوامل فيزيوگرافيك): ۱(شمارة جدول 

  جهت جغرافيايي  درصد شيب  )متر(ارتفاع از سطح دريا 
  مسطح  ۵تا  ۰  ۱۳۵۰تا  ۱۳۰۰
  شمال  ۱۲تا  ۱/۵  ۱۴۰۰تا  ۱۳۵۱
  شرق  ۲۰تا  ۱/۱۲  ۱۴۵۰تا  ۱۴۰۱
  جنوب  ۳۵تا  ۱/۲۰  ۱۵۵۰تا  ۱۴۵۱
  غرب  ۵۰تا  ۱/۳۵  ۱۷۰۰تا  ۱۵۵۱

    ۶۵تا  ۱/۵۰  
  < ۶۵    

  )هاي تحقيق  يافته: منبع(
بـه دليـل محـدوديت در تعيـين كـاربري       ۵۰هاي بـاالي   شيب

در جـدول بـاال    مورد بررسي قرار نگرفت و به اين دليـل  گردشگري
هاي بـا تركيـب نقشـه واحـد    . ا تعيين نشدجهت جغرافيايي براي آنه
خاك، نقشه واحدهاي محيط زيستي پايـه   ةكالن شكل زمين با نقش

ه جوامع پوشش گياهي با در مرحله بعد با تركيب نقش. يك پديد آمد
واحد محـيط زيسـتي    ةهاي محيط زيستي پايه يك، نقشنقشه واحد

بـا نقشـه محـيط     هـا نقشه پوشـش درختـي باغ  . دست آمد هپايه دو ب
بـه  زيستي پايه دو تركيب شد و نقشه نهايي واحـد محـيط زيسـتي    



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۳۶  
هاي پايدار اكوسيستم شـامل   دست آمد كه در اين نقشه كليه ويژگي

درصد شيب، ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي، نوع خاك، تيـپ  
پوشش گياهي و انبوهي پوشش درختـي از هـر واحـد مجـاور خـود      

در ايـن مرحلـه جـدولي    . حداقل در يك يا چند ويژگي متفاوت است
د نهايي تعيـين و در آن مشخصـات   تنظيم و براي هر شماره كد واح

بـا توجـه بـه    . هر واحد شامل منابع پايدار اكوسيستم مشـخص شـد  
درصد، واحدهاي كـوچكتر   ۱۲مقياس كار در اراضي با شيب كمتر از 

همچنـين در اراضـي بـا    . هكتار در واحدهاي مجاور ادغـام شـد   ۵از 
ــتر از  ــيب بيش ــوچكتر از   ۱۲ش ــدهاي ك ــد واح ــار در  ۲۵درص هكت

در نهايـت نقشـه واحـدهاي همگـن     . ي مجاور ادغـام شـدند  واحدها
همچنين اطالعات مربـوط بـه فـون هـر     . دست آمد همحيط زيست ب

هـاي   توصـيفي در جـدول ويژگـي    واحد محيط زيسـتي بـه صـورت   
پايه و اسـاس ايـن روش بـر ايـن      .واحدهاي محيط زيستي وارد شد

ا سـاختار  قدر بر گوناگوني سيماي طبيعت، ي نكته استوار است كه هر
دهنـده سـيماي    ماي محيط يعني اجزاي طبيعـي تشـكيل  طبيعي سي

كنـد   كيفيـت ارزشـي منظـر افـزايش پيـدا مـي      محيط افزوده شـود،  
گفت كه بـه كيفيـت منظـر     توان در اين ارتباط مي). ۱۳۹۰مخدوم، (

تنوع پسـتي و بلنـدي شـكل زمـين      :كه شود، منوط بر آن افزوده مي
 .افزايش داشته باشد

 اهان متنوع تر شودتركيب گي 

  از ميان برداشته ) كشتزار و باغ ( سيماي طبيعي و انساني
و يـا در نقـاط    شـود منابع آبـي رودخانـه تخريـب و آلـوده ن    و  .نشود

ـ   .دشوتخريب شده بازيابي  جـداول واحـدهاي محـيط     ةپـس از تهي
گونـاگوني و   زيستي رود دره قشالق، واحدها از بيشترين به كمترين

هاي محـيط زيسـتي شـامل درصـد      هاي يگان از نظر ويژگي( تنوع 
شيب، ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي، نوع خاك، تيپ پوشش 

به ترتيب به عنوان مناطق ممتاز، معمولي، و فقير ) گياهي و انبوهي 
اول يا سـيماي   ةسپس با مطالعه ميداني در ميان طبق. ددنانتخاب ش
ز ايـن  هـر كـدام ا   ۵اط چشم انداز خـوش منظـر و آزيمـوت   ممتاز، نق

. هاي هر منظر با آليداد مشـخص شـد   مناطق تهيه و آزيموت منظره
سپس كيفيت، چگونگي و نوع منظر نيز مشخص و نتايج به صـورت  

