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  همنطق گردشگریتوان بر  بوم شناختی غیر بوم شناختی و های عاملثیر أت

 1بمو پارک ملیحفاظت شده تنگ بستانک و 

 
 3پناه و مقداد جورغالمیتاری ، مرتضی2جهانگیر فقهی

 

 چکیده

اجتماعی و  هایدشواریفقر، مهاجرت،  کاهشهای امروزه يكی راه مسـتعد گردشـگری هایمنطقهتوسـعه گردشـگری در 

بل توجهی اخیر رشد قا هدهو در دو  دارد یاژهيو گاهيجا گردشگریمختلف  یهادر میان گونه گردیطبیعت .استاقتصادی 

از گیری بهرها در استان فارس ب (بهشت گمشده) بستانک تنگ پارک ملی بمو و  تفرجیابتدا توان  ،پژوهشدر اين داشته است. 

 هنتیج .ی شدبررس جیتفر یو تقاضا ازهاین 4وسونالک یاقتصاد -یاجتماع یابیبا روش ارزشپس از آن روش مخدوم ارزيابی و 

از  %3/63 ،نندکانتخاب می برای تفرج راطبیعی  هایجاذبهدارای  هایداد که بیشتر مردم مكاننشان تفرجیارزيابی تقاضای 

امكان دسترسی ه دو منطقاند. در اين هبازديدکنندگان بهشت گمشده چنین نظری داشتاز  %5/71و بازديدکنندگان پارک ملی بمو 

زيرساختی  هایامكانین . تامها استمنطقه اين بازديد از هایبهار و تابستان پرطرفدارترين فصل .فراهم باشدبايد  شخصی خودروبا 

ین اين مأبرای ت حاضرندو  است در هر دو منطقه بازديدکنندگاناز  %90حدود  مورد درخواست ،به صورت همگن با طبیعت

 هایمنظرحیای او حفاظت و مشارکت در حفظ و  کنندهزينه پرداخت  عنوان هرا بمبلغی ها نآو کیفیت امكان افزايش خدمات و 

های گردشگری ذبهجااز  مردم نتیجه گرفت که توانبه طور کلی می .اين دو منطقه است هدربارهای افراد هطبیعی از جمله عالق

تقابل نسبت به حفظ ها نیز به طور مآن ،گردان باشدمین خدمات و نیازهای بومأکه همراه با تکنند استقبال میطبیعت به شرطی 

 .کنندطبیعت اقدام می
 

  ، گردشگری.گردیطبیعتتفرج، روش مخدوم، کلیدی:  واژگان

 

 مقدمه

افزايش  موجب یمحیط یهااستفاده از توان باگردی طبیعت .دارد یگردعتیطب نهیزم در گسترده یكرديرو یگردشگر

و  یمحل در اقتصاد یتحرک و پوياي و شودمی زيست و توسعه پايدار محیطحفاظت از  برآن  یاقتصاد هایثیرأتو  یهمكار

 .گرددمی یامنطقه
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ی کارگیرهاشاره کرد که با ب (10) و همكاران یيضیا هایبررسیتوان به داخلی می هایپژوهشدر  گردیطبیعت هدربار  

متمرکز و  گردیطبیعتمستعد  یهاپهنه ران،يا یبرا گردیطبیعتشناختی بومو با استفاده از مدل  سامانه اطالعات جغرافیايی

بر  لمانيد یگردشگر هایمنطقه ابیي( به مكان9) پور و همكارانکردند. رمضانی یيگسترده را در شهرستان مینودشت شناسا

بود که تمامی  نشانگر اينطبیعی منطقه  طيشناختی و استعداد طبیعی آن پرداختند. با در نظرگرفتن شرااساس توان بوم

  قرار دارند. یالقیيدر بخش  لمانيمستعد د یگردشگر هایمنطقه

 شيبر اثر افزا بيتخر شياز افزا یریو جلوگ نیاز سرزم نهیبه منظور استفاده به هازمین یمناسب برا یهایکاربر نییتع

با در نظر  يیبناريگسترده و ز هایپژوهش ازمندین نديفرا نيا .(8) باشد داريتوسعه پا راهبردمؤثر در  یگام تواندیم ت،یجمع

بدون در نظر گرفتن  نیسرزم شيآما یگفت اجرا توانیبه جرأت م است. بررسیمنطقه مورد  یتماعاج -ی اقتصاد طيگرفتن شرا

 یبرا شیيآما یبندپهنه راهكارهایروش مورد استفاده در  نيتر. کامل(14) ستین ريپذمنطقه امكان یاجتماع -ی اقتصاد طيشرا

را از  یبهتر شينما بوم شناسیتوان  واکاوی دراست که  عامل چندبا  ابیيارز یکارگیرهب یهاروش یتوسعه گردشگر ابیيارز

که با  است گردیطبیعتشناختی داخلی تمرکز اصلی بر مدل بوم هایپژوهشدر . دهدمی ارايه گیریتصمیم برایتوان سرزمین 

  چند معیاره است. ابیيسیستمی و ارز واکاویو مبتنی بر  شودمیارائه  رانيو اقلیمی ا یستيزمحیط  طيتوجه به شرا

 یگردشگر زانيربرنامه وها به نوعی ماهیت مكانی دارند، پژوهشگران سرزمین که همه آن یهایزيرها در برنامهداده اديحجم ز

