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چکیده
گردشگری در سامان عرفی یکی از کارکردها و خدمات مرتع است که از انظار مغفول مانده است. در این پژوهش 

های سامان عرفی تدوین و مرتع الر آبسر واقع در های تناسب مرتع برای گردشگری با تاکید بر قابلیتمعیارها و شاخص

های این تحقیق سبب خواهد شد وردی بررسی شد. یافتهبه صورت م 8933و  8931های استان مازندران در خالل سال

عت دار نیز برای توسعه صنعنوان یک جذابیت برای گردشگری موردتوجه ویژه قرار گیرد و مرتعتا سامان عرفی نیز به

ها و معیارهایی که نشان دهنده تناسب سامان عرفی گردشگری در درون مرتع تالش نماید. تاکنون در تدوین شاخص

ع برای گردشگری باشند، جذابیت های سامان عرفی مرتع مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با تمرکز بیشتر مرت

پردازد و با مروری بر تحقیقات سایر محققان، مشاهدات میدانی و مصاحبه با مرتعداران و گردشگران روی این مبحث می

های اد دستورالعمل ارائه شده با در نظر گرفتن جنبهگشاید. نتایج نشان دافق جدیدی در مرتعداری کشور می

رسد و مرتع الر آبسر نیز از زیرساختاری، مسائل محیطی اکولوژیکی و عوامل اقتصادی و اجتماعی مناسب به نظر می

پتانسیل کافی برای گردشگری در سامان عرفی برخوردار است. 

 و اجتماعی جذابیت، خدمات مرتع، عوامل اقتصادی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 ،دام موردنیازعلوفه  تأمینبر  مراتع عالوه

 ازجملهکارکردها و خدمات فرعی دیگری نیز دارند که 

)کومار و  توان به گردشگری اشاره کردمی هاآنترین مهم

ار و فش سویهیکاستفاده  به دلیل متأسفانه. (7112داتا، 

یشتر ب هرروزخریب این اراضی بر علوفه مراتع، ت ازحدبیش

های چنانچه بتوان زیبایی (.7110)برندلی و آلمر،  شودمی

طرز صحیحی ارزش را به خدادادی این اکوسیستم با

مراتع  شمدیریت کرد، از تخریب مراتع کاسته و ارز

گردش در مرتع . شودمیبر همگان آشکار  ازپیشبیش

این پژوهش  آنکهحالاست،  شدهمطرح طورکلیبههمیشه 

انحصاری در محل  صورتبهدر نظر دارد گردشگری را 

 زندگی مرتعدار محدود کند. محل زندگی مرتعدار اصطالحاً

محدوده معینی از سامان عرفی  سامان عرفی نام دارد.

توسط یک یا  عرفی طوربهکه  استمنابع طبیعی  هایعرصه

)امیری،  گیردبرداری قرار میچند مرتعدار مورد بهره

 شدهتدوین جدیدیدر این پژوهش دستورالعمل  .(0832

است تا با الگوبرداری از آن کارشناسان منابع طبیعی بتوانند 

نجی سگردشگری پتانسیل منظوربهمان عرفی مراتع را سا

موردی در استان مازندران،  صورتبهکنند. این پژوهش 

شهرستان آمل، شهر الریجان، منطقه نمارستاق، مرتع الر 

آبسر انجام شد. برخی از محققین نظیر برندلی و آلمر 

و  گال (،0830(، صفائیان )0837(، مخدوم )7110)

ارزانی و  (،0832(، امیری )7112کومار ) (،7112همکاران )

(، 7100(، بونروماکیو )7112(، چرنت )0833همکاران )

(، 0828(، موقری و همکاران )0820سور و همکاران )

(، 0821(، رضایی و همکاران )0821امیری و همکاران )

، (0823(، فرازمند و همکاران )0822آریاپور و همکاران )

 (0822مطلبی و همکاران )، (0822یوسفی کنارسری )

عوامل مختلفی را در بحث ارزیابی مراتع برای گردشگری 

ها های آناند. در این پژوهش با دقت در یافتهدخیل دانسته

هایی که در محل زندگی مرتعدار وجود و گنجاندن جذابیت

عوامل این محققان  دستورالعمل جدیدی تدوین شد.دارد، 

 رمؤث یدر گردشگر را کیزیرساختار، محیطی و اکولوژی

 به رویاین تحقیق افق جدیدی را  اند. حالعنوان کرده

و آن گردشگری در قلمرو  گشایدمی مرتعدر گردشگری 

فی های سامان عرپتانسیلضمن در نظر گرفتن عرفی  سامان

های دهی به شاخصباید در نظر داشت وزن است.

