
           

 

  
  
  
  
  

  88بهار ویژه نامه ، یکم، شماره دهیاز محیط زیست ، دوره تکنولوژیعلوم و 
  
  
  

   در پارک ملیطبیعت گردی مدیریت زیست محیطی 
  GIS کویر با استفاده از 

  
  )مسئول مکاتبات( 1عبداله ساالری

com.gmail@abdsalari   
   2 رضا ارجمندی

  
                             16/3/88:تاریخ پذیرش                            25/10/87:             تاریخ دریافت 

  چکیده 
 گردشگری در بین انواع مختلف. به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رودگردی  طبیعت امروزه صنعت

که مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط  با توجه به این. پایدار می باشد ردشگریگ ابزار مناسبی جهت دستیابی بهطبیعت گردی 
در آینده محسوب می طبیعت گردی  به شمار می روند و همچنین ابزار مناسب برای توسعهطبیعت گردی  زیست ایران سرمایه های بالقوه

پارک ملی کویر با توجه به موقعیت . ری پایدار ضروری می باشد، لذا حفاظت از این منابع پایه جهت آماده سازی برای بهره برداشوند
  . ها برخوردار استطبیعت گرد جغرافیایی منحصر به فرد و شرایط زیستگاهی مناسب و تنوع زیستی باال از پتانسیل های باالیی برای جذب

هت گسترش این صنعت در پارک و برنامه ریزی زیست محیطی در جطبیعت گردی  پتانسیل هایهدف از این تحقیق شناسایی 
شناسایی با استفاده از بازدیدهای میدانی در منطقه و کسب نظر از کارشناسان ومحیط بانان انجام گرفت و سپس با  .ملی کویر می باشد

تفاده از راهنمای اس و) overlay(گذاری هم با روی استفاده ازداده های ماهواره ای و سامانه اطالعات جغرافیایی، نقشه های مربوط تهیه و
در نهایت با  برداشت موقعیت مکانی و ارتفاعی نقاط  . نقشه زون بندی  پارک ملی کویر تهیه گردید IUCN ملیپارک هایزون بندی 

 مستعد طبیعت گردی و تفرج با نظر کارشناسان شناسایی ونقشه مسیرهای پیشنهادی برای طبیعت گردی در مکان های GPSتوسط 
   .شد با توجه به زون بندی منطقه  تهیهپارک ملی کویر 

  
  

 GIS، GPS،پارک ملی کویر،برنامه ریزی زیست محیطی،طبیعت گردی  :واژه های کلیدی
  

                                                 
 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -1
 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتوه تخصصی مدیریت محیط زیستمدیر گر -2
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    مقدمه
 از نظر مفهـومی در      طبیعت گردی   در چندین سال اخیر             

 و همچنین در نهادهای عمـومی       سیاست گذاری مجامع مختلف   
یـست جایگـاه ویـژه ای        خصوصی حامی محـیط ز      تشکل های  و

 زیـست   دیدگاه های جهت تاثیر گذاری در       نیز  و تپیدا کرده اس  
 تولید  رشدو   ایجاد درآمدهای ریالی     در و محیطی وتوسعه پایدار  

  . برخوردار استاهمیت ویژهناخالص ملی از 
امروزه درمقیاس جهانی این موضوع پذیرفته شده اسـت         

حفاظـت از محـیط      ، باید مرتبط با اکولـوژی     طبیعت گردی   که  
زیست و بهره گیری مناسب و طوالنی مدت از طبیعت با حداقل            

  . تغییر در توازن محیط طبیعی و آسیب رسانی همراه باشد

 Geographic(سیـــستم اطالعـــات جغرافیـــایی 

Information System» GIS «(یکی از ابزارهای قدرتمند ،
های مدیریت زیست محیطی است که کاربرد فراوانی در آموزش          

 و سایر تکنیک های     GIS.حرفه ای مدیران زیست محیطی دارد     
، برای چشم انداز های اکولوژیکی      کمی، در بررسی های کاربردی    

