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  خشک براي استفاده گردشگري در هرمزگانارزیابی توان مراتع خشک و نیمه

  5و رسول مهدوي نجف آبادي 4کیان نجفی شبانکاره، 3حسین آذرنیوند ،2* حسین ارزانی، 1رضاییمرضیه 

  10/06/1395تاریخ تصویب:  -      18/09/1394تاریخ دریافت: 

  
 
 

  چکیده
راتع اراي مدی دو ناحیه رویشی ایران و تورانی و خلیج عمانی واقع شده و کره گنو در محل تالقگاه زیستذخیره

هش نجام این پژواباشد. هدف اصلی هاي گیاهی هرمزگان و جاذبه باال براي گردشگري میگونه درصد 60مشجر با بیش از نیمه
متري در هر  200ترانسکت  4 ازپ، هر تی منطقه معرف درگاه گنو براي کاربري گردشگري است. ارزیابی توان مراتع ذخیره

 زین، نقشه نهاییقطع و تو با روش یدبرآورد تول شد و پس از استفاده متر 100ی به فاصله مربعمتر یکپالت  15ترانسکت، 
ی در محیطی و استفاده از روش سیستمهاي زیستسازي در یگانبا مبنا قرار دادن اصول نقشه. پوشش گیاهی تهیه گردید

ج سمان و هاي اطالعاتی شیب، جهت، ارتفاع، خاك، تولید گیاهی، پراکنش پستانداران و پراکنش زوالیه )ArcGIS9.3(افزار نرم
 دید. مطابقهاي اکوتوریسم مخدوم تهیه گرهاي روستایی با هم تلفیق شدند و نقشه توان اکولوژیک گردشگري با مدلمحدوده

وم براي دولویت ادشگري متمرکز و روستاهاي جونگان، بندر و تنگ باغ از نتایج تحقیق روستاي گنو داراي اولویت اول گر
 1ج متمرکز طبقه درصد به تفر 84/10هکتار)  04/61گاه گنو (در نتیجه از کل مساحت ذخیره .گردشگري متمرکز برخوردارند

ح از سط  %64/40ه توجه به اینکهکتار) تعلق یافت. مطابق نتایج تحقیق، با  01/18067درصد به تفرج گسترده ( 64/40، 2و 
گردي، بیعتتوانند مورد استفاده طمراتع که تحت حفاظت قرار دارند، داراي توان تفرج گسترده است، این مراتع می

و  گران علمیي گردشنگري، مشاهده حیات وحش، پاراگالیدر و ... برانوردي، پرندهنوردي، صخرهشناسی، جانورشناسی، کوهگیاه
  گیرند. عادي قرار

  
  . GISمدل، تفرج، اکوتوریسم، حفاظت، حیات وحش، :هاي کلیديواژه

  
  

                                                   
  دانشگاه هرمزگاناستادیار  -1
  استاد دانشگاه تهران -2

  Harzani@ut.ac.ir*: نویسنده مسئول: 
  استاد دانشگاه تهران -3

  4 - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی هرمزگان 
  ٥ - استادیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان 
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  مقدمه
اولین جوامع بشري حدود هفت میلیون سال قبل در 

زارها و اراضی ، ساوانا، بوتهعلفزارهاي آفریقا در اکوسیستم
گویند، زندگی چوبی که امروزه به آنها مراتع مشجر می

ث شد بشر براي تامین کردند. افزایش جمعیت باعمی
اي خود به شکار و دامداري و کشاورزي نیازهاي تغذیه

رویه انسان از هاي بی) که نتیجه استفاده31( روي آورد
دلیل این منابع خدادادي، تخریب خاك، تخریب مراتع به

 هاي جانوري بودهاي اهلی انسان و انقراض گونهفشار دام
ري از این مناطق ). اما مشاهدات صحرایی در بسیا14(

ها، براي ورود و گاهدهد که اگرچه این ذخیرهنشان می
هاي اند اما دامهاي اهلی ممنوع شدهاستفاده چراي دام

گردند و مراتع آنها گاه میاهلی وارد محدوده قرق ذخیره
شدت تخریب یافته است. از طرف دلیل چراي مفرط بهبه

ري نظیر هاي دیگدیگر این مناطق داراي قابلیت
هاي دیگر آنها توان از قابلیتباشند که میگردشگري می

دلیل سود جسته و از تخریب بیش از حد مناطق به
تولیدات دامی جلوگیري نمود. محل تالقی دو رویشگاه 

کره گنو گاه زیستخلیج عمانی و ایران و تورانی ذخیره
 درصد مشجر با بیش از است که داراي مراتع نیمه

). این بخش از مراتع 22( باشدگیاهی استان می هايگونه
هرمزگان، نه فقط از نظر حفاظت آب و خاك، جلوگیري 

هاي از فرسایش و ایجاد آب و هواي مناسب داراي ارزش
باالیی هستند بلکه به علت وجود جاذبه تنوع پوشش 
گیاهی باال و مناظر زیباي طبیعی اکوتونی، از نظر 

