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چکیده
امروزه ارزيابي تقاضاي تفرجي در پاركهاي جنگلي بهمنظور تهيه طرحهاي تفرجي موفق و برنامهريزي براي توسعه امكانات در طرحهاي
مذکور به مسأله مهمي تبديل شده است .شناخت نيازهاي اقتصادي -اجتماعي گردشگران براي برآورد تقاضاي تفرجي امري الزامي است،
زيرا شرايط اقتصادي -اجتماعي گردشگران تأثير زيادي بر انتخاب تفرجگاه بهمنظور استفاده از آن دارد .در همين راستا در تحقيق پيشرو،
تقاضاي تفرجي پارك جنگلي سرخهحصار در شرق تهران از طريق مصاحبه حضوري و تكميل پرسشنامه در فصل بهار مورد ارزيابي قرار
گرفت .براي بررسي تغييرات تقاضاي تفرجي مردم ايران در طول  03سال ،نتايج بهدست آمده از اين تحقيق با نتايج مطالعه ديگري که 03
سال پيش در پارك جنگلي سيسنگان انجام شده بود ،مورد مقايسه قرار گرفت .مقايسه تقاضاي تفرجي پاركهاي جنگلي درونشهري
(سرخهحصار) و برونشهري (سيسنگان) و بررسي نيازهاي بازديدکنندگان از پاركهاي جنگلي طي سه دهه نشان داد که تقاضاي تفرجي
بازديدکنندگان با گذشت  03سال تغيير چنداني نكرده است .همچنين نياز واقعي تفرجي مراجعهکنندگان در پاركهاي جنگلي
درونشهري و برونشهري بهجز چند مورد (آن دسته از تقاضاهايي که به بعد مسافت بازديدکنندگان برميگردد) تفاوت چنداني نميکند و
هدف اصلي بازديد گردشگران ،استراحت در محيطي سالم و استنشاق هواي سالم است .درنهايت پيشنهاد ميشود برنامهريزان ،استفاده از
نظرات و تمايالت مردم را براي احداث و توسعه پاركهاي جنگلي در نظر بگيرند.
کلمات کلیدي :تقاضاي تفرجي ،بازديدکنندگان ،پارك جنگلي ،سرخهحصار ،سيسنگان.

 -1استاديار پژوهش ،بخش تحقيقات جنگل ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران ،ايران.
*(مسوول مكاتبات).
 -2دانشيار ،گروه جنگلداري ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران.
 -0استاد مديريت منابع طبيعي ،سازمان حفاظت محيط زيست ،تهران ،ايران.
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مقدمه
تفريح و تفرج از ابتددا بدهعندوان يكدي از نيازهداي ميرمسدتقيم