نـواحي   ۶همچنـين ظرفيـت بـرد    .نمايش داده شد) ۲(شمارة جدول 
بـا اسـتفاده از   مطالعـاتي   ةدر محدود گردشگري ةمناسب براي توسع

دستورالعمل ارائه شده توسط اتحاديه جهـاني حفاظـت از طبيعـت و    
  . دشمحاسبه  ۷منابع طبيعي

  جدول كيفيت ديدهاي هر منظره در رود دره قشالق ): ۲(شمارة جدول 

شماره چشم 
  انداز

ارتفاع از 
  سطح دريا

زاويه ديد 
  )درجه(

جهت 
  دامنه

  نوع منظره
تركيب 
  منظره

سيماي 
  )۱(منظره 

فاصله 
ديد 

)۲(  

موقعيت 
  )۳(ديد 

  ماورا  پيش  پاناروميك  گوناگون  ديد از درياچه به سمت كوهها و ارتفاعات  غرب  ۱۵۰تا  ۶۰  ۱۵۶۲  ۱
۳۳۰تا  ۸۵  ۱۶۸۶  ۲   مادون  متوسط پاناروميك گوناگون  )باالدست (ديد از ارتفاعات به منطقه   غرب 
۳۱۰ تا ۷۰  ۱۶۱۲  ۳   مادون  متوسط پاناروميك گوناگون  )مياندست (ديد از ارتفاعات به منطقه   غرب 
۳۴۰تا  ۷۵  ۱۵۴۳  ۴   مادون  متوسط پاناروميك گوناگون  )پايين دست (ديد از ارتفاعات به منطقه   جنوب 
۳۰۰تا  ۸۰  ۱۶۲۵  ۵   مادون  پيش پاناروميك گوناگون  هاديد از ارتفاعات بادست به باغ  غرب 
۲۴۰تا  ۷۰  ۱۵۴۱  ۶   معمولي  پيش پاناروميك گوناگون  هاي باستاني ديد در امتداد محور پل شيخ تا تپه  جنوب 
۲۵۰تا  ۶۰  ۱۴۱۶  ۷   مادون  پيش پاناروميك گوناگون  هاديد از چشمه كاني كور به سمت رودخانه ، مزارع كشاورزي و باغ  شرق 
۳۴۰تا  ۹۰  ۱۵۷۶  ۸   مادون  پيش پاناروميك گوناگون  پل تاريخي قشالقديد در امتداد مسير تپه باستانب تا   غرب 
۲۶۰تا  ۶۰  ۱۳۳۶  ۹   ماورا  متوسط پاناروميك گوناگون  رش ديد از سمت پل گريزه به كوه گچكه  مسطح 
۲۷۰تا  ۱۲۰  ۱۳۸۷  ۱۰   ماورا  متوسط پاناروميك گوناگون  ها ، مزارع كشاورزي و كوههااغديد از روستاي اساوله به رودخانه، ب  شمال 
۱۸۰تا  ۶۰  ۱۳۴۰  ۱۱   مادون  پيش پاناروميك گوناگون  گريزه در امتداد رودخانه-قشالق ةديد از جاد  مسطح 
۲۹۰تا  ۹۰  ۱۳۰۱  ۱۲   ماورا  متوسط پاناروميك گوناگون  اي آبيدرهرودخانه به مجموعه كوه ةاز حاش ديد  مسطح 
۳۴۰تا  ۶۰  ۱۳۹۲  ۱۳   مادون  پيش پاناروميك گوناگون  ديد از باالي تپه دگاران به رودخانه  شمال 
۳۰۰تا  ۸۰  ۱۳۳۶  ۱۴   ماورا  متوسط پاناروميك گوناگون  هاي برمغان كوه ةديد از پل گريزه به دامن  مسطح 
۳۲۰تا  ۱۱۰  ۱۵۶۳  ۱۵   مادون  متوسط پاناروميك گوناگون  )درياچه قشالق(ديد از باالي سد وحدت به درياچه وحدت   غرب 
۲۸۰تا  ۹۰  ۱۵۷۰  ۱۶   معمولي  متوسط پاناروميك گوناگون  باال دست به سمت رودخانه هاديد از باغ  غرب 
۲۷۰تا  ۶۰  ۱۴۳۱  ۱۷   معمولي  متوسط پاناروميك گوناگون  ميات دست به سمت رود خانه هاديد از باغ  شرق 
۳۱۰تا  ۵۰  ۱۳۴۶  ۱۸   معمولي  پيش پاناروميك گوناگون  پايين دست به سمت رودخانه هاديد از باغ  مسطح 

( ، متوسط )متر  ۴۰۰تا  ۱( پيش : فاصله ديد شامل ) ۲). درجه  ۳۰كمتر از ( و كانوني ) درجه  ۱۲۰-۳۰( ، بسته )درجه  ۱۷۰-۱۲۰( شامل پاناروميك سيماي منظر ) ۱
  )).منظره در باال (و ماورا ) هم سطح(، معمولي )منظره در پايين (مادون : موقعيت ديد شامل) ۳). بي نهايت –كيلومتر  ۸(و پس ) كيلومتر  ۴۰۰ تا متر ۸