، رشـد جمعیـت و      یریت سیستم های کشاورزی و حفاظتی     و مد 

مــشکالت بهداشــتی در ایــاالت متحــده و بعــضی از کــشورهای 
  ).1(آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است

 ملی حفاظت از منـاطق      پارک های اهداف مدیریت در    
و مناظر طبیعی با اهمیت در سطح ملـی یـا بـین المللـی بـرای                 

این منـاطق    .می باشد علمی وتفرجگاهی    استفاده های آموزشی،  
باید به نواحی معرف و نمونه فیزیوگرافی ،منابع ژنتیکی وجوامـع   

ی گونـه   بـرا  حیاتی در حالت طبیعی ثبات و پایـداری بخـشیده،         
منابع .های در خطر انقراض ثبات اکولوژیکی و تنوع فراهم سازند         

در حـدی معقـول      در این مناطق باید تحت مدیریت قرار گرفته،       
 آموزشـی و    فعالیـت هـای   بخشی از آن جهـت تـامین نیازهـا و           

البته  تفریحی اختصاص یافته و با اعمال کنترل توسعه پیدا کند،         
اراضـی در رونـد مـدیریت بایـد         شرایط طبیعی یا تقریبا طبیعی      

  ).2 ()1جدول (حفظ شود

  
  )IUCN)3 راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه -1جدول

                                  طبقات
  اهداف ویژه

aI  bI  II  III  IV V  VI  

 3  2 2 2 2 3 1 پژوهش علمی

 2 - 3 3 2 1 2 حفظ دست نخوردگی

 1 2 1 1 1 2 1 ها و تنوع ژنتیکی حفظ گونه

 1 2 1 - 1 1 2 حفط خدمات زیست محیطی
 3 1 3 1 2 - - حفظ سیماهای طبیعی و فرهنگی ویژه

 3 1 3 1  1 2 - تفرج و شگریگرد

 3 2 2 2 2 - - آموزش

 1 2 2 - 3 3 - های طبیعی استفاده پایدار از منابع و اکوسیستم

 2 1  - - - - -  بارز سنتی و فرهنگیویژگی های نگه داریحفظ و 
  قابل دستیابی نیست هدف - هدف بالقوه قابل حصول  -3 هدف ثانویه  -2 هدف اولیه   -1: راهنما

  
  

  پارک 
 ملی
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ندی به عنوان یـک گـام اساسـی در جهـت تفکیـک کـل                زون ب 
ی مختلـف   زون هـا  اراضی پارک برای اعمال ضوابط مدیریت بـر         

بـه   شناخت بیشتری از منطقه      می شود  و باعث    می گیرد صورت  
  ومـی گیـرد  بع صورت ا حفاظت بهتری از من   به عالوه  . آید دست

ضمنا از نظر مدیریت تسهیالت بیشتری نیز برای نیروی انـسانی           
  . می آوردبه وجودمنطقه 

 ،له ای بـرای مـدیریت منـابع        وسی به عنوان زون بندی   
 توسعه فیزیکـی را  می توان  که کجا    می کند این مساله را روشن     
  ).3(در کجا نباید این توسعه صورت گیرد  مد نظر قرار داد و

  
   روش هامواد و

  مشخصات منطقه مورد مطالعه
 مجـاورت کـویر در    پارک ملی  به نام   منطقه مورد مطالعه    

 و در   قرار گرفتـه اسـت     اصفهان و تهران   ، قم ، سمنان استان های 
مدیریت پارک بر عهـده اداره کـل حفاظـت محـیط             حال حاضر 

  25 درجـه و 51 این منطقه بـین    .زیست استان سمنان می باشد    
 17 درجـه و  34 دقیقه   طـول شـرقی و        3 درجه و    53دقیقه و   
 شمالی واقـع شـده اسـت       دقیقه عرض    11 درجه و    35دقیقه تا   