پیشنهادی جهت تشخیص استعداد مرتع و سامان عرفی 

های بایستی با توجه به نواحی جغرافیایی و اکوسیستم

های مورد مختلف مرتعی در کشور صورت گیرد و شاخص

دهی پیشنهادی ممکن است در تمام نواحی نظر و وزن

انی و تعدادهای مراتع بیابجغرافیایی کاربرد نداشته باشد. اس

نقاط گرم و خشک از نظر طبیعی، اقتصادی و اجتماعی 

در این پژوهش  موردبررسیهای متفاوت است. شاخص

برای مراتع ناحیه رویشی خزری و کوهستانی کاربرد دارد 

 پیشنهادشدهبندی و ها دستهو در مراتع این ناحیه شاخص

 است.

 

 هامواد و روش

مرتع الر آبسر در الریجان  موردمطالعهمنطقه 

آمل شهرستان  جنوبکیلومتری  31در استان مازندران 

 و متر از سطح دریا 8211-7111آن است. ارتفاع  شدهواقع

میانگین  باشد.درصد می 21درصد تا  پنجاز  شیب متوسط

 1/02متوسط دمای سالیانه  و مترمیلی 223بارش سالیانه 

 ربکاربردی و  قیتحقنوع روش است. گراد درجه سانتی

نتایج آزمایشگاهی، تحقیقات میدانی، مصاحبه و  اساس

، شدهارائهبا توجه به دستورالعمل  شدمشاهده است و تالش 

 تناسب سامان عرفی مرتع برای گردشگری ارزیابی گردد.

 صورت 0822 و 0823 سال در آبسر الر مرتع ارزیابی

و پس از بررسی شرایط محیطی و اکولوژیک مرتع،  گرفت

گردشگری که در منطقه حضور داشتند با ثبت  011از 

 نامه نیازسنجی صورت گرفت.پرسش

 

 بندی شایستگی گردشگری در مرتعها و پهنهتعیین شاخص

های شاخصمنابع مختلف،  مروربهبا توجه 

 رساختار،یز یارهایمع ارتباط بادر  در مرتع یگردشگر

ی از و برخ شدند یبندطبقه یکیاکولوژ و یطیمح یارهایمع
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ها افزوده شد های اقتصادی و اجتماعی نیز به آنشاخص

 .(0)جدول 
 

 معیارهاامتیازدهی به  -1 جدول
 امتیاز ها و مسیرها )متر(فاصله از جاده امتیاز ترین شهر )کیلومتر(فاصله تا نزدیک

011> 4 011-1 4 

001-011 3 0111-011 3 

011-001 0 0011-0111 0 
001-011 0 0111-0011 0 

001< 1 0111< 1 

 
 آب، برق، گاز، تلفن وجود امکان

(درصد)  
(سرویس بهداشتی، حمام)ی امکانات بهداشت امتیاز  امتیاز 

احداث کردتوان این امکانات را چنین امکانی وجود ندارد ولی می 1 01 <  0 

41-01 احداث نمود وجهچیهبهتوان نمی وجود ندارد و یامکان چنین 0   1 
01-41  0   
01-01  3   

01<  4   

 
 امتیاز )درصد( جذاب در سامان عرفی یبا گلدهگیاهان  امتیاز )درصد( یی موجود در سامان عرفیدارو اهانیگ

01< 0 01< 0 

01-00 0 01-00 0 

00> 1 00> 1 

 
 ازیامت یگردشگر یبرا تابستانفصل  یهالیپتانس ازیامت های فصل بهار برای گردشگریپتانسیل

 0/1 پوشش گیاهی 0/1 پوشش گیاهی

 0/1 دامداری یهاتیفعالچرای دام و  0/1 دامداری یهاتیفعالچرای دام و 

 0/1 مساعد بودن دمای هوا 0/1 مساعد بودن دمای هوا

 0/1 برای ورزش یا بازی مساعد بودن 0/1 برای ورزش یا بازی مساعد بودن

 
 ازیامت یگردشگر یبرا زمستانفصل  یهالیپتانس ازیامت های فصل پاییز برای گردشگریپتانسیل

 0/1 پوشش گیاهی 0/1 پوشش گیاهی

 0/1 دامداری یهاتیفعالچرای دام و  0/1 دامداری یهاتیفعالچرای دام و 

 0/1 مساعد بودن دمای هوا 0/1 دمای هوامساعد بودن 

 0/1 برای ورزش یا بازی مساعد بودن 0/1 برای ورزش یا بازی مساعد بودن
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 امتیاز گراد(درجه حرارت محیط )درجه سانتی امتیاز تعداد روزهای آفتابی در بهار و تابستان )روز(

