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 چکيده
شود. اين هاي تفرجي در آنها انجام مياي هستند که فعاليتروي از تسهيالت تفرجي پايهمسيرهاي پياده 

در اين مطالعه هدف اصلي از بررسي مسيرهاي . روندشمار ميرابط بين بازديدکنندگان و طبيعت بهمسيرها 
روي ارائه شود. براي ي مسيرهاي پيادهراهنمايي مناسب مديريت و توسعهروي اين است که يک الگوي پياده

ي ي تفرجگاهي طبيعي در حوضهروي در منطقهساخت اين الگو، طي يک پژوهش ميداني، مسيرهاي پياده
مورد بررسي قرار گرفت. اطالعات  GPSشرقي آبخيز زيارت از نظر شرايط محيطي و امکانات با استفاده از 

مورد مطالعه، با وجود تقاضا و  يانتقال يافت. در منطقه ArcGIS9.3بررسي ميداني به محيط  حاصل از
يک از ي زياد بازديدکنندگان از مسيرها، هيچ امکانات رفاهي از جمله عالئم راهنما در طول هيچاستفاده

ي در مناطق تفرجگاهي رومناسب مسيرهاي پيادهناشود. بديهي است مديريت مسيرهاي مورد بررسي ديده نمي
زيست منطقه و همچنين کاهش کيفيت ي مورد مطالعه به مرور زمان سبب تخريب محيطو از جمله منطقه

از نظر مواردي مانند موقعيت  رويي تفرجي بازديدکنندگان خواهد شد. بررسي مسيرهاي پيادهتجربه
به عنوان تواند ميها در طول مسير جاذبهجغرافيايي، مسافت، زمان الزم براي طي کردن مسير و امکانات و 

در اين پژوهش سعي  مورد استفاده قرار گيرد.در اين نوع مناطق  توسعه و مديريت بهتر مسيرهاالگويي براي 
 يزمينهعنوان پيشطبيعي تفرجگاهي بهدر مناطق  روياست با نشان دادن چگونگي بررسي مسيرهاي پيادهشده

ي تفرجي ت تجربهيش کيفيتر اين مناطق و افزات مطلوبيريمدالگويي براي  رهاتوسعه و مديريت بهتر مسي
ي هاي آنها از طريق ارائهتوانايي دکنندگان با فراهم کردن امکان انتخاب مسير دلخواه و متناسب بابازدي

 خصوصيات مسيرها ارائه شود.
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 مقدمه

امکان ارتباط متقابل با  ،عنوان يک فعاليت تفرجي رايج و پرطرفدارروي، به پياده 
روي اين امکان را به پيادهکند. طبيعت را براي بازديدکنندگان مناطق طبيعي فراهم مي

هنگي اين هاي فريست و ارزشز دهد تا درک و آگاهي آنها نسبت به محيطمردم مي
و همکاران،  چتري ؛3002و همکاران،  هيدر؛ 7891، )بالمينواحي افزايش يابد 

روي از تسهيالت مسيرهاي پياده(. 3002و همکاران،  نياپان؛ 3002، و مادن لي؛ 3002
عنوان رابطي بين بازديدکنندگان و بنيادي اين فعاليت تفرجي پرطرفدار هستند و به

روي، هدف از ايجاد مسيرهاي پياده(. 3002روند )استراتژي ايرلند،شمار ميطبيعت به
اي يکپارچه و پايدار و تسهيالت مربوط به آن است که سبب افزايش و ايجاد شبکه

يست و ط زبهبود کيفيت تجربيات بازديدکنندگان از مناطق طبيعي شود و از ذخاير محي
، برون و دالني؛ 3002 ،و براون کي)مکهاي فرهنگي آن حفاظت کند ارزش
روي و نياز به فراهم کردن تجربيات ي زياد از مسيرهاي پيادهدليل استفاده. به (3002

ي سطح بااليي از ارائهروي براي پيادهتفرجي باکيفيت، الزم است که مسيرهاي 
به حداقل رساندن اثرات  ي بازديدکنندگان،تسهيالت و خدمات، افزايش کيفيت تجربه

