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چکيده
زمينه و هدف :امروزه صنعتی شدن ،شهری شدن و افزايش مشغلههای زندگی سبب تقاضای چشمگير برای محيطهای طبيعی و به طبع
آن نياز به تفرج شده است .پارکهای جنگلی طبيعی از جمله مناطق طبيعی تامينکننده نيازهای تفرجی انسان هستند .يک سيستم
تفرجی برای آن که بتواند پاسخگوی نيازهای مراجعهکنندگان باشد ،بايد بر مبنای نيازهای مختلف تفرجی گروههای استفادهکننده ساخته
شود.
روش بررسی :در مطالعه حاضر ،روش کالوسون برای بررسی نيازهای تفرجی بازديدکنندگان در پارک جنگلی طبيعی دلند در شرق شهر
گرگان ،استفاده شد .همچنين ،آزمون يومانويتنی جهت بررسی ارتباط بين جنسيت و معيارهای انگيزه افراد از حضور در پارک ،ميزان
شلوغی قابل قبول پارک و بهترين راه تامين امنيت پارک استفاده شد .برای انجام مطالعه  861پرسشنامه توسط بازديدکنندگان پارک در
فصول تابستان و پاييز 8938تکميل گرديد .در اين پرسشنامه سواالتی در مورد عاليق تفرجگاهی افراد و وضعيت امکانات تفرجی پارک
مطرح شد.
يافتهها :به طور خالصه ،نتايج نشان داد اغلب بازديدکنندگان با هدف کسب آرامش روحی و تفرج به اين منطقه میآيند و  39درصد افراد
معتقدند امکانات پارک برای بازديدکنندگان کافی و مناسب نيست .نتايج آزمون يومانويتنی نشان داد تفاوت معنیداری بين دو گروه
جنسيتی زن و مرد در خصوص معيارهای ذکر شده وجود دارد.

 -8استاديار گروه محيط زيست ،دانشکده شيالت و محيط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ايران.
( -*2مسوول مکاتبات) :دانشجوی دکتری آمايش محيط زيست ،دانشکده شيالت و محيط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان،
گرگان ،ايران.

نتيجهگيری :مطابق با نتايج ،اکثر بازديدکنندگان برای گذراندن اوقات فراغت خود پارکهای جنگلی را در اولويت اول قرار میدهند،
بنابراين مديران بايد در تامين نيازهای افراد در اين مناطق جهت کسب رضايتمندی بازديدکنندگان تالش نمايند .نتايج میتواند به مديران
و برنامهريزان در مديريت تفرجگاهها ،برآورده نمودن خواستهها و نيازهای بازدي دکنندگان ،ارتقا کيفيت تفرجگاه و مديريت بهينه آن کمک
نمايد.
واژههای کليدی :تفرجگاهها ،مردم ،بررسی خواستهها ،پارکهای جنگلی ،گلستان.
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A Model for Evaluation of Forest Parks Visitors’ Recreational
Needs (Case Study: Daland's Forest Park)
Seyed Hamed Mirkarimi 3
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Abstract
Background and Purpose: Nowadays, industrialization, urbanization and time shortage are driving
forces behind the extremely increased demand for natural areas and outdoor recreation. Natural Forest
Parks are the most popular natural destinations that can provide human's outdoor recreational needs. A
recreational system should be prepared based on different needs of various users to be responsible for
visitors’ needs.
Methods: In the present study, Clawson method was used to evaluate the visitors’ outdoor
recreational needs in Daland's Natural Forest Park, located in the east of Gorgan, Iran. In addition, UMann Witheny test was used to investigate the relation among genders and criteria of incentive to
attend the park, acceptable crowd of area, and the best way to ensure park’s security. In this study, 168
questionnaires were filled out by the visitors to the Park in summer and autumn in 2011. Questions
were about visitors' recreational interests and recreation facilities of the park.
Results: The results showed that most visitors come to the park to get mental relaxation and recreation
and 94% of the people believe that the facilities of the park are not enough. U–Mann Witheny test
results showed a significant difference between the two investigation groups and the mentioned
criteria.
Conclusion: According to the results, most visitors spend their leisure time in the forest parks, so at
regional context, the managers should pay more attention to visitors satisfaction in this type of areas
compared with other types of natural recreational areas. The results can help managers and planners in
parks management, fulfilling visitors' wishes and needs, improving park quality and optimal
management.
Keywords: Cultural Heritage, UNESCO, Registration of the Natural Heritage Sites, Qualified for the
Natural Registry, Natural Heritage Group.
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مقدمه
تفريح و تفرج از جمله نيازهای روحی و روانی هر شخص استت

حال توسعه با تمرکز فزاينده بتر محتيط زيستت طبيعتی استت

که باعث رفع خستگی ،آرامش اعصتا و شتکوفايی استتعدادها

( .)82بنتتابراين ،توجتته بتته محتتيط زيستتت طبيعتتی و بتته ويتتژه

میشود ( .)8به عالوه ايجاد جامعه سالم و ستازنده بترای تتداوم

پارکهای جنگلی و ارا ه خدمات مناسب در اين مناطق ،موجب

پيشرفت و توسعه اقتصادی نيازمند ايجتاد ،توستعه و نگهتداری

رونق اقتصادی و افتزايش اشتتغال در منطقته خواهتد شتد (.)2

تفرجگاهها و منتاطق توريستتی جهتت جوابگتويی بته تقاضتای

بديهی استت متديريت صتحيح تستهيالت ،امکانتات تفريحتی و

روزافزون انسانها است ( .)2همچنين ،امروزه رشتد عیيمتی در

فضای سبز يک منطقه تأیير چشمگيری در اقتصاد آن میگذارد.