001< 4 00-00 4 

001-011 3 01-04 3 
 0 0-04یا  31-00 0 011-50

 0 >31یا  <0 0 50-01

01> 1   

 
 امتیاز شدت فرسایش امتیاز عمق بافت

 4 ناچیز 4 عمیق لومی

 3 کم تا متوسط 3 متوسط تا عمیق رسی،لوم شنی، رسی، لوم شن، 
 0 زیاد 0 کم تا زیاد رسی

 0 خیلی زیاد 0 کم رسی سنگین

 
 امتیاز ارتفاع متوسط )متر( امتیاز شیب متوسط )درصد(

01-1 0 0111-1 0 

41-01 4 0111-0111 4 

01-41 3 3111-0111 3 

01-01 0 4111-3111 0 

01< 0 4111< 0 

 
 امتیاز فاصله هتل از سامان عرفی )کیلومتر( امتیاز های منطقه )متر(فاصله از جاذبه

001-1 0 01-1 3 
011-001 4 01-01 0 
501-011 3 31-01 0 
0111-501 0 41-31 0/1 

0111< 0 41< 1 

 
 ازیامت یمسافرت ینصب چادرها یسکو برا جادیاامکان  ازیامت چادراهیس

سامان عرفی فضای مناسب برای احداث  در
 وجود دارد چادراهیس

فاضالب  ستمیب و برق و گاز و سآسکو مجهز به  جادیاامکان  4
 وجود دارد.

3 

احداث  یمناسب برا یفضا یسامان عرف در
 داردنوجود  چادرسیاه

فاضالب وجود  ستمیو برق و س آبسکو مجهز به  جادیامکان ا 1
 .دارد

0 

 0 وجود دارد زاتیسکو بدون تجه جادیامکان ا  

 1 وجود ندارد.ه دالیل مختلفی امکان احداث سکو ب  

 
 ازاتیامت گذاریسرمایه امکان امتیاز (کیلومتر) یاز سامان عرف پارک جنگلیفاصله 

01-1 4 
 4 خیلی زیاد

 3 زیاد 3 01-01

 0 متوسط 0 31-01

 0 کم 0 41-31

41< 1   
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 امتیاز احساس امنیت امتیاز تقاضا برای بازدید مجدد )درصد(

 4 خیلی زیاد 4 >50

 3 زیاد 3 50-00

 0 متوسط 0 01-00

 0 کم 0 <00

 
 امتیاز شرح جذابیت سامان عرفی

 شیردوشی
 0 کند.در حضور گردشگر، توانایی انجام شیردوشی را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی دارمرتع
 1 کند.در حضور گردشگر، توانایی انجام شیردوشی را دارد و به کار آن آسیب وارد می دارمرتع

 چینیپشم
 0 کند.را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی چینیپشمدر حضور گردشگر، توانایی انجام  دارمرتع
 1 کند.را دارد و به کار آن آسیب وارد می چینیپشمدر حضور گردشگر، توانایی انجام  دارمرتع

 چرای دام
 0 کند.در حضور گردشگر، توانایی انجام چرای دام را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی دارمرتع
 1 کند.در حضور گردشگر، توانایی انجام چرای دام را دارد و به کار آن آسیب وارد می دارمرتع

 تهیه تولیدات لبنی
 0 کند.در حضور گردشگر، توانایی تهیه تولیدات لبنی را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی دارمرتع
 1 کند.در حضور گردشگر، توانایی تهیه تولیدات لبنی را دارد و به کار آن آسیب وارد می دارمرتع

نحوه زندگی 
 چوپان

 0 کند.در حضور گردشگر، توانایی نمایش نحوه زندگی چوپانی را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی دارمرتع
 1 کند.در حضور گردشگر، توانایی نمایش نحوه زندگی چوپانی را دارد و به کار آن آسیب وارد می دارمرتع

 موسیقی محلی
 0 کند.موسیقی محلی را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی جرایدر حضور گردشگر، توانایی ا دارمرتع
 1 کند.موسیقی محلی را دارد و به کار آن آسیب وارد می جرایدر حضور گردشگر، توانایی ا دارمرتع

لباس و پوشاک 
 محلی

 0 ، برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد.دارمرتعلباس و پوشاک محلی 
 1 ، برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را ندارد.دارمرتعلباس و پوشاک محلی 

