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  در مراتع با تأکید بر نقش جوامع محلی و گردشگران گردشگریتوسعه 

 (استان مازندران ،)مطالعه موردی: ییالق السم در شهرستان آمل
 

 3، علی طویلی2، حسین ارزانی1*معصومه موقری

 استاد دانشکده منابع طبیعی2، طبیعی رامین خوزستاناستادیار دانشگاه کشاورزی و منابع1

 طبیعی دانشگاه تهراناستادیار دانشکده منابع3، دانشگاه تهران 

 22/11/1333 تاریخ پذیرش:        40/40/1333تاریخ دریافت:  
 

 چکیده

اکوتوریسم به بومیان هر منطقه عالوه بر  های فرعی از مراتع از جملهبرداری بهره واگذارکردن

در صورتی که جوامع محلی زیرا  ،خواهد کردجلوگیری بیشتر مراتع از تخریب ، درآمدزایی برای اهالی

در حفظ  ،ستا محل درآمد بیشماری برای آنها ،از نظر مالی تأمین شده و احساس کنند که منابع طبیعی

حوزه آبخیز السم از جمله مراتع ییالقی کشور ایران است و احیاء آن مشارکت بیشتری خواهند داشت. 

های زیادی در زمینه جذب پتانسیل ،که به دلیل موقعیت مکانی و داشتن شرایط آب و هوایی دلپذیر

دیدگاه جوامع محلی از نظر پذیرش در این حوزه،  های موجودپتانسیل علیرغمگردشگر دارد. 

جی و احساس امنیت، در مطالعات از نظر داشتن تقاضای تفرگردشگران و همچنین دیدگاه گردشگران 

گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به همین دلیل بررسی این عوامل از اهداف این تحقیق 

از طریق مصاحبه حضوری با مرتعداران و گردشگران این هایی در این مطالعه پرسشنامهقرار گرفت. 

دهد که . نتایج این تحقیق نشان میگردید تجزیه و تحلیل  SPSSافزار آمارینرمتوسط و تکمیل حوزه 

باشد ولی از فاقد هر گونه تسهیالت گردشگری می ،با وجود اینکه این حوزه در سال انجام پژوهش

های طراحی نامهپرسش تجزیه و تحلیلباشد. همچنین نتیجه برخوردار میتقاضای تفرجی بسیار باالیی 

                                                
 movaghari60@gmail.com نویسنده مسئول:*
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با اینکه آنها مراتع این حوزه را از نظر دهد نشان می با استفاده از آزمون عالمت شده برای مرتعداران

عنوان فعالیتی های گردشگری را بهدرصد اطمینان فعالیت 33دانند و با پتانسیل گردشگری مناسب می

تر از حد متوسط است. نتایج اند اما تمایل آنها به حضور گردشگران در این حوزه پاییندزا پذیرفتهدرآم

مشکلی  خود بررسی بیشتر در این حوزه نشان داد که در واقع مرتعداران با حضور گردشگران در مراتع

دولتی به بهانه ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی که با حضور نهادهای دولتی و غیر حالی ، درندارند

د. این مسأله نشان نباشمی آنها صدد تصاحب مراتع در ،از این طریق آنهامخالف هستند. زیرا معتقدند 

دهد که گردشگری در این حوزه، از پذیرش اجتماعی توسط مرتعداران برخوردار بوده و علت می

اعتمادی بین مرتعداران و مسئوالن دولتی گردشگری، بی ای از آنها با ایجاد تسهیالتمخالفت عده

سهمی داشته  حاصل از انواع کاربری در مراتعمرتعداران بتوانند از منافع  در حالی که اگرباشد. می

 ها افزایش خواهد یافت. باشند، انگیزه آنها برای مشارکت در تمامی زمینه
 

 حوزه آبخیز السم : گردشگری، جوامع محلی، مشارکت، واژگان کلیدی

 

 مقدمه

توان به تحقیقات اوزون و آلتون اند میاز جمله مطالعاتی که به اهمیت تقاضای تفرجی تأکید داشته