حالتي که تنها متغيرهاي اکولوژيك و جغرافياي عمومي در نظر

انسان وجود داشته است .اگرچه هندوز آنطورکده ضدرورت دارد

گرفته شود ،نتايج صحيحتري به همراه دارد (.)4

اهميت تفريح و تفرج در جامعه مورد توجه واقع نشده است ،اما

ارزيابي چگونگي تقاضا براي تفرج در محيطهاي طبيعي ،امكدان

زندگي روزمره مردم و صنعتي شدن جوامع ،بهتدريج نياز بده آن

برنامهريزي و طرحريدزي مناسدب بدراي ايدن منداطق را فدراهم

را مانند ساير نيازهاي اجتماعي نشان داده است ( .)1در دنيداي

ميکند ،بنابراين ضروري است کده در طدرحريدزي پداركهدا ،از

امروز ،حفاظت از محيطهداي طبيعدي ،بهدرهبدرداري متعدادل و

خواستهها و نيازهاي مردمي که مديخواهندد از پدارك اسدتفاده

متناسب با توجه به احتياجات و امكانات موجود ،توسعه فضاهاي

کنند ،دقيقاً اطالع حاصل نمود ( .)1با توجه بده روندد تغييدرات

تفريحي و گذران اوقات فرامت با توجه به گسترش شهرنشديني

اجتماعي و اقتصادي در جامعه که در نتيجه آن تغييراتي در نوع

از اهميت فراواني برخوردار شده است (.)2

و چگونگي عوامل مؤثر بر تقاضاي تفرجي بهوجود خواهدد آمدد،

پاركها يكي از عوامل شكلدهنده شهرها به شدمار مديآيندد و

الزم است در دورههاي زماني مختلف ،اين عوامل مورد بررسي و

بهدليل فضاي سبز قابلمالحظه خدود عدالوه بدر اثدرات محديط

بددازبيني قددرار گيرنددد ( .)9بددا توجدده بدده اهميددت ايددن مسددأله،

زيستي ،تأثير مستقيمي در سالمت جسمي و روحي افراد دارندد

پژوهشهاي متعددي در سراسر جهان و ايران در زمينه ارزيدابي

( .)0اين در حالي است که بهرهگيري از اهدداف دوگانده و تدو م

تقاضاي تفرجي انجام شده است .در همين راسدتا  Lorenzoو

حفاظت و گردشگري در پاركهداي جنگلدي ،تنهدا بدا برقدراري

همكاران ( )2333در مطالعده خدود ارزش تفرجدي جنگدلهداي

رابطه متعادل بين فعاليتهاي انساني و بستر طبيعدي جنگدل و

شهري در اياالت متحدده را بدا اسدتفاده از پرسدشنامه بررسدي

شناسايي دقيق نيازها و ترجيحات استفادهکنندگان آنها ميسدر

کردند .نتدايج نشدان داد کده ارزش جنگدلهداي شدهري بدراي

است .متأسفانه بسياري از برنامهريزيها براي پاركهاي جنگلي،

بازديدکنندگان با ميدزان آگداهي آنهدا از مزايداي جنگدلهداي

صرفاً براساس ارزيابي توان اکولوژيك اين مناطق انجدام شدده و

شددهري و ميددزان درآمددد آنهددا ارتبددام متبددت دارد ( .)1نتددايج

ترجيحات مردمي در اين طرحها در نظر گرفته نشده اسدت (.)6

پدژوهش ديگددري کدده در مندداطق تفرجدي جنگددلکدداريشددده و

 )1991( Yachkashiعنوان ميکند که پاركهاي احداثشده

پاركهاي جنگلي کوچك در دو شهر جوئنسو و سالو در فنالندد

در ايران يا از لحاظ مكان و ضوابط انتخاب ،نامناسب بدوده و يدا

انجام شد ،نشان داد که ميزان استفاده از جنگلهاي شدهري در

داراي تجهيزات کافي و ضروري کده مطدابق سدليقه و خواسدته

جوئنسو بيشتر از سالو است که دليل اصلي آن دور از دسدترس

مردم باشد ،نيسدتند ( .)5ازآنجداييکده طدرحهداي اجراشدده از

بودن مناطق تفرجي در سالو است .در نتيجه افدزايش فاصدله از

نقطهنظر اقتصادي -اجتماعي ،رفتار استفادهکننددگان و بررسدي

مناطق تفرجي ،ميزان استفاده از آن را کداهش خواهدد داد (.)9

نظرات بازديدکنندگان ،هيچ نوع مطالعهاي را انجدام نددادهاندد و

در تحقيق ديگري  )1991( Tyrväinenجنگدلهداي شدهري

بهطبع در طرحريزي پاركها از اين عوامل استفاده نشده اسدت،

منطقه جوئنسو پايتخت کارلياي شدمالي را بدا اسدتفاده از روش

لزوماً نميتوانندد پاسد گدوي نيازهداي مدردم باشدند .بدهدليدل

ارزشگذاري مشروم مورد ارزيابي قرار داد .نتايج نشدان داد کده

مفلتهاي زيدادي کده در گذشدته در انجدام تحقيقدات ارزيدابي

فاصله منداطق مسدكوني از جنگدلهداي شدهري در تمايدل بده

تقاضاي تفرجي منداطق تفرجگداهي شدده اسدت ،نتدايج چندين

پرداخددت بازديدکنندددگان تددأثير منفددي دارد ( .)13در مطالعدده

مطالعاتي ميتواند بهعنوان راهگشايي در حل مسايل تفرجگداهي

ديگري نيدز  Smailesو  )2331( Smithاسدتفاده تفرجدي از

براي آينده بهکار گرفته شدود ()1؛ زيدرا ارزيدابي تدوان تفرجدي

جنگلهداي کداج منطقده آدليددهيل

را بدا انجدام مصداحبه از

درصورتيکه همراه با مشخصههاي اجتمداعي باشدد ،نسدبت بده

بازديدکنندگان در مورد شدغل ،محدل سدكونت و مشخصدههاي

بررسي نيازها و ترجيحات تفرجي بازديدکنندگان....

69

اقتصادي -اجتماعي آنها مورد بررسي قرار دادند .نتدايج نشدان

در بازديددد افددراد از پددارك تددأثير منفددي دارد .همچنددين املددب

داد که دسترسي آسان به منطقه ميزان بازديد را افزايش خواهد

بازديدگنندگان براي بازديد از پارك فصدل تابسدتان و روزهداي

داد ( .)11در مطالعددهاي ديگددر  Vriesو )2332( Goossen

پنجشنبه و جمعه را ترجيح ميدهند .انگيزه اصدلي مراجعده بده

براي بازديد تفرجي از جنگدل مددلسدازي کردندد و يدك ابدزار

پارك استفاده از هواي سالم بوده و املب آنها درختان پهنبرگ

طرحريزي بر مبناي  GISرا براي عملكرد تفرجي جنگدل ارايده

را ميپسندند ( .)5اين در حدالي اسدت کده بعدد از گذشدت 23

دادند .در اين تحقيق تعداد بازديدهاي انجامشده توسط جمعيت

سال ،نتايج پژوهش ديگري در همين پارك نشدان داد کده بدين

بومي ،فاصله از مناطق مسكوني و کيفيت منطقه تفرجي بدرآورد

شغل افراد و دفعات مراجعه به پارك و همچنين ميدزان سدواد و

شد .نتايج نشدان داد کده بدا افدزايش مسدافت ،تعدداد بازديددها

عالقهمندي آنها به گردشگري ارتبدام معنديداري وجدود دارد

کاهش مييابد ( .)12در تحقيق ديگري بهمنظدور بدرآورد ارزش

( .)14نتايج تحقيق امدينزاده و قريشدي ( )1014نيدز در پدارك

اقتصددادي فضدداي سددبز پددارك هددارتفيلددد در اسددتراليا از روش

جنگلي سيسنگان نشدان داد کده اگرچده طراحدي ايدن پدارك

ارزشگذاري مشروم استفاده شد .به همين منظور با استفاده از

براساس فعاليتهاي گردشگري و نيز توان اکولوژيكي انجام شده

پرسشنامه ،تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مورد بررسي قدرار

اسددت ،امددا ايددن طراحددي نتوانسددته اسددت پاسد گددوي نيازهدداي

گرفت .نتايج نشان داد که تمايل به پرداخت بدا سدطح درآمدد و

گردشگاهي استفادهکنندگان از آن باشد .درنهايت بدا تأکيدد بدر

تحصدديالت افددراد ارتبددام متبددت دارد ( .)10در تحقيددق مشددابه

ترجيحددات مردمددي ،پيشددنهاداتي بددراي طراحددي محدددودههدداي

ديگري نيز ارزش تفرجي فضاي سبز شهري در منطقه جدونگژو

گردشگري متمرکز و گسترده ارايه شدد ( .)19همچندين نتدايج

چين از طريق پرسشنامه و مصاحبه حضوري از بازديدکنندگان

تحقيق مشابه ديگري در اين پارك نشان داد که بازديدکنندگان

برآورد شد .نتايج نشان داد که تمايل به بازديد افدراد بدا قابليدت

مدرد و افددراد متأهدل بيشتددرين افدراد بازديدکننددده را تشددكيل

دسترسي ،پوشدش گيداهي مناسدب و کيفيدت محديط افدزايش

ميدهند .بيشتر بازديدکنندگان از قشدر تحصديلکدرده جامعده

مييابد ( .)16در تحقيق ديگري تفاوت بين تقاضاي تفرجدي در

هستند که از نظر مدالي وضدعيت متوسدط و خدوبي دارندد و در

جنگلهاي درونشهري و برونشهري در وييناي استراليا بررسي

بخددشهدداي دولتددي يددا خصوصددي اشددتغال دارنددد .بيشتددر

شد .نتايج نشان داد که درمجموع ،استفاده مردم از جنگدلهداي

بازديدکنندگان در طبقه سني  23تا  63سال قرار دارند و املب

درونشددهري بدهخصددود در بعدددازظهر روزهدداي کدداري و آخددر

آنها در فصلهاي بهار و تابستان از اين پارك بازديدد ميکنندد.

هفتهها بيشتر بدود ،درحداليکده در جنگدلهداي بدرونشدهري

استفادهکنندگان املب بدهصدورت گروهدي بده پدارك مديآيندد.

