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 : ، نمونه مطالعاتيGPSو  GISده از سیستم اطالعات جغرافیايي روی با استفامطالعه مسیرهای پیاده عنوان:

 شهرستان گرگان، مرحله اول حوضه آبخیز زيارت
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 مقدمه )شرح مساله(

و واقع  يکي از مناطق مهم تفرجي استان گلستان ،زيارت حوضه آبخیزروی در اين تحقیق مسیرهای پیاده

روی موجود در منطقه از نظر شرايط بررسي و مقايسه مسیرهای پیاده .بررسي شده است در جنوب شهر گرگان

منظور كردن مسیر، شیب و پوشش سطح، بهمحیطي، امکانات و تسهیالت مانند مسافت، زمان الزم برای طي

ها و عاليق بازديدكنندگان داشته باشد هدف اين اساس تواناييمسیرهايي كه بیشترين تناسب را برمعرفي 

 نیز ا وبرداری و ثبت امکانات موجود در مسیرهفهرست برای بررسي میدانيتحقیق بوده است. به اين منظور 

چنین ارزيابي هم انجام شد.GPS با استفاده از  مانند نقاط ديد روی و خصوصیات آنهاپیاده هایثبت مسیر

از طريق  و مسیرهای مورد مطالعه بر مبنای ارزيابي رهیافت اداركيدر مناظر  شناختيزيبايي كیفیت

 صورت گرفت.برداری عکس

 هاترین یافتهمهم

  حفظ مسیرهای موجود و يا بهبود  ها،مسیر و توسعهمتاسفانه در ايران هیچگونه برنامه مديريتي جهت شناسايي

دقیق  کانمو  طول مسیرمسیرها از نظر تسهیالت مورد نیاز بازديدكنندگان از جمله عالئم راهنما در طول مسیر، 

 اندازها وجود ندارد.چشم

 روی اين منطقه از نظر مسیرهای پیاده آبخیز زيارت نشان داد روی حوضهط محیطي مسیرهای پیادهبررسي شراي

ها متفاوت هستند و قابلیت معرفي برای بازديدكنندگان مختلف ت، زمان، سختي، عرض مسیر و جاذبهشیب، مساف

امکان و فرصت تماشای مناظر  روی اين حوضهمسیرهای پیادههم چنین تفاوت را دارند. های مها و سلیقهبا توانايي

 كنند.متفاوتي از طبیعت اين منطقه را نیز فراهم مي
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 اهمیت موضوع

و پرطرفدارترين  عنوان زيرساختار يکي از مهمترينبه رویضرورت و اهمیت مطالعه و معرفي مسیرهای پیاده

 ندی نمود:بتوان دستهشرح زير ميرا بهحوضه زيارت  در تفرجي فعالیت

 شناختي و زيبايي شناختي منطقهزيستي، بوم های محیطمعرفي ارزش .1

  حفاظت و حمايت از محیط طبیعي منطقه .3

 ی متفاوتهاها و تواناييبا سلیقه هاكنندهفراهم كردن شرايط متفاوت برای استفاده .2

 گردشگرانانواع مختلف زيستي  آموزش محیط .8
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 جداول و سایر مستندات( ها،ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 در شمال حوضه مسیرهای. (1)شکل  روی شناسايي و مورد بررسي قرار گرفتندمسیر پیاده 32در اين تحقیق 

شمسك،  در شرق مسیرهاید. نچشمه خرچنگ، ناهارخوران به سفیدچشمه و تپه نورالشهدا به سفیدچشمه قرار دار

 ،آبشار زيارتمسیرهای در جنوب  .اندواقع شدهبه زبله  پنج افرا، جزولي، مرسنگ، كچف به زبله و مرسنگ

 ،سردانسرمسیرهای در غرب حوضه نیز  .قرار دارند كوهگرده -كوهلنده و تلمبار ،گورمه تو ،چشمه سوته ،چمازچال

، خوشدره به سفیدچشمه، مازوكش، مازوكش به سفیدچشمه و گانديسرا خوشدره ،يال پشت كمر ،ديگاهعلي

 د.شناسايي شدن

روی اين منطقه از مسیرهای پیاده آبخیز زيارت نشان داد روی حوضهبررسي شرايط محیطي مسیرهای پیاده

ها متفاوت هستند و قابلیت معرفي برای بازديدكنندگان نظر شیب، مسافت، زمان، سختي، عرض مسیر و جاذبه

 .های متفاوت را دارندها و سلیقهمختلف با توانايي

 

 
 .روی حوضه آبخیز زیارتهایی مسیرهای پیادهنقشه ن -9 شكل


