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  چكيده 

مقاصد گردشگري هستند كه منجر به تغيير در روند توسعه  از جمله عوامل تهديدكننده طبيعيبه طور كلي مخاطرات 

و  شناخت و ارزيابي توان اكولوژيك  طبيعيگردشگري يك منطقه مي شوند؛ بنابراين با استفاده از پهنه بندي مخاطرات 

كاهش  منطقه مي توان محدوده هاي مستعد توسعه گردشگري را شناسايي و زيان هاي ناشي از مخاطرات را تا اندازه اي

شفت . ه استمقاصد گردشگري شهرستان شفت مورد مطالعه قرار گرفت طبيعيداد. در اين تحقيق  پهنه بندي  مخاطرات 

هاي تالش كه منبع بزرگي از برف در غرب استان گيالن واقع شده است. كوهكه از شهرستان هاي شمال ايران است 

ن شهرستان قرار گرفته اند كه سرچشمه رودخانه ها و چشمه هاي باشند، در نزديكي ايهاي مناسب ميزمستاني و باران

. برخورداري از چشم انداز هاي طبيعي نظير ييالقات ، آبشارها و قرارگيري مي باشندمتعددي در محدوده اين شهرستان 

يگاه ويژه اي دو بقعه امام زاده ابراهيم و امام زاده اسحاق در محدوده شهرستان شفت باعث شده است اين شهرستان جا

. با توجه به ميزان اهميت اين در توسعه گردشگري استان گيالن از لحاظ اكوتوريسم و گردشگري مذهبي داشته باشد

در اين تحقيق براساس داده هاي مختلف محيطي، مدلي براي پهنه بندي شهرستان به عنوان يك مقصد گردشگري مهم 

ارائه شد كه بر رويكرد ارزيابي چند عامله استوار است.مدل فوق  در شهرستان شفت توسعه گردشگري مخاطرات طبيعي

همراه شد  GIS) و تحليل هاي فضايي در محيط AHPبا استفاده از وزن دهي به معيارها با فرآيند تحليل سلسله مراتبي (

 (خطر زياد)بو نامطلو (خطر متوسط)مطلوبنيمه ، (كم خطر)تا نمايش بهينه توان سرزمين در سه طبقه بسيار مطلوب

درصد از كل سري داراي پهنه مطلوب براي گردشگري و  32/52براي توسعه گردشگري ، فراهم شود.نتايج نشان داد كه 

درصد داراي پهنه نامطلوب براي توسعه گردشگري مي  38/8مطلوب و نيمه سري داراي پهنه از كل درصد  30/39

شهرستان شفت قابل مشاهده بوده  مرتفعهاي نامطلوب بيشتر در نقاط باشد.همچنين نحوه پراكنش پهنه نشان داد كه پهنه 

اراضي در معرض خطرباال مي باشند و  طبقات ارتفاعي باالياند.مطالعات ميداني هم نشان داد كه اين محدوده ها به دليل 

  نظر مي باشند.براي توسعه گردشگري نيازمند برنامه ريزي منطقه اي با شناخت از توان اكولوژيك محدوده مورد 

  

  .شهرستان شفت، GIS، مقاصد گردشگري، طبيعيمخاطرات  ،واژه هاي كليدي: پهنه بندي
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  مقدمه

توسعه و رونق فعاليت هاي گردشگري در هر منطقه، با توجه به برنامه ريزي و خط مشي هايي است كه براي آن منطقه 

طور كلي برنامه ريزي توأم با آينده نگري مي تواند رويكردي حياتي براي هدايت آتي توسعه گردشگري  تدوين مي گردد.به

داشته باشد. تنظيم برنامه ها با شناخت از مخاطرات محيطي محدوده هاي مستعد گردشگري بدين معناست كه براي انجام 

ژيك آن منطقه پرداخت؛تا بتوان قابليت و توان جذب توسعه در محيط ، پيش از هر اقدامي بايد به ارزيابي توان اكولو

 ترين رايج اين زمينه گردشگر در مقصدهاي متفاوت گردشگري را شناسايي و محدوده هاي مناسب آن را تعيين نمود. در

 هاي كاربري توان آمايشي پهنه بندي و منابع اكولوژيكي ارزيابي شامل بطورخالصه محيطي پايدار مديريت هاي شيوه

 مي بر در را محيطي مديريت در سيستمي هاي از روش طيفي معموال ). كه2: 1386، باشد(احسني و همكاران مي سرزمين

 تأكيد اكولوژيك با هاي طيف قابليت مدل يا تخريب و مدل قبيل از سرزمين توان ارزيابي هاي اكثر روش گيرد؛ البته

 بالقوه استعدادهاي آمايشي، بر شناسايي اهداف با بندي پهنه .است همراه هاي ميداني بررسي و كارشناسي هاي برقضاوت

 پهنه توان شود تا مي تالش آن در دارد كه تأكيد توسعه براي ناپايدار و پايدار هاي زمين براي تشخيص منطقه بالفعل و

 ). بطور26: 1391و سيبي  كند (شيخ االسالمي فراهم را توسعه اثرات بيني پيش و توسعه امكان ارزيابي براي مختلف هاي

 زمين قابليت و استعداد ارزيابي و مخدوم دكتر اكولوژيكي شناسي روش از سرزمين آمايشي پهنه بندي هاي روش در عام

 مي صنعتي استفاده و روستايي و شهري جنگلداري، مرتعداري، كشاورزي، توريسم، توسعه هاي فعاليت انواع را براي ها

گردشگري  توسعه ارزيابي براي آمايشي بندي پهنه اقدامات در استفاده مورد روش ترين ). كامل1385شود(بابايي و اونق، 

 در سرزمين توان را از بهتري نمايش اكولوژيكي توان تحليل در است، كه اراضي چندعامله ارزيابي كارگيري به هاي روش

 مناسب توان تحليل در قوي يك محيط عنوان به نيز GIS از ).استفاده230: 1392دهد(مخدوم،  مي قرار قضاوت معرض

باشد(بهنيافر  مي اي شبكه هاي نقشه به برداري هاي تبديل نقشه بر مبتني آن كاربرد اساس خالصه طور به و است محيطي