  
  
  
  

  ۱۳۷  گردشگري توسعه منظور به قشالق دره رود منظر بصري ارزيابي

  ها يافته
اي از  بندي آنها در منطقـه  تعيين كيفيت نسبي منظر شامل پهنه

هاي بزرگتـر   اول واحدهاي محيط زيستي در مقياسروي نقشه و جد
بنـابراين تشـكيل واحـدهاي محـيط زيسـتي در      . است ۱:۲۵۰۰۰از 

نسبي منظر بوده كـه طـي   منطقه اولين گام به منظور تعيين كيفيت 
هاي ارتفاع، شيب،  از تركيب نقشه. انجام رسيده است اين پژوهش به

، تيپ پوشـش گيـاهي و انبـوهي جنگـل نقشـه      شناسي خاكجهت، 
واحـد محـيط زيسـت     ۱۰محـيط زيسـتي بـا    ) هاي يگان(واحدهاي 

بـر اسـاس جـداول واحـدهاي محـيط       ).۲شمارة  نقشه(دست آمد  هب
ي و ، واحدهايي كه داراي بيشـترين گونـاگون  زيستي رود دره قشالق

ير انتخاب به عنوان مناطق ممتاز، معمولي و فق تنوع بودند به ترتيب
هاي محيط زيستي تعيين و درجـه كيفيـت    بر اين اساس ويژگي. شد

بندي بـر   سپس نقشه پهنه. از آنها مشخص شد بصري منظر هريك
بنـدي   پهنه )۳(ة شمار نقشه. اساس سه درجه كيفيت منظر تهيه شد

   .دهد رود دره قشالق را بر اساس كيفيت بصري منظر نشان مي
سيماها و نقاط چشم ) ۱۳۹۰( بر اساس دستورالعمل مخدوم

  :بندي شدند كه عبارتند از از از نظر كيفيت در سه دسته پهنهاند
شامل نواحي است كه سيماي شكل زمين  :سيماي ممتاز -۱

با پوشش زمين يا منابع آب آن از ويژگي برجسته، غير معمول، 
 .شاخص، يا متنوع برخوردار است

شامل نواحي است كـه سـيماي شـكل    : سيماي معمولي -۲
زمين يا پوشش زمين، يا منابع آب آنها در سرتاسر واحد محـيط  

ظـر كيفيـت منظـره    زيستي از نظر گوناگوني متوسط بوده و از ن
سـيماي ايـن   . هاي جذاب و جالـب باشـد   فاقد منظرهمعمولي و 

شناسايي شـده و روي   طبقه معموال اولين سيماهايي هستند كه
 .شوند نقشه مشخص مي

شامل نواحي است كه سيماهاي : سيماي فقير يا ضعيف -۳
ياد شده آن حداقل گوناگون و متنوع را داراست و نظير آن در 

 .شود بقه باال يافت نميهيچ يك از دو ط

براي تعيين نقـاطي بـا ديـد بصـري بـاال بـه منظـور كـاربري         
دام به تعيـين نقـاط   با حركت در طول رودخانه قشالق اق گردشگري

بنـابراين در ميـان طبقـه اول يـا     . هاي مذكور شـد  بر اساس ويژگي
از . سيماي ممتاز با كار ميداني، سيماهاي خوش منظره شناسايي شد

تعداد نواحي خـوش منظـره بـراي توسـعه در طبقـه اول       آنجايي كه
اقـدام بـه    با توجه به جنگلي بودن منطقه كافي بود،) سيماي ممتاز(

جـدول  (هاي منظر براي نقاط منتخب شد  تهيه جدول كيفيت منظره
اي از مناظر قابـل ديـد از ايـن     نقاط خوش منظره و نمونه). ۲شمارة 

  .، نمايش داده شده است)۴(ة شمار نقشهدر  اندازها چشم پس

  
نقشه پهنه بندي رود دره قشالق بر اساس كيفيت ): ۳( شمارة نقشه            واحدهاي محيط زيستي رود دره قشالق ةنقش): ۲( شمارة نقشه

  بصري منظر



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۳۸  

  
  كيفيت بصري محدوده مطالعه): ۴( ةشمار نقشة

  د ظرفيت بردبرآور
منـاطق  ( گردشـگري  ةظرفيت برد نواحي مناسب براي توسـع 

مطالعاتي با استفاده از دستورالعمل ارائـه   ةدر محدود) خوش منظر 
شده توسط اتحاديـه جهـاني حفاظـت از طبيعـت و منـابع طبيعـي       

 هدف از محاسبه ظرفيت بـرد تعيـين حـداكثر تعـداد    . دشمحاسبه 
زماني مشخص از يك ناحيه  ةافرادي است كه مجازند در يك دور