). مراتع گنو توسط 17رند (گردشگري نیز بسیار چشمگی
گاه زندگی هاي روستاییانی که در حاشیه این ذخیرهدام
برداري قرار گرفته و تخریب کنند به شدت مورد بهرهمی

هاي ). این در حالی است که گنو داراي گونه21اند (شده
گیاهی و جانوري انحصاري، اندمیک و در حال انقراضی 

انی به جز گنو یافت است که بعضی از آنها در هیچ مک
ناپذیري را مانند نشده و تخریب آن پیامدهاي جبران

کاهش تنوع ژنتیکی به بار خواهد آورد. این مناطق، تحت 
توان هاي دیگري دارند و میحفاظت قرار دارند اما قابلیت

). همچنین 1( آنها براي گردشگري استفاده نموداز 
ري، حرکت ارزیابی توان و تعیین مناطق مناسب گردشگ

در راستاي سیاست حفاظت طبیعی، نوعی از کاربري 

است که ضمن تحمیل کمترین خسارت به مراتع، موجب 
افزایش درآمد مردم محلی، بهبود وضعیت اقتصادي و 

دهدار  ).19( شودایجاد فرصت تبادل فرهنگی می
)، در ارزیابی توان مراتع مشجر ارسباران 1998( درگاهی

درصد را  47/28اکولوژیکی منطقه، دلیل وضعیت خاص به
درصد را به گردشگري  01/0 به گردشگري گسترده و

 متمرکز و بقیه را به حفاظت اختصاص داد. پیرمحمدي
)، در ارزیابی توان اکولوژیکی گردشگري سامان 2007(

حاجی کاکارضا (در لرستان) به این نتیجه رسید عرفی چم
و کاربري فعلی  که ارتفاع از سطح دریا، تقاضاي تفرجی

اراضی، عوامل کلیدي مؤثر در فرایند ارزیابی منطقه براي 
اند و کاربري فعلی اراضی را کاربري گردشگري بوده

) با توجه به 2011( موثرترین عامل ارزیابی نمود. ضیایی
هاي انجام شده و تخریب مراتع منطقه 	تغییر کاربري

توان شده مینودشت به وسیله انسان، ارزیابی 	حفاظت
و با استفاده از مدل   GISاکولوژیکی با به کارگیري

 1362اکوتوریسم مخدوم انجام داد و مشخص نمود که از 
واحد  83محیطی شناسایی شده در منطقه، واحد زیست
کیلومترمربع توان گردشگري متمرکز و  211به مساحت 

مربع، توان کیلومتر 1355واحد به مساحت  1036
 219واحد به مساحت  243 ند وگردشگري گسترده داشت

و  1کیلومتر مربع مستعد گردشگري نبودند. عبدوسالم
) در طراحی گردشگري در مراتع 2000همکاران (

اي )، تصاویر ماهوارهGIS( سانداربانس با استفاده از
)، گردشگري را ابزار IT( ) و فناوري اطالعاتTM( لندست

وژیکی و مناسبی براي کمک به پایداري در ذخایر اکول
دانند. همچنین حفاظت از این میراث جهانی یونسکو می

) توان اکولوژیک شهرستان خورو بیابانک 2014قدیري (
انجام  ELECTREگیري از مدل 	را با مدل مخدوم و بهره
هاي مختلف مانند احیا، تفرج در داد و مناطق با پتانسیل

 مناطق بیابانی یا قومی فرهنگی را اولویت بندي نمود.
) شایستگی اراضی را در قالب 2005صفاییان (

هاي گردشگري با هاي چندمنظوره، براي استفادهاستفاده
مراتع طالقان تهران برآورد نموده و  2دستورالعمل فائو
ي مختلف گردشگري را با روش هامناطق با کالس

                                                   
1- Abdus Salam 
2 -FAO 
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) 2013سور و همکاران ( بندي نمود.کننده طبقهمحدود
و شایستگی گردشگري مراتع بر اساس روش ارزیابی فائ

)، از 2008امیري (پشتکوه استان یزد را تعیین نمود. 
کننده شایستگی مراتع جهت اکوتوریسم، عوامل محدود

برداري عدم وجود پوشش گیاهی مناسب به علت بهره
وجود امکانات رفاهی در مستمر از مراتع منطقه و عدم

، شرایط دهنده شایستگی منطقهمنطقه و از عوامل افزایش
وجود ، هاي طبیعی در منطقهاقلیمی مناسب، وجود جاذبه

هاي انسان ساخت و مسیرهاي عشایر، وجود جاذبه
دسترسی به منطقه را برشمرد. با توجه به اینکه 

گاه فزونی یافته و بسیاري از اندازي به مراتع ذخیرهدست
دلیل هاي گیاهی و جانوري انحصاري این منطقه بهگونه

نادرست انسان از بین رفته است، مطالعه تعیین  استفاده
گاه مناطق مستعد حفاظت و گردشگري در مراتع ذخیره

رسد. ارزیابی توان نظر میگنو، ضروري و مهم به
گاه گنو براي کاربري گردشگري گسترده و متمرکز ذخیره

منظور تعدیل فشار بهره برداري تولیدات دامی در  به
هدایت بخشی از فشار مذکور  اکوسیستم شکننده گنو و