 استفاده کنند. سامانه اطالعات جغرافیايیاطالعات از ابزار قدرتمند  نيا واکاویو  تيريساماندهی، مد یرا بر آن داشته تا برا

بلكه  ،به کار می رود یمردم بوم یو اقتصاد یاجتماع سطح یارتقا یبرا ینه تنها ابزار ینوع گردشگر نيدر ا تفرجی یزيربرنامه

 یايحفاظت پو نهیزم ،یعیمنابع طب یهاتجربه شده در عرصه یتيريراهكار مد کيتفرج به عنوان  یحفاظت یبه علت کارکردها

و  یمردم یازهایمختلف به ن هایمنطقه تفرجیتوان  یابيارز یبرا زین پژوهشگراناز  یاریبس .(19) کندیم فراهم زیها را نآن

 (.20، 18، 16، 3) اندکردهتوجه  یاجتماع - یاقتصاد هایعاملبر  یمبتن یزيرطرح

خاکشناسی، پوشش  ی،يجهت جغرافیا ا،يدرصد شیب، ارتفاع از سطح در مانندموثر  یرهاغیپژوهش سعی شد تا مت نيدر ا

مناسب تفرج  هایناحیهد و نشو یبندطبقهبه طور جداگانه بررسی و  شناسیريختزمینشناسی، زمین ،یرگیاهی و جانو

زمین بوم ها توان داده ابیيو ارز یبندو جمع واکاویبا  سرانجامو گردد  یيحفاظتی شناسا هایناحیهگسترده و متمرکز و 

 کالوسون یاجتماع - یاقتصاد یابارزشی روش از استفادهبا و د وش یبندمستعد پهنه یهاناحیهو  یيمنطقه شناسا شناسی

حفاظت منطقه  یگردطبیعتو  شناسانهبوم یهاشناخت پتانسیل پژوهش نايهدف از . گردد یبررس تفرجی یو تقاضا ازهاین

 یاجتماع - یاقتصادو روش ارزيابی مخدوم  شناسانهبومبا استفاده از مدل  و پارک ملی بمو )بهشت گمشده( شده تنگ بستانک

 .شوندیم یبندو پهنه یيمتمرکز و حفاظتی شناسا و مناسب تفرج گسترده هایناحیه بررسی ابتدا نيدر ا .است کالوسون

 به زیکشور ن یعیارزشمند طب هایمنطقهکه از  بررسیمورد  هایمنطقه دکنندگانيبازد هایديدگاهرفتار و  یهدف از بررس

 هرابط بتوانآنان است تا بر اساس آن  یازهاین یتفرجگاه و افكارسنج نيها نسبت به انگرش آن هنحو تعیین ،دنرویشمار م

و  دکنندگانيبراساس نظر بازد یزیکه هر چ کرد یطراح یرا طور دکنندگانيبازد یهایازمندیتفرجگاه و ن عنصرهای نیب

های ای بین دو منطقه از نظر ويژگیمقايسه پايانو در  (17) کند دایو مفهوم پ یخود معن یها در جاتفرجگاه تیظرف

 .گیرداجتماعی صورت  - و اقتصادی ختیشنابوم
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 هامواد و روش

 منطقه مورد بررسی

و عرض جغرافیايی    52˚ 56´ تا 52˚29´در طول جغرافیايی پارک ملی بمو در استان فارس و در شمال شرقی شهر شیراز    

 تاشده پارک موجب  . وجود پوشش گیاهی مطلوب در(1)شكل هكتار قرار دارد.  44000 حدود با وسعت 29˚50´  تا 29˚39´

که  جانواران گوشتخوار هاآيند. افزون بر آنپارک گرد  ديگر گیاهخواران در پازن و ،بز ، میش، قوچ  ،جمعیتی مناسب از آهو

  .(1) .شونداست در اين پارک ديده میها از ساير گیاهخواران محیط تغذيه آن

شرقی طول  52°16´ تا 52°2´ و عرض شمالی  30°25´ تا 30° 15´ بین (بهشت گمشدهتنگ بستانک )حفاظت شده  ۀمنطق

، با پوشش جنگلی وکوهستانی به طور عمده منطقهاين  .داردهكتار  15000کیلومتری شیراز در مساحتی حدود 120در فاصله  و

 (.1)شكل  (2). استاقلیم ايرانی تورانی دارای 

 

 
 استان فارس.موقعیت منطقه حفاظت شده تنگ بستانک و پارک ملی بمو در  -1شكل 

 
 تفرجیارزیابی قابلیت 

مؤثر های عاملای )شامل ارزيابی از مدل ارزيابی چند معیاره منطقهبرای هايی هستند که های ارزيابی روشبهترين روش

 به منظور ارزيابی قابلیت تفرجی منطقه از روش مخدوم  پژوهش. در اين استفاده کنندزيستی( های عاملفیزيكی و  شناسانهبوم
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، گردیطبیعت کاربری برای منطقه ختیشنابوم توان ارزيابی منظور به شد. گیریبهره 1:25000رقومی توپوگرافی هاینقشه

 و اقلیم) ناپايدار شناسانهبوم و (گیاهی پوشش و شناسیخاک، زمین نقشه زمین، شكل نقشه) پايدار شناسیبوم منابع هاینقشه