مستعد استفاده تفرجي ببرند، اين تعداد در عمل، بـر اسـاس تـوان    

عي و نحـوه مـديريت   هـاي اكولـوژيكي، اجتمـا    طبيعي، حساسـيت 
  .شود منطقه تعيين مي

  هاي مستعد  براي پهنه ظرفيت برد فيزيكي
ــي  ــرد فيزيك ــت ب ــت از   ۸ظرفي ــارت اس ــداد  عب ــداكثر تع ح

تواننـد حضـور    معـين مـي   يني كـه در مكـان و زمـان   بازديدكنندگا
براي رمول زير اساس ف تواند بر اين تعداد مي. يزيكي داشته باشندف

 شـود محاسـبه   گردشـگري هـاي ممتـاز يـا مناسـب بـراي       پهنـه 

)Garrigos, et al., 2004 (:  



  
  
  
  

  ۱۳۹  گردشگري توسعه منظور به قشالق دره رود منظر بصري ارزيابي

Pcc=A*V/a*Rf  

  : اجزاي اين فرمول براي رود دره قشالق به شرح زير است 
و تعداد نفر بـراي   متر مربع =۲۶۵۳۴۷۵A ممتازمساحت پهنه 

 و تعـــداد بازديـــد در هـــر روز =۲/۱V/aدر متـــر مربـــع  تفـــرج
۱=۱۲/۱۲=Rf بنابراين ظرفيت برد فيزيكي بـراي پهنـه مسـتعد     ؛

  :استبه شرح زير ) طبقه ممتاز( گردشگري
  = ۲۶۵۳۴۷۵Pcc×۱×۲/۱=۱۳۲۶۷۳۷نفر 

  هاي مستعد پهنهبراي  ۹ظرفيت برد واقعي
ست از حداكثر تعداد بازديدكنندگان ا ظرفيت برد واقعي عبارت

كننده كه ناشي از جگاهي كه با توجه به عوامل محدوداز مكان تفر
ثير اين عوامل بر ظرفيـت بـرد فيزيكـي    أشرايط ويژه آن مكان و ت

 Clivaz, et( مكان بازديد بـه عمـل آورنـد    ، مجازند تا از آناست

al.,2005( ه با در نظـر گـرفتن شـرايط و    كنند، اين عوامل محدود
ي، اجتماعي و مـديريتي بـه دسـت    هاي بيوفيزيكي، اكولوژيكمتغير

  .)۱۳۸۶طبيبيان و همكاران، ( آيند مي
آبخيز  ةهاي اكولوژيكي موجود در حوز كه محدوديت براي اين

ن ظرفيـت بـرد دخالـت داده    رود دره قشالق شناسـايي و در تعيـي  
   .دشوپذيري هر اكوسيستم تعيين  آسيب دباي ميشوند، 

يكي مـورد نظـر فهرسـت و    براي اين كار ابتدا عوامل اكولـوژ 
پـذيري اكولـوژيكي از اصـل     براي تعيين آسـيب . بندي شدند طبقه

  .دشاكولوژي استفاده اي در  يا آستانه ،ير حديدمقا
پذيري هر يـك از طبقـات عوامـل     بر اين اساس ميزان آسيب

بـه   ۱د كه در آن عـدد  شتعيين  ۴تا  ۱اكولوژيكي بر اساس اعداد 
است پذيري  آسيبباالترين درجه  ۴پذيري و  كمترين آسيب معناي

  .)۳ة شمارجدول (
  

  ری اکولوژیکیيب پذيکد بندی آس: )۳( شمارة جدول
  كد آسيب پذيري  آسيب پذيريمقدار 

  ۱  آسيب پديري كم

  ۲  آسيب پذيري متوسط

  ۳  آسيب پذيري شديد

  ۴  آسيب پذيري خيلي شديد

ارتفاع ،  :عوامل اكولوژيكي كه در نظر گرفته شدند عبارتند از
  .عمق خاك، پوشش گياهي و مقاومت سنگ مادر

طبقات عوامـل  شود  با هم خوانده مي زير )۴(شمارة در جدول 
  .پذيري هر طبقه فهرست شده است سيبآاكولوژيك و ميزان 