سمت مناطق مناسب گردشگري از اهداف مهم تحقیق به
) براي 20( قرار گرفت. در مطالعات قبلی شایستگی مراتع

گردشگري در مناطقی که تحت مدیریت انسان بوده 
تعیین گردیده و در مطالعه حاضر شایستگی یا ارزیابی 

د. جنبه گاه تعیین می گردتوان، در مراتع قرق ذخیره
دیگر نوآوري این تحقیق این است که در مطالعات مشابه، 

بندي مراتع براي جهت تهیه زون حفاظت در تعیین زون
هاي جانوري گردشگري، تنها الیه اطالعاتی گونه

پستانداران مبنا قرار داده شده است ولی در مطالعه 
سم (بز کوهی و قوچ و 		حاضر، پراکنش حیات وحش زوج

  ). 30( رد استفاده قرار گرفته استمیش) نیز مو
  

  هامواد و روش
  معرفی مناطق مورد مطالعه

 49جغرافیایی ً منطقه حفاظت شده گنو با مشخصات 
 5تا ً 56° 18׳ 18طول شرقی و ً  27° 29׳ 28تا ً 27° 18׳
کیلومتري شهر بندرعباس  30در  عرض شمالی 56° 57׳

قه و در شمال غرب آن قرار گرفته است. پیکره منط
ها و حفاظت شده گنو عمدتاً کوهستانی می باشد که دشت

طوري که تپه ماهورهاي باز آن را احاطه کرده است به
نوسانات ارتفاعی آن از دشت تا قله کوه گنو، دامنه 

متر از سطح دریا را در  2347الی  70تغییرات وسیعی از 
گیرد. مرزهاي قانونی منطقه از شمال به رودخانه بر می
باغ، بندرآگاه، چی منگان، رودخانه گردگنو، اراضی تنگ 

بندر لنگه از محل  –سلطان شاه و رودخانه سدگز از شرق 
پمپ بنزین تا پل رودخانه کل و از غرب به رودخانه کل 

گردد. مساحت منطقه حفاظت شده گنو معادل محدود می
منه هکتار برآورد شده است. گنو داراي دا 44598

متوسط  گراد و بارشدرجه سانتی 7/40تا  6/7دمایی
ماه ترین بارانباشد که پرمتر میمیلی 3/257ساالنه، برابر 

ترین بارانمتر بارندگی و کممیلی 3/415سال، بهمن ماه با 
متر بارندگی هاي تیر و شهریور با صفر میلیماه نیز در ماه

هاي شده گنو داراي جاذبهمنطقه حفاظت ).22باشد (می
وحش چون پلنگ، بز کوهی، قوچ و میش، 	اتطبیعی حی

پوشش  جبیر، تشی، مار جعفري، آگاما و پرندگان و جاذبه
اي (انحصاري گنو) و آبگرم گنو گیاهی مانند پامچال صخره

است. الزم به ذکر است در آبگرم گنو ماهی آفانیوس 
کند که درجه سانتیگراد زندگی می 67گینوییس در دماي 

  این منطقه است.هاي ویژه از جاذبه
  

  هاي پایهی و تهیه نقشهشناسای -الف
هاي مورد نیـاز بـر مبنـاي مـرز جدیـد منطقـه نقشه

ــویر ( ــتم تص ــده و سیس ــت ش ــاي UTMحفاظ ــا مبن ) ب
)WGS84) مربوط به (ZONE40N مورد اسـتفاده قـرار (

ــه ــت. نقش ــیط گرف ــاع در مح ــت، ارتف ــیب، جه ــاي ش ه
)ArcGIS9.3ي) تولید و نقشه نهایی پس از رو	هم	اندازي 

گیاهی، پستانداران، زوج سـمان و 	هاي خاك، پوششنقشه
افـزار محدوده روستایی به روش مدل مخدوم در محیط نرم

)ILWIS .تهیه گردید (  
     تحقیق روش -ب 

محیطی بـا 	در این مطالعه، مقایسه واحدهاي همگن زیست
مدل ویژه تـوان اکولـوژیکی گردشـگري ذخیـره گـاه گنـو 

درجه رضـامندي ایـن واحـدها بـراي سـه صورت گرفت و 
ــوان   ــه ت ــه طبق ــز و س ــگري متمرک ــوان گردش ــه ت طبق
گردشگري گسترده انجام گرفت. فرایند زیر به صورت گـام 

  به گام طی شده است: 
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گذاري نقشه طبقات درصـد شـیب و نقشـه طبقـات همروي -1

  ارتفاع از سطح دریا (نقشه نخستین شکل زمین)
بنـدي شـده و اضـافه کـردن پهنهکدگذاري فصول مشترك  -2

  ستون جدید به جدول توصیفی الیه نخستین شکل زمین
گذاري نقشه نخستین شکل زمین بـا نقشـه جهـات همروي -3

  هاي شکل زمینجغرافیایی و ایجاد نقشه یگان
له سـوم اضافه کردن ستون جدید به الیه ایجاد شده در مرح -4