 از طبيعي مخاطرات اثر در انسان ميليون 9 حدود گذشته سال 20در متحد ملل سازمان برآورد طبق ).1389و منصوري، 

 به زماني، همواره فرايند در هم ايران ) . كشور1:1384شده اند (رضايي،  متأثر آن از نفر ميليون 800 از بيش و رفته بين

 نقاط آسيب پذيرترين از يكي و شده متحمل را زيادي ويژه، مخاطرات طبيعي فضايي مكاني ساختارهاي داشتن خاطر

 به ايران در آن نوع 31جهان  در شده ثبت طبيعي رخداد 40 از كه گونه اي به .است بوده محيطي مخاطرات برابر در جهان

 ممكن مخاطرات مانند زلزله غير از بروز برخي شدن مانع و بردن بين از ).امكان15: 1385است (بيروديان،  رسيده ثبت

مي  لغزش ها ويژه به آنها از برخي زمان وقوع و مخاطرات وفراواني مكاني پراكندگي و آنها ويژگي شناخت ، اما است

باشد(شهماري و همكاران،  مخاطرات اين رخداد از ناشي بحران هاي ايجاد از جلوگيري براي موثري و بزرگ گام تواند

ت و آرامش گردشگران در انتخاب ني). در ارتباط با گردشگري و مخاطرات محيطي مي توان اظهار نمود كه ام1388

وجود اقدامات مديريتي موثر و بكارگيري روش هاي اصولي و كارآمد  مقصدهاي گردشگري تاثيرگذار است. بنابراين با

در راستاي كنترل مواقع بحراني، ايمن سازي سكونتگاه ها در برابر مخاطرات محيطي، باال بردن سطح آگاهي مردم در 

در مقاصد گردشگري  راستاي چگونگي مقابله با بالياي طبيعي اطرافشان تا حد زيادي مي توان ميزان خسارت ناشي از بالها
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را كاهش داد و شرايط بحراني را با سرعت بيشتري به شرايط عادي هدايت كرد.از جمله اقدامات مديريتي كه مي تواند 

نقش موثري در كاهش آسيب پذيري منطقه در برابر باليا داشته باشد پهنه بندي مخاطرات محيطي آن منطقه است ؛ بر اين 

پهنه بندي محدوده  و طبيعي مخاطرات ارزيابي توان اكولوژيك منطقه در راستاي شناسائي شاين پژوه انجام اساس هدف از

تا بدين وسيله در برنامه ريزي هاي آينده ، مكان هاي در معرض خطر  .باشد هاي مستعد گردشگري شهرستان شفت مي

د و با انجام اقدامات الزم خسارات شهرستان شفت كه قابليت گردشگري هم دارند شناسايي و مورد توجه بيشتري قرار گير

لذا اين ناشي از باليا در مقاصد گردشگري اين منطقه كاهش ، و ميزان اطمينان امنيت در اين محدوده ها بيشتر شود. 

در كاهش آسيب پذيري مقاصد گردشگري  طبيعيپهنه بندي مخاطرات پرسش اصلي مطرح مي گردد كه تا چه حد 

   ؟شهرستان شفت نقش دارد

  مباني نظري

اصطالح مخاطرات طبيعي به معناي وقوع يك پديده يا شرايط طبيعي است كه در زمان و مكان معين تهديد ايجاد كند و 

مخاطره آميز شود.مفاهيم گوناگون مخاطرات طبيعي ، عنصري زيان بخش در محيط فيزيكي براي بشر و روابط متقابل 

وه زيان آور و به عنوان يك حادثه فيزيكي كه روي انسان و محيط آنها تاثير انسان و طبيعت، احتمال وقوع يك پديده بالق

منفي مي گذارد، بيان شده است.مخاطرات طبيعي وقايع تهديد كننده اي هستند كه مي توانند فضاي طبيعي و اجتماعي ما 

رات طبيعي عبارت )مخاطWMO(1).بر اساس تعريف سازمان جهاني هواسنجي1394را تخريب كنند(علوي و همكاران، 

حوادث ناشي از تغييرات آب و هوايي ناگهاني و شديد كه به طور طبيعي در تمام نقاط جهان رخ مي دهد، اگر « است از:

چه برخي از مناطق نسبت به ساير نقاط در برابر اين خطرات خاص آسيب پذيرتر هستند. چنانچه مخاطرات طبيعي باعث 

و معيشت مردم و جامعه را دچار اختالل كند تبديل به بالياي طبيعي مي شود.خسارات  تلفات انساني و مادي شود و زندگي

  ).Mohmed,et.al,2013:6( »توسعه پايدار استناشي از بالياي طبيعي يك مانع عمده براي 

  مخاطرات طبيعي بر اساس منشا 

  :انواع مخاطرات محيطي بر اساس منشا به چهار گروه تقسيم مي شوند

    

                                                           

1. World Meteorological Organization 
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  1مخاطرات زمين شناسي  •

بالياي طبيعي هستند كه منبع خود را از پوسته زمين و يا اعماق زمين مي گيرند. بيشترين مخاطرات با منشا زمين شناسي  

  عبارتند از زلزله ها، سونامي و... مي باشد.

  2 مخاطرات اقليمي •

مخاطراتي هستند كه در نتيجه پديده هاي اتمسفر(گرما، بارش، فشار و باد)و به هنگام عدول آنها از حد متعارف و مفيد  

براي انسان به وجود مي آيند.هر چند عوامل تاثيرگذار بر تكوين مخاطرات اقليمي منشا اتمسفري دارند.ليكن در برخي از 

 ن است.آنها ويژگي هاي محل مخاطره نيز نقش آفري

  3 مخاطرات هيدرولوژيك •

مخاطراتي هستند كه منشا آنها را رودخانه ، درياچه و درياها تشكيل مي دهند.خسارات حاصل از طغيان رودها و سدها و 

  نيز آلودگي بيش از حد آب درياچه ها كه تلفات جمعي را به دنبال دارد ، جزء اين مخاطرات به شمار مي رود.