خصوص گردشگری مبتنی بتر طبيعتت وجتود دارد (9؛  9و .)5

اين مسئله ،اهميت تصميمگيری در زمينه برنامهريزی طرحهای

يکی از منابعی که امروزه توجه برنامتهريتزان را بته ختود جلتب

توسعهای را بيش از پيش روشتن ستاخته استت ( .)89يکتی از

کرده ،جنگلها هستند .جنگلها بتا برختورداری از جاذبتههتای

شتتاخصهتتای ارزيتتابی مطلوبيتتت فضتتاهای تفرجتتی ،ميتتزان

طبيعی پتانسيل بسيار بااليی را برای جذ بازديدکنندگان (،)8

رضايتمندی و آسودگی بهرهبرداران در زمان استفاده از اين گونه

ايجاد درآمد ،گذران اوقات فراغت و تمدد اعصا فراهم میکنند

محيطها است .فعاليتهای تفرجی زمانی به معنای واقعی شکل

( .)6همچنين ،تفرج جنگلتی بهتترين سياستت بترای متديريت

میگيرد که تنشهای عصبی ناشی از شترايط نامستاعد محتيط

جنگلها جهت کاهش عوامل تخريتب و حفاتتت پايتدار آنهتا

موجب ايجاد اختالل در درک زيبايی و نشاط محيط نشده باشد

است ( 8و  .)6پارکهای جنگلی طبيعی که نمونههای معرفی از

( .)89از طرفی ،بررسیها نشان میدهد که افزايش تقاضا موجب

مناطق طبيعی را در بر میگيرند و بعضا برای تضتمين پايتداری

نارضايتی بازديدکننده میشود .بنابراين ،اطالعاتی برای آنچه در

تنوع زيستتی حتا ز اهميتت هستتند ،عتالوه بتر ارا ته ختدمات

عمل بايد برای جلوگيری از اين مشکالت در نیتر گرفتته شتود

حفاتتی ،آموزشی و پژوهشتی ،متیتواننتد فرصتتهتای بستيار

مورد نياز است ( .)85از آنجا که پارکها و تفرجگاهها در شرايط

مناسبی را برای گذراندن اوقتات فراغتت متردم و متامنی بترای

کنونی يکی از نيازهای زندگی بشتر هستتند ( )7و بترای متردم

خلوت آنها بوجود آورند ( .)7در واقع ،اکوسيستمهتای طبيعتی

احداث می شوند ،بنابراين بدون آشتنايی بتا آراو و نیترات آنتان

تامين کننده کاالها و خدمات فراوانی هستند که نقتش متویری

نمیتوان تصميمگيری درستی در متورد وضتعيت بهينته آنهتا

در تامين نيازهای بشر دارند ( .)1به عنوان نمونه ارزش تفرجتی

انجتتام داد .استتتفاده از پرسشتتنامه ،يکتتی از راههتتای آگتتاهی از

پارکهای جنگلی شامل استفاده از پارک جنگلتی بترای تفترج،

خواستهها و نيازهای بازديدکنندگان است که در اين پژوهش از

اوقات فراغت ،سترگرمی ،پيتادهروی ،کتوهپيمتايی در جنگتل و

آن استفاده شده است.

زيبايیشناختی است ( .)3چنين مناطقی مناسب برای دستيابی

در اين زمينه تحقيقاتی توسط ساير محققتين نيتز انجتام شتده

به آرامش ،اکتشاف ،يادگيری و دور شدن از فعاليتهای روزمره

است .از جمله گشتاسب ميگويی و همکاران ( )8917به بررسی

زندگی هستند ( .)5مردم بتا گذرانتدن اوقتات فراغتت ختود در

آرا و نيازهای تفرجی بازديدکنندگان پارک جنگلی ستیستنگان

پارک های جنگلی عالوه بر لذت بردن از مشاهده مناتر و منابع

پرداختند .نتايج حاصل از مطالعه آنها نشتان داد کته مردهتا و

گياهی و جانوری بر توانايی و دانش آنهتا در متورد آن محتيط

متاهلين بيشترين بازديدکنندگان پتارک را تشتکيل متیدهنتد.

افزوده میشود ( .)81از طرفی اين پارکها يکی از کتانونهتای

اکثر بازديدکنندگان اغلب در بهتار و تابستتان از پتارک بازديتد

اصلی ترويج گردشگری نيز محسو میشوند .گردشگری يکتی

مینمايند .همچنين ،مطابق نتايج آنهتا حفتح حالتت طبيعتی

از صنايع سريعالرشد در جهان است ( 88و  )82و همچنتين بته

پار ک ،عدم وجود تاسيسات و تسهيالت و ناکافی بودن امکانتات

عنوان منبع اصلی درآمد و اشتغال برای بسياری از کشورهای در

موجود در پارک مورد تاييد اغلب افراد بازديدکننده بوده است و

الگوی بررسی نيازهای تفرجی بازديدکنندگان....
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تقرببا تمام گردشگران تاکيد به رسيدگی پارک از نیر بهداشتی

شبکه حمل و نقل در مديريت مناطق تفرجی پرداختنتد .آنهتا

دارند ( .)7همچنين ،جليلونتد و همکتاران ( )8938بته ارزيتابی

بيان نمودند حمل و نقل و تفرج به طتور ذاتتی بتا هتم مترتبط

تفرجی با کمک فرآيند تحليل سلسله مراتبی در پارک جنگلتی

هستند .آنها مطالعه خود را در پارک ملتی يتو ميتت 8انجتام

شهيد زارع مازندران پرداختند .همچنين ،تقاضای تفرجی پارک

دادند و بيان نمودند که وجود راههای ترانزيتی و شبکه حمتل و

را با روش کالوسون مطالعه کردنتد .نتتايج نشتان داد کته اکثتر

نقل در اين پارک از داليل اصتلی حضتور متردم در ايتن پتارک

بازديدکنندگان پارک را مردهتا و متتاهلين تشتکيل متیدهنتد.

است .بنابراين برای مديريت منطقه بررسی مستيرهای حمتل و

مطابق با نتايج اکثر بازديدکننتدگان بته صتورت ختانوادگی بته

نقل پارک مویر است (.)81

پارک میآيند و اکثر آنها خواستار افتزايش امکانتات در ستطح

همانطور که در بررسی منابع فوق ذکر شد پارکهای جنگلتی و

پارک هستند (.)86دانشتور و منفترد ( )8913بته ارزشگتذاری

مناطق طبيعی نقش مهمی در گذران اوقات فراغت مردم دارند.

تفرجتتی پتتارک جنگلتتی تنگتته مينودشتتت بتتا استتتفاده از روش

در اين تحقيق به مطالعه نيازهای تفرجی بازديدکنندگان پتارک

رفراندوم پرداختند .نتايج مطالعته آنهتا نشتان داد کته حتدود

جنگلی دلند با استفاده از روش کالوسون پرداخته شتده استت.

 71/81درصد بازديدکنندگان حاضر به پرداختت مبلتو وروديته

اين پژوهش بتا استتفاده از کتار ميتدانی و پيمايشتی و تهيته و

برای پارک و استفاده تفرجی از آن هستند .نتايج مطالعه آنهتا

تکميل پرسشنامه انجام گرديد .در اين مطالعه ،عالوه بر بررستی

بيانگر نقش مهم پارکهتای جنگلتی در گتذران اوقتات فراغتت

برخی نيازهتای تفرجتی بازديدکننتدگان پتارک جنگلتی دلنتد،

جامعه بوده و مديران اين پارکها را موتف به توجه بته نیترات

شرايط بهينه استفاده از پارک نيز ارا ه شده است.

