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چکیده
منابع محیط زیستی از جمله سرمایههای ارزشمند جهان هستند که حفاظت از آنها باید در زمره تالشهای اساسیی اسسیان ایرار دییرد
امروزه توسعه فعالیتهای ااتصادی ،رشد جمعیت ،افزایش مشغلههای زسددی سبب افزایش چشمدییر تقاضیا بیرای اسیتفاده تفرجیی در
محیطهای طبیعی شده است تحلیل عوامل مربوط به تقاضای تفریح و تفرج در کشور سیز سشان میدهید کیه اییی سییاز بیه سیرعت رو بیه
افزایش است بنابرایی ،توجه به سیازها و ترجیحات مردم سیز به عنوان استفادهکننددان اصلی ایی مناطق اهمیت ویژهای دارد به ایی منظور،
رهیافت طیف فرصت تفرجی ( ،)ROS6یک روش جامع برای تعییی و تخصیص مناطق تفرجگاهی با طیف فرصیتهای تفرجیی مشیخص
برحسب توان محیط ،سیازها و ترجیحات مردم است در مطالعه حاضر رهیافت طیف فرصت تفرجیی بیه منظیور میدیریت صیحیح منیاطق
تفرجی توصیف شده است ایی رهیافت بر مبنای تئوری ارزش استظار است و با اظهار اییکه رفتار تفرجی یک رفتیار هید درا و بیا هید
تامیی رضایت برای بازدیدکننددان است توصیف میشود  ROSتجربیات بازدیدکننددان را با ویژدیهای بیولوژیکی ،فیزیکی و میدیریتی
محل پیوسد میدهد ایی رهیافت یک سقشه شامل  6طبقه طیف فرصت تفرجی در دسترهای از استفاده بکر تا استفاده کامال توسیعه یافتیه
ایجاد میکند مدیران و تصمیمدیران با استفاده از  ROSمی تواسند منابع تفرجی را حفظ و سیازها و ترجیحیات میردم را سییز در میدیریت
مناطق تفرجی لحاظ سمایند
کلمات کلیدي :منابع تفرجی ،حفاظت ،رضایت بازدیدکننددان ،مدیریت مناطق تفرجی.ROS ،

 -1داسشجوی دکتری آمایش محیط زیست ،داسشکده شیالت و محیط زیست ،داسشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دردان ،دردان ،ایران(* .مسوول
مکاتبات)
 -2استادیار دروه محیط زیست ،داسشکده شیالت و محیط زیست ،داسشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دردان ،دردان ،ایران.
 -3استاد دروه جنگلداری ،داسشکده منابع طبیعی ،داسشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4استادیار دروه محیط زیست ،داسشکده شیالت و محیط زیست ،داسشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دردان ،دردان ،ایران
 -5داسشیار دروه محیط زیست ،داسشکده شیالت و محیط زیست ،داسشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دردان ،دردان ،ایران

6- Recreation Opportunity Spectrum
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مقدمه
منابع محیط زیستی به مثابه سرمایههای ارزشمندی در جهیان

آنها مفیید اسیت ،بیا اییی حیال ،روشهیای توصییفی بررسیی

هستند که حفاظت از آنهیا بایید در زمیره تالشهیای اساسیی

سمیکند که چرا مردم در ییک فعالییت شیرکت میکننید ،چیه

اسسان ارار دیرد ( )1امروزه توسعه فعالیتهای ااتصادی ،رشد

فعالیتهای دیگری ممکیی اسیت اسجیام شیود در صیورتی کیه

جمعییت ،افیزایش مشیغلههیای زسیددی و بیاا رفیتی سیطح

دزینههای دیگر در دسترس باشد ،چه رضیایت و ییا منفعتیی از

استاسداردهای زسددی سیبب افیزایش چشیمدییر تقاضیا بیرای

هر فعالیت کسب میشود و یا چگوسه کیفیت تجربیه را میتیوان

محیطهای طبیعی و سیاز به تفرج شده است ( )2به دوسهای که

افزایش داد تحقیقیات تفیرج بیر مبنیای رهیافتهیای رفتیاری

افزایش فزاینده جمعیت در شهرها ،سیاز به فضای سیبز و ایجیاد

میتواسد بیه اییی پرسیشها بپیردازد رهیافتهیای رفتیاری در

پارکهای جنگلی در حاشیه شهرها را ضروری ساخته است ()3

پژوهشهای تفرج تا حدی ریشه در تئوری ارزش استظیار 1دارد

در وااع ویژدیهای جامعه صنعتی سبب شده بسیاری از میردم

سظریییه ارزش استظییار بیییان میکنیید کییه مییردم بییا شییرکت در

به تفرجگاههای طبیعی دور از شهرها روی آورسد ( )4از سیویی

فعالیتهای تفرجی در محیطهیای مشیخص بیه دسبیال تحقیق

و اخیتالل

بخشیدن به دروهی از ستایج روحی -رواسی شناخته شیده ،میورد

روی پوشش دیاهی و جاسوری پارکها و مناطق حفاظیت شیده

استظار و ارزشمند هستند اییی ستیایج روحیی – رواسیی شیامل

تلقی میشود ( )5ایی وضعیت در سراسر جهان رو به دسیترش

دستیابی به آرامش ،کاهش استرس ساشی از دغدغههای زسددی،

است و به تبع شمار استفادهکننددان از ایی مناطق پیوسیته رو

کسب اعتماد به سفس از حضیور در محییط خلیوت و تنهیایی و

به افزایش بوده است تفریح و تفرج از جمله سیازهای هر شخص

سظایر آن است ( )11ایی موضوع سشان میدهد که رفتار تفرجی

اسییت کییه باعییخ رفییع خسییتگی ،آرامییش اعصییا و شییکوفایی

هد درا و با هد تامیی رضایت از اسجام فعالیت تفرجی اسیت

استعدادها میشود ( )6به عالوه ایجاد جامعیه سیالم و سیازسده

به ایی ترتیب ،تامیی ستایج مثبیت از حضیور بازدیدکننیددان در

برای تداوم پیشرفت و توسعه ااتصادی سیاز به ایجیاد ،توسیعه و

مناطق تفرجی هد مهم مدیران چنییی منیاطقی اسیت ()11

سگهداری تفرجگاهها و مناطق توریستی جهت جیوا دیویی بیه

همچنیی ،محققان تایید سمودهاسد که عناصر سیمای سرزمیی در

تقاضای روزافزون اسسانها دارد ( 7و  )3تحلیل سیروها و عوامیل

تامیی یک فعالیت تفرجی مفیید ،میوثر هسیتند طییف فرصیت

مربوط به تقاضای تفریح و تفرج در کشور سیز سشان میدهد کیه

تفرجی ) (ROSسیستمی است که به منظور کمک به میدیران

ایی سیاز به سرعت رو به افزایش است از دست رفتی هویت هیر

جهت درک روابط بیی سیماهای سرزمیی و خروجیهای تفیرج

پارکی در مجموع کل مناظر تفرجگاهی اخیتالل ایجیاد کیرده و

طراحی شده است با اسیتفاده از تئیوری ارزش استظیار و دیگیر

همگیسازی آنها به تدریج سه تنها روی تقاضیای تفرجگیاهی و

سظریههای رفتاری مربوط به رفتار تفرجی ROS ،بر مبنای ایی

دذران اواات فراغت کل جامعه اثیر کیرده و مطلوبییت آنهیا را

مفهوم که مردم یک محیط خاص را برای شرکت در فعالیتهای

کاهش میدهد ،بلکه ثمربخشی ایی دوسه منیاطق را بیه عنیوان

تفرجی مشخص به منظور تحقق بخشیدن بیه مجموعیه تجربیه

منابع تفرجگاهی به حداال میرساسد ()9

مورد سظر خود (به عنوان مثیال کسیب منیافعی سظییر آرامیش)