طراحي و و  يابيهاي طبيعي و تضمين پايداري با دقت مکانمحيطي، حفاظت از ارزش
(. افزايش استفاده تفرجي به همراه طراحي يا 7881، )سسفوردمديريت شوند 

 شود.منجر مي نگهداري ضعيف مسيرها به افزايش اثرات منفي احتمالي بر منابع طبيعي
روي از يک طرف با هدايت حضور بيشتر اي مسيرهاي پيادههمديريت سيستم

روي و تماشاي هاي تفرجي مانند پيادهبازديدکنندگان در مسيرهاي مقاوم، از فرصت
شوند. از طرف کنند و موجب حفاظت از منابع طبيعي ميوحش حمايت ميحيات

نطقه حاصل ي تفرجي بازديدکنندگان و بهبود مديريت مافزايش کيفيت تجربهديگر، 
هاي حفاظت از منابع طبيعي براي نسل ت مهمشود. مديران مناطق طبيعي دو مسئوليمي
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هاي تفرجي باکيفيت را بر عهده دارند. باوجود اينکه يک جزء آينده و ايجاد فرصت
ها و نيازهاي بازديدکنندگان در مناطق تفرجگاهي درک الويت تمهم اين مسئولي

هاي تفرجي باکيفيت باال است، ريت و ايجاد فرصتي مديطبيعي است که الزمه
کنندگان از مسيرها را در هاي استفادهندرت خواستهمديران مناطق تحت مديريت به

گيرند. مديران مناطق تفرجي در نظر مي مندنظامي اصولي و هاي مديريتي به شيوهبرنامه
و اثرات آنها، ازجمله  ي بازديدکنندگانهاي متفاوتي را براي مديريت استفادهروش
گيرند کار ميروي بههاي تفرجي مانند سيستم مسيرهاي پيادهي زيرساختتوسعه

بازديدکنندگان از يک منطقه به اطالعاتي درمورد انواع مسيرهاي (. 3070، )ويدمن
ي دسترسي به ، نحوهي مورد نيازشرايط مسير، ميزان سختي و تجربهروي موجود، پياده

روي با امنيت و رضايت کامل تا پياده شان نياز دارنداسب مسير با ميزان تواناييآنها و تن
تشريح و تفسير اطالعات مسيرهاي (. 3002، و وکفلورز را تجربه کنند )گريفين

ه کنندگان از اين مسيرها، راهي است که بعنوان راهنمايي براي استفادهروي به پياده
با کيفيت باال از  گردشگريهاي تجربيات و فرصتتوان به ايجاد ي آن ميواسطه

ي مناطق (. وجود اين اطالعات در کليه3002، و ساندرس مسيرها دست يافت )مونرو
هاي ملي يکي از تفرجگاهي طبيعي و از جمله مناطق حفاظت شده و پارک

آيد )اطالعات حساب ميعملکردهاي مديريتي مناسب براي مديريت بازديدکنندگان به
ي راهنماي مسير، عالئم هاي متفاوت تفسيري شامل نقشهشيوه. (3002تفسيري استراليا، 

کنندگان از  ي استفادهو تابلوهاي راهنما از اشکال متداول تفسيري هستند که در تجربه
؛ 7889، )کول استمسيرها اثر زيادي دارند و در مقاالت هم اهميت آن بيان شده 

نشان دادن دقيق مسيرهاي (. 3001و همکاران؛  ردفورد؛ ب3000و کول،  کولمک
اي از توصيف هريک و مشخص کردن مسافت هر مسير و خالصهنقشه روي روي پياده

از مسيرها )مانند بيان سختي سطح مسير و شيب آن( به بازديدکنندگان در انتخاب مسير 
؛ آرياس، 3001رن، )رگاال و مادکند هايشان کمک ميها و تواناييمتناسب با الويت
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که دهد بازديدکنندگان وقتي( نشان مي3009بررسي محمدزاده )که (. همچنان3001
تري از مناطق ي بهتر و موفقباشند، تجربهروي داشته اطالعات بيشتري از مسيرهاي پياده

 تفرجگاهي طبيعي دارند.
هدف مديريتي را دنبال  سهروي در مناطق تفرجي تمام مديران مسيرهاي پياده 
کنندگان، حفاظت از منابع طبيعي و فراهم کردن باالترين کنند: حفظ امنيت استفاده مي