)4.(  
ـ     1361در سال       تقـسیم   بخـش دو  ه   پارک ملی کویر ب

 ،سـیاه پـرده      ،بدین ترتیب که دشت های مکرش، مبارکیـه        ،شد
پره زرد و ارتفاعات دوازده امام و نره خرکوه از پـارک جـدا و بـا                   

 هکتار به عنوان منطقه حفاظـت شـده کـویر           250000مساحت  
سـفید آب و کلیـه         ، کـوه، نخجیـر    د  و بقیه شامل سیاه     اعالم ش 
هـا بـا مـساحت       ، تپه ماهورها و دشت های مجـاور آن        ارتفاعات

همچنـین   . پـارک ملـی بـاقی مانـد    به صـورت   هکتار   442212
منطقه مذکور جزء ذخیره گاه های زیست کره در برنامه انـسان            
 و کره مسکون انتخاب گردیده است و از زیستگاه های ویژه گونه           

  .)5 ( ی و جانوری می باشدهای نادر گیاه
وری ـــ ی و تپـه ماه    ـــ بیشتر تیپ اراضی منطقه دشت    

 از منطقـه را     کمـی و مناطق کوهستانی و ارتفاعات بخـش        است  
منطقـه از نظـر تنـوع گونـه هـای گیـاهی و               .تشکیل می دهـد   

 131 گونه پـستاندار،   31جانوری بسیار غنی می باشد و تاکنون        

ـ  205نـه دوزیـست و       گونه خزنده ویک گو    20گونه پرنده،  ه  گون
  .)5 (گیاهی درآن شناسایی شده است

 مهـم    در منطقه وجـود نـدارد و       دایمیهیچ رودخانه      
الزم . می باشد  سنگ آب ها  و  چاه ها     منابع آبی چشمه ها،    ترین

 مرکـز جمعیتـی     هیچ گونـه  به ذکر است در محدوده پارک ملی        
  ).5(وجود ندارد

ــماری  ــایج سرش ــاس نت ــال  براس ــ1375س ت ، جمعی
و پارک ملـی کـویر        حاشیه منطقه حفاظت شده    شهرستان های 

   کــه از ایــن تعــداد  مــی باشــد  نفــر 1،866،454مجموعــا 
  425،182 و  منــاطق شــهری  در )% 2/77(   نفــر1،441،174

  ).6 ( استقرار دارندروستاییدرمناطق ) % 8/22( نفر
 مـورد   شهرسـتان هـای    روسـتایی کلی اقتصاد    به طور 
بـه  (کشاورزی، دامداری و تولید صـنایع دسـتی         مطالعه، بر پایه    

)  کاشــان، آران و بیــدگل و اردســتانشهرســتان هــای در ویــژه
  ).6 (استوار است 

 1375در محدوده حاشیه منطقه کویر مرکزی در سـال          
 آبـادی  1175،  دهـستان 45 بخـش،  20 شهرسـتان،  5مجموعاً  

 شـهر وجـود     24 آبـادی خـالی از سـکنه و          2120دارای سکنه،   
  .)6 (ه استشتدا

 ،ی کویر عـالوه بـر جاذبـه هــای طبیعـی           در پارک مل  
کاروانسرای بهرام  : فرهنگی فراوانی از جمله    جاذبه های تاریخی،  

 ، کاروانسرای سـفید آب و مرغـاب  ، کاروانسرای عین الرشید ،گور
نهرسنگی مخصوص انتقال آب از چشمه معروف به چشمه شـاه           

ــای ســیاه ــسرها  در پ ــه کاروان ــه مجموع ــوه ب ــه ،ک  راه ،حرمخان
زیارتگـاه   ،قلعه نایب حسین کاشی    ،سنگفرش کاروانسرای لکاب  

 و بقایـای آب انبارهـای قـدیمی    ،برج سنگی چاه میل    ،همت بابا
  آب انبار قیلوقه   ودر بیرون کاروانسراها مانند آب انبار هفت لول         

  ).7( نام بردمی توانرا 

 پارک ملی کویر به دلیل نزدیکی به اسـتان تهـران بـه            
ن آن مطرح بوده ولـی بـا        ا برای ساکن  تفرج گاه ها  عنوان یکی از    

