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 (، الگوی لوجیت CVMروط )گذاری مشاکوتوریسم، ارزش اقتصادی، روش فائو، روش ارزش های کلیدی:واژه

 32-233-23طرح تحقیقاتی شماره شناسه   افته:يمنبع 

 حسن یگانه بدرآبادی، رضا یاری، انور سنایی، سجاد احمد یوسفی :(انگسنده)ينو

یای مرتعای )ماالعاه ماوردیه ربارباا  تفرجگاایی اکوسیساتمارزیابی شایستگی و برآورد ارزش اقتصادی  عنوان:

 استان گلستان(

 32-233-23 شماره:

 33/2/3239   خ:يتار

 کوتاه يهاافتهي

  يعلم



 ؛ 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  

 

 

 

 

 ت موضوعیاهم

 مردم فراغت اوقات گذراندن مراکز اصلی از یكی عنوانبه یاپارك و شدهیای مرتعی، مناطق حفاظتتفرجگاه

 این کمیابی شود.یا میمحیط گونهاین نگبداری یا و ایجاد صرف عمومی یاییزینه از ساله بخشییمه و بوده مارح

 منابع مدیریت مناسب تفریحی، یایمحیط ایجاد و احیاء برای مالی منابع کمبود دیگر سوی از و طرف از یك منابع

 تعییندید. می سوق آنبا و احیاء حفظ جبت در مردم مشارکت از استفاده و منابع این گذاریارزش سوی به طبیعی

. دارد فراوانی ایمیت اندازیارشم و یاگاهزیست مانند محیایزیست کاالیای حفاظت برای غیربازاری، یایارزش

 یایگیریتصمیم برای راینمایی یستند، قائل یاگاهتفرج حفاظت برای مردم که ارزشی و ترجیحات شناسایی

 . (9333)وایت و الوت،  باشدمی اراضی مدیریت

 هاافتهين يترمهم

یكتار( دارای پتانسیل  32/3939درصد مناقه ) 43نتایج مدل نبایی تعیین پتانسیل اکوتوریسمی نشان داد که 

باشد. منابع آبی عامل بسیار مبم و ضروری برای حضور گردشگر در مناقه است. می گردشگری طبیعیو قابلیت 

آبی برخوردار است.  قبولی از لحاظ منابعدرصد مناقه از پتانسیل و قابلیت قابل 28ود نتایج نشان داد که حد

  برآورد شد.ریال  یزار 4/93 حدود مناقهبرای یر بازدیدکننده جبت استفاده از  تمایل به پرداختمتوسط 

 مقدمه )شرح مساله( 

 نیازمند دارد، پویا ماییتی که ص مراتعخصوهشونده بطبیعی تجدید منابع مناسب مدیریت و مالوب وریببره

 آنباست. با به وابسته اجتماعی -اقتصادی شرایط و محیای -اکولوژیكی یایتوان و پتانسیل بندیطبقه و ارزیابی

 برداریببره جبت شایستگی و پتانسیل تعیین و مرتعی اراضی ارزیابی ایران، مراتع حاضر حال وضعیت به توجه

خصوص مراتع استفاده هیای اساسی از منابع طبیعی و بیكی از استفاده .رسدمی نظربه ضروری ببینه و مستمر

 . اکوتوریسمی و گردشگری است
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 ر مستندات(يها، جداول و سا)مشتمل بر شکل يلیالعات تکماط

 
 

 نقشه شایستگی گردشگری گسترده مراتع چهارباغ گلستان.  -3شکل 

 
 (. FAO, 1991 and 1993ها در روش فائو )بندی عاملراهنمای نحوه درجه -3جدول 

 عالمت طبقه شایستگی درصد عملكرد مورد انتظار

 1S خوب >28

 2S متوسط 38-28

 3S کم 38-38

 N غیرشایسته <38

 
 . طبقات شایستگی و ارزش اقتصادی هر طبقه -3جدول 

 طبقه شایستگی
 ارزش یر یكتار از طبقات شایستگی 

 )ریال(

 مساحت 

 (یكتار)

 ارزش اقتصادی یر طبقه

 )میلیون ریال(

1S 4/383328 8 - 

2S 3/394333 32/3333 44/323 

3S 3/989993 3433 2/392 

N 8 3/3893 8 

 24/942 9/2298 - کل

 


