
 
 

 

 39 بهارـ  25م ـ شماره هشتسال  مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 
 39تا  93 صفحات

شدهحفاظتمناطقاکوتوریستیهایهاوقابلیتتوان
 بررسی درجهتتوسعهپایدارزیستمحیط

 یگرگان(نماجهانشدهحفاظتیمطالعهموردی:منطقه)

 امیر صابری
 علیرضا صالحی کارونیان
 زینب صالحی کارونیان

 چکیده

مبنای  عبارت است از گسترش توریسم طبیعت بر در یک تعریف کلی اکوتوریسم
به ، رسیدن اکوتوریسم ریزی برنامه هرگونهاست و  زیست محیطدر برابر  پذیری مسئولیت

ها و  با عنوان بررسی قابلیت تحقیق حاضر توسعه پایدار از اولویت برخوردار است.
ریزی  آن است با برنامه بر نما جهان شده حفاظتمنطقه  اکوتوریستی های توانمندی

 نما جهان شده حفاظت منطقه ی پایدار نائل آید. ها به توسعه و شناخت اولویت اکوتوریستی
 ای اندازه چشم دارای منطقه این. دارد قرار استان گلستان جنوب در البرز یها کوه رشته در

 آثار و غنی جانوری های زیستگاه و گیاهی پوشش از و بوده مناسب وهوای آب و زیبا
 چشمه 03هکتار و وجود بیش از  03603با  نما جهاناست منطقه  برخوردار زیادی باستانی

آید  در شمال کشور به شمار می شده حفاظت زدنی مثالمناطق  آب و مناظر بکر طبیعی از
در این پژوهش  این منطقه شده است. اکوتوریستی اهمیتیها سبب  که وجود همین مؤلفه

کسب ، های طبیعی های این منطقه که شامل ویژگی است با بررسی توانمندی ینبر اسعی 
بر این موارد  ثیراتتأبه  استدرآمد مردم بومی محلی و شناخت گردشگران از منطقه 
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ای و  این تحقیق با روش کتابخانه ورود گردشگران به منطقه پرداخته شود. ای یزهانگ
 اطالعات از ساکنان بومی و یآور جمعبه  نامه پرسشاسنادی و با مشاهدات میدانی و ابزار 

نفر از  060که استنفر  080 یموردبررسکارشناسان مربوطه پرداخته شد.تعداد نمونه 
با استفاده از جدول  یریگ نمونه اند شده انتخابدیگر از کارشناسان  نفر 03 نین محلی وساک

و پیشینه تحقیق  یقتحقاساس مبانی نظری  در این تحقیق بر صورت گرفته است. مورگان
آن است که بر اساس  ی دهنده نشانها  های آماری آن که نتایج آزمون شده مطرحفرضیاتی 

ی  رابطه، انگیزه ورود گردشگران به منطقه آن بر تأثیراتهای طبیعی و  وجود ویژگی
همچنین  گردد. نما می ی جهان وجود دارد که سبب ورود گردشگران به منطقه یمعنادار

جهت ورود و افزایش درآمد  ی گردشگران شناخت مردم از منطقه باعث افزایش انگیزه
       محلی شده است. ساکنان بومی

 ی گرگاننما جهان، شده حفاظتمناطق ، اکوتوریستیهای  قابلیت های کلیدی: واژه
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 مقدمه

منابع طبیعی در بسیاری از کشورهای جهان پشتوانه اصلی رشد و توسعه اقتصادی به شمار 
ضامن  درواقعنامند. در کشور ما منابع طبیعی  سرمایه ملی می ینتر ها را بزرگ آید و آن می

 درگروهای توسعه و عمرانی  تداوم حیات و مایه بقاء است تا آن حد که بسیاری از طرح
ها نقش خود را  این طرح، صورت یندر غیر ا، ها است حفظ منابع طبیعی و توسعه آن

 رود. دستاوردهای رشد و توسعه نیز بر باد می، نابودی منابع طبیعی یجهدرنتو  داده ازدست
و  آورند یبرمخود را های  دار فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازتوسعه پای

تعلق دارد  یندهآها  بدون اینکه از منابعی که نسل، بخشند یمزندگی خود را ارتقاء  سطح
توریسم پایدار را توریستی تعریف 9110باتلر در سال . (9: 9081، )زاهدی مصرف کنند.

فیزیکی  و یانسان نظر و ازادامه یابد  نامحدودر زمان کرده است که بتواند در یک محیط د
و ها  بدان حد فعال باشد که به توسعه سایر فعالیت و تاصدمه نزند  زیست محیطبه 
نوع توریسم است که توسعه  آن یدارپالذا توریسم  اجتماعی لطمه وارد نیاورد. یندهایفرا

در جوامع سنتی دنیا وجود  یادیز( مناطق طبیعی 0: 9081، )زاهدی پایدار را تسهیل کند.
 یلهوس به یا حارههای  مار کشورعاز زمان است .کنند یمدارد که مسافران زیادی را جذب 