تحقیقات اولیه در زمینیه تفیرج بیر رهیافتهیای توصییفی کیه

استخا میکنند پایهدیذاری شید در واایع ROS ،بیا در سظیر

فعالیتهای تفرجی افراد از جمله ماهیگیری ،شنا و پیادهروی را

درفتی ایی موضوع که بیی استفاده از محیط و حفاظت از منابع

بررسی میکرد تمرکز داشتند ادر چه ایی دوسه تحقیقات بیرای

باید تعادل وجیود داشیته باشید طییف متنیوعی از فرصیتهای

حضور اسسان و فعالیتهای او مهمتریی شکل تعیر

درک ترجیحات افراد در خصوص فعالیتهای تفرجی مورد سظیر

1-Expectancy value theory
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تفرجیی را بییرای تیامیی تجربییه مطلیو بازدیدکننییددان ارایییه

پیادهروی و دوچرخهسواری و تماشای اطرا در ردههای بعدی

میدهد ( )12به ایی ترتییب ،چیارچو  ROSمیتواسید بیرای

ارار د اشت تراکم جمعیت حاضر در محل از سظر افراد زیاد بیود

توسعه و هدایت استراتژیهای مناسب به منظور حفظ بلندمدت

و اغلب افراد از تجار تفرجی کسب شده راضی سبودسید آنهیا

طیف وسیعی از فرصتهای تفرجی اجرا شود ()13

اظهار سمودسد ستایج بدست آمده از مطالعه میتواسد به مدیران در

چارچو طییف فرصیتهای تفرجیی ) (ROSدر اواییل سیال

مدیریت مطلو منطقیه تفرجیی و تیامیی سیازهیا و ترجیحیات

 ،1971توسییط سییازمان خییدمات جنگییل ایییاات متحییده

تفرجی بازدیدکننددان کمک سماید ()13

با بهرهدیری از مشاهدات و دزارشهیای مسیتند پژوهشیگران و

مارتیی و همکاران ( )2119سیز از رهیافت  ROSبیرای بررسیی

مییدیران بییرای مییدیریت اسییواع مختلییف تقاضییاهای تفرجییی در

سظیرات و برداشییتهیای بازدیدکننییددان در خصیوص ااییدامات

منیاطق طبیعیی تنظییم دردیید (11؛  13و  ROS )14بیرای

مدیریتی اعمال شده در مناطق تفرجی استفاده سمودسید آنهیا

مدیریت بازدیدکننددان روشی بسیار اسعطا پذیر اسیت کیه بیه

در  4طبقه از طبقات  ROSتعداد  411پرسیش¬سامیه را بییی

راحتی در برسامههای مدیریتی دنجاسده میشود ایی رهیافت در

بازدیدکننددان توزیع سمودسد و سظرات آنها را در خصوص فنون

دستره وسیعی از مناطق تفرجی شامل مناطق حساس و تحیت

مدیریتی اجرا شیده در منیاطق تفرجیی بررسیی سمودسید ()14

حفاظت تا مناطقی که تواسایی بیشتیری بیرای تحمیل سیطو

همچنیی ،کییل و همکیاران ( )2111از رهیافیت  ROSجهیت

سنگییتر استفاده تفرجی را دارسد اراییه شیده اسیت اییی سیوع

استفاده از احساس وابستگی و تعلق مکاسی مردم برای میدیریت

مقیاس برای سازماسدهی طبقات فرصت تفرجی برای یک منطقه

مناطق تفرجی طبیعی استفاده سماینید آنهیا در مطالعیه خیود

مفید است ()11

میزان رضایت و ترجیحات بازدیدکننددان و حس تعلیق مکیاسی

از ایی چارچو به روشهای دوسادوسی برای میدیریت اسیتفاده

آنها را در سایتهای مختلف یک منطقه تفرجی بیا اسیتفاده از

بازدیدکننددان از مناطق طبیعی استفاده شده است بیه عنیوان

رهیافت  ROSبررسی سمودسد آنها اظهار سمودسد با استفاده از

سموسه ،فاینلی ( )1991از ایی رهیافت در جنگلهای مکدوسیالد

ستایج میتوان برسامه مدیریتی مناسبی برای هر محل با توجه به

جهت استفاده تفرجی از سیرزمیی در منیاطق جنگلیی سزدییک

سیازها ،ترجیحات و وابستگیهای مکاسی آنها تنظیم سمود ()11

شییهرها اسییتفاده سمییود ( )15پییارکیی و همکییاران ( )2111از

دروت ( )2111سیز چارچو طیف فرصت تفرجیی را در آبخییز

رهیافت  ROSجهت توسعه دستره متنیوعی از طییف فرصیت

بابیی 2اجرا سمود امکاسات تفرجیی اییی منطقیه شیامل منیاطق

تفرجی در جنیو شیرای کویینزلنید 1اسیتفاده سمودسید ()16

کوهستاسی ،دریاچه و مسیر آبی با برخی از امکاسات و مسیرهای

همچنیی ،باتلر و والدبروک ( )2113در زمینه تفیرج مبتنیی بیر

پیادهروی بود آنها از سقشه شبکه جادههای منطقه ،مصاحبه با

طبیعت بر مبنای معیارهای دسترسی ،حمل و سقل ،خصوصیات

مردم مرتبط با تفرج و آشنا بیه منطقیه و سقشیه طییف فرصیت

منطقه تفرجی و درجه تعامالت اجتماعی افراد استفاده سمودسید

تفرجی دذشته منطقه برای تهیه سقشیه طییف فرصیت تفرجیی

( )17سیدهام و همکاران ( )2114بیه بررسیی سیازهیا و رضیایت

استفاده کردسد ( )19هارشاو و شپارد ( )2113سیز از چیارچو

بازدیدکننییددان منییاطق آلپییی در فصییل اسییتفاده تابسییتاسه بییا

طیف فرصت تفرجی برای ارزیابی اثرات برداشت چو از جنگل

استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی پرداختند ستیایج سشیان

بر محیطهای تفرجی استفاده سمودسید بیرای اییی منظیور ییک

داد افراد بیشتر عالاهمنید بیه اسیتفاده از تلیه کیابیی بودسید و

رهیافییت  GISمبنییا بییرای توصیییف طبقییات  ROSحاصییل از

1-Queensland

2- Babine
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فعالیتهای بالقوه برداشت الیوار توسیعه دادسید و اثیرات بیالقوه