 و متمرکز تفرج گسترده، تفرجگردی )طبیعت کاربری منظوربه شناسانهبوم توان پس از آن .(1)جدول  دشدتهیه  آبی( منابع

 د.شارزيابی  سامانه اطالعات جغرافیايیدر محیط  (حفاظتی ناحیه
 

 

 .گردیطبیعت کاربری برای منطقه توان ارزيابی در اهآن از استفاده منظور از و نیاز مورد هایاليه -1جدول 

 نوع داده )نقشه( اليه اطالعاتی منظور از استفاده در ارزيابی

 کاربری برای فیزيكی تناسب نظر از

 متمرکز ويژه به گردیطبیعت

 )شیب، ارتفاع، زمین شكل

 جهت(

 شناسانهبوم و طبیعی

 علیه حفاظت  +طبیعی هایجاذبه

 برداری نامناسب بهره 

 گیاهی پوشش

 آب دسترسی میزان + طبیعی جاذبه

 شده حفاظت هایمنطقه طبیعی هایجاذبه

 اقلیم آسايش( )اقلیم طبیعی هایجاذبه

 اجتماعی -اقتصادی درآمد تفرج برای مالی  توانايی میزان

 جمعیت زيستی تراکم تفرج برای توانايی میزان

 
 هزينه وسیله به استفاده هایهدفع تعداد بین رابطهگیری از با بهره ،تفرجی اختاریس هر تفرجگاهی ارزش ،روش کالوسوندر 

 به هاآن به دسترسی برای که هايیمنطقه .اجتماعی است -اقتصادی یاين روش (.13) آيددست میهب تقاضا منحنی رسم با و

گردشگران را در مورد  واکنشاين روش  است.  طبیعت در گردش و تفرج بازديدکنندگان هدف و نیاز دارند زمان و هزينه صرف

 ایزمینه هایپرسش ،(12) شوندیم تقسیم دسته سه بهطور معمول به پرسشنامه ها درپرسش کند.تشريح می تفرجی هایامكان

 پاسخ و ندارند افراد شخصیت به ربطی که عینی هایپرسش. است تأهل افراد وضعیت و سواد سطح جنس، ،سن به مربوط که

 و دارد بستگی افراد شخصیت به طور معمولبه که نگرشی های. سرانجام پرسشندارند هم ایويژه پیچیدگی و دارند ثابتی

 پرسش 30 با یهايپرسشنامه پژوهشدر اين  .دهندمی تشكیل را پاسخگو ديدگاه که دندار هايیعامل کلیه بستگی به هاپاسخ

 تعداد .شود گنجانده آن در زير اقتصادی و اجتماعی هایويژگی اغلب که شد تهیه طوری پرسشنامه ،شدروش کالوسون تهیه  به

با بررسی  .دشبین بازديدکنندگان توزيع پرسشنامه در منطقه بهشت گمشده  171در پارک ملی بمو و  پرسشنامه 153

. شدند واکاوی کرده بودند تكمیل پارک ملی بمو و بهشت گمشده در بازديدکنندگانقابل قبول که پرسشنامه  120 ،هاپرسشنامه

کرونباخ محاسبه گرديد. ی با استفاده از آلفانیز نامه شپرس ی. پايايکردندد تايین امتخصصدو تن از  راپرسشنامه  یرواي درآغاز

ها از . پس از تكمیل پرسشنامهداردی مطلوب یپرسشنامه پاياي دهدیآمد که نشان م دستهب 82/0کرونباخ حدود  یضريب آلفا

 .شد واکاوی Excel افزارشده با نرم یآورجمع اطالعاتدهندگان پاسخ یسو
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 نتایج

 برای اين نوع کاربری گرديد بندیمنطقهمنجر به تهیه نقشه  گردیطبیعتکاربری برای  هامنطقه توان ارزيابیيند آفر

که منطقه مورد بررسی آورده شده است برای هر يک از دو  تفرجیهای منطقهسطح هر يک از  2(. در جدول 3و  2 های)شكل

هكتار( اختصاص يافته است و در منطقه بهشت گمشده  28851حفاظت ) منطقهدر منطقه پارک ملی بمو بیشترين مساحت به 

  .استهكتار(  8651) 2تفرج گسترده طبقه  منطقهنیز بیشترين سطح مربوط به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط ظرفیت مبنای بر بايد ،باشد آن کنندگانمراجعه واقعی نیازهای پاسخگوی بتواند کهناي تفرجی برای سامانه هر واقع در

های پس از تعیین منطقه .شود ساخته کنندگانهای استفادهگروه موقعیت و اقتصادی - اجتماعی مختلف اساس نیازهای بر و

شود که ها بررسی میآوری شده از سطح منطقههای جمعدست آمده از پرسشنامه های بهگردی، نتیجهمناسب توسعه طبیعت

 در زير خالصه آن آورده شده است.
 