( 2441) 5(، بل2444) 0(، ریدبرگ و فالک1333) 3(، تارانت و گرین1332) 2(، آلتون کاسا1331) 1کاسا

( اشاره کرد که بررسی تقاضای تفرجی و رفتاار گردشاگران را در 2440) 0( و گال و همکاران2441)

 2( و روساا و همکااران2443) 7دانناد. کاارترریزی گردشاگری ضاروری مایمرحله طراحی و برنامه

تمایل ماردم بارای ( 1335( نیز در مطالعات خود بر این نکته تأکید داشتند. همچنین مجنونیان )2445)

تواند آن را باه منباع داند که میای میکنندهعنوان تفرجگاه را، عامل تعیینطبیعی بهای استفاده از منطقه

                                                
1- Uzun and Altunkasa 

2- Altunkasa 

3- Tarrant and Green 

4- Rydberg and Falck 

5- Bell 

6- Gul  
7- Karter 

8- Rosa  
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( نیز تقاضای تفرجی و کااربری فعلای اراضای را 2440حسینی و همکاران ) تفرجگاهی تبدیل نماید.

ه گردی در مراتاع دانساته و اعتقااد دارناد کاهای طبیعتکننده در تعیین سایتتعیین دارای نقش کامالً

 دهد. الشعاع قرار میتقاضای تفرجی، تمامی شرایط محیطی را تحت

یت ایان ، مادیرانباردارکاهش تعاداد دام بهاره روند رو به تخریب مراتع کشور و لزوم با توجه به

بارای داماداران های فرعی از مراتع برداریاز طریق بهرهزمانی موفق خواهد بود که بتواند  هااکوسیستم

های فرعی از مراتاع، اساتفاده از آن جهات اکوتوریسام اسات. بردارییکی از بهره .کننداشتغال ایجاد 

اکوتوریسام باه بومیاان هار منطقاه عاالوه بار  های فرعی از مراتع از جملاهبرداریبهره واگذار کردن

در صورتی که جوامع محلی زیرا  خواهد کردجلوگیری بیشتر مراتع از تخریب  ،درآمدزایی برای اهالی

ست در حفاظ ا نظر مالی تأمین شده و احساس کنند که منابع طبیعی محل درآمد بیشماری برای آنها از

های بنیاادی جهات شناساایی انجام پژوهشو احیاء آن مشارکت بیشتری خواهند داشت. ضمن اینکه 

 ویاژه بارای جواماع محلایبهکسب درآمد و  های شغلیایجاد فرصتعالوه بر  های اکوتوریسمجاذبه

ها و امکانات حمال توسعه زیر ساختو تواند موجب افزایش حجم مراجعات با هدف گردشگری یم

 توسعه پایدار شود.  و در نتیجهو نقل 

تواند از عوامل اصلی شایستگی گردشگری یک منطقه باشد، به در واقع داشتن تقاضای تفرجی می

ها، مورد در صورت داشتن سایر شایستگیای تقاضای تفرجی نداشته باشد حتی این دلیل که اگر منطقه

تقاضای تفرجی، مسأله امنیت  کنندهت. از مهمترین عوامل تعیینتوجه گردشگران قرار نخواهد گرف

ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری بناییترین و زیرعنوان مهمبه امنیتباشد. امروزه می

شدت کاهش ، تقاضای تفرجی بهاجتماعی نبودن امنیتآید. در واقع در صورت در جهان به شمار می

در این تحقیق تالش گردید تا در کنار بررسی تقاضای تفرجی، وضعیت امنیت منطقه نیز از  یابد.می

 گردشگران این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه

شهرستان آمل و  در استان مازندران و حوزه آبخیز السم از جمله مراتع ییالقی کشور ایران است که

 1با توجه به اهمیتی که استان مازندران است. های کشور )جاده هراز( قرار گرفتهترین راهترددیکی از پر

                                                
کوه با مرکز کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه ساری، مازندران تنها استانی است که با سه محور هراز، کندوان و سواد -1