 دستیصنایع
 0 برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد.، دارمرتع دستیصنایع
 1 ، برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد.دارمرتع دستیصنایع

 تهیه ماست
 0 کند.در حضور گردشگر، تهیه ماست را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی دارمرتع
 1 کند.در حضور گردشگر، تهیه ماست را دارد و به کار آن آسیب وارد می دارمرتع

 گیریروغنکره و 
 0 کند.گیری را دارد و به کار آن آسیب وارد نمیدر حضور گردشگر، توانایی تهیه کره و روغن دارمرتع
 1 کند.گیری را دارد و به کار آن آسیب وارد میدر حضور گردشگر، توانایی تهیه کره و روغن دارمرتع

 چادرسیاه
 0 برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد. چادرسیاهنصب 
 1 برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد. چادرسیاهنصب 

 پخت نان
 0 کند.در حضور گردشگر، توانایی پخت را دارد و به کار آن آسیب وارد نمی دارمرتع
 1 کند.در حضور گردشگر، توانایی پخت را دارد و به کار آن آسیب وارد می دارمرتع

 اقامت در مرتع
 0 اقامت در مرتع برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد.

 1 توانایی ایجاد جذابیت را ندارد.اقامت در مرتع برای گردشگران 
مشارکت زنان در 

 فراوری لبنیات
 0 کند.آسیب وارد نمی دارمرتعزنان در فراوری لبنیات، مشارکت دارند و به کار 
 1 کند.آسیب وارد می دارمرتعزنان در فراوری لبنیات، مشارکت دارند و به کار 

 آرامش محیط
 0 توانایی ایجاد جذابیت را دارد.آرامش محیط برای گردشگران 

 1 آرامش محیط برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را ندارد.

 سوارکاری در مرتع
 0 سوارکاری در مرتع برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد.
 1 سوارکاری در مرتع برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را ندارد.

استحصال گیاهان 
خوراکی خودروی 

 مرتع

 0 استحصال گیاهان خوراکی خودروی مرتع برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را دارد.

 1 استحصال گیاهان خوراکی خودروی مرتع برای گردشگران توانایی ایجاد جذابیت را ندارد.

 

 بندیتقسیممجموع امتیازات و چگونگی 

 شدهارائه (7)شایستگی مرتع برای گردشگری در جدول 

 است.
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 درجات شایستگی مرتع برای گردشگری -2 جدول
 امتیاز مجموع امتیازات

011-50 1S 

50-00 2S 

01-00 3S 

00> N 

 

 درجات شایستگی مرتع برای گردشگری -3جدول 
 درجه شایستگی مجموع امتیازات

50 1S 

 

 نتایج

برای  آمدهدستبه( مجموع امتیازات 8جدول )

 دهد.مرتع الر آبسر را نشان می

 

 گیریو نتیجه بحث

نسیل پتا مرتع الر آبسر مازندراندر نتایج نشان داد 

دارد. وجود در سامان عرفی باالیی برای گردشگری 

اقدامات اصلی در جهت یکی از ها شناسایی این پتانسیل

 مرتع است. ایندر هر نه یریزی صحیح و مدیریت بهبرنامه

مرتع در حال حاضر برنامه خاصی برای گردشگری ندارد 

ر برای ازی بیشتامکان بسترس نتایج این پژوهش نشان داد اما

مطالعات گردشگری در سامان عرفی گردشگری را دارد. 

 ، معیارهاییرساختمرتع الر آبسر با بررسی معیارهای زی

و معیارهای  ، معیارهای اقتصادیمحیطی و اکولوژیکی

 ،یاجتماعی صورت گرفت. در بخش معیارهای زیرساخت

ها و هرها و امکانات رفاهی و فاصله از جادهفاصله از ش

ایج قرار گرفت. نت موردبررسی مسیرهای اصلی و راه باریکه

 شهرها و امکاناتفاصله از  ازنظرنشان داد که مرتع الر آبسر 

و امتیاز باالیی را به خود اختصاص رفاهی محدودیتی ندارد 

کیلومتری از مرتع قرار  01. شهر رینه الریجان در داده است

دارد که از امکانات رفاهی مطلوبی برخوردار است. مرتع 

 قرارگرفتهالر آبسر در حدفاصل شهرهای آمل و تهران 

 یآسانبهود گردشگران شاست. فاصله کم از تهران باعث می

 انییصفا(، 7110به منطقه دسترسی یابند. برندلی و آلمر )

(، ارزانی 0832میری )(، ا7112(، گال و همکاران )0830)

( نیز فاصله مناسب 7100)و ماریاما  روماکیو( و بون0833)

از شهرها و امکانات رفاهی را یک امر ضروری دانستند. 