در خصوص توسعه اقتصادی مشاهده  مدیریتی های گیری یمتصماز  آنچه، ها ییاروپا
از سوی ، عموماًتوریسم  و توسعهرشد  .شود یمکمتر دیده  بخش توریسم و در شود یم

. گردد یمخارجی کنترل های  کشور یو حتدور های  خصوصی واقع در شهرهای  شرکت
های  مردم محلی را در فعالیت و مشارکتاین بودند که نقش  درصدددر ابتدا ها  دولت

در  زیست محیططرفداران حفظ ، اخیر یها سالانکار کنند. در  شده حفاظتمناطق 
 .باشند یم محیطی یستزدر حفظ تنوع  یو ساحلنقش حیاتی جوامع روستایی  شناخت یپ

تا از این جوامع در  اند کرده یزیر طرحمکانی ، شده حفاظتتعداد زیادی از مدیران مناطق 
 گرایش و حال یندرع. یندجو بهره یزیر و برنامه کنترلهای  سهودر پر و مشارکتهمکاری 

، مناطق گونه یندر ا جوامع موجود و نابهنگ سنتی اشتیاق توریست برای یادگیری فر
 یهمکار درخواست، مشارکتاین مناطق جهت  ینساکنرا بر آن داشتند تا از  ینمسئول

 ها آنتوریستی به های  که فرصت شود یمعامل منجر به رشد آگاهی جوامعی  ینو ا نمایند.
سنتی های  شکل سرزمین و بهشوند  یده سازمانهر چه این جوامع بهتر  .گردد یمعرضه 

تعدادی از  9113جهت جذب توریست برخوردارند در سال  یشتریب یازامتباقی بمانند از 
 اکوتوریسمبخشی از استراتژی توسعه  عنوان بهمحلی دیگر  یو گروهابومیان محلی 

 (9116، قرار گرفتند )وسچه موردتوجه
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 مسئله بیان

را پدید آورده و ارتباطات  یا جانبه همه ایه یدگرگونمدرن  یفنّاوردر جهان امروز که  
با ، در جوامع شهری یژهو بهبسیار پیچیده شده است زندگی انسان را  ونقل حملو 

مواجه ساخته  فرسا طاقتتولید انبوه خستگی شدید و ، کار یمتقس، ازجملهمشکالت زیادی 
جسمی و  یدقوایتجدو ها  است لذا مسافرت و تغییر مکان موقت برای رفع خستگی

 .رسد یمروحی امری ضروری به نظر 
 روز شبانهبرای مدتی بیش از یک  وکار کسبگردشگر کسی است که به منظوری غیر از  

و در آن اقامت  گذارد یمبه سرزمینی جز محیط متعارف خود پای  سال یکو کمتر از 
وسعه در ت یقدر بهتوریسم امروزه  صنعت. (8: 9081، )رنجبران و زاهدی گزیند یم

نامریی(( نام  صادراتآن را )) اقتصادداناناجتماعی کشورها اهمیت دارد که  یاقتصاد
 اعم از محیط طبیعی زیست محیطگردشگری و  های یتفعال ((.8: 9013، )رضوانی نهادند.
به همدیگر در تعامل هستند و این رابطه متقابل و همزیستی میان  یتغا بهنوعی صو یا م

میالدی یونسکو ایران را در مقام هفتم 0333سال در  .است محیط و گردشگری
(. با توجه به 0: 9013، )طلیعه علیا زمین شناسایی کرده است کره یستز های گاه یرهذخ

 گذارند یم جا بهکه گردشگران در محیط  مخربگردشگران در دنیا و آثار  روزافزونرشد 
یکی از  بین  ینا در. شود یمنیاز به کاهش این اثرات تخریبی بیش از بیش احساس 

دارای ، شده حفاظتمناطق  است، اکوتوریسم، در گردشگری یتموردعنا های یرشاخهز
برای توسعه  پرجاذبهمحدودهایی  ازجملهشرایط ویژه و استثنایی هستند این مناطق 

گوناگونی گیاهی و ، فراوانی و گوناگونی مناظر طبیعی .شوند یمکشور محسوب  گردی بوم
 تواند یماین میان  و درنموده است  گردی بومتوریسم ، این مناطق را بسیار مستعد، جانوری

 فراملی پذیرای گردشگران ایرانی و خارجی در سطح وسیعی باشند، ملی، در سطح محلی
مناظر طبیعی دارای  ازنظر(. مناطق مختلف ایران 0: 9038، )کالنتری و پرچیانلو

، طبیعی مانند دریاهای  گلستان به دلیل دارا بودن پدیده .استاناست یا بالقوههای  پتانسیل
دارای  شده حفاظتآبشارها و مناطق ، بیابان، ها فشان گل، رودخانه، تاالب، کوه، جنگل

در  نما جهان، ی شده حفاظت. در استان گلستان منطقه استفراوانی  های یتقابلپتانسیل و 
هکتار  03603با وسعتی معادل  زیست محیطشورای عالی حفاظت  مصوبهبرابر  9000سال 

با داشتن منظر زیبا و  این منطقه (.13: 9080، )نیک نژاد است قرارگرفتهتحت حفاظت 
های  و گونه برگ پهن یها جنگل ینچن همو ها  جالب و آبشارها و دره یا اندازهچشم 

