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   پارک ملی گلستان، مدیریت زباله، گردشگری کلیدي: هايواژه

 

 19-607-76  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

  شیوا غریبی، سیدحامد میرکریمی نویسنده)گان(:

 جاده پارک ملی گلستان(شیه حامدیریت مواد زائد جامد )مطالعه موردی:  عنوان:

 19-607-76 شماره:

 82/90/9611  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

است و از لحاظ مساحت سومین پارک ملی است. سیماهای  در ایرانملی  پارکی نخستین گلستان پارک ملی

پارک به این سان به جاده اصلی، باعث شده است که ویژه، طبیعت بکر، اجتماعات جانوری و گیاهی و دسترسی آ

 مدیریت صورت در ملی، هایپارک جمله از حفاظت، تحت یک منطقه تفرجی با اکثریت تقاضا تبدیل شود. مناطق

 موجب انسان هایفعالیت از ناشی آثار کنند، اما افزایش عرضه را کارکردها و خدمات مهمی توانندمی مطلوب،

ترین منابع گردشگری عنوان یکی از برجستهبنابراین، پارک ملی گلستان به است. شده حساس مناطق نای تخریب

. بدیهی است کنترل و تفرجی و در نهایت ریخت و پاش زباله مواجه استی استفاده با تقاضای زیاد برایکشور 

رای ارائه راهکارهای مدیریتی ها نیازمند پژوهش بهای بازدیدکنندگان در پارکپایش دقیق اثرات ناشی از فعالیت

  شود:برای کاهش حجم زباله مدیریتهای زیر پیشنهاد می است.

  طول مسیرکل استقرار سطل زباله در 

 نصب تابلوهای ممنوعیت ریختن زباله 

 های دیدلری، شنیداری و چاپی در محلتثبیت در فرهنگ مسافرین با استفاده از رسانه 

 کنندهدریافت ورودی از افراد استفاده  

 مقدمه )شرح مساله(

ازدیدکنندگان منااطق ی زندگی مردم، تعداد بهای اخیر با افزایش دسترسی به مناطق بکر و تغییر شیوهدر سال

رو بوده اسات. یکای از طبیعی نیز افزایش یافته است. متعاقب آن اثرات منفی وارده بر مناطق تفرجی با افزایش روبه

آوری هاای جماعهزیناه. اسات در مناطق طبیعای زباله ،بارزترین این اثرات منفی بجا مانده از تفرج بازدیدکنندگان

 هاست.این طرح به دنبال راهی جهت کاهش این هزینهبسیار زیاد است. زباله در طول جاده پارک ملی گلستان 

 هاترین یافتهمهم

  را باه وری حجم زبالاه موجاود در طاول جااده آهزینه الزم برای جمعگلستان  جاده پارک ملیدر زباله مدیریت

   مراتب کاهش خواهد داد.

 و اجرای طرح مدیریت زباله را تامین کند آوری زبالههای جمعبخشی از هزینهتواند ورودیه می دریافت.   



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل بر 

  تعریف شده است. 9 مراحل عملیاتی الزم برای برآورد حجم زباله در شکل

 

 

 . نمودار جرياني انجام تحقيق -9شكل 