کیلومتر است و این  01فاصله مرتع الر آبسر از جاده اصلی 

ایی هراه باریکهاهمیت است.  حائزامر در گردشگری بسیار 

خورد که برای سهولت تردد نیز در مرتع به چشم می

 نی نظیرمحققیویژه قرار گیرد.  موردتوجهگردشگران بایستی 

(، 0821(، امیریان و همکاران )0820سور و همکاران )

( 0823(، فرازمند و همکاران )0822آریاپور و همکاران )

 سهولت دسترسی را یکی از ارکان مهم معرفی کردند.

 شود گردشگر با صرفدسترسی آسان به منطقه سبب می

خود دست  موردعالقههزینه کم و زمان کوتاه به امکانات 

دسترسی به امکاناتی نظیر آب آشامیدنی سالم، برق یابد. 

 و گرمایش وپزپختهای همراه، گاز برای برای شارژ تلفن

دهی تلفن از ضروریات و مخابرات برای آنتن در شب

زندگی امروزه است. چنانچه این موارد در منطقه تفریحی 

 مدتیطوالنباشد تمایل ایشان به اقامت  نیتأمگردشگر 

د یافت. سیستم دفع فاضالب و دسترسی به افزایش خواه

ن و تریسرویس بهداشتی تمیز نیز همواره یکی از اساسی

در حال حاضر چنین  که ؛ترین نیازهای انسان استبدیهی

توان آن را امکاناتی در مرتع الر آبسر وجود ندارد ولی می

وجود گیاهان  ازنظرهای مرتع جاذبه، در ادامه احداث کرد.

ل ، پتانسیگردشگران( ازنظر) دار جذابدارویی و گیاهان گل

 درجه حرارت، بافت، تعداد روزهای آفتابی،فصول مختلف، 

 (ازجمله شیب و ارتفاع)، توپوگرافی شدت فرسایشعمق و 

. قرار گرفت موردبررسی های کلی منطقهو فاصله از جاذبه

هان مرتع دارویی درصد از گیا 11بیش از  نتایج نشان داد

اند، لذا برای گردشگران دهی جذابهستند و دارای گل

( تعداد روزهای آفتابی 0837جذبه کافی را دارند. مخدوم )
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هایی معرفی کرده است که در گردشگری را یکی از شاخص

تأثیر دارد. مرتع الر آبسر نیز با توجه به اینکه در ارتفاع قرار 

کند؛ ه غلیظی فضا را پر میگرفته است و برخی از روزها م

رار ق قبولقابلتعداد روزهای آفتابی در آن در حد  حالنیباا

دارد. فصل بهار و تابستان با پوشش گیاهی سرسبز و دمای 

هوای مناسب فصول مناسبی برای گردشگری در مرتع 

هستند و امکان انجام بازی زمستانه در فصل زمستان خالی 

حیط در بهار و تابستان در از لطف نیست. درجه حرارت م

شش ماه نخست سال امتیاز خوبی را به خود اختصاص داده 

 )بافت و عمق خاک( یشناسخاکاست. نتایج مطالعات 

 طبقه در موردمطالعه یاهیگ یهاپیت از کیچیه داد نشان

(، 7112(، گال )0837گیرند. مخدوم )قرار نمی ستهیشا ریغ

( در 0823فرازمند )(، 7112(، چرنت )0832امیری )

مطالعات خود بر روی شایستگی مرتع برای گردشگری، 

. در این پژوهش خاک را عامل محدودکننده توصیف کردند

شدت فرسایش دارای امتیاز متوسط است. گال و همکاران 

(، شدت فرسایش را 0822(، آریاپور و همکاران )7112)

ایج نت دانند.یکی از عوامل مؤثر بر گردشگری در مرتع می

 یشاخص درجه حرارت دارا ازنظرنشان داد مرتع الر آبسر 

(، چرنت 0832. محققانی نظیر امیری )است مناسبی ازیامت

( هم دریافتند دما یکی از عوامل 0822( و آریاپور )7112)

دار یمعن تأثیرمهمی است که بر میزان رضایت گردشگران 

 گاو برای تواندمتوسط است و می موردنظرشیب مرتع دارد. 