 .بررسیمورد  در هر منطقه بوم شناسانه بندیمنطقههر يک از  مساحت - 2جدول 

 پارک ملی بمو  ناحیه

 )سطح به هكتار(

 بهشت گمشده  درصد

 )سطح به هكتار(

 درصد

 4/6 980 8/64 28851 حفاظت

 8/7 1198 0 0 1تفرج متمرکز طبقه 

 6/22 3423 6/18 8271 2تفرج متمرکز طبقه 

 7/6 1071 6/16 7355 1تفرج گسترده طبقه 

 5/56 8651 0 0 2تفرج گسترده طبقه 

 100 15323 100 44477 سطح کل

 

 

 

نقشه کاربری حفاظت و تفرج در پارک   -2شكل 

  .ملی بمو

منطقه بهشت بندی تفرج نقشه پهنه  -3شكل 

 .گمشده
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 آمار توصیفی

های بیشتر بازديدکنندگان به دلیل عالقه به محیط، پرسشنامه مورد تايید 120بر اساس نتايج حاصل از  -جاذبه منطقه -1

را %  5/71از بازديدکنندگان و در بهشت گمشده  %3/63به طوری که در پارک ملی بمو  کننداستفاده می هامنطقهطبیعی از اين 

 (.3جدول ) از بازديدکنندگان بوده است %10در پارک ملی بمو دلیل توجه وجود موزه حیات وحش دهند. تشكیل می

 

 بازديدکنندگان از پارک ملی و بهشت گمشده برحسب علت بازديد.فراوانی درصد   -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

%(، با خودرو شخصی به منطقه سفر  6/57و بهشت گمشده ) (%8/66بیشتر بازديدکنندگان در پارک ملی بمو ) -وسیله نقلیه -2

( به وسیله دوچرخه و % 6/6و  9/16( به وسیله تاکسی، )%3/13و  86/13بهشت گمشده به ترتیب )اند. در پارک ملی بمو و کرده

 اند. ( از بازديدکنندگان نیز به دلیل نزديكی به محل به طور پیاده به منطقه سفر کرده%3/13و  54/11)

مجموع  دهد که درمنطقه نشان میهای پرسشنامه در خصوص مدت زمان صرف شده برای رسیدن به يافته -زمان سفر -3

ساعت يک بازديدکنندگان بهشت گمشده زمان بیش از  %71حدود  و ساعت 1بازديدکنندگان پارک ملی بمو زمان کمتر از  %70

 (. 4کنند )جدول میرا برای رسیدن به منطقه صرف 

 

 .بمو و بهشت گمشده بر حسب زمان سفر یاز پارک مل دکنندگانيبازد فراوانی درصد - 4جدول 

 

 

 

 

 

 

صورت بهترتیب به از مردم %2/39و %  40آوری شده، در پارک ملی بمو های جمعبر اساس داده -نحوه بازدید از منطقه -4

به صورت گروهی و با  %1/23به صورت خانوادگی و  %2/59 شت گمشدهولی در به ،اندخانوادگی و گروهی از منطقه بازديد کرده

 .انددوستان بازديد کرده

  بهشت گمشده  پارک ملی بمو علت بازديد

 0 3/3 آثار باستانی

 0 10 موزه طبیعی

 54/71 3/63 های طبیعیمحیط عالقه به منطقه و

 54/11 3/3 نزديكی به محل سكونت

 2/9 5/12 تفريح

 0 83/0 پژوهش

 72/7 77/6 استراحت

  بهشت گمشده  پارک ملی بمو زمان)ساعت(

5/0> 5/37 7/17 

5/0-1  5/32 5/11 

1-2  7/16 1/43 

>2 3/13 7/27 
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کنندگان استفاده که دست آمداين نتیجه بهانتخابی برای مراجعه به منطقه های فصل واکاویدر  -فصل مراجعه به منطقه -5

و برای تعدادی از بازديدکنندگان نیز فصل بی تفاوت اند انتخاب کرده نفر( 20و  76)به ترتیب  را  تابستان و بهار ملی بموپارک از 

 و زمستان (18)، پايیز نفر( 52) بهار ،نفر(76) به ترتیب، تابستانکنندگان استفادهدر منطقه بهشت گمشده  اما ،نفر( 24) است

 .اندرا برای بازديد برگزيده نفر( 5)

به طوری که  دانندو تجهیزات را کافی نمی هاامكانبیشتر بازديدکنندگان از هر دو منطقه،  -هاامکانوجود و نوع  -6

 %85و اند کمبود امكانات اشاره کردهبه از بازديدکنندگان  %77 و برای بهشت گمشده اين میزان %74برای پارک ملی بمو 

به صورت همگن با  هاامكاندهند که ترجیح میکنندگان بهشت گمشده دبازدي %93بازديدکنندگان از پارک ملی بمو و 

 .طبیعت باشد

وری زباله آپارک ملی بمو بیشتر بازديدکنندگان موافق جمع دهد که درها نشان میپرسشنامه بررسی  -نظافت و بهداشت -7

 .ها موافق هستندها توسط شهرداریولی در بهشت گمشده بیشتر با جمع آوری زباله ،توسط خودشان هستند

 هایامكانو منطقه سطح رضايت بازديدکنندگان از مديريت  2و  1 هاینمودار -منطقه امکان هایرضایت از مدیریت و  -8

 هایپايه دادهی در نظر گرفته شده است. بر يسطح برای پاسخگو 5سوال و  6نمودار دهد. در اين اولیه موجود را نشان می

ها برخورد کارکنان و امنیت برای خانواده چگونگیبیشترين سطح رضايت اعالم شده در پارک ملی بمو مربوط به  ،وری شدهآجمع

(. در منطقه 1های بهداشتی بوده است )نمودار شامیدنی و سرويسآب آشده و کمترين سطح رضايت مربوط به دسترسی به  ياد