بازديدکنندگان در پارک متینمايتد ( .)3همچنتين ،شايستته و
همکاران ( )8931برنامهريزی جهت مديريت بهينه تفرجی را به
عنوان ابزاری جهت کاربرد مفهوم ترفيت برد در مديريت پايدار
مناطق تفرجی مورد مطالعه و بررسی قترار دادنتد .آنهتا بيتان
نمودند افزايش ميزان استفاده تفرجی از مناتق طبيعی هتم بتر
منابع محيطزيستی آنهتا و هتم بتر کيفيتت تجربته حضتور در
طبيعت تایير میگذارد .آنها پس از ارا ه مفهوم ترفيتت بترد و
مقايسه مدلهای مختلفی که در زمينه ترفيت برد تفرجی ارا ه
شده اند ،رويکرد جديد برنامه مديريت بهينه تفرجی و اجزای آن
را به عنوان چارچوبی کلتی جهتت استتفاده در نتواحی تفرجتی

روش بررسی
موقعيت جغرافيايی منطقه مطالعاتی
در اين پژوهش ،پارک جنگلی دلند به عنوان محدوده مطالعاتی
انتخا شد .اين پتارک در فاصتله  55˚ 19 ′ 23″تتا 16 ′ 19″
˚ 55طتتول شتترقی و  97˚ 19′ 19″تتتا  97˚ 19′ 28″عتتر
شمالی و در  88کيلتومتری غتر آزادشتهر و در شتمال غربتی
محور اصلی شاهراه آسيايی تهران – مشهد و در شرق شهر دلند
واقع شده است .شکل  8-9موقعيت جغرافيتايی پتارک جنگلتی
دلند را نشان میدهد.

معرفی میشود ( .)87ريگنر و همکاران ( )2182به مطالعه نقش

1-Yosemite
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شکل  -3موقعيت جغرافيايی پارک جنگلی دلند
Figure 1- Location of Daland Forest Park

توصيف منطقه مطالعاتی
اين منطقه دارای  598هکتار مستاحت استت و در ستال 8959

کاربرد اين روش فقط در مورد پارکها و تفرجگاههای ختارج از

تاسيس شده است ( .)83ارتفاع از سطح دريتا بتين 821 – 11

شهر است که برای دسترسی به آن نياز به صرف هزينه و زمتان

متر و شيب عمومی پارک بسيار کم و يکنواخت بتين  -1/5التی

است و هدف بازديدکنندگان تفرج و گتردش در طبيعتت استت

 8درصتتد استتت ( .)21ميتتزان بارنتتدگی ستتاالنه 611 – 511

(مجنونيان 8951 ،به نقتل از  .)7روش فتوق روشتی استت کته

ميلیمتر است که بيشتتر آن در بهتار و کمتتر آن در تابستتان

عکس العمل واقعی گردشتگران را در متود امکانتات تفرجگتاهی

میبارد .دمای متوسط  28درجته ستانتیگتراد و حتداکثر  96و

تشتتتريح متتتیکنتتتد ( .)7جامعتتته آمتتتاری ايتتتن پتتتژوهش را

حداقل  9ت درجه ستانتیگتراد و رطوبتت نستبی آن  67درصتد

مراجعهکنندگان به پارک جنگلی دلند تشکيل میدهند .با توجه

متادر

به اين که تعداد افراد بازديدکننده از پارک جنگلی دلند به طور

آهکی است که منشا آن از لومهای بادی و حاصل دوران چهارم

متوسط روزانه  9911نفر است ،حجم نمونه با احتمال خطای 5

زمين شناسی است .تيپ گيتاهی آن بلتوط ،آزاد ،ممرزستتان و

درصد و ضريب اطمينان  35درصد 861 ،نفر تعيين شده استت.

انجيلی بوده و به ندرت سپيدار ،افرا و اوجا در آن يافت میشود.

در اين پژوهش جهت اطمينان بيشتر ،تعتداد  861پرسشتنامه

امکانات پارک شامل آ خوری ،روشنايی ،زمين بازی ،نمازخانه،

تکميل گرديد .پرسشتنامههتا اغلتب در ستاعات اوج استتفاده از

سرويسهای بهداشتی ،کمپيني  ،پيتکنيتک ،ميتز و نيمکتت،

پارک (ساعات  81تا  86بعتد از تهتر) در دو فصتل تابستتان و

پارکين  ،مستيرهای آستفالته ،ستاختمان نگهبتانی ،فروشتگاه،

پاييز سال 8938تکميل گرديده است.

پناهگاههای چوبی و مهمانسرا است.

سواالت پرسشنامه معموال بته سته دستته قابتل تقستيم استت:

است.خاک محدوده پارک رستی – شتنی و دارای ستن

روش بررسی
در اين پژوهش ،نيازهای تفرجی بازديدکنندگان پتارک جنگلتی
دلند با استفاده از روش کالوسون و استفاده از پرسشنامه برآورد
گرديد .روش کالوسون يک روش اقتصتادی – اجتمتاعی استت.

سواالتی که مربوط به سن ،جنس ،سطح سواد و وضعيت تاهتل
افراد است .سواالتی که ربطی به شخصيت افراد نداشته و پاست
یابتی دارند .اين قبيل سواالت پيچيدگی خاصتی هتم ندارنتد و
باالخره سواالتی که معموال بته شخصتيت افتراد بستتگی دارد و

الگوی بررسی نيازهای تفرجی بازديدکنندگان....
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پاس ها بستگی به کليته عتواملی دارد کته ديتدگاه پاستخگو را

يومانويتنی جهت بررسی وجود تفاوت معنیدار بتين دو گتروه

تشکيل میدهند .پرسشتنامه مطالعته حاضتر بته همتين شتيوه

جنسيتی زن و مرد در خصوص معيارهای انگيزه افراد از حضتور

تدوين شده است .در اين پرسشنامه ابتدا ستااالتی در خصتوص

در پارک ،ميزان شلوغی قابل قبول پتارک و بهتترين راه تتامين

جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت و غيره مورد پرسش قرار گرفته

امنيت پارک استفاده گرديد .نتايج حاصل بته ارا ته راهکارهتايی

و سپس به طترح ستااالتی در خصتوص زمتانهتای استتفاده از

جهت بهينهستازی شترايط پتارک جهتت حفتح منطقته بترای

تفرجگاه ،انگيزه مراجعه به تفرجگاه ،سابقه استفاده از تفرجگتاه،

استفادههای آتی و دراز متدت و افتزايش رضتايتمندی متردم از

ديدگاه افراد در مورد امنيت ،تجهيزات ،امکانات پارک و طبيعت

حضور در پارک کمک مینمايد.