افزايش تقاضاي تفرجي براي مناطق با (. 7882ي بازديدکنندگان )مور، کيفيت تجربه
دهد )رولينز هاي اکولوژيک باال تضاد بين حفاظت و اهداف تفرجي را نشان ميارزش
عنوان راهي براي بر اين اساس مديريت رفت و آمد بازديدکنندگان به(. 7883، و روز
شده و تامين نيازهاي بازديدکنندگان و ي اکوتوريسم پايدار در مناطق حفاظتتوسعه

ريزان صنعت توريسم نياز منظور دستيابي به اين هدف برنامهطبيعت امري ضروريست. به
هاي اوقات فراغت و رفتار و درک ن، فعاليتدارند که روي تعداد بازديدکنندگا

ها و انتظارات بازديدکنندگان نظارت و پايش مداوم داشته باشند )خدمات انگيزه
تواند از تعداد بازديدکنندگان مي مثال،ي برا (.3007وحش کوئيزلند، ها و حياتپارک

ن سود را به تسهيالت اضافي که بيشتري يطريق ايجاد محدوديت در استفاده يا ارائه
رساند مديريت شود )رولينز و روز، حداقل همراه داشته و در عين حال تضادها را نيز به

جا و مناسب مديريت بازديدکنندگان که انبوهي از به راهبردهايبنابراين (. 7883
متغيرها شامل تعداد بازديدکنندگان، نوع استفاده، زمان و خصوصيات اکولوژيکي مانند 

آورند براي به حداقل رساندن اثرات حساب ميشيب، ارتفاع را بهخاک، گياه، 
؛ 3009( و افزايش رضايتمندي بازديدکنندگان )محمدزاده، 3008)کندري و اسپاس، 

ي هاي موجود در سطح جهان در زمينه. بررسياند( بسيار مهم3008کندري و اسپاس، 
ي روي درهمسيرهاي پياده يمجموعه روي از جملهي اطالعات مسيرهاي پيادهارائه

(، سازمان حفاظت 3070(، هينز )3002(، سازمان حفاظت نيوزلند )3000دندنونگ )
( نيز نشان دادند که اطالعات الزم 3077(، سازمان کشاورزي آمريکا )3070استراليا )

روي به بازديدکنندگان در انتخاب مسير دلخواه و متناسب با براي معرفي مسيرهاي پياده
 کند.کمک ميهايشان زها و توانايينيا

عنوان يکي از به  رويي مسيرهاي پيادههدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه 
روي از نظر شرايط محيطي، هاي تفرجي خصوصاً پيادههاي مهم براي فعاليتزيرساخت
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کردن مسير، شيب و پوشش امکانات و تسهيالت مانند مسافت، زمان الزم براي طي
ها و منظور معرفي مسيرهايي است که بيشترين تناسب را بر اساس تواناييسطح به 

عنوان راهنمايي جهت  تواند بهعاليق بازديدکنندگان داشته باشد. نتايج اين بررسي مي
 روي و  ريزي و مديريت بهتر مسيرهاي پيادهکمک به مديران براي توسعه، برنامه

ت انتخاب مسير دلخواه و متناسب با عاليق چنين راهنمايي براي بازديدکنندگان جههم
  . ي تفرجي آنها باشدهايشان و درنتيجه افزايش کيفيت تجربهو توانايي

 هامواد و روش

  ی مورد مطالعههای گردشگری منطقهمعرفی جایگاه و ویژگی

شهرستان گرگان مرکز استان گلستان شهري زيبا و آراسته در متن طبيعت با  
اين  تاريخيو آثار  و تفرجي از مهمترين اماکن تفريحي. فراوان استهاي  ديدني

پارک النگ دره، پارک جنگلي پارک جنگلي ناهارخوران،  به توانشهرستان مي
زيارت، بافت قديم گرگان، کاخ آقا محمد خان  قرق، آبشار و چشمه آب گرمجنگلي 