کند. عالوه بر آن جاده آهن سراسری نیز از آن عبور مینوشهر و رامسر ارتباط هوایی آن را با سایر نقاط برقرار ساخته و راه

گذرد. استان مازندران با توجه متر از کنار دریا می 344الی  14کیلومتر و با فاصله  224ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول 

 گردد.های برتر کشور محسوب میگردی جزء استانبه موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت
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موقعیات مکاانی و نزدیکای باه تهاران، به دلیل در بخش گردشگری کشور دارند و  1و شهرستان آمل

از فضای سبز نداز کوه و دره و اچشمسهولت دسترسی، دارا بودن آب و هوای معتدل، رودخانه السم، 

از دیگر عوامل افزایش پتانسیل این حوزه برای همچنین  ای در گردشگری برخوردار است.اهمیت ویژه

 13/2/1324طباق مصاوبه  "منطقاه نموناه کشاوری"عنوان جذب گردشگر، تصویب روستای السم به

زمیناه بتوانناد  باا بخاش دولتایباشد که فرصتی در اختیار بخش خصوصی قرار داده که در تعامل می

های موجاود در پتانسیل رغمعلی برداری از پتانسیل باالی منطقه در جذب گردشگر را فراهم کنند.بهره

از نظر داشتن دیدگاه جوامع محلی از نظر پذیرش گردشگران و همچنین دیدگاه گردشگران این حوزه، 

ز اهمیت خاصی برخوردار بوده و به همین جی و احساس امنیت، در مطالعات گردشگری اتقاضای تفر

 دلیل بررسی این عوامل از اهداف این تحقیق قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

 در اساتان مازنادران و درهکتار  20/14110حوزه آبخیز السم با مساحتی بالغ بر : منطقه مورد مطالعه

 کیلاومتری 5شارقی تهاران و کیلومتری شمال  05 غربی شهرستان آمل، کیلومتری جنوب 144فاصله 

 51 تاا 05 ◦35 هاایشمالی و عرض 15 ◦52 تا 3 ◦52هایاین حوزه در طول پلور واقع شده است.
ترین نقطه آن متر، پایین 03/0431ترین نقطه این حوزه دارای ارتفاع است. مرتفع قرار گرفتهشرقی  35◦

. بااالترین درجاه حارارت هاوا از میاان باشاددرصد می 21/37 متر و متوسط شیب منطقه 23/2133

تارین درجاه حارارت هاوا در باین ماه )جوالی( بوده و پایینگراد در تیردرجه سانتی 2/20حداکثرها 

 . (1)شکل  باشدماه )ژانویه( میگراد در دیدرجه سانتی -2/0ها حداقل

 

                                                
ها را از نظر طبیعی و تاریخی در خود جای داده و در بین تی بیشترین دیدنیشهرستان آمل در بخش جاذبه توریس -1

 باشد.شهرهای استان مازندران مقام اول را از این نظر دارا می
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 موقعیت حوزه مورد مطالعه در شهرستان آمل و استان مازندران -1شکل 

 

 روش تحقیق

پرسشنامه و مصاحبه مستقیم با مرتعداران و گردشگران این حوزه  ،گیری در این پژوهشابزار اندازه

برای تعیین حجم نمونه استفاده  1فرمول کوکران در این مطالعه با توجه به اهداف تحقیق ازباشد. می

حضور این تعداد مرتعدار در زمان نفر با وجود  34استفاده از این فرمول و با حجم جامعه با گردید. 

پرسشنامه به منظور آگاهی از  34تعداد درصد،  45/4ها و همچنین مقدار خطای مجاز انجام مصاحبه

نفر گردشگر در ایام  144طراحی گردید. همچنین از همین روش و با حجم جامعه مرتعداران دیدگاه 

طراحی گردید.  از دیدگاه گردشگران منظور آگاهیپرسشنامه به 75تعداد تعطیالت آخر هفته، 

                                                
1- Cochran 
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اعتبار یا روایی تکمیل گردید.  1331و در بهار و تابستان سال از طریق مصاحبه حضوری  هاپرسشنامه

