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  )GISبا استفاده از ( ارزيابي توان محيطي شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم
 
  

  : چكيده
اگر به  ارزيابي توان محيطي ،از اين رو ،گردشگري طبعاً رابطه تنگاتنگي با محيط دارد

و پيشگيري از بروز ناكامي در  ها گونة شايسته اي صورت پذيرد، موجب اصالح طرح
  .كند ي مي شود و از تخريب پيش بيني نشدة محيط زيست جلوگيري ميتوسعة گردشگر

پژوهش حاضر در صدد بررسي و ارزيابي توان محيطي شهرستان خوانسار به منظور  
ها و منابع متنوع محيطي اعم  منطقه مورد مطالعه داراي توان. توسعه گردشگري منطقه است

پوشش گياهي، عوامل ارتباطي و  از آب كافي، خاك حاصلخيز، شرايط اقليمي مطلوب،
ي طبيعي و انساني جاذب گردشگري است و در صورت برنامه ريزي و استفاده ها پديده

مناسب از آنها، مي توان بسياري از مشكالت اقتصادي و اجتماعي منطقه را رفع و در 
ه با در اين مقاله ارزيابي توان محيطي منطق .مسير توسعة همه جانبه و پايدار هدايت كرد

روش تجزيه و تحليل سيستمي با استفاده از نرم  بهره گيري از مدل اكولوژيك توريسم و
هاي توسعه توريسم در ناحيه  جهت شناخت قابليت GISافزار سيستم اطالعات جغرافيايي 

دهد همة سطح  نتايج اين بررسي نشان مي. ي روستايي انجام گرفته استها واستقرارگاه
رج گسترده يا تفرج متمركز از توان بااليي برخوردار است و اكثر منطقه براي توسعة تف

  .داراي توانمندي براي توسعه نوعي از اشكال گردشگري فوق هستند ها روستا
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سيستم اطالعـات   ،توريسم ،تفرج متمركز ،تفرج گسترده ،ارزيابي توان: ي كليديها واژه
  . ، شهرستان خوانسارGISجغرافيايي 

  
  مقدمه -1

اي  ي گردشـگري و اكوتوريسـتي در هـر منطقـه    هـا  و قابليت ها رداري از توانبهره ب
اي پويا و فعال براي توسعه آن منطقه فراهم نمايد، از اين رو، ارزيابي تـوان   تواند زمينه مي

اي جغرافيـايي، ضـرورتي ويـژه خواهـد      ي مزبور به گونهها اكوتوريستي و تحليل قابليت
  .داشت

يي اسـت كـه از آن بـه عنـوان     ها اميد بخش ترين فعاليت امروزه گردشگري يكي از
در دوران كنـوني در پـي بـروز    ). (Swarbrook،1998كننـد   يـاد مـي   1گذرگاه توسعه

ي زيست محيطي، نابودي منابع و ايجاد موانع در راه رسـيدن بـه توسـعة پايـدار،     ها بحران
صورت گيرد تا هـم   بر اساس شناخت و ارزيابي توان محيطي ها ضرورت دارد كه برنامه

ي طبيعـي محـيط حفـظ    ها بهره برداري در خور و مستمر از محيط انجام شود و هم ارزش
 -ي اقتصـادي  هـا  ي توسـعه و اجـراي برنامـه   هـا  از اين رو پيش از تدوين راهكار. شوند

ي محيطي آن و سـپس تعيـين تـوان    ها اجتماعي، بررسي جغرافيايي منطقه و شناخت توان
ي مختلف و با هدف بهره برداري مستمر با كمترين ها براي كاربري اكولوژيكي سرزمين

 ،نوروزي آوارگـاني  ،نوري(تخريب و حفظ محيط زيست، ضرورتي اجتناب ناپذير است 
1386، 14  .(  

ي مختلـف  هـا  در پژوهش حاضرسعي شده با ارزيابي توان محيطـي و معرفـي جاذبـه   
ط روستايي منطقه تعيين شود تا بـا  گردشكري در شهرستان خوانسار، توان گردشگري نقا

بـه   هـا  برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري طبيعت، در جهت بهره برداري از اين جاذبه
بر اين اساس، در اين . عنوان يك پتانسيل بالقوه در راستاي توسعه منطقه گام برداشته شود

                                                 
1 - Tourism   Passport to development  
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ي جغرافيايي، ها هشهرستان خوانسار با توجه به وجود شرايط و جاذب« مقاله اين فرض كه 
، »داراي پتانسيل توسعة توريسم است و تحقق اين امر به توسعه منطقه منجر خواهـد شـد  

  . تجزيه و تحليل شده است
ضرورت و اهميت انجام اين تحقيق از آن جا ناشي مي شود كه بـا اينكـه شهرسـتان    

تـري را در  ي خاص براي توسعه توريسم مي تواند نقش فعال ها خوانسار با داشتن ويژگي
اجتماعي و فرهنگي منطقه ايفا نمايـد، ولـي متأسـفانه تـاكنون ايـن       ي اقتصادي، ها زمينه
  . ي متنوع و ارزشمند طبيعي و انساني كمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته استها جاذبه
  

  پژوهش پيشينه -2
از آنجايي كه پژوهش حاضـر درصـدد ارزيـابي تـوان محيطـي بـه منظـور توسـعه         

شگري است، در ابتدا به بيان مواردي از تحقيقات صورت گرفته در اين حيطه كـه از  گرد
ارزيـابي  «پژوهشـي بـا عنـوان     ها، از جمله اين پژوهش. پردازيم ايم، مي آنها بهره گرفته

. اسـت  هدانشگاه وااليالك انجـام شـد  است كه توسط » اي هي اكوتوريسم منطقها پتانسيل
بـوده  بع انسيل مناطق اكوتوريسم در تايلند بر اساس جاذبه منارزيابي پتا مطالعه، هدف آن