پرداخته شد .سواالت ايتن پرسشتنامه بتا مطالعته و بررستی در
خصوص موضوع مورد بحث توسط نگارنتدگان تهيته گرديتد .از
آنجتتتا کتتته در ايتتتن مطالعتتته برختتتی نيازهتتتای تفرجگتتتاهی
بازديدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته ،سعی شده تا سواالت به
گونه ای طراحی شوند کته نيازهتای تفرجگتاهی افتراد را در بتر
گيرند .در نهايت ،اين ستواالت بترای ارزيتابی نيازهتای تفرجتی
بازديدکنندگان استفاده شدند.
ابتدا روايی پرسشنامه توسط دو تن از متخصصتين متورد تاييتد
قرار گرفت .همچنين ،پايتايی پرسشتنامه بتا استتفاده از آلفتای
کرونباخ محاسبه گرديد .ضريب آلفای کرونباخ حتدود 1/7257
بدست آمد که نشتان متیدهتد پرسشتنامه از پايتايی مطلتوبی
برخوردار است .پس از تکميل پرسشنامهها از سوی پاسخگويان،
اطالعات جمع آوری شده با نرم افتزار  SPSSو  Excelمتورد

يافته ها
با توجه به تقاضای روزافزون مردم برای استفاده از تفرجگاهها و
مراکز تفريحی ،تجزيه و تحليل در مورد اين مساله از نقطه نیتر
اقتصادی و اجتماعی و بررسی خواستههتای متردم و همچنتين
پيش بينی نيازهای تفرجگاهی و اوقات فراغتت در آينتده کتاری
است که با وجود دشواری ،به علت ضرورت امر ،الزامی است .در
اين مطالعه نيازهای تفرجی بازديدکنندگان پارک جنگلی دلنتد
با روش کالوسون مورد مطالعه قرار گرفت .برای انجام ايتن کتار
تعداد  861بازديدکننده مورد پرسشگری قترار گرفتنتد .از ايتن
تعداد  818نفر مرد و  67نفر زن پرسشنامهها را تکميل نمودند.
شکلهای  8تتا  9فراوانتی و خصوصتيات افتراد تکميتل کننتده
پرسشنامهها را نشان میدهد.

تجزيه و تحليل قرار گرفت .در آمار توصيفی از نرم افزار Excel
جهت محاستبه معيارهتايی نیيتر درصتد فراوانتی و ميتانگين و
ترسيم نمودارهای مرتبط بتا آنهتا و در آمتارتحليلی از آزمتون

شکل  -5نمودار توزيع جنسيت مصاحبهشوندگان

شکل  -1نمودار توزيع وضعيت تاهل مصاحبهشوندگان

Figure 2- Distribution of the Respondents by Gender

Figure 3- Distribution of the Respondents by
Marital status
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شکل  -0نمودار توزيع گروه سنی مصاحبهشوندگان
Figure 4- Distribution of the Respondents by Age

همانطور که در شکلهای  2تا  9مشاهده شد حدود  61درصتد

 -مطابق با اطالعات حاصل از پرسشنامهها آشکار شتد ،حتدود

پرسشنامهها توسط آقايان و حدود  91درصتد توستط ختانمهتا

 56درصد از بازديدکننتدگان بتيش از  9بتار در ستال از پتارک

تکميل شده که از اين ميتزان حتدود  82درصتد پرسشتنامههتا

جنگلی دلند بازديد مینمايند.

توسط افراد مجرد و مابقی توسط متاهلين تکميتل شتده استت.

 -حدود  19درصد بازديدکنندگان برای گذراندن اوقات فراغت

همچنين ،مطابق با شتکل  2-9اکثتر بازديدکننتدگان پتارک را

معموال با خانواده 6 ،درصتد بتا دوستتان 8 ،درصتد بته صتورت

مردهای متاهل تشکيل میدهند (حدود .)59/6

انفرادی به پارک میآيند .ضتمن اينکته حتدود  3درصتد افتراد

نتايج حاصل از بررسی پرسشنامهها

نسبت به اينکه اوقات فراغت خود را با کدام يتک از گتروههتای

نتايج به صورت نتايج حاصل از امار توصيفی و تحليلی ارا ه متی

فوق بگذرانند بیتفاوت هستند.

شود.

 -حدود  66درصد بازديدکنندگان برای گذراندن اوقات فراغت

 نتايج آمار توصيفی

خود به پارکهای طبيعی و جنگلی 89 ،درصتد کنتار دريتا89 ،

در اين بخش اطالعات حاصل از پرسشنامه که شامل اطالعتاتی

درصتتد پتتارکهتتای طبيعتی و جنگلتتی و کنتتار دريتتا 9 ،درصتتد

در زمينه وضعيت شغلی افتراد ،تعتداد دفعتات بازديتد آنهتا از

پارکهای شهری و  9درصتد پتارکهتای طبيعتی و جنگلتی و

پارک ،تمايالت آنهتا در خصتوص گذرانتدن اوقتات فراغتت بتا

پتتارکهتتای شتتهری ،دارنتتد .در عتتين حتتال هتتي يتتک از

خانواده ،دوستان و يا انفرادی ،هدف آنهتا از حضتور در پتارک،

بازديدکنندگان تمايل به گذراندن اوقات فراغت خود در ستينما

نیر آنها در خصوص کفايت امکانتات پتارک ،نیترات آنهتا در

نداشت.

خصوص مسئول برقراری نیم و امنيت ،ميزان فاصله مورد نیتر

 -حدود  7/9درصد صرفا جهت پر کردن اوقات فراغت به ايتن

آنها از ساير گروههتا هنگتام استتراحت و نشستتن در پتارک و

پارک مراجعه نمودهاند .حتدود  51/99درصتد بتا هتدف ايجتاد

مواردی از اين قبيل که در ادامه به آنها اشتاره میشتود ،متورد

آرامش روحی 88/3 ،درصتد بتا هتدف تفترج 87/26 ،درصتد از

بررسی قرار گرفتند .به طور خالصه اطالعات و نتتايج حاصتل از

بازديدکنندگان به صورت گذری در اين مکان حضور داشتتند و

بررسی پرسشنامهها عبارتند از:

مابقی همه موارد فوق الذکر را به عنوان انگيزه حضتور ختود در

 -مطابق با اطالعات حاصل از پرسشنامهها حدود  75درصد از

پتتارک معرفتتی نمتتودهانتتد .در ايتتن ميتتان ،حتتدود  61درصتتد از

افراد شاغل و  25درصد غيرشاغل متیباشتند .افتراد غيرشتاغل

بازديدکنندگان مرد و حدود  79درصد از بازديدکنندگان زن بتا

اغلب شامل زنهای خانهدار و دانشجويان بودند.