شامیدنی و کمترين سطح رضايت مربوط به دسترسی آب آبهشت گمشده بیشترين سطح رضايت اعالم شده مربوط به دسترسی به 

 (.2عمومی است )نمودار  خودروهایبه 

 

 
 .مختلفموردهای و مديريت پارک ملی بمو در  امكان هاديدگاه بازديدکنندگان نسبت به رضايت از  -1نمودار 

 

آوری شده، بیشینه بازديدکنندگان هر های جمعبراساس پرسشنامه -دیدگاه نسبت به پرداخت ورودیه و مقدار آن -9

حاضر به پرداخت مبلغ  %1/82ها هستند و برای پارک ملی بمو دو منطقه حاضر به پرداخت وروديه در صورت افزايش امكان
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تا  20از بازديدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغ  %82گمشده  که در منطقه بهشت ريال هستند، درحالی 20000کمتر از 

 هزار ريال هستند.  50

 

 
 .مختلفموردهای و مديريت بهشت گمشده در  امكان هاديدگاه بازديدکنندگان نسبت به رضايت از  - 2نمودار 

 
پارک ملی بمو دوری از محل دهد علت اصلی کاهش بازديد از وری شده نشان میآاطالعات جمع -دلیل کاهش بازدید -10

و  (80%/8) تغفرا وقتو برای بهشت گمشده کمبود ( بوده % 5/2) ( و هزينه زياد37%/5) فراغت وقتو کمبود  (% 60) زندگی

  .است (7%/7) و دوری از محل زندگی (11%/5) هزينه زياد

بازديدکنندگان هر دو منطقه تمايل  بیشترآوری شده، جمع هایدادهبر اساس  -منطقهتمایل به حفاظت و توسعه  -11

پاسخ دهندگان پارک  %65و  %60به ترتیب متخلفان و برخورد با  هاسوزیخاموش کردن آتشخود را برای مشارکت در 

و کمترين تمايل در زمینه حصارکشی اند کردهاعالم از پاسخ دهندگان  %67و  %54ملی بمو و در منطقه بهشت گمشده 

 (.4و  3های بود )نمودار

 (، بهشت گمشده%5/72) )پارک ملی بمو د که بیشتر پاسخ دهندگان را مردانندهها نشان میيافته -جنسیت و تاهل -21

 دهند.تشكیل می( %6/74) (، بهشت گمشده%5/72) و متاهالن )پارک ملی بمو (%63/85)

( %3/43سال ) 25تا  15سنی  هبمو در محدود نندگان در پارک ملیبیشترين بازديد کد که داها نشان نتیجه بررسی -سن -31

دهند، ولی در منطقه بهشت میتشكیل  (25%/9) سال 40از  یشتر( و ب30%/8) 40تا  25قرار دارند بعد از آن محدوده سنی 

از بازديدکنندگان را  %5/11 سال 40از  زرگترو ب %4/35سال  25تا  15 (، محدوده سنی53%/1) 40تا  25گمشده افراد بین 

 دهند.تشكیل می
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  .توزيع درصد فراوانی پاسخگويان به تمايل به مشارکت در حفاظت و توسعه پارک ملی بمو -3 نمودار

 

 
 .توزيع درصد فراوانی پاسخگويان به تمايل به مشارکت در حفاظت و توسعه بهشت گمشده -4نمودار 

 
ها در هر دو منطقه کارمندان دهد که بیشترين آنوضعیت شغلی بازديدکنندگان نشان میبررسی   -شغل و مدرک تحصیلی -41

ها ( مدرک تحصیلی کارشناسی دارند. پس از آن، ديپلمه45%/9هستند. از نظر تحصیلی، بیشترين پاسخگويان در پارک ملی بمو )

 (.6و  5 هایجدولاست ) %25و  %7/41(، اما در بهشت گمشده اين دو عدد به ترتیب 33%/3هستند  )
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از  %3/23 ،است در ماه میلیون ريال 05 از بازديدکنندگان پارک ملی بمو بیش از %5/32مد آدر -ماهانه مدآوضعیت در -51

و  دارند میلیون ريال 30تا  20بین  ماهانه مدآدر %7/21و  است میلیون ريال 50تا  30بین شان بازديدکنندگان درآمدماهانه

 50بیش از  %6/24در بهشت گمشده درآمد ماهانه بازديدکنندگان . استمیلیون ريال  20تر از مکشان ماهانه مدآدر %22/5

  .استمیلیون ريال  20کمتر از  %3/42میلیون ريال و  30تا  20بین  %10میلیون ريال و  50تا  30بین  %1/23میلیون ريال و 

 
 بحث

به تفرج ها منطقه، اين تفرجیبه منظور استفاده ها منطقهموثر در تفكیک  شناسانهزياد بومهای عاملبا توجه به 

 ترينمهم)مانند شیب منطقه  هايیعامل .اندتقسیم شده (2و  1)طبقه های( و تفرج گسترده 2و  1 های متمرکز )طبقه

، (6) (، ترابی4) پورلک هایبا بررسیاين بررسی  .اندمورد استفاده قرار گرفتهشناسانه بومهای عاملدر کنار ساير  (عامل