  هاي حاصل شدهو کدگذاري یگان
جاد نقشه و ای %15هکتار تا شیب  5واحدهاي کمتر از ادغام  -5

  هاي شکل زمین نهایییگان
هاي شکل زمـین نهـایی (پـس از گذاري نقشه یگانهمروي -6

  عملیات ادغام) با نقشه خاك پردازش شده و تکــرار عملیات 
 .1تا رسیدن به یگان زیست محیطی پایه  5و  2مرحله 

بـا نقشـه  1ت محیطی پایـه گذاري نقشه یگان زیسهمروي -7
پردازش شده تیپ و فرم پوشش گیاهی و انجام عملیات مشـابه 

تا رسیدن بـه نقشـه مقـدماتی واحـدهاي زیسـت  5و  2مرحله 
 .2محیطی پایه 

بـا  2گذاري نقشه واحدهاي زیست محیطـی پایـه همروي -8
دسـت به 5و  2نقشه تراکم پوشـش گیـاهی و تکـرار مراحـل 

 .2هاي زیست محیطی پایه یگانآوردن نقشه نهایی 
بـا نقشـه  2گذاري نقشه یگان زیست محیطی پایه همروي -9

پردازش شده نقشه پراکنش حیات وحـش  پسـتاندار و نقشـه 
 2پراکنش حیات وحش زوج سم انجام عملیات مشابه مرحلـه 

 .3تا رسیدن به نقشه واحدهاي زیست محیطی پایه  5و 
ها و تهیه   ق روستایی و جادهاستفاده از نقشه حریم مناط -10

  .3ایه پهاي زیست محیطی نقشه نهایی یگان
ــام   ــا گ ــه نقشــه ، پهنه9ت ــتیابی ب ــراي دس ــدي ب بن
محیطی که در واقع هر یک از آنهـا شـامل هاي زیستیگان
هـا هـاي مـنظم از سـاختارهاي مشـابه و همگـن دادهگروه

هســتند بــه ســرانجام رســید. از ایــن پــس در عمــل 
سـازي انجـام بنـدي بـراي نقشهاري دیگـر پهنهگذهمروي

ها (ماننـد محــدوده نگرفتـه و فقـط اطالعـات سـایر نقشـه
هاي زیست محیطـی روستایی و جاده ها) وارد جدول یگان

هاي زیست شد. پس از طی مراحل پیش گفته جدول یگان
گـاه گنـو محیطی براي استفاده از مدل  گردشگري ذخیره

منطقه بـراي کـاربري گردشـگري  آماده شد و ارزیابی توان
ت. سـپس برحسـب نیـاز متمرکز و گسترده صورت پـذیرف

، منــاطق حفــاظتی و مناســب بــراي اجتمــاعی انســان
گردشگري تعیین شد. گردشگري متمرکـز بـه گردشـگري 

گفته می شود که در محوطه هاي بسته و به همراه ساخت 
شود اما گردشگري گسـترده در محـیط تاسیسات انجام می

  گردد. عی باز و بدون ساخت و ساز اتالق میطبی
 مدل ویژه اکولوژیکی گردشگري ذخیره گاه 

طورکه از عنـوان ایـن بخـش و تحقیـق حاضـر همان
گیري براي گردشگري ه تصمیمهاي ویژمشخص است مدل

 3Etiو طبقـه سـه  2Eti، طبقـه دو 1Etiطبقه یک  متمرك
یرند. همچنین ذپهاي گنو امکان گاههایی از ذخیرهدر پهنه

طبـق  2Eteو طبقه دو  1Eteگردشگري گسترده طبقه یک 
گیري شـدند. عالئـم هاي ارائه شده ارزیابی و تصـمیممدل

هاي اکولوژیکی استفاده شده در طبقـات مختلـف مشخصه
 (بافت خـاك)، Pteمدل ارزیابی توان اکولوژیک عبارتند از 

fP  ،(ـــاك ـــلخیزي خ ـــاك)،  1ps(حاص ـــل خ  2ps(تکام
بندي نه(دا pg(زهکشی خاك)،  pdrهاي خاك)، یزه(سنگر

هـاي هیـدرولوژیک (گروه phg(عمـق خـاك)،  pdخاك)، 
(سـطح آب  Wt(جهـت)،  0A(شیب به درصد)،  0Sخاك)، 

(فـرم جنگـل)،  fF(تیپ جنگـل)،  0Vgزیرزمینی به متر)، 
aH ــا توجــه بــه مــدل (گــرایش زیســتگاه ها)؛ همچنــین ب

هایی چون رطوبت نسبی، مخدوم، منطقه به لحاظ مشخصه
سرعت باد و تعداد روزهاي آفتابی در ماه براي گردشـگري 

ــه  ــترده طبق ــز و گس ــابراین  1متمرک ــت، بن ــب اس مناس
هاي یادشده به علت نقـش یکسـان سازي از مشخصهنقشه