بهدليل بعد مسدافت ،بازديددها صدرفاً در اواخدر هفتده و فصدول

همچنين حفظ حالت طبيعي پدارك ،عددم وجدود تأسيسدات و

گرمتر سال انجام ميشود (.)15

تسهيالت مناسب و ناکافي بودن امكانات موجود در پارك مدورد

در ايددران نيددز در طددول سدده دهدده اخيددر تحقيقددات مختلفددي

تأييد املب افراد بازديدکننده بوده است ( .)11همچندين نتدايج

درخصود ارزيابي تقاضاي تفرجي گردشگران انجام شده اسدت.

پژوهش سهرابي ( )1016در پارك جنگلدي عبداسآبداد بهشدهر

از جمله  )1991( Yachkashiطي تحقيقي در پارك جنگلدي

نشان داد که مسافت و هزينه دسترسي با تعداد بازديدکننددگان

سيسدنگان تقاضداي تفرجدي بازديدکننددگان را بدا اسدتفاده از

از پارك ارتبدام منفدي دارد .همچندين ارزش تفرجگداهي ايدن

پرسشنامه و مصاحبه حضوري از گردشگران مورد ارزيابي قدرار

پارك نسبت به کاربريهاي ديگر آن ندزد مدردم بيشتدر اسدت

داد .نتايج نشان داد که افزايش سطح سدواد و درآمدد افدراد ،در

( .)19محمددودي ( )1014نيددز در تحقيددق خددود تددوان تفرجددي

بازديد از پارك تأثير متبت و افزايش مسافت و هزينه دسترسدي

سامان عرفي منج در جنگلهاي محدوده شهرسدتان لردگدان را
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مورد ارزيابي قدرار داد و بده ايدن نتيجده رسديد کده عاملهداي

استفاده از روش کالوسون ارزيابي کردندد .نتدايج نشدان داد کده

محيطي اقلديم ،دسترسدي ،شديب و جهدت آن ،درصدد پوشدش

املب بازديدکنندگان در رده سني  25تا  05سال قدرار دارندد و

جنگلي ،خاك ،جدذابيتهداي تفرجدي و چشدماندداز بدهترتيدب

املب آنها در فصول بهار و تابستان از پارك بازديدد ميکنندد و

بيشترين تأثير را در ارزيابي توان تفرجدي دارندد ،امدا تقاضداي

املب بهصورت گروهي به پارك ميآيندد .حفدظ حالدت طبيعدي

تفرجي و کاربري فعلي جنگل در فرآيندد ارزيدابي مدؤثرتر بدوده

پارك ،نبودن تأسيسات و تسدهيالت مناسدب و نبدودن امكاندات

اسدت و عوامدل محيطدي را تحدت تدأثير قدرار مديدهدد .املددب

کافي در پارك مدورد تأييدد املدب بازديدکننددگان بدوده اسدت

بازديدکنندددگان منطقدده افددراد بددومي هسددتند و مسددافتهدداي

( .)26بنابراين تفرج بازديدکننددگان در پاركهداي جنگلدي ،در

محدودي را براي رسيدن به منطقه طي کردهاندد .هددف اصدلي

بيشتر موارد رابطه مستقيمي با منابع آبدي ،امكاندات تفرجدي و

آنهددا اسددتفاده از هددواي سددالم اسددت و جامعدده پهددنبددرگ را

جاذبههاي توريستي دارد (.)25

مدديپسددندند ( .)9بدداقري و عظمتددي ( )1019ارتقدداي سددالمت

بررسي پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد که در همده آنهدا

جسمي-رواني شهروندان را با طراحدي محديط و منظدر شدهري

به مسأله ارزيابي تقاضاي تفرجي ،توجه خاصي شده اسدت .زيدرا

مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد کده افدزايش دسترسدي

شناسايي عوامل مؤثر بر تقاضاي تفرجي کمك شاياني در تهيده

فيزيكي و بصري ساکنان به طبيعت از طريق طراحي طبيعتگرا

طرحهاي تفرجي موفدق و رضدايتمنددي اسدتفادهکننددگان از

و ارتقاي کيفيت فضاهاي جمعي در مراکدز محلدي متناسدب بدا

اينگونه مناطق دارد .در اين تحقيق نيز سعي شده است کده بدا

گروههاي جمعيتي اسدتفادهکنندده ،از راهبردهداي پايددار بدراي

بررسي عوامدل مختلدف تأثيرگدذار بدر تقاضداي تفرجدي پدارك

ارتقاي سالمت و ايمني عمدومي در محديطهداي شدهري اسدت

جنگلي سرخهحصار ،شناخت عوامل مؤثر بر تقاضداي تفرجدي و

( .)23صامتي و همكاران ( )1091ارزش تفرجي بوستان جنگلي

مقايسه آنها بدا پدارك جنگلدي سيسدنگان ،زمينده الزم بدراي

ناژوان اصفهان را با استفاده از روش ارزشگذاري مشروم برآورد

مددديريت و برنامددهريددزي ايددن پددارك مطددابق بددا خواسددتههدداي

کردند .نتايج نشان داد که تمايل به پرداخت افراد با متغيرهداي

گردشگران فراهم شود.

