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  روي، ترجيحات بازديدكنندگان، مقاصد طبيعي گردشگري، زيارتمسيرهاي پياده هاي کلیدي:واژه

 88-382-74 شناسه  طرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:
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روي در مقاصد طبيعي گردشگري: مسيرهاي پيادهبررسي ترجيحات بازديدكنندگان در انتخاب مسيرهاي  عنوان:

  ي زيارت گرگان پياده در حوضه
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 اهمیت موضوع

روي با خصوصيات منحصر به فرد و يك مكان طبيعي گردشگري ممكن است گستره وسيعي از مسيرهاي پياده

روي در مناطق هاي متفاوتي در رابطه با پيادهمتفاوت را ارائه كند. بازديدكنندگان ترجيحات، انتظارات، رفتارها و توانايي

ها امكان تواند افزايش يابد اگر آنروي ميازديدكنندگان در طول مسيرهاي پيادهطبيعي گردشگري دارند كيفيت تجربه ب

انتخاب مسيرهاي مناسب از بين مسيرهاي موجود و در دسترس در آن منطقه طبيعي گردشگري را بر حسب زماني كه 

 توانايي و عالئقشان داشته باشند. بر اساس توانند صرف كنند، مي

 

 

 )شرح مساله(مقدمه 

ترين و يكي از ارزانهاي طبيعي نقش مهمي در گذراندن اوقات فرافت انسان در شرايط كنوني دارند. محيط

ي آبخيز زيارت گرگان توان در روي است. حوضه، پيادههاي طبيعيمحيطر هاي رو به گسترش دترين فعاليتسالم

ين پژوهش اروي در طبيعت براي مردم منطقه و كشور را دارد. اختيارگذاري مسيرهاي بسيار متنوع و جذاب جهت پياده

. جام شده استروي در اين منطقه انبا هدف شناخت و بررسي ترجيحات بازديدكنندگان در انتخاب مسيرهاي پياده

روي در اين منطقه نه تنها به مديران و شناخت و بررسي ترجيحات بازديدكنندگان در انتخاب مسيرهاي پياده

تواند منجر به مديريت بهتر كند بلكه ميروي كمك ميريزان در طراحي، ساخت و توسعه مسيرهاي پيادهبرنامه

 دد. بازديدكنندگان و در نتيجه مناطق طبيعي گردشگري گر

 هاترین یافتهمهم

 يابند. روي در اين منطقه حضور ميصورت گروهي براي پيادهبهدرصد(  06دهندگان )اغلب پاسخ ◄

 هاي باويژگي ازدهنده پاسخ، پوشش گياهي، امكان تماشاي جانوران و امنيت مسير براي افراد دارشيبوجود مسير  ◄

همچنين، نتايج  روي توسط طراحان در نظر گرفته شده باشند.يادهاست كه انتظار دارند در مسيرهاي پاهميت زياد 

 روي نيز براي افراد اهميت دارد.نشان داد مدت زمان طي مسير و فرصت تماشاي مناظر هنگام طي مسير پياده

  .دار و با پوشش كف طبيعي جنگل هستندروي باريك، شيباغلب افراد عالقمند به انتخاب مسيرهاي پياده ◄

 دهند.ساعت تا نصف روز( را ترجيح مي 2نصف روز( و كوتاه ) از نظر زماني نيز اغلب افراد مسيرهاي متوسط )تقريباً ◄

 