  4 مخاطرات بيولوژيك •

باليايي هستند كه از خاك ، پوشش گياهي و از حيوانات نشأت مي گيرند.و تاثيرات منفي آنها در زمره اين مخاطرات قرار 

  .)6: 1393(اوزي، مي گيرند

  پيامدهاي ناشي از مخاطرات طبيعي

ه موضوعات مورد دها كه در صورت خارج شدن ار تعادل به بالياي طبيعي تبديل مي شوند، در محدو	بسياري از پديده

مطالعه جغرافياي طبيعي قرار دارند.آثار خسارت بار سوانح ديگر هم كه با دگرگون شدن روند عادي پديده هاي مورد 

مطالعه در ساير نظامهاي علمي به وقوع مي پيوندند، به دليل ارتباط نزديك با مسائل جغرافياي طبيعي ، با تحريك و تشديد 

هنده اين نظام علمي آشكار مي گردد.به طور كلي عوامل گوناگون، خواه با منشا طبيعي يا عوامل و پديده هاي تشكيل د

انساني كه موجب بروز اختالل شديد و بالياي عظيم در منطقه (شهر و روستا)مي شوند، به نيروهاي دروني و بيروني 

گرگوني سنگ ها، چين خوردگي ها، فعاليت نيروهاي دروني منشا بسياري از پديده هاي زمين شناختي ، مانند د وابسته اند.

هاي آتشفشاني و زلزله اند.از بين اينها فعاليت هاي آتشفشاني و زلزله، اغلب در ارتباط با فعاليت تكتونيك ، خصوصا 

ايجاد گسل در نقاط مختلف پوسته زمين ظاهر مي شوند و در مقياس گسترده اي تعادل محيط را مختل مي سازند و سبب 

  ).273: 1391ياي طبيعي مي شوند(رجائي، بروز بال

  رابطه مخاطرات طبيعي با عوامل اجتماعي 

از نظر متخصصان جغرافياي انساني و جامعه شناسان، عوامل انساني شامل تحول عوامل دموگرافيك ، مسايل جمعيت 

ايي آمارهاي انساني و پايگاه وضعيت خانوارها ، وقايع حياتي ، مهاجرت و نوع معيشت و نظاير آنهاست.از ديدگاه جغرافي

                                                           

1. Geological hazards 

2. Climate hazards 

3. Hydrological hazards 

4. Biological hazards 
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فيزيكي جمعيت ، جابه جايي ها ، روابط بين گروه ها جز عوامل اجتماعي به شمار مي روند.شكل يابي نوع معيشت انسان 

ها از يك طرف با سازمان اجتماعي و درجه فنون و مهارت هاي فني و از طرف ديگر همانند بسياري از عوامل اجتماعي 

  ).Allan ,Vladimir 2013:211,ارتباط است(با عوامل طبيعي در 

  رابطه مخاطرات طبيعي با عوامل اقتصادي 

اساس اقتصاد را طبيعت مي سازد.نيروهاي انساني بدون در اختيار داشتن مواد اوليه، كه اساس آنها منابع زميني است، قادر 

و غير منطقي به ايجاد اختالل در نظم طبيعي و در نهايت به  به توليد هيچ فراورده اي نيستند.برقراري ارتباط غيراصولي

مرگ «دگرگون شدن اوضاع محيط مي انجامد.نتايج وخامت بار و زيان آور دگرگوني ، كه به صورت اضمحالل منابع و 

شده، تجلي مي كند، به قدري زياد و عظيم مي گردد كه درآمدهاي هنگفت اوليه و فريبنده پروژه هاي ياد »محيط زيست

 نقش عوامل و شرايط طبيعي در مواقع خشكسالي ).81: 1391قادر به جبران جز بسيار كوچكي از آن هم نمي باشد(رجائي، 

ها، بيشتر در جوامع روستايي با پايين آمدن سطح زندگي و از هم پاشيدن آنها از هم متظاهر مي شود، چرا كه اقتصاد 

اين براي تبديل يك جامعه روستايي ناپايدار به جامعه اي پايدار و مقاوم بايد روستايي به شرايط طبيعي وابسته است.بنابر

به تقويت پايه هاي اقتصادي پرداخت، اقتصادي كه با شرايط طبيعي در ارتباط است.رابطه اقتصاد كشاورزي و نيز اقتصاد 

سانات آب و هوايي، نقش صنعتي با شرايط طبيعي (آب و هوايي، ژئومورفولوژي، آب و غيره)كامال مشخص است.نو

  ).Weber,2010:88مهمي دراقتصاد منطقه يا ناحيه ايفا مي كند(

  پيشينه پژوهش 

مطالعاتي در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است كه بررسي تعدادي از آنها  تحقيقدر راستاي ماهيت و اهداف 

) ، در تحقيقي به ارزيابي مخاطرات طبيعي سواحل غربي شمال مصر با استفاده از 2013(1محمد و همكاران مي پردازيم. 

RS  وGIS  پرداختند و دريافتند كه فرسايش خاك، شوري و سديمي بودن از جمله خطرات جدي اين سواحل هستند كه

 2واالگوسا و همكاران ه است.سبب بروز مشكالتي نظير كاهش كيفيت خاك و افزايش تخريب منابع خاك در اين مناطق شد

ناشي  3كوهنوردي فريولي (شرق كوه هاي آلپ ايتاليا) را از لحاظ پهنه بندي خطر افتادن سنگ–)، منطقه توريستي 2014(

از زلزله را با استفاده از روش برداري تصوير سه بعدي خطر كه اجزاي آن شامل: انرژي حركتي ريزش سنگ، ارتفاع ، و 

دادند و به اين نتيجه رسيدند كه اين ناحيه از لحاظ خطر افتادن سنگ   فراواني زلزله هاي ساالنه است؛ را مورد مطالعه قرار

)در پژوهشي با 2016( 4مخاطره در بخش شرق كوه هاي آلپ ايتاليا مي باشد. لي يكي ار مناطق بي ثبات و درمعرض

عنوان مخاطرات كنوني جريان شكافنده سواحل تفريحي مناطق جنوبي چين با استفاده از اندازه گيري پارامترهاي مختلف 

گردشگري جنوب چين در  مورد از سواحل 51(پارامترهاي موج، محدوده جزر و مد و اندازه دانه رسوب) دريافت كه 

درصد آنها در معرض مخاطره پيشرفت اين شكاف هستند و باالترين خطرات  71امتداد اين جريان شكافنده قرار دارند كه 

مربوط به اين جريان با استفاده از بررسي نتايج مشاهدات سنجش از راه دور، و گزارشات حوادث ساحلي ، غرق شدن و 

                                                           

1. E.S. Mohamed,(et al) 

2.Andrea Valagussa ,(et al) 

3.Rockfall hazard 

4. Li 
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)با پهنه بندي ميزان حساسيت رانش زمين هاي كم عمق 2016( 1سي ير ليو و همكاران احتمال غرق شدگي بوده است.