و برج رادکان که با اعمال مدیریت ها  قلعه ،نظیر قبرستان ،آثار تاریخی، جانوری متنوع
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)همان( در داخل منطقه  مهم توریستی تبدیل گرددهای  به یکی از قطب تواند یم یحصح
سعدآباد محله و زیارت  ـ آب درهـ  آباد یحاج یها نامروستا به  0حدود  شده حفاظت

دیل به تب اکنون همو  است مالحظه قابلآن  ی سکنهتنها روستایی که تعداد  وجود دارد.
و بقیه روستاها ییالقی  استروستای زیارت ، توریستی و اقامتی شده یکی از روستاهای

دقیق های  با بررسی توان یم حال ینباا. استبوده و فقط در فضول مساعد دارای جمعیت 
اساسی های  را به یکی از قطب شده حفاظتمنطقه این منطقه  اکوتوریستیسنجی  و توان

 جهان تبدیل کرد.کشور و  اکوتوریستی

 پیشینه تحقیق

در  اکوتوریسمدر پژوهشی با عنوان برنامه راهبردی توسعه  (9081) جوزی و همکاران 
های  است در گام نخست زون گرفته انجامبوشهر که به روش فریمن  ندا شده حفاظتمنطقه 
به روش ارزیابی چند معیاره تعیین شد و سپس با تکمیل پرسشنامه  شده حفاظتمنطقه 

بررسی و تحلیل  یگذار ارزشکار  ( نیزTCMسفر )کالوسون در قالب روش هزینه 
نتایج  یتدرنهاانجام دادند که  موردمطالعهمنطقه را  اکوتوریسمشاخص تقاضای 

توان  که بالقوه می یرنظ کمهای طبیعی  وجود جاذبه رغم یعلآن بود که  یدمؤ آمده دست به
کمبودهایی  .بدل نماید شده حفاظتاین منطقه را به قطب گردشگری طبیعت در مناطق 

عدم معرفی و تبلیغات مناسب سبب شده محدوده ، چون ضعف در امکانات زیر بنایی
و  محرم نژاد راهبردی در شرایط رقابتی قرار گیرد. ریزی برنامهتحت بررسی در جدول 

عوامل راهبردی صنعت  یها فرصتای با عنوان ارزیابی و  در مقاله (9088) یآقاخان
 IFEاند که در این پژوهش از ماتریس  جاجرود پرداخته شده حفاظتدر منطقه  اکوتوریسم

در این منطقه از  اکوتوریسماین مطلب است که  دهنده نشاناستفاده کردند که نتایج  EFEو 
 مدیریتی یکپارچه بر یریکارگ بهمستلزم ، ها ست از اینوضعیت مناسبی برخوردار نبوده ا

 یآباد یزنگمحمدی چشمه و  استاجتماعی و اقتصادی ، محیطی یستزاساس عناصر 
استان چهارمحال  اکوتوریسمهای  توانمندی یسنج امکانای با عنوان  در مقاله (9083)

 درهای این استان  ناییپرداختند. که در این میان با بررسی توا بختیاری با روش )سوات(
به علت موقعیت جغرافیایی این استان و آب و هوایی  اکوتوریسمصنعت نوپای  ینةزم

در فضل بهار و تابستان است که همچنین مانع اساسی و ضعف  یژهو بهپذیر  مطبوع و دل
مدیریتی و ضعف  مسائلو  یرانگ یمتصمرسیدن به اهداف را تعدد  درراهبزرگ 

 دانستند ها می زیرساخت
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 یکیدرهای تفرجی  های فرصت در پژوهشی به بررسی طیف (9086) مسعودی و همکاران
از مناطق مستعد گردشگری با توجه به نظرات بازدیدکنندگان از آن محل پرداختند که به 

اطالعات  همین منظور از پرسشنامه برای ترجیحات تفرجی استفاده کردند و برای تحلیل
اند که نتایج نشانگر تغیر تدریجی تمایالت  استفاده کرده spss افزار نرماز  شده یآور جمع
پرنده  :استها  های تفرجی است که به ترتیب شامل این در انتخاب فعالیت یدکنندگانبازد
محرم نژاد  .و.....غیره بوده است سوارکاری، منظره بینی، برداری یلمف، عکاسی، شنا، بینی

این منطقه  اکوتوریسمو تدوین مدیریت  نما جهانای در ارتباط با  در پروژه (9086)
مواردی  یرندهدربرگ نما جهانتوریسم در  و .اکوتوریسمدارد که:  ذیل را ابراز می ها یشنهادپ

ایجاد ، پایدار ییدرآمدزا، مانند حفاظت از منابع زیستی و هویت فرهنگی و اجتماعی
ها در فرآیند  ی ذینفع های عمومی کلیه ایجاد مشارکت، مالی یخودگردانتدریجی 

های اکو گردشگری سطح کشوری و  ها و برنامه و باالخره همکاری با سازمان گیری یمتصم
به ارائه ، در استان گلستان گردی بومای با عنوان  در مقاله (9080) ییتوال .جهانی باشد