هدف کسب آرامش روحی و تفرج بته ايتن پتارک متیآينتد .در

الگوی بررسی نيازهای تفرجی بازديدکنندگان....
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واقع ،به طور کلتی حتدود  71/29درصتد از بازديدکننتدگان بتا

 -حدود  85درصد از بازديدکنندگان تمايل دارنتد کته هنگتام

هدف کسب آرامش روحی و تفرج به اين پارک میآيند.

نشستن و استراحت در پارک  81متر از گروههای ديگتر فاصتله

 -حدود  39درصد از بازديدکنندگان معتقدند که ايتن منطقته

بگيرند ،حدود  22/6درصد از بازديدکننتدگان فاصتله  25متتر،

نياز به توسعه امکانات دارد و تنها  6درصد افراد خالف اين نیتر

حدود  29درصد از بازديدکنندگان فاصله  51متر ،حتدود 87/1

را دارند .اين موضوع نشان میدهد کته امکانتات پتارک در حتد

درصد از بازديدکنندگان فاصله  811متر و حدود  21/1درصد از

تامين نيازهای بازديدکنندگان نيست و نياز به افزايش امکانتات

بازديدکنندگان اتهار بیتفاوتی نسبت به ايتن موضتوع نمودنتد.

پارک در حد مطلو جهت تامين نيازهای بازديدکنندگان وجود

اين موضوع میتوانتد در نحتوه طراحتی محتلهتای نشستتن و

دارد.

استراحت و تعيين فاصله آنها از يکديگر مفيد باشد.

 -همچنين ،حتدود  92درصتد بازديدکننتدگان مترد و حتدود

 -همچنين ،مطابق با اطالعات حاصل از پرسشنامههتا ،حتدود

 52/9درصد از بازديدکنندگان زن معتقدند که برقتراری امنيتت

 21/5درصد از بازديدکنندگان تمايل دارند که هنگام استتراحت

در پارک از درجه اهميت بااليی برخوردار است .همچنين ،حدود

در پارک گروههای مجاورشان افراد همقوم و همزبان آنها باشند

 91درصتتتد بازديدکننتتتدگان متتترد و حتتتدود  28درصتتتد از

و حدود  1درصتد از بازديدکننتدگان تمايتل دارنتد کته هنگتام

بازديدکنندگان زن معتقدند که حفتح حالتت طبيعتی پتارک از

استراحت در پارک گروههای مجاورشان افراد غير همقوم باشند.

درجه اهميت باال برخوردار است .اين موضوع نشان میدهد کته

حدود  51درصد از بازديدکنندگان اتهار بیتفتاوتی نستبت بته

خصوصيت «امنيت محيط» برای  97درصتد از بازديدکننتدگان

اين موضوع نمودند و حدود  6درصتد از بازديدکننتدگان تمايتل

باالترين اولويت را دارد و بترای  26درصتد افتراد حفتح حالتت

داشتند که در محيط تنها باشند.

طبيعی پارک از اهميت بااليی برخوردار است.

 -حدود  98/5درصد از بازديدکنندگان بيان نمودند که کمبود

 -در خصوص مسئول برقراری امنيت در منطقه ،نتتايج نشتان

اوقات فراغت دليل اصلی حضور کمتر آنها در اين پارک استت.

میدهد که حدود  87درصد از مردها و حدود  6درصد از زنهتا

در وهله بعد کمبود امکانات پارک و دور بودن از محل پارک بتا

تمايل دارند که تنها نيروی انتیامی امنيت پارک را تامين نمايد،

 29و  22درصد به ترتيب در رتبههای بعدی برای حضور کمتتر

در حالیکه حدود  88درصد از مردها و حدود  3درصد از زنهتا

افراد در پارک است .ساير بازديدکنندگان داليلی نیيتر شتلوغی

تمايل دارند تا تنها نگهبانان پارک برقراری نیم و امنيت پتارک

پارک ،کمبود امنيت و هزينه زياد را از جمله داليل حضور کمتر

را عهدهدار باشند .در عين حال 61/9 ،درصتد از مردهتا و 77/6

در منطقه بيان نمودند.

درصد از زنها تمايل دارند که نيروی انتیامی و نگهبانان پتارک

 -همچنين ،شکل  5نیرات بازديدکنندگان را در متورد برختی

به کمک هم در برقراری نیم و امنيت پارک بکوشند .به عبتارت

معيارهای مطلوبيت محيط نیير امکانتات و تاسيستات ،امنيتت،

ديگر ،در کل  82/5درصد از بازديدکننتدگان تمايتل دارنتد کته

نور ،وضعيت امکانات ترويجی و آگتاهیدهنتده ،تناستب فاصتله

تنها نيروی انتیامی امنيت پارک را تامين نمايتد ،در حتالیکته

محتتل استتتراحت از زمتتين بتتازی ،امکتتان تتتردد در مستتيرهای

 81/8درصد از بازديدکنندگان تمايتل دارنتد تتا تنهتا نگهبانتان

پيادهروی ،تعداد آالچيقها ،دسترسی به آالچيتقهتا ،توافتق بتا

پارک برقراری نیم و امنيت پارک را عهتدهدار باشتند .در عتين

پرداخت وروديه ،وضعيت بهداشت ،وضعيت امکانات ختدماتی و

حال 72/8 ،درصد از بازديدکنندگان تمايتل دارنتد کته نيتروی

رفاهی و گشت نيروی انتیامی نشان میدهد.

انتیامی و نگهبانان پارک به کمک هم در برقراری نیم و امنيت
پارک بکوشند.
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ادامه شکل  -2نظرات بازديدکنندگان در خصوص معيارهای مطلوبيت محيط
Figure 5- Visitors' votes about the suitability criteria of the area

مطابق با شتکل  ،5اغلتب بازديدکننتدگان پتارک معتقدنتد کته

وضعيت مناسبی قرار ندارد و نياز به ايجاد تغييرات و اصتالحاتی

امکانات پارک در حد خيلی کتم تتا متوستط استت (حتدود 38

در اين زمينه جهت بهبود شرايط پارک و رستيدن بته وضتعيت

درصد بازديدکنندگان) .معيار امنيت پارک و معيار نور پارک بته

بهينه استفاده از پارک وجود دارد .همچنين ،حدود  11/3درصد

ترتيب با کسب  77و  66درصد آرا افتراد در ستطح متوستط تتا

افراد معتقدند که امکان دسترسی به آالچيقها در سطح خيلتی

خو قرار دارد .همچنين ،معيار امکان تردد در مسيرهای پياده

کم تا متوسط قرار دارد.