  
  کيهای اکولوژ مشخصهری يب پذيکد بندی آس): ۴(شمارة جدول 

S يفرسايش پذير 

  S  خاك
مقاومت سنگ 

  S  مادر
تراكم پوشش 

  طبقات ارتفاع  S  عمق خاك  S  گياهي
شماره 

  طبقه

  ۱  ۲۲۰۰تا  ۱۸۰۰  ۱  خيلي كم عمق  ۴  ۷۵تا  ۵۰  ۴  مقاومخيلي   ۱  متوسط   ۱

  ۲  ۲۶۰۰تا  ۲۲۰۰  ۲  كم عمق  ۳  ۷۵تا  ۱۰  ۱  مقاوم  ۲  زياد  ۲

  ۳  ۳۰۰۰تا  ۲۶۰۰  ۳  كم عمق تا نيمه عميق  ۲      مقاومت متوسط  ۳  شديد  ۳

  ۴  ۳۴۰۰تا  ۳۰۰۰  ۴  تا عميقبنس  ۵/۱      مقاومت كم  ۴  خيلي شديد  ۴

  ۵      عميق  ۱            ۵

  
ــ ــاس   ةدر مرحل ــر اس ــد ، ب ــه دو وزن  بع ــه دو ب روش مقايس

در اين روش ابتدا ماتريس مقايسـه  . دشهاي ديگر محاسبه  مشخصه
ديگر به صـورت دو بـه دو    مشخصةبا  مشخصهزوجي تشكيل و هر 
هـاي نسـبي،    سپس با تلفيق وزن. دشمحاسبه  مقايسه و وزن نسبي

  .محاسبه شد مشحصهوزن نهايي هر 
 شـمارة   شـرح جـدول  بر اين اساس ، وزن عوامل اكولوژيك به 

  .دست آمد   هب )۵(

  کيهای اکولوژ مشخصهوزن گذاری ): ۵( شمارة جدول

  عامل اكولوژيك  Wوزن 

  مقاومت سنگ مادر  ۱۷۳/۰

  فرسايس پذيري خاك  ۲۴۲/۰

  تراكم پوشش گياهي  ۱۵۶/۰

  ارتفاع  ۲۹۰/۰

  عمق خاك  ۱۳۹/۰



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱4۰  
پذيري اكولوژيـك هـر طبقـه     ببراساس فرمول زير آسيسپس 

  .دشمحاسبه 
Hi=Wi*Si  

وزن هــر  Wپــذيري اكولوژيــك هــر طبقــه ،  آســيب Hكــه در آن 
  .استكد آسيب پذيري هر طبقه  Sو  مشخصه

قه از پارامتر كه شرايط هر طب يبراي محاسبه درصد محدوديت
  .دشكند از فرمول زير استفاده  اكولوژيك ايجاد مي
۱۰۰)*∑Ai/)Hi

*
Ai (( =۱Cf  

مساحت پهنه  Aiو  ۱پذيري اكولوژيك طبقه  آسيب Hiكه در آن 
  .استمساحت كل پهنه مستعد  Ai∑پذيري و  آن نوع آسيبداراي 

هاي اكولوژيك بـراي منطقـه ممتـاز     درصد محدوديت سرانجام
محدوده مطالعاتي براي عوامل اكولوژيك مورد نظر محاسبه گرديده 

آن در مورد محدوديت اكولوژيك ناشي از عمق خاك  ةاست كه نمون
  . شده است ارائه )۶(شمارة در جدول 

ـ    هايي كه يكي ديگر از محدوديت ثير دارد و أبر زمـان بازديـد ت
هـاي بـاراني و   د، محدوديت روزشورد فيزيكي كسر از ظرفيت ب دباي

  .استو ساعات آفتاب شديد  برفي، ساعات يخبندان
  تعيين درصد محدوديت اكولوژيك ناشي از عمق خاك): ۶(شمارة جدول 

۱۰۰)*∑Ai)/Hi
*

Ai((  Ai  H  W  S عمق خاك  

  خيلي كم عمق  ۴  ۱۳۹/۰  ۵۵۶/۰  ۳۵۶۱۹۵  ۴/۷

  كم عمق  ۳  ۱۳۹/۰  ۴۱۷/۰  ۹۸۸۲۹۵  ۵/۱۵

  كم عمق تا نيمه عميق  ۲  ۱۳۹/۰  ۲۷۸/۰  ۷۴۲۳۷۵  ۸/۷

  نسبتا عميق  ۵/۱  ۱۳۹/۰  ۲۰۸۵/۰  ۴۶۰۱۸۵  ۵/۶

  عميق  ۱  ۱۳۹/۰  ۱۳۹/۰  ۱۰۶۴۲۵  ۵/۰

  مجموع  -  -  -  ۲۶۵۳۴۷۵  % ۷/۳۷

  
- ۱۹۸۵آمـاري سـالهاي    ةبراساس ميانگين آب و هـوايي دور 

ــاراني   ۲۰۱۱ ــانگين تعــداد روزهــاي ب و  ۲/۸۱ايســتگاه ســنندج  مي
بنابراين تعداد كل ساعات .  است ۸/۱۷هاي برفي  ميانگين تعداد روز

  :ست از ا برفي يا باراني عبارت
۱۱۸۸ = ۱۲ × )۲/۸۱ +۸/۱۷ (  

كل روزهايي كه در اين ايستگاه يخبندان صورت گرفتـه اسـت   
ساعت هواي نامسـاعد   ۶در هر كدام از اين روزها  استروز  ۲/۱۴۸