  ).16آن در ارزیابی، صورت نگرفت (
Eti1= Pte(1,2) + pf(1,2) + ps1(1,2) + ps2(1,2) + 
pdr(1) + pg(1) + pd(1,2) + phg(1) + S0(1) + A0(2,3) 
+ Wt(2,3) + Vg0(1,2,3) + Ff(1,2) + Ha(2,3) 
Eti2= Pte(1,2,3,4) + pf(1,2,3) + ps1(1,2,3) + 
ps2(1,2,3) + pdr(1,2) + pg(1,2) + pd(1,2,3,4) + 
phg(1,2) + S0(1,2) + A0(2,3) + Wt(2,3,4) + 
Vg0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4) 
  Eti3= Pte(1,2,3,4) + pf(1,2,3) + ps1(1,2,3) + 
ps2(1,2,3) + pdr(1,2) + pg(1,2) + pd(1,2,3,4) + 
phg(1,2) + S0(1,2) + A0(1,4,5) + Wt(1,2,3) + 
Vg0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4) 
Ete1= S0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4) 
Ete2= S0(1,2,3,4) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4) 

  نتایج
هاي این بررسی شامل نتایج مربوط به شناسایی یافته

هاي شیب، جهت، ارتفاع، واحدهاي منابع اکولوژیکی (نقشه
شناسی، نقشه تیپ، مقدماتی و نهایی شکل زمین، خاك

زیست محیطی ها، نقشه واحدهاي تولید گیاهی، زیستگاه
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هاي پایه یک و پایه دو و سه و نقشه نهایی یگان
یطی) و بررسی وضعیت اجتماعی (حریم مناطق محزیست

روستایی و جاده) بوده که در نهایت منجر به تکمیل 
زیست محیطی شد و هاي واحدهاي جدول ویژگی

گیري براي کاربري گردشگري بر مبناي آن صورت تصمیم
گرفت. در این مطالعه براي تهیه نقشه پوشش گیاهی از 

ن استفاده از روش تولید گیاهان استفاده شده که محققی
مخدوم معموال از تراکم گیاهی به علت سرعت بیشتر 

دهنده نشان 1جدول کنند. گیري آن استفاده میاندازه
اي، درختی و اطالعات تولید گیاهان علفی، بوته

هاي مرتعی براي تهیه نقشه پوشش اي تیپدرختچه
باشد. می 2محیطی گیاهی و نهایتا نقشه یگان زیست

دگذاري واحدهاي شکل زمین و واحدهاي یگان ک 2جدول 
 3به روش مخدوم و جدول  1محیطی پایه  زیست

محیطی نقشه شکل زمین و اطالعات واحدهاي زیست
دهد. را نشان می 3و  2و  1محیطی پایه  یگان زیست

بندي گردشگري طبقهنهایی  نقشه 1همچنین نقشه 
ي بندي گردشگرنقشه نهایی طبقه 2تمرکز  و نقشه م

  .دهدرا ارائه می منطقه حفاظت شده گنوگسترده 
  

  
  ولید گیاهان علفی، بوته اي، درختچه و درختی ذخیره گاه گنوت -1جدول 

تولید قابل 
دسترس تیپ 

)kg/ha(    

 تولید کل
  تیپ

)kg/ha(  

تولید قابل دسترس  
گونه هاي درختی و 

  )kg/ha( درختچه اي

هاي  تولید کل گونه
 يا	درختی و درختچه

)kg/ha(    

 تولید قابل دسترس
علفی و   هاي گونه 

  )kg/haبوته اي (

 هايتولید کل گونه
اي  علفی و بوته 

)kg/ha(  

  مساحت
(ha) 

  تیپ گیاهی

232  47/1053  83/9 94/47  17/222  03/1005 3159 Artemisia-Juniperus 
94/234  37/1133  31/20 97/100 63/214 4/1032 12886 Amygdalus-Pistacia 
63/137  7/946  63/3 2/24 134 5/922 9257 Amygdalus-Ebenus 

0 58/1498  0 05/327 0 53/1171 8789 Euphorbia-Acacia 

0 01/785  0 17/158 0 84/626 8655 Acacia-Ziziphus 

  
 به روش مخدوم 1دگذاري واحدهاي شکل زمین و واحدهاي یگان زیست محیطی پایه ک -2جدول 

  طبقات                               خاك  طبقات                  جهت  طبقات                ارتفاع  درصد شیبطبقات       
1  2-0  1  1000<  1  P 1  سبک و شنی  
2  5-2  2  1400-1000  2  N  2  متوسط و لومی  
3  8-5  3  1800-1400  3  E  3  سنگین و رسی  
4  12-8  4  2200-1800  4  S  4  صخره اي و سنگریزه  
5  15-12  5  2600-2200  5  W    
6  30-15        
7  65-30        
8  <65        

  
  3و  2و  1طالعات واحدهاي زیست محیطی نقشه شکل زمین و یگان زیست محیطی ذخیره گاه گنو پایه ا -3جدول

  تعداد واحد نهایی تعداد واحد قبل از یکپارچه سازي  نام الیه اطالعاتی تلفیق شده  نقشه /تعداد واحد
  91  381  شیب+ ارتفاع + جهت  نشکل زمی