  بهشت گمشده  پارک ملی بمو 

 9/16 8/10 آزاد  

 1/43 3/43 کارمند

 8/3 5/12 بازنشسته

 1/13 5/12 بیكار

 3/12 15 دانشجو

 8/3 7/1 کارگر 

 7 2/4 ساير

 

 

  بهشت گمشده  پارک ملی بمو

7/1 0 بی سواد  

8/10 زيرديپلم  2/19  

3/33 ديپلم  25 

9/45 لیسانس  7/41  

5/12 10 فوق لیسانس و باالتر   

 .فراوانی بازديدکنندگان براساس وضعیتدرصد  -6دول ج

.تحصیلی  

 

 .فراوانی بازديدکنندگان براساس وضعیت شغلیدرصد  -5جدول 
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 هبندی منطقعامل شیب  برای تقسیم از فقط هااست که آناز آن رو متفاوت  (،12گشتاسب میگونی ) ( و11) یکهكشان

نتیجه گیرد که تر صورت میبهتر و دقیق تفرجیهای منطقهبرای ها منطقهاستفاده کردند. بدين ترتیب تفكیک  تفرجی

های عاملبا در نظر گرفتن نقشه  ،. بنابراينرا نشان می دهدروش  همیننیز ( 5پیرمحمدی و همكاران )های بررسی

تر ريزی مناسبی امكان برنامهيمانند کاربری زمین، دسترسی به تاسیسات و خدمات زيربناهايی عامل، در کنار شناسیبوم

برای حفاظت در درصد  از منطقه پارک ملی بمو (64%/8) بخشی بزرگآيد. می رکز و گسترده به وجودمبرای تفرج مت

که لزوم است در اين بخش از منطقه  جمعیت زيادبا های جانوری خاص نظر گرفته شده است و دلیل آن حضورگونه

رکز متفرج گسترده و مت منطقهحضور  .گیردهای جانوری در اولويت باالتری از تفرج قرار میحفاظت از زيستگاه اين گونه

 تفرجیهای ريزیمنطقه افزوده است و برنامه تفرجیبه دلیل جاذبه ديدن حیات وحش نیز بر توان  منطقهدر حاشیه اين 

ها صورت پذيرد. نآبا کمترين آسیب به حیات وحش و زيستگاه بايد ها منطقهبرای مشاهده حیات وحش از محل اين 

اختصاص يافته همان استفاده دوم به تفرج گسترده طبقه  (56%/5) از منطقهبزرگ  یدر منطقه بهشت گمشده نیز بخش

 . استروی و کوهنوردی طبیعی به منظور پیاده منطقه هایاز 

 ريزی وبرنامهبرای های محیطی عاملای از مجموعهبه خود  ويژهنیازهای بر  افزون برای يک منطقه تفرجیتقاضای 

 ،بنابراين .منتفی خواهد بوداحتیاج دارد و بدون آنها تفرج مناسب در منطقه تفرج در آن منطقه  امكان هایآوردن فراهم 

توسعه پايدار گردشگری بازبینی نیازهای کنونی  رسد.هايی برای تفرج در منطقه ضروری به نظر میايجاد زيرساخت

که بتوان نیازهای  روشیها برای آينده است. به میزبان در زمان حال و نگهداری و حفاظت فرصتناحیه گردشگران و 

های حفاظت زندگی را ه ساخت که همگنی فرهنگی و سیستمزيبايی شناختی، اقتصادی و اجتماعی را تا زمانی برآورد

ها ضروری است به طوری که در منطقهو خدمات برای استفاده متناسب در هر يک از  هازيرساختمین أت. ايجاد نمايد

ی امكان هايتوان از تفرج متمرکز و گسترده به زيستگاه حیات وحش می منطقهمنطقه پارک ملی بمو به دلیل نزديكی 

مسیرهای  منطقه بهشت گمشده برای مشاهده حیات وحش بهره برد و يا در ديگر موردهامانند قراردادن دوربین و 

 مانندی هايامكانتامین  کهنيا ضمن. کردا فراهم تفرج گسترده امكان دوچرخه سواری و پیاده روی ر ناحیهمشخص در 

های منطقه تواند بر جاذبهفراغت با پوششی از درختان سايه انداز نیز می زمانگاه برای استراحت و گذران جايآالچیق و 

ی و بهبود يزاو در کنار ان اشتغالاست ها منطقهت اقتصادی يمد و کمک به بهبود مديرآبیفزايد که نتیجه آن افزايش در

(، 8(، خلیلی )3ی )اسكندری هانتیجه بررسیبا  ها گیری. اين نتیجهمحلی را در پی داردهای جامعهوضعیت معیشت 

 دارد. یهمخوان (15) یمنوچهر و (12) یگونیگشتاسب م

انتخاب بر ثیر زيادی أت و ستا تخمین تقاضا امری الزامیبرای گردشگران  اجتماعی -اقتصادی های مشخصهشناخت 

 تفرجگاهی هایارزش شناخت درها عامل ترينمهم از يكی اجتماعی ن دارد. متغیرهایآاستفاده از منظور بهمنطقه 

 جامعه افراد تقاضای و نیازها در گذاریرباعث تأثی سن و مدرک تحصیلی سطح مانند هايیعامل د.شونمی محسوب

  .گرددمی

که از اين آمار ای نتیجهد. دادنتشكیل می ها را در هر دو منطقهپرسشبه  دهندگانبیشترين پاسخها هلأمتو مردان 