تالش در این مسیر منجر به  هرگونهچون  .پایدار دست یابد گردی بوممدلی برای تحقیق 
، استان اکوتوریستیمنابع اماکن  تفویض کنترل .انجامد یمرشد اقتصادی استان 

های زیادی که  مجدد جاده اصلی تهران مشهد و با توجه به خسران های یریابیمس
 اند رتعباپرداخت که  ها یشنهادپگردشگران در مسیر راه فراهم آوردند به ارائه یکسری از 

به امکانات و تأسیسات و غیره  نما جهانپارک  یژهو بههای طبیعی استان  از تجهیز جاذبه
یک مدل علمی برای ارزیابی و برآورد ، در تحقیقی (9080) شریفی و همکاران .بوده است

و برای این کار از  قراردادند موردتوجهحفاظتی را  یها دستگاهتفرجی  یور بهرهها  قابلیت
های  شاخص عنوان بهاندیکس پوشش گیاهی سطحی و عملکرد زیستگاه به ترتیب 

های  ای استفاده کردند. و طی یک کار میدانی داده های محلی و منطقه اکوسیستم، استاندارد
انتخاب  معنادارو با تجزیه تحلیل و آزمون آماری هشت متغیر  یآور جمع یازموردنآماری 

رویکرد اکولوژیک در  اکوسیستم با ریزی برنامه، دستاورد این تحقیق یتدرنهاکردند. 
مقاله  ( در2007همکاران )و Boers های طبیعی منطقه خزری ایران را ارتقاء دهد... پارک

معتقدند که این نوع  Gisشالوده توریسم پایدار با نگرش  ریزی برنامهخود تحت عنوان 
استوار است و  ونقل حملو امکانات  دهی یسسرو ،در چارچوب جاذبه ریزی برنامه

را  نگر یندهآو یک طرح  شده حفاظتتواند یک بینش صحیح در مورد مدیریت مناطق  می
های جنگلی و  ای در ارتباط با گردشگاه ( در مقاله2005) Zanderson فراهم نماید.

مطالعات مربوط به آن در شرق اروپا با استفاده از روش هزینه سفر ارائه دادند. نتایج 
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نشان داد که میانگین سود عایدی برای هر یک از ساکنین محلی به ازای ورود  آمده دست به
و  Chen.است شده بینی یشپماهانه دالر آمریکا در یک دوره  900گردشگر به داخل منطقه 

ارزیابی منافع ناشی از کاربری گردشگری طبیعت در  منظور به( مطالعاتی 2004) همکاران
یک منطقه ساحلی در امتداد شرقی جزیره ژیانمن چین به روش هزینه سفر انجام دادند. 

آمریکا در میلیون دالر  00جمع ارزش این ساحل و اماکن تفرجگاهی مرتبط با آن بیش از 
در  (fashan botanica)  باغ ( ارزش اقتصادی2002)  Chin chenاست. شده زدهماه تخمین 

از این تحقیق  آمده دست بهنتایج  کشور تایوان را از طریق روش هزینه سفر بررسی کردند.
یک از ساکنین محلی به میزان  نشان داد که میانگین سود عایدی از تفرج ساالنه برای هر

میلیون دالر در سال برآورده  00ر آمریکا و سود کلی تفرج در حدود دال 031
و  اکوتوریستیهای  را در تگزاس و انواع جاذبه اکوتوریسمfennell  (1999 )شود. می

سیستماتیک  اکوتوریسم( توسعه 1999) Abidin را بررسی کرد. یا منطقهتوسعه  یچگونگ
در مالزی را  شده حفاظتهایی برای سیستم  فرهنگی و پروژه، در مناطق تاریخی

 داده است. قرار یموردبررس

 اهداف تحقیق

 نما جهانمنطقه  اکوتوریستیهای  یتقابلشناسایی  -
 ی و اجتماعیاقتصاددر توسعه  نما جهانمنطقه  اکوتوریستیهای  یتقابلشناسایی نقش  -
ی  شده حفاظتطقه در من بلندمدت ریزی برنامهطرح مدیریتی جهت  ارائهکمک به  -

 نما جهان
الگوی مناسب برای مناطق  عنوان بهمنطقه  اکوتوریسممطالعه ز ا حاصلهتعمیم نتایج  -

 مجاور
 اجتماعی و فرهنگی، یاقتصاددر ابعاد  اکوتوریسمشناسایی نقش  -
 یستاکو تورارائه یک چارچوب نظری برای مطالعه و تحلیل  -

 ها یهفرض

گردشگران  انگیزه بر نما جهان شده حفاظتهای طبیعی منطقه  رسد ویژگی به نظر میـ 9
 جهت بازدید از آن تأثیرگذار است

بر انگیزه  نما جهان شده حفاظترسد شناخت و آگاهی گردشگران از منطقه  به نظر میـ 0
 است. یرگذارتأثآنان برای بازدید از آن 
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درآمد  یشبرافزا نما جهان شده حفاظتنطقه رسد حضور گردشگران در م به نظر میـ 0
 بوده است یرگذارتأثساکنین بومی 