در دو منطقه از جنوب ايتاليا با استفاده از روش هاي آماري به ارزيابي ناپيوستگي فضايي در اين مناطق پرداختند. آنها در 

سطح دريا، شيب، انحناي شيب و شناسايي  هر دو منطقه ، متغيرهاي مربوط به ارزيابي حساسيت رانش نظير: ارتفاع از

بافت خاك؛ را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و با مفايسه نقشه پهنه بندي اين نواحي دريافتند كه ميزان حساسيت رانش 

كيلومتر مربع را پوشش مي دهد و نيز دامنه حساسيت رانش در ناحيه با  8در منطقه با مقياس بزرگتر مساحتي برابر با 

كيلومتر  2,6كيلومتر مربع به  3,2ياس كمتر ، در حال تقليل و حركت از متوسط به بزرگ مقياس ، با مقادير به ترتيب مق

 آبخوان زيرزميني در آب رويه بي برداشت از ناشي طبيعي مخاطرات فضايي )به تحليل1393مربع را دارد.نخعي و وديعتي (

د كه مخاطرات طبيعي در شرق و شمال شرق آبخوان به علت نفوذ آب شور اروميه پرداختند و به اين نتيجه رسيدن ساحلي

) در تحقيقي پهنه بندي 1393درياچه اروميه و برداشت بي رويه آب زيرزميني بسيار باالست.اسفندياري و همكاران (

دريافتند كه مدل با حساسيت وقوع زمين لغزش را با استفاده از تئوري بيزين در حوضه آبخيز سياهرود را انجام دادند و 

درصد زمين لغزش ها در كالس خطر زياد و خيلي زياد، دقت قابل قبولي در ارزيابي تهيه نقشه حساسيت  3/83قابليت 

 طبيعي بالياي برابر در تاب آوري و )با رويكرد زيرساخت ها1393زمين لغزش دارد. پژوهش رمضان زاده و همكاران (

كالردشت نشان داد كه دو معيار زيرساخت  سردآبرود و تنكابن كيله چشمه گردشگري نمونه سيالب در مناطق بر تأكيد با

با يكديگر همبستگي مستقيم دارند و رابطه بين آن دو متقابل است.يعني بهبود زيرساخت  %99ها و تاب آوري با اطمينان 

ياي طبيعي (سيالب) درون آن مي شود. موجب باال رفتن تاب آوري ساكنين در برابر بال %99ها در محدوده با احتمال 

همچنين نتايج نشان مي دهد كه تفاوت معناداري بين دو حوزه ، به لحاظ مولفه هاي زيرساختي و تاب آوري در برابر 

 سكونتگاه هاي فضايي ) در پژوهشي با عنوان پهنه بندي1394بالياي طبيعي (سيالب)، وجود ندارد. علوي و همكاران (

 شهرستان :موردي (مطالعه ويكور معياره چند تصميم گيري از تكنيك استفاده با محيطي مخاطرات رضمع در روستايي

 در روستايي شهرستان سكونتگاهاي از درصد 49 يعني روستا155 تالش شهرستان روستاي 315 تالش) دريافتند كه از

 .يافته اند استقرار زلزله باالي خطر منطقه

  روش تحقيق

كاربردي بوده و با توجه به اهميت و ماهيت موضوع مورد مطالعه، روش تحقيق مزبور از نوع توصيفي  نوع تحقيق حاضر از

اي) طور كلي اطالعات اوليه مورد نياز در اين پژوهش با استفاده از اسناد و مدارك (روش كتابخانهباشد. بهتحليلي مي -

بندي شهرستان شفت از حيث وضعيت ، پهنهپژوهشهدف  آوري شده است. به منظور دستيابي بهو عمليات ميداني جمع

هاي مخاطرات طبيعي انجام گرديد. پس از اجراي اين مرحله، موقعيت جغرافيايي نقاط گردشگري شهرستان شفت با داده

هاي گردشگري شهرستان شفت كه در پذيري جاذبهبندي مقايسه و تلفيق شد و در نهايت جدول آسيبهاي پهنهنقشه

بندي مخاطرات محيطي اند استخراج گرديد. بر اين اساس، مراحل اصلي پهنهبا خطر باال، متوسط و كم واقع شده مناطق

اي و خام از منطقه مورد مطالعه، كه در نتيجه : تهيه اطالعات پايه1مرحله :در مقاصد گردشگري شهرستان شفت عبارتند از

                                                           

1. Ciurleo,(et al) 
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هاي هوائي، پوشش گياهي، شبكه شناسي، عكسزمين 1:100000و نقشه  1:25000هاي شيت توپوگرافي بررسي نقشه

و  1هاي برداري: تهيه و توليد اليه2مرحله ؛ آيدهاي توپوگرافي و بسياري از اطالعات ديگر بدست ميزهكشي، نيمرخ

هر يك هاي كيفي . همچنين خصوصيات و ويژگي ArcGISافزار هاي زميني مورد نياز در نرماز هريك از پديده 2رستري

هاي زميني : با توجه به اينكه تأثيرات هر يك از پديده3مرحله ؛ ها وارد شداليه 3ها در بانك اطالعات توصيفياز پديده

بندي نمود تا شان رتبهباشد، لذا بايد آنها را برحسب اهميت و ويژگيدر وقوع مخاطرات طبيعي، با يكديگر متفاوت مي

بر اساس ميزان خطرپذيري عوامل  4هامحيط مطابقت داشته باشد. به عبارت ديگر، وزن هاينتايج بدست آمده با واقعيت

دهد. كه تأثير زياد در ايجاد خطر، وزن بيشتري را در مقايسه با تأثير كم به خود اختصاص ميطوريآيند. بهزميني بدست مي

كه در اين راستا از  هاي پايه استفاده گرديددهي به اليهبراي وزن AHPدر اين مرحله از روش تحليل سلسله مراتبي 