  116  551  شکل زمین + خاك  1محیطی پایه  نقشه یگان زیست
  262  772  + تیپ بندي و تراکم پوشش گیاهی  1یگان زیست محیطی   2محیطی پایه  نقشه یگان زیست
+ زیستگاه پستانداران + زیستگاه  2یگان زیست محیطی   3محیطی پایه  نقشه یگان زیست

  شه مناطق مسکونی روستاییسمان و نق زوج
1116  421  

  
بندي نشان داد زون سه یا تفرج گسـترده بـا نتایج زون

هکتـار بیشـترین و زون چهـار یـا تفـرج  18067مساحت 
هکتــار کمتــرین مســاحت را در  61متمرکــز بــا مســاحت 

مسـاحت و  4دهـد. جـدول منطقه به خـود اختصـاص می
ل درصد مساحت هر زون تفرجـی نسـبت بـه مسـاحت کـ

شده، هاي حفاظتبندي زوننقشه طبقه 2 محدوده و شکل
گاه گنو را نشـان مـیگردشگري متمرکز و گسترده ذخیره

  دهد.

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

1.
9.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               5 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.1.9.6
http://rangelandsrm.ir/article-1-463-en.html


  87                                                                       نخشک براي استفاده گردشگري در هرمزگاارزیابی توان مراتع خشک و نیمه
 

د مساحت هر منطقه تفرجی نسبت مساحت و درص -4جدول 
  به مساحت کل محدوده

درصد مساحت وزن نسبت   (هکتار) مساحت  طبقه  نوع تفرج
  به مساحت کل محدوده

  0011/0  5/0  1طبقه   متمرکز
  134/0  04/60  2طبقه   متمرکز
  08/18  01/8067  1طبقه   گسترده
  42/22  82/10000  2طبقه   گسترده

مناطق فاقد 
  توان

  35/59  63/26469  نامناسب

  100  44598  -  جمع
        

  
منطقه حفاظت قشه طبقه بندي گردشگري متمرکز ن -1شکل 

  شده گنو
  

 کالس دهنده، مناطق با رنگ روشن نشان1در شکل 
دهنده خورده نشاندر تفرج متمرکز و مناطق هاشور 1

کالس دو تفرج متمرکز و مناطق خاکستري رنگ براي 
توسعه گردشگري متمرکز مناسب نیست. در مناطق کالس 
یک یا نواحی با رنگ روشن، با توجه به وجود روستا و 
امکان خرید و فروش امالك براي ساخت هتل یا تاسیسات 

با مجوز ساخت سازمان حفاظت دیگر گردشگري 
زیست وجود داشته و توسعه زیرساخت گردشگري محیط

 متمرکز، بهترین شرایط را داراست. منطقه هاشور خورده
ضر شده و در حال حاکه آبگرم گنو نیز در همین نقطه واقع

مجموعه توریستی آبگرم گنو در آن ایجاد شده قابلیت 
ت را داشته و زیسساخت و ساز با مجوز سازمان محیط

 دلیل قرار گرفتن نزدیک معادن گچ و آهن از درجه دوبه
  براي توسعه گردشگري متمرکز برخوردار است.

  

  
منطقه حفاظت شگري گسترده نقشه طبقه بندي گرد -2 شکل

  شده گنو
  

که زون تفرج گسترده است، رنگ روشن  2در نقشه 
و نشاندهنده طبقه یک و منطقه هاشورخورده از کالس دو 

نواحی خاکستري تیره نشاندهنده مناطق نامناسب این 
 1000تفرج است. در منطقه کالس یک که ارتفاع حداکثر 

باشد گردشگري کوه نوردي و می %35متر و با شیب زیر 
 ده از پاراگالیدر و آسمان نگري وگردي و استفا طبیعت

رصد ستارگان وجود دارد و در نواحی هاشورخورده کالس 
نوردي، پرش صخره ،گرديطبیعت ،گردشگري گسترده 2

 از ارتفاعات و سفرهاي گردشگري ماجراجویانه، سافاري،
یل نگري و .... وجود دارد به دلنظاره حیات وحش و پرنده
درصد  65زیاد و شیب باالتر از اینکه در این مناطق ارتفاع 

  باشد. می
  

  بحث و نتیجه گیري
و با استفاده از  GISکارگیري در این پژوهش، با به
) و فرمول دو ترکیبی، 2011مدل اکولوژیکی مخدوم (

هاي مستعد گردشگري متمرکز و گسترده شناسایی پهنه
شدند. از نقاط ضعف مدل اکوتوریسم مخدوم، عدم در نظر 

هاي طبیعی مانند آبشار، چشمه و غار و ... در ذبهگرفتن جا
طوري که براي مناطقی که داراي این منطقه است به

ها هستند امتیازي لحاظ نگردیده اما مناطق داراي جاذبه
اند که از نقاط قوت گذاري شدهجاذبه حیات وحش ارزش

گردد. روند ارزیابی گردشگري و مدل ارزیابی می
ن تحقیق در مطالعات دهدار درگاهی سازي منابع اینقشه

ابراهیم و )، پور2002زاده و مخدوم ()، سرهنگ1998(
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) 2004) و بینش (2004زاده ()، حسن2002یاوري (
گردد. نتایج مطالعه حاضر مشابه مطالعات مشاهده می

