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چکیده
باا توجاه باه تقاضاای روز افازون مارد باه تفرجگااههاا و مراکاز تفریحای ،تحلیا هاای اقتصاادی و اجتمااعی و بررسای کاما
خواسااته هااای ماارد باارای فااراها كوردن امتاهااا و ت ااری
میااداهی اساا

کااه بااا هااد

ااور یریرفتااه اس ا

وز  ،امااری ضااروری اساا

مطالعااه

تحقیاا حاضاار حا اا یاا

ارزیااابی هیازهااای تفرجگاااهی بازدیدکننااد ان تفرجگاااه جنگلاای ح اان اویااار شررسااتان هوركباااد،

در ایاان تحقی ا جر ا

ك اااهی از هداارا بازدیدکننااد ان از روش هزینااه ساافر ک وسااون 6اسااتفاده شااد و

بررساای بااا تنداایا یرسهاانامه و تحلی ا هتااایص حا ا از كن ااور

رف ا

هتااایص ههااان داد کااه در بااین بازدیدکننااد ان مردهااا و

متاالهلین باااوترین در ااد افااراد بازدیدکننااده را تهااتی ماایدهنااد اکثاار بازدیاادکننااد ان از قهاار تحصاای کاارده بااوده کااه از هداار
مااالی وضااعی

متوسااطی داشااته و در دسااتگاههااای دولتاای و بصاای خصو اای اشاات ای دارهااد بیهااتر بازدیدکننااد ان در ک ا

33

تا  43ساای قارار دارهاد و ابلان كهراا در فصاوی براار و تاب اتان از ایان یاارم بازدیاد مایهمایناد اساتفادهکنناد ان بالبااب باه اور
روهاای بااه تفرجگاااه ماای كینااد و بیهااتر كهرااا مایلنااد کااه اوقااا فراب ا

خااود را در منااا

جنگلاای بگرراهنااد اسااتراح

از هااوای سااالا و دیاادن هااااهااداز بیعاای من طقااه مرمتاارین دلیاا مراجعااه بازدیدکننااد ان اعاا

و اسااتفاده

شااد حفاا حالاا

بیعاای

تفرجگاااه ،وجااود امتاهااا رفاااهی و اقااامتی و امتاهااا تفریحاای مناساان و برداشااتی در تفرجگاااه مااورد تلییااد افااراد بازدیدکننااده
بااوده اساا

باارای بربااود امتاهااا یااارم ،اکثاار بازدیدکننااد ان مایاا بااه یرداخاا

تلکید به حضور هیروهای امنیتی در منطقه دارهد.

ورودی ه ااتند و تقریباااب تمااا

ردشااگران
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مقدمه
با توجه به تقاضای روزافزوهی که ه ب

به تفرجگاهها و م لله تفریح در حای حاضار اح اا

مایشاود ،تجزیاه و

تحلی كهرا از دید اه اقتصادی و اجتماعی و بررسی کام خواستههای مرد و باوخره ارایه هتایص این یاوییهاا و
همچنین یییبینی هیازهای تفرجگاهی و اوقا
اهجا

فراب

که با وجود دشواری باه علا

کاری اس

یرد(امیرهژاد و عطائیسلوط )1333 ،با وجود این که اهمی

بیرقاب اهتار اس  ،ولی متلسفاهه ون خدما

ضارور

جنگ ها ،فضای سبز و یارمها در زهد ی بهر

این وهه اکوسی تاها به ور کاما در بازارهاای تجااری جار

همیشوهد و یا به هحو شای تهای بر ح ن اعداد و ارقا قاب مقای ه با خدما
ابلن اهمی

بایاد

اقتصادی و سرمایهای بیان همیشوهد،

ب یار کمی در تصمیا یریها و اتصاذ خطمهیها دارهد(اسماعیلیساری و سعودیشارابی ) 1313 ،از

رفی دیگر ،شناساایی و تحلیا عواما تاگیر ارار بار تقاضاای تفرجای کما
تفرجگاهها و در هتیجه كن رضای مندی استفادهکنند ان از این منا

اس

موفا

شاایاهی در اجارای مادیری

این موضوع در تعیین برهامهریازی بارای

تامین هیازهای كتی اماری اجتناا هایاریر اسا (مافیب مای و یاارعلی )1311 ،هار تفرجگااه باا توجاه باه موقعیا
ج رافیااایی ،جاذبااههااای بیعاای ،هزدیتاای بااه مراکااز جمعیتاای ،ت ااری
مراجعهکنند ان و ردشگران خا ی خواهد داش
ممتن اس با استفادهکنند ان سایر منا

خاادماتی و تفرجاای درون و مجاااور كن،

که به تبع كن هیازهای تفرجی خا ای هاا خواهناد داشا

تفرجی متفاو باشد ،به همین دلی هیاز اس تا در منا

کاه

تفرجی مصتلف

عوام موگر بر تقاضای تفرجی مهصص و مورد تجزیاه و تحلیا قارار یارد(ویلای 1997،7؛ جاوزی و رضاائیان،
 )1313و با توجه به روهد ت ییرا اجتمااعی و اقتصاادی در جامعاه کاه در هتیجاه كن ت ییراتای در هاوع و گاوهگی
عوام موگر بر تقاضای تفرجی خواهد راش  ،وز اس در دورههای زماهی مصتلف ایان عواما ماورد بررسای و
بازبینی قرار یرهد در واقع بدون شناخ
قیم

راری دقی تفرجگاهها امتانیاریر همایباشاد(مجابی و مناوری )1314 ،شاناخ

ارزشیابی کم
شناخ

خواهد کرد تا دید اه و تلقی واقعی استفادهکنند ان از منا

جامعتر این عوام هیاز اس

تصویر واقعیتری از وضعی
ضروری

کاما عواما ماوگر برتقاضاای تفرجای تفرجگااههاا ،امتاان ارزشایابی و

تا بررسیها هه تنرا در منا

تفرجی به خوبی روشان شاود بارای

تفرجی بلته در منا

تقاضای تفرجی در میان توده مرد به دس

جمعیتی هیز اهجاا

یارد تاا

كوریا برای رفع هیازهاای تفرجای جامعاه

تا منا قی را به این امر اختصاص داده شود و برای برهامهریزی و مدیری

تفرجی افراد جامعه امری مرا به شمار میرود با شناخ

ایان عواما باه روشهاای

كهرا توجه به ع ی و رفتارهای

این عوام مایتاوان متاانیاابی ،ار ریازی و در هرایا

راحیهای مناسبی را به اجرا راش (محمودی )1314 ،تاریصچه ارزیابی تفرجگاههاای جراان بیااهگر اساتفاده از
روشهای مصتلفی میباشد که هر ی

از این روشها به تناسن شرایط و امتاها شیوه خا ی را جرا

دساتیابی

)7-Willis(1997
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