بندي : كالسه4مرحله ؛نفر از كارشناسان و اساتيد رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري بهره گرفته شده است  15ديدگاه 

ر خط«، »خطر زياد«هاي سه گانه هاي گردشگري در گروههاي طبيعي با توجه به فعاليت) هريك از ويژگي5(طبقه بندي

هاي بر اساس وزن ArcGISافزار هاي اطالعاتي در نرم: تلفيق و جمع جبري (همپوشاني) اليه5مرحله ؛»خطر كم«، »متوسط

بندي نقشه خطرپذيري شهرستان شفت در : كالسه6مرحله ؛اختصاص يافته و توليد نقشه خطرپذيري شهرستان شفت

هاي گردشگري و هم گذاري موقعيت جاذبه: روي7مرحله ؛ »خطر كم«، »خطر متوسط«، »خطر زياد«هاي سه گانه گروه

، »مطلوب«، »نامطلوب«هاي سه گانه در گروه مقاصد مستعد گردشگريبندي نقشه خطرپذيري با هدف شناسايي و درجه

  ».بسيار مطلوب«

  . مقادير ترجيحات براي مقايسه زوجي2جدول 

  مقدار عددي  ترجيحات (قضاوت هاي شفاهي)

  Extremely Prefrreed 9  يا كامالً مهم تر و يا كامالً مطلوبتر كامالً مرجح

  Very Strongly Prefrred 7  ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي

  Strongly Prefrred 5  ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوي

  Moderately Prefrred 3  كمي مرحج يا كمي مهمتر يا كمي مطلوبتر

  Equally Prefrred 1  مطلوبيت يكسانترجيح يا اهميت يا 

  8و6و4و2  -  ترجيحات بين فواصل فوق

 

 

  

  

 

                                                           
1. Vector   
2. Raster  

3. Attribute Table 

4. Weight 
5. Reclassify  
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  محدوده مورد مطالعه

درجه  36دقيقه طول شرقي و  32درجه و  49دقيقه تا  10درجه و  49كيلومتر مربع مساحت بين  599شهرستان شفت با 

هاي ) قرار دارد و از جانب شمال جغرافيايي به شهرستان1دقيقه عرض شمالي (نقشه شماره  18درجه و  37دقيقه تا  57و 

از جانب جنوب به شهرستان رودبار و در نهايت از سمت غرب سرا و از جانب شرق به شهرستان رشت، رشت و صومعه

شهر،  2بخش،  2داراي ، 1390باشد. شفت براساس نتايج آخرين تقسيمات كشوري در سال به شهرستان فومن محدود مي

در  ). شفت1392ريزي استان گيالن، باشد (سازمان مديريت و برنامهآبادي داراي سكنه) مي 95آبادي ( 99دهستان و  4

كند. در جنوب اي و كوهستان را در منظر بيننده مهيا مياندازهاي جلگهحالت كلي سرزميني است كه در يك زمان چشم

هاي يكي از بخش 1375هاي طالش قرار دارد. شهرستان شفت تا قبل از سرشماري سال غربي اين شهرستان، كوهو جنوب

  ).182: 1385و تبديل به شهرستان مستقلي شد (كشور دوست و فاخته، شهرستان فومن بود كه بعداً از آن منتزع گرديد 

  )نگارندگان(منبع: نقشه موقعيت نسبي شهرستان شفت در تقسيمات سياسي كشور  .1شكل 

  توزيع مكاني مقاصد گردشگري شهرستان شفت

) نشان داده شده 2آنها در جدول ( محل قرار گيري  وجاذبه هاي گردشگري شهرستان شفت مهمترين  موقعيت مكاني 

موقعيت مكاني جاذبه هاي گردشگري شهرستان شفت از لحاظ طول و عرض جغرافيايي و روستاهاي محل قرار است. 

 گيري مشخص شده اند.

  موقعيت مكاني آبشارهاي شهرستان شفت .2جدول

 آبشار
Longitude   Latitude  

d1 m1 s1 long d2 m2 s2 lat 

 37,19 74  10 37 39,40 6  24  39 (سفيد مزگي)وزنه بن 

 37,17 4  10 37 49,40 7  24  49 سياه كش دره
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 37,04 20 2 37 49,22 3 13 49 دودوزن (خرمكش)

 37,17 15 10 37 49,40 6 24 49 الس پشت (لپوندان)

 37,17 15 10 37 49,40 6 24 49 ديوان دره (طالقان)

 37,11 23 6 37 49,53 51 31 49 ابقووز چماچا

 37,12 28  7 37 49,36 34 21 49 ديواكل (عليسرا)

 37,04 30 2 37 49,24 38 14 49 توسه

 

 موقعيت مكاني استخرهاي طبيعي شهرستان شفت .3جدول

  موقعيت مكاني  نــام درياچه / استخر

  دهستان جيرده، روستاي كالچ خندان  استخر نورماس

  دهستان جيرده  كالچ خندان

 موقعيت مكاني ييالقات شهرستان شفت .4جدول

  موقعيت مكاني  نــام ييالق

  سياهمزگي، آبشار دودوزن  سياهمزگي

  شفت  امامزاده ابراهيم

  شفت  امامزاده اسحاق

  گنجار  بام سبز گنجار

 ها شهرستان شفتها و امامزادهموقعيت مكاني بقعه .5جدول

  موقعيت مكاني نام بقعه

  بخش احمد سرگوراب   النساامام زاده اسحاق و خير 

  روستاي مژدهه  بقعه زيارتي و سياحتي آقا شمس الدين 

  روستاي واليسر امام زاده اسماعيل و امام زاده نسا

  روستاي ذوالپيران آقاسيد ذوالپيران

  روستاي چوبر مير عزيز چوبر

  روستاي سالك معلم سالوك بن وهب بن منبه

مهمترين جاذبه هاي گردشگري  شهرستان شفت در دو بخش جاذبه هاي طبيعي شامل آبشارها، استخرهاي طبيعي و 

  مي باشد.   ها ها و امامزادهموقعيت مكاني بقعهييالقات و جاذبه هاي  انساني نيز شامل 
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  )نگارندگان(منبع:  نقشه وضعيت قرارگيري نقاط گردشگري در شهرستان شفت-2شكل