 ها از طریق روش اعتبار محتوا و با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان تأیید شد.نامهپرسش

، دفعات بازدید، مدت بازدید، تاریخ اولین فردی هایتی از ویژگیسؤاال ،گردشگران نامهدر پرسش

بازدید، نحوه آشنایی با منطقه، نحوه سکونت، انگیزه بازدید از این منطقه، نوع استفاده تفرجی، میزان 

منطقه، نحوه برخورد افراد بومی، انتخاب منطقه برای بازدید مجدد،  اجتماعی دسترسی به منطقه، امنیت

 مورد پرسش قرار گرفت. توصیه منطقه به دیگران و در نهایت تمایل به پرداخت ورودی 

تمایل مرتعداران به حضور گردشگران در مراتع، میزان نامه مرتعداران، سؤاالتی در مورد در پرسش

 فعالیتهای گردشگری، وجود امکانات و تجهیزات در این حوزه برای استفادهمندی آنها به انجام عالقه

 هایزایی این کاربری و نیاز مرتعداران به آموزش در مورد انجام فعالیتگردشگران، میزان درآمد

 مورد پرسش قرار گرفت. گردشگری 

 افزار آماریا نرمبندی شده و در نهایت بآوری، کدهای مذکور پس از تکمیل و جمعنامهپرسش

16  SPSS بیان منظوربهدر بخش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. های مناسب و آزمون 

گردید.  فراوانی، درصد و میانگین استفاده همچون آمارهایی از موجود شرایط و فردی هایویژگی

 ها استفاده گردید. بیان فراوانی در عالمتاز آزمون همچنین 
 

 نتایج

گردشگران، دیدگاه آنها در مورد علت انتخاب این حوزه مربوط به خصوصیات آمار توصیفی نتایج 

 ارائه شده است.  3و  2 هایاین حوزه در شکلبرای گردشگری و نحوه گذران اوقات فراغت در 

دهد که نشان میارائه گردیده است. نتایج این تحقیق  1در جدول پارامتری عالمت ن ناهمچنین نتایج آزمو

از نظر مرتعداران در مورد وجود امکانات و تجهیزات برای فعالیت گردشگری این آزمون  سطح معنی داری

توان بیان میبوده و در نتیجه  45/4کمتر از  این آزمون سطح معنی داریدر مورد درآمدزائی و  41/4کمتر از 

درصد  35 دانسته و با ممکنفعالیت گردشگری را در این حوزه  ،درصد اطمینان 33 باکرد که مرتعداران 

حضور گردشگران، اما در مورد موافقت با  اند.زا پذیرفتهگردشگری را به عنوان فعالیتی درآمد ،اطمینان

های )عالوه بر دامداری( و نیاز به آموزش در مورد فعالیت گردشگری هایفعالیتانجام مندی برای عالقه

 دهد که تمایل مرتعدارانبوده که این نتیجه نشان می 45/4این آزمون بیشتر از  طح معنی داریس گردشگری

باالتر از حد متوسط نیست و در حال حاضر و با های گردشگری فعالیتانجام با حضور گردشگران و 

 دهند.های دیگر ترجیح میفعالیت شرایط کنونی دامداری را به
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ناپارامتری عالمت و دیدگاه مرتعداران در مورد کاربری گردشگری از مراتعنتایج آزمون  -1جدول   

 فعالیت
تفاوت مثبت 

 با میانگین
تفاوت منفی 

 با میانگین
 نام آماره

سطح 
 دارمعنی

 342/4 باینومیال 14 5 های گردشگریمندی مرتعداران به انجام فعالیتمیزان عالقه
 472/4 باینومیال 15 0 تمایل مرتعداران به حضور گردشگران در مراتعشان

 427/4 باینومیال 10 5 گردشگری از مراتع از نظر مرتعداران زایی استفادهمیزان درآمد
 وجود امکانات و تجهیزات حوزه آبخیز السم برای استفاده

 گردشگری از نظر مرتعداران
 441/4 باینومیال 10 4

 1 باینومیال 0 7 گردشگری از نظر مرتعداران نیاز به آموزش در مورد فعالیت

 