پارک با کسب  69درصد آرا بازديدکنندگان در سطح متوسط تا

 نتايج آمار تحليلی

خو قرار دارد .بتا ايتن حتال ،برختی معيارهتا نیيتر وضتعيت

در اين بخش ،آزمون يومانويتنی جهت بررسی وجتود يتا عتدم

بهداشتی پارک و وضعيت امکانات خدماتی – رفتاهی پتارک در

وجود تفاوت بين دو گروه جنسيتی زن و مترد در متورد برختی

سطح مطلوبيت خيلی کم تا متوسط با کسب بيش از  11درصد

معيارها نیير انگيزه افراد از حضور در پارک ،ميزان شلوغی قابل

آرا بازديدکنندگان میباشند .اين موضتوع نشتان متیدهتد کته

قبول پارک و بهترين راه تامين امنيت پارک استفاده شد .نتتايج

پارک جنگلی دلند از نیر برخی معيارها نیير وضعيت امکانتات

حاصل از آزمون يومانويتنی در جدول  8خالصه شده است.

بهداشتی ،خدماتی – رفاهی و دسترسی بته امکانتات پتارک در
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جدول  -3نتايج حاصل از آزمون يومانويتنی در بررسی تفاوت بين دو گروه زنها و مردها
Table 1- Results of U Mann-Whitney test the differences between men and women

خصوصيت مورد بررسی

مقدار يومان ويتنی

Asymp. Sig.
)(2-tailed

تفسير معنیداری

انگيزه حضور افراد

9881/5

1/989

تفاوت معنیدار است

ميزان شلوغی قابل قبول پارک

9891/5

1/965

تفاوت معنیدار است

بهترين راه تامين امنيت پارک

2331

1/816

تفاوت معنیدار است

در آزمون يومتانويتنی ،اگتر ستطح معنتیداری بتيش از 1/15

 -تعمير و تعويض چترا هتای روشتنايی و قترار دادن وستايل

باشد ،نشان میدهد که تفاوت بين گروهها معنیدار است و اگتر

روشنايی نیير المپ در آالچيقها و محلهای استراحت.

کمتر از اين مقدار باشد ،تفاوت معنیدار نيستت .بتدين ترتيتب

 -افتتزايش امکانتتات رفتتاهی پتتارک نیيتتر احتتداث پارکين ت ،

مطابق با نتايج ،از نیر انگيزه حضور در پتارک ،ميتزان شتلوغی

سوپرمارکت ،فروشتگاه و رستتوران در پتارک .همچنتين بهبتود

قابل قبتول پتارک و بهتترين راه تتامين امنيتت پتارک تفتاوت

وضعيت پيادهروها و جادههای داخل پارک.

معنیداری بين دو گروه مورد بررسی وجود دارد.

 -افزايش تعداد سطلهای زباله در نقاط مختلف پارک.

همچنين برخی افراد ضمن تشتکر از متديريت محتترم پتارک و

 -احداث نمازخانه در چند نقطه از پارک.

پرسنل اجرايی آن ،نیرات ذيل را جهت بهبتود وضتعيت پتارک

 -افزودن آ نما و محل عبور آ جاری از داخل پتارک جهتت

بيان نمودهاند:

افزايش جذابيت و زيبايی پارک.

 -داشتن يک مکان علمی – فرهنگی نیير کانون و استتفاده از

 -قرار دادن منقل و کبا پز در پارک.

کتب و منابع آن.

 -فراهم کردن هيزم از درختتهتای فرستوده و قترار دادن آن

 -بهبود وضتعيت بهداشتتی پتارک و تترويج و فرهنت ستازی

کنار آالچيق ها جهت جلوگيری از اقدام خودسترانه افتراد بترای

رعايت بهداشت در پارکها و اماکن عمومی.

قطع شاخهها درختان و بر هم زدن طبيعتت .همچنتين کاشتت

 -افزايش تعداد سرويسهای بهداشتی در نقاط مختلف پارک

نهال جهت جايگزينی با درختان فرسوده.

 -اصالح و بازسازی آالچيقها و افزايش تعداد آنها

 -احداث درمانگاه ،اورژانس و گروهای امداد و نجات به ويژه در

 -بازسازی و افزايش وسايل بازی کودکان .ضمن اينکه وستايل

فصول پراستفاده پارک.

بازی کودکان را در چنتد نقطته مختلتف پتارک قترار دهنتد تتا

 -همچنين برخی افراد احداث محلتی بترای بازديتد از حيتات

دسترسی افراد راحتتر باشد.

وحش را پيشنهاد دادند.

 -افزودن امکانات تفريحتی و سترگرم کننتده در پتارک و نيتز

از آنجا که تفرجگاههتا بترای متردم احتداث متیشتوند ،تتامين

ايجاد زمين ورزشی نیير زمين واليبال و فوتبال در پارک.

نيازهای افراد بازديدکننتده آن جهتت تتامين رضتايت آنهتا از

 -حضور مداوم ماموران نيروی انتیامی و نگهبانتان پتارک بته

محيط تفرجگاه امری ضروری است .در مطالعه حاضر ،نيازهتای

صورت گشتزنی در پارک .همچنين تعيين کميته انتیامتات در

تفرجی بازديدکنندگان پارک جنگلی دلنتد متورد بررستی قترار

پارک تا امنيتت پتارک افتزايش يابتد .جلتوگيری از ورود افتراد

گرفت .در اين تحقيق روش کالوسون جهتت آگتاهی از نیترات

بزهکتتار در پتتارک و همچنتتين جلتتوگيری از تتتردد بتتیرويتته

مردم با تنیيم يک پرسشتنامه استتفاده شتد .نتتايج حاصتل از

موتورسواران با سرعت باال در پارک میتواند در تحقق ايتن امتر

بررسی پرسشنامهها نشان داد که به طور کلی رضايت نستبی در

مفيد باشد.

خصوص برختی معيارهتا نیيتر امنيتت ،نتور و امکتان تتردد در

الگوی بررسی نيازهای تفرجی بازديدکنندگان....
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مسيرهای پياده پارک وجود دارد (سطح مطلوبيتت متوستط تتا