  يافته هاي پژوهش

  تشريح جغرافياي طبيعي شهرستان شفت

(جنس پارامترهاي مشخص شده در تشريح جغرافياي طبيعي شهرستان شفت شامل ليتولوژي (زمين شناسي)، خاك شناسي

ميان  ، وضعيت آبراهه(پتانسيل سيالب)، شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعي، گسل و زمين لرزه مي باشد.ازخاك)

پارامترهاي ياد شده شيب، طبقات ارتفاعي، جهت شيب، آبراهه هاي طبيعي مهمتر از بقيه هستند زيرا حتي با مشخص 

  ).108: 1392كردن اين چند پارامتر مي توان شكل زمين يك واحد را شناخت(مخدوم، 

  زمين شناسي 

نقشه واحدهاي سنگي(ليتولوژي) نيز تهيه شده است. در اين پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به زمين شناسي منطقه  

نقشه ليتولوژي همان نقشه زمين شناسي است. در حقيقت نقشه زمين شناسي عالوه بر واحدهاي سنگي يا همان ليتولوژي، 

نقشه زمين  .ساير عوارض زمين شناسي نظير فسيل ها، انديس هاي معدني و معادن، شيب، گسل و ... را دارا مي باشد

اسي كلي تر بوده و مي تواند شامل تمامي اطالعات زمين شناسي موجود باشد ولي نقشه ليتولوژي منحصرا مختص به شن

رخساره سنگي مي باشد(پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور).با توجه به داده هاي آماري مربوط به زمين شناسي 

مي باشد كه شامل گلسنگ و فورش سنگ هاي خاكستري  TJsشهرستان شفت، بخش قابل توجهي از منطقه مربوط به پهنه 

درصد از پهنه زمين شناسي شهرستان شفت را  98/18يا قهوه اي با اليه هاي كاسه سنگ و زغال است كه در حدود 

  دربرمي گيرد. 
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  )نگارندگان(منبع:  نقشه وضعيت زمين شناسي(ليتولوژي) شهرستان شفت .3شكل

  خاك شناسي

هاي بنيادي اجراي يك پژوهش در جهت اطالع از چگونگي شناسي، ارزيابي و تناسب اراضي از جمله پايهخاكمطالعات 

طي تحقيق انجام شده در زمينه خاك شناسي شهرستان شفت مشخص گرديد كه خاك كم عمق .باشدوضعيت اراضي مي

رصد از پهنه خاك منطقه كه در بخش جنوبي د 32/35در حدود»1,5«تا نيمه عميق يكنواخت با بافت سنگين با واحد ارضي

  شهرستان مي باشد را در برگرفته است.

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 )نگارندگان(منبع:  نقشه وضعيت خاك شناسي شهرستان شفت .4شكل 

  پتانسيل سيالب

حوضه آبريز و شبكه زهكشي پايه و اساس بسياري از تحليل هاي هيدرولوژيكي را تشكيل مـي دهنـد. از آنجـا كـه 

حوضـه هـاي آبريـز واحدهاي هيدرولوژيكي هر ناحيه را مي سازند مطالعه و بررسي آنها در هر ناحيه، اطالعات 

رودخانه دائمي مي باشد كه طول بلندترين رودخانه  5هيدرولوژيكي آن ناحيه را ارائه مي نمايد .شهرستان شفت داراي 

 33/146سياهمزگي مي باشد. در مجموع طول رودخانه هاي اين منطقه مربوط به رود خانه  كيلومتر 30/41شهرستان شفت 
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درصد بيشترين طول را  2/28درصد كمترين طول و رودخانه سياهمزگي با  8/11است كه رودخانه رودبار سرا با  كيلومتر

  رفته شده است.متر در نظر گ750دارد.حريم در نظر گرفته شده براي محاسبات مخاطرات محيطي ناشي از پتانسيل سيالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )نگارندگان(منبع:  نقشه شبكه آبراهه شهرستان شفت .5شكل 

  ها و نقاط زلزله خيزگسل پراكندگي 

 -در جهت غربيكيلومتر  74/20وضعيت پراكندگي گسل ها در شهرستان شفت نيز شامل يك گسل غير فعال با طول 

عمق طول هريك از گسل ها نشان داده شده است. )6شكل شماره ( گسل فرعي ديگر است.در  14شرقي شهرستان و 

پراكنده شده اند  نقطه از اين نقاط مشخص گرديد. اين نقاط در بخش احمد سرگوراب و محدوده دهستان چوبر 4زلزله 

كيلومتر 33داراي عمق روستاهاي امام زاده ابراهيم ،چنار رودخان و احمدسرگورابگردشگري كه نقاط نزديك به محدوده 

  كيلومتر مي باشد. 10و نقطه زلزله نزديك به امام زاده اسحاق داراي عمق زلزله 
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 )نگارندگان(منبع:  نقشه وضعيت گسل ها و نقاط زلزله در شهرستان شفت.6شكل

  منطقهو جهت شيب  شيب 

كوهستاني شهرستان شفت و جدول فراواني مربوط به درجه شيب مشخص شد كه در –با توجه به موقعيت جلگه اي 

 4/14درصد و  30-65درصد مربوط شيب  8/29درصد،  0-5درصد از مساحت شيب منطقه مربوط به شيب  2/40حدود 

هادات نهايي درصد مي باشد. تعيين جهت هاي شيب منطقه تاثير بسزائي در پيشن 65درصد نيز مربوط به شيب هاي باالي 

ارزيابي توان اكولوژيكي آن خواهد داشت.دامنه هاي رو به شمال و شرقي در نيمكره شمالي و مخصوصاً در عرض هاي 

شمالي تر مرطوب تر بوده و از تابش نور مستقيم خورشيد در امان مي باشد؛بالعكس دامنه هاي جنوبي و غربي به دليل 

و همچنين تابش عمودي نور خورشيد نسبتاً گرمتر شده و رطوبت كمتري باال بودن مدت تابش نور مستقيم خورشيد 

دارند كه اين عوامل بر نتايج نهايي تحقيق تاثيرگذار مي باشند.نقشه جهت شيب شهرستان شفت در چهار جهت اصلي 