براي راهنمايي مـديريت يـك منطقـه     اي هنتيجه اين پروژه تحقيقاتي به عنوان پاي. است
تجهيـزات و خـدمات، دادن    :ي اجرايـي ها چهار جنبه قابليتبر مبناي  ،اكوتوريسم خاص

اقتصادي و مشاركت عمـومي   -توضيحات و آگاه سازي كنترل تاثير محيطي و اجتماعي 
ـ  هـا  پتانسـيل د، بـراي مـديريت   و توزيع سـو   Walailak(ه اسـت  ي اكوتوريسـم منطق

University، 2002(.  پـروژه منطقـه بنـدي كـردن     «پژوهشي ديگر در تايلند با عنوان
انجام شده كـه در آن   كاست سارت گاهتوسط  دانشكده جنگلداري در دانش» گردشگري

متفـاوت بـا    گردشـگري ي هـا  براي فراهم آوردن موقعيـت  آنهال براساس پتانسي اراضي
و  گردشگريي ها نقشه مكانتهيه نتيجه اين پروژه . شده استطبقه بندي  GIS استفاده از

قـه طبـق تجـارب مـورد     طچگونگي اداره هر من بارةيك كتاب راهنمايي منطقه بندي در
كمپ .پژوهشي توسط ليزا م همچنين .)Faculty of Forestry، 2003( .بوده استانتظار 
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اكوتوريسـم در جوامـع   «در استيونال واقـع در كاسـتاريكا  تحـت عنـوان     ) (1999 2بل
اين پژوهش طبيعت گـردي و منـابع بـالقوه    . انجام گرفته است» روستايي در حال توسعه

را در غياب برنامه ريـزي يـا مداخلـه دولـت در     ) محلي(منتج از آن براي اجتماع داخلي 
دهد كه با نداشتن يـك   مي نتايج حاصله نشان. كند مي واقع در كاستاريكا بررسي استيونال

احتمال بيشتر شدن سود توسعه گردشگري در استيونال محدود خواهد  ،برنامه ريزي رسمي
بر اين اساس، گسترش آگاهي و اطالعات و نوعي برنامه ريـزي را در ايـن منطقـه    . شد

  ). Campbell ،1999،p.534(كند  مي مطرح
در ايران مطالعات متنوعي در زمينه موضوع مورد مطالعه انجام گرفته كـه بـه برخـي    

در ارزيابي توان محيطي بـراي توسـعه   ) 1386(نوري و نوروزي آوارگاني : شود مي اشاره
و منـابع   ها اندكه منطقه نامبرده داراي توان توريسم در دهستان چغاخور چنين نتيجه گرفته

 ايـن بررسـي نشـان   . ي طبيعي و انساني جاذب گردشگري استها دهمتنوع محيطي و پدي
از ) شامل تفرج گسترده و تفرج متمركز(دهد تمامي سطح منطقه براي توسعه توريسم  مي

در پايـان نامـه خـود بـا عنـوان بررسـي       ) 1382(فاني ثاني . توان بااليي برخوردار است
بررسـي   ،عه موردي خشـكه داران اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطال

توسعه اكوتوريسم را در دو بخش مطالعات اكولوژيك و اقتصادي اجتمـاعي منطقـه بـر    
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داده اسـت  . اي انجام داده است اساس مطالعات پرسشنامه

هاي زيرزمينـي منطقـه و همچنـين دارا بـودن خـاك       كه با توجه به باال بودن سطح آب
ومورف اين منطقه براي توسعه توريسم به صورت متمركز مناسب نيست اما با اتخاذ هيدر

يي با چشم اندازهاي ها توان با دسترسي به قسمت مي ...تدابيري مانند زدن تريل در منطقه و
. زيبا در منطقه، اكوتوريسم را به صورت گسترده و غير متمركـز در منطقـه توسـعه داد   

) اكوتوريسم(ي طبيعي جاذب گردشگر ها سي و ارزيابي پديدهدر طرح برر) 1382(مبيني 
محيطي جـاذب   -ي طبيعي و زيست ها و مكان ها در استان يزد به شناخت و معرفي پديده

                                                 
2 . Lisa M. Campbell 
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گردشگري در سطح استان پرداخته و نتـايج ايـن پـژوهش حـاكي از اهميـت و نقـش       
  .گردشگري در توسعه پايدار استان است

آمايش سرزمين شش زير حوزه جنگلي اسـتان  "عنوان  در پژوهشي با) 1376(مخدوم 
جنگلـداري و   ،مرتعـداري  ،ي كشاورزيها كاربري ،با استفاده از مدل اكولوژيك "فارس

در كاري ديگـر تـوان   ) 1370(همچنين مخدوم . اكوتوريسم منطقه را ارزيابي كرده است
يي و توريسـم را  اكولوژيك منطقه گيالن و مازندران براي توسعه شهري صنعتي و روستا

در پژوهشي بـا عنـوان مطالعـات    ) 1364( اي ريزي منطقه دفتر برنامه ،ارزيابي كرده است
مقايسـه سـه   "در )  1368(ادهمي مجرد  ،طرح آمايش پايه آمايش سرزمين اسالمي ايران

محيطـي و طراحـي    -ارزيابي زيست  "در ) 1369(سفيانيان  ،"روش ارزيابي منابع طبيعي
و مخـدوم و   "توريسم و جنگلـداري ) دو جانبه(خيرودكنار براي استفاده مهندسي جنگل 

موضـوع ايـن    "منطقه سيستان) توان اكولوژيك(تعيين استعداد "نيز در ) 1366(جوانشير
  .اند پژوهش را مورد تحقيق قرار داده

  
  پژوهشنظري  مفاهيم -3

  :است ريزبه شرح به لحاظ نظري بر برخي مفاهيم استوار است كه  پژوهش اين
ارزيابي محيط به طور ساده به معنـاي دادن ارزش بـه يـك واحـد      :ارزيابي محـيط  -