 تحقیق و روش موردمطالعهمحدوده 

 موردمطالعهمحدوده 

 موقعیت جغرافیایی

جنوب شرقی کردکوی در  جنوب گرگان و اتعاتفادر  نما جهان شده حفاظتمنطقه   
 .است قرارگرفتهشرقی  06، 0 تا 00ّ، 8ّشمالی و  06، 00ّ تا 06ّ، 00ّبین  سلسله جبال البرز

 seminar on) یردگ یمقرار  Vجزء مناطق طبقه ، IUCNمعادل  یبند طبقهاین منطقه با 

ecotourism ،2000) 

 استان گلستان زیست محیطمنبع:اداره کل  

از شرق به و زیارت ، کالًت شص، یکردکواین منطقه از شمال به طرح جنگلداری  
و رادکان )که پس از  چهارباغی  رودخانهاز جنوب به و نو ز غرب به درا از طرف، چهارباغ



  67 ...توریستی مناطق های اکو ها و قابلیت توان

 

 شده حفاظتتقریباً کلیه نقاط منطقه . گردد یمشود محدود  یم مسافتی به نام نکا رود نامیده
 کالًمرز شمالی اطراف شصت   متر در 633ارتفاعات منطقه از . کوهستانی است نما جهان

ی دسترسی به ها راهبهترین  .یجان متغیر استگی اطراف در ضلع جنوب شرقر مت 0360 تا
 ازغربی ر چهارباغ و مسی به دشتب مسیر شرقی از طریق راه گرما. دو مسیر است منطقه

در و خم بوده  ی کوهستانی و پر پیچها راههر دو مسیر دارای . طریق کردکوی و دراز نو
ی مهم منطقه عبارت است از ها کوه. به نسبت دشوار است ها آننیمه دوم سال عبور از 

 وچلستان در مرکز و دو کالی در غرب پسند شاه، ترکت در شمال، شرقر ولنده کوه د یادز
بسیار چشمگیر در این  ی عمیق وها درهتعداد   (.8: 9081، )شربتی .شده حفاظتمنطقه 

ی سرخ ها دره، ترکت در شمال از درهتوان  یم ها آنین تر معروفاز و منطقه کم نیست 
عالوه  برد غربی را نام در جنوبدره مغزی و  جاینگ بلینگ در جنوب سفید دره و، کشه
، دهد یم را تشکیل شده حفاظتمرز جنوبی منطقه  سرتاسرکه  چهارباغمهم  رودخانهبر 

موجود عبارت از :  یها رودخانهین تر مهم. چندین رود دیگر نیز در آن جاری است
شاه پس از پیوستن رودخانه ، مغزی رودخانهانشعابات آن و و ترکت ، یدرودسف، زیارت

رادکان نامیده  رودخانهکیلومتر  03از طی مسافتی حدود  و پس چهارباغ رودخانهبه  کوه
 (0: 9031، یو قائم)کیابی   نکا است. رودخانهاصلی  سرچشمهشود که  یم

 روش تحقیق

است از نوع  شده بینی یشپآن  موضوع و اهدافی که برای، به ماهیتاین پژوهش بنا  
در این  یازموردناطالعات  یآور جمعو در زمره تحقیقات کاربردی است. برای  یفیتوص

که با مراجعه  (یا کتابخانه) روش اسنادیـ 9 است: شده استفادهزیر های  پژوهش از روش
روش ـ 0 است. آمده دست بهو ادارات  ها سازمانهو اطالعات  ها آمارنامه، مقاالت، به کتب
 موردبه منطقه  مراجعهنامه و  با تهیه پرسش، سؤاالتکه با توجه به اهداف و  میدانی:

 است. آمده دست به موردنظراطالعات ، یقتحق
 زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطالع 

حجم نمونه استفاده کرد از جدول  دبرآورآماری برای  یها فرمولاز  توان ینمدارید و 
به همین منظور در این  دهد یم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را کنیم یممورگان استفاده 

جامعه  که ینابا توجه به  آمد وبا توجه به جدول مورگان حجم نمونه به دست  نامه یانپا
هزار نفر بیشتر بوده است به همین منظور طبق جدول مرگان  933آماری این پژوهش از 

نفر بوده است تعیین گردید. در تحقیق حاضر  080 حداکثر تعداد نمونه که همان
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درصد جنسيت

68

32

مرد

زن

 افزار نرم یلهوس بهاز منابع اسنادی و کار میدانی  شده یآور جمعاطالعات  وتحلیل یهتجز
spss است گرفته انجام. 
تا بتوان  شود یمتحقیق استفاده  یرهایمتغجهت تعیین روابط  , tاز آزمون  ینچن همو  

را تعیین ساخت در این  نما جهان شده حفاظتمنطقه  اکوتوریستیهای  میزان توانمندی
است این پرسشنامه  شده گرفتهبهره  اطالعات یآور جمعابزار  عنوان به نامه پرسشتحقیق از 