و تقوي، مدرسه عماديه، مسجد  باقريي قديمي شهر گرگان از جمله خانه هاقاجار، بنا
( دهکده توريستي زيارت، تورنگ غيرهها )نور، عبداهلل و زادهجامع گرگان، بغعه امام

  سفيد اشاره نمود.لو و رباطتپه و کاروانسراهاي قزلق، ديمه

 ی آبخيز زیارت )محور گردشگری زیارت(حوضه

که يکي از  يز زيارتآبخ يهضحوروي در شرق مسير پياده چهاردر اين تحقيق  
سو در جنوب قره يرودخانهمهم هاى هضزيرحومناطق مهم تفرجي استان گلستان و از 

(. اين حوضه با توجه به مراکز تفريحي و 7است بررسي شدند )شکل  شهر گرگان
گردشگري فراوان، بازديدکنندگان و گردشگران فراواني را در طول سال پذيرا است. 

توان به منطقه جنگلي ناهارخوران، مهم اين حوضه مي فرجيو تاز مراکز تفريحي 
ي زيارت، آب گرم و آبشار (، امامزادهدهکده توريستي زيارتروستاي زيارت )

روي شرق اين حوضه به عنوان يکي از زيارت. در اين پژوهش مسيرهاي پياده
وضه ي آبخيز زيارت که فرصت تماشاي بخشي از طبيعت اين حهاي مهم حوضه جاذبه

 شوند.دهند بررسي ميرا در اختيار بازديدکنندگان قرار مي
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ي در محدود هکتار 8190ه و مساحتى حدود ضزيرحو ششآبخيز زيارت با  يهضحو
عرض  22 22 77˝ تا 22 21 29˝طول شرقي و  22  27 70˝تا  22 32 22˝جغرافيايى

-هضمتر، بيشترين ارتفاع در زيرحو 7109ه ضارتفاع متوسط حو .استقرار گرفته شمالى
متر در ايستگاه هيدرومترى ناهارخوران  220متر و کمترين ارتفاع  2902بنه با تول ي

هاي مهم است. از آبادي درصد 2712حدود  حوضهاست. شيب متوسط اين واقع شده
کيلومتري جنوب شهر  72توان به روستاي زيارت اشاره نمود که در داخل حوضه مي

 است.متري واقع شده 820و در ارتفاع  گرگان

ای محدوده مطالعاتی و موقعيت منطقههای دسترسی به محور گردشگری زیارت راه .1شکل 
   در شهرستان گرگان

 کار روش

  GPS (eTrex Vista ي مورد مطالعه با استفاده از  روي منطقه مسيرهاي پياده 

HCx)  وGIS  مورد بررسي قرار گرفتند. بررسي ميداني مسيرها با استفاده ازGPS  

                                                                                                                       
1- Geographic Position Systems   
2- Geographic Information  Systems 
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روي، اطالعات و خصوصيات آنها انجام شد. اين اطالعات منظور ثبت مسيرهاي پيادهبه
هاي برداري و ثبت امکانات موجود در مسيرها، تسهيالت و زيرساختشامل فهرست

ويس بهداشتي، آب آشاميدني، روي مانند پارکينگ، سرموجود در مسيرهاي پياده
شود. همچنين شرايط طبيعي و محيطي مسيرها از نظر سختي دان و عالئم راهنما ميزباله

 مسير، ارتفاع، پوشش گياهي، مسافت و زمان طي کردن مسير نيز بررسي شدند.  

 روش تجزیه و تحليل

 پسسانتقال يافت و   ArcGis9.3اطالعات حاصل از بررسي ميداني به محيط 
ي ديجيتالي، حاوي موقعيت مکاني مسيرها در منطقه مورد مطالعه تهيه شد )شکل  نقشه

(. اطالعات توصيفي هر يک از مسيرها از نظر شرايط و امکانات مانند پارکينگ، طول 3
مسير و زمان الزم جهت طي کردن مسير، پوشش سطح، عرض مسير و سختي آن از 

توصيف کلي از شرايط محيطي و . شدنظر آساني، متوسط و سختي بود نيز تهيه 
ي رقومي مسير و تصاويري از مناظر مسيرها در همراه نقشهامکانات هر يک از مسيرها به