سرزمين است و هدف ارزيابي اكولوژيك محيط، پيدا كردن توان طبيعي يـا اكولوژيـك   
از ايـن قـرار ارزيـابي سـرزمين     . است ها محيط براي استفاده انسان در چارچوب كاربري

 ،1385مخـدوم  (استفاده از سرزمين است ) راهبردي(اتژيك ريزي استر ابزاري براي برنامه
30-29.(  

ي محـيط اسـت كـه در    هـا  مجموعـة داده «منظور از توان محيطـي،   :توان محيطي -
ي اقتصـادي  ها توسط انسان مؤثر بوده، در راستاي فعاليت ،ي اقتصادي از محيطها وري بهره

طبقـه بنـدي تـوان، درجـة      ،محيطـي انسان كاربري داشته باشند و منظور از ارزيابي توان 
در مطالعـات  ). 6 ،1379نـوري، ( »مرغوبيت و مناسبت محيط براي فعاليت اقتصادي است
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كند تك تـك عناصـر    مي محقق در ابتدا سعي ،ارزيابي توان محيطي براي توسعه توريسم
 از طريـق  ،ارزيابي و طبقه بندي نمايد و در ادامه ،محيطي موثر بر گردشگري را شناسايي

الگـوي بهـره وري    ،تلفيق عناصر شناخته شده محيطي و ارزيابي تركيبي و سيسـتماتيك 
محيط را مشخص و نواحي را به جهت نوع و ميزان قابليت آنها براي گردشگري و شـيوه  

  . بهره برداري خاص هر كدام مجزا و معرفي نمايد
اشخاصـي   گردشگري يا توريسم عبارت است از حركت: توريسم و توريسم پايدار -

كنند؛ به شرطي كه بـيش از   هايي غير از مكان معمول زندگيشان مسافرت مي كه به مكان
تجارت و يا سـاير   ،ها به منظور گذران اوقات فراغت اين مسافرت. يك سال اقامت نكنند

 ،WTOبنا به توصـيه   1993كميسيون آمار سازمان ملل در سال . گيرد اهداف صورت مي
توريسم پايدار با الهام گـرفتن از  ). 6 ،1381 ،منصوري(ذيرفته است اين تعريف را مورد پ

تعريف توسعة پايدار، عبارت است از نوعي توريسم كه نيازهاي نسل حاضر را پاسخ دهد؛ 
ي آينده براي پاسخگويي به نيازهاي خود مايه ها ي مربوط به نسلها بدون اينكه از ظرفيت

شود كه بر محيط زيست، اقتصاد و  مي ريزي و اجرا هتوريسم پايدار به نحوي برنام. بگذارد
  ).111 ،1385زاهدي، (فرهنگ جامعه ميزبان اثر منفي نگذارد 

يكي از انواع گردشگري است كـه بـا    گردشگري روستايي: گردشگري روسـتايي  -
هاي ديگر گردشگري پيوند دارد، ولـي وجـه مشخصـة آن اسـتقرار در      بسياري از الگوه

گردشـگري روسـتايي امـروزه يكـي از     ).25 ،1387رضـواني،  (سـت  نواحي روسـتايي ا 
ترين اشكال گردشگري محسوب مي شود و گردشگري روستايي عبارت اسـت از   مردمي
ي مختلف روستايي و پيرامون آنهـا  ها ي مختلف گردشگري در محيطها و گونه ها فعاليت

 ،1382 ،سقايي(عت است انسان و طبي ،كه در بر دارنده آثار مثبت ونفي براي محيط روستا
112.(  

هاي طبيعي است كه همـراه بـا مسـؤليت     مسافرت به محيط ،اكوتوريسم: اكوتوريسم
شناسي باشد و حفاظت و حمايت محيط زيست و بهبـودي سـطح زنـدگي مـردم محلـي      

همچنـين رهنمـايي    ).Hvenegeard.clen، 1994،p.25(را به دنبال داشته باشـد  ) بومي(
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ي طبيعـي اسـت   ها اكوتوريسم در برگيرنده تمام جلوه: تعريف كردهاكوتوريسم را چنين 
بشناسند و از علت  ،مندند آنها را ببينند عالقه ها كه بر روي كره زمين وجود داشته و انسان

  ).36 ،1380 ،رهنمايي(ي آنها اطالع حاصل نمايند ها وجودي و ويژگي
ين تناسب اراضي بـراي  براي تعي :مدل اكولوژيك تفرج متمركز و تفرج گسـترده  -

ي اكولوژيك خاصي تدوين شده كه با استفاده از آنهـا ارزيـابي   ها مدل ،كاربري توريسم
در اين گونه . گرددي گردشگري ممكن ميها توان يا قابليت سرزمين براي توسعه فعاليت

ي بسته و يـا  ها ي گردشگري در دو حالت متمركز يا به عبارتي در محيطها فعاليت ها مدل
شود و متناسب با مقتضـيات هريـك    مي ي باز در نظر گرفتهها شكل گسترده در محيط به

آن ). 57 ،1384 ،فـرج زادة اصـل  (شـود   مي براي ارزيابي توان از عوامل مختلف استفاده
دوچرخه  ،اردو زدن ،خور گشت ،اسكي ،كه نياز به توسعه دارند مانند شنا ها دسته از تفرج

كـه نيـاز بـه توسـعه      ها ي را تفرج متمركز و آن دسته از تفرجراني و بازديد آثار فرهنگ
صـحرا   ،ماننـد مـاهيگيري   ،اندك نياز دارند يا به توسعه ،مانند كوه نوردي و شكار ،ندارند
 ،مخـدوم (اسب سواري و تماشاي جانوران در طبيعت را تفـرج گسـترده گوينـد     ،گردي
1385، 200 .( 

اي براي  عبارت است از يك سيستم رايانه: GIS(3(سيــستم اطالعــات جغرافيـايي   -
و سرانجام گرفتن اطالعات حاصـله بـه شـكل    ) تحليل(جمع آوري، ذخيره، دست كاري 