 مورد موضوع تحقیق است.در  سؤال 03حاوی 

 های توصیفی یافته

 یتی پاسخگویاندرصد جنس -

 سؤاالتپاسخگویان به  زدرصد ا68از تحقیق در حدود  آمده دست بهبا توجه به نتایج  
نشان  زیر نمودار رد هک اند دادهرا زنان تشکیل آن درصد از  00پرسشنامه را مردان و 

  است. شده داده
 پاسخگویان جنسیتی درصد

 سطح تحصیالت پاسخگویان

 سؤاالتدرصد از پاسخگویان به 90از تحقیق در حدود  آمده دست بهبا توجه به نتایج 
درصد دارای 96، یپلمد فوقدرصد 01، دیپلمدرصد  03، زیر دیپلم دارای مدرک پرسشنامه

 یرز نمودارهای در توانیم میکه  اند بودهبه باال  یسانسل فوقدرصد 0مدرک لیسانس و 
 .نماییم مشاهده
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درصدسني

درصدسني  16 33 41 10

20-30 31-40 41-50 51-60

  سطح تحصیالت پاسخگویان

 سن پاسخگویان  -
 سؤاالتصد از پاسخگویان به در96از تحقیق در حدود  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

، سال03تا 09درصد در گروه سنی  00 در حدود، سال03تا03پرسشنامه در گروه سنی بین 
 اند بودهسال 63تا09درصد در گروه 93، سال03تا09پاسخگویان در گروه سنی  زدرصد ا09
 نماییم مشاهده یرز نمودار رد توانیم میکه 

  پاسخگویان سنی درصد

 

 
پرسشنامه  سؤاالتاز پاسخگویان به  درصد06در حدود  آمده دست بهبا توجه به نتایج  

درصد سکونتی 09، سال  03تا 09درصد سکونتی بین 00، سال03تا93دارای سکونتی بین 
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 آمده دست بهتوجه به نتایج  و باالتر دارند سال و 09سکونتی  درصد 8سال و  03تا 09بین 
درصد 00، درصد از پاسخگویان دارای شغلی دولتی 91پرسشنامه در حدود  سؤاالتاز 

 آمده دست بهتوجه به نتایج  با ینهمچن باشند یمدرصد سایر مشاغل را دارا 08شغل آزاد و 
درصد 00، درصد از پاسخگویان دارای شغلی دولتی 91پرسشنامه در حدود  سؤاالتاز 

مشاهده ذیل در نمودار  توانیم میکه  باشند میدرصد سایر مشاغل را دارا  08شغل آزاد و 
 نماییم.

 

 تحلیلی استنباطی های یافته

 آزمون فرضیه اول

H0= گردشگران  انگیزه بر نما جهان شده حفاظتهای طبیعی منطقه  رسد ویژگی به نظر می
 جهت بازدید از آن تأثیرگذار نیست

H1= گردشگران  انگیزه بر نما جهان شده حفاظتهای طبیعی منطقه  رسد ویژگی به نظر می
 جهت بازدید از آن تأثیرگذار است

چون؛ وجود روستاهای ییالقی در  اییه فرضیه اول با توجه به گویه آزمونبرای  
، زیبا ای اندازهچشم ، برف و کوالک وبارش ، آلودگی محیط، منطقه های ویژگی، نما جهان
درختان ، طبیعی های زیرساختمناسب بودن ، اهو جاد ها راه، گیاهی های گونهتنوع 

 مقایسهکه با توجه به  یافت دستبه این نتیجه  توان میمراتع و غیره ، و قدیمی سال کهن

طبیعی و شرایط وضع موجود از  های ویژگیشاخص  ارزیابی مورد های گویه متوسط حد
 sig) استنباط که توان می( 9) دیدگاه ساکنان منطقه و کارشناسان مندرج در جدول

و  ( مطلوبیتی بیشترین متوسط داشته استبوده30/3از سطح آلفا  تر پایینکه  آمده دست به

درصدشغلي

19

53

28

دولتي

آزاد

سايرمشاغل
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هت ورود و انگیزه گردشگران ج بر نما جهانطبیعی منطقه  های ویژگی کهبیان داشت 
 است. یرگذارتأثبازدید از منطقه 

 های طبیعی ویژگی یرگذاریتأثسطح  .1 جدول

 tاماره شاخص
میانگین وضع 

 موجود
 سطح معناداری حد متوسط

های  ویژگی
 طبیعی

 333/3 00 98/00 08/6 مردم
 333/3 00 63/01 93/0 کارشناسان

 تحقیقهای  منبع:یافته

 دوم آزمون فرضیه

H0= بر انگیزه  نما جهان شده حفاظترسد شناخت و آگاهی گردشگران از منطقه  به نظر می
 آنان برای بازدید از آن تأثیر گذار نیست.