مقاله حاضر از سوع تحقیق توصیفی است و براسیاس جمیعآوری

فعالیتهای برداشت جنگل را بر محیطهای تفرجیی شناسیایی

اطالعات از کتا ها و مقالههای موجود در ایی زمینه اسجام شده

سمودسد آنها بیان سمودسد که ایی برسامه با ییک رویکیرد صیریح

است در ایی بخش مراحل اسجام چارچو طیف فرصت تفرجی

مکاسی و زماسی پویا امکان اسدازهدیری تنوع محیطهای تفرجی و

در االب یک سموسه مطالعاتی که توسط اورمزبیی و همکیاران در

ارزیابی اثرات برداشت چو بر فرصتهای تفرجی فیراهم میی-

سال  2114در ایالت کویینزلند استرالیا اسجام شده است توضیح

سماید .مقایسه دو سناریو مدیریت جنگل سشان میدهد که بدون

داده میشود

شناسایی ،پیشبینیی و حماییت از طبقیات آسییبپذیر ،ROS

همییان طییور کییه اییبال دکییر دردییید طیییف فرصییتهای

محیطهای بکر ممکی است به طور سیستماتیک در طول زمیان

تفرجی ) (ROSبرای سشان دادن استفاده تفرجی رو به رشید و

از بیی بروسد ( .)13همچنیی ،دفتر برسامه اراضی ایاات متحیده

جهت یکپارچهسازی اطالعات تجربه بازدیدکننده با ویژدیهیای

( )2114در مطالعهای از چارچو طیف فرصت تفرجی )(ROS

محل تفرجی در اوایل سال  1971توسعه یافت ()11

برای مدیریت سفر و تفرج در منطقه تفرجی دلید ران استفاده

ایی فرآیند یک چارچو برسامیهریزی و میدیریت بیرای تعیییی

سمودسیید هیید آنهییا مییدیریت منییابع تفرجییی و سیییز تعییییی

موجودی منابع و توصیف فرصتهای تفرجیی در اسیواع مختلیف

مسیرهای حمل و سقل منطقه برای دسترسی به اراضی دولتیی،

محیطها است سیستم  ROSتاکید میکند که کیفیت تفرجی

ایجاد مناطقی برای دسترسی به دستره متنوعی از فعالیتهیای

میتواسد با ارایه تنیوعی از فرصیتهای تفرجیی بیرای بیرآوردن

تفرجی موتوری و غیر موتوری و توسعه زیرسیاختهای تفرجیی

ترجیحات مختلف مردم و تامیی رضایت آنها به بهتریی حالیت

بیرای پشیتیباسی از تجیار بازدیدکننیددان هنگیام اسییتفاده از

به دست آید ( 11و  ROS )21یک روش رسمی سیاز به تنیوع

اراضی دولتی بود ()21

با اراییه طیفیی از فرصیتهای تفرجیی اسیت و در محیطهیای

بررسییی مطالعییات اسجییام شییده در زمینییه مییدیریت منییاطق

خشکی ایی طیف فرصتها به شش طبقه مدیریت زمیی تقسیم

تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی سشان می-

شده است (جدول  ،)1که دستره آن از طبقه ''بکیر '' تیا طبقیه

دهد که رهیافت  ROSدر دسیتره وسییعی از منیاطق تفرجیی

"شهری "است ( )21ایی طبقیات بیر اسیاس سیطح تغیییرات،

شامل تفرجداههای موجود در مناطق تحت حفاظت تا تفرجداه-

دسترسی و همچنیی ویژدیهای بازدیدکننده از جمله فعالییت-

های اسسانساخت اابل استفاده است همچنیی ،از ایی رهیافیت

ها ،اسگیزه و تجربه است ( .)13برای کمک به توصیف هر یک از

برای درک روابط بیی محییط ،فعالیتهیا و تجیار میورد سظیر

طبقییات مختلییف فرصییت در طییول ایییی طیییف از ویژدیهییای

مردم استفاده میشود استفادههای بازدیدکننددان در تفرجگاه-

فیزیکی ،اجتماعی و مدیریتی استفاده میشیود (11؛  14و )19

های طبیعی در اغلب موارد منجر به اثرات منفی سییز مییشیود

ویژدیهای فیزیکی سرزمیی ماسند شیب ،جهت شیب ،ارتفاع از

بنابرایی برای توسعه و هدایت استراتژیهای مناسب بیه منظیور

سییطح دریییا ،خییاک ،منییابع فرهنگییی -تییاریخی منطقییه و سیییز

حفظ بلند مدت طیف وسیعی از فرصیتهای تفرجیی مییتیوان

ساختارهای سسبتا دایمی اسساسی در یک محیل مثیل جادههیا و

ایی رهیافت را اجرا سمود در مطالعه حاضر به معرفی و توصییف

سدها است استفادهکننددان و رفتارهیای آنهیا و خصوصییات

مراحل اجرای رهیافت  ROSدر مناطق تفرجی پرداختیه میی-

ااتصادی – اجتماعی آنها (سظیر سی ،جنسیت ،سواد ،درآمد و

شود

فرهنگ) به عنوان ویژدیهای اجتماعی شناخته میشوسد

روش بررسی

از ویژدیهای مدیریتی میتوان به حضیور پرسینل میدیریت در
محل ،خیدمات آموزشیی و اطالعرسیاسی اراییه شیده ،امکاسیات
تفرجی ،ایمنی و امنیتی اشاره سمود ( )11ایی سه ویژدی اسیواع
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فعالیتها و فرصتهای تجربه را در طول طیف تحت تاثیر ایرار

فرآیندهای توسعه ،جادههیا و ایواسیی و مقیررات) ییک محییط،

میدهند ( 11و  )21به طور کلی ROS ،سه تنها طیف وسییعی

فرصتهایی برای افراد جهت رسیدن به تجیار تفرجیی میورد

از طبقهها (بکر تیا شیهری) را فیراهم میکنید بلکیه بیا تعیییی

سظرشان فراهم میآورد ( 21و  .)22به طور کلی ایی معیارها در

چگوسگی یا سحوه مدیریت ویژدیهای بیوفیزیکی (سظیر پوشیش

سه بخش شامل دسترسی ،طبیعی بودن و تجربه اجتماعی ایرار

دیاهی ،سیمای سرزمیی ،توپودرافی و منظر) ،اجتمیاعی (سظییر

میدیرسد جدول  1ایی معیارها را سشان میدهد.

تعداد افراد و احتمال برخورد با سایر افیراد) و میدیریتی (سظییر
جدول  -1فاکتورهاي موثر در تفکیک طبقات ROS
تجربه اجتماعی

طبیعی

دسترسی

تنهایی (خلوت) /اعتماد به سفس -
فرصتی برای تجربه تنهایی ،سزدیکی به
طبیعت ،اعتماد به سفس و چالش

استفاده موتوری  -درجه استفاده از وسایل موتوری در
منطقه (شامل جاده ،اایق و وسایل سقلیه دسترسی
هوایی)

فاصله از جاده  -فاصله تقریبی از
سزدیکتریی راه آهی )(km

تعامالت اجتماعی – تعداد روابط متقابل
با دیگران و اسدازه مورد استظار دروه

شواهد حضور اسسان  -شواهدی از توسعه تسهیالت،
محدودیتها و کنترل توسعه ،تغییرات محل ،تخریب و
یا اثرات باایماسده در محل

اسدازه -اسدازه تقریبی منطقه (هکتار)

فاکتورهای دکر شده در جدول  1در تعییی طبقات  ROSسقش

 ROSبییه شییش طبقییه م یدیریت زمیییی تقسیییم شییده اسییت

اساسی دارسد به ایی ترتیب ،بیر مبنیای معیارهیای دکیر شیده،

(جدول)2

جدول  2توصیف شش جایگاه  ROSبرگرفته از اورمزبی و همکاران ()2002
بکر ()P
نیمه بکر غیر
موتوري ()SPNM

طبقات طیف فرصت تفرجی

نیمه بکر موتوري
()SPM
جادهسازي شده
طبیعی ()RN
روستایی ()R

شهري ()U

مناطق طبیعی در اندازه بزرگ که تعامل بین کاربران بسیار کم است و استفاده موتوري در
محدوده مجاز نیست.
منطقه ای عمدتا با یک محیط طبیعی یا ظاهرا طبیعی با اسدازه متوسط تا بزرگ که در آن تعامل بیی افراد
کم است استفاده موتوری در آن مجاز سیست.
منطقهای عمدتا با محیط طبیعی که با اسدازه متوسط تا بزرگ تعییی میشود و تراکم کاربران کم است
استفاده موتوری مجاز است.
منطقهای عمدتا با محیطهای ظاهرا طبیعی با شواهد اسساسی که معموا با محیط زیست طبیعی هماهنگ
است تعامل بیی کاربران ممکی است کم تا متوسط است .استفاده موتوری بر مبنای استاسداردهای
ساخت و ساز و طراحی تسهیالت ارایه شده  ،متعار است
منطقهای با محیط طبیعی که به طور اابل مالحظهای به منظور افزایش فعالیتهای تفرجی مشخص و در
راستای حفظ پوشش دیاهی و خاک اصال شده است تعامل بیی کاربران اغلب متوسط به باا است
امکاسات بسیاری برای استفاده موتوری و پارکینگ در دسترس است.
منطقه با محیط اابل مالحظه شهری شناخته شده است ،هر چند ممکی است پس زمینه عناصر ظاهرا
طبیعی داشته باشد حضور تعداد زیادی از کاربران را میتوان هم در محل و هم در مناطق مجاور استظار
داشت امکاسات استفاده موتوری بسیار شدید و پارکینگ هم در دسترس است ،وسایل مختلف حمل و
سقل عمومی اغلب برای جابجایی مردم در سراسر محل در دسترس است
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توضیحات جدولRN: Roaded ،SPM: Semi Primitive motorized ،SPNM: Semi Primitive Non-motorized ،P: Primitive :
 R: Rural ،Naturalو U: Urban