سيستم اطالعاتي در واقع يك سري عملياتي است ). 5، 1378اوبرماير و پينتو، (مكاني آن 
ين عمليات از طرح ا. شود تا در فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد كه انجام مي

شـود   ، ذخيره سازي و تجزيه و تحليل را شامل مـي ها و مشاهده گرفته تا جمع آوري داده
  ).14 ،1376استار و استس، (

  
  

                                                 
3-Geographical Information Systems      
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  و روش شناسي ها داده -4
از تلفيق  ها تحليلي است و براي جمع آوري داده -اين پژوهش از نوع مطالعه توصيفي

در انجام اين مطالعه، ابتدا اطالعـات موجـود   . است ميداني استفاده شده -ي اسناديها روش
، مجـالت،  هـا  ي مركز آمار ايران، كتابها منطقه با استفاده از آمار و اطالعات سرشماري

از اداره منابع طبيعي استان جمـع آوري  ... ي توپوگرافي و ها ي انجام شده، نقشهها پژوهش
مورد نيـاز نيـز از طريـق مراجعـه     اجتماعي -منابع اكولوژيكي و اقتصادي . گرديده است

مستقيم به سازمان مديريت و برنامه ريزي، منابع طبيعـي، جهـاد كشـاورزي، امـور آب،     
ي مزبور و همچنين مشاهده منطقه تهيه ها و مصاحبه با كارشناسان سازمان... هواشناسي و 

  .شده است
ن مقيـاس  رسد براي انتخاب مدل در اين تحقيق، به واسـطه كوچـك بـود   به نظر مي 

منطقه مورد مطالعة، نوع و هدف مطالعه، قابل دسترس بودن اطالعات مورد نياز، وضـعيت  
به ايـن منظـور بـراي    . ي اكولوژيكي مناسب استها محيطي منطقه، مدل -خاص زيست 

بهـره   ،از مدل اكولوژيك توريسـم  ،و ارزيابي توان محيطي منطقه ها تجزيه و تحليل داده
و همچنين تلفيق و  ها مدل فوق، تجزيه و تحليل و جمع بندي داده در چارچوب. گرفته ايم

ي نـرم افـزاري   هـا  ي اطالعـاتي بـر اسـاس روش سيسـتمي و در محـيط     ها تركيب اليه
)ArcGIS (ي اطالعات جغرافياييها سيستم. صورت گرفته استGIS  تواند به عنـوان   مي

ي كـاربردي بـراي   هـا  نولوژيو تك ها فراهم كردن جعبه ابزاري از تكنيك براياي وسيله
 براي ندتوان ي محيطي ميها داده. به حساب آيد يسمتور نعتدست يابي به توسعه پايدار ص

شـبيه   .شـوند تاثيرات و كمك به فرايند تصميم گيري استفاده  آزمونبررسي تعارضات، 
 شـناخت در  GISمهم هستند و  بسياررات در توسعه صنعت توريسم يثتأسازي و ارزيابي 

ي پيشنهادي، تعيين عاليق ناهماهنگ ها بررسي تناسب فضاها براي توسعه ،ايط محيطيشر
عوامـل،   محيطي تاثيرِ ارزيابي ستيماتيك .نقش مهمي را ايفا مي كند ،و شكل دادن روابط

وسيله  GISوجود اين كاستي، با . خورد ي اطالعات به مانع بر ميها ستيكا به واسطهاغلب 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 GIS(  85با استفاده از (شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم يتوان محيطيارزياب
 

اطالعـات اسـت    و تحليـل  ها نقشه سيمر، تها پردازش داده، ها داده براي تلفيق مناسباي 
)،1999،p.159 Bahaire and Elliott-White(.   
  
  مورد مطالعه ةمحدود -5

مركـز  . ي استان اصـفهان اسـت  ها كيلومتر مربع از شهرستان 922خوانسار با مساحت 
اصفهان واقع شـده   كيلومتري شمال غرب 170 هشهرستان خوانسار شهر خوانسار  در فاصل

خوانسـار از شـمال بـه    . متر از سـطح درياسـت   2300متوسط ارتفاع اين شهرستان . است
سـالنامه  (شـود   شهرستان نجف آباد و فريدن و از غرب به شهرستان فريـدن منتهـي مـي   

موقعيت شهرسـتان را   1شكل شماره  ،)1375 ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،آماري
 عـرض شـمالي و   33 °13سار به لحاظ مختصات جغرافيايي در َشهر خوان. دهد مي نمايش

اي باريك دردامنة كوههـاي   شرقي و در دامنة ارتفاعات زاگرس شرقي و در دره 50 19°َ
 هـا،  وجـود چشـمه سـار    ،قبله و گلستان كوه قرار گرفته است و غناي منابع آب سطحي

  .آيند ي بارز شهر به شمار ميها و انهار از ويژگي ها جوي
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  نمايش فضايي موقعيت شهرستان خوانسار):  1(شكل شماره

  
  بحث -6

ي متنوع طبيعـي، فرهنگـي و   ها ي توريستي غالباً منوط به وجود جاذبهها توسعه فعاليت
كشورهاي پيشتاز در بخش گردشگري يا به لحاظ قـدمت تـاريخي خـود    . تاريخي است

و يا بـه لحـاظ چشـم انـدازهاي برتـر طبيعـي ماننـد        ) …مصر و   ا،يونان، ايتاليا، اسپاني(
و يا بـه  ) …سوئيس، نروژ، فرانسه و (ي پر برف ها ، سواحل آفتابي، كوهستانها درياچه

ي مصـنوعي و همچنـين ايجـاد    ها لحاظ تلفيق اين عناصر با يكديگر و ايجاد برخي جاذبه
ي گسـترده، توانسـته انـد بـه     هـا  يساختاري سازماني و فراهم آوردن بستر سرمايه گذار