درآمددد و تحصدديالت رابطدده مسددتقيم و بددا متغيرهدداي مبلدد

مواد و روشها

پيشنهادي ،سن و تعداد افراد خدانوار رابطده منفدي معنديداري

منطقه مورد مطالعه

داشته است ( .)21راسخي و همكاران ( )1091عوامدل مدؤثر بدر

پارك جنگلي سدرخهحصدار ،بدا کشديدگي شدرقي د مربدي بدا

تمايل به پرداخت گردشگران ساحلي درياي خزر را با استفاده از

مساحتي بال بر  563هكتدار در شدرق تهدران (جندوب شدرقي

روش ارزشگذاري مشروم برآورد کردندد .نتدايج نشدان داد کده

منطقه  10شهرداري تهران) و در محدوده جغرافيايي ´51° 03

درآمد ،سابقه پرداخت و سطح تحصيالت بر تمايل بده پرداخدت

تا ´ 51° 05طول شرقي و´ 05° 62تا ´ 05° 66عرض شدمالي

گردشگران سداحلي اثدر معنديداري دارد ( .)22سدام دليدري و

واقع شده است .از شمال به جاده تهران د فيروزکدوه و خيابدان

همكاران ( )1092تمايل به پرداخدت سداکنان شدهر چدالوس را

دماوند ،از شرق به منطقه سرخهحصار و ترمينال مسدافربري ،از

براي حفاظت از درياچه ولشت با اسدتفاده از روش ارزشگدذاري

جنوب به ارتفاعات تپه درمندشي و کوه تاختاليق و از مرب بده

مشروم برآورد کردند .نتايج نشان داد که درآمد خانوار ،رضدايت

بزرگراه اسبدواني منتهي ميشود (شدكل  .)1بخدش وسديعي از

از کيفيددت آب درياچدده و سددطح تحصدديالت سرپرسددت خددانوار،

پددارك داراي پوشددش علفددي (طبيعددي) و پوشددش جنگلددي

مهمترين عوامل مدؤثر بدر ميدزان تمايدل بده پرداخدت افدراد در

(دستکاشت) اسدت کده پوشدش جنگلدي از اندواع پهدنبرگدان

حفاظددت از ايددن درياچدده هسددتند ( .)20نيكبختددي و همكدداران

خزانکننده ،سوزنيبرگان هميشهسبز و گونههاي زينتي گدلدار

( )1090نيازهاي تفرجي بازديدکنندگان پدارك ملدي بمدو را بدا

تشكيل شده است (.)24
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شکل  -1موقعیت جغرافیایي پارك جنگلي سرخهحصار در تهران
از آنجاييکه نتايج اين پژوهش با نتايج پدژوهش انجدامشدده در

تكميل پرسشنامههدا سده روز (دو روز ميدر تعطيدل و يدك روز

پارك جنگلي سيسنگان مقايسه ميشدود ،مختصدري در مدورد

تعطيل) بهصورت تصادفي در هدر مداه انتخداب شدد .روش کدار

وضعيت عمومي اين پارك نيدز ارايده مديشدود .پدارك جنگلدي

بدينصدورت بدود کده بدا مراجعده بده عرصده ،پرسدشنامههداي

سيسنگان در  25کيلومتري شهرستان نوشهر به نور قرار گرفته

تهيهشده در کليه مناطق پارك بدهصدورت تصدادفي و در ميدان

است و فاصله آن تا مرکز استان مازندران (ساري)  153کيلومتر

افرادي که صرفاً به قصد تفرج به پارك آمده بودند ،توزيدع شدد.

است .طبق جديدترين گزارشهدا ،مسداحت پدارك  425هكتدار

بددهمنظددور تكميددل کددردن پرسددشنامههددا ،هرجددا کدده جمعيددت

است که در نقطهاي بسيار مناسب قدرار گرفتده و فاصدله آن تدا

بازديدکنندگان بيشتر بود ،به ازاي هر  13نفر يك پرسشنامه و

دريا کمتدر از  133متدر مديباشدد .پوشدش گيداهي آن شدامل

هرجا که جمعيت کمتر بود ،به ازاي هر پنج نفر يك پرسشنامه

درختان بلوم ،شمشاد ،توسكا ،افرا ،ممرز و ميره است و بهدليدل

توزيع شد .هدف ايدن بدود کده توزيدع پرسدشنامههدا در همده

وجود درختان شمشاد و نزديكي به مناطق مسكوني ،مورد توجه

قسمتهاي پارك يكسان باشد .در پرسشنامهها با مطرح کردن

بازديدکنندگان بسياري قرار دارد ( 5و .)11

سو التي از قبيدل سدن ،شدغل ،عاليدق بازديدکننددگان ،انگيدزه

روش بررسي
بهمنظور ارزيابي تقاضاي تفرجي پارك جنگلدي سدرخهحصدار از

مراجعه به پارك و داليل مؤثر در بازديد آنها ،تقاضاي تفرجدي
پارك سنجيده شد و بدا نتدايج بررسدي )1991( Yachkashi
( )5در پارك جنگلي سيسنگان مقايسه شد.

روش ارزيابي سريع و تكنيك مصداحبه حضدوري بدا اسدتفاده از
پرسشنامه استفاده شد .تكميل پرسشنامهها در فصل بهار و در

یافته ها

دو ماه فروردين و ارديبهشت انجام شد .دليل انتخاب فصل بهدار

جنسیت

و اين ماهها اين بود که ايدن فصدل بدهعلدت وجدود آب و هدواي

منطقه تفرجگاهي بايد براي جنسيتهاي مختلف مراجعهکنندده

مناسب از يك طرف و اوقات فرامت بيشتر شهروندان از طدرف

برنامه تفرجي داشته باشد تا افراد در همه اقشار بتوانند استفاده

ديگددر ،يدددك فصدددل تفريحددي محسدددوب ميشدددود و تعدددداد

مؤثر از آن داشته باشند .مقايسه جنسيت بازديدکنندگان در دو

بازديدکنندگان در پارك متعادل (نه بسيار زياد مانند تابستان نه

پارك جنگلي سرخهحصار و سيسنگان ،نتايج مشابهي را نشدان

بسيار کم مانند پاييز و زمستان) و به اندازه نرمدال اسدت .بدراي

داد؛ بهطوريکه املدب بازديدکننددگان هدر دو پدارك را مدردان
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تشكيل ميدادند (سرخهحصار  %50و سديسدنگان  .)%59البتده

سرخهحصار 13 ،درصد بازديدکنندگان را افراد متأهدل تشدكيل

مقدار اندکي افزايش در تعدداد زندان مراجعدهکنندده بده پدارك

ميدادند (شكل .)2

جنگلي سرخهحصار مشاهده شدد .همچندين در پدارك جنگلدي

شکل  -2وضعیت جنسیت بازدیدکنندگان از دو پارك جنگلي
تحصیالت
آگاهي از تحصيالت مراجعهکنندگان به پداركهداي جنگلدي در

دبيرستاني از  %01در سديسدنگان بده  %69در سدرخهحصدار و

تقاضاي تفرجي آنها تأثيرگذار است .مقايسه سدطح تحصديالت

راهنمايي از  %3در سيسنگان به  %9در سدرخهحصدار طدي 03

بازديدکنندگان دو پارك جنگلي نشدان داد کده بدا گذشدت 03

سال افزايش پيدا کرده است .تعداد افراد بيسواد نيدز از  %11در

سال ،سطح تحصيالت افرادي که از پاركهداي جنگلدي بازديدد

سيسنگان به  %2در سرخهحصار و تعداد افراد داراي تحصيالت

ميکنند ،افزايش يافته اسدت .بدهطدوريکده تعدداد افدراد داراي

ابتدايي از  %26در سيسنگان بده  %9در سدرخهحصدار کداهش

تحصدديالت دانشددگاهي از  %29در سدديسددنگان بدده  %00در

يافته است (شكل .)0

سرخهحصار رسيده است .همچنين تعداد افراد داراي تحصيالت

شکل  -3وضعیت تحصیالت بازدیدکنندگان در دو پارك جنگلي
شغل بازدیدکنندگان
وضعيت شغلي و به تبع آن کسب درآمد ،فاکتوري تعيينکنندده

درآمددد نسددبتاً خددوبي داشددته و داراي تحصدديالت بدداالتري نيددز

در مراجعه افراد به مناطق تفرجي است .همانطورکده مالحظده

هستند .همچنين در پدارك جنگلدي سدرخهحصدار %26 ،افدراد

ميشود شغل بيشتر مراجعهکنندگان بده پداركهداي جنگلدي،

خانهدار %11 ،داراي شغل آزاد %15 ،بازنشسدته و  %13دانشدجو

کارمندي بود (در سرخهحصار  %00و در سيسدنگان  )%65کده

هسددتند و بازديدکنندددهاي بددا شددغل کددارگري وجددود ندددارد .در

بررسي نيازها و ترجيحات تفرجي بازديدکنندگان....