 است.ي اين مطالعه آورده شدهادامه

 نتایج

ي مورد روي منطقهدر اين بخش نتايج حاصل از بررسي ميداني مسيرهاي پياده 
روي شامل يف هر يک از مسيرهاي پيادهي نهايي و توصشود. نقشهمطالعه ارائه مي

ي راهنماي مسير و تصاويري از افرا، زبله و جزولي به همراه نقشهمسيرشمسک، پنج
روي ي نهايي مسيرهاي پيادهنقشه دواست. شکل مناظر آنها در اين بخش ارائه شده

سان، چنين مسيرها در سه طبقه شامل آدهد. همي آبخيز زيارت را نشان ميشرق حوضه
 عاملبندي مسيرها از نظر سختي دو بندي شدند. براي طبقهو سخت طبقهمتوسط 

هر  مسافت و زمان الزم براي طي کردن مسير در نظر گرفته شد. خصوصيات محيطي
 است.ارائه شدهيک از اين مسيرها نيز در جدول يک 
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 ی آبخيز زیارت روی در شرق حوضهموقعيت مسيرهای پياده .2شکل

 ی آبخيز زیارتروی شرق حوضهخصوصيات محيطی مسيرهای پياده .1لجدو
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 مسير شمسک

شود. ي زيارت، از کنار پلي در ابتداي روستاي زيارت شروع مياين مسير از جاده 
با شيبي يکنواخت و افزايشي و سختي آسان و پوشش جنگلي متراکم  رويمسير پياده

(. دشت وسيع شمسک 7يابد )تصويردر اطراف مسير به سمت دشت شمسک ادامه مي
(. اين دشت معموالً 3هاي اين مسير کوتاه است )تصويرترين جاذبهبا ديدي زيبا از عمده

افرا ي مسير به سمت مسير پنجمهعنوان مکان استراحت براي افرادي است که قصد ادابه
ي مسير شمسک قرار دارد(. پس از دشت شمسک و افرا در ادامهرا دارند )مسير پنج

ي روي در مسير جنگلي، با پوشش درختي غالب انجيلي، چشمهدقيقه پياده بيست
 (.2شمسک قرار دارد که انتهاي مسير شمسک است )شکل 

 

 شمسکروی ی مسير پياده نقشه .3شکل
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 مسير شمسک  .1تصویر

 
 دشت شمسک .2تصویر 

 مسير پنج افرا

ي روي و رسيدن به چشمهساعت پياده سهي مسير شمسک، پس از در ادامه 
يابد. در طول مسير پوشش متراکم ي پنج افرا ادامه ميشمسک، مسير به سمت چشمه

درختي راش به چشم ي جنگلي شامل انجيلي و در ارتفاعات  باالتر اغلب گونه
ي ي شمسک دوراهي چشمهروي از چشمهساعت پياده دو(. پس از 2خورد )تصوير  مي
ي دقيقه پس از اين دواهي بازديدکنندگان به چشمه دهافرا و زيارت قرار دارد که پنج
رسند. اين مسير به دليل شيب و مسافت زياد  نياز به توان جسماني باالي افرا ميپنج

 (. 2شود )شکلي زيارت ختم ميدگان دارد. انتهاي راه به جادهبازديدکنن
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 روی پنج افرای مسير پياده نقشه .1شکل

 افرار . مسير پنج3تصویر 

 
 افراچشمه پنج .1تصویر 
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 مسير زبله

(، دو 2زاده )تصويري زيارت و گذشتن از پل کنار امامزادهپس از حرکت از امام 
هايشان از ميان اين دو راه، دارد که بازديدکنندگان با توجه به تواناييراهي زبله قرار 

رود و راه کنند. يک راه به سمت دشت مرسنگ ميمسير دلخواه خود را انتخاب مي
دوم مسير کچف به زبله است. مسير کچف بيشتر جنگلي است اما بازديدکنندگان در 

(. در ادامه جزئيات هر 2شوند )تصوير هاي وسيع مواجه ميمسير مرسنگ اغلب با دشت
 (.2است )شکل يک از اين دو مسير ارائه شده

 روی زبلهی مسير پياده نقشه .5شکل

ی زیارتزادهامام .5تصویر
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 دشت مرسنگ .5تصویر