تقاضاي وسيعي از نيازهاي جهانگردي پاسخ داده و از آثـار و دسـتاوردهاي آن نيـز بـه     
شهرستان خوانسـار از نظـر   ). 6 ،1382مختاري ملك آبادي، (مند شوند همان نسبت بهره
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ر بـه  وجود درختان س.  ملي و بين المللي، موقعيتي بسيار عالي دارد ،گردشگري منطقه اي
ي جاري و چشمه ساران در اين منطقه و قرار گرفتن ها فلك كشيده خوانسار و وفور آب

اين دره سرسبز در بين ارتفاعات اطراف آن نيز موجب به وجود آمدن اعتـدال در آب و  
ي ميـوه در شـمال شـهر    هـا   انبوهي و وفور درختان و بـاغ . هواي خوانسار گرديده است

ي اين بخش از شهر شده و اغلب مسـاكن در  ها خوانسار مانع از يكپارچگي و تراكم محله
به عبارت ديگر، خوانسار يـك بـاغ شـهر    . ي و درختان ميوه قرار گرفته استها ميان باغ

شـويم و در سـاير    مي زيباست كه تنها در فصل زمستان قادر به رؤيت سيماي ظاهري آن
. مساكن و تأسيسات اين شهر در ميان انبوه درختان قابل رؤيـت نيسـتند    ها، لهفصول  مح

بنابراين، شناخت و تعيين نواحي با ارزش طبيعي و گردشگري در ناحيه مورد مطالعـه بـه   
دارد، از اهميت ويـژه   ها لحاظ نقش و كاربردي كه در چرخه بوم شناختي و حيات انسان

در ادامـه، گوشـه   ). 3 ،1385 ،فرهنگي استان اصفهان سازمان ميراث. (اي برخوردار است
تـاريخي و طبيعـي    ،ي هنـري ها ي گردشگري منطقه كه سرمايه اش جاذبهها اي از جاذبه

  .است، معرفي شده است
ترين مداركي كه از سابقه تـاريخي خوانسـار در دسـت     قديمي: ي تاريخيها جاذبه -

به خوانسار و سرگذشت آنهاست كـه بـه   اي از از اقوام يهود  است، تاريخ مهاجرت دسته
خوانسار در دوره صفويه يكي از مراكز مهم علم و ادب و . رسد زمان سلطنت كوروش مي

سـال   1000بر اساس اسناد موجود، سابقه تاريخي اين شهر به بـيش از  . صنعت بوده است
شـهر  از زمان صفويان يكي از مراكز بزرگ علمي بوده و مدرسه علوي در اين . مي رسد

از همان زمان تاكنون به تربيت طالب و اهل علم مشغول بوده است و مراجع بزرگي نيـز  
) بابا پير(بقعه پير : توان به موارد  مي ي تاريخي منطقهها از جاذبه. در آنجا تربيت شده اند

مقبـره حليمـه و    ،مسجد جامع شهر خوانسـار  ،مدرسه مريم بيگم صفوي ،و بقعه بابا ترك
  .اشاره كرد و مسجد آقا اسداهللا) اول(امامزاده سيد صالح قصير  ،)ن بكردخترا(نرگس 

از دو بخش خان » Khansar«از آنجايي كه وجه تسميه خوانسار : ي طبيعيها جاذبه -
و سار تشكيل شده است و واژه خان معاني مختلفـي داشـته و منظـور از خـان در كلمـة      
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وندي به معنـاي كثـرت و انبـوهي و    و سار پس ،معناي چشمه و حوض است ،خوانسار به
و نشان دهنده فراواني چشمه در ) 72 ،1372 ،مير محمدي(بسياري و فراواني چيزي است 

: توان به موارد مي ي طبيعي منطقهها از جاذبه. منطقه است كه خود نوعي جاذبه طبيعي است
دربنـد و   ،پـارك طبيعـي سـنگ شـير     ،)سـيل (كوه سول  ،گلستانكوه ،پارك سرچشمه

  .اشاره كرد گردنگاه
  

  فرآيند پژوهش -7
ي هـا  اين پژوهش مبتني بر تجزيه و تحليل سيستمي است و با بهره گيري از پـارامتر 

فرايند ارزيـابي  . كند مي ي محيطي را بر روي نقشه تعريفها همگن محيطي، نخست واحد
بر  ها كاربري تلفيق و تركيب نهايي و تعيين ،ي محيطيها و تعيين واحد ها ، توانها قابليت

ي تجزيه و تحليل سيستمي نشأت گرفته، در چهـار  ها اساس مدل مذكور كه خود از روش
  :شود مي مرحله به شرح زير انجام

تهيـه   -1 :به طور خالصه فرآيند شناسايي منابع شـامل مراحـل  : شناسايي منـابع ) الف
تهيه  -4 جغرافياييتهيه نقشه جهات  -3 تهيه نقشه ارتفاع از سطح دريا -2 ي شيبها نقشه
تهيه نقشـه   -8تهيه نقشه خاك  -6 تهيه نقشه هيدروگرافي -5ي واحد شكل زمين ها نقشه

پس از اين به طبقه بندي هر اليه اطالعاتي وتهيه نقشه آنهـا بمنظـور   . است جامعه گياهي
  .پردازيم مي آماده سازي آنها براي تهيه نقشه واحدهاي شكل زمين،

ي طبقات شـيب، طبقـات   ها اي شكل زمين الزم است كه نقشهبراي تهية نقشه واحده
ارتفاع و طبقات جهات جغرافيايي كه اجزاء تجزيه شده آن هستند، با همديگر تلفيق شوند 

براي تلفيق سه نقشه ذكر شده محققان ارزيابي محيط در ايـران  ). 5و4-3-2شكل شماره (
  .از روش روي هم گذاري استفاده مي كنند

شـيوة   -2شيوة دو تركيبـي   -1: ذاري نقشه به دو شيوه انجام مي شودكار روي هم گ
شـوند و سـپس    مي چند تركيبي در شيوه دو تركيبي، نخست نقشه ارتفاع و شيب تركيب