(. محققینی 0823محدودیت ایجاد کند. )مخدوم،  گوسفند و

(، 7112(، چرنت )0833(، ارزانی )0832همچون امیری )

(، 0821، رضایی و همکاران )(7100و ماریاما ) بونروماکیو

عالوه بر  (، شیب را یک عامل مهم یافتند.0823فرازمند )

ارتفاع منطقه زیاد است و استفاده از حیواناتی نظیر این 

ی برندلخوبی باشد.  دهندهیاریتواند اسب، قاطر و االغ می

(، 0833(، ارزانی و همکاران )0832، امیری )(7110و آلمر )

های منطقه ( وجود جاذبه0823(، فرازمند )0822آریاپور )

وجود اند. را یکی از عوامل مؤثر بر گردشگری ذکر کرده

های منطقه جاذبه ازجملهمتعدد و دشت شقایق  یهاچشمه

در بان برای مقابله با هوای گرم هلزوم ایجاد سای است.

امکانات رفاهی  ازجمله رسد.تابستان ضروری به نظر می

قرار گرفت،  موردبررسیکه در این پژوهش  متیقارزان

، ادرچسیاهمبحث اسکان است. نتایج نشان داد استفاده از 

ایجاد سکو و پارک جنگلی به ترتیب بیشترین امتیاز را به 

های تواند از هزینهاند و این خود میخود اختصاص داده

های گردشگری رزرو هتل )که یک بخش هنگفت از هزینه

 دهد( کم کند و اتکای به مرتع بیشتر شود.را تشکیل می

 گذاری نیز در منطقه در حد متوسط قرارتمایل به سرمایه

دارد که با تبلیغ و بازاریابی مناسب شاید بتوان زمینه 

احساس در ادامه  گذاری در منطقه را افزایش داد.سرمایه

های سامان عرفی مرتع برای امنیت گردشگران و جذابیت

 31قرار گرفت. نتایج نشان داد  موردبررسیگردشگری 

درصد از گردشگران، این منطقه را برای بازدید مجدد 

ها این منطقه را برای درصد از آن 30کنند و میانتخاب 

و  کومار(، 0831زاهدی )کنند. گردش به دیگران توصیه می

( نیز تقاضای تفرجی را یک 0828( و موقری )7112) ادات

عامل مهم در امر گردشگری در مرتع دانستند. نتایج نشان 

ی را خیل منطقه تیامن تیوضعدرصد از گردشگران  23داد 

یر و و الوتناند. برخی از محققان نظیر زیاد و زیاد دانسته

(، 0821رضایی )(، 7100و ماریاما ) بونروماکیو(، 7111)

( امنیت را یکی از موارد مهم در گردشگری 23فرازمند )

های سامان عرفی مرتع برای دانند. در ادامه جذابیتمی

ی قرار گرفت. مشخصات فرد موردبررسیگردشگری 

 01درصد از گردشگران مرد و  11 گردشگران نشان داد

 87گردشگران منطقه ) اکثر .هستندها زن درصد از آن

. امیدی اندقرارگرفتهسال  01-81درصد( در طبقه سنی 

های اکوتوریسم و نیز در مطالعه توانمندی یآبادنجف

توسعه پایدار مناطق روستایی ایران بیان کرده است که 

 سطح اکثریت گردشگران در این طبقه سنی قرار دارند.

گردشگران از درصد  سهتحصیالت گردشگران نشان داد 

درصد  70درصد سیکل،  چهاردرصد ابتدایی،  01سواد، بی

 نهدرصد کارشناسی،  81پلم، دیدرصد فوق هفتدیپلم، 

و این به  درصد دکتری هستند 2درصد کارشناسی ارشد و 

امروزه این معنا است که سواد در گردشگری اهمیت دارد. 
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از جمعیت کشور نیز دارای تحصیالت  یمیعظبخش 

بررسی (. 0828کارشناسی هستند )موقری و همکاران، 

 08و  متأهلدرصد گردشگران  22نشان داد  تأهلوضعیت 

 دردرصد(  20مجرد هستند. اکثر گردشگران ) هاآندرصد 

ها ساکن روستا درصد آن نهو فقط  کنندیم یزندگ شهر

تحلیل معیارهای نیز با ( 0821. امیریان و همکاران )هستند

بیان  گردیدر شناسایی مناطق مستعد توسعه طبیعت مؤثر

کنند بیشتر به دامان کردند افرادی که در شهرها زندگی می

 03. بررسی شغل گردشگران نشان داد برندطبیعت پناه می

مشاغل درصد  82درصد گردشگران دارای مشاغل دولتی، 

دار درصد خانه 02درصد در حال تحصیل،  71غیردولتی، 

صد در 22نتایج نشان داد حدود  .کار هستنددرصد بی نهو 

گردشگران دارای بضاعت مالی متوسط و باالتر هستند. 