  

  

  

 
 خصوصیات گردشگران حوزه مورد مطالعه -2 شکل
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  های گردشگری حوزه مورد مطالعه از دیدگاه گردشگرانویژگی -3 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

دهد با وجود اینکه این حوزه در زمان انجام این طورکلی نتیجه مطالعات در این تحقیق نشان میبه

باشد ولی از تقاضای تفرجی بسایار بااالیی برخاوردار پژوهش فاقد هر گونه تسهیالت گردشگری می

درصد از گردشگران، این منطقه را برای بازدید مجدد انتخاب خواهند کرد،  3/31که طوریباشد. بهمی

درصاد از آنهاا  2/73را به دوستان و آشنایان پیشنهاد خواهند داد،  درصد از آنها بازدید از منطقه 0/34

درصد از آنهاا نیاز ایان منطقاه را  30این منطقه را به توصیه دوستان و آشنایان برای بازدید انتخاب و 

علت تقاضای تفرجی باالی ایان منطقاه از اند. برای بار پنجم و یا بیشتر برای گردشگری انتخاب کرده

دارا باودن های خوب ارتباطی، برخورداری از راهنزدیکی به تهران، سهولت دسترسی، ران نظر گردشگ

باشاد کاه انادازهای زیباا، آراماش و احسااس امنیات مایچشامآب و هوای معتدل، رودخانه السم، 

شاهرهایی مثال های زنادگی در کاالنگردشگران زیادی را در تعطیالت آخر هفته برای فرار از مشغله

صاد از در 3/73از نظار دسترسای باه ایان حاوزه ساهولت کناد. سمت این حوزه جلب میتهران به 

درصاد از گردشاگران میازان دسترسای را  7/2باشاد و تنهاا گردشگران، مناسب یا بسیار مناسب مای
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در توساعه  معیارهااتارین بنااییترین و زیارکه امروزه یکی از مهم امنیتاند. همچنین نامناسب دانسته

باشد صد از گردشگران مناسب و بسیار مناسب میدر 0/71آید از نظر ر جهان به شمار میگردشگری د

اند. در ضمن با وجاود اینکاه ایان منطقاه مناسب دانستهدرصد از گردشگران، امنیت منطقه را نا 7/2و 

قاه از بومی است اما امکان استفاده گردشگران منطفاقد امکانات رفاهی و خدماتی برای گردشگران غیر

امکانات شهر رینه الریجان، پلور، تهران، آمل و به طور کلی امکانات اقاامتی رفااهی و خادماتی باین 

درصد( این منطقه را بارای سافری  50کنندگان )بازدید بیشترراهی فراوان جاده هراز وجود دارد. البته 

دن در کنار رودخاناه السام درصد( در مدت بازدید از چادر ز 2/50اند و اکثرا )یک روزه انتخاب کرده

کنند که استفاده گردشگری عمده از مناطق جنگلی و مرتعی است. این یا نقاط سرسبز دیگر استفاده می

کننادگان منطقاه را عمده بازدیدای بوده و گردشگری در این حوزه درون منطقهنکته مبین آن است که 

 رسانی مناسب واطالع ظار داشت که در صورتتوان انتدهند. البته میساکنان مناطق اطراف تشکیل می

 2/22ایجاد امکانات اولیه گردشگری عالوه بر افزایش گردشگر، طول دوره اقامت آنان نیز بیشتر شود. 

کنند. این دسته از گردشگران از درصد از گردشگران نیز از ویالی شخصی در مدت اقامت استفاده می

اضر ساکن شهرهای مجااور هساتند و ایاام تعطیال ساال یاا بومیان روستای السم بوده که در حال ح

ناوع اساتفاده برناد. سر میتعطیالت آخر هفته خود را در طی دو فصل بهار و تابستان در این حوزه به

 باشد.اندازهای زیبای طبیعی میدرصد( در این حوزه بهره بردن از چشم 3/05تفرجی اکثر گردشگران )

عدم وجود تأسیسات و تجهیزات قامتی، عدم وجود امکانات بهداشتی، عدم وجود امکانات رفاهی و ا

عدم وجود راهنمای گردشگری از نقاط ضعف منطقه برای گردشگری است که  ورزشی و تفریحی و

اند. البته تعداد اندکی از گردشگران نیز بکر بودن گردشگران نیز همه این عوامل را مورد تأکید قرار داده

اند و به همین دلیل با ش آن و علت انتخاب این منطقه برای گردشگری دانستهمنطقه را علت آرام

ای از از نظر عده دهد کهاین مطلب نشان می احداث این تأسیسات در این حوزه مخالف هستند.