ده منطقه ترسيم ش DEMو از روي نقشه  GISدر محيط  Flatغرب و شرق و يك جهت نسبتاً مسطح يا  -جنوب-شمال

درصد از جهت شيب 87/41) نمايش داده شده است.نتايج نشان داد كه 7شماره( شكلاست. مساحت هر يك از جهات در 

  د.مي باش Flatمنطقه نسبتاً صاف يا 
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  )نگارندگان(منبع:  در شهرستان شفتو جهت شيب نقشه وضعيت شيب .7شكل 

 

  طبقات ارتفاعي

ارتفاع از سطح دريا معرف تغييرات و نوسانات اقليمي است. به دليل اختالف ميزان انرژي كه هر نقطه زمين از خورشيد 

دريافت مي كند، متفاوت است.تغييرات ارتفاع مي تواند تاثير بسزائي بر سه عامل دما، بارش و رطوبت بگذارد(خضري و 

ان تراكم زهكشي را كنترل مي كند و در ميزان رطوبت خاك و ميزان ).اين عامل جهت آبراهه ها و ميز1385همكاران، 

طبقات انتخاب شده در اين تحقيق طبقات رايجي است كه در اغلب پژوهش هاي .شيب دامنه ها تاثير قابل توجه اي دارد

نشان داده شده )8شكل شماره (مورد مطالعه قرار گرفته در محدوده سواحل خزر از آن بهره جسته اند. همان طور كه در 

  درصد مي باشد. 02/40در حدود متر  0-100است بيشترين درصد فراواني طبقات ارتفاعي مربوط به طبقات 
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 (منبع: نگارندگان)نقشه طبقات ارتفاعي شهرستان شفت .8شكل 

  معيارهاارزش گذاري  و طبقه بندي

براي توسعه گردشگري ابتدا هر يك از عوامل موثر در توسعه اكوتوريسم  در اين قسمت طبق رويكرد ارزيابي چند عامله 

را طبقه بندي كرده سپس هر يك از اين طبقات ارزش گذاري گرديد.رويكرد ارزش دهي به منابع در اين تحقيق اولويت 

ساس مدل ) مي باشد. برا2003هاي آمايش سرزمين براي مدل اكولوژيكي توسعه گردشگري در روش كاري (مخدوم، 

و محدوده هاي داراي حساسيت توسعه  1فوق كالسه هاي مستعد از نقشه هاي عامل براي توسعه گردشگري ارقام 

تمامي فاكتورهاي موثر در توسعه گردشگري از  GISگردشگري ارقام صفر نسبت داده مي شود.در مرحله بعد در محيط 

)نيز براي هر كدام از متغيرها دخالت داده شدند.سپس 6(دول شكل برداري به شكل رستري تبديل شدند و همزمان نتايج ج

نقشه هاي عوامل موثر در توسعه گردشگري روي هم گذاري شدند و نقشه پهنه بندي مخاطرات  Arcmapدر محيط 

محيطي و نيز پهنه بندي آمايشي براي توسعه گردشگري منطقه مورد مطالعه بدست آمد. در ابتدا نقشه مخاطرات محيطي 

نشان » خطر كم«و » خطرمتوسط«، »خطر باال«رستان شفت تهيه گرديد كه ميزان خطر پذيري اين منطقه را در سه طبقه شه

  مي دهد. 
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  كالسه بندي و ارزش گذاري متغيرها .6جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  GISتلفيق اليه هاي اطالعاتي در  و  AHPوزن دهي اليه ها در 

و منابع  پس از تهيه شدن نقشه هاي عامل، اليه هاي اطالعاتي مذكور ابتدا طبق تاثير هر عامل بر الگوي توسعه گردشگري

، وزن دهي شدند. در اين روش يك ماتريس  AHPمنطقه كالسه بندي شدند ، سپس با استفاده از روش  محيطي در

بصورت زوجي مقايسه شده، كه وزن ها بر اساس روابط رياضي از مجموع نسبت هاي  مقايسه تشكيل مي شود و عوامل

الزم به ذكر است كه مقايسه بصورت نظري  .حاسبه گرديد روبه روي متغيرها به دست آمد و سپس نسبت وزن هر عامل م

بوده و براي به حداقل رساندن تاثير نظرات شخصي در وزن دهي، نقطه نظرات متخصصان صاحب نظر، در رابطه با اهميت 

د. در انجام ش Expert choiceنسبي عوامل تاثير گذار استفاده گرديد و مقايسه زوجي عوامل با استفاده از نرم افزار 

شد كه نشان  1/0و كمتر از ( نرخ سازگاري )CR=0/09متغير مورد ارزيابي قرار گرفت در نتيجه  8محاسبات انجام شده 

  مي دهد نتايج قابل قبول است.

  

  

  

  

  ارزش آمايشي  كالسه  متغير  رديف

  متر 2000كمتر از   طبقات ارتفاعي  1

  متر 2000بيشتر از 

1 

0  

  درجه 15كمتر از   درجه شيب  2

  درجه 15بيشتر از 

1 

0  

  دامنه هاي رو به آفتاب  جهت شيب  3

  دامنه هاي پشت به آفتاب

1 

0  

  واحدهاي كم عمق سنگ ريزه دار  خاك  4

  واحدهاي نيمه عميق

0 

1  

  مارتي-آهكي-واحدهاي شيلي  ليتولوژي  5

  واحدهاي آبرفتي

0 

1  

  پتانسيل سيالب  پتانسيل سيالب  6

  ساير

0 

1  

  خطوط گسل  گسل  7

  ساير

0 

1  

  پتانسيل كم و متوسط  زمين لرزه  8

  پتانسيل زياد

1 

0  
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  تاثيرگذار بر مخاطرات طبيعي شهرستان شفت اليه هاي اطالعاتي. ماتريس مقايسه زوجي 7جدول 

پتانسيل   گسل  زمين لرزه

  سيالب

طبقات   درجه شيب  جهت شيب  جنس خاك  ليتولوژي

  ارتفاعي

اليه هاي 

  اطالعاتي

  طبقات ارتفاعي    3  3  2/1  2/1  3  5  5

  درجه شيب      2  5/1  3  2  7  7

  جهت شيب        3  3  2  6  5

  جنس خاك          1  2  5  6

  ليتولوژي            1  5  5

  پتانسيل سيالب              8  9

  گسل                2

  زمين لرزه                

  