سيسنگان %60،افراد داراي شغل آزاد %6 ،کارگر %6 ،دانشدجو،
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 %0بيكار و  %1بازنشسته هستند (شكل .)6

شکل  -0شغل بازدیدکنندگان از دو پارك جنگلي
الگوي اجتماعي مراجعه به پارك
در طراحي و برنامهريزي مناطق تفرجدي ،طدرحريدزي فضداهاي

گروهددي ( %22در سددرخهحصددار و  %06در سدديسددنگان) از

گوناگون تفرجدي بايدد براسداس الگوهدا و معيارهداي اجتمداعي

پاركهاي جنگلي ديدن ميکنند و تعداد افرادي کده بدهصدورت

مراجعهکنندگان به پارك باشدد .نتدايج نشدان مديدهدد کده بدا

انفرادي به پارك ميآيند کم بوده و حتي با گذشت  03سدال از

گذشت بديش از  03سدال ،همچندان بيشتدر افدراد بدهصدورت

 %15در سيسنگان به  %12در سرخهحصار کداهش پيددا کدرده

خانوادگي ( %44در سرخهحصار و  %51در سيسنگان) و سدپ

است (شكل .)5

شکل  -5الگوي اجتماعي مراجعه به دو پارك جنگلي
بعد مسافت
آگاهي از مبد مسافرت گردشدگران بده منداطق تفرجدي نقدش

کيلومتر را طي کردهاند و بازديدکنندگاني که مسافت بيشتدر از

مهمي در برنامدهريدزي تفرجدي بدراي سدازماندهي تسدهيالت و

 03کيلومتر را طدي کدردهاندد ،بسديار محددود بدوده اسدت (در

خدددمات تفرجددي دارد .حدددود  %90بازديدکنندددگان از پددارك

سرخهحصدار تنهدا  %2مسدافت بيشتدر از  03کيلدومتر را طدي

جنگلي سرخهحصار براي رسيدن به اين پارك مسافتي کمتدر از

کردهاند) .درحاليکه در سيسنگان  %25بازديدکننددگان بدراي

 13کيلومتر را طي کردهاند .در سيسنگان  %50بازديدکنندگان

رسيدن به پارك مسافتي بيش از  03کيلومتر را طدي کدردهاندد

مسافتي کمتر از  13کيلدومتر را بدراي رسديدن بده پدارك طدي

(شكل .)4

کردهاند .همچنين در سرخهحصار  %25افراد مسافت  13تدا 03
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شکل  -6بعد مسافت بازدیدکنندگان از دو پارك جنگلي
نحوه دسترسي به پارك
از عوامل مهم و تأثيرگذار در ميزان تقاضداي تفرجدي ،چگدونگي

( %14در سرخهحصار و  %92در سيسدنگان) و افدرادي کده بدا

دسترسددي بدده مندداطق تفرجددي اسددت .در هددر دو پددارك املددب

وسيله نقليه عمومي يا پياده به پارك مراجعه کردهاند ،در هر دو

بازديدکنندگان با وسيله نقليه شخصي به پارك مراجعه کردهاند

پارك محدود بود (شكل .)9

شکل  -7نحوه دسترسي بازدیدکنندگان به دو پارك جنگلي
مدت اقامت در پارك
برآورد مدت زمان اقامت مراجعهکنندگان در منطقه تفرجدي ،در

بازديدکنندگان پنج ساعت ( )%61امدا در سديسدنگان بيشتدر

برنامهريزي زماني ارايه خدمات تفرجي نقش مهمي دارد که بايد

آنها بيشتر از پنج ساعت در پارك ميمانند (( )%01شكل .)1

مددورد توجدده برنامددهريددزان قددرار گيددرد .در سددرخهحصددار املددب

شکل  -8مدت اقامت بازدیدکنندگان در دو پارك جنگلي
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دفعات بازدید از پارك
آگاهي از تعداد دفعات مراجعه افراد بده منداطق تفرجگداهي ،در

فواصددل زمدداني نسددبتاً کوتدداه بدده پددارك مراجعدده مدديکننددد،

برنامهريزي و تخصيص مندابع تفرجدي حدايز اهميدت اسدت .در

درصورتيکه در سيسنگان ،املب افراد سدالي يدك تدا سده بدار

پارك جنگلي سرخهحصار املب بازديدکنندگان ماهي يك تا سه

ماهي يدك تدا سده بدار ( )%11از پدارك ديددن

بار ( )%60و سپ

هفتهاي يك تا دو بار ( )%02از پارك ديددن

ميکنند و تعداد افرادي کده سدالي يدك تدا سده بدار بده پدارك

( )%93و سپ

ميکنند و تعداد افرادي که در هفته يدك تدا دو بدار بده پدارك
ميآيند ،محدود است (( )%12شكل .)9

ميآيند ،کمتر است ( ،)%25بندابراين املدب بازديدکننددگان در

شکل  -9دفعات بازدید بازدیدکنندگان از دو پارك جنگلي
روزهاي بازدید از پارك
الگددوي زمدداني مراجعدده گردشددگران بدده مندداطق تفرجددي بددراي

مراجعه به پارك بعد از گذشت  03سال همچنان جمعده اسدت.

تعطيالت يك تا دو روزه (آخر هفتده) بيشتدرين تقاضدا را دارد.