باشد که ) می2007) و محمودي (2007پیرمحمدي (
ي در دو براي استفاده از این روش و ارزیابی گردشگر

منطقه سامان عرفی کاکارضا در استان لرستان و سامان 
) GISعرفی منج در استان چهار محال و بختیاري از (

) با مبنا قرار 2007استفاده شد. در مطالعه پیرمحمدي (
دادن مدل اکولوژیکی گردشگري و در نظر گرفتن شرایط 

اساس دهی، یا ارزشگذاري معیارها برویژه منطقه، وزن
ه اهمیت آنها انجام گرفت. مطالعه حاضر نشان درج
م و همکاران دهد که براي استفاده از مدل مخدومی

هاي اکولوژیکی نیست دهی مشخصه) نیازي به وزن2011(
در  Q(1) با دستور (GISتوان همان روش استفاده از (و می

هاي مورد نظر را نیز سامانه به انجام رساند و خروجی
هیه کرد. اما نکته بسیار مهم در این راحتی از آن تهب

هاي ویژه براي منطقه موضوع چگونگی تعریف مدل
اساس مدل کلی تعریف شده براي ایران است. در این بر

مطالعه به علت کوهستانی بودن منطقه، براي تهیه نقشه 
شکل زمین ابتدا نقشه شیب و بعد جهت و در انتها از 

اینکه بخش اعظم منطقه نقشه ارتفاع استفاده شد. به علت 
باشد، مناطق مستعد می درصد 5گنو داراي شیب بیش از 

تفرج متمرکز طبقه یک، با وسعت بسیار کم ارزیابی شد. 
که ابتدا مناطقی را که به لحاظ شیب و جهت طوريبه

جغرافیایی توانایی داشتند در نظر گرفته سپس سایر 
اضر مشابه عوامل در آن بررسی شد. از این نظر مطالعه ح

) و 2005)، فانی ثانی (2007مطالعه پیرمحمدي (
) است. این مطالعه از نظر استفاده از 2004زاده (حسن

)GISریزي گردشگر موید نتایج ) در ارزیابی و برنامه
)، کالبرستون 2003(2مطالعات انجام شده توسط ایکانایاك 

)، ویلیامز 2000(5)، عبدوس سالم 1996(4)، بوید 1994(3
) است. به دلیل اینکه بخش 2007(7) و کابانبان 1996(6

ماهوري است، مناطق مستعد اعظم منطقه کوهستانی و تپه

                                                   
1 - Query 
2 -Ekanayake 
3 -Culbertson 
4 -Boyd 
5 -Abdus Salam 
6 -Williams 
7 -Cabanban 

گردشگري متمرکز طبقه یک با وسعت بسیار کم ارزیابی 
گردید. آبگرم گنو که مدیریت آن تحت نظارت ستاد فرمان 

زیست هرمزگان ) با تایید سازمان محیط13( باشدامام می
ایجاد تاسیسات و توسعه بستر ساختمانی براي تفرج امکان 

متمرکز را دارا است که این مجموعه در کالس یک تفرج 
متمرکز قرار گرفت. طبقه دوم تفرج متمرکز در روستاهاي 
بندر و جونگان از دهستان فین و تنگ باغ از دهستان 

  ایسین مشخص گردید. 
 طور شخصی بوده ومالکیت اراضی این روستاها به

باشد داراي امکانات آب و برق و فاصله اندك تا کوه گنو می
). 29توان به قله دست یافت (که با کوهنوردي می

همچنین امکان ساخت هتل یا تاسیسات خدمات گردشگر 
 ننددر این مناطق وجود دارد. مناطق روستایی دیگر گنو ما

روستاي زیارت سید سلیمان، قدمگاه امام رضا، قدمگاه 
یر، سیاتک، چاه محمدي، آقا میر جلیل، شرکت حضرت ام

 ین،سرمل از دهستان تازیان و تیکو و سله کو از دهستان ف
مجوز ساخت و ساز، به دلیل عدم مالکیت شخصی و عدم

عه فاصله زیاد یا عدم جاذبه گردشگر براي تاسیسات و توس
باشد. سه خدمات رفاهی براي گردشگر، مناسب نمی

 2ه و پابند گنو که در نزدیکی پاسگاروستاي چاهو، کهنوج 
قرار دارد با توجه به نزدیکی به زون مرکزي  3و 

شدن این روستاها در 	گاه گنو و واقعشده ذخیرهحفاظت
سیسات متر امکان ایجاد هرگونه تا 2000ارتفاعات باالتر از 

 رفاهی و ساخت و ساز ممنوع است و این سه روستا که در
توان گردشگري متمرکز مرکز منطقه هستند فاقد 

  باشند.می
با توجه به همجواري مجموعه آبگـرم گنـو بـه جـاده 

یر گردشـگرانی کـه عـازم بنـدرعباس سـا -اصلی سیرجان
تواننـد از ایـن مجموعـه سیرجان یا بندرعباس هسـتند می

تفرجــی کــه داراي مزیــت دسترســی آســان و جاذبــه 
رج درمانی است، استفاده نمایند و توسعه تفـگردشگري آب