،گونه هـای نـادر      تاریخی و فرهنگی    طبیعی،  های استعدادوجود  
 تاکنون از توان بالقوه و     گیاهی و جانوری و اقلیم منحصر به فرد،       

مــدی  آامکانــات موجــود در ایــن منطقــه اســتفاده درســت و کار
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ـ  دلیـل    ایـن     بـه  صورت نپذیرفته و   ین دوسـتداران طبیعـت     در ب
 وجود دارد، نگرانی   همواره در خصوص تخریب محیط زیست آن      

برنامه ریـزی و حفـظ محـیط زیـست ایـن             ،حلذا مدیریت صحی  
  .منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است

  کارروش 

در شروع بررسی ابتدا تـصویر مـاهواره ای منطقـه تهیـه             
 سـپس  . شـد   پارک ملی کـویر در آن کـامال مـشخص          وموقعیت

  میدانی وگشت زنی منطقه برای آشنایی با حـدود و   فعالیت های 
  .نواحی مختلف آن صورت گرفت

در این  تحقیق با استفاده از اطالعات رقومی با مقیاس 
 و با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطالعات 50000/1

 ,Arc/info, Microstaion شامل(GIS)جغرافیایی 

Idrisi ،Arc view3.2ده از مدل ارزیابی چند و با استفا
از داده های رقومی ) DEM(عامله مخدوم، مدل رقومی ارتفاع 

 متری  تولید و سپس نقشه های طبقات 20خطوط تراز 
و نقشه طبقات شیب و جهات ) Hipsometery(ارتفاعی

با ترکیب این سه نقشه با .جغرافیائی حوضه مذکور تهیه شد

های شکل زمین تهیه استفاده از نرم افزار های مذکور واحد 
حدهای شکل زمین با نقشه سپس با ترکیب نقشه وا. گردید
 و سپس با شد، نقشه پایه زیست محیطی حاصل شناسی خاک

خاک و اطالعات اقتصادی نفوذ پذیری رویهم گذاری نقشه 
و نقشه ...)   و راه ها،مراکز جمعیتی ،تاسیسات(اجتماعی 

احدها و یگان زیستگاه های حیات وحش و پوشش گیاهی  و
  .های زیست محیطی تشکیل گردید

بـرای  IUCNسپس  با استفاده از راهنمـای زون بنـدی      
 می باشد  گانه به صورت زیر      5 ملی که شامل طبقات      پارک های 

زون طبیعـــت بکـــر، زون تفـــرج : فـــتزون بنـــدی انجـــام گر
گــسترده،زون تفــرج متمرکــز،زون ضــربه گیــر پیرامــونی وزون  

به منظور آشنایی بیشتر  بـا پـارک ملـی           در گام بعدی     .بازسازی
کویر و جاذبه های طبیعی و گردشگری موجود در آن، اقدام بـه             
شناسایی منابع تفرجگاهی منطقه گردیـدو بـا  برداشـت توسـط      

GPS    نقـشه   .شـد  تهیـه     مربوط  های  این نقاط شناسایی ونقشه
 به ترتیـب موقعیـت جغرافیـایی پـارک در کـشور و              2 و   1های  

  .دمی دهمنطقه را نشان سیمای عمومی 

  
   موقعیت جغرافیایی پارک ملی کویر نسبت به استان های مجاور-1نقشه 
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   سیمای عمومی پارک ملی کویر-2نقشه 
  

  نتایج
 فـت در این پژوهش که در پارک ملی کویر انجـام گر          

گذاری تهیـه گردیدکـه بـه        هم کلیه نقشه های پایه جهت روی     
  .می گیردتفکیک مورد بررسی قرار 

 به وسیلهست از دشت ها که  ا مجموعه ای  این منطقه   
 مختلـف  قسمت های سنگی نه چندان بلندی در      کوه های رشته  