مطابق با جدول  ،2هر طبقه سطو مختلفی از تغییرات فیزیکی

 -یکپارچهسازی طیف فرصت تفرجی با سایر جنبههای مدیریت

تا محیطزیستی ،سطو مختلف دوری ،اسدازه ،برخورد با دیگران

منطقه

و سطح و سوع اادامات مدیریتی را شامل میشود طبقیه 'بکیر'،

 -شناسایی ساسازداریها و توصیههایی بیرای کیاهش و جبیران

فر

میکند افرادی به ایی منطقه جلب میشیوسد کیه تیرجیح

آنها

میدهند در منطقه هیچ امکاسیاتی توسیعه سیافتیه باشید ،سیطح

 -3برنامهریزي زمانی.

امکاسات ،تسهیالت و مدیریت پیاییی و تیراکم افیراد کیم باشید

 -2طرح ریزي.

( )21در طبقه بکر ،تسهیل تجربیاتی ماسند اسیتقالل ،آرامیش،

 -5اجرا.

اسییزوا ،اعتمییاد بییه سفییس و سزدیکییی بییه طبیعییت و چییالش سیییز

 -6پایش

در سظر درفته میشود در استهای دیگر ایی طیف ،طبقه منیاطق

 ROSفرآینییدی وابسییته بییه جمییعآوری و تحلیییل اطالعییات

شهری به منظور ارایه تراکم باا ،تجربییات بیه شیدت میدیریت
شده برای اسیتفادهکننددان آن در ییک محییط توسیعه یافتیه
تعییی شده است ( )11در دیل مراحل اجرای  ROSارایه شده
است

بیوفیزیکی و اجتماعی برای تصمیمات مدیریتی اسیت اولییی و
سختتریی مرحله در  ROSتعیییی تقاضیا بیرای فرصیتهیای
دردشییگریفتفرجی اسییت ایییی فرصییتهییا محصییول محیییط و
تجربیییات هسییتند تقاضییای موجییود داهییا از بررسییی سظییرات

 مراحل اجراي چارچوب :ROS

بازدیدکننددان شناسایی میشوسد فرصتهای تفرجیی موجیود

مراحل اجرای چارچو  ROSشامل موارد دیل است (23؛ 24

سظیر اردوداهها ،جادهها و مسیرهای پیادهروی میتواسند سقشیه-

و :)25

سازی شوسد تعییی «بهتریی» ترکیب از فرصتهیای تفرجیی و

 -1فهرستبرداري و نقشهسازي از شرایط محیطیی کیه بیر

تخصیص استفادههای سرزمیی برای یک منطقه مفرو

تجار تفرجی افراد تاثیر میدذارد ایی شیرایط شیامل عوامیل

سیست استخا طبقههیای طییف فرصیت و تخصییص سیرزمیی

فیزیکی ،اجتماعی و مدیریتی است

برای تفرج و سایر کاربریهای سیرزمیی در مراحیل بعید اسجیام

 -2تحلیل کامل :ایی مرحله شامل موارد دیل است:

میشود در سهایت ،پس از یکپارچیهسیازی طییف فرصیتهیای

 -شناسایی ساسازداریهای محیطی

تفرجی منطقه با سایر جنبیههیای میدیریت منطقیه ،شناسیایی

 -تعریف طبقات طیف فرصت تفرجی

ساسازداریها و توصیههایی برای کاهش و جبران آن ،چیارچو

 -برآورد تقاضا برای فرصتها در طیول طییف فرصیت تفرجیی

 ROSبا در سظر درفتی اهدا مدیریتی مفرو

برای مناطق طبیعی مورد سظر

طیف فرصت تفرجی در منطقه اجرا میشود مرحله آخر ،پایش

 -شناسایی فرصتهای تفرجی کیه در حیال حاضیر در منطقیه

است که در دورههای زماسی دوسادون جهت حفظ منطقیه و سییز

مهیا شدهاسد

حفظ کیفیت تجربه بازدیدکننددان باید اسجام شود ()24

 -تعییی محل و چگوسگی مهیاسازی فرصتهیای تفرجیی بیرای

 مراحل تفکیک طبقات :ROS

مناطق تفرجی مورد سظر

آسیان

برای هر طبقه
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با توجه به استاسداردهای توصیف شده طبقات  ROSدر جدول
 ،3مراحل ارایه شده در شکل  1بیرای تفکییک طبقیات ROS
پیشنهاد شده است

کل طبقات ROS

مرحله 1

طبقههای بکر ،سیمه
بکر غیر موتوری و
سیمه بکر موتوری

طبقههای جاده-
سازی شده طبیعی،
روستایی و شهری

مرحله 2
مرحله 4
طبقههای سیمه بکر
غیر موتوری و سیمه
بکر موتوری

طبقههای روستایی
و شهری

مرحله 3

مرحله 5

طبقه شهري

طبقه روستایی

طبقه جادهسازي شده

طبقه نیمه بکر موتوري

طبقه نیمه بکر غیرموتوري

طبقه بکر

طبیعی

شکل  -1نحوه تفکیک طبقات ( ROSبرگرفته از راهنماي استفاده از )26( 1991 ،ROS
برای تفکیک طبقات  ،ROSسیاز به سقشه مناطق تفرجی و

در مرحله اول ،منطقه براساس فاصله از جادهها به دو دسته

سقشه مسیرهای دسترسی منطقه مطالعاتی است ایی سقشهها

مجزا تقسیم میشود دسته اول مناطقی هستند که بیش از

جهت تفکیک طبقات استفاده میشوسد در ادامه ،از سقشه

یک کیلومتر از جادهها فاصله دارسد ایی دسته شامل طبقات

کاربری زمیی منطقه برای تصحیح مرزها و تعییی طبقات سهایی

بکر ،سیمه بکر غیر موتوری و سیمه بکر موتوری است دسته دوم

در منطقه استفاده میشود در دیل مراحل اسجام ایی کار

مناطقی هستند که کمتر از یک کیلومتر از جادهها فاصله دارسد

بر مبنای مراحل دکر شده در شکل  1توصیف میشوسد

و شامل طبقات طبقههای جادهسازی شده طبیعی ،روستایی و

 مرحله :1

شهری است
 مرحله :2
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در ایی مرحله ،با استفاده از فاکتور فاصله از جادهها و فاکتور