عالالديناگلو و کتن ( )2188اهميتت انجتام تحقيتق در زمينته

خو ) .همچنين ،مطابق با نتايج حاصل از آزمتون يومتانويتنی

نيازهای تفرجی بازديدکننتدگان ،امکانتات و تستهيالت منتاطق

بين گروههای مختلف از نیر معيارهتايی نیيتر انگيتزه افتراد از

تفرجی را تاييد نمودهاند .آنها در مطالعات خود اتهار داشتهاند

حضور در پارک ،ميزان شلوغی قابل قبتول پتارک و بهتترين راه

کتته تتتامين نيازهتتای بازديدکننتتدگان و آمادهستتازی امکانتتات،

تامين امنيت پارک تفاوت وجود دارد .بنابراين ،هنگام طرحريزی

تسهيالت و راههای دسترسی مناسب در منطقه نقش مهمی در

سرزمين برای استفادههای تفرجی جهت تامين عاليق و نيازهای

تامين رضايت بازديدکنندگان و ايجتاد يتک تجربته لتذتبخش

گروه های گوناگون بايد جنبههای مختلف را با بررسی نيازهتای

برای افراد دارد (9؛ 22و  .)5در مطاله حاضتر ،نتتايج حاصتل از

آنها در نیر گرفت .به طور کلی ،پتارک جنگلتی دلنتد از نیتر

بررستتی پرسشتتنامههتتا نشتتان داد کتته حتتدود  39درصتتد از

پارامترهايی نیير وضعيت دسترستی بته امکانتات پتارک نیيتر

بازديدکنندگان تمايل به گذراندن اوقات فراغت خود در منتاطق

آالچيقها ،وضعيت بهداشتی پارک و وضعيت امکانات ختدماتی

طبيعی دارند .اين موضتوع نشتاندهنتده عالقمنتدی افتراد بته

رفاهی در وضعيت مطلوبی قرار ندارد و نمیتواند رضايت افراد را

محيطهای تفرجگتاهی طبيعتی استت .همچنتين ،بتيش از 71

تامين نمايد (سطح مطلوبيت خيلی کم تا متوسط) .اين موضوع

درصد افراد با هدف کسب آرامتش روحتی و تفترج بته منتاطق

نشان میدهد که پارک جنگلی دلند در حال حاضتر نمتیتوانتد

تفرجی میآيند ،ضمن اينکه حدود  19درصد افتراد بته صتورت

نيازهای تفرجی بازديدکنندگان را به خوبی تامين کند و نياز به

خانوادگی در اين گونه محيطها وارد میشوند ،بنابراين مديريت

انجام اقداماتی جهت رسيدن به شرايط مطلتو آن وجتود دارد.

و برنامهريزی صحيح محيطهای تفرجگاهی جهتت تتامين ايتن

به اين ترتيب ،در حال حاضر اين پارک پاسخگوی تمام توقعتات

گونه نيازهای خانوادهها ضروری به نیر متیرستد .ايتن موضتوع

و انتیارات بازديدکنندگان نبوده و به طبع قادر به تامين رضايت

توستتط ستتاير محققتتين نیيتتر گشتاستتب ميگتتويی و همکتتاران

آنها نبوده است.

( )8917قابل تاييد است .آنها نيتز در مطالعته ختود در پتارک
جنگلی سیسنگان بيان نمودنتد کته بتا توجته بته اينکته اکثتر

بحث و نتيجه گيری

بازديدکنندگان را خانودهها تشکيل متیدهنتد ،بنتابراين تتامين

در عصر حاضر شهرنشينی بیرويه و ناماليمات حاصل از زندگی
شهری موجب شتده تتا ستاکنان شتهرها بترای کستب آرامتش
جسمی و روحی – روانی به پارکها و تفرجگاهها روی آورند .در
اين ميان شناخت صحيح عواملی که متناستب بتا ويژگتیهتای
روحی و روانی آنها است ،اهميت فراوانی دارد ( .)28پارکهای
جنگلتتی طبيعتتی يکتتی از کتتانونهتتای اصتتلی قتتوت و تتترويج
گردشگری به شمار میروند که از نیر کمی و کيفی به متوازات
رشد خود در حال تحول میباشند .افزايش استفاده از تفرجگتاه
در صتتورتی بايتتد ادامتته يابتتد کتته ستتطح تفرجگتتاه ،امکانتتات و
تستتهيالت آن نيتتز افتتزايش يابتتد .بنابراين،بتته متتوازات افتتزايش
بازديدکنندگان در منطقه بايد ترفيتت و امکانتات تفرجتی نيتز
گسترش يابند ( .)7در مطالعه حاضر برخی نيازهای تفرجگتاهی
بازديدکنندگان پارک جنگلی دلند متورد مطالعته قترار گرفتت.
بسياری از محققين از جمله پريسکين ( ،)2118دن

( )2112و

نيازهای اين قشر بايد در الويت اول قرار گيترد .همچنتين ،ايتن
نتايج با نتايج جليلوند و همکاران ( )8938مطابقتت دارد .آنهتا
نيز در مطالعه خود در پارک جنگلتی شتهيد زارع مازنتدران بته
همين نتيجه دست يافتند .در راستتای رستيدن بته ايتن هتدف
تامين نيازهای تفرجگتاهی ،امنيتت و آستايش بازديدکننتدگان
نقش مهمی در جذ افراد به مناطق تفرجی دارد .اين موضتوع
توسط محمدی و رخشانینسب ( )8931قابل تاييد است .آنهتا
در مطالعه خود ايجاد ايمنی ،امنيت و آستايش را از فاکتورهتای
مهتتم در جتتذ بازديدکننتتدگان در منتتاطق تفرجتتی بيتتان
نمودهاند.همچنين ،ريگنر و همکاران ( )2182بيان نمودند شبکه
حمل و نقل در ميزان حضور افراد در منطقه متویر استت (.)81
پارک جنگلی دلند نيز به دليل اينکته در مستير جتاده آستيايی
مشهد – تهران قرار دارد ،عالوه بر بازديدکنندگان بومی بسياری
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از افتتراد غيتتر بتتومی نيتتز در تمتتام طتتول ستتال بتته آن مراجعتته

مطالعه میتواند جهت مديريت بهينته پتارک و تتامين رضتايت

می نمايند .به خصوص زا رين حرم مطهر امام رضا (ع) در مسير

بازديدکنندگان مفيد باشد.