 و بدین ترتیب با در نظر گرفتن شـرایط اقلیمـی       استقطع شده   
دشت   ،اشکسته ه    ،تپه ماهورها ،  کوه ها وادافیکی مجموعه ای از     

  .است آورده به وجوددق ها و غدیرها را   ،شورها  ،ها
در این ناحیه تقریباٌُ هیچ آب جاری و روانـی کـه بتـوان               

ل جاری و پرآب باشد     وعنوان رودخانه را به آن داد و درتمام فص        
 منطقه نیز در فصول گـرم  دایمییک یا دو رودخانه   . وجود ندارد 

سیل های بزرگی هستند که     دارای آب بسیار کمی بوده و بقیه م       
فقط در مواقع بارندگی شدید سیالبی می شوند و در بقیه فصول        

 منطقـه    اقلـیم     کـه  سیستم هایی  عمده   .سال خشک می باشند   
مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می دهد نظیر اکثر مناطق کشور            

 اسـت کـه منـشا غربـی دارد و اکثـر             سیستم هـایی  از آن دسته    
  .یران را شامل می شود فالت ابارندگی های

 نتیجه گرفت از لحاظ می توانبا توجه به نقشه ها 
 )low lands(ی پست ــتوپوگرافی منطقه بیشتر شامل اراض

 درصد است و دو  شیب این اراضی کمتر از ،)3نقشه ( می باشد
جهت  .)4نقشه (د سنگریزه می باشدارای رسوبات ریز ومعموالُ 

-1200ثر مناطق وارتفاع نیز شیب نیز بدون جهت موثر در اک
  )5نقشه (.می گیرد بیشترین فراوانی را دربر 1000
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   طبقات ارتفاعی پارک ملی کویر-3نقشه 

  
   طبقات شیب پارک ملی کویر-4نقشه 
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   جهات جغرافیایی پارک ملی کویر-5نقشه 

از ترکیب نقشه های فوق نقشه شکل زمین تهیه گردیـد           
  ).6نقشه ( 

  

  
    شکل زمین پارک ملی کویر -6نقشه 
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تیـپ   ،اراضـی منطقـه   با توجه به نقشه ها بیشتر تیپ        
رنری ـــ واتــوط بـه دوران ک    ـــ دشتی واز نظر زمین شناسی مرب     

  ).7نقشه ( می باشد

  

  
  

   ارزیابی منابع پارک ملی کویر-7نقشه 
  

 گونه گیاهی در منطقـه تـشخیص داده   205جمعاً تعداد  
 144 فرم درختی و درختچـه    %) 7/12(نه   گو 26شده که حدود    

 20 فرم گنـدمی و %) 3/7( گونه  15 فرم علفی ،    %) 3/70(گونه  
از ایـن   . ، دارای فرم بیولوژیک بوته ای می باشـند        %) 7/9 (گونه  
 %) 7/75(ده کـه    ـــ ساله تشخیص داده ش     گونه یک  115تعداد  

 هـای شناسـایی شـده منطقـه         گونـه . ا علفی می باشـند    ــه آن
از نظـر   .  جـنس هـستند    153 خانواده و    40، متعلق به    عاتیمطال

ــانواده متعلــق بــه خــانواده      تعــداد گونــه، بــزرگ   تــرین خ

chenopodiaceae     گونه و خانواده     28   با compositae   بـا 
ــوده و  24 ــه بـــ ــانواده 12 گونـــ ، campanulaceae خـــ

Dipsacaceae    ،caparidaceae        ، Ephedraceae ،
ncaceae         ،orobanchaceae         ،Rubiaceae ،

Resedaceae        ، Salicaceae        ، urticaceae    و 
Zannichelliaceae      ه کمترین گونـه    ـ هر یک با تنها یک گون

 8نقـشه    .را در بین خانواده های گیاهی منطقه دارا مـی باشـند           
 . در منطقه نمایش می دهد را  مختلف گیاهیتیپ های
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    پوشش گیاهی پارک ملی کویر-8نقشه 