 مرحله :2

اسدازه منطقه میتوان طبقه بکر ،را از طبقات سیمه بکر غیر

مرحله  4شامل تفکیک طبقه جادهسازی شده طبیعی از

موتوری و سیمه بکر موتوری جدا سمود مناطقی که بیش از

طبقات روستایی و شهری است ایی فرآیند در درجه اول بر

 3کیلومتر از جادهها فاصله دارسد و مساحت آنها بیش از

مبنای عامل طبیعی بودن اابل اسجام است مناطق با تغییرات

 5111هکتار است جز طبقه بکر محسو میشوسد همچنیی ،از

ساشی از احداث مناطق مسکوسی و زمییهای زراعی را باید به

فاکتورهای باایماسده سظیر وجود ساختارهای اسسانساخت و

عنوان طبقات روستایی /شهری طبقه بندی سمود همچنیی ،از

شواهد حضور اسسان در محل برای تصحیح مرز استفاده میشود

سایر فاکتورها برای تصحیح مرزها استفاده میشود

 مرحله :3

 مرحله :5

در مرحله  3طبقات سیمه بکر غیر موتوری و سیمه بکر موتوری

تفکیک مناطق شهری از مناطق روستایی با شناسایی مناطق

تفکیک میدردسد به طور کلی مناطقی که بیی  1تا  3کیلومتر

مرتبط به شهر اسجام میشود مناطقی که در محدوده شهر

از جاده ها فاصله دارسد و اسدازه آنها بیش از  1111هکتار است

ارار دارسد ماسند پارکهای شهری در طبقه شهری ارار می-

جز طبقات سیمه بکر غیر موتوری یا سیمه بکر موتوری است

دیرسد مناطق باایماسده به عنوان طبقه روستایی طبقهبندی

برای جدا کردن طبقات سیمه بکر غیر موتوری از سیمه بکر

می شوسد

موتوری سیز از فاکتور دسترسی استفاده میشود در مناطق جز

همچنیی ،جدول  3خصوصیات کلی طبقات  ROSرا برمبنای

طبقه سیمه بکر موتوری استفاده موتوری سسبت به طبقه

معیارهای موثر بر تفکیک طبقات سشان میدهد ایی جدول

سیمه بکر غیر موتوری بیشتر است مثال در ایی طبقه امکان

بر مبنای دستورالعمل استفاده از  ROSسحوه استفاده از

استفاده از اتومبیل برفی وجود دارد همچنیی ،از سایر فاکتورها

معیارها جهت تعییی محدوده دایق هر یک از طبقات در منطقه

برای تصحیح مرزها استفاده میشود

را سشان میدهد

جدول  -3توضیح استانداردهاي مورد استفاده در تفکیک طبقات ( ROSبرگرفته از راهنماي استفاده از ))26( 1991 ،ROS
فاکتورها
طبقه ROS

Primitive
(بکر)

طبیعی بودن

دوري
فاصله از

اندازه

استفاده

جاده ها

()ha

موتوري

بییییش از 3
کیلومتر

بیییییییش از
5111
هکتار

داهییا دسترسییی
هوایی ،دسترسی
موتییوری ممکییی
است در منطقیه
امکانپذیر باشد

شواهد حضور انسان
درجیییه بسییییار بیییاایی از
طبیعی بودن
ساختارهای اسسیانسیاخت
بسیار سادر است
شواهد کمی از افیراد دیگیر
مشاهده میشود.

تجربه اجتماعی
تنهایی /اعتماد

تعامالت

به نفس

اجتماعی

فرصت بسیار بیاایی
برای تجربه تنهیایی،
سزدیکی به طبیعیت،
تقویییت اعتمییاد بییه
سفییس و خلییوت بییا
خود فراهم میکند

تعامییل بسیییار
کم با سایر افراد
دییروههییایی بییا
اسیییییییدازههای
بسیار کوچک
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مسیییاوی و
یا بیشتر از
 1کیلومتر

مساوی و ییا
بیشتییییر از
1111
هکتار

امکان دسترسیی
موتییوری بسیییار
کییم و یییا هیییچ
اسیییت امکیییان
وجود جادههیای
ابتییییییییدایی و
مسیرهای پیاده-
روی در منطقه.

درجیییه بسییییار بیییاایی از
طبیعی بودن
ساختارهای اسسیانسیاخت
سادر و در محلهایی ایزولیه
شده
بدون تغییر و یا تغییر کم.
شواهد کمی از حضور سایر
افراد.

فرصت بیاایی بیرای
تجربییییه تنهییییایی،
سزدیکی به طبیعیت.
تقویییت اعتمییاد بییه
سفییس و خلییوت بییا
خود فراهم میکند

مسیییاوی و
یا بیشتر از
 1کیلومتر

مساوی و ییا
بیشتییییر از
1111
هکتار

دسترسیییی ییییا
استفاده موتوری
بییه میییزان کییم
امکانپذیر است

درجیییه بسییییار بیییاایی از
طبیعی بودن
ساختارهای اسسیانسیاخت
سادر و در محلهایی ایزولیه
شده
حداال تغیییر و اصیال در
محل.
شواهد کمی از سایر افراد.
شواهد استفاده موتوری

فرصت بیاایی بیرای
تجربییییه تنهییییایی،
سزدیکی به طبیعیت.
تقویییت اعتمییاد بییه
سفییس و خلییوت بییا
خود فراهم میکند

Roaded
(Natural )RN

مسیییاوی و
یا کمتیر از
 1کیلومتر

کیییمتیییر از
1111
هکتار

استفاده موتوری
در حید متوسییط
در منطقییییییییه
امکانپذیر است
ممکیییی اسیییت
حجییم بییاای از
مسیرهای اصیلی
مسافرتی داشیته
باشد

درجه متوسطی از طبیعیی
بودن
وجود سیاختارهای اسسیان-
سیییاخت کیییه بیییه¬طیییور
عمدهای توسعه یافتهاسد
تغییییییرات متوسییییطی در
محل.
شواهد اسدکی از افراد دیگر.
اواسیی کنترل در محل
مسیرهای مسافرتی اصلی و
منییاطق تفرجییی طبیعییی
مشاهده میشوسد

فرصییت متوسییط تییا
باایی بیرای تجربیه
تنهایی ،سزدیکیی بیه
طبیعیییت .تقوییییت
اعتمیاد بیه سفیس و
خلوت با خود فراهم
میکند

® Rural
روستایی

مسیییاوی و
یا کمتیر از
 1کیلومتر

کیییمتیییر از
1111
هکتار

درجییه بییاایی از
استفاده موتوری
هم برای تفرج و
هیییییم بیییییرای
دسترسی

درجیییه خیلیییی کمیییی از
طبیعی بودن
سطح متوسیطی از منطقیه
خیلی توسعه یافته است
سییییاختارهای متعییییدد و
پیچیییده ،تمرکییز بییاایی از
توسییعه اسسییاسی و منییاطق
مسکوسی با شواهد آشیکار و
اواسیی کنترل در محل

فرصت کمیی بیرای
تجربییییه تنهییییایی،
سزدیکی به طبیعیت،
تقویییت اعتمییاد بییه
سفییس و خلییوت بییا
خود فراهم میکند

تعامل باایی بیا
افراد دیگر
اسیییییییدازههای
بییزرگ از دییروه
میییورد استظیییار
است

)Urban (U
شهري

مسیییاوی و
یا کمتیر از
 1کیلومتر

کمتیییییر از
1111
هکتار

درجیییه خیلیییی
باایی از استفاده
موتیییوری هیییم
برای تفرج و هم

درجیییه خیلیییی کمیییی از
طبیعی بودن ،به طور عمده
توسعه یافته و سیاختارهای
متعییدد مییرتبط بییا توسییعه

فرصییت خیلییی کییم
برای تجربه تنهیایی،
سزدیکی به طبیعیت،
تقویییت اعتمییاد بییه

تعامییل خیلییی
باایی بیا افیراد
دیگر
اسیییییییدازههای

SemiPrimitive
NonMotorized
)(SPNM
نیمه بکر
غیرموتوري

SemiPrimitive
Motorized
((SPM
نیمه بکر غیر
موتوري

تعامییل کییم بییا
سایر افراد
دییروههییایی بییا
اسیییییییدازههای
بسیییار کوچییک
میییورد استظیییار
است

تعامییل کییم بییا
افراد دیگر
دییروههییایی بییا
اسیییییییدازههای
کوچییک مییورد
استظار است

تعامل متوسیط
با افراد دیگر
اسیییییییدازههای
کوچییییک تییییا
بییزرگ از دییروه
میییورد استظیییار
است
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برای دسترسی