در سرخهحصار بعد از روز جمعه ،روز پنجشنبه گزينه دوم است

لذا استقرار تجهيزات تفرجي در اين مناطق تنهدا بايدد براسداس

( ،)%15اما در سيسنگان بعد از جمعه ،ساير روزها ( )%63براي

چنين الگويي توسعه يابد .مقايسه نتدايج حاصدل از پداركهداي

بازديدکنندگان اهميت دارد (شكل .)13

جنگلي سرخهحصدار و سديسدنگان نشدان داد کده روز اصدلي

شکل  -14روزهاي بازدید بازدیدکنندگان از دو پارك جنگلي
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انگیزه مراجعه به پارك
طرحريزي و جانمايي تسهيالت تفرجي بايد متناسب بدا انگيدزه

در درجه سوم ورزش و حرکت جسمي (در سرخهحصدار  %25و

مراجعهکنندگان به پارك باشد .انگيزه اصلي مردم براي مراجعده

در سيسنگان  )%23بوده و اين انگيزه با گذشت يك نسل تغيير

به دو پارك جنگلي در درجه اول استراحت و اسدتفاده از هدواي

محسوسددي نكددرده اسددت .همچنددين در سددرخهحصددار  %4و در

سالم (در سرخهحصدار  %62و در سديسدنگان  ،)%61در درجده

سيسنگان  %12از افراد به داليل ديگر به پارك مراجعه کردهاند

دوم دوري از سروصداي محيط (در هر دو پارك جنگلي  )%29و

(شكل .)11

شکل  -11انگیزه مراجعه بازدیدکنندگان به دو پارك جنگلي
نظر بازدیدکنندگان در مورد جامعه گیاهي پارك
مخلوم پهنبرگ و سوزنيبرگ ( %09در سرخهحصار و

املب بازديدکنندگان ترجيح ميدهند که در تفرجگاهها ،پوشش

و سپ

گياهي بومي خاد آن منطقه وجود داشته باشد که اين موضوع

 %20در سيسنگان) بوده است .در واقع طدي  03سدال ،عالقده

بايد در گزينش گونه در برنامههداي توسدعه و بازسدازي منداطق

بازديدکنندگان نسبت به جامعه گيداهي مخلدوم  %16افدزايش

تفرجي مورد توجه قرار گيرد .نتايج اين تحقيق نشان داد که بدا

يافته است .درصد بازديدکنندگاني که درختدان سدوزنيبدرگ را

گذشت  03سال جامعه گياهي مدورد عالقده ايرانيدان همچندان

ميپسندند ثابت مانده و تغييري نكرده است (( )%19شكل .)12

درختان پهنبرگ ( %09در سرخهحصار و  %01در سيسدنگان)

شکل  -12نظر بازدیدکنندگان در مورد جامعه گیاهي دو پارك جنگلي
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بحث و نتیجهگیري
با توجه به نتايج بهدست آمده از ارزيابي تقاضاي تفرجدي پدارك

عاملي تعيينکننده در مراجعه افراد بده منداطق تفرجدي اسدت.

جنگلي سرخهحصار و مقايسه آن با پارك سيسدنگان مديتدوان

نتايج تحقيقات ديگر نيز نشان داده است که با افدزايش درآمدد،

چنين نتيجهگيري کرد که از نظر جنسيت نتايج مشابهي در هر

ارزش جنگل نزد مردم بيشتر شده و تمايل بده پرداخدت آنهدا

دو پارك جنگلي بهدسدت آمدده اسدت و املدب بازديدکننددگان

براي حفاظت از جنگل افدزايش مدييابدد ( .)20 ،22 ،21يكدي

پاركهاي جنگلي را مردان تشكيل ميدهند .علت کمتدر بدودن

ديگر از نتايج مهم اين بخش اين است که وضعيت درآمددي در

تعداد زنان را بايد در موقعيت اجتماعي آنها جستجو کرد ،زيدرا

ميان قشر کارگر در ايران بدر ميدزان اسدتفاده آنهدا از منداطق

اصوالً زنان به تنهايي و بدون خانواده براي استراحت و تفريح به

تفرجي تأثير بسيار منفي گذاشته است ( 10 ، 1و .)14

پارك نميروند ( .)5همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که بدا

نتايج بهدستآمده همچنين نشان داد که درصد زيادي از افدراد

گذشت  03سال عالوه بر اينكه املب مراجعهکنندگان به پدارك

بهصورت خانوادگي به پارك مراجعه ميکنند و تعداد افرادي که

همچنان تحصيالت نسبتاً خوب (دبيرستاني و دانشگاهي) دارند،

به تنهايي از پارك بازديد ميکنند ،بسيار محددود اسدت کده بدا

بلكه سدطح تحصديالت آنهدا بداالتر نيدز رفتده اسدت و درصدد

نتايج  )1991( Yachkashiهمخواني دارد .لذا در هنگام ايجاد

بازديدکنندگان بيسواد و با تحصيالت ابتدايي در پارك جنگلدي

تجهيزات و وسايل تفريحي در پارك بايد به ايدن مسدأله توجده

سرخهحصار کاهش پيدا کرده اسدت .بندابراين مديتدوان چندين

خاد شود ( .)5در واقع طدرح تفرجدي در پدارك جنگلدي بايدد

نتيجدده گرفددت کدده املددب بازديدکنندددگان پددارك را قشددر

تناسب الزم را با الگوي اجتماعي مراجعه گردشدگران بده پدارك

تحصيلکرده تشكيل ميدهند و بدا افدزايش سدطح سدواد افدراد

داشته باشد تا بهرهگيري از امكانات تفرجي با رضايت بيشتدري

جامعه و آشنايي بيشتر آنها با ارزش طبيعي جنگدل طدي 03

همراه باشد.

سال ،تعداد بازديدکنندگان بدا سدطح تحصديالت بداال از پدارك

نتددايج ايددن مطالعدده نشددان داد کدده املددب بازديدکنندددگان

جنگلددي نيددز افددزايش پيدددا کددرده اسددت،)2335( Pepper .