گردد، در اين پژوهش از اين روش استفاده  حاصل آن با نقشه جهات جغرافيايي تلفيق مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 GIS(  89با استفاده از (شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم يتوان محيطيارزياب
 

ي بازسازي ها وانسار، با استفاده از نقشهي مذكور در منطقه خها براي تهيه نقشه. شده است
، طبقـات ارتفـاع   )2شكل شماره(ي طبقات شيب  ها شده سازمان منابع طبيعي استان، نقشه

، تهيه و كـد گـذاري شـده    )4شكل شماره (و طبقات جهات جغرافياي ) 3شكل شماره (
ديـده  ي شكل زمين تهيـه گر ها ي فوق، نقشه واحدها سپس با روي هم گذاري نقشه. است

اين مناطق مشترك به طـور خودكـار بـا     ArcGISدر نرم افزار ). 5شكل شماره (است 
كاربر در اين مـورد بايـد قبـل از     ،البته. شوند مي انداختن دو نقشه روي همديگر مشخص

روي هم گذاري و تجزيه و تحليل دو نقشه شروط خود را براي نرم افزار بيان كند تا نرم 
  . را ترسيم نمايدنقشه ي مشترك را تعيين و ها ا را تحليل و محدودهافزار طبق آن پارامتره
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 GIS(  91با استفاده از (شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم يتوان محيطيارزياب
 

  
  
  ي وضع موجودها تلفيق داده) ب

حال مشكل ترين كار ارزيابي است، در واقع اصلي ترين و در عين  ها جمع بندي داده
بـراي جمـع بنـدي    . زيرا پس از جمع بندي دادها عمل ارزيابي به آساني قابل اجراسـت 

  .ايم در اين بررسي از روش پيشنهادي مخدوم بهره برده ها داده
 هـا  كند كـه بـرروي كـره زمـين ميليـون      مي اساس اين روش از اين فلسفه پيروي 

ارنـد و هـر اكوسيسـتم خـود از چنـدين دسـته منـابع و        اكوسيستم خرد وكالن وجود د
ي منظم، منـابع  ها در دسته ها از طريق طبقه بندي داده. پارامترهاي متعدد تشكيل شده است

ي خـرد در  هـا  اكولوژيك شناسايي و بر روي نقشه كه در واقع نشان دهنـدة اكوسيسـتم  
. محيطي نام دارنـد  -يست ، واحدهاي زها اين اكوسيستم. شودمنطقه است، نمايش داده مي

 :محيطي، به قرار زير است -ي زيست ها روند تهيه واحد
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  روي هم گذاري نقشة واحـدهاي شـكل زمـين بـا نقشـه تيـپ خـاك و تهيـه نقشـه          ) 1ب
  : ي پايه يكها واحد

قـرار داده، سـپس   ) 6شـكل  (ن را بر روي نقشه تيپ خاك نقشه واحدهاي شكل زمي
ظر شكل زمين و تيپ خاك فصل مشـترك دارنـد و بـر    واحدهايي ازسرزمين را كه از ن

 ،در اين حالت با مشخص كردن شروط توسط كاربر. كنيم جدا مي ،همديگر منطبق هستند
از ارايـه  (شود كه نتيجه آن نقشه پايه يـك اسـت    مي نقشه جديدي توسط نرم افزار ايجاد

  ).ي مراحل مياني خودداري شده استها نقشه
  
  :پايه يك با تيپ گياهي و تهيه نقشه پايه دو روي هم گذاري نقشه)2ب

) 7شـكل  (در اين مرحله نقشه پايه يك را به روش دو تركيبي با نقشه پوشش گياهي 
  . كنيم كه حاصل آن نقشه پايه دو منطقه خواهد بود مي روي هم گذاري

  
  : روي هم گذاري نقشة پايه دو با نقشه تراكم پوشش گياهي) 3ب

روي هـم گـذاري   ) 8شـكل  (دو را با نقشه تراكم پوشش گيـاهي  در ادامه نقشه پايه 
 .كرده كه حاصل آن نقشه واحدهاي محيطي است
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  : ي محيطيها ي واحدها تهيه، تنظيم و تكميل جدول ويژگي) 4ب

واحدها براي كار ارزيابي آماده شود، نيـاز بـه آن اسـت كـه      براي آنكه هر يك از
را  ها ي هر يك به نحوي معلوم و مشخص باشد تا بتوان در يك نگاه آن ويژگيها ويژگي

ي محيطـي  ها ي اكولوژيكي واحدها براي نيل به اين مقصود جدول ويژگي. از نظر گذراند
هر اليه نقشه داراي جدولي  ArcGISدر نرم افزار . تهيه و تنظيم گرديده است) 1جدول(

گردنـد   مـي  است كـه ويژگيهـاي آن اليـه توسـط كـاربر در داخـل آن جـدول وارد       
در جدول فوق در دو ستون آخر، توان بالقوه واحدها براي توسـعه   ).104 ،1387،سلطاني(

در پايان اين مرحله، ارزيـاب  . آورده شده است) شامل تفرج متمركز و گسترده(توريسم 
  .را بسنجد» توان بالقوه ي منطقه«ند مي توا
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  محيطي - هاي اكولوژيكي واحدهاي زيست  ويژگي): 1(جدول شماره