  
  گونه پستان  31ر پارک ملی کویر تعداد      در حال حاضر د   

 گونه خزنده وجود دارد که رقـم قابـل   20 گونه پرنده و   131دار،  
متعلـق بـه    پرندگان شناسایی شده    .مالحظه ای تشکیل می دهد    

از این تعداد، خانواده بـاز، عقـاب و         .  خانواده اند  39 جنس و    80
  گونه متنوع ترین گـروه     18 با مجموع    Accipitridaeالشخور  

در مقـام بعـدی از لحـاظ        .پرندگان این منطقه را شامل می شود      

 گونـه قـرار   12  بـا مجمـوع    Anoitidaeتنوع، خانواده مرغابی    
 قـدمت تـاریخی وقـرار    به دلیـل  همچنین منطقه   ).9نقشه  ( دارد

رو از لحاظ جاذبه های تاریخی نیز غنی         داشتن در مسیر کاروان   
  ).10نقشه شماره ( می باشد
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   پراکنش حیات وحش پارک ملی کویر-9نقشه 

  
   موقعیت بناهای تاریخی پارک ملی کویر-10نقشه 
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روستاهای حاشیه این منطقه نسبت به سـایر منـاطق کـشور از             
نظر ایجاد امکانات زیـر بنـایی و رفـاهی و خـدماتی از وضـعیت                

 20روستاهای بـاالی   تقریبا تمامی.  مناسبی برخوردار است   نسبتاً
ر از نعمت آب و برق برخوردار هستند و در برخی روسـتاها             خانوا

بـر اسـاس نتـایج      .عملیات گازرسانی نیـز در دسـت اجـرا اسـت          
 روسـتا از    220، تعـداد    1375نفوس و مسکن      سرشماری عمومی 

 روسـتا از آب لولـه کــشی   469آب لولـه کـشی تـصفیه شــده و    
ق  روستا نیـز از نعمـت بـر        944. نمایند  تصفیه نشده استفاده می   

 کــاربری 11  شــمارهنقــشهدر ). 2جــدول شــماره ( برخوردارنــد
  . نشان داده شده استاراضی پارک ملی کویر

  

  
  امکانات رفاهی و زیربنایی موجود در مناطق روستایی حاشیه منطقه - 2جدول 

  
  
  

  

  
   کاربری اراضی پارک ملی کویر-11نقشه 

  
  
    

برق   شرح
  سراسری

  آب 
لوله کشی 
  تصفیه شده

  آب
  لوله کشی

شرکت 
  تعاونی

مرکز 
خدمات 
  کشاورزی

پاسگاه 
نیروی 
  انتظامی

پاسگاه 
  بسیج

شورای 
اسالمی 
  روستایی

  525  191  31  26  196  469  220  944  تعداد روستا
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  بحث ونتیجه گیری
 زیست محیطی طبیعت گردی در پارک در مدیریت

سازی مدل و تجزیه   در پیادهGIS توانایی و قابلیت از ملی کویر
جهت اجرای مطالعۀ فوق . ه استدشلیل اطالعات استفاده و تح

های مورد نیاز از   در ابتدا پایگاه دادهGIS با استفاده از ابزار
 ایجاد GIS صحیح رقومیمحدودۀ مورد مطالعه با ساختار 
های مکانی و توصیفی و  گردید و فرآیند مدیریت داده

با تلفیق و . های اطالعاتی صورت پذیرفت بندی سایر الیه دسته
ر، ناپایدار و ساختارهای هم گذاری منابع اکولوژیکی پایدا روی

ویژگی  زیست محیطی تهیه و جدول یگان های نقشه ییزیر بنا
  . آن تکمیل گردیدهای

ها و تهیۀ  بندی داده عملیات تجزیه تحلیل و جمع
 زیست محیطی در روش سنتی با استفاده از یگان هاینقشۀ 

هم  ای که پس از روی  به گونهمی گیرد روش دوترکیبی انجام
گذاری نقشۀ طبقات ارتفاعی و نقشۀ طبقات شیب و پیداکردن 