شیییییهری ،تغیییییییرات و
اصییالحات خیلییی زیییاد در
منطقه ،با شیواهد آشیکار و
کنترل در محل

دلدوی و همکاران
سفییس و خلییوت بییا
خود فراهم میکند

خیلی بیزرگ از
دیییروه میییورد
استظار است

مطابق با جدول  3و شکل  1به راحتی میتیوان طبقیات ROS

عوامل موثر بر تجربییات بازدیدکننیددان و دنجاسیدن آنهیا در

را از هم تفکیک سمود پس از آن باید طیف فرصتهای تفرجیی

برسامههیای میدیریتی جهیت تیامیی سیازهیای تفرجیی افیراد و

را در هر یک از طبقات بر مبنای توان محیط و سیازهای تفرجیی

حفاظت از منابع داشتند با استفاده از چارچو  ROSو شرایط

افراد تعییی سمود جدول  4سموسهای از اجرای  ROSبا توصییف

منطقه پارک دریایی را به  5طبقه شامل طبقه توسعه یافتیه تیا

طبقات استفاده شده در پارک دریایی Great Barrier Reef

طبقه تحت حفاظت تقسیم سمودسد سپس ،برسامههای میدیریتی

در یکی از برسامههای مدیریت منطقیهای آن را سشیان مییدهید

برای هر یک از طبقات جهت رسیدن به اهدا دکر شده فوق را

( )11آنها در اییی برسامیه میدیریت خیود سیعی در شناسیایی

تبییی سمودسد (جدول )4

جدول  -2نمونهاي از اجراي  :ROSتوضیحات طبقهها براي مدیریت منطقهاي در پارک )10( Great Barrier Reef
عنوان طبقه

توصیف ویژگیها و شرایط طبقات

ردیف
1

توسعه یافته

بالفاصله در مجاورت مناطق شهری و پر رفت و آمد ارار دارد ایی مناطق سقاط دسترسی برای برسامهریزی منطقهای و
تمرکز بر دردشگری و تفرج شدید و متمرکز هستند ایی مناطق به شدت توسط طیف دستردهای از سردرمیها و همراه
با تسهیالت دائمی استفاده میشود (برای مثال ،تفرجگاه ساحلی ،اسکلهها و محل استقرار اایق)
طول کشتی
اسدازه دروه )شامل کارکنان کشتى(
 71متر
بدون محدودیت

2

استفاده باال

محیطی طبیعی است که ممکی است سطو باایی از بازدیدکننددان را داشته باشد ایی مناطق به راحتی در دسترس
هستند و امکاسات مناسب (به عنوان مثال ،پل شناور اایقی ،مسیرهای ارتباطی و عالیم و سشاسهها) دارسد و ممکی است
سیاز به مدیریت اثرات و کمک به تفسیر بازدیدکننددان از ایی منطقه وجود داشته باشد ایی مناطق مرتبا با استفاده از
کشتیهای بزرگ و هواپیما مورد بازدید ارار میدیرسد
طول کشتی
اسدازه دروه )شامل کارکنان کشتى(
تا  35متر
بدون محدودیت

استفاده

محیطی طبیعی که ممکی است سطو م توسطی از بازدیدکننددان را داشته باشد و با مسیرهای ارتباطی مناسب و
امکاسات مدیریتی برای مدیریت اثرات باشد ایی مناطق داهی توسط کشتیهای بزرگ و هواپیما مورد بازدید ارار می-
دیرسد
طول کشتی
اسدازه دروه )شامل کارکنان کشتى(
تا 35متر
تا  41سفر

2

طبیعی

محیطی طبیعی با سطو بازدیدکننده پاییی است ایی مناطق معموا فااد امکاسات ،کشتیهای بزرگ و هواپیما هستند
طول کشتی
اسدازه دروه )شامل کارکنان کشتى(
تا 35متر
تا  15سفر
(مگر اینکه توسط سایت محدود شده باشد)

5

تحت حفاظت

محیطی طبیعی که به خاطر مناطق برجسته و با ارزش حفاظتی منحصربفرد و مناطق با اهمیت مدیریت خاص تحت
حفاظت ارار دارد استفاده از ایی مناطق محدود و با توجه به برسامههای اسحصاری سایت مدیریت میشود
طول کشتی
اسدازه دروه )شامل کارکنان کشتى(
محدود شده توسط سایت
محدود شده توسط سایت

3

متوسط

مطابق با جدول  4مشاهده میشیود کیه در اسیتفاده از ،ROS

شلوغ و با تسهیالت را دارسد میتواسند مناطقی کیه در طبقیه 1

شرایط محیطی و عالیق بازدیدکننددان در تعییی طبقات طیف

ارار دارسد استخا سمایند

فرصت در سظر درفته شدهاسد به دوسهای که در طبقیه  1امکیان
بیشتریی استفاده همراه با تسهیالت در سظر درفته شده است و
افراد به هر تعداد امکان حضور در منطقه را دارسد و در طبقیه 5
امکان استفاده و حضور افراد تنها با توجه به برسامه سایت مقدور
است بنابرایی ،افراد با توجه به سوع استفادهای کیه میدسظر آن-
هاست میتواسند هر یک از طبقات  ROSرا برای تفرج استخیا
سمایند به عنوان مثال ،افرادی که تمایل بیه حضیور در منیاطق
بحث و نتیجه گیري
رشد فزاینده جمعیت سیاز به استفاده از منیاطق تفیرجدیاهی را