سرخهحصار مسافت محدودي را براي رسيدن به اين پارك طدي

 )2333( Lorenzoو ملكان راد ( )1091نيز در تحقيقات خود

کردهاند .درحاليکه بازديدکنندگان سيسنگان براي رسيدن بده

به اين نتيجه رسيدند که با باال رفتن سدطح معلومدات و داندش،

پارك مسدافتهداي مختلفدي را طدي کدرده و حددوداً نيمدي از

مددردم بددا اهميددت حيدداتي طبيعددت بيشتددر آشددنا مدديشددوند و

بازديدکنندگان مسافت بيش از  13کيلومتر را طي کردهاند .اين

بهخصود طبقه شامل و تحصيلکرده براي استراحت و آرامدش

دسته از بازديدکنندگان که مالبداً از تهدران مراجعده کدردهاندد،

اعصاب خسته خود بيشتر به طبيعت روي ميآورندد ( 10 ، 1و

صرفاً به قصد بازديد از پارك نيامدهاند ،امدا چدون بدراي گدذران

 .)14نتايج تحقيقات ديگر نيز نشدان داده اسدت کده تمايدل بده

تعطيالت به شدمال کشدور سدفر کدردهاندد ،بده پدارك جنگلدي

پرداخت افراد براي اسدتفاده تفرجدي و حفاظدت از پداركهداي

سيسدنگان نيدز مراجعده کدردهاندد .بندابراين مديتدوان چندين

جنگلي و مناطق تفرجگاهي بدا سدطح تحصديالت افدراد رابطده

نتيجهگيري کرد که با توجه به اينكه سدرخهحصدار يدك پدارك

معنيداري دارد (.)20 ،22 ،21

جنگلي شهري است ،مبد مراجعده املدب افدراد تهدران بدوده و

مقايسه نتايج ارزيابي تقاضاي تفرجي دو پارك جنگلي نشان داد

بيشترين تقاضا براي تفرج از طدرف شدهروندان تهراندي اسدت.

که املب بازديدکنندگان پداركهدا را کارمنددان تشدكيل داده و

محمددودي ( )1014نيددز بدده ايددن نتيجدده رسدديد کدده املددب

تعداد افراد بازديدکننده با شغل کارگري بسيار کدم اسدت .ايدن

بازديدکنندگان سامان عرفدي مدنج را سداکنان منداطق اطدراف

موضوع نشان ميدهد که شغل افراد و به تبع آن کسدب درآمدد

تشكيل ميدهند .زيرا فاصله و هزينه دسترسي ،در بازديد از يك
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پارك بسيار تأثيرگذار است ( .)9نتايج تحقيقات ديگر نيز نشدان

سرخهحصار بومي و تهراني هستند که بهدليل نزديكي به پارك،

داده است که طدول راه ،کمدي وقدت و هزينده زيداد از عدواملي

تعداد دفعات بازديد آنها نيز در فواصل زمداني کوتداهتدر انجدام

هستند که در بازديد مردم از پارك تأثير منفي مديگذارندد (،9

ميشددود ،امددا در سدديسددنگان املددب بازديدکنندددگان ميربددومي

 15 ،16 ،12 ،11 ،13و  .)19کمتر کسدي حاضدر مديشدود راه

هستند و از شدهرهاي ديگدر آمددهاندد ،بندابراين چدون مسدافت

زيادي را با صرف وقت و هزينه زياد پشت سر بگدذارد تدا مددت

بيشتري را طي ميکنند ،تعداد دفعات بازديد نيزکداهش يافتده

کوتاهي را در يك پارك بگذراندد ( .)5ايدن درحدالي اسدت کده

است .اين مسأله بار ديگر اهميت بعد مسافت را در بازديد از يك

ميتوان با درنظر گرفتن وسدايل نقليده عمدومي ،افدراد را بدراي

پارك روشن ميکند ( 9و  .)15ازآنجاييکه عموم مدردم ،بيشدتر

اسددتفاده از مواهددب پددارك در فواصددل دورتددري جلددب کددرد.

آخر هفته را براي بازديد از پاركهاي جنگلي انتخاب ميکنندد،

 )1991( Yachkashiعنوان ميکند که فاصلهاي را کده افدراد

سياسددتگددذاري تفرجددي بايددد متمرکددز در ايددن ايددام باشددد،

طي ميکنند تا به يك محل تفرجگاهي برسند با تراکم جمعيت

بهطوريکه مقايسه نتدايج پداركهداي جنگلدي سدرخهحصدار و

در منطقدده نسددبت مسددتقيم دارد کدده بدده عقيددده روپددرت

سيسنگان نشان داد کده روز اصدلي مراجعده بده پدارك بعدد از

) (Ruppertميتوان با رابطه زير فاصله مناسب را محاسبه کرد

گذشددت  03سددال همچنددان جمعدده بددوده اسددت کدده بددا نتددايج

و در هنگام انتخاب محل پارك مدنظر داشت:

 )2334( Arnbergerهمخواني دارد (.)15
A = 1.4  E

نتايج اين مطالعه نشان داد که انگيزه افراد از مراجعه بده هدر دو

که در آن  Aفاصله مناسب و  Eجمعيدت منطقده يدا شدهر بده

پارك مانند تحقيقات ديگر (محمودي  )1014بهترتيب اسدتفاده

 1333نفر است .بيشتر مراجعهکنندگان بده دو پدارك جنگلدي

از هددواي سددالم ،ورزش و حرکددت جسددمي و سددپ

دوري از

ترجيح ميدهند با خودروي شخصي به پارك سفر کنند کده بدا

سروصداي محيط بوده است ( .)9با توجه به اين نتايج بايد سعي

نتددايج محمددودي ( )1014مطابقددت دارد ( .)9لددذا اسددتفاده از

شود که برنامهريدزي و جانمدايي امكاندات تفريحدي در منداطق

مناطق تفرجي بهنحوي با امكانات اقتصادي خانواده از جمله دارا

تفرجي ،متناسب با انگيزه مراجعين بده پدارك باشدد و امكاندات

بودن خودروي شخصي بهعنوان يك امكدان اوليده ارتبدام دارد.

بهگونهاي طراحي شوند کده بازديدکننددگان در محيطدي دور از

بهعالوه با توجه به عدم وجود پارکينگ عمومي در پارك جنگلي

سروصدددا و آلددودگيهدداي شددهري بدده اسددتراحت بپردازنددد.

سرخهحصدار ،احدداث آن بدهعندوان يكدي از امكاندات موردنيداز

درصورتيکه طي بازديدهاي متوالي از قسمتهاي مختلف پارك

بازديدکنندگان ضروري بهنظر ميرسد.

جنگلي سرخهحصار مشخص شد که تراکم بيش از حد امكاندات

نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان داد کده بعدد از گذشدت

تفريحي و بهدنبال آن سروصداي زياد در بعضي نقام پارك ،اين

بيش از سه دهه ،مراجعدهکننددگان زمدان کمتدري را در پدارك

امكان را به بازديدکننددگان نمديدهدد)1991( Yachkashi .