ــت.  ــوردار اس ــت اول برخ ــان از اولوی ــن مک ــز در ای متمرک
بـاغ بـا وجـود دارابـودن روستاهاي جونگان و بنـدر و تنگ

مزایــایی مالکیــت اراضــی شخصــی، امکانــات آب و بــرق و 
ــه ــهفاضــالب، ب هاي دلیل دوري از جــاده و فاصــله از جاذب

  باشند. طبیعی در اولویت دوم براي تفرج متمرکز می
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است امکـان تاسـیس هرگونـه سـاخت و الزم به ذکر 
ساز و امکانات رفاهی در اراضی دیگر روسـتایی کـه حـریم 

گاه گنو است، به علت عدم مالکیت شخصـی آنها در ذخیره
ممنوع بوده و مجوز آن از سازمان حفاظت محـیط زیسـت 

 ). بنابراین امکان تفرج متمرکـز27( گردداستان صادر نمی
باشد و کـاربري ایـن هم نمیدر روستاهاي دیگر منطقه فرا

روستاها از نظر تفرج متمرکـز نامناسـب بـوده و در طبقـه 
  گیرد. سوم قرار می

هسـتند و داراي  رصدد 5-25مناطق که داراي شیب 
هاي دیگر مـدل بـراي تفـرج گسـترده طبقـه یـک ویژگی

گـاه قـرار دارنـد و باشند اغلب در نزدیکـی مـرز ذخیرهمی
داراي تفـرج  فوربیا معموالًا -سیاهاي گیاهی کنار و آکاتیپ

 25-50گسترده طبقه یک هستند. مناطق که داراي شیب 
هاي دیگر مدل براي تفرج گسـترده هستند و ویژگی درصد

گـاه باشـند، در ارتفاعـات میـانی ذخیرهطبقه دو را دارا می
یابنـد. گردشـگران ادامه می 2هستند و تا محدوده پاسگاه 

ــهمی ــن منطق ــد در ای ــاي کوهاز فعالیت توانن ــوردي، ه ن
ــتصــخره اندازهاي ســواري و تماشــاي چشــمنوردي و کای

هاي کارستی و تنـوع پوشـش ژئومورفولوژیکی مانند صخره
 جز درصد 50گیاهی استفاده نمایند. اراضی باالتر از شیب 

شده بوده و اجـازه ورود گردشـگر بـه زون مرکزي حفاظت
باشد و ایـن 	وع میدلیل وجود گونه هاي جانوري نادر، ممن

شـوند، در  مناطق که براي گردشگر نامناسب ارزیـابی مـی
  طبقه سوم تفرج گسترده قرار می گیرند. 

گیـري پوشـش 	)، با اندازه2009نتایج مطالعه نجفی (
گیاهی گنو، به بررسی رابطه عوامـل اکولوژیـک بـا انتشـار 

جوامع گیاهی آن پرداخت و جوامع گیاهی ایـن منطقـه را 
نمود که در تاییـد نتـایج بـرآورد تولیـد پوشـش  شناسایی

) طـرح 2003گیاهی در این تحقیق است. اونق و مخـدوم (
وري پایدار منطقه حفاظت شده گنـو را بـا 	مدیریت و بهره

استفاده از مدل مخـدوم و بـه روش دسـتی انجـام داد. وي 
هیچ مکانی را براي استفاده تفرج متمرکـز در گنـو تعیـین 

) در ارتباط با 2007طالعه خالقی بابایی (ننمود. همچنین م
شده گنـو از الیـه 	محیطی منطقه حفاظت	مدیریت زیست

هاي اطالعـاتی اقلـیم، گـروه هـاي هیـدرولوژیکی خـاك، 
فرسـایش، شــیب و چشـمه هــا اسـتفاده نمــوده اســت. در 

بندي خالقی براي منطقه حفاظت شـده گنـو منطقـه 	زون
ي تعیـین زون تفرج متمرکـز در نظـر گرفتـه نشـده و بـرا

حفاظت شده تنها از الیـه اطالعـاتی پسـتانداران اسـتفاده 
گردیده است. درحالی که در مطالعه حاضـر بـراي افـزایش 

شـده، از الیـه اطالعـاتی زوج 	دقت در تعیین زون حفاظت
بندي طرح جامع مطالعـات 	سمان نیز استفاده شد. در زون

داران و گنو، براي تهیه زون حفاظت شده بر زیستگاه پستان
پرندگان تاکید داشته و پـراکنش پسـتانداران را مبنـا قـرار 
داده است. این در حالی است کـه توجـه بـه زیسـتگاه زوج 
سمان گنو حایز اهمیت است و لحاظ نکردن زیستگاه آنهـا 

هـاي 	در تعیین زون حفاظت شده، باعث شـده کـه بخـش
پراکنش جبیر، مورد حفاظت سازمان محـیط زیسـت قـرار 

و اکنون به علت شکار بـی رویـه، جبیـر کـه نـوعی  نگرفته
آهوي ایرانی است در گنو منقرض و از جاذبه هاي طبیعـی 

  منطقه براي گردشگر کاسته شود. 
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