توسیییعه  ROSبیییر مبنیییای تحقیقیییات تجربیییی در میییورد

افزایش داده است ،اما عدم تعادل در مورد حضور دردشیگران و

بازدیدکننددان تفرجی ،ترجیحات و سوع استفاده آنها در محیل

استفاده ساصیحیح و بیدون برسامیه (تفیرج شیدید) بیر عملکیرد

بود همچنیی ROS ،مبنایی برای سایر رهیافتهیای برسامیه-

اکوسیستمها ماسند تنوع دوسههای دییاهی ،اثیرات مخیر دارد

رییزی تفرجیی سظییر حیدود تغیییرات اابیل ابیول،(LAC) 1

تفرج و توریسم در عرصههای طبیعی اغلب بر غنیای دوسیههای

چییارچو حفاظییت منییابع طبیعییی و تجربییه بازدیدکننییده

2

دیاهی اثیر میدیذارد و سیبب حیذ دوسیههای حسیاس و در

( )VERPبود ایی چارچو ها بیر ارزییابی و شناسیایی اثیرات

خطر میشود ( )3اغلب پارکها و مناطق تحت حفاظت

حاصل از بازدیدکننددان بر منیاطق تفرجیی هسیتند و تعیییی

سیاز به مدیریت بازدیدکننددان به منظور ارتقیای ارزشهایشیان

طیف فرصت تفرجی در منطقه بخش مهمی از ایی چارچو هیا

دارسد از جمله زماسی که دردشگری یکی از اجزای جداییساپیذیر

است ( )11همچنیی ،فرآینید  ROSاز ویژدیهیای اجتمیاعی،

پارک است بنابرایی رهیافتهیای برسامیهریزی تفرجیی بایید در

بیولوژیکی و مدیریتی برای تولید یک سقشه از مناطق فرصت بیا

مدیریت پارکها و منیاطق تفرجیی اسیتفاده شیوسد تیا شیرایط

دسترهای از محیطهای تفرجی با استفاده کم (مناطق بکیر) تیا

بیوفیزیکی و اجتماعی مطلو را ارایه سماید

سوع محیط تفریحی با اسیتفاده بیاا (منیاطق شیهری) اسیتفاده

شفیعی و همکاران ( )1332اظهار سمودسد برسامهریزی صیحیح و

میکنیید اشییتایی و کییالرک ( )2111اظهییار سمودسیید ROS

طراحی مناسب ،به معنیای عینییت بخشییدن بیه اسیتفادههای

چارچوبی برای درک روابط بیی محیطهیا ،فعالیتهیا و تجیار

ممکی از سرزمیی اسیت و اییی سیرزمیی میتواسید ییک منظیر

مورد سظر مردم ارایه میدهد ( )23همچنییی ،فیاینلی ()1991

طبیعی (ماسنید پیارک ملیی) کیه سظیامی پیچییده ،همبسیته و

اظهار سمود  ROSیک الگوی مدیریت مناطق تفرجی است کیه

پویاست ،باشد به طور کلی ایی رهیافتهای برسامیهریزی بیرای

تمرکز بر تجربیاتی که مردم در مناطق تفرجیی جسیتجو میی-

کمک بیه میدیریت تفیرج و دردشیگری در پارکهیا و منیاطق

کنند ،دارد ( )15بیا اییی حیال ،برخیی پژوهشیگران معتقدسید

تحت حفاظت توسعه یافتهاسد طییف فرصیت تفرجیی ()ROS

شناسییایی رابطییه مسییتقیم بیییی فعالیتهییا ،محیطهییا و منییافع

سموسهای از رهیافتهای برسامیهریزی تفرجیی اسیت کیه توسیط

مورد سظر بهطور کامل دشوار است زیرا به سظر میرسد ،برخیی

سازمان خدمات جنگلداری آمریکا توسعه یافته است در مطالعه

تجار مورد سظر بیشتر وابسته به فعالیت هستند در حالی کیه

حاضر ،ایی رهیافت توصییف و مراحیل اجیرای و کیاربرد آن در

دیگر تجار بیشتر وابسته به محییط هسیتند ( )23اشیتایی و

معر

مدیریت مناطق تفرجی ارایه دردید ()27

1- Limitso f AcceptableChange
2- Visitor Experience and Resource Protection
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کالرک ( )2111اظهار سمودسد رهیافت  ROSیک روش بسییار

اابلیییت اسییتفاده بییرای ارزیییابی اثییرات توسییعه فعالیییتهییای

اسعطا پذیر برای مدیریت بازدیدکننددان است به دوسیهای کیه

غیرتفرجی بر استفادههای تفرجی را دارد در ایی رابطه ،هارشاو

به راحتی در برسامههای میدیریتی دنجاسییده شیده اسیت ()23

و شپارد ( )2113از ایی چارچو برای ارزیابی اثیرات برداشیت

دفتر برسامه اراضی ایاات متحده ( )2114در مطالعهای از طیف

چو از جنگل بر محیطهیای تفرجیی اسیتفاده سمودسید آنهیا

فرصت تفرجی ) (ROSبرای مدیریت سفر و تفرج در منطقهای

اظهار سمودسد که ایی برس امه با رویکرد صریح مکاسی و زماسی پویا

استفاده سمودسید آنهیا اظهیار سمودسید بسییاری عوامیل سظییر

امکان اسدازهدیری تنیوع محیطهیای تفرجیی و ارزییابی اثیرات

سیماهای سرزمیی دوسادون ،عالیق بازدیدکننددان ،شیرایط آ

برداشت چو بر فرصتهای تفرجی را فرآهم میکند .مقایسیه

و هییوایی ،سییاختارهای حمییل و سقییل ،تسییهیالت تفرجییی و

دو سناریو مدیریت جنگل سشان میدهید کیه بیدون شناسیایی،

محدودیتهای منابع باید در برسامهریزی مدیریت سیفر و تفیرج

پیشبینی و حمایت از طبقیات آسییبپذیر  ،ROSمحیطهیای

در سظر درفته شوسد که با استفاده از رهیافت  ROSبه سیاددی

بکر ممکی است به طور سیستماتیک در طول زمان از بیی بروسد

میتوان ایی کیار را اسجیام داد ( )21همچنییی ،اییی چیارچو

( )13شکل  2سمایی کلی از ایی رهیافت را ارایه میکند ()11
تعییی اهدا

فهرستبرداری
از شرایط

تعییی طبقات
ROS

آیا اهدا برآورده میشوسد؟

پایش

خیر

بلی

تغییر مدیریت

ادامه دادن مدیریت کنوسی

پایش

شکل  -2نمایی کلی از رهیافت طیف فرصت تفرجی (بر گرفته از اورمزبی و همکاران)2002 ،
منظور از اهدا در شکل  2شامل حفاظت از کیفیت و ویژدیی-

صورتی که اهدا برآورده سشود برسامههای مدیریتی منطقه باید

های منطقه ،تامیی سیازها ،ترجیحات و رضایت بازدیدکننددان و

تغییر یابد ایی سکته بسیار اابل توجه است که پایش از شیرایط

حفظ کیفیت تجار تفرجی افیراد اسیت ادیر اییی اهیدا در

منطقه همواره باید جزیی از برسامههای مدیریتی منطقیه باشید

منطقه برآورده شود ،سحوه مدیریت به شکل کنوسی ادامیه میی-

ایی موضوع توسط بسیاری از محققیی تایید و تاکید شده اسیت

یابد با ایی حال ،در دورههای زماسی مشیخص سییاز بیه پیایش

(11؛  29و  )31همچنیی ،دیلعسگر و همکاران ( )1391بییان

شرایط محیط بیرای حفیظ اهیدا دکیر شیده وجیود دارد در

سمودسد کمبود اعتبار ،سیروی اسسیاسی متخصیص و میاهر و سبیود
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متولی شخصی مشکل اصلی پارکهیای جنگلیی شیمال کشیور