 مسير مرسنگ به زبله 

 دو ساعت و يابد. پس ازي زيارت به سمت دشت مرسنگ ادامه ميزادهمسير از امام 
(. مسير مرسنگ به 2روي دشت زيبا و وسيع مرسنگ قرار دارد )تصويرپياده سي دقيقه

زبله به دليل شيب زياد مسيري سخت است و نياز به توانايي باالي بازديدکنندگان دارد. 
روي از دشت مرسنگ، بازديدکنندگان به دشت ساعت و چهل دقيقه پياده يکپس از 

متر با ديد  3000د. دشت وسيع در ارتفاع متوسط رسني گوشاخو ميگوشاخو و چشمه
ي مسير از دشت گوشاخو به رود. ادامهشمار ميهاي اين مسير بهو منظري زيبا از جاذبه

روي سخت و شيب تند در طول مسير را به دقيقه پيادهيک ساعت و چهل  سمت زبله
  است.تري واقع شدهم 3220ي زبله با  ديد و منظري زيبا در ارتفاع همراه دارد. قله

 مسيرکچف به زبله 

 ا به رغمبه دليل سختي کم اين مسير و شيب کم، اغلب بازديدکنندگان اين مسير ر 
ي کنند. در طول اين مسير دشت کچف و چشمهميانتخاب  تر آنمسافت طوالني

زمان  دو ساعت و سي دقيقهزيارت تا دشت زيباي کچف  زادهکلوچال قرار دارد. از امام
ي روي از دشت کچف چشمهپياده يک ساعت و سي دقيقهروي است. پس از پياده

 دو ساعت و سي دقيقهاي کوچک قرار دارد. پس از کلوچال در دشتي زيبا و کنار کلبه
 (. 1است )تصوير روي از اين دشت، ارتفاعات زبله با ديدي وسيع واقع شدهپياده
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 زبله .7تصویر

 مسير جزولی

زيارت تا دشت مرسنگ، بازديدکنندگان روي از امامزادهساعت و نيم پياده 3 پس از 
رسند. نيم ساعت پس از حرکت از پس از اين دشت به دو راهي مسير زبله و جزولي مي

ي زيباي پيرشيخ در ميان انبوهي از درختان جنگلي خصوصاً دشت مرسنگ، کلبه
لبه مقصد نهايي بسياري از (. اين ک9است )تصوير درختان گردو واقع شده

ي ي جزولي و منظرهبازديدکنندگان است. اما برخي افراد مسير را به سمت رودخانه
رام آگذرد، در اين ميان جزدهند. تمام مسير از جنگل انبوه ميزيباي جزآرام ادامه مي

به دليل حضور درختان گردو با ارتفاع بسيار زياد در کنار يکديگر ديدي زيبا براي 
کند. جز نام محلي گردو است، به همين دليل اين منطقه به بازديدکنندگان فراهم مي

دشت با فواصل کم  سهاست. اند( شناخته شدهجزآرام )جايي که درختان گردو آرميده
است که از مناظر جالب براي بازديدکنندگان در ميان اين جنگل زيبا و انبوه واقع شده

شود ي زيارت ختم ميکيلومتر( به جاده 73مسير طوالني )  رود. انتهاي اينشمار ميبه
 (.2)شکل 
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  روی پنج افرای مسير پياده نقشه .5شکل 

 
 کلبه پيرشيخ .8تصویر

ثر در از عوامل مؤ تواند يکياز آنجا که سختي مسير از نظر بازديدکنندگان مي  
هاي بازديدکنندگان باشد و با توجه به اينکه انتخاب مسير دلخواه و متناسب با توانايي

روند، در اين پژوهش شمار ميثر در ميزان سختي مسير بهمؤ عاملمسافت و زمان دو 
روي اين حوضه از نظر سختي به سه درجه شامل مسيرهاي با سختي مسيرهاي پياده

ي را بندنتايج حاصل از اين طبقه دوبندي شدند. جدول آسان، متوسط و سخت طبقه
 دهد.نسان مي
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 ی آبخيز زیارتروی شرق حوضهبندی سختی مسيرهای پيادهدرجه .2جدول 