شماره 
  منطقه

  توان اكولوژيكي  ها ويژگي
  

جهت 
  شيب

درصد 
  شيب

  طبقه ارتفاعي
بافت 
  خاك

عمق 
  خاك

ساختمان 
  خاك

تيپ پوشش 
  گياهي

تراكم 
  پوشش

توريسم 
  متمركز

  توريسم
  گسترده

  2600بيش از   12- 25  غربي  1
بدون 
  خاك

كم 
  عمق

  نامناسب  نامناسب  %25- 50  تلخه گون درشت

  2100- 2400  5-8 شرقي  2
سنگين 
 رسي

كم 
 عمق

  %5- 25 تحت كشت ريز
طبقه 
  يك

  نامناسب

  2100- 2400  12 - 25 شمال  3
سيلت 
 لوم

كم 
 عمق

  نامناسب  طبقه دو  %25- 50 درمنه دشتي متوسط

  2600بيش از   5-8 شمال  4
رسي 
 لومي

  نامناسب  %5- 25 گون قياق متوسط متوسط
طبقه 
  يك

  2100- 2400  2 -5 شرقي  5
رسي 
 لومي

 متوسط متوسط
جاز گل 
  گندم

75 -50  
طبقه 
  يك

طبقه 
  يك

  2100- 2400  12- 25 شمال  6
رسي 
 لومي

كم 
 عمق

  طبقه دو  %50- 25  درمنه دشتي متوسط
طبقه 
  يك

  2600بيش از   40- 70 شرقي  7
بدون 
 خاك

كم 
 عمق

  طبقه دو  نامناسب  %5- 25  صخره اي درشت

  شرقي  8
 

40 -25  2600 -2400  
سنگين 
 رسي

كم 
 عمق

 ريز
جاز گل 
  گندم

25 -5%  
طبقه 
  يك

  طبقه دو

  نگارندگان: مأخذ
  ارزيابي توانمندي محيط  و نقاط ر وستايي براي توسعه توريسم) ج

براساس اطالعات گردآوري شـده در مرحلـه تجزيـه و     ،ارزيابي توان اكولوژيكدر 
 ،ي اكولوژيكي ساخته شدهها مدلكه براي محيطي  - زيست واحدهايجمع بندي  تحليل و

مدل اكولوژيكي توريسم براي تفـرج متمركـز و   . كاربري مناسب گزينش مي شودنوع 
ي اكولوژيك ها مدل .مي گردند تفرج گسترده ساخته شده است كه به طور جداگانه ارائه

يت آن را نيز نشـان داده، نتيجـه ارزيـابي    درجه مرغوب ،در عين نشان دادن توان سرزمين
هر يك از اين طبقات داراي ويژگـي مشخصـي   . دهد مي توان را بصورت طبقه بندي ارئه

ي روسـتايي از نظـر توسـعه    ها براي شناخت بهتر توان منطقه و ارزيابي سكونتگاه. هستند
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اخيـر   ها ه نقشهازارائ( ي تفرج متمركز و تفرج گسترده ها گردشگري با  استفاده از نقشه
ي اخير به بررسي روسـتاها و  ها و تلفيق اليه نقاط روستايي بر نقشه) خودداري شده است

منـاطق مسـتعد مـدل    ) 9(شـكل . جايگاه آنها از لحاظ تـوان گردشـگري پرداختـه ايـم    
منـاطق  ) 10(اكولوژيك تفرج متمركز و نقاط روستايي مستقر در ايـن نـواحي و شـكل   

ج گسترده و نقاط روستايي داراي توانمندي توسـعه توريسـم   مستعد مدل اكولوژيك تفر
   .دهد مي گسترده را در منطقه خوانسار نشان
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درجه مرغوبيت توان را نيز بـه   ،ي اكولوژيك در عين نشان دادن توان سرزمينها مدل
دهد؛ به گونـه اي كـه هـر يـك از طبقـات داراي ويژگـي        مي صورت طبقه بندي ارائه

در منطقه خوانسار ارزيابي در سه سطوح نامناسـب  ) 10و 9(چنانكه شكل. مشخصي هستند
 را براي توسعه توريسم منطقه نشـان ) 2توان (و طبقه دو ) 1توان (طبقه يك  ،)فاقد توان(

  . دهد مي
  
  نتايج -8

تفـرج   ،تفرج متمركز(ي توريسم ها ش فعاليتي تحقيق، زمينه گسترها بر اساس يافته
. در شهرستان خوانسـار و بـه تبـع آن در نقـاط روسـتايي منطقـه وجـود دارد       ) گسترده
ي روستايي از نظر توان سنجي آنها به ها ي صورت گرفته در ارزيابي سكونتگاهها پژوهش

راي توان درصد روستاهاي منطقه دا% 80جهت توسعه گردشگري نشان مي دهد كه تقريباً 
ارزيـابي تـوان گردشـگري در منطقـه و ارتبـاط  ايـن ارزيـابي بـا         . گردشگري هستند
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كه در نتيجه روي هم گذاري نقشه روستاهاي منطقه و نقشـه منـاطق مسـتعد     ها سكونتگاه
منطقه است، نشان داد كـه روسـتاهاي حـاجي    ) 9شكل (مدل اكولوژيكي تفرج متمركز 

 ،تيـدجان  ،قودجـان  ،سـنگ سـفيد   ،استخرپهن ،دخشكرو ،ارجنگ ،كهرت ،ويست ،آباد
. داراي توان طبقه يك و مستعد براي توسعه تفرج متمركز هستند ،دوشخراط ،تجره ،جنگا

روستاهاي قلعه بابا محمد و رحمت آباد، از جمله روستاهايي هستند كه در نزديكي مناطق 
 ،ستاهاي حاج بـالغ رو. داراي توان طبقه يك بوده، براي گسترش تفرج متمركز مستعدند

حسين آباد ماكوله فاقـد تـوان بـراي تفـرج      ،دربند ،خم پيچ ،صفادشت ،اليجند ،مهرآباد
 . متمركز هستند

همچنين نتيجه حاصل از روي هم گذاري نقشه روستاهاي منطقه و نقشه مناطق مسـتعد  
  ،نشـان داد كـه روسـتاهاي رحمـت آبـاد     ) 10شـكل  (مدل اكولوژيكي تفرج گسـترده  

ارجنگ و خشكرود داراي توان طبقـه يـك بـوده،     ،صفادشت ،قلعه بابا محمد ،طدوشخرا
 ،كهـرت  ،ويسـت  ،مستعد براي توسعه تفرج گسترده هستند و روسـتاهاي حـاجي آبـاد   