ميمانند که البته اين مديتواندد بدهدليدل شدهري بدودن پدارك

نيز عنوان ميکند که در برخي از پاركهاي جنگلي ايران مانندد

جنگلي سرخهحصار و نزديكي آن به مناطق جمعيتي باشدد .در

سيسنگان ،در اثر تراکم بيش از حدد وسدايل تفريحدي و سداير

واقع مردم دفعات بيشتري به اين پارك ميآيندد (املدب آنهدا

تجهيزات در يك مكان بدهطدور موضدعي ،اختالالتدي در تعدادل

هفتهاي يك تا دو بار ميآيند) ،اما مدت زمان کمتري ميمانندد؛

حيدداتي طبيعددت بددهوجددود آمددده اسددت ( .)5ايددن نتددايج لددزوم

درحاليکه مراجعهکنندگان به پارك جنگلي سيسنگان ،دفعدات

فرهنگسدازي ميدان بازديدکننددگان را در اسدتفاده از منداطق

کمتري به پارك ميآيند (املدب آنهدا سدالي يدك تدا سده بدار

نزديكتر به جنگل را روشن ميسازد.

ميآيند) ،اما ترجيح ميدهند مددت زمدان بيشتدري در پدارك

املب بازديدکنندگان از هر دو پارك جنگلي پهنبرگان و سدپ

بماننددد .علددت آن اسددت کدده املددب بازديدکنندددگان پددارك

جامعه گياهي مخلدوم را مديپسدندند کده بدا نتدايج محمدودي
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( )1014همخواني دارد (،)9بنابراين با توجه به عالقه ايرانيان به

درنهايددت بددا توجدده بدده نتددايج ايددن تحقيددق ،مدديتددوان چنددين

گونههاي بومي پهنبرگ توصيه ميشود که در طرحهاي توسعه

نتيجددهگيددري کددرد کدده تقاضدداي تفرجددي بازديدکنندددگان در

فضاي سبز در مناطق تفرجي مختلف کشور ،به اين نكته توجده

پاركهاي جنگلي درونشهري و برونشدهري (بدهجدز نيازهداي

شده و از اين گونهها استفاده شود.

تفرجياي که با بعد مسافت بازديدکنندگان ارتبام دارد) ،تفاوت

بهدليل اهميت نياز واقعي تفرجي بازديدکنندگان ،همانطورکده

چنداني نميکند .عالوه بر اين با گذشت  03سال ،انتظار مدردم

 ،)1914( Hamillقريشددددي ( ،)1012محمددددودي ( )1014و

از پاركهاي جنگلي تغيير محسوسدي نكدرده اسدت و شدايد در

بسياري از محققان ديگر نيدز در تحقيقهداي خدود الويدتهداي

آينده هم پابرجا بماند .بنابراين به طراحان پداركهداي جنگلدي

مردمي را مورد توجه قرار دادهاند ( 6و  4و  ،)9توصيه مديشدود

پيشنهاد ميشود که در احداث پاركهاي جديدد ،خواسدتههداي

در تحقيقددات بعدددي نيددز بددا اسددتفاده از پرسددشنامه ،نظددرات

مردم را مدنظر داشدته باشدند و بده آن توجده بيشتدري کنندد.

مراجعددهکنندددگان و نيازهدداي تفرجددي آنهددا سددنجيده شددده و

چنانکه نتايج تحقيقات ديگر نيز نشدان داده اسدت کده نبدودن

طرحريزيهاي تفرجي پاركها و مناطق گردشگاهي با توجه بده

تأسيسات و تسهيالت مناسب و نبودن امكانات کدافي در پدارك

مشخصههاي اجتماعي و اقتصادي انجام شود؛ زيدرا شناسدايي و

مورد تأييد املدب بازديدکننددگان بدوده اسدت ( .)26همچندين

تحليل پارامترهاي مؤثر بر تقاضداي تفرجدي ،کمدك شداياني در

پيشنهاد ميشود که تأسيسات و امكاندات پدارك در يدك نقطده

اجراي مديريت موفدق تفرجگداههدا و در نتيجده رضدايتمنددي

متمرکز نشوند و بهطور مناسب توزيع يابند؛ بهعالوه مردم نيز به

اسددتفادهکنندددگان از ايددن مندداطق دارد .ايددن مهددم در بررسددي

سوي اهداف و جاذبههاي مختلدف منداطق تفرجگداهي هددايت

انجامشده در پارك جنگلي سرخهحصار کامالً تأييد شدد کده در

شوند .همچنين توصيه ميشدود کده احدداث و توسدعه امكاندات

برنامهريزي تفرجي براي تأمين نيازهداي تفريحدي آيندده امدري

آينده در پاركهاي جنگلي متناسب با روزهداي مراجعده ،مددت

اجتنابناپذير است .بهعالوه هر تفرجگاه بدا توجده بده موقعيدت

اقامت و انتظارات گروههداي جنسدي بازديدکننددگان در پدارك

جغرافيايي ،جاذبههداي طبيعدي ،نزديكدي بده مراکدز جمعيتدي،

باشد .براي شناخت جامعتر اين عوامل نياز است که بررسديهدا

تسهيالت خدماتي و تفرجي درون و مجاور آن ،مراجعهکنندگان

نهتنها در مناطق تفرجي بلكه در مناطق جمعيتي نيز انجام شود

و گردشگران خاصي خواهد داشت که بهطبدع نيازهداي تفرجدي

تا تصوير واقعيتري از وضعيت تقاضاي تفرجدي در ميدان عمدوم

خاصددي هددم خواهنددد داشددت کدده ممكددن اسددت بددا نيازهدداي

مردم بهدست آيدد .بدراي رفدع نيازهداي تفرجدي جامعده ،بايدد

بازديدکنندگان از مناطق تفرجي ديگر تفاوت داشدته باشدد .بده

مناطقي به اين امر اختصاد يابد و براي برنامهريزي و مدديريت

همين دليل نياز است کده در منداطق تفرجدي مختلدف ،عوامدل

اين مناطق نياز به آگاهي از عاليدق و رفتارهداي تفرجدي افدراد

مؤثر بر تقاضاي تفرجي مشخص شود و مدورد تجزيده و تحليدل

جامعه است؛ زيرا تنها با شناخت اين عوامل ميتوان مكانيدابي،

قرار گيرد .در واقع بدون شناخت کامل از عوامل مؤثر بر تقاضاي

طرحريزي و درنهايت طراحيهاي تفرجدي مناسدبي را بده اجدرا

تفرجي تفرجگاههدا ،امكدان ارزشيدابي و قيمدتگدذاري دقيدق

درآورد.

تفرجگدداههددا نيددز امكانپددذير نيسددت .شددناخت ايددن عوامددل بدده
روشهداي ارزشيددابي کمدك خواهددد کدرد کدده ديددگاه واقعددي
استفادهکنندگان از مناطق تفرجي را بهخدوبي شناسدايي کنندد
(.)9
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