 گيریبحث و نتيجه

کنندگان از سختي مسير فاکتوري مهم در انتخاب يک مسير از سوي استفاده 
(؛ 3002نيوزلند )(؛ سازمان حفاظت 3000ي دندنونگ )روي است )درهمسيرهاي پياده

(. 3077(؛ سازمان کشاورزي آمريکا )3070(؛ سازمان حفاظت استراليا )3070هينز )
ي نشان دادند انتخاب مسير اساساً مرتبط با درجه 3002و همکاران در سال  فارياس

دسترسي و سختي مسير است، بطوريکه مسيرهايي با بيشترين ميزان دسترسي و کمترين 
مانند عموميت منطقه، زيبايي مناظر و  عواملشوند و ساير مي سختي بيشتر بازديد

( نيز 3070هاي مسئولين منطقه نيز در انتخاب مسير موثر هستند. در بررسي هينز )توصيه
ي سختي مسيرها از جمله نيازهاي الزم براي بازديدکنندگان بر اساس افزايش درجه

ژوهش حاضر، مسيرها بر اساس سختي ي راهنماي مسير بيان شد. بر اين اساس در پنقشه
بندي سختي بندي شدند. درجهبه سه درجه شامل مسيرهاي آسان، متوسط و سخت طبقه

تواند الگويي بندي مياست. اين درجهارائه شده پنجطور کلي در جدول مسيرها به
روي و راهنمايي مناسب براي بازديدکنندگان مناسب براي مديريت بهتر مسيرهاي پياده

روي مورد مطالعه هايشان باشد. بررسي مسيرهاي پيادهدر انتخاب مسير متناسب با توانايي
نشان داد که مسير شمسک مسيري با سختي آسان است که براي انواع بازديدکنندگان 

باشد. در مقابل مسيرهاي سخت اين منطقه شامل مسير هاي متفاوت متناسب ميبا توانايي
که به دليل مسافت طوالني نياز به توانايي باالي بازديدکنندگان  افرا هستندجزولي و پنج

                                                                                                                       
1- Farias 
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دارند و مسيرزبله به دليل شيب زياد مسير و همچنين مسافت طوالني نياز به توانايي بسيار 
 باالي بازديدکنندگان دارند.  

در مطالعات بسياري قابليت دسترسي به مسيرها و رضايتمندي بازديدکنندگان از شرايط  
مهم در انتخاب مسير از سوي بازديدکنندگان محسوب  عواملمسير و امکانات آن از 

و همکاران،  ؛ واتسون7882و همکاران،  ؛ ليمون7882، کول و رايليشوند )مک مي
( بر اساس پاسخ بازديدکنندگان بيان 3008(. رگاال و مادرن )3009؛ محمدزاده، 7882

کردند که وجود تابلوهاي راهنما که شامل اطالعات درمورد زمان، مسافت، نقاط ديد 
ي مسير، نوع عوارض زميني، دسترسي، تسهيالت و خطرات مسير است، در مناظر، نقشه

مورد انتظار است. بازديدکنندگان عموماً نياز به عالئم راهنما و مسيرهاي ابتداي مسير الزم و 
روي متعدد دارند تا راهنماي آنها در طبيعت باشد. با کمک عالئم راهنما پياده

بازديدکنندگان قادرند به راحتي مسيرهايي مطابق با اولويت هاي خود انتخاب کنند و از 
( بيان 3009) اللند(. همچنين مک3002همکاران،  و امنيت مسير اطمينان يابند )کرامر

روي زماني که هاي تفرجي از جمله پيادهي افراد به شرکت در فعاليتکند که عالقه مي
شود. بررسي روي وجود دارد بسيار بيشتر مياطالعات جامع درمورد مسيرهاي پياده

ات رفاهي شامل سرويس ي تفرجي زيارت در اين پژوهش نيز نشان داد، تنها امکان منطقه
ي زادهبهداشتي، سطل زباله، محل پارک وسايل نقليه، آب آشاميدني در ناهارخوران و امام

ي آبخيز زيارت هستند روي حوضهروستاي زيارت که در ابتداي اغلب مسيرهاي پياده
وجود دارد اما هيچگونه عالئم راهنماي مسير و تسهيالت رفاهي در طول هيچ يک از 