خـم   ،اليجنـد  ،مهرآباد ،حاج بالغ ،تجره ،جنگا ،تيدجان ،قودجان ،سنگ سفيد ،استخرپهن
شـايان ذكـر   . رده فاقد توان مزبور هستندحسين آباد ماكوله براي تفرج گست ،دربند ،پيچ

است به جهت وضعيت مطلوب و خاص منطقه از نقطه نظر گردشگري تعدادي از روستاها 
دوشخراط در ارزيابي هر دو نـوع تفـرج متمركـز و تفـرج      ،خشكرود ،از جمله  ارجنگ

  . گسترده داراي توان هستند
  

  منابع 
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعي وش ارزيابي منابع طبيعيمقايسه سه ر). 1368. (ادهمي مجرد، م، ه -1

  .تهران
ثنايي نژاد، سيد   ترجمه ،)GIS(هاي اطالعات جغرافيايي  مقدمه اي بر سيستم). 1376. (استار، جفري و استس، جان - 2 

  .حسين، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد
، ترجمه و نشر مركز اطالعات هاي اطالعات جغرافيايي مديريت سيستم  ).1387. (كي.جي و پينتو، جي.اوبرماير، ان -3

  .، چاپ اول، تهران)وابسته به شهرداري تهران(جغرافيايي شهر تهران 
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، وزارت برنامـه و  مطالعات طرح آمايش پايه آمايش سـرزمين اسـالمي ايـران   ). 1364. (دفتر برنامه ريزي منطقه اي -4
  .طقبودجه، معاونت امور منا

، چـاپ اول، انتشـارات   توسعه گردشگري روستايي بـا رويكـرد گردشـگري پايـدار    ). 1387. (رضواني، محمد رضا -5
  .دانشگاه تهران

  .، جلد سوممجموعه مقاالت سمينار جغرافيا). 1380. (رهنمايي، محمد تقي -6 
چـاپ اول،   ،)بـر محـيط زيسـت    بـا تأكيـد  (مباني توريسم و اكوتوريسـم پايـدار   ). 1385. (زاهدي، شمس السادات -7

  . انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي
  .اصفهان  ،راهنماي گردشگري خوانسار). 1385. ( سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان -8
  .شهرستان خوانسار). 1375. (سالنامه آماري سرشماري عمومي نفوس و مسكن -9

دو (محيطي و طراحي مهندسي جنگل خيرودكنار براي اسـتفاده   ارزيابي زيست ).1369. (و ديگران. سفيانيان،ع،ر -10
  . ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعي تهرانتوريسم و جنگلداري) جانبه

ارزيابي توان اكوتوريسم و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشـگري طبيعـت در شهرسـتان    ). 1387. (سلطاني، زهرا -11
  .، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات وعلوم انسانيارشناسي ارشدخوانسار، پايان نامه ك

  .ناشر عابد، تهران ، ArcGIS.9.2راهنماي كاربردي ). 1386. (سنجري، سارا -12
بررسي اكوتوريسم در مناطق حفاظت شـده اسـتان مازنـدران مطالعـه مـوردي خشـكه       ). 1382. (فاني ثاني، فاطمه -13

ارشد، دانشكده منابع طبيعي  و علوم دريايي گـروه محـيط زيسـت، دانشـگاه تربيـت      پايان نامه كارشناسي  داران،
  .مدرس

انتشـارات   سيستم اطالعات جغرافيايي و كاربرد آن در برنامـه ريـزي توريسـم،   ). 1384. (فرج زادة اصل، منوچهر -14
  . سمت، چاپ اول

پايان نامـه كارشناسـي    ،)وتوريسم استان يزداك(هاي جاذب گردشگر بررسي و ارزيابي پديده). 1382. (مبيني، م -15
  .ارشد، دانشگاه يزد

بررسي تحليل پتانسيلهاي گردشگري بخش باغبهادران وبرنامه ريـزي توسـعه   ). 1382. (مختاري ملك آبادي، رضا -16
  . ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات وعلوم انسانيآن

ارزيابي توان اكولوژيك منطقه گيالن و مازندران براي توسعه شهري، صنعتي و روسـتايي  «). 1370. (مخدوم، مجيد -17
  .، دانشگاه تهران، تهران23، سال16، شماره مجله محيط شناسي، »و توريسم

، 19، شـماره  مجله محـيط شناسـي  ، »آمايش سرزمين شش زير حوزه جنگلي استان فارس«). 1376. (مخدوم، مجيد -18
  .نشگاه تهران، تهران، دا23سال

  .، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، تهرانشالوده آمايش سرزمين). 1385. (مخدوم، مجيد -19
، مركز هماهنگي مطالعـات  منطقه سيسـتان ) توان اكولوژيك(تعيين استعداد ). 1385. (مخدوم، مجيد؛ جوانشير،ك -20

  .، تهران14محيط زيست دانشگاه تهران، نشريه شماره 
  .، تهران63، شماره فصلنامه رشد آموزش جغرافيا، »گردشگري و توسعه پايدار«). 1381. (منصوري، علي -21

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 99ش-ات جغرافياييفصلنامه تحقيق  100
 

  .، انتشارات آستان قدس رضوي، جلد اول، چاپ اول، تهرانجغرافياي خوانسار). 1372. (مير محمدي، حميدرضا -22
، 39، شـماره  هـاي جغرافيـايي   پـژوهش ، »ورزيتحليل فضايي در جغرافياي كشـا «). 1379. (نوري، سيد هدايت اله -23

  .اسفند ماه، تهران
ارزيابي توان محيطي براي توسعه توريسم در دهستان «). 1386. (نوري، هدايت اهللا؛ نوروزي آوارگاني، اصغر - 24

  .، اصفهان1، شماره22، جلد مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، »چغاخور
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