بــراي حضــور بازديدكننــدگان در منطقــه وجــود دارد و بنــابراين در  
ساعت هواي نامسـاعد ناشـي از يخبنـدان خـواهيم      ۲/۸۸۹مجموع 

 . داشت

در ماههاي گرم سال ساعاتي كه به دليل تابش شديد خورشـيد  
شرايط نامساعدي براي حضور بازيدكنندگان وجود دارد مـي بايسـت   

داراي ايـن   ۱۴الـي   ۱۰چنانچه در هر روز از ساعات . ندشومحاسبه 
، تيـر ، مـرداد و شـهريور تعـداد     شرايط باشد ، براي چهار ماه خرداد 

  :  دشو ساعات داراي آفتاب شديد به اين صورت محاسبه مي
   ۱۲۴ × ۴=  ۴۹۶، ساعت  ۳۱ × ۴ = ۱۲۴روز 

مي باشـد كـه   %  ۳۰ميانگين درجه ابرناكي براي اين چهار ماه 
  : مقدار آن از ساعات كسر مي شود

۸/۱۴۸ = ۳/۰ × ۴۹۶   
  :  تعداد كل ساعات داراي آفتاب شديد

۲/۳۴۷ =۸/۱۴۸ -۴۹۶  

براي محاسبه درصد محدوديتي كه هر عنصر اقليمي ايجاد مي 
تعداد كل ساعات . دشاستفاده  M+ /  M1 × ۱۰۰كند از فرمول 

  : داراي محدوديت اقليمي 
۴/۲۴۲۴ = ۲/۳۴۷ +۲/۸۸۹+۱۱۸۸   

يم كنضرب  ۱۰۰كنيم و در  ۴۳۸۰تقسيم بر  ۴/۲۴۲۴حال 
  آيد به دست مي محدوديت اقليميساعت داراي  ۳/۵۵شود مي

تفرج هاي مناسب  ن اين ظرفيت برد واقعي براي پهنهبنابراي
  :شود ممتاز به شرح زير محاسبه مي

)۱۰۰)/cfx-۱۰۰((  ×)۱۰۰)/cf2-۱۰۰((  ×)۱۰۰)/cf1-۱۰۰(( × Pcc 

=Rcc است كه اين ظرفيت براي پهنه تفرج ممتاز كـه باغـات    گفتني
 هـا و بـا حـذف باغ   شـود صـادق اسـت    را نيـز شـامل مـي    خصوصي



  
  
  
  

  ۱4۱  گردشگري توسعه منظور به قشالق دره رود منظر بصري ارزيابي

ـ      ل دسترسـي  خصوصي از مساحت پهنـه تفـرج ممتـاز، ظرفيـت قاب
  .آيد دست مي هب

  هاي مستعد براي پهنه ۱۰ثرؤظرفيت برد م
هاي مديريتي  رآورد دقيق و مناسبي از توانمندياز آنجايي كه ب

در مورد منطقه مطالعه در زمان انجام مطالعه موجود نبـود، محاسـبه   
ها با توجـه   د كه اين توانمنديشه اين امر موكول ب مؤثرظرفيت برد 

ها و تسهيالت زير بنايي، خدمات  به امكانات موجود اعم از دسترسي
، تـوان بـه وجـود آورد    منيتي و امكاناتي كه در آينده ميبهداشتي و ا

  .ثر دخالت داده شوندؤمحاسبه و برآورد ظرفيت برد م
  

  بحث و نتيجه گيري 
بـه   كيفيـت بـاال  ارزيابي بصري در راستاي شناسايي نقـاط بـا   

و جانمـايي  ساماندهي سيماي سرزمين براي حفظ مناطق اكولوژيك 
بـر ايـن،    افزون. كند ريزي محيطي كمك مي موارد توسعه در برنامه

ريزي مسيرهاي  براي برنامه مناسبي نيرويتعيين نقاط ممتاز بصري، 
اي كوهستاني، مسيرهاي هده سازي، طراحي و مهندسي تفرجگاهجا

روي و ساير امكانات و تسهيالت اكوتوريسـتي را بـا توجـه بـه      پياده
گـر، تأسيسـات و    تفـرج  ةول مربـوط بـه تعـداد و انـداز    برخي از اصـ 

  . آورد يتسهيالت فراهم م
هاي  ق به منظور ارزيابي بصري و كيفيتبا توجه به هدف تحقي

ريزي و طراحي محيطي آن  رود دره قشالق در راستاي برنامه طبيعي
هـاي   با استفاده از روش دكتر مخـدوم پـس از تهيـه جـداول يگـان     

ها از بيشترين بـه كمتـرين    محيط زيستي منطقه مورد مطالعه، يگان
ترتيب به عنوان نقاط ممتاز، معمـولي و ضـعيف   تنوع و گوناگوني به 

سپس با مطالعه ميداني در ميان طبقه اول نقاط ممتاز . انتخاب شدند
  . و آزيموت هر كدام از اين مناطق تهيه شد