ستایج مثبت از حضور در مناطق تفرجی برای بازدیدکننیددان و

است همچنییی روشهیای میدون و مشخصیی بیرای میدیریت

تامیی رضایت آنها از جمله اهدا مهم مدیران مناطق تفرجیی

بازدیدکننددان وجود سدارد ایی موضوع سشان میدهد کیه سییاز

است ایی امر سبب توسعه رهیافتهیایی بیر دسیتیابی بیه اییی

به استفاده از رهیافتهای برسامهریزی تفرجی سظیر  ROSبرای

اهدا شده است در ایی میان ،طیف فرصیت تفرجیی )(ROS

مدیریت مناطق تفرجی در کشور به ویژه برای منیاطق تفرجیی

سیستمی است که به منظور کمک به مدیران جهت درک روابط

جنگلی شمال کشیور وجیود دارد ( )9همچنییی ،از آنجیا کیه

بیی سیماهای سرزمیی و خروجیهای تفرج طراحی شده است

محیط زیست مهمتریی مولفه زیست اسسانها محسو میشود،

رهیافت طیف فرصت تفرجیی ( )ROSییک روش جیامع بیرای

ازم است تا ارزشهای وااعیی آن بیه درسیتی مشیخص شیود

تعییی و تخصیص مناطق تفرجداهی با طیف فرصتهای تفرجی

اهمیت ایی موضوع بیه اسیدازهای اسیت کیه سخعیی و همکیاران

مشخص بر حسب توان محیط و سیازها و ترجیحات مردم اسیت

( )1339بیان سمودسد یکیی از مهمتیریی چالشهیای فیرآوری

ایی فرآیند وابسته به جمعآوری و تحلیل اطالعات بیوفیزیکی و

دولتها در ارن  ،21بحرانهای محیطزیستی اسیت ،زییرا درک

اجتماعی بیرای تصیمیمات میدیریتی اسیت در مطالعیه حاضیر

سادرست از خدمات تولیید شیده توسیط اکوسیسیتمها ،خطیری

رهیافت طیف فرصت تفرجی به منظور مدیریت صحیح منیاطق

جییدی بییرای جامعییه بییه حسییا میآییید ( )31از آنجییا کییه

تفرجی توصیف شد ایی رهیافت بر مبنای تئوری ارزش استظیار

بازدیدکننددان از سظر تجار تفرجی مورد سظیر خیود متفیاوت

است و با اظهار اینکه رفتار تفرجی یک رفتار هد درا و با هد

هستند ،رهیافت طیف فرصت تفرجیی ( )ROSبیا هید اراییه

جلییب رضییایت اسییت توصیییف میشییود  ROSتجربیییات

اسواع فرصتها به اسیواع دروههیای بازدیدکننیده متفیاوت ایجیاد

بازدیدکننددان را با ویژدیهای بیولوژیکی ،فیزیکی و میدیریتی

شدهاسد ایده طیف فرصت ،شناسیایی ویژدیهیای مهیم محییط

پیوسد میدهد ایی رهیافیت ییک سقشیه شیامل  6طبقیه طییف

فیزیکی و اجتماعی را که میتواسد بیه عنیوان شیاخص کیفییت

فرصت تفرجی در دسترهای از استفاده بکر تا اسیتفاده سینگیی

محیط و تجربههای موجود عمل کند ،پیشنهاد میکند در اییی

ایجاد میکند هر طبقه سطو مختلفی از تغییرات فیزیکیی تیا

زمینه ایگلز و همکاران ( )2112اظهار سمودسد  ROSتقریبیا در

محیطزیستی ،سطو مختلف دوری ،اسدازه ،برخورد با دیگران و

کلیه بررسیهای برسامهرییزی سییمای سیرزمیی اابیل اسیتفاده

سطح و سیوع اایدامات میدیریتی را دارد ویژدیهیای فیزیکیی،

است و فرآیندی عملی همیراه بیا اصیولی اسیت کیه میدیران را

اجتماعی و مدیریتی را میتوان برای کمک به توصیف هر یک از

مجبور میکند تا مدیریت را از سیه دییدداه حفاظیت از منیابع،

طبقات مختلف فرصت در طول ایی طییف اسیتفاده سمیود اییی

فرصت برای استفادههای عمومی و برآوردن شیرایط مطلیو در

ویژدیهیا پتاسسییل تحیت تیاثیر ایرار دادن اسیواع فعالیتهیا و

منطقه توجیه سمایند ()23

فرصتهای تجربه را در طول طیف دارسد همچنیی ،فرصتهیای

منابع محیط زیستی به مثابه سرمایههای ارزشمندی در جهیان

تفرجی موجود سظیر اردوداهها ،جادهها و مسییرهای پییادهروی

هستند که حفاظت از آنهیا بایید در زمیره تالشهیای اساسیی

میتواسند سقشهسازی شوسد تعییی «بهتریی» ترکیب از فرصیت-

اسسان ارار دیرد امروزه توسعه فعالییتهیای ااتصیادی ،رشید

های تفرجی و تخصیص استفادههای سرزمیی برای یک منطقیه

جمعییت ،افیزایش مشیغلههیای زسیددی و بیاا رفیتی سیطح

مفییرو

آسییان سیسییت استخییا طبقییههییای طیییف فرصییت و

استاسداردهای زسددی سیبب افیزایش چشیمدییر تقاضیا بیرای

تخصیص سرزمیی برای تفرج و سایر کاربریهیای سیرزمیی در

محیطهای طبیعی و سیاز به تفرج جهت رفع خسیتگی ساشیی از

مراحل بعد اسجام میشود در سهایت ،پس از یکپارچهسازی طیف

زسددی ماشینی و آرامش روحی شده است به ایی ترتیب ،تامیی

فرصتهای تفرجی منطقه با سایر جنبههای میدیریت منطقیه و
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شناسایی ساسازداریها و توصیههایی برای کیاهش و جبیران آن

عون بی علی تبریز علوم و تکنولوژی محیط زیسیت

بارایه و چیارچو  ROSبیا در سظیر دیرفتی اهیدا میدیریتی

 1337شماره  4صص 217 – 213

برای هر طبقه طیف فرصت تفرجی در منطقه اجرا می-

 -2حیاتی ،بیا الیه  ،احسیاسی ،مهیدی  ،اهرمیانزاده،

شود مرحله آخر ،پایش است که در دورههای زمیاسی دوسیادون

محمد  ،راحلی ،حسیی و تقیزاده ،مجید عوامل مؤثر

جهت حفظ منطقه و سیز حفظ کیفییت تجربیه بازدیدکننیددان

بر تمایل به پرداخت بازدیدکننددان پارکهیای ائیل

باید اسجام شود مدیران و تصیمیمدییران بیا اسیتفاده از ROS

دلی و مشروطه شهر تبریز :کاربرد روش دو مرحلهای

می تواسند منابع تفرجی را حفظ و سیازها و ترجیحات مردم را سیز

هکمی سشریه ااتصاد و توسیعه کشیاورزی (علیوم و

در مدیریت مناطق تفرجی تامیی سمایند

صنایع کشاورزی)  1339جلد  24شماره  1صیص

پیشنهادات

93 -91

مفرو

پیشنهادات مطالعه حاضر به شر زیر بیان میدردد:

 -3اسحاایراد ،جواد  ،حیدری ،مهدی  ،مهدوی ،علیی و

 -1یکی از راهکارهیای بهبیود وضیعیت محیطزیسیتی منیاطق،

زینیوسییدزاده منیییر تییاثیر فعالیتهییای تفرجییی بییر

مشییارکت عمییومی مییردم در مییدیریت منطقییه اسییت بنییابرایی

پوشییش دیییاهی و خییاک پییارک جنگلییی (مطالعییه

پیشنهاد میشود در صورت امکان از سظرات مردم در برسامهریزی

موردی :پارک جنگلی چقاسبز ایالم) مجلیه جنگیل

و مدیریت مناطق تفرجی استفاده دردد

ایران  1391سال سوم شماره 1صص 31 – 71

 -2توصیییه میشییود از اسگیییزه تفییرج بییه عنییوان یییک هیید

 -4افراختیییه ،حسیییی و خیییدایی ،بهرامعلیییی 1391

برسامهریزی استفاده شیود کیه در اییی صیورت رهیافیت ROS

سیاماسدهی دردشییگری در تفرجگاههیای پیراشییهری

میتواسد مفید وااع شود

هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی سشریه تحقیقیات

 -3داشتی پشتواسه علمی و تحقیقی ،میزان موفقییت هیر دوسیه

کاربردی علوم جغرافیایی جلد  17شیماره -69 :21

تالشییی را در راه برسامییهریزی تضییمیی میسماییید (دیلعسییگر و

33

همکاران )1391 ،بنابرایی ،توصیه میشود ابل از برسامیهریزی،

 -5شریفی ،مرتضی  ،مخیدوم ،مجیید  ،زاهیدی امییری،

داسییش و آدییاهی جییامع از منطقییه تفرجییی مییورد مطالعییه و

اوامالدیی و سبحاسی ،هوشینگ ایجیاد میدل طییف

خصوصیات ،استظارات و سیازهای تفرجدران کسب شود

اابلیت اکولوژیکی بهرهوری اسسان ازپارکها و منیاطق

 -4در پژوهشهیای آینیده رهیافیت طییف فرصیت تفرجیی در

حفاظت شیده محییطشناسیی  1335شیماره 39

مناطق تفرجی اجرا شود

صص 113-111

 -5سایر رهیافتهای توسعه یافته برای مدیریت مناطق تفرجی

 -6احمدیثاسی ،ساصر  ،بابایی کفاکی ،ساسان و متیاجی،

مورد بررسی و استفاده ارار دیرد

اسداهلل بررسی امکان فعالییتهیای اکوتوریسیمی از

 -6پژوهشهایی در زمینه درک دروهها و افراد مختلف از محیط

سظر اکولوژیک در جنگلهای زادرس شمالی با کاربرد

مناطق تفرجی اسجام شود

تصمیمدیریهیای چنید معییاره ،سیسیتم اطالعیات
جغرافیایی و سنجش از دور مجله آمایش سیرزمیی
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