 یمنيزنان به خاطر ا شتریب د،ندار شهر قرار خارج از هامنطقهکه اين اينبه است که با توجه  اينبیانگر آيد میدست هب

 خواه هیتك ،(3) یاسكندرکنند. ه مراجع یگردشگر هایمنطقه نيخانواده خود به ا یاعضا از یدهند با مردیم یحرجت

 هاامكان نیتأم برای سنی بازديدکنندگان هایطبقهبررسی  .نداهدیرس جهینت همینبه هايشان بررسی( در 8) خلیلی و (7)
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 ،تفرجی یازهایبه ن ديبا لیدل نیبه هم .ردیمورد نظر قرار گ ديبا گردشگرانهای سنی مختلف و خدمات مورد نیاز گروه

 شود. یشتریب توجه یزيربرنامه یبرا یطیمح قابلیتهمراه توان و  به افراد نيا یهاقهیسل

 است و شده بیانترين علت برای بازديد ها عمدهمنطقهاين های طبیعی در های طبیعی و زيبايیمحیطعالقه به 

مدت زمان صرف شده  قرار گیرد. منطقههای مديران ريزیدر اولويت برنامه ها بايدآنهای طبیعی زيبايیبنابراين حفظ 

منطقه دارای جاذبه بیشتری منطقه در نظر گرفته شود. هر چه آن گذاری تواند عامل ارزشمنطقه میهر برای دستیابی به 

يابد بدين معنی که افراد زمان برای بازديدکنندگان باشد مدت زمان صرف شده برای دستیابی به منطقه افزايش می

يک  افراد مدت زمان کمتر از بیشترمنطقه برسند به طوری که در پارک ملی بمو آن کنند تا به بیشتری را صرف می

افراد زمان بیش از يک ساعت را  بیشترولی برای دستیابی به بهشت گمشده  ،کنندمیساعت را صرف رسیدن به منطقه 

های طبیعی از جمله وجود درختان بسیار و چشمه ها و توان به وجود زيبايیمیآن  دلیل هایکنند که از صرف می

شخصی  هایوسیلهطبیعی از های منطقهافراد برای دستیابی به  بیشتربه دلیل دوری از شهرها  ب باشد.آ رودخانه پر

صورت  یشخص یخودرو با و یخانوادگ یدهايبازد وهیاز تقاضا به ش یابخش عمدهکه به دلیل اينکنند. استفاده می

. استخواست خود گردشگران بنابر زین و اقامت ديبازد برایزمان و فرصت  دارد و زيادی برنامه سفر انعطاف رد،یگیم

 هایامكانو آرام با  امن هايیمنطقهکه  بايد باشد یابه گونه منطقه ها تفرجی یفضاريزی و طراحی برنامه ن،يراببنا

ی اسكندر) ردازندپب شيفراغت خو وقتبه گذراندن  آسانیوانند با بت هاخانواده گردد تا یزيرطرح اهخانواده ژهيومناسب 

 .(دندیرس جهینتهمین  بههای خود در بررسینیز ( 8و خلیلی ) (7) خواه هیتك(، 3)

ها و وجود گلدلیل . در پارک ملی بمو بهار به هستندبهار و تابستان ها منطقهها برای بازديد از طرفدارترين فصلپر

ها و چشمهوجود به دلیل  ،گمشدهدارد. در منطقه بهشت ها فصلگیاهان زيبا در مراتع پارک بیشترين بازديد را در بین 

موجود در  امكان هایناکافی بودن  به بیشتر افراد  را دارد. کنندهتابستان بیشترين بازديد ،رودخانه و سايه درختان

 هایامكانتمايل دارند از بازديدکنندگان  %90ببه تقري(. %74و بهشت گمشده  %79و اشاره دارند )پارک ملی بمها منطقه

های شهری که اين موضوع بايد در پارک اب برابر به صورت طبیعی و همگن با طبیعت باشد تا به صورت مصنوعی و

 .نیز در گزارش خود به همین موضوع اشاره کرده است (8)خلیلی  .مورد توجه قرار گیردهاريزیبرنامه

رود. در پارک ملی به شمار می منطقه هاها در حفظ زيبايی و کیفیت فعالیت ترينمهمزباله از آوری جمعنظافت و 

ه اين وظیفبازديدکنندگان ولی در منطقه بهشت گمشده  ،داننداين وظیفه را برعهده خود می هابازديدکننده بیشتربمو 

های عرضه خدمات وجود غرفهتواند ناشی از بازديدکنندگان میهای ديدگاهاين تفاوت در  .دانندها میرا بر عهده شهرداری

در ها بايد آنگران شکنند و به نظر گردبه گردشگران در منطقه بهشت گمشده باشد که از اين منطقه درآمد کسب می

 حفظ و نگهداری و نظافت منطقه تالش کنند.