گذاري ( بيان داشتند که عالمت3002و همکاران ) روي وجود ندارد. دروي پيادهمسيرها
هاي تفرجي هستند. روي ابزاري عمومي براي افزايش سطح فرصتمسيرهاي پياده

سفانه در متأکنندگان از منطقه را از بين ببرد. تواند لذت استفادهگذاري ضعيف مي عالمت
چگونه عالئم آموزشي و اطالعات تفسيري از ي زيارت هيمسيرهاي موجود درحوضه

روي ي مسيرهاي پيادهمنطقه و مسيرهاي آن وجود ندارد.  بنابراين با توجه به سطح گسترده
ي مورد مطالعه عدم وجود عالئم کنندگان اين مسيرها در منطقه و ميزان باالي استفاده

                                                                                                                       
1- Reilly  
2- Limon 
3-Watson 
4- Kramer 
5- McClelland  
6- Drew 
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يدکنندگان و همچنين تواند سبب کاهش کيفيت تجربيات تفرجي بازدراهنماي مسير مي
زيست اين منطقه شود. اين مطالعه ضرورت وجود امکانات رفاهي افزايش تخريب محيط

 دهد. خصوصاً عالئم راهنماي مسير را نشان مي
گذاري ي اطالعاتي در مورد مسافت، سختي، کيفيت عالمتدر اين پژوهش با ارائه 

سعي شد تا عالوه بر الگويي مناسب براي مسيرها و ميزان توانايي مورد نياز بازديدکنندگان 
مديريت بهتر مناطق تفرجگاهي طبيعي، راهنمايي مفيد براي بازديدکنندگان در انتخاب 

و همکاران  7هايشان ارائه شود. همانطور که نپالمسيري دلخواه و متناسب با نيازها و توانايي
ها در گيريمبنايي براي تصميم عنوانروي بايد بهمسيرهاي پياده ( بيان کردند پايش3002)

ي حفظ مسير، طراحي مسيرها و مديريت بازديدکنندگان انجام شود، وجود اين زمينه
هاي مهم در طراحي مسير، نيازهاي مديريتي و دهد که پارامتراطالعات به مديران اجازه مي

مان هاي خاص را شناسايي و تعيين کنند )سازي مديريت مسير براي استفادههزينه
سفانه در مطالعاتي و بررسي منابع موجود متأي (.  باتوجه به پيشينه3077کشاورزي امريکا، 

روي جهت کمک به شناخت بهتر اين مسيرها موجود بندي مسيرهاي پيادهايران سيستم طبقه
ي مديريتي جهت شناسايي اين مسيرها، اقدام براي احداث نيست. همچنين هيچگونه برنامه

مسيرهاي موجود و يا بهبود مسيرها از نظر تسهيالت مورد نياز بازديدکنندگان  مسير و حفظ
از جمله عالئم راهنما در طول مسير، نوع پوشش کف و ساير خصوصيات مسيرهاي 

روي از نظر شرايط و امکانات روي وجود ندارد. در اين پژوهش بررسي مسيرهاي پياده پياده
ي ت بهتر مناطق تفرجي و افزايش کيفيت تجربهضرورت اين امر را در توسعه و مديري

نحوه و چگونگي بررسي مسيرها از نظر  ،دهد. بنابراينتفرجي بازديدکنندگان نشان مي
موقعيت جغرافيايي، مسافت، زمان الزم براي طي کردن مسير، امکانات  خصوصياتي ازجمله

وهش معرفي شدند سختي مسيرها که در اين پژ بنديها در طول مسير و طبقهو جاذبه
الگويي براي مديران مناطق تفرجي در طراحي، توسعه و نظارت و  يمثابهتواند به  مي

روي مورد استفاده قرار گيرد تا اهداف مديريتي شامل حفاظت  مديريت بهتر مسيرهاي پياده
ي کنندگان و فراهم کردن باالترين کيفيت تجربهاز منابع طبيعي، حفظ امنيت بازديد

 کنندگان تحقق يابد.بازديد
 

                                                                                                                       
1- Nepal 
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