 و بضاعت مالی باال یردولتیغشاید افرادی که دارای مشاغل 

د تواننهستند زمان بیشتری را در کنترل خود دارند و می

د. گردی اختصاص دهنوقت و بودجه بیشتری را به طبیعت

صد در 32بررسی تمایل به بازدید مجدد از منطقه نشان داد 

 00ا تنه و ؛گردشگران به بازدید مجدد از منطقه تمایل دارند

درصد از گردشگران به بازدید مجدد تمایل کم و خیلی 

درصد گردشگران بازدید از منطقه را به  22 و ؛کمی دارند

بکر بودن منطقه و جدید بودن  کنند.دیگران توصیه می

تواند یکی از دالیلی باشد که در سامان عرفی می یگردشگر

گردشگران را به بازدید مجدد و توصیه به دیگران ترغیب 

( در بررسی توریسم و 0831طور که زاهدی )همان نماید.

 گریگردشاکوتوریسم پایدار عنوان کرد پایین بودن هزینه 

این تحقیق نیز  نتایجیکی از مسائل دارای اهمیت است؛ 

درصد از گردشگران به پرداخت هزینه  81 د تنهانشان دا

امکانات رفاهی( تمایل دارند و  نیتأمورودی )در صورت 

 بررسی ها به پرداخت هزینه تمایلی ندارند.درصد از آن 21

ر هایی که ددیدگاه گردشگران و میزان جذاب بودن فعالیت

های این افتد ازجمله نوآورییک سامان عرفی اتفاق می

جمعی زندگی در میان برخی از تورهای دستهست. پژوهش ا

رسد می نظر بهها فعال شده است. در این سال دارانمرتع

را دارد که حتی گردشگران  گردشگری این ظرفیت این ژانر

گردشگران  .مند خارجی را نیز جذب خود کندعالقه

بسیاری در سراسر جهان هستند که تمایل دارند از نزدیک 

مردمان زحمتکش را مشاهده کرده و چند  سبک زندگی این

هایی چون دوشیدن گر فعالیتروزی را در کنار آنان نظاره

چینی، گیری، پشمگیری، روغنشیر، تهیه ماست، کره

از آن  نتایج حاکی بافی و بسیاری کارهای دیگر باشند.قالی

درصد تهیه  20، درصد گردشگران شیردوشی 20است که 

درصد  31صد نحوه زندگی چوپان، در 20تولیدات لبنی، 

را یک  دستیصنایعدرصد  22لباس و پوشاک محلی، 

غذاهای ها و لباسزبان، موسیقی،  دانند.ب میافعالیت جذ

دستی، مواردی بوده که همیشه محلی، پوشاک، صنایع

اما سوی خود دعوت کرده است، مشتاقان بسیاری را به

مشاهده چرای  چینی برای گردشگران جذابیت ندارد.پشم

بسیاری از است. دام برای گردشگران دارای جذابیت 

خوابیدن در  مندندعالقهگردشگران ایرانی و خارجی 

در گستره  .را تجربه کنندچوپانان  چادرهایسیاه

زندگی سنتی از رونق برخوردار بوده و  البرز یهاکوهرشته

های های عمیق، رودخانه، درهریگبرفوجود قلل سترگ و 

سارها و مراتع غنی محیط مساعدی برای خروشان، چشمه

اساس زندگی ایلیاتی مبنی  چراکهفراهم کرده است  هاگله

تجربه زندگی . بر دام است و دام محتاج علف و گیاه است

در قالب تورهای گردشگری آن چیزی است  گلهدر میان 

که انسان پسامدرن آرزوی آن را دارد، در حقیقت این تجربه 

توجه  با .کندس نوستالژیک بسیار قوی را تداعی مییک ح

درصد از  20برای  چادرسیاه این پژوهش به نتایج

درصد از گردشگران  20گردشگران دارای جذابیت است و 

اقامت در  همچنیناند. عنوان کرده جذاب ریغپخت نان را 

دیدار با  مرتع برای گردشگران دارای جذابیت است.

مردمانی با البسه سنتی رنگارنگ، مسکن خاص، 

 چادراهیسدستی ویژه از قبیل قالی، گلیم، گبه، چیت، صنایع

ها تا به سفری از گذشته غیره (، مشک، ریسمان ودوار)

ه، چادر، چیت، قالی، گلیم، گبتولید و بافت سیاه است.امروز 

فرآوری ماست، کره، روغن، پنیر،  ،ریسیجاجیم و نخ

ات قرمز، لبنی تتولید و عرضه گوش، کشک، دوغ، پخت نان
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نتایج نشان داد  داران است.فعالیت گله ازجمله .و پشم

آشنایی زنان در فراوری لبنیات برای گردشگران دارای 

درصد  21درصد از گردشگران آرامش و  32جذابیت است. 