 بیانها برخورد کارکنان و امنیت برای خانواده چگونگیبیشترين سطح رضايت اعالم شده در پارک ملی بمو مربوط به 

در منطقه بهشت . های بهداشتی استشامیدنی و سرويسآب آشده و کمترين سطح رضايت مربوط به دسترسی به 

شامیدنی و کمترين سطح رضايت مربوط به آب آبیشترين سطح رضايت اعالم شده مربوط به دسترسی به  ،گمشده

مورد توجه مديران ها منطقهها و تامین خدمات در ريزیدر برنامهبايد و اين موضوع  .تعمومی اس خودرودسترسی به 

 قرارگیرد.
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عنوان  هب مبلغیها نآو افزايش کیفیت  امكان هایحاضر هستند در ازای افزايش ها منطقهافراد بازديد کننده از 

مهم موضوع وابستگی زيادی به تامین خدمات و تسهیالت برای گردشگران دارد و اين ها مبلغاين  کنند.پرداخت وروديه 

تواند به افزايش طبیعی می منطقه هایدر گردشگری ی های مختلف دولتی و خصوصگذاری بخشرساند که سرمايهرا می

 ود.بهبود معیشت مردم منجر شی و يزااشتغال ،و در نتیجه افزايش میزان درامد کنندهبازديد

نظر سنجی در تمايل به  .ها گرديده استنآهای و زيبايیها منطقهفشارهای انسانی به طور روزافزون موجب تخريب 

و برخورد با  هاسوزیخاموش کردن آتشتمايل زياد به مشارکت در بازديدکنندگان  بیشتردهد که مشارکت نشان می

بیشتر  گفت کهتوان می شده است بیانی مانند حصارکشی ياجراکمترين تمايل به مشارکت در امور  .دارندمتخلفان 

ی يهای اجراهای طبیعی تمايل به حفظ و نگهداری اين مناطق دارند تا فعالیتافراد بازديد کننده به دلیل عالقه به محیط

 .که موجب برهم خوردن طبیعت باشد

میلیون ريال  30بیش از  شاندرآمد هاآندهد که بیشترنشان میها منطقهاز اين  هادرآمد بازديد کننده مقداربررسی 

های منطقههای طبیعی و فرهنگی با ارزش و ها در ايام تعطیل سال بودهنآفراغت  زمانکارمند هستند که و  استدر ماه 

افراد و اقشار جامعه ديگر  ريزی مناسب امكان جذب که با برنامه گفتتوان بنابراين می .بیشتری دارندآشنايی طبیعی 

 . وجود دارد

 

 هاپیشنهاد

 با شود.گردشگران می تفرجی نیازهای و عالقه شناخت به منجر روش پرسشنامه از استفاده و تفرجی تقاضای ارزيابی

 رفع جهت در ديدگاهای گردشگران و برآوردن نیازها تأمین برای ترمطلوب ینحو به توان، میهاداده اين به توجه

 -اقتصادی هایموضوعگرفتن  نظر در ، میان اين در کرد. ريزیبرنامهها منطقهوری از اين بهره افزايش و هاکاستی

 .هستند گردی مهمطبیعت توان ارزيابی در تأثیرگذار بسیار هایعامل عنوان به اجتماعی

نتیجه آن با نیز ارزيابی و پیشنهادهای ارائه شده توسط بازديدکنندگان  پژوهشتدوين شده در اين در پرسشنامه 

و  پارک ملی بموکه در دهند مینشان  . يافته هاطبقه بندی شد ،پراکندگی عنوان پیشنهادها در چندين دسته توجه به

با بازديدکنندگان آشنايی برای های آموزشی (، برنامه%5/12و  35) تفرجی هایامكانبهبود بهشت گمشده به ترتیب 

دولتی در بهبود وضعیت نهادهای ، مشارکت (%5و  5/7(، بهبود اطالع رسانی )%1/4و  5/12)ی زيستمحیط های ارزش

 (، احداث فروشگاه و بوفه%25و  20(، برپايی تورهايی به منظور مشاهده حیات وحش )%5/22و  1/4) هاامكانحفاظت و 

  .مورد توجه قرار گیردها منطقهريزی تواند در بهبود برنامهمیها دموراند که اين را مطرح کرده (%13 و 8/10)
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Effects of Ecological and Non-Ecological Factors on the 

Recreational Capability of Tang Bostanak Protected Area and 

Bamoo National Park 

 
 

J. Feghhi1, M. Taripanah and M. Jourgholami2  

 

Tourism development in tourism-friendly areas is now one of the ways to reduce poverty, 

migration and social and economic problems. Ecotourism occupies a special place among the 

various types of tourism and has grown rapidly over the past two decades. In this study, the 

recreational potential of the Bamoo National Park and Tang-e-Bostanak (Behesh -e- 

Gomshodeh) protected area in Fars Province was first assessed using the Makhdoum method 

and then using Clawson's socio-economic assessment method to assess the recreational needs 

and demand for these areas. The results of the leisure demand assessment showed that most 

people choose places with natural attractions for recreation, 63.3% of Bamoo National Park 

visitors and 71.5% of Behesh -e- Gomshodeh visitors had such an opinion. Access by private 

car should be provided in these two areas. Spring and summer are the most popular times of the 

year to visit these areas. The provision of infrastructure facilities in a manner homogeneous 

with nature is desired by around 90% of the visitors in both areas, and they are willing to pay a 

fee to provide these services and to increase their facilities and quality, as well Protection and 

participation in nature conservation and the restoration of natural landscapes is one of the 

interests of the people in these two areas. In general, it can be concluded that people welcome 

ecotourism attractions provided they are accompanied by the provision of services and needs 

of ecotourists; They also work together to preserve nature. 

Key words: Ecotourism, Makhdoum method, Recreation, Tourism. 
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