ها نقشۀ ایجاد شده با نقشۀ  های مشترک و کدگذاری آن پهنه
 گذاری و پس از عملیات کد گذاری روی همجهات جغرافیایی 

 روی همسپس با . می شودحاصل نقشۀ واحدهای شکل زمین 

احدهای شکل زمین با نقشۀ خاک و پس از آن گذاری نقشۀ و
 زیست یگان هایهای تراکم و تیپ گیاهی نقشۀ نهایی  نقشه

 سیاستی (Zoning)زون بندی . می گرددمحیطی حاصل 
است که از طریق آن تعارضات مناطق تحت حفاظت کاهش 

 و فرصت می افتدیافته و صدمات وارد شده به مناطق به تاخیر 
این فرآیند در جهت . آید دابیر الزم فراهم میالزم برای اتخاذ ت

. می گیردتفکیک کل اراضی منطقۀ برای اعمال ضوابط صورت 
ای برای مدیریت منابع، میزان توسعه   وسیلهبه عنوانزون بندی 

می  مشخصی را نشان زمان هایپذیری نقاط مختلف پارک طی 
 شرایط اقتصادی ،نظر گرفتن اهداف مدیریت در با. دهد
، اولویت بندی بین زون هاماعی منطقه، مرزها و اصل تقدم اجت

 زون در هر واحد مناسب ترین و گرفتدو یا چند زون انجام 
ی زون هامشخص گردید سپس با در نظر گرفتن اصل همگنی 

مجاور و با رعایت اصل خطی بودن درجه حفاظت از داخل 
ن  انجام گردید و در نهایت نقشه زوزون ها سامان دهیخارج 
 1نمودارهای  ).12نقشه ( دم آبه دست پارک ملی کویربندی 

  .می دهد را در منطقه نشان زون هامساحت   درصد و2و
  

  

   زون بندی پارک ملی کویر-12نقشه 
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195682.86

1543.271

12080.345

207870.03

25035.842

طبيعت بكر

ضربه گير

تفرج گسترده

تفرج متمرآز

بازسازي

44.25

47

5.66

0.36

2.73

طبيعت بكر

ضربه گير

تفرج گسترده

تفرج متمرآز

بازسازي

 

  
  

  
  
  
  
  
  

   درصد زون های پارک ملی-2نمودار      )هکتار(مساحت زون های پارک ملی کویر-1 نمودار        
 تهران از طریق رک ملی کویر از پاراه ورودی اصلی   

سپس از ) امام زاده جعفر(جاده اسفالته به ورامین و پیشوا 
طریق جاده شوسه کنار راه آهن از ایستگاه راه آهن پیشوا تا 

ه جاده شنی طستگاه راه آهن ابردژ و از این نقیک کیلومتری ای
 قلعه بلند ، روستاینسبتا خوبی پس از گذشتن از راه آهن و 

 در منطقه مبارکیه پاسگاه محیط بانی رآباد وحصار گلی به عسگ
 کیلومتری در 90افت  و پس از طی مس می رسدحفاظت شده

می در پارک منتهی واقع به پاسگاه قصر بهرام امتداد مسیر 
 از مسیر ورودی دیگر که به جاده مرنجاب معروف است .گردد

رسیده و  چهار طاقی و مرنجاب بیدگل،  وشهر کاشان به آران
 سفید  پاسگاه محیط بانی خرابی به خاکی سپس از طریق جاده

از آنجا که ایجاد و .وارد می شود) واقع در جنوب پارک(آب 
 و پیاده روی در منطقه دسترسی و راههای مسیرها گسترش

 منطقه می شد،لذا موجب تخریب و از دست رفتن بکری
 دسترسی ایراه ه با توجه به 13شه قمسیرهای پیشنهادی در ن

  .وجاده های موجود در منطقه طراحی گردید

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

   نقاط و مسیرهای پیشنهادی جهت طبیعت گردی در پارک ملی کویر-13نقشه 
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