H1= بر انگیزه  نما جهان شده حفاظترسد شناخت و آگاهی گردشگران از منطقه  به نظر می
 آنان برای بازدید از آن تأثیر گذار است

فرهنگی در  یرسان اطالععالئم  هایی چون؛ توجه به گویه بادوم فرضیه  آزمونبرای  
نیروی انسانی ، اثرات تبلیغات، گردشگری بافرهنگآشنایی مردم ، های استانی و ملی شبکه

آگاهی از امکانات و ، ربط های ذی هماهنگی دستگاه، گردشگران جهت هدایت و نظارت بر
 مورد های گویه متوسط حد مقایسهه که با توجه ب یافت دستبه این نتیجه  توان غیره می

شرایط وضع موجود از دیدگاه ساکنان منطقه و راهنمایی و و تبلیغات شاخص  ارزیابی
از سطح  تر پایینکه  آمده دست به sig) استنباط که توان می( 0کارشناسان مندرج در جدول)

که شناخت و آگاهی بیان داشت و  ( مطلوبیتی بیشترین متوسط داشته استبوده 30/3آلفا 
 است. یرگذارتأثبر انگیزه آنان برای بازدید از آن  نما جهان شده حفاظتگردشگران از منطقه 

 شده حفاظتشناخت و آگاهی گردشگران از منطقه  یرگذاریتأثسطح . 2جدول

 tاماره شاخص
میانگین وضع 

 موجود
 حد متوسط

سطح 
 معناداری

تبلیغات و 
 راهنمایی

 333/3 03 03/00 00/0 مردم
 333/3 03 33/00 33/0 کارشناسان

 تحقیقهای  منبع:یافته
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 سوم آزمون فرضیه

H0= درآمد  یشبرافزا نما جهان شده حفاظترسد حضور گردشگران در منطقه  به نظر می
  باشد ینم یرگذارتأثساکنین بومی 

H1درآمد  یشبرافزا نما جهان شده حفاظترسد حضور گردشگران در منطقه  = به نظر می
 بوده است یرگذارتأثساکنین بومی 

، هایی چون؛ آگاهی ساکنان از اثرات اقتصادی برای آزمون فرضیه دوم با توجه به گویه 
مشارکت مردم ، های فصلی برگزاری جشنواره، وضعیت مدیریتی در فرایندهای اقتصادی

از وجود تصویر بومی ، دگرگونی در شرایط اقتصادی، های گردشگری در فعالیت
های  مسافرت، تبلیغات گسترده اقتصادی، مدآگردشگری و رشد اقتصادی و افزایش در

ای ساکنان بومی اشتغال  اندازه و پس روند گردشگری منطقه در ذخیره، ساکنان بومی
 متوسط حد مقایسهکه با توجه به  یافت دستتوان به این نتیجه  ساکنان بومی و غیره می

توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ساکنان بومی و شرایط  شاخص ارزیابی مورد های گویه
توان استنباط  ( می0وضع موجود از دیدگاه ساکنان منطقه و کارشناسان مندرج در جدول)

بوده( مطلوبیتی بیشترین متوسط داشته 30/3تر از سطح آلفا  که پایین آمده دست به sig) که
درآمد  یشبرافزا نما جهان شده ظتحفااست و بیان داشت که حضور گردشگران در منطقه 

 بوده است. یرگذارتأثساکنین بومی 

 ساکنین بومی افزایش درآمد یرگذاریتأثسطح . 9جدول

 tاماره شاخص
میانگین وضع 

 موجود
 حد متوسط

سطح 
 معناداری

توسعه اقتصادی و افزایش 
 درامد ساکنان بومی

 333/3 00 61/08 -00/9 مردم
 333/3 00 03/09 80/0 کارشناسان

 تحقیقهای  منبع:یافته

 گیری نتیجه

حفاظت از  باهدفهای طبیعی و  ها و زیستگاه بازدید از خاستگاه قصد بهبوم گردی  
گردشگری نیز  گونه یناشود.  گزینه سودمند اقتصادی تلقی می مثابه بهمیراث فرهنگی 

و  زیست یطمح. ترویج فرهنگ استاقتصادی و اجتماعی ، محیطی یستزآثار  یرندهدربرگ
های شغلی و ارتقای  ایجاد فرصت، درآمدزایی، تسهیل در اعمال تمهیدات مربوط به آن
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ای مثبت این نوع گردشگری  ره آورده ازجملههای معنوی و فرهنگی جامعه میزبان  ارزش
های ملی و  های طبیعی مانند بر پارک . استان گلستان با در نظر گرفتن ویژگیشود یمتلی 

آن احراز  موازات بههای دیدنی و  آبشارها و تاالب، ها زیستگاه، نظیر یب شده حفاظتمناطق 
 گاه یرهذخ .استمراکز عمده بوم گردی در ایران  ازجملهنمودهای فرهنگی ارزشمند 

هیرکانی در شرق از جایگاه  های جنگلآخرین حد پراکنش  عنوان بهگلستان  کره یستز
عالوه بر دارا بودن  گاه یرهذخاین . ردار استدر ارائه خدمات توریستی برخو ای ویژه

 بین یندرا .است رتاریخی و باستانی نیز برخوردا فرد منحصربه های ویژگیشرایط طبیعی از 
نماد  عنوان بهتواند  ها می نگین بارز و سرشار از قابلیت عنوان به نما جهان شده حفاظتمنطقه 