  وزن هر يك از متغيرها با رويكرد ارزيابي چند عامله .8جدول 

  وزن /امتياز  متغير  رديف

  9/23  طبقات ارتفاعي  1

  3/18  درجه شيب  2

  6/17  جهت شيب  3

  7/13  خاكجنس   4

  8/10  ليتولوژي  5

  8/10  پتانسيل سيالب  6

  7/2  گسل  7

  3/2  زمين لرزه  8

  

بررسي پهنه هاي خطر هريك از آنها در قالب پهنه هاي با خطر باال و خطر تعيين وزن هريك از معيارهاي مورد پس از 

  نشان داده شده است. )9(كه در شكل كم تعيين گرديد
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  در محدوده مورد مطالعه(منبع : نگارندگان)پهنه بندي ميزان خطر اليه هاي اطالعاتي نقشه  .9شكل

پس از تعيين حريم و ميزان خطر هريك از اليه هاي اطالعاتي ، تلفيق و روي هم گذاري اليه ها جهت تعيين ميزان 

نقشه مناطق مستعد گردشگري )10شكل ( با توجه به  محدوده شهرستان شفت صورت گرفت.مخاطرات طبيعي در 

مربوط به پهنه گردشگري بسيار د درص 32/52با مشخص شد كه بيشترين مساحت  تهيه گرديد وشهرستان شفت 

به پهنه نامطلوب(خطر باال) براي درصد  38/8با و كمترين مساحت كيلومترمربع  91/298مطلوب(خطر كم) با مساحت 

درصد از وسعت منطقه نيز داراي  نيمه مطلوب(خطر متوسط) مي  30/39كيلومترمربع و  34/48گردشگري با مساحت 

  باشد.

  سري مورد مطالعه مخاطرات طبيعيطبقه بندي بدست آمده براي پهنه بندي  .9جدول

  درصد از كل سري  )كيلومترمربعمساحت(  پهنه كيفي  رديف

 38/8 34/48  (خطر باال)نامطلوب  1

 30/39  24/227  (خطر متوسط)مطلوبنيمه   2

 32/52 91/298  (خطر كم)مطلوب  3
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  مخاطرات طبيعي مقاصد گردشگري شهرستان شفتميزان . نقشه پهنه بندي 10شكل 

  نتيجه گيري

نمايش بهتري از واقعيت هاي محيطي يك منطقه در اختيار مي گذارد  GISاصوال روش هاي پهنه بندي با تلفيق در برنامه 

را به سهولت مورد ترسيم، دسته بندي، وزن دهي و هم پوشاني قرار مي دهد.با  چرا كه اليه هاي عامل مختلف و چندگانه

توجه به نقشه هاي پهنه بندي مناطق مستعد گردشگري شهرستان شفت و بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كه 

ت به پهنه و كمترين مساح كيلومترمربع 91/298بيشترين مساحت مربوط به پهنه گردشگري بسيار مطلوب(خطر كم) با 

كيلومترمربع 24/227كيلومترمربع،مابقي اراضي با وسعت  34/48گردشگري با مساحت توسعه نامطلوب(خطر باال) براي 

قابل مشاهده  با طبقات ارتفاعي باالمي باشد.كه پهنه هاي نامطلوب بيشتر در مناطق  نيز داراي پهنه مطلوب (خطر متوسط)

ده مشخص گرديد كه محدوده گردشگري امام زاده ابراهيم و سياهمزگي در مناطق بوده اند. با توجه به نتايج بدست آم

نامطلوب گردشگري ، محدوده قلعه رودخان در منطقه مطلوب و محدوده گردشگري مژدهه در منطقه بسيار مطلوب 

اهكش دره در شهرستان شفت قرار گرفته اند.ساير جاذبه هاي گردشگري اين شهرستان نظير آبشار دودوزن و آبشار سي

روستاي خرمكش از توابع احمدسرگوراب مي باشد كه در مناطق نامطلوب گردشگري قرار دارند.بام سبز گنجار در 
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روستاي گنجار از جمله ييالقات اين شهرستان است كه در منطقه مطلوب واقع شده است.درياچه هاي نورماس و كالچ 

بقعه زيارتي و سياحتي آقا شمس الدين در  دشگري وجود دارند.خندان در دهستان جيرده در منطقه بسيار مطلوب گر

  بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهادات زير ارائه مي گردد: .روستاي مژدهه در مناطق بسيار مطلوب مي باشد

در  و شناخت توان اكولوژيكي سرزمينگردشگري  تنظيم نقشه هاي پهنه بندي محدوده هاي مستعد توسعه  - 

در راستاي ارتقاي كيفي طرح هاي عمراني و ساخت سازه هاي ايمن در برابر  شهرستان شفتمناطق گردشگري 

 ؛حوادث و مخاطرات طبيعي منطقه

استفاده از نقشه هاي پهنه بندي محدوده هاي مستعد گردشگري در ساخت و ايجاد جاذبه هاي جديد انسان  - 

 ؛در شهرستان شفتساخت 

مطابق با توان  شهرستان شفت محدوده هاي جاذبه هاي طبيعيايجاد امكانات و تسهيالت گردشگري در  - 

 ؛اكولوژيك منطقه

در جهت در مناطق گردشگري شهرستان شفت بهره گيري از نقشه هاي پهنه بندي در برنامه ريزي هاي منطقه اي  - 

اكوسيستم استفاده صحيح و منطقي از منابع طبيعي و كاربري اراضي با هدف كاهش خسارت به محيط زيست و 

  ؛منطقه

  و ماخذ منابع

معرفي شيوه اي براي اعمال مديريت « )؛1386و محمد درويش( قصرياني، فرهنگ ؛اوالدي ، جعفر ؛احسني، نبي •

تحقيقات مرتع و ، نشريه »استان كردستان، منطقه كوساالن ريوان IUCN پايدار بر سرزمين، برمبناي معيارهاي

  ؛539-558، صص4شماره  14دوره  , 1386زمستان  بيابان ايران، 
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 انتشارات وارسته» گيالنشهرها«)؛ 1385كشوردوست، عليرضا؛ فاخته، قربان ( •
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