ديد در رود دره قشالق شناسايي شد كـه   ةنقط ۱۸به طور كلي 
ـ   ي اسـت و محـدوده وسـيعي را پوشـش     غالبا جهت دامنه آنهـا غرب

، روي تواننـد جهـت توسـعه مسـيرهاي پيـاده      اين نقاط مي. ددهن مي
، مـاهيگيري  هاراني، استفاده از ديد و منظر باغ سواري ، قايق دوچرخه

 و ساير امكانات و تسهيالت اكوتوريستي منطقه با توجه به برخـي از 
گـر و انـدازه تاسيسـات و تسـهيالت در      اصول مربوط به تعداد تفرج

  .گرفته شوندها در نظر  رنامه ريزيب
ريــزي و ســاماندهي منظــر موجــود و تشــخيص  بــراي برنامــه

همچنـين  . هاي زيبا، بررسي و ارزيابي بصـري ضـروري اسـت   منظر
توسعه نقاط ممتاز، بهتر است بهسازي محدوده نيز انجام گردد،  براي

بهسـازي منظـر    راهكارهاي الزم بـراي بدين منظور در اين تحقيق 
داشـتن نقشـه كروكـي نقـاط و جـداول       با. دشطبيعي رود دره ارائه 

توان به جانمايي موارد توسعه در نواحي مناسـب تـر    كيفيت آنها، مي
  .اقدام كرد

ريـزي و طراحـي    است در چنين شـرايطي لـزوم برنامـه    بديهي
محـيط   تفرجي بـا حفـظ كيفيـت    -هاي تفريحي ها و فعاليت كاربري
دگان را بـراي  و ارزشهاي زيبايي شناختي كه بتواند بازديدكنن زيست

اي كامال مهـم و اصـلي ارايـه شـود،      تفريح و تفرج به عنوان برنامه
 مهم در اين زمينه حفظ زيبايي بصـري منظـر و   ةاما نكت. وجود دارد

در نظـر  ه حد قابل قبولي از كيفيت تفرجي به مراجعه كنندگان و ئارا
تا بتـوان در راسـتاي حفـظ كيفيـت      گرفتن ظرفيت برد منطقه است

ي، زيست محيطهاي  منطقه از جنبه كيفيت مطلوب ويژگيتم اكوسيس
   .قشالق اقدام كرد ةبصري و نيز تفرج منطقه اكوتوريستي منطق

دست آمده براي ظرفيت برد مناطق با كيفيت منظر رود  هنتايج ب
ه دره قشالق دو نوع ظرفيت برد يعني فيزيكي و واقعي را براي توسع

هـاي حاصـل از محاسـبات     كميـت مقايسـه  . دست داد هب گردشگري
هاي اكولـوژيكي موجـود    دهد كه در نظر گرفتن محدوديت نشان مي
آبخيز قشالق شامل ارتفاع، عمق خاك، پوشش گيـاهي و   ةدر حوض

د ، ظرفيـت بـرد فيزيكـي را در نـواحي     شمقاومت سنگ مادر تعيين 
اگر چه . دهد  درصد كاهش مي ۹۵تا  گردشگري ةتوسعمستعد براي 

هـاي   ابل اعتماد ، اين بـرآورد محـدوديت  فقدان اطالعات ق به دليل
ديگــر ماننــد انتظــارات، روان شناســي و فرهنــگ بازديدكننــدگان و 

 مؤثراهداف مديريتي را در نظر نگرفته و بنابراين نشانگر ظرفيت برد 
 اما كاهش قابل توجه تعـداد جمعيـت مجـاز بـرآورد شـده      باشد، نمي

هـاي اكولـوژي در محاسـبات     ديتبازديدكنندگان بـا اعمـال محـدو   
ريزي محيطي  داري در جهت و روند برنامه و معني زيادثير أتواند ت مي

  .براي منطقه مورد نظر داشته است
 مردمـي  مشاركت بر مبتني گردشگري ةبايد توجه داشت توسع

 امـور  اداره و بوميـان  بـه  گردشـگري  بـا  مرتبط مشاغل واگذاري به
  . دارد كيدأت آنان توسط

 خـدمات  بـا  مـرتبط  مشـاغل  توانند مي بوميان خصوص اين در
 الزم تاسيسات و ها زيرساخت ةتوسع و تامين و گردشگران به رساني

 بـه  رسـاني  خـدمات  حيطـه  در مشـاغل  جملـه  از. شـوند  دار عهده را
 :كرد ذكر را زير موارد توان مي گردشگران

 محلي راهنماي عنوان به خدمات ارائه -۱

 گردشگري سيساتأت ةادار و مالكيت -۲
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 اغذيه دستي، صنايع نظير محلي محصوالت عرضه و توليد -۳
 ) .۱۳۸۲زينلي، ...(و محلي