گردی )اکوتوریسم( و طبیعت گردی مقدم بر گردشگری است و این مسأله خود توسعه بوم گردشگران،

 طلبد. ریزی مناسب را میبرنامه قابل تأمل بوده و

همچنین شایان ذکر است که در حال حاضر فصول مراجعه اکثر گردشگران در ایان حاوزه شاش 

باشد به این دلیل که در حال حاضر در حوزه السام در فصال زمساتان تاردد باه ماهه نخست سال می

گردشاگری در ایان  کاالن ایهریزیگیرد. بنابراین الزم است در برنامهسختی و به ندرت صورت می
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در نظر گرفته شود. فصلی باودن در گردشاگری کاه  1های مؤثری برای کنترل فصلی بودنحوزه روش

تواناد قابال های گردشگری یا هر دو آنهاسات، مایناشی از ویژگی بازارهای گردشگری یا نوع جاذبه

های گردشگری متناوعی جاذبههای مرسوم کنترل فصلی بودن این است که کنترل باشد. یکی از روش

های زمانی سال به ویژه در فصل رکود به آن را در ناحیه مورد نظر توسعه داد که گردشگران را در دوره

منطقه هدایت و جذب کرد. حوزه مورد مطالعه در این تحقیق نیز به دلیل دارا باودن بارف فاراوان باه 

های اسکی، نزدیکی به پیسات اساکی خصوص در زمستان، داشتن شرایط مناسب جهت ایجاد پیست

هاای های زیبایی مانند قله دماوناد پتانسایل زیاادی بارای توساعه ورزشآبعلی و همجواری با جاذبه

هاای فکاری و اساتفاده از زیرسااختریازی، هامدر صورت برنامه، این حوزه زمستانی دارد. بنابراین

ب گردشاگر در فصاول پااییز و مناسب توسط مسئوالن دو بخش خصوصی و دولتای، پتانسایل جاذ

که گردشگری زمستانی به تازگی رشد و گسترش خود  زمستان را نیز خواهد داشت. بنابراین در حالی

هاای دقیاق خاود بارای ریازیرا بین کشورهای جهان آغاز کرده و  بیشتر کشورهای سردسیر با برنامه

حاصال تبادیل را به فصالی پار محصول زمستانی خوداند طبیعت خشن و بیفصل زمستان سعی کرده

های مصنوعی اساکی اندازی پیستگذاری و راهکنند و حتی بسیاری از کشورهای گرمسیری با سرمایه

 طبیعی موجاودهای سرمایه منابع و کنند، چرا نباید از چنینبرای جذب گردشگران زمستانی تالش می

فاده گردد. موقعیت استثنایی منطقه السام در کشورمان و از جمله حوزه مورد مطالعه در این تحقیق است

تواناد های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین سیستم حمال و نقال مناساب مایساختاز نظر زیر

خواب زمستانی این منطقه را به هیجانی در فصل زمستان تبدیل کند. ضمن اینکه توساعه گردشاگری 

 ن و ساکنان منطقه نیزخواهد بود.زایی برای مرتعدارازمستانی در این حوزه منبع اشتغال

با اینکه دهد های طراحی شده برای مرتعداران، نشان مینامهپرسش تجزیه و تحلیلنتیجه همچنین 

های درصد اطمینان فعالیت 33دانند و با آنها مراتع این حوزه را از نظر پتانسیل گردشگری مناسب می

اند اما تمایل آنها به حضور گردشگران در این حوزه گردشگری را به عنوان فعالیتی درآمدزا پذیرفته