حرکت خود به اين مکان مراجعه مینمايند .لتذا جهتت جتذ

در مطالعه حاضر ،برختی نيازهتای تفرجگتاهی بازديدکننتدگان

بيشتر افراد ضروری است که وضتعيت پتارک بته بهتترين نحتو

پارک جنگلی دلنتد بررستی و راهکارهتايی بترای بهينتهستازی

اصالح و بازسازی گردد تا بازديدکننتدگان بتواننتد از حضتور در

شرايط آن ارا ه گرديد .برای اين منیور تعتداد  861پرسشتنامه

محيط آن لذت برده و بتا آستايش خيتال در آن حضتور داشتته

در فصول تابستان و پتاييز ستال  8938تکميتل گرديتد .نتتايج

باشند .ضمن اينکه نتايج مطالعه حاضر حاکی از آن است که در

حاصل از بررسی پرسشنامهها نشان داد که اين پارک در شرايط

حال حاضر شرايط پارک جنگلتی دلنتد در حتد بهينته از نیتر

مطلوبی از نیر تامين نيازهای تفرجگاهی افراد قرار ندارد و نيتاز

تامين نيازهای تفرجگاهی قرار ندارد و نياز به بهبود شرايط برای

به ايجاد برخی تغييرات جهت رسيدن به وضعيت مطلو وجود

رسيدن به اين مقصود و تامين رضتايت بازديدکننتدگان وجتود

دارد .برای رسيدن بته ايتن هتدف افتزايش امکانتات بهداشتتی،

دارد .اين نتايج با نتايج گشتاسب ميگتويی و همکتاران ()8917

خدماتی – رفاهی و ايمنی میتواند نقش مویر در تامين رضايت

هماهنگی دارد .آنها در مطالعهای در پارک جنگلی سیستنگان

بازديدکنندگان و رسيدن به ترفيتت بترد روانتی پتارک داشتته

به نتايجی مشابه با نتايج اين مطالعه دست يافتند و بيان نمودند

باشد .نتايج مطالعه حاضر میتواند با انعکا

نیرات و انتیتارات

که پارک جنگلی سیسنگان برای تامين نيازهای تفرجی متردم

بازديدکنندگان نقش مهمی را در خط مشیهای آينده منطقه و

نياز به ايجاد و بهبود برخی تاسيسات و امکانات پارک دارد .برای

بهبود وضعيت آن داشته باشد .اين مطالعه میتواند به مديران و

رسيدن به اين شرايط عوامل مختلفی مویر هستتند .مطتابق بتا

تصميمگيران جهت تامين بيش از پيش رضايت بازديدکنندگان

نتايج ،پارک جنگلی دلند از نیر امکانات رفاهی نياز به اصتالح و

کمک نمايد .همچنين ،با توجته بته پاست هتای ارا ته شتده در

بهبود شرايط دارد .برای اين منیور افزايش تعتداد آالچيتقهتا،

پرسشنامه بهتر است در طرحريزی فضتاهای تفرجگتاهی پتارک

سکوهای نشستن ،احداث فروشگاه و رستوران در پارک میتواند

موارد زير نيز در نیر گرفته شود:

مویر باشد .البته در کنار افزايش امکانات و تسهيالت پارک بايتد

 -امکانات و تسهيالت تفرجگاهی در پارک جنگلی دلنتد عمتدتا

همواره حفح پايداری محيط در اولويت قرار داشتته باشتد .ايتن

در جهت برآورد نيازهای خانوادهها باشد.

موضوع توسط پرورش و همکتاران ( )8913قابتل تاييتد استت.

 -با توجه به رده سنی مراجعين ،امکانات و تسهيالت تفرجگاهی

آنها بيان نمودند که عالوه بر تالش در جهتت سترمايهگتذاری

بايد بتواند نيازهای تفرجی گروه سنی  95 – 25سال را در ابتدا

برای باال رفتن ميزان گردشگران و جذابيت مقاصتد گردشتگری

برآورده سازد.

بايد پايداری محيط نيز در نیر گرفته شود .همچنين ،از آنجا که

 -بتا توجتته بته عتتدم پتراکنش يکنواختتت متراجعين در فصتتول

اين پارک دارای بازديدکنندگان غير بومی به خصوص در فصول

مختلتتف ،امکانتتات کنتتترل ،نیتتارت ،نيازهتتای بهداشتتتی و

بهتتار و تابستتتان استتت ،نيتتاز بتته افتتزايش امکانتتات ترويجتتی و

سرويسهای خدماتی از نیر کميت به گونهای برآورده شود کته

آگاهیدهنده در پارک برای سهولت استفاده اين افراد از امکانات

نيازهای آتی بازديدکنندگان را در اين فصول خاص تامين کنند.

پارک میباشد .همچنتين ،افتزايش ستطح بهداشتت و امکانتات

همچنين ،بايد تتدابير الزم جهتت کنتترل و حفاتتت از مراکتز

بهداشتی پارک میتواند در اين امر تایيرگذار باشتد .نتتايج ايتن

تفرجگاهی پارک در زمانهای اوج بازديد پيشبينی شود.

مطالعه میتواند بازتابی از وضعيت موجود در پتارک و انتیتارات

 -همانطور که قبال ذکر شد ختانوادههتا متقاضتيان عمتده ايتن

بازديدکنندگان از مديريت پتارک باشتد .همچنتين ،نتتايج ايتن

پتتارک هستتتند .لتتذا تستتهيالت تفرجگتتاهی بايتتد بتتا توجتته بتته
ضرورتهای فرهنگی در مراکز تفرجگتاهی پتيشبينتی شتده و

الگوی بررسی نيازهای تفرجی بازديدکنندگان....
تامين نيازهای تفريحی تفريحی کودکان نيز يکی از عوامل مهم
در طرحريزی به شمار میآيد.
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 -8احمتتدییتتانی ،ن؛ بابتتايی کفتتاکی،

 .و متتتاجی ،ا،

 -از آنجا کته يکتی از عوامتل متویر در حفتح تقاضتا ،امکانتات

 .8931بررسی امکان فعاليتهای اکوتوريسمی از نیر

بهداشتی است ،بنابراين در طراحی مراکتز تفرجگتاهی پتارک از

اکولوژيک در جنگلهای زاگتر

شتمالی بتا کتاربرد

نیر کميت و کيفيت مورد توجه قرار گيرد.

تصميمگيریهتای چنتد معيتاره ،سيستتم اطالعتات

 -وروديه به عنوان يکی از عوامل اقتصادی مویر در تقاضا بايد به

جغرافيايی و سنجش از دور ،مجله آمايش سترزمين.

عنوان مکانيسمی در کنترل تقاضا جهت تطبيق با ترفيتت بترد

سال  .9شماره  :9صص .69-95

منطقه مورد استفاده قرار گيرد.
پيشنهادات
برای بهبود خط مشیهای مديريتی و استفاده بهينته از منتاطق
تفرجگاهی پيشنهاد میگردد:
 اصتتالح و بهبتتود امکانتتات بهداشتتتی ،رفتتاهی و ختتدماتی،آگاهیدهنده و ايمنی در کنار افتزايش ستطح امنيتت پتارک بتا
حضور مداوم مامورين محترم نيروی انتیتامی در پتارک جهتت
تامين آرامش روحی و آسايش بازديدکنندگان ،ضروری به نیتر
میرسد.
 يک عامل حفاتت کننتده کيفيتت تفرجگتاههتا ،استتفاده ازتفرجگتاه در حتد ترفيتت بتترد آن استت ( .)29بنتابراين بتترای
استفاده بلند مدت از تفرجگاه میتوان ترفيت برد منطقه را بته
عنوان عامل حفاتت کننده کيفيت تفرجگاهها مطالعه و بررسی
نمودند.
 بهبتتتود درک بازديدکننتتتدگان از اهميتتتت و کارکردهتتتایاکوسيستم در خالل بازديد از منطقه ،میتواند نقش متویری در
حفح منطقه در دراز مدت داشته باشد.
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