 و كشاورزي معيشت دليل به كردستان استان كه اين به توجه با
 و ماشــيني صــنايع كمبــود ،)زمــين محــدوديت( بــودن كوهســتاني

 جمعيـت  درصـد ۴۷( روسـتايي  جمعيـت  توليدي، بزرگ هاي كارخانه
 گردشـگري  بـالقوه  اسـتعداد  و تـوان  ،)هسـتند  روستاها ساكن استان

 و گيـاهي  انبـوه  پوشـش  و) منطقـه  ايـن  هوايي و آب شرايط دليل(
 در توانـد  مـي مناسـب اسـت ايـن صـنعت      گردشـگري براي  جنگل،
 مهـاجرت  از جلـوگيري  و اشـتغال  ايجاد و مردم معيشت سازي بهينه
 ةتوسـع  در نيز مردم درآمد افزايش و اشتغال ايجاد باشد، مفيد و مؤثر

 هاييپيشنهاد ئةدر ادامه به ارا .گذارد مي اثر اي منطقه و محلي جامعه
ريزي و طراحـي محيطـي و منظـر رود دره قشـالق بـه       برنامه براي

  :پردازيم در منطقه مي گردشگريتوسعه صنعت منظور 
ــامع   -۱ ــرح ج ــه ط ــگريتهي ــراي  گردش ــالق ب در رود دره قش

 .پايدار گردشگريگسترش 

حمايتهاي بخش خصوصي براي  برداري از سازي و بهره زمينه -۲
زي سا گذاري بيشتر در روددره قشالق از طريق شفاف سرمايه

 ...هاي محلي و  سياستهاي دولتي و برنامه ريزي

نداز ا چشم(قشالق  روددره هاي تواناييگيري بهينه از  بهره -۳
 منظور به... ) پيمايي و  كوهروي،  زيبا، ماهيگيري، شنا، پياده

توسعه و جذب گردشگري براي ايجاد اشتغال و منبع درآمد 
 .براي مردم منطقه

ه كـردن  هاي ترويج و آموزش به منظور عدم آلود تهيه برنامه -۴
هاي محلي، كالسهاي آموزشي و  آب رودخانه از طريق رسانه

 .توزيع بروشور و پوستر 

براي مناطق تحـت   منظور كسب درآمد هايي به اتخاذ سياست -۵
اخذ ورودي به منـاطق و صـرف    براي نمونه گردشگريفشار 

 .اين درآمد براي بهبود وضعيت همان منطقه

ظت محـيط  با هدف توجه به حفا گردشگريهاي  سياست -۶
هـاي   هاي امروز و فرداست در عرصه زيست كه ميراث مشترك نسل

و كالن اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي با نگرش سيسـتمي  
 . به صورت يك پارچه و هماهنگ لحاظ شود

 (گـذاري   مردم در سياست مؤثراركت و نظارت استفاده از مش -۷
ــدوين سياســت ــا  ت ــراي سياســت) ه ــا   و اج ــرتبط ب ــاي م ه

 .گردشگري

ارزيابي زيسـت محيطـي در چـارچوب دفـن زبالـه و حفـظ        -۸
 .پاكيزگي و بهداشت عمومي

نحـوه  هـاي آموزشـي در خصـوص     نشريات و كاتالوگ ئةارا -۹
استفاده از فضاي گردشگري، همچنين تدوين ضوابط زيست 

 .محيطي براي گردشگران داخلي و خارجي

دره جهـت گذرانـدن    هاي رود رساني و معرفي قابليت اطالع -۱۰
اوقات فراغت و استراحت ، از طريق رسانه ملي، چاپ كتاب، 

 ...اينترنت و 

حفـظ پـل تـاريخي     بـراي ريـزي درسـت    برنامـه بهسازي و  -۱۱
 ققشال

جلـب   منظـور  بهتسهيل دسترسي به كوه تاريخي و باستاني  -۱۲
 توجه توريست

چشـم انـداز   (هاي روددره قشالق  تواناييگيري بهينه از  بهره -۱۳
در جهت ... ) وه پيمايي و كزيبا، ماهيگيري، شنا، پياده روي، 

توسعه و جذب گردشگري براي ايجاد اشتغال و منبع درآمـد  
 .براي مردم منطقه

شهرك سـازي در اطـراف منطقـه     هاي سياستبازنگري به  -۱۴
 مخرب بر طبيعت منطقه آثاركاهش  براي

مـديريت روددره قشـالق و اتخـاذ يـك      ةبازنگري در نحـو  -۱۵
مديريت جامع و كامل در توسعه و پيشبرد اهداف گردشگري 

 .پايدار

برآورد ظرفيت برد واقعي با فرض توزيع همگن جمعيـت در   -۱۶
اسـت و   صورت پذيرفته فضاي جغرافيايي محدوده مورد نظر

در حد معادل و يـا كمتـر از    دباي ثر همواره ميؤظرفيت برد م
 .دشوظرفيت برد واقعي حفظ 
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