از ای مینه نشان داد که علت مخالفت عدههای بیشتر در این زنتایج بررسیتر از حد متوسط است. پایین

صد از در 02به این دلیل که  باشد؛گران در مراتع این حوزه نمیمرتعداران با این مسأله، حضور گردش

درصد از آنها نحوه برخورد را  0/23مناسب،  افراد بومی را مناسب و بسیارگردشگران نحوه برخورد 

                                                
1- Seasonality 
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اند. در واقع مناسب دانستهنا مناسب یا بسیاردرصد از آنها نحوه برخورد را نا 2/0متوسط و فقط 

ر کنند، دمرتعداران با حضور گردشگران در مراتعشان مشکلی نداشته و برای آنها ممانعتی ایجاد نمی

دولتی در مراتع این حوزه به بهانه ایجاد امکانات رفاهی و حضور نهادهای دولتی و غیرکه با  حالی

د. این مسأله نباشمراتعشان می از این طریق درصدد تصاحب آنهاخدماتی مخالف هستند. زیرا معتقدند 

بوده و دهد که گردشگری در این حوزه، از پذیرش اجتماعی توسط مرتعداران برخوردار نشان می

اعتمادی بین مرتعداران و مسئوالن ای از آنها با ایجاد تسهیالت گردشگری، بیعلت اصلی مخالفت عده

برداران اصلی مراتع و مسئوالن حل این مشکل، ایجاد حس اعتماد بین بهرهتنها راهباشد. دولتی می

اتع این حوزه صورت خواهد دولتی و ایجاد این تفکر در مرتعداران است که همه اقداماتی که برای مر

د. الزمه نباشنمیآنها به دنبال هیچ دخل و تصرفی در مراتع  این نهادهاگرفت به سود خود آنها بوده و 

منظوره از های چندریزی برای استفادهبرداران در تمام مراحل برنامهایجاد چنین تفکری، مشارکت بهره

ه(، مشارکت در اجرا، مشارکت در سهم بردن از منابع گیری )تهیه برناممشارکت درتصمیممراتع یعنی 

باشد. در واقع در صورتی که مرتعداران بتوانند از منافع حاصل از انواع می و مشارکت در نظارت

ها افزایش خواهد کاربری در مراتعشان سهمی داشته باشند، انگیزه آنها برای مشارکت در تمامی زمینه

 یافت. 

با  در مراتع و اکوتوریسمو  ریزی توسعه گردشگریبیان کرد که با برنامهتوان کلی میطوربه

های شغلی جدید از مهاجرت جوانان به افزایش درآمد در واحد سطح، عالوه بر اینکه با ایجاد فرصت

های شود با بهبود وضع اقتصادی دامداران، احتمال مشارکت آنها در طرحشهرها جلوگیری می

(، 2441(، خاتون آبادی و همکاران )1334) 1هانتسینگر و فورتماناهد یافت. مرتعداری افزایش خو

( نیز سطح درآمد 2412محمدی و همکاران )(، خان2443(، امیرنژاد و رفیعی )2447جوانمرد )

 –( نیز پایگاه اقتصادی 2412پور )اند. محمودی و حکیممرتعداران را در مشارکت دامداران مؤثر دانسته

با افزایش ضمن اینکه اند. های مرتعداری مؤثر دانستهدر مشارکت دامداران در طرح اجتماعی را

که در اثر چرای مفرط در سالهای اخیر اتفاق مشارکت مرتعداران، از تخریب بیشتر مراتع این حوزه 

 جلوگیری خواهد شد. افتاده، 

 

                                                
1 Huntsinger & Fortmann 
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 سپاسگزاری

گاذاری و توساعه سارمایهاز همکاری جنااب آقاای محسان آوری مادیر عامال محتارم شارکت 

و همچنین جناب آقاای دکتار جهت در اختیار گذاشتن اطالعات منطقه مورد مطالعه گردشگری السم 

 نماییم. تشکر میها در تدوین پرسشنامهعلم بیگی 
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