از  یحاک جینتا. اندستهرا جذاب دان وحشاتیحمشاهده 

درصد از گردشگران سوارکاری در  27این امر است که 

اند و استحصال گیاهان یت برشمردهبدارای جذا را مرتع

درصد از گردشگران  27خوراکی خودروی مراتع برای 

ریزی با بررسی و مطالعه بیشتر و برنامه دارای جذابیت است

گردی مجهز در بومهای هدفمند و با ساخت اقامتگاه

 یهاپارک، خارج از سامان های اسکان ییالق و قشالقمحل

ها )اطلس( و با تهیه و چاپ ، با تهیه نقشه ایل راهجنگلی

د کوتاه های مستنو پوستر و ساخت فیلم ، دفترپستالکارت

بدیل ت را به قطب گردشگری منطقهتوان و بلند از زندگی می

زایی، جذب کرد که این مهم کمک به کسب درآمد، اشتغال

مهیا ساختن  .(0822)رومیانی و همکاران،  دینمایمتوریسم 

کوتاه در طبیعت و  هرچندشرایط برای گذران زمان 

و فناوری برای  یفنّاوربا عشایری که در فراغ  ینینشهم

تواند ای زیباست که میکنند، تجربهکسب روزی تالش می

گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور جذب کرده 

برای تمرکز  .و منبع جدید درآمدی برای عشایر ایجاد کند

ز ای ابر توسعه گردشگری عالوه بر معرفی باید مجموعه

صرف ورود  چراکهشود  نیتأم هاو زیرساخت هایسرگرم

شرایطی فراهم شود تا  گردشگر درآمدزا نیست و باید

زمان و اقامت شود و یکی از  صرفبهترغیب   مسافر

ای خوش و ترغیب گردشگر به راهکارهای ایجاد خاطره

 (.7170کوچ و همکاران، ) اقامت، داشتن خالقیت است

مثال شرایطی فراهم شود تا گردشگر در کنار عشایر  طوربه

 .درست کردن نان از مراحل اولیه تهیه خمیر را تجربه کند

با خوردن سرشیر، کره و روغن  طراوت باشروع یک روز 

ذت از پشم گوسفندی و ل شدهبافته یهامیگل برهیتکزرد و 

راه رفتن در چمنزارهای مراتع سرسبز و لذت زندگی 

برای همه مردم کشور و خارج کشور  یافتنیستد ییایرؤ

فزایی ابا همفکری و هم بردارانبهرهاست که باید مسئوالن و 

در خصوص اکوتوریسم  .برای تحقق این مهم تالش کنند

 چاپ یک نکته کلیدی استوجود تورهای گردشگری هم 

 .بروشور در سامان گردشگری نیز مهم است

 

 و پیشنهادها یریگجهینت

بررسی تناسب مرتع الر آبسر برای گردشگری در 

سامان عرفی نشان داد که این مرتع پتانسیل گردشگری را 

شود روی قرار گیرد. پیشنهاد می موردتوجهدارد و باید 

چینی و پخت و فراوری نان که دارای نظیر پشم ییهاتیفعال

جذابیت کمتری برای گردشگران هستند بیشتر کار شود و 

 های گردشگری تقویت شوند.فرصت عنوانبهد سایر موار
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Abstract 

Tourism within traditional rangeland organization systems is a neglected service of 

such natural resources. The present study explores the criteria and indices affecting 

the suitability of rangeland areas with special attention paid to the capabilities of 

traditional rangeland organizations. As a case study, the tourism activities of Lar 

Absar rangeland in Mazandaran Province are examined over the period 2019-2020. 

The findings are expected to raise awareness of, and draw more attention to, the 

potential attractions of the local traditional rangeland organization, thereby 

encouraging rangeland owners to direct more efforts toward the development of 

tourism within their rangeland territories. The attractions of the local rangeland 

organization have not yet been duly considered in the definitions of rangeland 

tourism indicators and criteria. Focusing on these aspects, the current study 

provides a review of research findings reported elsewhere, carries out field 

observations, and conducts interviews with rangeland owners and tourists to open 

new horizons in and to draft new guidelines for rangeland tourism. The results show 

that the proposed guidelines duly account for the present infrastructure, 

environmental and ecological issues, and the socio-economic aspects of the study 

area and are practically effective for tourism development in Lar Absar rangeland 

system. 
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