منابع ، پوشش گیاهی نادر و بکر، فرد منحصربه وحش یاتحگردشگری استان تبدیل گردد. 
 یدرست بهو توسعه پایدار همراه باشد.  ریزی برنامهاگر توامان با ، های طبیعی زیبایی، آبی

تواند به همراه داشته باشد.  سایر ابعاد را می های دیگر در را در توسعه اکوتوریسمنقش 
 بر یدتأکبا  نما جهانری منطقه بررسی ظرفیت و پتانسیل گردشگ عنوان بهتحقیق حاضر 

از قبیل ، های طبیعی منطقه منطقه به انجام رسیده است.شناخت پتانسیل اکوتوریستیتوان 
گیاهان تأثیر گردشگری بر رشد و توسعه آن از اهداف اصلی  و ها کوه، ها دره، اندازها چشم

و  ردیگ یعتطبهای  گردد.و همچنین شناخت قابلیت محسوب می پژوهشانجام این 
دقیق از دیگر  یزهایر برنامهآن منطقه و  های طبیعی منطقه و روستاهای ییالقی جاذبه

و تأثیر آن در ابعاد اقتصادی که خود شامل  گردی یعتطباهداف تحقیق بوده است.نقش 
از اهداف  استبهبود وضعیت زندگی ، میزان مسافرت، اشتغال، همچون درآمد، هایی مؤلفه

، تبلیغات بین یندرا آید. می حساب به نما جهانمنطقه  گردی یعتطباز بارز اقتصادی حاصل 
فرهنگ پذیرش ، خصوصی و دولتی مؤسسات، یماصداوسهای استانی و ملی  شبکه

تواند از ابعاد فرهنگی کمک شایانی به روند  می، گردشگر از جانب جامعه میزبان
داشته باشد بر اساس آنچه که در مبحث بررسی محدوده  نما جهانگردشگری منطقه 

 گردی یعتطبهای باالیی برای  از قابلیت و پتانسیل نما جهانمنطقه ، گفته شد یقموردتحق
توان با توجه به ظرفیت و قابلیت این منطقه  ( برخوردار است که میاکوتوریسم)

، داد.وجود آبگرم روستای زیارت مناسب و پایدار برای استفاده بهینه را انجام ریزی برنامه
تورهای ، ها انواع چشمه، های سنتی خانه، نما جهانی دشت منطقه نما جهانروستای 

محصوالت ، آثار تاریخی و باستانی، وحش یاتح، انواع گیاهان دارویی، گردی یعتطب
ه همگی از دالیل بارز توجه به این منطق، ها و بارزترین نشانه دستی  یعصناکشاورزی و 

 .استجهت رونق گردشگری 
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 ها یشنهادپ

های موجود  و بررسی آمده دست بهاساس اطالعات  بر، نما جهانبندی منطقه  ناحیهـ 9
، اساس وجد مناطق گیاهی و جانوری نادر و همچنین نواحی فرهنگی های منطقه بر توانایی
های مهم و اساسی به  این مناطق از برنامه اکوتوریستیهای  بندی و شناخت اولویت ناحیه

 آید. شمار می
به علت وسعت زیادی که دارد و وجود مناطقی که واقعی از همه لحاظ  نما جهانمنطقه ـ 0

آیند این مناط کامالً  می حساب بهنادر  وحش یاتحچه گیاهی و چه فرهنگی و چه 
آید جزء محققین و  عمل به این منطقه جلوگیری به باشد و از ورود شده حفاظت

 .دانشجویان
، جهت تفرج، در نظر گرفته شود جهت ورود همگان نما جهانمناطقی در منطقه ـ 0
که بخش زیادی از منطقه  یماییپ کوهاندازها و  استفاده از چشم، چادر زدن، روی یادهپ

 های زیر ساخت، های دولتی و بخش خصوصی گردد که با حمایت را شامل می نما جهان
 گردشگری در این ناحیه فراهم و جهت اداره آن از مردم بومی استفاده گردد. 

های فضلی و  ناحیه ایی مانند روستای زیارت در نظر گرفته شود جهت برپایی جشنوارهـ 0
های  ها جهت شرکت در این جشن برگزاری مسابقات بومی محلی و دعوت از سایر استان

 جی.فرهنگی و رونق گردشگر داخلی و خار
 سازی یبومایجاد مراکز آموزشی و تبلیغاتی جهت معرفی و راهنمایی گردشگران و ـ 0

جهت ابتدا بومیان محلی و سپس گردشگران دیگر.این مراکز با ارائه  اکوتوریسمفرهنگ 
 راهنما و مواد آموزشی و تفسیری عمومی و، های تفسیری همراه با بروشور برنامه

های مختلف و همچنین فرآیند  برای گروه باتجربهناسان ی و نیز استفاده از کارشصصتخ
، گردشگری اندرکاران دستهای آموزشی جهت  تفسیر در محیط.همچنین ارائه برنامه

، مدیران، یردولتیغهای  سازمان، استانی و کشوری گذاران سرمایه، مدیران ادارات
  بیعی.و منابع ط زیست محیطاداره کل  محیط بانان، کارمندان، کارشناسان
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